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 :فهرست اسامي اعضاي كميته علمي پانزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي       
 

وزيـر بهداشـت، درمـان و     - هاشـمي قاضـي زاده  دكتر سـيد حسـن    •
 آموزش پزشكي

معـاون آموزشـي وزارت بهداشـت،     -دكتر سيد امير محسـن ضـيائي   •
 درمان و آموزش پزشكي

معـاون تحقيقـات و فنـاوري وزارت بهداشـت،      - زاده دكتر رضا ملـك  •
 درمان و آموزش پزشكي

رئيس مركز مطالعات و توسـعه آمـوزش علـوم     -دكتر شهرام يزداني  •
 پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 رئيس مركز امور هيئت علمي - دكتر سيد علي حسيني •

 رئيس مركز خدمات آموزشي -سليمان احمديدكتر  •

دبيـر شـوراي عـالي برنامـه ريـزي علـوم        -صور رضـوي دكتر سيد من •
 پزشكي

 رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي -دكتر غالمرضا حسن زاده •

 دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي -دكتر علي حائري •

 رئيس انجمن آموزش علوم پزشكي -دكتر بهرام عين اللهي •

رئيس انجمـن علمـي آمـوزش پزشـكي      -دكتر سيد اسماعيل اكبري •
 ايران

سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـكي و     -محمـد رضـا ميرجليلـي    دكتر •
 خدمات بهداشتي درماني يزد

ي و معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشك –محمود نوري شادكام  دكتر •
 خدمات بهداشتي درماني يزد

عضو هيـات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و       -دكتر مسعود ميرزائي •
 قاالت همايشمسئول كميته داوري م -يزدخدمات بهداشتي درماني 

عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشـكي  -محمدحسن احرامپوش دكتر •
 و خدمات بهداشتي درماني يزد

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علـوم   –مهرداد مستغاثي  دكتر •
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و -سيد مجتبي ياسيني دكتر •
 ني يزدخدمات بهداشتي درما

عضـو هيـات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و        -احمد حائريان دكتر •
 خدمات بهداشتي درماني يزد

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و  -محمد حسن شيخها دكتر •
 خدمات بهداشتي درماني يزد

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و  -رضا منصوريانحميد دكتر •
 خدمات بهداشتي درماني يزد

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و  -يد سعيد مظلوميس دكتر •
 خدمات بهداشتي درماني يزد

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات   -محمد جليلي دكتر •
 بهداشتي درماني تهران

مدير مركز مطالعات و توسـعه آمـوزش علـوم     -عظيم ميرزازاده دكتر •
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشـكي و   -محققي دكتر محمدعلي  •
 خدمات بهداشتي درماني تهران

هيـات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و       عضـو  -دكتر آئين محمدي •
 خدمات بهداشتي درماني تهران

هيـات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و       عضـو  -دكتر الهه ملكان راد •
 خدمات بهداشتي درماني تهران

معاون آموزشي دانشـگاه علـوم    -ربشاهيسيد كامران سلطاني ع دكتر •
 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

هيـات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و       عضـو  -نويد محمـدي  دكتر •
 خدمات بهداشتي درماني ايران

عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشـكي و   -سيد جليل حسيني دكتر •
 خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

سرپرست معاونـت آموزشـي دانشـگاه علـوم      -رضا لباف قاسميدكتر  •
 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  -دكتر علي اكبر حقدوست •
 بهداشتي درماني كرمان

هيـات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و       عضـو  -دكتر عباس مكـارم  •
 خدمات بهداشتي درماني مشهد

ات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و     هيـ  عضو -بادانيآدكتر جواد سر •
 خدمات بهداشتي درماني مشهد

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات   -دكترطاهره چنگيز •
 بهداشتي درماني اصفهان

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  -دكتر نيكو يماني •
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

مـدير مركـز مطالعـات و توسـعه آمـوزش علـوم        -ريدكتر جواد كجو •
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

هيات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و      عضو -دكتر مهستي عليزاده •
 خدمات بهداشتي درماني تبريز

مطالعـات و توسـعه   مركـز  معـاون   -فرنگيس شوقي شـفق آريـا  خانم  •
 درمان و آموزش پزشكي داشت،آموزش علوم پزشكي وزارت به

هيات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و      عضو -دكتر آبتين حيدرزاده •
 خدمات بهداشتي درماني گيالن

مـديرمركز مطالعـات و توسـعه آمـوزش علـوم       -زارع زادهيدا... دكتر  •
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان

العات و توسعه آموزش علوم مركز مط مدير -دكتر محمدعلي حسيني •
 پزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

مـديرمركز مطالعـات و توسـعه آمـوزش      -آقاي محمدرضا منصـوريان  •
 علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد
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 :اسامي مسئولين پانزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

معاون آموزشي وزارت  -رئيس همايش -سن ضياييدكتر سيداميرمح •
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رئيس دانشگاه علوم  -نائب رئيس همايش-دكتر محمدرضا ميرجليلي •
 پزشكي شهيد صدوقي يزد  

رئيس مركز مطالعـات و توسـعه آمـوزش علـوم      -شهرام يزداني دكتر  •
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيپزشكي 

رئيس دبير خانه دائمي همايش هاي كشوري  -متاز منشدكتر نادر م •
 آموزش علوم پزشكي 

معـاون آموزشـي   -دكتر محمود نوري شادكام دبيـر علمـي همـايش     •
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

رئيس پرديس بين  -دبير اجرايي همايش-دكتر محمدحسن شيخها •
 الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

 

 :مي اعضاي كميته علمي درون دانشگاهي پانزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكيفهرست اسا
 دكتر مسعود ميرزايي •

 دكتر منصور اسماعيلي •

 دكتر محمدحسن احرامپوش •

 دكتر حسن مظفري •

 دكتر محمدحسن شيخها •

 دكتر فاطمه عزالديني •

 دكتر محمود نوري شادكام •

 دكتر شكوه تقي پور •

 باديدكتر راضيه دهقاني فيروز آ •

 دكتر راضيه فالح •

 دكتر زيبا لوك زاده •

 دكتر سيدمصطفي شيريزدي •

 دكتر سيدحسين مشتاقيون •

 دكتر محمود وكيلي •

 دكتر سعيد عتيقه چي •

 دكتر مهرداد شكيبا •

 دكتر مهران كريمي •

 دكتر هنگامه زندي •

 دكتر اميرهوشنگ مهرپرور •

 دكتر حسين نهنگي •

 دكتر محمدباقر اولياء •

 دكتر اعظم قانعي •

 دحسن لطفيدكتر محم •

 دكتر محمدحسين اخوان كرباسي •

 دكتر محمدرضا شجاع •

 دكتر عباس فالح •

 دكتر حكيمه احديان •

 دكتر حسين آقا عقيلي •

 دكتر مهناز حاتمي •

 دكتر سيدحسين طباطبايي •

 دكتر عباسعلي جعفري •

 دكتر حسنعلي واحديان •

 دكتر محمدحسين مصدق •

 دكتر عليرضا مرادي •

 دكتر علي دهقان •

 رداريدكتر ابوالفضل برخو •

 دكتر حسين توانگر •

 خانم شهناز مجاهد •

 دكتر علي اكبر واعظي •

 دكتر خديجه نصيرياني •

 دكتر حسينعلي صادقيان •

 آباد دكتر محمد حسيني شريف •

 دكتر سيدسعيد مظلومي •

 دكتر مهرداد مستغاثي •

 

 :پزشكي علوم آموزش كشوري همايش هاي اجرايي پانزدهمين فهرست اسامي مسئولين كميته
 همايش  مقاالت مسئول كميته داوري  -د ميرزايي دكتر مسعو •

 مسئول كارگاه هاي همايش -دكتر محمدحسن احرام پوش •

 مسئول دبير خانه همايش -دكتر مهرداد مستغاثي  •

 مسئول باز آموزي  -دكتر مهتاب اردويي  •

 مسئول كميته انتشارات همايش -دكتر حسن مظفري  •

 بليغات همايشمسئول كميته ت -آقاي محمد حسين نيكوكاران  •

 مسئول كميته اسكان -دكتر علي محمد آدابي  •

 مسئول كميته سمعي و بصري -مهندس مهدي چراغي  •

 مسئول كميته تشريفات همايش -آقاي حسين رضايي  •

 مسئول كميته اياب و ذهاب و تداركات همايش -آقاي عباس فخري  •

 همايش   IT مسئول كميته -مهندس يحيي دامن خشك  •

 
 :پزشكي علوم آموزش كشوري همايش عضاي كميته اجرايي پانزدهمينفهرست اسامي ا

 دكتر مسعود ميرزايي •

 دكتر منصور اسماعيلي •

 دكتر فاطمه عزالديني •

 دكتر محمود نوري شادكام •

 دكتر حسن مظفري •

 دكتر علي دهقان •

 محمدحسين نيكوكاران •

 دكتر محمدرضا موحدي نيا •

 دكتر احمدرضا متالهي •

 دكتر محمدرضا وفائي نسب •

 آقاي جليل جليلي •

 مهندس يحيي دامن خشك •

 دكتر مهتاب اردوئي •

 دكتر محمدرضا رحيمي •

 دكتر حسين مالنوري •

 دكتر علي محمد عبدلي •

 آقاي غالمحسين گلشن نيا •

 آقاي محمدرضا حيدري •

 دكتر مهرداد مستغاثي •
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 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محترم پيام وزير

 

و
	 ��ن و ��د ��� ����رد���� ��     � �م �	ا	
 ا
گويم كه با تالش اساتيد، دانشجويان و مسئوالن اجرائي، ديگر بار شاهد برگزاري  خداوند متعال را سپاس مي

در كشور هستيم و اين بار به يمن قدوم سبز بهار و پاك دلي مردمي سخت » همايش ملي آموزش علوم پزشكي«

 كوش، در استان يزد.

اي  اي سترگ و ريشه س آدمي است براي توسعه دايره دانايي؛ تالشي كه پيشينهياد گرفتن و ياد دادن، تالش مقد

گسترده در تاريخ بشر دارد. حركتي كه هرگز از تكاپو و نو شدن بازنايستاده و همواره در پويايي و تحرك بوده و 

 خواهد بود. 

اند.  آموختن و آموزاندن قائل بوده تارخ پرآوازه ايران زمين نيز گواه ارزشي است كه ايرانيان در طول زمان براي

اند در هر جا كه نامي از ايران و ايراني هست، به خردورزي و  انديشمندان اين سرزمين كهن، همواره كوشيده

 گستري شناخته شود. دانش

ويژه دانش پزشكي بوده است. راهي كه فارغ التحصيالن علوم پزشكي  در همه ادوار، آموزش، ركن اصلي علوم و به

اي گسترده از تعليم و  كنند، تنها يك مسير آموزشي نيست؛ مجموعه اي طي مي راي كسب دانش و صالحيت حرفهب

تعلم است. در چنين فرآيندي، فرد بايد ضمن تعامل با يك نظام آموزشي سالم و كامالً علمي، چگونگي برخورد 

توان ادعا  رد. تنها در پرتو چنين شرايطي مياخالقي با بيمار، رعايت حقوق او و شأن خويش را درك كرده و فرا گي

 يابند. مي مي، تعل"حكيم"هايي فرهيخته در كسوت طبيباني  كرد، انسان

هاي گرانبهاي صورت گرفته در اين  تواند در كنار ديگر تالش آوردهاي اين همايش نيز مي شك نتايج و دست بي

 نمايد.حيطه، به ارتقاي كيفي آموزش پزشكي در كشور كمك شاياني 

انديشي  اندكاران برگزاري اين همايش ملي، آرزومندم حاصل تدبير و هم اينجانب ضمن تقدير از تمامي دست

 دانشجويان و مسئوالن آموزش، موجب توسعه و پيشرفت روزافزون علوم پزشكي در كشور گردد.
 

 هاشميقاضي زاده دكتر سيدحسن 

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي    
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آموزشي محترممعاون پيام 

 

 

 بسمه تعالي

خداوند متعال را شاكريم كه بار ديگر اين فرصت در اختيار حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ركات پزشكي قرار گرفت تا در سالگرد شهادت اسوه آموزش و معلمي، استاد شهيد مرتضي مطهري و در سايه ب

علوم آموزش هاي اين معلم نمونه، شاهد برگزاري هفتمين جشنواره شهيد مطهري و پانزدهمين همايش  آموزش

 پزشكي باشيم.

شود، فرصتي است براي  هاي علوم پزشكي مختلف برگزار مي جشنواره آموزشي شهيد مطهري كه ساالنه در دانشگاه

در حوزه آموزش پزشكي همراه با توجه بجا و شايسته به  ها يارائه فرايندهاي برتر آموزشي و ابتكارات و نوآور

 .هاي فرهنگي آموزشي دانشگاهي جنبه

ها  هاي علوم پزشكي كشور است و اساس اين دانشگاه توسعه پايدار جامعه وابسته به توسعه كمي و كيفي دانشگاه 

بزرگترين گردهمايي اساتيد و نيز بر اخالق و آموزش استوار است. همايش آموزش علوم پزشكي كه به نوعي 

هاي علوم پزشكي سراسر كشور است، گامي است بلند در راستاي ارتقاي آموزش پزشكي و  دانشجويان دانشگاه

 تبادل تجربيات.

اند تا با برگزاري جشنواره و همايشي  وقفه داشته اندركاران اين جشنواره و همايش از ماهها پيش تالشي بي دست

 مي در راستاي ارتقاي آموزش علوم پزشكي بردارند.درخور و شايسته، گا

هاي اين همايش تاثير بسزايي  حضور اساتيد دانشمندان و پژوهشگران حوزه آموزش در اعتال و پربارتر شدن برنامه

 خواهد داشت. تالش كليه اين عزيزان شايان تقدير است.

 

 دكتر سيد امير محسن ضيايي

 پزشکیو آموزش  وزارت بهداشت، درمان معاون آموزشي
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 كيمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش محترمپيام رئيس 

 

 باسمه تعالي

 

حداقل سه مرحله از اصالحات در  درجهان شناخته مي شود برايند نوينكه هم اكنون بعنوان آموزش پزشكي  آنچه

ويكرد غالب در آموزش پزشكي، تا پيش از اين، ر در طي قرن گذشته اتفاق افتاده است. كه عمدتا جهان مي باشد

» استاد«بود كه درطي آن فرد شايق علم پزشكي، يك پزشك با تجربه را به عنوان » استاد ـ شاگردي«رويكرد 

شروع به كار مي كرد و براساس دانش، مهارتها، تجربه و » شاگرد«كرد، يا در يك بيمارستان به عنوان انتخاب مي

ني كه با آنها مواجه مي گشت توشه اي از علم پزشكي مي اندوخت و به همين عاليق استاد خود و يا نوع بيمارا

 سبب پزشكان از طيف وسيع و متغيري از دانش و مهارت برخوردار بودند. 

درنظام آموزش پزشكي دركشورهاي  موجب اولين موج اصالحات 1940تا  1910ي تالشهاي آبراهام فلكسنر از دهه

سيستماتيك و نظام مند به آموزش پزشكي و تأكيد بر اهميت مديريت و رهبري به رويكرد  كه منجر غربي شد

حاصل موج اول اصالحات درآموزش پزشكي تأكيد بر استانداردهاي برنامه   آموزش درتربيت پزشكان گشت.

دانشكده هاي پزشكي تمام  بود. پس از اين دوره، "تجربه ي برنامه ريزي شده يادگيري"آموزشي و تدارك يك 

الش خود را معطوف مي داشتند تا دانشجويان از طريق مواجهه با فرصتهاي يادگيري برنامه ريزي شده، حداقل ت

 دانش و مهارت الزم جهت طبابت را كسب نمايند. 

دومين موج اصالحات درآموزش پزشكي درجهان بوقوع پيوست كه متأثر از پيشرفت  1980تا  1960دهه هاي 

ي يادگيري در بزرگساالن صورت گرفته بود. در اين زمان، دانشمندان متوجه تفاوتهاي شگرفي بود كه در تئوري ها

اساسي بين سازوكارهاي يادگيري در كودكان و بزرگساالن شدند. موج دوم اصالحات به طور عمده خود را به صورت 

، "آموزش دانشجو محور"تغييرات در روش ها و جايگاههاي آموزشي نمايان ساخت و در همين دوره بود كه مفاهيم 

در دانشگاههاي پيشرو  "ادغام در آموزش پزشكي"و  "آموزش پزشكي جامعه نگر"، "يادگيري مبتني بر حل مسأله"

  مانند مك مستر كانادا، ماستريخت هلند و داندي اسكاتلند مبناي اصالحات قرار گرفت.
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توان اعالميه ادينبورو دانست. اين ست را ميبوقوع پيو 2000و  1990سرآغاز موج سوم اصالحات كه در دهه هاي  

كشور جهان قرار  80مورد توافق كارشناسان آموزش پزشكي بيش از  1988اعالميه كه در كنفرانس جهاني سال 

تائيد قرار گرفت. در مقدمه اعالميه  بطور رسمي مورد در پارلمان جهاني آموزش پزشكي نيز گرفته بود سال بعد

هدف آموزش پزشكي توليد پزشكاني است كه نه فقط ارائه كننده خدمات درماني به كساني آمده است:  وادينبور

هستند كه بهاي آنرا مي پردازند و يا در حال حاضر در دسترس هستند، بلكه سالمت آحاد مردم (تمام مردم) را 

نتشار اين بيانيه سبب تاكيد بر نقش توليتي پزشكان در قبال سالمت مردم در طي دهه پس از ا ارتقاء مي دهند.

شد و موجب شكل گيري مفاهيمي  "ارايه دهندگان مستقل خدمات فردي"تحول نقش سنتي پزشكان  به عنوان 

 گرديد. "طبابت مبتني بر الزامات نظام سالمت"، و "ارايه خدمات در سطح جمعيت"مانند 

ي در نظام سالمت و به تبع آن گسترش از بركات غير قابل انكار نظام مقدس جمهوري اسالمي، ادغام آموزش پزشك

چشمگير آموزش پزشكي در طي سه دهه اخير در كشور بوده است. به جرات مي توان جمهوري اسالمي ايران را 

يكي از كشورهاي پيشرو در زمينه آموزش پزشكي در سطح منطقه و حتي جهان ناميد. در اين ميان همايش ساالنه 

هيد مطهري بستر مناسبي را براي انعكاس نتايج تحقيقات و نوآوري هاي آموزش پزشكي و جشنواره آموزشي ش

 آموزشي كشور فراهم مي آورد.

 

 

 دكتر شهرام يزداني

 رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 رئيس دبيرخانه دائمي همايش هاي كشوري آموزش پزشكي
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 دانشگاه محترمپيام رئيس 

 

هاي دانشگاه، نقشي عمده در پيشرفت و تعالي كشور و نيل به هدف  ترين رسالت آموزش به عنوان يكي از مهم

توسعه پايدار دارد. از وظايف اصلي دانشگاه ايجاد شرايطي است كه در آن امكان رشد و بالندگي اعضاي هيئت علمي 

ه كار گرفته شده و دانشجويان به عنوان دو محور اصلي آموزش وجود داشته باشد. شناسايي فرآيندهاي آموزشي ب

ها گامي است با اهميت در جهت پيشبرد اهداف  هاي علوم پزشكي و ارج نهادن به پديدآورندگان آن در دانشگاه

 هاي كشور. آموزشي دانشگاه

برگزاري هفتمين جشنواره شهيد مطهري به ياد اسوه اخالق و آموزش، همزمان با پانزدهمين همايش آموزش 

رالعلم يزد و در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي كه اولين دانشگاه تأسيس شده پس از پزشكي در دارالعباده و دا

فرهنگ و اقتصاد، با "انقالب شكوهمند اسالمي و مزين به نام سومين شهيد محراب است، فرصتي است تا در سال 

 شجويان باشيم.هاي فرهنگي و آموزشي اعضاي هيئت علمي و دان گزار تالش ارج "عزم ملي و مديريت جهادي

كنندگان در اين دو رويداد  اينجانب ضمن خوشامد به كليه اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان و ساير شركت

 اندركاران حوزه آموزش قدرداني نمايم. دانم از زحمات تمامي دست بر خود الزم مي

 

 دكتر محمدرضا ميرجليلي

 رئيس دانشگاه و نايب رئيس همايش
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 همايش محترم علميام دبيرپي

 

پزشكي علوم مين جشنواره كشوري شهيد مطهري و پانزدهمين همايش آموزش هفتبا استعانت از ذات اقدس الهي 

در شهر دارالعباده برگزار خواهد شد. بسيار مفتخريم كه توفيق رفيق راهمان شد تا ميزبان همكاران و سروران 

 گرانقدر از سراسر كشور باشيم.

 كشور شكسوتان، مديران، محققين و مدرسين در اين همايش كه در نوع خود بزرگترين همايش آموزشيحضور پي

آموزش علوم پزشكي و به طبع آن ارتقاء  تهاي بلند و مؤثري در ارتقاء كيفي تواند منجر به برداشتن گام است، مي

 شود. "توسعه پايدار"سالمت جامع و دستيابي به شعار اين همايش يعني 

مراكز علمي دريافت شد. پس از  ساير وها چكيده مقاله از دانشگاه  1305از اعالن فراخوان اوليه همايش تعداد  پس

ارسال مقاالت به داوران محترم و تشكيل جلسات متوالي، در نهايت كميته داوران با در نظر گرفتن حجم، تنوع و 

خالصه مقاله را به عنوان  200ا براي سخنراني كوتاه، خالصه مقاله ر 150تعداد  ،امتياز مقاالت در هر زير محور

خالصه مقاالت خالصه مقاله را به عنوان پوستر الكترونيكي در نظر گرفت كه در كتابچه  400پوستر كاغذي و تعداد 

ايت همايش نيز قابل دانلود است. اميدوارم اين تهميدات بتواند رضايت ايش به چاپ رسيده است و بر روي سهم

 نويسندگان مقاالت را تأمين نمايد.خاطر 

دريغ معاونت محترم آموزشي و مديران ارشد وزارت متبوع، اعضاي  هاي بي دانم از حمايت در پايان بر خود الزم مي

هاي علمي و اجرايي و همه كساني كه در اجراي هر چه بهتر اين همايش تالش نمودند، صميمانه  محترم كميته

 قدرداني و تشكر نمايم. 

 

 دكتر محمود نوري شادكام

 علمي همايشمعاون آموزشي دانشگاه و دبير 
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 همايش محترم اجرايي پيام دبير

 

  به نام خداوند خالق و گرداننده هستي

 مسئولين معزز، اساتيد محترم ، دانشجويان عزيز و ساير مدعوين كرام

، يخي ريشه دار و قـدمتي چنـدين هـزار سـاله    ، تارخرسنديم كه اينك در ديار دارلعباده يزد، دياري با فرهنگ كهن

پانزدهمين همايش كشوري آمـوزش علـوم پزشـكي و هفتمـين جشـنواره آموزشـي شـهيد        ميزبان شما عزيزان در 

توسعه پايـدار آمـوزش علـوم    به يقين برگزاري اين همايش ، آثار و بركات بسياري را به جهت خواهيم بود.  مطهري

 در پي خواهد داشت. پزشكي

همكارانم در پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، ضمن عرض خيـر مقـدم و تشـكر از    من و 

تشريف فرمائي عزيزان، اقامت خوشي را  همراه با بهره وري علمي، برايتان آرزومنديم و همه توش و توان خود را در 

 ردمان اين ديار باشيم.طبق اخالص خواهيم نهاد تا نماينده شايسته اي براي مهمان نوازي م

 .كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توست   رواق منظر چشم من آشيانه توست

 

 دكتر محمد حسن شيخها

 سرپرست پرديس بين الملل و دبير اجرايي همايش
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 سخن سردبير
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در يزد برگزار  1393نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي كشور كه از نهم الي يازدهم ارديبهشت  يژه و

 1300نامه شاهد خالصه مقاالت برگزيده اين همايش از بين بيش از   خواهد شد پيش روي شماست. در اين ويژه

جداگانه داوري و توسط كميته دانشجويي خالصه مقاله دريافتي هستيد. خالصه مقاالت وارده به بخش دانشجويي 

تكثير و در اختيار كليه شركت  CDهمايش منتشر خواهد شد. عالوه بر نسخه چاپي، اين ويژه نامه بصورت 

كنندگان در همايش قرار خواهد گرفت. همچنين مقرر شده است تا اين ويژه نامه روي سايت مجله به آدرس 

jmed.ssu.ac.ir .در دسترس قرار گيرد 

تأكيد كميته داوري مقاالت اين دوره از همايش بر كيفيت مقاالت بوده است. لذا تعداد مقاالت پذيرفته شده اين 

باشد. كليه خالصه مقاالت پذيرفته شده پس از داوري توسط حداقل دو داور،  هاي قبل مي دوره اندكي كمتر از دوره

 توسط ويراستاران مجرب ويرايش شده است. 

دوره از همايش، كه مقارن با هفتمين دوره جشنواره آموزشي شهيد مطهري به ميزباني دانشگاه  اميدوارم اين

 شود، موجب اعتالي روزافزون آموزش علوم پزشكي در كشور گردد. علوم پزشكي شهيد صدوقي برگزار مي

 

    
 دكتر مسعود ميرزايي

 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزدسر دبير 
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 سخنراني ها





 1                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11

 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

1883 - 1A 

 يآموزش پزشك يا مطالعات مداخله كيستماتيمرور س

 2012تا  1980 يها سال يط رانيدر ا

 ميمر ،انيزمان يهاد ،برادران درضايحم ،يرازيماندانا ش ،*يبهرامخان اليل

 يبهرامخان دهيفر، يكرباس

 آموزش مركزتوسعه

leila.bahramkhani@yahoo.com 

با وجود نو پا بودن نسبي آموزش پزشكي به ساير علـوم، توليـدات   مقدمه: 

علمي آموزش پزشكي به سرعت در جهان در حال افزايش هستند. در ايران 

شته شاهد توسعه دانش آموزش پزشكي بـوده ايـم و از   سال گذ 20نيز طي 

طرفي وضعيت مقاالت چاپ شده موجود، از نظر پراكندگي، كاربردي بودن، 

تمركز بر اولويت ها و كيفيـت در دسـت نيسـت. هـدف اصـلي ايـن مـرور        

اي  سيســتماتيك، بررســي اطالعــات كتابشــناختي كليــه مقــاالت مداخلــه 

و بررسي وضعيت محتـوايي و كيفيـت   هاي آموزش پزشكي در ايران  حيطه

 باشد.آنها مي

براي اولين بـار   BEMEمرور نظام مند فعلي با رويكرد و سبك روش كار: 

در ايران صورت گرفت. كليه مقاالت مربوط به مطالعـات مداخلـه اي انجـام    

، Medlineشده در زمينه آموزش پزشكي در ايران، در بانك هاي اطالعاتي 

ERIC ،CINAHL وIranmedex   ــدا ــت. در ابت ــرار گرف مــورد جســتجو ق

مقاله، توسط تيم پژوهش مـورد بررسـي قـرار گرفتـه، و بـا در نظـر        1202

مقالـه   82گرفتن معيارهاي ورود و خـروج مطالعـات، در نهايـت اطالعـات     

گرديد. چـك ليسـت مـورد اسـتفاده، تغييـر       توسط پژوهشگر وارد كد برگ

 BEME Collaborationنـد  يافته كد برگ اختصاصـي مرورهـاي نظـام م   

 باشد. مي

 65و  CINAHL از مقالـه  Medline  ،4مقالـه از  13در مجموع يافته ها: 

بيشترين تمركـز مـداخالت صـورت     كه استخراج شد IranMedex از مقاله

مقاله) بود. بر اساس سطوح كرك پاتريك  49گرفته، بر روي روش آموزش (

تغيير و تصحيح دانش يا مهـارت  مقاله تغييرات ايجاد شده را به صورت  72

ده اند. بيشترين مداخله صورت گرفتـه از  كرهاي افراد مورد مطالعه گزارش 

 مقاله به عنوان مداخلـه آموزشـي بـه آن اشـاره     50طريق كارگاه بود كه در

 است. شده

سهم ايران از مقـاالت آمـوزش پزشـكي و خصوصـاً     نتيجه گيري:  بحث و

هــاي اطالعــاتي بــين المللــي نظيــر  مــداخالت آمــوزش پزشــكي در بانــك

Medline         بسيار پايين تـر از سـاير علـوم اسـت. ارتقـاء كيفيـت مقـاالت و

مطالعات اين حيطه مي تواند به بهبود سهم ايران از توليد علـم ايـن رشـته    

شـيوه هـاي آمـوزش و     با موضـوع هاي سنتي كمك كند. از طرفي پژوهش

خـود اختصـاص مـي دهنـد و     تدريس سهم فراتـر از نيـاز و اولويـت را بـه     

هـاي ارتبـاطي، اخـالق     هايي نظير كوريكولوم، ارتقاء اساتيد، مهـارت  اولويت

ـ        حرفه رار اي و حتي آمـوزش مـداوم، از طـرف پژوهشـگران مـورد توجـه ق

 گيرد. نمي

 يآموزش پزشك ،يمطالعات مداخله ا ك،يستماتيمرور سكلمات كليدي: 

1845 - 1A 

 انيدانشجو دگاهياز د ييدانشجو يعلم اديالمپ يبررس

 اديشركت كننده در المپ

 يامراهللا روزبه ،*عيمتشف صغري

 اسوجي يعلوم پزشك دانشگاه

sohila_346@yahoo.com 

هـاي كشـور بـراي شناسـايي، هـدايت و پـرورش        رسالت دانشـگاه  مقدمه:

هـاي علـوم    ده نيست. دانشگاههاي علمي دانشجويان بر كسي پوشي استعداد

پزشكي به عنوان متوليان سالمت جامعه، نقش مضاعفي را در توسعه پايدار 

بر عهده دارند؛ از يك طرف بايستي نيروي انسـاني و دانـش مـورد نيـاز در     

اي را بـراي   بخش سالمت را توليد كنند و از طرف ديگـر، مـديران شايسـته   

هاي اين نظام  ا و تصميم گيريه رهبري نظام سالمت و همسو سازي حركت

هـاي   گيري كلي توسعه در كشور عرضه نماينـد. متاسـفانه دانشـگاه    با جهت

اي براي پرورش مهارت حل مساله و كار تيمي در نظـام   علوم پزشكي برنامه

ها در بيشــتر  سالمت ندارند. در واقع روش آمــوزش ســنتي در دانشــگاه

دهــد،   مفاهيم را به دانشجويان ارائـه مـي  مواقــع مخلــوطي از اطالعات و 

ظهـور   بندي و سازماندهي دانش نـو  امـا آنـان را در تجزيه و تحليل، اولويت

كه الزمه تفكر انتقادي بوده و منجر به يـادگيري مـوثر و بـا معنـي خواهـد      

گذارد. هدف از اين مطالعه بررسـي المپيـاد علمـي     گشـت، به حال خود مي

دانشجويان شركت كننـده در المپيـاد دانشـگاه علـوم     دانشجويي از ديدگاه 

 پزشكي ياسوج بود.

اي محقق سـاخته مشـتمل    در اين مطالعه توصيفي از پرسشنامهروش كار: 

پرسـش نظرسـنجي بـر اسـاس      22بر دو قسمت؛ اطالعـات دموگرافيـگ و   

اي) اسـتفاده شـد. جامعـه آمـاري ايـن مطالعـه        مقياس ليكرت (پنج درجه

ها بـا   ياسوج بودند. داده 1392كننده در المپياد در سال دانشجويان شركت 

 تجزيه و تحليل گرديد. SPSSاستفاده از نرم افزار 

نفـر از دانشـجويان ايـن پرسشـنامه را پركردنـد. دانشـجويان        35 ها: يافته

 هـاي زيـر   در زمينـه موفقيت برگزاري المپياد علمي دانشجويي را به ترتيب 

، افزايش توان علمـي  %2/58دانشجويان مستعد موثر دانستند؛ در شناسايي 

، ترغيب، تشويق، ايجـاد روحيـه نشـاط علمـي و     %59و آمادگي دانشجويان 

دهي به فعاليتهاي علمـي در راسـتاي اهـداف نظـام      ، جهت%78/57رقابتي 

، تبـادل فرهنگـي و قـدر شناسـي از     %67/48سالمت و جنبش نرم افزاري 

هاي بين  ، كار تيمي و فعاليت%4/66دي ، تفكر خالق و انتقا%36/58اساتيد 

 .%78/48درصد و هزينه اثربخشي  5/57اي  رشته

نتايج پژوهش حاضـر نشـان داد در مجمـوع ديـدگاه     گيري:  بحث و نتيجه

دانشجويان نسبت به موفقيت برگزاري المپياد علمي دانشجويي براي اهداف 

م پزشـكي  باشـد. دانشـگاه علـو    از پيش تعيين شده آن در حد متوسط مـي 

ياسوج براي آمادگي دانشـجويان تـالش منسـجمي انجـام داده اسـت ولـي       

موفقيت چنداني در سـطح كشـوري بدسـت نيـاورده اسـت. دانشـجويان و       

اساتيد انتقاداتي را در زمينه نحوه برگزاري سطح كشوري آن مطرح نمودند 

 تواند موثر باشد ولي نياز به بررسي بيشتر دارد. كه مي



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  2

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 ياثربخش نهيو هز يرقابت علم ،ييدانشجو ادينگرش، المپكلمات كليدي: 

 

1822 - 1A 

 يكشور به جنبه ها يعلوم پزشك يها دانشگاه كرديرو

 يفيمطالعه ك كي؛ يمختلف آموزش پزشك

 انيانيك ميمر ،يموعود نيميس ،انيبهاره اسبك ،*يريام يقائم ميمر

 روشن يام كلثوم واجد دهيس ،يافشان گل

 بابل يدانشگاه علوم پزشك

mgh.1647@yahoo.com 

هـاي مناسـب جهـت    نهايي آموزش پزشكي تـدارك فرصـت   هدفمقدمه: 

خاص بـراي جامعـه    قالب شايستگي هايي كسب دانش، مهارت و نگرش در

هاي تخصصي شان اثر بخشي فعاليت پزشكان است؛ به نحوي كه به آنان در

 گردد.و نيز ثمربخشي براي جامعه كمك 

به طور كلي آنچه كه بايـد مـورد توجـه برنامـه ريـزان درسـي در آمـوزش        

شـرايط و   هاي اساسي آمـوزش پزشـكي،  توجه به رسالت پزشكي قرار گيرد

باشد تـا پاسـخگوي انتظـارات جامعـه     جه نيازها ميتحوالت محيط و درنتي

امروز باشد. در اين راستا بررسي مقاالت مربوط به پژوهش ها و فراينـدهاي  

اندركاران آموزشـي درمجـالت   اجرا شده توسط اعضاي هيات علمي و دست

آموزش پزشكي يكي از معيار هاي تبيـين ايـن موضـوع خواهـد بـود. ايـن       

ها را نسبت به برنامه ريزي در اين جهـت  دانشگاهمقاالت تا حدودي رويكرد 

و تدابير آنها را در اين امر بيان مي دارد. اين تحقيق با هدف بررسي رويكرد 

هاي علوم پزشكي كشور به جنبـه هـاي مختلـف آمـوزش پزشـكي      دانشگاه

 .انجام شد

كه طبقه بندي مقوله هـا   بود مطالعه كيفي از نوع تحليل محتواروش كار: 

 اس مباني نظري از پيش تعيين شده به روش استقرايي مشخص شـد. بر اس

شيوه تجزيه و تحليل داده ها با تحليل محتوايي و اسـتنادي مقـاالت چـاپ    

 10هاي علـوم پزشـكي كشـور در    همجالت آموزش پزشكي دانشگا شده در

 سال اخير انجام شد.

 10ل مجله كه با موضوعات آمـوزش پزشـكي در طـو    8از تعداد يافته ها: 

مقاله با موضـوع آمـوزش پزشـكي مـورد      50سال اخير به چاپ رسيده اند 

بررسي قرار گرفت. كه مشاهده شد در اين مقاالت و مقاالتي از اين دسـت،  

هـاي نـوين   ها حول محور ابعاد مختلف كيفيت آموزش ماننـد روش پژوهش

برنامـه ريـزي    و تدريس، اعتبار بخشي آموزشي، پزشكي مبتني بـر شـواهد  

 رسي مبتني بر شايستگي بوده است.د

كه نگاه بـه آينـده   ي با توجه به نتايج فوق و از آنجايبحث و نتيجه گيري: 

ها موجب افزايش ماموريت آنها شده است به طـوري كـه مسـئولين     دانشگاه

هاي نوين آموزش و ارزيابي عملكرد هـاي آموزشـي    تاكيد بيشتري بر روش

لذا توصيه مي شـود   و يادگيري دارند جهت ارتقاء سطح فرايندهاي ياددهي

در برنامه ريزي جهت ارتقاي كيفيـت خـدمات آموزشـي بايـد در راسـتاي      

برآورده نمودن انتظارات دانشجويان تـالش نمـود و ابعـادي كـه بيشـترين      

 .شكاف را دارند در اولويت قرارگيرند

 يفي، آموزش، مطالعه كيعلوم پزشك يها ، دانشگاهكرديروكلمات كليدي: 

 

1771 - 1A 

در بستر دانشجو   يچمارپ يبرنامه درس يساز ادهيپ

 انيبه دانشجو يدر آموزش درس نوروآناتوم يمحور

 يدندانپزشك

 2ترك يسحر الماس ،1*يامراهللا روزبه

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك -2 اسوجي يدانشگاه علوم پزشك -1

aroozbehi@yahoo.com 

عدم وجود ارتباط مطالب آموزش داده شده در دوره علـوم پايـه بـا    مقدمه: 

حرفه پزشكي انتقادي است كه بر رويكرد سنتي وارد مي باشد. پس از ورود 

دانشجويان به دوره باليني مطالب آموزش ديده شده در دوره قبل فرامـوش  

د نمـوده و آنـان را   مي گردد. اساتيد بايد در دانشجويان تفكـر علمـي ايجـا   

افرادي داراي استدالل بار بياورند. اين تفكر با اهداف آموزشـي و شخصـيت   

هـدف ايـن   دارد.  دانشجو سازگار بوده و به تدريج آنان را به تفكر بيشـتر وا 

ــاده  ــي پي ــه بررس ــوزش درس  مطالع ــارپيچ در آم ــه درســي م ســازي برنام

 نوروآناتومي به دانشجويان دندانپزشكي بود.

در اين مطالعه به شيوه تحقيق عملـي، محتـواي درس آنـاتومي    ار: روش ك

اندام به شكل مارپيچ برنامه ريزي گرديد به نحوي كه مطالـب از سـاده بـه    

كـاربردي تنظـيم گرديـد.     پيچيده و از محسوس و غيـر انتزاعـي تـا كـامالً    

ساعت در قالـب   52هاي تئوري و عملي به شكل ادغام يافته به مدت كالس

ه دو ساعته و در سه مرحله برنامه ريزي گرديد. كليات نوروآناتومي جلس 26

ــات در  10در  ــب در  28ســاعت، جزئي ــاربرد مطال  ســاعت 14ســاعت و ك

 .شدتدريس 

، يـادگيري مـؤثر   8/89در ايـن مطالعـه پوشـش محتـواي درس     يافته ها: 

، نگرش مثبـت دانشـجويان   7/93، شيوه موثر 3/94ها ، ارتقاي مهارت9/92

و ارتقـاي   6/96، مشـاركت فعـال دانشـجويان    7/90ارزشيابي مـوثر   ،5/80

درصد بود. دانشجويان رغبت بااليي در اجراي ايـن   9/95تعامل دانشجويان 

 برنامه داشته و توان پاسخ و پرسش خوبي از خود نشان دادند.

در مقابـل كوريكولـوم سـنتي    كه كوريكولوم مارپيچ بحث و نتيجه گيري: 

ي ويژگي هايي است كه در آن موضوعات در مراحل مختلـف  دارا ،قرار دارد

تكرار شده و هر بار بر عمق مطالب ارائه شده افزوده مـي شـود. مطالـب در    

طي زمان دشوارتر شده و ارتباط يادگيري جديـد بـا يـادگيري قبلـي و در     

حقيقــت لــزوم يــادگيري قبلــي بــراي يــادگيري جديــد احســاس و تبحــر 

زايش مي يابد. از اينكه با ايـن شـيوه مطالـب از    دانشجويان در طي زمان اف

ساده شروع گرديد دانشجويان توانستند رغبت خوبي در اجراي ايـن برنامـه   

 ند.هاز خود نشان د

 ينوروآناتوم ،چيآموزش، مارپ ،يزي: برنامه ريديكلمات كلكلمات كليدي: 
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 يآموزش يها يباز يدر طراح ياصول ضرور

 مهسا شكور ،*يشكر بهيط

 اصفهان يعلوم پزشكدانشگاه 

t.shokrip@gmail.com 

 به  ها ارائه شده است. هاي زيادي از بازي بندي تعاريف و طبقهمقدمه: 

هاي مهارتي، پـازل، آموزشـي،    هاي بازي بومي شامل بازي عنوان مثال مدل

باشند. اصـطالحات   ويدئويي مي سازي شده، ايفاي نقش و استراتژيك، شبيه

سازي در متون قابل تبديل به هم هستند. بر اسـاس مطالعـات    بازي و شبيه

هاي آموزشي بايد يكسري اصول را بايـد رعايـت    انجام شده در طراحي بازي

 ها پرداخته شده است. كردكه در مقاله حاضر به آن

جسـتجوي منـابع   است كه با  اي كتابخانهاي  مطالعه حاضر مقاله روش كار:

هاي اطالعاتي داخل و خارج كشور در زمينه موضوع مورد بررسـي   در پايگاه

مقالـه بـا موضـوع     18 مقاله يافت شد كه 29. در طي اين تحقيق انجام شد

 .ها بررسي گرديد هاي آن مورد بررسي ارتباط داشته و نتايج پژوهش

م هـايي در مـورد   بازي پيا .ها وسايل يادگيري خوبي هستند بازيها:  يافته

فرستد و تغييـرات و پويـايي آن    اينكه چه چيزي در كالس مهم است را مي

بايد براي يادگيرندگان آسان شود نه اينكـه مـانع يـادگيري شـود يـا آن را      

تحريف سازد. بنابراين هدف در يادگيري مبتني بر بازي فراهم كـردن يـك   

كند.  يري درگير ميكه دانشجويان را براي اهداف يادگاست محيط آموزشي 

ها در آموزش بازي بايد به نتايج آموزشي مطلـوب   ها و كنش اهداف، فعاليت

 بپيوندند تا يك محيط يادگيري مؤثر را ايجاد كنند.

اند عبارتنـد از:وجـود تعامـل     اصول كليدي كه از علوم يادگيري مشتق شده

اين تعـامالت   دهد و تعداد كه تعهد بازيكنان را براي انجام كارها افزايش مي

ها يك منبع  كنند. بازي زياد است كه يك محيط يادگيري فعال را ايجاد مي

دارند كه يكـي   دهي ها تمايل به ايجاد خودنظم بازي مداوم بازخورد هستند.

چـالش و رقابـت ويژگـي عمـده      هاي مهم يـادگيري مـؤثر اسـت.    از ويژگي

تواننـد بـر    يهـا در شـرايط خـاص مـ     هاي خوب هستند كه اين ويژگي بازي

تواند منجر به يادگيري مفهومي شـود و بـه ايـن     بازي مي انگيزاننده باشند.

هـاي   منظور بايد اصولي همچون اصل يگانگي، يـادگيري انتقـادي، مهـارت   

اي، كاوش، مهلت قانوني روانـي، شناسـايي و تعريـف موقعيـت و اصـل       پايه

 افزايشي رعايت شود.

ــه ــث و نتيج ــري:  بح ــادگيري در بكــارگيري روگي ــازي، ســرعت ي ش ب

يابـد و اگـر ايـن اصـول در      دانشجويان با رعايت اصول يادگيري افزايش مي

ها گنجانده شوند دانشـجويان بـه يـادگيري عميـق و مفهـومي دسـت        بازي

 يابند. مي

 يباز س،يتدر روش ،يريادگي ،يآموزش پزشككلمات كليدي: 
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مدل  براساس يهوشبر يبرنامه كارشناس يابيارزش

 زنريا يابيارز

 يمژگان لطف ،زادهيسوسن ول ،زادهيول اليل ،*پوريعل خيزهرا ش

 زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

sheikhalipourz@tbzmed.ac.ir 

نيازهاي آن جامعه بـوده   اهداف نظام آموزشي يك جامعه بر مبنايمقدمه: 

علـم و  اي باشد كه با توجـه بـه گسـترش روز افـزون دامنـه      و بايد به گونه

 دانش، تجربه و مهارت كافي را انتقـال دهـد. برنامـه آمـوزش هوشـبري تـا      

گرديد و فارغ التحصيالن اين چندي پيش به صوررت دوره كارداني اجرا مي

سـته پرسـتاري ادامـه تحصـيل     دوره مي توانستند در دوره كارشناسي ناپيو

برنامه دوره كارشناسي هوشـبري بـراي اولـين بـار در      1387دهند. از سال

 كـه  كشور اجرا شد و تاكنون نيز ادامه دارد. مدرسـين ايـن دوره معتقدنـد   

اسـت. هـدف از ايـن مطالعـه      هـايي روبـرو  آموزش اين دانشجويان با چالش

 ر است.زيابي ايزناساس مدل ار بي اين برنامه برابررسي و ارزشي

روش پژوهش از نوع ارزشيابي و مدل ارزشيابي، مدل خبرگي و روش كار: 

 ، ارزيـابي و رادي ايزنر است. اين مدل شـامل چهـار گـام توصـيف، تفسـي     قن

(مـدرس)،   نقش مؤلفـه هـاي اسـتاد    تعميم نتايج مي باشد. در اين مطالعه،

كـي، قـوانين و   دانشجو، روش تدريس، روش ارزشيابي، محتوي، محيط فيزي

برنامه درسي از طريـق   هات، و زمان بندي به عنوان مؤلفه هاي هشتگانرمقر

مشاهده، مصاحبه و مرور منـابع مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. برنامـه        

آمـوزش دوره كارشناسـي هوشـبري و سرفصـل دروس ايـن رشـته بعـد از        

بررسي دقيـق درجمـع اسـاتيد صـاحب نظـر و دانشـجويان دوره دكتـري        

نشكده پرستاي و مامايي تبريز به نقد كشـيده شـد و در نهايـت داده هـا     دا

 توسط مدل ايزنر آناليز گرديد.

بررسي برنامه كارشناسي هوشبري كـه توسـط شـوراي عـالي      دريافته ها: 

ريزي تدوين شده است لزوم و علت ايجـاد ايـن رشـته و حـذف دوره     برنامه

يا هوشبري در اكثر كشورهاي دنكارداني بيان نگرديده است. با وجود اينكه 

-با پايه پرستاري و بصورت كارشناسي ارشد پرستاري هوشـبري ارائـه مـي   

هاي كشور در حال حاضر دوره كـارداني هوشـبري و   گردد در اكثر دانشگاه

كارشناسي پرستاري حـذف گرديـده و دوره بصـورت كارشناسـي پيوسـته      

 اد كه منابع فيزيكي وشود. همچنين بررسي متون نشان دهوشبري ارائه مي

باشـند.  آموزشي بخصوص در بالين بـراي آمـوزش دانشـجويان كـافي نمـي     

ارزشيابي از برنامه با وجود اينكه نحوه انجام آن در متن برنامه تدوين شـده  

ريزي مشخص شـده اسـت امـا صـورت نگرفتـه و      توسط شوراي عالي برنامه

يست. با ايـن وجـود   بازخوردي از موفقيت يا عدم موفقيت آن در دسترس ن

ن گروه آموزشي هوشبري و اسـاتيدي كـه داراي مـدرك كارشناسـي     داشت

 باشد.هوشبري هستند از نقاط قوت اين برنامه مي

توجه به نوپا بودن اين رشـته و   رسد كه بابه نظر ميگيري: بحث و نتيجه

دليل ارائه مراقبت از بيماران بيهـوش دارد بايـد   ه ب اين رشته حساسيتي كه

 رزيابي از برنامه بصورت جامع انجام گيرد و تغييرات الزم در آن داده شـود ا
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: يامروز انيدر دانشجو يريادگي يخالء واقع زه،يانگ

 كرديبا رو يفيو راهبردها: مطالعه ك هاافتيره

 يشناسداريپد

 يجهرم يمايپ هيزهره باد ،شهره جوادپور ،*نژاد يمصل يليل

 جهرم يعلوم پزشك دانشگاه

mossla_1@yahoo.com 

انگيزه يكي از مهم ترين عوامل جهت دهنده فعاليت هاي انسـان و  مقدمه: 

ـ  يادگيري مي -نيرويي قدرتمند در فرايند ياددهي طوريكـه حتـي   ه باشـد، ب

غني ترين و بهترين برنامه آموزشي سازماندهي شده نيز در صـورت فقـدان   

ر عوامـل  لذا با شناخت هرچه بيشت فراگيران سودمند نخواهد بود. انگيزه در

موثر در انگيزش دانشجويان مي توان مشاركت فعاالنـه آنهـا را دريـادگيري    

افزايش داد. باتوجه به اهميت انگيزش در يادگيري دانشجويان اين مطالعـه  

به منظور بررسـي عوامـل مـوثر برانگيـزه تحصـيلي دانشـجويان پرسـتاري        

 انجام پذيرفت. 1392 دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال

اين مطالعه بـا رويكـردي كيفـي و بـا اسـتفاده از روش تحليـل       ار: روش ك

محتوا انجـام گرفـت. در مطالعـه حاضـر، اسـاتيد و دانشـجويان پرسـتاري        

دانشگاه علوم پزشكي جهرم بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب و 

در چهـار   دانشـجو  15اسـتاد و   8جمع آوري داده ها تا اشباع ادامه يافت و 

آوري اطالعات، كليه گروهي متمركز مشاركت نمودند. پس از جمع مصاحبه

مصاحبه هاي ضبط شده بـاز نويسـي و مـرور گرديـد و پـس از كدگـذاري       

واحدهاي معنايي و بررسي شباهت هاي آن زيرتم هـا و سـپس تـم هـا يـا      

 درون مايه ها استخراج شدند.

صلي به دست درون مايه هاي ا ،كد شناسايي شده 59از مجموع يافته ها: 

 -2عوامـل فـردي،    -1سه طبقه قـرار گرفـت كـه     آمده مرتبط با انگيزه در

محتـواي دروس مـي باشـند كــه هـر كـدام بـه ترتيــب داراي        -3اسـتاد و  

زيرطبقاتي چون (عالقمندي، رقابت، درگيري با محتوا)، ( شخصيت، تعامل 

 مي (كاربردي بودن، جنس محتوا و حجم مطالب) وسپس و شيوه تدريس)

 باشند.

نتايج اين پژوهش نشان داد كه عوامل فردي، اسـتاد  بحث و نتيجه گيري: 

و محتواي دروس از عوامل بسيار مهم و موثر بر انگيزه و عالقه دانشـجويان  

به يادگيري و حضور فعال در كالس درس مي باشد. از آنجـايي كـه انگيـزه    

هـا،  شـگاه تحصيلي دانشجويان به عنوان يكي ازمهمتـرين چـالش هـاي دان   

لذا توصـيه مـي شـود     داد سيستم هاي آموزشي دارد، اثرات زيادي بر برون

سياست گذاران سيستم بهداشتي و درماني، اساتيد و مديران پرسـتاري بـه   

 منظور افزايش انگيزه دانشجويان موارد فوق را در برنامه ريزي هاي خود 

 مورد توجه قرار دهند.

 شجوي پرستاري، عوامل مرتبط، دانيليانگيزه تحصكلمات كليدي: 
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مختلف  يها طهياستفاده از افعال ح زانيم يبررس

علوم  ديبلوم در برنامه طرح درس روزانه اسات يبند طبقه

 اسوجي يپزشك

 يعل ،يندا طاهر ،يدهقان نينسر ، يامراهللا روزبه ،*يمحمد طهماسب

 فرد يخلق دهيحم ،زاده يموسو

 اسوجي يعلوم پزشكدانشگاه 

m.tahmasbi80@yahoo.com 

دار و درون نگـر   ريزي مداوم، حساب شده، جهت برنامه ،درس طرحمقدمه: 

فـراد تحـت تعلـيم و هـدايت و     هاي يادگيري بـراي ا  به منظور ايجاد فرصت

بنـدي مختلفـي از    طبقـه  باشـد.  ارشاد آنان در رسيدن به هدف مطلوب مي

بنـدي بلـوم و    هـا طبقـه   تـرين آن  هاي آموزشي ارائه شده كـه معـروف   هدف

حركتـي قـرار    -همكاران اوست كه در سه حيطه شناختي، عاطفي و روانـي 

دليـل تاكيـد بـر    بندي اهداف آموزشـي در سـه حيطـه بـه      گيرد. طبقه مي

باشد لذا در اين پژوهش بر آن شديم  هاي مختلف مي هاي خاص هدف جنبه

تا سطح استفاده و كاربرد افعال آموزشـي را در برنامـه طـرح درس اسـاتيد     

 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج بسنجيم.

هـدف   4000طـرح درس شـامل    500در ايـن مطالعـه تعـداد    روش كار: 

هاي مختلف بررسـي   تيد مربوطه از دانشكدهيادگيري نوشته شده توسط اسا

گرديد و افعال رفتاري حوزه شناختي را با توجـه تاكسـونومي بلـوم دسـته     

هاي آماري توصيفي تجزيـه و تحليـل    با استفاده از روشسپس و  شدبندي 

 هاي نوشته شده مشخص گرديد. ها در طرح درس درصد كاربرد آنو  گرديد

فعـل   4000انجـام شـده نشـان داد كـه از     هـاي   تجزيه و تحليـل ها:  يافته

% افعـال حيطـه شـناختي و    59طرح درس بررسـي شـده    500استفاده در 

حركتي اسـتفاده   -% از افعال حيطه رواني10از افعال حيطه عاطفي و  31%

كه ميزان استفاده از افعال حيطه شـناختي بطـور كلـي بيشـتر      نده بودكرد

ي تئوري و باليني ادغـام ايجـاد   ها بود، در طرح درس اساتيدي كه در درس

 هاي مختلف استفاده شده بود. كرده بودند به تناسب از افعال حيطه

هتـر اسـت لـزوم تنـوع در افعـال      برسـد   به نظر مـي گيري:  بحث و نتيجه

حركتي بـا توجـه بـه     -استفاده شده در اهداف بخصوص افعال حيطه رواني

وزش مناسب آن اسـت  و اينكه آم ماهيت دروس علوم پزشكي يادآوري شود

هـاي ديگـر را شـامل     االمكان حيطـه  كه به يك حيطه محدود نشود و حتي

 شود.

 ،يشـناخت  طهيح ،يحركت -يروان طهيبلوم، ح يطبقه بندكلمات كليدي: 

 يعاطف طهيح
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و  يكيولوژيزيف يريادگي يها سبك نيرابطه ب يبررس

  انيدانشجو نيدر ب يليتحص شرفتيبا پ تيخالق

 مقدم انيرحاجيمحمد م ،2يكاظم مايس، 1*يمحمد ييحي

 نور اميپ -2، رجنديب يدانشگاه علوم پزشك -1

y_mohammady_29@yahoo.com 

هاي فردي اسـت و بـه    هاي تفاوت هاي يادگيري يكي از جلوه سبكمقدمه: 

هـاي معمـول يـاد     دهد كه چـرا تمـامي افـراد بـا روش     اين سؤال پاسخ مي

ها متفاوت  هاي يادگيري، خالقيت و پيشرفت تحصيلي آن گيرند و بازده نمي

هـاي يـادگيري و خالقيـت بـا      است. مطالعه حاضر به بررسي رابطـه سـبك  

 پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند پرداخت.

عه حاضر بر اساس هدف بنيـادي و كـاربردي و   نوع تحقيق مطالروش كار: 

جامعـه آمـاري شـامل     بر اساس ماهيت توصيفي و از نوع همبستگي اسـت. 

 322نفر) و نمونه مورد بررسي  2119( تمام دانشجويان مشغول به تحصيل

گيـري بـه    نفر بر اساس جدول كرجس و مورگان بـرآورد شـد. روش نمونـه   

ــه   ــادفي، طبق ــيوه تص ــد.  ش ــام ش ــر اي انج ــعب ــات از  اي جم آوري اطالع

هـاي يـادگيري كلـب و خالقيـت عابـدي       هاي اسـتاندارد سـبك   پرسشنامه

هـاي   و از آزمون SPSSاز نرم افزار ها  دادهبراي تجزيه و تحليل  استفاده شد.

 استفاده شد.توصيفي و تحليلي 

(سـبك تصـويري،    هـاي يـادگيري   نتايج نشان داد كه بين سـبك  ها: يافته

داري  هـا رابطـه معنـي    انشجويان با پيشرفت تحصيلي آنسبك شنيداري) د

اما بين سبك يادگيري جنبشـي يـا پيشـرفت تحصـيلي رابطـه       .داردوجود 

دار نبود. همچنين بين خالقيت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه  معني

 .مشاهده شددار  معني

ي تواند در امر مشاوره هاي تحصيلي و شـغل  نتايج ميگيري:  بحث و نتيجه

اي كه افراد خالق به سمت دروسي كـه نيـاز بـه ابتكـار      مفيد باشد. به گونه

دارنــد هــدايت شــوند و دانشــجويان بتواننــد اســتقالل شخصــي و توانــايي 

ل به طرق اكتشـافي و از راه خودآمـوزي پيـدا    ئپيداكردن راه حل براي مسا

و بـه   هاي اصيل را مورد تأييد قـرار داده  كنند. همچنين دانشجويان انديشه

هاي خالق مبادرت نماينـد و خالقيـت خـود را در جهـت پيشـرفت       فعاليت

 تحصيلي و برآورد نيازهاي جامعه به كارگيرند.

 پيشرفت تحصيلي خالقيت، سبك يادگيري،كلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم پزشكي  انيدانشجو دگاهيد يبررس

عادالنه  يابيدر خصوص ارزشخراسان شمالي 

، در سال نياسفرا يدانشكده پرستار نايدانشجو

 92-93 يليتحص

 يدل رحم هيسم

 يخراسان شمال يعلوم پزشكدانشگاه 

delrahmysaya@gmail.com 

عدالت آموزشي يكي از پرچالش ترين مباحـث در آمـوزش كـه در    مقدمه: 

قـرار  هاي مختلف مـورد بررسـي    هاي اخير كانون توجه بوده و از جنبه سال

گرفته است. ايجاد محيط يادگيري بدون استرس، رسـاندن دانشـجويان بـه    

رشد و بالندگي، اجراي يكسان قوانين و مقررات آموزشي براي همه افـراد و  

 در نهايـت  برتري نداشتن دانشجويي بر دانشجوي ديگر شـيوه ارزشـيابي و  

را نحوه آموزش اساتيد از مباحثي است كـه بيشـترين دغدغـه دانشـجويان     

دانشجويان معتقدند هر دانشجو علي رغم جنسيت، قوميـت،   .دهد شكل مي

رشته، ظاهر، برخورد اجتماعي و اعتماد به نفس، جايگاه خاص خود را دارد 

و چنانچه اين معيارها در ارزشيابي دانشجو و يا يـادگيري دانشـجو دخيـل    

ـ    از شـود.  گردد، عدالت آموزشي به چالش كشانده مي ورد ايـن رو مسـئله م

بررسي ديدگاه دانشجويان در خصوص ارزشيابي تحصيلي  مطالعهتوجه اين 

 باشد. عادالنه دانشجويان دانشكده پرستاري اسفراين مي

بررسـي عـدالت   "مقطعي از پرسشنامه  -در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

استفاده شده كه روايي و پايـايي   "در ارزشيابي درسي از ديدگاه دانشجويان

سؤال در مورد ارزشـيابي عادالنـه    18شده است اين پرسشنامه با  آن تاييد

ــت و    ــرار گرف ــار دانشــجويان ق ــات دموگرافيــك، در اختي ــر اطالع عــالوه ب

مورد تجزيـه   SPSSدانشجويان آن را تكميل كردند و نتايج توسط نرم افزار 

 و تحليل قرار گرفت.

و  55/16يان نتايج نشان داد كـه ، ميـانگين معـدل كـل دانشـجو     ها:  يافته

و حداقل نمره عـدالت كسـب شـده در     49ميانگين واحدهاي گذرانده شده 

باشد كه هرچه ميانگين نمرات به يـك نزديـك    مي 5و حداكثر  1هر سؤال 

تر بودن ارزشيابي از نظـر دانشـجويان اسـت و     تر باشد نشان دهنده عادالنه

النـه تـر بـودن    دهنـده ناعاد  نزديكتر باشد نشان 5هرچه ميانگين نمرات به 

در مطالعه حاضر ميانگين نمره عدالت  .باشد ارزشيابي از نظر دانشجويان مي

بـوده اسـت. در مـورد     41/0بـا انحـراف معيـار     48/2از ديدگاه دانشجويان 

دانشجويان بـا  "% 4/79سؤاالت بايد اشاره كرد كه بين افراد كه از اين تعداد 

، موافـق  "نشجويان كـافي اسـت  آزمون پايان ترم براي ارزشيابي تحصيلي دا

الزم نيست كه سؤاالت اساتيد با محتوي تدريس  "% با اينكه3/82اند. و بوده

% دانشجويان سؤاالت تستي 3/85 .اند مخالف بوده "ها تطابق داشته باشد آن

حضـور اسـتاد در   "% دانشجويان با اين مـورد كـه   8/78، دادند ميرا ترجيح 

 بودند.موافق  "شود به نفس من مي جلسه امتحان سبب افزايش اعتماد

ـ  گيري:  بحث و نتيجه صـورت سـنجش ميـزان پيشـرفت     ه ارزشـيابي را ب

انـد. بعبـارت    آموزشي فراگيران بر اساس اهداف تعيين شـده تعريـف كـرده   

آل تغيير رفتار دانشجو از جهات مختلف  تر در ارزشيابي مطلوب و ايده دقيق

تحول در نگـرش، مهـارت و حتـي     هاي او و در راستاي كه ناشي از آموخته

شخصيت اوست، بايستي مورد توجه قرار گيرد. زيرا هدف نهايي از آمـوزش  

يادگيري، تربيـت يـك انسـان     -و ارزشيابي اصالح و ارتقاي فرآيند ياددهي

عالم، توانمند و با اخالق و با ديدگاه باز و روشن اسـت. مـالك رسـيدن بـه     

كنـد و   مـود پيـدا مـي   شـجويان ن اهداف آموزشي در پيشرفت تحصـيلي دان 

يابـد   ها تجلي مي پيشرفت و موفقيت تحصيلي دانشجويان در تغيير رفتار آن
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حاصل عملكرد مدرس و  مجموعاً وشود  كه از آن به عنوان ارزشيابي ياد مي

 بازخورد آن از طرف دانشجويان است.

  انيعدالت، دانشجو ،يليعادالنه، تحص يابيارزشكلمات كليدي: 
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 يپزشك انيو نگرش دانشجو يآگاه يبررس

كرمانشاه نسبت به  يدانشگاه علوم پزشك 1392يورود

 ينيكارآفر

مرجان  ،,فرح آفرنگان ،ياكبر ده حق يعل ،انيليجل نينسر ،*انيليجل ديناه

قدرت اله  ،كارگر ميمر ،يزهرا صفر ،,نسب يفرح باقر ،فروغ زنگنه، انيليجل

 ياسيق

njjalilian@yahoo.com 

حرفه بلكه يـك شـيوه زنـدگي     فرايند كارآفريني را فراتر از شغل ومقدمه: 

تعبير مي كنند به طوري كه خالقيـت و نـوآوري، عشـق بـه كـار و تـالش       

مستمر، پويايي، مخاطره پذيري، آينده نگري، ارزش آفريني، آرمان گرايـي،  

فرصت گرايي، نياز به پيشـرفت، مثبـت انديشـي، زيربنـا و اسـاس زنـدگي       

زشكي مي توانند افرادي خالق از آنجا كه دانشجويان پ .باشد كارآفرينانه مي

لـذا بـا توجـه بـه      و كارآفرين باشند و كارآفريني اكتسابي اسـت نـه ذاتـي،   

منظور تعيين ديدگاه دانشـجويان پزشـكي   ه اهميت كارآفريني اين تحقيق ب

 نسـبت بـه كـارآفريني    در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشـاه  92 ورودي سال

 .انجام شد

نفـر   110مقطعـي بـود. از بـين     –وصـيفي  اين مطالعه از نوع تروش كار: 

نفر به روش تصادفي سـاده انتخـاب    50حدود  92دانشجويان ورودي سال 

شدند بدين منظور از پرسشنامه اسـتاندارد كـارآفريني حـاوي سـه حيطـه      

 41-45 نمـرات از  الت كارآفريني) استفاده شد و(سواالت دموگرافيك و سوا

تا حـدودي   31-34، ودي كارآفرينتا حد 35-40 داشتن روحيه كارآفريني،

تلقي در جهت خالف كارآفريني  كامال30ًخالف روحيه كارآفريني و كمتراز 

 گرديد. فادهجهت تجزيه و تحليل آماري است SPSSد. از نرم افزار شمي

 و سـال  19يافته ها نشان داد ميانگين سني دانشجويان پزشـكي  يافته ها: 

آمـاري معنـاداري بـين آگـاهي و      . همچنـين رابطـه  ندبود درصد دختر 58

 رتبـه كنكـور،   منطقـه قبـولي،   معـدل ديـپلم،   نگرش با (فرزنـد اول بـودن،  

 وجود نداشت. تحصيالت و درآمد پدر و مادر) جنسيت،

ايــن مطالعــه حــاكي از عــدم آگــاهي و نگــرش : بحــث و نتيجــه گيــري

فريني(نمرات كـامال در جهـت خـالف    آدانشجويان پزشكي نسـبت بـه كـار   

 تواند با اختصاص واحد درسي كـارآفريني، ني) بود، وزارت متبوع ميكارآفري

از  و نسبت به ارتقاي روحيه كارآفريني جهت اشتغال آينده آنان اقدام نمايد

 (كاراد) حمايت نمايد. "طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه هاي كشور"

 يپزشك انيدانشجو ،ينيكارآفر و نگرش، يآگاهكلمات كليدي: 
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 يها يفناور نهيدر زم يسواد اطالعات زانيم ريتاث يبررس

 ياعضا يو پژوهش يبرعملكرد آموزش يآموزش نينو

 مشهد يدانشگاه فردوس يعلم اتيه

 يمانيسل اليش

 واحد سبزوار يدانشگاه آزاد اسالم

soleymani.shila@yahoo.com 

 است، ولي كاربرد اين مفهوم   جديدي فناوري گرچه واژه نسبتاًمقدمه: 

تـرين مراحـل زنـدگي     شايد همزاد تاريخ دانش بشري باشد. بشر از ابتدايي

يافـت يـا رابطـه بـين دو يـا چنـد عامـل را         اي راه مي خود، هرگاه به پديده

اسـتفاده   فنـاوري كرد، بـراي حـل مشـكالت زنـدگي خـود از       شناسايي مي

هـاي   بديل علوم محـض و يافتـه  كرد. در واقع هر جا سخن از ترجمه و ت مي

علوم نظري به علوم كاربردي و تجويزي به ميان آيد، همانا از فناوري بحـث  

هـاي جديـد و    رسـانه  ،شده است. اما بيشترين توجه بـه فنـاوري آموزشـي   

ايـن   گـردد.  مـي  بـر 1900استفاده از آن در امر آموزش و يادگيري به دهـه  

اد اطالعــاتي در زمينــه پــژوهش نيــز بــا هــدف بررســي تــاثير ميــزان ســو

هاي نوين آموزشي بر عملكرد آموزشـي و پژوهشـي اعضـاي هيـات      فناوري

علمي دانشگاه فردوسي مشهد به منظور ارايه راهكارهاي پيشنهادي جهـت  

 .بهبود اين مهارت اجرا شده است

با اسـتفاده از روش  در اين مطالعه توصيفي مورد پژوهش  نمونهروش كار: 

نفر از اعضـاي هيـات علمـي دانشـگاه      274اي،  طبقه -گيري تصادفي نمونه

كه به صورت مقياس بود اي  و ابزار سنجش پرسشنامه بودندفردوسي مشهد 

هـاي مختلـف    ليكرت مورد استفاده قرار گرفت. براي محاسبه پايايي بخـش 

 پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است.

هاي نوين آموزشي و  ه مدرسان از فناوريدر متوسط ميزان استفادها:  يافته

 ،سطوح گذرانده شده سواد اطالعاتي (مقدماتي، متوسطه، پيشرفته، تجربي)

، كه به دادداري را نشان  آزمون تحليل آناليز واريانس يكطرفه اختالف معني

متوسط -3تجربي  -2مقدماتي  -1ر هستند: ترتيب كم به زياد به صورت زي

فاده از ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان اسـتفاده  پيشرفته و با است -4

هاي نوين آموزشي با  اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد از فناوري

 دست آمد.ه رابطه مثبت بنيز شان  پيشرفت عملكرد آموزشي و پژوهشي

رسـد سـواد    هاي مطالعه به نظر مـي  با توجه به يافتهگيري:  بحث و نتيجه

اثير مستقيمي بر عملكرد آموزشـي و پژوهشـي اعضـاي    تواند ت اطالعاتي مي

 ها را توانمندتر سازد. هيات علمي داشته باشد و در اين راستا آن

عملكـرد   ي،آموزشـ  نينـو  يهـا  يفنـاور  ي،سـواد اطالعـات  كلمات كليدي: 

 آموزشي، عملكرد پژوهشي
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هاي اطالعات بهداشتي  ارائه درس مديريت سيستم

هاي  آموزش مجازي: استفاده از فناوري قيدرماني از طر

 جديد در ارتقاء كيفيت آموزش

 ،ياحسان نبوت ،يفاطمه رنگرز جد ،اصغرزاده ياكبر عل، *مسعود عرب فرد

 زهره مبارك

 كاشان يه علوم پزشكدانشگا

arabfard-ma@kaums.ac.ir 

هــاي الكترونيكــي و عــدم تــوان  بــا توجــه بــه گســترش آمــوزشمقدمــه: 

هاي آموزشي در پاسخگويي به نيازهاي آموزشي عصـر حاضـر و بـا     سيستم

هاي آموزش مجازي كـه بـا هـدف ايجـاد      توجه به وجود انواع مختلف روش

هاي يادگيري دانشجويان،  در سبكهاي مختلف آموزشي، ايجاد تنوع  رسانه

دسترسي بهتر دانشجويان به محتواي آموزشي بكارگرفتـه شـده انـد، ارائـه     

هاي اطالعاتي با استفاده از سيستم وب كنفرانس در  درس مديريت سيستم

هـدف ايـن مطالعـه ارائـه و ارزيـابي روش آمـوزش        .دستور كار قرار گرفت

 هداشتي درماني بود.هاي اطالعات ب مجازي درس مديريت سيستم

 92-93كاربردي در نيمسال اول  -مطالعه حاضر از نوع توصيفيروش كار: 

براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد فناوري اطالعـات سـالمت ورودي   

دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام گرفت. ابتدا با همكاري مركز آمـار و   91

س از طريق سيستم وب فناوري اطالعات دانشگاه شرايط برگزاري كالس در

 kbpsكنفرانس دانشگاه علوم پزشكي مشهد شامل اينترنت بـا پهنـاي بانـد    

، فراهم گرديد. مطالب درس به صورت فايل پاورپوينت و منـابع درسـي   64

در ابتداي ترم در اختيار دانشجويان قرار گرفت. همچنين نحوه ارائـه درس  

انتظارات از دانشجو،  مجازي، مشاهده طرح درس (اهداف و محتواي دروس،

شيوه تدريس، راه حل كار در كـالس و نحـوه ارزشـيابي) در اولـين جلسـه      

توضيح داده شد. مطالب طبق طرح درس توسط استاد مسـتقر در دانشـگاه   

اي  مشهد براي دانشجويان تدريس گرديد. ارزيابي درس بوسـيله پرسشـنامه  

مار توصـيفي مـورد   ها با آ تدوين شده توسط محققين، صورت پذيرفت. داده

 تجزيه و تحليل قرار گرفت.

% دانشجويان اظهار داشتند كه كالس با نظم برگزار گرديـده  100ها:  يافته

% 80% ، سـرعت اينترنـت   90است، همچنين شرايط براي وضوح اساليدها 

% 40مشـاركت دانشـجو بـا     .كه همگي در سطح بسيار عالي قـرار داشـتند  

رين مشكل ارائه درس از ديد دانشـجويان  توافق در سطح متوسط بود. مهمت

% فراواني در حيطه ضـعيف قرارداشـت.   40وضوح صدا براي درك مطالب با 

% دانشـجويان بـا   100% در حيطه خوب قرار داشت. 70ارزيابي كلي كالس 

 هاي بعدي موافقت داشتند. ها به صورت مجازي براي ترم برگزاري كالس

حاكي از رضايت فراگيران نسـبت   نتايج بدست آمدهگيري:  بحث و نتيجه

هـا بـه صـورت مجـازي      به استفاده از دانش و تخصص اساتيد ساير دانشگاه

گيـري از   گردد از شيوه آموزش مجـازي جهـت بهـره    باشد. پيشنهاد مي مي

ها و نيز جهت افـزايش كيفيـت آمـوزش     دانش اساتيد مجرب ساير دانشگاه

 استفاده شود.

نـاوري اطالعـات سـالمت، يـادگيري،     آمـوزش مجـازي، ف  كلمات كليدي: 

 آموزش الكترونيكي
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 اي يجد يدهايتهد تاليجيدر عصر د يآموزش پزشك

 يباورنكردن هاي تيموفق

 يآزاده كردستان ،يمقصود يحاج ديدكتر مج ،*كهن نينوش

پزشكي شهيد صدوقي  دانشگاه علوم -2 ،تهران يزشكعلوم پ دانشگاه -1

 يزد

nu.kohan@gmail.com 

ون ــهايي همچ هاي فناوري در آموزش پزشكي با پديده پيشرفت بامقدمه: 

هاي آنالين همزمان كالن مواجـه خـواهيم    هاي آنالين باز كالن و دوره دوره

بـه دسـت    بود كه محبوبيت قابل توجهي را در ميان دانشجويان و مدرسين

اين در حالي است كه در حال حاضر در دنيا اطالعات محدودي  .آورده است

هايي كـه   هاي انقالبي در دسترس است و تعداد دانشگاه در زمينه اين پديده

دهند بسيار محدود است. فوايد بالقوه استفاده از  ها را ارائه مي اين گونه دوره

و يادگيري بـا وجـود گسـترش     ها نيز از نقطه نظر فرايند ياددهي اين روش

 ها در آموزش عالي داراي ابهام است. چشمگير آن

اين مطالعه يك جسـتجوي اينترنتـي اسـت كـه بـا مـروري بـر        روش كار: 

يـادگيري   "، ” آمـوزش پزشـكي  "هاي  مقاالت علمي با استفاده از كليد واژه

 انجام شده است. " SMOCs) ("و  ") MOOCs( "، "الكترونيكي

توانـد   مي MOOCsهايي همچون  براي پزشكان آينده ظهور پديده ها: يافته

نظران آموزش پزشكي در حال ارزيابي نحوه  چالشي قابل توجه باشد. صاحب

ها در برنامه درسي دانشجويان پزشكي هستند. اعتقـاد   تلفيق اين گونه دوره

بـر ايـن اسـت كـه دانشـجويان از ايـن طريـق خواهنـد توانسـت برخـي از           

تـر و صـرف هزينـه كمتـري      ي پزشكي را در مدت زمان كوتـاه ها صالحيت

تواننـد جانشـين ارجـح تـري بـراي       همچنـين مـي   MOOCsكسب نمايند. 

ها امكـان   آموزش مداوم پزشكي از راه دور باشد. با استفاده از اين گونه دوره

هاي آموزش باليني و غيـره بـراي اعضـاي هيـات      به اشتراك گذاشتن روش

هـا در   م فراهم است. موانعي نيـز بـراي اسـتفاده از آن   علمي به طور مستقي

سـت. يكـي از موانـع عمـده تمايـل بـه اسـتفاده از        آموزش پزشكي مطرح ا

هاي جديد آموزشـي اسـت.    هاي آموزش سنتي و ترس از اجراي روش روش

هاي اساسـي آن بحـث    ها و چالش در اين مقاله به تفصيل در مورد اين دوره

ها در سيسـتم يـادگيري    به منظور پياده سازي آنخواهد شد و راهكارهايي 

 شود. يالكترونيكي كشور ارائه م

هـا در آمـوزش    هـدف نهـايي اسـتفاده از ايـن روش    گيري:  بحث و نتيجه

پـذيري و اسـتفاده از رويكردهـاي دانشـجو محـور در امـر        پزشكي، انعطاف

ر هاي نـوين اسـت و اميـد اسـت د     تدريس و يادگيري با استفاده از فناوري

 آينده پيامدهاي آموزشي بهتري را به همراه داشته باشد.

ــدي:  ــات كلي ــوزش پزشــككلم ــ ،يآم ــيالكترون يريادگي ، MOOCs ،يك

SMOCs 
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 يا درامور حرفه ينيآموزش اخالق بال نييضروت تب

 يدرمان و يمراكز آموزش ينيبال ارانيدست

 يباريجو اليل ،يفياكرم نوده شر ،*پاداش اليل

 گلستان

adel_padash@yahoo.com 

تـرين ركـن در    هـاي انسـاني اساسـي    ارزش حفظ اصول اخالقـي و مقدمه: 

اي پزشكان است.اين امر تاحدي مهم است كـه عـدم رعايـت     تعامالت حرفه

به نظام درماني وارد  بلكه تواند آسيب جدي نه تنها به بيمار شئونات آن مي

كنـد و   نمايد. اين علم بايدها و نبايدهاي اخالق پزشك را به او گوشـزد مـي  

آمـوزد. رويكردهـاي نـوين و     شيوه رفتار با بيماران و همكاران را بـه او مـي  

اي را بيش  اي در امور پزشكي، ضرورت پرداختن به اصول اخالق حرفه حرفه

 .از گذشته مورد تاكيد قرار داده است

هـاي   نفـر ازدسـتياران گـروه    50دراين مطالعه مقطعي توصيفي روش كار: 

 روان پزشـكي)  جراحي، زنان، كودكـان، بيهوشـي و   (داخلي، ماژور و مينور

هـاي اخـالق    كارگاه در 90-92هاي  دانشگاه علوم پزشكي گلستان طي سال

ريـزي شـده    اي پزشكي دانشگاه برنامه باليني كه توسط كميته اخالق حرفه

اهداف آموزشي كارگـاه شـامل اصـول كلـي اخالقـي و       بود، شركت كردند.

هاي مختلف علوم پزشكي، رضـايت آگاهانـه از بيمـار،     مباني فقهي در رشته

(پاسـخگوئي)، اتانـاري، رازداري    چگونگي مسئوليت پزشك در مقابل بيمـار 

اخالق در پژوهش و آمـوزش و حقـوق    گويي براي بيماران، بيماران، حقيقت

هـا، پرسشـنامه    ابزار گـردآوري داده  هاي پزشكي بود. گيري ار در تصميمبيم

درخصوص ديـدگاه   مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه كه با همكاريبود 

 .تهيه شده بودهاي اخالق پزشكي  دستياران نسبت به برگزاري كارگاه

(بـا  يـك از اهـداف بيـان شـده      ميانگين نمرات ميزان تحقق هـر ها:  يافته

، اظهار نمودند كه توانستند بـه اهـداف خـود    3/4بيش از ) : 5رنمره حداكث

، 05/4 دست يابند، ميزان عالقه دستياران براي لحاظ نمودن ايـن مباحـث  

، 09/4، ميزان ارتقا و يادگيري دستياران 05/4ضرورت برگزاري اين كارگاه 

وميـزان   17/4تخصصـي تـر   هـاي تكميلـي و   احساس نياز به برگزاري دوره

 بيان شده است. 80/4بردي بودن محتواي كارگاه كار

هدف از آموزش اخالق پزشـكي، تحصـيح و تقويـت    گيري:  بحث و نتيجه

انگيزش، افزايش توان و تحول نگرش، فراگيـران علـوم پزشـكي نسـبت بـه      

پـيش بينـي آمـوزش اخـالق     اي است.  يادگيري اصول و مباني اخالق حرفه

گشـاي مسـايل    توانـد راه  دستياران ميهاي آموزش باليني  برنامهپزشكي در 

اي اخـالق پزشـكي در كشـور و در طبابـت آينـده دسـتياران باشـد.         حرفه

بايسـت متـولي اجـرا وپيـاده      ها مي درماني دانشگاه بنابراين نظام آموزشي و

 نظارت اين مالحظات اخالقي باشند. سازي و

 يدرمان يمراكز آموزش ،ينيبال ارانيدست ،يا اخالق حرفهكلمات كليدي: 
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اي اثربخشي روش تدريس مبتني بر  بررسي مقايسه

مورد و راند آموزشي سنتي در دوره كارآموزي ارولوژي 

 از ديدگاه فراگيران

 رنجبر حهيلم ،ييماكو هيرق ،دهقان زاده نيديآ ،*يميحاج ابراه نهيسك

 زيتبر يعلوم پزشكدانشگاه 

hajebrahimis@yahoo.com 

هاي تدريس اسـت كـه    الگوي تدريس مبتني بر مورد يكي از روشمقدمه: 

بر پايه استراتژي دانشجو محوري طراحي شده است كه در آن مدرس نقش 

شـي بـه   هـاي آموز  تسهيل كننده فرايند يادگيري و جهـت دهنـده فعاليـت   

هـاي آموزشـي    كه در مـدل  عهده دارد در حاليه سمت اهداف آموزشي را ب

مدرس باليني نقـش محـوري داشـته و دانشـجو      سنتي راند بر بالين بيمار،

گاهي حتي ممكن است فرصـت تفكـر انتقـادي و بـاز انديشـي كـه امـري        

ضروري در يادگيري اسـت نداشـته باشـد. هـدف از ايـن مطالعـه ارزيـابي        

 ي اثر بخشي روش تدريس مبتني بر مورد و راند آموزشي باليني ا مقايسه

 بوده است. 1392سنتي در آموزش باليني دوره كارآموزي ارولوژي در سال 

نفـر از   32كـه در آن،   بوداين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي روش كار: 

 پزشكي دوره كارآموزي ارولوژي انتخاب شـدند رشته دانشجويان سال چهار 

هـايي از اهـداف آمـوزش بـاليني دوره بـه دو       بخش % مرد).41ن و % ز59(

در  ارائه گرديـد.  راند آموزشي باليني سنتي، و روش تدريس مبتني بر مورد

پايان دوره از دانشجويان خواسته شد تـا ايـن دو روش را مقايسـه كـرده و     

ي هـا بـا اسـتفاده از نـرم افزارآمـار      پرسشنامه مطالعه را تكميل نمايند. داده

SPSS .تجزيه وتحليل شد 

%) موافـق  8/93( هـا  بر اساس نتايج مطالعه، بيشترين نسبت نمونه ها: يافته

بودند كه روش تدريس مبتني بر مورد در مقايسه با راند باليني سنتي باعث 

 5/87( هـا  اكثريـت آن  شود. افزايش مهارت تشخيص افتراقي دانشجويان مي

ل باليني فراگيـران در جلسـات تـدريس    %) بر اين باور بودند مهارت استدال

% 8/74 يابـد.  مبتني بر مورد در قياس با راندهاي باليني بيشـتر ارتقـاء مـي   

فراگيران عقيده داشتند كه تدريس مبتني بر مورد در مقايسه با راند باليني 

هاي پژوهش  شود. همچنين، يافته باعث افزايش درك مطلب دانشجويان مي

ـ    نشان داد كه اكثر فراگ ه يران از اين روش جديد رضـايت بـااليي داشـتند ب

بود. تفاوت  54/7±13/1 ها ميانگين رضايت آن ،10تا0طوري كه در مقياس

 داري بين دوجنس نيز مشاهده نگرديد. معني

هاي مطالعه حاضرنشـان داد كـه اجـراي شـيوه      يافتهگيري:  بحث و نتيجه

تدالل بـاليني و  هـاي اسـ   آموزشي فعال و دانشجو محور بـر ميـزان مهـارت   

تشخيص افتراقي فرا گيران تاثير مثبت داشته است. با توجه به پايين بـودن  

هـاي   سطح تفكر انتقادي و استدالل باليني كارآموزان و عدم كارآمدي روش

هـاي فـوق الـذكردر     رايج آموزش در عرصه هـاي بـاليني در ارتقـاء مهـارت    

د و سـاير متـدهاي   فراگيران، توسعه واجراي روش تدريس مبتنـي بـر مـور   

 شود. هاي باليني دانشگاهي پيشنهاد مي آموزشي دانشجو محور درعرصه
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 دانشجويان پزشكي بيماران،
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 موزشيآبررسي رويكردهاي عدالت 

 شكوفه مسعودي

 علوم پزشكي مشهد

masoudish@mums.ac.ir 

همـه   مان براي رستگاري انسان عدالت است وآر ارزش و واالترين،مقدمه: 

 زادي وآهايي همچـون   ها وسيله اي براي تحقق اين امر است. ارزش كوشش

اگـر   ن اسـت و آهم ملزوم  هايي هستند كه عدالت هم الزمه و برابري ارزش

واهد داشت با توجـه بـه   ارزشي نخ برابري به عدالت منتهي نشوند، زادي وآ

موزشي بيان شده است هـدف از  آرويكردهاي مختلفي كه در زمينه عدالت 

 باشد. موزشي ميآاين مطالعه بررسي اين رويكردها در زمينه عدالت 

ــواع  ايــن پــژوهش بــه بررســي منــابع و روش كــار: مقــاالت در زمينــه ان

رك بهتر ايـن  د ها آنموزشي پرداخته است تا با معرفي آرويكردهاي عدالت 

 رويكردها را موجب گردد.

نتايج پژوهش از اين مطالعه بيان شش رويكرد در زمينـه عـدالت   ها:  يافته

 ماركسسيســتي، ليبرالــي، رمــانگرا،آ كــه عبارتنــد ازرا نشــان داد موزشــي آ

اگزيستانسي كه به بحث در مورد هر كـدام در   پست مدريستي و فمنيستي،

 مقاله پرداخته شده است.

 امروزه گذرازالگوهاي غـرب محـور بـراي پيشـرفت و    گيري:  نتيجه بحث و

ن است كـه زمـان   آواقعيت نيز بيانگر  مشهود است ها كامالً رستگاري انسان

الگويي بـراي پيشـرفت مبتنـي برنگـرش همـه       و رسيده كه رويكرد ن فراآ

جانبه به عدالت، به عنوان مهمترين منبع گسترش عدل  وبا بهره گيـري از  

هـاي جوامـع ديگـر     و ناكامي موخته شده از دستاوردهاآهاي  روش وتجارب 

فهمـي عميـق در درون    نيازمنـد درك و  تدوين شود. براي اين تـدوين مـا  

 رويكردهاي عدالت هستيم.

 رويكردهاي عدالت موزشي،آعدالت  عدالت،كلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم  انيدانشجو ليعلل عدم تما يبررس

 استاد يابيجهت مشاركت در ارزش نيقزو يپزشك

، يفاطمه صفدر ،مهر يمعصومه اصالن ،يصفهانا زهره دانا ،*ييايض ريام

 شادكام يفاطمه نظر ،القدرفاطمه ذو ،يديفاطمه سف ،يزديزهره 

 نيقزو يعلوم پزشكدانشگاه 

esfehani_z@yahoo.com 

باشد  هاي ارتقاي كيفيت آموزش مي ترين پايه ارزشيابي يكي از مهممقدمه: 

هـاي اعضـاي هيـأت     هاي آموزش و فعاليـت  كه هدف اصلي آن بهبود برنامه

 ،ت. نتايج ارزشيابي مي تواند بـه عنـوان بـازخوردي بـراي اسـاتيد     علمي اس

يكـي از   پـي داشـته باشـد.   ر ارتقاي نقاط ضعف و شناخت نقـاط قـوت را د  

هاي ارزشيابي كه امروزه كاربرد زيادي دارد، ارزشيابي اسـاتيد توسـط    روش

ـ     ييدانشجويان است. از آنجا عنـوان  ه كه اسـتفاده از نظـرات دانشـجويان ب

ن اصلي اساتيد دانشگاه در بهبود كيفيت آموزشـي اهميـت بسـزايي    مشتريا

دارد اما ديده شده به علـت عـدم مشـاركت داوطلبانـه دانشـجويان جهـت       

آنها را با استفاده از ابزارهايي مثل عـدم   ،مشاركت در ارزشيابي اساتيد خود

كـه   مجبور به ارزشيابي اساتيد مي نمايند رويت نمره و عدم انتخاب واحد و

لـذا ايـن پـژوهش بـه      شود.ارزش علمي ارزشيابي به اين صورت كاسته مي

 دنبال علت عدم تمايل دانشـجويان جهـت مشـاركت در ارزشـيابي اسـاتيد     

 است . انجام شده

مقطعي ابتدا با توجه به اهداف تحقيـق  -در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

د و ديـدگاه  گزينه اي تنظيم گرديـ  5اي بر اساس مقياس ليكرت  پرسشنامه

ي و همينطـور طريقـه   دانشجويان را در مورد كيفيت، زمـان، روش ارزشـياب  

نفـر از   340بازخورد نتايج آن مورد سنجش قرار داد. پرسشنامه در اختيـار  

 –دانشجويان مقاطع مختلف در رشته هاي متفاوت كه به روش خوشـه اي  

ز نـرم افـزار   هـا بـا اسـتفاده ا   تصادفي انتخاب شدند قرار گرفت. سپس داده

SPSS هاي آماري توصيفي تجزيه و تحليل شد.روش و 

درصد دانشـجويان از رونـد كنـوني     3/54 نتايج تحقيق نشان داديافته ها: 

اكثريت معتقدند سواالت روشن و واضح است  ارزشيابي استاد رضايت دارند.

ر . زمان اجراي ارزشيابي از نظر اكثـ هستند و براي انجام اين فرآيند مناسب

درصد آنها زمـان بعـد از امتحـان را گزينـه      56دانشجويان مناسب نيست و

درصـد دانشـجويان    5/46مناسبي براي ارزشيابي اساتيد معرفي كرده انـد.  

درصد  2/40معتقدند كه دانشجو مالك معتبري براي ارزيابي استاد است و 

تيد مديرگروه و مركـز مطالعـات را بـراي ارزشـيابي اسـا      تلفيقي از دانشجو،

درصد دانشجويان معتقدند كـه اسـتفاده مـديران از     5/64دانند. مناسب مي

نتايج ارزشيابي استاد به ميزان زيادي باعث ارتقاء كيفيت آموزشـي خواهـد   

درصد موافق با اين موضوع هسـتند   7/58شد. اكثريت دانشجويان به ميزان 

خواهـد شـد.   كه ارزشيابي استاد توسط دانشجو باعث بهبود عملكرد اساتيد 

درصد مي گويند مسئولين دانشـگاه بـه    8/47اكثريت دانشجويان به ميزان 

درصـد   8/17دهنـد و  نمره ارزشيابي دانشجو از اسـتاد اهميـت كمـي مـي    

معتقدند كه ارزشيابي استاد توسط دانشجو در نظـر مسـئولين بـي اهميـت     

مشـاهده  داري در اين تحقيق بين سابقه دانشجو و نظر او رابطه معني است.

 .شد

با توجه به آگاهي دانشـجويان از اهميـت ارزشـيابي    بحث و نتيجه گيري: 

اسـاتيد توسـط دانشــجويان و تـاثير زيـاد آن در بهبــود عملكـرد اســاتيد و      

رسـد عـدم مشـاهده ملمـوس تغييـر در       ارتقاءكيفيت آموزشي، به نظر مـي 

نتـايج  كيفيت تدريس و رفتار اساتيد و شفاف نبودن اسـتفاده مسـئولين از   

ارزشيابي براي دانشجويان، مهمترين عامل در بي انگيزه شـدن دانشـجويان   

 .استجهت مشاركت در ارزشيابي اساتيد 

دانشـگاه علـوم   ، د، اسـاتي زهي، انگيـ ابارزشـي  ،انيدانشـجو كلمات كليدي: 

 نيقزو يپزشك
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بررسي انتظارات و ميزان رعايت حقوق بيماران در 

اه علوم پزشكي اردبيل درسال هاي دانشگبيمارستان

1391 

 يزهرا تذكر ،يويحي ياكتا ،زاده بيشهرام حب ،*ياهر هيصادق ديسع

 لياردب يپزشك علومدانشگاه 

s.sadeghiyeh@arums.ac.ir 

بهداشتي سـهيم كـردن بيمـاران در     هايهفاز مصاديق خدمات حرمقدمه: 

ايـن مطالعـه جهـت     مي باشـد.  آنها تصميم گيري و محترم شمردن حقوق

بررسي انتظارات و ميزان رعايت حقوق بيماران در بيمارستان هاي دانشگاه 

 علوم پزشكي اردبيل انجام گرديد.

بيمـار   200اين پژوهش، يك مطالعه مقطعي است كـه بـر روي   روش كار: 

 1391ري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشـكي اردبيـل در سـال    بست

شـد. پرسشـنامه    آوريجمـع انجام شد. داده ها در زمان تـرخيص بيمـاران   

آوري داده ها اسـتفاده شـد. داده   حقوق بيماران و روش مصاحبه براي جمع

 .ها با روش هاي آمار توصيفي تحليلي مورد آناليز قرارگرفت

رعايـت كلـي منشـور حقـوق بيمـار در جامعـه پـژوهش        ميـزان  يافته ها: 

% و انتظارات كلي بيمـاران از خـدمات بهداشـتي و درمـاني حـدود      69/50

برقـراري ارتبـاط بـا    «% بود. هچنين ميزان رعايت و انتظارات از محور 85/5

% و 5/24» يمـار بارائه اطالعات به «% ، محور 90و % 5/68به ترتيب » بيمار

%، محـور  83% و 37/56» يت خلوت و حريم شخصـي رعا«% ، محور 46/74

اختيـار و اسـتقالل   «%  محـور  5/88% و  54» كيفيـت  ارائه ي مراقبت بـا «

% 16/61»برخورداري از رضايت آگاهانـه «%، محور 9/81% و 125/19» رأي

محرمانـه مانـدن   «%، 88% و 64»برخورداري از آموزش سـالمت «%، 6/87و 

% و 5/42»رسيدگي بـه شـكايات  «% و 6/82% و 16/46»اطالعات و رازداري

% بود. بين ميزان رعايت منشور و جنس و سن و همچنين بين ميزان 2/93

انتظارات، سن و محل سـكونت (شـهري و روسـتايي) و سـطح تحصـيالت      

 .شد مشاهدهآماري  هاي معنادارتفاوت

ميزان رعايت منشور حقوق بيمـاران در بيمارسـتان   بحث و نتيجه گيري: 

اه علوم پزشكي اردبيل مشـابه سـاير شـهرهاي ايـران در سـطح      هاي دانشگ

متوسط و متوسط به پايين و ميزان انتظـارات بيمـاران در سـطح بـاال مـي      

باشد، لذا جهت رضايمتندي هر چه بيشتر بيمـاران از خـدمات بهداشـتي و    

 آگاهي پرسنل و دانشجويان ضروري بنظر مي رسد. يارتقا ،درماني

 به سوابق ماريب يآگاهانه، دسترس تيمحرمانه رضا مار،يحقوق بكلمات كليدي: 
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 و بهبود سيدر تدر CMAPTOOLS افزار استفاده از نرم

 آموزش تيفيك

 صفابخش اليل

 اصفهان يعلوم پزشكدانشگاه 

safabakhsh@edc.mui.ac.ir 

 ونات زندگي روند گسترش فناوري و تأثيرگذاري آن در تمامي شئمقدمه: 

هاي اطالعات و مديريت صـحيح   به ويژه آموزش، ضرورت استفاده از فناوري

سازد. اين  در به كارگيري آن در فرآيند ياددهيـ يادگيري را امري مسلّم مي

 پردازد. مي CMAPToolsمقاله به معرفي و تاكيد بر استفاده از نرم افزار 

اي از مفـاهيم و   مجموعهكشي مفهومي دياگرامي است كه  نقشه روش كار:

مراتبي منطبق بر ساختار و يـادگيري    معاني را در چارچوب منظم و سلسله

هـا، در كنـار هـم در سـطوح      هاي منطقي بين آن مغز انسان با ايجاد ارتباط

كشي مفهومي روش تدريس فعالي است  دهد. بنابراين نقشه مختلف قرار مي

التحصـيالني   كـردن فـارغ   آمـاده تواند به مدرسان علوم پزشكي بـراي   كه مي

هـاي بهداشـتي    هاي پيچيـده مراقبـت   داراي توانايي تفكر نقادانه در محيط

 CMAPToolsافـزار   از اين روش تدريس، نرم كمك كند. براي استفاده بهتر

روابط بين مفاهيم را به خوبي مشخص كردن كار  ،عالوه بر سرعت و زيبايي

 كند. ابط آن به فراگيران كمك ميو به درك مفاهيم و رو دهد انجام مي

بـا دانلـود كـردن ايـن نـرم افـزار و وارد نمـودن مفـاهيمي كـه          هـا:   يافته

خواهيم روابط آن را مشخص نماييم و تعيين نوع روابـط نقشـه ترسـيم     مي

 گردد. مي

تـوان بـراي توسـعه     هـاي مفهـومي مـي    از نقشـه  :گيـري  بحث و نتيجـه 

هـاي بيمـارمحور و    ارايـه مراقبـت  هاي تفكـر انتقـادي دانشـجويان،     مهارت

كردن دانشجو براي انجام امور باليني، برقراي ارتبـاط بـين    نگر، آماده جامعه

نظريه و بالين استفاده كرد.آموزش استفاده از اين نرم افزار مي توانـدچايگاه  

 اين روش تدريس را در آموزش قويتر نمايد.

 سيتدر ،آموزش تيفيك ،CMAPTOOLSنرم افزار كلمات كليدي: 
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در  يشغل تيو ارتباط آن با رضا يشغل يفرسودگ نييتع

 يدرمان يمراكز آموزش پرستاران شاغل در ماماها و نيب

  1391مازندران در سال  يدانشگاه علوم پزشك

 يگرج يرديح يمحمدعل ،يگرج يدريمراد ح يعل ،*يموريفرزانه ت

 مازندران يپزشك علومدانشگاه 

alifar_2004@yahoo.com 

هيجاني و ذهني  فرسودگي شغلي عبارت است از خستگي جسمي، مقدمه:

هيجاني ناشي از برخورد فشرده و درازمدت  كه به دليل فشار مداوم و مكرر

سـه مولفـه اصـلي    هـاي فرسـودگي شـغلي داراي    به وجود مي آيـد. نشـانه  

عـدم موفقيـت فـردي     پاسخ به ديگران و نگرش منفي در خستگي عاطفي،

است. خستگي عاطفي مهم ترين جنبه سـندرم فرسـودگي شـغلي اسـت و     

نگـرش   احساس حاكي از تهي شدن و تحليل رفـتن انـرژي روانـي اسـت .    

هـايي از قبيـل منفـي بـافي و     منفي در پاسخ به ديگران در بردارنده ويژگي

 ماني و انزوا و نگرش هاي نامانوس درباره خود و ديگران است.بدگ

در زمينه رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي بـين پرسـتاران و بـه    

(مراكـز آموزشـي و    هـاي علـوم پزشـكي   شـاغل در دانشـگاه   يويژه ماماهـا 

هـدف  بـا  درماني) اطالعات كمي در دسترس ميباشد. بنابراين اين مطالعـه  
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بين فرسودگي شغلي و رضايت شغلي بين ماماها و پرسـتاران  بررسي رابطه 

 است. انجام شدهدر مراكز آموزشي و درماني 

 260بر روي  92و1391اين مطالعه توصيفي آينده نگر در سال  روش كار:

ماما و پرستار شـاغل در مراكـز آموزشـي درمـاني دانشـگاه علـوم پزشـكي        

ها از پرسشنامه سه بخشي شامل  مازندران انجام گرديد. براي ارزيابي نمونه

هاي دموگرافيك، رضايت شغلي و فرسودگي شـغلي اسـتاندارد شـده    ويژگي

با استفاده از روش  SPSSاستفاده گرديد. داده هاي به دست آمده از طريق 

 همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

رضـايت شـغلي    پرستاران و ماماهاي تحت مطالعه در اين تحقيقيافته ها: 

و فرسودگي شغلي متوسطي را گزارش كردنـد. همچنـين فرسـودگي     نپايي

هـاي رضـايت شـغلي رابطـه     شغلي به جز عملكرد فردي با تمام زير مقياس

 معني دار منفي داشت.

نتـايج تحقيـق حاضـر حـاكي از آن بـود كـه تمـام        بحث و نتيجه گيري: 

عملكـرد فـردي بـا    هاي رضايت شغلي و فرسودگي شغلي به جز زيرمقياس

 ييكديگر رابطه معنادار منفي دارند. اين يافته هـا ميتوانـد در جهـت ارتقـا    

هـاي  رضايت شغلي ماماها و پرستاران كه در سطح اوليه درمـان و مراقبـت  

بر يافته هاي  كنند مفيد باشد. بناپس از درمان نقش برجسته اي را ايفا مي

توانـد از  اران و ماماهـا مـي  اين مطالعه ايجاد رضايت شـغلي در بـين پرسـت   

هـاي  فرسودگي شغلي آنها جلوگيري كنـد كـه در سـطح كـالن در بخـش     

 مراقبت بهداشتي از اهميت قابل توجهي برخوردار است.

 پرستاران، ماماها ،يشغل يفرسودگ ،يشغل تيرضاكلمات كليدي: 
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 دگاهياثربخش از د سيتدر يها بندي شاخص اولويت

 سبزوار يدانشگاه علوم پزشك انيودانشج و اساتيد

 اكرم كوشكي ،*طاهره توفيقيان

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

tofighiyan260@gmail.com 

هاي  ها نداشتن شاخص يكي از مشكالت اساسي در آموزش دانشگاهمقدمه: 

 توان از مديران، يها م براي تعيين اين شاخص تدريس اثربخش است.

همكاران، اساتيد و دانشجويان نظر خواهي نمود. آگاهي از ديدگاه 

دانشجويان به عنوان صاحبان اصلي فرآيند آموزش يكي از بهترين 

هاي تدريس است. لذا تحقيق حاضر با هدف  هاي تعيين شاخص روش

هاي تدريس اثر بخش از ديدگاه اساتيد و دانشجويان انجام  تعيين شاخص

 .گرديد

تحليلي به روش مقطعي -مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفيروش كار: 

 385نفر از اعضاي هيئت علمي به روش سرشماري و  60است كه تعداد 

بندي بر اساس رشته و تصادفي ساده  نفر از دانشجويان به روش طبقه

پژوهشگر  اي انتخاب و در مطالعه وارد شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه

. بخش اول به منظور تعيين بودكه مشتمل بر دو بخش  ساخته بود

خصوصيات فردي دانشجويان يا اساتيد و بخش دوم به منظور تعيين 

روش  ،هاي تدريس اثر بخش در چهار جنبه دانش پژوهي ترين شاخص مهم

جهت  .تدريس، قدرت ايجاد ارتباط و شخصيت فردي طراحي گرديد

توزيع گرديد تا به روش  اد نمونهافرپرسشنامه بين  ،آوري اطالعات جمع

ها به طور صوري پايايي  دهي تكميل گردد. روايي پرسشنامه خود گزارش

ها پس از جمع آوري توسط  داده روش آزمون مجدد استفاده شد. باابزار 

مورد  t-testو با استفاده از آزمون مجذور كاي و آزمون  SPSSافزار  نرم

 تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

پژوهي  و دانشجويان در حيطه دانش اساتيد نتايج نشان داد از نظرها:  هيافت

در حيطه روش تدريس ويژگي انتقـال واضـح مطالـب،     ،ويژگي علم و دانش

در حيطه قدرت ارتباط ويژگي عـدالت در ارزشـيابي ودرحيطـه شخصـيت     

فردي ويژگي بيان شـيوا و سـاده بيشـترين اولويـت را بـه خـود اختصـاص        

ايســه بــين ديــدگاه اسـاتيد ودانشــجويان نتــايج نشــان داد در  دادنـد.در مق 

ــي ــش (  ويژگ ــم و دان ــاي عل ــدريس(P=0004/0ه ــي ت  ،)P=000/0)، طراح

)، ايجـاد انگيـزه در   P=003/0دسترسي آسان به استاد در خـارج از كـالس(  

داري  ) اختالف معنـي P=003/0( و توزيع مجدد مطالب )P=000/0دانشجو (

 وجود دارد.بين نظر استاد و دانشجو 

هـاي   گرچه اولويـت ويژگـي   ،با توجه به نتايج تحقيقگيري:  بحث و نتيجه

يك تدريس خوب براي استاد از نظـر اسـاتيد و دانشـجويان گاهـا متفـاوت      

از طـرف دانشـجويان مـورد     اما با توجه به اينكه دانشجويان مرتبـاً  ،باشد مي

اتيد از نظـرات  گـاه نمـودن اسـ   آرسـد   بـه نظـر مـي    ،گيرند ارزيابي قرار مي

كيفيت آمـوزش و   يدانشجويان و بكارگيري اين نظرات سبب بهبود و ارتقا

 گردد. رضايتمندي دانشجويان از اساتيد مي

 استاد، ، دانشجوسيتدر يها شاخص، اثربخش سيتدركلمات كليدي: 
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در  ميبر ت يمبتن يريادگيدر  يتجربه عمل كيارائه  

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

 ،اثونديشهال غ ،يونسيزهرا  فيمرتضو نايم ،زحل يمحمدعل ،*يزهرا قاسم

 مژگان كاكاوند

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

z_ghasemy@yahoo.com 

هاي تيمي در محيط كار يكي از مـوارد اسـتفاده يـادگيري     وزشآممقدمه: 

مبتني بر تيم بوده كه عالوه بر آموزش موضوعات مورد نياز افراد، منجر بـه  

گردد. يادگيري مبتني بر تـيم زمـاني مـؤثر     توسعه فرآيندهاي كاري نيز مي

هاي افـراد در محـيط كـار     خواهد بود كه موضوعات مورد آموزش با فعاليت

واني داشته باشد. در اين مطالعـه بـا ارائـه اسـاليدهاي اصـول و روش      همخ

از طريق اتوماسيون اداري و انجام تكاليف مربوطـه   ،اصالح فرآيندهاي كاري

به صورت گروهي، يادگيري مـؤثري در كاركنـان حـوزه معاونـت آموزشـي      

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين صورت گرفت.

اسـاليد در هـر جلسـه)،     5-7يي (اسـاليدها مجموعـه  بـا تهيـه   روش كار: 

 PDCAاطالعات مربوط به نحوه اصالح فرآيندهاي كاري بـه روش فوكـوس   
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به صورت پيام براي كاركنان ارسال شد و هر واحـد موظـف بـه انجـام كـار      

گروهي در تبيين فرآيندهاي كاري خود شدند. مستندات تهيه شده توسـط  

 بيني و اصالح قرار گرفت.فراگيران و تيم طراح برنامه آموزشي مورد باز

فرآيند كاري گرديد، نتـايج   39در اين مطالعه كه منجر به اصالح  ها: يافته

بعضي از افراد به صورت آشكار تمايـل بـه انجـام كـار      -1زير به دست آمد: 

دارا بودن سطح قابل قبولي از مهارت هاي ارتباطي در  -2گروهي نداشتند. 

همكـاري و   -3ي بر تيم، ضـروري اسـت.   انجام كار گروهي و يادگيري مبتن

سـزايي   هماهنگي افراد تيم در به دسـت آوردن نتيجـه مطلـوب، تـأثير بـه     

ايجاد انگيزه در افراد منجر به تسـهيل آمـوزش و تحقـق نتيجـه      -4داشت. 

 گرديد.

تـيم در محـيط    براي موفقيت در يادگيري مبتني برگيري:  بحث و نتيجه

بگيـريم كـه چگونـه بيـاموزيم، چگونـه تعامـل،       كار بايد عالوه بر اينكه ياد 

بايست محتواي آموزشي مـورد   همكاري و تشريك مساعي داشته باشيم، مي

اي جذاب در اختيار آنـان قـرار    نياز و برانگيزاننده تفكر فراگيران را به شيوه

 دهيم.

 ي، تجربه عمليميآموزش ت م،يبر ت يمبتن يريادگيكلمات كليدي: 
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طح آگاهي و نگرش دانشجويان مقطع اينترني س يبررس

و  1م پزشكي شيراز و فسا (تيپدانشكده هاي علو

)، از اصول مستندسازي پرونده پزشكي در نيمه 3تيپ

 1391دوم سال 

 ،يلنكران يرضا باقر يعل ،يشهال دشت ،يمنصور مسجد ،*يعيمهسا سم

 نشاط آور هيراض

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك

samieem7@gmail.com 

از جمله عواملي كه در طرح دعاوي، پزشك نتوانسته از خود دفـاع  مقدمه: 

كند، عدم تكميل پرونده بيمار بوده اسـت كـه ارائـه آمـوزش هـاي الزم در      

اصول مستندسازي پرونده باعث باال بردن كيفيـت درمـان و   راستاي رعايت 

صـرفه جـويي در زمـان و    موجب  رضايت بيماران از روند درمان ارائه شده،

اي و شـكايات قـانوني از   جلوگيري از دوباره كاري و كاهش كسـورات بيمـه  

توانـد  مـي  با ايـن اصـول   بيمارستان يا كادر درمان مي شود. ميزان آشنايي

ح دانشگاه محل تحصيل دانشجويان باشد. هدف از اين مطالعـه  متاثر از سط

بررسي و مقايسه آگاهي دانشجويان مقطع كارورزي از اصـول مستندسـازي   

 ميباشد. (شيراز و فسا) در دو دانشگاه تيپ يك و سه

نفر دانشجوي  124اين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي بر روي روش كار: 

ي شيراز و فسا كـه بـه روش سرشـماري    كارورزي دانشگاه هاي علوم پزشك

 18پرسـش نامـه    انتخاب شدند صورت گرفته است. ابزار گردآوري داده هـا  

%) مـورد  83(آلفـاي كرونبـاخ    سوالي بود كه پس از تاييـد روايـي و پايـايي   

 استفاده قرار گرفت.

 ت ــي از اهميــوص آگاهــد كه در خصــده ان ميـها نش هــيافتها:  يافته

داري  زي در ادامه درمان بيمار و رفع مـوارد قـانوني رابطـه معنـي    مستندسا

بين ميزان آگاهي و دانشگاه محل تحصـيل وجـود داشـت. بـه طـوري كـه       

دانشجويان دانشگاه شيراز از آگاهي باالتري در اين زمينه برخـوردار بودنـد.   

در خصوص آگاهي از روش مستندسازي، بين ميـزان آگـاهي اينتـرن هـا و     

 حل تحصيل رابطه معني داري مشاهده نشد. دانشگاه م

% دانشجويان فسا 29% دانشجويان شيراز و 36همچنين نتايج نشان داد كه 

از نحوه برخورد با اهمال در عملكرد پزشكان از آگاهي متوسـطي برخـوردار   

 بودند.

دانشجويان فسا، اصل توصيفي بـودن را   %2/45دانشجويان شيراز و % 7/52

 ت مي كردند.در حد متوسط رعاي

 %6/37در خصوص رعايت اصـل صـراحت و خوانـا بـودن در مستندسـازي      

 دانشجويان فسا گزينه زياد را برگزيدند.% 4/19 دانشجويان شيراز و

نتايج اين مطالعه نشان داد كه اكثريت اينترن هـا از  بحث و نتيجه گيري: 

ه در اصول و قواعد مستندسازي كم اطالع هستند، بنابراين ضروري است كـ 

فرايند آموزشي باليني آنها مواردي از قبيل تاكيـد بـر جنبـه هـاي قـانوني      

پزشكي و نظارت دقيق اساتيد و پزشـكان معـالج بـر فراينـد مستندسـازي      

 پرونده پزشكي و بازخورد آن به دانشجويان مد نظر قرار گيرد.

 دانشگاه پيت ي،مستندساز ي،پزشك يكارورز انيدانشجوكلمات كليدي: 
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دانشگاه  يها دنتيرز دگاهيبهتر از د يريادگي يها روش

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك

 ياسالم  يهاد ،محمد حسن احرامپوش ،*محمود آباد يمظلوم ديسع ديس

  دزي يصدوق ديشه يپزشك علومدانشگاه 

mazloomy@ssu.ac.ir 

هـاي   دانشجويان براي اينكه در تحصيل موفق باشند بايـد بـا روش  مقدمه: 

يادگيري بهتر و موثرتر آشنا شوند. يك روش يادگيري، بـه دانشـجو نشـان    

طور اطالعاتي كه هم براي استاد و هم براي دانشـجو داراي  ه مي دهد كه چ

ده قـرار دهنـد. هـدف از ايـن     اهميت است را به خاطر بسپارد و مورد استفا

هاي دانشگاه علوم  هاي يادگيري بهتر از ديدگاه رزيدنت مطالعه، تعيين روش

 بود.پزشكي شهيد صدوقي يزد 

 41آن تعـداد  طـي  اين بررسي نوعي مطالعه توصيفي بوده كـه  روش كار: 

دانشجوي رزيدنت دانشگاه علوم شهيد صدوقي يزد بـه صـورت سرشـماري    

هايي كـه در   از آنها خواسته شد كه راهكارها و اولويت انتخاب شدند. سپس

يــادگيري و آمــوزش بهتــر نقــش دارنــد را بيــان كننــد. در نهايــت از بــين 

اولويت كه بيشتر تكرار شده بودند انتخاب و مـورد   9هاي بيان شده،  اولويت

 گرفت.تجزيه و تحليل قرار 

هــاي  لويــتهــاي بدســت آمــده نشــان داد كــه از بــين او دادههــا:  يافتــه

 ها به ارائه مطالب به صورت شفاف، قابل فهـم  درصد رزيدنت 8/87يادگيري،

،كاربردي و مختصر با استفاده از وسايل كمك آموزشي مناسب اشاره كـرده  

شوق و مشـتاق بـودن مـدرس بـه تـدريس و       درصد به شور و 58/5بودند. 
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. همچنـين  درصد به ايجاد انگيزه و تشويق دانشجويان اشاره كرده انـد 1/56

هاي مرد، تاكيد بيشتري نسبت به بعضي  هاي زن نسبت به رزيدنت رزيدنت

اند كه اين تفاوت از لحاظ آمـاري نيـز معنـي     هاي يادگيري داشته از اولويت

 دار بوده است.

هـاي يـادگيري از نظـر     با توجه به مهمترين اولويـت  :نتيجه گيري بحث و

رتيـب ارائـه مطالـب بـه صـورت      به ت ،هاي خانم خصوصا رزيدنت ،ها رزيدنت

،كاربردي و مختصر با استفاده از وسـايل كمـك آموزشـي     شفاف، قابل فهم

مناسب، شور و شوق و مشتاق بودن مدرس بـه تـدريس و ايجـاد انگيـزه و     

، بنـابراين مـي بايسـت برنامـه ريـزان      مهم ارزيـابي شـد  تشويق دانشجويان 

هاي آموزشي خـود جهـت    مهها را در راس برنا آموزشي و اساتيد اين اولويت

 يادگيري بهتر دانشجويان قرار دهند.

 دنتيرز انيبهتر، آموزش، دانشجو يريادگيكلمات كليدي: 
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مقايسه كيفيت سؤاالت آزمون ارتقاي دستياري قبل و 

بعد از مداخله آموزشي در دانشكده پزشكي گرگان طي 

 92-1391 يليسال تحص

 ،ييرجا امكيدكترس، يكيتاز نيدكترمحمدحس ،*يوسفيدكترمحمدرضا 

 يمحمدرضا قنبر

 گلستان يپزشك علومدانشگاه 

dr.mryousfi@yahoo.com 

هـاي تراكمـي اسـت كـه در      ترين آزمون آزمون ارتقاء، يكي از مهممقدمه: 

شود و منجر به صدور مجـوز ورود دسـتياران بـه     دستياري انجام ميمقطع 

تـرين و رايـج تـرين     اي از عيني گزينه هاي چند گردد، آزمون سال باالتر مي

انواع آزمون در آموزش علوم پزشكي هستند، بنـابراين يـافتن راه كارهـايي    

 ها به خصوص در مقـاطع تخصصـي اهميـت دارد    براي بهبود كيفيت آزمون

مشـاوره جهـت    هـاي علمـي و   نشسـت  ها و راين راستا برگزاري گارگاهكه د

كمك كننده است. هدف ايـن مطالعـه بررسـي تـأثير      طراحان آزمون بسيار

 اي آزمون  ؤاالت چندگزينهـي سـت طراحـود كيفيـي بر بهبـمداخله آموزش

 باشد. ارتقاي دستياري دانشكده پزشكي گرگان مي

تجربي بـا روش سرشـماري كليـه سـؤاالت      در اين مطالعه نيمهروش كار: 

هاي ارتقاي دستياري دانشكده پزشكي گرگـان، مربـوط    آزمون قبل و بعد از

بيهوشـي در سـال    جراحـي و  كودكان و زنان، رشته تخصصي داخلي، 5به 

از نظر ساختار طراحي و سطح تاكسونومي بـا اسـتفاده    1391-92 تحصيلي

براصول ميلمن بررسي شد. سؤاالت  از چك ليستي با روايي و پايايي مبتني

 150به تعداد 1391-92اي دوآزمون ارتقا، در طي سال تحصيلي چهارگزينه

دوره  4بعـد از برگـزاري    سـؤال قبـل و   600سؤال از هر رشته و در مجمـوع  

 مشاوره جهت طراحان آزمون، هاي علمي و نشست كارگاه آموزشي يك روزه و

ميزان رعايـت اصـول    ررسي قرار گرفت وهاي آموزشي، مورد ب به تفكيك گروه

هـا   و سطح تاكسونومي بـه كـار رفتـه در سـؤاالت آزمـون      Millmanاستاندارد 

 .ارزيابي شدبراساس داده هاي قبل و بعد از مداخله آموزشي 

سؤاالت  %43/33 سؤال، 600ازتعداد  1391در آزمون ارتقاء سال  ها: يافته

ــك و  ــونومي ي ــونومي دو و %40/33تاكس ــه   %34/16 تاكس ــونومي س تاكس

مداخلـه   از بعـد  1392كه اين رقم در آزمون ارتقـاء سـال    طراحي شده بودند.

% 34/7 و تاكسـونومي دو  %60/33سؤاالت تاكسونومي يك و %33/33 آموزشي

داري بـين تاكسـونومي    آمـاري تفـاوت معنـي    نظر از باشد. تاكسونومي سه مي

   مشاهده شد. )P>0001/0( 92 و 91هاي  هاي مختلف در سال سؤاالت رشته

هـا   اي، يافتـه  زمينه رعايت اصول ساختاري ميلمن درسؤاالت چندگزينه در

از نظـر سـاختار كلـي     1391 % سؤاالت آزمون ارتقاء سـال 75 نشان داد كه

مطابق اصول ميلمن بدون اشكال بـود و ايـن رقـم در آزمـون ارتقـاء سـال       

ه نسـبت بـه سـؤاالت    باشـد. كـ   مـي  %33/91بعداز مداخله آموزشي  1392

 داشت.دار آماري وجود  تفاوت معني 91آزمون سال

داري را در كـاربرد   مطالعـه حاضـر پيشـرفت معنـي     گيري: بحث و نتيجه

رعايـت اصــول   ) و3و  2سـؤاالت مربـوط بـه سـطوح عميـق دانـش (تاكسـونومي        

اي در آزمون ارتقاي دستياري نشان داد كـه   ساختاري ميلمن در سؤاالت چندگزينه

ـاه آموزشـي طراحـي سـؤاالت     ب يانگر تأثير مثبت مداخله آموزشي انجام شده (كارگ

 .مشاوره) جهت طراحان آزمون بود هاي علمي و ) نشستMCQ( ،اي چهارگزينه

اي، آزمـون ارتقـاي دسـتياري،     هـاي چندگزينـه   آزمـون كلمات كليـدي:  

 هاي آموزشي تاكسونومي، كارگاه
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سوي كمك به بهبود ارائه : گامي به ينيكتابدار بال

 خدمات به پزشكان و آموزش بيماران

 2يمراد ,  فاطمه1*نيپرو هيسم

 يدانشگاه علوم پزشك -2, *شاپور اهواز يجند يعلوم پزشك دانشگاه -1

 بوشهر

s.parvin6789@gmail.com 

خود با جامعـه امـروزي و    كتابداري براي حفظ رابطهامروزه رشته مقدمه: 

انجام رسالت خويش تغييراتي را پذيرفته اسـت و شـاهد ايـن هسـتيم كـه      

تحوالتي نيز در نقش كتابدار بيمارستاني به وجـود آمـده اسـت. طـي ايـن      

 "كتابـدار بـاليني  "خورد تحت عنوان تحوالت، اصطالح جديدي به چشم مي

شكان و به طـور غيـر   هاي پزشكي به طور مستقيم به پز كه با حضور در تيم

پـژوهش حاضـر مـروري در مـورد      كند. مستقيم به بيماران ارائه خدمت مي

 مطالعات و مفاهيم مرتبط با كتابدار باليني انجام داده است.

 اي انجام گرفته است. پژوهش حاضر به روش كتابخانهروش كار: 

زيـر   بر اساس پژوهش هاي پيشين، كتابدار باليني از طريق موارديافته ها: 

به كادر بيمارستاني و بيماران خـدمات ارائـه مـي دهـد: دريافـت سـواالت       

هـاي  متخصصان بهداشتي و بيماران به طورمستقيم بـا مراجعـه بـه بخـش    

بيمارستاني؛ جستجو، ارزيابي و چكيده نويسي منـابع مـرتبط بـا سـواالت؛     

اي هـ  كمك به بيماران در آشنايي بيشتر با بيماري، روند درماني و مراقبـت 

الزم براي تسريع در درمان از طريق ارائه مدارك معتبر مرتبط بـا بيمـاري؛   

راهنماهـا، تهيـه اسـتانداردهاي جديـد     (از قبيـل  اشاعه گزينشي اطالعاتي 

و  )درماني و مراقبتي، اطالعات جديد در خصوص بخش بيمارستاني مربوط
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ا و تهيـه راهنماهـ   ،تالش براي ارتقاي سطح اطالعات متخصصان بهداشـتي 

آوري،  هـاي پزشـكي از طريـق جمـع    استانداردهاي جديد مربوط به مراقبت

سازماندهي مجموعه اطالعات ارائـه شـده بـراي بيمـاران خـاص در جهـت       

 استفاده آنها براي موارد بعدي.

هاي پزشكي شركت  كتابداران باليني بايستي در تيمبحث و نتيجه گيري: 

ي متخصصان را شناسايي نمـوده و بـا   كنند تا اينكه بتوانند نيازهاي اطالعات

هاي آموزشي، سودمندترين  هاي اطالعاتي و مطالعه كتاب جستجو در پايگاه

و بروزترين اطالعات را در اختيار آنان قرار دهند. كتابداران بيمارستاني بايد 

هاي درمـاني   ها، روش هاي بااليي از قبيل دانش باال درباره بيماري از مهارت

اي،  ي در ايجـاد ارتبـاط بـا بيمـاران، بـا رعايـت اخـالق حرفـه        نوين و تواناي

 برخوردار باشند.

كتابـدار   ،يمارسـتان يكتابـدار ب  ،يمارسـتان يب يها كتابخانهكلمات كليدي: 

 كتابداران يها بيمار، مهارت ،ينيبال
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 يابيارزش نديفرآ نيي: تبيعدالت آموزش يتالش برا

 يمطالعه گراندد تئور كي ،يپرستار انيدانشجو ينيبال

 2يبرهان بايفر، 2عباس عباس زاده ،1*يسبزوار نهيسك

 كرمان يپزشك علومدانشگاه 

S_Sabzevari@kmu.ac.ir 

هاي اخالقي نقـش غيرقابـل    هايي كه معيارها و ارزش از عرصه يكيمقدمه: 

كند تحصـيل علـم و    ها و رفتارهاي نهايي ايفا مي گيري در تصميم انكاري را

دانشجويان بـا صـالحيت را وارد عرصـه     ،دانش است. فرآيند ارزشيابي مؤثر

سـازي   كـه نظـام آموزشـي بـر آمـاده      رود رو انتظار مـي  كند، از اين عمل مي

دانشجويان جهت مراقبـت در شـرايط پيچيـده و كسـب دانـش، نگـرش و       

منظور پـژوهش حاضـر بـا هـدف تبيـين       زم تأكيد كند. بدينهاي ال مهارت

هاي داخلي جراحـي   فرآيند ارزشيابي باليني دانشجويان پرستاري در بخش

 .انجام شد

 1390پژوهش حاضر مطالعه گراندد تئوري اسـت كـه در سـال    روش كار: 

نفــر از دانشــجويان  24نفــر از اســاتيد و  14كننــدگان  انجــام شــد. مشــاركت

گيري به صورت مبتني بر هدف و تا رسـيدن   رستاري بودند و نمونهدانشكده پ

هـا بـا روش مصـاحبه بـود. تمـام       .گردآوري دادهادامـه يافـت  ها  به اشباع داده

 Oneافزار  ها ضبط، دستنويس و سپس خط به خط تحليل شد. از نرم مصاحبه

Note 2010 بـه  و ها و كدهاي استخراج شده اسـتفاده شـد   براي ثبت مصاحبه 

 استفاده شد. 1998ها از روش اشتراس كوربين  منظور تحليل داده 

طبقه اوليه، طبقاتي كه داراي ويژگي  63ها از  در روند تحليل دادهها:  يافته

طبقـه و سـپس براسـاس     16يكسان بودند در يك طبقه قرار گرفتـه و بـه   

درونمايـه تبـديل شـدند.     6تـر بـه    خصوصيات مشترك و در سطح انتزاعي

ها عبـارت بودنـد از احتـرام (بـه شخصـيت و فرديـت دانشـجو)،         مايه درون

شناسايي (شناسايي استاد و دانشجو از موقعيت آموزشي)، ارائه (ارائه اسـتاد  

ــت ــه دانشــجو از فعالي ــاي خــود)، درك (درك اســتاد و دانشــجواز   و ارائ ه

نگـر،   هاي خودو درك تعارضـات واقعـي كـار)، قضـاوت (سـطحي      توانمندي

ــر  اهــداف غيرواقعــي، شــرطي و ناكامــل)، پاســخ (رضــايتمندي،  مبتنــي ب

عالقگي، تغيير در سيسـتم، تـالش در جهـت ارزشـيابي منصـفانه) و در       بي

 نهايت متغير مركزي تالش براي عدالت آموزشي شناخته شد.

از بعد عدالت آموزشي، افـراد در كنـار اسـتعدادهاي    گيري:  بحث و نتيجه

و در گـرو كـار و فعاليـت خـود از حقـوقي       ذاتي كه دارند، بايد تالش كنند

شوند. در طي هريك از مراحل از احترام گذاشتن، شناسـايي و   برخوردار مي

ارائه تا درك، قضاوت و پاسخ همگي بيانگر تالش براي دستيابي بـه عـدالت   

آموزشي بوده است. در اين فرآيند استاد و دانشـجو هـر دو در ايـن جهـت     

در نهايـت بـه عـدالت     ومنصفانه انجـام شـود   كنند كه ارزشيابي  تالش مي

 آموزشي كه هدف غايي و اصلي هرگونه فعاليت آموزشي است برسند.

 ،يپرسـتار  يدانشـجو  ،ينيبـال  يابيارزشـ  ،يعدالت آموزشكلمات كليدي: 

 يگراندد تئور
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عوامل مرتبط با تقاضاي ورود به رشته در دانشجويان 

 1392هد پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مش

 مجتبي موسوي بزاز

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشكده پزشكي

mousavim@mums.ac.ir 

عوامل مرتبط با تقاضاي ورود به رشته تحصيلي در اقتصاد آموزش مقدمه: 

سـليقه،   اي كـه بـا عالقـه،    اي بر خوردار است. انتخاب رشـته  از جايگاه ويژه

يي فرد در تعارض باشد، اثرات دراز مدت و نـامطلوب روانـي،   استعداد و توانا

را در پي خواهد داشت. انتخاب بدون شناخت كـافي و   اجتماعي و اقتصادي

هـاي   هاي مـورد توجـه فـرد ، عـالوه بـر اتـالف هزينـه        يا نامرتبط با انگيزه

موجبات هدر رفتن وقت و استعدادهاي جوانـان ايـن مـرز و بـوم      ،آموزشي

بررسي مطالعات مويد اين است كه داليل متنوعي بـر تقاضـاي   خواهد شد. 

ورود به رشته پزشكي در بين پذيرفته شدگان اين رشته وجود دارد، كه اين 

بـر   نـان، آاثر بر كيفيت زندگي  عوامل عالوه بر احساس رضايت فردي و نيز

كيفيت ارائه خدمات توسط آنان نيز تاثيرگذار است. پژوهش حاضر با هـدف  

عوامل مرتبط با تقاضاي ورود به رشته پزشكي در دانشجويان مقطع  بررسي

 علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي مشهد، انجام شده است.

نفـر از دانشـجويان    218بر روي  اين پژوهش، بصورت مقطعي وروش كار: 

ها نخست با يك بررسي بـر روي   آوري داده انجام گرديد. براي جمع پزشكي

بط، عوامل مرتبط با تقاضاي رشته شناسايي و پـس از  مطالعات و منابع مرت

گويه نهـايي شـده و    18حيطه با  7يك بحث گروهي با حضور متخصصين 

بر اسـاس آن يـك پرسشـنامه طراحـي گرديـد. روايـي پرسشـنامه توسـط         

آوري  متخصصين و پايايي آن با آلفاي كرونباخ تاييد گرديـد. پـس از جمـع   

هاي آماري مناسـب (تـي    يفي ارائه و نيز آزمونها با استفاده ازآمار توص داده

 تست، كاي دو، آناليز واريانس) تحليل شدند.
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

هفت حيطه بـا هيجـده گويـه     در مطالعه اسنادي و بحث گروهي،ها:  يافته

براي عوامل مرتبط با تقاضا براي ورود به رشـته شناسـايي شـد. بيشـترين     

رتيـب: جايگـاه اجتمـاعي    عامل تاثيرگذار در تقاضا براي ورود به رشته بـه ت 

)، 8)، امكـان بـروز توانمنـدي هـاي فـردي(     10از  69/8(امتياز  باالي رشته

) (جـذابيت و پويـايي   8/7)، ماهيـت شـغل (   8/7( تناسب با عاليـق علمـي  

و در مرحله بعد، تناسـب   العمر و امكان فعاليت مستقل) رشته، فعاليت مادام

بـه اقشـار مختلـف مـردم،      امكان خدمت رساني هاي فردي (شامل: با ارزش

ارتباط مستقيم با مردم، مطابقت با نيازهاي جامعه، امكـان تحقـق وظـايف    

ديني در قبال جامعه) بود. صالحديد والدين و اصـرار نزديكـان بـه انتخـاب     

 ) در تقاضاي ورود به رشته را دارا بود.4/5ترين نقش( رشته، كم

ه در بـين مـرد و زن در   داري در عوامل مرتبط بر تقاضاي رشت تفاوت معني

و تناسب با  هاي فردي هاي فردي، ماهيت شغل، ارزش امكان بروز توانمندي

داري در عوامـل مـرتبط در    مشـاهده شـد. تفـاوت معنـي     عاليق علمي فرد

مشاهده هاي مختلف  تقاضاي ورود به رشته در بين دانشجويان ورودي سال

 .نشد

التحصـيالن و   جتماعي فـارغ جايگاه ا در اين پژوهش،گيري:  بحث و نتيجه

عوامل اقتصادي در تقاضا ي رشـته نقـش بـااليي را بخـود اختصـاص داده      

اي، امكـان تحقـق    است. امنيت شـغلي، اسـتقالل در انجـام فعاليـت حرفـه     

ــب     ارزش ــته و كس ــايي رش ــذابيت و پوي ــز ج ــرد و ني ــر ف ــورد نظ ــاي م ه

ه اسـت.  هاي علمي نيز در تقاضا براي رشته نقـش مـوثري داشـت    توانمندي

دار بـودن تقاضـا در تمـايالت     نقش كم اطرافيان در اين تقاضا نشان از ريشه

 فردي دارد. 

 دانشجو، پزشكي، تقاضا، انتخاب رشتهكلمات كليدي: 
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 قياز طر يآموزش علوم پزشك نديفرا يفيتوسعه ك

 دگاهياز د نيدر عرصه بال يعدالت آموزش نييتب

 انيدانشجو

 افشين شفقي ،يساغر فاطم ،*ساقي موسوي

 علوم پزشكي گيالن دانشگاه 

saghi_m80@yahoo.com 

عبارت از دادن حق صاحبان اسـتحقاق   آن در مفهوم وسيع عدالتمقدمه: 

در  ها است. عدالت در همه عرصه هـا خصوصـاً   بدون هيچ تبعيضي ميان آن

موزش به عنوان يكي از شاخصه هاي مهم توسعه همه جانبه و بقاي عرصه آ

هاي طبيعي و اجتماعي قابل طرح و بررسـي اسـت. امـروزه     سيستم و نظام

ترين ابعاد عدالت است كه پيشرفت جامعه  عدالت آموزشي يكي از زير بنايي

توانـد آمـوزش را در تمـامي     منوط بر تحقق آن است. عدالت آموزشـي مـي  

هـا را درسـطح    متحول نموده و زمينه بروز اسـتعدادها و توانمنـدي  ها  حوزه

اي  كالن فراهم آورد. بدين لحاظ فراهم نمودن امكانـات آموزشـي بـه گونـه    

عادالنه و بذل توجه به امر آمـوزش دركليـه سـطوح؛ امـري ضـروري       كامالً

تبيـين عـدالت    "پژوهشـي بـا هـدف    اين مطالعـه چنين ديدگاهي  است. با

 انجام شد. "يدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكيآموزشي از د

مطالعه حاضركه يك تحقيق كيفي از نوع تحليل محتوايي است. روش كار: 

اي از  از ميان طيف گستردهافراد نمونه گيري مبتني بر هدف  بر اساس نمونه

هاي پرستاري، اتـاق عمـل و هوشـبري، انتخـاب      (عرصه) رشته دانشجويان

گيـري تـا    يك محيط واقعي و طبيعي و فرايند نمونـه شدند. محيط پژوهش 

. گردآوري اطالعـات توسـط مجـري طـرح و     ادامه يافتها  زمان اشباع داده

هاي متمركـز) بـه عمـل آمـد.      ها در(گروه همكاران درقالب مصاحبه با نمونه

كلمه بـه   wordافزار  مصاحبه ها ضبط و در پايان همان روز با استفاده از نرم

هاي پژوهش نيز  منظور تجزيه و تحليل دادههسازي و تايپ شد. ب كلمه پياده

 ) استفاده گرديد.MAXQDA2010( افزار از نرم

هـاي   قالـب تـم   هـا، در  نتايج استخراج شده از محتـواي مصـاحبه  ها:  يافته

ــي " ــدالت آموزش ــات"؛  "ع ــه"؛ "ارتباط ــزي برنام ــب  " ؛"ري ــاي مناس فض

كـه هريـك بـه     "هـا  بيان واقعيت"؛ "ارزشيابي  "؛"اساتيد كارآ "؛"آموزشي

فرايند تحقق عدالت آموزشي درعرصه آموزش باليني درقالب دو تم  نوعي بر

 ...) و و ريـزي، ارتباطـات، اسـاتيد كـارا     (برنامـه  اصلي عوامل تسهيل كننده

 دست آمد.ه عوامل بازدارنده (فضاي مناسب آموزشي، ارزشيابي و ...) ب

هـاي   تره وسـيع لـزوم ارتقـاي فعاليـت    با تاكيد برگسگيري:  بحث و نتيجه

شـرايط  " هـاي مـرتبط بـا    رسد رفـع چـالش   مي ياددهي و يادگيري؛ به نظر

كـم كـردن    تامين مدرسـان بـاليني كـارا؛    بالين؛ فيزيكي محيط آموزش در

جملـه   از"اهداف آموزشـي  ارزشيابي مبتني بر نظري؛ فاصله دروس عملي و

اران و متوليـان آمـوزش قـرار    مواردي است كه بايد مورد توجه دست اندرك

 گيرد.

 ن،يبـال  عرصـه  ،يعـدالت آموزشـ   ،يآموزش علـوم پزشـك  كلمات كليدي: 

 انيدانشجو
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 آموزش مجازي –يكيبه روش الكترون يكارگاه سيتدر

 خوشرنگ نيحس ،هيلو يعطااهللا اسد ،*يماهدخت طاهر

 النيگ يدانشگاه علوم پزشك

m_taheri@gums.ac.ir 

هاي آموزش در چند دهه اخير دست خوش تغيير و تحـوالت   روشمقدمه: 

هـاي نـوين    هاي قديمي آموزش بـه روش  فراواني شده است. گذر از سيستم

هاي بسياري از استادان و دانشـجويان بـوده اسـت. در ايـن      آموزش، دغدغه

الكترونيكي به علت گسـترش شـبكه اينترنـت بسـيار مـورد      بين، يادگيري 

توجه قرار گرفته است. علت اصلي اين توجـه امكـان ارتبـاط بـا يكـديگر و      

هـا و بسـترهاي خـاص     ها عليرغم نياز به بعضي هزينـه  كاهش بعضي هزينه

باشد. هدف از اين مطالعه طراحي و تـدوين كارگـاه آموزشـي بـه شـيوه       مي

 الكترونيكي بود.
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

انجـام شـد    1392مقطعي در سال  -اين مطالعه از نوع توصيفيكار:  روش

طـرح دوره و   -كارگـاه طـرح درس   2عضو هيـات علمـي در    30كه در آن 

مجموعه قوانين و مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي شـركت داشـتند.   

سـال و گذارنـدن كارگـاه     5شرط ورود به كارگاه داشـتن سـابقه كـار زيـر     

هـاي الكترونيـك    درس بـود. ابتـدا طـرح    LMSو كار بـا   آموزش الكترونيكي

تدوين و نسبت به طراحي و ساخت سي دي اتوران حاوي فيلم، انيميشن و 

متن توسط محققين اقدام شد. ارائه محتوا همراه بـا تمرينـات كـاربردي در    

چندين مرحله و با تصحيح و بازخورد فوري بـه شـركت كننـدگان بـوده و     

ـ   ان دوره، فعاليـت اعضـاي هيـات علمـي در انجـام      مالك صدور گـواهي پاي

تمرينات و حضور فعال در تاالر گفتگو بود. در پايان كارگاه فرم نظر سـنجي  

آيتم از نحوه برگزاري و اجراي آن (اهداف ،محتواي كارگاه، رنگ،  20شامل 

رضايت آنان بـود.  ميزان گرافيك، صدا، تصوير، فيلم و نرم افزار) و همچنين 

از طريـق آلفـاي كرانبـاخ    (شنامه از روايي محتوايي و پايـايي آن  روايي پرس

مـورد تجزيـه و تحليـل     SPSSافزار  ها از طريق نرم مورد تاييد و داده )96/0

 قرار گرفت.

درصد از اعضاي هيات علمي بيان نمودند كه اهداف كارگـاه   9/99 ها: يافته

واي كارگـاه را  درصد را محت 6/91متناسب با موضوع كارگاه طراحي شده و 

درصـد   44/83دانسـتند.   هاي شـغلي خـود مـي    در ارتباط نزديك با فعاليت

هاي مورد استفاده (رنـگ، گرافيـك، تصـوير،     اعضاي هيات علمي از تكنيك

هاي رايج فارسي)  و فونت فيلم، قابليت دانلود و پرينت و دسترسي به منوها

اندارد ميـزان رضـايت از   موافق و موافق بودند. ميانگين و انحراف اسـت  كامالً

طـرح درس ،طـرح دوره و مجموعـه     "نحوه اجراي كارگاه هـا ي آموزشـي   

بـه روش الكترونيـك    "قوانين و مقررات اسـتخدامي اعضـاي هيـات علمـي    

 بود. 1/15±58/78

نتـايج حـاكي از آن بـود كـه آمـوزش بـه شـيوه        گيـري:   بحث و نتيجـه 

تواند به عنـوان مـدلي    و ميالكترونيك در اين دو كارگاه موفقيت آميز بوده 

براي ارائه انواع محتواي آموزشي و با يك رويكـردي جديـد و نوآورانـه كـه     

 هاي باالي فراگيران را به همراه داشته قلمداد كرد. انگيزه

 يكيالكترون رييادگي ري،يادگيآموزش از دور، كلمات كليدي: 
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در آموزش  يو يادگيري مشاركت يتعامل اجتماع

 نشجويان پرستاريدا

 3باقر مداح ديسادات س ،2عباس عباس زاده ،1*يعصمت نوح

دانشگاه علوم  -3 يبهشت ديشه يعلوم پزشك -2 *كرمان يعلوم پزشك -1

 يستيبهز

smnouhi@yahoo.com 

تاري و ضرورت تعامـل اجتمـاعي (بـا    با توجه به ماهيت رشته پرسمقدمه: 

هـاي  مددجويان، كاركنان و خانواده بيماران) توسعه بعد اجتماعي و مهـارت 

تـرين نيازهـاي آموزشـي    از برجسته اركتياي، يادگيري مشارتباطي و حرفه

دانشجويان پرستاري است. يـادگيري مشـاركتي در روابـط اجتمـاعي و در     

افتـد . هـدف از   پرستاري اتفاق مـي  عرصه طبيعي زندگي و كار دانشجويان

اين بررسـي، تبيـين فرآينـد يـادگيري مشـاركتي در آمـوزش دانشـجويان        

 پرستاري  بوده است.

اين پژوهش يك مطالعه كيفـي از نـوع گرانـدد تئـوري (نظريـه      روش كار: 

در ايـن   .پايه) است. نمونه پژوهش دانشجويان و مدرسين پرسـتاري بودنـد  

ري مبتني بر هدف استفاده شد. تجزيـه و تحليـل   گيپژوهش از روش نمونه

ها براساس مراحل اشتراس و كوربين انجام شد، به طوريكه بعـد از هـر   داده

هــا حبه و قبــل از مصــاحبه بعــدي بــه تجزيــه و تحليــل مســتمر دادهمصـا 

(كدگذاري باز) به صورت هدفمند پرداخته شد و پيگيـري تـا دسـتيابي بـه     

اي، راهكارهاي توسعه . پس از طراحي نظريه پايهاشباع اطالعاتي ادامه يافت

 فرآيند يادگيري مشاركتي ارائه شد.

دغدغـه  از با توجه به روند تحليل داده هـا در نظريـه زمينـه اي،    يافته ها: 

يـادگيري   آموزش پاسـخگو،  مديريت دانش نو، ،هاي مدرسين و دانشجويان

آيندي شامل: نقش فر هايهسطحي و شايستگي نا كافي حرفه اي بود. مقول

روش تدريس، امكانـات و   مدرس والگو هاي موثر مشاركتي، برنامه آموزشي،

همچنـين   هاي مشاركت جويانـه گروهـي و  عرصه مشاركت، مديريت وغايت

توسـعه   يـادگيري مـوثر و بـه روز،    شـامل  درون مايه هاي پيامدي مطالعـه 

موفقيـت   وهـاي اجتمـاعي، پويـايي    فردي و گروهي، توسعه مهارت توانايي

 گروهي بودند، هم افزايي در يادگيري به عنوان متغير مركزي شناخته شد.

يادگيري مشاركتي مستلزم سهيم سازي ديگران در بحث و نتيجه گيري: 

 ءتسهيم دانش يـا اهـدا   به عبارتي ها، افكارو تجربيات يادگيري ودانش، ايده

هاي كار و مهارتدانش به ديگران است كه مستلزم اعتماد، اخالق، صداقت 

 گروهي است. از عناصر مهم و كليدي تسهيل كننـده يـادگيري مشـاركتي:   

و  آموزش مشاركتي، برنامـه آموزشـي مشـاركتي، جـو آموزشـي مشـاركتي      

فرهنگ مشاركت است. تجربه دانشجويان پرسـتاري حـاكي از نقـش مهـم     

 الگوهاي موثر مشاركتي است.و  برنامه، معلمان

، آمـوزش پرسـتاري،   يياد گيري مشاركت ،يجتماعتعامل اكلمات كليدي: 

 ارتقا يراهكارها ،يانهيزم يتئور
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 رانيفراگ ينيبال تيصالح يابيارزش يشاخص ها

 يبيمطالعه ترك كي: يپرستار

 پور رجيا رضاي، عل*يعلو يموس

 اصفهان يدانشگاه علوم پزشك

m_alavi@nm.mui.ac.ir 

هاي كسب اطمينان  ارزشيابي صالحيت باليني يكي از مهمترين راه مقدمه:

هـاي   از صالحيتهاي باليني پرستاري است. با اين وجود هنوز بر سر ويژگـي 

هاي ارزشيابي صالحيت باليني توافق وجود ندارد. لذا هدف از  مطلوب روش

يني فراگيـران  هـاي ارزشـيابي صـالحيت بـال     اين مطالعه شناسايي شـاخص 

 پرستاري بود.

 هاي گيري از رويكرد تركيبي در سال اين مطالعه با بهرهروش كار: 
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

هـاي   در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد. ابتدا شـاخص  92-1391

ارزشيابي صالحيت باليني دانشجويان پرستاري با استفاده از منابع مختلـف  

هـاي فارسـي و    ه بـه زبـان  اي و بانك هاي اطالعـات (منتشـر شـد    كتابخانه

. در ) گردآوري، پـااليش و انتخـاب شـدند   2014تا  2000انگليسي از سال 

اي هدفمند از دانشجويان پرستاري، اساتيد  مرحله بعد ضمن مشاركت نمونه

هاي به دست آمده تكميـل   اي پرستاري، شاخص باليني و نيز كاركنان حرفه

هـاي   فاده از انجـام مصـاحبه  هاي اين مرحلـه بـا اسـت    و ويرايش شدند. داده

هـاي تخصصـي    و نيـز برگـزاري جلسـات گروهـي و پانـل      يافتهساختار نيمه

گردآوري شدند. به منظور تحليل اطالعات از روش تحليل محتـواي كيفـي   

هاي پيشـنهاد شـده    و نتايج با توجه به مالك ها شد. صحت و استحكام داده

ب دانشگاه علـوم پزشـكي   توسط گوبا و لينكلن تامين شد. اين مطالعه مصو

اصفهان بوده و كليـه مالحظـات اخالقـي از جملـه محرمانـه مانـدن نـام و        

 اطالعات مشاركت كنندگان رعايت شده است.

نفـر از دانشـجويان    17مشـاركت كننـده (   23در مجموع تعـداد  يافته ها: 

اي پرستاري)  نفر از كاركنان حرفه 2نفر از اساتيد باليني و نيز  4پرستاري، 

مضمون اصـلي و   5هاي كيفي، شناسايي  حاصل تحليل داده .ضور داشتندح

يت بـاليني دانشـجويان   زير طبقات مربوطه از شاخص هاي ارزشيابي صالح

شـرايط ارزشـيابي،   رتند از ويژگي هاي مطلـوب زمينه/ كه عبا پرستاري بود

اي مطلوب فرآيند ارزشيابي، ه هاي مطلوب محتواي ارزشيابي، ويژگي ويژگي

 هاي مطلوب پيامد ارزشيابي. دهي و ويژگي هاي مطلوب روش نمره گيويژ

هر يك از شاخص هاي معرفي شده در اين مطالعـه،  نتيجه گيري:  بحث و

دهـد كـه    هاي ارزشيابي صالحيت باليني را نشان مي ويژگي مهمي از روش

هـاي ارزشـيابي صـالحيت بـاليني دانشـجويان       توان براي ارتقـاي روش  مي

عه همچنين بر ضـرورت ارتقـاي   د استفاده قرار داد. نتايج مطالپرستاري مور

هـاي   هـا و برنامـه   اليني پرستاري و نيز ارتقـاي محـيط  هاي اساتيد ب مهارت

هـاي معرفـي    آموزش و ارزشيابي باليني جهت تسهيل دستيابي به شـاخص 

 شده تاكيد نمود.

 يپرستار ،يابيارزش ،ينيبال تيصالحكلمات كليدي: 

 

1044 - 1A 

آمادگي براي تغيير عملكرد اعضاي  انيررسي ارتباط مب

هيات علمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران با فرسودگي شغلي آنها

 يرازي، ماندانا ش*يآروند نبيز

 تهران يپزشك علومدانشگاه 

arvandizei@yahoo.com 

تحقيق بر آن شديم با توجه به حجـم زيـاد كـاري اعضـاي      در اينمقدمه: 

هيات علمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشـكي تهـران، ميـزان    

فرسودگي و آمادگي براي تغييـر عملكـرد اعضـاي هيـات علمـي دانشـكده       

 پزشكي و ارتباط اين دو موضوع نيز با هم سنجيده شود.

  ليلي بود و در ابتدا پژوهشگر دراين تحقيق به روش توصيفي تحروش كار: 

از توضيح هدف و ماهيـت تحقيـق بـه اعضـاي      محيط پژوهش حاضر و بعد

ـ   ژوهش رضـايت كسـب   هيات علمي باليني فوق، از كليه واحدهاي مـورد پ

 هاي مربوط به آمادگي براي تغييـر، فرسـودگي شـغلي و    نموده و پرسشنامه

در اختيار آنـان قـرارداد.   مراه پرسشنامه دموگرافيك ه سالمت عمومي را به

آوري و اطالعـات حاصـل، مـورد تجزيـه و      جمع ها بعد از تكميل، پرسشنامه

تحليل قرارگرفت. پايايي و روايي پرسشـنامه ماسـالچ و سـالمت عمـومي و     

ديگري به اثبات رسـيده و پرسشـنامه آمـادگي     مطالعهدر  دموگرافيك قبالً

نفـر از محققـين آمـوزش     10 جهت روايي محتوايي آن به تعداد براي تغيير

علوم پرشكي ارسال و اصالحات الزم در اين باره اعمال شد. بـراي سـنجش   

هاي اين پژوهش بر اساس فرمول محاسـبه   نمونهپايايي نيز از آزمون مجدد 

اي انتـاب شـدند.    به صورت تصـادفي طبقـه   نفر تعيين و 143 ،حجم نمونه

ي دانشكده پزشكي دانشگاه محيط پژوهش، شامل كليه مراكز آموزشي بالين

 علوم پزشكي تهران بود.

  داري بين فرسودگي شغلي و يافته ها نشان دادكه ارتباط معنييافته ها: 

آمادگي براي تغييروجود دارد وهمچنـين ارتبـاط معنـاداري بـين سـالمت      

 عمومي و تغيير عملكرد در كل گروه وجود ندارد.

ر اين تحقيق ميـزان فرسـودگي   كه د با تاكيد بر ايننتيجه گيري:  بحث و

شغلي استادان دانشگاه علوم پزشكي تهران مشخص شده و ارتباط صـريح و  

آشكار آن نيز با آمادگي براي تغيير عملكرد استادان در اين تحقيـق تعيـين   

 شده است.

 ياعضـا  ،يسالمت عموم عملكرد، رييتغ ،يشغل يفرسودگكلمات كليدي: 

  ينيبال يعلم اتيه
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 كيالكترون يريادگي آموزش و در محتوا نيوتد

 يمرق يهيفق هيعط ،*يدريح نهيسك

 اصفهان يعلوم پزشك دانشگاه -2ي، دصدوقيشه يپزشك علومدانشگاه  -1

s_heydari_287@yahoo.com 

هـاي درسـي تـدوين     هـاي اساسـي درطراحـي برنامـه     ازگـام  يكـي مقدمه: 

در آمـوزش   مستثني نيسـت.  اين امر از آموزش الكترونيك نيز محتواست و

مرسوم، كنترل محيط انتقال اطالعـات، بـه عهـده معلـم اسـت و حتـي در       

مانـد.   هاي تدريس نيز، اين نقش تا حدودي محفوظ مي ترين مدل مشاركتي

در محيط يادگيري الكترونيكي، معلم توسـط محـيط مجـازي از فراگيـران     

شود. از اين رو، اهميت نقش معلم به اهميت اطالعـات و محتـواي    مجزا مي

افزارهـا   گردد و نقش كنترلي نيز تا حدود زيادي بـه نـرم   آموزش منتقل مي

ترين نياز ما در رويكرد يادگيري  اين جهت است كه مهم از يابد. و انتقال مي

ي ابزارهايي جهت طراحي و تدوين مطالب و محتويـات يـادگير   الكترونيكي،

يـادگيري   در زمينه تدوين محتـوا  مطالعات انجام شده در بر مقالهاست اين 

 .مروري داردالكترونيك 

اي تمام منابع مرتبط جسـتجو شـده بـا     در اين مطالعه كتابخانهروش كار: 

 كـه Eric ،PubMed ، Google Schoolrهـاي   هاي مرتبط در پايگاه كليد واژه

 بودند بررسي شد.چاپ شده   2004-2012هاي  در بين سال
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

كـه محتـواي الكترونيـك نسـخه      انـد  اين عقيـده  محققين بر اكثرها:  يافته

 قـرار  تدوين آن مـدنظر  در بلكه تمامي اصول بايد الكترونيكي كتاب نيست،

نظـر بايـد    گيرد. پس از نيازسنجي و تعيين ارزش واعتبـار محتـواي مـورد   

محتوا  اي ارائه نمود. انههاي چندرس محتوا را بر اساس استانداردها و جذابيت

بايد با يادگيرنده ايجاد تعامل كند. محتـواي بـرخط را بايـد باكمـك چنـد      

 فيلم بـراي مخاطـب ملمـوس و    ها مانند: صوت، تصوير، انيميشن و اي رسانه

 بيشـتر  و جذاب كرد تا هدف اصلي كه يادگيري مخاطب است تحقـق يابـد  

 در اشـت. در طراحـي محتـوا   د رضايت يادگيرنده تمركز به ترجيحات و بايد

به صـورت   تصاوير استفاده ازكلمات و وب سايت آموزشي بايد مواردي مانند

متناسب بامتن، عدم استفاده بـيش   صدا هم، استفاده از مرتبط با متعادل و

كنند  مي محتواهايي كه تجربه كاري واقعي ايجاد متن و استفاده از از حد از

تاحـدي بـه    انتخـاب محتـوا   دهند ترجيح مي ها يادگيرنده قرارداد. مدنظر را

 مطالـب درسـي پيچيـده و    و هـا  مبتـدي  مورد ولي در اختيارخودشان باشد

 ارائه يك قالب ثابت اشكالي ندارد. دشوار

تحقيقات حاكي از آن است كه آمـوزش الكترونيـك،   گيري:  بحث و نتيجه

در صورت تـدوين مناسـب محتـوا و ارزشـيابي صـحيح، سيسـتم موفـق و        

توصيه شـده اسـت.    رآمدي است و بكارگيري آن در نظام آموزشي ايران،كا

توجه داشته باشيم كه فقط ارائه برنامه درسي به صورت آناليـن دليـل    بايد

 طراحي برنامه درسـي و  در تمام اصول را بايد خوب بودن آن نيست بلكه ما

 بگيريم.   نظر تدوين محتوا در

هـاي تـدوين    هاي درسي و تفاوت امهزمينه طراحي برن گردد در مي پيشنهاد

همچنــين  يــادگيري الكترونيكــي نســبت بــه آمــوزش ســنتي و در محتــوا

 اسـاتيد  پـژوهش گـردد و   ها بررسـي و  هاي صحيح ارزشيابي اين دوره شيوه

 شوند. آشنا هاي خاص اين نوع يادگيري بيشتر ويژگي محترم دانشگاه با

 يطراح محتوا، نيتدو ،يمجاز آموزش ك،يآموزش الكترونكلمات كليدي: 

 يبرنامه درس
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نگرش جامعه  رييموثر در تغ يدرجه، ابزار 360 يابيارز

 يبه آموزش پزشك

 محمدرضا ناظر

 لرستان يدانشگاه علوم پزشك

dr_nazer1@yahoo.com 

هاي آموزشي متفـاوت اسـت.   بيمار و دانشجو در بيمارستان نگرشمقدمه: 

رفـع   منظـور  به دليل جنبه هاي درماني بيماري خـود و دانشـجو بـه    بيمار

هاي ارزيابي تكليف مسائل آموزشي در اين مراكز حضور دارند. يكي از روش

درجه  360كه مي تواند بين اين دو عنصر مهم ارتباط مستحكم نمايد ابزار 

 است كه در اين مطالعه به آن مي پردازيم.

در بخـش   1392لغايت مهر  1387مهر سال  در اين روش كه ازروش كار: 

بيمار در مـورد   5عفوني بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد انجام شد. نظر 

  SPSS 18سپس با نرم افزار  .آيتم گنجانده شد 10عملكرد هر دانشجو در 

 .ه شدبه تجزيه و تحليل آماري پرداخت

مراجعه نمـوده   انستدانشجوي پزشكي كه به بيمار 240: از بين يافته ها: 

درجه توسط بيمار  360درصد) موفق به تكميل فرم  8/80نفر ( 194بودند 

% به برخورد مناسـب دانشـجو و كمتـرين امتيـاز     94شدند بيشترين امتياز 

 % مربوط به پيگيري آزمايشات بود.5/74

درجه، بيماران بـه   360با توجه به اينكه در ارزيابي بحث و نتيجه گيري: 

بينند و از طرفـي دانشـجو نيـز    در آموزش پزشكي دخيل مينحوي خود را 

موثر در نمره پايـان   عامل وظيفه خود بلكه را نه تنها پاسخگو بودن به بيمار

لذا در طول زمان اين ارتباط سبب بهبود نظـر جامعـه   ، بخش خود مي داند

 به سيستم آموزش پزشكي ادغام يافته خواهد شد.

 ه، جامعه، آموزش پزشكيدرج 360ي ابيارزكلمات كليدي: 
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) در ارزشيابي و اعتبار EMAبررسي تاثير ايجاد ساختار (

 بخشي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 اعيل زادهزهره اسم ،هاجر شيعه ،ريتا رضائي ،محبوبه صابر ،جواد كجوري

 شيراز دانشگاه علوم پز شكي 

با توجه به تمايل مديران ارشد دانشگاه براي دسترسي به اطالعـات  مقدمه: 

هاي آموزشـي اعضـاي    كامل، معتبر، دقيق و به روز در مورد كيفيت فعاليت

شي هاي مختلف آموز هيات علمي، نحوه و كيفيت آزمون ها و عملكرد گروه

يـاز بـه   ن هاي مختلف در دانشـگاه عمـال   گيري گيري در تصميم جهت بهره

نظارت، ارزشيابي و اعتبـار بخشـي و    ها در حوزه ها و تكنيك گسترش روش

سيسـتم آموزشـي بـه بررسـي كيفـي فراينـدهاي آموزشـي،         همچنين نياز

 شود. ميعنوان بهترين قسمت چرخه كيفيت احساس ه آموزش ب

مندي در ارزشـيابي فراينـدهاي آموزشـي در سـطح     رتاكنون شيوه سـاختا 

كشور وجود نداشته و ارزشيابي آموزشي عمدتا بر مبنـاي ارزشـيابي اسـتاد    

توجهي روبرو بـوده و   بوده است. ارزشيابي فرآيندهاي آموزشي همواره با بي

 EMA"حلقه گمشده در آموزش پزشكي به شمار مي آيد .لذا ساختار اداره 

هاي ارزشيابي پيشنهاد شـد و مـورد    سريع انواع فعاليتهدف تسهيل و ت با"

 تصويب معاون آموزشي دانشگاه و رياست دانشگاه قرار گرفت.

 هدف كلي

سال از طراحي و ايجاد ايـن سـاختار بـه بررسـي تـاثير آن بـر        2با گذشت 

 فرايندهاي مرتبط با ارزشيابي آموزشي پرداخته ايم:

 اهداف اختصاصي

 بر فرايندهاي اعتبار بخشي EMAبررسي تاثير ايجاد -1

 بر ارزشيابي استاد EMAبررسي تاثير ايجاد  -2

برهمسو سازي فرايندهاي مرتبط با ارزشـيابي   EMAبررسي تاثير ايجاد  -3

 آموزشي

تـاكنون اجـرا گرديـده     91به شيوه توصيفي و مقطعي از سـال  روش كار: 

مـورد بررسـي   اعتبار بخشـي   است و كميت و كفيت فرايندهاي ارزشيابي و

 قرار گرفته است.
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 بخش باليني 9افزايش اعتبار بخشي  •يافته ها: 

 بيمارستان وابسته به دانشگاه  3اعتبار بخشي  •

 هاي متقاضي انجام فرايند اعتبار بخشي افزايش بخش •

 گروه آموزشي به روش چهره به چهره   8شيابي ارز •

همچنين پيگيري مستمر هاي باليني و پايه  بازخورد نقاط ضعف در گروه •

و معاونـت   EMAاز طرف معاونت تحصـيالت تكميلـي و كارشناسـان اداره    

 آْموزشي دانشگاه

هـاي مـورد    هاي آموزشي در اكثر گروه افزايش ساعات آموزشي درمانگاه •

 ر گرفته  ارزيابي قرا

برگزاري جلسات مستمر بين اساتيد دستياران و دانشجويان تحصـيالت   •

 در حل مشكالت موجود EMAاسان تكميلي و كارشن

اجراي فرايندهاي ارزشيابي و اعتبار بخشـي توسـط   نتيجه گيري:  بحث و

يك گروه واحد و كنار هم قرار دادن نتايج حاصل از نتايج ارزشيابي مختلف 

باعــث ايجــاد نتــايج قابــل اعتمــادتر و اســتفاده از آن در تصــميم گيــري و 

اه خواهد بود. تبحر تيم ارشـيابي  سازي مديران ارشد آموزشي دانشگ تصميم

و سازماندهي يكپارچه فراينـدهاي ارزشـيابي و از طرفـي حمايـت مـديران      

آموزشي باعث جلوگيري از موازي كاري  و تسـريع در پيشـبرد فراينـدهاي    

 ارزشيابي خواهد بود.

 EMAاعتبار بخشي، ارزشيابي آموزشي، كلمات كليدي: 

 

999 - 1A 

درجه در  360سشنامه بازخورد پر ييرواو  ييايپا يبررس

 يرشته جراح ارانيدست

 آقا يپاكپور حاج ريام

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

pakpour_amir@yahoo.com 

گـري،   اي روش سنتي ارزشيابي توانمندي دستياران مثل حرفـه  درمقدمه: 

يات علمي و بدون مهارت بين فردي تنها توسط اعضاي ه مهارت ارتباطي و

گرفتن بازخورد از بيمار، ساير اعضاي شاغل، پرستار يا خود دسـتيار انجـام   

مي شده است. طراحي سيستمي كه بتواند بـه بهتـرين وجـه و بـا بهتـرين      

چيدمان، پاسخگوي هر دو نياز آموزشي و درماني باشد و رضـايت نسـبي و   

ارستان آموزشي درماني توام بيمار، دانشجو، استاد و مسئوالن را در يك بيم

آمـوزش پزشـكي   به همراه داشته باشد، جزء چالش هاي بزرگ و مهم نظام 

هـاي   درجه در سال هاي اخير در دانشگاه 360كشور است. روش ارزشيابي 

معتبر دنيا در حيطه آموزش پزشكي وارد شده است و اكثر مطالعـات از آن  

   .اند به عنوان يك روش جامع و اثربخش ياد كرده

درجـه در   360هدف از انجـام ايـن مطالعـه ويراسـت پرسشـنامه ارزيـابي       

گري، مهارت ارتباطي، عملكـرد بـاليني و    اي هاي حرفه گيري توانمندي اندازه

 .مراقبت بيمار مي باشد

 دستيار تخصصيدانشجوي  28در اين مطالعه توصيفي مقطعي، روش كار: 

اي از دو شهر قـزوين و   گيري خوشه به طور تصادفي و بر اساس روش نمونه

هـا، پرسـتاران،    انتخـاب شـدند. پزشـكان بيمارسـتان     1392تهران در سال 

دستياران، همتايان، كارمنـدان بيمارسـتان و بيمـاران شـش پرسشـنامه را      

جهت بررسي دستاياران تخصصي جراحي تكميل نمودند. تمـامي سـواالت   

نه اضـافه (عـدم   پرسشنامه با مقياس پنج درجه اي ليكرت همراه با يك گزي

ها وارد نـرم افـزار    توانايي در ارزيابي) مورد سنجش قرار گرفتند. نهايتاً داده

18 SPSS كرونبـاخ بـراي سـنجش همسـاني      يهاي ضريب آلفا و از آزمون

دروني، تحليل عاملي اكشافي و تاييدي به منظـور ارزيـابي سـاختار عـاملي     

 استفاده شد.

را  96/0تـا   88/0اي از  شـنامه دامنـه  ضريب آلفاي كرونبـاخ پرس  :يافته ها

هـا، پرسـتاران، دسـتاياران، همتايـان، كارمنـدان       براي پزشكان بيمارسـتان 

بيمارستان و بيماران به ترتيب شامل مي شد. نتايج تحليل عاملي اكتشافي 

اي و  سـاختار تعهـد حرفـه    2ر كـدام داراي  هـا هـ   نشان داد كه پرسشـنامه 

هـا،   د تغييرات براي پزشكان بيمارستاندرصارتباطات ميان فردي بودند كه 

پرستاران، دستاياران، همتايان، كارمندان بيمارستان و بيمـاران بـه ترتيـب    

% بود. مذهب، گرايش جنسي و نـاتواني  67% و %75 ، 79 ،%69%، %78، 75

 دست آورد.ه ب "عدم توانايي در ارزيابي "بيشترين ميزان را براي گزينه 

تايج اين مطالعه نشـان داد كـه ابزارهـاي طراحـي     نبحث و نتيجه گيري: 

 باشند. شده براي ارزيابي دستياران جراحي ، پايا و روا مي

 درجه 360پرسشنامه بازخورد  ،يي، رواييايپاكلمات كليدي: 

 

936 - 1A 

 مارانيب كياز نگاه بستگان درجه  يمفهوم ارزش زندگ

شهيد  مارستانيدر ب يبستر يمبتال به سكته مغز

 هي شيرازفقي

 نيكو يماني ،مهسا شكور ،كريم عباسي ،عليرضا يوسفي ،*ليال بذرافكن

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -2 *دانشگاه علوم پزشكي شيراز -1

bazrafkanl@sums.ac.ir 

زندگي مفهومي عام اسـت كـه از جهـات مختلـف همچـون       ارزش مقدمه:

فلسفه اخالق، روان شناسي و فلسفه ذهن مورد بحث است. اين موضوع كـه  

چگونه در مورد ارزش زندگي افراد تصميم سازي شود و چه كسي بايد ايـن  

چنين تصميماتي را اتخاذ كند، آسان نيست. مطالعه حاضر با هدف بررسـي  

نظـر   زيماران مبتال به سكته مغزي تحت مراقبـت ويـژه ا  ارزش زندگي در ب

 بستگان درجه يك آنها صورت پذيرفت.

كننـدگان   روش مطالعه كيفي از نوع پديده شناسـي و مشـاركت  روش كار: 

مردي بودند كه پدر و يا مادر و يا يكـي از بسـتگان درجـه     4زن و 8شامل 

محيط ايـن پـژوهش    مبتال به يك عارضه مغزي محدود كننده بود. آنها اول

بيمارستان آموزشي شهيد فقيهي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و نمونه ها به 

هـا انتخـاب شـدند.     گيـري مبتنـي بـر هـدف و از ايـن گـروه       وسيله نمونـه 

ها آوري دادهها انجام گرفت. براي جمع گيري تا اطمينان از اشباع داده نمونه

هـا از روش   يه و تحليـل داده از طريق مصاحبه نيمه ساختارمند و براي تجز

اشتراوس و كوربين استفاده شد. از چهار معيار گوبا و ليـنكلن بـراي تأييـد    
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يري و قابليــت پــذ هـا (اعتبــار، تأييدپــذيري، انتقـال   صـحت و درســتي داده 

 اطمينان) استفاده شد.

پس از تقليـل   .كد گرديد 870ها ابتدا منجر به توليد  تحليل دادهيافته ها: 

طبقـه   12طبقه يا تم اصـلي و   4كد در  114ها  بندي ازنگري طبقهكدها و ب

 4يا تم فرعي و هر طبقه فرعي خود به سه يا چند زير طبقه تقسيم گرديد. 

طبقه يا تم اصلي شامل مسـائل اعتقـادي (نگـاه خـانواده بـه فـرد بيمـار و        

هـا و مخـارج    مسائل اجتماعي (مشكالت هزينـه  ،بيماري و قداست زندگي)

مسائل عاطفي (دلسوزي، استرس و اضطراب و احساس گنـاه)   ،يماران)اين ب

هاي فردي بيمار (ناتواني و ضـعف، اتكـاء بـه ديگـران، افسـردگي،      و ويژگي

تنيدگي) به عنوان طبقات ارزش زندگي بيماران مبتال بـه سـكته مشـخص    

 شد.

هـاي   اين مطالعه نشان داد كه محور اعتقاد خـانواده بحث و نتيجه گيري: 

ماران، رعايت حرمت زندگي فرد بيمار با توجه قداست زنـدگي و جوانـب   بي

ها وضعيت اجتماعي، اقتصادي خانواده و  عاطفي ارتباط با بيمار است. اما آن

وضعيت جسمي و رواني بيمار را در زندگي آينده (بعد از معلوليت) و ارزش 

داست و حرمـت  ها با توجه به ق دانند. به عبارتي خانواده زندگي او دخيل مي

كنند اما كميت و كيفيت زندگي او در درازمدت را  زندگي در ابتدا كمك مي

وضعيت اجتماعي، اقتصادي خانواده و وضعيت جسمي و رواني بيمار تعيين 

 مي كند .

 يشناس دهي، پديسكته مغز مارانيب ،يارزش زندگكلمات كليدي: 

 

921 - 1A 

چشم  ارانيآموزش دست تيفيك تيوضع يبررس

بر اساس  (ص) مشهداءيخاتم االنب مارستانيب

 استانداردهاي مدل تعالي سازماني

 ،1يحسن غالم ،2يرضا لباف قاسم ،1مجتبي موسوي بزاز ،1اكبر درخشان

 2يرحمت آباد يدشت هيمرض

 يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك -2مشهد  يدانشگاه علوم پزشك -1

عنوان سرآمدترين سازمان هاي آموزشـي در ارزيـابي   هدانشگاه ها بمقدمه: 

امـا   ،فعاليت هاي خود از مدل ها و رويكردهاي متفاوتي استفاده مي كننـد 

تواند متمايز بـودن   استفاده از مدل تعالي براي ارزيابي خدمات آموزشي مي

اين نحوه ازريابي را به تصوير بكشد. هـدف ايـن پـژوهش بررسـي وضـعيت      

كيفيت آموزش دستياران چشم بيمارستان خاتم االنبياء(ص) مشهد مبتني 

-1392در سال تحصـيلي   (EFQM)ي بر استانداردهاي مدل تعالي سازمان

 است. 1391

است. اين تحقيـق   مقطعي -پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفيروش كار: 

پژوهشي و درماني خـاتم   -در بيمارستان آموزشي 1392در نيمه دوم سال 

هاي تابعه دانشگاه علوم پزشـكي مشـهد   االنبياء(ص) كه ازجمله بيمارستان

انجام شده است. كليه دانشجويان مقطع دستياري دوره تخصصي د، مي باش

نفـر زن حضـور    6نفـر مـرد و    18چشم وارد مطالعه شدند. در اين تحقيق 

با استفاده از پرسشنامه اسـتاندارد شـده مـدل تعـالي سـازماني در       .داشتند

بخش آموزش عالي، ميزان وصول به نتايج خدمات آموزشـي ارائـه شـده در    

فراگيران مورد بررسي قرار گرفت. اين پرسشنامه نخسـت از كتابچـه اصـلي    

از اسـتخراج  منتشر شده توسط دانشگاه شـفيلد انگلسـتان اقتبـاس و پـس     

پرسشنامه اوليه، هنجاريابي ابزار با روش داوري تخصصي براي روايي، و بـه  

منظور بررسي همساني دروني اجزاي مختلف ابزار و بررسي پايايي از آلفاي 

بخش عمـده اسـت    4. پرسشنامه شامل / استفاده شد96كرونباخ به ميزان 

وال قرار مـي  كه هر يك شاخص هاي خاصي از خدمات آموزشي را مورد س

 .هاي به دست آمده تحليل شدداده SPSS 16دهد. به كمك نرم افزار 

ارزش ميانگين وضعيت كلي كيفيت آموزش دستياران چشم برابر يافته ها: 

. ارزش ميانگين براي شاخص هاي برداشـت يـا   شد10(از سقف نمره  66/6

ت و ، حمايـ 39/6، خدمات آموزشي و تحقيقاتي و تدريس 19/6ادراك كلي 

دست ه ب 44/7صداقت و ارزش ها  و براي شاخص وفاداري، 61/6راهنمايي 

(از سقف اسـتاندارد   32/129دست آمده نيز عدد ه آمد. مجموع امتياز كل ب

) اسـتخراج شـده اسـت.    EFQMمنطبق با معيار نتايج مشتري مـدل   200

 اسـاس همچنين وضعيت كيفيت آموزش فراگيران دوره دستياري چشم بر 

سـنوات تحصـيلي، تفـاوت معنـي داري را نشـان نـداد امـا ارزش        جنس و 

ميانگين شاخص ها در دستياران بومي عدد باالتري نسبت بـه دانشـجوياني   

 كه وضعيت غيربومي اعالم نموده بودند و تفاوت معني داري را نشان داد.

ايـن پـژوهش وضـعيت كلـي كيفيـت آمـوزش        دربحث ونتيجه گيـري:  

و همچنـين اسـتخراج    كسب شدهرزش ميانگين دستياران چشم بر اساس ا

د كـه  اددست آمده، بيش از حد متوسط را نشـان مـي  ه مجموع امتياز كل ب

هـا در دسـتياران بـومي و    اين نتايج به همراه تفاوت ارزش ميانگين شاخص

ها و سياستگذاري گيريعنوان راهنمايي براي تصميمه غير بومي مي تواند ب

وهشي ژرستان فوق تخصصي درماني آموزشي و پهاي مديريتي در اين بيما

 باشد و به عنوان مبنايي براي حركت به سوي تعالي مد نظر قرار گيرد.

 ارانيآموزش، دست تيفي، كEFQM ،يسازمان يتعالكلمات كليدي: 

 

886 - 1A 

 انياز نظر دانشجو يا حرفه يالگوها يهااريمع يبررس

 1392بوشهر در سال  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

 يالهام مراد ،ييرزايكامران م ،*انيآزاده عازم

 بوشهر يپزشك علومدانشگاه 

aazemian@yahoo.com 

ها بعنوان  ها و همكاران ساير رشته حضور اساتيد، پرسنل همكالسيمقدمه: 

وح و احساسات دانشجو در دوران تحصيل افرادي كه بيشترين ارتباط را با ر

اي او باشند انكارناپذي است. يكـي از   توانند بعنوان الگوي حرفه داشته و مي

هاي آموزشي ايجاد فضايي است كه دانشجويان در آن بصـيرت پيـدا    رسالت

كنند و بتوانند استعدادهاي بالقوه خود را شناخته و رشد دهند و در جهـت  

و شخصي خود گام بردارد. محيط آموزشي نقش مهمي اي  هاي حرفه توانايي

اي دانشجويان در آينـده خواهـد داشـت و ايـن امـر       در ارتقاء عملكرد حرفه

در ايـن   منجر به ارتقاء سطح كيفيت خدمات در بخش سالمت خواهد شد.
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

اي از نظر دانشجويان پزشكي دانشگاه علـوم پزشـكي    مطالعه الگوهاي حرفه

 گرفت. مورد بررسي قرار بوشهر

با استفاده از پرسشنامه خود  1392اين مطالعه مقطعي در سال روش كار: 

در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد. نظرات  0)/72لفاي كرنباخ (آايفا 

كليه كارورزان و كارآموزن رشته پزشكي به صورت سرشماري مورد بررسي 

هـاي   از آزمـون پرسشنامه بـا اسـتفاده    57هاي  مجموع داده قرار گرفت. در

 آماري توصيفي و آزمون كاي اسكوار تجزيه و تحليل گرديد.

توانايي داشتن مهارت عملي در انجام امور باليني، داشتن وجـدان   :ها يافته

زي به بيمار و ايجاد محيط آرام و بدون تنش بـراي يـادگيري   كاري و دلسو

به جاه طلبي، ها بودند. همچنين تمايل  دانشجو به ترتيب از مهمترين مولفه

توانانمند بودن بعنوان رهبري شايسته در انجام امور درماني و انجام نوآوري 

اي دانشـجويان   ها در الگوهاي حرفه ترين مولفه و ابتكار به ترتيب كم اهميت

اي  هـاي الگـوي حرفـه    لفـه وبود. بين سن و جنس و مقطع دانشـجويان و م 

 .مشاهده نشدداري  ارتباط معني

 يا ، اخالق حرفهيدانشجو پزشك ،يا حرفه يالگو كلمات كليدي:
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 يعلم اتيه ياعضا يخوداظهار ييروا زانيم يبررس

خود، بر اساس  كيآكادم يها تيدانشگاه در مورد فعال

  يارزش نسب زانيم

 يكامران سلطان ،1كشاورز نيحس ،1مجتهدزاده تاير ،1*يمحمد نييآ

 2يعربشاه

 رانيا يدانشگاه علوم پزشك -2 ،تهران يعلوم پزشك دانشگاه -1

aeen_mohammadi@tums.ac.ir 

هـاي پزشـكي طيـف     هاي اعضـاي هيـات علمـي دانشـكده     فعاليتمقدمه: 

ي و ارائه خـدمات  هاي آموزشي، پژوهشي، درماني، مديريت وسيعي از فعاليت

ــابي و هــدايت آن را شــامل مــي هــا در راســتاي  شــود كــه شناســايي، ارزي

ها اسـت. يكـي از ايـن     هاي اين دانشكده اي دانشگاه يكي از دغدغهه رسالت

روش هاي جمع آوري اطالعات مربوط به فعاليت هاي اعضاي هيات علمـي  

ات ارائـه  است. هدف از اجراي اين طرح بررسي روايـي اطالعـ   خود اظهاري

 .شده توسط اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي است

نفـر از اعضـاي هيـات علمـي دانشـكده       40در اين طرح تعـداد  روش كار: 

به صورت تصادفي سيستماتيك متناسب با اندازه از  1392پزشكي در سال 

روي فهرسـت اعضـاي هيــات علمـي انتخــاب شـدند. ســپس از نمونـه هــا      

هاي يك ماه مشخص  تندات مربوط به فعاليتدرخواست شد تا به همراه مس

خود به صورت حضوري مراجعه كنند. در اين جلسه فرد در يـك مصـاحبه   

هـاي   فعاليـت  تمـام شركت كرده و از وي خواسته شد تا اطالعات مربوط به 

هـا را ارائـه نمايـد. سـپس      سيستم را شرح دهد و مستندات مربـوط بـه آن  

اسـاس خـود اظهـاري در سيسـتم      اطالعاتي كه خود عضو هيات علمي بـر 

ها (شـعاع) ثبـت كـرده     شناسايي عملكرد آكادميك و ارزشگذاري عيني آن

ها در هر دو گروه داده به واحـد ارزش   بود، جمع آوري شد. اطالعات فعاليت

تعداد ، (RVU)تبديل و مقايسه شد. براي محاسبه ميزان ارزش نسبي نسبي

در طـي يـك طـرح كيفـي در      قبالًانجام هر فعاليت در ميزان ارزش آن كه 

دانشگاه علوم پزشكي تهران تعيين و مصوب شده بـود، ضـرب شـد. روايـي     

 .بررسي شده در اين طرح روايي معياري از نوع همزمان است

همبستگي بين ميزان واحد ارزش نسبي بـه دسـت آمـده از روي    ها:  يافته

اي آموزشي و ه مستندات و به دست آمده از روي خود اظهاري براي فعاليت

شـگاه  ، آكادميك خـارج از دان 97/0، مديريتي 93/0، درماني 96/0پژوهشي 

 .به دست آمد)  P=000/0 (براي همگي 95/0ها  و براي كل فعاليت 99/0

هـاي درمـاني تفـاوت     هـا تنهـا بـراي فعاليـت     در مقايسه بين ميزان فعاليت

بـيش از   ) به دست آمـد كـه نشـان از گـزارش    = 038/0P-valueدار ( معني

داري  هـا تفـاوت معنـي    واقعيت هيات علمي داشـت ولـي در سـاير فعاليـت    

 مشاهده نشد.

هاي اعضاي هيات علمي  نتايج بررسي ميزان فعاليتنتيجه گيري:  بحث و

توان از نتـايج   دانشگاه بر اساس خود اظهاري، داراي روايي بااليي بوده و مي

د. تنها بايد توجه داشـت كـه   آن براي ارزشيابي و مقايسه ايشان استفاده كر

هـاي بـاليني و درمـاني بايـد آمـوزش       براي ثبت اطالعات مربوط به فعاليت

كـار گرفتـه   ت نيز بكافي داده شده و سيستمي براي تاييد و تصحيح اطالعا

 شود.

 يخوداظهار ،ييروا ،يعلم اتيعضو ه ،يابيارزكلمات كليدي: 
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 طيزار سنجش محاب يياياعتبار و پا يو بررس يطراح

 بهداشت يها در دانشكده كيآكادم يآموزش

 3ييآقامال موريت ،3قنبر نژاد نيام ،2آمنه دادگران دهيس ،1*يرازيماندانا ش

 هرمزگان يعلوم پزشك -3النيگ يعلوم پزشك -2تهران يپزشك علوم -1

mshirazi@sina.tums.ac.ir 

محيط آموزشي يكي از مهمترين عوامـل تعيـين كننـده موفقيـت     مقدمه: 

عنوان يك تعيين كننـده  ه برنامه آموزشي است و كيفيت محيط آموزشي ب

بسيار مهم در يادگيري مؤثر شناخته شده است. هدف اين مطالعه طراحـي  

ــي آكا   ــيط آموزش ــنجش مح ــزار س ــجويان در  اب ــدگاه دانش ــك از دي دمي

 هاي بهداشت و ارزيابي روايي و پايايي آن بود. دانشكده

به روش كيفـي و بـا نمونـه گيـري هدفمنـد بـا هشـت نفـر از          روش كار:

دانشجويان و سه نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده بهداشـت بنـدرعباس   

ه شـامل  اين گويه ها در شش حيط گويه استخراج شد. 81مصاحبه و تعداد 

جـو كلــي دانشـكده، يــاددهي، اسـاتيد، دانشــجويان، تجهيـزات و امكانــات     

بـراي تعيـين روايـي صـوري از      آموزشي و محيط فيزيكي نام گذاري شـد. 

قضاوت افراد متخصص و شاخص هاي تأثير آيتم، براي تعيين روايي محتـوا  

ز از نسبت روايي محتوا و شاخص روايي محتوا و براي تعيين روايـي سـازه ا  

براي اين منظـور پرسشـنامه هـا    و  روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد

براي تعيـين پايـايي پرسشـنامه از آلفـاي      دانشجو تكميل شد. 250توسط 

 نرم افزار آماري   كرونباخ و ضريب همبستگي درون خوشه اي استفاده شد.



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  22

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 بود. SPSS19مورد استفاده 

يتم، نسـبت روايـي محتـوا و    پس از محاسبه شاخص هاي تأثير آيافته ها: 

تحليـل عـاملي تاييـدي     كاهش يافـت.  56شاخص روايي محتوا گويه ها به 

معنـي دار   05/0نشان داد تمامي بارهاي عاملي اسـتاندارد شـده در سـطح    

و براي شـش حيطـه    94/0است. ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه برابر 

گي درونـي خـوب   بـود كـه نشـان از همبسـت     85/0تا  65/0مورد نظر بين 

ضـريب همبسـتگي درون خوشـه اي     سؤاالت در كل و در هر حيطـه دارد. 

دست آمد كه حاكي از پايايي و همساني دروني بسـيار خـوب   ه ب 94/0برابر 

 پرسشنامه ارزيابي محيط آموزشي است.

ابزار طراحي شده اعتبار و پايايي خـوبي دارد و مـي   بحث و نتيجه گيري: 

ـ   ك ابـزار مناسـب جهـت ارزيـابي محـيط آموزشـي       توان از آن به عنـوان ي

 هاي بهداشت استفاده كرد. آكادميك در دانشكده

دانشـكده بهداشـت، پرسشـنامه، اعتبـار،      ،يآموزش طيمحكلمات كليدي: 

 ييايپا
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 يفن آور انيدانشجو ينيعوامل تنش زا در آموزش بال

كرمانشاه  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يربرداريتصو

 1392ل در سا

 ززادهي، فتانه عزيزدي، طاهره امنش ي، ژاله دزفول*اين ديمحمد رسول توح

 كرمانشاه يپزشك علومدانشگاه 

mtohidnia@yahoo.com 

ـ   مقدمه:  كنـد.  راد را تهديـد مـي  عوامل تنش زا سالمت جسمي وروحـي اف

موفقيت تحصيلي دانشجويان  يادگيري و تواند بر روند آموزش، همچنين مي

هـاي   در آمـوزش  اضـطراب خصوصـاً   سطح تنش روحي و اثر منفي بگذارد.

 واسطه كار با پرتوهاي يونيزان وه باليني دانشجويان تصويربرداري پزشكي ب

اين مطالعه بـا هـدف    .تجهيزات پيچيده تصويربرداري پزشكي مضاعف است

آوري  زاي آمـوزش بـاليني دانشـجويان فـن     شناخت عوامـل تـنش   بررسي و

اجـرا   1392تصويربرداري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سـال  

 گرديد.

دانشجوي راديولـوژي   123اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي  روش كار:

در محـيط آمـوزش   پزشكي هسته اي كه حداقل يـك دوره كـارآموزي را    و

ابـزار گـردآوري    صورت سرشماري انجام پذيرفت.ه باليني طي كرده بودند ب

حيطه آموزش  4سوال در  47اي محقق ساخته مشتمل بر پرسشنامه ها داده

هـا   ارزيـابي داده  پايايي آن استفاده شد. باليني بود كه پس از تاييد روايي و

 صورت پذيرفت. SPSS16به كمك بسته آماري 

هـاي   نتايج نشان داد ميزان استرس كلي دانشـجويان در محـيط   ه ها:يافت

. بيشـترين عوامـل   اسـت %) 7/70( آموزش بـاليني هـدف در حـد متوسـط    

تـرس از ابـتال بـه     ،به ترتيـب در حيطـه تجربيـات بـاليني    زاي باليني  تنش

تـذكر مربـي بـه دانشـجو در      حيطه ارتباط بين فردي، بيماري واگيردار در

ترس از صـدمه زدن بـه    %)، در حيطه تجربيات فردي،7/44حضور سايرين(

%) و در حيطه محيط آموزشي تنش ناشي از تعـدد دانشـجو در   9/39بيمار(

 دست آمد.ه %) ب39محيط آموزش باليني(

زاي  تـنش  عوامـل ، با توجه بـه يافتـه هـاي حاصـل     نتيجه گيري: بحث و

هـاي   مهـارت هـاي   در زمينـه توان بـا تقويـت آمـوزش     آموزش باليني را مي

هاي پيش نياز ورود به عرصه آمـوزش   توجه به آموزش ارتباطي دانشجويان،

آموزش باليني هاي حمايتي مربيان از دانشجويان در  تقويت سيستم باليني،

فرآينـد آمـوزش    هاي كافي آموزش بـاليني كنتـرل و   و فراهم آوردن فرصت

 باليني ارتقاء بخشيد.

 يپزشك يبردار ريتصو انيدانشجو ل تنش زا،، عوامينيآموزش بالكلمات كليدي: 
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باليني از ديدگاه  يهاي آموزشطيمقايسه مح و يابيارز

دانشگاه علوم  يدرمان يدر مراكز آموزش ارانيدست

 زيپزشكي تبر

 ،1ينيابوالقاسم ام ،1يرضا غفار ،1ييماكو هيرق ،1*دهقان زاده نيديآ

 1يواحد ريام ،2سليمان احمدي

 دانشگاه علوم پزشكي تهران -2 *زيتبر يپزشك علومدانشگاه  -1

dradehghanzade@yahoo.com 

تنـي بـر   عامل بسيار موثري در يادگيري مب محيط آموزشي بالينيمقدمه: 

هـاي  ارزيابي چنين محيطي، نمايي از عملكرد بخش محسوب مي شود. كار

دهد. الگـوي فيـيم (پرسشـنامه اسـتاندارد ارزيـابي محـيط       باليني ارائه مي

آموزشــي بيمارســتاني در دوره دســتياري پزشــكي) بــه عنــوان يــك ابــزار 

ـ  ه تشخيصي براي ارزيابي كيفيت محيط آموزش باليني دستياران پزشكي ب

دسـتياران از محـيط    نگـرش هدف اين مطالعه، بررسـي   ار گرفته ميشود.ك

 بود.هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز هاي آموزشي بيمارستان

روايـي ابـزار فيـيم توسـط متـرجم هـاي       تاييد فرايند ترجمه و روش كار: 

آيـتم   40ي مشتمل بـر اپرسشنامه  باتجربه و يك گروه متخصص انجام شد.

حمايـت اجتمــاعي) بــين   اســتقالل نقــش و تـدريس، (ر در سـه زيــر معيــا 

پوست و روانپزشـكي   چشم، قلب، كودكان، زنان، دستياران داخلي جراحي،

 رازي، امام رضا، ،سينا كودكان، طالقاني، در مراكز آموزشي و درماني الزهرا،

مورد تحليل  SPSSمدني توزيع شد. داده ها با نرم افزار آماري  نيكوكاري و

 ، تائيد شد.89/0آلفاي كرونباخ  ايايي ابزار، باقرار گرفت. پ

اسـتقالل   ميانگين امتياز پرسشنامه در زيـر معيارهـاي تـدريس،   يافته ها: 

بـود. تفـاوت    12/25و  17/31 ،71/34نقش وحمايت اجتماعي بـه ترتيـب   

(ميـانگين   ) و جراحـي 78(ميـانگين نمـره   گروه داخلي بين دو يمعني دار

بين دوجنس، تفـاوت هـا از نظـر     ا مشاهده گرديد.ه) با ساير گروه72نمره 

محيط در كل از طرف دستياران سال بـااليي نسـبت    آماري معني دار نبود.

هـاي مختلـف   مذكور بين بيمارسـتان ر ابزا يني بهتر ارزيابي شد.يبه سال پا

 تفاوت معني داري را نشان داد.

و پايا براي  ابزاري روا نسخه فارسي پرسشنامه مذكوربحث ونتيجه گيري: 

محـيط آمـوزش    .ارزيابي محيط آموزشي باليني مقطع دستياري مي باشـد 
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باليني دستياري و زيرمعيارهاي آن در مراكز آموزشي دانشگاه علوم پزشكي 

با يـك محـيط ايـده ال فاصـله      هنوز مطلوب ارزيابي شدند ولي تبريز نسبتاً

 دارند.

آموزشــي، دوره محــيط آموزشــي بــاليني، بيمارســتان كلمــات كليــدي: 

 مييتحصيالت تكميلي، دستياران، ف
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بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني در 

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك

آزاده روح  ،كريم عباسي ،جواد كجوري ،محمدرضا دهقاني ،*ليال بذرافكن

 االميني

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

bazrafkanl@sums.ac.ir 

سازماني بحثي مهم و جديد در دانش مديريت و در قلمـرو   فرهنگمقدمه: 

و تحقيقـات جديـد در مـديريت،     هـا هرفتار سازماني است. به دنبـال نظريـ  

مورد توجه و نو در مديريت تبـديل   فرهنگ سازماني به يك موضوع محوري

هـدف از پـژوهش    تحوالت زيادي را موجب شده است. اين راستا شده و در

، بررسي رابطه بين فرهنـگ سـازماني و تعلـق سـازماني در كاركنـان      رحاض

 باشد. دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي

پژوهش در قالب تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشـي انجـام   اين روش كار: 

ت. جامعه آماري اين تحقيق كليه كاركنان رسمي، پيمـاني و قـراردادي   گرف

. بـود دانشگاه علوم پزشكي شيراز داراي مدارك تحصيلي ليسـانس و بـاالتر   

اي انتخـاب   گيـري طبقـه   نفـر و بـا روش نمونـه    210تعداد نمونه ها برابر با 

تعلـق  گيري پرسشنامه فرهنگ سازماني و پرسشنامه  شدند . ابزارهاي اندازه

كه براي تعيين روايـي آن از روش روايـي محتـوايي و نظـرات      بودسازماني 

آزمايي  ها، از باز خبرگان استفاده گرديده است. براي تعيين پايايي پرسشنامه

و ضريب آلفاي كرونباخ (ضريب آلفاي كرونبـاخ بـراي پرسشـنامه فرهنـگ     

ـ     91/0سازماني برابر بـا    )85/0ر بـا  و بـراي پرسشـنامه تعلـق سـازماني براب

هاي مذكور در كل نمونه اجرا گرديد.  استفاده گرديد و پس از آن پرسشنامه

هاي آمار توصـيفي و   با استفاده از روش SPSS19افزار آماري  ها در نرم داده

همبسـتگي پيرسـون تجزيـه و تحليـل      و ، آناليز واريانسt-testهاي  آزمون

 شدند.

ماني حـاكم در دانشـگاه علـوم    نتايج نشان داد كـه فرهنـگ سـاز    يافته ها:

پزشكي شـيراز از نـوع كنترلـي و ميـزان تعلـق سـازماني در حـد متوسـط         

و تعلق سازماني نتـايج   باشد. در بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني مي

پـذيري و مسـئوليت، خالقيـت فـردي،      رخطـ نشان داد كه بين متغيرهـاي  

سـازماني كاركنـان    هدايت و رهبري و حمايـت مـديريتي بـا ميـزان تعلـق     

ولي بين دو متغيـر   ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز رابطه معناداري وجود دارد

كنترل با ميزان تعلق سازماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز رابطه معنـاداري  

وجود ندارد. همچنين نتايج نشان داد بين متغيرهاي هويت سازماني، نظـام  

   تعلق سازماني دانشگاه انپاداش و تشويق و الگوي ارتباط با ميز

 پزشكي شيراز رابطه معناداري وجود دارد. وملع

با توجه به اهميت فرهنگ سازماني به عنـوان نقطـه   بحث و نتيجه گيري: 

شروعي براي حركت و پويايي و ارتباط آن با تعلق سازماني شايسته است تا 

ول در عنوان زيربنا و بسـتر تحـ   نسبت به تغيير و تحول فرهنگ سازمان به 

 جهت ارتقاء محيط آموزشي علوم پزشكي و توسعه پايدار اقدام شود.

 فرهنگ سازماني، تعلق سازماني، كاركنان دانشگاهكلمات كليدي: 
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 رانيمد دگاهياز د رندهيادگيسازمان  يهايژگيو سهيمقا

 ي زنجانو كارمندان دانشگاه علوم پزشك

 يمرادشهال  ،*يداود حسن

 زنجان يدانشگاه علوم پزشك

davoud.hasani@yahoo.com 

هـاي اخيـر   مفهوم سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني در سـال مقدمه: 

هـاي   هـا بـه ويـژه سيسـتم    توجه پژوهشگران و مديران بسياري از سـازمان 

ي از آموزشي را به خـود معطـوف نمـوده و ايجـاد سـازمان يادگيرنـده يكـ       

هـاي   از ايـن نظـر، حركـت دانشـگاه     هاي سيستم آموزش شده است. آرمان

هـاي يادگيرنـده از اهميـت خاصـي     كشور به سمت تبديل شدن به سازمان

ــي    برخــوردار اســت. ــه بررس ــژوهش حاضــر در زمين ــاط پ ــين ارتب در هم

هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه علوم پزشكي زنجان بر اساس پنج  ويژگي

هاي فـردي، الگوهـاي ذهنـي، آرمـان     پيتر سنگه، شامل قابليت مولفه مدل

 مشترك، يادگيري تيمي و تفكر سيستمي صورت گرفت.

روش اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بـود كـه نمونـه اي    روش كار: 

به شيوه طبقه اي تصادفي از ميان كاركنان و مديران دانشگاه مـذكور   360

داد  مولفه اي تشـكيل مـي   25ي را پرسشنامه گيرابزار اندازه انتخاب گرديد.

به منظور  حاصل گرديد. 795/0كه پايايي آن از فرمول آلفاي كرونباخ برابر 

مســتقل و تحليــل  tتــك متغيــره و  t تجزيــه و تحليــل داده هــا از آزمــون

 واريانس استفاده گرديد.

 نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه در تمام ويژگـي هـاي سـازمان   يافته ها: 

هـاي ذهنـي، چشـم انـداز     يادگيرنده، در ابعاد شايستگي هاي فردي، مـدل 

مشترك، يادگيري گروهي و تفكـر سيسـتمي، ميـانگين مـديران بيشـتر از      

 .كاركنان مي باشد

با توجه به يافته هاي پژوهش ، توجه ويژه به مـوارد   بحث ونتيجه گيري: 

 ذيل احساس مي شود.

يكپارچگي  ها از قبيل عدم وحدت،رمان.رهبران با شناسايي موانع تحقق آ1

هـا و  ساختن آينده و با حمايـت ازآرمـان   و همدلي و عدم مشاركت افراد در

از ايجـاد   بينش خودرا با كاركنان بـه اشـتراك گذاشـته و    ايده هاي جديد،

 آرمان مشترك حمايت كنند.

.آموزش عملي چگونگي كاركردن و يادگيري گروهي، از طريـق برگـزاري   2

با حفظ زمينـه   تابه مديران و كاركنان ارائه گردد  گفتگو و مباحثه، جلسات

اصلي گفتگوها و مباحثه در گروه هـاي سـازماني و هـدايت آنهـا، از ايجـاد      
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 تمرين و تكرار در گفتگو هـا،  با و شود مخاصمات فردي و گروهي جلوگيري

 هاي خود را به تعليق درآورند تا يادگيري جمعي محقق شود. پيش فرض

ايجـاد حـس    .مديران دانشگاه با ايجاد يك فضاي باز فكري و مشاركتي و3

همدلي و همسويي و همكـاري بـين اعضـا، روحيـه همكـاري تيمـي را در       

دانشگاه نهادينه سـازند و زمينـه تبـادل اطالعـات و تجربيـات در تصـميم       

 ها، ايجاد شود. نظام جبران خدمت براي موفقيت هاي تيمي عالوه برگيري

 ابي هاي فردي به طور مجزا طراحي شود.كامي

 ،يذهنـ  يالگوهـا  ،يفـرد  يهـا تي، قابلرندهيادگيسازمان كلمات كليدي: 

 يستميتفكر س ي،ميت يريادگيآرمان مشترك، 
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ژوهي در  دانش پ يكاركردها يفيك يهااريمع يبررس

 يعلم اتيه ياعضا دگاهيدانشگاه از د

 محمدحسن پرداختچي ،زهرا صباغيان، محمود ابوالقاسمي ،*زهرا كريميان

 دانشگاه شهيد بهشتي -2، دانشگاه علوم پزشكي شيراز -1

z_karimian_z@yahoo.com 

هـاي متعـددي    پژوهي از ديدگاه كيفي كاركردهاي دانش معيارهايمقدمه: 

فته است. در تحقيق حاضر وضـعيت معيارهـاي كيفـي    مورد بررسي قرار گر

 .دانش پژوهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي مورد بررسي قرار گرفته است

انجام شد.  1392كمي و در سال -تحقيق حاضر با رويكرد كيفيروش كار: 

گالسيك و همكـاران و بـا اسـتفاده از    با استفاده از مطالعه در بخش كيفي 

اي علوم انساني،  حوزه رشته 4خبرگان آموزش عالي از  نفر از 20مصاحبه با 

معيار كلـي   6فني مهندسي، علوم پايه و علوم پزشكي، معيارهاي كيفي در 

بخـش   در .اي سـاخته شـد   گزينه 6سؤال در مقياس ليكرت  29مشتمل بر 

نفر از اعضاي هيات علمي دو دانشگاه شيراز و علوم پزشـكي   265نيز كمي 

پرسشـنامه بـا   ايـن  . روايـي  مورد نظـر را تكميـل نمودنـد   پرسشنامه شيراز 

استفاده از روايي صوري، محتوايي و روايي سازه و پايايي آن بـا اسـتفاده از   

ــا اســتفاده از   )966/0(آلفــاي كرونبــاخ  تاييــد شــد. نتــايج بخــش كمــي ب

اي، تحليل واريـانس يـك راهـه و آزمـون تعقيبـي       هاي تي تك نمونه آزمون

 حليل شد.توكي ت

نتايج نشان داد هيچ يك از معيارهـاي دانـش پژوهـي از ديـدگاه     ها:  يافته

). وضـعيت معيـار   P>01/0( ندارنداعضاي هيات علمي در حد مطلوبي قرار 

) 59/2بـا ميـانگين (  » خودانتقـادي «)، و 46/2بـا ميـانگين (  » نشر دانش«

بيشترين مطلوبيـت و نزديكـي   » مندي روش«كمترين حد مطلوبيت و معيار

). وضعيت معيارهـاي كيفـي دانـش    04/3( يزان حد انتظار را نشان دادبه م

و ايـن تفـاوت در دو معيـار     بودهاي مختلف با هم متفاوت  پژوهي در رشته

). اما در مـورد  P>01/0(بود دار  مندي و آمادگي علمي در سطح معني روش

به طـور  » علمي آمادگي«دار نبود. شاخص ساير معيارها تفاوت در حد معني

اي فني و مهندسي و علوم پايه محـض بيشـتر از    داري در حوزه رشته عنيم

). در مـورد معيـار   P>01/0هاي پزشـكي بـاليني و پيراپزشـكي بـود (     رشته

داري بـين رشـته علـوم پايـه محـض و       مندي علمي نيز تفاوت معنـي  روش

منـدي   پزشكي باليني و پيراپزشكان ديده شد. به عبارت ديگر ميـزان روش 

هـا بيشـتر اسـت و ايـن فزونـي در       حوزه علوم پايه از ديگر رشـته در  علمي

داري مشـاهده شـد    مقايسه با پزشكي باليني و پيراپزشـكي در حـد معنـي   

)05/0<P(. 

منـدي در   معيار اصلي تحقيق، عامـل روش  6 در بينگيري:  بحث و نتيجه

مقايسه با ديگر معيارها ميانگين بيشتري را نشـان داد. بـا توجـه بـه آنكـه      

داد و  جامعه آماري پژوهش را اعضاي هيات علمـي متخصـص تشـكيل مـي    

از شـود و   مندي بيشتر از دانش و مهارت روش تحقيق ناشي مي معيار روش

سويي كميـت نگـارش مقـاالت علمـي در حـال حاضـر يكـي از مهمتـرين         

شود، بـه نظـر    هاي ارتقاو ارزشيابي اعضاي هيات علمي محسوب مي شاخص

مندي در فرايند مقاله نويسي و پژوهش بازتوليد مثبـت   رسد معيار روش مي

منـدي بـر هـم تـاثير مثبـت دارنـد و        دارد به عبارتي كميت گرايي و روش

كنند اما كمي ظرفيت نقد و نبود فضـاهاي مناسـب    توليد مي را باز يكديگر

توان در تبيـين دليـل    نقد و بحث در دانشگاه از جمله مواردي است كه مي

يار نشر دانش و خود انتقادي مطرح نمود. همچنين بـه نظـر   كمتر بودن مع

مندي علمي تا حـد زيـادي از    هاي نظري و روش رسد توجه به چارچوب مي

هــاي پزشــكي بــاليني و  پــذيرد و در مــورد رشــته شــته تــاثير مــيعامــل ر

 پيراپزشكي نياز به توانمندسازي علمي بيشتري وجود دارد.

 يعلم اتيه ياعضا ،يفيك يهااريمع ،يدانش پژوهكلمات كليدي: 
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دانشكده  هيآموزش در مقطع علوم پا تيوضع يبررس

جامع علوم  يها آزمون جيزاهدان بر اساس نتا يپزشك

 1380-1390از سال  يپزشك هيپا

 يمست نه شيم يقاسمعل

 زاهدان يدانشگاه علوم پزشك

g.mishmast@yahoo.com 

باشـد كـه شـامل     منـد مـي   يـك فراينـد نظـام   آموزشـي  ارزشيابي  مقدمه:

ها بـراي داوري   آوري و تفسير و تحليل اطالعات و استفاده از نتايج آن جمع

ها و مواد است. آزمون جامع  آموزش است و داراي روشدر موضوع اثربخش 

هاي دانشـجويان پزشـكي اسـت. ايـن      علوم پايه يكي از مهمترين ارزشيابي

ه بررسي وضعيت دانشجويان پزشكي زاهدان در مقطع علـوم پايـه   مطالعه ب

 پرداخت. 1380-1390هاي جامع علوم پايه در دهه  براساس نتايج آزمون

مقطعي است كه اطالعات آن  -اين پژوهش يك مطالعه توصيفيروش كار: 

هاي دانشجويان كه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي كشور  نتايج آزمون

اعالم گرديده است، مي باشـد. داده هـا  بـا     1380-1390هاي  در طي سال

انـد. در ايـن    .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته SPSS 15 استفاده از نرم افزار

مطالعه فاكتورهاي: حد نصـاب قبـولي،  نمـره دانشـجويان، در صـد قبـولي       

% نمـره آزمـون و   60دانشجويان، درصـد دانشـجويان داراي نمـره بـاالتر از     

 ه دانشكده بررسي شده است.ميانگين رتب

   72/89 ±24/7 ها در اين دهه ميانگين حد نصاب قبولي در آزمونها:  يافته
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

بـود و همچنـين نـرخ گـذر      89/112±59/12گين نمره دانشـجويان  و ميان

% بوده است. ميـانگين  24/87±50/9دانشجويان در آزمون جامع علوم پايه 

 6/24±65/24انـد،   سب نموده% نمره آزمون را ك60درصد افرادي كه باالي 

سـه بـا سـاير    و ميانگين رتبه دانشكده ناشي از نمـرات دانشـجويان در مقاي  

 برآورد شد. 27±21/9ها در اين دهه  دانشكده

همانطور كه در باال اشاره شد، نرخ گـذر دانشـجويان   گيري:  بحث و نتيجه

ن حـد  % بوده كه به نظر نرخ قابل قبولي است. از طرفي ميانگي0/9±24/87

% 5/2نصاب قبولي و نمرات دانشجويان شركت كننـده در آزمـون و نمـرات    

انشجويان برتر دانشكده و ميانگين درصد دانشـجويان بـا نمـرات بـاالتر از     د

كاهش يافتـه و ايـن    1386نسبت به قبل از  1386% نمره آزمون بعد از 60

عـد از  دار بوده است. كاهش حد نصـاب قبـولي ب   كاهش در تمام موارد معني

بيانگر روند نزولي نتايج دانشجويان پزشكي كل دانشـگاههاي كشـور    1386

 باشد. هاي جامع علوم پايه در اين دهه مي در آزمون

عـوم   انيآزمـون دانشـجو   جينتـا  ه،يآزمون علوم پا ،يابيارزكلمات كليدي: 

 زاهدان يپزشك
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ضرورت آموزش و  يمارستانيمعلمان ب ،ينيبال ارانيدست

 در يريادگي ي واددهي هايمهارت يوانمندسازت

 دستياران

 دكترميترا اميني ،دكترجواد كجوري ،دكترمحمدرضا دهقاني ،*رويا خليلي

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

cerasoo@yahoo.com 

ياري بر اهميـت نقـش دسـتياران در آمـوزش بـاليني      مطالعات بسمقدمه: 

» دستيار در نقـش معلـم  «دانشجويان تاكيد نموده اند و به دنبال آن برنامه 

هاي تدريس دستياران در نظـر گرفتـه   اي براي بهبود مهارتبه عنوان شيوه

ها نـه تنهـا نگـرش و    شده است. تحقيقات نشان داده است اين قبيل برنامه 

بلكـه تـاثير    ،سبت به آموزش باليني را بهبود مـي بخشـد  درك دستياران ن

مثبتي بر دانش، مهارت و رفتارهـاي آموزشـي آنهـا نيـز دارد. بـراي آمـاده       

سازي دستياران جهت ايفاي نقش خود به عنوان معلمان بـاليني، دانشـگاه   

ماهــه اقــدام بــه برگــزاري دوره يــك 1387علــوم پزشــكي شــيراز از ســال 

نمود. تحقيق حاضر بـه  » نوان الگو، معلم و پژوهشگردستيار به ع« آموزشي

بررسي تاثير اين دوره در افـزايش توانمنـدي آموزشـي دسـتياران شـركت      

 كننده مي پردازد.

مقطعـي انجـام    -اين مطالعه به روش پيمايشي، از نوع توصـيفي روش كار: 

جامعه آماري پژوهش را دستياران تخصصي و فوق تخصصي و فلوشيپ  شد.

دانشگاه علوم پزشـكي شـيراز تشـكيل مـي داد. بـراي       1392ال ورودي س

تعيين نمونه ها از روش سرشماري استفاده گرديد. ابزار تحقيق، پرسشـنامه  

سوال بود كه روايي آن با نظر متخصصين آمـوزش   25محقق ساخته شامل 

تعيـين   92ر اين تحقيق با آلفـاي كرونبـاخ   دپزشكي انجام شد و پايايي آن 

يل كنندگان بايد به سؤاالت مطرح شده در پرسشـنامه (قبـل و   گرديد. تكم

 هـا بـا اسـتفاده از     مـي دادنـد. داده   10تا  0بعد از اجراي دوره) نمراتي بين 

هاي مستقل، تي زوجـي  هاي استنباطي تي گروهو آزمون SPSS 15نرم افزار

 و آناليزواريانس تحليل شد.

دسـتياران تخصصـي و فـوق     قبل از اجراي دوره، ميـزان آگـاهي  يافته ها: 

مـورد (گـزارش صـبحگاهي و     2به جز  ،همه موضوعات مربوطه تخصصي از

) پايين تر بود. در همه 5از حد انتظار (نمره  ،)CPCRاصول پايه و پيشرفته 

موارد بعد از اجراي دوره ميزان آگـاهي دسـتياران بيشـتر از ميـانگين حـد      

صبحگاهي، آموزش درمانگاهي  انتظار بوده است. در موارد مربوط به گزارش

تفاوت ميانگين نمرات قبـل و بعـد از دوره   ، CPCRو اصول پايه و پيشرفته 

 نسبت به بقيه موارد بيشتر بود.

 دهد مشاهده ميانگين نمرات   نتايج حاصل نشان ميبحث و نتيجه گيري: 

قبل و بعد ازاجراي دوره حـاكي از آن اسـت كـه دوره مـذكور در افـزايش      

-انش دستياران جهت مطالب جديد آموزشي اعـم از انـواع روش  آگاهي و د

اصـول آموزشـي و معلمـي و     هاي فـردي، هاي تدريس و ارزشيابي و مهارت

هاي عمومي و بالندگي فردي تاثير مثبتي داشـته اسـت و   همچنين آموزش

 .هاي آتي نيز توصيه مي شودادامه برگزاري دوره در سال

ياري، دسـتيار، دسـتياران بـاليني،    آموزش، آمـوزش دسـت  كلمات كليدي: 

 دستيار بعنوان معلم
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درباره آموزش  انيدانشجو يهادگاهيد يبررس

 يبررس يدانشجو محور كرديبا رو يدرمانگاه

 در رجنديعصر ب يول مارستانيب ي:گروه داخليمورد

 1391-1392 يليسال تحص

 رمضان زاده النساءريخ ،*زاده ميآزاده ابراه

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

mr14436@yahoo.com 

هايي كه آموزش پزشكي كشور با آنها روبروست و با توجه به چالشمقدمه: 

براي اينكه دانشجو در عرصه آموزش بيشتر ديده شود در بيمارسـتان ولـي   

ويكرد دانشجو محور به كار گرفته عصر بيرجند روش آموزش درمانگاهي با ر

شد. اين تحقيق با هدف ارزيابي ديدگاه دانشجويان از اين روش انجام شـد.  

برخـورد بـا بيمـاران و     عدم توجه به توانمندسازي دانشـجويان پزشـكي در  

هاي مهم در امر آموزش باليني است، يكـي از  مديريت درمان يكي از چالش

هـا و  مـدل  ي در كشور را مي توان درداليل وضعيت نامطلوب آموزش پزشك

موزش پزشكي جستجو كرد. در حال حاضر نظـام آمـوزش   آالگوهاي كنوني 

تواننـد بـه طـور    و لذا دانشجويان نمي استر پزشكي ايران الگوي گروه محو

هـا و انتظـارات از   مستقل در فرايند درمان وارد شوند. در پاسخ بـه چـالش  

مثـل توانمنـدي در درمـان و مراقبـت،     التحصيالن پزشكي هاي فارغمهارت

هـاي پيشـگيرانه، اسـتفاده از الگوهـاي     پزشكي مبتني بر شواهد و مراقبـت 

  د.رسدانشجو محور ضروري به نظر مي

 هاي دانشجويان  در آمريكا، چرخش 1995طي مطالعه انجام شده در سال 
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

هاي طب سرپايي باعث افزايش تـوان دانشـجويان در درمـان شـد     در بخش

% از پزشكان عمومي اقـداماتي ماننـد افـزايش    80طبق يك نظرسنجي . )4(

ساعات حضور در درمانگاه يا اضافه كردن كلنيـك ويـژه را جهـت آمـوزش     

در دانشـگاه   1390در مطالعه اي كه در سـال  . ) 6سرپايي پيشنهاد دادند (

نفر دانشجوي پزشكي از نظـر كيفيـت    100علوم پزشكي بيرجند انجام شد 

% آنها تقويت توانايي شان را 62مانگاه داخلي نظر سنجي شدند و آموزش در

% افـزايش توانـايي در انجـام معاينـه فيزيكـي را خـوب       54در شرح حال و 

% به ترتيب اثرآموزش درمانگاهي را در رابطـه بـا   57% و 53ارزيابي كردند، 

تقويت احساس پزشك بودن و احساس ارتباط نزديـك بـا بيمـار را در حـد     

زيابي كردند ولي اكثر دانشجويان از اينكه بطور مستقل نمي تواننـد  خوب ار

در فرايند درمان مشاركت داشته باشند ناراضي بودند كـه نتـايج تحقيقـاتي    

مطابق با مطالعـه كالـت در نيويـورك و     .)7( ديگر نيز اين را تأييد مي كند

مانگـاه  زمتيهيمون در هاروارد نشان داد كه با اجـراي انتخـاب بيمـار در در   

در  .)8هاي آموزشي، بازده آموزش به طور كامال معناداري افزايش مي بابد (

مورد تنوع بيماران نيز اصل مهمي كه بايـد مـورد نظـر برنامـه ريـزان قـرار       

توجهي است كه به تنوع بيماران در درمانگاه هاي ارجاعي دانشگاهي  گيرد،

 3انجام شد.

بيماران در حد متوسط گزارش شده در مطالعه اي در اصفهان تعداد و تنوع 

به نظر مي رسد حضور مستمر كـارورزان در درمانگاههـا منجـر بـه      4است.

كمرنگ شدن نقش كارآموزان گرديده است. ماهيت معاينات كه كـارآموزان  

تنها در مورد يك يا دو بيمار امكان معاينه دارند به اين قضـيه دامـن زده و   

 درمانگاه رضايت كافي نداشته باشند.باعث شده كه كارآموزان از آموزش 

مي باشد كه پـس   وصيفياين پژوهش از سري تحقيقات نيمه تروش كار: 

ترم متوالي بـا پرسشـنامه اي ديـدگاه دانشـجويان      4از اجراي اين روش در 

نفـر   36 مورد ارزيابي قرار گرفته شد و جامعه آماري مـورد مطالعـه شـامل   

 .رد بودنددرصد) م 66( نفر 70درصد) زن و 33(

 98( درصد دانشجويان اين روش باعث افزايش دانـش  98از نظر يافته ها: 

شـود و  ) مـي 2/90( درصد ) و بهبود مهـارت  3/85( درصد) و بهبود نگرش

 .درصد دانشجويان اين روش را به ساير روش ها ترجيح دادنـد  4/80حدود 

تفـاوت   بررسي تأثير اين روش از ديدگاه دانشجويان بر اسـاس جنسـيت   در

داري در مولفه افزايش دانش و بهبود نگرش وجـود نداشـت. ولـي در    معني

مولفه مهارت و ترجيح اين روش به طور كلي بين دانشجويان دختر و پسـر  

. همچنين در بررسي مقايسه تـأثير ايـن روش   مشاهده شدتفاوت معناداري 

مولفـه  از ديدگاه دانشجويان بر اساس مقطع تحصيلي تفاوت معني داري در 

ها وجود نداشت. ولي در ترجيح اين روش به طـور كلـي بـين دانشـجويان     

مقطع استاژري و اينترني تفاوت معناداري وجود داشت. در بررسـي ارتبـاط   

بين متغير هاي معدل و سن با ديدگاه دانشجويان در ارتباط بـا تـأثير ايـن    

يح اين روش در افزايش دانش، بهبود مهارت و بهبود نگرش و همچنين ترج

 .روش از ساير روش ها ارتباطي وجود نداشت

با توجه به نتايج اين پـژوهش و سـاير پـژوهش هـا     بحث و نتيجه گيري: 

 درباره كيفيت آموزش درمانگاهي، استفاده از الگوهايي كه بتواند دانشجو را 

 .نمايد، ضروري مي باشد درمان گيرطور مسقيم دره ب

ـ   ،يانشـجو محـور  د ،يآمـوزش درمانگـاه  كلمات كليدي:   ،يبخـش داخل

 رجنديعصر ب يول مارستانيب
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ديدگاه دانشجويان دانشكده پيراپزشكي قم درباره 

 حاكميت دانشجويي

 ،يبيبط ميمر ،ينيزهرا عابد ،يدادخواه تهران نهيتهم ،*طهران ياحمر يهد

 طهران ياحمر يبشر ،يياحمد كچو

 يآزاد اسالم، دانشگاه *قم يعلوم پزشكدانشگاه 

ahmari9929@yahoo.com 

عرصه تعليم و تربيت هنوز هم گروه كثيري هستند كه برداشت  درمقدمه: 

هاي دانشگاه در اذهان خويش دارند و بـا  هاي نادرستي از وظايف و كاركرد

نگاه و رويكرد سنتي و محـدود، مقولـه آمـوزش عـالي و مـديريت آن را در      

كنند. ايده مشـاركت فعـال دانشـجويان در امـور     دانشگاه تعبير و تفسير مي

) در دهـه اخيــر  Student Governanceدانشـگاه (حاكميـت دانشـجويي=   

يا قرار گرفته است. اجراي اين برنامـه  بسيار مورد توجه مجامع دانشگاهي دن

در ساير كشورها نشان داده است كه برنامه حاكميت دانشجويي در افـزايش  

ايجـاد نگـرش مثبـت بـه      مسئوليت پذيري، عدالت در مديريت اداره امـور، 

دانشگاه، اعتماد به نفس تحصيلي و از همه مهمتر توانايي انجام كار تيمي و 

مطالعه حاضـر بـه منظـور بررسـي      بوده است. قدرت هدايت و رهبري موثر

ديدگاه و نظرات دانشجويان دانشكده پيراپزشكي قم در خصـوص اقـدام بـه    

 انجام حاكميت دانشجويي بوده است

بررسـي ديـدگاه هـاي     بـه بود كه  توصيفيتحقيق حاضر از نوع روش كار: 

دانشجوي دانشكده پيراپزشكي نسبت به اجرا و چگونگي اجراي طـرح   117

 هـا پرداختـه شـد و داده  اكميت دانشجويي و راهكارهاي پياده شـدن آن  ح

 بصورت آمار توصيفي بيان گرديد.

% دانشجويان با اجـراي طـرح حاكميـت    100نتايج نشان داد كه يافته ها: 

% دانشـجويان مـديريت در امـور    85دانشجويي موافق بودند. در ايـن ميـان   

ا، به دست گرفتن نظارت بر كار كالس ها، گروه بندي و ارزيابي كارآموزي ه

دانشجويي را از اولويـت هـاي سيسـتم آموزشـي دموكراتيـك و عـدالت در       

% دانشجويان ابـراز نمودنـد كـه در حـال حاضـر      87/6رهبري مي دانستند. 

نقش دانشجويان در اداره امور مرتبط با آنان بسـيار كمرنـگ مـي باشـد. از     

%)، 97/3يري در دانشجويان (پيامدهاي مثبت به ترتيب ايجاد مسئوليت پذ

%)، احسـاس  88/5( %)، سرزندگي و شادابي91/4( احساس تعلق به دانشگاه

مـي   آن %) ذكر گرديد و از پيامـدهاي منفـي  83/6پويا بودن و مفيد بودن (

%) و 76/4( توان به فراهم شدن زمينه مناسب براي انتقـام جـويي شخصـي   

 اشاره كرد. %)67/2ديگران (امتياز غير منصفانه و ناعادالنه گرفتن از 

هـا و مشـكالت    با توجه بـه افـزايش تعـداد دانشـگاه    بحث و نتيجه گيري: 

عديده در تـامين نيـروي انسـاني بـراي توسـعه كمـي و كيفـي آمـوزش و         

رسـد زمـان آن    ريت نوين امور دانشگاهي به نظـر مـي  يهمچنين اداره و مد



 27                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11

 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

ه واسطه تاثيري كه پس فرارسيده كه دانشجويان جوان، مستعد و با انگيزه ب

از فارغ التحصيلي بر امور مختلف مملكتي مي گذارند الزم است از بدو ورود 

رهبـري و   مـديريت،  ،به دانشـگاه بـا يـك برنامـه ريـزي صـحيح و اصـولي       

 مسئوليت پذيري را بياموزند.

 يرهبر نينو وهيش ك،يآموزش دموكرات حاكميت دانشجويي،كلمات كليدي: 

 

471 - 1A 

استاندارد شده در آموزش مبحث  مارياز ب استفاده

 در آموزش اخالق يرازدار

 زاده يزديآزاده  ،*يميابراه قهيصد

 شيراز يدانشگاه علوم پزشك، شيراز يدانشگاه علوم پزشك

sedighehebrah@yahoo.com 

هـاي   ستاندارد براي آموزش مهارتسال است كه از بيماران ا 30بيش از مقدمه: 

. شـود  مـي باليني و برقراري ارتباط با بيمار در دانشجويان علوم پزشكي اسـتفاده  

بيمار استاندارد يك بيمار واقعي و يا فردي است كه جهـت تمـارض بـه داشـتن     

ل بسـيار مهـم بـراي    ئبيماري مـورد آمـوزش قـرار گرفتـه اسـت. يكـي از مسـا       

الق پزشكي و يكي از مواد مهم در اخالق پزشـكي  دانشجويان پزشكي آموزش اخ

باشـد. در ايـن مطالعـه بـه بررسـي تـاثير اسـتفاده از بيمـار          رازداري پزشكي مي

 استاندارد روي افزايش مهارت رازداري دانشجويان پرداخته شده است.

اي دو گروه از دانشجويان دانشـگاه علـوم    در يك مطالعه مداخلهروش كار: 

هاي  ها فقط در كالس بررسي قرار گرفتند. يكي از گروه پزشكي شيراز مورد

تئوري و گروه ديگر با استفاده از فيلمي از بيمـاران اسـتاندارد شـده مـورد     

هـاي   آموزش رازداري در پزشكي قرار گرفتند. سپس گـروه دوم در كـالس  

تئوري هم شركت كردند. در آخر به هر دو گروه جهـت مطالعـه وقـت داده    

 هم مورد بررسي مجدد قرار گرفتند. شد و بعد از آن

گروهي كه هم فيلم بيماران استاندارد شده را ديده بـود و سـپس   ها:  يافته

هاي تئوري شركت كـرده بـود بـاالترين ميـانگين رازداري پزشـكي را       كالسدر 

شـان بـه طـرز     داشت. اما هر دو گروه دانشجويان بعـد از مطالعـه امتيـاز رازداري   

 بل افزايش پيدا كرد اما بين دو گروه تفاوتي مشاهده نشد.داري نسبت به ق معني

استفاده از بيماران استاندارد شـده  آموزش به صورت گيري:  بحث و نتيجه

 توانـد  در مـورد بحـث رازداري مـي   هـاي تئـوري    به اضافه شركت در كالس

ــه ســزايي روي افــزايش مهــارت تئــوري   ــاثير ب مطالعــه مباحــث تئــوري ت

 .داردمره رازداري دانشجويان و بهبود ن

 يپزشك يرازدار ،ياستاندارد، اخالق پزشك ماريبكلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم هاي  بيمارستان كارورزان يآگاه زانيم

 ماريشيراز از حقوق ب يپزشك

 يحسن فزون ،*يميابراه قهيصد

 شيراز  يعلوم پزشك دانشگاه

sedighehebrah@yahoo.com 

درمـاني،   -يكي از شاخص هاي مهم اثر بخشي سيستم بهداشـتي  مقدمه: 

كند  از اين رو ضرورت ايجاب مي قوق بيماران است.حرضايتمندي و رعايت 

كه كليه كادر درماني از جمله دانشـجويان بـاليني از حقـوق بيمـار آگـاهي      

اني كـه آگـاهي در زمينـه    داشته و خود را ملزم به رعايت آن بدانند. تـا زمـ  

حقوق بيمار وجود نداشته باشد، نبايد انتظار رعايت آن را داشت لـذا چنـد   

هـاي مختلـف كشـور،     سالي است كه گروه هاي اخالق پزشكي در دانشـگاه 

قسمتي از وظيفه آموزش حقوق بيمار را به قشر آماده به خـدمت در نظـام   

سـنجش آگـاهي گـروه     طعاًسالمت، يعني دانشجويان، بر عهده گرفته اند. ق

اران امـر سـالمت و   ذسياست گ كمك شاياني به دانشجويان دوره كارورزي،

 ند.كهاي آموزشي مي  گروه

تحليلي و به صـورت مقطعـي    –مطالعه حاضر به روش توصيفي  روش كار:

انجام شد. جامعه مورد پژوهش شامل كليه دانشجويان دوره  1390در سال 

وزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بودند كه به كارورزي بيمارستان هاي آم

زان، همه افراد جامعـه مـورد پـژوهش قـرار     دليل محدود بودن تعداد كارور

قسمتي اسـتفاده شـد. كـه     3ها از پرسشنامه  براي جمع آوري داده گرفتند.

 سوال چهار گزينه اي پيرامون حقوق بيمـار بـود.   29قسمت دوم آن حاوي 

 استفاده شد. SPSSها نيز از نرم افزار آماري  هبراي تجزيه و تحليل داد

درصـد از دانشـجويان از   5/15د كـه  ايافته هاي پژوهش نشـان د يافته ها: 

 9/69و » متوسـط «درصـد از سـطح آگـاهي    6/14، »ضعيف«سطح آگاهي 

برخوردار بودند و ميانگين نمره دانشـجويان  » خوب«درصد از سطح آگاهي 

حـق  «يزان آگـاهي كـارورزان در حيطـه    درصد بود. بيشترين م 86/49نيز 

و كمتـرين ميـزان آگـاهي آنـان در     » محرمانه ماندن اطالعات پرونده بيمار

بوده است. همچنين بـين ميـزان آگـاهي    » حق آزادي فردي بيمار«حيطه 

كارورزان از حقوق بيمار و متغير اطالع از حقوق بيمار قبـل از شـروع دوره   

). در كل ميزان آگاهي =03/0Pگرديد( كارورزي ارتباط معني داري مشاهده

 د.وب» متوسط«كارورزان از حقوق بيمار در حد 

با توجه بـه اينكـه دانشـجويان دوره بـاليني رشـته       بحث و نتيجه گيري:

پزشكي ارتباط نزديك و مستقيم با بيماران دارند و با توجه به اينكه درصـد  

ار نيسـتند، ضـرورت   از آنان از آگاهي كافي نسبت به حقوق بيماران برخورد

 تر و جدي تري در اين زمينه وجود دارد.برنامه ريزي و آموزش هاي كامل

 كارورزان ،ياخالق پزشك مار،يحقوق بكلمات كليدي: 
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شاغل در  يپزشك النياي فارغ التحص هاي حرفه مهارت

گلستان  يدانشگاه علوم پزشك يدرمان يمراكز بهداشت

 1391در سال 

 ييايمحمد آر ،يرستم اريماز ،*ينيبزهرا خمبه 

 گلستان يپزشك علومدانشگاه 

khombehbini.2013@gmail.com 

شـوند كـه    هاي آموزشي محسوب مـي  ترين مكان ها از مهم دانشگاه مقدمه:

ني متخصـص مـورد نيـاز    تربيت نيـروي انسـا   هاهاي اصلي آن يكي از رسالت
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هاي علوم پزشكي داراي اهميت  ها، دانشگاه باشد. در بين دانشگاه جامعه مي

كي و وابسته بـه  ها در فنون پزشالتحصيالن آن يرا اكثر فارغباشند ز زيادي مي

كنـد كـه نـه بـا ابـزاري       ايجاب مـي شوند و حرفه آنها  آن مشغول به كار مي

داشته باشند در نتيجه توانمنـدي آنـان    جان بلكه باجان انسان سر و كار بي

تواند نقش موثري در ارتقاي تندرستي و حفظ و بازگردانـدن تندرسـتي    مي

پزشـكي را حـايز    وزشبه مردم داشته باشد. اهميت ايـن حرفـه شـيوه آمـ    

توان نقاط قوت و ضعف را  سازد كه با ارزيابي وضعيت موجود مي مي اهميت

ـ   اي  هـاي حرفـه   دف بررسـي مهـارت  ا هـ شناسايي نموند. لذا اين پـژوهش ب

التحصيالن پزشكي شاغل در مراكز بهداشـتي درمـاني دانشـگاه علـوم      فارغ

 پزشكي گلستان انجام شد.

بـر روي   1391تحليلي مقطعي در سـال   -اين پژوهش توصيفي روش كار:

نفـر) كـه در مراكـز بهداشـتي     112التحصيالن پزشـكي عمـومي(   كليه فارغ

زشكي گلستان مشغول گذراندن طرح نيروي انسـاني  درماني دانشگاه علوم پ

نفـر همكـاري نمودنـد. بـه منظـور       103بودند انجام شـد كـه در مجمـوع    

سـوالي محقـق سـاخته بـراي سـنجش       50گردآوري اطالعات از پرسشنامه

اي كه روايي آن توسـط   فني، ارتباطي و اخالق حرفهها در سه حيطه  مهارت

مـورد تاييـد قـرار گرفـت،     95/0ونبـاخ  متخصصين و پايايي آن با آلفـاي كر 

 SPSS 16افزار آماري ها با استفاده از نرم استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده

انجام گرديد و در بخش آمار توصيفي از جـداول و نمـودار فراوانـي، درصـد     

فراواني، ميانگين و براي سنجش معناداري از ضريب همبستگي پيرسـون و  

t-test 05/0عنادارياستفاده و سطح مp= .در نظر گرفته شد 

هـا نشـان داد مهـارت پزشـكان در هـر سـه حيطـه فنـي،          يافته يافته ها:

اي به تفكيك و به طور كلي خوب مي باشد. ميـانگين   ارتباطي، اخالق حرفه

هـاي دولتـي    نمره كسب شده در مهارت هاي فني فارغ التحصيالن دانشگاه

ــر ــيالن  57/56±94/7برابــ ــارغ التحصــ ــگاهو در فــ ــاي آزاد  دانشــ هــ

بود كه اين اختالف از نظـر آمـاري معنـادار نبـود. بـين       42/59±46/8برابر

دانشگاه محل تحصـيل و سـابقه كـار    هاي فني، ارتباطي و اخالقي با  مهارت

نيز رابطه معني داري ديده نشد. بين مهـارت هـاي فنـي بـا مهـارت هـاي       

 ). r=63/0ارتباطي و اخالقي همبستگي مثبت معني دار ديده شد (

همانگونـه كـه در آمـوزش پزشـكي مرسـوم اسـت        بحث و نتيجه گيري:

توانايي هاي هر دانشجو به حد كمال برسد زيرا هرگونـه نقصـي    بايستي مي

در هر توانايي مي تواند به سالمت مردم آسـيب برسـاند. بـر اسـاس نتـايج      

تحقيق با توجه به اينكه ميانگين مهـارت در هـر حيطـه بـه تفكيـك و بـه       

صورت كلي، در ابتداي سطح خوب مي باشد لذا ضروري است تا بـا برنامـه   

ريزي صحيح در برنامه هـاي آموزشـي دانشـجويان پزشـكي، زمينـه بـراي       

 دستيابي به حد عالي و كامالً مطلوب فراهم گردد.

دانشـگاه   ،يپزشـك  الن،يفارغ التحصـ  ،اي هاي حرفه مهارتكلمات كليدي: 

 گلستان يعلوم پزشك
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شاغل در  يپزشك النياي فارغ التحص هاي حرفه مهارت

گلستان  يدانشگاه علوم پزشك يدرمان يمراكز بهداشت

 1391در سال 

 ييايمحمد آر ،يرستم اريماز ،*ينيزهرا خمبه ب

 گلستان يپزشك علومدانشگاه 

khombehbini.2013@gmail.com 

شـوند كـه    هاي آموزشي محسوب مـي  ترين مكان ها از مهم دانشگاه مقدمه:

تربيت نيـروي انسـاني متخصـص مـورد نيـاز       هاهاي اصلي آن يكي از رسالت

هاي علوم پزشكي داراي اهميت  ها، دانشگاه باشد. در بين دانشگاه جامعه مي

كي و وابسته بـه  ون پزشها در فنالتحصيالن آن يرا اكثر فارغباشند ز زيادي مي

كنـد كـه نـه بـا ابـزاري       ايجاب مـي شوند و حرفه آنها  آن مشغول به كار مي

جان بلكه باجان انسان سر و كار داشته باشند در نتيجه توانمنـدي آنـان    بي

تواند نقش موثري در ارتقاي تندرستي و حفظ و بازگردانـدن تندرسـتي    مي

پزشـكي را حـايز    وزشه آمـ به مردم داشته باشد. اهميت ايـن حرفـه شـيو   

توان نقاط قوت و ضعف را  سازد كه با ارزيابي وضعيت موجود مي مي اهميت

اي  هـاي حرفـه   دف بررسـي مهـارت  شناسايي نموند. لذا اين پـژوهش بـا هـ   

التحصيالن پزشكي شاغل در مراكز بهداشـتي درمـاني دانشـگاه علـوم      فارغ

 پزشكي گلستان انجام شد.

بـر روي   1391تحليلي مقطعي در سـال   -يفياين پژوهش توص روش كار:

نفـر) كـه در مراكـز بهداشـتي     112التحصيالن پزشـكي عمـومي(   كليه فارغ

درماني دانشگاه علوم پزشكي گلستان مشغول گذراندن طرح نيروي انسـاني  

نفـر همكـاري نمودنـد. بـه منظـور       103بودند انجام شـد كـه در مجمـوع    

محقـق سـاخته بـراي سـنجش     سـوالي   50گردآوري اطالعات از پرسشنامه

اي كه روايي آن توسـط   فني، ارتباطي و اخالق حرفهها در سه حيطه  مهارت

مـورد تاييـد قـرار گرفـت،     95/0متخصصين و پايايي آن با آلفـاي كرونبـاخ   

 SPSS 16افزار آماري ها با استفاده از نرم استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده

از جـداول و نمـودار فراوانـي، درصـد      انجام گرديد و در بخش آمار توصيفي

فراواني، ميانگين و براي سنجش معناداري از ضريب همبستگي پيرسـون و  

t-test 05/0استفاده و سطح معناداريp= .در نظر گرفته شد 

هـا نشـان داد مهـارت پزشـكان در هـر سـه حيطـه فنـي،          يافته يافته ها:

ب مي باشد. ميـانگين  اي به تفكيك و به طور كلي خو ارتباطي، اخالق حرفه

هـاي دولتـي    نمره كسب شده در مهارت هاي فني فارغ التحصيالن دانشگاه

ــر ــگاه  57/56±94/7برابــ ــيالن دانشــ ــارغ التحصــ ــاي آزاد  و در فــ هــ

بود كه اين اختالف از نظـر آمـاري معنـادار نبـود. بـين       42/59±46/8برابر

ابقه كـار  دانشگاه محل تحصـيل و سـ  هاي فني، ارتباطي و اخالقي با  مهارت

نيز رابطه معني داري ديده نشد. بين مهـارت هـاي فنـي بـا مهـارت هـاي       

 ). r=63/0ارتباطي و اخالقي همبستگي مثبت معني دار ديده شد (

همانگونـه كـه در آمـوزش پزشـكي مرسـوم اسـت        بحث و نتيجه گيري:

توانايي هاي هر دانشجو به حد كمال برسد زيرا هرگونـه نقصـي    بايستي مي

انايي مي تواند به سالمت مردم آسـيب برسـاند. بـر اسـاس نتـايج      در هر تو
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تحقيق با توجه به اينكه ميانگين مهـارت در هـر حيطـه بـه تفكيـك و بـه       

صورت كلي، در ابتداي سطح خوب مي باشد لذا ضروري است تا بـا برنامـه   

ريزي صحيح در برنامه هـاي آموزشـي دانشـجويان پزشـكي، زمينـه بـراي       

 لي و كامالً مطلوب فراهم گردد.دستيابي به حد عا

دانشـگاه   ،يپزشـك  الن،يفارغ التحصـ  ،اي هاي حرفه مهارتكلمات كليدي: 

 گلستان يعلوم پزشك

369A1-   

 يميوشيب سيدر تدر ASSURE ياستفاده از مدل آموزش

 ينيبال

 نيربهاءالديام ،2پور يهاد يانصار يمحمدعل ،1*پور يهاد يانصار يهاد

 3زاده ينيام رهين ،1ياري يرعليسامان م ،1خيسبطالش

اطالعات،  يوزارت ارتباطات و فناور -2 ،اراك يعلوم پزشكدانشگاه  -1

 نور مايدانشگاه پ -3 ،تهران

hadyansary@yahoo.com 

هاي آموزشـي فراگيـر محـور بسـيار مـورد       هاي اخير روش سال درمقدمه: 

در تـدريس   ASSUREمـدل آموزشـي    زتوجه قرار گرفته اسـت. اسـتفاده ا  

) و www.biochem1.blogfa.com( بيوشيمي، با طراحـي سـايت بيوشـيمي   

بيوشـيمي و   در گـروه  1388، از سـال  onlineارائه مطالب درسي بصـورت  

 .ژنتيك در دانشگاه علوم پزشكي اراك، آغاز شد

 ، مراحل ذيل انجام شد:ASSUREبر طبق مدل آموزشي روش كار: 

 نيازهاي آموزشي فراگيران مشخص گرديد. . 1

قرار داده  مورد نظراستانداردها و مواد آموزشي تعيين گرديد و در سايت  .2

 شد.

 HTML  ،Javaي برنامــه نويســيطراحــي رايانــه اي بــا تكنولــوژي هــا .3

script،VB.NET  ،ASP.NET هاي اطالعاتي انجام شد. و بانك 

ــرم  .4 ــه نـــ ــيمي    كليـــ ــاي بيوشـــ ــش اعضـــ ــا در بخـــ افزارهـــ

)http://www.ansarihp.com.بارگذاري شد ( 

در بخش اعضاء، دانشجويان ثبت نام نموده و مطالب خود را آپلود كـرده  . 5

 و به اشتراك گذاشتند

پيشرفت تحصيلي فراگيران با استفاده از آزمونهاي متعدد و ميزان ميزان . 6

رضايت آنان، با استفاده از فرم هاي نظر سنجي، بررسي گرديد. براي آنـاليز  

 استفاده شد.  SPSS 20و  Excelنتايج از برنامه هاي 

 لوم ـي و عـزشكـهاي پ هـنفر از دانشجويان رشت 99در اين پروژه، ها:  يافته

) شـركت نمودنـد.   n=53) و تجربـي( n=46اهي در دو گروه شاهد (آزمايشگ

بين نمرات پيش آزمون (در ابتداي تـرم تحصـيلي) و پـس آزمـون (شـامل      

امتحانات ميان ترم و پايان ترم) در هـر گـروه و پيشـرفت تحصـيلي گـروه      

داري وجود داشـت   تجربي در امتحانات ميان ترم و پايان ترم، افزايش معني

)05/0<Pاز كاربران معتقـد   %86هاي نظرسنجي،  چنين بر اساس فرم). هم

بودند كه استفاده از وبالگ، موجب درك بهتر آنان از علم بيوشـيمي شـده   

هـاي ارائـه شـده در وبـالگ، موجـب       اظهار داشتند كه آدرس %77است و 

 شود. هدايت آنان به منابع معتبر و ارزشمند علمي مي

نيمسـال تحصـيلي،    9وزشي بـه مـدت   اين فرايند آمگيري:  بحث و نتيجه

هاي كارشناسي ارشـد بيوشـيمي، زيسـت فنـاوري و      براي دانشجويان رشته

ميكروبيولوژي، دكتراي پزشكي و كارشناسـي علـوم آزمايشـگاهي در حـال     

دهنده اهميت ايـن   اجرا است. نتايج بدست آمده از اين تحقيق، اگرچه نشان

 ي نيز وجود دارد كـه عمـدتاً  روش آموزشي است ولي در اين زمينه مشكالت

شامل شكاف ديجيتالي، پهناي كم باندهاي مخابراتي و سرعت كم اينترنـت  

است. اين مدل آموزشي در جهت تحقق سـند ملـي تحـول آمـوزش علـوم      

پزشكي كشور انجام شد و در صورت اجراي آن در سـاير دروس دانشـگاهي   

 جاد شود.رود كه تغييرات ارزشمندي در نظام آموزشي اي اميد مي

 ASSUREمدل  ،يريادگي ،يميوشيبكلمات كليدي: 
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هاي  هاي اجتماعي نوين در كتابخانه گيري از رسانه بهره

انتقال، تبادل و اشاعه  نديفرآ ليپزشكي به منظور تسه

ها  ها: ضرورت اطالعات بين اعضاي هيات علمي دانشگاه

 ها و چالش

 عاطفه گل محمدي ،*يزدي نيمحبوبه فرز

 زددانشگاه ي 

farziny258@gmail.com 

يكي از وظايف اصلي كتابداران پزشـكي در جهـان امـروز، تسـهيل     مقدمه: 

ها بـه   فرآيند انتقال، تبادل و اشاعه اطالعات به اعضاي هيات علمي دانشگاه

هـاي   ين دليـل حضـور رسـانه   دانش پزشكي آنان است، به هم ءمنظور ارتقا

هاي پزشكي قابل بررسي اسـت. هـدف    ها در كتابخانه  اجتماعي و كاربرد آن

هـاي   هـاي اجتمـاعي نـوين در كتابخانـه     بررسي رسانهتأثير پژوهش حاضر 

پزشكي به منظور تسهيل جريان فرآيند اطالعـات در بـين ذي نفعـان ايـن     

نه به منظور افـزايش كـارايي   ها و معرفي موثرترين و مفيدترين رسا كتابخانه

 باشد. هاي پزشكي مي كتابخانه

هـاي موجـود و بـا نگـاه      بررسي متون و بحـث  باپژوهش حاضر روش كار: 

هاي اجتمـاعي نـوين،    . بدين صورت كه ضمن معرفي رسانهانجام شدنقادانه 

به بررسي جزئي زندگي دوم (تلفيق هفت رسانه اجتماعي) به عنوان يكي از 

هاي هـر يـك از    هاي اجتماعي نوين و مشخص ساختن ويژگي مظاهر رسانه

آن و تاثير و نقـش آن هـا بـر خـدمات كتابخانـه اي        عناصر تشكيل دهنده

هـا و   . بعالوه نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت    پرداختتوسط كتابداران پزشكي 

هـا در   تهديدهاي پيش روي كتابداران پزشكي به منظور كاربرد ايـن رسـانه  

 .گرفتبررسي قرار جامعه پزشكي مورد 

هاي اجتماعي براي جامعه پزشكي در سطح وسـيع و كلـي    رسانهها:  يافته

هـاي   هـا در كتابخانـه   ها هستند كه حضـور آن  ابزار انتقال اطالعات و ارزش

هـا و ارتقـا اطالعـات     نفعان اين كتابخانه پزشكي باعث افزايش يادگيري ذي

رسانه هاي اجتمـاعي نـوين    شوند. بررسي هشت گروه از ها مي مورد نياز آن

هـا،   هـا، فـروم   هـا، پادكسـت   هـا، ويكـي   هاي اجتمـاعي، وبـالگ   شامل شبكه

ــاميونيتي ــوايي، ميكــروبالگ ك ــدگي دوم   هــاي محت ــه زن ــا، نشــان داد ك ه
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هـا را در   باشد كه تمـام مزايـاي ديگـر رسـانه     ترين رسانه اجتماعي مي كامل

 بردارد.

ي از هفت رسـانه اجتمـاعي بـه    زندگي دوم كه تلفيقگيري:  بحث و نتيجه

تواند مطـرح گـردد. در    عنوان كاملترين رسانه تعاملي در جامعه پزشكي مي

توانـد نـوعي    حقيقت تشكيل كتابخانه با استفاده از رسانه زنـدگي دوم مـي  

امروزي بـه معنـاي واقعـي كلمـه باشـد، زيـرا در       هاي  سازي كتابخانه شبيه

خارج از فضاي الكترونيكي قرار دارد،  هاي ديجيتالي امروزي، كاربر كتابخانه

كنـد خـود وارد    اما با حضور اين كتابخانه در زنـدگي دوم، فـرد تصـور مـي    

كتابخانه شده و منابعي را براي مطالعه انتخاب كرده و يـا سـؤالي را از يـك    

كتابدار واقعي يا پزشكان ديگر نقاط جهان، حاضر در كتابخانه پرسيده است 

 ي دوم ـهاي تشكيل كتابخانه در زندگ شـــكرد كه چالالبته نبايد فراموش 

 همچنان وجود دارد.

 دوم يكتابداران، كتابخانه، زندگ ،ياجتماع يها رسانهكلمات كليدي: 
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واحد  يكمك آموزش يا نرم افزار چندرسانه هيته

 يعموم يدوره دكتر يو بهداشت يشيفراورده هاي آرا

 يداروساز

 يآزاده غفار ،زهرا روا ،*يفرامرز دوبخت

 زنجان يپزشك علومدانشگاه 

fdobakhti@zums.ac.ir 

هاي علوم پزشكي  حجم زياد و پيچيدگي واحدهاي درسي در رشته مقدمه:

در كنار لزوم آموزش در مدت زمان محدود، مجال يـادگيري عميـق دروس   

ـ   را به دا عنـوان  ه نشجويان نخواهد داد. فراورده هاي آرايشـي و بهداشـتي ب

درس دو واحــدي نظــري از دروس اختصاصــي بــراي دانشــجويان دوره     

داروسازي عمومي بوده كه يادگيري و يادآوري آن بـراي داروسـازان بسـيار    

باشد. در اين پژوهش جهت تسهيل فراينـد يـادگيري، نـرم     حائز اهميت مي

اي واحد نظري فراورده هاي آرايشي و بهداشتي تهيه و در افزار چند رسانه 

 اختيار دانشجويان قرار گرفت.

هاي منـدرج و مصـوب در ارتبـاط بـا واحـد       در ابتدا از سرفصلروش كار: 

درسي مذكور، اساليد تهيه گرديد. با استفاده از امكانات ضبط صدا و تصوير 

اد به صورت جداگانه و با دوربين فيلم برداري، از جلسات مختلف درس است

و متنـي  به صـورت فايـل    منابع و سؤاالتدر اتاق مخصوص فيلم تهيه شد. 

ـ     نيز سايت هـاي   لهاي معتبر اينترنتي مـورد اسـتفاده در ايـن درس در فاي

ضميمه قرار داده شد. در نهايـت نشـاني الكترونـي، آدرس پسـتي و تلفـن      

 قـرار داده شـد   استاد مربوطه جهت دسترسي دانشـجويان در داخـل مـديا   

و در  چـاپ به تعـداد مناسـب    DVDبسته آموزشي مذكور به صورت  سپس

هاي حضوري اين  اختيار دانشجويان قرار گرفت. الزم به ذكر است كه كالس

آوري اطالعات ميزان  گرديد. جمع درس همزمان و به طور معمول برگزار مي

پرسشـنامه در  رضايتمندي دانشجويان از اين روش تدريس، از طريق توزيع 

نفـر) در طـول    78پايان هر ترم به صورت سرشماري و از تمام دانشجويان (

سه ترم متوالي انجام گرفت. به اين منظور پرسشنامه اي حاوي يـك سـؤال   

مبني بر ميزان رضايت و مفيد بودن بسته آموزشي بر مبناي مقياس نگرش 

طراحـي  » لفمكـامال مخـا  «تـا  » كـامال مـوافقم  «رتبه اي ليكرت از  5سنج 

 گرديد.  

نتايج حاصل از نظرسنجي دانشجويان در سه تـرم نشـان داد كـه    ها:  يافته

اين روش كمكي در تدريس، بسيار مورد توجه دانشجويان قرار گرفته اسـت  

مخـالف   %2 و نظري ندارم %7گزينه موافق، % 12گزينه كامالَ موافق، % 79(

دار  نشـانگر بهبـود معنـي   انتخاب نمودنـد). بررسـي نمـرات پايـان تـرم،      را 

)05/0<P     14) نمره دانشجويان بعد از اجراي فراينـد بـود (ميـانگين نمـره 

 بعد از اجراي فرايند). 05/16قبل از اجرا و 

 تدريس حضوري همزمان با در دسترس بودن  گيري:  بحث و نتيجه

، در پيشـرفت تحصـيلي   اي چنـد رسـانه  محتويات درس بـه صـورت فايـل    

 باشد. مي موثردانشجويان بسيار 

ـ ، فا يو بهداشـت  يشـ يفراورده هـاي آرا كلمات كليدي:   ا،يمـد  يمـولت  لي

 ، آموزش، دانشجويان داروسازييليتحص شرفتيپ
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ارائه  وهيدو روش آموزش به ش رياي تاث سهيبررسي مقا

كادر درمان  يآگاه زانيبر م يبسته آموزشي و سخنران

 يشغل يمنياز مخاطرات و ا

 *يتسادا اليل

 البرز يعلوم پزشكدانشگاه 

l.sadati70@gmail.com 

زاي متعـدد   ها در معرض خطـر عوامـل آسـيب    كاركنان بيمارستانمقدمه: 

با توجـه بـه اهميـت     باشند. فيزيكي و رواني مي شيميايي، زيست شناختي،

ظور سالمت كاركنان بيمارستاني و رعايت ايمني شغلي، بررسي حاضر به من

ميـزان   مقايسه تاثير دو روش آموزشي ارائه بسته آموزشـي و سـخنراني بـر   

يكــي از  آگــاهي پرســتاران در مــورد مخــاطرات و ايمنــي شــغلي در     

 هاي استان البرز طراحي و اجرا شد. بيمارستان

نفـر از پرسـنل شـاغل در     60طي يـك مطالعـه نيمـه تجربـي،    روش كار: 

سـاس داشـتن معيارهـاي ورود بـه     هاي مختلف بيمارستان البرز بـر ا  بخش

مطالعه وارد پژوهش شدند و به صورت تصادفي در دو گروه بسته آموزشي و 

پرسشنامه بود. به يك گـروه   ،ابزار گردآوري اطالعات سخنراني قرار گرفتند.

ه بسته آموزشي و به گـروه ديگـر از طريـق سـخنراني طـي دو      ئاز طريق ارا

لي و موارد ايمني هنگام كار آموزش جلسه دو ساعته در مورد مخاطرات شغ

يكي بالفاصـله بعـد از    ارزيابي آموزش در دو مرحله صورت گرفت. داده شد.

جهت تحليل داده ها از  هفته پس از آموزش انجام شد. 4آموزش و ديگري 

 هاي مستقل استفاده شد. هاي جفت شده و نمونه آزمون نمونه

آمـاري مشـاهده شـده در نمـرات     بر اساس نتايج مطالعه، اختالف ها:  يافته

آگاهي در هر دو گروه، بالفاصله پس از آموزش در مقايسه با قبل از آموزش 

). يك ماه پس از آمـوزش، فقـط    P=001/0(براي هر دو گروه  دار بود معني
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

كننـدگان در گـروه    شده در ميانگين نمرات آگاهي شـركت  كاهش مشاهده

ايـن كـاهش در گـروه بسـته      و )P=029/0دار بـوده اسـت (   سخنراني معني

همچنين ميانگين نمرات آگـاهي بـا اينكـه    ) P=254/0( آموزشي ناچيز بود

داري  بالفاصله پس از آمـوزش در دو گـروه بـا هـم اخـتالف آمـاري معنـي       

در گروه بسته آموزشـي بـه   نيز ) يك ماه پس از آموزش P=191/0( نداشت،

 ).P=04/0( داري باالتر از گروه سخنراني بود صورت معني

گر اثـر بخشـي هـر دو روش آموزشـي در      نتايج بيانگيري:  بحث و نتيجه

اما مقايسه ميانگين نمـرات فراگيـران در    ارتقاي سطح آگاهي فراگيران بود؛

ارزيابي مرحله دوم حاكي از ماندگاري پايداري آموزش ارائه شـده بـه روش   

 ارائه بسته آموزشي است.

 ،يآموزشـ  بسـته  ،يآگـاه  ،يشـغل  يمنيا ،يمخاطرات شغلكلمات كليدي: 

 يسخنران

 

447 - 1A 

 و نرم افزار كروسكوپيبا م يابيدو روش ارزش سهيمقا

Teaching Templates Quiz Maker  يها الم صيدر تشخ 

 يشگاهيآزما

 دل هيسم ،1پوررضا قربان ،1يقوچان يتوكل ديحم ،1*انيقصاب يمينع رهين

 1معصومه طاهرپور ،2يرحم

علوم دانشگاه  -2دانشكده بهداشتي، خراسان شمال يعلوم پزشكدانشگاه  -1

 نياسفرا يدانشكده پرستار ،يخراسان شمال يپزشك

naeimi_n@yahoo.com 

هاي مهم در فرآيندهاي آموزشي بوده و اين  ارزشيابي يكي از جنبهمقدمه: 

سازد تا براساس نتايج آن، نقـاط قـوت و ضـعف آمـوزش      امكان را فراهم مي

هاي مثبـت و رفـع نارسـايي هـا در ايجـاد       شناسايي شده و با تقويت جنبه

 . در اين مطالعههاي مناسبي برداشته شود تحول و اصالح نظام آموزشي گام

هـاي   آموزشي به مقايسـه دو روش تشـخيص الم  در راستاي ارتقاي كيفيت 

افزار و روش متداول ميكروسـكوپ پرداختـه    ميكروسكوپي با استفاده از نرم

 شده است.

به كليه دانشـجويان كارشناسـي ناپيوسـته مهندسـي بهداشـت      روش كار: 

نفر) كه در حال گذراندن واحد آزمايشگاه ميكروبيولوژي محيط  20محيط (

يكروبي، انگلي و جلبكي با توجـه بـه سرفصـل درس    الم م 30بودند حدود 

از دو روش  هـا  مربوطه انتخاب و نشان داده شد و سپس جهت ارزشيابي آن

 Teaching Templates Quiz Makerتشـخيص ميكروسـكوپي و نـرم افـزار    

استفاده گرديد. دانشجويان به صورت تصادفي بـه دو گـروه تقسـيم بنـدي     

ا با اسـتفاده از ميكروسـكوپ و از گـروه    شدند و از يك گروه تشخيص الم ه

ديگر تشخيص توسط نـرم افـزار آزمـون گرفتـه شـد. دانشـجويان از نحـوه        

 تشخيص اطالعي نداشتند.

ميانگين نمرات حاصله به تفكيك دو روش ارزشيابي ميكروسكوپ ها:  يافته

 بودند. بر اساس نتايج حاصل  3/7±49/1و  4/7±78/1افزار به ترتيب  و نرم

 .شدداري بين دو گروه مشاهده  نيز تفاوت آماري معني tمون آماري از آز

كاربرد ارزشيابي در نظام آموزش پزشـكي بـه دليـل    گيري:  بحث و نتيجه

لزوم تربيت نيروي انساني كارآزموده براي ارائه خدمات بهداشتي و درمـاني  

اي برخـوردار اسـت. بـا توجـه بـه اينكـه        با كيفيت مطلوب از اهميت ويـژه 

ارزشيابي كمك به اساتيد در جهت اصـالح و بهبـود روش و    ترين هدف ممه

بعنوان ابزار كمكـي  تواند  ميلذا روش نرم افزار  ،در نهايت ارتقاء تعليم است

در زماني كه دسترسي به ميكروسكوپ محدود مي باشد مورد استفاده قـرار  

 گيرد.

 الم كروسكوپ،ي، مTTQMنرم افزار  ،يابيرزشاكلمات كليدي: 

 

477 - 1A 

بر  ينيبال يساز هيو شب يآموزش نقشه مفهوم سهيمقا

 يپزشك يها تيفور انيدانشجو ينيبال يريگ ميتصم

 طيبه خزاعي

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

thayebehk@yahoo.com 

بيمارســتاني  هــاي اورژانــس پــيش آمــوزش نشــان داده مطالعــاتمقدمــه: 

زم را نـدارد و تغييـر در محتـوا و روش تـدريس الزم     ايت الخواني يا كف هم

امدادگران در پيشگيري از حادتر شدن مشكالت و است. با توجه به اهميت 

حفظ امنيت بيماران در اولين سطح مراقبتي، هدف مقايسه تـأثير دو روش  

 باشد. هاي پزشكي مي گيري باليني دانشجويان فوريت آموزشي بر تصميم

نفــر از دانشــجويان  44لعــه نيمــه تجربــي تعــداد در يــك مطاروش كــار: 

هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجنـد بـا روش سرشـماري بـه      فوريت

سازي و نقشه مفهومي قرار گرفتنـد. ابـزار    صورت تصادفي در دو گروه شبيه

هـاي   ها شامل دو بخـش: خصوصـيات دموگرافيـك و كـارت     گردآوري داده

-Qكيفيت تصـميمات بـاليني از روش    گيري . جهت اندازهگيري بود تصميم

sort گيري باليني دانشـجويان را در زمينـه ترومـاي     استفاده شد كه تصميم

(تروماي سر، قفسه سينه و شكم) مورد ارزيـابي قـرار    كودكان با سه سناريو

گيـري داشـت.    داد. سناريوها دوازده سؤال و هر سؤال پنج كارت تصميم مي

، 4كـارت مفيـد   (دهي ويليامسون بـود:   نمره سيستم ها با ي كارتگذار نمره

و  1، كـارت مشـكل زا    2، كارت نه مفيـد نـه مشـكل زا    3گر  كارت تسهيل

 صفرو حداقل  48گيري حداكثر  . نمره كل تصميم)امتياز 0كارت نامناسب 

امتياز بود. سناريوهاي دو گروه يكسـان و تفـاوت در مداخلـه بـود. پـس از      

ــو پــيش گيــري در گــروه  وزشــي مراحــل تصــميمكارگــاه آم 3ن، طــي آزم

سازي روي مانكن و در گروه نقشه مفهومي با ترسـيم نقشـه مفهـومي     شبيه

مـاه بعـد گرفتـه     1آزمون بالفاصله و آزمون يـادداري   آموزش داده شد. پس

شد. اعتبار علمي باپانل گروهي پنج نفر از افراد متخصص طـب اورژانـس و   

هـا بـا    تأييد شـد.داده  81/0اي كرونباخ ايي با ضريب آلفمدرسين تروما و پاي

هـاي آمـاري آنـاليز واريـانس تكـرار شـونده و تـي         و آزمون SPSSنرم افزار 

 تحليل شد.0/ 05داري  مستقل در سطح معني
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

آزمون دانشـجويان دو گـروه تفـاوت آمـاري      ميانگين نمرات پيشها:  يافته

اف معيار نمرات ). تغييرات ميانگين و انحرP=539/0داري نشان نداد ( معني

گيري باليني در مرحله پيش آزمون، پس آزمون و آزمـون يـادداري    تصميم

آزمـون بـا    ميانگين نمرات پس همچنينداشت.  دار در دو گروه تفاوت معني

ــيش ــروه 31/8±99/3آزمــون در گــروه نقشــه مفهــومي ( پ ــه گ ) نســبت ب

ــبيه ــاليني ( ش ــازي ب ــي 63/9±38/4س ــاري معن ــتالف آم ــت دار ) اخ  نداش

)043/1=t  303/0و=P.( 

گيـري بــاليني   تواننــد تصـميم  هـر دو روش مـي  گيــري:  بحـث و نتيجـه  

 دهند. ءهاي پزشكي را ارتقا دانشجويان فوريت

 يرگيـ  ميتصم ،ينيبال يساز هيشب ،يآموزش، نقشه مفهومكلمات كليدي: 

 يپزشك هاي تيفور ان،يدانشجو ،ينيبال
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زنان براي  مانيع زاانتخاب نو اري ميتصم ستميس يطراح

 باردار

 1ياسالم دي، سع2يچيقال اليل ،1فاطمه تارا ،1*ياعظم اصالن

 دانشگاه علوم پزشكي ايران -2، مشهد يعلوم پزشك دانشگاه -1

aslania881@mums.ac.ir 

مي ايران رتبه دوم زايمان سزارين در جهـان را دارد.  جمهوري اسالمقدمه: 

شود.  ها ي سزارين بنا به درخواست مادران انجام مي بيش از نيمي از زايمان

يـك،   هاي موجود و مزايا و معايب هـر  گيري آگاهانه، اطالع از گزينه تصميم

يـار   هاي سيستم تصميم هاي فردي و آموزش از ويژگي در نظر گرفتن ارزش

يـار انتخـاب    بيماران هستند. هدف اين مطالعه طراحي سيستم تصميمبراي 

 . بودنوع زايمان 

طراحي سيستم بر مبناي عوامـل پـيش بينـي كننـده انتخـاب       روش كار:

يـار   زايمان سزارين (منتج از شواهد موجود) صورت گرفت. سيستم تصـميم 

ته شـد.  به صورت يك برنامه كامپيوتري با قابليت انتشار در محيط وب نوش

زنان باردار با ورود به سيستم برخي اطالعات الزم از سوابق بهداشتي خـود  

نمايند، سپس سيستم وجود عوامل پـيش بينـي كننـده زايمـان      را وارد مي

. كـرد  سزارين را با طرح سؤاالتي از مادر بررسي كرده و نتيجه را اعـالم مـي  

دخيـل در   سيستم، اطالعـات موجـود در سـابقه بهداشـتي مـادر و عوامـل      

انتخاب نوع زايمان را در دو ستون مجزا براي زايمان سزارين و طبيعـي بـه   

گــذارد تــا زنــان بتواننــد بــا در نظــر گــرفتن تمــامي جوانــب  نمــايش مــي

منظور آگاهي از مزايا و معايـب هـر دو نـوع زايمـان      هگيري نمايند. ب تصميم

. مطالـب  بـود يـار قـرار داده شـده     يك مجموعه آموزشي در سيستم تصميم

آموزشي بر اساس شواهد علمي تهيه شده و به نوعي است كـه بيمـار را در   

كند. جهت تحكيم يادگيري از سـؤاالت چنـد    گيري ياري مي فرايند تصميم

 اي داراي بازخورد، استفاده شده است. گزينه

 كه در شد در انتخاب نوع زايمان شناسايي  ثرؤعامل م 15بيش از ها:  يافته

مورد استفاده قرار گرفـت. در حـال حاضـر برنامـه نويسـي       طراحي سيستم

سيستم تصميم يار اتمام يافته و در مرحلـه پيـاده سـازي آزمايشـي اسـت.      

حـوزه   10در ) نتايج ارزيابي واسط هاي كاربري سيستم از نظر كاربرپذيري

 .نيلسون در نسخه نهايي لحاظ شده است

ائل سالمتي كـه نيـاز   مطالب آموزشي عمومي در مسگيري:  نتيجه بحث و

هاي تعاملي است.  گيري بيمار دارند، كافي نبوده و نياز به سيستم به تصميم

گيري آگاهانه براي انتخاب نوع زايمان كمك  اين سيستم زنان را در تصميم

ـ       مي ثر از تصـميمات  أكند. تعميم سيستم بـه ديگـر شـرايط بـاليني كـه مت

 باشد. پذير مي بيماران هستند، امكان

 ،يعـ يطب مـان يزا ،يسالمت، باردار كيانفورمات ار،ي ميتصمت كليدي: كلما

 نيسزار
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بر  يو سخنران كيدو روش آموزش الكترون سهيمقا

پرستاران شركت كننده در دوره آموزش مداوم  يآگاه

رفسنجان در خصوص اختالالت  يدانشگاه علوم پزشك

 تيآب و الكترول

 يدريح نيشه، *يتابنده صادق

 رفسنجان يعلوم پزشك دانشگاه

t.b_sadeghi@yahoo.com 

هاي نوين آموزشي با توجه بـه تغيييـرات    ضرورت استفاده از روشمقدمه: 

اين مطالعه بـا   شود. سريع نيازهاي جوامع در دنياي انفورماتيك احساس مي

اني بر آگـاهي پرسـتاران   هدف مقايسه دو روش آموزش الكترونيك و سخنر

كننده در دوره آموزش مداوم در خصوص اختالالت آب و الكتروليت  شركت

 انجام شد.

نفر پرستاري كه جهت شـركت   40نيمه تجربي،  در اين مطالعهروش كار: 

هـا بـه صـورت تصـادفي بـه دو       ده بودند، نمونهدر دوره آموزشي داوطلب ش

هـا،   م شدند. ابزار گـردآوري داده گروه سخنراني و آموزش الكترونيكي تقسي

سـؤال چهـار    20پرسشنامه دو قسـمتي شـامل مشخصـات دموگرافيـك و     

اي در مورد آگاهي پرستاران در خصوص اخـتالالت آب و الكتروليـت    گزينه

هفته بعد از اتمـام   2روع جلسه آموزش و آوري اطالعات قبل از ش بود. جمع

العـات توسـط نـرم افـزار     جلسه آموزشي صورت گرفت. تجزيه و تحليـل اط 

SPSS  انجام شد. 13نسخه 

بر اساس نتايج، اكثريت پرسـتاران در هـر دو گـروه زن، متأهـل،     ها:  يافته

داراي ســطح تحصــيالت ليســانس، و از لحــاظ كليــه مشخصــات جمعيــت 

. بعـد از آمـوزش   شـدند و ميانگين نمرات قبل از آمـوزش همگـن    شناختي

ماري معني دار بـين نمـرات دو گـروه    آزمون آماري من ويتني يو اختالف آ

). اما آزمون آماري ويلكاكسون اختالف نمرات قبل و P=  082/0نشان نداد (

 .بودبعد از آموزش در هر دو گروه را از لحاظ آماري معنا دار نشان 

 نتايج حاصل از پژوهش حاضر مشخص كرد اجراي گيري:  بحث و نتيجه
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وش سـنتي دارد، لـذا پيشـنهاد    روش آموزش الكترونيك نتـايجي مشـابه ر  

 هاي آموزش مداوم با چنين رويكردي اجرا شود. شود برنامه مي

 پرستاران، آموزش مداوم ،يسخنران ك،يآموزش الكترونكلمات كليدي: 
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استفاده از عكسبرداري با ديدگاه والدين در مورد 

روش تشخيصي جهت حفظ حقوق بيمار عنوان  بهموبايل 

 والپس ركتوم در كودكاندر تشخيص پر

آرزو ، فريبا تبريزيان ،جمشيد يوسفي ،* سيد محمد علي رئيس السادات

 فرج پور

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

sma_rais@yahoo.com 

 هاي باليني چالش برانگيز معاينه كودكان با  يكي از موقعيتمقدمه: 

بـا   .شكايت پروالپس ركتوم در برابر جمعـي از دانشـجويان پزشـكي اسـت    

استفاده از تكنولوژي روز كه ارزان و به آسـاني در دسـترس همگـان اسـت     

در اين پژوهش از عكسبرداري از ناحيه  .بر اين مشكل فايق آمدشايد بتوان 

به عنوان يك روش قطعي، مورد اطمينـان و بـدون    با موبايل توسط والدين

 وارد آمدن استرس و فشار رواني به كودك استفاده شده است.

كودك با مشـكل   142 تعداد 1390تا شهريور 1387 از شهريورروش كار: 

. پس از اخذ شرح حال كامل و اطمينـان  زده وارد مطالعه شدند آنوس بيرون

ـ    و اورژانسـي،  از عدم وجود مشكل حاد ثيرات روانـي و امتنـاع   أبـه دليـل ت

كودكان بزرگتر از معاينه ركتوم در حضور دانشجويان از مشـاهده و معاينـه   

ها خواسته شد  خودداري شد و پس از توجيه والدين نسبت به موضوع از آن

زده با موبايل خود عكس گرفته و بـه درمانگـاه بياورنـد.     كه از ضايعه بيرون

هـاي گرفتـه شـده و نتـايج معاينـات       ان، عكـس اطالعات دموگرافيك بيمار

 هاي تشخيصي در صورت انجام در پرونده ثبت شد. باليني و تست

كـه در   آورده شـد مورد عكسـبرداري انجـام و بـه درمانگـاه      125ها:  يافته

مـورد   49هاي آن شامل  يد شد و پاتولوژيأيتمامي موارد پروالپس ركتوم ت

مـورد پوليـپ    8هموروئيـد،   مـورد 31تشخيص قطعـي پـروالپس ركتـوم،    

ــال ــود. 12ركت ــتي ب ــه پوس ــورد منگول ــده از   م ــام ش ــواهي انج ــر خ در نظ

% اين شيوه تشخيصي را براي آموزش مناسب دانسته و آن 6/94دانشجويان

% از 7/90را در جهت رعايت اخالق پزشكي و رعايت حقوق بيمار دانستند. 

 تمندي نمودند.والدين بيماران نيز از اين شيوه معاينه ابراز رضاي

اي و احترام به شـأن و كرامـت    از منظر اخالق حرفهگيري:  بحث و نتيجه

انسان و عدم تحميل استرس و تروماي رواني، در صورت مراجعه كـودك بـا   

شكايت بيرون زدگي هنگام دفع و عـدم وجـود وضـعيت حـاد و اورژانـس،      

نگشـتي  مشـاهده و معاينـه ا   عكسبرداري با موبايل توسط والدين بـه جـاي  

گردد. گرفتن عكس ضايعه يك روش تشخيصـي قطعـي و    ركتوم توصيه مي

 قابل اعتماد در پروالپس ركتوم است.

 پروالپس ركتوم، روش تشخيصي، عكسبرداري با موبايلكلمات كليدي: 
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اتاق  انيدانشجو ينيدر آموزش بال يساز هيشب يفناور

 يساز جراح هيو ساخت شب يعمل: تجربه طراح

 ياندكتومآپ

 ييرزايزهرا م ،يميكرم نس ،*يمژگان لطف

 زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

mojgan.lotfi@yahoo.com 

هاي آموزش بـه شـمار    هاي جراحي يكي از دشوارترين حيطه روشمقدمه: 

رسـين بـراي يـافتن    رونـد. دانشـجويان جهـت يـادگيري آنـاتومي و مد      مي

كننـد. يكـي از    هايي كه بتواند يادگيري عمقي ايجاد كنـد تـالش مـي    روش

هاي آموزشـي   هاي جراحي، موالژها و مانكن ابزارهاي حياتي آموزش مهارت

كنند كـه ضـمن مشـاهده     هستند. اين شبيه سازها به دانشجويان كمك مي

درگيـر شـوند.    ها ،خودشان در انجام روش جراحي مورد نظـر  ناتومي بافتآ

هاي جراحي از يك سو و توجـه ويـژه    امروزه تحوالت چشمگير در امر روش

هـاي بـاليني از جملـه     ثر در ارتقا آموزش مهارتؤهاي م به استفاده از روش

هاي آموزشـي در ايـن    ساخت و توسعه انواع مختلف تكنولوزي ،شبيه سازي

ينـه  زتوجـه بـه ه  زمينه را تبديل به يك صنعت رو به رشد نموده است. بـا  

ينـه  زباالي مانكن هاي خارجي، نارسايي در ارائه خدمات پس از فروش و ه

 ،هاي خارجي براي اين گروه از دانشجويان اثر بخش نبودن استفاده از نمونه

هاي درسي دانشجويان ايـن رشـته    ساخت مدل هاي جراحي بر اساس طرح

ده اسـت كـه    امري ضروري است. نمونه مورد نظر به گونـه اي طراحـي شـ   

ضمن كاهش هذينه هاي ساخت ، بتوان از يك مـوالژ در جلسـات مختلـف    

آموزش آزمايشگاهي دروس پايه و پيشنياز ورود به فيلد جراحي و بر اساس 

سرفصل و طرح درسي اين دانشجويان حد اكثـر اسـتفاده آموزشـي كسـب     

 اين نطالعه با هدف بررسي فناوري شـبيه سـازي در آمـوزش بـاليني     گردد.

 اتاق عمل در قسمت جراحي آپاندكتومي انجام شد.

فرايند ساخت نمونـه معرفـي شـده عبـارت از مـروري برمتـون        روش كار:

مربوط به شبيه سازي، بررسي شبيه سازهاي موجود دراين زمينه، بررسـي  

مورد اعمال جراحـي   30حين آپاندكتومي، مشاهده حداقل  آناتومي بدن در

 كـاربرد احـل آمـوزش جراحـي آپانـدكتومي و     زنده آپاندكتومي، تـدوين مر 

سپس مواد الزم انتخـاب   بود. ساز ساخته شده آموزشي اين مراحل در شبيه

قطعـه اصـلي و   (و پس از طراحي اوليه و اصالحات مكـرر دو بخـش مـوالژ    

هارنامـه  ظو روي يك بالشتك سوار گرديد. اشده ساخته  )هاي آناتوميك اليه

 ع ارسال شده است.ساز براي ثبت اخترا اين شبيه

ي ــوزش جراحــاز آمــس هــاوير و كاربري شبيـدر اصل مقاله تص ها: يافته

 شده است. آپاندكتومي در آموزش دانشجويان اتاق عمل ارائه

طراحي بالشتك آموزشـي جراحـي آپانـدكتومي بـه      گيري: بحث و نتيجه

كارگـاه   در يـك  امكان تهيه آناي است كه ساخت آن را بسيار ساده و  گونه

سـازد. اكثريـت    فـراهم مـي  را هـاي خـاص    معمولي بدون نياز به تكنولوژي

ناتوميك بكار رفته از مواد موجود در كشور با قابليت بازگشت بـه  آهاي  اليه

(آلوده كننده محيط زيست نيست)؛ مواد بكار رفته در تهيه  طبيعت هستند
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هـاي   د در نمونهسكوم نيز براي بدن غير مضر بوده و بر خالف التكس موجو

كند. همچنين ضمائم بكار رفته در بالشتك به  خارجي حساسيت ايجاد نمي

تمامي پروسـيجرهاي اوليـه بـراي     اي است كه با تهيه يك نمونه تقريباً گونه

توان بر اساس سرفصل درسي ايشان آمـوزش   آموزش دانشجويان اتاق عمل را مي

 .هاي وارداتي باالتر است ينه اثر بخشي آن نسبت به نمونهزداد و لذا ه

ي، آپانــدكتوم ،يســاز هيشــب ،يآمــوزش علــوم پزشــككلمــات كليــدي: 

 دانشجويان اتاق عمل
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ها و ميزان آشنايي  ميزان استفاده از پايگاه يبررس

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با 

 اي مفاهيم و نرم افزارهاي رايانه

 يزيمحمد مم ،فالح زاده نيحس ،*يزيمم هيمهد

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

mahdieh_momayyezi@yahoo.com 

با توسعه سريع فناوري اطالعات و ارتباطات و گسـترش روزافـزون   مقدمه: 

به امـري قابـل    اطالعاتياي و  منابع اطالعاتي الكترونيك، مهارت سواد رايانه

حاضر با هدف بررسي سـواد   مطالعه. توجه در دانشجويان تبديل شده است

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شـهيد صـدوقي يـزد    اي  اطالعاتي و رايانه

 .انجام شده است

 اين پژوهش يك مطالعه توصيفي اسـت كـه در سـال تحصـيلي     روش كار:

نفر از دانشجويان مقطع  120امل مطالعه ش انجام شد. جمعيت مورد 1391

كارشناسي ارشد دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد صـدوقي يـزد بـود. ابـزار         

آوري داده ها پرسشنامه اي محقق ساخته بود كه روايـي و پايـايي آن    جمع

. داده هـا بـا روش هـاي آمـار توصـيفي در نـرم       مورد تأييد قرار گرفته بـود 

 تجزيه و تحليل شد. SPSS  16افزار

% از دانشـجويان، دوره هـاي   3/83كـه   نتـايج مطالعـه نشـان داد    ها: يافته

% از آنها داراي مـدرك بـين المللـي    3/38آموزشي رايانه را گذرانده بودند و 

هاي دانشـگاهي را   % دوره7/21اي،  % دوره مراكز فني و حرفه10كامپيوتر و 

 2-1ان % از دانشـجوي 3/43گذرانده بودند. ميـزان اسـتفاده از كـامپيوتر در    

% 40ساعت بـود.   1% كمتر از 7/11ساعت و  2% بيش از 45ساعت در روز، 

ساعت در روز از اينترنـت اسـتفاده مـي     2% بيش از 35ساعت و  1-2بين 

% روزانه آن را 7/41كردند. تمام دانشجويان داراي پست الكترونيك بودند و 

% 7/31و  INLMبا پايگاه  Google scholar  ،60%% با7/86چك مي كردند. 

هـا نشـان داد بيشـترين     آشنايي داشتند. يافتـه  Medlineبا پايگاه اطالعاتي 

بـود. ميـزان    Medline از و سـپس  Google scholar ابتـدا از دريافت مقالـه  

% و عملگرهـاي  85آشنايي دانشجويان با موتورهـاي جسـتجو در اينترنـت    

 Meshده از % بود و كمترين ميزان آشنايي مربوط بـه اسـتفا  7/81جستجو 

بيشـترين   Microsoft Officeبود. در ميان نرم افزارهاي  Medlineدر پايگاه 

 Accessرين مهارت مربوط به تو كم Power Pointآشنايي مربوط به مهارت 

 بود. Endnoteو  Outlookكمترين ميزان آشنايي مربوط به دو نرم افزار بود. 

ويان آشـنايي مطلـوبي بـا    ها نشـان داد دانشـج   يافته گيري: بحث و نتيجه

ريـزي بـه منظـور آمـوزش      هاي فناوري اطالعات داشتند ولي برنامـه  مهارت

افزارهاي مديريت مانند مديريت منـابع   اي و استفاده از نرم هاي رايانه مهارت

 هاي علوم پزشكي ضروري است. توسط دانشگاه

زشـكي،  يان علوم پدانشجو ،يسواد رايانه اي، سواد اطالعاتكلمات كليدي: 

 مفاهيم رايانه
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 ياعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشك دگاهيد

 نظام آموزش مجازي يريبوشهر نسبت به بكارگ

 يرسول عباس ،ييرزايكامران م ،*زحمت كش ايثر

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

zahmatkeshs2004@yahoo.com 

آوري  سيسـتم آمـوزش مجـازي بـا بكـارگيري ابـزار متنـوع و فـن        مقدمه: 

علوم   پيشرفته سعي در بهبود يادگيري دارد. اين روش آموزشي در دانشگاه

موضوعي نوپا است. اين پـژوهش بـا هـدف بررسـي نگـرش       پزشكي بوشهر

 علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نسبت به آمـوزش مجـازي   اعضاي هيأت

 انجام شده است.

تحليلي بصورت مقطعي، كليه اعضـاي   -در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به روش سر شماري آسـان مـورد   

ها پرسشنامه محقـق سـاخته بـود.     آوري داده مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع

تجزيـه و   SPSS 16اري افـزار آمـ   آوري با استفاده از نـرم  ها پس از جمع داده

 .تحليل شد

%). در خصـوص  9/56كننـدگان اسـتاديار بودنـد (    بيشـتر شـركت   ها: يافته

نگرش اعضاي هيأت علمـي بـه تـدريس از طريـق نظـام آمـوزش مجـازي،        

هـا نگـرش    % نمونـه 1/74% نگرش كامالً مثبت و 1/24ها نشان داد كه  يافته

تمايـل زيـاد خـود را    % 3/74ش منفي داشتند. همچنين % نگر9/1مثبت و 

% مايـل  1/83جهت آماده نمودن دروس به شيوه الكترونيكي بيان نمودند و 

هاي آموزشي تدوين محتواي الكترونيكي شركت نمايند.  بودند كه در كارگاه

داري از نظر سن، جنسيت و رتبه علمي با نحـوه   تحليل آماري تفاوت معني

داري  رابطه آمـاري معنـي  نگرش نسبت به تدريس مجازي نشان نداد. ليكن 

بين سابقه تدريس و تمايل بـه اجـراي برنامـه آموزشـي بـه روش مجـازي       

 .مشاهده شد

با توجه به نگـرش مثبـت اعضـاي هيـأت علمـي بـه       گيري:  بحث و نتيجه

تدريس از طريق آموزش مجـازي، از ايـن لحـاظ زمينـه جهـت طراحـي و       

رسـمي  هـاي   حركت به سـمت اجـراي نظـام امـوزش مجـازي در آمـوزش      

گردد اقـدامات الزم در ايـن مـورد     دانشجويان  آماده است، لذا پيشنهاد مي

 صورت گيرد.

، يكـ ي، استاد ، آمـوزش الكترون  يريادگي،  يآموزش مجازكلمات كليدي: 

 اعضاي هيأت علمي
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در كيفيت  (MWT) اريهاي س بررسي نقش فناوري

 آموزش

 آموزش تيفيدر ك ديجد يها ينقش فناور

 ميرا شهابيس

 علوم پزشكي همداندانشگاه 

shahabi.samira@yahoo.com 

ها،  اي هاي جديد مانند چندرسانه هاي اخير با ظهور فناوري در سالمقدمه: 

ها، ارتباطات از راه دور و موبايـل، يـادگيري و آمـوزش دسـتخوش      فرارسانه

ز نمودهاي فناوري ارتبـاطي  تغييرات اساسي شده است. فناوري سيار يكي ا

هاي ارتباطي به حـوزه آمـوزش و يـادگيري در     است كه مانند ساير فناوري

علوم مختلف و از جمله علوم پزشكي راه يافته و بـه عنـوان آمـوزش سـيار     

هـاي سـيار در كيفيـت     اين مطالعه با هدف بررسي نقش فنـاوري مطرح است

 آموزش انجام شد.

بـه بررسـي مفهـوم يـادگيري و      ،ه مـروري اين مطالعه بـه شـيو  روش كار: 

 ،هـا، سـير تكـويني فنـاوري سـيار، استانداردسـازي       آموزش سـيار، ويژگـي  

 پردازد. ها، اهداف و چشم اندازهاي فناوري سيار مي ها، نظريه تكنولوژي

فناوري سيار آموزش را به  ،از نظر محققين و متخصصين آموزشيها:  يافته

دهـد، قابـل حمـل     راگير قرار مـي صورت شخصي و خصوصي در دسترس ف

آورد، اجـازه دسترسـي    بودن آن امكان استفاده را در هر مكاني به وجود مي

به يـادگيري بـراي كسـاني كـه در منـاطق دور افتـاده و پراكنـده هسـتند         

هـاي موجـود ثبـت شـده و فراينـد       دهـد تـا داده   دهد، اين امكان را مي مي

هـاي فراگيـر    امكان تشكيل گروه يادگيري در هر موقعيت امكان پذير باشد،

محور جهت تبادل اطالعات را ميسر نموده و بهبود يادگيري فعال و تلفيـق  

 سازد. عـالوه بـر آن در   محتواهاي مختلف يادگيري در يكديگر را ممكن مي

هاي مناسب،  فناوري سيار موانعي شامل عدم دسترسي فراگيران به دستگاه

دهـي در   افظه تلفن همراه، عـدم آنـتن  عدم اتصال به اينترنت، محدوديت ح

هـاي   چـالش ، هاي عملـي  بعضي مناطق، محدوديت آموزش سيار در تكنيك

فرهنگي و اجتماعي عدم آگاهي از مزاياي آمـوزش سـيار، نبـود متخصـص     

ــاربران    ــه خــودرهبري در ك ــاز ب ــوين، ني ــوزش ن ــافي در آم ــرس از  -4ك ت

نبودن يـك چـارچوب   هاي جديد، چگونگي ارزشيابي يادگيري و  ژي تكنولو

 مناسب يا جدول زماني براي ارائه  يادگيري وجود دارد.

هـاي اطالعـاتي و    آوري دسترسـي و تسـلط بـر فـن    گيري:  بحث و نتيجه

گيري از آن در امـر آمـوزش،    منظور بهرهبه هاي سيار  فناوري ارتباطي نظير

هاي نظـام آموزشـي محسـوب     هاي اساسي قدرت و توانمندي يكي از مؤلفه

و توسـعه وسـايل    علـم شود. از طرفي با توجه به سرعت فزاينـده توليـد    مي

ارتباطاتي همچون تلفن همراه، فراهم ساختن بستر و زمينه استفاده از ايـن  

فن آوري در امر آمـوزش بـه منظـور كمـك بـه بهبـود كيفيـت تـدريس و         

ها  شود. با توجه به محدوديت جديد محسوب مي يادگيري، از مباحث مهم و

دهـد   ها نشـان مـي   انع موجود در راه اجراي اين روش آموزشي، بررسيو مو

توسعه استفاده از فناوري سيار در امر آمـوزش نيازمنـد توجـه بـه منـابع و      

هاي مورد نياز و همچنين بررسـي و رفـع موانـع موجـود فنـي و       ژي تكنولو

ــاعي ــ -اجتم ــي و اس ــوزش  تفرهنگ ــنتي و آم ــوزش س ــار آم قرار آن در كن

 باشد. يالكترونيك م

ــدي:  ــاوري، كلمــات كلي ــادگيري، فن ، ، تلفــن همــراه MWTآمــوزش، ي

 هاي آموزشي فناوري
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به صورت آسكي  آزمون يدو روش برگزار جينتا سهيمقا

 يها در دانشگاه علوم پزشك بخش هيتك بخش با كل

 جهرم

 ميمر ،يوسمه جان يعباس احمد ،يزاهد هيراض ،*يزاده جهرم عاطفه كرم

 يصباغ

 جهرم يعلوم پزشك دانشگاه

a.k_8665@ymail.com 

بتوانـد   اركـان مهـم آمـوزش، بايـد     ارزيابي باليني به عنوان يكي ازمقدمه: 

 آسكي ي كند. آزمونگير توانمندي دانشجويان پزشكي را اندازه شايستگي و

)OSCE: Objective Structured Clinical Evaluation(     بـه عنـوان يكـي از

 و ارزشـيابي، بـازنمودي واقعـي ازشـرايط بـاليني      هـاي مـؤثر   بهتـرين روش 

معتبـر، باثبـات و عملـي     روش سنتي و روشي كامالًبراي جايگزين مناسب 

هـاي   راگيـر در رده اساسـي ف  هـاي پايـه و   بوده كه قادر به ارزيـابي مهـارت  

تواند مشـوق دانشـجو،    باشد و ضمن ارزيابي تحقق آموزش مي ميتخصصي 

مقايسـه نتـايج    اين مطالعه با هدف ها باشد. مدرس وآيينه مشكالت و نقص

هـا و سـنجش مزايـا،     برگزاري آزمون بصـورت تـك بخـش و كليـه بخـش     

 .انجام شد ها يك از دوره ميزان كارآيي برنامه و تحقق اهداف هر ،اشكاالت

روي  بـر 1388-92هـاي   مطالعه نيمه تجربي حاضر در طي سال روش كار:

درآزمـون   81نفـر ورودي   15نفر از دانشجويان پزشكي مقطع اينترني ( 60

) 1392 در آزمــون ســال 85 دانشــجويان ورودي از نفــر 45و  1388ســال

دقيقـه اي بخـش    15ايسـتگاه   11شـامل   88صورت پذيرفت. آزمون سال 

هاي اطفال، زنـان، داخلـي، جراحـي و     كليه بخش 92آزمون سال و جراحي

ايستگاه ارزيابان ممتحن  هر اي بود. در دقيقه 5ايستگاه 14بهداشت و شامل

ها  پيش طراحي شده پرداختند. در نهايت داده هاي از به تكميل چك ليست

 تحليل آماري قرارگرفت. تجزيه و موردSPSS 20 با استفاده از نرم افزار 

نتايج به دست آمده نشان داد، ميـانگين نمـره آزمـون آسـكي در      ها: يافته

هـا از   بوده است كه بين آن 1/61±7/8، 92و در سال  7/84±8/3، 88سال 

نمره  ). همچنين درP>001/0داري وجود داشت ( نظر آماري اختالف معني

 گـروه از دانشـجويان برگـزار شـده     4با توجه به اينكه در  92آزمون آسكي 

بوده، اختالف نمره بين چهار گروه نيز مورد آزمون قرار گرفت، ولي اختالف 

 ها مشاهده نشد. داري بين نمرات گروه معني

اگر آزمـون آسـكي در    دادنتايج مطالعه حاضر نشان گيري:  بحث و نتيجه

بخش برگزار گردد نتايج بهتـر و معتبرتـري نسـبت بـه برگـزاري       پايان هر

صورت همزمان خواهد داشت و دانشجويان تجربه و  ها به آزمون كليه بخش
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تر خواهند بـود.   مهارت بيشتري در انجام آزمون كسب خواهند كرد و موفق

 اجباري كردن برگـزاري آزمـون در   لذا باتوجه به مصوبه وزارت بهداشت در

 هـر  زمان فراغت تحصيل دانشجويان پزشكي ضروري است نتايج آزمون در

رفع  هاي قبل قرار گيرد تا با دوره يسه دقيق نتايج بامقا دوره مورد بررسي و

نواقص آن به هدف نهايي آزمون كه ارزيابي صحيح، دقيق و عادالنه عملكرد 

 باليني دانشجويان است نائل شويم.

آموزش  ،يپزشك انيدانشجو ،يآسك آزمون ،ينيبال يابيارزكلمات كليدي: 

 پزشكي
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ف در كيفيت آموزش و هاي مختل بررسي نقش فناوري

 هاي پزشكي كشور نفعان كتابخانه ارائه خدمات به ذي

 ، عاطفه گل محمدي*يزدي نيمحبوبه فرز

 زددانشگاه ي

farziny258@gmail.com 

 ها جهت ارائه خدمات به  هاي متنوع در كتابخانه استفاده از فناوريمقدمه: 

ربران روز به روز در حال افزايش است. پژوهش حاضـر سـعي دارد تـا بـا     كا

هـاي گونـاگون    بندي گورمن به بررسي استفاده از فناوري استفاده از تقسيم

 .هاي پزشكي از گذشته تا به امروز بپردازد در كتابخانه

بر اين اساس، پژوهشگر در هر مرحله از تقسيم بندي گورمن بـا  روش كار: 

سي انتقادي منابع مختلف، به معرفي انواع فناوري ها در كتابخانه مرور و برر

هـا را در  ¬پرازد و مزايا و معايـب اسـتفاده از ايـن فنـاوري     هاي پزشكي مي

كتابخانه هاي پزشكي شرح مي دهد. سپس با در نظر گرفتن نكات قـوت و  

ـ  ضعف هر كدام از فناوري ه معرفـي مفيـدترين فنـاوري    هاي مورد بررسي، ب

ارتقا كيفيت خدمات كتابخانـه اي و افـزايش رضـايت اعضـاي هيـات       براي

علمي و دانشجويان دانشگاه هاي پزشكي در بهره گيري از خدمات كتابخانه 

 .ها پرداخت آنبراي رفع نياز اطالعاتي 

هـاي پزشـكي    ها و مراكز اطالع رساني از جمله كتابخانـه  كتابخانهها:  يافته

هـا و تحـوالت ناشـي از     تحت تاثير دگرگـوني هاي ديگر همواره  مانند عرصه

اند. از اين رو در سال هاي اخير، مديران كتابخانه هـا   هاي نوين بوده فناوري

هاي ارائه خدمات خـود را بـا توجـه بـه ايـن       كوشيده اند فعاليت ها و روش

هـا بتواننـد    ها مورد بازنگري قرار دهند. در صورتي كه ايـن فنـاوري   فناوري

اتي بيشتري از كاربران را در كمترين زمان و به بهترين نحـو  نيازهاي اطالع

ها نسبت بـه   در كتابخانه برطرف نمايند، آنگاه مي توان گفت كه آن فناوري

 هاي مورد استفاده از قابليت باالتري برخوردار هستند. ديگر فناوري

هاي گونـاگون كـه تـاكنون بـه      در ميان انواع فناوريگيري:  بحث و نتيجه

اند، فناوري شناسايي از طريق فركانس راديويي به دليل  ها راه يافته انهكتابخ

هـاي   صرفه جويي در زمـان اعضـاي هيـات علمـي و دانشـجويان كتابخانـه      

اي به صورت خودكار بـدون محـدوديت در    پزشكي و ارائه خدمات كتابخانه

زمان و مكان و تعامل بيشتر بين كتابـداران و كـاربران بـه عنـوان يكـي از      

هاي پزشـكي   ها براي استفاده در كتابخانه ترين فناوري مناسب ترين و بهينه

 باشد. امروزي مي

هـاي پزشـكي، فنـاوري     هـاي اطالعـاتي، كتابخانـه    فناوريكلمات كليدي: 

 شناسايي از طريق فركانس راديويي
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اتيد نسبت به دانشجويان در آداب و وظايف اس

 هاي ديني و قرآن كريم آموزه

 *يآباد يحمدرضا حاجم

 رجنديب يعلوم پزشك دانشگاه

hhagiabadi43@yahoo.com 

ـ  مقدمه:  قائـل شـده اسـت و     يقرآن كريم براي تعليم و تعلـم ارزش فراوان

فرموده مقـام  ه معلمي شغل انبياء است. ب ندفرموده ا نيز پيامبر اسالم (ص)

هسـتند و   هـا  دانشـگاه جنـگ نـرم در    اسـاتيد، فرمانـدهان   ،معظم رهبـري 

مسئوليت آنان در تربيت دانشـجويان بسـيار خطيـر و سـنگين اسـت و بـر       

همين اساس از منظر قـرآن و ائمـه اطهـار بـر وظـايف اسـاتيد نسـبت بـه         

نسـبت بـه    ها دانشگاهدانشجويان بسيار تأكيد شده است. لذا آگاهي اساتيد 

 ايـن مقالـه   عمل بسيار مهم است.نشجويان در اين وظايف و انتقال آن به دا

آداب و وظايف اساتيد نسبت به دانشجويان از ديدگاه قرآن و ائمه  به بررسي

 است. پرداختهاطهار 

ــار:  ــه دانشــجويان  روش ك ــراي تعيــين آداب وظــايف اســاتيد نســبت ب ب

پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقيـاس ليكـرت شـامل آداب و وظـايف     

ايايي آن توسط چنـد  تهيه گرديد. روايي و پ ينياساتيد از نظر آموزه هاي د

نفـر از دانشـجويان    150هيئـت علمـي تاييـد گرديـد. تعـداد      نفر از اعضاء 

بـا نـرم افـزار     ها دادهآوري  پيراپزشكي آنرا تكميل نموده اند كه پس از جمع

spss .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

پرسشـنامه را تكميـل   نفـر از دانشـجويان پيراپزشـكي    150تعداديافته ها: 

تـايج نشـان داد   ن .نفر زن بودنـد  88 و نفر مرد 62كرده اند كه از اين تعداد 

وظايف اسـاتيد را نسـبت بـه دانشـجويان شـامل ايجـاد       دانشجويان آداب و 

 ايجـاد شـوق و دلبسـتگي بـه علـم و دانـش و       خلوص نيت در دانشجويان،

سـطح عـالي و    فروتني و نرمش استاد نسـبت بـه دانشـجويان در    همچنين

القـاء   ،او شاخص هايي مثل تفقد از احوال دانشجو، اطالع از نام و مشخصات

ترقيـب مطالـب بـه     كوشش در مطالب علمي در خور استعداد دانشجويان و

ذهن دانشجويان و طرح مسائل دقيق و پرسش كردن از دانشـجو و احتـرام   

ان در به شخصيت وي را خوب و شاخص هايي مثل رعايت نوبـت دانشـجوي  

آماده سـاختن  و  ارشاد و معرفي دانشجو به استاد شايسته ،مراجعه به استاد

متوسـط و تحقيـر دانشـجويان از سـوي     را  و معرفي افراد اليق براي جامعه

استاد،رعايت مساوات در التفات و محبت به دانشجويان را ضـعيف توصـيف   

 نموده اند.

اسالم و قرآن كـريم بـه   با توجه به تاكيد دين مبين نتيجه گيري:  بحث و

گردد در دروس اخالق پزشكي اين مطالب  ميتعلم پيشنهاد و تعليم  ،تزكيه
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به دانشجويان كه آينده سازان كشور هستند آموختـه شـود و همچنـين در    

 هاي اخالق  هاي هم انديشي اساتيد و طرح ضيافت انديشه و كارگاه دوره

 شود. پزشكي وظايف اساتيد نسبت به دانشجويان تبيين

 آموزه هاي ديني ،اساتيد ،آداب و وظايفكلمات كليدي: 
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 طهيدر ح اي حرفهاخالق  يكدها يابيو ارز يطراح

ارائه كنندگان خدمات  دگاهياز د انيآموزش دانشجو

 زديشهر يدرمان يمراكز بهداشت يسالمت بارور

 3يمحمود عباس ،2يرنژاد رودس فيرباب لط ،1فرج خدا نهيتهم

 ،2مشهد يدانشگاه علوم پزشك ،1يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

 3يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك

farajkhoda_t@yahoo.com 

علـوم كـاربرد دارد.   همـه  ست كه در ا اي علمي ميان رشته ،اخالقمقدمه: 

تـرين اركـان    ويان كـه از مهـم  اي و اخالقـي دانشـج   رفـه كسب صالحيت ح

آمــوزش پزشــكي هســتند از اهــداف فدراســيون جهــاني آمــوزش پزشــكي 

اي  ل ارتباط با مددجو و قوانين حرفهبايد اصو دانشجويانمحسوب مي شود. 

اي راهنماي نظام مندي هستند كـه بـراي    را فراگيرند. كدهاي اخالق حرفه

اي و كاهش خطاها طراحي شـده انـد.    اي حرفهتبيين وظايف و مسئوليت ه

اي مصـوب در ايـران بـراي حـرف      عدم وجود كـد اخـالق حرفـه   با توجه به 

مختلف پزشكي از جمله ارائه كنندگان خدمات سالمت باروري، اين مطالعه 

اي در حيطـه آمـوزش    راحـي و ارزيـابي كـدهاي اخـالق حرفـه     با هـدف ط 

 دمات سالمت باروري انجام شد.دانشجويان از ديدگاه ارائه كنندگان خ

هـاي   نوع مطالعه اكتشافي (تركيبي متوالي) بود كـه بـين سـال   روش كار: 

در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شد. در مرحلـه   1390تا1388

 45گيري هدفمند و با شـركت   نمونه اول طي انجام سه دور مطالعه دلفي با

اي ارائـه   هاي اخـالق حرفـه  كـد  ،اي مـرتبط هـ  نفر از متخصصين در رشـته 

. دور اول دلفـي بـا ارسـال    خدمات سالمت باروري طراحي گرديد كنندگان

بـا   هـا  دادهباز پاسخ از طريق پست الكترونيكي انجام شد و تحليـل   سؤاالت

تحليـل محتــواي كيفــي ( تاييــد اســتحكام مطالعــه بااســتفاده از بــازنگري  

ــت  ــورت گرف ــاظرين) ص ــ  .ن ــي ص ــپس در دور دوم رواي ــوا س وري و محت

)94/0=CVI) حاصل گرديد. پـس  94) محاسبه شد و در دور سوم اجماع (%

) در مرحلـه كمـي مطالعـه، كـدهاي اخالقـي از      r=85/0از محاسبه پايايي (

ــدگاه  نفــر از پزشــكان، ماماهــا و كارشناســان بهداشــت در مراكــز   300دي

بهداشتي يزد از طريق خود گـزارش دهـي در حيطـه آمـوزش دانشـجو بـا       

 ستفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد ارزيابي قرار گرفتند.ا

كدهاي اخالقي طراحي شده شامل سه طبقـه اصـلي ارتباطـات،    يافته ها: 

آموزش و پژوهش بودند. ارزيابي كدهاي اخالقي نشان داد مهـم تـرين كـد    

ارائـه كننـده   "درصـد) كـد    3/67اخالقي در حيطه آمـوزش دانشـجويان (  

روري موظف است برنامه آموزشـي دانشـجو را تكميـل و    خدمات سالمت با

فضاي مناسب آموزشي را با توجه به امكانات در دسترس بـه منظـور ايجـاد    

فرصت هاي يادگيري براي دانشجو و تامين ايمني، امنيت و رفاه وي فـراهم  

بود و چالش برانگيزترين كد اخالقي در حيطه آمـوزش دانشـجويان    "نمايد.

ارائه كننده خدمات سـالمت بـاروري موظـف اسـت در     "درصد) كد  7/69(

حين آموزش دانشجو حقوق انساني و سالمت باروري مددجو را در اولويـت  

قرار داده و در تصـحيح نگـرش هـاي نادرسـت وي در ايـن حيطـه تـالش        

 تعيين شد. "نمايد.

اي در  بـه افـزايش روز افـزون تخلفـات حرفـه     نظـر   نتيجه گيري: بحث و

خالق به عنـوان  پزشكي در دنيا و از جمله ايران پيوند علم اهاي علوم  رشته

اي توسـط   اي با علوم پزشكي و يادگيري اخالق حرفه يك دانش ميان رشته

طراحـي و آمـوزش كـدهاي    دانشجويان ضرورتي اجتناب ناپذير اسـت كـه   

 اي مي تواند اين اهداف را در آموزش پزشكي ميسر سازد. اخالق حرفه

 ، آموزشدانشجو ،يسالمت بارور ،اي حرفهاخالق  يكدها كلمات كليدي:
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 انيدانشجو دگاهيراهنما از د ديانتخاب اسات اريمع

 يو دندانپزشك يپزشك

ه ده مرضي ،پريسا نبيئي ،كريم عباسي ،جواد كجوري ،*ليال بذرافكن

 بزرگيان

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

bazrafkanl@sums.ac.ir 

ترين تصميماتي كه دانشجو در آغاز كار پژوهش پايـان   از مهم يكيمقدمه: 

كند، انتخاب استاد راهنما است. پيامدهاي اين انتخاب و  نامه خود اتخاذ مي

توانـد در نتيجـه    مـي  راهنمـا  دانشـجو و اسـتاد  ي روابـط  هم چنين چگونگ

مطالعـه حاضـر بـه    هاي آتي او تأثيرگـذار باشـد.    پژوهش دانشجو و پژوهش

انتخـاب اسـاتيد راهنمـا از ديـدگاه دانشـجويان       هـاي بررسـي معيار منظور 

 پزشكي و دندانپزشكي انجام شده است.

گيري  تحليلي با استفاده از روش نمونه -در يك مطالعه توصيفيروش كار: 

هـاي پزشـكي و دندانپزشـكي     دانشـجو از دانشـكده   245اي تصـادفي   طبقه

ساخته بود كه  آوري اطالعات يك پرسشنامه محقق د. ابزار جمعندشانتخاب 

شامل اطالعـات دموگرافيـك و آموزشـي دانشـجويان و سـوال در مقيـاس       

هاي انتخاب استاد راهنما بـود.روايي پرسشـنامه را بـا     ليكرت پيرامون معيار

از نظر كارشناسان آموزشي مورد تأييد و پايـايي آن بـا اسـتفاده از    استفاده 

ها در نرم افزار آمـاري   دست آمده بود. داده  ) به84/0ضريب آلفاي كرونباخ (

SPSS19 هـاي   هاي آمار توصيفي و آزمـون  با استفاده از روشt-test  آنـاليز ،

 همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند . و واريانس

%) دختر و بقيه پسـر و ميـانگين   81نفر( 145نفر،  200از تعداد يافته ها: 

عامل مورد مطالعه، به ترتيب سه عامـل:   39سال بود. از بين  22±8/1 سن

%)،رفتـار اسـتاد بـا دانشـجويان     3/93تخصص استاد در حوزه مـورد نظـر (  

تـرين و سـه    %) با اهميت2/87%) و احساس مسؤليت مطلوب استاد (1/88(

%)، مرتبه علمي استاد (مربي، استاديار، دانشيار و 6/19استاد (عامل: شهرت 
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تـرين     %) كم اهميت5/28%) و رفتار استاد نسبت به همكاران (7/27استاد) (

 . بودعوامل تأثيرگذار بر انتخاب استاد راهنما توسط دانشجويان 

 د ــــيك فراين نظارت مؤثر بر راهنمايي پايان نامهنتيجه گيري:  بحث و

چند عاملي است. بنابراين شايسته است تـا در نظـام آموزشـي بـه       يچيدهپ

در  تـا باط او با دانشجو توجه ويژه شود موضوع توانمندي استاد راهنما و ارت

 جهت ارتقاء آموزش علوم پزشكي گام برداريم.

ــدي:  ــات كلي ــاتكلم ــا دياس ــجوراهنم ــك اني، دانش ــجو، يپزش  انيدانش

 ، پايان نامهيدندانپزشك
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 انيدانشجو اي حرفهشدن  يسطح اجتماع نييتع

 1392بوشهر در سال يدانشگاه علوم پزشك يپرستار

 سارا دخش ،معتمد لوفرين ،*انيآزاده عازم

 بوشهر يعلوم پزشكدانشگاه 

aazemian@yahoo.com 

اي فرايندي است كه در آن افراد  اجتماعي شدن حرفه مقدمه:

عنوان بخشي از تصوير ذهني از خود ه را ب حرفه خوداستانداردهاي اخالقي 

كسب و در دروني مي سازد و از اين طريق مي توانند عاليق مورد نياز خود 

اين مطالعه با هدف . يفاي نقش هاي حرفه اي بدست آورندرا جهت ا

نشجويان پرستاري دانشگاه علوم سطح اجتماعي شدن حرفه اي دابررسي 

 انجام گرفت.1392پزشكي بوشهر در سال

 "بـا اسـتفاده از پرسشـنامه    1392اين مطالعه مقطعي در سـال   روش كار:

در دانشگاه علوم پزشكي بوشـهر انجـام شـد. در     "اجتماعي شدن حرفه اي

در  294تـا  42در پرسـتاري و از   336تا  48اين مطالعه نمره پرسشنامه از 

 23دانشجوي پرسـتاري كـارورز و   26كي متغيير است. در اين پژوهش پزش

هـا بـا اسـتفاده از     ه روش سرشماري شـركت نمودنـد. داده  كارورز پزشكي ب

 .شدندهاي آماري توصيفي تجزيه و تحليل  آزمون

دوران تحصـيل الگـو مناسـب     در دانشـجويان پزشـكي   %8/47يافته هـا:  

يان پرسـتاري اظهـار داشـتند در    % از دانشـجو 6/84كه  صورتي داشتند در

از دانشجويان پزشكي الگـوي  %  9/60دوران تحصيل الگوي مناسب نداشتند

% از 3/92كه  اي خود را اساتيد باليني مي دانستند در صورتي مناسب حرفه

عنـوان الگـوي مناسـب خـود     ه دانشجويان پرستاري پرسنل بيمارستان را ب

تصـويري كـه از حرفـه در ذهـن      % از دانشجويان پزشكي9/73 دانستند. مي

كـه   ديدند در صـورتي  هاي موجود در حرفه منطبق مي داشتند را با واقعيت

هـاي موجـود در    % از كارورزان تصوير ذهني خود را مطابق با واقعيـت 6/84

را  خـود  % از كاروزان پزشكي علت انتخـاب رشـته  5/43دانستند.  حرفه نمي

توصـيه دوسـتان    اين انتخـاب را  علت % از دانشجويان پرستاري50عالقه و 

اي شدن دانشجويان پزشكي و پرستاري بـه  ذكر كردند. ميانگين نمره حرفه

 . بود 46/233±8/29، 7/261 ± 1/31 ترتيب

و پزشكي سطح اجتماعي شدن در هر دو رشته پرستاري  بحث و نتيجه گيري:

سـتاري در  ولي با توجه به اهميت رشته پزشكي و پر ،در حد قابل قبول مي باشد

 .نظام سالمت توجه بيشتر در اين مقوله ضروري به نظـر مـي رسـد    ارائه خدمات

 يشـدن، دانشـجو   ي، اجتمـاع يا شـدن حرفـه   ياجتمـاع كلمات كليدي: 

 ي پزشكيدانشجو ،يپرستار
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 ينگرش محققان نسبت به سرقت ادب يبررس

 هايائيمه ضمعصو ،*آقا يپاكپور حاج ريام

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

pakpour_amir@yahoo.com 

 -ويژه اينترنت، پديده دسـتبرد علمـي  ه هاي اطالعاتي ب فناوريظهور  بامقدمه: 

ز آنجـا كـه بسـياري از دسـتبردهاي     ارو به افزايش است.  -آگاهانه يا ناآگاهانه

ـ   هـاي آن روي   هـا و تعريـف   ودن بـا مصـداق  ادبي ناآگاهانه و به دليل آشـنا نب

 .را براي محققان به همراه داشته باشد تبعاتيدهد، اين موضوع مي تواند  مي

محقق از دو دانشگاه علوم پزشكي در ايـن مطالعـه واجـد     257روش كار: 

ــد. معيارهــاي ورود بــه مطالعــه  داشــتن ، شــرايط شــركت در مطالعــه بودن

دو مقاله به زبان انگليسي بـود.  داشتن تحصيالت حداقل كارشناسي ارشد و 

ــق،  257از  ــه نداشــتند.   37محق ــه شــركت در مطالع ــا تمــايلي ب ــر آنه نف

نگرشي و عملكردي نسـبت بـه سـرقت ادبـي      سؤاالتپرسشنامه اي حاوي 

 توسط شركت كنندگان تكميل گرديد.

را يك موضـوع مهـم و    طور كلي محققان موضوع سرقت ادبيه بيافته ها: 

دانستند. اغلب آنها بيـان كردنـد كـه بـه منظـور پـذيرش        يم هنگران كنند

پيشنهاد همكاري حتما محتوي مورد نظر را از لحاظ سرقت ادبـي بررسـي   

از درصد). افرادي كه عالقمند به بررسي محتـوي مـورد نظـر     67كنند ( مي

گيـر بـودن فراينـد     را وقـت ايـن كـار   ، علت اصلي بودندلحاظ سرقت ادبي ن

شـده كپـي    گـزارش درصد). بيشترين سرقت ادبـي  92د (داستن بررسي مي

كردن مستقيم از يك منبع الكترونيكي بود. اغلـب محققـان روش بررسـي    

صورت چشمي اعالم كردند. بـا  ه محتوي مورد نظر را از لحاظ سرقت ادبي ب

حال تعداد كمي از آنها اظهار داشتند كه از نرم افزارهاي موجود جهـت    اين

 فاده مي كنند.كشف سرقت ادبي است

تحريـف، دسـتكاري تعمـدي مـواد، تجهيـزات و      نتيجـه گيـري:    بحث و

و نتـايج و ارايـه    هـا  دادهفرايندهاي پژوهش و يا تغييـر يـا حـذف تعمـدي     

ها،  سوگيرانه گزارش پژوهش و يا تفسير غلط هدفدار شواهد و مدارك، داده

به دانشـمند ديگـر   گيري و يا پيام علمي، با دادن اعتبار غلط  ها، نتيجه يافته

توانند بر توسعه علم اثر گذار باشـند. بـه منظـور كـاهش سـرقت ادبـي        مي

 ثر باشد.مو تواند موزشي بر روي محققان ميآمداخالت 

 ، پژوهش، مقاله نويسيرفتار نگرش، ،يسرقت ادبكلمات كليدي: 
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 انيدانشجو دگانياز د يپزشك اي حرفهتعهدات  يبررس

 مرتبط با آنو عوامل  يپزشك

 هايائيمعصومه ض ،*آقا يپاكپور حاج ريام

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه
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pakpour_amir@yahoo.com 

توان آن را  هاي انساني است كه مي اي يكي از ويژگي تعهد حرفهمقدمه: 

يين شده براي انسان تعريف رضايت قلبي و التزام عملي نسبت به وظايف تع

كرد، با اين شرط كه بدون هرگونه سيستم نظارتي، شخص وظايف خود را 

هاي  رنامهبه بهترين نحو ممكن به انجام رساند. انجمن ارزيابي كيفيت ب

هاي عمومي  را يكي از توانمندي گري اي حرفه دستياري پزشكي آمريكا

 ،رود احترام دستياران توقع ميبراي دستياران عنوان كرده و بر اساس آن از 

مسئوليت پذيري در  ،پاسخگويي به نياز بيماران و جامعه ،شرافت ،دلسوزي

هاي علمي و مهارتي  قبال بيمار و حرفه پزشكي و تعهد به ارتقاء توانمندي

تعيين عوامل موثر بر را در رفتار خود نشان دهند. هدف مطالعه حاضر 

 باشد. شكي مييان سال آخر پزاي پزشكي در دانشجو تعهدات حرفه

دانشجوي پزشكي به طور  412در اين مطالعه توصيفي مقطعي، روش كار: 

اي از شـهر قـزوين در سـال     گيـري خوشـه   تصادفي و بر اساس روش نمونـه 

ها با استفاده از پرسشنامه محقق سـاخته شـامل    انتخاب شدند. داده 1392

سـطح   و سـوال)  5هـد ( ال)، محيط حرفه اي تعسو 4دموگرافيك ( سؤاالت

ها وارد نرم افزار  ي شد. نهايتاً دادهآور عجمسوال)  20فردي تعهد حرفه اي (

18 SPSS  هاي آماري پيرسون و رگرسيون تجزيه  آزمونبا استفاده از  وشد

 د.گرديو تحليل 

بـود.   18/21 ± 28/5ميانگين سني دانشجويان حاضر در مطالعه يافته ها: 

بود. تنهـا   20از  78/7 ± 28/4در ميان دانشجويان  اي هد حرفهميانگين تع

اي كمتر از ميانگين دانشكده را كسب نمودنـد.   درصد از دانشجويان نمره 7

ـ   زن نمرات مشابهي را در تعهد حرفهدانشجويان مرد و  ه اي كسب نمودنـد ب

را گـزارش   79/7 ± 31/4 نمره و زنان 81/7 ± 19/4كه مردان نمره  طوري

ناليز واريـانس يـك طرفـه نشـان داد كـه سـطح تحصـيالت        آيج كردند. نتا

ـ   داري بـا نمـره تعهـد     طـور معنـي  ه دانشجويان و رتبه دانشجو مي توانـد ب

 اي پزشكي در ارتباط باشد. حرفه

جهـت  در نتايج اين مطالعه حـاكي از آن اسـت كـه    نتيجه گيري:  بحث و

ـ         دن ارتقاء ديـدگاه دانشـجويان نسـبت بـه تعهـدات حرفـه پزشـكي، گنجان

 مداخالت آموزشي ضروري به نظر مي رسد.

 اي ، اخالق حرفهيپزشك اني، دانشجويپزشك اي حرفهتعهدات كلمات كليدي: 
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مثبت و  يالگوها يو علم يتيشخص اتيخصوص يبررس

 يدانشگاه علوم پزشك يپزشك نيمدرس نيدر ب يمنف

 انيدانشجو دگاهيكرمان از د

 نسب ينيحس يعل ،حقدوستاكبر  يعل ،*يجاريبهاره بهمن ب

 كرمان يعلوم پزشك دانشگاه

bbbijari@yahoo.com 

هـاي   حصـيل بـا بسـياري از ارزش   پزشـكي در طـول ت   دانشجويانمقدمه: 

ميـان   اي و اخالقي به واسطه اساتيد خود آشـنا مـي شـوند و از ايـن     حرفه

گزيننـد و   در زندگي شغلي و غيرشغلي برمي بعضي را به عنوان الگوي خود

هايي كـه دانشـجويان از    صها و شاخ كنند. شناخت ويژگي از آن پيروي مي

توانـد بـه عنـوان يـك      كنند، مي آنها براي انتخاب الگوهاي خود استفاده مي

ين را شاخص در ارزيابي مدرسين قرار گيرد و خصوصـيات رفتـاري مدرسـ   

ارتقا بخشد. بر اين اساس هدف پژوهش حاضر تعيين خصوصيات رفتاري و 

اي مدرسين پزشكي از ديدگاه دانشجويان در دانشـگاه   علمي الگوهاي حرفه

 علوم پزشكي كرمان مي باشد.

اين پژوهش از نوع مقطعي است كه در نيمسال تحصـيلي اول و  روش كار: 

علوم پزشكي كرمـان اجـرا شـده    در دانشكده پزشكي دانشگاه  91-90دوم 

است. جامعه اين پژوهش تمامي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشـكي  

كرمان مي باشند كه در زمان اجراي پـژوهش بصـورت اينترن(كـارورز) در    

بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كرمان حضور داشـته انـد. ابـزار    

ي و پايـايي آن تاييـد شـده بـود.     پرسشنامه اي بود كه رواي ها دادهگرداوري 

سـوال در   16اين پرسشنامه متشكل از اطالعات دموگرافيك پاسخ دهنـده،  

سـوال در مـورد    16+ و 10تا  0مورد ويژگي هاي الگوهاي مثبت با مقياس 

 بود. 0تا  -10ويژگي هاي الگوهاي منفي با مقياس 

رد نظـر را  هـاي مـو   نفر از دانشـجويان پرسشـنامه   89در مجموع يافته ها: 

الگوي منفـي توسـط دانشـجويان     193الگوي مثبت و  222تكميل كردند. 

هاي الگوهـاي مثبـت عبـارت بودنـد از: قابـل       معرفي شد. مهمترين ويژگي

)، احتـرام بـه   8/8) ،احترام بـه همكـار(  8/8)، بنيه علمي(9/8ستايش بودن(

يشـترين  ). در مـورد الگوهـاي منفـي، ب   2/8) و احترام به دانشجو(6/8بيمار(

)، بـداخالقي  11/7رافـت ( ميانگين به ترتيب مربوط به ويژگي هاي نداشتن 

) و 65/6و آشنا نبودن به فن معلمي ( )76/6احترامي به دانشجو ( )، بي9/7(

) و آراسـتگي ظـاهري   43/2كمترين ميانگين به ترتيـب مربـوط بـه نظـم (    

شخصـيتي  گروه از ويژگي هاي رفتـاري و   2) بوده است. در مجموع 52/2(

ـ      قابل مشاهده بود: ويژگي ا عملكـرد و  هاي فـردي و ويژگـي هـاي مـرتبط ب

هاي اين پژوهش، بين الگوهاي مثبـت از نظـر رتبـه     تدريس. بر اساس يافته

). بين الگوهاي منفـي از نظـر   =02/0Pعلمي تفاوت معناداري مشاهده شد (

 ) تفـاوت معنـاداري  =04/0P) و مقطع تحصـيلي ( =04/0Pمتغيرهاي سن (

هاي شخصـيتي پاسـخ دهنـدگان و    وجود داشت. همچنين بين اكثريت متغير

 .هاي شخصيتي الگوهاي مثبت و منفي ارتباط معناداري مشاهده نشد ويژگي

ـاي شخصـيتي مدرسـين بـه خصـوص اخـالق از        ويژگينتيجه گيري:  بحث و ه

ـا مثبـت       مهمترين عوامل تعيين كننده در انتخاب استاد به عنـوان الگـوي منفـي ي

ـا ويژگـي      كه ويژگي باشد. با توجه به اين يم ـاي مثبـت و منفـي ب ـاي   هاي الگو ه ه

رسـد كـه نظـر دانشـجويان      شخصيتي دانشجويان ارتباط چنداني ندارد، به نظر مي

 تواند يكي از بهترين منابع جهت ارزشيابي اعضاي هيات علمي محسوب شود. مي

 يابيارز ،يا حرفه يهاالگو ،يپزشك انيدانشجو ،اي حرفهاصول  كلمات كليدي:
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 انيبه دانشجو يارتباط يها موانع آموزش مهارت

 يدانشگاه علوم پزشك ينيبال دياسات دگاهياز د يپزشك

 مشهد
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 دانشگاه فردوسي مشهد -2زشكي مشهد دانشگاه علوم پ -1

yavarim@mums.ac.ir 

 ت ـــعلي رغم وجود شواهد و منابع متعدد پيرامون لزوم و اهمي مقدمه:

هاي ارتباطي به دانشجويان پزشكي، متاسفانه به دليل برخي  آموزش مهارت

ها بـه   موانع در فرايند آموزش پزشكي در ايران، در عمل آموزش اين مهارت

دود و نامناسب است. هدف ايـن مطالعـه كشـف و آشـكار سـازي      شدت مح

هاي ارتباطي با در نظـر   ديدگاه اساتيد باليني در مورد موانع آموزش مهارت

 گرفتن وضعيت موجود در دانشكده پزشكي مشهد بود.

: اين پژوهش در قالب يك مطالعه كيفي انجام شـد. بـراي جمـع    روش كار

ساختار يافتـه و جلسـات بحـث گروهـي     هاي نيمه  آوري اطالعات، مصاحبه

متمركز با اساتيد باليني دانشكده پزشكي اجرا شد. با كسب رضايت آگاهانه 

ها ضبط و سپس با رعايت اصـل محرمانـه    از شركت كنندگان كليه مصاحبه

ها به طور كامل بـاز نويسـي شـد. در ادامـه      مصاحبهماندن هويت آنها، متن 

 عمل آمد.ه هاي اصلي ب سايي و تعيين تمموضوعي براي شنا تجزيه و تحليل

هـاي مثبـت و منفـي عميقـي در بـاره موانـع آمـوزش         نگـرش يافته هـا:  

هاي ارتباطي در بين اساتيد آشكار شد. سه تم اصلي استخراج شـده   مهارت

شيوه برقراري ارتباط در بين اساتيد بيشـتر   -1: از تحليل اطالعات عبارتند از

موضـوعات   -2حـور، آمرانـه و مقتدرانـه اسـت؛     متمركز بر رويكـرد بيمـاري م  

درآمـد ناكـافي    -3هاي ارتبـاطي دارد؛   مذهبي تاثير عميقي بر آموزش مهارت

 تواند منجر به كم توجهي آنان به مسائل آموزشي شود. اساتيد مي

با توجه به نتايج بدست آمده نياز بـه ادغـام رسـمي     نتيجه گيري: بحث و

لوم پزشـكي وجـود دارد. همچنـين توصـيه     هاي ارتباطي در كوريكو مهارت

هاي ارتباطي به دانشجويان  شود به منظور تبيين اهميت آموزش مهارت مي

هـاي آموزشـي در ايـن     التحصيالن توانمنـد، دوره  يت فارغپزشكي جهت ترب

 رابطه براي اساتيد باليني برگزار شود.

 ،ينيبـال  دياسـات  ،يموانـع آموزشـ   ،يارتبـاط  يهـا  مهـارت كلمات كليدي: 

 يپزشك انيدانشجو
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آموزش  يساز ادهيموثر در پ يگام ييادغام دانشجو

 اي حرفهمحور و توسعه اخالق  ريفراگ

 2ترك يسحر الماس ،1*يامراهللا روزبه

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك -2 اسوجي يدانشگاه علوم پزشك -1

aroozbehi@yahoo.com 

هاي آموزشي به اين باور برسيم كه وظيفـه مـان در    بايد در فعاليت مقدمه:

بلكـه بايـد موقعيـت     ،هاي علمي نيسـت  فرايند آموزش، تنها انتقال واقعيت

پيـاده سـازي    اين مطالعه به بررسي برنامه مطلوب يادگيري را فراهم كنيم.

اي و در  خالق حرفـه رهنگ سازي براي توسعه اادغام دانشجويي به منظور ف

 پرداخت. مقطع علوم پايه دانشجويان پزشكي

هاي  دانشجويان پزشكي سال باال و پايين به گروهدر اين مطالعه  روش كار:

كوچك تقسيم شدند. يك كارگاه سـه روزه برگـزار گرديـد كـه روز اول آن     

ــروه  ــب گ ــاال و روز دوم در قال هــاي كوچــك  مخــتص دانشــجويان ســال ب

در  بـود. باال به عنوان مدرس و سال پايين به عنوان فراگير  دانشجويان سال

روز اول اقدامات موثر براي طي نمودن سلسله مراتب نگرشـي، راهبردهـاي   

يادگيري و نحوه مطالعه مؤثر براي دانشجويان پزشـكي سـال بـاال تـدريس     

شد. در روز سوم هر گروه از دانشجويان پزشكي سال باال مسـئول تـدريس   

خص به يك گروه از دانشجويان پزشكي سال پايين شـدند و  يك مبحث مش

هاي خـود در يـك سـال     فوايد آموزش دانشجو محور و تجربهدر كنار آن از 

به يك پرسشنامه  سپس از گذشته براي دانشجويان سال پايين نقل نمودند.

نظرسنجي دانشجويان سال پايين از سـال بـاال و بـالعكس اسـتفاده     منظور 

رسي اخالق حرفه اي، پرسشـنامه اي تهيـه گرديـد كـه بـه      گرديد. براي بر

 ماه توسط دانشجويان شركت كننده تكميل گرديد. 3شكل قبل و بعد از 

نتايج حاكي از پذيرش شيوه آمـوزش و نهادينـه شـدن فرهنـگ     يافته ها: 

. نتايج بودمحوري، مسئوليت پذيري و يادگيري مستقل دانشجويان  دانشجو

رش مثبت دانشجويان سال باال و پايين بوده است. نشان دهنده نگ همچنين

هاي اخالق حرفه اي شامل اخـالق، تعامـل، قابليـت     مقايسه تغييرات مالك

توسعه فردي نشان از افزايش معني دار آمـاري در دانشـجويان سـال    اعتماد و 

 .داشت )به جز مالك اخالق(ها به شكل معني دار  پايين و افزايش همه مالك

معني خلق احسـاس فوريـت   ه تثبيت منطق تغيير ب گيري:نتيجه  بحث و

براي اجراي تغيير است. تغيير زمـاني بطـور واقعـي تثبيـت مـي شـود كـه        

هـا و الگوهـاي فرهنگـي     مفاهيم و موضوعات جديدي شـكل گيـرد و ارزش  

جديدي حول آن تشكيل شـود. بـراي تـداوم تغييـر الزم اسـت، مـداخالت       

اشت كه آن هم مستلزم وجـود منـابع و   تقويت كننده را همچنان مد نظر د

 ساختارهاي حمايت كننده مناسب مي باشد.

ــفراگ ،اي حرفــهاخــالق  ،يادغــام دانشــجوئ كلمــات كليــدي: ، محــور ري

 دانشجويان علوم پزشكي
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و  تيرينظام استاد راهنما در دانشكده مد تيفيبهبود ك

 1391در سال  زيتبر يپزشك ياطالع رسان

 هيسم ،يئيفاطمه زر ،يگلستان نايم، يمانيا يعل، *يزيرجعفر صادق تب

 ياجاق

 زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

js.tabrizi@gmail.com 

و هدفمندي است كه راهنمايي و مشاوره دانشجويان رابطه اي پويا  مقدمه:

اي از انتظـارات و   در طي آن دانشجو و استاد راهنمـاي تحصـيلي بـا توشـه    

تجربه ها در يك ارتباط بين فردي، فرايند راهنمايي را آغاز مي كننـد. ايـن   

مطالعه با هدف بهبود كيفيت نظام استاد راهنمـاي تحصـيلي در دانشـكده    

 كي تبريز انجام يافت.مديريت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزش
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باشد.  كيفي) مي مطالعه حاضر از نوع مطالعات تلفيقي(كمي و روش كار:

هاي گروهي متمركز و پرسش نامه استفاده  از بحث ها دادهآوري  براي جمع

كيفي از تحليل محتوا استفاده ي بخش ها دادهگرديد. براي تجزيه و تحليل 

اخته، با تاييد جمعي از . در بخش كمي، روايي پرسش نامه محقق سشد

تاييد اساتيد انجام گرديد و سپس پايايي آن در طي يك مطالعه پايلوت 

 هاي  ونــــهاي آمار توصيفي و آزم ي كمي از روشها داده. براي تحليل شد

 كاي اسكور و پيرسون استفاده شد. 

: دسترسـي بـه اسـتاد    شـامل نتايج مطالعه در قالب شش دسـته  يافته ها: 

موانع موجود، توانايي استاد راهنما در حل مشـكالت دانشـجويان،    راهنما و

، تعامل اسـتاد راهنمـا بـا دانشـجويان، عملكـرد      ماميزان عالقه اساتيد راهن

خـوب و انتظـارات از اسـتاد     استاد راهنما، ويژگي هاي يك استاد راهنمـاي 

دهنـده كيفيـت پـايين     . بخش كيفي نشـان بندي شدند طبقهتحصيلي  راهنما

هاي آنـان در   رسي، مهارت و توانايي ناكافي اساتيد راهنما و نيز محدوديتدست

تمايل كم اسـاتيد در حـل مشـكالت دانشـجويان      و رفع مشكالت دانشجويان

اسـتاد راهنمـا، مفيـد بـودن      نظـم و پوشش  ،باشد. در بخش كمي مطالعه مي

الت هاي ارائه شده در جلسات، رضايت از اساتيد راهنما در حـل مشـك   مشاوره

آموزشي و پژوهشي دانشجويان عالي وخوب ارزيابي گرديـد و ميـزان آشـنايي    

آشـنا كـردن دانشـجويان بـا قـوانين       اساتيد با قـوانين و مقـررات آموزشـي و   

همچنين حضور استاد راهنمـا طبـق   ، موزشي و پژوهشي متوسط ارزيابي شدآ

 برنامـه اعــالم شـده، كــافي بــودن مـدت زمــان جلسـات مشــاوره، راهنمــايي    

دانشجويان در انتخاب و حـذف واحـدهاي درسـي ضـعيف و خيلـي ضـعيف       

 .ارزيابي گرديد

دهد كه عملكرد نظام استاد راهنما  ها نشان مي يافتهنتيجه گيري:  بحث و

از ديدگاه اساتيد و دانشجويان از كيفيـت الزم برخـوردار نيسـت لـذا بـراي      

دد: اسـتفاده از  اي مشتمل بر موارد ذيل پيشنهاد مـي گـر   مداخله بهبود آن

مند در نظام استاد راهنمـا، اختيـاري بـودن عضـويت اسـاتيد،       اساتيد عالقه

هـاي تـوجيهي بـراي     هاي متنوع ارتباطي، برگزاري كارگـاه  استفاده از روش

 و پژوهش محور كردن اين نظام دانشجويان

 انيدانشجو ييراهنما ت،يفينظام استاد راهنما، بهبود ككلمات كليدي: 
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 يها مهارت افتهيساختار  ينيتاثير دو روش ارزشيابي ع

و روش سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان و  يعمل

 ابانيارز

 يعالم يعل ،شهال خسروان ،ينيحس هيمرض ،*انيمحمدرضا منصور

 گناباد يشكعلوم پز دانشگاه

mansoorian@gmu.ac.ir 

اي، يكـي از   يت بـاليني و حرفـه  : ارزيـابي دقيـق و عينـي صـالح    مقدمه: 

ترين ابعاد آموزش باليني دانشجويان گروه پزشكي است. آزمـون عينـي    مهم

هاي فني و اساسـي   هاي عملي، طيف وسيعي از مهارت ساختار يافته مهارت

كند. پژوهش حاضر با هدف مقايسـه  را در موقعيت هاي تجربي ارزيابي مي 

ــه مهــارت  ــي ســاختار يافت ــه بكــارگيري آزمــون عين ــاثير ب ــي ت  هــاي عمل

)OSATS:Objective Structured Assessment of Technical Skills و (

ميزان رضـايت دانشـجويان و ارزيابـان در دانشـكده      روش ارزيابي سنتي بر

 پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گناباد انجام شد.

پژوهش حاضر يك مطالعه مداخلـه اي اسـت. واحـدهاي مـورد     روش كار: 

دانشجوي پرستاري و فوريت هـاي پزشـكي بودنـد كـه واحـد       45پژوهش 

درسي اصول و فنون عملي را اخذ كرده و هر دو روش ارزشـيابي عملـي بـا    

ـ     اختار عيني و سـنتي در ارزيـابي آن  س . ه بـود هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفت

يق پرسشنامه پژوهشگر ساخته و چـك ليسـت جمـع آوري    اطالعات از طر

با استفاده از آزمـون هـاي تـي زوج و مسـتقل مـورد تجزيـه و        ها دادهشد. 

 تحليل آماري قرار گرفت.

يافته هـا نشـان داد ميـانگين نمـره رضـايتمندي دانشـجويان از       يافته ها: 

 اين تفـاوت از  كه) است 7/49بيشتر از روش سنتي() OSATS  )3/74روش

 نظر آماري معنادار بود. كه اين موضوع در مورد ارزيابان نيـز صـادق اسـت.   

 OSATSدرصد دانشجويان موافق ادامه ارزشـيابي بـه روش    3/93 همچنين

 شان هستند. هاي آينده تحصيلي در ترم

با توجه به يافته هاي مطالعه ارزشـيابي سـاختارمند   نتيجه گيري:  بحث و

سـبب رضـايت    بـيش از روش سـنتي   (OSATS)عملـي  هاي  مهارت عيني

 دانشجويان مي شود. 

ــدي:  ــات كلي ــ كلم ــنتي، ارزش ــيابي س ــيع يابيارزش ــاختار ين  افته،يس

 رضايتمندي، دانشجوي پرستاري
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صورت ه ب دياسات يابيفرم ارزش سؤاالت تيوضع يبررس

دانشگاه علوم  انيدانشجو دگاهياز د يكيالكترون

 1391-92 يليدر سال تحص رجنديب يپزشك

 رضايعل ،قناد ييفاطمه رجا ،يبتول اقبال، يمحمد ييحي، *غالمرضا فعال

 اين يجواد

 رجنديب يعلوم پزشك دانشگاه

faalgh1@bums.ac.ir 

تر كشـورها و از جملـه   شـ هايي كه در بي ترين روش ولز متدايكي امقدمه: 

ايران جهت تعيين ميزان موفقيت يك استاد در رسيدن به اهداف آموزشـي  

كـه   ارزشيابي اساتيد از ديد دانشجويان است. از آنجـايي  شود كار گرفته ميب

شناخت نقاط قوت و ضعف اين نوع ارزشـيابي از ديـد مشـتريان اصـلي آن     

ايـن   ،شجويان نقش مهمي در ارتقاء كيفيت آموزشي دارديعني اساتيد و دان

ـ بررسي مطالعه با هدف  صـورت الكترونيكـي از   ه وضعيت ارزشيابي اساتيد ب

 .ديدگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند انجام شد

روش تحقيق براساس هدف كاربردي و روش گردآوري اطالعات روش كار: 

مورد بررسي تمام دانشجويان دانشگاه علـوم  توصيفي، پيمايشي بود. جامعه 

 91-92تحصـيلي اول سـال    نفـر) كـه در نيمسـال    2119پزشكي بيرجند(

صورت الكترونيكي انجام دادند، بودنـد. نمونـه مـورد    ه ارزشيابي اساتيد را ب
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كـه بـه شـيوه نمونـه      شـد  نفر برآورد 300بررسي بر اساس فرمول كوكران 

ند. بـراي جمـع آوري اطالعـات از    گيري طبقـه اي تصـادفي انتخـاب شـد    

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روايي پرسشـنامه مـورد تائيـد افـراد     

از نـرم  هـا نيـز    دادهصاحبنظر آموزشي قرار گرفت. بـراي تجزيـه و تحليـل    

 استفاده شد. 14SPSSافزار

كه سئواالت فرم ارزشـيابي   بودند ددرصد دانشجويان معتق 7/30 يافته ها:

درصـد   31ظاهري و اخالقي اسـاتيد را بسـنجد.    صالحيت علمي،مي تواند 

ند كه ارزشيابي اسـاتيد قبـل از برگـزاري آزمـون پايـان تـرم       بود معتقدنيز 

 اعتقاد داشـتند درصد  29(بخش باليني) مانع نظر صحيح دانشجو ميگيرد. 

و فرم ارزشيابي وقت زيادي از دانشـجو تلـف ميكنـد     سؤاالتكه تعداد زياد 

نـد كـه ارزشـيابي اسـاتيد در سـايت را خودشـان پـر        بود معتقد درصد 65

فرم ارزشـيابي   سؤاالتكه  كه بدون اين اعالم كردنددرصد  7/42كنند.  نمي

درصـد دانشـجويان    7/70اي را انتخاب مـي كننـد.    را دقيق بخوانند، گزينه

درصد  54 و ند كه ارزشيابي تاثيري در آموزش صحيح استاد داردبود معتقد

كه استاد متوجه نظر انتقادي آنها شـود. همچنـين   بودند ويان نگران دانشج

بين ديدگاه دانشجويان دختر و پسـر در مـورد وضـعيت ارزشـيابي اسـاتيد      

). اما بر اساس رشته تحصيلي بين p>05/0تفاوت معني داري وجود داشت(

 )p<05/0( مشاهده نشدديدگاه دانشجويان تفاوت معني داري 

با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد ميگـردد كـه    :نتيجه گيري بحث و

فرم ارزشيابي اساتيد مجدد بررسـي و اصـالح گـردد. همچنـين مسـئوليت      

ـ تپذيري دانشجويان در خصوص ارزشيابي الكترونيكي اساتيد  و  ت شـود قوي

دانشجويان در بين بي تاثير بودن ارزشيابي اساتيد  عقيده به ديدگاه منفي و

 د.گردمرتفع 

، آمـوزش علـوم   اني، نگرش دانشـجو  دياسات يابيفرم ارزشكليدي:  كلمات

 پزشكي
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 يپزشك انينمرات دانشجو يدرون يكپارچگي يابيارز

و  يمنولوژيكرمان در دروس ا يدانشگاه علوم پزشك

 يپاتولوژ

 محمديعل ديس، ر افشاررضا ملكپو ،اكبر حقدوست يعل ،*يمژگان محمد

 زاده يصاف نيحس ،ينيالد فيرستم س ،عربزاده

 كرمان يعلوم پزشكدانشگاه 

mozhganmohammadi69@yahoo.co.uk 

كنـد   هاي آموزشي ايفا مي سيستمارزيابي نقش ارزنده اي در تعالي  مقدمه:

و بدون آن، نظام آموزشي قادر نخواهد بود از ميزان تحقق اهداف آموزشـي  

اطالع حاصل كند. ارزيابي نمرات دانشجويان در دروس مقاطع علوم پايـه و  

مقايسه با امتيازات كسب شده در امتحانات جامع علوم پايه، مي تواند روش 

آموزشـي مبتنـي بـر     هـاي  هبرنامـ ت و ضعف مناسبي براي ارزيابي نقاط قو

كورس باشد. هدف ما در اين تحقيق ارزيابي دروني نمرات ايمني شناسي و 

 پاتولوژي از دروس مقطع علوم پايه در طي نه سال متوالي است.

پـاتولوژي و سـاير اطالعـات     نمـرات درسـي ايمنـي شناسـي و     :كارروش 

از آمـوزش كـل    1388لغايـت   1372هاي دانشجويان پزشكي ورودي سال

دانشگاه علوم پزشكي كرمان گرفته شد و نمره آزمون علوم پايه و ميـانگين  

كلي دروس مذكور نيز از وارتخانه استعالم گرديد و به تفكيك جنس و سال 

ورود به دانشگاه با همبستگي پيرسون سنجيده شـد. همچنـين در بررسـي    

تغييرهـاي جـنس، سـال    عوامل تعيين كننده نمره علوم پايه دانشجويان، م

 هاي قبل از علوم پايه و داشتن سابقه  ورود به دانشگاه، ميانگين نمره آزمون

 مردودي در مدل رگرسيون خطي ساده وارد شدند.

نتايج آناليزها با همبسـتگي پيرسـون نشـان داد كـه نسـبت بـه        يافته ها:

ر دو آزمون علوم پايه نمرات هر دو درس داراي ارتباط مثبت معنـي داري د 

ها ي ورود به دانشگاه بودند كه قويترين آنها مربـوط بـه    جنس و كليه سال

تـرين آنهـا مربـوط بـه درس      ) و ضـعيف 844/0نمره پاتولوژي در دختران (

ــود. همچنــين نتــايج آناليزهــاي مــدل 167/0ايمنولــوژي در دختــران ( ) ب

رگرسيون خطي ساده نشان مي دهد كه ميانگين نمـرات پـيش از امتحـان    

مع علوم پايه و داشتن سابقه مردودي، مي تواند پيش بيني كننده نمـره  جا

 آزمون علوم پايه دانشجويان باشد.

دهـد كـه ميـانگين     نتايج تحقيق حاضـر نشـان مـي    بحث و نتيجه گيري:

نمرات دانشجويان در دروس ايمني شناسي و پاتولوژي از مقطع علوم پايه با 

قيم و تلوم پايه داراي ارتبـاط مسـ  نمرات همين دروس در امتحانات جامع ع

هـاي طـول تـرم     معني دار است به نحوي كـه دانشـجوياني كـه در آزمـون    

در آزمون علوم پايه نيز نمره بـاالتري را كسـب خواهنـد    احتماالً ترند  موفق

كـه اهـداف آموزشـي دانشـگاه علـوم       اسـت نمود و اين نشانگر اين مسـاله  

در خصـوص دروس   1388 لغايـت  1372هـاي   پزشكي كرمان در طي سال

راستاي اهداف برگزار كننـدگان امتحانـات جـامع     مذكور، توانسته است در

 كشوري و معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

 

 ، پاتولوژيهيامتحان جامع علوم پا ،يمنولوژينمرات، ا يابيارزكلمات كليدي: 
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درس  يابر زيكو يابيروش خود ارز يبررس

 يدندانپزشك انيدانشجو يشناس كروبيم

 خدابنده لو مظاهر ،*رمضانزاده ديرش

دانشگاه علوم  ،يشناس كروبيو گروه م مولكولي – يسلول قاتيمركز تحق

 *كردستان يپزشك

atrop_t51@yahoo.com 

راي ايجاد تغيير رفتـار قبلـي   يك سيستم عملي است كه ب آموزشمقدمه: 

يك سري مداخالت  كه طي آنبه رفتار جديد، مورد استفاده قرار مي گيرد 

ريزي شده براي رسيدن به نتايج مـورد نظـر بـه مـوثرترين      هدف دار برنامه

خود ارزيابي كـويز بـراي    بررسي مطالعه. هدف اين ستروش طراحي شده ا

 است. درس ميكروبشناسي دانشجويان دندانپزشكي
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نفـر انجـام    23اين مطالعه به صورت نيمه تجربي با تعداد نمونه روش كار: 

ـ شد كه ايـن تعـداد نمونـه     صـورت سرشـماري از يـك كـالس انتخـاب      ه ب

گرديدند. اين روش در كالس دندانپزشـكي بـراي درس ميكروبشناسـي در    

به اين صورت كه براي هر چهار جلسه يك كـويز   به كار گرفته شدترم سوم 

طوريكه طراح سئوال بـه صـورت چرخشـي    به  گرفته شدهي چهار نفره گرو

. نتايج با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته كه روايي صوري كرد تغيير مي

 شـده بـود،گردآوري  و محتوايي آن توسط پنج نفر از افراد صاحب نظر تاييد 

 شد.

طالعـه  نفر) دانشجويان مجرد و ساير افراد مـورد م  16درصد ( 88يافته ها: 

بـود.   38/14متاهل بودند ميانگين نمره دانشـجويان بـه روش ارزيـابي مـا     

درصـد دانشـجويا بـا     87/60همچنين نظـرات دانشـجويان نشـان داد كـه     

اين شيوه ارزيابي كويز باعث مي شود كه تمامي دانشجويان بـه  " هاي هگزار

كافي  استفاده از اين روش زمان"و "طور فعال درگير فرآيند يادگيري شوند

موافـق بودنـد.   "فـراهم ميكنـد  هـاي درس را   براي يادگيري تمـام سرفصـل  

اسـتفاده از ايـن شـيوه    " هـاي  هدرصد از دانشجويان با گزار 5/56 همچنين

ين شيوه ارزيـابي  استفاده از ا"و  "ارزيابي منجر به يادگيري بيشتر مي شود

 موافق بودند. "خوشحال هستم

اين روش يك راه كـار خـوب بـراي     رسد به نظر مي نتيجه گيري: بحث و

كه ارزيابي اعتبار آن به انجام مطالعات بيشتر  دشيادگيري با افزايش كارايي

 دارد. نياز

 دانشجو ز،يآموزش، كوكلمات كليدي: 
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 خودارزيابي دانشجويان سال آخر از ميزان فراگيري و

 هاي جراحي دهان تسلط بر مهارت

 مسعود مرادي ،محمد رضا جمال پور ،*مهدي بيگلرخاني

 *همدان يعلوم پزشك دانشگاه

dmbiglar@yahoo.com 

در يك نظام آموزشي پاسخگو و عدالت محـور، آگـاهي از كيفيـت     مقدمه:

نـوان  هاي ارائه شده و اثـر بخشـي آن از ديـدگاه دانشـجويان بـه ع      آموزش

افرادي كه قرار است در آينده نزديك در  مشتريان اصلي سيستم آموزشي و

ساختار بهداشتي درماني كشور به ارائه خدمات آموختـه شـده بپردازنـد، از    

ژه اي برخوردار است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسـي   جايگاه وي اهميت و

دانشجويان  هاي باليني جراحي دهان و خود ارزيابي وضعيت آموزش مهارت

 . استها  در مورد سطح فراگيري اين تكنيك

  18كه ا ـايـاخته روا و پـه محقق سـاز پرسشنامدر اين مطالعه  :كارروش 

ــان   ــه جراحــي ده ــارت پاي ــوم آموزشــي مصــوب دوره  (مه كــه از كوريكول

دندانپزشكي عمومي استخراج شده و متناسـب بـا سـطوح فنـي يـادگيري      

شد اسـتفاده   )را شامل مير تنظيم گرديده بودهاي حيطه سايكوموتو مهارت

ديدگاه دانشـجويان سـال آخـر    گرديد در ادامه با استفاده از اين پرسشنامه 

هـاي: ميـزان    دندانپزشكي همدان در زمينه ارزيابي از خـود از طريـق آيـتم   

ه مشاهده اقدام باليني، انجام اين اقدام تحت نظارت استاد، انجام اين اقدام ب

اي (عـالي،   هـاي سـه گزينـه    و تعداد دفعات انجام آن با پرسشطور مستقل 

دست آمده با اسـتفاده  ه هاي ب خوب، ضعيف) مورد بررسي قرار گرفت. داده

   مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. SPSS15از نرم افزار آماري 

ي همچـون خـارج   يهـا  نتايج نشان داد كه دانشـجويان در مهـارت   ها: يافته

مي، تزريق بي حسي، بلـوك عصـب آلوئـوالر تحتـاني،     هاي قدا كردن دندان

اجهـه برخـوردار بـوده و    اخذ تاريخچه و معاينه فيزيكي از باالترين ميزان مو

ي همچون بيوپسي داخل دهاني، فرنكتومي و آلوئولوپالستي از يها در مهارت

هاي با مواجهه فـراوان،   كمترين ميزان مواجهه برخوردار بوده اند. در مهارت

درصـد   5/9رصد دانشجويان خود را در سطح عالي يا خوب و تنهـا  د 5/90

هاي با مواجهه  دانشجويان خود را در سطح ضعيف ارزيابي كردند. در مهارت

 7/91ود را در سطح عالي يـا خـوب و   درصد دانشجويان خ 3/8پايين، تنها 

ضعيف ارزيابي كردند. در خودارزيابي از  درصد دانشجويان خود را در سطح

% دانشـجويان  69% دانشجويان خود را در سطح عـالي،  9/17ها،  مهارت كل 

  % خود را در سطح ضعيف ارزيابي كردند.1/13خود را در سطح خوب و 

ايـن مطالعـه نشـان داد بـاالترين سـطح ارزيـابي        گيـري:  بحث و نتيجـه 

هايي است كه بـه ميـزان بيشـتري آنهـا را در      دانشجويان از خود در مهارت

هايي كه دانشجويان  كنند و در مورد مهارت دانپزشكي تجربه ميدانشكده دن

 ارزيابي پاييني از خود دارند انجام اصالحات آموزشي ضروري است.

هــاي پايــه جراحــي دهــان، آمــوزش  ارزيــابي، مهــارتكلمــات كليــدي: 

 ، خودارزيابيدندانپزشكي
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 يدانشگاه علوم پزشك يخدمات آموزش تيفيك يبررس

 1392در سال انيدانشجو دگاهيز دالبرز ا

بهروز  ،سپهر يمحمد نور ،كوزه كنان يراميبا ريام ،*اين ينوروز زيروح انگ

 يليوك يزهره قاض ،پورآقا

 البرز يعلوم پزشك اهدانشگ

kiarash_s_77@yahoo.com 

يكي از دغدغه هاي مهم مراكز آموزشي كه خواهان افـزايش تـوان   مقدمه: 

هاي آموزشي در  رقابتي خود هستند، كيفيت خدمات و بهبود كيفيت برنامه

نظام آموزش عالي اسـت. از ايـن رو شـناخت ادراكـات دريافـت كننـدگان       

ـ  خدمت و ارزيابي كيفيـت خـدمت   ه گـام هـاي اساسـي در تـدوين     از جمل

هاي ارتقاي كيفيت محسوب مي شود. لذا هدف از انجام اين پـژوهش   برنامه

تعيين كيفيت خـدمات آموزشـي دانشـگاه علـوم پزشـكي البـرز از ديـدگاه        

 بود. 1392دانشجويان در سال 

نفر از دانشجويان در سال  176در اين مطالعه توصيفي مقطعي، روش كار: 

اي وارد مطالعـه شـدند. ابـزار     روش نمونه گيـري تصـادفي طبقـه    با 1392

آوري اطالعـات پرسشـنامه اي دو بخشـي شـامل اطالعـات جمعيـت        جمع

 (SERVQUAL)سوالي سـروكوال  26شناختي و پرسشنامه استاندارد شده 

زوجي،  هاي تي و آزمون SPSSاز نرم افزار  ها دادهبود. جهت تجزيه و تحليل 



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  44
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نيز  داري فه استفاده گرديد. سطح معنيز واريانس يك طرتي مستقل و آنالي

 در نظر گرفته شد.0/ 05

نتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين انتظارات دانشجويان در بعـد  يافته ها: 

ــمين  ــد 35/4±57/0تضـ ــخگويي بعـ ــد 32/4±57/0 پاسـ ــدلي بعـ  همـ

 36/4±58/0 اطمينـان  و بعـد  38/4±60/0 ملموس بودن بعد 60/0±35/4

بـود. مقايسـه    35/4±52/0 طور كلي ميانگين كلي كيفيت خدماته و ب بود

انتظارات و ادراكات دانشجويان نشان داد كه انتظارات در سـطحي بـاالتر از   

. در بين ابعاد كيفيت خدمات، بيشـترين شـكاف   استخدمات دريافت شده 

در  "پاسـخگويي "بـود و بعـد    "ملموس بودن"مشاهده شده مربوط به بعد 

رار داشت. همچنين مقايسه انتظارات و ادراكات دانشـجويان در  درجه دوم ق

هاي تشكيل دهنده هر يك از ابعـاد نشـان داد كـه بيشـترين شـكاف       مولفه

وجود مكـاني   "؛ "جذابيت ظاهري تسهيالت فيزيكي دانشكده  "مربوط به 

تواند  اعالم ساعاتي كه دانشجو مي"و  " آرام براي مطالعه در داخل دانشكده

 بود.) P=000/0( "مسائل درسي و آموزشي به استاد مراجعه كندبراي 

نتايج بيـانگر فاصـله زيـاد وضـع موجـود و مطلـوب       نتيجه گيري:  بحث و

از  كيفيت خدمات آموزشـي در دانشـگاه و نارضـايتي دانشـجويان خصوصـاً     

 مي باشد. ها دانشكدهفضاي فيزيكي 

ــدي:  ــات كلي ــفيككلم ، كوالســرو ان،يدانشــجو ،يخــدمات آموزشــ تي

 دانشجويان علوم پزشكي
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 رانيبا مد انيدانشجو يآموزش يابيارزش جينتا سهيمقا

از  يكيبه روش الكترون زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

 1392تا 1390سال 

اله  بيحب ،اصل انيجعفر لهيجم ،رنجبران يحسن سالم ،*شاپور نادرفام

 يقم

 زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

shnfam@yahoo.com 

ارزشيابي آموزشي اعضاي هيات علمي يكي از اركان ارتقاء كيفيـت   مقدمه:

از منـابع مهـم ارزشـيابي     و همچنـين  اسـت  هـا  دانشگاهآموزشي در سطح 

نشـجو و همچنـين   سـش از دا آموزشي طبـق آيـين نامـه وزارتـي، روش پر    

لذا بر آن شديم تا يك مقايسـه بـين ارزشـيابي     ،باشد پرسش از مديران مي

سه ساله اعضاي هيات علمي انجام دهيم تا مشخص گـردد كـه آيـا تفـاوت     

اين دو گروه ارزشياب در اين سه سـال وجـود دارد    ديدگاهمعني داري بين 

 ؟ خيريا 

آن از  هـاي  هدادتحليلي ميباشد كه  -توصيفي اين مطالعه از نوعروش كار: 

نظـر و   41819به تعـداد   1390هاي  بانك اطالعات ارزشيابي آموزشي سال

استخراج شـده  نظر  29337به تعداد  1392 و نظر 65664به تعداد  1391

 .شدتجزيه و تحليل آماري  ،وارد SPSSدر نرم افزار آماري  و سپس

با  55/16برابر با  1390ويان سال ميانگين امتياز ارزشيابي دانشجيافته ها:

برابـر بـا    1390و ميانگين امتياز ارزشيابي مديران سال  17/0انحراف معيار 

 ميانگين امتياز ارزشيابي دانشجويان سال بوده96/0با انحراف معيار  71/18

و ميانگين امتيـاز ارزشـيابي    17/0با انحراف معيار  55/16برابر با  1391نيز

، همچنـين  بـود 44/1بـا انحـراف معيـار     66/16برابر با  1391مديران سال 

بـا انحـراف    68/16برابر با  1392ميانگين امتياز ارزشيابي دانشجويان سال 

با  60/16برابر با  1392و ميانگين امتياز ارزشيابي مديران سال  24/0معيار 

 بدست آمده است . 39/1انحراف معيار

مي توان نتيجه گرفت كـه   قيقاز يافته هاي اين تحنتيجه گيري:  بحث و

هـا يـك اخـتالف ظـاهري مـي باشـد و        اختالف مشاهده شده در ميانگين

همچنان نظر دانشجويان با نظر مديران در مورد ارزشيابي آموزشي اسـاتيد  

شايد مديران با ديد مـديريتي بـا وسـواس تمـام      .استدر يك راستا  تقريباً

 ارزشيابي قرار داده اند.اساتيد را در مورد وظايف آموزشي شان مورد 

علـوم   انيدانشـجو ، آمـوزش  رانيمد، يكيالكترون يابيارزش كلمات كليدي:

 پزشكي
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 ياطالعات مربوط خوداظهار ييايپا زانيم يبررس

 خود  هاي تيدر مورد فعال يعلم اتيه ياعضا

 يعربشاه يكامران سلطان ،كشاورز نيحس ،مجتهدزاده تاير ،*يمحمد نييآ

 تهران يعلوم پزشك دانشگاه

aeen_mohammadi@tums.ac.ir 

دانشگاه علوم پزشكي تهران از حدود چهار سال پـيش بـه منظـور    مقدمه: 

 هـاي ايشـان را بـر اسـاس     ارزشيابي اعضـاي هيـات علمـي خـود، فعاليـت     

هـا در يـك سـامانه     كند. اطالعات ايـن فعاليـت   خوداظهاري جمع آوري مي

تحت شبكه توسط خود عضو هيات علمي ثبت شده و توسط مدير گروه (يا 

هـا در پـنج گـروه     شـود. ايـن فعاليـت    رئيس بخش بـاليني) وي تاييـد مـي   

هاي آموزشي، پژوهشي، درماني بـدون حضـور فراگيـر، مـديريتي و      فعاليت

شود. هدف از اجراي اين طرح بررسي  رج از دانشگاه بررسي ميآكادميك خا

 .اين اطالعات است پايايي

نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده  36در اين طرح تعداد روش كار: 

به صورت تصادفي انتخاب شدند. اين اعضا اطالعات  1392پزشكي در سال 

ه در سامانه هاي آبان ماه خود را بر طبق رويه دانشگا مربوط به فعاليت

و ارزشگذاري عيني آنها (شعاع) ثبت كردند. بعد از  علميشناسايي عملكرد 

يك ماه از پايان دوره ارزيابي، كليه اطالعات وارد شده از روي سامانه پنهان 

هاي خود را مجددا در  شده و از ايشان درخواست شد تا اطالعات فعاليت

 ها به واحد ارزش نسبي اليتكليه اطالعات مربوط به فع .سامانه ثبت كنند

(Relative Value Scale)  تبديل و مقايسه شد. براي محاسبه ميزان ارزش

، تعداد انجام هر فعاليت در ميزان ارزش آن كه قبال در طي (RVU) نسبي

يك طرح كيفي در دانشگاه علوم پزشكي تهران تعيين و مصوب شده بود، 

 .ضرب شد

 حد ارزش نسبي بـه دسـت آمـده در دو   همبستگي بين ميزان وايافته ها: 

، 84/0درمـاني   99/0پژوهشـي   ،97/0هـاي آموزشـي   مرحله بـراي فعاليـت  
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 99/0و براي كل فعاليـت هـا    1، آكادميك خارج از دانشگاه 99/0مديريتي 

بـه دسـت آمـد. در مقايسـه بـين ميـزان       )  = 000/0P-value((براي همگي

داري در هـيچ يـك از    معني وتها با استفاده از آزمون تي جفتي تفا فعاليت

 .ها مشاهده نشد گروه فعاليت

هاي اعضاي هيات علمي  نتايج بررسي ميزان فعاليتنتيجه گيري:  بحث و

 رسـد  به نظر مـي  دانشگاه بر اساس خود اظهاري، داراي پايايي بااليي بوده و

 .توان از نتايج آن براي ارزشيابي و مقايسه ايشان استفاده كرد  مي

 يخوداظهار ،نظرات ينايپا ،يعلم اتيعضو ه ،يابيارزيدي: كلمات كل
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به عنوان  اريدست يبرنامه پنج دوره آموزش يابيارزش

 رازيش يالگو معلم و پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشك

طاهره  ،1ميترا اميني ،1جواد كجوري ،1محمدرضا دهقاني ،1*ليال بذرافكن

 1كريم عباسي ،2چنگيز

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -2  *دانشگاه علوم پزشكي شيراز -1

bazrafkanl@sums.ac.ir 

راستاي ضرورت آموزش دستياران در زمينه چگونگي آمـوزش،   درمقدمه: 

هاي انجام  اي طراحي و اجرا گرديد. ولي ارزشيابي امه آموزشي بين رشتهبرن

دهـد. هـدف از    برنامه جامع نبوده و تأثير نهايي را نشان نمـي  در موردشده 

اين مطالعه ارزشيابي برنامه پنج دوره آموزشي دستيار به عنوان الگو معلم و 

 پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشكي شيراز است.

بتـدا برنامـه آموزشـي فـوق شـامل اصـول طراحـي آموزشـي،         اروش كار: 

هاي نوين آموزش، ارزشيابي نوين آموزشي، آمـوزش بـاليني، آمـوزش     روش

هـاي تحقيـق در علـوم     اي و روش پزشكي مبتني بر شـواهد، اخـالق حرفـه   

پزشكي طراحي و اجرا گرديد. ارزشيابي اين برنامه در يك بازه زمـاني پـنج   

) Success Case Method: SCMردي موفقيـت ( ساله بـه روش بررسـي مـو   

شود.  است. در اين شيوه داليل موفقيت يا عدم موفقيت يك برنامه بحث مي

در ايـن مطالعـه از    سازي مي كنـد.  ارزياب داليل را كشف، تحليل و مستند

ها ،گروه متمركز و مصـاحبه آزاد بـا مـديران و     ها، نظرسنجي بررسي گزارش

از چه چيزي اتفاق  مطرح شده عبارتند سؤاالتشد.  مدرسان برنامه استفاده

 ؟ يافته ها چه ارزشي دارند؟افتاده؟ به چه نتايجي دست يافته ايم

هـا و مصـاحبه بـا مـديران برنامـه و       ها، نظرسنجي بررسي گزارشيافته ها: 

هاي مهم در تأثيرگذاري اين برنامـه عبارتنـد    گروه متمركز نشان داد كه تم

حضور اساتيد برجسته و صاحب نام، جو مثبـت   و كاربردي،مطالب كوتاه  :از

نقد شدن و نقد كردن فراگير محوري، ايجاد زمينـه الزم    آور، تجربه و نشاط

جهت پـايش آمـوزش دسـتياران در كسـب توانمنـدي الزم در دوره هـاي       

تخصصي و اصالح محيط آموزشي آموزش باليني است. عواملي چون مطالب 

هماهنگي مسئولين در ارائه برنامه نيـز از مشـكالت   عدم  و مشكل و تئوري

 مهم بوده كه به تدريج سعي در رفع اين مشكل شده است.

هاي فـوق در   وشبا توجه به نتايج به دست آمده از رنتيجه گيري:  بحث و

مشـكالت و  گرچـه ايـن روش   گيـري كـرد كـه     توان نتيجـه  اين مطالعه مي

ته است بر عملكرد آتي دستياران هايي داشته است اما به خوبي توانس ضعف

است آموزش در اين حيطه هترهاي پزشكي نيز ب دانشكده تأثير داشته باشد.

ــوعي   را نــه بــه مثابــه هزينــه ســازماني، بلكــه جــزو وظــايف ســازماني و ن

گذاري در جهت ارتقاء آموزش علوم پزشكي و توسـعه پايـدار تلقـي     سرمايه

 كنند.

 ي، دانشـگاه علـوم پزشـك   يآموزشـ   برنامهبرنامه،  يابيارزشكلمات كليدي: 

 ياريدست، آموزش رازيش
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در سامانه  دياسات يابيارزش يها فرم يبازنگر و يطراح

رشته  يعلم ئتيه ياعضا يبرا يكيالكترون يابيارزش

 زيتبر يداروساز

فاطمه  ،يمحبوب نعمت ،رود وهيحمزه م ميمر ،*ياثيغ يمعصومه صادق

 ياثيغ يصادق

 زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

sadeghigeuaci@gmail.com 

 و اساسـي در ارتقـاء آمـوزش مـي باشـد      ارزشـيابي يكـي از اركـان   مقدمه:

م آمـوزش عـالي   هاي نظا از جمله دغدغه آموزشارزشيابي اساتيد در فرايند 

 آنهـا كـه در   روند جهت ارزشيابي به كار مي ييها باشد. در اين راستا فرم مي

هـاي خـاص هـر     ارزشيابي مرتبط با آمـوزش  سؤاالتكلي،  سؤاالتعالوه بر

هـاي   رشته نيز بايد گنجانده شود تا نتايج بهينه گردد. در اين مطالعـه فـرم  

 مورد بازنگري قرار گرفته اند. ارزشيابي اساتيد، در رابطه با رشته داروسازي

هاي اختصاصـي ارزشـيابي اسـاتيد بـراي      به منظور طراحي فرمروش كار: 

هـا در ارزشـيابي الكترونيكـي، دفتـر      رشته داروسازي و بكارگيري اين فـرم 

هـاي   توسعه آموزش دانشكده داروسازي تبريـز بـا دعـوت از اسـاتيد گـروه     

ـ      آموزشي از بين فرم رم مـورد نيـاز داروسـازي را    هـاي وزارتـي پـنج نـوع ف

هـاي   طور جداگانه مورد بررسي و تبـادل نظـر قـرار داد. فـرم    ه استخراج و ب

مربوط به كارآموزي در عرصه و كارآموزي بـاليني بـراي بررسـي تخصصـي     

و جمـع   اتهاي مربوطه فرستاده شدند. پس از دريافـت نظـر   بيشتر به گروه

 هاي نهايي طراحي گرديدند. بندي آرا، فرم

هاي  ها، حيطه فرم سؤاالتهاي جديد چهار عامل كلي نوع  در فرمافته ها: ي

مورد بررسي قرار گرفتند. دو مورد  سؤاالتارزيابي، نحوه امتياز دهي و وزن 

ـ  نحوه امتياز دهي و وزن سوال در مقايسه با فرم طـور كامـل   ه هاي وزارتي ب

تر  ي هر استاد دقيقنتيجه ارزشياباحتماالً تغيير داده شدند كه بدين ترتيب 

تر محاسبه مي گردد. جهـت محاسـبه دقيـق نمـره اسـتاد، بـه جـاي         و منصفانه

نظـر   در 20تـا   10اي امتيـاز دهـي بصـورت عـددي و از      امتيازدهي چهارگزينه

هاي جديد طراحي شده دروس نظري، دروس عملـي و دروس   گرفته شد. در فرم
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رديدنـد. در بخـش مربـوط بـه     سوال طراحي گ 12و  13، 16باليني به ترتيب با 

 سوال تغيير يافت. 9به  سوال 8فرم اين ارزشيابي از  ارزشيابي همكاران

هـاي جديـد    كـه فـرم   رسد با توجه به اين به نظر مي نتيجه گيري: بحث و

متناسب با اهداف آموزشي رشته داروسازي طراحي شده اسـت، بكـارگيري   

ارتقـاء آموزشـي رشـته     آن در ارزشيابي اسـاتيد ايـن رشـته مـي توانـد در     

هاي جديد پس از تاييد و اخذ  كه فرم داروسازي مفيد باشد. با عنايت به اين

مجوز از مركز مطالعات و توسعه آمـوزش پزشـكي دانشـگاه علـوم پزشـكي      

تبريز مورد استفاده قرار خواهد گرفت، پس از اجراي پايلوت و ارزيابي نتايج 

اضـر مـي توانـد بـه عنـوان فـرم       آن در دانشكده داروسازي تبريز، طـرح ح 

ي داروسازي در سطح كشوري مورد ها دانشكدهارزشيابي استاندارد در ساير 

 استفاده قرار گيرد.

 يابيارزش يها فرم ،ي، داروسازيعلم اتيه ي، اعضايابيارزشكلمات كليدي: 
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 تيموفق ينيب شيآزمون پره بورد در پ ييروا يبررس

مازندران در آزمون  يپزشك دانشگاه علوم ارانيدست

 1392و  1391 يها بورد در سال

 پور يعباس عل ،انيبينرگس حب

 مازندران يدانشگاه علوم پزشك

در ايران گواهينامه تخصص تنها براي كساني كه حداقل نمـرات را  مقدمه: 

مون پره بورد كسب نمـوده  در ارزيابي درون بخشي سال آخر دستياري و آز

هـاي   ي مالكـي آزمـون  يشود. هدف اين مطالعه سنجش روا مي باشند،صادر

 ارزيابي درون بخشي و پره بورد براي آزمون بورد تخصصي مي باشد.

تـا   1387هـاي   وضعيت تحصيلي كوهـورت دسـتياران در سـال   روش كار: 

ت در امتحان بـورد تخصصـي شـرك    1392و  1391هاي  كه در سال 1389

كرده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. متغيرهاي پيش بينـي كننـده شـامل    

نمره ارزيابي درون بخشـي و آزمـون پـره بـورد متغيـر پيامـد نيـز نمـرات         

هاي كتبي و شفاهي بورد تخصصي بود. ضريب همبستگي اسـپيرمن   آزمون

 و آناليز رگرسيون خطي براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي مذكور و كنترل 

 غيرهاي سن، جنس و سال، مورد استفاده قرار گرفت.مت

و  34، 1392و  1391هـاي   ترتيب در سـال ه نفر دستيار ب 37از يافته ها: 

نفر در امتحان شفاهي بورد شـركت   28و  25نفر در آزمون كتبي بورد،  36

موفق به اخـذ دانشـنامه بـورد     %) نفر نيز9/64( 24%) و 3/58( 21نموده و 

، آزمون كتبي بورد قويترين همبستگي را 1391در سال  تخصصي شده اند.

) داشت =55/0r) و سپس ارزيابي درون بخشي (=59/0rبا آزمون پره بورد (

) همبسـتگي داشـت.   =42/0rو آزمون بورد شفاهي فقط با آزمون پره بورد (

ترين همبستگي را با آزمون پـره  نيز، آزمون كتبي بورد قوي 1392در سال 

) =54/0r) و آزمون بورد شفاهي فقـط بـا آزمـون پـره بـورد (     =56/0rبورد (

همبستگي داشت. در آناليز چند متغيره مشخص شد كه نمـره كتبـي پـره    

) ارتباط مسـتقيمي بـا   =294/0B) و ارزيابي درون بخشي (=574/0Bبورد (

نمره كتبي بورد داشته و در ضمن ميانگين نمـره در رشـته هـاي كودكـان     

)25/15B=ــ ــي (=87/8Bومي ()، جراحــي عم ــان =04/14B) و داخل ) از زن

) نيـز ارتبـاط   =412/0B). نمـره كتبـي پـره بـورد (    =76/0R2باالتر اسـت ( 

مستقيمي با نمره شفاهي بورد داشته و ميـانگين نمـره در رشـته جراحـي     

)78/26B=)64/0) از رشته زنان باالتر استR2=.( 

ـ  نتيجه گيري:  بحث و ورد و ارزيـابي  هرچند كه در كل، نمره كتبي پـره ب

قوي براي امتحان كتبي بورد مي  درون بخشي يك پيش بيني كننده نسبتاً

باشد ولي اين رابطه در رشته هاي مختلف دستياري متفاوت است. در ايـن  

مطالعه ارزيابي درون بخشي يك پيش بيني كننده خوب براي نمره شفاهي 

هـاي   در آزمـون  بورد نبوده است. نتايج اين مطالعـه، نيـاز بـه تجديـد نظـر     

 بورد و ارزيابي درون بخشي در بعضي از رشته ها را به سياست گذاران پره

 آموزش پزشكي توصيه مي نمايد. 

ـ آزمون بورد، آزمون پره بورد، رواكلمات كليدي:  هـاي   ، آزمـون يمالكـ  يي

 علوم پزشكي، دستياران پزشكي
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بر ميزان  مختلف آموزشي يها روش ريارزيابي تاث

مينور از ديدگاه  هاي ماژور و يادگيري در بخش

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  النيالتحص فارغ

 1392شيراز

نشاط  هيراض ،يشهال دشت ،يعيمهسا سم ،پور يعلالهام  ،*يمنصور مسجد

 يلنكران يرضا باقر يعل ،آور

 رازيش يعلوم پزشك دانشگاه

mansoormasjedi@yahoo.com 

آموزش باليني فرايندي است كه در آن دانشـجويان بـا حضـور بـر     مقدمه: 

صورت تدريجي تجربياتي كسب نموده و ذهـن خـود را بـا    ه بالين بيمار و ب

استدالت منطقي كسـب شـده بـراي حـل مشـكالت      استفاده از تجربيات و 

انتخاب روش آموزشي مناسـب يكـي از    در اين راستابيمار آماده مي سازند،

 هاي آموزش مي باشد ترين قسمت مهم

هاي مختلف آموزشي بـر ميـزان    هدف از پژوهش حاضر، ارزيابي تاثير روش

 .بودهاي ماژور ومينور  يادگيري دانشجويان پزشكي در بخش

ــا ــيف  ر: روش ك ــه توص ــن مطالع ــرات   -يدر اي ــي، نظ ــر از  82تحليل نف

 نامهلوم پزشكي شيراز در قالب يك پرسشالتحصيالن پزشكي دانشگاه ع فارغ

آوري  جمـع  سوالي كه هر سـوال مربـوط بـه يـك روش آموزشـي بـود،       10

ضـايتمندي  هاي مختلف آموزشي بـه صـورت طيفـي از ر    گرديد. تاثير روش

ي مربوطـه پـس از   هـا  دادهي) ارزيـابي گرديـد.  ا (مقياس ليكرت پنج گزينـه 

هـا   آوري داده ابـزار جمـع   گرديـد.  SPSS18كدبندي وارد نرم افـزار آمـاري   

 يتوسط اعضا آن كه روايي صوري و محتوايياي بود  ساخته پرسشنامه محقق

 .تاييد شد% 80هيات علمي و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ باالي

 ،صد محاسبه گرديدصورت دره آيتم بر يادگيري ب ميزان تاثير هريافته ها: 

هـاي مختلـف آموزشـي بـا اطالعـات دمـوگرافي بـا         همچنين ارتبـاط روش 
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استفاده از آزمون مجذور كاي و آزمون اسپيرمن مورد سنجش قـرار گرفـت   

داري بين جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزنـدان، سـهميه    كه رابطه معني

ــا روش ــدل ب ــ ورودي و مع ــاي مختل ــد  ه ــد.از دي ــاهده ش ــي مش ف آموزش

دانشجويان پزشكي مطالعـه فـردي و درمانگـاه سـرپايي بيشـترين تـاثير و       

 .جلسات ژورنال كالب كمتـرين تـاثير را در يـادگيري دانشـجويان داشـتند     

همچنـين تـاثير درمانگـاه سـرپايي در      وتاثير گراند راند در يادگيري زنـان  

. تـاثير جلسـات مورتـاليتي و    بوديادگيري دانشجويان با سهميه آزاد بيشتر 

 هاي آموزشي دانشجويي و مطالعه فردي بـر يـادگيري   موربيديتي، كنفرانس

 .بودبيشتر داشتند دانشجوياني كه معدل باالتري 

توصيه مي گردد كـه مـديران    با توجه به اين مطالعهنتيجه گيري:  بحث و

ه هاي آموزشي را در و برنامه ريزان آموزشي دانشگاه، محتوا و نوع ارائه برنام

هـاي مختلـف آموزشـي بـر ميـزان       هاي مزبور با توجه به تـاثير روش  بخش

  يادگيري مدنظر قرار دهند.

هـاي   آمـوزش  ،يپزشـك  انيدانشـجو  ،يآموزشـ  يهـا  روشكلمات كليدي: 

 باليني

2000 – 1A 

بررسي عملكرد مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 موزشي( راد )پزشكي بر اساس نتايج رتبه بندي آ

 اكبر حقدوست يعل ،، نادر ممتازمنش1*فرنگيس شوقي شفق آريا

 درمان و مركزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت،-1

ه علوم دانشگا -3دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي  -2آموزش پزشكي

   پزشكي كرمان

 f.shoghi@gmail.com 

بنـدي   زيابي عملكرد موسسـات آموزشـي رتبـه   هاي ار يكي از روش مقدمه:

برخي از صاحبنظران رتبه بندي را به عنوان يك ابزار تضمين كيفيت  است.

. با اين وجود به علـت  خي ديگر اين موضوع را رد مي كنندشناسند و بر مي

زه رتبه بندي جزئي جدايي ناپذير از سيستم آموزش كاربردهاي فراوان، امرو

عالي شده است.يكي از معيارهاي مهم رتبه بندي آموزشـي ( راد )، توسـعه   

دار مسـئوليت   كه مراكز مطالعـات عهـده   كيفي آموزش بود و با توجه به اين

ـ    ها هستند، اصلي توسعه كيفي آموزش در دانشگاه عنـوان  ه عملكـرد آنهـا ب

رهاي توسعه كيفي انتخاب گرديده بود. لذا هـدف پـژوهش   يكي از زير معيا

حاضر بررسي عملكرد مراكز به عنوان معياري براي ارزيـابي توسـعه كيفـي    

 بود . 

انجام گرفـت.   1390اين مطالعه از نوع توصيفي بود كه در سال  روش كار:

هـاي اصـلي    مركز) بـود. فعاليـت   45جامعه پژوهش تمامي مراكز مطالعات (

تـدوين طـرح درس )،    ريـزي آموزشـي( عمـدتاً    العات شامل برنامهمراكز مط

هـا و ارزشـيابي اعضـاي     ي، تحليل آزمـون علم اتيه ياعضا يرشد و بالندگ

هيات علمي به عنوان معيارهاي اصلي عملكرد انتخاب گرديد. بـراي داوري  

به ترتيب از ضـعيف تـا كامـل اسـتفاده      3و2و1اي  از يك مقياس سه درجه

هاي انجام شده در  رشات مراكز ، عمدتاً كميت فعاليتوري گزاشد. مالك دا

هـا از نظـر تعـداد اعضـاي      هر قسمت با توجه به بزرگي و كوچكي دانشـگاه 

 هيات علمي بود.

نتايج پژوهش نشان داد ميانگين عملكرد مراكز مطالعات در مورد  يافته ها:

نـين ارائـه   تدوين طرح درس و ارائه بازخورد به اعضاي هيات علمي و همچ

، در )2اعضـاي هيـات علمـي در حـد متوسـط (     هاي آموزشي بـراي   كارگاه

) و در مـورد  7/1ها و ارائه بازخورد به اساتيد ضعيف ( خصوص تحليل آزمون

در ايـن بـين فقـط دو     .)  بوده اسـت 6/2ارزشيابي اساتيد باالتر از متوسط (

كسـب كردنـد و   دانشگاه در تمامي محورهاي مورد ارزيابي امتياز كامـل را  

هاي بـاال قـرار گرفتـه بودنـد، در بخـش       ها نيز كه در رتبه برخي از دانشگاه

 ها در حد متوسط بودند. تحليل آزمون

توان نتيجـه گرفـت كـه     با توجه به نتايج مطالعه ميبحث و نتيجه گيري: 

هايي در ابعاد مختلف توسـعه كيفـي توسـط مراكـز      اگرچه تاكنون پيشرفت

هـا حاصـل شـده     آموزش علوم پزشكي در سطح دانشـگاه مطالعات و توسعه 

است ولي براي پاسخگويي به نيازهاي در حـال تحـول و همگـام شـدن بـا      

هـاي نـوآوري    عنوان كـانون ه هاي علم آموزش پزشكي مراكز مطالعات ب تازه

عهده دارند و بايد با ارتقاي مستمر خـود بتواننـد   ه رسالتي بسيار سنگيني ب

به  ها باشند. مضافاً هاي آموزشي در دانشگاه ت و نوآوريموتور محركه تغييرا

پائين است و قـادر   هاي تعدادي از مراكز در سطح نسبتاً كه هنوز فعاليت اين

به تحقق اهداف پايه نيز نيستند. بدون شك مراكز براي ايفاي نقش خود بـا  

هـا و   هـاي زيـادي مواجـه هسـتند و قطعـا اعـالم سياسـت        موانع و چـالش 

هاي تحولي از طرف ستاد، داشتن برنامه راهبـردي شـفاف و حمايـت     برنامه

 ه دشوار راهگشا خواهد بود. ها در اين را مسئولين ارشد ستاد و دانشگاه

 بندي آموزشي، علوم پزشكي، ارتقاي كيفيت، مركز رتبه كلمات كليدي:

  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 

2001 – 1A 

ز مطالعات و توسعه آموزش عملكرد گذشته و آينده مراك

 ها و راهكارها پزشكي: چالش

، 2، نادر ممتازمنش1، رضا دهنويه1، مژگان امامي1* دوستعلي اكبر حق

 1سين مهرالحسني، محمد ح3فرنگيس شوقي شفق آريا

f.shoghi@gmail.com 

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي  -2انشگاه علوم پزشكي كرمان د -1

درمان و  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت، -3

 آموزش پزشكي 

هدف اصلي آموزش علوم پزشكي، تربيت پرسنلي توانمند و مقدمه: 

ايسته جهت حفظ و ارتقاي سالمت جامعه است. در اين راستا، مراكز ش

سازي و ارزيابي از  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي براي زمينه

اند. لذا با توجه به ضرورت وجود  كيفيت آموزش ارائه شده تاسيس شده

ها و ارائه راهكارهايي  اين مراكز، پژوهش حاضر با هدف بررسي چالش

 عملكرد مراكز طراحي شد. جهت بهبود
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 1392 سال نوع كاربردي و كيفي بود كه در از مطالعه اينروش كار: 

مسئولين مراكز  نفر از 159پژوهش،  مورد جامعه صورت پذيرفت.

 هاي علوم پزشكي كشور بود كه مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه

ست نشنشست تخصصي ( 6پانل،  3در يك همايش دو روزه در قالب 

ا و دفاتر ه انديشي مديران مراكز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه هم

هاي آموزشي،  هاي پزشكي و بيمارستان توسعه آموزش دانشكده

هاي پرستاري  هاي داروسازي، دانشكده هاي دندانپزشكي، دانشكده دانشكده

هاي بهداشت،  ها (دانشكده و مامايي و دفاتر توسعه آموزش ساير دانشكده

. سخنراني شركت داشتند 3) و اپزشكي و مديريت و اطالع رسانيپير

 ها براساس روش تحليل چارچوبي انجام پذيرفت. تحليل داده

و توسعه آموزش  استقرار صحيح مراكز مطالعات  در زمينهيافته ها: 

چالش  18چالش اصلي و  7هاي علوم پزشكي كشور،  پزشكي در دانشگاه

ها مرتبط با سياستگذاري،  رين چالشفرعي شناسايي گرديد كه بيشت

هاي اين مطالعه،  ارتباطات و دانش بود. به عبارت ديگر، براساس يافته

هايي در مراكز  ضعف حاكميت و رهبري آموزشي باعث بروز چالش

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي شده است. در چارچوب حاكميت 

ظارت و ارزيابي و تگذاري، نو رهبري آموزشي، مولفه هايي چون سياس

هاي زمينه ساز اجرا همچون ساختار، نيروي انساني و فرآيندها  مولفه

هاي  شناسايي گرديد كه ارتباط بين سياستگذاري، نظارت و مولفه

زيرمجموعه از طريق دو مولفه كليدي مديريت دانش و ارتباطات تعريف 

 شده است.

شدن از جايگاه  مراكز مورد مطالعه به دليل دوربحث و نتيجه گيري: 

اصلي حاكميتي و حمايت طلبي جهت تضمين و ارتقاي كيفيت آموزشي، 

ادغام آموزش و ارائه دچار چالش شده است كه تحت تاثير سه روند 

خدمت، خصوصي سازي خدمات، عدم شفافيت تعامالت بخش دولتي و 

در ست. اخصوصي و همچنين تغييرات مديريتي و سياسي، قرار داشته 

ز است كه نقش حاكميتي و رهبري آموزشي و حمايت طلبي نتيجه نيا

ده و مديريت گيري به درستي ايفا ش ها و مراكز تصميم بين كليه دستگاه

سازي در زمينه ارتقا و تضمين كيفيت آموزش  دانش قوي جهت گفتمان

 در سطح كالن و دانشگاهي ايجاد شود.

طالعات و توسـعه  ارتقاي سالمت، آموزش، كيفيت، مراكز مكلمات كليدي: 

 آموزش علوم پزشكي

 

2003 – 1A 

 يط يمطهر ديشه يآموزش جشنواره جامع يابيارزش

 پيس يابيارزش يالگو بر يمبتن گذشته دوره شش

 ،3*نيمت يكرم بهزاد ، 2بندپي محسني انوشيروان ،1ينيحس اهللا نصر ديس

 3انيليجل فرزاد ،5جهيعلو ييرزايم يمهد ،4حسيني علي سيد

دانشگاه  -2 پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش يمعاونت آموزش -1

 مانشاهكردانشگاه علوم پزشكي  -3 تهران شهيد بهشتيعلوم پزشكي 

تربيت مدرس دانشگاه  -5تهران  توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -4

 تهران

bkm_1344@kums.ac.ir 

كيفيت آموزش يكي از اهداف اساسي و استراتژيك آموزش  ءارتقا :مقدمه

كشور راه كارهاي متعددي از اين راستا در در . ايران استو عالي در جهان 

به منظور قدرداني ، آموزشي شهيد مطهريساليانه جشنواره برگزاري  جمله

آموزشي، تدوين ي فرآيندهاو  ها ابداع رويهو توسعه ، از فرآيندهاي آموزشي

ارائه گرديد. با سنجش و اعتبار بخشي فرآيندهاي آموزشي  ياستانداردها

، لذا اهميت ارزشيابي آنبه برگزاري شش سال متمادي جشنواره و توجه 

 يط يمطهر ديشه يآموزش جشنواره جامع يابيارزش با هدفمطالعه حاضر 

 انجام گرفت. پيس يابيارزش يالگو بر يمبتن گذشته دوره شش

نفر از  473به صورت توصيفي مقطعي در ميان اين مطالعه  :كارروش 

اعضاء هيئت علمي شامل معاونان و مديران آموزشي، مديران و اعضاء 

ي، اعضاء كميته علمي و هيئت علمي مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشك

 42اعضاء هيئت علمي شركت كنندگان در جشنواره شهيد مطهري از 

دو آوري اطالعات  ابزار جمعدانشگاه علوم پزشكي كل كشور انجام گرفت. 

ي و ارزشيابي جشنواره آموزشي شهيد مطهري مبتني بر ا نهيزمپرسشنامه 

ه به صورت خود ي الگوي سيپ با روايي و پايايي معتبر بود كها سازه

پس از  ها دادهگزارشي توسط شركت كنندگان طي دو ماه تكميل گرديد. 

با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي در سطح  SPSS-20ورود به نرم افزار 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 05/0معناداري 

) معاون آموزشي % 3/6نفر ( 30از ميان شركت كنندگان : ها افتهي

) مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، % 6/7نفر ( 36،  دانشگاه

 تهيكمعضو  )% 1/6نفر ( 29ي، دانشگاه تهيكم) عضو % 2/56نفر ( 226

نفر  264و  جشنواره در حضور سابقه) داراي % 5/27نفر ( 343ي، كشور

داشتند. بيشترين امتياز  مشاركت يكشور برتر نديفرآ ديتول در) % 8/55(

، منابع و نهيزم شيپي فرآيند، ها طهيحه ترتيب مربوط به كسب شده ب

به شكل معناداري  برتر نديفرآ ديتولنتايج بود. افراد مشاركت كننده در 

ارزشيابي كردند. همچنين ميان  تر مناسبچگونگي برگزاري جشنواره را 

 مدل همبستگي معنادار و مستقيمي وجود داشت.  طهيحچهار 

ي مطالعه در ارزشيابي و ها افتهتوجه به يبا نتيجه گيري: بحث و 

نحوه برگزاري جشنواره را  توان يمي مدل، به صراحت ها طهيحهمبستگي 

مناسب دانست و علت اصلي ارزشيابي ضعيف در حيطه نتايج را مشكالت 

 ي پيش زمينه و منابع مرتبط دانست.ها طهيحموجود در 

يابي، اعضاء هيئت جشنواره آموزشي شهيد مطهري، ارزشكليدي:  كلمات

 علمي، مدل ارزشيابي سيپ.
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يادگيري مبتني  آزمون يواجرا يدر طراح زيتبر هبتجر

 يو مال يادار يها مهارت يكارآموز يبرابر سناريو 

 يخدمات بهداشت تيريرشته مد انيدانشجو
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 زاده يقل ومهمعص ،يمانيمحمدرضا نر، *يجنت يعل

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

Janati1382@gmail.com 

مبتني بر سناريو روشي با هدف ارتقاء يادگيري عميق در  يادگيريمقدمه: 

جبـور بـه در نظــر گـرفتن طيــف    هـاي واقعــي اسـت و فراگيــران م   محـيط 

آنچـه را كـه در   تصميم گيري و بررسي نتايج و سپس اي از عوامل،  گسترده

هاي اداري و مالي  هاي واقعي ياد گرفته اند، هستند.كارآموزي مهارت محيط

هـاي   در دانشجويان رشته مـديريت خـدمات بهداشـتي درمـاني در محـيط     

ــارآموزان    ــردد و طــي آن ك ــي گ ــه م ــالي سيســتم ســالمت ارائ اداري و م

هـا از   تهاي مربوطه را ياد مي گيرند. بـراي ارزيـابي ايـن نـوع مهـار      مهارت

ت كـه تعـداد   استفاده مي گردد ولي شواهد حاكي از اين اسـ  OSFEآزمون 

 OSFEبـا آزمـون    مالي -اداري  هاي ، ارزيابي مهارتبيشماري از دانشجويان

 ،اين مطالعه به عنوان اولـين تجربـه  دانند.  را با اضطراب و استرس همراه مي

جويان رشته مـديريت  هاي اداري و مالي دانش براي ارزيابي كارآموزي مهارت

 خدمات بهداشتي انجام گرفت.

ــار:  ــال روش ك ــان  1392در س ــديريت و   مربي ــكده م ــارآموزي دانش ك

رساني پزشكي با تشكيل جلسات متعدد و مـرور منـابع علمـي، روش     اطالع

هاي  را جهت ارزيابي پايان دوره كارآموزي مهارت يادگيري مبتني بر سناريو

 10سـناريو   6ه را در تعداد سناريوهاي مربوط اداري و مالي انتخاب نموده و

، تامين اعتبار و هزينه، عقـد قـرارداد   اي شامل سناريوهاي فرايندهاي دقيقه

حكم كارگزيني، مكاتبات اداري، اسناد هزينه و تنظيم صورتجلسـه طراحـي   

نفر از دانشجوياني كه ايـن كـارآموزي را    29كردند و طي يك جلسه تعداد 

يـادگيري  ش آشنا شده و متعاقب اتمام كارآموزي با روش داشتند با اين رو

 ارزيابي گرديدند. مبتني بر سناريو

يافته ها نشان داد كه دانشجويان از مناسب بودن محتواي علمـي  يافته ها: 

هاي اداري و مالي بسـيار راضـي    توانايي آزمون در ارزيابي مهارت واالت سؤ

ر توانسته ميزان هاي ديگ ه آزمونبوده و معتقد بودند كه اين آزمون نسبت ب

دانشجويان را به مراتب كاهش دهد. در مجمـوع ميـزان   اضطراب و استرس 

 رضايت از اين ارزيابي متوسط به باال بود.

نتايج نشان داد كه طراحي و اجراي مناسب اين نوع نتيجه گيري:  بحث و

نـد  توا ارزيابي موجب رضايتمندي بسيار خوبي در دانشـجويان شـده و مـي   

خـدمات   اي اداري و مـالي دانشـجويان مـديرت   هـ  جهت سـنجش مهـارت  

 بهداشتي درماني بكار رود.

ـ ، ارزيو مـال  يادار يهـا  مهارت يموزآكاركلمات كليدي:  يـادگيري  ، يابي

 مبتني بر سناريو
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با  انيدانشجو يعمل يها سنجش مهارت نمرات سهيمقا

 ستيو چك ل يلك ينمره ده يابيابزار ارز دواستفاده از 

در دانشگاه علوم  يكارورز شيپ يدر آزمون آسك

 رازيش يپزشك

 ينرگس واثق ،ينيينا زادهيمهوش عل ،*ينيحس ميمر

  رازيش يعلوم پزشك دانشگاه

hoseineem@sums.ac.ir 

 آوري اطالعات جهـت تعيـين تحقـق    معدي براي جــارزيابي فرآين مقدمه:

اي طراحـي   هداف آموزشي و بهبود كيفيت آموزش. ارزيابي بايـد بـه گونـه   ا

هـاي واقعـي يـا شـبيه      اي دانشجويان در محـيط ه گردد تا بتواند شايستگي

سازي شده را مورد سنجش قرار دهد. مطالعه حاضر با هـدف بهبـود شـيوه    

گيـري   عملكـردي، جهـت انـدازه    هاي ارزيابي دانشجويان پزشكي در آزمون

 اي انجام شده است. هاي فرد در ارائه وظايف حرفه توانايي

مـورد   كه نمونـه  تحليلي بود –اين پژوهش يك مطالعه توصيفي روش كار:

نفر از دانشجويان سال ششم پزشـكي، ورودي بهمـن    91 آن شامل مطالعه

دانشـجويان  نفـر از   28شـيراز و  نفر از دانشجويان علـوم پزشـكي    63( 86

الملل كيش) بودند كه قبل از ورود به دوره كـارآموزي و هـم زمـان بـا      بين

بـا سـاختار عينـي (آسـكي)      آزمون جامع پيش كارورزي در آزمون بـاليني 

هـاي بـاليني    دقيقه اي از نظر شايسـتگي  5ايستگاه  20شركت كردند و در 

ح مورد سنجش قرار گرفتند. اهداف سـنجش در ايـن آزمـون شـامل سـطو     

حركتي بـود. دانشـجويان از نظـر     –باالي حيطه شناختي، نگرشي و رواني 

ل، انجـام معاينـه   ، اخذ شـرح حـا  وي نحوه برقراري ارتباط با بيمار و همراه

هـاي مختلـف بـدن، تفسـير و بررسـي يافتـه هـاي آزمايشـگاهي و          قسمت

مـورد بررسـي   احياي قلبي تنفسي  و قضاوت بالينيتشخيص و  راديولوژي،

ــين ايســتگاهقــرار  ــد. در ب ــي  4 ،هــا گرفتن ايســتگاه ســنجش مهــارت عمل

ــاي  (ايســتگاه ــرد دان 12 و 8 و 4 و 2ه ــد و عملك ــاب گردي ــجويان ) انتخ ش

دهي كلي و چك ليست توسط ممـتحن مـورد    همزمان به هر دو روش نمره

 ارزيابي قرار گرفت. 

هـاي   ملكرد دانشجويان با توجـه بـه آيـتم   در ارزيابي به روش چك ليست ع

 محاسبه شده 10ها نمره كل  ت آيتمو پس از جمع نمرا دمختلف ارزيابي ش

دهي كلي، عملكرد كلي دانشجويان بـا توجـه بـه     و در ارزيابي به روش نمره

 10امتيازي ليكرت داده شده و سپس اين نمـره نيـز بـر اسـاس      9مقياس 

 محاسبه گرديد.  

عه حاضر بيانگر ارتبـاط  ، نتايج مطالها دادهپس از تجزيه و تحليل يافته ها: 

ـ >05/0P(پي وليـو كمتـر از    دار معني ين دو شـيوه ارزشـيابي بـه روش    ) ب

شـكي، بيهوشـي)   ايستگاه (ريه، روانپز 3چك ليست در هر و  دهي كلي نمره

. همچنين ميانگين نمرات ارزيابي با چـك ليسـت در   باشد آزمون آسكي مي

 بيشتر از نمره كلي بود. 12و  8 هاي هاستگا

يكي از مهمترين جنبه هاي آموزش باليني، سنجش  نتيجه گيري: وبحث 

اي دانشجويان پزشكي است. با  هاي حرفه دقيق و ارزشيابي عيني شايستگي

اي از  نـي (آسـكي) طيـف گسـترده    استفاده از آزمون باليني بـا سـاختار عي  

 هاي تكنيكي و پايه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و استفاده از ابزارهاي تمهار

دهـي كلـي جهـت ارزيـابي      گيري مانند چك ليسـت و نمـره   متفاوت اندازه

 دانشجويان روايي آزمون را باال مي برد.
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

، ارزيـابي  سـت ي، چـك ل يكلـ  ينمـره دهـ   ،يآزمون آسـك كلمات كليدي: 

 هاي باليني مهارت
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 88سال برگزارشده درآسكي  آزمون يهمبستگ يبررس

 يليدل فارغ التحصو مع يكارورز شيبا نمره پ 92 و

 جهرم يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 ،يزاهد هيراض ،يعاطفه كرم زاده جهرم ،*يوسمه جان ياحمدعباس 

 انيعرفان دهيسع

 جهرم  يعلوم پزشك دانشگاه

aav1365@gmail.com 

 Objectiveش (هـاي فرآينـد آموزشـي رو    ارزيـابي  يكي ازموثرترينمقدمه:

Structured Clinical Examination (OSCE .اين آزمون طيف وسيعي  است

در دانشـجويان  هـاي تجربـي    موقعيـت  در اساسـي را  هاي فنـي و  مهارت از

 مي نمايد. ارزيابيپزشكي 

  شده در آزمون آسكي برگزاربررسي همبستگي  لذا هدف مطالعههدف: 

التحصــيلي  كــارورزي و معــدل فــارغ ، بــا نمــره پــيش1392 و 1388 ســال

 .پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم است دانشجويان

دانشـجوي   60كه  ش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي استپژوه روش كار:

ــند.    ــي باشـ ــكي مـ ــارورز پزشـ ــجوي ورودي  15كـ ــر دانشـ  45و 81نفـ

 و 1388بودنـد كـه بـه ترتيـب درآزمـون سـال       85دينفرازدانشـجويان ورو 

از پايـــان بخـــش   88 درآزمـــون ســـؤاالت شـــركت نمودنـــد. 1392

از بخـش هـاي اطفـال، زنـان، داخلـي،       92 آزمـون  در سوال) و10جراحي(

سوال) بود. ارزيابي براساس چك ليست هاي ازپيش 12جراحي و بهداشت (

آسكي با نمره  طراحي شده صورت پذيرفت. جهت بررسي همبستگي آزمون

پيش كارورزي و معـدل فـارغ التحصـيلي دانشـجويان از آزمـون پيرسـون       

 20نسـخه   SPSS نتايج در نهايت بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     استفاده گرديد.

 موردتجزيه وتحليل آماري قرار گرفت.

نمـره پـيش    ميـانگين معـدل و   كه نتايج به دست آمده نشان داديافته ها: 

 9/135±3/19 و 7/15±.8/0به ترتيب  ،1381 وروديكارورزي دانشجويان 

 .بـود  9/131±1/15 و2/16±/9بـه ترتيـب   ، 1385يان ورودي و در دانشجو

ــجويان ورودي  ــدل دانش ــه مع ــي 1385 ك ــتالف معن ــا اخ ــاالتر ب از  داري ب

) و نمـــره پـــيش كـــارورزي >001/0P( بـــود 1381دانشـــجويان ورودي 

تالف از نظـر آمــاري  اخـ بـود ولـي ايـن     1381كمتـر از  1385دانشـجويان  

بين نمره آزمون آسكي با معدل همبستگي مستقيمي وجـود  . دار نبود معني

) ولي با نمره پـيش كـارورزي همبسـتگي خطـي،     =4/0P=  ،1/0 rنداشت (

ضـريب همبسـتگي    )=02/0P= ،3/0 r(مستقيم و معني داري وجود داشت

 443/0و. 622/0نمرات آسكي با معدل و آزمون پيش كارورزي بـه ترتيـب.  

 بود.

كـه نشـان دهنـده     با توجه به نتايج مطالعـه حاضـر   نتيجه گيري: بحث و

التحصـيلي   عـدم ارتبـاط معـدل فـارغ     همبستگي نمـره پـيش كـارورزي و   

توان ايـن گونـه اسـتنباط     مي دانشجويان درنتيجه آزمون آسكي بوده است،

 كه عواملي همچون وجود فاصـله بـين مهـارت نظـري وعملـي، وجـود       كرد

زمـون آسـكي ممكـن اسـت بـر عـدم       رس و عـدم تجربـه شـركت در آ   است

 .باشدسازي مهارت نظري در آزمون آسكي تاثير گذار  پياده

ـ  ،يآسـك  آزمـون  ،ينيبـال  يابيارزكلمات كليدي:  ، معـدل  يكـارورز  شيپ

 يليالتحص فارغ
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 سيرفا پرسشنامه ييايو پا ييروا تعيينو  يطراح

 بر شواهد يتار آموزش مبتنو رف يمربوط به نگرش، آگاه

  يمرتض ،ياثيغ يمعصومه صادق ،*ياثيغ يفاطمه صادق

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

ghyassif@tbzmed.ac.ir 

هاي مؤثر آموزشي در  امروزه آموزش مبتني بر شواهد يكي از روشمقدمه: 

از ايـن رو   ،مفهومي نو در ايران تلقي مي شـود  اما جهان معرفي شده است،

رسد در گام نخست، طراحي ابزار معتبر بـراي ارزيـابي آگـاهي و     به نظر مي

نگرش مخاطبان ضروري است. با عنايت به عـدم وجـود چنـين ابـزاري در     

 ن روايـي و پايـايي پرسشـنامه   يـي ايران، هدف از اين مطالعـه طراحـي و تع  

 آگاهي و رفتار آموزش مبتني بر شواهد است. مربوط به نگرش، يفارس

هـاي مشـابه و سـاير مطالعـات      با انتخاب و بررسـي پرسشـنامه  روش كار: 

سـوال   36اي، پرسشنامه نهايي شـامل   مرتبط توسط گروه متخصصان حرفه

بسته با معيار ارزيابي ليكرت طراحي گرديد. سپس در يك مطالعه مقطعي، 

ادفي توسط اعضاي هيئت علمي تكميـل  صورت تصه پرسشنامه ب 81تعداد 

شدند. براي سنجش روايي از شاخص روايي محتوا و براي سنجش پايايي از 

ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. اعتبار سازه با تحليـل عـاملي و ضـريب    

محاسـبه   SPSS16توسـط نـرم افـزار     پرسشـنامه همبستگي درون گروهي 

 گرديد.

و حـداقل   60/0 سـؤاالت آگـاهي، پايـايي   مربوط به  سؤاالتبراي يافته ها: 

مربـوط بـه    سؤاالتدست آمد. پايايي ه ب 73/0معادل روايي محتوا شاخص 

محاسـبه   68/0آن معـادل  روايي محتـوا  و حداقل شاخص  66/0نگرش نيز 

ــريب  ــد. ض ــز گردي ــي ني ــتگي درون گروه ــراي  همبس ــؤاالتب ــرش س  نگ

و حـداقل   73/0دست آمد. در مجموع، روايـي پرسشـنامه   ه ب 70/0–38/0

محاسبه شـد كـه نشـان دهنـده اعتبـار       81/0معادل روايي محتوا اخص ش

 پرسشنامه است.

دست آمده سـازگاري درونـي   ه ضريب آلفاي باالي بنتيجه گيري:  بحث و

دهـد. بـا توجـه بـه      را نشان مي سؤاالتو طراحي درست  ها قسمتمناسب 

وانــد بــه عنــوان ت بــاالي پرسشــنامه، ايــن پرسشــنامه مــيروايــي و پايــايي 

پرسشنامه معتبر فارسي در حيطه سنجش نگرش، آگاهي و رفتـار آمـوزش   

 مبتني بر شواهد در ايران بكار رود.

 ييايپا ،ييبر شواهد، پرسشنامه، روا يآموزش مبتنكلمات كليدي: 
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 يالزمه توسعه هدفمند آموزش پزشك نيسرزم شيآما

 رانيا ياسالم يدر جمهور

 ييايمحسن ض ريداميس ،*ييطباطبا مايش

 تهران يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

shtabatabai@yahoo.com 

بررسي و تحليل اهميت آمايش سـرزمين در  مطالعه به منظور  اينمقدمه: 

 در كشور صورت پذيرفته است.و آموزش پزشكي 

هـاي   وضـعيت موجـود و پيشـرفت    ،يا خانـه ابتكدر اين تحقيق روش كار: 

ي از هــا دادهآمـوزش پزشــكي در جمهــوري اســالمي ايـران بــا اســتفاده از   

وزارت بهداشت و نظام پزشكي كشـور   و تخصصي آموزش پزشكي دبيرخانه

سـي اهميـت آمـايش سـرزمين در     . سـپس بـه برر  مورد بررسي قرار گرفت

 بخش پرداخته شده است. هاي آينده و توسعه هدفمند اين ريزي برنامه

تعـداد  پزشكي، ي علوم ها دانشگاهسه دهه گذشته تعداد در طول يافته ها: 

 وين تعداد پزشـكان چنـد برابـر شـده اسـت.      ناعضاي هيئت علمي و همچ

فوق تخصصي پزشكي رشد چشم گيري داشته است.  هاي تخصصي و درمان

و برنامه درسي  هاي علمي دنيا كريكولوم همچنين مطابق با آخرين پيشرفت

 روزرساني شده است.اي برنامه ريزي آموزشي تدوين و به توسط كميسيون

آمـوزش پزشـكي كشـور در بهبـود     رسـد   به نظر مي نتيجه گيري: بحث و

هـاي تخصصـي    هاي سالمت جامعه موفق بوده است. توسـعه برنامـه   مراقبت

 مـوثر  ريزي شده و هدفمند باشد. آمايش سرزمين گـامي  پزشكي بايد برنامه

در توسعه هدفمند آموزش پزشكي است. توجه به سند آمـايش سـرزميني،   

تربيت دانشجو بر اساس هرم افزايشي نوع بيماري هـا در كشـور، توجـه بـه     

اسناد باالدستي از جمله سـند چشـم انـداز و نقشـه علمـي كشـور، توزيـع        

عادالنه نيروي انساني و بـومي سـازي آمـوزش پزشـكي بخـش ديگـري از       

 هاي آينده معاونت آموزشي است . برنامه

 رانيا ياسالم يجمهور ،يآموزش پزشك ن،يسرزم شيآماكلمات كليدي: 
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 يو فوق تخصص يتخصص يآموزش پزشك يدستاوردها

 رانيا ياسالم يدر جمهور

 فروش ميناصر س ،ييايمحسن ض ريداميس ،*ييطباطبا مايش

 تهران يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

shtabatabai@yahoo.com 

و بيماري مردم، از ط با سالمت ارتباعلوم پزشكي به سبب  آموزشمقدمه: 

ايران در سـال  ويژگي خاصي برخوردار است. پس از پيروزي انقالب اسالمي 

ساســي بــر فــراهم كــردن در راسـتاي تاكيــد اصــل ســي ام قـانون ا   1357

، عرصه آموزش پزشكي در سراسر صيالت عالي در حد خود كفايي كشورتح

كشور گسترده شد. در حال حاضر تربيـت نيروهـاي متخصـص پزشـكي در     

آموزش علـوم پزشـكي در جمهـوري اسـالمي ايـران، از رشـد چشـمگيري        

هـاي شـاياني كـه در زمينـه رشـد آمـوزش        برخوردار است. علي رغم تالش

، ولـي  رفتـه گ در كشـور صـورت  كي تخصصي در طول سه دهه گذشته پزش

سطوح  كمي آموزش پزشكي درمستند سازي جامعي از روند توسعه و رشد 

در نتيجـه، هـدف از ايـن    ، تخصصي و فوق تخصصي صـورت نگرفتـه اسـت   

تحقيق، توصيف و تحليل دقيق جزئيات دستاوردهاي كمي آموزش پزشكي 

 مي باشد . تخصصي و فوق تخصصي در ايران

گير آمـوزش پزشـكي    چشم هاي ي، پيشرفتا كتابخانهدر اين تحقيق روش كار: 

ي هـا  دادهتخصصي و فوق تخصصي در جمهـوري اسـالمي ايـران بـا اسـتفاده از      

دبيرخانه اموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت و نظام پزشكي كشـور و بـا   

 .استه بررسي و تحليل شدحمايت فرهنگستان علوم پزشكي كشور 

تعـداد   و فـوق تخصصـي   تخصصـي و هاي آموزش پزشـكي   برنامهيافته ها: 

هاي مختلـف ايـن    پزشكي چند برابر شده است. در بخشي علوم ها دانشگاه

مقاله به بررسي روندهاي رشد و پيشرفت آموزش پزشكي تخصصي و فـوق  

 .ه استشدبه تفكيك رشته پرداخته  تخصصي كشور

ه اهداف سند چشم انـداز نظـام سـالمت    ب دستيابينتيجه گيري:  بحث و

ه عملكـرد  شمسي ب 1404سال  بيست ساله جمهوري اسالمي ايران در افق

به خصوص در بخـش آمـوزش تكميلـي تخصصـي و     بخش آموزش پزشكي 

تـاكنون توسـعه آمـوزش پزشــكي     .پزشـكي مربـوط اســت  فـوق تخصصـي   

ق هاي سالمت جامعه موفـ  تخصصي و فوق تخصصي كشور در بهبود مراقبت

زشكان متخصـص و فـوق تخصـص در    . بررسي روند رشد تعداد پبوده است

، تصميم گيران بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشـور را در  ايران

هاي بهتر در زمينه هدايت بهينه آموزش پزشكي تخصصـي در  برداشتن گام

 آينده ياري مي رساند.

 ،يتخصصـ و فـوق   يتخصص ،يآموزش پزشك يدستاوردهاكلمات كليدي: 

 رانيا ياسالم يجمهور
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علت  قيدق نيياصول تع به درس ازين يابيارز يبررس

 يسال آخر پزشك انيدانشجو يثبت آن برا مرگ و

 اريز هيسم

 يبهشت ديشه يطالعات دانشگاه علوم پزشكمركز م

ziar_somayeh@yahoo.com 

 ه منظور شناسايي علل بروز وب دقيق چهره مرگ در جامعه ترسيممقدمه: 

بشـر و   راهبرد اصلي براي افزايش طول عمر مقابله با عوامل سبب ساز آنها،

براي تامين و ارتقاي سالمت بايد سياست هـا و  . ارتقاي سالمت انسان است

راهبردهاي مشخص و شفاف را پـيش گرفـت و تعيـين دقيـق علـت فـوت       

از خـدمات بهداشـتي درمـاني    مندي مردم آن جامعه  نمايانگر چگونگي بهره

هـاي   است. نتايج حاكي از آن اسـت كـه ميـزان آگـاهي پزشـكان از گـروه      

مير و نحوه صـحيح انتسـاب    ها و علل مرگ و المللي بيماري بندي بين طبقه

و همچنـين   ر به فوت به متوفا محدود مـي باشـد  يك علت يا يك روند منج

ان دهنـده توزيـع عوامـل    توزيع علل فوت در جامعه در بسياري از موارد نش
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ف تربيت دانشجويان دوره پزشـكي  اهد. يكي از اخطر مرگ در جامعه است

ين علـت فـوت و تكميـل گـواهي فـوت      تعيـ  تشـخيص و  بررسي، پيگيري،

تعيين و تشخيص علل فوت را وظيفه خود دانسته  بايددانشجويان  باشد. مي

از بـين   باشـند و همچنـين قـادر    نـد ريگ دانش پايه در اين زمينـه را فـرا   و

 .زمينه اي فوت را تعيين نمايند مجموعه علل منجر به فوت علت اصلي و

 بـا اسـتفاده از پرسشـنامه و جلسـات    هـا   آوري داده پس از جمع روش كار:

Focus groupافزار  ها با نرم ، دادهSPSS .تحليل شد 

هـاي فـوت توسـط     با توجه به صدور اغلب گـواهي  ها رطبق يافتهبيافته ها: 

شكان عمومي، عدم تشخيص و تعيـين علـت فـوت بـه شـدت از ميـزان       پز

 كه پزشكان عمومي درآموزش و آگاهي پزشكان تأثير مي پذيرد و از آنجايي

setting  ،مركز بهداشتي درماني با متوفيان برخـورد   كلينيك، بخش، واقعي

خواهند داشت. بنابراين دانشجويان پزشكي كارورزي را كه آغاز گـر فرآينـد   

ي مـرتبط بـا مـرگ و ميـر هسـتند را بـراي آمـوزش در ايـن         ها دادهوليد ت

خصوص بـا تـدوين برنامـه آموزشـي در دوره عمـومي (كـارورزي ) انجـام        

 دهيم زيرا تعيين علت مرگ به شدت تحت تأثير آموزش و آگاهي فرد   مي

 .تشخيص دهنده است

رد نشان توزيع علل فوت در جامعه در بسياري از موانتيجه گيري:  بحث و

در واقع با شناسايي توزيـع   دهنده توزيع عوامل خطر مرگ در جامعه است.

و  گيـرد  براي كاهش عوامل خطر شـكل مـي  مراجعه هاي متنوع  علل فوت،

هاي مختلف سني و جنسي نيـز معـرف وضـعيت ارائـه      فوت بر اساس گروه

هـاي   هـاي اقتصـادي گـروه    منـدي  خدمات بهداشتي درماني و ميـزان بهـره  

اين علل نشان دهنده ميـزان رشـد و توسـعه يـافتگي      ف جامعه است.مختل

هـاي مختلـف از جملـه شـهر و      همچنين مقايسه آن در بخش جامعه است.

هاي زنان و مردان مي تواند توزيع عادالنه يا ناعادالنه منـابع و   روستا يا گروه

 درآمد و امكانات را مشخص نمايد.

،سن و جنس مـي تـوان عمـر از    نظام سالمت: با ثبت مرگ بر حسب علت 

) و جداول عمر را تشـكيل داد كـه اطالعـات    years of life lostدست رفته (

هـاي   فراواني پيرامون ساختار سني جمعيت و اميد به زندگي و بسياري شـاخص 

شـت و درمـان مـورد    ريـزان بهدا  دهد كه توسط برنامـه  ديگر را در اختيار قرار مي

موريت نظام سالمت تـأمين عمـر طـوالني    اكه م جايياز آن گيرد. استفاده قرار مي

ـ  عنـوان نمـاد و   ه توآم با سالمتي براي آحاد جامعه است از علل بيماري و مرگ ب

 راهنمايي براي هدايت برنامه هاي مرتبط با سالمتي استفاده مي شود.

 پزشكان بايد:

مرگ ها و  با جديدترين ويرايش كتاب طبقه بندي بين المللي بيماري      •

 ومير آشنا باشند.

با جدول علل مرگ وميـر كـه بـراي شـرايط اپيـدميولوژيك ايـران        •

 تدوين شده است آشنا باشند.

اي  زمينـه  بتواند روند وقوع فوت و سلسله علل منجر به فوت وعلـت  •

 كه زنجيره علل منجر شده به مرگ را آغاز نموده، تشخيص دهد.

 گ را بداند.جنبه هاي قانوني و حقوقي ثبت علل مر •

عنـوان علـت   ه كدهاي پوچ و بيهوده را بشناسد و از بكارگيري آنها ب •

 اي اجتناب نمايد. زمينه

) را Verbal Autopsyضرورت و نحوه استفاده از فـرم كالبـد گشـايي شـفاهي* (    

هدفمند كـه در پايـان پرسشـگر را بـه تشـخيص       سؤاالتمجموعه اي از  بداند. )

 .هاي شايع و مشخص هدايت نمايد لي يا زير گروههاي ك علت مرگ در حد گروه

 بتواند يك گواهي فوت كامل و دقيق تكميل نمايد •

 ثبت علت مرگ علت مرگ، نيياصول تعكلمات كليدي: 
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 تيفيپرستاران بر ك يگروه يآموزش اثربخش ريتاث

 1392در سال  انيپرستاران و مددجو دگاهيد مراقبت از

 يعالم يعل ،شهال خسروان ،يمحمد بايفر ،*انيمحمدرضا منصور

 گناباد يعلوم پزشك دانشگاه

mr_mansoorian@yahoo.com 

مهمي كه در ارائه مراقبت هاي پرستاري مـورد توجـه قـرار     مسألهمقدمه: 

كه سالمت و  فيت مطلوب ارائه مراقبت مي باشدمي گيرد دست يابي به كي

بهبود مددجويان در گرو آن مي باشد. لذا اين پژوهش با هدف تعيين تـاثير  

ديدگاه پرستاران و  آموزش اثربخشي گروهي پرستاران بر كيفيت مراقبت از

 انجام شد.1392مددجويان در سال 

پس آزمون بود.  -پيش آزمونبا اين پژوهش از نوع نيمه تجربي روش كار: 

اي  مرحلـه اي چنـد   گيـري طبقـه   بيمار به روش نمونه 236ين پژوهش در ا

پرستار شـاغل در بيمارسـتان هـاي دانشـگاه علـوم       59و متناسب با حجم 

 هدف انتخاب شدند. مداخلـه  پزشكي گناباد به روش نمونه گيري مبتني بر

ران بـود.  روزه اثربخشي گروهـي پرسـتا   2شامل كارگاه آموزشي  انجام شده

ــامل   ــژوهش ش ــزار پ ــت   2اب ــك و كيفي ــات دموگرافي ــنامه مشخص پرسش

پـارامتري   آزمون زا ها داده) بود. براي تجزيه و تحليل QUALPACمراقبت(

 و مجذور كاي براي تعيين ميزان كيفيت مراقبت استفاده شد.تي زوجي 

 درصد پرستاران 10/88كيفيت مراقبت قبل از مداخله از ديدگاه يافته ها: 

بعـد از   كـه بود در حاليدرصد پرستاران مطلوب 90/11نامطلوب و از ديدگاه

 60/57درصـد پرسـتاران نـامطلوب و از ديـدگاه      40/42مداخله از ديدگاه 

. آزمون مجذور كاي نشان داد كه بـين  گزارش شددرصد پرستاران مطلوب 

 وضعيت كيفيت مراقبت قبل و بعد از مداخله از ديـدگاه پرسـتاران، تفـاوت   

نتايج آزمون تي زوجي  همچنين ).P=017/0(وجود داردآماري معني داري 

كـه ميـانگين نمـره كيفيـت مراقبـت بعـد از مداخلـه از ديـدگاه         داد نشان 

داري  پرستاران و مددجويان نسبت به مرحله قبـل از مداخلـه تغييـر معنـي    

 يافت كه اين افزايش در ابعاد مختلف كيفيت يكسان نبوده است.

با توجه به يافتـه هـاي مطالعـه، آمـوزش اثربخشـي      جه گيري: نتي بحث و

گروهي پرستاران بر كيفيت مراقبت ازديدگاه پرستاران و مـددجويان مـوثر   



 53                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11
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كه پيشنهاد مي شود به منظور ارتقـاء كيفيـت مراقبـت مـورد توجـه       است

 مسئولين و مديران قرارگيرد.

مراقبـت،   تيـ فيپرسـتاران، ك  ،يگروهـ  يآموزش، اثربخشكلمات كليدي: 

 انيمددجو
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موانع درون دانشگاهي مؤثر بر پژوهش از  يبررس

 ديدانشگاه علوم پزشكي شه انيديدگاه دانشجو

 زدي يصدوق

 يزيمحمد مم ،فالح زاده نيحس، *يزيمم هيمهد

 دزي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

mahdieh_momayyezi@yahoo.com 

اهميت به تحقيق و افزايش فعاليت هـاي پژوهشـي در هـر كشـور      مقدمه:

سبب توسعه و پيشرفت آن كشور شود. در همـين راسـتا،   د منجر به توان مي

بــا در اختيـار داشــتن بيشـترين ظرفيـت فكــري، مهـم تــرين      هـا  دانشـگاه 

دهـي بـه تحقيقـات     توليدكننده علم محسوب شده و از اين جهـت سـامان  

دانشگاهي از ضروري ترين اقدامات مـي باشـد. بـدين منظـور پژوهشـگران      

پژوهش توسـط  عدم انجام درون دانشگاهي كه باعث  درصدد برآمدند موانع

 تحصيلي مي باشد را تعيين كنند. يدانشجويان مقاطع باال

صورت مقطعي در ه اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه ب روش كار:

نفـر از   100انجام شد. جمعيت مورد مطالعه شامل 1390-91تحصيليسال 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 

بود كه روايي و  ايمحقق ساخته پرسشنامه نيز ها دادهبود. ابزار جمع آوري 

 SPSS/16ي جمع آوري شده توسـط نـرم افـزار    ها داده. تأييد شد پايايي آن

جزيه و تحليل شد و در قالب جداول توزيـع و درصـد فراوانـي نشـان داده     ت

 شد.

% از دانشـجويان در كارگـاه روش تحقيـق    3/68نتايج نشـان داد  يافته ها: 

% در كارگـاه روش  5% در كارگاه روش تحقيـق پيشـرفته و   4/13مقدماتي، 

مقالـه   28طـرح تحقيقـاتي،    64تحقيق كيفي شركت كرده بودنـد. تـدوين   

چكيده مقاله در همايش هاي داخلـي و   109مقاله خارجي، ارائه  6لي، داخ

چكيده مقاله در همايش هاي خارج از كشور توسط افـراد مـورد مطالعـه،     6

گزارش گرديد. از ميان عوامل بازدارنده تحقيق، آشنا نبـودن بـا متـدولوژي    

ي %)، عـدم توانـاي  7/76%)، عدم آشنايي با اصول مقاله نويسي(3/83تحقيق(

%) و 70%)، دردسترس نبودن مشاور پژوهشي(2/71(ها دادهتجزيه و تحليل 

%) مهمترين موانع پـژوهش بودنـد. همچنـين    3/68هزينه بر بودن پژوهش(

ــژوهش(   ــي در پ ــاي اخالق ــدوديت ه ــود مح ــوي 6/13وج ــار از س %)، اجب

%) ضـعيف تـرين عوامـل    7/23%) و بـي عالقگـي بـه تحقيـق(    7/21اساتيد(

 ودند.بازدارنده پژوهش ب

با توجـه بـه وجـود عالقـه بـراي انجـام تحقيـق در         نتيجه گيري: بحث و

توان گفـت كـه برگـزاري     ترين موانع ميمدانشجويان و با در نظر گرفتن مه

كارگاه هاي متنوع روش تحقيق، مقاله نويسي و آشنايي با نـرم افـزار هـاي    

همچنـين بكـارگيري    و حضور مدرسين مجـرب آماري به صورت مستمر و 

رشناسان پژوهشي در مراكز تحقيقاتي جهت بهبـود مشـاوره پژوهشـي و    كا

ـ  مـي  ر پرداخت بودجه طرح تحقيقـاتي، تسهيل د در افـزايش كمـي و    دتوان

 .دكيفي فعاليت هاي پژوهشي موثر باش

 پژوهشي، فعاليت يان علوم پزشكيموانع پژوهش، دانشجو كلمات كليدي:
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 ازي: نيريادگيو  سيتدر هاي مهارت تيفيك يارتقا

 يادراك شده امروز در آموزش علوم پزشك

 شهره جوادپور ،يجهرم يمايپ هيزهره باد ،*نژاد يمصل يليل

 جهرم يدانشگاه علوم پزشك

mossla_1@yahoo.com 

كه به صورت متقابل بين مدرس و تدريس فعاليت هدفمندي است  مقدمه:

بـه   ،فراگير انجام مي شود و هدف آن يادگيري اسـت. كيفيـت ايـن فراينـد    

بـه  ، آموزشـي و يـادگيري دانشـجويان    عنوان مهمترين عامل در پيشـرفت 

د، از ايـن رو  وشـ  مـي محسـوب  اصلي كيفيت در نظام آموزشي   عنوان مولفه

ري ضـروري اسـت. هـدف    ارتقاء كيفيت مهارت هاي تدريس و اصول آن ام

ــت   ــن مطالعــه تبيــين تجــارب و نظــرات اســاتيد و دانشــجويان از كيفي اي

 بود.و يادگيري تدريس هاي  مهارت

اسـت   اين مطالعه يك تحقيقي كيفي با رويكرد پديدار شناسـي  روش كار:

روي  ازمتمركـز  گـروه   5 مصـاحبه فـردي و كـار بـر روي     23كه از طريق 

علوم پزشكي جهـرم انجـام شـده اسـت. روش      دانشجويان و اساتيد دانشگاه

انجـام شـد    Triangulationگيري به صورت مبتني بر هدف و با روش  نمونه

ها و مقـاطع مختلـف    هاي مختلف (گروه كه با هدف كسب اطالعات از گروه

هاي مختلف با سوابق كاري متفاوت) انجام گرديـد   دانشجويي و اساتيد گروه

تحليـل  از روش  هـا  دادهيافـت. جهـت تحليـل    و تا رسيدن به اشباع ادامـه  

ـ    گـذاري،  س از شناسـايي واحـدهاي معنـايي، كد   محتوايي اسـتفاده گرديـد و پ

 .هاي اصلي ادامه يافت ها و تم شناسايي كدهاي مشابه، شناسايي زير تم

تم اصلي شناسايي شد كه  5 ،دست آمده  هكد ب 86در مجموع از يافته ها: 

، لش كشـيدن دانشـجو، درگيـري دانشـجو    اشامل تدريس كاربردي، بـه چـ  

هـا، خـود از    دانشجوي مشتاق و استاد توانمند مي شد. هر يـك از ايـن تـم   

 شد. مي هاي ديگري تشكيل زيرتم

براي ارتقا كيفيت تـدريس، نيـاز اسـت كـه اسـاتيد       نتيجه گيري: بحث و

عوامل مؤثر بر تدريس مـؤثر و كارآمـد را شـناخته و آن مـوارد را در تمـام      

الت آموزشي خود با دانشجويان اجرا نماينـد. همـاهنگي بـين مطالـب     تعام

آموزشي و نيازهاي فراگيران، اسـتفاده از اسـتراتژي هـاي يـادگيري فعـال،      

مشاركت دانشجو در يادگيري و بكارگيري راهبردهاي افزايش انگيزه دروني 
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دانشجويان براي يادگيري و افزايش انگيزه اساتيد براي آمـوزش مـي توانـد    

 فرصت افزايش كيفيت آموزش و يادگيري را فراهم آورد.

 ،يريادگيـ  س،يتـدر  هـاي  مهـارت  ،آموزش تيفيك يارتقاكلمات كليدي: 

 علوم پزشكي انيدانشجو د،ياسات
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 يآموزش يگروه ها يو رهبر تيريمد تيعضو يبررس

 1392در سال  رازيش يدانشكده پزشك

 انيقربان نياسمي ،هاجر دهقان ،*يميفاطمه رح

  رازيش يعلوم پزشك دانشگاه

arzeshdept@sums.ac.ir 

موفقيت سازمان هـا در تحقـق اهـداف مسـتلزم مـديريت مـوثر و        مقدمه:

و مراكز آموزش عالي با  ها دانشگاهرهبري اثر بخش مدير است، از آن جا كه 

هسـتند، حـل و فصـل ايـن گونـه       مواجـه ي و مـديريتي  آموزش هاي چالش

از رهبري و مديريت كارآمد و اثربخش خواهد  ها مستلزم برخورداري چالش

هـاي آموزشـي موجـب بهبـود      بود، در اين راستا عملكرد موثر مديران گروه

شـود.   وضعيت آموزشي و فراهم آوردن زمينه براي توسعه فردي اعضـا مـي  

هـاي آموزشـي    مـديريت و رهبـري گـروه   ررسي وضعيت هدف اين مطالعه ب

 1392هيـات علمـي در سـال     ءدانشكده پزشـكي شـيراز از ديـدگاه اعضـا    

 باشد.  مي

تحليلي و به روش مقطعـي در   -اين مطالعه به صورت توصيفي  روش كار:

بـه  ، ابزار جمـع آوري اطالعـات پرسشـنامه بـود كـه      انجام شد 1392سال 

 و علمي دانشكده پزشـكي ارسـال شـد    اء هياتصورت مكاتبه اي براي اعض

 .مدير گروه هاي آموزشي مورد ارزيابي قرار گرفت 33عملكرد  بدين صورت

پايايي آن بـه   طريق نظرسنجي از متخصصين مربوطه و روايي پرسشنامه از

شـد. تعـداد    دييات )951/0( روش همساني دروني و محاسبه آلفاي كرونباخ

 SPSS15جمع آوري با اسـتفاده از نـرم افـزار    فرم تكميل شده بعد از  212

 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

نمـره حـداقل    ميانگين و انحراف معيار عملكرد مدير گروه هـا بـا  يافته ها: 

 ± 13/1در زمينه ميزان گرايش به مـديريت مشـاركتي    20صفر و حداكثر 

ت ، همـاهنگي و ارتباطــا 20/18 ± 08/1، برنامـه ريـزي اثـر بخـش     67/17

ضـريب   گـزارش شـد.   49/17 ± 44/1و نظارت و كنتـرل   45/18 ± 13/1

دار به دسـت آمـد    معني پرسشنامه كامالً سؤاالتهمبستگي اسپيرمن بين 

)000/0 =P        تفـاوت  نيـز  ). بين عملكـرد مـدير گـروه هـاي پايـه و بـاليني

 داري مشاهده نشد. معني

ان گـروه هـا از   با توجه به نتايج ايـن مطالعـه مـدير    نتيجه گيري: بحث و

لحاظ برنامـه ريـزي اثـربخش و همـاهنگي و ارتباطـات وضـعيت مطلـوبي        

داشتند. ازجهت ديگر ارتقاء اثر بخشي عملكرد گروه ها نيازمنـد اسـتفاده از   

 و نظـارت كـافي بـر   ستقبال از ايده ها و افكار جديـد  مديريت مشاركتي و ا

يـات  ه ءب به اعضاپژوهشي اساتيد و ارائه بازخورد مناس عملكرد آموزشي و

 مي باشد.علمي 

 آموزشي هاي ه، گرويابي، ارزشي، رهبريآموزش تيريمدكلمات كليدي: 
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ميزان تنش شغلي و عوامل موثر بر آن در دستياران 

هاي آموزشي دانشگاه علوم  مراكز درماني و بيمارستان

 پزشكي شيراز

 گرزهرا كار ،*يميابراه قهيصد

 شيراز  يدانشگاه علوم پزشك

sedighehebrah@yahoo.com 

ي از شرايط روزمره زندگي انسان در برخورد ياسترس به عنوان جز مقدمه:

. در اين ميان اسـترس شـغلي وقتـي رخ    كند با شرايط مختلف بروز پيدا مي

هـاي فـرد    اسـته و خوهـا   قابليت، ها تواناييو دهد كه بين نيازهاي شغلي  مي

. تيم پزشكي به دليل اينكه مستقيماً بـا بيمـاران و مسـائل    هماهنگي نباشد

رو هسـتند و از طرفـي    با استرس شغلي فراواني روبه باشندميباليني درگير 

 ويبه بروز تنش شـغلي در   گيرد منجر اي قرار مي چون فرد در شرايط ويژه

ايجـاد تـنش    درامـل مـوثر   بررسي ميزان و عو هدف . اين مطالعه باشود مي

 د.لنجام ششيراز علوم پزشكي شغلي در محيط كار دستياران دانشگاه 

 تحليلي و به صورت مقطعي در  -مطالعه حاضر به روش توصيفي روش كار:

جامعه مورد پژوهش شـامل كليـه دسـتياران     .انجام شده است 1391سال 

ت سرشـماري  دانشگاه علوم پزشكي شيراز است. همـه افـراد جامعـه بصـور    

 Osipowنامـه   ها از پرسش آوري داده مورد پژوهش قرار گرفتند و براي جمع

سـوال آن بـه ترتيـب     10كه هـر   باشدميسوال  50استفاده شد كه شامل 

ــش و      ــارض نق ــش، تع ــود نق ــش، كمب ــام نق ــاري، ابه ــار ك ــه ب ــوط ب مرب

 سخه ن SPSSافزار  ها از نرم پذيري است. براي تجزيه و تحليل داده مسئوليت

 استفاده شد. 17

بـود.   250از  35/156ميـانگين نمـره اسـترس كليـه دسـتياران      يافته ها: 

) و كمترين ميانگين 72/177بيشترين ميانگين نمره مربوط به رشته زنان (

) بـوده اسـت. بيشـترين    08/135نمره استرس مربـوط بـه رشـته پوسـت (    

بود  50از  09/35مره مربوط به بار كاري با ننيز زا  ميانگين نمره عامل تنش

كه در محدوده استرس متوسط تا شديد قرار داشت. ميزان استرس كـل بـا   

) ارتباط معناداري داشت. همچنـين  P=  009/0جنس ( و )P= 030/0سن (

جراحـي  ، )P= 00/0ميزان استرس كـل بـا سـاعات كـار بيشـتر در هفتـه (      

صـي  ) و داشتن كشيك در رشـته تخص P= 00/0رشته تخصصي (در داشتن 

)00/0 =P.ارتباط معناداري داشت ( 

زا مربوط به  با توجه به اينكه بيشترين عامل استرس نتيجه گيري: بحث و

ساعات كـاري   ،شود جهت كاهش استرس بار كاري بوده است لذا توصيه مي

 دستياران كمتر شده و حمايت بيشتري از آنان انجام شود. 

 زا نشاسترس شغلي، دستياري، عامل تكلمات كليدي: 
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كارورزان  ارائه كنفرانس كارآموزان و ريتأث يبررس

 يدهنده در بخش عفون سازمان شيپ كرديبا رو يپزشك

 دگاهيآموزش در د تيفيعصر(ع) در ك يول مارستانيب

 )1391 -92يلي(سال تحصانيدانشجو

 رمضان زاده رالنساءيخ ،*زاده ميآزاده ابراه

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

mr14436@yahoo.com 

 پزشـكي در علـوم   آموزشمداوم كيفيت افزايش توجه به اهميت با مقدمه: 

قاله با هدف بررسي تاثير ارائه كنفرانس كارآموزان و كارورزان پزشكي م اين

وني به صـورت همزمـان بـا رويكـرد پـيش سـازمان دهنـده در بخـش عفـ         

بيمارستان ولي عصر (عج) در كيفيت آموزش از ديدگاه دانشـجويان انجـام   

 شده است.

 105كه به صورت مقطعي انجـام شـد، تعـداد    اين تحقيقات در روش كار: 

مرد) به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و دز ادامـه   70زن و  35دانشجو (

هـا بـا اسـتفاده از    ادهاي مرتبط توسط آنها تكميل گرديد. نهايتاً دپرسشنامه

 تحليل شد. SPSSنرم افزار 

درصد دانشجويان اين روش باعـث بهبـود كـار تيمـي      98از نظر يافته ها: 

ــجو(  5/57( ــودن دانشـ ــال بـ ــد) و فعـ ــزايش  9/67درصـ ــد ) و افـ درصـ

) مي شـود و  9/50) و سازماندهي درست اطالعات در ذهن (6/89يادگيري(

 .تـرجيح دادنـد   ها روشرا به ساير درصد دانشجويان اين روش  8/70حدود 

ن در متغير هاي معدل و سـن بـا ديـدگاه دانشـجويا    در بررسي بين ارتباط 

سازماندهي اطالعـات، افـزايش يـادگيري، فعـال     رابطه با تأثير اين روش در 

هـا ارتبـاط   بودن دانشجو، بهبود كار تيمي و ترجيح اين روش به ساير روش

ــت(  ــود نداش ــاداري وج ــدگاه    در )<05/0Pمعن ــين دي ــه ب ــي مقايس بررس

 نيـز  براساس جنسيت و مقطـع تحصـيلي  تأثير اين روش  دانشجويان درباره

 ).P< 05/0( نشد همشاهدداري تفاوت معني

با توجه به نتايج ايـن پـژوهش، ايـن روش آمـوزش     نتيجه گيري:  بحث و

 جهت ارتقاء كيفيت آموزش باليني توصيه مي گردد.

ـ آموزش،  تيفيككلمات كليدي:  بخـش   دهنـده، سـازمان  شيكنفرانس، پ

 آموزشي هاي بيمارستان ،يعفون
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 يروانپزشك ياريو دست هيآموزش علوم پا يكپارچگي

 يمحمد بدو ،زاده يمحمود اوراض ،پاك سرشت روسيس ،*زاده ژنيب يمهد

 شاپور اهواز يجند يعلوم پزشك دانشگاه

mbijanz@yahoo.com 

هاي معتبر ارتقاء آمـوزش دانشـجويان پزشـكي در دنيـا      يكي از راه مقدمه:

آموزش اطالعات پايه پزشكي در كنار مباحـث بـاليني مـي باشـد. آمـوزش      

د و اصول تئوريك پايه بدون ارتباط با مسائل باليني ميزان مانائي كمـي دار 

به سرعت از ذهن دانشجو فراموش مي شود، از طرفي اگـر مباحـث بـاليني    

ـ  خـوبي تفهـيم   ه بدون اصول پايه و فيزيولوژيك به دانشجو تدريس گردند ب

آموزشي دنيا و همچنين وزارت  ياهبدين سبب يكي از پيشنهاد شدند. نمي

موزش پزشكي ايران يكپارچگي مباحـث علـوم پايـه بـا     آبهداشت، درمان و 

 .آموزه هاي باليني دانشجويان پزشكي است

هاي آموزشـي علـوم    بر اساس برنامه هماهنگ شده اساتيد گروه روش كار:

تشريح، فيزيولوژي و ژنتيـك دانشـكده پزشـكي بـراي تـدريس بـه بخـش        

صورت كارگاه آموزشي براي كليـه دسـتياران   ه روانپزشكي آمده و مباحث ب

هـا،   در پايـان برگـزاري كارگـاه    .شـد جديد (سال اول) روانپزشكي تـدريس  

 .فتنظرات دستياران مورد ارزيابي قرار گر

منظور ارزيابي نظرات دسـتياران مـذكور در خصـوص    ه اي ب پرسشنامهيافته ها: 

نفـر سـال    3آموزش اصول علوم پايه بين آنان توزيع گرديد. اين دستياران شامل 

ارم بودنـد كـه در   نفـر سـال چهـ    نفر سـال سـوم و يـك    3نفر سال دوم،  4اول، 

هاي علوم پايه تـا حـد متوسـط     معتقد بودند برگزاري كارگاه %70مجموع حدود 

معتقـد بودنـد برگـزاري     %55نياز است و حدود  براي دستياران روانپزشكي مورد

 .نياز است هاي علوم پايه تا حد متوسط براي كليه دستياران مورد كارگاه

ـ    سال يكپارچهاجراي نتيجه گيري:  بحث و عنـوان يـك روش   ه هـا اسـت ب

ي هـا  دانشـگاه آموزشي براي آموزش دانشجويان مقـاطع مختلـف پزشـكي در    

ي مختلف بسته بـه شـرايط   ها دانشگاهعلوم پزشكي كشور استفاده مي گردد و 

را به كار مي برند. اين تحقيق نشان داد كـه روش   و امكانات آموزشي خود آن

كاربردي نمـودن مباحـث علـوم    صورت عمودي و در جهت يادآوري و ه فوق ب

 .باشد ان تخصصي پزشكي نيز روشي مفيد ميبراي دستيار پايه

 ،يولـوژ يزيف ،يروانپزشـك  اريآمـوزش، دسـت   يكپـارچگ يكلمات كليـدي:  

 كيژنت ح،يتشر
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دانشگاه علوم  يپزشك انيدانشجو دگاهيد يبررس

و  ينسبت به برنامه ادغام دروس فارماكولوژ زدي يپزشك

 يوپاتولوژيزيدر مقطع ف ياختصاص يولوژپات

 يميمنصور مق ،پوررجبفاطمه  ،دهقان ميمر ،*يزيمحمدرضا زارع خورم

 زدي يپزشك علومدانشگاه 

zare.mr@ssu.ac.ir 

، در برنامـه آمـوزش پزشـكي    درسي ضوعاتنياز به ادغام بيشتر مو مقدمه:

رده آموزش پزشكي آو ياه در گزارشبرجسته  موضوععمومي به عنوان يك 

ارائه بيماري محور دروس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي در  شده است.

مقطع فيزيوپاتولوژي كه از مصاديق تلفيق افقي به حساب مي آيـد، يكـي از   

 باشد. مطالعه حاضر بـا هـدف   شكي يزد مياهداف آموزشي دانشگاه علوم پز

نسـبت بـه    دانشگاه علـوم پزشـكي يـزد   بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي 
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برنامــه دروس فارمــاكولوژي و پــاتولوژي در مقطــع فيزيوپــاتولوژي صــورت 

 گرفته است.

نفر از دانشجويان پزشـكي   73در اين پژوهش توصيفي مقطعي،  روش كار:

بـه صـورت    1391ه علوم پزشكي يزد در سـال  مقطع فيزيوپاتولوژي دانشگا

از طريق پرسـش نامـه اي مشـتمل بـر دو      ها داده. ندشدانتخاب سرشماري 

چهـار حيطـه آگـاهي و     مربـوط بـه   سـؤاالت بخش اطالعات دموگرافيك و 

و رضـايت از برنامـه    وجـود امكانـات   ضرورت فرايند ادغام حيطـه آمـوزش،  

ي هـا  روشبـا   ها دادهوري گرديد. تلفيق با استفاده از مقياس ليكرت جمع آ

 .تجزيه و تحليل شد SPSS20آماري توصيفي و با استفاده از نرم افزار

از نظر دانشجويان مقطع فيزيوپـاتولوژي دانشـگاه علـوم پزشـكي      يافته ها:

يزد، باالترين ميزان امتيازات به حيطه رضايت از طرح ادغـام بـا ميـانگين و    

بعـد از آن در   ) اختصـاص داشـته اسـت.   40(از  24/4 ±4/3انحراف معيـار  

 4/15±2/3جايگـاه دوم، حيطــه آگــاهي و ضــرورت اجــراي فرآينــد ادغــام  

دار) بـه بخـش وجـود     با فاصـله معنـي  ( و كمترين امتياز ) قرار داشت30 (از

 .شد مربوط مي)  10(از  2/4±2/1امكانات 

با توجه بـه يافتـه هـاي ايـن پـژوهش، دانشـجويان        نتيجه گيري: بحث و

مقطع فيزيوپاتولوژي در دانشگاه علوم پزشكي يـزد نسـبت بـه ارائـه دروس     

فارماكولوژي و پاتولوژي بـه شـيوه ادغـام در حـد متوسـط و زيـاد رضـايت        

ــات   داشــتند، ــراي بهبــود اجــراي ايــن شــيوه، در جهــت ارتقــا امكان امــا ب

ها به منظور جلوگيري از تكـرار مباحـث و    ها، همكاري ساير گروه آزمايشگاه

دانشــجويان  ز ارائــه كتابچــه اهــداف و شــرح طــرح دروس ادغــام بــراينيــ

 هايي بايد صورت بگيرد.  تالش

 ،يوپـاتولوژ يزيف ،علـوم پزشـكي   اني، دانشجودروس ادغام كلمات كليدي:

 يفارماكولوژ ،يپاتولوژ
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 انيو دانشجو يئت علميه ياعضا دگاهيد سهيمقا

خصوص لرستان در  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

در  يگزارش صبحگاه يبرگزار تيفيبهبود ك يراهكارها

 1391سال

 يخاطره عنبر

 لرستان يدانشگاه علوم پزشك

dr.anbari@gmail.com 

برگزاري مـنظم گـزارش    ،ي علوم پزشكي كشورها دانشگاهدر اغلب  مقدمه:

اصلي  و هدف شود ميصبحگاهي جزء الينفك آموزش دوره باليني محسوب 

عبارت ديگر آموزش ه مختلف بيماري و ب موضوعاتآن آموزش فراگيران در 

 .بيمارگرا مي باشد

دانشـجو بـا    103و  عضو هيات علمي 41در اين مطالعه مقطعي روش كار:

ابـزار جمـع آوري    ،شـدند  روش نمونه گيري مبتني بر هـدف وارد مطالعـه  

معتبر آموزش باليني بود نامه خودساخته با استفاده از منابع شساطالعات پر

 .كه بعد از انجام اعتبار سنجي و سنجش پايايي مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   

زمان  ،سوال در خصوص مهمترين معيار انتخاب بيماران 15اين ابزار شامل 

روش مناسـب ارزيـابي    ،منبـع مناسـب انتخـاب بيمـاران     ،مناسب برگزاري

مـدت زمـان   و  جلسـات  نحـوه اداره  ،اساتيد از دانشـجويان حـين جلسـات   

ناليز واريانس آ هاي آماريمناسب جهت بحث در مورد هر بيمار بود از روش

زمون مجذور كاي و دقيق فيشر جهت تجزيه و تحليل اطالعـات  آيكطرفه و 

 .استفاده شد

مهمترين معيار انتخاب بيماران براي معرفي در جلسـات گـزارش   يافته ها: 

بيماران با ابهام تشخيصي و از  ،)5/41( صبحگاهي از ديدگاه اكثريت اساتيد

 .هاي شايع بـود  بيماران مبتال به بيماري ،)6/47ديدگاه اكثريت دانشجويان(

ترين منبع انتخـاب بيمـاران را    همچنين بيشتر اساتيد و دانشجويان مناسب

تـرين روش ارزيـابي   مناسب ،بيماران مراجعه كننده به اورژانس در روز قبل

بهتـرين زمـان    ،را پرسش و پاسخ حين برگـزاري جلسـات  فرد ارائه دهنده 

تـرين   دقيقه و مناسب 20-30را بين  اختصاص داده شده براي معرفي بيمار

بيمـار ذكـر    2تعداد بيمار براي معرفي در هر جلسه گـزارش صـبحگاهي را   

گـام بـه   رويكـرد  مهمترين محورهاي بحث شامل  از ديدگاه اساتيد .نمودند

بحـث در مـورد تشـخيص هـاي     ، 2/8±8/1يانگين نمره گام به بيماري با م

و از ديدگاه دانشـجويان مهمتـرين    2/8±8/1 افتراقي بيمار با ميانگين نمره

 رويكردبحث در مورد ، رش صبحگاهيموضوعات جهت بحث در جلسات گزا

نحـوه تفسـير آزمايشـات بـا     ، 4/8±9/1ميانگين نمره  با گام به گام به بيمار

و نحوه پايش و پيگيري بيماران بـا ميـانگين نمـره     4/7±8/1ميانگين نمره 

  .بود 8/1±4/7

جلسات گزارش صبحگاهي بايـد عـالوه بـر آمـوزش      نتيجه گيري: بحث و

ايجـاد تعهـد و    ،گيـري تفكـر انتقـادي    شـكل  فراگيران، موجب خالقيـت و 

 ها و اعتماد   مسئوليت حرفه اي و نيز تقويت حس رقابت براي توسعه مهارت

 .ها شودبه نفس آن

 آموزش تيفكي �يپزشك اندانشجوي �يگزارش صبحگاهكلمات كليدي: 
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بر اساس مدل  يارتقاء فرآيند گزارش نويسي پرستار

شهداء  يآموزش مارستانيدر ب تيفيمستمر ك يارتقا

 نيقا

 يداوود رحمت ،يخاتون طاهر نرجس ،زاده يمحسن يدمصطفيس ،*دشتگرد يعل

 رجنديب يعلوم پزشك دانشگاه

dashtgard_1349@yahoo.com 

، تكميل اوراق درماني -بهداشتي در راستاي ارتقاء كيفيت اطالعاتمقدمه: 

اي بـر   از اهميـت ويـژه   ،از جمله گزارش هاي پرستاري ،پزشكي مددجويان

ار است. از جمله مسئوليت هاي سنگين پرستاران كه مسئوليت حفظ، خورد

شـيوه انتقـال   جامعه را عهده دار مـي باشـند،    سطح سالمت تامين و ارتقاء

كه خطا و سـهل  است، اطالعات و گزارش دهي و گزارش گرفتن و ثبت آن 

 دهد.ميكيفيت و اعتبار اين اطالعات را كاهش انگاري در آن 
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) در CQIبـر اسـاس مـدل فراينـد مسـتمر كيفيـت(       العهمطاين روش كار: 

جهت ارتقاء گزارش نويسـي بـه مـدت يـك      قاين در بيمارستان آموزشي شهداء

مرحله اين مـدل وضـعيت موجـود     9سال اجرا گرديد. بدين صورت كه بر اساس 

سـاعت بـراي    6سپس كارگاه آموزشي به مـدت  و از نظر گزارش نويسي بررسي 

وضــعيت  رســتاري بيمارســتان برگــزار گرديــد. مجــدداً چهــار گــروه از كــادر پ

 نويسي توسط پرسشنامه موجود بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفت. گزارش

پـس از اجـراي    گـزارش نويسـي   هاي مهارتتمامي  ها طبق يافتهيافته ها: 

بل و بعـد  قبين مدل ارتقاي مستمر كيفيت در پرستاران تقويت شده بود و 

 .د داشتمعناداري وجو از آموزش تفاوت آماري

اسـتفاده از مـدل ارتقـاي مسـتمر كيفيـت كمـك       نتيجه گيري:  بحث و

طور صـحيح  لوب در سيستم بهداشتي و درماني بيندهاي نامطآفر كند تا مي

 و اصولي مشخص و بر اساس مراحل نه گانه اين فرايند ارتقاء داده شوند.

 تارانپرس ت،يفيمستمر ك يارتقا ،يسيگزارش نوكلمات كليدي: 
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 يدرمان -يمراكز آموزش ينيآموزش بال تيوضع يابيارز

 نهيبه يو ارائه راهكارها نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

 آموزش در آنها تيفيك يدر جهت ارتقا

فاطمه  ،زحل يمحمدعل ،پور يهاشم مايس ،ييايض ريام ،*يزهرا قاسم

 اثونديشهال غ، شادكام ينظر

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

z_ghasemy@yahoo.com 

 هاي آموزشي دانشجويان  ترين عرصه درماني اصلي -مراكز آموزشي مقدمه:

بنـابراين   .و مامايي هستندهاي مختلف پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري  گروه

ارائه آموزشي مبتني بر اصول آموزش پزشـكي، ارائـه مناسـب بـازخورد بـه      

دانشجويان و ارزيابي صحيح از عملكرد آنها از بديهيات اين مراكز محسـوب  

شود. از آنجايي كه شواهد بسياري فاصله قابل توجهي بـين وضـع موجـود     مي

داد، اين مطالعـه   مي درماني را نشانآل مراكز آموزشي  آموزشي و وضعيت ايده

 پزشـكي علوم هاي تابعه دانشگاه  در جهت ارزيابي وضعيت آموزشي بيمارستان

 .به منظور ارتقاي كيفيت آموزش و رفع موانع آموزشي طراحي گرديدقزوين 

تحليلي انجام گرديـد. بخشـي از    -اين مطالعه به روش توصيفي روش كار:

ي محقق سـاخته كـه در آن معيارهـاي يـك     اطالعات از طريق پرسشنامه ا

درماني فعال و استاندارد مد نظر قرار مـي گرفـت، از كليـه     -مركز آموزشي

و درمـاني جمـع آوري گرديـد     -ذينفعان برنامه آموزشي در مراكز آموزشي

فرآيندهاي آموزشـي جـاري ايـن مراكـز      بخشي ديگر نيز از طريق مشاهده

 به دست آمد.اده از چك ليست با استفتوسط متخصصين آموزش پزشكي 

هـاي آموزشـي    ريزي براي آمـوزش بـاليني در گـروه    برنامه  -1يافته ها: 

 مختلف در مراكز آموزشي، درماني وجود نداشت.

 .ي نوين آموزش باليني در اين مراكز نسبتاً مناسب بودها روشبكارگيري  -2

 بود. رعايت اصول آموزش سرپايي در مقابل آموزش بستري نامناسب -3

 .وضعيت آموزش باليني بر مبناي اصول آموزش پزشكي نسبتاً مناسب بود -4

شواهدي از لحاظ كردن نيازهاي جامعه (كثرت مراجعات به يـك علـت    -5

 خاص) در بازنگري هاي برنامه آموزشي وجود نداشت.

هاي ارزشيابي دانشجويان بيشتر متمركـز بـر محفوظـات و دانـش      روش -6

وده و توسعه مهارت هاي باليني و ارزيابي آنها بـه دليـل   نظري دانشجويان ب

 كثرت دانشجويان مناسب نبود.

توسعه مهارت هاي آموزش پزشكي اساتيد و مستندات مربوطه از برنامه  -7

 قبيل گواهي شركت در كارگاه هاي آموزشي در اين مراكز وجود نداشت.

، وزش بـاليني ات بسياري در زمينه آمـ اگرچه مطالع نتيجه گيري: بحث و

ي نوين تدريس و ارزشـيابي را  ها روشآموزش مستمر اساتيد در بكارگيري 

، امـا بـه نظـر    شناسـايي كـرده انـد    راه حل مناسب ارتقاي كيفيت آموزش

ريـزي و   جهـت برنامـه  ايجاد واحد توسعه آموزش در اين مراكـز در  رسد  مي

آموزشـي   ، راهكار كليدي است كه وجود آن در ايفاي نقـش ارزيابي آموزش

 مراكز درماني ضروري است.

واحـد توسـعه    ،يدرمـان  يمراكـز آموزشـ   ،ينيآموزش بـال  كلمات كليدي:

 آموزش تيفيك يآموزش، ارتقا
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برنامه  يآموزش هيو تنب قيمقررات تشو ينحوه اجرا

 يها يماريب نهيدر زم يداخل ارانيشده در دست يزير

 غدد عيشا

 پاداش اليل ،فاطمه محمد زاده

 گلستان

 ر ــمر الزمي به نظق و تنبيه اـــدر مسير يادگيري و آموزش تشويمقدمه: 

د كه دانشجويان از بي تفاوتي، اساتيد بايد شرايطي را فراهم سازنرسد و  مي

اين مطالعـه بـا هـدف بررسـي نحـوه      مسئوليتي و غفلت بيرون آيند. لذا  بي

ضوع ودر حين آموزش دستياران داخلي در م تنبيه اي مقررات تشويق واجر

  هاي غدد انجام شد. بيماري

كه دچار اشتباه در تفسير الگورتيم درماني  2براي دستيار سال  روش كار:

را (هايپوكالمي در كتواسيدوز ديـابتي) از   ذكر شدهتا مبحث  شدشده مقرر 

شكل الگورتيم در حضور اسـتاد  ه ب يم مطالعه وكردرفرانس هايي كه تعيين 

ـ    ه و دانشجويان بخش غدد ارائه دهد و در پايان سناريوي اتفـاق افتـاده را ب

مقـرر مـي كنـيم تـا طـي       3شكل صحيح شرح دهد. براي دستياران سـال  

هفته درمان كليه بيمـاران كتواسـيدوز ديـابتي مراجعـه كننـده بـه        2مدت

طي اين مدت اين دستياران حـق   . درژانس بيمارستان را به عهده گيرنداور

ن بـا اسـتاد مربوطـه    در هر ساعتي از شبانه روز در مورد اين بيماراداشتند 

 يا مشاوره حضوري انجام دهند.تماس تلفني و 

 اسـاتيد  نكات كليـدي ارزيـابي از طريـق اخـد نظـر دسـتياران و      يافته ها: 

و و گـوش دادن بـه دانشـج    حفظ حريم شخصي فراگيران،: براساس اولويت

عمدي در نوع تشـويق و تنبيـه،    تميز بين خطا سهوي و ،اعتماد به دانشجو

متناسـب بـودن    ،اي آموزش و جلوگيري از تكرار خطـا تنبيه در راست اعمال
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 تشويق و تنبيه بـا انجـام عمـل   ان زمان تشويق و تنبيه آموزشي، تعيين ميز

 بود.

ــين نيــز اعتقــاد داشــتند اســاتيد اســاتيد و : تقويــت ارتبــاط و همكــاري ب

كـاهش خطاهـاي پزشـكي     ،بهبـود عملكـرد بـاليني فراگيـران     دانشجويان،

افزايش اعتمـاد بـه نفـس و     دستياران، افزايش مسئوليت پذيري دستياران،

كـاهش ميـزان    عـوارض بيمـاران،  كاهش طول دوره درمـان و   خود باوري،

 د موارد موثري باشد.توان مي اضطراب و ترس

اي ارتقاي سطح معلومات دستياراني كه بـا  گاهي برنتيجه گيري:  بحث و

شـوند   دانش ناكافي باعث رخداد عوارض نا مطلوب در درمـان بيمـاران مـي   

ر زمينـه  توان از ترغيب به مطالعه و تحقيـق بـا تعيـين ماخـذ معتبـر د      مي

 ارزشـيابي مسـتمر   ون تا حصول نتيجه مطلـوب  آموضوع مورد نظر و تكرار 

توان مديريت مستقيم و برنامه  ئوليت ميحس مس جهت ايجاد استفاده كرد.

اسـتاد  عات غير موظف با حمايت و مشاوره ريزي شده بيمار مشابه را در سا

 سپرد . دانشجورا به 

 كلمات كليدي:  
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 انيدانشجو دگاهي: دينيبال يريادگي طيشكاف در مح

 يپرستار

 پور يروان ميرم ،*فرد زدانخواهيمحمدرضا 

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

m.r.yazdankhah@bpums.ac.ir 

باليني منبعي بدون جايگزين در آمـاده سـازي دانشـجويان     محيطمقدمه: 

اي شان محسوب مي شود. عليرغم تغييرات  پرستاري براي انجام نقش حرفه

دهـد، هنـوز هـم ايـن      زيادي كه در محيط هاي يادگيري بـاليني رخ مـي  

ها براي آموزش پرسـتار اهميـت دارد بـا توجـه بـه اهميـت ديـدگاه         محيط

دانشجويان در ارزشيابي محيط يادگيري باليني، اين مطالعه با هدف تعيين 

ديدگاه دانشجويان پرستاري از محيط يـادگيري بـاليني در دانشـگاه علـوم     

 انجام گرفت.1390پزشكي بوشهر در سال

دانشجوي پرسـتاري   86مقطعي، تعداد  -اين مطالعه تحليليدر روش كار: 

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به روش سرشماري انتخاب شـدند. از شـركت   

كنندگان خواسته شد كـه نسـخه واقعـي و ترجيحـي پرسشـنامه فهرسـت       

بـا   هـا  داده . سـپس محيط يادگيري باليني را بصورت بي نام تكميل نماينـد 

 تحليل شدند.تجزيه و  SPSSافزار  نرم

بين ديدگاه واقعـي و ترجيحـي دانشـجويان از محـيط يـادگيري      يافته ها: 

داري وجــود داشــت. بيشــترين و كمتــرين ميــانگين  بــاليني تفــاوت معنــي

شـاركت دانشـجو و   هاي محيط يادگيري باليني واقعـي بـه ترتيـب بـه م     شاخص

گيري هاي محيط يـاد  و بيشترين و كمترين ميانگين شاخص سازي مربوط فردي

 .شد مي باليني ترجيحي به ترتيب به شرح وظايف و فردي سازي مربوط

به طور كلي، دانشجويان تـرجيح مـي دهنـد كـه از     نتيجه گيري:  بحث و

طور واقعي تجربـه  ه محيط يادگيري باليني مثبت تري در مقايسه با آنچه ب

طح بـاالتري از شخصـي سـازي،    و محيطي را با سباشند كنند برخوردار  مي

 نوآوري ترجيح مي دهند. شده وشرح  ، وظايفشاركتم

 ،ينيآمـوزش بـال   ،ينيبال يريادگي ،ينيبال يريادگي طيمحكلمات كليدي: 

 يپرستار انيدانشجو
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كننده در  شركت ارانيدست دگاهيشدن از د  يجهان

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك ارانيدست برنامه آموزشي

 محمدرضا دهقاني ،كجوريجواد  ،كريم عباسي ،*ليال بذرافكن

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

bazrafkanl@sums.ac.ir 

جهاني سازي يكي از مباحث مهم در امر آمـوزش پزشـكي    موضوعمقدمه: 

نش اي را براي دانشگاه و دا هاست كه مي تواند چالش ها و فرصت هاي بالقو

. اما عليرغم اهميت اين موضـوع در زمينـه   آموختگان به همراه داشته باشد

ديدگاه و نظرات دستياران دانشگاه علوم پزشكي اطالعات انـدكي در دسـت   

اين پژوهش با هدف توصيف نظرات دستياران نسبت به پديده جهاني  است.

 است. شدن در آموزش پزشكي طراحي و اجرا شده

. جامعه آماري نجام شدتحليلي ا -توصيفي به صورتاين مطالعه روش كار: 

 بودمشتمل بر دستياران سال اول دانشگاه علوم پزشكي شيراز اين پژوهش 

وان نمونـه آمـاري پـژوهش    نفر از طريق سرشماري، بـه عنـ   120كه تعداد 

، كـه  سـاخته بـود   د. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقـق شدنانتخاب 

آلفـاي  محاسـبه  آن با متخصصان آموزش پزشكي و پايايي با نظر  روايي آن

 SPSSافـزار آمـاري    براي تحليل اطالعات از نـرم  .تاييد شد) 81/0كرونباخ (

 آناليز   ،تحليل عاملي ،t-testهاي  هاي آمار توصيفي و آزمون و روش19نسخه 

 واريانس و همبستگي پيرسون استفاده شد.

مجمــوع  در هــا نشــان داد كــه ايج حاصــل از بررســي دادهنتــيافتــه هــا: 

رويكردي موافق يا مثبـت نسـبت    )6از  74/3با نمره ميانگين ( انپاسخگوي

نتايج آزمون تحليل واريانس يك راهـه نشـان    د.دارنبه پديده جهاني شدن 

ها  آناي جنسيت، رشته و سن  داد بين ديدگاه دستياران و متغيرهاي زمينه

 .ري وجود نداردتفاوت معنادا

اهميت سه مقوله فرهنگ و شـغل يـا كـار و برنامـه     نتيجه گيري:  بحث و

آموزشي از ديدگاه دستياران ارزش توجه به اين موضوع را در فرايند جهاني 

ريـزي و آمـوزش براسـاس     شود. اين مطالعه ضرورت برنامـه  شدن يادآور مي

فرصت هاي مناسـب  المللي و فرهنگ جهاني و ايجاد  برنامه هاي درسي بين

هاي چند فرهنگي را براي ارائه دهندگان  كار در محيط براي كسب تجربه و

گيري فرهنگ آمـوزش و   كند، همچنين از شكل خدمت در آينده توصيه مي

اي جهـاني در جهـت آمـوزش علـوم      كار در حيطه سالمت به عنوان مقولـه 

 دهد. پزشكي و توسعه پايدار خبر مي

ـ ن، دشد جهانيكلمات كليدي:   ليـ تحل ،يعلـوم پزشـك   ارانيدسـت  ،دگاهي

 يعامل
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 ييتروما مارانيب مراقبت از آموزش نديفرا يفيتوسعه ك

 قيازطر " ژهيارشد و يپرستار "انيبه دانشجو

استفاده  با يبيترك يكيآموزش الكترون وهيش يريبكارگ

 LMS ستميازس

 ايده دادگران،  خوشرنگ نيحس ،*ساقي موسوي

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن

saghi_m80@yahoo.com 

عرصـه   امروزه سيستم يادگيري الكترونيكي بخشي توسعه يافته درمقدمه: 

 كه قادر است يـك محـيط آموزشـي قابـل انعطـاف و      آموزش پزشكي است

 دنيـاي امـروز   اين واقعيت كـه در  تاكيد بر ايجاد كند. با را يادگيرنده محور

ينـد جـدايي ناپـذير    آفر استفاده ازكيفيت مطلوب ارايه خدمات مرتبط با دو

 آموزش عالي و درعرصه فعاليت هاي مراكز "آموزش پژوهش در آموزش و"

هـدف   مطالعه حاضر با است. ي علوم پزشكي ضرورتي انكارناپذيرها دانشگاه

ق بكارگيري شيوه آموزش الكترونيكي طري آموزش از يندآتوسعه كيفي فر "

 ويان كارشناسي ارشد ويـژه در جبه دانش LMS سيستم استفاده از تركيبي با

 طراحي و "به تروماهاي ارتوپدي بيماران مبتال مراقبت هاي ويژه از رابطه با

 .شداجرا 

پژوهش حاضر يك مطالعه تجربي، روش نمونه گيري سرشماري روش كار: 

دانشـگاه  كارشناسي ارشد پرستاري ويـژه   3انشجويان ترم كليه د ها نمونه و

 اساس طـرح درس تـدوين شـده    ه آموزش برئ. ارابودندعلوم پزشكي گيالن 

قالب شيوه آموزش الكترونيكـي تركيبـي و منطبـق بـر شـرايط موجـود        در

 آمـوزش توسـعه   با همكاري واحد آموزش الكترونيك مركـز  توسط مدرس و

ليه نكات مراقبتي مربوط به بيمـاران مبـتال بـه    دانشگاه اجرا شد. كپزشكي 

جلسه درس مراقبت هـاي ويـژه    16جلسه از  2قالب  تروماهاي ارتوپدي در

قالـب فايـل هـاي     هفته از طريـق سـامانه الكترونيـك ( در    دو ، درترومايي

 ينـد مـذكور نيـز   آپايـان دوره اجـراي فر   در .ه گرديدئارا صوتي و تصويري )

ـ م ارزيـابي يـادگيري الكترونيـك ارا   اساس فر بر دانشجويان نظرسنجي از ه ئ

 . شده توسط واحد آموزش الكترونيك انجام شد

نمونـه هـاي شـركت كننـده     بيانگر رضـايت  دست آمده ه نتايج بيافته ها: 

 اسـتفاده از  روش آموزش الكترونيكي با يند درخصوص استفاده ازآدراين فر

 .است LMS سيستم

رهبـري   پايـه مـديريت و   لعه حاضر كه برنتايج مطانتيجه گيري:  بحث و

 فعاليـت هـاي   بكارگيري راهكارهاي اثربخش بر آموزشي از طريق انتخاب و

گسـترده آموزشـي نـه     در سطوح بسيار ياددهي ويادگيري استوار مي باشد

ي هـا  دانشـكده  بلكه در كليه مراكـز و ، علوم پزشكي گيالن گاهتنها در دانش

 .سراسر كشور قابل تعميم است

 هـاي  ت مراقـب  ،ييترومـا  مـاران يب ،يكـ يآمـوزش الكترون لمات كليدي: ك

 يپرستار
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مورد استفاده در دانشكده هاي علوم  يسبك هاي رهبر

 پزشكي سه دانشگاه پژوهش محور طراز اول مالزي

 سيده آزاده صفوي ،*صادقيامير 

 همدان يكعلوم پزش دانشگاه

ambehrad@yahoo.com 

بسياري از كشورهاي توسعه يافته و شـمار معـدودي از كشـورهاي     مقدمه:

ي پژوهش محـور و يـا تغييـر سـاختار     ها دانشگاهدر حال توسعه با تشكيل 

ي موجود از آموزش محور به پژوهش محور رويكرد خود را تغيير ها دانشگاه

رهبراني كارآمد با سبك هاي رهبـري  داده اند. در اين راستا، برخورداري از 

به تغيير ساختار دانشـگاه   نيزكشور مالزي اثربخش حياتي به نظر مي رسد. 

ي پژوهش محور اقـدام نمـوده اسـت. پـژوهش     ها دانشگاهبه خود طراز اول 

ي علوم پزشـكي  ها دانشكدهدر  حاضر به بررسي سبك رهبري مورد استفاده

 پرداخته است. اين سه دانشگاه

نفر از اعضـاي   103، ده از نمونه گيري تصادفي طبقه ايبا استفا كار:روش 

ي علوم پزشـكي انتخـاب شـدند. پرسشـنامه چنـد      ها دانشكدههيئت علمي 

عاملي رهبري مورد استفاده قرار گرفت. پايايي ابـزار بـا اسـتفاده از مطالعـه     

 . تاييد شد )89/0با ارزش (پايلوت و ضريب همساني دروني كرونباخ 

هاي علوم پزشـكي، تركيبـي از سـه سـبك رهبـري       در دانشكدهته ها: ياف

گرفـت. نفـوذ    رار مـي تحول آفرين، عملگرا و عدم مداخله مـورد اسـتفاده قـ   

هـاي رهبـري   ميـان سـازه  ي و اسنادي) و انگيزش الهـامي از  آرماني (رفتار

تحول آفـرين و پـاداش اقتضـايي از ميـان سـازه هـاي رهبـري عملگـرا از         

يج مورد استفاده مديران آموزشي در اين دانشكده ها بـه شـمار   رفتارهاي را

مي رفت. متغير هاي پيش بيني كننده اثربخشي رهبري نيز عبـارت بودنـد   

رفتاري و اسنادي)، عدم مداخله و تحريـك  از پاداش اقتضايي، نفوذ آرماني (

همچنين پاداش اقتضايي، انگيزش الهـامي و  ) P<86/0= R²،001/0(ذهني 

فردي از متغيرهاي پيش بيني كننده تالش مضاعف اعضاي هيئت توجهات 

 به شمار مي آمدند . علمي

سبك رهبري تحول آفرين و عملگرا بيشترين نقـش   نتيجه گيري: بحث و

را در اثر بخشي رهبران و تالش مضاعف اعضـاي هيئـت علمـي بـه عهـده      

 داشتند.

شـكده هـاي   وهش محور، دان ي پها دانشگاهسبك رهبري، كلمات كليدي: 

 علوم پزشكي

 

858 - 1A 

 يدر دانشكده پزشك ياجتماع ييپاسخگو يشاخص ها

  ،زادهيعل يمهست ،ينيابوالقاسم ام ،*حامد انيليحسن جل

 زيتبر يعلوم پزشكدانشگاه 

draamini@yahoo.com 
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

كي به دليل ارتباط تنگاتنگ با سالمت مردم همواره از آموزش پزش مقدمه:

تناسب و پاسخگويي به نيازهاي جامعه مورد كنكـاش   ديدگاه ميزان ارتباط،

 هست. صاحب نظران و دلواپسي جامعه بوده و

هدف تدوين شاخص هـاي پاسـخگويي اجتمـاعي در آمـوزش     اين مطالع با 

 انجام شد. دانشكده پزشكي پزشكي

 مطالعه در سه مرحله به شرح زير اجرا خواهد شد. اين  روش كار:

 تعيـين حـوزه هـا و    خـارجي بـازبيني و   مرور منـابع داخلـي و  : مرحله اول

 ي پاسخگويي اجتماعي ها مالك

هاي  تهيه پرسشنامه نظرخواهي از خبرگان براي تدوين شاخص :مرحله دوم

 پاسخگويي اجتماعي

بحـث   اده از پانل خبرگـان و ها با استفتحليل و تدوين شاخص :مرحله سوم

 گروهي

دو راند به روش دلفي ودو جلسه بحث  پس از سه مرحله مطالعه،يافته ها: 

متمركز گروهي و تعيين ده حـوزه، بيسـت و هشـت مـالك و نـود و پـنج       

تدوين آنها پايان يافت. پژوهش ما بر اسـاس اصـول ده گانـه ذكـر      شاخص،

آموزش پزشكي انجام شـد و   شده در تفاهم جهاني پاسخگويي اجتماعي در

، تعـداد بيشـتري از ايـن    هـا هـا و شـاخص  -با توجه به شفاف سازي مـالك 

 ها تدوين شده است .ها و شاخص ها در مقايسه با ساير مدل مالك

هـا   هـا و شـاخص   با استفاده از اين حوزه هـا، مـالك  نتيجه گيري: بحث و

ي بزرگ ايجـاد  تحول پزشكي هاي هتوان در مباحث اعتبار بخشي دانشكد مي

 هايي كه   ها و در نهايت دانشكده ، گروهها بخش به نظر بهتر است .نمود

 شوند. ننسبت به اين اصول بي تفاوت باشند اعتبار بخشي 

 ،يآمـوزش پزشـك   دانشكده پزشكي، ،پاسخگويي اجتماعيكلمات كليدي: 

 پاسخگويي اجتماعي هاي شاخص
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 ريو تاث يپزشك انيدانشجو يليافت تحص يروندها

 يبر آن در دانشگاه علوم پزشك كيعوامل دموگراف

 1370-88 يها سال يزنجان ط

 فرهود يگودرز كل ،يرستم يعل ،*ياسكندر يمهد

 زنجان يعلوم پزشك دانشگاه

gfarhood@gmail.com 

خصـوص جمعيـت سـالمندي در    ه ت جهان ببا افزايش رشد جمعيمقدمه:

طي دهه هاي اخير نياز به خدمات پزشـكي و متعاقـب آن تعـداد كاركنـان     

بهداشتي مجرب نيز افزايش يافته اسـت. از آنجـايي كـه افـت تحصـيلي در      

رشته پزشكي بار بزرگ اقتصادي و اجتماعي بر جامعه تحميل مي كند، لذا 

ير گذار بر ميـزان افـت تحصـيلي و    مطالعه حاضر با هدف مقايسه عوامل تاث

 همچنين تعيين روندهاي آن در دانشگاه علوم پزشكي زنجان انجام گرفت.

ي مربوط به وضـعيت تحصـيلي و   ها دادهدر اين مطالعه مقطعي روش كار: 

دانشجوي دوره علـوم پايـه پزشـكي در طـي      895خصوصيات دموگرافيك 

جمع آوري گرديـد.   "ماس"ساله از طريق سامانه سيستم آموزشي  19دوره 

منظور تعيين ارتباط بين ويژگي هاي دموگرافيك و مولفـه هـاي ورودي   ه ب

تعيـين   بـراي  با افـت تحصـيلي از روش رگرسـيون لجسـتيك و همچنـين     

 ARIMAروندهاي صعودي يـا نزولـي ميـزان مشـروطي از آزمـون آمـاري       

 استفاده شد.

دچـار افـت تحصـيلي    % از دانشـجويان  2/28طور كلي ساالنه ه بيافته ها: 

شده بودند. تعـداد دانشـجويان و ميـزان افـت تحصـيلي طـي دوره زمـاني        

ساله روند نزولي داشته است ولـي تعـداد ورودي دانشـجو و     1370-1379

به افزايش گذاشته اسـت. عوامـل مهـم     رو 80ميزان افت تحصيلي در دهه 

يه تاثير گذار در افت تحصـيلي عبـارت بـود از: سـن، جنس(پسـر) و سـهم      

 منطقه يك و شاهد و ايثارگر.

با توجه به اتخاذ سياست افـزايش تعـداد دانشـجوي     نتيجه گيري: بحث و

پزشكي و متعاقب آن پايين آمدن كيفيـت معيارهـاي ورود بـه دانشـگاه در     

رفتن ميزان هاي افت تحصـيلي بـدون در نظـر گـرفتن      هاي اخير، باالسال

 ر اجتناب ناپذير خواهد بود.رويكردهاي حمايتي از دانشجويان آسيب پذي

 زنجان ،يپزشك يدانشجو ،يليافت تحصكلمات كليدي: 
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 1390يورود يپزشك انيو نگرش دانشجو يآگاه يبررس

 ينيكرمانشاه نسبت به كارآفر يدانشگاه علوم پزشك

 ،منش يژاله دزفول ،يبر ده حقاك يعل ،انيليجل نينسر، *انيليجل ديناه

 يفرحناز باقر ،يزيفرحناز كهر ،فرح آفرنگان ،رفرح روشن پو ،فروغ زنگنه

 انيليرجان جلم ،نسب

 كرمانشاه يپزشك علومدانشگاه 

njjalilian@yahoo.com 

 از آنجا كه دانشجويان پزشكي مي توانند افرادي خالق و كارآفرين   مقدمه:

 ،با توجه به اهميـت كـارآفريني  و  باشند و كارآفريني اكتسابي است نه ذاتي

جويان پزشـكي ورودي سـال   ديـدگاه دانشـ   بررسـي منظـور  ه اين تحقيق ب

 در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه انجام شد. 1390

از نفـر   126از بـين   مقطعـي بـود.   –اين مطالعه از نوع توصيفي  روش كار

نفر به روش تصادفي ساده انتخاب  50 تعداد 1390دانشجويان ورودي سال 

يطـه  از پرسشنامه استاندارد كارآفريني حـاوي سـه ح   در اين مطالعهشدند 

با استفاده از  ها داده كارآفريني) استفاده شد. سؤاالت، دموگرافيك  سؤاالت(

 د.شتجزيه و تحليل  SPSSنرم افزار 

 19يافتـه هـا نشـان داد ميـانگين سـني دانشـجويان پزشـكي        يافته هـا:  

 2منطقـه   بيشترين سـهميه قبـولي  بودند و  دخترآنها درصد  58، ستساال

فرزنـد اول   ناداري بـين آگـاهي و نگـرش بـا    . همچنين رابطه آماري معبود

تحصـيالت و   ،جنسـيت  رتبـه كنكـور،   منطقـه قبـولي،   معدل ديپلم، بودن،

 مشاهده نشد.درآمد پدر و مادر 
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

اين مطالعه براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشـكي  نتيجه گيري:  بحث و

كرمانشاه انجام شد و حاكي از عدم آگـاهي و نگـرش دانشـجويان پزشـكي     

، وزارت در جهت خـالف كـارآفريني) بـود    فريني(نمرات كامالًآت به كارنسب

نسبت به ارتقاي روحيه با اختصاص واحد درسي كارآفريني  متبوع مي تواند

ــان اقــدام نمايــد طــرح توســعه "از  و كــارآفريني جهــت اشــتغال آينــده آن

 (كاراد) حمايت نمايد. "ي كشور ها دانشگاهكارآفريني در 

 يپزشك انيدانشجو ،ينيكارآفر و نگرش، ياهآگكلمات كليدي: 
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 اي حرفهبر خود اي حرفه يآموزش خودپندار ريتأث

 يپرستار انيدانشجو
 بايفر ،2فيفرخنده شر ،2نيجهان ب رانيا ،1*يجهرم يمايپ هيزهره باد

 2يساره كشاورز ،2نيقدس ب

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك -2   جهرم يعلوم پزشك دانشگاه  -1

zbadiyepeyma@yahoo.com 

راجع به نقش خـود،   افرادخودپنداري اطالعات و عقايدي است كه  مقدمه:

باعـث ارتقـاء    ارزش ها و رفتارهايشان دارند و نگرشي است از تجربياتي كـه 

اي فرد مي گردد. هـدف ايـن پـژوهش تعيـين تـأثير آمـوزش       هويت حرفه

 خودپنداري حرفه اي بر خودپنداري حرفه اي دانشجويان پرستاري است.

نفـر دانشـجوي سـال چهـارم      60در اين مطالعه شـبه تجربـي،    روش كار:

پرستاري دانشكده پرسـتاري و مامـايي حضـرت فاطمـه(س) شـيراز مـورد       

قرار گرفتند. دانشجويان پس از تقسيم تصادفي به دو گروه آزمـايش   مطالعه

و كنترل، پرسشنامه خودپنداري پرستاري كـوين را تكميـل كردنـد. گـروه     

ودپنداري حرفه اي شركت ساعت در كارگاه آموزشي خ12آزمايش به مدت 

مـاه بعـد از آن مجـدداً     3بالفاصله پس از پايان برگـزاري كارگـاه و    ،كردند

 نداري حرفه اي دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت.خودپ

ميانگين نمره خودپنداري حرفه اي دانشجويان در گروه آزمـايش  يافته ها: 

قبل، بالفاصـله و سـه مـاه پـس از برگـزاري كارگـاه آموزشـي بـه ترتيـب          

ــرل   6/29±2/222، 1/27±4/225، 38±6/195 ــروه كنتـــــ و در گـــــ

. نتايج آناليز واريانس مكـرر  بود5/30±1/194، 6/41±195، 3/49±8/190

ــر    ــاداري ب ــأثير معن ــه اي ت ــداري حرف ــاه آموزشــي خودپن نشــان داد كارگ

 است.خودپنداري حرفه اي دانشجويان پرستاري داشته 

از آن جا كه آموزش خودپنداري حرفه اي به ميزان  نتيجه گيري: بحث و

ي دانشـجويان مـؤثر اسـت پيشـنهاد     قابل توجهي بـر خودپنـداري حرفـه ا   

اول ورود  گردد اين آموزش در تمامي مقاطع تحصيلي خصوصاً در سـال  مي

 د.گردبه رشته پرستاري اجرا 

 انيدانشــجو ،اي حرفـه  ي، خودپنـدار اي حرفـه  آمـوزش كلمـات كليـدي:   

 يپرستار
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 يو بازنگر يدر طراح ينگار ندهيلزوم توجه به آ

 يدرس يها برنامه

بتول  ،نژاد يگوهر مهيسل ،يگدليشعله ب، يعربشاه يكامران سلطان ديس

 *ينيام

 رانيا يعلوم پزشك دانشگاه

goharinezhad@gmail.com 

 توجه به آينده نگاري در طراحي و بازنگري برنامه هاي درسي لزوممقدمه: 

ظام آموزش عالي به عنوان پرچم دار تغيير و تحـوالت بايسـتي بسـتر الزم    ن

براي توسعه نيروي انساني آينده را فراهم سازد. يكـي از كاركاردهـاي مهـم    

اين نظام طراحي و بازنگري برنامه هاي درسـي اسـت كـه بايـد پاسـخگوي      

احان ور الزم است طرنيازهاي آينده جامعه و ذينفعان خود باشد به اين منظ

ر فراينـد تـدوين و بـازنگري    نگـاري را د  گيري از مزايـاي آينـده   برنامه، بهره

هاي درسي مورد توجه قرار دهند. بنابراين در اين مقاله تالش شده با  برنامه

هاي  جامع نگري پيرامون مفاهيم آينده نگاري، جايگاه آن در طراحي برنامه

 شود. مشخصدرسي در آموزش علوم پزشكي 

مند  هش مروري است كه با رويكردي نظاممطالعه حاضر يك پژو روش كار:

هـاي   انجام شد. بدين منظور يـك پروتكـل پـژوهش متشـكل از اسـتراتژي     

هـاي   هاي اطالعـاتي داخـل و خـارج، بررسـي     جستجو، كليد واژه ها، پايگاه

ها طراحي شد. سپس به منظـور   اي و نحوه استخراج و تحليل داده كتابخانه

اطالعات، در بانك هاي اطالعـاتي، موسسـات و پايگـاه هـاي     دست يابي به 

ي جهـان،  هـا  دانشـگاه مرتبط با آينده نگاري، انجمن بـين المللـي روسـاي    

آژانس تضمين كيفيت آموزش عالي و موتورهاي جستجوگر گوگـل، گوگـل   

 شد.جستجو اسكوالر و فايند آرتيكل 

 منـد  فراينـد نظـام  تـوان   نگـاري را مـي   دهطبق نتايج جستجو، آينيافته ها: 

دانست.  هاي مطلوب و ممكن آينده ها و آرمان كشف، خلق و ارزيابي ديدگاه

ـ  مـي  داشتن آرمان براي آينده هـا و   هـا، اسـتراتژي   در اتخـاذ سياسـت  د توان

ها مفيد باشد و احتمال وقوع آينده اي مطلوب را بيشتر كنـد. آينـده    برنامه

ل تبيـين اسـت. آينـده نگـاري     نگاري با دو رويكرد اكتشافي و هنجاري قاب

در واقـع بـا ارزيـابي     ،ارزشي يا هنجاري با ساخت آينده مطلوب روبروسـت 

گردند.  شوند و به زمان حال باز مي مقاصد، نيازها و تمايالت آينده شروع مي

هاي درسي توانمنـد  نگاري در طراحي برنامه  ترين دليل استفاده از آينده مهم

برآورده نمودن نيازهاي آينده جامعه و ساخت نمودن دانش آموختگان براي 

 آينده مطلوب است.

با توجه به اهميت برنامـه هـاي درسـي در بهبـود و     نتيجه گيري: بحث و

پيشرفت جامعه از يك سو و شكل گيـري نيازهـاي جديـد از سـوي ديگـر      

با بكـارگيري تكنيـك    ،توصيه مي شود در فرايند طراحي برنامه هاي درسي

نيازهاي آينده را شناخته و بر اساس  ،و كنكاشي در آينده هاي آينده نگاري

آن محتواي برنامه هاي درسي تدوين شود. نگاه بازگشت گرايانه از آينده به 

حال بايد در تماميت اجزاي برنامه هـاي درسـي اعـم از اهـداف و مقاصـد،      

ي تدريس، توسعه حرفه اي و ارزيابي نقادانه دانش آموختگان لحاظ ها روش
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

و به عنوان يك راهبرد كارآمد براي مواجهه و پاسخگويي بـه نيازهـاي   شود 

 متنوع آينده جامعه جهاني مطرح باشد.

، آمـوزش  يبرنامه درس يطراح ،يبرنامه درس ،ينگار ندهيآكلمات كليدي: 

 علوم پزشكي
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 يريكارگبا ب يدر درس فارماكولوژ ويپورتفول ياجرا

 دانش تيريمد ستميس

  رمضان زاده رالنساءيخ ،*ينايزهرا ك

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

kiani.za@gmail.com 

در درس فارماكولوژي، دانشجويان با مفاهيم و اطالعات گسـترده و  مقدمه: 

اي سروكار دارند، لذا بـا وجـود اهميـت يـادگيري، بـه يادمانـدن و        پيچيده

ن كاربرد وسيع فارماكولوژي، متاسفانه كاستي هاي زيـادي در ايـن   همچني

اي جهت بهبود فرايند يادگيري به  پورتفوليو برنامه زمينه مشاهده مي شود.

اي بـراي ارزشـيابي تكـويني و     انتقادي و عملكـردي و وسـيله   صورت كامالً

پيشرفت تحصيلي مي باشد كه دانشجو بايد شواهد مربوط به يادگيري خود 

مشخص در ارائـه   را ارائه نمايد، اما ايراد اساسي پورتفوليو نداشتن استاندارد

محتوا و ابزار ارزشيابي مي باشـد. ايـن پـژوهش بـا هـدف بررسـي كـارايي        

پورتفوليو در فرايند يادگيري درس فارماكولوژي بـا بـه كـارگيري سيسـتم     

 مديريت دانش انجام شد.

كـه بعـد از اجـراي     تجربي استن پژوهش يك تحقيق نيمه : ايروش كار: 

برنامه مورد نظر (شامل آمـوزش اخـذ اطالعـات و دانـش فارمـاكولوژي بـه       

دانشجويان، سازماندهي آن، نحوه تبادل صحيح دانش و كاربرد آن در حرفه 

حيطه ايجاد،  4سوال در  28خود ) نتايج آن با تكميل پرسشنامه اي شامل 

دانشـجو   72فارماكولوژي توسط ذخيره سازي، خلق و به كار گرفتن دانش 

 كه درس فارماكولوژي داشتند، جمع آوري و تحليل گرديد.

 25دختـر)، اتـاق عمـل (    17( بررسي بر روي چهار گروه مامايييافته ها: 

پسر) صورت  13هاي پزشكي (¬)، فوريتدختر 15پسر)، پرستاري( 2دختر 

 بطـور كلـي   پذيرفت. ميانگين نمره مديريت دانش درس فارماكولوژي آنـان 

، ± 7901/22دانش ، تبادل±9487/35دانش ساب و خلقو اكت 2639/99±

بــود. ميــانگين نمــره  ±23دانـش  ، كــاربرد ±5679/17دانــش سـازماندهي 

تر از متوسـط  هاي اكتساب، خلق و كاربرد دانش بيش دانش و مؤلفه مديريت

نمـرات كـاربرد مـديريت دانـش و رشـته تحصـيلي       نظري بود. در بررسـي  

). ولـي  p<05/0داري وجود نداشـت (  معني يان مورد مطالعه تفاوتدانشجو

تفاوت معناداري بين رشته هاي تحصيلي و مـديريت دانـش و مولفـه هـاي     

). در بررسـي ديـدگاه   p>05/0سازماندهي، تبادل و خلق دانش وجود دارد(

دانشجويان درباره كاربرد اين برنامه در درس فارمـاكولوژي ميـزان رضـايت    

 % بود.98 دانشجويان

با توجه به نتايج تحليل پرسشنامه ها و بازخوردهاي نتيجه گيري:  بحث و

به نظـر مـي رسـد كـه ايـن روش در يـادگيري درس        ،كتبي از دانشجويان

فارماكولوژي كارايي بااليي دارد و نظر به ايـن كـه بـين رشـته تحصـيلي و      

داري  مولفه خلق، تبادل و سـازماندهي دانـش فارمـاكولوژي تفـاوت معنـي     

گردد كه علت اين تفـاوت جهـت بهبـود ايـن      لذا پيشنهاد مي مشاهده شد،

 برنامه مورد بررسي قرار گيرد.

 دانش تيريمد و،يپوتفول ،يفارماكولوژكلمات كليدي: 
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در  يپزشك انيدانشجو رشيپذ يها روش ييتوانا يبررس

 يمقاله مرور كي:انيدانشجو يتآعملكرد  ييشگويپ

 ابرده ينيحس ميمر

 يبهشت ديشهدانشگاه علوم پزشكي 

bahare62@yahoo.com 

داوطلبـان ورود بـه   انتخاب بهترين دانشـجويان پزشـكي از ميـان     مقدمه:

هاي گوناگوني بـراي ايـن امـر     روشموضوعي بحث بر انگيزاست و  ،دانشگاه

پزشـكي امـري    استفاده مي گردد.اين در حاليست كه انتخـاب دانشـجويان  

هـدف از ايـن مطالعـه بررسـي      بسيار مهم و وظيفه اي مشـكل مـي باشـد.   

ايـن   مـوثر بـودن  ميـزان  پذيرش دانشجويان پزشـكي و بررسـي    يها روش

 تي دانشجويان مي باشد.آدر پيشگويي عملكرد  ها روش

در اين مقاله مروري به منظور بررسي شيوه هاي نـوين پـذيرش    روش كار:

منتشر شده انـد بـا    2013تا  2000را كه در طي سالهاي دانشجو، مقاالتي 

پيشگويي  دانشجويان پزشكي، ي پذيرش،ها روشاستفاده از كلمات كليدي 

ــه اي و پايگــاه هــاي اطالعــاتي همچــون  ،  Ericعملكــرد در منــابع كتابخان

Medline     و موتورهـاي جسـتجو نظيـرGoogle Scholar    جسـتجو و مـورد

 بررسي قرار گرفته اند.

مقاله در اين زمينه توسط محقق يافت گرديد كه شـامل يـك   15فته ها: يا

يي نظيـر  هـا  روشايـن مقـاالت بـه     .مقاله مرور نظامند در اين زمينـه بـود  

ارزيـابي شخصـيتي و هـوش     مصاحبه و مصاحبه هـاي كوچـك چندگانـه،   

 زمـون هـاي قضـاوت اقتضـايي،    آ موزشـي، آسوابق  توصيه نامه ها، هيجاني،

را در پيشـگويي   ها روشميزان موفقيت اين  اشاره داشتند وزمون استعداد آ

 تي دانشجويان مورد بررسي قرار داده اند.آعملكرد 

پذيرش  ي مورد استفاده درها روشبا توجه به اينكه  نتيجه گيري: بحث و

 تي اين دانشجويان باشد،آدانشجويان پزشكي بايد پيشگويي كننده عملكرد 

ي پـذيرش دانشـجو بـه ميـزان هـاي      هـا  شروتحقيقات نشان مي دهد كه 

 تي فرد را دارند.آ متفاوتي قابليت پيشگويي عملكرد

 عملكرد ييشگويپ ،يپزشك انيدانشجو رش،يپذ يها روشكلمات كليدي: 
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 يشاغل در مراكز بهداشت ينظرات پزشكان عموم

در خصوص  گلستان يدانشگاه علوم پزشك يدرمان

 يا هاي حرفهبا نيازتحصيلي  هاي هتناسب آموخت

 حسن خورشا ،يرستم اريماز ،*ينيزهرا خمبه ب
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 گلستان  يعلوم پزشكدانشگاه 

khombehbini.2013@gmail.cim 

 تشـكيل  انساني درماني را نيروي -هاي بهداشتي و اساس نظام پايه مقدمه:

هـاي   ها و برنامه بايست طرح ارتقاي سطح سالمت جامعه ميدهد و براي  مي

اي و شـرايط اجتمـاعي كشـور باشـد.      حرفـه  آموزشي متناسب بـا نيازهـاي  

 اصـول  هاي ارتبـاطي و رعايـت   اي، توانايي هاي عملي حرفه فراگيري مهارت

شوند. اهميت كار يك  ضروري براي پزشك محسوب مي از انتظارات اخالقي

ســازد كــه نظــرات  مــي پزشــكي را حــايز اهميــت پزشــك، شــيوه آمــوزش

التحصيالن پزشكي در خصوص تناسب محتواي آموزشـي بـا نيازهـاي     فارغ

اشـد. لـذا   تواند در شناسايي نقاط ضعف آموزش كمك كننـده ب  اي مي حرفه

اين پژوهش با هدف بررسي نظرات پزشـكان عمـومي در خصـوص تناسـب     

 جام شد.اي ان هاي تحصيلي با نيازهاي حرفه آموخته

بـر روي كليـه    1391تحليلـي در سـال    -اين پژوهش توصـيفي روش كار: 

نفـر) در مراكـز بهداشـتي درمـاني     112التحصـيالن پزشـكي عمـومي(    فارغ

رح نيروي انسـاني بودنـد   پزشكي گلستان مشغول گذراندن طدانشگاه علوم 

نفر همكـاري نمودنـد. بـه منظـور گـردآوري       103در مجموع  كهانجام شد 

سـوالي محقـق سـاخته بـراي سـنجش تناسـب        50از پرسشـنامه  اطالعات

اي كـه   هاي فني، ارتبـاطي و اخـالق حرفـه    آموخته ها در سه حيطه مهارت

مورد تاييـد  95/0 يايي آن با آلفاي كرونباخروايي آن توسط متخصصين و پا

افـزار   ها بـا اسـتفاده از نـرم    قرار گرفت، استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده

 شد.انجام  T-testو آزمون هاي آماري خي دو و  SPSS 16آماري 

بـا نيازهـاي شـغلي    را ها  ها پزشكان تناسب آموخته يافتهبراساس يافته ها: 

نامتناسـب گـزارش    اي خـود  در هر سه مهارت فني، ارتباطي و اخالق حرفه

 اي بر حسب شـيوه  حرفهها بين آموخته ها و نيازهاي  براساس يافتهنمودند. 

 د.داري مشاهده نش تفاوت معني و بر حسب دانشگاه محل تحصيل فراگيري

گيـري   براساس يافته هاي مطالعه مـي تـوان نتيجـه    نتيجه گيري: بحث و

اي كـافي و   نمود كه ميزان تناسب آموخته هاي تحصيلي با نيازهـاي حرفـه  

متناسب نمي باشد و تا دسترسي به آموزش كـامالً متناسـب و مطلـوب بـا     

توجـه   شـود  ميپيشنهاد فاصله قابل توجهي وجود دارد، لذا نيازهاي شغلي 

 از با حرفه پزشكي و ـــــفصل هاي دروس مورد نيبه تعيين سر يرـــبيشت

 .شودمتناسب با نياز شغلي 

ـ تناسـب، ن  ،يليتحصـ  هاي هآموختكلمات كليدي:  پزشـكان   ،اي حرفـه  ازي

 يعموم
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 رم درسال چها يپزشك انيدانشجو هيعل يبدرفتار

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك يآموزش هاي بيمارستان

 يزارع درضايوح ،*يميابراه قهيصد

 شيراز  يعلوم پزشك دانشگاه

sedighehebrah@yahoo.com 

مي باشد كه در مطالعات  اي بدرفتاري با دانشجويان پزشكي پديده مقدمه:

است. بدرفتاري زماني اطـالق مـي شـود كـه      تاييد شدهآن مختلفي وجود 

دليـل در   هـاي بـي   احترامي به شان دانشجو و يا دخالـت  رفتارها نمايانگر بي

بررسـي ميـزان بـدرفتاري و     بـه فرآيندهاي آموزشي باشد. در اين مطالعـه  

هاي آموزشـي دانشـگاه    چگونگي آن عليه دانشجويان پزشكي در بيمارستان

 .پرداخته شده استراز علوم پزشكي شي

تحليلي و بـه صـورت مقطعـي     -مطالعه حاضر به روش توصيفي روش كار:

انجــام شــد. جامعــه مــورد پــژوهش شــامل كليــه دانشــجويان پزشــكي در 

باشد و همـه افـراد    هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي بيمارستان

ــورد پــ     ــماري م ــورت سرش ــه ص ــه ب ــراي   جامع ــد. ب ــرار گرفتن ژوهش ق

قسمتي استفاده شد كـه شـامل اطالعـات     5از پرسشنامه  ها داده آوري جمع

 ،فـرد مرتكـب شـونده بـدرفتاري     دموگرافيك، تجربه بدرفتاري و انـواع آن، 

بخشي كه در آن بدرفتاري اتفاق افتاده اسـت، سـطح رضـايت دانشـجويان     

فتاري نسبت به ساير دانشـجويان  مشاهده بدرو  نسبت به عملكرد مسئولين

 18نسـخه   SPSSنيز از نـرم افـزار آمـاري     ها دادهراي تجزيه و تحليل بود. ب

 استفاده شد.

درصـد   3/86دهد كه در يك سال گذشـته   اين پژوهش نشان مييافته ها: 

را تجربه كرده انـد كـه    ها ع بدرفتاريانوي از ااز دانشجويان حداقل يكبار يك

ها دانشجويان پسر درصد از آن 5/42درصد از آنها دانشجويان دختر و  5/57

اند. بيشترين بدرفتاري اعمال شده به ترتيب شـامل بـدرفتاري كالمـي     بوده

ــدرفتاري ناشــي از اعمــال قــدرت )درصــد 1/95( ــود.  )درصــد 2/76( و ب ب

و  )درصد 3/60( هاي زنان و زايمان ها در بخش همچنين بيشترين بدرفتاري

اد مرتكب بدرفتاري به د كه بيشترين افربواتفاق افتاده  )درصد 2/49(داخلي

   هــا و اينتــرن )درصــد 7/66(، پرســتارها )درصــد 73(هــا  ترتيــب رزيــدنت

 بوده اند. )درصد 3/60(

ي بدرفتاري عليـه دانشـجويان   با توجه به شيوع باال نتيجه گيري: بحث و

ارتبـاطي و   -، ضرورت برنامه ريزي در جهت آموزش هـاي مهـارتي  پزشكي

 اين زمينه وجود دارد. حمايت بيشتر از دانشجويان در

دانشـجويان  ، يآموزشـ  مارسـتان يدانشـجو، ب  ،يبـدرفتار كلمات كليـدي:  

 پزشكي
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 ياز راهبرد ها يفراشناخت يآگاه تيوضع يبررس

 يپزشك انيمطالعه در دانشجو

 ميد رضا برادرانح ،*سيما عليرضايي طهراني

 نعلوم پزشكي ايرادانشگاه 

simara43@yahoo.com 

: دستيابي به يادگيري عميـق و معنـادار از اهـداف مهـم آموزشـي      مقدمه:

گردد. به همـين دليـل نيـاز بـه طراحـي و       دانشجويان پزشكي محسوب مي

ـ   هــا و راهبرد بكـارگيري روش  نظــر ه هـاي كارآمــدتر در مطالعـه ضــروري ب
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

از  وضـعيت آگــاهي فراشــناختي ز ايـن مطالعــه بررســي  رســد. هــدف ا مـي 

 بود.هاي مطالعه در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران راهبرد

دانشجويان پزشكي دانشگاه  در بيناين مطالعه توصيفي تحليلي روش كار: 

در سه مقطـع   91-92علوم پزشكي تهران (پرديس همت) در سال تحصيلي

گيري  هوزي انجام شد و براساس روش نمونو كارآم ه، فيزيوپاتولوژيعلوم پاي

نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و ابزار  317اي تعداد  تصادفي طبقه

مطالعه پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبـرد هـاي خوانـدن مختـاري و     

و ضريب همبسـتگي   SPSS 16با نرم افزار  نيز ها دادهبود.  (MARSI)ريچارد

 .شدندمستقل تحليل  Tپيرسون و رگرسيون گام به گام و آزمون 

ميانگين نمره آگاهي از راهبردهاي مطالعـه دانشـجويان پزشـكي    يافته ها: 

 باشـد.  در وضعيت مطلـوب مـي   كهاست  48/3دانشگاه علوم پزشكي تهران 

هـاي راهبردهـاي    نين نمره آگاهي دانشجويان پزشكي نسبت به مولفهچهم

) در وضعيت مطلـوب  42/3هاي كلي خواندن (راهبرد و) 77/3حل مسئله (

) در وضــعيت متوســط 35/3خوانــدن (نســبت بــه راهبردهــاي حمايــت  و

پزشكي از راهبردهاي مطالعه بـا  باشد. ميان نمره كل آگاهي دانشجويان  مي

پيشرفت تحصيلي آنان در سه مقطع تحصيلي رابطه مسـتقيم و معنـاداري   

و مولفه راهبردهـاي كلـي خوانـدن بـيش از سـاير مولفـه هـا         شتوجود دا

 پيشرفت تحصيلي دانشجويان را تبيين و پيش بيني كند. واريانس ستتوان

هـاي  تايج ايـن پـژوهش آگـاهي از راهبرد   براساس ن نتيجه گيري: بحث و

ريزي و هدفمندي در مطالعه بيش از سـاير راهبردهـاي فراشـناختي     برنامه

اين راهبردها قبـل   كند، پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي را تبيين مي

ق برنامـه ريـزي بـراي تكـاليف خوانـدني بـر پيشـرفت        از خواندن و از طري

ابراين بهتـر اسـت بـه آمـوزش راهبردهـاي      گذارد. بن تحصيلي فرد تاثير مي

يادگيري و مطالعه به عنوان بخشـي از برنامـه آموزشـي پرداختـه شـود تـا       

الزم اسـت   دانشجويان هر چه بيشتر نسبت به آنچه كه براي يادگيري فعال

تنظـيم   بتوانند بر فرايند يـادگيري مسـتقل و خـود    آگاهي يافته و در عمل

 .باشندنظارت داشته 

 انيمطالعـه، دانشـجو   يفراشـناخت  يراهبرد هـا  ،يريادگيكلمات كليدي: 

 يليتحص شرفتيپ ،يپزشك

 

517 - 1A 

در واحد  يقاتيگنجاندن پروژه تحقبررسي امكان 

 وستهيناپ يكارشناس انيدر عرصه دانشجو يكارآموز

 يبهداشت سار دانشكده  يبهداشت عموم

 اين يفاطمه احمد

 مازندران يعلوم پزشكدانشگاه 

ahmadinia.fatemeh@gmail.com 

دانـش  كـه   اي از علـوم بهداشـتي اسـت    اخهشـ بهداشـت عمـومي    مقدمه:

بازسـازي سـالمت افـراد جامعـه      و  ءآموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقـا 

از اين مطالعه آشنايي دانشـجويان بـا نگـارش يـك     هدف  نند.بي مي آموزش

ـ   -هـاي آموزشـي   افـزايش توانمنـدي   منظـور  ه گزارش تحليلي بهداشـتي ب

  پژوهشي آنان مطابق با نيازهاي جامعه بود.

عمل آمده و تصميم اعضاء گروه آموزشي ه بر اساس نيازسنجي ب روش كار:

آموزي در عرصـه  كـار  بهداشت عمومي برگنجاندن پروژه تحقيقاتي در واحد 

دانشجويان كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي دانشكده بهداشت، اسـتاد  

شد، گذراندن واحدروش تحقيق  كارشناسي ناپيوسته تعيين 1راهنما در ترم 

كارشناسي ناپيوسته، انتخاب و نگارش پروپوزال و پس از تصـويب   2در ترم 

همزمـان بـا    هـا  ادهددانشـجويي، جمـع آوري    پروپوزال در كميته تحقيقات 

. سپس تجزيه و تحليل آماري، فصول پايـان نامـه   4شروع كارآموزي در ترم

استخراج مقاله پس از تائيد مقالـه توسـط اسـتاد راهنمـا بـه       نگارش شد و 

  مجالت ارسال و نيز بررسي و بازخورد و نمره به دانشجو اعالم شد.

درمـاني   بهداشـتي، شناسايي مسايل مبتالبه جامعـه و فيلـدهاي    يافته ها:

 8چـاپ   پـروژه تحقيـق،    200توليـد بـيش از    دانشجويان در حين تحقيق،

مقاله در  35 -30پذيرش  ، SCUPOSE پژوهشي و  -مقاله در مجالت علمي

احتـرام بـه    تيمي، مديريت، ، كار باال بردن مهارت اجتماعي هاي ملي، كنگره

 ي ازــه پژوهشــد روحياـه و ايجـولـاون در انجام كارهاي محـيكديگر و تع

  محصوالت اين مطالعه است.

درگيـر   دادن دانشجويان به سـمت پـژوهش و   سوقنتيجه گيري:  بحث و

سـالمت وتقويـت    هاي مختلف سيستم  مسايل و مشكالت بخشكردن او با 

آيي نظـام آموزشـي،   هش محـوري قطعـا افـزايش كيفيـت وكـار     روحيه پژو

كشـور در زمينـه نقشـه     هداف با ا نيازهاي واقعي جامعه، همسو پاسخگويي

جامع سالمت اثر گزارترين عامل توسعه و ايجاد مرجعيت علمي در منطقـه  

، مطالعه واحـد كـارآموزي در عرصـه    را موجب شده است. با عنايت به نتايج 

بـه همـين شـيوه    ت آموزشي دانشجويان ازين پس نيز درجهت ارتقاء كيفي

  خواهد يافت.  استمرار

بهداشت  انيدر عرصه، دانشجو يكارآموز ،يقاتيپروژه تحق كلمات كليدي:

 يعموم
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جهت  يمنابع درس انواع استفاده از زانيم يبررس

 توسط دانش آموختگان رشته دروس اختصاصيمطالعه 

 يپزشك

 يرضا رزاق ،*يمنصوره مومن هرو

 نكاشا يپزشك علومدانشگاه 

mansoreheravi@yahoo.com 

ها از  از مهمترين موضوعات در يادگيري فراگيران، استفاده آن يكيمقدمه: 

ها اسـت. انتخـاب    منابع معتبر در طول ترم تحصيلي و زمان برگزاري آزمون
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 منابع مطالعاتي مشخص و معتبر، نقش مهمـي در يـادگيري دانشـجويان و   

معرفـي منـابع مناسـب از سـوي     كاهش اضطراب از امتحانات دارد و عـدم  

اين مطالعه به منظور بررسي منـابع درسـي    استادان يكي از مشكالت است.

 آموختگان دانشگاه علوم پزشكي كاشان صورت گرفت. مورد استفاده دانش

آموختگـان   روي دانـش  91-92اين مطالعـه توصـيفي در سـال    روش كار: 

هـا از طريـق    دهدانشگاه علوم پزشكي كاشـان صـورت گرفـت. گـردآوري دا    

بـا   SPSSها پس از ورود به نرم افـزار   تكميل پرسشنامه صورت گرفت. داده

 استفاده از آمار توصيفي مورد آناليز قرار گرفت.

هاي خالصـه   كتاب بررسي نشان داد كه منابع درسي رايج جزوه وها:  يافته

 %70كردند. طوري كه همه دانشجويان از جزوه استفاده مي باشد. فارسي مي

% 2 كردنـد.  % اكثـر اوقـات از جـزوه اسـتفاده مـي     28و دانشجويان هميشه 

% برخي مواقع از كتـاب خالصـه   10اكثر اوقات و %54 دانشجويان هميشه و

بعضي مواقـع   %44 اكثر اوقات ودانشجويان % 22كردند.  فارسي استفاده مي

% 56كردنـد.   ندرت از كتـب ترجمـه شـده فارسـي اسـتفاده مـي      ه % ب24 و

ها  كردند و هيچ يك از آن جويان به ندرت از منابع انگليسي استفاده ميدانش

 كردند. هميشه از منابع انگليسي به عنوان يك منبع درسي استفاده نمي

و تـرين   ايـن مطالعـه نشـان داد كـه جـزوه مهـم      گيـري:   بحث و نتيجـه 

باشد و پس از آن كتب خالصـه   منبع درسي دانشجويان ميترين  پراستفاده

هاي رفرانس  كتاب خوانندگاناذبه بيشتري براي دانشجويان دارند و شده ج

توانـد بـه    استفاده از جزوه با توجه به استاندارد نبودن آن مي باشند. كم مي

رسـد اگـر مسـئولين ذيـربط در      به نظر مي گردد.نقطه ضعف مطرح عنوان 

هـاي آموزشـي و    هـاي منطبـق بـا ضـرورت     وزارت متبوع به تهيه درسـنامه 

 .زهاي جامعه بپردازند اين مشكل حل خواهد شدنيا

 مطالعه، دانش آموختگان ،يمنابع درسكلمات كليدي: 
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 دگاهياز د ليمشكالت دوران تحص نيتر عمده

 يآموختگان رشته پزشك دانش

 يريآزاده ظه ،يرضا رزاق ،*يمنصوره مومن هرو

 كاشان يعلوم پزشك دانشگاه

mansoreheravi@yahoo.com 

 دوره تحصيل و  ترين طوالنيپزشكي با توجه به داشتن  رشتهمقدمه: 

دانشـجويان   ها متمايز بوده و بيشترين حجم مطالب آموختني از ساير رشته

شوند. اين مطالعه به منظـور   با مشكالت زيادي در دوران تحصيل مواجه مي

اي كـه در طـول    رسي نظرات دانش آموختگان در مورد مشـكالت عمـده  بر

 .دوران تحصيل با آن مواجه شدند صورت گرفت

روي  91-92ايــن مطالعــه توصــيفي در ســال تحصــيلي     روش كــار: 

فـارغ   92آموختگان دانشگاه علوم پزشكي كاشان كه در شـهريور مـاه    دانش

ريق تكميل پرسشـنامه  ها از ط صورت گرفت. گردآوري داده التحصيل شدند

پرسشنامه حاوي سؤاالتي در سه حيطه مشكالت مـرتبط بـا    صورت گرفت.

مشكالت مرتبط با دانشگاه محل تحصيل و مشـكالت فـردي    ماهيت رشته،

بـا اسـتفاده از آمـار     SPSSها پـس از ورود بـه نـرم افـزار      دانشجو بود. داده

 توصيفي مورد آناليز قرار گرفت.

حجم زيـاد مطالـب دانسـتني، طـوالني و      هيت رشته،درحيطه ماها:  يافته

حجـم زيـاد    و سخت بودن رشته، كاربردي نبودن مطالب درسي علوم پايـه 

وظايف درماني در زمان كارورزي مشكالت عمده و شايعترين مورد كاربردي 

در حيطه مشكالت مـرتبط بـا دانشـگاه     نبودن مطالب درسي علوم پايه بود.

نامناسب، مديريت ضـعيف مسـئولين آموزشـي،    ريزي  محل تحصيل، برنامه

عدم وجود اساتيد مسلط و مجرب، عدم توجه به درمـان سـرپائي و نسـخه    

نويسي در دوران باليني، عدم تمايل اساتيد براي آمـوزش نكـات كـاربردي،    

در حيطه  تجهيزات آموزشي مهمترين مشكالت بودند. عدم وجود امكانات و

دانشجو در طول زمان، دوري از خانواده  كم شدن انگيزهنيز مشكالت فردي 

آرامش روحي رواني مشكالت ذكر شده بود كه كـم شـدن    و نبود آسايش و

 ترين مورد بود. انگيزه دانشجو در طول زمان شايع

با تالش جهـت رفـع مشـكالت ذكـر شـده از سـوي       گيري:  بحث و نتيجه

ايـن دروس  دانشجويان از جمله كاربردي نمودن دروس علوم پايه با ادغـام  

عالقمنـد   استفاده از اساتيد مجرب و ريزي مناسب و در علوم باليني و برنامه

 در مؤثركارورزي شايد بتوان گامي  به آموزش به ويژه در دوران كارآموزي و

 انگيزه دانشجويان برداشت. كاهشجهت پيشگيري از 

آموختگـان   ، دانـش ليتحصـ  مشـكالت،  آموختگـان،  دانشكلمات كليدي: 

 پزشكي
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آموزش به  قيپرستاران از طر يمهارت ارتباط يارتقا

 لميف شينقش و نما يفايروش ا

 ،2يمونق يميكر نيحس ،1دشتگرد يعل ،1*ينرجس خاتون طاهر

 ،2نياف يشاد يعل ،ياحمد ميمر ،1يمود هيآس ،1زاده يمحسن يدمصطفيس

 2منوچهر اسحاق

 مشهد يدانشگاه علوم پزشك -2، رجنديب يدانشگاه علوم پزشك -1

narjestaheri_1361@yahoo.com 

 هاي مهم براي افـراد  مهارت برقراري ارتباط مناسب از جمله ويژگيمقدمه: 

هـاي بهداشـتي و درمـاني اسـت و يكـي از ابزارهـاي مهـم         شاغل در حرفه

هاي آنان است. عليرغم توافق كلي  پرستاران براي حمايت بيماران و خانواده

هـاي روش شـناختي    هـاي ارتبـاطي، چـالش    بر مفيد بودن آموزش مهـارت 

ايـن  هـا وجـود دارد. از ايـن رو     در زمينه روش آموزش اين مهارت اي عمده

با هدف ارتقاي مهارت ارتباطي پرستاران از طريق آموزش بـه روش   لعهمطا

 ايفاي نقش و نمايش فيلم انجام شد.

ساعت طي دو روز براي  8اي به مدت  كارگاه آموزشي دو مرحله روش كار:

دو گروه از پرستاران اجرا گرديد. براي گروه نمايش فيلم و ايفـاي نقـش در   

هـاي   مهـارت ارتبـاطي، مهـارت     رسشـنامه روز اول كارگاه، پس از تكميـل پ 

هاي ارتباطي پيشرفته بـه   ارتباطي پايه به روش سخنراني و روز دوم، مهارت

روش نمايش فيلم و ايفاي نقش اجرا گرديد. بـراي گـروه سـخنراني در هـر     
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روز كارگاه آموزش به روش سخنراني بود. در هـر دو گـروه پرسـتاران، در    2

ز آمـوزش پرسشـنامه مهـارت ارتبـاطي تكميـل      ماه بعد ا1پايان روز دوم و 

زوج  و آمارهاي استنباطي تـي  SPSS 16افزار  ها با استفاده از نرم گرديد. داده

 مستقل تجزيه و تحليل گرديد. و تي

مداخله در گروه آموزش  از هاي ارتباطي قبل ميانگين نمره مهارتها:  يافته

از  3/47سـخنراني،   و در گروه آمـوزش بـه روش   1/51ايفاي نقش و فيلم، 

داري بين  كه تفاوت معني دادمستقل نشان  بود. آزمون تي 88حداكثر نمره 

هاي ارتباطي بعد از آموزش وجود دارد  دو گروه از نظر ميانگين نمره مهارت

)001/0 <P  محاسبه درصد تغيير گروه آموزش ايفاي نقش و فيلم نسـبت .(

 داد.نشان  % افزايش را6/50به آموزش به روش سخنراني 

نتايج نشان داد كه اجـراي آمـوزش بـه روش ايفـاي     گيري:  بحث و نتيجه

هـاي ارتبـاطي، توانـايي پرسـتاران،      مهـارت  با موضـوع نقش و نمايش فيلم 

بـه نظـر   و  دهـد  مـي ارتقا را هاي پزشكي  دانشجويان پرستاري و ساير گروه

بهبـود  نهايت كارايي و در باعث افزايش  تر هاي ارتباطي قوي رسد مهارت مي

كـاهش اسـترس و    كيفيت مراقبت از بيمـار، كـاهش طـول اقامـت بيمـار،     

 شود. وري و رضايت شغلي در كار مي افزايش بهره و فرسودگي شغلي

ـ   يفـا يآمـوزش، ا كلمات كليدي:  ارتبـاط،   ،يمهـارت ارتبـاط   لم،ينقـش، ف

 پرستار ،يسخنران

586 - 1A 

رافيك دموگ يها يژگيبا و يعلم داتيرابطه تول يبررس

 يكرمانشاه ط يدانشگاه علوم پزشك يعلم اتيه ياعضا

  1389 تيلغا1384 يها سال

 فروغ زنگنه ،يمحمد معمارافتخار ،يمعمارافتخار دايل ،*يمحمود كاظم

 اهكرمانش يدانشگاه علوم پزشك

mkazemi3920@yahoo.com 

هـاي رشـد و توسـعه هـر      توليدات علمي يكي از مهمترين شاخصمقدمه: 

هاي مهـم عملكـرد اعضـاي هيـات علمـي       باشد و يكي از شاخص كشور مي

ها توليدات علمي آنان است. هدف از ايـن پـژوهش، تعيـين رابطـه      دانشگاه

ي دانشگاه علـوم  اعضاي هيات علمدموگرافيك هاي  توليدات علمي با ويژگي

 .باشد مي 1389لغايت  1384هاي  پزشكي كرمانشاه طي سال

ايـن پـژوهش يـك مطالعـه تحليلـي مقطعـي بـود و بـه روش         روش كار: 

اي شـامل دو   ها پرسشـنامه  گيري آسان انجام شد. ابزار گردآوري داده نمونه

قسمت بود كه قسمت اول آن شامل اطالعـات دموگرافيـك و قسـمت دوم    

دات علمي اعضاي هيات علمي بود. اطالعـات بـا اسـتفاده از نـرم     شامل تولي

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS 19 افزار

هاي پژوهش حاضر نشـان داد كـه توليـدات علمـي اعضـاي       يافتهها:  يافته

هاي مورد بررسـي   هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در طي سال

ترين توليدات علمي به تفكيـك سـال،   روند رو به رشدي داشته است و بيش

بين كل  .بوده است بين اعضاي هيئت علمي زنو در  1389مربوط به سال 

دار آمـاري   توليدات علمي و سابقه كار اعضـاي هيـات علمـي رابطـه معنـي     

دار آمــاري بــين ارائــه مقالــه در  تفــاوت معنــي همچنــين مشــاهده نشــد و

. سبت به مردان مشاهده شـد در زنان ن هاي داخلي به صورت پوستر همايش

هاي داخلي به صورت پوستر،  بين ميزان تاليف كتاب، ارائه مقاله در همايش

نامـه   نامه و مشاوره پايان هاي مرجع، راهنمايي پايان ارجاع به مقاله در كتاب

دارآمـاري   كارشناسي ارشد با مـدرك اعضـاي هيـات علمـي تفـاوت معنـي      

 .مشاهده شد

رسـد   هاي پژوهش حاضر به نظر مـي  وجه به يافتهبا ت گيري: بحث و نتيجه

هاي تحقيقـات از پژوهشـگران و برقـراري سيسـتم      هاي معاونت كه حمايت

پژوهشـي   -ها و چاپ آن در مجالت علمي پاداش به ارائه مقاالت در همايش

و محاسبه امتياز توليدات علمي جهت ارتقاء اعضـاي هيـات علمـي در ايـن     

 .مؤثر بوده استتوليد علم روند رو به رشد 

 كرمانشاه ،يعلم اتيه ياعضا ،يعلم داتيتولكلمات كليدي: 
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 وكتيو آنژ نيساب كالو دليدو روش ن سهيمقاو  يبررس

 مارانيب در يانيعوارض محل پانچ شر جاديدر ا 16

(ع)  نيرالمومنيام مارستانيب يقلبشده  يوگرافيآنژ

 1392درسال  يكردكو

 ياعظم محمد ،اكرم ثناگو ،*يعادله قره طغان

 گلستان يپزشك علومدانشگاه 

a.gharataghani@gmail.com 

درمـان همچنـان    استفاده از آنژيوگرافي قلبي به منظور تشخيص ومقدمه: 

ناسـب  ضرورت انجام آنژيوگرافي انجام تكنيك پانچ م .درحال گسترش است

هـدف   ايـن مطالعـه بـا    .باشـد  راديال مي براكيال و از طريق شريان فمورال،

در ايجاد عـوارض محـل    16بررسي دو روش نيدل ساب كالوين و آنژيوكت 

ــومنين (ع)   ــوگرافي در بيمارســتان اميرالم ــاران آنژي ــانچ شــرياني در بيم پ

 .صورت گرفت 1392كردكوي درسال 

بيمـاري كـه    200تعـداد   تحليلـي، -مطالعـه توصـيفي    ايـن  درروش كار: 

گيري در دسترس انتخاب  بودند به صورت نمونهانجام داده آنژيوگرافي قلبي 

 شـامل سـن،  ها  آنبا استفاده از چك ليست مشخصات دموگرافيك  شدند و

هـا بـا    نفـر از آن 100نحوه پـانچ   ديابتي بودن و شاخص توده بدني، جنس،

ــا آنژيوكــت كــه ديگــر  نفــر100اســتفاده از نيــدل ســاب كالويــن و   16ب

 سـپس از  آنژيوگرافي شده بودند به عنوان متغيرهاي بالقوه ثبـت گرديـد و  

 SPSS  استفاده از نرم افـزار  ها با داده ندنظر هماتوم ناحيه پانچ بررسي شد

 تحليل قرار گرفت. مورد تجزيه و11

هـا   آن %40نفر مـرد كـه   100نفر زن و100بيمار ، 200از مجموع ها:  يافته

 27هـا   ميانگين توده بدني آن سال و 48ها  ميانگين سني آن، ديابتي بودند

نوع پانچ با نيدل سـاب كالويـن بصـورت آنتريـور پـانچ فمـورال هـيچ        . بود

% دچار همـاتوم محـل پـانچ    25حدود  16ولي با آنژيوكت نداشت عوارضي 

 شدند.

ب اين پژوهش نشـان داد كـه اسـتفاده از نيـدل سـا     گيري:  بحث و نتيجه

در  16كالوين به صورت آنتريور پانچ عوارض كمتري نسـبت بـه آنژيوكـت    
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روشي ارجـح و   16نژيوكت آو اين روش نسبت به  داردپانچ شرياني فمورال 

 تر است. براي بيماران مناسب

 يوگرافيآنژ ن،يساب كالو دلي، ن16وكتيعوارض، آنژكلمات كليدي: 
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به  يجراح بخش كيآموزش نظام مند مباحث تئور

دانش  طهيبه اهداف ح لين يبرا يراه يصورت مجاز

 يكارورزي جراح وكولوميكور

جمشيد  ،1محمودرضا خزاعي ،2آرزو فرج پور ،1*محمد علي رئيس السادات

 1يوسفي

  بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد -2 اد اسالمي مشهددانشگاه آز -1

sma_rais@yahoo.com 

در دوره كارورزي جراحي كه گاهاً فاصله زيـادي از دوره اسـتاژري   مقدمه: 

هـاي تئوريـك بـه فراموشـي سـپرده       موختـه آدانشجويان دارد، بسـياري از  

خـش  مند مباحث تئوريك ب اين مطالعه با هدف انجام آموزش نظامشود.  مي

 جراحي به صورت مجازي به كارورزان جراحي انجام شد.

 كارورزان جراحي در دو  در اين مطالعه شبه تجربي شش ماهه،روش كار: 

نفـر) بـه صـورت تصـادفي قـرار      34( نفر) و گـروه مداخلـه  33( گروه شاهد

 ،گرفتند. در گروه شاهد آمـوزش بـاليني سـنتي و مـرور مباحـث تئوريـك      

منـد   ريزي نظـام  در گروه مداخله با رويكرد برنامه وانجام شد فرصت طلبانه 

مباحث تئوريك كارورزان موظف شدند براي هر شـب مباحـث مشـخص را    

شد با ايميـل بـه    ها ارسال مي مطالعه و به سؤاالتي كه از طريق ايميل به آن

استاد پاسخ دهند. در پايان دوره از هر دو گروه آزموني مشتمل بر سـؤاالت  

تحليلـي گرفتـه شـد و     –تاكسونومي سه و سؤاالت تشريحي اي چهار گزينه

 SPSS 16% در نظر گرفته شد. نتايج بـا نـرم افـزار   80معيار نمره قابل قبول 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

%) طـي دوره شـركت فعـال    6/63( نفـر  21 نفر گروه شاهد 33از ها:  يافته

نمـره) را كسـب    كـل  %80( %) نمـره قابـل قبـول   4/42( نفـر  14داشتند و 

 32 شركت فعـال داشـته و   %)100( نفر34نفر گروه مداخله  34و از نمودند

بنابراين ميـزان مشـاركت طـي     %) نمره قابل قبول كسب نمودند.1/94( نفر

بـيش از   )P=0داري (  دوره و موفقيت دوره در گروه مداخله بـه طـور معنـي   

 گروه شاهد بود.

منـد در اجـراي    ريزي و رويكـرد نظـام   عالوه بر برنامهگيري:  بحث و نتيجه

هـاي   پسـت نظارت و پايش از طريـق ثبـت تـاريخ و سـاعت ارسـال       برنامه،

استفاده از ابزارهاي مورد عالقـه دانشـجو    و هاي آنالين و تماسالكترونيكي 

 نظير وب از نكات قوت و دليل موفقيت اين برنامه بود.

كـارورزي   رونيـك، منـد، آمـوزش الكت   ريـزي نظـام   برنامـه كلمات كليدي: 

 ، آموزش مجازيجراحي
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بر  يريادگيآموزش راهبردهاي مطالعه و  ياثربخش

و عملكرد تحصيلي دانشجويان  يريادگيميزان 

 1392گلستان  در سال  يدانشگاه علوم پزشك يپرستار

 كيطر سيادر ،يعابد نور ،اكرم ثناگو ،*يازين قهيصد

 گلستان يپزشك علومدانشگاه 

ilar_909@yahoo.com 

امروزه راهبردهاي مطالعه و يـادگيري اهميـت زيـادي دارنـد زيـرا      مقدمه: 

فراگيران نياز به مهارت هايي دارند كه در عصر جديـد فنـĤوري اطالعـات و    

رقابل پيش بيني دانش، بتواننـد  مجازي شدن يادگيري و ورود به دنياي غي

يادگيري خود را نظارت و كنترل كنند و به عنوان فراگيران خـودتنظيم، از  

ريزي و ارزيابي عملكردشان بهره گيرند. مطالعات  هاي خود در برنامه  توانايي

هاي فراشناختي براي موفقيت تحصـيلي فراگيـران    دهد كه آگاهي  نشان مي

ا هـدف بررسـي اثربخشـي آمـوزش راهبردهـاي      ضرورت دارد. اين مطالعه ب

مطالعه و يـادگيري بـر ميـزان يـادگيري و عملكـرد تحصـيلي دانشـجويان        

 پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجام شد.

مداخلـه اي و بـه روش شـبه تجربـي در دو گـروه       ،اين پژوهشروش كار: 

. جامعـه  اجراي پيش آزمون و پس آزمون انجـام گرفـت  با آزمايش و گواه و 

كليه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشـكي گلسـتان بـه    شامل آماري 

. بودنـد مشغول به تحصيل  92-93كه در سال تحصيلي بود نفر  280تعداد 

از دانشجويان بـه   نفر گروه شاهد) 20نفر گروه تجربي و  20نفر ( 40تعداد 

گروه آزمايش، روش تصادفي منظم، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. به 

راهبردهاي مطالعه و يادگيري آموزش داده شـد. بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     

هاي فراشناختي ميزان آشنايي دانشجويان بـا راهبردهـاي    استاندارد آگاهي

مطالعه و يادگيري سنجيده شد. جهت تعيين عملكـرد تحصـيلي از معـدل    

 tشد و با آزمـون   SPSSداده ها وارد نرم افزار سپس پايان ترم استفاده شد. 

 و آمارهاي توصيفي تحليل شد.

يافته ها نشـان داد كـه ميـانگين كـل نمـرات دانشـجويان گـروه        ها:  يافته

داري از ميانگين  ) در پس آزمون به شكل معني12/210± 89/23آزمايش (

). ايـن تفـاوت در دو   P=001/0) بيشـتر بـود (  92/169±86/17گروه گواه (

). P=001/0دار بـود(  تنظـيم فراشـناختي معنـي   لفه دانش فراشـناختي و  ؤم

همچنين ميانگين نمرات دانشجويان پسر هم در مؤلفه دانش فراشـناختي و  

 هم تنظيم فراشناختي بيشتر از دختران بود.

 با توجه به تأثير مثبت آموزش راهبردهاي مطالعه و گيري:  بحث و نتيجه

ين ضرورت آگـاهي  يادگيري بر ميزان يادگيري و عملكرد تحصيلي و همچن

شود اين راهبردها بـه   پيشنهاد ميهاي فراشناختي براي موفقيت تحصيلي، 

هـاي درسـي راهبردهـاي     . گنجانـدن برنامـه  دانشجويان آموزش داده شـود 

مطالعه و يـادگيري در طـول تـرم بـه ارتقـاي يـادگيري و بهبـود عملكـرد         

 تحصيلي كمك شاياني خواهد نمود.

اثربخشــي آمــوزش،  ،يريادگيــالعــه و مط يراهبردهــاكلمــات كليــدي: 

 يپرستار انيدانشجو
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بررسي همبستگي نمرات دانشجويان پزشكي دانشگاه 

 1390علوم پزشكي اردبيل در سال

 شبنم آهنگر داودي

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

shabnam4949@yahoo.com 

ي، سنجش ايـن نكتـه اسـت كـه     يكي از خصوصيات مهم هر آزمونمقدمه: 

كنند.اين نـوع   بيني مي آزمون تا چه اندازه نمرات آزمون ديگري را كه، پيش

توان از طريق تعيين ميزان همبستگي نمـره يـك آزمـون بـا      سنجش را مي

ايـن مطالعـه بـه منظـور تعيـين ميـزان        گيري كرد. نمره آزمون ديگر اندازه

علـوم پزشـكي اردبيـل در     همبستگي نمرات دانشجويان پزشـكي دانشـگاه  

 مقاطع مختلف تحصيلي انجام شده است.

دانشـجوي رشـته پزشـكي دانشـگاه علـوم       55در اين پـژوهش  روش كار: 

كه تمام مراحل آموزشي خود را بـه   1383و  1382پزشكي اردبيل، ورودي 

اطالعات شامل معـدل دوره   پايان رسانيده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.

كارآموزي، كارورزي و نمرات امتحانات جامع  فيزيوپاتولوژي، يه،هاي علوم پا

و بـا اسـتفاده از    SPSSافـزار   ها بـا نـرم   علوم پايه و پيش كارورزي بود. داده

تجزيـه   (ضريب همبستگي پيرسون) و استنباطي هاي آماري توصيفي روش

 شدند.و تحليل 

ـ   ها:  يافته دريج از علـوم  همبستگي بين معدل هر دوره با دوره بعـدي بـه ت

پايه به علوم باليني كاهش يافته بود. بيشترين همبستگي بين معـدل علـوم   

و كمتـرين همبسـتگي بـين معـدل دوره      r=814/0فيزيوپاتولوژي با  پايه و

. امتحان جامع علوم پايه وجود داشت r=334/0فيزيوپاتولوژي و كارورزي با 

بـه   ) وr=746/0( تبيشترين ميزان همبستگي را با معدل علـوم پايـه داشـ   

هاي بعدي كم شده بود. بين امتحـان جـامع    تدريج اين همبستگي در دوره

) r=463/0پيش كارورزي با معدل دوره كارورزي كمترين ميزان همبستگي(

 ديده شد.

ها از علوم پايه بـه   كاهش همبستگي بين معدل دورهگيري:  بحث و نتيجه

هـا و   نوع آمـوزش در ايـن دوره   علوم باليني مي تواند ناشي از متفاوت بودن

همچنـين   هـاي بـاليني باشـد.    عدم ارزيابي دقيق عملكرد دانشـجو در دوره 

هاي بعد از خـود مـي    همبستگي كمتر نمرات امتحانات جامع با معدل دوره

اي) و عـدم   تواند به دليل استفاده از فقط يك روش ارزشـيابي(چهار گزينـه  

 ابي باشد.هاي مختلف و نوين ارزشي بكارگيري روش

، دانشجويان كننده ينيب شيپ ييروا ،يمالك ييروا ،ييرواكلمات كليدي: 

 پزشكي، آموزش پزشكي
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 ييماما انيدر دانشجو ينيمشكالت آموزش بال يبررس

 بريبخش ل

 ييمنور اتقا

 كرمان يعلوم پزشكدانشگاه 

m.atghaei@gmail.com 

هاي اساسـي   آموزي و كارورزي در شكل دهي مهارتدوره هاي كارمقدمه: 

و توانمندي هاي حرفه اي دانشـجويان مامـايي نقـش اساسـي دارد. ضـعف      

ريزي براي آموزش و به ويژه آموزش باليني، عامل پاره اي از مشكالت  برنامه

اي فـارغ التحصـيالن و كـاهش     هاي حرفـه  است كه در نهايت ضعف مهارت

. درماني به جامعه را به دنبال دارد -مات بهداشتيه خدئكارآيي و كيفيت ارا

اين مطالعه با هدف بررسي مشكالت آمـوزش بـاليني در بـين دانشـجويان     

 مامايي انجام شد.

اي كيفي به روش تحليل محتوا است كـه   پژوهش حاضر مطالعه روش كار:.

نفر دانشجوي ترم آخر كارشناسـي   9طي يك مصاحبه نيمه ساختاريافته از 

 نفر پرسنل بخش ليبر انجام شده است. 3مربي مامايي و  4ي، ماماي

در بررسي انجام شـده از دانشـجويان مامـايي، مربيـان و پرسـنل      ها:  يافته

كد مفهومي اوليه و سـه درون مايـه اصـلي بـه نـام عوامـل        38بخش ليبر 

صالحيت مربـي بـه دسـت آمـد و بـا       مربوط به مديريت، محيط آموزشي و

 اهيم به دو طبقه نقاط قوت و ضعف تقسيم شدند.توجه به ماهيت مف

اگر طرح درسـي مطـابق بـا شـرايط     رسد  به نظر ميگيري:  بحث و نتيجه

موجود بخش و براساس سرفصل دروس نوشته شـود و طبـق آن آمـوزش و    

ارزشيابي صورت گيرد و از مربياني كه تجربه و حوصله كافي در امر آموزش 

ردد و تا حد امكـان تسـهيالت رفـاهي بـراي     ليبر و زايمان دارند استفاده گ

دانشجويان در نظر گرفته شود، كيفيت آمـوزش دانشـجويان مامـايي ارتقـا     

 پيدا خواهد كرد .

 بريل ،ييماما يدانشجو ،ينيآموزش بالكلمات كليدي: 
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 دگاهياز د كيسامانه آزمون الكترون يريبكارگ يابيارز

وزش در دانشكده و كاركنان آم دياسات ان،يدانشجو

 يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يو اطالع رسان تيريمد

 1392در سال زيتبر

 يب زادهيعل سوي، گفرد ياري جهي، خديزي، جعفرصادق تبر*فرامرز پوراصغر

 يجفن هي، مهدپناه

  زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

pourasgharf@tbzmed.ac.ir 

 در راستاي كاهش مشكالت روش سنتي و ارتقاي فرآيند برگزاري مقدمه: 

آزمون نهايي دانشجويان، سامانه آزمون الكترونيك طراحي و اجـرا گرديـد.   

مـديريت و   تـرم متـوالي در دانشـكده    5به مدت  1390اين سامانه از سال 

اطالع رساني پزشكي اجرا گرديده اسـت. ايـن مطالعـه بـه منظـور ارزيـابي       

ميزان رضايت دانشجويان، اساتيد و آموزش در خصوص ايـن سـامانه انجـام    

 .شد

در دانشـكده   1392مقطعـي در سـال    -ايـن مطالعـه توصـيفي   روش كار: 

رسشـنامه  آوري داده پ مديريت و اطالع رساني انجام گرفته است. ابزار جمـع 

ييد أاي بوده است كه روايي و پاپايي آن توسط پانل خبرگان ت محقق ساخته
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. تعداد دانشجويان، اساتيد و كاركنان آموزش مـورد مطالعـه بـه ترتيـب     شد

معيار( خيلـي   5. مقياس درجه بندي اين مطالعه به صورت بود 6و 12، 86

جزيه و خيلي ضعيف) تعيين شد و براي ت –ضعيف  -متوسط -خوب -خوب

 ها از آمار توصيفي استفاده شد. تحليل داده

هـاي سـرعت    اسـاتيد در حيطـه   دادهاي اين مطالعـه نشـان    يافتهها:  يافته

طراحي و اجراي آزمون، دقـت و سـرعت تصـحيح نتـايج آزمـون و محـيط       

هاي مشاهده نمـره بالفاصـله    اجراي آزمون و كاركنان آموزش نيز در حيطه

حيط كاربري نـرم افـزار بيشـترين رضـايت را اعـالم      بعد از اتمام آزمون و م

 كرده بودند.

و طراحـي خـوب نـرم افـزار بيشـترين رضـايت       كاستن از اضطراب امتحان 

هـاي زمـان بنـدي     در حيطـه دانشـجويان  دانشجويان را جلب نموده است. 

سؤاالت، توزيع تصادفي محل نشستن دانشجو، سرعت مشاهده نتايج آزمون 

اند. نحوه برگزاري آزمون،  رضايت متوسط را اعالم كردهو دقت نتيجه آزمون 

نياز به آمادگي قبل از شروع آزمون، وجود مشكالت سخت افـزاري، توزيـع   

تصادفي سؤاالت و نياز به برگزاري آموزش براي اجراي آزمون كمترين نمره 

 رضايت را به خود اختصاص داده اند.

از افزارهـاي جديـد    و سـخت وجود صفحه نمايش با وضـوع تصـويري بـاال    

ضروريات اجراي آزمون مي باشد كه دانشجويان جزو  نقـاط ضـعف سـامانه    

 اند.  آزمون الكترونيك دانسته

هـاي نـوين    اسـتفاده از فنـاوري   دادنتايج تحقيق نشان گيري:  بحث و نتيجه

باعث كـاهش زمـان انتظـار بـراي      داد و ءتواند فرآيند اجراي آزمون را ارتقا مي

 .ق شده و از خطاهاي ناشي ازتصحيح دستي اوراق جلوگيري نمايدتصحيح اورا

، دانشـگاه علـوم پزشـكي    آزمون دستي، آزمون الكترونيككلمات كليدي: 

 تبريز، آموزش مجازي
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زاي باليني به عنوان عامل مؤثر بر ارتقاي  عوامل استرس

 آموزش باليني: يك مطالعه كيفي

 ،يجهرم يمايپ هيزهره باد ،يكوشكك انيرحمان دهيسع ،*نژاد يمصل يليل

 ينارك ميكر

 جهرم يعلوم پزشك دانشگاه

saedparsa2012@gmail.com 

 باليني جزء اصلي آموزش علوم پزشكي است كه در   آموزشمقدمه: 

اي دانشـجويان نقـش    هاي حرفـه  ي هاي اساسي و توانمند دهي مهارت شكل

گـردد امـا    اي دانشجو مـي  گيري شخصيت حرفه اساسي دارد و موجب شكل

تواند بر يادگيري و موفقيت دانشـجويان تـأثير    زاي بالين مي ماهيت استرس

بـا  زاي آمـوزش بـاليني     منفي داشته باشد. از اين رو شناخت عوامل استرس

پژوهش حاضـر بـه    .دف ارتقاي كيفيت آموزش باليني امري ضروري استه

هدف تعيين عوامـل اسـترس زاي آمـوزش بـاليني از ديـدگاه دانشـجويان،       

انجـام شـده    1392اساتيد و پرستاران دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال 

 .است

 بـود كـه  اين مطالعه يك تحقيق كيفي با رويكرد پديدار شناسي روش كار: 

هاي فردي نيمه سازمان يافته با اسـتفاده   ها از مصاحبه آوري داده جمع براي

گيـري بـه    ) اسـتفاده شـد. روش نمونـه   focus groupهاي متمركـز (  از گروه

بـا هـدف ارتقـاي اعتبـار      triangulationصورت مبتني بر هـدف و بـا روش   

ز گـروه ا  7هاي مختلف مورد مطالعه شامل  ها و كسب اطالعات از گروه داده

نفـره   7گـروه   4، نفـره اسـاتيد   4گـروه  2اساتيد، دانشجويان و پرسـتاران ( 

و تا رسيدن بـه اشـباع ادامـه     بودنفره پرستاران)  7دانشجويان و يگ گروه 

ها از روش تحليل محتوايي استفاده گرديد و پـس از   يافت. براي تحليل داده

و شناسايي شناسايي واحدهاي معنايي، كد گذاري، شناسايي كدهاي مشابه 

 هاي اصلي انجام شد. ها و تم زير تم

كد اصلي شناسايي شد كـه   5كد به دست آمده  80در مجموع از ها:  يافته

شامل اهميت سالمت بيماران، حمايت باالدستي، سـطح دانـش كـاربردي،    

هاي مختلفـي   ها زير تم بيمار با ريسك باال بود. هريك از تم و محيط نا آشنا

 شد. را شامل مي

توجه خاص اسـاتيد آمـوزش بـاليني بـه شـناخت و      گيري:  ث و نتيجهبح

تعديل استرس هاي موجود و انجام اقداماتي به هدف آگاهي دانشـجويان از  

هدف تحقـق هرچـه    بازاي محيط بالين  هاي مقابله با شرايط استرس مهارت

 بيشتر اهداف آموزشي امري ضروري است.

 تيفيك ،ينيرس زا ، آموزش بالعوامل است ،ينياسترس بالكلمات كليدي: 

 آموزش
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كاركنان دانشگاه  نيدر ب ليبه ادامه تحص شيعلل گرا

 رازيش يعلوم پزشك

 زهرا صفاري ،مرضيه ده بزرگيان ،ريم عباسيك ،*ليال بذرافكن

 علوم پزشكي شيراز دانشگاه

bazrafkanl@sums.ac.ir 

اساس مطالعات انجام شده عوامل متعددي ممكن است موجـب   برمقدمه: 

شود. اين مطالعه بـا هـدف بررسـي     گرايش كاركنان به سمت ادامه تحصيل 

ترين عوامل تأثيرگذار بر گرايش كاركنان دانشگاه علوم پزشـكي شـيراز    مهم

 ا شده است.به ادامه تحصيل طراحي و اجر

گيـري   تحليلي با استفاده از روش نمونه-در يك مطالعه توصيفيروش كار: 

نفــر از كاركنــان ســتادي و غيرســتادي در مراكــز  180اي تصــادفي  طبقــه

آموزشي و درمـاني دانشـگاه علـوم پزشـكي شـيراز انتخـاب گرديـد. ابـزار         

نظـر  ساخته بود كـه روايـي آن از    آوري اطالعات يك پرسشنامه محقق جمع

هـا در    . دادهآمـد دسـت   به89/0كارشناسان آموزشي مورد تأييد و پايايي آن 

هـاي   هاي آمار توصيفي و آزمون با استفاده از روش SPSS16افزار آماري  نرم

t-test.آناليز واريانس، همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند ، 

) زن و بقيـه  %56نفر( 83نفر، پاسخگو به پرسشنامه  148از تعداد ها:  يافته

عامـل مـورد مطالعـه بـه      39سال بود. از بين  32±9/3مرد و ميانگين سن 

%)، كسـب مـدرك و درآمـد    3/85ترتيب سه عامل: افزايش علم و آگـاهي ( 
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تـرين و سـه    %) بـا اهميـت  2/77%) يادگيري مطالب كاربردي(1/82بيشتر (

كـم   ر خـانواده عامل: رقابت با همكاران، مقابله با افسردگي و نااميدي و اجبا

باشـد. همچنـين    ترين عوامل تأثيرگذار بر ادامه تحصيل كاركنان مي   اهميت

نتايج آزمون آناليز واريانس نشان داد ميانگين گرايش به ادامـه تحصـيل در   

 ).P=003/0باشد ( بين كاركنان مراكز آموزشي بيشتر از كاركنان ستادي مي

مهمي در توانايي كاركنـان  ادامه تحصيل نقش بسيار  گيري: بحث و نتيجه

رسد اكتفا به معلومات فعلي و رها كردن مطالعه و يـادگيري   دارد به نظر مي

تواند منجر به ركود كاركنان شود. از آنجـا كـه انگيـزه تعـالي و اجـراي       مي

عدالت در سازمان از مهمترين علل گرايش به ادامـه تحصـيل در كاركنـان    

هـاي علـوم    لين آموزشـي دانشـگاه  شـود مسـئو   است، بنابراين پيشنهاد مـي 

 يپزشكي در ايجاد فضاي موثر براي ادامه تحصيل كاركنان در جهـت ارتقـا  

 كيفي كاركنان علوم پزشكي و توسعه پايدار، تمهيدات الزم را فراهم آورند.

، انگيزه آموزشـي،  ، كاركنان دانشگاهليادامه تحص ،شيگراكلمات كليدي: 

 ادامه تحصيل
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براي ارزيابي مهارت هاي  CRP وانايي آزمونبررسي ت

آن استدالل باليني از ديد دانشجويان شركت كننده در 
 آزمون

 ايمحمد دادگسترن ،*وفامهر ههيوج

 اصفهان يپزشك علومدانشگاه 

vafamehr.v@gmail.com 

پزشكي به مقوله استدالل  عليرغم افزايش توجه محققان آموزش مقدمه:

زمينه بهترين روش ارزيابي  هاي اخير، هنوز اجماعي در باليني در دهه

هاي استدالل باليني در دانشجويان پزشكي وجود ندارد. اگرچه در  مهارت

 SCT و CRP هايي نظير مطالعات مختلف به بررسي استفاده از آزمون

جويان شركت كننده در نشاي نظرات دا پرداخته شده اما در هيچ مطالعه

ها، بررسي نشده است. اين مطالعه  ها نسبت به كارايي اين آزمون اين آزمون

، درباره  CRPبه بررسي نظرات دانشجويان پزشكي شركت كننده در آزمون

هاي استدالل باليني دانشجويان  توانايي اين آزمون براي ارزيابي مهارت

 .پزشكي مي پردازد

دانشجوي رشته پزشكي دوره مقدمات  116ه در اين مطالعروش كار: 

اي آموزش  مرحله 7پزشكي باليني اصفهان، پس از شركت در يك دوره

سناريو شركت كردند.  5با  CRP هاي استدالل باليني، در يك آزمون مهارت

پس از آزمون نظر دانشجويان درباره اين كه آيا آزمون توانسته است تمام 

ل باليني را مورد ارزيابي قرار دهد، از مراحل آموزش داده شده استدال

طريق يك پرسشنامه با مقياس ليكرت مورد بررسي قرار گرفت. روايي و 

 .آناليز گرديد SPSS 19 پايايي پرسشنامه تاييد شد و نتايج با

درصد شركت كنندگان با روش به  60نتايج گوياي آن بود كه  يافته ها:

معتقد بودند كه اين آزمون  ودند وكار گرفته شده براي ارزشيابي موافق ب

هاي آموزش داده شده در دوره را سنجيده است. همچنين درصد  مهارت

در سنجش هر يك از مراحل استدالل باليني به  CRP موافقان با توانايي

درصد مرحله ساختن  57آوري اطالعات مرحله جمع صورت زير بود:

مرحله دستيابي به درصد  68درصد مرحله استدالل استقرايي  63فرضيه

 درصد Script formation 57 درصد مرحله 28تشخيص با كمك الگوريتم 

همچنين در بخش باز پاسخ پرسشنامه، دانشجويان مشكالتي نظير 

سردرگمي دانشجويان براي انتخاب منابع همراه در آزمون، نوع سناريوهاي 

الكترونيك  مطرح شده و كمبود منابع همراه و نياز به همراه داشتن منابع

 در آزمون، را مطرح كرده بودند.

با تحليل نتايج در گروه كارشناسان به اين نتيجه  نتيجه گيري: بحث و

تواند آزمون مناسبي براي سنجش  مي CRPرسيديم كه از ديد دانشجويان 

هاي استدالل باليني در دانشجويان پزشكي باشد. شايد  بخشي از مهارت

هتري براي سنجش اهداف پوشش ب SCTو  CRPبتوان با تركيب دو آزمون 

آموزشي استدالل باليني فراهم نمود كه الزم است در مطالعات بعدي به آن 

 پرداخته شود.

 باليني ارزيابي استدالل، CRP  ،SCT،استدالل بالينيكلمات كليدي: 
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تمام وقت  ينيبال يعلم ئتيه يعملكرد اعضا و كرديرو

 يفمطالعه كي –دانشكده پزشكي گرگان

 ييرجا امكيس ،يكيتاز نيمحمدحس ،*يوسفيمحمدرضا 

 گلستان يپزشك علومدانشگاه 

dr.mryousfi@yahoo.com 

هفت حيطـه آمـوزش،    ت علمي دراهي طيف گسترده وظايف عضومقدمه: 

هاي اجرايي و مديريتي، ارائه خدمات درماني  فعاليت توسعه فردي، پژوهش،

انجـام   باشد. دانشگاه مي خارج از هاي تخصصي در فعاليت سالمت و ارتقاء و

هـدف   با باشد. مطالعه حاضر موثرمي اين وظايف مستلزم حضور تمام وقت و

عملكرد اعضاي هيئت علمي باليني تمـام وقـت دانشـكده     بررسي رويكرد و

 ه است.پزشكي گرگان انجام شد

مطالعه مـوردي اسـتفاده    رويكرد از اين مطالعه به روش كيفي وروش كار: 

ت علمي باليني تمام وقتي دانشـكده  اكنندگان اعضاي هي شركت شده است.

گيري بر اساس مبتني بر هدف انجام شـد و تـا    نمونه پزشكي گرگان بودند.

جمـع   عميـق  طريق مصـاحبه  هاي مطالعه از دادهها ادامه يافت.  اشباع داده

چهـار   روش ون مـانن در  آوري شد. متن مصاحبه هاي اسـتخراج شـده بـا   

قالـب   در هـا  يافتـه  فتنـد. رگ قـرار  ي موضـوعي يتحليل محتـوا  مرحله مورد

كــدهاي  وشــدند  تفسـير  توصــيف و هــاي بدســت آمـده معرفــي،  مضـمون 

 فوائـد و  -رسـه قسـمت ضـرورت ارائـه     د ازآن اسـتخراج و  هـا)  مفهومي(تم

 بندي شدند. هاي مربوطه دسته زير مفهوم سيزده مفهوم اصلي و ها با چالش

قسـمت ضـرورت اجـرا شـامل      در هـا  تايج حاصل ازتحليـل داده نها:  يافته

اجـراي كامـل قـانون جهـت      هاي ضرورت ارائه طرح تمام وقتي بـا  مضمون

دسترسي تمام افرادجامعه به خدمات پزشـكي كـه    عدالت اجتماعي و ايجاد

فرصـت   ايجـاد  دسـترس بـودن و   آن شـامل در  هاي فوائد همراه با مضمون
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ويزيـت   بـراي آمـوزش مناسـب و    صرف وقت بيشـتر  آموزشي وتحقيقاتي با

 بـيش از  دغدغه خاطر ارائه خدمات علمي روز، كاهش اضطراب و بيماران با

درآمـدزايي   تنوع بيماران و و افزايش تعداد محيط علمي، كاردرماني در حد

سوق دادن ايـن   جامعه و هاي درماني براي افراد زينهكاهش ه ها، بيمارستان

فوق تخصصـي   پاسخگويي به نيازهاي تخصصي و ها، سمت بيمهه ها ب هزينه

در بخـش  مناسـب   نبودن بسـتر  شامل مهيا ها قسمت چالش در .بودجامعه 

 سـخت افـزاري و   مين منابع مـالي و أت شفاف نبودن تبيين و و ها زيرساخت

همـه   دم اجراي كامل وجـامع قـانون تمـام وقتـي در    ع پويا، نظارت كافي و

 هـا،  پرداختـي  و ها واقعي نبودن تعرفه بي اعتمادي به آن، سطوح سازماني و

توجـه ناكـافي    بيمار، داروهاي اضافي بر و پرسيجرها تحميل شدن هزينه با

افـزايش حجـم    افت كيفيت آمـوزش بـا   هويت شغلي، به جايگاه سازماني و

 باشد. مي اجرايي كاردرماني و

 ارائه طرح تمام وقتي جهت ايجادعـدالت اجتمـاعي و  گيري:  بحث و نتيجه

مناسـب   مسـتلزم بسـتر   جامعه بـه خـدمات پزشـكي،    دسترسي تمام افراد

 پويـا  نظـارت كـافي و   سـخت افـزاري و   مين منابع مـالي و أت و ها زيرساخت

ت علمـي وايجادفرصـت آموزشـي    ادسترس بودن اعضاي هي در با باشد. مي

حقيقاتي باصـرف وقـت بيشـترموجب ارتقـاي كيفيـت وكميـت آمـوزش        وت

وويزيت بيماران باارائه خدمات علمي روز همراه باكاهش هزينه هاي درماني 

واقعـي نمـودن    بـا  و هـا مـي شـود    ها بسمت بيمـه  سوق دادن اين هزينه و

هاي ويژه بعنوان مطب  اندازي كلينيك هاي به موقع و راه پرداختي و ها تعرفه

 و گـردد  مـي  هـا  ي آنمنـد  ت شغلي آنان حفظ و موجب افزايش رضايتهوي

بـالطبع   وكاسـته  مـورد   بـي  داروهـاي اضـافي و   تجـويز  و انجام پرسيجرها

 يابد. كاهش مي نيز ها هزينه

ــال يعلمــ تيــاه كلمــات كليــدي:  ،يبرنامــه راهبــرد ،تمــام وقــت ينيب

 يو پژوهش يآموزش يها تيفعال
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 يجد يچالش ي،عدالت يب اي يزشآمو يتيعدالت جنس

 رانيا ينظام آموزش يرو شيپ

 زاديپر ياسكندر غالم ،زاديپر يالهه غالم ،*يغضنفر نبيز

 الميا يپزشك علومدانشگاه 

zghazanfari2006@yahoo.com 

 ي اخيراً در نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي مقوله عدالت آموزشمقدمه: 

هـاي   هـا و اعالميـه   ملل مورد توجه قرار گرفته است. كنوانسيون ها، معاهده

زيادي در جهان به منظور تأكيد اين حقوق تبيين و صادر شده اسـت. ايـن   

هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور مـا نيـز از    موضوع در برنامه

هي برخوردار است. ضرورت تبيين واقعيات اين موضـوع در  جايگاه قابل توج

هـاي توسـعه را فـراهم     تواند فرصت اصالح و تجديدنظر برنامـه  جامعه ما مي

 نمايد.

هاي اين مطالعه مروري، برمبناي سرشماري نفوس مسـكن   داده روش كار:

ــه و تحليــل قــرار گرفتــه اســت و اســاس  جمــع 1390 آوري و مــورد تجزي

ـ كـه بـا اسـتفاده از شـاخص ارا     جنسيتي آموزش ارزشيابي عدالت ه شـده  ئ

 .طراحي شد، بودريزي آموزشي  المللي برنامه يونسكو و مؤسسه بين

سـال   30تـا   6ها نشان داد كه بـين سـنين    در مجموع آناليز دادهها:  يافته

تـا   35) بين سنين GPI=97/0-03/1( عدالت جنسيتي آموزشي وجود دارد

ي در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضـعيت      عدالتي جنسيت سال بي 49

 54در سـنين   ) نسبت به تحقق هدف وجود دارد.GPI=8/0-94/0( متوسط

سال بي عدالتي جنسيتي در آموزش و به ضرر زنان در وضـعيت دور   75تا 

 ).GPI>08/0( از تحقق هدف در عدالت جنسيتي در آموزش وجود داشت

عـدالتي جنسـيتي در    د بـي عوامل متعددي در ايجـا  گيري: بحث و نتيجه

آموزش دخالت دارد كه عمده اين عوامل خانوادگي، آموزشـي، اجتمـاعي و   

ها ضرورت رويكرد جديـد سياسـت    نتايج داده .باشد فرهنگي و اقتصادي مي

گذاران را در شوراي عالي آموزش و پرورش، انقـالب فرهنگـي را پيشـنهاد    

 نمايد. مي

 رانيا ،ينظام آموزشآموزش،  يتيعدالت جنسكلمات كليدي: 
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پنجگانه دانش  يكاركردها يافتگيتوسعه  سهيمقا

 ،يعلوم انسان يحوزه رشته ا 4در دانشگاه در  يپژوه

 يو علوم پزشك هيعلوم پا ،يو مهندس يفن

محمد حسن  ،2زهرا صباغيان ،2محمود ابوالقاسمي ،*1زهرا كريميان

 2پرداختچي

 دانشگاه شهيد بهشتي -2،  دانشگاه علوم پزشكي شيراز -1

z_karimian_z@yahoo.com 

هـاي آمـوزش    پژوهي متنوع و برخاسته از رسـالت  هاي دانش عرصهمقدمه: 

نـش،  عالي است. كشف و توسعه مرزهـاي دانـش، انتقـال دانـش، تلفيـق دا     

كاركرد عمده ايست كه در زمره وظايف  5كاربرد دانش و همزباني با جامعه 

روند. تحقيق حاضر به بررسي تفـاوت   هاي اصلي دانشگاه به شمار مي  و نقش

اي علــوم انســاني، فنــي و  حــوزه رشــته 4ي در شــپزوه كاركردهــاي دانــش

 پردازد. مهندسي، علوم پايه و علوم پزشكي مي

، به روش پيمايشي و توصيفي مقطعي در دو دانشگاه عهاين مطالروش كار: 

 انجـام شـده اسـت. مجموعـاً     1392شيراز و علوم پزشكي شيراز و در سال 

عضو هيات علمي به سؤاالت پاسخ دادند. دانشگاه شيراز به سه حـوزه   265

اي فني مهندسي، علوم پايه و علوم انساني و دانشگاه علوم پزشكي بـه   رشته

باليني، علوم پايه پزشكي و پيراپزشكي تقسيم شدند. ابزار  سه حوزه پزشكي

تحقيق پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر مباني نظري، تحقيقات گذشته و 

سؤال در  38نفر از خبرگان آموزش عالي و مشتمل بر  20مصاحبه كيفي با 

كاركرد دانش پژوهي بود و از شركت كنندگان سؤال  5مقياس ليكرت و در 

هـاي علمـي    هاي پرسشنامه چـه سـهمي از فعاليـت    يك از گويهشد كه هر 

ها در سه سال گذشته را در بر گرفته است. پايايي پرسشنامه با اسـتفاده   آن

% و روايـي آن بـا اسـتفاده از نظـر متخصصـين      91از آلفاي كرونباخ معادل 
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اي و تحليل واريـانس   ها با استفاده از آزمون تي تك نمونه ييد گرديد. دادهأت

 تحليل شد. SPSSيكراهه و آزمون تعقيبي توكي و 

بيشـترين ميـانگين   » پژوهش«در بين كاركردهاي دانش پژوهانه، ها:  يافته

نگـري قـرار    را داشت و در مراتب بعدي آمـوزش، تلفيـق، كـاربرد و جامعـه    

 داشتند. ميانگين و آمـاره تـي بدسـت آمـده نشـان داد، كـاركرد پـژوهش       

)37/3=Mهاي دانش پژوهي بـا   تر بود اما ديگر حيطه ديك) به حد انتظار نز

حداقل انتظار فاصله زيادي داشتند. دانش پژوهـي تـدريس و يـادگيري در    

) P>01/0علوم پزشكي بيش از غيرپزشكي بود ( داري در دانشگاه حد معني

كاربرد با مصاديق ارتباط با مراكز رشـد و فنـاوري بـه طـور      و دانش پژوهي

). در P >05/0( بودغيرپزشكي بيش از علوم پزشكي  داري در دانشگاه معني

دار نبود. كاركردهـاي پژوهشـي در علـوم     كاركردها تفاوت معني مورد ساير

انساني در مقايسه با فني مهندسي، علوم پايه و علوم پايه پزشـكي بـه طـور    

 ). حوزه تلفيـق بـا مصـاديقي نظيـر نگـارش     P>01/0داري كمتر بود ( معني

بيشتر از ساير رشـته هـا    ليلي و منتقدانه در علوم انسانيكتاب و مقاالت تح

). علوم فني و مهندسي با مصاديقي نظير ارتباط با مراكز رشد P>01/0بود (

ها سهم بيشتري  و فناوري و تبديل ايده به فناوري، در مقايسه با ديگر گروه

). در دانش پژوهـي تـدريس و يـادگيري    P >01/0از كاربرد را نشان دادند (

هـاي   علوم پايه پزشـكي بيشـترين ميـانگين را در مقايسـه بـا سـاير حـوزه       

). در بعد همزباني با جامعه، حـوزه علـوم پايـه    P>05/0( اي نشان داد رشته

اي نشـان داد   هـاي رشـته   ترين ميـانگين را در مقايسـه بـا ديگـر حـوزه      كم

)01/0< P.( 

دانـش   رسـد تفـاوت توسـعه كاركردهـاي     به نظر ميگيري:  بحث و نتيجه

هاي دانش پژوهـي   پژوهي عالوه بر ماهيت رشته، تا حد زيادي از زيرساخت

پذيرد چنانكه با وجـود مراكـز توسـعه آمـوزش در سـاختار وزارت       تاثير مي

بهداشت در مقايسه با وزارت علوم تاثير مثبتـي بـر توسـعه دانـش پژوهـي      

هـاي   تدريس و يادگيري داشته است و وجود مراكز رشد و فناوري و شركت

هاي غير پزشكي تاثير بيشتري بـر تبـديل ايـده بـه      دانش بنيان در دانشگاه

 .هاي وابسته به وزارت علوم داشته است فناوري در دانشگاه

توسعه يافتگي پژوهش،  ،يريادگيو  سيتدر ،يدانش پژوهكلمات كليدي: 

 علم

1505 - 1A 

 يعلم اتيموثر در زمان ارتقاء اعضا ه يرهايمتغ يبررس

در  يبه استاد ياريو از دانش ياريبه دانش ياريتاداز اس

 سال1391در  رازيش يدانشكده پزشك

 نالويسرور ا ،يصنم حائر ،*پور يمهد نينسر

 رازيش يپزشك علومدانشگاه 

mehdipourn@yahoo.com 

اسـتخدامي پيمـاني يـا رسـمي      اعضـاء هيـات علمـي بـا وضـعيت     مقدمه: 

مربي به استادياري، استادياري بـه دانشـياري،    زمان اشتغال از توانند در مي

دانشياري به استادي ارتقاء يابند. اساتيد با وضـعيت اسـتخدامي قـراردادي،    

 .توانند ارتقاء يابند تعهدات خدمت نمي

وليت، هدف از اين مطالعه بررسي عوامـل تاثيرگـذار مثـل مسـئ    روش كار: 

و جنسيت در زمان ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشكده  تمام وقتي، نوع گروه

 .باشد پزشكي شيراز مي

پرونـده   412مطالعه توصيفي و تحليلي از طريـق بررسـي   در اين ها:  يافته

بـا  هـا   در ادامـه داده آوري شد و  موجود در دانشكده پزشكي اطالعات جمع

زوج شـده تجزيـه    مستقل و t هاي و آزمون SPSS افزار آماري نرم استفاده از

 شدند.وتحليل آماري 

اي در  نقش عمده ،طبق نتايج بدست آمده مسئوليتگيري:  بحث و نتيجه

نمايد به طوريكه كساني كـه داراي مسـئوليت در سـطح     زمان ارتقاء ايفا مي

) P>05/0داري ( باشند از نظر آماري به طـور معنـي   دانشكده يا دانشگاه مي

البتـه بـين    باشـند.  شان كمتر از كساني كه فاقد مسـئوليت مـي  ءرتقازمان ا

داري وجـود نداشـت و در    مسئوليت در سطح دانشكده و گروه تفاوت معني

لحـاظ   زمان كمتري به دانشياري و يا استادي ارتقاء يافته كه اين تفـاوت از 

 ) بـه طوريكـه اسـاتيد داراي مسـئوليت در    P>05/0( بـود.  دار آماري معني

سـال   3ماه و افراد با مسئوليت درسطح دانشگاه  4سال و  2دانشكده  سطح

ضمن بررسي زمان ارتقاء اساتيد تمـام   اند. در ماه زودتر دانشيار گرديده 6و 

وقت جغرافيايي با تمـام وقـت غيـر جغرافيـايي در مرحلـه اسـتادياري بـه        

اتيد ) به طوريكه اسـ P>05/0داري نشان داد ( دانشياري تفاوت آماري معني

ند. زنان علي رغم مشغله دش تمام وقت سه سال و سه ماه زودتر دانشيار مي

 تر بـوده و  هاي ديگري كه بر عهده دارند نسبت به آقايان مشتاق و مسئوليت

 زمان ارتقاء آنان نيز كمتر است.

كه اعضا هيات علمي با درجـه اسـتادي، زمـان ارتقـا      داداين مطالعه نشان 

از زمان ارنقا دانشـياري بـه اسـتادي را     يتر ي طوالنياستادياري به دانشيار

 اند. طي كرده

در اساتيدي كه به درجـه   ءهاي انجام شده زمان ارتقا چنين طبق بررسي هم

تـر از مرحلـه    اند در مرحله استادياري به دانشـياري طـوالني   استادي رسيده

باشـد. طبـق آمـار بـه دسـت آمـده زمـان ارتقـاء          دانشياري به استادي مي

 است. سال 9استادياري به دانشياري 

ـ ، تمـام وقـت جغراف  تيزمان ارتقاء، مسـئول كلمات كليدي:  يي، اعضـاي  اي

 هيأت علمي
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در  يضرور يبر كدها و مالحظات اخالق يمرور

 رانيا يپزشك ينيآموزش بال يها طيمح

 2يناصر سنجر موسو ،1افشار اليل ،1* آرزو فرج پور

 آزاد اسالمي مشهددانشگاه  -2ي،بهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه -1

ar.farajpour@gmail.com 

پزشكي مستلزم كسب تجارب باليني در ارتباط با بيمـاران و   فراگيريمقدمه: 

. بنـابراين  مواجه با طيف گسترده اي از تجارب عاطفي و فيزيكي بيماران است

فرصت مشاهده، مصاحبه و معاينه بيماران يك امتياز است كه بـه دانشـجويان   

پزشكي اعطا شده است و دانشجويان بايستي نسـبت بـه مسـووليت خـود در     

قبال بيماران و حرفه پزشكي آگاهي يابند. از سوي ديگر در سيستم سالمت و 

اي نحوه برخـورد بـا بيمـار    هايي بر  ارائه خدمات نيز استانداردها و دستورالعمل

 .آموزشي و حد مجاز براي چنين آموزشي به وضوح تدوين نشده است

ـاالت متعـدد و برخـي كتـب     اي  كتابخانه مطالعهدر اين روش كار:  ، با رجوع بـه مق

ل اخالقي، آموزش باليني پزشكي مورد بحث قرار گرفتـه اسـت و سـعي شـده     ئمسا

 ه گردد.ئماعي و فرهنگي كشورمان ارااست كدهاي اخالقي متناسب با شرايط اجت

با توجه به جايگاه مقدس پزشـكي از نظـر اجتمـاعي و نيـز ديـن      ها:  يافته

اسالم تربيت پزشكان متعهد و متخصص در دانشگاه امري ضـروري اسـت و   

رود طي دوران آمـوزش پزشـكي نسـبت بـه ارتقـا       از دانشجويان انتظار مي

اي و حد بـاالي   برخوردهاي حرفه ،هاي ارتباطي اي، مهارت هاي حرفه نگرش

استاندارد رفتارهاي عمومي حساس باشند. كدهاي اخالقي و اصول رفتـاري  

ها، ساير افـراد   آموزش باليني در ارتباط با بيماران، اساتيد باليني، همكالسي

اي دانشـجويان   اي در محورهاي رفتار حرفه تيم درمان و اصول اخالق حرفه

 استخراج شد. وهشي و باليني،هاي آموزشي، پژ در محيط

دهند كـه در حـال حاضـر     شواهد بسياري نشان ميگيري:  بحث و نتيجه

هاي الزم در ايـن خصـوص    ها و مراكز درماني آموزشي به حداقل بيمارستان

دست نيافتهاند. با توجه به شان و كرامت انساني و تكريم حقوق بيمـاران و  

اي طـي آمـوزش    تـار حرفـه  نيز اهميت شكل گيري شخصيت و اخالق و رف

بايستي با نگـاهي   رسد نظام سالمت كشور مي باليني دانشجويان، به نظر مي

هايي براي چنين معضلي بوده و با تدوين پروتكـل   سازماني به دنبال راه حل

وليت ئپزشكي در امر تشخيص و درمان بيماران اقدام نمايد و همچنين مسـ 

را در آموزش و درمـان هـم زمـان در    اساتيد باليني و مديران مراكز درماني 

بيمارستان ها و درمانگاه هاي دانشگاهي به خـوبي روشـن سـازد. بـه نظـر      

نمايد و بايستي  هاي موجود را نمي نامه موجود تكافوي ضرورت رسد آيين مي

هـاي آموزشـي قـوانين عملـي و      اي بـازنگري شـود كـه بيمارسـتان     به گونه

شجويان پزشكي و گـروه هـاي مـرتبط    داندر اختيار هاي الزم را  چهارچوب

قرار دهند تا ضمن احترام به حقوق بيمار و حفظ منافع وي، رونـد آمـوزش   

 پزشكي و نيل به اهداف متعالي آن ميسر گردد.

ي، نيآمـوزش بـال   ،يتعهد و رفتـار حرفـه ا   ،ياخالق پزشككلمات كليدي: 

 كدهاي اخالقي
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 ديگو بودن اساتو نقش ال ياخالق حرفه ا ريتاث يبررس

 انيبر دانشجو

 ديناه ،يمعمارافتخار دايل ،يبهادر محمد ،نيمت يبهزاد كرم ،*فروغ زنگنه

 گالره حاتم ،انيليجل

 كرمانشاه يوم پزشكدانشگاه عل

zangeneh.forogh1358@gmail.com 

اي ايـن اسـت كـه آن را     انگاره در تعريف اخـالق حرفـه   ترين سادهمقدمه: 

ــن    مســئوليت ــر حســب اينكــه در اي ــدانيم. ب ــدگي شــغلي ب ــذيري در زن پ

پذيري، عضو مسئول داراي شخصيت حقيقـي يـا حقـوقي باشـد،      مسئوليت

كند: مرتبه نخست مسئوليت اخالقي فـرد   اي دو مرتبه پيدا مي اخالق حرفه

در زندگي شغلي است كه از مسـئوليت اخالقـي فـرد در زنـدگي شخصـي      

 متمايز است. 

اساتيد الگو بايستي در مورد رفتارها و ويژگي هاي خود كـه دانشـجويان در   

هـا تركيبـي از    گيرند تأمل كنند. بسـياري از موقعيـت   ها قرار مي معرض آن

في است. تأمل بر اين تجارب براي دانشجويان ارزشمند الگوهاي مثبت و من

بخش اعظم يادگيري يا تأثيرگذاري نظام تعليم و تربيت، در محـيط   و است

رسد. بسياري از محققان معتقدند كـه   يادگيري به منصه ظهور مي-ياددهي

گيـري رفتـار    الگو بودن اساتيد براي دانشجويان قوي ترين تأثير را در شكل

اي و نقش  ان دارد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير اخالق حرفهاي آن حرفه

 است.الگو بودن اساتيد بر دانشجويان 

ايـن مطالعـه مـروري و بـا اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي معتبـر         روش كار: 

 .اي و اطالعات موجود در اينترنت گردآوري شده است كتابخانه

اهده و تأمـل رخ داده و  يـادگيري از طريـق الگـو، از طريـق مشـ     ها:  يافته

آنـان   هـاي هوشـيارانه و غيرهوشـيارانه اسـت.     اي از فعاليت تركيب پيچيده

كنند كه در دو سطح  راهكارهايي را براي ارتقاء نقش الگو بودن پيشنهاد مي

سطح فردي بـه نقـاط    ؛نمايد؛ در سطح فردي و در سطح سازماني عمل مي

ني شـامل تـأثير فرهنـگ    قوت و ضعف الگو مربوط مي شود و سطح سـازما 

اي بر نقش الگو بودن است. استراتژي هـايي كـه بـه سـطح فـردي       مؤسسه

 مربوط مي شوند شامل موارد زير است :

 .اساتيد بايد از نقش الگو بودن خود مطلع باشند-1

 .داراي شايستگي باليني باشند-2

 .زمان كافي براي تدريس اختصاص دهند-3

 .چه انجام مي دهند باشندداراي نگرش مثبت نسبت به آن-4

 .رويكرد دانشجو محور در تدريس را پيش بگيرند-5

 .بر تجربيات باليني و آنچه دانشجويان از آن الگو گرفته اند تأمل نمايند-6

 .ارتباط خوبي با همكاران داشته باشند-7

 .در برنامه هاي آموزش اساتيد شركت كنند-8

 .ننددر راستاي بهبود فرهنگ سازماني تالش ك-9

بنابراين در ترويج اخالق در سـازمان دانشـگاه ابتـدا    گيري:  بحث و نتيجه

 شخصي تربيت كرد تا ي و بايد افراد را نسبت به الگوهاي رفتار ارتباطي درون
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 پذير باشند.  آنان بتوانند در قبال حقوق ديگران، مسئوليت

اين سخن هم در مقياس شخص و هم در مقيـاس سـازماني جـاري اسـت.     

سـازد. در   توجه به اين اصل برنامة ترويج اخالق را از كـارآيي دور مـي   عدم

كنـيم كـه    استادان و كاركنان توصـيه مـي    مقياس شخص وقتي به مديران،

ل آيـد تـا   ئدانشجو را احترام كنيد، او خود بايد پيشاپيش بر خوداحترامي نا

اسـت.   بتواند دانشجويان را نيز احترام كند. در مقياس سازمان نيـز چنـين  

توانـد نسـبت بـه     خود باور سازماني نداشته باشد، نمي ءدانشگاه اگر به ارتقا

 ارتقاء استادان و دانشجويان احساس مسئوليت كند. 

ــا  اگــر فرهنــگ ســازماني دانشــگاهي دچــار بيمــاري مســئوليت  گريــزي ي

گذارد و مباني اخالقي  ستيزي گردد، به سرعت در جامعه تأثير مي مسئوليت

دهـد كـه پـرداختن بـه اخـالق       سازد. اين اصل نشان مـي  باه ميجامعه را ت

هاثي كالن جامعه داراي اولويت خاصي است و غفلت از  دانشگاهي در برنامه

 آورد.  بار فراوان به بار مي آن آثار زيان

 انيدانشجو د،يالگو بودن اسات ،يا اخالق حرفهكلمات كليدي: 
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عنصر كليدي در  الگومحوري اخالقي مدرس باليني:

 هاي باليني تحكيم ارتباط در محيط

مژگان  ،ينژاد رودسر فيرباب لط ،يدريعباس ح ،*اين يعقوبي بايفر

 غيت جهان

 مشهد يوم پزشكدانشگاه عل -2 ،زاهدان يعلوم پزشك دانشگاه -1

yaghoubinia@gmail.com 

ارتباط استاد و دانشجو يك ابـزار آموزشـي اسـت. ايـن ارتبـاط در      مقدمه: 

هاي مختلف تسـهيل   آموزش باليني پرستاري ارزشمند است و بايد به روش

 شود. مطالعه حاضر با هدف تبيين تجارب اساتيد و دانشجويان پرستاري از 

 اي باليني انجام شده است.ه ارتباط با يكديگر در محيط

 12انجام شـد،   ادر اين مطالعه كيفي كه با رويكرد تحليل محتوروش كار: 

 10مدرس باليني پرسـتاري بـا حـداقل يكسـال تجربـه آمـوزش بـاليني و        

گيـري   دانشجوي كارشناسي پرستاري با تجربه گذراندن كارآموزي با نمونـه 

 1390-91هـاي   سـال ي مشـهد در  يهدفمند در دانشـكده پرسـتاري مامـا   

ــراي جمــع هــاي عميــق نميــه  هــا از مصــاحبه آوري داده انتخــاب شــدند. ب

هاي باليني استفاده شـد. بـراي    ساختاريافته و مشاهده مشاركتي در محيط

هـا، بدسـت آوردن كـدهاي تحليلـي و در نهايـت       گـذاري داده  كاهش و نام

فاده تشخيص زيرطبقات و طبقات از رويكرد تحليـل محتـواي مرسـوم اسـت    

 ها استفاده گرديد. جهت مديريت داده MAXqdaشد. همچنين از نرم افزار 

طبقـه اصـلي    2ها نشـان دهنـده    هاي حاصل از تحليل داده يافتهها:  يافته

همراه با زيرطبقات بود. طبقات اصلي عبارت بودند از الگومحوري مدرس در 

ـ    يبالين (ايفا وان الگـوي  نقش الگو در برخوردهاي ارتباطي، مـدرس بـه عن

اخالقي، پذيرش مدرس به عنوان الگو، آموختن رفتارهاي مطلـوب از الگـو،   

كيـد بـر ارتبـاط    أبهسازي ارتباط با تاثيرپذيري از الگو) و آموزش ارتبـاط (ت 

ها نشـان داد،   اي). يافته كيد بر ارتباط صحيح درون حرفهأصحيح با بيمار، ت

ارتبـاط بـا مـدرس بـاليني      زماني كه انتظارات دانشجويان از مراحـل اوليـه  

ديدند، تمايل داشـتند كـه    برآورده شده و اهداف خود را در مسير تحقق مي

در جنبه هاي مختلف و بويژه ارتبـاط از وي الگـوگيري نماينـد. اسـاتيد بـا      

هـا و بـا    ي خود باعث شده بودند تا دانشجو ارتباط بهتري بـا آن ينقش الگو

نمايـد و الگومحـوري منجـر بـه     ساير افراد حاضر در محيط بخـش تجربـه   

 شد. تحكيم روابط در محيط بالين مي

توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه      ها مي بر اساس يافتهگيري:  بحث و نتيجه

ي مدرس باليني منجـر بـه بـروز پيامـدهاي مثبتـي در      يموفقيت نقش الگو

ترين پيامـد مثبـت تحكـيم و تقويـت ارتبـاط       محيط بالين خواهد شد. مهم

ن دانشجو با مدرس، پرسنل بخش و با سـاير افـراد حاضـر در    ايجاد شده بي

باشد. آنچه مهم است اين است كـه مدرسـين بـاليني     هاي باليني مي محيط

بايد اين نقش را به خوبي ايفاء نموده و دانشجويان نيز پذيرش خـوبي از آن  

 داشته باشند.

 يالگومحـور  ،ينيارتبـاط اسـتاد و دانشـجو، آمـوزش بـال     كلمات كليدي: 

 ياخالق
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دانشگاه علوم  يپرستار انيديدگاه دانشجو يبررس

اي  نسبت به وضعيت رعايت اخالق حرفه رازيش يپزشك

 1389 در سال دياسات

 ترايم ،4غنا هيسام ،3اين فيشر ديحم ،2فيفرخنده شر ،1*ينادر آقاخان

 3مقدم يندا جمال ،3پور يبهشت نينوش ،3نيقدس ب بايفر ،4حكمت افشار

 -3 ،رازيش يدانشگاه علوم پزشك -2، هياروم يدانشگاه علوم پزشك -1

 گلستان يدانشگاه علوم پزشك -4، زندرانما يدانشگاه علوم پزشك

naderaghakhani2000@gmail.com 

دانشجويان به دليل حضور مستقيم در موقعيت آموزشـي، ارتبـاط   مقدمه: 

هـاي يـك اسـتاد     به ويژگـي  نزديكتري با اساتيد دارند و ديدگاه آنان نسبت

از  تواند تـأثير زيـادي در فرآينـد يـادگيري آنـان داشـته باشـد.        مطلوب مي

تـر رعايـت اخـالق     آنجايي كه موضوع داشتن صالحيت اخالقي و از آن مهم

توجـه قـرار    اي در مراقبت يا آموزش مراقبت به طـور شايسـته مـورد    حرفه

اي  ي رعايت اخالق حرفـه ينگرفته است بنابراين اين پژوهش با هدف شناسا

 .اساتيد از ديدگاه دانشجويان پرستاري انجام گرفت

نفـر از دانشـجويان    147مقطعـي،   -پـژوهش توصـيفي   در ايـن روش كار: 

ــزار  1389پرســتاري در ســال  ــه بــاال وارد مطالعــه شــدند. اب از تــرم دوم ب

ييـد  أاي دو قسمتي بود كه روايي و پايـايي آن ت  ها پرسشنامه گردآوري داده

 .شد

بـود كـه بـين     38/16±32/1 دانشجويانميانگين معدل ترم قبل ها:  يافته

داري  ل تحصيلي دانشجويان مورد بررسـي ارتبـاط معنـي   ميزان معدل و سا

 ).P=06/0مشاهده نشد (

بيشترين امتياز كسب شده در سطح حد خوب از ديدگاه دانشجويان نسبت 

 3/65درصد آموزش صحيح تئوري اساتيد،  8/72به وضعيت اخالقي شامل: 
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درصـد آمـوزش صـحيح بـاليني      2/61درصد موثر سخن گفـتن اسـاتيد، ،   

 بودند.اساتيد 

درصـد  4/54و درصد دانشجويان تحمل افكار ديگران توسـط اسـاتيد    9/44

 ها انتقادپذيري اساتيد را درسطح تا حدودي خوب اعالم كردند. آن

هـا از ديـدگاه    اساس نتايج اين پژوهش، بيشترين مواردي كه رعايـت آن  بر

يـت  گرفت به ترتيب شامل: رعا دانشجويان توسط اساتيد در اولويت قرار مي

ثر ؤ، مـ ، آمـوزش مناسـب اصـول تئـوري    حضور به موقع در محيط آموزشي

آموزش صحيح باليني و پرهيز از هر نوع رفتار تـوهين   ،سخن گفتن اساتيد

 آميز بود.

 ان ـاي دانشجوي عملكرد اساتيد در بهبود اخالق حرفهگيري:  بحث و نتيجه

توانـد   مـي  هـاي مختلـف   پرستاري بسيار موثر است. بررسي بيشتر در گروه

هـاي آمـوزش،    هـاي اخالقـي بـراي بخـش     كاربردهاي عملي رعايت آمـوزه 

اي  هاي باليني را به دست آورده و از اين راه اخالقي حرفـه  مديريت و محيط

 اساتيد را بهبود بخشد.

اعضاي هيات علمـي،   ،يپرستار ياي، دانشجو اخالق حرفهكلمات كليدي: 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
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 انيدانشجو دگاهياستاد توانمند از د كي يها يژگيو

 يها دانشگاه يو درمان يخدمات بهداشت تيريرشته مد

 كشور يعلوم پزشك

 يشكوه يمصطف ،زاده گيب نيام ،*يوال اليل

 كرمان يپزشك علومدانشگاه 

vali1386@gmail.com 

 ها براي انتخاب  ها و معيارهايي كه دانشجويان از آن شناخت ويژگيمه: مقد

تواند به عنوان يك شاخص در ارزيـابي   كنند، مي مدرسين خود استفاده مي

مدرسين قرار گيرد تا بتوان كيفيت آموزش و اثربخشي آن را ارتقاء بخشيد. 

ز ديـدگاه  هاي يك استاد توانمنـد ا  هدف از انجام اين پژوهش تعيين ويژگي

هـاي علـوم    دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشـتي درمـاني دانشـگاه   

 باشد. پزشكي كشور مي

دانشجوي رشـته   582در اين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي، روش كار: 

. ابزار مورد بررسي قرار گرفتندمديريت خدمات بهداشتي درماني كل كشور 

بود كه روايي محتوا و پايـايي  ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته  گردآوري داده

حيطـه شـامل روش تـدريس،     6ييد قرار گرفـت. پرسشـنامه در   اآن مورد ت

شخصيت فردي، مهارت ارزشـيابي، ارتبـاط بـين فـردي، دانـش پژوهـي و       

 .شده بودقوانين آموزشي طراحي 

)، ارتبـاط  34/4هـاي روش تـدريس (   ها نشان داد كه حيطـه  يافتهها:  يافته

هـا از   تـرين حيطـه   ) بـا اهميـت  11/4شخصيت فـردي(  ) و17/4بين فردي(

هـاي انجـام حضـور و     باشند. از طـرف ديگـر ويژگـي    ديدگاه دانشجويان مي

ــاب( ــرم   62/3غي ــان ت ــان مي گيــري  ) و ســخت66/3( )، برگــزاري امتح

ها از ديدگاه دانشجويان بودند. تنهـا   ترين ويژگي ) از كم اهميت71/3استاد(

داري مشاهده گرديد. بـين   ي ارتباط معنيبين جنس و حيطه قوانين آموزش

داري مشـاهده   ها برحسب ترم تحصيلي تفاوتي معنـي  ميانگين نمرات حيطه

هاي مورد بررسي، دو دسته  نشد. در مجموع، همبستگي و رابطه بين حيطه

اي را مشـخص   هاي فـردي مـدرس و تعهـدات حرفـه     مجزا در قالب ويژگي

 ساخت.

هاي مطلـوب   كه خصوصيات و ويژگي داد نتايج نشانگيري:  بحث و نتيجه

هـا، از   هـاي فـردي و شخصـيتي آن    اعضاي هيات علمي به خصوص ويژگي

مهمترين عوامل تعيين كننده در دستيابي بـه اهـداف آموزشـي و افـزايش     

 كيفيت آموزش هستند.

  يــــــو درمان يخدمات بهداشت تيريمد، استاد توانمندكلمات كليدي: 

 كشور يعلوم پزشك يها دانشگاه ،انيدانشجو
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 زيتبر ييو ماما يدانشكده پرستار انيدانشجو دگاهيد

سال در مشاور  ديو عملكرد اسات فيدر خصوص وظا

1392 

فرشباف  زهيعز ،ايك ياوري سايپر ،زادهيسوسن ول ،*پور مهر يصالح هيهان

 يليخل

 ييو ماما يدانشكده پرستار ز،يتبر يعلوم پزشك دانشگاه

poormehrh@yahoo.com 

 ف و ــــارتقاي سطح علمي و رشد استعدادهاي دانشجويان از وظايمقدمه: 

گـردد. بـا توجـه بـه مسـئوليت       اهداف اصلي هر نظام آموزشي محسوب مي

راهنمايي و مشاوره جهت رفـع نيازهـاي دانشـجويان، ايـن      دانشگاه در ارائه

ــا هــدف  ــدگاه  مطالعــه ب بررســي وظــايف و عملكــرد اســاتيد مشــاور از دي

 .دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي تبريز صورت گرفت

باشـد كـه بـر روي     اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي ميروش كار: 

ي و مامايي تبريز در سال تحصـيلي  نفر از دانشجويان دانشكده پرستار 154

هـاي   صورت گرفت. افراد مورد پـژوهش شـامل دانشـجويان رشـته     93-92

ــاق عمــل در مقطــع كارشناســي مــي  ــايي و ات باشــد. روش  پرســتاري، مام

گيري بصورت نمونه گيري در دسترس و از ميان تمام مقاطع و رشـته   نمونه

هـا   اطالعـات، داده هاي تحصيلي دانشكده صورت گرفت. پس از جمع آوري 

وارد و با آزمون هاي توصـيفي، پيرسـون و آنـاليز     SPSSدر نرم افزار آماري 

  واريانس يك طرفه تحليلي شدند.

  53نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه از ديدگاه دانشجويان، ها:  يافته

درصد از اساتيد مشاور ساعات برنامه مشـاوره را بطـور مرتـب اعـالم كـرده      

ين وظايف استاد راهنما از ديدگاه دانشجويان، ارايه راهنمـايي  بودند. مهمتر

در زمينه شغلي و ادامه تحصـيل، حضـور مـنظم بـراي مشـاوره و ارزيـابي       

وضعيت تحصيلي فعلي دانشجو بود. ميانگين (انحراف معيـار) نمـره آگـاهي    

در حد متوسط و ميانگين  54/23±94/6دانشجويان از وظايف استاد راهنما 

ــراف  ــجويان   (انح ــدگاه دانش ــا از دي ــاتيد راهنم ــرد اس ــره عملك ــار) نم معي

 در حد پايين بود. 94/10±54/14
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

ميـانگين نمـره رضـايت از     ،بر اساس نتايج پـژوهش گيري:  بحث و نتيجه

تـوان بـه    عملكرد استاد راهنما در حد پاييني بود. از جمله علل اين امر مـي 

ورد سرد اساتيد راهنمـا بـا   اطالعي اساتيد مشاور از قوانين آموزشي، برخ بي

عدم شناخت دانشجويان از اساتيد راهنمـا، آشـنايي ديرهنگـام     دانشجويان،

رسد نظارت صـحيح بـر اجـراي     دانشجو با استاد راهنما بيان نمود. بنظر مي

نظام استاد راهنما و حمايت از اسـاتيد مشـاور و تقويـت جايگـاه آن، آگـاه      

د، دادن بازخورد به اساتيد راهنمـا  نمودن اساتيد مشاور به شرح وظايف خو

هـاي   ، تشـكيل كارگـاه  هـا  آن در مورد ديدگاه دانشجويان نسبت به عملكرد

توانند  آموزشي در جهت رفع مشكالت اساتيد نسبت به قوانين آموزشي، مي

 د.ندر بهبود عملكرد اساتيد مشاور موثر باش

 زش، مشكالت آمواستاد راهنما، عملكرد دگاه،يدكلمات كليدي: 
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پرسشنامه   يفرهنگ قيو تطب ييروا ،ييايپا يبررس

 يپزشك يتعهد حرفه ا

 هايائيمعصومه ض ،*آقا يپاكپور حاج ريام

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

pakpour_amir@yahoo.com 

ت پزشـكي، ارايـه ابـزاري    اي در خـدما  به اهميت تعهد حرفه توجهمقدمه: 

اي و بررسـي تـاثير عـواملي هـم چـون       مناسب جهت سنجش تعهد حرفـه 

آموزش براي آن ضروري اسـت. يكـي از بهتـرين ابزارهـاي سـنجش تعهـد       

است كه بـه   Medical Professionalism Questionnaireاي، پرسشنامه حرفه

هـدف   گيـرد.  منظور سنجش تعهدات حرفه پزشكي مورد استفاده قرار مـي 

 پرسشنامه است.اين فارسي  يشاين پژوهش معرفي ويرا

دانشجو سال آخر پزشكي  211در اين مطالعه توصيفي مقطعي، روش كار: 

گيـري   دانشجوي رزيدنت به طور تصادفي و بـر اسـاس روش نمونـه    141و 

انتخـاب شـدند. پـس از     1392اي از دو شهر قزوين و تهران در سال  خوشه

فارسي پرسشنامه و بررسـي روايـي صـوري آن توسـط     انجام فرايند ترجمه 

پانل متخصصان، پرسشنامه مذكور توسط شركت كنندگان تكميل گرديـد.  

هاي ضـريب آلفـا كرونبـاخ     و از آزمون SPSS 18ها وارد نرم افزار  نهايتاً داده

شافي و تاييدي بـه منظـور   تبراي سنجش همساني دروني، تحليل عاملي اك

 ستفاده شد.ا ي آنارزيابي ساختار

را  86/0تـا   79/0اي از  كرونبـاخ پرسشـنامه دامنـه   ضريب آلفـاي  ها:  يافته

شد. نتايج تحليل عاملي اكتشافي نشـان داد كـه ايـن پرسشـنامه      شامل مي

مسـئوليت اجتمـاعي، عـادات رفتـاري      عاملي (درستكاري، 6داراي ساختار 

كـه  تضمين كيفيـت مراقبـت، خودآگـاهي و نـوع دوسـتي اسـت        اي، حرفه

درصد از تغييرات را پيشگويي نمايد. آنـاليز عـاملي تاييـدي از     57تواند  مي

سؤالي) نشان داد كه ساختار شش عاملي برازش كـافي را   32مدل ابتدايي (

 دارد چرا كه تمام شاخص هاي برازش داراي حداقل مقدار برازش بودند.

ه فارسـي پرسشـنام   ويـرايش نتـايج نشـان داد كـه    گيـري:   بحث و نتيجه

روايـي و پايـايي مناسـبي برخـوردار اسـت و       ازاي پزشـكي   تعهدات حرفـه 

اي پزشكي در مراكز آموزش پزشـكي   تواند جهت سنجش تعهدات حرفه مي

 مورد استفاده قرار گيرد.

 يپزشك يا پرسشنامه تعهد حرفه ،يفرهنگ قيتطب ،ييايپاكلمات كليدي: 
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آموزش در  يا اخالق حرفه يها مولفه تيرعا زانيم

بوشهر از  يدانشگاه علوم پزشك يعلم اتيه ياعضا

 انيدانشجو دگاهيد

 انورديزهرا در ،زحمت كش ايثر ،*ييرزايكامران م

 بوشهر  يعلوم پزشك دانشگاه

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

اي قواعد و مقرراتي است كه عمل  وزش مجموعهاي آم حرفه اخالقمقدمه: 

كنـد و   اخالقي را براي ارائه بهينه فرآينـد آمـوزش مشـخص و تعريـف مـي     

چارچوبي براي عمل و قضاوت اخالقي يـا غيراخالقـي بـودن رونـد اجـراي      

باشد. اين مطالعـه بـا هـدف تعيـين ميـزان رعايـت        هاي آموزشي مي فرآيند

در اعضاي هيـات علمـي دانشـگاه علـوم      اي آموزش هاي اخالق حرفه مولفه

 .پزشكي بوشهر از ديدگاه دانشجويان سال آخر انجام شد

 280، تعداد انجام شد 1392مطالعه مقطعي كه در سال  ايندر روش كار: 

دانشجوي در شرف فارغ التحصيلي دانشگاه علـوم پزشـكي بوشـهر شـركت     

ه بود كـه اعتبـار آن   ها، پرسشنامه محقق ساخت نمودند. ابزار گرد آوري داده

 اخ ـمورد تاييد متخصصان قرار گرفته و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونب

 .برآورد شد83/0

اي از  هاي پژوهش بيانگر اهميت و لزوم رعايت اخالق حرفـه  يافتهها:  يافته

سوي اساتيد و مدرسين از ديدگاه دانشجويان بود .حفـظ اسراردانشـجويان   

دم تامين منافع مـادي در قبـال نمـره دادن بـه     و ع %)7/99توسط اساتيد (

 به ترتيب بيشترين و دوري از سرزنش زيـاد دانشـجو   %)7/99دانشجويان ( 

دانم از سوي استاد و پرهيز از توجيـه مطالـب    %) ، قبول پذيرش نمي6/43(

% ) به ترتيب كمترين فراوانـي  2/41داند ( در مواردي كه پاسخ سؤال را نمي

مـوزش  آاي  هاي اخالق حرفه ويان كسب نمود. بين مولفهرا ازديدگاه دانشج

مورد بررسـي و متغيرهـاي جنسـيت ، رشـته تحصـيلي و دانشـكده محـل        

 )P>05/0تحصيل دانشجو رابطه مشاهده شد (

ضرورت تالش در نظـارت بـر رعايـت اصـول اخـالق      گيري:  بحث و نتيجه

مـراه بـا   اي آموزش از سوي اساتيد و آشـنايي آنـان بـا ايـن اصـول ه      حرفه

اي آمــوزش در ارزشــيابي اســاتيد و  هــاي اخــالق حرفــه بكــارگيري مولفــه

بايستي بـر آن   مدرسين، از جمله مواردي است كه مسئولين امر آموزش مي

 .تاكيد و نظارت داشته باشند

 ، آموزش، استاد، دانشجويا اخالق حرفهكلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم  نقش اساتيد راهنما از ديدگاه دانشجويان

 وظايف و عملكرد نيبوشهر، شكاف موجود ب يپزشك
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 ييرزايكامران م ،*زحمت كش ايثر

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

zahmatkeshs2004@yahoo.com 

هـاي تحصـيلي و    شناسايي مشكالت تحصـيلي و جبـران نارسـايي   مقدمه: 

دار به مراكز مشاوره و همكاري  ارجاع دانشجويان مشكلدرسي دانشجويان، 

يـك   در مراحل مختلف حل مشكل از جمله وظايف اصلي اسـاتيد مشـاور و  

بـازدهي و كارآمـدي بيشـتر     وعامل مهم براي ارتقاي آمـوزش دانشـجويان   

هـاي ايـران بـه دليـل      باشد. نظام استاد راهنما در دانشگاه نظام آموزشي مي

گـي بـه رفـع مشـكالت      فقدان تخصص الزم، بـي عالقـه  گرفتاري آموزشي، 

عدم اختصاص وقت كافي از سوي اساتيد، نتايج درخشاني بـه   دانشجويان و

بار نياورده است. اين مطالعه با هدف ارزيـابي ديـدگاه دانشـجويان دانشـگاه     

هـاي   ارائـه فعاليـت   هعلوم پزشكي بوشهر از وظـايف اسـاتيد مشـاور و نحـو    

 ام شدان انجآناي  مشاوره

شـاغل بـه    دانشـجوي  300مطالعـه مقطعـي، ديـدگاه     ايـن در روش كار: 

دانشـگاه علـوم پزشـكي بوشـهر بـا       1390-91تحصيل در سـال تحصـيلي   

اي خود ايفا جمع آوري شد. سؤاالت پرسشنامه مبتني  استفاده از پرسشنامه

نامه وزارت بهداشت طراحـي و   بر شرح وظايف اساتيد راهنما منطبق برآئين

ي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفـت. سـؤاالت مشـتمل بـر دو بخـش      رواي

ديدگاه دانشجويان درخصوص شرح وظايف اساتيد راهنما و ميـزان رعايـت   

 5آن از سوي اساتيد مشاور خود و بصورت سؤاالت بسته بـا پاسـخ ليكـرت    

 گزينه اي بود .

رعايـت آن از  گانه استاد راهنما و  11پاسخ موافق به شرح وظايف  ها: يافته

سوي استاد مشاور در هـر حيطـه بـه ترتيـب عبـارت بودنـد از: در حيطـه        

) %6/93وابط آموزشي، پژوهشي و انضباطي (شنايي دانشجو با مقررات و ضآ

، ارزيـابي،   )%4/87ارزيابي و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته (

، %) 1/99نقد و پيگيـري پيشـرفت تحصـيلي دانشـجو در حـال تحصـيل (      

هـاي بـالقوه دانشـجو و كمـك بـه شـكوفايي        شناخت استعدادها و توانـايي 

هاي الزم به دانشجو در زمينـه شـغل و    %)، ارائه راهنمايي7/87منطقي آن (

هـاي   سازي دانشجو براي پـذيرش مسـئوليت   %) ، آماده7/99ادامه تحصيل (

%) ، نقد و پيگيري علل افت تحصـيلي  6/93شغلي پس از اتمام تحصيالت (

سازي امكان  %) ، فراهم8/99دانشجو و كمك و راهنمايي در جهت رفع آن (

%)، 7/88هـاي اعـالم شـده (    اي خـارج از برنامـه   هـاي مشـاوره   اجراي برنامه

%)، توجـه بـه   7/87راهنمايي دانشجو در زمينـه مشـكالت غيـر آموزشـي (    

هاي محيطي، خانوادگي و تحصـيلي و در صـورت نيـاز، ارجـاع بـه       استرس

 %) و بررسـي مسـتمر  6/86مشاوره براي پيشگيري از بروز مشكالت (مراكز 

 .%)1/99وضعيت تحصيلي دانشجو (

رسـد   با توجه به نتايج به دسـت آمـده بـه نظـر مـي     گيري:  بحث و نتيجه

امر مشاوره بـا وظـايف اسـتاد راهنمـا و جايگـاه مشـاوره،        اساتيد درگير در

كننـد.   خود به خوبي عمل نمـي آشنايي الزم را ندارند و يا اساتيد به وظايف 

مشـاوره   ازلذا به منظور بهبود ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي، الزم اسـت  

عنوان موضوعي علمي كه نياز به آموزش دارد توجه شود و اين مسئوليت   به

 .هاي علمي الزم را كسب كرده باشند به كساني محول شود كه صالحيت

 راهنما، عملكرد، مشاوره تحصيليديدگاه، وظايف استاد كلمات كليدي: 

 

1166 - 2A 

 ينقش الگو محور قيازطر يآموزش اخالق حرفه ا

 يفمطالعه كي –دياسات

 نيكو يماني ،*صفابخش اليل

 يپزشك علوم دانشگاه

safabakhsh@edc.mui.ac.ir 

 اسـت.  روري اسـاتيد گانـه ضـ   هـاي دوازده  نقـش  بودن يكي از الگومقدمه: 

اي مربوط به ارايـه مراقبـت    رفتارهاي حرفه ترين راهي كه دانشجويان، عمده

الگومحوري است. اين مطالعه با هدف بررسي نظـرات   دهند، مي ارتقا را خود

 اساتيد در مورد الگو محوري انجام شده است.

نفـراز اسـاتيد    20اين مطالعه از نـوع كيفـي اسـت كـه نظـرات      روش كار: 

آمـوزش   سال سابقه تدريس و 10نشگاه علوم پزشكي زاهدان كه بيش از دا

سؤال اصـلي پـژوهش ايـن بـود: اسـاتيد       در بالين را داشتند بررسي گرديد.

 دهند؟ اي را ازطريق نقش الگو محوري آموزش مي چگونه اخالق حرفه

الگومحـوري درآمـوزش بـه ويـژه آمـوزش       داشتند كه اساتيد باورها:  يافته

هـاي   نگـرش  ترين روش براي انتقـال تجربيـات و   صحيح موثرترين و باليني،

رفتار و ارتباط با بيماران، همراه  اي به دانشجويان است. اخالق اساتيد، حرفه

بيمار و همكاران، رعايـت كـدهاي اخالقـي در درمـان و مراقبـت بيمـاران       

شم و صبور بودن در محيط بالين و حساس بودن به شرايط بيمار خ،كنترل 

 آن براي موثر بودن وظيفه اشاره نمودند. از مواردي بود كه اساتيد بر

الگومحوري در آموزش و بالين بـه صـورت پنهـان و     گيري: بحث و نتيجه

آشكار وجود دارد. از ايـن رو بايـد بـه اسـاتيد بـر اهميـت آمـوزش اخـالق         

ه در انجام اين نقش و وظيف اي و نقش الگو محوري آنان تاكيد نمود تا حرفه

 حساس موفق عمل نمايند.

 ، اعضاي هيات علميآموزش ي،الگو محور ي،ا اخالق حرفهكلمات كليدي: 
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هاي  گروه يليتكم التيدانشجويان تحص دگاهيبررسي د

 تيعلوم پايه دانشكده پزشكي مشهد در مورد اهم

 آموزش اخالق زيستي

 ديسع ،يسادات سلوت ايسون ،يميابراه يدمه ،*ياالحمد يجام جهيخد

 يمونق يميكر نيحس ،ياخالق

 مشهد يدانشگاه علوم پزشك

jamialahmadikh@mums.ac.ir 
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هـاي اخيـر    اي است كه در سال اخالق زيستي موضوعي بين رشتهمقدمه: 

مورد توجه مراكز تحقيقاتي و علمي كه در موضوعات زيست فناوري و علوم 

انـد قـرار گرفتـه اسـت. بـه دنبـال        وابسته به آن به تحقيق اشـتغال داشـته  

هـاي نوظهـور در    هاي روزافزون دانش پزشكي و استفاده از فناوري پيشرفت

پـيش روي  اي  ها، مسائل انسـاني و زيسـت محيطـي عديـده     درمان بيماري

هـا مسـتلزم    انـد كـه پاسـخگويي بـه آن     هـا قـرار گرفتـه    محققين اين رشته

باشد. تحقيق حاضر به بررسي ديدگاه  مندي از دانش اخالق زيستي مي بهره

هاي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه  دانشجويان تحصيالت تكميلي گروه

م علوم پزشـكي مشـهد در مـورد اهميـت آمـوزش اخـالق زيسـتي در نظـا        

 پردازد. آموزشي مي

اين مطالعه يك مطالعه توصيفي است كه به صـورت پرسشـنامه   روش كار: 

هاي علـوم   دانشجويان تحصيالت تكميلي گروه رويبر  1391اي و در سال 

پايــه دانشــكده پزشــكي مشــهد صــورت گرفــت. جهــت انجــام مطالعــه از  

هايي محقـق سـاخته شـامل دو قسـمت سـؤاالت دموگرافيـك و        پرسشنامه

سؤاالتي با هدف سنجش ميـزان اطالعـات و آگـاهي دانشـجويان در مـورد      

كليات اخالق زيستي و ضـرورت ارائـه آن در بحـث آمـوزش بـود اسـتفاده       

گرديد. جهت انجام مطالعه، پرسشنامه ها در اختيار دانشجويان تحصـيالت  

تجزيـه و   SPSSافـزار   آوري شده با نـرم  هاي جمع تكميلي قرار گرفت و داده

 ل شدند.تحلي

% از دانشـجويان مقطـع دكتـري    6/17نتايج نشـان داد كـه تنهـا    ها:  يافته

% 80اطالعات متوسطي در مورد اخالق زيستي داشتند. در حدود  ،تخصصي

ــد و   ــي ارش ــع كارشناس ــجويان مقط ــري  91از دانش ــجويان دكت % از دانش

تخصصي اعتقاد داشتند كه داشتن اطالعات به روز در مورد اخالق زيسـتي  

هاي آموزشـي (در صـورت    اي آنها الزامي است و در مورد شركت در دورهبر

% 54برگزاري) احساس مسئوليت و تعهد مـي نمودنـد. همچنـين بـيش از     

دانشجويان دوره دكتري تخصصي اذعان داشتند كه هيچگونه دوره آموزشي 

 ها ارائه نشده بود. با موضوع اخالق زيستي و مسائل وابسته به آن براي آن

بـا توجـه بـه افـزايش تعـداد دانشـجويان مقـاطع        گيـري:   و نتيجه بحث

ــته  ــي در رش ــري تخصص ــد و دكت ــتي و   كارشناســي ارش ــوم زيس ــاي عل ه

هـا در   هاي نوين وابسته و همچنين كـاربرد روزافـزون ايـن فنـاوري     فناوري

ها، به منظور توان پاسـخگويي بـه تبعـات انسـاني و محـيط       درمان بيماري

ريزي شده موضوع اخالق زيسـتي   ي به آموزش برنامهها، نياز جد زيستي آن

شود. الزم اسـت راهكارهـاي موجـود جهـت      به اين دانشجويان احساس مي

گنجاندن اين واحد درسي در كويكولوم آموزشي دانشجويان مـورد بررسـي   

 بيشتر قرار گيرد.

 يليتكم التيتحص ،يستيآموزش، اخالق زكلمات كليدي: 
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 يشينما يها پيبا استفاده از كل يا رفهآموزش اخالق ح

 ييدانشجو

 يكاهن مايس ،*انيعقوبيمحبوبه 

 بهينس يو مامائ يپرستار دانشكده

yaghobian2005@yahoo.com 

تدريس دروس نظري بـه شـيوه اسـتاد محـوري در     هاست كه  سالمقدمه: 

اي است كه فراگيـران   الگوي استاد محوري شيوه رشته پرستاري ادامه دارد.

طرفـي تـدريس اصـول     از كننـد.  مطالب آموخته شده را زود فرامـوش مـي  

اخالقي (از جمله ارتباط با بيمار، همراهان، همكـاران و سـايرين، انگيـزش،    

 و قوانين و مقررات در بيمارستان، منشـور حقـوق بيمـار، كـدهاي اخالقـي     

بنابراين با توجه به  سخنراني كاري دشوار است.ارزشيابي عملكرد) به روش 

اي (واحـد درسـي اصـول مـديريت      موارد ذكر شده آمـوزش اخـالق حرفـه   

هـاي نمايشـي    عالوه برسخنراني به همـراه كليـپ   وكاربرد آن در پرستاري)

اجرا گرديد.اين مطالعه بـه منظـور    ساخته شده توسط دانشجويان طراحي و

هاي نمايشـي دانشـجويي در    ه تاثير كليپتعيين نگرش دانشجويان نسبت ب

 اي انجام شد آموزش مفاهيم اخالق حرفه

يـن مطالعـه در دو تـرم متـوالي در درس اصـول مـديريت در       روش كار: ا

در ايـن مطالعـه    اجراشـد.  92-93نيمسـال اول   و 1391-92نيمسال دوم 

ــراي بررســي نگــرش  دانشــجوي پرســتاري شــركت داشــتند. 50تعــداد  ب

نمونه بـا   10پايايي سؤاالت در  اي با ده سؤال طراحي رسشنامهدانشجويان پ

). مداخلـه بـراي تغييـر در    77/0( استفاده از آلفاي كرونباخ سـنجيده شـد  

 نگرش دانشجويان بدين صورت اجرا گرديد:

جلسه به صـورت سـخنراني توسـط اسـتاد بـر گـزار        8 جلسه درس، 16از 

نفـره اجـرا   4انشـجويي  مانـده توسـط گـروه هـاي د     جلسـه بـاقي   8 گرديد،

گرديد.تيم هاي دانشجويي پس از مطالعه درس ،سناريويي بـا ايـده و تفكـر    

هـاي   با استفاده از دوربين ضمن مشاوره با مدرس،كردند و گروهي طراحي 

 در روز مقرر در كالس نمايش دادند. موبايل فيلمبرداري و

نمـره نگـرش    نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كـه ميـانگين  ها:  يافته

آمـوزش اخـالق    هاي نمايشي دانشجويي در دانشجويان در استفاده از كليپ

ايـن   بـود. در  12/41 )،10و حـداقل نمـره    50اي (با حـداكثر نمـره    حرفه

درصد دانشجويان از ارائه كليـپ نمايشـي بـه همـراه سـخنراني       88مطالعه 

 رضايت داشتند.

ه نشان داد كـه محقـق بـه    نتايج حاصل از اين مطالعگيري:  بحث و نتيجه

اهداف آموزشي، افزايش تمركز و توجه دانشجو در كالس و عالقمند كـردن  

 دانشجو به درس مديريت پرسـتاري بخصـوص مفـاهيم اخالقـي رسـيده و     

هاي نمايشي سـاخته شـده توسـط دانشـجويان در بهبـود       استفاده از كليپ

اي  ش اخالق حرفهشود در آموز لذا توصيه مي يادگيري آنان موثر بوده است.

 ساير دانشجويان استفاده شود.

 سيتدر يها روش ،يشينما پيكل ،يا موزش اخالق حرفهآكلمات كليدي: 
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در  گري اي حرفهسنجش  يبرا يچارچوب يطراح

 يپزشك انيدانشجو

 2زارع زاده داهللاي ،1يبهار يعل ،1يحسن غالم ،1فرزاد بايفر ،1*عمادزاده يعل
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 دانشگاه علوم پزشكي كردستان -2،مشهد يعلوم پزشكدانشگاه  -1

emadzadea@mums.ac.ir 

هـا در حـوزه    تـرين حيطـه   يكـي از مشـكل   گـري  اي حرفهسنجش مقدمه: 

توصـيه شـده اسـت كـه سـنجش      آموزش پزشكي است. در منـابع مـرتبط   

هاي فرهنگي هـر جامعـه    بايستي با توجه به موقعيت و ويژگي گري اي حرفه

انجام شود. هدف اين پژوهش، طراحـي چـارچوبي مناسـب بـراي سـنجش      

 در دانشجويان پزشكي دانشكده پزشكي مشهد بوده است. گري اي حرفه

نظـران  بر اساس ديدگاه صاحب  گري اي حرفهچارچوب سنجش روش كار: 

طراحي گرديد. در اين راستا و به منظـور تعيـين عوامـل مـورد سـنجش از      

روش كيو استفاده شد. كيو يك روش تحقيق تركيبي است كه با استفاده از 

به شيوه  گري اي حرفههاي  آن در اين مطالعه ديدگاه هاي افراد درباره مؤلفه

وري گرديد آ كيفي و از طريق جلسات بحث گروهي متمركز و مصاحبه جمع

و به صورت كمي و با استفاده از روش تحليل عاملي اكتشافي تحليـل شـد.   

براي تعيين مناسب ترين روش، زمان، مكان و فردي كه سـنجش را انجـام   

 دهد، از روش كيفي و انجام مصاحبه استفاده گرديد.

تحت عناوين ظرفيـت   گري اي حرفهعوامل مورد سنجش مرتبط با ها:  يافته

 -دانـش، مهـارت پزشـكي و مسـئوليت پـذيري      -جه به فرهنگ فردي و تو

رعايـت   -تعهـد سـازماني و تعـالي    -مهارت مديريتي و حفظ حرمت انساني

قـانون مـداري، مهـارت ارتبـاطي و نـوع       -حقوق ديگران و وظيفه شناسـي 

هـاي بسـتري و    دوستي نام گذاري شدند. مشاهده مستقيم، اسـتاد، محـيط  

مناسب ترين روش، فرد ارزيابي كننده، مكـان و  طول دوره باليني به عنوان 

 زمان سنجش پروفشناليسم در دانشجويان پزشكي تعيين گرديدند.

اين پژوهش منجر به طراحي چارچوبي گرديد كه در گيري:  بحث و نتيجه

ترين روش، زمان و مكـان   آن عوامل مورد سنجش، بهترين ارزياب و مناسب

ان پزشكي مشخص شد. رفع نواقص در دانشجوي گري اي حرفهبراي سنجش 

اين چارچوب با انجام تحقيقات بيشتر و بومي سازي آن، امكـان اسـتفاده از   

 آن در ساير دانشكده هاي پزشكي را فراهم خواهد نمود.

 گري اي حرفه، ويروش ك ،يپزشك انيچارچوب، دانشجوكلمات كليدي: 

 

1642 - 2A 

ي در دانشكده پزشك يعلم اتيبررسي عملكرد اعضاء ه

خصوص اخالق حرفه اي و تعامل با بيمار از ديدگاه 

 1392دستياران باليني در سال 

 عاطفه ثقه االسالم ،انيقربان نياسمي ،يميفاطمه رح ،*هاجر دهقان

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك

hdehghan@sums.ac.ir 

اي  بيمار فلسفه وجودي نظام سالمت است و رعايت اخـالق حرفـه  مقدمه: 

رشـد و تعـالي نظـام     ملزومـات در برخورد بيمار و تعامل مناسـب بـا وي از   

سالمت است، چگونگي ارتباط و تعامل پزشك بـا بيمـار، نقـش مـوثري در     

يـت خـدمات   هـاي پزشـكي، كيف   مندي بيمار، نتايج درمـان، هزينـه   رضايت

در اين راسـتا ايـن مطالعـه در نظـر     دارد. باليني و حتي شكايت از پزشكان 

از ديـدگاه  هيات علمي در خصوص تعامل بـا بيمـار را    يدارد عملكرد اعضا

 .مورد ارزيابي قرار دهددستياران باليني 

انجـام   1392اين مطالعه يك مطالعه مقطعي است كه در سـال  روش كار: 

پرسشـنامه بـود كـه روايـي آن از طريـق       ،ري اطالعـات شد ، ابزار جمـع آو 

نظرسنجي از متخصصين مربوطه تاييد شد و پايايي آن بـه روش همسـاني   

هـا بـه صـورت     پرسشـنامه  .دروني و محاسبه آلفاي كرونباخ ارزيابي گرديـد 

نفـر عضـو    286اختيار دستياران باليني قرار گرفت و عملكـرد   حضوري در

ه پزشكي، در زمينه تعامل با بيمار مورد ارزيـابي  هيات علمي باليني دانشكد

مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار      SPSS 15قرار گرفت با استفاده از نـرم افـزار   

 .گرفت

اي در برخورد  بر اساس نتايج در زمينه رعايت موازين اخالق حرفه ها: يافته

 ،درصد پاسخ دهنـدگان عملكـرد اسـاتيد را در سـطح خـوب      4/85با بيمار 

درصد در سطح ضعيف ارزيـابي   7/3درصد در سطح متوسط و  8/10حدود 

درصد اسـاتيد از توانمنـدي و دانـش     80كردند. بر اساس ديدگاه دستياران 

هـاي   اساتيد گروه .الزم جهت تشخيص و مديريت بيماران برخوردار هستند

داري  هـاي جراحـي بـه طـور معنـي      غير جراحي در مقايسه با اساتيد گـروه 

)000/0=Pمل بهتري با بيمار داشتند، ولي بين اساتيد زن و مرد تفاوت ) تعا

 داري مشاهده نشد. يمعن

در اين مطالعه اساتيد بـاليني دانشـكده پزشـكي در     گيري: بحث و نتيجه

اي در برخورد با بيمـار عملكـرد مطلـوبي     زمينه رعايت موازين اخالق حرفه

نتايج  يبيمار، ارتقا داشتند كه به عنوان يك فاكتور موثر در افزايش رضايت

بـا توجـه    . عالوه بر اينهاي نظام سالمت مطرح است درمان و كاهش هزينه

هاي جراحي در خصوص تعامل با بيمار به طور  با اينكه عملكرد اساتيد گروه

شـود جهـت    هاي داخلي بود، پيشـنهاد مـي   داري كمتر از اساتيد گروه معني

ثربخشي در زمينه تعامل با بيمـار  هاي آموزشي ا عملكرد اساتيد دوره يارتقا

 برگزار شود.

 ينيبال دي، اساتيا ، اخالق حرفهماريتعامل با بكلمات كليدي: 
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در  يجانيابزار سنجش هوش ه يتدوين و روان سنج

 تدريس

  سپيده جمشيديان ،طاهره چنگيز ،انينيبهاره ام ،*يحقان بايفر

 اصفهان يعلوم پزشك دانشگاه

haghani@edc.mui.ac.ir 

هوش هيجـاني نقـش مـوثري در فراينـد آمـوزش دارد و يكـي از       مقدمه: 

هايي كه جهت بهبود امر ياددهي يادگيري بايد مورد توجه قرار گيرد،  جنبه
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ريس است. ايـن مطالعـه بـا هـدف     استفاده مدرسان از هوش هيجاني در تد

 تدوين و روان سنجي ابزار سنجش هوش هيجاني در تدريس انجام شد.

پس از مرور متون و مشخص نمـودن عوامـل مـوثر در تـدريس     روش كار: 

سـؤال طراحـي شـد و در     109مبتني بر هوش هيجاني، پرسشنامه اوليه با 

يـي صـوري و   جلسات متعددي بر اساس نظر كارشناسان ويرايش شـد و روا 

محتوايي آن تاييد گرديد. براي بررسـي روايـي مالكـي، پرسشـنامه هـوش      

 30ان به همراه پرسشنامه حاضر توسط يـك نمونـه تصـادفي     -هيجاني بار

نفره از اساتيد تكميل گرديد و همبستگي بين ايـن دو پرسشـنامه بررسـي    

جـام  شد. بررسي پايايي با محاسبه آلفاي كرونبـاخ بـه دسـت آمـد. بـراي ان     

سـؤالي حاصـل از    100تحليل عاملي و تلخيص تعداد گويه ها، پرسشـنامه  

نفر از اساتيد دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان و      350بررسي هاي فوق، به 

هاي آماري در مراحل مختلـف بـا اسـتفاده از نـرم      بيرجند داده شد. تحليل

 انجام شد. SPSSافزار 

نفر آن  204سؤالي،  100نامه استاد دريافت كننده پرسش 350از ها:  يافته

درصـد). بـر اسـاس بررسـي نتـايج       58را تكميل نمودند (درصد بازگشـت  

حيطـه   8گويـه در   31تحليل عاملي در گروه كارشناسان، پرسشنامه اي با 

بـه   9/0به دست آمد. ضريب پايايي پرسشنامه بـر اسـاس آلفـاي كرونبـاخ     

 دست آمد.

اي حاصـل از ايـن پـژوهش     گويـه  31پرسشـنامه   گيـري:  بحث و نتيجـه 

تواند ابزاري معتبر و پايا براي سنجش ميزان هوش هيجاني مدرسين در  مي

تدريس باشد. مطالعات بيشتر با جمعيت آماري بزرگتر براي تعميم دهـي و  

 افزايش پايايي ابزار پيشنهاد مي شود.

ابـزار سـنجش، پرسشـنامه،     ،يهوش عاطف ،يجانيهوش هكلمات كليدي: 

    سيتدر
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 الگو ينياستاد بال يها شاخص يبررس

 مهسا شكور ،*يشكر بهيط

 اصفهان يعلوم پزشكدانشگاه 

t.shokrip@gmail.com 

اي اسـت كـه تحـت تـأثير عوامـل و       آموزش باليني فرايند پيچيدهمقدمه: 

نوان يك عنصر اساسي عه متغيرهاي زيادي قرار دارد، نقش اساتيد باليني ب

ارزش اسـت. آمـوزش بـاليني مناسـب      و مهم در اين فرايند چشمگير و بـا 

كند تا امكان تماس دانشجو با بيمار در محيط واقعي كار  شرايطي فراهم مي

باشد، اهداف فعاليت مشخص گردد، مفهوم كار تيمي به دانشجويان آموزش 

تصميم گيري و قضاوت  گشايي، قدرت داده شود، و با افزايش مهارت مشكل

اي، خالقيت و ايجاد انگيزه در دانشـجويان موجـب شـود تـا دانشـجو       حرفه

 اي خود را پيدا كند. هويت حرفه

 شـود. مدرسـين بـاليني    اي در بالين تكميل مي بخش اعظم يادگيري حرفه

داراي نقش اساسي در ارتقاي كيفيت يادگيري باليني دانشـجويان هسـتند   

 ي هاي رفتاري اختصاصي باشند.كه بايد داراي ويژگ

است كه با جسـتجوي منـابع   اي  كتابخانهاي  مطالعه حاضر مقاله روش كار:

 2012تـا سـال    2000هاي اطالعاتي داخل و خارج كشور از سال  در پايگاه

مقاله با  21مقاله يافت شد كه 64، بررسي انجام شد در زمينه موضوع مورد

هـا بررسـي    هـاي آن  نتـايج پـژوهش   كهموضوع مورد بررسي ارتباط داشته 

 گرديد.

بـراي اسـتاد بـاليني    گذشـته  هايي كه مطالعات  از جمله خصيصهها:  يافته

عنوان كرده اند مي توان به مواردي همچون الگوي نقش مثبت بودن، ارائـه  

بازخورد سازنده، خالق بودن، داراي رفتارهـاي حمـايتي و تشـويق كننـده     

 بودن اشاره كرد.

ن مي دهد كه نظـارت و سرپرسـتي مـؤثر و صـحيح اسـاتيد      تحقيقات نشا

باليني، كليد آموزش موفق در محيط هاي باليني است . بازخورد، چه از نوع 

تصحيح كننده يا تقويتي، جزء ضروري آمـوزش پزشـكي اسـت و ارائـه آن     

منجر به بهبود يادگيري و حصول اطمينـان از دسـتيابي بـه اسـتانداردهاي     

طرفي، كار باليني، بخـش حيـاتي آمـوزش پزشـكي را      تعيين شده است. از

تشـكيل مــي دهــد و بــه منظــور اسـتفاده كامــل از تجــارب بــاليني، ارائــه   

 .بازخوردهاي منظم بر عملكرد فراگيران امري ضروري است

 آموزش و فراگيري علوم پزشكي در سطوح مختلـف،  گيري: بحث و نتيجه

رب، محيط آموزشي مناسب مستلزم وجود برنامه آموزشي مدون، اساتيد مج

 باشد و دانشجويان رشـد شـناختي،   و تجهيزات و امكانات فني مورد نياز مي

پـذيري را   رضايت شغلي و انعطاف اي، ارتباط حرفه خالقيت، مهارت، دانش،

 گيرند. از آنان ياد مي

، بـازخورد  ،ينيبـال  دياسـات  ،ينيبال ،آموزشيآموزش پزشك كلمات كليدي:

 الگو
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 ياز اخالق حرفه ا انيتجارب دانشجو يررسب

 ي)فيمطالعه ك كي(دياسات

 2ينيقائد ام رضايعل ،1*يزهرا ثقف

 اصفهان يعلوم پزشك -2رفسنجان،  يپزشك علومدانشگاه  -1

saghafiz@yahoo.com 

 عالي و تربيت ت آموزش يبا نفوذترين و مهمترين فرد در كيفمقدمه: 

اساتيد مي باشند كـه نقـش اساسـي در آمـوزش،      ،نيروي انساني متخصص

نگرش و عملكرد دانشجويان جهت ارتقاء وضعيت بهداشتي درمـاني آينـده   

دار مي باشند. لـذا ايـن پـژوهش بـا هـدف بررسـي تجـارب         كشور را عهده

 .اي اساتيد استان كرمان انجام شده است دانشجويان از اخالق حرفه

ايــن پــژوهش كيفــي و بــا روش تحليــل محتــوا بــوده اســت. روش كــار: 

هـاي علـوم پزشـكي     كنندگان در اين تحقيق دانشجويان دانشـگاه  مشاركت

گيري به صورت مبتني بر هـدف بـوده و پـس از     استان كرمان بودند. نمونه

نفـر شـدند. محـل     30كنندگان در اين پژوهش  ها تعداد شركت اشباع داده

با  92ها بوده است. اطالعات در بهار و تابستان  اه و دانشكدهمصاحبه، خوابگ

مصاحبه عميق و نيمه سازمان يافتـه و بـه صـورت سـؤال بـاز انجـام شـد.        
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دقيقه بود كه پـس از ضـبط، بـه     30متوسط مدت زمان هر مصاحبه حدود 

ها چندين بار گوش داده شده و پژوهشگران با مشاركت  هر كدام از مصاحبه

 . احساس شدند آنگاه تجزيه و تحليل همزمان انجام گرفت كنندگان، هم

مفهوم استنباط شده  350هاي حاصل از اين پژوهش، شامل  يافته ها: يافته

اي، علمـي و   ها بود كه در سـه دسـته كلـي، شـامل نقـش حرفـه       ازمصاحبه

اي اساتيد، شامل نحوه ارتباط  بندي گرديد. نقش حرفه اخالقي اساتيد طبقه

، همكاران و كادر درمان، درك موقعيـت مـراجعين و بيمـاران و    با مراجعين

همكاران، نحـوه برخـورد بـا اضـطراب و تشـويش مـراجعين و دانشـجويان        

باشد. نقش علمي اساتيد، شامل پـژوهش محـور بـودن، بـه روز بـودن،       مي

هاي خالقيت در دانشـجويان، نحـوه سـازماندهي     مهارت علمي، ايجاد زمينه

باشـد. نقـش    ... مـي  علمي در قالبي سـاده و جـذاب و   دروس و ارئه مطالب

اخالقي اساتيد شامل مهارت در برقراري ارتباط موثر بـا دانشـجو، مشـاوره،    

مذهبي، صداقت، مهرباني، خستگي ناپذير بودن، در  –حفظ هنجارهاي ملي

دسترس بودن اساتيد غير ساعت كالس و احترام متقابـل بـه دانشـجو و ...    

 .باشد مي

هاي پژوهش، اساتيد به عنوان تسهيل  بر اساس يافتهگيري:  تيجهبحث و ن

اي و الگوي عملـي   كننده و در عين حال بازدارنده رشد علمي، اخالق حرفه

لذا توجـه بـه نقـش كليـدي اسـاتيد در       است،اي دانشجويان  وضعيت حرفه

 .رسد هاي كالن آموزشي ضروري به نظر مي ها و برنامه سياست

 يا تجارب، دانشجو، اخالق حرفه د،يتاساكلمات كليدي: 
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 دگاهياز د دياسات يابيعوامل مؤثر بر ارزش يبررس

 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 گالره حاتم ،يمعمارافتخار دايل ،يسپاه دايو ،*نيمت يبهزاد كرم

 كرمانشاه يعلوم پزشك

BKM_1344@yahoo.com 

ارزيـابي  مؤسسات آموزش عالي اگـر بخواهنـد كيفيـت تـدريس را     مقدمه: 

، بايد ابزارهاي ارزيابي معتبري براي تميز بين معلم كارآمد و ناكارآمـد  كنند

براي هاي كشور  هاي جهان از جمله اكثر دانشگاه بكار گيرند. بيشتر دانشگاه

هاي متمادي پرسش از دانشجويان را تنهـا منبـع يـا مهمتـرين منبـع       سال

انـد. هـدف ايـن تحقيـق بررسـي       ارزيابي كيفيت فرايند تدريس تلقي كرده

عوامل مؤثر بر ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي  

 كرمانشاه است.

نفر از دانشجويان  848تحليلي با مشاركت -اين مطالعه توصيفيروش كار: 

كه بصورت تصادفي از بين دانشجويان ترم دوم به باال كه در سال تحصـيلي  

مشغول به تحصيل بودند، انجام شد. براي جمـع آوري اطالعـات از    92-91

پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. روايي محتـوايي پرسشـنامه توسـط    

 73/0مون آلفاي كرونباخ كارشناسان مربوطه تعيين و پايايي آن از طريق آز

و روش آمـار توصـيفي و    SPSS 16بدست آمد. داده هـا توسـط نـرم افـزار     

اسميرنوف، آزمون هاي ناپارامتريـك مـن ويتنـي،    -آزمون هاي كولموگروف

 كاليس واليس و آزمون كاي دو تجزيه و تحليل شدند.

 نتايج نشـان داد كـه از ديـدگاه دانشـجويان بـه ترتيـب اهميـت،       ها:  يافته

)، خصوصيات فردي اسـتاد  93/74±06/17هاي تدريس ( هاي مهارت حيطه

ــه درس  43/15±23/71( ــان ارائـــ ــي و زمـــ ــيات فيزيكـــ )، خصوصـــ

) از 79/63±83/20)، خصوصيات فردي و نگرش دانشجو (10/25±41/68(

هـاي   فرايند ارزشيابي در دانشگاه است، عالوه بر ايـن در حيطـه   هاي ويژگي

بـين دو  ) P=015/0خصوصيات فردي استاد ( ) وP=007/0رت تدريس (مها

 داري مشاهده شد. جنس تفاوت معني

نتايج اين مطالعـه نشـان داد از ديـدگاه دانشـجويان،     گيري:  بحث ونتيجه

هاي تدريس به ترتيـب شـامل فاكتورهـاي مـؤثر معلومـات و       حيطه مهارت

تسلط علمي استاد بر موضوع درس، تالش اساتيد در انتقال مطالب درسـي  

شــيوه بيــان اســتاد، مهمتــرين عوامــل تأثيرگــذار در ارزشــيابي اســاتيد   و

 باشند. مي

 يعلوم پزشك ،يابيارزش د،ياسات ان،يدانشجو كلمات كليدي:
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درجه كارورزان و كارآموزان گروه زنان از  360 يابيارز

 ميمشاهده مستق قيطر

فاطمه  ،1يسمنان يمحمد نجف ،1 مضان زادهر رالنساءيخ ،1*قنبرزاده ديناه

 2يسمنان ينجف

 تهران يعلوم پزشك دانشگاه -2، رجنديب يپزشك علومدانشگاه  -1

nghanbarzadeh@gmail.com 

شـد و ضـعف   با آموزش بـاليني جـزء اساسـي رشـته پزشـكي مـي      مقدمه: 

اي  توانـد در نهايـت موجـب ضـعف حرفـه      ريزي آمـوزش بـاليني مـي    برنامه

آموختگان و در نتيجه كاهش كارايي آنان گردد. شناسايي نقاط ضعف  دانش

باعث تالش جهت رسيدن به وضع مطلـوب و كسـب   آموزش باليني و قوت 

گردد، ارزشيابي يكي از مراحل مهم آمـوزش و بخشـي غيـر     جايگاه برتر مي

قابل تفكيك از آموزش رشته پزشكي بوده و موجب شناسايي نقاط ضعف و 

قــوت و تــالش جهــت رســيدن بــه وضــع مطلــوب و كســب جايگــاه برتــر  

هاي باليني دانشجويان بـر اسـاس كوريكولـوم     گردد.در اين روش مهارت مي

 360.اين ارزشيابي بـه صـورت    گيرد وزارتخانه مورد ارزيابي يكسان قرار مي

 كند. ، دانش و نگرش دانشجويان را بررسي ميدرجه مهارت

باشـد و   ماه مي 2دوره كارورزي و كارآموزي زنان در دانشگاه ما روش كار: 

هاي بـاليني ، دانـش و نگـرش     در پايان دوره با استفاده از اين روش مهارت

مورد ارزيابي يكسان قرار گرفته و نمره ي پايان بخش بـه دانشـجويان داده   

 simulatorيي كه امكانات خاص مالي و كمك آموزشي (مـدل  شد. و از آنجا

و... ) مورد نياز نبود ايـن روش بـه راحتـي طراحـي و اجـرا شـد .در پايـان        

كارورز و كار آموز ) نسـبت بـه روش آزمـون و     28( هاي دانشجويان ديدگاه

هاي بـاليني بخـش بـا اسـتفاده از      تاثير آن در بهبود كيفيت آموزش مهارت

مورد ارزيابي قرار گرفت.در  SPSSحرمانه با استفاده از نرم افزار پرسشنامه م
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

ماه يكبـار آزمـون بـا روش جديـد طراحـي شـده برگـزار         2حال حاضر هر 

 شود. مي

% دانشجويان با اين روش آزمـون موافـق بـوده و خواسـتار      3/95ها:  يافته

ثير در پاسخ به سـؤال تـا   هاي باليني بودند. اجراي اين روش در ساير بخش

هاي باليني در زايشـگاه و   اين روش آزمون در بهبود كيفيت آموزش مهارت

% كامال موافق بودند. در پاسخ به سـؤال   2/89% و  6/95درمانگاه به ترتيب 

هـاي بـاليني    تاثير اين روش آزمون در افزايش انگيزه براي آمـوزش مهـارت  

 % كامال موافق بودند.92

بي روشي بدون هزينه عملياتي و بسيار اين روش ارزياگيري: بحث و نتيجه

هاي عملي، دانش و نگرش كارورزان زنان بـوده   مناسب براي ارزيابي مهارت

هـاي بـاليني بـر     ها به سمت فراگيري مهارت و منجر به هدايت آموزشي آن

باشد. ميـانگين نمـره رضـايت در فراگيـران      اساس كوريكولوم وزارتخانه مي

بود ميانگين نمـره   10و حداكثر  1اقل نمره نمره بود حد 10از  92/2±3/5

 10و حداكثر 7نمره بود حداقل نمره  10از 85/8±93/0رضايت در آزمونگر 

 بود.

 ، دانش، نگرشيدرجه، مهارت عمل 360 يابيارز كلمات كليدي:
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بر شواهد  يمبتن يبر موانع كاربست پزشك يفيك ليتحل

 ينيبال ارانيو دست دياسات دگاهياز د

 ،محمدمراد جعفري فمحمد مهدي ثاقب ،جواد كجوري ،*زهرا كريميان

 معصومه سعيديان

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

z_karimian_z@yahoo.com 

اهد به معنـاي تلفيـق تجربيـات بـاليني يـك      مبتني بر شو پزشكيمقدمه: 

پزشك با بهترين مسـتندات و شـواهد علمـي موجـود و كـاربرد متعهدانـه       

بهترين شواهد عيني براي اتخـاذ تصـميمات تشخيصـي و درمـاني دقيـق،      

آگاهانه و منصفانه براي بيماران است. اما شواهد نشان داده اسـت در عمـل   

در حـد مطلـوب نيسـت. تحقيـق      ميزان كاربست پزشكي مبتني بر شواهد

حاضر با هدف بررسي موانع كاربست پزشكي مبتني بـر شـواهد از ديـدگاه    

 اساتيد و دستياران باليني انجام شده است.

تحقيق حاضر به روش كيفي و با اسـتفاده از پرسشـنامه حـاوي    روش كار: 

سؤاالت باز براي دستياران باليني و گردآوري نظرات گروه كـانوني مشـتمل   

انجام شده است. داده ها با استفاده از  1392ر اساتيد خبره باليني در سال ب

دستيار باليني و  120حدود  روش تحليل محتوا مقوله بندي شدند. مجموعاً

استاد صاحبنظر باليني به سؤاالت پاسخ دادند. روايي سؤاالت با استفاده  15

اشباع داده ادامـه   ها تا مرز گردآوري داده .از نظر متخصصين بررسي گرديد

 يافت.

كليه مطالب طرح شده در خصوص موانع موثر بر كاربست پزشكي ها:  يافته

گويـه   31هاي بـاليني از ديـدگاه دسـتياران در     مبتني بر شواهد در محيط

مؤلفـه اصـلي حجـم     8كدگذاري شد كه بر اساس اشتراكات موضـوعي بـه   

هـاي دريافـت    آمـوزش يفيـت  كاري باليني، امكانات و تسهيالت، كميت و ك

هـاي بـاليني، عوامـل     شده، پيگيري و پاسخگويي، نگرش حاكم بـر محـيط  

مرتبط با اعضاي هيات علمي و عوامل مربـوط بـه دسـتياران دسـته بنـدي      

كننده در گروه كـانوني نيـز در    عضو هيات علمي شركت 10گرديد. ديدگاه 

لمـي نيـروي   ندسازي عمؤلفه عوامل مرتبط با آموزش و توانم 5گويه و  19

، پزشكي مبتني بر شـواهد انساني، عوامل مرتبط با سياستگذاري و مديريت 

عوامل مرتبط با منابع مالي، امكانات و تسهيالت، عوامل فرهنگي و نگرشـي  

و موارد متفرقه دسته بندي شد. اما بيشترين تاكيـد دسـتياران بـر عوامـل     

ــود. همچنــين گــروه صــاحبنظران شــفا  فيت نگرشــي و فرهنــگ ســازي ب

، و وجود نظام پاسـخگويي و  پزشكي مبتني بر شواهدهاي مرتبط با  سياست

ــرين      ــواهد را از مهمت ــر ش ــي ب ــكي مبتن ــت پزش ــگذاري در كاربس ارزش

 هاي توسعه اين رويكرد بيان داشتند. زيرساخت

با توجه به ماهيت نرم افزاري رويكرد پزشكي مبتني گيري:  بحث و نتيجه

د علمي و پژوهش محور در پزشـكي بـه نظـر    بر شواهد به عنوان يك رويكر

هـاي   رسد توسعه و نهادينه شدن آن بيش از هر عامـل ديگـر از نگـرش    مي

پذيرد. اما ايجاد و تقويـت ايـن رويكـرد     ميحاكم بر محيط و باور افراد تاثير 

هاي مديران، آموزش و توانمنـد   افزارها، قوانين، حمايت مستلزم تامين سخت

جموعـه ايـن   ت پذيري و پاسـخگويي اسـت كـه م   سازي و احساس مسئولي

 گذارند. عوامل بر اثربخشي يكديگر نيز تاثير مي

، موانـع، كاربسـت   ار،يبـر شـواهد، دسـت    يمبتنـ  يپزشـك كلمات كليدي: 

 دستياران پزشكي
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 يا دانش آموختگان بهداشت حرفه دگاهيد يبررس

تناسب آموزش  زانيدر خصوص م زديشاغل در استان 

 اشتغال نيها در ح آن يبا مهارت عمل يعمل

 

 ،يديمحمد جواد زارع سخو ،يشورك فاطمه كارگر ،*يابوالفضل برخوردار

 يزهرا دهقان ،فالح نيحس ،يده بافقزا يعيشف هيمهد ،يحلوان نيغالمحس

 ياحمد مهيفه ،نظر كين دهيحمي، متق زهرا يب يب ،يآباد روزيف

 زدي يپزشك علومدانشگاه 

ohyazd@gmail.com 

 ك  با توجه به نقش آموزش عالي در توسعه كمي و كيفي كشور از يمه: مقد

طرف و اجراي محتواي آموزشي تنظيم شده توسط شوراي گسترش وزارت  

هـاي   از طرف ديگر بررسي ديـدگاه دانـش آموختگـان بـه عنـوان خروجـي      

هاي آموزشي دارد. پژوهش  سيستم آموزشي نقش مهمي در ارزشيابي برنامه

اي شـاغل در   تعيين ديدگاه دانش آموختگان بهداشت حرفـه حاضر با هدف 

ها در  استان يزد در خصوص ميزان تناسب آموزش عملي با مهارت عملي آن

 .سال اول اشتغال انجام شد

تحليلي بـه صـورت مقطعـي در سـال      -در يك مطالعه توصيفي روش كار:

 اي شـاغل در  نفر از دانش آموختگـان بهداشـت حرفـه    110ديدگاه  1391
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

هاي خصوصي استان يزد مورد بررسي قرار  مراكز بهداشتي، صنايع و شركت

قسمت اطالعات فردي،  3اي شامل  گرفت. اطالعات با استفاده از پرسشنامه

مطلوبيت شش درس اختصاصي عملي ارائه شده در دانشگاه و مهارت عملي 

آوري و سـپس بـا نـرم افـزار      دانش آموخته در يك سال اول اشتغال جمـع 

 .مون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتآز

نتايج حاصله از تحقيق نشان داد كه در مجموع آموزش عملـي در  ها:  يافته

درصـد)   51( 210از  7/106شش درس اختصاصي با كسب ميانگين نمـره  

 40در وضعيت نسبتا مطلوب بوده ولي آموزش عملي در دروس روشـنايي ( 

در وضـعيت نـامطلوب قـرار داشـتند.     درصـد)   47درصد) و نمونه برداري (

همچنين ميانگين نمره مهارت عملي آنان در يك سال اول اشتغال با كسب 

درصد) در وضعيت نسبتا مطلوب قـرار   52( 210از  14/110ميانگين نمره 

درصد) و نمونـه بـرداري    39داشت. ولي مهارت عملي در دروس روشنايي (

و در وضـعيت نـامطلوب قـرار    درصد) از ساير دروس پـايين تـر بـوده     43(

كـه نمـره آمـوزش عملـي واحـدهاي       داشتند. همچنـين نتـايج نشـان داد   

اختصاصي و مهارت عملي دانش آموختگان بـا متغيرهـاي جـنس و شـاغل     

 .بودن دانشجو در حين تحصيل رابطه معني دار آماري دارند

وضــعيت آمــوزش عملــي دانشــگاهي در دروس گيــري:  بحــث و نتيجــه

مطلوب داشته و به تبع آن مهارت عملـي   ف وضعيت نسبتاًاختصاصي مختل

ريزي جـدي   دانش آموختگان در سال اول اشتغال نيز مشابه ميباشد. برنامه

 .رسد جهت ارتقاء كيفيت آموزش دروس عملي ضروري بنظر مي

مهـارت   ،يا بهداشـت حرفـه   دگاه،يـ دانـش آموختگـان، د  كلمات كليدي: 

 يآموزش عمل تيفيك ،يعمل
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بررسي اثربخشي دوره پزشكي مبتني بر شواهد از 

 ديدگاه دستياران دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 ،محمدرضا دهقاني ،محمد مهدي ثاقب ،جواد كجوري ،*زهرا كريميان

 معصومه سعيديان ،بهداد اميري ،محبوبه صابر ،ميترا اميني

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

z_karimian_z@yahoo.com 

مطالعات بسياري نشان داده اسـت، يـادگيريِ تجربـي فراينـدهاي     مقدمه: 

هاي مرجع و اسـتفاده متـداول از    تشخيصي درماني، استناد محض به كتاب

شود جستجو و بكارگيري  هاي باليني،گاه باعث مي هاي رايج در محيط شيوه

هاي درمـان و مـديريت بيمـاري از نظـر دور بمانـد. پزشـكي        بهترين شيوه

مبتني بر شواهد رويكرد نويني است كه در پاسخ به مـديريت و بكـارگيري   

گيـري از شـواهد و مسـتندات     بهـره كند با  پزشكي، تالش ميدانش به روز 

ها را ارائه نمايد. پژوهش حاضـر   معتبر، بهترين شيوه درمان و بهبود بيماري

با هدف بررسي اثربخشي دوره پزشكي مبتنـي بـر شـواهد و     1392در سال

عوامل موثر بر كاربست آن از ديدگاه دستياران دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

 شد.انجام 

جامعـه آمـاري    بـود كـه  نيمه تجربي تك گروهـي  نوع پژوهش روش كار: 

دانشگاه علـوم پزشـكي    1391نفر از دستياران ورودي مهر  176پژوهش را 

داد كه به روش سرشماري براي همـه شـركت كننـدگان     شيراز تشكيل مي

سشـنامه  هـاي پر  نفر بـه همـه بخـش    62پرسشنامه ارسال گرديد. مجموعاً 

هاي  رضايت، دانش، نگرش و مهارتسطح  4پاسخ دادند. اثربخشي دوره در 

گيري باليني دستياران شركت كننده در دوره  هاي تصميم عملي و نيز شيوه

مورد بررسي قرار گرفت. همچنين عوامل موثر بر كاربست پزشـكي مبتنـي   

نفـر از خبرگـان    10هاي بـاليني از ديـدگاه دسـتياران و    بر شواهد در بخش

هـاي   نش، نگرش و ميزان توانـايي دانشگاه بررسي شد. به منظور سنجش دا

گيـري دسـتياران از پرسشـنامه محقـق سـاخته       هاي تصـميم  عملي و شيوه

عضـو هيـات    5استفاده شد. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه بـه تاييـد   

دسـتيار، پايـايي آن بـا آلفـاي      30علمي رسيد و با مطالعـه آزمايشـي روي  

 SPPS 17مي، از نـرم افـزار  هاي ك % تاييد شد. در تحليل داده4/93 ونباخكر

 استفاده شد.

هاي عملي دسـتياران   و مهارت دوره برگزار شده در افزايش دانشها:  يافته

). ميزان رضايت و نگرش دستياران در مورد اثـر  P>01/0تاثير داشته است (

بخشي دوره مطلوب ارزيابي شـد. ميـزان تمايـل دسـتياران بـه اسـتفاده از       

داري  هاي بـاليني بـه طـور معنـي     گيري تصميم پزشكي مبتني بر شواهد در

). اما دستياران اذعان داشـتند شـرايط بكـارگيري    P>01/0بيشتر شده بود(

باشـد. تحليـل    هـاي بـاليني مهيـا نمـي     پزشكي مبتني بر شواهد در بخـش 

محتواي نظرات ارائه شده، نشان داد حجـم كـاري زيـاد، كمـي تسـهيالت،      

ابي و پاسـخگويي، فرهنـگ حـاكم در    كيفيت و كميت آموزش، نظام ارزشي

هاي باليني، مسائل مربـوط بـه دسـتياران و اعضـاي هيـات علمـي و        بخش

سازي پزشكي مبتني بـر   عوامل مرتبط با سياستگذاري و مديريت بر نهادينه

 شواهد تاثير دارد.

رسد اگرچه برگزاري دوره پزشكي مبتنـي   به نظر ميگيري:  بحث و نتيجه

ي بر توسعه و بهبود دانش و نگرش و مهارت دسـتياران  بر شواهد تاثير مثبت

هاي باليني با مشكالت و موانعي همراه است  دارد اما كاربست آن در محيط

و تقويـت ايــن رويكـرد عــالوه بــر تـامين ســخت افزارهـا، اصــالح قــوانين،     

سازي و  هاي مديران و آموزش و توانمندسازي افراد، مستلزم فرهنگ حمايت

هـاي بـاليني    هاي پزشكي مبتني بر شـواهد در بخـش   صگذاري شاخ ارزش

 است.

پزشـكي،   آمـوزش  ،ياثربخشـ  ،بـر شـواهد   يمبتن يپزشك كلمات كليدي:

 دستياران تخصصي
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دانش  يفيو ك يكم يارهايبر مع ها رساختيز ريتاث

 يعلم اتيه ياعضا دگاهيبر د يليتح ؛يپژوه

 رازيش يو علوم پزشك رازيش هاي دانشگاه

 مرضيه ده بزرگيان ،زهرا صباغيان ،محمود ابوالقاسمي ،*ا كريميانزهر

 دانشگاه شهيد بهشتي -2، دانشگاه علوم پزشكي شيراز -1

z_karimian_z@yahoo.com 
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هاي دانش پژوهي بـر   ي تاثير زيرساختحاضر با هدف بررس تحقيقمقدمه: 

هـاي دانـش    ابعاد كمي و كيفي دانش پژوهـي انجـام پـذيرفت. زيرسـاخت    

 14زيرساخت كّلي علمي، فرهنگي، رسمي، سياسي و در قالب  4پژوهي در 

عرصه دانش پژوهـي اكتشـاف،    5مولفه تعريف شد. كميت دانش پژوهي در 

ني با جامعه و معيارهاي كيفي با تدريس و يادگيري، تلفيق، كاربرد و هم زبا

معيار هدفمندي و طرح مساله صحيح، پشتوانه علمي، روشمندي، نتـايج   6

 موثر، خودانتقادي و نشر دانش تعريف شد.

تحقيق حاضـر بـا رويكـرد كمـي، و بـه روش پيمايشـي از نـوع        روش كار: 

 265انجام شد. نمونه تحقيق مشـتمل بـر    1392توصيفي مقطعي در سال 

يات علمي در دو دانشگاه شيراز و علوم پزشكي شـيراز بـود كـه بـه     عضو ه

حوزه فني مهندسي، علوم انساني، علوم پايه  6اي از  گيري طبقه روش نمونه

و پيراپزشـكي بـه روش تصـادفي     محض، پزشكان باليني، علوم پايه پزشكي

پرسشنامه محقـق سـاخته مبتنـي بـر مبـاني       3انتخاب شدند. ابزار تحقيق 

نفر از صاحبنظران آموزش  20تحقيقات گذشته و مصاحبه عميق با نظري، 

هـا بـا اسـتفاده از روايـي      . روايـي پرسشـنامه  بـود اي  حوزه رشته 4عالي در 

صوري، محتوايي و روايي سازه و پايايي آنها بـه ترتيـب بـا آلفـاي كرونبـاخ      

د هاي دانش پژوهي بر ابعا % تاييد گرديد. تاثير زيرساخت97% و %96 ،  91

كمي و كيفي با استفاده از آزمون تحليـل رگرسـيون چنـدعاملي همزمـان     

 بررسي گرديد.

در حــد » تاكتيــك«و »توانمندســازي«، »منــابع«زيرســاخت هــا:  يافتــه

و » منـابع «هاي  داري بر دانش پژوهي اكتشاف تاثير داشت. زيرساخت معني

شـت و  بر دانش پژوهي تدريس و يادگيري تـاثير مثبـت دا  » توانمندسازي«

بـر دانـش پژوهـي آموزشـي تـا حـدي بـه        » نشاط علمي«اخت تاثير زيرس

بر دانش پژوهي كاربرد در حد » تاكتيك«زيرساخت داري نزديك بود.  معني

 بـر دانـش پژوهـي هـم    » توانمندسـازي «داري تاييد شد و زيرساخت  معني

بر معيار طرح مسـاله و  » نقد«زباني با جامعه تاثير مثبت داشت. زيرساخت 

ــته و  هد ــت داش ــاثير مثب ــدي ت ــر فمن ــدبير« ب ــت.  » ت ــي داش ــاثير منف ت

بر معيار پشتوانه علمي، تـاثير  » وحدت«و » نقد«، »تفكر«، »توانمندسازي«

داري بـر معيـار روشـمندي     در حد معني» وحدت«و » نقد«مثبت داشتند. 

در حد نزديك بـه  » هاي سياسي تاكتيك«دار داشت. اما  تاثير مثبت و معني

، »منــابع«بــر معيــار روشــمندي علمــي تــاثير منفــي داشــت.  داري معنــي

بـر نتـايج مـوثر تـاثير     » وحـدت «و » تفكـر «، »توانمندسازي«، »ارزشيابي«

بـر معيـار   » وحـدت «، و »نقـد «، »توانمندسازي«مثبت داشت و زيرساخت 

تاثير منفـي بـر   » تدابير سياسي«ثبت داشت. زيرساخت خودانتقادي تاثير م

نشر دانش تـاثير مثبـت    بر »مقررات«و » نقد«خت نشر دانش داشت زيرسا

 داشت.

 5با توجه به آنكه كـه زيرسـاخت نقـد بـا تـاثير بـر       گيري:  بحث و نتيجه

معيار كيفي و توانمنـد سـازي    4معياركيفي، و زيرساخت وحدت با تاثير بر 

معيار كيفي بيشترين سهم تاثير مثبت را بر معيارهـاي كيفـي    3با تاثير بر 

هاي تاكتيك و تدابير سياسي سه تـاثير   ند، اما زيرساختداشت دانش پژوهي

پژوهي داشـتند؛ بنـابراين تـاثيرات مثبـت      كاهنده بر معيارهاي كيفي دانش

هـاي علمـي و فرهنگـي بـوده اسـت در حاليكـه        غالباً از جنس زيرسـاخت 

هاي سياسي به رغم آنكه تـاثير مثبتـي بـر توسـعه كمـي دانـش        رساختزي

نسـبتاً كاهنـده    د اما بر معيارهاي كيفي دانش پژوهي اثـر پژوهي نشان دادن

رسد ضمن آنكه ضروري است در مديريت دانش پژوهـي   داشتند. به نظر مي

هاي دانش پژوهي توجه شـود امـا توسـعه     نگر به همه زيرساخت به نگاه كل

و فرهنگي و پرهيز از رفتارها و مالحظه كاري هاي سياسي ارجحيت علمي 

 تگذاري و مديريت دانشگاهي دارد.بيشتري در سياس

دانـش   هـاي  رسـاخت يز ت،يـ فيك ت،يـ كم ،يدانش پژوهـ كلمات كليدي: 

 يپژوه
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 -يداخل ينيبال ينحوه آموزش در بخش ها يابيارزش

كارورز و كارآموز  انياطفال و زنان از دانشجو ي،جراح

 1392بوشهر در سال  يدر دانشگاه علوم پزشك يپزشك

 ينيالهام آبشر ،عاتكه ترك زاده ،ييرزايكامران م ،*انيآزاده عازم

 بوشهر  يپزشك علومدانشگاه 

aazemian@yahoo.com 

 آموزش باليني بخش بزرگي از آموزش دوره پزشكي عمومي را به مقدمه: 

اي  هـاي حرفـه   توانمندي ص مي دهد و نقش عمده اي در ايجادخود اختصا

فراگيران دارد. ولي برنامه فعلي آموزش پزشـكي عمـومي بـه دليـل وجـود      

شـود. از ايـن رو بـراي     طور صحيح اجرا نميه مشكالت و تنگناهاي بسيار ب

ارتقاء كيفيت آموزش باليني و شناخت نقاط قوت و ضعف آن بررسي مكـرر  

 روري مي باشد.وضعيت موجود ض

ـ  اين مطالعه به منظور ارزشيابي نحوه آموزش در بخش  -يهاي باليني داخل

جراحي اطفال و زنان از دانشجويان كارورز و كـارآموز پزشـكي در دانشـگاه    

 انجام شد 1392علوم پزشكي بوشهر در سال 

بـا   1392در سـال  اسـت كـه   اين مطالعه يـك مطالعـه مقطعـي   :روش كار

در دانشـگاه علـوم    0)/82ا الفـاي كرنبـاخ   ب (مه خود ايفااستفاده از پرسشنا

پزشكي بوشهر انجام شد. جامعـه مـورد پـژوهش را كـاروزان و كـارآموزان      

اطفـال و زنـان) را    -جراحـي  -داخلـي (هـاي مـاژور   پزشكي كه كليه بخـش 

دادنـد. نظـرات كليـه كـارورزان و كـارآموزن بـه        گذرانده بودند تشكيل مي

 52مجمـوع داده هــاي  رسـي قـرار گرفـت. در   صـورت سرشـماري مـورد بر   

هـاي   وزنآماري توصيفي و آمـ هاي  نفر با استفاده از آزمون 89پرسشنامه از 

 تجزيه و تحليل گرديد.

هاي  معتقد بودند گروه زنان بين گروه % مشاركت كنندگان2/69:. يافته ها

 رسـاند. اكثـر   صورت مكتوب به اطـالع آنهـا مـي   ه ماژور برنامه آموزشي را ب

ــار داشــتند حــداقل7/65دانشــجويان ( ــه صــورت  %) اظه  هــاي ضــروري ب

log book شـود. همچنـين    اختيار آنهـا قـرار داده نمـي    در ر بخش داخليد

هاي عملي در بخش داخلي با نظارت مسـتقيم   % اظهار داشتند مهارت6/61

هاي  % آموزش مهارت5/63كه  هيئت علمي آموزش داده نمي شود در حالي



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  86

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 خش زنان با نظارت مستقيم هيئت علمي بيان كردنـد. بيشـتر  عملي را در ب

ــوزش را در بخــش داخلــي ضــعيف       دانشــجويان كيفيــت رانــدهاي آم

ــي ــتند( م ــه 7/57دانس ــوب   9/51%) درحاليك ــال خ ــش اطف ــرا در بخ % آن

% از دانشجويان ارزشيابي انجام شده در بخش داخلـي را  4/65دانستند.  مي

هاي آمـوزش داده   ستند. از بين مهارتمتناسب با آموزش داده شده نمي دان

هاي ماژور دانشجويان اظهار  وسيله گروهه هاي باليني ب شده در مركز مهارت

% سونداژ 59% زدن بخيه ساده، /2/61% گذاشتن لوله معده و 75/ 6داشتند 

ــرد، ــوايي، %6/59زن و م ــات   1/48اداره راه ه ــام عملي % 65/4و  CPRانج

 موزش نديده اند.را آوريدي و مركزي  IVتعبيه

: بـا توجـه بـه اهميـت آمـوزش بـاليني و بخصـوص        بحث و نتيجه گيري

دهد كه آموزش باليني نيازمنـد   هاي ماژور نتايج نشان مي بخش آموزش در

 توجه و نظارت بيشتر مسئولين آموزشي مي باشد.

، ، كـارآموز و كـارورز  يآمـوزش پزشـك   ،ينيآمـوزش بـال  كلمات كليـدي:  

 دانشجويان پزشكي
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 يها تيفعال ييبر توانا قيآموزش روش تحق ريتاث

 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يقرآن يپژوهش

 1391در سال  نيقزو

 زاده جانيمهران عل

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

mehran_alijanzade@yahoo.com 

ر نـور و حقيقـت   ن جهـان كـه سراسـ   قرآن كتاب آسماني مسلمانا: مقدمه

، داراي حقايق ناب و عميقي است كه جز با پژوهش قادر به كشف اين است

)، 11)، مجادله(آيـه 9حقايق نمي توان بـود. قـرآن در سـوره هـاي زمر(آيـه     

) ارزش علم و دانش رابـه صـراحت اعـالم كـرده     29) و فاطر (آيه10طه(آيه

در زمينـه  است. هدف از اين مطالعه بررسـي تـاثيرات مـداخالت آموزشـي     

بــه  تحقيقــاتي دانشــجويان و افــزايش عالقــه پــژوهش قرآنــي بــر توانــايي

 مي باشد. هاي قرآني پژوهش

انجام  1391اي بوده كه در سال  مطالعه حاضر به صورت مداخلهروش كار: 

نفر از دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي قـزوين       50شد. جامعه پژوهش 

انـد.   منـد بـوده و فعاليـت داشـته    بودند كه در زمينه پژوهش قرآني عالقـه  

مداخله آموزشي در ده حيطـه آشـنايي و آمـوزش توانـايي نگـارش علمـي       

عناوين تحقيقاتي، بيان مسئله، بررسي متون، اهداف طرح، انـواع مطالعـات   

نويسـي و   ها، رفـرنس يرگيري، انواع متغ هاي نمونه تحقيقي، روش كار، روش

ايي تحقيقاتي پژوهشي دانشجويان نحوه جستجو در اينترنت بوده است. توان

اي كه به سبك ليكرت طراحي شـده   قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه

تـن از اسـاتيد مجـرب بـه      7گيري شد. روايي پرسشنامه توسط  بود ، اندازه

 درصد بود. 85اثبات رسيد و در زمينه پايايي، ميزان آلفا كرونباخ برابر 

يان و برآورده شدن انتظارات آنها از دوره ميانگين رضايت دانشجو يافته ها:

منـدي   بـود. ميـانگين عالقـه    818/0با انحراف معيار  06/4آموزشي برابر با 

دانشجويان به ارائه پژوهش هاي قرآني بعد از مداخلـه آموزشـي بـه ميـزان     

در  > P value)./01افزايش نشان داد كه به لحاظ آماري معنادار بـود(  24/2

بط با پژوهش قرآني كه مداخله آموزشي صورت گرفت حيطه مرت 10ميتما

ميانگين توانايي پژوهشي تحقيقاتي دانشجويان افزايش داشت كه در تمامي 

 10). ميانگين مجموع > 01/0P valueها به لحاظ آماري معنادار بود( حيطه

 بود كه   93/3و بعد از مداخله برابر با  75/1حيطه قبل از مداخله برابر با 

 ). > P valueداشت كه اين مقدارنيز معنادار بود( 2/ 18معادل  افزايشي

دانشجويان، قشر آينده سـاز جامعـه اسـالمي ايـران     نتيجه گيري:  بحث و

باشند كه آموزش پژوهش  قرآني به آنها مي تواند منجر به ايجاد انگيـزه   مي

هـاي   و همچنين توانايي علمي باالتر براي درك  و انجـام صـحيح پـژوهش   

 ي گردد.قرآن

 ي، جامعه اسالمقاتي، پژوهش و تحقانيقرآن، دانشجوكلمات كليدي: 
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آموزش  ستميدر سي ابيو ارز ياعتبارسنج يها چالش

 يدانشگاه

 يمحمود رضا دهقان ،*يعصمت نوح

 كرمان يپزشك علومدانشگاه 

smnouhi@yahoo.com 

بـا اعتباربخشـي   كيفيـت  ين پيشـرفت كيفيـت آمـوزش عـالي و     ب: مقدمه

دانشگاهي رابطه مستقيمي وجود دارد. سيستم ارزشيابي دانشگاهي آنقدر با 

اهميت است كه صاحب نظران معتقدند اگر بخواهيم حقيقتي رادرمورد يك 

سيستم آموزشي كشف كنيم بايـد رويـه ارزيـابي آن نظـام را مـدنظر قـرار       

هاي آموزشي در دهه گذشته، تغييرات  تاثير گذار روي نظامدهيم. از عوامل 

ـ    اجتماعي، تغييرات فن -اقتصادي شـدن   سـوي جهـاني  ه آورانـه وحركـت ب

حساسيت و توجه بيشتر روي كـارايي و اثربخشـي   اقتصادآموزشي است كه 

 ،هـاي ارزيـابي   هدف اين مطالعـه تبيـين چـالش    .طلبد مينظام آموزشي را 

 بود.دي آموزشي در سيستم آموزش دانشگاهي بن اعتبارسنجي و رتبه

صاحب نظران دانشـگاه   نفر از اساتيد و 20در اين مطالعه كيفي روش كار: 

آوري اطالعات به صـورت   شركت داشتند. شيوه جمع علوم پزشكي كرمان،

بـه صـورت گـروه    ر بود و عالوه بر مصاحبه حضـوري،  مصاحبه نيمه ساختا

مصاحبه انجـام گرفـت .پـس از مصـاحبه     متمركز نيز از مشاركت كنندگان 

بنـدي درون   هـا، اسـتخراج و طبقـه    همزمان و ثبت و تجزيه و تحليـل داده 

ي پژوهش با روش تحليل محتوا تجزيـه و  ها ها انجام گرفت.سپس داده مايه

 تحليل شد.

 ،رقابتي بودن ارزشـيابي  هاي مشاركت كنندگان در زمينه دغدغهيافته ها: 

هـاي   ها و ماموريـت  برنامه ،فع، معيارهاي اعتبار بخشيضاد منات بندي و رتبه

تعهـد وپاسـخگويي، تسـهيالت و نحـوه پـذيرش       ،ف گسـترده اهـدا  ،جديـد 

هاي  مقوله توليد علم،توليد فناوري و نوآوري وتغيير، دانش جديد و دانشجو،
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ارتقـا كيفيـت وگسـترش     ها، رشد كمـي وكيفـي،   تحقق رسالت و مأموريت

 تربيت دانشجو، مشاركت جـامع و  ضعيت آموزش وبهبود و ،ظرفيت موسسه

 ارزيـابي بيرونـي،   ارزيابي دروني، مميـزي و  كارايي دانشگاه، خودتنظيمي و

 هاي سـازماني،  شايستگي فردي، رشد توانمندي ،هاي علمي صالحيت ارتقاء

 ،ود. لزوم اطمينان از كميت وكيفيتاطمينان از فرايندهاي آموزشي مطرح ب

رقابـت مثبـت    بنـدي و  فردي، گروهي و سـازماني، رتبـه  هاي  توسعه قابليت

 اصلي استخراج شده مطالعه بوده  هاي مايه ها از درون ها و دانشگاه دانشكده

 است.

الگوي اعتبـار بخشـي بـه عنـوان يكـي از الگوهـاي       نتيجه گيري:  بحث و

ارزيابي در زمره الگوهاي مبتني بر مالك دروني بـر روي ظرفيـت موسسـه    

هاي مطلوب است،  شاخص به آنچه كه در ارتباط با اهداف و جهت دستيابي

هـا بـر اسـاس     هـا نشـان داد رتبـه بنـدي دانشـگاه      يافتـه باشد.  تمركز ميم

هـاي اعضـاي هيـات     ريـزي، صـالحيت   معيارهاي اعتبار بخشي نظير برنامـه 

علمي، سازمان و تشكيالت، تجهيزات و تسهيالت و نحوه پـذيرش دانشـجو   

، . به رغم وجود نظارت وارزيابيهاي متعددي روبروست مي باشدكه با چالش

درباره براي قضاوت بهتر و اثر بخش  مستمر و هرچه  بيشتر همچنان تالش

 هاي دانشگاهي ضرورت دارد. كميت و كيفيت فعاليت

، يآموزشـ  ي، رتبـه بنـد  ياعتبارسـنج  ي،ابيـ ها، ارز چالشكلمات كليدي: 

 يآموزش دانشگاه ستميس
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 زهيو انگ صيتشخ ،يريادگينگرش،  سهيو مقا يابيارز

 يشناس درباره درس انگل يرشته پزشك انيدانشجو

 يپزشك

محمدرضا  ،2يافشان رضايعل ديس ،1يباقرآقا يمهد ،*1يبافق يفتاح  يعل

 1يدريح

 دانشگاه يزد-2    زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه-1

afbafghi@ssu.ac.ir 

هاي عفوني در درجـه   هاي انگلي در بين بيماري شيوع بيماري آمارمقدمه: 

ها واكسن و داروي مناسبي  نخست است. در حالي كه هيچكدام اين بيماري

ندارند. در اين راستا، افزايش آگاهي و تصـحيح نگـرش پرسـنل پزشـكي و     

قش بسيار مـؤثري در ارتقـاء سـالمت خواهـد داشـت. از      بهداشت جامعه، ن

هـاي آمـوزش اسـت كـه در هـر       تـرين شـاخص   طرفي، نگرش يكي از مهـم 

دنبال آن تغيير در رفتـار و عملكـرد فـرد و    ه اي نگرش اصالح شود ب حيطه

جامعه ميسر مي شود. هدف اين مطالعه ارزيابي و مقايسه نگرش، يادگيري، 

شناسـي   شـكي دربـاره درس انگـل   رشـته پز  تشخيص و انگيزه دانشـجويان 

 پزشكي است.

نفر از دانشجويان پزشكي سال سوم شركت  121در اين مطالعه روش كار: 

آوري  داشتند كه بر اساس روش سرشماري بدون افت نمونه در فرايند جمع

سـاخت   اي محقـق  آوري اطالعات پرسشنامه ها شركت كردند. ابزار جمع داده

كه براي محاسـبه پايـايي    نوع محتوايي است. ضمن اين بود كه اعتبار آن از

) 98/0آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شـده كـه ميـزان ايـن ضـريب (     

ها و مطلوبيت پايايي ابزار داشـت. نگـرش    حكايت از همبستگي دروني گويه

دانشجويان در سه بعد يادگيري، تشـخيص و انگيـزه بـا اسـتفاده از طيـف      

 .تحليل شد  spssشد وسپس داده ها با كمك نرم افزاراندازه گيري ليكرت، 

داري بـين   . نتايج آزمون پيرسون نشان داد رابطه مثبـت و معنـي  يافته ها:

 "انگيــزه و يــادگيري")؛ p< ،8/0=r 01/0( "تشــخيص و يــادگيري"ابعــاد 

)01/0 p< ،68/0=r 01/0( "انگيــزه و تشــخيص") و p< ،69/0=r وجــود (

گويـه   18كه براي سنجش هر كدام از ابعاد ذكر شـده   دارد. با توجه به اين

 90و  18ها به ترتيب  اي در پرسشنامه بود. كمينه و بيشينه نمره پنج گزينه

به عنـوان ميـانگين مفـروض در نظـر گرفتـه شـد و        54. عدد به دست آمد

اي بيانگر  نمونه  هاي ابعاد با آن مقايسه شد كه نتايج آزمون تي تك ميانگين

شناسي باالتر از  كه ميانگين نگرش دانشجويان نسبت به درس انگلاين بود 

 متوسط و لذا مطلوب است.

هـاي بـه دسـت آمـده نشـان داد كـه نگـرش         يافتهنتيجه گيري:  بحث و

هاي يادگيري، تشخيص باليني و انگيزه  دانشجويان رشته پزشكي در حيطه

يـانگين  شناسي مثبت است و همچنين بـا توجـه بـه م    نسبت به درس انگل

باالتر از متوسط، دانشجويان پزشكي  نسبت به ارائه درس و اهميـت آن در  

 اي خود آگاهند.  آينده حرفه

 زهيانگ ص،يتشخ ،يريادگي ،يپزشك يشناس نگرش، انگلكلمات كليدي: 
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 يها دانشگاه يموزشآخدمات  يابزار رتبه بند يطراح

 سراسر كشور يعلوم پزشك

دكتر حشمت اله  ،1ينيحس يدكتر محمدعل ،*1يسليمان احمددكتر 

 ،1يتهران ديسع هيانس ،1روانبخش سيفرنگ ،2افروز رخ وشيدار ،1خاني طاهر

 1يحيمد قهيصد

دانشگاه علوم پزشكي شهيد  -2 يخدمات آموزش مركز -بهداشت وزارت -1

 بهشتي

 soleiman.ahmady@gmail.com 

شواهد گوناگون حاكي از آن است كه نظام آموزشي در صـورتي از  مقدمه: 

عهده وظايف و اهداف خود بـر مـي آيـد كـه از نظـر كيفيـت آموزشـي در        

هـايي كـه    باشد. با توجه به اين موضوع، ضرورت يـافتن راه  وضعيت مطلوبي

بتوان كيفيت آموزشي را افزايش داد، روشن مي شود. در اين راستا، ارزيابي 

هـاي   هـاي اساسـي در تـدوين برنامـه     كيفيت خدمت آموزشي، از جمله گام

هاي كشـور در توسـعه    . با توجه به سياستشود ارتقاي كيفيت محسوب مي

هاي گروه علـوم پزشـكي و اهميـت و ضـرورت      الي در رشتهآموزش عكمي 

بندي آموزشي، نياز بـه بـازبيني وضـعيت ارائـه خـدمات آموزشـي در        رتبه

شـود. در همـين راسـتا رتبـه بنـدي       هاي علوم پزشكي احساس مي دانشگاه

ـ        خدمات آموزشي مي عنـوان  ه تواند بـا ايجـاد يـك فضـاي رقـابتي سـالم ب

و معيـاري   محسوب شدهها  عملكرد دانشگاهشاخصي موثر در ارتقاي سطح 

گذاري مديران ارشـد باشـد. معاونـت آموزشـي وزارت بهداشـت،       جهت ارج
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درمان و آموزش پزشكي به ابزاري نياز داشت كـه بـا كمـك آن بتوانـد بـه      

هـا را   صورت فرآيندنگر و با ديد وسيعتر وضعيت خدمات آموزشـي دانشـگاه  

بر آن شد تـا  ت آموزشي وزارت بهداشت مديريت خدما بندي نمايد. لذا رتبه

شواهد علمي، ابزاري مناسب براي رتبه بندي خدمات آموزشـي  با استناد به 

 هاي علوم پزشكي كشور طراحي نمايد. دانشگاه

 اين پژوهش از نوع مطالعات تركيبي بود كه در دو بخش كمي و روش كار: 

متون مدل سـركوال   كيفي انجام شد. براي طراحي ابزار مربوطه بعد از مرور

جلسـه   8به عنوان پايه نظري طراحي اين ابزار در نظر گرفته شـد. در طـي   

ابـزار بررسـي كيفيـت خـدمات      ،بحث گروهي افـراد خبـره در ايـن زمينـه    

آن را بـه   هاي علـوم پزشـكي طراحـي شـد.جهت روايـي      آموزشي دانشگاه

اي تاييـد  ژوهش بـر  در بخش كمي پ .بازخورد گرفته شد ها ارسال و دانشگاه

به صورت دلفي ابزار مذكور براي تعدادي از مديران آموزشي كشـور   ،روايي 

سپس ابزار مربوطه به صورت پايلوت اجرا  .ارسال و نظر ايشان گردآوري شد

 بررسي شد. اجراي آنوامكان 

، )Reliability(، اعتبـار )Tangibles(بعد ملموسات 5بزار نهايي در ايافته ها:

  )Empathy(و همـدلي )Assurance(، تضـمين )Responsiveness(پاسخگويي

 طراحي شد.

طراحي ايـن ابـزار و بدسـت آوردن شـكاف بـين       با نتيجه گيري: بحث و

 هـا را از لحـاظ خـدمات آموزشـي     تـوان دانشـگاه   انتطارات مشـتريان  مـي  

مندي  بندي كرد كه خود ميتواند  باعث ارتقاي كيفيت خدمات، رضايت رتبه

ــي، اي  ــدمات آموزش ــررات و    خ ــراي مق ــن اج ــابتي، حس ــاي رق ــاد فض  ج

 ها شود. يكسان سازي خدمات آموزشي دانشگاه ها و دستورالعمل

 يخدمات اموزش، يرتبه بند،ابزار  يطراحكلمات كليدي: 

 

1143 - 2A 

از آزمون  ييماما انيتجارب زنده دانشجو يبررس

مطالعه  كيارزشيابي باليني ساختارمندعيني(آسكي): 

 يشناس داريپد

 علي خاني ،مصيب مظفري،*ملوك جعفرپور

 علوم پزشكي ايالم, دانشگاه 

jaafarpourm@gmail.com 

هـاي اساسـي كـه ماماهـا بـراي       ارزشيابي طيف وسيعي از مهـارت مقدمه: 

ي باشـد. ايـن   اي خود به آن نياز دارند داراي اهميت زيادي م عملكرد حرفه

مطالعه با هدف بررسي تجارب زنده دانشجويان مامايي از آزمون آسـكي بـه   

 عنوان يك ابزار ارزشيابي انجام شد.

در اين مطالعه كيفي كـه در آن رويكـرد پديدارشـناختي مـورد     روش كار: 

استفاده قرار گرفت، پـنج دانشـجوي كارشناسـي مامـايي قبـل از ورود بـه       

حت ارزشيابي با آزمون آسكي قـرار گرفتـه بودنـد،    كارآموزي در عرصه كه ت

مند و داوطلبانه صورت گرفت. در  شركت كردند. نمونه گيري به شكل هدف

 سـاختار بـود.   هـاي بـدون   ها از طريق مصـاحبه  اين مطالعه، جمع آوري داده

 ها، از روش كاليزي استفاده شد. براي تجزيه وتحليل داده

تم اصـلي اسـتخراج گرديـد كـه      5ها،  ادهپس از تجزيه وتحليل ديافته ها: 

 و شامل: آمادگي قبلي جهت آزمون، اجراي برنامـه، محتـوي برنامـه، دقـت    

صحت باالي آزمون (در شناسايي دانشـجويان قـوي و ضـعيف) و بـازخورد     

مثبت آن در يادگيري فعال دانشجويان در كارآموزي باليني در عرصـه بـود   

 ده بود.كه مورد اخير مهمترين تم شناسايي ش

  آسكي باعث مي شود با توجه به نتايج مطالعه ما،نتيجه گيري:  بحث و

بنابراين باعـث   كه دانشجويان مامايي نقاط ضعف خود را شناسايي نموده و

ــاليني آنــان در يــادگيري فعــال دانشــجويان و بهبــود مهــارت  طــي هــاي ب

ن داد كـه  هاي در عرصه شده است. عالوه بر اين، مطالعه مـا نشـا     كارآموزي

هاي الزم براي حرفه مامايي  آسكي يك ابزار ارزشمند براي يادگيري مهارت

 .است

ـ ارزكلمات كليدي:  ، دانشـجويان مامـايي، ارزشـيابي بـاليني     ينيبـال  يابي

 ، آسكيعيني ساختارمند
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 يها ارزيابي اثربخشي آموزش توسط همتايان در گروه

ها در رشته  اريبيم ياپيدميولوژ يكوچك در واحد درس

 يپزشك

 حسين طاهرزاده ،شهرام سرافرازيان ،*معتمد لوفرين

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر,

 motamed.drn@gmail.com 

مزاياي آموزش توسط همتايان با اثـرات مثبـت بـر نمـره، رضـايت      مقدمه: 

اي در آمـوزش   اي اثبات شده و به طور فزاينـده  ن و پيشرفت حرفهدانشجويا

هـدف از ايـن مطالعـه بررسـي      پزشكي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.    

ها در دانشجويان پزشكي  اثربخشي اين روش در درس اپيدميولوژي بيماري

 .است

دانشـجوي سـال پـنجم پزشـكي      37، براي1391-92طي سال كار:  روش

 3جلسه طـي دو دوره   8ها در  رسي اپيدميولوژي بيماريبوشهر يك واحد د

در  تمامي اساليدها در وب سايت دانشكده قرار داشـت.  اي برگزار شد. هفته

نفره تقسيم و ارائـه مطلـب    4-7هاي كوچك  هر جلسه دانشجويان به گروه

تمـام دانشـجويان   . هاي پاورپوينت در هر گروه انجام مي شـد  در قالب فايل

 مربـي 1-3هـر گـروه    لعه درس قبل از شروع كـالس بودنـد.  موظف به مطا

دو مـدرس   ها در جلسات مختلـف متغيـر بودنـد.    مربيداشت. افراد گروه و 

از مطالـب   امتحانيدر پايان هر جلسه  ها بودند. ناظر بر ارائه مطلب در گروه

 نهـايي % و امتحـان  18 امتحان%، 32ارائه مطلب  همان روز  برگزار مي شد.

 24دانشـجويان پرسشـنامه اي حـاوي     دوره، در پايان مره كل بود.% از ن50

 3از كامال مخالفم تا كـامال مـوافقم و    10تا  1سوال نگرشي در يك مقياس 

جهت بررسي اثربخشي اين روش، نمـرات دو دوره   سوال باز تكميل نمودند.

نفــر كــه بــه روش  38فعلــي بــا نمــرات دانشــجويان دو دوره قبــل شــامل 

 .ني) برگزار شده بودند مقايسه شدسنتي(سخنرا

 اعتماد به نفس در آموزش،  نمره نگرش در موارد افزايشها:  يافته
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وقـت و   اسـاتيد، صـرف    بـازخورد   ودنببهتـر، مفيـد   يادگيري و فهم بودن بهتر

تـاثير مثبـت    تالش بيشتر و نقش فعاالنه در حين برگزاري توسط دانشجو،

 بود. 7بيش از  نهاييمادگي براي امتحان در يادگيري بهتر و ايجاد آ امتحان

% آنـان  3/88جلسه توسـط   5قبل از برگزاري كالس، مطالب درسي حداقل 

مطالعه شده بود. در سواالت باز اغلب دوره را در يادگيري خود بسيار موفق 

، تفـاوتي بـا   96/29 ± 66/5در روش جديـد  نهـايي دانستند. ميانگين نمره 

 58/70 ± 39/9شت. اما ميانگين نمره كـل  ندا 57/29 ± 61/7روش قديم 

ــه طــور معنــي داري بيشــتر از   06/14 ± 74/1و امتحــان ــر ب دو دوره اخي

دو دوره قبل  21/11 ± 11/1امتحانو  89/59 ± 17/13ميانگين نمره كل 

 بود.

ايـن روش بـراي تـدريس درس اپيـدميولوژي در     نتيجه گيـري:   بحث و

جهي داشته و با توجه بـه مقايسـه   دانشكده پزشكي بوشهر مقبوليت قابل تو

هاي قبل، بـه نظـر مـي رسـد يـادگيري در       نمرات كوئيز و نمره كل با دوره

اگرچـه عـدم تفـاوت نمـره      .روش جديد نسبت به روش سنتي بهتـر اسـت  

هـاي   فاينال بين دو روش، بررسي بيشتري را مـي طلبـد. ايجـاد مكانيسـم    

 .ري استبهتري براي تضمين مطالعه درس قبل از كالس ضرو

كوچـك،   يهـا  آموزش توسط همتايان، آمـوزش در گـروه  كلمات كليدي: 

 ياپيدميولوژ ،يپزشك يدانشجو
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دروس زبان خارجه و  ينمرات كالس نيانگيم سهيمقا

در كنكور  يسيبا درصد زبان انگل يدانشگاه شيزبان پ

دانشگاه  يو داروساز يداندانپزشك ،يپزشك انيدانشجو

 زدي يصدوق ديهش يعلوم پزشك

 يشمس ماهيفر  ،كونژادين هيمرض ،يجعفر يعباسعل ،*يدريمحمدرضا ح

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

jaabno@gmail.com 

هـاي علـوم پزشـكي     هواحدهاي آموزشي زبان انگليسي در دانشـگا مقدمه: 

هـاي ايـران بـا     امروزه بخش قابل توجهي از آمـوزش انگليسـي در دانشـگاه   

اهداف ويژه را تشكيل مي دهد. چنين ادعا مي شود كه هدف اصلي آموزش 

اين دروس پركردن خالء بين توانايي خواندن انگليسي عمومي دانشـجويان  

صـي آنهـا   و مهارت خواندن متـون انگليسـي مربـوط بـه رشـته هـاي تخص      

هـاي   باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي ارتباط بين نمـرات زبـان   مي

هاي پزشكي، دندانپزشـكي   پيش دانشگاهي و زبان خارجه دانشجويان رشته

و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي با درصد زبـان كنكـور در   

 .دانشجويان بوده استن بين اي

دانشجويان پزشكي،  ليسي در كنكوردرصد نمرات زبان انگكار:  روش

با نمرات زبان  1391تا  1389دندانپزشكي و داروسازي ورودي هاي 

خارجه و زبان پيش دانشگاهي (افرادي كه اين درس گرفته بودند) آنها 

ميانگين درصد نمرات اين دروس در هر ورودي با ميانگين درصد  مقايسه و

و با استفاده از  SPSS آماري زبان انگليسي در كنكور با كمك نرم افزار

  ANOVAها و آزمون هاي دوگانه ميانگين براي مقايسه T test آزمونهاي

 .ها استفاده شد براي مقايسه چندگانه ميانگين

ي پـيش   در مجمـوع ميـانگين درصـد نمـرات كالسـي واحـدها      هـا:   يافته

دانشگاهي و زبان خارجه در هر سه رشته پزشكي، دندانپزشكي وداروسازي 

از زبان انگليسـي در  كسب شده در دانشگاه خيلي بيشتر از ميانگين درصد 

ميـانگين   .هـاي مـورد بررسـي بـود     ها و رشته كنكور ورودي تمامي ورودي

درصد نمرات زبان انگليسي دانشجويان پزشكي، دندانپزشـكي و داروسـازي   

تفـاوت    ANOVA% بود كه آزمون آمـاري 2/45% و 5/50%، 8/51به ترتيب 

داري بين ميانگين درصد زبان كنكور دانشجويان اين سه رشته نشـان   معني

در حاليكه ميانگين نمرات كالسي دروس زبان پيش دانشگاهي و زبان  .نداد

خارجه دانشجويان رشته داروسازي از دو رشـته ديگـر بيشـتر بـوده و ايـن      

 .تفاوت از نظر آماري معني دار شد

نشان ميدهـد كـه آمـوزش زبـان     : نتايج اين مقايسه بحث و نتيجه گيري

خارجه در دانشگاه علوم پزشكي يزد در سه رشته مورد بررسـي در افـزايش   

مفيـد بـوده اسـت.     توانايي و دانش زبان انگليسي ايـن دانشـجويان مـوثر و   

همچنين هر چند ميانگين درصد نمرات زبان كنكور دانشجويان داروسـازي  

يان توانايي بيشتري در كسـب  كمتر از دو رشته ديگر بوده ولي اين دانشجو

رشـته ديگـر در دانشـگاه     نمره بهتر در درس زبان خارجه در مقايسه بـا دو 

 داشتند.

 ،يدانشگاه شيكنكور، زبان خارجه، زبان پ ،يسيزبان انگل كلمات كليدي:

 علوم پزشكي انيدانشجو
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 ارانيعملكرد دست يابينامه ارز پرسش ويرايش فارسي

در  ييايو پا ييدرجه: ترجمه، روا 360 به روش يهوشيب

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك

رضا  يعل ،يعيمهسا سم، يشهال دشت ،يمنصور مسجد ،*نشاط آور هيراض

 يلنكران يباقر

  رازيش يوم پزشكعل دانشگاه

rneshatavar@yahoo.com 

هاي ارزيابي صورت گرفته اسـت   متعددي در زمينه روش تحقيقاتمقدمه: 

امـا هـيچ كـدام بــر روش خاصـي تاكيـد نكـرده اســت. از بـين همـه آنهــا         

ترين منبع ارزيابي و بهبـود   درجه يا بازخورد چند منبعي رايج 360بازخورد

مـي باشـد و اطالعـات اضـافي بـراي       عملكرد و يك روش جامع و اثر بخش

از  بررسـي هدف از اين مطالعه  بازخورد مستقيم و آموزش فراهم مي گردد.

نامه و ترجمه و تعيين روايي و پايـايي آن بـراي ارزيـابي     گونه ايراني پرسش

 دستياران تخصصي گروه بيهوشي بوده است.

گـروه  اين مطالعه مقطعي بـا همكـاري دفتـر توسـعه آمـوزش و     كار:   روش

نفـر از دسـتياران    23درجه بـراي   360بيهوشي دانشكده پزشكي به روش 

عـدد   4تخصصي بيهوشي سال دوم و سوم انجام گرفت. در ايـن مطالعـه از   

 هاي روا و پاياي دانشگاه كال گري كانادا استفاده شد. براي  نامه پرسش
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  انجام شد. به فارسياً ترجمه ابتدا به فارسي و باز ترجمه به انگليسي و مجدد

ارزيابان شامل اعضاي هيـات علمـي، كاركنـان اتـاق عمـل (كارشـناس يـا        

كارشناس ارشد بيهوشي و پرستاران اتاق بهبودي)، همتاي دستيار، بيمار و 

هت ارزيـابي روايـي   جنفر انتخاب گرديد. 5خودسنجي بود كه از هر ارزياب 

ريب آلفاي كرونباخ ابزار از روايي صوري، محتوي و سازه و براي پايايي از ض

 استفاده گرديد.

 90هـا بـاالي    نامـه  ضريب آلفاي كرونباخ براي هر كدام از پرسـش ها:  يافته

همچنـين بـراي    .بـود  7/0نامه بـاالتر از   درصد بود و براي هر حيطه پرسش

تاييد روايي محتوي و صوري از نظر متخصصان استفاده شد و براي سنجش 

 ه ـــت تشكيل دهنده هر حيطه با آن حيطواالـروايي سازه از همبستگي س

 بدست آمد. 4/0باالي 

اينطـور بـه نظـر مـي رسـد كـه گونـه ايرانـي ايـن          نتيجه گيري:  بحث و

نامه داراي روايي و پايايي در حد مطلوب بوده و ابزار مناسـبي بـراي    پرسش

 ،درجـه و ارزيـابي عملكـرد دسـتياران مـي باشـد       360پياده سـازي روش  

گردد كـه ايـن روش در چنـد رشـته تخصصـي ديگـر        اد ميبنابراين پيشنه

 تر بدست آيد. سازي شود تا نتايج قطعي پياده

 يهوشيب ارانيدست ،ييايپا ،ييروا ،يابيدرجه، ارز 360كلمات كليدي: 
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دروس  شگاهيآزما يكالس ها يروند برگزار يبررس

 يدر دانشكده پزشك يدانيبه روش مشاهده م هيعلوم پا

 1391در زمستان  زرايش

مهسا ، ورآنشاط  هيراض ،يمنصور مسجد ،*يلنكران يرضا باقر يعل

 انيميزهرا كر ،يشهال دشت ،يقيفرزانه سلوك حق ،يعيسم

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

bagherilankarani@yahoo.com 

درك و تفهيم بسياري از دروس علوم پايـه پزشـكي نيـاز بـه كـار      مقدمه: 

در آزمايشگاه دارد. جايگاه واقعي پزشـكي آزمايشـگاهي مـبهم    كار  عملي و

تر نيز شـده اسـت.   باليني به مراتب پيچيده بوده و پس از ادغام علوم پايه و

انجام اين تحقيق، بررسي روند برگـزاري ايـن كـالس هـا بـه منظـور       هدف 

كيفيت اين دروس و يافتن راهكارهاي مناسب براي يـادگيري آنـان    يارتقا

 است.

جاي نظرسـنجي و پرسـش نامـه از    ه به لحاظ اهميت موضوع بروش كار: 

روش مشاهده ميداني و حضور خود محقق در فيلد تحقيق استفاده شد.  در 

پژوهشگر خود مستقيماً در محيط تحقيق حضور يافتـه و شخصـاً    اين روش

هـاي  آزمايشـگاه  تحقيـق ايـن   كنـد. در يافته ها را دريافت و يادداشـت مـي  

آناتومي و بافت شناسـي   ،انگل شناسي قارچ شناسي و ،بيوشيمي ،پاتولوژي

 مورد بررسي قرار گرفتند.

ص و منحصر به فرد در هر يك از كالس هاي آزمايشگاه نكات خايافته ها: 

آن درس وجود داشت . الزام دانشجويان به ترسيم اساليد هاي آموزشـي در  

سوال از سواالت امتحاني از همان ها يكـي از ابتكـارات    4آزمايشگاه و دادن 

در  Gross Pathologyخوب آزمايشگاه بافت شناسـي بـود. آوردن نمونـه    

غيرمسـلح نيـز بـه    آزمايشگاه آسيب شناسي و مشاهده ضـايعات بـا چشـم    

كاربردي بودن كالس افزوده بود . در آزمايشگاه بيوشيمي بـه عنـوان نمـاد    

نانوفناوري پزشكي كمترين ارتباط با مسائل باليني مشاهده مـي گـردد. در   

همچنـان بـه عنـوان يـك بـار بـر دوش       ، آزمايشگاه تشريح كمبـود جسـد  

 كند.آزمايشگاه تشريح سنگيني مي

ــري:  ــه گي ــث و نتيج ــرابح ــه دروس  ب ــاي الزم ب ــت و به ي آنكــه اهمي

طـرح درس   آزمايشگاهي داده شود ورود آنها به برنامـه ريـزي محـوري يـا    

دو  طرح درس محوري براي ورود دروس آزمايشگاه به الزامي است. محوري

 پيش شرط الزم است:

دست اندركاران آموزش تشخيص بدهند كه فقدان اين دروس در طـرح   -1

 خال آموزشي خواهد شد. باعث نقص و درس محوري

 اي كه بتواند اين تغيير را اعمال كند. وجود ارده -2

هاي بعدي بايد بسيار هوشمندانه عمل كرد. مهمترين نكته ايـن  گامدر  -3

است كه نشان دهيم كه اين دروس باعث ناكارآمدي دانشـجويان در مقطـع   

 واهد شد.باليني و عدم ايفاي نقش آنان در آينده به عنوان يك پزشك خ

 هي، علوم پاشگاهي، آزمايبرنامه محوركلمات كليدي: 
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: رانيا ي دربهداشت بارور يدكتر  دوره يابيارزش

 درون داد يهاشاخص تيوضع

 

 شهناز كهن ،نيكو يماني ،احسان پور اليسه، *يشهشهان يعبد ديمهش

 اصفهان يعلوم پزشكدانشگاه 

abdi_mahshid@yahoo.com 

دستيابي به كيفيت مناسب برنامـه آموزشـي دوره دكتـرا نيازمنـد     مقدمه: 

دادهـا،  سنجش هاي مكرر و كشف كمبودها و نواقص برنامه مي باشد. درون

هـا مـورد    شـيابي كه در اغلـب ارز  از جمله عناصر مهم برنامه درسي هستند

انـدازي دوره دكتـري    سـال از راه  7شوند. با توجه به گذشت  غفلت واقع مي

عـدم ارزشـيابي ايـن دوره تـاكنون،      تخصصي بهداشت بـاروري در ايـران و  

دكتري   داد دوره هاي درون مطالعه حاضر با هدف ارزشيابي وضعيت شاخص

 رديد.تخصصي بهداشت باروري ايران بر اساس الگوي سيپ انجام گ

پژوهش حاضر از نوع توصيفي و ارزشيابي آموزشـي بـر مبنـاي    روش كار: 

دانشـكده هـاي پرسـتاري و     در 1392باشـد كـه در سـال    الگوي سيپ مي

مامايي علوم پزشكي كشور كه در آنها مقطـع دكتـري تخصصـي بهداشـت     

باروري داير است (تهران، شهيد بهشتي، اصفهان، شاهرود و مشـهد) انجـام   

پـژوهش شـامل مـديران گـروه مامـايي/ مسـئول دوره دكتـري         هنمونشد. 

نفر)، اعضاي هيأت علمي دوره  دكتري بهداشت باروري  5بهداشت باروري (

نفـر)،   5نفر)، مسئولين كتابخانه دانشكده هـاي پرسـتاري و مامـايي (    18(

نفر) دكتري تخصصي بهداشت 54نفر) و دانشجويان ( 12دانش آموختگان (

هـا، پـنج    هاي علوم پزشكي كشور بودند. ابزار گردآوري دادهباروري دانشگاه
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شـاخص حيطـه درون داد بـر اسـاس      37محقق ساخته شامل   نامه پرسش

تحليل شد. در  SPSSبود. اطالعات به دست آمده با نرم افزار  CIPPالگوي 

تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از اين پژوهش، از آمار توصيفي (ميانگين، 

اني، درصد و انحراف معيار) استفاده و براي مقايسه ميانگين بـين  توزيع فراو

 ها از آزمون آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد.گروه

) %7/66)، دانش آموختگـان ( %80بيشترين درصد مديران گروه (يافته ها: 

ــجويان ( ــاخص%5/68و دانش ــعيت ش ــري  ) وض ــيابي دوره دكت ــاي ارزش ه

حيطه درون داد، نيمه مطلـوب و بيشـترين    تخصصي بهداشت باروري را در

ــرين ســطح  %7/66درصــد اســاتيد ( ــد. كمت ــابي كردن ــوب ارزي ) آن را مطل

تـامين اهـداف دوره توسـط برنامـه     «مطلوبيت از ديدگاه مديران مربوط به 

و » دوره يازهـاي پژوهشـ  يتناسب بودجه در دسترس بـا ن «و » درسي دوره

دانش  نظر اساتيد و بود. از» سبدر حد معقول و منا يكفايت بودجه رفاه«

» تفريحي با تعداد دانشجويان -تناسب امكانات و فضاي ورزشي«آموختگان 

پاسـخگويي دروس ارائـه شـده ايـن     «كمترين ميانگين را داشت، درحاليكه 

كمترين ميانگين و سطح » دوره به انتظارات و نيازهاي آموزشي دانشجويان

 شت.مطلوبيت را از ديدگاه دانشجويان دا

وضعيت آموزش دوره دكتـري بهداشـت بـاروري در    بحث و نتيجه گيري: 

داد نيمه مطلوب بـود، بنـابراين كـاوش و كالبدشـكافي برخـي      حيطه درون

به وضعيت نيمه مطلوب اين دوره آموزشي  شاخص هاي درون داد كه منجر

شده است، جهت ارتقاء كيفيـت و اصـالح دوره دكتـري بهداشـت بـاروري      

 گردد.پيشنهاد مي 

 يهـا شـاخص  پ،يسـ  يابيارزشـ  يارزشيابي برنامـه، الگـو  كلمات كليدي: 

 يداد، بهداشت باروردرون
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به روش  يهوشيگروه ب يدرون يابيارزش يو اجرا يطراح

 كيالكترون

 ايده دادگران ،يحوا پورعل ،*خوشرنگ نيحس

 النيگ يعلوم پزشكدانشگاه 

hkhoshrang@yahoo.com 

اي مسـاعد بـراي تغييـرات الزم در جهـت     ارزشيابي دروني زمينـه مقدمه: 

بهبود كيفيت آموزش پزشكي و استمرار فعاليت مربوطه است. با توجـه بـه   

هـاي آموزشـي و   پيشرفت علم و فناوري در دنياي امـروزي، انجـام فعاليـت   

باشد. هدف از اجـراي ايـن روش   ترونيك ضروري ميطريق الكه ارزشيابي ب

 ارتقاي كيفيت برنامه ارزشيابي دروني گروه بيهوشي بود.

ـ روش كار:  طريـق الكترونيـك و تحـت وب از طريـق سـامانه      ه اين روش ب

) مركز مطالعات دانشگاه علوم پزشكي LMS( مديريت يادگيري الكترونيكي

ستياران گروه بيهوشي نام كاربري گيالن اجرا شد. در ابتدا جهت اساتيد و د

دستياران گروه در  اي به اعضا وو رمز عبور اختصاص داده شد و طي جلسه

هـاي الزم داده شـد. از   ارتباط با نحوه ورود به سامانه و كـار بـا آن آمـوزش   

ــازه زمــاني  روزه بــه آدرس  7شــركت كننــدگان درخواســت شــد كــه در ب

رسشـنامه هـاي مربوطـه را تكميـل     الكترونيكي سامانه مراجعـه نمـوده و پ  

 51( دو مرحله و دو بخـش پرسشـنامه دسـتياران   ر نمايند. پرسشنامه ها د

سـوال)   60سوال و هيئت علمي  43(مدير گروه  سوال) و پرسشنامه اساتيد

در حيطه هاي اهداف آموزشي، تطبيق مطالـب آموزشـي بـا اهـداف، نحـوه      

يـزي آموزشـي گـروه،    آموزش اعضاي هيئت علمـي، مشـاركت در برنامـه ر   

 شد. تكميلقوانين و مقررات آموزشي و غيره 

نفر) به پرسشنامه هـا پاسـخ    26در مرحله اول تمامي دستياران (يافته ها: 

دادند و بر اساس نظرسنجي به عمل آمده، تمامي افراد معتقد بودند كه اين 

روش به دليل آنالين بـودن و تسـهيل دسترسـي بـه پرسشـنامه در زمـان       

با توجه به مشغله زياد گروه بيهوشي، براي اجـراي رونـد ارزشـيابي     ،فراغت

دروني گروه بسيار مناسب بوده و خواستار تـداوم اجـراي آن بودنـد. نتـايج     

درصد اعضا از اهداف آموزشـي   88نظرسنجي از پرسشنامه ها نشان داد كه 

درصد اعالم نمودند كـه مطالـب آموزشـي بـا اهـداف       100اطالع داشتند و 

درصد كيفيت آموزش باليني بيهوشي را عالي گـزارش   5/87ابق داشته، تط

درصـد بـا    3/91درصد در برنامه ريزي مشـاركت داشـتند و    3/33، نمودند

 قوانين و مقررات آموزشي آشنا بودند.

استفاده از اين روش باعـث تسـريع در پاسـخگويي،    بحث و نتيجه گيري: 

هـا، صـرفه جـويي در وقـت،     جمع آوري و تجزيـه و تحليـل همزمـان داده    

هـاي  عـدم نيـاز بـه پرسشـگر در بخـش      ها،كاهش هزينه تكثير پرسشنامه

مختلف مراكز درماني جهت توزيع و نيز امكان تكميل پرسشـنامه در زمـان   

فراغت گرديد. تكميل پرسشنامه ها توسط تمامي شركت كننـدگان بيـانگر   

شـود  و توصيه مـي  تاثير اجراي اين روش در جلب مشاركت افراد بوده است

 كار گرفته و تداوم يابد.ه كه جهت ساير گروه هاي آموزشي نيز اين روش ب

 تيريسـامانه مـد   ك،يـ الكترون ،يهوشـ يب ،يدرون يابيارزشكلمات كليدي: 

 يريادگي
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اعضاي  دگاهياولويت هاي موثر آموزشي از د يبررس

 مجازي يهيئت علمي گروه آموزش پزشك

 ،نازنين رحماني ،رحمت اله عرب زاده ،صديقه مختارپور ،*زهرا صفاري

 دزفولي پروين رضوان

 علوم پزشكي شيرازدانشگاه 

farnaz_saffari@yahoo.com 

وزش همـواره از اهـداف اصـلي دسـت انـدركاران      ارتقاء كيفيت آممقدمه: 

آموزش بوده است و همزمان با افزايش كيفيت آموزش، توجه به تكنولـوژي  

آموزشي نيز مهم قلمداد شده است. آموزش مجازي فراينـدي اسـت كـه در    

يادگيري بـه صـورت تعـاملي، مشـاركتي و بـه صـورت        و طول آن ياددهي

نابراين هدف از ايـن مطالعـه بررسـي    همزمان و ناهمزمان انجام مي گيرد. ب

اولويت هاي موثر آموزشي از ديدگاه اعضـاي هيئـت علمـي گـروه آمـوزش      

 پزشكي مجازي مي باشد.

در ابتدا وضعيت آموزش مجازي در رشته آموزش علوم پزشـكي  روش كار: 

پرسشـنامه محقـق    از تعيين روايـي و پايـايي   مورد بررسي قرار گرفت. پس
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اعضاء هيئت علمـي گـروه آمـوزش پزشـكي توزيـع       بين ، پرسشنامهساخته

 SPSSهاي جمع آوري شده توسط نرم افـزار آمـاري   داده گرديد. در نهايت

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

دهنـده، يادگيرنـده،    نتـايج نشـان داد كـه در چهـار حيطـه يـاد       يافته ها:

ميـانگين   بيشترين ها به ترتيب زير است:محتواي آموزشي و ارزيابي اولويت

يا اولويت از ديدگاه اعضاي هيئت علمي مربـوط بـه محتـواي آموزشـي بـا      

درصـد،   3درصد و سپس بـه ترتيـب يادگيرنـده بـا ميـانگين       3/4ميانگين 

 .بوددرصد  3/1درصد و ياددهنده با ميانگين  3/2ارزيابي با ميانگين 

ها نشان مي دهد كه اساسي تـرين مخـاطره   پژوهشبحث و نتيجه گيري: 

در امر آموزش الكترونيكي، توليد و مديريت محتواي آموزشي مناسب بـا در  

ــران و   نظــر گــرفتن خصوصــيات اجتمــاعي، روانشــناختي و تربيتــي فراگي

متناسب با عاليـق، سـبك يـادگيري و سـطح دانـش آنـان اسـت بنـابراين         

محتواي آموزشي به عنوان مهمترين اولويت در اين پژوهش امري بـديهي و  

 اساسي است.

اولويـت هـاي آموزشـي، اعضـاي هيئـت علمـي، آمـوزش        كلمات كليدي: 

 مجازي
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 دگاهياستاد توانمند از د يفرد هاييژگيو يبررس

 شابورين يدانشكده علوم پزشك انيدانشجو

 مليحه نوري سيستاني ،*مريم سادات حسيني

 نيشابورعلوم پزشكي 

m_hosseini801@yahoo.com 

از آنجا كه ويژگي هـاي فـردي از مهـم تـرين موضـوعات تعلـيم و       مقدمه: 

شـود و در ايجـاد شـرايط     تربيت است كه در فرآيند تدريس مؤثر واقع مـي 

گذارد برآن شديم تا بـه بررسـي    يادگيري و تغيير و تحول دانشجو تأثير مي

 يدگاه دانشجويان بپردازيم.هاي فردي استاد توانمند از دويژگي

مقطعي است كـه در نيمـه    -مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفيروش كار: 

 پرسشـنامه  هـا، . ابـزار گـردآوري داده  انجام شـد  92-93اول سال تحصيلي 

پژوهشگر ساخته بود كه شامل اطالعات دموگرافيك و سـواالت مربـوط بـه    

شجويان دانشـكده علـوم   كه بين دان شد ميي فردي استاد توانمند هاويژگي

هاي موجود توزيع گرديد. تجزيـه و تحليـل   پزشكي نيشابور در تمامي رشته

و بـا اسـتفاده از آمارهـاي توصـيفي و      SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 

 تحليلي صورت گرفت.

%) ، عالقـه منـدي   8/95( قدرت بيـان و تفهـيم مطالـب درسـي    يافته ها: 

 %)،2/92( %)، سرعت مطلوب صحبت كردن0/95( مدرس به اجراي تدريس

%)، 2/91( آراسـتگي ظـاهر    %)،0/92( رعايت عدالت در برخورد بـا دانشـجو   

%) مهمتـرين  2/91مرتبط بودن رشته تحصـيلي اسـتاد بـا واحـد درسـي (     

 هاي يك استاد توانمنـد از ديـدگاه دانشـجويان بودنـد. سـن اسـتاد      ويژگي

ين درصـد را بـه خـود اختصـاص     %) كمتر2/52و جنسيت استاد ( %)4/58(

 داد.

هاي شخصي و رفتاري اسـتاد بـر تـدريس از    ويژگيبحث و نتيجه گيري: 

عالوه بر توانمندي علمي مي توانـد در افـزايش انگيـزه    ، ديدگاه دانشجويان

آموزش موثر باشد و مـالك مناسـبي    كيفيت  يارتقا دانشجويان و در نهايت

 .استجهت ارزشيابي يك استاد خوب 

 استاد توانمند، دانشجو  هاي فردي،ويژگيات كليدي: كلم
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به آزمون  يدر پاسخ ده انيدانشجو ييتوانا سهيمقا

با  افتهي ليتعد يحيو سوال تشر ماريمشكل ب ريتدب

 شرفتيو ارتباط آن با پ يا نهيآزمون سواالت چند گز

 يليتحص

 يدهقان رضا محمود ،*يمحمدرضا محمود

 كرمان يعلوم پزشك دانشگاه

mahmoodimr@yahoo.com 

هدف از اين مطالعه، مقايسه توانايي دانشجويان در پاسخ دهـي بـه   مقدمه: 

) MEQ) و سوال تشريحي تعديل يافتـه ( PMPآزمون تدبير مشكل بيمار (

پيشرفت تحصيلي ) و ارتباط آن با MCQبا آزمون سواالت چند گزينه اي (

 بود.

نفـر   44تحليلي و كيفي روي -اين مطالعه در دو بخش توصيفي روش كار:

از دانشجويان مقطع كارشناسي رشته علوم تغذيه كـه بـه روش سرشـماري    

ترتيب تدبير مشكل ه وارد مطالعه شدند، انجام شد. اولين و دومين آزمون ب

الت چند گزينه اي بـود.  مان و سواأبيمار و سواالت تشريحي تعديل يافته تو

نيمسال تحصيلي و معـدل   5متغيرهاي پيشرفت تحصيلي شامل معدل كل 

كل نيمسال پنجم بود. سـاير متغيرهـا شـامل نمـره كـل درس بهداشـت و       

مسموميت هاي غذايي و امتياز كسب شده در دو بخش مجزا و توأم آزمون 

PMP  وMEQ  و آزمونMCQ يفـي  بودند. بخش دوم مطالعه به صورت ك

و با هدف تعيين گويه هاي الزم با استفاده از نظرات دانشـجويان در زمينـه   

طراحـي گرديـد. داده هـا بـا      MCQبـا   MEQو  PMPمقايسه دو آزمون 

مـورد   SPSS 16استفاده از آمارهاي توصيفي و تحليلي با كمك نـرم افـزار   

 تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

فت تحصـيلي و نمـره درس   همبسـتگي بـين متغيرهـاي پيشـر    يافته ها: 

بهداشت و مسموميت غذايي معني دار بود، درحاليكه همبستگي بـين ايـن   

متغيرها و ساير متغيرها معني دار نبود. اختالف ميـانگين امتيـازات آزمـون    

MCQ      و نمره درس بهداشت و مسـموميت غـذايي معنـي دار و امتيـازات

 MEQو  PMPتوأمان و هر يك از بخش هـاي   PMP-MEQآزمون هاي 

 اساس طبقه بندي متوسط معدل معني دار نبود. در دو گروه دانشجويان بر

عدم توانايي دانشجويان در پاسـخ دهـي بـه آزمـون     بحث و نتيجه گيري: 

در  (MEQ) سوال تشريحي تعديل شده و (PMP)تدبير مشكل بيمار  هاي

 ، ضعف دانشـجويان (MCQ) ايچند گزينه مقايسه با آزمون هاي با ساختار

را در ارزيابي صالحيت باليني حتي با توجه به معدل باال و اطالعات علمـي  

 آنها نشان داد.
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 ياسالم يبر اساس آموزه ها دياسات يابيارزش

 يفياكرم نوده شر ،ينومل نيمه ،يباريجو اليل ،اكرم ثناگو ،*ييرجا امكيس

 گلستان يعلوم پزشك دانشگاه

edc@goums.ac.ir 

مقـدراتي   ل تماموونظام تعليم و تربيت اسالم، معلم و استاد مس درمقدمه: 

د. معلـم اگـر   يتربيت انسان پيش مي آ هستند كه براي يك كشور، جامعه و

خودسازي و تهذيب نفس وتربيت ديني داشته باشد، افراد يك جامعه صالح 

خواهند بود و در غير اين صورت باعث انحراف نسل ها و عصرها مي گـردد.  

نظـر تعلـيم و   آشنايي با ويژگي هاي اساتيد در برخورد بـا دانشـجويان از م  

تعلم اسالمي، با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اسالمي شدن دانشگاه 

طراحـي فـرم ارزشـيابي     ها توسط اساتيد و مربيان از داليل ايـن مطالعـه و  

 اسالمي بوده است.

هـاي  براي انجام اين مطالعه ابتدا بررسي متون و شواهد از پايگاهروش كار: 

نبال آن از كتاب آداب تعليم و تعلـم در اسـالم   اطالعاتي صورت گرفت. به د

نوشته  شهيد ثاني و رويكرد تلفيقي در طراحي مدل (كمي و كيفي) تحليل 

محتوايي صورت گرفت. پس از مصـاحبه بـا اسـاتيد مجـرب گـروه معـارف       

نفـر   70نفر از اعضاي هيات علمـي و  50اسالمي و نهاد رهبري در دانشگاه، 

 .شدمختلف نظرسنجي  از دانشجويان دانشكده هاي

از آناليز كيفي مصاحبه ها موارد زير بدست آمده است: عامـل بـه   يافته ها: 

عمل بودن، دلسوز بودن، نظم و انضباط، خدمتگذار بودن، احترام بـه وقـت،   

امر به معروف و نهي از منكر، آمادگي بـراي كـالس، رعايـت ظـاهر، نظـم و      

نـاليز متنـي   آتخراج شـده از  هـاي اسـ  انضباط، آموزش فضائل اخالقي. گويه

بررسي متون در حيطه هاي مديريت آموزشي، قـدرت بيـان، تـوان علمـي،     

مشاوره و شيوه هاي ارزشيابي به صورت زير گزارش شده است: اسـتفاده از  

تشـويق بـه آمـوختن علـم، القـاء       احاديث، شروع و ختم درس با نـام خـدا،  

ت هوشـي فراگيـران،   مطالب علمي، تشويق به اشتغال علمـي، رعايـت تفـاو   

توجه خاص به دانشجويان استعداد درخشـان، بـه كـارگيري بهتـرين روش     

تدريس، اسـتفاده از مشـاركت دانشـجويان، نشـر علـم، توانـايي در تفهـيم        

توجه به مسئوليت اخالقي ر و آموزش ارزش ها، نهي از منك تواضح، مطالب،

 دانشجويان

بردي ايـن فرآينـد، ارائـه    اگر چه يكي از اهداف كـار بحث و نتيجه گيري: 

مدل ارزشيابي استاد مطابق با دانشگاه هاي اسالمي است، اما بـه نظـر مـي    

رسد عملكرد و رفتار استاد هم مي بايست بر گرفته شده از گويه هـاي ايـن   

فرم باشد، همچنين دانشجويان در ارزشيابي به گويه هـاي اسـالمي اعتقـاد    

زشيابي برگرفته از متـون اسـالمي،   داشته باشند. بهره گيري از مدل هاي ار

توانـد فرهنـگ غنـي و سرشـار از معنويـت مـا را محـيط دانشـگاهي و         مي

 تحصيلي بيشتر و بهتر به منصه ظهور برساند

ـ ارز ي،نـ يد يآموزه هـا  ،استاد يابيارزشكلمات كليدي:   يمـدل هـا   ي،ابي

 يابيارزش
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اي بررسي مقايسه اي ميزان تقاضا و نياز بيماران بر

 ترميمي دريافت خدمات دندانپزشكي 

 دريازاده دهيسع ،*ياحمد جعفر

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

ajafari@tums.ac.ir 

بررسي تقاضا و نياز بيماران بـراي دريافـت خـدمات دندانپزشـكي     مقدمه: 

نقش ويـژه   درماني جامعه  ترميمي، در ارائه اين خدمات و برآوردن نيازهاي

اي دارد. اين پژوهش با هدف مقايسه ميان ميزان تقاضا و نياز بيماران براي 

   شد. دريافت خدمات دندانپزشكي ترميمي انجام 

اين مطالعه مقطعي و گردآوري اطالعات بـه وسـيله    روش انجامروش كار: 

بيمـاران   تقاضاها و نيازهاي خدمات دندانپزشكي ترميمـي  چك ليست بود. 

متوالي طي سه مـاه اسـتخراج و وارد نـرم     روش نمونه گيري غيرتصادفي  با 

  .شد   -SPSS 17افزار 

% آنهـا بـه خـدمات    5/94بيمار بررسي شدند كه  1027 مجموعاًيافته ها: 

دريافـت ايـن    %  آنها تقاضاي 20دندانپزشكي ترميمي نياز داشتند ولي تنها 

نها براي دريافت ساير خدمات دندانپزشـكي  % از آ5/74خدمات را داشتند و 

كنندگان را زنـان تشـكيل مـي دادنـد (      مراجعه كرده بودند. بيشتر مراجعه 

سال قرار داشتند. بيشـترين علـت    49-15% در گروه سني 2/58%) و 5/67

%)، ترميمـي و   8/24ترتيـب مربـوط بـه انـدودنتيكس (     بيماران به  مراجعه 

و كمترين ميزان علت  %) بود 4/12ريودنتيكس (%) و پ8/18 پروتز (هر كدام

  %) بود. 7/0هاي دهان (بيماري مربوط به مراجعه 

كه دچار درد دندان نشـوند بـه    بيشتر افراد تا زمانيبحث و نتيجه گيري: 

دندانپزشك مراجعه نمي كنند كه بيانگر عـدم آگـاهي مـراجعين در نقـش     

ي در افزايش سالمت دهـان و  كننده معاينه و كنترل هاي دوره ا پيشگيري 

دندانپزشـكي   دندان است، همچنين بسياري از بيماران از نيازهاي خـدمات  

بنابراين براي بـرآورده سـازي ايـن خـدمات در      ،ترميمي خود آگاهي ندارند

خدمات را در آنها افـزايش يابـد، در    بيماران، بايد ميزان تقاضا براي دريافت 

ز افراد براي دريافت خدمات برقرار و نيازهاي نتيجه تعادلي ميان تقاضا و نيا

  برآورده شود. درماني واقعي جامعه 

  تقاضا، نياز، دندانپزشكي ترميمي كلمات كليدي: 
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 يشركت كنندگان در برنامه ها يزشيانگ تياولو يبررس

 89و  88 يدر سال ها زدي يآموزش مداوم جامعه پزشك

 ،يلياسماع ينعليحس ،يروزيف يعل ،شادكام يمحمود نور ،*ييمهتاب اردو

 ينينظام الحس نيحس ديس ،يمرجان چراغ

 زدي يپزشك علومدانشگاه 
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dr.ordooei@yahoo.com 

 رسـاني امروزه آموزش مداوم يكـي از رايـج تـرين روش هـاي بروز    مقدمه: 

هـاي  هاي جامعه پزشكي و پيراپزشكي است. توجه به جنبـه دانش و مهارت

تـر آن حـائز   كمي و كيفي برنامه هاي آموزش مداوم و ارائه هرچـه مطلـوب  

اهميت فراوان است كه در اين ميان نظرسنجي از مشمولين پيرامون برنامه 

ي اجرا شده مي تواند ميزان اثربخشي و درجه مطلوبيت اين برنامه هـا را  ها

مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد. لذا، هـدف از ايـن مطالعـه بررسـي نظـر      

مشمولين در اين خصوص است كه چه عاملي بيشتر آنان را بـه شـركت در   

ه و هاي آتي در آن زمينريزيبرنامه هاي بازآموزي ترغيب مي كند تا برنامه

 همسو با آن صورت پذيرد.

بـه انجـام رسـيده     89و  88ي هـا لبرنامه متفاوت كه در سـا  5روش كار: 

انتخاب شدند. سپس پرسشنامه نظرسـنجي بـين    تصادفيصورت ه بودند، ب

. به اين صورت كه هـدف مشـمولين از   توزيع شدمشمولين در آن برنامه ها 

مبادله اطالعات و «، »عاتتجديد كردن اطال«شركت در برنامه از نقطه نظر 

و » چاره جويي در حـل مشـكالت حرفـه اي   «، »تجربيات با ديگر همكاران

 بررسي گرديد.» كسب امتياز«

پس از بررسي نظرسنجي ها مشخص گرديد كه باالترين نظـرات  يافته ها: 

هاي آموزش مداوم بـه ترتيـب   مشمولين درخصوص انگيزه شركت در برنامه

ــه  ــوط ب ــاز«درصــد)، 1/71» (اطالعــاتد كــردن تجديــ«مرب » كســب امتي

درصـد) و  6/45» (ايچـاره جـويي در حـل مشـكالت حرفـه     «درصد)، 52(

 درصد) بود.3/36» (مبادله اطالعات و تجربيات با ديگر همكاران«

دست آمده كـه حـاكي از توجـه    ه با توجه به نتايج ببحث و نتيجه گيري: 

است، مي تـوان   خود هايزياد مشمولين به تجديد دانش، اطالعات و مهارت

هـاي  از اساتيد مجرب هيئت علمي دعوت نمود تا بخصوص پيرامون بيماري

هـاي بـازآموزي طراحـي و در آن نكـات جديـد،      شايع بومي منطقه برنامـه 

كاربردي و مورد نياز مشـمولين مطـرح شـود. همچنـين در مـورد دومـين       

اد مي شود بـا  نهاولويت انگيزشي مشمولين يعني اولويت كسب امتياز، پيش

وزارتخانه درخصـوص افـزايش سـطح امتيـاز در موضـوعات كليـدي بـويژه        

هاي اخيـر كمتـر مـورد توجـه قـرار      هاي شايع اورژانس كه در سالبيماري

 گرفته، مكاتبه گردد.

 زشيآموزش مداوم، انگ ،يراپزشكيو پ يجامعه پزشككلمات كليدي: 
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 رانيا ي درارپرست مقطع كارشناسي آموزش يچالش ها

 ليو فراغت از تحص رشذيپر د

 نينورالد ،1ندا مهرداد ،1يخنجر قهيصد ،1*يفاطمه حقدوست اسكوئ دهيس

 ،2يداود رهين ،2يپورتق هيسر ،2يجرمهناز سن ،2فر يسيافسانه رئ ،1يمحمد

 2يفومن يفاطمه خوشنوا

 تهران يدانشگاه علوم پزشك -2 *رانيا يعلوم پزشك دانشگاه -1

oskouie.f@iums.ac.ir 

 تحت تاثير عوامل مختلف از، درپرستاري در طول ساليان  آموزشمقدمه: 

دستخوش تغييراتي بوده است. در اين مقاله  ،اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي

مروري به مسائل آموزش پرستاري ايران در مقطع كارشناسي پرداخته مـي  

 شود.

مطالعه حاضر يك مطالعه مروري است كه با جسـتجو در منـابع   روش كار: 

ه ها و اسناد دولتي) فارسي و انگليسـي  منتشر شده و نشده (مانند پايان نام

كارشناسي پرسـتاري ايـران انجـام گرفـت.      هاي آموزششلدر خصوص چا

كليد واژه هاي پرستاري، آمـوزش پرسـتاري، نظـام آمـوزش عـالي، ايـران،       

فارغ التحصيلي به صـورت جداگانـه و    و چالش ها و فرصت ها، شرايط ورود

 ,Medline/Pubmed, Google scholarتركيبي در پايگاه هاي اطالعاتي 

Science direct/ Ovid, EBSCO, Iran Medex, SID, Magiran, 

Irandoc  ليست عناوين پايان نامه هاي موجود در كتابخانه دانشكده هاي ،

پرستاري و مامايي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و تهـران و نيـز پورتـال    

ــ   ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــك وزارت بهداش ــال الكتروني ــدون اعم كي، ب

مقالـه   30، سپس مقاالت مرتبط (در مجموع جستجو شدمحدوديت زماني 

 هاي الزم استخراج شد.و پايان نامه) انتخاب و داده

از آنجا كه سيستم آموزش پرستاري در ايـران بصـورت متمركـز    يافته ها: 

، "نحـوه ورود دانشـجويان بـه رشـته    "مي باشد نتايج حاكي از آن است كه 

ــز" ــتاري انگي ــجويان پرس ــط دانش ــين   "ش متوس ــته و ح ــه رش در ورود ب

فراغت دانشجويان بر اسـاس نمـره قبـولي در طـول تحصـيل و      "، "تحصيل

از مسـائل   "عمل -ناهماهنگي بين تئوري"و  "بدون گذراندن آزمون پاياني

 .استايران  در پيش روي آموزش پرستاري

ش پرسـتاري  عليرغم وجـود نكـات مثبـت در آمـوز    بحث و نتيجه گيري: 

هايي نيز وجود دارد كـه ميتـوان بـا معرفـي     هاي اخير، چالشايران در سال

حرفه در سطح جامعه و در نتيجه ورود داوطلبان با شناخت بيشتر از حرفه، 

 Competency based( هاي حرفه ايآموزش مبتني بر مهارت و توانمندي

Educationاز شايسـتگي   ) و فراغت از تحصيل دانشجويان پس از اطمينان

 آموزش پرستاري ايران برداشت. يهاي مورد نظر گامي در جهت ارتقا

 يهـا، كارشناسـ  ها و فرصتچالش ران،يا يآموزش پرستاركلمات كليدي: 

 و مهارت يبر توانمند يآموزش مبتن ،يپرستار
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 ازيو ن يدربرنامه درس يليتحص يمهارت ها گاهيجا

 ارشد يدر مقطع كارشناس مهارت ها نيبه ا انيدانشجو

 تهران يدانشگاه علوم پزشك آموزش) در شي(گرا

 3ينيحسريفخرالسادات م ،2افسانه دهناد ،1*زاده كالله مياعظم رح

 -3 رانيا يكدانشگاه علوم پزش -2 *يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه -1

 كاشان يدانشگاه علوم پزشك

a_kalaleh@hotmail.com 

 بـر  و استراتژي هاي موثر مهارت هاي تحصيلي كه شامل كليه ابزارمقدمه: 

گـردد.  امرآموزش تلقي مي پيش نيازهاي ضروري در يادگيري است يكي از

درسيستم هاي آموزشي نظام مند، آموزش مهـارت هـاي تحصـيلي ازسـال     
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گردد اما در نظـام آموزشـي كشـورمان بـدين     مي ي تحصيل آغازهاي ابتدائ

دانشـجويان   مقوله توجه كافي نشده است. اين مطالعه با هدف تعيـين نيـاز  

مقطع كارشناسي ارشد بـا گـرايش آمـوزش     دانشگاه علوم پزشكي تهران در

 طراحي گرديده است.

ارائـه   بررسي جامع متـون، سـوابق   اين مطالعه توصيفي ابتدا درروش كار: 

بررسي  دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه هاي خارج از كشور درس در

ي و ياساس متون، پرسشـنامه نيازسـنجي تـدوين و پايـا     سپس بر و گرديد

ي آن مورد تائيد قرار گرفـت. نحـوه جمـع آوري اطالعـات، حضـوري و      يروا

از نـرم   تكميل پرسشنامه ها به صورت رو در رو بوده است. نتايج با استفاده

 تحليل شد. SPSS 16افزار آماري 

بررسي مستندات نشان داد كه دربرنامه درسي مقاطع كارشناسي يافته ها: 

رشـته هـاي پرسـتاري، مامـائي، آمـوزش پزشـكي و       ( ارشد گرايش آموزش

مهارت هاي تحصـيلي ماننـد كـاربرد رايانـه      بهداشت) به تعداد محدودي از

ايـن   تباطي پرداخته و بخش كثيري ازمهارت هاي ار وآمار، روش تحقيق و

مديريت زمان، تفكرتحليلي، مهارت نگارش) ناديده گرفته  مهارت ها (مانند:

كـه دانشـجويان    پرسشنامه نيازسنجي نشان داد شده است. نتايج حاصل از

ي را بـا مهـارت   يبا روش هاي مطالعه و كمتـرين آشـنا   ي رايبيشترين آشنا

مهارت هـا   مقايسه با ساير در رت افزايش تمركزارائه مقاله دارند. اگرچه مها

درصد دانشجويان ميزان آشنائي خود  27وضعيت مطلوب تري دارد اما تنها 

 6/21. بر اساس يافته هـاي مطالعـه حاضـر   كردند را با اين مهارت زياد ذكر

 23/ 6ي خـود را بـا بانـك هـاي اطالعـاتي،      يدرصد دانشجويان ميزان آشنا

 9/16درصد با شيوه جستجوي الكترونيـك،   3/16يوتر، درصد با كار با كامپ

درصد با مهـارت مـديريت زمـان زيـاد ذكـر       5/22انتقادي و  درصد با تفكر

 نمودند.

ي بـا  ينتايج اين مطالعه نشـان داد كـه ميـزان آشـنا    بحث و نتيجه گيري: 

دانشجويان مقطـع كارشناسـي ارشـد بـا گـرايش       مهارت هاي تحصيلي در

-ضروري است تـا برنامـه   م پزشكي تهران اندك است وآموزش دانشگاه علو

ريزان نظـام آموزشـي بـه مهـارت هـاي تحصـيلي و آمـوزش آن در قالـب         

 واحدهاي دانشگاهي نگاهي جدي ترداشته باشند.

 يسنج ازين ي،برنامه درس ي،ليتحص يمهارت هاكلمات كليدي: 
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در  دوره طراحي سيستم اطالعات بيمارستان يابيارز

الب برنامه كارآموزي در عرصه دانشجويان كارشناسي ق

 فناوري اطالعات سالمت

 زهره مبارك ،مهرداد فرزندي پور ،يفاطمه رنگرز جد ،*مسعود عرب فرد

 كاشان يدانشگاه علوم پزشك

arabfard-ma@kaums.ac.ir 

كيفيت مراقبـت   ير به ارتقاآوري هاي اطالعاتي منجاستفاده از فنمقدمه: 

هاي باليني، برقراري ارتباطـات و ارزيـابي   آوري دادهها از طريق بهبود جمع

شـود. ايـن امـر    مراقبت بيمار در مراكز ارايه دهنـده خـدمات سـالمت مـي    

آوري اطالعـات  وتر و فنمستلزم تربيت متخصصيني است كه با دانش كامپي

ـ  1388و نظام سالمت آشـنا باشـد. از سـال     آوري انـدازي رشـته فـن   ا راهب

اطالعات سالمت، تربيت اين متخصصـان آغـاز شـده اسـت. كـارآموزي در      

واحد و در دو ترم برنامه ريزي شـده كـه بخشـي از     16عرصه در اين رشته 

گذرانند. با توجه بـه   آن را بيمارستان ها و بخشي را در مراكز فن آوري مي

ي دانشجويان با بخـش هـاي فـن آوري، هـدف ايـن مطالعـه       ياهميت آشنا

) در قالـب برنامـه   HISارزيابي دوره طراحي سيستم اطالعات بيمارسـتاني ( 

 كارآموزي در عرصه دانشجويان كارشناسي فناوري اطالعات سالمت بود.

صـل و اخـذ   با نگاهي به اهـداف آموزشـي تعيـين شـده در سرف    روش كار: 

نظرات اعضاء هيئت علمي گروه، برنامـه كـارآموزي در تـرم هـاي هفـتم و      

دو روز در هفتـه در تـرم    HISهشتم تحصيل برنامه ريزي و دوره طراحـي  

ارزيابي دانشـجويان بـر اسـاس پـروژه      ،هفتم ارائه گرديد. پس از اتمام دوره

ــذيرفت، همچنــين نظــرات دانشــجويان بوســيله   طراحــي شــده صــورت پ

داده هـا بـا آمـار     سپس سشنامه اي تدوين شده توسط محققين اخذ شدپر

 توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ها و كار عملي با سيسـتم  دانشجويان ضمن حضور در بيمارستانيافته ها: 

هاي اطالعات بيمارستاني با نحوه برنامه نويسـي و طراحـي سيسـتم آشـنا     

داقل سه ماژول را طراحـي نمودنـد.   شدند و براي بيمارستان فرضي خود ح

درصد از دانشجويان قـرار دادن   3/93 نتايج حاصل از نظر سنجي نشان داد

درصــد عملــي نمــودن  6/86 ايــن دوره دركــارآموزي درعرصــه را مناســب،

درصد محتوي  9/79مطالبي كه به صورت تئوري آموخته بودند را ممكن و 

 ذكر نمودند.دوره را مرتبط با فعاليت هاي آينده شغلي 

با توجه به نوپا بودن رشته، نبـود فيلـدهاي تعريـف    بحث و نتيجه گيري: 

شده براي كارآموزي، طراحي فيلدهاي مرتبط بـا وظـايف آتـي دانشـجويان     

ضروري است كه اين مهم با توجه به آينده شغلي دانشجويان قابل طراحـي  

 و ارائه مي باشد.

 سـتم ياطالعـات سـالمت، س   يكارآموزي، فنـاوري، فنـاور  كلمات كليدي: 

 يمارستانياطالعات ب
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 يپرستار انيدانشجو دگاهيازد يخدمات آموزش تيفيك

 بر اساس مدل سروكووال النيگ ييوماما

عاطفه  ،فداكار سوقه حانهير ،چهرزاد ترايم نويم ،*اصل يمعصومه جعفر

 پور عيزهرا شف دهيس ،يقنبر

 النيگ يدانشگاه علوم پزشك

jafary@gums.ac.ir 

وضـعيت   كيفيت آموزش مسـتلزم بررسـي مسـتمر    يبهبود و ارتقامقدمه: 

ضعف است. به كارگيري نظرات دانشـجويان   موجود و شناخت نقاط قوت و

كيفيت آمـوزش كمـك    يبه ارتقا ان مشتريان فرآيند آموزش ميتواندبه عنو

كند. مدل سروكوال مدل سـنجش كيفيـت از ديـدگاه گيرنـدگان خـدمات      

خدمات ارائه شـده بـه تعيـين شـكاف      و ادراك از مقايسه انتظار است كه با
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هدف تعيين كيفيت خـدمات آموزشـي از    اين مطالعه با پردازد.خدمات مي

يان پرستاري و مامايي گيالن بر اساس مدل سروكوال انجام ديدگاه دانشجو

 شد.

دانشـجوي  336نوع توصـيفي تحليلـي،    دراين مطالعه مقطعي از روش كار:

مامايي رشت بـه روش سرشـماري    مامايي دانشكده پرستاري و پرستاري و

ــدند.  ــري ش ــه گي ــا،  نمون ــرد آوري داده ه ــزار گ ــات  اب ــنامه مشخص پرسش

سنجش كيفيت خدمات آموزشي بر اسـاس مـدل    دموگرافيك و پرسشنامه

 بعـد  5بود كه بـه سـنجش كيفيـت آمـوزش در      Servqualتحليل شكاف 

همـدلي و بعـد فيزيكـي و     تضمين و اعتبار، پاسخگويي، قابليـت اطمينـان،  

بـا   روايـي ابـزار   بـاز ترجمـه پرسشـنامه،    . پس از ترجمه وپرداختملموس 

 يآن بـا اسـتفاده از ضـريب آلفـا    و پايـايي   اروش اعتبـار محتـو   استفاده از

 57/0آزمـون اسـپيرمن (   ) و آزمـون مجـدد بـا اسـتفاده از    95/0(  كرونباخ

) سنجيده شد. جهت گرد آوري داده ها ابتدا به سنجش ادراكات >02/0Pو

ــه ســنجش انتظــارات   دانشــجويان در مــورد وضــعيت موجــود و ســپس ب

ميـانگين نمـرات   و با كسر  دانشجويان درمورد وضعيت مطلوب پرداخته شد

انتظارات از ادراكات، ارزيابي دانشـجويان از كيفيـت خـدمات آموزشـي بـه      

كيفيت آمـوزش از ديـدگاه    دست آمد كه درصورت مثبت بودن اين تفاوت،

دانشجويان مطلوب و در صورت منفي بودن، كيفيت آموزش نامطلوب تلقي 

و آزمون هـاي   SPSSآماري  نرم افزار . جهت تجزيه و تحليل داده ها، ازشد

توصيفي و اسـتنباطي (آزمـون تـي، كـاي دو، پيرسـون، آنـوا و رگرسـيون        

 لجستيك) استفاده شد.

 يافته ها نشان داد تفاوت ميانگين و انحراف معيار نمرات ادراكاتيافته ها: 

(شـكاف) درهمـه ابعـاد     كيفيت خدمات آموزشـي  و انتظارات دانشجويان از

وضـعيت   ويان در همـه ابعـاد بـاالتر از   يعني ميزان انتظارات دانشـج  ،منفي

وانتظـارات   ادراكات آنها بود و بيشـترين ميـزان شـكاف ادراكـات      موجود و

دانشجويان مربوط به بعد پاسخگويي و كمترين ميزان شكاف مربوط به بعد 

اساس مدل رگرسيون لوجستيك مشـخص گرديـد    اعتبار بود. بر تضمين و

) و تـرم تحصـيلي   >01/0Pس () ، جن>002/0Pمتغيرهاي محل سكونت (

)048/0P< (توانند پيشگويي كننـده هـاي مناسـب شـكاف ادراكـات و      مي

 انتظارات دانشجويان از خدمات آموزشي باشند.

 مورد كيفيت آموزش فراتـر  انتظارات دانشجويان دربحث و نتيجه گيري: 

اسـاس مـدل   ر ديدگاه دانشجويان ب از ادراكات آنها است وكيفيت آموزش از

راستاي بهبود كيفيت آموزش كليه ابعاد بـه   درباشد. مي كوال نامناسبسرو

 ها قرارگيرد .ريزيلويت برنامهوا ويژه پاسخگويي به دانشجويان بايد در

 انيدانشجو ،يخدمات آموزش تيفيمدل سروكووال، ككلمات كليدي: 

 

1768 - 2A 

در آموزش درس  يچمارپ يبرنامه درس يساز ادهيپ

 يرشته پزشك اندام يآناتوم

 2ترك يسحر الماس  ،1*يامراهللا روزبه

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك -2 *اسوجي يدانشگاه علوم پزشك -1

aroozbehi@yahoo.com 

وظيفه اساتيد در آموزش دروس علوم پزشكي به سـبب نيـاز ايـن    مقدمه: 

ــ ــادگيري دروس بع ــراي ي ــد در  دروس ب ــه بتوان ــه اي اســت ك ــه گون دي ب

دانشجويان تفكر علمي ايجاد نموده، اين تفكر با اهداف آموزشي و شخصيت 

اين مطالعه با دارد.  دانشجو سازگار بوده و به تدريج آنان را به تفكر بيشتر وا

سـازي برنامـه درسـي مـارپيچ در آمـوزش      سنجي پيادههدف بررسي امكان

بيان اهداف و ايجاد زمينه تفكر بايد  نجام شد.درس آناتومي رشته پزشكي ا

 به نحوي قطعيت يافته و به شانس واگذار نگردد.

در اين مطالعه به شيوه تحقيق عملـي، محتـواي درس آنـاتومي    روش كار: 

ريزي گرديد به نحوي كـه مطالـب از سـاده بـه     اندام به شكل مارپيچ برنامه

-كاربردي تنظيم گرديد. كالس پيچيده و از محسوس و غيرانتزاعي تا كامالً

 38سـاعت در قالـب    76هاي تئوري و عملي به شكل ادغام يافته به مـدت  

ريزي گرديد. كليات انـدام فوقـاني و   جلسه دو ساعته و در سه مرحله برنامه

ساعت  20ساعت و كاربرد مطالب در  40ساعت، جزئيات در  16تحتاني در 

 تدريس گرديد.

، يـادگيري مـؤثر   4/95پوشـش محتـواي درس    در ايـن مطالعـه  يافته ها: 

، نگرش مثبت دانشـجويان  3/91، شيوه موثر 6/90ها ، ارتقاي مهارت32/89

و ارتقـاي   8/89، مشـاركت فعـال دانشـجويان    7/92، ارزشيابي مـوثر  3/78

درصد بود. دانشجويان رغبت بااليي در اجراي ايـن   7/83تعامل دانشجويان 

 پرسش خوبي از خود نشان دادند.برنامه داشته و توان پاسخ و 

كوريكولوم مارپيچ در مقابل كوريكولوم سـنتي قـرار   بحث و نتيجه گيري: 

دارد داراي ويژگي هايي است كه در آن موضوعات در مراحل مختلف تكـرار  

شده و هر بار بر عمق مطالب ارائه شده افزوده مـي شـود. مطالـب در طـي     

يد با يادگيري قبلي و در حقيقـت  زمان دشوارتر شده و ارتباط يادگيري جد

لزوم يادگيري قبلي براي يادگيري جديد احسـاس و تبحـر دانشـجويان در    

 يابد.طي زمان افزايش مي

 اندام يآناتوم ،چيآموزش، مارپ ،يزيبرنامه ركلمات كليدي: 
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 چيمارپ يدرس يبرنامه آموزش يريكارگه و ب يطراح

 يبرا يجو محوردر بستر دانش يحيدروس علوم تشر

 يو دندانپزشك يپزشك انيدانشجو

 ترك يسحر الماس ،*ي روزبهامراهللا

 اسوجي يدانشگاه علوم پزشك

aroozbehi@yahoo.com 

عدم وجود ارتباط مطالب آموزش داده شده در دوره علـوم پايـه بـا    مقدمه: 

بر رويكرد سنتي وارد مي باشد. اساتيد بايـد   حرفه پزشكي انتقادي است كه

در دانشجويان تفكر علمي ايجاد نموده و آنان را افرادي داراي استدالل بـار  

بياورند. اين تفكر با اهداف آموزشي و شخصيت دانشجو سـازگار بـوده و بـه    

هـاي  تدريج آنان را به تفكر بيشتر وادارد. تدريس علـوم تشـريحي در سـال   

هـا، افـزايش تعـداد    بـازنگري در رسـالت آموزشـي دانشـگاه    اخير به دليـل  
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دانشجويان و برنامه ريزي درسي پزشكي چالش برانگيز شده است. هدف از 

تحقيق عملي پيـاده سـازي برنامـه آموزشـي درسـي مـارپيچ دروس علـوم        

 تشريحي در بستر دانشجو محوري مي باشد.

علوم تشريحي يـك  محتواي دروس آناتومي اندام و تنه پزشكي، روش كار: 

و دو دندانپزشكي به شكل مارپيچ در سه مرحله يـادگيري تـدريجي برونـر    

برنامه ريزي گرديد به نحوي كه مطالب از ساده به پيچيده و از محسـوس و  

هاي تئوري و عملـي  كاربردي تنظيم گرديد. كالس عيني تا انتزاعي و كامالً

زي گرديـد: فـاز حركتـي،    به شكل ادغام يافته به شكل سه مرحله برنامه ري

از اثر بخشي فرايند مذكور به شكل كمـي و   سپس فاز شمايلي و فاز نمادي

عمل آمد. ارزيابي كمي از طريق پرسشـنامه ليكـرت اجـرا    ه كيفي ارزيابي ب

شد و ارزيابي كيفي از طريق مصـاحبه نيمـه سـاختارمند بـا دانشـجويان و      

دانشجويان نيز به شكل گـروه  تحليل محتوا گرديد. از اساتيد، كارشناسان و 

 متمركز داده هايي جمع آوري و تحليل شد.

تحليل هاي نتايج ارزيابي دوره و بررسـي هـاي كيفـي حـاكي از     يافته ها: 

افزايش احساس وظيفه دانشجويان و ايجاد انگيزه يادگيري و آمادگي بيشتر 

براي يادگيري حكايت داشت. در ايـن مطالعـه ميـانگين پوشـش محتـواي      

، شـيوه مـوثر   6/90هـا  ، ارتقـاي مهـارت  32/90، يادگيري مؤثر 4/92س در

، مشاركت فعال 7/83، ارزشيابي موثر 3/79، نگرش مثبت دانشجويان 3/91

درصد بـود. دانشـجويان    7/83و ارتقاي تعامل دانشجويان  8/89دانشجويان 

رغبت بااليي در اجراي اين برنامه داشته و توان پاسـخ و پرسـش خـوبي از    

د نشان دادند. بررسي اثر بخشي فرايند در جلسـات متـوالي انجـام و در    خو

 فازهاي متوالي فرايند تحليل و تقويت گرديد.

كوريكولوم مارپيچ داراي ويژگي هايي اسـت كـه در   بحث و نتيجه گيري: 

آن موضوعات در مراحل مختلف تكرار شده و هر بار بر عمـق مطالـب ارائـه    

در طي زمان دشوارتر شده و ارتباط يـادگيري  شده افزوده مي شود. مطالب 

جديد با يادگيري قبلي و در حقيقت لزوم يـادگيري قبلـي بـراي يـادگيري     

 جديد احساس و تبحر دانشجويان در طي زمان افزايش مي يابد.

بافـت   ،يآنـاتوم  ،يدانشـجو محـور   چ،يمـارپ  كولـوم يكوركلمات كليـدي:  

 يحيعلوم تشر ،يشناس
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انجام  يازسنجيطرح درس بر اساس ن يراو اج يطراح

در كار  يپرستار انيشده جهت توانمند كردن دانشجو

 بهداشت جامعه يآموز

 يوكيس زادهيعل يهاد

 هيدريتربت ح يعلوم پزشكدانشگاه 

alizadeh1@thums.ac.ir 

توجـه   ميدان و عرصه اصلي خدمات سالمت، جامعه مي باشد كه بامقدمه: 

به اهميت آن، به عنوان بهترين محيط آموزشي براي كاركنان نظام سالمت 

محسوب مي شود. تا بر اساس برنامه ريـزي منسـجم، نيازهـاي آموزشـي و     

هـاي بهداشـتي جامعـه    بهداشتي گروه هدف و مسائل و مشكالت و اولويـت 

تحت پوشش و مشكالت بهداشتي كه در حـال حاضـر مـا در كشـور بـا آن      

هستيم شناسايي شود. بنابراين، دوره كار آموزي در بخش بهداشـت   مواجه

هاي بهداشت و درمان در كشور و نحوه ارائـه  به منظور شناخت نظام شبكه

هاي بهداشتي و نيـز شـناخت   بهداشتي درماني در واحدهاي شبكهخدمات 

اي آينده در تـأمين، حفـظ و ارتقـاء سـالمتي فـرد در جامعـه       وظايف حرفه

 ه است.طراحي شد

ريـزي بايسـتي نيازسـنجي انجـام     با توجه به اينكه در هر برنامهروش كار: 

لذا در اين فرايند ما با نيازسنجي از اعضـاي هيئـت علمـي، پرسـنل      ،گيرد

هاي بهداشتي را مشـخص  شاغل در سيستم و كارشناسان بهداشتي اولويت

نامـه  ضرورت طراحي و تـدوين بر  ،كرديم و بر اساس نيازهاي احساس شده

آموزشي مبتني بر نياز مشخص شد. هنگام بازديد و فعاليت در هر كـدام از  

روز بـراي   16آموزشي طي يك برنامه زمان بندي شده طـي   هاياين برنامه

نفر بودند اجراشد و در ابتداي هر دوره جلسه آموزشي بـراي   5هر دوره كه 

ــ  ا دانشــجويان گذاشــته شــد. در طــي اجــراي برنامــه جلســات مشــورتي ب

دانشجويان هـر دوره در خصـوص مشـكالت موجـود در برنامـه، مشـكالت       

بهداشتي موجود در بازديدها و مشـكالت موجـود در واحـدهاي بهداشـتي     

شد و با بارش افكار و بحث گروهي پيشنهادات و نظراتي جهـت  گذاشته مي

واحدها  دانشجويان بايستي مشكالت موجود در رفع مشكالت داده مي شد.

كه مربوط به سالمت بود شناسايي مي كردند و ايـن مشـكالت    و سيستم را

 كردند و گزارش مي دادند.را اولويت بندي مي

يافته ها نشان داد كه در انجام نيازسـنجي در ابتـداي هـر سـال     يافته ها: 

تحصيلي، محتوا و برنامه آموزشي و نيازهاي واقعي مشخص خواهـد شـد و   

افكار براي حل مسائل و مشكالت  دانشجويان با روش بحث گروهي و بارش

 .آشنا خواهند شد و اعتماد به نفس در آنها افزايش خواهد يافت

با توجه به نتـايج مطلـوب ايـن روش آموزشـي و بـا      بحث ونتيجه گيري: 

ضرورت اجراي اين برنامـه   ،عنايت به اين كه پيشگيري بهتر از درمان است

 ،ها پيشنهاد مي شودشگاههاي ديگر و ساير دانهاي آموزشي در سطح گروه

زيرا بدون نيازسنجي سرعت آموزش و رسيدن به اهداف تعيين شده در هر 

سازمان بسيار كند يا ميسر نخواهـد شـد و بـا برنامـه ريـزي و نيازسـنجي       

وري و منسجم مي توان نيروهايي را تربيـت كـرد كـه باعـث افـزايش بهـره      

ي اضافي بـراي سـازمان   هاكارايي در سازمان و كاهش زمان و كاهش هزينه

 شوند.

 يدانشجو، كارآموز ،يازسنجينكلمات كليدي: 
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دانشگاه  عضاي هيات علمي گروه بالينيبررسي ديدگاه ا

علوم پزشكي شيراز نسبت به طرح تمام وقتي 

 جغرافيايي

محمد مراد  ،وازيسارا ر ،يميترا امين ،محمدرضا دهقاني ،* جواد كجوري

 يبيمژده مس ، ريتا رضائي ،يجعفر

 رازيش يپزشك علومدانشگاه 
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moj.mos1351@gmail.com 

كار خصوصي، تـا   امروز عالقه فزاينده اعضاي هيأت علمي باليني بهمقدمه: 

حدودي بحث تمام وقتي جغرافيايي را زير سؤال برده است. ايـن طـرح بـه    

منظور بررسي ديدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشكي شيراز نسـبت بـه طـرح    

 تمام وقتي جغرافيايي انجام شده است.

ــار:  ــي از دو روش روش ك ــه تركيب ــن مطالع ــه   اي ــاحبه نيم ــي (مص كيف

. پرسشـنامه كمـي بـا بررسـي متـون      بـود ه) ساختارمند) و كمي (پرسشنام

مرتبط تهيه شد و روايي آن توسط اساتيد مركز مطالعـات و گـروه شـركت    

كننده در فلوشيپ هجدهم مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن بعـد از يـك   

ديدگاه هاي گروهي از اساتيد در  . سپسمشخص شد  r=81/0مطالعه اوليه 

ي و بـاليني غيـر جراحـي راجـع بـه ايـن       سه گروه علوم پايه، باليني جراح

 موضوع مهم مورد بررسي قرار گرفت.

از وضـعيت تمـام وقتـي خـود      8/28نفر از اساتيد  79از مجموع يافته ها: 

درصد از آنان ناراضي بودند و خواهـان تغييـر وضـع موجـود      2/71راضي و 

 بودند. 

ر مايـل  ز اسـاتيد فـوق الـذك   ا درصـد  7/81نتايج اين پژوهش نشان داد كه 

بودند قسمتي از فعاليت هاي خود را در بخش غير دولتي يا به عبارتي تمام 

 وقت غير جغرافيايي انجام دهند. 

درصـد از اسـاتيد معتقـد بودنـد كـه       9/52بر اين اساس نتايج اين پژوهش 

حضور غير تمام وقت آنها در محيط دانشـگاه تـأثير مثبتـي بـر روي تعهـد      

دارد و حتي وضعيت آموزشـي آنـان را بهتـر     علمي آنان در حيطه آموزشي

گونه تـأثيري بـر تعهـد     درصد از اساتيد اين مسأله هيچ 30كند. از نظر مي

درصد از اسـاتيد معتقـد بودنـد ايـن موضـوع       2/17علمي آنان ندارد و تنها 

 تأثيري منفي بر روي تعهد علمي آنان دارد.

بيشتر اساتيد تمايـل  نتايج اين تحقيق نشان داد كه بحث و نتيجه گيري: 

به انجام كار به صورت تمام وقت غير جغرافيـايي دارنـد و معتقدنـد كـه بـا      

اتخاذ تقسيماتي مي توان همزمان با انجام كار تمـام وقـت غيـر جغرافيـايي     

بندي نتايج اين تحقيـق و  مواظب حفظ ارتقاء كيفيت آموزش نيز بود. جمع

ـ  راي اعضـاي هيـأت علمـي    مروري بر متون نشان مي دهد كه شرايط كار ب

باقي بماننـد.   تمام وقت غيرجغرافيايي بايد به گونه اي باشد كه آنها توانمند

و  يعني توانايي علمي خود را از نظر كيفي حفظ كند و نيـز متعهـد باشـند   

 .هاي الزم را در زمان كافي و با كيفيت خوب ارائه نمايندآموزش

سـاختارمند، هيـأت   هه نيمـ تمام وقتي جغرافيايي، مصاحبكلمات كليدي: 

 علمي باليني
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ارزشيابي سيستم آموزش پزشكي مبتني بر ادغام در 

دانشكده  انيدانشجو دگاهيرشته پزشكي عمومي از د

 رازيش يپزشك

 دايآ ،يبيمسمژده  ،ميترا اميني ،محمدرضا دهقاني * جواد كجوري

 محبوبه ،دوستكام

 وازيسارا ر ،صابر

 رازيش يپزشك علومدانشگاه 

moj.mos1351@gmail.com 

تحقيقـات متعـددي نشـان داده اسـت كـه دانشـجويان و دانـش        مقدمه: 

دروس نظـري را در   تواننـد جايگـاه  آموختگان پزشكي بر اين باورند كه نمي

هاي مختلف دروس نظري و عرصه بـاليني  رشته خود بيابند و يا بين بخش

پيوند مناسبي برقرار نمايند. اين مطالعه بـا هـدف بررسـي وضـعيت ادغـام      

 .انجام شد دروس علوم پايه وباليني در دانشكده پزشكي شيراز

ـ    اين مطالعه، مطالعهروش كار:   1392 اهاي كيفي بـود كـه درتـاريخ آذر م

نفـر از دانشـجويان مقطـع علـوم پايـه       60انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه 

آوري شد منفي آنان گرد بودند. روش كار بارش افكار بود كه نظرات مثبت و

و با تحليل محتوا مورد ارزيابي قرارگرفـت و در قالـب نقـاط مثبـت، نقـاط      

 بندي گرديد.پيشنهادات دسته منفي و

بيشتر دانشجويان، طرح ادغام انگيزه دانشجويان را بيشـتر   از نظريافته ها: 

نموده است. در واقع كنار هم گفتن مطالب بـاليني و پايـه، باعـث تسـهيل     

-يادگيري شده، اما نبود چارچوب مشخص و هماهنگي ضعيف و كاربرد ترم

هايي كه دانشجوي پايه هنوز به آنها آشنا نيسـت، بـه عنـوان نقـاط ضـعف      

 ه شد.شمردربرنامه ب

آنچه كه از ديدگاه دانشجويان در بخش كيفي بر مي بحث ونتيجه گيري: 

آيد آن است كه طرح ادغام توانسته اسـت در ايجـاد انگيـزه، عالقمنـدي و     

كاربردي نمودن و تسهيل يادگيري دروس تئوري تا حد زيادي موثر باشـد.  

هاي هـاي دانشـجويان مربـوط بـه فراينـد     بيشتر موارد ياد شده در ديـدگاه 

ياددهي يادگيري است كه از جمله آن مي توان به كـاربردي بـودن دروس،   

افزايش امكان يادگيري به خاطر همزمـاني دروس تئـوري و بـاليني، تـاثير     

اشاره نمود. چنانچـه   تقارن و نزديكي تصوير و متن در يادگيري بهتر دروس

نـد  هاي بـاليني بـه صـورت عملـي و نـه اسـاليد باشـد، فراي       مشاركت گروه

يادگيري موثرتر خواهد بود. در مجموع به نظر مي رسد برنامه فعلـي نقـش   

ايجـاد عالقـه در دانشـجويان و     ،موثري بر تسهيل آموزش، كاربردي بـودن 

 آنها داشته است. يادگيري كارآمد

 محتوا لي، تحليابيادغام، ارزكلمات كليدي: 
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بررسي يادگيري مبتني بر تكليف جهت تسهيل 

يري آموزش علوم پايه در دانشگاه علوم پزشكي يادگ

 شيراز

 ميترا اميني ، جواد كجوري ،*زهره اسماعيل زاده

 شيرازدانشگاه علوم پزشكي 

zohrehsamin@yahoo.com 

عاليـت هـاي   يادگيري مبتني بر تكليـف، تكـاليف مركـز ف   مدل در مقدمه: 

تكليف وظيفه دانشـجو را بـراي يـادگيري آينـده      نوع يادگيري هستند. اين

 بلكـه  ،شـود تكليـف باعـث يـادگيري نمـي     اين نـوع  كند. انجامتحريك مي
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و در نتيجـه يـادگيري عميـق     كنـد يجاد مياي براي يادگيري بعدي ا زمينه

 .شودايجاد مي

تني بر تكليـف و تـاثير آن   استفاده از روش يادگيري مباين مطالعه با هدف 

 جهت تسهيل يادگيري آموزش علوم پايه در دانشگاه علـوم پزشـكي شـيراز   

 انجام شد.

ه هـاي  ودر ابتدا با انتخاب اساتيد باليني و معرفي آنـان بـه گـر   روش كار: 

جلسـات مشـترك بـا رياسـت      آغاز شد، سـپس علوم پايه اجراي اين برنامه 

مشـخص  برگزار شد در ادامه يك ماه  به مدت ادانشگاه براي تعريف نقش ه

جلسه مشترك (پايه و باليني) در دانشكده برگزار نمايد  4شد كه هر ارگان 

 2-4و گروه ها مباحث خود را در هر درس حذف و اصالح نمودنـد. نهايتـاً   

توسط اساتيد باليني اجرا  Task based Learningجلسات ساعت بصورت 

و يا  Caseود را در بيمارستان با ديدن دانشجو تكليف آينده شغلي خو شد 

در اين راسـتا يـادگيري    كرد.صورت نمايش يك فيلم درك ه در كالس ها ب

مبتني بر تكليف جهت تسهيل يادگيري در مقطع علوم پايه دانشـگاه علـوم   

 .اجرا شدپزشكي شيراز

افـزايش ميـزان رضـايت دانشـجويان در مراحـل      ها نشان از يافتهيافته ها: 

افـزايش اعتمـاد بـه نفـس و انگيـزه دانشـجويان در       و علوم پايـه   يادگيري

 داشت. يادگيري بهتر

توان نتيجه گرفـت كـه فاصـله تئـوري تـا عمـل       ميبحث و نتيجه گيري: 

مسأله اي است كه در آموزش پزشكي همواره وجود داشته و خواهد داشـت  

 ولـي مـي تـوان بـا     ،و امكان برطرف كردن آن به طور كامـل وجـود نـدارد   

استفاده از راهكارهاي متعددي اين فاصله را كمتر نمود. چون يكي از روش 

هاي كاهش اين فاصله با اصـول يـادگيري و آمـوزش در رابطـه اسـت، لـذا       

بـا كـاهش ايـن فاصـله همـراه       ،Task Based Learning استفاده از روش

در آموزش رشته هاي باليني خصوصـاً پزشـكي توصـيه    اجراي آن است كه 

  .شودمي

 Task Bsed يادگيري مبتني بر تكليف، يادگيري پايـدار، كلمات كليدي: 

Learning 
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 با جنگ ييدوره كوتاه مدت آشنا يو اجرا يزيبرنامه ر

 يبرا سميوتروريو ب ييايميش يافزارها

 انيديام *,  محمديموسو گميزهراب

 *, اهوازاهواز

moosavi.za@gmail.com 

 مقدمه: 

سابقه و اهداف: استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي و بيوتروريسم خطـري  

است كه هر آينه ممكن است انسان ها را تهديد كند و امادگي جهت مقابله 

؛ رسيدگي و درمان از وظايف ارگان و سيسـتم هـاي مربـوط امـا متنـوعي      

ست نقش ويـژه اي را ايفـا مـي    است.پزشكان و در اين ميان متخصصين پو

كنند چرا كه اكثر جنگ افزار هاي غير متعارف يا از طريـق ارگـان پوسـت    

 جذب شده و يا عالئم پوستي دارند.لذا تشخيص  و رسيدگي بهنگام ميتواند 

 انسان هايي را يا از مرگ نجات داده و يا االم سكل هاي ان را تخفيف دهد.

ين راستا آموزش است.به اين دليـل بـر آن   يكي از اقدامات مهم و موثر در ا

شديم تا دوره اي را جهت اموزش سيستماتيك ؛مـنظم و دوره اي در گـروه   

 پوست اين دانشگاه طراحي و اجرا نماييم.

. 

روش بررسي: طراحي برنامه بر اساس گام هاي دهگانـه هـاردن   روش كار: 

ـ       ه سـواالتي  ابتدا با نياز سنجي شروع شـد. نيـاز سـنجي بـا مصـاحبه و ارائ

چهاجوابي در باره عالئم و نحوه برخورد با سال ح هاي غيرمتعارف بـه همـه   

دستياران و ارزيابي انها صورت گرفت .سپس گام هاي بعدي از جمله تعيين 

اهداف اموزشي، سازمان دهي ، تعيين استراتژي اتـدريس  و ايجـاد ارتبـاط    

ا گاز هاي خردل ، صورت گرفت.موضوعات شامل آشنايي و نحوه برخورد با ب

سارين ، تابونف اعصاب و بيو تروريسم بود. موضـوع گـاز خـردل بـه شـكل        

PBL   ياد گيري بر مبنـاي حـل مسـئله)- problem based learning    (

انجام شد در چهـار جلسـه و دو بـار در هفتـه ، سـاير موضـوعات بصـورت        

ــد  ــراي بازدي ــان  جلســات ب ــس از پاي ــه شــدند.يك روز پ از  ســخنراني ارائ

بيمارستان صحرايي مصدومين شيميايي در نظـر گرفتـه شـد.در پايـان بـر      

اساس پورتفوليو و امتحانات شفايي ارزيابي انجام و گواهي پايـان دوره ارائـه   

 شد.

يافته ها: شانزده دستيار سال اول تـا سـوم در ايـن دوره شـركت     يافته ها: 

ابي انجام شـد،  كردند.در ازمون هاي پره تست كه به شكل سواالت چهارجو

% سواالت پاسخ  درست داده شد.اين عدد بـراي پسـت تسـت    15در كل به 

% بـود.در ارزشـيابي نهـايي    98كه بالفاصله پس از اتمام جلسات انجام شـد  

دوره صد در صد دستياران از اجراي ان رضـايت داشـته و پيشـنهاد هـايي     

 جهت بهبود دوره ارائه كردند.

ي : اجراي دوره هـاي اشـنايي بـا جنـگ     نتيجه گيرنتيجه گيري:  بحث و

افزارهاي غير متعارف براي دستياران پوست ضروري است و مطالعه ما نيـاز  

 و رضايت دستياران را نشان داد

 ارانيدست ،يدرس يزيبرنامه ر ،ييايميش يجنگ افزارهاكلمات كليدي: 

 

641 - 2A 

 پرستاران و دگاهيد از ماريموانع آموزش به ب

 زدي يصدوق ديشه ارستانميسرپرستاران ب

 ،برزگر ايرو ،يعفت عسكر ،دليفرشته قو ،اكبرزاده بهيط ،*يطاهره رستم

 يپورمحمد يطوب

 زدي يصدوق ديشه يپزشك علومدانشگاه 

a_fars_1343@yahoo.com 

بستري شدن دربيمارستان باعث افزايش نياز بـه كمـك    بيماري ومقدمه: 

-اين زمان است كه مفهوم آموزش به بيمارشكل مي در و گرددوآموزش مي

هـاي كليـدي پرستاراسـت. بـه دليـل اينكـه پرسـتاران        نقش اين از و گيرد

زمـان بيشـتري    و رنـد خانواده وي دا ارتباط بيشتري به بيمار و دسترسي و

 فرصت بيشتري براي آموزش به بيماردارند نمايندمي بيمار صرف مراقبت از
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اين مطالعه با هدف بررسي موانع آموزش بـه بيمـار از ديـدگاه پرسـتاران و     

 سرپرستاران بيمارستان شهيد صدوقي يزد انجام شد.

سـتان  باشـدكه دربيمار تحليلي مي–اين مطالعه از نوع توصيفي  روش كار:

پرستار پرسشنامه مربـوط  100شهيد صدوقي يزد انجام شد. در اين مطالعه 

افـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    به موضوع تحقيق را تكميل كردند. سپس داده

SPSS .تحليل شد 

فنـون   روش و از عـدم آگـاهي پرسـتار    %42هـا  بر اسـاس يافتـه  يافته ها: 

، ب دربيمارسـتان وسـايل آموزشـي مناسـ    عدم وجود محيط و %58 آموزش

وقـت   كمبود% 75، مساله آموزش كمبود بودجه براي هزينه كردن در% 44

بـراي   عـدم كسـب امتيـاز    %46 وظايف پرسـتاري و  به خاطر تراكم پرستار

-مي به بيمار موانع آموزش ار مهمترين را به جهت آموزش به بيمار ستاررپ

 دانستند.

عـواملي نظيـر    ،العـه مط اسـاس نتـايج حاصـل از    بربحث و نتيجه گيري: 

عـدم   عدم بودجه كافي، عدم محيط آموزشي مناسب و ،روقت پرستا كمبود

از موانع اصلي آموزش به بيمار هستند كـه   حمايت پرستارانو انگيزه  ايجاد

 ريزي صحيح در راستاي رفع اين موانع، آموزش به بيمارانتوان با برنامهمي

 توسط پرستاران را تسهيل نمود.

 ماريب، پرستار، : آموزشيديكلمات كلدي: كلمات كلي

 

1042 - 2A 

ديدگاه اساتيد باليني بخش هاي ماژور نسبت به وضعيت 

دانشگاه  در آموزش باليني در مقايسه با وضعيت مطلوب

 علوم پزشكي زنجان

دكتر سعيده مظلوم  ،فريبا آربوني ،دكتر شروين بدو ،*دكتر عباسعلي نوريان

 زاده

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

nourian@zums.ac.ir 

تربيت دانشـجويان پزشـكي حرفـه    پزشكي هدف از آموزش باليني مقدمه: 

كه دانشجويان بتوانند بعد از گذراندن دوره هاي تئـوري و  به طوريست ااي 

در ايـن مقولـه    ارت كـافي در بيمارسـتان پيـاده نماينـد،    عملي آن را با مه

هـاي  ها و توانمنديدهي مهارتو نظارت مستقيم در شكل اساتيد با آموزش

عيـين ديـدگاه   تهدف از اين مطالعـه  . اي فراگيران نقش اساسي دارندحرفه

اساتيد باليني بخش هاي ماژور نسبت به وضعيت آموزش باليني در مقايسه 

 .لوب مي باشدبا وضعيت مط

در يك مطالعه توصيفي و مقطعي كليه اساتيد هيأت علمي كـه  روش كار: 

 يهاي ماژور فعاليت آموزشـ در گروه 90-91سال تحصيلي در طور ثابت ه ب

-نفر از اساتيد را در بـر مـي   36داشتند مورد ارزيابي قرار گرفتند،كه حدود 

 ته بود كه روايـي و ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه اي خود ساخ گيرد.

حـاوي ده حيطـه در    قرار گرفته بود. ايـن پرسشـنامه  پايايي آن مورد تأييد 

شـامل گـزارش   كـه  رابطه با فعاليت آموزشـي فراگيـران طراحـي شـده بود    

كنفـرانس   هـاي بـاليني،  آموزش مهـارت  آموزش سرپايي، راند، صبحگاهي،

ارزشيابي  ،mortality & morbidity، كنفرانس  cpc مجله خواني، بخش،

. هـر كـدام از حيطـه هـا امتيـاز جداگانـه اي       بود پرونده نويسيو  فراگيران

داده ها  دست آمده و ورود اطالعات،ه بعد از جمع آوري اطالعات ب. داشتند

 مورد تجزيه و تحليل توصيفي قرار گرفتند.

يافته ها نشان مي دهد طبق نظرات اساتيد در بخش هـاي زنـان   يافته ها: 

% گزارش صبحگاهي نسبت به ساير حيطه هـا وضـعيت   81احي % و جر68

% و 75هاي اطفال كنفرانس بخش بـا  ري دارد و در بخشتآموزش مناسبت 

% بيشترين امتيـاز را از نظـر   86% و بخش داخلي مجله خواني با 74راند با 

دست آورده اند كه حاكي از شرايط بهتر آموزشي در ايـن حيطـه   ه اساتيد ب

ـ  ميا ينب .هاست اسـاتيد داخلـي و    ازدسـت آمـده   ه نگين و انحراف معيـار ب

و اساتيد زنـان وجراحـي تفـاوت معنـي داري مشـاهده نگرديـد. در       اطفال 

% و 66هاي ماژور مشاهده گرديد كه بخـش داخلـي بـا     ارزيابي كلي از گروه

و ) %59( % از وضعيت آموزشي بهتري نسبت بـه بخـش اطفـال   63جراحي 

 رند.دا) برخور%58( بخش زنان

% آموزش در بخش هـاي مـاژور   60با توجه به اينكه بحث و نتيجه گيري: 

توانند نقش اساسي در رونـد آمـوزش فراگيـران    گيرد و اساتيد ميانجام مي

هاي آموزش روش تديس و افزايش انگيزه اسـاتيد  ارائه كارگاه داشته باشند،

وزش جهـت  انجام دوره هاي بازآموزي، بررسي موانع آم ،جهت تدريس بهتر

ريـزان را  ايجاد شرايط بهتر و ايجاد امكانات فيزيكي بهتر مـي توانـد برنامـه   

 .براي يك آموزش مطلوب ياري نمايد

 وضعيت مطلوب آموزش باليني، هاي ماژور،گروه اساتيد،كلمات كليدي: 
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آموزشي از  هايموانع آموزش باليني در بيمارستان

 ليل محتواي كيفيديدگاه اعضاي هيأت علمي: تح

  یاحمد مانيسلدكتر  ،دكتر محمدصادق دهقان ،*دكتر فاطمه جاويدان

 بهشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد

drfjavidan@gmail.com 

مطلـوبي بـراي مشـاهده و     با وجود اينكه آموزش بـاليني، فرصـت  مقدمه: 

هاي بـين فـردي و الگـو     هاي ارتباطي، مهارت تمرين معاينه فيزيكي، مهارت

نمايـد ولـي    بودن استاد در يك رويكرد جامع به مراقبت بيمـار فـراهم مـي   

تـرين   تدريس بر بالين بيمار و كارآموزي باليني پزشكي در رديـف بـا ارزش  

يك سيسـتم تقويـت منفـي     بندي نشده است. وجود هاي تدريس رتبه روش

در آموزش باليني، بازخورد نامناسب، شروع دير يا لغو شدن راند آموزشـي،  

ممكن است دانشجويان را از آموزش باليني دلسـرد نمـوده و ارزش آن را از   

هاي آموزشي ممكن است بيماران مناسب بين ببرد. نهايتاً امروزه بيمارستان

اشند. بنابراين موانـع مختلفـي وجـود    كمتري براي آموزش بر بالين داشته ب

توانند بر روند و كيفيت آموزش باليني تأثيرگذار باشند. هـدف   دارند كه مي

آموزشـي از   هـاي اين مطالعه بررسي موانع آمـوزش بـاليني در بيمارسـتان   

 باشد. ديدگاه اعضاي هيأت علمي باليني مي



 101                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11

 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

ــار:  ــزار جمــع ،روش تحقيــقروش ك ــي و اب ــا، م آوري داده كيف صــاحبه ه

گيري هدفمند و شامل اعضاي هيأت علمي بـاليني   ساختارمند با نمونه نيمه

هـاي  بود كه مسئوليت راهنمايي آموزشـي دانشـجويان پزشـكي در بخـش    

در  1392باليني را به عهده داشتند. زمان و محل انجـام مطالعـه تابسـتان    

هر پزشكي شـ  هاي علوميكي از مراكز آموزشي درماني تحت پوشش دانشگاه

ها به روش  ها ادامه يافت. داده ها تا زمان اشباع داده باشد. مصاحبه تهران مي

بنـدي انجـام شـد. بـراي      كدگذاري و دسـته  تحليل و سپس محتواي كيفي

ها و اصالح كدگذاري انجام  افزايش قابليت اعتماد، مرور و بازبيني مكرر داده

 شد.

تخصصي در  تخصصي و فوق در دانشگاه بزرگ، تعداد زياد دستياريافته ها: 

هاي كمي به كـارورزان داده شـود. برگـزاري     شود مسئوليت بخش باعث مي

كالس درس تئوري دانشجويان در بخـش بـاليني، عـدم اختصـاص پـاداش      

ها يا امتياز خـاص بـه اعضـاي هيـأت علمـي كـه مسـتقيماً         جبران فعاليت

ود امكانـات  مسئوليت راهنمايي آموزشي دانشجويان در بخش را دارند، كمب

سمعي بصري مورد نياز آموزش باليني و كيفيـت پـايين آنهـا، عـدم وجـود      

اي، مواجهـه بـاليني ناكـافي     برنامه مدون براي آموزش اصول اخـالق حرفـه  

كارآموزان و كـارورزان پزشـكي، كـاهش بيمـاران آموزشـي و عـدم امكـان        

تان، بستري بيماران آموزشي به تعداد كافي بـه دليـل خـودگرداني بيمارسـ    

 .بودمهمترين موانع آموزش باليني از ديدگاه اساتيد باليني 

بالين بيمار تنها جايي است كه در آن گرفتن شـرح  بحث و نتيجه گيري: 

توانـد بـا مثـال     حال، انجام معاينه فيزيكي، همدلي و نگـرش مراقبتـي مـي   

رهـاي  گرفته شود. بنابراين توجه به موانع و اتخاذ راهكا داده و ياد واقعي ياد

مناسب براي رفع موانع آموزش باليني منجر بـه افـزايش كيفيـت آمـوزش     

 باليني به عنوان تنها منبع غني آموزش باليني در محيط واقعي خواهد شد.

 آموزش موانعهاي آموزشي، بيمارستانباليني،  آموزشكلمات كليدي: 
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در حوزه آموزش  مارستانيموثر ب تيرينقش مد

 يكدانشكده پزش

 يژاله روحان ،يمجتبائ اليسه ،يواحد ريام ،*حامد انيليحسن جل

 زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

hasan_jalilianhamed@yahoo.com 

زشـكان  هاي آموزشي نقش بسـيار مـوثري در تربيـت پ   بيمارستانمقدمه: 

موزشي متعدد زمينـه تمـرين و تجربـه    آهاي جايي كه عرصهتا  كشور دارند

تلفيـق   سـازد. باليني را بر اساس مطالعات نظري براي دانشجويان فراهم مي

هـاي علـوم پزشـكي    پژوهش و درمان گرچـه در سـاختار دانشـگاه    آموزش،

آن  نهادينه شده است ولي با توجه به بار سنگين درمان كـه متـولي اصـلي   

باشد ساير حوزه ها را تحت تاثير قرار داده و باعث كم رنگ شدن حـوزه  مي

 .شودهاي آموزشي و پژوهشي مي

در اين مطالعه آئين نامه هاي موجـود و مقـررات نظـام اداري و    روش كار: 

هـاي  ها مورد بررسي قرار گرفت وچالشها ودانشگاهمديريتي در بيمارستان

در نهايـت   تيد مـورد كنكـاش واقـع شـد و    موجود در طي مباحثـه بـا اسـا   

 .شدراهكارهاي الزم ارائه 

 يافته ها:

با توجه به مشغله هاي كاري و فرايندهاي پيچيده بيمارسـتاني روسـاي   -1

الت ايـن  كحل مش ها مجبورند بيشترين وقت خود را به درمان وبيمارستان

 بالطبع پاسخگوي معاونت درمان باشند. حوزه اختصاص دهند و

هاي آموزشي فقط از رئيس دليل توجه كمتر به مباحث آموزشي گروه به-2

خواهند و براي ارائه عملكرد آموزشـي گـروه رئـيس    بيمارستان امكانات مي

 شناسند.بيمارستان را نمي

 كند تمام مسئولين اعـم از رئـيس دانشـكده،   اهميت آموزش ايجاب مي -3

ماهنگي موضوع آمـوزش  رئيس بيمارستان و معاون آموزشي بيمارستان با ه

 عمل آورند.ه اقدامات اصالحي را ب را كنترل و

ـ -4 و همـاهنگي   عهـده دارد ه دانشكده پزشكي در اين بين نقش اصلي را ب

 دهد.انجام مي بين درمان، آموزش و پژوهش را

ها از اعضاي هيئـت علمـي دانشـكده پزشـكي     روساي بيمارستان معموالً-5

 ازطريق همين مجموعه صورت پذيرد.باشند و انتصاب آنها بايد مي

هـاي آموزشـي   همه چيز دراختيار گروه در سيستم فعلي آموزش تقريباً -6

افتـد و از  هاي الزم در امر آمـوزش اتفـاق نمـي   علل متعدد نظارته است وب

 پاسخگويي در قبال آموزش خبري نيست.

 ها ومصوبات آموزشـي هاي آموزشي در جريان سياستروساي بيمارستان-7

هاي آموزشـي مختلـف   دانند در گروه در دانشكده پزشكي قرار ندارند و نمي

 گذرد.چه مي

ها ي كارآموزي يـا كـارورزي مبحـث    اگر در يك يا چندين دوره از گروه-8

مهمي به دانشجو آموزش داده نشود چه كسي متوجه ميشود و چه پيامدي 

 دارد.

ضاي هيئـت علمـي   رئيس بيمارستان آموزشي از اعبحث و نتيجه گيري: 

بوده كه بايستي توسط رئيس دانشكده پزشـكي انتخـاب شـده و درجريـان     

موزشي دانشكده پزشكي قـرار گيـرد و درجلسـات    آهاي فرآيندها وسياست

 شوراي آموزشي دانشكده شركت داشته باشد.

 آموزش ،مارستانيب تيريمد ،يدانشكده پزشككلمات كليدي: 
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 يريادگي زانيتامحور در مآموزش هم ريتاث يبررس

 ديشه مارستانيبهاي ويژه مراقبت پرستاران بخش

 زدي يصدوق

 ،يعذرا واثق ،يانيباغ ميمر ،يدالور نيمحمدحس ،*يكاكرود يعاطفه رمضان

 كارگر دهيحم

 زدي يعلوم پزشكدانشگاه 

nimadelavari1379@gmail.com 

هاي بـازآموزي پرسـتاران بيمارسـتان شـهيد صـدوقي يـزد       برنامهمقدمه: 

معموالً به صورت حضوري و غير حضوري برگزار مي شوند كه برنامـه هـاي   
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هاي آموزشي و بحث گروهي اجرا مي شـوند كـه   حضوري به صورت كارگاه

كنندگان، طوالني بودن زمان اجرا، التي چون تعداداندك شركتداراي مشك

صرف هزينه زياد، نامناسب بودن محـل برگـزاري و كمبـود محـل مناسـب      

ن ها توسط مدرسين داخـل بيمارسـتا  باشد. و تمامي اين برنامهبرگزاري مي

گردند. بنابراين استفاده از روش اثـربخش كـه مقـرون بـه صـرفه      برگزار مي

ان در مدت كوتاهي تعداد زيادي از پرستاران را به نحـو مطلـوب   باشد و بتو

كند. لذا ايـن مطالعـه بـا هـدف تعيـين تـأثير       آموزش داد ضرورت پيدا مي

ش پرستاران استفاده از شيوه سخنراني توسط همكاران پرستار بر ميزان دان

 انجام شد. گازهاي خون شريانياز تفسير  ژهيو هايمراقبت بخش

جنـرال از  ICU نيمه تجربي بود. بخـش تحقيق يك مطالعه  اين روش كار:

هاي ويژه وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد     بين بخش هاي مراقبت

هاي آزمون انتخاب شدند. در صدوقي يزد به صورت تصادفي، به عنوان گروه

در گـروه   گازهـاي خـون شـرياني   ن درباره تفسير ابتدا ميزان دانش پرستارا

سـئوال تحـت عنـوان     10اي شامل استفاده از پرسشنامه بانفر) 34آزمون (

و نحـوه انجـام آن    پيش آزمون در رابطه با تفسـير گازهـاي خـون شـرياني    

كه مطالعه كامل درباره تفسـير  ICU سنجيده شد. سپس يكي از پرستاران 

در  ICUداشت، به عنـوان سـخنران پرسـنل     گازهاي خون شريانيانجام  و

 گازهاي خـون شـرياني  طي يك جلسه اصول تفسير نظر گرفته شد. وي در 

را همراه با پرسش و پاسخ به پرستاران آموزش داد. بالفاصـله بعـد از اتمـام    

يـك هفتـه بعـد ميـزان دانـش       عمل آمـد. ه ب پس آزمون مجدداً سخنراني،

هر دو گروه مجددا سـنجيده شـد.    گازهاي خون شريانيپرستاران از تفسير 

 ورد تحليل قرار گرفتند.مار توصيفي و استنباطي مها توسط آدر نهايت داده

 داري بين نمرات قبل تفسير گازهاي خون شـرياني  تفاوت معنييافته ها: 

% پرسـنل نمـره   5/73و بعد از مداخله در گـروه سـخنراني وجـود داشـت.     

% پرسـنل نمـره بـاالتر از مطلـوب بعـد از      100مطلوب قبـل از سـخنراني و  

 .سخنراني كسب نمودند

آموزش به روش سخنراني همراه با پرسش و پاسـخ  نتيجه گيري:  بحث و

تواند به عنوان يك وتكرار مجدد آن مي ICUتوسط يكي از همكاران بخش 

روش اثربخش، مقرون به صرفه و قابل درك جهت آموزش تفسـير گازهـاي   

-مورد استفاده قرار گيرد. مسئولين آموزشي بيمارستانها مـي  خون شرياني

هاي باليني دسازي پرسنل توانا بخشرهاي الزم به منظور توانمنتوانند راهكا

هـاي بـازآموزي و جلسـات    ها به عنـوان مـدرس در برنامـه    و استفاده از آن

 پرسش وپاسخ و همچنين تكرار پس آزمون ها را مدنظر قرار دهند.

 همتامحور، پرسش وپاسخ پرستار، آزمون،كلمات كليدي: 
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 انيدر دانشجو يو افسردگ يارتباط خستگ يبررس

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

 ميمر ،1يزهره كالن ،1ياردكان ينياسي يمجتب ديس، 1*زهرا پورموحد

 2عالقبند

 نور اميدانشگاه پ -2 *يزدي صدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك -1

movahed446@yahoo.com 

عبارتست از ناتواني در حفظ و تداوم نيروي مورد نيـاز يـا    خستگيمقدمه: 

مورد انتظار كه به عنوان كاهش موقتي در ظرفيت كـاري نيـز تعريـف مـي     

شود و مي تواند با اخـتالل در عملكـرد جسـمي و شـناختي همـراه باشـد.       

انجام كار، زندگي خـانوادگي و روابـط اجتمـاعي     خستگي در دانشجويان بر

آنها اثرات منفي گذاشته و مي تواند با عاليم افسردگي توأم باشـد. از سـوي   

ديگر شيوع افسردگي در بين دانشجويان حائز اهميت است زيـرا منجـر بـه    

كاهش عملكرد اجتمـاعي، شـغلي و تحصـيلي آنهـا شـده و مـانع رسـيدن        

گردد. بـا توجـه بـه شـيوع     علمي و اجتماعي مي دانشجويان به جايگاه رفيع

افسردگي در بين دانشجويان و ذكر اين نكته كه يكـي از عالئـم افسـردگي    

خستگي مي باشد، لذا ايـن مطالعـه بـا هـدف بررسـي ارتبـاط خسـتگي و        

افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صـدوقي يـزد صـورت    

 .پذيرفت

تحليلي بوده كه بـه روش مقطعـي    -توصيفي اين پژوهش از نوعروش كار: 

انجام شده است. در اين تحقيق جهت جمـع آوري اطالعـات از پرسشـنامه    

معيـار خسـتگي آيـووا و افسـردگي بـك       مربوط به اطالعـات دموگرافيـك،  

استفاده شد. پژوهشگران اطالعات الزم را به صورت تصادفي و به روش چند 

رم دوم بـه بعـد بدسـت آورده و بـا     دانشجوي ت 315مرحله اي طبقه اي از 

مـورد   ANOVAاستفاده از آزمون هـاي آنـاليز واريـانس، كـاي اسـكوار و      

 تجزيه و تحليل قرار دادند.

% دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي    27/21نتايج نشان داد كه يافته ها: 

% دچار افسردگي شـديد  39/5شهيد صدوقي يزد دچار افسردگي متوسط و 

% بسيار خسته بودند. 33/13% آنها كمي خسته و 33/33ن بوده اند. همچني

در اين پژوهش ارتباط بين ميـانگين افسـردگي و وجـود مشـكل مـالي در      

) از نظـر  P=001/0) و عالقـه بـه رشـته تحصـيلي (    P=001/0دانشجويان (

آماري معني دار گرديد. همچنين ارتباط بين ميـانگين خسـتگي و جـنس    

)000/0=P) رشته تحصيلي ، (007/0=P) 007/0)، وجود مشكل مالي=P ،(

) P=008/0) و وجود بيمـاري جسـمي (  P=000/0عالقه به رشته تحصيلي (

از نظر آماري معني دار شد. به طور كلي همبستگي بـين نمـره خسـتگي و    

ــون   ــا آزم ــجويان ب ــردگي دانش ــون افس ــد پيرس ــي دار گردي ــت و معن  مثب

)581/0r= ،000/0P=.( 

قيق حاضر نتيجه گيري مي شود كه خسـتگي  از تحبحث و نتيجه گيري: 

و افسردگي متوسط و شـديد در بـين دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي       

شهيد صدوقي يزد شايع بوده و همبستگي مثبت و معني داري بين اين دو 

متغير وجود دارد. دو فاكتور مرتبط بـا افسـردگي و خسـتگي دانشـجويان،     

تحصيلي بوده است. بـه نظـر مـي    وجود مشكل مالي و عدم عالقه به رشته 

رسد در صورتي كه دانشگاه هـا بتواننـد احسـاس عـدم تمكـن مـالي را در       

دانشجويان به وسيله ايجاد امكانات بيشتر و متعدد تغيير دهنـد و از طـرف   

ديگر بتوان تدبيري انديشيد تـا درصـد دانشـجويان عالقـه منـد بـه رشـته        

ردگي در دانشجويان كمتـر  ميزان خستگي و افس ،تحصيلي خود بيشتر شود

 تحصيلي آنها را افزايش دهد. بازدهمي گردد كه قطعاً مي تواند 
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 يعلوم پزشك انيدانشجو ،يافسردگ ،يخستگكلمات كليدي: 

 

1165 - 2A 

  اي: يك تحقيق كتابخانهبدون مرز يدانشگاه ها

 ميمر ،يليزهرا خل ،ييپارسا مهيحك ،بهروز به نژاد ،*يلنكران يرضا باقر يعل

 پور يالهام عل ،ليال بذرافكن ،يقاسم

 رازيش يپزشك علومدانشگاه 

bagherilankarani@yahoo.com 

رونـد   ،منابع درسي جهاني و استاندارد هاي يكسان آموزش معرفيمقدمه: 

جهاني شدن آموزش را بيش از پيش تشديد كـرده اسـت. يكـي از اشـكال     

جهاني شدن آموزش، ايجاد دانشگاه بدون مرز است كه بين كشورهاي يـك  

پـذيرش   يابـد. منطقه ايجاد و به مرور زمان به ساير مناطق نيز گسترش مي

مختلف خود زمينه تقارب و همگرايي ميان ملت ها را  دانشجو از كشورهاي

هـايي بـراي ايجـاد    هدف از اين مطالعه يافتن زمينـه  نيز فراهم خواهد كرد.

دانشگاه بدون مرز در منطقه آسياي مركـزي بخصـوص كشـورهاي فارسـي     

 باشد.زبان مي

و بر اساس مطالعه كتب و مـرور   ايكتابخانهاين مقاله به صورت روش كار: 

مقاله از نرم افزار گوگـل   18االت انجام پذيرفته است. در اين راستا تعداد مق

لـي و  لو با استفاده كلمات كليـدي دانشـگاه بـدون مـرز، آمـوزش بـين الم      

 ،ارتباط بـا موضـوع بودنـد   مقاله بي 2همزباني استخراج گرديد. از اين تعداد 

ن و اتحاديـه  آمريكـاي التـي   رمقاله به بررسي دانشگاه هاي بدون مرز د 10

مقاله نيز دانشگاه را نـه از منظـر پـذيرش دانشـجو      6اروپا پرداخته بودند و 

گذراندن دوره هاي خاص آموزشي و فرصت هاي علمي بررسـي   نظربلكه از 

بـر حسـب موضـوع دسـته بنـدي و       هاي مرتبطهمقال در ادامه كرده بودند.

 كدگذاري شده و در بدنه مقاله به كار گرفته شدند.

مدل دانشگاه بدون مرز براي اولين بار در جمهوري كوبا طراحـي  ه ها: يافت

شده است. اين برنامه كه جاه طلبانه ترين برنامه بين المللـي پزشـكي ايـن    

دانشكده كه مجموعا دانشكده پزشـكي آمريكـاي    چندكشور است از طريق 

گيـرد. ايـن دانشـكده هـا در حـال حاضـر       التين ناميده مي شود انجام مـي 

-گروه نژادي را تحت پوشش قـرار مـي   تعداد زياديكشور جهان و  ينچند

جمهوري كوبا برنامه تربيت و اعزام يك صد هـزار پزشـك را در دهـه     .دهد

 آينده در دستور كار خود دارد.

بر اسـاس مطالعـات انجـام يافتـه در حـوزه آسـياي       بحث و نتيجه گيري: 

ون مـرز قابـل   مركزي به دليل گسـترش زبـان فارسـي مـدل دانشـگاه بـد      

اجراست. جمهوري اسالمي ايران با توجـه بـه توانمنـدي و پيشـرفت قابـل      

هاي اخير مي تواند از طريق توسعه آموزش پزشـكي  مالحظه علمي در سال

در اين كشورها زمينـه مناسـب افـزايش خـدمات پزشـكي و نيـز افـزايش        

 همكاري هاي منطقه اي را فراهم سازد.

 شدن ي، جهانيمرز، آموزش پزشكدانشگاه بدون كلمات كليدي: 
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كوتاه در قالب  يمطالعه مورد يدوره آموزش كي ريتاث

خودراهبر  يريادگيآن بر  ريتاث يو بررس يميت يريادگي

 انيدر دانشجو يريادگي يميو خودتنظ

 نژاد يمصل يليل

 جهرمدانشگاه علوم پزشكي 

mossla_1@yahoo.com 

تغييرات روزافزون در علوم و فناوري لزوم بهره گيري از شيوه هاي  مقدمه:

هاي فعال فراگير محور را بيش از هموزش و استفاده از شيوآنوين تدريس و 

هايي كه بر پايه تجربه شخصي پيش مشخص ساخته است. استفاده از روش

و انتخـاب روش   باشند بيشـترين تـأثير را در يـادگيري دانشـجويان دارنـد     

دريس مناسب يكي از فاكتورهاي مـوثر در پيشـرفت دانشـجو و اكتسـاب     ت

اين تحقيق با هدف طراحي يـك دوره آموزشـي    .هاي حرفه اي استمهارت

-مطالعه موردي كوتاه در قالب يادگيري تيمي و بررسي تاثير آن بر شاخص

 دانشجويان طراحي شده است. يادگيري در يها

نفر از  40 يمه تجربي است كه بر روياين مطالعه يك تحقيقي نروش كار: 

نفر) داراي واحد بيماري هاي رواني كارشناسـي پرسـتاري    40دانشجويان (

انجــام گرديــد. در پروســه آمــوزش درس از دو تكنيــك آمــوزش (مطالعــه  

گروهي اسـتفاده شـد. در    هاي كوچك و بحثكار در گروه موردي) و سپس

مـادگي  آزمـون سـنجش   آهر جلسه درس پس از اتمام مطالـب مـدرس از   

مـادگي بـراي   آوري داده ها پرسشـنامه  آگرد هاياستفاده گرديد. ساير ابزار

و سپس پرسشنامه خودتنظيمي  (SDLRS) گاگليمينو خودراهبر يادگيري

ن در ايـران بـه تاييـد رسـيده بـود.      آ) بود كه روايي وپايـايي  1995بوفارد (

 استفاده گرديد. مار توصيفي و سپس تحليليآها از ناليز دادهآجهت 

راهبـري پـس از مداخلـه     نتايج نشان داد كه ميانگين نمره خـود يافته ها: 

ها پـس از آمـوزش معنـي    ، اما اختالف ميانگينموزشي افزايش يافته استآ

). اما اختالف ميانگين نمره خودتنظيمي دانشـجويان در  =45/0pدارنبود ( 

 ر بود.موزش معني داآروش مطالعه موردي در مرحله پس از 

 ماننـد هاي فعـال دانشـجو محـور    نظر به تاثير روش بحث و نتيجه گيري:

استفاده از ايـن شـيوه    ،يمي و خودراهبريظمطالعه موردي تيمي بر خود تن

 شود.ها در آموزش علوم پزشكي توصيه مي

ـ  ،كوتـاه  يمطالعه مـورد كلمات كليدي:   ي،بحـث گروهـ   ي،مـ يت يريادگي

 يخودراهبري، ميخودتنظ

 

1576 - 2A 

 يهادر آزمون يپزشك انينمرات دانشجو يهمبستگ

 عوامل مرتبط با آن يجامع و برخ

 يزديزهره  ،هايخچالي نيپرو ،*پناه يمژده نيحس

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

mojhdhe@yahoo.com 

 عنوان يكي از مهمترين اركان تدريس و ارزشيابي دانشجو به مقدمه: 
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آموزش دانشگاهي مي باشد. ارزشـيابي صـحيح نـه تنهـا سـبب غربـالگري       

صحيح دانشجويان مي گردد بلكه باعث افزايش يادگيري دانشجو از طريـق  

شود. منظور از ارزشيابي در آموزش پزشكي قضاوت فرآيند خوديادگيري مي

هاي مختلفي براي انجـام آن  روشدر مورد وضعيت آموزش دانشجو است و 

وجود دارد. موضوع مهم در آموزش دانشجويان اين است كه نحوه ارزشيابي 

هاي مورد نياز آنان براي دستيابي باشـد. يكـي از   آنان متناسب با توانمندي

هـاي علـوم پايـه و    هاي ارزشيابي دانشجويان پزشكي برگزاري آزمـون روش

اين مطالعه بررسـي همبسـتگي نمـرات    پيش كارورزي است. هدف از انجام 

آزمون علوم پايه و پيش كارورزي با معدل علوم پايه، بـاليني و معـدل كـل    

 دانشجويان پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي قزوين است.

نفـر از دانشـجويان    53اين مطالعـه بـه روش مقطعـي بـر روي     روش كار: 

ــ  1385پزشــكي ورودي  ه، پــيش انجــام گرديــد. نمــرات آزمــون علــوم پاي

كارورزي، معدل كل، دوره باليني و علوم پايه دانشجويان و همچنين تعـداد  

و سـپس   واحدهاي مردودي دانشجويان از اداره آموزش جمع آوري گرديـد 

 تحليل شد. SPSSافزار هاي آماري و نرمبا استفاده از آزمون

ب ميانگين نمره علوم پايه و پيش كارورزي دانشـجويان بـه ترتيـ   يافته ها: 

ميانگين نمرات معدل علـوم پايـه، معـدل بـاليني و      و بود 1/115و  4/122

بـود. ميـانگين    09/16و  3/16، 2/15معدل كل دانشجويان نيز بـه ترتيـب   

واحد بود. بين معدل كل و معـدل علـوم پايـه     2/3 نيز تعداد واحد مردودي

دار دانشجويان با نمرات آزمون پيش كارورزي و علوم پايه همبستگي معني 

بين نمرات آزمون علوم پايـه و پـيش كـارورزي بـا      ولي آماري وجود داشت

عدل باليني دانشجويان ارتباط معني دار آمـاري ديـده نشـد. بـين تعـداد      م

 واحدهاي افتاده دانشجويان با موارد فوق نيز ارتباطي وجود نداشت.

ي هـا نتايج اين مطالعه نشان داد كه برگزاري آزمونبحث و نتيجه گيري: 

دهنده عملكرد باليني دانشجويان پزشكي باشد.  تواند نشانچهارجوابي نمي

هـاي جـامع بـه ويـژه آزمـون پـيش       شود بخشي از نمرات آزمونتوصيه مي

 هاي ارزشيابي ديگر مانند آسكي اختصاص داده شود.كارورزي به روش

 يكارورز شيآزمون پ ه،يدانشجو، آزمون علوم پا يابيارزشكلمات كليدي: 
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 ينيو عملكرد بال يحرفه ا يخودپندار يهمراه

 يقابل توجه در ارتقا ي: موضوعيپرستار انيدانشجو

 انيدانشجو

 هيسم ،انيرحمان دهيسع ،نحله پرندآور ،*يجهرم يمايپ هيزهره باد

 يرمضانل

 جهرم يعلوم پزشك دانشگاه

zbadiyepeyma@yahoo.com 

خودپنداري دانشجويان پرستاري بـه عنـوان اطالعـات و عقايـدي     مقدمه: 

است كه آن ها راجع به نقـش خـود، ارزش هـا و رفتارهايشـان دارنـد و از      

مفاهيم اصلي در آموزش، مديريت و برنامـه ريـزي بـاليني جهـت پيشـبرد      

اري است در همين راستا بررسي عملكـرد بـاليني دانشـجويان،    حرفه پرست

دركي كه آنان از مهارت ها و توانايي هايشان دارند و انتظاراتي كه از آن هـا  

اي بسـيار  و عملكردشان مي رود در تعيين نيازهاي آموزشي و توسعه حرفه

با اهميت است و موضوع مهمي در گذر از دوره دانشجويي مي باشد. هـدف  

اين مطالعه بررسي همسـويي خودپنـداري حرفـه اي و عملكـرد بـاليني      از 

 دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جهرم مي باشد.

اين مطالعه مقطعي ـ تحليلي به شيوه سرشـماري بـا مشـاركت     روش كار: 

نفر از دانشجويان سال سوم و چهارم پرستاري دانشـگاه علـوم پزشـكي     86

شـد. ابـزار جمـع آوري اطالعـات پرسشـنامه      انجـام   1391جهرم در سال 

. تجزيه و تحليـل داده  بود خودپنداري حرفه اي و پرسشنامه عملكرد باليني

انجام گرديـد. در بررسـي توزيـع داده هـا از آمـار       SPSS 16ها با نرم افزار 

توصيفي چون ميانگين و درصد و جهـت بررسـي ارتبـاط بـين متغيرهـاي      

 ن استفاده شد.پژوهش از ضريب همبستگي پيرسو

ميانگين و انحراف معيار نمـره خودپنـداري حرفـه اي و عملكـرد     يافته ها: 

بـود.   4از  94/2 ±45/1و  8از  46/5 ± 11/1باليني دانشجويان به ترتيـب  

آزمون همبستگي پيرسون رابطه معنـاداري بـين خودپنـداري حرفـه اي و     

 .)=02/0r= ،24Pعملكرد باليني دانشجويان پرستاري نشان داد ( 

نتايج نشان داد خودپنـداري حرفـه اي بـا عملكـرد     بحث و نتيجه گيري: 

باليني در ارتباط اسـت پـس مـي تـوان بـا اسـتفاده از روش هـاي تقويـت         

ــجويان    ــه اي دانش ــداري حرف ــاء خودپن ــراي ارتق ــه اي ب ــداري حرف خودپن

پرستاري به منظور بهبود عملكرد آنان برنامه ريزي كرد تـا بـه هـدف ارائـه     

باشـد  ر خدمات پرستاري كه وظيفه اصلي كـادر آمـوزش و درمـان مـي    موث

. از سوي ديگر توصيه مي گردد در ابتداي ورود به دانشگاه افراد فتدست يا

عالقمند به رشته پرستاري شناسايي شوند و به اين حرفه وارد گردنـد زيـرا   

عث پرستاران با انگيزش و نگرش بهتر به حرفه خود هستند كه مي توانند با

 ارتقاء حرفه پرستاري گردند.

 اني، دانشــجوينيعملكــرد بــال ،يحرفــه ا يخودپنــداركلمــات كليــدي: 

 يپرستار
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ارزيابي رضايتمندي فارغ التحصيالن از كيفيت آموزش 

پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي 

 يزد

 يداور نيمحمدحس ،بهاءلو ميمر ،رپرورمه رهوشنگيام ،*يرمحمديم ليجل ديس

 زدي يصدوق ديشه يپزشك علومدانشگاه 

jalilmirmohamadi2@yahoo.com 

به منظور دستيابي به كيفيت مطلوب درآموزش ابتدا بايد كيفيـت  مقدمه: 

آن ها ايجاد كرد. نظـر بـه    در را تغييرات الزمسپس  آموزش ها را ارزيابي و

اينكه توجه به نظرات دانـش آموختگـان در مراكـز آمـوزش پزشـكي بـراي       

حـائز اهميـت مـي باشـد، مـا در ايـن        آموزش ها بسيار بررسي كيفيت اين

 حيطه علوم پايـه و بـاليني،   مطالعه براي بررسي كيفيت آموزش پزشكي در

سال گذشته دانشـگاه علـوم پزشـكي     چهارديدگاه فارغ التحصيالن پزشكي 

 شهيد صدوقي يزد بررسي كرديم.
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 تحليلي و از نوع مقطعي   -مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي روش كار:

 4التحصـيالن پزشـكي   فارغ نمونه گيري به روش سرشماري و از مي باشد.

اي  ردآوري اطالعـات از طريـق پرسشـنامه   سال گذشته دانشگاه بود. روش گ

نفر از فارغ التحصيالن اين  183روايي و پايايي آن تأييد گرديد و از  بود كه

 پرسيده شد. 1391دانشگاه از طريق مصاحبه تلفني در سال 

در گروه هاي علوم پايه و باليني به ترتيب ميـانگين رضـايتمندي   يافته ها: 

و ميانگين رضايتمندي از نظـر اسـاتيد در    3/81و  3/86از كيفيت آموزش 

 بود. 3/98و  4/11ها  ر كالسحضور د

داري بـين   ه علوم پايه و باليني تفاوت معنـي از نظري آماري در بين دو گرو

) امــا از نظــر =P 237/0رضــايتمندي ازكيفيــت آمــوزش وجــود نداشــت (

ــ  ــاتيد درحض ــم اس ــايتمندي از نظ ــايتمندي از  رض ــا و رض ــالس ه ور درك

دو گـروه ديـده   ت معنـي داري بـين   گذاري اساتيد براي تدريس تفـاو  وقت

 .)>001/0P(شد

وضعيت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يـزد از نظـر    نتيجه گيري: بحث و

هـاي   شاز آموز التحصيالن مطلوب است و به طور كلي فارغ التحصيالن فارغ

 دوران علوم پايه راضي تر از آموزش هاي دوران باليني بودند.

 يني، رضايتمنديكيفيت آموزش پزشكي، علوم پايه، بالكلمات كليدي: 
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به تفكر انتقادي و پيشرفت  ليتما نيارتباط ب سهيمقا

و  ينيبال شيدوره پ يپزشك انيتحصيلي در دانشجو

 ينيبال

 گالره حاتم ،يفرحناز كشاورز ،ياحمد خشا ،*يسپاه دايو

 كرمانشاه يانشگاه علوم پزشكد

vidasep2002@yahoo.com 

تفكر انتقادي براي موفقيت در دنياي امروزي كه به سرعت  تواناييمقدمه: 

در حال پيشرفت است ضروري است. هدف از اجراي ايـن پـژوهش تعيـين    

ارتباط بين تمايل بـه تفكـر انتقـادي و پيشـرفت تحصـيلي در دانشـجويان       

 پيش باليني بود.پزشكي دوره باليني و 

همبستگي بـود. جامعـه آمـاري     -پژوهش حاضر از نوع توصيفيروش كار: 

كـه   دانشگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه بـود    دانشجويان پزشكي  شامل كليه

%، 5كران بـا سـطح خطـاي    وحجم نمونه آن بر اساس فرمول حجم نمونه ك

د اي انتخـاب و مـور   طبقـه  -نفر محاسبه گرديدكه به صورت تصـادفي  259

ايـايي  بررسي قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد تمايل به تفكـر انتقـادي بـا پ   

ــراي   8/0 ــه عنــوان پيشــرفت تحصــيلي ب و نمــرات كارنامــه دانشــجويان ب

 ها مورد استفاده قرار گرفت. آوري داده جمع

 2/1ها تمايل منفي و  درصد نمونه 9/47نتايج پژوهش نشان داد، يافته ها: 

تفكـر انتقـادي داشـتند. ميـانگين تمايـل بـه تفكـر        درصد تمايل مثبت به 

ــيش  ــع پ ــادي در مقط ــاليني  انتق ــاليني  08/209±24/26ب ــع ب و در مقط

دست آمد كه تفاوت معناداري در بين دو گروه وجـود  ه ب 15/28±07/214

نداشت. نتايج آزمون تنها تفاوت معناداري را در مولفـه كنجكـاوي در بـين    

 .نشان دادرا گروه پيش باليني و باليني 

 هاي  ت كه روشتوان گف ها، مي بر اساس اين يافتهنتيجه گيري:  بحث و

آموزش فعلي دانشگاه قادر به افزايش تمايل به تفكر انتقادي در دانشجويان 

هاي آموزش نوين و راهكارهاي يـادگيري   پزشكي نبوده و به كارگيري روش

 باشد. فعال الزم مي

دوره  ،ينيدوره بـال  ،يپزشـك  انيشـجو دان ،يتفكـر انتقـاد  كلمات كليدي: 

 ينيبال شيپ
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در  يواقع ماريو ب مارنمايهمزمان استفاده از ب ييروا

 يپزشك انيدانشجو يارتباط هاي مهارتسنجش 

محمد  ،يشاكر يمحمدتق، ينيمهناز ام ،يرزا منتظر ،*يمونقيميكر نيحس

 ياوري يمهر ،زاده يمژگان افخم ،ييخواجه دلو

 مشهد يپزشك علومدانشگاه 

karimih@mums.ac.ir 

ي نــوين ارزشــيابي هــا روشهــاي ارتبــاطي در  : ســنجش مهــارتمقدمــه

در حال حاضر در سـنجش   اي است. شكي داراي اهميت ويژهدانشجويان پز

ها اغلب بيمارنما به جاي بيمار واقعي به كار برده مـي شـود. در    اين مهارت

اين راستا مطالعه حاضر به منظور بررسي روايـي همزمـان بيمارنمـا يعنـي     

ارتباط بين نتايج آزمون با بيمارنما و بيمـار واقعـي و امكـان تعمـيم نتـايج      

از سنجش با بيمارنما و در محيط شـبيه سـازي شـده بـراي بيمـار      حاصل 

 واقعي و در بالين انجام شد.

نفر دانشجوي  32، در اين مطالعه كه از نوع همبستگي مي باشد روش كار:

كـارآموزي خـود را در بخـش داخلـي      90-91پزشكي كه در نيمسـال دوم  

وهش شـدند. در  گذراندند، به روش نمونه گيري مبتني بر هدف وارد پـژ  مي

اجــراي مطالعــه از طــرح متقــاطع اســتفاده گرديــد و دانشــجويان بــا روش 

تخصيص تصادفي در دو گروه مساوي و همگن قرار گرفتند. گروه اول ابتـدا  

با بيمار واقعي و سپس بـا بيمارنمـا وگـروه دوم بـالعكس سـنجش شـدند.       

چـك   سنجش مهارت هاي ارتباطي با استفاده از چك ليستي بـر گرفتـه از  

ليست مهارت هاي مصاحبه كالگري كمبـريج صـورت گرفـت. اطالعـات بـا      

و با استفاده از آمـار توصـيفي، همبسـتگي پيرسـون،      SPSSكمك نرم افزار 

 آزمون تي مستقل و زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

در مقايسه نمرات با بيمارنما و بيمار واقعـي در گـروه اول، گـروه    يافته ها: 

دانشجويان و در سنجش اول دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد. دوم، كل 

دو گـروه از نظـر آمـاري    تفـاوت   اما با اختالف بسيار جزيي در سنجش دوم

). بين نمرات كل دانشـجويان بـا بيمارنمـا و بيمـار     P= 064/0معنادار نشد (

 ).r=63/0واقعي همبستگي مثبت وجود داشت (

هاي ارتبـاطي هـر    نتايج نمي توان مهارتبا توجه به  نتيجه گيري: بحث و

دانشجو را در موقعيت شبيه سازي براي نحوه رفتـار او در موقعيـت واقعـي    

تعميم داده و چنين ادعا نمود كه بيمارنما در سنجش مهارت هاي ارتباطي 
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در نيـز  جانشين بيمار واقعي گردد. لذا بهتر است سنجش در بالين بيمار را 

 نظر قرار داد.دانشجويان پزشكي مدارتباطي  تعيين صالحيت

 يواقع ماريب مارنما،يهمزمان، ب ييسنجش، روا ،يارتباط هاي مهارت كلمات كليدي:

513 - 2A 

درس از  هاي در كالس يعوامل حواس پرت يبررس

مازندران  يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيد

1392 

 ناياميحسن ص ،*يگلبنديعل يكبر

 مازندران يپزشك علومدانشگاه 

k.golbandi@gmail.com 

هـاي درسـي سـبب حـواس پرتـي      عوامل بسيار زيادي در كـالس مقدمه: 

شود كه در نهايت سـبب يـادگيري نـاقص مطالـب از سـوي      دانشجويان مي

شود. براي مقابله با حواس پرتي و ايجـاد تمركـز حـواس ابتـدا     فراگيران مي

ناخت. هدف تحقيق مطالعه عوامل حواس پرتي پرتي را شد منشاء حواسباي

 است. 1392هاي درس از ديدگاه دانشجويان در سال  در كالس

مقطعـي اسـت. ابـزار گـردآوري      -توصـيفي اين تحقيـق از نـوع   روش كار: 

بـر اسـاس طيـف    محقـق سـاخته   اطالعات در اين تحقيـق، پرسشـنامه اي   

گويه عوامـل درونـي حـواس پرتـي شـامل       35شنامه اي با . پرسبودليكرت 

گويه عوامل بيرونـي   22(ويژگي هاي شخصيتي و عالقه مندي به رشته) و 

حواس پرتي شامل(عوامل محيطي، رفتارها و ويژگي هـاي اسـتاد و حـواس    

اي ليكـرت   گزينه 5پرتي هاي ايجاد شده توسط ساير دانشجويان) در طيف 

مخـالفم) كـه    ي ندارم، مخـالفم، وكـامالً  قم، موافق نظرمواف (كامالً با سطوح

 بوده است. 5تا  1مخالفم  ري آن از كامالً موافقم تا كامالًنمره گذا

. وزشي در اين پژوهش شركت داشـتند نفر در شش رشته آم139يافته ها: 

نفر  15 از رشته علوم آزمايشگاهي وكمترين تعداد) نفر 31( بيشترين تعداد

نفر، فنـاوري   25و ساير رشته ها، راديولوژي از رشته مدارك پزشكي بودند 

نفر در  22هوشبري  و نفر 23هر كدام با  اطالعات سالمت و فوريت پزشكي

 اين پژوهش شركت داشتند.

در بين عوامل دروني حواس پرتي، در بـين دانشـجويان مـرد و زن، عامـل     

ـ  «در اولويت اول و عامل » خواب آلودگي« ل خـودم و يـا   صداي زنـگ موباي

. در بـين عوامـل بيرونـي    شتدر اولويت آخر قرار دا» خ گويي به موبايلپاس

در اولويـت  » عدم آراسـتگي اسـتاد  «حواس پرتي در دانشجويان مرد، عامل 

اسـتفاده  «اول، در بين عوامل بيروني حواس پرتي در دانشجويان زن، عامل 

سـر و  «اول و عامـل   در اولويـت » پوشش و لباس نامتعارف همكالسـيان  از

رد براي دانشجويان مـ » اي محوطه(چمن زني، دريل، ساخت و ساز و...)صد

 .شتو زن در اولويت آخر قرار دا

با توجه به يافته هاي مطالعه و مشخص شـدن علـل   نتيجه گيري:  بحث و

جهت رفع عوامل حواس پرتي دانشجويان اقـدام   توان ميپرتي  اصلي حواس

 كرد.

ـ  ،يطيمح يحواس پرت ،يحواس پرتكلمات كليدي:  ـ  يحواس پرت  ،يدرون

 كالس درس، استاد، دانشجو
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دانش آموختگان رشته  يتمنديرضا زانيم يبررس

 ينياز آموزش دوران بال يپزشك

 يزاهد يقاض هيمهد ،يمروج رضايعل ديس ،يرضا رزاق ،*يمنصوره مومن هرو

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

mansoreheravi@yahoo.com 

اصلي دانشگاه تربيت نيروي انسـاني متخصـص مـورد نيـاز      رسالتمقدمه: 

زمينـه شـناخت    جهت انجام ايـن رسـالت بايـد در    ها دانشگاه جامعه است.

كوشـش   ش ونهايت اصالح آنها تال مشكالت، تدوين و اجراي برنامه ها و در

به منظور ارتقاي كيفيت آموزش بايد وضعيت موجود از  پيگير داشته باشند.

لذا ما بر آن شديم تا بـه بررسـي نظـرات     ديدگاه ذي نفعان مشخص گردد.

 دانش آموختگان در خصوص وضعيت آموزش در دوران باليني بپردازيم.

ر رشته دركليه افرادي كه د 1391اين مطالعه توصيفي در سال روش كار: 

فـارغ التحصـيل    1391ن تـا اسـفند   پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي كاشا

از طريـق تكميـل پرسشـنامه صـورت      ها دادهگردآوري  شدند انجام شد. مي

و  ي در زمينه مربوط به وضعيت آموزشسؤاالت پرسشنامه مشتمل بر .گرفت

ورود  پـس از  ها داده در مقطع استاجري و اينترني بود.ميزان رضايت از آن 

با استفاده از آمار توصيفي و بيان ميـانگين مـورد آنـاليز     SPSSبه نرم افزار 

 قرار گرفت.

 بيشترين ميـزان رضـايت از بخـش عفـوني و    در زمان كارآموزي يافته ها: 

در زمـان كـارورزي ميـانگين رضـايت از      بود. 6/3و 03/4اطفال با ميانگين 

هـا در زمـان   ضايت از بخشبود. ميزان ر 4/3و  92/3بخش عفوني و اطفال 

 كارآموزي كمي بيشتر از كارورزي بود.

اهميـت دادن بـه نظرسـنجي هـاي انجـام شـده از       نتيجه گيري:  بحث و

اعمال نظرات آنها در جهت رفع نقاط ضعف موجود و اسـتفاده   دانشجويان و

از مكانيسم هاي تشويق جهـت ايجـاد انگيـزه رقابـت در بـين گـروه هـاي        

 بهبود و ارتقاء كيفيت آموزش مفيد مي باشد.آموزشي به منظور 

كـارورزي، دانشـجويان    دانـش آموختگـان،   ،يتمنديرضـا كلمات كليدي: 

 پزشكي
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دانش آموختگان رشته  يتمنديرضا زانيم يبررس

 يوپاتولوژيزياز آموزش دوران ف يپزشك

 يرضا رزاق ،*يمنصوره مومن هرو

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

mansoreheravi@yahoo.com 

نظام آموزشي تشخيص كليه عناصـر   مداخله و ايجاد تغيير در برايمقدمه: 

مجموعه و تعيين جايگاه هر كـدام از ايـن عناصـر از اركـان اصـلي       موثر در

بـرا ي تشـخيص ايـن عناصـر دانـش آموختگـان نظـام         موفقيت مي باشد.

طول تحصيل همواره درگير امر آموزش بوده و نهايتاً خود را آموزشي كه در 
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ك كرده اند خوبي دره در عرصه عمل آزموده و نقاط قوت و ضعف خود را ب

ي آموزش ميتوانند منابع اطالعاتي بسيار بـا ارزشـي   يبه عنوان مشتريان نها

اين مطالعه بـه منظـور بررسـي     براي اصالح و ارتقاء كيفيت آموزش باشند.

 ن رضايت دانش آموختگان از آموزش دوران علوم پايه صورت گرفت.ميزا

كليـه افـرادي كـه در    روي  1391اين مطالعه توصيفي در سال روش كار: 

فـارغ   1391رشته پزشـكي در دانشـگاه علـوم پزشـكي كاشـان تـا اسـفند        

از طريق تكميل پرسشـنامه   ها دادهگردآوري  التحصيل مي شدند انجام شد.

ي در زمينه مربـوط بـه وضـعيت    سؤاالت نامه مشتمل برصورت گرفت پرسش

 SPSSپس از ورود به نرم افـزار   ها داده موزش در مقطع فيزيوپاتولوژي بود.آ

 با استفاده از آمار توصيفي و بيان ميانگين مورد آناليز قرار گرفت.

غدد  گوارش و ،1/4قلب دورهميانگين نمره رضايت دانشجويان از يافته ها: 

در  بـود.  2/3و هماتولوژي 4/3ريه و روماتولوژي و سميولوژي / ،5كليه ،9/3

ها را مي سنجيد شـامل   دورهكليه موارد مورد بررسي كه وضعيت آموزشي 

ـ منطبـق  ارائـه درس   كيفيت تدريس اساتيد، نظم در برگزاري كالس ها، ا ب

نحوه ارزشيابي و تناسب بـا روش   احترام به دانشجو، طرح درس و سرفصل،

 قلب كسب نمود. دورهاالترين نمره را تدريس ب

رضايتمندي از كـورس قلـب    يبا توجه به ميزان باالنتيجه گيري:  بحث و

 باعـث كـه   دورهنقاط قـوت ايـن    بايد ضمن تشويق مجريان و مدرسان آن،

ــاير     ــوده و در س ــف نم ــده كش ــجويان ش ــايتمندي دانش ــاي  دوره رض ه

 يفيت آنها بهره جست.فيزيوپاتولوژي از اين نكات مثبت براي ارتقاء ك

 يوپاتولوژيزيف دانش آموختگان، ،يتمنديرضاكلمات كليدي: 
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دانش آموختگان رشته  يتمنديرضا زانيم يبررس

 يدر دانشگاه علوم پزشك ليتحص تياز وضع يپزشك

 كاشان

 يمروج رضايعل ديس ،يرضا رزاق ،*يمنصوره مومن هرو

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

mansoreheravi@yahoo.com 

ـ مقدمه:  طـور دائـم   ه هر سازمان ارائه دهنده كاال و خدمات موظف است ب

نظر مشتريان را به عنوان بازخورد داشته باشـد تـا كاسـتي هـا مشـخص و      

ايـن مطالعـه بـه     ند.برنامه ها بر پايه آن، مسير رشد و بهينه شدن را طي ك

منظور دستيابي به نظرات مشتريان سيستم آموزشي دانشگاه علوم پزشـكي  

 كاشان در راستاي اين هدف مهم انجام گرديد.

دانـش آموختـه دانشـگاه علـوم      50اين مطالعـه توصـيفي روي   روش كار: 

از طريق تكميـل   ها دادهانجام شد. گردآوري  1391 پزشكي كاشان در سال

بخـش بـود: بخـش اول     2پرسشنامه مشتمل بـر   رت گرفت.صو پرسشنامه

بخـش دوم در قالـب    و وضـعيت تحصـيلي  و مربوط به ويژگي هاي فـردي  

ي از رضايت دانشجو از امكانات جانبي دانشگاه از قبيل سلف سرويس سؤاالت

بـا   SPSSپس از ورود به نرم افـزار   ها دادهتفريحي بود  و امكانات آموزشي و

 توصيفي مورد آناليز قرار گرفت.استفاده از آمار 

%) سابقه افتادن واحد درسي داشتند و هيچيـك  36نفر( 18تنها  يافته ها:

بررسي رضايت كلي دانش آموختگان از امكانات و  سابقه مشروطي نداشتند.

متغير رضايت از  15شرايط تحصيلي در دانشگاه علوم پزشكي كاشان شامل 

فـوق برنامـه، نحـوه     امكانات تفريحي و سلف دانشگاه و بيمارستان، پاويون،

برخورد پرسنل آموزش دانشكده پزشـكي و بيمارسـتان، امكانـات آموزشـي     

فنـĤوري  دانشكده و بيمارستان، عملكرد كتابخانـه دانشـكده و بيمارسـتان،    

و اينترنت دانشكده و بيمارستان و خوابگاه، اساتيد مشـاور در حـد   اطالعات 

(از حـداقل   18در كمترين حـد  ان رضايت ميز متوسط و نيمه مطلوب بود.

بين ايـن رضـايت كلـي بـا      ) بود.75(از حداكثر 52) و در بيشترين حد 15

سن، جنس، تاهل، سكونت، خوابگاهي بودن، سهميه قبولي، سـابقه افتـادن   

واحد درسي و سابقه مهماني در دانشگاه ديگر ارتباط آماري معناداري ديده 

 نشد. 

يت كلي دانش آموختگان از وضعيت و امكانـات  رضانتيجه گيري:  بحث و

تحصيلي نيمه مطلوب مي باشد و بايد جهت رفع مشـكالتي كـه موجبـاتي    

 اين عدم رضايتمندي كامل را فراهم آورده است همت گمارد.

 يرشته پزشك ،دانش آموختگان ،يتمنديرضاكلمات كليدي: 
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  يشجويان پرستاردان   ديدگاه   از   آموزشي   مشكالت   نييتب

 كيفي   مطالعه   شهر تهران: يك   پزشكي   علوم   يها دانشگاه 

 2يسيتقد نيمحمدحس ،1طاهره اشك تراب ،1*ينيحس منتيم

 تهران يدانشگاه علوم پزشك -2  يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه -1

m_hoseini@sbu.ac.ir 

  ويـژه    بـه    عمـوم    براي   آموزشي   نظام   هاي   نارسايي   و   مسائل   شناختمقدمه: 

  فوايـد    آموزشـي    برنامـه هـاي     كارشناسـان    و   طراحـان    اساتيد،   مديران،   براي 

مـي،  عل   هيـأت    دانشـجويان، اعضـاي     عـالي    آمـوزش    مشتريان   . دارد   بسياري 

مـورد توجـه      الزم است دانشجويان   آنها   بين   در   كه   هستند   جامعه   و   كاركنان

  توانـد  مـي    دانشگاه   آموزش در در مورد  ديدگاه آنان   بيشتري قرار گيرند زيرا

  ايناز    هدف    باشد. لذا   موثر   آموزش   كيفيت   ارتقاي   و   حفظ   و   انگيزش   ايجاد   در 

  يها دانشگاه   دانشجويان پرستاري   ديدگاه   از   آموزشي   مشكالت   تبيين   مطالعه 

  بود. شهر تهران   پزشكي   علوم 

صورت كيفي با رويكرد تحليل محتوا انجـام شـد.   ه ب   مطالعه   اينروش كار: 

تاري دانشـجوي پرسـ   20  و عميق بـا     يافته   ساختار   نيمه   مصاحبه فردي 23

ـ      صـورت  ه مقطع كارشناسي شهر تهران انجـام شـد. مشـاركت كننـدگان ب

به روش تحليل محتواي كيفي  ها دادهانتخاب شدند. تحليل  هدف  مبتني بر 

هـا   مـرور گرديـد و كـد    و سـازي   هـا ضـبط، پيـاده     ليه مصاحبهانجام شد. ك

ج ها در زير طبقات قرار گرفتند. سپس طبقات اسـتخرا  استخراج شدند و كد

و در درون مايه مشكالت آموزشي جاي گرفتنـد. صـحت و اسـتحكام     شده 

  گرفتند. در اين مطالعه مورد نظر قرار  ها داده

شامل: فشـردگي و عـدم      آموزشي از ديدگاه دانشجويان   مشكالتيافته ها: 

تناسب محتوا بـا تعـداد واحـد     درسي با مقطع تحصيلي، عدم    برنامه   تناسب
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  ارزشـيابي    نحـوه    اسـاتيد در كـالس درس و بـالين،      تـدريس نحـوه    درسي،

نامناسب بودن بستر فعاليت در محيط باليني بـراي يـادگيري،       دانشجويان، 

و توجه به نظرات دانشجويان  تحصيلي    مشاوره    فيزيكي، عدم   كمبود امكانات

ها و نداشتن    دانشكده   در   هاكالس   برگزاري   جهت   مناسب   ريزي   برنامه   عدم   و

  . هاي رفاهي بودبرنامه 

  از   آمـوزش    در   موجـود    مشـكالت    و   مسائل   شناسايينتيجه گيري:  بحث و

  بـه    موجب دستيابي   آنها   بهبود   يا   رفع   جهت   اقدام   و   دانشجويان   خود   ديدگاه 

  بـا    جامعـه    بـه    خدمات   ارائه   در   ماهر   افراد   بيتتر   نهايت   در   و   آموزشي   اهداف 

  رشـته پرسـتاري و     در   آموزش   اهميت   به   توجه   با   . گردد   مي   ارائه   باال   كيفيت 

ـ    نتايج   به   نظر   با   و   ها   مراقبت   كيفيت   بر   مقوله   اين   تاثير    نيـاز    آمـده    دسـت ه ب

بـراي     بيشـتري    هـاي فرصـت    دانشـجويان،    آموزشـي    هاي   برنامه   در   كه   است 

  فـراهم    مدرسـان    با   تعامل   ها و دانشجويان در برنامه ريزي استفاده از نظرات 

  بالين  در كالس و   تر   مناسب   آموزشي   هاي روش   از   استفاده   بين   اين   شود. در 

  را   هـا  فرصـت    ايـن    بتواند   كه   محور   مساله   و   محور  دانشجو   هايجمله روش   از 

     . گردد   مي   توصيه   آورد   فراهم 

  مطالعـه    ،يدانشجويان پرسـتار    ديدگاه   آموزشي،   مشكالت  كلمات كليدي:

 كيفي 
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دانشگاه علوم  انيدانشجو يليافت تحص زانيم يبررس

 ييو شناسا 1391-92 يليدر سال تحص نيقزو يپزشك

 مؤثر برآن ينديعوامل فرآ نيمهمتر

 ،شادكام يفاطمه نظر ،راد يعيفاطمه سم ،فر يرفعت محب ،*يزهرا قاسم

 يقهرمان رضايعل

  نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

z_ghasemy@yahoo.com 

 ن ــي آن است ليكــمهمترين عامل توسعه هركشور نظام آموزش مقدمه:

ارزيابي كيفيت آمـوزش از جملـه ضـروريات تعيـين اثربخشـي ايـن نظـام        

محسوب مي شود. يكي از معيارهاي تعيين كارآمدي فرآيند آموزش در هـر  

پيشرفت تحصـيلي دانشـجويان اسـت. ايـن      مركز آموزشي، تعيين وضعيت

مطالعه با هدف تعيين ميزان افت تحصيلي دانشـجويان بـه بررسـي عوامـل     

 فرآيندي مؤثر بر آن انجام پذيرفته است.

اين مطالعه مقطعي به روش توصيفي نخست با بررسـي پرونـده    روش كار:

انجـام پـذيرفت سـپس بـا      91-92هاي دانشجويان در دو نيمسال تحصيلي

تفاده از نظرات دانشجويان به تعيين مهمترين عوامل فرآينـدي مـؤثر بـر    اس

افت تحصيلي دانشجويان پرداخـت. معيـار افـت تحصـيلي در ايـن مطالعـه       

در نظر گرفته شد. اطالعات پرسشنامه اي كـه   14معدل پايان ترم كمتر از 

سؤاالت آن حاصل بحث گروهي جمعي از متخصصين آموزش پزشكي ايـن  

 ود، در نظرسنجي مورد استفاده قرار گرفت.دانشگاه ب

دانشـجو، يافتـه هـاي زيـر بـه       2407با بررسي پرونده تحصيلي يافته ها: 

 دست آمد:

 % كل دانشجويان دچار افت تحصيلي بودند.20 -1

%) و 32بيشــترين افــت تحصــيلي در دانشــجويان رشــته پزشــكي(  -2

 %) بود.30دانشجويان دندان پزشكي(

 افت تحصيلي از ديدگاه دانشجويان به ترتيب؛  مهمترين داليل  -3

محتواي آموزشي ارائه شده، كم رنگ بودن نقش اساتيد مشاور در طول ترم 

 تحصيلي و روش تدريس نامناسب برخي اساتيد شناسايي گرديد.

از آنجايي كه در اين مطالعـه ارتبـاط نزديكـي بـين      نتيجه گيري: بحث و

ويان به دست آمد، برنامه آموزشي، محتواي آموزشي و افت تحصيلي دانشج

ـ  طـور مسـتمر توسـط اسـاتيد     ه سرفصل دروس و محتواي آن مي بايست ب

همچنـين نحـوه ارائـه مطالـب بـا بكـارگيري       و مورد بـازنگري قـرار گيـرد    

ي تدريس دانشجو محور و تكنيك هاي متعدد يادگيري مبتنـي بـر   ها روش

 كارتيمي ارتقا يابد.

برنامـه   يآمـوزش، بـازنگر   ينـد يعوامل فرآ ،يليافت تحص كلمات كليدي:

 يآموزش
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در درس  سيتدر يقيروش تلف يريبكارگ ريتاث يبررس

 انيدانشجو يمند تيبر دانش و رضا ماريآموزش ب

 يپرستار يكارشناس

 انياثونديهرزاد غدكتر ش ،ورنرجس محمدپ ،*اشقلي فراهانيدكتر منصوره 

 تهران يپزشك علومدانشگاه 

m_negar110@yahoo.com 

عليـرغم اهميـت نقـش پرسـتاران در امـر آمـوزش بيمـار، نتـايج         مقدمه: 

مطالعات نمايانگر نقصان ارائه موثر اين برنامه توسط آنان است. يكي از مهم 

ه عـدم آمـادگي پرسـتاران در طـي     ترين داليل نقصان ارائه موثر اين برنامـ 

دهـد كـه   دوران تحصيل شناخته شده اسـت. نتـايج تحقيقـات نشـان مـي     

پــرورش و تقويــت ســه حيطــه هــاي تلفيقــي تــدريس در بكــارگيري روش

هـاي واقعـي نقـش    يادگيري در ارائه موفق برنامه آموزش بيمـار در عرصـه  

س تلفيقـي و  هدف از اين مطالعه مقايسه تـاثير دو روش تـدري   مهمي دارد.

متداول بر دانش و رضايت مندي دانشجويان كارشناسي پرستاري در درس 

 آموزش بيمار در دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

نفـر از دانشـجويان كارشناسـي     145دراين مطالعه نيمه تجربي  روش كار:

پرستاري كه درس آموزش بيمار را داشتند به روش تصـادفي بـه دو گـروه    

تقسيم گرديدند. در گـروه كنتـرل روش رايـج تـدريس در      آزمون و كنترل

دانشكده( سخنراني و ارائه شفاهي برنامه آموزش بيمار توسط دانشـجويان)  

هـاي  كار رفته و در گروه آزمون عـالوه بـر روش رايـج، تلفيقـي از روش    ه ب

تلفيقي تدريس (نوشتن سنايور، ايفاي نقش، شبيه سازي، ساختن فـيلم در  

سي فـيلم  نقد و برر يمار و ارائه فيلم در كالس درس و نهايتاًزمينه آموزش ب

 ها دادهگردآوري ست. جهت كار رفته اه ) نيز بتوسط دانشجويان و پژوهشگر

سـوال   21ز آزمـون محقـق سـاخته چهـار جـوابي كـه از       در زمينه دانش ا

نشجويان از روش تـدريس  دارضايت مندي تشكيل شده بود و براي بررسي 
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سوال محقق ساخته تشكيل شده بود  29اي كه از از پرسشنامهكار رفته ه ب

هاي مناسب مورد تاييد قـرار  روايي و پايايي ابزارها با آزموناستفاده گرديد. 

 گرفته بود.

و ميـزان  يافتـه هـاي ايـن مطالعـه نشـان داد كـه نمـره دانـش         يافته ها: 

مـاري  نسبت به گروه كنترل تفـاوت معنـاداري آ  مندي گروه آزمون  رضايت

 .داشته است

هـاي تلفيقـي تـدريس در درس    كـارگيري روش بنتيجه گيـري:   بحث و

آموزش بيمار دانشجويان را براي ارائه موثر برنامه آموزش بيمار با توجـه بـه   

 كند.اي واقعي بالين ياري ميهسه حيطه يادگيري در عرصه

و  مـار يآمـوزش ب  ،يمنـد  تي، دانـش، رضـا  سيروش تـدر كلمات كليدي: 

 يپرستار انيودانشج

2004 – 2A 

ي علوم پزشكي ها دانشگاهرضايت اعضاء هيئت عملي 

 ديشه يآموزش جشنوارهكشور در خصوص برگزاري 

 گذشته دوره شش يط يمطهر

  ،2*نيمت يكرم بهزاد ،2بندپي محسني انوشيروان ،1ينيحس اهللا نصر ديس

 3انيليجل فرزاد ،5جهيعلو ييرزايم يمهد ،4حسيني علي سيد

  دانشـگاه  -2وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـكي  معاونت آموزشي -1

 -4كرمانشـاه  دانشگاه علـوم پزشـكي   -3علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

 تهران دانشگاه تربيت مدرس -5تهران توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه

bkm_1344@kums.ac.ir 

پزشكي آموزش  تيفيك ءارتقا يكي از راهكارهاي پيشنهادي جهتمقدمه: 

است. جشنواره آموزشي شهيد مطهري بوده برگزاري در جمهوري اسالمي 

، يعرصه آموزش پزشك عاالنف ميو تكر ليجشنواره به منظور تجلاين 

و  يكشور ي،مطلوب دانشگاه يآموزش يندهايفرآ يو معرف يشناسائ

شروع به  1387از سال  ديجد يندهايفرآ ي، ابداع و معرفينوآور نيهمچن

و اهميت با توجه به برگزاري شش سال متمادي جشنواره فعاليت نمود. 

اري جشنواره بررسي رضايتمندي اعضاء هيئت علمي در خصوص روند برگز

به عنوان شركت كنندگان و برگزاركنندگان اصلي آن، لذا مطالعه حاضر از 

 يعمل ئتيه اعضاء سوي دفتر دبيرخانه جشنواره با هدف تعيين رضايت

 يآموزش جشنواره يبرگزار خصوص در كشور يپزشك علوم يها دانشگاه

 انجام گرفت. 1392در سال  گذشته دوره شش يط يمطهر ديشه

نفر از  473به صورت توصيفي مقطعي در ميان اين مطالعه  :ركاروش 

اعضاء هيئت علمي شامل معاونان و مديران آموزشي، مديران و اعضاء 

هيئت علمي مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، اعضاء كميته علمي و 

 42اعضاء هيئت علمي شركت كنندگان در جشنواره شهيد مطهري از 

اطالعات  يابزار جمع آورر كل كشور انجام گرفت. دانشگاه علوم پزشكي د

ي و رضايتمندي محقق ساخته و خود ايفا در خصوص ا نهيزمدو پرسشنامه 

روند برگزاري جشنواره بود كه توسط شركت كنندگان طي دو ماه تكميل 

با استفاده از آمار  SPSS-20پس از ورود به نرم افزار  ها دادهگرديد. 

مورد تجزيه و تحليل قرار  05/0طح معناداري توصيفي و تحليلي در س

 گرفتند.

درصد) معاون  3/6نفر ( 30از ميان كليه شركت كنندگان : ها افتهي

درصد) مدير مركز مطالعات و توسعه  6/7نفر ( 36، دانشگاهآموزشي 

نفر  29ي، دانشگاه تهيكمدرصد) عضو  2/56نفر ( 226آموزش پزشكي، 

 در حضور سابقهدرصد)  5/27نفر ( 343 ي،كشور تهيكمعضو  درصد) 1/6(

 يكشور برتر نديفرآ ديتول دردرصد)  8/55نفر ( 264داشتند و  جشنواره

درصد از حداكثر امتياز قابل  3/73داشتند. شركت كنندگان  مشاركت

رضايتمندي را دريافت كردند و از رضايت خوبي برخودار  طهيحاكتساب در 

 رخانهيدب عملكرد نحوه«بارت بودند. از ميان عبارت مورد پرسش ع

 باالترين امتياز را كسب كرد. »جشنواره

با توجه به اهميت ارتقاء رضايت شركت كنندگان در نتيجه گيري: بحث و 

، در شناسايي شود يمبرگزاري و دستيابي به نتايج بهتر جشنواره پيشنهاد 

 يرداو نحوهعلل نقاط ضعف و تاكيد بر نقاط قوت اصلي به ترتيب شامل؛ 

، جشنواره رخانهيدب عملكرد نحوهي و كشور سطح در داتيتول و نديفرآ

 ي متمركزتري انجام گيرد.ها پژوهش

رضـايت، نگـرش، جشـنواره آموزشـي شـهيد مطهـري،       كليـدي:   كلمات

 ارزشيابي، اعضاء هيئت علمي
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 هيعلوم پا انيدانشجو يريادگيعوامل موثر بر يبررس

در سال  زيتبر يپزشك دانشگاه علوم يرشته پزشك

1391 

 نهياكرم اشب ،يمجتبائ اليسه ،يواحد ريام ،*يژاله روحان

 زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

zhalehrouhani@gmail.com 

ويت بندي اين عوامل شناسايي عوامل مؤثر بر يادگيري دانشجو، اولمقدمه: 

مـي توانـد زمينـه بهبـود     نها در جهت تقويت يـادگيري  و هم سو ساختن آ

فرآيند يادگيري را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامـل مـؤثر   

بر يادگيري موثر از ديـدگاه دانشـجويان دانشـكده پزشـكي دانشـگاه علـوم       

 به انجام رسيد.1391پزشكي تبريز در سال 

نفـر از دانشـجويان    200ر اين مطالعه توصيفي تحليلي، تعداد دروش كار: 

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مقطع علـوم پايـه بـا روش    

يـك   هـا گرديـد. ابـزار گـردآوري داده   نمونه گيري تصادفي سـاده انتخـاب   

 كـه روايـي و   اي بـود سوال پـنج گزينـه   23پرسشنامه محق ساخته شامل 

و نيـز بـا اسـتفاده از نـرم افـزار تحليـل        ر متخصصين تاييدپايايي آن با نظ

 .گرديد

معيار مورد بررسي از اولويت بندي معيارها توسـط   23از مجموع  يافته ها:

 مـورد فراوانـي و   106 با "شيوه بيان استاد"دانشجويان نشان داد كه مؤلفه 

هـا و  بـا بـاالترين اولويـت     مورد فراواني 103 درس با تسلط علمي استاد بر

 10برنامه زمـاني نامناسـب بـا     و مورد فراواني 6حجم كتاب هاي درسي با 
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داراي كمترين اولويت به عنوان عوامـل مـوثر بـر يـادگيري از      مورد فراواني

 دانشجويان بودند. ديدگاه

مؤلفه شيوه بيـان اسـتاد و انتقـال شـفاف و واضـح       نتيجه گيري: بحث و

بيشـترين اهميـت از ديـدگاه     مطالب درسي و تسـلط علمـي اسـتاد داراي   

دانشجويان مورد مطالعه بود و در اولويت اول قرار گرفت. اين نتيجه حـاكي  

از اهميت قابل مالحظه فن بيان و شيوه انتقال مفاهيم و تسلط علمي استاد 

و نقش آن در ميزان يادگيري دانشجويان بوده است و اين موضوع نيازمنـد  

 .يار مهم مي باشدتوجه بيشتر اساتيد به اين دو مع

 ، استادهيعلوم پا انيدانشجو ،يريادگي كلمات كليدي:
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 يمردم نگار مردم قرق استان گلستان: انهيطب عام

 يباريجو اليل ،اكرم ثناگو ،*ياعظم محمد

 گلستان يعلوم پزشك دانشگاه

azammohamadi2015@yahoo.com 

مراقبتي و بهداشتي مردم منفك از باورهـا و اعتقـادات و    رفتارهايمقدمه: 

آئين و رسوم آنها نمي باشد از اين رو ضروري است تا اين اطالعات را ثبـت  

منطقه اي بكر و خالص از نظر سكونت مـردم   "قرق"وضبط نمود. روستاي 

اي خـانگي بـراي بيمـاري    هدف از اين مقاله بررسي باورها و درمان ه است.

  استان گلستان است. "قرق "در بين مردم روستاي 

به عنوان بخشي از پژوهش وسيع تري  1392اين مقاله در سال روش كار: 

بـه   و ستنجام شده اا "قرق"ان هاي عاميانه در بين مردم در خصوص درم

را بيمـاران  گزارش تجربيات افرادي مي پردازد كه با درمـان هـاي خـانگي    

مصاحبه هاي باز با مردم روستا بـه   ها دادهمداوا نموده اند. براي جمع آوري 

عمل آمد. بعد از اخذ رضايت كتبي مصاحبه ها دست نويس و كدگـذاري و  

در مـورد بـاور و عقايـد و رفتـار آنهـا در مـورد        سؤاالتطبقه بندي شدند. 

رد بررسي قرار ها بوده است. دليل و چرايي استفاده از اين رفتارها موبيماري

 گرفت.

شتر كليه را مـي شـويد و بـراي     مردم قرق معتقدند كه گياه خاريافته ها: 

هاضـمه، زردي را   ءگياه بومادران بـراي سـو   درمان سنگ كليه كاربرد دارد.

خـوردن ادرار شـتر را بـراي     ناشي از خوردن گوشت نشسته مي دانسـتند. 

بودند كه فرد مي بايست  تنگي نفس، عفونت لثه و لق شدن دندان را معتقد

دهـانش عـوض   از خواب دهانش را چند لحظه باز نگه دارد هواي  صبح بعد

بار دور طـاول را بـا    6بله مرغان آبراي درمان  يد.آمي شود و كرم بيرون مي

انگشت اشاره چرخانده و بار هفتم دانه را فشار مي دادند. درمان گـوش درد  

ن در گوش، براي سردرد بـه بيمـار   آن با مخلوط پنير كهنه با شير و چكاند

ب زياد بنوشد. اگر زن حامله تو ماه چهارم روي شكمش آمي كردند  توصيه

 و رو به قبله وايسته آيه الكرسي بخواند فرزندش پسر ميشـود.  دست بگذارد

 ماهگي روح بچه زنده ميشود.ر چون معتقدند در چها

طـوالني در زمينـه    طب خانگي در ايران با پيشـينه نتيجه گيري:  بحث و

پيشگيري و درمان بيماري ها مي توانـد بسـياري از مشـكالت بهداشـتي و     

پزشكي را حل نمايد. از اين رو شناسايي پزشكي عاميانه قبل از محو شـدن  

كامل آن در كشور توصيه مي شود. بسياري از باورها و درمان هاي خـانگي  

ا را در سيسـتم نـوين   مفيد و يا بي ضرر مي باشد از اين رو مـي تـوان آنهـ   

بهداشتي وارد نمود و به نحو شايسته اي به منظور ارائه خـدمات بهداشـتي   

 درماني مبتني بر فرهنگ استفاده نمود.

 يقرق، مردم نگار ي، روستاانهيطب عامكلمات كليدي: 
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آموزشي پزشكي مبتني بر شواهد بر  هاي هتاثير دور

 تخصصي ارانيدست ينيبال ماتيتصم

محبوبه  ،علي مهبودي ،محمد مهدي ثاقب ،جواد كجوري ،*هرا كريميانز

 محمدرضا دهقاني ،ميترا اميني ،صابر

 كي شيرازدانشگاه علوم پزش

z_karimian_z@yahoo.com 

مطالعات نشان داده است فرايند تصميم گيري در پزشكي عالوه بر مقدمه: 

اصول علمي تا حد زيادي از تجارب و ذهنيت فـردي، الگوهـاي قبلـي و يـا     

هايي كه بر حسب عادت متداول شده است تاثير مي پـذيرد. پزشـكي   روش

مي كند تفكـر علمـي، نقادانـه و    مبتني بر شواهد رويكردي است كه تالش 

نظام مند را در پزشكان تقويت نموده و زمينـه تصـميمات بهينـه را فـراهم     

هـاي  آورد. تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آموزش دوره

 گيري هاي باليني تاثير گذار است.مبتني بر شواهد تا چه حد بر تصميم

دستيار بـاليني   62جربي و بر رويتحقيق حاضر به روش نيمه تروش كار: 

انجام شد. ابـزار تحقيـق، پرسشـنامه محقـق سـاخته       1391ورودي مهرماه 

مدل تصميم گيري طراحي و به صورت پـيش آزمـون و پـس     4مشتمل بر 

آزمون ديدگاه دستياران سـنجش شـد. بـراي تعيـين روايـي پرسشـنامه از       

پايـايي آن بـا    ديدگاه متخصصين باليني و آموزش پزشكي اسـتفاده شـد و  

% تعيين شد. نتـايج بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      93استفاده از آلفاي كرونباخ 

SPSS 17 .و آزمون تي زوجي تحليل گرديد 

برگزاري دوره پزشكي مبتني بر شواهد به طـور معنـي داري بـر    يافته ها: 

هاي تصميم گيري باليني دستياران موثر بود. شيوه مبتني بر قوانين و شيوه

قبـل از برگـزاري    ،هاي رفرنس و نيز الگوگيري از روتين هـاي بخـش  بكتا

هـا و رويكـرد مبتنـي بـر شـواهد      بيشترين ترجيح در تصميم گيـري  ،دوره

اما بعد از برگزاري دوره، شيوه مبتني بر شـواهد   .كمترين ميانگين را داشت

هاي فـردي و  برداشت به طور معني داري بيشتر و شيوه مبتني بر تجارب و

 يز الگوگيري از روتين هاي بخش ميانگين كمتري را نشان داد.ن

براي توسعه رويكرد پزشكي مبتني بـر شـواهد الزم   نتيجه گيري:  بحث و

برنامه هاي آموزشي به طور مستمر و هدفمند ادامه يابند و عـالوه بـر    است
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هاي اطالعات هاي تجهيزاتي نظير اينترنت، دسترسي به پايگاهآن زيرساخت

 ها توسعه بيشتري يابد.ي علمي و راهنماهاي باليني در بخشها دهداو 

 دانشجو، هسته هاي تخصصي، رشته پزشكيكلمات كليدي: 
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 تيو هدا يينسبت به راهنما انينگرش دانشجو

 1391جهرم در سال  يدر دانشگاه علوم پزشك يليتحص

 يرچمفاطمه پ ،*مناقب لياسماع ديس

 جهرمدانشگاه علوم پزشكي 

esmanagheb@yahoo.com 

راهنمايي و مشاوره تحصيلي، ضمن آمـوزش شـيوه هـاي تصـميم      مقدمه:

گيري درست و نحوه مواجهه با رويدادهاي زندگي، به گسترش بينش، حـل  

تعارض هاي دروني و رشد روابط سازنده با ديگران مي انجامـد و در نهايـت   

موجب بازدهي و كارآمدي بيشتر نظام آموزشي و كاهش افت تحصيلي مـي  

گردد. اين مطالعه به منظور بررسي نگرش دانشجويان نسبت به راهنمايي و 

 هدايت تحصيلي در دانشگاه علوم پزشكي جهرم انجام گرفت.

در  1391اين يك مطالعه توصـيفي مقطعـي بـود كـه در سـال       روش كار:

جهرم انجام شد. جامعه پژوهش دانشجويان پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي 

نفـر محاسـبه    160پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جهرم بود. حجم نمونـه  

دانشـجوي   90گرديد و نمونه گيري به روش طبقه بنـدي تصـادفي شـامل    

دانشجوي پرستاري بـود. ابـزار پـژوهش، پرسشـنامه محقـق       70پزشكي و 

) بـود. بخـش اول پرسشـنامه    7/0كرونبـاخ  ضريب آلفا با ساخته روا و پايا (

ود كه حـداقل نمـره از   سؤال ب 17اطالعات دموگرافيك و بخش دوم شامل 

% حداكثر نمـره  50بود. چنانچه ميانگين نمره از  85حداكثر و  17سؤاالت 

برابر يا بيشتر شود، نگرش مثبت ارزيابي مـي شـد. پرسشـنامه هـا توسـط      

ده شد و پـس از تكميـل از آنهـا پـس     همكار طرح به دانشجويان تحويل دا

توصيفي مورد  هايآمار باشد و  SPSS 14 گرفته شد. اطالعات وارد نرم افزار

 آناليز قرار گرفت.

ميانگين و انحراف معيار نمره كل نگرش دانشـجويان نسـبت بـه     يافته ها:

بود. به تفكيك رشـته تحصـيلي    19/59±59/6هدايت و راهنمايي تحصيلي

و نمـره نگـرش دانشـجويان     6/58±53/6جويان پزشـكي  نمره نگرش دانشـ 

 بود. 9/59± 66/6پرستاري

بر اسـاس ايـن مطالعـه دانشـجويان نگـرش مثبـت        نتيجه گيري: بحث و

نسبت به راهنمايي و هدايت تحصيلي دارند و اين نقطـه قـوت بـراي ارايـه     

برنامه هاي مشاوره و راهنمايي تحصيلي در سطح دانشگاه مي توانـد باشـد.   

توجه به نگرش مثبت دانشجويان، پيش بيني مي شود در صـورت وجـود    با

، دانشـجويان از  ها دانشگاهساز و كار مناسب راهنمايي و هدايت تحصيلي در 

 برنامه هاي فوق استقبال كنند.

 ،يليتحصـ  تياسـتاد راهنمـا، هـدا    ،يليتحصـ  ييراهنمـا كلمات كليدي: 

 مشاوره، نگرش
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 و يددهاي ندياثربخش بر فرا يا وهيش يمشاركت سيدرت

 بحران در يپرستار هاي ت مراقب يريادگي

 محمد علي يزداني پور ،آسيه صديقي ،*ساقي مويوي

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن

saghi_m80@yahoo.com 

وص مشـاركت فراگيـران در امـر    ازجمله راهكارهاي مـوثر در خصـ  مقدمه: 

 ي تعـاملي اسـت. كـه درآن فراگيـر    هـا  روشيادگيري استفاده از  ياددهي و

عهده دارد. طي اين فرايندكه از ه نقش فعال و استاد نقش راهنما را ب ايفاگر

دنيـاي واقعـي و    بـا  نمودن فراگيران و مواجهه مـوثر، آنـان را   طريق درگير

بـا  اني آماده مي نمايـد. مطالعـه حاضـر    شرايط بحر حرفه شان در مرتبط با

 فراينـد يـاددهي و   تعيين تاثير مشاركت دانشـجويان پرسـتاري بـر   "هدف 

 انجام شد . "يادگيري درس پرستاري در بحران

زمايي باليني از نـوع نيمـه تجربـي    آاين مطالعه يك پژوهش كارروش كار: 

ام شماري در روش تم استفاده از آوري اطالعات باجمع نمونه گيري و است.

 )كارشناسـي پيوسـته  دانشجوي پرسـتاري مقطـع    49ها(رابطه با كل نمونه

بـه   توجـه  با طور تصادفي وه طي دو نيمسال تحصيلي انجام شد. نمونه ها ب

ـ  "دانشـجوي ورودي نيمسـال اول   33(زمان ورودشان به آموزش عـالي   ه ب

ـ  "دانشـجوي ورودي نيمسـال دوم   26" آزمـون و  /عنوان گروه مداخلـه  ه ب

تحقـق   انتخـاب شـدند. بـه منظـور بررسـي و      )شـاهد  عنوان گروه كنترل/

تـرم اول تـا    5معـدل   و جـنس ، نظر سن همساني دو گروه مورد مطالعه از

. دراين مطالعه اجراي برنامـه آمـوزش درس   بررسي قرار گرفتند پنجم مورد

ـ     بحران بر پرستاري در ه اساس طرح درس تدوين شـده توسـط مدرسـين ب

 پرسـش و  ارايـه فـيلم و   ،روش تركيبي(سخنراني استفاده از بان طور همسا

طرح درس تنظيمـي   در عنوان مداخلهه دو گروه اجرا شد. ب پاسخ) براي هر

قالـب تكـاليف محولـه ارايـه      گروه آزمون، مقرر گرديد تك تك فراگيران در

اسـاس عالقـه    بـر  "پرستاري در بحران "يك مورد مرتبط با سرفصل درس

 كنـار ارزشـيابي پايـاني بـا     در جلسه پاياني ارايه نمايند، 2-3ي انتخاب و ط

گزينه اي يكسان، نظر خواهي كلي از فراگيران نيز  چهار سؤاالتاستفاده از 

استفاده از ابزاري يكسان  دو گروه كه با انجام شد. نتايج ارزشيابي پاياني هر

ون هـاي تـك   اسـتفاده از آزمـ   ثبت و با SPSS16انجام شده بود؛ در برنامه 

آزمــون تــي مســتقل و كــاي دو، آزمــون ، Kolmogrov Smirnivنمونــه اي

 تحليل قرار گرفت. شاخص هاي آماري مناسب مورد تجزيه و

 اساس آزمون تي تسـت مسـتقل تفـاوت معنـي دار آمـاري در      بريافته ها: 

كـه بـراي مقايسـه شـاخص      هاي ميانگين و انحراف معيـار شاخص رابطه با

حاسبه گرديد مشاهده شد كه با توجه به ميـانگين نمـرات   نمرات دو گروه م

باالتر در گروه مورد مي توان اين يافته را ناشي از مداخله در شيوه تـدريس  
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 كـاي دو مبناي آزمـون   گروه نسبت به متغير سن بر تلقي كرد. همگوني دو

 تاييد شد. 

نظر خواهي از نمونه هـاي گـروه مداخلـه بـا      درخصوص سنجش رضايت و

 عنوان نقطه برش، نتايج بيانگر رضايت اكثريت نمونه ها  ه خاب ميانگين بانت

 .اددهي و يادگيري بوديند آيفر درصد) از شيوه مشاركتي در 2/63(

نظـر ميرسـد بهـره    ه دست آمده به اساس نتايج ب برنتيجه گيري:  بحث و

 ،وه تـدريس مشـاركتي  ي نوين تدريس نظير استفاده از شيها روش گيري از

اساس سناريوهاي مبتني بر آنچه كه تـاكنون   ين ارائه/معرفي بيمار برهمچن

 استاد محور/ سخنراني محض رواج دارد الزامي است. به روش كامالً

 مراقـب در ، يريادگيـ  و ياددهي ندي، فرايمشاركت سيتدركلمات كليدي: 

 بحران
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عوامل مؤثر بر تمركز در كالس از ديدگاه دانشجويان 

 1392سال  در بديم يپرستار دانشكده

 ينجمه زندگان ،ديآفر رضاديسع ،يدريمحمدرضا ح ،*بهناز انجذاب

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

enjezabbehnaz@yahoo.com 

رواني اطـالق   تمركز حواس امري اكتسابي است و به حالتي ذهنيمقدمه: 

مي شود كه در آن تمام قواي حسى و فكـرى انسـان روى موضـوع خاصـى     

متمركز ميشود. تمركز حـواس در فراگيـري مباحـث درسـي در كـالس از      

ضروريات قطعى يادگيري و آموزش و تضمين كننده امر يـادگيرى و انجـام   

صحيح كارها بوده و موجب پيشرفت تحصيلي مي شود. لذا شناسايي عوامل 

وثر بر تمركز در كالس مي تواند به برنامه ريزان آموزشي در جهت بهبـود  م

 كارايي كالس هاي درسي كمك كننده باشد.

بـين   1392-93اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال تحصـيلي   روش كار:

انجـام شـد، پرسشـنامه    نفر) 77(دانشجويان دانشكده پرسـتاري ميبـد   كليه

يـي و پايـايي   رواديگري  در مطالعهقبالً  بود كه ايمورد استفاده، پرسشنامه

بود و حاوي مشخصات دموگرافيك و عوامـل مـرتبط بـا    ارزيابي شده آن را 

بـا   ها دادهبود. مقياس پنج گزينه اي ليكرت  تمركز از ديدگاه دانشجويان، با

 استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.

حيطه عوامل مربـوط بـه اسـتاد گزينـه      از ديدگاه دانشجويان در يافته ها:

، در حيطـه   36/3 ± 78/0گين بـا ميـان   "برخورد مناسب استاد با دانشجو"

با ميـانگين   "عالقمندي به موضوع درسي "عوامل مربوط به دانشجو گزينه 

بـا ميـانگين    "زمان ارائـه درس " و در حيطه عوامل محيطي 44/3 ± 83/0

ير گذار بر تمركز دانشجويان در كالس از مهمترين عوامل تاث 25/3 ± 02/1

را بهتـرين زمـان    8-10اعت % دانشجويان سـ  7/54كه طوريه درس بود. ب

 برگزاري كالس مي دانستند.

با توجه به اينكه تمركز حواس امري است كـه قابـل    نتيجه گيري: بحث و

تغيير مي باشد لذا مي توان با تغيير عوامل مرتبط به آن از جمله بكارگيري 

ه ايجاد شرايط مطلـوب  بمناسب آموزشي توسط اساتيد و كمك يوه هاي ش

فردي و محيطي براي دانشجويان گام هاي موثري در جهت بهبـود تمركـز   

 .دانشجويان در كالس برداشت

 آموزشي طياستاد، دانشجو، مح ،يريادگيتمركز،  كلمات كليدي:

 

794 - 2A 

 انيجوو عملكرد دانش يبر آگاه ميقرآن كر اتيآ ريتاث

از منكر در  يامر به معروف و نه ضهينسبت به فر يپزشك

 از ديدگاه خود دانشجويان يجامعه دانشگاه

 يدرياكرم ح

 قم يدانشگاه علوم پزشك

heidari@muq.ac.ir 

 جامعـه در  سرنوشـت انسـان و   انسان موجودي اجتمـاعي اسـت و  مقدمه: 

بـه معـروف و    اهميت امر ايات زيادي بررو يكديگر تاثيرگذار هستند. آيات و

خصوص اين واجـب فرامـوش شـده مطالعـات      منكر داللت دارد. در نهي از

ميداني چنداني صورت نگرفته است. هدف اين تحقيق تعيـين تـاثير آيـات    

بـه   آگاهي و عملكرد دانشجويان پزشكي نسبت به فريضه امـر  قرآن كريم بر

همچنـين بررسـي نظـرات     اهي ومنكـر در جامعـه دانشـگ    معروف و نهي از

منكر در جامعه  به معروف و نهي از خصوص ابعاد مختلف امر دانشجويان در

 دانشگاهي بود.

دانشـجوي پزشـكي تـرم پـنجم كـه       40دراين تحقيق توصيفي روش كار: 

هر جلسـه يـك    انتخاب نموده بودند، شركت كردند. در را 3واحد بهداشت 

شـد و توسـط دانشـجويان    يش داده مـي آيه مرتبط به همراه ترجمه آن نما

شد. ابزار گردآوري شت بيان ميدا گرديد و اگر نكته خاصي وجودقرائت مي

آگاهي و عملكـرد   بررسي تاثير قرآن بر اي بود كه عالوه برها پرسشنامهداده

 تـرويج امـر   هاي مختلف برمورد تاثير فعاليت در دانشجويان، نظرات آنان را

تـا   1دهي از صورت نمرهه منكر در جامعه دانشگاهي (ب به معروف و نهي از

بـه معـروف و    ف دانشگاه درمورد ترويج امـر هاي مختل)، ميزان تاثير رده10

) و همچنـين موانـع اجـراي ايـن     5تا  1دهي از صورت نمرهه نهي ازمنكر (ب

ها با اسـتفاده از  داد. دادهصورت تشريحي) مورد سنجش قرار ميه فريضه (ب

 آناليز شد. SPSS 18برنامه 

%) از دانشـجويان بيـان نمودنـد كـه نمـايش ايـن       90نفـر (  36 يافته هـا: 

اساليدها برآگاهي آنان در مورد فريضه امربه معـروف و نهـي ازمنكـر تـاثير     

اعــالم كردنــد نمــايش % از دانشــجويان 2/46داشــته اســت. در حــالي كــه 

هـاي   د تـاثير فعاليـت  . در موراساليدها بر عملكرد آنها هم تاثير داشته است

ـ  منكر، موثرترين فعاليت به معروف و نهي از مختلف بر ترويج امر نظـر  ه ها ب

انجام تبليغات در مورد اهميـت ايـن فريضـه    از ترتيب عبارت ه دانشجويان ب

هـاي   هاي سـايبري، برگـزاري كرسـي    ها و محيط در سطح دانشگاه و رسانه

گونه عمل كـردن بـه   براي چآزادانديشي دراين زمينه و الگو مشخص كردن 

به معروف و نهي  . در مورد تاثير افراد مختلف در ترويج امربودند اين فريضه

ترتيـب اسـاتيد،   ه منكر بيشترين تاثير در مورد اعضاي خانواده و سپس ب از

دانشجويان، پرسنل امور فرهنگي و كارمندان بيان گرديـد. در مـورد موانـع    
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مانع توسط دانشجويان بيـان   47اهي نيز انجام اين فريضه در محيط دانشگ

 شد.

 ياستفاده از آيات قـرآن كـريم مـي توانـد در ارتقـا     نتيجه گيري:  بحث و

منكـر   به معروف و نهـي از  آگاهي و عملكرد دانشجويان در مورد فريضه امر

تـوان   تاثير مثبت داشته باشد. همچنين با استفاده از نظرات دانشجويان مي

امعه دانشگاهي ترويج نموده و از فوايـد ارزشـمند آن   ج انجام اين مهم را در

 مند شد. بهره

عملكـرد،   ،يمنكـر، آگـاه   از يبـه معـروف، نهـ    قرآن، امـر كلمات كليدي: 

 يجامعه دانشگاه ،يپزشك يدانشجو
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 ينيبال يهامهارت يريگ اديعوامل موثر بر  يبررس

 ييو ماما يپرستار انيدانشجو

 يبيغر بهيط ،انيشرافت اكابر ،يفاطمه مالچ ،*يعيرب نبيز

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

zeinab.rabee@yahoo.com 

سـي و مهـم آمـوزش در علـوم پزشـكي      آموزش باليني بخـش اسا مقدمه: 

و شايسـته بسـيار مشـكل و يـا      باشد كه بدون آن تربيت افـراد كارآمـد   مي

يندي است كـه در آن دانشـجويان   آغيرممكن خواهد شد. آموزش باليني فر

بر بالين بيمار حضور يافته و با يادگيري فعاليت هاي باليني، تجارب بـاليني  

هاي ذهني، حركتي الزم را كسب مي كنند و دانش نظري خود را به مهارت

ر مي باشد تبـديل مـي كننـد. آمـوزش     و اجتماعي كه الزمه مراقبت از بيما

باليني تحت تاثير عوامل و متغيرهاي زيادي قـرار دارد و هـر چـه آمـوزش     

باليني پربارتر باشد آموزش با شتاب و كيفيت مناسبتري پيش خواهد رفت. 

يـادگيري   عوامـل تسـهيل كننـده و بازدارنـده     اين مطالعه با هدف بررسـي 

 ي و مامايي انجام شد.هاي باليني دانشجويان پرستارمهارت

است كـه بـا جسـتجو در     ايكتابخانهمطالعه حاضر يك مطالعه روش كار: 

 انجام شد. Google scholar، Medlib، sidبانك هاي اطالعاتي 

بر اساس بررسي مطالعات مختلف، از جمله عوامل تسهيل كننده يافته ها: 

شجو، فراهم بودن دان -هاي باليني دانشجويان: ارتباط مربييادگيري مهارت

هـاي بـاليني دانشـجويان، تجـارب     محيط توسط مربيان براي تجربه مهارت

و توجه به حقـوق و نيـاز   ليت مربيان ئوبيان، احساس مسآموزشي عملي مر

ــود ــارت  بيمــار ب ــادگيري مه ــده ي ــل بازدارن ــه عوام ــاليني و از جمل ــاي ب ه

و دانشجويان، وجـود اسـترس در بخـش، تـذكر مربـي در حضـور پرسـنل        

پزشكان، عدم حمايت دانشجو توسـط پرسـنل، تنـدخويي پرسـنل، تـراكم      

دانشجوها در بخش، تداخل كارآموزي دانشـجويان مامـايي بـا دانشـجويان     

پزشكي، عدم وجود امكانات رفـاهي در بخـش و نگرانـي از انتقـال بيمـاري      

 واگير بود.

مات با توجه به يافته هاي پـژوهش، بـازنگري و اقـدا    نتيجه گيري: بحث و

لين آموزشي براي يك محيط باليني آموزشي مناسب و ئومناسب توسط مس

انتخاب مربيان مبتكر و خالق در كنار سعي و تالش دانشجويان مـي توانـد   

 به ارتقاي كيفيت آموزش باليني كمك كند.

عوامـل   ،ييو ماما يپرستار انيدانشجو ،ينيبال يهامهارتكلمات كليدي: 

 ارندهكننده، عوامل بازد ليتسه
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كننده  ينيب شيپ كيو دموگراف يتيعوامل شخص

دانشگاه علوم  انيدر دانشجو يريادگي يها  سبك

 كرمان يپزشك

اكبر  يعل ،1يزاده فروززيمنصوره عز، 1يگروس ديبهش ،1*عانيهاجر شف

 2سودابه نواده ،1حقدوست

 تهران يدانشگاه علوم پزشك -2 كرمان يدانشگاه علوم پزشك -1

hajarshafian@gmail.com 

مقدمه:سبك يـادگيري يـك رفتـار متمـايز بـراي كسـب دانـش و        مقدمه: 

شـود. كليـد اصـلي     يا تجربه كسـب مـي   ها است كه از طريق مطالعه مهارت

ن در يـادگيري ترجيحـات و سـبك يـادگيري آنـان و      اير كردن فراگيردرگ

ا مـي باشـد. در ايـن    ه همچنين شناسايي عوامل تأثير گذار روي اين متغير

كننـده   بينـي  هاي پيشتالش كرد تا به گونه اي دقيق متغيررهگذر بايستي 

هاي يادگيري شناسايي شوند تا بتـوان شـرايط آموزشـي را بهسـازي      سبك

هاي  ف از اين پژوهش تعيين برخي عوامل پيش بيني كننده سبكهد نمود.

 باشد. مي كرمان يادگيري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

باشـد كـه    تحليلي و مقطعـي مـي   –اين مطالعه از نوع توصيفي روش كار: 

ــات      ــامل اطالع ــنامه اي ش ــه از پرسش ــن مطالع ــور در اي ــن منظ ــراي اي ب

سـبك هـاي   )، پرسشـنامه  NEOشخصيتي (دموگرافيك، پرسشنامه آزمون 

هـاي   آزمـون از هـا   دادهجهـت تجزيـه تحليـل     استفاده شـد.  كلب يادگيري

 استفاده شد. )رگرسيون و اسپيرمنو تحليلي(كاي دو،  توصيفي

درصـد) سـبك يـادگيري جـذب      31/44بيشترين دانشـجويان ( يافته ها: 

يـك بـه يـك    مربوط به تيپ شخصـيتي، نزد  ند. بر اساس نتايجكننده داشت

هاي شخصيتي تيـپ وجـداني بـودن    درصد) ويژگي 2/28سوم دانشجويان (

 پذيري) داشتند. مسئوليت(

هـاي   هـاي سـبك   كننـده  بينـي  نتايج مربوط به پيشنتيجه گيري:  بحث و

باشد. بر اين اسـاس   يادگيري نشان داد كه تنها جنس پيش بيني كننده مي

ـ منجـر   هـاي يـادگيري دانشـجويان    توجه بيشـتر بـه سـبك    ه اسـتفاده از  ب

ي هـا  باعث تقويت و افزايش توانمندي و همچنين هاي مناسب تدريس شيوه

 .دانشجويان مي گردد

 ينـ يب شي، پـ سبك هـاي يـادگيري   ،يتيشخص يها پيتكلمات كليدي: 

 كننده
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 ياحياء دانش پژوهي آموزشي در دانشكده پزشك

 زيتبرعلوم پزشكي  دانشگاه
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  حامد انيليحسن جل ،ييماكو هيرق ، يواحد ريام ،*اكرم اشبينه

 علوم پزشكي تبريز دانشگاه

eshbineha@yahoo.com 

آئين نامه ابالغي از سوي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشـكي   مقدمه:

و  هـا  دانشـگاه ث شد كـه اعضـاي هيـات علمـي     باع 1387در دي ماه سال 

موسسات آموزش عالي و پژوهشي علوم پزشكي كشور با توجـه بـه شـرطي    

اي در امرآمـوزش  هـاي ويـژه  شدن فرآيند دانش پژوهي آموزشي، به نوآوري

تـا   91در طي سال  بود. موثر ها دانشگاهند كه در ارتقاي سطح علمي زپرداب

طـرح   310بودن دانش پژوهـي آموزشـي    توجه به شرطي با 1/8/91تاريخ 

از  ولي متاسفانه از زمان حذف اين شرط از آئـين نامـه ارتقـا    ارائه شده بود.

هـاي دانـش   اعضاي هيات علمي انگيزه اي جهت ارائـه طـرح   1/8/91مورخ 

حتي يك مورد فعاليت دانـش پژوهـي نيـز ارائـه      پژوهي آموزشي نداشته و

ي بهبود عملكرد نظام آموزشي دانشكده برا  چند شرايط الزم نشده است هر

تنها دليل و انگيزه  و ارتقاي كيفيت آن، انجام دانش پژوهي آموزشي است و

امتياز  3هاي نوين دانش پژوهي ،كسب اعضاي هيئت علمي براي ارائه طرح

در واقع تاكيد اين فرايند بـه   آموزشي براي ارتقا مرتبه علمي ايشان ميباشد.

وهـي در آئـين نامـه ارتقـا و اختصـاص امتيازهـاي       شرطي كردن دانـش پژ 

همسان با طرح هاي پژوهشي موجـب ايجـاد انگيـزه بـراي اعضـاي هيئـت       

هاي خالقانه در امر آموزش مي شـود. ايـن   علمي و استفاده از افكار و روش

آمـوزش و يـادگيري پايـدار در ذهـن فراگيـران و       مساله منجـر بـه ارتقـاء   

 دانشجويان خواهدشد.

هاي دانش پژوهي آموزشي ارائه شده از طرف بررسي تعداد طرح روش كار:

اعضاء هيئت علمي در زمان شرطي بودن دانش پژوهي درآئين نامـه ارتقـاء   

شـد   هـا بررسـي مـي    صورت غير شرطي اين طرحه در مقايسه با زماني كه ب

نشان مي دهد كه الزام ارائه طرحهاي دانـش پژوهـي درخالقيـت اسـاتيدو     

پيشنهاد شـرطي نمـودن مجـدد     رانه بسيار موثر بوده است وروشهاي نو آو

يند توسط دفتر توسعه آموزش دانشـكده باتوجـه بـه مقايسـه رونـد      آاين فر

 .مذكور مي باشد

 طرح برگزيده شامل: 228 طرح ارائه شده، 310از بين يافته ها: 

 مورد استادي گايـد  20مورد ِداپس 11مورد الگ بوك  9دو مورد گايدالين

 40مـورد طـرح دوره    105مـورد مينـي سـيكس     3ورد طرح درس م 350

 2مورد تهيه فيلم و مدياي آموزشي

رويكرد دانش پژوهانـه   هاي بديع و خالقانه با فعاليتنتيجه گيري:  بحث و

 ،راهنمـايي و مشـاوره   ،برنامه ريزي آموزشي در فيلد آموزش اعم از تدريس،

 فراگيران مي شود.آموزشي  مديريت و رهبري آموزشي باعث ارتقاء

 دانش پژوهي، احياء دانش پژوهي ارتقاء،كلمات كليدي: 
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در آموزش پزشكي  اي مراحل آموزش مهارت بين حرفه

 با استفاده از تئوري هاي يادگيري

 دكتر محمدرضا مدبر ،ها روشافسانه يخ ف ،*يرازيماندانا ش دكتر

 تهراندانشگاه علوم پزشكي 

mshirazi@tums.ac.ir 

در چهــار دهــه اخيــر بــه داليــل تغييــرات دموگرافيــك، ظهــور  مقدمــه: 

هـاي   هاي بـين حرفـه   هاي اطالعاتي و هم پوشاني فزاينده در مهارت فناوري

اي بيش از پيش احساس  لزوم آموزش بين حرفه موزش پزشكيآمختلف در 

واحـدهاي   اكثر ار تيمي در مراقبت سالمت،گردد ولي عليرغم اهميت ك مي

ايـن   هدف كنند. هاي جداگانه عمل مي اي از حرفه باليني به عنوان مجموعه

هاي يادگيري در آموزش مراحل مختلف مهارت بـين   آشنايي با تئوريمقاله 

 در آموزش پزشكي مي باشد. )IPEاي( حرفه

هيم مربوط به آمـوزش  اي بود كه مفا اين مطالعه از نوع كتابخانه روش كار:

 و ارزيابي كرد. ستجوجاي را  مهارت بين حرفه

، تئوري هاي كاربردي به دو دسته IPE با توجه به مرحله آموزشيافته ها: 

 ميكروتئوري و ماكرو تئوري تقسيم مي شوند.

 و كاربرد ميكرو تئوري ها مانند: Awareness/Exposureمرحله -

مي باشد كه در مراحـل ابتـدايي    outcome تئوري رفتارگرايي: تاكيد آن بر

 interprofessionalآموزش بين حرفه اي و فقط براي ارتقاء دانش در زمينه 

competencies role clarification، باشد.   كه مكان آموزش در محيط كالس مي 

و  competencyدر ايـن مرحلـه كسـب     Immersion/Applicationمرحله  -

ت مـدنظر مـي باشـد كـه ازتئـوري يـادگيري       تركيب دانش، نگرش و مهار

 experiential learning problem ،ي آموزشـي ماننـد  هـا  روشبزرگساالن و 

based وlearning discovery .و آموزش در مكان هاي عملي انجام مي گردد 

و استفاده ازماكرو تئوري ها: در اين مرحله حركـت فـرد    Masteryمرحله  -

 و كاربردتئوري ساختارگرايي مانند expertبه حالت  noviceاز 

اي ماننـد   تئوري سازنده گرايي شناختي: استفاده از مـدل آموزشـي مرحلـه   

TTM Model  

 Socio-cultural learning يها روشتئوري سازنده گرايي اجتماعي: كاربرد 

آموزش دهنـدگان و طراحـان كوريكولـوم آموزشـي     نتيجه گيري:  بحث و

ين حرفه اي با استفاده از نيازسنجي و مشخص بايد درآموزش مهارت هاي ب

 هاي و  آنها از مدل فراگيران و نيازهاي خاص حرفه ايسطح  كردن

 .ي آموزشي متناسب با فراگيران استفاده نمايندها روش

 اي، دانشجو، برنامه درسي، نظريه آموزش پزشكي، بين حرفهكلمات كليدي: 
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ش ضمن خدمت در بررسي موانع و محدوديت هاي آموز

 پرستاري

 يمحمودآباد يدهقان يمحمد عل

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

dehghani1347@yahoo.com 

آموزش ضمن خدمت كاركنان بي شك يكي از مهمترين و مؤثرين مقدمه: 

اي آمـوزش  ، دوره هـ امورسازمان و افزايش كارآيي اسـت  عوامل براي بهبود

ضمن خدمت منجر به بينش و بصيرت عميق تر، دانـش بـاالتر و توانـائي و    
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بـا هـدف بررسـي     ايـن مطالعـه   مهارت بيشتر در نيروي انساني خواهد شد.

موانع و محدوديت هاي آموزش ضمن خدمت در رشته پرستاري انجام شده 

 است.

ه و تحليلـي اسـت كـه جامعـ     -اين مطالعه يك مطالعه توصيفيروش كار: 

هاي تحت پوشش دانشگاه  موردپژوهش، كليه پرستاران و بيمارستان محيط

ابــزار گــردآوري اطالعــات  باشــد. مــي علــوم پزشــكي شــهيد صــدوقي يــزد

ي آمـار توصـيفي   هـا  روش از هـا  دادهپرسشنامه بود. جهت تجزيه و تحليـل  

 استفاده گرديد.

عـدم   مت؛هاي آموزش ضمن خـد  ها موانع و محدوديت در بررسييافته ها: 

ارزيابي نيازهاي آموزشي شركت كنندگان و انتخاب آنها جهـت شـركت در   

دوره، كمبود بودجـه و نپـرداختن حـق الزحمـه مدرسـين، مشـكل وجـود        

بـه  هـا   هاي درگردش و بعد مسافت براي شـركت كننـدگان در دوره   شيفت

 شده است.ها اعالم  ترين محدوديت مهمعنوان 

افته هـاي پـژوهش، موانـع متعـددي بـر      مطابق با ينتيجه گيري:  بحث و

كيفيت و كميت آموزش ضمن خدمت پرستاران تأثير مي گذارد. بـا توجـه   

به اهميت آموزش ضمن خدمت و نقش پرسـتاران در نظـام سـالمت، رفـع     

برنامه ريزي جامع براي آموزش ضـمن خـدمت يكـي از ضـروريات      موانع و

ن علمي پرستاري ممكـن  جامعه پرستاري ارزيابي مي شود. استفاده از انجم

 است يكي از موانع آموزش ضمن خدمت پرستاران را كاهش دهد.

 آموزش ضمن خدمت، موانع و محدوديتكلمات كليدي: 
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روش آموزش از راه دور با روش آموزش در  سهيمقا

 انيكنترل عفونت در دانشجو نهيكالس در زم

 يدندانپزشك

 ،2يشهربانو رعد ،3يگيربيم صنم ،2يارمحمدي ميابراه ،1*انيعيرف نينسر

 2يپوراندخت داوود ،1يزيپار ينجف يغالمعل ،2يمرآت آسماء

دانشگاه  -3 همدان يدانشگاه علوم پزشك -2 البرز يعلوم پزشك دانشگاه -1

 زدي يعلوم پزشك

rafeieann@yahoo.com 

هاي قابل انتقال به كاركنـان بهداشـتي قابـل     % از عفونت33 تقريباًمقدمه: 

 باشد كه اين موضوع اهميـت دسـتيابي بـه بهتـرين     كنترل و جلوگيري مي

شـتي در ايـن زمينـه را نشـان     بهداروش آموزشي براي دانشجويان سيستم 

ارزيابي كيفيـت آمـوزش كنتـرل عفونـت بـه       هدف از اين مطالعه، دهد. مي

روش آموزش از راه دور و مقايسه آن بـا روش آمـوزش در كـالس بـين دو     

 گروه از دانشجويان دندانپزشكي همدان مي باشد.

 5 و 4دانشـجوي تـرم    73تجربي حاضـر   -اي در مطالعه مداخلهروش كار: 

شـد   هاي درسي آنها محسوب مـي  دانپزشكي كه كنترل عفونت جزء واحددن

بـه روش حضـور در كـالس     مورد بررسي قرار گرفتند. در گروه اول آموزش

انجام گرفت، اما در گروه دوم دانشجويان جهت آمـوزش كنتـرل عفونـت از    

. محتواي مطالـب در هـر دو روش يكسـان    فاده شدآموزش الكترونيكي است

گرفتـه شـد و بـا اسـتفاده از     آزمـون  دو گروه ابتدا و پايـان دوره  بود. از هر 

 paired t-testو t-testهـاي آمـاري از قبيـل     و آزمون ي آمار توصيفيها روش

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

و  %6/35 متوسط نمره آزمون ابتدايي در گروه آمـوزش از راه دور يافته ها: 

اشـد. همچنـين ميـانگين نمـرات     % مـي ب 7/35 در گروه آموزش در كالس

%ودرگــروه 6/64دانشــجويان در آزمــون پايــاني درگــروه آمــوزش از راه دور

% مي باشد.ميانگين نمره دانشجويان در آزمون پايان 5/58آموزش در كالس

داري افزايش  نسبت به آزمون ابتداي دوره در هردو روش به طور معني دوره

هـا در   اء دانـش و مهـارت يادگيرنـده   هر دو روش در ارتقـ  يافته بود بنابراين

مقايسه آزمون پايـاني دو   زمينه كنترل عفونت موثر بوده است. عالوه بر آن

 داري را بين دو روش آموزشي نشان داد به اين ترتيب كه گروه تفاوت معني

 راه دور نسبت به روش حضور در كالس موثرتر بوده است. روش آموزش از

به طـور الكترونيكـي   وش آموزش از راه دور ربرد ركانتيجه گيري:  بحث و

تاثير بهتري نسبت بـه روش حضـور در كـالس در ميـزان آگـاهي كنتـرل       

 دندانپزشكي داشته است. در دانشجويان عفونت

حضـوري،   آمـوزش ، آمـوزش از راه دور، كنتـرل عفونـت   كلمات كليـدي:  

 الكترونيك آموزش
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در  كيگرافعوامل دمو يارتباط عادات مطالعه و برخ

 يدانشگاه جند ييو ماما يدانشكده پرستار انيدانشجو

 1390-91 يليشاپور اهواز در سال تحص

 يقيحق ستهيشا

 ييو ماما يپرستار

haghighi-sh@ajums.ac.ir 

و  مطالعـه  ها و فنـون  مطالعه موثر بستگي به كاربرد مناسب مهارت مقدمه:

هـا وفنـون    دني دارد. عـالوه بـر كـاربرد مهـارت    عالقه نسبت به مطلب خوان

، كسب عادات صحيح مطالعه نيز موجب يادگيري بهتـر دانشـجويان   مطالعه

برخـي عوامـل    و هدف اين مطالعه بررسي ارتباط عادات مطالعه خواهد شد.

دموگرافيــك در دانشــجويان دانشــكده پرســتاري ومامــايي دانشــگاه علــوم 

 د.باش پزشكي جندي شاپور اهواز مي

نفـر از دانشـجويان    415ي بر روي عمقط مطالعه توصيفي واين  روش كار:

در دانشـجويان   1391- 92در سال تحصـيلي  اتاق عمل مامايي و پرستاري،

وري آمامايي انجام شد. ابزار گـرد  شاغل به تحصيل در دانشكده پرستاري و

اي مشتمل بر دو بخش شـامل اطالعـات دموگرافيـك و     پرسش نامه ها داده

 ) بود كه به روش خود ايفا تكميل گرديد.PSSHIپرسشنامه عادات مطالعه(

 90از مجمـوع   59/51ميانگين نمره عادات مطالعـه دانشـجويان    يافته ها:

درصد عـادات   5/60 درصد دانشجويان عادات مطالعه نامطلوب و 4/21بود. 

 مطالعه نسبتاً مطلوب داشتند. بين عـادات مطالعـه بـا عملكـرد تحصـيلي و     

همچنين ميانگين  دار آماري وجود داشت. ارتباط معني سابقه مشروط شدن
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ـ  داري را نشان داد ات مطالعه در دو جنس اختالف معنيعاد كـه   طـوري ه ب

 تر عمل كردند. دانشجويان دختر در اين زمينه موفق

در اين مطالعه تعداد كمي از دانشـجويان از عـادات   نتيجه گيري:  بحث و

ردار بودندو دانشجوياني كـه عـادات مطالعـه مناسـبي     مطالعه مطلوب برخو

 داشته وسابقه مشروط شدن نداشتن از عملكرد تحصيلي بهتـري برخـوردار  

مطالعـه   عادات يهايي جهت ارتقا بايست آموزش بودند كه در اين زمينه مي

 .در دانشجويان فراهم نمود

 ييامام و يدانشكده پرستار ،انيدانشجو عادات مطالعه،كلمات كليدي: 
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و  انيتوسط همتا يآموزش يها روش ريتاث سهيمقا

 انيو نگرش دانشجو يبر آگاه يآموزش انيهمتاريغ

 كيدر درس بهداشت  يپزشك

 زحمت كش ايثر ،*ييرزايكامران م

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

همسـطح  وجـود در خصـوص اثـر آمـوزش توسـط غير     مطالعـات م : مقدمه

انـدك اسـت. ايـن     ،يك روش تعاملي آموزش و يادگيري استكه  ،آموزشي

توسط همتايان و غيرهمتايان آموزشي  موزشيآمطالعه به بررسي اثر برنامه 

 .پردازد مي بر آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در درس بهداشت يك

دو گـروه از   بـه ، درس بهداشـت يـك   ه مداخله ايمطالع ايندر روش كار: 

دانشجويان پزشكي ارائه شد. در گروه اول با استفاده از مدل آموزش همكار 

و توسط دانشـجويان پزشـكي و در گـروه دوم از دانشـجويان غيـر همتـا از       

مقاطع مختلـف تحصـيلي متناسـب بـا رشـته تحصـيلي و سرفصـل درس        

در خصـوص درس بهداشـت يـك در    استفاده شد. سطح آگاهي دانشجويان 

ابتدا و انتهاي دوره آموزشـي در هـر دو گـروه مـورد مقايسـه قـرار گرفـت.        

، ارائـه درس توسـط اسـاتيد    هنگرش دانشجويان در خصوص نحـو  همچنين

. نتـايج  سطح و دانشجويان غيرهمسطح تحصيلي بررسي شد دانشجويان هم

   Kruskal Wallis Hو  Wilcoxonو  Mann Whitney Uهاي  با استفاده از آزمون

 مورد بررسي قرار گرفت. 05/0داري  در سطح معني

سطح آگاهي دو گروه دانشجويان در ابتداي شروع دوره آموزشـي  يافته ها: 

ر انتهـاي دوره در گـروه   . آگـاهي دانشـجويان د  داري نداشـت  تفاوت معنـي 

 همكار از سطح باالتري نسبت به گروه آموزش همكار برخـوردار آموزش غير

ارائه درس به روش آموزش همكار  هدانشجويان در خصوص نحو بود. نگرش

ولي در  دانشجويان غير همتا و اساتيد بودتر از دو گروه آموزش توسط  پائين

 .دو گروه ديگر تفاوتي مشاهده نشد

هـاي آموزشـي شـامل ارائـه دروس توسـط       برنامـه نتيجه گيـري:   بحث و

عنوان يك روش آموزشي موثر ه اند بتو دانشجويان غيرهمكار و غيرهمتا مي

 .مورد توجه قرار گيرد

 ، نگرشي، آگاهيآموزش ي، همتايريادگيآموزش، كلمات كليدي: 
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موثردرآموزش دروس  ييادگيري به كمك همتايان روش

 ينظر

 انورديزهرا در ،نايآزاده عازم ،زحمت كش ايثر ،*ييرزايكامران م

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

 گوي حركت سريع ي سنتي آموزش به تنهايي پاسخها روش امروزهمقدمه: 

علم و دانـش و نيازهـاي آموزشـي فراگيـران نبـوده و نيـاز بـه بكـارگيري         

هـاي   عاملي با هدف ارتقا سـطح دانـش و مهـارت   ي نوين آموزشي تها روش

يكـي از   يادگيري به كمك همتايـان  . سيستمتفراگيران دوچندان شده اس

كه در آن دانشـجويان در نقـش اسـتاد و يـا      است هاي نوين آموزشي روش

كمك كننده به اساتيد ظاهر شـده و يـادگيري سايردانشـجويان را تسـريع     

رسـي ديـدگاه دانشـجويان در خصـوص     برنمايند. هدف از ايـن مطالعـه    مي

 .مزاياي بالقوه سيستم يادگيري به كمك همتايان بود

اخـذ   اي، دانشـجويان كارشناسـي تغذيـه    در اين مطالعه مداخلهروش كار: 

كننده درس دو واحدي فيزيولوژي تغذيه شركت داده شدند. در ابتداي ترم 

مداخلـه از   پس از ارائه طرح درس و بيان اهـداف آموزشـي درس در گـروه   

دانشجويان داوطلب خواسته شد تا در فرآينـد آمـوزش درس فـوق شـركت     

 كنند. سپس پيش از هر جلسه ، دانشجو محتواي آموزشـي طراحـي شـده   

ي آموزشـي  ها روش بسترها وبا استفاده از ارائه و پس از رفع نواقص  خود را

گاه ، مطالب درسي توسط دانشجويان ارائه شـد. در پايـان تـرم ديـد    مختلف

دانشجويان در خصوص مزاياي بالقوه سيستم يادگيري به كمك همتايان بـا  

گزينـه اي جمـع آوري    5استفاده از پرسشنامه با استفاده از مقياس ليكرت 

 شد.

بيش از سه چهارم دانشجويان معتقد بودند ايـن روش منجـر بـه    يافته ها: 

ــذت بخــش(  ــه آموزشــي ل %)،گســترش اطالعــات 3/78داشــتن يــك تجرب

تقويت اعتمـاد بـه    %)،2/88%)، استفاده از توانايي دانشجو(8/78شجويان(دان

تقويـت   ،% )2/76رواني بيشـتر از دانشـجو (   حمايت %)،8/81نفس دانشجو(

، %)2/88يت مهارت مديريتي دانشـجو( %)، تقو8/77(همدلي بين دانشجويان

، تقويـت مهـارت ارتبـاطي دانشـجو     %)6/86تقويت مهارت تدريس دانشجو(

افـزايش عمـق يـادگيري     %)،2/88يادگيري فعال تر و مشاركتي( %)،8/84(

، ارائــه بــازخورد بــه موقــع و %)82/81(تقويــت انگيــزه يــادگيري ،%)2/84(

هـاي   و اشتراك بهتر ايـده  %)2/81تقويت يادگيري نظري( %)،1/77مناسب(

شود. بين نگرش دانشجويان و تمايل به شركت در روش  مي %)2/81درسي(

داري مشـاهده   مـره اخـذ شـده در پايـان درس ارتبـاط معنـي      فوق و نيـز ن 

 ).P >05/0شد(

د كه دانشجويان ديدگاه انتايج مطالعه حاضر نشان دنتيجه گيري:  بحث و

آن را پاسخي مناسب به نيازهـاي   مثبتي درباره اجراي اين سيستم دارند و

از  ي آموزشـي ها روشريزي جهت تحقق اجراي  دانند، لذا برنامه ياد شده مي

 .رسد طريق همتايان در ساير دروس نيز مفيد به نظر مي
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 نيآموزش پزشكي، يادگيري به كمك همتايـان، روش نـو  كلمات كليدي: 

 دانشجو ،يآموزش
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بر  يو تفحص گروه يسخنران يدو روش آموزش ريتاث

 يدر درس كارآموز يپرستار انيدانشجو يريادگي زانيم

 بهداشت روان

 يموتاب بفروئ محبوبه ،يدريمحمدرضا ح ،*يآتنا دادگر

 يزد يصدوق ديشه علوم پزشكي دانشگاه

a.dadgari30@gmail.com 

كـارآموزي هـاي بـاليني بخشـي اساسـي از آمـوزش دانشـجويان        مقدمه: 

هاي نوين تـدريس از جملـه    روشپرستاري است. از آنجايي كه در كشور ما 

تفحص گروهي در دانشجويان پرستاري كمتر مورد توجه واقع شـده اسـت   

هاي آموزش سـخنراني و   تعيين مقايسه اي تأثير روش اين تحقيق به منظور

تفحص گروهي بر ميزان يادگيري دانشجويان پرستاري در درس كـارآموزي  

 انجام گرفت. 1391-1392بهداشت روان دانشكده پرستاري ميبد در سال 

اين پژوهش، مطالعه نيمه تجربي است كه به صورت سرشـماري  روش كار: 

 يافت كننـده واحـد كـارآموزي بهداشـت    دانشجوي پرستاري در 25بر روي 

انجام گرفت. دانشجويان به صورت تصادفي در دو گروه  1391روان در سال 

يوه سخنراني نفر تدريس به ش 12نفر تدريس به شيوه تفحص گروهي و 11

فـرم اطالعـات دموگرافيـك و آزمـون      هـا  دادهقرار گرفتند. ابزار گـردآوري  

اي بود كه در اولـين جلسـه درس فـرم     بهداشت روان به صورت چهار گزينه

پـس آزمـون از دانشـجويان بـه      ،اطالعات و پيش آزمون و در جلسه نهـايي 

و ساين  ون من ويتنيآزم با استفاده ازو  SPSSبا نرم افزار  ها دادهعمل آمد. 

 انجام شد.

ميزان يادگيري در هر دو گـروه تـدريس بـه شـيوه سـخنراني و      يافته ها: 

ولي ميزان يـادگيري در گـروه    ،داري يافته بود تفحص گروهي افزايش معني

داري بيشتر  طور معنيه تفحص گروهي از گروه تدريس به روش سخنراني ب

شـيوه سـخنراني بـا ميـزان     بود. معدل ترم گذشـته در گـروه تـدريس بـه     

 همبستگي متوسط مثبت داشت. ،يادگيري

شيوه تفحص گروهي با توجه به فعال كردن دانشجو نتيجه گيري:  بحث و

فراگيـران   برقـراري ارتبـاط در   و هـاي اجتمـاعي   در يادگيري، رشد مهـارت 

تواند جايگزين شيوه آموزشي بـه روش سـخنراني شـود. بـه مدرسـان و       مي

 شود كه در آمـوزش دانشـجويان   موزش پرستاري پيشنهاد ميريزان آ برنامه

 د.بگيرنآن را بكار 

 يتفحص گروهي، سخنراني، پرستاري، دانشـجو، كـارآموز  كلمات كليدي: 

 بهداشت روان.
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در دانشگاه  يپزشك يكارورز يها تعداد بخش شيافزا

 يها موثر در ارتقاء مهارت ياهواز، اقدام يعلوم پزشك

 يپزشك انيدانشجو ينيبال

 يافسون باقر ،ياحمد رضا مهتد ،*زاده ژنيب يمهد

 گاه علوم پزشكي اهوازدانش

mbijanz@yahoo.com 

با توجه به محدوديت زماني دوره كارورزي پزشكي و لزوم گذراندن  مقدمه:

داخلي، جراحي، عفوني، روانپزشكي و در نتيجه عدم  هاي اصلي مانند بخش

هـاي   كسب مهارت كافي كارورزان در كسب مهارت هاي بـاليني در بخـش  

مينور جراحي اعصاب، بيهوشي، چشم، ارتوپدي و از طرفي به استناد مصوبه 

پنجمين نشست شوراي آموزش پزشـكي عمـومي وزارت متبـوع مبنـي بـر      

و انتخابي جهت كارورزان پزشكي و همچنين هاي باليني الزامي  اعالم بخش

هاي آموزشي، لـزوم فـراهم آوردن    با توجه به پتانسيل و امكانات بيمارستان

 شدت احساس مي شد.ه هاي اخير ب امكان حضور كارورزان در بخش

معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي مبـادرت بـه    روش كار:

ب داخلي و گوش، حلق و بينـي  كاهش مدت زمان ارايه بخش (واحد) اعصا

روز و افزودن واحدهاي جراحي اعصاب، ارتوپدي، بيهوشي  15از يك ماه به 

ـ      15و چشم (هركدام به مدت  ه روز) به برنامـه آموزشـي كـارورزان نمـود ب

ماه بماند و كارورزان بر اسـاس  18 صورتي كه طول دوره كارورزي همچنان 

 4بخش مزبور  6نمايند از ميان عالقمندي و نيازي كه در خود احساس مي 

براي ارزشيابي نظـرات  . بخش را انتخاب، و در طول دوره كارورزي بگذرانند

اي بـه كـارورزان شـاغل بـه تحصـيل       فراگيران در اين خصوص پرسشـنامه 

(كــارورزان طــرح جديــد و باقيمانــده از طــرح قــديم ) داده شــد و نظــرات 

نفـر   21رورزان طرح قديمكارورزان عالقمند شركت در نظرسنجي شامل كا

 نفر مورد ارزيابي قرار گرفت. 54و كارورزان طرح جديد

گـردد   نتيجه اين ارزشـيابي كـه در مقالـه بـه تفصـيل بيـان مـي        ها: يافته

هـاي   دهنده تمايل بيشتر دانشجويان بـراي كـم كـردن زمـان بخـش      نشان

 ها مي باشد. ماهه با هدف استفاده از ساير بخش يك

در راستاي تسلط بيشتر كارورزان نسبت به انجام بـا  ي: نتيجه گير بحث و

هـاي   علمي و مهارتي كارورزان در گروهبنيه كيفيت وظايف محوله، افزايش 

هـاي   آموزشي بيمارستاني و جلب رضايت كـارورزان، كـاهش زمـان بخـش    

هاي بيشتر مينور با دوره زماني كمتـر در   مينور براي گنجاندن تعداد بخش

 نظر مي رسد.ه ارورزان پزشكي اقدامي مفيد و موثر ببرنامه آموزشي ك

 ينيبال يها ارتقاء آموزش، مهارت ،يپزشك يكارورزكلمات كليدي: 
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مفهوم و  افتيدر سيتدر يالگو يريكارگب ريتاث يبررس

در  وگراميالكتروكارد ريتفس يريادگيبر  يروش كاوشگر

 يپرستار انيدانشجو

 يفاطمه شجاع ،يشرف بايفر دهيس ،*يمعصوم نينسر

 زنجان يپزشك علومدانشگاه 

nmasomy@yahoo.com 

و تحول در آموزش نيازمند بررسـي فراينـدهاي آموزشـي و     توسعهمقدمه: 

ايـن مسـاله در آمـوزش پرسـتاري      .آگاهي از شيوه هاي نوين اجرايي است

 اهميت بيشتري دارد زيرا تربيت پرستاراني توانمند و شايسته و واجد دانش

مطالعه حاضر بـا هـدف بررسـي تـاثير بـه كـارگيري الگـوي         ضروري است.

تـــدريس دريافـــت مفهـــوم و روش كاوشـــگري بـــر يـــادگيري تفســـير  

 .شدالكتروكارديوگرام در دانشجويان پرستاري انجام 

مداخله اي يك سو كـور از نـوع پـس    مطالعه حاضر يك مطالعه روش كار: 

نفـر از   16آزمون با گروه كنترل مي باشد. جامعـه آمـاري در گـروه كنتـرل    

ـ دانشجويان ترم ششم كه واحـد پرسـتاري ويـژه را انتخـاب      د و گـروه  بودن

. گـروه كنتـرل طبـق سرفصـل     بودنفر از دانشجويان ترم چهارم  16آزمون 

رد آموزش قرار گرفتند و ساعت مو 10حدود دروس با روش سنتي در مدت

 2و كاوشـگري تحـت آمـوزش   با الگوي تدريس دريافت مفهوم  گروه آزمون

هـاي آن،   موزشي شامل: ريتم سينوس و آريتميرفتند. موارد آر گساعته قرا

هاي بطنـي و دهليـزي و    ، هايپر تروفيها هاي بطني، دهليزي، بلوك آريتمي

يدهاي نوار بـه صـورت يـك    هاي شاخه اي بودند. در گروه آزمون اسال بلوك

موقعيت معما برانگيـز طـرح گرديـد سـپس از فراگيـران خواسـته شـد بـا         

اطالعات موجود با هدايت مدرس، فرايند فكري خود را مورد تجزيه تحليـل  

گـذاري نماينـد.    قلب مشاهده شده را مرحله به مرحله نـام  قرار دهند و نوار

نوار قلـب از هـر دو    5تمل بر پس از پايان دوره در هر دو گروه، آزموني مش

 .گروه گرفته شد

پس از جمع آوري اوراق امتحاني از هر دو گروه و نامگـذاري بـه   يافته ها: 

ا كنترل، ح بدون مشخص بودن گروه آزمون ييصحتدو گروه الف و ب جهت 

هاي صحيح و غلط در هر گروه، با اسـتفاده از آمـار توصـيفي) و     تعداد پاسخ

 .تجزيه تحليل قرار گرفت مورد آمار استنباطي

 ه آزمـون وطور كلـي از لحـاظ آمـاري اخـتالف ميـانگين نمـرات در گـر       ه ب

 د.دار بومعنا 37/1 ±81/0 با گروه كنترل ±87/3 02/1

استفاده از الگوي دريافت مفهوم و روش كاوشـگري  نتيجه گيري:  بحث و

هـا   سبب بهبود يـادگيري در دانشـجويان در زمينـه تفسـير ديـس ريتمـي      

 آن ها آموزش در مـدت زمـان كـم و بـه تبـع      گردد. از مزاياي اين روش مي

و افزايش انگيـزه جهـت    كاهش هزينه، شركت فعال دانشجويان در آموزش

 باشد. يادگيري مي

 ، علوم پزشكي، پرستارانآموزش ،يكاوشگركلمات كليدي: 
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آموزشي كارشناسان تغذيه جامعه  يازهاين يبررس

بهداشتي ايران از منظر آنان در سال شاغل در نظام 

1391 

 2دكتر الهام شكيبازاده ،1*فرزانه صادقي قطب آبادي

 دانشگاه علوم پزشكي تهران -2، يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك -1

fs_697@yahoo.com 

تغذيـه نظـام بهداشـتي بـراي      هاي تخصصي كارشناسان توانمنديمقدمه: 

انداز توسعه و مواجهه با مسـايل تغذيـه اي جـاري     دستيابي به اهداف چشم

كشــور ضــروري اســت. هــدف ايــن پــژوهش، بررســي نيازهــاي آموزشــي  

 كارشناسان تغذيه جامعه شاغل در نظام بهداشتي ايران بود

 با استفاده از 1391سال  درتحليلي  -توصيفيپژوهش روش كار: اين 

برنامـه   ،سؤال بسته در قالب نـه حيطـه (مبـاني علـم تغذيـه      42 اي با رسشنامهپ

اي، ارتباطـات و   تغذيه -اي، ارائه خدمات بهداشتي ريزي و اجراي مداخالت تغذيه

هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسـي،   هواخواهي، ارزيابي و تحليل، ارزشيابي، جنبه

هـا از طريـق    پرسشـنامه  شـد. استفاده از تكنولوژي و رهبري و مديريت) طراحي 

هـاي بهداشـتي    پست الكترونيكي بـراي كارشناسـان تغذيـه شـاغل در معاونـت     

نفـر تكميـل شـد.     70 هاي علوم پزشكي سراسر كشور ارسـال و توسـط   دانشگاه

 پردازش و توصيف شدند. SPSS-18ها با استفاده از نرم افزار آماري  داده

بهداشتي، بيشترين مهارت را در  كارشناسان تغذيه شاغل در نظامها:  يافته

%) و رهبـري  93%)، استفاده از تكنولوژي (95هاي مباني علم تغذيه ( حيطه

هـاي   هـا در حيطـه   %) ضروري دانستند. منبع كسب مهـارت 90و مديريت (

%)، تجربــه 07/29هــاي ضــمن خــدمت ( مــورد بررســي بــه ترتيــب آمــوزش

شناسان تغذيه، بيشـترين  %) بيان شد. از ديد كار80/11%) و تحصيل (33/28(

هـاي ارتباطـات و هواخـواهي،     %)، مربوط بـه حيطـه  70نياز آموزشي (بيش از 

 هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي بود. ارزيابي و تحليل، ارزشيابي، جنبه

هاي آموزشـي بـراي    عالوه بر طراحي و اجراي برنامهگيري:  بحث و نتيجه

اشــتي، بــازنگري برنامــه ارتقــاي ظرفيــت كارشناســان تغذيــه در نظــام بهد

بـا تاكيـد بـر مهـارت آمـوزي در      آموزشي مقطع كارشناسـي علـوم تغذيـه    

 هاي مشخص ضرورت دارد. حوزه

 يسـالمت عمـومي، نيـاز سـنج    ، كارشناس تغذيه جامعـه كلمات كليدي: 

 ي ايراننظام بهداشت ،يآموزش
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رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با  يبررس

 يها ت تحصيلي در دانشجويان دانشگاهميزان موفقي

 1392گلستان در سال 

 2راندازيابوالفضل ت ،2رحمدل يمهد ،1يعابد نور ،1*محمدرضا رحمدل

 يحرفه ا يفن -2 ،گلستان يپزشك علومدانشگاه  -1

mrahmdeli@yahoo.com 
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فراشناخت، هرگونه دانش يا فعاليت شناختي است كه موضـوع آن  مقدمه: 

كنترل هر جنبه از اقدامات شناختي و تنظيم آن اسـت. ايـن مقولـه، از آن    

شـناخت در مـورد   "جهت فراشناخت خوانده مي شود كه معناي اصلي آن 

است. گمان مي رود كه مهارت هاي فراشناختي، نقش مهمـي در   "شناخت

واع فعاليت ها از جمله رد و بدل كردن اطالعات به صورت كالمي، ترغيب ان

. اين مطالعـه جهـت   دارد توجه، حل مساله و كالمي، نوشتن، فراگيري زبان

بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصـيلي  

 انجام شد. 1392هاي گلستان در سال  در دانشجويان دانشگاه

نفـر   300هاي اين مطالعه  مطالعه از نوع همبستگي و نمونه اين روش كار:

اي و ســپس تصــادفي از بــين دانشــجويان  كــه بــه صــورت خوشــه، بودنــد

اي انتخاب شدند. جهت جمع  هاي آزاد، علمي كاربردي و فني حرفه دانشگاه

استفاده گرديد. از معدل پايـان   MAIآوري اطالعات از پرسشنامه استاندارد 

نوع عملكرد تحصيلي دانشـجويان اسـتفاده شـد.     براي ارزيابيلي ترم تحصي

شـد. بـراي تجزيـه و تحليـل      SPSS 19اطالعات بدست آمده وارد نرم افزار 

 هاي استنباطي استفاده شد. ها، از آمار توصيفي و آزمون داده

بين اسـتفاده از راهبردهـاي فراشـناختي و معـدل رابطـه مثبـت       ها:  يافته

بـين ميـانگين نمـره دانشـجويان در اسـتفاده از      . اشـت وجود د يدار معني

بـين دانـش فراشـناختي و     و همچنـين راهبردهاي شناختي و فراشـناختي  

هـاي مختلـف    تنظيم فراشناختي و عملكرد تحصيلي دانشـجويان در رشـته  

كـه دانشـجويان رشـته كـامپيوتر     به طوري  .دار وجود داشت اختالف معني

ته ادبيـات فارسـي پـايين تـرين آگـاهي      باالترين آگاهي فراشناختي و رشـ 

آگاهي فراشناختي باالتري نسبت به  رپس دانشجويانفراشناختي را داشتند. 

 دختران داشتند.

هرچه ميـزان اسـتفاده از راهبردهـاي فراشـناختي و     گيري:  بحث و نتيجه

ها باالتر باشـد، ميـزان يـادگيري در     راهبردهاي شناختي و استفاده توام آن

بيشتر خواهـد بـود. اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختي و هـم        يادگيرندگان

استفاده از راهبردهاي فراشناختي در موفقيـت تحصـيلي تاثيرگـذار اسـت.     

تـوان بـه بهبـود عملكـرد      بنابراين با آموزش اين راهبردها به دانشجويان مي

 تحصيلي دانشجويان كمك نمود.

يـت تحصـيلي،   راهبردهاي شـناختي و فراشـناختي، موفق  كلمات كليدي: 

 گلستان يها دانشگاه
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و نشاط عنصر فراموش شده در بستر آموزش و  يشاد

 يريادگي

 پور عيشف دايو

 بهينس ييو ماما يمازندران، دانشكده پرستار يعلوم پزشكدانشگاه 

vidashafipour@yahoo.com 

ي بسـتر مناسـب اسـت.    سـاز  ملزومات يادگيري و آموزش فراهم ازمقدمه: 

رواني -فضاي يادگيري توام با شادي و نشاط كليد حل اكثر مشكالت روحي

دانشجويان و سبب افزايش انگيزه در كار و تحصيل آنها اسـت. مـروري بـر    

افـزايش شـادي دانشـجويان    ي ها متون نشان داده بررسي راهكارها و روش

ر اهـداف نظـام   صاحبنظران بـوده اسـت. از آن جـايي كـه د     همواره مدنظر

گـردد لـذا    در بستر مناسب آموزشي ايجاد مـي  دار آموزشي، يادگيري معني

اين مطالعه با هدف تبيـين تجـارب دانشـجويان از عوامـل كـاهش دهنـده       

 شادي و نشاط در بستر يادگيري و آموزش تدوين گرديد.

اين تحقيق كيفي با رويكرد تحليل محتواي مرسوم انجـام شـد.   روش كار: 

مرد) پرسـتاري در يكـي از    7زن و  5دانشجو( 12كنندگان شامل  مشاركت

ها مبتني بر هدف  هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بودند. نمونه دانشكده

هـا از طريـق    آوري داده مصـاحبه اتمـام يافـت. جمـع     13انتخاب شده و بـا  

 هاي انفرادي نيمه ساختار انجام پذيرفت. مصاحبه

الـف)  : يل مصاحبه ها دو طبقه اصلي استخراج شداز تجزيه و تحلها:  يافته

يادگيري خاموش و آموزش غير جـذاب شـامل متناسـب نبـودن محتـواي      

درسي با نيـاز و عالقمنـدي دانشـجويان، نبـود تبـادل نظـر، نبـود فضـاي         

ب) دوري از محفل صميمانه شامل ارتبـاط  و همچنين يادگيري بازانديشي 

 انشجو.توجهي به منزلت د دالنه و بي غيرهم

نتايج مطالعه نشان داد كه توجه به عوامل تاثيرگـذار  گيري:  بحث و نتيجه

انگيــزش در  باعــثو بهبوددهنــده شــادي و نشــاط آموزشــي در فراگيــران 

رود برنامـه ريـزان    يادگيري و پيشرفت تحصيلي است. بنابراين اميد آن مـي 

رويكـرد  هـا بـا    گيري از تجارب اين گونـه پـژوهش   دروس دانشگاهي با بهره

 شـيوه هاي درسـي و   سازي جو پر نشاط به بررسي و تجديدنظر برنامه فراهم

 عملكرد مربيان و استادان بپردازند.

 آموزش ،يريادگينشاط،  ،يشادكلمات كليدي: 
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برنامه حسن استقبال از دانشجويان پزشكي  يابيارز

دانشگاه علوم  1391و مهر  1390 مهرو بهمن يها ورودي

 كي شيرازپزش

رضا  يعل ،نشاط آور هيراض ،يشهال دشت ،يمنصور مسجد ،*يعيمهسا سم

 يقيفرزانه سلوك حق ،يلنكران يباقر

 رازيش يپزشك علومدانشگاه 

samieem7@gmail.com 

آموزي به دانشجويي و ورود به  تغيير مقطع تحصيلي از سطح دانشمقدمه: 

محيط آموزش عالي با مقررات خاص و همچنـين برخـي مسـائل مثـل دور     

هــاي  شــدن از محــيط خــانواده و ســكونت در خوابگــاه، از جملــه موقعيــت

باشد. لذا الزم است ضـمن بررسـي وضـعيت     زا براي دانشجويان مي استرس

اي منسجم در جهت رفـع مشـكالت فـوق و ارتبـاط صـحيح       رنامهموجود، ب

بـر ايـن    دانشجو با محيط آموزشي جديد طراحي و به مرحله اجـرا درآيـد.  

اساس برنامه حسن استقبال كـه ضـمن آن دانشـجو بـا اسـاتيد، محـيط و       

كنند، در ابتداي دو تـرم مهـر و بهمـن بـه      قوانين آموزشي آشنايي پيدا مي

اين مطالعه با خدف ارزيابي ديدگاه دانشجويان  .گيرد ميمدت دو روز انجام 

 در مورد اين برنامه انجام شد.
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

دانشجو به عنـوان نمونـه انتخـاب     240در اين مطالعه توصيفي روش كار: 

 4اي مشـتمل بـر    نامه جهت نظرسنجي از دانشجويان، پرسششدند، سپس 

اد د قسمت مجزا كه همـه مطالـب مطـرح شـده در جلسـه را پوشـش مـي       

نامـه نظـرات    د. قسمت ابتـدايي پرسـش  شتوزيع  دانشجويانطراحي و بين 

قسـمت دوم نحـوه ارائـه     ،دانشجويان را در خصوص نحوه معرفي دانشـكده 

هـاي ارتبـاطي و    مباحث گروه اخالق پزشكي، قسمت سوم، كارگـاه مهـارت  

 .پرسيده بودهاي مطالعه  آخرين قسمت، كارگاه روش

، دانشجويان بيشترين رضـايت را  90ستقبال مهردر مراسم حسن اها:  يافته

%) و كمترين رضايت را از مراسم معرفـي  5/31از معرفي مقررات دانشكده (

ــز  90بهمــن دانشــجويان ورودي در  %)2/2باشــگاه پژوهشــي داشــتند( ني

بيشترين رضايت از برنامه معرفي قوانين و كمتـرين آن مربـوط بـه معرفـي     

در بـين دانشـجويان   شـترين درصـد رضـايت    ، بي 91مهر مـاه   ها بود. گروه

 هم مربوط به معرفي قوانين بود و معرفي كانون قرآن و عترت   91ورودي 

 كمترين ميزان رضايت را به خود اختصاص داد.

هاي اين مطالعه نياز بـه بـازنگري در    با توجه به يافتهگيري:  نتيجه بحث و

شود. لذا ضروري  ميهاي برنامه حسن استقبال احساس  ارائه برخي از بخش

ست در فرآيند معرفي گروه ها، باشگاه پژوهشي، كانون قرآن و عترت نتايج ا

قسمت ها مـورد   نبررسي به برگزاركنندگان، ارائه شده و راهكارهاي ارتقا اي

 بررسي قرار گيرد.

 رازيش يعلوم پزشك دالورود،يجد ياستقبال، دانشجوكلمات كليدي: 
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افزار جامع  و نرم CDكتاب،  ابزارسه  ياثربخش سهيمقا و نييتع ،يطراح

 ييو ماما يدانشكده پرستار انيدانشجو يآگاه زانيبر م يآموزش

 يآموزش يندهاياز فرا نيقزو

 ياسمزهرا ق ،انيميعظ ليجل ،يجورابچ نتيز ،*شادكام يفاطمه نظر

 نيقزو يپزشك علومدانشگاه 

f_nazarish@yahoo.com 

عدم آشنايي با اهميت و جايگاه دوره آموزشـي، مراحـل و مقـاطع    مقدمه: 

هاي موجود، تحصيل موفق دانشـجويان را   مختلف آن و مقررات و آيين نامه

ـ    تحت تاثير قرار مي ي تـا  دهد و دانشجويان بعد از گذشت مـدت زمـاني حت

و مقررات آگاه نشده و همين امـر   ها التحصيلي از برخي آيين نامه زمان فارغ

كند كه گاهـاً   گردد و مشكالتي ايجاد مي موجب سر درگمي دانشجويان مي

قابل جبران نيست. تعيين ميزان و مقايسه افزايش آگاهي دانشجويان بعد از 

شـي، فايـل   شـيوه در اختيـار گذاشـتن كتـاب جـامع آموز      سـه مداخله به 

و نرم افـزار جـامع آموزشـي     CDالكترونيك كتاب جامع آموزشي به صورت 

 انجام شد. براي دانشجويان ورودي جديد به دانشكده

با توجه به اهميت موضوع بر مبنـاي نيازسـنجي انجـام شـده از     روش كار: 

التحصيالن دانشكده يك كتاب تهيه گرديـد   اساتيد، مسئولين واحدها و فارغ

بـه جهـت كـاهش     .اهـدا گرديـد   1391-92م دانشـجويان ورودي  و به تما

اشتباهات دانشجويان در بكارگيري از اين كتـاب، كارگـاهي برگـزار شـد و     

مسئولين دانشكده ضمن معرفي خود، به شفاف سازي مـوارد درج شـده در   

اين كتابچه پرداخته و به همراه دانشجويان از واحـدهاي مختلـف دانشـكده    

سؤالي توسـط   10اي  پرسشنامه ،راي بررسي اثر بخشي فرايندبازديد نمودند. ب

سؤال دموگرافيك سن، جنس و رشته  3پژوهشگران طراحي گرديد كه شامل 

سؤال در زمينه ميزان افزايش آگاهي آنان از هر كدام از مطالـب   7تحصيلي و 

و در زير هر گزينه جدولي طراحي گرديد كه ميزان افـزايش آگـاهي   بود كتاب 

نفـر)   60داد. اين پرسشنامه براي تمام دانشـجوياني (  رد سنجش قرار ميرا مو

كه محتواي آموزشي در اختيارشان گذاشته شده است بعـد از گذرانـدن يـك    

ها خواسته شد كه تغييرات ميزان آگـاهي خـود    ترم تحصيلي داده شد و از آن

 ها را دارد عالمت بزنند. اي كه بيشترين تطابق با نظر آن در خانه

براي دانشجويان ورودي جديد  اين كارگاه مجدداً 91-92در سال تحصيلي 

آن سال برگزار شد اما به دليل كمبود بودجه نسـخه الكترونيـك كتـاب بـه     

در اختيار دانشجويان قرار گرفـت و بعـد از گذشـتن يـك تـرم       CDصورت 

 CDتحصيلي پرسشنامه طراحي شده در اختيار دانشجويان دريافت كننـده  

ها خواسته شد كـه پرسشـنامه را بـا توجـه بـه       ر) قرار گرفت و از آننف 66(

بـراي   92-93افزايش ميزان آگاهي خود تكميل نمايند. در سال تحصـيلي  

ايجاد جذابيت و توجه بيشتر دانشجويان همچنين براي ايجاد تغييرات و به 

 AutoPlay Mediaافـزار  بسته آموزشي با اسـتفاده از نـرم   ،روز كردن مطالب

Studio 7     به صورت نرم افزار تهيه گرديـد و در اختيـار دانشـجويان ورودي

نفر) قرار گرفـت و بعـد از گذشـت يـك تـرم تحصـيلي از آنهـا         70جديد (

 خواسته شد كه پرسشنامه مذكور را تكميل نمايند.

ها بعد از مداخلـه تحويـل    ميزان آگاهي دانشجويان در تمام زمينهها:  يافته

بـه صـورت   % افـزايش داشـته، بعـد از مداخلـه     58/73 كتاب به دانشجويان

بـه  افزايش و بعد از مداخلـه   %28/79 سي دي تحويل فايل كتاب به صورت

% افزايش داشـته اسـت   58/83در اختيار گذاشتن نرم افزار آموزشي صورت 

دهنده تاثير همه اين فرايندها در افزايش سطح آگاهي دانشـجويان   كه نشان

افـزار آموزشـي بـر     كـه تـاثير نـرم    بودنده اين مطلب ده همچنين نشان بود.

بيشتر از كتاب آموزشـي   CDو تاثير  CDميزان آگاهي دانشجويان بيشتر از 

مي باشد. بيشترين ميزان افزايش آگاهي مربـوط بـه آشـنايي بـا مسـئولين      

بعـد از دريافـت نـرم افـزار      92-93دانشكده مي باشد كه در سال تحصـيلي 

 افزايش داشته است. %95آموزشي به ميزان 

هـاي مـورد    سطح آگاهي دانشجويان در تمام زمينـه گيري:  بحث و نتيجه

بررسي همچنين بعد از سه روش مداخله به صـورت قابـل تـوجهي بيشـتر     

 .بودشده است و اين امر مويد اثربخشي اين فرايند 

 دانشجويي و  ،يقوانين و مقررات آموزشي، پژوهشكلمات كليدي: 

 ، نگرش، دانشجوفرهنگي، آگاهي

 

1254 - 2A 

 يريادگيازدواج بر آموزش و  ريتاث زانيم يبررس

 1392در سال  رازيش يدانشجويان دانشكده پزشك
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 ،يمنصور مسجد ،يلنكران يرضا باقر يعل ،پور يالهام عل ،*بهروز به نژاد

 يشهربانو جعفر ،يعيمهسا سم ،نشاط آور هيراض ،يشهال دشت

 رازيش

behnejad110@yahoo.com 

ازدواج دانشجويي از جمله مباحثي اسـت كـه همـواره در مجـامع     مقدمه: 

هاي موافق و مخالفي را نيز داشته اسـت. در   وده و ديدگاهدانشگاهي مطرح ب

برخي مطالعات به متغيرهايي نظير نبود امكانات مالي، نداشتن شغل ثابـت،  

موانع ازدواج اشـاره شـده   به عنوان نداشتن مسكن، نداشتن وسايل زندگي، 

هايي مختلـف نظيـر جاذبـه، تفـاهم،      است. رضايتمندي دانشجويان از مقوله

ي و سرمايه گذاري سنجيده شده كه در جاذبـه و سـرمايه گـذاري    طرز تلق

بين زوج هاي دانشجو و غير دانشجو تفاوت محسوسي وجود نداشته امـا در  

طرز تلقي و تفاهم وقتي هر دو نفر دانشجو بوده اند تفاوت آشكاري مشاهده 

اين مطالعه در صدد اسـت كـه تـأثير ازدواج بـر يـادگيري را در       شده است.

 ويان مورد بررسي قرار دهد.دانشج

اي حامـل مشخصـات و    در اين مطالعه توصـيفي، پرسـش نامـه    روش كار:

اطالعات فردي دانشجو شامل جنسيت، وضعيت تأهل، سهميه ثبت نـامي و  

ها اشاره شد بـر   شاخص كه در مقدمه به آن 7بومي و غير بومي بودن و نيز 

ار گرفت. روايـي ايـن   اي مورد نظر خواهي قر درجه 5اساس مقياس ليكرت 

ن آپرسشنامه توسط چند نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه معين و پايايي 

 % تعيين گرديد.75نيز بر اساس آلفاي كرونباخ 

در بهبـود اخـالق فـرد    دانشـجويان  % 64در مورد افزايش تمركـز  ها:  يافته

نظـم و اسـتفاده    ،%54هدفدار شـدن آمـوزش   ، %5ريزي درس  برنامه ،52%

بـه تـأثير مثبـت     دانشـجويان % 42% و افزايش يـادگيري  56نه از زمان بهي

 ازدواج نظر داده بودند.

 ،رسـد كـه در يـك بـراورد كلـي عمـده       به نظـر مـي  گيري:  بحث و نتيجه

و بودن ، بومي و غير بومي بدون توجه توجه به جنسيتدانشجويان پزشكي 

رات مثبـت آن بـر   ، ديدگاه مثبتي نسبت به ازدواج و تأثيقبوليهاي  سهميه

 .اند روي ابعاد مختلف آموزش و يادگيري داشته

 ، ازدواج دانشجويييريادگيازدواج، دانشجو، كلمات كليدي: 
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 تيارتباط حما ييشگويجهت پ يا واسطه جهيانتظار نت

دانشگاه علوم  انيدانشجو يليو استرس تحص ياجتماع

 1391-92سال در بوشهر  يپزشك

  رحيم طهماسبي  ، ينوروز تايآز ،*مكيه جمالي

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

mjamalym@yahoo.com 

 انتظار نتيجه يكي از عوامل ارزشمندي هست كه رفتارهاي مرتبط  مقدمه: 

وجـود  كنـد.   با سبك زندگي سالم را در همه مراحل زندگي پيشـگويي مـي  

انتظارات مشخص در زمينه اجتمـاعي و عملكـرد تحصـيلي در دانشـجويان     

آور شدن دوران دانشجويي و متمـايز سـاختن ايـن دوران بـا      باعث استرس

سطوح باالي حمايت اجتماعي بـه عنـوان    ،از سويي .شود ها مي ساير دوران

شتي و تواند با تشويق افراد به انجام رفتارهاي بهدا تعديل كننده استرس مي

اتخاذ يك سبك زندگي سالم، منجر به تالش بيشتر جهت خودتنظيمي كه 

يكي از مولفه هاي آن انتظار نتيجه است، شود. بنابراين هدف از اين مطالعه 

بررسي نقش واسطه انتظارات نتيجه در پيشگويي ارتباط حمايت اجتمـاعي  

 و استرس تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بود.

 428گيري تصادفي مـنظم در   اين مطالعه مقطعي با روش نمونه: روش كار

ــه تحصــيل در   دانشــكده بهداشــت، پيراپزشــكي،  4دانشــجوي مشــغول ب

-92ه علـوم پزشـكي بوشـهر در سـال     مامايي و پزشكي دانشگا –پرستاري

هـاي   انجام شد. اطالعات توسط پرسشنامه دموگرافيـك، پرسشـنامه   1391

نشــجو، اســترس تحصــيلي، حمايــت اجتمــاعي اســتاندارد انتظــار پيامــد دا

ها با استفاده ضريب همبستگي و رگرسـيون خطـي    آوري گرديد. داده جمع

چندگانه مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت و در تحليـل داده هـا از نـرم        

 استفاده شد. 18ويرايش  SPSSافزار

)، استرس تحصيلي 14/5 ±08/1عي (ميانگين نمره حمايت اجتما ها: يافته

) بود. نتايج حاصـله نشـان داد   82/2±49/0) و انتظار نتيجه (51/0±51/2(

و اسـترس  ) r=203/0و  P=000/0كه انتظار نتيجه بـا حمايـت اجتمـاعي (   

داري داشـته، و بـين    رابطه مثبـت معنـي   )r=158/0و  P=001/0تحصيلي (

حمايت اجتماعي و اسـترس تحصـيلي رابطـه منفـي معنـي وجـود داشـت        

)000/0 = P 215/0و -=r.( 

كننـده  يي با توجه به اين كه انتظـار نتيجـه پيشـگو   گيري:  بحث و نتيجه

توان گفت كه حمايت  حمايت اجتماعي و استرس تحصيلي بود، بنابراين مي

اجتماعي به عنوان يـك نيـروي مشـوق يـا نگهدارنـده، بـا افـزايش انگيـزه         

لي كـه  مثبت (پيامدهاي مثبت) يا كاهش پيامدهاي منفي (عوام يها دهنده

تواند استرس تحصيلي دانشجويان تحـت تـأثير    برند) مي انگيزه را از بين مي

 دهد. قرار 

 دانشجو امديانتظار پ ،يلياسترس تحص ،ياجتماع تيحماكلمات كليدي: 
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 النيفارغ التحص يا شدن حرفه يسطح اجتماع يبررس

 بوشهر يبهداشت عموم

 انيآزاده عازم ،يداشدب يكامل قباد ،ينيطمه حسفا ،*يمحسن هاشم

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

m.hashemi@bpums.ac.ir 

هاي بهداشتي را به خود اختصاص  نيروي انساني پايه و اساس نظاممقدمه: 

بنيـادي و اساسـي بهداشـت عمـومي      اي شدن از مفـاهيم  دهند و حرفه مي

محيط كاري و ارتباطـات بـين فـردي     –است، اين پديده حاصل تعامل فرد

اي در تعامل با ديگـران   باشد. با توجه به اينكه بخشي از شايستگي حرفه مي

ــرين  گيــرد و از مهــم و روابــط كــاري مشــترك و كــار تيمــي شــكل مــي  ت

رنامه هاي آموزشي جـامع  آيندهاي مفهوم اجتماعي شدن، اهميت به ب پيش

ي شايسته و فراهم بودن فرصت كسـب تجربـه در عرصـه كـار     ، الگوي نقش
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. دوران تحصيل بايد شرايط اجتماعي شدن دانشجويان را فراهم سازد، است

التحصـيالن   اي فـارغ  لذا ما بر آن شـديم تـا سـطح اجتمـاعي شـدن حرفـه      

 بهداشت عمومي بوشهر را بررسي كنيم.

انجام شد . در ايـن مطالعـه    1392العه توصيفي در سال اين مطروش كار: 

التحصـيل كارشناسـي بهداشـت عمـومي بـا روش سرشـماري        نفر فارغ 24

پرسشنامه اسـتاندارد اجتمـاعي   "ها از  آوري داده شركت نمودند. براي جمع

باشـد كـه از شـاخص     سؤال مي 45استفاده شد كه حاوي "شدن حرفه اي 

متغيـر   315تا  45د، نمره اين پرسشنامه از كن قسمتي تبعيت مي 7ليكرت 

 ها با استفاده از آمار توصيفي انجام شد. است، تجزيه و تحليل داده

التحصيالن بهداشت عمومي داراي الگو بودند كه  درصد فارغ 6/69ها:  يافته

 7/21درصد كاركنـان بهداشـتي و    4/30درصد مدرسين كار آموزي،  1/52

درصـد   5/62تـرين الگـو معرفـي كردنـد.      بدرصد مدرسين نظري را مناسـ 

دانشجويان اين رشته بدون اطالع دقيق اين رشته را براي تحصيل انتخـاب  

درصد فارغ التحصيالن اين رشته تصـويري را كـه از ايـن     66.7كرده بودند. 

ميانگين نمـره   اند. هاي موجود ارزيابي كرده را مغاير با واقعيت درشته داشتن

 د.بو 237±5/31ي دانشجويان ا اجتماعي شدن حرفه

سطح اجتماعي شدن دانشجويان بهداشت عمومي گيري:  نتيجهس بحث و

در حد قابل قبولي مي باشد؛ ولي بيشتر دانشجويان اين رشته بدون آگـامي  

شوند و با توجه بـه   الزم نسبت به اين رشته وارد عرصه بهداشت عمومي مي

جتمـاعي شـدن حرفـه اي    كمبود متون پژوهشي در اين زمينه و اهميـت ا 

دانشجويان در تحقق رسالت نظـام بهداشـت و سـالمت، انجـام مطالعـات و      

اي و اجتمـاعي ايـن رشـته     توجه بيشتر و رفـع موانـع و كمبودهـاي حرفـه    

 شود. پيشنهاد مي

 ي، دانشـجو يا شـدن حرفـه   يشـدن، اجتمـاع   ياجتمـاع كلمات كليدي: 

 يبهداشت عموم
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 در يپزشك انيمرات دانشجون راتييروند تغ يبررس

 يك يميوشيدرس ب

منصوره مومن  ،يرهاشميم يمهد ديس ،انيفخار لياسماع ،*يريآزاده ظه

 يهرو

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

azadeh.zahiri@yahoo.com 

ها و  ارزيابي جامع نظام آموزشي متضمن به قضاوت كشيدن بر نامه مقدمه:

عملكردهاي مجموعه سيستم هاي اداري به همراه دانشـكده و گـروه هـاي    

آموزشي آن اسـت.اين مطالعـه بـه منظـور مقايسـه نمـرات دانشـجويان در        

 هاي مختلف و بررسي عملكرد گروه هاي آموزشي طراحي گرديد. دوره

بـه بررسـي   انجـام گرفـت.    92مطالعه توصيفي در سال  ايندر روش كار: 

روند نمرات كسب شده توسط دانشجويان رشته پزشكي در درس بيوشيمي 

. ليسـت  ه شددانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان پرداخت در يك

از آمـوزش   1391تا  1380دوره ورودي از سال  20نمرات دانشجويان طي 

گرديـد و بـا    16نسـخه   SPSSد نـرم افـزار   دانشكده گرفتـه و اطالعـات وار  

 مردودشـده، حداكثر وحداقل نمره وتعداد دانشجوي  بررسي ميانگين معدل،

 روند تغييرات را طي يازده سال در اين درس بررسي كرديم.

ميانگين تعداد دانشجوي هر دوره ورودي  1391تا  1380از سال ها:  يافته

ـ  43 بـود را گذرانـده   يككه درس بيوشيمي   و 80در سـال   32ا حـداقل  ب

 هـا  ميانگين نمـرات كـل دانشـجويان ورودي    بود. 91بهمن  در 56حداكثر 

در ورودي سـال   9/10حداقل  و 91در ورودي بهمن 6/14با حداكثر  4/12

مربـوط بـه    9/19دوره  بيسـت باالترين نمره كسـب شـده در كـل     بود. 82

 5غيبت بود، نمره وكمترين نمره بعد از صفر كه به علت  91دانشجو بهمن 

ميانگين ماكزيمم نمـرات   بود. 88 و بهمن 87و بهمن 83مربوط به ورودي 

ميـانگين حـداقل    بـود.  9/19وحـداكثر   5/15با حداقل  17/75 ها كل دوره

ــرات  ــداقل  6دوره  20نم ــا ح ــداكثر  0ب ــود و  5/9و ح ــداد ب ــانگين تع مي

حـداكثر   و 87ن در بهمـ  7با حداقل  5/9دانشجويان افتاده در كل دوره ها 

 بود. 82در سال  16

با توجه به پـايين بـودن ميـانگين ميـانگين نمـرات      گيري:  بحث و نتيجه

تحليـل سـؤاالت    بايـد بـا سـنجش و    )،4/12هـا (  كسب شـده دركـل دوره  

ها را محاسـبه و نمـرات    آن تمايز هاي به عمل آمده ضريب دشواري و آزمون

به بررسي علـت پـايين    قايسه ودانشجويان را با نمرات ساير دروس مشابه م

 بودن اين ميانگين پرداخت.

 ، دانشجويان پزشكيرييروند تغ نمرات، ،كي يميوشيبكلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم  انيو نگرش دانشجو يآگاه يبررس

 ينسبت به مركز آموزش مهارت ها اسوجي يپزشك

 ينيبال

 يمحمد طهماسب ، يامراهللا روزبه ،زاده يوموس يعل ،*ياسداله موسو

 اسوجي يعلوم پزشك دانشگاه

mosaviasadolah@yahoo.com 

هاي باليني به شـكل عملـي و مناسـب يـك فرآينـد       كسب مهارتمقدمه: 

گـردد. مراكـز    ب مـي بسيار مهم و اساسي در آموزش علوم پزشـكي محسـو  

هاي باليني به منظور رعايت حقوق و احترام به بيمار، صدمه كمتر به  مهارت

بيمار در حين آموزش، كاهش استرس دانشجويان در برخورد بـا بيمـاران و   

اندازي گرديد. هدف از اين مطالعـه بررسـي    كسب مهارت اوليه دانشجو، راه

 ي ياسوج نسبت به مركز  آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشك

 هاي باليني بوده است. آموزش مهارت

مطالعه حاضر در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي روش كار: 

نفـر پزشـكي،    141نفر از دانشـجويان (  174ياسوج انجام گرديد كه در آن 

هاي پزشكي) شـركت نمودنـد. اطالعـات     نفر فوريت 13نفر پرستاري و  20

از طريق پرسشنامه محقق ساخته كه روايي آن با استفاده از نظـر  مورد نياز 

تعيــين گرديــده،  9/0متخصصــين و پايــايي آن از طريــق آلفــاي كرونبــاخ 

گردآوري شد. پرسشنامه ها شامل اطالعات دموگرافيـك، آگـاهي و نگـرش    
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قسـمتي) طراحـي و پـس از برگـزاري      5دانشجويان (درجه بندي ليكـرت  

دانشجويان توزيع گرديد. اطالعات حاصل از طريق  هاي آموزشي بين كالس

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSآمار توصيفي با استفاده از نرم آفزار 

هـاي ايـن مطالعـه نشـان داد كـه ميـزان آشـنايي قبلـي          يافتـه هـا:   يافته

دانشجويان با اهداف، تجهيزات و امكانات موجود در مركز در حـد متوسـط   

باشد. مدلهاي موجود در مركز را تا حدود زيادي بـه مـدل    ) مي3(ميانگين 

توان  ها را نمي ) و معتقد بودند اين مدل42/3واقعي نزديك دانسته (ميانگين

) دانشـجويان معتقـد بودنـد    9/2جايگزين بيمار واقعي تلقي كرد. (ميـانگين 

هـاي   ها تا حدود زيادي در تقويـت و تثبيـت دانسـته    آموزش از طريق مدل

). شـركت كننـدگان در مطالعـه    95/3نها موثر مي باشـد (ميـانگين  تئوري آ

) 2/3ها متوسط (ميـانگين   كارايي آموزش معاينات فيزيكي را بر اساس مدل

ارزيابي نمودنـد. بـه نظـر دانشـجويان آمـوزش بـه ايـن روش تـا حـدودي          

گـردد و تـا    ) باعث كاهش استرس در برخورد بـا بيمـار مـي   69/3(ميانگين

توانـد از مشـكالت اخالقـي و     ) مـي 6/3ادي (ميانگين حـدود حدود نسبتاً زي

ها عملكـرد مدرسـين را    حقوقي ناشي از كار بر روي بيمار واقعي بكاهد. آن

) ارزيـابي نمـوده و ارائـه    4هاي بـاليني خـوب (ميـانگين     در آموزش مهارت

 هاي بيشتري را در مركز ضروري دانستند. مهارت

توانـد زمينـه    هاي باليني مي مهارتآموزش در مركز گيري:  بحث و نتيجه

مناسبي را براي كار در بالين و محيط واقعي ايجاد نمايد. تجهيـز و تكميـل   

 تر را فراهم كند. تواند زمينه آموزش مطلوب ها مي مراكز و نوسازي مدل

 ،ينيآمـوزش بـال   ،ينيبـال  يها مركز مهارت ،ينيمهارت بالكلمات كليدي: 

 مدل
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 يايكارگاه اح يبرگزار قيگروه همتا از طر آموزش ريتاث

 انيدانشجو تيو رضا يادداري ،يريادگيبر  يوري -يقلب

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

 يدهك جواد ،يداد ميابراه ،زهرا فرج زاده ،مقرب هيمرض ،*يسابق مهيحك

 يرضو يمهد ديس ،جعفر مهربان ،يطرق

 ييو ماما يدانشكده پرستار، رجنديب يپزشك علومدانشگاه 

sabeghih@bums.ac.ir 

بيمار از ايست قلبي، مستلزم همراه بـودن سـه مؤلفـه علـم      نجاتمقدمه: 

دهنـده   باشد. اين قضـيه نشـان   مد و اجراي صحيح ميپزشكي، آموزش كارآ

ت بيمار است. آموزش نقش اساسي در اجراي اصـول  اهميت آموزش در نجا

-فراد را در كسـب دانـش احيـاي قلبـي    ريوي دارد و نه تنها ا-احياي قلبي

ها نيز مـؤثر اسـت. امـا نيـاز      سازد، بلكه در تثبيت آموخته ريوي مطمئن مي

نيسـت، بلكـه هـدف مهمتـر      CPRهـاي   ي آمـوزش كنوني تنها افزايش كم

 CPRاست. بمنظور باال بردن كيفيت آمـوزش   CPRافزايش كيفيت آموزش 

هاي آموزشي درست بهره گرفت. لذا ايـن پـژوهش بـا هـدف     ¬بايد از روش

ريوي توسط گـروه همتـا بـر يـادگيري،      -تاثير برگزاري كارگاه احياي قلبي

 علوم پزشكي بيرجند انجام گرديد. يادداري و رضايت دانشجويان دانشگاه

گيـري متغيرهـاي    اين پژوهش بصورت نيمـه تجربـي بـا انـدازه    روش كار: 

ــد، روي    ــاه بع ــل، بالفاصــله و دو م ــادداري و رضــايتمندي قب ــادگيري، ي ي

دانشجويان پزشكي، پرستاري، مامايي، پيراپزشكي و بهداشـت انجـام شـد.    

پزشكي بيرجند بودنـد كـه    جامعه پژوهش تمامي دانشجويان دانشگاه علوم

ها پرسشنامه  دآوري دادهبه روش آسان يا دردسترس انتخاب شدند. ابزار گر

پژوهشگرساخته مشتمل بر سه بخش اطالعات دموگرافيك، بررسي دانش و 

 SPSSها پس از ثبت، توسط نـرم افـزار    بررسي رضايت دانشجويان بود. داده

 تجزيه و تحليل گرديد. 14ويرايش 

توسـط گـروه    CPRرضايت اكثريت دانشجويان از برگزاري كارگاه : ها يافته

خوب گزارش شـد. ميـانگين نمـرات دانـش واحـدهاي       همتا در حد خيلي

پژوهش در مرحله قبل، بالفاصله و دو ماه بعد از برگزاري كارگاه به ترتيـب  

هـا نشـان داد كــه    بـود كـه مقايسـه آن   5/13±0/4و  6/2±1/16، 7/2±8/6

رحله از سه مرحله از نظر آماري تفاوت وجـود دارد. نتيجـه   حداقل در دو م

شان داد كه ميانگين نمره دانش بالفاصـله بعـد از آمـوزش    آزمون تعقيبي ن

داري افزايش داشته و با وجود اينكه دو ماه بعد از مداخله نسبت  بطور معني

 به بالفاصله بعد كاهش داشته است، اما نسبت به قبل از برگزاري كارگاه بـه 

 داري باالتر بوده است.  طور معني

تـرين   ريوي پايه يكي از ضروري -فرآيند احياي قلبيگيري:  بحث و نتيجه

باشـد.   هاي موردنياز تمام اعضاي تيم سالمت و حتي آحاد جامعه مي مهارت

در طـرح   CPRازطرفي نظر به اينكه آموزش تئوري و عملـي مبحـث مهـم    

آمـوزش ايـن فرآينـد    ده است، هاي پزشكي بخوبي مشخص نش دروس گروه

باشد. لذا با توجه به اثربخشي اين روش آموزشي و  حياتي بسيار ضروري مي

تواند روش مفيدي براي برگزاري كارگاه هاي  نيز رضايت فراگيران از آن مي

 ها باشد. مشابه و براي ساير گروه

 ترضاي ، دانش،هيپا يويو ر يقلب يايحا ،آموزش گروه همتاكلمات كليدي: 
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در  يليتحص شرفتيو پ يجانيرابطه هوش ه يبررس

 دانشكده بهداشت بندرعباس انيدانشجو

 يراست نيحس ،ييآقامال موريت ،يالهام بوشهر،*يهاشم هيمرض

 هرمزگان يپزشك علومدانشگاه 

mahashemi275@gmail.com 

پيشرفت تحصيلي از جمله مسائل مهم زندگي فـردي و اجتمـاعي   مقدمه: 

هـاي مراكـز    دانشجويان و يكي از موضـوعات مـورد توجـه طراحـان برنامـه     

گردد، مطالعات انجام شده در اين زمينه بيانگر نقش و  آموزشي محسوب مي

دانشـجويان  هاي آن بـر پيشـرفت تحصـيلي     اهميت هوش هيجاني و مولفه

باشد و اين در حالي است كه اين ارتباط در سطح مراكـز آمـوزش عـالي     مي

كمتر بررسي شده است. از اين رو پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـي رابطـه     

هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده بهداشت بندرعباس 

 انجام گرفت.
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جامعـه آمـاري   اين بررسي به روش توصيفي مقطعي انجام شد. روش كار: 

 91-92كليه دانشجويان دانشكده بهداشت بنـدرعباس در سـال تحصـيلي    

نفـر از دانشـجويان بودنـد كـه بصـورت       5بودند و نمونه مورد نظـر شـامل   

هـا و مقـاطع مختلـف تحصـيلي      اي از بين رشـته  گيري تصادفي طبقه نمونه

شنامه آوري اطالعات از پرس موجود در دانشكده انتخاب گرديدند. براي جمع

ــراي تعيــين Schutte،1998( اســتاندارد شــده هــوش هيجــاني شــاته  ) و ب

پيشرفت تحصيلي از معدل دانشجويان در سه ترم اخير استفاده شده است. 

هـاي آمـاري توصـيفي و همچنـين      براي تجزيه و تحليل اطالعـات از روش 

 مستقل استفاده شد. tضريب همبستگي پيرسون و آزمون 

هاي متوالي دانشجويان و نمره حاصل از پرسشنامه  رمبين معدل تها:  يافته

، P>/05ارزيابي هوش هيجاني ارتبـاط مسـتقيم و مثبـت وجـود داشـت (     

58/0=r   16). ميانگين نمره هوش هيجاني دانشجوياني كه معـدل بـاالتر از 

 داشتند بيشـتر بـود   16داشتند از دانشجوياني كه معدل مساوي يا كمتر از 

)78±14 95±16 vsته تحصيلي و جنسيت بر ارتباط بين هوش ) رش 

 هيجاني و معدل ترم هاي متوالي دانشجويان بي تاثير بود.

بين پيشرفت تحصيلي و هوش هيجـاني دانشـجويان   گيري:  بحث و نتيجه

هاي متـوالي از   كه در ترم يعني دانشجوياني داري وجود داشت. ارتباط معني

مره هوش هيجـاني بـاالتري نيـز    هاي باالتري برخوردار بودند داراي ن معدل

 بودند.

 اني، دانشجويليتحص شرفتي، پيجانيهوش هكلمات كليدي: 
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نيازهاي آموزشي دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه 

 هاي مطالعه و يادگيري مهارت  در زمينه

 يحقان بايفر ،*سپيده جمشيديان

 ه علوم پزشكي اصفهاندانشگا

sepidehjamshidian@gmail.com 

هـاي مطالعـه در پيشـرفت تحصـيلي      با توجه به نقش مهم مهارتمقدمه: 

دانشجويان، مطالعه حاضر به منظور شناسايي نيازهاي دانشـجويان شـركت   

هــاي مطالعــه و  كننــده در دومــين دوره برگــزاري درس اختيــاري مهــارت

 يادگيري انجام شده است.

 مطالعه حاضر از نوع پيمايشي به صورت توصيفي مقطعي در كار:  روش

پزشكي دانشگاه علـوم    ، در دانشكده1388-89نيم سال دوم سال تحصيلي 

پزشكي اصفهان انجام گرديد. در اين مطالعه، نيازهاي آموزشي دانشـجويان  

هاي مطالعه و يـادگيري   نفر) در زمينه مهارت 46پزشكي (  ترم چهارم رشته

رد بررسـي قـرار گرفـت. گـردآوري اطالعـات بـا اسـتفاده از پرسشـنامه         مو

هـاي مطالعـه و    ) بـود كـه مهـارت   LASSIراهبردهاي مطالعه و يـادگيري ( 

 5حيطـه و بـا مقيـاس ليكـرت      10سؤال، در  80يادگيري دانشجويان را با 

و  SPSS 16داد. براي تحليل نتـايج از نـرم افـزار     تايي مورد بررسي قرار مي

 استفاده شد. t-testمقادير فراواني و  سنجش

هـاي پـردازش اطالعـات و     بيشـترين نمـره مربـوط بـه حيطـه     هـا:   يافته

هـاي خودآزمـايي و    راهبردهاي آزمون و كمترين نمـره مربـوط بـه حيطـه    

اي  هـا نمـره   راهنماي مطالعه بوده است. دانشجوياني كه در بيشترين حيطه

نفـر). در   12فـرادي انتخـاب شـدند (   كمتر از ميانه داشتند براي مشـاوره ان 

مقايسه با نمرات هنجاري دانشـجويان آمريكـايي، نمـره دانشـجويان مـا در      

 ها پايين تر بوده است. هاي نگرش و انگيزش بيش از بقيه حيطه حيطه

نتـايج ايـن مطالعـه نشـان داد يكـي از مهمتـرين       گيـري:   بحث و نتيجه

ي بايد مورد توجه قرار گيـرد،  هاي مطالعه و يادگير موضوعاتي كه در مهارت

باشـد. در   ل انگيزشي و نگرشي دانشجويان نسبت به مطالعه دروس ميئمسا

واقع گاه الزم است به جاي تمركز تنها بـر يـاددهي راهبردهـاي مطالعـه و     

نگرش دانشجويان نسبت به دانشـگاه   ،هاي خواندن و يادداشت برداري شيوه

هـا انگيـزه ايجـاد كنـيم؛ تـا       ر آنهـاي مختلـف د   را ارتقا دهـيم و بـه روش  

 هاي خود براي مطالعه و يادگيري استفاده  دانشجويان بتوانند از توانمندي

 كنند.

مهارت مطالعه و يـادگيري، دانشـجوي پزشـكي، نيازهـاي     كلمات كليدي: 

 آموزشي
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و  1388 سال برگزارشده در يآزمون آسك ريتاث يبررس

 جهينت ينيب شيدر پ يزكارور شي، معدل و نمره پ1392

  ياريآزمون دست

 ،يوسمه جان يعباس احمد ،يزاهد هيراض ،*يعاطفه كرم زاده جهرم

 فاطمه فرهمندجو

 جهرم يدانشگاه علوم پزشك

a.k_8665@ymail.com 

ــاليني دانشــجويان وكــارايي آنمــه: مقد هــا يكــي  ارزشــيابي شايســتگي ب

هـاي   آمـوزش دهنـدگان برنامـه    ت علمـي و اترين وظايف اعضاء هي ازمشكل

 اي طراحي گردد تـا  پزشكي است. آموزش و ارزيابي بايد به گونه بهداشتي و

هاي دانشـي و مهـارتي    تحصيل، آموخته دانشجو قادر باشد پس از فراعت از

هاي كاري واقعي به كار بسته و توانـايي انطبـاق خـود بـا      در محيطخود را 

ــي از  ــد. يك ــته باش ــاري را داش ــيط ك ــوثرترين روش مح ــنجش  م ــاي س ه

 Objective Structured Clinicalهاي باليني دانشـجويان پزشـكي   صالحيت

Examination  :OSCE عملي در محيطي بسـيار   است كه به شكل تجربي و

ارزشـيابي دانشـجويان    به عنوان روش طاليـي در  ام ونزديك به واقعيت انج

 مطرح شده است.

 88 سـال  نتايج آزمون آسكي برگزارشـده در  هدف اين مطالعه تعيين تاثير

، معدل و نمره پيش كارورزي در پيش بيني نتيجـه آزمـون دسـتياري    92و

 .بود

يـك مطالعـه    التحصـيلي در  دانشجوي پزشكي درحال فـارغ  60 روش كار:

ايسـتگاه در طـي    25 مجمـوع  دو دوره آزمـون آسـكي بـا    ربـي در نيمه تج

ايستگاه مربوط به پايـان بخـش    11شركت نمودند كه  1388-92هاي  سال

 هـاي مـاژور و   ايستگاه مربوط به كليه بخـش  14 و 88جراحي آزمون سال 
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متغيرهـاي   در پايان جهـت بررسـي تـاثير    بود. 92 آزمون سال بهداشت در

عدل و نمره پيش كارورزي در پـيش بينـي نتيجـه    م مستقل آزمون آسكي،

چنـد متغيـره    آزمون دستياري از آزمون رگرسيون لجستيك تك متغيره و

انجـام   SPSS 20استفاده شد. تجزيه وتحليل آماري با استفاده از نـرم افـزار   

 گرديد.

نتـايج بـه دسـت آمـده نشـان داد، قبـولي درآزمـون دسـتياري          ها: يافته

 پـنج ، 1385%)، دانشـجويان ورودي  7/6(، يك نفـر  1381سال دانشجويان 

در  دار نبـود  ولي اين اختالف از نظر آمـاري معنـي   ؛%) بوده است9/10( نفر

روش رگرسيون لجستيك متغيرهاي آزمون آسكي، آزمون پيش كارورزي و 

معدل به عنوان متغير مستقل ابتدا به روش تـك متغيـره و سـپس هرسـه     

رونده تـاثير همـه متغيرهـا در پـيش      ش پيشمتغير وارد مدل شده و به رو

در مدل تك متغيره، معـدل   :بيني آزمون دستياري مورد بررسي قرار گرفت

دار و  و آزمون پيش كاورزي در پيش بيني قبولي در آزمون دستياري معني

آزمـون دسـتياري    پيش بيني قبولي در در مدل چند متغيره تنها معدل در

 دار بوده است.  معني

 آزمون آسكي قادر به  دادنتايج مطالعه حاضر نشان گيري:  تيجهبحث و ن

باشـد، اگرچـه امتحـان دسـتياري      پيش بيني نتيجه آزمون دستياري نمـي 

اساسـاً   OSCE آزمـون  حوزه شناختي و توانايي هـاي علمـي دانشـجويان و   

كنـد، ولـي نحـوه صـحيح انجـام       حركتي را ارزيابي مـي  -هاي رواني قابليت

تمركز، هدايت صحيح به سمت نزديك شدن اين آزمـون  آسكي به صورت م

در ارزيابي پيشرفت تحصيلي و متمايز  هاي استاندارد و قابل قبول، به آزمون

 كردن دانشجويان موثر است.

 ،ياريمعدل،دسـت  ،يپزشـك  انيدانشجو ،OSCE ،يابيارزشكلمات كليدي: 

 يكارورز شيپ
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ف آموزشي هاي مختل بررسي نگرش دستياران گروه

در مورد نحوه  زيباليني دانشگاه علوم پزشكي تبر

 آموزش اساتيد باليني

 گانهيپور  يفاطمه عل

 زيتبر

dryeg20485@gmail.com 

به منظور ارتقاي كيفيت آموزش و بـراي نيـل بـه آمـوزش بـاليني      مقدمه: 

ضـرورت دارد، تـا بـا    كارآمد بررسي وضع موجود آموزش به روش ارزشيابي 

هاي الزم براي رفع نـواقص اتخـاذ    مشخص شدن نقاط قوت و ضعف تصميم

مهم، شناسايي كيفيت آمـوزش بررسـي   هاي  روشگردد. از آنجا كه يكي از 

در زمينـه  باشد لذا به بررسي نگرش دستياران  نگرش آموزش گيرندگان مي

  .نحوه آموزش پرداخته شد

آوري  و ابـزار جمـع   انجام شـد كـه  توصيفي اين مطالعه به روش روش كار: 

هاي مختلف  اطالعات، پرسشنامه خود ايفا مشتمل بر پانزده سؤال در زمينه

هـاي معمـول تعيـين     آموزشي بود كه روايي و پايايي آن با استفاده از روش

گروه آموزشي دانشگاه علوم پزشـكي   14 گرديد و در اختيار كليه دستياران

 هـاي  آزمون ها، نتايج با استفاده از آوري داده از جمعتبريز قرار گرفت و پس 

كليه دستياران چهارده گروه آموزش تخصصي دانشگاه بـا   توصيفي ارائه شد

كـه   95/0و ثبات دروني  9/0استفاده از پرسشنامه خودايفا با ضريب روايي 

در مـورد   با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفتـه بـود،  

 .وه آموزش اساتيد باليني مورد نظرسنجي قرار گرفتندنح

نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه از نظر دسـتياران، اسـاتيد   ها:  يافته

ولـي روش   ،باشـد  باليني اين دانشگاه از مهارت عملي مطلوبي برخوردار مي

است. در اين آموزش آنان نسبت به ساير موارد مورد بررسي در حد متوسط 

شترين نمـره داده شـده از طـرف دسـتياران بـه مهـارت عملـي        پژوهش بي

/ ±/ 0)3/58() و كمترين نمره به روش آموزش آنان  06/4/ ( 0±/71اساتيد

 اختصاص داده شد. 71

از نظـر اكثريـت دسـتياران پزشـكي ايـن دانشـگاه،       گيري:  بحث و نتيجه

باشـد.   ترين مشكل آموزش بـاليني مناسـب نبـودن روش آمـوزش مـي      مهم

هاي مختلف پزشكي با اخذ تخصـص بـه آمـوزش     اي هيئت علمي گروهاعض

ت علمي به عنوان عاملي اثرگذار، يكـي از  اشوند. درحالي كه هي مشغول مي

برگـزاري  رسـد   بـه نظـر مـي   شـود.   اصلي نظام آموزش محسوب مـي  اركان

افـزايش رضـايتمندي   توانـد در   هاي آموزش پزشـكي مـي   هاي روش كارگاه

 . شدمؤثر با دانشجويان

، شيوه آمـوزش،  نگرش دستياران ينگرش دستياران، بررسكلمات كليدي: 

 رضايتمندي
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 يها با روش يابيبر شواهد ارز يمبتن ياثر بخش يبررس

 يها گروه ارانيدر آموزش دست يمستمر درون بخش

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك ينيبال

 گانهيپور  يفاطمه عل

 زيتبر

dryeg20485@gmail.com 

آزمـون   هاي بـاليني،  شناخته شده ترين روش براي آزمودن مهارتمقدمه: 

باشـد كـه    سي ايكس و همچنين داپس مي -باليني ساختاردارعيني وميني

ه قـرار گرفتـه اسـت. هـر كـدام از ايـن       بيش از هر آزمون ديگر مورد مطالع

ايـاي متعـددي اسـت. ايـن مقالـه      داراي كاربرد، جايگاه معايب و مز ها روش

باشد و با هدف بررسي اثربخشي ارزيابي مسـتمرتدريس   مبتني برشواهد مي

 .آموزش پزشكي انجام شد در

ها و مطالب مورد جستجو شامل مگ ايـران، اس آي   تعداد پايگاهروش كار: 

تبريـزي   ايران داك، اس كـوپس، وب علمـي و مجـالت    دي، ايران مدكس،

 هـاي  ها با كليـد واژه  نفر پايگاه 1دستي بود كه توسط چاپ شده به صورت 

و  تدريس، آموزش و علوم پزشكي) جستجو شد و با اعمال معيارهـاي ورود (

 81ها، مقاالت را انتخـاب كردنـد كـه     بررسي كيفيت روش شناسي پژوهش
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

اي)تجربي و نيمه تجربي) بود، وارد مطالعـه   مورد از آن ها به صورت مداخله

 شد.

اسيت مقـاالت از نظـر حجـم نمونـه، طراحـي مطالعـه و تـأثير        تحليل حس

مداخله انجام شد. سنتز كيفي مقـاالت و تحليـل حساسـيت انجـام شـدكه      

جستجوي جـامع اطالعـاتي صـورت گرفـت، سـپس معيارهـاي الزم بـراي        

انتخاب مقاالت واجد شرايط به كار گرفتـه شـد. معيارهـا شـامل مطالعـات      

ها يك تـرم   تجربي) كه طول مدت پيگيري آنمداخله اي )تجربي و يا نيمه 

تا يك سال بود و روي ارزيابي مستمرتدريس در علوم پزشكي كشور تبريـز  

هاي حل مسأله، بحث، كـار تيمـي، روش مشـاركتي، نقشـه      كه شامل روش

 .مفهومي، بسته فراشناختي بود، مقاالت را انتخاب كردند

ورد بررسي قرار گرفت بررسي كيفيت روش شناسي اين مطالعه به وسيله م

ها به صورت مستقل انجام شد و مواردي كه با هم اختالف  بندي و همه رتبه

نظر داشتند، در يك جلسه آن را برطرف كردنـد. كـور سـازي مـرور گـران      

نسبت به نويسـندگان مقـاالت غيـر ممكـن بـود. سـپس كيفيـت مقـاالت         

معيار  1دام با بندي شد. روايي دروني و كيفيت توصيفي مقاالت هر ك درجه

و نداشتن آن  2نمره مورد بررسي قرار گرفت كه دارا بودن معيار، نمره  1و 

هـا نـا    به آن تعلـق گرفـت. در صـورتي كـه در مقـاالت داده      2معيار، نمره 

روي  1يا  1روي  8گرفت. نمره باالتر از  مشخص بود، معيار به آن تعلق نمي

گرفته شـد و بقيـه مقـاالت بـا      مقاالت با كيفيت متوسط به باال در نظر 21

ها استخراج شد و سـپس   ها از درون آن كيفيت پايين بود و حذف شد. داده

اي كه بـه   سنتز شواهد صورت گرفت. در اين پژوهش تمام مطالعات مداخله

هـاي تـدريس در علـوم     صورت تجربي، نيمه تجربـي بـود و در مـورد روش   

هـاي اطالعـاتي    در پايگاه پزشكي و علوم پزشكي بود، استفاده شد. جستجو

تمـام   2/ زماني ، از اول تـا تـاريخ   8صورت گرفت. / 2812بدون محدوديت 

 هاي اطالعاتي مرور گرديد. ها از طريق پايگاه پايان نامه

افزايش ميزان يادگيري، افزايش رضـايت، افـزايش تعـامالت بـين     ها:  يافته

ـ     زايش مشـاركت و  فردي، افزايش تعامل فراگيـران، مانـدگاري اطالعـات، اف

دريافت بازخورد و خود تنظيمي فراگيران در شيوه بحث گروهـي   همكاري،

هاي ارتباطي، كشف راه حل كسـب   اي، مهارت و مضامين كسب عقايد حرفه

افـزايش ميـزان يـادگيري و رضـايت دسـتياران، محبوبيـت و        دانش علمي،

اي مختلـف  ه مقبوليت، تعمق و تأمل پيرامون مسأله، در نظر گرفتن راه حل

حل، افزايش خود پنداره مثبت، افزايش انگيزه دروني،  و انتخاب بهترين راه

ايجاد عالقه بر يادگيري، لذت از يادگيري، توسـعه تفكـر انتقـادي، مهـارت     

افـزايش كيفيـت آمـوزش، يـادگيري بـادوام و       هاي مطالعه، رضايت بـاالتر، 

فراشـناختي و  هـاي   هاي حل مسـأله، بسـته   مدي در روشآافزايش خود كار

در روش شناسي مطالعاتي كـه در زمينـه حـل مسـأله و      نقشه مفهومي بود

ساير الگوهاي نوين مانند بحث گروهي، پرسش و پاسخ و مشاركت دانشـجو  

و نقشه مفهومي و بسته فراشناختي بـراي تـدريس كارشـده بـود، در اكثـر      

از هيچ كـدام   نمونه بود، رضايت آگاهانه 82ها كمتر از  مطالعات تعداد نمونه

رسيد كه اكثر محققين از كالس مورد  ها اخذ نشده بود و به نظر مي از نمونه

انـد و گـاهي از دو نـيم سـال      كرده به عنوان نمونه استفاده مي تدريس خود

اند كه يكسان كردن اين دو گـروه كـار    تحصيلي در يك درس استفاده كرده

ها صحبتي بـه ميـان    نمونهها در هيچ كدام از  مشكلي است. از ريزش نمونه

نيامده بود و براي ارزيابي بيشتر آنها از نتايج آزمون پايان ترم براي بررسـي  

ميزان يادگيري استفاده كرده بودند، در بعضي موارد ممكـن اسـت آزمـون    

پايان ترم روايي و پايايي الزم را براي ارزيابي نتايج دارا نباشـد. از آن جـايي   

هـا   چ كدام از مطالعـات رضـايت آگاهانـه از نمونـه    كه به طور تقريبي در هي

هاي جديد تدريس در دو گـروه اعمـال شـده بـود،      كسب نشده بود و روش

حقوق واحدهاي انساني رعايت نشده بود. سنجش رضـايتمندي بـه وسـيله    

 پرسش نامه خود گزارشي بود كه مي تواند سوگيري داشته باشد. تعداد كم

تواند خطاي نوع دوم را افزايش داده، در نتـايج   ها در اكثر مطالعات مي نمونه

 .ها خدشه وارد كند داده

ارزيابي مستمر كـه شـامل روش حـل مسـأله، روش      گيري: بحث و نتيجه

باشـد،   هاي فراشناختي و روش نقشه مفهومي مـي  بحث گروهي، روش بسته

ــاركت    در ــدريس و مش ــتياران از روش ت ــايت دس ــادگيري، رض ــزايش ي اف

هـاي تـدريس ماننـد     ام بيشتر يـادگيري تـأثير داشـت روش   دستياران و دو

هاي بسيار سازنده، به علت توسـعه   الگوي حل مسأله به عنوان يكي از شيوه

فكر خالق فرد در شناسايي و حل مشكل در حيطه هاي مختلف آموزشـي،  

پژوهشي، مديريت و بالين علوم پزشكي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و 

ديگري كه در اين پژوهش با مبتنـي برشـواهد مشـاهده     هاي مچنين روش

ديگر تدريس عالوه بـر روش حـل مسـأله شـامل روش      شد، ارزيابي مستمر

توانـد   هاي فراشناختي و روش نقشه مفهومي مـي  بحث گروهي، روش بسته

ــاركت   ــدريس و مش ــتياران از روش ت ــايت دس ــادگيري، رض ــزايش ي  در اف

ش داشته باشند. ولي اين نكتـه را بايـد   دستياران و دوام بيشتر يادگيري نق

در نظر داشت، همان طور كه هيچ دارويي قادر به شفاي تمام دردها نيست، 

در آموزش هم هيچ روشي به تنهايي قادر به حل تمام مشـكالت نيسـت. از   

 شود. ها بر اساس مقاالت مرور شده توصيه مي اين رو تلفيق روش

 يمستمر درون بخش ياه مستمر، روش يابيارزكلمات كليدي: 
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در كنار زنان  دهيحضور همراه آموزش د ريتاث يبررس

و طول مرحله اول  يتمنديرضا ي،زا بر چگونگ نخست

 مانيزا

 يارفع دايو ،صحت يمجتب ،*يافسانه همت

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

ahmoavenat@yahoo.com 

گردد  امروزه سزارين از اعمـال جراحي بزرگ و شايع محسوب مـيمقدمه: 

درصد سزارين را براي مادران  15تا  5گرچه سازمان جهاني بهداشت ميزان 

ولي افـزايش ايـن عمـل در جهـان و خصوصـاً       ،توصيه كردهايمن و نوزادان 

گيري بـيش از  ايران مادران را در معرض عوارض خطرناك ناشي از بـه كـار  

ــونگي    ــوع و چگ ــا هــدف مقايســه ن ــه ب ــن مطالع ــرار داده اســت. اي حــد ق

زايمان(رضايت مندي و طول مرحله اول زايمان) در مادران نخست زايي كه 
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طي زايمان همراه آموزش ديده داشته اند با مادران نخست زايي كـه بـدون   

 همراه بودند انجام شد.

 200اسـت كـه بـر روي    جربينيمه تپژوهش حاضر يك مطالعه روش كار: 

زا صورت پذيرفت. نمونه ها پس از عبور از معيارهـاي ورود بـه    زنان نخست

) تقسيم شـدند در  100( كنترل ) و100صورت تصادفي به دو گروه مداخله(

گـروه مداخلــه يكــي از بســتگان بــه عنــوان همــراه معرفــي شــده كــه او و  

هـاي كـاهش    شساعت كالس آموزشي در زمينه ذكـر رو  10همراهشان در

هاي كششي و مزايـاي   هاي تنفس و ورزش درد زايمان مانند ماساژ، تكنيك

نمـايش فـيلم و پخـش پمفلـت آموزشـي       زايمان طبيعي و معايب سزارين،

شركت كردند. در گروه مداخله از ابتداي پذيرش تا زمـان انتقـال مـادر بـه     

تشـويق،   تخت زايمان، همراه در كنار زائو حضور داشـت و او را بـه صـورت   

نمود. گـروه كنتـرل بـدون     دلـداري و مالش كمر و طب فشاري حمايت مي

اطالعـات  . سـپس  هاي روتين بيمارستان را دريافـت نمودنـد   همراه مراقبت

 آوري گرديد و نتايج با  بوسيله پرسشنامه از طريق مشاهده و مصاحبه جمع

 تجزيه و تحليل گرديد. SPSS نرم افزار آماري

 40و در گـروه كنتـرل    درصـد  15سزارين درگروه مداخله  ميزانها:  يافته

. همچنـين  دار بـود  اخـتالف معنـي   ايناساس آزمون كاي  بركه درصد بود 

 67/8ساعت و گروه بي همراه با 66/4طول مدت زايمان در گروه با همراه با 

در گـروه مداخلـه (مـادران     .بـود داري كاهش يافتـه   ساعت به صورت معني

% افراد رضايت از روند زايمان بـاال و  81همراه آموزش ديده  باردار) با حضور

خيلي زياد را اظهار نمودند و اين در حالي است كه گروه كنترل كـه همـراه    

درصد ميزان رضايتمندي زياد و خيلي زيـاد   45آموزش ديده نداشتند تنها 

دار  از نظـر آمـاري معنـي   نيـز  از روند زايمان خود داشتند. كه اين اخـتالف  

 باشد. مي

وجود همـراه آمـوزش ديـده در كنـار زائـو در طـي       گيري:  بحث و نتيجه

ساعت از  4و هـمچنين توانسته بيش از  استزايمان بر ميزان سزارين مؤثر 

طول مرحله اول زايمان بكاهد. حضور مداوم يك زن حامي در طي مراحـل  

و  تواند به طـور مــؤثري ميـزان سـزارين ، طـول مـدت زايمـان        زايمان مي

 مشـكالت وي را كاهش دهد و موجب رضايت مندي او شود.

زا، طول مدت زايمان، سزارين،  نخست ده،يهمراه آموزش دكلمات كليدي: 

 يمندتيرضا
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با  يدرون كالس يها يابيارزش ليو تحل سهيمقا

 سيتدر تيفيكدر خصوص تحت وب  يها يابيارزش

 اسوجي يعلوم پزشك يعلم اتياعضاء ه

ندا  ،ياسداله موسو ،يمحمد طهماسب ، يامراهللا روزبه ،*يدهقان نينسر

 يطاهر

 اسوجي يپزشك علومدانشگاه 

n64_dehghani@yahoo.com 

تواند  م ارزشيابي است كه ميمستلز ،مستمر كيفيت آموزش ارتقايمقدمه: 

 بر مبناي هر يك از عناصر تشكيل دهنـده نظـام آموزشـي صـورت پـذيرد.     

هـا در   باشـند و نحـوه عملكـرد آن    اساتيد يكي از اركان اصلي دانشـگاه مـي  

ارزشـيابي صـحيح    نمايد. ايفاء مي را بازدهي كل نظام آموزشي نقش مهمي

در صورتي كه بازخورد نتـايج   تواند گوياي وضعيت عملكرد استاد بوده و مي

تواند به عنوان عاملي  مي به طور صحيح و به موقع به اساتيد منعكس گردد،

ها باشد. لذا بـا توجـه بـه     در جهت ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزشي آن

اهميت ارزشيابي اساتيد و همچنين استفاده از ابزارهاي نوين ارزشـيابي بـر   

ش تحت وب از نظر سطح نمرات ارزشـيابي  آن شديم تا روش سنتي را با رو

 اساتيد بررسي نماييم.

جامعه آماري در اين پژوهش دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي  روش كار: 

آوري اطالعات در اين مطالعه پرسشنامه ارزشيابي  ياسوج بودند و ابزار جمع

 1389و  1388هـاي   هيئت علمي بـود كـه در سـال    كيفيت تدريس اعضاء

از  1391و  1390هــاي  كالســي (روش دســتي) و در ســال بصــورت درون

طريق تحت وب توسط دانشجويان تكميل شده بود،جهت تجزيـه و تحليـل   

 استفاده گرديد. SPSSهاي آماري توصيفي و نرم افزار  نتايج از روش

ها نشان داد ميـانگين نمـرات    نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها:  يافته

در  و 3/16برابر 1389و در سال  3/16برابر 1388ال ارزشيابي اساتيد در س

الـي   90از سـال   .بود 76/18برابر  1391در سال  58/18برابر  1390سال 

اي  كه ارزشيابي از طريق تحت وب انجام شده بـه طـور قابـل مالحظـه     91

) تجزيـه و تحليـل   76/18و  58/18ميانگين نمرات افـزايش پيـدا نمـوده (   

دار آمـاري بـين نمـرات ارزشـيابي بـه صـورت        معنياطالعات بيانگر تفاوت 

و ارزشيابي به صورت تحت وب طي سالهاي  89تا  88هاي  دستي طي سال

 بوده است. 91و  90

ارزشيابي تحت وب منجر به افزايش ميانگين نمـرات  گيري:  بحث و نتيجه

يابي علل آن مسـتلزم   ارزشيابي استاد توسط دانشجو گرديده است كه ريشه

 تري در اين زمينه مي باشد. هاي دقيق ژوهشانجام پ

 يدرون كالس يابيتحت وب، ارزش يابيدانشجو، ارزشكلمات كليدي: 
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و آزاد  يدولت يها دانشگاه انيدانشجو تيرضا يبررس

در  يارتباط يها كارگاه مهارت يشهر كرمانشاه از اجرا

 1392سال 

 ياكبر ده حق يعل

 يستيسازمان بهز يكاربرد يعلمانشگاه د

adehhaghi@yahoo.com 

هـاي اجتمـاعي اعـم از فـردي و      بدليل پيچيدگي جوامـع وآسـيب  مقدمه: 

هـاي   گير تمام كشورها شده است لزوم برگزاري كارگـاه  اجتماعي كه گريبان

شـود.   ها احساس مي ها و سازمان دانشگاه مهارت ارتباطي در سطح مدارس،

تواند به روند اجتماعي شدن و سازگاري فردي و  ارتباطي مي آموزش مهارت
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

ــدوزي و كســب   اجتمــاعي بينجامــد. از آنجــا كــه دانشــگاه مكــان علــم ان

هايي  باشد و دانشجويان با يادگيري مهارت هاي علمي و پژوهشي مي مهارت

حـل مسـاله، كنتـرل خشـم و      رشـد خـود آگـاهي،    مانند مقابله با استرس،

ها و نيازهايشان را كنتـرل   توانند خواسته ه بزرگساالن ميارتباطات موثر ويژ

هـاي   نمايند، لذا اين مطالعه بمنظـور تعيـين رضـايت دانشـجويان دانشـگاه     

هـاي ارتبـاطي در سـال     دولتي و آزاد شهر كرمانشاه از اجراي كارگاه مهارت

 انجام شد. 1392

 نفــر از 45ايــن مطالعــه بصــورت توصــيفي تحليلــي بــر روي  روش كــار:

اي  بـدين منظـور از پرسشـنامه    دانشجويان مقطع كارشناسي انجام گرفـت، 

سؤال تخصصي (مقابله با استرس، رشـد خـود    10سؤال عمومي و  5حاوي 

آگاهي ،حل مساله، كنترل خشم و ارتباطات موثر ويژه بزرگساالن) در قالب 

سؤاالت پيش آزمون و پس آزمون كه روايي صوري و محتوايي ان به تاييـد  

افزار  ها از نرم آوري داده پس از جمع استفاده گرديد.ه بود، خصصين رسيدمت

SPSS .جهت تجزيه و تحليل آماري استفاده شد 

درصد از دانشـجوياني كـه از نظـر     73هاي مطالعه نشان داد  يافتهها:  يافته

سـطح درآمـد و تحصـيالت پـدر و مـادر پـايين بودنـد         وضعيت اقتصـادي، 

 27هاي گروهـي و جمعـي بودنـد و بـرعكس      رگاهعالقمند به شركت در كا

سطح درآمد و تحصيالت  درصد از دانشجوياني كه از نظر وضعيت اقتصادي،

هـاي فـردي و شخصـي     باال بودند عالقمند به شركت در كارگـاه  پدر و مادر

 بودند.

درصـد از دانشـجويان از    85نتايج حاكي از رضـايت   گيري: بحث و نتيجه

مدرس، ارائـه مطالـب جديـد در     شامل مكان كالس، نحوه برگزاري كارگاه،

 .هاي ارتباطي بود كسب مهارت

 يارتباط هاي ، مهارتانيدانشجو ،تيرضاكلمات كليدي: 
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 هيپا يآموزش يها جلسات مشترك گروه ريبررسي تاث

 تيفيدر بهبود ك ييدانشجو يمشورت تهيو كم يپزشك

 هركردش يدر دانشگاه علوم پزشك دياسات سيتدر

 دهقان يمرتض ،يمعصومه معز ،*يبيافسانه حب

 شهركرد يعلوم پزشكدانشگاه 

afsaneh.habibi90@yahoo.com 

ارزشيابي استاد به عنوان يك استراتژي مهم بـراي ارتقـاء كيفيـت    مقدمه: 

. با توجه به انتقـادات بسـياري كـه بـه     ها است آموزشي مورد توجه دانشگاه

در كنـار ارزشـيابي از    روش ارزشيابي كنوني وارد آمده است بر آن شديم تا

طريق تكميل پرسشنامه، از شيوه تعامل مسـتقيم دانشـجويان بـا اسـاتيد و     

هاي آموزشي استفاده نماييم تـا نقطـه نظـرات دانشـجويان در زمينـه       گروه

وت و ضعف اساتيد در امر آموزش و تـدريس  شرايط آموزشي گروه و نقاط ق

هـاي   توسط خود آنان به اعضـاي هيئـت علمـي و مـديران گـروه      مستقيماً

 آموزشي منعكس گردد.

جامعه مطالعـه اعضـاي    انجام شد و كيفي به صورتاين مطالعه روش كار: 

هاي آموزشي پايـه و دانشـجويان عضـو كميتـه مشـورتي       ت علمي گروهاهي

ها، پيشـنهادات و انتقـادات را در    پس از اجماع در ديدگاهبودند. دانشجويان 

نمودند. نقاط قوت و نقاط ضعف آموزشي اساتيد  جلسات مشترك مطرح مي

ـ  ه عالوه بر بيان مستقيم از طريق دانشجويان به اساتيد در جلسه مشترك ب

صورت مكتوب نيز براي استاد و  مدير گروه مربوطه از طريـق ارسـال شـد.    

قسـمتي طراحـي و از    5صورت ليكـرت  ه امه  نظرسنجي بپرسشن 2سپس 

ـ   اساتيد گروه عمـل آمـد.   ه هاي آموزشي درگير و دانشجويان نظر سـنجي ب

 تجزيه و تحليل گرديد. SPSSافزار ها با نرم داده

% اسـاتيد  68/8تاثير جلسات بـر تعامـل اسـتاد و دانشـجو ازنظـر      ها:  يافته

در حـد مطلـوب بـود. تـاثير      و % دانشجويان در حد زياد و خيلي زيـاد 70و

% اساتيد در حد زياد و خيلي زيـاد و  64/7 جلسات در بهبود تدريس از نظر

% از اساتيد نقاط قـوت رادر  69% دانشجويان در حد متوسط بود.  90از نظر 

حد زياد و خيلي زياد منطبق بر واقعيت ولي در مورد انطبـاق نقـاط ضـعف    

از اسـاتيد از روش تعامـل    %70 تقليـل يافـت. بـيش از    30اين درصـد بـه   

مستقيم ابراز رضايت نمودند. از نظر اكثريت دانشجويان پـذيرش مشـكالت   

 اعالم شده از طرف آنان به اساتيد در حد متوسط بود.

اكثريت اسـاتيد بـا روش نظرسـنجي از دانشـجويان     گيري:  بحث و نتيجه

و  ندضايت نمودكميته در مورد نقاط ضعف و قوت موافق بوده و از آن ابراز ر

انـد. ايـن ميـزان     در بهتر كردن آموزش و روش تدريس خود مـوثر دانسـته  

رضايت در مورد نقاط قوت بيش از نقاط ضعف بود. دانشجويان نيـز از ايـن   

بنابراين استفاده از تعامل مستقيم استاد و دانشجو با  روش را موثر دانستند.

نـد روشـي مناسـب در    توا هماهنگي و طراحي مناسب از طرف دانشكده مي

 ارائه بازخورد كيفيت تدريس به اساتيد باشد.

 سيتدر تيفي، كدي، اساتييدانشجو تهيكمكلمات كليدي: 
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كرمان  يدانشگاه علوم پزشك ارانيدست دگاهيد يبررس

به  يتخصص نامهيآزمون ارتقاء و گواه يدر مورد واگذار

 كشور يعلوم پزشك يها دانشگاه

 ،يدياصغر وح يعل ،يشهبد رضايعل ،رانمنشيالهام ا ،*بنس ينيحس يعل

 يجاريبهاره بهمن ب

 كرمان يپزشك علومدانشگاه 

ali4221@kmu.ac.ir 

هاي معتبـر دنيـا در    ي موجود در دانشگاهبا توجه به رويكرد آموزشمقدمه: 

زمينه دستياران باليني تخصصي، موضوع واگذاري آزمون ارتقـاء دسـتياران   

در شست و دومين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به تصـويب و از تيـر   

بـه   90اعمال شد. برگزاري آزمون گواهينامه نيز از تيرماه سـال   1385ماه 

واگـذار گرديـد. در حـال حاضـر پـس از       هاي علوم پزشكي منتخب دانشگاه
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

هــا، رضــايتمندي  ســال از واگــذاري آزمــون ارتقــاء بــه دانشــگاه 7گذشــت 

دستياران از اين طرح مورد بحث است و نقاط قوت و ضـعف واگـذاري ايـن    

هـايي   طرح مشخص نيست. دانشگاه علوم پزشكي كرمـان يكـي از دانشـگاه   

ـ زمآاست كه عالوه بر برگزاري آزمون ارتقاء،  صـورت  ه ون گواهينامه را نيز ب

كند. در اين مطالعـه نظـر دسـتياران ايـن دانشـگاه را در       مستقل برگزار مي

 آزمون ارتقاء و گواهينامه بررسي شده است. مورد برگزاري غير متمركز

ايــن مطالعــه بــه روش مقطعــي انجــام شــده اســت. جمعيــت روش كــار: 

وم پزشـكي كرمـان بـود.    گيري شده شامل كليه دستياران دانشگاه عل نمونه

اي است كه روايي و پايايي آن سنجيده  ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه

اي و بخـش   بخش بود. بخش اول اطالعـات زمينـه   2شد. پرسشنامه شامل 

دوم شامل سؤاالت بسته راجع به نقاط ضعف و قوت برگزاري آزمون بود كه 

ـ   مهپرسشـنا  امتيـازي سـنجيده شـدند.    5با مقياس ليكـرت   صـورت  ه هـا ب

حضوري به شركت كنندگان تحويل شد و شركت كننـدگان بصـورت خـود    

وارد شده و مورد تجزيه  SPSSها در نرم افزار  ايفا آنها را تكميل كردند. داده

 و تحليل آماري قرار گرفتند.

طراحـي  نفـر بـود.    162كت كننده در مطالعه رتعداد دستياران شها:  يافته

هاي بـومي و شـايع منطقـه و ايـن كـه اسـاتيد هـر         سؤال بر اساس بيماري

دانشگاه در ارزيابي دستياران خود مشاركت دارند از نقـاط قـوت و احتمـال    

و  تر براي افزايش درصد قبولي، يـا طـرح سـؤاالت سـخت     طرح سؤال آسان

تئوري توسط افراد كم تجربه از نقاط ضعف اين طرح ذكـر شـده بـود.     صرفاً

افـراد شـركت كننـده و سـن، جـنس، رشـته        داري بـين نظـر   تفاوت معني

 .مشاهده نشدتحصيلي، تاهل و بومي بودن آنان 

به طور كلي اكثر دسـتياران دانشـگاه علـوم پزشـكي     گيري:  بحث و نتيجه

نامه تخصصي به صـورت غيـر متمركـز     كرمان، موافق امتحان ارتقا و گواهي

با تجربـه در   رسد توجه به مسائلي همچون انتخاب افراد هستند. به نظر مي

 هاي دستياران باشد. طراحي سؤاالت و احتمال تبيعض در قبولي از دغدغه

 يتخصص نامهي، آزمون ارتقاء، گواهارانيدست دگاهيدكلمات كليدي: 
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 يدانشگاه علوم پزشك ديتبيين آگاهي و نگرش اسات

گلستان از عوامل مؤثر در خصوص طرح درس با استفاده 

 از مدل بزنف

 ،يباريجو اليل ،فاطمه مهرآور ، يهاشم حشمت ،جوان تايب ،*يئزه مهقانفا

 اكرم ثناگو

 گلستان يعلوم پزشكدانشگاه 

faeze_mahghani@yahoo.com 

سازد و منجـر بـه    ح درس توالي منطقي تدريس را مشخص ميطرمقدمه: 

تكميل فرآيند آموزش خواهد شد. مشاركت فعال اساتيد در تدوين و اجراي 

اي برخوردار است. تحقيق در زمينـه طـرح درس    طرح درس از اهميت ويژه

كسـب   وتوانـد در ارتقـاي فراينـد آمـوزش      جهت دستيابي به اين هدف مي

مؤثر واقـع شـود.   وي جو و پيشبرد عملكرد آموزشي پيشرفت تحصيلي دانش

 تبيين آگاهي و نگرش اساتيد دانشگاه علوم پزشكي گلستان از عوامل مـؤثر 

 باشد. در خصوص طرح درس با استفاده از مدل بزنف مي

هـاي ايـن    باشـد. داده  مقطعـي مـي  -اين مطالعه از نوع توصيفي روش كار: 

آسـان بـا اسـتفاده از پرسشـنامه      گيري در دسترس و مطالعه با روش نمونه

اسـاتيد  نفـر از  28آگاهي نگرش از طرح درس بر اساس مدل بزنف در بـين  

انجـام شـده اسـت. امتيـاز      1392دانشگاه علوم پزشكي گلسـتان در سـال   

كنندگان از نظر باورهـاي رفتـاري، ارزشـيابي پيامـد و عوامـل قـادر        شركت

ــدين صــورت:   38-48(موافــق)،  26-37موافــق)،  (كــامال14ً-25كننــده ب

هـا بـا اسـتفاده از     مخالف) انتخاب شده است. داده (كامالً 49-60(مخالف)، 

 آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

% دانشـيار،  14/3% اعضـاي هيـات علمـي،    0/9از نظر رتبه علمي ها:  يافته

هــا  آنيس انــد. ميــانگين ســابقه تــدر بــوده% مربــي 25% اســتاديار و 42/9

% كـامالً  25بوده است. از نظر باورهاي رفتـاري بـه طـرح درس     7/2±11/5

% مخالف بودند و هيچ كـس مخـالف نبـود. از    3/14% موافق و 1/57موافق، 

% 1/7% موافـق و  57% كـامالً موافـق،   32نظر ارزشيابي پيامـد طـرح درس   

 %4/21ننده اند. از نظر عوامل قادر ك مخالف بوده صفر درصد كامالً مخالف و

 مخالف  درصد مخالف و صفر درصد كامالً %6/3موافق و  %75موافق،  كامالً

 اند.  بوده

نتايج اين مطالعه بيانگر اين اسـت كـه اسـاتيد نظـر     گيري:  بحث و نتيجه

مشاركت فعال  مثبتي نسبت به داشتن طرح درس در فرايند آموزشي دارند.

اي برخـوردار اسـت.    ت ويـژه اساتيد در تدوين و اجراي طرح درس از اهميـ 

ريزي مدون جهت دستيابي به اين هـدف مـي    ارائه كارگاه آموزشي و برنامه

كسـب پيشـرفت تحصـيلي    آن تواند در ارتقاي فراينـد آمـوزش و بـه تبـع     

 دانشجو موثر باشد.

 ، آموزشديطرح درس، اساتكلمات كليدي: 

 

1709 - 2A 

در گرفتن شرح  يپزشك انيعملكرد دانشجو يبررس

 رجنديب يدر دانشگاه علوم پزشك مارانيال از بح

 لهام جانانها ،يطاهره خزاع ،*يزهره خزاع

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

z_khazaee@bums.ac.ir 

شرح حال صـحيح و انجـام معاينـات فيزيكـي بـه پزشـك در        اخذمقدمه: 

ح حـال پايـه يـك تشـخيص     كنـد. شـر   حصول تشخيص صحيح كمك مـي 

هاي  روش موزش توانايي مصاحبه با بيماران،آصحيح و درمان مناسب است. 

گيري باليني در ايـن   هاي مختلف بدن و باالخره روش نتيجه معاينه سيستم

عملكـرد دانشـجويان در گـرفتن    در ايـن  زمينه اهميت دارد. به اين منظور 

 ي قرار گرفت.شرح حال و معاينه فيزيكي بيماران مورد بررس
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

در دانشـگاه   1391در اين مطالعه توصيفي مقطعي كه در سـال  روش كار: 

علوم پزشكي بيرجند انجام گرفت. چك ليست بررسي عملكرد دانشـجويان  

دانشـجو   137بر اساس كتاب شرح حال گيـري تنظـيم گرديـد و عملكـرد     

حليـل  مورد ت SPSS ماريآنتايج با نرم افزار  . سپسمورد بررسي قرار گرفت

 قرار گرفت.

هــاي بيمــار  ميــانگين عملكــرد دانشــجويان در بررســي نشــانههــا:  يافتــه

 31/3±16/1و تشـخيص دادن   60/6±1/ 61معاينه فيزيكـي   61/1±87/8

هاي بيمار بين كـاراموز   عملكرد دانشجويان تنها در بررسي نشانه تفاوت. بود

 دار بود. و كار ورز با معني

رسد عدم توجه به كامل بـودن پرونـده در    ميبه نظر گيري:  بحث و نتيجه

هـا تـاثير    نآتواند بـر عملكـرد    ارزيابي دانشجو از جمله عواملي است كه مي

هـا   افزايش توجه به نوشتن شرح حـال و افـزايش كيفيـت پرونـده    بگذارد و 

 .بخشد، كيفيت مراقبت از بيمار را ارتقا تواند مي

 يريگكارورز، شرح حال  ،يموزآكاركلمات كليدي: 

 

1874 - 2A 

ديدگاه دانشجويان سال آخر كارشناسي مامايي 

 يشهركرد در خصوص محتوا يدانشگاه علوم پزشك

 ييآزمون جامع ماما

 هيمرض ،مقدم يفاطمه موسو ،نيندا پرو ،*ده چشمه يفرانك صفدر

 يقاسم

 علوم پزشكي شهركرد دانشگاه

faranaksafdari@gmail.com 

هـاي آموزشـي    هاي برنامـه  صالحيت باليني، يكي از دغدغه ارزيابيمقدمه: 

است. دانشجويان مامايي پس از اتمـام دوره تحصـيلي، بـه منظـور ارزيـابي      

د. هاي علمي و عملي، ملزم به شركت در امتحان جامع مامايي هستن ترمها

در دانشكده پرستاري و مامايي شـهركرد نيـز عملكـرد بـاليني دانشـجويان      

بخش ليبر، مراكز بهداشتي و درماني و كلينيك زنـان در قالـب    3مامايي در

 هاي اخير لـزوم بـازنگري در   گردد. در سال امتحان جامع مامايي ارزيابي مي

ن در نفعــا هــاي فعلــي و اســتفاده از راهبردهــاي فعــال و نظــرات ذي روش

 ارزشيابي باليني مورد توجه جدي قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور

بررسي ديدگاه دانشجويان سال آخـر كارشناسـي مامـايي در مـورد آزمـون      

 هاي زنان انجام شد. جامع مامايي در بخش عملي بيماري

دانشـجويان مامـايي   نفر از  27در اين مطالعه توصيفي مقطعي، روش كار: 

 گيـري در  انشكده پرستاري و مامـايي شـهركرد بـا روش نمونـه    ترم هفت د

اي روا و پاياشده مشتمل بـر   . ابزار مطالعه، پرسشنامهانتخاب شدنددسترس 

اي بـود كـه ديـدگاه     نقطـه  5گويه در قالب مقياس ليكـرت   20حيطه و  9

دانشجويان را در خصوص محتواي آزمون جامع مامايي در بخـش كلينيـك   

(پايان نيمسال  هاي زنان در پايان آخرين كارورزي بيماريسنجيد.  زنان مي

هـاي زنـان در اختيـار     ) فرم ارزشيابي كنوني امتحان جامع بيمـاري 92اول 

دانشجويان قرار داده و از آنان خواسته شد تا پس از بررسي دقيـق آن طـي   

يك هفته، نطرات خود را در پرسشـنامه تهيـه شـده وارد نمـوده و تحويـل      

ها با استفاده از آمار توصـيفي و همبسـتگي پيرسـون تجزيـه و      دهنمايند. دا

 تحليل شدند.

بود. بـاالترين   27/2±51/0ميانگين كلي حيطه هاي مورد بررسي ها:  يافته

ترين  ) و پايين51/3±01/1سطح ميانگين مربوط به حيطه استرس زا بودن(

ني كه از ) بود بدين مع90/1±60/0ها ( سطح مربوط به حيطه ارتقاء مهارت

نظر دانشجويان اين نحـوه ارزشـيابي نـه تنهـا باعـث اسـترس دانشـجويان        

هاي آنان مـوثر نبـوده و بازخوردهـاي ايجـاد      گردد بلكه در ارتقاء مهارت مي

و شــده اثربخشــي الزم را نــدارد. بــين معــدل و دو حيطــه ارتقــاء مهــارت  

معنا كـه  بدين  ،دار آماري مشاهده شد همبستگي مثبت و معني مندي عالقه

دانشجويان با معدل باالتر نمرات باالتري را بـه ايـن دو حيطـه داده بودنـد.     

بهتراسـت بخشـي از ارزشـيابي عملـي از      دانشجويان معتقد بودنـد  7/77%

 طريق آزمون آسكي صورت پذيرد.

رسد آزمون جامع فعلي از نظر دانشجويان  به نظر ميگيري:  بحث و نتيجه

هـا در آزمـون    موجب افت نمـرات آن  ه احتماالًزايي بااليي داشته ك استرس

گردد. با توجه به اهميت آزمون در ارزيابي عملكرد دانشـجويان و وجـود    مي

تر مانند اسكي، بازنگري در محتوا و روش  هاي ارزشيابي باليني مناسب روش

 گردد. انجام ارزشيابي نهايي دانشجويان پيشنهاد مي

 ييماما يدانشجو ،دگاهيامتحان جامع، دكلمات كليدي: 

1884 - 2A 

آموختگان رشته بهداشت  اشتغال دانش تيوضع يبررس

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك اي حرفه

 محمد حسن احرامپوش ،يمتق زهرا ،*يابوالفضل برخوردار

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

ohyazd@gmail.com 

ي از ـال يكـ ـــ اي اشتغـهـ  نيروي انساني كارآمد و ايجـاد زمينـه   تربيتمقدمه: 

باشد از طرفـي وضـعيت اشـتغال     ريزان كشور مي ها و برنامه وظايف اصلي دانشگاه

ـ   ترين عوامل انگيزشي دانشجويان نيز مـي  از مهمآموختگان  دانش ا ايـن  ذباشـد. ل

آموختگـان رشـته بهداشـت     بررسـي وضـعيت اشـتغال دانـش     مطالعه به منظور

 .اي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد انجام گرديد حرفه

 170مطالعه توصيفي وضعيت ادامه تحصـيل و اشـتغال    ايندر روش كار: 

مورد بررسي قـرار گرفـت.    1389تا  1380هاي  لآموختگان سا نفر از دانش

دل كـل، قبـولي در مقـاطع تحصـيلي     اطالعات دموگرافيك و آموزشي (معـ 

باالتر و همچنين وضعيت اشتغال و ادامه تحصيل) با استفاده از پرسشـنامه  

آوري و پس از ورود اطالعات به كامپيوتر تجزيـه و تحليـل آمـاري بـا      جمع

 .شدانجام  20نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

% متاهـل و   5/64، % مـرد 5/37% زن و 5/62از افراد مورد مطالعه ها:  يافته

ــرد،8/35 ــهميه آزاد و   4/99% مج ــهميه6/0% س ــاير س ــد % از س ــا بودن  .ه

%)، كارشناسـي  2/84آموختگـان در سـه مقطـع كـارداني (     همچنين دانـش 

%) بودنـد. بـا توجـه بـه نتـايج مطالعـه       6/31( %) و كارشناسي ارشـد 3/75(

در % بيكـار بودنـد درصـد اشـتغال     4/21% دانش آموختكان شـاغل و  6/78
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

% در 1/74%) بـاالتر از زن ( 4/15% در مقابـل  6/84دانش آموختگان مـرد ( 

% از افراد شاغل مرتبط با رشـته تحصـيلي و   3/90%) بود. شغل 9/25مقابل 

% از 68% در مشاغل غير مرتبط مشغول بكار بودند همچنين محل كـار  7/9

% 5/17اي) و  شاغلين در صنايع (به عنوان مشاور يا مسئول بهداشت حرفـه 

نيز در واحدهاي مختلف دانشگاه و بقيـه متفرقـه اشـتغال داشـتد. از نظـر      

% بصورت پيماني مشغول 80% بصورت رسمي و 20وضعيت استخدامي نيز 

 بكار بودند.

نتايج مطالعه حاكي از اشـتغال بـيش از سـه چهـارم     گيري:  بحث و نتيجه

وسعه كمي باشد كه اين ممكن است به علت ت آموختگان اين رشته مي دانش

و كيفي صنعت از يك طـرف و الزامـات قـانوني و نيـاز بـه رفـع مشـكالت        

 بهداشت شغلي كارگران از طرف ديگر باشد.

 اي دانش آموختگان، اشتغال، بهداشت حرفهكلمات كليدي: 

 

1639 - 2A 

از  يريادگي يروش آموزش يها چالش تياهم يبررس

 يها يژگيو يآن با برخ يو همراه انيهمتا قيطر

 يشناخت تيمعج

 هيسم ،نحله پرندآور ،اكبر يرسول اسالم ،*يجهرم يمايپ هيزهره باد

 سعادتمند ديوح ،يرمضانل

 جهرم يدانشگاه علوم پزشك

zbadiyepeyma@yahoo.com 

هاي مختلفي براي كمك به يـادگيري دانشـجويان وجـود دارد،     راهمقدمه: 

ــن روش ــن روش   يكــي از اي ــان اســت. در اي ــادگيري از طريــق همتاي هــا ي

نمايند ياد بگيرند و خودشان نيز با آمـوزش   دانشجويان به يكديگر كمك مي

به همتايان يـاد مـي گيرنـد. هـدف از ايـن مطالعـه تعيـين نمـره اهميـت          

هاي  هاي روش آموزشي يادگيري از طريق همتايان در قالب كنفرانس چالش

 كالسي و همراهي آن با برخي ويژگي هاي جمعيت شناختي است.

نفـر از دانشـجويان هوشـبري دانشـگاه      35اين مطالعه بـر روي  روش كار: 

انجام شد كـه درس فيزيوپـاتولوژي    1391 -92علوم پزشكي جهرم در سال

ز دو روش سـخنراني تعـاملي اسـتاد و روش ارائـه كنفـرانس      را با استفاده ا

اي محقق ساخته  توسط خود گذراندند. ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه

بود كه دانشجويان در پايان ترم تحصيلي بوسـيله آن اهميـت    روا و پايا بود

هاي  هاي روش آموزشي يادگيري از طريق همتايان در قالب كنفرانس چالش

 (از خيلي كم تا خيلـي زيـاد)   اي در يك مقياس ليكرت پنج رتبهكالسي را 

 مشخص نمودند.

هـاي روش   از ديدگاه دانشجويان، ميـانگين نمـره اهميـت چـالش    ها:  يافته

هـا   تـرين چـالش   بود. مهم 03/3±56/0آموزشي يادگيري از طريق همتايان 

هـاي   عدم فهم كافي مطالب و محتواي تـدوين شـده بـراي ارائـه كنفـرانس     

ط دانشجويان ارائه دهنده كنفرانس و عـدم توجـه كـافي سـاير     كالسي توس

ها بود. بين ميانگين نمـره   دانشجويان به مطالب ارائه شده توسط همكالسي

هاي اين روش آموزشـي و متغيرهـاي سـن، جـنس، معـدل       اهميت چالش

 دار آماري وجود نداشت. تحصيلي و وضعيت تاهل دانشجويان ارتباط معني

توانـد   اگر چه روش يادگيري از طريـق همتايـان مـي   گيري:  يجهبحث و نت

هـاي   توانـد بـا چـالش    جذاب و پويا به نظر برسد اما اين روش آموزشي مـي 

توانـد زمينـه الزم بـراي توسـعه      مهمي همراه باشد كه توجـه بـه آنهـا مـي    

هاي نظـام آموزشـي را فـراهم     محور در محيط -هاي يادگيري دانشجو روش

 نمايد.

 يشناخت تيعوامل جمع ان،يگروه همتا ،يريادگيچالش، كليدي: كلمات 
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 يآموزش رانيمد نيتحول آفر يسبك رهبر

 تيهاي علوم پزشكي وتاثير آن بر ارتقاي رضا دانشكده

 يعلم ئتيه يدر اعضا يشغل

 سيده آزاده صفوي ،*امير صادقي

 م پزشكي همدانعلودانشگاه 

ambehrad@yahoo.com 

هـايي اسـت كـه     تحول و پيشرفت هرجامعه در گرو وجود دانشـگاه مقدمه: 

گيري از سبك رهبري تحول آفرين بـه تربيـت نيـروي     ها با بهره مديران آن

انساني متخصص متناسب با نيازهاي جامعه بپردازند. عالوه بـر ايـن سـبك    

ار بر عملكرد اعضاي هيئت علمي بوده رهبري اين مديران از عناصر تاثيرگذ

هـا بـه تـالش و كوشـش در جهـت تحقـق اهـداف         بر تمايل آن و مستقيماً

سازماني موثر خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر سـبك رهبـري   

تحول آفرين مـديران آموزشـي بـر رضـايت شـغلي اعضـاي هيـات علمـي         

ر طراز اول در كشور هاي علوم پزشكي در سه دانشگاه پژوهش محو دانشكده

 مالزي صورت پذيرفته است.

نفـر از   103همبستگي است. -اين مطالعه يك پژوهش توصيفيروش كار: 

هاي علوم پزشكي سه دانشگاه پژوهش محـور   اعضاي هيئت علمي دانشكده

ـ  طبقـه  -مالزي با استفاده از روش تصـادفي  عنـوان نمونـه انتخـاب و    ه اي ب

هـا توزيـع    و رضايت شـغلي وود بـين آن   هاي چند عاملي رهبري پرسشنامه

. بـود مورد تاييد قرار گرفته  پيشينها در تحقيقات  گرديد. روايي پرسشنامه

پايايي ابزارها با انجام مطالعه پايلوت و استفاده از ضـريب همسـاني درونـي    

 .كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفت

هـاي   ي از سبكهاي علوم پزشكي تركيب مديران آموزشي دانشكدهها:  يافته

دادنـد. در   تحول آفرين، عملگرا و عدم مداخلـه را مـورد اسـتفاده قـرار مـي     

نقش غالب را در مقابل  69/3زمينه رضايت شغلي، عوامل دروني با ميانگين 

) به خـود اختصـاص دادنـد.    54/3عوامل بيروني رضايت شغلي (با ميانگين 

غلي متوسـطي  %) از رضـايت شـ  1/64بيشترين درصد اعضاي هيئت علمي (

برخوردار بودند. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه نشان داد كه رهبري تحول 

آفرين مهمترين متغير پيش بيني كننده رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي 

 ).P ،36/0=R2>001/0است (
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ارتقاء توانمندي مديران آموزشي از طريـق برگـزاري    گيري: بحث و نتيجه

هاي رهبـري   گيري هرچه بيشتر از سازه هرههاي آموزشي مديريت و ب كارگاه

تواند در افزايش اثربخشي مديران و ارتقـاء رضـايت شـغلي     تحول آفرين مي

اعضاي هيئت علمي موثر باشد. همچنين در راستاي ارتقاي رضايت شـغلي  

بايست  هاي پژوهش محور، مديران ارشد مي اعضاي هيات علمي در دانشگاه

ر براي ارتقاء مرتبه اعضـاي هيئـت علمـي،    در فراهم نمودن تسهيالت بيشت

افزايش حقوق متناسـب بـا نيـاز، انتصـاب مـديران دانشـگاهي بـر مبنـاي         

شايستگي و نظر خواهي از اعضاي هيئت علمي، آگاه نمودن اعضاي هيئـت  

 ها تالش نمايند. علمي از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف آن

هـاي علـوم    انشـكده سـبك رهبـري، مـديران آموزشـي، د    كلمات كليدي: 

 اعضاي هيات علمي ،پزشكي، ارتقاي رضايت شغلي
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 يدانشگاه علوم پزشك يعلم تاياعضاء ه  دگاهيد

 يابيارزش يها وهيو ش يياجرا نديلرستان در مورد فرآ

 سيتدر تيفيك

 يغالم محمدرضا ،يخاطره عنبر ،*ابوالفضل زنده دل

 لرستان يعلوم پزشك دانشگاه

a.zendedel@yahoo.com 

ت علمـي دانشـگاه   اهدف مطالعه حاضر بررسي ديدگاه اعضـاء هيـ  مقدمه: 

 و فرآيند اجرايي ارزشيابي كيفيت  ها علوم پزشكي لرستان در مورد شيوه

 ها بود نآتدريس 

ديـدگاه   1391-92تحصيلي  در سالكه در اين مطالعه مقطعي روش كار: 

ينـد  آعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در خصـوص فر  108

هاي ارزشيابي كيفيت تـدريس اسـاتيد مـورد بررسـي قـرار       اجرايي و روش

آيـتم) و   9قسـمت ارزيـابي فرآينـد ارزشـيابي (     2گرفت. پرسشنامه شـامل 

يـي و پايـايي   آيـتم) بـا تاييـد روا    11هاي مختلف ارزشـيابي اسـاتيد (   روش

 .) بود76/0(آلفاي كرونباخ معادل 

% از شركت كنندگان با ارزشـيابي كيفيـت تـدريس    9/72در كل ها:  يافته

ها از روند فعلي ارزشيابي كيفيت تدريس  % از آن6/19موافق بودند. اما تنها 

% ميـزان تـاثير ارزشـيابي    5/35رضايت داشتند اكثريت شـركت كننـدگان   

كننـدكان   دانسـتند اكثريـت شـركت    يس خود كـم مـي  فعلي را بر روند تدر

ترين زمان براي ارزشيابي كيفيت تدريس را آخرين جلسه  %) مناسب9/44(

درس مي دانستند. بيشترين عدم تناسب در اجزاء فرايند اجرايي ارزشـيابي  

هـا و   مربوط به كم بـودن سـطح مهـارت كارشناسـان جهـت تحويـل فـرم       

%) بيـان  3/43كثريت افراد مورد مطالعه (آوري اطالعات بود همچنين ا جمع

داشتند كه فرم هاي ارزشيابي تا حد متوسـطي مـي توانـد معـرف كيفيـت      

%) 9/41ت علمـي ( ااز طـرف ديگـر بيشـتر اعضـاء هيـ      .تدريس استاد باشد

آگاهي از نتـايج ارزشـيابي را بـراي اصـالح شـيوه تـدريس خـود ضـروري         

ه اساتيد استفاده از نظرات كـل  دانستند بهترين شيوه ارزشيابي از ديدگا مي

دانشجويان كالس و استناد به نتايج علوم پايـه و پـيش كـارورزي در درس    

ترين شيوه ارزشيابي حضور ارزياب در كـالس درس و   مربوطه بود. نامطلوب

 مشاهده عملكرد استاد بود.

اصالح روند ارزشـيابي و ارائـه بـازخورد مناسـب بـه      گيري:  بحث و نتيجه

هـاي   فعاليـت تواند در اصالح روند تدريس و ارتقاء سـطح كيفـي    اساتيد مي

 .ها نقش بسزايي داشته باشد آنآموزشي 

 يابيارزش يها روش ،يياجرا نديفرا س،يتدر تيفيككلمات كليدي: 
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 اتيه ياعضا يموثر بر توانمندساز يتيريمد يها مولفه

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك يعلم

 1انيفروغ ده بزرگ ،2كرمدوست ينوروزعل ،1*مرضيه ده بزرگيان

 دانشگاه تهران -2، رازيش يزشكپ علومدانشگاه  -1

dehbozorgianm@yahoo.com 

هـاي مـديريتي    با هدف مطالعه مولفـه  1390پژوهش در سال  اينمقدمه: 

مندسـازي روانشـناختي اعضـاي هيـات علمـي دانشـگاه علـوم        موثر بر توان

 پزشكي شيراز و سهم اين مولفهها در پيش بيني توانمندي انجام گرفت.

اين پژوهش از نوع پيمايشـي اسـت. جامعـه آمـاري را اعضـاي      روش كار: 

گيـري بـه    دهد. نمونـه  هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكيل مي

تن از اعضاء هيات  250نسبت متناسب انجام شد. اي با  روش تصادفي طبقه

علمي به دو پرسشنامه پاسخ دادند. پرسشنامه اول، پرسشنامه توانمندسازي 

هاي مديريتي مـوثر   گويه است. پرسشنامه دوم مولفه 15روانشناختي شامل 

كه با توجه به ادبيات موجود، توسط محقـق  است بر توانمندي روانشناختي 

پژوهش حاضر روايي محتوا و سـازه ايـن دو پرسشـنامه    طراحي گرديد. در 

بررسي شد. پايايي هر دو پرسشـنامه نيـز از طريـق آلفـاي كرونبـاخ بـراي       

دست آمد. در تحليـل  ه ب 90/0و براي پرسشنامه دوم  87/0پرسشنامه اول 

 استفاده گرديد. SPSS 16داده ها از نرم افزار آماري 

 5هـاي پرسشـنامه اول داراي    گويـه  كـه  دادتحليل عاملي نشـان  ها:  يافته

بودن و اعتماد است كـه   دار مولفه شايستگي، خودمختاري، موثربودن، معني

% از واريانس متعير وابسـته يعنـي توانمنـدي روانشـناختي را     56/80 جمعاً

كند. پايين ترين ميانگين ها مربوط به گويه هـاي مولفـه اعتمـاد     تبيين مي

بعد اعتمادسـازي و مـديريت مشـاركتي،     4 است. پرسشنامه دوم نيز داراي

فراهم بودن اطالعات، تشكيل گروه و تفويض اختيار و الگوسازي و حمايـت  

س متغير عوامل مديريتي را تبيين ميكند. ن% از واريا70/74كه است كردن 

هـا را   سرانجام نتايج تحليل رگرسيون چندگانه، سهم هر يك از ايـن مولفـه  

 مشخص كرد.

چهـار مولفـه اعتمادسـازي مـديريتي و مـديريت      يـري:  گ بحث و نتيجـه 

مشاركتي، تشكيل گروه و تفويض اختيار، الگوسازي و حمايـت و دسترسـي   

به اطالعات هم در تحليل عاملي و هم رگرسيون بـه ترتيـب مراتـب اول تـا     

چهارم را تشكيل ميدهنـد. از ديـدگاه اعضـاي هيـات علمـي، الگوسـازي و       

دسترسي به اطالعات داراي بـاالترين ميـانگين   حمايت داراي پايين ترين و 

ميباشد. هر چند همگي از حد ميانگين بـه طـور معنـي داري باالترنـد امـا      
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خوب قرار داشـته و تـا حيطـه بسـيار عـالي فاصـله        همگي در حيطه نسبتاً

تواند داليل مختلفي از جمله ناكـافي بـودن تـالش     زيادي دارند. اين امر مي

ويت احساس خودكارآمدي اعضاء گروه آموزشي باشد. مديران در ارتقاء و تق

از سوي ديگر الزم است كه اطالعات، بخصوص اطالعات محوري و راهبردي 

سازمان بيشتر در اختيار اعضاي گروه قرار گيرد تا جـو اعتمـاد و همكـاري    

 اثربخش تري ايجاد شود.

 ،يعلمـ  اتيـ ه ياعضـا  ،يتيريمد يها مولفه ،يتوانمندسازكلمات كليدي: 

 رازيش يعلوم پزشك
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-92شده سال  يبازنگر يها طرح درس يابيارز سهيمقا

 يدانشگاه علوم پزشك يعلم اتيه ياعضا 1391

 كرمانشاه

 دايل ،ياكبر ده حق يعل ،انيليجل نينسر ،نيمت يبهزاد كرم ،*انيليجل ديناه

 ييتوال بهيط ،يفروزنده نجف ،فروغ زنگنه ،انيليمرجان جل ،يمعمارافتخار

 ي كرمانشاهپزشك علومدانشگاه 

njjalilian@yahoo.com 

 منزله راهنماي استاد در موقع تدريس است و ه طرح درس بقدمه: م

وقت دانشجو و استاد مي باشـد. طـرح    بهترين وسيله براي صرفه جويي در

يند آموزش است. هـدف اصـلي از   آدرس يكي از عوامل موثر و كليدي در فر

تدوين و بازنگري طرح درس، تسهيل در يادگيري فراگيران جهت برقـراري  

هـاي دانشـجويان را    طرح درس ديدگاه باشد. ناسب ارتباطي مييك بستر م

نسبت به كيفيت آموزش استاد بهبود بخشيده و ضمن آن باعث ايجاد نظـم  

كنـد. بـا    هاي آموزشي را هدفمنـد مـي   منطقي و هماهنگي گشته و فعاليت

هاي بازنگري شده اين مطالعه  توجه به اهميت موضوع ارزشيابي طرح درس

 92الـي   90هاي بـازنگري شـده سـال     ن ارزيابي طرح درسمنظور تعييه ب

 اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه انجام شد.

مـورد طـرح    300اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلـي بـر روي   روش كار: 

درس بازنگري شده اعضاي هيات علمـي انجـام شـد و شـامل كليـه طـرح       

طالعـات و توسـعه بـود. روايـي     هاي بازنگري شده ارسالي بـه مركـز م   درس

صوري و محتوايي چك ليست ارزشيابي بازنگري طرح درس توسط كميتـه  

سـؤال اختصاصـي    16ريزي آموزشي مورد تاييد قرار گرفت كه شامل  برنامه

 افـزار  ها با استفاده از نرم داده امتياز بود. 50مربوط به محتوي طرح درس با 

SPSS گرفت. مورد تجزيه و تحليل آماري قرار 

ترتيب بيشترين امتيـازات بـازنگري   ه هاي مطالعه نشان داد ب يافتهها:  يافته

پزشكي و بهداشت بـه   طرح درس را دانشكده پيراپزشكي ،پرستاري مامايي،

مربوط به (اهداف اختصاصـي   خود اختصاص داد و ميانگين بيشترين امتياز

 بود. هاي نوين ارزشيابي) روش درس،روش تدريس،منابع،

با توجه به اهميت بازنگري و ارزشيابي طـرح درس و   گيري: ث و نتيجهبح

همچنـين   هاي علـوم پزشـكي،   رتبه بندي مراكز توسعه دانشگاه تاثيرآن در

هـاي بـازنگري    ضروري است كارگاه تاثير آن در امتياز دانش پژوهي اساتيد،

بندي در مراكـز توسـعه جهـت ارتقـاي      طرح درس مطابق با معيارهاي رتبه

 يفي آموزش ادامه يابد.ك

 ي، طرح درس، بازنگريابيارزكلمات كليدي: 
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 دگاهياستاد توانمند از د كي يارتباط هاي مهارت يبررس

 شابورين يدانشكده علوم پزشك انيدانشجو

 مليحه نوري سيستاني ،*مريم سادات حسيني

 علوم پزشكي نيشابوره دانشگا

m_hosseini801@yahoo.com 

اساتيد در راستاي ايفاي نقش ارزنده خود در شناخت و رشد همـه  مقدمه: 

ها داشته باشد كـه ايـن امـر     جانبه دانشجويان، الزم است رابطه خوبي با آن

هاي ارتباطي است. ايجاد ارتباط  مستلزم برخورداري از هنر، دانش و مهارت

دريافت اطالعات از دانشجويان است. ناتواني در برقـراي ارتبـاط   تنها وسيله 

هاي ارتباطي با دانشجويان موجب شكسـت در فراينـد    موثر و فقدان مهارت

هـاي ارتبـاطي اسـتاد توانمنـد از      اين رو بررسي مهـارت شود. از  آموزش مي

 ديدگاه دانشجويان انجام پذيرفت.

صـورت   92-93ال تحصيلي مقطعي در س -اين مطالعه توصيفيروش كار: 

گرفت كه جامعه آمـاري آن دانشـجويان دانشـكده علـوم پزشـكي نيشـابور       

دانشكده (پرستاري،  هاي موجود در نفر دانشجو در تمامي رشته 119بودند. 

اتاق عمل، هوشبري و بهداشت عمومي) وارد مطالعه گرديدند كه به صورت 

سشنامه بـوده كـه در آن از   ها پر تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده

هـا   اي استفاده شده است. بمنظور تجزيه و تحليـل داده  مقياس ليكرت پنج گزينه

 هاي توصيفي و تحليلي مناسب استفاده گرديد. و نيز آماره SPSSاز نرم افزار 

%)، اسـتقبال  4/96معيارهايي از قبيل توانايي اداره هدايت كالس (ها:  يافته

%)، احتـرام متقابـل بـين اسـتاد و دانشـجو      8/93ن (از اظهارنظر دانشـجويا 

%) و ارتباط چشـمي  1/88پذيري نسبت به رفتار دانشجو ( %)، انعطاف1/91(

 ترين معيارهاي يك استاد توانمند شـناخته شـدند.   از مهم )%5/87مناسب (

داري بين جنسـيت، رشـته تحصـيلي، تـرم، جـنس، معـدل و        ارتباط معني

 .وضعيت تاهل مشاهده نشد

هـاي ارتبـاطي كالمـي و     از نظر دانشـجويان مهـارت  گيري:  حث و نتيجهب

به نظـر  لذا  استاي برخوردار  غيركالمي اساتيد حين تدريس از اهميت ويژه

توجه بيشتري در اين زمينه معطوف شود كه زمينه مشاركت مـوثر  رسد  مي

كند و در ارزشـيابي اسـاتيد مـدنظر     دانشجويان را در امر تدريس فراهم مي

 باشد.

 هاي ارتباطي، استاد توانمند، دانشجو مهارتكلمات كليدي: 
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و  يآموزش ياصول طراح" يدوره آموزش يو اجرا يطراح

 يدكترا انيدانشجو يموفق برا سيتدر يها وهيش

 "و تهران رانيا يعلوم پزشك يها در دانشگاه  (PhD)يتخصص
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 ،1يزهره سهراب ،3يالدن فت ،2ينيحسريدات مفخر السا ،1*يگدليشعله ب

 1يعربشاه يكامران سلطان ديس

دانشگاه  -2، رانيا يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك دانشگاه -1

 دانشگاه علوم پزشكي تهران -3علوم پزشكي كاشان، 

shb555@yahoo.com 

دانشجويان مقطع دكتراي تخصصـي در بسـياري از مـوارد پـس از     مقدمه: 

هـاي   ت علمـي بـا سـازمان   اعنوان مدرس يا اعضـاي هيـ  ه خاتمه تحصيل ب

آموزشي گوناگون همكاري خواهند داشت. بررسي سرفصل دروس اين دوره 

هاي الزم را دريافت  عنوان مدرس، آموزشه ها نشان مي دهد كه اين افراد ب

كننـد و پـس از فراغـت از تحصـيل بالفاصـله دركـالس درس حاضـر         نمي

شوند. استفاده از راهكارهاي تدريس موفق، ضرورت تهيه نقشه عمليـاتي   مي

هاي تعيين شـده و فـراهم آوردن    ريزي واجراي به هنگام فعاليت براي برنامه

هاي آموزشي از ضروريات تدريس موفق است. اين مطالعه بـا   بهترين فرصت

هـاي تـدريس موفـق بـراي دانشـجويان       دف طراحي دوره آموزشي شـيوه ه

 هاي علوم پزشكي تهران و ايران انجام شد. مقطع دكتراي تخصصي دانشگاه

منظور طراحي آموزش استفاده شد. مراحـل كـار   ه ب Kernمدل روش كار: 

شـامل: نيازســنجي بـا پرسشــنامه و مـرور متــون، تـدوين اهــداف، تعيــين     

كننده در برنامـه كليـه    را و ارزشيابي بود. دانشجويان شركتها، اج استراتژي

ــجويان ــكي    90 (ورودي دانش ــوزش پزش ــي آم ــراي تخصص ــع دكت ) مقط

هاي علوم پزشكي تهران و ايران بودند. بر اساس نتـايج نيازسـنجي،    دانشگاه

روزه و سـپس   3برنامه طراحي شد. طرح ابتدا بصورت پايلوت در يك دوره 

ـ    روزه ا جـرا و ارزشـيابي گرديـد.     4صـورت يـك برنامـه    ه با انجـام اصـالحات ب

 .هدف براي بررسي رضايتمندي استفاده شد پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر

اداره "،"روانشناسـي يـادگيري  "نتايج نشان داد در بخش محتـوا،  ها:  يافته

درطراحي ايـن  "شيوه هاي ارزشيابي دانشجو"و "كالس بعنوان يك سيستم

كمتـرين امتيـاز نظرسـنجي    "نگارش طـرح درس "امتياز و برنامه، بيشترين

ها، زمان اجراي دوره، طول مدت و جايگـاه   راكسب نمود. دربخش استراتژي

برنامـه   كوريكولوم هر رشته مورد نقد قرار گرفت. پـس از  ساختاربرنامه در 

 فلوچارت اجراي دوره طراحي گرديد. و پايلوت، نقد صاحبنظران انجام شد

هـاي   نتايج ارزيابي نشـان داد، دوره آموزشـي شـيوه   گيري:  بحث و نتيجه

بخـش بـود. بـا توجـه بـه       كننـدگان رضـايت   تدريس موفق از نظـر شـركت  

توانمندي مورد انتظار در كوريكولوم دكتراي تخصصي براي ارائه آموزش به 

ي آموزشـي دقيـق مبتنـي برنيـاز     عنوان يك شرح وظيفه، بنـابراين طراحـ  

ستي به مولفه هاي تدريس موفـق بـه طـور كامـل     اي ضروريست و باي حرفه

 توجه شود. 

 يتخصص ي، دكترايسنج ازين ،موفق س، تدريآموزش يطراحكلمات كليدي: 
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دانشكده  انيدانشجو دگاهياستاد توانمند از د يها يژگيو

 1392در سال  النيگ يبهداشت دانشگاه علوم پزشك

 ،زاده عيافسانه رف ،داداش خواه نبيز ،يميكر نبيز ،*انيمهراب نيفرد

 يسالم ونيكتا

 النيگ يپزشك علومدانشگاه 

mehrab5002@yahoo.com 

ظايف هر ترين و ترين و عمده آموزش و تدريس دانشجويان از اصليمقدمه: 

استاد است و ارتقاي كيفيت آن در افزايش انگيـزه، نشـاط آوري و افـزايش    

كــارايي اســتاد و دانشــجو نقــش بــه ســزايي دارد. بــه طــوري كــه اســتاد، 

هـاي مطلـوب در تحقـق اهـداف آموزشـي       ترين عامل ايجاد موفقيت اساسي

رود،  هايي كه براي ارزشيابي اساتيد به كار مي روش ترين يكي از عمده است.

 ارزشيابي از نظر دانشجو است.

نفـر از   220اين مطالعه توصـيفي، تحليلـي و مقطعـي بـر روي     روش كار: 

دانشــجويان دانشــكده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــكي گــيالن بــه روش 

هـا   انجـام شـد. ابـزار گـردآوري داده     92-93سرشماري در سال تحصـيلي  

ي محتوايي و پايايي آن از گويه كه روايي آن از طريق رواي 24اي  پرسشنامه

هاي حاصـل از پـژوهش بـا     ييد گرديد. دادهأ) ت87/0طريق آلفاي كرونباخ (

، كورسـكال  ANOVAاستفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي مجـذور كـاي،   

 SPSSداري از طريق نرم افزار آماري  واليس و آناليز واريانس در سطح معني

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .

ترين ويژگي اسـتاد توانمنـد از ديـدگاه دانشـجويان بترتيـب       مهم ها: يافته

ـ  %5/90تسلط اسـتاد بـر درس مـورد تـدريس (    " تـدريس  ه )، عالقمنـدي ب

قاطعيـت و  "ترتيب ه ترين ب اهميت و كم ") %3/77) ، شيوايي بيان (6/78%(

 )، ارجاع دانشجو به %4/31)، عالقمندي به پژوهش (%7/22گيري (  سخت

 بوده است. ")%2/33سي (منابع در

عالقمنـدي بـه    نجا كه توانمندي علمـي اسـاتيد،  آاز گيري:  بحث و نتيجه

 هـا از ديـدگاه دانشـجويان بودنـد،     تـرين مولفـه   تدريس و شيوايي بيان مهم

هـاي فـوق در هنگـام جـذب اسـاتيد و برگـزاري        بنابراين توجه بـه ويژگـي  

نـان  آهـاي ارتبـاطي    موزشي مستمر و افزايش مهـارت آهاي علمي و  كارگاه

 شود. تاكيد مي

استاد، توانمند، دانشجو، دانشكده بهداشت، دانشگاه علـوم  كلمات كليدي: 

 النيگ يپزشك
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هاي ارزيابي مبتني بر عملكرد  اثرتلفيق روش

(LOGBOOK & DOPS)  در ارائه و ارزشيابي كارآموزي در

 عرصه دانشجويان كارشناسي هوشبري

، 2شـعله بيگـدلي  ، 1فاطمه حسن شيري ،1*حسينيفخرالسادات مير

 1مژده فتاحي، 1زهرا رحيمي مقدم

 ايران  دانشگاه علوم پزشكي  -2 دانشگاه علوم پزشكي كاشان -1

F_mirhoseiny@yahoo.com 

 و كنتـرل دانشـجو در  عملكـرد  ارزيابي  آموزش،هاي مهم  از چالش :مقدمه

هـا مبتنـي برتوانمنـدي مـورد      يارزيـاب  عمدتاً د.باش يموزي در عرصه مآكار
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

هـاي   انتظار در فراگير نبوده و از ابزارهاي روا و پايـا بـراي ارزيـابي مهـارت    

اسـت كـه    زطرفـي كـارآموزي در عرصـه فرصـتي    شود. ا عملي استفاده نمي

را بـراي   پـردازد و خـود   دانشجو به تمريني ادغام يافته ازكل ديسيپلين مـي 

هـاي آمـوزش و    كند. لذا بايسـتي شـيوه   رويارويي در عرصه واقعي آماده مي

كارپوشـه،   هـا و ابزارهـايي نظيـر    با اسـتفاده از روش ارزيابي متناسب شود. 

 (DOPS) حت مشاهده مستقيمتپروسيجرهاي  LOGBOOK، گزارش روزانه

ويژه بـا ارائـه    بههاي باليني  خودارزيابي و پيشرفت در مهارت امكانتوان  مي

و ارتقا داد. هـر يـك از ابزارهـاي     موقع به فراگير را ايجاد نمودهه بازخورد ب

ها و نقـاط ضـعف و قـوت خـود را دارا بـوده و قطعـا تلفيـق         ارزيابي ويژگي

تواند ضعفها را پوشش داده و نقاط قوت را تقويت نمايد.  ها ميهوشمندانه آن

حساسيت شغلي هوشبري در تسلط بر وظايف مهم و پيچيـده و  با توجه به 

لزوم توجه به روايي و پايايي شيوه هاي ارزشـيابي؛ پـس از نيازسـنجي، دو    

و اجـرا  طراحي، تلفيـق  را  DOPSو فرم ارزيابي  دفترچه ثبت فعاليتهاروش 

 يم.نمود

بر  1390مطالعه ارزشيابي و مقطعي تحليلي از شهريور  :كارروش 

با شروع دوره كارآموزي درعرصه  8و 7دانشجويان كارشناسي هوشبري ترم 

(طراحي آموزشي)بود.   Kernنفر) اجرا شد. روش كار براساس مدل43(

ها، نحوه  طراحي (نيازسنجي، تعيين اهداف، استراتژي -1مراحل شامل: 

مرحله طراحي و تعيين ويژگي  ارزشيابي بود. -3اجرا و  -2)، ارزيابي

ارزشيابي به سه روش انجام  استيك هولدرها بود. كليه اهداف، مشاركت

ميزان دستيابي به  در موفقيت"شد: مقطعي (پرسشنامه محقق ساخته

 آزمون روش فقط پس توسط دانشجو و مربي)، ارزيابي عملكرد به ،"اهداف

براي مقايسه ميانگين  tدوره دانشجو) و پانل خبرگان. آزمون (با نمره پايان 

 نمره عملكردبا استانداردا استفاده شد.

)، نشان داد: در بخش 5ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف كلي(از  يافته ها:

هاي بعد عمل  ، مراقبت 62/4 ±55/0بيهوشي) ميانگين دستيابي مل(اتاق ع

، 78/3 ± 58/0، اورژانس 25/4 ± 41/0، مراقبت ويژه33/4 ± 51/0

. ميزان موفقيت بود 92/3 ± 86/0و  بازديدها  08/4 ±/. 86سرويس درد 

هاي مختلف درماني  هاي مختلف يادگيري، آشنايي و تعامل با گروه درحيطه

و  5/76،  6/70ترتيب  اثربخشي آن در راستاي آموزش، به و ارزيابي كلي 

 را در حدود نيمي از دانشجويان آن% (متوسط به باال) اعالم شد. 100

هاي  % درهدايت فعاليت70با تاثير زياد و "استفاده درست از زمان"

 بسيارخوب ارزيابي شد. و كارآموزي زياد دانستند. نمره پايان دوره، خوب

 نيز اصالح شد. DOPSپس از تحليل، دفعات 

يار روش تلفيقي در دستيابي به اهداف، خوب و بس :بحث و نتيجه گيري

 "هاي ديگر تعامل دانشجو با گروه "منظور اثربخشي در بعده خوب بود. اما ب

 هاي همزمان دارد.. يا تلفيق با ديگر روش نيازمند ارتقا و

 ارزشيابي ،LOGBOOK ، DOPSكلمات كليدي: 
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دانشجويان دانشگاه  يمهارت، نگرش و آگاه يبررس

كترونيكي و علوم پزشكي گلستان نسبت به آموزش ال

 91-92 يليعوامل مرتبط با آن در سال تحص

 2ينيزهرا خمبه ب ،1*يرستم اريماز

 يو فناور قاتيمعاونت تحق -2، گلستان يعلوم پزشك يآموزش معاونت -1

 گلستان يعلوم پزشكدانشگاه 

rostami_maziar@yahoo.com 

حاضر بررسي مهارت، نگـرش و آگـاهي دانشـجويان    هدف پژوهش مقدمه: 

دانشگاه علوم پزشكي گلستان نسبت به آموزش الكترونيكي و عوامل مرتبط 

 .با آن بود

جامعه آماري دانشجويان شاغل بـه  و اين پژوهش پيمايشي بود روش كار: 

بودنـد.   1391-92تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال تحصـيلي 

نفر تعيين گرديد.  322فاده از جدول كرجسي و مورگان، حجم نمونه با است

،  1389اي رخ افـروز   هاي رايانه هاي مهارت ها پرسشنامه آوري دادهابزار گرد

هاي الكترونيكـي و پرسشـنامه آگـاهي و اطالعـات      نگرش نسبت به آموزش

هـا توسـط متخصصـين و پايـايي      كه روايي آن نژاد رودسري،  فناوري لطيف

ها  يب آلفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. تجزيه و تحليل دادهها با ضر آن

هاي نرمـال   انجام گرديد كه براي دادهSPSS 16 افزار آماري  با استفاده از نرم

هـاي غيرنرمـال، از    از آزمون تي مستقل، آناليز واريانس و توكي و براي داده

 ظور ارتباط  ــــنهاي من ويتني، و كروسكال واليس استفاده شد. به م آزمون

 بين سه حيطه از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شد.

بين ميزان مهارت ونگرش دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي    -1ها:  يافته

 گلستان نسبت به آموزش الكترونيكي بر حسب سواد پدر تفاوت وجود 

 نداشت ولي در آگاهي تفاوت وجود داشت.

شجويان دانشگاه علوم پزشـكي گلسـتان   بين ميزان مهارت و آگاهي دان -2

نسبت به آموزش الكترونيكي بر حسب سواد مادر تفاوت وجود داشت ولـي  

 در نگرش تفاوت وجود نداشت.

بين ميزان مهارت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان نسـبت بـه    -3

آموزش الكترونيكي بر حسب محل سكونت تفاوت وجود داشـت ولـي بـين    

 فاوت وجود نداشت.نگرش و آگاهي ت

نگرش دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي گلسـتان    و  بين ميزان مهارت -4

نسبت به آموزش الكترونيكي بر حسب معدل تفاوت وجود داشـت، ولـي در   

 آگاهي تفاوت وجود نداشت.

نگرش و آگاهي دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي     بين ميزان مهارت، -5

بر حسـب رشـته و مقطـع تحصـيلي      يگلستان نسبت به آموزش الكترونيك

 تفاوت وجود داشت ولي بين جنسيت تفاوت وجود نداشت.

بين مهارت و نگرش و بين نگـرش و آگـاهي همبسـتگي مثبـت وجـود       -6

 داشت ولي بين مهارت و آگاهي همبستگي مثبت وجود نداشت.

نفر از نمـره مهـارت   322ها نشان داد از مجموع  دادهگيري:  بحث و نتيجه

نفر در طبقه قوي قرار گرفتند كه اين  36 نفر متوسط 201 ضعيف، نفر 85
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 دهد كه اكثر افراد در حيطه مهارت در طبقه متوسط  قرار دارنـد.  نشان مي

 نفـر  33 نفر، 322از مجموع  ها نشان داد، داده طوريكه در حيطه نگرش،ه ب

 140نفر در طبقه متوسـط يـا بينـابين و    149 در طبقه ضعيف يا نامطلوب،

دهـد كـه    كه اين نشان مـي  نفر در طبقه قوي يا بسيار مطلوب قرار گرفتند

همچنين  اكثر افراد از لحاظ نگرشي در طبقه متوسط يا بينابيني قرار دارند.

نفـر در طبقـه   13نفـر از نمـره آگـاهي،     305ها نشـان داد از مجمـوع    داده

ند كـه  نفر در طبقه قوي قرار گرفت 247نفر در طبقه متوسط و  45 ضعيف،

هـاي   دهد كه اكثـر افـراد از نظـر آگـاهي نسـبت بـه آمـوزش        اين نشان مي

 الكترونيكي در طبقه قوي قرار دارند.

 يمهارت، نگرش، آگاه ،يكيآموزش الكترونكلمات كليدي: 
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 لميف شيبر حل مساله و نما يمبتن سيتدر ريتاث يبررس

 انينمره دانشجو شيو افزا يتمنديبر رضا

 شادكام يرمحمود نو

 زدي يعلوم پزشكدانشگاه 

mahmood_7072005@yahoo.com 

آمدها و عملكردهاي متفـاوتي دارنـد.    هاي مختلف تدريس پي روشمقدمه: 

هاي تدريس بيش از نيم قرن اسـت كـه در آمـوزش     مطالعه اثربخشي شيوه

هـدف ايـن    اسـت.  عالي مورد توجه متخصصين تعليم و تربيت قرار گرفتـه 

 تدريس به روش سخنراني با روش تدريس مبتني بر حل مقايسه مطالعه 

 كنيم. مساله و نمايش فيلم مقايسه مي

پژوهش انجام شده يك پژوهش نيمـه تجربـي اسـت كـه بـراي      روش كار: 

اجراي آن از فيلد دانشكده بهداشت استفاده شد. گـروه هـدف دانشـجويان    

بيمــاري هــاي شــايع «واحــد  2نظــر  كارشناســي بهداشــت و درس مــورد

 بود.» كودكان

براي دانشجويان از روش تدريس  1390-91در نيم سال اول سال تحصيلي

از روش تـدريس مبتنـي بـر     1390-91سخنراني و در نيم سال دوم سـال  

حل مساله و نمايش فيلم استفاده گرديد. تعداد دانشجويان در نيم سال اول 

سـاعت   ،نفر بودند. محتـوي مطالـب درسـي    26نفر و در نيم سال دوم  28

 مدرس در هر دو كالس يكسان بود.  تدريس و

گيري ميزان رضايتمندي دانشجويان از اطالعات فـرم اسـتاندارد    براي اندازه

بود استفاده شد  ،1-4شده ارزيابي رضايتمندي دانشجويان كه نمرات آن از 

رات دانشـجويان در  ميزان پيشرفت تحصـيلي از مقايسـه نمـ   ارزيابي و براي 

اي  گزينـه  4سـؤال   40صورت ه آخر ترم استفاده گرديد. سؤاالت آخر ترم ب

بود كه كوشش شد تا سؤاالت هر آزمون بـه گونـه اي انتخـاب گردنـد كـه      

ضمن پوشش محتوي مربوطه، تعداد سؤال هاي آسـان، متوسـط و سـخت    

 آنها برابر و متوسط درجه سختي آزمون ها به يك اندازه باشد.

آناليز نتايج نشان داد كه ميانگين نمـره رضـايتمندي دانشـجويان    ها:  يافته

) از 34/3±24/0( نمايش فيلم كالس با روش تدريس مبتني برحل مساله و

دي دانشجويان كـالس بـا روش تـدريس سـخنراني     ميانگين نمره رضايتمن

) بيشتر است. همچنين ميانگين نمره پايان تـرم دانشـجويان   20/0±21/3(

) از 8/17±3/2س با روش تدريس مبتني بر حل مساله ونمـايش فـيلم (  كال

ميانگين نمره پايـان تـرم دانشـجويان كـالس بـا روش تـدريس سـخنراني        

 .) نيز بيشتر بود1/2±13/15(

روش تدريس مبتني بر حل مساله و نمايش فيلم در گيري:  بحث و نتيجه

نمره باالتر  كسب هاي درس دانشجويي موجب افزايش رضايتمندي و كالس

 شود. توسط دانشجويان مي

 يسخنران، لميف شينما، بر حل مساله يمبتن سيتدركلمات كليدي: 
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اطالعات  يفناور دهيپد يها و دستاوردها يژگيو يبررس

 تيو ترب ميدر نظام تعل

گالره  ،يمعمارافتخار دايل ،زنگنهفروغ  ،نيمت يبهزاد كرم ،*يبهادر محمد

 يمهرداد كرم، انيليجل ديناه ،حاتم

 كرمانشاه يعلوم پزشك دانشگاه

Mohammadi.bahador1359@gmail.com 

رتباطات، بدون شك تحوالت گسترده اي را در فناوري اطالعات و امقدمه: 

هاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال داشـته و تـأثير آن    تمامي عرصه

اي است كه جهان امروز به سرعت در حـال تبـديل    بر جوامع بشري به گونه

ي و ميزان دسترسـي  ياي كه در آن دانا به يك جامعة اطالعاتي است. جامعه

ش، داراي نقشي محوري و تعيين كننده است. هـدف  و استفاده مفيد از دان

هـا و دسـتاوردهاي پديـده فنـاوري      از اين مطالعه، بررسي بررسـي ويژگـي  

 باشد. اطالعات در نظام تعليم و تربيت مي

و با اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي معتبـر      اي كتابخانهاين مطالعه روش كار: 

 وري شده است.اي و اطالعات موجود در اينترنت گردآ كتابخانه

پذيري و قدرت تـأثير فراوانـي كـه     فناوري اطالعات به دليل تحولها:  يافته

جهـاني شـدن و تعـديل     ،  ، اقتصادي، امنيت ملي ، فرهنگي در رشد آموزشي

انگيزتـرين   تـرين و بحـث   ، يكـي از پويـا   رسـاني سـنتي دارد   مشكالت اطالع

عـات و ارتباطـات بايـد    هاست. در عصر كنوني استفاده از فناوري اطال رشته

جاي خود را در نظام تعليم و تربيت پيدا نمايد و به عنوان يك اصـل مهـم،   

ريزي درسي گنجانده شود. شـيوه تعلـيم و    ريزي آموزشي و برنامه در برنامه

يابد و صـرفاً اسـتاد بـه     تربيت كه مبتني بر فناوري اطالعات است تغيير مي

نخواهنـد بـود؛ بلكـه      يادگيرنـده  عنوان آموزش دهنده و شاگرد بـه عنـوان  

شود كه هر فرد با توجه به  اي طراحي و تدوين مي محتواي آموزشي به گونه

 مند شود.  هايي كه دارد، بتواند از محتواي آموزشي بهره توانمندي

تحـول در  -2 ريزي درسـي،  تأثير در برنامه-1د از: تنويژگي اين فناوري عبار

ايجـاد نظــم در كــالس و  -5 جــاد نشــاط،اي-4 ايجــاد انگيـزه، -3 يـادگيري، 

ايجـاد همكـاري و   -7 هـا و فنـون تـدريس،    بهبـود در روش -6 داري، كالس

 ايجاد روحيه پژوهش،-9 شكوفا شدن استعداد،-8 افزايش روحيه اجتماعي،
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هــاي تربيتــي و  آمــوزش-12 كــاهش اضــطراب،-11 بــازخورد ســريع،-10

كـاهش سـوء   -14 ،آموزش احكام اسالمي و مسـائل اعتقـادي  -13 اخالقي،

تـرين رسـالت فنـاوري اطالعـات و      مهـم  .هـاي نوظهـور   استفاده از فنـاوري 

ارتباطات، ارائه امكانات و زير ساخت الزم براي توليـد و توزيـع دانـش مـي     

باشد. بديهي است از زاوية فوق و با توجـه بـه ارتبـاط مسـتقيم اسـتفاده و      

يـت و جايگـاه واقعـي    توان بـه اهم  توليد دانش در يك جامعه با توسعه، مي

فناوري اطالعات و ارتباطات در ارتباط با توسعه همـه جانبـه بيشـتر واقـف     

 گرديد.

بايست بـه طـور همزمـان امكانـات موجـود را در       ميگيري:  بحث و نتيجه

جهت فراگيري و ايجاد دانش و سازماندهي به خدمت گرفت و بديهي است 

توان بـه   عات و ارتباطات، ميبا استفادة مناسب از دستاوردهاي فناوري اطال

گسترده شـدن   علم نمود. سرعت اقدام به فراگيري دانش و در نهايت توليد

فناوري اطالعات و نفوذ وسايل ارتباطات از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و 

و ايـن تحـول در جهتـي      هاي آموزش در جوامع را نيز متحـول كـرده   روش

كاني بتواند با امكاناتي كه خود مشخص م زمان و هر است كه هر فرد در هر

تر شـدن هزينـة    كند، مشغول يادگيري شود؛ پيشرفت تكنولوژي و ارزان مي

استفاده از آن، فكر استفاده از ابزارهاي جديـدتر بـراي انتقـال دانـش را در     

جوامع مطرح كرد و به دنبال آن به وجود آمـدن و گسـترش اينترنـت نيـز     

ار آمـوزش از راه دور بـراي اسـتفاده بيشـتر از     آموزش الكترونيكي را در كن

امكانات موجود براي گسترش آموزش در جوامع مدنظر قرار داد. كامپيوتر و 

تكنولوژي زماني در آموزش مفيد است كه بـه عنـوان يـك ابـزار در دسـت      

استادي ورزيده به كار گرفته شود. بايد براي نهادينه كردن فناوري اطالعات 

مناسبي را فراهم كـرد. در ايـن صـورت اسـت كـه بـا بـه        و ارتباطات بستر 

افزارهـاي تـدريس و    كارگيري فناوري، دسترسـي آسـان بـه اينترنـت، نـرم     

هاي علمي و آموزشي گوناگون، برقراري ارتباط و تبـادل   دسترسي به سايت

ها فراهم خواهد شد، كه خود بـه خـود در فراگيـري و     علمي بين يادگيرنده

 ي خواهد داشت.خودكنترلي نقش بسزاي

 تيو ترب مياطالعات، نظام تعل يفناور دهيدستاوردها، پدكلمات كليدي: 

 

612- 2  A 

در مورد به دانشجويان هوشبري  Focus PDCAآموزش 

 فرآيندهاي اتاق عمل

 يآباد يمحمدرضا حاج

 رجنديب

hhagiabadi43@yahoo.com 

توسط والتـر شـو ارت ابـداع شـده و      1930در سال  PDCA چرخهمقدمه: 

هـاي   ، انجمـن بيمارسـتان  1989دكتر دمينگ آن را تكميل نمود. در سال 

را به وجود  FOCUS PDCA به آن، روش  FOCUS آمريكا با افزودن مراحل

روش و ابزاري است براي تعيين سازماندهي و شفاف  Focus PDCA. آوردند

اينـد و سـپس انتخـاب در    ساختن و فهميـدن و مشـخص كـردن نقشـه فر    

مجموعه و براي اجراي آن برنامه ريزي كردن و انجام دادن در اتاق عمـل و  

چك كردن نقاط قوت و ضعف فراينـد و برطـرف نمـودن انهـا و در نهايـت      

براين با اين روش مي تـوان  بيت فرايند در اتاق عمل است. بناارزشيابي و تث

. در اين رابطه راجرز كـافمن  كيفيت را افزايش و به وضعيت مطلوب رسانيد

دانـد. از آنجائيكـه    نياز را فاصله بين وضعيت واقعي با وضعيت مطلـوب مـي  

سازان واقعـي كشـور هسـتند و بـه خصـوص دانشـجويان        دانشجويان آينده

هوشبري با فرايندهاي زيادي در اتاق عمـل درگيـر هسـتند، لـذا شـناخت      

ل الزم و ضروري است. براي تعيين فرايندهاي اتاق عم Focus PDCA روش

توانـد بـه    پس آموزش و آگاهي دانشجويان از اين روش و استفاده از آن مي

 .مديريت فرايندها در اتاق عمل بينجامد و كار در اتاق عمل را تسهيل كند

نفر از دانشجويان سال سوم هوشـبري   25تعداد در اين تحقيق روش كار: 

به آنان آمـوزش داده   Focus PDCA ساعت روش 8انتخاب شدند. در مدت 

شد و اهميت كـار بـراي همـه آنـان توضـيح داده شـد. پـس از آمـوزش از         

دانشجويان خواسته شد تمام فرايندهاي سـاري و جـاري در اتـاق عمـل را     

فرايند را ليست نمودند. سپس دانشـجويان بـه    يكصدليست كنند كه تعداد 

يـين شـد تـا ايـن     پنج گروه تقسيم شدند و براي هر گروه چهـار فراينـد تع  

مرحله تجزيـه و تحليـل كننـد و     9طي  Focus PDCA فرايندها را به روش

ي فراينـد را رسـم نماينـد و در اتـاق عمـل آنـرا اجـرا و در        يكليه روند اجرا

 .صورت ارتقاء فرايند مذكور را تثبيت نمايند

فراينـد شـامل    20از تعداد يكصـد فراينـد در اتـاق عمـل تعـداد      ها:  يافته

عمل جراحي از لحظه ورود بيمار به پذيرش اتاق عمل تا خروج از چگونگي 

سازي بيمار جهت گرفتن بيهوشـي، فراينـد پـذيرش       ريكاوري، فرايند آماده

اوليه بيماران و تشكيل پرونده اتاق عمل، فرايند كلـي از پـذيرش بيمـار در    

ري، اتاق عمل تا شروع جراحي، فرايند انتقال بيمار از اتاق عمـل بـه ريكـاو   

فرايند شستشوي هفتگي اتاق عمل، فرايند ترخيص بيماران در بيمارستان، 

فرايند پذيرش بيماران در بيمارستان، فرايند ارزيابي راه هوايي بيمار، فرايند 

تحويل بيمار از اتاق عمل به ريكاوري، فرايند تحويل بيمـار از ريكـاوري بـه    

ق عمــل، فراينــد بخــش، فراينــد درخواســت دارو و تجهيــزات مصــرفي اتــا

شستشوي اتاق عمل (واشينگ)، فرايند استيريلزاسيون وسايل اتـاق عمـل،   

فرايند بستري بيماران در بخش قبل از عمل جراحي، فرايند انتقال بيمار از 

، فراينـد برنامـه   در نوبت عملبندي بيماران  بخش به اتاق عمل، فرايند اولويت

 .ارتقاء داده شد Focus PDCA هفتگي و آنكال پرسنل اتاق عمل به روش

يـك روش علمـي، جـامع و     Focus PDCA روشگيـري:   بحث و نتيجـه 

منسجم و كاربري براي ارتقاء عملكرد فرايندها بوده و يك جعبه ابزار كامـل  

ينـدها بـر سيسـتم مـديريت     hو مرتبط مديريتي دارد كه با اجـراي آن فـر  

هـا و بـه    مارسـتان هـا و مشـكالت در بي   كنند و امروزه بسياري از چالش مي

 باشد.  خصوص اتاق عمل عدم آشنايي با اين روش مي

 ، مديريت كيفيتFocus PDCA ، دانشجويان ،فرآيندكلمات كليدي: 
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 انيو بازدارنده در مشاركت دانشجو يزشيهاي انگ عامل

 نيآنال يها در كالس يمجاز  دوره يآموزش پزشك

مرضيه  ،1كريم عباسي ،1جواد كجوري ،1محمدرضا دهقاني ،1*ليال بذرافكن

 2يحقان بايفر ،1ده بزرگيان

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -2 ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز -1

bazrafkanl@sums.ac.ir 

را جهـت    هاي درس آنالين فرصتي مناسـب  آموزش مجازي كالسمقدمه: 

كند. هدف از انجام ايـن پـژوهش    ايجاد تعامل استاد با داشجويان فراهم مي

بازدارنده مشاركت دانشجويان آموزش  عواملو  ها ها، محرك شناسايي انگيزه

 هاي آنالين است. ي مجازي در كالس پزشكي دوره

ين مطالعه كيفي با استفاده از روش گراندد تئـوري و از طريـق   اروش كار: 

در ايـن مطالعـه ده نفـر     يافته انجام شـده اسـت.   ساختار  هاي نيمه مصاحبه

ــه   ــه نمون ــر پاي ــكي ب ــوزش پزش ــجوي آم ــه   دانش ــر پاي ــد ب ــري هدفمن گي

رو مـورد مصـاحبه قـرار     در هاي باز و مصـاحبه رو  پذيري با پرسش دسترس

ا استفاده از تكنيك كدگذاري استراوس و كـوربين و روش  ها ب گرفتند. داده

هـاي تعـالي و    اي مداوم، تجزيه و تحليل و چهار زمينه انگيزه تحليل مقايسه

 توسعه فردي، انگيزه هاي محرك و عوامل بازدارنده استخراج گرديد.

هـا   مـرد بودنـد. يافتـه    4زن و 6كنندگان در اين مطالعه  مشاركتها:  يافته

هاي بسياري از محيط بيرون و درون يك فضاي آموزش  كه انگيزهنشان داد 

مجازي بر ميزان همكاري و استمرار مشاركت دانشجويان آمـوزش پزشـكي   

هـاي بـرون فـردي و     ها را به دو دسته عامـل  توان آن تأثيرگذار است كه مي

 تكنيكي و عوامل درون فردي تقسيم كرد.

 و  "ارائه محتواي مناسب"و عامل ها نشان داد د يافتهگيري:  بحث و نتيجه

بـاالترين انگيـزه مشـاركت در     "ارتقاي دانش تكنيكـي "و  "محيط جذاب"

ترين انگيـزه بـراي    پايين "سرگرمي"هاي آنالين هستند. در كنار آن  كالس

آيد. افزون بـر آن، بـازخوردي كـه در كـالس از      ادامه همكاري به شمار مي

تـرين انگيـزه محـرك بـراي مشـاركت       تواند قوي كنند مي استاد دريافت مي

هاي آنالين آتي در جهـت ارتقـاء آمـوزش علـوم پزشـكي و       فعال در كالس

 باشد. توسعه پايدار 

 ي ، دورهي، آمـوزش پزشـك  ي، گراندد تئوريزشيعوامل انگكلمات كليدي: 

 يمجاز
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 ناتيدر معا »راهنماي مطالعه« يريو بكارگ يساز آماده

 يمقطع كارآموز يپزشك انينشجودا يچشم برا يكيزيف

 گلشا هيرق ،پاداش اليل، *برومند نگار

 گلستاندانشگاه 

چراكه  اهميت يادگيري معاينات چشم بر هيچكس پوشيده نيست،مقدمه: 

چشـم   هاي پزشكي از جمله تروماها، طيف وسيعي از اورژانس براي مثال در

 گيرد. خيص اوليه توسط همكاران پزشك عمومي انجام ميتش شده و درگير

هـاي سيسـتميك نيـز ممكـن اسـت عالئـم        در جريان بسياري از بيمـاري 

به همين سبب بر آن شديم با استفاده  اولين يافته تشخيصي باشد، چشمي،

تـر   هاي ارائه شده در بخـش چشـم را كـاربردي    آموزش از راهنماي معاينه،

موزش هدفمند معاينات چشمي و نظم آ تاكيد بر با يم به همين منظور،ينما

اقدام به تهيه يك راهنماي معاينه تخصصـي بـه    بخشيدن به روند انجام آن،

 ) نموديم.study guide( عنوان راهنماي معاينه

(نيمسـال   ماهـه  6اي در يك دوره  اين مطالعه به صورت مداخلهروش كار: 

درجلسه  انجام گرديده است. تحصيلي) بر روي دانشجويان مقطع كارآموزي

توضـيحات كـافي در مـورد داليـل      شـم، چماهه  يكتوجيهي ابتداي بخش 

 نحوه پر كردن فرم به كـارآموزان داده شـد. دانشـجويان هـر     اجراي طرح و

يك استاد (بر اساس برنامـه آموزشـي) در درمانگـاه     هر روز با و روز 3هفته 

هاي غيراختصاصي و يـك روز   مدر فر دو روزمعاينات انجام شده را  حاضر و

پايـان بخـش نتـايج فراينـد بـه دو       در راهنماي تخصصي ثبت نمودنـد. در 

ارزيـابي   طريق: ميزان رضايتمندي كـارآموزان (كتبـي و بـدون درج نـام) و    

ارزيـابي توانـايي معاينـه بيمـاران در      تغيير نگرش و توانـايي كـارآموزان بـا   

ي ارزشيابي نظر دانشجويان نسبت به برا درمانگاه، مورد ارزيابي قرار گرفت.

در درمانگاه، پرسشـنامه  » راهنماي مطالعه«رضايت از روش جديد آموزشي 

 نگـرش،  سؤال جهت ارزيابي كارآموزان در سـطوح دانـش،   5كتبي محتوي 

مهارت و در نهايت مقايسه تاثير اين راهنما در آمـوزش مهـارت نسـبت بـه     

 . استفاده شدهاي روتين معاينه چشم  روش

درك اعالم كردند % از كارآموزان 95در پاسخ به سؤال اول و دوم:  ها: يافته

و با اين روش مانـدگاري آمـوزش در   داشتند از هدف كار انجام شده  يبهتر

كارآموزان اظهار نمودند كه كيفيـت مطالـب    3/2 ذهن بيشتراست. مجموعاً

بـه   رسـيدن  از دانشـجويان  %85 آموخته شـده بـا ايـن روش بهتـر اسـت.     

در پاسـخ بـه    انـد.  تر ارزيابي كـرده  هاي معاينه در اين روش را راحت مهارت

% از 95 ،هاي روتـين قبلـي   سؤال موثر بودن اين روش در مقايسه با آموزش

 اند. كارآموزان رضايتمندي خود را ابزار نموده

اي مـا نيـز نتـايج اسـتفاده از      در مطالعـه مداخلـه   گيـري:  بحث و نتيجه

بيـانگر تسـهيل يـادگيري معاينـات، درك بهتـر اهــداف       ه،راهنمـاي معاينـ  

كاربردي شدن آموزش هاسـت و در نظـر سـنجي پايـان بخـش       آموزشي و

 دانستند. موثرتر مي هاي قبلي، دانشجويان اين روش را در مقايسه با آموزش

راهنماي مطالعه، دانشجويان پزشكي، ابزارهاي يـادگيري،  كلمات كليدي: 

 آموزش پزشكي

 

984 - 2A 

مشهد از  يدانشگاه علوم پزشك انيتجارب دانشجو

 يكيآموزش الكترون

 2نيفاطمه زوب ،1يمونق يميكر نيحس ،1*حسن زاده مفرد حهيمل

 اصفهان يعلوم پزشك دانشگاه -2، مشهد يپزشك علومدانشگاه  -1

mhasanzadehmofrad@yahoo.com 

هـاي   آمده در آموزش پزشكي بكارگيري خـط مشـي   تغييرات پيشمقدمه: 

طلبد. آموزش الكترونيكـي افـق جديـدي را     دانشجو محور در آموزش را مي
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براي مراكز آموزشي باز كرده است. اگرچه در حال حاضر موسسات آموزشي 

دهند، اما  ارائه ميوجود دارند كه تمام دروس خود را به صورت الكترونيكي 

ده اسـت.  در مورد نحوه كاركرد اين شيوه آموزشي مطالب اندكي منتشر شـ 

هدف از اين مطالعه درك تجربه دانشجويان پزشكي از آموزش الكترونيكـي  

و بدين ترتيب درك عوامل كمك كننده و بازدارنـده يـادگيري و همچنـين    

 روابط بين فردي در آموزش الكترونيكي بود.

ي هرمنيوتيك، پـس از آنكـه درس   ختدر اين مطالعه پديدارشنا روش كار:

ـ هاي رايج زنان به صورت الكترونيكي براي دانشجويان پزشكي ارا سرطان ه ئ

 4دانشـجوي مونـث و    19سه مصاحبه گروه متمركز در مجموع بـا   ،گرديد

يافتـه   مصاحبه عميق نيمـه سـاختار   11دانشجوي مذكر پزشكي انجام شد.

نفر دانشجوي پزشكي مونث (اشباع داده) براي قـوت   10ت انفرادي با شرك

ها كلمه به كلمه نوشـته   ها نيز صورت گرفت. متن مصاحبه بخشيدن به داده

شد و با استفاده از روش ون مـانن تحليـل شـد. جهـت افـزايش صـحت و       

 ها از معيارهاي مقبوليت و اعتبار استفاده شد. استحكام داده

ها استخراج شد.  ي زير مضمون از متن مصاحبهمضمون و تعداد 6ها:  يافته

زير مضـمون مـديريت يـادگيري، تطـابق بـا       3پذيري كه شامل  ) انعطاف1

) روابط بين فـردي كـه   2باشد.  نيازهاي دانشجويان و غيرحضوري بودن مي

) 3باشد.  دانشجو و رابطه دانشجويان با يكديگر مي -خود شامل رابطه استاد

كـاهش   ) تمركز كه شامل افـزايش و 4ت و امكانات، وابسته بودن به تجهيزا

) يادگيري كـه خـود شـامل يـادگيري بلندمـدت و يـادگيري       5تمركز بود. 

 ذهني دانشجويان. -) احساس رواني6مدت و  كوتاه

نتايج ايـن مطالعـه در عـين برخـي شـباهت هـا بـا        گيري:  بحث و نتيجه

اجتمــاعي  مطالعــات مشــابه، ابعــاد جديــدي متناســب بــا بســتر فرهنگــي،

مزايا، معايب، به توان  دانشجويان پزشكي مشهد روشن نمود كه از جمله مي

. اميـد  اشاره كردبسترهاي بالقوه آموزش الكترونيكي را  و نقاط قوت نواقص،

ها بتواند هم كمكي در جهـت توسـعه آمـوزش از راه دور     است كه اين يافته

حضوري دانشـجويان  باشد و هم به عنوان مكملي براي غني نمودن آموزش 

 پزشكي عمومي مورد استفاده قرار گيرد.

 )ستهيتجربه زنده (ز ،يدارشناسيپد ،يكيآموزش الكترونكلمات كليدي: 
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به دو روش آموزش  ابتيد يمارييادگيري ب سهيمقا

 هيالكترونيك و سخنراني در دانشجويان بهداشت تغذ

 ينيريفاطمه آبش ،اين ييفاطمه دارا ،زحمت كش ايثر ،*ييرزايكامران م

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

هـا از جملـه اهـداف اصـلي برنامـه       بيمـاري  مؤثر و پايدار يادگيريمقدمه: 

هاي سنتي آموزش كه در حال حاضـر اجـرا    باشد. روش آموزش پزشكي مي

هـاي   اسـتفاده از روش  شود، به تنهايي پاسـخ گـوي ايـن مهـم نيسـت.      مي

هايي كـه دانشـجويان از طريـق آن بتواننـد      جايگزين و استفاده از مكانيسم

هاي اخير مورد توجه  خود به دانش و مهارت مورد نياز دست يابند، در سال

ش مقايسه تأثير روش آمـوزش الكترونيـك   هدف اين پژوه قرار گرفته است.

دانشجويان تغذيـه دانشـگاه    و سخنراني بر يادگيري درس بيماري ديابت در

 .بودعلوم پزشكي بوشهر 

براي شركت در يك مطالعه نيمه تجربـي، دوگـروه دانشـجويان    روش كار: 

ـ      تغذيه در درس پاتوفيزيولوژي بيمـاري  ه هـا انتخـاب شـدند. دانشـجويان ب

آمـوزش مبحـث بيمـاري ديابـت      ي به دو گروه تقسيم شدند.صورت تصادف

براي يك گروه به روش سنتي سخنراني و براي گروه ديگر به روش آموزش 

الكترونيك ارائه شد. در انتهاي آموزش، آزمون كتبي از محتواي ارائـه شـده   

به همراهي نظرات دانشجويان در مورد روش آموزش ارائه شده با استفاده از 

 .شد تحليل، SPSSافزار  امه اخذ گرديد نتايج با استفاده از نرميك پرسشن

ات بيمـاري و پيشـگيري از بيمـاري، در    به جز در حيطه مشخصـ ها:  يافته

داري در ميـانگين نمـرات اخـذ شـده دو گـروه       ها تفاوت معنـي  ساير حيطه

مشاهده شد. همچنين ميانگين نمره كل آزمـون و رضـايت از يـادگيري در    

  .داري از گروه سخنراني باالتر بود الكترونيك بطور معني گروه آموزش

استفاده از يادگيري الكترونيكي در رويكـرد تركيبـي   گيري:  بحث و نتيجه

اسـتفاده از   گـردد. طراحـي و   باعث آسان شدن يادگيري فعال و عميق مـي 

هـاي تعـاملي مناسـب و جـذاب      منابع الكترونيكي با در نظر گرفتن محـيط 

توانـد در بهبـود    اي مجازي براي برانگيختن فراگيران مـي ساختن محيط ه

 فرايند آموزش نقش مهمي را ايفا نمايد.

 ، دانشجوابتي، ديسخنران ي،كيالكترون يريادگيكلمات كليدي: 
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آموزش "مقايسه اثربخشي دو روش آموزشي 

با آموزش در  "هاي كوچك الكترونيك و آموزش در گروه

 ياسهال يها يماريمراقبت ب گروه كوچك در آموزش

 كودكان

 ييرزايكامران م، *زحمت كش ايثر

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

zahmatkeshs2004@yahoo.com 

 بكارگيري يادگيري الكترونيكي به تنهايي براي دروس عملي مقدمه: 

هاي مختلف آموزش مناسـب بـه    مقدور نيست. اما استفاده تركيبي از روش

رسد. هدف اين پژوهش مقايسه اثربخشي دو روش تركيب آمـوزش   نظر مي

 هاي كوچك با آموزش در گروه كوچك بود. الكترونيك و آموزش در گروه

در ايـن پـژوهش نيمـه تجربـي، دو گـروه دانشـجوي بهداشـت        روش كار: 

صـورت  انتخـاب و بـه    1391عمومي دانشـكده بهداشـت بوشـهر در سـال     

تصادفي به دو گـروه تقسـيم شـدند. گـروه مداخلـه لـوح فشـرده مراقبـت         

ها خواسـته شـد كـه     هاي اسهالي كودكان را دريافت نمودند و از آن بيماري
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هاي اسهالي كودكـان را   هاي كوچك، مراقبت بيماري قبل از حضور در گروه

هـاي معاينـه كودكـان در     تمرين نمايند. سـپس بـه هـر دو گـروه، مهـارت     

هاي كوچك آموزش داده شد. ميزان يـادگيري   هاي اسهالي در گروه يماريب

گيري و نمرات دو گروه توسط  از طريق آزمون باليني ساختاردار عيني اندازه

 .شد تحليل، SPSSافزار  اي مقايسه گرديد. نتايج با استفاده از نرم پرسشنامه

ن نمرات اخذ شده داري در ميانگي ها تفاوت معني در تمامي حيطهها:  يافته

دو گروه مشاهده شـد. همچنـين ميـانگين نمـره كـل آزمـون و رضـايت از        

  .داري از گروه شاهد باالتر بود يادگيري در گروه مداخله بطور معني

استفاده از يادگيري الكترونيكي در رويكـرد تركيبـي   گيري:  بحث و نتيجه

از منـابع  اسـتفاده   گـردد و  باعث آسان شدن يادگيري فعـال و عميـق مـي   

راهبر به كمك  الكترونيكي در آموزش مفيد خواهد بود. تلفيق آموزش خود

رايانه با آموزش در گروه كوچـك بـراي پايـداري يـادگيري دانشـجويان در      

 .هاي آموزشي قابل توصيه است زمينه مهارت

 اثربخشي، آموزش الكترونيك، آموزش، گروه كوچككلمات كليدي: 
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 يكيالكترون يريادگي يريآموزش با بكارگ تيفيارتقاء ك

 تهران يدر دانشگاه علوم پزشك يبيترك

 يمحمد نييآ ،بيقر ترايم ،مجتهدزاده تاير ،*يذوالفقار ترايم

 تهران يعلوم پزشك دانشگاه

zolfaghm@tums.ac.ir 

هدف: در اين مقالـه اثربخشـي طراحـي و اجـراي نظـام يـادگيري       مقدمه: 

ارزشيابي) در  و الكترونيكي تركيبي ( با فرايند تجزيه وتحليل، طراحي، اجرا

دانشگاه علوم پزشكي تهران در طي هشت نيمسـال تحصـيلي توضـيح داده    

 .خواهد شد

 ركتي، از سـال اين مطالعه با روش اقدام پژوهي با رويكـرد مشـا  روش كار: 

انجام گرفته است. جمعيت هدف شـامل تمـامي اعضـا هيئـت      1387- 88

. پـس از بسترسـازي   دعلمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهـران بـو  

مناسب و طراحي سامانه نماد مجازي و تدوين قـوانين و مقـررات مربوطـه،    

ابتدا از مدرسيني كه داوطلـب شـركت در طـرح بودنـد دعـوت شـد تـا در        

هاي آموزشي شركت نمايند و دروس خـود را بـه شـيوه الكترونيكـي      ارگاهك

واحـد درسـي) بـه     45درس ( 22تركيبي آماده و اجرا نمودند. در فـاز اول  

شيوه الكترونيكي تركيبي در دو نيمسال متوالي اجرا و در پايان ترم نظـرات  

خته دانشجويان و مدرسين از اين شيوه با استفاده از پرسشنامه محقـق سـا  

مورد بررسـي و تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت. در فـاز دوم تمـامي دروس        

دانشگاه از سما فراخواني و بر روي سامانه نماد مجازي قرار داده شدند و بـه  

رساني انجام شـد و در   ها اطالع تمامي مدرسان و معاونين آموزشي دانشكده

نشـگاه و  پايان تـرم فعاليـت كمـي اسـاتيد در اختيـار معاونـت آموزشـي دا       

ــايت     ــزان رض ــجويان و مي ــادي دانش ــر انتق ــد. تفك ــرار داده ش ــان ق مدرس

آوري  دانشجويان و مدرسان با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمـع 

(فراواني و درصـد) و آزمونهـاي تحليلـي     هاي توصيفي و با استفاده از آزمون

 مورد بررسي قرار گرفت. )(آزمون مجذور كاي و ويلكاكسون

) از %2/88) و مدرسـين( %4/67( بيشـترين درصـد دانشـجويان   هـا:   يافته

اجراي برنامه ابراز رضايت كامـل نمودنـد. در ميـانگين نمـرات دانشـجويان      

 داري مشـاهده نشـد   نسبت به ترم قبل (روش حضوري) تفاوت آماري معني

افزايش نيز ولي ميزان مشاركت افزايش داشت. در تفكر انتقادي دانشجويان 

 آماري مشاهده شد. دار معني

تواند با امكـان   نظام يادگيري الكترونيكي تركيبي مي گيري: بحث و نتيجه

گيـري از مزايـاي هـر دو روش     پذيري در يادگيري و با قابليت بهـره  انعطاف

آمــوزش حضــوري و الكترونيكــي بــه عنــوان يــك روش ارائــه آمــوزش در  

 هاي علوم پزشكي كشور مورد توجه قرار گيرد. دانشگاه

، يتفكر انتقـاد  ي،تمنديرضا ي،بيترك يكيالكترون يريادگيكلمات كليدي: 

 ي آموزشاثربخش
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آموزش موثر:  يها يبا تئور ديجد يها يوراانطباق فن

 آموزش تيفيدر ك ديجد يها ينقش فناور

 ييمخانلويكر يتيگ

 زنجان يدانشگاه علوم پزشك

ghiti@zums.ac.ir 

هـاي   هـاي الكترونيكـي و تكنـوژي    در راسـتاي گسـترش آمـوزش   مقدمه: 

آموزشي مرتبط با بكارگيري رويكردهاي آموزشي نـوين بسـياري از مراكـز    

هـاي علـوم پزشـكي در اسـتفاده و بـه كـارگيري ايـن         آموزشي و دانشـگاه 

هاي نـوين و از جملـه    اند. ظهور آموزش رويكردهاي آموزشي مستثني نبوده

متـدولوژي متحدالشـكل بـراي     بزاري جهت بسط آمـوزش اسـت  به عنوان ا

 ي ــــبرداري واقع تواند مورد بهره هاي جديد مي ورياتوضيح اينكه چگونه فن

 ها و مراكز آموزشي قرار گيرد تاكنون تعريف نشده است. سازمان

ونيكي در ايـران  رهاي الكت هاي عرضه شده آموزش در ابتدا نمونه روش كار:

سـپس بـا اصـول بنيـادين      شـدند و انتخـاب  نمونـه  ه عنوان و چند كشور ب

. را شـدند هاي آموزش مشاركتي، انتقادي و يا تحليلي مطابقـت داده   تئوري

 .شدهاي آموزشي ارائه داده  هكارهايي جهت مشاركتي نمودن اين بسته

هـاي   هـاي الكترونيكـي و تكنـوژي    در توسعه مبتنـي بـر آمـوزش   ها:  يافته

اي و يـا دروس كوتـاه    هـاي دوره  ها در قالب آمـوزش  آموزشي بيشتر آموزش

هـا   ايـن بسـته   .شوند ه ميئهاي مجزايي ارا بستهباشد كه به صورت  مدت مي

هـا را بـه صـورت     نآ ،انـد كـه دانشـجويان و فراگيـران     طوري طراحي شده

هـاي آموزشـي بـه     طور كه شاهديم اين بسته همان انفرادي مطالعه نمايند.

نمايند. در  اركتي، انتقادي و يا تحليلي را ترغيب نميهاي مش هيچوجه شيوه

هـاي جديـد آموزشـي هرگـز      هاي الكترونيكي تئوري هاي آموزش اين بسته

هـايي كـه    شوند يعني در ارائه مطالب و تدوين محتوا تئوري انتقال داده نمي

سـت را  ال آمـوزش در سـطح بـاال    ئهاي پيچيده و مسـا  شامل تحليل برنامه

بنابراين اين مقاله در پي آن است كه راهكارهـايي را   گيرند. ميدر بر ن عمالً
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هاي آموزشي الكترونيكي ارائه نمايد تا كاربران ضمن  براي طراحان اين دوره

هـاي جديـد    وريئـ هاي آموزشي بتواننـد بـا بكـارگيري ت    وريااستفاده از فن

و  task based learningهـاي علمـي و نـوين نظيـر     آموزشي با اتخـاذ شـيوه  

Problem based learning     .تلفيـق   يـادگيري مثمرثمرتـري داشـته باشـند

ــا تكنولــوژي هــاي مشــاركتي  هــاي آمــوزش رويكردهــاي نــوين آموزشــي ب

 آيند. هاي اين پژوهش به شمار مي از يافته collaborative- analyticalو

هايي را  هاي علو م پزشكي طراحي بسياري از دانشگاهگيري:  بحث و نتيجه

انـد و   هاي مدون و نيز دروس عمومي و تخصصي تو سـعه داده  موزشبراي آ

هـاي خـود و مهيـا     ها به سوي چهاني نمودن آموزش حتي برخي از دانشگاه

هـا و   الزم اسـت طراحـي  . اند نمودن توسعه و رشد خود بر اين اساس نموده

هاي مبتني بـر متـدهاي    هاي نوين آموزش الكترونيكي و ساير آموزش شيوه

وزشي طوري انجام گيرند كه رويكردهاي حل مساله و مشاركتي را جديد آم

تشويق نمايند و كـاربران ايـن رويكردهـاي نـوين بتواننـد در كنـار هـم بـا         

 مشاركت افكارهم مسائل را حل نمايند.

 يآموزش يتكنولوژ ي،ليتحل يريگ ادي ي،مشاركت يريادگيكلمات كليدي: 
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دانشگاه  يكده داروسازدر دانش يدروس مجاز يبرگزار

 مشهد يعلوم پزشك

 زاده يهاد نيفرز

 مشهد يعلوم پزشكدانشگاه 

hadizadehf@mums.ac.ir 

مـوزش مجـازي   آواحدهاي درسي شيمي دارويي از طريق سـامانه  مقدمه: 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد براي دانشجويان داروسازي در طـول تابسـتان   

د. همچنين در طول سال تحصيلي در هرترم واحـدهاي شـيمي   شو ارائه مي

شـود. بـه لحـاظ     طور مجازي ارائه مـي ه دارويي كه در آن ترم ارائه نشدند ب

واحد درسي دروس ارائه شده شامل شيمي دارويي يك و دو و سه هر كدام 

به ارزش سه واحد هستند. دانشجويان پس از انتخـاب درس از طريـق اداره   

نند از طريق پورتـال آمـوزش الكترونيكـي در دروس مربوطـه     توا موزش ميآ

 ثبت نام كنند.

آماده شده است و هر تـرم بـروز    ي الكترونيكي درس قبالًامحتوروش كار: 

موزشـي داشـكده و   آبه تاييد شـوراي  قبالًي الكترونيكي اشود. اين محتو مي

ت. با ي شامل متن و اساليدهاي مربوطه اسادانشگاه رسيده است. اين محتو

دانشجويان در طول ترم از طريق اعالم آگهي روي سامانه ارتباط وجود دارد 

و دانشجويان در جريان مسائل درس از جملـه تـاريخ امتحانـات و تكـاليف     

از طريق آگهـي در سـامانه اعـالم     گيرند. كليه كوئيزها قبالً مربوطه قرار مي

صورت آناليـن  ه ا بشود و دانشجويان در تاريخ و ساعت معين به كوئيزه مي

از طريق دفتر نمرات سـامانه اعـالم مـي     دهند. نتايج كوئيزها بعداً پاسخ مي

هاي معين ارتباط بين اسـتاد و   شود. همچنين از طريق تاالر گفتگو در زمان

 شود. دانشجو بر قرار مي

صورت مجـازي  ه در پاين ترم دانشجويان درباره نحوه ارائه درس بها:  يافته

ضايت داشتند ررار گرفتند. اكثر دانشجويان از نحوه ارائه درس مورد سؤال ق

و مايل به گذراندن ساير دروس بصورت مجـازي بودنـد. بخصـوص در تـرم     

توانسـتند   تابستاني دانشجويان ساكن شهرستان به راحتي از شهر خود مـي 

همچنين دانشجوياني  هاي مجازي شركت كنند و رضايت داشتند. در كالس

فتادگي در درس حضوري و عدم ارائه درس بصـورت حضـوري   كه به دليل ا

 شدند از ارائه دروس مجازي استقبال كردند. ماندگي تحصيلي مي دچار عقب

با توجـه بـه مزايـاي مختلـف آمـوزش مجـازي ايـن        گيري:  بحث و نتيجه

در آينده نزديك با تالش اساتيد دانشـگاه و توليـد    اميدواري وجود دارد كه

دروس مختلف داروسازي شاهد ارائه دروس بيشتري از محتوي علمي براي 

 .طريق مجازي باشيم

 يدانشكده داروساز يي،دارو يميش ي،دروس مجازكلمات كليدي: 
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به روش  يمركز ديور ونيزاسيكارگاه كاتتر يبرگزار

 با روش معمول سهيمقا و ميبر ت يمبتن يريادگي

 يمؤمن يمهد ،يديسع يمرتض ،كهن نينوش ،*يمقصود يحاج ديمج

دانشگاه علوم پزشكي  -2، زدي يصدوق ديشه يپزشك علومدانشگاه  -1

 تهران

hajimaghsoudi@gmail.com 

) TBL: Team Based Learning، (روش يـادگيري مبتنـي بـر تـيم    مقدمه: 

هـاي كوچـك    متدهاي آموزشي مبتني بر يـادگيري فعـال در گـروه   يكي از 

روش يادگيري مبتني بـر تـيم   هاي آموزشي از قبيل  است. بكارگيري روش

گردند، در برگـزاري كارگـاه    كه منجر به افزايش ماندگاري دانش تئوري مي

كمك كننده خواهد بود. هدف اين مطالعه ارزيـابي تـاثير برگـزاري كارگـاه     

ون وريد مركزي بـه روش يـادگيري مبتنـي بـر تـيم بـر سـطح        كاتتريزاسي

 آگاهي، مهارت و رضايتمندي دستياران بود.

هاي سـال اول   رزيدنت نفر از18اي  اين مطالعه از نوع مداخلهدر روش كار: 

دانشگاه علوم پزشكي تهران براي شـركت در   90طب اورژانس ورودي سال 

ريد مركزي در دو بخش تئوري و مطالعه دعوت شدند. كارگاه تعبيه كاتتر و

بـه  نفـر)   9(عملي به صورت توأم اجرا شد. بخش تئـوري در گـروه شـاهد    

برگزار شـد. در   TBLبه صورت نفر)  9(صورت سخنراني و در گروه مداخله 

بخش عملي كارگاه در هر دو گروه از موالژ استاندارد استفاده شد. مدرس و 

ري كارگاه مطلع بودند، اما آزمـونگر  افراد شركت كننده نسبت به نحوه برگزا

اي كـه در   نسبت به نحوه برگزاري كارگاه اطالعي نداشت. متغيرهاي وابسته

اين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفتند عبارتنـد از دانـش تئـوري و عملـي و     

رضايتمندي افراد از نحوه برگزاري كارگاه. افـراد شـركت كننـده در هـر دو     

يك نوبت پس از برگزاري كارگاه و يك مـاه بعـد از   كارگاه به طور همزمان، 

 جهت دانش تئوري و عملي مورد ارزيابي قرار گرفتند.

دوگروه از لحاظ مشخصات دموگرافيك تفاوتي نداشتند. در آزمون ها:  يافته

تئوري بعمل آمده در نوبت اول ميانگين نمرات كسب شده در گـروه شـاهد   
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داري نداشت. امـا در   ) تفاوت معني25/17) نسبت به گروه مداخله (50/16(

آزمون تئوري نوبت دوم (يك ماه بعد از برگزاري كارگـاه) ميـانگين نمـرات    

) نسـبت  P=01/0) به صورت معنـي داري ( 16كسب شده در گروه مداخله (

) بيشتر بود. رضايتمندي دستياران از برگزاري كارگـاه  5/13به گروه شاهد (

) نسبت بـه گـروه شـاهد    P=005/0داري ( ينيز در گروه مداخله به طور معن

 باالتر بود.

با توجه بـه ماهيـت كـار گروهـي و بـه كـار گـرفتن        گيري:  بحث و نتيجه

همكاري تمام اعضايي كه در قالب يك تيم جهت حل يك مشـكل در كنـار   

بهتر از روش سـخنراني رضـايت كلـي دانشـجو را      TBLگيرند،  هم قرار مي

در  TBLنگين نمـرات كسـب شـده در گـروه     باالتر بودن ميا .كند جلب مي

باعث  TBLآزمون نوبت دوم حاكي از اين است كه برگزاري كارگاه به روش 

 شود. ماندگاري مطالب يادگيري شده در كارگاه مي

 ميبر ت يمبتن يريادگي ،يمركز ديور ونيزاسيكارگاه كاتتركلمات كليدي: 
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در آموزش  اطالعات و ارتباطات ينقش فناور يبررس

 يپزشك

 انينيفاطمه جب ،يخاطره خانجانخان ،*فاطمه سپاسه

 زدي يصدوق ديشه يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشك علومدانشگاه 

sepaseh_1001@yahoo.com 

چنـان اسـت كـه    شتاب توليـد دانـش آن   در دنياي كنوني سرعت ومقدمه: 

حال توسعه بايد براي رسيدن به توسعه و پيشرفت با استفاده  كشورهاي در

هايي براي آموزش،  ارتباطي به ابداع روش هاي نوين اطالعاتي و از تكنولوژي

موزش پزشكي نه تنها بايـد  آيادگيري و فعاليت در جهان بپردازند. از طرفي 

ترده باشد، بلكه بايد خـود را  آماده پاسخگوي به نيازهاي جامعه به طور گس

هاي جديد هماهنگ سازد. اين پژوهش با هـدف بررسـي    با تغييرات فناوري

 نقش فناوري اطالعات در آموزش پزشكي انجام شد.

اسـت. در ايـن مطالعـه بـا      اي كتابخانـه اي  مطالعـه  اين مطالعه،روش كار: 

 Google Scholar، SID، PubMed،Onlineاي چـون   هـاي داده  بررسي پايگاه

Journals Search Engine هـاي فنـاوري اطالعـات و امـوزش      و با كليد واژه

 Information Technology and Medical Education ،IT andپزشـكي،  

health education       مقاالت مورد نظـر جسـت و جـو شـد. درنهايـت نقـش ،

 فناوري اطالعات در آموزش پزشكي از اين مقاالت استخراج شد.

مقاله متناسب بـا موضـوع شـناخته شـد. در بـين ايـن        40تعداد  :ها يافته

مقاله انگليسـي بودنـد كـه بـر روي فنـاوري       21مقاله فارسي و  19 مقاالت

 كردند. ن با الگوي فكري بحث ميآاطالعات و ارتباط 

نتايج نشان داد فناوري اطالعات و ارتباطـات الگـوي   گيري:  بحث و نتيجه

كند. چارچوب يـا   دگرگون مي تر و زش را غنيهاي موجود آمو فكري و مدل

كيفيت يادگيري فراگيـران در   يآورد كه سبب ارتقا ساختاري را بوجود مي

هاي  شود. همچنين فناوري اطالعات و ارتباطات بر روش آموزش پزشكي مي

هـاي علمـي، توليـد،     تحقيـق  اي، ارتباطات شـبكه  وري فردي، بهره تدريس،

تر اطالعات تاثير دارد و سـبب تسـهيل رونـد     طلوبانتشار و انتقال بهتر و م

شود و امكان دسترسي باز به منابع جديد و اشـتراك   آموزش و يادگيري مي

 كند. گذاري اطالعات در سراسر جهان را فراهم مي

توسـعه و   ،ياطالعات و ارتباطات، آمـوزش پزشـك   يفناوركلمات كليدي: 

 شرفتيپ
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وبالگ با رويكرد حل مسأله بر تأثير يادگيري مبتني بر 

رشد تفكر منطقي دانشجويان رشتة تكنولوژي آموزشي 

 دانشگاه جامع علمي كاربردي بهزيستي همدان

 اصغر بيات ،سميرا شهابي ،*نرگس بيات

 -2، وممعاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان آموزش مدا -1

 دانشگاه بوعلي سينا همدان

nb1353@yahoo.com 

(وب)  هدف از اين مطالعه، بررسي تأثير يادگيري مبتني بر وبـالگ مقدمه: 

با رويكرد حل مسأله بر رشد تفكـر منطقـي دانشـجويان رشـتة تكنولـوژي      

 .آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي بهزيستي همدان است

ن مطالعه از طريق پرسشـنامة تفكـر منطقـي كـه     الزم در اي هاي دادهروش كار: 

اند به صورت پـيش آزمـون و    همكاران براساس نظرية مزيرو طراحي كرده كمبر و

 آوري شد. نفر بودند جمع 23پس آزمون از دو گروه آزمايش و گواه كه هر كدام 

كه بين دو گروه آزمـايش   هاي به دست آمده نشان داد داده تحليلها:  يافته

فاوت معنا داري از نظر سطح تفكر در سه مقوله درك و فهم ، تامل و گواه ت

دهد كه يادگيري مبتنـي   و تفكر و تفكر انتقادي وجود دارد و اين نشان مي

 بر وبالگ بر رشد تفكر منطقي دانشجويان تاثير دارد.

خشي اسـتفاده از وبـالگ را در   بنتايج اين تحقيق اثرگيري:  بحث و نتيجه

دهد، كـه اسـتفاده از وبـالگ ميـزان يـادگيري       نشان ميرشد تفكر منطقي 

 و كنـد  هاي خود بيشتر مـي  ها را نسبت به همكالسي دانشجويان و تامل آن

ها در كـالس   مشاركت بيشتر دانشجويان در كالس درس و انگيزه بيشتر آن

  شود. را باعث ميدرس 

 يادگيري مبتني بر وبـالگ، رويكـرد حـل مسـأله، تئـوري     كلمات كليدي: 

 مزيرو، تفكر انتقادي
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پزشكي مبتني بر شواهد در  يريآگاهي و بكارگ يبررس

 دانشگاه علوم پزشكي يزد يپزشك انيدانشجو انيم

 يزيمحمد مم ،فالح زاده نيحس ،*يزيمم هيمهد

  زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

Mahdieh_momayyezi@yahoo.com 

پزشكي مبتني بر شواهد، رونـد سيسـتماتيك بررسـي، ارزيـابي و     مقدمه: 

هاي تحقيقات باليني براي كمك به ارائـه خـدمات مطلـوب     استفاده از يافته

ها است كه مراقبت از بيمار را بهبود  به بيماران و تشخيص و درمان بيماري
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هدف بررسـي آگـاهي و اسـتفاده از پزشـكي      بخشد. لذا مطالعه حاضر با مي

 مبتني بر شواهد در ميان دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

 صدوقي يزد انجام شد.

مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي است كه به صورت مقطعـي   روش كار:

نفـر از دانشـجويان    80انجـام شـد. جامعـه مـورد پـژوهش       1392در سال 

پزشكي شهيد صدوقي يزد بودند. داده ها بـا اسـتفاده   پزشكي دانشگاه علوم 

آوري شـد. جهـت    سـؤال جمـع   18از يك پرسشنامه محقق ساخته شـامل  

هــاي آمــاري و  و آزمــون SPSS 16هــا از نــرم افــزار  تجزيــه و تحليــل داده

 استنباطي استفاده شد.

% از شركت كنندگان بـا مفهـوم   31نتايج همچنين نشان داد تنها ها:  يافته

% از منـابع آن اطـالع   1/7كي مبتني بر شواهد آشنايي داشتند و تنهـا  پزش

% دوره خاص آن را گذرانده بودند. كتاب هاي مرجع چـاپي  2/12داشتند و 

% موارد به عنوان اولـين مرجـع كسـب اطالعـات و پـس از آن كتـب       80در

 %) بــود. سـهولت در دســتيابي 2/62الكترونيـك بــه عنـوان دومــين منبـع(   

نوان مهمترين علت استفاده از منابع چاپي و سرعت دستيابي %) به ع3/53(

ترين علت استفاده از منابع الكترونيك بود. نتـايج   مهم %)7/66به اطالعات (

) INLM(پزشـكي  كنندگان با كتابخانه ديجيتال  % از شركت2/45نشان داد 

آشنايي داشتند. بيشترين مورد استفاده از اينترنـت دسترسـي بـه مقـاالت     

كننـدگان بـا    % شـركت 7/85هاي علمي،  %) بود. از ميان پايگاه5/40( علمي

Pubmed ،6/28%  با پايگاهElsevier  با پايگـاه  7/16و تنها %Sciencedirect 

دسـت امـده از اينترنـت    ه آشنايي داشتند. درخصوص استفاده از اطالعات ب

ت % پس از تطبيق اطالعات بدسـ 2/28% از دانشجويان گاهي اوقات و 53.8

امده با كتب مرجع و درصورت نبود تضاد از آن هـا در تشـخيص و درمـان    

% اذعـان كـرده بودنـد كـه     8/75بيماران استفاده مي كردند كه از اين بين 

 % هميشه اين اطالعات برايشان مفيد واقع شده است.2/15گاهي اوقات و 

اي از  نتـايج مطالعـه نشـان داد كـه بخـش عمـده       گيـري:  بحث و نتيجه

ويان پزشكي با مفاهيم و كاربرد پزشكي مبتنـي بـر شـواهد آشـنايي     دانشج

هـاي   شود از طريـق برگـزاري كارگـاه مهـارت     كامل ندارند. لذا پيشنهاد مي

پزشكي مبتني بر شواهد، كاربرد اين مفـاهيم را در بـين پزشـكان افـزايش     

 دهيم.

 يكارآموز ،يبر شواهد، دانشجو، آگاه يمبتن يپزشككلمات كليدي: 
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و  يريادگيبر  يآموزش تعامل يها روش ركاربرديتاث

 يدر درس بهداشت عموم انينگرش دانشجو

 انياحمد يعل ،*زادهيعل يمهست

 زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

alizadm@yahoo.com 

توانـد   ي مـي هاي آموزش هاي نوين و تعاملي و روش از روش استفادهمقدمه: 

دانش و نگرش و مهارت كـافي در دانشـجويان ايجـاد كنـد. دروس نظـري      

ـ  توسط اساتيد رشته هـا ارائـه    صـورت سـخنراني در كـالس   ه هاي مختلف ب

هـاي اسـاتيد را    شود. در برخي موارد دانشجويان در طول كالس صحبت مي

ايـن مشـكل نيازمنـد راهكارهـايي ماننـد       كنند. ضبط و تبديل به جزوه مي

هاي آموزش تعاملي در كالس در يك گـروه بـزرگ اسـت.     استفاده از روش

هـاي مختلـف تـدريس تعـاملي بـر       هدف از اين مطالعه تعيـين تـاثير روش  

 ان است.ييادگيري و نگرش دانشجو

اين روش در مراحل مختلف در يك كالس با تعـداد دانشـجوي   روش كار: 

نجـام شـد. مراحـل    ا 92نفـر در سـال    180و تعـداد   91نفر در سال  120

مختلف مداخله عبارت بودند از: تهيه سايت آموزش الكترونيكي براي درس، 

هاي پيشگيري از بارداري و اسـتفاده از   باليني براي مبحث روش مواردارائه 

هـاي   در گـروه بـزرگ بـا تعريـف گـروه      Problem Based Learningرويكرد 

تـدوين سـؤاالتي از   جاي ارائه درس توسط سخنراني، ه كوچك در كالس، ب

قسمت هاي مختلف درس كه اول جلسه در اختيـار دانشـجويان قـرار مـي     

هـا بايـد آن را تكميـل     هـا و بحـث   گرفت و در طول جلسه بر اسـاس گفتـه  

 عنوان كوييز در طول ترم.ه و برگزاري آزمون الكترونيكي ب نمودند مي

مـورد درس  در  دانشـجويان هـايي نظـرات    در پايان تـرم در برگـه  ها:  يافته

نفـر ( در دوتـرم) بـه     180و نحوه ارائه آن پرسيده شد. حـدود   3بهداشت 

هـا  نظـر مثبـت در مـورد       % آن90هاي نظرسـنجي پاسـخ دادنـد كـه      برگه

ـ 94ها،  الكترونيكي كردن جزوه رضـايت   PBLصـورت  ه % از روش آموزش ب

اربردي ها را به مفاهيم باليني و كـ  دانستند كه آن داشتند و آن را روشي مي

% موارد با برگزاري آزمون الكترونيكي براي اخـذ  58درس نزديك مي كند. 

مناسـب بـراي   را نيكي ونمره ميان ترم مخالف بودند ولي روش آزمون الكتر

% مـوارد  88اي مطـرح نباشـد.    دانستند به شرطي كه نمره تمرين بيشتر مي

ركـز  روش پاسخ به سؤاالت حين تدريس را روشي خـوب بـراي افـزايش تم   

بـيش از سـاير    3% موارد اظهار كردند كه درس بهداشـت  100دانستند.  مي

هاي بهداشت توانست نگرش مثبت نسبت به رشته پزشكي اجتمـاعي   درس

 و مباحث بهداشتي در آنها ايجاد كند.

ايـن مداخلـه بـا توجـه بـه بـازخورد بسـيار مثبـت         گيري:  بحث و نتيجه

 ،موثر در آمـوزش دانشـجويان بـود    دانشجويان و اثرات آن، فرآيندي مفيد و

توانـد الگـويي بـراي سـاير      هاي بكارگرفته شده در آن مـي  نتايج آن و روش

 دروس علوم پايه باشد.

ـ   ،يتعـامل  سيتـدر كلمات كليـدي:   بـر مسـئله، آمـوزش     يآمـوزش مبتن

 يكيالكترون

1708 - 2A 

و  يكيآموزش پرات يروش همزمان ريتاث يا سهيمقا يبررس

موفق  يريادگي زانيودرس) بر م(مواجهه ز يعمل

در درس اصول و  يپرستار يكارشناس انيدانشجو

 اسوجي يدانشگاه علوم پزشك يپرستار ينيبال يها مهارت

 1يدهقان نينسر ،2يميزهره كر ،1*يميمسعود مق

اهواز، دانشگاه  يشگاه علوم پزشكدان -2، اسوجي يعلوم پزشك دانشگاه -1

 اسوجي يعلوم پزشك

moghimim2004teacher@yaho.com 
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هاي مهم دانشكده پرستاري و مامايي تربيت نيـروي   از رسالت يكيمقدمه: 

باشد و در طول مدت تحصيل بايد در زمينـه   انساني متخصص و كارآمد مي

ي عملي و بـاليني  ها عملي نيز توانايي كافي را كسب نمايند. آموزش مهارت

يك جنبه چالشي در آموزش پرستاري است. الگوهـاي تـدريس جـزء     ،پايه

باشد و هنر معلم در كيفيت انتخـاب   اي معلمان مي هاي فني و حرفه مهارت

هاست، نحوه يادگيري و چگونگي آموزش نيز متفاوت اسـت بـه    و اجراي آن

ند تا بتواننـد بـر   اين سبب، معلمان بايد به الگوهاي نوين تدريس مجهز باش

اساس توانايي فراگيرندگان خود، تدريس مطلوبي را ارائه دهند. با توجـه بـه   

اين كه هر يك از مراحل كسب دانش نوع خاصـي از يـادگيري يـا رويكـرد     

هـاي يـادگيري    كند، شـايد بتـوان بـا اسـتفاده از روش     خاصي را ايجاب مي

 يادگيري شد.تلفيقي، باعث تسهيل دستيابي دانشجويان به اهداف 

نفـر   46تجربي بوده كه بر روي نيمه پژوهش حاضر يك مطالعه روش كار: 

انجام شد. دانشجويان به طور مسـاوي بـه دو    1از دانشجويان پرستاري ترم 

گروه روش سنتي و روش همزماني آموزش پراتيكي و عملي تقسيم شـدند.  

مـدرس  در اين روش آموزشي از روش تجربي و پس آزمـون اسـتفاده شـد.    

درس تئوري و باليني يك مدرس بود. در هـر دو گـروه ابتـدا درس تئـوري     

هـاي سـنتي آمـوزش     تدريس گرديد سپس در واحـد پراتيـك طبـق روش   

هاي روش شستن دسـت، چـك كـردن فشـارخون، درجـه حـرارت،        مهارت

ها انجـام   تنفس، نبض، محاسبه و تنظيم قطرات سرم بر روي مانكن و ماكت

دانشجويان به محيط باليني هم بـرده شـدند و آمـوزش    شد. در گروه مورد 

هاي مذكور بر روي بيمار واقعي يك بار به كمك مربي (مربـي درس   مهارت

تئوري و باليني دانشجو) و تمرينات بيشتر با كمك دانشجويان كارورز انجام 

هـاي پراتيـك در هـر دو گـروه      گرديد. پس از پايان دوره و برگزاري آزمون

ز آموزش گروه مورد بررسي قرار گرفت، همچنين از دانشـجويان  نتايج حاصل ا

هايي تكميـل گرديـد كـه     در خصوص رضايتمندي و افزايش انگيزه پرسشنامه

ــزه، رضــايتمندي و موفقيــت    ــزان انگي ــزايش مي ــد اف ــن فرآين ــي اي ــايج كل نت

 .در آزمون پايان ترم پراتيك بود 1دانشجويان كارشناسي پرستاري ترم 

 درصد دانشجويان مونث و بقيه مذكر بودند و داراي ميانگين  58ها:  يافته

و در همه موارد آمـوزش داده شـده روش ادغـام يافتـه      30/20±17/1سني

 داراي نمره ميانگين باالتري بود.

ميزان يادگيري كلي در روش ادغام يافتـه بيشـتر از   گيري:  بحث و نتيجه

ان انگيـزه، رضـايتمندي و   روش سنتي بود. نتايج كلي اين فرآينـد افـزايش ميـز   

 در آزمون پايان ترم پراتيك بود. 1موفقيت دانشجويان كارشناسي پرستاري ترم 

ـ   ،يكـ يآمـوزش پرات  ،يپرستار انيدانشجوكلمات كليدي:   ،يآمـوزش عمل

 مواجه زودرس

 

1805 - 2A 

و  لميف شينما ،يسخنران وهيآموزش به ش ريتاث يبررس

 انيمد دانشجوخودكارآ يبر باورها ينيعملكرد بال

 كيولوژيزيف مانيدر اداره مراحل زا ييماما

 يدهكرد يمعصومه كرم ،يدهكرد يسيرئ بايز ،*يدهكرد ياكرم كرم

 شهركرد يپزشك علومدانشگاه 

karami675@yahoo.com 

دار و از پيش طراحي شده است كه نيازمنـد   دفآموزش فعاليتي همقدمه: 

باشـد. چـرا كـه بكـارگيري      برنامه ريزي و شيوه هاي آموزشي مناسـب مـي  

هاي باليني منجر به افـزايش   هاي موثر آموزشي به خصوص در محيط روش

شود و دانشجوياني كه هنگام تحصيل باورهاي  خودكارآمدي دانشجويان مي

هاي آينده، افراد مـؤثر و   رويارويي با چالش در تري دارند خودكارآمد مطلوب

بررسـي   در اين راستا اين مطالعه بـا هـدف  آيند.  خودتنظيمي به حساب مي

نمايش فيلم و عملكرد باليني بـر باورهـاي    تاثير آموزش به شيوه سخنراني،

خودكارآمد دانشجويان مامايي هنگام اداره مراحـل زايمـان فيزيولوژيـك در    

 در دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد انجام شد.1391-92سال تحصيلي

ــار:  ــژوهش روش ك ــن پ ــر روينيمــه اي ــي ب نفــر از دانشــجويان  50تجرب

نـيم سـال    در )7نفـر تـرم   25و  5نفر تـرم   25( كارشناسي پيوسته مامايي

دانشكده پرستاري و مامـايي شـهركرد انجـام شـد.      در 1391-92تحصيلي 

سرشماري انتخاب شدند. ابزارهاي  گيري واحدهاي پژوهش به صورت نمونه

روا و پايـاي باورهـاي    مورداستفاده شامل فرم مشخصات فردي و پرسشنامه

خودكارآمدي عمـومي شـوارتزر و جروسـلم بـود. آمـوزش مراحـل زايمـان        

ي فيلم و آمـوزش در بـالين انجـام    فيزيولوژيك به سه روش سخنراني، اجرا

 نفـره تقسـيم شـدند.    5وه گـر  10گرفت. به اين صورت كه دانشجويان بـه  

جلسـه   4جلسه سخنراني،  4( جلسه و هر جلسه نيم ساعت 10آموزش در 

قبـل و بعـد از فراينـد     جلسه نمـايش فـيلم) انجـام شـد.     2آموزش بالين و

باورهاي خودكارآمدي دانشجويان مورد ارزيابي قرارگرفت. تحليـل   ،آموزش

 tآماري توصـيفي و آزمـون   هاي وآزمون SPSSها با استفاده از نرم افزار  داده

 زوجي مورد بررسي قرار گرفت.

ميانگين نمره باورهـاي خودكارآمـدي بعـدازآموزش بيشـتر بـود.       ها: يافته

داري را در ميـانگين نمـره باورهـاي     همچنين نتـايج آزمـون تفـاوت معنـي    

 خودكارآمدي قبل و بعد از آموزش تركيبي نشان داد.

  ن داد آموزش به شيوه سخنراني،نتايج پژوهش نشاگيري:  بحث و نتيجه

اجراي فيلم و عملكرد بـاليني جهـت اداره زايمـان فيزيولوژيـك منجـر بـه       

شـود. بنـابراين جهـت     افزايش باورهاي خودكارآمد دانشجويان مامـايي مـي  

هـاي   ريـزي  توان نتايج ايـن مطالعـه را در برنامـه    ارتقاء كيفيت آموزش، مي

هـاي   هـا و توانـايي   و تقويت مهارتآموزشي به خصوص در آموزش در بالين 

 دانشجويان مامايي به كار برد.

ــال لم،يفــ شينمــا ،يآمــوزش، ســخنرانكلمــات كليــدي:   يباورهــا ن،يب

 كيولوژيزيف مانيخودكارآمد، زا

 

1871- 2 A 

و نقش آن در ي عيپردازش زبان طب يكاربرد ها يبررس

 انيبه دانشجو يآموزش پزشك

 2*فرهنگ فر ديمج ،1يثواب يعل ،1زاده بغداد آباد يدهقان يمهد
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 ريكبريام يدانشگاه صنعت -2 ،زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك -1

 تهران

هاي باليني  در مباحث درماني بيمار و همچنين در مراقبت آموزشمقدمه: 

صورت فراگيري مسـتقيم دانشـجو از اسـتاد صـورت مـي      به طور سنتي به 

گيرد. به دليل اهميت موضوع هاي آمـوزش پزشـكي و حفـظ و مراقبـت از     

جان بيماران و همچنين كاهش خطاهاي پزشـكي ضـروري اسـت از روش    

ــان طبيعــي  ــا ايجــاد  Natural language Processing)(پــردازش زب ــه ب ك

هـاي طبيعـي بيمـار و     از صـحبت  هايي قادر به ارائـه درك پردازشـي   زمينه

همچنين تجـويز داروهـا توسـط پزشـك و قابـل دسـترس در همـه نقـاط         

بيمارستان و مراكز درماني وابسته به يك حـوزه يـا دانشـگاه خـاص جهـت      

آموزش پزشكي است و كمك فراواني به پربـارتر شـدن مباحـث آموزشـي،     

اروهاي تجويزي افزايش و ارتقاء كيفيت بهداشت و درمان، نظارت دقيق بر د

نمايـد.   و همچنين آموزش بهينه دانشجويان و كاهش خطاهاي پزشكي مـي 

هـاي طبيعـي بيمـار و     لذا اين پژوهش به بررسي الگوريتم پردازش صـحبت 

 ها پرداخته است. سازي آن پزشك و نحوه پياده

روش بررســي بــه ايــن صــورت اســت كــه تقريبــاً در تمــامي  روش كــار: 

فتار پزشك هنگام مراجعه بر بالين بيمـار يـا   هاي تشخيص هويت گ سيستم

با اسـتفاده از فراينـدي    ،صحبت كردن به صورت تلفني از راه دور با پرستار

گـذاري   شـباهت هـر زوج نمونـه نمـره     ،كه به تشـخيص الگـو شـهرت دارد   

هاي صوتي، اندازه چاله  هاي فيزيكي افراد نظير ساختار اندام شود. ويژگي مي

ارهــاي صــوتي منحصــر بــه فــرد بــوده و از طريــق هــاي ت بينــي و ويژگــي

اي يا مجموعه  هاي پردازش سيگنال به صورت پارامترهاي خصيصه الگوريتم

هاي پيـاده سـازي    باشند. اين حقيقت پايه روش خصايص قابل استخراج مي

تـرين گلوگـاه    باشـند. مهـم   هاي پزشـك مـي   هاي تشخيص صحبت سيستم

تشـخيص صـحبت) نحـوه     هـاي  هاي تشـخيص گوينـده (سيسـتم    سيستم

هاي داراي شرايط متفاوت با شرايط آزمايشگاهي كـه   ها در مكان عملكرد آن

توان به حضـور نـويز در سيسـتم اشـاره كـرد       ها مي هاي عمده آن از ويژگي

هـاي هنجارسـازي اسـتفاده     باشد. بـراي غلبـه بـر ايـن مشـكل از روش      مي

هـاي تجـاري    در سيستمها نيز انواع مختلفي دارند و  گردد كه اين روش مي

پوشـي زمـاني پويـا و     هاي چشم كنند و از روش موجود، اغلب نمود پيدا مي

هـاي   سازي سيسـتم  هاي مخفي ماركوف براي توصيف و چگونگي پياده مدل

گردد و بر اساس آن انـواع حـاالت    مي استفادههاي پزشك  تشخيص صحبت

 گيرد. ت ميتبديل و مدل سازي معنايي مثل تبديل گفتار به متن صور

توانـد بـا اسـتفاده از     هاي موجود اين الگوريتم مي بر اساس بررسيها:  يافته

هاي مدل مخفي ماركوف و چشم پوشي زماني پويـا بـا اسـتفاده از     الگوريتم

هاي پزشـك را   نمونه كد زير هنگامي كه پزشك تشخيص داده شود صحبت

ـ   به متن تبـديل مـي   HISدر سيستم كامپيوتري مثل  ر اسـاس آن  كنـد و ب

هـاي پزشـك    گيري از صحبت توانند با بهره دانشجويان و حتي پرستاران مي

افزايش و اين مورد در كاهش خطاهاي پزشكي  برد. مياطالعات خود را باال 

مـوثر  كيفيت درماني و ارتقاء سطح درماني بيمارستان و يـا مركـز درمـاني    

 ردد.گ طراحي مي Cنويسي  با زبان برنامهبرنامه اين  است.

هـاي   با توجه به اهميت فراوان پياده سازي الگـوريتم گيري:  بحث و نتيجه

افزارهـاي مـرتبط و    هاي بيمار و پزشك و نـرم  پردازش زبان طبيعي صحبت

هـاي الزم بـراي اجـراي     گردد جهت تامين زيرساخت فوايد آن، پيشنهاد مي

  آموزش بهتر و كاهش خطاهاي پزشكي و تقويت امكانات موجود در

 هاي مورد مطالعه تالش هاي الزم انجام گردد. يمارستانب

پردازش گفتار، پـردازش صـوت،    ،يآموزش يها مارستانيبكلمات كليدي: 

پزشـك،   يعـ يطب يهـا  ، پردازش صحبتماريب يعيطب يها پردازش صحبت

 Natural Language Processing، يعيپردازش زبان طب
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و  يش غربالگرخبره در آموز يها ستميكاربرد س

 يباردار ابتيد يابيماريب

 فرهنگ فر ديمج ،زاده بغداد آباد يدهقان يمهد ،*يثواب يعل

 زدي يصدوق ديشه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

savabi@ssu.ac.ir 

باشـد   هاي پزشكان برپايه علم و براسـاس تجربـه مـي    يريگ تصميممقدمه: 

حجم مفيد اطالعات پزشكي كه حتي با يـك محـدوده كوچـك تشخيصـي     

گيري سريع و دقيق را دشـوار   درارتباط است به قدري زياد است كه تصميم

تنوع يبماري و وابستگي هر نوع بيماري به مشخصات  خواهد ساخت، ضمناً

گيـري   خود موجب خاص بودن موضـوع و تصـميم   بيولوژيكي و سابقه بيمار

خواهد بود به آسـاني قابـل درك اسـت كـه مـا بـا مشـكالت جـدي          خاص

ـ       طـور  ه درفرايند تشخيص پزشكي بـه طـور عمـومي و عملكـرد پزشـكان ب

اختصاصي مواجه خواهيم شـد كـه نيازمنـد يـك خـرد جمعـي بـا كمـك         

افزارهـاي   پزشـكي بـه نـرم    هـاي خبـره در   هاي خبره است. سيستم سيستم

 هاي بـاليني طراحـي و   شود كه براي كمك به تشخيص كامپيوتري گفته مي

 اند. ساخته شده

يكي از مطالعات كـه در   هاي دادهدر مطالعه اي كه با استفاده از روش كار: 

شـد،  مركز تحقيقات ديابت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد انجـام  

نفـر از بـانوان بـاردار     1100كه طي يـك مطالعـه مقطعـي     استفاده گرديد

هاي مامـايي و زنـان دانشـگاه علـوم      هاي مراقبت مراجعه كننده به درمانگاه

پزشكي شـهيد صـدوقي يـزد از لحـاظ ابـتالي بـه ديابـت حـاملگي مـورد          

در تمـام ايـن بـانوان مشخصـات عمـومي، سـوابق        غربالگري قرار گرفتنـد. 

داروهـا، وضـعيت    زايماني، وضعيت نوزادان قبلـي، سـابقه فـاميلي، مصـرف    

سـابقه   ،زايي سابقه مرده ،حاملگي فعلي، سابقه ديابت در خانواده درجه يك

ـ عال، كيلوگرم بر متر مربـع  =<IFG ،30MBIيا  IGT پري ديابت م بـاليني  ئ

افزايش قند خون، افزايش نا متناسب با حاملگي و دفع قند ادرار ثبت شـد.  

گـراي   برنامه نويسـي قـانون  اي بر مبناي زبان  در همين راستا سيستم خبره

clips سي عالئم اصـلي و فرعـي جهـت تشـخيص ديابـت      رطراحي شد و بر

 American)هـاي امتيـاز دهـي     بارداري مادران باردار بـر اسـاس شـاخص   

Diabetes Association) ADA .به اين سامانه واگزار گرديد 
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 % تشخيص بيمـاري 91دهد بيش از  هاي موجود نشان مي بررسيها:  يافته

توسط سيستم خبره توليد شده با تشخصـيص پزشـك متخصـص منطبـق     

گيـر   هاي تصـميم  گيري از سيستم بوده و در بسياري از موارد بر اساس بهره

 نمايد اين مهم را  اين سامانه افراد در معرض خطر را شناسايي و معرفي مي

 هاي امتياز دهي به نتايج بهتري نيز رساند. توان با بهبود شاخص مي

با توجه به اينكه ديابت بـارداري بـدون عالمـت و در    گيري:  و نتيجه بحث

لـذا بـا    شود. باشد اهميت شناسايي افراد بيشتر مي نتيجه بدون شكايت مي

تـوان جهـت آمـوزش و پيشـگيري از ابـتال بـه        بهرهگيري از اين سامانه مي

 .بيماري ديابت نوع بارداري مادران استفاده نمود

ي، بـاردار  ابـت يدي، هـوش مصـنوع  ، خبـره  يهـا  سـتم يسكلمات كليدي: 

ــاردار ابــتيد يابيــماريب ،ابــتيدي، مــاريب صيتشــخ ، ابــتيآمــوزش دي، ب

 ابتياز د يريشگيپ
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و  ياريهم يآموزش يبا الگو سيرتدريتأث يبررس

 يريادگي زانيبر م انيمشاركت فعال دانشجو

 يراپزشكيگروه اتاق عمل دانشكده پ انيدانشجو

 البرز يوم پزشكدانشگاه عل

 *يسادات اليل

 البرز* يعلوم پزشكدانشگاه 

l.sadati70@gmail.com 

ينـدي اسـت كـه عوامـل و متغيرهـاي زيـادي در آن       آفر يادگيريمقدمه: 

بكارگيري شـيوه هـاي تـدريس بـا مشـاركت فعـال        ند.هست درحال تعامل

ه و افزايش سطح يادگيري هاي مؤثر در ايجاد انگيز دانشجويان يكي از روش

هدف از ايـن مطالعـه بررسـي تأثيرتـدريس بـا الگـوي آموزشـي         مي باشد.

همياري و مشاركت فعال دانشجويان بر ميزان يـادگيري دانشـجويان گـروه    

 .اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز بود

دوم  تمـامي دانشـجويان تـرم    طي يـك مطالعـه نيمـه تجربـي،     روش كار:

يكـي از دروس   انتخـاب شـدند.   نفـر بودنـد،   25 كارشناسي اتاق عمل كـه 

تخصصي با عنوان مقدمه اي بـر تكنولـوژي بـر اسـاس سرفصـل آموزشـي       

مربوطه به دو بخش تقسيم شد. تدريس و طراحـي سـؤاالت آزمـون نهـايي     

) و نيمي ديگـر توسـط دانشـجويان    الفنيمي از درس توسط مدرس (گروه 

ارزشيابي با استفاده از آزمون هاي طراحي شده انجـام   ).ب انجام شد (گروه

جهت بررسي روايي از روش روايي محتوي و به منظور بررسي پايايي از  شد.

اسـتفاده   روش دو نيمه كردن سؤاالت آزمون و محاسبه ضريب همبسـتگي 

 شد.

 ميانگين نمرات اكتسابي دانشجويان در دوگروه، به ترتيـب گـروه  يافته ها: 

بود كه ايـن اخـتالف از نظـر     1/47±1/44و در گروه ب:  1/71±1/24الف: 

دانشـجويان هـم روش تـدريس بـا      %80بـيش از   .آماري معنادار مي باشـد 

و از اين  مشاركت و همياري خودشان را در سطح خوب ارزيابي كرده بودند

 شيوه تدريس رضايت داشتند.

ره كسـب شـده   تفاوت معني داري بين ميانگين نمـ بحث و نتيجه گيري: 

دانشجويان در دو گـروه از سـؤاالت وجـود داشـت و نتـايج نشـان داد كـه        

مشاركت دانشجويان روشي موثر براي افزايش سطح يادگيري و كسب نمره 

از اين رو توصـيه مـي شـود تـا مدرسـين و مربيـان در تمـامي         باالتر است.

جـه بـه   ها با شناخت عوامل موثر بـر يـادگيري دانشـجويان و بـا تو     دانشگاه

امكانات آموزشي و سرفصل هاي درسـي نسـبت بـه طراحـي و بكـارگيري      

هاي نوين تدريس به منظور افـزايش انگيـزه مشـاركت دانشـجويان و      شيوه

هـاي مـؤثري    تسهيل در امر يادگيري آنها كه هدف غايي آموزش است، گام

 بردارند.

 يريادگي، ياري، همسيتدر ،يآموزش يالگوكلمات كليدي: 
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آموزش ضمن خدمت  يدوره ها ياثربخش يبررس

 براساس مدل رازيش يكارشناسان دانشگاه علوم پزشك

CIPP 1391در سال 

  مختارزادگان ميمر

 رازيش يعلوم پزشكدانشگاه 

sara_m2258@yahoo.com 

 انمندسازي كارشناسان شاغل در دانشگاه بـه عنـوان مجريـان و   تومقدمه: 

آمـوزش   ئه دهندگان خدمات سالمت از اهميت زيادي برخوردار اسـت و ارا

ابزاري مهم در بهبود كيفي خدمات و دستيابي به اهداف سازمان، همواره از 

بوده است. هدف تحقيق حاضر ارزيـابي اثربخشـي    جايگاه ويژه اي برخوردار

آموزش هاي ضمن خـدمت كارشناسـان بـا اسـتفاده از رويكـرد ارزشـيابي       

 مي باشد. )CIPP(اتيك الگوي سيپ سيستم

اجـرا شـد.    1391تحليلـي حاضـر در سـال     -مطالعـه توصـيفي  روش كار:

نفر از افراد شاغل در واحدهاي ستادي و محيطي دانشگاه علوم پزشكي 250

شيراز كه در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت شركت داشـته انـد بـه روش    

سنجش بـا اسـتفاده از   نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. متغيرهاي مورد 

الگوي سيپ طراحي گرديده است و ابزار مـورد اسـتفاده بـراي جمـع آوري     

ها پرسشنامه محقق ساخت بوده است كـه روايـي آن بـا نظـر اسـاتيد       داده

./ مـورد تاييـد قـرار    89 راهنما و مشاور و پايايي آن با آزمون آلفاي كرونباخ

 تحليلي  -و آمار توصيفي SPSS هاي كمي با استفاده از نرم افزار گرفت. داده

 .شدتجزيه و تحليل 

تحليل آناليز واريانس نشان داد كه اختالف معني داري بين نمره يافته ها: 

بررسي وجود دارد. فراواني پاسخ بـه   بعد برونداد و تحصيالت درنمونه مورد

كـه ايـن دو بعـد از اثربخشـي الزم      سؤاالت بعد زمينه و درونداد نشـان داد 

امـا در بعـد    نتايج از لحاظ آماري معني دار نمي باشـد.  نيستند و ربرخوردا

ــاي آموزشــي از اثربخشــي الزم برخوردارهســتند.   ــايج دوره ه ــد و نت فراين

بيشترين ميانگين نمره دربخـش   .اختالف از نظر آماري معني دار مي باشد

و كمتـرين   زمينه مربوط به آموزش به عنوان حل مسائل مشـكالت شـغلي  

بود. مقايسه ميـانگين هـا    مربوط به نيازسنجي دوره هاي آموزشين ميانگي
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در دو گروه زن و مرد نشان دادكه ميانگين نمره زنان در بعد فرايند بيشـتر  

 .از مردان است و اين اختالف از لحاظ آماري معني دار مي باشد

از نظر كارشناسان شاغل در دانشگاه علـوم پزشـكي   نتيجه گيري:  بحث و

خشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت به عوامل ارزيابي شـده در  شيراز اثرب

چهار حيطه بستگي كامل دارد. زماني كه اين عوامل به صـورت مناسـب در   

كنار هم قرارگيرند اثربخشي حاصل خواهد شد. به نظر مي رسد با توجه بـه  

اهميت اثربخشي دوره هاي آموزشي، اصالح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت 

شناسايي شده پژوهش در دستور كار برنامه ريـزان و دسـت   در حيطه هاي 

 اندركاران دانشگاه قرار گيرد.

 پيس يالگو ،يآموزش يآموزش ضمن خدمت، اثربخشكلمات كليدي: 
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ررسي تأثير دوره كارورزي بخش اورژانس بر عملكرد ب

 DOPS   باليني كارورزان پزشكي با آزمون 

زهرا ايماني  ،1حسين دانش ،1پيمان حافظي مقدم ،*1 جليل كوهپايه زاده

 2دريازاده دهيسع  ،2زاده

 دانشگاه علوم پزشكي تهران-2دانشگاه علوم پزشكي ايران-1

jkuhPayeh@yahoo.com 

هـاي بـاليني، كارهـاي روزمـره يـك پزشـك در        ارزشيابي مهارت  مه: مقد

محيط كار را بررسي مي كند. براي ارزيابي رويه هاي باليني، آزمون داپـس  

  ) DOPS شود. هدف از اين بررسي، تعيين تأثير دوره كـارورزي   ) استفاده مي

آن بـا  عوامل مـؤثر بـر    بخش اورژانس بر عملكرد باليني كارورزان پزشكي و 

  استفاده از اين آزمون بود.

اين مطالعه به صورت نيمه تجربي بود و از تمام كارورزان بخش روش كار: 

ارزياب بـا   در ابتدا و انتهاي دوره، آزمون داپس گرفته شد و    اورژانس، دو بار

توجه به چك ليست به عملكرد كارورزان نمره مي داد. نمرات آزمون هـا بـا   

  با يكديگر مقايسه شد.   Wilcoxon  استفاده از آزمون

كننده توانستند آزمون هاي اول و دوم را به  شركت 76در مجموع ها:  يافته

 59/1  با انحراف معيـار   4/12انجام برسانند. ميانگين نمرات آزمون داپس از 

   نمره افزايش يافت  25/1رسيد و  28/1با انحراف معيار  6/13به 

)   0/000P=( . 

نتايج نشان داد كه عملكـرد بـاليني كـارورزان طـي     گيري:  تيجهبحث و ن

داري افزايش يافت و اسـتفاده   گذراندن يك ماه دوره اورژانس به طور معني

  شود. داپس براي ارزيابي انجام رويه هاي باليني توصيه مي  از آزمون 

 ، ارزشيابي در محل كار، كارورزان پزشكيDOPSكلمات كليدي: 
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هاي آموزشي سنتي  ش دانشجويان پزشكي به برنامهنگر

 و تركيبي

 1يعربشاه يكامران سلطان ،2دريازاده دهيسع ،*1جليل كوهپايه زاده

 تهراندانشگاه علوم پزشكي -2 علوم پزشكي ايران دانشگاه-1

jkuhPayeh@yahoo.com 

بررسي نگرش دانشجويان رشته پزشكي بـه ايـن رشـته تحصـيلي     مقدمه: 

آموزشـي   هـاي   ريزي هاي كشـوري و ارزيـابي برنامـه    نقش مؤثري در برنامه

دارد. اين مطالعه به منظور بررسي نگرش هاي دانشـجويان پزشـكي مقطـع    

ي انجـام  سنتي علوم پايه پزشـك  هاي درسي ادغام يافته و  كارورزي به برنامه

  شد. 

ــار:  ــن مطالعــه توصــيفيروش ك ــه  روي1390مقطعــي در ســال  -اي كلي

انجـام   دانشجويان پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي 

گيـري   نفر از دانشجويان پزشكي مقطع كارورزي به روش نمونـه  200شد و 

شـكي  منتخب از دانشگاه علـوم پز  تصادفي ساده انتخاب شدند. دانشجويان 

تهران در گروه برنامه آموزشي سنتي و دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي    

گروه برنامه آموزشي سنتي قرار گرفتنـد. ابـزار گـردآوري     شهيد بهشتي در 

دانشـجويان   ها پرسشنامه خودايفا و استاندارد شده براي تعيين نگـرش   داده

و بـا اسـتفاده از     SPSS ها با نرم افزار  پزشكي بود. تجزيه تحليل آماري داده

گانـه پرسشـنامه در دو    9مقايسه گويه هـاي   مستقل براي   T  آزمون آماري

  دانشگاه انجام شد.  

داري در نگرش دانشجويان دو دانشگاه علوم پزشكي  اختالف معنيها:  يافته

نشـد ولـي در    مشـاهده   1،3،4،5،7،9هـاي   تهران و شهيد بهشتي در گويـه 

بـين   8و  6هـاي   دار بود. همچنين در گويـه  معني اختالف 2،6،8هاي  گويه

بين پاسخ دانشجويان دختـر دو دانشـگاه    1گويه  پاسخ دانشويان پسر و در 

  داري مشاهده شد.  اختالف معني

دانشـجويان پزشـكي بـا وجـود نداشـتن نگـرش نـه        گيري:  بحث و نتيجه

ـ    ه بـه  چندان مثبت به اهميت واقعي علوم پايه، نسبت به آمـوزش علـوم پاي

  ادغامي اشتياق بيشتري دارند. صورت 

 برنامه درسي، آموزش پزشكي   نگرش، دانشجوي پزشكي،كلمات كليدي: 
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در  ياجتماع ييپاسخگو يابيارزش يها مدل سهيمقا

 يآموزش پزشك

 زادهيعل يتمهس ،ينيابوالقاسم ام ،*حامد انيليحسن جل

  زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

hasan_jalilianhamed@yahoo.com 

دستيابي به نظام پاسخگويي مناسب بدليل مفهـوم پيچيـده آن، از   مقدمه: 

اهداف كلي اكثر اصالحات سازماني است تا جاييكه هـر صـاحب نظـري بـه     

 اي مشـخص از آن را مـورد  ه فراخور برداشت، تجربه و معلومات خود، جنبه

بررسـي پاسـخگويي اجتمـاعي در دانشـكده      دهـد.  تجزيه و تحليل قرار مي

لي كعلت وجود فرايندهاي وسيع درآمـوزش كـار سـخت و مشـ    ه پزشكي ب

هاي مختلفي ارائـه   براي انجام ارزشيابي در دانشكده پزشكي مدل باشد. مي

 باشند. شده است كه سه مدل مورد بحث مشهور مي

بادسترسي به سه مدل مشهور تفاهم جهـاني بـراي پاسـخگويي    ر: روش كا

و مـدل ارائـه شـده توسـط گـروه       CPuمدل  اجتماعي در آموزش پزشكي،
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

ASPIRE     هـاي   (برنامه اي كه شناسايي تعـالي بـين المللـي را در دانشـكده

و توسط پانل خبرگان آمـوزش پزشـكي جهـاني اداره     عهده دارده پزشكي ب

شاخص هاي ارائه شده مورد كنكاش قرار گرفتنـد. بـا    شود) حيطه ها و مي

تشكيل يك گروه از اساتيد عالقمند و با تجربه در حـوزه آمـوزش پزشـكي    

 سه مدل مذكور در جلسات بحث گروهي متمركز مورد بررسي قرار گرفتند.

هـاي ديگـر تطبيـق داده     هاي هر مدل با مـدل  ها و شاخص مالك ها، حيطه

 ر مـدل در جلسـات مـذكور بـا نظـرات اسـاتيد      ضعف ه شده و نقاط قوت و

 معين شد.

بررسـي   بـه شـاخص   31مـالك و   11، حـوزه  3 در CPUمـدل  هـا:   يافته

.آنها معتقدند پاسـخگويي  پرداخت پاسخگويي اجتماعي در دانشكده پزشكي

اجتماعي در سه حوزه مستقل شامل: مفهوم سازي ،توليد و قابليت استفاده 

يـازده مـالك و هفتـاد     در چهار حـوزه،  ASPIREبايد برر سي شوند. گروه 

در مـدل   پـردازد.  شاخص به ارائه شاخصهاي تعالي در دانشكده پزشكي مي

 حـوزه و  10تفاهم جهاني براي پاسخگويي اجتماعي در آموزش پزشكي در 

مالك و بدون مشخص نمودن شـاخص ارزشـيابي در آمـوزش پزشـكي      44

 مطرح شده است.

هـا در   ها و مـالك  ساختار تقسيم بندي حوزهگر چه گيري:  بحث و نتيجه

هـا مشـتركات    باشند ولـي در بسـياري از شـاخص    اين سه مدل متفاوت مي

هـاي   هـا) و زيـر حـوزه    شود. از طرفي در اصول (حـوزه  بسياري مالحظه مي

صـورت كلـي   ه تفاهم جهاني پاسخگويي اجتماعي با توجه به اينكه مطالب ب

رآيندها در يك زير حـوزه بيـان شـده كـه     ارائه شده است تعداد زيادي از ف

 .باشيم مي هاي متعددي براي بررسي آن نيازمند شاخص

 ،يابيارزش يها مدل ،يآموزش پزشك ،ياجتماع ييپاسخگوكلمات كليدي: 

 يپزشك دانشكده
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 ياددهي نديفرا تيرينقش ارتباط مطلوب در مد يبررس

 انيودانشج يفرهنگ ياخالق يآن در تعال ريو تاث

 زاهدان يدانشگاه علوم پزشك

 ،بنجار يريم ميمر ،آدرم هيمهد ،فر يمحجوب اريماز ،*يرلطفيرضا م زيپرو

 يخزاع ينعليحس

 زاهدان يعلوم پزشك دانشگاه

prm379@yahoo.com 

ابعاد آموزش پذيري و تربيت پذيري دو ويژگـي مهمـي اسـت كـه     مقدمه: 

خداي متعال در آماده سازي آدميان براي كمال يابي به آنان ارزاني داشـته  

هـا   توانند براي دست يابي به دانش ها، بينش ها و ارزش است. انسان ها مي

هـاي خـود از ديگـران    و نيز در راستاي شكوفاسازي اسـتعدادها و قابليـت   

ها مي توانند اشتباهات و كج روي هـاي  (مربي و معلم) كمك بگيرند انسان

گيري از معلمان، تصحيح و جبران كنند. جايگاه و نقش ويـژه  خود را با بهره

امدادهاي آموزشي  مديونمعلّم و مربي در نظام آموزشي و پرورشي اسالمي 

ـ   رد شـناخت و تـوان خـردورزي    و پرورشي آنان براي گسترده تر سـاختن ب

بررسـي نقـش ارتبـاط مطلـوب اسـاتيد در       فراگيران است. هدف اين مقاله

اجتماعي دانشجويان  مديريت فرايند ياد دهي و تاثير آن در تعالي فرهنگي،

 .ودبدر دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

جامعه آماري ايـن   روش انجام اين پژوهش پيمايشي بوده است.روش كار: 

بوده كه با بهره گيري  90-91دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي  مطالعه

نفر از آنان انتخاب شـدند. بـراي انجـام     100 از روش نمونه گيري هدفمند،

اين پژوهش، چك ليستي از مصاديق و آداب تعليم و تعلم در اسالم واخالق 

ز استفاده از شيوه مداخله اي ايـن مصـاديق قبـل ا    با تدريس تنظيم گرديد.

مربوطه مرور و بـا علـم بـه آن كـار تـدريس       هر جلسه درسي توسط استاد

ارزشـيابي   در انتهاي نيمسال پرسشنامه اسـتاندارد  شروع و ادامه مي يافت.

انجام  ميزان اثر بخشي فرايند هاي درس توزيع تادر كالس اثر بخشي استاد

پس  دد.فرهنگي و اجتماعي تعيين گر اخالقي، شده در حوزه هاي ارتباطي،

مورد تجزيه و تحليـل   SPSS13ها، با استفاده از نرم افزار  از جمع آوري داده

 .قرار گرفت

يافته هاي پژوهش نشان داد كه ميان ارتبـاط مطلـوب اسـتاد در    يافته ها: 

فرهنگي و اجتماعي دانشجو رابطه  ارتقاي اخالقي، مديريت فرايند ياددهي و

 .دارد معناداري وجود

هـا   فرهنگـي در دانشـگاه   تعالي اخالقي، و براي ارتقاري: نتيجه گي بحث و

دسترسي اساتيد به منابع مرتبط با تربيت  -1موارد ذيل پيشنهاد مي شود: 

ارتبـاطي در طـرح درس    نمودن اهداف اخالقي و وارد -2اخالقي و اسالمي

 ها هاي آموزشي اخالق تدريس در دانشگاهبرگزاري كارگاه -3 استاد

 ،يفرهنگـ  ي، تعـال ياددهي نديفرا تيريمد ارتباط مطلوب،كلمات كليدي: 

 ي، برنامه آموزشيدانشگاه اسالم
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ي؛ يك از عدالت آموزش يپرستار انيدرك دانشجو

 مطالعه كيفي

، روح اهللا 2نسب في، مهنوش ظر2ي، زهره السادت رضو1*يجواد يمصطف

 3يعبدل

 دانشگاه -3 زدي قاتيعلوم و تحقدانشگاه  -2 زدي يپزشك علومدانشگاه  -1

 رازيش يعلوم پزشك

javadi@ssu.ac.ir 

ساليان اخير رعايت حقـوق دانشـجويان در كـانون توجـه قـرار       درمقدمه: 

، نژاد، جنس، مذهب گرفته است. همه دانشجويان بدون در نظر گرفتن رنگ

اجتماعي بايد از حقوق يكساني در موسسات آموزشـي   -و وضعيت اقتصادي

برخوردار باشند. يكي از مهمترين اصول رعايت حقوق دانشجو برخـورداري  

از عدالت آموزشي مـي باشـد. هـدف از انجـام ايـن مطالعـه، درك عـدالت        

 آموزشي از ديدگاه دانشجويان پرستاري بود.

طي اين مطالعه كيفي، مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته بـا  در روش كار: 

ـ       13 ه دانشجوي پرستاري انجام شد. تمـامي مصـاحبه هـاي ضـبط شـده ب
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

اي مورد تجزيـه   نمايه و صورت كلمه به كلمه پياده شده و به شيوه آناليز در

 و تحليل قرار گرفتند.

آموزشي  پژوهش شامل چهار تم اصلي برخورداري از فرصت هاييافته ها: 

برابر، ارزشيابي عادالنه، مقابله با تبعيض و برخـورداري از اسـاتيد شايسـته    

 بود.

هـاي   تـرين رسـالت   با توجه به اينكـه يكـي از مهـم   بحث و نتيجه گيري: 

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آمـاده سـاختن دانشـجويان     وزارت

مشـاركت  هـاي اجتمـاعي و حضـور فعـال و      ها، نقش جهت پذيرفتن ارزش

هـاي علـوم پزشـكي     جويانه در آموزش، مراقبت و پژوهش اسـت؛ دانشـگاه  

هاي الزم براي پذيرش و آشنايي با اصول و مبـاني عـدالت    بايست زمينه مي

 آموزشي را در خود را فراهم آورند.

ــر ،يعــدالت آموزشــكلمــات كليــدي:  حقــوق دانشــجو،  ،يعــدالت، براب

 يپرستار يدانشجو ،يآموزش يها فرصت

 

1717 - 2A 

شهر  يهاي آموزش پرستاران بيمارستان دگاهيد يابيارز

 مارياخالق ب حقوق و تيدرباره رعا اسوجي

 شناس زداني وبيا ديس ،اين يصمد محراب ديس ،*ينيمحمدحس مايس

 اسوجي يدانشگاه علوم پزشك

hossini3270@yahoo.com 

جهـت   بيمار يكي ازمحورهاي شاخص درتعريف استانداردها حقوقمقدمه: 

 حقوق بيماران در اصل رعايت منشور اعمال حاكميت خدمات باليني است.

حيطـه اخـالق پزشـكي     مهمترين وظايف اخالقـي در  جامعه اي يكي از هر

هـدف منشـور    شد.با كه داراي سابقه اي ديرينه در دنياي پزشكي مي است،

 آنهـا  مراقبـت كـافي از   اطمينـان از  حقوق بيمـاران و  دفاع از حقوق بيمار،

ــوق بيمــار منشــور ميباشــد، ــود حق ــاران و موجــب بهب ــين بيم ــاط ب  ارتب

 -هاي بهداشـتي   و كيفيت مراقبت دهندگان خدمات بهداشتي مي گردد هئارا

از  رضايت آنهـا  عدم رعايت نكردن حقوق بيماران و دهد. ارتقا مي درماني را

 افــزايش روزهــاي بســتري، باعــث كنــدي بهبــودي، ه شــده،ئــخــدمات ارا

 شود. افزايش هزينه درمان مي پذيري و تحريك

ـ روش كار:  دفـاتر   دسـت آمـده از  ه در اين مطالعه توصيفي براساس آمار ب

پرستاري به شكل تمام شماري همه پرستاران شـاغل در بيمارسـتان هـاي    

كـه عالقـه    1392وم پزشكي در شهر ياسوج در سـال  وابسته به دانشگاه عل

 مند به شركت در پژوهش بودند انتخاب شدند. سپس پرسشنامه پژوهشـگر 

ساخته كه روايي و پايايي آن توسط اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري 

بود را تكميـل نمودنـد. اطالعـات بـه دسـت آمـده بـا         شدهو مامايي تاييد 

 يفي بررسي گرديد.و آمار توص SPSSافزار  منر

% پرستاران از مفـاد حقـوق   70بيش از  نتايج نشان داد كه تقريباً يافته ها:

% پرستاران موافق اين بودند كه در مجموع 58منشور بيمار اطالع داشتند و 

 حقوق بيمار رعايت مي شود.

هاي پژوهش نشان داد كه پرستاران شـاغل در   يافتهبحث و نتيجه گيري: 

شهر ياسوج از آگاهي خوبي در خصـوص حقـوق بيمـاران و    هاي  بيمارستان

رعايت موارد اخالقي دارند لذا پيشنهاد مي گردد در بيمارستان ها عالوه بر 

نصب بنرهايي در خصوص منشور حقوق بيماران آگاهي هايي الزم نيـز بـه   

صورت پمفلت و كتابچه آموزشي در اختيـار بيمـاران و همراهـان گذاشـته     

 حيطه رعايت منشور حقوق بيمار باشد. اران و پرستاران دربط بيمراشود تا 

 ماريپرستاران، حقوق منشور ب ،يآگاهكلمات كليدي: 
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در  يمقدمات ينيبال يها بررسي ادغام واحد مهارت

در  هيعلوم پا يپزشك انيدانشجو يبرنامه آموزش

 هيعلوم پا نيارتباط ب شيرضايتمندي دانشجويان و افزا

 شهركرد يدر دانشگاه علوم پزشك ينيو بال

 يرانيش دي، مجي، معصومه معز*يبيافسانه حب

 شهركرد يپزشك علومدانشگاه 

afsaneh.habibi90@yahoo.com 

آموزش پزشكي به دليـل نقـش اساسـي دانـش آموختگـان آن در      مقدمه: 

اي بـه   معه از اهميت كليدي برخوردار بوده و توجـه ويـژه  تأمين سالمت جا

هـاي مـدرن يـادگيري     ارتقاء كيفيت و بهينه نمودن آن بـر اسـاس تئـوري   

هاي آموزشي پزشكي يك تمايل  هاي اخير در نظام گردد. در سال مبذول مي

هـاي   هاي باليني در همـان سـال   جهاني براي برخورد دانشجويان با آموزش

ادغـام   تـأثير اين مطالعـه تعيـين    ود آمده است. هدف ازوجه اول تحصيل ب

هاي باليني مقدماتي در برنامـه آموزشـي دانشـجويان پزشـكي      واحد مهارت

مقطع علوم پايه در رضايتمندي دانشجويان و افـزايش ارتبـاط بـين مقطـع     

 علوم پايه و باليني در آنان بود.

لعـه دانشـجويان   مطالعه از نوع كيفي بـوده و جامعـه مـورد مطا   روش كار: 

كميته مشورتي و دانشجويان ترم پنجم پزشـكي بودنـد. يكـي از نـواقص و     

مشكالت از ديدگاه دانشجويان كميته مشورتي، جدايي دروس پايه و باليني 

هاي عملي  هاي مكرر براي فراگيري مهارت مطرح گرديده و ضمناً درخواست

ـ  ت آموزشـي پايـه   داشتند، دفتر توسعه دانشكده پزشكي با هماهنگي معاون

هاي بـاليني بـه صـورت نـيم      دانشكده پيشنهاد ادغام واحد مقدمات مهارت

واحد عملي در ترم پنجم را ارائه نمود. پس از تصويب در شوراي آموزشي و 

هـاي   ها اساتيد تعيين و دانشجويان در مركز مهارت مشخص شدن سر فصل

ل تحصـيلي اجـرا   باليني دانشكده آموزش ديدند. ايـن برنامـه در دو نيمسـا   

گرديد. ميزان رضايت هر دو گروه از ارائـه ايـن درس از طريـق پرسشـنامه     

هـا از طريـق    قسـمتي ارزيـابي و داده   5سنجش رضايت به صورت ليكـرت  

 آناليز گرديد. SPSSافزار  نرم

نتايج ارزيابي نشان داد كه دانشجويان در حد زياد از فراگيري اين ها:  يافته

) 47/4±6/0(گـروه دوم:   )85/3±4/1 ايه (گـروه اول: درس در مقطع علوم پ

رضايت داشته و وجود اين واحد را در ارتباط بـين مقطـع پايـه و بـاليني و     

ستند.دانشـجويان از نحـوه   دان هاي شغلي يك پزشك مؤثر مـي  كسب مهارت
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

هـاي بـاليني    آموزش توسط استاد رضايت داشته و ميـزان افـزايش مهـارت   

 در حد زياد اعالم نمودند. مقدماتي خود را مناسب و

هاي مقدماتي  رضايت دانشجويان از ارائه واحد مهارتگيري:  بحث و نتيجه

باليني در حد زياد و خيلي زياد بوده و ضمناً در گروه دوم ميزان رضايت در 

 2افـزايش   توانـد بـازنگري و   اكثر موارد افزايش داشت.كه دليل اين امر مـي 

احيـاي مقـدماتي و انسـجام بيشـتر در     موضوع آموزشـي عاليـم حيـاتي و    

هـاي مـرتبط و    سرفصل تدوين شده و همچنين افـزايش موالژهـا و مـانكن   

افزايش تجربه در ارائـه ايـن واحـد و رفـع نـواقص بـا توجـه بـه نظـرات و          

رسـد ارائـه ايـن     نظر مـي ه پيشنهادات دانشجويان گروه اول باشد. بنابراين ب

قطع علوم پايه و باليني موفق بـوده  درس در افزايش رضايتمندي و ارتباط م

 است.

 هي، علوم پاينيبال يها ادغام، مهارتكلمات كليدي: 

 

1635 - 2A 

 ييماما انيدانشجو ينيآموزش بال يزا عوامل استرس

آن بر  تأثيرواحد كازرون و  يزاد اسالمآدانشگاه 

 انيدانشجو يليتحص شرفتيپ

 *يائيض اليسه

 واحد كازرون ياد اسالمزآدانشگاه 

s_ziaee115@yahoo.com 

نها براي آارزشيابي برنامه آموزشي؛ تعيين عوامل مخل آن و تعديل مقدمه: 

ــرات    ــاوت در نظ ــت. تف ــوزش اس ــي آم ــادگيري از اصــول اخالق تســهيل ي

و تفاوت در مهندسـي آموزشـي    آموزشيهاي  دانشجويان، تفاوت در محيط

در عوامـل مخـل يـاددهي و يـادگيري     هاي مختلف موجب تفـاوت   دانشگاه

شود كـه بايـد بـراي هـر محـيط آموزشـي جداگانـه شناسـايي شـده و           مي

دستخوش تغيير و تعديل قرار گيرد. استرس آمـوزش بـاليني يكـي از ايـن     

زاي آمـوزش   عوامل مخل است. لذا بررسي فوق با هدف تعيين عوام استرس

آن بـر   تـأثير واحد كازرون و زاد اسالمي آباليني دانشجويان مامايي دانشگاه 

 پيشرفت تحصيلي دانشجويان انجام گرفته است.

التحصـيل   نفـر ازفـارغ   152مطالعه به صورت مقطعـي بـر روي   روش كار: 

زاد واحـد كـازرون صـورت گرفتـه اسـت. ابـزار گـردآوري        آمامايي دانشگاه 

 36 اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش متغييرهاي فـردي و 

حيطه بوده است. معدل  6زاي آموزش باليني در  رامون عوامل تنشسؤال پي

ديپلم، معدل كل ليسانس و همچنين نمره آزمون جامع عملي دانشـجويان  

هـاي بـا    به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شده است. داده

هاي همبستگي، مجذور  زمونآو به صورت آمار توصيفي و  SPSS 15افزار رمن

 هاي جفت تجزيه و تحليل شده است. انگين نمونهكاي و مي

نظر دانشجويان ترس از اشتباه در كار باليني و ترس از سرزنش  زا ها: يافته

عـدم همكـاري پرسـنل و ارائـه      شدن، باال بودن حجم كار عملي و تئـوري، 

دستورات مراقبتي متفاوت از سوي مربـي و پرسـنل، مراقبـت طـي ليبـر و      

انـد.   زايي برخوردار بـوده  مار از بيشترين درجه تنشتذكر مربي در حضور بي

بين معدل دانشجويان و ميزان اسـترس محـيط بـاليني همبسـتگي وجـود      

) و همچنـين  =958/0r= ،000/0pنداشت. بين معدل ديپلم وكارشناسـي ( 

)همبستگي مثبـت  =000/0p= ،411/0rمعدل ديپلم و نمره امتحان جامع (

ي جفت نيز اختالف بـين معـدل ديـپلم و    وجود داشت. و آزمون ت دار معني

دار  معدل ليسانس و همچنين نمره امتحـان جـامع عملـي را مثبـت معنـي     

 نشان داده است.

رسد كه ابهـام و تنـاقص نفشـي كـه طـي       ه نظر ميبگيري:  بحث و نتيجه

شود از علل زيربنايي استرس  يدوره آموزش باليني براي دانشجويان ايجاد م

تواند از عدم حمايت مناسب از دانشجو و مربي  دو ميدانشجويان است و هر 

منتج شود. گرچه اين عوامل استرسي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان مورد 

مطالعه اثرمنفي نداشته است. اما با اين حـال حمايـت مناسـب از دانشـجو،     

كاهش تعداد دانشجويان و تثبيت مربي براي هـر گـروه آموزشـي در طـول     

هـاي   الحـاق آمـوزش مهـارت    سنل در امـر آمـوزش و  دوره، دخيل كردن پر

دانشجويان خالي از فايده  آموزشيهاي  ارتباطي و مديريت استرس به برنامه

 نخواهد بود.

 ييماما اني، دانشجوينياسترس، آموزش بالكلمات كليدي: 

1633 - 2A 

عملكرد  يابي: خودارزيانتظارات از آموزش پرستار

 يپرستار انيدانشجو ينيبال

 سعادتمند ديوح ،يرمضانل هيسم ،پرندآورنحله  ،*يجهرم يمايپ هيباد زهره

 جهرم يدانشگاه علوم پزشك

zbadiyePeyma@yahoo.com 

كار بستن مؤثر دانش عملكرد باليني توانايي عملكرد در بالين با به مقدمه: 

و مهارت به عنوان آنچه كه شخص بايـد قـادر بـه انجـام آن باشـد تعريـف       

گردد. در اين ميان اهميت عملكرد بـاليني در دانشـجويان پرسـتاري را     مي

توان ناديده گرفت زيرا بررسي عملكرد باليني دانشـجويان، دركـي كـه     نمي

رود در تعيين نيازهـاي   ها مي نآنان از توانايي شان دارند و انتظاراتي كه از آ

اي بسيار با اهميت است و موضوع مهمي در گـذر از   آموزشي و توسعه حرفه

باشـد. هـدف از ايـن پـژوهش تعيـين عملكـرد بـاليني         دوره دانشجويي مي

 باشد. دانشجويان سال چهارم پرستاري مي

 دانشجوي ترم آخر  50تحليلي،  –در اين مطالعه مقطعيروش كار: 

ي پيوسته پرستاري بـه روش سرشـماري شـركت كردنـد. جهـت      كارشناس

ارزيابي عملكرد باليني دانشجويان از پرسشـنامه عملكـرد بـاليني شـواريان     

باشد و شش بعد آمـوزش و مشـاركت،    گزينه مي 52كه شامل  استفاده شد

ريزي و ارزشيابي، رابطه بين فردي و ارتباطات، مراقبت ويژه و رهبري  برنامه

تعلق مي گيرد در مجمـوع نمـره    4تا  1شد. به هر گزينه نمره  را شامل مي

چه نمره بيشتر باشد عملكـرد   باشد كه هر مي 208حداكثر تا  52هر فرد از 

ها از آمار توصيفي و ضريب  باليني فرد بهتر است. براي تجزيه و تحليل داده

 استفاده شد. SPSS 11.5همبستگي با نرم افزار 

 ره عملكـرد بـاليني دانشـجويان بـا ميـانگين نمـره      ميـانگين نمـ  ها:  يافته

در حد متوسط و باالترين نمرات بـه ترتيـب متعلـق بـه ابعـاد       87/1±110
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

، كمترين نمـره در بعـد رهبـري    يژه و رابطه بين فردي و ارتباطاتمراقبت و

داري بـين عملكـرد بـاليني و معـدل دانشـجويان       بود. رابطه آمـاري معنـي  

بين جنس، تأهل و عالقه به رشته پرستاري بـا   ) اما=007/0Pمشاهده شد (

 داري وجود نداشت. عملكرد باليني دانشجويان ارتباط معني

در اين پژوهش عملكرد باليني دانشجويان در سـطح  گيري:  بحث و نتيجه

متوسط بود و از آن جا كه هدف از آموزش پرستاري بهبود عملكرد بـاليني  

پرستاراني متعهد و مسئول است كـه  دانشجويان پرستاري و تبديل آنان به 

بتوانند مستقل و با كفايت در امر مراقبـت از بيمـاران فعاليـت كننـد لـزوم      

بكارگيري تغييراتي كه روند آموزش و يادگيري را دسـتخوش تغييـر نمايـد    

است كه بايـد عوامـل مـؤثر در ايـن فرآينـد را شناسـايي و        سكامالً محسو

 يان تالش كرد.جهت ارتقاء عملكرد باليني دانشجو

 يآموزش پرستار ،اني، دانشجويني، عملكرد باليابيخودارزكلمات كليدي: 

 

1533 - 2A 

 يها نديدر فرآ ياستاد محور اي يدانشجو محور

هاي  دانشگاه ندهيدر آ كيسهم هر  :يريادگي ياددهي

 اي يك مطالعه كتابخانهاست؟ زانيچه م يعلوم پزشك

 اميرحسين  ميرحقي ،*يرضا پارسا نسر

 مشهد يعلوم پزشكدانشگاه 

Parsar911@mums.ac.ir 

فرايندهاي ياددهي يادگيري اساس نظام آموزشـي را تشـكيل مـي    مقدمه: 

دهد. بكارگيري رويكرد استاد محوري يـا دانشـجو محـوري در فراينـدهاي     

ه ياددهي يادگيري همواره چالش نظام آموزشي بوده است. هدف اين مطالع

مقايسه اثربخشي رويكردهاي استاد محـوري و دانشـجو محـوري در نظـام     

 آموزش عالي است

پايگـاه هـاي   اي انجام شد.  در اين مطالعه كه به صورت كتابخانهروش كار: 

مـورد   1392مـدليب تـا دي    و اطالعاتي سيد، مگ ايران، گوگـل اسـكوالر  

اي يـادگيري اسـتاد   بررسي قرار گرفتند. مطالعاتي كه در ارتباط با فراينـده 

محور و دانشجو محور بودند با واژه هاي كليدي روش تـدريس، سـخنراني،   

بحث گروهي، مباحثه، ايفاي نقش، حل مساله، دانشجو محور، استاد محور، 

گروه كوچك به مطالعه وارد شدند. نـوع مطالعـه، روش تـدريس، مشـاركت     

ي وارد شدند كه بـر  كنندگان، پيامدها از مقاالت استخراج شد. فقط مطالعات

 روي دانشجويان صورت گرفته بود.

مقالـه بـه مطالعـه وارد شـد.      20مقاله بررسي شده تعـداد  776از ها:  يافته

 334) %30دانشجو در مطالعات مورد بررسي قرار گرفته بودند كـه (  1096

مقاله رويكردهاي استاد محـور و در   1دانشجو در رشته پرستاري بودند. در 

مقالـه   1اله رويكردهاي دانشجو محور اثربخش تر بودنـد و در مق 18) 90(%

 تأثير برابري داشتند.اين دو رويكرد 

مهمترين اصل در اثربخشـي رويكردهـاي آموزشـي،    گيري:  بحث و نتيجه

بهتر اسـت  تناسب بين رويكرد آموزشي و زمينه تدريس است به طوري كه 

اركت كننـدگان در  رويكرد متناسب با زمان تدريس و ويژگي هاي مشـ اين 

آن نظام آموزشي باشد. بهره گيري از رويكردهاي آموزشـي دانشـجو محـور    

متناسب با دوره آموزشي توصيه مي شوند. لذا مطالعات بيشـتر بـه منظـور    

شناخت بهترين رويكرد براي هر درس بـا توجـه بـه نظـام آموزشـي ايـران       

 شود. توصيه مي

روش تـدريس، دانشـجو    ينـدهاي يـاددهي يـادگيري،   آفركلمات كليدي: 

 محور، استاد محور

1530 - 2A 

 انيدانشجو يريادگي زانيارتباط رفتار مدرس بر م

 طيبهداشت مح

 يفاطمه رنگرز جد ،*مفرد ييمحمد رضا رضا

 كاشان يعلوم پزشك دانشگاه

rezaiimofrad@yahoo.com 

ز جمله اركان اساسي نظام آموزشي هستند كـه بـا تربيـت    اساتيد ا مقدمه:

دهند. نقش استاد به عنوان  نيروهاي متخصص به انتظارات جامعه پاسخ مي

اي عبـارت اسـت از    باشد و تعهد حرفـه  اي مي الگو براي آموزش تعهد حرفه

شكل گيري نگرش ها و رفتارهائي كه طي آن منافع جامعه نسبت به منافع 

ت قرار مي گيرد. در اين مطالعـه رفتـار شـغلي و تـاثير روش     فردي در اولوي

ــن درس توســط دانشــجويان   ــادگيري اي ــودگي هــوا در ي تــدريس درس آل

 بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي كاشان مورد بررسي قرار گرفت.

دانشجويان كالس درس آلودگي هوا براي سـه دوره از نيمسـال   روش كار: 

بـه عنـوان جامعـه     92-93و 91-92، 90-91هاي تحصـيلي  هاي اول سال

تحت مطالعه در نظر گرفته شـدند. ارتبـاط بـين نمـرات پايـان تـرم درس       

 -آلودگي هوا و ارزيابي دانشجويان از استاد شامل رعايـت مـوازين اسـالمي   

ــا دانشــجو و   ــا تواضــع و صــميمي ب ــوام ب اخالقــي و اجتمــاعي، برخــورد ت

جو ، حضـور بـه موقـع و طبـق     ي با عالقه و رغبت به سؤاالت دانشيپاسخگو

بـه   10-1و برآورد كلي دانشجو از استاد با امتيازات  5-1برنامه با امتيازات 

هـا   عنوان رفتار شـغلي اسـتاد در نظـر گرفتـه شـد. ابـزار جمـع آوري داده       

گرديد. براي  16ويرايش  SPSSها وارد نرم افزار  پس دادهسپرسشنامه بود . 

 استفاده شد. ANOVAو  Tون ها از آزم تجزيه و تحليل داده

اخالقي و اجتماعي، برخورد توام با  -رعايت موازين اسالمييافته ها: 

يشترين امتيازات و 3/4تواضع و صميمي با دانشجو با ميانگين نمره 

 9/3ي با عالقه و رغبت به سؤاالت دانشجو با ميانگين امتياز يپاسخگو

داري بين نمرات دانشجويان دست آورد. اختالف معني ه كمترين امتياز را ب

دار بين  با نمره ارزيابي آنها از مشاهده گرديد. همچنين اختالف معني

 .حضور به موقع و طبق برنامه با نمرات دانشجو مشاهده شد

رفتار شغلي و روش تدريس اساتيد اهميت بسياري  بحث و نتيجه گيري:

رفتار و روش تدريس دارد. اساتيد بايستي مطالب مفيد، به روز و علمي را با 

 مناسب توام نمايند.

 طيبهداشت مح ان،يدانشجو ،يريادگيرفتار، مدرس، كلمات كليدي: 
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 موزشي از ديدگاه قران وآعدالت  مفهوم عدالت و

 اي ؛ يك مطالعه كتابخانهانديشمندان اسالمي روايات و

 ودي، شكوفه مسع*عصمت شيخ سعدابادي

 علوم پزشكي مشهددانشگاه 

sheykhse1@mums.ac.ir 

تربيـت از اصـولي اسـت كـه      موزشـي در تعلـيم و  آعدالت  عدات ومقدمه: 

محقـق شـدن    ن اهتمام خاص مبـذول داشـته انـد.   آمسئولين براي اجراي 

ــا فرهنــگ و  ــاط ب ــك جامعــه ارتب ــوزش  عــدالت در ي  ن كشــور دارد وآآم

وقتـي   هر جامعه منوط به تحقق عدالت آموزشـي مـي باشـد.    هاي پيشرفت

فرهنـگ آن جامعـه    عدالت آموزشي در يك سيستم آموزشي حـاكم باشـد،  

عدالت آموزشي كـه   با توجه به اهميت عدالت و بود. پايدار خواهد متوازن و

 باشد، اين پژوهش بـه بررسـي مفهـوم عـدالت و     تربيت مي از اصول تعليم و

انديشـمندان اسـالمي پرداختـه     روايات و ديدگاه قرآن و عدالت آموزشي از

 است.

مقاله  200اي بود كه به بررسي كتابخانهاين پژوهش يك مطالعه روش كار: 

انديشـمندان   روايـات و  عدالت آموزشي از ديدگاه قران و در زمينه عدالت و

 است. پرداختهاسالمي 

 روايـات و  ر قـران و عدالت آموزشي د نچه كه از مفهوم عدالت وآ يافته ها:

ثار انديشمندان اسالمي وجود دارد عبارت است از قـراردادن هـر چيـز در    آ

اعطـا بـه ميـزان     اسـتيفاي حقـوق و   رساندن حق به حق دار و و جاي خود

باشـد كـه در    تكـويني مـي   عدالت در اسالم به دوگونه تشريحي و استحقاق

كمـاالت   تي وجود وعدالت تكويني خداوند به هر كس به اندازه استحقاق ذا

انزال شـريعت   نگاه در پرتو عدالت تشريعي وآ كند. ذاتي او عطا مي فطري و

هاي انسـان، جهـت وصـول بـه      فعليت توانمندي امكان تحقق و توسط انبيا،

از نظر انديشمندان اسالمي سه معيار تعيـين   كند. سعادت برايشان مهيا مي

 اق ذاتي افراد مي باشد.استحق نياز و تالش، كننده در عدالت آموزشي،

موظف مي نمايد كه امكـان   عدالت آموزشي دولت رابحث و نتيجه گيري: 

پـرتالش امـا محـروم     برخورداري از امكانات موجود را براي افراد مسـتعد و 

مفهوم عدالت مدنظر قرار گيرد  همچنين انچه بايد در تعريف و فراهم نمايد.

هايي دارند كه نظـام آمـوزش    گياين است كه افراد به موجب خلقتشان ويژ

ن بـه  دكمـال انسـان در رسـي    و عالي جامعه اسالمي نبايد از ان غافل گردد

 اجتماعي  آموزشي و علمي و اخالقي، قرب الهي كه شامل اهداف اعتقادي،

 مي باشد در برنامه هاي آموزشي مدنظر قرار گيرد.

شـمندان  اندي عـدالت آموزشـي،   عـدالت،  روايـات،  قـران، كلمات كليـدي:  

 اسالمي
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 يشغل ي ندهيدر رابطه با آ يپزشك انينگرش دانشجو

 رشته خود

 صحرا پارسا ،رئوف نبيز ،فرشته پهلوان ،يپروانه نفتچ ،*يامان روزيدكتر ف

 لياردب يعلوم پزشكدانشگاه 

f.amani@arums.ac.ir 

رضايت دانشجويان پزشكي و يـا پزشـكان آينـده كشـور از آينـده      مقدمه: 

شغلي خود نقش مهمي در زمينه ارتقاء دانش آنـان و فعاليـت هـاي آينـده     

ايشان و بهداشت و درمان آينده كشـور خواهـد داشـت. از ايـن رو بررسـي      

آينده بهداشت عمومي كشور نسـبت بـه   ميزان رضايت اين گروه از متوليان 

 .حرفه خود جزو هدف مطالعه حاضر بود

جامعه اين پژوهش، دانشجويان رشـته پزشـكي دانشـگاه علـوم     روش كار: 

بـه   نفر از بين دانشجويان 150پزشكي آزاد اسالمي واحد اردبيل بود. تعداد 

ت . اطالعات از طريق پرسشنامه شامل اطالعـا صورت تصادفي انتخاب شدند

سئوال در  24عمومي (جنس، وضعيت تأهل، سن، سال ورود به دانشگاه) و 

مورد ارزيابي نگرش افراد مورد بررسي نسـبت بـه آينـده شـغلي آنهـا بـود.       

 آناليز شدند. SPSSها در نرم افزار آماري  داده

سال قـرار داشـتند و    27تا  18در رده  هاكثريت افراد مورد مطالعها:  يافته

%) براين اعتقاد بودند كه رشته پزشـكي را بـا   89ورد مطالعه( بيشتر افراد م

اصلي خـود از   ه%)انگيز59انگيزه و عالقه كافي انتخاب نموده اند. اكثر افراد(

 پزشكي را كسب موقعيت اجتماعي مناسب ميدانستند و بعـد  هانتخاب رشت

) و اصـرار اطرافيـان   13%)، كسب درامـد بـاال(%  29( از آن خدمت به جامعه

هم بر اين اعتقاد بودنـد كـه رشـته پزشـكي      هنوزافراد  %)80%). حدود(5(

آنان از انتخـاب ايـن رشـته احسـاس رضـايت       %)83و(انتخاب اول آنهاست 

دانشجويان عالقه بـه ادامـه تحصـيل در دوره تخصـص     نيز %) 92داشتند. (

 داشتند.

 موفقيت خـود  ،نتايج نشان داد كه بيشتر دانشجويانگيري:  بحث و نتيجه

را در رشته پزشكي در گرو ادامه تحصيل و تخصص مـي دانسـتند. منتهـي    

سبب كاهش انگيزه دانشجويان فعلي رشته پزشـكي نسـبت بـه    نيز عواملي 

 اي شده بود. آينده حرفه

 ، دانشجويان پزشكيلي، اردبزهي، نگرش، انگيشغل ندهيآكلمات كليدي: 
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تاه در قالب كو يمطالعه مورد يدوره آموزش كي يطراح

 يها آن بر شاخص تأثير يو بررس يميت يريادگي

 انيدر دانشجو يميت يريادگي

 *نژاد يمصل يليل

 جهرمدانشگاه 

mossla_1@yahoo.com 

آموختگـان   ارائه خدمات سالمت زماني ميسر خواهد بود كه دانـش  مقدمه:

هـاي   پزشـكي، پيچيـدگي  قادر به تطبيق خود با گسترش روز افزون دانـش  

ن بـر نيازهـاي علمـي    آ تـأثير محيط باليني و تغييرات سـريع تكنولـوژي و   

جامعه باشد. يادگيري خودراهبر يكي از اركان اصلي توان حل مساله اسـت  

اي دارد.  التحصيل نقـش عمـده   و در ايجاد صالحيت باليني در پزشكان فارغ

كه به نقش فرد در فرآينـد  هايي است  خودتنظيمي در يادگيري نيز از مقوله
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يك دوره آموزشي  تأثيرلذا اين تحقيق با هدف بررسي  يادگيري توجه دارد.

آن بر يادگيري  تأثيرمطالعه موردي كوتاه در قالب يادگيري تيمي و بررسي 

 هاي كار تيمي انجام شده است. و شاخص

از نفر  40اين مطالعه يك تحقيقي نيمه تجربي است كه بر روي روش كار: 

هـاي روانـي كارشناسـي پرسـتاري انجـام       دانشجويان داراي واحد بيمـاري 

مطالعـه مـوردي) و   (گرديد. در پروسه آموزش درس از دو تكنيك آمـوزش  

 تـأثير و سـپس   دهاي كوچك و بحث گروهي استفاده ش سپس كار در گروه

روش تدريس بر يادگيري دانشجويان از طريق نمره نهايي و مقايسـه آن بـا   

امتحان فينال دانشجويان سال قبل مقايسه شد. هر دو گروه از نظـر  نمرات 

سؤاالت امتحاني و ضريب سختي و دشواري  –محتواي درس  -نوع تدريس

هـاي كـار تيمـي از     آن بر شاخص تأثيريكسان در نظر گرفته شدند. سپس 

 -پرسشنامه محقق ساخته روا و پايا حاوي سـؤاالتي در مـورد دانـش    طريق

ت ايشان در زمينه كـار تيمـي و سـپس درك دانشـجويان از     نگرش و مهار

 يادگيري تيمي مورد بررسي قرار گرفت.

هـاي كـار تيمـي     روش بر شاخص تأثيرتايج تحقيق در ارتباط با نها:  يافته

نشان داد كه دانش افراد در ارتباط با كار تيمي افزايش دارد اگرچه اختالف 

ت كـار تيمـي   رآموزش بر مهـا  تأثير نبود. دار در قبل و بعد از آموزش معني

ــي  ــه اخــتالف معن ــانگين وجــود دارد.  نشــان داد ك ــن مي  52/6داري در اي

). =04/0pپس از آمـوزش (  88/32±66/3قبل از آموزش در برابر  ±20/28

 .بــود دار نگــرش افــراد بــه كــار تيمــي نيــز قبــل و پــس از آمــوزش معنــي

پس از آموزش كه با  13/23±04/3قبل از آموزش در برابر  30/5±51/204

)02/0p=بود. درك فرد از يادگيري تيمـي نيـز پـس از مداخلـه      دار ) معني

قبل از آموزش در برابر پس از آمـوزش  درك فرد از كار تيمي  بود. دار معني

 .دار نبود باالتر بود. اگرچه مقادير آماري معني

 مثيـت ايـن شـيوه يـادگيري بـر      تـأثير با توجـه بـه    گيري: بحث و نتيجه

ات مثبـت بحـث گروهـي،    تـأثير هاي مثبت كـار تيمـي و نظـر بـه      شاخص

هاي فعال در تدريس علوم پزشـكي بـا    شود كه استفاده از روش پيشنهاد مي

 هاي تيمي بيش از پيش استفاده گردد. هدف ارتقاي مهارت

 يميكار ت يها شاخص ي،بحث گروه ي،مطالعه مورد كلمات كليدي:
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 يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يها مارستانيب يبررس

 از راه دور يشناس بيآس ستميس يتهران جهت اجرا

 4ي، الهه گوزل3زاده يلنگر ي، مصطف2ي، فرحناز صدوق1*يصادق حهيمل

 -3، رانيا يگاه علوم پزشكدانش -2، سمنان يعلوم پزشك دانشگاه -1

 هياروم يدانشگاه علوم پزشك -4تهران،  يدانشگاه علوم پزشك

sadeghiii.m@gmail.com 

آموزش در آسيب شناسـي بـه طـور سـنتي بـه صـورت فراگيـري        مقدمه: 

گيـرد. در فواصـل فيزيكـي دور امكـان      مستقيم دانشجو از استاد صورت مي

ترك بـه راحتـي وجـود نـدارد.     هاي مش ها و برگزاري كنفرانس چرخش الم

هايي قادر به ارائه تصـاوير مناسـب و    شناسي از راه دور با ايجاد پايگاه آسيب

شناسي است و كمك  قابل دسترس در همه نقاط عالم جهت آموزش آسيب

نمايـد. ايـن    هـا و جلسـات آموزشـي مـي     فراواني به پربارتر شدن سـخنراني 

شناسـي از طريـق سيسـتم     پژوهش به بررسي امكان سنجي آموزش آسيب

هاي آموزشي دانشگاه علـوم پزشـكي    شناسي از راه دور در بيمارستان آسيب

 تهران پرداخته است.

به صورت مقطعي در سال بود كه پژوهش حاضر از نوع توصيفي روش كار: 

هـاي آموزشـي دانشـگاه     انجام گرفت. در اين پژوهش از بيمارسـتان  1391

ستان به صورت هدفمند انتخاب و پـژوهش  علوم پزشكي تهران، چهار بيمار

در اين مراكز انجام شد. به دليـل مشـخص و محـدود بـودن جامعـه مـورد       

گيري استفاده نشد و نمونه پژوهش همان جامعه پـژوهش و   مطالعه از نمونه

شناس بـود.   نفر آسيب 20ها و  نفر مديران و سرپرستان بيمارستان 8شامل 

اي بود كـه بـراي هـر     هاي محقق ساخته امهها، پرسش ن ابزار گردآوري داده

ها ارزيابي  صورت مجزا تهيه شد. روايي پرسشنامهه گروه از جامعه پژوهش ب

حاصــل  92/0و ميـانگين ضــريب پايـايي همبســتگي بـراي دو پرسشــنامه    

هاي آمار توصيفي شـامل   هاي گردآوري شده با استفاده از روش گرديد. داده

تحليل  SPSS 16انزار  حراف معيار در محيط نرمفراواني، درصد، ميانگين و ان

 شد.

 17/1با انحراف معيار  98/2ها  شناس ميانگين امتياز آگاهي آسيبها:  يافته

محاسبه % 5/57دست آمد و همچنين ميزان آگاهي مديران و سرپرستان ه ب

شناســـي از راه دور در  شـــد. ميـــانگين امتيـــاز امكـــان اجـــراي آســـيب

از لحاظ اهداف آموزشـي بـراي آسـيب شـناس هـا      هاي منتخب  بيمارستان

بدست آمد كه با توجـه بـه متوسـط ميـانگين      96/0با انحراف معيار  35/3

امتياز، زياد بود. نتايج حاكي از آن بود كه آسيب شناس ها ارسـال تصـاوير   

ميكروسكوپي و ماكروسـكوپي از الم را كـافي ندانسـته و ارسـال اطالعـات      

 تشخيص بهتر و آموزش الزم دانستند.بيشتري از بيمار را جهت 

با توجه به اهميت فراوان آسيب شناسي از راه دور و  گيري: بحث و نتيجه

هاي الزم بـراي اجـراي    مين زيرساختأگردد جهت ت فوايد آن، پيشنهاد مي

هاي  شناسي از راه دور و تقويت امكانات موجود در بيمارستان آموزش آسيب

 .انجام گرددهاي الزم  مورد مطالعه تالش

 از راه دور يشناس بيآس ،يآموزش يها مارستانيآموزش، بكلمات كليدي: 
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با استفاده  انيدانشجو ينيو آموزش بال يريادگي يارتقا

 پيدرشياز برنامه ل

 وازيسارا ر ،وازيمژگان ر ،*زاده يتراب ايكامل

 رازيش يعلوم پزشك دانشگاه

torabik@sums.ac.ir 

گـردد.   آموزش باليني جزء اساسي آموزش پرستاري محسوب مـي مقدمه: 

 ي از صاحبنظران آموزش باليني را پايه اصلي آمـوزش پرسـتاري مـي   بسيار

دانند. مأموريت اصلي آموزش پرستاري تربيت پرستاران توانمند و شايسـته  

هاي الزم را بـراي حفـظ و ارتقـاء سـالمت      رش و مهارتاست كه دانش، نگ
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جامعه داشته باشند براي رسيدن به اين هدف، آموزش باليني نقش اساسي 

توان فعاليتهاي تسـهيل كننـده    دارد همچنين آموزش باليني را ميو مهمي 

آن ايجـاد تغييـرات قابـل     هـدف از  كـه يادگيري در محيط باليني دانسـت  

 هاي باليني است.  جو براي انجام مراقبتگيري در دانش اندازه

با توجه به اينكه در ساليان اخير تمايل براي ارزيابي محيط آموزش بـاليني  

انـد كـه    دانشجويان پرستاري ايجاد شده است و محققين بارها تأكيد نموده

كيفيت محيط آموزش باليني شـاخص بسـيار معتبـري بـراي نشـان دادن      

شد، لذا با توجه به اهميت آموزش بـاليني و  با كيفيت كل دوره آموزشي مي

تأثير آن در كيفيت مراقبت، مطالعه حاضـر بـا  هـدف تعيـين تـأثير مـدل       

 و آموزش باليني دانشجويان پرستاري انجام شد. ليدرشيپ بر يادگيري

 40باشد كـه بـر روي   پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي ميروش كار: 

 4كه بـه مـدت    انجام شدله و كنترل دانشجوي پرستاري در دو گروه مداخ

 داشتند. 3جراحيـ  هفته كارآموزي اتفاقات و داخلي

بـراي هـر دو    ،در روز آشناسازي دانشـجويان  ،موزيآدر ابتداي هر دوره كار

رنـال  ونحـوه ارزشـيابي، تعيـين ژ    گروه اهداف كلي، ويژه، وظايف دانشـجو، 

رگروه مداخله عـالوه بـر   هاي باليني/ دارويي بيان شد. د ها و كنفرانس كالب

موارد فوق، برنامه و اهداف استفاده از برنامه ليدرشيپ نيز براي آنان توضيح 

تحـت نظـارت اسـتاد، وظيفـه     چرخشـي  شد. دانشجويان بصـورت   داده مي

موزي كـه از قبـل   آرهبري و هدايت گروه در جهت رسيدن به اهـداف كـار  

اگيـران بـر اسـاس    موزي، فرآمشخص شـده بـود را داشـتند. در پايـان كـار     

 مورد ارزشيابي قرار گرفتند. log bookهاي ارزيابي و  فرم

نتايج پژوهش نشان داد كه در هر دو گروه كنترل و مداخله ارتقاء ها:  يافته

ـ    ولي در گروه مداخله نمره مهـارت  ،يادگيري صورت گرفته ه هـاي بـاليني ب

يافتـه اسـت.    داري در مقايسه با گروه كنترل افزايش طور چشمگير و معني

هـاي مـديريتي، اعتمـاد بـنفس،      همچنين گروه مداخله در حيطـه مهـارت  

هاي بين فردي در مقايسه بـا گـروه كنتـرل     هاي كارگروهي و مهارت مهارت

 اند. تقويت شده

بسياري از دانشجويان ديدگاه و نگرش مثبتي نسبت به اين راهبرد آموزشي 

 شده است.داشتند و بيان كردند ميزان استرس آنها كم 

هـاي   هاي آموزشي دانشجويان بايد فرصـت  در برنامهگيري:  بحث و نتيجه

بيشتري براي يادگيري باليني فـراهم گـردد تـا دانشـجويان ضـمن كسـب       

تجارب كافي، افرادي توانمند شـده و بتواننـد در بـاال بـردن كيفيـت ارائـه       

 هاي روشاز مراقبت به بيماران نقش مهمي ايفا نمايند. در اين بين استفاده 

دانشجو محور كـه بتوانـد ايـن     هاي روشآموزشي مناسب در بالين از جمله 

گردد. مدل ليدرشيپ بعنوان يك راهبـرد   ها را فراهم آورد توصيه مي فرصت

 باشد. آموزشي مؤثر در ارتقاء يادگيري باليني دانشجويان مفيد مي

 پزشكي ، دانشجويانيريادگي، يني، آموزش بالپيدرشيلكلمات كليدي: 
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شدگان دانشگاه  رفتهيانتخاب رشته پذ تياولو يبررس

در آزمون  يبر اساس رتبه اكتساب رازيش يعلوم پزشك

 در دهه هشتاد يسراسر

 ،يشهال دشت ،يمنصور مسجد ،يرضا آتش يعل ،*يلنكران يرضا باقر يعل

 يليزهرا خل ،زاده ييقرا زيفرانگ ،يعيمهسا سم ،نشاط آور هيراض

 رازيش يپزشك علومدانشگاه 

bagherilankarani@yahoo.com 

هاي برتر كنكور سراسري همـواره از امـور حـائز     انتخاب رشته رتبهمقدمه: 

در زير گروه علوم تجربي هميشه رشـته   عالي بوده است. اهميت در آموزش

كـه بـه    رسد پزشكي اولويت اول داوطلبين بوده اما در دهه اخير به نظر مي

هدف اين مطالعه مقايسه رتبه  رشته دندانپزشكي اقبال بيشتري شده باشد.

هاي دانشجويان ورودي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در آزمـون سراسـري و   

هــاي پزشــكي، دندانپزشــكي و  يــت آنهــا بــراي انتخــاب رشــتهبررسـي اولو 

 باشد. داروسازي مي

هـاي دانشـجويان ورودي ده سـال اخيـر      در ايـن مطالعـه رتبـه   روش كار: 

داروسـازي را از   دندانپزشـكي،  هاي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي در رشته

هـاي هـر سـال را بـه ترتيـب بـه        اداره كل خدمات آموزشي دريافت و رتبه

هاي دو رقمي، سه رقمـي و چهـار رقمـي تقسـيم نمـوده و سـپس بـا         بهرت

با هـم   افزار اكسل تعداد برگزيدگان را طي ده سال محاسبه و استفاده از نرم

مقايسه نموديم. براي آشنايي با عقايد دانشجويان در زمـان انتخـاب رشـته    

سـال   5هـاي   هـاي دو رقمـي در ورودي   مصاحبه نيمه ساختارمند بـا رتبـه  

 شته رشته پزشكي شيراز انجام شد.گذ

هاي ابتدايي دهـه   مشاهدات حاكي از آن است كه اگر چه در سالها:  يافته

ــل مالحظــه 80 ــزايش قاب ــان   اف اي در انتخــاب رشــته دندانپزشــكي در مي

هاي دو رقمي اين رشته از  داوطلبين برتر مشاهده شده و تعداد در صد رتبه

هاي بعد  سيده ولي اين رقم در سالر 85% در سال 50به  82% در سال 20

% رسـيده اسـت. در عـين    10به  86افت داشته است به طوري كه در سال 

هاي برتـر بـوده و در    حال هميشه رشته پزشكي از اولويت اول انتخاب رتبه

اي كـه حتـي در سـال     تمام شرايط برتري خود را حفظ كرده است؛ به گونه

هاي دو رقمي  ي بوده و درصد رتبهكه سال اوج انتخاب رشته دندانپزشك 85

هـاي دو   نفـر از رتبـه   25% رسيده اما باز از لحاظ تعداد 50در اين رشته به 

 نفر رشته دندانپزشكي را انتخاب كرده بودند. 19رقمي، رشته پزشكي و 

رسد كـه عليـرغم تمـام باورهـايي كـه در       به نظر ميگيري:  حث و نتيجهب

به داليلي نظير: سهولت دسـتيابي، كمتـر   مورد اقبال به رشته دندانپزشكي 

التحصيلي، كم بودن  بودن زمان دوره، امكان كسب درآمد بيشتر بعد از فارغ

هاي شب كاري در مقايسه با پزشكي، الزامي نبودن كسب تحصيالت  شيفت

تكميلي و تخصصي در رشته دندانپزشكي براي نيـل بـه موقعيـت مناسـب     

 ،برتر در دانشگاه علـوم پزشـكي شـيراز    هاي اجتماعي، بر شمرده شده، رتبه

دهنـد و جايگـاه    رشته پزشكي را به عنوان اولويت اول انتخاب خود قرار مي

  .اين رشته همچنان محفوظ مانده است
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 ي، پزشكيبرتر، دندانپزشك يها انتخاب رشته، رتبهكلمات كليدي: 
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 يدانشگاه تيمشغول يساز يو غن ايپو يجو آموزش

 انيدانشجو

 3باقر مداح ديسادات س ،2عباس عباس زاده ،*1يعصمت نوح

ي بهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه-2 كرمان يعلوم پزشكدانشگاه  -1

 يستيهزبدانشگاه علوم -3

smnouhi@yahoo.com 

مشغوليت دانشجويان، يك عنصـر  جو حمايتي تعاملي دانشگاهي و مقدمه: 

اساسي موفقيت در فرايند يادگيري است. محيط يادگيري آموزشي نمـودار  

باشد كه تأثير مستقيمي بـر   ادراك دانشجو از جو آموزشي پيرامون خود مي

و  روي رفتــار دانشــجويان، پيشــرفت تحصــيلي آنهــا، رفــاه و آســايش آنهــا

ين مطالعه بـا هـدف  تعيـين    ا .مشغوليت دانشگاهي حين تحصيل آنها دارد

 مشغوليت دانشگاهي در دانشجويان پرستاري انجام شده است.

دانشــجوي  238ايــن پـژوهش يــك مطالعــه توصــيفي اســت.  روش كــار: 

تعـديل شـده سـنجش     سؤال ابـزار  4 0پرستاري با سطوح مختلف آموزشي

پايـايي ابـزار بـا محاسـبه      .تكميل نمودند )  راNSSEمشغوليت دانشگاهي (

هـا بـا    ) در سطح مطلوب تعيين شـد. داده 0R=/ 78ب آلفاي كرونباخ (ضري

و آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قـرار   SPSS16استفاده از 

 گرفت

ميــانگين و انحــراف معيــار نمــره كلــي مشــغوليت دانشــگاهي هــا:  يافتــه

بــود، مولفــه هــاي مشــغوليت  6/96 ± 07/19دانشــجويان مــورد مطالعــه 

)، سـطح چـالش   ACLي شامل سطح يادگيري  فعال و مشاركتي (دانشگاه

 ي)  وهمچنـين تعامـل  دانشـجويان بـا اعضـا     LACدانشگاهي دانشجويان (

و غنـي سـازي تجـارب     SCE)جو حمايتي دانشـكده (  )،SFIهيئت علمي  (

مشغوليت دانشگاهي دانشجويان و  بـا  تـدريس فعـال و     ) باEEEآموزشي (

 معني دار آماري مشاهده شد.يادگيري مشاركتي ارتباط 

جو دانشگاه، كيفيت نسـبتاً پايـدار محـيط آموزشـي     گيري:  بحث و نتيجه

ــل ميــان اســاتيد،  اســت كــه حاصــل تــالش، روابــط و كــنش  هــاي متقاب

دانشجويان، كاركنان و ساير عناصر دانشگاهي بـوده و مشـغوليت و پويـايي    

س يافتـه هـاي   اسـا  مثبت دانشگاهي، حاصل نهايي اين تعامالت اسـت. بـر  

حاصل از مطالعه حاضر مشغوليت دانشگاهي دانشجويان در سـطح متوسـط   

تا نسبتا پاييني قرار داشت و با تدريس فعال و يادگيري مشـاركتي ارتبـاط   

چه بيشتر  درگيرشدن  هر معني دار آماري مشاهده شد. لذا ضمن تأكيد بر

 هـاي  روش ها  ودانشجويان در تعامالت علمي دانشگاهي، كاربرد استراتژي 

تدريس  فعال آموزشي، بويژه رويكردهاي يادگيري مشـاركتي بـراي بهبـود    

 شود. مشغوليت دانشگاهي دانشجويان پرستاري توصيه مي

ـ ، يدانشـگاه  تي، مشغوليجو آموزشكلمات كليدي:  ، يمشـاركت  يريادگي

 اني، دانشجويآموزش پرستار
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براساس  يمداخله ا – يبه روش آموزش كورس رييتغ

 بهبود يو برا ازين

  يديشه منيمحسن ا ،طاهرزاده اليژ ،*ياسالم ديسع

 مشهد يعلوم پزشك دانشگاه

EslamiS@mums.ac.ir 

ـ  توان در طول يك نيمسال تحصـيلي و  آموزش يك درس را ميمقدمه:  ه ب

ند ساعت ارائه داد (روش آموزشي متداول در داروسازي). اي چ هفته صورت

مورد توجه بيشتري قرار گرفته است آموزش يكجا  روش جايگزين كه اخيراَ

و پشت سر هم يك درس در طول يك تا چند هفته است (روش كورسـي).  

شروع درس بعدي  سپسدر روش دوم پس از پايان هر درس امتحان اخذ و 

وضوع و برگزاري تدريجي امتحانات از مزايـاي ايـن   . تمركز بر يك مشود مي

روش براي دانشجو و درگير نشدن استاد بـه يـك درس در طـول نيمسـال     

تحصيلي و بهره وري بيشتر از مزايا برشـمرده شـده و احتمـالي ايـن روش     

براي اساتيد و دانشگاه است. با هدف كاسـتن از مشـكالتي نظيـر اضـطراب     

اجـراي روش كورسـي    با هـدف  اين مطالعهشديد، سطح يادگيري نامناسب 

 .و نظر سنجي از دانشجويان مورد اين روش انجام شد داروسازي رشته در

پـس از طـي مراحـل قـانوني واخـذ مجوزهـاي الزم از شـوراي        روش كار: 

داروسـازي و اسـاتيد    88آموزشي دانشگاه، موضوع بـه دانشـجويان ورودي   

يت همـه اسـاتيد و اكثريـت    ايشان اعالم و سپس رضا 92-93نيمسال اول 

دانشجويان اخذ و دروس اين نيمسال ايشان به شكل كورسي ارائـه گرديـد.   

 تدر مقاطع مختلف باپرسشـنامه و برگـزاري جلسـات هـم انديشـي نظـرا      

 آوري و تحليل گرديد. دانشجويان و اساتيد جمع

مشكالت و مقاومتهايي در مراحل اوليه اجراي روش جديد وجـود  ها:  يافته

ت اما با موفقيت و بدون هيچ مشكل جدي تـا پايـان نيمسـال و بـراي     داش

درصد دانشجويان دخيل در طـرح   54همه دروس اين نيمسال اجرا گرديد. 

روش كورسي را به همين شكل كه اجرا شده بهتر يـا بسـيار بهتـر از روش    

درصد دانشجويان اعتقاد داشتند بـا انجـام    90معمول مي دانستند. بيش از 

ريـزي درسـي نظيـر كـم كـردن تعـداد دروس        صـالحات در برنامـه  برخي ا

 هـاي  روشآزمايشگاهي، آماده شدن جزوه پيش از آغاز كالس و اسـتفاده از  

تعاملي در تدريس اين روش بهتر يـا بسـيار بهتـر اسـت. در طـرف مقابـل       

وقتي درس را يكنفره ارائه مي كردند، ايـن روش را   اكثريت اساتيد خصوصاَ

ي دانستند. تأثيرات اين روش بر نمرات، تعـداد دانشـجويان   خسته كننده م

 ها بررسي شد. مشروطي و تعداد غيبت

نتايج مثبت اين طرح در كنار تجربه موفق آموزش و گيري:  بحث و نتيجه

تغيير و ارزيابي مداوم سيستم آموزشي در جهت بهبود  پرورش در كشور در

هاي كشور، نويدبخش امكـان   و دانشجويان، اساتيد و امكانات خوب دانشگاه

پذيري و موفقيـت ايـن قبيـل تغييـرات در دانشـگاه هااسـت. لـذا اجـراي         

آزمايشي و ارزيابي و در صورت موفقيـت حمايـت همـه جانبـه بـراي رفـع       

جديــد بـراي مقابلــه بــا   هــاي روشمشـكالت و تــداوم اســتفاده از اينگونـه   

 شود. مشكالت فزاينده آموزشي توصيه مي
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 ياجرا قياز طر يو آموزش يتيترب ميمفاه يساز يدرون

دانشكده بهداشت بجنورد در  يفرهنگ يها برنامه

 1391-92 يها سال

 هي، مرضيمينع رهي، نور، معصومه طاهرپيحجاز ي، عل*يلنگر هيمرض دهيس

 باجوانلو يعابد

 دانشكده بهداشت يخراسان شمال يعلوم پزشك

m.langari0584@gmail.com 

هاي فوق برنامه فرهنگي دانشجويان، افزايش  نهادينه كردن فعاليتمقدمه: 

گيـري از   هاي جمعـي، بهـره   دانشجويان در فعاليت سطح مشاركت و رقابت

توان و انرژي جواني دانشـجويان در جهـت تقويـت پيونـدهاي دانشـگاه بـا       

هاي مختلف اجتماعي و اجرايي از اهدافي است كه امـور فرهنگـي در    بخش

هاي  كند. فعاليت گسترش امر فرهنگ سازنده و خالق در دانشگاه دنبال مي

 در ارتقاء سطح علمي و روحي دانشـجويان دارد. حوزه فرهنگي نقش مهمي 

هدف اين مطالعه استفاده از نظرات دانشجويان در راستاي اجـراي بهينـه و   

 .باشد رشد ابعاد فرهنگي مي

باشـد كـه در    مقطعـي مـي  ـ   اين بررسي يك مطالعـه توصـيفي  روش كار: 

ا هـ  ابـزار گـردآوري داده   د.شدر دانشكده بهداشت انجام  92و  91هاي  سال

پرسشنامه محقق ساخته است كه روايي آن بـا اسـتفاده از نظـرات اسـاتيد     

ايـن   ييد و جهت تعيين پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده گرديـد. أدانشكده ت

هـا اجـرا    ات برنامـه تـأثير ارزشيابي  اجرا، سه مرحله نياز سنجي، پژوهش در

 تعيـين گرديـد.   55حجم نمونه با استفاده از فرمول آماري به تعداد  گرديد.

پرسشنامه در بين دانشجويان توزيع و توسـط دانشـجويان تكميـل و جمـع     

 تجزيه تحليل گرديد. SPSS 18افزار آماري  ها با استفاده از نرم داده گرديد.

كـه دسـتيابي بـه هـدف ارتقـاء دانـش و آگـاهي         دادنتايج نشان ها:  يافته

فرهنگـي   اي آموزشـي، هـ  آموزشي دانشجويان با استفاده از برگزاري برنامـه 

% 64% و كمك به تعميق باورهاي ديني و تغيير در ديد و بيـنش آنـان،   60

% دانشجويان، 60دانشجويان و افزايش انگيزه با برگزاري اردوهاي فرهنگي  

% دانشـجويان نيـز   59هاي فرهنگـي   با برگزاري جشن اند. زياد برآورد نموده

% دانشـجويان  49 انـد.  يابي نمودهشادابي زياد ارزش در افزايش نشاط و تأثير

ـ     برگزاري برنامه تأثير ه هاي فرهنگي را در افـزايش تقويـت اراده و اعتمـاد ب

انـد. دسـتيابي بـه هـدف افـزايش در       ورد نمـوده آنفس و خودباوري زياد بر

% دانشـجويان و جهـت رشـد و شـكوفايي     59معرفـت افزايـي دانشـجويان،    

هـاي فرهنگـي    برگزاري برنامـه  % دانشجويان38% و 19استعدادهاي فردي، 

% تقويت روحيه نوآوري و 37جويي و  در تقويت روحيه همگرايي و مشاركت

انـد. در تسـهيل رفتـار     هـا را زيـاد ارزيـابي نمـوده     اين برنامه تأثيرخالقيت، 

آن را زياد برآورد  تأثير% دانشجويان 22تربيتي و اخالقي در دانشجويان نيز 

 اند. نموده

دانشــكده در  هــاي فرهنگــي در اجــراي برنامــهيــري: گ بحــث و نتيجــه

هاي فرهنگـي   سازي مفاهيم تربيتي و آموزشي از طريق اجراي برنامه دروني

 دانشكده بهداشت مؤثر بوده است

 ي فرهنگ يها برنامه ،يتيترب ميمفاه ،يساز يدرونكلمات كليدي: 

 

1248 - 2A 

آن در  گاهيو نقش وجا يمارستانيدفاترتوسعه آموزش ب

 ارتقا آموزش

 يعباس  شهباز ،يواحد ريام ،باطن منوچهر خوش ،*حامد انيليحسن جل

 زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

hasan_jalilianhamed@yahoo.com 

و تجربه موفق دفاتر توسعه آمـوزش در دانشـكده هـا در پيشـرفت     مقدمه: 

نوين آمـوزش، ارزشـيابي    هاي روشهاي آموزشي در حوزه هاي  ارتقاء گروه

فراگيران انتقال مفـاهيم بـه دانشـجويان و اسـتفاده از تجـارب آموزشـي و       

اعضاء هيئت علمي و ارزشيابي آنها بسـيار ارزشـمند بـوده     يهمچنين ارتقا

شـي  ها در توسـعه اهـداف آموز   تعميم وجود اين دفاتر در بيمارستان است.

 باشد. مؤثر مي

 حوزه آموزش توسط اساتيد و با بررسي نارسايي هاي موجود درروش كار: 

جلسـات بحـث متمركـز     آئين نامه هـاي اجرايـي و   مطالعه قوانين موجود و

اسـاس   بر گروهي موارد مذكور در طي سه جلسه مورد كنكاش قرار گرفت.

صـورت جلسـات    نظرات اساتيد در مواردي كه آئين نامه هاي وزارتـي و يـا  

معاونــت آموزشــي  دانشــگاهي نحــوه ي تعامــل بــين مــديريت دانشــكده و

ميتوان در قالب پيشنهاد اين مباحث  ،ها را مشخص نكرده است بيمارستان

 .را ارئه نمود

 (دفتر توسعه آموزش در بيمارستان)EDOHتعريف ها:  يافته

 مجموعــه اي از كارشناســان آموزشــي كــه دوره هــاي آمــوزش پزشــكي را

 گذرانده و با مفاهيم و عرصه هاي آموزش پزشكي آشنا باشند.

EDOH  .از لحاظ سازمان زير نظر معاون آموزش بيمارستان است 

توسط معاون آموزشـي بيمارسـتان و ابـالغ     EDOHمعرفي كارشناسان  -2

 شود.  توسط رئيس بيمارستان صادر مي

 باشد. دانشكده مي EDOبر عهده  EDOHهدايت فني  -3

 ( دفاتر توسعه آموزش بيمارستاني ) EDOHوظايف  شرح

 هاي آموزشي گروهها در عرصه هاي مختلف  ارزشيابي برنامه -1

 آوري اطالعات مربوط به ارزشيابي فراگيران ( دستياران، كـارآموز،  جمع -2

 كارورز) در عرصه هاي مختلف  

 ارائه   و EDOتجزيه و تحليل نحوه ارزشيابي فراگيران با همكاري فني  -3

 آن به معاون آموزشي بيمارستان 

 انجام ارزشيابي كمي فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي باليني  -4

 ها و مقررات آموزش در بخشهاي باليني  پيگيري اجراي برنامه -5
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نوين آموزشي ، ارزشـيابي ، دانـش پژوهـي و     هاي روشارائه مشاوره در  -6

 EDOمـي بـاليني بـا همكـاري     پژوهش در آمـوزش بـه اعضـاي هيـات عل    

 دانشكده   

ــراي شــركت در    -7 ــت علمــي ب ــه اعضــاء هيئ ــورد عالق نيازســنجي در م

 هاي عرصه هاي آموزش پزشكي  كارگاه

 كمك به برگزاري كارگاههاي مركز توسعه آموزش   -8

 هاي توسعه آموزش دانشگاه كمك به اجراي برنامه -9

ات و توسـعه آمـوزش مغـز    همانگونه كه مراكز مطالعگيري:  بحث و نتيجه

دفاتر توسعه آموزش در دانشـكده   ،باشد متفكر دانشگاه در حوزه آموزش مي

هـاي   ها نيز اين نقش را بخوبي ايفا مـي نماينـد . بـه دليـل كثـرت گـروه      

آموزشي دانشكده هاي پزشكي در علوم پايه و باليني بنظر مي رسـد وجـود   

معاونتهـاي آموزشـي   هـا تحـت نظـر     دفاتر توسعه آمـوزش در بيمارسـتان  

 بيمارستان در ارتقاء فرآيندهاي آموزشي مؤثر باشد.

 آموزش ارتقا ،يمارستانيآموزش ب دفتر توسعه آموزش،كلمات كليدي: 
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 يراهبرد :يرشته پرستار يآموزش كولوميتوسعه كور

در  يپرستار يبرنامه آموزش كارشناس يجهت ارتقا

 رانيا

 *طاهره توفيقيان

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

tofighiyan260@gmail.com 

زيـادي از كارشناسـان نظـام سـالمت را پرسـتاران       تعـداد  امـروزه مقدمه: 

توانـد باعـث    لذا پيشرفت علم و عمـل در پرسـتاري مـي    ،تشكيل مي دهند

پرستاري رشته اي مسـتقل و شـاخه    كيفيت خدمات سالمت گردد. يارتقا

وه علوم پزشكي است كه دانش آموختگـان ايـن رشـته بـه عنـوان      اي از گر

 عضوي از تيم سالمتي در عرصه هاي مختلف به ارائه خدمات مـي پردازنـد.  

پيشرفت روزافزون علم و تغيير مداوم نياز هاي بهداشتي  و فرهنگي جوامع  

ايجاب ميكند كه مواد آموزشي مدون اين رشـته، جـامع، پويـا و اسـتاندارد     

بنابراين با توجه به موارد فوق و بررسي مواد آموزشي تدوين شـده در  باشد. 

برخي از دانشگاه هاي معتبـر دنيـا بـازنگري دروس پرسـتاري بـا محتـواي       

جديدتر و جامع تر بر طبق نيازهاي بيماران و جوامع بيش از پيش ضرورت 

لذا مقاله حاضر با هدف تـدوين دروس پرسـتاري بـا     خود را نشان مي دهد.

تواي جديدتر و جامع تر بـر طبـق نيازهـاي بيمـاران و جوامـع تـدوين       مح

 گرديد.

جهت نيل به اين هدف دانشگاه علوم پزشكي سبزوار اين مهم را روش كار: 

شروع نموده و طي مطالعات و بررسي هاي زيـاد و جسـتجوهاي متعـدد در    

زمينه وضعيت گروه پرستاري در دنيا و در كشور و طي جلسـات مسـتمر و   

اومي كه با حضور اعضاي هيأت علمي گروه پرستاري برگـزار گرديـد بـه    مد

 بررسي سرفصل دروس پرستاري پرداخت.

در اين بررسي ها انجام برخي تغييرات و اضافه شدن بعضي مـواد  ها:  يافته

ابتـدا در مـورد وضـعيت اخيـر      آموزشي به سرفصل دروس پيشنهاد گرديد.

 ،ه و اهميت انجـام مـواردي نظيـر   رشته پرستاري بحث و تبادل نظر گرديد

برگـزاري    ،پذيرش دانشجو در رشته پرسـتاري بـه صـورت نيمـه متمركـز     

هـاي ارتبـاطي و    گنجاندن دروسـي ماننـد مهـارت   ، امتحان جامع پرستاري

فيزيـك در   ،اخـالق و قـانون در پرسـتاري    ،جامعه شناسي ،اي ارتباط حرفه

كه  ضروري به نظر رسيد self studyمهارتهاي زندگي و  ،پاتولوژي،پرستاري

بـازنگري و   شرح كامل آن به همراه داليل مستند در مقاله ذكر شده اسـت. 

نياز به انجـام تغييـر بـه تفكيـك دروس پرسـتاري شـامل اصـول و فنـون         

جراحــي، بهداشــت جامعــه، پرســتاري كودكــان، روان  -پرســتاري، داخلــي

ر يك از آنها بـه  پرستاري و دروس اصلي و پايه اين رشته و ارزش واحدي ه

وسيله تيم هاي تخصصي و بـر اسـاس رفرنسـهاي رشـته پرسـتاري نظيـر       

و  Fundamental of nursingو medical-surgical nursingهاي مرجـع   كتاب

هـاي  معتبـر دنيـا نظيـر      با توجه به آرايش و مواد درسي برخي از دانشـگاه 

صالحات مورد نياز پـس  انجام گرديد كه ا استراليا و انگلستان كانادا، آمريكا،

از بحث و بررسي هاي زياد به تصويب رسيد كـه شـرح كامـل آن در اصـل     

 مقاله عنوان شده است.

اميد است با انجام اين مهم، اين رشته دانشگاهي بـه  گيري:  بحث و نتيجه

حد اعالي كيفيـت در جهـت تربيـت نيـروي انسـاني مـاهرتر و توانـاتر در        

 هاي علمي و عملي برسد. جنبه

دروس  ،دروس تئـوري ، بـازنگري ، كوريكولـوم آموزشـي  لمات كليـدي:  ك

 پرستاري ،عملي
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 يرستانيآموزان دب دانش يها دگاهيد يبررس

در انتخاب رشته  زديالملل  نيب سيكننده از پردديبازد

 دانشگاه نيدر ا

 يشمس ماهي، فريدري، محمدرضا حيعيرف ي، رضاعل*خهايمحمد حسن ش

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

mhsheikha@yahoo.com 

هـاي علـوم    با توجه به توسعه و افزايش روزافـزون تعـداد دانشـگاه   مقدمه: 

و هـا خـودگردان بـوده     الملل و با توجه به اينكـه ايـن دانشـگاه    پزشكي بين

بينـي   شـود، پـيش   هاي آن توسـط دانشـجويان پرداخـت مـي     تمامي هزينه

ــي ــده  م ــه در آين ــود ك ــذب   ش ــديدي در ج ــت ش ــدان دور رقاب ــه چن اي ن

هاي باالتر كنكـور كـه در    شدگان با رتبه خصوص پذيرفتهه شدگان ب پذيرفته

بازديد  اند، انجام شود. هاي دولتي پذيرفته نشده هاي پرطرفدار دانشگاه رشته

آموزان دبيرستاني هـر شـهر بـا واحـد آمـوزش علـوم پزشـكي         ي دانشعلم

آمـوزان بـراي    تواند در تبليغ و هدايت ايـن دانـش   الملل همان شهر مي بين

هـا ترغيـب نمايـد. پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـي          انتخاب اين دانشگاه

كننده از پرديس بين الملـل يـزد    آموزان دبيرستاني بازديد هاي دانش ديدگاه

 تخاب رشته در اين واحد بوده است.جهت ان
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ابتــدا از مــديران دبيرســتان بــراي بازديــد يــك روزه گروهــي روش كــار: 

اي بـا   آمد. در روز بازديد ابتدا در جلسه عمل ميه آموزان آنها دعوت ب دانش

آموزان بازديد كننده همراه با معاون  حضور رياست، معاون آموزشي با دانش

سيس ايـن دانشـگاه، روش پـذيرش    أبه هدف از تو دبيران همراه آنها راجع 

دانشجو، شهريه دريافتي، امكانات آموزشـي، رفـاهي، و... توضـيح داده شـد.     

ــا همراهــي نماينــده ســپس دانــش ــين الملــل از  آمــوزان ب اي از پــرديس ب

ها، حيوانخانه، سالن ورزش، نمازخانه و.. بازديد  هاي درس، آزمايشگاه كالس

يافت. يك هفتـه پـس از    رايي ناهار برنامه خاتمه ميكرده و در نهايت با پذي

هاي پرسشنامه طراحـي شـده بـراي دبيـر دبيرسـتان فرسـتاده        بازديد فرم

آمـوزان بازديدكننـده آن را    گرديد كـه كليـه دانـش    شد و درخواست مي مي

افـزار   ها با نـرم  تكميل و به پرديس بين الملل برگردانده شود. در نهايت داده

 ارزيابي گرديد.آماري توصيفي 

% بازديدكنندگان بازديد را خوب ارزيـابي نمـوده و   56در مجموع ها:  يافته

% 3/10% توضــيحات داده شــده را خــوب گــزارش كردنــد. تنهــا      5/38

براي انتخـاب رشـته در پـرديس بـين الملـل       بازديدكنندگان تمايل خود را

ب خـود  گزارش نموده و هزينه باالي شهريه از مهمترين عامـل عـدم انتخـا   

% بازديدكنندگان امكانات و تجهيزات آزمايشـگاهي را  5/61 گزارش نمودند.

خوب گزارش و به عنوان بهترين امتياز پرديس بين الملل گـزارش كردنـد.   

رســاني و راهنمــايي در زمينــه امــور  % بازديدكننــدگان نحــوه اطــالع8/53

 آموزشي و تحقيقاتي در حين بازديد را خوب گزارش كردند.

با توجه به اينكه شهريه پرديس بين الملـل دانشـگاه   گيري:  نتيجهبحث و 

هـاي بـين    علوم پزشكي شهيد صدوقي در مقايسه با شهريه سـاير دانشـگاه  

هـاي بازديـد    رسد كه در برنامه الملل كشور كمترين ميزان است به نظر مي

هاي بين الملل كشـور نيـز    آموزان از ميزان شهريه ساير دانشگاه بعدي دانش

 رساني شود. طالعا

   الملل نيدانش آموز، انتخاب رشته، بكلمات كليدي: 

 

1174 - 2A 

به اهداف  يابيدر دست كنواختي ديروپوش سف ريتاث

 يو فرهنگ يآموزش

 يعلريم ،يصالح ميمر ،يحسن پورفاخر ،يليخل ديمج ،*يقادر بايفر

 ياعتراف اسكوئ

 زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

ghaderimailbox@gmail.com 

قبل از  مراسم روپوش سفيد از آيين هاي آموزشي است كه معموالً مقدمه:

ورود دانشجويان به دوره هاي كارآموزي و كارورزي اجـرا مـي گـردد. ايـن     

با هدف تكريم و ارزش گذاري تعامل بيمار و درمـانگر انجـام    مراسم ها غالباً

و بر حرمت روپوش سفيد كه نشانه اي از تندرستي و اميدواري بر اقـدامات  

درماني است صحه مي گذارد. همدست كـردن روپـوش سـفيد و متناسـب     

ورهاي آموزشـي و فرهنگـي   اونات دانشجويي، مي تواند دستئكردن آن با ش

ين مطالعه، بررسي آثار و فوايد استفاده از روپوش سفيد داشته باشد. هدف ا

 يكنواخت در دستيابي به اهداف آموزشي و فرهنگي است.

هـاي نمـود   توزيع رايگان روپـوش سـفيد يكنواخـت بـا ويژگـي      روش كار:

هـاي  دانشگاهي ناشي از درج آرم دانشگاه، بدن نما نبـودن و اسـتتار لبـاس   

نفـر از دانشـجويان    90ضـخيم بـه    تاًزيرين به دليـل انتخـاب پارچـه نسـب    

دانشكده توانبخشي در بدو ورود به دوره كارآموزي و كارورزي گروه شـاهد  

اين مطالعه را تشكيل مي دهد. اين روپوش طي مراسمي و با قرائت جمعـي  

سوگند نامه و آيين نامه انضباطي و اخالقي بـا حضـور كليـه دانشـجويان و     

رل، دانشجويان مقطع باالتر هستند كـه بـا   اساتيد اجرا مي گردد. گروه كنت

انتخاب خـود روپـوش سـفيد تهيـه كـرده و در محـيط هـاي كـارآموزي و         

كارورزي مورد استفاده قرار مي دهند. پرسشـنامه از پـيش طراحـي شـده،     

گـي اسـت كـه    ندربرگيرنده سؤاالتي در حيطه هاي مختلف آموزشي و فره

ها مـورد مقايسـه قـرار    اسختوسط دانشجويان هر دو گروه تكميل و سپس پ

 مي گيرد.

نتايج اوليـه حـاكي از آن اسـت كـه اسـتفاده از روپـوش سـفيد        يافته ها: 

يكنواخت در مقايسه با روپوش سفيد انتخـابي توسـط دانشـجويان، سـبب     

تسهيل در دستيابي به اهداف آموزشي و فرهنگي از ديدگاه دانشجو، استاد، 

 كادر بخش و بيماران مي شود.

ونات ئبه نظـر مـي رسـد كـه انضـباط و رعايـت شـ        يجه گيري:بحث ونت

دانشگاهي، دانشجويان دوره كارآموزي و كارورزي را در رسيدن بـه اهـداف   

آموزشي ياري مي كند. روپوش سفيد يكي از مصاديق انضباط دانشجويي و 

حرفه اي در محيط هاي كارورزي است كه همدست و يكنواخـت بـودن آن   

ـ مي تواند آثار و فواي طـور خالصـه مـي    ه د زيادي را به دنبال داشته باشد. ب

توان نتيجه گرفت كه استفاده از روپوش سفيد يكنواخت، عامل تشـويقي و  

تسهيلي در دستيابي به اهداف آموزشي و فرهنگي است كه بـه نوبـه خـود    

 باعث رضايت بيماران و افزايش كيفيت خدمات درماني مي گردد.

 ياهداف فرهنگ ،ياهداف آموزش نواخت،كي ديروپوش سفكلمات كليدي: 
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 مارستانيزمان انتظار ارائه خدمات اورژانس در ب يبررس

 1389 در سال رازيش يهيفق ديشه يآموزش

 رضا معرف يعل ،*يزهره قنبر

 رازيشدانشگاه 

zghanbari99@yahoo.com 

هـاي   بيمارستاني وظيفه فراهم نمودن مراقبـت  : بخش فوريت هايمقدمه: 

درماني فوري در همه اوقات شبانه روز و تمام روزهاي سال را براي بيماران 

نيازمند به مداخالت سريع درماني به عهـده دارد. لـذا هـدف از انجـام ايـن      

پژوهش تعيين مـدت زمـان انتظـار بيمـار در بخـش اورژانـس بيمارسـتان        

 باشد. از ميآموزشي شهيد فقيهي شير

 اين پژوهش توصيفي تحليلي در بيمارستان آموزشي شهيد روش كار: 
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فقيهي شيراز انجام گرفت. بـه منظـور زمـان سـنجي گـردش كـار بخـش        

بيمـار تعيـين    180اورژانس در اين بيمارستان، حجم تمونـه اي بـه انـدازه    

آوري اطالعات از فرم زمان سنجي گـردش كـار اورژانـس     گرديد. براي جمع

ستفاده شد. روايي فرم هاي مذكور از طريـق جلسـات متعـدد كارشناسـي     ا

 .بود تاييد شده

: نتايج نشان داد كه ميانگين فاصله زمـاني ورود بيمـار تـا اولـين     ها:  يافته

باشد و ميانگين فاصله زماني ورود بيمـار   دقيقه مي 73/4±5ويزيت پزشك 

ي، جراحـي، زنـان يـا    فوريت داخل هاي بخشبه بخش ترياژ تا ارجاع وي به 

دقيقه است. همچنين ميانگين فاصـله زمـاني ارجـاع     13/48 ±55ترخيص 

متخصـص  بيمار به بخش فوريت هاي داخلي تا اولين ويزيت توسط پزشك 

هـاي   دقيقه، ميانگين فاصله زماني ارجاع بيمار به بخش فوريـت  45/10 9±

دقيقــه  10/39±20جراحــي تــا اولــين ويزيــت توســط پزشــك متخصــص 

باشد. در مورد اقدامات تشخيصي نيز ميـانگين فاصـله زمـاني اعـزام تـا       يم

دقيقه، ميانگين فاصـله زمـاني    91/104 ±33دريافت نتيجه اولين آزمايش 

دقيقـه و ميـانگين فاصـله     50/24±11زام تا دريافت نتيجـه راديولـوژي   اع

 دقيقه بود.  83/11±4زماني اعزام تا دريافت نتيجه نوار قلبي 

نتايج حاكي از آن است كه زمان انتظار ارائه خدمات گيري:  تيجهبحث و ن

باشد، لـذا قـرار دادن    در بخش اورژانس بيمارستان مورد بررسي طوالني مي

ص هر يك از فوريت ها، گسترش فضا و امكانات بخش صرزيدنت هايي مخت

اورژانس و اصالح فرآيندهاي ارائه خدمت به بيمار در ايـن بخـش ضـروري    

 .باشد مي

 زمان انتظار، اورژانس، گردش كاركلمات كليدي: 
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شده از  يبا مدت زمان سپر يشغل يارتباط فرسودگ

دانشگاه علوم  يدر كاروران پزشك يدوره كارورز

 رجنديب يپزشك

 خراشاد ي، محمود صادقدختيب يرحمان دي، ناهيعباس ي، عل*يجاريب تايب

  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

bita.bijari@yahoo.com 

فرسودگي شغلي متشكل از سه بعد خستگي هيجاني مسخ سندرم مقدمه: 

تواند بر برخي از  باشد كه مي شخصيت و كاهش احساس كفايت شخصي مي

بگذارد. ايـن مطالعـه بـا هـدف      تأثيري مشاغل و از جمله دانشجويان پزشك

بررسي ارتباط فرسودگي شغلي با مدت زمان سپري شـده از دوره اينترنـي   

 در كاروران پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند انجام شد.

كليـه دانشـجويان    در ايـن مطالعـه مقطعي(توصـيفي تحليلـي)    روش كار: 

 1390-1391سال  پزشكي دوره كارورزي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در

فـرم مشخصـات دانشـجويان و پرسشـنامه مـازالخ توسـط        شركت كردنـد. 

هـاي   با استفاده از تست SPSS 16افزار  ها با نرم داده دانشجويان تكميل شد.

آماري توصيفي و تست كاي مربع و ضريب همبستگي پيرسون مورد آنـاليز  

 قرار گرفت.

كردنـد ميـانگين سـني     نفـر در ايـن مطالعـه شـركت     92تعـداد  ها:  يافته

نفر از دانشـجويان دختـر بودنـد.     68%) 9/73و ( 74/25±51/1 دانشجويان

 كنندگان فرسودگي شغلي متوسط تا شديد داشتند.  % از شركت38

ميـــانگين مـــدت دوره ســـپري شـــده از ابتـــداي شـــروع كـــارورزي در 

ماه بود. شيوع فرسودگي شغلي متوسـط تـا    67/11±44/6كنندگان  شركت

ماه يا كمتر از دوره كارورزي آنها سـپري شـده    6ر دانشجوياني كه شديد د

ماه از دوره كارورزي آنها گذشته  6% و در دانشجوياني كه بيش از 6/13 بود

 .)p=007/0داري بيشتر بود( طور معنيه % بود كه ب6/45بود 

بيشترين ضريب همبستگي بين مدت زمان سپري شـده از دوره كـارورزي   

 .)r=3/0 و p=007/0يت فرسودگي شغلي مشاهده شد(با بعد مسخ شخص

نتايج مطالعـه نشـان داد فرسـودگي شـغلي در بـين      گيري:  بحث و نتيجه

تـري از دوره كـارورزي آنهـا گذشـته      دانشجويان پزشكي كه مدت طـوالني 

باشد كه نيازمند توجـه بيشـتر مسـئولين مربوطـه جهـت تـدبير        بيشتر مي

رفع عوامل مستعدكننده به فرسودگي  راهكارهاي مناسب جهت تعديل و يا

 باشد شغلي در دانشجويان پزشكي اين دانشگاه مي

 دوره رجنـد، يب ،يپزشـك  انيدانشـجو  ،يشـغل  يفرسـودگ كلمات كليدي: 

 يكارورز
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از نظر  رانيا يعلوم پزشك يها دانشگاه تيوضع يبررس

 يريادگي تيريمد يافزار نرم يها ستميس يريبكارگ

 يكيالكترون

 يرجب پور صنعت ي، عل*يدكيزارع ب ديمج

 رجنديب يپزشك علوم

m.zare@live.co.uk 

هاي مبتني  ويژه فناوريه هاي آموزشي، ب با توسعه تكنولوژي امروزهمقدمه: 

ر هـاي معتبـ   هاي يادگيري الكترونيكـي در دانشـگاه   بر وب، استفاده از روش

سرعت توسعه يافته است. بعضي از عوامل مـورد نيـاز بـراي توسـعه     ه دنيا ب

يادگيري الكترونيكي در هر دانشگاه يا موسسه آموزش عالي شامل امكانـات  

باشد. اين عوامل بـه   سخت افزاري كامپيوتري و نيروي انساني متخصص مي

ها وجود  هاي كه دارند، هم اكنون در كليه دانشگا دليل كاركردهاي چندگانه

هـاي يـادگيري    دارند. اما يكـي از ملزومـات اصـلي كـه بـراي توسـعه روش      

هاي آموزشي مورد نيـاز اسـت، در اختيـار داشـتن و      الكترونيكي در محيط

سيسـتم   "افـزاري مبتنـي بـر وب بـا عنـوان       بكارگيري از يك سيستم نرم

آن،  باشد كه به دليل كاركرد اختصاصي مي "مديريت يادگيري الكترونيكي 

هاي فاقد آن باشند. نظر بـه اهميـت وجـود     ممكن است بسياري از دانشگاه

چنين ساختاري به عنوان سنگ بناي يادگيري الكترونيكي در يك دانشگاه؛ 

هاي علـوم پزشـكي از نظـر دارا     اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت دانشگاه

 .افزاري مورد بررسي قرار گرفت بودن و بكارگيري اين سيستم نرم

روش بررسـي شـامل تمـاس بـا اداره انفورماتيـك و فنـاوري و       روش كار: 

همچنين مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي هر دانشگاه و نيز بررسـي  
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هاي علوم پزشكي به منظور كسب اطالعات در خصـوص دارا   سايت دانشگاه

افـزاري مـديريت يـادگيري     هاي نـرم  بودن و نيز ميزان بكارگيري از سيستم

سسه آموزش عالي ؤدانشگاه يا م 40هاي  رونيكي بود. همچنين به سايتالكت

مريكا و اسـتراليا بـه منظـور داشـتن يـا فقـدان يـك        آدر كانادا، انگلستان، 

 سيستم مديريت يادگيري الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفت.

دانشگاه و يا دانشكده مستقل علوم پزشكي كـه مـورد    48از ميان ها:  يافته

دانشـگاه داراي سيسـتم مـديريت يـادگيري      14رار گرفـت، فقـط   بررسي ق

افـزاري كـد بـاز اسـتفاده      هاي نرم ها از سيستم دانشگاه 9الكترونيكي بودند. 

دانشـگاه و اي تيـوتر در سـه     5كردند. بيشـترين اسـتفاده از مـودل در     مي

هـاي مـديريت يـادگيري     . پـنج دانشـگاه از سيسـتم   كاربرد داشـت دانشگاه 

 40كننـد. از ميـان    هاي داخلي اسـتفاده مـي   ي با طراحي شركتالكترونيك

دانشگاه داراي سيستم مديريت يـادگيري   38دانشگاه خارجي مورد بررسي 

 الكترونيكي بودند.

هـاي   % دانشـگاه 95هاي مـا در مقابـل    % دانشگاه31گيري:  بحث و نتيجه

سـتد.  افزاري يادگيري الكترونيكـي ه  كشورهاي پيشرفته داراي سيستم نرم

هـاي مـا    اين تفاوت فاحش شايد بتواند سطح متفاوت رتبه آموزشي دانشگاه

هاي كشورهاي پيشرفته توضيح دهـد. ايـن تفـاوت     را در مقايسه با دانشگاه

هـا را در خصـوص    بايست مديرت آموزشـي دانشـگاه   چشمگير همچنين مي

ن هاي مديريت يادگيري الكترونيكـي بـه عنـوا    ها به سيستم تجهيز دانشگاه

 كليدي ترين ابزار توسعه يادگيري الكترونيكي استاندارد مصمم نمايد.

علـوم   يهـا  دانشگاه ،يكيالكترون يريادگي تيريمد ستميسكلمات كليدي: 

 يكيالكترون يريادگي ،يپزشك
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و از دست  يرنج، نگران ،يدواريام ت،يادراك محبت، حما

شده  يومدادن در زنان مبتال به سرطان پستان ماستكت

 و زنان سالم

 ي، فرح لطف3ياكبر لي، محمد اسماع2سرافراز مهر دهي، سع1*يريشهرام وز

 1يكاشان

دانشگاه  -2واحد رودهن،  يدانشگاه آزاد اسالم يدانشكده روانشناس -1

 يبهشت ديشه يعلوم پزشكدانشگاه  -3واحد رودهن،  ياد اسالمآز

shahram.vaziri@gmail.com 

عمل جراحي ماستكتومي فرآيندي پيچيده را براي بيمـاران مبـتال   مقدمه: 

تواند تأثير عميقي بـر ادراك فـرد از    كند كه مي به سرطان پستان ايجاد مي

هـاي   ليت او و احسـاس خود، زندگي، خانواده، محيط اجتماعي و سطوح فعا

درگير با اين ادراكات بگذارد. هـدف ايـن پـژوهش مقايسـه ادراك محبـت،      

حمايت، اميدواري، رنج، نگراني و از دست دادن در زنان مبتال بـه سـرطان   

 پستان ماستكتومي شده و زنان سالم بود

بيمـار مبـتال بـه سـرطان پسـتان       26در اين پـژوهش كيفـي،   روش كار: 

كننده بـه بيمارسـتان شـهداء تجـريش بـه شـيوه        راجعهماستكتومي شده م

 گيري در دسترس انتخاب و ادراك نقش مادري، همسري، ارتباط والد نمونه

فرزندي و ارتباط با جنس مخالف آنها با استفاده از آزمون اندريافت موضـوع  

 نمونه از زنان سالم مورد مقايسه قرار گرفت. 26محقق ساخته با 

داستان كوتاه نشان داد كـه ادراك اميـدواري، رنـج،     520تحليل ها:  يافته

 گروه متفاوت بود. نگراني و از دست دادن بين دو

ها نشان داد، ادراك اميـدواري در   تحليل كيفي يافتهگيري:  بحث و نتيجه

هاي زنان مبتال به سرطان پستان معطوف به بهبودي بعد از بيماري  داستان

. ادراك رنـج در زنـان مبـتال بـه     و بازگشت كيفيت مطلـوب زنـدگي اسـت   

تفـاوتي و سـردي مـرد و     سرطان پستان به عدم عالقه زن و مرد به هم، بي

گردد و در بعد شخصي حاصل مريضي و تـرس   عدم رضايت از زندگي بر مي

باشد. ادراك نگراني نسبت به آينده در زنان مبـتال   از تنهايي و مشكالت مي

يماري خود فـرد و تـرس از مـردن،    به سرطان پستان ماستكتومي شده به ب

ترس از بيمار شدن فرزندان، وضعيت ظاهري، آينده بـدون مـادر فرزنـدان،    

هـاي بـدن،    ترس از وخيم شدن بيماري و يا سـرايت آن بـه سـاير قسـمت    

نگراني از آينده ارتباط با همسر و نوعي بالتكليفي و پريشـاني در ايـن بـاره    

ست دادن ما بقي سـالمتي، از دسـت   باشد. ادراك از دست دادن بر از د مي

دادن همسر و از دست دادن مادر از ديدگاه فرزندانشان، بر اثر بيماري و يـا  

باشـد. بـدين سـبب شايسـته اسـت كـه        به علت جدايي از پدر متمركز مي

هـاي روانشـناختي ايـن     متخصصين حوزه سرطان بـا ابعـاد مختلـف ادراك   

ناسـب را بـه عنـوان دانـش و     هاي كـاربردي م  بيماران آشنا شده و آموزش

هاي تئوريك و عملي نوين در جهت افزايش كيفيـت ارايـه خـدمات     وريافن

 هاي نيازمند به دانش پزشكي، فراگيرند. سالمت به گروه

ـ ادراك، محبـت، حما  ،يماسـتكتوم كلمات كليدي:  رنـج،   ،يدواريـ ام ت،ي

 از دست دادن، سرطان پستان ،ينگران
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 يها در قالب كارگاه روش يعمل ياسارائه واحد سم شن

 يقاتيتحق

 مصدق ني، محمد حس*يديرضا جمش ديحم

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك

hrz.jamshidi@gmail.com 

دانشجويان با موضوع تحقيق و مراحل مختلف انجام آن در  آشناييمقدمه: 

هـاي مختلــف   و عملــي دانشـجويان در رشـته   هـاي علمـي   مهـارت  يارتقـا 

دندانپزشكي، داروسازي و دانشجويان كارشناسي  ويژه پزشكي، هدانشگاهي ب

اي برخـوردار اسـت. بـدين منظـور و بـراي آشـنايي        ارشد از اهميـت ويـژه  

دانشجويان با موضوع تحقيق و چگونگي انجام آن يك روش و برنامه مدوني 

 گردد. ارائه مي جهت برگزاري كارگاه روش تحقيق

شناسي عملي  اساس سرفصل دروس سم براي انجام اين طرح برروش كار: 

 10شـود در قالـب    مباحثي كه براي ارائه در يك نيمسال در نظر گرفته مي

شود. برنامه هفتگي و زمانبنـدي كارگـاه بـراي     طرح تحقيقاتي گنجانده مي

گيـرد. در برنامـه    يانجام آزمايشات تنظيم و در اختيار دانشـجويان قـرار مـ   

هـاي   كارگاه روش تحقيق در جدول زمانبندي هفته اول به آشنايي بـا روش 
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تحقيق در علوم زيستي و دارويي و نحوه تكميل فـرم پروپـوزال تحقيقـاتي،    

هاي معتبر علمي  هفته دوم به آشنايي با روشهاي جستجوي منابع در پايگاه

 2هـاي   دانشجويان به گـروه يابد. در هفته سوم  و مقاله نويسي اختصاص مي

تايي تقسيم شده و هر گروه بطور تصادفي يكي از موضـوعات آزمـايش    3تا 

كند. از هفته سوم به بعد همه  عنوان موضوع تحقيقاتي خود انتخاب مي هرا ب

عنـوان   هدانشجويان بر اساس برنامه زمانبندي در آزمايشات شركت كرده و ب

بررسـي  گردد تا ظرف مدت يك ماه  تكليف آزمايشگاهي هر گروه موظف مي

و فرم تكميل شده پروپـوزال  انجام داده موضوع مورد تحقيق خود متون در 

خود را به كارشناس آزمايشگاه تحويل دهـد. پـس از انجـام آزمايشـات هـر      

ها آزمايشات خود را پس از تجزيـه و تحليـل در قالـب     گروه تحقيقاتي يافته

رشـناس مسـول آزمايشـگاه تحويـل دهـد.      پوستر يا مقاله ارائه كرده بـه كا 

هيئت علمـي راهنمـا مـورد     يمقاالت و پوسترها در پايان دوره توسط اعضا

 گردد. % نمره دانشجو منظور مي70گيرد. كه  ارزيابي قرار مي

دهـد كـه ايـن روش برگـزاري كارگـاه       نظرخواهي هـا نشـان مـي   ها:  يافته

مند كردن دانشـجويان  ي در آشنا سازي و عالقمؤثرشناسي روش بسيار  سم

به امر پژوهش بوده و راهكاري مناسب جهـت بهـره منـدي دانشـجويان از     

 باشد. امكانات پژوهشي مي

ي در مـؤثر شناسـي روش   برگـزاري كارگـاه سـم   نتيجـه گيـري:    بحث و

 باشد. مندي دانشجويان در تحقيقات سم شناسي مي عالقه

 قيكارگاه، تحق ،يسم شناسكلمات كليدي: 
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 يريادگي طياز مح يپرستار انيدرك دانشجو يبررس

 DREEM با استفاده از ابزار ينيبال

 طاهره مقدس ،يعاطفه قنبر ،*يمؤمن ميمر

momeni65@gmail.com 

آموزش بـاليني جـزء مهـم برنامـه درسـي دانشـجويان پرسـتاري        مقدمه: 

د. جهت ارتقاي پيامدهاي يـادگيري بـاليني دانشـجويان پرسـتاري،     باش مي

رسـد. هـدف از مطالعـه     بررسي محيط يادگيري باليني ضروري به نظر مـي 

ــاليني   ــادگيري ب ــين درك دانشــجويان پرســتاري از محــيط ي حاضــر، تعي

 .باشد مي

دانشـجوي پرسـتاري دوره    273مطالعه مقطعي حاضر بـر روي  روش كار: 

م شــد. شــركت كننــدگان دانشــجويان پرســتاري مقطــع كارشناســي انجــا

كارشناسي سال اول، دوم، سـوم و چهـارم در دانشـكده پرسـتاري مامـايي      

ــيالن   ــكي گ ــوم پزش ــگاه عل ــت در دانش ــتي رش ــد شــهيد بهش . درك بودن

 DREEM  دانشجويان از محيط يادگيري باليني بـا اسـتفاده از پرسشـنامه   

(Dundee Ready Education Measure)  زيابي شد. امتيازار DREEM   بين

دانشجويان برحسب سال تحصيلي و جنس با استفاده از آزمون آماري مـن  

 مقايسه شد.ويتني يو 

 در دانشـجويان اول، دوم و سـوم در   DREEM ميانگين كل امتيازها:  يافته

 96/26، 17/124± 21/22 مقايسه با سال چهـارم بـاالتر بـود (بـه ترتيـب     

انشجويان دانشجويان سال اول، دوم و سوم نسبت بـه  بنابراين د) ±67/106

سال چهارم رضايت بيشتري از محيط يادگيري باليني داشتند. هيچ تفـاوت  

 جنسي در درك دانشجويان وجود نداشت. 

بيانگر درك مثبـت  در هر دو گروه دانشجويان نتايج گيري:  بحث و نتيجه

و ايجـاد يـك   نسبت به محيط باليني بـود. درك اصـول طراحـي آموزشـي     

محيط آموزشي مناسب به منظور باالترين سطح كيفيـت آموزشـي توسـط    

 .رسد اساتيد ضروري به نظر مي

 DREEM ،يريادگي طيدانشجو، مح ،يآموزش پرستاركلمات كليدي: 
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عوامل  نهيدر زم انيو دانشجو دياسات دگاهيد سهيمقا

 انيدانشجو يليتحص شرفتيبر عدم پ مؤثر

، ، فهيمه مقصودي، اعظم معياري، مهري شمشيري*لرخانيمهدي بيگ

 عهديه غفاري

 علوم پزشكي همداندانشگاه 

dmbiglar@yahoo.com 

ترين مشـكالت   عمدهآگاهي از علل افت تحصيلي به عنوان يكي از مقدمه: 

ريزي و اقدام جهت برطـرف   پيشروي و آفات هر نظام آموزشي، امكان برنامه

سازد. در اين راسـتا كسـب نظـر اسـاتيد بـه عنـوان        نمودن آن را فراهم مي

عنوان مشتريان اصلي و ه مهمترين ركن هر سيستم آموزشي و دانشجويان ب

اي برخوردار اسـت.   ژهدريافت كنندگان خدمات در اين سيستم از اهميت وي

لذا هدف از اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر افـت تحصـيلي از ديـدگاه دو    

 بود.گروه اساتيد و دانشجويان و مقايسه نظرات اين دو گروه 

گيري تصادفي سـاده   اين مطالعه توصيفي مقطعي به روش نمونهروش كار: 

نفـر از   41 سـئوالي روا و پايـا بـر روي    30توسط پرسشنامه محقق ساخته 

هــاي پزشــكي، دندانپزشــكي،  نفــر از دانشــجويان دانشــكده 200اســاتيد و 

دسـت آمـده وارد نـرم افـزار     ه هاي ب پرستاري و بهداشت انجام گرديد. داده

SPSS 11 و با استفاده از آزمون مجذوركا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

يـدگاه دانشـجويان   ها حاصـل از ايـن تحقيـق، از د    اساس يافته برها:  يافته

هاي آموزشـي غيرفعـال، عـدم بكـارگيري      عواملي همچون استفاده از روش

وسايل كمك آموزشي، انگيزه پايين و بـي عالقگـي دانشـجويان بـه رشـته      

بسزايي داشت در حاليكه از ديدگاه اسـاتيد   تأثيرتحصيلي در افت تحصيلي 

ايـن مـوارد    چنداني در افت تحصيلي نداشته و درخصـوص  تأثيراين عوامل 

داري بين نظرات دو گروه حاكم بـود. در زمينـه مـؤثر بـودن      اختالف معني

هاي سنجش و ارزشيابي و مشـكالت   عواملي همچون نامتناسب بودن شيوه

افت تحصيلي ، بين دو گروه اساتيد و دانشجويان توافـق   مالي و اقتصادي بر

 نظر و همگوني وجود داشت.

هـاي   دست آمده مؤيد لـزوم انجـام بررسـي   ها ب يافتهبحث و نتيجه گيري: 

خصوص كشف علل اختالف ديدگاه بين دانشجويان و  تر در تر و دقيق عميق

اساتيد در زمينه عوامل مؤثر بر افت تحصيلي بوده و در مورد عواملي كـه از  

آنهــا در افــت تحصــيلي مــورد توافــق مــي باشــد،  تــأثيرديــدگاه دو گــروه 
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 رسد. مي

علـوم   انيدانشـجو  ،يليتحصـ  شـرفت يپ ،يليافـت تحصـ   كلمات كليـدي: 

 يآموزش پزشك ،يپزشك
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در  يبر مهارت تفكر انتقاد انيآموزش همتا تأثير

 انيدانشجو

 فرد زدانخواهيمحمدرضا ، ييرزاي، كامران م*زحمت كش ايثر

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك

zahmatkeshs2004@yahoo.com 

يكـي از اهـداف مهـم     بـه عنـوان  آمـوزش تفكـر انتقـادي     امـروزه مقدمه: 

هاي آموزشـي مطـرح    هاي آموزشي و تربيتي و نتيجه نهايي سيستم فعاليت

هاي تفكر انتقادي دانشـجويان از جايگـاه    مي باشد و افزايش و بهبود مهارت

يادگيري برخوردار است. ايـن مطالعـه بـا هـدف     -خاصي در فرايند آموزش 

آمـوزش همتايـان بـر مهـارت تفكـر انتقـادي در دانشـجويان         تـأثير تعيين 

 .كارشناسي تغذيه انجام شد

در يك مطالعه نيمـه تجربـي، دانشـجويان دو دوره كارشناسـي     روش كار: 

هـاي   تصـادفي بـه گـروه    به صورتننده درس فيزيولوژي تغذيه تغذيه اخذك

مداخله و كنترل تقسيم شدند. در آغاز ترم مهارت تفكر انتقادي دانشجويان 

هر دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفت. ارائه درس در گروه مداخله بر مبنـاي  

هاي يادگيري همتايان با استفاده از روش تركيبـي بحـث و گفتگـو،     ويژگي

گيري گروهي و سخنراني توسط دانشجويان و در گروه كنتـرل بـه روش   ياد

سنتي سخنراني توسط استاد انجام شـد. پـس از پايـان تـرم مهـارت تفكـر       

 انتقادي دانشجويان هر دو گروه مجددا مـورد ارزشـيابي قـرار گرفـت. ابـزار     

پرسشـنامه اسـتاندارد سـنجش مهـارت تفكـر انتقـادي        ،هـا  گردآوري داده

هــاي توصــيفي و آزمــون  روش بــا اســتفاده از هــا داده ب بــود. كاليفرنيــاي

 ناپارامتريك من ويتني و ويلكاكسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

ها بيانگر افزايش نمره مهارت تفكر انتقادي در گروه مداخلـه   يافتهها:  يافته

) ، اســتنباط P= 038/0هــاي آنــاليز (  نســبت بــه گــروه كنتــرل در حيطــه

)041/0 =P ) ــي ــتدالل قياسـ ــتقرايي P= 043/0) ، اسـ ــتدالل اسـ ) و اسـ

)026/0 =P     بود ليكن در حيطه ارزشيابي تفـاوتي بـين دو گـروه مشـاهده (

هـا قبـل و بعـد از     ). همچنين تجزيه و تحليل آماري يافتـه P=364/0نشد ( 

هاي مورد بررسي( بجز در حيطه  افزايش در نمره كل و حيطه مطالعه بيانگر

اين تفاوت در گـروه كنتـرل    ولي) P >05/0در گروه مداخله بود( ارزشيابي)

 .مشاهده نشد

ها به دست آمده مؤيد اين است كه يـك روش   يافتهبحث و نتيجه گيري: 

دانشـجو در فرآينـد    تدريس پويا و غيرانفعالي و دخالت دادن هر چه بيشتر

يان مهـارت تفكـر انتقـادي دانشـجو     ييادگيري مي تواند در ارتقـا -ياددهي

شـود كـه    باشد، لذا استفاده از راهبـرد آمـوزش مشـاركتي باعـث مـي      مؤثر

توانـد نقـش    دانشجويان با عالقه بيشتر به مباحث مربوطه بپردازند كـه مـي  

و افزايش مهارت تفكر انتقادي آنـان   ي بر ارتقا فرآيند يادگيري دانشجومؤثر

 .ايفا كند

ـ كلمات كليدي:  ـ ، همتايريادگي ، آمـوزش،  ينتقـاد ، تفكـر ا يآموزشـ  اني

 دانشجو
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عدالت  يدر راستا يآموزش نينو يها ارائه روش

 يآموزش

 محمدرضا ناظر

 لرستان يدانشگاه علوم پزشك

dr_nazer1@yahoo.com 

كشور ما عدالت آموزشي در سطوح مختلف دانشگاهي، سازماني  درمقدمه: 

علت گسـترده بـودن نهادهـاي آمـوزش     اي تعريف مي گردد كه به  و منطقه

هاي آموزشـي   دهنده و اعمال سليقه هاي فردي و سازماني؛ نياز است روش

 ساختارمند، قابل ارزيابي و اعتبار بخشي اجرا گردد.

ــار:  ــال   روش ك ــه از س ــن مطالع ــت  1389در اي  Log bookاز  91لغاي

خالصه و  به نحوي كه هر دانشجو به طور شدساختارمند و هدفدار استفاده 

بيمـار را   در چارچوب ساختار مشخص كليه اقدامات انجام شده يا مورد نياز

نمـود و   در مورد بيماري مذكور ثبـت مـي   همراه با نظر مراجع علمي معتبر

 مي دادند. بازخورداساتيد روزانه به دانشجويان 

دانشجو مشاركت فعال داشته به نحـوي كـه    120در اين مطالعه يافته ها: 

درصد مقاطع كار روي اقـدام   85صد دانشجويان مقطع كارآموزي و صد در 

ميـانگين امتيـازات در كـارآموزان     ساختاردار نمودند. Log bookبه تكميل 

 نسبت به كارورزان باالتر بود.

ساختارمند و هدفدار با توجه  Loog bookاستفاده از بحث و نتيجه گيري: 

ي مالحظـات دانشـجو و   به وجود ساختاري مشخص، همه گيـر، ثبـت كتبـ   

تواند در ارزيابي دانشجو و هم اساتيد و  ارزيابي استاد و وجود فيدبك هم مي

تواند در عدالت آموزشـي در   لذا مي ،موسسه مربوطه نقش فعال داشته باشد

در سـطح كشـوري    ،صورت اسـتاندارد كـردن   در ابتداء در سطح مؤسسه و

 برقرار گردد.

 عدالت آموزشي �ارمندساخت �Loog bookكلمات كليدي: 
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از اساتيد باليني دانشگاه  يپزشك انيدانشجو يابيارزش

-بوشهر بر اساس مدل شناختي استاد يعلوم پزشك

 شاگردي

 شهرام جاللپور ،زحمت كش ايثر ،*ييرزايكامران م

 بوشهر يشكدانشگاه علوم پز

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

آموزش پزشكي بر بالين بيمار همواره بر اساس مدل سنتي اسـتاد  مقدمه: 

شاگردي آموزش داده شده است. در اين روش دانشـجويان عملكـرد اسـتاد    
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 دهنـد.  خود را به عنوان الگو، در فعاليت باليني خود مورد مشاهده قرار مـي 

 اگردي بـر دخالـت مسـتقيم دانشـجو و    در مدل آموزش بـاليني اسـتاد شـ   

شناخت بر اساس دخالت دانشجو و انجام فعاليت در محـيط بـاليني تاكيـد    

شده است. اين مطالعه به ارزشيابي دانشـجويان پزشـكي از اسـاتيد بـاليني     

شـاگردي در دانشـگاه علـوم پزشـكي      -خود بر اساس مدل شناختي اسـتاد 

 .پردازد بوشهر مي

، شـش مـدل   1392تحليلي در سال  –ه توصيفي مطالع در اينروش كار: 

بـودن، مربـي بـودن،     در هدايت دانشـجويان شـامل الگـو   يك استاد باليني 

چهارچوب بندي، بيان و اكتشاف توسط كليه دانشـجويان سـال    بازانديشي،

 .آخر پزشكي با استفاده از پرسشنامه روا مورد ارزيابي قرار گرفت

هاي اساتيد بـاليني در آمـوزش    ، نقش براساس نظرات دانشجويانها:  يافته

هاي باليني پزشكي به ترتيـب اولويـت عبـارت بودنـد از الگـو بـودن ،        دوره

چهارچوب بندي ، مربي بودن ، باز انديشي ، بيان و اكتشـاف . بـين رشـته    

نقش آموزشي او رابطه معني داري مشاهده شد ليكن اين  تخصصي استاد و

 دار نبود. تبه علمي استاد و نقش وي معنيرابطه بين جنسيت، سابقه كار، ر

هاي باليني، مسـتلزم كسـب تجربـه     يادگيري قابليتگيري:  بحث و نتيجه

مشاركت، انجام  ها با مشاهده كردن، باليني از سوي دانشجو و تمرين مهارت

تحـت نظـارت مربـي     هاي باليني، استنتاج و اداره بيمـاران،  مستقل فعاليت

موزش موثرتر و بهتـر همـواره   آفعال اساتيد جهت هاي  است. تاكيد بر نقش

 .نان مد نظر باشدآبايستي در ارزشيابي عملكرد اساتيد و بازخورد به  مي

 ارزشيابي، اساتيد باليني، دانشجو ،مدل استاد شاگرديكلمات كليدي: 
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به كودكان در مورد  يآموزش عموم يفيتوسعه ك

 شعر نوشابه در قالب يدوغ به جا دنينوش

 يشعور رضاي، علانيمحمد دي، مجيبيطب مي، مرراموز نبي، ز*يباقر نهيسك

 طهران ياحمر ي، هديدگليب

 قم يعلوم پزشكدانشگاه 

Bagheris47@yahoo.com 

هدف كلي ارائه نوآوري و توسعه كيفي درآمـوزش عمـومي جامعـه     مقدمه:

خطـر(دوغ) بـه جـاي نوشـابه در      بي يدنيبه خصوص كودكان در مورد نوش

 -باشد. كتـاب بـه صـورت مصـور رنگـي بـا دو زبـان فارسـي         قالب شعر مي

چاپ گرديد. كتاب در فضاي فيزيكي ساختمان  1390انگليسي در زمستان 

اونت بهداشتي، دهكده سالمتي و معاونت غذا و داروي قم، نمايشگاه بين مع

المللي در قسـمت رسـانه هـاي ديجيتـال در عرصـه سـالمت و نمايشـگاه        

 42بهداشت روان در تهران در معرض ديد عمـوم قـرار گرفـت. ارسـال بـه      

استان همراه با كتاب هاي ديگر،توزيع بين كارشناسـان بهداشـت مـدارس،    

 ان جهاني بهداشت در تهران و موارد ديگر مي باشد.دفتر سازم

با توزيع پرسشنامه نتيجه گرفتيم دريافت كنندگان به خصـوص  روش كار: 

اند  خطر استقبال نموده و از دانش آموزان خواسته معلمين از شعر نوشابه بي

تا آنرا حفظ و به عنوان يك تكليف آموزشي تلقي كنند.از آن جا كه نگـرش  

اشتي درماني به عوامل متعدد آموزشـي اجتمـاعي و اقتصـادي    آموزشي بهد

نظير امكانات رفاهي اوليه، خـدمات بهداشـتي درمـاني و آگـاهي كـافي در      

 زمينه بهداشت فردي وابسته است.

خوشبختانه بازتاب آموزشي اين شيوه آموزش بسيار خـوب بـوده   يافته ها: 

مراكـز مختلـف    و درخواست است .توزيع درسطح استان قم، درسطح كشور

ايـن شـيوه آمـوزش     كشوري نشانه باال بودن سطح اثر پذيري آن مي باشد.

بسيار پويا و مستمر بوده و اينك از اين شيوه آموزشي در مراكـز بهداشـتي   

درماني و مدارس سطح استان قم و برخي از مدارس سراسر ايـران اسـتفاده   

 ميشود.

ا هدف نهادينـه شـدن   توسعه كيفي آموزش جامعه بنتيجه گيري:  بحث و

رفتار تغذيه سالم، يكي از افتخارات جمهوري اسالمي ايران مي باشـد؛ اگـر   

چه تاكنون اقدام هاي انجام شده در راستاي آموزش سالمت تاثير به سزايي 

هاي علمي و موثر تمـام اجـزاي    داشته است، با اين وجود و با توجه به جنبه

نمايد. به نظر مي رسـد   يزي طلب مير نظام سالمت تفكر نويني را در برنامه

با اتخاذ نهادينه كردن رفتار تغذيه مي توان انتظار داشت كه دريافت آگاهي 

و دانش به عنوان كليد عدالت آموزشي در درازمـدت موجـب پايـدار شـدن     

رفتارهاي صحيح و اصالح الگوي تغذيه سالم در كودكان و بالطبع در جامعه 

آينده سازان اين كشورهستند نوشيدن نوشابه  مي گردد. بايد به كودكان كه

بي خطر را بياموزيم. پسخوراندهاي داده شـده همگـي حـاكي از اسـتقبال     

مردم مي باشد .حتي گزارشاتي در استان قم از حفظ شعر نوشابه بي خطـر  

-بوده است. با توجه به ضرورت آشنايي كودكان عزيز بـا مسـائل بهداشـتي   

كودكـان، تهيـه و توليـد ايـن نـوع كتـاب هـا         غذايي و اصالح برنامه غذايي

احساس مي شود. ما اين روش آموزشي را براي طبقـات مختلـف جامعـه و    

ديگر گروه هاي سني مفيد ارزيابي كرديم . به خدمت گرفتن تمـام تـوان و   

هاي موجود در بخش هاي مختلف توسعه و تـرويج مشـاركت فعـال     ظرفيت

ي و ارتقـاء سـالمت، نقـش تعيـين     هاي آموزشـي بهداشـت    جامعه در برنامه

نمايد، تا آنجا كه بسياري از صـاحب نظـران، سـالمت را     اي را ايفا مي كننده

اي براي بيان درجه توسـعه   وابسته به توسعه دانسته و آن را به عنوان مولفه

 برند. يافتگي جوامع به كار مي

 خطر، دوغ، شعر ينوشابه، بكلمات كليدي: 
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 ييپاسخگواساتيد و دانشجويان از بررسي تجربه 

 با يك مطالعه كيفي:  ياجتماع

 انيرحمان دهيسع ،يمعصومه صناع ،*نژاد يمصل يليل

 جهرم

saedParsa2012@gmail.com 

ه آينـده  پذيري اجتماعي موضوع اساسي در شكل دادن ب :مسئوليتمقدمه: 

بهداشت و درمان در پاسـخ بـه نيازهـاي جامعـه      ،آموزش پزشكي، پژوهش

هـاي بهداشـتي و    آينده است. اين موضوع با ارتقاي ارائه دهندگان مراقبـت 

آماده سازي پزشكان آينده براي پاسخگويي به جامعه در حال تغيير مرتبط 
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و پيوسـتگي   است و با ايجاد و ترويج الگوهاي نوآورانه  عملي باعـث اتصـال  

گردد. اين مطالعه يك تحقيق پديدار شناسـي   جامعه نيازهاي و دانشگاه مي

است كه با هدف بررسي تجربه اساتيد و دانشجويان از پاسخگويي اجتماعي 

 و معيارهاي آن مورد بررسي قرار گرفته است.

 ديـدار شناسـي) اسـت كـه از    پاين مطالعه يك تحقيقي كيفي (روش كار: 

دانشجويان و اساتيد  ازگروه متمركز  5 ازه فردي و كار بر مصاحب 23 طريق

گيري بـه صـورت    دانشگاه علوم پزشكي جهرم انجام شده است. روش نمونه

بــا هــدف كســب  اطالعــات از  triangulationمبتنــي بــر هــدف و بــا روش 

هـاي   ها و مقاطع مختلف دانشجويي و اساتيد گـروه  هاي مختلف (گروه گروه

كاري متفاوت با حداكثرتنوع انجام گرديد و تا رسيدن بـه   با سوابق )مختلف

ها از روش تحليـل محتـوايي اسـتفاده     اشباع ادامه يافت. جهت تحليل داده

شناسايي كـدهاي   -كدگذاري –و پس از شناسايي واحدهاي معنايي  گرديد

 شناسايي زير تم ها و تم هاي اصلي ادامه يافت. –مشابه 

كد اصلي شناسايي شد كه  4 ،مدهآكد به دست  86در مجموع از ها:  يافته

خود  -4 و رل مدل-3خود تنظيمي اخالقي  -2 مسئوليت پذيري -1 شامل

هـاي ديگـري    از زيـرتم  خـود  ،هـا  شد. هر يك از اين تم راهبري را شامل مي

 شدند. ميتشكيل 

به عنوان نياز امـروز و   ،با توجه به اهميت پاسخگوييگيري:  بحث و نتيجه

رسد كه فاكتورهـاي فـردي و شخصـيتي در     رداي كشور به نظر ميجامعه ف

كنار محيط اجتماعي ما در شكل گيري اين موضـوع مهـم دخالـت داشـته     

اي با ارائه الگوهاي عملي به عنـوان   هاي مناسب حرفه باشد لذا ارائه آموزش

 تواند در رشد و ارتقاي آن مؤثر باشد. بعد پنهان محيط مي

 ،دياسات ي،گر يا حرفه ي،في، مطالعه كياجتماع ييپاسخگوكلمات كليدي: 

 انيدانشجو
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در  ياي پزشك عوامل مرتبط با تعهد حرفه يبررس

رفتار  ياز تئور ي: كاربرديسال آخر پزشك انيدانشجو

 شده يزيبرنامه ر

 هايائيمعصومه ض ،*آقا يپاكپور حاج ريام

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

pakpour_amir@yahoo.com 

، كاـــــكي آمريــانجمن ارزيابي كيفيت برنامه هاي دستياري پزشمقدمه: 

هاي عمومي براي دستياران عنوان كرده و  را يكي از توانمنديگري  اي حرفه

 پاسخگويي ،شرافت ،دلسوزي ،رود احترام بر اساس آن از دستياران توقع مي

پذيري در قبال بيمار و حرفـه پزشـكي و    مسئوليت ،به نياز بيماران و جامعه

هاي علمي و مهارتي را در رفتار خود نشـان دهنـد.    تعهد به ارتقاء توانمندي

هاي آموزشي مبتني بر رويكردهاي نظريه محور هستند كه  موثرترين برنامه

ي تغيير رفتار، كارآيي ها از الگوهاي تغيير رفتار ريشه گرفته اند. از بين مدل

 .ريزي شده در مطالعات مختلف به اثبـات رسـيده اسـت    تئوري رفتار برنامه

 ي در ــــاي پزشك مطالعه حاضر تعيين عوامل موثر بر تعهدات حرفههدف 

 ريزي شده بود. دانشجويان سال آخر پزشكي با استفاده از تئوري رفتار برنامه

دانشجو سال آخر پزشكي  231عي، در اين مطالعه توصيفي مقطروش كار: 

اي از دو شهر قـزوين و   گيري خوشه به طور تصادفي و بر اساس روش نمونه

ها با استفاده از پرسشنامه محقـق   انتخاب شدند. داده 1392تهران در سال 

 7سـوال)، نگـرش (   5هي (سوال)، آگا 4ساخته شامل سؤاالت دموگرافيك (

سـوال)،   5كنترل رفتـاري درك شـده (  سوال)،  3هاي انتزاعي ( سوال)، نرم

ها وارد نرم افزار  شد. نهايتاً دادهآوري  جمعسوال) و رفتار (يك سوال)  3قصد (

18 SPSS  هاي آماري پيرسون و رگرسيون تجزيه و تحليل شد. آزمونبا و 

بود.  34/22 ± 99/8ميانگين سني دانشجويان حاضر در مطالعه ها:  يافته

ها، همبستگي متوسط و مثبت  گي بين سازهمرور سطحي ضرايب همبست

نگرش، نرم انتزاعي، كنترل بين متغيرها را نشان داد. متغيرهاي آگاهي 

اي  رفتاري درك شده و قصد پيش بيني كننده هاي اصلي تعهدات حرفه

درصد  61ريزي شده تقريباً  هاي تئوري رفتار برنامه پزشكي بودند. سازه

 پزشكي را پيش بيني كردند. واريانس رفتار تعهدات حرفه اي

نتايج نشان داد كه تعهدات حرفه اي پزشكي عمدتاً بحث و نتيجه گيري: 

رغم اهميت  يبيني شد. عل توسط كنترل رفتاري متصور، سپس نگرش پيش

طور جامع در زمان طراحي مداخالت ه دو سازه مذكور، همه عوامل بايد ب

به آموزش پزشكي در مراكز اي پزشكي  به منظور اضافه كردن تعهدات حرفه

 آموزش پزشكي در نظر گرفته شوند.

ـ ر رفتـار برنامـه   يتئـور  ،ياي پزشك تعهد حرفهكلمات كليدي:  شـده،   يزي

 يپزشكعلوم  انيدانشجو
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 يدانشگاه علوم پزشك يپزشك انيدانشجو دگاهيد

اهداف و ضرورت برنامه  م،يلرستان در خصوص مفاه

 پاسخگو يپزشك يآموزش

 يقياحسان تصد ،دياحسان مر ،حامد نورپور ،*يطره  عنبرخا

 لرستان يعلوم پزشك دانشگاه

dr.anbari@gmail.com 

ي مبتني بر جامعه موجب آگاهي از نيازهـاي بيمـاران و   ها آموزشمقدمه: 

كز آموزش پزشـكي بايـد از رويكـرد    ارتقاء عملكرد حرفه پزشكي بوده و تمر

 .بيمار محور به سمت رويكرد جامعه محور تغيير يابد

نفـر از دانشـجويان پزشـكي     57در اين مطالعه مقطعي ديـدگاه  روش كار: 

مقطع كار آموزي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در خصوص مفاهيم، اهداف 

 پرسشنامه خودو ضرورت برگزاري برنامه پزشكي پاسخگو با استفاده از يك 

 3ساخته مورد بررسي قرار گرفت روايي پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نظـرات     

كارشناس آموزش پزشكي و پايايي آن با روش  آزمـون بـاز آزمـون( آلفـاي     

 د.) تعيين ش76/0كرونباخ

% با مفهوم آموزش پزشكي پاسخگو آشـنا  5/37از كل دانشجويان ها:  يافته

% 2/40از ديـدگاه   را ضـروري مـي دانسـتند   % آنهـا ارائـه آن   1/41و  بودند

% 4/40 ،زيادي تخصصي و فوق تخصصـي بـود   ها تا حد دانشجويان آموزش
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زيـادي موجـب    آموزش پزشكي پاسخگو تـا حـد  اعتقاد داشتند دانشجويان 

% آموزش فعلـي  5/56 وشود  ميتربيت نيروي انساني متناسب با نياز جامعه 

ند از ديـدگاه اكثريـت دانشـجويان    دانسـت  را تا حد زيادي جامعه محور مـي 

هـا در حـد    آموزش پزشكي پاسخگو مهارت آنها را در امر غربالگري بيمـاري 

% كـارآموزان برنامـه   2/49همچنـين از ديـدگاه    متوسط افـزايش داده بـود.  

مذكور مهارت آنها را در ارزيابي جامعه و اولويت بندي مشكالت سالمت تـا  

%) تأثير برنامه پزشكي 4/45ت كارآموزان(اكثري. حد زيادي افزايش داده بود

هاي اولويت دار جامعه متوسـط   پاسخگو را در ارتقاء شناخت آنها از بيماري

حـد زيـادي    % آنها معتقد بودند كه ايـن برنامـه تـا   5/65اما  ارزيابي نمودند

اكثريـت   مهارت مشاوره و ارتباط بـا بيمـار را در آنهـا افـزايش داده اسـت.     

ــام    %)45( دانشــجويان ــراي انج ــا ب ــارت آنه ــاء مه ــه را در ارتق ــأثير برنام ت

%) تـأثير  8/48( هاي كاربردي در سطح جامعه را كـم دانسـتنه امـا    پژوهش

ــاد   ــه بيمــاران را زي اجــراي برنامــه در ارتقــاء كيفيــت خــدمات ســرپايي ب

 .دانستند مي

توانـد منجـر بـه     مـي  اجراي برنامه پزشكي پاسـخگو گيري:  بحث و نتيجه

ن كارآمد بـا توانـايي كسـب دانـش و رويـارويي بـا مشـكالت        تربيت پزشكا

ارتقاء سطح سالمت  بررسيپيچيده نظام سالمت شده و در نهايت زمينه را 

 .جامعه فراهم آورد

 آموزش جامعه محور ، كارآموزان پزشكي،پاسخگو يپزشككلمات كليدي: 
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از ارائه  زنان باردار تيعوامل مؤثر بر رضا يبررس

 زدي يدرمان يارائه شده در مراكز بهداشت ييماما خدمات

 يدهقان يعل ،شهناز مجاهد ،*يدافع  ميمر

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

maryam_dafei@yahoo.com 

 صحيح مراقبت هاي دوران بارداري متضمن سـالمت مـادر و   انجاممقدمه: 

كنندگان مراقبت از  عات نشان ميدهد  كه رضايت دريافتكودك است. مطال

هايي از خدمات  هاي مهم ارزيابي كيفيت خدمات است. يافتن جنبه شاخص

هـا مـؤثرترين راه افـزايش     شود و سعي در رفـع آن  كه موجب نارضايتي مي

كيفيت ارائه خدمات است، همچنين رضايت از كيفيت خدمات و رضايت از 

هـا   ها، موجب افزايش اسـتفاده از مراقبـت   فت مراقبتهاي محل دريا ويژگي

شده و در نهايت موجـب ارتقـا خـدمات دوران بـارداري و بهبـود سـرانجامِ       

شود اين مطالعه با هدف تعيـين ارتبـاط بـين رضـايت زنـان از       بارداري مي

هاي دريافت شده دوران بارداري و مشخصـات خـدمات ارائـه شـده      مراقبت

كننـده بـه مراكـز بهداشـتي و درمـاني       دار مراجعـه توسط ماما در زنان بـار 

 دانشگاه علوم پزشكي يزد انجام شده است.

ــار:  ــداد  روش ك ــي تع ــه مقطع ــن مطالع ــاردار   280در اي ــان ب ــر از زن نف

درماني با روش تصادفي منظم به عنوان  -مركز بهداشتي 3كننده به  مراجعه

اي شـامل سـؤاالتي    نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه

هـا و رضــايت از   در خصـوص مشخصـات فـردي، ميـزان دريافـت مراقبـت      

ها با استفاده  هاي عاطفي، اطالعاتي و دسترسي به خدمات بود. داده مراقبت

 از آمار توصيفي و تحليلي آناليز گرديد.

% از زنان از دريافت خـدمات بـارداري در   6/68يافته ها نشان داد ها:  يافته

% در سطح خوب رضايت داشـتند. همچنـين يافتـه هـا     7/29و  سطح عالي

مشخصات خدمات دوران  نشان داد بين ميزان رضايت كلي زنان و بعضي از

بــارداري ارائــه شــده از جملــه نحــوه ارتبــاط ارائــه دهنــدگان بــا مــددجو، 

هاي دريافت شده، عالقه ماما به ارائه خدمت و سهولت دسترسي بـه   آموزش

 داري وجود دارد. يخدمات ارتباط معن

به طور كلي نتايج بيانگر اين بود كه درصد بـااليي از  گيري:  بحث و نتيجه

زنان از مراقبت هاي دوران بارداري ارايه شده توسط ماما رضايت دارند لـذا  

با توجه به نتايج تحقيق پيشنهادات ذيل جهت ارتقا ارائه خدمات و افـزايش  

تأمين نيروي انساني كافي (مامـا) در   گردد: ت مندي مراجعين ارائه مييرضا

هاي آمـوزش مـداوم، تجهيـز مراكـز      مراكز بهداشتي درماني، برگزاري دوره

يـك مركـز كـه     ريزي جهت حضور ثابت پرسنل مامايي در برنامه ناتال و پره

 هاي دوران بارداري خواهد شد. موجب استفاده بهتر و بيشتر از مراقبت

 ماما ،يراقبت باردارمادران، م تيرضاكلمات كليدي: 
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 يمراكز بهداشت لديدر ف پيبر پرسپتورش يآموزش مبتن

 انيدر عرصه دانشجو يدرس كارآموز يدرمان

 طيبهداشت مح يمهندس يكارشناس

 ليرنجبر وك وشيدار ،انيآزاده عازم ،پور يروان ميمر ،*پور يمعصومه روان

 ييباغمال يمسعود محمد ،يديقا نيحس ،دوبرادران نايس ،يآباد

 بوشهر يپزشك علومدانشگاه 

m.ravanipour@bpums.ac.ir 

آورند  هاي آموزش تئوري اطالعاتي بدست مي السدانشجويان در كمقدمه: 

اما ضروري است توانمندي الزم را در محيط واقعـي و بصـورت عملـي نيـز     

هـاي داخـل و خـارج     كسب نمايند. مدل پرسپتورشيپ در برخي دانشـكده 

هاي باليني مورد استفاده قرار گرفته اسـت. در ايـن    ازكشور بيشتر در رشته

شود و يك عضو هيأت  به يك مربي سپرده ميمدل، هر دانشجوي سال آخر 

علمي دانشكده در نقش رابط پر كردن شكاف بـين تئـوري و عملـي را بـر     

ــر      ــي ب ــوزش مبتن ــدل آم ــابي م ــق ارزي ــن تحقي ــدف از اي ــده دارد. ه عه

ــراي درس كــارآموزي در عرصــه دانشــجويان ســال آخــر   پرسپتورشــيپ ب

 باشد. مي 89كارشناسي پيوسته بهداشت محيط ورودي 

باشـد. تعـداد    اين تحقيـق يـك مطالعـه توصـيفي تحليلـي مـي      وش كار: ر

مربـي مركـز بهداشـتي     6گـروه و   6نفـر در   25دانشجويان مـورد مطالعـه   

درماني شهر بوشهر بودند. سپس مربيان با توجه بـه معيارهـاي مـورد نظـر     

انتخاب و فرآيند آموزش بر اساس مدل پرسپتورشيپ انجام شـد. ارزشـيابي   

هـا جهـت    آوري داده روش تكويني و نهايي صورت گرفت. جمـع مدل به دو 

ارزشيابي تكويني با كمك چك ليست و نيز مشاهده در طـول تـرم توسـط    

استاد راهنماي درس و ارزشيابي نهايي نيز با محاسبه ميانگين نمره حاصل 
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از ارزشيابي علمي كه بصورت آزمون كتبي پايان ترم بود و همچنـين نمـره   

ها كه توسط مربيـان مراكـز و    در بخش ارزشيابي الگ بوك نهايي درج شده

در پايان آخرين روز كارورزي دانشجو توسط مربي هر مركـز درج مـي شـد    

محاسبه گرديد. بخش دوم ارزشيابي نهايي با حضـور دانشـجويان و اجـراي    

با حضور دو نفـر از مربيـان و در محـيط     Simulationو  Case analysisمتد 

نمـرات و نتـايج حاصـل از     رمـاني صـورت گرفـت. نهايتـاً    مركز بهداشتي د

 هاي مختلف ارزشيابي مورد آناليز آماري قرار گرفت. بخش

هــاي علمــي توانــايي  بــيش از نيمــي از دانشــجويان در زمينــههــا:  يافتــه

اي را داشتند و آناليز  پاسخگويي به سؤاالت مطرح شده بصورت چهار گزينه

% از دانشـجويان  16نشـان داد   Simulationو  Case analysisنتايج آزمـون  

% 4% اطالعـات متوسـط و   20% اطالعـات خـوب،   60داراي اطالعات عالي، 

% دانشـجويان داراي رضـايتمندي در   13اطالعات ضعيف هستند. همچنين 

% متوسط از وضعيت دوره كـارآموزي خـود   7/8% خوب ، 5/56سطح عالي، 

% دانشـجويان) نظـري   8/21در طول ترم تحصـيلي پـائيز بودنـد و مـابقي (    

 نداشتند.

باال بودن درصد رضايتمندي و ميانگين باالي نمـرات  گيري: بحث و نتيجه

دهد برگزاري اين دوره  كسب شده در بخش آزمون عملي و تئوري نشان مي

تواند در انتقال دانش به دانشجويان بهداشت محيط  با استفاده از مربيان مي

 مناسب باشد.

 يكارآموز پ،يپرسپتورش ط،يش، بهداشت محآموزكلمات كليدي: 

 

911 - 2A 

ديدگاه پرسنل پرستاري و مامايي نسبت به كاربرد 

 در بالين يدروس تخصص

 يمي، طاهره سليانيرينص جهي، خداني، محسن عباس*شهناز مجاهد

 يصدوق ديشه يپزشك علومگاه دانش

sh_mojahed@yahoo.com 

هاي علوم پزشكي اسـت. هـر    آموزش يكي از وظايف اصلي دانشگاهمقدمه: 

 .گيـرد  روز در عرصه خدمات بهداشتي و باليني تغييرات وسيعي صورت مـي 

پذيري الزم را جهت مقابله با ايـن   لذا برنامه درسي در هر حرفه بايد انعطاف

سـازد تـا    باشد. آموزش باليني فرصتي براي دانشجو فراهم مـي تغييرات دارا 

نچـه  آفاصـله   .دانش نظري خود را به مهارت در مراقبت از بيمار تبديل كند

 ،گردد شود و خدماتي كه در بالين ارائه مي موزش داده ميآدر كالس درس 

خـورد از   به عنوان يك مشكل اساسي در پرستاري و مامائي بـه چشـم مـي   

هاي ما به طور شفاهي توسط بسـياري   ه اين معضل در بيمارستانآنجايي ك

بـا هـدف بررسـي نظـرات پرسـنل      اين مطالعه لذا . گردد از پرسنل بيان مي

پرسـتاري و مامـايي در رابطــه بـا ميـزان كــاربرد بـاليني دروس تخصصــي      

 گرديد.هاي پرستاري و مامايي انجام  رشته

روي كليـه پرسـنل مامـايي و    مقطعي بر  -اين مطالعه توصيفي روش كار: 

 5مـاه تـا    6هاي دولتي شهر يزد با سابقه كار  پرستاري شاغل دربيمارستان

پرسشنامه بود كـه شـامل دو بخـش     ،ها ابزار گردآوري داده سال انجام شد.

اطالعات دموگرافيك و بخش دوم نظرسنجي در زمينه ميزان كاربرد دروس 

اي ليكرت بـا توجـه    ش گزينهتخصصي در بالين بود كه بر اساس مقياس ش

بـه  هـا   پرسشـنامه  هاي تخصصي دروس دو رشته تهيه شده بود. به سرفصل

مـورد تجزيـه و    SPSSافزار  دهي تكميل شد و توسط نرم خودگزارش صورت

 تحليل قرار گرفت.

مجموع بيشترين ميانگين كاربرد دروس تخصصي پرستاري در  درها:  يافته

ــه دروس اصــول و   ــوط ب ــالين مرب ــارتب ــاي پرســتاري مه ، 95/3±97/0 ه

: 4و  3ي داخلي و جراحي ها ، پرستاري بيماري80/3±05/1پرستاري ويژه: 

و كمترين ميانگين كاربرد دروس مربوط بـه دروس بهداشـت    92/0±74/3

جامعه بود. همچنين بيشترين ميانگين كاربرد دروس تخصصـي مامـايي در   

 ، تغذيه مادر و كودك68/4±01/1ط به دروس بارداري و زايمان بالين مربو

ربـوط بـه درس   و كمترين ميانگين كاربرد دروس تخصصـي م  12/1±06/4

 .بود 37/2±88/0 هوشي حسي و بي بي

هـاي نظـري و    به منظور افزايش هماهنگي يادگيرينتيجه گيري:  بحث و

خدمات باليني پرستاري و مامـايي، ارزيـابي عملكـرد پرسـتاران، بـازنگري      

هاي آموزشي مناسـب در   رستاري ومامايي و تدارك برنامهكريكولوم رشته پ

حين تحصيل كه بتواند دانش آموختگان را با آمادگي بيشـتر روانـه محـيط    

 گردد. كار نمايد به عنوان راهكار مناسب پيشنهاد مي

 ييماما -يپرستار -يدروس تئور-ينيآموزش بالكلمات كليدي: 
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كاروز  انيانشجود ينيبال يها آزمون جامع مهارت

 1391بوشهر در سال يدانشگاه علوم پزشك

 مطلق يشپهر ي، محمد هاداني، آزاده عازم*عاتكه ترك زاده

 بوشهر يعلوم پزشكدانشگاه 

torkzadehatikeh@yahoo.com 

يكـي از اركـان مهـم آمـوزش، بايـد       نـوان بـه ع ارزشـيابي بـاليني   مقدمه: 

هاي  گيري كند. استفاده از روش هاي دانشجو را اندازه يشايستگي و توانمند

الزم اسـت.   كـامالً متفاوت ارزشيابي براي سنجش ابعـاد مختلـف عملكـرد    

تـرين   ارزشيابي شايستگي باليني دانشجويان و كارآيي آنها يكـي از مشـكل  

هاي آمـوزش پزشـكي    دهندگان برنامه وزشوظايف اعضاي هيأت علمي و آم

طور معمول ارزيابي دانشجويان محدود بـه    هدهدكه ب است. شواهد نشان مي

هـا و ابزارهـاي مكمـل و     اطالعات ذهني و نظري است هـر چنـد كـه روش   

متنوع ارزيابي باليني و عملي متناسب با اهـداف آموزشـي متنـوعي وجـود     

هـاي   يكـي از بهتـرين روش   به عنـوان ي دارد. امتحان باليني با ساختار عين

هـاي شـناختي عـاطفي و     سنجش ميزان تحقيق اهداف آموزشي در زمينـه 

اين مطالعه با هدف  دانشجويان پزشكي شناخته شده است. ـرواني حركتي  

هاي باليني دانشجويان كـاروز دانشـگاه علـوم     ارزشيابي آزمون جامع مهارت

 انجام شد. پزشكي بوشهر

بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     1392مطالعه مقطعـي در سـال   اين روش كار: 

 ،خودايفا در دانشـگاه علـوم پزشـكي بوشـهر انجـام شـد. جامعـه پـژوهش        
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. نظرات كليـه كـارورزان صـورت سرشـماري مـورد      بودندكارورزان پزشكي 

نفر با اسـتفاده   30پرسشنامه از 23هاي  مجموع داده بررسي قرار گرفت. در

 .يفي تجزيه و تحليل گرديدهاي آماري توص از آزمون

% از مشاركت كنندگان اظهار داشتند جلسه توجيهي آزمون 1/93ها:  يافته

هـاي در نظـر گرفتـه شـده، و      % تعـداد ايسـتگاه  6/83آسكي مناسـب بـود.   

% از دانشـجويان اظهـار داشـتند    9/73دانستند و  چيدمان آن را مناسب مي

. هر ايسـتگاه كـافي بـود    آزمون به خوبي سازماندهي شده بود و مدت زمان

هـاي عملـي را پوشـش     آزمون طيف وسيعي از مهـارت  بودند % معتقد6/69

طور طبيعي و قابل باور، نقش ه % اظهار داشتند بيمارنماها ب7/48داد و  نمي

به آسكي تـرجيح   سنتي و نوشتاري را آزمون% 5/56كردند.  خودرا ايفا نمي

% مخــالف 7/33موافــق و حــدودي  % تــا2/52% موافــق 71/39دادنــد.  مــي

 برگزاري آزمون جامع كارورزي بودند.

: عليرغم اينكـه بيشـتر دانشـجويان آزمـون سـنتي و      گيري بحث و نتيجه

دهند. ولي بـا توجـه بـه نقـش ايـن       نوشتاري را به آزمون آسكي ترجيح مي

آزمون در ارزيابي مهارت عملي دانشجويان، انجام اقدامات مناسب در جهت 

بهبود اين روش براي جلـب حمايـت و نظـر دانشـجويان و      رفع كمبودها و

 است. يرسيدن به حد مطلوب آزمون ضرور

 يدانشجو پزشك ،يآزمون آسك ،يابيارزشكلمات كليدي: 
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 ينظام آموزش يكاركردها ياقتصاد يها هينقد نظر

 1مجتهدزاده تاي، ر1يذوالفقار تراي، م2بي، آتوسا قر1*بيقر ترايم

، يدانشكده مجاز -تهران يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشكدانشگاه 

 يبهشت ديشه يدرماني و خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

gharibmi@sina.tums.ac.ir 

ــه:  ــر  مقدم ــادي از ق ــد اقتص ــا رش ــوزش ب ــدنظر رابطــه آم ــدهم م ن هج

گيري دقيـق و صـحيح    سياستگذاران قرار گرفته است؛ در عين حال تصميم

هـاي اقتصـادي كاركردهـاي نظـام      در اين حوزه نياز بـه اسـتفاده از نظريـه   

ات عميقـي بـر   تـأثير توانـد   ها مي آموزشي دارد. استفاده از هركدام از نظريه

ه باشد. مقاله حاضر هاي آموزشي و تأمين مالي آموزش داشت سرمايه گذاري

هاي اقتصادي آموزش؛ نقاط ضعف و قوت و امكان كاربرد  با هدف نقد نظريه

 دهد. آنها را مورد بحث قرار مي

هـاي اطالعـاتي در    با بررسي منابع و بانك اي كتابخانهاين مقاله روش كار: 

هاي اقتصـادي آمـوزش بـه توصـيف چهـار نظريـه سـرمايه         خصوص نظريه

 پردازد. ا ميهصادي آنهاي اقت لتر، هشدار دهنده و كاربستانساني، سرند، في

هر چهار نظريه مورد مطالعه به تبيـين رابطـه نظـام آموزشـي بـا      ها:  يافته

ها نشان از نقاط قوت و ضعف  اند. بررسي نظريه هاي اقتصادي پرداخته پديده

ين تـر  شـده  در تمامي آنها دارد؛ البته نظريه سرمايه انساني يكي از پذيرفتـه 

هاي آموزش و توسعه آمـوزش،   هاست كه به تبيين نحوه تأمين هزينه نظريه

 پردازد. ميمزدها و توزيع درآمد  بازده اقتصادي آموزش، الگوي دست

 هاي  توجه به مباني نظري اقتصاد آموزش در تحليل گيري: نتيجه بحث و

 70 و 60كه نظريه سرمايه انساني، در دهه  اقتصادي حياتي است. در حالي

گذارترين تئوري بر تصـميمات و قـوانين   تأثيردر كشورهاي غربي به عنوان 

ها نيـز نشـان دهنـده     دولتي در خصوص آموزش مطرح شد و نتايج پژوهش

هـا بـود؛ در كشـورهاي در حـال      بازده اقتصادي مثبت براي افراد و خـانواده 

ل ورزايي مورد ترديد جدي قرار گرفت. در عين حـا  توسعه در خصوص بهره

ــه  ــب همچــون نظري ــات رقي ــز داراي   نظري ــر و هشــداردهنده ني ــاي فيلت ه

هايي بوده و توجيه كننده تخصيص منـابع عمـومي بـه آمـوزش      محدوديت

مناسـبي   كامالًنيستند. محدوديت اين نظريات باعث شده نتوانند جايگزين 

 براي نظريه سرمايه انساني باشند.

هاي اقتصـادي   يين واقعيتداشتن چارچوب نظري مبتني بر شواهد براي تب

هاي متنـوع   و تخصيص بهينه منابع الزامي است، بدين ترتيب تلفيق ديدگاه

هـاي   و يا پيشنهاد الگويي مبتني بر پژوهش بومي و تحليل منـافع و هزينـه  

 تواند راهگشا باشد. هاي آموزشي مي گيري تصميم

زش، آمـو  ياقتصـاد  يها هي، نظرينظام آموزش يكاركردهاكلمات كليدي: 

 هشداردهنده هينظر لتر،يف هيسرند، نظر هينظر ،يانسان هيسرما هينظر
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در اعضاي هيات   Educational Scholarship ءارتقا راهكار

 علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 ، دكترميترا اميني، دكترجواد كجوريمحمدرضا دهقاني ، دكتر*رويا خليلي

 علوم پزشكي شيرازدانشگاه 

cerasoo@yahoo.com 

مركز مطالعات و توسعه آمـوزش پزشـكي دانشـگاه علـوم پزشـكي      مقدمه: 

شيراز به منظور توسعه و بهبود كيفيت آموزشـهاي تئـوري و عملـي گـروه     

هـاي مختلـف،    رشـته  پزشكي از طريـق تـدوين و بـازنگري برنامـه درسـي     

آموزش و  توانمندسازي اعضاي هيات علمي، ارزشيابي آموزشي، پژوهش در

هاي كالن آموزشي  سازي و سياستگزاري نيز ارائه مشاوره و كمك در تصميم

در دانشگاه، در راسـتاي پاسـخگويي بـه نيازهـاي بـه روز جامعـه فعاليـت        

كه زمينه هاي علمـي،   هاي انجام گرفته و از آنجا پس از نيازسنجي كند. مي

آموزشي و تجربي اعضاي هيـات علمـي در دانشـگاه علـوم پزشـكي بسـيار       

 ،متنوع است و امكان دانش پژوهي آموزشي جهت آنها بسيار زياد مي باشـد 

اما طراحي يك برنامه آموزشي متنوع بلند مدت (يكماهه) در تمـام حيطـه   

نظر قرارگرفت تا هاي آموزش علوم پزشكي (دانش، نگرش و عملكرد) مورد 

پس از طي دوره مذكور، اعضاي هيات علمي بتواننـد در رشـته و فيلـدهاي    

 آموزشي مربوط به خود دانش پژوهي آموزشي را اجرا نمايند.

 4. فراگيـران در طـول يكمـاه (   بـود اين برنامه آموزشي يكماهه روش كار: 

طالعات در مركز م 8-12ساعت از ساعت  4روز و هر روز  4هفته)، هر هفته 

روز ديگـر در هفتـه، در محـيط     2و توسعه آموزش پزشكي حضور يافتـه و  

آموزشي خـود (بيمارسـتان، آزمايشـگاه و يـا دفتـر گـروه) مشـغول انجـام         

شـد.   ند. اين دوره در هر فصل يكبار اجرا مـي بودهاي مرتبط با دوره  فعاليت

و اصـول   مفـاهيم  .بودماه دوم هر فصل براي اين منظور در نظر گرفته شده 
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به صورت سخنراني ارائه، سپس در اكثر موارد كار در گروه كوچـك وجـود   

شـد. در   هاي آموزشي نيز در طـول دوره پخـش مـي    . همچنين فيلمشتدا

كـه ايـن    شـد،  پايان گواهي اتمام دوره به اعضاي شركت كننده اعطـاء مـي  

پژوهـي آموزشـي و ارتقـاء اسـاتيد از      امتياز جهت دانـش  5/1شامل گواهي 

 .شد مياستادياري به دانشياري 

نفر عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شـيراز هسـتند    715يافته ها: 

% از كـل  69(  نفر در ايـن دوره هـا شـركت نمودنـد.     497كه از اين تعداد 

اعضاي هيأت علمي دانشگاه). نتايج حاصل از ارزشيابي بيانگر رضايت آنـان  

پژوهـي نيـز    رابطه بـا عملكـرد دانـش    راز برگزاري اين دوره ها مي باشد. د

هـاي   فعاليـت  نفـر،  497نفـر از ايـن    150اساتيد پس از اتمام دوره تعـداد  

كـه باعـث ارتقـاء، تغييـر، نـوآوري و       پژوهي آموزشي جديـد داشـتند   دانش

 افزايش كيفيت آموزشي در آموزش گروه يا دانشكده آنها بوده است.

 بحث و نتيجه گيري: 

 د در اعضاي هيات علمي جهت دانش پژوهي ايجاد نگرش جدي  -

 هاي جديد آموزشي  انجام فعاليت  -

امتيـاز   5/3هاي دانـش پژوهـي (   افزايش انگيزه جهت انجام فعاليت   -

 ارتقا)  

 ارتقا سطح آموزشي دانشكده، دانشگاه و كشور  -

 پژوهي آموزشي، آموزش پزشكي، ارتقا دانشكلمات كليدي: 
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در ارائه  يمعرفت شناس و ياخالق ياه شناخت ارزش

 يپزشك انيدانشجو يشناس يمنيدرس ا

 يهما داود

 گلستان يعلوم پزشكدانشگاه 

homdavoodi@yahoo.com 

سـال دارد.   2500اخالق در دنيا تاريخچـه قـديمي بـا سـابقه      علممقدمه: 

سيسـتم رايـج    بقراط اولين كسي بود كه مباني اخالق را با پزشكي آميخت.

اي  هــاي حرفــه آمــوزش پزشــكي بيشــتر روي پيشــرفت و توســعه فعاليــت

هاي تاريخي غنـي، اخـالق در    دانشجويان تاكيد دارد و به رغم وجود زمينه

 .آموزش پزشكي كمتر مورد توجه قرار گرفته است

هاي نهادينه كـردن اخـالق در دانشـجويان پزشـكي،      يكي از راهروش كار: 

ق است. آموزش و تعليم اخالق در برنامه درسي از طريـق  تلفيق علم و اخال

تواند منشا اخالق را در  ايجاد ارتباط بين معرفت شناسي و جهان تجربي مي

هـاي مهـم بيولوژيـك بـدن      درون خود بشر جستجو كند. يكـي از سيسـتم  

تـوان   هاي علم ايمني شناسي مـي  با استفاده از دانسته سيستم ايمني است،

ويان را بـه سـمت شـناخت بيشـتر سـير تكامـل خـود و        افق ذهني دانشج

خودباوري سوق داد. تعريف عملكرد كلي سيستم ايمني، مراقبت از سالمت 

هـاي خـاطي اسـت. نظـارت سيسـتم       بدن، حفظ تعادل و بر خورد با سلول

هـاي خـاطي    هاي بدن و از بين بردن سـلول  ايمني بر عملكرد صحيح سلول

هـايي كـه در مغـز اسـتخوان      . لنفوسـيت مانند مراقبت و تزكيه نفس اسـت 

انـد. تيمـوس    آيند مانند نوزاداني هسـتند كـه تـازه متولـد شـده      بوجود مي

هاي نابـالغي كـه در مسـير تكامـل      هاي ايمني است. سلول آموزشگاه سلول

ها را بدرستي فـرا گرفتـه باشـند بـه خـون محيطـي و اسـتقرار در         آموزش

هـا را   ها كه در اين مسير آمـوزش  اما آن يابند هاي ايمني ثانويه را ه مي بافت

شوند. تـولرانس و بـي پاسـخي، در     خوب دريافت نكنند محكوم به مرگ مي

شـوند تـا    هاي ايمني عرضه مي هاي خودي به سلول دوران جنيني آنتي ژن

پاسـخ شـوند،    هـا بـي   ها را شناخته و براي تمام طول عمر نسـبت بـه آن   آن

تمايز خود از غيـر خـود توسـط سيسـتم     هاي خودايمن نتيجه عدم  بيماري

ايمني است. در مقياس جامعه هر فردي بايستي قدرت تشخيص دوسـت و  

دشمن، خير و شر را داشته باشد تا بتواند مسير درست را انتخـاب كنـد در   

هـاي لنفوسـيت مـا در بيمـاري      شـود كـه سـلول    غير اين صورت همان مي

دهنـد و از   خودي پاسـخ مـي  هاي  دهند، بر عليه سلول خودايمني انجام مي

 مانند. مقابله با بيگانگان باز مي

با استفاده از پرسشنامه، بيش از نود درصد از دانشـجويان تلفيـق   ها:  يافته

اخالق و محتوي درس ايمني شناسي را در افزايش انگيزه و عالقه بـه درس  

هشت درصد از دانشجويان اظهار داشتند كـه   و موثر دانستند. همچنين نود

تر مطالب شده اسـت. از نظـر    ين روش موجب درك بهتر و يادگيري عميقا

توانـد   تمامي پاسخ دهنـدگان ايـن روش در سـاير دروس تئـوري نيـز مـي      

تـوان آسـانتر بـه اهـداف      كاربردي شود. بنابر اين با تلفيق علم و اخالق مي

 آموزشي و تربيتي دست يافت.

تـر بـه    توان آسـان  اخالق مي بنابر اين با تلفيق علم وگيري:  بحث و نتيجه

 اهداف آموزشي و تربيتي دست يافت.

 يمونولوژيا ،اخالق علمكلمات كليدي: 
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پرسشنامه عوامل مرتبط با يادگيري باليني  روانسنجي

 دانشجويان پرستاري

 امران سلطاني عربشاهي، ك2تهمينه فرج خدا ،1*مهناز امامي ميبدي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي  -2 دانشگاه علوم پزشكي ايران، -1

 يزد

اساس هر  ،استفاده از ابزارهاي معتبر و پايا در گردآوري اطالعات :مقدمه

 دهد. تفسير نتايج پژوهش به روايي ابزار مورد پژوهشي را تشكيل مي

رتباط دارد و الزم است پژوهشگران از روايي ابزار مطمئن باشند. استفاده ا

با يادگيري  مرتبط هدف از انجام اين مطالعه رواسنجي پرسشنامه عوامل

 باليني دانشجويان پرستاري مي باشد.

پرسشنامه فوق در مرحله نخست مطالعه به روش دلفي طراحي  كار:روش 

ارزشيابي،  ريزي آموزشي، مهگويه در هفت حيطه برنا 89گرديد و شامل 

هاي  اي، مربي باليني، روش قررات محيط بالين، ارتباطات حرفهمنابع و م

وهش توصيفي ژپ يك وهش حاضرژباشد. پ ياددهي و يادگيري و دانشجو مي

هاي علوم پزشكي استان يزد در  هاي پرستاري دانشگاه دانشكده ست كه درا
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حله تعيين روايي صوري كيفي مر انجام شد. جامعه پژوهش در 1392سال 

و كمي ده نفر از دانشجويان پرستاري و در مرحله تعيين شاخص روايي 

ورود به مطلعه بودند.  شرايط محتوا ده نفر مربيان پرستاري واجد

گيري در هر دو مرحله به روش تصادفي ساده با استفاده از اعداد  نمونه

صوري كيفي طي تعيين روايي  تصادفي كامپيوتري انجام شد. جهت

مصاحبه با دانشجويان، پرسشنامه از جهات سطح دشواري، ميزان تناسب و 

آنها در ويرايش پرسشنامه لحاظ شد.  اصالحي ها بررسي و نظرات ابهام گويه

ثير آيتم أجهت تعيين روايي صوري كمي با استفاده از روش كمي نمره ت

Score Impact  مقياس پنج قسمتي ميزان اهميت هر گويه از پرسشنامه در

 validity index Contentليكرت بررسي گرديد. شاخص روايي محتوا 

عوامل مرتبط با يادگيري باليني دانشجويان پرستاري به روش  پرسشنامه

 گرديد. ها با استفاده از آمار توصيفي تحليل والتز و باسل بررسي شد و داده

ني دانشجويان پرستاري پرسشنامه عوامل مرتبط با يادگيري بالي :ها يافته

 گويه در هفت حيطه از روايي صوري كيفي و كمي مناسبي 89شامل 

برخوردار بودند و  5/1ثير آيتم بيش از أها از نمره ت بود، تمام گويه برخوردار

 دليله ب نيز CV اي در اين مرحله حذف نگرديد. در مرحله تعيين هيچ گويه

 اي گويه هيچ 0/7 از بيش روايي شاخص از ها گويه تك تك برخورداري

محاسبه  9/0پرسشنامه  كل (CVI) محتوا روايي شاخص و نگرديد حذف

 گرديد.

پژوهش، پرسشنامه  نبر اساس نتايج حاصل از اي: گيري و نتيجه بحث

عوامل مرتبط با يادگيري باليني دانشجويان پرستاري داراي اعتبار بوده و 

گيري باليني دانشجويان پرستاري در ارزيابي عوامل مرتبط به ياد تواند مي

 مفيد واقع گردد. مطالعه جهت بررسي پايايي پرسشنامه ادامه دارد.

 روايي، پايايي، پرسشنامه، پرستاري، يادگيري باليني : كلمات كليدي
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 مارستانيدر ب يبستر مارانيب يآموزش يها ازين يبررس

 ي(ع) كردكو نيرالمومنيام

 ياعظم محمد ،يباريجو اليل ،اكرم ثناگو ،*يعادله قره طغان

 گلستان يعلوم پزشك دانشگاه

a.gharataghani@gmail.com 

نيازسنجي آموزشي يكي از مباحث متنوعي است كه بـا مفـاهيمي   مقدمه: 

ي اهداف و مقاصد سـر و كـار دارد و آگـاهي از    ريزي و پيش بين چون برنامه

هاي متنوع در  نيازها مالك اصلي براي ارائه خدمات گوناگون و اجراي برنامه

هدف از اين مطالعـه تعيـين    باشد. جهت رفاه و آسايش بيش تر بيماران مي

مختلــف بيمارســتان  هــاي بخــشنيازهــاي آموزشــي بيمــاران بســتري در 

 .باشد ياميرالمومنين(ع) كردكوي م

هاي  باشد. نمونه مقطعي مي–پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفيروش كار: 

بيماري هستند كه به هـر دليـل در زمـان انجـام      200مورد پژوهش شامل 

بيمارسـتان اميرالمـومنين(ع)    هـاي  بخـش در يكـي از   1392طرح در سال 

انـد.   با استفاده از روش سرشماري انتخاب شـده  دند كه وبكردكوي بستري 

پس از اخذ رضايت نامه كتبي، پرسش نامه مربوطه جهت تكميل در اختيار 

آوري و تجزيه و تحليل آماري از  ها جمع آن ها قرار داده شد. در نهايت داده

 .انجام گرفت SPSS طريق نرم افزار

آزمون هاي كاي اسكوئر و آناليز واريـانس يـك طرفـه در تمـامي     ها:  يافته

بيمـاران  . داري را نشـان داد  مـاران ارتبـاط معنـي   ابعاد نيازهاي آموزشي بي

هاي حين ترخيص، مراقبـت هـاي مـذهبي     معتقد بودند در رابطه با آموزش

در طول بستري و پيگيري بعد از ترخيص نيازمند آموزش مؤثر و بـه موقـع   

 .مي باشند

با توجه به نتايج پژوهش حاضر، نياز سنجي بيمـاران  گيري:  بحث و نتيجه

زش مفيد از نظر بيماران بسيار و ضروري است. در نتيجه توصـيه  و ارائه آمو

هاي بيمارسـتاني نيازسـنجي    ريزان بخش مراقبت شود مسؤولين و برنامه مي

 .هاي جامع بيمارستاني محسوب كنند بيماران را به عنوان بخشي از مراقبت

 مراقبت مار،يب ،يازآموزشينكلمات كليدي: 
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 يليتحص شرفتيقرآن و پ رابطه انس با يبررس

در سال  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 92يليتحص

، معصومه رمضان يمحمد هاشم دي، سرمضان زاده رالنساءي، خ*يانيزهرا ك

 زاده

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

z.kiani@bums.ac.ir 

پيشرفت تحصيلي يكي از موضوعاتي اسـت كـه در حـوزه آمـوزش     مقدمه: 

عالي و سيستم دانشگاهي هر كشوري اهميت زيـادي دارد، چـارچوبي كـه    

تواند آينده يك كشور يا ملـت را   شود مي براي پيشرفت تحصيلي ترسيم مي

املي كـه بـر پيشـرفت تحصـيلي تـاثير      تحت تأثير قرار دهـد. شـناخت عـو   

تواند هدف مهمي باشد كه براي رسيدن به آن شايسته اسـت   گذارند مي مي

كه به يك تحقيق جامعه شناسانه دست زد. لذا در اين پژوهش بـه بررسـي   

سه بعد تـالوت، كـاربرد و اثـرات قـرآن در زنـدگي و       رابطه انس با قرآن در

 پيشرفت تحصيلي پرداخته شده است.

داشـنجوي   200تحليلـي روي   -اين مطالعه به شـيوه توصـيفي  وش كار: ر

هـا، پرسشـنامه محقـق     دانشگاه علوم پزشكي انجام شد. ابزار گردآوري داده

سؤال بود كه روايي و پايايي آن مورد ارزيابي قرار گرفتـه   21ساخته شامل 

 t آزمـون  و ها از شاخص ضـريب همبسـتگي   بود. براي تجزيه و تحليل داده

 ستفاده شد.ا

 ±5/28نتـايج تحقيـق ميـانگين ميـزان تـالوت قـرآن       در بررسي ها:  يافته

بــود، در  ±36/14و اثـرات قــرآن در زنـدگي آنــان    ±02/19كـاربرد قــرآن  

داري وجـود   بررسي رابطه انس با قرآن و پيشـرفت تحصـيلي رابطـه معنـي    

 ).P>05/0داشت (

رسد كه  يق به نظر ميبا توجه به نتايج حاصل از تحق گيري: بحث و نتيجه

درصد از دانشجويان قـرآن جـزء برنامـه زنـدگي      30هنوز حداقل در حدود 
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بررسي نيازهاي آموزشي بيماران سلي به شيوه بحث 

 1389گروهي متمركز در منطقه سيستان در سال 

 يسراوان مانيسل ،*يمحمد ساران

 زابل يپزشك علومدانشگاه 

sarani883@yahoo.com 

ه، عالوه بـر ارائـه خـدمات    براي بهبود وضعيت بهداشتي يك جامعمقدمه: 

بهداشتي، مشاركت فعال دريافت كنندگان ايـن خـدمات ضـروري اسـت و     

باشـد. منطقـه سيسـتان از ديـر بـاز       آگاهي مناسب الزمه اين مشاركت مي

بعنوان يكي از كانون هاي مهم بيماري سل در كشور مطرح بوده است. لـذا  

و بـه موقـع    شناخت نيازهاي آموزشي بيماران سـلي جهـت كنتـرل دقيـق    

 باشد. بيماري، مستلزم تعيين عوامل مؤثر بر افزايش آگاهي اين بيماران مي

) و بـا   FGDايـن پـژوهش بـه شـيوه بحـث گروهـي متمركـز (       روش كار: 

هاي مسلول بـوده   گروه خانم 4گروه آقايان و  4نفر، كه شامل  48مشاركت 

درمـان،  به منظور تعيـين مشـكالت تشـخيص،    . جلسه به انجام رسيد 8در 

بيماريابي، برخورد اطرافيان با بيماران سـلي، احسـاس بيمـاران نسـبت بـه      

ها در مـورد كنتـرل بيمـاري از نظـر      بيماري سل و ارائه راهكارها و راه حل

بيماران و كاركنان بهداشتي(بهورزان، كاردانان، كارشناسان، مديران) مـورد  

 بررسي قرار گرفت.

كه برخورد با بيمـاران سـلي در دو   داد ن نتايج به دست آمده نشاها:  يافته

جنس متفاوت بوده، بطوريكه جنس مونث بيشـتر در معـرض افسـردگي و    

هاي روحي و رواني قرار دارند، همچنـين خـانواده و اقـوام بيمـاران      بيماري

كنند. از طرفي بيماران به دليل تـرس از   كمتر با مسلولين ارتباط برقرار مي

اشتن بيماري خود دارنـد. حجـم دارو و طـول    بدنامي سعي در مخفي نگه د

درمان زياد، مشكالت اقتصادي خانواده ها و عدم دسترسي به مركز مبـارزه  

تـرين مشـكالت درمـاني     با سل شهرستان در ساكنين مناطق روستايي مهم

مسلولين شناسايي گرديد. همچنين عوامل زيست محيطي، بستر ژنتيكـي،  

هنگـي و عـدم آگـاهي سـاكنين منطقـه      فاكتورهاي اجتماعي، اقتصادي، فر

 ترين مشكالت درك شده توسط پرسنل بهداشتي بوده است. مهم

اكثر شركت كنندگان در اين مطالعه بر لزوم آموزش گيري:  بحث و نتيجه

هاي مناسـب   تأكيد دارند. لذا بازنگري در محتواي آموزشي و يافتن راه حل

 ضروري است.براي پاسخ دهي به نيازهاي فطري بيماران سلي 

 سل، بحث گروهي متمركز، سيستانكلمات كليدي: 
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سازمان دهنده در سطح  شيپ سيتدر ياستفاده از الگو

 يادداريو  ياددهي شيافزا يبرا يراه ؛يآموزش عال

 انيدانشجو

، نرجس خاتون يمود هي، آسدشتگرد ي، عل*زاده يمحسن يدمصطفيس

 يصالح ي، هديطاهر

 مشهد يدانشگاه علوم پزشك -2، رجنديب يعلوم پزشك دانشگاه -1

smmz1364@gmail.com 

باشـد. ارائـه    مطالب يكي از اهـداف اساسـي آمـوزش مـي     يادگيريمقدمه: 

يادداري و يادگيري فراگيران را افزايش  مطالب آموزشي به نحوي كه ميزان

دهد همواره يكي از مسائل اساسي در آموزش و پرورش بوده است. يكـي از  

تواند كمك كند اسـتفاده از الگـوي    الگوهاي آموزشي كه به اين امر مهم مي

باشد. اين روش يك چارچوب ذهني براي  آموزشي پيش سازمان دهنده مي

نحوي كه اطالعات بعدي در آن استقرار يابنـد.   آورد به يادگيرنده فراهم مي

ــذا  ــن مطالعــه ل ــادداري  در اي ــادگيري و ي ــن روش آموزشــي در ي ــأثير اي ت

 دانشجويان پرستاري سنجيده شد.

اين روش آموزشي بر اساس دستورالعمل پنج قسـمتي بـر روي   روش كار: 

ي قـاين در درس پرسـتاري   يدانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و ماما

به مدت دو ترم تحصيلي اجرا گرديد. بدين صورت كه در  1هداشت جامعه ب

ابتداي هر جلسه با استفاده از پرسش و پاسـخ و پـيش آزمـون، رفتارهـاي     

شـد و   انـد ارزيـابي مـي    رفت دانشجويان قبالً آموختـه  ورودي كه انتظار مي

مطالب جديد درسي بر اساس الگـوي پـيش سـازمان     سپس مدرس به ارائه

پرداخت و مجدداً بـين مطالـب ارائـه شـده و سـاخت شـناختي        مي دهنده

هـاي   ياي از ويژگ هاي مختلف (مثل: درخواست خالصه دانشجويان به شيوه

ه شده، تكرار تعاريف جديـد، طـرح سـؤال از تفـاوت بـين      ئاصلي مطالب ارا

هـاي   نمـود. در نهايـت تمـرين    هاي مختلف مطالب) پيوند برقـرار مـي   جنبه

كميـل يـادگيري و تقويـت سـاخت شـناختي دانشــجويان      مختلـف بـراي ت  

 شد تا زمينه براي بحث جلسه آينده فراهم شود. بيني مي پيش

در تمامي مراحل، تأثير آموزش بر اسـاس الگـوي پـيش سـازمان     ها:  يافته

دهنده (گروه آزمون) بيشتر از آموزش به روش سنتي (گروه شـاهد) بـود و   

). همچنـين  P=000/0ري وجود داشـت ( دا بين دو گروه تفاوت آماري معني

و در  2/62ميانگين نمره نظرسنجي رضـايت دانشـجويان در گـروه آزمـون     

 بود.  9/42گروه شاهد 

استفاده از اين روش باعث عـادت بـه تفكـر دقيـق و     گيري:  نتيجه بحث و

دار و فراهم كردن يك  مندي به كاوشگري، دستيابي به يادگيري معني عالقه

اي استقرار اطالعات بعدي در فراگيران شده و به تربيـت  چارچوب ذهني بر

 كند. نسلي فرهيخته در رشته هاي گوناگون كمك مي

 ،يادداريــو  يريادگيــدهنــده،  ســازمان شيپــ يالگــوكلمــات كليــدي: 

 انيدانشجو
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 انيدانشجو لييرابطه عدالت آموزشي با فرسودگي تحص

 انگلست يدانشگاه علوم پزشك يليتكم التيتحص

 عدالت آموزش و اقتصاد آموزش

 جوان تاي، ب*يباريجو اليل

 گلستان يعلوم پزشكدانشگاه 

l_juibari@yahoo.com 

عالقگـي نسـبت بـه     فرسودگي تحصيلي با حس عميق شكست، بيمقدمه: 

. هاي كالسي و غيبت همـراه اسـت   مطالب درسي، عدم مشاركت در فعاليت

عوامل مختلفي در ايجاد فرسودگي تحصيلي دخيل است كه يكي از عوامـل  

لذا مطالعه حاضر با هدف تعيـين رابطـه عـدالت     .مهم عدالت آموزشي است

آموزشي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم 

 پزشكي گلستان طراحي و اجرا شد.

ويكرد توصيفي تحليلي است كـه  اين پژوهش از نوع مقطعي با رروش كار: 

نفر از دانشـجويان تحصـيالت    62در اين مطالعه  انجام شد. 1392در سال 

تكميلي دانشگاه علوم پزشكي گلستان به روش سرشماري انتخاب شـدند و  

ها از طريـق دو پرسشـنامه روا و پايـاي عـدالت آموزشـي گـل پـرور و         داده

هـا بـا    آوري شـدند. داده  فرسودگي تحصيلي برسو ،به روش خودايفـا جمـع  

هاي تي مستقل و پيرسون مورد تجزيه و تحليل  و آزمون SPSS 18افزار  نرم

 آماري قرار گرفتند.

بين عدالت آموزشي و فرسودگي تحصيلي همبسـتگي معكـوس و   ها:  يافته

در دانشجويان مرد بـين عـدالت   ). r ،003/0=P=372/0دار وجود دارد( معني

 وجـود دارد  يدار همبستگي معكوس و معني آموزشي و فرسودگي تحصيلي

)564/0=r ،003/0=P.(   در دانشجويان زن بين عدالت آموزشي و فرسـودگي

تحصيلي همبستگي معكوس وجود داشت ولي اين همبستگي از نظر آماري 

دار نبود. بين جنسيت و وضـعيت تأهـل بـا عـدالت آموزشـي ارتبـاط        معني

 داري مشاهده نشد. معني

بهبود عدالت آموزشي بـا كـاهش ميـزان فرسـودگي     يري: گ بحث و نتيجه

هـا   الن دانشـگاه ئوشود، اساتيد و مس لذا پيشنهاد مي .دانشجويان رابطه دارد

 هاي برابر و عدالت آموزشي فراهم نمايند. شرايط الزم را براي ايجاد فرصت

  انيدانشجو ،يليتحص يفرسودگ ،يعدالت آموزشكلمات كليدي: 
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بر سالمت روان  يديتهد يليتحص يفرسودگ

  انيدانشجو

 قاسمي مهديه، ، طيبه خزاعي*يطاهره خزاع

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

azar1342@bums.ac.ir 

حضور عوامل متعدد يك دوره   تحصيالت دانشگاهي به واسطه  دورهمقدمه: 

رواني است. دانشجويان دانشگاه ممكن است پديـده فرسـودگي را   فشارزاي 

به اين دليل تجربه كنند كه شرايط يادگيري بـراي آنـان سـطوح بـااليي از     

با  مؤثرهاي حمايتي كه راهكارهاي كنار آمدن  طلبد و مكانيسم تالش را مي

سازد و ممكن است سالمت روان آنان  مهيا نمي كند، مشكالت را تسهيل مي

 قرار دهد. تأثيرتحت را 

نفر از دانشـجويان   200تعداد  ،تحليلي -در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

اي توسـط   اي دو مرحلـه  گيـري طبقـه   دانشكده پيراپزشكي بـه روش نمونـه  

پرسشنامه استاندارد فرسودگي تحصيلي و سالمت روان مورد بررسـي قـرار   

تگي تحصـيلي  خسـ  -1 :پرسشنامه فرسودگي تحصيلي سه حيطـه  گرفتند،

 كنــد، ناكارآمــدي تحصــيلي را بررســي مــي -3عالقگــي تحصــيلي  بــي -2

عالئــم  –1خـرده مقيـاس    4ســؤالي  (GHO-28)پرسشـنامه سـالمت روان   

افسـردگي  -4اختالل كاركرد اجتماعي  –3خوابي  اضطراب و بي –2جسمي 

 مـورد  SPSS 11/5افـزار   كند. اطالعات با استفاده از نرمشديد را ارزيابي مي 

 تجزيه و تحليل قرار گرفت.

و ميانگين نمـره   56/40±50/8ميانگين نمره فرسودگي تحصيلي ها:  يافته

ي تحصـيلي در دو  بود. ميانگين نمره فرسـودگ  03/28±2/11سالمت روان 

رشته علوم آزمايشگاهي و بيهوشي نسبت به دو رشـته راديولـوژي و اطـاق    

ود، بـين نمـره فرسـودگي    دار نبـ  عمل بيشتر بود ولي از نظر آمـاري معنـي  

 .داري وجود داشت تحصيلي و سالمت روان دانشجويان ارتباط معني

هاي تحصيالت دانشـگاهي عـالوه بـر     بعضي از رشتهگيري:  بحث و نتيجه

عالقگـي   هاي زياد و كتب حجيم دارند كه باعـث بـي   مدت طوالني، سرفصل

 . كنند دانشجويان شده و ناهمگوني در عدالت آموزشي ايجاد مي

 اني، سالمت روان، دانشجويليتحص يفرسودگكلمات كليدي: 
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؛ بر شواهد: موانع و راهكارها يمبتن يآموزش پرستار

 اي  يك مطالعه كتابخانه

 1يمژگان لطف،2آذر ياسكندر فتح، *1پوريعل خيزهرا ش

  زيدانشگاه تبر -2 زيتبر يعلوم پزشك گاهدانش-1

sheikhaliPourz@tbzmed.ac.ir 

هاي مداوم علمي همـراه بـا وضـعيت متغيـر مـددجويان       پيشرفتمقدمه: 

هـاي فنـي و دانـش     مستلزم آن است كه پرستاران بتوانند با تلفيق مهـارت 

هـاي چنـد    در قالب گـروه خود براساس شواهد علمي، ضمن عمل  اي حرفه

ي، مشــكالت مــددجويان را تشــخيص داده و بــه طراحــي، اجــرا و ا رشــته

ارزشيابي برنامه مراقبتي براي حل اين مشـكالت بپردازنـد. پرسـتاران بايـد     

گيري مستقل باليني را داشته باشند و تحقق اين اهـداف بـه    توانايي تصميم

 .گردد اي باليني تسهيل ميه واسطه استفاده از شواهد تحقيقاتي در مراقبت

آموزش مداوم بـراي   شود محيطي كه پرستاري مبتني بر شواهد اجرا مي در

كيفيت مراقبت و ايجاد خالقيت براي فراهم سازي مراقبت بهتر وجود دارد. 

اين مقاله بر آموزش پرستاري مبتني بر شواهد پرداخته و به بررسي موانـع  

 است.موجود در اجراي آن تمركز كرده 

بـه منظـور    اي انجـام شـد   به روش كتابخانـه در اين مطالعه كه روش كار: 

مبتي بر شواهد، از يافتن مطالعات مرتبط با انفورماتيك و آموزش پرستاري 



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  172

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

، ScienceDirect  ،Pubmed ،Google Scholarپايگاه هـاي اطالعـاتي نظيـر    

SID  وMagiran        استفاده گرديـد. جسـتجوي مقـاالت فارسـي و انگليسـي

هاي آموزش، پرستاري  بر اساس كليد واژه )81-91مرتبط ده سال گذشته (

مبتني بر شواهد، آموزش مبتني بر شواهد صـورت گرفـت. از بـين مقـاالت     

مرتبط با حوزه پرستاري و متمركز بر موضوع مورد مطالعه، جهت مروري بر 

متون انتخاب گرديدند. با توجه به تعداد زياد مقاالت، ابتدا يك شماي اوليه 

جهـت تجزيـه تحليـل     و سپس از روش مرور مكرر بندي شكل گرفته طبقه

 محتوي مقاالت استفاده شد.

مطالعات نشان مي دهند كـه موانـع زيـادي بـر سـر راه مراقبـت       ها:  يافته

اينكـه  مبتني بر شواهد و آموزش آن به دانشـجويان وجـود دارد. از جملـه    

 اساتيد وقت كافي براي آموزش مبتني بر شواهد وجود نداشته يـا بـا نحـوه   

آموزش آن آشنائي ندارنـد. همچنـين پرسـتاران در بـالين بـا تعـداد زيـاد        

بيماران، كمبود وقت و اطالعات مواجه بوده و در مراقبـت براسـاس شـواهد    

 باشند. دچار مشكل مي

رسد كـه بـا ساسـيت گـذاري در سـطح       يبه نظر مگيري:  بحث و نتيجه

هـا و اسـاتيد را    كشوري و اجباري نمودن مراقبت براساس شواهد، دانشـگاه 

ملزم به آموزش فرآيند مراقبت مبتني بر شواهد به دانشجويان پرسـتاري و  

 علوم پزشكي نمود.

بـر   يبر شـواهد، آمـوزش مبتنـ    يمبتن آموزش، پرستاريكلمات كليدي: 

 شواهد
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در مراقبت  ماريب يمنيعوامل مؤثر بر ا يبند تياولو

ظر كاركنان دو از ن يدرمان-يمراكز آموزش  در هيثانو

 بيمارستان شهر گناباد

 ،يعالم يعل ،زاده يعشق ميمر ،يعبدالجواد خواجو ،*انيمحمدرضا منصور

 محمد رضا رزم آرا

 دگنابا يعلوم پزشكدانشگاه 

mr_mansoorian@yahoo.com 

ايمني بيمـار، رهـايي او از هرگونـه صـدمه اتفـاقي در حـين ارائـه        مقدمه: 

مراقبت يكي از دغدغه هاي اصلي تمامي ارائه كننـدگان خـدمات در نظـام    

سر دنيا است. عوامـل مختلفـي بـر ارتقـاء يـا تهديـد        سرتا درهاي سالمت 

لعه اولويت بندي عوامل مؤثر بر ايمني بيمار اثر گذار است. هدف از اين مطا

 بر ادراك كاركنان مراقبت ثانويه بود. ايمني بيمار بنا

ــار:  ــيفي روش ك ــه توص ــن مطالع ــي  -در اي ــان 215تحليل ــر از كاركن  نف

خـرداد   15بهمـن و   22(پرستاران، پزشكان و مـديران) بيمارسـتان هـاي    

ــه صــورت سرشــماري انتخــاب شــدند.    ــاد ب ــوم پزشــكي گناب دانشــگاه عل

بندي عوامل مؤثر بر ايمني بيمار با استفاده از پرسشنامه اي مبتنـي   ولويتا

بر چارچوب وينسنت و متناسب با مدل تحليل سلسله مراتبـي انجـام شـد.    

روايي پرسشنامه با روايي محتوا تاييد و پايـايي آن تعيـين گرديـد. تحليـل     

 صورت گرفت. /11ExPert Choiceو  SPSS 20ها با استفاده از نرم افزار داده

%) را 12%) از مشـاركت كننـدگان را پرسـتاران، (   81نفـر (  168هـا:   يافته

% را كاركنان مديريتي تشكيل مي دادند. به طور كلي، كاركنان 7پزشكان و 

)، 39/0عوامل مؤثر بر ايمني بيمار را به ترتيب، وظيفه اي( ضريب اهميـت  

 )،07/0بيمارستاني( )، مديريتي و21/0)، عوامل فردي كاركنان(22/0تيمي(

گذاري كردند.  ) اولويت03/0( ) و عوامل فرابيمارستاني05/0بيمار( مربوط به

الگوي اولويت بندي در هر سه گروه پرسـتاران، پزشـكان و مـديران مشـابه     

 بود.

به طور كلي نتايج  اين مطالعه نشان داد كـه عوامـل   گيري:  بحث و نتيجه

تيب از مهم ترين عوامل تأثير گذار بـر  اي، تيمي و عوامل فردي به تر وظيفه

باشد كه طبق نتايج،  باشند اين عوامل جزء عوامل آشكار مي ايمني بيمار مي

كاركنان به عوامـل فعـال و آشـكار بيشـتر توجـه مـي كننـد و بـه عوامـل          

شود. توجـه بـه رعايـت اصـول ايمنـي       سيستمي و محيطي كمتر توجه مي

ده و از حقـوق اوليـه بيمـاران    توسط ارائـه كننـدگان خـدمات ضـروري بـو     

باشد، بنابراين الزم اسـت مـديران نظـام سـالمت بـا آمـوزش و نظـارت         مي

مستمر در بهبود كيفيت ارائه خدمات و ارتقاي ايمني بيمار اهتمام بـيش از  

 پيش مبذول نمايند.

، يسلسـله مراتبـ   ليـ تحل ،يپزشـك  يخطاها مار،يب يمنياكلمات كليدي: 

 مراقبت ثانويه

 

523 - 2A 

حل مساله بر تفكر خالق  سيروش تدر ريتاث

شهرستان   2 هيآموزان دختر مقطع متوسطه ناح دانش

 يسار

 اين يفاطمه احمد

 مازندران يعلوم پزشكدانشگاه 

ahmadinia.fatemeh@gmail.com 

در عصر حاضر با توجه به نيازها و شرايط اجتمـاعي يادگيرنـدگان،   مقدمه: 

هـاي قـديمي    ديدگاه هاي سنتـــي و  ورت بازبيني و تجديدنظر در روشضر

شود. يكي از  در تدريس و آمــوزش بيش از هر زمان ديگـــري احساس مي

تدريس، رويكرد حل مساله است. به  رويكردهاي جديد در فرآيند آموزش و 

همين دليل اين  تحقيق با هدف مطالعه و بررسي ميزان تاثير بكـار گيـري   

  تفكر خالق دانش آموزان انجام شده است. روش تدريس حل مساله بر 

روش تحقيق آزمايشي و جامعه آماري آن كليـه دانـش آمـوزان    روش كار: 

نفر مي باشد.   3047شهرستان ساري به تعداد  2دختر دوره متوسطه ناحيه

آموز از اين بين، به طـور تصـادفي انتخـاب شـدند. گـروه       دانش 342تعداد 

ديگـر قـرار گرفتنـد بـه      كـالس   7كالس و گروه كنترل نيز در 7ش درآزماي

باشـد.   نفـر مـي   171طوري كه مجموع دانش آموزان در هر گـروه حـدود    

نيـز همسـاني گـروه را تاييـد      آزمون خالقيت اوليه  بررسي صورت گرفته از

گيري پرسشنامه بوده است. سپس به گـروه آزمـايش    كرده است. ابزار اندازه

حل مساله آموزش داده شـد و بـه گـروه     سه ماه با روش تدريس طي مدت 

 كنترل طي همين دوره، با روش سنتي آموزش داده شد. تفـاوت حاصـل از  
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گيـري   طريق پـس آزمـون انـدازه    حل مساله نيز از بكارگيري روش تدريس 

  شده است.

دو   t هاي توصـيفي و آزمـون    گيري از شاخص نتايج تحقيق با بهرهها:  يافته

موجـب تفـاوت    نمونه مستقل، نشان داده است كه روش تدريس حل مساله 

هاي آن (ابتكار، سيالي، انعطاف پذيري  داري از لحاظ خالقيت و مولفه معني

  به گروه كنترل شده است. آموزان گروه آزمايش نسبت  دانش و بسط) در

ه با توجه به نتايج بكار گيري روش تدريس حل مسالگيري:  بحث و نتيجه

هاي آن (سيالي، بسط، ابتكار و انعطـاف پـذيري)    مولفه و افزايش خالقيت و

هـاي درس بـه    يادگيرندگان در اين مطالعه، تشويق فراگيران در كـالس  در 

جلب توجه  هاي فراوان در ارتباط با موضوعات مختلف (سيالي) و  ه پاسخئارا

 و نگـاه نافـذ  ل و بسط قدرت تحليل ئها به عناصر جزيي موضوعات و مسا آن

معلمـان و اسـاتيد    در اين جهـت بـه پـرورش خالقيـت        . آنان ضروري است

اي  كـاربرد آن از اهميـت ويـژه    وآشنايي آنان با روش تدريس حل مسـاله و 

  برخوردار است.

 تفكر خالق حل مساله، ،سيروش تدركلمات كليدي: 
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 انيو مرب رانيمد يبرنامه توانمند ساز ياثربخش

 يبرا يكودكان؛ آغاز يوير -يقلب اءيها در اح ودكمهدك

 يوير-يقلب اءياح يآموزش همگان

 ،يآباد روزيمرجان حاج ف ،يآقابرار ميمر ،يريش ميمر ،*سحر خوش كشت

 يتوران بهرام ،يريام امكيس ،يليجل درضايحم ،نوده ينيزهرا حس

 دريحبابا

 البرز يپزشك علومدانشگاه 

sahar_khoshkesht@yahoo.com 

ريوي، عـدم   -يكي از علل افزايش مرگ و مير ناشي از ايست قلبيمقدمه: 

باشـد. بـه    در صـحنه حادثـه مـي   دسترسي به افراد متبحر و آموزش ديـده  

طوري كه نشان داده شده است وجود يك فرد آموزش ديده در زمان احيـاء  

تواند بر برآيند آن تأثير گذارد. لذا ايـن پـژوهش بـا هـدف بررسـي اثـر        مي

بخشي برنامه توانمند سازي مديران و مربيان مهد كودك هاي استان البـرز  

 .ام شدانجريوي كودكان  -با اصول احياء قلبي

ايده اوليه طراحي و اجراي اين پژوهش پس از مشاهده نقايص و روش كار: 

نيازهاي آموزشي مديران و مربيان مهـد كـودك هـا بـا همكـاري سـازمان       

نفر از مديران و مربيان مهد  89بهزيستي شكل گرفت. اين پژوهش بر روي 

كودك هاي سطح استان البرز كه به روش تصـادفي سـاده توسـط سـازمان     

. پژوهشـگران پـس از اعـالم نيـاز     شـد بهزيستي انتخاب شده بودند، انجـام  

ريوي  -سازمان و بررسي متون، كتب و مقاالت علمي در زمينه احياء  قلبي

ريـوي،   -برنامه و پرسشنامه اوليه در رابطه بـا لـزوم احيـاء قلبـي     -كودكان

روج خـ  هـاي  روشانديكاسيون ها، مراحل آن، زمان اجـرا و اتمـام احيـاء و    

جسم خارجي در مجراي هوايي را تدوين و ضمن بررسـي روايـي صـوري و    

ساعته بـه صـورت سـخنراني و كـار      6دوره  4الب قمحتوا و پايايي ابزار، در 

ريزي و اجرا نمودند. ضـمناً در انتهـاي هـر دوره،     عملي بر روي موالژ برنامه

بسـته   الـب قريـوي در   -محتواي آموزشي به همراه فيلم هاي احيـاء قلبـي  

آموزشي به فراگيران ارائه شد. در ابتداي دوره پـس از بيـان اهـداف، پـيش     

احياء، پس آزمون اجرا شـد.   هاي روشآزمون به عمل آمد و پس از آموزش 

نفر بـه سـواالت پـس آزمـون      73الزم به ذكر است در انتهاي پژوهش تنها 

مـورد تجزيـه    SPSS 16پاسخ دادند و  در نهايت اطالعات از طريق نرم افزار 

 و تحليل قرار گرفت.

داري بـين سـطح    نتايج پژوهش نشان داد اخـتالف آمـاري معنـي   ها:  يافته

ريـوي   -دانش و مهارت مربيان مهد كـودك هـا در رابطـه بـا احيـاء قلبـي      

 )=P 001/0كودكان قبل و بعد از آموزش  وجود دارد (

عادالنـه  ارتقاي سطح سالمت جامعه و ارائه خـدمات  گيري:  بحث و نتيجه

ريـوي پايـه بـه مربيـان      -هـاي احيـاء قلبـي    توانـد بـا آمـوزش مهـارت     مي

ها كه به لحاظ نوع محيط كاري نيـاز زيـادي بـه يـادگيري ايـن       مهدكودك

توانـد عامـل پيشـگيري كننـده از      مهارت ها دارند، شروع شود. اين امر مـي 

ريـوي و  افـزايش دهنـده سـطح      -عوارض ناخواسته ناشي از ايسـت قلبـي  

 مت كودكان كشور باشد.سال

ـ اح ،يتوانمنـد سـاز  كلمات كليدي:  ـ ر -يقلبـ  اءي  انيـ كودكـان، مرب  يوي

 يمهدكودك، آموزش همگان
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در  يرابطه انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيل

 دانشجويان

 *سونيمحمدرضا رئ

 *رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

raeisoon@bums.ac.ir 

شناخت عواملي كه منجـر بـه پيشـرفت تحصـيلي و مـانع از افـت        مقدمه:

اي از مطالعـات   اي برخـوردار اسـت. پـاره    شود، از اهميت ويـژه  تحصيلي مي

بيانگر ارتباط مستقيم بين انگيزه پيشرفت بـا پيشـرفت تحصـيلي هسـتند،     

انـد.   نظران رابطه مستقيم آنها را مـورد ترديـد قـرار داده    ولي بعضي صاحب

ر با هدف بررسي رابطه انگيزه پيشرفت با پيشـرفت تحصـيلي   پژوهش حاض

 د.انجام ش

نفـر از دانشـجويان    112همبستگي روي  -اين مطالعه توصيفي روش كار:

دانشكده پرستاري ماماي قاين دانشگاه علوم پزشكي بيرجند كـه در مقطـع   

روش تصـادفي سـاده انتخـاب     كارشناسي مشغول بـه تحصـيل بودنـد و بـه    

يشـرفت  آوري اطالعات از پرسشنامه انگيزه پ جام شد. براي جمعگرديدند، ان

عنـوان شـاخص پيشـرفت     از معـدل دانشـجويان بـه    هرمنس استفاده شـد. 

هاي آمـار توصـيفي،    ها از شاخص تحصيلي استفاده گرديد. براي تحليل داده

استفاده  SPSS 15افزار  مستقل و ضريب همبستگي پيرسون و نرم Tآزمون 

 شد.

 دانشـجوي پرسـتاري بودنـد.    %56دانشجوي اتـاق عمـل و    %44 يافته ها:

تعيـين گرديد.كـه بـين انگيـزه      8/79± 9/6ميانگين نمره انگيزه پيشـرفت  
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، p=001/0داري وجـود داشـت (   پيشرفت با پيشرفت تحصيلي، رابطه معني

33/0=r     اختالف معناداري از نظر ميـانگين نمـرات انگيـزش پيشـرفت در .(

تـرم تحصـيلي مشـاهده     وضعيت تاهـل و  جنس، ،دانشجويان برحسب سن

 .نگرديد

بين انگيزه پيشـرفت بـا پيشـرفت تحصـيلي، رابطـه      گيري:  نتيجه بحث و

وجود دارد. مي توان بـا تقويـت انگيـزش پيشـرفت در دانشـجويان ميـزان       

فـزايش داد. مطالعـات تكميلـي بـا حجـم      موفقيت تحصيلي دانشجويان را ا

مختلـف مـوثر بـر روي ارتبـاط انگيـزه      نمونه بيشتر جهت بررسـي عوامـل   

 گردد. پيشرفت و موفقيت تحصيلي در دانشگاه توصيه مي

 انگيزه پيشرفت، پيشرفت تحصيلي، دانشجويانكلمات كليدي: 
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توسط  دياسات يابينمرات ارزش نيب يهمبستگ

 دانشكده سيگروه و رئ ريمد انيدانشجو

 ايشكورن نيعبدالحس

 شاپور اهواز يجند يعلوم پزشكدانشگاه 

shakurnia@yahoo.com 

ارزشيابي اساتيد مي تواند نقش مهمـي در برنامـه ريـزي، اجـراي      مقدمه:

هـا داشـته    موفق برنامه هاي آموزشي و بهبود كيفيت آمـوزش در دانشـگاه  

، ها با آن مواجه هستند باشد. يكي از چالش هايي كه در اين ارتباط دانشگاه

ها و منابع مناسب ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات  استفاده از روش

علمي است. با توجه به لزوم بررسي نتايج اين ارزشيابي ها از منابع مختلف، 

اين مطالعه با هدف تعيين ميزان همبستگي بـين نمـرات ارزشـيابي اسـتاد     

ها طراحـي   هاي آموزشي و روساي دانشكدهتوسط دانشجويان، مديران گروه

 و اجرا شده است.

نفر  204مقطعي نتايج ارزشيابي تعداد  -در يك مطالعه توصيفيروش كار: 

هـاي آموزشـي و   از اعضاي هيات علمي كه توسط دانشجويان، مديران گروه

ها ارزشيابي شده بودند، مورد بررسـي قـرار گرفـت. جهـت      روساي دانشكده

و پايايي آنها مـورد تاييـد قـرار    ها از سه پرسشنامه كه روايي  گردآوري داده

گرفته بود، استفاده شد. اطالعات الزم مشتمل بر نمـرات ارزشـيابي اسـاتيد    

ها و روسـاي دانشـكده از مسـتندات مركـز     توسط دانشجويان، مديران گروه

ها بـا   مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه استخراج و مورد بررسي قرار گرفت. داده

 .و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد SPSS18استفاده از نرم افزار

ميانگين نمرات ارزشـيابي اسـاتيد توسـط دانشـجويان، مـديران       يافته ها:

ــروه ــاي آموزشــي و مســئوالن دانشــكده  گ ــب. ه ــه ترتي ــا ب ، 07/4±40/0ه

بود. بررسي ضريب همبسـتگي پيرسـون بـين     39/4±52/0و  49/0±44/4

فـوق نشـان داد كـه بـين نمـرات       هـاي نمرات ارزشيابي اساتيد توسط گروه

هـا و همچنـين روسـاي    ارزشيابي استاد توسط دانشجويان و مـديران گـروه  

ها رابطه معني دار وجود ندارد. اما بـين نمـرات ارزشـيابي اسـاتيد      دانشكده

 ها و روساي دانشكده رابطه معني دار آماري وجود دارد.ان گروهتوسط مدير

 لعه نشان داد كه ميزان توافق مديران  يافته هاي مطا بحث و نتيجه گيري:

ها در مورد ارزشيابي استاد با همـديگر بيشـتر از    ها و روساي دانشكده گروه

بـاره   كـه قضـاوت در  ميزان توافق آنها با دانشجويان مـي باشـد. بـراي ايـن    

عملكرد اعضاي هيات علمي از جامعيت كافي برخوردار بوده و در حد امكان 

و پيشـداوري باشـد، الزم اسـت از همـه منـابع       تعصـب  ،خالي از سـوگيري 

 ارزشيابي استاد و به صورت تلفيقي استفاده شود.

گـروه،   ريمـد  ان،يدانشـجو  ،ياسـتاد، همبسـتگ   يابيارزشـ  كلمات كليدي:

 دانشكده سيرئ
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شيوه هاي آموزش بحث گروهي، سخنراني  بررسي تاثير

بيماري راهنماي كشوري مبارزه با  و مطالعه خود محور

سل بر دانش پزشكان شاغل در شبكه بهداشت و درمان 

 شهرستان دليجان

 1، بابك عشرتي2 یاحمد مانيسل، 1*حبيب محمدي

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -2 دانشگاه علوم پزشكي مركزي-1

habmoh46@yahoo.com 

ترين نيازهاي جوامع بشـري و از محورهـاي    موزش يكي از بنياديآمقدمه: 

موزش در دنيـاي پيچيـده   آهاي متنوع  استفاده از روش توسعه پايدار است.

امروز امري بديهي بوده و گزينش روش آموزش در هر مرحلـه از يـادگيري   

 اين مطالعه با هدف تاثير سه روش مطالعه خـود محـور،  . حائز اهميت است

نه راهنماي كشوري مبارزه با بيماري سـل  يي و سخنراني در زمبحث گروه

مـده  آبر ميزان يادگيري و دانش پزشكان در شهرستان دليجان بـه اجـرا در  

 .است

پزشـكان شـاغل   از نفـر   17در اين مطالعه به روش نيمه تجربي روش كار: 

در سطح شبكه بهداشت و درمان شهرستان دليجان (شامل بخش خصوصي 

آموزش مداوم جهت تشويق بـه حضـور مـوثر     استفاده از امتياز و دولتي) با

كتاب راهنمـاي   ،موزشآهاي  روشموزشي جهت ارائه آمنبع  شركت كردند.

در اين پژوهش از يك آزمون  كشوري كنترل بيماري سل براي پزشكان بود

جـوابي) كـه در زمينـه كليـات بيمـاري، پيشـگيري،        5سوالي (تسـتي   40

درمان بيماري سوال طـرح شـده بـود و تمـامي ايـن       بيماريابي، تشخيص و

موزشي راهنماي كشوري مبارزه با بيماري سـل طـرح   آسؤاالت از مجموعه 

جهت تعيين اعتبار اين پرسشنامه به رؤيت افراد خبـره در زمينـه    .شده بود

آزمـون و   پـيش هاي  زمونآبيماري سل رسيد. در اين پژوهش پس از انجام 

وري شده تصحيح گرديد و وضعيت سـؤاالت بـا   آ اطالعات جمعآزمون،  پس

نها مشخص آا جداسازي شدند و درست يا نادرست بودن آنه  توجه به عنوان

نهـا  آزمـون آ  آزمـون و پـس   پيشموزشي ميانگين آشد.براي هر سه موضوع 

و آزمــون  spssنهــا از نــرم افــزار آنــاليز آنهايــت بــراي  محاســبه شــد و در

wilcoxon signed rank test .استفاده شد 

شـيوه  در  ،%16برنامه آموزشي از طريق سخنراني  درنتايج نشان يافته ها: 

آزمون نسبت  نمره پس %5/25بحث گروهي در  و %3/29مطالعه خود محور 

آموزش به شيوه مطالعه خود محور به نسـبت  داشت. افزايش آزمون  به پيش



 175                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11

 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

وش سـخنراني  هر چند كه ر سخنراني داراي تفاوت معني داري بوده است،

نيز خود سبب افزايش دانش پزشكان در زمينه كليات بيمـاري سـل شـده    

كمـي نسـبت بـه     است. همچنين روش مطالعه خود محور با اختالف نسبتاً

روش بحث گروهي داراي ميانگين بيشتري از نظـر ميـزان افـزايش دانـش     

همچنين وضعيت آموزش به شيوه بحث گروهـي نيـز در    باشد. پزشكان مي

موزشـي مثبتـي بـر    آسخنراني به نحو مناسـبي داراي اثـر    روشسه با مقاي

 .ان بوده است و اختالف معني داري در اين مورد وجود داردكدانش پزش

بر اساس يافته هاي اين تحقيـق تـاثير آمـوزش بـه     بحث و نتيجه گيري: 

شيوه بحث گروهي و مطالعه خود محور بـه نسـبت سـخنراني بـر افـزايش      

موزشي به مراتب بيشـتر بـوده   آت كننده در اين برنامه دانش پزشكان شرك

 .است

 يسخنران محور، مطالعه خود ،يبحث گروه سل، يماريب كلمات كليدي:
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 ييدر شناسا ريپردازش تصو يها كياستفاده از تكن

 يا چهيو ماه ياستخوان يها بافت

 فر فرهنگ ديمج ،يثواب يعل ،*زاده يدهقان يمهد

 زدي يدصدوقيشه يدانشگاه علوم پزشك

mdehghani@ssu.ac.ir 

مقاله طرحي است در جهت تشـخيص اجـزاي صـورت و جـدا      اينمقدمه: 

هاي چشم، بيني و دهان براي زيبايي. در گام اول روشي بـراي   كردن ناحيه

ها ارائـه شـده كـه بـا      هاي انسان ايي از چهرهتطبيق تصوير دريافتي با الگوه

شود. در گام  الگوريتمي پيچيده هر كدام از اجزاي صورت تشخيص داده مي

دوم هر كدام از اين اجزا با ديگر الگوهـاي مشـابه خـود كـه داراي زيبـايي      

دهـد. در   هايي را براي انتخاب ارائه مي باشند مقايسه شده و نمونه خاص مي

اي انتخابي جهت پياده سازي بر روي قاب صـورت شـخص   گام نهايي الگوه

يـا خيـر.    باشـد و  شود كه آيا اين اجزا در يك قاب قابل ارائه مـي  بررسي مي

طبق اين الگوريتم و بررسي به دست آمده تشخيص صورت و اجـزاي آن در  

% 87% از موارد را مثبت دانسته و طـرح پيشـنهادي در گـام نهـايي بـا      97

 باشد. سازي ميرضايت قابل پياده 

اين روش در دانشگاه علوم پزشكي شـهيد صـدوقي يـزد مـورد     روش كار: 

پژوهش قرار گرفته است و با طراحي بانك اطالعاتي از تصاوير راديولـوژي و  

اي مـورد   اي و ناحيـه  تواند در دو بخش نقطـه  هاي تصويربرداري مي سيستم

توسط استاد معرفي استفاده قرار گيرد. در بخش اول بر روي تصاوير نقاطي 

شـود. در   گردد و در گام بعدي اطالعات وابسته به آن قابـل ذخيـره مـي    مي

تواند نواحي از تصوير را انتخاب و اطالعات مربـوط بـه    بخش ديگر استاد مي

آنرا ثبت نمايد. بعد از تكميل كردن اين اطالعات نرم افـزار قابليـت ارائـه و    

يقات را داراسـت. بعـد از تكميـل    تحويل به دانشجويان براي آموزش و تحق

هـاي خـارج دهـاني بـا داشـتن       بانك اطالعات نواحي و نقاط براي لندمارك

افزار  ناحيه، اثر بخشي آموزشي نرم 100نقطه و  1000تصوير و  50بيش از 

 توسط اساتيد دانشكده دندانپزشكي يزد مورد بررسي قرار گرفت.

افزار با اثربخشـي   گيري اين نرمدهد بكار نتيجه تحقيقات نشان ميها:  يافته

نفــري از دانشــجويان دندانپزشــكي  100% در جامعــه آمــاري 80بــيش از 

گرفت. اين مهـم   مورد استفاده قراردانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد 

هاي پردازش  گيري ازتكنيك با غني نمودن تصاوير در بانك اطالعاتي و بهره

افـزار   نـرم  شـده ز تصـوير اسـتخراج   تصوير، قابليت تشخيص نقاط و نواحي ا

 .پكس را به همراه داشته باشد

هاي پزشكي و باال بـردن   با توجه به اهميت تشخيصگيري:  بحث و نتيجه

هـاي   سطح علمي دانشجويان بايستي ابزارهـاي كمـك آموزشـي در زمينـه    

ترين زمـان و بـاالترين كيفيـت     پردازش تصوير ارائه گردد تا بتوان در كوتاه

 اقدام به انتقال اطالعات علمي نمود.آموزشي 

، نـرم افـزار،   يا چـه ي، بافـت ماه يآموزش، بافـت اسـتخوان  كلمات كليدي: 

 ري، پكس، پردازش تصوصيتشخ ،يربرداري، تصويولوژيراد
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 پوسترهاي الكترونيك
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 ياخالق پرستار تيبه رعا ليعوامل مرتبط با تما يبررس

 پرستاران در روان يرفتار منطق هيبر اساس نظر

 1ييحسن رضا ،2نوده ينيزهرا حس ،1*ينيحس منتيم

 البرز يعلوم پزشك -2ي، بهشت ديشه يپزشك علومدانشگاه  -1

meimanathosseini@yahoo.com 

هـاي يـك    گيـري اخالقـي بايسـتي جـزو توانـايي      مهـارت تصـميم  مقدمه: 

اين مطالعه با هدف تعيين عوامـل مـرتبط بـا تمايـل بـه       پرستار باشد. روان

پرسـتاران   در روان» نظريه رفتار منطقـي «پرستاري بر اساس  رعايت اخالق

 هاي دانشگاهي شهر تهران انجام شد. شاغل در بيمارستان

پرستار شاغل در  روان 300همبستگي،  –در اين مطالعه توصيفروش كار: 

اي انتخاب  گيري مرحله هران به روش نمونههاي دانشگاهي شهر ت بيمارستان

قسمتي (خصوصـيات   4گزارشي  نامه خود اده از پرسشها با استف شدند. داده

دموگرافيك، نگرش، هنجارهاي ذهني و تمايـل بـه رعايـت كـردن اخـالق      

پرستاري) جمع آوري شد. اعتبار (شاخص اعتبار محتوا و اعتبار صـوري) و  

و آزمـون مجـدد) تعيـين گرديـد و تجزيـه و      پايايي ابزار (همساني درونـي  

 انجام گرفت. SPSS 16افزار  نرم از نسخهها با استفاده  تحليل داده

سـن،   ،طبق نتايج آزمون آناليز واريانس يك طرفـه و آزمـون تـي   ها:  يافته

سابقه خـدمت، رضـايت از شـيفت كـاري، گذرانـدن دوره آمـوزش اخـالق        

در مـاه بـا نگـرش بـه رعايـت       و شيفت كاري، متوسط ساعت كار پرستاري

اخالق پرستاري و رضايت از نحوه اداره بيمارستان نيز با هنجارهاي ذهنـي  

. نتايج آزمون تحليل دار داشت در مورد رعايت اخالق پرستاري ارتباط معني

مسير نيز نشان داد نگرش به رعايت اخالق پرستاري با سـن رابطـه مثبـت    

 دار داشت. ي معنيانه رابطه منفدار و با متوسط ساعت كار ماهي معني

نقش سن و ساعات كـاري در تعمـيم مـدل، نشـانگر     گيري:  بحث و نتيجه

 تاثير مهم تر اين دو متغير در ايجاد تمايل نسبت به رعايت اخالق پرستاري 

 پرستاران بود. در روان

 پرستار روان ،يرفتار منطق هينظر ،ياخالق پرستاركلمات كليدي: 
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به  انيدانشجو يعالقمند جاديتاد مشاور در انقش اس

 يليرشته تحص

 انيقصاب يمينع رهين ،يرحم دل هيسم ،*يحكم آباد يرجبعل

 يخراسان شمال يپزشك علومدانشگاه 

abi.hse2006@gmail.com 

عالقه به رشته تحصيلي يكي از اركان پيشرفت در سـطح فـردي و   : مقدمه

باشد به طـوري كـه آثـار مثبـت و      نيز در سطح كالن در جوامع امروزي مي

توانـد   آشكارا قابل لمـس اسـت. مشـاوره مـي     منفي اين مقوله به طور كامالً

مقالـه  ريزي زندگي شـغلي داشـته باشـد، از ايـن رو      نقش مؤثري در برنامه

، بررسي نقش استاد مشاور در عالقمندي دانشجويان نسـبت  ا هدفحاضر ب

 باشد. به رشته تحصيلي خود مي

هـا   آوري داده مقطعي بوده و براي جمع -مطالعه از نوع توصيفيروش كار: 

كـه روايـي و    "بررسي ميزان عالقمندي به رشـته تحصـيلي  "از پرسشنامه 

ــن   ــد. در اي ــتفاده گردي ــت اس ــده اس ــد ش ــايي آن تايي ــدا  پاي ــه، ابت مطالع

ها قبل از مشاوره توسط دانشجويان تكميل گرديـد. سـپس طـي     پرسشنامه

هاي صورت گرفته دو جلسه به صورت عمومي و سه جلسـه بـه    ريزي برنامه

صورت خصوصي براي دانشجويان توسط استاد مشاور گذاشته شد و اسـتاد  

صـحبت   ها مشاور در اين جلسات در مورد رشته تحصيلي و آينده شغلي آن

پرسشنامه در اختيـار دانشـجويان قـرار     كردند و بعد از اين جلسات، مجدداً

 SPSSگرفته و دانشجويان آن را تكميل كردنـد و نتـايج توسـط نـرم افـزار      

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

، ميـزان  %76بـه   %68هـا از   نتايج نشان داد كه ميزان آگـاهي آن ها:  يافته

هـا بـه ادامـه     و ميـزان عالقمنـدي آن   %77بـه   %71عالقمندي به رشته از 

 بعد از مشاوره افزايش يافت. %100تحصيل به 

توانـد بـه عنـوان يـك      نتيجه گيري: استاد مشاور ميگيري:  بحث و نتيجه

ها براي دانشجويان بـه ويـژه جديـدالورود     برنامه جاري آموزشي در دانشگاه

و آينده شغلي خود آشنا و  اجرايي شده تا دانشجو از همان ترم اول با رشته

با ميل و رغبت بااليي تحصيل خود را ادامه دهد و در صـورت عـدم عالقـه    

مندي به رشته تحصيلي خود بـه كمـك اسـتاد مشـاور بتوانـد تصـميمات       

 درستي را براي ادامه برنامه زندگي خود داشته باشند.

 انيدانشجو ،ياستاد مشاور، مشاوره، عالقمندكلمات كليدي: 
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 دگاهياستاد دانشگاه از د كي يها يژگيو يبررس

بوشهر  يدانشگاه علوم پزشك يراپزشكيپ انيدانشجو

 1392يليسال تحص

 پور يمرودشت نينسر ،يزارع نهيسك ،گنجو يمهست ،*ينيماه نيميس

 بوشهر يعلوم پزشكگاه دانش

30.mahini@gmail.com 

شوند و با روح و روان و  اي شناخته مي ها حرفه اساتيد مركز فعاليتمقدمه: 

توان نقش مهم و غير قابـل   احساسات فراگيران سر و كار دارند بنابراين نمي

بـدين منظـور ايـن     ها را در فرآيند آموزش علوم پزشكي نفي كـرد.  انكار آن

هاي يك استاد خـوب دانشـگاهي از ديـدگاه     دف بررسي ويژگيتحقيق با ه

دانشجويان دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشـهر انجـام شـده    

 است.

روش پژوهش توصيفي مقطعـي و جامعـه پـژوهش دانشـجويان     روش كار: 

كه از اين جامعـه   اند دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بوده

ابزار پژوهش پرسشـنامه مربـوط   عنوان نمونه انتخاب شدند. به  دانشجو 73

سـؤال بـود    25هاي يك استاد خوب دانشگاهي مشتمل بر  به تعيين ويژگي
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تجزيـه و تحليـل    اي از سـنجيده شـدند.   كه در مقياس ليكرت پـنج گزينـه  

 انجام گرفت. SPSS 16اطالعات نيز با

ارائـه  ، و در رتبـه اول اين پژوهش نشان داد كه احترام بـه دانشـج  ها:  يافته

مطالب به صورت قابل فهم براي دانشجو و شيوايي بيان به صورت مشـترك  

عالقـه منـدي بـه تـدريس در     ، خوشرويي استاد در رتبه سوم، در رتبه دوم

رتبــه چهــارم و تســلط اســتاد در درس مــورد تــدريس در رتبــه پــنجم از  

 .آمدب هاي يك استاد خوب دانشگاهي به حسا ترين ويژگي پراهميت

ت علمـي  اها و كميته جذب هي ضروري است دانشگاهگيري:  بحث و نتيجه

هاي برشمرده شده را در جذب نيروي انساني مد نظـر قـرار دهنـد و     ويژگي

همين طور اساتيد نيز با ارتباط هر چه بيشتر بـا دانشـجويان ويژگـي هـاي     

ورش آن مورد نظر آن ها را مورد بررسي قرار داده و در صورت نيـاز بـه پـر   

 ويژگي ها اقدام نمايند.

 آموزش، انيدانشجو دگاهيد، استاد خوبكلمات كليدي: 
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و  يرابطه تالوت قرآن در آغاز جلسات امتحان يبررس

دانشگاه علوم  انيدانشجو دگاهيكاهش اضطراب از د

 92يليدر سال تحص رجنديب يپزشك

معصومه  ،يمحمد هاشم ديس ،يزهره خزاع ،*رمضان زاده رالنساءيخ

 زاده  رمضان

  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

kh.ramazanzade@yahoo.com 

نظر به فرمايشات مكرر مقام معظم رهبـري مبنـي بـر اينكـه بايـد      مقدمه: 

نطبق با اخالق قرآني باشد چراكه همه تالش غرب فرهنگ جامعه اسالمي م

براي متأثر كـردن فرهنـگ و سـبك زنـدگي و روابـط اجتمـاعي جامعـه از        

باشد. در اين   فرهنگ غربي است، انس با قرآن مقدمه سبك زندگي قرآني مي

سازي در زمينه انس با قرآن نياز بـه ارزيـابي وضـعيت     مسير هرگونه زمينه

ي فرهنگي تدوين گردد، لذا  ها بر اساس آن ساير برنامهموجود دارد تا بتوان 

 در اين پژوهش به بررسي وضعيت موجود انس با قرآن در سه بعد تالوت، 

 كاربرد و اثرات قرآن در زندگي مورد ارزيابي قرار گرفته است.

دانشـجوي   200تحليلـي روي   -اين مطالعه به شـيوه توصـيفي  روش كار: 

هـا، پرسشـنامه    انجام شد. ابزار گردآوري داده دبيرجن دانشگاه علوم پزشكي

سؤال بود كه روايي و پايايي آن مورد ارزيابي قـرار   21محقق ساخته شامل 

گرفته بود. براي تجزيه و تحليـل داده هـا از شـاخص ضـريب همبسـتگي،      

 استفاده شد. t آزمون

و بـود   5/28در بررسي نتايج تحقيق ميانگين ميزان تالوت قـرآن  ها:  يافته

در بررسي تأثير تالوت قرآن در آغاز جلسـه امتحـاني در كـاهش اضـطراب     

پـايين بـود.   % 5/6% متوسـط و  5/16% بـاال،   5/75آنان از نظر دانشـجويان  

دار بـود   رابطه ديدگاه دانشجويان در اين خصوص و معدل و سن آنان معني

 داري وجـود  ولي بين جنسيت و رشته تحصيلي و ديدگاه آنان تفاوت معنـي 

 نداشت.

گـردد   با توجه به نتايج حاصل از تحقيق مالحظه ميگيري:  بحث و نتيجه

كه تالوت قرآن در شـروع جلسـات امتحـان باعـث كـاهش اضـطراب آنـان        

 گردد اين كار اجرايي گردد. شود و لذا پيشنهاد مي مي

دانشـگاه علـوم    ،انيتالوت قرآن، اضطراب امتحان، دانشجوكلمات كليدي: 

 رجنديب يپزشك
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مندي  اهميت فراگيري علم اخالق توسط اساتيد بر عالقه

 دانشجو به حضور دركالس درس 

 فاطمه زارعي

 دانشگاه علوم پزشكي ساوه

midwiferysaveh@gmail.com 

هايي كه براي آموزش حرفه اي گري مطرح اسـت،   از بهترين روش مقدمه:

هـا،   بودن اساتيد روش مهمي براي كسب ارزش الگو بودن اساتيد است. الگو

 گري و عملكرد انساني اخالقي است. اي ها و رفتارهاي مرتبط با حرفه نگرش

اين مطالعه با هدف بررسي اهميت فراگيري علم اخالق توسـط اسـاتيد بـر    

 مندي دانشجو به حضور در كالس درس انجام گرفته است. عالقه

و پاپ مد بـا كليـد    SIDتجوي گوگل و با مروردر موتورهاي جسروش كار: 

ـ 100مندي  دانشجو و عالقه اساتيد، واژه اخالق، دسـت آمـد كـه از    ه مقاله ب

 مورد بررسي قرار گرفت. 2000-2013هاي  مقاله از سال 24ها  ميان آن

يـادگيري از طريـق الگـو، از طريـق مشـاهده و تأمـل رخ داده و        ها: يافته

هوشيارانه و غيرهوشيارانه است. بسياري از هاي  اي از فعاليت تركيب پيچيده

تـرين تـأثير را    محققان معتقدند كه الگو بودن اساتيد براي دانشجويان قوي

گيري رفتار آنان دارد. طهارت نفس و پاكي روح فقط با علم اخالق  در شكل

شود در ايران در دوره قبل از اسالم، پزشكان نخست علم اخـالق   حاصل مي

آزمودنـد،   آموختند و تا ايشان را از نظر اخالقي نمـي  د ميرا به شاگردان خو

پذيرفتند. در دوره بعد از ظهـور   براي آموختن علم پزشكي به شاگردي نمي

اسالم، اخالق پزشكي در ايران تحت تعاليم عاليه دين مبين اسالم از تاللو و 

 درخشش بيشتري برخوردار شد.

 گو بودن خود مطلع و داراي اساتيد بايد از نقش الگيري:  بحث و نتيجه

شايستگي باليني باشند. زمان كافي براي تـدريس اختصـاص دهنـد داراي    

رويكرد دانشجو محـور  و دهند باشند  نگرش مثبت نسبت به آنچه انجام مي

در تدريس را پيش بگيرند. بر تجربيات باليني و آنچه دانشجويان از آن الگو 

بـا همكـاران داشـته باشـند و در     انـد تأمـل نماينـد، ارتبـاط خـوبي       گرفته

هاي آموزش اساتيد شركت كنند در راستاي بهبود فرهنـگ سـازماني    برنامه

تالش كنند. اسـاتيد بـه عنـوان الگـو بـر ايجـاد نگـرش اخالقـي و رفتـار و          

هاي انساني بسيار مؤثر هستند. بخش اعظم يادگيري يا تأثيرگـذاري   مهارت

(كالس درس) بـه منصـه    يادگيري-نظام تعليم و تربيت، در محيط ياددهي

رسد. دانشگاه به عنوان يك مركز پژوهشي و آموزشي در تعامل بـا   ظهور مي

دانشجو، استاد، كاركنان و محيط بيروني بايد اخالقي باشـد. فراتـر از ايـن،    

اي در مشـاغل و   توجه به نقش راهبردي دانشـگاه در تـرويج اخـالق حرفـه    
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دهـد.   ان دانشگاه را بيشتر نشـان مـي  ها ضرورت اخالقي بودن سازم سازمان

سازي اخالق در فرهنگ سازماني خود محتـاج تـرويج    دانشگاه براي نهادينه

مســتمر و اثــربخش اخــالق در همــة اركــان ســازمان (اســتادان، مــديران،  

 ها، ساختار و ...) است. نامه دانشجويان، كاركنان، شرح وظايف، آيين

 دانشجو ندي،عالقه م اساتيد، اخالق،كلمات كليدي: 
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 يدر برنامه درس يريطبابت خوب و طبابت بد: الگو پذ

 پنهان

 يميابراه قهيصد

 شيراز  يدانشگاه علوم پزشك

sedighehebrah@yahoo.com 

منظور از برنامه درسي رسمي شامل مطالبي است كـه بـه وسـيله    مقدمه: 

دانشـجويان پزشـكي و پزشـكان جـوان     برنامه ريزان آموزشي براي آموزش 

كنند كه طبق آن برنامه آموزش داده شود. اما فقط  تنظيم شده و تأكيد مي

ريـزي   هاي مدون و برنامه بخشي از اهداف آموزشي پزشكي از طريق آموزش

هـا،   ارزش شوند. بيشتر آنچـه بـه عنـوان مجموعـه باورهـا،      شده منتقل مي

رسـد از طريـق منـابع     مهم به نظـر مـي   ها ها ورفتارهاي مرتبط با آن نگرش

هاي غير رسمي (برنامه درسي پنهان) منتقـل مـي    ديگر يادگيري و آموزش

 شود.

در طول برنامه درسي غير رسـمي دانشـجويان بـه صـورت ناخودآگـاه و از      

هاي خـارج   برقراري ارتباط با ساير دانشجويان و كاركنان دانشگاه در فعاليت

و  هـا  انتشار نشـريه  مشاركت در هاي پژوهشي، ليتاز برنامه درسي مانند فعا

هاي علمـي و از مشـاهده محـيط     هاي دانشجويي، شركت درانجمن خبرنامه

 آموزند. آموزشي مطالب زيادي مي

اين مطلب برداشت اي و به روش  به صورت كتابخانهمطالعه  اينروش كار: 

اخلـي و  هـاي د  انتخابي از مطالب مفيد در مقاالت قابل دسـترس در سـايت  

 ست.ا انجام شده خارجي

 الگوپذيري دانشجويان بيش از هر فرد ديگري متوجه استاد است ها:  يافته

شـود وظيفـه    و اين الگوپذيري آنقدر مهم است كه در جزئيات هم ديده مي

توان به فرد ديگري سپرد. اولـين نيـاز بـه يـك تغييـر كيفـي        استاد را نمي

سازي يـا الگوپـذيري راهـي     مدل .سازي است اي نقش مدل درپزشكي حرفه

دهي رفتار و تفكر تعريف شده اسـت. عـاملي كـه در اينجـا      مؤثر براي شكل

شود توجه به الگو، يعني افزايش تعـدادي از پزشـكاني كـه داراي     مطرح مي

برخي خصوصيات شايسته تقليد و پيروي هستند بـه طـوري كـه قـادر بـه      

وزش پزشكي باشند. اعضـاي  مرحله آم اي در هر نقش مدل با فضيلت حرفه

صـفات انسـاني    هـاي اخالقـي و   هيئت علمي تمام وقت كه نمونـه فضـيلت  

پزشـك بـا بيمـار (رفتـار      گسترده دروني در تعامل خود با بيماران، برخورد

 ي و رفتار با بيمار و چگونگي برخورد با عامه مـردم، يباليني)، نحوه پاسخگو

 كاركنان و دانشجويان باشند. 

ايل به چشم پوشي از درآمدهاي باال، به منظـور آمـوزش بهتـر    كساني كه م

هستند. حضور چنين پزشكاني موجب رقيق شدن و كـاهش تعـارض بـين    

 .شود هاي باليني مي هاي نهان و عيان به خصوص درمحيط ارزش

ها به  هاي انساني دانشگاه با الگوسازي در جهت ارزش گيري: بحث و نتيجه

 تعبير حضرت امام كارخانه انسان سازي شود.د كه به نكن سمتي حركت مي

 پنهان يبرنامه درس ،يريطبابت، الگو پذكلمات كليدي: 
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از  انيميزان رعايت حقوق بيمار توسط دانشجو يبررس

 يبستر مارانيب دگاهيد

 ي، اكرم كرميدريح دهي، ها*يدهكرد يسيرئ بايز

 شهركرد يپزشك علومدانشگاه 

ziba758@gmail.com 

يك بيمار عبارت است از وظايفي كه تيم پزشكي در قبال او  حقوقمقدمه: 

شود كـه   ها و يا مجوزهاي خاص گفته مي  دارند و به مجموع امتياز و توانايي

مهـم  هـاي   قانون به بيمار اعطـا كـرده اسـت و از آنجـا كـه يكـي از جنبـه       

باشـد.   جهت بـرآورده كـردن نيازهـاي مـددجويان مـي      پرستاري، تالش در

بايست بـراي كمـك    درماني مي بنابراين بهمراه ساير اعضاي تيم بهداشتي و

به برآورده شدن نيازهاي چهارگانه باال(خلوت، امنيت،استقالل و هويت) بـه  

اي از  رفتار قلمروخواهانه مددجويان توجه كامل كنند چرا كه بخـش عمـده  

جويان در مراكز درمـاني مربـوط بـه رعايـت حقـوق آنـان        رضايتمندي مدد

توسط كاركنان درماني و كمك به آنان، جهت برآورده ساختن نيازهايشـان  

مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان رعايت حقوق بيمـاران توسـط    باشد. مي

لوم پزشكي دانشگاه ع  تابعه  دانشجويان مامايي دوره كارورزي در بيمارستان

 شهركرد از ديدگاه بيمارا ن بستري انجام گرديد.

هاي بسـتري   بخش مقطعي بوده كه در -حاضر توصيفي   مطالعهروش كار: 

بيمار بستري در  46بر روي  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  بيمارستان تابعه

گيري به روش سرشماري انجام شـد.   صورت گرفته است. نمونه 1392سال 

سؤال در دو بخش مشخصـات   30اي مشتمل بر ها، پرسشنامه دهگردآوري دا

 و  SPSS 18ها با كمك نرم افزار  دموگرافيك و منشور حقوق بيمار بود. داده

 هاي آماري تجزيه و تحليل شد. آزمون

هاي مـورد بررسـي زن بودنـد.     درصد از نمونه 100در اين مطالعه ها:  يافته

 2/4±9/0د. ميانگين مـدت بسـتري   بو 6/28±48/11ها  ميانگين سن نمونه

ها  ها روستايي و بقيه شهري بودند. اكثر نمونه درصد از نمونه 7/64روز بود. 

رد مطالعـه در  %) بودند. در بيمارسـتان مـو  6/83داراي تحصيالت ابتدايي ( 

شـد .در زيـر    كل حقوق بيمار توسط دانشجويان به شكل خوب رعايت مـي 

ينـه اصـول ارتبـاطي، رعايـت اصـل ارائـه       هاي حقوق بيمار نيـز در زم  گروه

مراقبت با كيفيت، رعايت اصـل اسـتقالل و اختيـار بيمـار و رعايـت اصـل       

 شد. رازداري  از نظر اكثر بيماران در حد خوب اين حقوق رعايت مي

رسد ميـزان رعايـت    نظر ميه با توجه نتايج مطالعه بگيري:  بحث و نتيجه

. اسـت خـوب   دانشجويان در حـد  حقوق بيمار در مركز مورد بررسي توسط
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پرسنل تيم درماني و دانشجويان دوره كارورزي در طي كار بـا بيمـار بـا در    

تواننـد كـارآيي و كيفيـت مراقبـت      نظر گرفتن حقـوق اساسـي بيمـار، مـي    

رسد ضـرورت آمـوزش    نظر ميه بهداشتي ارائه شده را به حداكثر برسانند. ب

سو و بـاال بـردن    وم پزشكي از يكهاي عل دانشجويان دوره كارورزي دانشگاه

آگاهي بيماران از حقـوق خـود از سـوي ديگـر جهـت ارتقـاء رضـايتمندي        

 بيماران امري اساسي است.

 دانشجو-ماريحقوق ب مارستان،يب مار،يبكلمات كليدي: 
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 يريادگي زانيبر م سيتدر نياستاد ح يرفتارها

العه موثر است: يك مط ينظر يها در كالس انيدانشجو

 يمقدمات

 ،  فاطمه زورمند قاسمي*مجيد اكبري

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

akbarim@mums.ac.ir 

گـردد   يـادگيري مـي   يهاي تدريس كه موجب ارتقـا  يافتن مهارتمقدمه: 

بسيار مهم است. اين مطالعه با هدف بررسـي ارتبـاط خصوصـيات تـدريس     

 ساتيد با ميزان يادگيري دانشجويان انجام گرفت.ا

در اين مطالعه هم گروهي كه در دانشكده دندانپزشـكي مشـهد   روش كار: 

انجام شد، ابتدا ليسـتي از خصوصـيات كلـي مـوثر در تـدريس اسـاتيد بـا        

نفـر از   14استفاده از متون آموزشي تهيه و در يك جلسه متمركز با تعـداد  

بـا   ،ين موارد، پس از كسب اجازه در مورد هر استاددانشجويان نهايي شد. ا

گرديد در پايان هـر جلسـه؛    حضور در كالس بر اساس چك ليست ثبت مي

آزموني كه بر اساس اهداف ذكر شده در طرح درس استاد مربوطه طراحـي  

 و به تاييد استاد رسيده بود؛ از دانشجويان داوطلب سال سـوم گرفتـه شـد.   

هـاي عينـي    شـده توسـط دانشـجويان و ويژگـي    ارتباط بين نمرات كسـب  

مـورد تجزيـه تحليـل قـرار      SPSS 11/5افزار  تدريس استاد با استفاده از نرم

 گرفت.

بين رفتارهاي غير كالمي استاد كه به ترتيـب شـامل راه رفـتن و    ها:  يافته

داري با افزايش ميانگين نمـرات دانشـجويان    حركات دست بود ارتباط معني

داري با افـزايش   همچنين عدم يكنواختي صدا ارتباط معني. مشاهده گرديد

كه چگـونگي سـرعت تـدريس     اشت. در حاليدميانگين نمرات دانشجويان 

 .داري با ميانگين نمرات نداشت ارتباط معني

هـاي ايـن مطالعـه؛ بـه نظـر       با توجه بـه محـدوديت   گيري: بحث و نتيجه

س و اسـتفاده از  رسد تن صداي غير يكنواخت، حركـات اسـتاد در كـال    مي

حركات دست، موجب افـزايش ميـانگين نمـرات يـادگيري دانشـجويان در      

 گردد. هاي نظري مي كالس

 آموزش، استاد، دانشجو، يادگيري، روش تدريسكلمات كليدي: 
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نكات اخالقي مهم در سبك زندگي دانشجويي از ديدگاه 

 قرآن كريم

 يآباد يمحمدرضا حاج

 رجنديب

hhagiabadi43@yahoo.com 

كه اخالق اساس فضيلت و ريشه حقـايق و نتيجـه بعثـت    يياز آنجامقدمه: 

حضرت محمدبن عبداهللا (ص) است و نياز واقعي بشر غير از تأمين مسـائل  

لذا رسيدن به حيـات طيبـه و معنـوي الزمـه اخـالق اسـت و        ،مادي است

ها در اين است كه اهل معنـا از خـرد و    نتوصيه به تقويت بنيه معنوي انسا

گيري نماينـد. آنچـه در قـرآن     عقل توحيدي و واليت و امامت معصوم بهره

كريم در خصوص رعايت نكات اخالقي در سبك زندگي ذكر شده به دليـل  

زندگي مادي و تجمالتـي و انحـراف از آن، جامعـه را بـه سـوي انحطـاط و       

لـه سـعي دارد بـا اسـتفاده از نكـات      سردرگمي بيش برده است. لذا اين مقا

خصوص بـه  ه اخالقي در قرآن كريم راه و رسم زندگي قرآني را به مردم و ب

ها در زندگي آنـان نهادينـه شـود و اخـالق      دانشجويان بياموزد تا اين آموزه

 .هاي زندگي عملي و كاربردي نمايند اسالمي را در تمامي صحنه

روايـات از منـابع معتبـر بـه روش      با اسـتفاده از قـرآن كـريم و   روش كار: 

تعداد هزار نكته اخالقي استخراج گرديـد و از بـين آنـان تعـداد     اي  كتابخانه

يكصد نكته اخالقي سبك زندگي كه بيشترين تـأثير را در رفتـار و زنـدگي    

دانشجويي دارد انتخاب گرديد و به عنـوان نكـات اخالقـي مهـم در سـبك      

 .يم اعالم گرديدزندگي دانشجويي از ديدگاه قرآن كر

نكات مهم اخالقي در سبك زنـدگي دانشـجويي از ديـدگاه قـرآن     ها:  يافته

آشنايي بـا علـم   ، وحدت در رويه، حيات طيبهباشد:  كريم به صورت زير مي

تـأثير انگيـز هـا در ارزش    ، تعديل غرائـز ، حقيقت جوئي، حب نفس، النفس

، در غريـزه جنسـي  توصيه هاي قرآني ، آفات و موانع حقيقت طلبي، اخالقي

ارزشهاي اخالقي در ، جنبه هاي ارزشي عواطف، ارزش اخالقي عالقه به مال

 لذت طلبي و سعادت خواهي.، ازدواج

زندگي بدون شـناخت و آگـاهي از فضـايل اخالقـي     گيري:  بحث و نتيجه

آميز نيست و زندگي بـه روش غربـي و امانيسـم انحـراف از مسـير       موفقيت

مشكالت امروز جامعه ناشي از همين تفكـر و   و اسالم ناب است و معضالت

ها و فشـارهاي روحـي روانـي در جامعـه و      غلط است و تمام استرس پيروي

مخصوصاً ساختار زندگي زناشويي ناشي از اين خالء است. لذا قرآن كـريم و  

آميز را پيشنهاد كرده است كـه   ائمه اطهار (ص) راه و روش زندگي موفقيت

قـي بـه تعـداد يكصـد نكتـه رويـه زنـدگي روزمـره         رعايت تمام نكـات اخال 

دهـد و آنـان را بـه رعايـت ايـن نكـات        دانشجويان را مورد خطاب قرار مـي 

   .نمايد اخالقي تشويق مي

 ، سبك زندگي، قرآن كريمنكات اخالقيكلمات كليدي: 
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 در دانشگاه يا اخالق حرفه جيترو يمبان

 معصومه دل آرام

 ي شهركرددانشگاه علوم پزشك

masoumehdelaram@yahoo.com 

ها، تـرويج اخـالق    هاي مديريت دانشگاه ترين مسئوليت يكي از مهممقدمه: 

در آنها است. دانشگاه به عنوان يك مركز پژوهشي و آموزشي در تعامـل بـا   

ـ    ن، دانشجو، استاد، كاركنان و محيط بيروني بايد اخالقي باشـد. فراتـر از اي

اي در مشـاغل و   توجه به نقش راهبردي دانشـگاه در تـرويج اخـالق حرفـه    

دهـد.   ها ضرورت اخالقي بودن سازمان دانشگاه را بيشتر نشـان مـي   سازمان

 باشد. اي در دانشگاه مي هدف اين مطالعه، مرور مباني ترويج اخالق حرفه

مـرور   وهـاي مختلـف اينترنتـي     اين مطالعه با استفاده از سايت :كارروش 

 انجام شده است. 2005- 2013هاي  در فاصله سالمنابع منتشر شده 

هـاي كـالن جامعـه داراي     پرداختن به اخالق دانشگاهي در برنامه ها: يافته

ورد. آ بـار فراوانـي بـه بـار مـي      اولويت خاصي است و غفلت از آن آثار زيـان 

خش اخـالق  دانشگاه براي نهادينه سازي اخالق، محتاج ترويج مستمر و اثرب

در همه اركان است و جهت انجام ايـن مهـم، الزم اسـت دانـش تخصصـي      

هـاي اخالقـي و    اي، گرايش دروني افراد نسبت به تحقـق ارزش  اخالق حرفه

توان به  مهارت رعايت اصول اخالقي وجود داشته باشد. رفتار ارتباطي را مي

ي، رفتـار درون شخصـ   زدرون شخصي و برون شخصي تقسيم كرد. منظور ا

رفتار فرد با خود است. خودشناسـي، خـودفريبي، صـداقت بـا خـود، خـود       

هـايي از چنـين    گري، خودافشاگري، خودكشي، خوداحترامي نمونه محاسبه

شخصي، رفتار فرد با ديگران و رفتار سازمان  رفتاري هستند و در رفتار برون

برون  شود. رفتار درون شخصي بر رفتار با محيط دروني و بيروني بررسي مي

تواند بر ارتبـاط  بـرون شخصـي نيـز مـوثر       شخصي مقدم است، زيرا كه مي

ابتـدا بايـد افـراد را نسـبت بـه       باشد. بنابراين در ترويج اخالق در دانشـگاه، 

ـ  الگوهاي رفتار ارتباطي درون در قبـال حقـوق    دشخصي تربيت كرد تا بتوان

ادق است اين سخن هم در مقياس شخص ص پذير باشند. ديگران مسئوليت 

و هم در مقياس سازمان. عدم توجه به اين اصل برنامـة تـرويج اخـالق را از    

اسـتادان و    در مقيـاس شـخص وقتـي بـه مـديران،      سـازد.  كارآيي دور مـي 

او خود بايد پيشـاپيش   كنيم كه دانشجو را احترام كنيد، كاركنان توصيه مي

بگـذارد. در مقيـاس   ل آيد تا بتواند به دانشجويان احترام ئبر خوداحترامي نا

خود بـاور سـازماني نداشـته باشـد،      ءدانشگاه اگر به ارتقا سازمان نيز چنين است.

 تواند نسبت به ارتقاء استادان و دانشجويان احساس مسئوليت كند.   نمي

اگـر فرهنـگ سـازماني دانشـگاهي دچـار بيمـاري        گيـري:  بحث و نتيجه

گذاشته و مباني اخالقـي  گريزي گردد، به سرعت در جامعه تأثير  مسئوليت 

مالي و رفتاري، فرهنـگ سـازماني    سازد. اگر مفاسد اداري، جامعه را تباه مي

دانشگاه را بيمار سازد،فرهنگ عمومي از آن مصون نخواهـد مانـد.اين اصـل    

هاي كالن جامعـه   دهد كه پرداختن به اخالق دانشگاهي در برنامه نشان مي

 آورد.  بار فراوان به بار مي آثار زيان داراي اولويت خاصي است و غفلت از آن

 اي، دانشگاه، مباني ترويج اخالق حرفه كلمات كليدي:
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 انيعرصه دانشجو يكارآموز انيمرب دگاهيد يبررس

 مارستانيدر ب يا در رابطه با اخالق حرفه يعلوم پزشك

 مقطعي –يفيمطالعه توص كي، يكردكو نيرالمومنيام

 ، اكرم ثناگوي، اعظم محمد*يعادله قره طغان

 گلستان يدانشگاه علوم پزشك

a.gharataghani@gmail.com 

اي چـالش انگيـز در رشـته پزشـكي اسـت.       اي مقولـه  حرفه اخالقمقدمه: 

 رويكردهاي متفاوتي نسبت به اخالق حسب نگرش خود،بر جوامع مختلف، 

هـا را در ارائـه    اي آن اند. نگرش اساتيد به اصول اخالق حرفه اي داشته حرفه

اي را بـه حـداقل خواهـد     نمـود و تـنش حرفـه    خدمات بهتر، ياري خواهـد 

اي  و نقـش   رسانيد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي نگرش به اخـالق حرفـه  

 انجام شد.1392اساتيد الگو در مربيان كارآموزي عرصه در سال 

مقطعي كليه مربيان كارآموزي عرصـه   -در اين مطالعه توصيفيش كار: رو

اي و نقش اساتيد الگـو در   دانشجويان علوم پزشكي در رابطه با اخالق حرفه

بيمارستان اميرالمومنين كردكوي با سرشـماري وارد مطالعـه شـدند. ابـزار     

اي پژوهشگر ساخته بر اساس مطالعـات مـرتبط بـا ايـن      بررسي، پرسشنامه

سـؤال اختصاصـي    36زمينه بود كه از دو قسمت، مشخصات دموگرافيك و 

مربوط به نگرش تشكيل شده بود. جهـت تعيـين اعتبـار محتـوا و صـوري      

نفـر از صـاحب نظـران و اعضـاي      10(روايي)، سؤاالت پرسشنامه دراختيـار 

هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان قرارگرفـت و بـر اسـاس نظـرات     

صورت آزمون، باز آزمون حاصل از ه نجام شد. ميزان پايايي بآنان اصالحات ا

هفته توسـط گـروه مشـابه بـا واحـدهاي       2پرسشنامه با فاصله  10تكميل 

همچنين ضريب  را نشان داد. R= 63/0كه  پژوهش مورد بررسي قرارگرفت،

 نشان دهنده پايايي و ثبات دروني پرسشنامه بـود. 73/0آلفاي كرونباخ برابر 

 تحليل شد. SPSS 11 افزار صل با استفاده از نرمنتايج حا

داري  هاي آماري نشان داد كه ارتباط معنـي  در اين مطالعه آزمونها:  يافته

خصوصيات دموگرافيك مورد بررسي، وجود نداشـت،   ميان نگرش اساتيد با

ـ  19/53اي در  از طرفي نگرش به اخالق حرفه ه درصد از مربيان كارآموزي ب

درصـد آنـان نگـرش موافـق وجـود       81/47 موافق و در صورت نگرش كامالً

% بـرآورد شـد كـه در    89ميانگين ميزان نگرش مربيان در حد داشت. ضمناً

 خوب بود. حد

 از آنجا كه نگرش مربيان در برخي مباحث اخالق گيري:  بحث و نتيجه

هـاي بـازآموزي بـه     شود كه دوره لذا توصيه مي ،باشد اي، مطلوب نمي حرفه

شود  تمر و مداوم براي اساتيد برگزار گردد. همچنين پيشنهاد ميصورت مس

 اي علمي نظر جامعي اعمال گردد. براي منشور اخالق حرفه

 منشور اخالق د،ياسات ،يا اخالق حرفهكلمات كليدي: 
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 يمصنوع حياز مسائل اخالقي تلق يعوامل درمان يآگاه

 ينابارور يدر چند مركز درمان

 ، پريسا نبيئي، ناهيد فرهمند، سيد ضياء الدين تابعي*وديانفرزاد محم

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

parisanabeiei@yahoo.com 

م با پيشرفت به افزايش زوجين نابارور در ساليان اخير همگا رو آمارمقدمه: 

بسيار سـريع دانـش و فنـاوري نـوين علـوم پزشـكي در درمـان نابـاروي و         

گسترش روش هاي كمك باروري، تلقي ناباروري را به عنوان يـك بيمـاري   

بين برده است. اقدامات درماني در زمينـه نابـاروري موجـب     ناپذير از درمان

ي، اجتمـاعي،  طرح مسائل نويني در استفاده از اين امكـان در ابعـاد فرهنگـ   

فلسفي، اعتقادي، فقهي و شرعي گرديـده اسـت. ايـن مطالعـه در راسـتاي      

اندركاران و عوامـل درمـاني چنـد مركـز تلقـيح       بررسي ميزان آگاهي دست

 مصنوعي شيراز از مسائل فقهي و شرعي آن طراحي شده است.

در اين پژوهش  توصيفي تمامي عوامل درماني مشغول بـه كـار   روش كار: 

نفر بودند، مورد بررسي قرار گرفت. جهـت   60كه حدود  IVFمركز در چنذ 

سؤال شـرعي طراحـي شـد، كـه      30اي حاوي  انجام اين بررسي پرسشنامه

روايي و پايايي پرسشنامه مذكور توسط اساتيد اخالق و فقه پزشكي، مـورد  

ها بـه صـورت ارائـه ميـانگين و      تاييد قرار گرفت. روش تجزيه و تحليل داده

براي مقايسه نتايج بـود كـه   كروسكال واليس معيار به كمك آزمون انحراف 

 انجام شد. SPSS 14افزار با نرم

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين نمـره كـل افـراد از    ها:  يافته

% مي باشد كه در حد متوسط بوده است. در اين 1/41مسائل شرعي حدود 

يلي با ميزان آگاهي بدسـت  داري بين سن و رشته تحص مطالعه رابطه معني

 نيامد.

با توجه به نتايج پژوهش اين گونه به نظر مـي رسـد   گيري:  بحث و نتيجه

در مراكـز درمـاني در حـد     IVFكه به طور كلي آگـاهي از مسـائل شـرعي    

هاي الزم جهت  متوسط بوده است و توجه و اهتمام بيشتر در زمينه آموزش

 باشد. از ميباالبردن سطح آگاهي اين افراد مورد ني

 مسائل اخالقي ي،نابارور ي،مصنوع حيتلقكلمات كليدي: 
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جهرم در  يدانشكده پزشك ينيآموزش بال تيوضع

  يبر اساس الگو دياسات طهيح

 يجهرم اني، فاطمه رضائ*مناقب لياسماع ديس

 جهرم

esmanagheb@yahoo.com 

از ميان عوامل متعدد كه در فرايند آموزش نقـش دارنـد، بايـد بـه      مقدمه:

تـرين عوامـل مـوثر در آمـوزش و      استاد به عنـوان عامـل انسـاني و از مهـم    

يادگيري اشاره كرد. اين مطالعه به منظور بررسي وضـعيت آمـوزش بـاليني    

 .شددانشكده پزشكي جهرم در حيطه اساتيد از ديدگاه دانشجويان انجام 

در دانشـگاه   1390اين يك مطالعه توصـيفي بـود كـه در سـال     روش كار: 

جامعـه پـژوهش كـارآموزان و كـارورزان      علوم پزشكي جهرم انجام گرفـت. 

گيـري بـه روش    رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشـكي جهـرم بـود و نمونـه    

دانشجوي پزشكي وارد مطالعه شدند. ابزار جمـع   96سرشماري انجام شد و 

بـود. ايـن   DREEM  عات، استفاده از پرسشنامه استاندارد و پايايآوري اطال

پرسشنامه كه روايي ترجمه آن به صورت ترجمه مجدد و با نظر كارشناسان 

ـ  گويه تشكيل مي 11خبره تاييد شده بود شامل  صـورت طيـف   ه شود كه ب

شد و در چهار سطح  نمره داده مي  4اي تنظيم و از صفر تا  گزينه 5ليكرت 

لوب، احتياج به آموزش مجدد، حركت در مسير صحيح و مدل مطلوب نامط

هـا توسـط كارشـناس همكـار طـرح بـه        بندي شـده بـود. پرسشـنامه    سطح

ها دريافـت گرديـد. اطالعـات     دانشجويان تحويل شد و پس از تكميل از آن

شده و در سطح آمـار توصـيفي تجزيـه و تحليـل     SPSS 14.5  افزار وارد نرم

 .شدند

 دانشجويان پزشكي: نـامطلوب با توجه به نظرات  ،حيطه اساتيددر  ها: يافته

%) 7/69( %)، حركت در مسير صحيح3/30( %)، احتياج به آموزش مجدد0(

هاي مختلف دانشجويان  %)، انتخاب كردند. به تفكيك رده0( و مدل مطلوب

%) و 5/37( هـا احتيـاج بـه آمـوزش مجـدد      باليني، با توجه به نظـر اينتـرن  

ها احتيـاج بـه آمـوزش     %)، و به نظر اكسترن5/62ر مسير صحيح (حركت د

هـا   %)، و به نظر استيودنت8/71( %) و حركت در مسير صحيح2/28( مجدد

%)، 2/68( %) و حركـت در مسـير صـحيح   8/31( احتياج به آموزش مجـدد 

 .ارزيابي شد

بر اساس نتايج اين مطالعه وضعيت آموزش در حيطه گيري:  بحث و نتيجه

يد و طراحان آموزش اگرچه نامطلوب نيست، اما موارد زيـادي نيـاز بـه    اسات

 آموزش مجدد دارد. همچنين اين فرآينـد در مسـير صـحيح خـود گـام بـر      

دارد ولي هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله داريم و هيچ يـك از   مي

گـردد   دانشجويان ارزيابي مطلوبي از اين حيطه نداشـته انـد. پيشـنهاد مـي    

ــا مشــاركت اســاتيد و دانشــجويان و  مطالعــ ــه ب ات بيشــتري در ايــن زمين

 .اندكاران برنامه آموزشي انجام گيرد دست

آموزش،  تيفي، ك DREEMيالگو ،يآموزش پزشك د،ياساتكلمات كليدي: 

 ينيآموزش بال
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آگاهي دانشجويان از  تأثير آموزش اخالق پزشكي بر

 ناصول ارتباط با بيمار و حقوق بيمارا

 ، ليال بذرافكن*كريم عباسي

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

karim_shr@yahoo.com 

ارتباط با بيمار و آگاهي از اصول آن قسمت قابـل تـوجهي از دوره   مقدمه: 

دهد. اين مطالعه قصـد دارد   آموزش پزشكي در محيط باليني را تشكيل مي

آگاهي دانشجويان از اصول ارتباط بـا بيمـار و    پزشكي بر خالقتأثير آموزش ا
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ــوق  ــد و    حق ــايي قرارده ــي و شناس ــورد بررس ــاليني م ــاران در دوره ب بيم

 كند. هاي ممكن جهت بهبود برنامه را جستجو مي حل راه

و بـا   (طـرح چهـارگروهي سـالمون)    اين مطالعه با روش تجربيروش كار: 

جامعـه آمـاري مـورد     ويان انجـام شـد.  استفاده از گزينش تصادفي دانشـج 

در ايـن مداخلـه    دهد. نفر از دانشجويان پزشكي تشكيل مي 120مطالعه را 

پزشكي اجرا گرديد كه قبل و بعـد از   كارگاه آموزشي توسط مدرسان اخالق

هـا بـا    داده اجراي كارگاه از محتواي تدريس يـك آزمـون طراحـي گرديـد.    

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSافزار آماري   استفاده از نرم

شش مقايسه انجام شده در چهار گروه سـالمون    كلي نتايج طوره بها:  يافته

نهـايي    مقايـسة مـيـانگين نـمــرات آزمــون   آموزي است. مؤيد تأثير برنامه

داري بيشـتر از مــيانگين    ) از نظر آمـاري بـه طـور معنـي    1( در گروه مورد

يعنـي   )t=  037/5( و )P>001/0( گروه است انآزمـون در هم نـمرات پيش

 نهايي بوده اسـت.  مثبت بر نتيجه آزمون آزمون داراي اثر آموزش توأم با پيش

شـود ميـانگين    آزمون و نهايي اجرا مـي  كه در آن پيش )1( در گـروه شاهد

نهايي و   دهد كه ميانگين نمرات آزمون نـهايي نـشان مي  هاي نمـرات آزمون

و  )P~682/0( از نظر آماري اختالفي وجود نـدارد  در اين گروه،آزمون  پيش

)414/0=t( پزشـكي   مقدماتي به تنهايي اثري بر آموزش اخالق  يعني آزمون

 آگاهي دانشجويان از اصول ارتباط با بيمار و حقوق بيماران نداشته است.  بر

آموزشي   هچهار مقايسه ديگر و آناليز واريانس دو راهه نيز مؤيد تأثير مداخل

 است.

پزشـكي    طبق نتايج اين بررسي آموزش اصول اخالقگيري:  بحث و نتيجه

آگاهي دانشجويان از اصول ارتباط با بيمار و حقوق بيماران تـأثير مثبـت     بر

پزشــكي جهــت ســاير   شــود آمــوزش اخــالق بنابراين،پيشــنهاد مــي دارد.

 پزشكي اجرا شود. دانشجويان حوزه علوم

حقـوق   اصـول ارتبـاط بـا بيمـار،     وزش اخالق پزشـكي، آمكلمات كليدي: 

 بيماران
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ها  تأثير آموزش اخالق پزشكي بر آگاهي از نقش تئوري

 هاي اخالقي گيري و اصول اخالقي در تصميم

 كريم عباسي، *ليال بذرافكن

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

bazrafkanl@sums.ac.ir 

تـرين نيازهـاي    يكـي از مهـم   پزشكي بـه پزشـكان،    آموزش اخالقمقدمه: 

هاي اخيـر تحـوالت زيـادي     باشد كه طي دهه آموزشي در حيطه طبابت مي

ها ما را در حل مشكالت يـاري   آگاهي از اصول و تئوري است.شناخت و يافته

 ي از پزشكي بر آگاه اخالق  كند.هدف اين مطالعه تعيين تأثير آموزش مي

 هاي اخالقي است. گيري  ها و اصول اخالقي در تصميم تئوري نقش

بـا    و (طـرح چهـارگروهي سـالمون)    تجربـي  روش اين مطالعه با روش كار: 

جامعـه آمـاري مـورد     استفاده از گزينش تصادفي دانشـجويان انجـام شـد.   

در ايـن مداخلـه    دهد. مي  نفر از دانشجويان پزشكي تشكيل 120مطالعه را 

پزشكي اجرا گرديد كه قبل و بعـد از   آموزشي توسط مدرسان اخالق  رگاهكا

هـا بـا    داده تدريس يـك آزمـون طراحـي گرديـد.      اجراي كارگاه از محتواي

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSافزار آماري   استفاده از نرم

ون سـالم   در چهـارگروه   مقايسه انجام شده  شش  نتايج طوركليه بيافته ها: 

گـروه   در  آموزي است.مقايسة مـيـانگين نـمـرات آزمــون  مؤيد تأثير برنامه

بـا ميـانگين نمـرات     شود) نهايي اجرا مي  و  آزمون آنها پيش (كه در )1مورد(

داري بيشـتر از   همان گروه از نظـر آمـاري بـه طـور معنـي      نهايي در  آزمون

آمـوزش تـوأم بـا     يعني. آزمـون در همان گروه است مـيانگين نـمرات پيش

پزشــكي بــر آگــاهي از  اثــر مثبــت بــر آمــوزش اخــالق  آزمــون داراي پــيش

 است. بوده  اخالقي  هاي گيري تصميم  ها و اصول اخالقي در تئوري نقش

 بـا  شـود)  مـي   اجـرا   نهـايي   و  آزمـون   پـيش   آن  در  (كه )1شاهد(  گـروه  در

وه با استفــاده از آزمـون   هاي نـهايي در همـان گـر آزمون  نمـرات  ميانگين

 نهـايي و پـيش    دهد كه ميـانگين نمـرات آزمـون    نـشان مي Paired-tآماري

  يعنـي آزمـون  ، از نظـر آمـاري اختالفـي وجـود نـدارد      آزمون در اين گروه،  

ــالق   ــوزش اخ ــر آم ــري ب ــايي اث ــه تنه ــدماتي ب ــاهي از   مق ــر آگ ــكي ب پزش

 القـي نداشـته اسـت.   هاي اخ گيري ها و اصول اخالقي در تصميم تئوري نقش

آموزشـي    راهه نيز مويد تأثير مداخله چهار مقايسه ديگر و آناليز واريانس دو

 است.

نتايج ايـن بررسـي حـاكي از آن اسـت كـه تفـاوت       نتيجه گيري:  بحث و

پزشكي بـراي آنهـا بـه اجـرا      داري بين دانشجوياني كه آموزش اخالق معني

ايـن   بـر  وجـود دارد.   ا نگذرانـده است با دانشجوياني كه اين برنامه ر درآمده

توانـد بـر آگـاهي     تـوان گفـت كـه آمـوزش اخـالق پزشـكي مـي        اساس مي

هـاي اخالقـي    گيـري  اخالقي در تصميم ها و اصول تئوري دانشجويان از نقش

 بيفزايد و موثر واقع شود.

 هاي اخالقي گيري تصميم اصول اخالقي، اخالق پزشكي،كلمات كليدي: 
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و  يآگاه زانيم يبه منظور بررس ايار روا و پاابز يطراح

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم  نگرش دانشجويان

 مارانياسرار ب يو افشا ياز مساله رازدار رانيپزشكي ا

 1392سال در 

 اليل ،4پور ينجف قهيصد ،3ياصغر بايفر ،2بنده حق يعل ،1يگدليشعله ب

 1قوام آباد ينيحس

علوم  -4، تهران يعلوم پزشك -3، زيتبر -2 ،رانيا يدانشگاه علوم پزشك -1

 جهرم يپزشك

اطالعات پزشكي مربوط بـه افـراد،    رعايت محرمانه بودن مدارك ومقدمه: 

پزشكي اسـت كـه تـامين كننـده امنيـت       يكي از اصلي ترين موضوعات در

اطالعات افراد است. با توجه به ضرورت آشنايي دانشجويان پزشكي بـا ايـن   

اصول و نتايج بررسي كوريكولوم آموزشي دوره پزشكي عمومي، تعـداد كـل   

واحـد درسـي و    152واحد است كه شامل  290واحدهاي درسي اين دوره 

واحد  2زي و پايان نامه است كه واحد نشانه شناسي، كارآموزي، كارور 138
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ساعت از اين دو واحد بـه   6اخالق پزشكي اختصاص دارد و تنها  به تاريخ و

روابط پزشك و بيمار و خانواده او اختصاص دارد. اين نتايج نشان مي دهـد  

كه با توجه به اهميت رازداري، نياز به تاكيد بيشتر به موضوع در كوريكولوم 

سوس است. اين پژوهش به طراحي ابزاري پايـا  آموزشي پزشكي عمومي مح

و روا براي بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي از ايـن اصـول   

 مي پردازد.

سـي دانـش و نگـرش دانشـجويان     براي طراحي پرسشـنامه برر روش كار: 

در ابتـدا بررسـي جـامع متـون      ،به رازداري و افشاي اسرار بيمارانپزشكي 

به عـدم وجـود ابـزاري روا و پايـا در ايـن خصـوص،       صورت گرفت. با توجه 

سئوال در دو بخش دانش و نگرش تهيه شـد و   34اي مشتمل بر پرسشنامه

بررسي صـوري و محتـوايي پرسشـنامه توسـط متخصصـان گـروه آمـوزش        

پزشكي و اخالق به تاييد رسيد. سپس براي ارزيابي روايي محتوايي (كمـي  

محتـوا و شـاخص روايـي محتـوا و     وكيفي) از محاسبه ضريب نسبي روايي 

سپس به منظـور تعيـين   استفاده شد. براي ارزيابي پايايي، از آلفاي كرونباخ 

سادگي، مربوط بودن پرسشنامه بـين  كمي سازي شامل شفافيت،  ضرورت،

نفر از اساتيد گروه اخالق و آموزش پزشكي توزيع شد. در مرحلـه بعـد،    10

پرسشـنامه جمـع    30زشكي توزيع و نفر از دانشجويان پ 40پرسشنامه بين 

آوري شد و پايايي اوليه آن مورد بررسي قرار گرفت. پـس از تاييـد پايـايي،    

نفر از دانشجويان پزشـكي دوره كـارورزي توزيـع و     160بين  پرسشنامه در

 پايايي و روايي سازه آن بررسي گرديد.

براي  تيبضريب نسبي روايي محتوا و شاخص روايي محتوا به تر يافته ها:

 83/0و  78/0و براي بخش نگـرش   81/0و  80/0بخش دانش  سؤاالتكل 

از نظر روايي صوري، محتوايي و سازه مورد پـذيرش قـرار    سؤاالتبود. كليه 

 گرفتند.

تهيـه  ن مطالعه نشان مي دهد پرسش نامـه  نتايج اينتيجه گيري:  بحث و

ي بـراي سـنجش   برخوردار و ابزار مناسـب  شده از روايي و پايايي قابل قبول

ميزان دانش و نگرش دانشجويان پزشكي از مساله رازداري و افشـاي اسـرار   

 بيماران است.

 پرسشنامه ،ييايپا ،ييروا ماران،ياسرار ب يافشا ،يرازداركلمات كليدي: 
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 نايس ي: ابوعليبرتر اخالق پزشك يالگو

 يسمزهرا قا ،*شادكام ينظر فاطمه

 نيقزو يپزشك علومدانشگاه 

f_nazarish@yahoo.com 

رعايت موازين اخالقي در حرفه پزشكي، يكي از مهـم تـرين اصـول    مقدمه:

آموزش، پژوهش و درمان به شمار مي آيد. آموزش پزشكي و ارائه خـدمات  

داف بهداشتي و درماني اگر با رعايت و حفظ اصول اخالقي همراه باشـد، اهـ  

واالي آموزش طب و نياز جوامع را با كيفيـت بهتـري تـامين مـي كنـد. از      

بهترين زمينه هاي ايجاد تحـول در دانشـجويان پزشـكي معرفـي الگوهـاي      

اخالقي ايراني اسالمي مي باشد كه نمايانگر فرهنگ و تمـدن اصـيل كشـور    

عزيزمان ايران است. هدف اين مقالـه معرفـي خصوصـيات اخالقـي ابـوعلي      

 ا دانشمند و پزشك بزرگ ايراني مي باشد.سين

 ،اين مقاله با رجوع به مقاالت يافت شده در موتورهاي جسـتجو روش كار: 

و رجـوع بـه برخـي كتـب      Google Scholar ،SID پايگاه هاي معتبر علمـي 

 تدوين شده است.

جرج سارتون مورخ بزرگ بلژيكي در كتاب تاريخ علم ابن سينا را يافته ها: 

ــهورترين ــرزمين  مش ــمند س ــي  دانش ــالمي م ــاي اس ــي از   ه ــه يك ــد ك دان

 ها و نژادها است. ها و مكان ها در همه زمان ترين معروف

ابن سينا از حيث نيروي جسماني، مردي نيرومند بود و به همين خـاطر از  

كرد. ابـن سـينا از لحـاظ نيـروي ذهنـي و       كار كردن احساس خستگي نمي

او در هجـده سـالگي توانسـت تمـامي      تفكر نيز بسيار نيرومند بـود. اينكـه  

هاي زمان خود را فراگيرد خود نشانگر نيروي ذهني اوست. ابن سـينا   دانش

انساني با اخالق و بسيار مؤدب و بزرگوار بود و آثـار عظمـت و ادب در نـوع    

خـورد. او انسـاني بخشـنده بـود و وقتـي       نوشتارهاى او كامال به چشم مـى 

كرد بـا   آوردند و آنها را درمان مي نزدش ميالعالج را  بيماران سخت و صعب

بيماران و همراهان آنها بسيار خوش برخورد و مهربـان بـود و از فقـرا حـق     

گرفت. ابن سينا در برخورد با بيماران اصل را بر دانـايي،   عالج و درمان نمي

آگاهي و تبحر پزشك بر شناخت و درمان بيماري، حفظ كرامت انسان و به 

ناخته شده و آزمـوده كـه كمتـرين آسـيب را بـه بيمـار       كارگيري روشي ش

برساند، قرار داده است. اعتقاد وي به اسالم و باور اين موضوع كـه پزشـكي   

فضيلت است و پزشك بايد مهارت و اطالعات كافي در طبابت داشته باشـد،  

توسط ايشان اشاره كرده است. بدين سان مـتن و   به رعايت موازين اخالقي

سرشـار از توصـيه هـاي     "قـانون "نابغه شـرق در پزشـكي   محتواي شاهكار

اخالقي و مطالبي است كه انسان را محور اصلي فعاليت هاي پزشـكي قـرار   

مي دهد و نكات اخالقي فراواني به پزشكان در باب رفتار با بيماران توصـيه  

 .مي كند

با عنايت به حركت سريع و جهـت دار دانشـمندان،   : نتيجه گيري بحث و

و دانشجويان كشور براي دستيابي به قله هاي رفيـع علـم و دانـش    استادان 

نوين و لزوم توجه ويژه به اصول اخـالق پرشـكي، جـا دارد مبـاني و اصـول      

اخالقي دانشمندان پزشكي ايران به جامعه پزشـكي معرفـي شـود و از ايـن     

 طريق، پلي بين اخالق پزشكي سـنتي و نـوين برقرارشـود تـا بـا تكيـه بـر       

هاي  و اسالمي، بتوان شاخه ها و جوانهحكم و استوار طب ايراني هاي م ريشه

 بيشتري را در عرصه علم و دانش گستراند.

 اسالم ران،يا نا،يس يبوعل ،ياخالق، آموزش پزشككلمات كليدي: 
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كارآموز و  انياز نظر دانشجو اي حرفه يهاارزش نييتع

در سال  بوشهر يدانشگاه علوم پزشك يكارورز پرستار

1392 

 يفاطمه مراد ،معتمد لوفرين، *انيآزاده عازم

 بوشهر يپزشك علوم

aazemian@yahoo.com 

كسب دروني شدن حرفه اي اساس توسعه حرفه است. و چارچوب  مقدمه:

 ،رفه اي ايجـاد مـي كنـد   مشتركي براي توسعه انتظارات و استانداردهاي ح

ها براي عملكرد افراد و گـروه هـاي حرفـه اي    دهاي حرفه اي استاندارارزش

است كه از سوي متخصصين و گروه هاي حرفـه اي مـورد پـذيرش بـوده و     

اين  چارچوبي را براي ارزشيابي و عقايد تاثير گذار بر رفتار فراهم مي آورند.

از نظـر دانشـجويان كـارآموز و    اي هـاي حرفـه  تعيين ارزش با هدف مطالعه

 .شدانجام  1392در سال  كارورز پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

با استفاده از پرسشنامه خود  1392اين مطالعه مقطعي در سال روش كار: 

در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد. نظرات  82/0لفاي كرنباخ آايفا و 

تاري بـه صـورت سرشـماري مـورد     كليه كارورزان و كارآموزن رشـته پرسـ  

نفر با استفاده  132پرسشنامه از  67يها دادهمجموع  بررسي قرار گرفت. در

(كروسكال وال يـس   هاي ناپارامتريك هاي آماري توصيفي و آزمون از آزمون

 .ون ويتني) تجزيه و تحليل گرديد

حرفه ميانگين نمرات ابعاد عدالت، مراقبت، عمل گرايي، اعتماد و : يافته ها

بود. رعايت اصول صداقت 89/3، 39/4،06/4،19/4، 30/4اي شدن به ترتيب

و احترام به شخص را بعنوان راهنماي عملكرد مهم حفـظ اسـرار بيمـار بـه     

كت در % ) از مهمتـــرين مولفـــه هـــا و مشـــار   88% و 1/88ترتيـــب (

%) از 2/60%، 2/56( هاي كه بر توزيع منابع تـاثير مـي گـذارد    گيري تصميم

ميـت مولفـه هـاي بودنـد. بـين سـن و جـنس دانشـجويان و ابعـاد          كم اه

 هاي حرفه اي ارتباط معني داري وجود نداشت.  ارزش

مهـم   ميانگين نمرات دانشجويان در محدوده نسـبتاً  بحث و نتيجه گيري:

هـاي حرفـه اي بـراي    يا مهـم قـرار داشـت، نتـايج نشـان مـي دهـد ارزش       

نيـاز بـه انجـام برنامـه ريـزي و       چند كه دانشجويان با اهميت مي باشد هر

صورت مـدون و در برنامـه آموزشـي امـري     ه هاي حرفه اي بآموزش ارزش

ضروري به نظر مي رسد. آگاهي دانشـجويان از وظـايف حرفـه اي و ارتقـاء     

ز حيطـه هـاي حرفـه اي، بـراي     عملكرد حرفه اي آنان در گستره وسيعي ا

 است. كيفيت خدمات سالمت امري اجتناب ناپذيري ارتقا

 يپرستار يدانشجو ،اي حرفه يالگو ،اي حرفهارزش كلمات كليدي: 
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عوامل مؤثر بر برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد از 

 ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 اين ييفاطمه دارا ،زحمت كش ايثر ،*ييرزايكامران م

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

آموزش مؤثر به استفاده صحيح از مهـارت هـاي ارتبـاطي بسـتگي     مقدمه: 

ري مهـارت هـاي   بكـارگي  دارد. اساتيد با اسـتفاده از دانسـته هـاي خـود و    

. ايـن  مناسب، موجب يادگيري دانشـجو مـي شـوند   ايجاد محيط  تدريس و

مطالعه با هدف تعيين عوامل مؤثر در برقراري ارتباط بين دانشـجو و اسـتاد   

 .از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد

نفر دانشـجوي دانشـگاه    162مقطعي،  -در يك مطالعه توصيفيروش كار: 

 1391صادفي در سـال  علوم پزشكي بوشهر با روش نمونه گيري طبقه اي ت

پرسشـنامه اي كـه روايـي و پايـايي آن      با اسـتفاده از  ها دادهاب شدند. انتخ

سـئواالتي   مورد تاييد قرار گرفت و شامل دو بخش اطالعات دموگرافيـك و 

در مورد عوامل مؤثر در برقراري ارتباط دانشجو با استاد با مقياس رتبـه اي  

 وري شد.آتأثير بود جمع از از بسيار مؤثر تا بي

ديدگاه دانشجويان مهمترين عوامل مؤثر در ارتبـاط دانشـجو و    ازيافته ها: 

 )، فن بيان و رعايت مهارت هاي54/3 ±41/0استاد به ترتيب سطح علمي( 

 ±18/1)، استفاده از تكنيك هاي ارتباطي مناسـب (  44/3 ±22/1تدريس(

پايبنـدي   )، 84/2 ±42/1) و كمترين نقش را عوامل تجربـه اسـتاد (   28/3

و وضعيت ظاهر اسـتاد(   ) 64/2 ±36/1اعتقادات مذهبي ( صول واستاد به ا

) به خود اختصاص داد. بين جنسـيت، رشـته تحصـيلي و نـوع     ±46/2/ 96

رس (تئوري يا عملي) دانشجو و مولفه هاي موثر بر برقراري ارتباط اسـتاد  د

 ).P >05/0و دانشجو رابطه معني داري مشاهده شد (

قراري ارتباط مؤثر يكـي از شـاخص هـاي    توانايي برنتيجه گيري:  بحث و

توجـه و   مهم تدريس اثربخش است و توجه به ديـدگاه هـاي دانشـجويان و   

بكارگيري ديدگاه هاي آن مي تواند نقش مـوثري در برقـراري ايـن ارتبـاط     

 موثر باشد

 ، استاد، دانشجو، آموزشارتباط موثركلمات كليدي: 
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هاي  ني در بخش رعايت اصول نظارت و رهبري بالي

 آموزش باليني از ديدگاه اساتيد: تحليل محتواي كيفي

  یاحمد مانيسلدكتر  ،دكتر فاطمه جاويدان ،*دكتر محمدصادق دهقان

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي

drmsdehghan@gmail.com 

نظارت باليني، فراهم نمـودن بـازخورد و راهنمـايي در موضـوعات     مقدمه: 

اي و توسعه آموزشي در محيط كسب تجربـه فراگيرنـده بـراي     فردي، حرفه

مراقبت مناسب و ايمن جهت بيمار است. مهارت رهبري، عنصري ضـروري  

گذاري  در نظارت باليني است. رهبري باليني شامل تنظيم چشم انداز و پايه

هـاي   هاي سازماني و مسيري راهبردي با استفاده از تجربـه و مهـارت   ارزش

باليني براي اطمينان از ارايه خدمات سالمت و رفع نيازهاي بيمار با تمركـز  

به دستيابي به اهداف سازماني است. نظارت و رهبـري بـاليني مـؤثر بـراي     

رسـي رعايـت   باشند. هدف اين مطالعـه بر  بهبود كيفيت آموزش ضروري مي
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اصول نظارت و رهبري باليني در آمـوزش بـاليني دانشـجويان پزشـكي، از     

 باشد. ديدگاه اساتيد مي

هـا،   آوري داده باشـد. ابـزار جمـع    روش مطالعه تحقيق كيفي ميروش كار: 

گيري به روش هدفمنـد و شـامل اعضـاي     مصاحبه نيمه ساختارمند و نمونه

ــود كــه همزمــان مســئو  ــاليني ب ليت راهنمــايي آموزشــي هيــأت علمــي ب

هاي باليني را به عهده داشتند. زمـان و محـل   دانشجويان پزشكي در بخش

در يكـي از مراكـز آموزشـي درمـاني      1392انجام مطالعه مرداد و شـهريور  

هـا تـا    باشد. مصـاحبه  پزشكي شهر تهران مي ي علومها دانشگاهتحت پوشش 

بـه روش تحليـل محتـواي    هـا   ها ادامه يافـت. تحليـل داده   زمان اشباع داده

بندي براسـاس اصـول نظـارت و رهبـري بـاليني       كيفي و كدگذاري و دسته

ها و اصالح  انجام شد. براي افزايش قابليت اعتماد، مرور و بازبيني مكرر داده

 كدگذاري انجام شد.

بر اساس اصول نظارت باليني براي اطمينان از مراقبت مناسـب و  يافته ها: 

اي و توسعه آموزشي  انشجويان در موضوعات فردي، حرفهايمن از بيمار به د

شـود و برنامـه    در محيط باليني، حسب مورد راهنمايي و بازخورد داده مـي 

 مدون آموزشي براي اين موارد وجود ندارد.

هاي سازماني و  انداز و روش براساس اصول رهبري باليني براي معرفي چشم

در جلسه توجيهي مواردي يـادآور  راهبردها برنامه اختصاصي وجود ندارد و 

پذيري مشترك بيشتر  شود. موارد مربوط به اصل پاسخگويي و مسئوليت مي

شـود و برنامـه    هاي حين بخش حسب مورد، مطالب يادآوري مي در آموزش

گـر را   مدوني براي آموزش آن وجود ندارد و كارآموزان بيشتر نقش مشاهده

 دارند.

في اعضاي هيأت علمي با اصول علمي و آشنايي ناكانتيجه گيري:  بحث و

شود تا برنامه مدوني براي آموزش  عملي نظارت و رهبري باليني موجب مي

ساختارمند اين اصول به دانشجويان پزشكي وجود نداشته باشد. حال آنكـه  

آموزش باليني توأم با رعايت اصول نظارت و رهبري باليني و آموزش اصول 

تواند باعث افزايش اثربخشي آمـوزش بـاليني    آنها به دانشجويان پزشكي مي

 دانشجويان پزشكي شود.

آموزش باليني، نظارت باليني، رهبري بـاليني، دانشـجوي   كلمات كليدي: 

 پزشكي
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 انيو نگرش به آن در دانشجو ياتاناز رشيپذ يبررس

 شهركرد يدانشگاه علوم پزشك يترم آخر پرستار

 الدن ناصح

 شهركرد يدانشگاه علوم پزشگ

Ladan.naseh@gmail.com 

يكي از مهمترين موضوعات اخالق » مرگ از روي ترحم«اتانازي يا  مقدمه:

پزشكي و از بحث انگيزترين مباحث در حوزه آموزش باليني است. هـدف از  

 اين مطالعه بررسي پذيرش اتانازي و نگرش به آن در دانشجويان ترم آخر 

 گاه علوم پزشكي شهركرد است.پرستاري دانش

انجام شد. پرسشنامه  1392اين مطالعه مقطعي بوده و در سال  روش كار:

هاي پژوهش شامل يك فرم مشخصات دموگرافيك، مقياس نگرش به 

اتانازي و مقياس پذيرش اتانازي در اختيار كليه كارورزان پرستاري 

نفر) قرار  61 اًاري شهركرد و بروجن دانشگاه (جمعي پرستها دانشكده

 وسيله نرم افزاره ب ها دادهپرسشنامه تكميل و بازگردانده شد.  58گرفت كه 

SPSS  و با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، آناليز واريانس، ضريب

 همبستگي پيرسون و آناليز رگرسيون تجزيه و تحليل شدند.

ـ 60/3نتايج نشان داد كه اكثريت كارورزان پرسـتاري( يافته ها:  طـور  ه %) ب

كلي اتانازي را نپذيرفتند و بـا آن مخـالف بودنـد. همچنـين اكثريـت آنهـا       

(ميـانگين نمـره    نـد %) از نگرش منفي نسبت به اتانازي برخوردار بود56/9(

حيطـه نگـرش بـه اتانـازي، بـا       ) و مخالفت آنها از ميان چهـار 0/67±2/75

ش اتانـازي و نگـرش   مالحظات اخالقي بيشتر بود. در اين مطالعه بين پذير

ـ به آن ارتباط مثبت معناداري وجود داشت عـالوه از متغيرهـاي فـردي    ه . ب

بين جنس، سن و ارتباط با دين و نگرش بـه اتانـازي ارتبـاط     ،مورد بررسي

معنادار بود بدين صورت كه دانشجويان دختر، داراي سن كمتر و آن هـايي  

ـ  كه ارتباط بهتري با دين اسالم داشـتند از نگـرش م   ري نسـبت بـه   نفـي ت

 برخوردار بودند.اتانازي 

پذيرش اتانازي به حيثيت و حرمت جامعـه پزشـكي    بحث ونتيجه گيري:

لطمه وارد كرده و رواج آن مي تواند به قانوني شدن خودكشي، كشتن افراد 

هايي نظير ايدز بيانجامـد. در ايـن   مسن و ناتوان، فقرا و مبتاليان به بيماري

ان پرسـتاري اتانـازي را نپذيرفتنـد و نسـبت بـه آن      تحقيق اكثريت كـاروز 

نگرشي منفي داشتند. با اينحـال از آنجـايي كـه دانشـجويان پرسـتاري در      

آينده اصلي ترين عضو تيم مراقبتي خواهند بـود، بـا توجـه بـه متغيرهـاي      

فردي مرتبط با نگرش بـه اتانـازي در ايـن مطالعـه برگـزاري كارگـاه هـاي        

ايش آگاهي دانشجويان نسبت به پيامدهاي منفـي  آموزشي مناسب براي افز

ايي كه نگرش هاي مثبـت تـري   خصوص در آن هه رواج اتانازي در جامعه ب

 توصيه مي شود. داشتند

 ينيآموزش بال ،ياخالق پزشك ،ينگرش به اتاناز ،ياتانازكلمات كليدي: 
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اخالق  تيو نقش آنها در رعا ابي مشابه يابزارها يمعرف

 يپژوهش يو بهبود سوء رفتارهاعلم 

 2سارا دخش ،1*نيپرو هيسم

 يدانشگاه علوم پزشك -2 *شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشك -1

 بوشهر

s.parvin6789@gmail.com 

محـوري، رعايـت اصـول     ورود به عصر انفجار اطالعـات و دانـش   بامقدمه: 

ها و موضوعات گوناگون، مورد توجـه و تاكيـد قـرار گرفتـه      اخالقي در حوزه

است. با توجه به اهميت علوم پزشكي و نقش مهم آن در زندگي، فرهنگ و 
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تمدن هر جامعه و با عنايت به تفاوت ماهيت و رفتار علمي آن با ساير حوزه 

هاي علمي، اين مقاله به معرفي چند ابزار سرقت علمي يا به عبارتي مشـابه  

 .ختو نقش آنها در بهبود سوءرفتارهاي پژوهشي مي پرداياب 

 اي انجام شده است. پژوهش حاضر به روش كتابخانهروش كار: 

ابزارهاي "افزارهاي تخصصي تحت وب، به اصطالح  تعدادي از نرميافته ها: 

؛ ساير EVEو  Plagiarism.org ،IntegriGuard، عبارتند از: "ياب مشابه

،  CopyCatch،Glatt Plagiarism Services Inc: املياب ش ابزارهاي مشابه

YAP3 ،COPS ،SCAM CHECK و WordCheck Keyword Software 

ها را  توانند جمالت مشابه در پژوهش مي خوبيه اين ابزارها ب. شود مي

 شناسايي كنند.

كـه، امـروزه بـه طـور مكـرر، شـاهد        با توجه به ايننتيجه گيري:  بحث و

ا موضوع تقلب در متون پژوهشـي هسـتيم، نتـايج نشـان     انتشار خبرهايي ب

دهد تقلب در متون علمي، صرفاً از روي عمد نيست بلكه شمار زيادي از  مي

رفتارها به دليل عدم آشنايي پژوهشگران با ضوابط اخالقي و اصول  اين سوء

تواننـد   افزارهـا مـي   باشد. پژوهشگران با استفاده از اين نـرم  دهي مي استناد

هـا دريابنـد. بـه طـور كلـي       مشابهت پژوهش خود را با ساير پژوهش ميزان

توان گفت بهبود وضعيت رعايت اخالق پژوهشي در ميان جامعه علمـي   مي

 باشد.  هاي الزم و كيفيت در پژوهش مي ساخت نيازمند توجه به زير

سـرقت   هـا،  ابي اخالق، اخالق علم، اخالق پژوهش، مشابهكلمات كليدي: 

 يعلم
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 يعلم اتيه ياعضا يگر اي حرفهاصول اخالق  تيرعا

 دانشجو يريادگيموزش و آ تيفيناظر برك

 يسارا صبور ،* انيزمان نينازن

 مشهد  يعلوم پزشك دانشگاه

zamaniann2@mums.ac.ir 

وازين اخـالق  توسعه و تعالي آموزش عالي مستلزم رعايت اصول و ممقدمه: 

كنشگران جامعه دانشگاهي اسـت و بـدون شـك،     حرفه اي از سوي ياران و

توجه به رعايت اصول و معيارهاي فوق، بسترهاي پيشرفت و توسعه آموزش 

كند. از آنجا كه مراكز آموزش عالي و بـاالخص اسـاتيد، وظيفـه    را فراهم مي

كننـد،  مـي  اي خطير در جهت تربيت افـراد و رشـد و توسـعه جامعـه ايفـا     

ضرورت رعايت اخالق حرفه اي بـه خـاطر تـاثير گـذاري شـگرف بـر روي       

آموزش دانشجويان كه اداره امور كشور را در ابعاد مختلف به دست خواهند 

 گرفت مضاعف است.

مقاالت مـرتبط در منـابع اينترنتـي    اي، كتابخانهاين پژوهش  درروش كار: 

هـاي  صـورت ابتـدا در سـايت   وكتابخانه اي مورد بررسي قرار گرفت بـدين  

آمـوزش و   اخالق حرفه اي، يائه كليدواژه هاي فارسي و انگليسمختلف با ار

صورت مجزا و تركيبي، مقاالت چاپ شده در اين زمينـه  ه كيفيت آموزش ب

  و سپس مقاالتي كه با موضوع ارتباط بيشتري داشتند، طور سريع مروره ب

 .انتخاب و مطالب آنها استخراج شد

بر اساس مباني اخالق حرفه اي، يك استاد در دو بعد بايـد خـود   ها:  يافته

را ملزم به رعايت اصول اخالقي بداند اول به جهت جايگاه تاثيرگذاري كه بر 

رفتار و افكار فراگيران دارد بايد خود را آراسته به فضـايل اخالقـي نمايـد و    

كار شـدن آنهـا   هاي اخالقي مثبت، آشبداند موثرترين روش در انتقال ارزش

اي كه در قبـال بـرآوردن   ظيفهبه جهت و در رفتار واقعي مدرس است. دوم،

تـدريس   رعايت مولفه هـاي اخالقـي در   ،هاي آموزشي دانشجويان داردنياز

 .گرددتوسط استادان باعث اثر بخشي فرايند آموزش و يادگيري مي

در جهت ، تالش هترين راهكار براي اخالق حرفه ايببحث ونتيجه گيري: 

ولين امـر و  ئبـا كمـك مسـ    هـا  دانشـگاه تهيه و تدوين منشـور اخالقـي در   

 ست.ها دانشگاهصاحبنظران و نهادينه كردن اين امر در 

آمـوزش،   تيـ في، كي، دانشجو ، آموزش عالاي حرفهاخالق كلمات كليدي: 

 يعلم اتيه ياعضا
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در خصوص  يپزشك انيدانشجو دگاهيد يبررس

 يالگواز نظراخالق پزشك دياتاس يها يژگيو

 ياشرف رستم ،*نياطهر مع

moin@shahed.ac.ir 

الگو يا اسوه نمونه عيني و شهود يك فكر و عمل در ابعاد گونـاگون   مقدمه:

بوده كه راهي جديد براي شكل دهي رفتار و تفكر تعريف شده است و براي 

وي ديگران پيروي مي شود. مطالعات نشان مي دهـد  رسيدن به كمال از س

كه اساتيد الگوهاي اصـلي دانشـجويان بـوده و در شـكل گيـري ارزش هـا،       

نگرش ها و رفتار حرفه اي آنان نقش مهمي دارند. افرادي كه به عنوان الگو 

در جمع ديگران قرار مي گيرنـد معمـوالً خصوصـياتي داشـته كـه در ايـن       

هـاي  يدگاه دانشجويان پزشكي در خصوص ويژگيمطالعه هدف ما بررسي د

 اساتيد الگواز نظر اخالق پزشكي مي باشد.

 - 1392اين مطالعه يك پـژوهش مقطعـي اسـت كـه از سـال       روش كار:

دوره اي كه دانشجويان درس اخالق پزشكي داشتند انجام  4در طي  1390

فـر از  ن 5شده است. در پايان هر دوره از دانشجويان خواسته مـي شـد كـه    

 هاي آنها  اساتيد كه از نظر اخالق پزشكي الگو هستند را نام برده و ويژگي

 نوشته شود. 

از نظراخالق پزشكي بـه ترتيـب    هاي اساتيد الگوبيشترين ويژگييافته ها: 

%، احترام بـه بيمـار   26گشاده رويي  اولويت عبارت بودند از: اخالق خوب و

%، دانش باال 17حق انتخاب به بيمار %، دادن 17%، احترام به دانشجو 6/21

، %5/12، دقـت در معاينـه   %6/13%، مهرباني با بيمار6/13و اطالعات به روز 

%، تـدريس خـوب   10%، سعه صدر و صـبوري 4/11دلسوزي و خير خواهي 

%، اختصـاص  1/9، توضيح كافي بـه بيمـار  %1/9ايت مسائل اخالقي%، رع10

، %7/5هميت به آموزش دانشـجو %، ا8/6%، همدلي8/6وقت كافي به بيماران

 %.7/5هاي ارتباطي ، رعايت مهارت%7/5متواضع

 هاي   هاي مهارت اكثرخصوصيات اساتيد الگو ازويژگي نتيجه گيري: بحث و
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 و گـري  اي حرفـه اصـول اخـالق پزشـكي و     منشور حقـوق بيمـار،   ارتباطي،

با توجـه بـه نقـش كليـدي اسـاتيد       باشد. هاي اخالق در آموزش مي بايسته

در راسـتاي   آگـاهي اسـاتيد   يدر الگوگيري دانشجويان ضمن ارتقا  شگاهاند

هاي اخالق پزشكي جهت اسـاتيد و تاكيـد    تشكيل كارگاه نقش مهم آنان و

هـاي مثبتـي در جهـت     بر رعايت اخالق پزشكي در عمـل مـي تـوان قـدم    

 كاربردي كردن اخالق پزشكي برداشت.

 ياخالق پزشك الگو، دياسات يهايژگيو ،انيدانشجو دگاهيدكلمات كليدي: 
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 در  انيدانشجو دگاهيرعايت مقررات تدريس از د يبررس

 از ديدگاه دانشجويان هاي استاد توانمند ويژگي

 مريم سادات حسيني ،*مليحه نوري سيستاني

 علوم پزشكي نيشابور

m200_noori@yahoo.com 

رعايت قوانين و مقررات آموزشي به هماهنگي هرچه بهتر و بيشـتر   مقدمه:

كيفيـت آمـوزش    يدر پيشبرد اهداف آموزشي و ارتقـا  اساتيد و دانشجويان

همچنين رعايت مقررات آموزشي از بوجود آمدن مشكالت . كمك مي نمايد

احتمالي جلوگيري مي نمايد، موجب تسريع امور و همچنين باعث كـاهش  

 هزينه ها و زمان مي گردد.

نفـر از دانشـجويان    119تعداد   در اين مطالعه توصيفي تحليلي، روش كار:

هاي موجود در دانشـكده بـا   دانشكده علوم پزشكي نيشابور در تمامي رشته

گيري تصادفي ساده انتخاب و مورد مطالعه قـرار گرفتنـد، ابـزار    روش نمونه

اي  در آن از مقياس ليكرت پـنج گزينـه  بوده كه ها پرسشنامه گردآوري داده

كه روايي آن با نظر  ست. پرسشنامه توسط محقق ساخته شداستفاده شده ا

متخصصين و پايايي آن با روش آزمون مجدد، ضريب آلفاي كرونبـاخ تاييـد   

و نيـز آمـاره هـاي     SPSSاز نـرم افـزار    ها دادهشد. بمنظور تجزيه و تحليل 

 ده گرديد.توصيفي و تحليلي مناسب استفا

نتايج حاصل از ايـن پـژوهش نشـان داد كـه در حيطـه مقـررات        يافته ها:

 سـؤاالت آموزشي، از نظر دانشجويان همبستگي مطالب درسي ارائه شده با 

%)، وقـت شناسـي و حضـور بـه     4/82امتحاني، اجراي امتحانات ميان دوره(

تـرين   %) از مهـم 0/63%)، اجراي حضور و غياب در كالس(5/81موقع استاد(

 هاي يك مدرس خوب بود. ويژگي

توان بـه ايـن نتيجـه     هاي پژوهش مي بر اساس يافته نتيجه گيري: بحث و

رسيد كه يك مدرس خـوب فـردي اسـت كـه عـالوه بـر توانـايي علمـي و         

تخصصي، اجراي مقررات آموزشي را نيز مدنظر قراردهـد بنـابراين آشـنايي    

ـ اساتيد و دانشجويان با مقررات آمو االبردن كيفيـت آمـوزش و   زشي جهت ب

 اخالق حرفه اي اساتيد ضرروي به نظر مي رسد.

 مقررات آموزشي، استاد توانمند، دانشجوكلمات كليدي: 
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درمورد جامع  يپزشك انيو دانشجو دياسات دگاهيد

 سيدر تدر ينگر

 يمانيرسا سل ،*يخلد ديناه

 اهدشدانشگاه 

Kholdi_nahid@yahoo.com 

ي آمـوزش اسـت،   ها روشجامع نگري يكي از ابعاد فلسفه و  اگرچهمقدمه: 

اما تعريف يا مفهوم يكساني ندارد و ارائه مفهوم آن مشكل است. از آنجا كـه  

دسترس نمي باشد اين مطالعه با هدف تعيـين   مطالعه اي در اين زمينه در

درمورد جامع نگري در تـدريس انجـام    ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشكي

 شد.

از طريـق طـرح    هـا  دادهاين پژوهش به روش كيفي انجام شـد.  روش كار: 

تكميل آن توسط دانشجويان و  و جامع نگري استاد هش در زمينهسوال پژو

اساتيد دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد گـردآوري گرديـد. سـپس ديـدگاه هـاي      

ه از نظرات صاحب نظران كدها طبقه بنـدي و  بيان شده كدگذاري شد. با استفاد

 .مقوله ها استخراج شدند و پس از آن محورهاي اصلي تعيين گرديدند

دانشجوي  87استاد و  28نفر (  115هاي در اين پژوهش ديدگاهيافته ها: 

حـاوي   پزشكي) مورد مطالعه قرار گرفت. هر يك از ديدگاه هاي بيان شـده 

ود. مقولـه هـاي يافـت شـده شـامل شـرايط       عامل ب 5تا حداكثر  1حداقل 

دانشجويان، نحوه ارائه مطالب درسي، توان علمي و تسـلط اسـتاد، مطالـب    

مورد تدريس، مشاركت دانشجو در تدريس، منابع مورد استفاده، كاربردي و 

مورد نياز بودن مطالـب و ايجـاد روحيـه پژوهشـگري و تفكـر انتقـادي در       

ضوعات تعـاملي  وعاد يادگيرنده، استاد و مدانشجو بود. محورهاي اصلي در اب

 .مشخص شدند

با توجـه بـه يافتـه هـا و ديـدگاه هـاي بيـان شـده         نتيجه گيري:  بحث و

مشخص شد كه مفهوم جامع نگري در تدريس براي دانشـجويان و اسـاتيد   

خوبي شناخته شده نيسـت و در ايـن زمينـه تفـاوت آراء وجـود      ه پزشكي ب

ف ارتقاي كيفيت و بهره وري بيشتر از آموزش دارد. لذا براي رسيدن به هد

بويژه با توجه به شرايط شـغلي آينـده دانشـجويان پزشـكي، آگـاه نمـودن       

 فراگيران و مدرسين در اين مورد ضروري به نظر ميرسد.

 استاد، ي، پزشك، دانشجوسيتدر ،يجامع نگركلمات كليدي: 
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ر د سياصول اخالق تدر يابيجهت ارز ييارهايمع

 اني، دانشجواستاد با خود يمحورها

 پاداش اليل

 يدانشگاه علوم پزشك

adel_padash@yahoo.com 

بخش تنومند و مهمي از فرآيند تعليم و تربيت اسـت كـه    ،تدريس مقدمه:

هـاي مناسـب، نيازمنـد مالحظـات     عالوه بر نياز به مهارت در اجـراي روش 
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. به تصوير كشـيدن حنبـه هـاي اخالقـي     اخالقي خاص حرفه تدريس است

ويژه اسـاتيد در رعايـت آن مـوارد و داشـتن     ه تدريس به نظام آموزشي و ب

 تدريس اخالقي، كمك مي كند. 

 فراهم اصول اخالق تدريس در ارتباط معلم با خود: روش كار: 

 اصالح نيت: يعني فعل، وقتي صورت اخالقي به خود مي گيرد كه نيت 

معني كـرده انـد كـه     "قصد"را در خود داشته باشد نيت را  "قرب الي اهللا"

واسطه بين علم و عمل قرار مي گيرد. قصد، نيت به صدور عمل از فاعل مي 

حفظ منزلت خود. ايـن اصـل   -شود يعني نيت مومن از عمل او بهتر است. 

معلم بايد به منزلـت و حفـظ كرامـت خـود بينديشـد و رفتـار خـود را در        

ان براساس عزت نفـس خـود تنظـيم كنـد.از ابعـاد حفـظ       رويارويي با ديگر

منزلت ، حفظ شأن معلم در حفظ ظاهر است كه بايـد ظـاهري آراسـته در    

 دانشگاه حاضر شود. ( شهيد ثاني )  

دوام و استمرار عمل. اين اصل بدين جهت تاكيد شـد. كسـي كـه خـود در     

ديگـران   مقام پيشوايي مردم قرار مي دهد بايد پـيش از آن كـه بـه تعلـيم    

 بپردازد به تعليم خويش بپردازد.

اصول مربوط به جنبـه هـاي اخالقـي كـار اسـتاد در ارتبـاط بـا        يافته ها: 

 شاگردان 

ايجاد درك سلسله مراتبي ارزشها. وظيفه معلم، در جنبـه تربيـت اخالقـي    

تفهيم معيارهاي اخالقي، شكل دهي و تقويت كـاربرد رفتارهـاي خـوب در    

ء اساس رفتار اخالقي ( رفتاري، عاطفي، شـاختي )  دانشجويان است سه جز

در زندگي واقعي، با هم عمل مي كنند، شكوفا ساختن فطـرت. طبـق ايـن    

اصل استاد بايد به برنامه هـايي كـه عمـل در آنهـا مطـابق بـا درسـتكاري،        

صداقت، احترام به يكديگر و ديگر آوردن زمينه خـردورزي در عمـل. فعـل    

نصر عقل، اراده، ميل در آن وجود داشته باشد. اخالقي فعلي است كه سه ع

شناخت عمل، فرد را از اعمال كوركورانه و مبهم مي رهاند. سپس ميل پيدا 

مي كند و مورد انتخاب قرار مي دهد. بنـابراين رفتارهـايي كـه شـناخت و     

 گوينـد.  اده به اجبار است عمل اخالقـي نمـي  اراده در آن وجود دارد. ولي ار

 نبايد به دانشجويان تحميل شود.  اساتيدهاي شخصي  ايده

لزوم تكريم دانشجويان. معلم بايد همه شاگردان را بـدون توجـه بـه نـژاد ،     

احتـرام  ماعي، زيبايي ظاهري، نقص عضو رنگ، مذهب، مليت، موقعيت اجت

 كند.

رعايت عدالت در مورد دانشجويان. دو عنصر برابـري و نـابرابري ، بـارزترين    

الت است. برابري در توجـه كـردن، در علـم آمـوزي، نـا      عامل در مفهوم عد

 برابري كه عدم رعايت آن مخدوش كردن عدالت است.

خالقـي  ايـن مقالـه بـه فرآينـد اسـتخراج اصـول ا      نتيجه گيـري:   بحث و

 ارتباط معلم با خود ، وفراگيران پرداخته استرفتارهاي معلم در دو محور 

 انيدانشجو ، استاد با خود،سيخالق تدركلمات كليدي: 
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 ينياستاد بال يالگو مدار

 بيخط ديمج ،زادهيعل هيسم ،*فرزانه صداقت كار

 رانيا يعلوم پزشك دانشگاه -2  *مشهد يپزشك علومدانشگاه  -1

sedaghatkf901@mums.ac.ir 

از باشـد و  از مولفه هاي اصلي فرآيند آموزش مـي  الگو مداري يكي مقدمه:

يك مهره مهم و اساسي در برنامه ريزي و كسب تجارب بـاليني،   طرف ديگر

استاد باليني مي باشد كه در جهت ايجاد شرايط مطلوب براي تحقق هـدف  

استاد بـاليني مـي توانـد     هاي آموزشي باليني اساسي ترين عامل مي باشد،

ي امكانات آموزشـي را جبـران كنـد و يـا بـر عكـس       كاستي ها و كمبود ها

بهترين شرايط را با عدم توانايي در ايجاد ارتباط عاطفي مناسـب و يـا عـدم    

 توان علمي به محيط غير جذاب تبديل كند.

استاد باليني بايـد داراي مشخصـات اسـتاد بـاليني مـوثر باشـد تـا بتوانـد         

 يري چند جانبه آماده سـازد، دانشجويان را براي ورود به دنياي بالين و يادگ

مهـارت و   همچنين مربيان بالين مي بايست داراي حيطه وسيع از دانـش و 

 ويژگي هاي فردي باشند و بدانند چه موقع و چگونه آن ها را به كار گيرند.

است كه با بررسي متون كتابخانه اي مطالعه حاضر يك پژوهش روش كار: 

 نتي و كتابخانه اي انجام گرفت.و مقاالت متعدد از طريق جستجوي اينتر

تحقيقات نشان ميدهد كه دانشجويان از آن چه كه مي بينند ياد  يافته ها:

هدف نهـايي آمـوزش بـاليني تربيـت افـراد كارآمـد و حرفـه اي         گيرند، مي

باشد تا بتوانند نقش مؤثري در سالمت جامعـه داشـته باشـند و بخـش      مي

به عنوان يك الگوي عمده وابسـته   عظيمي از اين مسئوليت به مربي باليني

است. براي تحول در دانشجويان نياز به اساتيد باليني برجسـته و مبتكـري   

است كه نه تنها بر دانشجويان نسبت به توسعه مهارت هاي فنـي و كـاربرد   

  الگو براي دانشجويان باشند.نظارت كنند بلكه به عنوان يك  آنها دانش

جام شده نشان داد كه اجـزاء الگومـداري   مطالعات اننتيجه گيري:  بحث و

تعـامالت   رفتـار حرفـه اي،   براي يك استاد باليني شامل صالحيت بـاليني، 

هاي اخالقي و آگاهي اجتماعي مي باشد و همچنـين  ارزش ،پزشك و بيمار

 هايي را با عنوان هاي صالحيت باليني و آموزش، تعدادي از مطالعات ويژگي

 درك يادگيرندگان، احترام گذاشتن و موزش،عالقه مندي شديد نسبت به آ

 خبرگي در امر سازندگي و توانايي برقراري ارتباط و ارائه فيـدبك معنـادار و  

به موقع را شناسايي كردند كه مدرس را از يك مدرس باليني شايسـته بـه   

 .كند به سمت استاد الگو مدار هدايت ميسمت كارشناس شدن و در نهايت 

 ينيآموزش، استاد بال ،يارالگومدكلمات كليدي: 
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در  يو فرهنگ ينيد ياخالق هاي آموزهتوجه به  گاهيجا

 يآموزش پزشك

 يمصطف ،2يروح اهللا عبدل ،1نسب فيمهنوش ظر ،1*يزهره السادت رضو

 3يجواد

 -3 رازيش يعلوم پزشك دانشگاه -2 ،*زدي قاتيو تحق علومدانشگاه  -1

 زدي يعلوم پزشك دانشگاه

razavi.dr@gmail.com 
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به اصول اخالق در آموزش، سابقه اي ديرينه دارد و مي توان  توجهمقدمه: 

گفت كه آموزش، همواره با رعايت اصول اخالقي عجين بوده است. هرچنـد  

ه بر سنت و عادت و نيز محـدود بـودن آمـوزش و    در گذشته هاي دور، تكي

تربيت به گروهي كم شمار، انديشـيدن دربـاره اصـول اخالقـي مربـوط بـه       

هاي  شت زمان و ايجاد دگرگوني در جنبهآموزش كمتر نمايان بود؛ اما با گذ

گوناگون زندگي اجتماعي و فزوني گـرفتن نقـش و اهميـت آمـوزش، نگـاه      

هاي محدود به افق هاي بازتر كشانده اسـت. در   بسياري از افراد را از حوزه

آموزه هاي اسالمي نيز نه تنها بحث تعليم و تربيت تاييد شده است، بلكه بر 

و  لم و شاگرد، آداب تعليم و تربيتابعاد گوناگون آن مانند حقوق متقابل مع

 مباني اخالقي ياددهي و يادگيري نيز تاكيد زيادي صورت گرفته است.

 انجام شد. اي كتابخانه ن مطالعه به صورتايروش كار: 

يكي از نكات حائز اهميت، اين است كه علي رغـم تاكيـد فـراوان    يافته ها: 

كنوني بر رعايت اصول اخالقي، بايد اذعان داشت كه سابقه تدوين كـدهاي  

اخالقي در آموزش به چند سال پيش بر مي گردد در حالي كه بررسي ابعاد 

مي سابقه اي ديرينه و بيش از هـزار سـاله دارد.   مختلف آن در فرهنگ اسال

ش و جايگاه ياد دهنـده و  طوري كه تاكيد بزرگان دين و ائمه اطهار بر نقه ب

گر غناي فرهنگي اسـالم  و همچنين تاكيد بر حقوق هر كدام نشان يادگيرند

باشد. در ايران نيز علي رغم تاريخچه طوالني تعليم و تربيت، و نيز وجود  مي

همچون تاكيـد بـر اهميـت تعلـيم و تربيـت،       -هاي ديني و فرهنگي  آموزه

حقوق و وظايف متقابل استاد و دانشجو، حفظ شان استاد و دانشجو، احترام 

جاي خالي منشور اخالقي استاد و دانشـجو در   -به حقوق فردي و اجتماعي

 .آموزش قابل تامل است

ـ  با توجه به اينكـه يكـي از مهـم   نتيجه گيري:  بحث و رين رسـالت هـاي   ت

هـا،  آموزش عالي در يك كشور آماده ساختن افـراد جهـت پـذيرفتن ارزش   

هاي اجتماعي و حضور فعال و مشاركت جويانه در جامعه است؛ اسـتاد   نقش

هاي الزم بـراي پـذيرش و آشـنايي بـا اصـول و       و دانشجو مي بايست زمينه

را در  ،تننده حقوق فردي و اجتمـاعي آنهاسـ  كه تضمين ك -مباني اخالقي

فراهم آورند. با توجه به اينكه مكتب اسالم و انديشـمندان اسـالمي در    خود

اين زمينه داراي نظرات روشن، صريح و منطقـي مـي باشـند، بكـارگيري و     

جاي دهي اين مطالب در محتوا و مواد آموزشي بايـد سـرلوحه عمـل قـرار     

 گيرد.

ـ  هـاي  آمـوزه كلمات كليدي:  ، آمـوزش  فرهنـگ  ،ي، اصـول اخالقـ  ياخالق

 يپزشك
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ارائه  يابعاد پنج گانه خدمات آموزش تيفيك يابيارز

 يصدوق ديشه يشده به كارورزان دانشگاه علوم پزشك

 زدي

 يشاهچراغ نيحس ديس ،يالله تيفاطمه آ ،*يالله تيآ ديجمش

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

jamshidayatollahi@yahoo.com 

هاي زيادي در زمينـه رشـد و توسـعه    نظام آموزش عالي مسئوليت مقدمه:

جوامع دارا مي باشد و در صورتي از عهده وظايف خود برمي آيد كه از نظـر  

كيفيت آموزشي در وضعيت مطلوبي باشـد. هـدف از ايـن مطالعـه بررسـي      

 نج گانه خدمات آموزشي ارائه شده به كارورزان دانشگاه علوم  كيفيت ابعاد پ

 پزشكي شهيد صدوقي يزد و ارزيابي رضايت آنان از اين خدمات است.

تحليلـي در   -اين مطالعه به روش مقطعي و به صورت توصـيفي  روش كار:

دانشــگاه علــوم پزشــكي شــهيد صــدوقي يــزد انجــام شــد. جامعــه آمــاري 

ودند كه در پايان دوره كـارورزي قـرار داشـته و    دانشجويان رشته پزشكي ب

اطفال و زنان را گذرانده بودند. ابـزار گـردآوري    بخش هاي داخلي، جراحي،

بود كـه دانشـجويان بـا     SERVQUALپرسشنامه اي مبتني بر ابزار  ها داده

پاسخ به اين پرسشنامه نظرات خـود را در پـنج بعـد كيفيـت خـدمات كـه       

پاسخگويي، همـدلي و ملمـوس تعيـين نمودنـد.     شامل، اطمينان، تضمين، 

ويتنـي اسـتفاده   از آزمون هاي فريـدمن و مـن   ها دادهبراي تجزيه و تحليل 

 شد.

نتايج نشان داد كه حداقل و حداكثر نمره نظرات در ابعاد مختلف يافته ها: 

بررسي شده مربوط به بعد پاسخگويي و سپس بعد اطمينان بـود. از طـرف   

ـ       ديگر ميانگين نمرا طـور  ه ت ابعـاد پـنج گانـه در بخـش هـاي گونـاگون ب

 دار با هم اختالف داشتند. معني

براي بهبود وضع كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده نتيجه گيري:  بحث و

آمـوزش، هنگـام    بهتر است با توجه به عبارات مربوط بـه هـر يـك از ابعـاد    

ش تخصيص منابع به اين تفاوت ها توجه گـردد. همچنـين الزم اسـت بخـ    

سطح پايين تري قرار دارند، در اولويـت   هايي كه از نظر كيفيت خدمات در

 برنامه ريزي جهت بهبود كيفيت قرارگيرند.

 كارورزان ،يخدمات آموزش ت،يفيككلمات كليدي: 
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از عوامل موثر بر  انيمدرسان و دانشجو دگاهيد سهيمقا

در دانشگاه علوم "مدرس توسط دانشجو  يابيارزش"

 1391 سالدر  زدي يشكپز

محمد  ،محمود آباد يمظلوم ديسع ديس ،يسهراب زهره، *يكالن زهره

 ايمسعود ن نيحس

 زدي يپزشك علومدانگاه 

Kalani_Z@Yahoo.com 

 كشـورها از  هايي كه در بيشترترين روشمتداول كي ازكه ي از آنجا مقدمه:

جمله ايران جهت تعيين ميزان موفقيت يك مدرس در رسيدن بـه اهـداف   

بنابراين  ،باشدآموزشي صورت مي گيرد ارزشيابي مدرس توسط دانشجو مي

صـلي آن يعنـي   شناخت عوامل موثر در اين نوع ارزشيابي از ديد مشتريان ا

نقش مهمي در كيفيت آموزش دارد. اين مطالعـه بـا    مدرسان و دانشجويان

 هدف مقايسـه ديـدگاه مدرسـان و دانشـجويان در مـورد عوامـل مـوثر بـر        

 .ارزشيابي مدرس توسط دانشجو انجام پذيرفت
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

در  1391اين مطالعـه بـه صـورت توصـيفي مقطعـي در سـال        روش كار:

درسـان  نفـراز م  120و  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد انجام شـد 

مـورد   ،شگاه به صورت نمونه گيري طبقه اينفر از دانشجويان اين دان120و

جـزا و در دو بخـش   مطالعه قرار گرفتند، نظرات آنان توسط دو پرسشنامه م

براي دانشـجويان و خـود    پرسشنامه ها به صورت جمع ايفا .جمع آوري شد

ده ازنـرم  بـا اسـتفا   هـا  داده گـردآوري گرديـد.   بـراي مدرسـان توزيـع و    ايفا

مورد تجزيه  Maan Withneyو t به صورت توزيع فراواني و آزمون SPSSافزار

 .و تحليل قرار گرفت

نتايج حاصل نشان داد كه در عين حاليكه تشابه چشمگيري بين يافته ها: 

ــي     ــورد بررس ــه م ــار حيط ــورد چه ــجويان در م ــان و دانش ــدگاه مدرس دي

مـدرس، مهـارت    مهـارت آمـوزش تئـوري    (خصوصيات مربوط بـه مـدرس،  

خصوصـيات مربـوط بـه دانشـجو) وجـود دارد ولـي        آموزش عملي مدرس،

اختالف آماري معني داري بين اين دو ديـدگاه مدرسـان و دانشـجويان در    

كه سطح نمـرات مدرسـان در مـورد     طوريه اين خصوص مشاهده گرديد ب

 .چهار حيطه نسبت به دانشجويان باالتر است

پـژوهش حاضـر نشـان     لي نتايج حاصـل از طور كه ب گيري: نتيجه بحث و

بهت داشته ولي د ديدگاه مدرسان و دانشجويان مشاموار اكثر دهد كه در مي

با بررسي ميزان اهميت هر يـك از حيطـه هـا از ديـدگاه واحـدهاي مـورد       

تواند نشان دهنـده   بوده است كه مي پژوهش سطح نمرات در مدرسان باالتر

ارزشيابي  يت بيشتري به عوامل موثر دربه مراتب اهمكه مدرسان  آن باشد

از سـويي   زيرا به نظر ميرسد مدرسان داراي تجارب بيشتري بوده و ،اند داده

نگاه جدي تري بـه   با شمار ميرونده ديگر به عنوان ذيعنفعان در ارزشيابي ب

 .اين مقوله پرداخته اند

 ، عوامل موثرمدرس يابي، ارزش، دانشجومدرسكلمات كليدي: 
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دانشگاه  يهوشبر انيدانشجو ينيبال يضعف ها يبررس

 1392 يليسال تحص در بوشهر يعلوم پزشك

 ينيماه نيميس

 بوشهر يعلوم پزشكدانشگاه 

30.mahini@gmail.com 

آموزش باليني را مي تـوان فعاليـت تسـهيل كننـده يـادگيري در      مقدمه: 

ـ   ي بـاليني و دانشـجو بـه يـك انـدازه      محيط باليني دانست كـه در آن مرب

مشاركت دارند و هدف از آن ايجاد تغييرات قابل انـدازه گيـري در دانشـجو    

در اين پـژوهش نقـاط ضـعف بـاليني      براي انجام مراقبت هاي باليني است.

 .دانشجويان رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بررسي شده است

عـي اسـت و جامعـه پـژوهش     مقط -پژوهش توصيفي اين روشروش كار: 

سوم و چهارم دانشـگاه علـوم   ، دانشجويان رشته هوشبري پيوسته سال دوم

ابزار پژوهش پرسشنامه محقق سـاخته سـنجش    پزشكي بوشهر مي باشند.

 .ضعف هاي باليني رشته هوشبري مي باشد

اين پژوهش نشان داد كه ميانگين كلي ترس و نـاتواني در بـالين   يافته ها: 

همچنـين در هـر دو    باشـد. يار كمتر از حد متوسط مـي  ان بسدر دانشجوي

مورد ترس و ناتواني ميانگين نمره دختران بيشتر از پسـران گـزارش شـده    

ــاتواني در دانشــجويان از انجــام عمــل   اســت. ــرس و ن ــزان ت بيشــترين مي

بيشترين دليل ترس و ناتواني دانشجويان نيز  انتوباسيون گزارش شده است.

فقدان اطالعات علمي مناسب و اسـاتيد  ، عملي مناسب عدم كفايت آموزش

بين ترس و نـاتواني در دانشـجويان بـا تـرم تحصـيلي و       گزارش شده است.

 .معدل ارتباطي مشاهده نشد

بـا توجـه بـه وضـعيت مناسـب آمـوزش بـاليني        نتيجـه گيـري:    بحث و

دانشجويان هوشبري لزوم تقويت جنبه هاي مثبت و اصالح نـواقص جزيـي   

 .موزش باليني الزامي استآاشتن گامي موثر در ارتقا جهت برد

 يپرستار، دانشجو، ينيضعف بالكلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم  يپزشك النيفارغ التحص نگرش يبررس

آموزش بخش اطفال  تيفيدرخصوص ك رجنديب يپزشك

 هاي سالكودكان در  ييو سرپا جيرا هاي يماريب رامونيپ

92 – 1391 

 منش ايزهرا ك ،*فعالغالمرضا 

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

faalgh1@bums.ac.ir 

آنچه كه در محيط كاري آينده پزشـكان عمـومي بـه طـور عمـده       مقدمه:

مطرح مي باشد مديريت بيماران سرپايي در درمانگـاه اسـت. ايـن مطالعـه     

ن نسبت به كيفيت آموزش بخش اطفال جهت بررسي نگرش فارغ التحصيال

هـاي سـرپايي    (عج) شـهر بيرجنـد پيرامـون بيمـاري     بيمارستان ولي عصر

 كودكان انجام شد.

پزشك فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي  20طي اين مطالعه روش كار: 

بيرجند كه حداكثر يك سال از اتمام درسشان گذشته بود به عنـوان نمونـه   

ن افراد نسـبت بـه كيفيـت و كـارايي آمـوزش بخـش       انتخاب شد. نگرش اي

اطفال، از طريق پرسش نامه اي كـه بـه همـين منظـور تهيـه شـده اسـت        

 تجزيه و تحليل شد. SPSSبا استفاده از نرم افزار  ها داده ،سنجيده شد

ميانگين نمره نگرش فارغ التحصيالن در حيطه هـاي تشـخيص،   يافته ها: 

ــب    ــه ترتيـ ــي بـ ــخه نويسـ ــان و نسـ و  21/3±03/0و  20/3±27/0درمـ

حيطـه   3بيشترين و كمترين ميانگين نمره نگرش در هر  ود.ب 37/0±06/3

تشخيص، درمان و نسخه نويسي به ترتيب مربوط به بيماري هاي نوزادان و 

 هاي انگلي بود. بيماري

ميـانگين نمـره نگـرش در هـر سـه حيطـه اصـلي        نتيجه گيري:  بحث و

بود كه ميتواند نشانه اي از عدم  4تر از تشخيص، درمان و نسخه نويسي كم
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ـ را هـاي  يمـار يب ،يپزشـك  ليفـارغ التحصـ  كلمات كليدي:   ييو سـرپا  جي

 بخش اطفال يكودكان، آموزش دوره كارورز
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از در هنگام فراغت  انيدانشجو يسنجش سواد اطالعات

 يدر دانشگاه علوم پزشك ي: مطالعه موردليتحص

 سمنان

 زاده يول ديسع ،*يمرجان مومن

 سمنان يدانشگاه علوم پزشك

mmomeni386@gmail.com 

سواد اطالعاتي به مجموعه دانش و توانايي هايي گفته مي شود كه مقدمه: 

شناسـايي   ،خود را به صورت دقيق تشـخيص داده  يفرد بتواند نياز اطالعات

كند و آنها را بر حسب ارتباط با نياز اطالعاتي خود بازيابي و ارزيـابي كنـد.   

در ايـن پـژوهش، ميـزان سـواد اطالعـاتي دانشـجويان سـال آخـر مقـاطع          

 كارشناسي و دكتراي عمومي دانشگاه علوم پزشكي سمنان بررسي گرديد.

از يك پرسشنامه استاندارد شده سـنجش سـواد    در اين مطالعهروش كار: 

سوال چند گزينـه اي در زمينـه انـدازه     55اطالعاتي استفاده شدكه شامل 

انجمـن   هـا بـه وسـيله   مهارت سواد اطالعاتي بود كه ايـن مهـارت   5گيري 

توسـط   تهيـه شـده و   (ACRL)دانشگاهي و تحقيقاتي آمريكا  هاي هكتابخان

، سؤاالتي مختلف دانشگاه تكميل گرديد. اه دانشكدهدانشجويان سال آخر 

امتياز داشت و هر پاسخ صحيح يك نمره و اگـر سـوالي بـيش از     87 جمعاً

گرفـت.   نمره تعلق ميح داشت، به تعداد جواب هاي صحيح يك گزينه صحي

 .شدجزيه و تحليل آماري مناسب تبا استفاده از آزمون  ها داده

ره سـواد اطالعـاتي دانشـجويان سـال     نتايج نشان داد ميانگين نميافته ها: 

نمره) مي باشد كه كمتـر از   87(از  2/36آخر دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

) بود. همچنين اختالف معني داري بين دانشجويان پسر 5/43حد متوسط (

و دختر و نيز دانشجويان رشته هاي تحصيلي مختلف از لحاظ ميزان سـواد  

 اطالعاتي مشاهده نشد.

با توجه به پايين بودن سواد اطال عـاتي دانشـجويان   گيري:  نتيجه بحث و

هاي سـواد   ك كامل و عميقي از مهارتاز حد متوسط، به منظور تحصيل در

هـاي   اطالعاتي در هنگـام فراغـت از تحصـيل، برگـزاري كارگـاه هـا و دوره      

 موزشي مرتبط ضروري به نظر مي رسد.آ

 ،يدانشـگاه  يكـز پزشـك  مرا ان،يدانشـجو  ،يسواد اطالعاتكلمات كليدي: 

 سمنان يدانشگاه علوم پزشك
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عوامل موثر بر  يبند تيبر اولو يمداخله آموزش ريتاث

 1392در سال  ماريب يمنيا

 ،يعالم يعل ،زاده يعشق ميمر ،يعبدالجواد خواجو ،*انيمحمدرضا منصور

 محمدرضا رزم آرا

 گناباد يعلوم پزشكدانشگاه 

mr_mansoorian@yahoo.com 

ارائه خدمات ايمن و با كيفيت از حقوق اوليه بيمـاران و از وظـايف    مقدمه:

اساسي نظام سالمت مي باشد با اين وجود هر ساله تعداد قابـل تـوجهي در   

نيا به علت خطاهاي پزشكي دچار آسيب مي شـوند. تصـميمات و   سراسر د

رفتارهاي كاركنان بخش سالمت اعم از كادردرماني و مـديريتي مـي توانـد    

ايمني بيمار را به شدت تحت تاثير قرار دهد. در اين بين جايگاه پرسـتاران  

 به دليل اينكه بيشترين تماس را با بيمار دارند از اهميت ويژه اي برخـوردار 

است. هدف از اين مطالعه اولويت بندي عوامل موثر بر ايمني بيمـار و تـاثير   

 خرداد دانشگاه  15بهمن و  22مداخله آموزشي بر آن در بيمارستان هاي 

 علوم پزشكي گناباد بود.

هـاي   براي هر يـك از گـروه  اين پژوهش از نوع نيمه تجربي بود. روش كار: 

اغل در محـيط پـژوهش بـه صـورت     نفر از پرستاران شـ  35آزمون و شاهد 

تصادفي متناسب با حجم انتخاب شدند. اولويت بندي عوامل موثر بر ايمني 

بيمار با استفاده از پرسشنامه اي مبتني بر چارچوب وينسـنت متناسـب بـا    

مدل تحليل سلسله مراتبي انجام شد. مداخله آموزشي بـه صـورت آمـوزش    

ي پزشكي و عوامل مـوثر بـر آن   كارگاهي با موضوعات: ايمني بيمار، خطاها

بـا آلفـاي كرونبـاخ    بود. روايي پرسشنامه با روايي محتوا تاييد و پايـايي آن  

 Expertو SPSS20بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      هـا  دادهتعيين گرديد. تحليـل  

Choice11 .صورت گرفت 

 يافته ها نشان داد كه قبل از مداخله در گـروه شـاهد بـه ترتيـب    يافته ها: 

ــل )، فــردي 165/0)، وظيفــه اي(399/0تيمــي (ضــريب اهميــت    عوام

) و عوامل 055/0)، بيمار(109/0)، مديريتي و بيمارستاني (120/0كاركنان(

اولويت بندي عوامل در گروه ) اولويت گذاري شدند. 052/0اني (فرا بيمارست

شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معني داري نداشت امـا در گـروه آزمـون    

)، وظيفـه  506/0اخله عوامـل بـه ترتيـب، تيمي(ضـريب اهميـت      بعد از مد

ــتاني ( 285/0اي( ــديريتي و بيمارس ــار (244/0)، م ــردي 110/0)، بيم )، ف

) اولويت بندي شدند كه 052/0) و عوامل فرا بيمارستاني (099/0كاركنان (

اين اولويت بندي در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله تفـاوت معنـي داري   

 داشت.

به طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش  نتيجه گيري: بحث و

 ارائه كنندگان خـدمات بـه خصـوص پرسـتاران در زمينـه ايمنـي بيمـار و       

خطاهاي پزشكي منجر به افزايش دانش درك شده كاركنان و تغيير ديدگاه 

گـردد. پيشـنهاد    دي عوامل موثر بر ايمني بيمار ميآنان در زمينه اولويت بن

بـاليني ارائـه    دد مديران و مسئولين نظام سالمت براي بهبود عملكرمي شو

آموزش هاي مسـتمر و مـوثر در زمينـه ايمنـي بيمـار و       ،كنندگان خدمات

 عوامل موثر بر آن براي كاهش خطاهاي پزشكي را اجرا نمايند.

 يخطاهـا  مـار، يب يمنـ يعوامـل مـوثر بـر ا    مـار، يب يمنـ يا كلمات كليدي:

 يمراتب سلسله ليتحل ،يپزشك
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و  يگروه بهداشت دانشكده پرستار   دروني   ارزيابي

 يبهشت ديشه ييماما

 2يقاسم ديسع ،1يمهرنوش پازارگاد ،1*ينيحس منتيم

 مدرس تيدانشگاه ترب -2 *يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه -1

m_hoseini@sbmu.ac.ir 

اي بـراي بهبـود كيفيـت اسـت و درحقيقـت       دروني مقدمه ارزيابيمقدمه: 

اي و درونـي   مـداوم، دوره  ست. ارزيابي درونـي،  اولين مرحله اعتبار بخشي ا

هـاي   هـا و مهـارت   رابطه با توانمندي در است. اين بدان معناست كه ارزيابي 

  ايـن    . هـدف   شـود  نجام مياي و مداوم ا طور دورهه اي ويژه ب درحيطه خاص 

دانشـگاه شـهيد      پرسـتاري    دانشـكده    بهداشـت   گـروه     دروني   ارزيابي   تحقيق 

مـديريت   و جايگاه سازماني، سازمان دهي، تشـكيالت   )1بهشتي در عوامل(

فرآينـد   )4(و )دوره هاي آموزشي مـورد اجـرا   3يادگيرندگان ( ) وضعيت 2(

  ختگان بود.آمو دانش  يادگيري -ياددهي

شـامل     اسـتفاده    مورد   مقطعي، ابزارهاي  - توصيفي   تحقيق   اين   درروش كار: 

  )مـديران    و   آموختگان   دانش   آموزشي،   كاركنان   اساتيد، فراگيران، ( پرسشنامه 

 9 در   نـي ارزيابي درو   نظر،   مورد   نتايج   به   يابي   دست   تحقيق براي   اين   در    بود.

  .3 حوزه مـديريت وسـازماندهي     .2 حوزه رسالت و اهداف آموزشي  .1   حوزه:

  .6 حوزه دانشـجويان    .5 اعضاي هيئت علمي  حوزه   .4 حوزه برنامه آموزشي 

  .9 و  حـوزه پـژوهش     .8  حوزه سنجش و ارزشـيابي   .7 حوزه منابع آموزشي 

كـه بـا توجـه بـه        بـود    گونـه  اين   كار   روش    حوزه دانش آموختگان انجام شد.

آموزشي و درسي گروه مورد ارزيابي، به تعيـين   مشخص بودن اهداف برنامه 

بـه تـدوين    مالك هاي مورد ارزيابي درگروه پرداخته شـد. سـپس    عوامل و 

ابزارهــاي انــدازه گيــري بــراي  نشـانگرهاي آموزشــي گــروه پرداختــه شـد.   

 تجزيـه و    گـردآوري و    الزم   هـاي    داده   ،نهايتـاً   تهيه گرديد. ها دادهگردآوري 

  كيفيت عوامل   خصوص   در   سپس    انجام شد. تحليل نتايج در ارزيابي دروني 

رتبه بندي امتيازهـا برحسـب طبقـه بنـدي        . آمد   عمله ب   قضاوت   ارزيابي   مورد 

  .ظر گرفته شده استدر ن 5دامنه امتيازات بين صفر تا  گورمن انجام شد كه 

  مورد   هاي  حوزه   يا   عوامل   امتيازات   ميانگين   دادند   نشان   ها يافتهها:  يافته

مديريت  دهي، تشكيالت و سازمان جايگاه سازماني،    بود:   ذيل   شرح   ارزيابي به 

هاي آموزشي  ، دوره (مرزي)4/2 ، اعضاء هيئت علمي (رضايت بخش) 63/2

-، فرآيند تدريس (خوب) 8/3  ، دانشجويان (رضايت بخش) 7/2 جرامورد ا 

(بيش از رضايت  23/3مدرسين يادگيري ميانگين امتياز دانشجويان و 

 25/3 ، تجهيزات و خدمات پشتيباني (خوب)85/3 ، دانش آموختگان بخش)

  بودند.  از رضايت بخش) (بيش 

 عامل و 9امعه براي شت جارزيابي دروني گروه بهدانتيجه گيري:  بحث و

كمترين امتياز  داد  مالك انجام گرديد. يافته ها نشان  99 ومعيار  56

) و بيشترين امتياز مربوط به حوزه دانش 4/2مربوط به حوزه هيئت علمي (

  جهت   جامع   ريزي   برنامه   بايستي   نتايج،   براساس  ) بود. 85/3( آموختگان 

  كارها،   و   ساز   در   بازنگري . همچنينگيرد   صورت   ذكورم   گروه   كيفيت   يارتقا 

  و   الزم   امري   موجود،   هاي   برنامه   عملياتي   و   اجرايي   هاي   رويه   و   فرآيندها 

  سازي   پياده   و   تدوين   جهت   مسئولين   مناسب   اقدام   كه است   ضروري 

  . طلبد مي   را   موجود   وضعيت   بهبود   راستاي   در   ثربخش،ا   و   مدآكار   راهكارهاي 

 برنامه   ارزيابي   دروني،   ارزيابي   ارزشيابي،كلمات كليدي: 
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و پرونده  هيپا ينيبال هاي ت يصالح تيفيك يارتقا

 يابيخود ارز قياز طر مانيدر بخش زنان و زا يسينو

 رانيفراگ

 پاداش اليل ،*يمبشر الهام

 گلستان

 هاي مورد نياز  هاي باليني پايه بخش مهمي از صالحيت مهارت مقدمه:

از  .طور دقيـق و جـامع پـايش شـود    ه فراگيران را تشكيل مي دهد و بايد ب

ها بدون مشـاهده مسـتقيم و ارائـه بـازخورد      سوي ديگر ارزيابي اين مهارت

جامع دارد، يكي از  وز به يك ابزار دقيق ست. اين مشاهده نياامكان پذير ني

بـه معنـاي    خـود ارزيـابي   .ارزيـابي اسـت   ها ارزيابي باليني خود انواع روش

قضاوت فراگيران در مورد كيفيت انجام وظايف براساس شواهد و معيارهـاي  

 .استاندارد و باهدف ارتقاء مي باشد

رزيـابي دانشـجويان پزشـكي در    هدف از اجراي اين پژوهش بررسي خـود ا 

توجه بيشتر در ثبت صحيح  مره وپايه روزنحوه انجام صالحيت هاي باليني 

 .اطالعات بيمار براي تكميل روند رسيدن به تشخيص مي باشد

در جلسه توجيهي ابتدا توضيحات كافي در مورد داليـل اجـراي   روش كار: 

ود و همچنـين بـه   طرح خودارزيابي صالحيت هاي پايه روزمره داده مي شـ 

 ،معاينـه بـاليني   ،شامل شرح حال دقيق(اهميت يادگيري اين صالحيت ها 

اساس كتاب باربـاراپينز   ، نحوه درمان برهاي افتراقيتشخيص ، سير بيماري

اشــاره ميشــود و از دانشــجويان درخواســت مــي شــود كــه   )Soapروش  و

، تشـخيص،  و با توجه به سير بيمـاري  هبراساس اين اصول آموزش داده شد

درمان بيمار، شرح حال و معاينات باليني خود را مورد ارزيابي مجـدد قـرار   

و نقاط ضعف و نواقص موجود را در ثبت پرونده پزشكي بيمار با توجه  دهند

به شرايط بيمار از پرونده استخراج كنند. هـر يـك از دانشـجويان مـورد در     

 .ندردكثبت  ند واددار پرونده را ارزيابي قر 8 -10ماه كارورزي  2طي اين

 دست آمده از خودارزيابي فراگيرانه به ترتيب رتبه بندي نتايج بيافته ها: 

سـابقه خـانوادگي و پزشـكي     -موارد ثبت مشخصات كامـل بيمـار   76% -1

% شرح حال استاژر و اينترن شباهت كامل و لغوي و مفهـومي  70ناقص بود.

سـير   تشـخيص افتراقـي،   موارد شرح بيمـاري فعلـي،   %78داشته است. در 

% خوانا نبودن و تـوالي و  89. در ماري و تشخيص نهايي دقت نشده استبي

 رعايت نشده بود.دستور پزشكي زمان در نوشتن 
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در هنگـام  عمل آمـده از دانشـجويان   ه ارزيابي هاي ب بحث ونتيجه گيري:

تـاثير و اهميـت آمـوزش     نـده ده كـارورزان)، نشـان  ورود به مقاطع بـاالتر ( 

شكي در مواجهه با بيمار ثبت درست پرونده پز يت هاي پايه روزمره وصالح

. چرا كه آموزش صالحيت هاي پايه جزء الينفك آموزش پزشكي بوده است

درمان نياز به تشخيص و تشخيص صـحيح نيـاز بـه يـك مصـاحبه       است و

 پزشكي و معاينه دقيق بيماران دارد.

ـ پا ينيبـال  هـاي  ت يصـالح كلمات كليـدي:    ،مـان يزنـان و زا  ، بخـش هي

  يابيارزخود
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دانشگاه علوم  رانيمد يآموزش يابيارزش سهيمقا

تا  1390از سال  يكيبه روش الكترون زيتبر يپزشك

1392 

 شاپور نادرفام

 زيتبر يعلوم پزشكدانشگاه 

shnfam@yahoo.com 

 كان ارتقاء كيفيت ارزشيابي آموزشي اعضاي هيات علمي يكي از ار مقدمه:

مي باشد لذا بر آن شديم تا يك مقايسـه بـين    ها دانشگاهآموزشي در سطح 

ارزشيابي سه ساله اعضاي هيات علمي توسط مديران انجام دهيم تا برايمان 

مشخص گردد كـه آيـا بـا توجـه بـه افـزايش تعـداد شـركت كننـدگان در          

در ايـن سـه سـال     ارزشيابي آموزشي الكترونيكي اساتيد تفاوت معني داري

 وجود دارد يا نه ؟

باشد كه اطالعـات مـورد اسـتفاده     اين مطالعه از نوع تحليلي ميروش كار: 

 38بـه تعـداد    1390در آن از بانك اطالعات ارزشيابي آموزشي سال هـاي  

نظر كه به  435به تعداد  1392نظر و سال  612به تعداد  1391نظر و سال

اسـتخراج گشـته    ه انجـام شـد  دانشگاروش الكترونيكي تحت وب در سطح 

وارد و مورد  SPSSاست و سپس اطالعات به دست آمده در نرم افزار آماري 

 .و نتايج زير بدست آمد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

دست آمـده  ه ب ها دادهنتايج زير از تحليل آماري انجام شده روي يافته ها: 

 است كه :

با انحراف معيار  73/17مديران برابر با  1390ميانگين امتياز ارزشيابي سال 

و همچنـين سـال    44/1با انحراف معيار  66/16برابر با  1391و سال  96/0

 .دست آمده ب 39/1با انحراف معيار  6/16برابر با  1392

از اين بررسي طبق تجزيه و تحليل هاي فوق چنين نتيجه گيري:  بحث و

تـا   96/0انحراف معيار هـا بـين    كهاين  ميتوان نتيجه گرفت كه با توجه به

دهد نظرهاي مديران داراي پراكنـدگي نسـبي    مي باشد كه نشان مي 44/1

يكسـاني بـر خوردارنـد     باشد ولي كل مـديران از عقيـده و نظـر تقريبـاً     مي

در مورد مقايسـه  تست آماري تي مستقل دو متغييري  همچنين با توجه به

تسـت آمـاري تـي مسـتقل دو     و همچنين با توجـه بـه    91و  90هاي  سال

تسـت   و همچنين با توجه به 92و  90متغييري در مورد مقايسه سال هاي 

 92و  91مـورد مقايسـه سـال هـاي      در آماري تـي مسـتقل دو متغييـري   

ها يـك اخـتالف    توان نتيجه گرفت كه اختالف مشاهده شده در ميانگين مي

 نظرها مشابه هست.باشد و نظر مديران با توجه به تفاوت تعداد  ظاهري مي

 آموزش ،رانيمد، يكيالكترون ،يابيارزشكلمات كليدي: 
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بررسي ارزيابي رويكردهاي يادگيري در دانشجويان 

 1392دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 

 3اكبر حقدوست يعل ،2محسن رضائيان ،1*عفت شهرآبادي

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -دانشكده آموزش علوم پزشكي -1

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان -3 دانشگاه علومپزشكي رفسنجان -2

s_e_1400@yahoo.com 

يـادگيري فرآينـدي پيچيـده اسـت كـه تحـت تـاثير رويكردهـاي         مقدمه: 

وت و ضعف آنها مشخص گيرد. با ارزيابي رويكردها، نقاط ق يادگيري قرار مي

گـردد. ايـن مطالعـه بـا هـدف       شده، يادگيري با معنا و مفهوم همراستا مـي 

تعيين ارزيابي رويكردهاي يادگيري در دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي    

 رفسنجان انجام شد.

انجـام   1392توصيفي از نوع ارزيـابي در سـال    -مطالعه مقطعيروش كار: 

دانشجويان سال آخر تحصـيلي در  ري از است. نمونه بر اساس سرشما شده

مامـايي و پيراپزشـكي دانشـگاه     ،هاي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري رشته

ــزار جمــع  ــد. اب آوري اطالعــات  علــوم پزشــكي رفســنجان انتخــاب گرديدن

 عــه پرسشـنامه اســتاندارد تحليـل دو عــاملي رويكردهـاي يــادگيري و مطال   

)2-Factore revised Study Process Questionnaire .بر اساس  سؤاالت) بود

اسـتفاده از آمـار    ها با دادهاند.  گذاري شده اي ليكرت نمره مقياس پنج درجه

 توصيفي و استنباطي (تي تست و واريانس يكراهه) تجزيه و تحليل شدند.

نشـان داد، ميـانگين ارزيـابي رويكـرد يـادگيري عمقـي        ها يافتهيافته ها: 

ــكده  ــجويان دانش ــا، ( دانش ــطحي  23/3±59/0ه ــادگيري س ــرد ي ) و رويك

مامـايي  ، ت. رويكرد يادگيري عمقي دانشجويان پرستاري) اس64/0±85/2(

ــ53/0±51/3( ــكي ( جويان) و دانش ــه   28/3±59/0پزش ــه بقي ــبت ب ) نس

ها بيشتر است. در اين بـين امتيـاز رويكـرد يـادگيري      دانشجويان دانشكده

انشــجويان دانشــكده مامــايي از دپرســتاري، عمقــي دانشــجويان دانشــكده 

) بيشتر اسـت. ايـن   08/3±60/0شكي () و پيراپز05/3±62/0دندانپزشكي (

همچنين رويكرد يادگيري سـطحي پسـرها از دخترهـا    دار بود.  تفاوت معني

 .بيشتر است

در ايـن مطالعـه، ارزيـابي رويكـرد يـادگيري عمقـي       گيري:  نتيجه بحث و

رويكـرد عمقـي در حـد    دانشجويان بيشتر از رويكرد سطحي بود. وضـعيت  

اين رويكرد، مسئولين بايستي با مداخالت  يمتوسط به باال بود. جهت ارتقا

الزم تالش نمايند تا دانشجويان با رويكرد عمقي مطالب را آموخته، معنـا و  

 به كيفيت آموزش و سالمت جامعه كمك نمايند. و مفهوم را درك نموده

حي، رويكـرد يـادگيري   ارزيـابي، رويكـرد يـادگيري سـط    كلمات كليدي: 

 عمقي، دانشجويان

 



 195                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11

 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

778 - 3A 

عملكرد  ياثربخش يابيارزش ابزار سنجش و يطراح

 يدرعرصه آموزش علوم پزشك دياسات

 سيده انسيه ميرحجتي ، خوشرنگ نيحس ،*ساقي موسوي

 علوم پزشكي گيالندانشگاه 

saghi_m80@yahoo.com 

فرايند ارزشيابي اساتيد درعرصـه آمـوزش    از مسائل مطرح در يكيمقدمه: 

 عالي، بويژه درعرصه آموزش علوم پزشكي، ضرورت وجود ابزارهايي معتبـر، 

عيني است. زيرا هدف از ارزشيابي عملكـرد اسـاتيد، قضـاوت دربـاره      پايا و

اهــداف، قضــاوت و ميــزان تحقــق  كيفيــت آمــوزش و حصــول اطمينــان از

كارايي و اثربخشـي فراينـدهاي مـوثر بـر تحقـق       گيري جهت ارتقاء تصميم

بنابراين منطقـي بـه نظـر     عرصه آموزش است. ها و اهداف آرماني در رسالت

رسد كه بر اين امر تنها درقالب يك امتياز كه بعنوان شاخص ارزشـيابي   مي

بـا   لـذا مطالعـه حاضـر    بسنده نگردد. عملكرد اساتيد از نگاه فراگيران است

هدف طراحي مجموعه ابزاري روا و پايا كه بتواند اثربخشي عملكرد اسـاتيد  

اسـتفاده ازتمـام منـابع اطالعـاتي      تاكيد بر دانشگاه هاي علوم پزشكي را با

 موجود مورد قضاوت قرار دهد انجام شد.

طـي   ايـن مطالعـه يـك پـژوهش روش شناسـي اسـت كـه در       روش كار: 

حـوزه   –توسعه آموزش پزشـكي   در مركز مطالعات و 1391 -92هاي  سال

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشـكي گـيالن بـا همكـاري اعضـاء واحـد       

تعريف و تبيين مفهوم ابزار ارزشـيابي  ")1ارزشيابي اساتيد، طي سه مرحله: 

تعيـين  ")2عملكرد آموزشي اعضاء هيئت علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي؛     

 ملكـرد آموزشـي اعضـاء   ابزار ارزشيابي ع"وان سنجي عبارات و مفاد ابزار /ر

ــا آميــزه  (مــرور  اي از دو راهكــار هيئــت علمــي دانشــگاه علــوم پزشــكي ب

انديشـي بـا    هـم  استاندارهاي موجود براي ارزشيابي اساتيد علوم پزشـكي و 

)بررسـي  3اساتيد گروه هاي مختلف و اعضاي واحـد ارزشـيابي دانشـگاه )؛    

 جام شد.اعتبار وپايايي ابزار ان

دوم مطالعه ابزار ارزشـيابي عملكـرد اسـاتيد در     طي مراحل اول وها:  يافته

هـا   ) از گويه10-22برگيرنده طيف متفاوتي ( ها در حيطه، كه هريك آن 16

 اغلـب،  هميشـه، "قسـمتي   5بود، براساس مقياس ليكـرت در يـك طيـف    

ـ     امتيـازدهي گرديـد.  "هرگز بندرت، گاهي، ه پـس ازبررسـي اعتبارصـوري ب

كمي بررسي وانجام اصالحات و تغييرات؛ ابزار مـورد اشـاره    صورت كيفي و

حيطـه و تعـداد آيـتم هـاي منـدرج درهـر يـك از اوراق        15حيطه به 16از

آيتم نهايي شـد. همچنـين نحـوه     18تا 10ارزشيابي در طيف متفاوتي بين 

عـالي، خـوب، متوسـط،    "امتيازدهي نيز در قالب يـك طيـف چهارقسـمتي   

 تاييد نهايي قرارگرفت.   مورد "ضعيف

براساس شاخص اعتبار محتوا و با توجه به اينكه مقادير بدست آمـده بـراي   

عبارات مناسب تلقي شدند. پايايي ابزار نيـز از   ،%بود79كليه گويه ها باالي 

اسـتفاده از   هـا بـا   ها به تفكيـك حيطـه   طريق محاسبه همساني دروني آيتم

هريـك   هـا در  اصـالح برخـي آيـتم    وحذف  روش محاسبه آلفاي كرونباخ و

اي ابزار مورد بحث براساس مقادير بـاالي   ها انجام شد و روايي سازه ازحيطه

 مورد قبول قرار گرفته شد. 7/0

ابزار طراحي شده با توجه به اعتبار واعتمـاد مناسـب   گيري:  بحث و نتيجه

بخشـي  قابليت استفاده به منظـور ارزشـيابي اثر   قابل تاييد و حمايت بوده و

 باشد. هاي علوم پزشكي مي عملكرد اساتيد دانشگاه

 ي، آموزش پزشكدياسات يابي، ارزشيابيابزار ارزشكلمات كليدي: 
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ورود به آزمون و انتخاب نفرات برتر  يارهايمع يبررس

از ديدگاه  يعلوم پزشك ييدانشجو يعلم اديدر المپ

 ياههاگشدان يعلم اديالمپ نيشركت كنندگان در چهارم

 كشور يعلوم پزشك

 يواحد اليل ،باطن منوچهر خوش ،گل عنبر سايپر ،*رنجبران يحسن سالم

 زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

salamih@gmail.com 

شوري است كه زمينـه تلفيـق و   المپياد علمي دانشجويي رقابتي كمقدمه: 

نزديكي هر چه بيشتر مفاهيم فكري و تحليلي درنظـام آمـوزش پزشـكي و    

آورد و يكي از ابزارهاي موثر بـراي   پيوند آن با دروس تخصصي را فراهم مي

تـر و   شناسايي و هدايت دانشجويان مستعد جهت تربيـت بهتـر و تخصصـي   

جـا كـه معيارهـاي ورود و    باشـد و از آن  هاي هدفمنـدتر مـي   سرمايه گذاري

باشد پـس از چنـدين    امتيازدهي از مسائل اوليه و اساسي المپياد علمي مي

آن  ايـن طـرح بـر    هاي مختلف در سال برگزاري المپياد و تجربيات دانشگاه

شديم كه جهت بهبود كيفيـت و افـزايش رضـايت و انگيـزه دانشـجويان و      

شرايط ثبت نام اوليه، نحـوه  عدالت و تناسب در المپياد به بررسي در زمينه 

انتخاب و معيارهاي انتخاب نفرات برتر، از ديدگاه دانشجويان شركت كننده 

 در آزمون كشوري بپردازيم.

نفـر   400اين بررسي يك مطالعه توصيفي اسـت كـه از حـدود    روش كار: 

نفر در مطالعـه شـركت    224دانشجوي شركت كننده در چهارمين المپياد، 

گيـري آسـان و از    آوري اطالعات با استفاده از روش نمونه جمع .كرده بودند

هاي ثبت نام  طريق پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از سؤال در زمينه

اوليه و معيارهاي امتيازدهي انجام گرفت و نتايج توسـط نـرم افـزار آمـاري     

يـد  يهـا بـه تا   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايـي و پايـايي پرسشـنامه   

 ناسان مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي تبريز رسيده است.كارش

با توجه به مطالعه انجام شـده، درصـد رضـايتمندي از معيارهـاي     ها:  يافته

ورود به آزمون بدين شرح بود : شركت دانشجويان رشته هاي مختلف علوم 

%، سال سه به باال بودن رشته هاي كارشناسـي  8/51پزشكي در يك آزمون 

% ، ثبـت  77اي)  گذراندن آزمون جامع علوم پايه (دكتـراي حرفـه  % و 8/58

%، در مـورد رضـايت از شـرايط و    2/50نام دانشجويان تحصـيالت تكميلـي   

% ، مقايسه سه تيپ دانشـگاهي   2/77نحوه ورود: قبولي در آزمون غربالگري

% و در مرحله درون دانشگاهي، امكان شركت در كليـه  8/58در يك آزمون 

% و در مورد رضـايت از  1/73% و معرفي سه نفر از هر حيطه 4/84ها  حيطه

معيارهاي امتيازدهي بيشترين و كمترين توافق مربوط بود به رعايت حفـظ  

 .% 5/45% و پوشش مطالب توسط منابع  6/77امانت و پرهيز از تقلب 

با توجه به نتايج و نظرات ذكر شده دانشـجويان، بـه   گيري:  بحث و نتيجه

انجام موارد زير باعث نزديكي به اهداف المپياد گـردد: جهـت ايجـاد     رسد نظر مي
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تبادل و تعامل علمي و همسطح سازي نخبگـان سـه تيـپ دانشـگاهي و جهـت      

هــاي توانمندســازي در ســطح كشــوري بــراي  ايجــاد عــدالت، برگــزاري كــالس

هاي جداگانه براي پزشـكان و   هاي آزمون درون دانشگاهي برگزاري حيطه ينبرتر

 .كنندگان ها جهت توزيع بهتر شركت اپزشكان و افزايش عناوين حيطهپير

 ورود اريانتخاب، مع اد،يالمپكلمات كليدي: 
 

795 - 3A 

 ييدانشجو يعلم اديالمپ نينقاط قوت چهارم يبررس

 انيدانشجو دگاهيكشور از د يعلوم پزشك انيدانشجو

 ييدانشجو يعلم اديالمپ نيشركت كننده در چهارم

 كشور يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

شاپور  ،انيجعفر لهيجم ،رنجبران يحسن سالم ،*باطن منوچهر خوش

 ياله قم بيحب ،نادرفام

 زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

salamih@gmail.com 

المپياد علمي دانشجويي يـك ابـزار سـودمند بـراي ارتقـاي نظـام       مقدمه: 

سالمت كشور، تربيت مديران شايسته براي هدايت اين نظام و ايجـاد حـس   

نظـرات  اين مطالعه با هـدف  خودباوري و انگيزه براي دانشجويان مي باشد. 

 .انجام شددانشجويان در مورد نقاط قوت اين دوره 

نفـر از   224 بررسي يك مطالعه توصيفي است كـه بـر روي   اينروش كار: 

نفـر از   102كنندگان در المپياد صورت گرفته است و در ايـن بـين    شركت

اند. جمع آوري اطالعـات از طريـق    دانشجويان به بيان نظرات خود پرداخته

پرسشنامه و طرح سؤال باز صـورت گرفتـه اسـت. بررسـي نتـايج از طريـق       

 ت دانشجويان  صورت گرفت.تجزيه و تحليل نظرا

با فراواني ذكر شده از با توجه به مطالعه صورت گرفته دانشجويان ها:  يافته

 هاي زير رضايت داشتند: مقوله

 مورد). 26خدمات اياب و ذهاب ( -1

 مورد). 30برخورد خوب مسئولين ( -2

 مورد). 36نظم برگزاري آزمون ( -3

 مورد). 35كيفيت غذا و پذيرايي (-4

 مورد). 36استقبال مسئولين ( -5

 مورد). 10امنيت برگزاري المپياد ( -6

 مورد). 15كيفيت محل اسكان (-7

ي مطالعـه بـراي برگـزاري امتحـان     اختصاص يافتن ميزهاي تك نفـره   -8

 مورد).5(

 مورد). 30وجود نشاط علمي در المپياد ( -9

 مورد). 10سرعت قابل قبول اينترنت خوابگاه ( -10

بـه  با توجه به نظرات ارائه شـده توسـط دانشـجويان    گيري:  جهبحث و نتي

در زمان برگزاري آزمون ايجـاد رفـاه بـراي دانشـجو امـري       رسد كه نظر مي

تواند هم به صورت كيفي و هم كمي در نتايج المپياد تـاثيرگزار   است كه مي

توانـد القـا كننـده اطمينـان از برگـزاري       باشد. عالوه بر اين نظم آزمون مي

ست آزمون بوده و دانشجو با اطمينان خاطر بيشـتري در جلسـه حضـور    در

 كند. يابد و به نتايج بدست آمده اطمينان بيشتري پيدا  مي

 نقاط قوت، شركت كنندگان اد،يالمپكلمات كليدي: 

 

796 - 3A 

كننده  شركت انيدانشجو دگاهيو د شنهاداتيپ يبررس

 نايدانشجو ييدانشجو يعلم اديالمپ نيدر چهارم

 كشور يدانشگاه علوم پزشك

 يسالم نياسي ،شاپور نادرفام ،ياله قم بيحب ،*رنجبران يحسن سالم

 يقاسم ديام ،يحسن موسو ديس ،رنجبران

  زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

salamih@gmail.com 

المپياد علمي دانشجويي يـك ابـزار سـودمند بـراي ارتقـاي نظـام       مقدمه: 

سالمت كشور، تربيت مديران شايسته براي هدايت اين نظام و ايجـاد حـس   

خودباوري و انگيزه براي دانشجويان مي باشد. براي افـزايش سـطح كيفـي    

ان در دوره هـاي آتـي مطالعـه اي در مـورد نظـرات      المپياد علمي دانشجوي

 دانشجويان در مورد نقاط قوت اين دوره صورت گرفت.

نفـر از   224اين بررسي يك مطالعه توصيفي اسـت كـه بـر روي   روش كار: 

نفـر از   102كنندگان در المپياد صورت گرفته است و در ايـن بـين    شركت

ع آوري اطالعـات از طريـق   اند. جم دانشجويان به بيان نظرات خود پرداخته

پرسشنامه و طرح سؤال باز صـورت گرفتـه اسـت. بررسـي نتـايج از طريـق       

 تجزيه و تحليل نظرات داشجويان صورت گرفته است.

شـرح  ه مهمترين پيشنهادات دانشجويان براي بهتر شدن المپياد بها:  يافته

 :زير بود

 اطالع رساني سريعتر -1

 ز طرح سؤاالت تكراري  طرح سؤاالت تحليلي و پرهيز ا -2

 برگزاري حيطه علوم پايه در دو روز به صورت مجزا  -3

قرار دادن كتابخانه ديجيتـال بـه جـاي منـابع در حيطـه علـوم پايـه و         -4

 استدالل باليني 

 افزايش زمان آزمون در هر حيطه  -5

 برگزاري تور گردشگري -6

 افزايش زمان آزمون -7

 تر مثل كارداني قاطع پايينايجاد سهميه براي شركت در م -8

 هاي بيشتر اضافه شدن حيطه -9

 پوشش المپياد توسط رسانه ملي -10

با توجه به نظرات ارائه شده توسط دانشجويان بنظـر  گيري:  بحث و نتيجه

تواند در راستاي ارتقاء  رسد بررسي كارشناسي موضوعات مطرح شده مي مي

دانشـجويان بيشـتري   صـورت  بـدين  المپياد علمي دانشجويان موثر بوده و 

شركت نمايند و اثرات علمي بيشتري حاصل شود و در المپيادهـاي بعـدي   

هــاي  تــر و در حيطــه شــاهد رضــايت بيشــتر دانشــجويان و رقابــت فشــرده

 تري باشيم. متنوع
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 شنهاداتيپ ها، دگاهيد اد،يالمپكلمات كليدي: 

 

800 - 3A 

 ياعضا سيتدر يها مهارت تيارزيابي سطح مطلوب

دانشكده  يگروه آموزش ازدهيدر  يعلم اتيه

 91تا  1389 يها سال يهمدان ط يدندانپزشك

 محسن دالبند ،زهرا خاموردي ،سيده آزاده صفوي

 *علوم پزشكي همداندانشگاه 

safaviazadeh@yahoo.com 

يي به چالش هايي كه امروزه حوزه آمـوزش بـا   در راستاي پاسخگومقدمه: 

ــت   ــابي ســطح مطلوبي ــه ارزي ــه روســت، دانشــكده دندانپزشــكي ب آن رو ب

هاي قبل، حين و بعد از تدريس اعضاي هيـات علمـي و نيـز ميـزان      مهارت

استفاده آنان از منابع و وسايل آموزشي در يازده گروه آموزشي  خـود طـي   

 پرداخت. 91تا  1389هاي  سال

ها يك نيازسنجي به  آنو نشانگرهاي » مالك«به كمك يكسري كار: روش 

انجام شـد. هـر نشـانگر داراي     89منظور آگاهي از وضعيت موجود در سال 

سه سطح كيفي نامطلوب، نسبتا مطلوب، مطلـوب و هـر سـطح بـه ترتيـب      

 66/1تـا   1بود. امتياز عددي مالك هـا بـا طيـف     3،2،1داراي امتياز كمي 

(مطلـوب) مطابقـت    3تـا   33/2مطلوب)،  (نسبتاً 32/2تا  67/1(نامطلوب)، 

آوري گرديـد و نتـايج آن    اطالعـات جمـع   نيز مجدداً 91داده شد. در سال 

 مقايسه شد. 89هاي تدريس با سال  جهت ارزيابي فرايند بهبود در مهارت

 بيـانگر سـطح نـامطلوب    89نتايج حاصل از نيازسـنجي در سـال   ها:  يافته

ضرورت طراحي يك  ههاي مورد ارزيابي بود ك ) مالك66/1تا  1(امتياز بين 

هـاي مـورد    اي را با هدف ارتقاي سـطح مطلوبيـت در مـالك    فرايند مداخله

ادامـه يافـت.    91اجـراي ايـن مـداخالت تـا بهمـن       .نمود ارزيابي تاكيد مي

حـاكي از اثربخشـي نسـبي     91و  89مقايسه سطح مطلوبيت در سال هاي 

هـاي آموزشـي    كـه در تمـامي گـروه    فته بود به طـوري مداخالت صورت گر

مطلوب (امتياز  در سطح مطلوب و يا نسبتاً 91هاي تدريس در سال  مهارت

 ) ارزيابي گرديد. 3تا  67/1بين 

هاي تدريس بيانگر اين  بهبود سطح مطلوبيت مهارتگيري:  بحث و نتيجه

رفع كاستي مطلب است كه دانشكده دندانپزشكي با شناسايي نقاط ضعف و 

هاي موجود توانسته است گام موثري در راسـتاي ارتقـاي  سـطح كيفـي و     

هاي آموزشي خود بر دارد .ارزيـابي   هاي تدريس در گروه كمي حوزه مهارت

هاي مديريتي  گيري تواند به عنوان پشتيبان تصميم مستمر در اين حوزه مي

ثري در جهت در سطح گروه، دانشكده و دانشگاه عمل نمايد و نيز كمك مو

ارتقا و بروز رساني سطح كيفي آموزش هاي  نظري و عملي ارائـه شـده در   

 دانشكده دندانپزشكي در حد استانداردهاي ملي و جهاني باشد.

 هاي تدريس، اعضاي هيات علمي ارزيابي، مهارتكلمات كليدي: 

 

863 - 3A 

 ينيموانع ارائه بازخورد در آموزش بال

 فخارزاده اليل

 آبادان يدانشگاه علوم پزشك

ّFّakharzadehL@yahoo.com 

 -به عنـوان جزئـي جـدايي ناپـذير از فراينـد يـاد دهـي        ارزشيابيمقدمه: 

يادگيري تعريف گرديده است، الزم به ذكر است ارزيابي فقط روشـي بـراي   

ي باشد. اين فرايند در قالـب دو نـوع ارزيـاب    هاي دانشجو نمي بررسي دريافته

باشد. ارزيابي  و ارزيابي نهايي مي گيرد كه شامل: ارزيابي تكويني صورت مي

شود و بايـد   تكويني، براي مشخص كردن خطا در فرايند يادگيري انجام مي

همراه با ارائه بازخورد صورت پذيرد. اما، ارزيابي نهايي عملكـرد دانشـجو را   

اي دادن نمـره نهـايي،   در انتهاي تجربه باليني مورد بررسي قـرار داده و بـر  

استفاده مي گردد. بازخورد يك فرايند تعاملي با هدف آگاه سـاختن فراگيـر   

از عملكرد خود در طول دوره آموزش باليني مي باشد. با توجه بـه اهميـت   

ارائه بازخورد در امر آموزش اين مطالعه با هدف بررسي موانع ارائه بـازخورد  

 در آموزش باليني انجام شد.

مقاله و كتب مـرتبط   40اين پژوهش براساس مروري بر بيش از: روش كار

با موضوع نوشته شده است. در طول اين مطالعه سعي شده است به مباحث 

 آموزش باليني، يادگيري، ارزشيابي، بازخورد و موانع آن پرداخته شود.

آيد و  ارائه بازخورد، جزء اساسي آموزش علوم پزشكي به شمار ميها:  يافته

آن ايجاد تغيير در رفتـار، عملكـرد فراگيـران و بهبـود امـر يـادگيري       هدف 

هاي  يادگيري موثر دانشجويان را در محيط ،واقع، ارائه بازخورد باشد. در مي

نمايد. متاسفانه عوامل متعددي از جمله ناآگاهي مربيـان   باليني تضمين مي

و فراگير،  از فرايند بازخورد، عدم درك درست معني بازخورد از سوي مربي

ميزان بلوغ و پختگي فراگير در پذيرش آن و ترس مربيان از واكـنش هـاي   

شـاگردي   -و تـرس از خدشـه دار شـدن ارتبـاط معلـم      انناخواسته فراگير

مسئول عدم ارائه بازخورد يا ارائه نامناسـب آن از سـوي مربيـان بـه شـمار      

 آيد. مي

هـاي   زخورد در محيطبا توجه به مشكل بودن ارائه باگيري:  بحث و نتيجه

يادگيري باليني، مربيان باليني در اغلب موارد از انجام اين مسـئوليت مهـم   

كنند. به نظر مي رسد ابهام در نحوه ارائه بـازخورد مناسـب،    شانه خالي مي

عدم شناخت كافي مربيان و دانشجويان از مفهوم بازخورد، باعث شده است 

يني موفقيت كافي نداشته باشيم. كه در رسيدن به مهم ترين جز آموزش بال

توجه به توانمند سازي مربيان باليني در اين رابطه امري ضـروري بـه نظـر    

 رسد. مي

بازخورد،  ،يابيارز ،ينيمهارت بال ،يريادگي ،ينيآموزش بالكلمات كليدي: 

 موانع ارائه بازخورد

 

875 - 3A 

 ياستانداردها نيدر تدو يلزوم توجه به فرهنگ اسالم

 رانيدر ا يبخشاعتبار

 يديفاطمه سف ،يزهرا قاسم ،*شادكام يفاطمه نظر

 نيقزو يپزشك علومدانشگاه 
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f_nazarish@yahoo.com 

هاي آمـوزش عـالي    هاي اصلي نظام كيفيت آموزش از جمله دغدغه مقدمه:

اشد. سنجش كيفيت يك موسسـه آموزشـي   ب در اغلب كشورهاي جهان مي

هم به لحاظ ابعادي كه بايستي مورد ارزشـيابي قـرار    ،وظيفه دشواري است

هـاي ارزشـيابي متعـددي بـراي      گيرند و هم چگونگي انجام ارزشيابي. مدل

ارزيابي كيفيت آموزش عالي مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. از ميـان ايـن       

 "جهاني برخوردار شده است و تقريباً ها ، مدل اعتبار بخشي از پذيرش مدل

به عنوان مدل ارزشيابي اختصاصي آموزش عالي مورد استفاده قـرار گرفتـه   

است. اين مقاله با هدف بررسي جايگاه فرهنگ و مذهب اسالمي در تـدوين  

هاي علوم پزشـكي ايـران تـدوين شـده      استانداردهاي اعتبار بخشي دانشگاه

 است.

با رجوع بـه مقـاالت يافـت شـده در      اي كتابخانهدر اين مطالعه روش كار: 

هاي معتبر علمي و رجوع به برخي كتـب تـدوين    موتورهاي جستجو، پايگاه

 شده است.

اعتبار بخشـي، فراينـدي اسـت كـه در جريـان آن يـك سـازمان         ها: يافته

اي از خبرگان يك حـوزه تخصصـي، بـر     مشخص با استفاده از نظر مجموعه

هـاي   ن و از پيش تعيين شده نسبت به ارزشـيابي اساس استانداردهاي مدو

ادواري و منظم واحدهاي آموزشي در حوزه مـورد نظـر اقـدام نمـوده و در     

نمايـد. يكـي از    گيـري مـي   مورد اعطاي صالحيت آموزشي به آنان تصـميم 

مهمترين نقاط قوت اعتبـار بخشـي موسسـات آموزشـي تضـمين كيفيـت       

امعه، دولت، دانشگاهيان و آمـوزش  هاي آموزشي و دادن اطمينان به ج دوره

ه شده است. در الگوي اعتبار بخشي، ئگيرندگان، در مورد كيفيت آموزش ارا

تدوين استانداردها اهميت محوري دارد چرا كـه در واقـع ايـن اسـتانداردها     

دستورالعمل و خطوط راهنما براي دانشگاه ها مي باشد كه بايستي خـود را  

استانداردها بايـد در انطبـاق بـا نظـام سياسـي،      ها منطبق سازند. اين  بر آن

ساختار اجرايي و وظايف قانوني موسسات آموزش عالي در كشور باشـند تـا   

بتوانند قابليت اجرايي پيدا كنند به اين جهت استانداردهاي اعتبـار بخشـي   

توانـد ترجمـه اسـتانداردهاي كشـورهاي ديگـر باشـد. از        به هيچ وجه نمـي 

ل ساخته شدن و تكامـل علمـي، عملـي، اخالقـي و     آنجايي كه دانشگاه مح

معنوي افراد است  بايد در كنار تعليم و تعلم به تزكيـه نيـز بطـور شايسـته     

بايست در تدوين استانداردهاي اعتبـار بخشـي عـالوه بـر      پرداخته شود، مي

هاي آموزشي و پژوهشي بعد مهم ديگري نيز مد نظـر قـرار گيـرد و     فعاليت

هنگـي، مـذهبي و معنـوي اسـت كـه هـم اكنـون در        آن بعد اخالقـي و فر 

 .هاي ايران جايگاهي ندارد بندي دانشگاه رتبه

از آنجايي كه جمهوري اسـالمي ايـران سـر سلسـله      گيري: بحث و نتيجه

جنبان اخالق، معنويت و فرهنگ اسالمي است لذا اهميت و نيـاز پـرداختن   

از سـويي و  به مقوله فرهنگ و مذهب بـا توجـه بـه شـان و منزلـت كشـور       

حساسيت تربيت نيروهاي كارآمد و همه بعـدي، جهـت بـر عهـده گـرفتن      

بايست توجهي خاص صورت پـذيرد   ها در كشور از سوي ديگر مي مسئوليت

ها مي بايست در تدوين  و براي تضمين توجه به فرهنگ اسالمي در دانشگاه

و  استانداردهاي اعتبار بخشي به صورت خاص به مسائل فرهنگي توجه شود

توان از برنامه اعتبار بخشي مراكز بهداشتي و درمـاني در   در اين ضمينه مي

ايران بهره برد كه در تدوين استانداردهاي اين برنامه از آخرين منـابع قابـل   

استفاده كشورهاي پيشرفته و در حال توسـعه، منطبـق بـا شـرايط بـومي،      

فاده شـده  مذهبي و فرهنگي و اقتصادي و در چارچوب قـوانين كشـور اسـت   

 است.

 فرهنگ، مذهب، دانشگاه ،ياعتبار بخشكلمات كليدي: 

900 - 3A 

و  يدندانپزشك هيدوره علوم پا يليتحص تيوضع

در دانشگاه علوم  يقبل يليآن با سوابق تحص يهمبستگ

 كرمانشاه يپزشك

 يمحمد رسول خزاع ،يفاطمه عباس ،*يمظفر خزاع

 كرمانشاه يپزشك علومدانشگاه 

mkhazaei1345@yahoo.com 

دوره علوم پايه نقش اساسي در رونـد تحصـيلي و موفقيـت آينـده     مقدمه: 

كنــد. همچنــين ســابقه علمــي و عملكــرد تحصــيلي  دانشــجويان ايفــا مــي

دانشجويان بر اين دوره تاثير دارد. هـدف تحقيـق حاضـر تعيـين وضـعيت      

) دانشگاه علـوم  1388-90صيلي دانشجويان دندانپزشكي سه دوره اول (تح

 باشد. پزشكي كرمانشاه و همبستگي آن با سوابق تحصيلي آنان مي

مقطعـي، تمـام دانشـجويان ورودي    -در ايـن مطالعـه توصـيفي   روش كار: 

دانشكده دندانپزشـكي كرمانشـاه وارد مطالعـه شـدند.      1388-90هاي  سال

جويان (نمرات تحصيلي، معـدل، نمـره آزمـون جـامع     سوابق تحصيلي دانش

علوم پايه و اطالعات آزمون كنكور) از طريق پرونده تحصـيلي آنـان از اداره   

هـا از طريـق    آموزش دانشگاه دريافت و در جداول مربوطه ثبت گرديد. داده

طرفه و تست توكي تجزيه و تحليل و براي تعيـين   آزمون آناليز واريانس يك

 نمرات از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. همبستگي بين

، 1388-90هـاي   دانشجويان دندانپزشكي كرمانشـاه ورودي سـال  ها:  يافته

داراي بيشـتر  %)، 6/81( بوده 3و  2%) و از مناطق كنكور 2/59دختر( "اكثراً

و ميـانگين سـن    18%)، با ميانگين معدل ديپلم حدود 8/89ديپلم تجربي (

% و ميزان مشروطي 5/1شدن از دروس دانشگاهي،  رد بودند. ميزان 34/19

% قبـولي  100ها در آزمون جامع علـوم پايـه،    . آنبه دست آمد% 1كمتر از 

داشته و موفق به كسب رتبه دوم كشوري شدند. از نظر سن، معدل ديپلم و 

معدل دوره علوم پايه و نمره آزمون جامع علوم پايه بين دانشجويان دختر و 

 دار وجود نداشت. معنيپسر اختالف 

 دانشجويان دندانپزشكي كرمانشاه از وضـعيت نسـبتاً  گيري:  بحث و نتيجه

 ثابت و خوبي در دوره علوم پايه برخوردار هستند.

 يليتحص تيوضع ه،يدوره علوم پا ،يدندانپزشك انيدانشجوكلمات كليدي: 
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912 - 3A 

 نديفرآ ليشده در تسه يالگ بوك طراح ريتاث يبررس

بهداشت  يمهندس يكارشناس انيش دانشجوآموز

 طيمح

 يمحسن هاشم ديس ،انيآزاده عازم ،پور يروان ميمر ،*پور يمعصومه روان

 بوشهر يپزشك علومدانشگاه 

m.ravanipour@bpums.ac.ir 

هاي بالقوه انسـان   هاي آموزشي رشد آگاهي و توانايي دف فعاليتهمقدمه: 

هاي آموزشي مطلوب بايد ماهيت پويا داشته و  است. در دنياي امروز، برنامه

به دنبال بازخوردهاي محيطي بطور مرتـب بـازنگري و اصـالح گـردد. الگ     

هـا و نيـز بـه عنـوان يـك       عنوان روشي جهـت ارزشـيابي آمـوزش   ه بوك ب

تسهيل كننده فرآيند بازخوردي تفكـر خـالق اهميـت دارد. ايـن     استراتژي 

تحقيق با هدف تعيين تاثير الگ بـوك طراحـي شـده در تسـهيل آمـوزش      

دانشجويان بهداشـت محـيط در درس كـارآموزي در عرصـه (فيلـد مراكـز       

بهداشتي درماني) از طريق تعيين ديدگاه هاي دانشجويان، مربيان و اساتيد 

 ا و معيارهاي الگ بوك انجام شد.نسبت به كفايت محتو

آوري  باشـد. جمـع   اين تحقيق يك مطالعه توصيفي تحليلي مـي روش كار: 

هـاي هـدف، دانشـجويان     ها بر اساس تكميل پرسشـنامه توسـط گـروه    داده

كارشناسي بهداشت محيط و اساتيد گروه و مربيان در پايان تـرم تحصـيلي   

 19نفر پيوسته و  23طالعه صورت گرفت. تعداد دانشجويان مورد م 92مهر 

نفـر مربيـان بـود. ارزشـيابي در دو بخـش       6نفـر و   3نفر ناپيوسته، اساتيد 

فعاليت) و معيارهـاي تـدوين شـده آن     6( بررسي كفايت محتواي آموزشي

هـا صـورت گرفـت.     براي هر فعاليت مطابق با الگ بوك با آناليز پرسشـنامه 

ختلـف ارزشـيابي مـورد آنـاليز     هـاي م  نمرات و نتايج حاصل از بخش نهايتاً

 آماري قرار گرفت.

هـا و هـم    در مورد محتواي فعاليـت  درصد دانشجويان 50بيش از ها:  يافته

انـد بـه اسـتثناي     موافق يا موافق بـوده  محتواي معيارها داراي ديدگاه كامالً

كه در هر دو مـورد دانشـجويان    »برداري شيميايي آب فعاليت نمونه« مقوله

موافـق بودنـد. همچنـين     درصد داراي ديدگاه كـامالً  50ر از ناپيوسته كمت

آناليز انجام شده براي محتواي فعاليت و معيار اسـاتيد دانشـكده در تمـامي    

% داراي 100موافـق و بـراي مربيـان     درصد داراي ديدگاه كامالً 100موارد 

 % مخـالف يـا كـامالً   50موافق براي محتوا و بـيش از   ديدگاه موافق و كامالً

 خالف براي معيار ها بودند.م

هـا و   درصد در اغلب فعاليـت  50كسب نتيجه باالي گيري:  بحث و نتيجه

نشـان داد الگ بـوك طراحـي شـده داراي كفايـت       ،معيارهاي مـورد نظـر  

باشد. تسهيل فرآينـد   محتواي آموزشي و معيارهاي تدوين شده مناسبي مي

انشـجويان نسـبت بـه    يادگيري، تسهيل فرآيند ارزشيابي و ارتقـاء نگـرش د  

اي در زمـان تصـدي    ماهيت رشته و حصول تطابق بيشتر با انتظارات حرفـه 

 شغل از ديگر نتايج مثبت اين تحقيق بود.

 بوك الگ ،ي، كارآموزانيدانشجو ط،يآموزش، بهداشت محكلمات كليدي: 

 

955 - 3A 

ارزشيابي برنامه جاري آموزش پزشكي در مقطع 

نگري با  رويكرد جامعه كارآموزي و كارورزي از نظر

 CIPP استفاده از الگوي

 ها افسانه يخ فروش ،*دكتر محمدرضا مدبر

 تهران

mrmodabber@yahoo.com 

برنامه آموزش پزشـكي چنـان بـديهي اسـت كـه       نياز به تغيير درمقدمه: 

مردود دانسته و معتقد هستند  را "آيا تغيير الزم است؟ "صاحبنظران سؤال

و براي حصـول ايـن امـر ارزشـيابي     » چه تغييراتي الزم است؟«بايد پرسيد 

 بنابراين مطالعه فوق با اسـتفاده از الگـوي   .باشد برنامه درسي الزمه كار مي

CIPP       به ارزشيابي برنامـه آموزشـي كـارآموزي و كـارورزي از نظـر زمينـه 

هت شناسايي نقاط قوت و ضـعف برنامـه بـه    ج داد و برون و فرايند داد درون

منظور پركردن فاصله تئوري و عمل بين دانشكده پزشكي و مركز بهداشـت  

 .اجرا گرديد

داد و  فرآينـد، درون  شـامل يـك قسـمت ارزشـيابي     مطالعهروش كار: اين 

با استفاده از مطالعه كيفي كه به اخذ تجربيات اعضاي هيـات علمـي    زمينه

اعضاي آموزشي غير هيات علمـي شـاغل در    استادان وشامل مديران گروه، 

انجام  استفاده از روش تحليل محتوا شبكه بهداشت شهيد بلنديان بود كه با

 تحليلـي بـا انجـام   -از طريـق مطالعـه توصـيفي    گرديد و قسمت ارزشـيابي 

به ارزيابي مهارت و عملكرد پزشكان شاغل   Case-baseآزمون وخودارزيابي 

 .درماني قزوين پرداخته شد-در مراكز بهداشتي

  ها در زمينه هاي زير بدين صورت بود: يافتهها:  يافته

غلبه اهداف درماني بر اهداف پيشگيري، عدم پوشش اهداف ارزيابي زمينه: 

  پيشگيري

 : كافي نبودن تجهيزات، بودجه آموزشي و اعضاي هيات علميارزيابي درون داد

هاي  ستفاده اعضاي هيات علمي از روش: آشنا نبودن و عدم اارزيابي فرآيند

 نوين آموزشي و ارزشيابي

هاي الزم پزشكان در زمينه موضوعات  : ناكافي بودن مهارتداد ارزيابي درون

 بهداشت و سالمتي

دهد كه برنامه آموزشـي كـارآموزي و    نتايج نشان ميگيري:  بحث و نتيجه

زهـاي جامعـه، از   سازي فارغ التحصيالن مطـابق بـا نيا   كارورزي جهت آماده

 هاي آموزشي و ارزشيابي و منابع، نياز به بازبيني دارد. نظر اهداف و روش

 ارزشيابي كارآموزي، كارورزي،كوريكولوم،كلمات كليدي: 

 

958 - 3A 

در  نيقزو يدانشگاه علوم پزشك انينگرش دانشجو

 استاد يابيمورد عوامل موثر بر ارزش

 ،مهر يمعصومه اصالن ،يفاطمه صفدر ،يصفهانا ره دانازه ،*يجواد ميمر

 فاطمه ذوالقدر ،يزديزهره 

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك
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mjavadi@qums.ac.ir 

از اركـان اصـلي نظـام آمـوزش عـالي بطـور        اساتيد به عنوان يكيمقدمه: 

هـاي مختلـف، از جملـه توسـط دانشـجويان ارزشـيابي        مستمر و بـه روش 

اند كه اظهار نظر دانشجويان در مـورد اسـاتيد    مطالعات نشان داده شوند. مي

ممكن است متاثر از عواملي غير مرتبط با ارزشـيابي اسـتاد باشـد. در ايـن     

دانشــگاههاي مختلــف مطالعــات  هــاي گذشــته در خصــوص در طــي ســال

هـا در موافقـت و برخـي در     متعددي صـورت گرفتـه اسـت و برخـي از آن    

مخالفت با اين نوع ارزشيابي نظـرات و شـواهدي را ارائـه نمودنـد. در ايـن      

 هـاي متفـاوت و بعضـاً    پژوهش سعي شده اسـت در راسـتاي توجيـه يافتـه    

جـوه مختلـف   ضدونقيض حاصل از مطالعات انجام شده كوشـش شـود تـا و   

ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين را در مورد ارزشيابي اسـتاد  

بررسي كرده و مقايسه نمايند لذا با شـناخت نظـرات دانشـجويان در مـورد     

هاي آنها در  ارزشيابي استاد و عوامل موثر بر آن و همچنين اطالع از ديدگاه

ريزان را با نقـاط قـوت و    نامهتوان بر مورد روند اجرايي و اثربخشي استاد مي

نمـوده و امكـان اصـالح و بهبـود كيفيـت آن را       ضعف آن در دانشگاه آشنا

 فراهم كرد.

هاي  مقطعي ابتدا با استفاده از شاخص -در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

اي  بدست آمده از مرور متون و مطالعات داخلي و خارجي مشابه پرسشـنامه 

اي تنظـيم شـد كـه     گزينـه  5س مقياس ليكرت سؤال بر اسا 35مشتمل بر 

عامل كيفيت تدريس، كيفيت علمـي   7ديدگاه دانشجويان را در مورد تاثير 

همچنـين رفتـار دانشـجو و كيفيـت      و د، رفتار استاد، شخصيت اسـتاد استا

و تاثير بازخورد نتايج ارزشيابي بر ارزشـيابي اسـتاد توسـط     انجام ارزشيابي

نفـر از   340ر ميـداد . پرسشـنامه در اختيـار    دانشجويان مورد سنجش قـرا 

 –اي  هاي متفاوت كـه بـه روش خوشـه    دانشجويان مقاطع مختلف در رشته

و  SPSSها با اسـتفاده از نـرم افـزار     تصادفي انتخاب شدند قرار گرفت. داده

هـا از   هاي آماري توصيفي تجزيه و تحليل شدو براي مقايسه ميـانگين  روش

 د.تي مستقل استفاده گردي

هاي توانايي استاد در تفهـيم   در گويه ،عامل كيفيت تدريس استادها:  يافته

درس و داشتن طرح درس و اهداف به عنوان مهمترين عامـل در ارزشـيابي   

هـاي   . با اندكي تفاوت عامل رفتار استاد با دانشجو در گويـه اعالم شداستاد 

ه به عالئق و نظر رفتار محترمانه با دانشجو، حضور به موقع در كالس و توج

دانشجويان در اولويت بعدي قرار گرفت. عامل كيفيت علمي استاد در گويـه  

عامـل شخصـيت    به روز بودن اطالعات استاد و توان علمي و دانش اسـتاد، 

و حوصله و صميمي و  هاي صبر استاد در گويه تواضع و فروتني استاد وگويه

ويـه اسـتفاده مـديران و    مودب بودن استاد، عامل بـازخورد ارزشـيابي در گ  

ــار دانشــجو در ارزشــيابي در   ــازخورد ارزشــيابي، عامــل رفت مســئولين از ب

دهند و صـداقت   هاي اطالعاتي كه ساير دانشجويان در مورد اساتيد مي گويه

دانشجويان در ارزشيابي و عامل چگونگي كيفيت ارزشيابي در گويه كيفيت 

م عوامـل تـاثير گـذار بـر     هاي سـوم تـا هفـت    سؤاالت پرسشنامه، در اولويت

ارزشيابي استاد قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق نشان داد بين سن دانشجو و 

ـ  داري وجـود نـدارد امـا بـين سـابقه تحصـيلي        يارزشيابي استاد رابطه معن

 داري وجود دارد. دانشجو با ارزشيابي اساتيد رابطه معني

ـ  گيري:  بحث و نتيجه دريس اسـتاد،  مطالعه حاضر نشان داد كه كيفيـت ت

رفتار استاد، توان علمي و شخصيت اسـتاد بـه ترتيـب از نظـر دانشـجويان      

تاثيرگذارترين عوامل در ارزشيابي اساتيد هستند الزم به ذكر اسـت از نظـر   

تـر   دانشجويان كيفيت تدريس استاد و رفتار و برخورد استاد با دانشجو مهم

توجه به اين امر به نظـر  و شخصيت خود استاد است .با  از توان علمي استاد

تواند مالك جامع و كـاملي   رسد ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان نمي مي

 هاي بيشتري است. براي ارزيابي اساتيد باشد و نيازمند مطالعات و پژوهش

، نيقـزو  ، دانشـگاه علـوم پزشـكي   انيدانشـجو  ي،ابيارزشـ كلمات كليدي: 

 داساتي
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 نيقزو يدانشگاه علوم پزشكو كاركنان  رانيمد دگاهيد

بر  يتوانمندساز يآموزش يها دوره يدر مورد اثربخش

 عملكرد كاركنان

 يزهرا دربهان ،يصفهانا زهره دانا ،يرعليش نيمحمدحس ،*آصف زاده ديسع

 يفاطمه صفدر ،يبهرامخان دهيفر ،نژاد

 نيقزو يپزشك علومدانشگاه 

esfehani_z@yahoo.com 

علي رغم اينكه آموزش به عنوان راهي براي توانمندسازي كاركنان مقدمه: 

شـود امـا دانـش دربـاره ميـزان اثرگـذاري آن بـر         ها محسـوب مـي   سازمان

موسســات  هــاي عمــومي و مخصوصــاً كاركنــان در ســازمان توانمندســازي

هاي آموزشي متعدد و خسته كننده  باشد. برگزاري دوره آموزشي محدود مي

گردد و اينكه آيا كميت و  كه اغلب باعث غيبت كاركنان از محيط كاري مي

ها چقدر در مسير اهداف سـازماني قـرار دارد و چـارچوب     كيفيت اين دوره

ها در راستاي تحقق اهداف سازمان از طريـق بـاال    آموزش دادن به برگزاري

مسائلي هستند كه مستلزم بررسي و  ،بردن توانمندي كاركنان آموزش ديده

هدف اين مطالعه بررسي ديـدگاه مـديران و كاركنـان در     .باشد پژوهش مي

هاي آموزشي توانمندسازي بر عملكرد كاركنان دانشگاه  مورد اثربخشي دوره

 است. "قزوين علوم پزشكي

هـاي آموزشـي    در اين مطالعه توصيفي پيمايشي با بررسي دورهروش كار: 

 91و 89،90برگزارشده جهت توانمندسازي كاركنان در سـه سـال متـوالي    

دستورالعمل توانمندسازي كاركنان و بررسي متـون داخلـي و خـارجي، بـا     

نشگاه در هاي آموزشي توانمندسازي كاركنان ستادي دا تقسيم بندي برنامه

ــروه  ــار گ ــچه ــات  نف ــي  -آوري اطالع ــي –فرهنگ ــالي وپژوهش اداري و م

اي تنظيم گرديد. ايـن تحقيـق شـامل دو پرسشـنامه مخصـوص       پرسشنامه

سؤال و طيف ليكرت خيلي زياد تـا خيلـي    40كاركنان و مديران بود كه با 

متغيـر  19طـرح سـؤاالت پرسشـنامه بـا اسـتفاده از      كم طراحي شد .بـراي  

شده در ادبيات نظري پـژوهش و نظـرات متخصصـين و صـاجب      شناسايي

 7نظران اقدام شد و در بين نمونه جامعه آماري كاركنان ستادي كه از بين 

هـا بـه طـور تصـادفي انتخـاب       اي و داخـل خوشـه   معاونت به روش خوشـه 
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جامعه مديران شامل كليه مديران پايه و مياني بـود.   گرديدند توزيع گرديد.

اي آمـاري  هـ  و شـاخص  SPSS تحليل اطالعات از نـرم افـزار  جهت تجزيه و 

 ميانگين، آزمون تي و تحليل رگرسيون استفاده شد.

هــاي آموزشــي  از نظــر مــديران و كاركنــان اثــر بخشــي دورههــا:  يافتــه

آوري  نفـ هـاي آموزشـي    توانمندسازي بر عملكرد كاركنان بـه ترتيـب دوره  

بنـدي گرديـد. اثربخشـي     ويتاداري مالي ،پژوهشي و فرهنگي اول–اطالعات

آوري اطالعات از نظر كاركنان زياد بوده بخصـوص در   هاي آموزشي فن دوره

هاي جديـد بـراي    بهبود كيفيت خدمات وافزايش توانايي آنان در ارائه روش

بخصوص در بهبود كيفيت خـدمات و همسـو    انجام كار و از نظر مديران نيز

همچنــين در افــزايش تبــادل شــدن كاركنــان بــا تغييــرات تكنولــوژيكي و 

اطالعات و همكاري در سـازمان تـاثير زيـادي داشـته اسـت. در اثربخشـي       

هـاي بهبـود كيفيـت     موزشي اداري مالي از نظـر كاركنـان گويـه   آهاي  دوره

خدمات، افزايش رعايت مقررات سازماني وافزايش رضـايت شـغلي و انگيـزه    

ها به  ثير اين توانمندسازيكاركنان در اولويت قرار داشت و از نظر مديران تا

هـاي   مقدار زيادي باعث افزايش رعايت مقررات سازماني و افـزايش مهـارت  

شغلي و تخصصي كاركنان شده است. از نظر كاركنان و مـديران اثربخشـي   

هاي آموزشي در حيطه پژوهش بر عملكرد كاركنـان در حـد متوسـط     دوره

ن تاحـدي توانسـته باعـث    ها از نظـر كاركنـا   بوده است و برگزاري اين دوره

ــه روش  ــان در ارائ ــايي كاركن ــزايش توان ــزايش   اف ــاري و اف ــد ك ــاي جدي ه

هاي شغلي و تخصصي شود و از نظر مديران اين اثربخشي بيشتر بـر   مهارت

افزايش تبادل و همكاري در سازمان و بهبود كيفيت خدمات بوده اسـت. از  

ر كمـي بـر عملكـرد    هاي آموزش فرهنگي تـاثي  نظر كاركنان و مديران دوره

و فرهنگ سازماني و  دو گروه گويه تغيير فكر كاركنان داشته ولي از نظر هر

افزايش احساس تعهد از امتياز باالتري برخوردار اسـت. نتـايج ايـن تحقيـق     

هـاي آموزشـي    نشان داد بين سابقه كاري و سن كاركنان و اثربخشـي دوره 

 داري وجود دارد. ينكاركنان رابطه مع آوري اطالعات بر عملكرد فن

نتايج اين پژوهش نشان داد كـه نظـرات كاركنـان و     گيري: بحث و نتيجه

هـاي آموزشـي بـر عملكـرد كاركنـان تـا        مديران در مورد اثـر بخشـي دوره  

ــر   ــديران در ام ــذا مشــاركت بيشــتركاركنان و م حــدودي مشــابهت دارد ل

ش دانشـگاه  ريزي آموزشي و تعامل بيشتر واحد آموز گذاري و برنامه سياست

با كارشناسان و مديران بخصوص در امر نيازسنجي كمك زيادي بـه تحقـق   

اثر بخشي آموزش بر عملكرد كاركنان خواهـد داشـت. در تـدوين اهـداف و     

هاي آموزشي عالوه بر توجه بـه اسـاتيد    ريزي آموزشي در بعضي دوره برنامه

موزشـي،  مكان آموزش و محتويات آ هاي تدريس، ارائه دهنده دروس، روش

به تفكيك آموزش گيرندگان بر اساس سن و سابقه كاري افـراد نيـز توجـه    

 شود.

 اثربخشي، عملكرد، كاركنان ، توانمند سازي،آموزشكلمات كليدي: 
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پرستاران تازه دانش آموخته  ينيبال تيصالح يابيارز

وابسته به دانشگاه علوم  يها مارستانيشاغل در ب

 لياردب يپزشك

 2وثوق اليناز ،2حبيبي عقيل ،1يزهرا تذكر، 1*ينماد ميمر

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -2دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل،  -1

m.namadi@iauardabil.ac.ir 

ث انگيـز در حـوزه مراقبـت    صالحيت باليني يكي از موضوعات بحمقدمه: 

هاي مختلف پرستاري از جمله آموزش، بـالين و   سالمتي است كه در حيطه

كـار بـه عنـوان     باشد. پرستاران تازه اي برخوردار مي مديريت از اهميت ويژه

بخشي از نيروي انساني كارآمد در مراكز درماني، نيازمنـد مراقبـت و توجـه    

ني تـازه دانـش آموختگـان  نقـش     خاصي مي باشند. ارزيابي صالحيت بالي

مهمي در تعيين نيازهاي آموزشي آنـان، مـديريت فراينـد ارائـه مراقبـت و      

حاضـر، تعيـين    ارزشيابي برنامه هاي آموزش پرستاري دارد. هدف مطالعـه 

باليني تازه دانش آموختگان به شيوه خود ارزيابي و ارزيابي توسط صالحيت 

 سرپرستاران بود.

دانش آموخته كارشناسي  70مقطعي،  -العه توصيفيدر اين مطروش كار: 

سرپرستار شاغل در مراكـز آموزشـي و درمـاني اردبيـل بـه       35پرستاري و 

اي پايا و  روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه

هـاي   گزينـه در بـاره صـالحيت    67روا مشتمل بر مشخصات دموگرافيك و 

حيطـه عملكــردي بـود كــه بـه روش خــود     7بـاليني حرفـه پرســتاري در   

آموختگان و سرپرستاران تكميل گرديد. به منظور  دهي توسط دانش گزارش

 SPSSافـزار   ها از آمار توصـيفي و اسـتنباطي در نـرم    توصيف و تحليل داده

 استفاده شد. 16نسخه 

هاي باليني از ديـدگاه دانـش آموختگـان     ميانگين امتياز صالحيتها:  يافته

بـود كـه ايــن    68/97±11/34و از ديـدگاه سرپرسـتاران    03/26±10/117

همچنـين دانـش آموختگـان در كليـه      دار بـود.  اختالف از نظر آماري معني

هـاي   اي، صالحيت تدابير مراقبتي و پيشرفت و تكامل حرفه ها به جز، حيطه

. بيشترين درصد داري باالتر ارزيابي نموده بودند باليني خود را به طور معني

در سطح خوب تا عالي از ديدگاه دانـش آموختگـان،    ييها راواني صالحيتف

) و %8/83به ترتيب مربوط به حيطه امنيت و آسـايش مـددجو و خـانواده (   

) و كمتـرين درصـد در حيطـه    %8/82همكاري با ساير اعضاي تيم درماني (

) بـود. از ديـدگاه سرپرسـتاران، بيشـترين     %45اي ( پيشرفت و تكامل حرفه

ن در سطوح همكاري بـا تـيم درمـان    هاي دانش آموختگا اني صالحيتفراو

 ) بود%7/43) و كمترين آن مربوط به مديريت و رهبري (6/66%(

هـايي   صالحيت اكثر افراد مـورد پـژوهش در حيطـه    گيري: بحث و نتيجه

اي و مـديريت و رهبـري دچـار ضـعف بـود.       چون پيشرفت و تكامل حرفـه 

هـاي درسـي دوره    ي بـه بـازنگري برنامـه   شـود توجـه بيشـتر    پيشنهاد مـي 

اي پرستاران، بكارگيري شيوه هـاي   كارشناسي در جهت رفع نيازهاي حرفه

توسط مـديران پرسـتاري بـه     "رايزني"زشي و سازماندهي آموزش نوين آمو

 شود. كار  منظور آشناسازي پرستاران تازه
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نگر در  معرفي الگوي جامع آموزش باليني پاسخگو:

 پرستاريارتقاء برنامه درسي پرستاري كودكان رشته 

 يكاهن مايس

 مازندران يدانشگاه علوم پزشك

kaheni2012@yahoo.com 

سي همواره هاي در در حال حاضر درعرصه مراقبت بهداشتي، برنامهمقدمه: 

 هاي پرستاري منوط به تجديـد  مراقبت يتحت ارزيابي قرار گيرد. ارتقا بايد

هاي درسي و تاكيد به ارائه مراقبت پرستاري مبتني بر هـدف   برنامه در نظر

بـه   2با هدف ارتقاء برنامـه درسـي پرسـتاري كودكـان     مطالعه حاضر است.

 با نيازهاي  ويانباليني دانشج–منظور افزايش تطابق توانمندي آموزشي 

 جامعه انجام شد.

اي از فـارغ تحصـيالن    با عنايت به فاصله بـين انتظـارات حرفـه   روش كار: 

هاي اطفال و محتواي آموزشي موجود در برنامه درسـي،   پرستاري در بخش

براساس سر فصل موجود، عناوين  تصميم به انجام مطالعه حاضر گرفته شد.

ت دموگرافيك، نكته نظرات اساتيد در درس بررسي و سه پرسشنامه: اطالعا

نظر اساتيد در مـورد مـدت    و 2مورد سرفصل فعلي درس پرستاري كودكان

و  CVIروايـي پرسشـنامه بـر اسـاس     زمان ارائه مباحث درسي تهيه گرديد. 

CVR .هـي بـه هـر سـؤال مبنـاي      د درصد پاسخ آزمون مجدد تعيين گرديد

مـدرس   15 ها در اختيار شنامهگيري قرار گرفت. در مرحله اول، پرس تصميم

قرار گرفت. (اين مطالعه تا نظر خواهي از كليه اعضـاي   2پرستاري كودكان 

 ).يافتهاي پرستاري كشور ادامه  ت علمي گروه اطفال دانشكدهاهي

% ذكر نمودند الزامات يادگيري در درس پرسـتاري كودكـان   5/43ها:  يافته

ساعات اختصـاص داده شـده    %5/52در سر فصل فعلي آورده شده است.  2

% ذكر نمودند بـين  8/53براي موضوعات مورد بحث در سر فصل را ناكافي، 

ساعات تئوري و باليني با موضوعات مورد بحث در سر فصـل تطـابق وجـود    

 و نياز بـه بـازنگري دارد   2 بيان داشتند سر فصل كودكاننيز % 5/54ندارد. 

بيان داشـتند   %6/55في و ناكا % موضوعات مورد بحث در سر فصل را5/44

موضوعات مورد بحث در سر فصل نيازهاي آموزشـي دانشـجويان را فـراهم    

 كند. نمي

بـا توجـه    2 بازنگري برنامه درسي پرستاري كودكانگيري:  بحث و نتيجه

به نياز دانشجويان وبه كـارگيري نظـر اسـاتيد منجـر بـه افـزايش كـارآيي،        

هاي بهداشتي در جهت  وزش مراقبتنيز آم اثربخشي و ايجاد انگيزه مثبت و

پاسخگويي به مسائل اجتماعي از جمله دسترسي به مراقبت مطلوب،كاهش 

ها شده ويكي از راهكارهاي  مراقبت خانواده محور و كاهش بيماري ها، هزينه

جهـت ارائـه    اي در باشد. تربيت پرسـتاران حرفـه   ارتقاء سالمت كودكان مي

هاي جديد  و هماهنگ با تغييرات و فناوريخانواده و جامعه  خدمات به فرد،

 از نتايج اين مطالعه است.

 كودكان يپرستاري، برنامه درسي، بازنگركلمات كليدي: 
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و نظام سالمت  متدولوژيك طرح هاي تحقيقاتي يبررس

مركز تحقيقات ارتقاء كيفيت آموزش باليني دانشگاه 

 1389-92هاي  علوم پزشكي شيراز در سال

 پروين رضوان دزفولي ،زاده رحمت اله عرب ،نازنين رحماني ،*ا صفاريزهر

 علوم پزشكي شيرازدانشگاه 

farnaz_saffari@yahoo.com 

 ،دمات بهتـر هدف آموزش پزشكي تربيت پزشكاني بـراي ارائـه خـ   مقدمه: 

و عرصـه  اسـت  دستيابي به جامعه سالم و ارتقاء كيفيت زنـدگي در كشـور   

پزشكي با توليد دانش جديد از طريق رهنمـون شـدن بـه فنـاوري بهتـر و      

گيري مناسب موجب بهبود شيوه پژوهش بر مبناي ارتقـاء آمـوزش    تصميم

گـردد. در   شده كه ضرورتي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مـي 

هـاي   همين راستا مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي گـزارش فعاليـت  

مورد ارزيـابي قـرار   را هاي تحقيقاتي اجرا شده  پژوهشي به ويژه تعداد طرح

هـاي تحقيقـاتي    پژوهش حاضر با هدف بررسي متـدولوژيك طـرح   .دهد مي

HSR تحقيقات ارتقاء كيفيت آموزش باليني ارائه شـده كـه توسـط     و مركز

 ي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال هاي اعضا

 صورت گرفته است. 1392تا  1389

طـرح   86اين پژوهش يـك مطالعـه مقطعـي اسـت كـه در آن      روش كار: 

تحقيقاتي مورد ارزيابي قرارگرفته. در ابتدا ليستي از طرح هـاي تحقيقـاتي   

توجه به عنـوان طـرح و روش   ارسال شده به مراكز نامبرده تهيه گرديد و با 

 بندي گرديد. گروه توصيفي، تحليلي و تجربي طبقه 3كار در

 با توجه به آمار بدست آمده ميزان طرح هاي تحقيقـاتي توصـيفي  ها:  يافته

كه كمترين حجـم   % بود2/11%، تجربي و نيمه تجربي 30 %، تحليلي8/58

مصاحبه نيمـه   ،جهت بررسي داليل نمونه مربوط به تحقيقات تجربي است.

ساختارمندي با اعضاي هيئت علمي گروه آموزش پزشكي صورت گرفـت.از  

نظر اساتيد و صاحبنظران امر آموزش بدليل مشكالتي چون فقـر دانـش در   

 كمبـود آگـاهي از ضـروريات پـژوهش،     حيطه روش شناسي، كمبود عالقه،

 هـاي مـالي   محدوديت ها، عدم پشتيباني از طرح توسط موسسات و دانشگاه

هاي تجربي مطرح نگرديده يا اصالً اجرا و انتشـاري صـورت    بسياري از طرح

 نگرفته است.

ارتقـاء كيفيـت در آمـوزش پزشـكي وابسـته بـه       گيـري:   بحث و نتيجـه 

هاي پژوهشي انجام شده و بكارگيري نتايج مثبـت آن در   بندي طرح اولويت

هـا و   تاسيس يك سازمان جهت برقـراري ارتبـاط بـين برنامـه     جامعه است.

هاي پژوهشي و حمايت مالي ممكن است نقش تسهيل كننده در رفـع   طرح

 اين مشكل داشته باشد.

، تحقيقـات نظـام   آمـوزش پزشـكي   هـاي تحقيقـاتي،   طرحكلمات كليدي: 

 سالمت
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 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يها دگاهيد يابيارز

و  يچاق يكارگاه آموزش ينسبت به برگزار رجنديب

 1392آن در سال  يريگ اندازه يها صشاخ

 بهزاد مصباح زاده ،ييمعتمدرضا نيام البن ،يطاهرگوراب ايزو ،*يمود ترايم

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

mitra_m2561@yahoo.com 

هاي مختلفي جهت آموزش علوم پزشـكي اسـتفاده    روزه از شيوهاممقدمه: 

باشند. نظر به ايـن كـه روش    كيفيت آموزش موثر مي يشود كه در ارتقا مي

سخنراني به تنهايي از كارآيي مناسبي برخوردار نيست و همچنين با توجـه  

هاي مـزمن متعـددي مـرتبط بـا آن، بـر آن       به شيوع باالي چاقي و بيماري

هاي دانشجويان نسبت به برگزاري كارگـاه آموزشـي چـاقي و     اهشديم ديدگ

 شاخص هاي اندازه گيري آن را بررسي كنيم.

 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم   101در اين مطالعه نيمه تجربي روش كار: 

انتخاب نمودند، وارد مطالعـه   92-93پزشكي كه واحد تغذيه را در نيمسال 

دندانپزشكي، كارشناسي مامايي، بهداشت  شدند. براي هر يك از رشته هاي

حرفه اي و عمومي كارگاه آموزشي يك روزه چاقي و شـاخص هـاي انـدازه    

گيري آن برگزار شد كه پس از ارائه مطالـب تئـوري بصـورت اسـاليد و بـه      

نفـره   15تـا   10گـروه   3روش سخنراني و پرسش و پاسخ، دانشـجويان در  

سرگروه و دستيار از بـين دانشـجويان   قرار گرفتند و براي هر گروه يك نفر 

انتخاب كه به ساير افراد گروه در اندازه گيري وزن، قد ايستاده و خوابيـده و  

دوركمر و باسن و ثبت در فرم مربوطه كمك مي كردنـد. در پايـان كارگـاه    

گزينه اي ديـدگاه   5سؤالي ليكرت  15آموزشي با استفاده از يك پرسشنامه 

 زاري كارگاه مورد ارزيابي قرار گرفت.دانشجويان در مورد برگ

بـود.   61/19±28/1ميـانگين سـني دانشـجويان مـورد مطالعـه       ها: يافته

بـود.   73/61±52/6ميانگين نمره كل ارزيابي دانشجويان در مـورد كارگـاه   

داري در نمره ارزيابي بـر حسـب    آزمون آماري آناليز واريانس اختالف معني

شـجويان بيـان كردنـد كـه فضـاي كارگـاه       دانرشته دانشجويان نشـان داد.  

% بـه  1/86 انگيزه آنان را نسبت به آگاهي در ممورد چاقي باال برد. آموزشي

فهميدن اطالعات بيشتر در مورد چاقي و اثرات آن بر بـدن ترغيـب شـدند.    

% بيان كردند بعد از كارگاه مي دانند چگونه چاقي را بررسـي كننـد و   2/85

هايشان و انجام كـار عملـي را در افـزايش فهـم     % تعامل با همكالسي 3/78

% بيـان كردنـد كـه بـه عنـوان يـك       1/83مساله چاقي موثر مي دانسـتند.  

دانشجو بايد يك نقش فعال در تشويق ديگران در جهت حل مشكل چـاقي  

 داشته باشند.

: نتايج نشان داد كـه ديـدگاه دانشـجويان نسـبت بـه      گيري: بحث ونتيجه

به دليل ماهيت مشاركتي آن مثبت بـود. بنـابراين    برگزاري كارگاه آموزشي

رسد برگزاري كارگاه آموزشي به عنوان بخشي از واحد تغذيه ، با  به نظر مي

افزايش اطالعات علمي و عملي دانشجويان بتواند از شيوع چاقي در جامعـه  

 و به ويژه نسل جوان بكاهد.

 انيدانشجو دگاهيد ،يچاق ،ي، كارگاه آموزشيابيارزكلمات كليدي: 
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گروه كودكان  انيدانشجو يا نهيسؤاالت چند گز يبررس

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

 ياخوان كرباس قهيصد

 زددانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ي

akarbasi@yahoo.com 

باشـند، امـا    ياي از پايايي بـاال برخـوردار مـ    چند گزينه هاي آزمونمقدمه: 

(توكسـونومي) و رعايـت اصـول از     ها به ويژه در مورد سطح دانش روايي آن

 )MCQاي ( مربوط به سـؤاالت چنـد گزينـه   ل مورد توجه در مطالعات ئمسا

است. بديهي است اگر يـك آزمـون از طراحـي مطلـوب در زمينـه انتخـاب       

يـادگيري  رعايت قواعد ساختاري برخوردار نباشد بـر   توكسونومي سؤاالت و

 آزمـون  گذارد. لذا در بـر آن شـديم سـاختار    فراگيران اثر منفي بر جاي مي

اي بخش كودكان را مورد بررسي قرار دهيم تا بـا شـناخت    هاي چند گزينه

ها و اشكاالت موجود، راهكارهاي الزم جهـت ارتقـاي    آزمون تر ساختار دقيق

هـا در بخـش    نسـازي آزمـو   هاي موجود در زمينه اسـتاندارد  كيفيت برنامه

 .آموزشي كودكان شناسايي و اجرا گردد

  هاي سؤال مربوط به سال 1200در اين مطالعه توصيفي از روش كار: 

اي بـود، مـورد    سـؤال چنـد گزينـه    1103گروه كودكان كه  1387 -1384

 بررسي قرار گرفت. 

همچنــين رعايــت اصــول  ســؤاالت از نظــر ســطح دانــش (توكســونومي) و

اي به كمك چك ليسـتي مبتنـي بـر     االت چند گزينهساختاري طراحي سؤ

هاي سؤال، ارزيـابي   براي طراحي ساقه و گزينه )MILLMANاصول ميلمن (

 .شد

اي، فراوانـي سـؤاالت    سـؤال چنـد گزينـه    1103در ايـن بررسـي   ها:  يافته

مـورد   % بـود و در 9%و2/41% 8/49سـه بـه ترتيـب     توكسونومي يك، دو و

% مـوارد  68/17اي در  سؤاالت چنـد گزينـه   رعايت اصول ساختاري طراحي

موارد ريشـه سـؤال گويـا     %8/7 ده نشده بود، دريزير كلمات منفي خط كش

در ايـن بررسـي فراوانـي     % موارد نگارش و تايپ اشتباه بـود. 5/3در  نبود و

و پـر كـردن    %2%، تطبيقـي  6/1 % كوتاه پاسخ7/3نسبي سؤاالت تشريحي 

ــاي خــالي  ــز ارزيــابي ســطح     طراحــيدر % بــود. 6/0جاه ــؤاالت بج س

 دانش(توكسونومي) بقيه موارد در حد مطلوب بوده است.

اي حداقل  در اين بررسي طراحي سؤاالت چند گزينهگيري:  بحث و نتيجه

هـا، فراوانـي    اشكاالت را داشت. در مورد مفاهيم و سطح دانش توكسـونومي 

(در حـد   هيكسان بود و موارد توكسـونومي سـ   تقريباً توكسونومي يك و دو

تعداد سؤاالت توكسونومي يك بيش از حـد   مورد انتظار نبوده و استاندارد و

 قابل قبول بود.

 اي ، سؤاالت چند گزينهاستانداردسازي توكسونومي،كلمات كليدي: 
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1096 - 3A 

دانشگاه علوم  ينيآموزش بال يها گروه تيوضع يبررس

 شيجامع پ يها آزمون جيزاهدان بر اساس نتا يپزشك

 1380-1390در دهه  يكارورز

 يمست نه شيم يقاسمعل

 زاهدان يدانشگاه علوم پزشك

g.mishmast@yahoo.com 

ارزشيابي از دانشجويان  پزشكي از گذشته ها در ايران رواج داشته، مقدمه: 

امروزه ارزيابي از دانشجويان پزشكي بصورت آزمون جامع پيش كـارورزي   و

شجويان سراسـر  ندراين آزمون نمره قبولي، منتج از نمرات دا شود. انجام مي

ها شاخص قابل قبولي براي تعيين سطح  باشد و نمرات اين آزمون كشور مي

هـاي   . اين مطالعه به بررسي وضعيت گـروه استهاي مختلف  آموزشي گروه

مختلف آموزشي باليني دانشكده پزشكي زاهدان بـر اسـاس نتـايج آزمـون     

) پرداختـه  1380-1390جامع پيش كارورزي دانشـجويان پزشـكي در ده (  

 است.

 هاي اين   دادهمقطعي است،  -اين پژوهش يك مطالعه توصيفيروش كار: 

هاي جامع پيش كارورزي دانشجويان زاهدان ارسالي از  نتايج آزمون مطالعه

 هـا بـا اسـتفاده از نـرم     باشـد. داده  مـي  1390تـا   1380وزارت بهداشت از 

تحليل قرار گرفتند، در اين مطالعه ابتـدا حـد    مورد تجزيه و   SPSS15افزار

% سـؤاالت  60ها، درصد افـرادي كـه بـه بـيش از      نصاب قبولي در اين سال

فاكتورهاي معدل دانشجويان، نمره اسـتاندارد و رده   اند و پاسخ صحيح داده

 .دانشكده در هر درس در مقايسه با ساير دانشكده ها بررسي شد

به بعـد در  1383ها حاكي است كه حد نصاب قبولي از سال  يافتهها:  يافته

) همواره سير نزولي داشـته از طـرف ديگـر    1387ها (بجز اسفند  تمام سال

هيچكدام از دروس موفـق نشـدند بطـور     دانشجويان زاهدان در اين دهه در

ه كـ  از اينست ها همچنين حاكي % سؤاالت پاسخ دهند. يافته60متوسط به 

هـاي كودكـان، راديولـوژي، روان پزشـكي،      در بعضي دروس مثـل بيمـاري  

% 50% نمره آزمون كمتـر و از   60ميانگين معدل دروس فوق در مجموع از 

 است. % نمره مربوطه كمتر بوده50نمره مربوطه بيشتر و در ساير دروس از 

و  راديولـوژي  وهاي كودكان  كه در دروس بيماري از آن استها حاكي  يافته

سـاير   اي باالتر از متوسط داشـته و  پزشكي نمره استاندارد مثبت و رده روان

 اند. تر از متوسط داشته اي پايين دروس نمره استاندارد منفي و رده

كه حـد نصـاب قبـولي در ايـن      مشخص كردها  يافتهگيري:  بحث و نتيجه

ـ   احتماالً اين سير نزولي  دهه يك حالت نزولي داشته و وزش نشـانه افـت آم

باشد، از طرف ديگر دانشجويان زاهدان در  مي نظام آموزش كشور باليني در

% سـؤاالت  60اين دهه درهيچكدام از دروس موفق نشدند بطور متوسط بـه  

باشـد. يافتـه هـا     مـي  هـا  پاسخ دهند كه نشانه ضعف عمومي در تمام گـروه 

و  حاكي است كه در دروس بيماريهاي كودكان، راديولوژي و روان پزشـكي 

سـاير دروس   اي باالتر از متوسط داشته و عفوني نمره استاندارد مثبت و رده

 است. تر از متوسط داشته اي پايين نمره استاندارد منفي و رده

،  يآموزش يها آزمون جامع پيش كارورزي، ارزشيابي گروهكلمات كليدي: 

 ها گروه ،يحد نصاب قبول

 

1103 - 3A 

 نيو ب يسراسر سيپرد يجو آموزش سهيو مقا يبررس

بر  زدي يصدوق ديشه يالملل دانشگاه علوم پزشك

 زييپا هيآموختگان دوره علوم پا اساس نظرات دانش

1392 

ثه محد ،يديسع الديم ،يبهراد چنار ،يجعفر يعباسعل ،*يمحمد آداب يعل

 ياسالم يهاد ،ترزبان

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

adabi.alimohammad@yahoo.com 

اي در آمـوزش پزشـكي    امروزه در سرتاسر جهان تغييرات گسـترده مقدمه: 

بوجود آمده است. اين تغييرات به علت تصـور دانشـجويان از جـو آموزشـي     

وده است. هدف از اين مطالعه، بررسي و مقايسه جو آموزشي پـرديس  خود ب

سراسري و بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يـزد بـر اسـاس    

 نظرات دانش آموختگان دوره علوم پايه بوده است.

نفـر از   54اين مطالعه به صورت توصـيفي و مقطعـي بـوده كـه     روش كار: 

سراسـري و بـين الملـل دانشـگاه علـوم       دانشجويان دوره علوم پايه پرديس

پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد به صورت تصادفي 

ها با اسـتفاده از پرسشـنامه اسـتاندارد دريـم      آوري داده انتخاب شدند. جمع

)DREEM بود. سپس داده ها وارد نرم افزار آماري (SPSS18  شده و توسط

 تجزيه و تحليل قرار گرفتند.مورد  Mann-Whitneyآزمون آماري 

) در DREEM Scoreدر اين مطالعه ميانگين نمـره جـو آموزشـي(   ها:  يافته

و در  64/120±69/25دانشــجويان علــوم پايــه پــرديس بــين الملــل برابــر 

بوده كه ايـن   35/104±29/24دانشجويان علوم پايه پرديس سراسري برابر 

). ميـانگين نمـره   P=016/0يز از لحاظ آماري معني دار بود اسـت( اختالف ن

جــو آموزشــي در حيطــه برداشــت دانشــجو از شــيوه آمــوزش در پــرديس 

بـوده كـه ايـن     23±08/8و در پـرديس سراسـري    5/27±99/6الملـل   بين

 ).P=033/0دار بوده است( اختالف نيز از لحاظ آماري معني

به بنابراين براي بهبود و ارتقاء نمره جو آموزشي نياز گيري:  نتيجه بحث و

به همراه طراحي و اجراي مداخالتي بـراي   ،ايجاد يك محيط يا جو حمايتي

كه رضايت بخش نبوده تـا محـيط آموزشـي    است هايي  اصالح و بهبود آيتم

تر باشد. همچنين با اجـراي يـك اسـتراتژي كـه روي      بتواند موثرتر و موفق

 شيد.توان جو آموزشي را ارتقاء بخ يادگيري دانشجو محور تاكيد دارد مي

 ،يدانشـگاه علـوم پزشـك    م،يـ پرسشـنامه در  ،يجو آموزشكلمات كليدي: 

 هيعلوم پا انيدانشجو
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1104 - 3A 

 يرشته پزشك انيدانشجو يليتحص تيوضع يبررس

 يدانشگاه علوم پزشك 1385تا  1375 يها سال يورود

 گذار بر آنريبوشهر و عوامل تاث

 ينينورا ام دهيس ،ييرزايكامران م ،*يمحبوبه زنده بود

 بوشهر يپزشك علومدانشگاه 

mzendehboodi@yahoo.com 

هدف از اين تحقيق بررسي وضعيت تحصـيلي دانشـجويان ورودي   مقدمه: 

دوره هاي مختلف پزشكي و همچنين عواملي كه  1385تا  1375هاي  سال

 .ت تحصيلي آنها تاثير گذار است، مي باشدبر وضعي

 به 1385تا  1375هاي  دانشجويان ورودي سال هاي مربوط دادهروش كار: 

اطالعــات آموزشــي  .داده شــدندنفــر در ايــن مطالعــه شـركت   298تعـداد  

كـارآموزي و   هاي علوم پايه، فيزيوپـاتولوژي،  دانشجويان از قبيل معدل دوره

پايه و پيش كارورزي از سيستم سما و اطالعات هاي جامع علوم  نمره آزمون

  SPSS17ها از پرونده دانشجويي استخراج و به وسيله نرم افزار دموگرافي آن

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

هـاي   داري بـين معـدل دوره   نتايج نشان داد تفاوت آمـاري معنـي  ها:  يافته

پيش كارورزي و علـوم  علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، كارآموزي و نمرات آزمون 

نمرات  هاي مختلف وجود دارد. در سال پايه در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 دانشجويان دختر در همه مراحل مورد بررسي باالتر از دانشجويان پسر بود.

بين وضـعيت تحصـيلي دانشـجويان خوابگـاهي و غيـر خوابگـاهي تفـاوت        

امع علوم پايـه در سـاير   زمون جآداري وجود نداشت. به غير از نمرات  معني

و كمترين مربوط به سهميه شـاهد   2نمرات باالترين نمره مربوط به منطقه 

بود.رابطه معني دار معكوسي بين تعداد هـر ورودي و نمـرات كسـب شـده     

 .وجود داشت

هـاي مختلـف    وضعيت تحصيلي دانشجويان در سـال گيري:  بحث و نتيجه

(صعودي يـا نزولـي)    بتي نيستندها به صورت ثا متفاوت است اما اين تفاوت

توان روند ثابتي را بـراي آن در نظـر گرفـت. همچنـين      بدين معني كه نمي

جنسيت، منطقه قبولي در كنكور و تعداد هر ورودي، در وضعيت  تحصيلي 

 دانشجويان تاثير داشت، اما محل زندگي حين تحصيل تاثيري نداشت.

 ان علوم پزشكي، دانشجويبوشهر ،يليتحص تيوضعكلمات كليدي: 

 

1127 - 3A 

ارزشيابي دروس نظري و عملي  هاي مطالعه روش

دانشجويان كارشناسي رشته علوم آزمايشگاهي 

 دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 نينسر ،3انينباتچ بايفر ،2بيقر ترايم ،1ياله نيع ديناه ،1*يعباس نهيسك

 2يزارع بوان ترايم ،1يدشت

 -3دانشگاه علوم پزشكي ايران،  -2، تهران يعلوم پزشك دانشگاه -1

 دانشگاه تهران

sakineh4612004@yahoo.com 

لي بخش مهمي از فرآيند ارزشيابي مبني بر اهداف پيشرفت تحصي مقدمه:

شود، كه در آن هـم فراگيـران در فراينـد     ريزي آموزشي محسوب مي برنامه

گردند و هم به مدرس در ارزيابي عملكـرد خـود كمـك     آموزشي متمايز مي

هـاي ارزشـيابي دانشـجويان     كنـد. هـدف از ايـن تحقيـق تعيـين روش      مي

ه علوم پزشكي كارشناسي علوم آزمايشگاهي توسط مدرسين خود در دانشگا

 تهران بود.

مقطعـي، جامعـه هـدف، اعضـا هيـات       -در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

ـ  1388علمي بودند كه مدرسين دانشـجويان دوره   آوري  د. ابـزار جمـع  بودن

آوري اطالعـات بـا    اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود كه پـس از جمـع  

توصـيف انـواع    هـاي الزم نسـبت بـه    استفاده از جـداول و تعيـين فراوانـي   

ها اقدام شـد و سـپس نتـايج حاصـل بـا مصـوبات شـوراي عـالي          ارزشيابي

 ريزي علوم پزشكي مورد مقايسه قرار گرفت. برنامه

% كل دروس نظري و  35كه امتحان ميان ترم در  دادنتايج نشان ها:  يافته

هـاي   شـود و در ميـان روش   عملي جهت ارزشيابي دانشجويان استفاده مـي 

هـاي متـداول    % در ميان روش 70اي با  وش سؤاالت چند گزينهارزشيابي ر

 رتبه اول را داراست.

دهـد ارزشـيابي    چنانچـه نتـايج حاصـل نشـان مـي     گيري:  بحث و نتيجه

دانشجويان كارشناسي اعـم از پيوسـته و ناپيوسـته علـوم آزمايشـگاهي در      

ات دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران نه تنها بر طبـق مصـوب  

پزشـكي منـدرج در سرفصـل     -انجام  1388ريزي علوم  شوراي عالي برنامه

باشد، بلكه بـا انسـجام و گسـتردگي مـوثرتر در سـال تحصـيلي        دروس مي

 پذيرفته است.انجام  1389

 ارزشيابي دانشجويان، دوره كارشناسي، علوم آزمايشگاهيكلمات كليدي: 

 

1138 - 3A 

 هاي و عادت يريادگي هاي سبك نيارتباط ب يبررس

 بديم يپرستار انيمطالعه دانشجو

آزاده  ،ينجمه زندگان ،ديرضا آفرديسع ،يدريمحمدرضا ح ،*يآقاباقر يمهد

 انيالسادات امام

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

mahdi.aghabagheri@gmail.com 

حاضر كه در حوزه آموزش پزشـكي انجـام گرديـده اسـت      پژوهشمقدمه: 

هاي يـادگيري و عـادت هـاي مطالعـه را      قصد آن دارد تا ارتباط بين سبك

هاي مطالعه ابعاد خاصي دارند كـه   هاي يادگيري و عادت بررسي كند. سبك

در سـاير ابعـاد ضـعيف    هـايي قـوي و    هايش در بعدي هر كس بنا به توانائي

 است.

نفر از دانشجويان پرستاري ميبد شـركت   80در پژوهش حاضر روش كار: 

 2هـا از طريـق    هـاي مطالعـه آن   هـاي يـادگيري و عـادت    داشتند كه سبك

هاي يـادگيري از پرسشـنامه    پرسشنامه مشخص شد. براي سنجيدن سبك

حتـوايي بـوده و   ) استفاده شد كه اعتبـار آن از نـوع م  1996استاندارد ريد (
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هـا اسـت.    محاسبه گرديد كه بيـانگر انسـجام مطلـوب گويـه     8/0پايايي آن 

اي بود كه از طريق موسسه روان تجهيز  پرسشنامه دوم، ابزار استاندارد شده

سينا در اختيار پژوهشگران قرار گرفته شد كه اعتبار و روايي آن نظير ابـزار  

بعـد طراحـي    8و دوم در  بعـد  5نخست تائيـد گرديـد. پرسشـنامه اول در    

كنندگان در قالب طيف ليكرت به منظـور   هاي مشاركت گرديده بودند. پاسخ

 هاي آماري استفاده گرديد. تجزيه تحليل

هاي يـادگيري و   آزمون پيرسون نشان داد كه بين ابعادي از سبكها:  يافته

بـين  دار موجود اسـت.   كنندگان ارتباطات معني هاي مطالعه مشاركت عادت

ــادگيري بساوشــي و شــرايط فيزيكــيســ ــين ســبك شــنيداري و بك ي ، ب

تندرستي، بين سبك گروهي و تندرستي، بين سـبك جنبشـي و انگيـزش    

دار  ارتبـاط معكـوس معنـي   يادگيري، و بين سبك فردي و مـديريت زمـان   

 مشاهده شد.

هـاي يافـت شـده منفـي      از آنجـا كـه تمـام ار تبـاط    گيري:  بحث و نتيجه

هـايي كـه    به اين نكته ضروري است كه بهتر است مشاورههستند، لذا توجه 

گردد بـر اسـاس نتـايج بـه      امور درسي ارائه ميدر  به دانشجويان مخصوصاً

ثبت اطالعاتي نظير موارد ذكر شـده  اين گونه اطالعات باشد. دست آمده از 

اي بسيار مفيد براي دسـتيابي   در فايل شخصي براي هر دانشجو، پايگاه داده

 هاي آتي دانشجويان خواهد بود. يتبه موفق

 انيمطالعـه، دانشـجو   يهـا  عـادت  ،يريادگيـ  يهـا  سـبك كلمات كليدي: 

 يپرستار
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 ينيبال يابيارزش يها ازچالش يپرستار نيدرك مدرس

 يفيمطالعه ك كي :انيدانشجو

 2يبرهان بايفر ،2عباس عباس زاده ،1*يسبزوار نهيسك

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه -2، 1كرمان يپزشك علومدانشگاه  -1

S_Sabzevari@kmu.ac.ir 

در  ،هـاي ارزشـيابي   مسائل آموزش باليني از جمله چـالش  شناختمقدمه: 

نقـش بسـزايي خواهـد    آنـان  اي  كارآمد و پذيرش نقـش حرفـه   تربيت افراد

ــه منظــور بررســي درك مدرســين پرســتاري از  مطالعــ. داشــت ه حاضــر ب

هـاي داخلـي    هاي ارزشيابي باليني دانشـجويان پرسـتاري در بخـش    چالش

 .جراحي طراحي شده است

نفـر از   14مشاركت كنندگان  كيفي است. از نوعپژوهش حاضر روش كار: 

 گيري به صـورت مبتنـي بـر هـدف و تـا      اساتيد دانشكده پرستاري بودند و نمونه

تمـام   ها با روش مصـاحبه بـود.   گردآوري داده ها انجام شد. سيدن به اشباع دادهر

 Oneاز نرم افـزار   دستنويس و سپس خط به خط تحليل شد. ها ضبط، مصاحبه

Note 2010 بـه   ها و كـدهاي اسـتخراج شـده اسـتفاده شـد.      براي ثبت مصاحبه

 .ه شداستفاد manifestها از روش تحليل محتواي  منظور تحليل داده

طبقه حاصـل شـد    14ها چهار درونمايه و  از تجزيه و تحليل دادهها:  يافته

ارزشـيابي بـا ابـزار غيـر      نگر (ارزشيابي صـوري،  كه شامل ارزشيابي سطحي

ارزشـيابي بـاليني مبتنـي بـر      معتبر، ارزشيابي فاقد الگو، ارزشيابي جزنگر)،

ارزشيابي مبتني  ي،(ارزشيابي باليني مبتني بر دانش نظر اهداف غير واقعي

ارزشـيابي بـر    اي، ارزشيابي بر مبناي سليقه فردي، هاي غيرحرفه بر فعاليت

 (ارزشيابي محافظه كارانه، ارزشيابي شرطي مبناي كمك به افزايش معدل)،

ــه اســتاد توســط دانشجو،ارزشــيابي كليشــه  ــي جويان اي) و  ارزشــيابي تالف

ارزشـيابي   شيابي غير شفاف،ارز (ارزشيابي از هم گسيخته، ارزشيابي ناكامل

 .دور از مالك محوري) بود

اي،غيـر شـفاف و    سـليقه  ارزشيابي فاقد الگو و ابـزار، گيري:  بحث و نتيجه

محافظه كارانه از جمله مواردي بود كه بيشتر مـورد تاكيـد مدرسـين قـرار     

گرفت. انجام مداخالت به منظور ارزشيابي منصفانه بـا تاكيـد براسـتفاده از    

هـاي مناسـب و متناسـب بـا اهـداف اعـم از كوتـاه مـدت و          و شيوهابزارها 

درازمدت در تربيت فارغ التحصيالن شايسته جهت ورود بـه نظـام مراقبـت    

 .بهداشتي نقش مهمي دارد

 يفيمطالعه ك ،يپرستار يدانشجو ،ينيبال يابيارزشكلمات كليدي: 
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اساس نتايج تحليل  االت برؤبررسي وضعيت س

دانشكده پزشكي  ولوژياي مقطع فيزيوپاته آزمون

و ترم اول  1391-92شيراز در ترم دوم سال تحصيلي 

 1392-93سال تحصيلي 

 هاجر شيعه ، وازيسارا ر ،*محبوبه صابر

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

Honey.rivaz@gmail.com 

هـا تحـت عنـوان     نظارت و كنترل بر پايايي و اعتبار آزمـون فرايند مقدمه: 

شود كه بـه معنـاي بررسـي     روانسنجي يا تحليل سؤاالت آزمون خوانده مي

در  .هاسـت  هـاي آن  تك تك سؤاالت آزمون و تعيين ميزان دقت و نارسـايي 

افزارهايي در اين زمينـه دسترسـي بـه نتـايج آن را      هاي اخير ارائه نرم سال

اند. هدف از اين مطالعـه بررسـي وضـعيت سـؤاالت براسـاس       هتسهيل نمود

هاي مقطع فيزيوپات دانشـكده پزشـكي شـيراز در تـرم      نتايج تحليل آزمون

 .بود 1392-93و ترم اول سال تحصيلي  1391-92دوم سال تحصيلي 

اين مطالعه به شيوه مقطعي و بر اساس نتايج حاصـله از تحليـل   روش كار: 

پات با استفاده از نرم افزار تحليل آزمون در طول دو هاي مقطع فيزيو آزمون

 ترم متوالي به انجام رسيده است.

هاي مقطع فيزيوپات در سه حيطـه   نتايج تحليل آزمون در آزمونها:  يافته

ب تميز، دشواري و همبستگي مورد بررسي قرار گرفت. بـه طـور   يكلي ضرا

باشـد   ناسب ميب تميز و همبستگي ميكلي وضعيت سؤاالت در حيطه ضرا

انـد.   ب تميز و همبستگي مثبـت داشـته  اي% سؤاالت ضر90و تقريباً بيش از 

% سؤاالت ضرائب تميـز و همبسـتگي بـيش از    70كه از اين ميان در حدود 

قابـل   6/0از طرفي ميزان سؤاالت با ضريب دشواري بيش از  ،اند داشته 2/0

 .توجه است

نقـاط قـوت و ضـعف يـك      در تحليل سؤاالت آزمونگيري:  بحث و نتيجه

شود. به طوري كه تجديد نظـر   آزمون و كيفيت كليه سؤاالت آن تعيين مي
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

ها بـراي   و رفع نواقص و اشكاالت سؤاالت آزمون، سبب بهبود كيفيت سؤال

شود. با توجه به اهميت آزمون به عنوان ابزاري جهـت   هاي بعدي مي آزمون

ي به نظر مـي رسـد كـه    بررسي شواهد مبني بر ميزان تحقق اهداف آموزش

گيري از آن در جهت رفع نواقص گامي  آگاهي از نتايج تحليل آزمون و بهره

مؤثر در دستيابي به اهداف آموزشي، كيفيـت تـدريس اسـاتيد و در نهايـت     

با ارائه نتايج تحليل آزمون  رسد به نظر ميهاي آموزشي باشد.  كيفيت برنامه

 بـر ايـن اسـاس ميتـوان روايـي و      به اساتيد طراح سؤال و بازنگري سؤاالت

 هاي بعد بهبود بخشيد. ها را در دوره صحت آزمون

 هاي مقطع فيزيوپات تحليل آزمون، آزمونكلمات كليدي: 
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 ه،يعلوم پا يها در دوره افتهيانجام  يها آزمون سهيمقا

دانشگاه علوم  يدانشكده پزشك ينيو بال يوپاتولوژيزيف

 آجا يپزشك

 ،يقيصد رضايعل ،ياحير نيميس ،ينيب اتيح ميمر ،*يبابك شكارچ

 يمعصومه كرم

 آجا

shekarchi.babak@yahoo.com 

هـاي آموزشـي يكـي از ابزارهـاي      از آنجايي كه ارزشيابي سيسـتم مقدمه: 

ديريت آموزش بوده و اطالعات بدست آمده از آن بر كاركردهـاي مختلـف   م

لذا در جهت ارتقاي نظام آموزشـي   ،باشد مديريت سازماني آموزش موثر مي

هاي برگرفتـه از ارزشـيابي آموزشـي، برنامـه ريـزي،       بايد با استفاده از داده

. يكـي از ايـن   گيـرد گزاري، سـازماندهي و هـدايت درسـت انجـام      سياست

هاي انجام شـده در   باشد. فرايند ارزيابي آزمون ها مي ها ارزيابي آزمون رنامهب

ريزي علمي و منطقي انجـام   مقاطع مختلف از نظر مراكز اداري اگر با برنامه

گيرند، بلكـه هريـك از    شود نه تنها آموزش دهندگان مورد قضاوت قرار مي

 .ارزيابي كردتوان  يها قرار دارند را م عوامل ديگري كه در فرايند آزمون

هاي انجام يافته درسه دوره علـوم پايـه، فيزيوپـاتولوژي و     آزمونروش كار: 

 91-92تـا نيمسـال اول    90-91باليني در طول سـه تـرم از نيمسـال دوم    

هاي ميان ترم و پايان تـرم  كـه اسـاتيد در سـه      بررسي شده كه كل آزمون

انـد را   آجا برگزار نمـوده  دوره در دانشكده پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي

 .در بر دارد

دهد كه در هـر سـه دوره هيچگونـه     اين گزارش تحليلي نشان ميها:  يافته

ها وجود نداشته و از طرفي ارائه به موقـع سـؤاالت    اعتراضي در پايان آزمون

گردد. حضور نماينده آمـوزش   صد مالحظه مي در در هر سه گروه بطور صد

ها كمتر، اما حضور اساتيد در  اتولوژي از ساير دورههاي دوره فيزيوپ درآزمون

جلسه آزمون بعد از دوره باليني در درصـد بـااليي بـوده، انجـام بـه موقـع       

ــاليني بطــور صــد صــد امــا در دوره  در آزمونهــا در دو دوره علــوم پايــه و ب

 .فيزيوپاتولوژي اين درصد كاهش يافته است

توان در جهت  اين بررسي مي از نتايج بدست آمده ازگيري:  بحث و نتيجه

هـاي مختلـف اسـتفاده نمـوده و      هـا در دوره  بهبود كيفيت و كميت آزمـون 

 .خواهد بود مؤثربازخورد آن در روند رسيدن به وضعيت مطلوب 

 ،ينيبالآموزش  ،يوپاتولوژيزيف ه،يآزمون، علوم پا يابيارزشكلمات كليدي: 

 آجا يدانشگاه علوم پزشك
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 يتئور يها مل موثر بر عدم حضور در كالسعوا يبررس

دانشگاه علوم  يرشته پزشك النيالتحص از نظر فارغ

 1392-1393سال در  رازيش يپزشك

 ،يلنكران يرضا باقر يعل ،يشهال دشت ،نشاط آور هيراض ،*يمنصور مسجد

 شاهرخ عزت زادگان ،يرفعت يعل ،عاطفه ثقه االسالم، يعيمهسا سم

  رازيش يدانشگاه علوم پزشك

mansoormasjedi@yahoo.com 

توان به تبادل انديشه  ياز فوايد مهم و تاثيرگذار حضور در كالس ممقدمه: 

و اطالعات اشاره كرد. غيبت دانشجويان يكي از مهمترين مشكالت آموزشي 

ها بوده است. هدف اين مطالعه، بررسي  هاي اخير دانشگاه رو به افزايش سال

هاي درس نظري از ديد دانشجويان تازه فارغ  عوامل مؤثر بر غيبت دركالس

 باشد. التحصيل رشته پزشكي مي

نامه محقق ساخته كه  در اين مطالعه مقطعي توصيفي، از پرسشار: روش ك

روايي آن مورد تاييد متخصصـان آموزشـي و پايـايي آن بـا ضـريب آلفـاي       

 استفاده شد. % تاييد شده بود،90كرونباخ 

 كه   92التحصيالن سال  نفر از فارغ 112%) از 4/71نفر ( 80نظرات تعداد

التحصـيلي بـه    ي جهت انجام امور فارغطي سه ماه پس از پايان دوره پزشك

 دفتر توسعه آموزش پزشكي مراجعه كرده بودند، مورد بررسي قرار گرفت.

الني عامل مورد سنجش، موثرترين عوامـل بـه ترتيـب، طـو     26از ها:  يافته

بودن ساعات تدريس و روش تدريس نامناسب، كم بودن بازدهي و خستگي 

و كمترين تاثير مربـوط بـه، تـداخل    هاي قبلي بود  ناشي از شركت دركالس

ساعت درسي بـا درس ديگـر، تـداخل سـاعت درس بـا اشـتغال و شـرايط        

 فيزيكي نامساعد كالس بود.

هـاي تئـوري، روش    مـديريت نكـردن زمـان كـالس    گيري:  بحث و نتيجه

ه نكردن مطالب بـه روز و همچنـين طـوالني بـودن     ئتدريس نامناسب و ارا

هـاي ديگـر    پايين و خستگي ناشي از كـالس ها و بازدهي  مدت زمان كالس

هـاي درس   تاثير بسزايي بـر ميـزان غيبـت دانشـجويان پزشـكي از كـالس      

 تواند داشته باشند. مي

 يتئور يها كالس بت،يغ ،يپزشك انيدانشجوكلمات كليدي: 
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 يها كالس ابيحضور و غ ستيل يابيارز يبررس

 آجا يپزشكدانشگاه علوم  يدانشكده پزشك انيدانشجو
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

فرشاد  ،بهشته ابوحمزه ،يمرسل سايپر ،زهره فرح نژاد ،*يبابك شكارچ

 يمعصومه كرم ،ينجوم

 آجادانشگاه علوم پزشكي 

shekarchi.babak@yahoo.com 

جهت بدست آوردن نتايج مطلوب در هر فرآيندي پس از مشـخص  مقدمه: 

كردن روش انجام و مراحل آن، الزم است در هر مرحله يك ارزيابي از نحوه 

انجام آن فرآيند داشته باشيم. اين سنجش به بهينه شدن روند انجام كـار و  

ايـن  مشكالت موجود و نحوه رفع مشـكالت كمـك خواهـد كـرد. يكـي از      

باشد. انجـام   ها ارزيابي چگونگي فرآيند حضور و غياب دانشجويان مي برنامه

هاي مناسب جهت انجام اين فرآينـد   اين ارزيابي سبب بدست آوردن مالك

 دهد. تري را به مراكز اداري ارائه مي شده و راهكارهاي مناسب

ـ     10تعداد روش كار:   طـور ه ليست حضور و غيـاب دانشـجويان پزشـكي ب

ــاد ــاي  في در دورهتص ــوزش    91و 90، 1388 -89ه ــدمات آم ــر خ از دفت

هاي اصـلي در آن مشـخص و    شكي تحويل گرفته شد و شاخصدانشكده پز

آوري و به شكل نمودارهـاي مختلـف    اطالعات مربوط به آن در اكسل جمع

 .گزارش شدند

ـ    دهد كه در تمام دوره نتايج نشان ميها:  يافته طـور  ه ها حضـور و غيـاب ب

دهنـده همكـاري اسـاتيد و دايـره خـدمات       گيرد كه نشان انجام ميمستمر 

هاي اصلي در بيشتر موارد رعايت شده بـه غيـر از    شاخص باشد. آموزش مي

تر اتفاق افتـاده   هاي قديمي چند مورد نظير عكس دانشجو كه در مورد دوره

شود كه  ها بطور بارزي مشاهده مي است. عدم تشكيل كالس در بعضي هفته

هـاي مـورد    در تمـام هفتـه   اند مربوط به مرخصي دانشـجويان باشـد.  تو مي

مطالعه به جز يك مورد عدم تشكيل كالس بدون هماهنگي وجود نداشـته،  

 باشد. گيري مستمر خدمات آموزش مي دهنده پي كه نشان

هـاي فيزيوپـاتولوژي    هـا در دوره  نظم برگزاري كالسگيري:  بحث و نتيجه

 باشد. ودتر ميها مشه نسبت به ساير دوره

ـ علوم پا اب،يحضور وغ ستيلكلمات كليدي:  ، دانشـگاه  يوپـاتولوژ يزيف ه،ي

 آجا يعلوم پزشك
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 يورود يپزشك انيدانشجو يليتحص تيوضع سهيمقا

 آجا يدانشگاه علوم پزشك 91تا  88

 يمعصومه كرم ،زهره توكل ،*يبابك شكارچ

 آجادانشگاه علوم پزشكي 

shekarchi.babak@yahoo.com 

در نظام آموزش پزشكي كشور توجه بيشتر به كيفيت آمـوزش بـه   مقدمه: 

منزله اهرم اصلي تامين اصول بهداشتي مـورد نيـاز در كشـور و در نهايـت     

مـين  ه باشـد. بـه   ارتقاي سطح تندرستي جامعه ، امري الزم و ضروري مـي 

توانـد ديـدگاه    ارزيابي روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي مـي  علت

وسيعي از كيفيت آموزش و سطح علمي دانشجويان را در رشته پزشكي بـه  

اين مطالعه با هدف مقايسه وضعيت تحصيلي دانشجويان پزشـكي   ما بدهد.

 دانشگاه علوم پزشكي آجا انجام شد. 91تا  88ورودي 

هـاي   دست آمده از دانشجويان پزشـكي ورودي ه آخرين معدل بروش كار: 

مي باشد را بـا معـدل نيمسـال     91-92كه متعلق به نيمسال دوم  88 -91

اول آنان مورد مقايسه قرار داده و ميزان پيشـرفت يـا پسـرفت آنـان مـورد      

ارزيابي و آناليز قرار گرفتنـد. وضـعيت تحصـيلي در سـطوح عـالي، خـوب،       

 متوسط و ضعيف تعريف شدند.

داراي بيشترين درصد در سطح عالي، خوب  90و  89هاي  وروديها:  هيافت

داراي كمتـرين درصـد در همـين     88و  91هـاي   و متوسط بـوده و ورودي 

داري در سـطوح   اختالف معنـي  89و  88هاي  باشند. بين ورودي سطوح مي

بيشـترين درصـد    89خوب، متوسط و ضـعيف وجـود داشـته اسـت. دوره     

بيشترين درصـد    91و  90هاي  را داشته و دوره دانشجويان در سطح خوب

بيشـترين پيشـرفت تحصـيلي را     89اند. ورودي  در سطح متوسط را داشته

 اند. داشته

از لحـاظ سـطح    90و  89هـاي   رسد دوره به نظر مي گيري: بحث و نتيجه

 قرار داشته باشند.ها  تري نسبت به ساير دوره علمي در سطح مطلوب

پسـرفت،   شـرفت، ي، پ88-91 يورود ،يپزشـك  انيدانشجوكلمات كليدي: 

 آجا يدانشگاه علوم پزشك
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در  هيآزمون جامع علوم پا ييشگوياعتبار پ يبررس

و  يوپاتولوژيزيدر دوره ف يپزشك انيدانشجو تيموفق

 يدر دانشگاه علوم پزشك يكارورز شيآزمون جامع پ

 بوشهر

 يمحمد بهروز ،ييرزايكامران م ،*يمحبوبه زنده بود

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر -2، بوشهر يپزشك علومدانشگاه  -1

mzendehboodi@yahoo.com 

اين تحقيق كه با هدف، تعيين اعتبار پيشگويي آزمون جامع علـوم  مقدمه: 

ي در دوره فيزيوپاتولوژي و آزمون جـامع  پايه در موفقيت دانشجويان پزشك

ـ  و كارورزي در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام گرفت پيش ي يـافتن  در پ

هاي دانشجويان در مراحل مختلف رشته پزشـكي   ميزان ارتباط بين آموخته

 بود.

جامعه آماري و نمونه آماري، كليـه دانشـجويان رشـته پزشـكي     روش كار: 

پـس از حـذف    نفر). 369بود ( 1385تا  1375 هاي پذيرفته شده بين سال

دانشـجو   298دانشجوياني كه به دليلي از سيستم خارج شده بودند تعـداد  

آوري  در اين تحقيـق شـركت داده شـدند. بعـد از پايـان يـافتن كـار جمـع        

گذاري شده و اطالعـات هـر    ها مجدداً شماره اطالعات، فرم جمع آوري داده

و با استفاده  SPSS 17د. با استفاده از نرم افزار ها كدگذاري گردي كدام از آن

مورد تجزيه و تحليـل   05/0داري  از آمار توصيفي و تحليلي در سطح معني

 قرار گرفت.

ها نشان داد كه عالوه بر نمرات آزمـون جـامع علـوم پايـه،      بررسيها:  يافته

سال پذيرش دانشجو در دانشگاه و جنسيت دانشجو نيز نقش موثر (هرچند 
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عيف) در پيشـگويي معـدل دوره پـاتوفيزيولوژي آنـان دارد لـيكن محـل       ض

زندگي دانشجو در حين تحصيل و سهميه مورد استفاده وي نقشي در ايـن  

زمينه ندارند. همچنين عالوه بر نمرات آزمون جامع علوم پايه،  معدل دوره 

كـارورزي آنـان    پاتوفيزيولوژي دانشجويان در پيشگويي نمـره آزمـون پـيش   

سال پذيرش دانشجو، جنسيت، محل زندگي دانشجو در حين  امادارد  نقش

 استفاده وي نقشي در اين زمينه ندارند. تحصيل و سهميه مورد

آزمون جامع علوم پايـه نقـش پيشـگويي كننـده در      گيري: بحث و نتيجه

موفقيــت دانشــجويان هــم در دوره فيزيوپــاولوژي و هــم در آزمــون جــامع 

توان افراد در معرض خطـر در   طريق اين آزمون مي كارورزي دارد و از پيش

 .هاي بعدي را شناسايي نمود دوره

 يكارورز ش، پيهيي، جامع، علوم پايشگويپ ،اعتباركلمات كليدي: 

 

1277 - 3A 

هاي ماژور از نظر  بررسي كيفي آموزش باليني گروه

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان دستياران در

دكتر سعيده مظلوم  ،دكتر شروين بدو ،دكتر عباسعلي نوريان ،*فريبا آربوني

 زاده

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

arbooni@hotmail.com 

با توجه به شرايط كاري اساتيد بـاليني بـراي آمـوزش كـارورزان و     مقدمه: 

توانند صرف نمايند و بيشـتر آمـوزش از طريـق     ت زيادي نميكارآموزان وق

دستياران به عنوان افراد توانمند و آموزش ديـده و   شود، دستيارها انجام مي

توانند نقش مهمي در آموزش بـاليني   با استفاده از تجربيات كسب شده مي

هدف از اين مطالعه تعيين كيفيـت آمـوزش بـاليني     فراگيران داشته باشند،

 .باشد هاي ماژور از ديدگاه دستياران مي گروه

مطالعه توصـيفي و مقطعـي از كليـه دسـتياراني كـه در       ايندر روش كار: 

باشند  مشغول فعاليت آموزش مي 90-91هاي ماژور در سال تحصيلي  گروه

 گيـرد.  نفر از دستياران را در بر مي 62كه حدود  مورد ارزيابي قرار گرفتند،

ساخته بـود كـه روايـي مـورد      محققاي  ت پرسشنامهآوري اطالعا ابزار جمع

حاوي ده حيطـه  و  تأييد شدآن نيز پايايي  نظر صاحب نظران قرار گرفت و

شـامل گـزارش    در رابطه با فعاليت آموزشي فراگيـران طراحـي شـده بـود،    

هـاي بـاليني،كنفرانس    آمـوزش مهـارت   آموزش سـرپايي،  راند، صبحگاهي،

،ارزشـيابي   mortality & morbidityانس ، كنفـر  cpc مجلـه خـواني،   بخش،

 اي داشـتند،  ها امتيـاز جداگانـه   پرونده نويسي. هر كدام از حيطهو  فراگيران

 ها و ورود اطالعـات،  كدبندي داده آوري اطالعات بدست آمده و بعد از جمع

 ها مورد تجزيه و تحليل توصيفي قرار گرفتند. داده

هاي زنان  نظرات دستيارها در بخشدهد طبق  هاي نشان مي يافتهها:  يافته

ها وضـعيت   گزارش صبحگاهي نسبت به ساير حيطه )%88%و75(و جراحي 

و  )%79(هاي اطفـال پرونـده نويسـي     ري دارد و در بخشت آموزش مناسبت

بيشـترين امتيـاز را از نظـر دسـتياران      )%73(بخش داخلي مجله خواني با 

 .هاسـت  زشـي در ايـن حيطـه   اند كه حاكي از شرايط بهتـر آمو  بدست آورده

كه بخش دخلي از نظر آموزشي وضـعيت   دادوضعيت آموزش باليني نشان 

بـا ميـانگين و انحـراف معيـار      ،هاي ماژور دارد بهتري نسبت به ساير بخش

و  33/1±19/75بدست آمده بـين دسـتياران داخلـي و اطفـال بـه ترتيـب       

دستياران زنان و دهد ولي بين  داري را نشان مي تفاوت معني 14/39±2/68

 دار مشاهده نگرديد. تفاوت معني 80/70±03/43و  16/79±67/53جراحي 

با توجه به نتايج حاصله و نقش آموزش دستياران در گيري:  بحث و نتيجه

تالش جهـت ارتقـاء    گيرد، % آموزش در آن انجام مي60هاي ماژور كه  گروه

هاي كه داراي  ر حيطهبيشتر د اولويتها و با  موجود آموزشي در تمام حيطه

باشند با هدف توانمندسـازي هـر چـه بيشـتر فراگيـران ضـروري        ضعف مي

هاي روش تدريس نيز براي دستيارها بهتر است انجـام   ارائه كارگاه باشد. مي

 گيرد.

 هاي ماژور آموزش باليني،دستياران،گروهكلمات كليدي: 
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 يرتقاا عملكرد و بهبود در يروش بحث گروه ياثربخش

 زنان ارانيدست يآموزش

 يدريمحمدرضا ح ،2يموريت ايثر ،2يروح ترايم ،1*يزارچ يميمژگان كر

 1يروزاباديف

واحد  يالمزاد اسدانشگاه آ -2، زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه -1

 زدي

drkarimi2001@yahoo.com 

تـوان از   هاي مـوثر اسـت كـه مـي     روش بحث گروهي يكي از روشمقدمه: 

عقايـد و دانـش يكـديگر، تقويـت      محاسن آن به سهيم شدن در تجربيـات، 

 پرورش اعتماد به نفس و روحيـه انتقـاد پـذيري،    حس همكاري و دوستي،

انديشـه و  ، ويت قوه اسـتدالل تقويت قدرت مديريت و رهبري فراگيران ، تق

كـاهش   آشنايي با روش كسب اطالعـات و حـل مسـئله،    نظم بخشي افكار،

هدف از اين مطالعه بهبود عملكـرد   رو و خجالتي اشاره كرد. هراس افراد كم

آموزشي دستياران زنان و به پيرو آن كاهش ميـزان مـرگ و ميـر     يو ارتقا

 يا تاخير در تشخيص است. مادران و كاهش عوارض جراحي در اثر اشتباه

شـاهد   –موزشـي بـه روش مـورد    آزمـايي  آاين يك مطالعه كار روش كار: 

بــر روي دانشــجويان دســتياري رشــته  1386-92باشــد كــه در ســال  مــي

تخصصي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد انجام شـد.  

اسـاليد برگـزار   هاي آموزشي تئوري كه بـا توضـيح و    ماهانه عالوه بر كالس

 5/1در جلسات گروهي بـه مـدت    وزش در اتاق عمل و جراحي،شد و آم مي

مراحل اجراي طرح كار گروهـي بـا نظرخـواهي از     كردند ساعت شركت مي

 اساتيد گروه به شيوه زير انتخاب و اجرا شد: مرحلـه اول: انتخـاب موضـوع،   

از كند يـا   مرحله دوم: يافتن زمينه مشترك براي بحث به منظور جلوگيري

هـاي   متوقف شدن بحـث و مشـاركت همگـان، مرحلـه سـوم: بيـان هـدف       

: ، مرحلـه پـنجم  م: هدايت جريان بحث و گفت و گوهاآموزشي، مرحله چهار

مرحلـه ششـم: ارزش    ،گيري و اعالم مفاهيم مشترك و مـورد توافـق   نتيجه

 ضـمنا سـؤاالت بـورد    يابي پاياني، مرحله هفتم: تعيين موضوع جلسه بعـد. 



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  210

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

صصي زنان به صورت موضوعي توسط دستياران و استاد  مـورد بررسـي   تخ

ريزي آموزشي و تعيين نوع مبحث براي  در انتها با ذكر برنامه گرفت. قرار مي

ميزان رضـايتمندي دسـتياران و موفقيـت     يافت. ماه آينده جلسه خاتمه مي

بـورد   هـا بـا بهبـود نمـرات ارتقـا و      ها در برخورد با بيمـاران و ارتقـا آن   آن

 تخصصي با پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت.

مير مادران خونريزي  سال اخير بيشترين علت مرگ و 10در طي ها:  يافته

سال اخيـر   2به علت آتوني و نرسيدن فراورده هاي خوني بوده است. اما در 

هاي كنترل سـريع و صـحيح    با توجه به آموزش دستياران و فراگيري روش

باشد  علت مرگ ومير مادران بيماري قلبي و عروقي مي خونريزي ،بيشترين

كـاهش   3/1هاي مامايي زنان بـه كمتـر از    ميزان مرگ ناشي از خونريزي و

% كـاهش  50 مـادران در مقايسه با قبل ميزان مـرگ و ميـر    يافته است لذا

داشته است. بر اساس داده ميانگين نمرات شـفاهي و كتبـي دسـتياران بـه     

دهنـده   و شفاهي دانشنامه نزديك شده است كه نشـان  ميانگين نمره كتبي

موثر بودن روش بحث گروهي در آموزش دسـتياران اسـت .ميـانگين نمـره     

كتبي دانشنامه ، نمره كتبي ارتقاء سال اول و نمره كتبي ارتقـاء سـال دوم   

داري مشـاهده   تفـاوت معنـي   89و بعد از سال  90در دو گروه قبل از سال 

است كه ميانگين نمره كتبي دانشـنامه بعـد از سـال     شد و اين بدان معني

در سطح باالتري قرار دارد در حالي كه ميانگين نمره كتبي ارتقاء سـال   89

 تري قرار دارد. در وضعيت مناسب 90اول و دوم قبل از سال 

 كه به صورت گسترده  روش بحث گروهي در صورتيگيري:  بحث و نتيجه

ورژانسي و حياتي مامايي و پزشكي انجـام  ل ائو بخصوص در برخورد با مسا

تواند هم در بهبود عملكرد دستياران و هم در كاهش مرگ و ميـر   مي شود،

نقش موثر  يد،آ مادران كه يك شاخص جهاني مهم در هر كشور بحساب مي

ه علمـي  بـ كمـي و افـزايش رت   يلذا اگرچـه ارتقـا   و قابل تامل داشته باشد.

گاه نيز يكي از اهـداف مهـم يـك دانشـگاه     علمي دانش يدستياران در ارتقا

تـوان بـه    است كه در اين مطالعه نيز نشان داده شده ولي با كار گروهي مي

هاي باليني كـه   بهبود كيفي عملكرد دستياران تخصصي بخصوص در رشته

 .سرعت عمل و مديريت بحران بسيار حياتي است ،كمك قابل قبولي كرد

 پزشكي موزشآ ن،ارايدست ،يبحث گروهكلمات كليدي: 
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بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه كارآموزان و 

هاي داخلي و اطفال دانشگاه علوم  كارورزان در بخش

 پزشكي زنجان

  مظلوم دكتر سعيده ،فريبا آربوني ،دكتر عباسعلي نوريان ،*دكتر شروين بدو

 زاده

 علوم پزشكي زنجاندانشگاه 

drbadv@zums.ac.ir 

آموزش باليني فرآيندي است كه در آن فراگيران به تدريج با انجام مقدمه: 

كارهاي عملي به كسب مهارت پرداخته و با استفاده از تجربيات و اسـتدالل  

ي انجام درمان بيماران آمـاده  خود را برا ،هاي منطقي كسب شده از اساتيد

كنند هدف از اين مطالعه بررسي وضـعيت آمـوزش بـاليني بـا وضـعيت       مي

مطلوب از ديـدگاه كـارآموزان و كـارورزان دانشـگاه علـوم پزشـكي زنجـان        

 .باشد مي

در اين مطالعه توصيفي كليه فراگيراني كـه در نيمـه دوم سـال    روش كار: 

وزش برخودار بودند مـورد بررسـي   در دو بخش ماژور از آم 90-91تحصيلي

 13نفر كارورز داخلي و اطفـال،   11و  14 در مجموع شامل قرار گرفتند كه

ــي   22و  ــال و داخل ــارآموز اطف ــر ك ــدنف ــعبودن ــزار جم ــات  ، اب آوري اطالع

قرار گرفـت   بررسي و تاييداي خود ساخته بود كه روايي آن مورد  پرسشنامه

شامل گـزارش   آموزشي فراگيران بود، حاوي ده حيطه در رابطه با فعاليتو 

كنفـرانس   هـاي بـاليني،   آموزش مهـارت  آموزش سرپايي، راند، صبحگاهي،

و  ارزشـيابي فراگيـران   مورتـاليتي و موربيتـدتي،   ،cpc مجله خواني، بخش،

بعـد از   اي داشـتند،  هـا امتيـاز جداگانـه    نويسي. هـر كـدام از حيطـه    پرونده

بندي داده ها و ورود اطالعات،داده ها كد آوري اطالعات بدست آمده و جمع

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

دهـد دربخـش داخلـي و     نتايج بدست آمده از امتيازات نشان مـي ها:  يافته

% بـا دادن  65% و94% و كـارورزان بـا   61% و 70اطفال كارآموزان به ترتيب 

شـي در  نويسي، وضعيت آموز بيشترين اميتاز به گزارش صبحگاهي و پرونده

كمترين امتياز دربخش داخلـي و اطفـال    ها را مطلوب دانستند و آن حيطه

و كنفـرانس   cpc% مربـوط بـه حيطـه هـاي      12% و5كارآموزان به ترتيـب  

mortality & morbidity .در ارزيابي كلي مشاهده گرديد در هر دو گروه  بود

 نند.دا تر مي كارورزان نسبت به كارآموزان وضعيت آموزشي را مطلوب

با توجه به اينكه در هر دو بخش فراگيـران وضـعيت    گيري: بحث و نتيجه

، هـا  آموزشي گزارش صبحگاهي را مطلوب دانسـتند ولـي در اغلـب حيطـه    

كه اين امر توجه خـاص   ديدگاه خوبي نسبتبه آموزش باليني وجود نداشت

هـاي آموزشـي و بكـارگيري     ريزان آموزشي جهت بازنگري در برنامـه  برنامه

هاي مستمر از آموزش و در نهايت  انجام ارزيابي هاي آموزشي مناسب، شرو

 .طلبد ارتقاء سطح انگيزش فراگيران جهت افزايش مهارت خود را مي

وضـعيت  ، اي داخلـي و اطفـال  هـ  بخـش  ،آمـوزش بـاليني   كلمات كليدي:

 كارآموزان و كارورزان ،مطلوب
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 رانهاي تحصيالت تكميلي پرستاري در اي چالش

 2فاطمه قاني دهكردي ،1وازيمژگان ر ،1*فاطمه ويزش فر

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر -2 علوم پزشكي شيرازدانشگاه  -1

vizeshfarf@sums.ac.ir 

هـاني  هاي مراقبت بهداشتي از قبيـل سـازمان بهداشـت ج    سازمانمقدمه: 

آموختـه جديـد نسـبت بـه      خواستار ارتقاء استانداردها براي پرستاران دانش

ــي  ــته م ــان گذش ــش آموختگ ــازمان  دان ــن س ــد. اي ــه   باش ــد ك ــا معتقدن ه

گيري صحيح و دلسوزانه را داشته باشند  التحصيالن بايد مهارت تصميم فارغ

رآمد تربيت پرستاران كا و توانمندي كافي و صالحيت در كار را نشان دهند.

هاي با كيفيت طوري كـه سـبب رضـايت بيمـاران و ارضـاي       و ارائه مراقبت
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سـيتماتيك و   هاي آموزشي منطقي، اي پرستاران گردد از طريق برنامه حرفه

هــاي جامعــه و  جامعــه محــور ممكــن اســت .بــا توجــه بــه تغييــر در نيــاز

هـاي آموزشـي    هاي ارائه خدمات سالمت و بهداشت بايستي برنامـه  سياست

هـاي   هـاي دوره  اين مطالعه با هدف بررسـي چـالش   نگري و تغيير نمايد.باز

 .شدفوق ليسانس و دكتري پرستاري انجام 

بـا بررسـي مقـاالت مـروري و      اي كتابخانهصورت ه اين مطالعه ب :كار روش

هـاي   ها و ارزيابي دوره پژوهشي كه در يك دوره ده ساله در ارتباط با چالش

پرستاري در ايران صورت پذيرفته انجـام شـده    سي ارشد و دكتراي كارشنا 

 مورد تحليل قرار گرفته است. SWOTنتيجه بررسي طبق الگوي  است.

 نظارت هيات بورد، نقاط قوت تحصيالت تكميلي پرستاري شامل: :ها يافته

تخصصي شدن پرسـتاري در   اي، نقش مثبت نظام پرستاري در ارتقاء حرفه

ــازنگري مقطــع ارشــد، برنامــه ــاي ب ــدوين  ه ــف، ت ــاطع مختل دروس در مق

نيـز بـه   نقاط ضعف از  باشد. ها مي هاي استراتژيك و عملياتي دانشكده برنامه

ورود دانشجو از طريق كنكور بدون دانـش در مـورد حرفـه و     مواردي مانند

بدون انگيزه، عمومي بـودن آمـوزش دوره كارشناسـي و عـدم همراسـتايي      

دوره دكترا. مشكالت ارزشـيابي و   مقاطع مختلف پرستاري از كارشناسي تا

اي، مشـكالت ارتقـاء    اعتبار بخشي، عـدم وجـود امتحـان صـالحيت حرفـه     

هـاي اعضـاء هيـات علمـي و مشـكالت پژوهشـي، انگيـزه پـايين          توانمندي

دانشجويان براي رشد و توسعه حرفه، شرايط و مزاياي كاري كمتر از ديگـر  

بدون توجه به ارتقاء كيفيت، ها، افزايش پذيرش دانشجو در اين رشته  رشته

عدم ايجاد فرصت كـاري مناسـب بـراي اسـتفاده از دانـش آموختـه شـده        

از جملـه مشـكالت اشـاره شـده     دهي كمي بـه جـاي كيفـي     ،سيستم نمره

تشكيل نظـام  درپيشينه تحقيقي بود ودر نهايت فرصت هاي موجود شامل: 

كمـي   اي شـدن، رشـد   حركت به سمت حرفـه  ،هاي آن پرستاري و حمايت

آموزش پرسـتاري در مقطـع دكتـري، احسـاس نيـاز جامعـه بـه خـدمات         

در مقطــع  حــذف امتحـان جـامع  نيـز شـامل:    هــا تهديـد  پرسـتاري اسـت.  

عدم ارتباط مناسب علمي و پژوهشـي بـا سـاير مجـامع علمـي       ،كارشناسي

المللي)، عدم همـاهنگي و مشـكالت    سمينارهاي پرستاري بين (مثالً معتبر

 يمناسب نبودن ارزشيابي و رونـد ارتقـا   ،د و اقماري دولتيهاي آزا دانشگاه

كمبود نسبت استاد به دانشـجو بـويژه در مقطـع دكتـري،      اي اساتيد، حرفه

پرسـتاري   هـا   نامه ها و كاربردي نبودن پايان عدم استفاده از نتايج پايان نامه

 .بود

 هـاي وابسـته،   تغييـر نگـرش در آمـوزش پزشـكي و رشـته     نتيجه گيري: 

وديت منابع و حساس بودن كار پرستاري بواسطه سـروكار داشـتن بـا    محد

هـاي   خانواده و جامعه ضرورت بررسي چالش جان و كليه ابعاد سالمت فرد،

موجود در آموزش پرستاري بعنوان اولين مكان تربيت نيـروي پرسـتاري را   

اي بـر برنامـه آموزشـي و ايجـاد تغييـرات       بـازنگري دوره  نمايـد.  ايجاب مي

درون  هاي برنامه اعـم از زمينـه،   ها و مقاطع و قسمت ند در همه دورههدفم

هزينــه و انـرژي و ارائــه   توانـد از اتــالف وقـت،   فرآينـد و فـرآورده مــي   داد،

 گيري نمايد. جلواست هايي كه نه به نفع بيمار و نه به نفع پرستار  مراقبت

 ي،برنامـه آموزشـ   پرسـتاري،  تحصيالت تكميلـي،  چالش، كلمات كليدي:

 جامعه محور
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و  بديم يها مارستانيب ينگرش پرسنل پرستار يبررس

 اردكان نسبت به كارآموزان

 ،يمعصومه حقان ،يميكر يمهد ،يدريمحمدرضا ح ،*يآقاباقر يمهد

 محبوبه موتاب

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

mahdi.aghabagheri@gmail.com 

ترين مسائل در آموزش است و تا آنجـا مهـم    نگرش يكي از اساسيمقدمه: 

هاي روشـني را   توان افق است كه با تغيير يا به بيان بهتر تصحيح نگرش مي

ـ  ا نگـرش پرسـنل   در زندگي هر فرد رقم زد. پژوهش حاضر قصد آن دارد ت

  .پرستاري را نسبت به كارآموزان بررسي كند

هـاي   نفـر از پرسـنل پرسـتاري بيمارسـتان     85در اين پيمايش روش كار: 

نفـر زن بودنـد.    69نفر از آنها مـرد و   16ميبد و اردكان شركت داشتند كه 

هاي اين پژوهش پرسشنامه استاندارد شده آقامحمدي،  آوري داده ابزار جمع

) بود كه اعتبار آن از نوع محتوايي بـوده و بـراي   2010هي و ابدي (كريم اال

اين پرسشـنامه در   شد.سنجش پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده 

بعد طراحي شده بود كه اين ابعاد عبارتند از زمان، دانـش، انگيـزه، امـور     5

 اي و تجربه.   حرفه

ـ ها:  يافته  "انگيـزه و دانـش  "ين ابعـاد  نتايج آزمون پيرسون نشان داد كه ب

)46/0 ,r= 01/0P<  ،("اي و دانش امور حرفه" )60/0 ,r= 01/0P<  ،(" امور

آماري وجود دارد  دار معني)، ارتباط  >r= 01/0P, 47/0( "اي و انگيزه حرفه

البتـه ارتبـاط هـاي     مشاهده نشد. دار معنيآماري و بين ساير ابعاد ارتباطي 

 ي نيستند چون ضريب همبستگي در به دست آمده هم آنچنان قو

 باالتر نيست.7/0هيچكدام از 

از آنجـا كـه بـين ابعـادي از ابـزار مـورد اسـتفاده        گيـري:   بحث و نتيجه

 88، 140وجود دارد و ميانگين كل نگـرش پرسـنل از    دار معنيهمبستگي 

توان چنين نتيجه گرفت كه در مجموع نگرش پرسـنل پرسـتاري    است؛ مي

به بعد كه وارد بخش  1ان يعني دانشجويان پرستاري ترم نسبت به كارآموز

توانـد راهگشـاي بعضـي     هاي ايـن پـژوهش مـي    شوند مثبت است. يافته مي

اي باشـد   مسائل در روابط بين پرسنل و دانشجويان باشد و همچنين سامانه

 .وري براي اصالح نگرش در جهت افزايش بهره

 وزانكارآم ،ينگرش، پرسنل پرستار: كلمات كليدي
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با  هيدانشجويان مقطع علوم پا ينمرات كالس سهيمقا

در  رازيش يدر دانشكده پزشك هيامتحان جامع علوم پا

 1387تا  1381ي ها سال

 ،يشهال دشت ،زاده ييقرا زيفرانگ ،يرضا آتش يعل ،*يلنكران يرضا باقر يعل

  يعيمهسا سم ،يرفعت يعل ،عاطفه ثقه االسالم ،يمنصور مسجد
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    رازيش يپزشك علومدانشگاه 

bagherilankarani@yahoo.com  

م پايه براي ارزشيابي دانشجويان ساليا نه دو بـار  امتحان جامع علومقدمه: 

شود در واقع ابزاري براي برآورد كاركرد آموزشـي   در سطح كشور برگزار مي

هـا و يكسـان سـازي و استانداردسـازي فرآينـد آمـوزش در كشـور         دانشگاه

مقايسه ميانگين وزني نمرات كالسـي بـا نمـرات     باشد. هدف اين مطالعه مي

هـاي   تواند در بر آورد عملكـرد گـروه   مي باشد. اين نتايج يجامع علوم پايه م

 مختلف آموزشي دانشكده پزشكي در مقطع علوم پايه مؤثر باشد.

در اين مطالعه نمرات كالسي دانشجويان در مقطع علوم پايـه از  روش كار: 

يعني زمان شـروع طـرح ادغـام از اداره كـل خـدمات       1387تا  1381سال

ار اكسل دريافت شد. ابتدا ميانگين نمرات هر درس آموزشي بر روي نرم افز

دت زمـان متوسـط   مهر ترم و سپس ميانگين نمرات همان درس براي ( در

 محاسبه گرديد. نمـرات امتحـان جـامع علـوم پايـه نيـز از       دوره علوم پايه)

معاونت آموزشي دانشكده پزشكي دريافت و ميانگين وزني نمرات براي تـرم  

صـله بـراي هـر يـك از دروس روانشناسـي عمـومي،       نتايج حا تهيه گرديد.

تغذيه، فيزيك پزشكي، باكتري شناسي و ويروس شناسي و ايمني شناسـي  

و آسيب شناسي عمـومي در نمـرات كالسـي و علـوم پايـه در نمودارهـاي       

 جداگانه در تراز با يكديگر قرار گرفت.

متحـان  نتايج حاصله نشان داد كه به طور كـل ميـانگين نمـرات ا   ها:  يافته

جامع علوم پايه به جز در درس ايمني شناسي بين يك تا دو نمـره همـواره   

نسبت به نمرات كالسي كاهش داشته و در مـورد درس روانشناسـي حتـي    

بزرگتـر از   P-Valueسير نزولي نيز داشته است. در تمام اين دروس ميـزان  

ـ  05/0 ر بود. ضريب همبستگي پيرسون براي هر يك از دروس به ترتيب زي

، ايمنـي  -16/0، ويـروس شناسـي   -15/0مشخص گرديد: بـاكتري شناسـي  

، -05/0، تغذيـه  44/0، روان شناسـي  03/0، فيزيك پزشـكي  23/0شناسي 

 .-59/0آسيب شناسي 

از آنجا كه نمره امتحان جامع علوم پايه تأثير خاصـي  گيري:  بحث و نتيجه

ره ي باال نبوده و در امتيازات دانشجو ندارد انگيزه اكثر دانشجويان كسب نم

كنند. به همين لحاظ هر روشي كه به  تنها به هدف قبولي در آن شركت مي

يادگيري مفهومي و عمقي دروس كمك نمايد؛ بر روي نمرات آزمون جـامع  

اثر مثبت خواهد داشت. اين كار در مورد دروسي نظير روانشناسي از طريق 

هاي  از طريق تكنيك هاي مشاوره و در مورد ساير دروس شركت در كلينيك

ــ  ــر كــار أجديــد آموزشــي و آمــوزش از طريــق حــل مس ــد ب له و نيــز تأكي

 تواند انجام پذيرد. آزمايشگاهي مي

 ، ارزشي، نمرات كالسهيامتحان علوم پاكلمات كليدي: 
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اي آزمون ارتقاء  سؤاالت چهار گزينه تيفيك يابيارز

هاي  دستياري دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال

 1392 تا 1390

 بايفر ،ييايض ريام ،يعباس عالم ،هايائيمعصومه ض ،*مهر يمعصومه اصالن

 يصفهانا زهره دانا ،يفاطمه صفدر ،درخشان

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

dr_aslanimehr@yahoo.com 

ترين انـواع آزمـون در    ترين و رايج اي از عيني هاي چندگزينه آزمونمقدمه: 

هـا بـه خصـوص در     آموزش علوم پزشكي هستند و بهبـود كيفيـت آزمـون   

ي باشـد. آمـوزش و ارزيـاب    اي برخـوردار مـي   مقاطع تخصصي از اهميت ويژه

دستياران تخصصي با توجه به نقش آنان در سـالمت جامعـه بعنـوان جـزء     

هدف اين تحقيق نيـز ارزيـابي كيفيـت سـؤاالت      باشد. مهمي از آموزش مي

اي آزمون ارتقـاء دسـتياري دانشـگاه علـوم پزشـكي قـزوين در        چهار گزينه

  باشد. و مقايسه آن با استاندارد مي 1392 تا 1390هاي  سال

مقطعي است كه بر روي سـؤاالت آزمـون    –مطالعه توصيفي نوعروش كار: 

گـروه رزيـدنتي    8طراحي شده توسـط اسـاتيد    92الي  90هاي  ارتقاء سال

اطفال، بيهوشي، داخلـي، زنـان، روان، قلـب، عفـوني و جراحـي عمـومي و       

هـا بـه كمـك نـرم افـزار       مقايسه آن با استاندارد انجام گرفت. و سپس داده

SPSS گرديد. تجزيه و تحليل  

گـروه   5سؤال طراحي شده توسط اساتيد  750 تعداد 90در سال ها:  يافته

رزيدنتي اطفال، بيهوشي، داخلي، زنان و جراحي عمومي از نظر ساختاري و 

 % بـود 67/86االت بدون اشكال ساختاري وتاكسونومي بررسي شد. درصد س

بـوده و ايـن    %)  كه  بيشتر از حد اسـتاندارد  40 -% 50(حداقل استاندارد 

با  تاكسـونومي  درصد سئواالت 8/20باشد.  دار مي تفاوت از نظر آماري معني

واالت بـا  درصـد سـ   49/ 06و  2ونومي واالت با  تاكسدرصد س 30/ 13و  1

 3و  2درصد سواالت داراي تاكسونومي  2/79 بود. در مجموع 3تاكسونومي 

تحصـيالت  هـاي   بـراي گـروه   3و  2درصـد تاكسـونومي   (اسـتاندارد   بودند.

   .باشد) مي%80تكميلي 

گروه رزيدنتي  7سؤال طراحي شده توسط اساتيد  1050تعداد  91در سال 

ــان، روان، قلــب و جراحــي عمــومي از نظــر   اطفــال، بيهوشــي، داخلــي، زن

ساختاري و تاكسونومي بررسي شد. درصد سئواالت بدون اشكال ساختاري 

درصد سـئواالت بـدون اشـكال    %)   40 -% 50%  بود(حداقل استاندارد 61

از حد استاندارد بوده و ايـن تفـاوت از نظـر    باالتر ساختاري در بيشتر موارد 

 25/ 81و  1تاكسـونومي  االت بـا  ودرصد س76/42باشد.  دار مي آماري معني

 3درصد سـواالت بـا تاكسـونومي     31/ 42و 2درصد سواالت با تاكسونومي 

 بودند.  3و  2راي تاكسونومي درصد سواالت دا 24/57بود. در مجموع  

گروه رزيدنتي  8سؤال طراحي شده توسط اساتيد  1200 تعداد 92در سال 

اطفال، بيهوشي، داخلي، زنان، روان، قلب، عفوني و جراحي عمـومي از نظـر   

ساختاري و تاكسونومي بررسي شد.  درصد سئواالت بدون اشكال ساختاري 

%) درصد سئواالت بدون اشـكال   40 -% 50بود(حداقل استاندارد  67/86%

ساختاري در بيشتر از حـد اسـتاندارد بـوده و ايـن تفـاوت از نظـر آمـاري        

درصد  29/ 58و  1نومي درصد سواالت با  تاكسو 75/34باشد.  دار مي معني

بـود. در   3تاكسـونومي  درصد سواالت با  35/ 66 و 2تاكسونومي سواالت با 

 بودند.  3و  2ونومي درصد سواالت داراي تاكس 25/65 مجموع
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از مقايسه پارامترهـا بـا اسـتاندارد چنـين اسـتنباط      گيري:  بحث و نتيجه

واالت بدون اشكال سـاختاري بـاالتر از حـد اسـتاندارد     صد سشود كه در مي

شـده  كمتـر   91ن اشكال سـاختاري در سـال   واالت بدوبوده ولي درصد س

بـراي   91ه در سـال  هاي روان و قلب ك به علت گروه احتماالًاست اين افت 

واالت داراي . درصـد سـ  باشـد  انـد، مـي   اولين بـار پـذيرش دانشـجو داشـته    

از  92و  91در حد استاندارد بود ولي در سـال   90در سال  3و2تاكسونومي

باشد. اين  داري مي اين اختالف از نظر آماري معني تر بوده و استاندارد پايين

و گـروه عفـوني در    91در سال هاي روان و قلب  به علت گروهتواند  ميافت 

رسد  به نظر مي ، باشد.اند كه براي اولين بار پذيرش دانشجو داشته 92سال 

هـاي آموزشـي، تهيـه پمفلـت آموزشـي در مـورد        ها و كارگاه برگزاري دوره

هاي آموزشي به خصوص بـراي   اي و ارسال به كليه گروه سؤاالت چند گزينه

اي  بهبود كيفيت سـؤاالت چنـد گزينـه    تواند در هاي جديد، مي اساتيد گروه

 آزمون ارتقاء مؤثر باشد.

 ،اشكال سـاختاري  ،آزمون ارتقاء دستياري،تيفيك يابيارزكلمات كليدي: 

 تاكسونومي
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بررسي ميزان رضايت مندي و ارزيابي دانشجويان 

 در  يآموزش عمل يها پزشكي از كيفيت برنامه

 ليعلوم پزشكي اردبدانشگاه  ينيبال يها مركز مهارت

1392-1391 

كاظم  ،اكبر عباسوند يعل ،فرزانه لياسماع ،ييشفا وسفي ،*يزهرا تذكر

 يزهرا تذكر ،فكور نهيسك ،نيآخرب

 لياردب يپزشك علومدانشگاه 

z.tazakori@arums.ac.ir 

شـده اي اسـت     سـازي  هاي باليني، محيط باليني شبيه مركزمهارتمقدمه: 

هاي عملي را با اسـتفاده از انـواع وسـايل كمـك      كه امكان يادگيري مهارت

هـا بـراي دانشـجويان پزشـكي درفضـايي آرام و       مـانكن  ها و آموزشي، مدل

هـاي اجرايـي آن جهـت     لـذا ارزيـابي برنامـه    كنترل شده، فراهم مي سازد،

باشد. اين مطالعـه بـه منظـور ارزيـابي      پويايي علم پزشكي حائز اهميت مي

هـاي آمـوزش عملـي در     بركيفيت برنامـه  مندي وعوامل مؤثر ميزان رضايت

 مركز مهارتهاي باليني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام گرفت.

نفر از دانشـجويان   82حليلي، نظرات ت -در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

هـاي   پرانترني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد آمـوزش  پر اكسترني و

امه كـه  نهاي باليني دانشگاه در قالب يك پرسشـ  مهارت مركز ه شده درئارا

 هاي مختلف و همچنين برخي از شامل سواالتي پيرامون نحوه آموزش گروه

ان شامل سن و جـنس، سـال ورود بـه    مشخصات فردي اجتماعي دانشجوي

آوري  هاي آموزشي كه در آنها شركت نموده بودند، جمـع  نام گروه و دانشگاه

مندي دانشجويان به صورت سه معيار زيـاد، متوسـط و كـم     گرديد. رضايت

ارزيابي گرديد. در پرسشنامه از دانشجويان درخواست شد كه داليـل خـود   

هاي آموزشـي مـورد نظـر و عوامـل      وهمبني بر رضايت يا عدم رضايت از گر

مؤثردر بهبود روند آموزش از نظر آنها ذكر شود. اطالعـات بـه دسـت آمـده     

هـاي آمـاري كـاي دو،     تسـت  SPSSافـزار نرم پس از كدبندي با استفاده از 

 تحليل شد. آزمون آناليز واريانس و آمار توصيفي تجزيه و

ندي دانشجويان به ترتيـب از  م نتايج اين مطالعه نشان داد، رضايتها:  يافته

 در % در بيشـترين سـطح و  9/68% و پرستاري 68هاي آموزشي زنان  گروه

هـا   عدم تشـكيل كـالس   دليل باركاري زياد وه جراحي ب گروه سميولوژي و

% بـود، رضـايت از   1/9% و 3/6منظم، رضايت در كمترين سطح بـه ترتيـب   

%، گـروه بيهوشـي   7/59%، ارولـوژي  63هـا كودكـان    ساير گـروه در آموزش 

منـدي از آمـوزش    % بود. ميزان رضايت3/54% و گوش و حلق و بيني 7/61

اجتماعي دانشجويان ارتباط آمـاري   گروههاي مختلف با مشخصات فردي و

منـدي دانشـجويان پرانترنـي بطـور      دار نشان نداد ولي ميزان رضـايت  معني

 دانشجويان پرانترني بود. از داري باالتر معني

هاي پايين با رضـايت   هاي آموزشي در ترم ارائه برنامهگيري:  يجهبحث و نت

جراحـي   بيشتري روبرو است و باركـاري زيـاد اسـاتيد گـروه سـميولوژي و     

مـانع يـادگيري مؤثردانشـجويان گرديـده، لـذا       ها و نظمي كالس موجب بي

ريـزي كلـي زمـاني     برنامـه  هاي فـوق و  ريزي بيمارستاني اساتيد گروه برنامه

 هاي باليني نياز به بازبيني و توجه خاص دارد. هاي مركز مهارت برنامه

 مركـز  ي،نيمهـارت بـال   ي،تمنديرضـا  ي،پزشك انيدانشجوكلمات كليدي: 

 ينيبال يها مهارت
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 يخدمات بهداشت تيريكارآموزان رشته مد يابيخود ارز

 يتوانان نهيدر زم يدرمان

 يجنت يعل ،*زاده يمعصومه قل

  زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

mgholizadehm@gmail.com 

 هاي اداري و مالي شايد يكي از مشكالت   مهارت ضعفمقدمه: 

التحصيالن رشته مديريت خدمات بهداشتي باشد و براي ايـن ضـروري    فارغ

بـه  هـاي مربوطـه را آموختـه و تجر    است كه دانشجويان اين رشـته مهـارت  

نمايند. اين مطالعه با هدف خود ارزيابي كاراموزان رشته مـديريت خـدمات   

هـاي اداري و مـالي بعـد     بهداشتي درماني در زمينه توانايي شان در مهارت

 .انجام شد) در فيلدهاي اداري و مالي 3گذراندن درس كاراموزي در عرصه (

 يرآموزدانشـجوي كـا   29روي  اين مطالعه توصيفي است كه برروش كار: 

اداري و مـالي دانشـگاه    هـاي  بخـش كه تحت نظر مربـي در   1392در سال 

، بـه صـورت   بـه انجـام دوره كـارآموزي مشـغول بودنـد     علوم پزشكي تبريز 

آوري اطالعات پرسشـنامه محقـق    سرشماري صورت گرفته است. ابزار جمع

كـه بـين    ساخته  بـا اعتبـار محتـوايي تاييـد شـده و پايـايي مناسـب بـود        

يان كارآموز بعد از ارزيابي پاياني توزيع گرديد و بعـد از تكميـل آن   دانشجو

 SPSSآوري و با نرم افـزار   توسط دانشجويان كارآموز اطالعات مربوطه جمع

 مورد تجزيه و تحليل  قرار گرفت.
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% دانشجويان بيان داشـتند كـه   0/96ها نشان داد كه  تعداد  يافتهها:  يافته

%  1/24مالي را دارنـد،   هاي اداري و ادن مهارتبه طور مستقل توان انجام د

 هـا را تحـت نظـارت يـك نفـر دارنـد و       بيان داشتند كه توان انجام مهـارت 

ها اداري و مالي را بعـد از   توان انجام مهارت بيان داشتند كه اصالً %9/6فقط

 .ارندموزي در عرصه ندآاتمام دوره كار

ت دانشـجويان اگـر در   نتايج حاصـل نشـانگر آن اسـ   گيري:  بحث و نتيجه

فيلدهاي كاري واقعي و با نظارت مربي كاراموزي نمايند، خواهنـد توانسـت   

هاي اداري و مالي موجود در سيستم اداري نظام سالمت را بهتر يـاد   مهارت

موزي دانشـجويان  آشود كـه كـار   گرفته و انجام دهند. بنابراين پيشنهاد مي

 يرد.تحت نظر مربي و در فيلدهاي واقعي صورت گ

 يدرمان يخدمات بهداشت تيري، مدي، كارآموزيابيخود ارزكلمات كليدي: 

   هاي مالي ي، مهارتادار يها مهارت
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از  انيتوسط دانشجو دياسات يابيارزش يها چالش

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك دياسات دگاهيد

 زاده يمعصومه قل ،يمانيمحمدرضا نر ،*يجنت يعل

  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

Janati1382@gmail.com 

آموزشي به عنوان فراينـد مسـتمر و مـنظم بـراي بيـان،       ارزشيابيمقدمه: 

هاي آموزشي مورد استفاده قـرار   كنترل و اطمينان يافتن از كيفيت فعاليت

 هاي آموزشي منظور تأكيد بر بهبود فعاليت گيرد. ارزشيابي اساتيد نيز به مي

گيـرد.   ايجاد بازخورد مناسب به اساتيد در جهت ارتقاء آموزش صورت مي و

مطالعات انجام يافته حاكي از اين است كه ارزشيابي اساتيد از صحت كـافي  

برخوردار نبوده و در ارتقاي كيفيت آموزش چندان مؤثر نبـوده اسـت. ايـن    

هاي ارزشيابي اساتيد از ديدگان اسـاتيد در   رسي چالشمطالعه به منظور بر

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز طراحي و اجرا گرديد.

 انجام  "پديدار شناسي "اين مطالعه كيفي با استفاده از رويكردروش كار: 

نفر به صورت نمونه مبتنـي بـر هـدف و بـه طـور       16 شد، براي اين منظور

ش بحث گروهي متمركز نيمـه سـاختار   همگن انتخاب و تجربيات آنها با رو

يافته طي جلسات متعدد ضبط و پياده شد و تجزيه و تحليل آن همزمان با 

پياده كردن متن با استفاده از روش تحليـل محتـوا انجـام گرفـت. در ايـن      

كننـده و   ها از روايي شركت مطالعه براي افزايش قوام، صحت و درستي داده

 استفاده گرديد. ني بر هدفبراي پاپايي از نمونه گيري مبت

هاي اصلي پديدار شده در اين ارتبـاط شـامل روايـي و     درون مايهها:  يافته

كيفيـت   پايايي فرم ارزشـيابي، عـدم تعريـف روشـن اثربخشـي آموزشـي و      

هاي رفتار  آموزشي به دانشجويان، قضاوت احساسي و نيازهاي رواني، ويژگي

مسئوليتي  بي قيدي و بي ويان،هاي ارزشيابي در دانشج استاد، ضعف مهارت

قبال تكميل فـرم ارزشـيابي، دخالـت اغـراض شخصـي و ....       دانشجويان در

 بودند كه هر كدام داراي تعداد زيادي درون مايه فرعي بودند.

هاي استخراج شـده بيـانگر وجـود تعـداد      درون مايهگيري:  بحث و نتيجه

دانشـجويان اسـت. بـه    ها در مقوله ارزشيابي اساتيد توسـط   زيادي از چالش

هـا تغييـر سـاختاري در شـيوه      رسد كه براي غلبه بـر ايـن چـالش    نظر مي

 ارزشيابي و ساختار پرسشنامه ارزشيابي صورت گيرد.

 زيتبر ي، دانشگاه علوم پزشكدي، اساتيابيارزش يچالش هاكلمات كليدي: 
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توسط  دياسات يابيچالش ها و مشكالت ارزش

 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو گاهدياز د انيدانشجو

 92در سال  زيتبر

 زاده يمعصومه قل ،يمانيمحمدرضا نر ،*يجنت يعل

  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

Janati1382@gmail.com 

هـاي   در محـيط  هاي اخير استفاده از ارزشيابي دانشـجويي  در سالمقدمه: 

آمـوزش   هـا ارزيـابي دانشـجويان از    دانشگاه دانشگاهي رايج شده و در اكثر

رود. ولـي ايـن فراينـد     شمار ميه ترين منبع براي ارزيابي ب اساتيد با اهميت

بـه همـين دليـل     و باشـد  چـالش زيـادي مواجـه مـي     ها با دركليه دانشگاه

پـژوهش بـه ابهامـات     طريـق مطالعـه و   از هاي زيادي انجام گرفته تـا  تالش

نتايج  تا به انطباق هرچه بيشتر پيرامون ارزشيابي مدرسين پاسخ داده شود

ارزشيابي هيئت علمي با نتايج واقعي كمك گردد. اين مطالعـه بـه بررسـي    

ــدگاه   چــالش هــا و مشــكالت ارزشــيابي اســاتيد توســط دانشــجويان از دي

 پردازد. دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز مي

 جامعه آماري آن و مقطعي بوده و كيفياين تحقيق يك مطالعه ش كار: رو

تشكيل مي دادند،  1392را دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 

نفر انتخـاب گرديـد. ابـزار     382نمونه آماري بر اساس فرمول كوكران تعداد 

ــازهــا پرسشــنامه  آوري داده جمــع ــا ســواالت ب ــود اي ب كــه دانشــجويان  ب

آن بنويسند. بعـد از   توانستند چالشهاي مربوط به ارزشيابي اساتيد را در يم

هاي داده شده چنـدين بـار    تكميل پرسشنامه توسط دانشجويان متن پاسخ

 ها استخراج گرديد و براي تجزيه و تحليل از  بازخواني شد و درون مايه

 ) استفاده شد.Thematic Analysisاي ( تحليل درون مايه

هاي اصلي پديدار شده در ايـن ارتبـاط شـامل سـاختار      درون مايه: ها يافته

پرسشنامه ارزشيابي، عدم توجه مسـئولين بـه نتـايج ارزشـيابي، افشاشـدن      

عوامل مرتبط با فرايند اجرايي ارزشيابي بود  و ارزشيابي دانشجو براي استاد

 كه هر كدام داراي تعدادي درون مايه فرعي بودند.

درون مايه هاي استخراج شـده بيـانگر وجـود تعـداد     گيري:  بحث و نتيجه

ها در مقوله ارزشيابي اساتيد توسـط دانشـجويان اسـت. بـه      زيادي از چالش

هـا تغييـر سـاختاري در شـيوه      رسد كه براي غلبه بـر ايـن چـالش    نظر مي

ارزشيابي و ساختار پرسشنامه ارزشيابي صـورت گرفتـه و محرمانـه مانـدن     

 اساتيد تضمين گردد. اطالعات ارزشيابي از ديد

، دانشـگاه علـوم   اني، دانشجودي، اساتيابيارزش يچالش هاكلمات كليدي: 

 زيتبر يپزشك
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در جهت اصالح  يگام يدرون دانشگاه يرونيب يابيارزش

 آموزش تيفيوبهبود ك

 يصفهانا زهره دانا ،يديفاطمه سف ،فر يزاهد بايفر ،مهر يمعصومه اصالن

 نيقزو يپزشك علومدانشگاه 

واحدهاي سازماني آموزش عـالي   ها و ارزيابي و اعتبارسنجي برنامهمقدمه: 

رو براي اصـالح مسـتمر نظـام دانشـگاهي      امري اجتناب ناپذير است. از اين

آمد ارزيابي كه بـه وسـيله آن بتـوان ضـمن بهبـود      استقرار يك سيستم كار

بهبودي كل نظام دانشگاهي را مد نظر قرار داد  پژوهشي، كيفيت آموزشي و

 .باشد ضروري مي

هاي مـديريتي و   مهارت اين مطالعه نيمه تجربي به منظور ارتقاءروش كار: 

 خدمات بهداشتي و درماني قزوين با اسـتفاده  تيمي دانشگاه علوم پزشكي و

از ارزشيابي بيروني درون دانشگاهي در واحدهاي تابعه آموزشـي دانشـكده   

 ارزشيابي، منابع آموزشي، حوزه مديريت و سازماندهي، 8دندان پزشكي در 

رسـالت در  و اهـداف   ،پـژوهش  هيئـت علمـي،   فراگيـران،  منابع آموزشـي، 

 .اجرا شد 1390-91نيمسال دوم سال تحصيلي 

رسي نشان دادكه حوزه مـديريت و سـازماندهي   نتايج حاصل از برها:  يافته

 نامطلوب ،حوزه هاي منـابع آموزشـي، هئيـت علمـي، فراگيـران، اهـداف و      

هـاي پـژوهش و ارزشـيابي     حـوزه  رسالت و برنامه آموزشي نيمه مطلـوب و 

 .مطلوب بودند

هدف اصلي از اجراي طـرح ارزشـيابي بيرونـي درون    گيري:  بحث و نتيجه

ت آموزش، پژوهش و ارايه خدمات درماني در برنامه دانشگاهي،  بهبود كيفي

باشد نتايج تحقيق بيـانگر نقـاط قـوت و     اصالحات آموزش علوم پزشكي مي

نقاط ضعف بسياري در هريك از حوزه هاست. تامين امكانات كافي آموزشي 

تامين امكانات كافي منابع پژوهشي و تشويق اعضـاء   جهت اعتالي آموزش،

رفـع   توسعه فضاي آموزشي دانشكده، علم و مقاله، هئيت علمي جهت توليد

ايي از اقداماتي اسـت كـه در    مشكالت استخدامي اعضاء هيئت علمي نمونه

 حوزه هاي مختلف بايد به آن توجه داشت.

 يابيارز ،يسنج اعتبار ،يرونيب يابيارزشكلمات كليدي: 
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 يها دوره يابيدوره ارزش يابينظام جامع ارزش نيتدو

 تهران يدانشگاه علوم پزشك يآموزش

بتول  ،2يطاهره فائز ،1پور قيصد اليل ،2گندمكار هيرق ،*1رزازادهيم ميعظ

 1يخانجان ديحم ،2يمژگان صفر ،1ينيام

 تهران يدانشگاه علوم پزشك-2 رانيا يعلوم پزشك دانشگاه-1

mirzazad@tums.ac.ir 

تـدوين، اجـرا و    ،هاي  علوم پزشكي يكي از وظايف اساسي دانشگاهمقدمه: 

هاي آموزشي اسـت. نيازسـنجي انجـام شـده در      ها و برنامه ارزشيابي برنامه

هاي انجـام شـده بـدون سـاختار      ارد ارزشيابيدانشگاه نشان داد در اكثر مو

شـود.   شود و از نتايج آن استفاده نمي اي انجام مي ، موردي و سليقه مشخص

هـاي   هاي انجام شده و تأكيد بر ارزشـيابي دوره  با توجه به نتايج نيازسنجي

آموزشي در نقشه جامع علمي دانشگاه، لزوم تدوين نظـام جـامع ارزشـيابي    

هاي آموزشي دانشگاه احساس شد. با توجه به دانش ما  رهدوره ارزشيابي دو

و مرور متون انجام شده اين اولين مطالعه است كه به تـدوين نظـام جـامع    

 پردازد. هاي آموزشي در سطح يك دانشگاه علوم پزشكي مي ارزشيابي دوره

اي و  با هدف تدوين نظـام جـامع ارزشـيابي     اين مطالعه، توسعهروش كار: 

اي از متخصصـان ارزشـيابي    موزشي انجام شده است. ابتدا كميتههاي آ دوره

هـاي ارزشـيابي برنامـه     تشكيل شد و پس از مـرور متـون وسـيع سيسـتم    

هاي مختلف معتبر و استانداردهاي موجـود در ايـن زمينـه، نتـايج      دانشكده

نظـر   نويس اوليـه بـا در   مرور متون در كميته مورد بحث قرار گرفت و پيش

نـويس   ها تهيـه شـد. پـيش    نيازسنجي قبلي و شرايط دانشكدهگرفتن نتايج 

براي متخصصان ارزشيابي در چندين دانشكده ارسال شد و پـس از اصـالح   

در شوراي آموزشي دانشگاه مطرح شد. مجدداً پس از اصـالح بـا توجـه بـه     

ها ارسـال  تـا هـر دانشـكده بـا       نظرات اعضاي شورا براي مسؤوالن دانشكده

ود نظرات را ارسال نمايـد. در نهايـت مـتن نهـايي نظـام      توجه به شرايط خ

مـورد   1391جامع ارزشيابي در شـوراي آموزشـي دانشـگاه در بهمـن مـاه      

 تصويب قرار گرفت.

هـاي   بند تشـكيل شـده اسـت. حـوزه     22نامه از سه حوزه و  آيينها:  يافته

 ساختار و تشكيالت ارزشيابي دوره، طراحي و اجراي ارزشيابي و اسـتفاده و 

بند بودند. حوزه  5و  13، 4انتشار نتايج ارزشيابي هر كدام به ترتيب شامل 

ها، حوزه دوم  اول به توصيف ساختار و تشكيالت ارزشيابي دوره در دانشكده

ها، اجرا و اطمينان از صحت نتايج ارزشيابي و حـوزه   به تشريح منابع، روش

 دازد.پر سوم به نحوه استفاده و انتشار نتايج ارزشيابي مي

نظـام جـامع ارزشـيابي دوره بـه عنـوان اسـتاندارد       گيري:  بحث و نتيجه

ها و  هاي آموزشي راهنمايي براي انجام ارزشيابي در دانشكده ارزشيابي دوره

ها در اين مورد را فراهم  همچنين امكان پايش و نظارت بر عملكرد دانشكده

 آورد. مي

 ن نامه هاي آموزشي، آئيدوره، استاندارد يابيارزشكلمات كليدي: 
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 سيدر تدر انيدانشجو تيو رضا يريادگي زانيم سهيمقا

 ميبر ت يمبتن يريادگيو  يبه روش سخنران

 *يزهرا جعفر

 رانيا يعلوم پزشكدانشگاه 

zahra.acn@gmail.com 

يادگيري مبتني بر تيم، نوع ساختمندي از آموزش مشاركتي است مقدمه: 

كاربرد آن در آموزش پزشكي رو به گسترش اسـت. در مطالعـه حاضـر،     كه

ــه دو روش   ــوژي ب ــادگيري و رضــايت دانشــجويان در درس نورول ــزان ي مي

 سخنراني و يادگيري مبتني بر تيم، مقايسه گرديد.
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سال از  21تا  19دانشجو در محدوده سني  70اين بررسي روي روش كار: 

ــور  ــي ص ــكده توانبخش ــنس در دانش ــت. از دو ج ــه درس  16ت گرف جلس

نورولوژي، نيمي از جلسات به روش سخنراني و نيم ديگر به روش يادگيري 

مبتني بر تيم، با رعايت معيارها و نكات آموزشـي اصـلي، تـدريس گرديـد.     

 5سـوال   20براي بررسي رضايت دانشجويان از روش آموزشي، مقياسي بـا  

 گزينه اي تهيه شد.

نمره سخنراني، يادگيري مبتني بر تـيم و نمـره    بين ميانگين سهها:  يافته

). در روش يـادگيري  P >001/0داري وجـود داشـت (   نهايي، تفاوت معنـي 

داري بـاالتر   مبتني بر تيم، نمرات دختران نسبت به پسران، به طـور معنـي  

بود، و دختران رضايت باالتري از ايـن روش ابـراز نمودنـد. شـاخص روايـي      

% و ضـريب آلفـاي كرونبـاخ    94شجويان معادل محتوايي مقياس رضايت دان

بود. با محاسبه آلفاي كرونباخ كلي به روش  954/0در تعيين پايايي بيروني 

بـود. تكميـل ايـن     921/0دو نيمه كـردن تعـداد سـواالت، پايـايي درونـي      

نسبت بـه شـيوه سـخنراني را     TBLدرصد رضايت از روش  88/76مقياس، 

 نشان داد.

طالعـه حاضـر، موفقيـت و رضـايت بيشـتر از روش      مگيري:  بحث و نتيجه

يادگيري مبتني بر تيم نسبت به سخنراني در درس نورولوژي را نشـان داد.  

 هاي روشبا توجه به دشواري ذاتي اين درس، ترديدي نيست كه استفاده از 

توانـد در ارتقـاي سـطح     نوين آموزشي نظير يادگيري مبتنـي بـر تـيم مـي    

 ان، تأثير بسزايي داشته باشد.آموزش و يادگيري دانشجوي

 تيجنس ت،يرضا م،يبر ت يمبتن يريادگي ،يسخنرانكلمات كليدي: 
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 انيدانشجو ينيبال يريگ ميمقايسه مهارت تصم

سال دوم و چهارم در دانشگاه  يپرستار يكارشناس

 زنجان يعلوم پزشك

 يمهد ،ينيكوروش ام ،يحمدم نيمحمدرضا د ،*بدر يفرهاد رمضان

 فرد ييموسا

 زنجان يعلوم پزشكدانشگاه 

ramezani.badr@gmail.com 

 گيري باليني بخش اساسي و مهم عملكرد پرستاري است.  تصميممقدمه: 

نـد كـه تـأثير بسـزايي در     پرستاران تصميمات باليني مهمي اتخاذ مـي كن 

اي آنهـا دارد. برخـي مطالعـات نشـان      مراقبت از بيماران و عملكـرد حرفـه  

دهند كه تصميمات باليني پرسـتاران از كفايـت الزم برخـوردار نيسـت.      مي

گيـري بـاليني دانشـجويان     ايـن مطالعـه مقايسـه مهـارت تصـميم      هدف از

 باشد. كارشناسي پرستاري سال دوم و چهارم مي

تحليلي بر روي  -اين مطالعه با استفاده از متد تحقيقي توصيفي ار:روش ك

دانشجويان در حال تحصيل در سـال دوم و چهـارم كارشناسـي پرسـتاري     

در اين پـژوهش از يـك پرسشـنامه     دانشگاه علوم پزشكي زنجان انجام شد.

گيـري بـاليني جنكينـز و     اطالعات دموگرافيك و دو ابـزار مقيـاس تصـميم   

هــاي  شــده بـراي تعيــين مهـارت    سـازي  وقعيــت هـاي شــبيه پرسشـنامه م 

گيري باليني دانشجويان استفاده گرديد. به منظور بيان كيفي ميزان  تصميم

گيري باليني دانشجويان پرستاري، نمرات در سه نقطه بـرش   مهارت تصميم

ــه صــورت مناســب (   %) و ضــعيف 50-%75)، نســبتاً مناســب ( <%75ب

)50%<=Pگيــري بــاليني  تعيــين وضــعيت تصــميم ) ارزيــابي شــد. پــس از

گيري باليني دو گـروه دانشـجويان سـال     دانشجويان ، ميزان مهارت تصميم

 IndePendent-SamPle T Testدوم و چهارم بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري     

 مورد مقايسه قرار گرفت

گيري باليني در اكثر  هاي تصميم نتايج نشان داد كه ميزان مهارتها:  يافته

%) و بيشتر دانشجويان پرستاري سال 85/7ويان پرستاري سال دوم (دانشج

هاي پايه و تخصصـي   %) نسبتاً مناسب بود. در رابطه با مهارت86/1چهارم (

گيري  هاي پايه تصميم گيري باليني نتايج نشان داد كه ميزان مهارت تصميم

بيمار %) هنگام مراقبت از 54/2باليني اكثر دانشجويان پرستاري سال دوم (

%) 72/2مناسب بود. در حالي كه بيشتر دانشجويان پرستاري سال چهـارم ( 

گيري باليني داشـتند. در   هاي پايه تصميم وضعيت نسبتا مناسبي در مهارت

گيـري بـاليني در موقعيـت هـاي      رابطه ميـزان مهـارت تخصصـي تصـميم    

%) وضـعيت  65/7شده، اكثر دانشـجويان پرسـتاري سـال دوم (     سازي شبيه

گيري بـاليني   ناسبي داشتند. در حالي كه ميزان مهارت تخصصي تصميمنام

ــارم (   ــال چه ــتاري س ــجويان پرس ــر دانش ــاي  55/6اكث ــت ه %) در موقعي

شده نسبتاً مناسب بود. به طور كلـي مقايسـه ميـانگين نمـرات       سازي شبيه

گيري باليني بين  هاي تصميم كسب شده توسط نمونه ها در رابطه با مهارت

داري را نشان نـداد. همچنـين    سال دوم و چهارم اختالف معني دانشجويان

گيري بـاليني   هاي پايه تصميم نتايج مقايسه ميانگين نمرات در مورد مهارت

بين دو گروه معني دار نبود، اما تفاوت ميانگين نمرات كسـب شـده توسـط    

گيـري بـاليني    هاي تخصصي تصميم نمونه هاي پژوهش در خصوص مهارت

دانشجويان پرستاري سـال دوم و سـال چهـارم از نظـر آمـاري      در دو گروه 

گيري  هاي تخصصي تصميم معني دار بود. كه بيانگر مناسب تر بودن مهارت

 باليني در دانشجويان سال چهارم بود.

طبـق نتـايج ايـن مطالعـه دانشـجويان پرسـتاري از       گيري:  بحث و نتيجه

اين درحـالي اسـت كـه     گيري باليني برخوردار نبودند. مهارت كافي تصميم

گيري بـاليني بـين دانشـجويان پرسـتاري      داري نيز در تصميم تفاوت معني

سال دوم و چهارم وجود نداشت. در واقع آموزش پرستاري در ايران توانايي 

توسعه اين مهـارت مهـم را در طـي سـال هـاي آمـوزش دوره كارشناسـي        

 پرستاري ندارد.

 يكارشناسـ  انيدانشجو ،ينيالب يريگ ميتصم يمهارت هاكلمات كليدي: 

 يپرستار
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 يعلم ئتيه يعملكرد اعضا تيوضع يا سهيمقا يبررس

 يدانشكده پزشك ييايرجغرافيو غ ييايتمام وقت جغراف

 زيتبر
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 زيچنگ ،يريندا كب ،طالب پور نيام ،يميحاج ابراه نهيسك، *ييمصطفا يعل

 گانهيفاطمه ، يياسكو يسواد وشيدار ،پور يقل

 زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

alimostafaie@yahoo.com 

وقت بـود.  گذشته فعاليت در رشته پزشكي تنها به صورت تمام  درمقدمه: 

طي چند دهه گذشته با افزايش نيروي كار در اين رشته، پزشكي پاره وقت 

سـال از اجـراي موضـوع تمـام      15رواج پيدا كرد. با توجه به اينكه بيش از 

وقتي جغرافيايي اجباري براي اعضاي هيئت علمي علوم پزشكي مي گذرد، 

ام وقـت و  مطالعه حاضر به منظور مقايسه عملكرد اعضاي هيئت علمـي تمـ  

ابعـاد كـارايي، خالقيـت، توليـد علـم،       درپاره وقت دانشكده پزشكي تبريـز  

 اي و الگو بودن طراحي و اجرا گرديده است. اخالق حرفه

قسمت نخست مطالعه به روش كوهورت گذشته نگـر توصـيفي   روش كار: 

انجام گرفته و در آن كارايي، خالقيت و توليد علم اعضاي هيئت علمي تمام 

پاره وقت دانشكده پزشكي تبريز مورد بررسي قرار گرفته اسـت. بـه   وقت و 

ها مستندات آموزشي و پژوهشـي جمعيـت هـدف، و     آوري داده منظور جمع

گـروه   2همچنين ميزان حضور در كلينيك هاي سرپايي و اتاق عمل بـراي  

اي و الگو بودن  مورد نظر بررسي گرديد. در قسمت دوم مطالعه اخالق حرفه

هدف طي يك مطالعه مقطعي بررسي گرديد. به منظور ارزيـابي   در جمعيت

عضو هيئت علمي تمام وقت و پاره وقت دانشكده پزشكي تبريز كـه بـه    40

صورت تصادفي انتخاب شده بودند، از پرسشنامه استفاده گرديـد كـه بـين    

هاي به دسـت آمـده    نفر از دستياران دانشكده پزشكي توزيع شد. داده 300

ـ  شـدند. از آمـار توصـيفي بـراي تجزيـه و تحليـل        SPSS.16زار وارد نرم اف

 هاي استفاده شد. داده

نتايج بخش اول مطالعه نشان داد از نظر رتبه دانشـگاهي اعضـاي   ها:  يافته

هيئت علمي پاره وقت در موقيت برتـر بودنـد. بـا وجوديكـه تعـداد اعمـال       

تر از سـاير  جراحي با هدايت اعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي بيشـ 

اعضاي هيئت علمي بوده است اما ايـن تعـداد در سـاعات آموزشـي تفـاوت      

دهد  داري را نشان نمي دهد. يافته هاي قسمت دوم پژوهش نشان مي معني

كــه متوســط نمــره از بخــش رهبــري و هــدايت در دو گــروه تمــام وقــت  

 بـود. در حيطـه الگـو     3/21و  3/27جغرافيايي و غير جغرافيايي به ترتيب 

بـا بـه دسـت آمـد. در      3/15در مقابل  3/19بودن متوسط امتياز دو گروه، 

داري مشـاهده نشـد. در ارزيـابي     هاي پرسشنامه تفـاوت معنـي   ساير حيطه

نمرات كلي با وجودي كه گروه تمام وقت جغرافيايي امتياز بيشتري كسـب  

 نمودند ولي اين تفاوت معني دار نبود.

سد پزشـكان تمـام وقـت جغرافيـايي از     به نظر مي رگيري:  بحث و نتيجه

ــت     ــام وق ــه پزشــكان تم ــبت ب ــازي نس ــت ممت ــرد در موقعي لحــاظ عملك

ندارند. اين مساله سيستم مديريت اعضاي هيئت علمـي  قرار غيرجغرافيايي 

را از لحاظ سازماني، مديريت نيروي انساني و هزينـه اثربخشـي بـه چـالش     

ت تغيير و تعريف ساختار كشد. بازنگري و طراحي الگويي مناسب در جه مي

و شيوه مديريت هيئت علمي از لحاظ جغرافيـايي بـودن واقعـي مطـابق بـا      

 تواند راه حلي بر اين مشكل باشد. الگوهاي استاندارد بين المللي مي

ــدي:  ــت جغراف ،يعلمــ ئــتيهكلمــات كلي ــتمــام وق تمــام وقــت  ،يياي

 ييايجغرافريغ
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بانك  هيدر جهت ته يآسك آزمون ييايو پا ييروا نييتع

در دانشگاه علوم  يسواالت استاندارد آزمون آسك

 جهرم يپزشك

 ،يوسمه جان يعباس احمد ،يعاطفه كرم زاده جهرم ،*يزاهد هيراض

 ياغصب ميمر ،فاطمه فرهمندجو

 جهرم  يعلوم پزشك دانشگاه

zahedi_razieh@yahoo.com 

عملي  عينيت و معيارهاي يك آزمون عادالنه شامل روايي، پايايي،مقدمه: 

بودن است. روايي به معناي سنجش اهداف آموزشي و پايايي به معناي 

ه به اين آزمون در شرايط مشابه است. با توج تكرار كسب نتايج يكسان از

عملكرد آموزش  كه قابليت هاي دانشجويان سال آخر پزشكي بازتابي از

ها  يادگيري فراهم مي كند، سنجش اين قابليت روند آموزش و پزشكي در

تواند وضعيت دانشجويان در حال دانش آموختگي را از نظر  مي

 منجر به بهبود فرايند التحصيلي روشن و فارغ هاي عمومي قبل از  صالحيت

تواند ميزان  ) ميOSCEيافته عيني( آزمون باليني ساختار آموزش گردد.

تعيين روايي و  به منظور پژوهش حاضر ارزيابي قرار دهد. تحقق آموزش را

 .انجام گرديد 92پايايي آزمون آسكي برگزار شده در سال

دانشـجوي پزشـكي مقطـع     45روي  در بررسي نيمه تجربي بـر روش كار: 

هـا   دقيقـه اي، ايـن مهـارت    5ايستگاه  14 در نتخاب ومهارت ا12كارورزي 

گرفتـه   نظـر  يك ايستگاه استراحت در يك ايستگاه قرنطينه و انجام گرديد.

پـيش   ايستگاه ممتحنان به تكميـل چـك ليسـت هـاي از     هر در شده بود.

طراحـي و   ،طراحي شده پرداختند. سواالت توسط گروه متخصصين ارزياب

روايـي و پايـايي ازروش ثبـات درونـي و روايـي      تاييد گرديد. جهت بررسي 

اسـتفاده   همبستگي آزمون آسكي با جهت سنجش روايي مالكي از مالكي،

بـراي   معـدل دانشـجويان و   نمـرات پـيش كـارورزي و    از آزمون پيرسون با

 پايايي ازضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد.

 12ه آزمـون از  در مطالعه انجام شده ميانگين انحراف معيـار نمـر  ها:  يافته

/. بود. در بررسي ثبات دروني ضريب 63و پايايي آزمون  1/61±7/8ايستگاه 

همبستگي سواالت به تفكيك هر بخش، كليه سواالت به تفكيك هر بخـش  

پايـايي   /. داشـته و معنـي دار بـوده اسـت. در    3از ضريب همبستگي بـاالتر  

ن با نمـره كـل   آزمو هاي بخش ثبات دروني هريك از  ارزيابان همبستگي و

ــز بررســـي شـــد ــترين   آزمـــون نيـ ــان بيشـ ــواالت بخـــش زنـ ــه سـ كـ

) بـا  =432/0r) و بخش بهداشت كمترين همبسـتگي( =869/0rهمبستگي(

 نمره كل آزمون آسكي داشت.

نتايج نشـان داد كـه روايـي مالكـي و ثبـات درونـي       گيري:  بحث و نتيجه

دارد بـود. طبـق   حد استان آزمون درحد قابل قبول اما پايايي آزمون كمتر از

بهبود  رفع كاستي و نتايج حاصل توصيه مي گردد با تعديل شيوه برگزاري،



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  218

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

آن به دليـل   هاي آتي از جهاني، در سال توجه به نتايج مساعد اين روش با

 هاي باليني در قوي براي سنجش مهارت پايايي بسيار برخورداري از روايي و

يـك رونـد ثابـت آموزشـي      كتبي، به صورت  امتحانات شفاهي و مقايسه با

 همه شاخه هاي پزشكي استفاده شود. براي ارزشيابي دانشجويان در

 ،يپزشك يدانشجو ،يآسك آزمون ،ييايپا ،ييروا ،يابيارزشكلمات كليدي: 

 يآموختگ دانش
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نامه استاد  نييمشاور از ا دياسات يآگاه زانيم يبررس

 آجا يزشكدانشگاه علوم پ يمشاور در دانشكده پزشك

 يمعصومه كرم ،زهره توكل ،*يبابك شكارچ

 رانيا يعلوم پزشك ،آجا يعلوم پزشك ،ارتش يپزشك علوم

shekarchi.babak@yahoo.com 

لـزوم حضـور اسـاتيد مشـاور در راسـتاي هـدايت هدفمنـد امـور         مقدمه: 

ه منظور رشد و شكوفايي بيشـتر بـا تبـين اهـداف و     تحصيلي دانشجويان ب

ساختار اجرايي و در جهت پيشـگيري از افـت تحصـيلي و افـزايش ارتقـاي      

باشد. با توجه بـه   علمي، پژوهشي، فردي، اجتماعي و رفاهي دانشجويان مي

افـزايش   و هاي مشاوره در مسائل آموزشـي  ليت اساتيد مشاور در زمينهؤمس

زوم آگاهي از وظايف و مصـوبات مربـوط بـه آنـان     سطح علمي دانشجويان ل

باشد. بدين سبب بررسي ميزان آگاهي اسـاتيد مشـاور از    بسيار ضروري مي

تواند كمك زيادي در جهـت ارتقـا سـطح آمـوزش داشـته       وظايف خود مي

 باشد.

اين مطالعه بر روي اساتيد مشاور دانشكده پزشـكي آجـا انجـام    روش كار: 

سوال از محتويات آيين نامـه اسـاتيد مشـاور،     10شد. پرسشنامه اي شامل 

ريزي علوم پزشـكي  وزارت بهداشـت و درمـان و     مصوب شوراي عالي برنامه

نفـر از اسـاتيد مشـاور دانشـكده پزشـكي       10آموزش پزشكي تدوين و بين 

 توزيع گرديد.

اين گزارش تحليلي نشان مي دهد كه ميزان آگاهي اساتيد مشاور ها:  يافته

سئول اساتيد مشاور صد در صد بوده ولي از ميزان حضور خـود،  از وظايف م

تعداد دانشجويان مربوط به اساتيد مشاور، ابطال حكم اساتيد و منبع صدور 

حكم آگاهي چنداني نداشته و در خصوص امتياز اسـاتيد مشـاور و تاييديـه    

 آن آگاهي نسبي دارند.

توان نتيجـه   رسي مياز نتايج به دست آمده از اين برگيري:  بحث و نتيجه

گرفت كه ميزان آگاهي اساتيد از مصوبات در حد نسبتا مطلوبي بـوده ولـي   

هـاي   از دوره مي تـوان در جهت آگاهي بيشتر اساتيد مشاور از وظايف خود 

 د.كر آموزشي مرتبط با وظايف و اطالع رساني گسترده تر استفاده

 ياه علـوم پزشـك  دانشگ ،يپزشك انيمشاور، دانشجو دياساتكلمات كليدي: 

 آجا
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دانشگاه علوم  يا نهيچندگز يها آزمون ليو تحل هيتجز

 اسوجي يپزشك

 زاده يموسو يعل ،يامراهللا روزبه ،زهرا صياد ،* ياسداله موسو

 سوجعلوم پزشكي يادانشگاه 

mosaviasadolah@yahoo.com 

باشد كـه انجـام    فرايند آموزش مي هاي بخشارزشيابي از مهمترين مقدمه: 

تواند باعث ايجاد انگيزه يـادگيري در دانشـجويان و بـازخورد     صحيح آن مي

 هـاي  روش فرايند آموزش به مدرس و مـديران آموزشـي گـردد.    مناسب از 

تـرين   وجود دارد كه يكي از رايـج  متنوعي براي ارزشيابي علمي دانشجويان

افزون از اين نوع  باشد. با توجه به استفاده روز مي اي چندگزينهآنها سواالت 

هاي فوق  تواند به استاندارد سازي آزمون آزمون ها بررسي كيفي سواالت مي

هـاي چنـد    كمك نمايد. مطالعه فـوق بـه منظـور بررسـي كيفيـت آزمـون      

 ياسوج انجام گرديده است. اي دانشگاه علوم پزشكي گزينه

هـاي   در يك مطالعـه توصـيفي تحليلـي كليـه سـواالت آزمـون      روش كار: 

 92و نـيم سـال اول    91مربـوط بـه امتحانـات نيمسـال دوم      اي چندگزينه

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج انتخاب و با استفاده از آمار توصيفي بـا كمـك   

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SPSSنرم افزار 

سـوال نشـان داد كـه     1791نتـايج حاصـل از تجزيـه و تحليـل     ها:  يافته

 و ميـانگين ضـريب افتـراق    55/0ميانگين ضريب دشواري سـواالت حـدود   

 3/0%) داراي ضريب دشواري بين 61سوال ( 1091بوده است. تعداد  25/0

سوال نيز باالتر  344(خيلي دشوار) و  3/0تر از  سوال پايين217بود.  7/0تا 

سـوال داراي ضـريب افتـراق منفـي و      103(خيلي ساده) بود. تعداد  7/0ز ا

 518بود. ضريب افتـراق تعـداد    3/0تا  0سوال داراي ضريب افتراق  1170

 . بوده است 67/0ها  بود. ميانگين ضريب پايايي آزمون 3/0سوال باالتر از 

اي امتحانـات دانشـگاه علـوم     سـواالت چنـد گزينـه   گيري:  بحث و نتيجه

پزشكي ياسوج داراي ضريب دشواري نسبتاً خوب ولي ضريب افتراق پاييني 

سوال نيازمنـد بـازنگري    1170بوده است. با توجه به ضريب افتراق سواالت 

يا حذف بودند. لذا توانمندسازي اساتيد دانشگاه در خصوص نحـوه طراحـي   

 .باشد اي ضرورتي انكار ناپذير مي سواالت چند گزينه

 آزمون چندگزينه اي، تجزيه و نحليل، ارزشيابي دانشجوكلمات كليدي: 
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بررسي ديدگاه دانشجويان مامايي در مورد محيط 

 DREEM آموزشي بر اساس مدل

سمانه سروقد  ،2مشكات يمجتب ،2آرزو فرج پور ،*1يآل هاشم رضايعل

 1يگينوروزب نيام 1ممقد

دانشگاه علوم پزشكي  -2 مشهد يدانشگاه آزاد اسالم يپزشك دانشكده -1

 شهيد بهشتي
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aminnorouzbeygie@yahoo.com 

عرصـه يـادگيري و    توانـد در هـر   جو و محيط حاكم برآموزش مـي مقدمه: 

به استاندارد نزديك و يـا ازآن دور گـردد.    ياددهي متفاوت باشد بطوري كه

محيط حاكم برآموزش، عاملي تعيين كننده در ايجاد انگيزه براي يـادگيري  

 .كند است زيرا رفتارهاي منجر به يادگيري پيشرفت تحصيلي را تقويت مي

مقطعي اسـت كـه در آن تعـداد     -مطالعه حاضر از نوع توصيفيروش كار: 

ايي بــه طــور تصــادفي انتخــاب و پرسشــنامه نفــر از دانشــجويان مامــ 138

 DREEM (Dundee Ready Educational EnvironmentMeasure) استاندارد

را در مورد محيط آموزشي خود در گروه آموزشي مامايي واقع در دانشـكده  

سـوال   50پزشكي دانشگاه آزاد مشهد تكميل نمودند. اين پرسشنامه شامل 

يـادگيري، اسـاتيد، ادراك دانشـجو از    در مقياس ليكـرت در پـنج حيطـه :    

دامنـه   باشد. توانايي علمي خود، فضاي عمومي آموزش، روابط اجتماعي مي

اسـت. بـر اسـاس     5-1و ميـانگين بـين    200-0نمرات كل پرسشنامه بـين 

دهنـده ايـن اسـت كـه      و باالتر نشان 5/3تفسير مولف پرسشنامه، ميانگين 

 2هاي منفي است و ميانگين  هجنب هاي مثبت محيط آموزشي بيش از جنبه

هـاي منفـي محـيط آموزشـي      دهنده آن است كه جنبـه  نشان 2از  كمتر و

كسـب   3و  2هاي مثبـت اسـت. حيطـه هـايي كـه ميـانگين       بيش از جنبه

 افزار هاي به دست آمده توسط نرم باشند. داده ميكنند نيازمند به تعديل مي

SPSS 20 تجزيه و تحليل شد. 

نمره كلي كه دانشجويان به محيط آموزشي خود در ايـن  ميانگين ها:  يافته

باشد كه طبق تفسير مـولفين پرسشـنامه امتيـاز     مي 22±85مطالعه دادند 

مبين وجود مشكالت بالقوه در نظام آموزشي است به طـوري   100-50بين 

هـاي منفـي محـيط آموزشـي بـيش از       % دانشـجويان جنبـه  80كه از نظر  

% عقيده دارند كه فضـاي آموزشـي نيازمنـد    20مثبت آن است و هاي  جنبه

، در 5/6±19باشد. ميانگين امتياز دانشجويان در حيطه يادگيري  تعديل مي

، در حيطــه ادراك دانشــجو از توانــايي علمــي خــود 6±19حيطــه اســاتيد 

و در حيطه ادراك دانشـجو   6±20، در حيطه فضاي عمومي آموزشي15±4

 .باشد مي 3±12اعي خود از شرايط اجتم

وجود امتياز كسب شده نشان دهنده مشكالت بالقوه گيري:  بحث و نتيجه

در سيستم آموزشي است كه بايستي در مرحله ارزشيابي در چرخه بازنگري 

سيسـتم آموزشـي    يكوريكولوم  لحاظ شده و اصالحات الزم در جهت ارتقا

هـاي   لذا مسوولين آموزشي بايد با طراحي و اجـراي اسـتراتژي   .به عمل آيد

نوين و دانشجو محوري در آموزش علوم پزشكي نسبت به ارتقا كوريكولـوم  

 .موجود اهتمام ورزند

ارزيـابي محـيط آموزشـي، ديـدگاه دانشـجويان مامـايي،       كلمات كليدي: 

 Dreem  پرسشنامه
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 انيدانشجو يريادگيبر  سيتدر يها روش ريتأث سهيمقا

 نحله پرندآور ،اكبر يرسول اسالم ،*يجهرم يمايپ هيزهره باد

 جهرم يدانشگاه علوم پزشك

zbadiyePeyma@yahoo.com 

 هـاي  روشروش سخنراني به عنوان يكي از الگوهاي استاد محور از مقدمه: 

ان نيز به عنوان يك باشد. ارائه كنفرانس توسط دانشجوي رايج در آموزش مي

روش يادگيري همراه با انگيزه كه دانشجويان احساس راحتي مي نماينـد و  

باشـد، در نظـر    هدف آن يادگيري بيشتر و دريافت بـازخورد از اسـاتيد مـي   

 –شود. با توجه به ضرورت و نياز به ايجـاد رويكردهـاي يـاددهي     گرفته مي

وابسـتگي دانشـجو بـه     يادگيري كه در محيط هاي آموزشي به جاي ايجـاد 

اسـتاد بــه پـرورش اســتقالل، توانـايي تحقيــق و يـادگيري در دانشــجويان     

بپردازد، پژوهش حاضر به هدف مقايسه تأثير تدريس بـه روش سـخنراني و   

 ي دانشجويان انجام گرديده است.تدريس توسط دانشجو بر ميزان يادگير

شجويان سال سوم نفر از دان 44اين مطالعه شبه تجربي بر روي روش كار: 

انجـام گرفـت. درس    1392هوشبري دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سـال  

فيزيوپاتولوژي به دو بخش تقسـيم و بـه روش سـخنراني اسـتاد و تـدريس      

توسط دانشجو تدريس شد. از مطالب درسي كه به روش سخنراني اسـتاد و  

ـ  هاي دانشجويي ارائه گرديده بود آزمون چهـار گزينـه   كنفرانس ه عمـل  اي ب

ضمن پوشش محتواي دروس، ضريب دشواري سؤاالت  .آمدكه سعي گرديد

در مباحث هر دو روش ارائه يكسان در نظـر گرفتـه شـود. در پايـان نمـره      

 محاسبه گرديد. 100ارزشيابي در هر دو روش از 

و ميانگين معدل آن هـا   04/21 ±60/3ميانگين سني دانشجويانها:  يافته

بود. ميانگين نمرات امتحاني دانشـجويان در روش   16/17±/.17تا ترم قبل 

و در روش تـــدريس توســـط دانشـــجو  57/78±21/8ســـخنراني اســـتاد 

داري در يـادگيري دانشـجويان    بود كه تفاوت آماري معني 43/11±02/79

 ).=76/0Pمشاهده نگرديد(

با توجه به اينكـه يـادگيري دانشـجويان در دو روش    گيري:  بحث و نتيجه

معني دار نداشـته اسـت پيشـنهاد مـي گـردد روش فعـال        آموزشي تفاوت

آموزشي تدريس توسط دانشجو كـه موجـب مشـاركت دانشـجويان در امـر      

آموزش مي گردد را در دانشگاه ها بكـار گرفـت. از سـوي ديگـر ايـن روش      

نمايد  اجازه مي دهد به استراتژي هايي كه استاد براي ارائه خود استفاده مي

يرند كه اين روش يادگيري چگونه به آنها در بر آوردن توجه نمايند و ياد بگ

 نيازهاي درسي كمك خواهد نمود.

 دانشجو محور ان،يدانشجو ،يريادگي س،يروش تدركلمات كليدي: 
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 يريادگي وهيپروتكل سالمت مادر به ش  يساز نهينهاد

 يمشاركت

 رضايعل ،1يسمنان يمحمد نجف ،1 ان زادهرمض رالنساءيخ ،*1قنبرزاده ديناه

 ،1اين يجواد

 2يسمنان يفاطمه نجف ،2يسمنان ينجف يعل 

 تهران يوم پزشكعلدانشگاه -2 رجنديب يپزشك علومدانشگاه -1
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nghanbarzadeh@gmail.com 

كـاهش مـرگ مـادران در دسـتور كـار اداره       1378ابتداي سال  ازمقدمه: 

هاي ادغام شده  به عنوان گايـد   سالمت مادران قرار گرفت و كتابچه مراقبت

از ابتداي مهر  .ها قرار گرفت هاي مامايي در اختيار دانشگاه الين در اورژانس

ابچه در اختيار كارورزان بخش زنـان قـرار گرفـت و بـه     اين كت 1391سال 

روش آموزشي يادگيري مشاركتي تمـام مباحـث كتـاب توسـط كـارورزان      

اين مطالعه با هدف ارزيابي نقاط ضعف و قوت اجـراي پروتكـل   تدريس شد.

 سالمت به شيوه يادگيري مشاركتي انجام شد.

استاندارد شده نحوه  هاي شنايي كارورزان با پروتوكلآبه منظور روش كار: 

هاي مامايي در اولين روز ورود كارورزان به بخـش   اداره بيماران در اورژانس

هـاي كتابچـه ارائـه خـدمات مامـايي در بيمارسـتاهاي        زنان كليه سر فصل

مـوزش مشـاركتي تـدريس شـد و     آدوستار مادر توسط كارورزان به شـيوه  

حـوه ايـن آمـوزش و    جهت بررسي ديدگاه هاي دانشجويان در ارتبـاط بـا ن  

سـوال كـه افـزايش     13اي شـامل   يادگيري در انتهاي هـر دوره پرسشـنامه  

سـنجد در   يادگيري، بهبود كار تيمـي، و بهبـود نگـرش دانشـجويان را مـي     

اختيار دانشجويان قرار گرفـت تـا آزادنـه و بـدون قيـد نـام نقطـه نظـرات         

 .ارزشمند خود را جهت بهبود فرايند يادگيري ارائه نمايند

بـار بـه اجـرا     6سال گذشته حدود  1موزشي در مدت آاين روش ها:  يافته

اجراي ايـن شـيوه مـورد ارزيـابي قـرار       -دوره گذاشته شده و در انتهاي هر

نفـر بودنـد، ميـانگين     22كننده در ايـن ارزيـابي    گرفت. دانشجويان شركت

افزايش يـادگيري و   ،درصد دانشجويان 2/68بود.  اين روش در 9/16معدل 

بهبود كارگروهي را ايجاد كـرده  09/49 بهبود نگرش و در ،درصد 02/72در 

 بود.

موزشـي توسـط خـود    آنجايي كه تدريس مطالب آاز گيري:  بحث و نتيجه

اسـتفاده از ايـن روش    شـود  رت يـادگيري مـي  ددانشجويان باعث افزايش ق

 شود. موزشي براي تدريس گايد الينها توصيه ميآ

 يمشاركت يريادگيمت مادر، پروتكل سالكلمات كليدي: 

 

1801 - 3A 

 انيدانشجو دگاهيها از د بخش ينيبال تيفيك يبررس

 رازيش يسال پنجم و ششم دانشكده دندانپزشك

 ياحمدآباد يليمهسا ن ،يالهام مزارع ،*ييدانا يشهال مؤمن

 رازيشگاه علوم پزشكي دانش

Smomenidanaei@yahoo.com 

ديـدگاه دانشـجويي، از اركـان مهـم در ارزيـابي كيفيـت        سنجشمقدمه: 

آموزشي است.  نتايج بـه دسـت آمـده از بررسـي وضـعيت كمـي و كيفـي        

ها از طريق سنجش نظرات دانشجويان دوره باليني، در شناساندن هر  بخش

باشـد، از ايـن رو آگـاهي از     اهگشا ميها ر چه بهتر نقاط ضعف و قوت بخش

هـا، عـاملي تعيـين     ميزان رضايت دانشجويان از شـيوه يـادگيري در بخـش   

 باشد. اي در بهبود كيفيت آموزش مي كننده

در اين بررسي مقطعي، از يك پرسشـنامه، متشـكل از بيسـت و    روش كار: 

ي شـماره گـذار   4تـا   0سه پرسش استاندارد كه در مقياس ليكرت از نمره 

شده بود، استفاده شد. اين پرسشنامه، در دسترس همـه دانشـجويان سـال    

آوري فـرم   پنجم و ششم دانشكده ي دندانپزشكي قرار گرفت و پس از جمع

 وارد پژوهش گرديد. پرسشنامه 176ها تعداد 

روايي و پايايي پرسشنامه قبال مورد بررسي قرار گرفته بود و در اين بررسي 

ي و ضريب همبستگي پيرسون و آزمـون ميـانگين دو   از آزمون تعقيبي توك

 جامعه استفاده شد.

درتمام حيطه ها از جمله مشخص بودن وظـايف دانشـجو، ايجـاد    ها:  يافته

ريزي در وقت، وجـود برنامـه مـنظم     انگيزه در دانشجو توسط اساتيد، برنامه

آموزشي، كاربردي بودن اصول آموزش داده شده و كميت و كيفيت وسايل، 

وه پروتز متحرك و ارتودنسي بـاالترين نمـره و گـروه جراحـي و درمـان      گر

 اند. جامع كمترين نمره را كسب نموده

ها بيشترين نمره مربوطه بـه برخـورد احتـرام آميـز پرسـنل       در تمام بخش

بخش با دانشجويان و كمترين نمره مربوط به استرس زا بودن حجم كـاري  

 .بود بخش و آيتم رضايت كلي از بخش

با توجه به نتايج حاصل بيشترين رضايت دانشجويان گيري:  حث و نتيجهب

درمـان   هـاي  بخشپروتز متحرك و ارتودنسي و كمترين آن از  هاي بخشاز 

 جامع، اطفال و جراحي بوده است.

تــوان  علــت رضــايت منــدي از بخــش ارتودنســي و پروتــز متحــرك را مــي

ش از دانشـجو،  ريزي داخلـي بخـش، مشـخص بـودن انتظـارات بخـ       برنامه

مسئوليت پذيري باالي اساتيد و هماهنگ بودن برنامـه آموزشـي بخـش بـا     

برنامه وزارتخانه دانست. كم بودن رضايت كلي دانشجويان از بخش درمـان  

به علت نوپا بودن اين بخـش، كـم بـودن تجهيـزات، تعـداد      تواند  ميجامع 

بخـش  ناكافي اساتيد باشد. كـاهش سـطح رضـايت منـدي دانشـجويان از      

كودكان شيراز با توجه به خروج برخـي از نيروهـاي بـا تجربـه تـر بخـش،       

هاي دانشگاه باشد، كه لزوم تجديـد نظـر در ايـن     خاطر سياسته تواند ب مي

 طلبد. ها را مي سياست

ي چون جراحي و ترميمـي توجـه بيشـتري را در    هاي بخشكارآيي متوسط 

طلبد، بـه طـوري كـه     ماژور دندانپزشكي مي هاي بخشسطح وزارتخانه به 

 توان علمي دانشجويان در اين رشته ها باالتر برده شود.

 يابيارز ،ينيبال ت،يفيككلمات كليدي: 

1802 - 3A 

 دگاهيالگ بوك از د يدفترچه ها ريتاث يبررس

 يسال پنجم و ششم دانشكده دندانپزشك انيدانشجو

 رازيش

 ياحمدآباد يليمهسا ن ،يام مزارعاله ،*ييدانا يشهال مؤمن

 رازيشدانشگاه علوم پزشكي 

Smomenidanaei@yahoo.com 
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منظور بررسي وضعيت كيفي و ه از كارآمدترين روش ها ب ارزشيابيمقدمه: 

از ميزان اثربخشي آموزش است. ابزارهاي ارزيابي مختلفـي وجـود دارد كـه    

توان به آمـوزش نامـه (الگ بـوك) اشـاره كـرد كـه نـه تنهـا          آن جمله مي

كند  دانشجويان را قادر به كشف خالء موجود در دانش يا شايستگي آنها مي

اين مطالعـه بـا    .بلكه آنها را قادر ميسازد تا نقاط قوت خود را مستند سازند

كي شـيراز  هدف بررسي تأثير دفترچه هاي الگ بوك در دانشكده دندانپزش

 .صورت گرفته است

: در اين بررسي مقطعي، از يك پرسشنامه، متشـكل از شـانزده   روش كار: 

شماره گـذاري شـده    4تا  0پرسش استاندارد كه در مقياس ليكرت از نمره 

نفـري از   10بود، استفاده شد.  روايي پرسشنامه با نظر خواهي از يك گـروه 

ا استفاده از ضريب آلفاي كرونبـاخ  افراد صاحب نظر انجام شد و پايايي آن ب

ها، واكاوي آنها به صورت درصـد   ارزيابي گرديد. پس از گردآوري داده 94/0

هـاي   و شمار بيان و براي مقايسه درون بخشي و ميـان بخشـي، از آزمـون   

 آماري آناليز واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي توكي استفاده شد.

ق بودن نحوه محاسبه نمـره در الگ  در تمام بخش ها حيطه مطابها:  يافته

بوك با نمره دانشجو در پايان ترم و پيـدا كـردن نقـاط ضـعف يـادگيري از      

طريق الگ بوك كمترين نمره و مشخص بودن اهـداف آموزشـي هـر درس    

در ابتداي الگ بوك و بيان شدن حداقل هاي آموزشي هـر درس بـه طـور    

 .شفاف در الگ بوك بيشترين نمره را كسب كرده است

بيشترين نمره در بخش اندو، پروتز متحـرك، ثابـت و كودكـان مربـوط بـه      

مفيد بودن ذكر مراحل هر پروسيجر در الگ بـوك و در بخـش راديولـوژي    

هـاي آموزشـي بـوده     ها براساس حداقل Caseمربوط به مناسب بودن تنوع 

 است.

: طبق مطالعات گذشته، الگ بوك به دليـل كـاهش   گيري:  بحث و نتيجه

بـه اسـتاد و دانشـجو در     ه بين نظر و بالين ،ضمن ارزيـابي عينـي تـر،   فاصل

رسيدن به اهداف آموزشي و باليني كمـك ميكنـد. در مطالعـه حاضـر الگ     

بوك به عنوان يك روش مفيد براي ارزيابي ميزان يادگيري،  باعث مشخص 

شود. با  شدن اهداف آموزشي و دريافت بازخورد مناسب دانشجو از استاد مي

وجود، دانشجويان اهميت زيادي براي پر كردن آن  قائـل نيسـتند كـه     اين

توان علت آنرا سنگين بودن حجم كاري بخش و عدم تأكيد اساتيد براي  مي

 پر كردن الگ بوك بيان كرد.

براي رضايت بخش بودن الگ بوك همكاري و توجه دو جانبه بين اسـاتيد   

 .ي و زمان بيشتري داردو دانشجويان الزم است كه نياز به فرهنگ ساز

 آموزش ،يابيالگ بوك، ارزشكلمات كليدي: 

1813 - 3A 

از  يدندانپزشك ينيبال يها آموزش مهارت يابيارز

 رازيش يدر دانشكده دندانپزشك رانيفراگ دگاهيد

 ياداحمدآب يليمهسا ن ،يالهام مزارع ،*ييدانا يشهال مؤمن

 رازيشدانشگاه علوم پزشكي 

Smomenidanaei@yahoo.com 

 هاي آموزشي و هاي باليني يكي از اهداف اصلي برنامه مهارت كسبمقدمه: 

اين رو ارزيـابي ايـن    باشد. از عناصر اصلي شايستگي يك دندانپزشك مي از 

 است.ها از حساسيت ويژه و بااليي برخوردار  مهارت

ارزشـيابي   هـاي  روشهاي بـاليني مكمـل    ارزيابي مهارت از آنجايي كه خود

تكويني در پايان دوره آموزشي است، يكـي از شـيوه هـاي عملـي ارزيـابي      

هـاي   مهارت ها، بررسي ديدگاه دانشجويان درباره كيفيـت آمـوزش مهـارت   

 باشد. مختلف محيط آموزشي خود مي هاي بخشباليني در 

مقطعـي، از يـك پرسشـنامه خـود      –ن مطالعـه توصـيفي   در ايروش كار: 

بخـش دندانپزشـكي    4بـراي  فرم جداگانـه   4سوال در  140ساخته، داراي 

 كودكان، راديولوژي، بيماري هاي دهان و دندان و ارتودنسي، استفاده شد.

با آلفاي كرونباخ تأييـد  روايي پرسشنامه توسط اساتيد و پايايي پرسش نامه

ها و واكاوي آنها، نتايج به صورت درصـد و شـمار    ي دادهپس از گردآور شد.

هاي آماري آناليز  بيان و براي مقايسه درون بخشي و ميان بخشي، از آزمون

و Tukeyو ضريب همبستگي پيرسـون و تسـت    One-way ANOVAآماري 

RePeated Measures MANOVA  و مقايسه جفتيLSD .استفاده شد 

شترين نمره به دست آمده مربوط به فعاليـت  فوق بي هاي بخشدر ها:  يافته

هاي تراش حفره كالس يك و كالس دو، انجام مراحل ظهور و ثبوت كليشه 

هاي نرمال  و تشخيص لندمارك Class Iهاي راديوگرافي، تشخيص و درمان 

در حفره دهان بود. كمترين نمره نيز به مهارت پالپوتومي /پالپكتومي، انجام 

، معاينـه و تشـخيص غـدد    Class IIIخيص و درمـان  تكنيك پانوراميك، تش

 لنفاوي طبيعي/ غيرطبيعي در حفره دهان اختصاص داشت. 

در بخش اطفال، بيماري هاي دهان و راديولوژي نظـارت اسـاتيد بـر نحـوه     

انجام كار توسط دانشجو كمترين نمره و نيـز در بخـش ارتودنسـي اعتمـاد     

ر تمام بخش ها ، ميزان اطالع بنفس دانشجو در حين كار كمترين نمره و د

 دانشجو از دانش نظري آن مهارت،  باالترين نمره را كسب نموده اند.

يافتـه هـاي حاصـل از ايـن مطالعـه نشـان داد كـه        گيري:  بحث و نتيجه

هـا   ) آموزش داده شده در بخـش coreهاي باليني اصلي ( دانشجويان مهارت

سي و راديولوژي) را به خوبي مورد مطالعه (كودكان و بيماري دهان و ارتودن

التحصـيل   فراگرفته اند و توانايي انجام مستقل آن مهارت ها را پس از فـارغ 

هاي باليني فرعي به توانمندي كامل دست نيافته  اما در مهارت شدن دارند.

توان علـت آنـرا  كمبـود     اند و نياز به آموزش بيشتر و مؤثرتري است كه مي

هـا و تخصصـي     caseفي، شيوع كـم برخـي از   وقت براي انجام تمرينات كا

 بودن  برخي از مهارت ها بيان كرد.

 ينيبال يها آموزش، مهارت ،يابيارزكلمات كليدي: 

1823 - 3A 

 يدانشگاه علوم پزشك انيو دانشجو دياسات دگاهيد

توسط  دياسات يابيارزش ستميدر خصوص س الميا

 انيدانشجو

 يعباس نصرالله ،ييرزايزهرا م ،زاد يماشااهللا شمس ،*ييرزايم رضايعل

 الميا يعلوم پزشك دانشگاه
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ــه:  ــي از     مقدم ــاتيد يك ــدريس اس ــت ت ــجويان از كيفي ــيابي دانش ارزش

شـود.   د در دانشگاه ها محسـوب مـي  پركاربردترين شيوه هاي ارزيابي اساتي

يد و دانشـجويان در  تتحقيق حاضر با هدف شناسايي و مقايسه ديدگاه اسـا 

رابطه با سيستم ارزشيابي دانشجويان از كيفيـت تـدريس اسـاتيد در سـال     

 در دانشگاه علوم پزشكي ايالم اجرا شد. 1390-91تحصيلي 

ده اسـت و جامعـه   تحليلي بو -اين پژوهش مطالعه اي توصيفي روش كار: 

نفـر)  1100نفـر) و دانشـجويان(  92آماري آن شـامل اعضـاء هيـات علمـي(    

دانشگاه علوم پزشكي ايالم بود. كه ديدگاه آنها (اساتيد با روش كل شماري 

 مورد ارزيابي قرار گرفت.نفري از دانشجويان)  278و يك نمونه 

 ايسه ديدگاه دوميانگين نمرات ديدگاه كل افراد مورد مطالعه و مقها:  يافته

گروه اساتيد و دانشجويان به شرح ذيـل بـود: صـالحيت دانشـجويان بـراي      

 )، ارزشــيابي روش ارائــه درس 72/3±01/1ارزشــيابي تخصــص اســتاد(  

 .)41/3±01/1( )، روش ارزشيابي و نمره دهي استاد91/0±62/3(

عليرغم تاييد نسبي كيفيت سيستم ارزشيابي كنوني گيري:  بحث و نتيجه

افراد مورد مطالعه با توجه به تأثير پذيري نتايج آن از عوامل متفرقـه  توسط 

و متنوع، ايرادات قابل توجهي به ويژه از جانب اساتيد و برخي صـاحبنظران  

بر نتايج آن وارد شده كه به منظور كاستن از ضـعف هـا و تقويـت سيسـتم     

سـواالت   ارزشيابي بايد بازنگري الزم در فرم هاي ارزشيابي و نحوه طراحـي 

 هـاي  روشدر راستاي افزايش روايي و پايـايي پرسشـنامه انجـام شـده و از     

 ارزشيابي مكمل جهت دست يابي به نتايج معتبر استفاده شود.

 دگاهيــد د،ياســات دگاهيــد د،ياســات يآموزشـ  يابيارزشــ كلمــات كليــدي:

 .انيدانشجو
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 يچند گانه و سبك ها يهوش ها نيارتباط ب يبررس

 اتاق عمل انيدانشجو يريادگي

مژگان  ،يمهناز بورق ،آرزو دهقان ،يآقاباقر يمهد ،*يخيش يمحمد عل

 يفاطمه هاشم  ،زارع يمحمد عل ،ياعظم دران ،يريخب

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

mahdi.aghabagheri@gmail.com 

در چند دهه اخير اين مهم كه سـنجش هـوش فقـط بسـتگي بـه      مقدمه: 

تر شده و  استباطي دارد در ميان علماي آموزش كمرنگ-هاي رياضي ييتوانا

باشد. جـدا   هستند كه هوش داراي ابعاد مياكثريت معتقد به نظريه گاردنر  

تـوان پـذيرفت كـه يـادگيري      از اين مسئله بر اساس تفاوت هاي فردي نمي

افراد شبيه به هم است در نتيجه بر اساس نظر ريد سـبك هـاي يـادگيري    

متفاوت وجود دارد. حال پاسخ به اين سوال حائز اهميت است كه آيـا بـين   

 دار معنيتوان ارتباط هاي آماري  دگيري ميابعاد هوش و ابعاد سبك هاي يا

 يافت.

مونـث) از دانشـجويان    49مذكر و  23نفر ( 72در اين پيمايش روش كار: 

اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي ابركوه شركت داشتند. ابزار استفاده شده بـه  

هـاي   منظور سنجش ابعاد هوش (پرسشنامه محقق ساخت مطابق بـا ارزش 

هاي  بعد متفاوت را مي سنجيد) و سبك 7سوال  35اجتماعي كه -فرهنگي

بعـد متفـاوت را مـورد     6سـوال   30يادگيري (پرسشنامه استاندارد ريد كه 

سنجش قرار مي داد) دو پرسشنامه بود كه اعتبار هـر دو از نـوع محتـوايي    

بوده و براي سنجش انسجام بين گويه ها از آزمون الفاي كرونبـاخ اسـتفاده   

 معين گرديد.81/0و 72/0ترتيب شد كه اين ضريب به 

نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي پيرسـون نشـان داد كـه    ها:  يافته

گانـه هـوش    7بين سبك هاي يادگيري ديداري، گروهي و فردي بـا ابعـاد   

داري وجود ندارد اما بـين بعضـي ابعـاد، ارتباطـاتي      هيچ گونه ارتباط معني

شود. سبك يادگيري بساوشـي   ميوجود دارد كه براي مثال چند مورد ذكر 

) ، بـين سـبك يـادگيري شـنيداري و     =P<،01/0 r -351/0و هوش زباني (

) ، و بـين سـبك يـادگيري جنبشـي و     =P<،05/0r -239/0هـوش زبـاني (  

) . آزمون تي مستقل نشان =P<  ،01 /0r -353/0 هوش ارتباط با ديگران (

 دار معنـي رها تفاوت داد كه بر اساس تفكيك جنسيت در هيچ كدام از متغي

وجود ندارد. نتايج آزمون انواي يك طرفـه نشـان داد كـه در مقايسـه بـين      

تفاوت وجـود نـدارد،    3و  1بين ترم   از نظر هوش، 5و  3، 1دانشجويان ترم 

هـم   5و  3و بين تـرم   )=P 04/0 >05/0( تفاوت وجود دارد 5و  1بين ترم 

و  3و  1ي يادگيري بين ترم ). از نظر سبك هاP=001/0تفاوت وجود دارد (

 .P)=001/0( تفاوت وجود دارد 5و  1تفاوت وجود ندارد، اما بين  5و  3

تواند گامي مؤثر در جهت  يافته هاي اين پژوهش ميگيري:  بحث و نتيجه

بهبود سيستم آموزشي باشند چون هرچه شـناخت از نمونـه بيشـتر باشـد     

تواننـد از كيفيـت    شـده مـي   هاي آموزشي ارائـه  مسلم خواهد بود كه برنامه

باالتري برخوردار گردند. پيشنهاد اين پـژوهش آن اسـت كـه هـر كـدام از      

كنند دانشجويان جديد الورود پرسشنامه هايي نظير موارد مذكور را تكميل 

 تري از آنها داشته باشند. تا اساتيد شناخت علمي

اتـاق   انيدانشجو ،يريادگي يها چندگانه، سبك يها هوشكلمات كليدي: 

 عمل
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 يپزشك انيدانشجو دگاهياز د ييآموزش سرپا تيوضع

 يدر دانشگاه علوم پزشك يو كارورز يمقطع كارآموز

 كرمانشاه

 يصابر خزاع ،يمحمد رسول خزاع ،*رومنيالهام دن

 هكرمانشا يعلوم پزشك دانشگاه

elhamniromand@yahoo.com 

آموزش پزشـكي   هاي بخشطب سرپايي و درمانگاهي اساسي ترين مقدمه: 

بوده و در آينده شغلي پزشكان كـاربرد فـراوان دارد. هـدف مطالعـه حاضـر      

تعيين وضعيت آموزشي طـب سـرپايي و موانـع آن از ديـدگاه دانشـجويان      

وم پزشكي كرمانشـاه  پزشكي در مقطع كارآموزي و كارورزي در دانشگاه عل

 است.
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مقطعـي كليـه دانشـجويان پزشـكي     –در اين مطالعـه توصـيفي  روش كار: 

مشغول به تحصيل در يكي از دوره هاي كـارآموزي يـا كـارورزي از طريـق     

آوري اطالعـات پرسشـنامه محقـق     شدند. ابزار جمعسرشماري وارد مطالعه 

د. روايـي محتـوا   آوري گردي كه در يك بازه زماني سه ماهه جمع بودساخته 

% محاسـبه  81پرسشنامه بصورت آزمون و بازآموزي با ضـريب همبسـتگي   

هاي آمار توصـيفي   و شاخص  SPSS 20ها با نرم افزار داده ).=r% 81گرديد (

 تجزيه و تحليل گرديد.

% توسط 58/60% توسط  اينترن ها و 42/39پرسشنامه،  1588از ها:  يافته

ــت   ــد. كيفي ــل گردي ــدگاه  اســتارژها تكمي ــوزش ســرپايي اســاتيد از دي آم

دار  مختلـف، معنـي   هـاي  بخشدانشجويان خوب ارزيابي شد و اختالف بين 

. همچنين كيفيت آموزش سرپايي اساتيد از ديدگاه اينتـرن  )>05/0P(  بود

 .)>05/0P( ها و استاجر ها متفاوت و معني دار بود

رپايي و آمـوزش سـ   از ديدگاه دانشـجويان پزشـكي،  گيري:  بحث و نتيجه

درمانگاهي در دانشگاه علوم پزشـكي كرمانشـاه از شـريط نسـبتا مناسـبي      

 برخوردار است.

 يپزشك انيدانشجو ،يآموزش درمانگاه ،ييطب سرپاكلمات كليدي: 
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 يپزشك ارانيدست يعوامل مؤثر بر انتخاب رشته تخصص

 شاپور اهواز يجند يدر دانشگاه علوم پزشك

 يفاطمه مظفر ،*ايشكورن نيعبدالحس

 شاپور اهواز يجند يپزشك علومدانشگاه 

shakurnia@yahoo.com 

توانـد ضـمن    شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تخصصـي مـي  مقدمه: 

هـاي ورود بـه دوره دسـتياري،  باعـث رضـايت از تحصـيل و        تقويت انگيزه

اتمام دوره شده و زمينه تعهـد بـه حرفـه پزشـكي را     موفقيت دستياران در 

فراهم نمايد. اين مطالعه با هـدف تعيـين عوامـل مـؤثر بـر انتخـاب رشـته        

تخصصي توسط دستياران پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي جنـدي شـاپور   

 اهواز انجام شده است.

در يك مطالعه توصيفي مقطعي نظرات كليه دستياران شاغل به روش كار: 

نفر مورد بررسـي قـرار    473به تعداد  1391-92در سال تحصيلي  تحصيل

 18آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته مشـتمل بـر    گرفت.  ابزار جمع

درجه اي ليكرت بود  5سوال در باره علل انتخاب رشته تخصصي با مقياس 

كه پايايي و روايي آن در يك مطالعه مقدماتي مورد بررسـي قـرار گرفـت و    

مسـتقل و   tو آزمـون   SPSS 18 ها با اسـتفاده از نـرم افـزار    داده  تاييد شد.

ANOVA .تجزيه و تحليل شد 

پرسشنامه توسط دستياران تكميل و عودت داده شـد   418تعداد ها:  يافته

نفــر زن  201%) و 51نفــر مـرد(  207%). تعـداد  4/88(ميـزان پاسـخ دهــي  

ــني  49( ــانگين س ــا مي ــر   9/34 ±8/4%) ب ــد. از نظ ــال بودن ــتياران س دس

كننده در مطالعه، عوامل مؤثر در انتخاب رشته تخصصي بـه ترتيـب    شركت

، )31/4بـا ميـانگين    (بودند از؛ افزايش توانمندي و ارائه خدمات بهترعبارت 

، 96/3، خدمت به مردم و ارتقاي سـطح بهداشـت بـا    )16/4(عالقه شخصي 

ـ  )59/3با (موقعيت اجتماعي و درآمد خوب  ودن رشـته  و سادگي و راحت ب

.  مقايسه ميانگين نظرات دسـتياران زن و مـرد   )44/2 ميانگين با(تحصيلي 

كـه در زنـان بطـور     "سـادگي و راحتـي  "نشان داد كه بجز در عامـل آخـر   

)، در سـاير  P=01/0،  25/2در مقابـل   61/2داري بيشتر از مردان بود( معني

انگين جـنس مشـاهده نشـد. مقايسـه ميـ      داري بين دو عوامل تفاوت معني

كمـك بـه   "نظرات دستياران رشته هاي مختلف نشان داد كه در دو عامـل  

تفاوت   "افزايش توانمندي و ارائه خدمات بهتر"و  "مردم و ارتقاي بهداشت

داري بين دستياران رشته هاي مختلف وجود ندارد. اما در سـه عامـل    معني

 ).P>05/0ديگر ميانگين نظرات دستياران از نظر آماري معني دار بود(

يافته هاي مطالعه نشان داد كه افـزايش توانمنـدي و   گيري:  بحث و نتيجه

ارائه خدمات پزشكي بهتر مهم ترين عامل در انتخاب رشته تخصصي بوده و 

سادگي و راحتي كم اهميت ترين نقـش را در  انتخـاب رشـته تخصصـي و     

 ادامه تحصيل در دوره دستياران داشته است.

، دسـتياري  اهـواز ي رشـته، دانشـگاه علـوم پزشـك    انتخاب كلمات كليدي: 

 تخصصي
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درس از  يكاربرد قرآن در كالس ها  تيوضع يبررس

در  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو  دگاهيد

 1391-92يليسال تحص

اكبر  يعل ،غالمرضا فعال ،معصومه رمضان زاده ،*رمضان زاده رالنساءيخ

 يمحمد هاشم ديس  ،يلياسماع

 رجنديب يعلوم پزشك دانشگاه

kh.ramazanzade@yahoo.com 

ها، رسالتي جز توسعه فرهنگي به عنوان مهم تـرين ركـن    دانشگاهمقدمه: 

براي داشتن انسان هاي سالم از نظر جسماني و روانـي و  توسعه همه جانبه 

كاربلد و ماهر براي ارتقاء شيوه زندگي ندارنـد، لـذا ايجـاد فرهنـگ تـالوت      

قرآن و كاربرد آموزه هـاي دينـي در سرتاسـر زنـدگي، از وظـايف اساسـي       

باشد،لذا در  اساتيد در برابر دانشجويان به عنوان مهم ترين ركن دانشگاه مي

هش وضعيت موجود كاربرد در كالس هاي درس( شروع كـالس بـا   اين پژو

قرآن، استفاده از آيات قرآن در توضيح مباحث) مورد ارزيـابي قـرار گرفتـه    

 است.

دانشـجوي   200 در بـين تحليلي  -اين مطالعه به شيوه توصيفيروش كار: 

ها، پرسشـنامه محقـق    دانشگاه علوم پزشكي  انجام شد. ابزار گردآوري داده

 براي تجزيه و   بود.ي قرارگرفته بمورد ارزياآن كه روايي و پايايي بود ته ساخ

 استفاده شد.پيرسون  ها از شاخص ضريب همبستگي تحليل داده

در بررسي نتايج تحقيق مالحظه گرديد كـه ميـزان تـالوت آيـات     ها:  يافته

درس، در توضـيح مباحـث درسـي)    سـاتيد در كالس(شـروع   قرآن توسـط ا 

هاي  باشد، در كالس زياد مي 5/13(متوسط) و % 5/18كم) ، (خيلي  7/66%

رشته پزشكي به نسبت ساير رشته ها ازهم كمتـر و در رشـته هوشـبري و    
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شود ولـي در مقايسـه    بهداشت از هم بيشتر آيات قرآن در كالس تالوت مي

بين ميـزان تـالوت قـرآن اسـاتيد در كـالس و رشـته دانشـجويان تفـاوت         

 ) .P< 05/0نبود ( دار معني

نظـر بـه تأكيـدات فـراوان بـراي اسـالمي شـدن        گيـري:   بحث و نتيجـه 

ها، هنوز با توجه به نتـايج بـه نظـر مـي رسـد جـاي خـالي آن در         دانشگاه

 توان باشد كه مي شود و اين درحالي مي هاي درس به وضوح ديده مي كالس

هاي درسي را به عنوان سكوي پرش از محتـواي غربـي بـه محتـواي      كالس

 ي قلمداد كرد.اسالم

دانشـگاه علـوم    ،انيكاربرد قـرآن، كـالس درس، دانشـجو   كلمات كليدي: 

 رجنديب يپزشك
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آموزش  نيجهت مشمول Case Learning  قيآموزش به طر

 يمداوم جامعه پزشك

 ،2زاده يمرتضو دمحمدرضايس ،1شادكام يمحمود نور ،*1ييمهتاب اردو

نظام  نيحس ديس ،1يمرجان چراغ ،1يلياسماع ينعليحس  ،1يروزيف يعل

 1ينيالحس

 زدي يآزاد اسالمدانشگاه  -2زدي يپزشك علومدانشگاه -1

dr.ordooei@yahoo.com 

التحصـيلي   هاي پـس از فـارغ   مداوم به فعاليت ها و آموزش آموزشمقدمه: 

اي طراحي  كه به منظور افزايش دانش و مهارت و يا ارتقاي شايستگي حرفه

مي شوند، اطالق مي گردد. امروز، پس از گذشـت بـيش از سـه دوره پـنج     

رچـه بهتـر و كارآمـدتر    ساله از عمـر آمـوزش مـداوم، ضـرورت برگـزاري ه     

ـ  كنـد. در همـين را   هاي بازآموزي ضروري جلوه مـي  برنامه منظـور  ه سـتا، ب

تر شدن مباحث جهـت تأثيرگـذاري و فهـم مهـارت هـا و مطالـب        ملموس

 Case Learningجديد و موردنياز مشـمولين، توجـه بـه آمـوزش از طريـق      

نحوه آمـوزش   تواند راهگشاي اين مهم باشد. لذا، هدف اين بررسي تغيير مي

 است. Case Learningمشمولين آموزش مداوم از شكل سخنراني به شكل 

به دبيران علمـي مـوردنظر جهـت طراحـي      91در ابتداي سال روش كار: 

فراخوان داده شد. دبيران پـس از طراحـي    Learning Case برنامه به صورت

دفتـر   ها را جهت طـي مراحـل تصـويب، بـه     ، برنامه Caseها براساس  برنامه

برنامه مـورد تاييـد نهـايي جهـت      4آموزش مداوم ارجاع دادند و در نهايت 

اجرا قرار گرفت. همچنين، پرسشنامه اي براساس مقياس ليكرت و با هـدف  

طراحي شد تـا در   Case Learningسنجش ميزان رضايت و اثربخشي روش 

اي هـ ¬پايان اجراي برنامه ميان مشمولين توزيـع گـردد. در نهايـت برنامـه    

  Nonكه بصورت سخنراني (برنامه  4مزبور اجرا و نتايج حاصل با نتايج 

Case Learning.اجرا و به شكل رندوم انتخاب شده بودند، مقايسه شد ( 

% مشـمولين در  6/87نتايج نشان داد كـه ميـزان رضـايت حـدود     ها:  يافته

يـاد و  ها در سطح بسيار ز در اجراي برنامه Case Learningاستفاده از روش 

ولين در اسـتفاده از روش  كه ميـزان رضـايت مشـم    باشد، در حالي زياد مي

Non Case Learning  در سطح بسيار زياد و زياد است كـه  2/77به مقدار %

نشان دهنده افزايش معني دار ميزان رضايت در اين سـطوح در اسـتفاده از   

ين، . همچنـ باشـد  مي Non Case Learningنسبت به  Case Learningروش 

ف معيار ميزان رضايت از نحوه بررسي ها بيانگر اين بود كه ميانگين و انحرا

و  Case Learning ،74/84اجـراي برنامـه بـه ترتيــب در مشـمولين گـروه      

 tاسـت. آزمـون    57/17و  Non Case Learning ،06/76و در گـروه   76/15

نامـه در  ر ميانگين ميزان رضايت از نحوه اجـراي بر دار د وجود تفاوت معني

و ايـن بـدان    را نشـان داد  Non Case Learningو  Case Learningدو گروه 

بطـور   Case Learningمعني است كـه ميـانگين ميـزان رضـايت در گـروه      

 قرار دارد. Non Case Learningدر سطح باالتري نسبت به گروه  داري معني

ت ارائـه  تـوان گفـ   با توجه به نتايج به دست آمده ميگيري:  بحث و نتيجه

برتري قابـل   Case Learningهاي آموزش مداوم به مشمولين بصورت  برنامه

مالحظه اي نسبت به روش سخنراني داشـته و بايـد بـيش از پـيش بـه آن      

ها درخواست شـود   توجه نمود. در همين راستا، بايد از تمامي دبيران برنامه

نمايند تـا بـراي    تهيه و اجرا Case Learningهاي خود را به صورت  تا برنامه

روتـين و   هـاي  روشتـر و خـارج شـدن از     مشمولين زمينه مشاركت فعـال 

يكنواخت قبلي فراهم شـده و بـه تبـع آن تأثيرگـذاري مباحـث بـه جهـت        

ــه پرسشــگري و    ــت روحي ــردد. تقوي ــودن، بيشــتر گ ــت و ملمــوس ب عيني

زمان و هزينه، سهل الوصول بـودن ارزشـيابي و ايجـاد    تحليلگري، مديريت 

 .ل دوطرفه و سازنده ميان مدرس و مشمول از مزاياي اين روش استتعام

 آموزش مداوم ،ي، روش سخنرانCase Learningروش كلمات كليدي: 
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 ينيدر آموزش بال ياصول آندراگوژ يريلزوم بكارگ

 انيدانشجو

 *شادكام يفاطمه نظر

 نيقزو يعلوم پزشكدانشگاه 

f_nazarish@yahoo.com 

آمـوزش بـاليني دانشـجويان گـروه پزشـكي بـه عنـوان مجموعـه         مقدمه: 

هاي علمي و عملي است كه هدف آن ايجاد شرايط الزم براي كسب  آموزش

دانش، نگرش و مهـارت كـارآموزان و كـارورزان بـه منظـور احـراز مهـارت        

 ضروري اين آموزش است. با توجه به اهميـت آمـوزش بـاليني شناسـايي و    

بهبود عوامل تسهيل كننده در يادگيري باليني ضروري است. بزرگساالن در 

اندوزي در مقايسه با خردساالن مهارت  دسترسي به منابع اطالعاتي و دانش

. يكي از بارزترين خصوصيات اجتماعي بزرگسـاالن كـه وجـه     بيشتري دارند

هايي است  مهارت تمايز آنها با خردساالن است، وسعت اطالعات، تجربيات و

هـاي   هـا و برنامـه   بـدون شـركت دركـالس    طـول زنـدگي و   كه معموالً در

اند. هدف از نگـارش ايـن مقالـه شناسـاندن      آموزشي رسمي به دست آورده

 نقاط قوت آندراگوژي در آموزش باليني دانشجويان است.

اين مطالعه به روش كتابخانـه اي انجـام شـد. بـه منظوريـافتن      روش كار: 

بع مرتبط با لزوم به كارگيري اصـول آنـدراگوژي در آمـوزش    مطالعات و منا

بــاليني دانشــجويان، از پايگــاه هــاي اطالعــاتي موجــود در كتابخانــه ملــي 
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 ، Elsevier ،Nursing consult ،Proquest ،ScoPusديجيتال پزشـكي ايـران(  

Google Scholar     و پايگاه هاي اطالعـاتي فارسـي از جملـهIran doc ،Iran 

Medex ،Magiran ،SID  تا  2005استفاده گرديد. جستجوي مقاالت از سال

ــا  1380و مقــاالت فارســي از ســال  2013 ــا اســتفاده از كليــد   1392ت ب

 انجام شد. ي مرتبطها واژه

از آن جايي كـه دانشـجويان گـروه پزشـكي، بزرگسـال محسـوب       ها:  يافته

ويكرد آندراگوژي شوند بنابراين در آموزش آنها بايد از اصول برگرفته از ر مي

ــومي    ــادگيري، خودمفه ــه ي ــاز ب ــد از: ني ــن اصــول عبارتن ــت. اي ــره گرف به

دهي  يادگيرندگان، نقش تجارب يادگيرندگان، آمادگي براي يادگيري، جهت

براي يادگيري و انگيزه يادگيري. بـا توجـه بـه اصـول يـادگيري و مـوازين       

روه پزشـكي  آموزش دانشجويان گـ  در ،آموزش بزرگساالن، به نظر مي رسد

نقايص زيادي وجود دارد بنابراين الزم است كه اصـول آنـدراگوژي هـم بـه     

اساتيد و هم به دانشجويان گروه پزشكي آموزش داده شود تا آنها با آگـاهي  

ايـن تجربـه    بيشتر، زمينه يادگيري تجربي و ارتقاي خود را فـراهم سـازند.   

وزش خردسـاالن)  شود، دانشجويان از آموزش پـداگوژي(آم  آموزي سبب مي

يك قدم فراتر رفته و يادگيري خود محـور و مـادام العمـر داشـته باشـند و      

بتوانند در موقعيت هاي جديد و شرايط خاص كشـور از لحـاظ ايـدئولوژي،    

شناسـايي نمـوده و    جغرافيـايي  نيازهـاي آموزشـي را    و فرهنگي، اجتماعي

شـود، تـالش    يبراي پاسخ به سواالتي كه در اين زمينه برايشـان مطـرح مـ   

كرده و از منابع و امكاناتي كه در اختيار دارند، استفاده مطلوب نمايند و در 

 نهايت دانش آموخته اي تربيت شود كه پاسخگو به نيازهاي جامعه باشد.

در اين پژوهش پس از شرح آموزش باليني و اصـول  گيري:  بحث و نتيجه

ش بـاليني از طريـق بـه    آندراگوژي، به بررسي راهكارهايي براي بهبود آموز

 كار گيري اصول آندراگوژِي پرداخته شده است.

آمــوزش بزرگســاالن،  ،ي، آمــوزش پزشــك يآنــدراگوژكلمــات كليــدي: 

 يريادگي يها يتئور
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ترم،  انيقبل از پا يواحد كيآزمون دروس  يبرگزار

 در جهت كاهش اضطراب امتحان ياقدام پژوه كي

 ،مقدم انياشعر مهيفه ،يمحب امكيس ،اين يمحسن مهد  ،*يباقر نهيسك

 راموز نبيز ،طهران ياحمر يهد

 قم يعلوم پزشكدانشگاه 

Bagheris47@yahoo.com 

فيت آموزش در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور يكـي از  ارتقاء كيمقدمه: 

يكـي از   فاكتورهاي مؤثر براي دستيابي به محورهاي بنيادي توسـعه اسـت.  

هاي اساسي تحقق اهداف آموزش، فرآيند انجام ارزشيابي و نيز شـيوه   جنبه

هـاي   باشد.بدين منظور اسـتفاده از نظـرات و ديـدگاه    برگزاري آزمون ها مي

اي انجام اقدامات مناسب جهت كاهش اضطراب امتحان و نيز دانشجويان بر

لـذا مطالعـه حاضـر بـا      ارزشيابي مؤثر اسـت.  هاي روشارتقاء هر چه بيشتر 

رويكرد اقدام پژوهي در جهت كاهش اضطراب امتحان دانشجويان بهداشـت  

 انجام گرفت. 1391-92دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 

باتوجـه بـه تعـدد ارائـه      اقدام پژوهـي بـود.  مطالعه حاضر از نوع روش كار: 

ها و فاصله اندك تقويم امتحانات ايـن اقـدام    دروس تك واحدي در دانشكده

براي اولين بار در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشـكي قـم بـه منظـور     

ها بـه   داده كاهش اضطراب امتحانات در دو نيم سال تحصيلي برگزار گرديد.

داري كمتـر از   آنـاليز واريـانس در سـطح معنـي    كمك آزمون تي مستقل و 

ارزيابي گرديد. انتظار مي رود كه برنامه ريزان آموزشي مديريت كافي  05/0

را بر روي برنامه آموزشي و انتظارات جامعه (والدين دانشجويان) جهت كـم  

نمودن ميزان اضـطراب و اسـترس دانشـجويان در امتحانـات پايـان تـرم را       

 داشته باشند.

درصـد دانشـجويان بـا برگـزاري      58/7نتايج تحقيق نشان داد كه ها:  يافته

 28/9آزمون دروس يك واحـدي در انتهـاي هفتـه هشـتم كـامالً موافـق ،       

درصـد كـامالً   2/2درصـد مخـالف و   5/9 درصد بي نظر و4/3درصد موافق ، 

مخالف بودند. ميانگين وانحراف معيار نمره رضايمتندي بر حسـب وضـعيت   

بطوريكه بيشـترين   حصيلي و نوع رشته تحصيلي متفاوت بود.مقطع ت تأهل،

ميزان رضايت در متاهلين، كارشناسي پيوسته و رشـته تحصـيلي بهداشـت    

 .عمومي بود

آموزشي به طور مرتـب نيازمنـد تغييـرات     هاي روشگيري:  بحث و نتيجه

كاربردي مي باشند. در اين ميان كيفيت و اثـر بخشـي آمـوزش از اهميـت     

يي برخوردار اسـت. در جامعـه كنـوني و زنـدگي هـاي ماشـيني       بسيار باال

كنيم ميزان اسـترس زيـاد شـده اسـت ، بايـد تـا هـر جـا كـه           مشاهده مي

طبـق نظـر دانشـجويان     .توانيم به فكر بهداشت رواني دانشجويان باشيم مي

تغيير شيوه برگزاري آزمون دروس تك واحدي موفقيـت دانشـجويان را در   

توانـد ناشـي از فرصـت زمـاني      كه اين امر مـي  ي دهدامر تدريس افزايش م

مناسب براي مطالعه و نيـز كـاهش اضـطراب امتحانـات پايـان تـرم باشـد.        

پيشنهاد مي گردد در مطالعات بعدي اين اقـدام پژوهـي بـا سـاير اقـدامات      

كاهش اضطراب امتحان در دانشـجويان ماننـد ارزشـيابي تكـويني مقايسـه      

 گردد.

 ، اضطراب امتحانيقبل از ترم، اقدام پژوهآزمون كلمات كليدي: 
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دانشكده پزشكي جهرم در  يها خود ارزيابي اينترن

 هاي پزشكان عمومي زمينه حداقل توانمندي

 نژاد يفاطمه مصل ،*مناقب لياسماع ديس

 جهرمدانشگاه 

esmanagheb@yahoo.com 

هدف آموزش پزشكي تربيت افراد جوان و تجهيز آنهـا بـا دانـش و    ه: مقدم

مهارت مورد نياز و ضروري به منظور پاسخ گـويي بـه نيازهـاي سـالمتي و     

بهداشتي جامعه است. بر همين اساس دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـك     
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عمومي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اقـدام بـه تـدوين حـداقل     

التحصـيالن پزشـكي نمـوده اسـت. ايـن       د انتظار از فارغتوانمندي هاي مور

مطالعه به منظور خود ارزيابي اينترن هاي دانشگاه علوم پزشـكي جهـرم از   

هـاي مـورد انتظـار از     ميزان توانمندي آنهـا در زمينـه حـداقل توانمنـدي    

 التحصيالن پزشكي انجام شد. فارغ

در  1389ر سـال  مقطعي است كه د-اين مطالعه از نوع توصيفيروش كار: 

دانشگاه علوم پزشكي جهرم انجـام گرفـت. جامعـه پـژوهش اينتـرن هـا، و       

نفـر اينتـرن بـود. معيـار ورود      20گيري به روش سرشـماري شـامل    نمونه

داخلـي، جراحـي، زنـان و اطفـال بـود. ابـزار        هاي بخشگذراندن كارورزي 

ء حيطـه شـامل: ارتقـا    8آوري اطالعات پرسشنامه محقـق سـاخته در    جمع

هاي بـاليني و ارتبـاطي، اقـدامات عملـي، نگـرش و اخـالق        سالمت، مهارت

پزشكي و مسؤليت هاي قانوني، فن آوري اطالعات، علـوم پايـه، پـژوهش و    

-9/1در چهار سطح ضـعيف( مي شد كه گويه  83و شامل بود ارتقاء فردي 

) سطح بندي شدند. روايي 4-5) و عالي(3-9/3)، خوب(2-9/2)، متوسط(1

مه با نظر سه نفر از كارشناسان تاييد گرديـد و پايـايي آن بـه روش    پرسشنا

درصد تاييـد شـد. پرسشـنامه هـا توسـط       85آزمون مجدد با ظريب پايايي 

آوري  كارشناس همكار به اينترن ها تحويل داده شد و يك هفته بعـد جمـع  

گرديد و در سـطح آمـار توصـيفي      SPSS 5/14ها وارد نرم افزار شده و داده

 ه و تحليل شد.تجزي

ميانگين و انحراف معيـار نمـرات خـود ارزشـيابي اينتـرن هـا در       ها:  يافته

، 35/2±48/0هاي هشت گانه به ترتيـب در حيطـه اقـدامات عملـي      حيطه

، حيطـه ارتقـاء سـالمت و    60/2± 5/0هاي ارتباطي و باليني  حيطه مهارت

، 45/2±51/0، حيطــه نگــرش و اخــالق پزشــكي  55/2±51/0پيشــگيري 

  ، حيطـه علــوم پايـه و اجتمــاعي  85/1± 81/0يطـه فـن آوري اطالعــات   ح

 بود. 8/1±69/0، حيطه ارتقاء فردي7/1±8/0، حيطه پژوهش 71/0±10/2

بر اساس نتايج اين مطالعه توانمنـدي اينتـرن هـا در    گيري:  بحث و نتيجه

هـاي ارتبـاطي و بـاليني،     هاي حيطه اقدامات عملـي، حيطـه مهـارت    حيطه

سالمت و پيشگيري، حيطه نگرش و اخالق پزشـكي و حيطـه    حيطه ارتقاء

هـاي   علوم پايه و اجتماعي در سطح متوسط ارزيابي مي گردد. اما در حيطه

پــژوهش، فــن آوري اطالعــات و ارتقــاء فــردي در ســطح ضــعيف ارزيــابي 

هـاي آموزشـي در تمـام     گردد عالوه بر تقويت برنامه گردند. پيشنهاد مي مي

هـاي آموزشـي    سه حيطه مذكور تقويت و توسـعه برنامـه   ها، بويژه در حيطه

 مؤثر مد نظر قرار گيرد.

پزشـكان توانمنـد، آمـوزش پاسـخگو، برنامـه آموزشـي،       كلمات كليـدي:  

 نترنيخودارزشيابي، ا

803 - 3A 

هاي آموزشي از نظر انطباق  برنامه تيتعيين سطح مطلوب

 همدان يجامعه در دانشكده دندانپزشك يازهايآنها با ن

 زهرا خاموردي ،محسن دالبند ،*سيده آزاده صفوي

 علوم پزشكي همداندانشگاه 

safaviazadeh@yahoo.com 

هـاي آموزشـي گـامي مـؤثر و راهبـردي اساسـي در        ارزيابي برنامهمقدمه: 

لي محسوب مي گردد. استراتژي افزايش پاسخگويي به جامعه در آموزش عا

پاسخ به جامعه  براي هـر برنامـه آموزشـي بـا تـأثير بـر اجـزاء كوريكولـوم         

(اهداف، محتواي آموزشي، متد آموزشي و امتحانـات) عمليـاتي ميشـود. در    

هـاي   همين راستا، دانشكده دندانپزشكي به  ارزيابي سطح مطلوبيت برنامـه 

ي آموزشي آنها با  نيازهاي جامعه در آموزشي از نظر انطباق اهداف و محتوا

پرداخـت. هـدف از    91و  1389يازده گروه آموزشي خود  طي سـال هـاي   

انجام اين پژوهش نيازسنجي، ارزيابي، طراحي و انجام مداخالت مـورد نيـاز   

هاي آموزشي و افـزايش ميـزان انطبـاق     به منظور ارتقاي سطح كيفي برنامه

 .جامعه بوده است اهداف و محتواي آنها با نيازهاي

نها يك نيازسـنجي  آو نشانگر هاي » كمال«سري  به كمك يك روش كار:

انجام شد. هر نشانگر داراي  89به منظور آگاهي از وضعيت موجود در سال 

مطلوب، مطلـوب و هـر سـطح بـه ترتيـب       سه سطح كيفي نامطلوب، نسبتاَ

 66/1تـا   1 بود. امتياز عددي مالك هـا بـا طيـف    3،2،1داراي امتياز كمي 

(مطلـوب) مطابقـت    3تـا   33/2(نسبتا مطلوب)،  32/2تا  67/1(نامطلوب)، 

آوري گرديـد و نتـايج آن    اطالعـات جمـع   نيز مجدداَ 91داده شد. در سال 

 89هاي آموزشي بـا سـال    جهت ارزيابي فرايند بهبود سطح مطلوبيت برنامه

 مقايسه شد.

و  89موزشـي در سـال هـاي    هاي آ مقايسه سطح مطلوبيت برنامهها:  يافته

كـه   يانگر اثربخشي نسبي مداخالت صورت گرفته بوده است. به طوريب 91

، گـروه هـاي يـازده گانـه آموزشـي      89در ارزيابي سطح مطلوبيت در سال 

سـطح   91را كسب نمودند در حاليكه در سـال   92/1تا  58/1امتيازي بين 

فزايش امتيـازي بـين   مطلوبيت اين حوزه  در تمامي گروه هاي آموزشي با ا

 در وضعيت بهتري قرار داشت. 75/2تا  81/1

هـاي   سـازنده از برنامـه   كه ارزيابي مسـتمر و  از آنجاگيري:  بحث و نتيجه

هاي پاسخ  آموزشي بخشي از  يك فرايند آموزشي پويا در راستاي استراتژي

ها بايـد بـه طـور مسـتمر بـا آن درگيـر        شود لذا دانشگاه به جامعه تلقي مي

هاي آموزشـي   اشند. در دانشكده دندانپزشكي بهبود سطح مطلوبيت برنامهب

بيانگر اين مطلب اسـت كـه ايـن دانشـكده  توانسـته اسـت بـا         91در سال 

شناسايي  نقاط ضعف و رفع كاستي هاي موجود گام مؤثري در ايـن راسـتا   

هـاي آموزشــي در   بـر دارد. همچنـين بـا توجـه بــه ماهيـت پويـاي برنامـه       

توانـد بـه    مـي مستمر در ايـن حـوزه   ارزيابي  ي به نيازهاي جامعه،گوي پاسخ

هـاي مـديريتي در سـطح گـروه، دانشـكده و       گيـري  عنوان پشتيبان تصميم

 دانشگاه عمل نمايد.

هاي آموزشي، نيازهاي جامعه، دانشكده دندانپزشكي  برنامهكلمات كليدي: 

 همدان
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979 - 3A 

 امروز جامعه ازين يكيآموزش الكترون

 1يزهرا زارع فضل اله ،2يصادق حهيمل ،1يميدكتر بهلول رح ،*1يلهه گوزلا

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان -2 هياروم يپزشك علومدانشگاه  -1

elahe.gozali@gmail.com 

عات تمام ابعاد زندگي بشـري را متحـول و   پديد آمدن فناوري اطالمقدمه: 

كمـي   هاي نـه چنـدان دور از نظـر كيفـي و     روند انجام امور كلي با گذشته

تغييركرده است. با گسترده شدن فناوري اطالعات و نفوذ وسايل ارتبـاط از  

آموزش نيز دچار تحول شـدند.   هاي روشراه دور به عمق جامعه، ابزار ها و 

هم فناوري اطالعات در بعد آموزش، پديده يـادگيري  يكي از مظاهر بسيار م

آموزش در جهتي است كـه   هاي روشباشد. تحول ابزار ها و  الكترونيكي مي

هر فرد در هر زمان و هر مكان بتواند با امكانات خودش و در بازه زماني كه 

خودش مشخص مي كند مشغول يادگيري شود. در اين ميان توجه به ايـن  

ت است كه نيـاز جامعـه نسـبت بـه آمـوزش الكترونيكـي       مسئله حائز اهمي

 چيست و آموزش الكترونيكي به چه نحوي بايد عمل كند.

اين مطالعه از نوع كتابخانه اي و بر اساس مرور مقـاالت منتشـر   روش كار: 

) در زمينـه  2013الـي   2005هاي اطالعاتي (مابين سالهاي  شده در پايگاه

هـاي   ري به آموزش الكترونيكي با كليد واژهانتظارات و نياز امروز جامعه بش

 باشد. مرتبط مي

يافته ها: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد كه فنـاوري اطالعـات   ها:  يافته

سيعي براي بهبود كيفيت در امر آموزش فراهم مي كنـد و   ظرفيت بالقوه و

آموزش الكترونيكي باعث افزايش سطح آگاهي، توسعه دانش، تبديل شـدن  

ت به دانش، افزايش مشاركت و تعامل گروهي خواهد شد. همچنـين  اطالعا

افزايش كيفيت يادگيري، سهولت دسترسي به حجـم بـااليي از اطالعـات و    

هاي موجود در جهان، دسترسـي سـريع و بـه موقـع بـه اطالعـات از        دانش

باشد كه وجـود مزايـاي مـذكور تـا حـدودي       مزاياي آموزش الكترونيكي مي

 كند. معه را در امر آموزش برطرف مينيازهاي امروز جا

بـرآورده شـدن انتظـارات كـاربر توسـط سيسـتم،       گيـري:   بحث و نتيجه

سودمندي درك شده سيستم توسط كاربر و رضايت كاربر، سه عامـل مهـم   

باشـد. بنـابراين آنچـه كـه مسـلم       در ادامه استفاده سيستم توسط كاربر مي

توانـد مـالك آمـوزش     مـي است تنها دارا بودن محتـواي خـوب و كارامـد ن   

الكترونيكي موفق و روي دادن يادگيري باشد بلكه بايد در اجـراي آمـوزش   

الكترونيك به عنوان يك روش آموزشي مـادام العمـر بـراي عالقمنـدان در     

جامعه نيازسنجي الزم صورت گيرد تا دسترسي به اهـداف آموزشـي ميسـر    

 گردد.

 اطالعات ي، فناورجامعه ازين ،يكيآموزش الكترونكلمات كليدي: 

1078 - 3A 

 يآموزش بهداشت كارورزان پزشك يبرنامه عمل يابيارز

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك ياجتماع

 *يجاريب تايب

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

 bita.bijari@yahoo.com 

هـاي   آموزش بهداشت اولين و مهمتـرين جـزء از اجـزاي مراقبـت    مقدمه: 

باشد. يكي از نقش هاي پزشك خانواده آموزش و ارتقـاي   تي اوليه ميبهداش

باشد. دوره كارورزي پزشكي اجتماعي فرصتي است كه دانشـجو   سالمت مي

با مشاركت در اعمال مديريت مركز بهداشتي درمـاني جهـت ايفـاي نقـش     

شـود از ايـن رو مشـاركت عملـي در برنامـه آمـوزش        آينده خود آماده مـي 

اند تمريني مفيد براي ايفاي بهتر نقش آينده خود بـه عنـوان   تو بهداشت مي

 پزشك خانواده باشد.

كارورزان پزشكي اجتماعي در مدت يـك ماهـه دوره كـارورزي    روش كار: 

ضمن آموزش تئوري  برنامـه آمـوزش بهداشـت پـس از عزيمـت بـه فيلـد        

آموزشي و نيازسنجي آموزشي ،برنامه آموزشي را متناسـب بـا نيـاز منطقـه     

هـاي   راحي كرده و بـا اعـالم قبلـي جهـت مـراجعين بـه مراكـز و پايگـاه        ط

كارورزان جهت برنامه آموزشي خـود طـرح درس    بهداشتي اجرا مي كردند.

آموزشي تهيه كرده و بخشي از نمره ارزيـابي پايـان دوره بخـش كـارورزي     

پزشكي اجتماعي بـه آمـوزش عملـي برنامـه آمـوزش بهداشـت اختصـاص        

 يافت. مي

 2جلسه آموزشي توسط كارورزان پزشكي اجتماعي در مـدت   50ا: ه يافته

ترين روش نيازسنجي آموزشي تلفيقي از تجزيه  سال برگزار شده بود. شايع

و تحليل آمار موجود در مركز و گفتگو بـا مـراجعين و پرسـنل مراكـز بـود.      

بيشترين موضوعات آموزش داده شده شامل مراقبتهاي بـارداري و زايمـان،   

هـاي شـايع و    خانواده، پيشگيري از بيماريهاي غيرواگيـر و سـرطان  تنظيم 

نفـر در هـر    5/12±5/4آنمي فقر آهن بود. ميانگين تعداد شركت كنندگان 

نفر). شايع تـرين روش آموزشـي مـورد     26و حداكثر  4جلسه بود (حداقل 

در تمـام جلسـات آموزشـي روش     استفاده سخنراني و پرسش و پاسخ بـود. 

 و بعد پرسش و پاسخ شفاهي اعالم شده بود.ارزيابي قبل 

در ايـن برنامـه دانشـجويان ضـمن آشـنا شـدن بـا        گيري:  بحث و نتيجه

اجراي برنامه آموزش بهداشت را تمرين مي كردند  نيازسنجي آموزشي عمالَ

و ضمن اجراي برنامه آموزش بهداشت و آگاهي از سـطح معلومـات و سـواد    

آموزشـي خـود را در حيطـه افـزايش     سالمت مردم منطقه، نتيجـه برنامـه   

 آگاهي مراجعين شاهد بودند.

 ياجتماع يكارورز، پزشك آموزش بهداشت،كلمات كليدي: 

 

1283 - 3A 

 ازيمورد ن يآموزش يتهايبر اولو ديتاك زانيم يبررس

 در استان بوشهر يپزشكان عموم

 ،يزهرا اكبر ،محمدرضا روانبد ،يعضد زيپرو ،*يديكامران جمش دكتر

 زاده يمهناز نجف ،زاده يشهناز نجف ،ييرزايكامران م

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك

snajafizadeh@hotmail.com 
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ها و تكامل  به روز نگه داشتن مهارت هدف آموزش مداوم پزشكي،مقدمه: 

اي پزشكان است تا بتوانند نيازهاي بيماران و سيسـتم سـالمت را بـه     حرفه

در كشور ما نيز  خوبي برآورده سازند و موجب بهبود سيستم سالمت گردند.

پس از گذشت چندين سال  اين راهكار مهم از سال ها قبل آغاز شده است.

اكنون تالش بر آن است كه ميزان رضايت و اثربخشـي   اجراي اين برنامه،از 

 افزايش يابد و بنـابراين، "ارتقاي كيفيت مستمر"ها طي يك روند  اين برنامه

كننـده بـراي افـزايش     بررسي نيازها و اولويت هاي آموزشي پزشكان شركت

مداوم باشد.در حال حاضر برنامه آموزش  كارايي و اثر بخشي آن ضروري مي

دوره هـاي آموزشـي كوتـاه     كنفـرانس،  كارگاه، كنگره ها، سمينارها، شامل:

اي و خودآمـوزي بـه صـورت نوشـتاري ( كتـب و نشـريات) يـا         مدت حرفه

شنيداري(نوار، نرم افزار، فيلم آموزشي) يا  فعاليت هاي علمـي و   –ديداري 

اني كـه  بيمارسـت  هاي بخشعملي در مراكز علمي و پژوهشي، درمانگاه ها و 

اســت كــه مــا در ايــن پــژوهش بــه دنبــال ارزش علمــي و آموزشــي دارد، 

هـاي   آوري نظرات پزشكان عمومي درباره اولويت هاي آمـوزش برنامـه   جمع

 اجراي آن هستيم. هاي روشآموزش مداوم از نظر محتوا و بازده انواع 

تحليلـي جامعـه مـورد مطالعـه كـل      -در اين مطالعـه توصـيفي  روش كار: 

آوري اطالعـات تعـداد    مومي استان بوشهرهسـتند پـس از جمـع   پزشكان ع

انتخاب شـدند كـه   نمونه گيري تصادفي طبقه اي نفر به روش  100حداقل 

پس از معرفي هاي الزم و هماهنگي با واحد هاي محل فعاليت آنهـا ضـمن   

توضـيح در خصـوص اهـداف انجـام مطالعـه،       مراجعه حضـوري بـه آنهـا و   

 .گرفت ختيار ايشان قرارپرسشنامه طراحي شده در ا

بررسي ميزان تأكيد بر اولويتهـاي آموزشـي مـورد نيـاز پزشـكان      ها:  يافته

 عمومي در استان بوشهر

در شـهر   93-1386در  ايـن تحقيـق كـه در سـال     گيري:  بحث و نتيجه

هاي آموزش مداوم  كننده در برنامه پزشك عمومي شركت 88بوشهر بر روي 

هاي آمـوزش مـداوم    ور بهتر نمودن برنامهانجام شد مشخص شد كه به منظ

مـواردي از جملـه دقـت در انتخـاب نـوع مبحـث،تنظيم        بايستي عوامـل و 

مناسب زمان هاي اختصـاص داده شـده بـراي هـر مبحث،اولويـت در ارئـه       

هـا   مطالب درباره بيماري هاي بومي و فصلي،اسـتفاده از نتـايج نيازسـنجي   

ت كنندگان از رئوس مطالـب و  براي انتخاب مباحث،مطلع كردن قبلي شرك

 منابع مورد استفاده مد نظر قرار گيرد.

 ي،پزشـكان عمـوم   ،اورژانـس  ،هاي مارياصول مراقبت از بكلمات كليدي: 

 ياخالق پزشك
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نظرات شركت كنندگان در برنامه آموزش  يبررس

 پاسخگو

 يمنصوره مومن هرو ،يمحسن ارباب ،اليدان ميمر ،*يكاشان يصبور ميمر

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

m553_s@yahoo.com 

هاي آمـوزش پزشـكي بـه     امروزه، ضرورت بازنگري جدي در برنامهمقدمه: 

اي در  سمت پاسخگويي در مقابل نيازهاي اجتماع، به شكل بسيار گسـترده 

سر دنيا مورد توجه قرار گرفته است. با توجه بـه ضـرورت طـرح ايـن      تا سر

ريـزي بـراي راه انـدازي آمـوزش پاسـخگو       موضوع درآموزش پزشكي برنامه

اين مطالعه به بررسي نظرات شركت كنندگان دراولين دوره  صورت گرفت و

 پردازد. آموزش پاسخگو مي

مركـز توسـعه آمـوزش    در  1392اين مطالعه توصيفي در سـال  روش كار: 

با تشكيل جلسه بـا   دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام گرفت.علوم پزشكي 

پرستاري سالمندي بـراي   مامايي و زنان و مديران گروه هاي عفوني، اطفال،

الزام آنها براي اجراي اين برنامه تالش شد.با همكاري  تبيين اهداف برنامه و

هداشتي در سـطح شـهر بـه عنـوان مركـز      معاونت بهداشتي يكي از مراكز ب

آموزش پاسخگو تعيين شد و تقويم زماني برنامه به گونه اي طراحي شد كه 

اعضـا   اين گروه ها در مركز حضور يابند. هر هفته در يك روز خاص يكي از

سـنجي از   دفاتر ثبت و برگه هاي نظـر  كننده شامل كارورزان بودند. شركت

ديــد و در پايــان هــر جلســه از كــارورزان بيمــاران و دانشــجويان تهيــه گر

اطالعـات وارد نـرم افـزار    در نهايت  كننده نظر سنجي صورت گرفت. شركت

SPSS    شده  و مورد آناليز قرار گرفت و نتايج به صورت آمار توصـيفي ارائـه

 گرديد.

بيشترين جلسات آموزشي توسط گروه اطفـال و سـپس عفـوني و    ها:  يافته

 %) و7/19پسـر(  12سنجي تكميل شده مربـوط بـه   برگه نظر  61زنان بود. 

و نفـر بـود    2جلسـه   ميانگين مراجعه بيمار در هـر  .%) بود3/80دختر( 49

ميزان رضايت شركت كنندگان در برنامه در مـورد ارائـه اهـداف برنامـه در     

تأثير بيمـاران   ،%72 ارجاع بيماران از طريق پزشك مركز ،%75ابتداي دوره 

%، 81%، تأثير حضـور پزشـك مراكـز آموزشـي    79 در كسب تجربه ومهارت

 %، نحوه برخورد كاركنـان 76 %، رضايت از امكانات83تسلط علمي مدرسين

%، مناسـب  76 %، تأثير دوره در تغييـر نگـرش  81 %، رضايت از مديريت79

%، تـأثير حضـور   78 %، تأثير دوره در ارتبـاط شـما بـا مـردم    76 بودن زمان

 % بود.76ه%، رضايت كلي از دور83 اساتيد

هـاي   پاسخگويي در مقابل نيازهاي اجتماع از اولويتگيري:  بحث و نتيجه

هـاي   ريـزي  و بهتر است در برنامـه اساسي در بازنگري آموزش پزشكي است 

 آتي بيشتر به اين مقوله توجه شود.

 نظرات پاسخگو، آموزش،كلمات كليدي: 
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در جهت  يبه عنوان گام يآموزش يداروخانه ها شيافزا

 به انتظارات جامعه ييپاسخگو

 وطن خواه ايرؤ،*رضا پروانه

 مشهد يدانشگاه علوم پزشك

Parvanehr1@mums.ac.ir 

دانشگاه ها از جمله مهمترين نهاد هايي هستند كه جوامـع جهـت   مقدمه: 

ويي و كيفيـت در آنهـا   رشد و توسعه به آنها نياز دارنـد، شـفافيت، پاسـخگ   
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الزامي است. پاسخگويي كلمه پيچيده اي است كه در بسياري از حوزه ها با 

شود. آموزش مناسب دانشجويان  معاني متعدد و تفاسير متفاوت استفاده مي

يكي از عوامل مهم در ارايه خدمات ارزنده اين قشر از جامعه بـه بيمـاران و   

كه داروسازان نقـش كليـدي در    يشود. از آنجاي همنوعان خود محسوب مي

تهيه اطالعات دقيق به منظور مديريت مراقبت بيمار دارند اين پـژوهش بـا   

داروخانه هـاي آموزشـي بـه عنـوان گـامي در جهـت       بررسي هدف افزايش 

 پاسخگويي به نياز هاي جامعه انجام شد.

با توجه به نيازسنجي انجام شده و انجام طرح هاي پـژوهش در  روش كار: 

ــو ــه و آشــنايي  آم ــاي واقعــي جامع ــه نيازه زش در راســتاي پاســخگويي ب

دانشجويان به اين نياز ها و با عنايت به رويكرد خوب دانشـكده داروسـازي   

ــا حضــور اســاتيد،   6قســمتي از آمــوزش  واحــدي كــارآموزي در عرصــه ب

ها و دانشجويان در اين دو داروخانـه آموزشـي تـازه تأسـيس ارائـه       رزيدنت

 گردد. مي

ـ آموزش مناسب داروسازان يكي از عوامـل مهـم در ارا  ها:  يافته ه خـدمات  ئ

شـود.   ارزنده اين قشر از جامعه به بيماران و همنوعـان خـود محسـوب مـي    

عالوه بر اين شناخت حرفه داروسازي و معرفي توانايي هاي آنان به جامعـه  

ن تواند منجر به ايجاد ارتباط صحيح علمي بين آنها و بيماران، بـه عنـوا   مي

ها شده و باعث ارتقاي سالمت جامعـه و   مراجعه كنندگان اصلي به داروخانه

هـاي مركـز    آگاهي مردم گردد، نتايجي كه منجر به ارتقاي كيفيـت برنامـه  

مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در اجراي آمـوزش جامعـه نگـر، رضـايت     

فيد دانشجويان از داروخانه هاي آموزشي و نيز رضايت مردم به نظر گامي م

 ها باشد.  در راستاي ارتقاء برنامه

در نهايت انجام اين پـژوهش منجـر بـه تشـويق بـه      گيري:  بحث و نتيجه

طراحي و اجراي فرآيندهاي آموزشي بلند مدت، ارتقاء سطح علمي و عملي 

دانشجويان و آگاهي مردم از وجود داروخانه هـاي در دسـترس در راسـتاي    

 شد. پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه

 جامعه يها ازين ان،يآموزش پاسخگو، دانشجوكلمات كليدي: 
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توانمندي تدريس: انتظار و نياز اعضاي هيئت علمي 

 ينده كشورآ

 *فاطمه كشميري

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

fkeshmiri1385@gmail.com 

درسـين و اعضـاي   تربيت دانشجويان دكتراي تخصصي به عنوان ممقدمه: 

ريزي مدون مبتني  ينده ي دانشگاه هاي كشور نيازمند برنامهآهيئت علمي 

لذا پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـي     بر نيازسنجي هاي سيستماتيك است.

 نيازهاي آموزشي دانشجويان دكتراي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي تهران  

 انجام شد.

است كه به صـورت   كاربردي تحليلي و_پژوهش حاضر توصيفيروش كار: 

انجام شد. جمعيت مورد مطالعه دانشجويان دكتـراي   1392مقطعي در سال

گيري بـه   تخصصي  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. نمونه

گردآوري اطالعات بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     صورت سرشماري  انجام شد.

هـا و   رتگويـه مهـا   16استاندارد كه شامل دو بخـش مشخصـات فـردي و    

نيازهاي آموزشي مرتبط با فنون تدريس با مورد بررسي قرار گرفت. تجزيـه  

افـزار   نـرم  و بـا  تحليلـي  –هاي توصيفي  ها با استفاده از آزمون و تحليل داده

SPSS 16 .انجام شد 

اي مختلـف  هـ  نتايج نشان داد دانشجويان دكتراي تخصصي رشتهها:  يافته

هـاي مـورد    در كليـه حيطـه   5از  98/3دانشكده پزشكي با كسب ميانگين 

چگونگي ارائه مطالـب درسـي   "بررسي، به آموزش و كسب تجربه نياز دارند.

 "ايجـاد انگيـزه در فراگيـران    هـاي  روش") 4/4("بر اساس ساختار منطقـي 

كليـات تفكـر    آشنايي با منابع اطالع رسـاني دانشـگاهي،   "گويه 4) و 3/4(

با كسب  "و كليات مفاهيم تدريس انتقادي، نحوه تهيه و نگارش طرح درس

همچنـين   ) در رتبه سوم نياز آموزشي قرار گرفـت. 2/4ميانگين مشابه در (

موضـوع مـورد بررسـي،     16دركليـه   65/2دانشجويان با كسـب ميـانگين    

مهارت خود را در سطح آشنايي بدون تسلط اجرايي ارزيابي كردند. كمترين 

وضوعات مـرتبط بـا ارزشـيابي    مهارتهاي دانشجويان دكتراي تخصصي در م

 فراگيران بوده است.

توجه به نيازهاي دانشـجويان دكتـراي تخصصـي،     باگيري:  بحث و نتيجه

لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي مجموعه فنون تدريس و ارزشيابي مبتنـي  

بر نياز آنان با تأكيد بر رويكرد مبتني بر توانمندي يكـي از الزامـات تربيـت    

 وزشي است.مدرس در سيستم آم

 يتوانمند آموزش، س،يمهارت تدر ،يازسنجينكلمات كليدي: 
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بر  Basic Life SuPPort يموزشآكارگاه  ريتاث يبررس

يي در مورد كارگاه هاي دانش آموزان پنجم ابتداديدگاه 

 مشابه

 وفامهر ههيوج ،*ايمحمد دادگسترن

 اصفهان يعلوم پزشكنشگاه دا

dadgostar@med.mui.ac.ir 

با توجه به اينكه آموزش ابتدايي تنها مقطعـي اسـت كـه در اكثـر     مقدمه: 

كشورها و از جمله ايران، درصد زيادي از جمعيت بـه آن دسترسـي دارنـد،    

در مــدارس  )BLS:Basic Life SuPPortهــاي ( مــوزش مهــارتآبنــابراين 

به فراگيري اين مهارت ها توسط جمعيـت زيـادي از    تواند منجر ابتدايي مي

جامعه گردد. تحقيقات نشان داده است كـه كودكـان در سـال هـاي پايـان      

توانند  نها ميآهستند. حتي  BLSدبستان كانديدهاي مناسبي براي آموزش 

ماساژ قلبي را به خوبي يك فرد بالغ انجـام دهنـد. ايـن پـژوهش بـا هـدف       

بر كودكان پنجم دبسـتان طراحـي و    BLSهاي  تبررسي تأثير اموزش مهار

 اجرا گرديده است.

اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربـي اسـت كـه جامعـه مـورد      روش كار: 

بررسي را دانش آموز پسر كالس پنجم دبستان تشـكيل مـي دادنـد. روش    
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ــاهي    ــه آگ ــود ك ــه اي ب ــك گروهــي و دو مرحل ــژوهش طرحــي ي انجــام پ

داد.  اجراي برنامه اموزشي مورد بررسي قرار ميآموزان را قبل و بعد از  دانش

برنامه آموزشي به صورت يك كارگاه دو ساعته اجرا گرديد. ابـزار گـردآوري   

متناسـب بـا    هاييسـناريو مشخص بـودن  ها پرسشنامه اي باز پاسخ با   داده

شرايط اورژانسي كه يك كودك ممكن است در آن قرار گيـرد، بـود. جهـت    

كلي استفاده شد و فهرستي از مفـاهيم كليـدي و    تصحيح پاسخ ها از روش

اطالعاتي كه بايد در پاسخ ها باشد، تهيه و نحـوه تخصـيص امتيـاز تعريـف     

شد. همچنين پس از كارگاه نظرات انها دربـاره شـركت در ايـن كارگـاه بـا      

استفاده از پرسشنامه بررسي گرديـد. بـراي بررسـي اعتبـار علمـي از روش      

رسي پايايي از تصحيح توسط دو مصحح و همبستگي روايي محتوا و براي بر

 يزوجـ  Tو آزمـون   SPSS 19بين نمرات استفاده شد. نتايج بـا اسـتفاده از   

 محاسبه شد.

نمرات دانش اموزان پايه پنجم دبستان پس از شـركت در كارگـاه   ها:  يافته

BLS 05/0( داري داشت افزايش معنيP<مچنـين نتـايج نشـان داد كـه     ) ه

. در دارنـد  موزشـي را آعالقه الزم براي شركت در چنين دوره  موزانآدانش 

آموزان تمايل داشتند كه در كارگاه تكميلي ديگري  دانش اغلبپايان كارگاه 

 شركت نمايند.

 BLSبا توجه به نتايج اين مطالعه، اگر براي آمـوزش  گيري:  بحث و نتيجه

مقاطع بعـدي ايـن    توان در ريزي گردد، مي هاي دوران ابتدايي برنامه از سال

ها را تكميل نمود و اين امر در نهايت  به كاهش تلفـات حـوادث در    آموزش

 جامعه كمك خواهد نمود.

 ، دانش آموز ابتداييBLSآموزش كلمات كليدي: 
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 يدانشگاه علوم پزشك يعلم اتياعضاء ه يآگاه زانيم

آن  سهيپاسخگو و مقا يمشهد در مورد آموزش پزشك

 مختلف يها دهدر دانشك

 1يرضا افشار ،2يرضا لباف قاسم ،*1زاهد مقدم يحسنعل

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه-2مشهد يپزشك علومدانشگاه -1

zahedmha1@mums.ac.ir 

باشد و براي  آموزش پزشكي مي بايست پاسخگوي نيازهاي جامعهمقدمه: 

ها از چهـار ارزش برابري(عـدالت)، كيفيـت، ارتبـاط      برخورداري همه انسان

(وابستگي) و بازدهي (مقرون به صرفه بودن) در خدمات بهداشتي و درماني 

ـ        ي را ايفـاء  يسـزا ه گام بردارد. اعضـاء هيـات علمـي در ايـن راسـتا نقـش ب

كـه در آينـده جـزء     عهـده دارنـد  ه نمايند، زيرا آموزش دانشجوياني را ب مي

باشـند.كه تـاكنون در دانشـگاه     دهندگان خدمت به نيازهاي جامعه مي ارائه

. اين مطالعـه  علوم پزشكي مشهد در اين مورد تحقيقي صورت نگرفته است

هيـات علمـي دانشـگاه علـوم      يهدف تعيين ميزان آگاهي و نگرش اعضابا 

 شد. پزشكي مشهد در زمينه آموزش پزشكي پاسخگو

هـاي   توصـيفي اسـت كـه در دانشـكده     -يـك تحقيـق مقطعـي   ر: روش كا

پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، پيراپزشكي و بهداشـت و طـب   

سنتي مكمل دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد. ابتدا پرسشنامه محقق 

ساخته با نظرات كارشناسان در اين زمينه مـورد بررسـي قـرار گرفـت و بـا      

ر روايي آن مورد تاييـد قـرار گرفـت و بـراي بررسـي      انجام اصالحات مختص

نفر از اعضاء هيات  15پايايي محتوايي و شكلي پرسشنامه، اين ابزار در بين 

-Test- Reعلمي گروه ها و رشته هاي مختلف توزيع گرديد و نهايتاً از روش

test كـه   استفاده شـد هاي جفت شده  ميزان همبستگي موجود بين سئوال

آوري  . پـس از جمـع  داشـت پايايي بسيار مناسب پرسشنامه حاكي از وجود 

آمـار توصـيفي جـداول و     هـاي  روشهاي به دست آمده بـا اسـتفاده از    داده

هـاي آمـار اسـتنباطي در     نمودارهاي مناسب استخراج و با استفاده از مـدل 

 تحليل شد. تجزيه و 05/0داري  سطح معني

سن، جنسـيت،   .يل نمودندنفر پرسشنامه را تكم 133در مجموع ها:  يافته

التحصـيلي بـا نتـايج بـه دسـت آمـده اخـتالف         سابقه تدريس و سال فـارغ 

داري نداشت، همچنين نظرات همكاران علوم بـاليني بـا علـوم پايـه و      معني

داري  استادان، دانشياران، استادياران و مربيان نسبت به هـم تفـاوت معنـي   

واحد آموزش پاسخگو در  آگاهي نسبت به وجود مانند ينداشت. موارد خاص

و  عدم وجود آن در معاونـت بهداشـتي دانشـگاه،    معاونت آموزشي دانشگاه،

معاونت درمان دانشگاه وجود مسئول مشخص براي اين واحـد در دانشـگاه،   

ميزان مراجعه به واحد آموزش پاسخگوي دانشگاه، مشـخص بـودن جايگـاه    

% آموزش پزشكي 50آموزش پزشكي پاسخگودر علوم پزشكي، و لزوم انجام 

هاي مختلـف   به صورت سرپايي بين اعضاء هيات علمي دانشگاه در دانشكده

داري وجود داشت. اعضاء هيات علمـي دانشـگاه آگـاهي كمـي      تفاوت معني

نسبت به آموزش پزشكي پاسخگو داشته كه به نسبت دانشـكده داروسـازي   

شـگاه   در مجموع آگاهي كمتري  نسبت بـه سـاير اعضـاء هيـات علمـي دان     

 دارند.

بنظر مي رسد با توجه به جديد بودن بحـث آمـوزش   گيري:  بحث و نتيجه

پزشكي پاسخگو در علوم پزشكي سطح آگاهي اعضاء هيات علمـي دانشـگاه   

علوم پزشكي مشهد  نسبت به اين موضوع پائين است كـه مـي بايسـت بـا     

ايـن   تدوين جايگاه مؤثر مختلف ضمن  اطالع رساني و هاي روشاستفاده از 

آموزش در رفع نيازهاي جامعـه، مفـاهيم و تـأثيرات مسـتخرج از آمـوزش      

 پزشكي پاسخگو در سطح دانشگاه علوم پزشكي مشهد تقويت گردد.

 ، اعضاء هيات علميآموزش پزشكي پاسخگوكلمات كليدي: 

 

1426 - 3A 

از نظام آموزش علوم  نفعيذ يها انتظارات گروه يبررس

 ليدر استان اردب يپزشك

 ديتوح ،3يفاطمه صفر ،2يداداش ميمر ،1عسگر آرمون ،*1يداداش اليل

 4يداداش

مدرسه -3 هياروم يانشگاه علوم پزشكد-2 لياردب يعلوم پزشك دانشگاه-1

 اهللا هيبق يشگاه علوم پزشكدان -4يليفرزانگان محقق اردب

F_safari1377@yahoo.com 
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

هاي علوم پزشـكي تربيـت نيـروي انسـاني      رسالت  اصلي دانشگاهمقدمه: 

باشـد.   انتظارات جامعه مي سالمت و برآوردن نيازها وي ماهر در جهت ارتقا

اين امر محقق نخواهد شد مگر اينكه سيستم نظام آموزش علوم پزشـكي از  

آن شديم كه  در اين پژوهش ما بر .نظامند برخوردار باشد ساختار درست و

 .يميهاي ذينفع از نظام آموزش علوم پزشكي استخراج نما انتظارات گروه

اين بررسي از نوع كيفي به شيوه تحليل محتـوا انجـام شـد كـه     روش كار: 

كننده در مدت سه ماه به روش نمونه گيـري مبتنـي بـر     شركت10طي آن 

ها به كمك مصـاحبه گـرد آوري گرديـد.     سي شدند دادهبرر هدف انتخاب و

با استخراج مباحث محوري وكليد واژه هـاي   سپس بصورت تحليل كيفي و

 مناسب تحليل گرديد.

اين بررسي عبارت از تغيير نحوه  محورهاي اصلي به دست آمده ازها:  يافته

پذيرش دانشجوي پزشكي، تغيير كور هاي آموزشي براسـاس نيـاز جامعـه،    

هـا، آمـادگي    اعتبار بخشي و رتبه بنـدي دانشـگاه   جديد ارزيابي، هاي وشر

جديد تـدريس   هاي روش اعضاي هيات علمي با (محتواهاي جديد آموزشي،

حمايت بودجه براي تحقيقات آموزش پزشكي، ارزيابي اثربخشـي   وارزيابي)،

تامين بودجه الزم آمـوزش   تغيير سيستم آموزش پزشكي براساس خروجي،

محـيط يـادگيري كـه در طـول مـدت       پزشكي از جانب دولت، ايجـاد علوم 

هـارت  م دانـش و  رفتار، ارزش، آموزش علوم پزشكي منجر به توسعه نگرش،

نحـوه عملكـرد    افـزايش همـاهنگي ميـان مجـوز رسـمي و      و مناسب شود.

 .باشد دهندگان خدمات سالمت مي ارائه

نظـام آمـوزش    توجه به محورهاي به دسـت آمـده   باگيري:  بحث و نتيجه

تغييـرات الزم در جهـت بـرآوردن انتظـارات      به بررسي و علوم پزشكي نياز

 .باشد هاي ذينفع از آموزش علوم پزشكي مي گروه

 ي، آموزش علوم پزشكنفعيذ يانتظارات، گروههاكلمات كليدي: 

 

1466 - 3A 

فناوري بررسي ديدگاه دانشجويان كارشناسي رشته 

در  ISO ي و اجراي دورهطراحنسبت به اطالعات سالمت 

 در عرصه   برنامه كارآموزي

 مسعود عرب فرد ،مهرداد فرزندي پور ،يفاطمه رنگرز جد ،* مبارك زهره

 علوم پزشكي كاشاندانشگاه 

mobarak_zo@kaums.ac.ir 

رود كـه   از مفاهيم اساسي كنترل كيفيت بشـمار مـي   ISOمفاهيم : مقدمه

هـاي   طي چند دهه گذشته مورد توجه بسياري قرار گرفته و اساس ارزيـابي 

كه يكي از وظايف شغلي دانشـجوياني   ييمراكز درماني شده است. از آن جا

كــه در رشــته فــن آوري اطالعــات مشــغول تحصــيل هســتند، شــركت در 

باشد، اين دوره در برنامه كارآموزي در عرصه  ي كيفيت ميفرآيندهاي ارزياب

دانشجويان كارشناسي فناوري اطالعات سـالمت طراحـي شـد. هـدف ايـن      

مطالعه طراحي، اجـرا و ارزيـابي ايـن دوره در برنامـه كـارآموزي در عرصـه       

 دانشجويان كارشناسي فناوري اطالعات سالمت بود.

فصـل وزارت   يـين شـده در سـر   با توجه به اهـداف آموزشـي تع  روش كار: 

در برنامه كارآموزي  ISOدوره  ،بهداشت و نظرات كارشناسي خبرگان رشته

ــابي  تــرم آخــر( هشــتم) دانشــجويان برنامــه ريــزي گرديــد. همچنــين ارزي

دانشجويان بر اساس پـروژه پايـاني صـورت پـذيرفت. ارزيـابي دوره از ديـد       

شـامل ارزيـابي ميـزان     دانشجويان با استفاده از پرسشـنامه اي دو قسـمتي  

 ها صورت پذيرفت. هاي ارائه شده و لزوم آموزش آموزش

اين دوره يك روز از هفته همزمـان بـا كـارآموزي دانشـجويان در     ها:  يافته

 ISOمعاونت درمان برگزار گرديد، دانشجويان همزمان با آشنائي با مفـاهيم  

حاضر شـده و  در فيلد حاكميت باليني و اعتباربخشي حوزه معاونت درمان 

مطالب آموخته شده را به شكل عملي پياده نمودند. نتـايج حاصـل از نظـر    

هاي ارائـه شـده را    درصد از فراگيران ميزان آموزش 5/87سنجي نشان داد 

 ها را تاييد نمودند. درصد لزوم آموزش 6/91خوب ارزيابي نموده و 

هـاي علـوم   التحصـيالن رشـته    با توجه به اينكه فارغگيري:  بحث و نتيجه

پزشكي بايستي در محل هاي كاري آينده خود مفاهيم كيفيت را بداننـد و  

هايي از اين دست ضـروري   از آنها استفاده نمايند، آشنا نمودن آنها با برنامه

 است.

 ياعتبار بخش ،ينيبال تي، حاكمISOكارآموزي، فناوري، كلمات كليدي: 

 

1471 - 3A 

فناوري اطالعات بررسي ديدگاه دانشجويان كارشناسي 

طراحي و اجراي دوره آشنايي با نرم سالمت در مورد 

در برنامه كارآموزي در سيستم اطالعات جغرافيايي  افزار

 عرصه 

، مسعود عرب فرد ، مهرداد فرزندي پور ،يفاطمه رنگرز جد ،*مبارك زهره

 ليال شكري زاده

 علوم پزشكي كاشاندانشگاه 

mobarak_zo@kaums.ac.ir 

آوري اطالعـات در تمـام    اهميت اسـتفاده از ابزارهـاي جديـد فـن    مقدمه: 

ها خصوصاً در حوزه سالمت به خوبي مشخص شده اسـت، همچنـين    حوزه

افزارهـاي   ن آوري اطالعات سالمت با نـرم رشته فرود دانشجويان  انتظار مي

شـوند، آشـنايي داشـته باشـند.      مختلفي كه در حوزه سالمت اسـتفاده مـي  

ــرم ــايي (   ن ــات جغرافي ــتم اطالع ــزار سيس ــاربردترين  GISاف ــي از پرك ) يك

كـه بـا توجـه بـه اهميـت آشـنايي        باشـد  افزارهاي حـوزه سـالمت مـي    نرم

فزارهـاي ايـن حـوزه، دوره    دانشجويان فناوري اطالعـات سـالمت بـا نـرم ا    

آشنايي با اين نرم افزار براي اولين بـار در كـارآموزي در عرصـه، طراحـي و     

 اجراء شد.

وري اطالعـات سـالمت بـا    آبا توجه به ارتباط نزديك رشته فن روش كار: 

براي  GISواحد آمار حوزه معاونت بهداشتي و استفاده اين واحد از نرم افزار 

اري و پراكندگي بيماري ها و در جهت برآورده مشخص كردن نقشه هاي آم

هـاي دانشـگاهي، پـس از اخـذ نظـرات       نمودن نياز هاي جامعـه از آمـوزش  

كارشناسان، كالس هاي تئوري براي آمـوزش ايـن نـرم افـزار قبـل از ورود      
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دانشجويان به فيلد آمار معاونت بهداشتي و انجام كار عملـي در كـارآموزي   

رديد. اين دوره با پرسشنامه اي محقق ساخته روا و ريزي گ ترم پاياني برنامه

ها با آمار توصيفي (درصد و فراواني) بيـان   پايا مورد ارزيابي قرار گرفت. داده

 گرديد.

جلسه برگزار گرديد و نتـايج   8اين دوره يك روز از هفته به مدت ها:  يافته

ــان داد    ــنجي نش ــر س ــل از نظ ــزان   57/78حاص ــران مي ــد از فراگي درص

درصد از ايشان لزوم  23/69هاي ارائه شده را خوب ارزيابي نموده و  شآموز

 ها را تاييد نمودند. آموزش

اين دوره آموزشـي بـراي فراگيـران    به نظر مي رسد  گيري: بحث و نتيجه

بود كه موجب بيـان رضـايت از برگـزاري دوره    مفيدي حاوي مطالب علمي 

در عرصـه دانشـجويان    در برنامـه كـارآموزي   GISگرديد. گنجانيـدن فيلـد   

 شود. وري اطالعات توصيه ميافن

 ي، فنـاور يائيـ كارآموزي، فناوري، سيستم اطالعات جغرافكلمات كليدي: 

 اطالعات سالمت

 

1472 - 3A 

نظرات دانشجويان كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 

دانشگاه علوم پزشكي كاشان درباره كارگاه آشنايي با 

 ويانحوزه سالمت ويژه اين دانشج

، مبارك زهره ،يمروج رضايعل ،مهرداد فرزندي پور ،*يفاطمه رنگرز جد

 عرب فرد مسعود

 كاشان يدانشگاه علوم پزشك

rangrazejeddi_f@kaums.ac.ir 

اوري اطالعات به عنوان راهي براي رسـيدن بـه بهبـود كيفيـت،     فنمقدمه: 

محسوب ميشود. با توجه به اينكه يكي از جايگاه هـاي شـغلي دانشـجويان    

باشـد،   فناوري اطالعات سالمت مراكز بهداشتي درماني و حوزه سالمت مـي 

حوزه معاونت و مراكز بهداشتي درماني براي  ،شيعالوه بر تعريف فيلد آموز

شجويان كارگاه آشنايي با حوزه سالمت در شروع برنامـه كـارآموزي   اين دان

 در عرصه ايشان طراحي و اجراء گرديد.

فصـل وزارت   با توجه به اهـداف آموزشـي تعيـين شـده در سـر     روش كار: 

بهداشت و نظرات كارشناسي صاحبنظران در اين رشته، فيلد كـارآموزي در  

ريزي گرديد كارگـاه   برنامه حوزه بهداشت در ترم هشتم تحصيل دانشجويان

هـاي   آموزشي در ابتداي فيلد در دو روز با مباحث آشنايي با نظـام مراقبـت  

هـاي   هاي آن، آشنايي با نظـام مراقبـت   هاي غيرواگير، برنامه و فرم بيماري

برنامه پزشك  ،نظام شبكهبهداشت اوليه هاي آن،  هاي واگير و برنامه بيماري

هاي آن، آمار حياتي و  هاي بهداشت خانواده و فرم خانواده، آشنايي با برنامه

هاي آمـوزش   بهداشت، آشنايي با برنامههاي هاي حياتي مهم خانه  شاخص

هاي آماري برگزار گرديد. كارگاه از نظر دانشـجويان ارزيـابي    سالمت و فرم

 روز 4ها با آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفـت و در     شد و داده

ي مستقر و بـا  يويان در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستابعدي دانشج

 .وظايف اين مراكز آشنا شدند

درصـد دانشـجويان اهـداف     25/81نتايج حاكي از آن اسـت كـه   ها:  يافته

درصد مطالب كارگاه را حاوي مطالب جديد ذكر  5/62كارگاه را متناسب و 

هاي شغلي خود  فعاليتدرصد فراگيران آن را در ارتباط با  75/42 و نمودند

 در آينده ذكر نمودند.

بـا توجـه بـه اينكـه فـراهم نمـودن امكـان حضـور         گيري:  بحث و نتيجه

هـاي   دانشجويان در فيلدهاي مرتبط با وظايف آتي دانشجويان توسط گـروه 

فيلـدهاي كـارآموزي در حـوزه    بـه  آموزشي ضروري اسـت، توجيـه بيشـتر    

 گردد. سالمت توصيه مي

 ارآموزي، فناوري، اطالعات، حوزه سالمتككلمات كليدي: 

 

1522 - 3A 

نظرات مسئوولين فناوري اطالعات دانشگاه علوم 

 فناوريكارآموزي در واحدهاي پزشكي كاشان در مورد 

 اطالعات

عرب  مسعود ،مهرداد فرزندي پور پور يمهرداد فرزند ،*يفاطمه رنگرز جد

 مبارك زهره ،فرد

 كاشان يدانشگاه علوم پزشك

 rangrazejeddi_f@kaums.ac.ir 

وري اطالعات سالمت عبارت است از تربيت افـراد  ارسالت رشته فنمقدمه: 

اي كه بتوانند تصدي و مديريت بخش فناوري اطالعـات سـالمت    كارآزموده

هــا (ســازماندهي، طبقــه بنــدي و  آوري و پــردازش داده مشــتمل بــر جمــع

هـاي   محاسبات آماري)، ذخيره سازي و بازيابي اطالعـات، تحليـل شـاخص   

هـاي   بهداشتي را انجام داده و در كارشناسي، طراحي و پياده سازي سيستم

رود  اطالعــات بيمارســتاني مشــاركت نماينــد. نظــر بــه اينكــه انتظــار مــي 

 ،لتحصيلي بتوانند انتظارات جامعه را برطرف نمايندا دانشجويان پس از فارغ

ي با حوزه هاي فنĤوري اطالعات برنامه كارآموزي در عرصـه  يلذا برنامه آشنا

دانشجويان كارشناسي فنـاوري اطالعـات سـالمت در واحـدهاي فـن آوري      

 اطالعات طراحي و اجراء گرديد.

ا در طـي يـك   نظرات مسئولين واحدهپس از اجراي اين كارگاه روش كار: 

آوري و نظرات دانشجويان بوسيله  جلسه گروهي و چند جلسه انفرادي جمع

هـا بـا آمـار توصـيفي      دادهسپس اي محقق ساخته سنجيده شد.  پرسشنامه

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

فنـاوري  مركـز از مراكـز    3 بـراي فنـاوري اطالعـات   كـارآموزي   هـا:  يافته

رســتان، معاونــت بهداشــت و يكــي از دانشــگاه شــامل يــك بيما اطالعــات

ريـزي   ها در برنامه كارآموزي ترم پاياني( هشتم) دانشجويان برنامـه  دانشكده

گرديد. دانشجويان در اين فيلدها در قالب گروه هاي دو يا سه نفره به مدت 

وري افن هاي بخشدرصد مسئولين  80سه هفته براي هرگروه حضوريافتند. 

ري براي اين حـوزه را ضـروري دانسـتند. نتـايج     اطالعات تبيين اهداف رفتا

هاي ارائه  فراگيران ميزان آموزش بود كه ارزيابي از دانشجويان حاكي از آن 

درصـد ضـعيف    71/15 درصد متوسط و 47/40 درصد خوب، 28/44شده 
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درصد از دانشجويان نيز آموزش در اين فيلد را الزم  3/64اند.  ارزيابي نموده

 ذكر نموده اند.

نتايج به دست آمـده حـاكي از ضـرورت اسـتفاده از     گيري:  ث و نتيجهبح

وري اوري اطالعات در برنامه كارآموزي در عرصه دانشجويان فنافيلدهاي فن

 گردد. سالمت دارد. تدوين اهداف رفتاري براي اين حوزه تأكيد مي

 يكارآموزي در عرصه، فناوري، اطالعات، دانشـجو، فنـاور  كلمات كليدي: 

 سالمت اطالعات

 

1547 - 3A 

از پزشكان عضو  مارانيب يتمنديرضا زانيم يبررس

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك درمانگاه هاي يعلم تايه

 زيچنگ ،طالب پور نيام ،يريندا كب ،*يميحاج ابراه نهيسك ،ييمصطفا يعل

 گانهيفاطمه  ،ينيعابد يكبر ،يياسكو يسواد وشيدار پور يقل

 زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

alimostafaie@yahoo.com 

شـده بـه    مندي بيماران از پزشكان و خـدمات ارائـه   رضايت ميزانمقدمه: 

عنوان شاخص ارزيـابي كيفيـت خـدمات ارائـه شـده مـورد اسـتفاده قـرار         

گيرد. مطالعات مختلف در دنيا نتـايج متفـاوتي از ميـزان كـارا بـودن و       مي

. مطالعـه  داشـتند رسيدگي به بيماران بين پزشكان تمام وقت و پـاره وقـت   

علمـي  ت احاضر به منظور بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از پزشكان هي

دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام گرفته هاي  درمانگاهتمام وقت و پاره وقت 

 است.

اين پژوهش به روش توصيفي انجام گرفته است. ابزار گـردآوري  روش كار: 

ها پرسشنامه استاندارد ارزيابي رضايتمندي بيماران است كه به فارسي  داده

الرئيس،  شد. كلينيك شيخترجمه و روايي آن در يك مطالعه پايلوت بررسي 

هاي بيمارستان امام رضـا و نيكوكـاري تبريـز بـه عنـوان نمونـه        و كلينيك

نفـر از بيمـاران    200انتخاب شدند و پرسشـنامه رضـايت سـنجي توسـط     

هـاي پرسشـنامه وارد    هـا تكميـل شـد. داده    مراجعه كننده به اين كلينيك

ارش نتـايج مـورد   آمار توصـيفي بـراي گـز   سپس از شد.  SPSS 16 افزار نرم

 استفاده قرار گرفت.

يافته هاي اين پـژوهش نشـان داد از نظـر بيمـاران هـيچ تفـاوت       ها:  يافته

). >05/0P( ردي بين پزشكان تمام وقـت و پـاره وقـت وجـود نـدا     دار يمعن

از مراجعين به پزشكان عضو هيئت علمي علت مراجعه خـود   %80همچنين

ت را هزينه كمتر بيان نمودند. بـا  % عل20را وجود پزشكان حاذق و كمتر از 

ساعت بوده  3وجودي كه متوسط زمان انتظار اين بيماران به طور ميانگين 

 مراجعه به پزشك خود را به ديگران نيز توصيه مي نمودند.

ميزان رضـايت بيمـاران مراجعـه كننـده بـه مطـب       گيري:  بحث و نتيجه

ر سـطح نسـبتاً   پزشكان عضو هيئت علمي دانشگاه علـوم پزشـكي تبريـز د   

مناسبي قرار دارد، اما با اين وجود مدت زمان انتظار بيماران بـراي دريافـت   

خدمات باال بوده و ارائـه راهكارهـايي جهـت كـاهش آن ضـروري بـه نظـر        

 رسد. مي

 يعلم ئتيپزشكان عضو ه ماران،يب يتمنديرضاكلمات كليدي: 

 

1607 - 3A 

: يوزمناسب دوره كارآم يابيو ارزش سيتدر يها روش

رشته بهداشت  انيدانشجو دگاهياز د يفيمطالعه ك كي

 طيمح

ابوالفضل  ،يرموسويم دجماليس ،ياكرم قدرت ،*فر يعقوبي  يمحمد عل

 يثان يرحمان

 سبزوار يعلوم پزشك دانشگاه

moalyafa@gmail.com 

هـاي   به آموزش در مسايل مرتبط با سالمت با توجه به عرصـه  يازنمقدمه: 

ها متمايز نموده است. بـا توجـه بـه     گسترده آن، آنرا نسبت به ساير آموزش

آمـوزش   هـاي  روشاينكه شناخت مشكالت كارآموزي بـه بهبـود و توسـعه    

دانشجويان در عرصه هاي كارآموزي كمك نمـوده و گـامي بلنـد در جهـت     

موزش مبتنـي بـر   آدر راستاي برنامه  باشد و اي مي اي حر فهه ايجاد ويژگي

مطلوب تـدريس   هاي روشجامعه و پاسخگو مطالعه حاضر با هدف شناخت 

و ارزشيابي كارآموزي در عرصه از ديدگاه دانشجويان رشته بهداشت محيط 

 طراحي گرديد.

از دانشجويان سوال شـده   انجام شد.توصيفي به صورت پژوهش روش كار: 

ي را براي تدريس دروس كارآموزي مناسب مي دانند و هاي روشچه  اوالَ كه

دانند و  ارزشيابي را براي دوره كارآموزي مناسب مي هاي روشچه  چرا دوماَ

جامعه آماري دانشجويان رشـته بهداشـت محـيط تـرم هشـتم       به چه دليل

از دانشـجويان پـس از اتمـام دوره     بودنـد، دانشگاه علـوم پزشـكي سـبزوار    

ارآموزي خواسته شده تا به طور داوطلبانه در پژوهش شركت كـرده و بـه   ك

هاي آنـان   آوري نظرات دانشجويان، پاسخ سواالت پاسخ دهند. پس از جمع

 آيتم بندي و تحليل شدند.

تدريس بيشترين موردي كه دانشـجويان   هاي روشدر مورد سوال ها:  يافته

 فعاليـت  مستقيم دانشـجو در به آن اشاره نمودند در گير شدن  % 22/22 با

%، آمـوزش اوليـه   81/14هاي كارآموزي بود. پس از آن افزايش بازديدها بـا  

تجربـه، تنـوع در    %، استفاده از مربيان مسلط و با1/11در هنگام كارآموزي 

بازديدها، توالي در فرايند كارآموزي  و انجام كارورزي بدون حضـور اسـاتيد   

يجـاد انگيـزه توسـط اسـاتيد و اسـتفاده از      ا بـود.  % 40/7هركدام به ميزان 

هاي مفيد وكاربردي از ديگر موارد مـورد اشـاره دانشـجويان بـود. در      جزوه

بـه   نهـايي پاسخگويان برگزاري آزمـون   %6/39ارزشيابي نيز هاي روشمورد 

صورت عملي در انتهاي دوره كارآموزي را به عنوان بهترين روش ارزشـيابي  

 ذكر كرده اند.

در مجموع اين پژوهش نشـان داد كـه انجـام عملـي     گيري:  جهبحث و نتي

هــاي درســي توســط دانشــجويان بهتــرين روش آمــوزش در دوره  فعاليــت

كارآموزي است. اين مسئله مستلزم فراهم ساختن امكانات و شرايط الزم به 

هاي رشته بهداشت محـيط در ادارات   منظور ارتباط، آشنايي و انجام فعاليت

آينده دانشجويان اين رشته با آن سر وكار خواهند داشـت،  و مراكزي كه در 
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است. توالي و حضور منظم دانشجو در مراكز بهداشتي درمـاني نيـز سـبب    

آشنايي كامل با فرايندهاي اداري و ارتباط مستقيم با مخاطبان اصـلي ايـن   

 رشته يعني جامعه خواهد شد.

 يبايارزش س،يتدر ،يكارآموز ط،يبهداشت محكلمات كليدي: 

 

1784 - 3A 

 ها ها وچالش فرصت ي:علوم پزشك يها دانشگاه

 *يميامراله ابراه

 اصفهان

a_ev11@yahoo.com 

عصـر عـدم    دهه هاي  آينده دنيـاي تحـوالت و تغييـرات مـداوم و    مقدمه: 

رويكـرد   نـاگزير  كه بر دانشگاهها تأثير عميقي داشـته و  ها خواهد بود تداوم

در صورت انفعال به چالش خواهد كشيد. لـذا ضـرورت دارد    ا جابجا وآنها ر

تداوم حيات خود با تغييراتي كه سازمان را تهديد مي نماينـد   براي حفظ و

تطبيق يابددر غير اينصورت قادر نخواهد بـود خـود را مطـابق اهـدافي كـه      

سياست هاي كالن سالمت بعنوان يكي از محورهاي توسعه پايـدار ايجـاب   

كند متحول سازد. هدف اين پژوهش جمع بنـدي كلـي از چشـم انـداز      مي

 باشد. ها بشكل نظامند مي دانشگاه

حاضر با اسـتفاده از مقـاالت متعـدد، كتـب      اي كتابخانهمطالعه روش كار: 

انجام شـده  هاي اطالعاتي  مرتبط و جستجوي هدفمند كتابخانه اي و بانك

 است.

 برخي عرصه ها بجـاي بـاز تعريـف،   پژوهشگران عرصه سالمت در ها:  يافته

طـب   ملزم به مهندسي معكوس وظـايف بـر مبنـاي نيازهـا هسـتند. مـثالَ      

لذا  نه وسعت اطالعات علمي و اورژانس در پاسخ به تقاضا ها شكل گرفت و

هاي هدف را تبيين تا انتظارات در مجاري صحيح  گروه بر ماست كه وظايف

وهش انتظاراتي كه از دانشـگاه  پژ پيگيري شود در محور آموزش و هدايت و

ي هـاي  بخشرود متناسب با وضعيت و امكانات موجود در آن نيست و  ها مي

 از اين مجموعه در فصول پيشگفت بـا خمـودگي و فرسـودگي روبروسـت و    

  .ا تحقيقات استهشايد مهجورترين بخش 

و حق اساسـي مـردم و عرصـه تحـوالت      سالمت نيازگيري:  بحث و نتيجه

گـردد بـر راهكارهـاي ذيـل تمركـز شـود.        مي شد. لذا پيشنهادبا مي سريع

 "سـازمان يادگيرنـده   "تبـديل دانشـگاهها بـه     ،ابكي و يادگيري سازمانيچ

ايجـاد مراكـز    ،ايگزيني نيـاز سـالم بودن به تقـاضاي سالمت طلبي مردمج

تقـدم آمـوزش سـرپايي وايجـاد دوره      ،ايجاد رشته هاي طب پيشگيري،درد

 ،بهبودكيفيت خدمات اورژانسها وتقويت طب اورژانـس  ،انهاي طب سالمند

 ،نقش زنان در توسعه پايـدار  ارتقا سالمت و ،اسالمي توجه به طب سنتي و

برطـرف كـردن نارسـايي سـاختار     ، هـا  هـاي فرهنگـي نسـل    توجه به تفاوت

مشاركت مـردم در   تشكيل هيئت بازنگري ساختار سالمت كشور و،سازماني

اصالح الگوي نـاهمگن سـالمت    ،ل شوراهاي سالمتتصميم سازيها و تشكي

ايجـاد نظـام اطالعـات    ، بكارگيري ابزار ارزيابي فن آوري سالمت ،اي منطقه

 هاي قانوني پايدار با قدرت تأثيرگذاري بـر  طراحي مكانيزم ،مديريت سالمت

تـر بـه    توجه جدي، مديريت بهينه منابع ،توسعه پزشك خانواده، ها سياست

هـاي   يجاد رشتها ،آموزشي تخصصي راهنماهايتهيه  ،شكيمنزلت جامعه پز

توانمنـد سـازي    ،تعـادل جنسـيتي در پـذيرش دانشـجو     ،فرآوري اطالعات

بـاز  ، ايمني بيمار ارزش گذاري حقوق و ،پزشكان در مقوله آموزش به بيمار

توجـه بـه مـديريت و اقتصـاد      و تعريف جايگاه پرستاري در نظـام سـالمت  

 سالمت

 راهكار، آموزش، ندهيآ، ها دانشگاه، ها الشچكلمات كليدي: 

 

440 - 3A 

دانش پرستاران در مورد بررسي وضعيت  تيوضع

هاي منتخب وابسته به  سالمت بيماران در بيمارستان

 سازمان تأمين اجتماعي شهر تهران

 پژمان خواه دايش ،*پژمان خواه وايش

 رانشهريا ياه علوم پزشكدانشگ

shivaPejmankhah@yahoo.com 

ترين گام در فرآيند پرسـتاري اسـت. انجمـن     اولين و مهم ،بررسيمقدمه: 

هاي انسان  پرستاري آمريكا بيان مي كند پرستاري تشخيص و درمان پاسخ

باشـد. بنـابراين بررسـي وضـعيت      به مشكالت بالفعل و بالقوه سـالمتي مـي  

ها  هاي پايه، در رابطه با پاسخ مددجو به عاليق، نگراني دهسالمت بر تهيه دا

و سالمتي به منظور تعيين نيازهاي مراقبت پرستاري مـددجو تمركـز دارد.   

بررسي دانش پرستاران در مـورد بررسـي   اين تحقيق با هدف اين اساس  بر

هاي منتخـب وابسـته بـه سـازمان      وضعيت سالمت بيماران در بيمارستان

 ي شهر تهران انجام گرفت.تأمين اجتماع

تحليلي است و جامعـه آن را   –اين پژوهش مطالعه اي توصيفي روش كار: 

جراحـي، اورژانـس    –داخلـي  هـاي  بخـش كارشناسان پرسـتاري شـاغل در   

بيمارستان هاي منتخب وابسته به سازمان تأمين اجتماعي شهر تهـران بـه   

ا، پرسشـنامه اي اسـت   هـ  ري دادهنفر تشكيل داده اند. ابزار گردآو 96تعداد 

كه در دو بخش تهيه و تنظيم گرديده است. بخش اول سؤاالت مربـوط بـه   

سئوال) مربوط به ميـزان دانـش   22بخش دوم سؤاالت(  و مشخصات فردي

هـا از آمـار توصـيفي و اسـتنباطي اسـتفاده       بود. جهت تجزيـه تحليـل داده  

 گرديد.

%) سـابقه كـاري بـين    1/53بيشتر آنهـا ( نتايج پژوهش نشان داد ها:  يافته

% پرستاران داراي دانـش خـوب دارا بودنـد. در    4/58ماه داشتند و  96-73

نـوع   ،سابقه كـار  ،اهلمت ،سن ضمن بين برخي از مشخصات فردي (جنس،

با دانش پرستاران در مورد بررسي وضعيت سالمت بيماران بـه جـز    بخش)

 بخش و عملكرد ارتباط معني دار آماري وجود نداشت.

با توجه به يافته هاي پژوهش مبني بر وجـود دانـش   گيري:  و نتيجهبحث 

شـود. بـه    كافي پرستاران رفتارهاي متناسب با آن سطح دانش مشاهده نمي

نظر مي رسد عوامل ديگري همانند عوامل انگيزشي و عوامـل كنترلـي نيـز    

نها امكان بروز عملكرد مـورد نظـر وجـود    آوجود دارند كه در صورت وجود 

 داشت.خواهد 
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 تهران، پرستاران ،سالمت تيوضع يبررس ،:دانشكلمات كليدي: 

 

1001- 3A 

 انيدانشجو يبا خون و آگاه يمواجه شغل يبررس

 B تياز واكسن هپات يپزشك

 *آقا يپاكپور حاج ريام

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

PakPour_amir@yahoo.com 

درماني كه با خون و مايعـات بـدن در    -بهداشتي كاركنان سيستممقدمه: 

افراد با خطر باال براي كسب عفونت هاي منتقله از راه خـون  هستند، تماس 

هـاي   در بعضـي از گـروه   B باشند. متاسفانه واكسيناسيون عليه  هپاتيت مي

 شود.  درماني جدي گرفته نمي

 Bهپاتيت  اهداف: هدف مطالعه حاضر بررسي آگاهي از عوامل خطر ويروس

 باشد. بررسي مواجه تصادفي با خون در ميان دانشجويان پزشكي مي و

دانشجوي پزشكي به طور  718در اين مطالعه توصيفي مقطعي، روش كار: 

اي از دو شـهر تهـران و قـزوين     گيري خوشه تصادفي و بر اساس روش نمونه

ق ساخته ها با استفاده از پرسشنامه محق انتخاب شدند. داده 1392در سال 

سوال) در طي مصاحبه  15سوال) و  آگاهي ( 4شامل سواالت دموگرافيك (

شد و با اسـتفاده از    SPSS  18ها وارد نرم افزار  گيري شد. نهايتاً داده اندازه

 هاي آماري پيرسون و رگرسيون تجزيه و تحليل شد. آزمون

خـون در  اظهار داشتند كه بطور تصادفي بـا  %) 17(دانشجو  123ها:  يافته

) بود. آگـاهي   3تا  1( دامنه  1تماس بوده اند. ميانه دفعات تماس تصادفي 

در سطح بااليي قرار داشت با اينحال تنها  Bاز عوامل خطر ويروس هپاتيت 

را  Bدرصد از دانشجويان تمامي دوزهـاي پيشـگيرانه واكسـن هپاتيـت      20

ي كـه واكسـن   درصـد از دانشـجويان   2تكميل نموده بودند. از اين گذشـته  

را كامل دريافت نموده بودند اظهار داشتند كه آزمـايش تاييـدي    Bهپاتيت 

 ايمني خون را انجام داده اند.

نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه ميزان بـااليي  گيري:  بحث و نتيجه

از مواجه تصادفي با خون در دانشجويان پزشـكي وجـود داد. ايـن درحـالي     

بطور كامل در دانشجويان صورت  Bاكسن هپاتيت است كه ميزان دريافت و

ــافظتي،     ــايل مح ــتفاده از وس ــنل، اس ــوزش پرس ــذا آم ــت. ل ــه اس نپذيرفت

پيشـگيري از   هـاي  روشاز جملـه   Bواكسيناسيون پرسـنل عليـه هپاتيـت    

 باشد. مي HIVهاي هپاتيت و  كسب بيمارستاني بيماري

 B تي، واكسن هپاتيبا خون، آگاه يمواجه شغلكلمات كليدي: 

 

1427 - 3A 

 يدر بخش ها يپرستار انيحضور دانشجو يچالش ها

 يفيمطالعه ك كي: ينيبال

 يمرق يهيفق هيعط ،يمهرداد مستغاث ،*يدريح نهيسك

 يعلوم پزشكدانشگاه -2ي دصدوقيشه يپزشك علومدانشگاه  -1

 اصفهان

s_heydari_287@yahoo.com 

 و گسترش علوم پزشكي و به دنبال آن ارتقاي نقش،  توسعهمقدمه: 

گوناگوني و پيچيدگي وظايف پرستاري همراه بـا تغييـر الگـوي بيمـاري از     

سويي و افزايش دسترسي مردم به اطالعات از سويي ديگر سبب شده است 

آمـوزش بـاليني    اي بسيار ضروري باشد. كه وجود پرستاراني به روز و حرفه

مهم ترين بخش در آموزش پرستاري است، زيرا در اين مرحله، دانشـجويان  

هـاي مـورد    دانشِ نظري خود را با مشاهدات باليني تحكيم بخشيده، مهارت

، مفهوم مراقبت كل نگر را فرا مي گيرند. بـا توجـه   نياز را ياد گرفته و نهايتاَ

اران و سطح رضـايت منـدي   به اهميت كيفيت ارائه خدمات سالمت به بيم

 آنان، شناسايي و رفع چالش هاي مرتبط با حضور دانشجويان پرسـتاري در 

باليني ضروري به نظر مي رسد. از اينرو، در پژوهش حاضر سعي  هاي بخش

بـاليني، از   هـاي  بخـش شده به چالش هاي حضور دانشجويان پرستاري در 

 شود.ديدگاه مربيان، سرپرستاران و پرستاران پرداخته 

در ايـن مطالعـه كيفـي بـا نمونـه گيـري هدفمنـد از مربيـان،         روش كار: 

مختلـف بيمارسـتان    هـاي  بخشسرپرستاران و پرستاران مسئول شاغل در 

ضيايي اردكان براي شركت در مطالعه دعوت به عمل آمد. بعـد از مصـاحبه   

 ،كننده، باتوجـه بـه اشـباع مفهـومي طبقـات      شركت 14نيمه ساختارمند با 

ه گيري به پايان رسيد. تمامي مصاحبه ها ضبط شـده، خـط بـه خـط     نمون

 دست نويس، كدگذاري، طبقه بندي و تجزيه و تحليل محتوايي شدند.

شـامل   "تعامـل "مشاركت كنندگان در ايـن مطالعـه، چهـار تـم     ها:  يافته

عدم توجـه بـه بعـد     ارتباط نامناسب با بيماران و پرسنل شاغل در بخش و

شــامل نداشــتن آگــاهي در مــورد  "آمــوزش"تاري، معنــوي مراقبــت پرســ

هـاي   هاي مختلـف و نداشـتن مهـارت كـافي بـراي انجـام مراقبـت        بيماري

شامل عدم وجود فضـاي مناسـب در بخـش و عـدم      "مديريتي"پرستاري، 

شـامل   "اي پاسخ گويي حرفه"رعايت قوانين و مقررات توسط دانشجويان و 

ا به عنوان چـالش هـاي حضـور    نپذيرفتن مسئوليت و گزارش ندادن خطا ر

 دانشجويان پرستاري در بخش مطرح نمودند.

با توجه به ديدگاه هاي مشـاركت كننـدگان در ايـن    گيري:  بحث و نتيجه

مطالعه، به نظر مي رسد برطرف كردن چالش هاي موجود با تعامـل بيشـتر   

هـاي   ريـزي و همـاهنگي آمـوزش    دست اندركاران امكان پذير باشد. برنامـه 

ي، كارآموزي و كارورزي ها بايد با مشاركت اسـاتيد دانشـكده، مربيـان    بالين

باليني وسرپرستاران انجام پذيرد تا بستري مناسـب جهـت حضـور مـؤثر و     

اي، موجـب   و بـا تربيـت پرسـتاران حرفـه     .كارآمد دانشجويان فراهم گـردد 

 اعتالي سطح سالمت مددجويان و رضايت آنان گردد. 

 يني، آموزش بالها چالش مارستان،يب ،يپرستار انيدانشجوكلمات كليدي: 

 

1524 - 3A 

اولويت نيازهاي شغلي كاركنان بر اساس هرم مازلو و 

 كيفيت ارائه خدمات آموزشي در نظام سالمت يارتقا

 محبوبه نيكخواه ، زهره مبارك ،يفاطمه رنگرز جد ،*اكبر علي اصغرزاده

 علوم پزشكي كاشاندانشگاه 
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 باشد. هرم سلسله مراتبي نيازهاي  انگيزش عامل اصلي رفتار مي مقدمه:

مازلو، كه از نظريه هاي قابل تامل در بحث انگيزش است به مديران بيـنش  

يران بدانند كاركنانشان چـه چيزهـايي را پـاداش    داده و كمك ميكند تا مد

كار تلقي مي كنند؛ مطالعه حاضر با هـدف بررسـي اولويـت هـاي نيازهـاي      

شغلي كاركنان دانشكده پيراپزشكي بر اساس هـرم مـازلو در جهـت ارتقـاء     

 كيفيت ارائه خدمات آموزشي در نظام سالمت انجام گرديد.

 1392مقطعي بود، كـه در سـال    -مطالعه حاضر از نوع توصيفيروش كار: 

بر روي كليه كاركنان دانشكده پيراپزشكي دانشـگاه علـوم پزشـكي كاشـان     

نفر در اين مطالعه شركت داده شدند.  20انجام گرفت. كليه كاركنان شامل 

ها پرسشنامه اي دو قسـمتي محقـق سـاخته بـود كـه       آوري داده ابزار جمع

دموگرافيـك و قسـمت دوم،   قسمت اول پرسشنامه در برگيرنـده اطالعـات   

حيطه تدوين شد. كاركنان نيازهـاي شـغلي    7منطبق بر اهداف پژوهش در 

اختصـاص داده شـد    5-1خود را اولويت بندي نمودند. به اولويت ها امتيـاز  

بود. پرسشنامه روائـي صـوري و محتـوي داشـته و      7-35كه امتيازات كلي 

با روش دو نيمه كـردن و  توسط صاحبنظران تائيد گرديد. پايائي پرسشنامه 

شده و با   SPSSها وارد نرم افزار دادهسپس انجام شد.  )8/0(آلفاي كرونباخ 

 آمار توصيفي تحليل گرديد.

و 73/25در كل نياز به خودشكوفايي و احترام با ميـانگين امتيـاز   ها:  يافته

از مهمترين نيازهاي شغلي كاركنان بـود. در حيطـه اول(ارزشـيابي     11/24

و  6/3ل براي كاركنان): نيـاز خودشـكوفايي و امنيـت بـا امتيـازات      يك شغ

؛ در حيطه دوم( علت اصلي ترك حرفه): نياز به خودشكوفايي و امنيـت  3/3

؛ در حيطه سوم (پاداش واقعي در كار): نياز به احترام 3/4و  7/3با امتيازات 

يزه): (دليل كاهش انگ ؛ در حيطه چهارم5/3و 6/3و خودشكوفايي امتيازات 

(دليـل    ؛ در حيطـه پـنجم  7/3و  6/4نيازهاي اجتماعي و احترام امتيـازات  

؛ در 8/3و 2/4پذيرش كار جديد): نياز خودشكوفايي و احتـرام بـا امتيـازات    

حيطه ششم ( دليل حداكثر تالش و كوشش): نيازهاي اجتماعي و احترام با 

افـزايش انگيـزه    و در حيطه هفتم (اولين اقدام مدير بـراي  5/3و 7/3امتياز 

باالترين امتيـازات را   7/3و  8/3كاركنان): خوشكوفايي و احترام با امتيازات 

 به دست آوردند.

رسـد نيازهـاي ابتـدايي جامعـه پـژوهش       به نظر ميگيري:  بحث و نتيجه

شامل فيزيولوژيك، امنيت و اجتماعي تا حدودي برآورده شده يا از اهميـت  

ه نيازهاي احتـرام و خودشـكوفايي رسـيده    كمتري برخوردار بوده و نوبت ب

است كه مديران با توجه به اين نتايج به نظر مي رسد براي افـزايش انگيـزه   

كاري بايد به نيازهـاي سـطح بـاال ماننـد خـود شـكوفائي و احتـرام توجـه         

 بيشتري نمايند.

 ينياز، كاركنان، دانشگاه علوم پزشكي، هرم مـازلو ، ارتقـا  كلمات كليدي: 

 تيفيك
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ي؛ يك مطالعه ليمقابله با افت تحص يراهكارها

 اي كتابخانه

 يفاطمه صادق ،3يشهباز مظفر ،2ايحسن ن هيسم ،* 1انيراست فيمحمد لط

 شگاه لرستاندان -3 رازيدانشگاه ش-2 اسوجي يپزشك علوم-1

r115_rastian@yahoo.com 

جامعه براي اينكه به مقاصـد عـالي خـود دسـت يابـد، بايـد از        هرمقدمه: 

مد برخوردار باشد، نيروي انساني كه با تخصـص و  آنيروي انساني مؤثر و كار

مهارت خويش بتواند در جهت تحقق اهداف نظام خود تـالش كنـد. امـا در    

ه وضع موجود حاكي از وجـود و حضـور   جامعه امروزي شاهد آن هستيم ك

باشـد و اينجاسـت كـه انگشـت      التحصيل شده موفق نمي گسترده افراد فارغ

اشاره به سمت آفتي مهم در آموزش است كه تحت عنـوان افـت تحصـيلي    

معرفي مي گردد. آفتي كه عوامـل گونـاگون آن را ايجـاد كـرده و در رونـد      

سـوء نهـاده و نتيجـه آن هـم     يـادگيري تـأثير    –تحصيل و فرايند ياددهي 

 باشد. چيزي جز به هدر رفتن منابع انساني و مادي و مالي نمي

است كه از طريـق مطالعـه و   اي  كتابخانهمقاله حاضر، يك مقاله روش كار: 

جستجو در منابع و مجالت كتابخانه اي و پايگاه هـاي اينترنتـي بـا كمـك     

 ديده است.آخرين يافته ها و مقاالت علمي روز دنيا تهيه گر

بررسي پژوهش ها نشان مي دهد افـت تحصـيلي علـل متفـاوتي     ها:  يافته

توان آنها را به چهار دسته علل فـردي (كمبـود    تواند داشته باشد كه مي مي

ريـزي) علـل خـانوادگي (روابـط      انگيزه، پائين بودن عزت نفس، عدم برنامه

اد، رواج مصـرف  ي) علل اجتماعي (اعتيـ گنابهنجار والدين، فقر مادي و فرهن

گرايي و تجمل گرايي) و علل آموزشي (روش تدريس معلم، محتواي كتـب  

 نحوه ارزشيابي) تقسيم نمود.و درسي 

بـه منظـور كـاهش پديـده افـت      به نظـر مـي رسـد    گيري:  بحث و نتيجه

تحصيلي در نظام هاي آموزشي بايد درصدد اجراي راهكارهايي براي بهبـود  

ارها در سه حيطه فردي ( تأكيد بر پشـتكار و  افت تحصيلي برآمد. اين راهك

هاي شناختي)  نه هوش، مقايسه خود با خود و نه با ديگران، توجه به سبك

راهكارهاي خانوادگي و اجتماعي ( ايجاد محيطي آرام و مسـاعد، توجـه بـه    

تفريحات سالم) و راهكارهاي آموزشي (ايجـاد انگيـزه در معلـم، اسـتفاده از     

 قابل تفكيك هستند. س)نوين تدري هاي روش

 ، عوامل، راهكارهايليافت تحصكلمات كليدي: 

 

424 - 3A 

ارزيابي عملكرد باليني كارورزان پزشكي و عوامل مؤثر 

در بيمارستان حضرت رسول     mini-CEX بر آن با آزمون 

  1390در سال (ص) تهران  اكرم 

زهرا ايماني  ،1حسين دانش ،1حافظي مقدمپيمان  ،* 1جليل كوهپايه زاده

 2دريازاده دهيسع ،2زاده

 دانشگاه علوم پزشكي تهران-2دانشگاه علوم پزشكي ايران -1

jkuhPayeh@yahoo.com 
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

فرآينـدهاي آموزشـي، ارزشـيابي     يكـي از فعاليـت هـاي مهـم در    مقدمه: 

يـك   اي دانشـجويان، انتخـاب    دانشجويان است. براي ارزيابي عملكرد حرفه

سيستم ارزشيابي مناسب مهم است. هدف از اين بررسي، ارزيـابي عملكـرد   

 وسيله آزمون ميني سيكس  باليني كارورزان پزشكي و عوامل مؤثر بر آن به 

) mini-CEX .بود (  

مطالعه به صورت نيمه تجربي بود و از تمام كارورزان بخش اين روش كار: 

شـد و   در ابتدا و انتهاي دوره، آزمون ميني سيكس گرفتـه     اورژانس، دو بار

سـپس  ارزياب با توجه به چك ليست به عملكرد كـارورزان نمـره مـي داد.    

  نمرات آزمون ها با يكديگر مقايسه شد. 

توانستند آزمون هاي اول و دوم را به كننده  شركت 76در مجموع ها:  يافته

انحـراف   بـا   3/11انجام برسانند. ميانگين نمرات آزمـون مينـي سـيكس از    

در انتهـاي دوره   53/1با انحراف معيار  3/12در ابتداي دوره به  67/1معيار 

 . ) P= 000/0(نمره افزايش يافت 07/1رسيد و 

تغيرهاي مـؤثر بـر بهبـود    نتايج اين مطالعه به تأثير مگيري:  بحث و نتيجه

هاي باليني كارورزان و انجام ارزشـيابي در ابتـدا و انتهـاي آمـوزش،      مهارت

  بررسي پيامد هاي يادگيري كارورزان تأكيد مي كند.  براي 

 ، ارزشيابي در محل كار، كارورزان پزشكيmini-CEXكلمات كليدي: 
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نل هاي ارتباطي به پرس بررسي تأثير آموزش مهارت

 بخش اورژانس در رخداد خشونت هاي كالمي و فيزيكي

حسين  ،2ايماني زاده زهرا ،1پيمان حافظي مقدم ،*1كوهپايه زاده جليل

 2دريازاده دهيسع ،1 دانش

 دانشگاه علوم پزشكي تهران -2دانشگاه علوم پزشكي ايران-1

jkuhPayeh@yahoo.com 

پرسنل اورژانس در بيمارستان ها در ريسك بـااليي از مواجهـه بـا    مقدمه: 

ارتبـاطي بـه    هاي  خشونت قرار دارند. هدف اين بررسي تأثير آموزش مهارت

  ست. پرسنل بخش اورژانس در رخداد خشونت هاي كالمي و فيزيكي ا

   اين مطالعه از نوع نيمه تجربي بـود و بـراي اجـراي ايـن طـرح،     روش كار: 

كليه پرسنل (پرستاران، منشـي هـا و كمـك بهيـاران و نگهبانـان) بخـش       

اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در يكي از دو كالس آموزشي  

ونت كردند. ميـزان بـروز خشـ    كه به فاصله زماني يك ماه انجام شد، شركت 

طي دو مرحله قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه محقق سـاخته،  

بـا    Wilcoxon گرديد و نتـايج بـا اسـتفاده از آزمـون      توسط پرسنل تكميل 

  يكديگر مقايسه شدند.

و از  1/5بـه   8/5بدنبال آموزش، ميانگين خشونت هاي كالمي از ها:  يافته

همچنــين ميــانگين  يــدا كــرد. كــاهش پ 11/2بــه  67/2حــدود اطمينــان 

 33/2بـه   11/2و از حدود اطمينان  4/1به  8/1هاي فيزيكي نيز از  خشونت

هاي كالمـي و فيزيكـي بـدنبال     دو مورد بروز خشونت كاهش پيدا كرد. هر 

  برگزاري دوره آموزشي كاهش يافت هر چند از نظر آماري معني دار نبود.

مي و فيزيكي پس از برگـزاري  هاي كال بروز خشونتگيري:  بحث و نتيجه

 دار معنـي لي كـاهش آن از لحـاظ آمـاري    هاي آموزشي كاهش يافت و دوره

   نبود.

 هاي ارتباطي، خشونت، اورژانس آموزش، مهارتكلمات كليدي: 
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كار در  و يآموزش به دو روش سخنران ريتأث سهيمقا

كودكان  ياريگروه كوچك در مبحث كاهش سطح هوش

 يكارورزدوره  در

 *فالح هيراض

 كودكان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد   ارگروهيدانش

fallah@ssu.ac.ir 

برخورد با مسائل اورژانسي از اهداف اصلي برنامه آموزشـي   آموزشمقدمه: 

باشد كـه   هاي  طب كودكان مي است و اختالل سطح هوشياري از اورژانس

از  وري براي حفـظ حيـات  فـرد و فعاليـت مغـز وي دارد.     نياز به دخالت  ف

آموزش به روش كار در گروه هاي كوچـك اسـت    نوين آموزشي، هاي روش

هـاي پـنج تـا هشـت نفـره تقسـيم        كه در اين روش، دانشجويان به  گـروه 

شوند و سپس با نظارت استاد به بحث و تبادل نظر در باره مسئله مطرح  مي

العه به منظور بررسي و مقايسه تأثير آموزش بـه دو  پردازند. اين مط شده مي

روش سخنراني وكار در گروه كوچك در مبحث كاهش سطح هوشـياري در  

كارورزان بخش كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صـدوقي يـزد صـورت    

 گرفت .

در يك كار آزمايي باليني، كارورزان بخش كودكان سه مـاه اول  روش كار: 

سـپس مبحـث    في بـه دو گـروه تقسـيم شـدند.    ،  بصورت تصاد1391سال

برخورد با كودك مبتال به كاهش سطح هوشـياري در يـك گـروه بـه روش     

 سخنراني و در گروه دوم به روش كار در گـروه كوچـك آمـوزش داده شـد    

. پـس  )نفره 4نفر در سه كار گروه كوچك  12نفر در گروه سخنراني و  10(

وشياري  در كودكان  با سواالت از دو هفته، آزموني در مورد كاهش سطح ه

سوال در هريك  4سوال ( 12يكسان از هر دو گروه بعمل آمد.آزمون شامل 

مهارت) بود. در نهايت ميانگين نمرات كسـب   از حيطه هاي دانش نگرش و

 يك از حيطه ها در دو گروه مقايسه شد. شده بطور كلي و در هر

(در  ه كوچـك بيشـتر بـود.   ميانگين نمره كل در روش كار در گروها:  يافته

 )P=03/0و  78/10±6/1وكار گـروه كوچـك     12/8±25/1روش سخنراني 

حيطه نگرش در بـين دو گـروه تفـاوتي     ميانگين نمره درحيطه دانش و در

كوچـك  و كـارگروه   27/3±65/0حيطه دانش روش سخنراني  نداشت . (در

 در و 23/3±45/0،درحيطه نگرش در روش سخنراني P=3/0و  4/3 64/0±

 ) P=2/0و 3/3±64/0كار گروه كوچك 

ميانگين نمره در حيطه مهارت در در روش كار در گروه كوچك بيشتر بود. 

 بود. P=04/0و  4/3±8/0و در كار گروه كوچك  1/2 ±5/0روش سخنراني 

توان براي  آموزش به روش كار در گروه كوچك مي ازگيري:  بحث و نتيجه

 ي در برخورد با  بيمـاران اورژانسـي سـود   افزايش  مهارت دانشجويان پزشك
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

در گروه كوچك موجب ارائه بازخوردهـاي   برد و بعالوه استفاده از روش كار

توانـد نقـش مهمـي در     به خود مـي  شفاف به اساتيد نيز مي گردد كه به نو

 تقويت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف در روش تدريس اساتيد ايفا كند.

 ياريچك، كارورز، كاهش سطح هوشكار در گروه كوكلمات كليدي: 

 

869 - 3A 

 يدر مراكز آموزش واحد توسعه آموزش يانداز راه

آن  ريتأث يو بررس نيقزو يدانشگاه علوم پزشك يدرمان

 مراكز نيا يآموزش ييكارآ زانيبر م

 راد يعيفاطمه سم ،شادكام يفاطمه نظر ،پور يهاشم مايس ،*يزهرا قاسم

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

 z_ghasemy@yahoo.com 

بنابراين  ،آموزش باليني ركن اساسي آموزش در علوم پزشكي استمقدمه: 

آنهـا   توجه به مراكز آموزشي درماني و تالش براي بهبود كيفيت آموزش در

هت تحقق اهداف و اثربخشي برنامه آموزشي اسـت. ايـن   مهمترين گام درج

دانشـگاه علـوم پزشـكي     ارتقاي وضعيت آموزش باليني در مطالعه به منظور

 انجام شده است. 1391-92قزوين در سال 

در يك مطالعه اقدام پژوهي با رويكرد مشاركتي و با هدف بهبود روش كار: 

در دانشـگاه   92در سـال  وضعيت آموزش باليني در مراكز آموزشي درماني 

علوم پزشكي قزوين، ابتدا از طريق مصاحبه، ديدگاه برخـي اعضـاي هيـأت    

علمي و دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در پاسـخ بـه ايـن    

سؤال كه چرا وضعيت آموزش بـاليني در بيمارسـتان هـا مناسـب نيسـت،      

گروهـي بـا    آوري و تحليل گرديد سپس با برگزاري جلسـات متمركـز   جمع

مشاركت مطلعين آموزشي اين دانشگاه در مـورد راه حـل مشـكالت طـرح     

شده گروه هدف پرداخته و را حل منتخب را در سـطح مراكـز بـه اجـرا در     

. در پايان نيز با انجام بازديدهايي از مراكز آموزشـي درمـاني و مشـاهده    مدآ

ش را بـر  نحوه آموزش و تعامل دانشجويان، تأثيرمداخله حاصـل ايـن پـژوه   

 .شدآموزش از طريق چك ليست مشاهده و ارزيابي 

آموزش ارائه شده در مراكز درماني بدون وجود طرح درس و طرح ها:  يافته

شود. جلسات آموزشي برگـزار شـده در ايـن     دوره مشخص باليني انجام مي

مراكز به ندرت با اصول آمـوزش پزشـكي منطبـق اسـت و روش ارزشـيابي      

 )DOPSانايي هاي دانشجويان روش مشـاهده مسـتقيم (  غالب در ارزيابي تو

 هـاي  روشبود در صورتي كه با توجه به شرايط زمينه اي موجود بكارگيري 

ديگر اثربخشي بيشتري خواهد داشت. با توجه به يافته هاي به دست آمده، 

ايجاد واحد توسعه آموزش در مراكز آموزشي درمـاني بـه منظـور هـدايت و     

ي ارائه شده و ارزيابي آنها، مداخله اين پژوهش بود كـه  ها نظارت بر آموزش

هـاي جـاري مراكـز درمـاني ايـن       در ارزيابي بعدي تأثير مثبتي بر آمـوزش 

 دانشگاه، نشان داد.

توسعه آموزش در مراكـز آموزشـي درمـاني اقـدامي     گيري:  بحث و نتيجه

د از ايـن رو بـا ايجـا    ،مؤثر در بهبود پيامدهاي نظام آموزش پزشـكي اسـت  

واحدي كه صرفاً به ارتقاي فرآيندهاي جاري مربوط بـه آمـوزش و ارزيـابي    

توان بـه ايـن    دانشجويان همچنين عملكرد اعضاي هيأت علمي بپردازد، مي

 مهم پرداخت.

 يدرمان يتوسعه آموزش، مركز آموزش ،ينيآموزش بالكلمات كليدي: 

1225 - 3A 

در  يپرستار يكارشناس انيتجربه سال آخر دانشجو

 ي: فخر حرفه اينيبال يها طيمح

 2يرويپ ديحم ،1*يمحمد نيمحمدرضا د

 رانيا يعلوم پزشكدانشگاه  -2 زنجان يپزشك علومدانشگاه  -1

mdinmohammadi@yahoo.com 

هاي بـاليني بخـش مهمـي از برنامـه آموزشـي       در محيط يادگيريمقدمه: 

آيد. تعامل مـؤثر و پويـاي دانشـجويان بـا      ستاري به شمار ميدانشجويان پر

هاي باليني و عناصـر آن منجـر    اعضاي تيم مراقبت سالمتي، مربيان، محيط

گردد. هدف ايـن مقالـه، گـزارش بخشـي از يـك       اي آنها مي به تكامل حرفه

مطالعه اصلي است كه به توصيف تجارب سال آخر دانشـجويان كارشناسـي   

 پردازد. هاي باليني مي يطپرستاري در مح

دوازده دانشجوي كارشناسي پرستاري شاغل به تحصـيل در دو  روش كار: 

موختـه كارشناسـي   پرستاري و مامايي تهـران و دو دانـش آ  بزرگ دانشكده 

هـاي مطالعـه از طريـق     گيري هدفمند انتخاب شدند. داده پرستاري با نمونه

آوري  هاي باليني جمع موزيمصاحبه عميق نيمه ساختار يافته در دوره كارآ

 ) مورد تحليل قرار گرفت.1998و با روش نظريه پايه استراس و كوربين (

اي به عنوان يكي از يافته هاي مهم مطالعه اصلي با سه  فخر حرفهها:  يافته

اي  اي، پـذيرش از سـوي ديگـران و تمـرين حرفـه      طبقه فرعي كفايت حرفه

اي بـود كـه در شـركت كننـدگان      اي، تجربـه  شدن تظاهر نمود. فخر حرفـه 

از اواخر برنامه آموزشي همزمان بـا نيمسـال ششـم يـا هفـتم       مطالعه غالباَ

هـاي   كرد. دانشجويان ضمن كسـب قابليـت   تحصيلي آغاز و توسعه پيدا مي

هاي  زم، به جهت حضور طوالني در محيطاي ال هاي حرفه فردي و شايستگي

ا بيماران و اعضـاي تـيم مراقبـت    باليني فرصت كافي براي تعامل و ارتباط ب

كردند. اين مسئله پـذيرش آنهـا را از سـوي اعضـاي تـيم مراقبـت        پيدا مي

يافتند  تسهيل مي نمود. همچنين آنها در اين مرحله از دوره آموزشي در مي

 هاي واقعي كار آماده نمايند. كه بايد خود را براي حضور در محيط

كننـدگان   اي بود كه غالب شركت اي تجربه فخر حرفهگيري:  بحث و نتيجه

مطالعه در سال آخر برنامه آموزشي، همزمان با برنامه كـارآموزي در عرصـه   

نمودند. بـازنگري مجـدد در فلسـفه، رسـالت و اهـداف برنامـه        احساس مي

كارآموزي در عرصـه (اينترشـيپ)، اصـالح و اجرايـي صـحيح آن در عمـل       

ي در تجربه اجتماعي شدن و گذر ا تواند آثار و پيامدهاي مثبت و سازنده مي

 نقشي دانشجويان كارشناسي پرستاري بر جاي گذارد. 
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تجربـه   ،ينيبـال  طيدر عرصه، مح يكارآموز ،يا فخر حرفهكلمات كليدي: 

 يفيك قيتحق ،يپرستار يدانشجو ،يريادگي

 

1251 - 3A 

: اي پرستاري بررسي نقش اساتيد الگو در اخالق حرفه

 اي يك مطالعه كتابخانه

 2معصومه شهنازدوست ،* 1طاهره مقدس

 النيگ يعلوم پزشكدانشگاه  -2 زاد تنكابندانشگاه آ -1

t.moghadas@gmail.com 

اي در علوم پزشـكي امـري بـديهي اسـت. در      اهميت اخالق حرفهمقدمه: 

الگـو گـرفتن از    تاريخچه اخالق پزشكي ايران قبـل و بعـد از ظهـور اسـالم    

اساتيد همواره مورد نظر بوده است. بـه طـوري كـه حتـي در دوره قبـل از      

آموختند  اسالم در ايران، پزشكان نخست علم اخالق را به شاگردان خود مي

آزمودند، بـراي آمـوختن علـم پزشـكي بـه       و تا ايشان را از نظر اخالقي نمي

كاني چـون ابـن سـينا،    پس از ظهور اسالم نيز پزش .پذيرفتند شاگردي نمي

زكرياي رازي، افزون بر داشتن درجات باالي علمـي الگـوي شايسـته بـراي     

رفتند. بديهي است اهميت رعايت اخالق پرستاري نيز در  مردم به شمار مي

اي  باشد. عوامـل متعـددي در اخـالق حرفـه     بهبود شرايط بيماران مؤثر مي

يالت بـاالتر در پرسـتاري،   پرستاري مؤثرند از جمله سابقه كار باليني، تحص

ها يكـي از ايـن عوامـل     خدمات ارائه شده در سازمان و ها كاركنان سازمان

پذيري بوده وري، آموزش صحيح باليني و انتقادنيز رعايت آموزش صحيح تئ

است كـه در بررسـي هـاي انجـام شـده از ديـدگاه دانشـجويان پرسـتاري         

ناخت اسـتعدادها و  هـاي انتقادپـذيري، تحمـل افكـار ديگـران و شـ       حيطـه 

ها در اساتيد در سـطح پـايين گـزارش شـده اسـت. بـه طـور كلـي          توانايي

شـوند كـه    هايي رو به رو مي درمانگران و به ويژه پرستاران اغلب با موقعيت

جهت حل آنها بايد تصميمات اخالقي مناسب اتخـاذ كننـد. ايـن در حـالي     

اوانـي رو بـه رو   هـاي فر  است كه امروزه اخالق در علوم پزشـكي بـا چـالش   

باشد. با توجه به مسائل بيان شده بررسي نقش اساتيد به عنـوان الگـوي    مي

اي پرستاري  تواند به بهبود رعايت اخالق حرفه اي پرستاران مي اخالق حرفه

 سطح سالمت جامعه كمك نمايد. يو در نتيجه ارتقا

هـاي   اي انجـام شـد پايگـاه    در اين مطالعه كه به روش كتابخانـه  روش كار:

ــاتي ــابع   Iranmedex ،Magiran ،Proquest ،Pubmed اطالع ــتجو و من جس

 1999. جستجوي مقاالت انگليسي از سال مربوط مورد استفاده قرار گرفت

هاي: اخـالق   با كليد واژه 1392تا  1380و مقاالت فارسي از سال  2013تا 

اج شده اي، پرستاري، نقش اساتيد انجام شد. در نهايت مقاالت استخر حرفه

 مورد بررسي قرار گرفت.

هاي انجام شده آموزش اخالقيات يكي از عوامل  با توجه به بررسيها:  يافته

باشـد كـه نبـود ايـن آمـوزش       اي پرستاري مـي  مهم در رعايت اخالق حرفه

اي  تواند مانعي براي گسترش اخالق در حرفه و حساسيت اخـالق حرفـه   مي

فرصت مناسب و مهمي براي ايجـاد   شود و با توجه به اين كه زمان تحصيل

حساسيت اخالقي در دانشجويان پرستاري فراهم مي آورد، پرداختن به اين 

 امر خطير يكي از وظايف مهم دست اندركاران امر آموزش پرستاري است.

كمبود آگاهي در دانشجويان پرستاري به عنوان يكي گيري:  بحث و نتيجه

ان است. آموزش اخالق توسط اسـاتيد  ترين موانع اخالق در دانشجوي از مهم

پرستاري در دوران تحصيل دانشجويان پرسـتاري جهـت آمـادگي اخالقـي     

 آنان براي ارائه مراقبت بيماران در آينده كاري شان ضروري است.

 اي، پرستاري، نقش اساتيد اخالق حرفهكلمات كليدي: 
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 كارآموزان و كارورزان دانشگاه علوم دگاهيد يبررس

 در سال ينيبال يمازندران نسبت به بخش ها يپزشك

 1391-1392تحصيلي

 ،محمد خادملو ،*يگرج يدريح يمحمد عل، يگرج يدريمراد ح يعل

 يموريفرزانه ت

 نمازندرا يپزشك علومدانشگاه 

alifar_2004@yahoo.com 

هـاي خـود از ابزارهـاي     مؤسسات آموزشي براي ارزشيابي فعاليـت مقدمه: 

ــادگيري از  متفــاوتي اســتفاده مــي ــاددهي و ي كننــد. ارزشــيابي فرآينــد ي

زيـرا تربيـت    ،كيد و توجه در مؤسسات آموزشـي اسـت  أهاي مورد ت فعاليت

ي وابسـته بـه ايـن    نيروي انساني داراي تبحر و صالحيت، بـه ميـزان زيـاد   

فرآيند است. عوامل زيادي در فرآيند آموزش نقش دارنـد كـه هـر يـك بـه      

يـادگيري را   توانند بر يادگيري تأثير داشته باشند. در واقـع اگـر   تنهايي مي

تعامل استاد و دانشجو بدانيم كه در آن تغيير رفتار در سـه حيطـه دانـش،    

بنـابراين   .شـود  جـاد مـي  صـورت نسـبتاً پايـدار اي   ه نگرش و مهارت عملي ب

كنـد.   دانشجو با درك محيط پيرامون خود انگيزه و يادگيري را تنظـيم مـي  

هـاي مهـم    بايد به خـاطر داشـت كـه دو عامـل انگيـزه و تناسـب از مؤلفـه       

هاي پزشكي،  نظر بر اهميت آموزش در حيطهگذار بر يادگيري هستند. تأثير

 هاي بخشارورزان نسبت به هدف اين مطالعه ارزيابي ديدگاه كارآموزان و ك

باليني دانشگاه علوم پزشكي مازندران بر اسـاس الگـوي آموزشـي از پـيش     

 ) بوده است.DREEMساخته (

دانشجويان تحـت   روياين مطالعه يك مطالعه توصيفي بوده كه روش كار: 

شد. پرسشـنامه  انجام كارآموزان و كارورزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

راي ارزيابي ديدگاه دانشجويان استفاده گرديـد. پرسشـنامه   استاندارد شده ب

آيـتم)،   12آيـتم)، محـيط آموزشـي (    2مربوطه چهار زير مقياس يادگيري(

هـاي بـه دسـت     . دادهبـود آيـتم)   12آيتم) و احساس توانايي ( 11معلمان (

روش آنـاليز  و آنـاليز گرديـد    SPSSآمده از اين تحقيق به وسيله نرم افـزار  

 ضر تحليل واريانس، پيرسون و مدل ساختاري بود.مطالعه حا
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باشد كه به معناي  نتايج تحقيق نشان داد ميانگين از سه باالتر ميها:  يافته

متوسط بـودن ديـدگاه دانشـجويان نسـبت بـه كارآمـدي مربيـان، محـيط         

 باشد. آموزشي، شرايط يادگيري و احساس كارآمدي مي

ايـن نتـايج ديـدگاه دانشـجويان     هـاي   بر اساس يافتهگيري:  بحث و نتيجه

باشـد. بنـابراين نيـاز مبرمـي بـراي       هاي باليني متوسط مي نسبت به بخش

آموزشي و يادگيري وجود دارد. از طرفي بررسـي ديـدگاه    هاي بخشاصالح 

هاي متفاوت ميتواند براي ارائـه ديـدگاهي    دانشجويان در مناطق و فرهنگ

 .جامع در اين زمينه مفيد واقع شود

 ينيبال يها بخش ،يپزشك ان،يدانشجو دگاهيدكليدي:  كلمات
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 يها پرستاران بخش مراقبت يريادگي يها سبك يابيارز

بر  1392در سال  زدي يصدوق ديشه مارستانيب ژهيو

 اساس مدل وارك

 يدهقان يمحمدعل ،*يكاكرود يعاطفه رمضان

 زدي يپزشك علومدانشگاه 

nimadelavari1379@gmail.com 

يكي از عوامل مهم در آموزش، بـه خصـوص در پرسـتاري، سـبك     مقدمه: 

هـاي يـادگيري فراگيـران بـه      يادگيري است. آگاهي از ماهيت و انواع سبك

كند تا روش آموزش خود را متناسب با سبك يـادگيري   مدرسين كمك مي

زدهي آموزشي مورد نظر دسـت يابنـد. بـا توجـه بـه      آنان تغيير داده تا به با

اينكه سبك يادگيري در آموزش ضمن خدمت پرستاري كمتر مـورد توجـه   

هـاي يـادگيري    قرار گرفته است لذا ايـن مطالعـه بـا هـدف تعيـين سـبك      

) بيمارسـتان شـهيد صـدوقي يـزد در     ICU( پرستاران بخش مراقبت ويـژه 

 انجام گرديده است. 1392سال

اين مطالعه توصيفي مقطعـي، پرسـنل پرسـتاري شـاغل در      ردروش كار: 

مورد بررسي 1392بخش آي سي يو بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 

هـا پرسشـنامه اطالعـات دموگرافيـك و      قرار گرفتنـد. ابـزار گـردآوري داده   

پرسشنامه استاندارد وارك بود. جامعه مورد مطالعه بـه صـورت سرشـماري    

تاران بخش آي سي يو كه تمايـل بـه شـر كـت در     انتخاب شد و كليه پرس

هاي تحقيق با اسـتفاده از   مطالعه داشتند، مشار كت داده شدند. سپس داده

مـورد تجزيـه و    SPSSآمار توصـيفي و اسـتنباطي در نـرم افـزار      هاي روش

 تحليل قرار گرفت.

درصـد دانشـجوي ارشـد    75/12پرستار مورد مطالعه44از مجموع ها:  يافته

درصـد  5/12و  درصد بهيار 6/4درصد كارشناس پرستاري ، 4/70 پرستاري،

 سـال بـود.   31ميانگين سني واحـدهاي پـژوهش  و  تكنسين بيهوشي بودند

يافته هاي پژوهش حاكي از اين بود كه اكثريت پرسـتاران شـيوه يـادگيري    

 .داشتندچند سبكي 

بـا توجـه بـه نتـايج كـه حـاكي از تنـوع در سـبك         گيري:  بحث و نتيجه

باشـد الزم اسـت مدرسـين از تنـوع سـبك هـاي        يري پرسـتاران مـي  يادگ

يادگيري در بين پرستاران آگاه بوده و بـا انتخـاب سـبك مناسـب بـا نـوع       

هـاي ضـمن خـدمت را ارتقـا      يادگيري غالب پرستاران، اثربخشـي آمـوزش  

 بخشند.

مـدل   ژه،يو يپرستاران، بخش مراقبت ها ،يريادگيسبك كلمات كليدي: 

 وارك
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 يبر آموزش پرستار ينيتجارب بال ريتأث

 *جواد گنجلو

 سبزوار يعلوم پزشك

jganj@yahoo.com 

 در رشته هاي علوم تجربي، مستلزم تقابل علم و عمل است.  توفيقمقدمه: 

باشد. الگوهاي حل  ترين بخش در آموزش پرستاري مي يادگيري باليني مهم

 گردد. سبب درك عميق مفاهيم و معاني مي مسائل باليني در پزشكي،

حاصل مرور چندين  اي انجام شد و مطالعه به روش كتابخانهاين روش كار: 

باشد. پژوهشـگران از   مقاله معتبر علمي و كتب مرجع سنجش و آموزش مي

هـا و نيـز تـدريس     هـاي مختلـف بيمارسـتان    ها تجربه باليني در بخش سال

 اند. ين مقاله بهره بردهتئوري دروس مختلف در نوشتن ا

 ها:  هاي آموزشي با دانشگاه نقش همكاري و همراهي بيمارستانها:  يافته

 مراقبت كامل و اصولي از مددجويان -1

 افزايش اعتماد به نفس دانشجويان -2

 افزايش انگيزه و عالقه شغلي -3

 يادگيري در حد تسلط -4

 افزايش كارايي -5

تـوان دانشـجويان    شيوه جديد آموزشي ميبا طراحي گيري:  بحث و نتيجه

هاي باليني سهيم كرد و به اين صـورت تلفيقـي از    را در امور مستقيم بخش

دانش و تجربه را جهت رتق و فتق امور بيماران نيازمند در بـالين خـواهيم   

داشت. حضور مربيان باليني نيز به عنوان مكمـل و نـاظر بـر نحـوه اجـراي      

 اه خود را حفظ خواهد نمود.هاي پرستاري، جايگ مراقبت

 يآموزش، پرستار ،ينيتجارب بالكلمات كليدي: 
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 يدرمركز آموزش يآموزش پرستار يازهاين يبررس

 1391 سال شهركرد هاجر(س) يدرمان

 يمحمد رايحم ،دانش رين ،يرانيا ينيحس ليدجليس ،*يازيزهرا ا

 شهركرد يعلوم پزشك دانشگاه

ayazi_z56@yahoo.com 

مشـخص   هـا  ندانسته و نيازها بايد موضوعي ابتدا جهت آموزش هرمقدمه: 

 ديگـران قـرارداد.   اختيار به ترتيب در را نياز هاي مورد تا بتوان آگاهي گردد

بـه   توسعه علمـي نيـز   و دارد يازاي به توسعه علمي ن زمينه هر پيشرفت در

تعيـين نيازهـاي آموزشـي     هاي مختلف علـوم و  زمينه ريزي دقيق در برنامه

 تضـمين كيفيـت و   نخستين عامـل ايجـاد   ريزي آموزشي و اولين گام برنامه

 بدرسـتي انجـام شـود    بهسازي اسـت كـه اگـر    آموزشي و اثربخشي كاركرد
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 هـا  فعاليـت  ساير نقشه اثربخش وعنوان ه ريزي ب براي برنامه تر، مبناي عيني

 هـاي شـغلي و   حوزه نيازهاي سازمان، احتمال تطابق آن با و سازد ميفراهم 

 كليه تصـميمات در  نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت. در كاركنان و

 سـاير  از استفاده مـؤثر  محتواي آموزشي مناسب و خصوص تدارك اهداف و

هـدف تعيـين    سـت.اين پـژوهش بـا   مطالعـات نيازسـنجي ا   منابع تـابعي از 

 آموزشي درماني هاجر(س) مركز پرستاري شاغل در نيازهاي آموزشي كادر

عملـي   هاي آموزش نظـري و  چگونگي ارتقاء برنامه ايشان و نظر از شهركرد

 انجام گرفت.1391درسال 

طريـق   اطالعـات از  تحليلـي بـوده و  -مطالعـه حاضـر توصـيفي   روش كار: 

نفر از پرستاران شاغل در  301پاسخگويي  خود با پرسشنامه استاندارد شده

 نرم افـزار  استفاده از با آوري و جمع درماني هاجر شهركرد –مركز آموزشي 

SPSS تحليل قرارگرفتند. تجزيه و مورد 

ـ   در هـا  مبناي اولويـت  نيازهاي آموزشي بر ها: يافته ترتيـب  ه پرسشـنامه ب

 پزشـكي،گزارش نويسـي و  شامل عناوين آشنايي با نحوه كـار بـا تجهيـزات    

هاي پرسـتاري در   مراقبت ،ECGتفسير  و درصد5/13هاي ارتباطي با مهارت

 تغذيـه درمـاني،   درصـد و  1/8انجام پروسـيجرها بـا    ،CPR بيماران خاص،

 7/2اطالعـات دارويـي بـا     محاسبات دارويـي و  درصد و 4/5انتقال خون با 

 ارگـاه آموزشـي  ك درخواسـت:  مـورد  هـاي  روشبيشترين  درصد بوده است.

 پاسـخ  پرسـش و  سخنراني همراه با ،8/12 فيلم سخنراني همراه با ،7/48%

پرسـتاري تـرجيح    كـادر %  61 بازديد علمي بـوده اسـت.   %9/17 و 51/20

 ساعت باشد. 2-4اند كه مدت اجراي برنامه آموزشي داده

 هـر  اداره امور ترين وظايف در آموزش يكي ازپيچيدهگيري:  بحث و نتيجه

 معرفـت بـاالتر و   دانش و بصيرت عميقتر، باعث بينش و و باشد ان ميسازم

 سازمان بـراي اجـراي وظـايف محولـه بـوده و      شاغل در مهارت بيشتر افراد

 در گـردد.  مـي  اثربخشـي بيشـتر   موجب نيل به اهداف سازماني باكـارآيي و 

نيـروي   از اسـتفاده منطقـي   هـاي اقتصـادي و   سيستم آموزش كنوني جنبه

 در ايـن راسـتا شناسـايي نيازهـاي آموزشـي و      ضرورت است و انساني يك

هــاي  برنامـه  نـوين آموزشـي در   مناســب و هـاي  روش هـا و  تعيـين اولويـت  

 كنـد.  فـراهم مـي   دسـترس را  در و منابع محدود استفاده بهينه از آموزشي،

 هـا،  طراحي محتواي برنامه قبل از شود كه برنامه ريزان آموزشي، توصيه مي

كه موفقيت يك راهبرد آموزشي بستگي به دانسـتن   چرا يند،نيازسنجي نما

 يري مؤثر هاي مختلف ياد شيوه نوع مداخله آموزشي و و فلسفه شناخت نياز

 هـاي فراگيـر   آموختـه  گـردد  منظم نيازسنجي باعث مي انجام مداوم و دارد.

ـ  بر تأكيد جنبه كاربردي داشته باشد. بيشتر دنبـال  ه بهبود يافتن بيماران ب

قابـل بررسـي محسـوب     بخـش و  شاخصي اثـر  قاي كيفيت آموزشي نيزارت

ريزي آموزشي  امر برنامه اساتيد در همچنين مشاركت مسئولين و گردد. مي

ضروري  از زمان دانشجويي امري الزم و كيفيت خدمات،ي راستاي ارتقا در

 باشد. مي

 ان، آموزش پرستاران،پرستاريآموزش ازينكلمات كليدي: 
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و پرسنل در  انيآموزش دانشجو تيوضع يابيارز

نژاد شهر تهران با استفاده  يهاشم يآموزش مارستانيب

 1387 در سال جيبالدر يجهان ياز الگو

 يمحمد حسن نجف ،*آزاده فاتح پناه

 زدي يصدوق ديشه يپزشك علومدانشگاه 

fatehPanah@ssu.ac.ir 

ها حـاكي از آن اسـت كـه سـاالنه سـازمان هـاي مختلـف         بررسيمقدمه: 

كننـد؛ بـدون    هاي خاص صرف مي هاي هنگفتي را براي آموزش مهارت پول

گيري شود و يـا سيسـتم بـازخور مناسـبي      اينكه اثربخشي بطور مؤثر اندازه

 مقاله حاضر با هدف بررسي وضعيت آموزش در يك  وجود داشته باشد.

 .آموزشي فوق تخصصي انجام گرديده استبيمارستان 

انجـام  1387در سـال  صورت توصـيفي تحليلـي   ه اين پژوهش بروش كار: 

جامعه پژوهش كل آموزش گيرندگان در آن بيمارستان بوده لذا  .ده استش

 .انجام شدنمونه گيري به صورت سرشماري 

ز بـر  با توجه به معيارهـاي الگـو ايـن بيمارسـتان از معيـار تمركـ      ها:  يافته

امتيـاز گرفـت    8/27امتياز مدل   85هاي ذينفع و بازار از  دانشجويان، گروه

هـاي ذينفـع و    امتياز آن مربوط به زير معيار شناخت بازار، گـروه ، 5/10كه 

هـاي   مندي و روابط گروه آن مربوط به زير معيار رضايت 3/17دانشجويان و 

امات معيـار تمركـز بـر    % از الز33عبارتي ه ذينفع و دانشجويان بوده است ب

هاي تعيين شده، پوشش يافتـه   هاي ذينفع و بازار در حوزه دانشجويان، گروه

هـاي ذينفـع و دانشـجويان و     % مربوط به فرعي شناخت بازار، گـروه 12كه 

هـاي ذينفـع و    مندي و روابـط گـروه   % مربوط به به معيار فرعي رضايت21

% از 18ملكـرد سـازماني؛    باشد. همچنين در معيار نتـايج ع  دانشجويان مي

% 3% ، 18الزامات معيار در حوزه هاي تعيين شده پوشش يافته كـه از ايـن   

% مربـوط بـه   5مربوط به معيار فرعي نتايج حاصل از يادگيري دانشـجويان،  

هاي ذينفع و دانشـجويان و مـابقي مربـوط     معيار فرعي نتايج تمركز بر گروه

 .به ساير ابعاد عملكرد سازمان بود

اين بيمارستان در زمينه توجه به آموزش دانشجويان گيري:  ث و نتيجهبح

و رضايت مندي آنان طبق در وضعيت متوسطي قرار دارد كه اين وضعيت با 

توجه به اولين رسالت يك بيمارستان آموزشـي كـه آمـوزش دانشـجويان و     

ـ   باشد قابل توجه مي هاي ذينفع مي ساير گروه ل باشد تا با توجه به نقـاط قاب

بهبود بيرون آمده از طريق اين مدل به اصالح اين نقـاط و تبـديل آنهـا بـه     

 .نقطه قوتي براي سازمان احتمام ورزند

ـ ارزكلمات كليدي:  ـ ارز ج،يمـالكوم بالـدر   يعملكـرد، مـدل تعـال    يابي  يابي

 آموزش
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 يخدمات بهداشت تيفيسطح ك يارتقا تيوضع يبررس

 يدانشگاه علوم پزشك يمانو در يمراكز آموزش يدرمان

 1391در سال امام رضا  يدرمان يو خدمات بهداشت

شاپور  ،1يحاج حسن يليد، 2شاپور نادرفام ،1گانهيفاطمه  ،* 1ندا رحمت وند

 1فرشيدي

 تبريزدانشگاه -2علوم پزشكي تبريز اه دانشگ -1

nedainfo@hotmail.com 

مراكز آموزشي و درماني  به عنوان مهمتـرين مراكـز ارائـه دهنـده     مقدمه: 

خدمات بهداشتي از گذشـته همـواره مـورد توجـه و عنايـت خاصـي قـرار        

. به دنبال رشد سريع و روزافزون علوم و تكنولوژي به ويژه در علوم ندا داشته

ي و پيراپزشكي نياز مبرم به ارتقاي سطح كيفيت خـدمات بهداشـتي   پزشك

ريـزي   شود. بدين منظور برنامه درماني بيش از هر زمان ديگري احساس مي

و سرمايه گذاري در مراكـز بهداشـتي درمـاني از جملـه مراكـز آموزشـي و       

اي دارد. در ايـن   هاي وسيع و گسترده درماني امري است كه نياز به فعاليت

تا يكي از واحدهاي مهم مراكز آموزشي و درماني كه بايد به سازماندهي راس

اي  باشد. اين واحد از جايگاه ويژه و مديريت آن توجه شود واحد پذيرش مي

در مراكز آموزشي و درماني برخوردار بوده و از نقطه نظـر ارزشـيابي مراكـز    

 آموزشي و درماني  مهمترين بخش آن را تشكيل مي دهد.

واحـد پـذيرش در مراكـز آموزشـي و درمـاني       ،در اين پـژوهش ر: روش كا

در  (ع)آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني امـام رضـا  

با روش توصيفي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل  1391سال 

واحد پذيرش سرپايي (درمانگاه، اورژانس) بـود.   6واحد پذيرش بستري و  9

وهشي از طريق مصاحبه بـا مسـئولين واحـدهاي پـذيرش و بـا      هاي پژ داده

استفاده از پرسشنامه و چك ليست كه در ارتباط با اهداف پژوهش و توسط 

 .آوري گرديد پژوهشگر تدوين شد، جمع

كه واحـدهاي تحـت مطالعـه بـه      ادنتايج اين پژوهش نشان مي دها:  يافته

ي انساني تحصـيل كـرده   ويژه واحد پذيرش سرپايي اورژانس با كمبود نيرو

مواجه بوده است. واحدهاي پـذيرش بسـتري و اورژانـس مـورد مطالعـه از      

انـد. اكثـر واحـدهاي پـذيرش      تجهيزات و امكانات مناسب برخـوردار نبـوده  

برخي از وظايف كلي اين واحد را كه جزء عملكردهاي اصلي واحـد   بستري،

يرش صـرفاً در رونـد   دادند. در ضمن واحد پـذ  مربوطه بوده است، انجام نمي

اي در روند ترخيص و  بستري شدن بيماران نقش داشته و هيچ گونه وظيفه

 انتقال بيماران بر عهده نداشته است.

هاي اين پژوهش تأكيد بر اصالح نظام  مجموعه يافتهگيري:  بحث و نتيجه

 پذيرش بيماران در مراكز آموزشي و درماني و ايجاد يك واحـد پـذيرش بـر   

اي استاندارد مشخص از نظر فيزيكي و محـل اسـتقرار، نيـروي    اساس الگوه

انساني، تسريع و تسهيل در پذيرش بيماراني كـه جهـت دريافـت خـدمات     

 شوند، دارد. تخصصي به مراكز آموزشي و درماني ارجاع داده مي

خـدمات   تيـ فيسـطح ك  يارتقا ،يدرمان يخدمات بهداشتكلمات كليدي: 

 يدرمان يبهداشت
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 انيدانشجو دگاهياز د ينيآموزش بال يزا امل تنشعو

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

 يزيمحمد مم ،فالح زاده نيحس ،*يزيمم هيمهد

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

Mahdieh_momayyezi@yahoo.com 

هـاي   هاي اساسي و توانمنـدي  دهي مهارت آموزش باليني در شكل مقدمه:

اي دانشجويان حرفه پزشكي نقش اساسـي دارد و هـدف از آن فـراهم     حرفه

هايي است تا دانشجويان بتوانند اطالعات نظري را با واقعيـات   آوردن فرصت

 ،عملي پيوند بزنند. لذا با توجه به تأثير سوء استرس بر پيشـرفت تحصـيلي  

زاي  مطالعه با هدف بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي با عوامل استرس اين

 آموزش باليني انجام شد.

مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي است كه به صورت مقطعـي  روش كار: 

هـا بـا اسـتفاده از يـك      دانشـجوي پزشـكي انجـام شـد. داده     170بر روي 

بخـش اول  آوري شد.  پرسشنامه محقق ساخته كه شامل دو بخش بود جمع

سوال كه عوامل اسـترس   60شامل اطالعات دموگرافيك و بخش دوم شامل

حيطه ( ارتباطات، تجارب ناخوشايند، محـيط آموزشـي، تجـارب     5زا را در 

ها  باليني و احساسات نامناسب) مي سنجيد، بود. جهت تجزيه و تحليل داده

 شد. و آزمون هاي آماري و استنباطي استفاده SPSS 16از نرم افزار 

از نتـايج بـه دسـت آمـده مشـخص شـد كـه حيطـه احساسـات          ها:  يافته

و حيطـه تجـارب تحقيرآميـز بـا ميـانگين       38/3±1ناخوشايند با ميـانگين  

باالترين حيطـه هـاي تـنش زا بودنـد. ميـانگين نمـره تمـام         89/0±27/3

هاي تنش زا در زنان بيشتر از مردان بود كـه ايـن اخـتالف در مـورد      حيطه

بيشترين عوامـل  دار بود.  اط بين فردي و تجارب تحقيرآميز معنيحيطه ارتب

نحوه برخورد و رفتـار  «زاي آموزش باليني در حيطه ارتباط بين فردي تنش

ــجو ــا دانشـ ــتاد بـ ــانگين » اسـ ــا ميـ ــارب 9/3±05/1بـ ــه تجـ ، در حيطـ

تـذكر اسـتاد   «و» تذكر استاد در حضور پرسنل بخش و پزشكان«تحقيرآميز

، در حيطـه محـيط   59/3±1/1بـا ميـانگين  » مراهـان در حضور بيماران و ه

، در حيطـه  6/3 ±2/1با ميانگين» تعداد زياد دانشجويان هر بخش«زشيآمو

مشخص نبودن اهداف و شرح وظايف در محـيط بـاليني و   «تجربيات باليني

و در حيطــه احساســات  9/3±1/1بــا ميــانگين » وجــود حالــت بالتكليفــي

 بود. 7/3 ±08/1با ميانگين » هارتترس از فقدان دانش و م« ناخوشايند

نتايج مطالعه حاكي از باال بودن نمره عوامل اسـترس  گيري:  بحث و نتيجه

تواند بر روي يادگيري مؤثر باشد. لـذا پيشـنهاد    زا در دانشجويان بود كه مي

گردد از طريق ايجاد انگيـزه و حمايـت از دانشـجو و آگـاه سـازي كـادر        مي

عوامل تنش زا، امكان تجربيات بـاليني مـؤثر را   آموزشي و درماني نسبت به 

 تسهيل كرد.

 ي، پزشكيانعوامل تنش زا، آموزش باليني، دانشجوكلمات كليدي: 
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بيمار  بر يمبتن سيبهبود روش تدر يراهكارها يبررس

 اي ي؛ يك مطالعه كتابخانهدر آموزش پزشك

 مهسا شكور ،*يشكر بهيط

 اصفهان يعلوم پزشكدانشگاه 

t.shokriP@gmail.com 

يك استراتژي يادگيري فعال اسـت   (Case)مورد  آموزش مبتني برمقدمه: 

ويژه براي كمك به دانشجويان در افزايش توانايي بكـارگيري مفـاهيم   ه كه ب

آموزشي ابزار قوي بـراي سـاختار بخشـيدن بـه      موارد ها مفيد است. و ايده

اي  هه دانشجو در برخورد با اطالعات به شيوه اي مشابه محـيط حرفـه  مواج

در سناريوهاي دنياي واقعي نـه تنهـا اطالعـات غيرمربـوط ارائـه       باشند. مي

اضافه كردن بـيش   روند. شوند بلكه اطالعات غيرضروري هم از دست مي مي

تواند باعث ايجـاد يـك پيچيـدگي غيرضـروري      از حد اطالعات انحرافي مي

. سه شـكل متفـاوت تـدريس مبتنـي بـر كـيس در پزشـكي عبارتنـد         شود

)، تدريس كيس بـه  Case-bedside teachingاز:تدريس كيس بر بالين بيمار(

 -Case) و تدريس كيس تكراري(Case-lecture teachingروش سخنراني(

iterative teaching.( 

منـابع   است كه با جسـتجوي  اي كتابخانهاي  مطالعه حاضر مقالهروش كار: 

هاي اطالعاتي داخل و خارج كشور در زمينه موضوع مورد بررسـي   در پايگاه

مقاله با موضوع مـورد بررسـي ارتبـاط     23 مقاله يافت شد كه 36 انجام شد

 هاي آنها بررسي گرديد. داشته و نتايج پژوهش

ــده  روش عبارتنــد از: دوهــا:  يافتــه ــوژي كــه دربرگيرن اســتفاده از تكنول

ه بندي، سازماندهي اطالعات، افزايش دسترسي و تعامل بـا  دست آوري، جمع

، در صورت عـدم  caseدانشجويان به  اطالعات براي دانشجويان، پاسخگويي

كه  شكار شدن پاسخ صحيح است و معرفي ساده در كالسآ يا پاسخ صحيح

بحث  شامل: استفاده از سواالت پي در پي، سبك و سنگين كردن اطالعات،

 تدريس به روش مبتني بر باشند. درك مفاهيم مهم مي شفاهي در كالس و

case فرآيند  در هاي ضروري تدريس باليني در پزشكي است. يكي از ويژگي

 5توجه نمـود كـه ايـن     caseويژگي مهم  5هاي تدريس بايد به caseايجاد 

كـه   دهنـد،  قرار مي caseاستراتژي را در اختيار طراحان  17ويژگي در كل 

مربـوط بـودن، چـالش برانگيـز بـودن،       واقعي بـودن،  شامل:اين ويژگي ها 

 جنبه آموزشي داشتن و درگير كننده و جذاب بودن هستند. آموزشي و

طـرح يـك مسـئله     اينكـه يـك كـيس خـوب بايـد،     گيري:  بحث و نتيجه

 در كنـد،  تأييـد  تشويق و نگرش را مهرت و كه كسب دانش، يامشكلي باشد

 عميـق و  ربـه يـادگيري قابـل اعتمـاد،    كه منج موقعيتي مطرح شود متن يا

 بيمـار  اي از كه پس زمينـه  مسائلي مطرح شوند مشكالت و از صحيح شود،

 اطالعات مورد بايد فراهم آورد، جهت دانشجو هاي باليني را موقعيت ساير يا

 عالئـم و  عالئـم حيـاتي بيمـار،    مثل مقـاالت تحقيقـي اخيـر،    دانشجو نياز

بـرايش فـراهم    وي بـوده و  اختيار ايشگاهي درنتايج آزم هاي باليني و نشانه

 هاي يادگيري را تركيب و ادغام كند. فعاليت و گردد

 سيبر ك يمبتن سيتدر فعال، يريادگي ،يآموزش پزشككلمات كليدي: 
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مصاحبه كننده در  شركت نوطلبادا تيوضع يابيارز

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان الملل نيشعبه بورودي 

 يرضا رزاق ،انينادر ونيهما ،*يمن هرومنصوره مو

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

mansoreheravi@yahoo.com 

از اهداف اصلي راه اندازي شعب بين الملل در دانشگاه هـاي علـوم   مقدمه: 

 لمـي در سـطح منطقـه،   پزشكي كشور معرفي كشور به عنوان يك قطـب ع 

بازگردانـدن   جذب جوانان جوياي تحصيل در سطح منطقـه و بـين الملـل،   

فرهنگـي كشـور و    -معرفي اعتقـادي  دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل،

اين بررسي در اولين پذيرش شعبه بين الملل دانشـگاه   باشد. درآمدزايي مي

به اين شـعبه   علوم پزشكي كاشان به منظور بررسي وضعيت معرفي شدگان

 صورت گرفت.

در شعبه بين الملـل دانشـگاه علـوم     92اين مطالعه در آبان ماه روش كار: 

از افـراد چنـد    265پزشكي كاشان واقع در شهرسـتان آران و بيـدگل روي   

اي حـاوي   پرسشـنامه  معرفي شده براي مصاحبه انجـام شـد.   برابر ظرفيت،

تـراز و معـدل    زيرگروه، جنس، محل سكونت، رتبه اطالعات مربوط به سن،

 SPSSدانشجويان درحين مصاحبه تكميل گرديـد و نتـايج وارد نـرم افـزار     

 تحليل آماري قرار گرفت. گرديد و مورد تجزيه و 16نسخه 

نفـر   88 كننده در شعبه بين الملل كاشـان  شركت 265از مجموع ها:  يافته

 35 سـال،  22تـا   18نفر بين   220%) دختر بودند. 66( 171 %) پسر و34(

 نفـر  136سال قرار داشـتند.   40تا  32نفر بين  6 سال و 31تا  23نفر بين 

 %)6/11نفـر (  30%) منطقه دو،34نفر( 90 %) مربوط به منطقه يك و3/51(

 و 91/19بـاالترين معـدل   %) سهميه شـاهد بودنـد.  1/1نفر( 3 منطقه سه و

نفـر   92( 19تـا   18بود. بيشتر افـراد داراي معـدل    41/11كمترين معدل 

در منطقه يك كمتـرين   بودند. %)5/27نفر  71( 18تا 17%) و سپس 7/35

بـا   11944بيشترين رتبه زيـر گـروه    و 9382، با تراز 2515رتبه زير گروه 

و  9545با تراز  3009در منطقه دو كمترين رتبه زير گروه  بود. 7370تراز 

قـه سـه كمتـرين    در منط بود. 7146با تراز  25020بيشترين رتبه زيرگروه 

، با تراز 12140و بيشترين رتبه زيرگروه  9087، با تراز 2112رتبه زيرگروه 

 بود. عامل عدم قبولي دركنكور سراسري از سوي اكثـر دانشـجويان،   7394

 كمبود وقت بود. استرس در زمان امتحان و بروز

رتبـه قبـولي    معـدل،  با توجه به طيف وسـيع سـن،  گيري:  بحث و نتيجه

ــدگ ــرف ش ــميمو ان مع ــن    تص ــايي اي ــذيرش نه ــراي پ ــاوت ب ــري و قض گي

كنندگان سازمان سنجش را در مقابل يك ماراتون بزرگ قرار خواهد  شركت

 .داد

 ، داوطلبان كنكورالملل نيب شعبه ان،يدانشجوكلمات كليدي: 
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در  يليو ارتباط آن با عملكرد تحص يخوابيب وعيش

 نيقزو يزشكدانشگاه علوم پ يپزشك انيدانشجو

مظاهر  ،1هايائيمعصومه ض ،1يمهناز عباس ،2لوك زاده بايز  ،*1يزديزهره 

 1يمحمود

 زدي يدانشگاه علوم پزشك-2 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه-1

yazdizohreh@yahoo.com 

يك نياز اساسي براي داشتن عملكرد تحصيلي مناسب براي  خوابمقدمه: 

هاي علوم پزشكي است. ولي امروزه وجود محروميـت و   دانشجويان دانشگاه

كمبود خواب در دانشجويان شـايع اسـت. مطالعـات انجـام شـده در سـاير       

ت دهنده شيوع باالي اختالالت خواب در دانشجويان اسـ  كشورها نيز نشان

گـذارد.   كه اين اختالالت بر روي عملكرد تحصيلي آنـان اثـر نامناسـب مـي    

خـوابي در دانشـجويان پزشـكي     هدف از انجام اين مطالعه بررسي شيوع بي

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي آنان بود.

، به روش مقطعـي و بـا   1392اين مطالعه در فروردين ماه سال روش كار: 

استفاده از تكميل پرسشنامه در دانشجويان پزشكي دانشگاه علـوم پزشـكي   

خوابي بـراي بررسـي وجـود و     قزوين انجام شد. پرسشنامه ارزيابي شدت بي

 خوابي توسط همه دانشجويان تكميل گرديد. معدل دانشجويان  شدت بي

 نيز از طريق مكاتبه با آموزش دانشكده ثبت گرديد.

%) 9/73نفـر (  170دانشجوي پزشكي دانشگاه، تعـداد   نفر 230از ها:  يافته

 1/6±3/1در مطالعه شركت كردند. ميانگين مدت خواب شبانه دانشـجويان  

% از دانشـجويان مشـكل   8/28خوابي نشان داد كه  بود. نتايج پرسشنامه بي

% از دانشـجويان نيـز درجـات مختلـف     2/71خوابي نداشتند. همچنـين،   بي

خـوابي و   خـوابي در پرسشـنامه بـي    نـد. وجـود بـي   خوابي را گزارش كرد بي

تر بـر اسـاس    ين ساعت خواب شبانه كمتر با عملكرد تحصيلي ضعيفميانگ

 معدل دانشجويان ارتباط داشت.

خـوابي را در   نتـايج ايـن مطالعـه شـيوع بـاالي بـي      گيري:  بحث و نتيجه

دانشجويان پزشكي نشان داد. همچنـين مشـخص گرديـد كـه دانشـجويان      

خوابي، عملكرد تحصيلي مناسبي نخواهند داشت. با توجه به نتايج  دچار بي

اين مطالعه توصيه به بررسي وجود اختالالت خواب در دانشجويان پزشـكي  

 گردد. مي

 يليعملكرد تحص ،يخواب يب ،يپزشك انيدانشجوكلمات كليدي: 
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 يليتحص زشيكننده انگ ييشگويعوامل پ يبررس

 يهداشت دانشگاه علوم پزشكدانشكده ب انيدانشجو

 انيدانشجو يليتحص زشيبا انگ سهيبوشهر در مقا

استان بوشهر در سال  ييو حرفه ا يفن يها دانشكده

92-1391 

 تايآن ،1يشيمطهره درو ،2ييالهه سخا ،1يمحسن هاشم ،*1يجمال  هيمك

 1ياسالم

دخترانه  ييو حرفه ا يدانشكده فن-2 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه-1

 الزهراء

mjamalym@yahoo.com 

يكي از عوامل مـؤثر بـر يـادگيري در ميـان يادگيرنـدگان، انگيـزه       مقدمه: 

پيشرفت تحصيلي است. تا جايي كه به عنوان مهم ترين اصل دوران جواني، 

شغلي و اجتماعي دانشجويان ايفا مي كند. كـم    نقش به سزايي را در آينده

توجهي به انگيزه دانشجويان منجر به نابساماني روحي و آموزشي مختلف و 

شود. بنابراين هدف اين مطالعـه، بررسـي    نهايت، اتالف منابع انساني مي در

عوامل پيشگويي كننده انگيزش تحصـيلي دانشـجويان دانشـكده بهداشـت     

ايـي   هـاي فنـي و حرفـه    وشهر در مقايسه با دانشكدهدانشگاه علوم پزشكي ب

 .استان بوشهر بود

اين مطالعه مقطعي با اسـتفاده از روش نمونـه گيـري تصـادفي     روش كار: 

دانشكده فنـي و   2دانشجوي مشغول به تحصيل در  287اي بر روي  خوشه

اي دخترانه الزهراء و پسرانه امام خامنه اي استان بوشـهر و دانشـكده    حرفه

هـا،   داشت دانشگاه علوم پزشـكي بوشـهر انجـام شـد. ابزارگـردآوري داده     به

پرسشنامه دموگرفيك و پرسشنامه استاندارد انگيزش تحصيلي دانشـجويان  

هـاي آمـاري تـي و     هـاي توصـيفي، آزمـون    ها از شاخص بود در تحليل داده

 مورد  SPSSها توسط نرم افزار  رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد و داده

 زيه و تحليل قرار گرفت.تج

) دانشجوي پسر %3/37نفر ( 107دانشجوي مورد بررسي  287از ها:  يافته

دانشـكده   2) از %2/65نفـر (  187) دانشـجوي دختـر و   %7/62نفر ( 180و 

) از دانشكده بهداشت بودنـد.  %8/34نفر ( 100فني الزهراء و امام خامنه اي 

انگيزشي به  يش دروني، بيروني و بميانگين و انحراف معيار در سه بعد انگيز

بود. نتايج حاصـله   77/8 ±04/4و  45/47 ± 07/9، 74/41 ± 64/9 ترتيب

نشان داد كه در انگيزش دروني بين دو دانشـكده فنـي و بهداشـت تفـاوت     

  )t=302/2و  P=022/0داري وجود نداشته، ولي در انگيـزش بيرونـي (   معني

داري  هـا تفـاوت معنـي    ين دانشكده) ب t=596/3و  P=000/0(بي انگيزشي (

وجود داشت. در مدل رگرسيون خطـي چندگانـه جـنس، وضـعيت تأهـل،      

عالقه به رشته پيشگويي كننـده انگيـزش بيرونـي بودنـد و     و مدرك ديپلم 

و دسترسي به مـواد آموزشـي    عالقه به رشته رشته تحصيلي، مدرك ديپلم،

 پيشگويي كننده بي انگيزشي بودند.

براي داشتن يك نظـام آموزشـي موفـق و پويـا بايـد      يري: گ بحث و نتيجه

هـاي متفـاوي    اي به انگيزش دانشـجويان داشـت و از انگيزاننـده    توجه ويژه

 جهت ارتقاء كيفيت آموزش استفاده نمود.

ـ انگ ،يليتحصـ  شـرفت يپ زهيـ انگكلمات كليدي:  ـ  زشي ـ يب ،يدرون و  يرون

 يزشيانگ يب
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اهد در پزشكي: مطالعه مفهوم آموزش مبتني بر شو

 كيفي

 2غالمعلي دهقاني ،*1وسف اديبي

 علوم پزشكي تبريز دانشگاه-2 تبريزدانشگاه  -1

yousef_adib@yahoo.com 

براي ارتقاي نظام آموزشي و بهبود يادگيري فراگيران، بايد آموزش مقدمه: 

ات شخصي به آموزش بر مبنـاي بهتـرين   پزشكي مبتني بر نظرات و اعتقاد

شواهد تغيير يابد. بنابراين، اين پژوهش با هدف بررسي ادراكات و تجربيات 

دانشجويان و مدرسان پزشكي درباره آموزش مبتني بر شـواهد در پزشـكي   

 .انجام شد

انجام شـد.   1392اين مطالعه به روش پديدارشناسي و در سال روش كار: 

نفـر دانشـجوي پزشـكي دانشـگاه علـوم       5مدرس و نفر  13نمونه پژوهش 

پزشكي تبريز بودند كه به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. 

ها مصاحبه هاي نيمه ساختارمند، عميق و متعامل بود.   آوري داده ابزار جمع

هاي به دست آمده از اين مصاحبه ها با استفاده از روش پديدارشناسي  داده

 .) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت1995ت (پيشنهادي اسمي

هاي تحقيق در مورد مفهوم آموزش مبتني بر شـواهد، سـه    يافتهها:  يافته

مضمون اصلي عبارتند از: شواهد معتبر آموزشي، تجربيات شخصي و شرايط 

 را مشخص كرد. محيط آموزشي

كنندگان در مطالعـه حاضـر در يـك تعريـف      شركت گيري: بحث و نتيجه

آموزش مبتني بر شواهد را حاصل تلفيق سه جزء كليـدي دانسـتند:    جامع،

الف) بهترين و معتبرترين شواهد مبتني بر مطالعات نظام مند ب) تخصـص  

و تجربه آموزشي مدرس ج) شرايط فراگيران و محيط آموزشي. بـه عبـارت   

ها و رويكردهاي آموزشـي مدرسـان پزشـكي بايـد بـا توجـه بـه         ديگر روش

 .در دسترس و همچنين شرايط و موقعيت بومي اتخاذ گردد بهترين شواهد

 ،يفـ يشواهد، مطالعـه ك  نيآموزش پزشكي مبتني بر بهتركلمات كليدي: 

 يدارشناسيپد
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 تا عمل دهيهاي ارتقادهنده سالمت؛ از ا دانشگاه

 يرمانقه اليل ،ينظر نيمه ،*كاوه نيمحمد حس

 رازيش يعلوم پزشك دانشگاه

Kaveh@sums.ac.ir 

 و هاي متعهد به اصول سالمت براي همـه و توسـعه پايـدار    دانشگاهمقدمه: 

توانند سرمايه عظيم و تأثيرگذاري بـراي كاركنـان و دانشـجويان خـود،      مي

ويان در جوامع محلي كه در آنها قرار دارند و جامعـه بزرگتـري كـه دانشـج    

اي خـود در آنجـا بپردازنـد     هاي حرفه نهايت بايستي به ايفاي شايسته نقش

 .باشند

انـدازي از دانشـگاه    هـدف از ايـن مقالـه ارائـه و ترسـيم چشـم      روش كار: 

ارتقادهنده سالمت، تأملي بـر فراينـدهاي كليـدي تحقـق عمـل آن شـامل       

 هاي آموزشي دانشگاه است تحوالت مقتضي در نظام و برنامه

توانند براي حفـظ و ارتقـاي سـالمت دانشـجويان و      دانشگاهها ميها:  يافته

كاركنان، ايجاد محيط هاي كار، يادگيري و زندگي حامي سـالمت و تـرويج   

محيط زيست سالم و پايدار، ترويج ارتقاي سالمت در آمـوزش و پـژوهش و   

ل همچنين ارتقاي سالمت در جامعه منشاء تأثيرات اساسي باشند. جامه عم

تـوان در راسـتاي نهضـت پاسـخگويي و      پوشيدن بـه ايـن پتانسـيل را مـي    

هاي علوم پزشكي، براي پاسخ شايسته به حقوق  مسئوليت اجتماعي دانشگاه

 و مطالبات جامعه دانست.

) ايجاد و ادغام تعهد 1از: ( هاي  ارتقاي سالمت عبارتند اهداف كلي دانشگاه

اختارهاي دانشـگاه و توسـعه   نسبت به سالمت در فرهنـگ، فراينـدها و سـ   

) ارتقاي سـالمت و بهزيسـتي كاركنـان،    2پتانسيل آن در ترويج سالمت و (

ريـزي شـامل    دانشجويان و اجتماع بزرگتر. برخي از جوانب مهـم در برنامـه  

اهداف اختصاصي پيشنهادي به سوي تحقق دانشگاه ارتقادهنده سالمت در 

 .است متن مقاله مورد بحث و پيشنهاد قرار گرفته

در مجمـوع خـرد جمعـي كـه در مـواردي همچـون       گيري:  بحث و نتيجه

اي تبلور يافتـه   اي گرايي و اخالق حرفه نهضت پاسخگويي اجتماعي و حرفه

كنند كه تعهد دانشگاه در قبال جامعه به آموزش و  بر اين واقعيت تأكيد مي

درون و  رود با تحـول از  شود بلكه از دانشگاه انتظار مي پژوهش محدود نمي

هاي خـود را در برابـر    ها و نقش توانمندسازي بيش از پيش خود، مسئوليت

 .ارتقاي سالمت و در نهايت توسعه پايدار اجتماعي به خوبي ايفاد نمايد

 داريارتقاء سالمت، دانشگاه، توسعه پاكلمات كليدي: 
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ي؛ يك مطالعه در آموزش پرستار ماريب يمنيا

 اي كتابخانه

 *يانيرينص جهيخد

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك

nasiriani@ssu.ac.ir 

ها  و مير بيماران بستري در بيمارستان موجب افزايش نگراني مرگمقدمه: 

. در ايـن راسـتا   شـود  مـي  در مورد صالحيت كادر درماني از قبيل پرستاران

التحصـيالني   تربيـت فـارغ  هاي آموزش پرستاري با افزايش فشار براي  برنامه

در جهت رسيدن  كه قادر به ارائه خدمات ايمن به بيماران باشند مواجه اند.

هـاي آمـوزش پرسـتاري در جهـت اصـالح و توسـعه        به اين هـدف، برنامـه  

ــه ــي برنام ــاي درس ــرايط،    ،ه ــد ش ــي واج ــت علم ــتخدام هيئ ــاب اس انتخ

، ايجـاد  يبالين هاي آموزشي مورد استفاده در هر دو جزء تئوري و استراتژي

گيري باليني و ارزيـابي مـداوم از شايسـتگي     تفكر انتقادي و توانايي تصميم

 كننـد  حركت ميالتحصيل با صالحيت  پرستاري براي آموزش و تربيت فارغ

 اين مقاله به مرور مقاالت در اين زمينه مي پردازد.
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 اسـت بـدين صـورت كـه مقـاالت      اي كتابخانـه اين مقاله از نوع روش كار: 

 Patientبا كليد واژه هـاي   Googleو  Pubmedهاي اينترنتي از قبيل  پايگاه

safety   وNursing education .جستجو و بررسي شد 

هاي مهم براي جلـوگيري از اشـتباهات آمـوزش     استراتژي ي ازيكها:  يافته

تواند با فرصـت بـه دخالـت در     مي  سازي است. استفاده از شبيه  سازي شبيه

اي باليني امن و تحت نظارت به ايمني بيمـار كمـك كنـد. انـواع     ه موقعيت

با دستگاه كامل و يا بخشي از يك انسان،   سازي عبارتند از شبيه  سازي شبيه

هاي شبيه به واقعيت در محـيط بـاليني،    گيري ها و تصميم تعامل در فعاليت

بيماران از   سازي اي. شبيه هاي رايانه سازي بيماران انسان و شبيه  سازي شبيه

طريق بازي نقش بين يادگيرندگان و معلمان بـه طـور معمـول در آمـوزش     

هاي ارتباطي بـراي   هاي فيزيكي ارزيابي، گرفتن شرح حال و تكنيك مهارت

هاي مختلف  هاي كامپيوتري به جنبه سازي شبيه شود. پرستاري استفاده مي

از طريـق انـواع   فيزيولوژي انساني و يا انجام وظايف و يا محيط هاي خـاص  

ــه ــراي    برنام ــات ب ــجويان از اطالع ــه دانش ــاره دارد ك ــامپيوتري اش ــاي ك ه

گيري باليني و مشاهده نتايج در عمـل اسـتفاده نمـوده و اغلـب در      تصميم

هاي آمـوزش بـا كـامپيوتر و     طول و پس از تعامل بازخورد وجود دارد برنامه

و بـه صـورت    مبتني بـر وب نسـبتاً ارزان و قابـل اسـتفاده مجـدد هسـتند      

جداگانه و يا در گروه استفاده مي شوند. واقعيت مجـازي و فنـاوري لمسـي    

بيمـار انسـان از     سـازي  هايي همچون معاينه لگني است. شبيه براي آموزش

باشــد و  پيشــرفت هــاي تكنولــوژيكي اخيــر بــراي آمــوزش پرســتاري مــي

تـنفس،  هاي فيزيولوژيـك واقعـي از جملـه     تعاملي قادر به پاسخ هاي مانكن

بيمار انسان به دانشجويان جهـت    سازي واكنش مردمك و غيره است. شبيه

 .كند كمك مي توسعه دانش و مهارت در يك وضعيت باليني واقعي

 در كل ايمني بيمار يك مفهوم چند بعدي براي  گيري:  بحث و نتيجه

تـوان   هاي متعدد و اصول ايمني بيمـاران را مـي   آموزش باليني است. جنبه

آموزش دانشجويان پرستاري با استفاده از شبيه ساز بيمار گنجانيـد و  براي 

گيـري   با تمركز بر اقداماتي همچون توسعه تفكر انتقادي و مهـارت تصـميم  

 .تروج آن كمك كردباليني، ترويج ارتباط مؤثر و تشويق كار گروهي جهت 

، آمـوزش  يپرسـتار  ي، آمـوزش، دانشـجو  مـار يب يمنـ ياكلمات كليـدي:  

 پرستاري
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 انيدانشجو يريادگي زانيكاربرد آموزش نامه بر م ريتاث

 ينيدر عرصه بالفيزيوتراپي 

اعتراف  يعلريم ،1اسكندرزاده وبيا ،2يطالب يقدمعل ،*1يقادر بايفر

 1ياسكوئ

 بابل يدانشگاه علوم پزشك -2 زيتبر يعلوم پزشك انشگاهد-1

ghaderimailbox@gmail.com 

آموزش باليني مهمترين عرصـه يـادگيري در آمـوزش فيزيـوتراپي      مقدمه:

هـاي عملـي و بكـارگيري آنهـا در      باشد كه دانشجو به يادگيري مهـارت  مي

آمـوزش را از   توانـد  پردازد. ارزيابي اين عرصه يـادگيري مـي   بالين بيمار مي

حالت ايستا به يك روند پويا تبـديل كنـد. اسـتفاده از آمـوزش نامـه (الگ      

كند كه طي آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس  بوك) روشي را ايجاد مي

با اهدافي مشترك و مشخص به يك سـمت حركـت كننـد. در ايـن روش،     

و  هاي آموزشـي از پـيش طراحـي شـده هسـتند، ارزشـيابي اسـتاد        فعاليت

شـود دانشـجو و اسـتاد بـا اعتمـاد       باعث مي دانشجو واقعي تر است و نهايتاَ

بيشتري در بالين حاضر شوند. ايـن پـژوهش جهـت بررسـي ميـزان تـأثير       

 كاربرد آموزش نامه بر يادگيري دانشجويان فيزيوتراپي انجام مي گردد.

در  نفر از دانشـجويان فيزيـوتراپي كـه    24در اين مطالعه تعداد روش كار: 

ترم دوم كـارورزي بودنـد و تجربـه كـارآموزي در عرصـه بـه روش رايـج را        

داشتند وارد مطالعه شدند. اين دانشجويان در طول يـك تـرم تحصـيلي در    

چهار مركز كارورزي حضور داشتند كه آموزش در دو مركز به روش رايـج و  

در دو مركز ديگـر بـا روش آمـوزش نامـه صـورت گرفـت. در انتهـاي تـرم         

لي، همه دانشجويان پرسشنامه مربوط به ارزيابي تأثير آموزش نامه را تحصي

 در مقايسه با روش رايج تكميل كردند.

هـاي آموزشـي و    ) ثبـت فعاليـت  1بخـش بـود:   5آموزش نامـه هـا شـامل    

) گـزارش سـاير مـوارد    3هـاي عملـي،    ) ثبت اقدامات و مهـارت 2تجربيات، 

 ساير مستندات) 5) پرونده نويسي و 4باليني ارجاع شده، 

نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه اسـتفاده از آمـوزش نامـه در    ها:  يافته

 دستيابي به اهداف زير  مؤثر بود:

ريـزي   تشويق فراگير در رسيدن به اهداف آموزشي، كمك به تسهيل برنامـه 

با استفاده از تجارب مختلف، وسيله اي مناسب براي خود ارزيـابي، افـزايش   

و سنجش مربيان و اسـاتيد، كمـك بـه فراگيـران در ارتقـاء      توانايي آموزش 

اي، كمك به فراگيران در تعامل بيشتر با بيمار، ارائه اطالعاتي  فردي و حرفه

هاي باليني آنها، آشنايي اساتيد با نقـاط   درباره فعاليت دانشجويان و مهارت

 آشنايي اساتيد با نقاط ضعف و ضعف دانشجو وسعي در بر طرف سازي آنها

 برنامه درسي دروس تئوري و عملي.

آموزش نامه يك وسيله ثبت فراگير محور اسـت كـه   گيري:  بحث و نتيجه

عالوه بر فهرستي از موارد مشاهده شده، تجارب مستند فراگير نيز گـزارش  

دسترسي بـه اهـداف آمـوزش     يشود. استفاده از آموزش نامه باعث ارتقا مي

ـ   آن مـي  باليني در فراگيران و افزايش كيفيـت  اي  عنـوان وسـيله  ه شـود و ب

 شود. هاي باليني پيشنهاد مي ميزان يادگيري در عرصه يسودمند در ارتقا

 ينيآموزش بال ،يريادگيآموزش نامه، كلمات كليدي: 

 

1192 - 3A 

 سهيدر مقا نينو يا وهيژورنال كالب به ش هيارا يابيارز

 گروه ديو اسات ارانينگرش دست رييبا روش معمول در تغ

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك يهوشيب

مهرداد  ،زند ديفر ،يشهال دشت ،نشاط آور هيراض ،*يمنصور مسجد

 يلنكران رضايعل ،يعيمهسا سم  ،انيعسكر

 رازيش يعلوم پزشك دانشگاه

mansoormasjedi@yahoo.com 
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كالسيك آموزش پزشكي با سـابقه   هاي روشكالب يكي از  ژورنالمقدمه: 

توان در آموزش ارزيابي نقادانه، پزشـكي   سال است و از آن مي 100بيش از 

آمـار بـراي دسـتياران پزشـكي و نيـز       و مبتني بر شواهد، طراحي تحقيـق 

 ود. مفاهيم آموزشي استفاده نم

هدف ما اين بوده است كه پس از ارايه ژورنال كـالب بـه روش جديـد ( بـا     

حضور متخصص پزشكي اجتماعي يا آمار) نگرش دستياران تخصصي گـروه  

 بيهوشي را نسبت به آن مورد ارزيابي قرار دهيم.

هـاي ويـژه    اي و مقطعـي در بخـش مراقبـت    اين مطالعه مداخلهروش كار: 

نفـر اعضـاي هيـات علمـي و      50ازي انجام شد. از بزرگساالن بيمارستان نم

دستياران سال دوم و باالتر گروه بيهوشي كه در ژورنـال كـالب بـه هـر دو     

 نفر برگشت داده شد.  36شيوه نوين و قديمي شركت كرده بودند نظرات 

گـروه بيهوشـي دانشـكده پزشـكي بـراي       با همكاري دفتر توسعه آموزش و

سـوال  19اي بـا   رسش نامه محقـق سـاخته  نظرسنجي در مورد اين روش، پ

تنظيم گرديد و روايي آن به تاييد كارشناسان آموزشي رسيده و پايـايي آن  

 .تأييد شددرصد  90با ضريب آلفاي كرونباخ باالي 

درگـروه مداخلـه (ژورنـال كـالب بـا حضـور متخصـص پزشـكي         ها:  يافته

بيهوشـي،   اجتماعي يا آمار) نسبت به جلسات معمول ژورنـال كـالب گـروه   

آماري بين نمره هر سوال دو پرسـش نامـه وجـود داشـت.      دار معنيتفاوت 

 هـاي  روشمهمترين تأثير از نظر شركت كننـدگان فهـم واژهـاي آمـاري و     

انجام مطالعه، نگرش مثبت نسبت به مفيد بودن ارتباطـات بـين رشـته اي،    

د مقالـه،  نقد مقاله در بكارگيري نتايج در عملكرد باليني، ايجاد مهـارت نقـ  

مندي به شركت در ژورنال  ايجاد انگيزه بيشتر در پژوهش هاي بعدي، عالقه

كالب هاي بعدي و توصيه به ساير همكاران جهت شركت در ژورنال كـالب  

 بود.

همچنين با ضريب همبستگي اسپيرمن مشخص شـد كـه هـر چـه تعـداد      

تر رفته سطح آگاهي افراد باال شود ميدفعات شركت در ژورنال كالب بيشتر 

 است و خواستار برگزاري بيشتر جلسات بوده اند.

شركت كنندگان اذعان داشتند كه بار علمي باالتري گيري:  بحث و نتيجه

 يكسب نموده بودند و در مجموع از برگـزاري چنـين روش آموزشـي نـوين    

رضايت داشتند. از لحاظ قابليـت تعمـيم و اجـرا در سـاير مراكـز آموزشـي       

هـاي   اد شده را براي ديگر رشته هاي تخصصـي گـروه  توان روش پيشنه مي

پزشكي در سطح دانشكده نيز اجرا نمود و به نتايج موثق و معتبرتري دست 

 يافت و در صورت كسب نتايج به صورت الگوي كشوري پيشنهاد نمود.

 يتخصص ارانيدست ن،ينو وهيژورنال كالب، نگرش، شكلمات كليدي: 

 

1297 - 3A 

ي؛ يك مطالعه نظام آموزش يرهبردر  نينو يها مهارت

 اي كتابخانه

 *اكبر يرسول اسالم

 جهرم يعلوم پزشكدانشگاه 

rasoolislamiakbar@gmail.com 

چشمگيرترين امتياز يـك دانشـگاه در نظـام مبتنـي بـر رقابـت و       مقدمه: 

گاهي تواند همان رهبري اثـربخش دانشـ   پاسخگويي به تغيير و تحوالت، مي

در چنين عر صه اي، دانشگاه هـا بايـد شـرايطي را بوجـود آورنـد تـا        باشد.

هدايت و رهبري دانشگاه ها بتواند با الگوهاي نوآورانه و موفق سازماني توأم 

تواند پاسـخ   مديريت سنتي و اعمال ساختار بوراكراتيك نمي شود، زيرا ديگر

هـاي   ص دانشگاهو فصل معضالت سازمان ها بخصو گوي مناسبي براي حل

 باشد. امروز

هاي نوين رهبري در نظام آموزشـي   اين مقاله  با هدف تبيين برخي مهارت

 است. نگاشته شده

باشد كه با اسـتفاده از   مياي  مطالعه كتابخانهمطالعه حاضر يك روش كار: 

مقــاالت علمــي و پژوهشــي موجــود در وب جهــاني از طريــق جســتجو در 

پايگــاه اطالعــات علمــي جهــاد  اخلــي نظيــرپايگاههــاي معتبراطالعــاتي د

پژوهشگاه علوم انساني و پايگاههاي وب معتبر خـارجي   و )SIDدانشگاهي (

با استفاده از كليد واژه هاي مـرتبط    Google scholar ،Eric ،Pubmedنظير 

 با موضوع مقاله به انجام رسيده است.

نمنـدي هـا و   توا امروزه رهبري آموزشـي مبتنـي بـر ويژگـي هـا،     ها:  يافته

هايي است كه آن را به صورت تخصصي ويژه در آورده است. توانـايي   مهارت

ايجاد چشم اندازي واقع بينانه وليكن تحول آفرين، توانـايي تـدوين برنامـه    

اثربخش و كارآمد در جهت تحقق چشم اندازها، توانايي برقـراري ارتبـاط و   

مينه سازي در جهـت  جلب همكاري كليه ذينفعان درون و برون سازماني، ز

 سازماني يادگيرنده و باالخره توانايي پـذيرش پيچگيـدگي،   ايجاد كاركنان و

تنهـا برخـي    آشفتگي و تضاد كه با توسعه و پيشـرفت عجـين مـي باشـند،    

تواند به عنوان يـك   يتوانمندي هايي است كه رهبر آموزشي م ها و مهارت

 فرد پيشرو و متعالي در عصر حاضر معرفي نمايد.

هاي نـوين، متعـالي و اثـر بخـش      با توجه به  مهارتگيري:  ث و نتيجهبح

هـاي   رهبري آموزشي به نظر مي رسد موسسات آموزشي از جمله دانشـگاه 

سنتي فعاليت هاي خود را مورد بـازبيني قـرار    هاي روشعلوم پزشكي بايد 

داده و به منظور مانـدگاري و پيشـرفت در زمـان حـال و آينـده اقـدام بـه        

ها و دانشـگاه   در اين ميان دانشكده ري روش ها و فنون جديد كنند.بكارگي

هـا بايـد بـه گونـه اي مـديريت و       هاي علوم پزشكي در كنار ساير دانشگاه

رهبري شوند كه به آنها اجازه بدهد تا به طور مؤثري تغييرات را مـديريت و  

نوآوري را تشـويق كننـد تـا بـه نتـايج مثبـت و رو بـه افـزايش حاصـل از          

 هاي دسته جمعي خود دست يابند. الشت

 ينظام آموزش ،يرهبر نينو يها مهارتكلمات كليدي: 

 

1612 - 3A 

نقش دانشگاه هاي الكترونيك در توسعه پايدار آموزش 

 اي ي؛ يك مطالعه كتابخانهپزشك

 مفرد يليوك نيحس ،يريام محمدرضا ،*يرضائ سهينف

 همدان يدانشگاه علوم پزشك

rezaie_n@umsha.ac.ir 
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در حال حاضر، فناوري اطالعات و ارتباطات، محور اصلي توسـعه و  مقدمه: 

آيـد. جريـان فنـاوري در     رونق اقتصادي كشورهاي پيشرفته بـه شـمار مـي   

، از هـا  اي كـه ايـن فنـاوري    فرآيندهاي مختلف اقتصادي مؤثر است، به گونه

هـا و افـزايش    لحاظ اقتصادي و در كنار عوامل توليد، منجر به كاهش هزينه

وري در توليد و نهايتاً افزايش رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته  بهره

د و به دنبال آن با اندكي تأخير، اين تأثير در برخي از كشورهاي در حال ش

ي، تغييــرات توســعه نيــز مشــاهده شــده اســت. در جريــان رشــد اقتصــاد 

تكنولوژيك نظير شكل گيري دانشگاه هاي الكترونيكـي نقـش مهمـي ايفـا     

 كنند. مي

اين مقاله به روش كتابخانه اي با جستجو در اينترنت و استفاده روش كار: 

 از كتب و مجالت تخصصي در اين زمينه انجام شده است.

توليد اسـت   هاي روشانشگاه هاي الكترونيكي در پيوند با تحول دها:  يافته

باشـد.   نوين در توليد دانش مي هاي روشكه منبعث از نوآوري و استفاده از 

وري كـار، بـازدهي سـرمايه و سـاير      تغييرات تكنولوژيك سبب افزايش بهره

دانشگاه هاي الكترونيكـي در جهـت شـتاب      شود. پتانسيل عوامل توليد مي

از سـوي ديگـر،   سطح زندگي مردم و  يبخشيدن به توسعه اقتصادي و ارتقا

هاي مذكور  المللي بر اهميت بهبود دسترسي به فناوري پافشاري جوامع بين

(به خصوص در كشورهاي در حال توسعه) قابل مالحظه است. دسترسـي و  

هـاي ديجيتـال،    هـا، شـبكه   گسترش فناوري اطالعـات و ارتباطـات، رايانـه   

سـابقه در   يتـي بـي  ارتباطات از راه دور، تلويزيون و غيره منجر به ايجاد ظرف

 اشاعه دانش و اطالعات شده است.

امروزه اغلب انديشمندان و صـاحبنظران توسـعه بـر     گيري: بحث و نتيجه

اين باورند كه مباني توسعه جز از طريق انسان محوري و دخالـت مسـتقيم   

كـه بـر ايـن مبنـا انسـان       ،انسان بر سرنوشت خويش معني دار نخواهد بود

در ابعاد گوناگون توسعه پايدار را به عهده خواهد  محور توسعه و نقش اصلي

داشت. حال اگر كشوري خواهان توسعه متوازن و پايدار اسـت بايسـتي بـه    

توسعه آموزش الكترونيك در سطح جامعه و تربيت نيروي انسـاني آمـوزش   

ديده در خصوص توسعه پايدار پرداخته و همواره در مشاركت دادن آنان در 

نمايـد تـا   ز كشور  بايد خود را به فناوري روز مجه ايد.امر توسعه كوشش نم

بتواند بر دانش و آگاهي جامعه خود بيافزايد و از راه درست بهـره گيـري از   

 منابع انساني را بياموزد در فرايند تحوالت فناوري راه به جايي ببرد.

 يآموزش پزشك دار،يتوسعه پا ك،يهاي الكترون دانشگاهكلمات كليدي: 

 

1681 - 3A 

ي؛ يك مطالعه اخالق و فقه در علوم پزشك گاهيجا

 اي كتابخانه

 چمن آباد ييغنا يعل ،يليقند دجواديس ،*ياوري يمهر

 مشهد يدانشگاه علوم پزشك

yavarim@mums.ac.ir 

حث علوم پزشـكي اهميـت دارد،   موضوعاتي كه در كشور ما در ب ازمقدمه: 

شناسايي تفاوت و امتياز اخالق از فقه پزشكي اسـت. از آن جـا كـه مراكـز     

هاي خـود عمـدتاً جهـت گيـري      درگير با مسائل اخالق پزشكي در پژوهش

كنند و از  فقهي داشته و پاسخ فقهي به اين مسائل را فيصله بخش تلقي مي

دانـش   ه، در پرتـو توسـع  طرفي دغدغه هاي اخالقي در موضوعات پزشـكي 

دهـد، شناسـايي قلمـرو     پزشكي، آغاز نهضت اخـالق پزشـكي را نويـد مـي    

سنجش رابطه ميـان   در راستايموضوعات اين حوزه ضروري و مفيد است. 

هاي اخالقي و فقهي در پزشـكي ايـن مطالعـه بـا هـدف شناسـايي        پژوهش

 قلمروهاي دو علم فقه و اخالق انجام شده است.

ين مطالعه كه به روش كتابخانه اي انجام شد با مرور منـابع  در اروش كار: 

متعدد نقاط افتـراق فقـه و اخـالق در تعـاريف و موضـوع، غـرض و غايـت،        

منفعت و فايده، رتبه و جايگاه علمي و روش بحث از منظـر فقهـا و اخـالق    

 پژوهان مورد واكاوي قرار گرفت.

 ظريه قابل طرح است:در بررسي نسبت ميان فقه و اخالق سه نها:  يافته

با وجود علم فقه نيازى به علم اخالق نداريم چرا كه اخـالق چيـزى    .1

 فراتر از مستحبات فقهى نيست.

با عنايت به اولويت علم اخالق بر فقه، حتي در نگاه بعضـى عالمـان    .2

 اسالمى ضرورت جايگزينى اخالق به جاى فقه وجود دارد.

دو علـم،   ى و ثمربخشى تام هـر سوم ضمن اذعان به شايستگ هنظري .3

دهد كه منجر به امتياز و جـدايى آن دو   ها و خصوصياتى را نشان مي ويژگي

 از يكديگر خواهد شد و هر يك را دانش و علم ممتاز معرفى مى كند.

غناي محتوايي فرهنگ اسالمي هنگامي مجال بـروز  گيري:  بحث و نتيجه

قي بازشناسي و بازنگري شـده،  بهاي فقهي و اخال يابد كه دو ميراث گران مي

هاي اخالقي و فلسفي عصر حاضر در  در تعامل با يكديگر پاسخگوي پرسش

مجامع علمي دنيا گردد. بديهي است هرگونه نگاه تحويلي نسبت به هر يك 

 نياز دانستن آنها از يكديگر، پيدايش مواضعي ناقص،  از اين دو دانش و بي

 د داشت.ضعيف و غيرعالمانه را در پي خواه

ويژگي مسائل اخالق پزشكي آن است كه اگر در آنها به روش فقهي بسنده 

دهـد،   كنيم، از آن رو كه فقه چنين مسائلي را در ابواب المعامالت قرار مـي 

تأمين كنند هدف اخالقي نخواهد بود؛ همچنان كـه اگـر بـه روش اخالقـي     

در انطباق يك هاي الزم نهفته در روش شناسي فقهي، كه  اكتفا كنيم، دقت

نظريه با مضامين و تعاليم ديني نقش دارد، به فراموشي سپرده خواهد شـد.  

بنابراين براي رسيدگي دقيق به چنين مسائلي بايد بدون خلـط قلمروهـاي   

 ويژه فقه و اخالق، از هر دو دانش به دقت بهره جست.

 فقه ،اخالق ي،علوم پزشككلمات كليدي: 

 

1766 - 3A 

 انيدر دانشجو يليتحص يدگفرسو زانيم يبررس

 1392 در سال بوشهر يدانشگاه علوم پزشك

 ،1يعضد زيپرو، 1گنجو يمهست ،2يقباد يمجتب ،* 1يريق طيمح زهرا

 1آماره نيمحمد ام

 زدي يدانشگاه علوم پزشك-2بوشهر  يپزشك علومدانشگاه -1

z_mohitghiri@yahoo.com 
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

فرسودگي حالتي از خستگي ذهني و هيجـاني اسـت كـه حاصـل     مقدمه: 

سندروم استرس مزمن مانند گرانباري نقـش، فشـار و محـدوديت زمـاني و     

فقدان منابع الزم براي انجام دادن وظايف و تكاليف محوله اسـت. براسـاس   

توان گفت فرسـودگي تحصـيلي در موقعيـت هـاي      م شده ميتحقيقات انجا

ــات      ــاها و الزام ــاطر تقاض ــه خ ــتگي ب ــاس خس ــوان احس ــا عن ــي ب آموزش

تحصيل(خستگي)، داشتن يك حـس بدبينانـه و بـدون عالقـه نسـبت بـه       

مطالب و تكاليف درسـي(بي عالقگـي) و نيـز احسـاس پيشـرفت شخصـي       

شـود.   ) تعريف ميضعيف در امور درسي(خودكارآمدي شخصي كاهش يافته

هدف از اين پـژوهش تعيـين ميـزان فرسـودگي تحصـيلي در دانشـجويان       

 است. 1392دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 

مقطعي است كـه بـه روش   -پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفيروش كار: 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در بين نمونه گيري در دسترس در 

 ه است.انجام گرفت 1392سال 

باشد. در خصـوص   نفر مي 81حجم نمونه توصيفي در اين مطالعه ها:  يافته

% آنها رضـايت  7/46% آنها رضايت كم، 7/6ميزان رضايت از رشته تحصيلي 

آنها رضـايت زيـاد را گـزارش دادنـد در خصـوص ميـزان        %7/46متوسط و 

سـاعت،   4-3%آنهـا  6/28سـاعت در شـبانه روز ،    2-1%آنهـا  4/49مطالعه 

سـاعت را گـزارش دادنـد.     6% آنها بيشتر از 4/10ساعت و  6-5%آنها 4/10

ــانگين فرســودگي تحصــيلي  ــانگين  3/40مي ــاي و مي ــه مولفــه ه ســه گان

، مقيـاس  1/14فرسودگي تحصيلي به ترتيـب؛ مقيـاس خسـتگي هيجـاني     

برآورد شده است. بـين   3/11و مقياس بي عالقگي  15.3ناكارآمدي درسي 

% 11خستگي هيجاني ارتباط معنـي دار بـود.(  فه هاي مولرشته تحصيلي و 

P= بي عالقگي ارتباط معني دار به دست آمـد مولفه ). بين ميزان مطالعه و 

)026/0 P= رشته تحصيلي ارتباط نيز ناكارآمدي درسي و مولفه ). بين 

 ).=001/0Pداري وجود داشت( معني

تحصـيلي  بر اساس پژوهش حاضر ميزان فرسـودگي  گيري:  بحث و نتيجه

متوسط گزارش شده است. با توجه به اينكه فرسودگي تحصيلي پيامـدهاي  

متعددي مانند غيبـت، تـرك تحصـيل، كـاهش بهداشـت و ريسـك بـاالي        

لذا داشتن اطالعات زمينه اي در خصـوص ايـن    ،افسردگي را به دنبال دارد

-موضوع حائز اهميت است. اميـدواريم بـا عنايـت برنامـه ريـزان بهداشـتي      

د گامي هرچنـد كوچـك جهـت اعـتالي     ني چنين پژوهش هايي بتواندرمان

 د.ندرماني بردار-سيستم آموزشي

 ،يجـان يه يخستگ ،يدرس يناكارآمد ،يليتحص يفرسودگكلمات كليدي: 

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو ،يعالقگ يب

 

1794 - 3A 

در  يبه زندگ ديو ام يليتحص يارتباط فرسودگ يبررس

 1392بوشهر  يانشگاه علوم پزشكد انيدانشجو

  ،1يعضد  زيپرو ،1يقباد يمجتب  ،2يريق طيمحزهرا  ، *1گنجو يمهست

 آماره نيمحمد ام

 زدي يدانشگاه علوم پزشك-2بوشهر   يدانشگاه علوم پزشك-1

mahastyganjoo@yahoo.com 

فرسودگي حالتي از خستگي ذهني و هيجـاني اسـت كـه حاصـل     مقدمه: 

سندروم استرس مزمن مانند گرانباري نقـش، فشـار و محـدوديت زمـاني و     

فقدان منابع الزم براي انجام دادن وظايف و تكاليف محوله است. فرسودگي 

از  تحصيلي در موقعيت هاي آموزشي با ويژگي هايي مانند خسـتگي ناشـي  

الزامات مربوط به مطالعه، نگـرش بدبينانـه و بـدون حساسـيت نسـبت بـه       

مطالب درسي و نيز احساس پيشرفت ضـعيف در امـور درسـي و تحصـيلي     

مشخص ميشود. اميد با نيروي نافذ خود سيستم فعاليتي را تحريك كرده و 

نتيجـه انسـان را بـه تـالش و      ارگانيزم ايجاد ميكنـد در  نيروهاي تازه را در

عملكردهـاي روانـي و رفتـاري     وشش واداشته و او را بـه سـطح بـااليي از   ك

 نزديك ميكند و فقدان آن فرد را در معرض مشكالت سازگاري قرار ميدهد.

هدف از اين پژوهش تعيين ارتباط فرسودگي  تحصيلي و اميد به زندگي در 

 است. 1392دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 

تحليلي است كـه بـه روش   -هش حاضر يك مطالعه توصيفيپژوروش كار: 

نمونه گيري در دسترس در دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي بوشـهر در     

 انجام گرفته است. 1392سال 

گزارش شده است  70ميانگين امتيازات مربوط به اميد به زندگي ها:  يافته

ـ  2/80% اميدواري به زندگي متوسط  و 8/19كه  دگي در % اميدواري بـه زن

سطح باال را گزارش دادند.بين اميد به زندگي و فرسودگي تحصيلي ارتبـاط  

 .داري به دست نيامد معني

بر اساس پژوهش حاضر ميزان فرسـودگي تحصـيلي   گيري:  بحث و نتيجه

حد مطلوب گزارش شـده اسـت. بـا توجـه بـه       اميد به زندگي در متوسط و

د ترك تحصـيل، كـاهش   اينكه فرسودگي تحصيلي پيامدهاي متعددي مانن

بهداشت و ريسك باالي افسردگي را بـه دنبـال دارد لـذا داشـتن اطالعـات      

زمينه اي در خصوص اين موضوع و ارتباط آن با شاخص هاي سالمت روان 

 حائز اهميت است.

 يدانشگاه علوم پزشك ،يبه زندگ ديام ،يليتحص يفرسودگكلمات كليدي: 

 بوشهر
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 يل مسئله در پرستاربر ح يمبتن يريادگي

 فالح كهي يليل

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

leili_fallah@yahoo.com 

ي نوين آموزشي كه در آن دانشـجويان بـه   ها روشروزه نياز به  هرمقدمه: 

صورت فعال مشاركت داشته و خود نيز در فراينـد آمـوزش دخيـل باشـند     

ي آموزش فعـال،  ها روشاز مهم ترين  بيش از پيش احساس مي شود، يكي

 PBLاساس حل مسـئله مـي باشـد. در روش     در رشته پرستاري آموزش بر

هدف ارتباط تئوري با عمل به منظور تسهيل در كاربردهاي بـاليني اسـت.   

صورت گروهي با هم كار كنند و در زماني كه ه فراگيران ياد مي گيرند كه ب

تركي براي حـل آن مسـئله داشـته    مسئله اي وجود دارد تصميم گيري مش
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

روهـي و  عنوان يك روش تعاملي باعث تسريع در كار گه باشند، در نتيجه ب

 مي شود. كه الزمه رشته پرستاري است،گسترش مهارت هاي ارتباطي 

در  جسـتجو اي انجـام شـد بـا     روش كتابخانـه بـا  كـه  مقاله  درروش كار: 

، بـا كلمـات   Ovidو  Elsiver ،Medlib،Google scholarهـاي اطالعـاتي   بانك

 يادگيري مبتني بر حل مسئله و پرسـتاري -هاي نوين تدريس كليدي روش

مقاله به دست آمد كـه از   20تعداد آوري و بررسي شد. منابع مرتبط را جمع

 مقاله مورد بررسي قرار گرفت. 9اين تعداد 

يادگيري مبتني بر مسـئله در حرفـه هـايي مثـل پرسـتاري كـه       يافته ها: 

العمر در آنها ضروري  هاي تفكر انتقادي، حل مسئله و يادگيري مادام مهارت

هستند، مفيد مي باشد. يادگيري مبتني بر مسئله باعـث يـادگيري فراگيـر    

محور، مبتني بر تفكر و استدالل، خودارزيابي شونده و تسهيل در ارتباطـات  

ن بين فردي مي شود. يادگيري مبتني بر مسـئله بـه دانـش قبلـي فراگيـرا     

وابسته است و باعث مي شود كه فراگير خـودش نيازهـاي يـادگيري اش را    

 .مشخص نمايد

هـايي مثـل    يـادگيري مبتنـي بـر مسـئله در حرفـه     گيري:  نتيجه بحث و

العمر در  هاي تفكر انتقادي، حل مسئله و يادگيري مادام پرستاري كه مهارت

ه باعـث  باشـد. يـادگيري مبتنـي بـر مسـئل      آنها ضروري هستند، مفيد مـي 

يادگيري فراگير محور، مبتني بـر تفكـر و اسـتدالل، خودارزيـابي شـونده و      

تسهيل در ارتباطات بين فردي مي شود. يـادگيري مبتنـي بـر مسـئله بـه      

دانش قبلي فراگيران وابسته است و باعـث مـي شـود كـه فراگيـر خـودش       

 .نيازهاي يادگيري اش را مشخص نمايد

 ،بر حـل مسـئله   يمبتن يريادگي، سيتدر نينو يها روشكلمات كليدي: 

 يپرستار
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ي دكتراي دانشجو ليآموزش و فراغت از تحص رش،يپذ

 )Ph.Dتخصصي(

 ياسالم ديسع

 مشهد يدانشگاه علوم پزشك

EslamiS@mums.ac.ir 

نحـوه آمـوزش   (Ph.D) دكتراي تخصصي دانشجو در دوره جذبمقدمه: 

ارزيابي كفايت كارهـاي تحقيقـاتي انجـام شـده بـراي       اًدر اين دوره و نهايت

فراغت از تحصيل موضوعات چالش برانگيزي هستند كه بارها مورد بازنگري 

هاي مطرح و مزايا و معايـب هـر روش    قرار گرفته اند. در مقاله موجود روش

مورد نقد قرارگرفته و پيشنهادي تركيبي براي اجـراي آزمايشـي و ارزيـابي    

 رح شده است.عالمانه مط

تحصيالت تكميلـي در داخـل و    يانتجربيات (راهنمايي دانشجوروش كار: 

هاي موجود در دنيـا در   خارج كشور) و مشاهدات شخصي نويسنده از روش

 نحوه آموزش در ايـن دوره و نهايتـاً   Ph.Dسه حوزه جذب دانشجو در دوره 

حصـيل در  ارزيابي كفايت كارهاي تحقيقاتي انجـام شـده بـراي فراغـت از ت    

ي علـوم پزشـكي كشـور و اخـذ     ها دانشگاهي معتبر دنيا و ها دانشگاهبرخي 

نظرات اساتيد محترم در جلسات دو يا چند نفره روش جمع آوري و تحليل 

 اين مرقومه مي باشد.

جذب با آزمون متمركز در مقابل واگذاري كامل جذب به اسـتاد،  يافته ها: 

ق و نگـارش و داوري رسـاله در   آموزش كورسي در مقابل انجام يـك تحقيـ  

هم مقاالت چاپ شده دو سوي نظريات مطـرح   مقابل نگارش و چينش كنار

در دنيا در حوزه به ترتيب جذب، آموزش و كفايت براي فراغـت از تحصـيل   

 هستند. Ph.Dدر دوره 

در دنيـا،   Ph.Dدر دوره  هـا  روشيكي از متداولترين نتيجه گيري:  بحث و

است كه در شكل اصالح شـده آن دانشـجو بايـد     تخصص مبتني بر تحقيق

واحد دروس پايه و مرتبط با تحقيق (نه رشته) خود را بگذراند. اين  20-10

روش به شكل تضعيف شده (با فرض بهتر بودن روش كورسي) در كشور ما 

اجرا مي شود كه در صورت اصالح مي تواند برخي از مشكالت اين حـوزه را  

پـذيرش دانشـجو و برداشـتن شـروطي ماننـد       حل كند. ساده سازي رونـد 

داشتن مقاالت زياد، شانس افراد مستعد و جـوان را كـه هـدف اصـلي ايـن      

روش هستند را افزايش مي دهد. اعتمـاد و دادن حـق پـذيرش دانشـجوي     

Ph.D      به استادي كه گرنت و سابقه پژوهشـي كـافي دارد در كنـار ارزيـابي

 متداول است.  مرتب خروجي و كيفيت در اين روش بسيار

انشجويان خوب گريـزان از  اين روش دانشگاه را چاالك مي كند و پذيرش د

يا ناتوان در امتحان به سبب اضطراب زياد را ممكن مـي نمايـد و    امتحان و

دهـد بـر دانشـجوهاي مسـتعد      دانشگاه مـي  همزمان اين امكان را به اساتيد

توجيه نمـوده و از فـرار   سرمايه گذاري كنند، با حوصله ايشان را عالقمند و 

هـاي   اين استعدادها جلوگيري نمايند. دست اساتيد را باز مي گذارد و بحث

طوالني عدالت در توزيع دانشجو، نبود دانشـجو، عقـب افتـادگي در برخـي     

موضوعات كه رشته مصوب ندارند كمتر ميشـود. دانشـجو زمـاني را صـرف     

تحقيـق خـود را شـروع و     كند و از همان ابتـدا  تكراري نمي هاي بعضاً درس

 متناسب و همزمان با تحقيق دروس مورد تاييد استاد را مي گذراند.

 رشيپـذ  ق،يـ تخصص با گذراندن درس، تخصـص بـا تحق  كلمات كليدي: 

 يدانشجو تخصص
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يك مطالعه  ؛يدر آموزش پزشك پژوهي  ندهينقش آ

 اي كتابخانه

 زاده ينيفاطمه حس

 شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشك

i.idoon@yahoo.com 

هـاي اخيـر دانشـمندان و محققـان بسـياري كـه خـود را         سال درمقدمه: 

انـد كـه    هاي كمي و كيفي متعددي را تهيه كـرده  نامند، روش پژوه مي آينده

پژوهي دانش و معرفتي اسـت كـه ديـد     ندهپژوهي است. آي مبناي آنها آينده

كند.  ها و مخاطرات احتمالي آينده باز مي سبت به رويدادها، فرصتمردم را ن

كاهــد. توانــايي  مــردم را مــي  هــاي فرســاينده هــا، ترديــدها و دغدغــه ابهــام

پژوهي در  دهد. آينده ي جامعه و مردم را افزايش مي هاي هوشمندانه انتخاب
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النـه و  اي آگاهانـه، فعا  ت شكل بخشيدن به آينده به گونهواقع دانش و معرف

پژوهي، كاربرد و  پيشدستانه است. هدف از نوشتن مقاله حاضر معرفي آينده

 .استنقش آن در آموزش پزشكي 

  اي است و با مرور متون و مطالعـه  روش مطالعه حاضر، كتابخانهروش كار: 

ها و  پژوهي، موضوعات، نظريه مقاالت و مباحث مطرح شده در موضوع آينده

هـاي   وشته شده است. ايـن مقالـه شـامل بخـش    هاي آن در آموزش ن شيوه

  پژوهـي بـا غيبگـويي، تاريخچـه     پژوهي، تفـاوت آينـده   مقدمه، معرفي آينده

پژوهـي و ضـرورت آن در آمـوزش پزشـكي و بحـث و       پژوهـي، آينـده   آينده

 باشد. گيري مي نتيجه

  باشـد كـه در حـوزه    ي از علـوم اسـتراتژيك مـي   پژوهي يكـ  آيندهيافته ها: 

پژوهـي بهتـر، در برابـر     گيرد و بـراي انجـام آينـده    نرم قرار ميهاي  فناوري

هاي متعدد، ضروري است. زيرا ثابت شده كه  مسائل آينده، استفاده از روش

هاي شناخته شده به صورت تركيبـي و گسـترده، بيـنش و     استفاده از روش

رسـد در عمـل    كند. به نظر مي بت به آينده ايجاد ميتري نس دانش گسترده

شته در كشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته اسـت و شـايد بتـوان    اين ر

 گفت اين علم براي اكثر اساتيد و پژوهشگران داخلي ناشناخته است.

تغييـرات فنـاوري و بـه دنبـال آن تغييـر در ديگـر       نتيجه گيري:  بحث و

هاي زنـدگي، افـزايش روزافـزون وابسـتگي متقابـل كشـورها و ملـل،         جنبه

امـع و نهادهـاي موجـود كـه بـه دليـل گسـترش فنـاوري         زدايي جوتمركز

و  "تغييـرات "اسـت، لـزوم درك بهتـر از      اطالعات، شتاب بيشـتري يافتـه  

كنـد. بنـابراين    هـا و مـردم ايجـاب مـي     هـا، سـازمان   را براي دولت "آينده"

و اقدامات كنوني انسـان امـري ضـروري    انديشيدن درباره آينده براي كارها 

پـذير اسـت، امـا كـنش      يشـيدن بـه آينـده امكـان    است. واكنش بـدون اند 

گـرا و   نگـر، محـيط   پژوهي علمي كـل  كه آينده پذير نيست. نتيجه اين امكان

ها و خسارات جبران ناپـذير   انتقادپذير است كه همواره نگران فقدان قطعيت

هاي علوم پزشكي و  به آن را در رشتهآنهاست و همين امر اهميت پرداختن 

 كند. كي اجتناب ناپذير ميخصوص آموزش پزشه ب

 نگري ندهيآ ،يآموزش پزشك ،پژوهي ندهيآكلمات كليدي: 
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ارائه و اجراي طرح دوره ها و  ،ارزيابي وضعيت تدوين

 طرح درس هاي رشته بهداشت حرفه اي

 ينگار اسعد دهيس

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

assadin@mums.ac.ir 

طرح دوره و طرح درس در واقع برنامه آموزشي واحد درسـي را در   مقدمه:

، لسات آموزشي مشخص مي كند و تدوينطول يك ترم تحصيلي و يا هر ج

ارائه دقيق و همچنين اجراي آن ضـرورت دارد. هـدف اصـلي ايـن تحقيـق      

تعيين وضعيت تدوين، ارائه و اجراي طرح دوره و طـرح درس هـاي رشـته    

 .اي است بهداشت حرفه

 مطالعه مقطعي با استفاده از پرسشنامه اي كـه روايـي و   ايندر  روش كار:

از دانشجويان بهداشت حرفه اي در مورد تـدوين  د شده است تاييپاپايي آن 

 SPSSدر نرم افزار  ها دادهسپس  ،و ارائه طرح دوره و طرح درس سوال شد

 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. 16

درصـد دروس   9/97اي بـراي  به بهداشت حرفـه در دروس مربوط يافته ها: 

درصـد اهـداف    100 و درصـد هـدف كلـي    8/93ها ارائه شده بودنـد.   طرح

هـاي   درصـد روش  6/81، درصـد برنامـه آموزشـي   9/95اختصاصي داشتند، 

درصـد وظـايف و تكـاليف     3/83وسـايل كمـك آموزشـي،     6/79آموزشي، 

اهداف اختصاصي و  ه اند.درصد منابع را ذكر كرد 7/85دانشجو دارا بودند و 

د. در دروس تر قيد و ارائه شده بودن برنامه درسي نسبت به ساير موارد كامل

اي ميـانگين ميـزان تطبيـق اجـراي هـدف كلـي        مربوط به بهداشت حرفـه 

ــي   91/85 52/17± ــداف اختصاص ــراي اه ــق اج ــزان تطبي ــانگين مي  ، مي

   ي، ميـــانگين ميـــزان تطبيـــق اجـــراي برنامـــه آموزشـــ95/18±00/85

 ي آموزشــــيهــــا روش، ميــــانگين ميــــزان تطبيــــق 22/87 34/17±

 ، ميــانگين ميــزان تطبيــق وســايل كمــك آموزشـــي     89/84 09/20±

شـجو  ، ميانگين ميزان تطبيق اجراي وظـايف وتكـاليف دان  10/80 34/26±

هاي ارزيـابي دانشـجو    ، ميانگين ميزان تطبيق اجراي روش61/80 23/24±

ــزان 97/83 65/23± ــانگين ميـ ــده   و ميـ ــتفاده شـ ــابع اسـ ــق منـ  تطبيـ

ها با منابع  برنامه درسي طرح منابع و نمره بود. 100از  7528/89 16/17±

را  مورد استفاده و برنامه اجرا شـده بيشـترين ميـزان تطبيـق و همـاهنگي     

 داشتند.

نتـايج وضـعيت طـرح هـاي بهداشـت      با عنايت بـه   نتيجه گيري: بحث و

ـ   اي از جهت تـدوين و  حرفه صـوص اهـداف اختصاصـي، برنامـه     خه ارائـه ب

 آموزشي و منابع در حد مطلوب است.

 طرح درس، رشته بهداشت حرفه اي، تدوين و ارائه، اجرا طرح دوره،كلمات كليدي: 
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هدف بر نگرش  ارزيابي تاثير مشاوره تحصيلي مبتني بر

 دانشجويان نسبت به برنامه ريزي درسي

 ينگار اسعد دهيس

 مشهد يدانشگاه علوم پزشك

assadin@mums.ac.ir 

مشاوره تحصيلي اگر بـر اسـاس اهـداف پـيش بينـي شـده باشـد        مقدمه: 

تواند موجب نگرش مثبت نسبت به برنامه ريزي تحصيلي در دانشجويان  مي

هـدف   شود. هدف اصلي اين تحقيق تعيين تاثير مشاوره تحصيلي مبتني بر

 وم پزشكي نسبت به برنامه ريزي درسي است.بر نگرش دانشجويان عل

اسـتفاده از برگـزاري جلسـات    تجربـي بـا   نيمـه  در يك مطالعه  روش كار:

اي براي دانشجويان علـوم پزشـكي در مـورد برنامـه ريـزي درسـي        مشاوره

 ها دادهوضعيت نگرش قبل و بعد از مشاوره مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس 

 .شدتحليل  تجزيه و SPSS 16در نرم افزار 
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 %100شجويان مـورد مشـاوره بـه ميـزان     به طور كلي نگرش دانيافته ها: 

نسـبت بـه    % 100. زي درسي تغيير و بهبود يافتـه اسـت  ري نسبت به برنامه

ريزي درسي خواهند پرداخت نگرش مثبت  اينكه در نيمسال آينده به برنامه

يشتر آنان بـه  مندي ب بيان داشتند كه مشاوره موجب عالقه % 100داشتند، 

مشاوره هاي بعدي جهت برنامه ريزي صحيح تحصيلي شده است همچنين 

مشاوره را در يادگيري بهتر دروس نيمسال جـاري مـوثر دانسـتند.     % 100

 دار داشت. ز مشاوره اختالف معنيبعد ا وضعيت نگرش قبل و

با عنايت به نتايج اين نوع مشـاوره تحصـيلي جهـت     نتيجه گيري: بحث و

ريزي درسي بسيار مفيد واقع شـده   نگرش دانشجويان نسبت به برنامهتغيير 

 است.

 ريـزي درسـي، مبتنـي بـر     نگرش، برنامه مشاوره تحصيلي،كلمات كليدي: 

 هدف
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دانشكده  انيدانشجو يفرهنگ يها تيابعاد فعال يبررس

 زدي يصدوق ديشه ييماما و يپرستار

 مهسا ،اعتمادالعلماء ناصر ،يرمحمديم ليجل ديس ،*يميطاهره سل

 انياريخدا

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

salimi@ssu.ac.ir 

هاي آموزشي وفرهنگي در سـطح دانشـگاه بـه     برنامه ريزي فعاليتمقدمه: 

 هــاي فكــري، توســعه مهــارت هــاي دانشـجويان،  قيــتمنظـور پــرورش خال 

تربيـت گـروه    ايجادپويايي در نظام آموزشي داراي اهميـت ويـژه اسـت. در   

مهارت كه براي پرداختن بـه ايـن حرفـه ضـروري      دانش و پزشكي عالوه بر

 هنجارهـاي اخالقـي،   هـا،  نگـرش  و هـا  تقويـت ارزش  است، بايد به توسعه و

انسـان توجـه    هاي شكل دهنـده رفتـار   يژگيساير و هاي اجتماعي و مهارت

هـاي فرهنگـي    نمود. بر اين اساس اين پژوهش با هدف تعيين ابعاد فعاليـت 

شهيدصدوقي يـزد صـورت    دانشگاه مامايي دانشجويان دانشكده پرستاري و

 .گرفته است

نوع مطالعه مقطعي توصيفي بوده است. كليه دانشجويان مقطـع  روش كار: 

ترم تحصـيلي را سـپري كـرده و     2صيل كه حداقل كارشناسي شاغل به تح

همچنين دانشجويان كارشناسي ارشـد كـه حـداقل يـك تـرم تحصـيلي را       

. اطالعات با استفاده دندشصورت سرشماري وارد مطالعه ه گذرانيده بودند ب

از پرسشنامه تهيه شده تحت عنوان پورت فوليو فرهنگي مشتمل بـر ابعـاد   

فرهنگي، وضعيت ايثـارگري   اجتماعي، ادبي و هاي قرآني، سياسي و فعاليت

هاي فرهنگي بـراي انتخـاب    و ورزشي كه برگرفته از آخرين ويرايش فعاليت

ـ   آمـوزش پزشـكي مـي    دانشجوي نمونه وزارت بهداشت درمـان و  ه باشـد، ب

آوري گرديد. با توجه به دستورالعمل آيين نامه امتيـاز   صورت خودايفا جمع

امتياز مورد قبـول بـوده اسـت. بنـابراين      25و حداكثر  10فرهنگي حداقل 

، و »درحد انتظار« 10-25، امتياز » كمتر از حد انتظار« 10امتياز كمتر از 

 استفاده از آمـار  قلمداد گرديد. اطالعات با» باالتر از حد انتظار« 25بيش از 

 تحليل گرديد. تجزيه و SPSSنرم افزار آماري  توصيفي در

كننـده در   دانشـجوي پرسـتاري و مامـايي شـركت     320از ميان يافته ها: 

هـاي   %) داراي يـك يـا چنـد مـورد از فعاليـت     19/27نفـر(  87طرح تعـداد  

 هــاي سياســي و هــاي قرآنــي، فعاليــت فرهنگـي در ابعــاد مختلــف فعاليــت 

هـاي   هنـري، وضـعيت ايثـارگري و فعاليـت     هاي ادبـي و  ، فعاليتاجتماعي

گونـه فعاليـت    متاسفانه هيچ %)81/72بقي دانشجويان( ما اند و ورزشي بوده

فرهنگي در اين ابعاد نداشته اند. نتايج به طور كلـي نشـانگر آن اسـت كـه     

رگري بيش از ابعاد ديگر بوده فرهنگي دانشجويان در بعد وضعيت ايثا امتياز

سياســي بــه ترتيــب در حيطــه هــاي . بعــد از آن بيشــترين فعاليــت اســت

پـژوهش  .بر اساس هـدف كلـي    استاجتماعي، قراني، ادبي و ورزشي بوده 

ــجويان( ــت دانش ــا   85اكثري ــار ب ــد انتظ ــر از ح ــي كمت ــت فرهنگ %) فعالي

 داشته اند. 36/9و انحراف معيار 33/4ميانگين

بر اسـاس نتـايج حاصـل از ايـن پـژوهش اكثريـت        نتيجه گيري: بحث و

فعاليت فرهنگي و يا كمتـر از حـد انتظـار بـوده انـد كـه        بدوندانشجويان 

هاي فرهنگي  وم توجه به علل مربوطه و بررسي موانع انجام فعاليتنشانگر لز

 دانشجويان توسط مسئولين مربوطه مي باشد.

 ييو ماما يپرستار اني، دانشجويفرهنگ يها تيابعاد فعالكلمات كليدي: 
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 دياسات يبا عملكرد آموزش يارتباط يها ارتباط مهارت

 البرز يدانشگاه علوم پزشك

 يعل ،يمحمدحسن ناصر ،سپهر يمحمد نور ،*اين ينوروز زيروح انگ

 بهروز پورآقا ،يدرياحسان ح

 البرز يعلوم پزشكدانشگاه 

kiarash_s_77@yahoo.com 

 هاي بارز وي  ي در برقراري ارتباط موثر توسط استاد از ويژگيتواناي مقدمه:

دهد و  يادگيري را در دانشجو افزايش مي است، زيرا اعتماد به نفس و انگيزه

ود. از سـويي يكـي از    هاي مهم تدريس اثربخش محسوب مـيش  از شاخص

هاي تعيين موفقيت استاد در رسيدن به اهداف آموزشي،  روش ترين متداول

ابي اساتيد از ديد دانشجويان مي باشد. لذا هدف از انجام اين پژوهش ارزشي

هاي ارتباطي اساتيد و ارتباط آن با نتايج ارزشيابي آنان  تعيين ميزان مهارت

 بود.

در اين مطالعه توصيفي مقطعي، جامعه و نمونه پژوهش را كليه روش كار: 

گيـري در   ش نمونـه البرز تشكيل داده انـد. رو اساتيد دانشگاه علوم پزشكي 

دسترس بود كه پس از جلب رضايت اساتيد، پرسشنامه در اختيار آنان قرار 

اي دو بخشـي شـامل اطالعـات     گرفت. ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه

هاي ارتبـاطي كـويين    جمعيت شناختي و پرسشنامه استاندارد شده مهارت

 اطي استفاده شد.، از آمار توصيفي و استنبها دادهدام بود. جهت تحليل 

بـود.   170از  93/123±82/7هـاي ارتبـاطي    ميانگين كل مهارتيافته ها: 

ــات   ــف و احساسـ ــديريت عواطـ ــانگين مـ ــام 04/29±88/2ميـ ؛ درك پيـ
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

ــاط  70/2±9/33 ــت در ارتبـــ ــوش دادن  ؛44/18±71/1؛ قاطعيـــ گـــ

بود. همچنين نتايج نشان  17±13/2و بينش نسبت به پيام  45/2±54/25

ــي ن نمــره ارزشــيابي اســاتيد و حيطــه مــديريت عواطــف و داد كــه تنهــا ب

هـا   نتـايج آزمـون  وجـود داشـت.    آماري معنادار ارتباط)P=02/0احساسات (

هاي ارتبـاطي بـا متغيرهـاي جمعيـت      نشان دادند كه بين نمره كل مهارت

 .نداردشناختي و نيز نمره ارزشيابي اساتيد ارتباط معناداري وجود 

هـاي   بيانگر عدم وجـود ارتبـاط بـين مهـارت    نتايج  نتيجه گيري: بحث و

ارتباطي اساتيد با نمره ارزشيابي آنها مـي باشـد. از آنجاكـه دانشـگاه علـوم      

پزشكي البرز دانشگاهي نوپاست و تعداد اعضاي هيات علمـي و اسـاتيد آن   

محدودتر مي باشد، اين احتمـال وجـود دارد كـه     ها دانشگاهنسبت به ساير 

هـاي ارتبـاطي اسـاتيد و عملكـرد      ط بـين مهـارت  عدم معنادار شدن ارتبـا 

 آموزشي آنان به همين دليل باشد.

 دياسات ،يابيارزش ،يارتباط يها مهارت كلمات كليدي:
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 يليتحص شرفتيرابطه عزت نفس با پ يبررس

 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك يپزشك انيدانشجو

 يكلهر رزايپورمرضا  ،يكشاورزفرحناز  ،يسپاه دايو ،*ياحمد خشا

 كرمانشاه يپزشك علومدانشگاه 

akhoshay@yahoo.com 

از حــداكثر ظرفيــت ذهنــي و كــه فراگيــران بتواننــد  بــراي ايــنمقدمــه: 

مثبـت نسـبت بـه     شرمند شوند، بايد از نگـ  هاي بالقوه خود بهره توانمندي

خود و محيط اطراف برخوردار شوند. هدف از ايـن مطالعـه، تعيـين ارتبـاط     

بين وضعيت تحصيلي و عـزت نفـس دانشـجويان پزشـكي دانشـگاه علـوم       

 پزشكي كرمانشاه بود.

نفـر دانشـجو بـا روش نمونـه      259در يك مطالعه همبسـتگي،  روش كار: 

نتخـاب شـدند. ابـزار    ي اگيري تصادفي طبقه اي از بين دانشـجويان پزشـك  

ها در ايـن مطالعـه شـامل اطالعـات جمعيـت شـناختي و        جمع آوري داده

حيطه عزت نفس كلـي،   4پرسشنامه عزت نفس كوپراسميت بود كه شامل 

باشـد.   عزت نفس اجتماعي، عزت نفس خانوادگي و عزت نفس تحصيلي مي

دسـت  ه ب 81/0پايايي اين آزمون با روش همبستگي دروني آلفاي كرونباخ 

هــاي  و آزمــون بــا اسـتفاده از آمــار توصـيفي   هــا دادهتحليــل آمـاري   .آمـد 

ويتنـي   -اسميرنف، ضريب همبستگي پيرسون، و آزمون مـن  –كولموگروف

 انجام گرفت. SPSS16در نرم افزار 

ميـانگين عـزت نفــس كلـي در دانشــجويان مـورد مطالعــه      2يافتـه هــا:  

دوره پيش باليني و باليني بـه  ن در دست آمد، اين ميانگيه ب 87/6±90/35

ـ  70/35±20/7و  11/36±53/6ترتيب  دسـت  ه گزارش شده، كه ميانگين ب

آمده در دو گروه معنادار نبود. ضريب همبستگي پيرسون ارتباط معنـاداري  

و تنها بين عـزت نفـس    نداد بين عزت نفس كلي و پيشرفت تحصيلي نشان

ــا   ــاط معن ــن ارتب ــيلي اي ــرفت تحص ــود (دار تحصــيلي و پيش و  P=003/0ب

184/0=r.( 

دهـد كـه دانشـجويان     دست آمده نشان ميه نتايج بنتيجه گيري:  بحث و

هاي مختلف تحصـيلي از عـزت    پزشكي نسبت به ساير دانشجويان در رشته

نفس بااليي برخوردارند. در واقع عزت نفس، قضاوت ارزشي فرد نسـبت بـه   

دسـت  ه جامعه، نتايج بخود است. با توجه به اهميت اين رشته تحصيلي در 

آمده دور از انتظار نيست. به نظر ميرسد پيشرفت تحصـيلي و عـزت نفـس    

تحصيلي داراي يك رابطه متقابل باشند، يعني از طرفي داشتن عزت نفـس  

تحصيلي موجب پيشرفت تحصيلي ميشود، زيرا كه خودباوري و تلقي مثبت 

ـ       ر ميگـذارد و  از خويشتن در يـادگيري و ايجـاد انگيـزش بـراي تحصـيل اث

هـاي تحصـيلي و    گردد. از طرف ديگر موفقيت موجب پيشرفت تحصيلي مي

 رسيدن به مدارج باالي آموزش، موجب ارتقاي عزت نفس تحصيلي ميشود.

 يپزشك انيدانشجو ،يليتحص شرفتيعزت نفس، پكلمات كليدي: 
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 هيدر مورد اصالح تغذ يعدالت آموزش عموم ديكل

 ابتيد يماريدكان و مطرح نمودن بجامعه به خصوص كو

 در قالب شعر

 ،يبيطب ميمر ،ارست لداي ،انيمحمد ديمج ،يباقر نهيسك ،*راموز نبيز

 طهران ياحمر يهد

 قم يپزشكعلوم دانشگاه 

z.ramuz@gmail.com 

هدف كلي در مورد اصالح تغذيـه جامعـه بـه خصـوص كودكـان و       مقدمه:

مطرح نمودن بيماري ديابت در قالب شعر است. و بصورت مصـور رنگـي در   

از طريق انتشارات مهر اميرالمؤمنين(ع) چاپ گرديد. كتـاب   1388زمستان 

، دهكـده سـالمتي،   در فضاي فيزيكي ساختمان معاونت هـاي دانشـگاه قـم   

رسانه هاي ديجيتال در عرصه سالمت نمايشـگاه بـين المللـي و نمايشـگاه     

 42بهداشت روان در تهران در معرض ديد عمـوم قـرار گرفـت. ارسـال بـه      

 استان، دفتر سازمان جهاني بهداشت در تهران و موارد ديگر مي باشد.

ن به خصـوص  با توزيع پرسشنامه نتيجه گرفتيم دريافت كنندگاروش كار: 

از كتاب خواب شيرين علي و استقبال از آن كه در جاي خـود كـم    معلمين

از آن جا كه نگرش آموزشي بهداشـتي درمـاني بـه عوامـل      نظير مي باشد.

متعدد آموزشي اجتماعي و اقتصادي نظير امكانـات رفـاهي اوليـه، خـدمات     

 ت.بهداشتي درماني و آگاهي كافي در زمينه بهداشت فردي وابسته اس

خوشبختانه بازتاب آموزشي اين شيوه آموزش بسيار خـوب بـوده   يافته ها: 

استان قم و كشور، درخواست مراكز مختلـف كشـوري    است .توزيع درسطح

از هـم   نشانه باال بودن سطح اثر پذيري آن مي باشد. ، جسـم و روح انسـان  

جدا نبوده و نخواهد بود. روحيه انسان همـواره بـا شـعر مـأنوس تـر اسـت       

 دست آورد. وه توان از اين كليد عدالت اموزشي حداكثر بهره برداري را ب مي

استفاده كرد. انجام مطالعه حاضر تصوير  از اثر گذاري باالي شعر در آموزش

روشني از الگوي غذايي و جايگاه تنقالت غذايي كم ارزش در برنامه غـذايي  

 است.
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

و فقـدان برنامـه    ضعف اطالعات تغذيـه اي والـدين  نتيجه گيري:  بحث و

هاي مناسب آموزشي جهت افزايش آگاهي تغذيه اي كودكان در مكان هاي 

آموزشي است. توسعه آموزش در مورد اصـالح تغذيـه جامعـه بـه خصـوص      

كودكان و مطرح نمودن بيماري ديابت در قالب شعر و تشـويق در خـوردن   

بـه راز  و پـي بـردن    ميوه ها و مغزيجات و اطالع داشتن از خواص هر كدام

تغذيه صحيح است. در اين كتاب فوايـد يكسـري از ميـوه هـا و مغزيجـات      

همراه با مضرات ديگر تنقالت و شيريني جات با زبان كودكانه در قالب شعر 

دانيم يك سـري از  ¬آمده است تا فراگيري اشعار مورد توجه قرار گيرد. مي

ناب نموده و مغزيجات اجتكودكان كه تعدادشان كم نيست از خوردن ميوه 

پس بهتر است در قالب شعر ايـن   با اصرار شديد والدين مصرف مي كنند، و

كار را انجام داد. اين راز توسعه كيفي آموزش و كليد عدالت آموزشي اسـت  

 تا بتوان به طور كاربردي نتيجه و تأثير باالي آن را مشاهد نمود.

 خواب ،ابتدي ،هيتغذكلمات كليدي: 
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 يعمل يها مطالعه و سطح مهارت يالگو بررسي

دانشگاه علوم  يمقطع كارورز يپزشك انيدانشجو

 از ديدگاه آنان لرستان يپزشك

 يخاطره عنبر

 لرستان يدانشگاه علوم پزشك

dr.anbari@gmail.com 

هـاي مطالعـه يكـي از موضـوعات مهـم در فراينـد يـادگيري         شيوهمقدمه: 

بـاط بـين الگـوي    صلي مطالعـه حاضـر بررسـي ارت   شود هدف ا محسوب مي

هاي عملي كارورزان رشته پزشكي در دانشگاه علـوم   مطالعه با سطح مهارت

 .پزشكي لرستان بود

كارورز رشته پزشكي در پايـان دوره   91در اين مطالعه مقطعي،  روش كار:

وري آ كارورزي به روش سرشماري مورد ارزيابي قـرار گرفتنـد. ابـزار جمـع    

ات يك پرسشنامه چند قسمتي شامل اطالعاتي شخصـي دانشـجويان   اطالع

هـايي بـراي سـنجش سـطح      ها و آيتم سؤاالتي در مورد الگوهاي مطالعه آن

هاي بـاليني دانشـجويان بـاليني بـود كـه بـا اسـتفاده از كريكولـوم          مهارت

موزشي دوره پزشكي عمومي مصوب وزارت بهداشـت طراحـي و بـا تاييـد     آ

ورد استفاده قرار گرفـت از ضـريب همبسـتگي پيرسـون و     ي و روايي ميپايا

 .ناليز واريانس يكطرفه جهت تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شدآ

ميانگين مدت زمـان مطالعـه كـارورزان در طـول روز در مطالعـه      ها:  يافته

ســاعت بــود و بيشــترين ســاعات مطالعــه دانشــجويان مقطــع  8/2حاضــر 

كـه اكثريـت كـارورزان از هـر دو      بودكارورزي در طي ساعات عصر و شب 

منبع جزوه و كتاب اصلي (ترجمه شده) در طول ترم جهت مطالعه استفاده 

داري بين تعداد ساعات مطالعه و نمره آزمـون   كردند ارتباط آماري معني مي

اما بين منبـع   ،هاي باليني كارورزان ديده نشد پيش كارورزي با نمره مهارت

داري  عملـي كـارورزان ارتبـاط آمـاري معنـي     هـاي   مطالعه و سطح مهـارت 

ميانگين نمرات كـارورزاني كـه از كتـب اصـلي و ترجمـه شـده        ديده.شد و

ـ   استفاده مـي  داري بـاالتر از سـاير كـارورزان بـود      صـورت معنـي  ه كردنـد ب

كنندگان مهارت خود در زمينه كنتـرل عالئـم حيـاتي، انجـام انـواع       شركت

گيـري و بخيـه زدن مطلـوب و در     تزريقات، پوشيدن گان و دسـتكش، رگ 

زمينه پونكسون مـايع پلـور، پونكسـيون مـايع مغـزي نخـاعي، اسـتفاده از        

دستگاه الكتـرو شـوك و گـرفتن الكتروكـارديوگرام و تفسـير آن نـامطلوب       

 .دانستند مي

هاي عملي  آموزش مهارترسد بهتر است،  به نظر ميگيري:  بحث و نتيجه

ي علوم پزشكي بطور جـدي مـورد توجـه    ها باليني توسط مسئولين دانشگاه

ها بعـد از فراغـت از    واقع شود و با توجه به اينكه احتمال اصالح اين ناتواني

هـاي   تحصيل اغلب محدود است بايد توجه خاصي به تقويت سـطح مهـارت  

 عملي دانش اموختگان رشته پزشكي مبذول شود.

 يپزشككارورزان  ،مطالعه يالگو ي،عمل يها مهارتكلمات كليدي: 
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 مارستانيپرستاران شاغل در ب يشغل تيرضا يبررس

 1389اصفهان در سال يمنتخب دانشگاه علوم پزشك

 2ياحمد ي، كبر1يمهراب بهي، ط1يدهاقان يعبداله رضائ

 رازيش يعلوم پزشكشگاه دان -2اصفهان،  يپزشك علومدانشگاه  -1

دهنـد   ها را تشكيل مـي  پرستاران بزرگترين گروه كاري بيمارستانمقدمه: 

كاهش نيروي انساني در تمام كشورها كيفيت مراقبت بهداشتي و درماني را 

بررسي رضايت شغلي پرسـتاران  "كند. هدف از انجام اين مطالعه  تهديد مي

 زشكي اصفهان بود.شاغل در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پ

بـر   1389اين تحقيق يك مطالعه توصيفي اسـت كـه در سـال    روش كار: 

نفر از پرسنل پرستاري بيمارستان الزهرا اصـفهان كـه بـه صـورت      40روي 

هـا بـه وسـيله پرسشـنامه      انجـام گرديـد. داده   تصادفي انتخاب شده بودنـد 

مورد تجزيـه و  ، SPSS 12افزار آماري  آوري و با نرم جمع "اسميت و كندال"

 .تحليل قرار گرفت

 ،شغل  5/70ابعاد مديريت فعلي  ميانگين نمره رضايت شغلي در ها: يافته

و  71/48فرصـت ارتقـاء در سـازمان     ،64/69همكاران فعلي  ،74/55فعلي 

بود و در كل ميانگين نمره رضايت كلي اين افـراد   28/34حقوق و دستمزد 

 دست آمد.ه ب 34/59

توان نتيجـه گرفـت ميـزان رضـايت      طور كلي ميه بي: گير بحث و نتيجه

واحدهاي مورد پژوهش در ابعاد مختلـف رضـايت شـغلي متفـاوت ولـي در      

باشد. با توجه به اينكه فراهم آوردن سـالمت   رضايت كلي درحد متوسط مي

هـاي بهداشـتي و درمـاني     اي براي پرستاران از اهداف مديران سازمان حرفه

توان براي باالبردن رضايت شغلي در ايـن   پژوهش مي از نتايج اين باشد، مي

 قشر استفاده نمود.

 مارستاني، پرستار،بيشغل تيرضاكلمات كليدي: 
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ي؛ يك نقش پژوهش در بهبود وضع آموزش يبررس

 اي مطالعه كتابخانه

 يآقاخان هي، راض*زارع نيحس

  يخراسان شمال يپزشك علوم دانشگاه

aghakhani.razieh@yahoo.com 

ها، باورها و رفتارهاي سـنتي   تحول يعني فرايند ذوب شدن انديشهمقدمه: 

هاي جديد، يعنـي منطبـق كـردن     هاي نوين و استقرار نظام و تثبيت ارزش

گيـري   هـاي روز، بـا توجـه بـه اهميـت و شـكل       ها با آخرين پديـده  سازمان

در عصر كنوني، يكي از عوامل اصلي پيشرفت و توسعه هاي اصلي  زيرساخت

در كشورها، توسعه امر آموزش و پژوهش است. بنابراين، در زمره تغييـر در  

ــه مــي ــب و   اركــان پاي ــژوهش در تمــامي جوان ــاه حقيقــي پ بايســت جايگ

مقالـه   هـدف ساختارهاي آموزش و پرورش روشن و شفاف باشد. از ايـن رو  

بـا  روش كار: . استبهبود وضعيت آموزش، بررسي نقش پژوهش در حاضر 

توجه به اهميت موضوع، با مطالعه كتب و نيز برخـي مقـاالت معتبـر چـاپ     

شده در دهة اخير كه با جستجو حاصل آمده است، اين بحـث گـردآوري و   

 تنظيم شده است.

اي انتخـاب و   هاي درسـي بايـد بـه گونـه     اهداف آموزشي و برنامهها:  يافته

كه دانش آموزان و دانشجويان بتوانند در فرآيند آمـوزش،  سازماندهي شوند 

 بدون جهت دادن و به طور آزاد و متفكرانه به كاوش بپردازند.

در شرايط كنوني وزارت آموزش و پرورش با توجه به گيري:  بحث و نتيجه

گستردگي و نقش زيربنايي آن مسئوليت اصلي روال بخشيدن به خالقيت و 

ه عهده دارد. البته انجام اين مهم در گرو اعمال تغييـر  نوآوري در جامعه را ب

 و تحول اساسي در رسالت و ساختار سازماني آموزش و پرورش است.

 آموزش ت،يپژوهش، بهبود وضعكلمات كليدي: 
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   در عرصه يكارآموز يينها يابيدر ارزش ينوآور

 OSCE  وهيبه ش يبهداشت عموم انيدانشجو 

 اين يفاطمه احمد

 مازندران يعلوم پزشكدانشگاه 

ahmadinia.fatemeh@gmail.com 

سـطح بهداشـت و سـالمت     ءهاي كالن كشور ارتقا يكي از سياست  مقدمه:

بهداشـتي بـا خطاهـاي     باشدكه بالطبع تربيـت كارشناسـان    افراد جامعه مي

هـاي نـوين    عنصر اصلي و تاثيرگذار اسـت. بـي شـك روش    اي كمتر، حرفه

هـاي   درتشـخيص صـالحيت   اي كه دارنـد   شيابي با توجه به ساختار ويژهارز

اي دانشجويان و در فراينـد يـادگيري آنـان و پاسـخگويي بـه جامعـه        حرفه

و نـوآوري دربرنامـه    مطالعـه ارتقـاء   يـن  ا هدف از نسبت به سنتي موثرترند.

ــه   ــيابي كــارآموزي در عرص ــه  ارزش ــديهاي حرف ــج (توانمن ويان اي) دانش

  بود.   OSCE به شيوه    كارشناسي بهداشت عمومي

اين ارزشيابي در سه مرحله قبل، حين و بعد از آزمون طراحي و روش كار: 

 شـماري و آمـار،   (سـر  ايستگاه10اجرا شد. بر اساس اهداف آموزشي طراحي

تنظيم خانواده، بهداشـت   مراقبت كودكان، واكسيناسيون، بهداشت مادران،

اي،  محيط و حرفه هاي رفتاري، بهداشت  ندان، مشاوره بيماريمدارس، سالم

تدوين چك ليست ارزيـابي بـا    هاي غيرواگير) و هاي واگير و بيماري بيماري

آماده كردن فضاي آزمـون   تعيين استاندارد و سطح صالحيت مورد انتظار و 

هــا، آزمــون انجــام شــد. در مــورد مراحــل مختلــف  و سـناريوهاي ايســتگاه 

 مكان ارزشيابي، اختصاص يافته، زمان  كيفيت و محتوي سؤاالت، ي،ارزشياب

نمـرات   از دانشجويان نظر سـنجي شـد.   ،ها ميزان انطباق سؤاالت با آموخته

نظـرات و پيشـنهادات اسـاتيد دريافـت      بنـدي و  دانشجويان بررسي و جمع

   گرديد.

ته، قرار گرفتن دانشجو در شرايط نزديك بـه عرصـه در ايـن رشـ    ها:  يافته

ارزشـيابي   امكان  آشنايي گروه فن و بعضي از اساتيد به اين شيوه ارزشيابي،

ها جهت پيشگيري  تر و بازخورد نقاط ضعف به آن دانشجويان به شيوه عيني

دانشجويان بـا ايـن شـيوه     از بروز مشكالت مشابه در محيط واقعي، آشنايي 

هـا   نارضـايتي آن  رعايت عدالت در ارزشيابي دانشجويان و كاهش ارزشيابي،

وارسـي بـراي پروسـيجرهاي     هـاي   تهيه چك ليست نسبت به شيوه سنتي،

پي بردن به نقاط ضـعف و قـوت دانشـجويان از نتـايج ايـن       مهم بهداشتي،

  مطالعه بود.

هـاي موفـق    اصالح نظام ارزشيابي علمي و استراتژيگيري:  بحث و نتيجه

يـادگيري واقعـي    و منصـفانه  دهد كه دقيق  ارزشيابي به ما اين امكان را مي

كسب اقتـدار   تمامي دانشجويان را ارزيابي نموده و بتوانيم در مسير علمي و

آمـوزش و ارزشـيابي در    ين رو اصـالح و بـازنگري در   ا از علمي گام برداريم.

ن موجب اصالح وضع موجود و رسيدن آابعاد مختلف و اهميت بخشيدن به 

  شود.  به وضعيت مطلوب  مي

 يبهداشت عموم انيدانشجو ،يابي، ارزشOSCEكليدي: كلمات 
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دانشگاه علوم پزشكي  دياسات يتفكر انتقاد يبررس

  مازندران؛ عاملي كارآمد در برنامه درسي 

 اين يفاطمه احمد

 مازندران يعلوم پزشكدانشگاه 

ahmadinia.fatemeh@gmail.com 

به معناي ارزشيابي يا قضاوت كردن در باره درسـتي   تفكر انتقاديمقدمه: 

امور و به عبـارتي   ها و تفاسير  يا نادرستي چيزي است. از آنجايي كه قضاوت

انتقادي اساتيد نقش بسزايي در آموزش و يادگيري دانشـجويان دارد،   تفكر

هيـأت علمـي دانشـگاه     پژوهش حاضربا هدف بررسي تفكر انتقادي اعضاي 

ريـزان   ازنـدران و ارائـه پيشـنهادهايي كـاربردي بـه برنامـه      علوم پزشـكي م 

اسـاتيد و دانشـجويان    آموزشي دانشگاه درجهت پرورش بهتر تفكر انتقادي 

  باشد.  مي
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يـابي بـراي تجزيـه و تحليـل      زمينـه  –در اين پژوهش توصـيفي روش كار: 

  SPSS افـزار   با نـرم   ANOVA و   T ي آماري ها هاي حاصله نيز، از آزمون داده

استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل اعضـاي هيـأت علمـي    

پـنج دانشـكده مشـغول بـه تـدريس       باشـد كـه در    زن و مرد دانشـگاه مـي  

باشد. حجم نمونه با استفاده ازجدول  نفر مي 200ها  باشند و جمعيت آن مي

اي  نفـر بـه صـورت تصـادفي طبقـه      132تعـداد  مورگـان   –آماري كرجسـي 

با حجم نمونه از بـين اعضـاي هيـأت علمـي زن و مـرد دانشـگاه       متناسب 

هـاي   آوري اطالعات، از آزمـون اسـتاندارد مهـارت     انتخاب شدند. براي جمع

  تفكر انتقادي كاليفرنيا (فرم ب) استفاده شد.

دهد نمره كل تفكـر انتقـادي اعضـاي     نتايج اين پژوهش نشان ميها:  يافته

و از  نمـره بـوده    34از  77/13مازنـدران   هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي

داري  لحاظ آماري بين اعضاي هيأت علمي مرد و زن دانشگاه تفاوت معنـي 

ــا ميــانگين   نســبت بــه ســاير  176/14وجــود نــدارد. دانشــكده پزشــكي ب

هاي دانشگاه، از تفكر انتقادي باالتري برخوردار است، امـا از لحـاظ    دانشكده 

  ها وجود ندارد. دانشكده داري بين آماري تفاوت معني

ها نمره كـل تفكـر انتقـادي اعضـاي       با توجه به يافتهگيري:  بحث و نتيجه

پيشـنهاد   تـر اسـت. بنـابر ايـن      هيات علمي دانشگاه از حد ميـانگين پـايين  

هـاي علـوم پزشـكي، از     هاي مختلـف در دانشـگاه   شود در آموزش رشته مي

ارزشـيابي مبتنـي بـر     وش هاي تدريس مانند روش مسأله محوري و ر روش

  ارزشيابي اصيل استفاده شود.

تفكر انتقادي، تجزيه و تحليل، استدالل قياسي، اسـتدالل  كلمات كليدي: 

 هاي تفكر استقرايي، مهارت
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 يبرتر فكر يها پرورش منش كرديمعلم با رو تيترب

 ؛ يك مطالعه فكريمعلمان

 اين يفاطمه احمد

 مازندران يعلوم پزشكدانشگاه 

ahmadinia.fatemeh@gmail.com 

فكر و پرورش آن ريشه در تاريخ و فرهنگ ديرينة مـا دارد. امـروزه   مقدمه: 

گسـترش سـريع و مـداوم منـابع      هـاي عصـر اطالعـات و     با توجه به ويژگي

ــه منظــور انتخــاب   ــران ب ــرورش فكــر فراگي ــاتي، پ ــاطي و اطالع ــا و  ارتب ه

ايـن   باشد. ناپذير مي مناسب امري اجتناب هاي  درست و گزينشهاي  قضاوت

هـاي تفكـر    مطالعه با هدف طراحي الگوي برنامه درسي براي پرورش مـنش 

هـاي برتـر    تواند در امر تربيت معلماني بـا مـنش   مي كه    صورت گرفته است

  فكري مورد استفاده قرار گيرد.

جـود در ايـن زمينـه مـورد     براي طراحي الگو، منابع و متـون مو  روش كار:

بررسي و مطالعه قرار گرفتند، با صاحبنظران و انديشـمنداني ماننـد ديويـد    

پركينز و رابرت انيس در گروه پروژه صفر در دانشگاه هاروارد ارتباط برقـرار   

در ايـن   المللي انجام شـده   هاي داخلي و بين شده است، مطالعات و پزوهش

 .ارتباط مورد بررسي قرار گرفتند

هـاي   هاي اساسي نظام آموزشي در زمينـه پـرورش مـنش    چالش ها:  يافته

تواننـد در   هاي اساسي تفكر كه مـي  تفكر مشخص و متناسب با با آن، منش

ها موثر باشند شناسايي شده است. الگوي طراحي شـده بـه عنـوان     آن حل 

وهش، از نظـر مبنـاي نظـري، مبتنـي بـر ديـدگاه سـاختارگرايي        ژحاصل پ

از نظـر روش، مبتنـي بـر الگـوي تـرويج فرهنـگ تفكـر، از نظـر          ، اجتماعي

محتوا، مبتني بر فرابرنامه و از نظـر ارزشـيابي نيـز، مبتنـي بـر         سازماندهي

 ارزشيابي اصيل است. شيوه هاي 

هاي تفكـر، بايـد نسـبت بـه      با توجه به اهميت منشگيري:  بحث و نتيجه 

ريزان درسي كشور اقدام اساسي  هها براي معلمان و برنام تبيين و تشريح آن

ضروري است در مراكز تربيت معلمان نسبت به آشنايي آنـان   صورت گيرد. 

ترويج فرهنگ تفكـر اقـدامي اصـولي     هاي آموزشي مبتني بر الگوي  با شيوه

هاي ارزشيابي مبتني بر ارزشيابي اصـيل كـه بـر انجـام      صورت گيرد، شيوه

  دارد بايد مورد توجه جدي قرار گيرند.پاسخ تأكيد  تكاليف واقعي و توليد 

ـ ترب تفكر، يها منشكلمات كليدي:   ج،يتـرو  يالگـو  فرابرنامـه،  معلـم،  تي

   فرهنگ تفكر، ارزشيابي اصيل            
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 دگاهياز د يدر رشته پزشك يگذار بر قبولريعوامل تاث

 يترم اول رشته پزشك انيدانشجو

 يري، آزاده ظه*يمنصوره مومن هرو

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

mansoreheravi@yahoo.com 

هاي مهم زندگي جوانـان پـس از پايـان تحصـيالت      از انتخاب يكيمقدمه: 

متوسطه، انتخاب رشته تحصـيلي اسـت كـه در آينـده شـغلي آنـان نقـش        

هاي مـورد انتخـاب    رين رشتهرشته پزشكي يكي از پرطرفدارت بسزايي دارد.

جوانان است. اين مطالعه مقطعي به منظور ارزيابي عوامل مؤثر بر انتخاب و 

رشته پزشكي از ديدگاه دانشجويان جديدالورود اين رشـته انجـام    قبولي در

 .گرفت

دانشجوي پزشكي جديـدالورود در   51اين مطالعه مقطعي روي روش كار: 

آوري  ابـزار جمـع   شكي كاشان انجام گرفت.در دانشگاه علوم پز 91مهر ماه 

اطالعات پرسشنامه بود كه حاوي اطالعات دموگرافيك و سؤاالتي در زمينه 

ها در  رتبه و سهميه قبولي، عوامل موثر در قبولي دانشجويان بود. پرسشنامه

شـد و مـورد    SPSSافـزار   سپس اطالعات وارد نـرم  بين دانشجويان توزيع و

 گرفت.تحليل قرار  تجزيه و

نفـر   1 و%) معدل هيجده 13نفر( 6%) معدل نوزده، 4/84نفر( 39 ها: يافته

 نفـر  12دبيرسـتان دولتـي،    %)42( نفـر  21%) معدل هفـده داشـتند.   2/2(

رفتند.  مدرسه تيزهوشان مي )%34( نفر 17 دبيرستان غير انتفاعي و %)24(

. بـود  1500-1700نفر بين  2و  1500نفر زير  25، 1000نفر زير  18رتبه 

 61%) نرفتـه بودنـد.   3/67(نفر  33%) به كالس كنكور رفته و7/32(نفر  16

هـا   درصد دانشجويان اعتقاد داشتند كه نقش كـالس كنكـور در قبـولي آن   

ميانگين سـاعت  % اعتقاد داشتند نقش آن كم بوده است. 16متوسط بوده و 
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د و حداكثر ساعت بو 6 -10% بين 5/74مطالعه در روز در اكثر دانشجويان 

%) را 94( حمايت خانواده بيشـترين نقـش   ساعت بود. 11-14زمان مطالعه 

از نظر دانشجويان در قبولي آنان داشت. اهميت به درس خوانـدن در طـول   

 ، استفاده از كتـاب تسـت  )%90(شدن  دوره تحصيل و عالقه شديد به دكتر

 رده بودنداي كه در آن تحصيل ك و نوع مدرسه )%70( ، اساتيد خوب)81%(

بودنـد. وجـود خـواهر    از نظر دانشجويان ساير عوامل مهم تاثيرگذار ) 67%(

ترين اهميت را  كم %34% و شركت در كالس كنكور 45 برادر تحصيل كرده

 27داشتند. انگيزه براي انتخـاب رشـته پزشـكي خـدمت بـه خـدا و خلـق       

 .%) ذكر شد9/3، اصرار خانواده (22%) 1/43%)، عالقه شخصي (9/52(

با توجه بـه معـدل بـاالي اكثـر پذيرفتـه شـدگان و       گيري:  بحث و نتيجه

نظرات خود دانشجويان، اهميت به درس خواندن و عالقه به رشته پزشـكي  

نقش مهمي دركنار حمايت خانواده در قبولي اين دانشجويان داشته است و 

كالس كنكور نقش مهمـي درقبـولي دانشـجويان     بر خالف تبليغات وسيع،

 .ندارد

 انيدانشجو ،يقبول ،يرشته پزشككلمات كليدي: 
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آموزش بازتواني رواني  كولوميكور ياجرا و نيتدو

 يروانپزشك ارانيدست يجامعه برا مبتني بر

، يوان ساع، رض، زهرا سپهرمنشاحمدوند ني، افش*يمنصوره مومن هرو

 يزهرا قره داغ

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

mansoreheravi@yahoo.com 

رواني مبتني برجامعه راهبردي است كه در درون برنامه  توانبخشيمقدمه: 

ها و الحـاق اجتمـاعي    توسعه جامعه در جهت توانبخشي، برابر سازي فرصت

گردد. بسيار ي از بيماران با دستيابي به خدمات مبتني بر  مي معلولين اجرا

شواهد با كيفيت باال و با ايجاد رابطه درماني مناسب همرا ه با توانمندسازي 

توانند نقش قابل قبولي در زندگي اجتمـاعي داشـته باشـند     و واقع بيني مي

انپزشكي، روانپزشك، روانشناس، دستياران رو كليه اعضاء  تيم درمان اعم از

پرستاران و اعضاء خانواده بيماران بايد با اصول بازتواني رواني آشنا باشند. با 

توجه به عدم وجود برنامه مدون آموزشي تصميم گرفته شد با طراحي يـك  

 دوره آموزشي بازتواني رواني مبتني بر جامعه اين مشكل را مرتفع نمود.

آموزشـي تحـت عنـوان    اين پروژه به منظور طراحـي يـك دوره   روش كار: 

اي ( شناسـايي   مرحلـه  6آموزش بازتواني رواني مبتني برجامعه بـا رويكـرد   

ــودن     ــخص نم ــداف، مش ــين اه ــدگان، تعي ــاز يادگيرن ــي ني ــكل، بررس مش

هاي آموزشي و ارزشيابي برنامه) انجام شد. اهداف بر اساس پيامـد   استراتژي

شـد متـد    اسـاس اهـداف تعريـف شـده نوشـته      تعيين شدند. طرح دوره بر

در بيماران واقعـي تعيـين شـد. منـابع      Pemonstration تدريس سخنراني و

مورد نياز نيـروي انسـاني و تجهيـزات و امكانـات فيزيكـي تعيـين و تهيـه        

گرديدند درابتداي دوره پيش آزمون برگزار شد و آگاهي فراگيران سـنجيده  

ه برگـزار  مدت چهار ماه ساعته درهرهفته ب 4صورت جلسات ه برنامه ب شد.

هـاي مربوطـه اعـزام     گرديد و براي اجراي عملي برنامه فراگيران به درمانگاه

صورت عملي و درمحيط واقعي مهارت كسـب كننـد. در نهايـت    ه شدند تا ب

پس آزمون نيز گرفته شد و نظرات فراگيران در مـورد كيفيـت دوره    مجدداً

 آموزشي سنجيده شد.

ـ  نتايج پيش آزمون وها:  يافته ون حـاكي از موفـق بـودن دوره در    پس آزم

افزايش آگاهي و دانش فراگيران نسبت به محتواي آمـوزش داده شـده بـود    

كوريكولــوم آموزشــي دســتياران  ضــرورت ادغــام درس بــازتواني روانــي در

%) زياد، ضـرورت اجـراي بـازتواني    8/42( بسيار زياد و %)2/57روانپزشكي (

%) زيـاد ذكـر شـد. اكثريـت     3/14( بسيار زيـاد و  %)7/85( جامعه رواني در

زمـان   مـديريت، امكانـات و تجهيـزات آموزشـي،     فراگيران از نظـم برنامـه،  

% فراگيـران رضـايت كلـي از    7/85. ها رضايت كامل داشتند برگزاري كالس

 برگزاري اين دوره داشتند.

ادغام برنامه آموزشي بازتواني رواني مبتني بر جامعـه  گيري:  بحث و نتيجه

 رسد. آموزشي دستياران روانپزشكي امري ضروري به نظر مي دركوريكولوم

 يآموزش كولوميكور جامعه، ،يروان يبازتوانكلمات كليدي: 
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دانش آموختگان رشته   يتمنديرضا زانيم يبررس

 هياز آموزش دوران علوم پا يپزشك

 يمروج رضايعل دي، سي، رضا رزاق*يمنصوره مومن هرو

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

mansoreheravi@yahoo.com 

نظام آموزشي تشخيص كليه عناصـر   مداخله و ايجاد تغيير در برايمقدمه: 

مجموعه و تعيين جايگاه هر كـدام از ايـن عناصـر از اركـان اصـلي       موثر در

آموختگان نظام آموزشـي   ن عناصر دانشبراي تشخيص اي باشد. موفقيت مي

كه در طول تحصيل همواره درگير امـر آمـوزش بـوده و نهايتـاً خـود را در      

انـد بـه    خوبي درك كردهه عرصه عمل آزموده و نقاط قوت و ضعف خود را ب

توانند منابع اطالعـاتي بسـيار بـا ارزشـي      ي آموزش مييعنوان مشتريان نها

اين مطالعه به منظـور بررسـي    وزش باشند.كيفيت آم يبراي اصالح و ارتقا

 آموختگان از آموزش دوران علوم پايه صورت گرفت. ميزان رضايت دانش

كليـه افـرادي كـه در     در 1391اين مطالعه توصـيفي در سـال   روش كار: 

فـارغ   1391رشته پزشـكي در دانشـگاه علـوم پزشـكي كاشـان تـا اسـفند        

ها از طريق تكميـل پرسشـنامه    گردآوري داده شدند انجام شد. التحصيل مي

سؤاالتي در زمينه مربـوط بـه وضـعيت     صورت گرفت پرسشنامه مشتمل بر

آموزش در مقطع علوم پايه بود. ميزان رضايتمندي دانشـجويان بـه صـورت    

ها پس از ورود  كم و بسيار كم تعيين گرديد. داده متوسط، بسيار زياد، زياد،

توصيفي و بيان ميـانگين مـورد آنـاليز     با استفاده از آمار SPSSبه نرم افزار 

 قرار گرفت.

در ميان دروس علوم پايه بيشترين ميزان رضايت از درس آناتومي ها:  يافته

تـرين ميـزان رضـايت از دروس عمـومي بـا       و كـم  8/3با ميانگين رضـايت  

هـاي علـوم پايـه     بود. در مورد كيفيت آموزش در گروه1/2ميانگين رضايت 
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حجم مطالب درسي  و ها ساتيد، مديريت و نظم گروهشامل كيفيت تدريس ا

ترين ميزان رضايت از فيزيك  بيشترين ميزان رضايت از درس آناتومي و كم

پزشكي وآمار بود. در مورد اهميت و درجه كاربردي بودن دروس علوم پايـه  

انگل شناسي و ميكـروب شناسـي از نظـر     فارماكولوژي، پاتولوژي، آناتومي،

از اهميت بيشتري برخوردار بوده ودر بالين كاربرد بيشتري آموختگان  دانش

 ترين اهميت را داشتند. داشتند و پزشكي قانوني، عمومي كم

با توجه بـه درصـد بـاالي رضـايتمندي دانشـجويان      گيري:  بحث و نتيجه

هـا   ازكيفيت آموزش درگروه آناتومي بايد نقاط قوت اين گروه به ساير گـروه 

هاي تشويق جهت ايجـاد انگيـزه رقابـت     اده از مكانيسمتعميم يابد و با استف

هاي آموزشي به منظور بهبود و ارتقاء كيفيـت آمـوزش تـالش     در بين گروه

 كرد.

 هيعلوم پا دانش آموختگان، ،يتمنديرضاكلمات كليدي: 
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 بر يمبتن يروان يبازتوان يدوره آموزش ريتاث يبررس

 يروانپزشك ارانيدست يجامعه بر آگاه

، ي، رضوان ساع، زهرا سپهرمنشي، منصوره مومن هرو*احمدوند نيافش

 يزهرا قره داغ

 كاشان يپزشك علومدانشگاه 

afshin.ahmadvand@gmail.com 

ني اجتماعي فراينـدي اسـت كـه در آن فرصـت بـراي      روا بازتوانيمقدمه: 

اند فراهم مـي   افرادي كه بواسطه اختالل رواني دچار معلوليت و نقصان شده

ايـن مطالعـه    آيد تا به سطح مناسبي از عملكرد مستقل در اجتماع برسـند. 

جهــت بررســي تــاثير دوره آموزشــي بــازتواني روانــي برآگــاهي دســتياران 

 روانپزشكي انجام شد.

در بيمارسـتان روانپزشـكي   1390اين مطالعه توصيفي در سـال  وش كار: ر

اخوان دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام شد. در بدو دوره، ميزان آگـاهي و  

دانش دستياران روانپزشكي در مورد بازتواني رواني مبتني بر جامعـه مـورد   

 4ت اي يك بار و هر جلسه به مـد  ارزيابي قرار گرفت. جلسات آموزش هفته

اي يك بار  توسـط روانپزشـك    ساعت به شكل تئوري و جلسات عملي هفته

برگزار گرديد. در پايان دوره مجدداً ميزان آگاهي و دانـش سـنجيده شـد و    

 و آزمون آماري  SPSSه از برنامه آماري دآوري با استفا اطالعات پس از جمع

 تحليل قرار گرفت. تجزيه و مورد

 محاسبه گرديد ميانگين و انحراف معيـار  20پايه نمرات آزمون از ها:  يافته

بدست آمد در حـالي كـه ايـن     6/9±67/0نمرات دستياران قبل از آموزش 

تغييـر يافـت .نتـايح بـا اسـتفاده از       0/18±20/1 ميانگين بعد از آموزش به

نشـان   Tتحليل قرار گرفت. نتايج آزمون  مورد تجزيه و paired t-testآزمون 

، 62/0ات فراگيران قبل و پس از آموزش با ميزان خطـاي  داد كه تفاوت نمر

 P=0001/0بـا   %95و فاصـله اطمينـان    t=67/31، 45/1انحراف اسـتاندارد  

 .اشدب دار مي معني

نتايج مطالعه نشـان داد كـه سـطح آگـاهي و دانـش      گيري:  نتيجه بحث و

هاي آموزشي به طور قابـل تـوجهي    دستياران قبل و پس از برگزاري كالس

زايش يافته است كه بيانگر كارآيي و تاثير آموزش بر دانـش فراگيـران در   اف

 باشد. حيطه بازتواني رواني مي

 يآگاه ،يآموزش دوره ،يروان يبازتوانكلمات كليدي: 
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 يليمطالعه و عملكرد تحص يها مهارت نيرابطه ب يبررس

 دانشگاه انيدانشجو

، كاظم رخدايش ماي، شينخجوان ناي، ميگينه حسن ب، افسا*يجعفر عسكر

 فالح زاده ني، حسني، محمد رضا مزبرزگر

 زدي يصدوق ديشه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

askarifarr@yahoo.com 

هـاي مطالعـه و    اين مطالعه به منظور تعيين رابطه بين انواع مهارتمقدمه: 

عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي      

 درماني شهيد صدوقي يزد انجام شد.

دانشجوي پزشكي و دندانپزشكي در مقاطع مختلـف   179تعداد روش كار: 

م پايه و باليني در اين مطالعه شركت داده شـدند. ابـزار مـورد اسـتفاده     علو

كه در مركز مشـاوره   "پرسشنامه ارزيابي مهارت هاي مطالعه"از  بودعبارت 

. اعتبار محتـواي  بودي دانشگاه هوستون آمريكا تهيه و تدوين شده يدانشجو

ي و اين پرسشنامه توسط ده روانشناس و محقـق در دانشـگاه علـوم پزشـك    

هـا   خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد مورد تأييد قرار گرفت. داده

 با استفاده از آزمون كروسكال واليس مورد بررسي آماري قرار گرفته است.

هـاي مطالعـه در    هاي تحقيق نشـان داد كـه نمـرات مهـارت     يافتهها:  يافته

ر از دانشـجويان  داري باالت طور معنيه و باالتر ب 15دانشجويان داراي معدل 

مقيـاس پرسشـنامه شـامل مـديريت      7در تمام  15تر از  عدل پايينمداراي 

 )، يادداشـت بـرداري  P>01/0)، تمركـز و حافظـه (  P>01/0زمان و تعلـل ( 

)02/0<P( فنون تست زدن و اضطراب امتحان ،)01/0<P(دهـي و   ، سازمان

ــات  ــردازش اطالع ــرش ( )،P>01/0(پ ــزه و نگ ــدP>04/0انگي ن و ) و خوان

 ) بود.P>0001انتخاب مطالب اصلي (

هاي مطالعه نقش مهمي در  استفاده درست از مهارتگيري:  نتيجه بحث و

 بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان دارد.

 دانشگاه انيدانشجو ،يليمطالعه، عملكرد تحص يها مهارتكلمات كليدي: 
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 بيو معا ايمزا از همتا: يريادگي

 2ابرده ينيحس مي، مر2سليمان احمدي، 1*ينيحس يمحمدعل

 يبهشت ديشهدانشگاه  -2، يو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز -1

mahmaimy@yahoo.com 

يكي از ابتكارات اثرگذار در زمينه آمـوزش، سيسـتم يـادگيري بـه     مقدمه: 

هـاي مختلـف    اي بر جنبـه  باشد كه اثرات سازنده مي )PALكمك همتايان (
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مـوزش و يـادگيري از   آآموزش به ويژه در حيطه علوم پزشكي نهاده اسـت.  

موزشـي مـوثر بـراي دانشـجويان علـوم سـالمت در       آهمتايان يك مداخلـه  

هـاي   هاي باليني است. هدف از مقاله مـروري حاضـر بررسـي جنبـه     محيط

 باشد. يادگيري و تدريس مي مثبت و منفي اين استراتژي

به منظـور بررسـي شـيوه يـادگيري از      اي كتابخانهدر اين مقاله روش كار: 

انـد و   منتشر شده 2013تا  2000هاي  همتايان، مقاالتي را كه در طي سال

مـوزش بـاليني در   آبا استفاده از كلمات كليدي يادگيري از همتـا، همتـا و   

ــه ــابع كتابخان ــاه من ــاي اط اي و پايگ ــونه ــاتي همچ و  Eric  ،Medlineالع

جسـتجو و مـورد بررسـي قـرار      Google Scholarموتورهاي جستجو نظيـر  

 اند. گرفته

مقاله به اثرات مثبـت يـادگيري از    8مقاله يافت شده، 10از ميان ها:  يافته

موزش باليني آمقاله مرور نظامند در حوزه  2اند كه شامل  همتا اشاره داشته

ر مورد بي اثري اين روش و يـك مقالـه درمـورد اثـرات     بودند و يك مقاله د

 منفي اين روش يافت گرديد.

باشد و از هزينـه   هاي بيشماري مي داراي مزيت PALگيري:  بحث و نتيجه

ها را براي  اثربخشي و كارايي باال برخوردار بوده و طيف متنوعي از توانمندي

انشكده بـه همـراه   وزشي دآمموزش دهندگان، اساتيد و سيستم آفراگيران، 

هـاي   هـاي مـديريت زمـان، مهـارت     هاي شامل: تقويـت مهـارت   دارد. مزيت

هاي تدريس در دانشجويان، تعمـق در يـادگيري و ايجـاد     ارتباطي و مهارت

سبك يادگيري فعال و مشاركتي، افزايش نمرات دانشـجويان در امتحانـات   

، افزايش اعتماد مادگي براي امتحانات مقاطع باالتر تحصيليآمختلف، ايجاد 

به نفس دانشجويان، كاهش استرس در هنگام پرسيدن سـؤال يـا در زمـان    

موزشـي اسـت. بـا وجـود مزايـاي      آهاي  زمون و دسترسي مداوم به فعاليتآ

بيشماري كه براي اين روش بر شمرده شده است، اين روش داراي مضراتي 

ها به  ارزيابي به علت تاكيد بر موفق شدن در اين روشباشد، مضرات  نيز مي

تر موضوعات ممكن است موجب تنزل در كيفيـت   جاي تاكيد بر فهم عميق

 يادگيري دانشجو گردد.

 ينيموزش بالآاز همتا، همتا،  يريادگيكلمات كليدي: 
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حرفه  كيوان نرا به ع يپرستاران چگونه رشته پرستار

 كنند؟ يانتخاب م

 يباريجو الي، ل، اكرم ثناگويعسگر همي، فه*ياعظم محمد

 گلستان يعلوم پزشك دانشگاه

azammohamadi2015@yahoo.com 

خوب و دانشگاه معتبر بر اساس سليقه افراد مختلـف    انتخاب رشتهمقدمه: 

بودن يك رشـته بـراي    بمطلوكننده در  اولين ويژگي تعيين متفاوت است.

خـواهيم   وقتـي قـدرت انتخـاب داريـم مـي      عموم داوطلبان بازار كار اسـت. 

ايــي را برگــزينيم كــه پــس از چنــدين ســال زحمــت ديگــر، وقتــي  رشــته

التحصيل شديم، نگران اشتغال نباشيم. يا حتـي اگـر مسـلم باشـد كـه       فارغ

جتمـاعي بهتـر،   شود، بتوانيم شـغلي بـا جايگـاه ا    اشتغالي برايمان فراهم مي

سختي كمتر و درآمد بيشتر داشته باشـيم. هـدف از ايـن مطالعـه  تبيـين      

ها نسبت  نآعنوان حرفه و انگيزه ه تجربيات پرستاران از انتخاب پرستاري ب

 باشد. به اين حرفه در حال حاضر مي

نفــر از پرســتاران شــاغل در  240در ايــن پــژوهش كيفــي بــاروش كــار: 

مشـغول بـه كـار بودنـد.      1392كردكوي در سال  بيمارستان اميرالمومنين

گيري به روش آسان و در دسـترس بـود. روايـي و پايـايي پرسشـنامه       نمونه

اي هيئت علمي دانشكده پرسـتاري و مامـايي گرگـان    ضتن از اع 15توسط 

خواسـته شـد در مـورد     دانشجويان شركت كنندهمورد تاييد قرار گرفت. از 

ه رشته تجربيات خود را بيان دارند . كليـه  نحوه انتخاب و عالقمندي خود ب

 آناليز شدند. "تحليل محتوا"ها دست نويس و مطابق روش  مصاحبه

مـورد بررسـي بـه رشـته      240نفـر از   110دهد  ها نشان مي يافتهها:  يافته

تا "طيفي از  درواين عالقمندي  پرستاري قبل از ورود به آن عالقمند بودند

ند بود. انتخـاب ايـن رشـته از رتبـه كنكـور،      عالقم "شدته ب"تا  "حدودي

مد و تشويق خانواده و شانس آموقعيت شغلي، نفس كار پرستاري، كسب در

بوده است. عالقمند ماندن به اين رشته از حالت پويايي بـر خـوردار اسـت.    

كاهش و افزايش و معني پيدا كردن براي عالقمنـدي بـا گذشـت زمـان در     

ـ   پرستا ران شكل مي اي معنـوي، اسـتفاده از حرفـه در زنـدگي     گيـرد. مزاي

شخصي، دائم درحال يادگيري بودن، احساس مفيد بودن از مواردي بود كه 

ال نشدن در  ايده و نظمي برنامه كرد. استرس شغلي، بي ها را عالقمند مي نآ

 شد. ها در كار پرستاري مي آنانگيزگي  كار از مواردي بود كه باعث بي

ن اسـت كـه اكثـر    آج ايـن مطالعـه حـاكي از    نتـاي گيـري:   بحث و نتيجه

باشـند و كـار در ايـن رشـته باعـث       پرستاران در انتخاب رشته عالقمند مي

شود. اما عوامـل بسـياري در كـاهش و يـا عالقمنـد       ها مي نآافزايش عالقه 

هاي شـغلي و افـزايش    باشد. كاهش تنش ها به اين رشته موثر مي نآكردن 

مين كننده ميزان عالقمندي پرسـتاران بـه   تواند تض احساس مفيد بودن مي

 رشته خود باشد.

 ، حرفهي، عالقمنديپرستاركلمات كليدي: 
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 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يآگاه زانيم

 قبل و بعد از آموزش ينيبال تيشهركرد از حاكم

 ي، اكرم كرم*يدهكرد يسيرئ بايز

 شهركرد يپزشك علومدانشگاه 

ziba758@gmail.com 

ه كننده ئهاي ارا حاكميت باليني، چارچوبي است كه در آن سازمانمقدمه: 

ي كيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي كه در ئمخدمت در قبال بهبود دا

شود به صيانت از استانداردهاي عالي  آن تعالي در خدمات باليني شكوفا مي

مطالعه حاضر جهت بررسي آگاهي دانشـجويان مقـاطع    ازند.پرد خدمت مي

مختلف علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از محورهاي حاكميـت  

 .باليني صورت پذيرفته است



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  260

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

هايي تهيـه شـد كـه     پرسشنامه در يك مطالعه توصيفي مقطعي،روش كار: 

وسط ن تآسؤال از محورهاي حاكميت باليني بود. پس از تكميل  30حاوي 

ــه  نفــر از دانشــجويان پرســتاري و مامــايي پاســخ 80 ــه طــور محرمان هــا ب

اي حاوي محورهاي حاكميـت بـاليني    در مرحله بعد كتابچه وري شد.آ جمع

سـؤال   30كنندگان داده شد و پس از دو هفته مطالعه آن مجـدد   به شركت

 .ها قرار داده شد نآحاكميت باليني تهيه و در اختيار 

 22مـوزش كتـاب داراي   آنشان داد كه دانشـجويان قبـل از    نتايجها:  يافته

درصد آگاهي بودند و دانشجويان مقطع مامايي در اين مرحله داراي آگـاهي  

هـا از حاكميـت بـاليني در     درصد تغييرات آگاهي تمام گـروه  باالتري بودند.

 دار بود. مرحله دوم نسبت به مرحله اول از نظر آماري معني

گردد در كنار آموزش علمي و عملي بـه   پيشنهاد ميگيري:  بحث و نتيجه

دانشجويان مقاطع مختلف علوم پزشكي آموزش حاكميت باليني نيـز مـورد   

 توجه قرار بگيرد.

 ينيبال تيحاكم، آموزشي، گروه پزشك انيدانشجوكلمات كليدي: 
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 تيريالگ بوك چرخه سفارشات و مد يو طراح هيته

 يانه در عرصه شهرداروخ يدرس كارآموز يبرا

 پور يرسول اسمعل

 زيتبر يعلوم پزشك

esmalipour@yahoo.com 

كارآموزي داروخانه در عرصه شهري يكي از دروسي است كه  درسمقدمه: 

ـ به بعـد بـراي دانسشـجويان داروسـازي ارا     10از ترم  شـود يكـي از    ه مـي ئ

هـا   مواجه هستند عدم آشـنايي آن حال دانشجويان با آن ه مشكالتي كه تا ب

هاي مديريتي داروخانه بود به طـوري كـه دانشـجو بعـد از فـارغ       با سيستم

خريـد   ،هاي مديريتي داروخانه گونه اطالعاتي در مورد روش التحصيلي هيچ

 .هاي صنفي نداشت ها و انجمن نحوه تعامل با ادارات مرتبط و سازمان ،دارو

ايـن درس توسـط    انشكده داروسازي تبريـز در اداره كارآموزي دروش كار: 

ــا  8شــوراي مشــورتي بــه صــورت  چرخــه (بخــش) متفــاوت و متناســب ب

هـا سفارشـات    بندي گرديد كه يكي از اين چرخه چرخه ،هاي درس سرفصل

سـاعته بـه    4جلسـه   3باشد كـه شـامل    دارويي و مديريت در داروخانه مي

يـك جلسـه    ،ي صـنفي ها صورت يك جلسه فيلد بازديد از انجمن و سازمان

هاي توزيع دارويي و يك جلسه حضور در يكي  فيلد بازديد از يكي از شركت

باشد)  هاي آموزشي منتخب دانشكده (كه يك داروخانه شهري مي از محيط

جلسه فيلد بازديدها به صورت تهيه  2تكاليف دانشجو براي  .شود برگزار مي

وخانه الگ بـوك طراحـي   بوده اما براي يك جلسه حضور در دار كار گزارش

شده را تكميل خواهد نمود اين الگ بوك شامل تعدادي سـؤاالت در مـورد   

هـاي توزيـع دارو و نيـز در مـورد      ها و چگونگي خريـد دارو از شـركت   روش

هاي مديريتي داروخانه بوده كه دانشجو از مربي آموزشي خـود سـؤال    روش

دي خـود را نيـز در   هاي پيشـنها  نمايد و روش نموده در الگ بوك ثبت مي

 .كند محل ويژه طرح مي

هاي خـود را كـه در    بدين ترتيب مربي آموزشي تجربيات و مهارتها:  يافته

نمايد ايـن الگ بـوك    طول ساليان كسب نموده است به دانشجو منتقل مي

ترم گذشـته توسـط دانشـجويان تكميـل گرديـد و رضـايت مربيـان         در دو

 .اطالعات را به همراه دارد آموزشي و دانشجويان به دليل تبادل

توانـد بعـد از    دانشـجو بـا كسـب ايـن مهـارت مـي      گيـري:   نتيجه بحث و

فارالتحصيلي به عنوان يك دكتر داروساز موفـق و آشـنا در امـور مـديريتي     

داروخانه ايفاي نقش كند در حالي كه در صورت عدم وجود چنين جلساتي 

جام دادن آزمـون و خطـا كسـب    كرد تا تجربياتي را با ان ها كار مي بايد سال

 .كند

، داروخانـه  تير، كـارآموزي، سفارشـات و مـدي   الگ بـوك كلمات كليدي: 

 آموزش داروسازي
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بررسي ميزان آگاهي پرسنل و دانشجويان اتاق عمل از 

 عوارض قرص فرمالين

 يآباد يمحمدرضا حاج

 رجنديب

hhagiabadi43@yahoo.com 

امروزه با توجه بـه اينكـه از تكنيـك جديـد بـراي استريلزاسـيون       مقدمه: 

شـود ولـي هنـوز از     وسايل و تجهيزات پزشكي در اتاق عمـل اسـتفاده مـي   

ها در مطالعات بافتي و آسيب شناسـي   فرمالين به عنوان تثبيت كننده بافت

ــت اجســاد  ــين و در تثبي ــيعي از  و همچن ــروه وس ــر گ ــه ب ــرص آن ك از ق

ها مؤثر است براي استريل كردن وسايل ظريـف پزشـكي در    نيسمميكروارگا

شود. مواجهه حاد با بخار فرمالدئيـد بـه طـور عمـده      اتاق عمل استفاده مي

شـود.   سبب سوزش مخاط چشم، دستگاه تـنفس و عـوارض نـامطلوب مـي    

تواند از بروز بسياري از عوارض  آگاهي از اثرات نامطلوب بخارات فرمالين مي

ايد. لذا بـدين منظـور پژوهشـي تحـت عنـوان ميـزان آگـاهي        جلوگيري نم

 پرسنل و دانشجويان در اتاق عمل از عوارض قرص فرمالين صورت گرفت.

نفـر از   100اين تحقيق از نوع تحليلي توصيفي بوده كـه تعـداد   روش كار: 

تـرم تحصـيلي را    3كـه حـداقل   اتـاق عمـل   پرسنل شـاغل و دانشـجويان   

 شده بودكه روايي و پايايي آن تأييد  اي قق ساختهاند پرسشنامه مح گذرانده

شامل مشخصات دموگرافيك و سنجش سطح آگاهي پرسنل و دانشجويان (

آوري در  از جمـع  هـا پـس   داده ،تكميـل نمودنـد   )از عوارض قرص فرمالين

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSافزار  نرم

ر خصوص عـوارض قـرص   ميانگين آگاهي كارشناسان اتاق عمل دها:  يافته

%، تكنسين هـاي هوشـبري   1/13%، تكنسين هاي اتاق عمل 7/15فرمالين 

 % بود.9/10% و دانشجويان 1/12

با توجه به آگاهي كم پرسنل و دانشجويان از عوارض گيري:  بحث و نتيجه

رسـد بهتـر اسـت جهـت آگـاهي       قرض فرمالين و گاز فرمالدئيد به نظر مي

بينـي   هـا پـيش   اقدامات آموزشي براي اين گروهبيشتر در مورد اين عوارض 

 شود.
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ارائه شده در مقطع  يخدمات آموزش تيفيك يبررس

 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهياز د هيعلوم پا

 اراك

، بهمن يني، مژگان نظام الدروسيس ي، علينوع دي، حم*يزهره عنبر

 سده يصادق

 اراك يدانشگاه علوم پزشك

dr.anbari@arakmu.ac.ir 

حاصـل   بيشـتر شكاف در كيفيت خدمات ارائه شده به دانشجويان مقدمه: 

بندي و ناتواني در پاسخگويي به نيـاز واقعـي    در الويتگيران  ناتواني تصميم

هدف از انجـام ايـن تحقيـق نيـز تعيـين كيفيـت خـدمات         مشتريان است.

آموزشي در مقطع علوم پايه از ديدگاه دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي     

 اراك بود.

نفر از دانشـجويان   99تحليلي، ديدگاه  -دراين پژوهش توصيفيروش كار: 

كـه   SERVIQUALسـؤالي   32ماري و توسط يك پرسشنامه به روش سرش

كيفيـت   بندي شده بـود؛ مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت.      با طيف ليكرت طبقه

پاسـخگويي،   همـدلي،  خدمات آموزشي از پنج بعد شامل: قابليت اطمينان،

تضمين و شرايط فيزيكي بررسي شد. روايي و پايايي پرسشنامه مورد تاييـد  

تحليـل   ANOVAوآزمـون   SPSSنيز از طريق نرم افزار  ها داده قرار گرفت و

 .شد

در اين مطالعه بيشترين كيفيت از ديدگاه دانشجويان مربـوط بـه   ها:  يافته

ترين كيفيت مربوط به بعد قابليت اطمينان  ) وكم12/3±96/0بعد همدلي (

ــود. دانشــجويا63/0±92/2( ــدلي ) ب ــاد هم ــرم دوم ابع )، 59/3±92/0( ن ت

) و دانشجويان ترم سـوم  14/3±62/0) و پاسخگويي (02/3±59/0تضمين (

) و نيز دانشجويان ترم چهارم شرايط فيزيكـي  14/3±59/0فضاي فيزيكي (

) را خوب ارزيابي نمودند. بين ابعاد مورد ارزيابي بـا جنسـيت   77/0±14/3(

 .نشدداري مشاهده  دانشجويان اختالف معني

ام ارزيابي به منظـور انطبـاق   اين پژوهش بر لزوم انجگيري:  بحث و نتيجه

خدمات با استانداردهاي كيفيت  تاكيد نمـوده و آن را محـور اصـلي ارتقـاء     

ارتقاءكيفيـت خـدمات سـالمت ذكـر      نيـز  كيفيت آموزش علوم پزشـكي و 

 نمايد. مي

 يدانشگاه علوم پزشك ،هيعلوم پا ،يخدمات آموزش ،تيفيككلمات كليدي: 
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دانشگاه  انيدر دانشجو نترنتيبه ا ادياعت وعيش يبررس

 زدي يصدوق ديشه

 ي، محبوبه موتاب بفروئاقبال مي، عبدالعظيدري، محمدرضا ح*مظلوم ديناه

 يصدوق ديشه دانشگاه

nmazlom@gmail.com 

ياد به اينترنت به عنوان يك اختالل روانشناختي در علم اعت امروزهمقدمه: 

روانشناسي و پزشكي مطرح شده است. به طـوري كـه متخصصـان بـاليني     

كننـد و ايـن    خـود گـزارش مـي    هـاي  درمانگاهمواردي از اين اختالل را در 

هــاي اخيـر توجــه   اخـتالل، بـه عنــوان شـكل جديــدي از اعتيـاد در سـال     

ــوزه روا ــگران را در ح ــي و  پژوهش ــه شناس ــكي، جامع ــي، روان پزش نشناس

هاي علمي ديگر به خود جلب كرده است. هدف پژوهش حاضر بررسي  حوزه

 .باشد شيوع اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه شهيد صدوقي يزد مي

جامعه آماري، شامل كليه دانشجويان دانشگاه شهيد صـدوقي و  روش كار: 

گيري تصادفي ساده انتخـاب شـده    نمونه نفر) كه به روش 64( نمونه آماري

نامه اعتياد بـه اينترنـت يانـگ و     آوري اطالعات به وسيله پرسش بودند جمع

 پرسش نامه اطالعات دموگرافيك تكميل نمودند.

دهد كه شيوع اعتياد به اينترنـت   ها نشان مي تجزيه و تحليل دادهها:  يافته

% از دانشجويان نياز 6/1كه  است،..... در دانشجويان دانشگاه شهيد صدوقي 

ها دچار مشـكل و نيـاز بـه مراقبـت دارنـد. و       % از آن8/7به درمان دارند و 

 % دانشجويان كاربر معمولي هستند.6/90

گيري نسبت به درمـان و بـا    با توجه به اهميت پيشگيري:  بحث و نتيجه

ل توجه به اين كه اعتياد به اينترنت به عنوان يك مشكل بهداشـتي در نسـ  

باشد، اقداماتي از قبيل آموزش نحوه صحيح  جوان و آينده سازان جامعه مي

استفاده از اينترنت و افزايش اطالعات والدين نسـبت بـه رايانـه و اينترنـت     

جهت اعمال صحيح و آگاهانه تربيت و محدوديت در اين زمينـه در جامعـه   

 باشد. ضروري مي

 وعيش ،نترنتيبه ا ادياعتكلمات كليدي: 
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بررسي شيوع اعتياد به اينترنت در دانشجويان 

 دانشكده پرستاري ميبد

 مظلوم دي، ناهاقبال مي، عبدالعظي، محمود سبحان*يبفروئ محبوبه موتاب

 يصدوق ديشهعلوم پزشكي دانشگاه 

mahboobehmootab@gmail.com 

نه تنها كاربردهاي فراواني در زندگي روزمـره بشـر امـروز     اينترنتمقدمه: 

هاي خاص و منحصر به فردي است كه جـذابيت آن   دارد، بلكه واجد ويژگي

. انقالب در تكنولوژي كامپيوتر و ارتبـاط از طريـق اينترنـت    دهد افزايش مي

اي دارد و تكنولوژي اينترنت و كامپيوتر بـر   مروزي نقش فزايندهدر فرهنگ ا

تمام افراد و در سنين مختلف تأثير گذاشته است. شايد بتوان گفـت كـه در   

 ترين ابزار به حساب   دنياي امروز تكنولوژي اينترنت و كامپيوتر، اثربخش

 آيند. مي

ويان نفــر از دانشــج 96تحليلــي،  -در ايــن مطالعــه توصــيفي روش كــار:

دانشكده پرستاري ميبد دانشـگاه علـوم پزشـكي يـزد وارد مطالعـه شـدند.       

نامـه اسـتاندارد اعتيـاد بـه اينترنـت يانـگ و        ها بـا پرسـش   آوري داده جمع

 SPSSها به كامپيوتر با  نامه دموگرافيك انجام شد. پس از ورود داده پرسش

 ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده 16
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يابـد.   فزايش ترم تحصيلي ميزان اعتياد به اينترنت كـاهش مـي  با اها:  يافته

باشد. افـراد مجـرد نسـبت بـه افـراد       اعتياد در پسران بيشتر از دختران مي

باشـند. اعتيـاد بـه اينترنـت در      شتر دچار اعتياد بـه اينترنـت مـي   يمتاهل ب

 اشد.ب دانشجويان بومي بيشتر از دانشجويان غير بومي مي

بـا افـزايش تـرم تحصـيلي بـا توجـه بـه درگيـري          گيـري:  بحث و نتيجه

دانشجويان با كارآموزي و دروس اختصاصي تر كمتر فرصت كار با اينترنـت  

را دارند و دانشجويان بومي بـا توجـه بـه اينكـه محـدوديت دسترسـي بـه        

 اينترنت ندارند اعتياد بيشتري دارند.

 يشكعلوم پز اني،دانشجو نترنتيبه ا ادياعت وعيشكلمات كليدي: 
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هاي مطالعه در  رابطه شيوه آمادگي براي امتحان و عادت

دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي 

 تبريز

 ، عباسعلي دهقاني، محمود فيضي پيرسلطان*غالمعلي دهقاني

 شكي تبريزعلوم پزدانشگاه 

ali_1018@yahoo.com 

هاي مطالعه يكي از عوامل تأثيرگذار بـر موفقيـت تحصـيلي     مهارتمقدمه: 

باشـد. داشـتن برنامـه درسـي مـنظم و بكـارگيري درسـت         دانشجويان مي

هاي مطالعـه، نقـش مـؤثري در دسـتيابي دانشـجويان بـه نيازهـاي         مهارت

يان از تالش خود نتيجـه  ترين داليلي كه دانشجو آموزشي دارد. يكي از مهم

هاي مطالعه است. اين پژوهش بـا هـدف    گيرند، نداشتن مهارت مطلوبي نمي

هاي مطالعه و ارتباط آن با شـيوه آمـادگي بـراي امتحـان در      بررسي مهارت

 دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام شد.

نفر از دانشـجويان سـال    140مقطعي،  -در يك مطالعه توصيفيروش كار: 

بـه   1391-92دوم مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال دوم سال تحصـيلي  

نفـر پرسشـنامه را    122روش سرشماري وارد مطالعه شدند. از ايـن تعـداد،   

ها با استفاده از آمار توصيفي (فراوانـي مطلـق و    تكميل و عودت دادند. داده

 tحليل واريانس يـك طرفـه،   هاي ت نسبي، ميانگين و انحرف معيار) و آزمون

هاي مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تعقيبـي تـوكي    براي گروه

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ها، دانشـجوياني كـه    نتايج اين مطالعه نشان داد كه در تمام حيطهها:  يافته

شدند نسـبت بـه افـرادي كـه در زمـان       در طول ترم براي امتحان آماده مي

شـدند ميـانگين نمـره مهـارت      شب امتحان براي امتحان آماده ميفرجه يا 

هـاي مطالعـه افـراد بـا      هـاي مهـارت   بهتري داشتند. بـين برخـي از حيطـه   

دار آمـاري وجـود داشـت امـا      متغيرهاي جنسيت و معدل كل ارتباط معني

دار آماري به دسـت   درخصوص متغيرهاي سن و وضعيت تأهل ارتباط معني

 .نيامد

نتايج حاكي از آن بود كه دانشـجوياني كـه در طـول    گيري:  بحث و نتيجه

شدند داراي ميانگين مهـارت بـاالتري بودنـد. بـا      ترم براي امتحان آماده مي

ها در طـول تـرم و    توجه به اهميت موضوع مطالعه دانشجويان و آمادگي آن

تاثير مثبت اين موضوع در عملكرد و پيشرفت تحصيلي افراد، ضـرورت دارد  

راهنمايي و انگيزش دانشجويان نسبت بـه مطالعـه در طـول تـرم،      تا ضمن

ريزي و تامين امكانات الزم براي مهيا كردن چنين شرايطي  نسبت به برنامه

 در دستور كار مسئولين امر قرار گيرد.

هـاي مطالعـه، دانشـجويان     آمادگي بـراي امتحـان، عـادت   كلمات كليدي: 

 يارشد، دانشگاه علوم پزشك يكارشناس
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هاي مطالعه در دانشجويان كارشناسي ارشد  مهارت

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 ، حسين عبادي، عباسعلي دهقاني*غالمعلي دهقاني

 علوم پزشكي تبريز، علوم پزشكي تبريز، علوم پزشكي تبريز

ali_1018@yahoo.com 

هـاي   ترين داليلي كه بعضي از دانشـجويان از از تـالش   يكي از مهممقدمه: 

شوند، نداشـتن مهـارت    گيري نكرده و به موفقيت الزم نائل نمي خود نتيجه

هــاي مطالعــه اســت. داشــتن برنامــه درســي مــنظم و بكــارگيري درســت 

هاي مطالعـه، نقـش مـؤثري در دسـتيابي دانشـجويان بـه نيازهـاي         مهارت

هـاي مطالعـه و    دارد. بنابراين اين مطالعه با هدف بررسـي مهـارت  آموزشي 

هـاي آموزشـي آشـنايي و ارتقــاء     هـا بـراي برگــزاري كـالس    تعيـين الويـت  

هاي مطالعه در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشـگاه علـوم پزشـكي     مهارت

 تبريز انجام شد.

ال نفر از دانشـجويان سـ   140مقطعي،  -در يك مطالعه توصيفيروش كار: 

بـه   1391-92دوم مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال دوم سال تحصـيلي  

نفـر پرسشـنامه را    122روش سرشماري وارد مطالعه شدند. از ايـن تعـداد،   

ها با استفاده از آمار توصيفي (فراوانـي مطلـق و    تكميل و عودت دادند. داده

 tفـه،  هاي تحليل واريانس يـك طر  نسبي، ميانگين و انحرف معيار) و آزمون

هاي مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تعقيبـي تـوكي    براي گروه

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 3/39درصد از دانشجويان داراي مهـارت مطالعـه ضـعيف،     7/19ها:  يافته

درصد داراي مهارت مطالعـه خـوب بودنـد. بيشـترين      41درصد متوسط و 

عه مربـوط بـه حيطـه يادداشـت     هاي مطال انحراف معيار) مهارت±ميانگين(

ــه حيطــه مــديريت وقــت 89/4±36/1بــرداري ( ــوط ب ) و كمتــرين آن مرب

هـاي مطالعـه افـراد بـا      هاي مهـارت  ) بود. بين برخي از حيطه48/1±66/2(

دار آمـاري وجـود داشـت امـا      متغيرهاي جنسيت و معدل كل ارتباط معني

 اري به دست دار آم درخصوص متغيرهاي سن و وضعيت تأهل ارتباط معني

 نيامد.

درصـد) داراي   59اكثريت دانشجويان مورد بررسي (گيري:  بحث و نتيجه

هـاي   هاي مطالعه ضعيف و متوسطي بودند. با توجه به اهميت مهارت مهارت

ريـزي   مطالعه در عملكرد و پيشرفت تحصيلي افراد، ضرورت دارد تـا برنامـه  

دانشجويان صورت پذيرد. هاي مطالعه  ها و مهارت الزم در جهت بهبود روش

هـاي   هاي تشخيص داده شده در اين مطالعه جهت برگـزاري كـالس   اولويت
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هاي مديريت وقت، تمركز،  آموزشي براي دانشجويان به ترتيب شامل مهارت

 باشند. امتحان دادن، خواندن و يادداشت برداري كالسي مي

دانشـگاه   ارشد، يهاي مطالعه، دانشجويان كارشناس مهارتكلمات كليدي: 

 يعلوم پزشك
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 رامونيو دانشجويان پرستاري پ ديمقايسه ديدگاه اسات

در كارآموزي عرصه در دانشگاه  يا حرفه يها يتوانمند

 علوم پزشكي اراك

 يزهره عنبر

 دانشگاه علوم پزشكي اراك

dr.anbari@arakmu.ac.ir 

ع انسـاني نظـام بهداشـتي و    پرسنل پرستاري، بخـش عمـده منـاب    مقدمه:

دهد. به منظور ارائه خدمات شايسته به بيمـار و   درماني كشور را تشكيل مي

هاي عملي  جلب رضايتمندي آنان، الزم است دانشجويان پرستاري با مهارت

متناسب با نيازهاي روز آشنايي كامل داشـته باشـند. هـدف از انجـام ايـن      

اتيد پرســتاري در عرصــه در پـژوهش تعيــين توانمنـدي دانشــجويان و اسـ   

 دانشگاه علوم پزشكي اراك بود.

دانشـجوي كـارآموز   76در اين پژوهش توصيفي تحليلي ديدگاه روش كار: 

اي شـان توسـط اسـاتيد و نيـز از طريـق       پرستاري پيرامون توانمندي حرفه

بندي شده  خودارزيابي توسط دو پرسشنامه مجزا كه با مقياس ليكرت طبقه

ـ ارا اي شـامل:  ابعـاد توانمنـدي حرفـه    ارزيابي گرديد. 1391بود در سال  ه ئ

هـاي مـديريتي،    خدمات به بيمار، مراقبت از بيمار، تامين امنيت، توانمندي

هـا از طريـق نـرم افـزار      ارتقاي كيفيت مراقبت و آموز ش به بيمار بود. داده

SPSS آزمون ،t-test .آناليز شد 

اي دانشجويان  هاي حرفه ن، توانمندياز ديدگاه دانشجويان و مربياها:  يافته

ه خدمات بـه  ئبعد ارا 6 پرستاري اين دانشگاه در كارآموزي در عرصه، در هر

هـاي مـديريتي، ارتقـاي     بيمار، مراقبت از بيمار، تـامين امنيـت، توانمنـدي   

). بـين  45/3±35/0كيفيت مراقبت و آموزش به بيمار، رضايت بخش بـود ( 

هـاي مـورد نظـر بـا مربيـان اخـتالف        طـه نقطه نظـرات دانشـجويان در حي  

 .داري وجود داشت معني

هـاي آمـوزش بـاليني،     اين پژوهش بـر تقويـت روش  گيري:  بحث و نتيجه

هاي آموزش باليني، ارتقاء انگيزش و تقويـت   ايجاد تنوع در استفاده از مكان

 نمايد. هاي نظارت و مديريتي تاكيد مي مكانيزم

 پرستاري اني، كارآموزي عرصه، دانشجواي توانمندي حرفهكلمات كليدي: 
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 يپرستار انيدر دانشجو يپرورش تفكر انتقاد هاي روش

 يدري، جمال حيدريح دهي، سع*يدريح دهيها

 يپزشك علوم

h_heidari@skums.ac.ir 

التحصـيالني را دارد كـه    ت فـارغ آموزش پرستاري مسئوليت تربيـ مقدمه: 

التحصـيالن   داراي تفكر انتقادي بـوده و از آن اسـتفاده كننـد. آينـده فـارغ     

مـاً ارزشـيابي شـده و تغييـرات     يهاي پرستاري دارد كـه دا  بستگي به برنامه

التحصيالن در امتحـان پروانـه كـار     مورد نياز براي اطمينان از موفقيت فارغ

اراي پروانه كـار را اعمـال كـرده و بـه عنـوان      شوراي ملي براي پرستاران د

هـاي   عضوي از نيروي كار پرستاري موفق شـوند. بنـابراين بايـد اسـتراتژي    

 كنند شناسايي شوند. آموزش/يادگيري كه رشد تفكر انتقادي را بيشتر مي

ايي و بررسـي متـون معتبـر     كتابخانهمنابع در اين مقاله با مرور روش كار: 

 گيرد. انتقادي مورد بحث و چالش قرار مي هاي پرورش تفكر روش

به طور كلي چالش آموزش پرستاري براي تربيـت پرسـتاري كـه    ها:  يافته

بتواند منتقدانه فكر كند اصالً در اولويت قرار نگرفته اسـت. تغييـر مراقبـت    

بهداشتي، آگـاهي بـاالي بيمـاران و فرهنـگ پويـا چـالش بزرگـي را بـراي         

آموزش پرستاري بايد خـودش را بـراي وظيفـه    پرستاري ايجاد كرده است. 

بررسي مجدد مفهوم تفكر انتقادي آماده كنـد. ايـن بررسـي مجـدد شـامل      

ــاددهي يارزشــيابي همــه اجــزا ــد ي ــادگيري (برنامــه آموزشــي)،  -فرآين ي

 .يادگيري و ارزشيابي معيارها است -هاي ياددهي استراتژي

يــق را در آمــوزش پرســتاري بايــد نگــرش تحقگيــري:  بحــث و نتيجــه

هـاي   دانشجويان ايجاد كند، دانش پايه مورد نياز را گسترش داده و فرصـت 

كافي براي دانشجويان جهت استفاده از دانش را فـراهم نمايـد. اسـتفاده از    

ندي نظير مدل اسـتينكر و بـل چهـارچوب عـالي را بـراي روش      ب يك طبقه

تر از كنــد. اسـتفاده بيشــ  هــاي تفكـر انتقــادي فـراهم مـي    پـرورش مهـارت  

هاي يادگيري فعال فردي و گروهي، توانمندسازي اساتيد در تهيه  استراتژي

 كنـد،  ميهايي كه سطوح باالي حيطه شناختي دانشجويان را آزمون  آزمون

بكارگيري كافي و شايسته فرآيند پرستاري به هنگام سرپرستي دانشجويان 

انشـجويان بـا   هاي باليني و ايجاد انگيزه و اعتمـاد بـه نفـس در د    در محيط

هدف ايجاد تفكـر خـالق و مسـتقل از اهـم موضـوعاتي اسـت كـه توسـط         

 ريزان آموزشي بايد مد نظر قرار گيرد. برنامه

 يپرستار ،يتفكر انتقاد آموزش،كلمات كليدي: 
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ارتقاء  يبارفتارها  سالمت درك شده  تيرابطه كفا

 يپرستار يكارشناس  انيدهنده سالمت در دانشجو

  شهر تهران  يها شگاهدان 

 ي، محمد تق2يسيتقد ني، محمدحس1، طاهره اشك تراب1*ينيحس منتيم

 1يانيارمحمدي ياريخدا

 زشكي تهراندانشگاه علوم پ -2، يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه -1

m_hoseini@sbmu.ac.ir 

هاي پرستاري در موقعيت مناسبي براي طراحي و فـراهم   دانشكدهمقدمه: 

دانشـجويان پرسـتاري و    بـراي   هـاي ارتقـاء دهنـده سـالمت      نمودن برنامه

رك شـده از سـالمت (كفايـت    ها قرار دارند. كنترل د دانشجويان ساير رشته
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ـ   از مفاهيم مطرح شده د يكي  سالمتي) ه ر الگوي ارتقاء سالمت اسـت كـه ب

مـوثر باشـد. لـذا ايـن      رسد بر انجام رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت  نظر مي

بارفتارهـاي ارتقـاء     مطالعه با هدف تعيين رابطه كفايت سالمت درك شـده 

هاي شهر تهران  دانشگاه كارشناسي پرستاري  دانشجويان  دهنده سالمت در 

  انجام شد. 

 404ش كنوني به روش توصيفي مقطعـي بـر روي تعـداد    پژوهروش كار: 

هاي  نمونه  تهران انجام شد. شهر  هاي پرستاري  دانشجوي پرستاري دانشكده

هـا   اي انتخاب شدند. ابـزار گـردآوري داده   پژوهش به صورت تصادفي طبقه

العات جمعيـت شـناختي، كفايـت سـالمتي     قسمتي: اط 3نامه  پرسش يك 

گويـه   66حاوي  "دهندة سالمت شيوة زندگي ارتقاء  2نيمرخ " و  درك شده 

هـا بـا اسـتفاده از نـرم      بود كه توسط دانشجويان تكميل گرديد. تحليل داده

واريـانس   انجام شد. از آزمون آنـاليز  TQS 6.1و نرم افزار  SPSSآماري  افزار 

 ساختاري به منظور ها و از مدل يابي معادله  منظور مقايسه ميانگين گروه  به

بارفتارهـاي ارتقـاء دهنـده سـالمت        شده تعيين رابطه كفايت سالمت درك 

  استفاده شد. 

دار در كفايـت   آزمون آناليز واريانس نشـان دهنـدة تفـاوت معنـي    ها:  يافته

طـوري  ه مختلف تحصيلي بود. ب هاي  سالمتي درك شده در دانشجويان پايه

از كفايـت سـالمتي   داري  طور معنـي  كه دانشجويان سال سوم پرستاري به

).  P >05/0باالتري نسبت به سـاير گـروه هـا برخـوردار بودنـد (      درك شدة 

خـانواده نسـبت بـه     ميانگين كفايـت سـالمتي درك شـده در افـراد دور از     

دار  باالتر بود. اما اين تفاوت معنـي كردند، ¬گروهي كه با خانواده زندگي مي

معـادالت سـاختاري    شاخص بـرازش تطبيقـي مـدل يـابي     نبود. از طرفي، 

زنـدگي ارتقـاء    شـيوة   2نيمـرخ  "و  "مقياس كفايت سـالمتي درك شـده  "

 12/0و شاخص تصحيح ايجازي برابر بـا      =CFI 93/0برابر با  "دهندة سالمت

= RMSEA    گامـا يـا ضـريب رابطـه علـي كفايـت       عـالوه،   برآورد گرديد. بـه

  لي مطلوب بود.خي سالمتي درك شده و رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت 

هاي مطالعـه نشـان دهنـده رابطـة قـوي بـين        يافتهگيري:  بحث و نتيجه

توجـه   كفايت سالمتي درك شده و رفتارهاي ارتقاء دهنـده سـالمتي بـود.    

توانـد بـر    فايت سالمتي درك شده مـي مسئولين آموزش به افزايش سطح ك

ـ   بهبود رفتارهاي ارتقاء دهنده  ديهي اسـت  سالمت دانشجويان موثر باشـد. ب

  ارتقاء دانشجويان بر ارتقاء سالمت جامعه نقش دارد. 

ارتقاء دهنده سالمت،  ي، رفتارها سالمت درك شده تيكفاكلمات كليدي: 

  يپرستار يكارشناس  انيدانشجو
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بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي امام 

 يرضا (ع) و ولي عصر (عج) دانشگاه علوم پزشك

در مورد اثربخشي دروس كارشناسي پرستاري  رجنديب

 1390در سال  نيدر بال

 يآباد يمحمدرضا حاج

 رجنديب

hhagiabadi43@yahoo.com 

با توجه به اينكه موضوع متناسب بودن برنامه آموزشـي پرسـتاران   مقدمه: 

هـاي   ما در آموزش ناپذير است و هدف و انتظار با وظايف آنان امري اجتناب

دوران دانشجويي اين است كه دانشجو پس از فراغت از تحصـيل و اشـتغال   

هاي تئـوري را بـر بـالين بـه      هاي مختلف پرستاري بتواند آموخته در جايگاه

رسد فاصـله بـين آنچـه در كـالس درس و      به نظر مي طور كامل پياده كند.

عنـوان  ه گردد ب ارائه ميشود و خدماتي كه بر بالين  محيط آموزشي ارائه مي

بنـابراين ضـروري    خورد. به چشم مي يك مشكل اساسي در پرستاري اكثراً

است با توجه به شناخت و برداشتي كه پرستاران از حرفـه و مهـارت خـود    

ها بررسي گردد تا نقاط ضعف و  اي آن اند، ديدگاه حرفه دارند، و تجربه كرده

ح به مراكز آمـوزش دهنـده   قوت برنامه آموزشي مشخص شود و جهت اصال

 اطالع رساني گردد.

نفر پرستار دانش آموخته  87در اين مطالعه توصيفي و مقطعي، روش كار: 

هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند كه داراي شـرايط و   شاغل در بيمارستان

آوري اطالعـات از   معيارهاي پـژوهش بودنـد، انتخـاب شـدند. بـراي جمـع      

وايي و پايايي آن توسط اعضاي هيئت علمـي  پرسشنامه محقق ساخته كه ر

تاييد گرديده بود شامل دو بخش اطالعات دموگرافيك و بخش نظرسـنجي  

هـاي آموزشـي، دروس تئـوري و عملـي دوره      (عناصر موثر بر كيفيت برنامه

كـه پـس از تكميـل آن     كارشناسي پيوسته پرستاري) بود، استفاده گرديد.

مـورد   SPSSاستفاده از نرم افـزار آمـاري   با ها  دادهتوسط پرسنل پرستاري، 

هاي مختلف موثر بـر ديـدگاه    تجزيه و تحليل قرار گرفت براي مقايسه جنبه

 هاي مختلف از آزمون آماري مـن ويتنـي و كـاي اسـكوئر     اي در گروه حرفه

 .استفاده شد

ها نشان داد كـه در بـين دروس تئـوري پرسـتاري ويـژه بـا        يافتهها:  يافته

) 59/2( 3) و داخلـي جراحـي   67/2( 2)، داخلـي جراحـي   79/2ميانگين (

) و ايمنولـوژي  37/1سـي ( )، انگـل شنا 32/1بيشترين كاربرد و بيوشـيمي ( 

 ترين كاربرد را از ديدگاه پرستاران داشتند. ) كم42/1(

پرستاري ويـژه   موزي در عرصهآها نشان دادند كه كار در دروس عملي يافته

ــانگين ( ــا مي ــار)75/2ب ــي  موزي آ، ك ــي جراح ــه داخل ) و 66/2( 3در عرص

موزي آ) بيشترين كاربرد و كـار 64/2( 4موزي در عرصه داخلي جراحي آكار

) و 79/1موزي در عرصه بهداشـت جامعـه (  آ)، كار78/1در بهداشت جامعه (

) كمتـرين كـاربرد را از ديـدگاه پرسـتاران     02/2موزي بهداشـت روان ( آكار

 داشته است.

 هاي آموزشي، اساتيد و مربيان مجرب با   برنامهدر عناصر مؤثر بر كيفيت 

) و زمـان  17/3)، امكانات و فضاي مناسب آموزش بـاليني ( 28/3ميانگين (

و فضـاي مناسـب    تـأثير ) بيشترين 02/3مناسب براي ارائه يك كارآموزي (

) و منـابع  66/2)، نظـم و مقـررات آمـوزش در دانشـكده (    52/2هـا (  كالس

را از ديـدگاه   تـأثير ) كمتـرين  70/2اينترنت (علمي، كتب، فضاي مجازي و 

 پرستاران داشته است.
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با توجه به نتايج اين مطالعه و نتايج مطالعـات انجـام   گيري:  بحث و نتيجه

عمل قابل تـوجهي در حرفـه    -رسد كه شكاف تئوري  شده قبلي به نظر مي

س پرستاري وجود دارد و لذا بايستي اين فاصله با تغييراتي در سرفصل درو

توسط ستاد انقالب فرهنگـي، دفتـر    ريزي دروس پرستاري، و يا شيوه برنامه

ريـزي دروس اصـالح    اندركاران برنامه توسعه علوم پايه پزشكي و ساير دست

 .گردد

 ، پرستاران شاغل، اثربخشي، دروس كارشناسي دگاهيدكلمات كليدي: 
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غالب بر  يريادگيبر اساس سبك  آموزش تأثير يبررس

 يپرستار انيدانشجو يليتحص شرفتيپ

 زاده يتراب ايكامل، فاطمه ويزش فر، *فاطمه ويزش فر

 علوم پزشكي شيراز دانشگاه 

vizeshfarf@sums.ac.ir 

بـا   گـذار بـر يـادگيري اسـت.    تأثيرسبك يادگيري يكي از عوامـل  مقدمه: 

تـوان بـه    دانشجويان و توجه به آن در تدريس مـي شناخت سبك يادگيري 

تحقق اهداف آموزشي اساتيد و برآورده شدن نياز هاي آموزشي دانشجويان 

آموزش بر اساس سـبك   تأثيرهدف اين تحقيق بررسي  ثري نمود.ؤكمك م

 باشد. يادگيري غالب بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري مي

دانشـجوي تـرم سـوم     40جربـي را  جامعه اين پـژوهش نيمـه ت   روش كار:

هـا پرسشـنامه دو قسـمتي     ابزار گـردآوري داده  دادند. پرستاري تشكيل مي

سـوالي سـبك    12شامل اطالعات جمعيت شناسي و تحصيلي و پرسشنامه 

پس از تعيين سبك يادگيري غالب دانشجويان و گرفتن  يادگيري كلب بود.

ي بـا روش بحـث   گيرآموزش بر اساس سـبك غالـب يـاد    يك پيش آزمون،

يك آزمون تكويني و يك آزمون نهايي از دانشجويان  گروهي صورت گرفت.

و بـا اسـتفاده از آمـار     SPSS هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      يافته گرفته شد.

 توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ن خاطر درگيـر كـرد  ه ها روش تدريس علوم پايه را ب % نمونه5/47 ها: يافته

ـ  ـ   % روش آموزش كارآموزي داخلـي 65دانشجويان و  خـاطر  ه جراحـي را ب

سبك يادگيري غالـب سـبك    دانستند. مدل عملي بودن اساتيد مناسب مي

داري بـين   تفـاوت معنـي   )=000/0P( %) آزمـون آمـاري كـاي   50واگرا بود(

داري  نمرات آزمون تكويني و آزمون كروسكال واليس تفـاوت آمـاري معنـي   

هـاي   دانشجويان بـا سـبك واگـرا و سـاير سـبك      امتحان نهاييبين نمرات 

 يادگيري نشان داد.

دو ورود ويژه از به آموزش بر اساس سبك يادگيري ب :گيري نتيجهبحث و 

 تواند ضمن ارتقاء پيشرفت تحصيلي دانشجويان، دانشجويان به دانشكده مي

ربيـت  تـوان بـه ت   از ايـن طريـق مـي    اي اساتيد گردد و موجب رضايت حرفه

 اي كمك نمود. پرستاران حرفه

 ،يليتحصـ  شـرفت يپ ،يپرستار يدانشجو ،يريادگيسبك كلمات كليدي: 

 آموزش

 

 812- 3 A 

 Introduction to Clinical روش ياثر اجرا يبررس

Medicine  بر نمرات  يوپاتولوژيزيدر دوره ف

 يرشته پزشك انيدانشجو

 ،يليمحمود وك، يهنگامه زند، يدريمحمدرضا ح، *مدرس مصدق رهيمن

 اكبر نعمت خواه

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

 mo_modares@yahoo.com 

س فراگيري به عوامل متعددي مانند محيط، سبك تدريس و احسامقدمه: 

نياز فراگير بستگي دارد. در رشته پزشكي، دوره فيزيوپـاتولوژي رابـط بـين    

باشـد. لـذا تصـميم گرفتـه شـد از سـال        ي علوم پايه و بـاليني مـي  ها دوره

يـزد بـراي افـزايش    در دانشگاه علوم پزشكي شـهيد صـدوقي    88تحصيلي 

در دوره فيزيوپاتولوژي اجراء شود.  ICMفراگيري دانشجويان پزشكي روش 

ICM هـا بـا همـاهنگي     ها و سرفصل به اينگونه اعمال شد كه ترتيب كورس

ــات     ــردد و امتحان ــه گ ــاكولوژي ارائ ــاتولوژي و فارم ــا دروس پ ــتري ب بيش

بوطـه برگـزار   هـاي مر  فارماكولوژي و پاتولوژي به صورت تلفيقي با بيمـاري 

در دوره  ICMشــود. هــدف از ايــن طــرح بررســي اثــر اجــراي روش       

 بود.ر نمرات دانشجويان رشته پزشكي فيزيوپاتولوژي ب

تحليلـي، نمـرات دانشـجويان در هـر     ـ   در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

) و 84 -87هـاي   سال قبل (سال 4واحد درسي دوره فيزيوپاتولوژي در طي 

دسـت  ه ) از طريق سيستم سماء ب88 -91هاي  بعد از اجراء اين طرح (سال

دو گروه با يكديگر مقايسه گرديـد. بـا    آمد. ميانگين نمرات در هر درس اين

ها در دسـترس بـود، از    توجه به اينكه تنها ميانگين نمرات در بعضي از سال

 براي آناليز آماري استفاده شد. STATAافزار  نرم

طور چشمگيري بعد از ه نمرات دانشجويان در بسياري از دروس بها:  يافته

سـي نظيـر فارمـاكولوژي،    كاهش يافته است. اين كـاهش در درو  ICMاجراء

كليـه از نظـر آمـاري     عروقـي و  -هاي گوارشي، خون، تنفس، قلبـي  بيماري

هـاي   داري در نمـرات درس  ). در مقابل تغيير معنـي =05/0Pدار بود ( معني

نشد ولي ميانگين نمـرات  هاي غدد و روماتولوژي مشاهده  بيماري پاتولوژي،

ود. الزم به ذكر است كـه در  غدد و روماتولوژي به طور نسبي كاهش يافته ب

ها صـورت   اي در طي اين سال دهنده دروس تغيير قابل مالحظه اساتيد ارائه

ه عالوه تغيير چنداني نكرده است. ب سؤاالتنگرفته است، لذا ضريب سختي 

تواند  اند، ضريب سختي نمي سال نمرات با هم مقايسه شده 4چون ميانگين 

 يك عامل مخدوش كننده باشد.

ها بيانگر اين واقعيت هستند كه طـرح   متاسفانه يافتهگيري:  نتيجه بحث و

ICM آميز نبوده است و بايد در مورد علت عدم  در اين دانشگاه موفقيت 

 تر و بيشتري صورت پذيرد. دسترسي به اهداف اين طرح مطالعات دقيق

 ICM ،يآموزش پزشك ،يوپاتولوژيزيفكلمات كليدي: 
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813 -  3A 

 يدر مورد اجرا يرشته پزشك انيت دانشجونظرا يبررس

در دوره Introduction to clinical medicine  طرح

 يوپاتولوژيزيف

، يدريمحمدرضا ح ،اكبر نعمت خواه ،يهنگامه زند ،*مدرس مصدق رهيمن

 يليمحمود وك

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

 mo_modares@yahoo.com 

ــه:  ــل   مقدم ــرات قاب ــر نغيي ــه اخي ــكي در دو ده ــه دروس پزش روش ارائ

هاي مورد اسـتفاده   اي در كشورهاي غربي يافته است. يكي از روش مالحظه

باشد كه  مي ICM (Introduction to Clinical Medicine)اين كشورها، روش 

جهت ارتقاء فراگيري دانشجويان رشته پزشكي در دانشگاه علوم  88از سال 

به اينگونـه اعمـال شـده     ICMاجراء گرديد.  نيز پزشكي شهيد صدوقي يزد

ها با هماهنگي بيشتري با دروس پاتولوژي  است كه ترتيب دروس و سرفصل

اتولوژي بـه صـورت   و فارماكولوژي ارائه گردد و امتحانات فارمـاكولوژي و پـ  

هاي مربوطه برگزار شـود. هـدف از ايـن مطالعـه بررسـي       تلفيقي با بيماري

در دوره فيزيوپاتولوژي رشـته   ICMنظرات دانشجويان در مورد اجراي طرح 

 بود.پزشكي 

، 1391جهــت انجــام ايــن مطالعــه توصــيفي، در بهمــن مــاه  روش كــار: 

رت كه روايـي و پايـايي   اي ليك گزينه 5با طيف  اي پرسشنامه محقق ساخته

 1387دانشجوي رشته پزشكي ورودي  88بررسي گرديده بود، بين  آن قبالً

كه دوره فيزيوپاتولوژي را به پايان رسانده بودند، توزيـع گرديـد تـا نظـرات     

با تاكيد بيشتر بر  ICMايشان در مورد ميزان رضايت آنها در خصوص روش 

 تجزيه و تحليل گرديد. SPSS 18ها توسط  فارماكولوژي اخذ شود. داده

 كامالًراضي و يا  ICM% از دانشجويان ابراز داشتند كه از روش 61ها:  يافته

مخـالف بـا برگـزاري امتحـان      كـامالً % مخـالف و يـا   60راضي هستند. ولي 

فارماكولوژي همزمان با دروس مختلف با سرفصـل مشـابه بودنـد. در واقـع،     

تواند ميزان اطالعـات   گزاري امتحان نمي% ابراز داشتند كه اينگونه بر75/68

% از دانشـجويان از  42آنها را در فارماكولوژي به خوبي ارزيابي كند. حـدود  

% 75/43ميزان و تعداد جلسات فارماكولوژي راضي بودنـد. بـا ايـن وجـود،     

هــاي خــود را در ايــن درس كــم و يــا خيلــي كــم  ميــزان دانــش اندوختــه

 دانستند. مي

رضـايت داشـتند ولـي     ICMاكثـر دانشـجويان از    گيـري:  نتيجـه  بحث و

تمركز آنها  افزايشبرگزاري امتحانات دروس مختلف با سرفصل مشابه باعث 

شود در اين زمينه تجديـد   گردد و پيشنهاد مي امتحان مي درآمادگي  جهت

 نظر شود.

 ICM ،يوپاتولوژيزيف ،يپزشك انيدانشجوكلمات كليدي: 

 

 

 

 

815 - 3A 

كاوشگري بر  سيروش تدر ياثربخش يبررس

 ينيبال يدر كارآموز يپرستار انيخودكارآمدي دانشجو

 يمارستانيب يعفونت ها تيريمد نهيدر زم

 يپرخاشجو ژهي، من، سامره اقتدارزاده بيحب ني، حس*ينادر آقاخان

 هياروم يعلوم پزشك نشگاهدا

naderaghakhani2000@gmail.com 

كاوشـگري روشـي اسـت كـه فراگيـران خـود در فعاليـت         الگـوي مقدمه: 

يادگيري شريك و بدون مداخله مستقيم معلم، بر موضوعات درسي، مسلط 

كنند. اسـتفاده   هاي خود بازخوردهاي مثبتي كسب مي شوند و از فعاليت مي

دار درگيـر شـده،    موقعيـت مسـئله   تا دانشـجويان بـا  شود  از روش باعث مي

هـايي را پيـدا نماينـد. در واقـع، تـدريس       مطرح ساخته و پاسـخ  را سؤاالتي

مبتني بر كاوشگري بر روي بهبود يادگيري فراگيران از طريق درگير شـدن  

در يك موقعيت مستلزم مشكل گشـايي، گـردآوري اطالعـات مـرتبط و در     

 .كيد داردأت نهايت حل مسئله مورد نظر

در پژوهشي نيمـه تجربـي و از نـوع طـرح پـيش آزمـون، پـس        روش كار: 

نفـره از دانشـجويان پرسـتاري در دو گـروه كنتـرل و       15آزمون، دو گـروه  

شـرايط   آزمون شركت داشتند كـه از نظـر پيشـرفت تحصـيلي، جنسـيت،     

 سـازي آنـان اقـدام گرديـد.     اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نسبت به همگن

سنجش خودكارآمدي از مقياس خودكارآمدي عمومي شرر بر اسـاس  براي 

ها بـر   ادامه رفتار و مقابله با محدوديتسنجش آغازگري رفتار، تالش جهت 

اساس مقياس ليكرت استفاده گرديد. امتيازات بـاالتر بيـانگر خودكارآمـدي    

تـر بودنـد. در ايـن     تـر بيـانگر خودكارآمـدي ضـعيف     قويتر و امتيازات پايين

 بود. 17ترين نمره  و پايين 85اس باالترين نمره مقي

سـپس اسـتاد بـاليني     ها پرسشـنامه را تكميـل كردنـد.    هر يك از آزمودني

دانشجويان گروه آزمون را با مسئله عفونت بيمارستاني و نيـاز بـه مـديريت    

اين مساله آشنا و براي آنان تكاليفي براي جستجو در مقاالت و كتب تعيين 

د. سپس دانشجويان براي كسب نتيجه نهايي از فعاليت هاي و راهنمايي كر

بندي و سازماندهي اطالعاتي كه كشف كرده اند، اقدام  انجام گرفته، به جمع

كردند و از آنان خواسته شد به ارائه طرح جديـدي در زمينـه رفـع مشـكل     

 بپردازند. آنگاه براي هر دو گروه آزمون خودكارآمدي عمومي انجام گرديد.

مشخص گرديد دانشجوياني كه به روش كاوشگري، آمـوزش داده  ها:  هيافت

اند، از خودكارآمدي باالتري برخوردار بودند و بين ميانگين نمرات آنان  شده

داري وجود  در پيش آزمون و پس آزمون نسبت به گروه كنترل تفاوت معني

 تـر از  گيـري از برگـه ارزشـيابي موفـق     همچنين دانشجويان در نمره. داشت

دانشجويان ديگر بودند و كيفيت و كميت كـار بهتـري داشـتند. همچنـين     

هاي نيازمند مداخلـه در   دانشجويان مورد آموزش قادر به تشخيص موقعيت

ــاي بررســي و شــناخت،  ــت بيمارســتاني و پيشــنهاد راهكاره  زمينــه عفون

 .شناسايي مشكالت، ارائه راه حل، اجرا و ارزشيابي بودند

تـوان اسـتفاده از روش    ها حاصله مي ا بررسي يافتهببحث و نتيجه گيري: 

 كاوشگري را به صورت پيگير و بر اساس نوع كارآموزي باليني توصيه نمود. 
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 ينيكاوشگري، خودكارآمدي، آموزش بالكلمات كليدي: 

 

817 - 3A 

 يكارآموز تيفيفعال بر ك يريادگيروش  تأثير يبررس

 يپرستار انيدانشجو

 يپرخاشجو ژهي، من، سامره اقتدارزاده بيحب نيحس، *ينادر آقاخان

 هياروم يعلوم پزشك دانشگاه

naderaghakhani2000@gmail.com 

هـاي مـرتبط و شـناخت     پيشرفت علوم و فنون پزشكي و رشـته  بامقدمه: 

دانشـجو  "بـه   "اسـتاد محـور  "و تغيير نگرش از يـادگيري  مشكالت متعدد 

در آموزش دروس باعث شده تا مديران و مسئوالن آموزش در صدد "محور 

 .يافتن روش هاي تدريسي باشند كـه عليـرغم ارزانـي، كارآمـد نيـز باشـند      

افتـد كـه فراگيـران فرصـت بيشـتري بـراي        يادگيري فعال زماني اتفاق مي

ع برقرار نمايند و به توليد علم تشـويق شـوند و تنهـا    ارتباط تعاملي با موضو

 دريافت كننده علم نباشند.

پـژوهش حاضـر از نـوع نيمـه تجربـي بـود كـه در كـارآموزي         روش كار: 

 16گـروه   2دانشجويان پرستاري در دو گروه آزمون وكنترل انجام گرفـت ( 

ها  دانشجوي مونث). سعي شد از تكنيك 8دانشجوي مذكر و  8 نفري شامل

دهـد، اسـتفاده    هايي كه به فراگيران فرصت يـادگيري فعـال را مـي    و روش

 كه شامل موارد زير بود: گردد

هاي نوشتاري، بارش افكار، ايفـاي نقـش،    همفكري، كاغذ يادداشت، فعاليت

 مطالعات موردي و بحث و مناظره، كار گروهي

بـراي   شد.براي گروه كنترل روش روتين كارآموزي(مربي مدار) بكار گرفته 

گروه آزمون روش يادگيري فعال انجام شد. در پايان كارآموزي سئواالت بـر  

 اساس اهداف آموزشي واحد باليني به صورت نظري و عملي به عمل آمد.

ها نشـان داد كـه واحـدهاي پـژوهش در دو گـروه آزمـون و        يافتهها:  يافته

وضـعيت   كنترل از نظر سن، وضعيت شغلي، معدل ترم قبل، معدل ديـپلم، 

هل، شـغل پـدر و مـادر، محـل سـكونت دانشـجو و خـانواده بـر اسـاس          أت

داري بـا يكـديگر نداشـتند. ولـي      سـازي تفـاوت معنـي    هاي همگـون  آزمون

(روش روتـين) در   ميانگين و انحراف معيار نمرات حاصله در گـروه كنتـرل  

 تـأثير دار بين  مقايسه با روش آموزش فعال كمتر بود و اختالف آماري معني

ــادگيري وجــود داشــت و رضــايت و مشــاركت   ــر ميــزان ي ايــن دو روش ب

 دانشجويان در اين روش آموزش فعال بيشتر بود.

به نظر پژوهشگران، با توجـه بـه غلبـه روش بـاليني     گيري:  بحث و نتيجه

دانشجويان در يادگيري چنـدان فعـال نيسـتند و بيشـتر      روتين كه معموالً

ست دانشجويان نيـز بـه جـاي اينكـه     سنجند الزم ا محفوظات ذهني را مي

صرفاً به كسب و حفـظ اطالعـات بپردازنـد، مهـارت خـويش را در تفكـر و       

استدالل افزايش داده، اطالعات موجود را پردازش كننـد و آنهـا را بـه كـار     

 هاي عملي خود در آينده را داشته باشند.  بندند تا قدرت بكارگيري آموخته

 دانشجو ،يكارآموز تيفيفعال، ك يريادگيكلمات كليدي: 
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بر  گذارتأثير يها مولفه نيب كيستماتيروابط س ليتحل

 گراف ياثربخش با استفاده از تئور سيتدر

 3يرعدآباد ي، مهد2ييواسوكال ي، قاسم رجب1*يبهادر ميمحمد كر

 تهران، يدانشگاه علوم پزشك -2علوم پزشكي بقيه اهللا،  شگاهدان -1

 كرمان يدانشگاه علوم پزشك -3 

bahadori_57@yahoo.com 

ترين عامـل بـراي ايجـاد موفقيـت در تحقـق اهـداف        استاد اساسيمقدمه: 

اي از  آموزشي است. لذا توجـه بـه تـدريس اثـربخش اسـتاد كـه مجموعـه       

ه اهداف آموزشي و بهبود فرآيند يادگيري رفتارهاي اوست، باعث دستيابي ب

گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر اولويت بنـدي و تعيـين ارتبـاط بـين      مي

گذار بر تدريس اثربخش يـك اسـتاد از ديـدگاه دانشـجويان     تأثيرهاي  مولفه

 كارشناسي ارشد بود.

در اين مطالعه تحليلي، كليه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده روش كار: 

 نفر) در نيمسـال دوم تحصـيلي    105يراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پ

صورت سرشماري انتخاب شـدند. ابـزار مـورد اسـتفاده جهـت      ه ب 92-1391

عامل مؤثر بر تـدريس   9اي روا و پايا مشتمل بر  وري اطالعات پرسشنامهآگرد

 Mat labافـزار   اثربخش بود. تحليل داده بر اساس تئوري گراف و به كمك نـرم 

 صورت گرفت.

هاي تسلط بر موضوع درسي، ارائه مطالب جديـد و بـه روز و    عاملها:  يافته

بيان ساده و شيوا و انتقال واضح و روشن مطالب به طور قطع نفوذكننـده و  

پـذير و  تأثيرگذار بر تدريس اثـربخش بودنـد و سـاير عوامـل در گـروه      تأثير

ط بر موضوع درسي و ارزشـيابي  ها قرار گرفتند. همچنين دو عامل تسل علت

هـاي اول و   دانشجويان در هر جلسه، ميان ترم و پايان ترم به عنوان اولويت

 ) شناخته شدند.1و  -1) و (14/1و  14/1هاي ( آخر به ترتيب با مختصات

ها مهم ترين عامـل تسـلط اسـتاد بـه      بر اساس يافتهگيري:  نتيجه بحث و

يفيت آموزش و ارتقاي آن حائز اهميت محتواي آموزشي بود، لذا توجه به ك

هـاي ارتبـاطي بـين اسـتاد و دانشـجو و       است. در راستاي افـزايش مهـارت  

هـاي   هـا و دوره  گـردد كارگـاه   هاي تدريس نيز پيشنهاد مي آشنايي با روش

 آموزشي مناسب و هدفدار صورت گيرد.

   گراف ياثربخش، تئور سياستاد، دانشجو، تدركلمات كليدي: 
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ها و  : فرصتيدر علوم پزشك ينيمثلث آموزش بال

 اي ؛ يك مطالعه كتابخانهدهايتهد

 بزرگ زاد ساي، پريپورتق هي، سر*فر يسيافسانه رئ

 تهران يدانشگاه علوم پزشك

a.raiesifar@gmail.com 

اليني يك فرايند خطـي نيسـت و در آن هريـك از    آموزش ب فرايندمقدمه: 

عوامل و متغيرهاي زيـادي قـرار    تأثيرگذارد و تحت  اجزاء بر ديگري اثر مي

ــي ــتاد، دانشــجو و    م ــاليني؛ اس ــوزش ب ــد. ســه عنصــر اساســي در آم گيرن
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باشـند. ايـن بررسـي بـا هـدف       مي  پرسنل) و تجهيزات  محيط(شامل بيمار،

بوط به هر كدام از اين عناصـر در آمـوزش   هاي مر بررسي تهديدها و فرصت

 باليني صورت گرفته است.

 باشـد. تركيـب كليـد    مـي اي  كتابخانهمطالعه حاضر يك بررسي روش كار: 

در  "هـا  آموزش باليني، ارزشيابي باليني، اسـتاد بـاليني و چـالش   "هاي  واژه 

 clinical"هاي انگليسي  ، و كليدواژه SID،Magiran ،IranMedexهاي  پايگاه

education، clinical evaluation،challenges، clinical teacher"  در

مورد استفاده قـرار   Google Scholar، PubMed،Science Direct هاي پايگاه

سال اخير، منتشـر شـده بـه     10مطالعه كه محدود به  25گرفت. در نهايت 

ودنـد  زبان فارسي و انگليسي و با قابليت دسترسي به صـورت تمـام مـتن ب   

 مورد بررسي دقيق قرار گرفته شد.

يادگيري يك فرايند فعال و شخصي است و در ايـن ميـان نقـش    ها:  يافته

سازي جهت  اصلي استاد باليني هدايت شايسته و تسهيل يادگيري و فرصت

دي ارشود تا در مـو  كسب تجربه است، عدم درك درست وظايف موجب مي

رند و تأكيد بيش از انـدازه بـر نقـش    در جايگاه قاضي قرار گي ياساتيد بالين

نظارتي خود داشته باشند. از سوي ديگر تمركـز اصـلي در آمـوزش بـاليني     

بايد بر يادگيري باشد و نه بر انجام كارها؛ چراكه نقش دانشـجو در آمـوزش   

صورت اوليه بايد يادگيرنده باشد و نه پزشك، پرستار و... . ضـلع  ه پزشكي ب

گذارترين عامل تأثيررا  محيط باليني است كه آنديگر مثلث آموزش باليني 

دانند. يادگيري در بستر بـالين   هاي علمي دانشجويان مي ي مهارت بر توسعه

هـاي   عواملي مانند فضا، سياسـت  تأثيردهد و تحت  در شرايط واقعي رخ مي

هــاي نيــروي انســاني و  هــا، پرســنل و شــيوه مراكــز بهداشــتي و دانشــكده

در چنين فضـايي بـه دليـل وجـود استرسـورهاي       هنجارهاي نهادي است،

سـفانه در بسـياري   أعنوان يك تهديد مطرح است كه مته متنوع، يادگيري ب

 شود. از موارد مورد غفلت واقع مي

در محيط بـالين بايـد فرصـت تجربـه كـردن بـراي       بحث و نتيجه گيري: 

 .رددانشجو فراهم گردد پيش از آن كه وي مورد قضاوت و ارزشيابي قرار گي

هـا و   كيفيـت آمـوزش بـاليني، شناسـايي فرصـت      يهمچنين جهـت ارتقـا  

گذار در آمـوزش بـاليني الزم و   تأثيرتهديدهاي مربوط به هر كدام از عناصر 

 ضروري است.

هـا، عناصـر آمـوزش     چـالش  ،ينياستاد بال ،ينيآموزش بالكلمات كليدي: 

 ينيبال
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 يها صهعر در دياسات تأثيرحضور و  زانيم سهيمقا

هاي باليني دانشكده پزشكي  گروه در يمختلف آموزش

 1391در سال  ارانيدست دگاهيد از

، ژاله دهقان زاده نيديآ، حامد انيلي، حسن جلييماكو هي، رق*يواحد ريام

 يروحان

 زيتبر يپزشك علومدانشگاه 

amirvahedy@gmail.com 

عوامـل   تـأثير آمـوزش دروس بـاليني فرآينـدي پيچيـده و تحـت      مقدمه: 

اساتيد در يك فيلد آموزشي و  با حضور تعداد بيشتري از باشد. گوناگون مي

بحث و تبادل نظر درباره موارد نادر و مشـكل، دسـتياران تخصصـي نحـوه     

آموزنـد و از تجـارب    هـاي مختلـف را مـي    ه و درمان بيمـاري تشخيص، ادار

انگيزگـي   در مقابل حضور حـداقلي اسـاتيد و بـي    گردند. مند مي اساتيد بهره

آنها در مداخله و بحث و گفتگو حول و حوش بيمار، نشاط آموزشي و ميـل  

به يادگيري را در دانشجويان تخصصي تقليل داده و موجب نارضـايتي آنهـا   

هاي مختلـف تخصصـي    نعكاس نظرات اكثريت دستياران در رشتهشود. ا مي

 مـؤثر هاي بهتـر آمـوزش    ها در كسب رتبه تواند در پويايي و رقابت گروه مي

 باشد.

در راستاي ارزشيابي اساتيد، فـرم وزارتـي مـورد اسـتفاده قـرار      روش كار: 

آيـتم مربـوط بـه حضـور در      8باشد كـه   آيتم مي 23گرفت. اين فرم داراي 

پذيري عضـو  تأثيرآيتم نيز مربوط به ميزان  8هاي مختلف آموزشي و  هعرص

فـرم   2712 هـاي مختلـف آموزشـي اسـت . تعـداد      هئيت علمي در عرصـه 

تكميل شده  91نظرسنجي از اساتيد كه توسط دستياران در سال تحصيلي 

افـزار   است مورد بررسي قرار گرفت. پس از تجزيه و تحليـل آمـاري در نـرم   

SPSS ن نظرات دستياران در هر گروه محاسبه و سپس اين ميانگين ميانگي

كرونبـاخ  آلفـاي   باپايايي اين نظرسنجي،  هاي مختلف مقايسه شد. در گروه

 گرديد.يد أي، ت89/0

 ،هاي آموزشي ها از نظر ميزان حضوراساتيد در عرصه بهترين گروهها:  يافته

هـا در ايـن    گـروه ترين  پوست و ضعيف -اعصاب  –هاي قلب  به ترتيب گروه

 باشند. داخلي مي -كودكان  –زمينه زنان 

هـاي آموزشـي)    گذاري اساتيد در عرصه تأثيرها از نظر (ميزان  بهترين گروه

ايـن   هـا در  تربن گـروه  ب و ضعيفقلب و اعصا –هاي پوست  به ترتيب گروه

 باشند. داخلي و كودكان مي –زمينه زنان 

ا توجه به هماهنگي نسبي حضور و رسد ب به نظر ميبحث و نتيجه گيري: 

هـاي مـذكور    اسـاتيد در فيلـدهاي مختلـف آموزشـي در گـروه      تأثيرميزان 

اسـاتيد در ايـن    تأثيرها (دستياران) از حضور و  مشتريان آموزشي اين گروه

هـاي   فيلدها رضايت خوبي دارند. با ارائه بازخورد نظرات دستياران به گـروه 

هر گروه آموزشي در دانشكده پزشكي  رتبه آموزشي در مورد جايگاه و بيان

هاي آموزشي برانگيخته شود و جهـت   شود تا حس رقابت در گروه تالش مي

ريزي متناسب صـورت پـذيرد.    اصالح نواقص آموزشي اقدامات الزم و برنامه

 مستمر ادامه خواهد داد. به صورتها را  دفتر توسعه آموزش اين پايش

ي، دستياران تخصصـي، آمـوزش تخصصـي    هاي بالين گروهكلمات كليدي: 

 پزشكي
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مورد انتظار  يها يبه حداقل توانمند يابيدست زانيم

 دانش آموختگان دگاهياز د يپزشكان عموم

 پور ياحمد بهيحب

 كرمان  يدانشگاه علوم پزشك
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ahmadipour@kmu.ac.ir 

هاي الزم براي ارائه  نش و مهارتدانش آموختگان پزشكي بايد از دامقدمه: 

خدمات بهداشتي و درماني مطلوب برخـوردار باشـند. بنـابراين الزم اسـت     

دانشجويان خود را بـر اسـاس    ،هاي پزشكي قبل از فارغ التحصيلي دانشكده

هاي مورد انتظار ارزشيابي نمايند. هدف پـژوهش حاضـر بررسـي     شايستگي

 اه دانش آموختگان پزشكي بود.از ديدگ پزشكان عمومي ميزان توانمندي

نفـر از   57پژوهش حاضر يك مطالعـه مقطعـي بـود كـه در آن     روش كار: 

كرمـان از  علـوم پزشـكي   دانشـگاه   1383و  1382آموختگان ورودي  دانش

آوري اطالعـات از پرسشـنامه    طريق سرشماري انتخاب شدند. جهـت جمـع  

اول آن حـاوي   استفاده شد. پرسشنامه مذكور داراي دو بخش بود كه بخش

هـاي   بـر اسـاس حيطـه    سـؤاالتي اطالعات دموگرافيك و قسمت دوم شامل 

پزشكان عمـومي بـود. از شـركت     هاي مورد انتظار از سند حداقل توانمندي

هـا مـورد    كنندگان خواسته شد تا ميزان توانمندي خود را در تمامي حيطه

 SPSS 19زار آمـاري  افـ  ها مطالعه با استفاده از نـرم  ارزيابي قرار دهند. يافته

نمره توانمندي فـرد در هـر يـك از     سپسمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

 اين نمره در دامنه صفر تا صد بود. ها محاسبه گرديد. حيطه

 ميانگين و انحراف معيار نمره توانمندي كلي در شركت كننـدگان ها:  يافته

ــي و هــر حي  51/25 ± 19/12 ــانگين نمــره توانمنــدي كل ــود. مي طــه در ب

 ر آماري نداشت.داري از نظ نث و مذكر تفاوت معنيؤكنندگان م شركت

دانش آموختگان پزشكي و پزشكان عمومي در برخي گيري:  بحث و نتيجه

شايستگي الزم را ندارند. بنـابراين الزم   ،خوب و در برخي ديگر ،ها از مهارت

ورد التحصـيلي بـر اسـاس شايسـتگي مـورد انتظـار مـ        است كه قبل از فارغ

 ارزيابي قرار گيرند.

 تيصالح ،يپزشك دانش آموختگان، ،يابيارزشكلمات كليدي: 

 

907 - 3A 

دانشگاه علوم  ارانيكارورزان و دست دگاهيد يبررس

در  يپزشك يخطاها يكرمان نسبت به افشا يپزشك

 1391سال 

 پور ياحمد بهيحب

 كرمان  يدانشگاه علوم پزشك

ahmadipour@kmu.ac.ir 

اقدامات پزشكي از يك تزريق ساده تا عمل جراحي پيچيده ممكن  مقدمه:

هـاي   است با خطا همراه باشد. حجم زيادي از خدمات باليني در بيمارستان

شـود و خطاهـاي پزشـكي     آموزشي توسط كارورزان و دستياران انجام مـي 

يمـاران گـردد.   انجام شده توسط آنها مي تواند منجر به بروز آسيب بـراي ب 

اي  بنابراين ديدگاه آنها نسبت به افشاي خطاهاي پزشـكي از اهميـت ويـژه   

 برخوردار است.

كليـه كـارورزان و دسـتياران دانشـكده      ،مطالعه مقطعي در اينروش كار: 

. ابـزار گـردآوري   وارد مطالعـه شـدند  پزشكي كرمان از طريـق سرشـماري   

در  سـؤاالتي ردي و شامل اطالعات، پرسشنامه دو قسمتي حاوي اطالعات ف

خصوص تجربه خطـاي پزشـكي و نتيجـه حاصـل از آن، داليـل نگرانـي از       

االتي در خصوص نگرش دانشجو نسـبت بـه   ؤافشاي اشتباهات پزشكي و س

 افشاي خطاها در قالب معيار ليكرت بود. روايي پرسشـنامه توسـط صـاحب   

 8/0 فـاي كرونبـاخ  نظران مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با استفاده از آل

تعيين شد. ميانگين و انحراف معيار نمره نگـرش محاسـبه و بـا اسـتفاده از     

 .مقايسه شد Independent T testآزمون 

پرسشـنامه تكميـل گرديـد. ميـانگين و انحـراف       273در مجموع ها:  يافته

بـود.   70/57 ± 20/17معيار نمره نگرش نسبت به افشاي خطاي پزشـكي  

ش در كارورزان و دسـتياران، شـركت كننـدگان مونـث و     ميانگين نمره نگر

 داري مشاهده نشد. مذكر تفاوت معني

تجربه خطاهـاي پزشـكي در كـارورزان و دسـتياران     گيري:  بحث و نتيجه

هـاي آموزشـي بايـد بـا افـزايش توانمنـدي در        شايع است. بنابراين محـيط 

با ايجاد نگرش كارورزان و دستياران از بروز هرگونه خطا پيشگيري نمايد و 

مثبت به آنها كمك كند تا بدانند در صورت وقوع خطـا چگونـه بايـد بـا آن     

 برخورد نمايند.

 دگاهي، دارانيدست ، كارورزان،يپزشك يخطا يافشاكلمات كليدي: 

 

909 - 3A 

در  ييو ماما يآگاهي و عملكرد پرسنل پرستار يبررس

 HPV رابطه با واكسن

، دكتر يمي، طاهره سلييبكا دي، مهشيمي، دكترمژگان كر*شهناز مجاهد

 يدافع ميمر

 يصدوق ديشه يپزشك علومدانشگاه 

sh_mojahed@yahoo.com 

در سـبب شناسـي سـرطان    (HPV) نقش ويروس پاپيلوماي انساني مقدمه:

مسـئول   HPV هـاي  اثبات شده است. هشت تـا از ژنوتيـپ   يكس كامالًسرو

هــاي ســرويكس هســتند ســرطان ســرويكس در بســياري از  % ســرطان95

ــدليل تســت ــي ب هــاي  هــاي اســكرنينگ و وجــود واكســن كشــورهاي غرب

قابليت پيشگيري زيـادي پيـدا كـرده     ، HPVهاي كننده از عفونت پيشگيري

اگـاهي  افزيـاش   و مامايي نقش مهمي درنجا كه پرسنل پرستاري آاز  است.

نها به انجام اسـكرنينگ بـر عهـده داشـته و همچنـين      آبه جامعه و هدايت 

ي يــك برنامــه فــاكتور مهمــي در اجــرا دهنــدگان خــدمات، پــذيرش ارائــه

باشد اين مطالعه با هدف تعـين اگـاهي و عملكـرد     واكسيناسيون جديد مي

 موزشي در رابطه با واكسـن آي ها پرسنل زن پرستاري و مامايي بيمارستان

HPVانجام شد. 

 هـا  داده .نفر شـركت داشـتند   375مقطعي تعداد در اين مطالعه روش كار: 

 در سـؤاالتي وري شـد. پرسشـنامه داراي   آ با استفاده از يك پرسشنامه جمع

و نگرش در مـورد پـذيرش    HPVواكسن  مشخصات دموگرافيك افراد، مورد

 SPSSافـزار آمـاري    طالعات با استفاده از نرموري اآ واكسن بود. پس از جمع

ي كاي اسـكوئر  آمار آزمون توصيفي و آماربراي تجزيه و تحليل اطالعات از 

 .استفاده شد
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را  HPVهـا واكسـن    % نمونه4/1در اين بررسي مشخص شد فقط ها:  يافته

هـا   يافته HPVها در رابطه با واكسن  گاهي نمونهآاز نظر  تزريق نموده بودند.

% از 2/74موجـود و   HPVهـاي   هـاي از انـواع واكسـن    % نمونه86شان داد ن

ها در پيشگيري از سرطان سـرويكس اگـاهي نداشـتند.     واكسن تأثيرميزان 

% 6/5هـاي تناسـلي فقـط در     گاهي از نقش واكسن در پيشگيري از زگيـل آ

بعـد از تزريـق    گاهي از نياز به ادامه انجـام پـاپ اسـمير   آديده شد.  ها نمونه

ــب در    ــه ترتي ــق واكســن ب ــرين ســن تزري % 6/19 و %3/35واكســن و بهت

% 2/41تمايـل بـه تزريـق واكسـن در      هاي مورد بررسـي ديـده شـد.    نمونه

هاي مورد بررسي وجود داشت اما تمايل به تزريق واكسـن در صـورت    نمونه

هـا نشـان    نمونـه  %3/40 و %9/40فرزند دختر يا پسر به ترتيـب در  داشتن 

دليل مشترك عدم تمايل به تزريق واكسن براي فرزند دختـر  داده شد. سه 

و پسر عبارت بود از اعتقاد به بررسي نشدن كامل اثرات واكسن، عدم اطالع 

 از وجود واكسن در ايران و گراني واكسن.

گاهي كم پرسنل در زمينـه  آاين مطالعه بيانگر نتايج گيري:  نتيجه بحث و

باشـد.   گيري از سرطان سرويكس مـي هاي پيش و در نهايت راه HPVواكسن 

مـوزش  آهـاي   موزشي همگاني و اجـراي برنامـه  آبنابراين نياز به يك برنامه 

در سرفصل دروس دانشـگاهي   HPVمداوم (با توجه به موجود بودن مبحث 

 .شود هر دو رشته پرستاري و مامايي) احساس مي

 واكسن، آگاهي ،لوما، ماما، عفونت پاپيپرستاركلمات كليدي: 

 

928 - 3A 

ميزان رضايت دانشجويان بهداشت محيط  يابيارز

  يكتابچه كارآموزدانشگاه علوم پزشكي كاشان از 

، روح اهللا يي، غالمرضا مصطفادوست ني، غالمرضا حس*يرانشاهيا اليل

 زاده رانيم ، محمد باقرمفرد يي، محمد رضا رضاي، داورخواه ربانيدهقان

 كاشان يدانشگاه علوم پزشك

leilairanshahi@kaums.ac.ir 

 .اسـت  ريزي براي تدريس يكي از اصول مقبول آموزش نوين برنامهمقدمه: 

هـاي   يكـي از راه  بـه عنـوان  تهيه اهداف آموزشي و ارائه آن به دانشـجويان  

همچنين ارزيـابي نظـرات دانشـجويان بـه      ،گردد ارتقاء آموزش محسوب مي

 .باشد عنوان يك روش پويا در بازنگري و اصالح اين روش مؤثر مي

در اين تحقيق با همكاري اعضاي هيئت علمـي گـروه بهداشـت    روش كار: 

هـاي   تمامي اهداف آموزشي دوره گردآوري شده سپس چك ليست ،طمحي

در جلسـه   .مورد نياز تهيه شد و پـس از طـرح در جلسـه تصـويب گرديـد     

نفر كتابچه داده شـد و توضـيحات    22موزان به تعداد آتوجيهي به كليه كار

 .سپس درپايان دوره پرسشنامه ارزيابي تكميل گرديد. الزم ارائه شد

آنـان اسـتفاده از كتابچـه كـارآموزي را در     % 90ها نشان داد  هيافتها:  يافته

% اهـداف  75بـه   دانشـجويان معتقدنـد   و داننـد  مـي  مؤثرافزايش يادگيري 

 .اند آموزشي دست يافته

توان آموزش يكسـاني   با استفاده از كتابچه روزانه ميگيري:  بحث و نتيجه

بـا توجـه بـه اشـراف     هاي كارآموزي يك دوره انجام داد و  براي تمامي گروه

دانشجويان به اهداف آموزشي ميزان دستيابي به اهداف آموزشي ارائه شـده  

پيگيـري و   انـد  براي اهداف آموزشي كه محقق نشده و گردد سنجش مي نيز

 .توان انجام داد ريزي مناسب را مي برنامه

 آموزش ، ارتقايطي، بهداشت محيكتابچه كارآموزكلمات كليدي: 

 

954 - 3A 

استاد و  نيارائه طرح درس و طرح دوره در روابط ب رتأثي

 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيدانشجو از د

 رجنديب

 *يعباس يعل

 رجنديب يعلوم پزشكدانشگاه 

aliabassi86@yahoo.com 

طرح درس در واقع سندي است كه اجزاي فرآيند آموزشـي فعـال    مقدمه:

به منظـور دسـتيابي بـه اهـداف آموزشـي را ترسـيم        براي مشاركت فراگير

طرح دوره از تقسيم محتواي يك ماده درسي در يك دوره معين به  .كند مي

هـا آمـوزش    اسـاس هـدف و يافتـه    هاي مناسب و مشخص بـر  مراحل و گام

ارائه طرح درس و طـرح دوره در روابـط    تأثيرهدف از اين مطالعه  .باشد مي

 يدگاه دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي بيرجنـد   بين استاد و دانشجو از د

 است.

ــار:  ــه مقطعــي (توصــيفي روش ك ــن مطالع ــي)، -در اي ــر از  323تحليل نف

روش  دانشكده دانشگاه علوم پزشكي بيرجند شـركت كردنـد.   5دانشجويان 

ساخته شامل  اي بود. پرسشنامه پژوهشگر چند مرحله به صورتگيري  نمونه

مقطـع تحصـيلي و پرسـش در خصـوص      مشخصات دموگرافيك و رشـته و 

ارائه طـرح درس و طـرح دوره در در ميـزان يـادگيري توسـط       تأثيرميزان 

كـاي   آزمونبا آمار توصيفي و و  SPSS 17افزار  ها با نرم . دادهبوددانشجويان 

 .مربع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

دوره در  و طـرح  ارائـه طـرح درس   تأثيرميانگين نمرات مربوط به  ها: يافته

نفـر از   93%)8/28نمـره بـود، (   5از  18/4±9/0روابط بين استاد و دانشجو 

ارائه طرح درس و طرح دوره را در در روابط بـين اسـتاد و    تأثيردانشجويان 

ــاد،  ــيار زي ــجو بس ــاد، ( 110)1/34( دانش ــر زي ــط،  75)2/23نف ــر متوس نف

ه ند .بين ديدگانفر بسيار كم عنوان كرده بود 9%) 8/2نفر كم و ( 36)1/11(

ميزان  دانشجويان برحسب سن، جنس، دانشكده و رشته و مقطع تحصيلي،

 .)P>05/0داري مشاهده نشد( عالقه به رشته تحصيلي ارتباط آماري معني

زيـاد   تأثيربا توجه به ديدگاه دانشجويان در خصوص گيري:  بحث و نتيجه

شـود   و توصيه ميارائه طرح درس و طرح دوره در روابط بين استاد و دانشج

اساتيد با نحوه نگارش طرح درس و طـرح دوره و ارائـه آن بـه دانشـجويان     

آشنا شوند تا ارائه درس طي يك روال منطقي و در جهت رسيدن به اهداف 

 آموزشي انجام شود.

ـ    كلمات كليدي:  اسـتاد و دانشـجو،    نيطـرح درس، طـرح دوره، روابـط ب

 دگاهيد
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960 - 3A 

 ينيبال يابيبا خودارز ينجايرابطه هوش ه يبررس

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 1يعيرب نبي، ز2يارتيز اني، شا1*انيشرافت اكابر

 فارس جيدانشگاه خل -2بوشهر،  يعلوم پزشك دانشگاه -1

sh.akabarian@bpums.ac.ir 

اني سازه خوبي براي پيش بينـي موفقيـت و سـازگاري    هوش هيجمقدمه: 

هـاي   هـاي هيجـاني بـااليي هسـتند مهـارت      افرادي كه داراي مهارت .است

روابط درازمدت پاياتر و  اجتماعي بهتر، توانايي بيشتر براي تمركز بر مشكل،

ي بيشتري براي حل تعارضات دارند. به دليل اهميـت و نقـش تعيـين    ايتوان

ي در موفقيت تحصيلي، اين پـژوهش بـا هـدف تعيـين     كننده هوش هيجان

 .رابطه هوش هيجاني با خودارزيابي باليني دانشجويان انجام گرفت

مطالعـه حاضـر از نـوع توصـيفي تحليلـي بـود كـه بـه صـورت          روش كار: 

هـاي پرسـتاري، مامـايي، اتـاق      رشته 8و  6دانشجوي ترم  145 ،سرشماري

ــوم پزشــكي بو وارد مطالعــه شــدند و شــهر عمــل و هوشــبري دانشــگاه عل

آيتمي هوش هيجاني شـرينگ و پرسشـنامه خـود     33پرسشنامه استاندارد 

 SPSSافزار  ها با نرم سپس داده .ساخته خودارزيابي باليني را تكميل كردند

تحليـل قـرار    و مجذور كاي مورد تجزيـه و   T-test،Anovaهاي  و آزمون 16

 .گرفت

، r=14()، همدلي r ،027/0=P=058/0هاي خودآگاهي( بين حيطه ها: يافته

017/0=P،(  ــارت ــاني   r ،001/0=P=14/0(مه ــوش هيج ــل ه ــره ك ) و نم

)13/0=r ،001/0=P    ــت و ــاري مثب ــاط آم ــاليني ارتب ــابي ب ــود ارزي ــا خ ) ب

همچنين بين نمره حيطه خودانگيزي هوش هيجـاني   ،داري ديده شد معني

 .ري ديده شددا با خودارزيابي باليني ارتباط آماري منفي و معني

ها اين مطالعه نشان داد كه بين هوش هيجـاني   يافته گيري: نتيجه بحث و

بنـابراين   وجود دارد.داري  با خودارزيابي باليني ارتباط آماري مثبت و معني

هاي هيجاني و اجتماعي در برنامه آموزشي  شود آموزش مهارت پيشنهاد مي

و كمتـر دچـار    رو روبهحصيلي هاي ترها گنجانده شود تا بهتر با فشا دانشگاه

 مشكالت هيجاني شوند.

 دانشجو ،يابي، خودارزيجانيهوش هكلمات كليدي: 
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 ينيبال يابيرابطه اعتماد به نفس با خودارز يبررس

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 4يبيغر بهي، ط3يني، مسعود بحر2يارتيز اني، شا1*انيشرافت اكابر

 فارس جيدانشگاه خل -2، بوشهر يپزشك علومدانشگاه  -4، 3، 1

sh.akabarian@bpums.ac.ir 

اعتماد به نفس از شايعترين موضوعات تحقيق روانشناسي است كه مقدمه: 

باشند بـا توجـه بـه اينكـه     مدرسان بايد توجه خاصي به اين موضوع داشته 

ـ     سـزايي دارد، ايـن   ه اعتماد به نفس در پيشرفت تحصـيلي افـراد اهميـت ب

ارزيـابي بـاليني    پژوهش با هدف تعيين رابطـه اعتمـاد بـه نفـس بـا خـود      

 دانشجويان انجام گرفت.

مطالعـه حاضـر از نـوع توصـيفي تحليلـي بـود كـه بـه صـورت          روش كار: 

هـاي پرسـتاري، مامـايي، اتـاق      رشته 8و  6دانشجوي ترم  145 ،سرشماري

 60عمل و هوشبري دانشگاه علـوم پزشـكي بوشـهر پرسشـنامه اسـتاندارد      

آيتمي اعتماد به نفس كوپر اسميت و پرسشنامه خود سـاخته خودارزيـابي   

-tهـاي  و آزمون SPSS 16ها با نرم افزار  سپس داده ،باليني را تكميل كردند

test ، ANOVA تحليل قرار گرفت يه وو مجذور كاي مورد تجز. 

ميـانگين نمـره   بود.  7/22±1/2ميانگين سني واحدهاي پژوهش ها:  يافته

) اعتماد به نفس در حـد  %4/43نفر ( 63بود.  46/68±5/12اعتماد به نفس 

هـا نشـان داد    ) اعتماد به نفس باال داشتند. يافتـه %6/56نفر ( 82متوسط و 

دانشجويان ارتباط آماري مثبـت و  بين اعتماد به نفس و خودارزيابي باليني 

 .)r ،001/0=p=31/0(داري ديده شد  معني

ها اين مطالعه نشان داد كه بين اعتماد به نفس  يافتهگيري:  نتيجه بحث و

بنـابراين   ،داري ديده شـد  با خودارزيابي باليني ارتباط آماري مثبت و معني

هـاي   رتشود براي موفقيـت بيشـتر دانشـجويان آمـوزش مهـا      پيشنهاد مي

ها گنجانده شود تـا بهتـر بـا فشـارهاي      اجتماعي در برنامه آموزشي دانشگاه

 تحصيلي مقابله كنند.

 دانشجو ،يابياعتماد به نفس، خودارزكلمات كليدي: 
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 كي: يا حرفه يها از چالش يپرستار انيادراك دانشجو

 يفيمطالعه ك

 *انيآزاد هيمرض

 آباد وزريواحد ف

s.azadian@yahoo.com 

دانشجويان پرستاري به عنوان كساني كـه مسـائل و چـالش هـاي      مقدمه:

حرفه پرستاري را از نزديك  تجربه مي كنند، مي توانند اطالعات خـوبي را  

در اختيار مديران پرستاري قرار دهند. اين مطالعه بـا هـدف تبيـين ادراك    

حرفــه اي در دانشــكده دانشــجويان پرســتاري در خصــوص چــالش هــاي 

 انجام گرديد. 1391پرستاري مامايي حضرت فاطمه (س) شيراز در سال 

دانشجوي مقطـع كارشناسـي    15اين مطالعه كيفي با مشاركت روش كار: 

پرستاري كه حداقل تجربه يك دوره آموزش بـاليني را داشـتند، بـا نمونـه     

 10تمركـز و  گيري هدفمند انجام گرديد. مشاركت كنندگان در دو گـروه م 

مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته شركت نمودند. متن كليه جلسات ضـبط  

هـا از   شده و بالفاصله كلمه به كلمه نسخه برداري شد. جهـت تحليـل داده  

روش تحليل درون مايه اي استفاده گرديد. كدگذاري در سه مرحله انجام و 

 هاي اصلي و فرعي مشخص شدند. در نهايت درون مايه

ها در قالب چهار درون مايه اصلي و يازده درون مايـه فرعـي    يافتهها:  يافته

هـاي فرعـي ضـعف برنامـه آموزشـي،       شامل آموزش پرچالش (با درون مايه

توانمندي ناكافي اساتيد، كمبود انگيزه و تعهـد دانشـجويان، عـدم تناسـب     
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هاي فرعـي مراقبـت    امكانات و تجهيزات)، مراقبت غير اصولي (با درون مايه

اجتمـاعي  -عمـل)، هويـت حرفـه اي    –غير همـه جانبـه و شـكاف تئـوري     

هاي فرعي درك نادرست عمومي از حرفه پرستاري،  نامناسب ( با درون مايه

عملكرد سازمان هاي ذيربط، مشخص نبودن جايگاه دانشجوي پرستاري در 

پـژوهش   هـاي فرعـي   هاي ناكارآمـد(با درون مايـه   نظام سالمت) و پژوهش

 پژوهش غير مبتني بر نياز ) استخراج شدند.دانشجويي و 

ها اين مطالعه نشان داد كه ديدگاه دانشـجويان   يافتهبحث ونتيجه گيري: 

پرستاري محدود به مسائل آموزشي نبوده و ساير ابعاد حرفه اي را نيز در بر 

مي گيرد. مديران و برنامه ريزان پرستاري مي توانند با استفاده از تجربيـات  

به راه كارهاي مناسبي در جهت ارتقـا حرفـه پرسـتاري دسـت      دانشجويان

 يابند

 قيتحق ،يحرفه ا يها چالش ،يپرستار انيادراك، دانشجوكلمات كليدي: 

 يا هيما درون ليتحل ،يفيك
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 مانيزنان و زا ارانيدست يآموزش يازهاين يبررس

در استفاده از  يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

و  ي، طب فشار مانيدرد زا كاهش يها روش

 up right يها شنيپوز

 يدهقان ي، محمد عليي، افسرالسادات طباطبا*نينقش اليناز

  زدي يصدوق ديشهدانشگاه علوم پزشكي 

nazila_naghshin@yahoo.com 

و تجربيات باليني در زمينه زنان و مامايي ثابت هاي علمي  پيشرفتمقدمه: 

كرده است كه عـوارض سـزارين در سـه بعـد جسـمي ، روحـي و جنينـي        

اجتناب ناپذير است. مزاياي زايمان طبيعي در سه بعد فـوق و نيـز كـاهش    

هزينه اقتصادي خانواده و جامعه نمي تواند ترس و اضطراب مـادر بـاردار از   

شود را تحت الشـعاع قـرار    ايل آنان به سزارين ميدرد زايمان را كه باعث تم

اين مهم مستلزم آن است كه دستياران زنان و زايمان بتوانند با تلفيق  دهد.

هاي فني و دانش حرفه اي خود بر اساس شواهد علمي و با اسـتفاده   مهارت

از تجربيات مامايي به طراحي ، اجرا و ارزيابي برنامه مراقبتي از مـددجويان  

هاي  بهترين مراقبت و درمان را بر اساس روش زنان باردار) پرداخته وخود (

غيردارويي و دارويي كاهش درد زايمان، استفاده از طب فشـاري و اسـتفاده   

در كاهش زمان ليبر انجام دهند. بـراي رسـيدن بـه     up right هاي ازپوزيش

راي ايـن  اين هدف الزم است تا دستياران زنان و زايمان با فوايد و نحوه اجـ 

بـه منظـور بررسـي نيازهـاي آموزشـي       ايـن مطالعـه   ها آشـنا شـوند.   روش

 انجام شد.دستياران زنان در مراقبت از مددجويان باردار در اتاق زايمان 

نفـر از دسـتياران زنـان از طريـق پرسشـنامه        20آگاهي تعداد روش كار: 

هـاي پـژوهش توسـط آمـار توصـيفي و       مورد بررسي قـرار گرفـت و يافتـه   

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS نرم افزاراستنباطي و 

ها نشان داد كه ميزان آگـاهي واحـدهاي مـورد پـژوهش در      يافتهها:  يافته

 هاي كاهش درد غير دارويي ، طب فشـاري و نحـوه اسـتفاده و    زمينه روش

هاي كاهش سير ليبر و افزايش اقطار لگن در حد  آموزش به مادر از پوزيشن

دارد و وجـود  ها نياز بـه آمـوزش مناسـب     در تمامي زمينهو  ب بودهنامطلو

در زمينه نحوه استفاده از پوزيشن هاي كـاهش   نيز مربوط به بيشترين نياز

 بود. سير ليبر

هـاي كـاهش    نياز آموزش دستياران زنان در زمينـه بحث و نتيجه گيري: 

بر با اسـتفاده  هاي كاهش زمان ليبر و سير لي زايمان و استفاده از روش درد

هاي مدرن و سنتي وجود دارد. مراقبت از مادر در طـول ليبـر يـك     از روش

روش مدبرانه است و افزايش دانش دستياران زنان باعث افـزايش مهـارت و   

شود. با توجه به اهميت كاهش آمار سزارين به عنـوان   عملكرد بهتر آنان مي

خش زايمان، پيشـنهاد  اهداف هزاره سوم و كاربردي بودن اين روش ها در ب

مي شود اين شيوه آموزشي در برنامه آموزشي دستياران گنجانده شود و به 

 طور كاربردي در كالس و در بالين توسط دستياران به كار برده شود.

 ، سزارينيعيطب مانيزا اران،يآموزش، دستكلمات كليدي: 
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مناسب جهت كاهش اضطراب  يروش ينيتكو يابيارزش

 انين در دانشجوامتحا

 زحمت كش اي، ثر*ييرزايكامران م

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

هاي نظام آموزشـي، اسـتادان و بـه ويـژه      ها و دغدغه از نگراني يكيمقدمه: 

ب بر روند ارزشيابي اين اضطرا تأثيردانشجويان مساله اضطراب از امتحان و 

آنان است. براي پيشـگيري از ايـن مشـكل مـي تـوان توجـه بيشـتري بـه         

زيـرا از ايـن طريـق از     ،هاي تكويني طول سـال تحصـيلي داشـت    ارزشيابي

 حجيم شدن مطالب آموخته شده تا زمان ارزشيابي پاياني جلوگيري شـده؛ 

انش آموزان رغبت در د ها كاهش يافته وانگيزه و ها واضطراب ميزان شكست

ارزشـيابي تكـويني بـر     تـأثير يابد. هدف از اين مطالعـه بررسـي    افزايش مي

 كاهش اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بود.

روي دوگـروه از   فوق يـك مطالعـه مداخلـه اي بـود كـه بـر      مطالعه روش كار: 

انجـام شـد.   دانشجويان پزشكي كه درس بهداشت يـك را اخـذ نمـوده بودنـد ،     

تصادفي بـه دو گـروه مداخلـه و شـاهد تقسـيم شـدند. گـروه         به صورتها  گروه

تكويني مورد ارزشيابي قـرار گرفتنـد (    به صورتمداخله طي دوره آموزشي خود 

تصادفي ) و از گـروه كنتـرل تنهـا     به صورتكالس ها  %75اخذ آزمون در پايان 

گـروه   رفت. در پايان دوره هـر دو ارزيابي پايان ترم( ارزشيابي تراكمي ) صورت گ

جهــت  TAI(Test Anxiety Inventory) ســئوالي 25 بــا اســتفاده از پرسشــنامه

بررسي اضـطراب امتحـان و نيـز پرسشـنامه بررسـي نگـرش درخصـوص روش        

و  SPSSهـا بـا نـرم افـزار      يافته ورد بررسي قرار گرفتند.مارزشيابي انجام شده، 

 ابي قرار گرفتهاي ناپارامتريك مورد ارزي آماره

 67/6ميانگين ( انحراف معيار) نمره اضطراب در گـروه مداخلـه (   ها:  يافته

بدست آمد . ميزان اضطراب  67/ 4)  ± 51/2و در گروه كنترل (  0/53) ±
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معني داري كمتـر از گـروه كنتـرل بـود      به صورتامتحان در گروه مداخله 

)008/0=P  يابي در دو گـروه  ) . همچنين ميزان رضـايتمندي از روش ارزشـ

 ).P= 026/0مداخله بيشتر از گروه كنترل بود ( 

ها اجراي فرآيند نشـان داد ارزشـيابي تكـويني     يافتهبحث و نتيجه گيري: 

منظم موجب افزايش رضايت دانشجويان فراگيران و نيـز كـاهش اضـطراب    

لذا جايگزيني ارزشيابي تكـويني بجـاي ارزشـيابي     .شود ناشي از امتحان مي

 گردد. ي دانشجويان پيشنهاد ميتراكم

 يابي، اضـطراب امتحـان، دانشـجو، ارزشـ    ينيتكو يابيارزشكلمات كليدي: 

 يتراكم
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بكارگيري مدل همكار آموزش باليني بر يادگيري  تأثير

 باليني دانشجويان بهداشت خانواده

 زحمت كش اي، ثر*ييرزايكامران م

 بوشهر  يدانشگاه علوم پزشك

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

آموزش دانشجويان بهداشت خـانواده شـامل فرآينـدهاي آمـوزش     مقدمه: 

نظري و عملي بوده و آموزش باليني به عنوان يـك بخـش ضـروري و مهـم     

آموزش آنان محسوب مي شود. با هـدف حـل مشـكالت آمـوزش بـاليني و      

هـاي الزم در پايـان دوره آموزشـي و ضـرورت      ديها و توانمنـ  كسب مهارت

هاي نوين آموزشي براي ارتقاي كيفيت آموزش باليني، اين  استفاده از روش

مدل همكـار آمـوزش بـاليني بـر يـادگيري بـاليني        تأثيرمطالعه به بررسي 

 دانشجويان بهداشت خانواده در مقايسه با روش متداول پرداخته است.

نوع نيمه تجربي بود. در طول يك تـرم تحصـيلي   اين مطالعه از روش كار: 

با روش سرشماري، دانشجويان بهداشت خانواده دانشكده بهداشت بوشهر با 

واحد كارآموزي بطور تصادفي ساده به دو گروه تقسيم شدند. گـروه اول بـا   

روش همكار آموزش باليني و گروه دوم با روش متداول آمـوزش ديدنـد. در   

حيطـه شـناختي و مهـارتي بـه وسـيله پرسشـنامه و       پايان دوره، يادگيري 

هـاي آمـاري مـن ويتنـي يـو،       از آزمونسپس ليست ارزيابي گرديدند.  چك

 .ها استفاده شد ويلكاكسون و مجذور كاي براي تجزيه و تحليل داده

هر دو روش در ارتقاي يادگيري حيطـه دانـش دانشـجويان مـؤثر     ها:  يافته

دانشـجويان در دو گـروه از لحـاظ آمـاري     بود. اما اختالف ميانگين مهـارت  

دار نبود. اين در حاليست كـه در ميـزان يـادگيري شـناختي تفـاوت       معني

 داري مشاهده شد. آماري معني

اين دو مدل بر يادگيري حيطه مهارت بـاليني   تأثيربحث و نتيجه گيري: 

دانشجويان يكسان، اما يادگيري حيطـه شـناختي در گـروه روش متـداول     

رسـد اسـتفاده از روش    روه مدل همكار باليني است. به نظـر مـي  بيش از گ

 متداول مؤثرتر باشد.

 آموزش، يادگيري، آموزش باليني، دانشجوكلمات كليدي: 

1004 - 3A 

ارتباط عملكرد تحصيلي با سالمت روان در  يبررس

 1392گلستان در سال  يها دانشجويان دانشگاه

 ي، محمدرضا نوروز، محمدرضا رحمدلرحمدل ي، مهد*راندازيابوالفضل ت

 گلستاندانشگاه علوم پزشكي 

 abolfazl-tirandaz@yahoo.com 

هاي مختلف فني با توجه به رشته تحصيلي خـود   دانشجويان رشتهمقدمه: 

مناسب برخوردار باشند تا بتوانند در آينده به نحـو  بايستي از سالمت رواني 

هاي فنـي ماننـد مكانيـك،     شايسته به ارائه خدمات بپردازند. از طرفي رشته

برق و ... با توجه به خطرات ذاتي كه كار در اين تخصص ها دارد، الزم است 

نمايند از سالمت رواني برخوردار باشـند.   ميها تحصيل  افرادي در اين رشته

هـاي   مطالعه جهت بررسي ارتباط عملكرد تحصيلي دانشـجويان رشـته   اين

مختلف مشغول به تحصيل در سه دانشكده، علمي كـاربردي، آزاد و فنـي و   

 حرفه اي با سالمت روان ايشان در استان گلستان انجام شد.

دانشـجو از سـه دانشـگاه     300در اين مطالعه توصيفي تحليلي، روش كار: 

كه به صورت خوشه اي و سپس تصادفي انتخاب شـدند.  . وارد مطالعه شدند

ــدبرگ    ــومي گل ــالمت عم ــنامه س ــات از پرسش ــع آوري اطالع ــت  جم جه

)28GHQ-(          استفاده گرديـد. از معـدل پايـان تـرم تحصـيلي جهـت نـوع

عملكرد تحصيلي دانشجويان استفاده شد. اطالعات بدسـت آمـده وارد نـرم    

ها، از آمار توصيفي ( فراوانـي،   ادهشد. براي تجزيه و تحليل د SPSS19افزار 

ميانگين و انحراف معيار) و آزمـون هـاي اسـتنباطي و آزمـون همبسـتگي      

 استفاده شد.

درصد دانشجويان را پسران تشكيل دادند. بـين سـالمت روان    64ها:  يافته

دار وجود داشـت بـه طـوري كـه      در دانشجويان پسر و دختر اختالف معني

روان پايين تري برخوردار بودند. ميانگين نمـره   دانشجويان دختر از سالمت

بـود. بيشـترين مقـدار مربـوط بـه       23/9±10/35سالمت روان دانشجويان 

و كمتـرين   12/17±2/01اختالل در بعـد عملكـرد اجتمـاعي بـا ميـانگين      

بـود. بـين ميـانگين نمـرات      2/90±4/13ميانگين مربوط به بعد افسردگي 

تحصـيلي دانشـجويان ارتبـاط آمـاري     پرسشنامه سـالمت روان و عملكـرد   

)، به طوري كه با افزايش سـالمت روان   r= 0/257ي وجود داشت (دار معني

هـاي   عملكرد تحصيلي بهبود مي يابد. بين سالمت روان دانشـجويان رشـته  

ها اختالف آماري معني داري وجود داشت. به طوري كه  مختلف و دانشكده

ونيك و برق از سالمت روانـي بـاالتري   هاي كامپيوتر، الكتر دانشجويان رشته

 برخوردار بودند.

داري  يها پژوهش كـه ارتبـاط معنـ    با توجه به يافتهبحث و نتيجه گيري: 

بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه وجود داشت، 

هاي مكانيـك و تعميـر خـودرو از سـالمت روانـي       و اينكه دانشجويان رشته

ها برخوردار بودند، لزوم مشاوره بـا   انشجويان ساير رشتهكمتري نسبت به د

روان شناسان و توجه جدي به سالمت رواني اين دانشجويان بيش از پـيش  

مشخص مي گردد. براي داشتن نيروي انسـاني خـالق و توانمنـد بايـد بـه      

 سالمت روان دانشجويان توجه كرد.
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 گلستان
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دانشگاه  ييادگيري دانشجويان دندانپزشك يها سبك

 علوم پزشكي بوشهر

 ي، فاطمه مرادينيري، فاطمه آبشزحمت كش اي، ثر*ييرزايكامران م

 وشهرب يعلوم پزشك دانشگاه

Kamran.mirzaei@yahoo.com 

سبك يادگيري يك رفتار عادتي و متما يـز بـرا ي كسـب دانـش،     مقدمه: 

باشـد و بـه عنـوان     ها يا نگرش ها از طر يـق مطالعـه يـا تجربـه مـي      مهارت

ها  اي است كه فراگيران در يادگيري مطالب درسي خود به سا ير شيوه شيوه

تـوان   گيري دانشـجويان مـي  دهند. با مشخص كردن سـبك يـاد   ترجيح مي

و بـه طراحـان    كمك نمـود  انتخاب روش يادگيري مؤثرتر در دانشجويان را

هـاي متناسـب آموزشـي،     مدرسين كمك نمود تا با اتخـاذ روش  آموزشي و

ــا هــدف تعيــين   يــادگيري دانشــجويان را تســهيل نماينــد. ايــن مطالعــه ب

م پزشـكي  هاي يـادگيري در دانشـجويان دندانپزشـكي دانشـگاه علـو      سبك

 .بوشهر انجام شد

اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بوده و نمونه پژوهش را كليه روش كار: 

دادند. ابزار  تشكيل مي1391دانشجويان دندانپزشكي ورودي سال تحصيلي 

هــاي يــادگيري كلــب اســت كــه  آوري اطالعــات پرسشــنامه ســبك جمــع

ي همگـرا، واگـرا،   هاي يادگيري دانشجويان را به چهار سـبك يـادگير   سبك

با استفاده از نرم افـزار   ها دادهنمايد.  انطباق يابنده و جذب كننده تقسيم مي

SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

سبك يادگيري ترجيحي در ميان دانشـجويان شـركت كننـده در    ها:  يافته

%، انطبـاق  8/39%، جـذب كننـده   2/46همگرا  ،اين مطالعه به ترتيب الويت

% بود. بين سبك يـادگيري دانشـجويان و جنسـيت،    8/5واگرا  ،%2/8 يابنده

هـاي تحصـيلي گذشـته     سهميه مورد پذيرش در دانشگاه و معدل ترم ،سن

 .داري مشاهده نشد رابطه معني

ها حاصل از ايـن پـژوهش پيشـنهاد     با توجه به يافتهبحث و نتيجه گيري: 

دانشـجويان   دگيريميگردد كه از محيط هاي يادگيري متناسب با سبك يا

 .يادگيري تسهيل گردد جهت تدريس و آموزش آنها استفاده شود تا امر

، پرسشـنامه كلـب،   ي، دانشجو، دندانپزشكرييادگيسبك كلمات كليدي: 

 يليتحص شرفتيپ
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روش تدريس  تيديدگاه دانشجويان ازميزان موفق

 مشاركتي

 ييرزايم، كامران *زحمت كش ايثر

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

zahmatkeshs2004@yahoo.com 

آموزش يك فعاليت آگاهانه و مبتني بـر هـدف اسـت كـه موجـب      مقدمه: 

شـود. اسـتفاده از    تغيير در سـطوح دانـش، نگـرش و رفتـار فراگيـران مـي      

از طريـق   هاي تلفيقي دانشجو محور كه هاي نوين آموزشي مانند روش روش

يادگيري اجرا مـي شـود    –مشاركت دادن فعال دانشجو در فرآيند ياددهي 

مثبتي بر اجرا فرآينـد آمـوزش دانشـجويان ايفـا كنـد. ايـن        تأثيرند مي توا

مطالعه با هدف تعيين ميزان مطلوبيت روش تـدريس مشـاركتي از ديـدگاه    

 .دانشجويان انجام گرفت

بي بر روي دو گروه از دانشجويان اين پژوهش به روش نيمه تجرروش كار: 

پزشكي در درس بهداشت يك انجـام شـد. ارائـه درس در هـر دو گـروه بـا       

استفاده از روش تركيبي بحث و گفتگو، يادگيري گروهي و سخنراني انجـام  

ليكن سـخنراني در يـك گـروه توسـط اسـتاد و در گـروه دوم توسـط         ،شد

 دانشجويان انجام شد. 

و گروه با يك روش استاندارد مـورد ارزشـيابي قـرار    پس از پايان ترم، هر د

خصوص روش آموزشي بكار رفته با اسـتفاده   گرفتند. نگرش دانشجويان در

هــاي توصــيفي و آزمــون ناپارامتريــك  روش از پرسشــنامه و بــا اســتفاده از

 ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. من

از روش تركيبـي آموزشـي بـا     آن بود كـه اسـتفاده   ها بيانگر يافتهها:  يافته

هـاي   آموزش بر تقويـت حيطـه   تأثير تري برمؤثرهمكاري دانشجويان نقش 

جلب مشاركت دانشجو، ايجاد توانايي اظهـارنظر در جمـع، تقويـت روحيـه     

انتقادپذيري كسب توانايي مديريت و رهبري گروه، تقويت قـدرت تجزيـه و   

زمينـه درس مربوطـه،    هاي ايجـاد عالقـه در   تحليل و تصميم گيري، حيطه

هـا و افـزايش قـدرت تحمـل و      ايجاد روابط مطلوب اجتماعي بـا هـم گـروه   

پذيرش نظرات همسانان درمقايسه با روش آموزش سخنراني توسـط اسـتاد   

بين نگرش دانشجويان دو گروه در آشـنايي بـا روش    اما). P >001/0دارد( 

مطـرح شـده   كسب اطالعات و حل مسائل و قدرت پاسخگويي به سئواالت 

 داري مشاهده نشد تفاوت آماري معني

ها حاصل از اين تحقيق، نشـان داد يـك روش    يافتهبحث و نتيجه گيري: 

تدريس پويا و غيرانفعالي و دخالت دادن هر چـه بيشتردانشـجو در فرآينـد    

يادگيري، باعث مي شود كه دانشجويان با عالقه بيشتر به مباحـث  -ياددهي

فرآينـد يـادگيري    يي بـر ارتقـا  مـؤثر توانـد نقـش    مربوطه بپردازند كه مي

 داشته باشد.دانشجو 

 ، تدريس مشاركتييدانشجو، آموزش، تدريس، يادگيركلمات كليدي: 
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هاي كوتاه با  آموزش به روش سخنراني تأثيرمقايسه 

شيوه سنتي در تدريس مباحث درمان ريشه در بين 

 دانشجويان كارورزي دندانپزشكي

 24ي، صابر خزاع1، مهسا شكور1انيرضو دي، حم1*رانمنشپدرام اي

 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك -2 اصفهان، يعلوم پزشك دانشگاه -1

pedram.iranmanesh@yahoo.com 

 بسياري از دانشجويان  داخلي حاكي از عدم رضايت مطالعاتمقدمه: 
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دندانپزشكي در كسب مهارت كافي بـراي انجـام كليـه پروسـيجرها اسـت.      

آگـاهي   يهدف از مطالعه حاضر بررسي سخنراني هاي كوتاه مدت در ارتقـا 

 دانشجويان كارورزي در زمينه درس درمان ريشه مي باشد.

ي ) سـطح آگـاه  Action researchدر اين مطالعه اقـدام پژوهـي(  روش كار: 

راني هـاي كوتـاه) و   ندرس درمان ريشه گروه آزمون(آموزش بـه روش سـخ  

گروه شاهد(آموزش سنتي) با يكديگر مقايسه شد. تعداد كـل نمونـه در هـر    

هـا بـا اسـتفاده از     نفـر بـود. روش گـردآوري داده    20گروه آزمون و شـاهد  

 30پرسشنامه شامل دو قسمت؛ اطالعات دموگرافي و آگاهي انـدودنتيكس( 

و آزمـون   SPSS14نرم افـزار   ها با ساختاردار پنج گزينه اي) بود. داده سوال

T-Test  در نظـر   05/0داري  سـطح معنـي   .مورد تجزيه وتحليل قرار گرفـت

 گرفته شد.

به ترتيب ميانگين نمرات پـيش آزمـون و پـس آزمـون در گـروه      ها:  يافته

 و 100±4/9بود و در گـروه آزمـون    102±7/11و  99±2/11شاهد برابر با 

بود. تفاوت ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون در گـروه   7/13±119

 ،)P<05/0دار بـود(  )، اما در گروه آزمون معنيP= 13/0دار نبود( شاهد معني

دار  همچنين تفـاوت ميـانگين نمـرات گـروه آزمـون و گـروه شـاهد معنـي        

 ).P<05/0(بود

سـت در تمـامي   آموزش نظري دروس عملي بهتـر ا بحث و نتيجه گيري: 

هـاي   رانيندوره تحصيلي دانشجويان مورد توجه قرار بگيرد. همچنـين سـخ  

كوتاه به عنوان يك روش آموزشي ساده، كم هزينه و با صرف زماني كـم در  

 افزايش سطح آگاهي درس درمان ريشه مفيد است.

 يكارورز ،يسخنران شه،يآموزش، درمان ر ،آگاهيكلمات كليدي: 
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در  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيد

متنوع و  يآموزش يها استفاده از روش تأثيرخصوص 

استاد  نيدر روابط ب يكمك آموزش لياز وسا يريگ بهره

 و دانشجو

 يجاريب تاي، ب*يعباس يعل

 رجنديب يپزشك علومدانشگاه 

aliabassi86@yahoo.com 

هـاي   گيري از تكنولوژي آموزشـي بـي شـك يكـي از نـوآوري      بهرهه:مقدم

شود. مواد و وسايل آموزشي روز به روز تنوع بيشـتري   آموزشي محسوب مي

هـاي آموزشـي    اسـتفاده از روش  تـأثير يابند. اين مطالعه با هدف بررسي  مي

گيري از وسايل كمك آموزشي در روابط بين استاد و دانشـجو   متنوع و بهره

 دگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند انجام شد.از دي

دانشـجويان دانشـگاه علـوم    نفـر از   323در اين مطالعه مقطعي روش كار: 

 تصـادفي)  گيـري چنـد مرحلـه اي (سـهميه اي و     پزشكي بيرجند با نمونـه 

شركت كردند. پرسشنامه پژوهشگرساخته شـامل مشخصـات دانشـجويان و    

گيـري از وسـايل    هاي آموزشـي متنـوع و بهـره    وشاستفاده از ر تأثيريزان م

توسـط دانشـجويان تكميـل     ،كمك آموزشي در روابط بين استاد و دانشجو

با آمار توصيفي و اسـتفاده از تسـت كـاي     SPSS 17ها با نرم افزار  شد. داده

 .مربع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

روشـهاي آموزشـي   اسـتفاده از   تـأثير ميانگين نمرات مربـوط بـه    ها: يافته

گيري از وسايل كمك آموزشي در روابط بين استاد و دانشـجو   متنوع و بهره

هـاي   اسـتفاده از روش  تـأثير نفر  132%)9/40نمره بود. ( 5از  89/0±08/4

 53)4/16( زياد، 116)9/35زياد،( آموزشي و وسايل كمك آموزشي را بسيار

.بين ديدگاه  ده بودندبسيار كم عنوان كر 8%) 5/2كم و ( 14)3/4( متوسط،

 دانشجويان بر حسب سـن، جـنس، دانشـكده و رشـته و مقطـع تحصـيلي،      

 .ميزان عالقه به رشته تحصيلي ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد

استفاده از  تأثيربا توجه به اينكه اكثريت دانشجويان نتيجه گيري:  بحث و

وزشـي در روابـط   گيري از وسايل كمـك آم  هاي آموزشي متنوع و بهره روش

بين استاد و دانشجو را زياد عنوان كرده بودند توصيه مـي شـود اسـاتيد از    

 هاي آموزشي جديد و متنوع در آموزش دانشجويان استفاده كنند. روش

 يهـا  ، روش يدانشـگاه علـوم پزشـك    انيدانشـجو  دگاه،يدكلمات كليدي: 

 استاد و دانشجو روابط ،يكمك آموزش ليمتنوع، وسا يآموزش
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 ميآزمون مشاهده مستق ييايو پا ييروا يبررس

 ينيمهارتهاي بال يابيدر ارز (داپس)يهاي عمل مهارت

دانشگاه  ييدانشكده پرستاري و ماما ييماما انيدانشجو

 كاشان يعلوم پزشك

، فخرالسادات 2برادران درضاي، حم2 جليل كوهپايه زاده، 1*يافسانه همت

 1هيسرو حهي، مل1ينيرحسيم

 تهران يعلوم پزشكدانشگاه  -2كاشان،  يپزشك علومدانشگاه  -1

ahmoavenat@yahoo.com 

 .هاي مهم در فرآيند فعاليت هاي آموزشي اسـت  ارزشيابي از جنبهمقدمه: 

هـاي   هاي عملي روشي براي ارزيابي عينـي مهـارت   مشاهده مستقيم مهارت

عملي و دادن بازخورد در دانشجويان است. ايـن مطالعـه بـا هـدف بررسـي      

هـاي عملـي در ارزيـابي     روايي و پايايي آزمـون مشـاهده مسـتقيم مهـارت    

 هاي باليني دانشجويان مامايي انجام شد. مهارت

 عـه از نـوع پـژوهش توصـيفي تحليلـي،     اين پـژوهش يـك مطال  روش كار: 

دانشجوي مامايي سال چهارم در دانشكده پرستاري و مامايي كاشان بـه  44

روش سرشماري با نظر موافق و توضيح شرايط بطور داوطلبانـه در مطالعـه   

هـاي گـيالن و    هانتخاب شدند. طبق نظرات اعضـاي هيئـت علمـي دانشـگا    

مهـارت جهـت مـواد     4امـايي  زاهدان و كاشان از بين پروسچرهاي اصلي م

آزمون انتخاب و چك ليست ارزيابي آنان تهيه شد. دانشجو در حين انجـام  

هـا بـر طبـق     دادهپروسيجر در محيط كار واقعي توسط آزمونگر مشـاهده و  

چك ليست ساختار يافته ثبت شده و در محـيط مناسـب بـازخورد عينـي     

يانگين نمرات دروس روايي مالكي (همبستگي م، روايي محتوايي انجام شد.

رابطه هر مهارت بـا نمـره   –باليني و نظري مامايي به تفكيك با نمره داپس 

 -داپس)، روايي سازه (بررسي ساختار دروني) پايايي (تعيين همساني دروني
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 تجزيه و تحليل گرديد. SPSSپايايي بين ارزيابان) با نرم افزار آماري 

 گـزارش شـده (شـاخص روايـي     روايي محتوايي آزمون داپس باال ها: يافته

) .همبسـتگي  29/0نسـبت روايـي محتـوايي بـيش از      7/0محتوايي بيش از

 093/0 و 071/0نمرات داپس با ميانگين نمرات نظري و باليني بـه ترتيـب   

گزارش شد. بيشترين ميزان همبستگي مربوط به مهارت ارزيابي جنين بود. 

كه بيانگر  داري داشت. يهمبستگي هر مهارت با نمره كل داپس ارتباط معن

ساختار دروني مطلوب آزمون بود. در ضمن ضـريب همبسـتگي بـين نمـره     

داپس در هر مهارت با نمره كل داپس نشان دهنده تامين اعتبار سـازه نيـز   

گيري شد.  اندازه814/0كرونباخ  يباشد. پايايي آزمون توسط ضريب آلفا مي

يــايي بــين ارزيابــان كمتــرين و بيشــترين مقــدار ضــريب همبســتگي در پا

 دار بودند. بود كه در تمام موارد معني0/ 99و 97/0ترتيب  هب

ها مطالعه، با استفاده از داپس بـراي   با توجه به يافته گيري: بحث و نتيجه

سنجش عيني مهارت هاي پروسـيجرال در مامـايي داراي روايـي و پايـايي     

 باشد. مي

ـ پا ،يـي رواكلمات كليدي:  ـ ارز ،يياي  نـه يمـانور لئوپولـد، معا   ن،يجنـ  يابي

 نوزاد يابيارز نال،يواژ
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 يرهايو متغ يلياسترس تحص نيارتباط ب يبررس

با سالمت روان در  يآموزش ريو غ يآموزش كيدموگراف

 بوشهردر سال يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 92-1391 

  رحيم طهماسبي ، ينوروز تاي، آز*مكيه جمالي

 بوشهر يعلوم پزشك دانشگاه

mjamalym@yahoo.com 

استرس، توانايي دانشجويان را در غلبه يـا تعـديل دوبـاره، مشـكل     مقدمه: 

كند از سويي واكـنش در   كند و منابع جسماني و رواني آنها را تخليه مي مي

يك نفر، از زمـاني بـه زمـان ديگـر      برابر استرس، از فردي به فرد ديگر و در

مطالعـه بررسـي ارتبـاط بـين اسـترس      ايـن  متفاوت است. بنابران هدف از 

تحصيلي و متغيرهاي دموگرافيك آموزشي و غير آموزشي بـا سـالمت روان   

 در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بود.

 428اين مطالعه مقطعي با روش نمونه گيري تصادفي منظم در روش كار: 

ــه تحصــيل در   دانشــكده بهداشــت، پيراپزشــكي،  4دانشــجوي مشــغول ب

مامايي و پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجـام شـد. ابـزار     –پرستاري

هاي دموگرافيك، استرس تحصـيلي و سـالمت    ها، پرسشنامه گردآوري داده

يب ها با استفاده از آزمون تي و آناليز واريانس يكطرفه، ضـر  روان بودند. داده

ل رگرسيون خطي چندگانه مورد تجزيـه و تحليـل قـرار    همبستگي و تحلي

 استفاده شد.  SPSS18ها از نرم افزار گرفت و در تحليل داده

) و 56/120 ± 64/24( و انحراف معيار استرس تحصيليميانگين ها:  يافته

ــالمت روان ( ــيلي (  13/64 ±75/18س ــترس تحص ــود، اس و  P= 000/0) ب

460/0-  =rــا ســ ــي) ب داري داشــت و از متغيرهــاي  المت روان رابطــه معن

) و از F= 2/ 462و  P= 045/0دموگرافيــك غيرآموزشــي تحصــيالت مــادر (

و دانشـكده   )t=  -46/3و  P= 001/0متغيرهاي آموزشي عالقـه بـه رشـته (   

)014/0 =P  3/ 597و =F.با سالمت روان رابطه معني داري داشتند ( 

ادگي جهت روبرو شدن با شرايط اسـترس  داشتن آمگيري:  بحث و نتيجه

زا نقش بسزايي در بازتواني افراد و برخورداري از سالمت جسماني و روانـي  

 دارد.

 انيسالمت روان، دانشجو ،يلياسترس تحصكلمات كليدي: 
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و سالمت روان و نقش  يارتباط خودكارآمد يبررس

 ياجتماع تيحما يكنندگ ييشگويپ

 رحيم طهماسبي، ينوروز تاي، آز*مكيه جمالي

 *بوشهر يعلوم پزشك اهگدانش

mjamalym@yahoo.com 

سطوح باالي حمايت اجتماعي با تشويق افراد به انجـام رفتارهـاي   مقدمه: 

بهداشتي و اتخاذ يك سبك زندگي سالم منجر به كـاهش فشـار روانـي در    

دهد. بنابراين هـدف از   قرار مي تأثيرافراد شده و سالمت روان افراد را تحت 

اين مطالعه بررسي نقش پيشگويي كنندگي حمايـت اجتمـاعي در ارتبـاط    

بين خودكارآمدي و سالمت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشـهر  

 بود.

 428ر اين مطالعه مقطعي با روش نمونه گيري تصادفي منظم دروش كار: 

ــه تحصــيل در   دانشــكده بهداشــت، پيراپزشــكي،  4دانشــجوي مشــغول ب

ــوم پزشــكي بوشــهر در ســال  –پرســتاري ــايي و پزشــكي دانشــگاه عل  مام

هـاي دموگرافيـك،    ها، پرسشنامه انجام شد. ابزار گردآوري داده 92-1391 

هـا بـا    خودكارآمدي تحصيلي، حمايت اجتماعي و سالمت روان بودنـد. داده 

، ضريب همبستگي و تحليـل  ز آزمون تي و آناليز واريانس يكطرفهاستفاده ا

رگرسيون خطي چندگانه مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت و در تحليـل      

 استفاده شد.  SPSS18ها از نرم افزار داده

)، 62/61 ± 96/12ميانگين و انحراف معيـار حمايـت اجتمـاعي (    ها: يافته

ــيلي (  ــدي تحص ــالمت روان () 04/106 ± 68/17خودكارآم  ±75/18و س

) و حمايـت  r=  242/0و  P= 000/0) بود. خودكارآمدي تحصـيلي (  13/64

ــا ســالمت روان r= 375/0و  P= 000/0اجتمــاعي  ( ) رابطــه معنــي داري ب

) r=  164/0و  P= 001/0داشتند و بين حمايت اجتماعي و خودكارآمـدي ( 

گانـه حمايـت   . در مدل رگرسيون خطي چندمشاهده شدداري  رابطه معني

 و خودكارآمدي تحصيلي بود. اجتماعي پيشگويي كننده سالمت روان

نتيجـه گيـري: دانشـجوياني برخـوردار از حمايـت      نتيجه گيري:  بحث و

ــتگي   ــان دادن شايس ــاال، در نش ــاعي ب ــاعي   اجتم ــيلي و اجتم ــاي تحص ه

 برند. تراند و در نهايت از سالمت روان بهتري سود مي¬موفق

 ،ياجتمـاع  تيـ حما ،يليتحص يت روان، خودكارآمدسالمكلمات كليدي: 

 انيدانشجو
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 يها در قالب كارگاه روش يعمل يارائه واحد فارماكولوژ

 يقاتيتحق

 *يديرضا جمش ديحم

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

hrz.jamshidi@gmail.com 

يق و مراحل مختلف انجام آن در دانشجويان با موضوع تحق آشناييمقدمه: 

هـاي مختلــف   هـاي علمـي و عملــي دانشـجويان در رشـته     مهـارت  يارتقـا 

دندانپزشكي، داروسازي و دانشجويان كارشناسـي   دانشگاهي بويژه پزشكي،

اي برخـوردار اسـت. بـدين منظـور و بـراي آشـنايي        ارشد از اهميـت ويـژه  

روش و برنامه مدوني  دانشجويان با موضوع تحقيق و چگونگي انجام آن يك

 گردد. جهت برگزاري كارگاه روش تحقيق ارائه مي

براي انجام اين طرح براساس سرفصل دروس فارماكولوژي عملي روش كار: 

 10شـود در قالـب    مباحثي كه براي ارائه در يك نيمسال در نظر گرفته مي

 شود. برنامه هفتگي و زمانبنـدي كارگـاه بـراي    طرح تحقيقاتي گنجانده مي

گيـرد. در برنامـه    انجام آزمايشات تنظيم و در اختيار دانشـجويان قـرار مـي   

هـاي   كارگاه روش تحقيق در جدول زمانبندي هفته اول به آشنايي با روش

تحقيق در علوم زيستي و دارويي و نحوه تكميل فـرم پروپـوزال تحقيقـاتي،    

تبـر  هـاي مع  هاي جسـتجوي منـابع در پايگـاه    هفته دوم به آشنايي با روش

يابـد. در هفتـه سـوم دانشـجويان بـه       علمي و مقاله نويسي اختصـاص مـي  

تـايي تقسـيم شـده و هـر گـروه بطـور تصـادفي يكـي از          3تا  2هاي  گروه

كنـد. از   عنوان موضوع تحقيقاتي خـود انتخـاب مـي    هموضوعات آزمايش را ب

هفته سوم به بعد همه دانشجويان بر اساس برنامه زمانبنـدي در آزمايشـات   

گـردد تـا    عنوان تكليف آزمايشگاهي هر گروه موظـف مـي   بهكت كرده و شر

موضوع مورد تحقيق خود انجام داده و بررسي متون در ظرف مدت يك ماه 

فرم تكميل شده پروپوزال خود را به كارشناس آزمايشگاه تحويل دهد. پس 

هـا آزمايشـات خـود را پـس از      از انجام آزمايشات هر گروه تحقيقاتي يافتـه 

ول ئبـه كارشـناس مسـ    ،زيه و تحليل در قالب پوستر يا مقاله ارائه كـرده تج

آزمايشگاه تحويل دهد. مقاالت و پوسترها در پايان دوره توسط اعضا هيئت 

% نمـره دانشـجو منظـور    70گيـرد. كـه    علمي راهنما مورد ارزيابي قرار مي

 گردد مي

كارگـاه  دهـد كـه ايـن روش برگـزاري      نظرخواهي هـا نشـان مـي   ها:  يافته

ــيار   ــاكولوژي روش بس ــؤثرفارم ــردن   م ــد ك ــازي و عالقمن ــنا س ي در آش

منـدي   دانشجويان به امر پـژوهش بـوده و راهكـاري مناسـب جهـت بهـره      

 باشد. دانشجويان از امكانات پژوهشي مي

ي مـؤثر توانـد روش   برگزاري كارگاه فارماكولوژي ميگيري:  بحث و نتيجه

تحقيقـاتي محسـوب گـردد كـه در آن     عنوان ابـزار   هدر درك فارماكولوژي ب

 گردد. انگيزه جهت انجام تحقيق در اين زمينه در دانشجويان ايجاد مي

 كارگاه ق،يتحق ،يفارماكولوژكلمات كليدي: 
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بررسي نگرش دانشجويان بهداشت دانشگاه علوم 

پزشكي بيرجند نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي 

 1392خود در سال 

 يمود ترايم، ، مريم عليزاده، اعظم مجدي*ييايمان موسا

 علوم پزشكي بيرجنددانشگاه 

iman_2007_85132@yahoo.com 

امروزه دستيابي به توسعه پايدار بدون توجه به نقش آموزش عـالي  مقدمه: 

ها منشـاء   باشد. دانشگاه اني كيفي مورد نياز مقدور نميدر تربيت نيروي انس

هاي مختلف بوده و دانشـجويان بـه عنـوان محـور      تحوالت جامعه در عرصه

شوند و نگرش آنها به رشـته تحصـيلي و آينـده     اصلي دانشگاه محسوب مي

مي باشد. ايـن مطالعـه بـا هـدف تعيـين       مؤثرها  شان در انگيزش آن شغلي

داشت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند نسبت بـه رشـته   نگرش دانشجويان به

 شان انجام شد. تحصيلي و آينده شغلي

تحليلـــي از نـــوع مقطعـــي،  -در ايـــن مطالعـــه توصـــيفيروش كـــار: 

نفر) دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسـي ارشـد   190تمامي(

رشته بهداشت عمومي، محـيط،   4دانشكده بهداشت مشغول به تحصيل در 

اي  ه اي و آموزش بهداشت انتخاب و از طريق پرسشنامه محقق سـاخته حرف

) مورد بررسي قرار 5تا  1سوالي براساس مقياس ليكرت پنج تايي(نمره  44

هـاي آمـاري    و آزمـون  SPSS16با استفاده از نرم افزار آماري  ها دادهگرفت. 

 .تجزيه و تحليل شدند

ت به رشته تحصيلي و آينده ميانگين نمره نگرش دانشجويان نسبها:  يافته

درصـد   6/81بـود.   79/83±09/13و  94/79±27/11ترتيـب   شان به شغلي

درصد با آگـاهي كامـل    3/45دانشجويان به رشته تحصيلي خود عالقمند و 

درصد به نظر خودشان  9/67از رشته تحصيلي خود، آن را انتخاب نموده و 

ملي درباره رشته تحصيلي درصد توانايي كافي ع 3/65توانايي كافي علمي و 

ها با نگرش بدو ورود به دانشـگاه   لي آندرصد نگرش فع 3/76خود داشتند. 

 4/67درصد به آينـده شـغلي خـود كـامال آگـاهي و       6/65تغيير كرده بود. 

درصد نيز نگرش مثبتي نسبت به آينده شغلي خود داشتند. ميانگين نمـره  

ها بـر حسـب    ده شغلي آننگرش دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي و آين

نبود ولي ميانگين نمره نگرش آينده شغلي برحسـب رشـته    دار جنس معني

دار بوده بـه طـوري كـه     يهاي دانشجويي معن تحصيلي و عضويت در تشكل

هـا، بيشـترين و    باالترين ميانگين، مربوط به رشته محيط و در مورد تشـكل 

ود. از نظر دانشجويان، كمترين ميانگين مربوط به بسيج و كميته تحقيقات ب

ريـزي مـديران    همكاري آموزشي با جامعه، تالش و كوشش فردي و برنامـه 

 ها بود. براي حل مشكالت شغلي اين رشته از مهمترين خواسته

دانشجويان رشته بهداشت  ،ها حاصل با توجه به يافتهگيري:  بحث و نتيجه

از طرفـي  نسبت به رشته و آينـده شـغلي خـود نگـرش مثبتـي دارنـد امـا        

دانشجويان عضو تشكل كميتـه تحقيقـات نسـبت بـه ديگـر تشـكل هـا از        

مند بودند كه اين بـا برنامـه چشـم انـداز      هكمترين اميد به آينده شغلي بهر

ژوهشي كشـور در تنـاقض      هاي علمي پ ساله نظام در جهت پيشرفت پايه20
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 دهد. را نشان ميها  جذب آن

 آينده شغلي رشته تحصيلي، دنشجويان بهداشت، نگرش،كلمات كليدي: 
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 ينيبال يبر مهارت ها ينيبال يمدل همكار آموزش تأثير

 ييماما انيدانشجو

 ز مجاهد، شهنانينقش الي، ناز*زاده عيمعصومه شف

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

m.shafiezadeh@ymail.com 

ترين بخش در آمـوزش پرسـتاري و مامـايي و   آموزش باليني، مهممقدمه: 

باشد كه به لحـاظ اهميــت، قلــب آمـوزش حرفـه اي       ينفك آن ميالجزو 

ان امـري  يانشـجو د ينيان در آمـوزش بـال  يـ شناخته شـده اسـت. نقش مرب

ت يو احسـاس مسـئول   ي، عملـ يداشتن تجارب آموزش آنان با بوده و يهيبد

ونـد  ين در پيو همچنـ  ينيز بـودن آمـوزش بـال   يمآ تيدر موفق ينقش مهم

مدل همكار آمـوزش   تأثيرتئوري و عمل دارند. هدف از اين مطالعه بررسي 

مقايسه با روش هاي باليني دانشجويان مامايي در  باليني بر يادگيري مهارت

 .متداول بود

 1392پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي است كه در سال روش كار: 

هاي ا ين پـژوهش   در بيمارستان شهيد صدوقي يزد انجام شده است. نمونه

نفر از دانشجويان مامايي مشغول به تحـصيل در ترم پنجم بودنـد   24شامل

گيري مبتني بـر   ه صورت نمونهكه داراي معيارهاي ورود به مطالعه بوده و ب

ها بـه صـورت تخصيص تـصادفي بـه دو گــروه   هدف انتخـاب شدند. نمونه

نفـر )تقــسيم شــدند. پـس از پايـان دوره     14نفـر ) و شـاهد ( 10آزمون (

هاي باليني به وسيله چك ليسـت ارزيـابي    كاراموزي ميزان يادگيري مهارت

هـاي آمـاري توصـيفي و     از آزمـون هـا   گرديد و براي تجزيـه و تحليـل داده  

 استنباطي استفاده شد.

داري را در دو گـروه آزمـون و    هاي پـژوهش اخـتالف معنـي    يافته ها: يافته

هاي باليني رگ گيري، سنداژ، آمنيوتومي، تست فـرن،   شاهد از نظر مهارت

 .نشان داد OCTو  NSTآنجام 

مـدي در  مدل همكـار آموزشـي بـاليني روشـي كارا     گيري: بحث و نتيجه

گردد  لذا پيشنهاد مي يادگيري مهارت هاي باليني دانشجويان مامايي است.

از تجربيات و دانش عملي همكاران باليني داراي تحصيالت تكميلـي بـراي   

 استفاده گردد.دانشجويان مامايي  ها به ارائه آموزش مهارت

 ييماما ،ينيبال يمهارت ها ،ينيبال يمدل همكار آموزشكلمات كليدي: 
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و ارتباط آن با  يابيمتداول ارزش يها وهيش يبررس

 انيدر دانشجو يريادگي يكردهايرو

 2يبرهان باي، فر2، عباس عباس زاده1*يسبزوار نهيسك

  يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك -2كرمان،  يپزشك علومدانشگاه  -1

S_Sabzevari@kmu.ac.ir 

رويكـرد اساسـي بـه صـورت      دو زمينه رويكردهـاي يـادگيري،   درمقدمه: 

هـاي   رويكرد عميـق و سـطحي در آمـوزش دانشـگاهي وجـود دارد. شـيوه      

بگذارد چنانچه ارزشيابي بر  تأثيرتواند بر رويكردهاي يادگيري  ارزشيابي مي

ـ  ،مبناي درك عميق طراحي شده باشد د موجـب يـادگيري عميـق    مي توان

هاي متداول ارزشيابي و  شود. از اينرو پژوهش حاضر به منظور بررسي شيوه

ارتباط آن با رويكردهاي يادگيري در دانشجويان پرسـتاري دانشـگاه علـوم    

 انجام شد. 1390سال در پزشكي كرمان 

 اين پژوهش يك مطالعـه توصـيفي تحليلـي اسـت كـه در آن از     روش كار: 

 و هـاي ارزشـيابي   هاي فـردي، شـيوه   ويژگي هاي: شامل بخش اي پرسشنامه

 SPSS18 ها با استفاده از نرم افـزار  داده .استفاده شد  R-SPQ-2Fهپرسشنام

و تحليلي و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل  و آمار توصيفي

 قرار گرفت.

در نـوع  بيشترين آزمون مورد استفاده در نوع كتبي چند گزينه و ها:  يافته

 نمره رويكرد عميق ) بود.DOPSهاي عملي ( باليني مشاهده مستقيم مهارت

را به خود اختصاص  21/31± 52/5و رويكرد سطحي نمره  006/5±27/34

دارد  ر زير مجموعه هريك از رويكردها انگيزه و راهبرد يادگيري قـرار داد. د

و  75/17±28/3، استراتژي عميـق  51/16±73/2در انگيزه عميق نمره كه 

بود. بين  61/16±74/2و استراتژي سطحي  6/14±72/3در انگيزه سطحي 

دار آماري مشـاهده   هاي ارزشيابي با رويكردهاي يادگيري تفاوت معني شيوه

بـه تنهـايي    DOPSو  MCQهـاي   ورت كه اسـتفاده از آزمـون  شد. بدين ص

پروژه در ها و ارايه  داراي رويكرد سطحي بود، در حالي كه تركيبي از آزمون

هـاي بـاليني    به همراه پـروژه عملـي در آزمـون    DOPS هاي كتبي و آزمون

رويكرد عميق يادگيري را به دنبال داشت. همچنين در سنين بـاالتر، افـراد   

 رويكرد عميق بيشتر بود. مجرد و در مقطع ارشد،

بـدون توجـه    DOPSو  MCQهاي  استفاده از آزمونبحث و نتيجه گيري: 

يل بازانديشي و حل مسأله رويكرد سطحي را به دنبال خواهد به نكاتي از قب

هـاي ارزشـيابي بـا رويكردهـاي يـادگيري       داشت. باتوجه به ارتبـاط شـيوه  

هاي متداول در پژوهش حاضـر دانشـجويان    دانشجويان و از آن جا كه شيوه

كنـد، اسـتفاده از ارايـه پـروژه در      يادگيري سطحي هدايت مـي  را به سمت

ملــي جهــت اتخــاذ رويكــرد عميــق، يــادگيري پايــدار و دروس نظــري و ع

اي در آينـده   هـاي حرفـه   وليتئجهت پذيرش مس توانمندسازي دانشجويان

 شود. پيشنهاد مي

 يهـا  وهيدانشـجو، شـ   يابيارزشـ  ،يريادگيـ  يكردهـا يروكلمات كليـدي:  

 يابيارزش
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 انيدانشجو يريادگيو  تيرضا زانيم سهيمقا

 يو مشاركت يز روش سخنرانا يپرستار يكارشناس

 يب ي، ب2ايك يفيشر ماني، ا1، فائضه جهان پور1*يزير ينژاد ن نياعظم حس

 1ييباغمال يماه محمد
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 يبهشت ديشه يعلوم پزشك نشگاهدا -2بوشهر،  يپزشك علومدانشگاه  -1

ahosseini15@yahoo.com 

كند. بنـابراين مشـاركت    ا پيدا ميعمل تدريس با وجود فراگير معن مقدمه:

تواند از عوامل مؤثر در تحقق يادگيري باشد. بنابراين يكي  دادن دانشجو مي

هاي اصالح روش سـنتي تـدريس، اسـتفاده از يـادگيري فعـال مثـل        از راه

نشجويان در كالس است. لذا اين مطالعه به منظـور مقايسـه دو   مشاركت دا

ر ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان روش تدريس سخنراني و مشاركتي ب

 پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد.

ــار:  ــه روش ك ــه ب ــن مطالع ــروه از  ـروش توصــيفي   اي ــي در دو گ تحليل

در  3و  1رس بهداشت جامعه ) در د91و  90دانشجويان پرستاري (ورودي 

ي جلسه بـه روش مشـاركت   6انجام شد. در هر گروه  92 – 93نيمسال اول 

نفره تقسيم شدند. در شـروع جلسـه    8انجام شد. دانشجويان به گروه هاي 

كننـده بحـث انتخـاب شـد.      طور تصـادفي يـك نفـر بـه عنـوان هـدايت      ه ب

مختصر و جامعي از  كرد توضيح كننده را ايفا مي دانشجويي كه نقش هدايت

تر توسط دانشجويان با  دادند. سپس مباحث به صورت عميق مبحث ارائه مي

شـد. در پايـان مباحـث توسـط دانشـجوي       يت دانشجوي منتخب انجام هدا

بندي شده و در تمام مراحل استاد به عنـوان يـك نـاظر     كننده جمع هدايت

ــت  ــود. در نهاي ــأثيرب ــتفاده از   ت ــا اس ــدريس ب ــر دو روش ت ــنامه ه پرسش

مـورد   SPSS 18هاي مطالعـه بـا اسـتفاده از     ساخته بررسي شد. داده محقق

 تجزيه و تحليل قرار گرفت.

% بـه مانـدگاري ذهنـي    80% ميزان يادگيري بيشتر مطالـب و  78ها:  يافته

نفس و افزايش انگيزه مطالعه در روش مشاركتي  بيشتر مطالب، ارتقاي عزت

روش مشـاركتي موجـب جـذابيت بيشـتر      % معتقد بودند74اشاره نمودند. 

از دانشجويان اظهـار كردنـد   % 90ي شده است. كالس و احساس رضايتمند

كه بكارگيري روش مشاركتي موجب ارتقاي روابط اجتماعي آنها در محافل 

معتقد بودند مهـارت حـل   % 82علمي و افزايش حس همكاري خواهد شد. 

كـه دانشـجويان بيـان كردنـد     يافته است. محاسـني  مساله را در آنها بهبود 

تقويت  د حس ارزشمندي و احترام در دانشجو،شامل افزايش يادگيري، ايجا

وري، خواب نرفتن سر كالس و گوش دادن فعال، بهبود روابـط   حرفه سخن

داشـتن  نيز از نظر دانشـجويان شـامل   روش اين معايب ها و ¬با همكالسي

 بود عه از قبلنياز داشتن به مطال و استرس زياد قبل از كالس

ركتي بيـانگر  رضـايت دانشـجويان از تـدريس مشـا    گيـري:   بحث و نتيجه

هاي نوين و فعال يادگيري در آموزش مباحـث   استقبال دانشجويان از شيوه

هاي فعال بـويژه بـا توجـه بـه هزينـه كـم و        است، بنابراين استفاده از روش

 گردد. راحتي اجرا توصيه مي

 ي پرستار انيدانشجو ،يسخنران ،يمشاركت يريادگيكلمات كليدي: 
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رويكردي نوين در اولين تجربه مواجهه باليني 

 دانشجويان پرستاري

 *طاهره توفيقيان

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

tofighiyan260@gmail.com 

امروزه عده زيادي از كارشناسان بخش نظام سـالمت را پرسـتاران   مقدمه: 

دهند. آموزش باليني بخش مهـم و اساسـي آمـوزش پرسـتاري      شكيل ميت

در اين مقوله نخسـتين تجربـه بـاليني دانشـجويان اهميـت فراوانـي        است.

نگرش مثبت به حرفـه   بسزايي در افزايش رضايت از تحصيل، تأثيرداشته و 

اولـين تجربـه    مطالعـه حاضـر، رويكـردي نـوين در     و تحصيل دارد. لـذا در 

ديـدگاه و   آن بـر  تـأثير يني دانشجويان پرستاري با هدف تعيين مواجهه بال

 اي انجام گرديد. رضايت و خودشناسي حرفه

دوره) كـه سـابقه و    5( دانشـجوي پرسـتاري   97در اين مطالعه روش كار: 

اي از حضور در محيط باليني را نداشتند به روش سرشماري انتخـاب   تجربه

اولين روز شروع كارآموزي، در كليـه  هر گروه در  گروه تقسيم شدند. 3و به 

هـاي   آنهـا را در تـرم   هايي كه دانشجو مطابق با واحدهاي درسي خود بخش

حضــور يافتنـد. در هـر بخــش ضـمن آشـنا نمــودن      بعـد خواهـد گذرانـد،   

شد كـه   محيط و پرسنل بخش، به آنها اجازه داده مي دانشجويان با بيماران،

اي در اختيار دانشـجويان   انتها پرسشنامه در با بيماران ارتباط برقرار نمايند.

بر  روشاين  تأثيرقرار گرفت تا نظرات خود را در قالب سؤاالتي باز در مورد 

 ديدگاه آنان ذكر نمايند.

 دانشجويان اين دوره را بسـيار مفيـد دانسـته،    %97 اساس اين برها:  يافته

حرفـه  % بيان كردند انجام اين برنامـه سـبب ايجـاد نگـرش مثبـت بـه       95

با اين مورد كه اين برنامه باعث شـد در آينـده    %5/83 پرستاري شده است.

معتقـد بودنـد    %4/92 از تحصيل در رشته پرستاري لذت ببرم موافق بودند.

با كافي بـودن طـول    %71 براي موفقيت بيشتر نياز به تالش بيشتري دارند.

معتقـد   %62 هـا مخـالف بودنـد.    مدت دوره تحصيل با توجه به تنوع بخـش 

بـين   بودند كه اضطراب آنها جهت حضور در محيط بالين كمتر شده اسـت. 

درك آنان از وضعيت موجود با وضعيت مورد انتظار اختالف فـاحش وجـود   

 داشت.

تواند  با توجه به نتايج اين مطالعه، انجام اين دوره ميگيري:  بحث و نتيجه

 .حصيل گرددنگرش مثبت به حرفه و ت سبب افزايش رضايت از تحصيل،

 دانشجويان پرستاري، تجربه بالينيكلمات كليدي: 
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نسبت به  ييو ماما يپرستار انيدانشجو دگاهيد يبررس

در درس زبان  يمشاركت سيتدر وهيش تيمطلوب

 يسيانگل

 درزادهي، اعظم ح*يفروز ادهززيمنصوره عز

 كرمان يراز ييماما يدانشكده پرستار -2، كرمان يپزشك علومدانشگاه  -1

forozy@gmail.com 

هاي ارائـه شـده بـه روش سـخنراني بـه سـرعت فرامـوش         آموزشمقدمه: 

هـاي   شود، از اين رو با افزايش تعداد پذيرش دانشجويان استفاده از روش مي

تنهـا انتقـال    تدريس .رسد به نظر مينوين آموزشي جهت يادگيري ضروري 
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دانش نيست، بلكه يك تعامل يا ارتباط بين مدرس و فراگير است، بنـابراين  

توانـد بـر مطلوبيـت     مشاركت دانشجويان در فرايند يادهي و يـادگيري مـي  

شيوه تدريس بيفزايد. اين مطالعه بـه منظـور بررسـي نظـرات دانشـجويان      

رس زبـان  ددر پرستاري و مامايي نسبت به مطلوبيـت تـدريس مشـاركتي    

 انگليسي انجام شد.

نفر از دانشجويان  47تحليلي با مشاركت  ـ  اين مطالعه توصيفي روش كار:

پرستاري مامايي دانشگاه علـوم پزشـكي كرمـان انجـام گرفـت. در ابتـداي       

تدريس توضيحات كافي در مورد نحـوه مشـاركت دانشـجويان در تـدريس     

مرحله انجام شـد   10 داده شد و فرايند تدريس مشاركتي در هر جلسه طي

و در آخرين جلسه اطالعات با استفاده از پرسشـنامه متشـكل از دو بخـش    

آوري و با اسـتفاده از   متغيرهاي دموگرافيك و شيوه تدريس مشاركتي جمع

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS 17افزار  نرم

يـل بـه   هاي اين مطالعه نشان داد كـه اكثـر دانشـجويان تما    يافتهها:  يافته

انـد و تـدريس بـه صـورت مشـاركتي از       تدريس توسـط مـدرس را داشـته   

مطلوبيت كمتري برخوردار بود به طوري كه بيشترين مطلوبيت بـه ترتيـب   

و  "تـدريس درس توسـط اسـتاد   "، "خواندن متن توسط مدرس"مربوط به 

و كمترين ميانگين يا كمتـرين مطلوبيـت   "تجزيه لغات متن توسط مدرس"

ترجمه متن توسط دو يا چند دانشجو با استفاده "سؤال شامل مربوط به دو 

ترجمه متن توسط دو يا چند دانشجو "و "از ديكشنري در مدت زمان معين

 بود. "بدون استفاده از ديكشنري در مدت زمان معين

ايجاد انعطاف الزم در حين تدريس و تعامل و تماس گيري:  بحث و نتيجه

رسد، بـا اسـتفاده از    غيرفعال به حداقل ميهاي  شاگردان با هم كه در روش

روش تدريس مشاركتي قابل وصول است، بنابراين بكارگيري ايـن روش بـه   

هـاي ميـان فراگيـران،     منظور افزايش تعامل و تبادل اطالعـات و دانسـتني  

هـاي فعـال تـدريس را فراگرفتـه و ايـن       ضروري است. مدرسان بايـد روش 

همچنين بايـد در جهـت تغييـر     ،گذارندها را در كالس درس به اجرا ب روش

 گروهي گام برداشت. نگرش دانشجويان نسبت به كار

 يسيزبان انگل ،يمشاركت سيتدركلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم  يعلم ئتياعضاء ه يآموزش يسنج ازين

 1392در سال  زيتبر يپزشك

، يني، ابوالقاسم امسالك رنجبرزاده باي، فري، رضا غفار*منوچهر خوش باطن

 عنبر گل ساي، پريسوسن حسنزاده سلماس

  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

m.khoshbaten@yahoo.com 

 هاي اساسي و لفهؤآموزش، نياز سنجي به عنوان يكي از م در قلمرو مقدمه:

كجـا كـه مسـئله     شـود و هـر   ريزي در نظر گرفته مـي  ضروري فرايند برنامه

اي از تدابير آموزش مطرح باشد، از نياز سـنجي بـه    تدوين و اتخاذ مجموعه

اي از  شود و مبناي منطقي هر برنامه وجود نياز يا مجموعه طور مكرر ياد مي

هاست. هدف مطالعه حاضر تعيين نيازهاي آموزشي و پژوهشـي اعضـاء   نياز

هـايي كـه بايـد     هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريـز بـوده تـا اولويـت    

هـاي آموزشـي    آموزش داده شوند تعيين و به مسئولين براي طراحي برنامه

 .ارائه گردد

ال باشد كه در س ـ مقطعي مياين پژوهش يك مطالعه توصيفي  روش كار: 

نفر از اعضـاء هيئـت    250در دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام شد.  1392

دانشكده انتخاب و وارد مطالعه شدند.  10علمي به صورت تصادفي نسبي از 

اخته بود كه روايـي آن توسـط   آوري اطالعات پرسشنامه محقق س ابزار جمع

ر يد رسـيد بـه صـورت حضـوري توزيـع و د     أينظران به ت چند تن از صاحب

هـا   مورد از آنها تكميل گرديد. براي تجزيه و تحليـل داده  230نهايت تعداد 

هاي توصيفي مورد تجزيه و تحليل قـرار   و آماره SPSS 21افزار آماري  از نرم

 گرفت.

ت علمـي دانشـگاه علـوم    أدست آمده اعضاء هيه بر اساس نتايج بها:  يافته

ن نياز آموزشـي خـود اعـالم    عنوان اوليه پزشكي تبريز، ارزيابي دانشجو را ب

نمودند. آنان همچنين مباني ياددهي و يادگيري، نگارش علمي مقاالت، نياز 

هـا و فنـون    سنجي آموزشـي، پـژوهش در آمـوزش و نظـام سـالمت، روش     

ريــزي آموزشــي، ارزشــيابي برنامــه، راهنمــايي و مشــاوره  تــدريس، برنامــه

ـ   اي، كاربرد رايانـه در آمـوزش    آموزشي، اخالق حرفه عنـوان  ه بـه ترتيـب ب

 نيازهاي آموزشي خود بيان نمودند.

ت علمـي  أاين مطالعه به معرفي نيازهـاي اعضـاء هيـ   گيري:  بحث و نتيجه

بندي اين نيازها به تفكيك هر  موضوع و اولويت 50دانشگاه در سه حيطه و 

ت علمـي  أريزي آموزشـي اعضـاء هيـ    حيطه پرداخته است. مسئولين برنامه

ريزي آموزشي مناسب براساس اين نيازها گامي مهم در  امهتوانند يك برن مي

ارتقاء سطح علمي اساتيد برداشته و نقش مؤثري در ارتقاء كيفيت آمـوزش  

 ايفا كنند.

علوم  يها دانشگاه ،يازسنجين ،يعلم ئتيآموزش، اعضاء هكلمات كليدي: 

 يبند تياولو ،يپزشك
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دانشگاه  انيدانشجو يزندگ يها مهارت زانيم يبررس

 نيبدو ورود به عرصه بال در النيگ يعلوم پزشك

 ، سيده انسيه ميرحجتي*ساقي موسوي

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن

saghi_m80@yahoo.com 

مشكالت احتمالي  مسايل و ها و سازگاري با چالش تطابق و تواناييمقدمه: 

اين ميان دانشجويان كه در  روريات زندگي هر فردي است. درپيش رو از ض

 جمله كسـاني هسـتند كـه در    شوند؛ از زمره قشر جوان جامعه محسوب مي

موجـود   فرهنگي و.. شرايط اقتصادي، اجتماعي، تأثيراين مقطع سني تحت 

برخـورد بـا    بسـياري از مـوارد در   در و گيرنـد  محيط اطرافشان قرار مي در

هاي ناشـي   آسيب در معرض مشكالت و طبعاً چالش شده ومشكالت دچار 

هـا   شـوند. بررسـي   سازگاري با شرايط مطروحـه مـي   از عدم قدرت تطابق و

اين وادي آموزش و ارتقاء مهارت هاي زندگي منجر بـه   اند كه در نشان داده
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بالطبع توانـايي حـل    پذير شده و اين گروه آسيب افزايش اعتماد به نفس در

الشعاع  روابط بين فردي وكارايي آنان را تحت گيري و تصميم مسايل؛ قدرت

 هـاي زنـدگي در   كنند بر آموزش مهارت دهد. محققين پيشنهاد مي قرار مي

 هـدف ارتقـاء دانـش و    صورت ساماندهي شده بـا ه قالب يك واحد درسي ب

اي جهـت تعيـين    چنين ديدگاهي مطالعه كيد گردد. باأنگرش دانشجويان ت

بـدو   اي زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گـيالن در ه ميزان مهارت

 ورود به عرصه بالين صورت گرفت.

پژوهش حاضركه يك مطالعه مقطعي از نـوع توصـيفي تحليلـي    روش كار: 

چهـار   سؤال به تفكيك در 60اي محقق ساخته مشتمل بر  است. پرسشنامه

پـژوهش و   مبتني بر اهداف "ارتباطي اجتماعي و عاطفي، شناختي،"حيطه 

ــه روش  مشخصــات فــردي دانشــجويان پــس از تعيــين روايــي و  پايــايي ب

كه درآستانه ورود  89اختيار كليه دانشجويان پزشكي ورودي  سرشماري در

هـاي آمـاري توصـيفي     هـا بـه روش   به عرصه بالين بودند قـرار گرفـت. داده  

داري  (ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (تـي تسـت) در سـطح معنـي    

)05/0= Pافزار  استفاده از نرم ) باSPSS .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

 ها بـه ترتيـب در   ها به تفكيك حيطه ميانگين مهارت زندگي نمونهها:  يافته

هـاي عـاطفي    حيطه مهـارت  )، در28/3±70/0هاي شناختي ( حيطه مهارت

) و در حيطـه  21/3±75/0هـاي عـاطفي (   )، در حيطه مهارت72/0±26/3(

هـاي   ) بود. همچنين بين جنس و مهارت15/3±72/0هاي ارتباطي ( ارتمه

 داري مشاهده نشد. ها ارتباط معني زندگي نمونه

هاي زندگي دانشجويان دانشـگاه علـوم    ميزان مهارتگيري:  بحث و نتيجه

ــه    ــا توجــه ب ــذا ب ــوبي قــرار دارد. ل پزشــكي گــيالن در ســطح نســبتاً مطل

ي بودن دوره آموزش دانشـجويان ايـن   هاي رشته پزشكي و طوالن پيچيدگي

هـاي ديگـر، الزم اسـت توسـعه      رشته نسـبت بـه سـاير دانشـجويان رشـته     

 . كيد قرار گيردأهاي زندگي آنان در ابعاد مختلف مورد ت مهارت

   ني، عرصه بالانيدانشجو ،يزندگ يها مهارتكلمات كليدي: 
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در مورد  رجنديدندانپزشكان ب يآگاه يبررس

در  يدر مطب دندانپزشك عيشا يپزشك يها تيفور

 1391سال

 يسياهللا رئ هي، وج*ينرجس اكبر

 رجنديب يعلوم پزشك دانشگاه

narges_akbare4021@yahoo.com 

افتـد،   هاي پزشكي كه در مطب دندانپزشكي اتفاق مـي  اكثر فوريتمقدمه: 

ا به مخاطره اندازند. بررسي وضعيت جسـماني بيمـار   توانند حيات فرد ر مي

تواند  هاي كنترل درد و اضطراب مي قبل از درمان و استفاده صحيح از روش

از بسياري از اين حوادث جلوگيري كند. بنـابراين آمـاده بـودن بـراي ايـن      

هاي پزشكي از اهميت بااليي برخوردار است و تمـامي اعضـاء مطـب     فوريت

هـا،   نسبت به تشخيص و نحـوه برخـورد بـا ايـن وضـعيت      دندانپزشكي بايد

ــاهي     ــابي آگ ــه ارزي ــن مطالع ــدف از اي ــند. ه ــته باش ــل داش ــادگي كام آم

هـاي پزشـكي در مطـب     دندانپزشكان بيرجند در تشخيص و درمان فوريت

 دندانپزشكي بود.

تحليلي، آگاهي دندانپزشكان عمـومي   ـ  در اين مطالعه توصيفيروش كار: 

هاي شايع پزشكي در مطب  بيرجند در ارتباط با فوريت متخصص در شهر و

مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت. بـه ايـن منظـور         1391دندانپزشكي در سـال  

ها با استفاده از  داده ييد گرديدأو روايي و پايايي آن ت اي تهيه شد پرسشنامه

نـاليز واريـانس يـك عـاملي     آزمـون همبسـتگي پيرسـون،    آ SPSSافزار  نرم

 .د بررسي قرار گرفتويتني مور من

نـث  ؤميانگين سن و سابقه كار در دندانپزشكان مذكر نسبت بـه م ها:  يافته

داري بيشـتر بـود ولـي ميـانگين تعـداد بيمـار در روز، تعـداد         به طور معني

نـث تفـاوت   ؤساعات كاري در روز و نمره آگاهي در دندانپزشكان مـذكر و م 

% 2/41ان مـذكر و  % دندانپزشـك 5/38داري نداشـت (سـطح آگـاهي     معني

% دندانپزشـكان  8/30دنداپزشكان مؤنث خوب ارزيابي شد و سطح آگـاهي  

 % دندانپزشكان مؤنث ضعيف بود.8/11مذكر و 

با توجـه بـه نتـايج حاصـل از ايـن مطالعـه بـه نظـر         گيري:  بحث و نتيجه

هاي  رسد ميزان آگاهي دندانپزشكان در زمينه تشخيص و درمان فوريت مي

شود جهـت آمـوزش بهتـر و     باشد. پيشنهاد مي لوبي نميپزشكي در حد مط

اي بـه   هاي عمومي و تخصصي توجه ويـژه  مؤثرتر دندانپزشكان در طي دوره

ــا برگــزاري دوره  ــازآموزي جهــت  ايــن مبحــث شــده و همچنــين ب هــاي ب

هاي پزشـكي در مطـب دندانپزشـكي     دندانپزشكان نحوه برخورد با اورژانس

 ا براي رويارويي با اين حوادث افزايش يابد.آموزش داده شود تا آگاهي آنه

 يگاهآ دندانپزشكان، اورژانس،كلمات كليدي: 
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 يا حرفه نيدر برنامه آموزش ب "نيمراقبت از مراقب"

مبتال به سرطان:  مارانياز ب ينيهاي تسك مراقبت

 مهم و فراموش شده يعنصر

 خواه يزدي، اكرم ايعلو ي، موس*پور رجيا رضايعل

 اصفهان يدانشگاه علوم پزشك

irajpour@nm.mui.ac.ir 

هـاي آمـوزش بـين     امروزه يكي از مصـاديق اصـلي و مهـم برنامـه     مقدمه:

هاي تسكيني از مبتاليـان بـه سـرطان اسـت. ايـن       اي، توسعه مراقبت حرفه

ن نيازهاي مراقبتي متعدد نيازمنـد دريافـت خـدمات    بيماران به دليل داشت

هـاي   گيـري از دانـش و مهـارت    توانـد از طريـق بهـره    تيمي هستند؛ كه مي

در جهت  مين گردد. از اينأهاي مختلف عضو تيم سالمت ت ها و رشته حرفه

اي  اي با هدف طراحي و تدوين برنامه آموزش بـين حرفـه   پروژه 1391سال 

بيماران مبتال به سرطان در دانشگاه علـوم پزشـكي    هاي تسكيني از مراقبت

هـاي   اصفهان آغاز به كار نمود. عليرغم اهميت جامعيـت خـدمات مراقبـت   

دهنـد   اي، متون موجود نشان مـي  هاي آموزش بين حرفه تسكيني در برنامه

هاي آموزش بـين   به عنوان عنصري مهم در برنامه "مراقبت از مراقبين"كه 

است؛ لذا اين موضوع در پـروژه حاضـر لحـاظ شـده و     اي لحاظ نشده  حرفه
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

از برنامـه آموزشـي    "مراقبت از مراقبين"هدف از اين نوشتار، معرفي محور 

 مذكور است.

صورت يك مطالعه تركيبي (كيفي و كمي) طراحي ه اين پروژه بروش كار: 

گرديد. جامعه مورد مطالعه، بيماران مبتال به سرطان بسـتري يـا تـرخيص    

هاي منتخب زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان   بيمارستانشده از 

هاي  نظران رشته اي (متشكل از صاحب بود. پس از تشكيل كميته بين حرفه

پزشكي، پرستاري، روانشناسـي، تغذيـه، مـددكار اجتمـاعي و توانبخشـي)،      

گـان   تحليل موقعيت موقعيت و نياز سنجي از طريق مصاحبه با ارائه دهنده

كننده خدمات (تيم سالمت و بيماران) و نيز مروري بر متـون بـه    فتو دريا

روش تحليل محتواي كيفي انجام شد و اطالعـات حاصـله، ضـمن تشـكيل     

 هاي تخصصي نقد و ويرايش گرديد. پانل

هـاي   حاصل كار، شناسايي هشت بعد اساسـي از نيازهـا و چـالش   ها:  يافته

معرفـي   "راقبت از مـراقبين م"مراقبت تسكيني بود. در گزارش حاضر، بعد 

هايي از اين بعد كـه حـائز اهميـت شـناخته شـدند       مضمون شده است. زير

عبارتند از: مواجهه بـا تشـخيص، حمايـت از خـانواده در مسـير بيمـاري و       

 مواجهه خانواده با مرگ بيمار.

در حـوزه مراقبـت از مـراقبين، بيمـاران مبـتال بـه       گيري:  بحث و نتيجه

نمايند كه ضروري است در برنامـه   عددي را تجربه ميهاي مت سرطان چالش

هاي تسكيني بـا   در ارائه مراقبت اي گنجانده شده و نهايتاً آموزش بين حرفه

 اي پاسخ داده شود. گيري از رويكرد بين حرفه بهره

سـرطان،   ،ينيهـاي تسـك   مراقبـت  ،يا حرفـه  نيآموزش بكلمات كليدي: 

 نيمراقبت از مراقب
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علوم  رشته انيدانشجو يو غربالگر يابي نهيزم

 كياز اختالالت فوب يكياز نظر ابتال به  يشگاهيآزما

 رانهيشگيدرمان پ يو ارجاع آنها برا ينيمرتبط با كار بال

 قبل از ورود به عرصه

 * كوزه كنان يراميبا ريام

 البرز يو خدمات بهداشت يعلوم پزشكدانشگاه 

a_bairami@yahoo.com 

هـاي اصـلي دفـاتر مشـاوره و راهنمـايي در هـر        يكي از ماموريـت مقدمه: 

هاي پيشگيرانه ثانويه اسـت كـه    دانشگاهي اجرا و به انجام رساندن سياست

در آن شناسايي و درمان افراد مبتال به اختالالت حاد و مـزمن روانپزشـكي   

هـاي   ليل ماهيـت آمـوزش  هاي علوم پزشكي به د ضروري است. در دانشگاه

بـا  » حادثـه ديـدگان  «و » بيمـاران «باليني و ضرورت ارتباط دانشجويان بـا  

ـ   هاي باز و خونريزي، نياز بـه آگـاهي از تعـداد، نسـبت جنسـيتي      جراحت

كننده دانشـجويان در هنگـام    جمعيتي و شناسايي و درمان اختالالت ناتوان

 بيماران صد چندان است.مواجهه و خدمت رساني به موقع و مؤثر به اين 

ادرار "،  "جراحـت -تزريق-خون"اختالل هراس (فوبياي) اختصاصي از نوع 

از انواع اختالالت روانپزشـكي اسـت    "سرايت بيماري"و  "نجاست-مدفوع–

ايد با موارد گفته شده هايي كه در آن ب كه فرد مبتال را از مواجهه با موقعيت

ـ    رودررو شود ناتوان مي يـابي و   ن تحقيـق اقـدام بـه زمينـه    سـازد لـذا در اي

غربالگري دانشجويان جهت شناسايي افراد مبتال در بدو ورود به دانشـگاه از  

طريق استفاده از ابزارهاي روانسنجي استاندارد غربالگري و ارجاع آنها بـراي  

 هاي عملي و باليني، گرديد. انجام مداخالت ضروري پيش از شروع آموزش

يابي است روش اين تحقيـق   ن تحقيق از نوع زمينهاز آنجا كه ايروش كار: 

هاي حاصل از اين پژوهش به صورت نمودار، درصد و  باشد، داده توصيفي مي

تعداد مبتاليان و همچنين نسبت جمعيتي آنها را نمايش داده و با درصـد و  

كليـه   ها و آمار جهاني مبتاليان مقايسه كرده است. لـذا  هاي پژوهش نسبت

ته علـوم آزمايشـگاهي   رشـ  92 – 93دالورود سال تحصيلي دانشجويان جدي

 _ FSSنسـخه سـوم   (يابي تـرس   نفر) با استفاده از آزمون زمينه 16(تعداد 

III( هـاي آنهـا،   وجود، نوع و شدت ترس همورد ارزيابي قرار گرفتند تا دربار 

 به دست آيد. ها توصيفي براي مقايسه با ديگر پژوهش هاي كمي و داده

نفـر   2نفر دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي تعـداد   16از تعداد  ها: يافته

جراحت بودند كه براي درمان به  -تزريق -دختر مبتال به اختالل فوبي خون

مركز مربوطه ارجاع شدند و هم اكنـون در حـال درمـان و همزمـان ادامـه      

تركيـب   هاي توصيفي ديگـري از قبيـل:   باشند و همچنين داده تحصيل مي

 نفر مؤنث به دست آمد. 11نفر مذكر به  5 جنسيتي

هاي موجود درباره تعداد مبتاليان بـه   با توجه به دادهگيري:  بحث و نتيجه

احتمــال ابــتالء در دانشــجويان هــر دوره جديــد بــراي  س،ااخــتالالت هــر

دانشجويان دختر و پسر وجود دارد و با توجه به اثرات اين نوع اختالالت در 

ين به مخاطره افتادن آينده شغلي اين دانشـجويان  كيفيت تحصيل و همچن

كننـده بـه ايـن متخصصـين پيشـنهاد       ديد سـالمت جمعيـت مراجعـه   هو ت

 انجام گيرد.مطالعات تكميلي در اين خصوص گردد  مي

 دانشجو ،يغربالگر ،يابي نهيزم ،يفوبكلمات كليدي: 
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ديدگاه دانشجويان پزشكي در مورد بيشترين 

اي مورد استفاده جهت درك متون انگليسي ه استراتژي

 1392در دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

 ، صديقه فالح*سيده انسيه ميرحجتي

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن، دانشگاه علوم پزشكي گيالن

s_e_mirhojjati@yahoo.com 

يك فرايند در ارتباط متقابل خواننده مـتن،  درك مطلب به عنوان مقدمه: 

دسـت آمـده از   ه دريافت معنا از متون و بكارگيري دانش قبلي و اطالعات ب

هـا و   باشد. درك مطلب به واسـطه بكـارگيري يكسـري از مهـارت     متون مي

گردد. بر اساس تحقيقات بـه عمـل آمـده     هاي خواندن حاصل مي استراتژي

اط قوي و مؤثر با درك متون انگليسـي دارد.  هاي خواندن يك ارتب استراتژي

شوند  دانشجويان پزشكي كه براي اولين بار با يك متن انگليسي مواجهه مي

گيرند. با توجه  هاي مختلفي جهت درك متون انگليسي به كار مي استراتژي

به اهميت درك متون انگليسي در رشته پزشكي هدف اين مطالعـه درصـد   
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

هاي بكار گرفته شـده توسـط دانشـجويان     راتژيتعيين بيشترين ميزان است

 اين رشته در دانشگاه علوم پزشكي گيالن بوده است.

گيــري  در ايــن مطالعــه توصــيفي مقطعــي، بــه طريــق نمونــهروش كــار: 

نفر از دانشجويان رشته پزشكي كه واحدهاي زبان عمـومي   115سرشماري 

ها  بزار گردآوري دادهو تخصصي را گذرانده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. ا

بخـش اول شـامل    ؛يك پرسشنامه استاندارد شـامل دو بخـش بـوده اسـت    

هـايي كـه    مشخصات دموگرافيك دانشجويان و بخش دوم شامل اسـتراتژي 

 focusing( جهت درك متون انگليسي توسط دانشجويان در چهـار حيطـه  

،questioning ،monitoring ،summarizing( ه اسـت.  شود بود بكار گرفته مي

هـاي آمـاري توصـيفي (توزيـع فراوانـي،       آوري شده بـه روش  اطالعات جمع

مـورد   SPSSافـزار   اسـتفاده از نـرم   درصد) و استنباطي (مجذور خي دو) بـا 

 تجزيه و تحليل قرار گرفت.

هاي مـورد اسـتفاده در حيطـه     بر اساس نتايج حاصله از استراتژيها:  يافته

focusing  6/62% كشيدن زير مطالـب مهـم، در حيطـه     دانشجويان به خط

questioning  9/73     درصد مراجعه بـه ديكشـنري، در حيطـهmonitoring 

درصد به تامل و توجه بيشتر در خواندن قطعات مشـكل و همچنـين    5/63

درصد به مرور سـريع مـتن اشـاره داشـتند.      summarizing 3/58حيطه  در

هـا رابطـه    اسـتراتژي  همچنين بين دانشجويان دختر و پسـر در بكـارگيري  

 داري وجود نداشت. معني

هـاي درك مطلـب توسـط     گيري اسـتراتژي بكـار گيـري:   بحث و نتيجـه 

باشد. در  دانشجويان پزشكي جهت درك بهتر متون انگليسي بسيار مؤثر مي

ها و آمـوزش آن بـه دانشـجويان از     اين راستا نياز به يادگيري اين استراتژي

الزامي است كه بايد بيشـتر مـورد توجـه    سوي اساتيد متون تخصصي امري 

 قرار گيرد.

 دانشجوي پزشكي، درك مطلب، متون پزشكي آموزش،كلمات كليدي: 
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 يارتقا بر ينيكارگاه آموزش استدالل بال تأثير يبررس

 ينيو توان حل مسئله بال ينيموزش بالآ تيفيك

 يكارورزان پزشك

 2يرضا منجم ي، عل1پور نيد مت، محم1*يقيصد رجيا

 يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان -2همدان،  يپزشك علوم -1

sedighi@umsha.ac.ir 

حالي  تشخيصي يكي از علل مهم آسيب بيماران است در خطاهايمقدمه: 

باز هم خطاهاي تشخيصـي و  كه پزشكان به منابع الزم دسترسي دارند ولي 

علل ديگري غير از دانـش   دهد افتد! موضوع فوق نشان مي درماني اتفاق مي

پزشكان در ايجاد اين اشتباهات مؤثر است و يكي از ايـن عوامـل نقـص در    

هاي  هاي آموزشي دانشكده باشد. در برنامه استدالل و مهارت حل مسئله مي

ارت حل مساله وجود دارد و اكثراً هاي اندكي براي پرورش مه پزشكي برنامه

توجه به محفوظات فردي اسـت. بـا توجـه بـه مسـائل ذكـر شـده اجـراي         

 هاي آموزشي كه بتواند استدالل باليني و مهارت حل مسئله را ببهبود  روش

 رسد. بخشد ضروري به نظر مي

ترين مهارت طبابـت اسـت    ) كليديClinical Reasoning( "استدالل باليني

هاي هدفمند در تشـخيص و درمـان بيمـاران     ا به برداشتن قدمكه پزشك ر

سازد و نوعي تفكر فراشـناختي اسـت. بهتـرين روش آموزشـي      رهنمون مي

هـاي كوچـك بـا     استدالل باليني، آموزش مبتني بـر مـورد در قالـب گـروه    

آموزش اسـتدالل   تأثيرهدف اين مطالعه بررسي  محوريت حلّ مسأله است.

 باشد. وزشي و مهارت حل مساله كاروزان ميباليني بر كيفيت آم

تا مهر  1391اي كل كارورزاني كه از مهر  مداخله در اين مطالعهروش كار: 

گذراندنـد (چهـار    بخش كودكان دانشگاه علوم پزشكي همدان را مي 1392

دوره سه ماهه)، به صورت يك در ميان به دو گروه كنترل و مداخله تقسيم 

ي بـراي  كودكان خود را به روش رايج گذراندند ولشدند. گروه كنترل بخش 

كارورزان گروه مداخله، عالوه بر آمـوزش رايـج، كارگـاه آمـوزش اسـتدالل      

 Clinicalباليني برگزار شد. بـراي هـر دو گـروه آزمـون اسـتدالل بـاليني (      

Reasoning Problem (CRP آزمون برگزار شد . آزمون و پس به صورت پيش 

نفـر در   30كارورز در مطالعه شـركت كردنـد كـه     62در مجموع ها:  يافته

 CRPنمـرات   نفر در گـروه مـورد قـرار گرفتنـد. مقايسـه      32گروه شاهد و 

داري  هاي دو گروه مورد و شاهد نشـان داد كـه اخـتالف معنـي     آزمون پيش

دهد دو گـروه پـيش    ) كه نشان ميP<05/0ميان اين دو گروه وجود ندارد (

اند. مقايسه ميانگين  ي استدالل باليني تفاوتي نداشتهاز مداخله از نظر تواناي

آزمـون گـروه كنتـرل نشـان داد كـه اخـتالف        آزمـون و پـس   نمرات پـيش 

ميـانگين   ). ولي مقايسـه P<05/0داري ميان اين نمرات وجود ندارد ( معني

پـس آزمـون    93/4آزمون گروه مورد(پيش ازمون  آزمون و پس نمرات پيش

 .داربود ف معنيدهنده اختال ) نشان80/5

عدم تفاوت د رگـروه شـاهد و تفـاوت معنـادار بـين      گيري:  بحث و نتيجه

آزمون گروه مورد با در نظـر گـرفتن همسـاني دو گـروه،      آزمون و پس پيش

هاي اسـتدالل   مثبت مداخله اين مطالعه در ارتقاي مهارت تأثيردهنده  نشان

 حل مسأله كارورزان است. باليني و

  يپزشك كاروز، كارگاه، ،ينيالل بالاستدكلمات كليدي: 

 

1325 - 3A 

دردرس  انينمرات دانشجو راتييروند تغ يبررس

 تنه يآناتوم

 حسن زاده دي، مجي، منصوره مومن هروانيفخار لي، اسماع*يريآزاده ظه

 كاشان يعلوم پزشكگاه دانش

azadeh.zahiri@yahoo.com 

ها و  ارزيابي جامع نظام آموزشي، متضمن به قضاوت كشيدن برنامهمقدمه: 

هاي  هاي اداري به همراه دانشكده و گروه عملكردهاي مجموعه سيستم

اين مطالعه به منظور مقايسه نمرات دانشجويان در  آموزشي آن است.

 هاي آموزشي طراحي گرديد. عملكرد گروهبررسي  هاي مختلف و دوره

مطالعه توصيفي به بررسي روند نمرات كسب شده  نيادر روش كار: 

دانشكده پزشكي  توسط دانشجويان رشته پزشكي در درس آناتومي تنه در
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ليست نمرات ه است به طوري كه دانشگاه علوم پزشكي كاشان پرداخت

دانشكده  از آموزش 91تا  80دوره ورودي از سال  19دانشجويان طي 

گرديد و با بررسي ميانگين  SPSS 16گرفته و اطالعات وارد نرم افزار 

تعداد دانشجوي افتاده روند تغييرات را طي  حداكثر وحداقل نمره و معدل،

 يازده سال در اين درس بررسي كرديم.

كـه   91تـا   80ميانگين تعداد دانشجوي هر دوره ورودي از سـال  ها:  يافته

 بـود.  53حـداكثر   و 26با حداقل  5/38تومي تنه را گذرانده بودند درس آنا

ــا حــداكثر  5/13ورودي  19ميــانگين نمــرات كــل دانشــجويان  در  6/15ب

بـاالترين نمـره    بـود.  88 در ورودي مهـر  2/12و حـداقل   84 ورودي بهمن

 و 91مربـوط بـه دانشـجو ورودي بهمـن      20دوره  19كسب شده در كـل  

مربوط  5/8صفر كه به علت غيبت در امتحان بود نمره  كمترين نمره بعد از

هـا   ميـانگين مـاكزيمم نمـرات كـل دوره     بود. 86 به دانشجوي ورودي مهر

ميـانگين مينـيمم نمـرات كـل      بود. 20حداكثر  و 25/16با حداقل  22/18

ميـانگين تعـداد دانشـجويان     .بـود  75/10حـداكثر   و 0با حداقل  8ها  دوره

 84 بهمن 83 و 80هاي سال  ورودي در 0با حداقل  4ها  افتاده در كل دوره

 بود. 91 ورودي مهر در 9حداكثر  و 89مهر  88 بهمن و 86 بهمن و

با توجه به پايين بودن ميانگين نمـرات كسـب شـده    گيري:  بحث و نتيجه

هاي به عمـل   تحليل سؤاالت آزمون بايد با سنجش و ،)5/13ها ( دركل دوره

آنهـا را محاسـبه و نمـرات دانشـجويان را بـا       مـايز ت آمده ضريب دشواري و

بـه بررسـي علـت پـايين بـودن ايـن        نمرات ساير دروس مشـابه مقايسـه و  

 ميانگين پرداخت.

 رييتغ روند نمرات، ،يآناتومكلمات كليدي: 

 

1350 - 3A 

 انيدانشجو دگاهياز د ينيمشكالت آموزش بال يبررس

 1392ال كرمانشاه در س يدانشگاه علوم پزشك يپرستار

 2يكشاورز دي، ام1ي، فرشته جاللوند1*انيفاطمه حداد

 ندهيبانك آ -2كرمانشاه،  يعلوم پزشك دانشگاه -1

fatemehadadian@ajums.ac.ir 

آموزش باليني يكي از اركان مهـم آمـوزش پرسـتاري بـه حسـاب      مقدمه: 

هاي نظري توسط  شده كالس آيد كه هدف آن، بكار بردن موارد آموخته مي

ين و محيط واقعي است گرچه اجراي آن با مشكالتي همـراه  دانشجو، در بال

بهتر آن بايد بر اين مشكالت فايق آمد. آموزش نظري و  تأثيراست كه براي 

زم بـراي  به نحوي باشد كه دانشجويان بتوانند دانش و مهارت ال باليني بايد

حرفه آينده خود را كسـب نماينـد در حـالي كـه فـارغ التحصـيالن جديـد        

عليرغم داشتن دانش تئوري از مهارت و كارايي كافي در محيط هاي باليني 

برخوردار نيسـتند. درك ديـدگاه دانشـجويان در مـورد مشـكالت آمـوزش       

ين اتخاذ تدابيري براي رفع ا ، و در نتيجهباليني موجب شناخت نقاط ضعف

 مشكالت توسط مسئولين خواهد شد.

نفـر از دانشـجويان    32اين مطالعـه توصـيفي تحليلـي بـر روي     روش كار: 

پرستاري سال سوم به صورت در دسترس انجام گرديـد. ابـزار جمـع آوري    

اطالعات شامل مشخصـات فـردي و پرسشـنامه داراي روايـي و پايـايي در      

، برخورد بـا دانشـجو، محـيط    زمينه اهداف و برنامه آموزشي، عملكرد استاد

آموزشي و نظارت و ارزشيابي مي باشد. تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده 

هاي آمار توصيفي و استنباطي انجـام شـده    و آزمون  SPSS 21  از نرم افزار

 است.

نفر) دانشجويان مرد  18درصد ( 1/58نتايج اين مطالعه نشان داد ها:  يافته

% 8/48سـال بـود.    29/22+ 64/1ها   گين سني نمونهبقيه زن بودند. ميان و

% از 6/51% از عملكرد استاد و 3/61اهداف و برنامه آموزشي  دانشجويان، از

% 2/45% از محـيط آموزشـي و   7/38نحوه برخورد با دانشجو راضي بودند و 

از نظارت و ارزشيابي تا حدودي راضي بودند. امتياز كسب شـده در حيطـه   

 ها بود. يش از ساير حيطهعملكرد استاد ب

ترين چالش از نظر فراگيران، محـيط فيزيكـي،    اصليگيري:  بحث و نتيجه

و نقطـه قـوت آن حضـور      نظارت بر روند آموزش باليني و ارزشيابي دانشجو

 به موقع اساتيد در محل كارآموزي بود.

 مشكالت ،يدانشجو، پرستار ،ينيآموزش بالكلمات كليدي: 

 

1351 - 3A 

خدمات  تيريرشته مد انيدانشجو يريادگي يها سبك

 ي دانشگاه علوم پزشكي تبريزبهداشت

 يجنت ي، عل*يمانيمحمدرضا نر

  زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

m.narimani2006@gmail.com 

هاي روانشناسي تربيتـي   هاي يادگيري يكي از مهمترين سازه سبكمقدمه: 

ت كه در يادگيري بهينه و افزايش بازدهي آمـوزش نقـش اساسـي دارد.    اس

هـاي يـادگيري    شناسايي سبك يادگيري و به دنبال آن بكارگيري تكنيـك 

تواند يادگيري را بهبود بخشد. مطالعه حاضـر بـا هـدف بررسـي      مربوطه مي

ــاق يابنــده)   ســبك ــادگيري (همگــرا، واگــرا، جــذب كننــده و انطب هــاي ي

ريت خدمات بهداشتي دانشگاه علـوم پزشـكي تبريـز انجـام     دانشجويان مدي

 شده است.

فر از دانشـجويان  ن 110ـ تحليلي تعداد در يك مطالعه توصيفي  روش كار: 

رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشـگاه علـوم پزشـكي تبريـز در     

به صورت سرشماري مورد مطالعه قرارگرفتند. جهـت گـردآوري   1391سال 

هاي گردآوري شده بـر   رسشنامه استانداد كلب استفاده شد. دادهها از پ داده

 اساس راهنماي پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج نشان داد كـه اكثريـت دانشـجويان داراي سـبك يـادگيري      ها:  يافته

 واگـرا و  %8/21، جـذب كننـده  % 2/28) و سپس به ترتيـب  %8/41همگرا (

 انطباق يابنده بود. 2/8%

هـاي يـادگيري دانشـجويان موجـب      تعيـين سـبك  گيري:  بحث و نتيجه

هاي يادگيري دانشجويان خود مطلع شده و با  شود كه مدرسان از سبك مي

هاي يادگيري دانشجويان خود  هاي تدريس متناسب با سبك كاربست روش

 تدريس نمايند تا دانشجويان بيشتر و بهتر به امر يادگيري بپردازند.



 285                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11
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 يخدمات بهداشت تيريرشته مد دانشجو، سبك يادگيري، كلمات كليدي:

 يدرمان

 

1355 - 3A 

درس  يبر بازده آموزش نظر ينيتكو يابيارزش تأثير

در دانشجويان مديريت  و تداركات ياصول انباردار

 خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 يجنت ي، عل*يمانيمحمدرضا نر

  زيتبر يعلوم پزشك دانشگاه

m.narimani2006@gmail.com 

ارزشيابي فرايندي منظم و منسجم براي مشـخص نمـودن ميـزان    مقدمه: 

هـاي آموزشـي و پرورشـي     پيشرفت فراگيران در مسـير رسـيدن بـه هـدف    

هاي آموزشـي در   اي براي شناساندن هدف وسيلهبه عنوان ارزشيابي است و 

كند تحقيقات نشان داده است كـه اگـر    ـ يادگيري عمل ميددهي  فرايند يا

ره توسط مـدرس صـورت   اين عمل به صورت مستمر يا تكويني در طول دو

 تـأثير گيرد، در بازده آموزشي مـؤثر خواهـد بـود. ايـن مطالعـه بـه منظـور        

ارزشيابي تكويني بر بازده آموزش نظري درس اصول انبـارداري و تـداركات   

 انجام گرديد.

مطالعه به صورت نيمه تجربي بر روي دو گروه از دانشجويان در روش كار: 

) صـورت  1391و نيمسـال دوم   1390طول دو ترم متناوب (نيمسـال دوم  

گرفت. مدرس، واحد، سرفصل، ساعت برگزاري كـالس و روش تـدريس در   

بـار از   ) هر سـه جلسـه يـك   1391هر دو گروه يكسان بود. در گروه مورد (

در گروه شاهد فقط ارزيـابي ميـان تـرم و     ارزيابي به عمل آمد ودانشجويان 

ارزيابي پاياني به عمل آمد و بعد از اعمال مـداخالت آزمـون پايـاني هـر دو     

مـورد مقايسـه مقايسـه قـرار      SPSSافـزار   ويتني و نـرم  گروه با آزمون يومن

 گرفت.

ي دانشـجويان   يافته ها نشان داد كه  ميانگين نمرات ارزيابي پايـان ها:  يافته

بود كه از نظر آمـاري   90/16 ±06/1و شاهد  55/18 ±29/1در گروه مورد 

 ).=001/0pند (شتمعني دارد دابا هم تفاوت 

دار آماري بين دو گـروه مـورد و شـاهد     تفاوت معنيگيري:  بحث و نتيجه

باشـد   حاكي از مؤثر بودن ارزشيابي تكويني در طول دوره از دانشجويان مي

شود كه مدرسان از ارزشيابي تكويني به منظور بهبـود   پيشنهاد ميبنابراين 

 هاي درس استفاده نمايند. يادگيري در كالس

و  ي، اصـول انبـاردار  ي، آمـوزش نظـر  ينيتكـو  يابيارزشـ كلمات كليدي: 

 تداركات

 

1359 - 3A 

 يآموزش پزشك تيفيبر ك اريحضور دست تأثير يبررس

 رانيفراگ دگاهياز د يگروه عفون

 ي، زهره عنبراني، معصومه صوف*يدياله جد رحمت

 پزشكي اراك  علومدانشگاه 

jadidi88@gmail.com 

كيفيـت آمـوزش، در دوره كـارآموزي و كـارورزي پزشـكي       ارتقـاء مقدمه: 

تا كمـك كننـده   اي در ايـن راسـ   عمومي بسيار مهم است و هرگونه مداخله

حضور دستيار بـر كيفيـت آمـوزش     تأثيراست. اين پژوهش با هدف بررسي 

 پزشكي گروه عفوني از ديدگاه استاد و فراگيران انجام گرفت.

مقطعــي بــود كــه  ـ  پــژوهش حاضــر يــك مطالعــه كــاربرديروش كــار: 

كـارآموز و   42هاي باليني و متـدهاي آمـوزش بـاليني را از ديـدگاه      مهارت

چـك ليسـت   2زشكي بعد از حضور دستيار مورد ارزيابي قـرار داد.  پ كارورز

هاي باليني و متـدهاي آموزشـي از ديـدگاه     تهيه شده جهت ارزيابي مهارت

سـؤال) بـوده اسـت.     33سـؤال) و بـراي كـارورزان(    32كارآموزان عفـوني ( 

سـؤال) بـود.    24همچنين چك ليست ارزيابي از ديدگاه دستياران عفـوني( 

هاي باليني و متدهاي آموزشي قبل از حضـور دسـتيار    مهارت نتايج ارزيابي

هـا   ناليز گرديد. روايي چك ليستآ 90اساس نتايج ارزيابي دروني در سالبر

براساس اهداف تعيين شده در لوگ بوك و نيز تائيد اسـاتيد انجـام گرديـد.    

مـورد تحليـل    SPSS 16افـزار   بندي گورمن و نـرم  ها نيز از طريق طبقه داده

 ر گرفت.قرا

هاي خود را پيرامـون   كارورزان، ديدگاه در اين پژوهش كارموزان وها:  يافته

ــا ميــانگين   مهــارت ــاليني قبــل از حضــور دســتيار ب حــد  در 61/2هــاي ب

در حـد خـوب و    84/3بخش و بعد از حضـور دسـتيار بـا ميـانگين      رضايت

كيفيت متدهاي آموزشـي را (از نظـر گـزارش صـبحگاهي، ژورنـال كـالب،       

فرانس مشترك اساتيد، گراندراند، كيفيـت آمـوزش در درمانگـاه و طـب     كن

بخش و بعـد   درحد رضايت 75/2سرپايي) قبل از حضور دستيار با ميانگين 

در حد قوي ارزيـابي نمودنـد. دسـتياران     12/4از حضور دستيار با ميانگين 

بـه   كـارورزان را  هـاي بـاليني كـارآموزان و    عفوني بعد از حضورشان مهارت

 در حد خوب ارزيابي نمودند. 92/3و  66/3رتيب با ميانگين ت

اين پژوهش نشان داد كه هرگونه مداخلـه در ارتقـاء   گيري:  بحث و نتيجه

ريزي دقيـق صـورت پـذيرد تـا تغييـر       كيفيت آموزش پزشكي بايد با برنامه

رسد ارتقـاء   چشمگيري در كيفيت آموزش پزشكي مشاهده شود. به نظر مي

 زشكي پس از جذب دستيار قطعي خواهد بودكيفيت آموزش پ

 يگروه عفون ران،يفراگ ،يكيفيت، آموزش پزشك دستيار،كلمات كليدي: 
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 التيتحص انيدانشجو يهوش فرهنگ تيوضع يبررس

دانشگاه  ييماما يو پرستار يدانشكده پزشك يليتكم

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك

سمانه ، يدهقان دهي، حمانياري، مهسا خدايهنگامه زند ،*يميطاهره سل

 يالسادات جواد

 دزي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

salimi@ssu.ac.ir 

جام اثربخش وظـايف  هوش فرهنگي يكي از كاراترين ابزارها براي انمقدمه: 

باشد. اين نوع از هـوش، توانـايي و    هاي داراي تنوع نيروي كار مي در محيط



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  286

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

هاي چند  دهد تا در موقعيت اي است كه به فرد اين امكان را مي مهارت ويژه

فرهنگي بتواند به طور اثربخش به انجام وظيفه بپردازد و بـا درك سـريع و   

متناسب با هر يك از آنهـا بـروز    هاي فرهنگي مختلف، رفتاري صحيح مؤلفه

از آنجا كه هوش فرهنگي در ميـان انـواع هـوش از پيشـينه كمتـري       دهد.

بـر ايـن اسـاس تحقيـق      ،باشد برخوردار است، شايسته بررسي بيشتري مي

حاضر با هدف تعيين وضعيت هوش فرهنگي دانشجويان تحصيالت تكميلي 

لـوم پزشـكي شـهيد    هاي پزشكي و پرسـتاري مامـايي دانشـگاه ع    دانشكده

 صدوقي يزد صورت گرفته است.

ــار:  ــه دانشــجويان  روش ك ــر روي كلي ــي ب ــه توصــيفي مقطع ــن مطالع اي

هـاي پزشـكي و پرسـتاري مامـايي      دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده

آوري اطالعات  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد صورت گرفت. جمع

ي شـده توسـط پـرادو صـورت     با استفاده از پرسشنامه هوش فرهنگي طراح

 گويـه) و  4گرفته كه مشتمل بر نوزده گويه در ابعاد مختلـف فراشـناختي (  

كه به صورت خـود ايفـا    بود گويه) 5شناختي، انگيزشي و رفتاري (هركدام 

بـوده و   95تا  19. دامنه امتيازات بين شدتوسط دانشجويان مذكور تكميل 

د داراي ظرفيـت مناسـب هـوش    و باالتر بدين معني است كه فـر  50امتياز 

هاي مختلف را در  تواند قابليت برقراري ارتباط با فرهنگ فرهنگي بوده و مي

نشانگر هوش فرهنگي كمتر از حد معمـول   50امتياز زير  خود توسعه دهد.

افـزار   نـرم  اسـتفاده از آمارتوصـيفي در   اطالعات به دست آمـده بـا   باشد. مي

 .شدتحليل  تجزيه و SPSSآماري 

ميانگين امتياز هـوش فرهنگـي دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي      ها:  فتهيا

امتياز بوده اسـت كـه    95از حداكثر  9/9با انحراف معيار  75/64الذكر  فوق

باشـد. تنهـا    نمايانگر ظرفيت مناسب هوش فرهنگي واحـدهاي مـذكور مـي   

% از واحدها داراي ميانگين امتياز هوش فرهنگي كمتر از حـد معمـول   8/4

بيشـترين امتيـاز    اند. در ارتباط با ابعاد مختلف هوش فرهنگـي پـرادو،   بوده

حاصله مربـوط بـه ابعـاد فراشـناختي و انگيزشـي و پـس از آن رفتـاري و        

 شناختي بوده است.

الـذكر داراي   با توجه به نتايج حاصله دانشجويان فوقگيري:  بحث و نتيجه

باشـند. در   مختلف مـي هاي  قابليت براي توسعه و برقراري ارتباط با فرهنگ

تر دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي در ابعـاد      ضمن با عنايت به امتياز پايين

اين ابعاد به افزايش ايـن قابليـت    يرفتاري و شناختي تالش در جهت ارتقا

 نمايد. هاي چند فرهنگي كمك مي در موقعيت

   يليتكم التيتحص انيدانشجو ي،هوش فرهنگكلمات كليدي: 
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ي وضعيت برگزاري گزارشات صبحگاهي در بررس

 در سال النيآموزشي دانشگاه علوم پزشكي گ يها گروه

1391 

 ي، ساغر فاطميمحفوظ داي، لخوشرنگ ني، حس*يماهدخت طاهر

 النيگ يوم پزشكلع دانشگاه

m_taheri@gums.ac.ir 

هـاي طـرح    گزارش صبحگاهي باعـث ارتقـاء دانـش پايـه، مهـارت     مقدمه: 

شـود و بـه عنـوان ابـزاري بـراي       تشخيص افتراقي، مهارت حل مسئله مـي 

شـود.   اي براي تضمين كيفيت شـناخته مـي   ارزيابي خدمات باليني و وسيله

شـامل   هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت برگـزاري گزارشـات صـبحگاهي   

هاي آموزشي تربيـت دسـتيار    در گروه ...طول مدت، رعايت ضوابط و تعداد،

 صورت گرفت.

گـروه آموزشـي زنـان،     4در  ،مقطعـي  ـ  مطالعـه توصـيفي   ايـن روش كار: 

بار در هفته  6تا  4داخلي، اطفال و جراحي انجام گرفت. گزارش صبحگاهي 

ه پرسشنامه محقق سـاخت  2ها اجرا مي گرديد.  دقيقه در بخش 60به مدت 

ها و دستياران در مورد ساختار كلي اجراي گزارش  براي دانشجويان، اينترن

صبحگاهي تدوين شد. اعتبار پرسشنامه با نظر متخصصـين و پايـايي آن بـا    

كليه گزارشات صبحگاهي برگـزار   محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ تأييد شد.

ها  ادههفته مورد بررسي قرار گرفت. د 5هاي آموزشي در طي  شده در بخش

آوري گرديـد.   هـا و مشـاهده مسـتقيم پژوهشـگر جمـع      از طريق پرسشنامه

هـا پـس از    پژوهشگران با هماهنگي بخش در جلسات حضور داشـتند. داده 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSافزار  آوري از طريق نرم جمع

ميانگين هر يك از متغيرهاي اصلي مورد بررسي بـه ترتيـب زيـر    ها:  يافته

بـار،   5صبح، مدت يك ساعت، تعداد جلسات در هفتـه   8ود: ساعت شروع ب

دقيقـه، فـرد    30بيمار، مدت معرفي هر بيمار  2تعداد بيماران در هر جلسه 

معرفي كننده بيمار اكثراً كارورز، نوع بيماران معرفي شده بيمـاران مراجعـه   

كي از اسـاتيد  يكننده به اورژانس و بيماران جالب و نادر و مدير و گراداننده 

بودند. اولويت اول محورهاي بحث در جلسات ، فرايند بيماري، اولويـت اول  

در روش هاي آموزشي بحث درباره نحوه رويكردي بـا بيمـار و تشـخيص و    

درمان وي بودند. وضعيت تهويه، گرمايش، سـرمايش، نـور و صـداي محـل     

در رديـف   برگزاري جلسات مطلوب و وضعيت محل استقرار استادان معموالً

جلو و پشت به مخـاطبين بـود. مخـاطبين اصـلي جلسـه نامشـخص بـود.        

هـاي   شاخص بينهاي ديگر هم در جلسه حضور نداشتند.  متخصصين رشته

داري  ن رضايت محـاطبين ارتبـاط معنـي   اساختار گزارش صبحگاهي با ميز

 .شتوجود دا

اري با توجه به نتايج به دسـت آمـده، وضـعيت برگـز    گيري:  بحث و نتيجه

ها از جملـه   ها بسيار متنوع بود و از بعضي جنبه گزارشات صبحگاهي بخش

تعداد و طول مدت گزارشات و نيز كم بودن نقش دانشـجويان و كـاروزان و   

مل و اصالح بـود. ولـي بـه صـورت     أهمچنين معرفي بيماران سرپايي قابل ت

شنا بـوده  ها روشي آ كلي استفاده از اين شيوه آموزشي در تقريباً تمام بخش

 گرفت. و مورد استفاده قرار مي

  گزارش صبحگاهي، ساختار، گروه آموزشيكلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم  يگروه پزشك ارانيدست يتوانمند

 بر شواهد يمبتن يپزشك نهيكرمان در زم يپزشك

 1اكبر حقدوست ي، عل1ينوح، عصمت 2يي، زهره رها1*انيزارع يمهد



 287                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11

 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 مدرس تيتربدانشگاه  -2 كرمان، يعلوم پزشكدانشگاه  -1

mehdizareiyan@yahoo.com 

مند بررسي، ارزيابي و اسـتفاده   پزشكي مبتني بر شواهد روند نظاممقدمه: 

هاسـت.   مان بيماريهاي باليني براي تشخيص و در از نتايج بهترين پژوهش

پزشكي مبتني بر شواهد بكارگيري بهتـرين شـواهد تحقيقـاتي موجـود در     

هـا و شـرايط خـاص هـر      باشد كه بايسـتي بـا ارزش   تجارب كلينيكي ما مي

بيماري كه نياز به درمان دارد مطابقت كند. با توجه به مطالعات زيادي كـه  

ه در كشـور مـورد   هاي مختلف پزشكي را در اين زمين آگاهي و نگرش گروه

بررسي قرار داده است و مطالعات محدودي كه توانمنـدي ايـن گـروه را در    

اين زمينه سنجيده است، اين مطالعه با هدف بررسي توانمنـدي دسـتياران   

 در زمينه پزشكي مبتني بر شواهد انجام شد.

نفر از دسـتياران چهـار    90اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي روش كار: 

باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمان بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     بخش اصلي

هـا بـا اسـتفاده از روش     انجـام شـد. نمونـه    1392استاندارد برلين در سال 

 SPSS 16افـزار آمـاري    ها با استفاده از نـرم  سرشماري انتخاب شدند و داده

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

% زن و 57/8% مـرد،  42/2لعـه  كننـدگان در مطا  از ميان شـركت ها:  يافته

سال بود. بر اساس نتايج به دست آمـده   31/17 ± 3/32ميانگين سني آنها 

از مطالعه دستياران توانايي انـدكي در زمينـه پزشـكي مبتنـي بـر شـواهد       

و  0 - 8داشتند به طوري كه محدوده نمرات كسب شده توسط آنـان بـين   

 بود. 15از  2/54 ±1/43يانگين نمره آنان م

نكته قابل توجه در نتايج اين مطالعـه نمـرات پـايين    گيري:  حث و نتيجهب

توانمندي كسب شده توسط دستياران در زمينه پزشكي مبتني بـر شـواهد   

دهنده پايين بودن توانمنـدي دسـتياران در زمينـه     است كه اين خود نشان

هـاي بيشـتر در    باشد. اين نتيجه لزوم بررسـي  پزشكي مبتني بر شواهد مي

هـاي   ريزي هاي پزشكي در اين زمينه و همچنين لزوم برنامه ديگر گروه بين

هاي باليني را  هاي آموزشي مرتبط با رشته كوتاه مدت زود بازده توسط گروه

 كند. جهت ارتقاء سريع دانش پزشكي مبتني بر شواهد توجيه پذير مي

 ارانيبر شواهد، دست يمبتن يپزشك ،يتوانمندكلمات كليدي: 
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در  يسيپرونده نو حياصول صح تيرعا زانيم يبررس

در بخش اورژانس  يبستر يتروما پليمولت مارانيب

 1392در سال  يسار ينيامام خم مارستانيب

 ييبابا الدي، مييايذكر اي، ذكر*يابوالقاسم لعل

 مازندران يشكعلوم پز دانشگاه

edwin.laali@yahoo.com 

پرونده پزشكي بايد شامل اطالعات كـافي جهـت شناسـايي كامـل     مقدمه: 

ثبت نتيجه هر گونـه معالجـه   و يك بيمار خاص، ثبت مسائل بهداشتي وي 

باشد. ثبت مستندات پرونده بيماران وظيفه كليه پرسنلي است كه از زمـان  

ل مختلـف اعـم از اقـدامات درمـاني و     ورود بيمار تا هنگام ترخيص به اشكا

دهنـد. در ايـن بـين آشـنا بـودن پزشـكان و        غيردرماني خدمات ارائـه مـي  

هاي مدون و ثبت اطالعات صحيح و بـه   پرستاران به مقررات و دستورالعمل

ن و حقوق مسلم بيماران را در نظـر بگيـرد. بـا توجـه بـه      أتواند ش موقع مي

ورژانس از نظر قانوني، در ايـن مطالعـه   اهميت بيماران ترومايي بستري در ا

به بررسي رعايت اصول پرونده نويسي در بيماران مولتيپل ترومايي بسـتري  

 92در اورژانــس بيمارســتان امــام خمينــي ســاري در نيمســال اول ســال  

 .ه شدپرداخت

نفـر از بيمـاران مولتيپـل     500اين مطالعه مقطعـي پرونـده   در روش كار: 

در بخش اورژانس بسـتري بودنـد بـه     92اول سال  ترومايي كه در نيم سال

صورت تصادفي انتخاب و از نظر ثبت اطالعات ضروري در برگه شرح حـال،  

دستورات پزشك، سير بيماري، گزارش عمل جراحي، گـزارش پرسـتاري و   

 آناليز گرديد. SPSS 19افراز  ها توسط نرم خالصه پرونده بررسي شدند. داده

به دست آمده در اين مطالعه بيشترين مـوارد ثبـت    براساس نتايجها:  يافته

اي بيمـاران، ثبـت نـام و نـام      شده در محـل مـوارد دموگرافيـك و شناسـه    

%) بـوده  90%) و شـرح حـال (  94هاي گزارش پرستاري ( خانوادگي در برگه

هـاي خالصـه    ثبت شماره پرونـده در برگـه   ،است. كمترين موارد ثبت شده

 هـاي پرسـتاري،   % موارد برگه93%) بود. در 70%) و شرح حال (71پرونده (

به طور كامل  % موارد سير باليني بيمار43% موارد شرح حال و در 8/57در 

 نوشته شده بود.

علي رغم اهميـت ويـژه پرونـده نويسـي صـحيح در      گيري:  بحث و نتيجه

شـود   بيماران ترومايي از نظر قانوني، ثبت اطالعات به طور ناقص انجام مـي 

را براي بيماران و پزشكان و ساير كـادر درمـاني دارد و بنـابراين     كه عواقبي

هــاي  فراينـد مستندســازي نيــاز بــه توجــه بيشـتر پزشــكان و ســاير گــروه  

 مستندساز دارد.

  تروما پليمولت مارستان،ياورژانس ب ،يمدارك پزشككلمات كليدي: 

 

1434 - 3A 

 يليمعدل تحص نقش آن در بررسي سطح سالمت روان و

دانشگاه علوم پزشكي  يويان رشته پرستاردانشج

 1391سال  در شهركرد

 2يري، زهره ام1ي، معصومه معز1*يازيزهرا ا

 يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك -2شهركرد،  يعلوم پزشك دانشگاه -1

ayazi_z56@yahoo.com 

 باشـد.  نيروي آمـوزش ديـده آن مـي    از جامعه متأثررشد توسعه هرمقدمه: 

سـوي  ه تحصيلي دانشجويان گامي ب عملكرد بهبود بر شناسايي عوامل مؤثر

اعــتالي جامعــه  پويــايي و هدانشــجويان الزمــ موفقيــت آن جامعــه اســت.

هـاي   برنامـه  بررسي وضـعيت سـالمت روان جايگـاه خاصـي در     و باشند مي

نقش  هدف تعيين سطح سالمت روان و با اين مطالعه سالمتي جامعه دارد.

 .انجام شدمعدل تحصيلي دانشجويان رشته پرستاري  آن در

نفر از دانشجويان رشـته   127ـ تحليل، اين مطالعه توصيفي   در روش كار:

 بـه روش سرشـماري  1391پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد درسال
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

ــردي وتكميــل اطالعــات  كســب معــدل تحصــيلي و پــس از انتخــاب و  ف

هاي آماري  آزمون با ها داده )،GHQ-28سالمت عمومي( پرسشنامه استاندارد

مـورد تجزيـه و    SPSS 19آماري  افزار نرم استفاده از استنباطي با توصيفي و

 تحليل قرار گرفتند.

 موارد %6/28نمره كل سالمت روان در هاي حاصله نشان داد يافتهها:  يافته

مشـكوك بـه    و 23 بـاالي  %4/71نمـره   ويعنـي سـالم    23كمتر يا مساوي

 بـود.  دانشجويان دختر از كه وضعيت دانشجويان پسر بهتر اختالل روان بود

 آن اختالالت خواب و پس از خرده مقياس افسردگي و بيشترين اختالل در

عـواملي   عملكرد اجتماعي بود. اختالل در روان تني و جسماني و اضطراب،

تحصيالت والـدين بـا    لي دانشجويان ووضعيت شغ همچون وضعيت تأهل و

 داشت. بين نمره سالمت روان و دار وضعيت سالمت روان ايشان رابطه معني

مطالعــه رابطــه منفــي معنــي داربــود  معــدل تحصــيلي دانشــجويان مــورد

)0001/0=p.(  ــاالترين معــدل تحصــيلي و  دانشــجويان ســال آخــر داراي ب

 ت روان بودند.دانشجويان سال سوم داراي بهترين وضعيت سالم

نتايج اين مطالعه نشـانگر ايـن بـود كـه دانشـجويان      گيري:  بحث و نتيجه

سـالمت روان   ساير دانشـجويان از  داراي عملكرد تحصيلي باال در مقايسه با

ريـزي در   رسد الزم اسـت بـا برنامـه    لذا به نظر مي هستند. برخوردار بهتري

هـاي   ي، افـزايش فعاليـت  ارتباط هاي زندگي و مهارت ارتقاء زمينه آموزش و

ارائـه راهكارهـاي مناسـب جهـت      مسئولين و و ها سوي خانواده حمايتي از

 ارزيابي روانشناختي دانشجويان به سالمت روان ايشان توجه بيشتري گردد.

  يپرستار يدانشجو ،يليسالمت روان، معدل تحصكلمات كليدي: 

 

1437 - 3A 

 انيانشجواضطراب امتحان در د زانيم سهيمقاو  يبررس

 1392پيام نور يزد در سال 

 عقدا يفالحت مي، مر*عقدا يمحمد افخم

 زدشهيد صدوقي ي يعلوم پزشكدانشگاه 

afkhma@yahoo.com 

اضطراب معموالً به يك حالت هيجاني ناخوشـايند و مـبهم اطـالق    مقدمه: 

هراس و تشويش همـراه اسـت و اضـطراب     ،شتشود كه با پريشاني، وح مي

اي رايج كـه بـه طـور فـراوان در مراكـز آموزشـي و        امتحان به عنوان پديده

شود، همبسـتگي بـااليي بـا عملكـرد موفـق يـا نـاموفق         تحصيلي ديده مي

اضـطراب نـه تنهـا باعـث نقـائص هوشـي و شـناختي         آموز دارد لـذا  دانش

 لـذا  الالت رفتاري و جسـمي شـود.  تواند موجب بروز اخت گردد، بلكه مي مي

هاي پيشرفت كشور و  سسات و مراكز عالي هر كشور به عنوان زير ساختؤم

هايي است كه با هـدف توليـد علـم و سـرمايه      برگيرنده مجموعه فعاليتدر 

نـيم   سـه و  شود بخش آموزش عـالي در ايـران متجـاوز از    انساني انجام مي

 غيردولتي اسـت. از طـرف ديگـر   ميليون دانشجو در دو زير بخش دولتي و 

كـه   كـار دارنـد   و با امتحانـات مختلـف سـر    مراكز علمي و دانشگاهي مرتباً

لـذا تحقيـق حاضـر ميـزان      بگـدارد.  تأثيرتواند بر عملكرد آنها  اضطراب مي

 ه در ــرهاي مربوطــاضطراب را در دانشجويان بررسي تا با شناسايي متغي

 اسي صورت گيرد.راستاي بهبود اين مشكل اقدامات اس

ـ تحليلـي انجـام شـد. جامعـه     اين پژوهش به صورت توصـيفي    روش كار:

مورد بررسي، تمامي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه پيام نور واحد 

نفر) بود. با استفاده  4500كه ( 1391-1392يزد، در نيمسال اول تحصيلي 

ديـد در نهايـت   نفر تعيين گر 355 حجم نمونه كرجسي ز جدول مورگان وا

آوري  جهت انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري تصادفي اسـتفاده و جمـع  

همكـاران   آال ابوالقاسمي و طريق پرسشنامه اضطراب امتحان تي اطالعات از

پايايي پرسشنامه توسط متخصصين تأييـد   روايي و استفاده گرديد. )1375(

آوري شـده بـا    جمع و محاسبه گرديد پس از تكميل پرسشنامه ها، اطالعات

 .تحليل شد SPSS 16آماري  افزار استفاده از نرم

 نتايج نشان داد كـه از بـين متغيرهـاي دموگرافيـك چـون سـن،      ها:  يافته

اند و نوع  قبل از دانشگاه اضطراب داشته آيا شاغل و غيرشاغل بودن، جنس،

 مـردان، (زنان بيشتر از  اند دار داشته امتحان با اضطراب امتحان رابطه معني

شـاغلين كمتـر از    هـاي سـني ديگـر،    باالتر كمتـر از گـروه   سال و 25سن 

آناني كه در امتحانات قبل از دانشگاه اضطراب داشتند در حال  غيرشاغلين،

در امتحانـات تشـريحي اضـطراب كمتـر      و حاضر اضطراب بيشـتري دارنـد  

 جودگزارش گرديد) و متغيرهاي ديگر با اضطراب امتحان رابطه معناداري و

 نداشت.

توانـد   نتايج تحقيقات نشان داد اضطراب امتحان مـي گيري:  بحث و نتيجه

ساز باشـد كـه بـا شناسـايي      ار بر عملكرد اين قشر آيندهذگتأثيرطور جد ه ب

مـديران   هـا،  گـذاران دانشـگاه   طراحان و سياسـت  ريزان، اين متغيرها برنامه

هاي آنان نسبت به  وادهخان همچنين دانشجويان و اساتيد و اجرايي و مياني،

مسـائل   اين موضوع اهميت بيشتري داده و جهت اصالح و رفع پيشگيري از

 مربوطه كوشش نمايند و وضعيت موجود را بهبود بخشند.

  نور اميدانشگاه پ ،انيدانشجو اضطراب امتحان،كلمات كليدي: 

 

1440 - 3A 

 انيبر عزت نفس دانشجو يجانيه هوش تأثير يبررس

 1391ام نور يزد دانشگاه پي

، 2ينيعابد مي، مر1ينيحس  ، اكرم السادات1*عقدا يمحمد افخم

 1انيمحمدحسن صادق

 زدشهيد صدوقي ي يپزشك علومدانشگاه  -1

 يزد نور اميپدانشگاه  -2

afkhma@yahoo.com 

سازي بين آنهـا ابعـاد    امروزه توجه به رابطه هيجان و شناخت و هممقدمه: 

هاي مرتبط با اين موضوع بررسـي   يكي از حيطه .اي به خود گرفته است تازه

رابطه بين هوش هيجاني بر عزت نفس است كه هدف اين تحقيـق مقايسـه   

 باشد. يهوش هيجاني بر عزت نفس دانشجويان پيام نور شهرستان يزد م

باشـد، جامعـه    تطبيقي توصيفي مي ـ  روش اين پژوهش تحليلي روش كار:

را  1391آماري مورد مطالعه دانشجويان پيام نور شهرسـتان يـزد در سـال    

گيري در ايـن   باشد و روش نمونه نفر مي 40000شود و تعداد آنها  شامل مي
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

هـاي   باشد و در اين روش جامعـه بـه گـروه   ¬اي مي ه صورت طبقهتحقيق ب

هـاي   متجانس تقسيم شده است و از هر گروه از افـرادي كـه داراي ويژگـي   

 مشابه هستند نمونه انتخاب شد. 

پرسشنامه هوش هيجاني شرينگ و عزت نفس كوپر ها  دادهآوري  ابزار جمع

نفـر   396رجسـي  كو حجم نمونه بر اسـاس جـدول مورگـان و     بوداسميت 

و از  SPSS 19 افـزار  هـا ازنـرم   جهـت تجزيـه و تحليـل داده    .انتخاب گرديد

 ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.

نتايج نشان داد كه بين دو متغير هوش هيجاني و عزت نفـس   -1ها:  يافته

 باشد.  دار مي رابطه وجود داشته و معني

بين متغيرهاي مهارت اجتماعي هـوش هيجـاني و عـزت نفـس رابطـه       -2

 دار وجود دارد. معني

دار  هاي خودكنترلي هوش هيجاني و عزت نفس رابطه معنـي بين متغير -3

 وجود دارد. 

دار  بين متغيرهاي خودآگاهي هوش هيجاني و عزت نفس رابطـه معنـي   -4

 وجود دارد. 

 دار وجود دارد.  بين متغيرهاي هوش هيجاني و عزت نفس رابطه معني -5

ود دار وجـ  بين متغير همدلي هوش هيجاني و عزت نفـس رابطـه معنـي    -6

 ندارد. 

دار  بين متغير خود انگيزي هوش هيجـاني و عـزت نفـس رابطـه معنـي      -7

 وجود ندارد.

بين هوش هيجاني و عزت نفس در بين دانشـجويان  گيري:  بحث و نتيجه

هوش هيجـاني بـر رونـد بهبـود      تأثير، بنابراين با شترابطه مثبت وجود دا

آيد، لذا با  حساب ميه هاي مهم ب لفهؤعزت نفس در بين دانشجويان كه از م

تأكيد بر آموزش و ارتقاء سطح هوش هيجاني در جوانان و دانشـجويان كـه   

باشد و  نهايتاً در بهسازي روابط بين فردي و عزت نفس دانشجويان مؤثر مي

 بخشد. عملكرد جامعه را ارتقاء مي

 نور اميدانشگاه پ، انيدانشجو ،عزت نفس ي،جانيهوش هكلمات كليدي: 

 

1445 - 3A 

 يليتحص شرفتيبا پ يجانيرابطه هوش ه يبررس

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 1392در سال 

، 2پوده انيزداني، زهرا 1عقدا يفالحت ميمر ،1*عقدا يمحمد افخم

 1اقبال ميعبدالعظ

 زدي يزاد اسالمآ دانشگاه -2، زدشهيد صدوقي ي يعلوم پزشكدانشگاه  -1

afkhma@yahoo.com 

هايي اسـت كـه فـرد بـا      هوش هيجاني به معناي دارا بودن مهارت مقدمه:

يابد كيست و چه افكار، احساسات، عواطف و انسـجام   استفاده از آنها در مي

زندگي اهميت هوش هيجاني به عنوان يـك   رفتاري دارد. در مسير تحوالت

مشخص شده است. در حـال   عامل براي سازگاري مناسب با تحوالت بيشتر

ترين ابعاد زندگي اشخاص است كـه بـر    زندگي تحصيلي يكي از مهم حاضر

توانـد عامـل    فراوان دارد كه هوش هيجاني افراد مـي  تأثيرساير ابعاد زندگي 

با هدف بررسـي   تحقيق حاضر ي باشد لذاپيشرفت تحصيل افت يا مؤثري در

هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي   تأثير

 انتخاب گرديد. 1392شهيد صدوقي يزد در سال 

باشـد.   از نوع توصيفي و تحليلـي (پيمايشـي) مـي    مطالعه حاضر روش كار:

 د كه جمعاًجامعه آماري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يز

آوري  نفر انتخاب گرديد كـه جمـع   350باشند و حجم نمونه  نفر مي 4000

ابـزار مـورد اسـتفاده بـراي      .انجام شـد اي، تصادفي  صورت طبقهه ها ب نمونه

 سؤالي هوش هيجاني شيرينگ و 33ها پرسشنامه استاندارد  آوري داده جمع

تحقيق جهـت  در اين  باشد. سؤال در خصوص متغيرهاي دموگرافيك مي 8

 آزمون تي استفاده گرديد. آناليز واريانس و ها از آزمون داده

و ميانگين معدل  17باالتر از  )%9/60(معدل ديپلم بيشتر افراد با ها:  يافته

 محاسبه گرديد. 17تا  15بين  )%1/52(هاي گذشته بيشتر افراد با  ترم

 اي سـني، هـ  گـروه  نتايج نشان داد كه هوش هيجاني با متغيرهـاي جـنس،  

طـه  بشـغل مـادر و ميـزان درآمـد والـدين را      رشته تحصـيلي، شـغل پـدر،   

هاي گذشـته آنهـا    نها و معدل ترمآمعناداري نداشته و با معدل زمان ديپلم 

 وجود دارد. رابطه معنادار

موضوع هوش هيجاني و رابطه آن با متغيرهايي چون گيري:  بحث و نتيجه

است كه در چگونگي و كيفيت  پيشرفت تحصيلي از جمله موضوعات مهمي

جـدي   تـأثير كار افراد و افزايش و يا كاهش راندمان وضعييت تحصيلي آنها 

گذارد و از اين رو بايد مورد توجـه دائمـي مسـئولين دانشـگاه و      بر جاي مي

هاي مادي و معنـوي ايـن قشـر     تا از به هدر رفتن سرمايه اساتيد قرار گيرد

آيـد لـذا الزم اسـت بـه متغيرهـاي      كشـور جلـوگيري بـه عمـل      ساز آينده

دموگرافيك در اين قالب توجه بيشـتري داشـته تـا حـداكثر اسـتفاده را در      

 دنبال داشته باشد.ه پيشرفت زندگي ب

 دانشگاه ان،يدانشجو ،يليتحص شرفتيپ ،يجانيهوش ه كلمات كليدي:
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راهبر و  خود يريادگي يبرا يآمادگ زانيارتباط م يبررس

 يدكتر انيدر دانشجو يليتحص يها ا مهارتب ييآشنا

 يدانشگاه علوم پزشك يو اطالع رسان تيريدانشكده مد

 1391-92 يليتهران سال تحص

 يني، آغافاطمه حسيگدلي، شعله ب، افسانه دهناد*انيافشار بايفر

 رانيا يپزشك علومدانشگاه 

afsharianfariba@yahoo.com 

هاي اخير در  راهبر مفهوم آموزشي است كه در سال يادگيري خودمقدمه: 

آموزش عالي و مجازي مورد توجه بسياري قرار گرفته است. يكي از عواملي 

هـاي   كنـد، آمـوزش مهـارت    راهبـر كمـك مـي    كه به تقويت يادگيري خود

عه حاضر با هدف تعيين ارتبـاط ميـزان آمـادگي بـراي     تحصيلي است. مطال

هـاي تحصـيلي در دانشـجويان     راهبـر و آشـنايي بـا مهـارت     يادگيري خود

 دكتري انجام گرفته است.
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

باشد و در دانشكده مـديريت و   ـ تحليلي مي  نوع مطالعه مقطعيروش كار: 

 1391 -92رساني دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران در سـال تحصـيلي       اطالع

)، بـراي  1389ون، ترجمه يارمحمـديان ( جام شده و از پرسشنامه ويليامسان

راهبـر اسـتفاده و روايـي صـوري و      تعيين ميزان آمـادگي يـادگيري خـود   

نفر از اعضاي هيات علمي سنجيده شـد. پايـايي بـا     12محتوايي آن توسط 

 ) تأييـد شـد.  r=9/0آزمون مجدد و با محاسبه ضريب همبستگي پيرسـون ( 

ن ميزان آشنايي با مهارت هاي تحصيلي از پرسشنامه رحـيم زاده  براي تعيي

 روايي آن بررسي شده بود. ) استفاده شدكه پايايي و1391(

ميـانگين كـل    ) و75/243ميزان آمادگي يادگيري خودراهبر باال (ها:  يافته

دســت آمــد. آشــنايي بــا ه بــ )4526/3( بــاال نمــره مهــارت تحصــيلي نيــز

راهبـر و بـا كـل     هاي يادگيري خود يك از حيطه رهاي تحصيلي با ه مهارت

 ،>001/0P( داري دارد راهبر، رابطـه خطـي مسـتقيم معنـي     يادگيري خود

453/0r=ــه ــق يافت ــيابي   ). طب ــه ارزش ــتگي در حيط ــترين همبس ــا بيش  ه

)474/0=rs.ديده شد ( 

تواند يكـي از   سن فراگيران و مقطع تحصيلي آنها ميگيري:  بحث و نتيجه

دار  هـاي تحصـيلي و ارتبـاط معنـي     آشنايي نسبي آنها با مهارتعوامل مؤثر 

هاي تحصـيلي در ايـن    راهبر و آشنايي با مهارتد بين آمادگي يادگيري خو

راهبـر در گـرو آمـوزش     مطالعه باشد. بنابراين ارتقا و رشد يـادگيري خـود  

باشد. توصيه  هاي آموزشي مي هاي تحصيلي و گنجاندن آن در برنامه مهارت

ها در برنامه درسي، ميزان آمادگي يادگيري  د پس از ارائه اين مهارتشو مي

 راهبر مورد پژوهش قرار گيرد. خود

راهبر، مهـارت   خود يريادگيراهبر،  خود يريادگي يآمادگكلمات كليدي: 

 يليتحص
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قانون آموزش مداوم  نيمشمول يآموزش يازهاين يبررس

 1391سال  بابل در يدانشگاه علوم پزشك

 ي، محدثه شامخيريام يقائم مي، مرجانپوريعل مي، ابراه*انيبهاره اسبك

 يريام

 بابل يعلوم پزشك دانشگاه

b_esbakian@yahoo.com 

باشد، كـه   آموزشي، نياز سنجي مي هاي اولين گام در اجراي برنامه مقدمه:

تـرين شـيوه    شود. مناسـب  هاي آن براي اهداف آموزشي استفاده مي از يافته

هاي منطبـق بـا نظـر     نيازسنجي، سنجش نيازهاي فراگيران و تنظيم برنامه

وري بيشـتر از منـابع و    هـا موجـب بهـره    دست آوردن اولويته آنان است. ب

هـا بـر اسـاس     اغلـب برنامـه   گـردد.  مي ارتقاء اثرات مداخله، در حل مشكل

هـا   شود، كه ايـن برنامـه   هاي اداري طراحي مي هاي شخصي و الزام ارجحيت

ريـز را مرتفـع سـازد، امـا نيازهـاي فراگيـران را        ممكن است نيازهاي برنامه

كند، به همين دليـل ايـن مطالعـه بـا هـدف بررسـي نيازهـاي         برطرف نمي

 مشمولين آموزش مداوم انجام شد.

 مشمول آموزش مداوم دانشگاه   350در اين مطالعه توصيفي به وش كار: ر

قسـمت اطالعـات    آيـتم شـامل دو   13 اي بـا  علوم پزشكي بابل پرسشـنامه 

دموگرافيك و سؤاالت در خصوص نحوه و نوع برنامه كه روايي و پايـايي آن  

 تأييد شد، داده شد.

دكتـري   %49% متخصـص  24% فـوق تخصـص   8از ايـن تعـداد   هـا:   يافته

% كارشناس بودنـد. از نظـر نـوع برنامـه     16% كارشناسي ارشد و 3اي  حرفه

% 9% ســمينار، 7% كنفـرانس،  18% كارگــاه، 16هــاي مـدون و   % برنامـه 36

دآموز را انتخاب كردند. عناوين انتخـاب شـده   % خو11آموزش از راه دور و 

 حيطه آموزشي بود. 24در 

وري بيشـتر از   ها موجب بهـره  يتدست آوردن اولوه بگيري:  بحث و نتيجه

منابع و ارتقاء اثرات مداخله به دليـل جـذب بيشـترين مخاطـب و افـزايش      

گردد.  انجام مداخله با هدف حل مشكل مي استقبال آنها جهت مشاركت در

حيطـه انتخـاب شـده توسـط فراگيـران،       24حيطه از  14كه در اين راستا 

بنابراين همانطور كه مشـاهده   .تاجراشد كه مورد استقبال آنان نيز قرارگرف

هـا و افـزايش    شد آموزش بر روي خدمات ارائه شده، سـبب كـاهش هزينـه   

هاي آتي بتـوانيم بـيش از ايـن     شود. اميد است در سال انگيزه فراگيران مي

 نياز فراگيران را پوشش دهيم.

 مداوم آموزش ران،يفراگ ،يسنج ازينكلمات كليدي: 
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 انيدانشجو دگاهياز د يپرستار نديفرآ يريعدم بكارگ

 يپرستار

 1، محمد بهنام مقدم2ي، منصور فوالد1*يميمسعود مق

 بعثت مارستانيب -2، اسوجي يدانشگاه علوم پزشك -1

moghimim2004teacher@yahoo.com 

عـدم   شرايط كنوني به علت مشكالت عديـده و  پرستاران ايران درمقدمه: 

 گـروه بهداشـتي نيازمنـد ارائـه مهـارت،      شناسايي كامل از طرف جامعـه و 

دانشي هستند شايستگي خود را اثبات نموده كه اين امر در سـايه   توانايي و

يابـد.   بكارگيري صحيح فرايند پرستاري در مراقبـت از مـددجو تحقـق مـي    

علمي براي مراقبت از بيماران معرفي شـده   وفرايند پرستاري روشي جامع 

هاي علمي استوار كند. لذا اين مطالعـه   تواند حرفه پرستاري را بر پايه كه مي

با هدف عدم بكارگيري فرآيند پرستاري توسط دانشجويان پرستاري انجـام  

 گرديد.

ـ مقطعـي بـوده كـه    پـژوهش حاضـر يـك مطالعـه توصـيفي       روش كـار:  

ل تشـكي  8و  7هـاي   فر از دانشجويان پرستاري در ترمن 60هاي آن را  نمونه

آوري  سـاخته جمـع   اطالعات مربوطه از طريق پرسشنامه پژوهشـگر  داد. مي

و استفاده از آمار توصيفي و  SPSS افزار گيري از نرم ها با بهره گرديده و داده

 تحليل قرار گرفت. تحليل عاملي مورد تجزيه و

نث و بقيه مذكر بودند. ميانگين سـني  ؤن مدرصد از دانشجويا 70ها:  يافته

سال بود. همه دانشجويان اظهـار داشـتند كـه در رابطـه بـا       22دانشجويان 

نهـا گـزارش   آ %3/59اند.  فرايند در دوران تحصيل آموزش تئوري را گذرانده

 %7/40 اند كه تقريباً فرايند پرسـتاري را در بخـش اجـرا مـي كننـد و      كرده
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

شـود. در بـين    ها اصالً اجرا نمـي  پرستاري در بخش معتقد بودند كه فرايند

عوامل عدم بكارگيري فرايند پرستاري در كارآموزي و كارآموزي در عرصـه  

حجم كاري زياد، شلوغ بودن بخش، كم بودن زمـان كـارآموزي بـه عنـوان     

 اند. ها بوده مهمترين داليل در عدم اجراي فرايند پرستاري در بخش

شود كه مهمترين عوامـل   گيري مي جموع نتيجهدر مگيري:  بحث و نتيجه

بازدارنده بكارگيري فرايند پرستاري حجم كاري زياد، شلوغ بـودن بخـش و   

 كم بودن زمان كارآموزي و كارآموزي در عرصه بود.

  فرآيند پرستاري ،يپرستار انيدانشجوكلمات كليدي: 

 

1461 - 3A 

 يايحكارگاه ا يبرگزار قيتأثير آموزش گروه همتا از طر

 انيدانشجو تيو رضا يادداري ،يريادگيبر  يوري – يقلب

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

 ، زهرا فرج زادهمقرب هي، مرض*يسابق مهيحك

 ييو ماما يدانشكده پرستار ،رجنديب يعلوم پزشكدانشگاه 

sabeghih@bums.ac.ir 

بيمار از ايست قلبي، مستلزم همراه بـودن سـه مؤلفـه علـم      نجاتدمه: مق

دهنـده   باشد. اين قضـيه نشـان   پزشكي، آموزش كارآمد و اجراي صحيح مي

اهميت آموزش در نجات بيمار است. آموزش نقش اساسي در اجراي اصـول  

 ـ  احيـاي قلبـي   احياي قلبي ـ ريوي دارد و نه تنها افراد را در كسب دانـش 

ها نيز مـؤثر اسـت. امـا نيـاز      سازد، بلكه در تثبيت آموخته مطمئن ميريوي 

نيسـت، بلكـه هـدف مهمتـر      CPRهـاي   كنوني تنها افزايش كمي آمـوزش 

منظـور بـاال بـردن كيفيـت آمـوزش      ه است. ب CPRافزايش كيفيت آموزش 

CPR ف هاي آموزشي درست بهره گرفت. لذا اين پژوهش با هد بايد از روش

ريوي توسط گروه همتـا بـر يـادگيري،     ـ  كارگاه احياي قلبيبرگزاري  تأثير

 يادداري و رضايت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند انجام گرديد.

گيـري متغيرهـاي    صورت نيمه تجربي بـا انـدازه  ه اين پژوهش بروش كار: 

ــد، روي    ــاه بع ــل، بالفاصــله و دو م ــادداري و رضــايتمندي قب ــادگيري، ي ي

شـد.  انجـام  پرستاري، مامايي، پيراپزشكي و بهداشـت   شجويان پزشكي،دان

جامعه پژوهش تمامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند بودنـد كـه   

هــا  روش آســان يــا در دســترس انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآوري داده بــه

پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر سـه بخـش اطالعـات دموگرافيـك،     

ها پس از ثبت، توسـط   جويان بود. دادهت دانشبررسي دانش و بررسي رضاي

 تجزيه و تحليل گرديد. SPSS 14افزار  نرم

توسـط گـروه    CPRرضايت اكثريت دانشجويان از برگزاري كارگاه ها:  يافته

خوب گزارش شـد. ميـانگين نمـرات دانـش واحـدهاي       همتا در حد خيلي

ترتيـب   بهگزاري كارگاه پژوهش در مرحله قبل، بالفاصله و دو ماه بعد از بر

بــود كــه مقايســه آنهــا نشــان داد كــه  5/13±0/4و  6/2±1/16، 7/2±8/6

حداقل در دو مرحله از سه مرحله از نظر آماري تفاوت وجـود دارد. نتيجـه   

آزمون تعقيبي نشان داد كه ميانگين نمره دانش بالفاصله بعد از آموزش بـه  

از مداخله نسـبت   دو ماه بعدداري افزايش داشته و با وجود اينكه  طور معني

ـ  ه به بالفاصله بعد كاهش داشته است، اما نسبت به قبل از برگزاري كارگاه ب

 داري باالتر بوده است. طور معني

ترين  ريوي پايه يكي از ضروري ـ  فرآيند احياي قلبيگيري:  بحث و نتيجه

باشد.  هاي مورد نياز تمام اعضاي تيم سالمت و حتي آحاد جامعه مي مهارت

در طـرح   CPRنظر به اينكه آموزش تئوري و عملي مبحـث مهـم    طرفياز 

هاي پزشكي به خوبي مشخص نشـده اسـت و همچنـين لـزوم      دروس گروه

بازآموزي و به روز نگهداشتن اطالعات افـراد در ايـن رابطـه بـراي داشـتن      

باشـد.   مهارت كافي و مناسب، آموزش اين فرآيند حياتي بسيار ضروري مـي 

بخشي اين روش آموزشـي و نيـز رضـايت فراگيـران از آن     اثرلذا با توجه به 

هـا   هاي مشابه و براي ساير گروه روش مفيدي براي برگزاري كارگاه تواند مي

 باشد.

ـ و ر يقلبـ  يا، احيـ آموزش گروه همتـا كلمات كليدي:  ـ پا يوي ، دانـش،  هي

  ترضاي
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  ييو ماما يپرستار انيعزت نفس دانشجو زانيم يبررس

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

، انياري، مهسا خدايانيرينص جهي، خديدري، محمدرضا ح*يميطاهره سل

 انيچاوش هي، مهديساطح ي، سجاد حسنيماندگار يزهرا عل

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

salimi@ssu.ac.ir 

اطمينـان،   عزت نفس عبارت است از شايستگي، توانمندي،كفايت، مقدمه:

استقالل و آزادي است كه در صورت ارضاء آن، افراد احسـاس ارزشـمندي،   

يند. عزت نفس باال سـبب توجـه   نما توانايي، ثمربخشي و اعتماد به نفس مي

هـاي مختلـف    بيشتر به نقـاط مثبـت خـود و بهبـودي عملكـرد در حيطـه      

هاي افراد براي مواجهه به مشكالت و انجام وظايف محوله  و توانايي گردد مي

عزت نفس پايين سـبب اطمينـان كمتـر بـه      شود. در سطح باال ارزيابي مي

هـاي   ارزيـابي  تـأثير تحـت   انسان بيشتر گردد و هاي وجودي خود مي ارزش

بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف تعيـين ميـزان    گيرد. اجتماعي قرار مي

عزت نفس دانشجويان پرستاري و مامـايي يـزد و ميبـد در دانشـگاه علـوم      

 پزشكي شهيد صدوقي يزد صورت گرفته است.

اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي كليه دانشجويان پرسـتاري  روش كار: 

ي يزد و ميبد شاغل به تحصـيل در دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد      ماماي و

آوري اطالعات بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     صدوقي صورت گرفته است. جمع

عزت نفس آيزنگ مشتمل بر سي سؤال كه نـوزده مـورد از سـؤاالت آن بـه     

صورت منفي بارگزاري شده است انجام شده و به صورت خـود ايفـا توسـط    

توصيفي  استفاده از آمار ميل گرديده است. اطالعات بادانشجويان مذكور تك

 تحليل گرديده است. تجزيه و SPSSافزار آماري  درنرم

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري بيانگر آن است كه اكثريـت  ها:  يافته

%) مؤنث و همچنين شـاغل بـه تحصـيل در    8/63واحدهاي مورد پژوهش (

انـد.   به تحصيل در رشته مامـايي بـوده  %) و بقيه شاغل 70رشته پرستاري (
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از حداكثر  92/19 ± 57/5 ها ميانگين عزت نفس دانشجويان براساس يافته

باشد.  نگر عزت نفس مناسب در گروه مورد مطالعه ميامتياز بود كه نشا 30

بين متغيرهاي سن، جنس، رشته تحصيلي، مقطع، معدل، دانشـكده محـل   

اده از آزمون تـي مسـتقل و پيرسـون    تحصيل و ميانگين عزت نفس با استف

 داري ديده نشد. تفاوت معني

با عنايت به نتـايج حاصـله عـزت نفـس دانشـجويان      گيري:  بحث و نتيجه

 توانـد در  پرستاري و مامايي در محدوده مناسب بوده است كه اين امـر مـي  

مثبـت داشـته    تـأثير ارتقاء ارائه خدمات مراقبتي به بيمـاران و مـددجويان   

 باشد.

 ييماما ، دانشجو، پرستاري،عزت نفسمات كليدي: كل
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 درجه 360مشاوره و آموزش 

، ييرضا باي، فري، سارا انصارانينقشوار ي، مجتبيباصر ي، عل*يرياكبر وز

 برزگر هي، مرضفر يعشجا سايپر

 رازيش يعلوم پزشكدانشگاه 

avaziri232@yahoo.com 

خودكشي از جمله ده علـت اصـلي مـرگ در كشـورهاي مختلـف      مقدمه: 

 كننـد.  جهان است و ساالنه بيش از يك ميليون نفر در سال خودكشي مـي 

تر است  مقايسه با كشورهاي ديگر پائينآمار خودكشي در ايران هر چند در 

دهد كـه رونـد افزايشـي دارد در     اما بررسي انجام گرفته در كشور نشان مي

كنند پـس از   هاي كشور اغلب بيماراني كه اقدام به خودكشي مي بيمارستان

دريافت خدمات درماني و بهبود وضعيت جسـماني از بيمارسـتان مـرخص    

شكل اصلي اين بيماران مسـائل روحـي و   شوند. اين در حالي است كه م مي

رواني است كه علت اصلي اقدام به خودكشي نيز همين مورد بوده است. لذا 

ضرورت نياز به مشاوره روانشناسي پس از يك بار اقدام به خودكشي همواره 

هـاي   هـا نيـز آمـوزش    شود خانواده بيماران و پرسنل بيمارستان احساس مي

 د.الزم را الزم است فرا گيرن

هاي صـورت گرفتـه،    به دنبال نيازسنجي 1391در مهرماه سال روش كار: 

بيمارسـتان اصـلي تابعـه     6طرحي جهت راه اندازي مراكز مشاوره رواني در 

دانشگاه علوم پزشكي شيراز تدوين گرديد. در ايـن طـرح مـواردي از قبيـل     

. فضاي فيزيكي مورد نياز، نيروي انسـاني، تجيهـزات و مـدنظر قـرار گرفـت     

هسته اوليه اين مراكز كه شامل روانپزشك، روانشناس و مددكار بود شـكل  

زدايي، زماني كـه   صورت بود كه بعد از سم گرفت. روند پذيرش بيمار به اين

شد، توسط روانشـناس مصـاحبه بـا فـرد      وضعيت جسماني بيمار تثبيت مي

ود گرفت. در صورت عدم وج بيمار و ارزيابي خطر خودكشي مجدد انجام مي

گرفـت. چنانچـه    گرديد مورد پيگيري قرار مي خطر مجدد بيمار مرخص مي

شد و بر حسب نياز به طـور   خطر مجدد خودكشي وجود داشت، بستري مي

شد. بعد از اتمـام   روزانه توسط مددكار، روانشناس و يا روانپزشك ويزيت مي

 شد. فرآيند درمان، بيمار ترخيص و زمان ويزيت بعدي به وي اعالم مي

 گروه زيادي از بيماران مورد خدمات مشاوره رواني قرار گرفتند. ها:  يافته

كنندگان به اين مراكز نسبت به زمان راه اندازي روند افزايشي  تعداد مراجعه

اند.  داشته و بيماران و خانواده آنها از آموزش و مشاوره فردي رضايت داشته

شكي از آمـوزش اظهـار   همچنين دانش پرسنل افزايش يافت. دانشجويان پز

رضايت كردند. اساتيد گروه نيز از اجراي اين برنامه آموزشي رضـايت كامـل   

 داشتند.

: همكـاري معاونـت درمـان در    طـرح  نقـاط قـوت  گيـري:   بحث و نتيجـه 

 بود. نداشتن اعتبارات الزم آن نقاط ضعفو تخصيص فضا و پرسنل 

ـ  هـاي موجـود در راه   اسـتفاده از ظرفيـت   شـامل ها  فرصت و  دازي مراكـز ان

 بود. ها به دليل درآمدزا نبودن اين مراكز مقاومت بيمارستان شاملتهديدها 

  آموزش و مشاوره ،درجه 360كلمات كليدي: 
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؛ يك رانيها در ا آموزشگاه يها كتابخانه تيوضع يبررس

 اي مطالعه كتابخانه

 ي، خاطره خانجانخانانيني، فاطمه جب*فاطمه سپاسه

 زدي يصدوق ديشه يپزشك علومدانشگاه 

sepaseh_1001@yahoo.com 

يكي از نهادهاي كليدي و  به عنوان مركز منابع اطالعاتي، كتابخانهمقدمه: 

هـا انديشـه، اطالعـات و خـدماتي را      همچنين كتابخانـه  الزم آموزش است.

اي  كنند كه براي حضور موفق و هدايت جامعه بـه سـوي جامعـه    تأمين مي

ــه  دانــش محــور، ضــروري و اساســي هســتند و مــي  تواننــد فراگيــران را ب

اين پژوهش با هـدف بررسـي    العمر تجهيز كنند. هاي يادگيري مادام مهارت

 ها در ايران انجام گرفت. هاي آموزشگاه وضعيت كتابخانه

اسـت. در ايـن مطالعـه بـا      اي كتابخانـه اي  اين مطالعه، مطالعـه روش كار: 

 Google Scholar، SID ، PubMed،Onlineاي چـون   هاي داده بررسي پايگاه

Journals Search Engine  هـاي كتابخانـه، منـابع اطالعـاتي      و با كليـد واژه

، مقـاالت  Library and education ، Informationمرجع، آمـوزش، اطالعـات  

ها در  هاي آموزشگاه نهايت وضعيت كتابخانه در مورد نظر جست و جو شد و

 ايران از اين مقاالت استخراج شد.

مقاله متناسب بـا موضـوع شـناخته شـد. در بـين ايـن        32تعداد ها:  يافته

مقالـه در   9همچنـين   مقاله فارسي و مـابقي انگليسـي بودنـد.    22 مقاالت

 هاي آموزشگاهي ايران بودند. خصوص وضعيت كتابخانه

هاي موجود در ايـران از   نتايج نشان داد اكثركتابخانهگيري:  تيجهبحث و ن

هـا بـه    كتابخانـه  بيشتر لحاظ فضاي فيزيكي در شرايط نامطلوبي قرار دارند.

سبب كمبود فضاي فيزيكي و ضعف مالي فاقد توان اختصاص دادن بودجـه  

قسمت مرجع هستند. همچنين فقدان خط مشي  ه منابع اينترنتي درئبه ارا

تـوجهي مسـئوالن بـه     ون، بودجه مستقل، نبودن مسئولي متخصص، بيمد

 ها عنوان شده است. انهخكتابخانه و ساير مشكالت موجود در كتاب

   مرجع، آموزش، اطالعات يكتابخانه، منابع اطالعاتكلمات كليدي: 



 293                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11

 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

1506 - 3A 

  1391تا  1389 يها آموختگان سال دانش دگاهيد يبررس

  يها آموزش تياز كفا نيزوق يدندانپزشك  دانشكده

 ليتحص نيشده در حه داد

 يديحمدزاده، فاطمه سف دي، حمفر يزاهد باي، فر*يزاده تهران بيساره طب

 نيقزودانشگاه 

fzahedifar@yahoo.com 

خـدمات    كي بـه دليـل ارائـه   رشـتهي دندانپزشـ   آموختگـان  دانـش مقدمه: 

هـاي واقعـي و    تواننـد ديـدگاه   دندانپزشكي در جامعه و تماس با بيماران مي

هاي دريافتي خويش در دوران تحصيل ارائه  كفايت آموزش  باره معتبري در

هاي عملي براي ارزيابي كيفيـت آمـوزش    دهند. از طرف ديگر؛ يكي از روش

هــا و نظــرات دانشــجويان و    دندانپزشــكي؛ ارزيــابي ديــدگاه    در رشــته

 باشد.  ها مي التحصيالن اين رشته به عنوان مخاطبان اصلي اين آموزش فارغ

تـا   1389هـاي   آموختگان سـال  تحقيق حاضر با هدف تعيين ديدگاه دانش

هـاي داده شـده در حـين     دانشكدهي دندانپزشكي از كفايت آموزش 1391

 تحصيل انجام شد.

مقطعي در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه ـ   اين مطالعه توصيفيروش كار: 

انجام گرفـت جامعـه مـورد مطالعـه كليـه       92علوم پزشكي قزوين در سال 

 انشـكده دندانپزشـكي بودنـد.   د 91-89هاي  التحصيل سال دانشجويان فارغ

سـؤال بـود كـه روايـي و      20ي مشتمل برا ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده

هـا بـا اسـتفاده از     تحليل داده تجزيه و فته بود.پايايي آن مورد تأييد قرار گر

 انجام شد. chi-squareو آزمون  SPSSافزار  نرم

نتايج بيانگر اين بود كه كمترين ميزان كاربرد مربوط به واحدهاي ها:  يافته

و بيشترين ميزان كاربرد  )%60و ارتودنسي عملي ( )%68( پروتز ثابت عملي

ــ    ــخيص عمل ــدهاي تش ــه واح ــوط ب ــم مرب ــكي %7/95( يه ) و دندانپزش

 اطفال بيشترين و و هاي تشخيص، اندو ) بوده است. بخش%9/82نگر( جامعه

راديولوژي و پروتز متحرك كمترين كفايت را از نظر تعـداد بيمـاران تحـت    

 درمان داشتند.

رسـد   با در نظر گرفتن شرايط تحقيـق بـه نظـر مـي    گيري:  بحث و نتيجه

هـاي   هاي مختلف كارآيي و توانـايي  تسيستم آموزش دندانپزشكي در قسم

خاص خود را داشته است، ولي با اين وجود احساس نياز به برخي اصالحات 

هـاي   هـاي اينترنـت، روش تحقيـق، فعاليـت     هايي چـون آمـوزش   در زمينه

 پژوهشي دانشجويان و اصالح در برخي واحدهاي علوم پايه وجود دارد.

 سـتم يس تيـ كفا ،يپزشـك آموختگـان رشـته دندان   دانـش كلمات كليدي: 

 دگاهيد ،يآموزش
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اداره  نيمسئول دگاهياز د يليعلل افت تحص يبررس

 يتابعه دانشگاه علوم پزشك يها آموزش دانشكده

 نيقزو

 يجواد ري، امييايض ري، اميسياو اي، سونفر يزاهد باي، فر*يجواد يمر

 نيقزودانشگاه 

fzahedifar@yahoo.com 

افت تحصيلي بـه معنـي عـدم موفقيـت در تحصـيل بـوده كـه بـا          مقدمه:

معيارهـاي مختلفــي نظيــر مشــروطي، تكـرار درس، طــوالني شــدن مــدت   

 ايـن مطالعـه بـا    تحصيل، اخراج، انصراف، ترك تحصيل قابل بررسي اسـت. 

هـاي مختلـف دانشـگاه علـوم      وطي در دانشكدهرسازي علل مش هدف شفاف

 پزشكي قزوين انجام گرفت.

 1392در يك پژوهش كيفي به روش اقدام پژوهي كه در سـال   روش كار:

مسئولين اداره آموزش در دانشكده تابعه دانشگاه علـوم پزشـكي    ،انجام شد

ه قرار گرفتند. پس از گيري مبتني بر هدف مورد مطالع قزوين با روش نمونه

آوري اطالعـات   نفر رسيد. جمـع  5كنندگان به  شركت اشباع اطالعات تعداد

 با استفاده از مصاحبه عميق و تجزيه و تحليل به روش ديكلمن انجام شد.

پـنج مفهـوم قـرار     افـت تحصـيلي در   مشـروطي و  عوامل مؤثر برها:  يافته

 اداره آمـوزش،  استاد، باشند: كه با توجه به اهميت به ترتيب زير مي گرفتند

 استرس عوامل شخصي و استاد مشاور،

با توجه به اينكه افت تحصيلي دانشجويان به عنـوان  گيري:  بحث و نتيجه

هاي زيادي بـه سيسـتم    يك مشكل اساسي اجتماعي منجربه تحميل هزينه

دارنـد   تـأثير بـروز آن   عوامل مختلفـي در  و گردد دانشجويان مي آموزشي و

 شناسايي زودرس آنها با اين عوامل از سوي مسئولين امور آموزشي وتعيين 

آمـوزش   استفاده از الگوهاي مناسب حـل مشـكل گـامي در جهـت ارتقـاء     

 باشد. پاسخگو مي

 دگاهيد اداره آموزش، نيمسئول ،يليافت تحصكلمات كليدي: 
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دانشكده بهداشت دانشگاه  انينظرات دانشجو يبررس

دانشجو  سيتدر يدر را بطه با الگو نيزوق يعلوم پزشك

 محور

، رفعت يپ كي، احمد نيانيوار يصفر ي، عليجواد مي، مر*فر يزاهد بايفر

 ، اصغر كاربردامام جمعه يمحمد مهد دي، سفر يمحب

 نيقزودانشگاه 

fzahedifar@yahoo.com 

يكي از اركان اصلي در دانشگاه موضوع آموزش و فرآيند ياددهي و  مقدمه:

هـاي   هاي آموزشي كه منجر به رشد توانـايي  يادگيري است استفاده از شيوه

يـادگيري را تسـهيل نمايـد     ـ  ياددهي خالق دردانشجويان گرديده و فرايند

باشد. اين مطالعه با هدف بررسي نظـرات دانشـجويان دانشـكده     ضروري مي

بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين در را بطه با الگـوي تـدريس دانشـجو    

 محور انجام گرفت.

 اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربـي اسـت كـه بـا اسـتفاده از     روش كار: 

كالس آموزشي دانشكده بهداشت دانشـگاه   4مند در گيري هدف روش نمونه

هشـت جلسـه    علوم پزشكي قزوين، در هشت جلسه اول روش سـخنراني و 

از كل دانشجويان  گرديد و بحث گروهي برگزار پاسخ و دوم، روش پرسش و
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 دانشـجو بـود نظرسـنجي انجـام گرديـد.      65هاي مربوطه كه شـامل   كالس

 تحليل قرار گرفت. مورد تجزيه و chi-squareها با استفاده از آزمون  داده

درصـد از دانشـجويان    87دهد كـه   نتايج به دست آمده نشان ميها:  يافته

سنجيده درباره موضوع يـا   معتقدند ندريس دانشجو محور آموزشي منظم و

از دانشجويان براين باورند كه تدريس تعـاملي   %71 هاي خاص بوده و مسال

از دانشـجويان گرديـده و بـيش از نيمـي از      اسـتاد  تر سبب ارزشيابي كامل

دانشجويان اسـتفاده از روش دانشـجو محـور را در تمـام جلسـات كالسـي       

 اند. توصيه كرده

هـاي تـدريس دانشـجو محـور      با توجه به اينكه روشگيري:  بحث و نتيجه

 تـر و  يـادگيري  سبب شركت فعاالنه دانشجويان در فرايند آموزش گرديده و

گـردد در   نمايـد، پيشـنهاد مـي    مي ري اطالعات را تقويتماندگا يادگيري و

 ها استفاده گردد. هاي آموزشي از اين روش كالس

  دانشكده بهداشت محور، دانشجو س،يتدر يالگوكلمات كليدي: 
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دانش آموختگان بهداشت  يآموزش يازهاين يبررس

 زديشاغل در استان  يا حرفه

، محمد چاهك يروزيف ي، علي، ابوالفضل برخوردار*يشورك فاطمه كارگر

 فالح ني، حسيزاده بافق يعيشف هي، مهدسرافراز يعل

 زدشهيد صدوقي ي يعلوم پزشكدانشگاه 

kargar_st@yahoo.com 

هـا و مسـائل    آموزش عالي كشور در طول دو دهه گذشته با چالش مقدمه:

تـوان بـه كـاربردي نبـودن      بسياري مواجه بوده است كه از ميـان آنهـا مـي   

تـرين افـرادي    هاي دانشگاهي اشاره كرد. دانـش آموختگـان از مهـم    آموزش

هاي درسي را مورد ارزشيابي قرار دهند. پژوهش  توانند برنامه هستند كه مي

اي  حاضر با هدف بررسي نيازهاي آموزشي دانش آموختگان بهداشت حرفـه 

 .شاغل در استان يزد انجام شد

ــار:  ــه توصــيفيروش ك ــن مطالع ــش  110مقطعــي روي  ـ  اي ــر از دان نف

بهداشـتي، صـنايع و   بخـش مراكـز    3اي كـه در   آموختگان بهداشت حرفـه 

آوري  هاي خصوصي استان يزد شاغل بودند انجام گرديد. ابزار جمـع  شركت

اي شامل اطالعات فردي و بررسي نيازهـاي آموزشـي از    اطالعات پرسشنامه

اي بود كه پس از تكميل با اسـتفاده   آموختگان بهداشت حرفه ديدگاه دانش

 .فتافزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گر از نرم

آموختگان نياز آموزشي آنان در حد متوسطي قرار  از ديدگاه دانشها:  يافته

گيري  داشت. بيشترين و كمترين ميانگين نمره نياز آموزشي در بحث اندازه

و كنترل مهندسي به ترتيب متعلـق بـه دروس صـدا و ارتعـاش و طراحـي      

برداري  ونهروشنايي محيط كار و در بحث ارزشيابي متعلق به ارگونومي و نم

 .هاي هوا بود و تجزيه نمونه

هـاي   آموختگان برگزاري كارگاه با توجه به نياز دانشگيري:  بحث و نتيجه

 آموزشي به خصوص در دروس صدا و ارتعاش و ارگونومي ضروري به نظر 

 .رسد مي

 ي  ا بهداشت حرفه دگاه،يد ،يآموزش ازيدانش آموختگان، نكلمات كليدي: 
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در جهت كاهش  يدانشجو  گام يمنشور حقوق نيتدو

 يمشكالت آموزش

، ساسان يگدليب ي، عل، سمانه ذوالقدري، جواد خسرو*فر يزاهد بايفر

 هي، هان، مرجان دربايي، عاطفه آقا بابايامداد اي، پري، طاهر احمديصالح

 يطاهر سي، اناتيب حانهي، ريسهراب

 نيقزودانشگاه 

fzahedifar@yahoo.com 

هـا   ن دانشـجويان يكـي از اركـان اصـلي در دانشـگاه     أاحترام به ش مقدمه:

و گامي در جهت افزايش رضايت دانشجويان از خدمات ارائـه شـده    باشد مي

در اين راستا دانشجويان به دليل اهميت زمينـه   توسط كادر آموزشي است.

آشـنا   كاري خود بايستي از ابتداي ورود به دانشگاه با منشور حقـوقي خـود  

هـدف از ايـن مطالعـه     ايت مفاد آن اهتمام كامل ورزند.شده و نسبت به رع

بررسي نظرات دانشجويان رشته مديريت دانشگاه علـوم پزشـكي قـزوين در    

 باشد. مي 92در سال  رابطه با منشور حقوقي دانشجو

پژوهش كيفـي بـه روش پديـدار شناسـي كـه در سـال        ايندر روش كار: 

اه علوم پزشكي قزوين بـا  دانشجويان رشته مديريت دانشگ انجام شد 1392

گيري مبتني بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. پـس از اشـباع    روش نمونه

آوري اطالعـات بـا    نفـر رسـيد. جمـع    12 كنندگان بـه  شركت ها تعداد داده

 استفاده از مصاحبه عميق و تجزيه و تحليل به روش پارسي انجام شد.

 قـرار گرفتنـد كـه شـامل:    مفهوم  8منشور حقوقي دانشجويان در ها:  يافته

حفـظ   اسـكان)،  رفـاهي،  (بهداشتي، امكانات پژوهش، مندي ازآموزش، بهره

 .باشد رساني مي اطالع احترام و مقررات، دسترسي، حريم شخصي،

 از نظر دانشجويان تدوين منشور حقـوقي دانشـجو و   گيري: بحث و نتيجه

 .مي دارداطالع رساني به دانشجويان در كاهش مشكالت آموزشي نقش مه

 ي آموزش مشكالت ،يمنشور حقوقكلمات كليدي: 
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 يابيجهت ارز يابزار يو اعتبار سنج هيعنوان ته

 يفيمطالعه ك كي: يليمشاور تحص ديعملكرد اسات

 يراست نيحس، ييآقامال موري، تي، الهام بوشهر*يهاشم هيمرض

 هرمزگان يپزشك علومدانشگاه 

mahashemi275@gmail.com 

گيـري علمـي و آموزشـي دانشـجويان در مقـاطع تحصـيلي        جهتمقدمه: 

آموزش عالي با نوع عملكرد اسـاتيد مشـاور آموزشـي تحصـيلي در ارتبـاط      

د هاي آموزشي پيشرفته شـناخت و همراهـي مسـتمر اسـاتي     است. در نظام

مشاور آموزشي با دانشجويان تا حصول مدارج و نتايج عالي و توليـد دانـش   

اي بـه بررسـي ديـدگاه     يابد. اين در حالي است كه كمتـر مطالعـه   ادامه مي

دانشجويان نسبت به شرح وظايف مصوب اساتيد مشاور تحصيلي اختصـاص  
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داده شده است. لذا اين پژوهش با هـدف تبيـين نقـش اسـاتيد مشـاور در      

 .انجام شدشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشجويان پي

اين مطالعه به روش كيفي انجام شـد، جامعـه آمـاري پـژوهش     روش كار: 

نفـر از   115دانشجويان دانشكده بهداشت بندرعباس و نمونه آماري شـامل  

ـ بود كه دانشجويان  اي كـه از   گيـري گلولـه برفـي طبقـه     صـورت نمونـه  ه ب

ها بـه وسـيله    كده انتخاب گرديدند. دادههاي تحصيلي موجود در دانش رشته

يك پرسشنامه دو قسمتي شامل مشخصات دموگرافيك و آموزشي دانشـجو  

سؤال در حوزه نگاه دانشجويان به مقولـه اسـاتيد راهنمـا و     24و همچنين 

 مشاور گردآوري گرديد.

هاي هر دانشجونسبت به نقش اساتيد مشـاور تحصـيلي در    ديدگاهها:  يافته

كه متن پياده شده بـه   سازي شد صاحبه عميق گردآوري و پيادهقالب يك م

هاي استخراج شده بـا چـك ليسـت     تحليل شد و تم "تحليل محتوا"روش 

شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـكي در خصـوص   

 اساتيد مشاور مقايسه گرديد.

سـاتيد  هاي استخراج شده از ديدگاه دانشجويان با شرح وظـايف ا  تركيب تم

مشاور منجر به توليد يـك چـك ليسـت ارزيـابي عملكـرد اسـاتيد مشـاور        

تحصيلي گرديد كه بعد از نظرخـواهي از متخصصـان و توزيـع مجـدد بـين      

دانشجويان و اساتيد از نظر پايايي و روايي بررسي شد. نتايج نشان دادند كه 

 پرسشنامه مذكور از روايي و پايايي مناسب برخوردار است.

تر به جايگـاه و نقـش اسـاتيد مشـاور در      توجه عميقگيري:  تيجهبحث و ن

هاي كارداني و كارشناسي موجب هـدايت و راهنمـايي دانشـجويان در     دوره

رسد به حاشيه رفـتن نقـش    گردد. به نظر مي مقاطع تحصيالت تكميلي مي

 تـأثير هدايت آموزشي و تحصيلي دانشجويان توسط اساتيد راهنما و مشاور 

ملكرد علمي و پژوهشي دانشجويان داشته است و برخورداري از زيادي بر ع

توانـد   ابراز مناسب جهت ارزيابي و پايش عملكرد اساتيد مشاور تحصيلي مي

 نقش مهمي داشته باشد.

  دانشكده بهداشت ،انيدانشجو دگاهيد، مشاور دياساتكلمات كليدي: 
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داشت دانشكده به انيدانشجو يفرهنگ يهاازين يبررس

 يها تيفعال تيفيمؤثر در ارتقاء ك يبجنورد: راهكار

 يآموزش ي ـفرهنگ

، يحكم آباد ي، رجبعليمينع رهي، نيقوچان يتوكل دي، حم*يلنگر هيمرض

 زاده لياسماع يمرتض

 يخراسان شمال يعلوم پزشكدانشگاه 

ghorbanpoor.reza@gmail.com 

دانشـگاه، محـيط علـم و دانـش و شـكوفايي اسـتعدادهاي        محيطمقدمه: 

هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشجويان صرفاً  دانشجويان است فعاليت

شـود. امـور فرهنگـي     در برنامه تدوين شده درسي هر رشـته خالصـه نمـي   

يفه حمايت از دانشجويان فعال، نخبـه و مبتكـر و نـوآور دانشـگاه را بـه      وظ

هـاي   فعاليـت  انـدازي، هـدايت و حمايـت از    عهده دارد. اين واحد متولي راه

فرهنگي، هنري، اجتمـاعي، مـذهبي، تفريحـي دانشـجويان و دانشـگاهيان      

بخـش عمـده    كـه  باشد. در مديريت امور فرهنگي و هنري و فوق برنامه مي

هـدف از ايـن پـژوهش    . گيرد آن انجام مي هاي فرهنگي دانشگاه در ليتفعا

همچنين مشـخص نمـودن    آموزشي و هاي فرهنگي و يتلكيفيت فعا ارتقاء

هاي فرهنگي با توجه به  مسير راه و افزايش مشاركت دانشجويان در فعاليت

 باشد. نياز سنجي انجام شده مي

باشـد كـه    نوع پيمايشي مـي مطالعه حاضر به صورت توصيفي از روش كار: 

پرسشنامه محقـق سـاخته اسـت. پرسشـنامه      آنابزار جمع آوري اطالعات 

نفر از دانشجويان دانشكده بهداشت قرار گرفـت و   120نظر در اختيار  مورد

عـدد  (هاي فرهنگي خود را بر اسـاس بيشـترين اولويـت     دانشجويان فعاليت

آوري و  هـا جمـع   رسشـنامه انتخاب كردند. پ )1عدد (و كمترين اولويت  )10

 شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS 18 هاي آن وارد برنامه داده

هـاي   ها نشان داد كه اولويت برنامـه  بررسي و تجزيه و تحليل دادهها:  يافته

فرهنگي بر اساس نظرسنجي دانشـجويان بـه ترتيـب ميـانگين امتيـاز زيـر       

هاي فرهنگي شامل مراسم جشن  برنامه ،)81/8باشد: اردوها و بازديدها ( مي

فـوق برنامـه زبـان انگليسـي مقـدماني،       ،)89/7التحصيلي، شب شـعر (  فارغ

ــوق برنامــه كــامپيوتر شــامل آمــوزش  ، )17/7پيشــرفته ( ــيس ICDLف ، آف

 ،)07/7فوق برنامه ورزشي شامل آموزش واليبال، بسـكتبال، شـنا (   ،)11/7(

هـاي مـذهبي    برنامـه  ،)39/6ي (مسابقات ورزشي، كتابخواني، مقالـه نويسـ  

فوق برنامه هنري شـامل آمـوزش    ،)22/6شامل برگزاري ادعيه، سوگواري (

فوق برنامه مذهبي شامل آمـوزش روانخـواني،    ،)5/83سرود، تئاتر، نقاشي (

 .)79/5پژوهشي فرهنگي (و  )80/5حفظ قرآن كريم، (

 نيـاز سـنجي در حـوزه فرهنگـي نقـش مهمـي در      گيـري:   بحث و نتيجه

دسـتيابي بـه اهـداف مـورد نظـر       ريزي، استقبال بيشتر دانشجويان و برنامه

 آموزش عالي كشور دارد.

 بجنورد ت،يفيارتقاءك ،يفرهنگ يها تيفعال ،يسنج ازينكلمات كليدي: 

 

1567 - 3A 

از  يپزشك انيدانشجو يمندتيرضا زانيم سهيمقا

در دانشگاه  يو چند بخش يتك بخش  OSCE آزمون

 جهرم يعلوم پزشك

، يوسمه جان ي، عباس احمدي، عاطفه كرم زاده جهرم*يزاهد هيراض

 يصباغ مي، مرفاطمه فرهمندجو

  جهرم يعلوم پزشك دانشگاه

zahedi_razieh@yahoo.com 

تـرين   اي، يكي ازمهم عيني صالحيت باليني و حرفه ارزيابي دقيق و مقدمه:

ابعاد آموزش باليني دانشجويان گروه پزشكي است. آزمون باليني با ساختار 

هاي پزشكي سراسر دنيا، به  )، هم اكنون در بسياري دانشكدهOSCEعيني (

 شـود.  بـرده مـي  هـا بـه كـار     انتخابي براي ارزيابي اين مهـارت  هعنوان شيو

جمله نابرابري و كم بودن  هاي امتحانات شفاهي غيرساختار يافته از نارسايي

ضمن سنجش طيـف وسـيعي    شود و اين روش ديده نمي اعتبار و پايايي در
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هاي مهمي بر امتحـان شـفاهي    ها، به عنوان يك ابزار مدرن مزيت از مهارت

 دارد. 

دانشجويان رشته پزشـكي در  مندي  مطالعه حاضر به منظور مقايسه رضايت

دانشگاه علوم پزشكي جهرم در مورد ارزشيابي باليني به روش تك بخـش و  

 چند بخش آسكي انجام شد.

 60 نمونـه روش بررسـي: ايـن يـك مطالعـه نيمـه تجربـي بـا        روش كار: 

-1392هـاي   طـي سـال   حال دانش آموختگي اسـت كـه در   دانشجوي در

 88. آزمـون سـال   ه بـود ذيرفتـ آزمون آسكي بر روي آنهـا صـورت پ   1388

 مربوط به پايان بخش جراحي بـود و  اي و دقيقه 15ايستگاه  11 مشتمل بر

 5ايسـتگاه   14 هاي ماژور و بهداشـت بـا   شامل كليه بخش 92 آزمون سال

سؤال بـه   22ساخته شامل  اي بود. پس از آزمون فرم نظرسنجي خود دقيقه

يان قـرار گرفـت. در نهايـت    اي در اختيار دانشـجو  صورت ليكرت پنج گزينه

تحليـل آمـاري    تجزيـه و  مـورد  SPSS 20افـزار   هـا بـا اسـتفاده از نـرم     داده

 قرارگرفت.

%) از دانشجويان از زمـان  5/55نفر(25، 92در آزمون آسكي سال ها:  يافته

كه در آزمون سال  ها ناراضي بودند، در حالي اختصاص داده شده به ايستگاه

 15 انـد،  ها ناراضـي نبـوده   از مدت زمان ايستگاههيچ يك از دانشجويان  88

اند ولي در آزمون  ها نارضي بوده %) از دانشجويان از تعداد ايستگاه3/33( نفر

 در آزمـون سـال   انـد،  ها رضايت داشته همه دانشجويان از تعداد ايستگاه 88

 از %)3/33نفـر (  15%) از سناريو بودن برخـي سـؤاالت،   3/33( نفر 15 ،92

ا بــودن آزمــون، واضــح و روشــن نبــودن اهــداف هــر ايســتگاه و  ز اســترس

 هاي مورد انتظار در هر ايستگاه ناراضي بودند. فعاليت

دهـد كـه برگـزاري آزمـون      نتايج مطالعه نشـان مـي   گيري: بحث و نتيجه

ولـي   ،باشـد  آسكي به صورت تك بخشي تا حدود زيادي رضايت بخش مـي 

 توانـد بـر   يابي به روش آسكي مـي ارزش افزايش استرس دانشجويان همراه با

مسـاعد   داشـته باشـد. عليـرغم نظـر     تـأثير ادامه اين روش،  مخالفت آنان با

دانشجويان در مـورد كـارآيي روش تـك بخشـي آسـكي بايسـتي بـا رفـع         

هاي موجود و بهبود اين روش با توجه به نتـايج مسـاعد جهـاني، در     كاستي

اشت و با انجام مطالعـات  مورد پيشبرد آن و جلب نظر دانشجويان همت گم

 اين اقدامات را مورد بررسي قرار داد. تأثيربعدي ميزان 

  جهرم ،يپزشك انيدانشجو ،OSCE، يمند تيرضاكلمات كليدي: 
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هاي پيشرفت تحصيلي از ديدگاه  مقايسه آزمون

 دانشجويان

 شهناز طبيعي ، رمضان زاده رالنساءيخ،  يسابق مهيحك، *زهرا فرج زاده

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

farajzadehz@bums.ac.ir 

رود.  در هر برنامه آموزشي، ارزشيابي ركن اساسي آن به شمار مـي  مقدمه:

ـ   ارزشيابي اين امكان را فراهم مي يج آن نقـاط قـوت و   اسازد تا بر اسـاس نت

هـاي   ضعف مشخص شده و در ايجاد تحـول و اصـالح نظـام آموزشـي گـام     

ترين اركـان   مناسبي بر داشته شود. ارزشيابي دانشجو به عنوان يكي از مهم

توانـد   هاي ارزشيابي مي گردد. شيوه تدريس و آموزش دانشگاهي قلمداد مي

رد و در صورتي كه بـر  ابگذ تأثيربر رويكردهاي يادگيري در دانشجويان نيز 

موجـب يـادگيري عميـق     توانـد  مبناي درك عميق طراحي شده باشد، مـي 

باشـد كـه    اي مـي  ترين آنها طراحـي سـؤاالت چندگزينـه    گردد يكي از رايج

هـاي   چنانچه به درستي طراحي شوند، روش مناسبي براي سنجش آموخته

ار مورد استفاده زباشد. با توجه به اهميت شيوه ارزشيابي و اب دانشجويان مي

براي آن در دستيابي به نتايج مورد نظر از برنامه آموزشـي در ايـن مطالعـه    

و با توجه به  ديدگاه دانشجويان در مورد بهترين نحوه ارزشيابي بررسي شد

اهميت ديدگاه دانشجويان طراحـي سـؤاالت ارزشـيابي درس مـديريت بـر      

اي بـين ميـانگين    يسـه و مقا اساس نظر و خواست دانشجويان انجام گرديـد 

 .نمرات دانشجويان انجام گرديد

در ابتدا سؤاالت كتبي دانشجويان به صـورت تركيبـي طراحـي    روش كار: 

گرديد و در انتهاي آزمون از دانشـجويان در مـورد بهتـرين نـوع آزمـون در      

سنجش يادگيري و كاهش ميـزان اضـطراب دانشـجو در جلسـه امتحـان و      

دهـد نظـر    جو كدام نوع آزمون را تـرجيح مـي  همچنين در مورد اينكه دانش

سنجي شد. با توجه بـه نظـر دانشـجويان در مرحلـه بعـدي مطالعـه تمـام        

اي طراحي گرديد و مجدد از ايـن گـروه نيـز     سؤاالت به صورت چهار گزينه

اي بين ميانگين نمرات ونيز نظر سـنجي دو   نظر سنجي انجام شد و مقايسه

 گروه انجام شد.

ج به دست آمده از ديـدگاه دانشـجويان در آزمـون تركيبـي و     نتايها:  يافته

اي را  اي نشان داد اكثر دانشجويان سـؤاالت چنـد گزينـه    آزمون چهار گزينه

 ندر مورد سنجش ميزان يادگيري و كاهش اضطراب امتحان در دانشـجويا 

دهند. در  مؤثر دانسته و همچنين اين نوع آزمون را بر انواع ديگر ترجيح مي

اي  بين نمرات دانشجويان در آزمـون تركيبـي و آزمـون چندگزينـه     مقايسه

مشخص شد با وجود تفاوت در حداكثر و حداقل نمـرات دانشـجويان در دو   

 گروه ولي ميانگين نمرات دانشجويان تفاوتي ندارد.

با توجه به اينكه در ارزشيابي فقـط ارزيـابي مـدنظر    گيري:  بحث و نتيجه

تـوان بـه    دهنده فرايند يادگيري باشد لـذا مـي   تواند ادامه نيست و خود مي

هاي دانشجويان و نتايج هر آزمون، آزموني را انتخـاب كـرد    توجه به ديدگاه

 .نجامدا كه به ارتقاء يادگيري بي

 علوم پزشكي ،دانشجو ،ارزشيابيكلمات كليدي: 

 

1613 - 3A 

در توسعه پايدار آموزش  يدانشگاه يها نقش كتابخانه

 اي لعه كتابخانهي؛ يك مطاپزشك

 مفرد يليوك ني، حسيري، محمدرضا ام*يرضائ سهينف

 همدان يدانشگاه علوم پزشك

rezaie_n@umsha.ac.ir 

 توسعه پايدار مفهومي است كه براي بسياري از كشورها به عنوان مقدمه: 
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همه جانبه شناخته شده است. در اين مقالـه بـر نقـش     الگويي براي توسعه

رساني پزشكي در رسيدن جامعـه بـه    هاي دانشگاهي و مراكز اطالع كتابخانه

توسعه پايدار تأكيد گرديده است. بدين منظور ضمن طرح مفهوم، ضـرورت  

هـاي   هـاي دانشـگاه   رساني و كتابخانه و الزامات توسعه پايدار، به نقش اطالع

در توسـعه پايـدار پرداختـه شـده اسـت. سـپس نقـش ايـن          علوم پزشـكي 

رسـاني در توسـعه پايـدار از سـه جنبـه: توسـعه        ها و مراكز اطـالع  كتابخانه

اجتماعي، توسعه نيروي انساني و توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفتـه  

ها به عنوان نهادهاي علمي  گذاري بيشتر كتابخانهتأثيراست. در ادامه جهت 

هاي علوم پزشكي چند راهبرد نظري و راهكـار عملـي پيشـنهاد     هدر دانشگا

 گردد. مي

اي با جستجو در اينترنت و اسـتفاده   اين مقاله به روش كتابخانهروش كار: 

 از كتب و مجالت تخصصي در اين زمينه انجام شده است.

اطالعات در عصر حاضر ابزار اقتدار و يكي از عناصر بنيادي توسعه ها:  يافته

هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و علمي  بشر امروزي در تمامي عرصه است.

متكي به اطالعات است. همه سـطوح جامعـه بـاالخص جامعـه دانشـگاهي      

نيازمند اطالعات است. هر نطامي كه خواستار تحول و پويايي اسـت نـاگزير   

مند باشد. به ويژه در حال حاضـر كـه سـرعت توسـعه      بايد از اطالعات بهره

گشته است، اطالعات به عنوان نيروي بالقوه توسعه نقـش برجسـته    فزاينده

 هاي علوم پزشكي و آموزش پزشكي به عهده دارد. تري را در دانشگاه

بــروز نارســائي هــاي گونــاگون درزنــدگي بشــر گيــري:  بحــث و نتيجــه

انديشمندان را واداشته است تا در امر توسعه به بـازنگر بپردازنـد، ايـن بـاز     

ر توسعه منتهـي بـه خلـق مفهـوم جديـد در ادبيـات توسـعه        انديشي در ام

تواند نقـش   موسوم به توسعه پايدار گرديده است. يكي از عناصر مهم كه مي

بسزايي در دستيابي افراد به توسعه پايدار داشته باشد عنصر اطالعات اسـت  

رساني به عنوان نقطه عطف فرآينـد   ها و مراكز اطالع و بالطبع نقش كتابخانه

آوري  هاي علوم پزشكي كه با توليد دانش و فـراهم  ع رساني در دانشگاهاطال

و سازماندهي و اشاعه اطالعات از تـوان و قابليـت بـااليي بـراي كمـك بـه       

 توسعه پايدار برخوردار هستند.

  يآموزش پزشك دار،يتوسعه پا ،يدانشگاه يها كتابخانهكلمات كليدي: 
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در  لميف شيسبت  به نمان يپزشك انيدانشجو دگاهيد

 يزوفرنيآموزش  اسك

 ي، عارفه موسويمالباش اي، رو*ينجف يمصطف

 اصفهان يپزشك علومدانشگاه 

najafimostafa@med.mui.ac.ir 

دروسي كـه ذهنـي بـوده و از عينيـت كمتـري برخـوردار        تدريسمقدمه: 

شـود. از جملـه ايـن     هاي آموزش پزشـكي محسـوب مـي    ، از دغدغههستند

تـوان بـه برخـي از مباحـث روانپزشـكي ماننـد نشـانه شناسـي          دروس مي

اسكيزوفرني اشاره كرد. اسكيزوفرني يكي از مباحث مهم و چـالش برانگيـز   

ها مانند تـوهم و هـذيان، آمـوزش آنهـا بـه       است كه به علت برخي از نشانه

ست و بسياري از اين مطالـب بـراي دانشـجويان غيـر     شكل نظري مشكل ا

ملموس است. براي رفع اين چـالش، در ايـن پـژوهش از نمـايش فـيلم در      

تدريس اسكيزوفرني استفاده شده است. هدف اين مطالعه بررسـي ديـدگاه   

 دانشجويان پزشكي نسبت به نمايش فيلم در آموزش اسكيزوفرني است.

مقطعي، ديدگاه دانشـجويان نسـبت بـه    در اين مطالعه توصيفي روش كار: 

دوازده جلسه تدريس اسكيزوفرني در دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان در دو  

نفـر   101 بررسي شده است. دانشجويان به تعداد 91-92نيمسال تحصيلي 

به روش سرشماري در دو گروه شاهد و تجربي وارد مطالعه شدند. بـه ايـن   

نراني همراه با نمايش اساليد) و به منظور به يك گروه با روش متداول (سخ

هـاي سـينمايي)    هايي از فيلم گروه ديگر با روش جديد(نمايش كليپ و تكه

نشانه شناسي اسكيزوفرني آموزش داده شد. شيوه اجرا در گروه تجربـي بـه   

شكلي بود كه مدرس در ابتداي جلسه ضمن ارائـه اهـداف و بيـان مسـايل     

گذاشـت. ايـن    ينمايي را بـه نمـايش مـي   هاي سـ  هايي از فيلم مقدماتي، تكه

هاي سينمايي تـدوين   هايي از فيلم هاي آموزشي كوتاه و يا تكه ها، فيلم فيلم

پرداخـت.   شده بودند كه به معرفي نشانه شناسي و عاليم ايـن بيمـاري مـي   

ها توسط مدرس انتخاب و تدوين شده بودنـد. بـا نمـايش آنهـا عاليـم       فيلم

شـد. سـپس دانشـجويان     ني و قابل مشاهده ميبيماري براي دانشجويان عي

هـاي مـدرس پاسـخ     كردند و به سؤال پيرامون موارد مشاهده شده بحث مي

نها نسبت به جذابيت كالس، توسط آدادند. رضايت دانشجويان و ديدگاه  مي

درجـه   5سـؤال   13يك پرسشنامه پژوهشگر ساخته بررسي شد كه حاوي 

الفم بـود. در انتهـاي پرسشـنامه توسـط دو     مخـ  موافقم تا كامالً اي از كامالً

سؤال ميزان جذابيت شيوه ارائه مطالب و رضايت دانشجويان بر نموداري از 

شد. ميانگين نمره پرسشنامه دو گروه توسط آزمـون   يك تا ده سنجيده مي

 تجزيه و تحليل شد SPSSافزار  تي مستقل و نرم

رضـايت دانشـجويان گـروه    ميانگين و انحراف معيار نمره  101از ها:  يافته

بـود. بـر    75/18±42/1و در گـروه شـاهد برابـر     22/9±16/1تجربي برابـر  

. )p=16/0( دار نبـود  ن آماري تي تفاوت بين اين دو گروه معنـي اساس آزمو

و در  31/9± 54/1ميانگين نمرات جذابيت كالس درگروه تجربي برابـر بـا   

دار  بـين دو گـروه معنـي    بود و اين اخـتالف  05/9 ±13/1گروه شاهد برابر 

 ).p=82/0نبود (

ن بـاالي نمـرات دو گـروه بيـانگر رضـايت      يميـانگ گيـري:   بحث و نتيجه

داري تفـاوت دو گـروه    دانشجويان و جذابيت كالس درس است. عدم معني

 .هاي مطالعه باشد تواند به علت محدوديت مي

در آمـوزش   تر و استفاده از اسـتادان متفـاوت   هاي متنوع كه با انتخاب گروه

توان آنها را به حداقل رسانيد. با توجه بـه رضـايت و جـذابيت     گروه، مي هر

جهـت   روش جديد، اجراي اين روش آموزشي و انجام مطالعات بيشتري در

 شود. هاي آن پيشنهاد مي رفع محدوديت

ــدي:  ــات كلي ــككلم ــك ،يزوفرنياس ــدر ،يروانپزش ــد س،يروش ت  دگاه،ي

  يپزشك انيدانشجو
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1631 - 3A 

از مركز آموزش  ديعلل عدم استقبال اسات يبررس

 ينيبال يها مهارت

 يموسو ي، علي، اسداله موسويدهقان ني، نسر يامراهللا روزبه، *يندا طاهر

 عيمتشف ي، صغرزاده

 اسوجي يپزشك علومدانشگاه 

neda1taheri@gmail.com 

هـاي   هاي باليني از ضـروريات حرفـه   قابليت در انجام مهارت كسبمقدمه: 

التحصـيالن   علوم پزشكي است. در پايان دوره آموزش علـوم پزشـكي، فـارغ   

 هاي بنيادي تبحر الزم را بـه دسـت آورنـد و آن را بـه     بايد در انجام مهارت

ها، كـاهش   به واسطه كوتاه شدن دوره بستري در بيمارستان ظهور برسانند.

هاي بستري و افزايش مراقبت بيماران در جامعه، اغلب افـراد بسـتري    تخت

هـاي بـاليني پايـه     در بيمارستان موقعيت مناسبي را براي يادگيري مهـارت 

اي هـ  كنند. عـالوه بـر آمـوزش تكنيـك     دانشجويان علوم پزشكي فراهم نمي

گيرد و در  هاي ارتباطي نيز مورد توجه قرار مي معاينه و پروسيجرها، مهارت

ها، از وسـايل سـمعي و بصـري و كـامپيوتر بـراي تكميـل        كنار اين آموزش

هاي باليني پلي بين  در واقع، مراكز آموزش مهارت شود. آموزش استفاده مي

ند. لـذا بـه   رو هاي درس نظري و محيط باليني به شمار مي آموزش دركالس

 در دليل استقبال كم از اين مركز بر آن شديم تا عوامل را بررسـي نمـوده و  

 جهت رفع آن تالش نماييم.

پرسشنامه حاوي اطالعات دموگرافيـك   30در اين مطالعه تعداد روش كار: 

ــا علــل عــدم اســتقبال جهــت اســتفاده از مركــز   19و  گويــه در ارتبــاط ب

ئت علمي كه در زمينـه آمـوزش بـاليني    هاي باليني توسط اعضاء هي مهارت

و  SPSSافـزار آمـاري    وسـيله نـرم  ه ها ب باشند تكميل گرديد و داده فعال مي

 هاي آماري توصيفي تجزيه و تحليل گرديد. روش

ها اتفاق نظـر داشـتند كـه اسـتفاده از      تمامي اساتيد بر اين گزينهها:  يافته

اهش اسـترس اسـتاد و   هاي باليني باعث سهولت يـادگيري، كـ   مركز مهارت

هاي بـاليني محـيط مناسـبي     شود و مركز مهارت دانشجو و كاهش خطا مي

ــايي   ــابي توان ــراي ارزي ــي   ب ــجويان م ــاليني دانش ــاي ب ــد و  ه % از 73باش

هاي تكميل شده نشانگر اين مطلب بود كه تجهيزات مركز جهت  پرسشنامه

تفاده از % اعتقاد داشتند كه علت عـدم اسـ  3/81باشد و  آموزش مناسب مي

هـا و   هاي باليني نبود برنامه مدون و مناسب از طرف دانشـكده  مركز مهارت

 اطالع بودند. ها بي % نيز از وجود امكانات در مركز مهارت12

هاي  رسد در زمينه استفاده از مركز مهارت به نظر ميگيري:  بحث و نتيجه

ها برنامه  رتباليني بهتر است كه دانشكده در طول ترم با همكاري مركز مها

هـا نيـز در زمينـه     ريزي نمايد و بهتر است كـه مركـز مهـارت    مدوني را پايه

 osceهـاي   رساني از امكانات مركز جهت آمـوزش و برگـزاري آزمـون    اطالع

تالش بيشتري نمايد تا گام مؤثري در جهت ارتقاء كيفيت آمـوزش بـاليني   

 برداشته شود.

 اهش استرس، استاد ي، كنيبال يها مركز مهارتكلمات كليدي: 

 

1632 - 3A 

بررسي ميزان اعتماد به نفس پرستاران طرحي 

 بيمارستان شهيد صدوقي يزد

، خرمن يدهقان يمحمد عل، ، مهديه مداحي نژاد*مژگان سب چراغي

 خسروياني

 يزدشهيد صدوقي علوم پزشكي نشگاه دا

shabcheraghimojgan@yahoo.com 

كسي كه به خود احترام بگذارد و نفس خويش را گرامي شـمارد و  مقدمه: 

ها به حساب آورده و به خود اعتماد به نفس  خود را با تمام نقائــص و ضعف

ت گردد و هيچگاه زنـداني خيـاال   داشته باشد گرفتار خود پنداره منفي نمي

هاي است كه هر روز با آن مواجـه هسـتيم.    شود. اعتماد به نفس مسال نمي

داند و شايسـتگي ويژگـي    فردي كه اعتماد به نفس دارد خود را شايسته مي

عام شخصيت اوست. در قرآن و روايات اهل بيت نيز تأكيد زيادي به احترام 

 گذاشتن به خويشتن و عزيز شمردن آن شده است.

باشـد. اطالعـات بـا     تحليلـي مـي   ـژوهش از نوع توصيفي  اين پروش كار: 

نفـر از   30استفاده از پرسشنامه اسـتاندارد اعتمـاد بـه نفـس روزنبـرگ از      

 آوري شـده اسـت و بـا    پرسنل طرحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد جمـع 

 تحليل گرديده است. SPSSافزار  استفاده از نرم

ل و ميـانگين سـابقه كـاري    سا 5/24 اعضاي نمونهميانگين سني  ها: يافته

% 7/6از اين تعداد داراي اعتماد به نفس متوسط، % 3/93ماه بود.  5/11آنها 

هيچ موردي از اعتمـاد بـه نفـس بـاال      از آنها داراي اعتماد به نفس پايين و

 يافت نشد.

ورود از محيط دانشجويي به محيط كار پرستار را بـا  گيري:  بحث و نتيجه

بخشد، عدم آمـادگي   نمايد و به او هويت خاصي مي دنياي ديگري مواجه مي

اي خود و ورود به محيط  دانش آموختگان پرستاري براي گذر از نقش حرفه

هاي نا معلـومي در ابعـاد جسـمي و روانـي آنهـا       باليني موجب بروز واكنش

گردد تا نتوانند خود را با محيط جديد مطابقـت دهنـد.    شود و سبب مي مي

هـاي زنـدگي جهـت پرسـنل جديـدالورود       هـاي مهـارت   لذا برگزاري كالس

 بسزايي در افزايش اعتماد به نفس آنها داشته باشد. تأثيرتواند  مي

  مارستانيب ، پرستار طرحي،اعتماد به نفسكلمات كليدي: 

 

1637 - 3A 

 انيدر دانشجو تيمسئله و مهارت قاطع مهارت حل

 يپرستار

 2يحقان دي، حم2نژاد ميبر يلي، ل2يدفاطميس هي، نعم1*يرآباديمش نبيز

 رانيا يعلوم پزشك -2، زيتبر يپزشك علومدانشگاه  -1

moshirz@tbzmed.ac.ir 

  كرده و تحـت   باليني، تغيير پيدا  اخير ماهيت عملكرد هاي سال درمقدمه: 

است، اين تغيير، نياز   گرفته مسئله قرار  گام حل  به  هاي گام انواع مدل يرتأث

 مـؤثر در عملكردشـان بكـار     مسئله را به طـور  هاي حل به افرادي كه مهارت

از سـويي قاطعيـت بـاال بـراي پرســتاران و      سـازد.  تـر مـي   گيرنـد، ضـروري  
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تباطي بهتر دانشجويان پرستاري، يك ضرورت است تا بتوانند در برقراري ار

اي خود توانمنـد باشـند. هـدف     هاي حرفه مؤثر از دانش و مهارت  و استفاده

مسـئله و قاطعيـت در دانشـجويان      هـاي حـل    اين مطالعه، تعيـين مهـارت  

 كارشناسي پرستاري بود.

باشـد. جامعـه پـژوهش كليـه      مطالعه حاضر از نوع مقطعي مـي روش كار: 

پرستاري شـاغل بـه تحصـيل در     دانشجويان سال اول تا چهارم كارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي ايـران بودنـد. ابـزار گـردآوري      88-89سال تحصيلي 

ها شامل پرسشنامه هپنر و پيترسون و آزمون قاطعيت راتوس همراه بـا   داده

 SPSSافـزار   ها با استفاده از نرم سؤاالت مربوط به مشخصات فردي بود. داده

طرفه و  ز آزمون آماري آناليز واريانس يكمورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. ا

ها استفاده  آزمون تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون براي تحليل داده

 شد.

ها در اين مطالعـه   دانشجو با تكميل كامل و عودت پرسشنامه322ها:  يافته

و در  5/89كردند. ميانگين امتياز دانشجويان در مهارت حل مسـأله   شركت 

دهنده سطح متوسـط هـر دو    به دست آمد، كه نشان 1/12مهارت قاطعيت 

مهارت است. نتايج همچنين نشان داد سطح هـردو مهـارت حـل مسـأله و     

قاطعيت در دانشجويان سال چهارم نسبت به ساير دانشجويان باالتر بود، بـا  

هـاي   اين حال فقط بين ميانگين امتيازات مهارت قاطعيت دانشجويان سـال 

و   =037/0p( دار آمــاري وجــود داشــت نــيختلــف تحصــيلي تفــاوت معم

85/2F= .( 

مطالعه همچنين نشان داد سطح باالي مهارت حل مسأله با سطح بااليي از 

 مهارت قاطعيت همراه است.

هاي آموزشي بايد با فراهم كردن فرصت تعليم  برنامهگيري:  بحث و نتيجه

هاي مختلف  هاي مختلف زندگي، دانشجويان را به توانمندي و تمرين مهارت

از جمله مهارت حل مسأله و قاطعيت مجهز نمايد. آمـوزش پرسـتاري نيـز    

بايد توانايي دانشجويان در حل مسائل باليني و در نتيجه كارآمـدي آنهـا را   

 به عنوان مراقبين بهداشتي ارتقاء بخشد.

  يپرستار يآموزش، دانشجو ت،يمسئله، قاطع  حلكلمات كليدي: 

 

1667 - 3A 

با مدل  يردهيروزه آموزش ش كيرگاه كا يابيارز

اردكان  يائيض مارستانيدر ب كيكرك پاتر يابيارزش

 1392سال 

 ياردكان يپورهاشم دمحمدي، سيمرق يهيفق هي، عط*يدريح نهيسك 

اصفهان  يعلوم پزشك -2، زدي يصدوق ديشه يپزشك علومدانشگاه  -1

s_heydari_287@yahoo.com 

بهبـود كيفيـت    مهمـي در  سنجش اثربخشي  برنامه نقـش بسـيار  مقدمه: 

مبنـايي   توانـد  صـورت انجـام صـحيح مـي     در هاي آموزشي داشـته و  برنامه

بـه   مطالعه حاضـر  هاي آينده فراهم آورد. ريزي عيني جهت برنامه مناسب و

آمـوزش شـيردهي براسـاس مـدل كـرك پاتريـك        ارزيابي اثربخشي كارگاه

 رفتار يادگيري، سطح واكنش، چهار اين مدل، ارزيابي در در پرداخته است.

مادر  گيرد. اهميت تغذيه انحصاري با شير محيط واقعي انجام مي نتايج در و

بـراي بقـا و رشـد و تكامـل شـيرخواران بـه خـوبي         ماه ابتداي عمـر،  6در 

وع مهم بهداشت عمومي شناخته شده اسـت.  مشخص و به عنوان يك موض

از اين رو برگزاري كارگاه آموزش شيردهي جهت افرادي كه اولين تماس را 

آن در افـزايش   تـأثير ناپـذير بـوده و    هاي اجتناب با مادران دارند، از ضرورت

 سطح سالمت جامعه بر كسي پوشيده نيست.

جامعه آمـاري   اشد.ب مطالعه حاضر نوعي مطالعه نيمه تجربي ميروش كار: 

اتـاق زايمـان، بخـش     بهياران شـاغل در  شامل ماماها، پرستاران و نفرو 40

گيري سرشـماري بـوده اسـت. جهـت      زايمان و اطفال و روش نمونه زنان و

سؤال 30اي محقق ساخته حاوي  ارزيابي سطح اول كرك پاتريك پرسشنامه

راسـاس مقيـاس   اجرا بوده و ب فضاي فيزيكي و هاي محتوا، مدرس، درحيطه

همچنين سؤاالتي بازپاسخ درخصـوص نقـاط قـوت،     ليكرت طراحي گرديد.

پيشنهادات در نظر گرفته شد. جهت ارزيابي سطح يادگيري ازپيش  ضعف و

كننـدگان   مهارت شركت پس آزمون با هدف مقايسه ميزان دانش و آزمون و

 در ديد.برگزاري سمينار استفاده گر از بعد زمينه مبحث شيردهي قبل و در

بـراي   از مشاهده براساس چك ليسـت اسـتفاده گرديـد.    ارزيابي رفتار مورد

ميزان آگاهي مادران مورد بررسي ميداني  نگرش و ارزيابي سطح چهارم نيز

 استفاده گرديد. SPSS 19 افزار نرم ها از براي آناليزداده قرار گرفت.

ــه ــا:  يافت ــنش،   دره ــابي واك ــوص ارزي ــايت    خص ــزان رض ــوع مي مجم

كـه بـاالترين ميـزان رضـايت از      % بود8/99كنندگان نسبت به دوره  ركتش

% بـود.  4/26% و كمترين آن مربـوط حيطـه محتـوا بـا     6/38حيطه اجرا با 

بـود.   2 ± 001/0و پـس آزمـون    58/1 ±49/0ميانگين رتبه پيش آزمـون  

كننـدگان در پـس    نتايج به طور كلي نشان داد ميـانگين يـادگيري شـركت   

به پيش آزمون ارتقاء يافته اسـت. در زمينـه ارزيـابي مهـارت     آزمون نسبت 

سـطوح   در داشـت.  داري وجود برگزاري سمينار اختالف معني از بعد بل وق

برگـزاري   از بعد توجه به كارگاه برگزار شده تغيير قبل و با نتايج نيز و رفتار

 بود. كارگاه به خوبي مشهود

 چـارچوبي سـاده و   ي جامع،مدل كرك پاتريك الگويگيري:  بحث و نتيجه

كند. هـر چهـار سـطح ارائـه      عملي براي دست اندركاران آموزش فراهم مي

شده در اين مدل از اهميت بااليي برخوردار است و هيچكدام از اين سطوح 

كـه برگـزاري ايـن     نشـان داد  ناديده گرفت، ارزشيابي برنامه حاضر نبايد را

 تمـامي سـطوح در   ج خوبي درنتاي دوره به صورت كارگاهي بسيارمناسب و

به اصالح داشـت بـه    مواردي كه نياز البته نظرات فراگيران و برداشته است.

ايـن   شـود  مي پيشنهاد مسئولين جهت انجام اقدامات اصالحي ارائه گرديد.

 هايي كه بـه صـورت كارگـاهي و    كيفيت برنامه جهت ارزشيابي و بهبود الگو

 .گردد استفاده گردد مهارتي برگزار مي

  كيكرك پاتر يابيارزش مدل ،يابيارزش ،يردهيش كارگاه،كلمات كليدي: 
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 ميمفاه سيمؤثر در تدر يوش، ريادگيري مبتني بر تيم

 هيتغذ انيدر دانشجو يولوژيزيدرس ف  دهيچيپ
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 ييرزاي، كامران م*كش زحمت ايثر

 بوشهر يكعلوم پزش دانشگاه

zahmatkeshs2004@yahoo.com 

) نوعي راهبرد آموزشي است كـه بـا   TBLمبتني بر تيم ( يادگيريمقدمه: 

هــدف ارتقــاي كيفيــت يــادگيري از طريــق ايجــاد يــك محــيط يــادگيري 

هـاي آموزشـي پاسـخگوي فـردي و      مشاركتي و فعال و با تكيه بر استراتژي

هاي گروهي  مشاركت در بحثتيمي، افزايش تعامل گروهي و تقويت انگيزه 

شود. اين مطالعه بـا هـدف مقايسـه ميـزان يـادگيري دانشـجويان        ارائه مي

 و شيوه سخنراني بود TBLكارشناسي تغذيه در درس فيزيولوژي به روش 

در يك مطالعـه نيمـه تجربـي بـر روي دو گـروه از دانشـجويان       روش كار: 

د. در ايـن مطالعـه   اجـرا شـ   كارشناسي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي بوشـهر 

و در گروه شاهد بـه   TBLدرس فيزيولوژي تغذيه در گروه مداخله به روش 

روش سنتي سخنراني ارائه شد. در ابتداي مطالعه از هر دو گروه يك پـيش  

آزمون واحد اخذ شد و ميزان يادگيري در پايان ترم بـا اسـتفاده از آزمـون    

MCQ ز فـرم ارزشـيابي مركـز    و ميزان رضايت از روش تدريس با استفاده ا

 مورد ارزيابي قرار گرفت. مطالعات و توسعه آموزش پزشكي بوشهر

داري نشـان   ميانگين نمرات پيش آزمون دو گروه اخـتالف معنـي  ها:  يافته

بـه   TBLلي ميانگين نمرات پس آزمـون در گـروه آمـوزش بـه روش     ونداد 

(بـه ترتيـب    داري باالتر از گروه آموزش به روش سخنراني بود صورت معني

ــزان رضــــايت P>001/0، (47/15) ± 16/2و ( 28/18)  ± 34/1( )). ميــ

نيز باالتراز گـروه آمـوزش بـه روش     TBLگروهي در گروه آموزش به روش 

از حـداكثر   23/6) ± 87/0و (  68/8)  ± 21/1سخنراني بود (به ترتيـب (  

 )).P>001/0(( 10نمره 

از طريـق   TBLي بـه روش  ارائه فرآينـدهاي آموزشـ  گيري:  بحث و نتيجه

توانـد نقـش    افزيش تعامالت فردي و گروهي و تقويت يـادگيري فعـال مـي   

نيز رضايت دانشجويان از دروس ارائه شده  مؤثري در ارتقا سطح يادگيري و

 هاي معمول سخنراني داشته باشد. در مقايسه با روش

 ، دانشجوييادگيري، يادگيري مبتني بر تيم، سخنرانكلمات كليدي: 
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خوب و اثربخش از  ينيبال يمرب يها يژگيو يبررس

 ييماما انيدانشجو دگاهيد

 ميرح ني، مه، فاطمه سعادتيانيرينص جهي، خديدافع مي، مر*شهناز مجاهد

 دل

 زدي يصدوق ديشه يزشكعلوم پ

sh_mojahed@yahoo.com 

آموزش باليني از مقـاطع حسـاس آمـوزش پزشـكي اسـت كـه در       مقدمه: 

هاي  اي دارد محيط هاي حرفه اي فراگيران، نقش عمده دهي توانمندي شكل

باليني به طو ر وسيعي به عنوان مكاني كليدي جهت يادگيري دانشـجويان  

بايست داراي حيطه وسيعي از دانـش،   مي پذيرفته شده است. مربيان باليني

هاي فردي باشند و بدانند چه موقع و چگونه آنها را به كـار   مهارت و ويژگي

ارزشيابي مربيان باليني توسط دانشجويان، يكي از عواملي است كـه   گيرند.

لذا پـژوهش حاضـر    واقع شود. ارتقا كيفيت آموزش باليني مؤثر تواند در مي

هاي يك مربي بـاليني خـوب از ديـدگاه دانشـجويان      يهدف تعيين ويژگ با

 مامايي انجام شد.

بـه   8 و 6نفر دانشـجو مامـايي تـرم     80دراين مطالعه توصيفي  روش كار:

 اي بـا  صورت سرشماري شركت داشتند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشـنامه 

اي و  هـاي حرفـه   حيطه شامل؛ خصوصيات فردي، ويژگـي  3در  سؤال و 25

 افـزا  نتـايج بـا نـرم    بود. 3 مقياس ليكرت صفر تا وش ارزشيابي، باعلمي و ر

SPSS 16 .مورد تجزيه تحليل قرار گرفت 

بي باليني هاي يك مر نتايج پژوهش نشان داد كه مهمترين ويژگيها:  يافته

خوب از ديدگاه دانشجويان مامايي به ترتيب عبارت بود از: برقـراي ارتبـاط   

دانشـجو در   %، حمايـت از 90ان خوب و مسلط%، بي8/91 مناسب با دانشجو

هـاي ايـن پـژوهش در بررسـي از      % . يافته1/87 مشكل موقع روبرو شدن با

% تـالش  9/85آل نشـان داد   نظر روش اداره كـارآموزي مربـي بـاليني ايـده    

 در نظر گـرفتن فرصـت   هاي عملي توسط دانشجويان و جهت كسب مهارت

سـعي در رفـع مشـكالت تئـوري و      %7/84كافي براي انجام مهارت باليني، 

يض بين دانشجويان را به عنوان ويژگـي  ع% عدم تب2/88 موزان وآعملي كار

تـرين خصوصـيت از ديـدگاه     مربي خوب بيـان نمـوده بودنـد. كـم اهميـت     

دانشجويان مامايي: سختگيري مربي در رابطه بـا حضـور و غيـاب و اجبـار     

ر بررسـي از نظـر شـيوه    دانشجو به انجام كـار تحقيقـاتي و ترجمـه بـود. د    

ارزشـيابي  ، ها رعايت عـدالت در ارزيـابي دانشـجويان    % نمونه 80ارزشيابي، 

دخالـت دادن   اي تنها بر مبناي كار باليني انجام شده كـارآموز و  پايان دوره

نظر پرسنل بخش در ارزشيابي دانشجو را به عنوان ويژگي مربي خوب بيان 

 نموده بودند.

انگيزه در دانشجو، برقـراي ارتبـاط مناسـب بـا      ادايجگيري:  بحث و نتيجه

بسـيار مهمـي در    نها امـر آو سعي در رفع مشكالت تئوري و عملي  دانشجو

اميد است با استفاده از نتـايج   باشد. هاي باليني مي كيفيت يادگيري مهارت

 به دست آمده بتوان گامي در جهت ارتقا كيفت آموزش باليني برداشت.

   خوب ينيبال يمرب ،ييماما انيدانشجو هدگايدكلمات كليدي: 

 

1698 - 3A 

 رييجهت تغ ابتيواحد د يتجارب كاركنان بهداشت

 سكير يدارا مارانيب يربهداشتيغ يرفتارها

 يفيمطالعه ك كي: يعروق يقلب يكيمتابول يفاكتورها

 ييرزاي، مسعود مآباد فيشر يمروت ي، محمد عل*سبزمكان اليل

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك -2البرز،  يعلوم پزشك دانشگاه -1

sabzmakan@yahoo.com 

سالمت اسـت بسـياري از     كننده ترين تعيين از آنجا كه رفتار، اصليمقدمه: 

بـراي  هاي بهداشتي بـه اهميـت تغييـر رفتـار خطـر       دهندگان مراقبت ارائه

آنها اغلب دانش محدودي از ارتباط مؤثر، مشاوره تغيير  .اند سالمتي پي برده

هاي حمايت از خود مـديريتي داشـتند. هـدف     ها و استراتژي رفتار و مهارت
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اين مطالعـه بررسـي تجـارب كاركنـان بهداشـتي واحـد ديابـت در تغييـر         

كي قلبـي  رفتارهاي غيربهداشتي بيماران داراي ريسك فاكتورهـاي متـابولي  

 باشد. عروقي مي

اين پژوهش كيفي از نوع تحليل محتوي به مدت شـش مـاه در   روش كار: 

در واحد ديابت مراكز بهداشتي درماني شـهر كـرج وابسـته بـه      2012سال 

ها به صورت مصاحبه فردي و  دانشگاه علوم پزشكي البرز صورت گرفت. داده

ـ     12از  نيمه ساختارمند ت (پزشـك، پرسـتار و   نفـر از كاركنـان واحـد دياب

 ها ادامه يافت. كارشناس تغذيه) حاصل گرديد و تا اشباع داده

كـد اوليـه گرديـد. كاركنـان      87ها منجر به استخراج  تحليل دادهها:  يافته

واحد ديابت يكي از موانع عدم انجام رفتارهـاي مـرتبط بـا سـالمت توسـط      

ي، فعاليت ورزشـي  هاي كافي در زمينه رژيم غذاي بيماران را نداشتن مهارت

صحيح، كنترل استرس و مصرف صحيح دارو درك نمودند، كاركنـان بيـان   

كردند بيماران نداشتن مهارت در زمينه كنترل اسـترس را بـيش از مـوارد    

هـاي الزم را   ديگر احساس نمودند. آنان همچنين احسـاس كردنـد مهـارت   

هـاي   وجـود دوره جهت تغيير رفتار بيماران به اندازه كافي ندارند و به عـدم  

توانمندسازي مانند اصول آموزش صحيح به بيمار و چگونگي مشاوره تغييـر  

 ها بودند. و خواستار برگزاري اين دوره رفتار در بيماران اشاره نمودند

بـا توجـه بـه نقـش مهـارت در تغييـر رفتارهـاي        گيـري:   بحث و نتيجـه 

بــه  هــاي تغييــر رفتــار غيربهداشــتي، اهميــت آمــوزش مهــارت و تكنيــك

رسـد   دانشجويان گروه پزشكي و كاركنان بهداشـتي ضـروري بـه نظـر مـي     

هـاي آموزشـي    بنابراين آشنايي اين دسته از افراد با مـواد آموزشـي، شـيوه   

هـاي بهداشـتي جهـت تغييـر رفتـار       هاي مبتني بر تئـوري  مختلف و روش

 بيماران بايد مورد اهميت و توجه نظام سالمت و آموزش پزشكي قرار گيرد.

ـ تغ ،يكيمتـابول  يفاكتورهـا  سكير ،يكاركنان بهداشتلمات كليدي: ك  ريي

  يفيك يمحتو ليرفتار، تحل
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دانشگاه علوم  يپزشك انينگرش دانشجو يبررس

 دياسات يمهارت ارتباط طهيدر مورد ح رجنديب يپزشك

 ي، طاهره خزاعاين يفشارك تايزآ، *يزهره خزاع

  رجنديب يعلوم پزشك دانشگاه

z_khazaee@bums.ac.ir 

هاي ارتبـاطي   از اركان توانمندي باليني پزشكان كسب مهارت يكيمقدمه: 

اي است. بررسـي ديـدگاه دانشـجويان در     براي اجراي مطلوب وظايف حرفه

در  آموزشـي اف مورد تعيين ميـزان موفقيـت اسـاتيد در رسـيدن بـه اهـد      

هاي  ريزي تواند در برنامه هاي ارتباطي مي هاي مختلف از جمله مهارت حيطه

آموزشي مورد استفاده قرار گرفت. اين مطالعه بـه منظـور بررسـي ديـدگاه     

 هاي ارتباط اساتيد انجام گرفت. دانشجويان در مورد حيطه مهارت

ن پزشـكي  نفـر از دانشـجويا   200مطالعه توصـيفي مقطعـي در   روش كار: 

ــال    ــد در س ــكي بيرجن ــوم پزش ــگاه عل ــد.  88دانش ــام ش ــد انج  در بيرجن

هاي فردي تهيـه شـد.    هاي ارتباطي و ويژگي اي در حيطه مهارت پرسشنامه

 روايي و پايايي محتواي پرسشنامه پس از مطالعه و نظرخـواهي تأييـد شـد.   

 -ار و تـي  هاي كاي اسكو زمونآ و SPSSماري آافزار  ها با استفاده از نرم داده

 تست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

بود كـه ميـانگين ديـدگاه     20هاي ارتباطي  مجموع نمرات مهارتها:  يافته

 هـاي   بود. مجموع نمرات مهـارت ويژگـي   49/16دانشجويان در اين مهارت 

بـود. در حيطـه    72/23بود كه ميانگين نمره ديدگاه دانشجويان  30فردي 

% 5/17ن را زيـاد و  آ% ميـزان اهميـت رعايـت     5/81هاي ارتبـاطي   تمهار

دانسـتند. در   هاي ارتباطي را كم مي % ميزان اهميت مهارت1متوسط و تنها 

% بـود.  5/87هاي ارتباطي عدم سوگيري و تحقير دانشـجويان   حيطه مهارت

اطي شـناخت دانشـجويان   هاي ارتب كمترين ميزان اهميت در حيطه مهارت

نـي رعايـت مهـارت ارتبـاطي بـا جـنس و مقطـع        % بود. فراوا5/50به اسم 

 دار نبود. تحصيلي و معدل معني

توانـد   در فراينـد تـدريس احتـرام بـه فراگيـران مـي      گيري:  بحث و نتيجه

در  دستيابي به اهداف يادگيري را تسهيل كنـد. از طرفـي تحقيـر دانشـجو    

هـاي ارتبـاطي بـه     مهـارت  آمـوزش كنـد و   اختالل ايجاد مي آموزشفرايند 

 تواند در تعالي آموزش نقش كليدي داشته باشد. تيد و دانشجويان مياسا

  انينگرش دانشجو د،ياسات يابيارزش ،يمهارت ارتباطكلمات كليدي: 
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؛ يك مطالعه ها و راهكارها چالش ،ينيآموزش بال

 اي كتابخانه

 يتيمهتاب هدا ،يحجاز ي، عل*عبداهللا برزگر

 يخراسان شمال يپزشك علومدانشگاه 

omomib87@gmail.com 

اي است كـه تغييـر در رفتـار را بـه      ريزي شده آموزش تجربه برنامهمقدمه: 

نبايد هيچ آموزشي بدون آن كه بيماري براي هـر موضـوع    ورد.آ ارمغان مي

رد بهترين آموزش، آموزشي است وجود داشته باشد ارائه شود و در اغلب موا

هـا بـدون كتـاب     شود. مطالعه پديده بيمـاري  كه توسط خود بيمار ارائه مي

كند ضمن اينكه مطالعـه   مثل كشتي است كه در درياي نامعلوم حركت مي

 كتاب بدون بيماران به دريا نرفتن است

ي و با استفاده از منـابع معتبـر ديجيتـال    اي كتابخانهاين مطالعه روش كار: 

 چاپي تهيه و تنظيم گرديده است

هـاي مناسـبي را از جملـه اثبـات و      آموزش بر بالين بيمار فرصتها:  يافته

هـاي بـين فـردي و     هاي ارتباطي، مهارت مشاهده از معاينه فيزيكي، مهارت

 آورد. سازي نقش رويكرد انساني به بيمار را فراهم مي مدل

 هاي آموزش باليني:  چالش

مطالبـات اجرايـي، مطالبـات     بـاليني،  ـرقابـت مطالبـات    فشارهاي زمـان،  

ريـزي، افـزايش تعـداد     تر برنامه پژوهشي، اغلب فرصت طلب و باعث مشكل

دانشجويان، كمـي بيمـاران (اقامـت كمتـر در بيمارسـتان، نـاخوش بـودن        

بيماران، عدم رضايت بيمار) و كمبـود منـابع آمـوزش دوسـتانه در محـيط      

 ي، شناسايي و ارائه پاداش براي معلمان فقير  باليني يا بخش بيمارستان
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الزم است ما با شناسايي دقيق تـر ايـن چـالش هـا در محـيط كـار خـود،        

 راهكارهاي مناسبي براي مرتفع ساختن آن ها پيدا كنيم.

 راهكارهاي آموزش باليني:

خواهيـد در كنـار بيمـار در موقـع      ترسيم نقشه هدف براي آنچـه كـه مـي   

راهنمايي فراگيران به مقاصد و اهداف جلسات و . ل شويدرويارويي به آن ناي

معرفـي   ،كنيـد  مذاكرات و گفتن به آنان كه شما در اين مورد چه فكـر مـي  

خود و تيم خود به بيمار، تأكيد بر ماهيـت تـدريس، ايفـاي نقـش تعـاملي      

عالوه بر آموزش قدم بـه بيـرون گذاشـتن از نقـش سـنتي و       -پزشك بيمار

گفـتن بـه    -و ضروري در الگـوي فراگيـر محـور اسـت    نظارت دقيق، جزئي 

وقـت گذاشـتن بـراي پرسـش سـؤاالت،       -فراگيران كـه چـه آموختـه انـد     

توضيحات و تعيين وقت براي مطالعه بيشـتر و غيـره مشـخص كنيـد چـه      

ه چيزي خوب انجام شده و چه جيزي خوب انجام نشده است بر مشكالت ب

هـاي ايجـاد شـده در مرحلـه      آگاهيبا  .وجود آمده بر بالين بيمار فكر كنيد

 ايجاد كنيد. بازخورد، براي مواجهه با مشكالت آينده در خود آمادگي

توان با بكارگيري مربيان با تجربـه، فـراهم آوردن    ميگيري:  بحث و نتيجه

هاي تئوري  محيط مناسب يادگيري جهت به مرحله عمل در آوردن آموخته

محـيط يـادگيري مطلـوبي را بـا      حمايت دانشجويان، دانشجويان در عمل و

براي رسيدن بـه   هدف كسب تجارب مثبت توسط دانشجويان مهيا ساخت.

حداكثر استفاده از آموزش در بالين، بيماران، دانشجويان و مربيان بايـد بـه   

 .آماده شوند و اهداف آموزشي به دست آمده نيز تصديق گردد طور مناسب

 راهكارها ها، چالش ،ينيآموزش بالكلمات كليدي: 

 

 1762 - 3A 

دانشگاه علوم  يپزشك انيدانشجو دگاهيد يبررس

 بخش زنان ينيبال تيفيدر مورد ك رجنديب يپزشك

 يمراد ثمي، ميمود تراي، م*يزهره خزاع

 رجنديب يعلوم پزشك دانشگاه

z_khazaee@bums.ac.ir 

هـاي موزشـي در ارتقـا و بهبـود      شيابي صحيح و مـداوم برنامـه  ارزمقدمه: 

ثر است. اين مطالعه با هـدف بررسـي   ؤموزشي بسيار مآريزي  كيفيت برنامه

 موزش باليني بخش زنان انجام گرفت. ديدگاه دانشجويان در كيفيت 

نفر كه از دانشجويان كـه بخـش زنـان را گذراندنـد.      135تعداد روش كار: 

مـوزش در   تني بر سؤاالت دموگرافيـك و بررسـي كيفيـت    اي مب پرسشنامه

. كردندكميل را تموزشي و ارتباط مشاوره آهاي تسلط علمي مديريت  حيطه

تسـت   -زمـون تـي  آو  SPSS مـاري آ وري اطالعات در نرم افزارآ پس از جمع

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ــه ــا:  يافت ــجويان  ه ــني دانش ــانگين س ــانگين  2/25±3/1مي ــدل و مي مع

 بود. 8/16±16/0دانشجويان 

 3/23ميانگين نمره دانشجويان در مورد تسلط علمي اسـاتيد بخـش زنـان    

و مشـاوره  در مـورد حيطـه ارتبـاط     ،)3/12و حـداقل   3/25(حداكثر نمره 

(رتبـه سـوم در ميـان     28و در حيطه ارتباط و مشاوره  7/19اساتيد باليني 

(حـداكثر   54/3ن بـه بخـش زنـان    ميانگين نمره عالقه دانشجويا، ها) بخش

) بود. بررسي آمـاري نشـان داد بـين نمـره     63/2و حداقل نمره  14/4نمره 

داري وجود  موزش باليني و عالقه دانشجويان به بخش ارتباط معنيآكيفيت 

 دارد.

مـوزش بـاليني از ديـدگاه دانشـجويان در     آكيفيـت  گيري:  بحث و نتيجه

ريـزي   د و بايسـتي بـا برنامـه   باشـ  خـوب مـي  در سـطح  بخش مورد مطالعه 

موزش باليني شرايط الزم جهت افـزايش  آموزشي در جهت ارتقا و كيفيت آ

 ميزان عالقه دانشجويان فراهم شود.

 ي ابيارز ،ينيموزش بالآ ،يپزشك انيدانشجوكلمات كليدي: 

 

1804 - 3A 

 دگاهيد عرصه از در يكارآموز ينيمشكالت آموزش بال

دانشكده  ييماما و يارپرست انيدانشجو و انيمرب

 1388رفسنجان سال  ييماما و يپرستار

 يعيمصدقه شف

 رفسنجان يعلوم پزشك

m-shafiei.1338@yahoo.com 

مهم آموزش پرستاري است. در اين  آموزش باليني بخش اساسي ومقدمه: 

 در تعامل با مربي و محيط، مفاهيم آموخته شده را در نوع آموزش، دانشجو

ارتقاي كيفيت آموزش بـاليني، مسـتلزم بررسـي    . گيرد مي حيطه عمل بكار

مستمر وضعيت موجود، شناخت نقاط قـوت و اصـالح نقـاط ضـعف اسـت.      

فراهم سـازند كـه دانشـجويان بتواننـد      ريزان آموزشي بايد شرايطي را برنامه

ـ   .دانش و مهارت الزم را براي حرفه آينده خود كسب نمايند  ااين مطالعـه ب

 هدف شناسايي مشكالت مختلفي كه باعـث كـاهش كـارآيي كـارآموزي در    

حـل ايـن مشـكالت بـراي تقويـت       و شـود  عرصه دانشجويان پرستاري مـي 

 و ضروري انجام شده است. هاي مؤثر روش

نفـر   18اين مطالعه تحليلي مقطعي جامعه پژوهشـي شـامل    درروش كار: 

تـرم آخـر    پرسـتاري و  نفر از دانشجويان سـال آخركارشناسـي   48 مربي و

مـورد  ، هوشبري كه به صورت سرشماري انتخاب شدند كارداني اتاق عمل و

بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشـنامه محقـق سـاخته    

ويژه مربيان و دانشجويان است و اطالعات جمع آوري شـده بـا اسـتفاده از    

 تحليل شد. و به صورت توزيع فراواني تجزيه و SPSSنرم افزار 

 تحليل نظرات دانشـجويان و  بررسي انجام شده بعد از تجزيه و درها:  يافته

از:  عرصه به ترتيب عبارت بودنـد  موزي درآترين نقاط قوت كار مربيان، مهم

امكانـات   %) وجود8/88% مربي 8/93امكانات رفاهي مناسب (دانشجو  وجود

وجـود تسـهيالت    %)50% مربـي   9/72 مهارتي جهت دانشجويان (دانشـجو 

 مهمترين نقاط ضعف را و مربيان) %50دانشجويان و %75آموزشي مناسب (

 % دانشجويان،9/69آموزش باليني ( عدم همكاري كادر بهداشتي درماني در

% مربيـان) عـدم همـاهنگي    8/77 دانشـجويان و  %8/68( % مربيان) و7/77

 جويان و% دانشـ 2/54( واحـدهاي بهداشـتي درمـاني    قبلي بين دانشـكده و 

% 5/66مربـي (  بـراي هـر   % مربيان) مناسـب نبـودن تعـداد دانشـجو    7/66
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مشخص نبودن نحوه ارزشيابي. بين ميـانگين  و %مربيان) 8/77دانشجويان و

دار آماري وجود  نمرات ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري اختالف معني

 نداشت.

هدف ارتقاي عرصه اگر چه براي  طرح كارآموزي در بحث و نتيجه گيري:

هـاي   عرصـه  در نگـر  استقالل دانشجو براي ارائـه خـدمات جامعـه    مهارت و

مختلف پرستاري مناسب و ديدگاه كلي مربيان و دانشجويان نسبت بـه آن  

مثبت است، امـا در اجـرا، مشـكالت متعـددي دارد كـه بايـد مـورد توجـه         

 مسؤولين آموزش پرستاري قرار گيرد.

صه، پرسـتاري، دانشـجو، مربـي، آمـوزش     عر كارآموزي دركلمات كليدي: 

 باليني، مشكالت آموزش.

 

1809 - 3A 

درعرصه  يكارآموز ينيبررسي وضعيت آموزش بال

 و يدانشكده پرستار انيدانشجو و انيمرب دگاهيازد

 1388رفسنجان سال  ييماما

، 1ي، زهرا ثقف2يدالك يعل ي، صغر1يعي، مصدقه شف1*ييمحبوبه هالكو

 1ياشرف سلطان

 كرمان يعلوم پزشكدانشگاه رفسنجان،  يپزشك علومدانشگاه 

mahboobeh_hallakoei@yahoo.com 

ارتقاي كيفيت آموزش باليني، مسـتلزم بررسـي مسـتمر وضـعيت     مقدمه: 

اط قوت و اصالح نقاط ضعف است تا دانشجويان بتواننـد  موجود، شناخت نق

 اين مطالعـه بـا   .دانش و مهارت الزم، براي حرفه آينده خود را كسب نمايند

ديدگاه مربيـان   عرصه از هدف بررسي وضعيت آموزش باليني كارآموزي در

 مامايي رفسنجان انجام شد. دانشجويان دانشكده پرستاري و و

جامعه پژوهشـي   .مطالعه توصيفي مقطعي استپژوهش حاضر، روش كار: 

كارشناسي پرسـتاري،   نفر از دانشجويان سال آخر 48 نفر مربي و 18شامل 

هوشبري، دانشـگاه علـوم پزشـكي رفسـنجان      ترم آخر كارداني اتاق عمل و

آوري اطالعات، پرسشنامه  ابزار جمع و اند. روش نمونه گيري سرشماري بوده

و دانشجويان بود كه روايي پرسشـنامه از طريـق   محقق ساخته ويژه مربيان 

پايايي آن با استفاده آزمون مجدد تعيـين گرديـد. اطالعـات     روايي محتوا و

و به صورت توزيع فراواني و تي SPSS افزار  آوري شده با استفاده از نرم جمع

 تست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 مـرات ديـدگاه مربيـان   مسـتقل ميـانگين ن   بر اسـاس آزمـون تـي   ها:  يافته

مورد  در 8/40±5/3دانشجويان، نسبت به 7/50، با درجه آزادي 5/5±6/42

وضعيت آموزش باليني مثبت تر بوده است اما ارتباط آماري معناداري بـين  

همچنـين بـين ميـانگين نمـره ديـدگاه مربيـان و        .اين دو مشاهده نگرديد

و مجـرد، بـر اسـاس    هـل  أنث، بـومي و غيربـومي، مت  ؤدانشجويان مذكر و م

بـر اسـاس نتـايج    مشاهده نشد. داري  آزمون تي مستقل رابطه آماري معني

امكانـات   عرصه به ترتيب، وجود موزي درآترين نقاط قوت كار پژوهش، مهم

وجود تسـهيالت آموزشـي    ،)%8/88مربي  و %8/93رفاهي مناسب (دانشجو 

عف، عـدم  مهمتـرين نقـاط ضـ    مربيـان)، و  %50دانشجويان و %75مناسب (

 % دانشـجويان، 9/69آمـوزش بـاليني (   همكاري كادر بهداشـتي درمـاني در  

 %8/68واحـدها (  % مربيان) و عدم همـاهنگي قبلـي بـين دانشـكده و    7/77

مربي (  براي هر % مربيان)، مناسب نبودن تعداد دانشجو8/77 دانشجويان و

 .% مربيان) بود7/66 % دانشجويان و2/54

اه كلي مربيان و دانشجويان نسبت به كارآموزي ديدگگيري:  نتيجه بحث و

امكانات و تجهيزات محيط  تر در عرصه مثبت است، اما نيازمند تأمين جامع

 باليني و بازنگري ابزارها و فرايندهاي ارزشيابي باليني است.

عرصه، پرسـتاري، دانشـجو، مربـي، آمـوزش      موزي دركارآكلمات كليدي: 

 باليني

 

1825 - 3A 

 يريادگيبر  يآموزش به روش نقشه مفهوم رتأثي يبررس

 يپرستار انيسالمت در دانشجو تيوضع يدرس بررس

 هياروم ييو ماما يدانشكده پرستار

 يخي، ناصر شي، داود رسولزاده بيحب ني، حس*يمراد اسري

 هياروم يپزشك علومدانشگاه 

pouyesh.ndpmu@yahoo.com 

هــاي بهداشــتي ايــن مســئوليت را در مدرســان  مراقبــت محــيطمقدمــه: 

پرستاري ايجاد كرده است تا فارغ التحصيالني آماده كنند كـه قـادر باشـند    

هاي باليني به كـار   هاي تفكر انتقادي و حل مشكل را در انواع محيط مهارت

هـاي فعـال تـدريس جهـت بهبـود تفكـر        روشببندند. بنابراين اسـتفاده از  

هاي سنتي كه تنها قدرت بـه خاطرسـپاري    انتقادي به جاي استناد به روش

را افزايش مي دهند، نياز اسـت. از آن جـايي كـه بررسـي يكـي از اجـزاي       

هاي  مراقبت پرستاري جامع و اساس فرآيند پرستاري است و تمامي فعاليت

لـذا ايـن مطالعـه بـا هـدف       .باشـد  ميپرستاري بر مبناي بررسي و شناخت 

آموزش به روش نقشه مفهومي بر ميزان يادگيري درس بررسي  تأثيرتعيين 

 .وضعيت سالمت در دانشجويان پرستاري صورت گرفت

بعـد   -در يك مطالعه نيمـه تجربـي بـا طـرح دو گروهـي قبـل      روش كار: 

ي گيـر  نفر از دانشجويان تـرم سـوم پرسـتاري بـا روش نمونـه      40آموزش، 

هدفمند انتخاب و به روش تصادفي به دو گـروه مداخلـه و كنتـرل تقسـيم     

شدند. پس از اجراي پيش آزمون، دانشجويان گروه مداخله به مـدت شـش   

جلسه دو ساعته و گروه كنتـرل پـنج جلسـه دو سـاعته بـه ترتيـب تحـت        

آموزش با روش نقشه مفهومي و روش مرسوم و سنتي قرار گرفتند و سپس 

اي متشكل  ها آزمون محقق ساخته آوري داده را شد. ابزار جمعآزمون اج پس

از دو بخش: بخش اول آن شامل مشخصات جمعيت شناختي و بخـش دوم  

اي جهت ارزشيابي سطح يـادگيري درس   مشتمل بر چهل سؤال چهارگزينه

و  SPSS 19افزار آمـاري   بررسي وضعيت سالمت بود. نتايج با استفاده از نرم

هاي تـي مسـتقل و    ر توصيفي و آمار استنباطي نظير آزمونهاي آما با روش

 تي زوج و آزمون باي نومينال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج نشـان داد كـه آمـوزش بـه روش نقشـه مفهـومي در درس       ها:  يافته

بررسي وضعيت سالمت توانسته اسـت ميـزان يـادگيري دانشـجويان را در     
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

ـ   رل ارتقـاء ببخشـد طـوري كـه اخـتالف      گروه مداخله نسبت به گـروه كنت

) و در گـروه كنتـرل   60/3±11/3قبل و بعـد، در گـروه مداخلـه (   ميانگين 

 باشد. ) خود گوياي مطلب مذكور مي97/0±65/0(

روش نقشه مفهومي بـر   تأثيرنتايج اين پژوهش مؤيد گيري:  بحث و نتيجه

ي كه نيـاز  شود زمان يادگيري دانشجويان پرستاري است. بنابراين توصيه مي

به يادگيري عميق مطالب درسي وجود دارد از اين روش آموزشي اسـتفاده  

 گردد. 

 يريادگيسالمت،  تيوضع يبررس ،ينقشه مفهومكلمات كليدي: 

 

1835 - 3A 

بر عملكرد پرستاران  يپرستار نديآموزش فرا تأثير

 يجراح يها بخش

 ي، فاطمه صادقي، شهباز مظفريدهقان نينسر ،1*انيراست فيمحمد لط

 *اسوجي يپزشك علومدانشگاه 

r115_rastian@yahoo.com 

پرستاري يك روش بررسي و حل مشكل است كه به منظور  فرايندمقدمه: 

سـتفاده از فراينـد   شـود. ا  رفع نيازهاي سالمت و مراقبتي افراد استفاده مـي 

دهـد كـه از تفكـر انتقـادي بـراي       پرستاري اين امكان را به پرسـتاران مـي  

هاي مراقبتي خـود اسـتفاده نماينـد. از سـويي      هاي باليني و فعاليت قضاوت

هـاي پرسـتاري از روش    شود ارائه مراقبـت  ديگر، فرايند پرستاري سبب مي

هـدف از ايـن    هـاي علمـي و بيمـارمحور پـيش رود.     سنتي به سمت روش

آمــوزش فراينــد پرســتاري بــر عملكــرد پرســتاران  تــأثيرمطالعــه بررســي 

 باشد. كز آموزشي درماني شهيد بهشتي ياسوج ميهاي جراحي مر بخش

اين پژوهش يك مطالعـه نيمـه تجربـي بـا طـرح يـك گروهـي        روش كار: 

باشد كه به صورت پيش آزمون، پـس آزمـون بـه مرحلـه اجـرا درآمـد.        مي

پرستار بودند كه در مدت اجـراي طـرح    48 ورد پژوهش، شاملهاي م واحد

هاي مـورد پـژوهش، بـه روش     . نمونهندهاي جراحي فعاليت داشت در بخش

هـا شـامل    گيري مبتني بر هدف انتخاب شـدند. ابـزار گـردآوري داده    نمونه

زوجـي در   ها با استفاده از آزمـون تـي   داده ليست فرايند پرستاري بود. چك

 تجزيه و تحليل شد. SPSS 16افزار  نرم

اين پژوهش نشان داد كه بين آموزش كاربرد فراينـد پرسـتاري و   ها:  يافته

هـا قبـل از    درصد از نمونه 2/54 اجراي فرايند پرستاري در بيماران جراحي

آموزش كاربرد فرايند پرستاري اجراي فرايند پرستاري ضعيف بوده اسـت و  

كاربرد فرايند پرستاري اجراي فرايند  ها بعد از آموزش درصد از نمونه 4/60

پرستاري متوسط بوده است و آزمون تي زوجي جهت اين بررسي اخـتالف  

 ).P=064/0داري را در اجراي فرايند پرستاري را نشان نداد ( معني

دهد كه اتخاذ تـدابيري از   نتايج اين مطالعه نشان ميگيري:  بحث و نتيجه

استفاده از  به آموزش فرايند پرستاري،ي زماني بيشتر  قبيل تخصيص برنامه

هاي باليني، ايجاد شـرايط   هاي يادگيري فعال، آموزش مداوم در عرصه شيوه

هـاي ارائـه    و امكانات الزم، افزايش تعداد نيروي انساني كافي و تغييـر روش 

 هاي پرستاري، از مهمترين مواردي هستند كه بايد به آنها توجه   مراقبت

 .نمود

 فرايند پرستاري، مراقبت پرستاري، آموزش كلمات كليدي:

 

1854 - 3A 

 انيدر دانشجو يليتحص شرفتيبا پ يارتباط هوش معنو

، ، عصمت جعفربگلويدريح دهي، سعطهران ياحمر ي، هد*يسيرئ هيمرض

 ينيزهرا عابد

 قم يپزشك علومدانشگاه 

raisi_1350@yahoo.com 

مقدمه: هوش معنوي به عنـوان زيربنـاي باورهـاي فـرد نقـش اساسـي در       

ـ   زمينه مين سـالمت روانـي دارد. بنـابراين    أهاي گوناگون به ويژه ارتقـاء و ت

هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطة بين هوش معنوي با پيشرفت تحصيلي 

 باشد. پزشكي قم مي نشجويان دانشگاه علومدر دا

هـاي   دانشـجوي رشـته   353،تحليلـي  -در اين مطالعه توصـيفي  روش كار:

بـه   1391پرستاري، مامايي و پزشكي دانشگاه علوم پزشـكي قـم در سـال    

هاي مورد اسـتفاده   گيري سرشماري شركت كردند. پرسشنامه¬روش نمونه

صات دموگرافيك بودنـد.  مشخ شامل: پرسشنامة هوش معنوي علي بديع، و

هـاي تـي، آنـاليز     با اسـتفاده از آزمـون  SPSS 18  افزار اطالعات از طريق نرم

مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت.      Pearsonآزمون همبستگي  واريانس و

 در نظر گرفته شد. 05/0داري كمتر از  سطح معني

نـوي  ميانگين و انحـراف معيـار نمـره كـل پرسشـنامه هـوش مع       ها: يافته

) بـود. هـوش معنـوي بـا     210( از حـداكثر   93/152 ±83/18 دانشجويان

). بـدين معنـا كـه بـا     p> 05/0داري داشت( پيشرفت تحصيلي رابطة معني

افـزايش هــوش معنــوي، ميــانگين معــدل دانشــجويان بــاالتر بــود. از بــين  

خصوصيات دموگرافيك: جنسيت، وضعيت درآمد خانواده و رشتة تحصـيلي  

 ).p> 05/0داشت( يدار ارتباط معني با هوش معنوي

هـاي پزشـكي بـا     هـوش معنـوي دانشـجويان گـروه     گيري: نتيجه بحث و

رسد ارتقاء هوش معنوي باعـث   پيشرفت تحصيلي آنها همراه بود. به نظر مي

پيشـرفت تحصـيلي دانشـجويان و در نتيجـه مراقبـت بهتـر از بيمارانشــان       

 شود. مي

 انيدانشجو ت،يمعنو ،يليحصت شرفتيپ ،يهوش معنوكلمات كليدي: 

 

1855 - 3A 

 انيدر دانشجو يليتحص شرفتيو پ يشادكام

 يدهقان مهي، حكيدريح دهي، سعطهران ياحمر ي، هد*يسيرئ هيمرض

 قم يپزشك علومدانشگاه 

raisi_1350@yahoo.com 

اهميت نقش شادي در بهداشت رواني، سالمت جسماني، كارآمدي مقدمه: 

هاي روانشناسي قرار گرفتـه اسـت.    و مشاركت اجتماعي از مهمترين اولويت

بنابراين هدف از پژوهش حاضر تعيـين رابطـة بـين شـادكامي و پيشـرفت      

 باشد. تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم مي
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

هـاي   دانشـجوي رشـته   353،تحليلـي  -طالعه توصـيفي در اين مروش كار: 

بـه   1391پرستاري، مامايي و پزشكي دانشگاه علوم پزشـكي قـم در سـال    

هـاي مـورد اسـتفاده     گيري سرشماري شركت كردند. پرسشنامه روش نمونه

شـامل: پرسشـنامة شـادكامي آكسـفورد و مشخصـات دموگرافيـك بودنــد.       

هـاي تـي، آنـاليز     ا اسـتفاده از آزمـون  ب SPSS 18 افزار اطالعات از طريق نرم

مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت.      Pearsonآزمون همبستگي  واريانس و

 در نظر گرفته شد. 05/0داري كمتر از  سطح معني

ــه ــا:  يافت ــجويان    ه ــادكامي دانش ــره ش ــار نم ــراف معي ــانگين و انح مي

طـه  شادكامي با پيشرفت تحصيلي راب .) بود87از حداكثر ( 12/16±33/48

هـاي مـورد بررسـي     نداشت. امـا ميـانگين نمـره شـادكامي در بـين رشـته      

)02/0=P  94/3و=F    ) 008/0) و افراد با وضـعيت اقتصـادي مختلـف =P  و

98/3=F        متفاوت بود. بـه طـوري كـه در دانشـجويان مامـايي، ميـانگين ،(

پرسـتاري و پزشـكي عمـومي بـود و نيـز بـا        تر از دانشجويانشادكامي بيش

 شد. تر ميرآمد خانواده، شادكامي بيشافزايش د

شادكامي در دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي قـم    گيري:  بحث و نتيجه

باشد. بنـابراين عـدم وجـود رابطـه بـين شـادكامي و پيشـرفت         متوسط مي

شـود   پيشـنهاد مـي   تحصيلي دانشجويان ممكن است به ايـن دليـل باشـد.   

ريـزي   شـجويان برنامـه  مسئوالن دانشـگاه در جهـت افـزايش شـادكامي دان    

 نمايند.

 انيدانشجو ،يليتحص شرفتيپ ،يشادكامكلمات كليدي: 

 

1872 - 3A 

پوچ برنامه  كولوميو كور ويالكت يواحدها تياولو يبررس

 جهرم يعلوم پزشك دگاهياز د يدرس

 يساالر دي، سع*نژاد يمصل يليل

 جهرم يپزشك علومدانشگاه 

mossla_1@yahoo.com 

هـاي   ارائه واحـدهاي انتخـابي بـه دانشـجويان يكـي از اسـتراتژي      مقدمه: 

باشد. اين امـر   مي SPICESآموزشي است كه يكي از ابعاد الگوي پيشنهادي 

ها  ضمن ارتقاي انگيزش دانشجويان، زمينه را براي دنبال نمودن عالقمندي

تر در آينده را  فيلدهاي تخصصي از يك سو و سپس ادامه تحصيل ايشان در

اين تحقيق بررسـي ديـدگاه دانشـجويان بـه اخـذ      از سازد. هدف  فراهم مي

واحدهاي الكتيو و مشخص نمودن آن بخش از كوريكولوم درسي است كـه  

 .گردد به عنوان كوريكولوم پوچ در واحد درسي مطرح مي

 اين مطالعه يك تحقيـق مقطعـي اسـت كـه بـا هـدف بررسـي       روش كار: 

هاي مختلف  واحدهاي الكتيو و پوچ برنامه درسي مدنظر دانشجويان از گروه

تحصيلي انجام شده است. ابـزار تحقيـق را پرسشـنامه سـه بخشـي حـاوي       

بخشي پيشـنهادي جهـت واحـد     19اطالعات دموگرافيك و سپس ليستي 

الكتيو برگرفته از منابع مختلف و با بررسي روايي و پايايي آن مـدنظر قـرار   

ت. بخش آخر پرسشنامه حاوي نظـرات دانشـجويان از واحـدهاي پـوچ     گرف

 با  ها  برنامه درسي بود كه در قالب سؤال تشريحي مطرح گرديد. داده

 تحليل شد SPSS افزار نرماستفاده از 

% مقالـه  40% روش تحقيق، 41% دانشجويان درس كامپيوتر، 64يافته ها: 

ــه، 9/20 نويســي، ــوزش در جامع ــ 5/26% آم ــكي، معنوي  %2/12ت در پزش

% تفكـر انتقـادي،   27ايـي،   % تعامالت بين رشته8/16پاسخگويي اجتماعي، 

% 9/17اي،  % اخـالق حرفـه  26% حل مساله، 8/16% استدالل باليني، 4/20

% طبابت 3/13هاي ارتباطي،  مهارت %5/52ابعاد اجتماعي مراقبت پزشكي، 

مـديريت دانـش   % 3/17هـاي اخالقـي،    قضـاوت  %3/17مبتني بر شـواهد،  

% موسـيقي،  8/68% حل تعارض، 9/19هاي زندگي،  % مهارت8/63پزشكي، 

داد. همچنـين   % كار گروهي را به خود اختصاص مي2/6% داروشناسي، 2/6

% 5/14% ميكــروب، 8/40% اخـالق،  2/5% درس مــديريت، 6/2دانشـجويان  

واحـد   هاي انقالب را به عنوان يشهر% درس 3/5ناتومي و آ %9/7فيزيولوژي، 

 پوچ معرفي نمودند.

با توجه به نظر دانشـجويان الزم اسـت ضـمن ارزش    گيري:  نتيجه بحث و

نهادن به نظر دانشجويان، تمهيداتي ارائه شود تا دانشـجويان ضـمن دنبـال    

نمودن عالقمندي خود بتوانند دروس مورد نظر خـود را در طـول تحصـيل    

سـي از ديـدگاه ايشـان    بياموزند. همچنين بررسي واحدهاي پوچ برنامـه در 

هاي درسي و تعـديل و يـا تغييـر آن     ريزي كوريكولوم نقش مهمي در برنامه

 خواهد داشت.

علـوم   انيدانشـجو  ،ويـ الكت كولـوم ، كوريپـوچ  كولـوم يكوركلمات كليدي: 

 يپزشك

 

1875 - 3A 

بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم 

 پزشكي شهركرد نسبت به آموزش الكترونيكي

، فاطمه يدهكرد يسيرئ بايز، يديمج روزهي، ف*ده چشمه ينك صفدرفرا

 نژاد يقاسم حانهي، رمقدم يموسو

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 faranaksafdari@gmail.com 

دهنـده و   آموزش الكترونيكي يـا فراگيـري الكترونيـك آمـوزش     درمقدمه: 

آموزش گيرنده، به واسطه فاصله فيزيكي از يكديگر جـدا هسـتند ولـي بـه     

كمك وسايل و ابزارهايي كه فناوري در اختيار آنها قرار داده، با يكـديگر در  

آمـوزش عـالي در    ها وموسسات در حال حاضر بسياري از دانشگاه ارتباطند.

اند، بـه طـوري    دانشگاه مجازي نيز تاسيس نموده كنار آموزش معمول خود،

كه اكنون آموزش الكترونيكي در ايران به يكي از انـواع تحصـيالت رسـمي    

هـاي بيشـتري پـا بـه ايـن عرصـه        تبديل شده اسـت و هـر سـال دانشـگاه    

يكـي بـدون   هـاي الكترون  آموزش مؤثرگذارند. اما بايد گفت كه گسترش  مي

آميز نخواهد بود. لـذا ايـن مطالعـه بـه      توجه به نگرش مخاطبانشان موفقيت

منظور بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي شـهركرد    

 نسبت به آموزش الكترونيكي طراحي گرديد.

نفر از دانشـجويان   134روي  پژوهش توصيفي مقطعي حاضر برروش كار: 

گيري ساده  كه با روش نمونه 1391سال  كرد دردانشگاه علوم پزشكي شهر
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

انتخاب شدند، انجام گرفت. آگـاهي دانشـجويان بـا اسـتفاده از پرسشـنامه      

پژوهشگر ساخته معتبر و پايا سنجيده شد و براي سنجش نگرش از مقياس 

استفاده شـد. تجزيـه و تحليـل     )Mishra( نگرش آموزش الكترونيكي ميشرا

مـاري كراسـكال   آهـاي   ار توصيفي و تحليلي و آزمونها با استفاده از آم داده

واليس، آناليز واريانس يك طرفه و ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون و 

 انجام شد. SPSSافزار  توسط نرم

بـود و   65/20±48/1ميـانگين سـن دانشـجويان مـورد مطالعـه      ها:  يافته

درصـد   8/0آگـاهي متوسـط و   % 9/43دانشجويان آگـاهي ضـعيف،    3/55%

% 5/18% نگـرش مثبـت و   5/81داشتند. در زمينه نگرش نيـز   آگاهي خوب

% 1/29موزش را براي مقطع ليسـانس و  اين آ% 4/28نگرش منفي داشتند. 

 PhDاين آمـوزش را بـراي مقطـع    % 5/42 ي وبراي مقطع تحصيالت تكميل

دانستند. از بين متغيرها تنها سابقه استفاده وابستگان نزديك از  مناسب مي

داشـت و   يدار نوع آموزش با نگرش و آگاهي دانشجويان ارتباط معنـي اين 

اهي آگكردند  كساني كه يكي از وابستگانشان از آموزش مجازي استفاده مي

و نگرش بهتري نسبت به ساير دانشجويان داشتند. آزمون كروسكال واليس 

هـاي مختلـف از نظـر     داري بين دانشـجويان تـرم   نشان داد كه تفاوت معني

 هي وجود ندارد.آگا

با توجـه بـه سـطح آگـاهي پـايين و نگـرش مثبـت        گيري:  بحث و نتيجه

دانشجويان نسبت به آموزش الكترونيكي، جهت فراهم نمودن بستر مناسب 

بــراي ايجــاد، توســعه و اســتفاده بهينــه از آمــوزش الكترونيكــي، طراحــي  

ـ  هاي آموزشي نظير كارگاه برنامه ايي اسـتفاده  ها به منظور ارتقا آگاهي و توان

گردد چرا كه بـا تغييـر مـداوم نيازهـاي      از آموزش الكترونيكي، پيشنهاد مي

هاي سنتي آموزش، كه در حال  رسد روش جوامع در دنياي امروز به نظر مي

شود، به تنهايي پاسخ گوي حركت سريع قافله علم و دانش و  حاضر اجرا مي

 نباشد.

كـي، دانشـجويان، علـوم    دانش، نگـرش، آمـوزش الكتروني  كلمات كليدي: 

 پزشكي

 

765 - 3A 

عدالت محور: آموزش اصول  يارائه مراقبت باردار

 احترام به تنوع فرهنگي تينقش در تقو يفايبا ا ياخالق

طاهره  ،فر يامام مي، مرهامانه يي، طاهره بقا*طهران ياحمر يهد

 پوري، اعظم محمد علانيقيصد

 قم يعلوم پزشك دانشگاه

ahmari9929@yahoo.com 

انساني داراي حقوق فردي و اجتمـاعي اسـت كـه بـه      بي شك هرمقدمه: 

ضـرورت   عنوان يك اصل توسط تمامي جوامع بشري پذيرفته شـده اسـت.  

هاي گونـاگون بـه ويـژه     ني و احترام به فرهنگ و قوميترعايت كرامت انسا

لـذا   عايـت شـود.  نمايد كـه حقـوق آنـان در جامعـه ر     زنان باردار ايجاب مي

مطالعه حاضر به منظور آموزش اصول اخالقـي بـه دانشـجويان مامـايي در     

 كثرت فرهنگي موجود در شهر قم انجام گرفته   تقويت احترام به تنوع و

 است.

مطالعه از نوع نيمه تجربي و به صورت قبل و بعـد بـه روش    اينروش كار: 

سرشماري بر روي تمامي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته مامـايي دانشـگاه   

علوم پزشكي قم انجام شد. ميزان رعايت شانيت و كرامت زنان باردار اتبـاع  

خارجي توسط دانشجويان قبل و پس از مداخله به شـيوه ايفـاي نقـش بـا     

(تعيين مشخصات فـردي و برگـه مشـاهده     يك ابزار دو قسمتي استفاده از

هـا از   عملكرد) محقق ساخته ارزيـابي گرديـد. بـراي تجزيـه و تحليـل داده     

زوج و مجذور كاي از طريـق نـرم    tهاي آماري توصيفي و استنباطي  آزمون

 استفاده شد. SPSS 18افزار 

زنان باردار توسط  اختالف ميانگين ميزان رعايت شانيت و كرامتها:  يافته

دار بـود. بـين ميـزان     هاي مورد پژوهش قبل و پس از مداخلـه معنـي   نمونه

رعايت كرامت زنان باردار از اتباع خـارجي توسـط دانشـجويان بـا وضـعيت      

دار ولي با متغيرهاي ميانگين معـدل، سـابقه كـار     هل ارتباط آماري معنيأت

 .داري مشاهده نشد ارتباط آماري معني

مطالعه حاضر نشان داد كه آموزش بـه شـيوه ايفـاي    گيري:  جهبحث و نتي

نقش بر عملكرد دانشجويان نسبت به رعايت شانيت و كرامـت زنـان بـاردار    

شود مربيان و اساتيد رشته مامـايي از   لذا توصيه مي بود. مؤثراتباع خارجي 

همان ابتداي تحصيل نسبت به آگاه نمودن دانشجويان مامايي بـا شـانيت و   

هاي فعال آموزشي اهتمام بيشـتري   گيري از شيوه ت زنان باردار با بهرهكرام

 داشته باشند.

 انيدانشـجو  عـدالت محـور،   نقـش،  يفـا ي، اياصول اخالقكلمات كليدي: 

 ييماما
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 يابيدر ارز CRP آزمون ييايو پا ييروا يبررس

دوره  يپزشك انيدانشجو ينياستدالل بال هاي تمهار

 اصفهان يدانشگاه علوم پزشك ينيبال يمقدمات پزشك

 ايمحمد دادگسترن

 اصفهان يعلوم پزشكدانشگاه 

mdadgostarnia@gmail.com 

يكي از چند آزموني  CRP (Clinical Reasoning Problem)آزمون مقدمه: 

هاي چندگانه استدالل باليني، در منابع علمـي   است كه براي ارزيابي مهارت

طرح شده است. چند سالي است كه در دانشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان،    م

يند استدالل باليني در دانشجويان مقطـع  آتنها آزموني كه براي سنجش فر

اسـت.   CRPگيـرد، آزمـون    مقدمات پزشكي باليني مورد استفاده قـرار مـي  

در دانشـجويان   CRPپژوهش حاضر به منظور بررسي روايي و پايايي آزمون 

 قدمات پزشكي باليني انجام گرديد.دوره م

دانشـجوي   تعـدادي در اين مطالعه توصيفي از نوع همبسـتگي،  روش كار: 

رشته پزشكي دوره مقدمات پزشكي باليني در پايان درس آموزش استدالل 

بـا   هاييبـا سـناريو   CRPبـاليني بـا اسـتفاده از بحـث مـوردي، در آزمـون       

قلـب شـركت كردنـد. روايـي     موضوعات غدد، خون، گوارش، رومـاتولوژي و  
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

، بـه تفكيـك، بـا    ICMمالكي (همبستگي ميان نمرات تئوري و عملي دوره 

) و همساني درونـي (همبسـتگي نمـرات    CRPنمره به دست آمده از آزمون 

 )CRPبــا نمــرات دانشــجويان در هــر ســناريوي  CRPكـل دانشــجويان در  

 اسبه شد.مقايسه گرديد. همچنين پايايي به روش نيمه سازي آزمون مح

با ميانگين نمرات تئوري و  CRPضريب همبستگي نمرات آزمون يافته ها: 

) بـود. در همسـاني    =005/0p( 62/0) و  =03/0p( 35/0عملي به ترتيـب  

و مربوط به سناريوي غدد بـود. در   63/0دروني، باالترين ضريب همبستگي 

 )>05/0p( 59/0 دو نيمه سازي آزمون ضريب همبستگي دو نيمـه آزمـون  

 بود.

به عنوان روشي معتبر و پايـا بـراي    CRPاستفاده از  نتيجه گيري: بحث و

هاي استدالل باليني دانشجويان در مقطع مقدمات پزشـكي   سنجش مهارت

هـاي   تواند تمامي جنبـه  كه آيا اين آزمون مي باليني توصيه مي شود. اما اين

ي نمايـد، نيـاز بـه    ارزيـاب  دالل باليني را در اين دانشجويانمهارت هاي است

 مطالعات بيشتري در آينده دارد.

 آزمون ييايپا،آزمون ييروا ،يناستدالل بالي ،CRPآزمون كلمات كليدي: 
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حقوق فراگير در آموزش پزشكي: يك مطالعه 

 اي كتابخانه

 عليرضا يوسفي ،*جمشيديانسپيده 

 لوم پزشكي اصفهاندانشگاه ع

sepidehjamshidian@gmail.com 

مـورد توجـه    در آموزش پزشكي، عالوه بر حقوق بيمـار كـه اخيـراً   مقدمه: 

مسئوالن كشوري قرار گرفتـه، حقـوقي هـم بـراي فراگيـر پزشـكي مطـرح        

هـاي آموزشـي    باشد. توجه به نقش دانشجويان علوم پزشـكي در برنامـه   مي

تي، فرصت مناسـبي را بـراي بررسـي ايـن     هاي مشور خود، از طريق كميته

نمايد. گام نخسـت بـراي    حقوق و دستيابي به عدالت در آموزش، فراهم مي

تدوين بيانيه حقوق فراگيران پزشكي، جستجوي منابع بـراي يـافتن مـوارد    

مشابه است. اين مطالعه با هدف يافتن متـون مـرتبط بـا حقـوق فراگيـران      

 .دپزشكي در زمينه آموزش انجام گردي

در دانشگاه علوم پزشـكي   1392در بهار  اي كتابخانهاين مطالعه روش كار: 

هاي حق يا حقوق در تركيب با دانشـجو، فراگيـر،    اصفهان انجام شد. از واژه

 medicineو  right(s) ،Learner ،student ،medicalيادگيرنــده و پزشــكي،  

، ســايت proquestو  SID ،Magiran ،pubmedاســتفاده شــد. پايگــاه هــاي 

وزارت بهداشت براي حقوق بيمار، شرح وظـايف دانشـجويان و آيـين نامـه     

هـاي   تن بيانيـه ي پزشـكي معتبـر بـراي يـاف    ها دانشگاههاي مرتبط، سايت 

 مربوط به حقوق يادگيرندگان جستجو شد.

در منابع مختلف، شـرح وظـايف فراگيـران و حـداقل موضـوعات      يافته ها: 

، آيين نامه ها و قـوانين مبنـي بـر حقـوق     ضروري در برنامه درسي پزشكي

دانشجو از نظر مسايل رفاهي و تحصيلي در دانشگاه و حقوق بيمـاران قيـد   

همچنين در متون اخالقي و ديني مـا توصـيه هـايي مبنـي بـر حـق         شده؛

اي  شاگرد بر استاد و حق استاد بر شاگرد، مورد توجه قرار گرفته؛ اما، بيانيـه 

آموزش يافت نشـد. انجمـن دانشـجويان پزشـكي     مبني بر حق دانشجو در 

 6حق و  12اي در مورد حقوق دانشجوي پزشكي، مشتمل بر  آمريكا، بيانيه

هاي  ده اند. اعالميه حقوق و مسئوليتمسئوليت براي دانشجويان منتشر نمو

نوشته شده و توسط  1995يادگيرنده هم توسط جمعي از دانش آموزان در 

 .يونسكو انتشار يافته است

دانشـجويان پزشـكي   با توجه به نبود بيانيـه حقـوق   نتيجه گيري:  بحث و

هـايي را   شود، دانشجويان كميتـه هـاي مشـورتي، فعاليـت     ايران، توصيه مي

اي و ارائـه آن بـه    براي تدوين اين بيانيه آغاز كننـد. تـدوين چنـين بيانيـه    

 مسئوالن دانشگاهي و كشوري، دانشـجويان را نسـبت بـه حقوقشـان، آگـاه     

آنها را از حالت منفعل در يادگيري، به يادگيرندگاني فعال كه در  و سازد مي

كنـد. همچنـين، اسـاتيد و     جستجوي احقاق حق خود هستند، تبـديل مـي  

مســئوالن مطلــع از حقــوق فراگيــران، مســئوليت بيشــتري را در آمــوزش  

دانشجويان احساس خواهند كرد. توصيه مي شـود كميتـه هـاي مشـورتي     

راي تدوين اين بيانيه اقدام كنند تا نتايج حاصل از نظرات همـه  دانشجويي ب

 دانشجويان در يك بيانيه كشوري، تنظيم و تدوين گردد.

 فراگير ،آموزش، بيانيه ،حقوق ،پزشكي ،شجودانكلمات كليدي: 
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 ينياز موانع آموزش بال يپرستار ينيبال انيادراك مرب

 يفيكمطالعه  كيها و راهكارها : چالش

 يبرهان بايفر ،عباس عباس زاده ،*يسبزوار نهيسك

 ديشه يعلوم پزشكدانشگاه  -2 *كرمان يپزشك علومدانشگاه   -1

 يبهشت

S_Sabzevari@kmu.ac.ir 

يرش آموزش باليني امكان بكـارگيري مبـاني تئوريـك و پـذ     تجربهمقدمه: 

نقش حرفه اي را فراهم مي سازدو انتظار مي رود كه فرصتي را براي كسب 

هاي الزم فراهم كند. شـناخت مسـائل آمـوزش بـاليني و رفـع و       توانمندي

مطالعـه   .سزايي خواهد داشتاصالح مشكالت در تربيت افراد كارآمد نقش ب

ها  ، چالشحاضر به منظور بررسي درك مدرسين پرستاري از آموزش باليني

 و راهكارها انجام شد.

 1390پژوهش حاضر مطالعه كيفي توصيفي است كـه در سـال   روش كار: 

نشكده پرسـتاري بودنـد و   نفر از اساتيد دا 14مشاركت كنندگان  انجام شد.

 ها انجام شد. بر هدف و تارسيدن به اشباع داده گيري به صورت مبتني نمونه

دسـتنويس و   ها ضبط، م مصاحبهتما با روش مصاحبه بود. ها دادهگردآوري 

بـراي ثبـت    One Note 2010سپس خط به خط تحليـل شـد.از نـرم افـزار     

ها از  به منظور تحليل داده مصاحبه ها و كدهاي استخراج شده استفاده شد.

 روش تحليل محتواي آشكار استفاده شد.

طبقه حاصـل شـد كـه     9درونمايه و  4 ها دادهاز تجزيه و تحليل يافته ها: 

(ارائه توان اسـتاد و ارائـه     هاي يادگيري در عمل مل عرصه نمود پتانسيلشا

موانـع   ريـزي غيرمـوثر،   مواجهه با تعارضات كار واقعي(برنامه توان دانشجو)،
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ــاليني)، ــي كســب مهــارت ب ــاليني كارآمــد اجراي ريــزي  (برنامــه آمــوزش ب

بـه سـمت   گذر از وابستگي  پذير ارزشيابي محور، استاد باليني موثر، انعطاف

گريـزي، محـيط    (حرفـه  اي در آينـده  هاي حرفـه  چالش استقالل در عمل)،

 امن) بودند.مراقبتي نا

برنامه ريزي مناسب جهت آمـوزش   با توجه به نتايجنتيجه گيري:  بحث و

در ايـن راسـتا    هـاي بـاليني توصـيه مـي شـود.      موثر در روند كسب مهارت

بهسازي محـيط آموزشـي،    تالش در جهت استفاده از اساتيد باليني مجرب،

هاي باليني و توجه به امكانات رفاهي  توسعه همكاري بين مدرسين و بخش

 توجه بـه رفتارهـاي ورودي،   و آموزشي مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد.

هماهنگي و تناسب بين محتواي آمـوزش تئـوري و مباحـث عملـي نيـز از      

 جمله مواردي بود كه مورد تاكيد قرار گرفت.

 يفيك مطالعه ،يپرستار ،ينيآموزش بالات كليدي: كلم

 

1340 - 3A 

؛يك يعدالت آموزش يدانشگاه در برقرار نينقش مسئول

 اي مطالعه كتابخانه

 وطن خواه ايرؤ

 مشهد يدانشگاه علوم پزشك

roya.v1985@gmail.com 

بشـريت  جـدايي ناپـذير    هـاي شـكوهمند و   عدالت يكي از ميـراث  مقدمه:

باشد كه پايه و بنيان حقوق بشر را تشكيل داده است. در جهان معاصـر،   مي

هـاي بشـر را تحـت     اي كـه اغلـب فعاليـت    مفقـوده  هحلق هاز عدالت به منزل

 برند.  عدالتي، تحت الشعاع قرار داده است، نام مي بي

آموزش عدالت محور به عنوان عنصرى اساسى در تقويت فرهنگ عمومى و 

مولفه در ارتقا و تحقق آن در جامعـه اسـت. بهـره منـدى از ايـن      مهمترين 

آموزش مى بايست متضمن ايجاد مسئوليتى براى ارتقاء عدالت اجتماعى به 

عنوان ضرورت پيشرفت اجتماعى مطلوب باشد. اين مطالعه با هدف تعيـين  

 د.شنقش مسئولين در عدالت آموزشي انجام 

بوده و جهـت نقـش مسـئولين     اي نهكتابخامطالعه حاضر از نوع  روش كار:

و موتـور   ،sid.ir، science directدانشگاه در عدالت آموزشي در سايت هـاي 

اي جسـتجو   مطالعات كتابخانـه  ساير و همچنين google scholarجستجوي 

 انجام شد.

عدالت، اشاره به وجود تعامالت و رفتارها و شيوه عملكرد مبتنـي  يافته ها: 

ــا توانــايي بــر انصــاف، برخــورد بــد ون جانــب داري، راهنمــايي متناســب ب

توانـد   دانشجويان دارد و رعايت عدالت در ارزيابي و ارايـه امتيازهـا كـه مـي    

باعث انتقال حس ارزشمندي به دانشجويان و به دنبال آن، ايجاد رفتارهاي 

مدني و تحصيلي مطلوب در آنان شود. بـه منظـور دسـتيابي بـه ايـن نـوع       

ات آموزشي بايستي مبادرت به تغيير در سـاختارها و  عدالت، مديران مؤسس

يكي از اين عوامل مهم، زند.  ها دامن مي عدالتي اين بي عناصري كنند كه به

هاي آموزشـي   توان با ايجاد دوره مربوط به رفتار و باور استادان است كه مي

 و تغيير ديدگاه ها و عملكرد آنان، به ايجاد برابري و عدالت آموزشي در 

 .كردالس كمك ك

بـازنگري در سـاختارها و فراينـدهاي نهادهــاي    نتيجـه گيــري:   بحـث و 

ضرورياتي است كه بايـد در   آموزشي به منظور عدالت محور شدن، از جمله

ريزي استراتژيك نهادهـاي آموزشـي مـورد توجـه ويـژه قـرار گيـرد.         برنامه

يـژه  هـا بـه و   هاي عادالنه آموزشـي از سـوي دانشـگاه    ضرورت ايجاد فرصت

توانـد   استادان بايد مورد مالحظه قرار گيرد. زيرا ايجاد برابري آموزشي، مـي 

عالقه تحصيلي دانشجويان را تحت تأثير قرار دهد و بـه موفقيـت تحصـيلي    

ران و مسـؤوالن مؤسسـات   آنها كمك نمايد. براي تحقق ايـن منظـور، مـدي   

راي كليـه  توانند ضمن ايجاد امكانات يكسان درسطح دانشگاه ب آموزشي مي

هاي آموزشي مناسب، به تغيير باورها  ان، با ايجاد كارگاه ها و برنامهدانشجوي

و نقطه نظرات استادان در جهت مثبت مبادرت كنند و به ايـن وسـيله، بـه    

داري بـا   ز طريـق برخـورد يكسـان و بـدون جانـب     ايجاد عدالت آموزشـي ا 

 دانشجويان، كمك شاياني كنند.

 استاد ران،يوزش، مدمآعدالت، كلمات كليدي: 
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در آموزش  يمال صيو تخص نيتام يكردهايرو شيپا

 يعال

 يرحمت آباد يدشت هيمرض ،*يزدانيشهرام 

 يبهشت ديشه يپزشك علومدانشگاه 

Shahram.yazdani@yahoo.com 

خصوص در ارتباط بـا  ه ف جامعه بهاي مختل تغييراتي كه در بخش مقدمه:

هاي اخيـر در بسـياري از    هاي سياسي، اجتماعي و صنعتي طي سال محيط

هاي جهان رخ داده، تقاضـاها، انتظـارات و قـوانين جديـدي را بـراي       كشور

آموزش عالي ايجاد كرده است و به دنبـال آن موسسـات آمـوزش عـالي بـا      

هـا   تـرين ايـن چـالش    مهـم ند كه از جمله ا هاي متعددي مواجه شده چالش

هـاي جهـان مشـاهده     كاهش منابع مالي دولتي است كـه در اغلـب كشـور   

هـاي   به مثابه يـك بنگـاه دانـش، فعاليـت     شود. از آنجا كه آموزش عالي مي

كند، يك الگـوي   و كاربست دانش را دنبال مي توليد، توزيع، تبديل و ترويج

دولتي الگـويي اسـت كـه     يها دانشگاههاي  مطلوب براي تامين مالي فعاليت

سه اصل كـارايي، كيفيـت و    -2گيرد هاي ياد شده را در بر تمام فعاليت -1

را بـراي توسـعه كمـي و     ها دانشگاه -3تحقق بخشد  ها دانشگاهرا در عدالت 

هاي خود بر انگيزاند. اين مطالعه با هـدف كنكاشـي پيرامـون     كيفي فعاليت

وزش عـالي جهـان صـورت    هاي تامين و تخصيص مالي در بخـش آمـ   روش

 گرفت.

 اي انجام شد. اين مطالعه به صورت كتابخانهروش كار: 

هـاي   پس از بررسي كتب و مقاالت چاپ شده بـا محوريـت روش   يافته ها:

تامين و تخصيص مالي آموزش عالي در جهـان و تـاثير تحصـيل در مقطـع     

ات آموزش عالي بر رشد اقتصادي جامعه، نتايج بيانگر آن اسـت كـه موسسـ   

هاي تـامين   مستقيم، سياستغير آموزش عالي به دو روش عمده مستقيم و

يـزي مـي نماينـد. از عمـده تـرين      مالي بخش آموزش عالي خـود را پـي ر  
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تحقيقـات و عمليـات    بندي و كسب سرمايه براي آمـوزش،  هاي بودجه روش

هاي مستقيم، مي توان به بودجه بندي مبتني بر مـذاكره   آموزشي در روش

)Negotiated budgeting  ) وجـوه نشـان دار ،(Earmarked funds  سـرمايه ،(

-Prioritiesهـا (  از جملـه مبتنـي بـر اولويـت     ،هاي متعـدد  مبتني بر فرمول

basedسرانه هزينه به هردانشجو ،( 

)Costs per students(  مبتني بر عملكرد گروه ها و 

)Performance-basedــود. در   ) و ــاره نم ــتقيمهــا روشاش نيــز  ي غيرمس

ذ ماليـات از دانشـجويان و   موسسات به منـابع مـالي تحصـيل شـده از اخـ     

هـا، دانـش پژوهـي     التحصـيالن، بازپرداخـت وام   هـاي ايشـان، فـارغ    خانواده

)Scholarship    منابع بانكي و ... متكي هستند. همچنـين مطالعـات تاكيـد ،(

) فـردي در بخـش   Rate of returnنماينـد كـه نـرخ بازگشـت سـرمايه (      مي

 موزش عالي بيشتر از سرمايه گذاري اجتماعي آن است.آ

از آنجا كه تحصيل در بخش آموزش عالي هـم يـك    نتيجه گيري: بحث و

ي فـردي اسـت، شايسـته    سرمايه گذاري اجتماعي و هم يك سرمايه گـذار 

ــه ــه هزين ــوز اســت ك ــاي توســعه آم ــدگان،  ه ــات دهن ــين مالي ــالي ب ش ع

هـا و   هـاي آنـان، شـاغلين و سـازمان     التحصيالن، دانشجويان و خانواده فارغ

گـذاري   چرا كه از مزاياي ايـن سـرمايه   ،رددنهادهاي ذينفع از آنان تقسيم گ

ـ    ه هم تك تك افراد و هم كل جامعه، انتفاع خواهند برد. با اتكاء بـه نتـايج ب

دست آمده و بررسي نقاط قوت و ضعف آنها و با نگاه به قوانين باالدسـتي و  

و  عالي در ايران، مطالعات آتي به سمت تدوين ساز شرايط حاكم بر آموزش

كارهايي پيش خواهند رفت كه بخش آموزش عالي كمتر به بودجـه دولتـي   

 متكي باشد.

نـرخ بازگشـت    ،يآمـوزش عـال   ،يمـال  صيو تخصـ  نيتـام كلمات كليدي: 

 هيسرما
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تأثير آموزش بر سطح آگاهي و نگرش دانشجويان دوره 

 دزيا يماريدر مورد ب زدي يلوم پزشكباليني دانشكده ع

 1392سال  در

 انيفرزاد فردوس

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

ferdosianfarzad@yahoo.com 

ايدز همچنان يكي از معضالت جوامع مي باشد. آگاهي الزم نسبت  مقدمه:

بررسي تأثير آموزش  پيشگيري مي باشد. اين پژوهش با هدف به آن از ابزار

 بر آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در زمينه بيماري ايدز صورت گرفت.

از  نفـر  30بـر روي   1392ايـن مطالعـه نيمـه تجربـي در سـال      روش كار:

هفـتم انجـام شـد. جهـت بررسـي از       هاي ششم و دانشجويان پزشكي سال

 )مـون آز پـس  –پـيش آزمـون  ( دو مرحله پرسش نامه استفاده گرديد كه در

ـ     نگرش آنهـا قبـل و   و سپس آگاهي تكميل گرديد. ه بعـد از مداخلـه كـه ب

ها بـه وسـيله    بررسي قرار گرفت و در نهايت داده صورت سخنراني بود مورد

 هاي تي زوجي و آناليز واريانس مورد تجزيه و   آزمون SPSS16نرم افزار 

 .تحليل قرار گرفتند

ي بااليي از ايدز داشـتند. نمـره   دانشجويان آگاه از %)90نفر( 25 يافته ها:

امـا   داري نداشـت.  بعـد از آمـوزش تفـاوت معنـي     آگاهي دانشجويان قبل و

از نظـر  افـزايش  اين ميانگين نمرات نگرش پس از آموزش افزايش يافت كه 

 د.بو دار  امعنآماري 

نگرش دانشجويان نسبت  در مجموع سطح آگاهي ونتيجه گيري:  بحث و

انشـجويان  اما با توجه به افزايش ميزان نگرش د، رسد مينظر ه به ايدز باال ب

ريـزي درسـي دانشـجويان ايـن      گردد در برنامـه  پس از آموزش پيشنهاد مي

 موضوع اعمال گردد.

 آموزش، آگاهي، نگرش، دانشجويان پزشكي، بيماري ايدز كلمات كليدي:
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شاغل  يدانش آموختگان رشته هوشبر دگاهيد يبررس

درباره نحوه آموزش  زديشهر  يدولت يها ستانماريدر ب

 يآناتوم

 ياشعر يعل ،يصادق دهيحم ،ياحمد انتظار ،*بادآ فيشر ينيمحمد حس

 ياشعر

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

ahmadentezari@ssu.ac.irا 

عنوان اساس و پايه مباحـث بـاليني   ه مطالعه آناتومي بدن انسان ب مقدمه:

رتي اجتنـاب ناپـذير دارد و   پزشكي براي دانشـجويان گـروه پزشـكي ضـرو    

ريزي آموزش بايد طـوري تنظـيم شـود كـه بيشـترين ارتبـاط را بـا         برنامه

حاضر بـا هـدف   اي فراگيران داشته باشد. بنابراين مطالعه  هاي حرفه فعاليت

هاي دانش آموختگان شاغل رشته هوشـبري   گيري از تجربيات و توصيه بهره

 در رابطه با آموزش آناتومي در اين رشته انجام شد.

بـر روي كليـه    1392اين مطالعه توصـيفي و مقطعـي در سـال    روش كار: 

هاي دولتي شهر يـزد   موختگان رشته هوشبري شاغل در بيمارستانآدانش 

اي محقق ساخته در سه بخش بود كه  بزار اين تحقيق پرسشنامهانجام شد. ا

پايايي آن با استفاده از آلفا كرونباخ تعيين و روايي آن به صـورت صـوري و   

محتـوايي تأييــد شــد. بخــش اول شــامل مشخصــات دموگرافيــك شــركت  

سوال راجـع بـه نقطـه نظـرات در خصـوص       7شامل گنندگان، بخش دوم 

شامل قياس پنج درجه اي ليكرت) و بخش سوم آموزش آناتومي(بر اساس م

هـاي   سه سوال براي اولويت بندي انتخاب منابع درسـي، نـواحي و دسـتگاه   

مورد تدريس از ديدگاه آنان و سه سوال باز در ارتبـاط بـا متـون آموزشـي     

آناتومي استفاده شده براي تدريس و زمان ارائه درس بـود. پـس از تكميـل    

و آمار توصيفي مـورد   SPSSفاده از نرم افزار آماري با است ها دادهپرسشنامه، 

 تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نفـر داراي كـارداني و    14نفرشركت كننده در اين مطالعه  34از يافته ها: 

سـال   5/9نفر داراي كارشناسي بودند و متوسط سابقه كاري اين افـراد   20

ان معتقد بودنـد  % شركت كنندگ68ها نشان داد كه حدود  يافتهبود. تحليل 

كه كتاب يا جزوات آناتومي براي تدريس در اين رشته بايد اختصاصي باشد. 



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  310

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

اي مـورد   صورت سيستمي نسبت به ناحيـه ه ، تدريس آناتومي بها دادهبنابر 

هـاي   توافق بيشتري قرار داشت. بنابر نظر شركت كنندگان، بترتيب دستگاه

ي اول تا سـوم و دسـتگاه   ها تنفس، قلبي عروقي و عصبي مركزي در اولويت

تناسلي در اولويت آخر براي تدريس بايد قرار گيرد. اكثر پاسخ دهندگان بـا  

 ارائه درس آناتومي بعد از ترم اول موافقت داشتند.

يافته هاي ايـن مطالعـه نشـان داد كـه ارائـه درس      نتيجه گيري:  بحث و

هـاي   هصورت سيستميك و با اولويـت دسـتگا   هآناتومي در رشته هوشبري ب

تنفسي، گردش خون و عصبي مركزي مورد تاكيد بيشتر دانش آموختگـان  

شاغل اين رشته است و تهيه منابع درسي مناسب با اين امر و بـازنگري در  

 زمان ارائه دروس ضرورت دارد.

 يهوشبر، دانشجويان يهوشبر ،يآموزش، آناتوم كلمات كليدي:
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نشكده بهداشت دا انيدانشجو دگاهياستاد خوب از د

 يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشك

 فالح نيحس ،*يحكم آباد يرجبعل

*بجنورد يعلوم پزشك دانشگاه  -1
 زدي يصدوق ديشه انشگاهد -2 

abi.hse2006@gmail.com 

تـرين ركـن    احي سيستماتيك آموزشي، استاد مهمطبق ديدگاه طرمقدمه: 

باشـد. لـذا ايـن     اي ايجاد موفقيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشـي مـي  بر

آوري خصوصـيات يـك اسـتاد خـوب از      مطالعه با هدف شناسـايي و جمـع  

 ديدگاه دانشجويان دانشكده بهداشت انجام شد.

مقطعي است جامعه آماري،  –اين پژوهش يك مطالعه توصيفي روش كار: 

م پزشـكي خراسـان شــمالي   شـگاه علـو  بهداشـت دان دانشـجويان دانشـكده   

باشد كه بـه صـورت سرشـماري انتخـاب      نفر مي 100باشد. تعداد نمونه  مي

، پرسشنامه اي بود كه روايـي و پايـايي آن تاييـد    ها دادهشد. ابزار گردآوري 

و آزمون هاي توصـيفي و   SPSS16با استفاده از نرم افزار  ها دادهشده است. 

 د.شاخص هاي آماري تجزيه و تحليل گردي

تسـلط  "نتـايج نشـان داد   » ويژگي دانـش پژوهـي  «در ارتباط با  يافته ها:

ــدريس  ــورد ت ــتاد در درس م ــانگين  "اس ــا مي ــترين و  68/4 ±65/0ب بيش

كمتـرين ميـانگين را    68/3 ±92/0بـا ميـانگين    "عالقمندي به پـژوهش "

 "شيوايي بيـان "نشان داد » ويژگي روش تدريس«دارند. نتايج در ارتباط با 

هـداف دوره در  ارائـه طـرح درس و ا  "بيشـترين و   6/4 ±72/0گين با ميـان 

كمترين ميـانگين را دارنـد. در مـورد     51/3 ±01/1با ميانگين  "ابتداي ترم

راحـت  "، نتـايج نشـان داد كـه    »توانايي ارتباط از ديدگاه دانشـجو «ويژگي 

 ±72/0بـا ميـانگين   "بودن دانشجويان در ارتباط با استاد و طرح موضوعات

بـا ميـانگين    "يركالسـي دسترس بودن در سـاعات غ "بيشترين و در  54/4

ويژگي شخصـيت  «كمترين ميانگين را دارند. در نهايت از نظر  8/3 72/0±

بيشـترين و   0 27/4 ±9/0با ميانگين  "انعطاف پذيري استاد"آيتم » فردي

كمترين ميانگين  56/3 ±93/0با ميانگين  "قاطعيت و سختگيري تدريس"

 .را داشت

از آنجا كه مهم ترين ويژگـي هـاي اسـتاد خـوب از      نتيجه گيري: بحث و

ديدگاه دانشجويان تسلط استاد بر موضوع تدريس، شيوايي بيـان و توانـايي   

موارد مذكور در جـذب و تـامين نيـروي     به نظر بهتر استارتباط مي باشد 

 انساني جهت آموزش دانشجويان در دانشگاه مدنظر مسئولين قرار گيرد.

 دانشجو دگاه،ياستاد خوب، دمات كليدي: كل
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 يآموزش يدانش پژوه يها فعاليتمستندات  يبررس

كرمانشاه در  يدانشگاه علوم پزشك يعلم اتيه ياعضا

  1391سال 

گالره  ،فروغ زنگنه ،يمحمود كاظم ،نيمت يبهزاد كرم ،*يمعمارافتخار دايل

زهرا  ،كارگر ميمر ،انيليجل نينسر ،انيليجل ديناه ،ييتوال بهيط ،حاتم

 يصفر

 كرمانشاه يعلوم پزشك دانشگاه

mhokazemi@yahoo.com 

نوآوري(دانش پژوهي) انجام فعاليتي بديع در جهـت حـل مسـاله،     مقدمه:

گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه هاي جديد است. جايگاه و اهميت 

بر همگان مبرهن  ها دانشگاهاين نوع فعاليت ها در نظام آموزشي و پژوهشي 

از رسالت هاي اصلي هر نظام آكادميك  بوده و حمايت از اين نوع فعاليت ها

يتي و ارزشـيابي مناسـب ايـن    مي باشد، وجود نظـام و سـازوكارهاي حمـا   

ها مي تواند سبب خلق ارزش هاي بـديع و آثـار مفيـدي در حيطـه      فعاليت

پژوهـي آموزشـي يكـي از مـوارد      آموزش شود. ارزيـابي مسـتندات دانـش   

ي علوم پزشـكي كشـور   ها نشگاهدانامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي  آئين

باشد و ضروريست كه به نحو مناسـبي ارزش گـزاري شـود تـا مـنعكس       مي

كننده واقعيت هاي زندگي آكادميك باشد. لذا هدف از اين مطالعـه تعيـين   

هاي دانش پژوهي آموزشي اعضاي هيـات علمـي    وضعيت مستندات فعاليت

 ت.بوده اس 1391دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 

اين پژوهش توصيفي مقطعـي بـر روي كليـه مسـتندات دانـش      روش كار: 

پژوهي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كـه بـه   

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ارسال شده بود، انجام گرفت. ابـزار  

ي جمع آوري شده بـا اسـتفاده از   ها دادهچك ليست بود و  ها دادهگردآوري 

 و آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديد. SPSS16رم افزار ن

هـاي   نتايج نشان داد كه بيشترين مورد مسـتندات، اجـراي روش  يافته ها: 

% و كمترين مورد طراحي ابزارهاي ارزشيابي آموزشي و 2/90جديد تدريس 

%، 18/6%، طـرح درس 11/62%، و بقيه موارد شامل: طرح دوره4/65ارزيابي 

%، توليد و بكارگيري مواد آموزشي و كمـك  12/79و بيروني  ارزيابي دروني

ــابي  %، تهيــه و بكــارگيري روش11/62آموزشــي ــوين ارزي هــا و ابزارهــاي ن

بود. الزم به ذكر است كه اسـتفاده  % OSCE (13/95و بوك ،پورتفوليو (الگ

از آموزش مجازي و الكترونيك در بين اساتيد هنوز از جايگـاهي برخـوردار   

 نيست.

 با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، بايد با ايجاد  نتيجه گيري:  وبحث 



 311                                      يد صدوقي يزدشهو خدمات بهداشتي درماني ، دانشگاه علوم پزشكي 1393ارديبهشت  9 -11

 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

ــاالبردن ســطح كارگــاه  ــزه و تشــويق اعضــاي هيــات علمــي و ب ــاي  انگي ه

توانمندسازي اساتيد از لحاظ علمـي و كـاربردي زمينـه افـزايش ايـن نـوع       

ها را افزايش داد و ضروريسـت كـه تـدابيري جهـت جلـب حمايـت        فعاليت

نوع فعاليت ها براي ايجاد تحول در امر آمـوزش و تـدريس   مسئولين از اين 

 انديشيد. ها دانشگاه

 دانش پژوهي، هيات علمي، كرمانشاهكلمات كليدي: 
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دانشگاه علوم  ديدر اسات سيتدر جاناتيه ييشناسا

 ئتيه ياعضا يارتقا يبرا يراهكار رجنديب يپزشك

 يعلم

 طيبه خزاعي ،يم توليتمر ،*يطاهره خزاع

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

azar1342@bums.ac.ir 

، رونـد  ي تعلـيم و تربيـت بـه شـمار مـي     هـا  ترين مولفه مهم اساتيدمقدمه: 

گـذارد بـراي مثـال:     هيجانات تدريس استاد بر عملكرد دانشجويان تاثير مي

دهد كه هيجـان پـذيري منفـي، اسـترس      نشان مي نتايج مطالعات كالينين

كند و هيجان پذيري مثبت رابطـه اي مثبـت بـا امنيـت      دانشجو را زياد مي

 خاطر و اعتماد دانشجو نشان مي دهد .

نفـر از اسـاتيد    51تحليلـي تعـداد    –در اين مطالعـه توصـيفي   روش كار: 

اي  ه، طبقـ گيـري تصـادفي   بيرجنـد بـه روش نمونـه   دانشگاه علوم پزشـكي  

ياس هيجان پذيري تدريس داراي انتخاب شدند، ابزار گردآوري اطالعات مق

گناه ، غرور و لذت، احساس : خشم و عصبانيتعبارت و پنج زير مقياس 45

اي   درجـه  5بر اساس مقياس ليكرت  سؤاالت. و شرم و ماللت و آزردگي بود

هـا بـا    ، دادهگذاري شـده بـود   ) ارزش5ال موافق () تا كام1از كامال مخالف (

تجزيـه تحليـل    Anovaو  T-Testو آزمـون هـاي   SPSSاستفاده از نرم افزار 

 شدند.

گنـاه   43/48±7، غرور و لذت  90/34±3/7ميانگين نمره خشم يافته ها: 

بود كـه   80/13± 4/2، آزردگي  27/19± 5/4، ماللت  72/28±5/5و شرم 

يـانگين نمـره غـرور و    . مقايسـه م ن استاندارد فاصله زيادي نداشتبا ميانگي

تالف ي مختلف از نظر آماري اخـ ها دانشكدهلذت و گناه شرم و آزردگي در 

 .داري داشت عنيم

با توجه به اين كه هيجانات تدريس استاد بر كيفيت نتيجه گيري:  بحث و

گذارد و ميزان بازدهي و عملكرد مثبت آنها را كـاهش   تدريس آنها تاثير مي

هـاي آموزشـي    ود، عالوه بر ارزشـيابي توانمنـدي  ش دهد لذا پيشنهاد مي مي

هيجانات تدريس هر اسـتاد را   ، مركز مطالعات دانشگاهاستاد در هر نيمسال

 شناسايي نموده و نتايج را به وي منعكس نمايد.

 هيجانات تدريس، توانمندي آموزشي، اساتيدكلمات كليدي: 
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هئيت علمي دانشگاه علوم  بررسي نظرات اعضاي

بر مبناي  آموزشي هاي هدور در موردپزشكي مشهد 

 مدل كرك پاتريك 

 علي شعيبي ،طاهره عرب بيك ،فاطمه پورحاجي ،*فهيمه پورحاجي

 علوم پزشكي مشهددانشگاه 

pourhajif2@mums.ac.ir 

آنجا كه پزشكي علمي اسـت مبتنـي بـر اطالعـات؛ و اطالعـات      از مقدمه: 

افزايي اعضـاي هيـات علمـي در دانشـگاه      نيازمند آموزش است، طرح دانش

علوم پزشكي اجرا شـد.هدف پـژوهش حاضـر توسـعه و ارتقـاي آمـوزش از       

ي هـا  دانشـگاه هاي آموزشي مطابق طرح دانش افزايـي   طريق برگزاري دوره

ها براساس مدل كرك پاتريك توسـط ابـزاري    دوره كشور و ارزشيابي از اين

هـاي آموزشـي اعضـاي هيـات علمـي       روا و پايا براي ارزشيابي كمي فعاليت

 باشد. مي

 40پـژوهش   توصيفي است كه نمونه اينپژوهش حاضر مطالعه روش كار: 

بودنـد   92نفر از اعضاي هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سـال  

در ايـن پـژوهش بـراي بررسـي      هدف انتخاب شدند. كه به روش مبتني بر

از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر مـدل كـرك    خشي دوره هاي آموزشياثرب

روايي پرسشنامه از طريق روايي محتوي توسـط   پاتريك استفاده شده است.

و  مطالعــه مقــدماتي، Test-Retestافــراد صــاحبنظر و پايــايي آن از طريــق 

افزار  ها با استفاده از نرم داده .مشخص گرديد محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ

SPSS16 ،  .تجزيه و تحليل گرديد 

نتايج به دست آمده در سطح نخسـت نشـان دهنـده كـه حـدود       يافته ها:

دانند و نسبت بـه آن واكـنش    گزاري دوره ها را بسيار ضروري ميبر 7/78%

وردن نيازهـاي  را در برآها  آنها برگزاري اين دوره %4/59 مثبت نشان دادند.

افراد مورد پـژوهش  % 5/62 يش يادگيري خود موثر دانستند.آموزشي و افزا

اي بسيار مناسـب ارزيـابي    ها را با تغيير رفتار و آينده حرفه ارتباط اين دوره

هـاي   هاسـاتيد برگـزاري دور   %8/78نمودند. نتايج حـاكي از آن اسـت كـه    

 دانستند. مفيد مي را آموزش

ناسـب از اعضـاي هيـات علمـي در     ارزشـيابي م  بحث و نتيجـه گيـري:  

هاي آموزشي باعث ارائه بازخورد در مورد كميت و كيفيت كار و نحـوه   نظام

هـا و ضـعف هـا و اتخـاذ      عملكرد اعضاي هيات علمي، آگـاهي از توانمنـدي  

 تمهيدات الزم جهت ارتقا سطح آمـوزش و كـارايي اعضـاي هيـات علمـي،     

تر  تصميم گيري و ايجاد مبناي عيني رايجاد زمينه مناسب جهت سهولت د

 جهت اثربخشي نيروي انساني مي شود.

هاي آموزشي،  زشيابي كرك پاتريك، اثربخشي دورهمدل اركلمات كليدي: 

 طرح دانش افزايي
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 ياعضا انيدر م يمهارت بازخورد، شنود و كالم يبررس

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيه
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 يزيمحمد مم ،مدليرح طاهره ،*يزيمم هيمهد

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

mahdieh_momayyezi@yahoo.com 

و  مديريت سـازمان آموزشـي از اهميـت بسـزايي برخـوردار اسـت       مقدمه:

فراد اثر گذاشته و در نتيجـه  تواند بر ميزان توسعه فرآيندها و شايستگي ا مي

يادگيري دانشجويان افزايش يابد و در كل باعث ياري رساندن به آمـوزش و  

هاي آموزشي دانشگاه، مـديران آموزشـي و اعضـاي     بهبود كار شود. در گروه

هـاي   هيئت علمي فعاليت دارند. ايـن مطالعـه بـه منظـور بررسـي مهـارت      

علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  هاي آموزشي دانشگاه ارتباطي مديران گروه

 انجام شده است.

صـورت مقطعـي انجـام    ه اين پژوهش از نوع توصيفي است كه ب روش كار:

شد. جامعه مورد بررسي كليه مديران گروه آموزش دانشگاه علـوم پزشـكي   

هـا بـا اسـتفاده از پرسشـنامه      بـود. داده  1389صدوقي يزد در سـال   شهيد

هـاي جمـع آوري شـده بـا      وري شـد. داده استاندارد بارتون جي.اي جمـع آ 

و آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شـد   spss16استفاده از نرم افزار

 و در قالب جداول توزيع و درصد فراواني نشان داده شد.

و  16/58± 6/4هاي ارتباطي مـديران گـروه    ميانگين نمره مهارت يافته ها:

مهـارت شـنود    ،17/21±7/2 به تفكيك، مهـارت بـازخورد داراي ميـانگين   

 7/20 ± 62/2و مهارت كالمي داراي ميـانگين  2/16±66/3داراي ميانگين 

داراي باالترين ميـانگين نسـبت    44/92بود. مهارت كالمي با ميانگين نمره 

-ها بود و باالترين نمره اين مهـارت بـه دانشـكده پرسـتاري     به ساير مهارت

ايان ذكر است كـه تنهـا نمـره    اختصاص داشت. ش 75/23مامايي با ميانگين

، 32/56مهارت ارتباطي مديران با مرتبه علمي استادياري با ميانگين نمـره  

) 54هـاي ارتبـاطي(نمره    ط نمرات مربوط به پرسشنامه مهـارت از حد متوس

و  68/55هـاي ارتبـاطي مـردان     ر است. از نظر جنس ميانگين مهـارت بيشت

 بود. 64/51هاي ارتباطي زنان  ميانگين مهارت

مهارت كالمي به عنوان قابليت نفوذ و توان متقاعـد   نتيجه گيري: بحث و

سازي افراد باالترين ميانگين را داشته، در حالي است كـه تحقيقـات نشـان    

داده مديران اثربخش داراي مهارت شنود بـاالتري هسـتند. بنـابراين بهتـر     

ساالنه اساتيد  هاي ارتباطي در ارزشيابي است با در نظر گرفتن معيار مهارت

هاي ارتباطي ضـعيف، اقـدام    توسط دانشجويان و شناسايي مديران با مهارت

هـاي ارتبـاطي در آنهـا     هاي آموزشي جهت ارتقـاء مهـارت   به برگزاري دوره

 گردد.

 ،يآموزشـ  ريمـد  ،يمهارت ارتباطي، بازخورد، مهارت كالم كلمات كليدي:

 يگروه آموزش

901 - 3A 

دانشگاه علوم  يعلم اتيه ياعضا يشغل تيرضا يبررس

 1392زنجان در سال  يپزشك

زهرا  ،يديمحمدرضا جمش ،يفرامرز دوبخت ،*يمحمودآباد يبيترانه نق

 يبسطام

 زنجان يعلوم پزشك دانشگاه

tnaghibi@zums.ac.ir 

سيستم آموزش پزشـكي نقـش بسـيار مهمـي در تـامين سـالمت       مقدمه: 

جامعه دارد كه يكي از اركان اصلي اين سيستم را اعضاي هيـات علمـي آن   

تشكيل مي دهد. به اين ترتيب، رضايت شغلي ايـن افـراد مـي توانـد تـاثير      

مستقيم در تربيت نيروي كارآمد و نيز تامين سالمت جامعه داشـته باشـد.   

غلي نقش بسيار اساسي در عملكرد اساتيد دارد و عدم توجـه بـه   رضايت ش

رضايت آنان موجب توقف، ركود نسبي، تحليل و زوال تدريجي آنان خواهـد  

شد. هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان رضايت شغلي اعضاي هيـات علمـي   

 باشد. دانشگاه علوم پزشكي زنجان مي

انشگاه علوم پزشكي زنجان در اين مطالعه اعضاي هيات علمي دروش كار: 

اي را كه بر اساس تئوري هرزبـرگ طراحـي شـده بـود، تكميـل       پرسشنامه

اي از قبيل سن، جنس، سابقه  اين پرسشنامه حاوي اطالعات زمينهنمودند. 

 سـؤاالت حيطه شغلي بـود.   6سوال در  44كار و مرتبه علمي بوده و شامل 

هـا بـا    ده شد؛ سپس يافتـه اي پاسخ دا گزينه 6بر اساس طبقه بندي ليكرت 

هـاي   دو گروه مسـتقل، تحليـل همبسـتگي و مـدل     tهاي  استفاده از آزمون

 تجزيه و تحليل گرديد. خطي

نتايج بر اساس نمره كل پرسشنامه رضايت شغلي اعضـاي هيـات    يافته ها:

% از اعضاي هيـات علمـي   6/36علمي نشان داد كه ميزان رضايت شغلي در 

% باال بود. بيشترين ميزان رضايت 7/10و تنها در  % متوسط7/52پايين، در 

%) و كمتـرين آن مربـوط بـه حقـوق و مزايـا      6/79ماهيـت كـار (   از شغلي

%)، رضـايت از امنيـت   4/81( %) بود. رضايت از شرايط فيزيكـي كـار  6/46(

بـه   % )2/47%) و فرصـتهاي ارتقـا(   1/50%)، نحوه سرپرستي (2/54شغلي( 

 رار گرفتند.هاي بعدي ق ترتيب در رده

اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجـان از   نتيجه گيري: بحث و

ماهيت كار خود رضايت بااليي دارند و در صـورتيكه بتـوان از نظـر حقـوق     

 ومزايا نيز رضايت آنان را باال برد مي توان بازده آموزشي را افزايش داد.

 تيرضا ،يعلم تايه يزنجان، اعضا يدانشگاه علوم پزشك كلمات كليدي:

 يشغل

 

961 - 3A 

دانشگاه علوم  يعلم ئتياعضاء ه دگاهيد يبررس

 يابيارزش يارهايلرستان در مورد تناسب مع يپزشك

 سيتدر تيفيك

 يغالم محمدرضا ،يخاطره عنبر ،*ابوالفضل زنده دل

 لرستان يشكپز علومدانشگاه 

a.zendedel@yahoo.com 

امروزه ارزشيابي به عنوان عامل تعيين كننده اعتبـار و سـودمندي   مقدمه: 

شود اطالعات حاصل از ارزشيابي تدريس براي  عملكرد آموزش محسوب مي

برنامه ريزان و اساتيد باز خوردهائي را فراهم ساخته و آنها را قادر مي سازد 

هـاي تـدريس خـود تصـميمات آگاهانـه اي اخـذ       تا در زمينه بهبود شيوه 

 .نمايند
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

عضـو   108ديـدگاه   1391-92در سال تحصيلي  در اين مطالعه روش كار:

هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در خصـوص تناسـب معيارهـاي    

ـ   مورد بررسي قرار گرفـت. روش نمونـه  ارزشيابي كيفيت تدريس  ه گيـري ب

سـوالي   24ي اطالعات يك پرسشنامه صورت سرشماري بود. ابزار جمع آور

كتب موجود در زمينـه   مرور با استفاده از روا و پايا بود كه پژوهشگر ساخته

 .بود تهيه شدهدر علوم پزشكي  آموزش و ارزشيابي

عضو هيئـت علمـي دانشـگاه علـوم      108، ديدگاه در اين مطالعهيافته ها: 

فيـت تـدريس   پزشكي لرستان در خصوص تناسب معيارهـاي ارزشـيابي كي  

% از شـركت كننـدگان بـا ارزشـيابي     9/72در كل  ،مورد بررسي قرار گرفت

بيشترين درجه تناسب با توجـه بـه ميـانگين     كيفيت تدريس موافق بودند.

اخذ شده مربوط به آيتم هـاي ايجـاد انگيـزه بـراي مطالعـه و پـژوهش در       

ـ     32/4دانشجو با ميـانگين نمـره   ا ، اسـتفاده از روشـهاي مناسـب تـدريس ب

، آشنا كـردن فراگيـران بـا نحـوه ارزيـابي از ابتـداي دوره بـا        24/4ميانگين

، 1/4ينمشاركت دادن فراگيران در بحـث گروهـي بـا ميـانگ     ،17/4ميانگين

، توانايي اداره و 1/4ريزي از وقت كالس با ميانگين  استفاده كافي و با برنامه

موزشـي بـا   و اسـتفاده مـوثر از وسـايل كمـك آ     4رهبري كالس با ميانگين

هـاي تهيـه و معرفـي     كمترين تناسب مربوط به آيتم بوده است. 4ميانگين 

، ميزان عالقمندي استاد به تدريس 1/3متون و جزوات آموزشي با ميانگين 

، توجه 44/3 ، جمع بندي مطالب در پايان درس با ميانگين28/3با ميانگين

پيوسـتگي  و رعايـت   48/3به حضور مرتب دانشجو در كـالس بـا ميـانگين   

 .، بوده است52/3مطالب تدرس شده با ميانگين 

كـه بـر اسـاس     ارزشيابي اسـاتيد در صـورتي   فرايند نتيجه گيري: بحث و

معيارهاي مناسب صورت گيرد منجر به رفع نقاط ضـعف تـدريس و ارتقـاء    

 .سطح كيفي اموزش ارائه شده از سوي اساتيد خواهد شد

 سيتدر تيفيك يرهااي، معدي، اساتيابيارزشكلمات كليدي: 
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مرتبه  ياز روند ارتقا يعلم أتيه ياعضا اتيتجرب

 ؛ يك مطالعه كيفييعلم

 ،حميد رضا بهنام ،حميد جعفرزاده ،ژياني فرد  اكرم  ،يمونق يميكر نيحس

 جليل توكل افشاري

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

karimih2001@yahoo.com 

اي اعضـاي هيـأت علمـي بـه عنـوان يكـي از        حفظ و ارتقاي حرفه مقدمه:

هاي اختصاصـي عملكـرد هـر     ترين عواملي است كه در ارزيابي شاخص مهم

بهتــري را در  گيــرد و تحقــق آن نتــايج دانشــگاه مــورد بررســي قــرار مــي

كند. لذا بـراي شناسـايي رونـد ارتقـاء و      هاي اين سيستم ايجاد مي خروجي

موانع و مشكالت آن اين مطالعه با هدف كشف، توصـيف و تفسـير تجـارب    

اعضاي هيات علمي در مورد فرآيند ارتقاي مرتبـه علمـي، طراحـي و اجـرا     

 .شده است

 ات غني درباره تجربه رويكرد پديدارشناسي براي كسب اطالعاز روش كار: 

اي استفاده شد. شـركت كننـدگان    اعضاي هيات علمي از روند ارتقاي حرفه

مشـهد بودنـد كـه بـه      نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 22

هـا از   گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. براي جمع آوري داده روش نمونه

از روش ون مـنن   هـا  يل آنمصاحبه انفرادي نيمه ساختار يافته و براي تحل

 استفاده شد.

مضمون اصلي، گـذر از بـاتالق    هاي مصاحبه منجر به تحليل داده يافته ها:

مشـكالت   -1اي ارتقاي آكادميك و پنج زير مضمون شد كـه شـامل:    حرفه

 -3هـا   مشـكالت مربـوط بـه عملكـرد كميتـه      -2مربـوط بـه فرآينـد اداري   

الت مربـوط بـه كليـت    مشـك  -4مشكالت مربـوط بـه صـالحيت عمـومي     

 عوامل انگيزشي بود. -5نامه ارتقاي مرتبه علمي و  آيين

تـرين   كه اعضاء هيئـت علمـي، مهـم    با توجه به اين نتيجه گيري: بحث و

شوند بنابراين ارزشيابي دقيق  سرمايه هر مؤسسه آموزش عالي محسوب مي

نـين  دستورالعمل و فرآيند ارتقاء، جهت ايجاد رضايت در محل كـار و همچ 

هاي شفاف و منصفانه براي همه اعضـاي   هاي مطمئن و شيوه ايجاد سياست

 باشد. علمي ضروري مي هيأت

رونـد   ،يمرتبـه علمـ   يارتقـا  ،يعلمـ  اتيه يتجربه، اعضا كلمات كليدي:

 يدارشناسيارتقاء، پد

 

1201 - 3A 

از  انيدانشجو يمورد تقاضا يآموزش يارهايمع يبررس

 يزاد اسالمدانشگاه آ يعلم ئتياعضاء ه

 ييمسكوپا يرستم دهيفر ،*ييمسكوپا يرستم هيسم

 مازندران يعلوم پزشك دانشگاه

somayehrostami14@yahoo.com 

آموزش يك فرايند يادگيري دوطرفـه و تعـاملي اسـت كـه تـامين      مقدمه: 

براين اساس  ،ارتقاء كيفي آموزش استرضايت فراگير و مدرس از ضروريت 

بررسي برخورداري معيارهاي آموزشـي مـورد تقاضـاي     اين مطالعه با هدف

دانشجويان از اعضاء هيئت علمي در دانشگاه آزاد واحد سـاري در نيمسـال   

 .صورت گرفت 1391-92تحصيلي 

-92 اول سـال تحصـيلي   هاين مطالعه توصيفي مقطعي در نيمـ روش كار: 

 5نفر از دانشـجويان   380نشگاه آزاد واحد ساري با حجم نمونهدر دا 1391

هــا  ت گرفتــه اســت. ابــزار گــردآوري دادهرشــته مقطــع كارشناســي صــور

پرسشنامه محقق ساخته با توجه به معيارهاي توانمندي اساتيد بوده اسـت.  

جهت تعيين روايي و اعتبار پرسشنامه از نظر متخصصـين و آزمـون مجـدد    

هاي آماري توصيفي و تحليلي جهت آناليز داده  . از آزموناستفاده شده است

 استفاده شده است.

معيار مورد تقاضاي دانشجويان از اسـاتيد  موارد  %75در فن بيان يافته ها: 

مهمترين توانمندي اساتيد در كالس درس از ديدگاه دانشجويان شامل  ،بود

اسـتفاده از   شامل؛ ويژگي هاي فردي، مهارت هاي تدريس، اصليمهارت  4

فناوري اطالعات و ارتباطات، سخنراني موثر بوده است. مهمتـرين مـالك از   

ديدگاه پسران و دختران ويژگي فردي اساتيد بوده است. بـين معيـار مـورد    
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

تقاضاي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود نداشته اسـت. بـين   

 قـوي فردي رابطه سن دانشجويان و عالقمندي دانشجويان به معيار ويژگي 

 وجود داشت.

با توجه به اهميـت عوامـل مسـتقيم و غيرمسـتقيم     نتيجه گيري:  بحث و

تاثيرگذار بـر يـادگيري دانشـجويان شناسـايي عناصـر يـادگيري فراگيـران        

، شناخت عالقمندي دانشجويان ،غيرقابل انكار است. خودارزشيابي ضرورتي

هـاي   كت در كارگـاه شـر  هـا  دانشـكده تشكيل كميته هاي بـارش افكـار در   

ارزشيابي ميان ترم از راهكارهاي ارتقـاء   و توانمندسازي اعضاء هيئت علمي

و توسعه آمـوزش كارآمـدي و توانمنـدي اسـاتيد و رضـايتمندي فراگيـران       

 خواهد شد.

 ،يعلمـ  ئـت ياعضـاء ه ، انيدانشـجو  ،مـورد تقاضـا   اريـ معكلمات كليدي: 

 دياسات يتوانمند
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 يعلم اتيه ياعضا يارتقا يارهايعم يقيتطب يبررس

 انيزمان نينازن ،* يصبور سارا

 مشهد يعلوم پزشك دانشگاه

SabouriS2@mums.ac.irs 

و مراكز آمـوزش عـالي    ها دانشگاهارتقاي اعضاي هيات علمي  نظاممقدمه: 

كنـد و   ژوهشي ايفا ميپ -هاي آموزشي اي در جهت دهي فعاليت نقش عمده

ست به نحـوي  ا موزش عالي برخوردارآاز جايگاه خاصي در سياست گذاري 

 هـاي آمـوزش عـالي؛    و موسسـه  هـا  دانشـگاه كه ارتقاي اعضاي هيات علمي 

فرهنگـي و تربيتـي و يكـي از     شاخص و نشانگر پويـايي علمـي؛ پژوهشـي؛   

يـن ميـان   و فرهنـگ اسـت. در ا   هاي توليد؛ انتقـال و تـرويج علـم    شاخصه

اين فرايند و ميزان تاثير آنهـا در ارتقـاي اعضـاي هيـات علمـي؛       هاي مولفه

كنـد و بـه    گيري نظام علمي؛ فرهنگي و تربيتي كشور را مشخص مـي  جهت

ه اعضاي هيـات علمـي از   هاي موثر در ارتقاي مرتب اين لحاظ توجه به مولفه

 اي برخوردار است. اهميت ويژه

فرايندهاي گوناگون مرتبط با ارتقا اعضاي هيـات  رسد با توجه به  به نظر مي

علمي، مطالعه تطبيقي اين فرايند ها در وزارت علوم تحقيقـات و فنـاوري و   

مـوزش عـالي   به عنوان دو نهـاد بـزرگ آ   وزارت بهداشت و آموزش پزشكي

ها و نقاط قوت و ضعف هر يك از اين فرايندها و  كشور در روشن شدن خالء

 .ايي مفيد باشدارائه پيشنهادات اجر

تطبيق آيين نامه ارتقاي اعضـاي هيـات علمـي در دو    با مطالعه روش كار: 

انجـام  وزارت خانه مذكور و بررسي جز به جز مولفه ها و امتيازات هـر يـك   

 شد.

با توجه به ثبت و بررسي فعاليت هـاي اعضـاي هيـات علمـي در      يافته ها:

هـاي مختلـف،    وعـه پژوهشي و آموزشي تحت زير مجم هاي فرهنگي، حيطه

هـاي   هـا و شاخصـه   در هر يك از اين حيطه نامه ارتقا در دو وزات خانه آيين

بنـدي   ار خواهد گرفت و در نهايت با جمـع زير مجموعه آنها مورد بررسي قر

 بريم. ها بحث را به پايان مي مشتركات و تجزيه و تحليل تفاوت

و  قــاتيم تحقارتقـاء، دانشـگاه، وزارت علـو    ينـدها يفراكلمـات كليـدي:   

 يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك ،يفناور
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با استفاده  ينورولوژ يگروه آموزش دياسات توانمندسازي

در دانشگاه  يدرون يابيارز جياز بازخورد حاصل از نتا

 1392 اراك يعلوم پزشك

 يعنبر زهره ،*يديرحمت اله جد

 پزشكي اراك  علوم دانشگاه  

jadidi88@gmail.com 

هـاي علمـي    ارزيابي دروني بـه منظـور اطمينـان ازكسـب مهـارت     مقدمه: 

كيفيت آموزش پزشكي است كه ارائه  ارتقاء قضاوت صحيح باليني و وعملي،

 تواند در توانمندسازي اساتيد گروه نقش مـوثري ايفـا كنـد.    بازخورد آن مي

نتايج ارزيابي درونـي بـر    رسي نقش بازخورد حاصل ازهدف ازاين مطالعه بر

 هاي اساتيد گروه آموزشي نورولوژي بود. ارتقاي توانايي

هاي  در اين مطالعه از الگوي ارزيابي دروني و اعتبار بخشي گروهروش كار: 

هاي فدراسـيون   ي علوم پزشكي كشور منتج از استانداردها دانشگاهآموزشي 

استفاده و نتـايج حاصـل از ارزيـابي درونـي در      بين المللي آموزش پزشكي

، به اساتيد گروه بازخورد داده شـد تـا نقـايص و    91حوزه هيأت علمي سال 

همـان   مجدداً ايـن حـوزه بـا    92سال  در نقاط ضعف خود را برطرف نمايد.

هــا از  آوري داده بــراي جمــع هــاي قبلــي موردارزشــيابي قرارگرفـت.  مـالك 

(خيلـي   5تا 1ها بين عدد  آن مالك ي فوق كه درپرسشنامه برگرفته از الگو

مقايسـه ميـانگين    بـراي تعيـين و   و بندي شده بودند طبقه ضعيف تا عالي)

 .طبقه بندي گورمن استفاده شد ها از امتياز مالك

 92سـال  نتايج حاكي از افزايش امتيازات حوزه هيئـت علمـي در  يافته ها: 

از ميـانگين   زشـي اسـاتيد  هـاي آمو  مالك ويژگـي  بود و 91نسبت به سال 

بنـدي گـورمن بـه     )در محدوده بيش از رضـايت بخـش طبقـه   11/3امتياز(

يـك از اجـزاي آن    امتيـازات در هـر   و محدوده قوي رسيد ) در16/4امتياز(

تعـداد   بخش، ميانگين واحدهاي آموزشـي،  مانند ميانگين ساعات حضور در

 آموزشـي،  راند كنفرانس اساتيد، (ژورنال كالب، جلسات گزارش صبحگاهي

طب سرپايي)، ميـانگين حضـور در    درمانگاه آموزشي و جالب، گزارش مورد

ميانگين تعداد مقاالت چـاپ شـده    هاي آموزشي، سمينارهاي علمي وكارگاه

ميـانگين تعـداد هـدايت     هـاي تحقيقـاتي،   در مجالت علمي ،ميانگين طرح

 دير گـروه، همچنيين ميـانگين نمـره نظرخـواهي از مـ     نامه تحصيلي و پايان

 كارورزان نيز افزايش نشان داد. كارآموزان و

 تعيين وضعيت موجود با انجـام ارزشـيابي درونـي و   نتيجه گيري:  بحث و

بعـد   ارائه بازخورد نتـايج حاصـل از آن درحـوزه هيئـت علمـي و بـويژه در      

 هاي اساتيد گـروه،  ضمن جهت دهي به تالش تواند مي هاي آموزشي، ويژگي

ستر مناسب براي ارتقاي آنان را فراهم كرده و نقـش مـوثري   انگيزه الزم و ب

 ايفا نمايد. در افزايش توانمندي اساتيد،
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ـ ارز ،يعلمـ  ئـت يه ياعضـا كلمات كليدي:  ـ  يابي  يگـروه آموزشـ   ،يدرون

 ينورولوژ
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 يعلم أتيه ياعضا توانمندسازي يآموزش يازسنجين

 يدانشگاه علوم پزشك

 يزاهد بايفر ،يزديزهره  ،ييايض ريام ،يصفهانا زهره دانا ،*يجواد ميمر

 ذوالقدر فاطمه ،مژگان كاكاوند ،فر

 نيقزو يعلوم پزشك دانشگاه

mjavadi@qums.ac.ir 

هـاي متعـدد نشـان داده كـه اعضـاي هيـأت علمـي در         نيازسنجيمقدمه: 

مراحل مختلف شروع و ادامه كار دانشگاهي، عالوه بـر توانمنـدي در رشـته    

اي كـه ادامـه آمـوزش،     هـاي بـين رشـته    تخصصي خود به ساير توانمنـدي 

ـ  پژوهش و مديريت در عرصه د هاي مختلف علوم پزشكي است، نيز نيازمندن

فرصت مطالعه و فعاليـت  در دوران تحصيالت دانشگاهي زمينه و  كه معموالً

هـاي آموزشـي    اند. هدف مطالعه حاضر تعيـين نيـاز   ها را نيافته در آن حوزه

اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در راسـتاي اجـراي طـرح    

ت و مؤسسـا  هـا  دانشـگاه دانش افزايي و توانمندسازي اعضاء هيـأت علمـي   

 است. 1391سال در  آموزشي و پژوهشي كشور

اسـتفاده   بـا اي  پرسشنامهمقطعي ابتدا  –در اين مطالعه توصيفي روش كار:

دست آمده از نظرسنجي مرور متون و مطالعات داخلـي و  ه هاي ب از شاخص

خارجي مشابه و دستورالعمل آيين نامه طرح دانش افزايـي اعضـاي هيئـت    

پرسشنامه براي نمونه آماري اعضـاي هيئـت   تنظيم گرديد.  91علمي سال 

ها انتخـاب   دهكتصادفي در همه دانش –اي  علمي دانشگاه كه به روش خوشه

تجزيه و  SPSSها با استفاده از نرم افزار  ) ارسال گرديد. دادهنفر 140(شدند

 تحليل شد.

هاي مهارتي بـه ترتيـب:    در دوره هاي مختلف نياز آموزشي حيطه يافته ها:

هاي توليد و چـاپ مقـاالت علمـي     با شيوه هاي آشنايي ژوهش گويهحيطه پ

هـاي   توسعه فردي گويه حيطه ، در مجالت آي .اس.آي، نگارش متون علمي

 نحوه انجام مكاتبات علمي داخلـي و خـارجي، گرامـر و مكالمـه انگليسـي،     

، آمـوزش  SPSSحيطه فنĤوري اطالعات گويه جستجوي منابع و آشنايي بـا  

هـا و فنـون    و روش برقراري ارتباط و مشاوره بـا دانشـجويان   گويه ،پزشكي

و ارزشـيابي در گويـه    اجرايي و مديريت در گويـه مـديريت زمـان    تدريس،

هـاي   در دوره وباشـد   مـي  هاي نوين ارزشـيابي دانشـجويان   آشنايي با روش

اي  و اخـالق علمـي و حرفـه    هاي آموزشي اخالق در آموزش معرفتي كارگاه

باشد. اعضاي هيئت علمـي ايـن دانشـگاه     مي اي هيئت علميمورد نياز اعض

تمايل دارند كه حيطه توسعه فردي، پژوهش و فنĤوري اطالعات و تعـدادي  

 آموزش پزشكي را به صورت حضوري بگذرانند. هاي از كارگاه

اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين به  نتيجه گيري: بحث و

پژوهش، فن آوري اطالعات و آمـوزش   ،يهاي توسعه فرد آموزش در حيطه

موزشـي بـه   هـاي آ  پزشكي اهميت داده و تمايل زيـادي بـه گذرانـدن دوره   

هـاي   گـردد در اولويـت   ها دارند. پيشنهاد مي صورت حضوري در اين حيطه

د. با توجـه بـه اهميـت    قرار گيردر اولويت هاي توانمندسازي اساتيد  كارگاه

 گـردد  يابي و فرهنگـي پيشـنهاد مـي   هاي اجرايـي و مـديريت، ارزشـ    حيطه

كه اهميت در بعضي  طوريه ب سازي شود ات تمام هفت حيطه يكسانامتياز

 .ها نشود بقيه حيطه ها باعث كم اهميت شدن حيطه

دانشـگاه   ،يعلمـ  ئـت يه اعضاي، توانمندسازي، يازسنجينكلمات كليدي: 

 يآموزش يها تاولوي ،نيقزو علوم پزشكي
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 دگاهياستاد توانمند از د يآموزش هاي تمهار يبررس

 انيدانشجو

 حسيني مريم سادات ،*مليحه نوري سيستاني

 علوم پزشكي نيشابوردانشگاه 

m200_noori@yahoo.com 

هـا، بـراي تغييـر و تبـديل درونـدادها بـه        اصلي ترين ابزار دانشگاهمقدمه: 

اي استادان است و ايـن امـر از    دهاي مؤثر، تخصص و توانمندي حرفهدابرون

گيرد. آموزش صرفاً ارائه دانش به فراگيران نيسـت   طريق آموزش صورت مي

بلكه فرايندي است كه طي آن سطح يـادگيري و عوامـل مـوثر بـر آن نيـز      

شود. اگرچه شرايط و امكانات آموزشي يكي از عوامل مـؤثر بـر    شناسايي مي

يان يادگيري است، ولـي بـدون شـك منـابع انسـاني بـه ويـژه اسـاتيد،         جر

هـاي آموزشـي    شوند. از اين رو بررسي مهـارت  ترين عامل محسوب مي مهم

 رسد. يك استاد توانمند ضروري به نظر مي

نفـر از دانشـجويان    119تعداد   در اين مطالعه توصيفي تحليلي، روش كار:

گيـري   طع كارشناسـي بـا روش نمونـه   ر در مقدانشكده علوم پزشكي نيشابو

 هـا  دادهتصادفي ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتنـد. ابـزار گـردآوري    

اي بود كه روايي آن با نظر متخصصين و پايايي آن  پرسشنامه محقق ساخته

با روش آزمون مجدد، ضريب آلفاي كرونباخ تاييد شد. تجزيه و تحليل داده 

 توصيفي و استنباطي صورت گرفت.و آمار  spssبا نرم افزار 

ترين خصوصيات اسـتاد توانمنـد از ديـدگاه دانشـجويان بـه       مهم يافته ها:

%) ، اسـتفاده از وسـايل   6/96هاي متنـوع آموزشـي(   ترتيب استفاده از روش

هـاي   هـاي روشـن و عينـي و تمـرين     %)، ارائـه مثـال  0/95كمك آموزشـي( 

بيان اهداف آموزشي   %)،3/93%)، ارائه مطالب جديد و به روز(0/95مناسب(

رعايـت پيوسـتگي مطالـب تـدريس شـده        %)،6/916در شروع هـر جلسـه(  

 باشد. مي %)6/90(

بـا توجـه بـه معيارهـاي عنـوان شـده از ديـدگاه         نتيجه گيـري:  بحث و

دانشجويان، ضرورت تـدوين طـرح درس توسـط مدرسـين و پـرداختن بـه       

بع جديـد جهـت ايجـاد    هاي نوين تدريس، ارئه مطالـب بـه روز و منـا    روش

انگيزه در دانشجويان و افزايش مشاركت آنهـا در امـر تـدريس، و برگـزاري     

كارگاه آموزشـي تـدوين طـرح درس و جهـت ارتقـا اعضـاي هيـات علمـي         

 رسد. ضروري به نظر مي
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 هاي آموزشي، استاد توانمند، دانشجو مهارتكلمات كليدي: 

 

1677 - 3A 

و  دياسات انهيسال يآموزش يابيارزش جينتا نيب سهيمقا

 91و  90آموزش در سال  يفيتوسعه ك

 نبي، ز رمضان زاده رالنساءيخ، ياني، زهرا كفعال ييحي، *غالمرضا فعال

 ، ابوالفضل محققدمقم يمالك

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

grfal@yahoo.com 

ارزشيابي از دير باز در امر آموزش و پرورش و بـه ويـژه در حيطـه    مقدمه: 

آموزش عالي وجود داشته است و به عنـوان يكـي از كاركردهـاي مـديريت     

هـاي   ريزي صحيح، اجراي موفـق برنامـه   دانشگاهي نقش مهمي را در برنامه

شي و بهبود كيفيـت آموزشـي در دانشـگاهها دارد. هـدف ايـن مقالـه       آموز

بررسي مقايسه نتايج ارزشيابي آموزشـي سـاليانه اسـاتيد و توسـعه كيفـي      

 بود. 91و  90آموزش در سال 

اي است. جامعه  مطالعه مورد بررسي به شيوه توصيفي و مقايسهروش كار: 

اتيد در هر سـال، شـامل   مورد ارزشيابي در طرح جامع ارزشيابي ساليانه اس

تمام اعضاي هيأت علمي دانشگاه و مدرسـين حـق التدريسـي كـه در هـر      

شـود كـه بـه صـورت      انـد، مـي   واحد بيشـتر تـدريس داشـته    4نيمسال از 

انـد. بـراي جمـع آوري     سرشماري همه مورد ارزشيابي آموزشي قرار گرفتـه 

ليني استفاده شـد  هاي ارزشيابي استاد باليني و استاد غير با اطالعات از فرم

(كميت تـدريس، كيفيـت تـدريس، توانمنـد      ها داراي چهار بعد كه اين فرم

هـا بـه تاييـد اسـاتيد      باشد و روايي اين فـرم  سازي اساتيد و ساير موارد) مي

آوري،  شــده اســت. بعــد از جمــع تاييــدمتخصــص و در جلســات متمــادي 

موزشي و همچنـين  بندي اساتيد برتر آ اطالعات وارد پنجره اكسل براي رتبه

 tو آزمون تحليل واريـانس و آزمـون    SPSSها از نرم افزار  براي مقايسه داده

 استفاده شد.

نتايج نشان داد كه اساتيد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سـال  ها:  يافته

هاي پيشرفت تحصيلي،  ه طرح درس و دوره، تحليل آزمونئ(ارا در ابعاد 91

و بالندگي، نوشتن فرايند آموزشي، همكاري با هاي رشد  مشاركت در كارگاه

EDC (90مشاركت بيشتري نسبت به سال  و ديگر موارد مرتبط به آموزش 

 دار بود. اند و اين تفاوت معني داشته

تـرين هـدف    دست آمده بايد مهمه با توجه به نتايج بگيري:  بحث و نتيجه

هـا و   د روشارزشيابي اساتيد، كمك بـه اسـتادان در جهـت اصـالح و بهبـو     

گيـري   هاي آموزشـي و كمـك بـه مـديران آموزشـي بـراي تصـميم        فعاليت

تر در مورد استخدام، ترفيـع اسـتادان و در نهايـت ارتقـاء تعلـيم بـه        معقول

عنوان يك حرفه باشد. نه به عنوان يك ابزار تهديد مـورد اسـتفاده مـديران    

 آموزشي قرار گيرد.

 آموزش يفيك توسعه د،ياسات ،يابيارزشكلمات كليدي: 

1701 - 3A 

از  سيتدر نينو يروش ها يكارگاه آموزش يابيارز

كرمانشاه در سال  يدانشگاه علوم پزشك دياسات دگاهيد

1392 

 3انيلي، مرجان جل1انيليجل دي،  ناه2، سوگند ستاره1*يفروزنده نجف

دانشگاه  -3مدرس،  تيتربدانشگاه  -2كرمانشاه،  يپزشك علومدانشگاه  -1

 اصفهان يآزاد اسالم

foruzandeh_najafi@yahoo.com 

توانمندسازي اسـاتيد يكـي از ابزارهـاي ضـروري ارتقـاي كيفيـت       مقدمه: 

توانـد در   باشـد كـه مـي    هاي علوم پزشكي كرمانشاه مـي  آموزش در دانشگاه

هـاي علـوم    يت آموزش فراگيران مورد استفاده قرار گيرد. دانشگاهجهت هدا

عنـوان متـولي آمـوزش پزشـكي جهـت سـازگاري بـا تغييـرات         ه پزشكي ب

هاي بالقوه در عرصه علوم پزشكي،  تكنولوژي وكشف فرصت روزافزون علم و

يابـد   نيازمند اساتيدي توانمند است. كيفيت آموزش اساتيد زماني تحقق مي

هاي نوين تدريس نيز انجام  هاي آموزشي در زمينه روش بي برنامهكه ارزشيا

شود، لذا با توجه به اهميت موضوع اين مطا لعه به منظـور ارزيـابي كارگـاه    

هاي نوين تدريس از ديدگاه اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي در سـال   روش

 انجام شد. 1392

اسـتاد   59بـين   مقطعي بـود. از  –روش مطا لعه از نوع توصيفيروش كار: 

نفر انتخـاب شـدند.    26كننده در اين كارگاه به روش تصادفي ساده  شركت

سؤال در مقياس ليكـرت   16حيطه با  3اي شامل  بدين منظور از پرسشنامه

 ) شـامل مفـاهيم پايـه و   1) تا خيلي كم با (امتيـاز 5از از خيلي زياد با (امتي

ه روايـي و پايـايي آن بـه    مراحل اجراي برنامه كـ  ارزشيابي و پيش نيازها و

افـزار   تحليل آماري از نـرم  رسيد. جهت تجزيه و تاييد كميته ارتقاي اساتيد

SPSS .استفاده شد 

 %19 و دانشـيار  %22استاديار،  % افراد نمونه59 از نظر رتبه علميها:  يافته

ارائه مطالب با  تسلط علمي در مربي بودند. به ترتيب اولويت توانايي استاد و

بود كه  %79كنندگان  ترغيب و كار گروهي شركت مشاركت و %54گين ميان

 .داراي جذابيت موضوع براي اساتيد جديدالورود بود

هـاي نـوين تـدريس     كارگاه فوق بمنظور ارائـه روش گيري:  بحث و نتيجه

بيان  برگزار شد كه نتايج مطالعه نشان داد عالوه بر توانايي اساتيد در ارائه و

 هايي با عناوين جديد و موزشي، ضروري است كارگاهآ هاي  همطالب در كارگا

و زمان مناسـب بـه    شود نو كه مورد استقبال اعضاي هيات علمي برگزار مي

با توجه به نياز سنجي، به تكـرار كارگـاه فـوق در     آن اختصاص داده شود و

 آينده اقدام گردد.

 دياسات هدگايد س،يتدر نينو يها روش ،يموزشآكارگاه كلمات كليدي: 

 

1772 - 3A 

 اتيه ياعضا يمطالعات يها استفاده از فرصت يها چالش

 يفيمطالعه ك كيكرمان؛  يدانشگاه علوم پزشك يعلم
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، ي، مهتا افسريمهرالحسن ني، محمدحسحكمت ينور هي، سم*هيرضا دهنو

 ابراهيم سلماني ندوشن

 يزد دانشگاه علوم پزشكي -2كرمان،  يپزشك علومدانشگاه  -1

rdehnavi@gmail.com 

هاي مطالعاتي راهكاري براي بـه روز كـردن دانـش اعضـاي      فرصتمقدمه: 

 باشـد.  هيات علمي و پاسخگويي به نيازهاي آموزشي روزافزون اين افراد مي

در اين مقاله سعي شده با تعيين چالش هاي موجود در اسـتفاده از فرصـت   

هاي مطالعاتي، زمينه الزم جهت استفاده هر چه بهتـر از ايـن راهكـار را در    

 هاي علوم پزشكي كشور فراهم نمود. يكي از دانشگاه

اين مطالعه به روش كيفـي انجـام شـده اسـت. ابـزار گـردآوري       روش كار: 

نفري از افراد آشنا بـا   19بوده و بدين منظور نمونه پژوهش ها مصاحبه  داده

هـا در   اي انتخاب شده و از آن موضوع در دانشگاه به صورت هدفمند و طبقه

ها به روش  خصوص موضوع، سؤاالتي به صورت باز پرسيده شد. تحليل داده

 هاي كيفي انجام شده است. تحليل چارچوبي داده

هـاي مطالعـاتي در    اسـتفاده از فرصـت   هـاي  تـرين چـالش   مهـم هـا:   يافته

سياسـت گـذاري،    هاي مشكالت مرتبط با دانشگاه، فرد، سطوح ارشد دسته

ــابي و   ــالي و ارزي ــد، نظــام اقتصــادي م ــذيرش، كشورمقص ــارت  اخــذ پ نظ

 بندي گرديد. طبقه

هـاي تحصـيلي جهـت     اسـتفاده از پتانسـيل فرصـت   گيري:  بحث و نتيجه

اي منسـجم   يات علمي نيازمند برنامـه هاي مختلف اعضاي ه افزايش مهارت

است كه در آن مشكالت شناسايي شده در اين مطالعه بـه حـداقل كـاهش    

 يابد.

عضـو   ي،دانشـگاه علـوم پزشـك    ،چـالش  ي،ليفرصت تحصكلمات كليدي: 

 يعلم اتيه

 

1824 - 3A 

 كياز شركت در  يپرستار انيمرب دگاهيد نييتب

 يفيك مطالعه كي ؛پژوهش

پور  لياسماع نيمي، سمشعوف الي، سهي، محبوبه صفو*هيسمانه پارچه باف

 يزنجان

 تهران يواحد پزشك -آزاد دانشگاه

parchebafieh_s@yahoo.com 

كي و بهداشـتي بـه   از آنجا كه بخش مهمي از تحقيقات علوم پزشـ مقدمه: 

هـاي   هـا و واكـنش   اموري مانند جمعيـت، سـاختارهاي اجتمـاعي و كـنش    

هاي  ها، تنها از طريق پژوهش آنه شوند، پژوهش در حيط رفتاري مربوط مي

هاي كيفي براي درك  كمي قابل حصول نيست. بنابراين استفاده از پژوهش

تواننـد اَشـكال    هـاي كيفـي مـي    بهتر مساله، مورد نياز است. اساساً پژوهش

جديدي از شناخت و دانش را در سه حوزه ايجاد كنند كه شـامل شـناخت   

گيري شـناخت عميـق و تـأملي     ها و شكل شناخت از پديده هديگري، توسع

است و لذا اين پژوهش با هدف تبيين ديدگاه مربيان پرستاري از شركت در 

 يك پژوهش كيفي انجام شد.

نفـر از مربيـان    4تحليل محتـوا بـود.    اين پژوهش كيفي از نوعروش كار: 

هـاي الزم را   هيأت علمي و غيرهيأت علمي واحد پزشكي تهران كه ويژگـي 

گيري مبتنـي   بودند، بر اساس نمونه  داشته و متمايل به شركت در مصاحبه

بر هدف وارد مطالعـه شـدند. پـس از پايـان جلسـات متمركـز گروهـي، از        

لسـه مصـاحبه جداگانـه شـركت     كنندگان خواسته شد كه در يك ج شركت

كرده و ديدگاه خود را درباره شركت در يك تحقيق كيفـي تبيـين نماينـد.    

ها روي كاغـذ پيـاده شـده و بـا اسـتفاده از تحليـل دسـت         تمامي مصاحبه

 ها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نوشته

ايـه  درون م 4هـا)،   ها (آنـاليز تـم   با استفاده از تحليل دست نوشتهها:  يافته

اصلي استخراج شـد كـه عبارتنـد از شـناخت، يـادگيري، اشـتراك معـاني،        

هـاي   آرامش خاطر و انتقاد. اين درون مايه ها بـا جمالتـي از بيانـات نمونـه    

 پژوهشي در مطالعه توضيح داده شده است.

نتايج اين پژوهش از ديدگاه مربيان بيانگر آن بود كه گيري:  بحث و نتيجه

اي مشـكالت مربـوط    جلساتي كه براي بررسي ريشه كردند آنان احساس مي

توانسته در مربي نگـرش نقادانـه ايجـاد     به آموزش دانشجويان برگزار شده، 

هـا شـود؛ همچنـين     عملكرد آن يكرده، منجر به يادگيري و در نتيجه ارتقا

مربيان، جلسات مصاحبه را باعث بهبود عملكرد شغلي، نگرشي و احساسـي  

ابراين شـركت در جلسـات بحـث عميـق بـراي تبـادل       دانستند. بن خود مي

ها، تجارب و اطالعات و نيز افـزايش اعتمـاد بـه نفـس و بـه       نظرات، انديشه

 شود. دنبال آن ايجاد حس آرامش در مربيان توصيه مي

 يپرستار يمرب ،يفيپژوهش ك دگاه،يدكلمات كليدي: 

 

408 - 3A 

از بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلي 

 منابع الكترونيكي 

 ،لعيـا خوشـمود   ،زهرا شـيرمحمدي  ،حميد شير محمدي ،*زاده زكيه رستم

 جواد شيرمحمدي

 هيارومدانشگاه 

rostamzadehzakieh@yahoo.com 

هاي گذشته شبكه جهاني وب جايگاه قابل تـوجهي در   در طي سال: مقدمه

دسترسي به منابع اطالعاتي پيدا كرده است به دليل سرعت فزاينـده توليـد   

هاي جهاني ارتباطات، فراهم سـاختن بسـتر و زمينـه     دانش و توسعه شبكه

هـا بـه منظـور كمبـود      آوري اطالعات و ارتباطات در دانشـگاه  استفاده از فن

 آيد.   ترين نقش آن به حساب مي كيفيت آموزش، پژوهش اساسي بهبود

استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلي با محيط وب و ابزارهاي آن و بـويژه  

بـه منـابع    دسـتيابي كارهاي جستجو در آن از اهميتي قابل توجه در  و ساز

 اطالعاتي با كيفيت و مرتبط با نيازهاي اطالعاتي برخوردار است. 

چنين اهميتي اين تحقيق در پـي آن اسـت تـا ميـزان مهـارت و       با نظر به

 دريابد.را منابع الكترونيكي  استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلي از

اي بـوده   در اين تحقيق روش انجام كـار بـه صـورت پرسشـنامه     روش كار:

است كه در بين دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه اروميـه توزيـع       
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هــا تكميــل گرديــد. ســؤاالت  ضــوري پرسشــنامهگرديــده و بــه صــورت ح

ــاي   پرسشــنامه  ــا پايگاهه ــنايي ب ــت و نحــوه آش ــتفاده از اينترن ــامل اس ش

 هاي جستجوي اطالعات بود.  الكترونيكي و بررسي مهارت

همگي دانشجويان روزانه دسترسي به اينترنت از طريق دانشگاه و : ها يافته

ن تحصيالت تكميلي، صـورت  اين دانشجويا %77خوابگاه و غيره داشتند كه 

هـاي مختلـف را يـاد     خودآموزي نحوه استفاده از منابع الكترونيكي و پايگاه

% از دانشجويان اسـتفاده غيـر   13هاي پژوهشي  اساس يافته گرفته بودند. بر

 از اينترنت داشتند.  علمي

 3-2ها هـر   درصد از آن 22هاي متني و  از فايلهر روز % از دانشجويان 71

  كردند. هاي متني استفاده مي از فايلهفته  بار در

اي  هاي چند رسانه % از فايل7 و هاي صوتي % از دانشجويان هر روز از فايل3

 كردند.  استفاده مي

% از 40و  OVID% از دانشجويان تحصيالت تكميلي از پايگـاه اطالعـات   20

IEEE  از 33و %ACM كردند. استفاده مي 

ـ  گيري: بحث و نتيجه ژوهش حـاكي از آن اسـت كـه دانشـجويان     نتايج پ

هـاي   تحصيالت تكميلـي بـراي گـردآوري اطالعـات جهـت انجـام فعاليـت       

اي به اينترنت بويژه شبكه جهاني  پژوهشي خود وابستگي فزاينده -آموزشي

هاي منحصر به فرد اينترنت  برخي ويژگي به واسطهاين وابستگي  دادند.وب 

بـا   .روز آمد بودن اطالعات اسـت نظير امكان جستجوي آسان گستردگي و 

باشـد   اين محدوديتهايي نيز متوجه استفاده آسان دانشجويان از اينترنت مي

تـرين موانـع    كه سرعت پايين و سردرگمي دانشجويان در مكان يابي از مهم

 .آن است

ــدي:  ــات كلي ــاهكلم ــات   پايگ ــاوري اطالع ــت، فن ــاتي، اينترن هــاي اطالع

 ،دانشجويان تحصيالت تكميلي
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 يريو بكارگ ييدرعالقه، آشنا يشكاف نسل نيارتباط ب

 يرستانيدب اندختر نياطالعات و ارتباطات در ب يفناور

 ها شهر گرگان و مادران آن

 1يياي، محمد آر2يرستم اري، ماز1*ينيزهرا خمبه ب

معاونت  -2گلستان،  يدانشگاه علوم پزشك يو فناور اتقيتحق معاونت -1

 گلستان  يدانشگاه علوم پزشك يآموزش

khombehbini.2013@gmail.com 

امروزه با ظهور و توسعه پديـده فنـاوري اطالعـات، رونـد تحـوالت      مقدمه: 

جهاني با شتابي بيشتر در حال گسترش است كه اين گسترش و استفاده از 

وين موجبات بسط اطالعات و دسترسي آسان و كم هزينه ابزارها و مفاهيم ن

را براي فراگيران فراهم نموده و زمينه تبادل اطالعات و تعامالت فرهنگي را 

سازد. با توجه به استقبال نوجوانان و جوانان از فناوري اطالعات و  ميسر مي

همچنين ورود تدريجي آن به مراكـز آموزشـي كشـور پـژوهش حاضـر بـه       

سي بكارگيري فناوري اطالعات در بين دانش آموزان دبيرسـتاني  منظور برر

 انجام شد. 91دختر شهر گرگان در سال

بـر روي دانـش    91-92تحليلي در سـال  -اين پژوهش توصيفيروش كار: 

ها انجام شد كه از مجموع  آموزان دختر دبيرستاني شهر گرگان و مادران آن

ـ  255نمونه برآورد شده  260 د، نمونـه گيـري بصـورت    نفر همكـاري نمودن

هـا از هـر مدرسـه بصـورت تصـادفي بـود. ابـزار         اي و انتخاب نمونـه  خوشه

بعدي حريري، شـامل سـؤاالت مربـوط بـه      4گردآوري اطالعات پرسشنامه 

سـؤال مربـوط    9سؤال مربوط به آشنايي، 16هاي جمعيت شناختي،  ويژگي

طالعـات و  سـؤال مربـوط بـه ميـزان اسـتفاده از فنـاوري ا       21به عالقـه و  

اي از بسيار كـم تـا بسـيار زيـاد ( بـا       گزينه 5 ارتباطات كه در طيف ليكرت

 .بود 8/0) با پايايي  5تا  1گذاري  نمره

انجام گرديـد   SPSS 16افزار آماري  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده 

و در بخش آمار توصيفي از جداول، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار 

 استفاده شد. t-testها از  و براي آزمون فرضيه

وري ها نشان داد ميانگين نمره كسـب شـده آشـنايي بـا فنـا      يافتهها:  يافته

) و فرزنــدان 80 و حــداكثر 16 (حــداقل: 81/32اطالعــات در بــين مــادران

) ، ميانگين نمره كسـب شـده عالقـه بـه     77 و حداكثر 16 (حداقل: 85/42

) و فرزنـدان  45و حداكثر 9 (حداقل: 32/19ادرانفناوري اطالعات در بين م

) و ميانگين نمره كسـب شـده اسـتفاده از    45 و حداكثر 9 (حداقل: 58/27

) و 105 و حـداكثر  21 (حـداقل:  18/41 فناوري اطالعات در بـين مـادران  

 t) بود و بر اساس نتـايج آزمـون   87 و حداكثر 21 (حداقل: 44/49فرزندان 

انگين آشنايي، عالقه و استفاده مادران و فرزنـدان  داري بين مي تفاوت معني

 )P=0001/0اشت (از فناوري اطالعات وجود د

با توجه به نتـايج مطالعـه ميـزان آشـنايي، عالقـه و      گيري:  بحث و نتيجه

داري  استفاده از فناوري اطالعات در بين دختران دبيرستاني به نحوه معنـي 

بايست از هر فرصـتي بـراي    ها مي دهلذا خانوا ،باشد ها مي بيش از مادران آن

يادگيري انواع مظاهر فناوري اطالعات كـه بـه طـور روزمـره بـا آن مواجـه       

هاي خود را در ايـن زمينـه بـه     هستند، استفاده نمايند و اطالعات و مهارت

روز نمايند تا با افزايش آگـاهي و مهـارت خـود در ايـن زمينـه بتواننـد بـه        

 فرزندان خود نزديكتر شوند.

، عالقه، آشنايي، اطالعات و ارتباطات يفناور ي،شكاف نسللمات كليدي: ك

 دختران دبيرستاني
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ترم  انيدانشجو يخودكارآمد بر يآموزش سنت ريتاث

 ييماما و ياول پرستار

 يمظفر قهي، صد*فرد ينور ديناه

 مشهد يپزشك علومدانشگاه 

noorifardnahid@yahoo.com 

هر سيستم  توانمندسازي يكي از ابزارهاي ضروري ارتقاء كيفيت درمقدمه: 

تواند در جهـت هـدايت منـابع انسـاني بـه منظـور افـزايش         باشد كه مي مي

وري مورد استفاده قرار گيرد. توانمندسازي داراي بعد روانشناختي نيـز   بهره

شود و  رادبه شغل و سازمان مربوط ميبوده و به حاالت و احساسات و باور اف
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طريـق احسـاس خودكارآمـدي افـزايش      عنوان يـك عامـل انگيزشـي از   ه ب

هـاي خـود در    هاي فرد به توانـايي  يابد. خودكارآمدي به باورها و قضاوت مي

ها اشاره دارد. اين مطالعه به منظور بررسي ميـزان   مسئوليت انجام وظايف و

اعتقـاد بهداشـتي بـر خودكارآمـدي      تاثير آمـوزش سـنتي از طريـق مـدل    

هـاي قلبـي    مامـايي در پيشـگيري از بيمـاري    دانشجويان رشته پرستاري و

 .انجام شدعروقي 

اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي اسـت، تعـداد دانشـجويان    روش كار: 

دانشجو پرستاري مامايي تـرم اول، روش آمـوزش گـروه     110مورد بررسي 

محتـواي آموزشـي (راهنمـا    ين صورت كه بود بدهدف به صورت سخنراني 

هـا،   ابـزار گـردآوري داده   كنندگان قرار گرفت. در اختيار شركت براي عمل)

سـؤاالت مربـوط بـه     اي بود كـه شـامل اطالعـات دموگرافيـك و     پرسشنامه

هفته بعد از آموزش به روش مصـاحبه   6 خودكارآمدي، كه قبل از آموزش و

وآزمـون تـي زوجـي     SPSS 16افـزار   نـرم  ها با استفاده از تكميل شده، داده

 تحليل شد. تجزيه و

اساس نتايج بدست آمده ميزان خودكارآمـدي مثبـت در افـراد     برها:  يافته

 1/49ايجاد حساسـيت بـه    با آموزش و و 7/32مورد مطالعه قبل از آموزش 

و خودكارآمـدي   5/34به  9/50رسيده است، همچنين خودكارامدي خنثي 

نكرده است. نتايج بدسـت آمـده از آزمـون آمـاري تـي       منفي هيچ تغييري

 دهد. نشان نميرا دار براي خودكارآمدي  يزوجي اختالف آماري معن

هـاي آموزشـي ديگـر بـه غيـر از       بكـارگيري روش گيـري:   بحث و نتيجه

 هاي مختلف علوم پزشـكي و  معلم محوري در دانشجويان رشته سخنراني و

 .مؤثري داشته باشدتواند نقش  ميحساس سازي مخاطبين  غير پزشكي در

 ي، خودكارآمداني، دانشجويآموزش سنتكلمات كليدي: 

 

574 - 3A 

 ينقشه مفهوم قياز طر ينيآموزش بال يفيك يارتقا

 و قانون آكام يصيتشخ

 گلشا هي، رق*پاداش اليل

 گلستاندانشگاه 

adel_padash@yahoo.com 

هدف اصلي آموزش پزشـكي بايـد تربيـت دانشـجويان كارآمـد در       مقدمه:

هدف آموزش تربيت يك  هاي شايع باشد. درمان بيماري رابطه با تشخيص و

فرد متخصص نيست. بلكه هدف اصلي آمـوزش پزشـكي، تربيـت پزشـكان     

دهنـد وقتـي    هـا نيـز نشـان مـي     و هميشه آموز اسـت. پـژوهش   خود محور

ضروري اسـت   گيرند. برند كه آن را بهتر ياد مي فراگيران از آموزش لذت مي

تا يادگيري به امري جذاب و لذتبخش تبديل گرد با استفاده از قانون آكـام،  

اطالعات مي تواند براي دانشجو جذاب باشـد، هـدف مـا از     دانش پزشكي و

اجراي اين طرح  ارتقاء يادگيري باليني دانشجويان در مواجهه با بيمار براي  

اريهاي شايع عفوني و ترسيم الگوريتمي بـا اسـتفاده از قـانون    تشخيص بيم

 آكام است.

  بايست عالئم و : بررسي وشناخت: دانشجو مييكمرحله روش كار: 

 كليدي را ليست كند.  هاي آزمايشگاهي مهم و ها ويافته نشانه

بايسـت بـا اسـتفاده از شـرح حـال، معاينـه        : در ادامه دانشجو ميدومرحله 

هـاي   نش قبلي و همچنـين مطالعـه نقشـه مفهـومي تشخيصـي     فيزيكي، دا

   .اساس قانون آكام مربوط به بيمار خود مطرح كند افتراقي را بر

 هاي عفـوني و  بيماري هاي افتراقي در زير گروه موارد : تشخيصيسهمرحله 

 .عفوني مشخص كندغير

 گزارش كار مرحله چهار:

شخيصـي، از دانشـجويان و   در مورد كارايي روش نقشه مفهومي تها:  يافته

نقشـه مفهـومي    سؤال باز پاسخ از تجربه اسـتفاده از  6اعضاي هيئت علمي 

 .تشخيصي پرسيده شد

% پيداكردن مسير مطمئن و سريعتر جهت رسيدن به تشخيص و در 95 -1

جوئي زمـان   صرفه اند. نظر گرفتن بيمار به صورت سيستماتيك اظهار نموده

بهتر روابط بين موضوعات مختلف مربوط  ، درك%85 و هزينه تشخيصي در

استفاده از نقشه مفهومي تشخيصـي   %،90به تشخيص و درمان بيماري در 

% موارد باعث افزايش 95در  % موارد،80موجب افزايش سرعت يادگيري در 

در بـيش  هاي ديگر باليني،  مندي و در واقع كاربردي بودن در بخش رضايت

ب شـدن و يـافتن كليـدهاي تشخيصـي     اين روش باعث جذاموارد % 90از 

 .شده بود

تواند در رشد و ارتقاء  كاربرد اين روش براي بالين ميگيري:  بحث و نتيجه

و همچنـين بـه عنـوان يـك روش مسـتقل و يـا       مؤثر باشد عملكرد باليني 

كمكي در ارائه بيمار با دقت بيشتر و همراه با جزئيـات بيشـتر در آمـوزش    

  شود.دگيري به امري جذاب و لذتبخش تبديل و يا باليني استفاده شده

 ، قانون آكاميصيتشخ ينقشه مفهومكلمات كليدي: 
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 تيو رضا يريادگيبر شواهد بر يآموزش مبتن ريتاث

 سيتدر ندياز فرا انيدانشجو

 يطاهره خزاع، *مريم توليت

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

tolyatm@yahoo.com 

فرايندي است كـه موجـب يـادگيري و يـادگيري موجـب       آموزشمقدمه: 

تغيير در رفتار، نگرش و شيوه تفكر مي شود. با توجه به اين تـاثير آمـوزش   

را بايد امري جدي تلقي كرد. لذا اين مطالعه با هدف تاثير آمـوزش مبتنـي   

ت از فرايند تدريس در بر شواهد و تعيين نيازهاي بر ميزان يادگيري و رضاي

 دانشجويان انجام شد.

نفـر از دانشـجويان    23تحليلي تعـداد   –در اين مطالعه توصيفي روش كار:

گيـري در دسـترس    بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند بـه روش نمونـه  

انتخاب شدند. در ابتـداي جلسـه اول بعـد از معرفـي درس، هـدف كلـي و       

براي دانشجويان ارائه شـد   بهداشت سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت

سپس از دانشجويان نظرسنجي شد تـا بـر اسـاس نيـاز و عالقـه و كـاربرد       

بندي كنند و اگر احساس نياز به مطلبي اضافه بر  احتمالي مطالب را اولويت
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سرفصــل دارنــد در فــرم اضــافه نماينــد. ســپس بــر اســاس نظرســنجي از  

يـزي و در اختيـار دانشـجويان    ر دانشجويان، طرح درس و طرح دوره برنامـه 

سپس در جلسه پاياني كالس پرسشنامه رضـايت از تـديس در    قرار گرفت.

اختيار دانشجويان قرار گرفت و در هنگام امتحان نيز يادگيري دانشـجويان  

 مورد بررسي قرار گرفت.

%) مـرد  7/8( نفـر  2%) زن و 3/91( نفـر  21نفـر دانشـجو    23از ها:  يافته

 %6/82جويان از اهـداف كـالس رضـايت بـاال داشـتند و      دانش %100 بودند.

رضـايت   %4/17دانشجويان نيز رضايت بـااليي از روش تـدريس داشـتند و    

دانشجويان در آزمون پايـاني سـؤاالت مـرتبط بـا  نقشـه       %74متوسط بود. 

رضايت متوسـط  موارد  %4/17 % و13مفهومي را به خوبي پاسخ داده و تنها 

آزمون پاياني سؤاالت مرتبط با  نقشـه مفهـومي را    دانشجويان در %74بود. 

از دانشجويان قادر به پاسخ سؤال ذكر شده  %13به خوبي پاسخ داده و تنها 

 بود. 4/18ميانگين نمرات دانشجويان در امتحان پايان ترم . نبودند

نتايج مطالعه نشان داد كه اجراي اين روش آموزشـي  گيري:  بحث ونتيجه

شجو را افزايش داده از طرفـي دانشـجويان نيـز رضـايت     ميزان يادگيري دان

بااليي از اين شيوه داشتند. استفاده از روش مبتني بـر شـواهد بـراي همـه     

تمـام   را در   تـوان آن  دروس عملي قابليـت اجـرا دارد و مـي    دروس خصوصاً

 ها بر اساس نوع رشته و دانشجويان انتخاب كرد. ها و دانشگاه دانشكده

 آموزش مبتني بر شواهد، يادگيري، دانشجويانكلمات كليدي: 

 

645 - 3A 

تحول در  جادياطالعات و ا يورافن يريضرورت به كارگ

 اي ي؛ يك مطالعه كتابخانهآموزش تيفعال

 معصومه دل آرام

 شهركرد يعلوم پزشكدانشگاه 

masoumehdelaram@yahoo.com 

يرگذاري آن در تمامي شئونات زنـدگي  روند گسترش فناوري و تأثمقدمه: 

هاي اطالعات و مديريت صـحيح   به ويژه آموزش، ضرورت استفاده از فناوري

سـازد.   يـادگيري را امـري مسـلّم مـي     -در بكارگيري آن در فرآيند ياددهي

ــزايش ســطح بهــره  ــر اف ــا اســتفاده از  تحقيقــات علمــي، ب وري آموزشــي ب

ـ  فناوري هـاي نـوين    ر آن اسـتفاده از رسـانه  هاي جديد تأكيد دارند، عالوه ب

تأكيد قرار گرفتـه   يادگيري مورد -آموزشي در فرآيند سيستماتيك ياددهي

است. هدف اين مطالعه مرور مقاالتي است كه به ضرورت بكارگيري فناوري 

 اند. اطالعات در فعاليت آموزشي، اشاره كرده

مختلـف  هـاي   سـايت  جسـتجو در بـا  اي  كتابخانـه اين مطالعـه  روش كار: 

و مـرور مقـاالت بازيـابي شـده      2007- 2013هاي  اينترنتي در فاصله سال

 انجام شد.

هـاي جديـد ارتبـاطي، سـبب ارتقـاي كيفيـت        استفاده از فناوريها:  يافته

هـاي يـادگيري برابـر، توجـه بـه       ايجـاد فرصـت   يادگيري، -فرآيند ياددهي

شـود.   هاي فردي و كمال بخشـيدن بـه خـود و محـيط اطـراف مـي       تفاوت

ــوان و   بررســي ــزايش ت ــراي اف ــر، فنــاوري اطالعــات را منبعــي ب هــاي اخي

سازي عواملي چـون نيـروي انسـاني، ابـزار و سـرمايه تلقـي نمـوده و         بهينه

كنند كه بدون اين منبع ارزشمند عوامل مذكور بـه صـورت    گيري مي نتيجه

استاتيك عمـل خواهنـد كـرد و حركـت پويـايي نخواهنـد داشـت. بيشـتر         

تربيتي عقيده دارند كه تعلـيم و تربيـت و عصـر صـنعتي ديگـر       متخصصان

هاست،  اي كه در انتظار آن تواند نسل جوان امروز را براي جهان پيچيده نمي

آماده كند. در عصـر اطالعـات، دانـش آمـوزان بايـد بياموزنـد كـه چگونـه         

بينديشند، تصميم بگيرند، قضاوت كنند، تحقيق كنند و به حقايق برسند و 

تـوان بـا    ان بايد بدانند كه موقعيت پژوهش و تفكر و خالقيـت را نمـي  معلم

دستوردادن و موعظه كـردن بـه وجـود آورد، زيـرا محـدود كـردن فرآينـد        

آموزش به انتقال و حفظ حقايق علمي و سنتي عمل كردن در امر آمـوزش،  

 رشد طبيعي انديشه و خالقيت دانش آموزان را محدود خواهد كرد.

در حـوزه آمـوزش و پـرورش اسـتفاده از فنـاوري       يـري: گ بحث و نتيجه

هـاي مكـان، زمـان و     اطالعات امري اجتناب ناپذير است. حذف محـدوديت 

رسـيدند، امـروزه    سن يادگيرنده كه روزگاري دسترسي ناپذير بـه نظـر مـي   

رسـند. يـادگيري مبتنـي بـر رايانـه و فنـاوري        ديگر محدوديت به نظر نمي

هـاي نـوين    ه مجازي راه را براي پيـدايش شـيوه  اطالعاتي، كالس و كتابخان

آمــوزش همــوار ســاخته و ايــن موضــوع در برنامــه توســعه آموزشــي اكثــر 

توانـد   كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ايران گنجانده شده كـه مـي  

گامي بلند در راستاي بكارگيري فناوري اطالعات در زنـدگي مـردم باشـد.    

شمار اين فناوري، نبايد از آثار سوء آن  ياي بيالبته در كنار برخوداري از مزا

تواند در دراز مدت سلب هويت فرهنگـي   نيز غافل ماند، چرا كه اين آثار مي

 گردد.

 يآموزش تياطالعات، تحول در فعال يفن آوركلمات كليدي: 

 

669 - 3A 

 مارستانيكارآموز در ب انيدانشجو دگاهيد يبررس

 ديجد يها يور(ع) در مورد نقش فنانيرالمومنيام

و  يدانشكده پرستار ديآموزش اسات تيفيدر ك يآموزش

 1392گرگان در سال  هيبو ييماما

 ي، عادله قره طغان، اكرم ثناگو*ياعظم محمد

 گلستان يعلوم پزشك دانشگاه

azammohamadi2015@yahoo.com 

فنون و وسايل كمكي  ها، وري آموزشي به معناي كاربرد سيستمفنامقدمه: 

هـاي   براي بهبود فرايند يادگيري فراگيـر اسـت. آمـوزش رايـج در دانشـگاه     

كشور، يك آموزش سنتي و يا بـه عبـارت ديگـر آمـوزش فقـط شـنيداري       

باشد. حداكثر اقدام تصويري در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصـب   مي

هـدف از ايـن مطالعـه     باشد. بر روي ديواركالس ميبعضي پوسترهاي رنگي 

هاي جديد در كيفيت آموزش در دانشكده پرستاري و مامـايي   نقش فناوري

بويه گرگان از نظر دانشجويان كارآموز در بيمارسـتان اميرالمـومنين(ع) در   

 باشد. مي 1392سال 

  40بر روي است كه اي توصيفي مقطعي  پژوهش حاضر مطالعهروش كار: 
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هاي مختلف كه بـراي گذرانـدن    ر از دانشجويان كارآموز پرستاري در ترمنف

واحد كارآموزي به بيمارستان اميرالمومنين كردكوي مراجعـه كـرده بودنـد    

گيري آسان و در دسترس بود،اطالعات با اسـتفاده از   انجام شد، روش نمونه

ي تـن از اعضـاي هيئـت علمـ    10كه روايي و پايايي آن توسط  اي پرسشنامه

آوري  دانشكده پرستاري و مامايي گرگان مورد تاييد قرار گرفتـه بـود جمـع   

پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافيـك و سـؤاالت بـاز پاسـخ بـراي       گرديد.

 مورد موضوع مورد مطالعه بود. شان در بررسي ديدگاه

 48/16هـا   تن از افراد نمونه مذكر و ميانگين معـدل آن  25تعداد ها:  يافته

هاي جديد تدريجي است و صـرفاً انتقـال    ا معتقد بودند اثر فناوريه بود. آن

سازد و دسترسي به اطالعات سـريع تـر    برنامه درسي سنتي را كارآمدتر مي

شود. تعدادي نيز معتقد بودند ورود فناوري اطالعات و ارتباطات به نظام  مي

ساسـي  ها و ابزارهاي تعليم و تربيت را به طـور ا  آموزش علوم پزشكي، هدف

دهد. از اين ديدگاه فناوري اطالعات بر مرزهـاي سـاختاري نظـام     تغيير مي

 شود. آموزش سنتي فايق مي

هـاي متفـاوت آن:    ورود فناوري اطالعـات (در جلـوه  گيري:  بحث و نتيجه

اي و ... ) بـه تنهـايي باعـث تغييـر در آمـوزش       اينترنت، رايانه، چند رسـانه 

يادگيري در نظام آموزشـي تحـول    –شود. اگر فرهنگ ياددهي پزشكي نمي

بلكـه  هاي اطالعاتي نه تنها تحولي ايجاد نخواهد كـرد،   نپذيرد، ورود فناوري

 هاي محافظه كارانه آموزشي منجر خواهد شد. لذا تغييـر در  به تقويت سنت

روش سنتي تدريس به سـوي تـدريس هوشـمند نيازمنـد تغييـر در نظـام       

اندازي مدارس هوشمند ميسـر   راه باشد و هيچگاه آموزش پزشكي كشور مي

نخواهد شد مگر ساختار نظام آموزش نظـام پزشـكي بـه نظـام مبتنـي بـر       

باشد. ايـن تغييـر    ريزي مي شواهد و به روز تغيير يابد. اين امر نيازمند برنامه

 .بايست قدم به قدم و با درايت و تفكر باشد مي

 بر شواهد يمبتن ،يآموزش پزشك ،يفناوركلمات كليدي: 

 

679 - 3A 

 نديدر فرآ انيبه كمك همتا يريادگيروش  ريتاث يبررس

دانشگاه  ييماما انيدانشجو ناليواژ نهيمعا نيانجام اول

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشك

، فتانه افتخار ييال، آتنا كرباي، فرحناز فرنييبكا دي،  مهش* فرج خدا نهيتهم

 آباد شاه

 يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

farajkhoda_t@yahoo.com 

هاي متعـددي هسـتند    دانشجويان مامايي نيازمند يادگيري مهارتمقدمه: 

ت كه يكي از فرآيندهاي مهم انجام درسـت معاينـه واژينـال اسـت. مطالعـا     

انجام شده نشان مي دهد، انجام معاينه واژينال به ويژه بـراي اولـين بـارهم    

براي دانشجويان و هم مددجويان فرآيندي استرس زا محسوب مـي شـود و   

انتخاب روش هاي نوين آموزشي كارآمد يكي از راهكارهاي مقابله با چنـين  

 Peer Assisted :(چالشي است. استفاده از روش يادگيري به كمك همتايان 

learning (PAl هاي عملـي دانشـجويان روشـي مـوثر و      در يادگيري مهارت

هـاي   مفيد بوده و سبب ارتقاء سطح يادگيري دانشجويان، افـزايش مهـارت  

برقراري ارتباط در دانشجويان و تسهيل فرآيند يادگيري آنـان شـده اسـت.    

ايان در لذا مطالعه كنوني با هدف بررسي تاثير روش يادگيري به كمك همت

فرآيند انجام معاينه واژينال در دانشجويان مامـايي دانشـگاه علـوم پزشـكي     

 يزد، انجام شد.

اين مطالعه از نوع اكتشافي (روش تركيبي متـوالي) بـود كـه بـا     روش كار: 

دانشجوي ترم پنج مامايي كارشناسي كه واجد شـرايط ورود بـه    36شركت 

تحليل محتواي كيفـي صـورت    روشه مطالعه بودند انجام شد. مرحله اول ب

گيري با استفاده از چند سؤال باز پاسخ تا دستيابي بـه اشـباع    گرفت. نمونه

هـا از روش تحليـل محتـواي كيفـي      ها ادامه يافـت. جهـت تحليـل داه    داده

قراردادي و به منظـور تعيـين اسـتحكام مطالعـه (روايـي و پايـايي مطالعـه        

نتقـال، قابليـت وابسـتگي و تعـين     كيفي) از چهار معيار مقبوليت، قابليـت ا 

استفاده گرديد. در بخش كمي مطالعه از تمام دانشجويان ترم پـنج مامـايي   

نفـر) كـه در بخـش كيفـي      36واجد شرايط ورود به بخش كيفي مطالعـه ( 

مطالعه هم حضور داشتند درخواست گرديد، تا نظرات خود را درباره فرآيند 

معاينـه و همچنـين پـس از آمـوزش      انجام معاينه واژينال در هنگام اولـين 

PAL     در مقياس چهار قسمتي ليكرت نمره دهند. جهـت تجزيـه و تحليـل

 ها از آمار توصيفي استفاده گرديد. داده

در مطالعه كنوني درون مايه اصلي شامل ماهيت معاينـه واژينـال   ها:  يافته

هـاي مـددجو، اسـتاد، دانشـجو و محـيط بـاليني        بود كه در زير درون مايه

هـاي   بندي شدند. نتايج بخش كمي مطالعه بيـانگر بيشـترين دغدغـه    دسته

بـه ترتيـب تـرس از تشـخيص      دانشجويان در انجام اولين معاينـه واژينـال  

%)، 83%)، احسـاس ناخوشـايند لمـس واژن (   88%)، اضطراب (91نادرست (

%)، تـرس از واكـنش ناخوشـايند اسـتاد     77( ترس از صدمه زدن به مددجو

ــز ( %) و واكــ73( ــده خــدمات در مرك ــه كنن ــود. 32نش نامناســب ارائ %) ب

ــه  ــرات دغدغ ــانگين نم ــين مي ــجويان  همچن ــوزش دانش ــل از آم ــاي قب  ه

 91/52±73/9) و پـس از آمـوزش   128(ماكزيمم نمره  100/23±10/117

هاي دانشجويان مامايي پس از آموزش  بود، كه نشانگر كاهش ميزان دغدغه

 درصد بود. 60به ميزان  PALروش 

نتايج بخـش كمـي مطالعـه  نشـان داد انجـام روش      گيري:  حث و نتيجهب

PAL هاي دانشجويان مامايي و ارتقـاء فرآينـد    تواند سبب كاهش دغدغه مي

 ها گردد. يادگيري معاينه واژينال در آن

ـ  ،ييمامـا  انيدانشـجو  نال،يواژ نهيمعاكلمات كليدي:  بـه كمـك    يريادگي

 انيهمتا

 

683 - 3A 

 I PASS the نينو يآموزش الگو يربخشاث نديفرآ يبررس

BATON  مانيدر انجام زا يا حرفه يدر كاهش خطاها 

 زدي يدانشگاه علوم پزشك ييماما انيدر دانشجو منيا

، زهرا 1ينجف دهي، سع2ي، محمود عباس1ييبكا دي، مهش1*فرج خدا نهيتهم

 1دل ميرح ني، مه1يعلو
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دانشگاه علوم پزشكي شهيد  -2 ،يصدوق ديشه يعلوم پزشك دانشگاه -1

 بهشتي

farajkhoda_t@yahoo.com 

اي يكي از مهم ترين عوامـل تهديـد كننـده انجـام      خطاهاي حرفه مقدمه:

و آموزش و تربيت دانشجويان مامايي بـراي  گردد  زايمان ايمن محسوب مي

ارائه خدمات با كيفيت و ايمن به زنان، با به حداقل رساندن آسيب، خطـا و  

ترين راهكارهاي  اشتباه در حين انجام مراقبت هاي بارداري و زايمان از مهم

استراتژيك در كاهش مرگ مادران است. آموزش و نهادينه نمودن الگوهـا و  

تواند نقش مهمـي   يش ايمني بيمار در دانشجويان مامايي ميهاي افزا برنامه

عهده داشته باشد، لذا با توجه به ميزان قابل توجـه   در انجام زايمان ايمن بر

خطاهاي مامايي در ايران اين مطالعـه بـا هـدف تعيـين اثربخشـي فرآينـد       

اي در  در كاهش خطاهاي حرفـه  I PASS the BATONآموزش الگوي نوين 

مان ايمن در دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي يزد طراحـي  انجام زاي

 گرديد.

در دانشـكده   1392اي بود كه درسال  اين مطالعه از نوع مداخلهروش كار: 

دانشـجوي تـرم پـنج     37پرستاري و مامايي شهيد صدوقي يزد، انجام شد. 

 مامايي كه واجد شرايط ورود به مطالعه بودند به روش سرشـماري انتخـاب  

بود كه پس  I PASS the BATONها چك ليست  شدند. ابزار گردآوري داده

گيـري   از تعيين روايي صوري كيفي، شاخص روايي و همساني دروني، نمونه

در اطاق زايمان سه بيمارستان شهداي كارگر، شهيد صدوقي و افشـار طـي   

زمـان بـا حضـور دانشـجويان      هاي زايمان ايمن به صورت هـم  انجام مراقبت

 I PASSكور و اعضاء تيم تحقيق انجام شد. در مرحله بعد الگـوي نـوين   مذ

the BATON     4به دانشجويان مورد نظر تدريس گرديـد و پـس از گذشـت 

چك ليست مـورد نظـر بـه     مجدداً ،هفته از آموزش دست جمعي در كالس

زمان، در اطاق زايمان از نظر ميزان رعايت موارد مندرج تكميـل   صورت هم

هاي آمـار توصـيفي و پـس از     ها از آزمون ت تجزيه و تحليل دادهگرديد. جه

 آموزش از آزمون آماري تي زوج استفاده گرديد.

 و 108/11±100/1ميانگين نمرات قبـل از آمـوزش دانشـجويان    ها:  يافته

در آزمـون   P=039/0بود، كه با توجه به  8108/37±613/1پس از آموزش 

 .آماري برخوردار بود دار آماري تي زوج از اختالف معني

 Iارزيابي نتايج نشانگر آن بود كه آموزش الگوي نوينگيري:  بحث و نتيجه

PASS the BATON اي در انجام زايمان ايمـن در   در كاهش خطاهاي حرفه

 يادگيري گردد. يتواند سبب ارتقا دانشجويان مامايي مي

، I PASS the BATON سـت يچـك ل  ،يا حرفـه  يخطاهـا كلمات كليدي: 

 ييماما انيانشجود
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 سيسبك تدر يها روش يبررس

، محبوبه يريكف ي، علاقبالعبدالعظيم ، يدري، محمدرضا ح*مظلوم ديناه

 يموتاب بفروئ

 يصدوق ديشهي علوم پزشك دانشگاه

nmazlom@gmail.com 

از افراد معتقدند كه سبك، عنصر مهمي در تدريس اسـت   بسياريمقدمه: 

و سبك تدريس نشان دهنده كيفيت رفتارهاي است كه مدرس در رهبـري  

د. به عبارتي سبك تدريس اشاره به رفتارهـاي دارد كـه   رب كالس به كار مي

دهد و نقش مهمي در  نشان مي با فراگيران از خودخود  مدرس در تعامالت

 كند. هاي مختلف ياددهي ايجاد مي جنبه

ــار:  ــيفي روش ك ــه توص ــن مطالع ــه   -در اي ــاري كلي ــه آم ــي، جامع مقطع

به  ها گيري از آن د كه نمونهنباش واحد نوروسايكولوژي ميدارنده دانشجويان 

نفـر دانشـجو از طريـق دو روش تـدريس      18 وروش سرشماري انجام شد 

فيلم و پاورپونت مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج آن از طريق دو سخنراني، 

نمره پرشسـنامه رضـايت دانشـجو از درس و نمـره آزمـون كسـب شـده از        

 محتواي تدريس و مقايسه آن بين دو روش تدريس تحليل گرديد.

دهد كه اگر چه رضايت دانشجو از روش تـدريس   ها نشان مي يافتهها:  يافته

ني بيشتر بود ولي بين نمـره دانشـجو از محتـواي درس بـا     با فيلم و سخنرا

 داري نداشت. فيلم و پاورپونت با سخنراني تفاوت معني

دار نشدن تفاوت بين دو روش تدريس  از داليل معنيگيري:  نتيجه بحث و

تواند اختصاص ندادن زمان يكسان جهت مطالعه محتواي سبك تدريس  مي

هـاي نـوين آمـوزش بيشـتر      يس از روششود كه در تـدر  باشد. پيشنهاد مي 

 استفاده شود.

 نتيو پاورپو لميف ،يسخنران ،سيتدر يها سبككلمات كليدي: 
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ي؛ بر شواهد درآموزش  پرستار يكاربرد عملكرد مبتن

 اي يك مطالعه كتابخانه

 فالح كهي يليل

 نيقزو يعلوم پزشكدانشگاه 

leili_fallah@yahoo.com 

عمـوم مـردم  از    ولين درمـاني  و ئدر دهه گذشـته انتظـارات مسـ   مقدمه: 

پرستاران به عنوان افراد كارآمد و متخصص، با هدف ارتقاء كيفيت مراقبـت  

سريعي كـه   بيماران، افزايش پيدا كرده است. همچنين با تغييرات پيچيده و

عملكـرد   دهد ضرورت دارد كـه  هاي بهداشتي درماني رخ مي در امر مراقبت

اقدامات  مراقبت، به وسيله بهترين شواهد در دسترس مورد تاييد قرار گيرد.

ها  مشاوره با دانشكده هايي نظير تحقيقات مروري، مبتني بر شواهد  فعاليت

بيشـتر   باشـند.  هـاي بيمـاران مـي    و در نظر گـرفتن اولويـت   و اساتيد خبره

مرورهـاي كامـل و   هـاي مبتنـي بـر شـواهد شـامل متاآنـاليز،        دستورالعمل

 باشند. مطالعات متعدد منفرد مي

 elsiverهاي اطالعاتي  با جستجودر بانك اي مطالعه كتابخانهاين روش كار: 

،medlib،google scholar ،ovid  با كلمات كليدي عملكرد مبتني بر شـواهد 

مقالـه   35 بـا ايـن روش تعـداد    و تحقيقات پرستاري تهيـه گرديـده اسـت.   

به دست آمد كه از ايـن   2011 تا 2002متاآناليز از سال مروري و پژوهشي،

 .مقاله مورد بررسي قرار گرفت 12تعداد 
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تـري نسـبت بـه كـاربرد      عملكرد مبتني بر شواهد تمركز گستردهها:  يافته

باشد. بهترين شـواهد   تحقيق دارد و نياز ضروري مراكز بهداشتي درماني مي

با كيفيت باال در حيطه بهداشـتي  متعدد  مطالعاتتحقيقي با انجام و سنتز 

توانند دانشجويان را براي سنتز تحقيق در زمينه  شوند. مربيان مي توليد مي

مورد عالقه تشويق كنند و پروتكلـي را بـراي اجـرا در عمـل ايجـاد كننـد.       

پرستاران شاغل نيازمند جستجوي پيامدهاي تحقيق موجود،ارزيابي اثـرات  

 باشند. ها با دانش جديد مي ح عملكرد آنها براي عمل و اصال بالقوه آن

تري نسـبت   عملكرد مبتني بر شواهد تمركز گستردهگيري:  بحث و نتيجه

باشـد.   به كاربرد تحقيق دارد و نياز ضـروري مراكـز بهداشـتي درمـاني مـي     

بهترين شواهد تحقيقي با انجام و سنتز مطالعلت متعدد بـا كيفيـت بـاال در    

توانند دانشجويان را براي سـنتز   د. مربيان ميشون حيطه بهداشتي توليد مي

تحقيق در زمينه مورد عالقه تشويق كنند و پروتكلي را براي اجرا در عمـل  

ــق    ــدهاي تحقي ــد جســتجوي پيام ــد. پرســتاران شــاغل نيازمن ايجــاد كنن

ها بـا دانـش    موجود،ارزيابي اثرات بالقوه آنها براي عمل و اصالح عملكرد آن

 باشند.. جديد مي

 يپرستار ،بر شواهد يعملكرد مبتنت كليدي: كلما
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انجام  يدوره آموزش مهارت بالين يانداز و راه يطراح

 ينيبال يها در مركز مهارت يعيطب مانيزا

 زهره سادات

 كاشان يدانشگاه علوم پزشك

sadat@kaums.ac.ir 

بيشـتر  و اهميـت  تـر شـدن فراينـد آمـوزش      : در دهه اخير با علميمقدمه

هاي تمرين عملي  سرتاسر دنيا برنامه در هاي مطرح در اخالق پزشكي ارزش

هـاي بـاليني بـدين منظـور راه      روي مانكن فراهم شده است و مراكز مهارت

انـدازي دوره آمـوزش    اند. هدف از انجـام مطالعـه طراحـي و راه    اندازي شده

هـاي بـاليني    ارتهاي بـاليني انجـام زايمـان طبيعـي در مركـز مهـ       مهارت

 پرستاري و مامايي كاشان بود.   دانشكده

مطالعه نيمه تجربـي بـه منظـور بررسـي ميـزان تـأثير       اين  روش يررسي:

هــاي تكنيــك زايمــان طبيعــي بــر روي مــانكن در مركــز  آمــوزش مهــارت

هاي باليني دانشكده پرستاري و مامايي كاشـان بـر افـزايش مهـارت      مهارت

 88نفـر) و ورودي مهـر    25( 87جم ورودي مهـر  دانشجويان مامايي ترم پن

نفر ) قبل از زايمان بر روي مادر انجام شد. در هر ورودي آموزش طـي   26(

آوري  سـاعت توسـط يـك مربـي داده شـد. ابـزار جمـع        24روز به مدت  4

بـود كـه    5-1اي بـا نمـره    گزينـه  5سـؤالي و   15اطالعات يك پرسشـنامه  

سنجيد. ايـن پرسشـنامه توسـط     ي را ميهاي مربوط به زايمان طبيع مهارت

 دانشجويان با انجام زايمان بر روي مانكن قبل و پس از آموزش تكميل شد.

ارزيابي، قبـل و   جهت مقايسه تأثير آموزش، از ميانگين اختالف نمرات خود

ــا اســتفاده ار آمــار توصــيفي و  بعــد از آمــوزش اســتفاده شــده و داده هــا ب

 ه و ــــمون ناپارامتري ويلكاكسون مورد تجزيزوج و آز tهاي آماري  آزمون

 تحليل قرار گرفت.

هاي ايـن مطالعـه نشـان داد قبـل از آمـوزش، هيچكـدام از        يافته ها: يافته

مربوط به پرپ و  4دريافت نكردند و بيشترين درصد نمره  5ها نمره  مهارت

بـود.   %)6/23% و پس از آن تكنيك صحيح خارج كردن جفـت ( 3/35درپ 

مربوط به مهارت پـرپ و درپ   5و يا  4ز آموزش بيشترين درصد نمره بعد ا

مربوط به مهـارت   5يا  4%) بود و كمترين درصد نمره 100و خروج جفت (

هـا ميـانگين    % ) بود در تمام مهارت5/76انجام مانور ريتگن در خروج سر (

داري نسبت به قبل از آموزش بيشتر بـود.   طور معنيه نمره پس از آموزش ب

 88/68±41/4نمره كل پرسشـنامه ميـانگين نمـره پـس از آمـوزش       75از 

 يشتر بود. ب 23/31±64/6نسبت به قبل از آموزش 

ـ  گيري: بحث و نتيجه ثر بـودن آمـوزش بـر روي ماكـت بـر      ؤبا توجه به م

افزايش مهارت در تكنيك صحيح انجام زايمان ضـروري اسـت كـه قبـل از     

انشـجويان بـر روي مـانكن آمـوزش     آموزش زايمان طبيعي بر روي مـادر، د 

 ببينند.

 ييماما اني، دانشجويعيطب مانيزا ،ينيمركز مهارت بالكلمات كليدي: 
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ي دانشگاه علوم پرستار انيدانشجو تيرضا ميزان

پزشكي زابل در مورد آموزش به شيوه نقش مفهومي در 

 بخش قلب

 جهي، خد1مقدم نهي، محدثه پود1يشهداد ني، حس1*مقدم نهيپود هيمهد

 2مقدم

 امام رضا(ع مشهد) مارستانيب -2زابل،  يعلوم پزشكدانشگاه  -1

moghadam07@yahoo.com 

ارتقاي آموزش بالين در عرصه نظام آموزش علـوم پزشـكي كشـور     مقدمه:

به عنوان چالشي جدي و در خور توجـه بـاقي مانـده اسـت. فهـم      همچنان 

هاي جديـد   پرستاري، نيازمند استراتژي هاي مراقبت مسائل اساسي در ارائه

آموزشي است. تدوين نقشه مفهومي به عنوان يك استراتژي، تسهيل كننده 

تفكر، آمـوزش، يـادگيري و ارزشـيابي اسـت. نقشـه كشـي مفهـومي يـك         

است كه در آن فراگيران، مفـاهيم كليـدي را شناسـايي    استراتژي آموزشي 

نمايند. مطالعـه   ت شماتيك ترسيم مينموده و ارتباطات بين آنها را به صور

نقشه كشي مفهومي بر رضـايت   آموزش به شيوه هدف تعيين تأثير حاضر با

 و يادگيري دانشجويان پرستاري در بخش قلب انجام شده است.

دانشـجوي كارشناسـي    28، تمـامي  صـيفي تودر ايـن پـژوهش   روش كار: 

پرستاري ترم پنج دانشكده پرستاري و مامايي زابل در كـارآموزي قلـب در   

به روش  1392بيمارستان اميرالمومنين(ع) زابل در پائيز  Post CCU بخش

سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين مطالعه دانشجويان به سه گروه 

ت ده روز كـارآموزي در بخـش قلـب را    تقسيم شـدند و هـر گـروه بـه مـد     

ــيوه  ــارآموزي ش ــد. در روز اول ك ــومي   گذراندن ــه مفه ــه نقش ــحيح تهي ص

)(Concept Map   و اهميت آن براي دانشجويان به تفضيل بيان گرديـد و از

هاي قلبي در بخش باليني يـك   آنان خواسته شد تا براي هر كدام از بيماري
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كنند. ابزار گـردآوري اطالعـات    تهيه) Concept Mapنقشه مفهومي ذهني (

پرسشنامه پژوهشگر ساخته بررسي يادگيري و رضـايت دانشـجويان از ايـن    

شيوه بود كه پس از تأييد روايي و پايـايي بـراي واحـدهاي مـورد پـژوهش      

آمار توصيفي  و SPSS 17 تكميل گرديد. اطالعات به دست آمده با نرم افزار

 و استنباطي تجزيه و تحليل شدند.

% 29/64ش هـا نشـان داد اكثـر واحـدهاي مـورد پـژوه      ¬يافتـه ته ها: ياف

دانشـجويان پسـر بودنـد كـه ميـانگين سـني       % 71/35دانشجويان دختر و 

بود. ميانگين نمرات نهـايي كسـب    27/20± 33/1 دانشجويان مورد مطالعه

بـود كـه در مقايسـه بـا نمـرات روز اول       12/17±50/0كـارآموزي  شده در 

 دار بود آماري معنيبود افزايش داشت و از نظر  66/15±76/1كارآموزي كه 

))000/0p= (   بـود كـه   % 88.و درصد كل رضايت دانشجويان از ايـن شـيوه

دار آن در امـر   دهنده تأثير مداخله اجرا شـده و تغييـرات معنـي    نتايج نشان

 يادگيري و رضايت دانشجويان از كار باليني و آموزش باليني بود.

با توجه به نتايج مطالعه، نقشه كشـي مفهـومي يـك     گيري: بحث و نتيجه

ابزار بسيار مفيد جهت كمك به دانشجويان در ادغـام دانـش قبلـي و ارائـه     

باشد كـه دانشـجويان نيـز از ايـن شـيوه و       مراقبت پرستاري به بيماران مي

هاي باليني از  گردد در آموزش بخش كاربرد آن رضايت داشته لذا توصيه مي

 ري شود.ده بيشتاين شيوه استفا

 ،يريادگيــ ت،يرضــا ،يمفهــوم يآمــوزش نقشــه كشــكلمــات كليــدي: 

 يپرستار انيدانشجو
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طراحي و ارائه رشته كارشناسي ارشد كتابداري و 

 رساني پزشكي به شيوه مجازي اطالع

جواد  دي، سمجتهدزاده تاي، ريذوالفقار تراي، م، فريدون آزاده*بيقر ترايم

 يدرگاه ني، حسديسعريم يقاض

 تهران يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك دانشگاه

gharibmi@sina.tums.ac.ir 

موزشي است كه بر مبناي اصول هاي آ آموزش مجازي يكي از شيوهمقدمه: 

هاي آموزشـي موفـق بـراي     تواند منجر به ارائه برنامه آموزش بزرگساالن مي

هاي متـداول قـادر بـه     افرادي گردد كه به علت عدم امكان حضور در كالس

هاي دانشگاه علوم پزشكي تهـران   ادامه تحصيل نيستند. با توجه به سياست

ــداري و  موافقــتو  رســاني پزشــكي دانشــكده  اطــالعگــروه آموزشــي كتاب

رساني  پيراپزشكي، اين طرح با هدف طراحي و ارائه رشته كتابداري و اطالع

 پزشكي به شيوه مجازي در مقطع كارشناسي ارشد انجام شد.

تحقيق با رويكرد پژوهش در نظـام سـالمت بـراي سـازماندهي،     روش كار: 

 كيفيت طراحي گرديد.مديريت، تعيين منابع مالي، و ارائه دوره با بهترين 

سازي رشته تشكيل گرديد. ضمن اخـذ مجوزهـاي    كميته مجازيها:  يافته

الزم؛ طراحي آموزشي انجام شده و به تصويب شوراي آموزشـي دانشـكده و   

هـاي آمـوزش از راه دور وزارت    نامـه دوره  دانشگاه رسـيد. بـر اسـاس آيـين    

ورت تركيبـي  بهداشت و همچنين مصوبات دانشگاه، مقرر شـد دوره بـه صـ   

(حضوري و الكترونيكي) ارائه شود. كوريكولـوم رشـته بـراي ارائـه تركيبـي      

موزشـي  آطراحي شد. جهت مدرسان ترم اول و دوم، مجموعاً هفت كارگـاه  

طراحي و اجرا شده و شيوه ارائه دوره در قالب سامانه يادگيري الكترونيكـي  

شـي واحـدهاي   دانشگاه توجيه گرديد. طـرح درس و مـواد و محتـواي آموز   

درسي آماده شد. با كسب مجوزهاي الزم، آزمون برگزار گرديـد. همچنـين   

 سازي برگزار شد. براي دانشجويان پذيرفته شده، كارگاه توجيهي و آماده

هر چند يادگيري الكترونيكي داراي مزاياي بيشماري گيري:  بحث و نتيجه

بايـد لحـاظ   است، جهت ارائه موفق آن نكات متعددي در طراحي آموزشـي  

شده و ارزيابي همه جانبه و مستمر لحاظ گردد. با توجـه بـه تجربـه موفـق     

دانشگاه علوم پزشـكي تهـران در برگـزاري دوره كارشناسـي ارشـد رشـته       

آموزش پزشكي به صورت مجازي، ارزيابي و بازبيني دوره حاضر با شروع به 

 .ادامه دارد 92تحصيل دانشجويان پذيرفته شده از مهرماه سال 

 ،يآموزشـ  يطراحـ  ،يآموزش مجاز ،يكيالكترون يريادگيكلمات كليدي: 

 يپزشك يو اطالع رسان يرشته كتابدار
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در  يساز هيو شب يشخص تاليجيد اريكاربست دست

 اي ي؛ يك مطالعه كتابخانهآموزش پرستار

 ي، زهرا زارع فضل الهيميرح، بهلول ي، الهه گوزل*يگودرز ايرو

 هياروم يپزشك علومدانشگاه 

roya_goodarzi@yahoo.com 

هاي علمي در حوزه پرستاري نقش بسيار  دستيابي به آخرين يافتهمقدمه: 

هاي خـاص بـه هـر بيمـار، حـل مشـكالت و اتخـاذ         مهمي در ارائه مراقبت

پيچيده دارد. در آموزش پرستاري آماده كـردن پرسـتاران بـراي    تصميمات 

ايجاد يك محيط جديد مستلزم يك نـوآوري و ابتكـار بـوده    تغيير محيط و 

هاي جديدي بايد بكار گرفته شـود. در ايـن راسـتا     است. بنابراين استراتژي

) يـك اسـتراتزي جديـد    PDAسـازي و دسـتيار ديجيتـال شخصـي (     شبيه

سازي با كيفيـت بـاال    هاي شبيه برنامهوزه در سراسر دنيا باشد.گرچه امر مي

شود ولي اين سيستم هنوز به طور جدي  ش بكار گرفته ميدر سيستم آموز

سـازي و دسـتيار    هاي پرستاري كشورمان نشده اسـت. شـبيه   وارد دانشكده

هاي  سازي پرستاران براي تمرين هاي آماده تواند برنامه ديجيتال شخصي مي

اي را به سيستم آموزشي القا نمايد. هدف از مقالـه حاضـر،    فهتخصصي و حر

 موزش پرستاري است.آبررسي الزامات نوآوري در 

اي و بـر اسـاس مـرور سـاختارمند      اين مطالعه از نـوع كتابخانـه  روش كار: 

 pubmed،proquest، scienceهـاي اطالعـاتي    مقاالت منتشر شده در پايگاه

direct، ovidدر زمينه الزامـات نـوآوري   2012الي  2005هاي  (مابين سال (

 باشد. هاي مرتبط مي در آموزش پرستاري با كليد واژه

هاي بهداشتي، نياز به كارگمـاري بـاليني،    مطالبات محيط مراقبتها:  يافته

هاي بهداشتي و وجود تعداد زيـادي از دانشـجويان    تغييرات در ارائه مراقبت

سازي يك  طلبد. شبيه آموزشي را مي هاي نوين پرستاري نياز به وجود روش

اتژي ياددهي است كـه در واقـع تكـرار كـردن واقعيـت اسـت. امـروزه        استر
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كرده است. سازي با ميزان تشابه بسيار باال آموزش را دستخوش تغيير  شبيه

كنـد كـه    سازي با ميزان تشابه باال فراگيران را درگير آموزش فعال مي شبيه

فـزايش  اي ا ددگيري آنها را به طور قابل مالحظـه تواند ميزان يا اين خود مي

دهـد. نـوآوري ديگـر در آمـوزش پرسـتاري اسـتفاده از دسـتيار ديجيتــال        

باشد. دستيار ديجيتال شخصي بـراي ارزيـابي بـاليني،     ) ميPDA( شخصي

اطالعات دارو، ترجمه زبان، محاسبات، شناسايي مقادير آزمايشگاهي نرمال، 

ان، زبان ورود به سيستم پزشـكي، ديكشـنري   نقاط عطف رشد و نمو كودك

شـود.   سازي استفاده مـي  زشكي، آناتومي، نمودار رشد و دستورالعمل ايمنپ

هاي آموزش پرستاري ادغام كرد  توان با برنامه هاي رايج را مي اين تكنولوژي

 تا بتوان يادگيري پايدارتر و ماندگارتري را ايجاد كرد.

يك فرايند پيچيده ذهني است كـه بـه    آموزش مؤثرگيري:  بحث و نتيجه

گيري شده و تشويق دانشـجويان در ايـن امـر    ¬طور مداوم منجر به تصميم

گـردد. بـراي تـداوم مـؤثر بـودن      ¬نهايتا باعث تغيير در نحوه تفكر آنها مي

هـاي آموزشـي فراگيـر را در داخـل     ¬اموزش الزم است مربي كليه فعاليـت 

بـودن در  افزايش حس مثمـر ثمـر    كالس و بيرون از كالس پيگيري نمايد.

نگـري نسـبت   ¬مربيان ارتباط مستقيم با افزايش نوآوري در آموزش، مثبت

هـاي نـوآوري خواهـد    ¬به آن، رضايت شغلي و گرايش به سمت اسـتراتژي 

داشــت. شــبيه ســازي و دســتيار ديجيتــال شخصــي بايســتي در آمــوزش 

 پرستاري ادغام گردد.

 تـال يجيد اريدست ،يساز هيشب ،يرآموزش پرستا ،ينوآوركلمات كليدي: 

 يشخص
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دهندگان  خبره در آموزش به ارائه يها ستمينقش س

 خدمات سالمت

 يمحمودآباد يآرزو دهقان

 يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

dehghani.arezoo123@gmail.com 

هاي افراد  ار دادن مهارتهاي خبره با هدف در دسترس قر : سيستممقدمه:

هـاي بـا    انـد. ايـن سيسـتم    متخصص، براي افراد غيرمتخصص طراحي شده

سـازند تـا بـا مشـاوره      سازي الگوي تفكر انسـاني، كـاربر را قـادر مـي     شبيه

هـاي خبـره در    هاي كامپيوتري راه حل يك مسئله را بيابد. سيستم سيستم

هـاي   ته بودند. سيسـتم هاي خبره توسعه ياف حيطه پزشكي از اولين سيستم

خبره باليني مبتنـي بـر دانـش پزشـكان، پژوهشـگران و مـديران مراقبـت        

هاي مختلف كاربران با سطح دانش متفاوت و اهداف  سالمت است و به گروه

هـاي   هـاي سيسـتم   كند. در اين مقاله بـا بررسـي ويژگـي    مختلف كمك مي

ـ     خبره، به واكاوي نقش سيستم ه دهنـدگان  هاي خبـره در آمـوزش بـه ارائ

 خدمات سالمت مي پردازيم.

 1392اسـت كـه در سـال     اي كتابخانـه اين بررسي يك مطالعه روش كار: 

هـاي ايـن پـژوهش شـامل كتـب، مجـالت و        انجام شد. ابزار گردآوري داده

 هاي  و گزارشات سيستم Pubmed ، Elsevierهاي داده اينترنتي مانند پايگاه

 خبره موجود بود.

هاي خبره نوعي برنامه كامپيوتري است كه هدف آن ارائه  سيستميافته ها: 

دانش متخصصين انساني به صـورت اكتشـافي و انتقـال خبرگـي بـه افـراد       

گيـري خـود تـا     هاي خبره قادر به شرح مراحل نتيجه مبتدي است. سيستم

هاي يك پزشك خبره را تقليد  رسيدن به هدف است و قدم به قدم استدالل

 كند. مي

هاي خبره عالوه بـر مزايـاي بسـيار زيـاد در      سيستمگيري:  بحث و نتيجه

ارائه مراقبت به بيمار از قبيل بهبود ايمني بيمار، كاهش خطاهاي پزشـكي،  

افزايش زمان در دسترس متخصصان و افزايش رضايتمندي بيماران و غيره؛ 

با تجهيز بودن به اجزاي دانشي و دسترسي به شواهد باليني بـه روز امكـان   

 كنند. دهندگان خدمت را نيز فراهم مي ارائه آموزش

 دهندگان خدمت ، آموزش، ارائهخبره يها ستميسكلمات كليدي: 
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آموزش  طيدر مح انيدانشجو يريادگيتجارب  يبررس

 1392 سالدر  يمجاز

 يمونق يميكر نيحس، ، اكرم ژياني فرد*راهله غريب نواز

 دانشگاه علوم پزشكي

gharibnavazR2@mums.ac.ir 

تكنولوژي آمـوزش و يـادگيري از راه دور     با پيشرفت علوم و فنون،مقدمه: 

كشورهاي مختلف جهان تبديل شده است. بـا   هاي رايج در به يكي از روش

ش الكترونيـك ارائـه   مريكـا، از آمـوز  آتعريفي كه انجمن آمـوزش و توسـعه   

هـاي مجـازي را بخشـي از مجموعـه      نموده است، آموزش مجازي و كـالس 

وسيع آموزش الكترونيكي بيان نموده است. در واقع با پيـدايش اينترنـت و   

شــبكه جهــاني وب، روش ديگــري بــراي آمــوزش پــيش روي فراگيــران و  

مسئولين تعليم و تربيـت قـرار گرفـت و جديـدترين روش آمـوزش، يعنـي       

هاي آموزش مجـازي نيـز بـدون     آموزش مجازي ايجاد شد. بررسي موفقيت

درنظر گرفتن تجارب يـادگيري دانشـجويان در محـيط يـادگيري مجـازي،      

باشد. لذا در اين مطالعه برآن شـديم تـا بـه بررسـي تجـارب       امكانپذير نمي

 .يادگيري دانشجويان در محيط يادگيري مجازي بپردازيم

مقطعـي اسـت كـه طـي آن      ـ  ز نـوع توصـيفي  پژوهش حاضر اروش كار: 

نفر از دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي     60پژوهشگران تجارب يادگيري 

مشهد را كه در سامانه آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ثبت نام 

صورت مجازي آموختـه  ه نموده و چندين درس را در اين محيط يادگيري ب

صورت تصـادفي سـاده انتخـاب    ه وهش بهاي پژ بودند، بررسي نمودند نمونه

شدند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه از نوع محقق ساخته بود و سپس 

مستقل، آناليز واريـانس يـك    و آزمون تي SPSSافزار  از نرم ها با استفاده داده

 .طرفه و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

بخشـي   نشـجويان تجـارب رضـايت   در اين مطالعه مشخص شـد دا ها:  يافته

داري بين تجارب زنان  نسبت به محيط يادگيري مجازي دارند. تفاوت معني

اما بين تجارب دانشجويان نسـبت بـه   . و مردان در اين مطالعه مشاهده نشد
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داري وجـود داشـته و    محيط يـادگيري، در سـنين مختلـف، تفـاوت معنـي     

تـر   نشـجويان جـوان  تـري نسـبت بـه دا    تر تجـارب مثبـت   دانشجويان مسن

 .اند داشته

هاي بزرگ دولتـي در ايـران، مركـز     در اغلب دانشگاهگيري:  بحث و نتيجه

اند. بايد اذعان نمـود   ي خود داير كرده   آموزش الكترونيكي را درون مجموعه

كه يادگيري الكترونيكي درهر زمينه و در ابعاد مختلف آن، به بسترسازي و 

. درحقيقت گذر از نظـام آمـوزش سـنتي بـه     سازي بيشتر نياز دارد فرهنگ

نظام آموزش نوين با مشكالتي رو به رو است كه قبل از هر چيز به شناخت 

ابعاد مختلف اين موضوع بستگي دارد. آمـوزش، مشـاركت و آگـاهي يـافتن     

دانشجويان نسبت به محيط يادگيري مجازي باعث تغيير نگرش آنان شـده  

آموزشـي و تحقيقـات بيشـتر در ايـن     است لذا معرفي مدون ايـن رويكـرد   

 شود. خصوص توصيه مي

 مجازي طييادگيري الكترونيك، تجارب، محكلمات كليدي: 
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در علوم  يكيالكترون يريادگي يريبكارگ يها چالش

 اي ي؛ يك مطالعه كتابخانهپزشك

 الدن ناصح

 شهركرد يعلوم پزشك

Ladan.Naseh@gmail.com 

ــادگيري  ه: مقدمــ ــا آمــوزش از راه دور؛ امكــان ي يــادگيري الكترونيكــي ي

العمر را در هر زمينه، براي هر فرد، در هر زمان و در هر مكـان فـراهم    مادام

آورده است. براي توسعه يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشـكي، برطـرف   

ها و موانع بكارگيري آن امري الزم و ضـروري اسـت. مطالعـه     نمودن چالش

هاي يادگيري الكترونيكي در علـوم   اضر با هدف شناخت مهمترين چالشح

 پزشكي صورت گرفت.

است كه با رجوع به مقـاالت   اي مطالعه كتابخانهاين مطالعه يك روش كار: 

فارسي مـرتبط بـا يـادگيري الكترونيكـي در آمـوزش پزشـكي موجـود در        

 ام شد.انج Magiranو   SID،Iranmedex ،Google Scholarهاي  سايت

هاي مرتبط با بكارگيري آمـوزش   بر اساس نتايج، مهمترين چالشها:  يافته

لـزوم دسترسـي فراگيـران بـه      -1الكترونيكي در علوم پزشكي عبارتنـد از:  

نياز به توليـد و مـديريت    -2 اي، رايانه به شكل بر خط و نياز به سواد رايانه

تربيتـي   -اختيروانشـن  -محتواي آموزشي متناسب با خصوصيات اجتماعي

سازي مناسب  عدم فرهنگ -3 فراگيران، سبك يادگيري و سطح دانش آنها،

عدم وجـود وقـت و    -4 و مقاومت اساتيد نسبت به تغيير نقش در دانشگاه،

 مهارت كافي براي اساتيد جهت تدوين و ارزيابي مواد آمـوزش الكترونيكـي،  

نبود فناوري مناسـب   -6 افزاري مورد نياز، افزاري و نرم هاي سخت هزينه -5

كاهش ارتباطـات رو در رو بـين اسـاتيد و دانشـجويان و      -7ها،  در دانشگاه

 همچنين كاهش تعامالت و رقابت بين دانشجويان

سـازي و توسـعه آمـوزش الكترونيكـي در هـر       پيـاده گيري:  بحث و نتيجه

ناپذير اسـت. لـذا    جامعه كه خواهان پيشرفت باشد، امري ضروري و اجتناب

ته است دست اندركاران وزارت بهداشت و مسئولين فناوري اطالعـات  شايس

هاي مطالعات موجود در ايـن   هاي علوم پزشكي، با توجه به يافته در دانشگاه

ــه، اســتراتژي ــودن مشــكالت و   زمين ــت برطــرف نم هــاي مناســبي را جه

هاي پيش روي توسعه يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشكي اتخاذ  چالش

 نمايند.

 يعلوم پزشك ،يكيالكترون يريادگيچالش، مات كليدي: كل
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پرستاران از آموزش مداوم  يتمنديرضا سهيمقا

 با كتابچه يتعامل ينترنتيا

 يعي، محمود بدبيقر تراي، ممجتهدزاده تاي، ر*يذوالفقار ترايم

 تهران يعلوم پزشك دانشگاه

zolfaghm@tums.ac.ir 

هـاي آمـوزش    ترين و اساسـي تـرين جنبـه    بدون شك يكي از مهم مقدمه:

باشـد. مفهـوم رضـايت فراگيـران همـواره از       توجه به رضايت فراگيران مـي 

تواند فرادهندگان و فرآيند آموزش را  موضوعاتي است كه در امر آموزش مي

بيندازد. ايـن مطالعـه بـا هـدف مقايسـه تـأثير دو روش آمـوزش        به چالش 

هاي ديابت بر رضايتمندي پرسـتاران   تازه "كتابچه"و  "الكترونيكي تعاملي"

 انجام شد.

از ميان پرستاران بخـش    نمونه 123تجربي  در اين مطالعه نيمه روش كار:

ـ        غدد و داخلي سه بيمارستان ه منتخـب دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران، ب

 43گيري در دسترس انتخاب و به سه گروه آموزش حضوري ( صورت نمونه

يم شـدند. در گـروه كنتـرل    نفر) تقسـ  42نفر) و كنترل ( 38نفر)، مجازي (

اي انجام نشد. چهار هفته بعد از مداخله رضايتمندي پرستاران  هيچ مداخله

عـات از  از شيوه آموزش الكترونيكي و كتابچه انجام شد. براي گردآوري اطال

 SPSSها با استفاده از نرم افزار  پرسشنامه استفاده شد. تجزيه و تحليل داده

دو، فيشـر، فريـدمن و    هاي آماري آناليز واريانس، كـاي  و با استفاده از آزمون

 .انجام شد زوج تي

هفته پس از مداخله رضايتمندي گروه الكترونيكـي تعـاملي    چهارها:  يافته

بين سن و ميزان مهارت كار با اينترنـت و نمـرات   ).  > 001/0Pبيشتر بود (

 دار آماري ديده شد. ها بعد از مداخله رابطه معني كسب شده در گروه

هاي آموزش الكترونيكـي و كتابچـه هـر دو در     شيوهگيري:  بحث و نتيجه

سطح ارتقاي رضايتمندي پرسـتاران مـوثر هسـتند. بـر اسـاس نتـايج ايـن        

ثرتر اسـت. اسـتفاده از روش آمـوزش    ؤلي متحقيق آموزش الكترونيكي تعام

هاي تعاملي مناسـب و جـذاب سـاختن     الكترونيكي با در نظر گرفتن محيط

 گردد. هاي مجازي براي برانگيختن فراگيران توصيه مي محيط

كتابچــه  ،يكــيپرســتار، آمــوزش الكترون ،يتمنديرضــاكلمــات كليــدي: 

 آموزش مداوم ،يآموزش
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ي بر وب بر اثر بخشي كيفيت آموزش تأثيرآموزش مبتن

 اي ؛ يك مطالعه كتابخانهدانشجويان

 انيزمان نينازن

 علوم پزشكي مشهددانشگاه 

zamaniann2@mums.ac.ir 

وري ارسـاني و جهـاني شـدن فنـ     ابزارهاي اطالع  رشد جهش گونهمقدمه: 

ر زمـان و مكـان و   اطالعات، بستري آماده ساخته است تـا يـادگيري در هـ   

مطابق با نياز ياد گيرنده انجام شود. آموزش فعاليتي هدفمند جهت ارتقـاي  

هـاي   ها عالوه بر رشد شايستگي يادگيري است و هدف اصلي آن در دانشگاه

كارآمدي اسـت،   مساله گشايي و گيري، هاي تصميم توسعه مهارت اي، حرفه

جـامع   آموزشي كامل و نيازمند يك سيستم رسيدن به چنين اهدافي قطعاً

هـاي آموزشـي    هـاي اسـتراتژيك جهـت ارتقـاي روش     است. يكي از برنامـه 

هاي اطالعات به عنوان مدرسـي در دسـترس و جـامع     گيري از فناوري بهره

هـاي نـوين و فعـال آموزشـي در      آموزش مبتني بر وب از جمله روش است.

داده و تـأثير  يـاددهي را افـزايش    هاي يادگيري و آموزش عالي است كه راه

 بسزايي در ارتقاي كيفيت آموزشي داشته است.

براي رسيدن به اهداف اين پـژوهش مقـاالت مـرتبط در منـابع     روش كار: 

اي مـورد بررسـي قـرار گرفـت بـدين صـورت ابتـدا در         اينترنتي وكتابخانـه 

هـاي   هـاي فارسـي و انگليسـيِ فنـاوري     واژه هاي مختلف با ارائه كليد سايت

ـ  آموزش و نوين، صـورت مجـزا و   ه كيفيت آموزشي، آموزش مبتني بر وب ب

ـ   طـور سـريع مـرور و سـپس     ه تركيبي، مقاالت چاپ شده در اين زمينـه ب

انتخـاب و مطالـب آنهـا     مقاالتي كه با موضـوع ارتبـاط بيشـتري داشـتند،    

 استخراج شد.

آموزش از طريق وب محيط جديدي را بـراي دانشـجويان فـراهم    ها:  يافته

اي و دانش خود را بـا كمـك    هاي حرفه دهد مهارت ا اجازه ميكرده و به آنه

بـا اسـتفاده از يـادگيري مبتنـي بـر وب       اين محيط پويـا گسـترش دهنـد.   

يـادگيري از راه دور   گيـرد،  هاي مختلف آموزش مورد استفاده قرار مي روش

جـويي شـده و همچنـين امكـان بـه       شود، در وقت و هزينه صرفه ممكن مي

شود و همچنين استفاده  عات براي دانشجويان فراهم ميگذاري اطال اشتراك

از روش آموزش مبتني بر وب به عنوان يـك روش آموزشـي باعـث ارتقـاي     

شود و به دليل داشتن مزايـايي همچـون در    سطح يادگيري دانشجويان مي

ـ      وسـيله اينترنـت، تغييـر    ه دسترس بودن آن در همـه جـا و همـه زمـان ب

زش سـنتي) بـه خـود دانشـجو، ايـن روش      آمـو (محوريت آموزش از معلـم  

آموزشي تبديل به يك ابزار مفيد و قابل اعتماد براي اساتيد جهت آمـوزش  

 با كيفيت شده است. 

وري توجـه بـه آمـوزش    ادر عصر پيشرفت علم و فنـ  گيري: بحث و نتيجه

ها براي حفظ بقاي خـود بايـد بـا     الكترونيك اهميت بسياري دارد و سازمان

جهـان گسـتر وب،     شـبكه   حيطي سازگار شوند. بـا توسـعه  شرايط متغيير م

مؤسسات آموزش عالي نيز بايد از امكانات اين شبكه در امر آموزش استفاده 

نموده، اعضاي هيأت علمي خود را از دانش و مهارت الزم بـراي بكـارگيري   

 وري در آموزش و توسعهي آموزش عالي برخوردار سازند.نااين ف

آمـوزش،   تيـ في، كنينـو  يهـا  يمبتني وب، فناورآموزش كلمات كليدي: 

 آموزش
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 نقش فناوري در توسعه عدالت آموزشي

 ، مهري مولويان*فريبا امين پور

 شهيد بهشتي -2علوم پزشكي ايران، دانشگاه  -1

eda@behdasht.gov.ir 

قـش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     هدف پژوهش حاضر بررسي نمقدمه: 

(فاوا) در توسعه عدالت آموزشي است و منظـور از عدالت آموزشـي افـزايش  

هاي آموزشـي در سطوح مختلـف آمـوزش    پـذيري و برابري فرصت دسترس

 باشد عالـي مي

اين پــژوهش از لحـاظ هـدف كاربــردي و از نظـر روش پـس       روش كار: 

امعـه آمـاري آن شـامل دانشـجويان     اي) اسـت. ج  ي مقايسـه مرويدادي (عل

دوره كارشناسي ارشد آموزش الكترونيكي و آموزش كالس  90ورودي سال 

كـه عنـوان قطـب     محور دانشكده مهندسي كـامپيوتر و فنـاوري اطالعـات،   

باشـد و بـه روش    كشور را كسـب كـرده اسـت، مـي     فناوري اطالعاتعلمي 

بـه   روه كـالس محـور  نفـر از گـ   100نفر از گروه فاوا محـور و   104تصافي 

گيري اين پـژوهش از نـوع تصـادفي     عنوان نمونه انتخاب شدند. براي نمونه

هــا بـا اســتفاده از   اي و سـاده اســتفاده شـده اســت. گـردآوري داده    خوشـه 

ــا نظــر    ــوايي آن ب ــي محت پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته انجــام شــد، رواي

 89/0كرونبـاخ  يد قرار گرفته و پايايي آن با روش آلفاي أيمتخصصان مورد ت

 انجام شد.ها با آزمون تي مستقل  دست آمد. تجزيه و تحليل دادهه ب

هـاي امكـان ادامـه     هاي پژوهش مبين آن است كه شـاخص  يافتهها:  يافته

هـاي درس و فـراهم آوردن امكـان     تحصيل شاغلين، ظرفيت بـاالي كـالس  

ش تحصيل در منزل بيشترين تأثير را در افزايش دسترسي بـه نظـام آمـوز   

ترين مانع در  عالي كشور داشته است و باال بودن هزينه آموزش مجازي مهم

برابري فرصت آموزشي و همچنـين افـزايش دسترسـي بـه آمـوزش عـالي       

 باشد. مي

هـاي   هاي پژوهش مبين آن است كـه شـاخص   يافتهگيري:  بحث و نتيجه

هـاي درس و فـراهم    امكان ادامه تحصيل شـاغلين، ظرفيـت بـاالي كـالس    

امكان تحصيل در منزل بيشترين تأثير را در افـزايش دسترسـي بـه     آوردن

نظام آموزش عالي كشور داشته است و باال بـودن هزينـه آمـوزش مجـازي     

ترين مانع در برابري فرصت آموزشي و همچنين افزايش دسترسـي بـه    مهم

 باشد. آموزش عالي مي

 وزشيآموزش الكترونيكي، فناوري اطالعات، عدالت آمكلمات كليدي: 
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 انيدانشجو يريادگيدر  كارپوشه ينقش آموزش

 اي ي؛ يك مطالعه كتابخانهپرستار

 ي، عاطفه قنبر، طاهره مقدس*يمؤمن ميمر

  دانشكده

momeni65@gmail.com 

به عنـوان ابـزار    (portfolio) هاي اخير، استفاده از كارپوشه در سالمقدمه: 

هاي علوم پزشكي گشترش يافته اسـت.   يادگيري و ارزيابي در سراسر رشته

اي را از طريق عملكـرد انعكاسـي و    ها هم تكامل فردي و هم حرفه كارپوشه

هاي باليني، كارپوشه هـم   بخشند. در محيط تجزيه و تحليل باليني ارتقا مي

كـه مجموعـه    حالي رود. در بي بكار ميبه عنوان ابزار يادگيري و هم ارزشيا

هـاي مختلـف ارزيـابي     هـا را در زمينـه   وسيعي از مطالعات كاربرد كارپوشه

بندي نتـايج حاصـل از ايـن مطالعـات و      كردند، مطالعات مروري براي جمع

باشد. در  رسيدن به يك توافق عام در زمينه استفاده از كارپوشه ضروري مي

له مروري، بررسي اثرات آموزشي كارپوشـه در  همين راستا، هدف از اين مقا

 يادگيري دانشجويان پرستاري بود.

هــاي  جســتجوي الكترونيــك جــامع بــا اســتفاده از كليــد واژهروش كــار: 

انجام شد. جستجوي مقاالت  "يادگيري"و  "آموزش پرستاري"، "كارپوشه"

، Magiran ،PubMedهاي اطالعاتي  مروري و تحقيقي منتشر شده در پايگاه

Scopus  وScirus .بدون محدوديت زماني صورت گرفت 

ـ  ها:  يافته ه اثرات مهم استفاده از كارپوشه، افزايش دانش و درك دانشـجو ب

ويژه در ادغام تئوري با عمل، آگاهي از خـود بيشـتر و تشـويق بـراي خـود      

باشـند. همچنـين    افشايي و انعكاس و توانايي بـراي يـادگيري مسـتقل مـي    

ادان امكان بيشتر ارائه بازخورد به دانشجو و آگاهي بيشتر از كارپوشه به است

دهد كه اين مسئله به دانشجويان براي تطـابق بـا    نيازهاي دانشجويان را مي

دهـد و آنهـا را بـراي پذيرفتـه شـدن در       هاي مبهم و دشوار را مـي  موقعيت

مقاطع تحصيالت تكميلي كـه الزمـه آنهـا عملكـرد انعكاسـي اسـت آمـاده        

ـ  كند مي خـوبي طراحـي شـود، ارتبـاط     ه . در صورتي كه فرايند كارپوشـه ب

باشد. در اكثـر مطالعـات تعهـد     دار شايستگي در عمل مورد انتظار مي معني

ترين نقطـه ضـعف كارپوشـه بيـان شـد و       زماني براي تحويل كارپوشه، مهم

همين مسئله ممكن است موجب شود كه دانشجويان از انجـام آن اجتنـاب   

 كه انجام آن الزامي باشد.كنند مگر اين

هاي واضح و مشـخص   ها بر اهميت دستورالعمل يافتهگيري:  بحث و نتيجه

هـا   براي سـاخت كارپوشـه و ارزيـابي كيفـي آن تأكيـد نمودنـد. كارپوشـه       

توانند به عنوان يك ابزار ارزيابي و يادگيري بسيار مـؤثر باشـند امـا هـم      مي

ي واضح براي ايجـاد كارپوشـه بـه    ها دانشجو و هم اساتيد بايد دستورالعمل

العمل و هم حمايت كـافي بـراي اسـتفاده آن     اي مرتبط، واضح و سهل شيوه

 در اختيار داشته باشند.

  يپرستار انيدانشجو ،يريادگيكارپوشه،  كلمات كليدي:

1193 - 3A 

اثربخشي يادگيري اكتشافي هدايت شده بر سطح 

 يادگيري و رضايتمندي دانشجويان پرستاري

 اهيد مĤكوالتين

 علوم پزشكي شيرازدانشگاه 

makoolatin@sums.ac.ir 

هــاي ســنتي تــدريس و اســتفاده از  لــزوم تجديــد نظــر در روشمقدمــه: 

هـاي آموزشـي كـامالً     هاي نوين و فعـال يـادگيري از سـوي سيسـتم     روش

ت. لـذا  ها در علوم مختلف متـداول گرديـده اسـ    ملموس و كاربرد اين روش

العمـر ماننـد    هاي نوين آموزشي خـود هـدايت شـونده و مـادام     اجراي شيوه

) گامي به سـمت اسـتراتژي دانشـجو    GDLيادگيري اكتشافي هدايت شده (

باشد. اين پژوهش با هـدف مقايسـه اثربخشـي دو روش آموزشـي      محور مي

سخنراني و اكتشافي هدايت شده بر سطح يادگيري و رضـايت دانشـجويان   

 ري طراحي و اجرا گرديد.پرستا

تجربي بـر روي كليـه دانشـجويان كارشناسـي      اين پژوهش نيمهروش كار: 

نفر) دانشـكده پرسـتاري و مامـايي شـيراز كـه       38پرستاري نيمسال دوم (

درس اصول و فنون مفاهيم پرستاري را براي اولين بار در نيمسال دوم سال 

اسـاس   كـالس را بـر   انتخاب نموده بودند، صورت گرفت. 90-91تحصيلي 

مشخصات دموگرافيك به دو گروه همسان تقسـيم كـرده و پـنج جلسـه دو     

ساعته از درس اصول و فنون مفاهيم پرستاري را به گـروه كنتـرل بـا روش    

و همراه با استفاده از ابـزار راهنمـاي    GDLسخنراني و گروه آزمون با روش 

اي با محتـوا   مون چهارگزينهمطالعه، ارائه گرديد. بعد از پايان از دو گروه، آز

ـ    عمـل آمـد. ابـزار سـنجش ميـزان رضـايت       ه و سطوح شـناختي مشـابه، ب

اي پايا و روا در مقياس ليكرت بود. تجزيـه و تحليـل    دانشجويان، پرسشنامه

مسـتقل و زوجـي، كـاي     Tهاي آماري  و آزمون SPSS 15افزار  ها با نرم داده

 ويتني انجام شد. اسكور و من

ايج اين مطالعه نشان داد كه هرچند تفاوت ميانگين نمره سطح نتها:  يافته

)در مقايسـه بـا روش   62/1±8/12يادگيري دانشجويان در روش سخنراني (

دار آماري نداشت امـا   ) تفاوت معني68/14 ±008/2اكتشافي هدايت شده (

نمره يادگيري در سطوح شناختي مختلف بخصوص مهارت حل مسـئله بـه   

) بيشتر 21/8 ±18/1گروه روش اكتشافي هدايت شده (داري در  طور معني

ــخنراني (  ــروه س ــود ( 05/5±30/1از گ ــطح  >001/0p) ب ــين س ). همچن

دار، بيشـتر از   رضايتمندي دانشجويان در گروه آزمون با تفاوت آماري معني

 .)>001/0p( گروه كنترل بود

استفاده از رويكردهـاي فعـال يـادگيري نظيـر روش     گيري:  بحث و نتيجه

هـاي حـل مسـئله،     هاي سنتي در بهبود مهارت اكتشافي در مقايسه با شيوه

منجــر بــه افــزايش ميــزان  گيــري، تفكــر نقادانــه، مــؤثرتر اســت و تصــميم

 گردد. رضايتمندي دانشجويان، تسريع و تداوم در امر يادگيري مي

ـ كلمات كليدي:  يـادگيري اكتشـافي هـدايت شـده، سـخنراني،       ،يريادگي

 يتمنديرضا
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؛ يك مطالعه آموزش تيفياطالعات در ك يكاربرد فناور

 اي كتابخانه

 اني، مهرداد خالد*يمعصومه انصار

 كردستان يپزشك علومدانشگاه 

masomehansari@gmail.com 

م هاي غالب اين دهه است، حج پديده انفجار اطالعات كه از ويژگيمقدمه: 

فزاينده اطالعـات در دنيـاي امـروزي و لـزوم اسـتفاده از اطالعـات در امـر        

هـاي سـنتي در    گيري، باعث شده است كه روش آموزش، پژوهش و تصميم

هاي مكـانيزه   گردآوري، سازماندهي و اشاعه اطالعات پاسخگو نبوده و روش

ه در هاي ك در ابعاد وسيعي به كار گرفته شود. طبق تعريف؛ به كليه فناوري

آوري، پردازش، ذخيره، انتقال، انتشار و نمايش اطالعات به بشر كمك  جمع

گيري اسـت و بـراي    كند تكنولوژي اطالعات گويند. جوهره مديريت تصميم

گيري داشتن اطالعات دقيق و صحيح ضروري است. اين نوشـتار بـا    تصميم

 هدف بررسي اهميت تكنولوژي اطالعات در افزايش سرعت و دقت كيفيـت 

وري آنهـا گـردآوري شـده     ها و در نتيجه باال بردن بهـره  آموزش در سازمان

 است.

بوده و در تهيه آن از منـابع معتبـر    اي كتابخانهاين مقاله از نوع روش كار: 

 اي و اينترنتي استفاده شد. كتابخانه

از فناوري اطالعات و ارتباطـات بـراي پيشـبرد آمـوزش و بهينـه      ها:  يافته

وزشي استفاده مي شود. اطـالع رسـاني بـا فنـاوري داراي     سازي خدمات آم

ها؛ آموزش از راه دور،  رويكردها و كاربردهاي مختلفي است كه مهمترين آن

)، بازيـابي اطالعـات و سيسـتم هـاي پشـتيبان      ERهاي الكترونيكي( پرونده

كاربردهايي شامل ارائه اطالعات مـورد نيـاز    باشد. ) ميDSSتصميم گيري (

ن، فراهم ساختن امكان دسترسي اساتيد به دانش و اطالعات روز به فراگيرا

آمد، به حصول نتايج بهتر در آموزش فراگيران و كاهش هزينه هاي مربـوط  

 به خدمات آموزشي كمك مي كند.

استفاده از فناوري اطالعات؛ كارآيى، افزايش كيفيـت  گيري:  بحث و نتيجه

افزايش دسترسى به خدمات آموزشي مبتنى بر مستندسازي، توانمندسازى، 

شـود. كـاربرد    آموزشي، تأمين عدالت و يكپارچه سازي اطالعات را باعث مي

هاي جهانى روزآمـد در حـوزه مـديريت دانـش      ديگر اين امر تقويت آموزش

توسط ارتباطات الكترونيكى با افزايش آگاهى و آمادگى دانشجويان در حـد  

 باشد. مناسب مي

 آموزش، آموزش تيفيعات، كاطال يفناوركلمات كليدي: 
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(ارائه  كيالكترون يريادگيمؤثر در  يوبالگ روش

 )موفق يا تجربه

 يدريح ي، مجتبيني، عباس بحريازي، زهرا ا*يرانيا ينيحس ليجل ديس

 يمحمد راي، حميهفشجان

 شهركرد  يعلوم پزشك دانشگاه

jalil_irani_s@yahoo.com 

ريـزي شـده در يـادگيري     عنوان تجربيات برنامهه آموزش سالمت بمقدمه: 

عقايـد   هـا و  مهـارت  اتخاذ داوطلبانه رفتارهـا،  باشند كه جهت تسهيل و مي

از  گـردد و  همكاران ارائـه مـي   خانواده و منتج به سالمتي براي مددجويان،

 اي تيم سالمت يكي از ابعاد مهـم توانمندسـازي مـردم و    سويي، افراد حرفه

ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سـالمت در زنـدگي را در نتيجـه پـذيرش ايـن      

وري اطالعات با ابزارهـاي مختلفـي همچـون    اامروزه فن دانند. ها مي آموزش

 نامـه الكترونيكـي،   ويدئويي دو طرفـه،  اي و هاي ماهواره تلويزيون، دسستگاه

عنوان روشي مناسـب در اختيـار   ه آموزش الكترونيك را ب ها و...، وب سايت

در اين مقاله ضمن معرفي وبالگ پرستاران اسـتان   دهند. مراجعين قرار مي

 خبـري جهـت پرسـتاران،    اطالع رسـاني،  عنوان يك پايگاه آموزشي،ه كه ب

تـاكنون در ادره   1389 از آبـان مـاه سـال   مخاطبـان   بيمـاران و  مدجويان،

پرستاري و روابط عمومي معاونت درمـان دانشـگاه علـوم پزشـكي فعاليـت      

نكـات   هـاي ايـن وبـالگ پرداختـه و     ويژگي تبيين اهداف و، به نموده است

ـ   مي كنندگان خدمات اين وبالگ را متأثر نموده و منفي كه دريافت ه توانـد ب

 .گردد مطرح مي ر سايرين قرار دهد،اي موفق در اختيا عنوان تجربه

يادگيري  عنوان يك روش اجرايي موفق در آموزش وه اين مقاله بروش كار

 .الكترونيك تدوين شده است

توجه به اهميت آموزش سالمت جهت افزايش رضايت وكيفيـت   باها:  يافته

كـاهش عـوارض همچنـين وجـود      هـا و  اطمينان از تدوام مراقبـت  زندگي،

ــاي  محــدوديت ــن روش موجــود دره ــوزش   اي ــارگيري آم ــي بك ــاي عمل ه

ان روبالگ پرستا در الكترونيك باعث مشارت افراد در رفع موانع خواهد شد.

مبنـاي   بـر  رساني مخاطبان ارزيابي گرديده و اطالع ابتدا نيازهاي آموزشي و

 اطالعـات از منــابع معتبـر علمــي،   نيازهـاي يــادگيري ايشـان،   مشـكالت و 

مباحـث   طور مثال:ه ب گيرد. در اختيار ايشان قرار مي وآوري  جمع تحقيقي،

مســابقات فرهنگـي بــراي   هـا،  اعتباربخشــي بيمارسـتان  حاكميـت بـاليني،  

درمان آنها براي بيمـاران كـه    تشخيص و پيشگيري، ها، پرستاران يا بيماري

فـيلم   هاي گرافيكـي و  نشانه اين مطالب قابليت تكرار با استفاده از تصاوير و

بـا بررسـي    آمـوزش خواهـد شـد و    باعث انتقال بهينه مفاهيم و ه ورا داشت

  گردند. اطالعات آن به روز مي فضاي وب و نظرات مراجعين سايت،

وري اطالعـات در  ايكي از پركارترين كاربردهـاي فنـ  گيري:  بحث و نتيجه

رساني بـه   باشد كه عالوه بر اطالع ستفاده از وب سايت ميا آموزش سالمت،

جويي در زمان كادر بهداشتي  صرفه ها و باعث كاهش هزينه يفيت،با ك روز و

عالقمنـدي مـراجعين    با وسعت جهاني اين اطالعات و گردد و درماني مي و

در طراحي وب بايد دقت بسياري نمود تـا   كاربرد آنها گسترش يافته است و

يـادگيري   به هـدف غـايي ارتقـاء كيفيـت خـدمات سـالمت بـا آمـوزش و        

 .يابيم الكترويك دست

 كيالكترون يريادگيوبالگ، كلمات كليدي: 
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ي؛ يك مطالعه آموزش مداوم در پرستار تياهم

 اي كتابخانه

 ، محمد بهنام مقدم*يميمسعود مق

 اسوجي يدانشگاه علوم پزشك

moghimim2004teacher@yahoo.com 

يادگيري در هر سطحي از آموزش بـا گذشـت زمـان     هاي اندوخته مقدمه:

ترين امور، تـالش بـراي نگـه داشـتن      گردد. يكي از مشكل دچار كاهش مي

ها كسب كـرده اسـت. كـاهش اطالعـات و      دانشي است كه انسان طي سال

آموختگان گروه پزشكي براي صاحبان اين حرف و افراد جامعه  مهارت دانش

ضايعه زيادي را به دنبال دارد. دانـش نيمـه    برند كه از خدمات آنها بهره مي

عمري تقريباً دو و نيم ساله دارد و پس از آن به روز نبوده و كهنه محسوب 

شود. پرستار به عنوان فردي مطرح است كه ارتباط نزديكي با بيماران و  مي

ساير افراد تيم بهداشتي و جامعه دارد و به دليل پيشـرفت سـريع دانـش و    

هـاي جديـد مراقبتـي آگـاهي      ها و تكنيك ستي از تمام مهارتي باي تكنولوژ

داشته باشد. لذا با توجه به اهميت آگاهي پرسـتاران، لـزوم آمـوزش مـداوم     

تواند به عنوان روش مفيـدي در حفـظ رسـميت حرفـه و پيشـگيري از       مي

هاي مقابله  ركود آن به كار رود. از طرفي آموزش مداوم به عنوان يكي از راه

اندگي و نوعي تضمين بهبود كيفي و كمي كـار و افـزايش سـطح    با عقب م

 باشد. اي الزم مي انگيزه و جسارت حرفه

اي و  بـا اسـتفاده از مطالعـات كتابخانـه     اي كتابخانـه ايـن مقالـه    روش كار:

 اينترنتي نوشته شده است.

اي بـراي پرسـتاران اسـت تـا بـه       آموزش مداوم پرستاري وسـيله يافته ها: 

هـاي   در سيسـتم بهداشـتي پاسـخ مناسـب داده و مهـارت      تغييرات سـريع 

هـاي سـريع علمـي و     اي خود را افزايش دهند. همچنين بـا پيشـرفت   حرفه

هاي اساسي پرسـتاري فقـط ده سـال     ژي در حوزه بهداشتي، آموزش تكنولو

كارآيي دارد. لذا آموزش مداوم جامعه پزشكي در دو دهـه گذشـته اهميـت    

توجه سازمان بهداشت جهاني و فدراسيون جهاني  فراواني پيدا كرده و مورد

هـاي   هاي اخير در آمريكا فعاليـت  آموزش پزشكي قرار گرفته است. در سال

اي جهت اجباري كردن آموزش مداوم براي پرستاران صورت گرفته  گسترده

است. به عنوان مثال انجمن آموزش مداوم، پرستاران را ملزم نموده تا بـراي  

 هاي آموزشي شركت نمايند. پرستاري خود در برنامهتمديد گواهينامه 

آموزش مداوم بخش تفكيك ناپذيري از فعاليت هاي گيري:  بحث و نتيجه

اي چشـمگير در اكثـر    هر سازماني است كه در طول پنج دهه اخير به گونه

كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفته است. آموزش مداوم به عنوان يكـي از  

نظام جمهوري اسالمي ايران پس از طي مرحله آموزشي  ترين قوانين مترقي

به عنوان قانون درآمد. به موجب اين قانون كليه افرادي كه در ارائه خدمات 

هاي آموزشي، ضمن حفظ  بهداشتي درماني نقش دارند موظفند با طي دوره

ــه ــه   عملكــرد حرف ــداوم كلي ــد. آمــوزش م ــاي آن همــت گمارن ــه ارتق اي ب

هـاي مرجـع، گـوش     اي يا كتاب خواندن يك مجله حرفههايي مانند  فعاليت

دادن به يك سخنراني و يا مشاهده يك پرستار در حين كـار را نيـز شـامل    

شود. جمهوري اسالمي ايران با الهام از دستورات دينـي و هماهنـگ بـا     مي

توجهات جهاني، قانون بازآموزي و نوآموزي را براي يك دوره آمـوزش پـنج   

تصويب نمود. آموزش مداوم جامعه پزشـكي برنامـه    1369ساله در مهر ماه 

هاي حمايتي  سال اول را با هدف ارتقاي كمي برنامه علي رغم محدوديت 5

). قـانون آمـوزش مـداوم جامعـه     1370-74( و تشكيالتي به پايـان رسـاند  

به عنـوان   1375آميز دوره آزمايشي در سال  پزشكي پس از اجراي موفقيت

 ب نهايي مجلس شوراي اسالمي رسيد.قانون دايمي به تصوي

 يآموزش مداوم، پرستاركلمات كليدي: 
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در  يزشموآ نينو يها وريفناكاربرد  نعامو سيربر

 علمي هيئت يعضاا دگاهياز د نشگاهيدا يسرتد

 لياردب يعلوم پزشك هنشگادا

 عسگر آرمون

 يعلوم پزشكدانشگاه 

a.armoun@yahoo.com 

هاي نوين آموزشي در فرآينـد   هاي اخير استفاده از فناوري سال درمقدمه: 

تدريس به شدت در حال گسترش است. پژوهش حاضر به بررسـي نگـرش   

هـاي نـوين آموزشـي در     اساتيد هيأت علمي نسبت به موانع كاربرد فناوري

 فرآيند تدريس پرداخته است.

بـوده و در آن بـراي    پيمايشـي  ـاين تحقيـق از نـوع توصـيفي     روش كار: 

آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده اسـت. بـدين    جمع

منظور منظور بررسي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده از فنـاوري آموزشـي در   

ـ     ت علمـي دانشـگاه علـوم    أتدريس دانشگاهي، از ميـان تمـامي اعضـاي هي

اي  دفي طبقـه گيـري تصـا   نمونـه  هنفر بـه شـيو   180پزشكي اردبيل، تعداد 

شده در هر يـك   انتخاب هانتخاب شدند. بدين ترتيب، سعي شد تعداد نمون

هاي مورد پژوهش با تعـداد اعضـاي هيئـت علمـي آن متناسـب       از دانشگاه

سؤال طراحي شد. روايي پرسشنامه بـا   20اي حاوي  باشد. سپس پرسشنامه

رار گرفت. استفاده از نظر تخصصي تعدادي از استادان مجرب مورد بررسي ق

ــاخ «همچنــين آزمــون  ــايي آن را تأييــد كــرد» آلفــاي كرونب پــس از  ،پاي

اسـتفاده   ها، براي تحليل آنها از آزمون آماري مجـذور كـاي   آوري داده جمع

 شد.

ـ   ها:  يافته ت علمـي دانشـگاه علـوم    أاين پژوهش نشان داد كـه اعضـاي هي

ن اسـتفاده از  كننده بـود  پزشكي اردبيل معتقدند كه عواملي از قبيل: خسته

وسايل و تجهيزات آموزشي، نداشتن زمان كافي، عدم آشـنايي بـا ابزارهـاي    

آموزشي، مهارت ناكافي در استفاده از ايـن ابزارهـا، عـدم آشـنايي بـا مـواد       

آموزشي مختلف، مهارت ناكافي در تهيه و ساخت مواد آموزشـي، سـنگيني   

داد زياد دانشـجويان  وسايل و دشواري حمل و نقل آنها، فشار كاري زياد، تع

نادرسـت از   ههمچنين ترس و اضطراب ناشي از استفاد هاي درس السدر ك
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وسايل آموزشي در كاربرد ناكافي از فناوري آموزشي در تدريس دانشـگاهي  

 نقش كمي دارد.

نقش عواملي چون دشوار بودن تهيه و طراحي مـواد  گيري:  بحث و نتيجه

س درس، عدم وجود امكانـات و  الآموزشي، نامناسب بودن محيط فيزيكي ك

خره الاسـتادان و بـا  زم، حجم زيـاد واحـدهاي درسـي    التجهيزات آموزشي 

گيـري از تجهيـزات و امكانـات آموزشـي از سـوي       توجهي به ميزان بهره بي

گيـري از فنـاوري    استادان به هنگام ارزيـابي عملكـرد آنـان در عـدم بهـره     

 ددانن آموزشي در تدريس دانشگاهي را زياد مي

 يعلم أتياطالعات و ارتباطات، اعضاء ه يفناوركلمات كليدي: 
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مشاركت  يها نسبت به چالش انينظرات دانشجو يبررس

 سيتدر نديدر فرآ

 هي، سم، نحله پرندآوراكبر ي، رسول اسالم*يجهرم يمايپ هيزهره باد

 سعادتمند دي، وحيرمضانل

 جهرم يدانشگاه علوم پزشك

zbadiyepeyma@yahoo.com 

اساتيد براي فعال نگه داشتن دانشجويان  ،در رويكرد دانشجو محورمقدمه: 

ويان نمايند. مشـاركت دانشـج   و استقالل آنان به عنوان يادگيرنده تالش مي

تواند با رضـايت و يـادگيري بيشـتري بـراي دانشـجو       در فرايند تدريس مي

هايي را نيز در پي داشته باشـد.   تواند چالش همراه باشد اما اين مشاركت مي

هـاي مشـاركت در    هدف مطالعه حاضر بررسي ديدگاه دانشجويان از چالش

 هاي كالسي است. فرايند تدريس به صورت ارائه كنفرانس

نفر از دانشـجويان هوشـبري پيوسـته و     35اين مطالعه بر روي : روش كار

انجـام شـد كـه     1391 -92 ناپيوسته دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سـال 

درس فيزيوپاتولوژي را در كنار روش سخنراني تعاملي استاد بـا اسـتفاده از   

هاي احتمالي ايـن   گذراندند. اهميت چالش روش ارائه كنفرانس توسط خود

ديدگاه دانشجويان در دو حيطه عوامل مـرتبط بـا اسـتاد و عوامـل     روش از 

تـا   5اي (خيلي زيـاد=  مرتبط با دانشجويان در يك مقياس ليكرت پنج رتبه

هـاي آمـاري بـا     ها با اسـتفاده از آزمـون   ) مشخص گرديد. داده1خيلي كم=

 و تحليل گرديد.تجزيه  SPSS 16افزار  نرم

هـا در حيطـه عوامـل مـرتبط بـا       لشميـانگين نمـره اهميـت چـا    ها:  يافته

و در دانشـجويان ناپيوسـته    26/3±47/0 دانشجويان در دانشجويان پيوسته

ها در حيطه عوامل  بود. همچنين ميانگين نمره اهميت چالش 71/0±96/2

و در دانشــجويان  11/3±74/0مــرتبط بــا اســاتيد در دانشــجويان پيوســته 

هاي حيطـه   مره اهميت چالشبود كه بين ميانگين ن 25/2±57/0ناپيوسته 

ناپيوسته تفـاوت آمـاري   گروه دانشجويان پيوسته و  مرتبط با اساتيد، در دو

 ).=003/0P و =14/3t( دار وجود داشت معني

هر چند دانشجويان پيوسته نمره اهميت بيشـتري را  گيري:  بحث و نتيجه

در حيطه عوامل مرتبط با استاد نسـبت بـه دانشـجويان ناپيوسـته گـزارش      

هاي كالسي به عنوان يك روش آموزشي  اما روش آموزشي كنفرانس ،كردند

تواند در تدريس كليه دانشجويان مورد اسـتفاده قـرار گيـرد و از     مكمل مي

محـور اسـت، لـزوم اسـتفاده از      آنجا كه زمينه غالب آموزشي حاضر، اسـتاد 

محور در دانشجويان كليه مقاطع امري ضروري است كـه   هاي دانشجو روش

ه جاي ايجاد وابستگي دانشجو به استاد، به پـرورش اسـتقالل و يـادگيري    ب

 راهبر دانشجويان بپردازد. خود

 انيمشاركت، دانشجو س،يتدر يها روشكلمات كليدي: 
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و آموزش از  يآموزش كارگاه يدو روش آموزش سهيمقا

 يها آزمون يارزو برگ يجزوات آموزش قيطر

 يحضورريغ

، فاطمه 2يسمنان ينجف ي، عل1يسمنان ي، محمد نجف1*هقنبرزاد ديناه

 1افسر الي، سه2يسمنان ينجف

 تهران يعلوم پزشكدانشگاه  -2، رجنديب يعلوم پزشكدانشگاه  -1

nghanbarzadeh@gmail.com 

هاي آموزشي تعيين رفرنس و سنجش ميزان آگـاهي   يكي از روش مقدمه:

روش  دوهـدف از ايـن مطالعـه بررسـي      باشـد.  اري آزمون ميزاز طريق برگ

اري كارگاه با مشاركت گروه هدف و آموزش از طريـق  زآموزش به روش برگ

 آناليــنتعيـين رفــرنس و سـنجش آگــاهي از طريـق آزمــون غيرحضـوري     

 باشد. مي

هـاي   هـاي اورژانـس   راندن كارگـاه ذماما كه ملزم به گ 28تعداد روش كار: 

 گروه تقسيم شدند. دوبه تصادفي ري بودند به طور امامايي و اعتياد در بارد

در گـروه   ار شـد. زدر گروه اول كارگاه حضوري با مشاركت گروه هدف برگـ 

 رار داده شـد و در اختيار گروه هـدف قـ   CD دوم مطالب آموزشي به صورت

مـاه بعـد ميـزان آگـاهي و     دو  ار شـد. زبرگـ آناليـن  هفته آزمون  دوس از پ

هـا بـا    رضايتمندي دوگروه از طريق پرسشنامه بدون نام ارزيابي شد و يافته

 تجزيه و تحليل شد. SPSSافزار  نرم

گروه مقايسه  2ماه ميزان  ياد گيري و رضايتمندي در دو پس از يافته ها: 

تست انجام شده نمره گروه آموزش از طريق آموزش كارگاهي  شد. در پست

يشـتر بـود. در گـروه آمـوزش از راه دور     ب% نسبت به گروه غيرحضوري 68

كنندگان در آزمون جزوات آموزشي را مطاله نكـرده و سـؤاالت    % شركت35

در گـروه آمـوزش    كنندگان پاسخ داده بودند زمون را با كمك ساير شركتآ

هـاي كـاري و    ن مشكالت تداخل ساعت كارگـاه بـا برنامـه   كارگاهي بيشتري

% افراد متقاضي آموزش از طريـق  85 ها بود. كنننده محدوديت تعداد شركت

هـاي غيرحضـوري ارجـع     كارگاهي بوده و ايـن روش را نسـبت بـه آزمـون    

 دانستند. مي

رسـد روش آمـوزش كارگـاهي بـا وجـود       به نظر مـي گيري:  بحث و نتيجه

هـا از نظـر كيفيـت آمـوزش رتبـه       كننـده  حضور شركت مشكالت مربوط به

 دهد. باالتري را به خود اختصاص مي
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 ني، آزمون آناليآموزش كارگاهكلمات كليدي: 
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درخصوص روش آموزش از  يپرستار انينظرات دانشجو

 حل مساله در درس بهداشت جامعه قيطر

، محمد بهنام 2ي، منصور فوالد1يميمق ي، محمدعل1*ينيمحمدحس مايس

 1مقدم

 بعثت گچساران مارستانيب -2، اسوجي يدانشگاه علوم پزشك -1

hossini3270@yahoo.com 

شناخت مشـكالت متعـدد و گسـترش روزافـزون دانـش پزشـكي       مقدمه: 

ــادگيري را مضــاعف  ليت مدرســين جهــت ؤمســ انتخــاب روش مناســب ي

هـاي   سازد. تدريس به روش يادگيري مبتنـي بـر حـل مسـاله از شـيوه      مي

 يادگيري را تحت تأثير قرار، دانشجو محور است كه با شركت فعال فرگيران

دهد. دانشـجويان از طريـق فعاليـت در گـروه يـادگيري خـود را پـايش         مي

مي يابند، به ايـن ترتيـب انگيـزه    كنند و به استقالل وخومحوري دست  مي

 نمايند. بيشتري براي فراگيرداشته و ابراز رضايت مي

اي كـه طـي    در اين مطالعه نيمه تجربي دو گروهي و يك مرحلهروش كار: 

نفري از دانشجويان پرستاري كه واحد پرستاري بهداشـت   30آن يك گروه 

كنتـرل  ون و گـروه آزمـ  دو انـد بـه طـور تصـادفي بـه       جامعه را اخذ نمـوده 

ــيم ــس از  تقس ــدند. پ ــدي ش ــان از بن ــان اطمين ــار ورودي  يكس ــودن رفت ب

تعـديل شـده و گـروه     PBLدانشجويان گروه آزمون تحت آموزش بـه روش  

 بـا  تـرم امتحـان مشـابهي    كنترل به روش سخنراني قرار گرفتند. در پايـان 

و نتـايج بـا اسـتفاده از     گرفتـه شـد  اي از هـر دو گـروه    گزينه ندسؤاالت چ

 و آمار استنباطي و توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS فزار نرم

% از ايـن  7/56% افراد مونث و بقيه مذكر كـه  70نتايج نشان داد يافته ها: 

 18-20سال قرار داشتند و بقيه در گروه سني  21-29افراد در گروه سني 

ن نمرات آزمـون  هل بودند. ميانگيأ% افراد مجرد و بقيه مت6/89سال بودند. 

و دانشـجويان بـه    PBL 1/5±16/4 آموزش به روش نهايي دانشجويان تحت

 بود. 5/15±2/1روش سخنراني 

تعـديل   PBLهاي پژوهش نشـان داد كـه روش    يافتهگيري:  بحث و نتيجه

سـخنراني تـأثير بيشـتري     شده در يادگيري دانشجويان در مقايسه با روش

 ه از اين روش در دروس تخصصي گردد ك دارد. بنابراين پيشنهاد مي

 پرستاري استفاده گردد.

حل مساله،  قيآموزش از طر ،يپرستار انينظرات، دانشجوكلمات كليدي: 

 درس بهداشت جامعه
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 يها در خصوص برنامه ينظرات پزشكان عموم يبررس

 آموزش مداوم

 يمي، مسعود مق*ينيمحمدحس مايس

 اسوجي يعلوم پزشك دانشگاه

hossini3270@yahoo.com 

آموزش مداوم به عنوان يك اصل كلي و ضرورت در جهـان مطـرح   مقدمه: 

هاي آموزش مداوم كـه بتوانـد مهـارت بـاليني      ثرترين روشؤبوده و يافتن م

رسـاني بـه بيمـاران     پزشكان را افزايش داده و باعث بهبود شـرايط خـدمات  

صصي پزشكي خجريان است. مهمترين معياري كه از طرف مراكز ت گردد در

آموختگـان مـورد اسـتفاده قـرار      ييد مجدد مـدارك پزشـكي دانـش   أبراي ت

 و كسب امتياز ساالنه است.اي آموزش مداوم ه گيرد، شركت در برنامه مي

نفر از پزشكان شـاغل در هـر    30اين مطالعه توصيفي تعداد  درروش كار: 

شركت داشتند. كـل جامعـه پـژوهش بـه عنـوان       1390ال گچساران در س

اي پـنج   هـا پرسشـنامه   نمونه پژوهش انتخاب گرديدند، ابزار گـردآوري داده 

هاي محتواي برنامـه، مـديريت،    بخشي شامل اطالعات دموگرافيك و حيطه

و  SPSSافـزار   آوري شـده بـا نـرم    هاي جمـع  رضايتمندي و انگيزه بود. داده

 ررسي گرديدند.هاي توصيفي ب شاخص

كنندگان در حيطه محتواي برنامه منطبـق   نظرات اكثريت شركتها:  يافته

و در حيطه مديريت، % 72هاي آموش مداوم با نيازهاي پزشكان  بودن برنامه

حيطـه رضـايتمندي زمـان و مكـان      در و% 81هـا   برگزاري صـحيح برنامـه  

بوده است.  %58و در حيطه انگيزه دستيابي به اطالعات جديد  %56مناسب 

عده زيادي خواستار آموزش مداوم از طريـق كتـاب و آمـوزش الكترونيكـي     

 ها باشند. گيري از اين برنامه بودند كه در هر مكان زماني قادر به بهره

كننـدگان   هاي پژوهش اكثريت شركت اساس يافته برگيري:  بحث و نتيجه

در شـهر   هاي آموزش مداوم اجـرا شـده جهـت پزشـكان عمـومي      در برنامه

هـا و انگيـزه را    گچساران، محتواي برنامه، مـديريت، رضـايتمندي از برنامـه   

ها در حد خوبي ارزيابي نمودند. با توجه به نتايج  جهت شركت در بازآموزي

هاي آمـوزش   كننده در برنامه اساس نظرات پزشكان شركت اين مطالعه و بر

هاي آموزشي  ي برنامهشود امكانات اجرا مداوم، در همين راستا پيشنهاد مي

صورت كتابچه، جزوه، ديسك فشـرده  ه غيرحضوري و ارائه خالصه مطالب ب

 براي مشمولين قانون آموزش مداوم فراهم شود.

 يآموزش مداوم، پزشكان عموم يها نظرات، برنامه ،يابيارزكلمات كليدي: 
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مفقوده در  يا حلقه: از دانشجو تيحما هاي ستميس

 اي ؛ يك مطالعه كتابخانهكشور يآموزش مجاز

، آزاده 1ييطباطبا يمي، فاطمه سل2يمقصود يحاج دي، مج1*كهن نينوش

 1مقدم يكردستان

 يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك -2تهران،  يعلوم پزشكدانشگاه  -1

 زدي

nu.kohan@gmail.com 

هاي آموزش الكترونيكـي   يكي از اركان عمده در موفقيت ارائه دورهمقدمه: 

نظران يادگيري الكترونيكـي   سيستم حمايت از دانشجو است. امروزه صاحب

هـا   انـدازي ايـن گونـه سيسـتم     بر اهميت صرف هزينه و زمان به منظور راه

هاي حمايـت از   ياري ارتباط بين وجود سرويسكيد دارند. در مطالعات بسأت
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هاي آمـوزش از راه دور و پيشـرفت تحصـيلي و كـاهش      دانشجو در سيستم

ريزش دانشجويان اثبـات شـده اسـت. گسـتره ارائـه خـدمات آموزشـي در        

هاي خدمات حمايتي از دانشجو وسعت فراوانـي دارد و نويسـندگان    سيستم

 اند. دين منظور پيشنهاد كردههاي متفاوتي را ب مختلف تعاريف و مدل

اين مطالعه يك جسـتجوي اينترنتـي اسـت كـه بـا مـروري بـر        روش كار: 

 "،”آمـوزش پزشـكي  "هـاي   كليد واژهجستجو با مقاالت علمي با استفاده از 

انجـام شـده    "هـاي حمايـت از دانشـجو    سيستم "و  "يادگيري الكترونيكي

 است.

يري الكترونيكــي ارائــه سيســتم حمايــت از دانشــجو در يــادگهــا:  يافتــه

هاي همه جانبه به دانشجوي مجازي فراتر از توليد و ارائه مواد درسي  كمك

نظران در حوزه يادگيري الكترونيكي عملكرد اصلي آنها در سه  است. صاحب

) شـناختي: حمايـت و توسـعه يـادگيري از     1( انـد  بندي كـرده  طيقه تقسيم

) عـاطفي: فـراهم   2ندارد (طريق ارائه عناصر مواد درسـي بـه صـورت اسـتا    

نمودن محيطي براي حمايت جامع از دانشجوي مجازي و افـزايش تعهـد و   

) سيســتميك: ايجــاد فراينــدهاي مــديريتي و 3اعتمــاد بــه نفــس در وي (

هاي مديريت اطالعاتي كه شفاف و به صورت كلـي دانشـجو محـور     سيستم

د طراحـي  باشند. الزم به ذكر است اركـان اساسـي حمـايتي مـواردي ماننـ     

و همتايـان و حمايـت فنـي     اسـتاد راهنمـا  آموزشي دانشجو محور، وجـود  

ها توجـه بـه نيازهـاي دانشـجو و      اندازي اينگونه سيستم خواهند بود. در راه

موسسه آموزشي الزامي است. در اين نوشتار به تفضيل بـه بحـث در مـورد    

پرداختـه   هاي يادگيري الكترونيكي ها و اهميت آنها در سيستم اين سيستم

 خواهد شد.

هاي حمايت از دانشجو متشكل از تسـهيالت   سيستمگيري:  بحث و نتيجه

هايي هستند كه در آموزش مجازي به منظور تسـهيل يـادگيري و    و فعاليت

 دانشجويان ضروري خواهند بود.افرايش موفقيت تحصيلي 

از  تيـ حما ستميس ،يكيالكترون يريادگي ،يآموزش پزشككلمات كليدي: 

 شجو، آموزش از راه دوردان
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 يماريب صيپزشك جهت تشخ اريدست ستميس يطراح

 تيهپات

 3يرفخرائيم ي، مهد2يرزائي، كمال م1*يرغالميش يعل، 3مژگان ميرفخرائي

 -3 زدي قاتيعلوم تحقدانشگاه  -2تهران،  اتقيتحق علومدانشگاه  -1

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

shirgholami@gmail.com 

كه بيماران در مراحل اوليه به پزشك متخصص و مراكز  صورتي درمقدمه: 

آزمايشگاهي دسترسي نداشته باشند، با استفاده از سيستم دستيارپزشك و 

توانند نسـبت بـه تشـخيص     م خود ميعالئ وارد نمودن وضعيت جسماني و

 زود هنگام بيماري خود اقدام نموده كه اين امر موجب توجه و مراجعـه هـر  

اين سيستم تفكر و عملكـرد   گردد. تر آنها به پزشك متخصص مي چه سريع

سـازي نمـوده و باعـث نزديـك شـدن يـك        يك پزشك متخصص را شـبيه 

 د.شو سيستم خبره به دانش يك فرد خبره و متخصص مي

افزار مبتنـي بـر    در اين مقاله يك سيستم خبره با استفاده از نرمروش كار: 

ايـن   در تحت عنوان دستيار پزشك طراحـي گرديـده اسـت.    CLIPSقواعد 

 هاي دانش بيماري طراحي گرديده است. سيستم پايگاه

سيستم خبره باعث سرعت بخشيدن به روند تشخيص بيماري در ها:  يافته

 باشد. ك متخصص و معالج مقدور نميشدسترسي به پز نقاط يا زماني كه

افزارهـاي   اي خاص از نـرم  هاي خبره به دسته سيستمگيري:  بحث و نتيجه

شود كـه در راسـتاي كمـك بـه كاردانـان و متخصصـان        اي اطالق مي رايانه

هاي تخصصي باشـند. ايـن    انساني هستند يا جايگزيني جزئي آنان در زمينه

خاص هاي  كنند تا نحوه تفكر يك متخصص را در زمينه افزارها تالش مي نرم

 سازي كنند. شبيه

، پسيـ كل بـر قواعـد،   يمبتنـ  سـتم يخبره، س يها ستميسكلمات كليدي: 

 تيهپاتتشخيص، 
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از كالس درس تا جامعه: ارائه تجربه موفق شش سال 

 ها از تارنوشت ياستفاده آموزش

درضا هاشم م، مح1ي، الهام خور2غنا هي، سام1، اكرم ثناگو1*يباريجو اليل

 1نژاد ينيحس دمحسني، س3يدالرام موسو دهي، س1پور

الملل دانشگاه علوم  نيواحد ب -2گلستان،  يدانشگاه علوم پزشك -1

 مازندران يدانشگاه علوم پزشك -3، زيتبر يپزشك

jouybari@goums.ac.ir 

اساتيد دانشگاه بـر اسـاس شـرح وظـايف تنهـا نقـش آمـوزش بـه         مقدمه: 

ــر ــين نامــه  دانشــجويان را ب ــر اســاس آي ــد و ب هــاي موجــود؛  عهــده ندارن

ر عهـده اسـاتيد گذاشـته شـده     هاي فرهنگي اجتماعي متعددي ب مسئوليت

است و اين بدين معناست كـه اسـتاد بايـد از نظـر اجتمـاعي پاسـخگو بـه        

نيازهاي مردم هم باشد، در حرفه كـاري خـود عـالوه بـر ابعـاد آموزشـي و       

ــد.     ــه نماي ــز توج ــاعي ني ــي و اجتم ــي و فرهنگ ــاد تربيت ــه ابع ــي ب پژوهش

را بـا جامعـه    هاي تكنولوژي امكان برقراري اعضـاي هيـات علمـي    پيشرفت

اطراف خود (دور يا نزديـك) را بـه راحتـي مقـدور سـاخته اسـت و اسـتاد        

تواند از فضاي كالس و يا بالين فراتر برود و با مـردم نيـز ارتبـاط برقـرار      مي

كند. هدف از اين مطالعـه گـزارش تجـارب موفـق اعضـاي هيـات علمـي و        

ي آموزشـي  هـا  دانشجويان در يادگيري آموزش پاسخگو از طريق تارنوشـت 

 است.

باشد كه به معرفـي   اين مطالعه از نوع گزارش موارد آموزشي ميروش كار: 

تجارب آموزشـي موفـق در برقـراري ارتبـاط بـين اعضـاي هيـات علمـي و         

دانشجويان با مردم و پاسخگويي به نيازهاي بهداشتي مـردم از طريـق سـه    

تـا   1386از سال  "پرستاري، مامايي و ژنتيك"تارنوشت آموزشي تخصصي 

 پردازد. كنون در دانشگاه علوم پزشكي گلستان مي
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توسـط عضـو    1386موزشي پرسـتاري در سـال   آاولين تارنوشت ها:  يافته

اندازي شد و بـه دنبـال آن تارنوشـت تخصصـي      هيات علمي در دانشگاه راه

ايجاد شد. هر دوي اين تارنوشت يك  1389مامايي توسط دانشجو در سال 

را  "يي به سؤاالت بهداشتي مردم، آموزش به مـردم پاسخگو"هدف مشترك 

دنبال كردند. براي پاسـخگويي بـه نيـاز گـروه خاصـي از مـردم تارنوشـت        

به صورت مشترك بين مردم و عضـو هيـات    1391نوروفيبروماتوز در سال 

يد توسعه تدريجي شـبكه  ؤاندازي شد. شش سال وبالگ نويسي م علمي راه

آموختگـان از   ها مختلـف و دانـش   ويان رشتهارتباطي بين بيماران و دانشج

باشد. ارتباط بين دانشجويان پرستاري و  هاي آنان مي طريق پرسش و پاسخ

ها در عالم مجازي فراهم گرديـد، هـر يـك از     مامايي و پزشكي و ساير رشته

دانشجويان قادرند تا به سؤاالت بهداشتي مردم بر اساس منابع علمي معتبر 

ت علمـي در تارنوشـت   أصحت آن توسط عضـو هيـ   نظر دهند و در صورت

هـاي   نمايش داده شود. با مشكالت واقعي مربوط به سالمت مردم در زمينه

اي خـود را بـه اشـتراك     هـاي حرفـه   ها و نگرانـي  شنا شدند، ترسآمختلف 

ييد استاد در وبـالگ بـه انتشـار    أگذارند، تكاليف كالسي خود را بعد از ت مي

هـاي   دهند، رنج و آالم مردم را بشناسـند. دانسـته  گذارند، آموزش به مردم 

 اي خود را به اشتراك بگذارند. حرفه

ارتقاي يادگيري و تركيب دانش جديـد اغلـب بـراي    گيري:  بحث و نتيجه

ت علمـي  أت علمي در قرن حاضر يك چالش است. اعضـاي هيـ  أاعضاي هي

هايي هـاي نـوين اسـتفاده نماينـد و از متـد      شوند تـا از فنـاوري   ترغيب مي

استفاده نمايند كه تعامل بيشتري براي دانشجويان فراهم نمايد. پاسخگويي 

 .ت علمي استأاجتماعي رسالت اجتماعي و تربيتي و فرهنگي عضو هي

اطالعـات، دانشـجو، مـردم،     يآمـوزش پاسـخگو، فنـاور   كلمات كليـدي:  

 آموزش ،يبهداشت يازهاين
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بوشهر  يشكدانشگاه علوم پز انينگرش دانشجو يبررس

 يو استفاده از تكنولوژ يستينسبت به درس آمار ز

 يروزآباديف ديسع حهي، مل*يآزاده ساك

دانشگاه علوم  - 2 شاپور اهواز ديجن يدانشگاه علوم پزشك -1

 بوشهر يپزشك

saki-a@ajums.ac.ir 

انتقال مفاهيم به دانشـجويان دچـار   ين آمار در صبسياري از متخص مقدمه:

طع امشكل مي شوند. هدف اين مطالعـه، سـنجش نگـرش دانشـجويان مقـ     

تحصيلي متفاوت دانشگاه علوم پزشكي بوشـهر نسـبت بـه آمـار زيسـتي و      

 .استفاده از تكنولوژي مي باشد

تحليلـي،   -ابزار جمع آوري اطالعات در ايـن مطالعـه توصـيفي    روش كار:

 د و معتبر يكي از مقـاالت درنظـر گرفتـه شـد. در ابتـدا     پرسشنامه استاندار

روايي محتوا و پايايي پرسشنامه از تحليل عاملي و ضريب همبسـتگي بـين   

هـا اطالعـات    آوري پرسشنامه گروهي استفاده گرديد. پس از تكميل و جمع

تجزيه و تحليل شدند.   20ويرايش  SPSS افزار آماري كدگذاري شده و با نرم

هاي توصيفي، آزمـون همبسـتگي پيرسـون و     از شاخص ها داده براي تحليل

 .تي مستقل استفاده شده است

 اي  نفر از دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه 46  ها: يافته

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در اين مطالعه شركت كردند. نتايج نشـان داد  

تحصـيلي ارشـد برابـر     كه ميانگين نمره ارزش نگرش در دانشجويان مقطع

باشد كه اين تفـاوت   مي 3.66و در بين دانشجويان دكتراي حرفه اي  3.34

معنادار بود. اگرچه نمرات نگرش نسـبت بـه آمـار نسـبتا      (p=-.014) آماري

مهارت آماري نسـبتا منفـي (كمتـر    مثبت اما در مورد به كارگيري دانش و 

 .) بود3از

هـا و مراكـز آمـوزش     سي در دانشگاهريزان در برنامه بحث و نتيجه گيري:

ريـزي و   عالي راهكارهايي همچون دخيل كـردن مدرسـين آمـار در برنامـه    

كار گيرند تا بدينوسيله از تجارب ايشان در ه چيدمان دروس دانشگاهي را ب

ريزي صحيح سرفصل دروس آمـاري و كـاربردي كـردن بيشـتر ايـن       برنامه

 .درس براي دانشجويان استفاده شود

 ينگرش، تكنولوژ ،يريادگي ،يستيآمار ز كليدي: كلمات
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در كاهش  نيو بتاد وميلياستر ريتاث سهيمقا

ها در اسكراب دست ها در اتاق عمل  سميكروارگانيم

 ديشه يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يها مارستانيب

 زدي يصدوق

 عوض بخش ني، محمد حسيالهه فتاح ،يقاسم هيراض ،*ياحمد انتظار

  ي يزدصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

ahmadentezari@ssu.ac.irا 

روش  امروزه مشخص شده كه يكي از روش هـاي انتقـال بيمـاري،    مقدمه:

هـا   دسـت انتقال مستقيم از طريق تمـاس پوسـتي اسـت بنـابراين شسـتن      

 ها در اتاق عمل است. بهترين روش پيشگيري از عفونت

مناسب ترين ماده براي شستشو ماده اي است كه در كوتـاهترين زمـان بـا    

هدف اين مطالعه  كمترين تحريك پوستي، فلور مقيم و گذرا را از بين ببرد.

اسـتريليوم بـراي ضـدعفوني كـردن     به منظورمقايسـه اثربخشـي بتـادين و    

يك كارآزمايي قبـل و بعـد از شسـتن دسـت درعمـل جراحـي       ها در  دست

 باشد. مي

در اين پژوهش دو ماده ضدعفوني كننـده بتـادين و اسـتريليوم     روش كار:

در يـك مطالعـه    براي اسكراب جراحي دست ها مورداسـتفاده قرارگرفـت و  

 قبل و بعد از مصرف دو ماده ضدعفوني كننده مقايسه اثرات آن بررسي شد.

نفر جراح و پرسنل اتاق عمل انجـام شـد. فلـور ميكروبـي      93 مطالعه روي

ها قبل و بعد از شستشو و هم چنين بعـد از اتمـام عمـل در دو مـاده      دست

هـا   نمونه گيري به صورت تصادفي، طبقه بندي شده بود و نمونه تعيين شد.

 ها و كشت داده شدند و فراواني و نوع ميكروارگانيسم EMBو BAدر محيط 

 Tهـاي آمـاري    و بـا اسـتفاده از آزمـون    هر دو ماده تعيين گرديداثربخشي 

و تسـت دقيـق     MC Nemarزوجـي،  Tآزمون كـاي دو،  ، ANOVAمستقل،
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هـا از   براي مقايسه گـروه  فيشر داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

تست مجذور كاي و تست دقيق فيشـر، و بـراي مقايسـه ي قبـل و بعـد از      

 و براي  زوجي استفاده  Tو  MC Nemarبتادين از آزمون  مصرف استريليم و

 مقايسه ي تاثير دو ماده از آزمون مك نمار استفاده شد.

%) 9/26نفـر(  50نفر بودند كه  93تعداد نمونه هاي مورد بررسي  يافته ها:

%) از بيمارستان شهيد رهنمون 15/16نفر( 30از بيمارستان شهيد صدوقي،

سن افراد شركت كننده در  .مارستان افشار يزد بودند%) از بي0/7نفر ( 13 و

سـال بـود.    34سال و ميانگين سـني آنهـا    70سال تا  24 گيري بين نمونه

همچنين ميزان تحصيالت آنها از كاردان تا فـوق تخصـص بـود. همچنـين     

% 41سـال بـود. حـدود     9سال و ميـانگين آن   30سال تا  1سابقه افراد از 

% را زنان تشكيل مي دادند. ميزان مثبت شـدن  58و  افراد مطالعه را مردان

 جـنس،  قبل و بعد ازشستشو با ماده ضدعفوني كننده اسـتريليوم بـا سـن،   

ــت     ــاري نداش ــي دار آم ــاط معن ــاري ارتب ــابقه ك ــيالت و س ــطح تحص  س

)05/0p.value<.(      ميزان مثبت شدن قبل و بعد از شستشـو بـا بتـادين بـا

نـوع اتـاق عمـل ارتبـاط آمـاري       و سابقه كار سطح تحصيالت، جنس، سن،

 ). >05/0p.value( معني داري نداشت

با توجه نتـايج بـه سـت آمـده در ايـن پـژوهش در        :بحث و نتيجه گيري

اثربخشي زياد استريليوم و عدم نياز به شستشو پس از ماليـدن محلـول بـه    

جهت كاهش بار ميكروبي  دست و عدم نياز به زمان طوالني جهت اسكراب،

اسـتفاده از اسـتريليوم در اتـاق عمـل      ،شگيري و كنترل عفونـت دست و پي

 .گردد پيشنهاد مي

 اتاق عمل سم،يكروارگانياسكراپ، م ن،يبتاد وم،يلياستر كلمات كليدي:

 

583-3 A 

سازمان  شيپ سيدو روش تدر يا سهيمقا يبررس

 يريادگيكوچك بر  يها در گروه سيدهنده و تدر

 انيدانشجو

 ياكرم گازران

 بجنورد يعلوم پزشكدانشگاه 

akramgazrany@gmail.com 

تدريس به عنوان يك از عناصر اصلي در فرآيند آموزش و پـرورش   مقدمه:

است كه در كارايي نظام آموزشي نقش موثري ايفا مي كنـد. دالبـي معتقـد    

است كه هدف اصلي تدريس اثربخش، يادگيري دانشجويان است از ايـن رو  

س به عنوان فرصتي براي يـادگيري دانشـجويان، در نظـر گرفتـه مـي      تدري

هاي سنتي آموزش قـادر بـه پاسـخگويي     شود. اعتقاد بر اين است كه روش

دانش امروز نمي باشد. در ايـن مطالعـه دو شـيوه تـدريس پـيش سـازمان       

هاي كوچك بر ميزان يادگيري دانشـجويان   دهنده و بحث گروهي در گروه

 .گرفت مورد بررسي قرار

در اين فرايند دو شيوه تدريس پـيش سـازمان دهنـده و بحـث      روش كار:

هاي كوچك، در تدريس واحد نظري اصول و فنون فرد در  گروهي در گروه

دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي با هدف مقايسه تاثير هر يـك از دو  

ررسـي  هاي آنان مـورد ب  روش بر ميزان يادگيري دانشجويان و نتايج آزمون

قرار گرفت. جهت تعيين اعتبار آزمون پيشرفت تحصـيلي بـه عنـوان ابـزار     

جمع آوري داده ها، از روايي محتوي استفاده شد.  در خاتمه كالس و پـس  

 از آزمون پايان جلسه كالس، پاسخ هاي صحيح طرح شده از هر يك از دو 

 روش تدريس، بررسي، ثبت و مقايسه گرديد.

ا ميزان تاثير اين روش در كيفيت، ماندگاري، تسـهيل  در ارتباط ب يافته ها:

ــا اســتفاده از    ــن روش ب ــان از اي ــدي آن ــادگيري و رضــايت من و ســرعت ي

) تـا كـامالً   5سئوال با مقياس ليكـرت از كـامالً موافـق(    6پرسشنامه شامل 

) مورد ارزيابي قـرار گرفـت. آمـار توصـيفي نشـان داد  اكثريـت       1( مخالف

%) 95%) تسـهيل و سـرعت يـادگيري و (   90اري، (%) ماندگ78دانشجويان (

%) 94%) مانـدگاري، ( 85رضايت مندي در گروه پـيش سـازمان دهنـده و (   

هـاي   %) رضـايت منـدي بحـث در گـروه    97تسهيل و سرعت يـادگيري و ( 

(بحث  هاي تدريس كوچك را گزارش كردند و تفاوت معني داري بين روش

دو گروه وجود نداشت. بـه   هاي كوچك و پيش سازمان دهنده) در در گروه

طور كلي اكثريت دانشجويان از روشهاي تدريس ارائه شده رضايت داشته و 

هـاي   ها يادگيري بيشتري نسبت بـه روش  گزارش كردند كه در اين روش

 معمول (سخنراني) دارند. 

هـاي   روش پيش سازمان دهنـده و بحـث در گـروه    بحث و نتيجه گيري:

وثرتر گزارش شده  است و مي توانـد بـه   كوچك نسبت به روش سخنراني م

 عنوان روشي موثر در تدريس دانشجويان استفاده شود.

كوچك؛  يها سازمان دهنده؛ بحث در گروه شيپ س؛يتدر كلمات كليدي:

 انيدانشجو ؛يريادگي

 

593 -3 A 

 هزاره سوم يها دانشگاه هاي چالش

 يتابنده صادق

 رفسنجان يعلوم پزشكدانشگاه 

t.b_sadeghi@yahoo.com 

هاى سريع محيطـى،   در هزاره سوم با توجه به تحوالت و دگرگونى مقدمه:

ها و مأموريت هاى استراتژيكى دانشـگاه هـا هـم دسـتخوش      رسالت برخى

تغيير و تحول شده است. افزايش تقاضا براي آموزش عالي، تقاضاي فزاينـده  

هاي  ي براي آموزش عالي، درخواستوده ازنان براي آموزش عالي، تقاضاي ت

جديد بازار كار و كاربردي تر شدن محصوالت دانشگاه ها از تغييـرات قابـل   

ها بـا توليـد دانـش و اطالعـات، نيـروي       ه در هزاره سوم است. دانشگاهتوج

انساني تحصيل كرده و ارائه خـدمات تخصصـي سـطح بـاال، امكـان توليـد       

آورند، از طرفي بـا تغييـر فضـاي     مي تجهيزات و امكانات جديد را به وجود

فرهنگ و اقتصاد اجتماعي و ايجاد تحوالت بعدي كه در اثر افزايش ذخيـره  

تغييرات به وجود آمـده را بـه عنـوان     "گيرد، مجددا ش بشر صورت ميدان

سئوال اساسي مورد نقد و بررسي قرار داده و دست مايه توليد دانش جديد 

بررسي وضعيت و چالش هاي دانشـگاهها در   نمايند. اين مطالعه با هدف مي

 .هزاره سوم به نگارش درآمد
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اين مطالعه با استفاده از مرور متون اين موضوع را مـورد بحـث    روش كار:

 .قرار داده است

تدوين استانداردهاي آموزشي و كنترل كيفيت، عدالت در توزيـع   يافته ها:

ي، ايجاد تناسـب  هاي آموزشي و پژوهشي، مديريت تحوالت اجتماع فرصت

ها و آموزش عالي، دانشگاه ها و معضـل بيكـاري دانـش     بين نظام پرداخت

هـاي بـزرگ جهـاني، تعريـف      دانشگاهي، ايجاد رابطه با دانشگاه آموختگان

هاي آموزش مشترك به منظور انتقال تجارب و ترميم سطوح علمـي،   دوره

نشگاه هاي پذيرش دانشجويان خارجي در سطوح متفاوت مخصوصاً براي دا

محلي، ايجاد زمينه و امكانات آموزش هاي مجـازي و توسـعه رشـته هـاي     

هـاي تحصـيلي بـين رشـته اي بـراي       تا، تعريف رشتهتحصيلي در اين راس

پاسخ به نيازهاي در حال گسـترش اجتمـاعي و تـالش در زمينـه تجـاري      

سازي يافته هاي قابل رقابت در فضاي بين المللي مهم تـرين چـالش هـاي    

روي دانشگاه هاي كشور در مواجهه با هزاره جديـد و تحقـق اهـداف     پيش

 .چشم انداز بيست ساله كشور هستند

از جمله مهم ترين مأموريت جديدى كـه بـر عهـده    : بحث و نتيجه گيري

دانشگاه ها قرار گرفته و كنفرانس هاى متعدد سازمان يونسكو بر آن تأكيـد  

ه نيازهاى اقتصـادى، اجتمـاعى و   كرده اند، پاسخگويى مناسب دانشگاه ها ب

كننـد. كشـورهاى    كه اين نهادها در آنها فعاليت مى فرهنگى جوامعى است

توسعه يافته، در ارتباط مستمر و پوياى صنعت و دانشگاه سـيكل مثبتـى را   

به وجود آورده اند كه از طريق آن، اين دو نهاد به توسـعه و رشـد همـديگر    

ايران در اين مسير يكي از چالش هايي كمك مى كنند. گام برداشتن كشور 

 .ريزي و پيگيري مستمر دارد به برنامه است كه نياز

 دانشگاه، هزاره سوم، چالش كلمات كليدي:
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العمر در دانشجويان  بررسي ارزيابي يادگيري مادام

 1392دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 

3اكبر حقدوست يعل ،2رآباديعفت شه ،1*محسن رضائيان
 

 ،دانشكده آموزش علوم پزشكي شهيد بهشتي ،*علوم پزشكي رفسنجان

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

moeygmr2@yahoo.co.uk 

ژي و بـا افـزايش سـريع تغييـرات بـه خصـوص در زمينـه تكنولـو         :مقدمه

العمر يكي از اهـداف مهـم آموزشـي دانشـگاه هـا       اطالعات، يادگيري مادام

اء بازده يادگيري در كيفيت آموزش است. ارزيابي اين شاخص در جهت ارتق

اي برخوردار است.  ايـن مطالعـه بـا هـدف      و سالمت جامعه از اهميت ويژه

م پزشـكي  تعيين ارزيابي يادگيري مادام العمر در دانشجويان دانشـگاه علـو  

 .رفسنجان انجام شد

نفـر بـه    314مطالعه مقطعي از نـوع ارزيـابي اسـت. تعـداد     اين  روش كار:

هـاي پزشـكي،    صورت سرشماري از دانشجويان سال آخر تحصـيلي رشـته  

مامـايي و پيراپزشـكي از دانشـگاه  علـوم پزشـكي       -دندانپزشكي، پرستاري

پرسشـنامه اسـتاندارد   رفسنجان انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوري اطالعات 

 5داراي  كه بود  (questionnaire Lifelong learning ) يادگيري مادام العمر

اي ليكـرت   گزينـه  5گيري آنها با اسـتفاده از طيـف    حيطه است كه اندازه

وضعيت نسبتاً  51/1-50/3وضعيت نامطلوب،  5/1است. فاصله بين صفر تا 

محسـوب گرديـد. داده هـا بـا     وضعيت كامالً مطلوب  5/3-5مطلوب و بين 

استفاده از آمار توصيفي (فراواني، ميـانگين و انحـراف معيـار) و اسـتنباطي     

 .يكراهه) تجزيه و تحليل شدند(تي تست و واريانس 

هاي پنج گانه مورد ارزيابي به ترتيـب   نتايج نشان داد، در حيطه يافته ها:

د دانـش و  تعيـين هـدف، كـاربر    بيشترين امتيـاز مربـوط بـه حيطـه هـاي     

ها، خود ارزيابي و خود راهبري و تعيين محل اطالعات بود (ميانگين  مهارت

زيـابي، اقتبـاس اسـتراتژي يـادگيري     ). پايين تـرين حيطـه ار  5به باال از  3

) از 42/3±46/0) است. امتياز يادگيري مادام العمر دخترهـا ( 58/0±93/2(

 ) بيشتر است. 25/3±43/0پسرها (

العمـر   در ايـن مطالعـه، ارزيـابي يـادگيري مـادام      بحث و نتيجه گيـري: 

دانشجويان در حد نسـبتاً مطلـوب بـود. الزم اسـت مسـئولين مربوطـه بـا        

مداخالت الزم جهت ارتقاء در حيطه هاي مذكور تالش نمايند، بـه عبـارتي   

موزش دانشـگاه ارتقـاء   آموزش چگونه آموختن را تقويت نموده، تا كيفيت آ

 .امعه گام بردارنديافته، در جهت سالمت ج

 .العمر، ارزيابي، دانشجويان، رفسنجان يادگيري مادام كلمات كليدي:
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 نيچهارم يها آزمون يمحل برگزار  تيفيك  يبررس

 يعلوم پزشك يها دانشگاه انيدانشجو يعلم اديالمپ

 شركت كننده انيدانشجو  دگاهيكشور از د

  ،پاشازاده ايپر  ،شاپور نادرفام ،زادگان رضايعل  ،*رنجبران يحسن سالم

 رنجبران يسالم نياسي  ،انيجعفر لهيجم  ،ياله قم بيحب  ،ييطباطبا ايثر

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

 salamih@gmail.com 

برگزاري  المپيادهـاي علمـي، اهـداف بنيـادي بسـياري را دنبـال        مقدمه:

ثمـرات بسـياري را در كشـف ، شناسـايي و      ،نمايند و در افق دراز مدت مي

پرورش استعداد هاي دانشجويان  در پـي خواهنـد داشـت.  آمـاده سـازي      

حيطي مناسب و تجهيزات كافي در پايايي و روايي آزمون اهميـت زيـادي   م

هـا در    دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي كيفيت  محل برگزاري آزمون

هاي علوم پزشكي كشور انجـام   چهارمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه

 .گرفته است

صورت مقطعـي   همطالعه حاضر از نوع توصيفي تحليلي بوده و ب روش كار:

صــورت ه پرسشــنامه بــ 480آوري داده هــا از طريــق توزيــع   اســت. جمــع

تصادفي ساده و حضوري در بين شركت كنندگان چهارمين المپيـاد علمـي   

انجام گرفته كه  1391هاي علوم پزشكي كشور در سال دانشجويان دانشگاه

ه از برنامه ها با استفاد پرسشنامه تكميل و برگردانده شد. داده 223به تعداد 

، 2، كـم = 1بـا اسـتفاده از مقيـاس ليكـرت (بسـيار كـم=       SPSSافـزاري   نرم

) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. روايـي ظـاهري و   4، بسيار زياد=3زياد=
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

نظر مركز   محتوي و اعتبار پرسشنامه به تاييد استادان  و كارشناسان صاحب

است و پايائي مطالعـه  مطالعات و توسعه آموزش علوم پرشكي تبريز رسيده 

 باشد. / مي703 براساس آزمون آلفاي كرونباخ

 بررسي ديدگاه دانشجويان شركت كننده در چهارمين المپياد  يافته ها:

هاي علـوم پزشـكي كشـور  در خصـوص محـل       علمي دانشجويان دانشگاه

هـا،   داده ها از طريق پرسشنامه انجام گرفت. پس از آنـاليز    برگزاري آزمون

 دست آمدند: ه به شرح زير ب نتايج

رضايت دانشجويان از نحوه تعامل و برخورد مجريان با شركت كنندگان  -1

76 % 

 رضايت دانشجويان از امكانات محل آزمون از نظر نور، دما، تجهيـزات و  -2

74% 

 %69ها   رضايت  دانشجويان از مشخص بودن آدرس محل آزمون -3

م و راهنماهــاي محــل برگــزاري رضــايت دانشــجويان از كيفيــت عالئــ -4

 %67ها   آزمون

 %58رضايت دانشجويان از نظر كيفيت پخش فيلم و صدا     -5

هاي  حل اسكان از نظر فاصله آن با محلرضايت دانشجويان از  كيفيت م -6

 %53ها  آزمون

با توجه  به اهميت موضوعات ذكر شده در پايـايي و   بحث و نتيجه گيري:

صĤ الميادهاي علمي كه حالتي مسـابقه اي و رقـابتي   ها مخصو روايي آزمون

ها از نظر فضـاي فيزيكـي كـافي و تجهيـزات      دارند مي بايست محل آزمون

مورد لزوم مناسب بوده باشند. و جهت كاستن استرس شركت كننـدگان از  

عاليم و راهنماهاي مناسب استفاده شـود. و برخـورد مناسـب و راهنمـايي     

ر موفقيـت دانشـجويان و كـاهش اسـترس آنهـا      كننده مجريان مي تواند د

 بسيار موثر باشد.

 آزمون يمحل برگزار تيفيك  -انيدانشجو  دگاهيد كلمات كليدي:
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 يبرا يآموزش طيمح كيبه عنوان  يشهر يداروخانه ها

 يداروساز انيدانشجو

 يجلوه گر ترايم ،يمالك نينسر ،*پور يرسول اسمعل

 *زيتبر يعلوم پزشكدانشگاه 

esmalipour@yahoo.com 

رشــته داروســازي از آن جملــه رشــته هــاي پزشــكي اســت كــه  مقدمــه:

دانشجويان آن بايد قبل از فارغ التحصيلي عالوه بر دانسته هاي آكـادميكي  

كسب كنند اما يكي از مهارت هاي حرفه اي را به شكل كارآموزي  ،و علمي

عـدم وجـود محـيط هـاي آموزشـي       ،هـا  مشكالت عمده كسب اين مهارت

مناسب و مربيان آموزشي آموزش ديده بـراي دانشـجويان داروسـازي مـي     

 .باشد

در دانشكده داروسازي تبريز درس كارآموزي داروخانه در عرصه  روش كار:

صورت كه درس بدين  ،شهري با متد جديدي طراحي و به اجرا گذاشته شد

شد و براي هـر  تبديل چرخه مطابق با سرفصل هاي موجود در درس   8به 

طراحي گرديـد   چرخه الگ بوك هاي متناسب به عنوان تكاليف درسي روز

سپس از بين داروخانه هاي سطح شهر كـه عملكردشـان بـا پـارامتر هـاي      

 آموزشي دانشكده متناسب بود دعوت به همكاري گرديد كـه از ايـن ميـان   

و فرم مربوطـه كـه داراي پـارامتر هـاي      داروساز اعالم همكاري نمودند 25

امكانات آموزشـي در داروخانـه  و نيـز امكـان همكـاري در       ،زمان همكاري

با آگاهي از معيار هاي شايستگي يك مربي كـه   هركدام از چرخه ها بوده و

رم ها اين ف .در انتهاي فرم آورده شده است توسط داروسازان تكميل گرديد

ـ   در جلسه شوراي مشورتي  كارآموزي  بررسي شد و در ه فرم ديگري كـه ب

 ،عنوان فرم نمـره گـزاري و انتخـاب مربـي آموزشـي طراحـي شـده اسـت        

داروخانه ها (به عنوان محـيط آموزشـي) و داروسـازان (بـه عنـوان مربيـان       

داروسازان منتخب به عنوان مريبان آموزشـي   .آموزشي) نمره گزاري گرديد

در جلسـه   .جلسه توجيهي در قالب بـازآموزي غيرمـدون دعـوت شـدند     به

توجيهي شرايط و روش هاي آموزشي در چرخه هاي درس كارآموزي شرح 

ـ  . داه شد ه در طول ترم براي توجيه و آشنايي روش هاي آموزشـي درس و ب

روز رساندن اطالعات علمي مريبـان آموزشـي و ارتبـاط دانشـكده بـا آنهـا       

اوت و متناسب با چرخه ها بـا دارا بـودن امتيـاز بـازآموزي     كارگاه هاي متف

 .براي داروسازان بدون دريافت حق ثبت نام تشكيل گرديد

نفر دانشجوي داروسـازي   52براي  91اين طرح در نيم سال دوم  يافته ها:

نفر داروسـاز فعـال    25نفر دانشجو با تعداد  25براي  92و در نيم سال اول 

شهر تبريز به عنوان مربي آموزشي  با موفقيت اجرا  در داروخانه هاي سطح

 .گرديد

با اجراي اين طرح  تا حدودي مشـكل عـدم وجـود     بحث و نتيجه گيري:

ها و افزايش توانمندي اين  يط هاي آموزشي مناسب براي كسب مهارتحم

 .ها برطرف گرديد مهارت

 ي، كارآموزيآموزش ي، مربيآموزش ط، محيداروخانه: كلمات كليدي
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بر شواهد  جهت ارتقاء  يمبتن يپزشك يدوره آموزش

 دالوروديجد ارانيدست  يهاي توانمند

 پاداش اليل  ،*يفياكرم نوده شر

 گلستان*دانشگاه علوم پزشكي 

هـاي   ارتقاء هر چه بيشتر كيفيت مراقبـت  برايهاي اخير،  در سال مقدمه:

يني ارائه شده جهت بيماران، تجربه باليني پزشكان بـا شـواهد پژوهشـي    بال

در پزشـكي   حاصل از موارد باليني مشابه تركيب شده است. بـدين منظـور  

مبتني برشواهد، پزشكان تالش مي كننـد تـا بـر پايـه فرآينـد جسـتجوي       

صحيح اطالعـات پزشـكي، انجـام ارزيـابي نقادانـه ايـن اطالعـات، انطبـاق         

اصل با بيماري خاص و در نهايت قضـاوت و اسـتفاده از بهتـرين    اطالعات ح

شواهد موجود، جهت بيمار خود تصميم گيري صحيح و مناسـبي را اتخـاذ   

 نمايند.

متاسفانه عليرغم نياز سنجي هاي متعددي كه در خصوص ضرورت اجـراي  

برنامه هاي آموزشي وجود دارد، دوره هاي آموزش پزشكي مبتني بر شواهد 
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

هاي علـوم پزشـكي ايـران وارد نشـده و      مه آموزشي رسمي دانشگاهدر برنا

حتي تاثير آموزش پزشكي مبتني بر شواهد، برعملكرد دستياران در حيطـه  

تحقيق قرارنگرفته است. برگزاري ايـن   هاي مختلف آموزشي مورد بررسي و

 در بهـره گيـري از بهتـرين شـواهد موجـود و      دوره آموزشي به دستياران با

قادراست درتصـميم   آنهااه به منظور پاسخگويي به نيازهاي علمي زمان كوت

 مناسب جهت بيماران استفاده گردد. گيري صحيح و

اين كارگـاه بـر روي دو دوره دسـتياران جديـدالورود گروههـاي      روش كار: 

نفـر اجـراء    40بيهوشي) بـه تعـداد   جراحي و كودكان، زنان، ماژور( داخلي،

كه شـامل   ،EBMاجراي  مراحل استانداردا ه بروز شده است. اين كارگاه دو

تنظـيم يـك سـئوال    -1 :مرحله بـوده كـه بـه ترتيـب آمـوزش داده شـد       4

 جستجو ي يافتن بهترين شواهد، –pico ، 2باليني

كاربردي نمـودن شـواهد از طريـق تركيـب     -4و  ارزيابي  نقادانه شواهد -3

 .تجربيات باليني شواهد نقد شده با

از دسـتياران نشـان داد    EBMرسنجي از دوره آموزشي نتايج نظ يافته ها:

به ترتيب برابر بـود بـا :    5كه ميانگين نمره ميزان تحقق هريك از اهداف از 

 بـوده اسـت.   88/4ميزان رضايت مندي دستياران در هـر دو دوره بـيش از   

دهنده افزايش سطح آشنايي دستياران با اصطالحات  يافته هاي ديگر نشان

تنظــيم يــك ســئوال ، EBMاظهــار توانــايي آنــان در و  EBMكــاربردي در 

 ..شده استنقد يك مقاله كارآزمايي باليني  و جستجوي شواهد ،باليني

اسـاتيد بـاليني نقـش مهـم و اساسـي در آمـوزش         بحث و نتيجه گيري:

صورت عملي تر در محـيط هـاي   ه را ب EBMدستياران دارند لذا دستياران 

يني، ژورنال كالب و.. از اساتيد خـود آمـوزش   آموزشي از جمله راندهاي بال

هـاي   در گـروه  EBMبگيرند و همچنين به نظر مي رسد نيـاز بـه آمـوزش    

باليني در مقاطع مختلف توانايي آنان در اتخاذ تصميمات بـاليني مناسـب و   

 صورت عملي و كارگاه آموزشي وجود دارد.ه صحيح ب

 ارانيبر شواهد ،دست يمبتن كلمات كليدي:
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 يپرستار يكارآموز يبرا يبخش اورژانس فرصت

 يهوشبر انيدانشجو

 مقدم يميرح زهرا ،ينيرحسيفخرالسادات م  ،*يريفاطمه حسن ش

 كاشان يعلوم پزشكدانشگاه 

hasanshiri7@gmail.com 

ليني بـراي دانشـجويان پزشـكي، پيراپزشــكي و    محـيط هـاي بـا    مقدمـه: 

پرستاري، به عنوان بخش مهمي از دوره تحصيلي محسـوب و زمينـه سـاز    

كسب مهارت هاي عملي  و ارتقاي اطالعات علمـي مـي باشـد. لـذا برنامـه      

هـاي الزم را   ريزي براي فراهم كردن آموزش در بالين بايـد بتوانـد فرصـت   

 .ويان فراهم كندبراي فراگيري هر چه بيشتر دانشج

برنامه هاي آموزشي نيز براي تغيير در الگوهاي آموزشـي    بازنگري و اصالح

هاي علمي و عملـي مـي باشـد. دانشـجوي كارشناسـي       الزمه رشد مهارت

هـاي   هوشبري عالوه بر كار در فيلد اتاق عمـل نيازمنـد يـادگيري مهـارت    

صد دارد ميـزان  پرستاري در بخش نيز مي باشد؛ بدين منظور اين مطالعه ق

هاي دانشجويان كارشناسي هوشبري در كارآموزي اورژانس را مورد  فعاليت

ارزيابي قرار داده و براي بهينه كردن دوره هاي بعدي كـار آمـوزي بـه كـار     

 گيرد.

جمله دروس مصوب وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـكي    روش كار:

ورژانـس مـي   جهت دانشجويان كارشناسي هوشبري كـارآموزي در بخـش ا  

هـايي در   باشد. بدين منظور در برنامه ريزي كـاراموزي در عرصـه فعاليـت   

بخش اورژانـس داخلـي و ترومـاي مجتمـع بيمارسـتاني تخصصـي و فـوق        

هاي انجام شده در بخـش بـا    تخصصي بهشتي كاشان بر اساس نوع فعاليت

بررسي اسناد موجود و مشاوره با مسئولين بخش به عنـوان حـداقل هـا در    

بخش انجام، مشاركت و مشاهده پروسيجر پايه ريزي شد كـه در قالـب    سه

ها و جداولي براي كـاراموزي اورژانـس بـه آنهـا ارائـه       دفترچه ثبت فعاليت

 گرديد.

متغير براي هر دانشجو در جـدول   32فعاليت در قالب  94تعداد  يافته ها:

دانشجو  16هاي انجام شده براي  ها منظور شده بود كه كل فعاليت فعاليت

 290بود. بيشترين پروسيجر انجام شده گرفتن رگ محيطي بود كه  2189

بـراي هـر نفـر را داشـت و      1/18 ± 9/3مورد انجام شـده بـود و  ميـانگين   

مورد  كمترين فعاليت مورد انتظار مشاهده تخليه پنوموتوراكس بود كه يك

ام پانسمان و انج 1/6 ± 8/2ثبت شده بود. ميانگين موارد مشاركت در احيا 

بود. ميانگين ساير فعاليت هـاي انجـام شـده از قبيـل     87/3  ± 34/0زخم 

تزريق عضالني و زير جلدي، گرفتن نمونه خون جهـت آزمايشـات، كنتـرل    

د درصـد مـور   50قند خون با گلوكومتر، نوشتن گزارش پرستاري بـيش از  

 .انتظار بود

ار مـرتبط بـا   هاي مـورد انتظـ   قسمت اعظم فعاليت بحث و نتيجه گيري:

اهداف كارآموزي در اين دوره كارآموزي در بخش اورژانس انجام شده بـود.  

هاي  هاي الزم در قالب جداول فعاليت با هدايت دانشجو براي كسب مهارت

هاي عملي دانشجو كمـك كـرد. بخـش     كارآموزي مي توان به رشد مهارت

ـ    ا بـا  اورژانس فرصت مناسب و جديدي براي دانشجويان هوشـبري اسـت ت

هـاي   هاي مربوط به پرستاري و بيهوشي بـه تقويـت مهـارت    انجام فعاليت

 .خود بپردازند

 يهوشبر -يكارآموز -: بخش اورژانسيديكلمات كلكلمات كليدي: 
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سواد سالمت و انتظارات جامعه از نظام آموزش علوم 

 يپزشك

 ياريعاطفه اسفند ،*سحر پروا

 تهران يعلوم پزشكدانشگاه  -2 كرمان يعلوم پزشكدانشگاه -1

parva.6490@yahoo.com 

ت ناكـافي بـه عنـوان چالشـي در     در دو دهه گذشته سـواد سـالم   مقدمه:

هاي سالمت شناخته شـده اسـت. تـاثيرات سـواد سـالمت بـر بهبـود         نظام

بارهـا بـه بوتـه    بيماران، مديريت بهتر بيماري و تصميم گيري هاي سالمت 
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آزمون گذاشته شده است. در اين مطالعه سعي شده است انتظـار جامعـه از   

آموزش نيروهاي پزشكي در درك درست از سـطح سـواد سـالمت بيمـار و     

 .ارتباط موثر كادر پزشكي و بيمار مورد بررسي قرار گيرد

اين مطالعه از نوع مروري و كتابخانـه اي اسـت. در بانـك هـاي      روش كار:

  با كليد واژه هاي Google Scholar و  Science  directو   Medlineعاتياطال

health literacy و  communication به جستجو پرداخته شد. 

بيمار، بايد گفت كه بيماران با سـطح   –در اهميت ارتباط پزشك  يافته ها:

يا كمتـر   % 50سواد سالمت ناكافي بعد از ترك مطب پزشك، قادر به درك 

عات حياتي هستند كه به آنها داده شده است. ارتبـاط مـوثر بـا بيمـار،     اطال

تاثيرات مفيدي بر نتايج درمان دارد. اين تاثيرات شامل كاهش نگراني، درد 

و استرس روانشناختي و نسبت باالي پذيرش درمان است. از جملـه موانـع   

منجر به شكست ارتباطـات مـي تـوان بـه محـدوديت زمـاني متخصصـين        

هاي ارتباطي ضعيف ايشـان و ضـعف در درك اطالعـات از     ، مهارتسالمت

سوي بيماراشاره نمـود. بـا درك درسـت از سـطح سـواد سـالمت بيمـار و        

برقراري ارتباط موثر ، به بيماران اجازه داده مي شـود مـديريت بهتـري بـر     

فـراد  شرايط خود داشته باشند. با اين راه حل، نه تنها كيفيت مراقبت براي ا

مي يابد، بلكه اخـتالف در مراقبـت سـالمت و هزينـه هـاي پزشـكي        بهبود

 .كاهش مي يابد

هـا و اعتمـاد الزم    براي آنكه كادر پزشـكي مهـارت   بحث و نتيجه گيري:

جهت مشاوره و ارزيابي بيمـاران و خـانواده هـاي آنهـا را در زمينـه سـواد       

 ه شـده، بـه  سالمت در مدت زماني كه براي ويزيت معمـولي اختصـاص داد  

الزم است برنامه هاي آموزشي براي آنها در نظر گرفتـه شـود.    دست آورند،

اضافه كردن جلسات آموزشي براي دانشجويان پزشكي بـه طـور مشخصـي    

ها را در زمينه سواد سالمت افراد افزايش مي دهد و باعـث  دانش و نگرش آن

ين د. ارائـه چنـ  بهبود ارزيابي و مشاوره آنها در زمينه سواد سالمت مي شـو 

هاي آموزشي به پزشكان كمك مي كند تا با محدود سازي فرضـيات   برنامه

خود در زمينه سواد بيمار، ارتباط مناسب تري بـا بيمـار داشـته و آمـوزش     

 .بهتري را به آن ها ارائه دهند

 انتظارات جامعه ،يسواد سالمت، آموزش پزشككلمات كليدي: 
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 يعلم دايالمپ نيچهارم يياجرا تيفيك يبررس

 كشور يعلوم پزشك يها دانشگاه انيدانشجو

  ،باطن منوچهر خوش  ،سالك رنجبرزاده بايفر  ،*رنجبران يحسن سالم

 سوسن حسن زاده  ،ياسد اسمني

 *زيتبر يعلوم پزشكنشگاه دا

salamih@gmail.com 

المپياد علمي دانشجويي به منظـور شناسـايي، هـدايت و پـرورش      مقدمه:

استعدادهاي علمي دانشجويان با هدف تربيت مديران شايسته براي رهبري 

هـاي ايـن نظـام بـا      ها و تصـميم گيـري   نظام سالمت و همسوسازي حركت

حـي گرديـده اسـت. اجـراي دقيـق و      گيري كلي توسعه در كشور طرا جهت

كارآمد اين المپياد ضامن ارائه نتايج ارزشـمند آن اسـت. از آنجـا كـه ايـن      

 اجـرا مـي شـود،   هاي علـوم پزشـكي    المپياد همه ساله در يكي از دانشگاه

آگاهي از چگونگي عملكرد هر يك از كميته هـا و آگـاهي از نقـاط قـوت و     

هاي  بهتر برگزار شدن آن در سالها موجب  ضعف آنها توسط ساير دانشگاه

آتي خواهد شد. لذا هـدف ايـن مطالعـه ارزيـابي علمكـرد كميتـه اجرايـي        

هاي علوم پزشكي سراسر كشور   چهارمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه

 .مي باشد

در اين مطالعـه توصـيفي تمـام دانشـجويان شـركت كننـده در        روش كار:

ـ   رد مطالعـه شـدند. ابـزار سـنجش     صـورت سرشـماري وا  ه المپياد علمـي ب

كه با در نظر گرفتن مواردي از فرآيند اجـراي   بودپرسشنامه محقق ساخته 

المپياد كه ارتباط مستقيم بـا دانشـجو و سرپرسـتان دارد از قبيـل: اطـالع      

رساني، پاسخگويي، استقبال، اسكان، پذيرايي و ... ، طراحي گرديـد. پايـايي   

منظور تعيـين  ه مورد تائيد قرار گرفت. بنظران  پرسشنامه طبق نظر صاحب

ـ R= 91/0اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونبـاخ اسـتفاده گرديـد (    ه ). ب

و آمـاره هـاي    SPSSمنظور تجزيه و تحليل اطالعـات از نـرم افـزار آمـاري     

 توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، درصد و ....) استفاده گرديد.

آمده ميزان رضايت دانشجويان از كيفيت  دسته براساس نتايج ب يافته ها:

ــانگين   ــا مي ــانگين 55/61 ±38/17اطــالع رســاني ب ــا مي ، و پاســخگويي ب

،  اسـكان بـا   59/66 ±71/18، كيفيت استقبال با ميانگين  87/19±42/57

در حـد    18/73±47/18و پـذيرايي بـا ميـانگين     01/62±12/20ميانگين 

ان ميـزان رضـايت خـود را از    خوب ارزيابي گرديد. به طـور كلـي دانشـجوي   

در حـد خـوب اعـالم     15/64 ± 36/1المپيـاد بـا ميـانگين     كيفيت اجرايي

 نمودند. 

 91برگزاري چهارمين المپياد دانشـجويي در سـال    بحث و نتيجه گيري:

هاي معمول كه در برگزاري همـه المپيادهـا ممكـن اسـت      عالوه بر چالش

يعي (زلزله آذربايجان) و تغيير وجود داشته باشد گريبانگير وقوع حوادث طب

زمان برگزاري آن گرديد كه مشكالت مضاعفي را به دنبال داشـت. ارزيـابي   

% از 25% از دانشـجويان در حـد خـوب و    75كيفيت اجرايي المپياد توسط 

آنان در حد عالي نشان دهنده به ثمر نشستن تـالش مضـاعف و بـي وقفـه     

  دست اندركاران اجرايي المپياد مي باشد. 

 تيفياجرا، ك اد،يالمپ كلمات كليدي:

-3A     

856-3A 

 ينيبازخورد، عنصر فراموش شده آموزش بال

 ارتيز يمناد ثهيحد

 الملل اوند نيواحد ب -شاپور اهواز يجنددانشگاه 

hadiseh.monadi@yahoo.com 

هـم تـرين   آموزش باليني، پايه و اساس آمـوزش پزشـكي و جـزء م    مقدمه:

معيارهاي آموزش حرفه اي است كه در تثبيت آموختـه هـاي دانشـجويان    

نقش بسيار مهمي ايفا مي كنـد. جهـت آگـاهي از پيشـرفت در يـادگيري،      

مربي بايد فراگيران را از ميزان پيشرفتشان مطلع سازد. تجربـه نشـان داده   
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راگيـر  است كه آگاهي از نتايج كار در حين يادگيري در بهبود و پيشـرفت ف 

تاثير دارد. در اين راستا مفهوم ارزيابي، به عنوان مهم ترين عامـل مـوثر در   

شكل دهي چگونگي يادگيري دانشجويان در آموزش عالي شـناخته شـده و   

كيفيت پيامدهاي يادگيري به كيفيت ارزيابي بستگي دارد. ايـن فراينـد در   

 Summative) و نهـايي   (Formative Assessment) قالـب ارزيـابي تكـويني   

Assessment)   صورت مي گيرد. ارزيابي تكويني بايد همراه با ارائه بازخورد

باشد.  ف عيني در مورد عملكرد فراگير ميصورت بگيرد. بازخورد، يك توصي

به طوري كه او را در فعاليت هاي بعدي راهنمايي مي كند. هـدف از انجـام   

انجـام آن در آمـوزش    اين مطالعه بررسي اهميت ارائه بـازخورد و ضـرورت  

 .باليني مي باشد

پژوهش حاضر، نوعي مطالعه مروري است كـه از برخـي متـون     روش كار:

تـا   1983مرتبط با ارزيابي و ارائه بازخورد شامل كتـب و مقـاالت از سـال    

با اسـتفاده از كلمـات كليـدي آمـوزش بـاليني، يـادگيري، مهـارت          2012

 .ديدندباليني، ارزيابي و بازخورد انتخاب گر

مرور پيشينه پژوهش نشان مي دهد كه بازخورد به عنـوان يكـي    يافته ها:

از شاخص هـاي تـدريس اثـر بخـش در پـژوهش هـاي داخلـي و خـارجي         

شناخته شده است. در واقع بازخورد به عنوان نيروي حياتي يادگيري است، 

ي هدف آن ايجاد تغيير در رفتار، عملكرد فراگيران و بهبود امر يـادگيري مـ  

 .باشد

دهد كه ارائـه بـازخورد در سـخن،     تجربه نشان مي بحث و نتيجه گيري:

آسان تر از عمل به آن است و مشكالت مرتبط بـا آن گـاهي سـبب ناديـده     

انگاشتن اين بخش مهم در آموزش باليني مي گردد و حتي در ارائه آن بـه  

ائـه  دانشجويان تناقضاتي وجود دارد. بـه نظـر مـي رسـد ابهـام در نحـوه ار      

بازخورد مناسب، باعث شده است كه مدرسان در رسيدن به مهم ترين جـز  

آموزش خود، موفقيت كافي نداشته باشند. از اين رو، توجه به برنامـه هـاي   

ـ  ويـژه  ه آموزشي در قالب توانمند سازي معلمان و مربيان مسئول آموزش، ب

د بـه عنـوان   در محيط باليني، در زمينه هدف، ساختار و فرايند ارائه بازخور

وظيفه و مسئوليت مهـم آنهـا در امـر ارزيـابي فراگيـران، امـري حيـاتي و        

اجتناب ناپذير است. به عبارتي بازخورد هديه با ارزشي است كه بايد جهـت  

 .كمك به پيشرفت فراگيران به آنها ارائه نمود

 بازخورد ،يابيارز ،ينيمهارت بال ،يريادگي ،ينيآموزش بال كلمات كليدي:

 

862-3A 

 يريادگيموثر در  يكردي: رونينو يها يفناور

 يمتعامل علوم پزشك يكيالكترون

 2رامين سراواني ،1سودابه لوني ،1*شهزاد سراواني

 زاهدان يدانشگاه علوم پزشك -2  دانشگاه علوم پزشكي ايران -1

shahrzad_saravani@yahoo.com 

دنياي پيرامون در حال تغيير و تحول است، به مـوازات آن دانـش    مقدمه:

بشري روز به روز گسترده تر مي شود و خود را با تغييـر و تحـوالت جـاري    

همگام مي سازد. اين تحـوالت از ظهـور فنـاوري هـاي مختلـف، همچـون       

اد زنـدگي  هاي ارتباطي منشا مي گيرند. در ايـن ميـان يكـي از ابعـ     فناوري

آمـوزش و   آدمي كه تحت تاثير اين تحـوالت قـرار گرفتـه، آمـوزش اسـت.     

يادگيري بخش جدايي ناپذير زندگي امروزي است. بنابراين مطالعـه حاضـر   

نقش و اهميت روز افزون فناوري هاي نوين را در آموزش علوم پزشـكي بـه   

 .شكلي متعامل مورد توجه قرار مي دهد

اشتفاده وش پژوهش كتابخانه اي به مرور متون مقاله حاضر از ر روش كار:

 .استكرده 

رشد و تعالي در امر آموزش علوم پزشكي، متاثر از همگـام شـدن    يافته ها:

با تحوالت جديد و به موازات آن فناوري هـاي نـوين اسـت. بـا ايـن وجـود       

تلفيق يادگيري سنتي و الكترونيكي مـي توانـد در يـادگيري مـوثر و همـه      

هـاي   به همين دليل بـه كـارگيري فنـاوري    مي داشته باشد.جانبه نقش مه

نوين همچون شبكه جهان گستر وب، اهداف يادگيري الكترونيكي از جملـه  

العمر، يادگيري فعـال، تعامـل در يـادگيري و     فراگيرمحوري، يادگيري مادام

 .اي بودن را تحقق مي بخشد چند رسانه

اصلي موفقيت در عصر  همانطور كه مي دانيم بخش بحث و نتيجه گيري:

جديد مرهون همگامي با تحوالت جديد است و بـالطبع امـر آمـوزش و بـه     

دنبال آن آموزش علوم پزشكي از اين امر مستثني نيست. به همـين دليـل   

لـوم پزشـكي مسـتلزم ايجـاد زيـر      موفقيت در امر يـادگيري الكترونيكـي ع  

كنـار آن  نـه اسـت و در   هاي سـخت افـزاري و نـرم افـزاري پـر هزي      ساخت

هاي مسـئولين و مـديران آمـوزش پزشـكي و      ها و سياستگزاري ريزي برنامه

 .بهداشتي كشور را مي طلبد

 ،يمتعامـل، علـوم پزشـك    يريادگيـ  ،يكـ يآموزش الكترون كلمات كليدي:

 نينو يها يفناور

 

969-3A 

پزشكي چگونه  علوم انيدانشجو ينيبال يمهارت ها

 شود ؟ يم يابيارزش

سمانه السادات  ،يشهال واقف ،يانيرينص جهيخد ،*يزدي يقيفاطمه رح

 يجواد

 * زدي يصدوق ديشهدانشگاه علوم پزشكي 

 rahighee@gmail.com 

امـه ريـزي   ارزشيابي صحيح و مؤثر يكـي از مهـم تـرين اركـان برن     مقدمه:

آموزشي محسوب گرديده و ضمن شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشـجويان  

نه تنها در تمايز دانشجويان نقـش بسـزايي دارد، بلكـه بـه مـدرس نيـز در       

ارزيابي فعاليت هاي خود كمك مؤثري مي نمايد و يكـي از پيچيـده تـرين    

 وظايف اعضاي هيأت علمي و آموزش دهندگان برنامه هاي بهداشتي اسـت. 

هاي باليني دانشجويان علوم پزشكي در ايران، از چه  جهت ارزشيابي مهارت

 هايي استفاده مي شود ؟ روش

در اين مطالعه مروري، منابع فارسي تحقيقي معتبـر موجـود در    روش كار:

بانــك هــاي اطالعاتي(جهــاد دانشــگاهي و ايــران مــدكس) مــورد بررســي  

و "ارزشيابي مهارت بـاليني "و "ارزيابي مهارت باليني"قرارگرفت .از تركيب 
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جهت جسـتجو اسـتفاده شـد و مقـاالتي كـه روش هـاي        "مهارت باليني"

 . خاصي جهت ارزيابي دانشجويان استفاده كرده بودند ، انتخاب شدند

از ايـن   يافت شد. "ارزيابي مهارت باليني"مقاله در رابطه با  168 يافته ها:

ارزيابي مهـارت بـاليني  بـوده     هايي جهت مقاله در رابطه با روش 24تعداد 

دانشجويان پرستاري، مامايي، دندانپزشكي و  ،است .نمونه هاي مورد مطالعه

پزشكي بودند كه انواع روش هاي مشـاهده شـده در بـين مقـاالت  شـامل      

مشـاهده   مـورد،  5خـود ارزيـابي    مورد، 4دفترچه ثبت مهارت هاي باليني 

از روش مجموعـه كـار در    مـورد،  اسـتفاده   4مستقيم مهارت هـاي عملـي  

ــاليني   ــوزش ب ــا  1آم ــيابي همت ــورد، ارزش ــدرس  1م ــيابي م ــورد، ارزش م

مـورد،   1مورد، چـك ليسـت  1مورد، امتحان باليني با ساختار عيني 1باليني

پوشـه   مـورد،  1استفاده از نرم افزار (تدبير مشكل بيمار به روش الكتريكـي) 

 مورد،1آسكي  مورد،1يآموزش ايستگاه مورد،1مورد، بيمار استاندارد 1 كار

 . مورد مي باشد1 (CAT) مورد، تست تطبيقي رايانه اي1درجه 360ارزيابي 

هـاي   تحقيقات زيادي در زمينـه ارزشـيابي مهـارت    بحث و نتيجه گيري:

باليتي انجام نشده است كه با توجه به لزوم و اهميـت ارزشـيابي بـاليني در    

ش بيشتري در ايـن زمينـه   فرآيند آموزش دانشجويان لزوم تحقيقات و آموز

 . باشد مي

مطالعه  ،ينيمهارت  بال ،پزشكي علوم انيدانشجو، يابيارزش كلمات كليدي:

 يمرور

 

1011-3A 

طوالني برون رفت از  يهوشمند راه اصل يسامانه ها

 ديارتقاء اسات شدن فرايند

 محمدرضا ناظر

 لرستان يدانشگاه علوم پزشك

dr_nazer1@yahoo.com 

بررسي پرونـده ارتقـاء اسـاتيد، همچنـان بـه       والني شدن فرايندط مقدمه:

 عنوان يك چالش مهم براي اساتيد و موسسات آموزشي پژوهشي مي باشد.

ضمن بررسي  نفر از اساتيد، 127مقطعي بر روي  در اين تحقيق روش كار:

 هـاي  روشاسـتفاده از   هـاي  مزيـت  ،طول مدت پرونـده بـه روش سـنتي   

 .برشمرده شده است در ارتقا اساتيد كترونيكال

%) بـه دانشـياري ارتقـاء راه    4/22نفـر (  28 ،نفـر اسـاتيد   127از  يافته ها:

ميـانگين   بودنـد. %) 54/28نفـر زن (  8%) و 4/71نفـر مـرد (   20يافتند كه 

 .ماه بود 10سال و ميانگين طول بررسي  4/7 ارتقا به دانشياري، طول دوره

 .%) بود7/10( 3ر رشته زنان و زايمان بيشترين ارتقاء د

 online هوشمند به صـورت  مانها توجه به اينكه ساب بحث و نتيجه گيري:

 ،جمع آوري، ثبت و امتيـازدهي نمايـد   را هاي اساتيد مي تواند تمام فعاليت

به ارتقاء  ي رايج،لذا اساتيد مي توانند در حداقل زمان و بدون بوركراسي ها

 .دست يابند الزم در زمان مشخص

 والني شدنط، د، ارتقاء اساتيهوشمند يسامانه ها كلمات كليدي:

 

1014A3 -  

 مارستانيبه ب يدرمان ينام مراكز آموزش رييضرورت تغ

 يدانشگاه

 محمدرضا ناظر

 *لرستان يدانشگاه علوم پزشك

dr_nazer1@yahoo.com 

هاي آموزشي به  نام بيمارستان ،انبعد از ادغام نظام آموزش و درم مقدمه:

ولي به نظر مي رسد كه ايـن نـام در    يافتمراكز آموزشي درماني تغيير نام 

اذهان مردم و دانشجويان و اساتيد جايي باز نكرده است ضمن اينكه معناي 

 .پژوهش درآن جايي ندارد

در بيش  و جستجو در منابع اينترنتيمصاحبه با دانشجويان و با  روش كار:

  .از سي دانشگاه معتبر جهان

نـام مركـز    ،در اين تحقيـق هيچكـدام از دانشـجويان و بيمـاران     يافته ها:

آموزشي درماني را به كار نبرده و جملگي از واژه بيمارستان استفاده نمودند 

 -يآموزشـ  مراكز ن،در بيش از سي دانشگاه معتبر جها و در منابع اينترنتي

 دانشگاهي ثبت گرديده است  هاي درماني به نام بيمارستان

به نظر مي رسد اولين گام در نظام ادغام آمـوزش و  بحث و نتيجه گيري: 

 .نگرفته استشكست خورده باشد و مورد اقبال عموم مردم نيز قرار  ،درمان

ديگـر   و عنـوان پـژوهش و   هكامـل بـود   ه ايهاي دانشگاهي واژ بيمارستان

 شدر مي باتفعاليت هاي علمي نيز در آن مست

 يدرمان ي، مراكز آموزشيدانشگاه مارستانم، بينظام ادغا كلمات كليدي:

 

1016-3A 

 يآموزش يها مارستانيدر اداره ب نيتضاد قوان

 *محمدرضا ناظ

 لرستان يدانشگاه علوم پزشك

dr_nazer1@yahoo.com 

باشد هاي آموزشي سطح سوم ارائه خدمات درماني مي  بيمارستان مقدمه:

گردد ولـي بـه دليـل     در عين حال خط اول آموزش در كشور محسوب مي

 .يك موسسه آموزشي خارج شودحالت سبب شده اداره آن از  ،تضاد قوانين

هاي آموزشـي   در اين بررسي مجموع قوانين مختلف بيمارستان روش كار:

 گرديد.و نقايص آن ذكر  شدهو نحوه اداره آن را بررسي 

وزارت  يهـاي معاونـت آموزشـ    بررسـي در دسـتورالعمل   در اين يافته ها:

بيمارستان به عنوان يـك موسسـه آموزشـي جزئـي از دانشـكده       ،بهداشت

پزشكي ذكر شده ولي انتخاب رئـيس آن بـه پيشـنهاد معاونـت درمـان يـا       

يا رئيس دانشكده پزشكي مي باشد ولـي در طـرح هيئـت امنـايي      يآموزش

 .توسط هيأت امنا تعيين مي شود

هـاي   بـه علـت تضـاد قـوانين در اداره بيمارسـتان      و نتيجه گيري: بحث

 ،ها و نهادهاي غيـر آموزشـي   آموزشي و وابسته بودن بودجه آنها به معاونت

ها سـنگين تـر شـده اسـت لـذا الزم       عمالً كفه غيرآموزشي اين بيمارستان

هاي وزارت متبوع يك دستورالعمل مشخص  است با هماهنگي همه معاونت
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هاي آموزشـي   هاي ذيربط جهت اداره بيمارستان ول همه دستگاهومورد قب

 .تصويب گردد

، دسـتورالعمل مؤسسـه   اداره  يآموزشـ  يهـا  مارسـتان يب كلمات كليدي:

 يوزشآم

 

1118-3A 

 زهيو انگ صيتشخ ،يريادگينگرش،  سهيو مقا يابيارز

درباره  يشگاهيعلوم آزما النيالتحص و فارغ انيدانشجو

 يشكپز يشناس درس انگل

محمد رضا   ،يافشان رضايعل ديس  ،يبافق يفتاح يعل  ،*يآقاباقر يمهد

 نيمز

  زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

mahdi.aghabagheri@gmail.com 

هاي عفـوني از شـيوع    مقايسه با ساير بيماري هاي انگلي در بيماري مقدمه:

بيشتري در جوامع انساني برخوردارند، واكسن و داروي مناسبي ندارند. اين 

بررسي كـه در حيطـه پـژوهش در آمـوزش پزشـكي انجـام شـد، بـر پايـه          

ــه درس انگــل  شناســي پزشــكي   معيارهــاي نگــرش دانشــجويان نســبت ب

ــ   ــي از مه ــرش يك ــد. نگ ــرا گردي ــاماندهي و اج ــدي مس ــرين و كلي ــرين  ت ت

تـوان   هاي آموزش است و در بسياري از موارد باتصحيح نگرش مـي  شاخص

در تشخيص آزمايشگاهي و مسير زندگي فردي و اجتماعي فرد تغيير ايجاد 

كرد. هدف اين بررسـي ارزيـابي و مقايسـه نگـرش، يـادگيري، تشـخيص و       

ــارغ ــزه دانشــجويان و ف ــوم آزمايشــگاهي در انگي ــاره درس التحصــيالن عل ب

 .شناسي پزشكي بود انگل

نفر از دانشجويان علوم آزمايشگاهي شـامل   150در اين مطالعه  روش كار:

فارغ التحصيل كارشناسي اين رشته شـركت   75دانشجوي ترم پنجم و  75

ــدون افــت نمونــه در فراينــد   ــر اســاس روش سرشــماري، ب داشــتند كــه ب

اي  اطالعـات پرسشـنامه   آوري آوري داده ها شركت كردند. ابزار جمـع  جمع

بود كه روايي آن از نوع محتوايي بوده و پايايي آن با اسـتفاده   هساخت محقق

) محرز گرديد. متغير اصـلي پـژوهش يعنـي    94/0از ضريب آلفاي كرونباخ (

شناسـي پزشـكي در سـه بعـد يـادگيري، تشـخيص و        نگرش به درس انگل

 .ي شدگير اي اندازه گزينه 5انگيزه در قالب طيف ليكرت 

دار بـين   دهنده رابطه مثبـت و معنـي   نتايج آزمون پيرسون نشان يافته ها:

ــاد  ــادگيري"ابعــ ــخيص و يــ ــزه و "، (r=o.78، p<0.01) "تشــ انگيــ

بـود.   (r=0.24، p<0.01) "انگيزه و تشـخيص "و  (r=0.21، p<0.01)"يادگيري

اي نشان داد كه ميـانگين نگـرش دانشـجويان     نمونه تك همچنين آزمون تي

شناسي پزشكي در هـر سـه بعـد انگيـزه، تشـخيص و       ت به درس انگلنسب

يادگيري باالتر از حد متوسط و مطلوب است. آزمون تي مستقل نيز نشـان  

ــور، تفــاوت معنــي  ــين نگــرش  داد كــه در هــيچ كــدام از ابعــاد مزب داري ب

 .دانشجويان و فارغ التحصيالن وجود ندارد

آزمايشگاهي در حيطه هاي نگرش دانشجويان علوم  بحث و نتيجه گيري:

شناسـي   يادگيري، تشخيص در آزمايشگاه، و انگيزه نسـبت بـه درس انگـل   

اي  پزشكي مثبت است و آنها نسبت به اهميـت ايـن درس در آينـده حرفـه    

خود آگاهند. و باالبودن ميانگين آنها در هر سه حيطه از حـد متوسـط نيـز    

ن درس مـي باشـد، هرچنـد    گوياي اقبال دانشجويان از ارائه و روش ارائه اي

 .داري نبود بين نگرش فارغ التحصيالن و دانشجويان تفاوت معني

نتايج اين پژوهش مي تواند براي ارزيابي استادان اين درس مـورد اسـتفاده   

توانـد در   آوري اطالعـات ايـن پـژوهش مـي     قرار گيرد و همچنين ابزار جمع

وامـل مـرتبط ديگـر ايـن     هاي ديگر مورد استفاده قرار گرفتـه، تـا ع   دانشگاه

 درس نيز مورد آزمون قرار گيرند.

نگــرش،  ،يشــگاهيعلــوم آزما ،يپزشــك يانگــل شناســ كلمــات كليــدي:

 زهيانگ ص،يتشخ ،يريادگي

 

1141-3A 

 يافتگيآن بر توسعه  ريو تاث يعدالت آموزش

 عاتكه ترك زاده ،انيآزاده عازم  ،*زاده ليبنفشه اسمع

 بوشهر يعلوم پزشك

esma_8420@yahoo.com 

عدالت آموزشي بنيان فكر و فرهنگ يك جامعه است كه جزيـي از   مقدمه:

و زمينه بر خورداري افراد يك جامعه از همـه امكانـات    بودهعدالت فرهنگي 

 موزشي سـرعت رشـد و  را فراهم مي اورد. عدم وجود عدالت آ يبرابر آموزش

پيشرفت تمدن بشري را كم كرده و سبب گسترش تضاد طبقاتي مي گردد. 

بنابراين يكي از شاخص هاي مهم عدالت محوري فراهم شدن امكان رشد و 

اعتدال آموزشي براي همه مردم صرف نظر از جنس، نژاد، طبقه، قوميـت و  

 .رنگ است

در آن جمـع آوري   اين مطالعه يك مظالعـه مـروري اسـت كـه     روش كار:

هـاي الكترونيكـي    اطالعات از طريق منابع كتابخانه اي و جستجوي سـايت 

گوگل اسگوالر، پاپ مد و اريك انجام گرديد و مقاالت واجد شرايط پيكـو از  

به بعد وارد مطالعه گرديد. آناليز اطالعات بعد از مطالعـه نتـايج    2005سال 

 .انجام گرديد  وتمتفاو   مشابهمقاالت و دسته بندي  موارد 

با مقايسه ي اطالعات به دست امده مي توان نتيجـه گرفـت كـه     يافته ها:

مهم ترين اصل در دستيابي به عدالت آموزشي برقراري عدالت اچتمـاعي و  

اقتصادي است. جهت نيل به اين هدف مي توان راهكارهـايي انديشـيد كـه    

مـت،  نظـارت و   عبارتند از: توزيـع عادالنـه امكانـات آموزشـي توسـط حكو     

هاي خيرين ، توزيع عادالنه نيروي انساني مجرب و  مديريت بر توزيع كمك

تحصيل كرده، تدوين كتاب هاي درسـي متناسـب بـا موقعيـت، گـويش و      

شرايط فراگيران، پذيرش روحيه انتقاد پذيري و تبديل آن به يـك فرهنـگ   

از در سيســتم آموزشــي، ايجادزمينــه مناســب تحصــيل بــراي بازمانــدگان 

تحصيل، اختصاص منابع مالي و سرانه هـاي آموزشـي مطلـوب بـه مقـاطع      

مختلف آموزشي به نحوي كه باهم بسيار متفاوت نباشند، تالش براي تامين 

پوشاك، نوشت افزار وتغذيه رايگان در منـاطق محـروم، گسـترش فضـاهاي     

 .آموزشي و توزيع عادالنه ومناسب فراگيران به نسبت فضاي آموزشي
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گسترش آموزش و سواد در جامعه و نظـام عادالنـه    تيجه گيري:بحث و ن

آموزشي مي تواند فرصتي براي نيروي انساني توسعه يافتـه ايجـاد كنـد. در    

غير اين صورت بخش هايي از جامعه از رشديافتگي الزم و از فرصـت هـاي   

آموزش عالي براي پايگاه هاي اجتماعي باالتر برخوردار نمي شوند.  برخالف 

ريشه در سرمايه مادي داشـت، امـروزه سـرمايه انسـاني      ،ه كه توسعهگذشت

نقش موثرتري در توسعه جوامع ايفا مي كند. بنا بـراين بـا اجـراي عادالنـه     

آموزش و تربيت نيروي انساني توسـعه يافتـه مـي تـوان توسـعه جامعـه را       

 .تضمين كرد

تصـاد و  اق ،يافتگيـ توسعه  ،يانسان يروين ،يعدالت آموزش كلمات كليدي:

 يامكانات آموزش

 

1172-3A 

 ياز امور آموزش انيدانشجو يتمنديرضا زانيم يبررس

 يصدوق ديشه يالملل دانشگاه علوم پزشك نيب سيپرد

 زدي

 ماهي،  فر،  مهال آبداريدريمحمدرضا ح،  يجعفر ي، عباسعل*ينهنگ نيحس

 يشمس

 *زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

hnahangi@yahoo.com 

هاي علـوم پزشـكي يكـي از     زمينه و هدف: نظام آموزشي دانشگاه مقدمه:

مهمترين مو ارد سرمايه گذاري نيروي انساني جهت تربيت نيـروي انسـاني   

ه دار اسـت. از ايـن رو اطمينـان از    عهـد  را كارآمد در امـر سـالمت جامعـه   

هاي علوم پزشكي بين الملـل بـه    كيفيت مطلوب عملكرد آموزشي دانشگاه

منظور جلوگيري از هدررفتن سرمايه هاي انساني و مادي و كسب حـداكثر  

رضايت دانشجويان جهت فراهم نمودن امكان رقابت جهت جـذب دانشـجو   

. هـدف اصـلي ايـن مطالعـه،     ها ضروري است براي ادامه حيات اين دانشگاه

بررسي ميزان رضايت دانشجويان از كيفيت ارائه خدمات آموزشـي پـرديس   

 .د بوده استزبين الملل ي

پرسشـنامه اي سـاختارمند حـاوي     ،ابزار بررسي در اين مطالعه روش كار:

نفـر از دانشـجويان رشـته هـاي      105سواالت بسته پاسخ بـود كـه توسـط    

ازي شاغل به تحصيل در پرديس بـين الملـل   پزشكي، دندانپزشكي و داروس

صورت سرشماري تكميل گرديد. ميزان رضـايت  ه يزد در مقطع علوم پايه ب

يك مجموعه سواالت پنج گزينـه اي از خيلـي    بادانشجويان در اين مطالعه 

بـا مقيـاس ليكـرت     و1 تـا  5زياد تا خيلي كم با اختصاص امتياز به ترتيـب  

اسـتفاده از   قياس ليكرت براي امتياز رضـايت بـا  داده ها با م ارزيابي شده و

 .تحليل شده است SPSS افزار نرم

در مجموع با مقياس ليكرت ميانگين رضايت در بين دانشـجويان   يافته ها:

و  08/46،   6/44داروســازي بــه ترتيــب معــادل  پزشــكي، دندانپزشــكي و

ضـايت  ميـزان ر  ،بود كه در مورد دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي 21/39

 زياد ولي در مورد دانشجويان دارو سازي با اين مقياس در حد متوسط مـي 

هيچگونـه تفـاوت معنـي داري بـين      Mann-Whitney باشد. آزمون آمـاري 

همچنـين آزمـون    .ميزان رضايت در دانشجويان دختـر و پسـر نشـان نـداد    

آماري كروسكال واليس نيز تفاوت معني داري بين ميزان رضـايت در بـين   

بيشـترين ميـزان رضـايت از ديـدگاه      .جويان سـه رشـته نشـان نـداد    دانشـ 

دانشجويان رشته هاي پزشكي در خصوص نحـوه برخـورد مسـئولين بـين     

كـه   الملل، ميزان دسترسي به مسئولين و مسئولين آموزش  بوده در حـالي 

بيشترين ميزان رضايت در بين دانشجويان دندانپزشكي و داروسازي نحـوه  

گونگي آموزش دروس عملي  بوده است. محـل فيزيكـي   آموزش اساتيد و چ

پرديس بين الملل و چگونگي برخورد مراقبين امتحانات از مهمترين عوامل 

 .نارضايتي در بين دانشجويان هر سه رشته عنوان شده است

رسـد كـه    با توجه به نتايج مطالعه حاضر به نظر مي بحث و نتيجه گيري:

س بين الملل امكـان تغييـر وجـود    هر چند در خصوص محل فيزيكي پردي

ندارد ولي در رابطه با خواسته ها و نيازهاي دانشجويان رشته داروسازي نياز 

به بررسي بيشتر و همچنين در خصوص آموزش و توصيه به مراقبين جهت 

دانشجويان در حين برگزاري امتحانـات ضـروري    برخورد و رفتار مناسب با

 .است

 الملل نيب ان،يدانشجو ،يورآموزشام ،يتمنديرضا كلمات كليدي:

 

1195-3A 

 بزرگان اسالم دگاهيازد ياخالق پزشك

 ي،  تارا افتخاررزاكلهري،  رضا پورم،  فرح روشن پورمنش يژاله دزفول

 هكرمانشا يعلوم پزشكدانشگاه 

اخالق پزشكي دانشي ميان رشته اي و يكي ازشاخه هـاي اخـالق    مقدمه:

به صورت كاربردي درحيطه عمل  حرفه اي است كه سعي دارد اخالقيات را

بـه تمـام    همه جانبـه بـوده و   ياسالم دين پزشكان وكادر درماني وارد كند.

ت شخصيت وكراه سالمت و لذا اخالق پزشكي كه با ،ابعاد انسان توجه دارد

هـدف ازايـن مقالـه     اسالم دور نمانده اسـت.  نظر از وكار دارد ها سر انسان

 .بررسي اخالق پزشكي ازديدگاه بزرگان اسالم است

 مقاالت موجـود در  منابع و استفاده ازكتب، با اين مقاله مروري وروش كار: 

 .اينترنت صورت گرفته است

 مربوط بـه سـالمتي و  مشاغل  ابتداي تشكيل اجتماعات انساني، ازيافته ها: 

 خودمختـاري،  اصل مهـم اخالقـي:   4ها برپايه اخالق پديدآمد. درمان انسان

يكـي   پيامبراسالم (ص) باشد. عدم آسيب رساني مي نفع رساني و رازداري،

(انِّـي بعْثـت لـاَُتمم     كامل ساختن مكارم اخالق را ازاهداف عالي بعثت خود

. اخالق پزشـكي ازديـدگاه اسـالم عبـارت     ه استبيان نمود َمكارِِم اْالَْخالق)

همــديگر و  بــا پزشــكان را رفتــار قــوانيني كــه ســلوك و و قواعــد اســت از

 ،رسـوم پسـنديده   عادات و با پزشكان بايد خود را كند. بيمارانشان بيان مي

ازنظراسـالم انسـان داراي    الگوي اخالقي اسـالم تبعيـت نماينـد.    از مجهز و

باشد وحفظ اين حرمت وكرامت درهرشـرايطي   عزت وكرامت خدادادي مي

بنابراين  كرامت بخشيده است. ها خداوند به انسان رسد. ضروري به نظرمي

منافـات   به گونه اي برخورد كند كه باكرامـت الهـي او   بيمار طبيب نبايد با

كسي كه به امر درمـان مبـادرت    مي فرمايد: داشته باشد. پيامبراسالم (ص)
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تالشگر(فراگيرعلوم  و (خيرخواه) نصيحت كننده رس،مي كند بايستي خدات

 بحـاراالنوار،  جمله نهج البالغـه،  از دركتب معتبر امام علي (ع) جديد) باشد.

بـه روزبـودن    تخصـص،  رازداري، تقـواي پزشـك،   اصل مهم:5غررالحكم به 

 .اطالعات واجرت پزشك پرداخته است

 كه   دايت است،قرآن كتاب ه اسالم ديني كامل و بحث و نتيجه گيري:

 .ازجمله اخالق پزشكي توجه شده است آن به تمام جنبه هاي انساني، در

 اسالم بزرگان ،ياخالق پزشك كلمات كليدي:

 

1217-3A 

هاي  كار گيري پروتكل يكسان معارفه بخشه بررسي ب

هاي  باليني جهت دانشجويان در بدو ورود به بخش

سال باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

1392-1391 

 يعل ،نشاط آور هي،  راضيعي،  مهسا سمي*،  منصور مسجديشهال دشت

 پور يعل،  الهام يقي،  فرزانه سلوك حقيلنكران يرضا باقر

 shahla_dashti@yahoo.comرازيش يدانشگاه علوم پزشك

دانشجويان پزشكي در مواجهه با محيط جديـد بـاليني و احسـاس     مقدمه:

مسئوليت در قبال بيمار و ترس از مديريت اشتباه، دچار تـرس و اضـطراب   

ش بـاليني، آنـان   مي شوند. لذا با برگزاري جلسه معارفه در بدو ورود به بخ

به عنوان عضو جديد گروه پذيرفته شده و اعتماد به نفسشان بـاال مـي رود.   

بنابراين وجود پروتكل مشترك مي تواند نقش موثري در اجراي اين برنامـه  

هـاي   بررسي چگونگي معارفـه بخـش   ،به صورت يكسان داشته باشد. هدف

 .باليني قبل و بعد از يكسان سازي بود

مطالعه توصيفي مداخله اي بـا نظـر سـنجي از دانشـجويان     اين  روش كار:

انجام گرفت. ابتدا از كليه گروه هاي آموزش باليني، در مورد نحـوه توجيـه   

سپس  ،دانشجويان در بدو ورود به بخش باليني به صورت مكتوب سوال شد

سوالي جهت ارزيابي نحوه ارائه و برگزاري جلسات معارفه  20پرسشنامه اي 

 80ايي محتوايي آن با تاييد كارشناسان آموزشي و پايـايي بـاالي   تهيه و رو

در صد محاسبه شد. سپس يك پروتكل يكسان بر اساس برنامه اجـرا شـده   

ها تهيه و براي اجرا ابالغ شد. سه دوره بعد از اجرا مجددا جلسات  در بخش

 .ارزيابي گرديد

د در جلسـات  بيشترين تمايل دانشجويان به حضور دسـتيار ارشـ   يافته ها:

 ،درصد نسبت به حضور مدير گروه و يا معـاون آموزشـي بخـش   88معارفه، 

 .قبل و بعد از يكسان سازي پروتكل بود

، logbookاهميـت و آمـوزش تكميـل     نحوه معرفي بخش باليني و سرپايي،

يادگيري  مهارت هاي الزامي، وظايف دانشجو در مورد مشاوره بين بخشـي،  

در بخش بايد همراه داشته باشند بعد از ابـالغ   پوشش مناسب و وسايلي كه

بيان نحوه  حضور و غيـاب در بخـش، صـحبت در     پروتكل بهتر از قبل بود.

هـا و امتحـان قبـل از ابـالغ      مورد مقررات بخش و ارايه زمان بندي كالس

ولي در مورد بيان نحوه ارزشيابي دانشجو و مسـؤ ليـت   ، پروتكل كاملتر بود

خش و  نحوه تعامل با اسـاتيد و همكـاران و  بيمـاران و    قانوني دانشجو در ب

 هيچ تغييري قبل و بعد از يكسان سازي پروتكل مشاهده نشد. همراهان او

ـ   تمايل و تاكيد بر حضور دستيار ارشد مي بحث و نتيجه گيري: ه توانـد ب

دليل فاصله سني كم و تعامل بيشتر و بهتر با دانشجو باشد. كـاملتر و بهتـر   

دهد كه در بعضي بخشـها تـوجهي بـه     بعضي از موارد نشان مي بيان شدن

كارگيري پروتكلي يكسان و كامـل در  ه بيان نكات ضروري وجود نداشته و ب

ـ   اين زمينه ها الزامي است. عدم بيان بعضي موارد پس از ابالغ مي ه توانـد ب

دليل عدم نظارت و يا دقت كافي در اجـراي كامـل پروتكـل طراحـي شـده      

شود ارزيابي حسن اجراي پروتكـل در مطالعـات بعـدي     نهاد ميباشد. پيش

 انجام شود.

 پروتكل ،ينيبا ل يها بخش ،انيمعارفه، دانشجو كلمات كليدي:
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در  يپزشك يمشاوره ها يحقوق يمبان يبررس

 كشور يعلوم پزشك يها دانشگاه

،  شهال نشاط آور هيراض، يمسجد،  منصور *يلنكران يرضا باقر يعل

 پور يعل،  الهام يعي،  مهسا سميدشت

 *رازيش يعلوم پزشكدانشگاه 

bagherilankarani@yahoo.com 

هستند كه در حوزه پزشـكي   مشاوره هاي پزشكي از جمله مسائلي مقدمه:

هـاي   از ابعاد حقوقي پيچيده و مبهمي برخوردار هستند. در حوزه مسئوليت

مختلف دانشجويان پزشكي، دستياران  و اساتيد جدا از مسئوليت  اخالقـي  

كه شامل هر نوع اقدام در اين حوزه مي شود، ساير مسئوليت هـاي مـدني،   

اي از ابهام قـرار دارنـد. رابطـه     كيفري و انتظامي پزشكان همچنان در هاله

بين پزشك مشاور و بيمار برعكس پزشك مسئول رابطه اي نيسـت كـه بـر    

اساس يك قرارداد  يا رضايت نامه يا برائت نامه تنظيم شده باشـد لـذ ورود   

حقـوق كيفـري قـوانين     به دادگاه مدني مشكل مي گردد. از طرفي از لحاظ

د و از آنجا كه عمـل بـه دسـتورات    مشخص و معيني در اين باره وجود ندار

اثبات جنبـه كيفـري جـرم     ،مشاور توسط پزشك مسئول صورت مي پذيرد

 . دشوار به نظر مي آيد

بر اساس مرور مقـاالت تهيـه شـده     اين مقاله به روش تبييني و روش كار:

اسـت. در ايـن تحقيـق كليـد واژه هـاي مشـاوره هـاي پزشـكي، حقــوق و         

مقاله مـورد بررسـي     18 ،ه از نرم افزار گوگلمسئوليت  پزشكان  و استفاد

مقالـه بـه بررسـي پرونـده هـاي پزشـكي        8قرار گرفت. در اين ميان تعداد 

مطروحه در دادگستري پرداخته و كليد واژه مشاوره به معنـاي حقـوقي آن   

مقالـه بـه پيگيـري پرونـده هـاي       6يعني وكيل مورد توجه قرار گرفته بود. 

 4مشاوره نقش محوري در آن مقـاالت نداشـت.   شد اما  پزشكي مربوط مي

مقـاالت   ابعاد حقوقي آن عنايت داشـتند.  مقاله به موضوع مشاوره پزشكي و

مربوط بر حسب موضوع  دسته بنـدي و كدبنـدي و در بدنـه اصـلي مقالـه      

 . مورد استفاده قرار گرفتند
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عمده اين ابهامات به عدم مسئوليت مسـتقيم پزشـك مشـاور در     يافته ها:

بال بيمار برمي گردد . لذا بر اساس قوانين مـدني و جزايـي تعريـف جـرم     ق

درباره مشاوره به راحتي امكان پذير نمي باشد. مواردي مانند سـوگند نامـه   

پزشكي ، منشور حقوق بيمار و اصل احسـان نيـز در مـورد  مشـاوره هـاي      

 . پزشكي نارسا به نظر مي آيند

امه انتظامي پزشـكان و بـر اسـاس    به استناد آيين ن بحث و نتيجه گيري:

نظر هيات هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي و نيز آيين نامه هـاي داخلـي   

معاونين آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ، رسيدگي بـه تخلفـات   

نحوه مجازات از تذكر شـفاهي تـا لغـو     در اين حوزه امكان پذير خواهد بود.

 . زشي مي تواند متغير باشدپروانه پزشكي يا اخراج از محيط آمو

 پزشكان تي،حقوق ، مسئول يمشاوره پزشككلمات كليدي: 
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 ني) در بنيتالي(ر تيديفن ليمت يمصرف دارو وعيش

 هشدار كي: يداروساز انيدانشجو

 ياسالم دي، سعي،  اسما محمودگل محمدزاده واي، ش*موفق ليجبرائ

 مشهد  يدانشگاه علوم پزشك

MovaffaghJ@mums.ac.ir 

متيل فنيديت (ريتالين) از دسته داروهاي محرك مغزي است كـه   مقدمه:

رود.  در درمان بيماري ناركولپسي و در كودكان دچار بيش فعالي بكار مـي 

احتمـال وابسـتگي بـه مصـرف در      براي اين دارو عوارض متعددي در كنـار 

مقاالت گزارش شده است. بعضي از دانشجويان و عمـدتا بـا هـدف افـزايش     

تمركز و يا بيدار ماندن در ايام امتحانات از اين دارو استفاده مي كنند. ايـن  

مطالعه با هدف بررسي شيوع مصرف اين دارو در بين دانشجويان داروسازي 

شد. همچنين ارتباط مصرف ريتـالين بـا    دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام

مدت تحصيل در دانشگاه، جنسـيت و اقامـت در محـيط هـاي خوابگـاهي      

 .ارزيابي شده است

در اين مطالعه مقطعي اطالعات مورد نظر از طريـق پرسشـنامه    روش كار:

 87صورت خوداظهاري جمع آوري گرديد. دانشجويان وروردي ه بي نام و  ب

مخاطب اين مطالعه بودند. نتايج با اسـتفاده   1392ار داروسازي در به 92تا 

 .هاي آماري تحليل گرديد از روش

 16دانشجو پرسشنامه را تكميل و عودت دادند.  260در مجموع  يافته ها:

درصد ايشان شاهد  15درصد دانشجويان سابقه مصرف ريتالين داشته اند و 

يت مرد و اقامت در مصرف اين دارو توسط دوستان خود بوده اند. بين جنس

 92خوابگاه و ميزان مصرف ريتالين رابطه مستقيم وجود داشت. در ورودي 

% و در 6و بالفاصــله پــس از ثبــت نــام در دانشــگاه شــيوع ســابقه مصــرف 

به عنوان ورودي در شـرف فـارغ التحصـيلي بـه      87و  90، 91هاي  ورودي

 .درصد بود 32و  17، 10ترتيب 

دهد درصد قابل مالحظه اي از  فوق نشان مينتايج  بحث و نتيجه گيري:

دانشجويان از اين دارو براي ايجاد بـي خـوابي و تمركـز در ايـام امتحانـات      

استفاده مي كنند. رابطه مستقيم مصرف اين دارو و مدت حضور در دانشگاه 

درصدي مصـرف در دانشـجويان سـال هـاي بـاالتر و در       32در كنار شيوع 

ري شيوه هـاي آموزشـي و اخـذ آزمـون در     دروس تخصصي تاثيرگذا مقطع

دانشگاه را محتمل مي كند. بازنگري در شيوه هاي آموزشي و اخـذ آزمـون   

در كنار فرهنگ سازي و ارزيابي نتيجـه آن بـر رونـد افزايشـي و خطرنـاك      

 .مصرف ريتالين و داروهاي مشابه توصيه مي شود

 تمركز، خواب، آزمون ت،يديفن ليمت كلمات كليدي:
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نقش اعضاي هيئت علمي در آموزش مبتني بر شواهد 

 در پزشكي: يك مطالعه كيفي

 غالمعلي دهقاني، *وسف اديبي

 علوم پزشكي تبريزدانشگاه 

yousef_adib@yahoo.com 

دانش و مهارت حرفه اي اساتيد در زمينه پزشكي به آنـان اعتمـاد    مقدمه:

كارگيري شـواهد و مطالعـات   ه س كاذبي مي دهد كه مانع جستجو و ببه نف

معتبر در حوزه آموزش پزشكي مي شود. ايفاي نقـش آموزشـي نيـز ماننـد     

نقش درماني و پژوهشي نياز به شواهد علمي دارد و تصميم گيري بر مبناي 

نظرات و اعتقادات شخصي مي تواند منجر به انحراف آمـوزش شـود. بـراي    

ام آموزشي و بهبود يادگيري فراگيران، آموزش پزشكي مبتني بـر  ارتقاي نظ

نظرات و اعتقادات شخصي بايد به آموزش بر مبناي بهتـرين شـواهد تغييـر    

يابد. اين پـژوهش بـا هـدف جسـتجو، توصـيف و تفسـير درك مدرسـان و        

دانشجويان پزشكي درباره نقش اعضاي هيئت علمي در آموزش مبتنـي بـر   

 .شواهد انجام شد

در اين مطالعـه كيفـي كـه بـه روش پديدارشناسـي و در سـال        وش كار:ر

نفر دانشجوي پزشـكي دانشـگاه    5نفر مدرس و  13انجام شد، تعداد  1392

علوم پزشكي تبريز به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. ابزار 

جمع آوري داده ها مصاحبه هاي نيمه ساختارمند، عميـق و متعامـل بـود.    

ــ داده  ــاي ب ــتفاده از روش    ه ه ــا اس ــا ب ــاحبه ه ــن مص ــده از اي ــت آم دس

 .) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت1995پديدارشناسي پيشنهادي اسميت (

مضـمون فرعـي    14مضـمون اصـلي و    4از يافته هـاي تحقيـق،    يافته ها:

درباره نقش اعضاي هيئت علمي در آموزش مبتني بر شواهد ظهـور يافـت.   

هش در آمـوزش، روابـط بـين فـردي،  تبحـر در      مضامين اصلي شامل پـژو 

 .تدريس و آموزش، و الگوي رفتاري براي دانشجويان بودند

مطالعه حاضر درخصوص نقش اعضاي هيئت علمـي   بحث و نتيجه گيري:

در آموزش مبتني بر شواهد، عناصر و اجزاء متنوعي را آشـكار نمـود امـا از    

به عنوان محوري ترين نظر شركت كنندگان در تحقيق، پژوهش در آموزش 

نقش، ساير وظايف اعضاي هيئت علمي را مي تواند تحت تـاثير قـرار دهـد.    

توانمندسازي مدرسين پزشكي در نقش پژوهش در آموزش، مي تواند ارائـه  

 .آموزش مبتني بر شواهد در حيطه پزشكي را تسهيل نمايد

 آموزش مبتنـي بـر شـواهد، پزشـكي،     ،يعلم ئتيه ياعضاكلمات كليدي: 

 يدارشناسيپد
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 پيس يكاربرد الگو :پرستاري ايران يدوره دكتر يابيارز

(CIPP) 

 اي، رونينهام نايم، ، رافت كاظم زادهيدرآباد ني، فره وش پرو*يتذكر زهرا

 يمهر ديسع، يري، نصيصالح بهي، حبيدجواديس ي، مهركجوين

 لياردب يعلوم پزشكدانشگاه 

z.tazakori@arums.ac.ir 

برنامه هاي آموزش عالي  جهت ارتقا كيفيت و داشتن پويايي نيـاز   مقدمه:

در ايـن مطالعـه از الگـوي     ي وكيفـي دارنـد.  به ارزشيابي و بررسي هاي كم

) تحـت عنـوان   1971،2000( ارزشيابي،كه توسـط دانيـل ال اسـتافل بـيم    

مطرح گرديده بود جهـت ارزشـيابي نظـام آموزشـي دكتـري       (CIPP)سيپ

 .پرستاري ايران استفاده شد

ارزشيابي  برنامه دكتراي پرستاري ايران با توجه به الگوي سيپ  روش كار:

جهت انجـام   حيطه زمينه ،  درون داد، فرايند و برونداد  انجام شد.در چهار 

جمـع آوري   جمع آوري اطالعات به طريـق زيـر صـورت گرفـت:     ،ارزشيابي

نفر  12اطالعات از طريق پرسشنامه ، مصاحبه رو در رو و مصاحبه تلفني با 

هاي گذشـته و   نظران و  دانش آموختگان سال در مقاطع مختلف ، صاحب

اي مختلف در حال تحصيل دوره دكتري پرستاري انجام ه يان تر مدانشجو

شد. محيط پژوهش را دانشكده هاي پرسـتاري تهـران، اصـفهان، شـيراز  و     

 .تبريز تشكيل مي دادند

ارزشيابي برنامه دكتري پرستاري ايران طبق الگوي سـيپ نشـان    يافته ها:

دروس  ،اف كلـي داد در قسمت تاريخچه، فلسفه، رسالت، چشم انداز و اهـد 

فوق عاري از عيب ونقص اساسي مي باشـند و مشخصـات دوره و محتـوي    

اهداف همخـواني دارد ولـي نتـايج ارزشـيابي      دروس نيز باتوجه به فلسفه و

نشان مي دهد كه مشكالت عمده در قسمت فرآيند و اجـرا مطـرح اسـت و    

 قسمت فراينـد  تحـت الشـعاع    ،قسمت برون داد  به علت خوب اجرا نشدن

 .قرار مي گيرد

 .قسمت فرآيند واجرا در ايران بايد تقويت شود بحث و نتيجه گيري:

 (CIPP)  پيس ي،الگو رانيا ،ي: دوره دكترايديكلمات كل كلمات كليدي:
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مقايسه رضايتمندي  مديران و كاركنان از  برنامه هاي 

الكترونيكي آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشكي 

 مازندران

 يقي، محمد رف*ينعمت ميمر

 مازندران يدانشگاه علوم پزشك

maryam_nematy@yahoo.com 

آموزش ضمن خدمت، بهبود نظامدار و مداوم مسـتخدمين از نظـر    مقدمه:

دانش، مهارت و رفتارهايي است كه به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشـان  

ب مهـارت شـغلي و تغييـر در نيازهـاي جامعـه و      كمك مي كند. لزوم كسـ 

هماهنگ سازي نيروي انسـاني بـا ايـن تغييـرات نشـان از اهميـت اجـراي        

هـاي اداري و اجرائـي كشـور اسـت.      هاي ضمن خدمت در دستگاه آموزش

هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه ميزان رضايتمندي كاركنان و مديران از 

خـدمت در دانشـگاه علـوم پزشـكي     برنامه هاي الكترونيكي آموزش ضـمن  

 .است 92مازندران در سال

 14411اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي است. جامعه آماري  روش كار:

نفر از كاركنان و رده هاي مختلف مديران دانشگاه علوم پزشـكي مازنـدران   

در سامانه آموزش الكترونيكي ضمن خدمت ثبت  1392هستند كه در سال 

نفر از آنان با استفاده از جـدول   372الكترونيكي داده اند. نام كرده و آزمون

كرجسي و مورگان و به روش تصادفي طبقه اي از بين رده هاي مديريتي و 

كاركنان عادي بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند. ابـزار گـردآوري داده هـا         

سوالي محقق ساخته با طيف ليكرت است. روايي پرسشـنامه  18پرسشنامه 

ـ   توسط اساتيد  روش ه دانشگاه تاييد و پايايي آن پس از اجـراي مقـدماتي ب

و  spss محاسبه شـد. داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       0.97آلفاي كرانباخ

 .آزمون تي تك گروهي، تي مستقل و آنوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

% از آنهـا  66% زن بودند. 49.7از افراد مورد بررسي مرد و  %50.3 يافته ها:

%دكتـرا و  18%كارشناسـي ارشـد و   16داراي مدرك تحصـيلي كارشناسـي،  

% باالتر 32.5سال و  10-20% 38.9سال، 10% از آنها زير 29.6باالتر بودند. 

ــابقه خـــدمت داشـــتند.  20از  % از افـــراد داراي پســـتهاي 26ســـال سـ

مديريتي(شامل معاون، مدير، معاون مدير، رييس، رييس گروه، رييس اداره، 

% كاركنان عـادي بودنـد.   76احد، مترون، سرپرستار، سوپروايزر) و مسئول و

نشـان داد ميـزان رضـايتمندي افـراد از     One sample t test  نتـايج آزمـون  

برگزاري دوره هاي آموزشي و به تفكيك در مولفه هاي برنامه ريزي، ايجـاد  

ـ  ود. عالقه و انگيزه، بهبودخدمات و به روزرساني اطالعات باالتر از متوسط ب

% متوسـط،  32%زياد ،33% خيلي زياد، 23رضايت آنها در ادامه روند موجود 

بين افراد بـا تحصـيالت مختلـف،     Anova %خيلي كم بود. آزمون3%كم و 9

تفاوت معناداري نشان نداد ولي بين سنوات مختلف تفـاوت معنـادار وجـود    

 سال سابقه خدمت، نسبت به بقيـه رضـايت كمتـري    10داشت و افراد زير 

هـاي دانشـگاه    داشتند. كاركنان معاونت درمان در مقايسه با ساير معاونـت 

نشـان داد بـين نظـرات     Independent t test رضايت كمتري داشتند. آزمون

عالوه بـين نظـرات كاركنـان    ه زنان و مردان تفاوت معناداري وجود ندارد. ب

 .عادي و مديران رده هاي مختلف تفاوت معناداري مشاهده نشد

آموزش ضمن خدمت به روش الكترونيكـي موجـب    و نتيجه گيري: بحث

ـ  كـارگيري  ه رضايتمندي و ارتقا دانش كاركنان و مديران شده است. لذا با ب

اين شيوه آموزشي مي توان در جهت كارايي و دستيابي به عدالت آموزشـي  

 .گام برداشت

 -مديران -برنامه هاي الكترونيكي –آموزش ضمن خدمت  كلمات كليدي:

 كاركنان
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رشد و ارتقا مهارت تدريس: نياز اساسي دانشجويان 

 دكتراي تخصصي در نقش اعضاي هيئت علمي

 كشميري فاطمه

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

Fkeshmiri1385@gmail.com 

تربيت دانشجويان دكتراي تخصصي به عنوان مدرسـين و اعضـاي    مقدمه:

ده ي دانشگاه هاي كشور نيازمند برنامه ريزي مدون مبتني هيئت علمي اين

لذا پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـي     بر نيازسنجي هاي سيستماتيك است.

 نيازهاي آموزشي دانشجويان دكتراي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي تهران  

 .انجام شد

تحليلي وكاربردي است كه به صـورت  _پژوهش حاضر توصيفي  روش كار:

انجام شد. جمعيت مورد مطالعه دانشجويان دكتـراي   1390لمقطعي در سا

تخصصي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. نمونه گيري بـه  

صورت سرشماري انجام شد.گردآوري اطالعات با اسـتفاده از پرسشـنامه ي   

%) كـه شـامل دو   95% و نياز آموزشـي  86استاندارد (الفاي كرونباخ مهارت 

گويه مهارت ها و نيازهاي آموزشي مـرتبط بـا    16دي و بخش مشخصات فر

فنون تدريس با مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده 

 انجام شد. SPSS16تحليلي نرم افزار  -هاي توصيفي از آزمون

نتايج نشان داد دانشجويان دكتراي تخصصي رشـته اي مختلـف   يافته ها: 

در كليه حيطـه هـاي مـورد     5از   3.98يانگين دانشكده پزشكي با كسب م

چگونگي ارائه مطالب درسي "بررسي، به آموزش و كسب تجربه نياز دارند . 

 "هاي ايجـاد انگيـزه در فراگيـران    روش") ،4.4( "بر اساس ساختار منطقي

آشنايي با منابع اطالع رساني دانشگاهي ،كليـات تفكـر   "گويه ي  4) و 4.3(

بـا   "و نگارش طـرح درس و كليـات مفـاهيم تـدريس     انتقادي ، نحوه تهيه

 ) در رتبـه سـوم نيـاز آموزشـي قـرار گرفـت.      4.2كسب ميانگين مشابه در (

موضـوع مـورد    16دركليـه   2.65همچنين دانشجويان با كسـب ميـانگين    

بررسي ، مهارت خود را در سـطح آشـنايي بـدون تسـلط اجرايـي ارزيـابي       

دكتـراي تخصصـي در موضـوعات     هاي دانشـجويان  كردند. كمترين مهارت

 مرتبط با ارزشيابي فراگيران بوده است.

باتوجه به نيازهاي دانشـجويان دكتـراي تخصصـي،     بحث و نتيجه گيري:

لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي مجموعه فنون تدريس و ارزشيابي مبتنـي  

ت بر نياز آنان  با تاكيد بر رويكرد مبتني بر توانمندي يكي از الزامـات تربيـ  

 مدرس در سيستم آموزشي است

 يتوانمند آموزش، س،يمهارت تدر ،يازسنجين كلمات كليدي:
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بررسي رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي موسسه 

 تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

 ،  سعيده فرقاني*الدن مخبرالصفا

 م سازي رازيه تحقيقات واكسن و سرموسس

 lady.katbi@yahoo.com 

مهمترين عامل توليـد و سـازندگي و رشـد و تعـالي هـر سـازمان        مقدمه:

علمي  نيروي انساني كارآمد  و اعضاي هيئت نخبگان و ،آموزشي و پژوهشي

رضايت شـغلي مجموعـه اي از احساسـات سـازگار و      آن  سازمان مي باشد.

سـازمان و   هم در پيشبرد و بهبـود  ناسازگار فرد در ارتباط با شغل است كه

هم در بهداشت و سالمت افراد اثرگذار است. رضايت شغلي باعـث افـزايش   

وري، بازدهي، ارتقا و تعهد سـازماني و همچنـين كـاهش غيبـت و      در  بهره

هدف از انجام اين مطالعه تعيين سطح رضـايت شـغلي     جابجايي مي گردد.

 ه منظـور كشـف مشـكالت و   اعضاي هيئت علمي در حيطه هاي مختلف بـ 

 نارضايتي شغلي اعضاي هيئت علمي بوده است . زمينه هاي

در  90-91هاي  (توصيفي تحليلي) در سال اين مطالعه مقطعي روش كار:

پرسشنامه هاي خـود   موسسه رازي انجام پذيرفت. روش گردآوري اطالعات

 11سـوال نگرشـي در    80ساخته كه از دو بخش اطالعـات دموگرافيـك و   

قسمتي تدوين شده  5ليكرت  يطه  براساس تئوري هرزبرگ و در مقياسح

نفـر عضـو هيئـت     109روش انتخاب نمونه ها سرشماري و از مجموع  بود.

%) وارد 75نفر (با نرخ پاسـخ دهـي    75 نفر در مطالعه آزمايشي و 10علمي 

روايي پرسشنامه توسط متخصصين امر تاييد و پايايي دروني  مطالعه شدند.

آزمايشي و با اندازه گيـري ضـريب آلفـاي كرونبـاخ بـاالي       يك مطالعهطي 

 آناليز شد. از آزمون هاي spss-13بررسي شد. داده ها توسط نرم افزار 0.75

ناپارامتري فريدمن، من ويتني، ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون كروس 

 كالواليس جهت مقايسه استفاده شد. 

طـور جداگانـه   ه گانه ب 11حيطه هاي  شكل كلي و دره رضايت ب يافته ها:

رتبه اي بررسي شد. اعضاي  -بررسي شد. رضايت به دو شكل كمي و كيفي

هـاي حرفـه اي  و ارتباطـات     علمي از ماهيت كار خـود، مسـئوليت   هيئت

 كاري خود رضايت بااليي داشتند.

نتـايج ايـن تحقيـق بـا سـاير مطالعـات مشـابه در         بحث و نتيجه گيري:

مختلف علوم پزشكي هم خواني داشت. با توجه به نتايج ايـن  دانشگاههاي  

دنبال آن افـزايش بهـره وري و ارتقـا    ه افزايش رضايتمندي و ب مطالعه براي

شغلي و حرفه اي اين قشر فرهيخته جا دارد بر جنبه هاي حقوقي و مـادي  

 حوزه ارزش و احترام شان و مرتبه آنها توجه بيشتر مبذول داشت. و نيز

تئوري هرزبرگ، عوامل مـوثر   رضايت شغلي، هيئت علمي، ليدي:كلمات ك

 بر رضايت شغلي
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 ي،بهداشت يها ستميجامعه از س يخواسته ها

 يدرمان و يصيتشخ

 

 اج آباديت يعل

 سبزوار يعلوم پزشكدانشگاه 

tajabadia@medsab.ac.ir 

در هـر لحظـه، بايـد سـرلوحه      مشاركت فعاالنه، هم زمان و مستمر مقدمه:

اعضاي نظام سالمت قرار گيرد، تا اين افراد مسئوليت پذيري الزم را داشـته  
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باشند. پيامد حاصل از ارائه خدمات زماني قابـل قبـول اسـت كـه در كنـار      

ــا آســودگي خــاطر از   حفــظ اســتاندارد و كيفيــت الزم خــدمات،  بيمــار ب

 .بيمارستان خارج گردد

ه مروري مي باشد. پژوهشگران بـا مراجعـه بـه منـابع     اين مطالع روش كار:

كتابخانه اي و بررسي منابع معتبر مديريتي، آموزشـي و جامعـه شناسـي و    

مرور چندين مقاله علمـي مـرتبط بـا موضـوع، سـال هـا تجـارب بـاليني و         

ارتباطي با بيماران را نيز با اين مقاله تلفيق و جهت استفاده ديگران در اين 

 .مودندهمايش ارائه ن

 :توقعات جامعه از سيستم درمان يافته ها:

 افزايش نيروهاي متخصص پزشكي در جامعه و بيمارستان ها -1

 پيشگيري از شيوع و بروز بيماري هاي مسري و خطرناك -2

 ايمن سازي افراد جامعه عليه بيماري هاي عفوني      -3

 تشخيص و درمان سريع و بموقع بيماران  -4

 درماني -هاي تشخيصيكاهش هزينه   -5

 افزايش تسهيالت و فضاهاي درماني  -6

 پوشش گسترده خدمات بيمه اي -7

 توزيع عادالنه امكانات درماني -8

سالمت شامل بهداشت، درمان و توانبخشـي اسـت.    بحث و نتيجه گيري:

جامعه پزشكي سياستگزار اين عرصه ها مي باشد ولي بـه تنهـايي قـادر بـه     

بود. در هر جامعه، نيازهاي مردم با توجه بـه شـرايط   رفع مشكالت نخواهد 

فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي متفاوت مـي باشـد و لـذا توصـيه مـي گـردد       

جهت ارتقاء سالمت، نياز مردم و اولويت بندي آن ها با مشاركت خود مردم 

 تدوين گردد.

 يبهداشت - يدرمان ستمسي –جامعه  كلمات كليدي:
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 زنان يتوانمند ساز يبرا يراه كيآموزش الكترون

 ، مرجان ساماني*فاطمه ويزش فر

 علوم پزشكي شيرازدانشگاه 

vizeshfarf@sums.ac.ir 

نقش مديريتي زنان در خانواده برهيچكس پوشيده نيست و يكي از  مقدمه:

 تشـكيل مـي دهنـد.   را  يهـاي بهداشـت   هاي هدف عمده در درمانگاه گروه

ها و ارتقاء سالمت خانواده بـا   توانمند سازي زنان براي پيشگيري از بيماري

مشكالتي از قبيل وقت ناكافي يا نامناسب درمانگاههـا بـراي ارائـه خـدمات     

عدم كفايت فضاي فيزيكي و امكانات آموزشي و مشكالت آمـوزش   آموزشي،

هـا روبـرو    ناسـب آمـوزش  دهندگان مانند تعدد وظائف و نقصان در ارائـه م 

جـذابيت و سـاير    آموزش الكترونيك بـا توجـه بـه انعطـاف پـذيري،      است.

خصوصيات مي توانـد راه حـل مناسـبي بـراي بـرآورده سـاختن نيازهـاي        

 آموزشي زنان و توانمند سازي آنان باشد.

اين تحقيق مقطعـي بـا هـدف تعيـين آگـاهي و آمـادگي زنـان         :راك وشر

هـاي   هاي بهداشتي در مورد استفاده از آمـوزش  اهمراجعه كننده به درمانگ

 ها صـورت پـذيرفت.   الكترونيك جهت ارتقاء سالمت و پيشگيري از بيماري

هاي بهداشتي  زنان مراجعه كننده به درمانگاه از نفر 200جامعه پژوهش را 

اطالعـات   ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه شـامل  شيراز تشكيل مي دادند.

هـاي آموزشـي    االتي در مورد نحوه استفاده از كـالس سو جمعيت شناسي،

تمايـل بـراي اسـتفاده از آمـوزش      درمانگاه و سـواالتي در مـورد آشـنايي و   

داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم      الكترونيك در رابطه با نيازهاي بهداشتي بـود. 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSSافزار

 تحصيالت زير ديـپلم،  6/64% سال، 3/42ميانگين سني نمونه ها  يافته ها:

ــه دار و % %7/66 ــالس 6/64خان ــركت    در ك ــاه ش ــي درمانگ ــاي آموزش ه

نبود امكانـات كـافي    مهمترين دليل آنها تركيبي از كمبود وقت، كردند. نمي

نمونه ها در مـورد   52% در درمانگاه و توانايي ناكافي آموزش دهندگان بود.

در حـد   4/35% در حد خـوب،  2/54% آموزش الكترونيك اطالعاتي داشتند

بـين   در حد ضعيف با آموزش الكترونيك آشنايي داشتند. 4/10متوسط و %

 تحصـيالت  /)،000P=0نمره ميزان آگاهي از آمـوزش الكترونيـك و شـغل(   

))P=0/000،    اطالع ازانـواع آمـوزش الكترونيـك )p=0/000 ،(    منبـع كسـب

روش مناسـب آمـوزش    و )P=0/000( اطالعات در مورد آموزش الكترونيـك 

) رابطـه آمـاري   P=0/00( الكترونيك براي رفع نيازهـاي آمـوزش بهداشـت   

 معني دار بود.

هـاي   با توجه بـه مشـكالت موجـود بـراي آمـوزش      نتيجه گيري:بحث و 

هاي بهداشت و آگاهي و تمايل زنان مـي تـوان بـراي     حضوري در درمانگاه

هاي  كودكان از آموزشرفع نيازهاي بهداشتي كل خانواده بخصوص زنان و 

 الكترونيك استفاده نمود.

 آموزش الكترونيك، توانمند سازي ،ارتقاء سالمتكلمات كليدي:
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به  يو دسترس يسواد اطالعات زانينقش م يبررس

 يريادگيدر نگرش آنان به  انيامكانات دانشجو

 زيتبر يدر دانشگاه علوم پزشك يكيالكترون

 يميرح ي، عليشوط ياريخدا دي، سع*يبيحب حمداهللا

 زيتبر علوم پزشكي دانشگاه

h.habibi@tabrizu.ac.ir 

يــادگيري الكترونيكــي يكــي از عناصــر مهــم عصــر اطالعــات در  مقدمــه:

هاي آموزش عالي محسوب مي شود. در ايـن نـوع آمـوزش تاكيـد بـر       نظام

كاربرد فناوري اطالعاتي و ارتباطـاتي در محـيط هـاي يـادگيري در جهـت      

و نـوعي امكـان   دسترسي آسان به آموزش و تسهيل عملكرد يادگيري است 

العمر بدون هيچ گونه محـدوديت زمـاني و مكـاني را بـراي      يادگيري مادام

همه به بوجود مي آورد. پژوهش حاضر هم در جهت بررسـي نقـش ميـزان    

اتي و دسترسـي بـه امكانـات دانشـجويان در نگـرش آنـان بـه        سواد اطالعـ 

 .يادگيري الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشكي تبريز عمل آمده است

روش تحقيق همبستگي است و جامعـه آمـاري تحقيـق شـامل      روش كار:

افـراد   .كليه دانشجويان پسر سال اول دانشگاه علوم پزشكي تبريز مي باشـد 
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ابزار گرداوري داده هـا شـامل دو پرسشـنامه     .اشدنفر مي ب 50نمونه شامل 

محقق ساخته است كه يكي از آنها ميـزان سـواد اطالعـاتي دانشـجويان را     

باشـد و ديگـري    ) مـي 0.70اندازه گيري مي كند كه آلفـاي كرونبـاخ آن (  

پرسشنامه بررسي نگرش بـه يـادگيري الكترونيكـي مـي باشـد كـه آلفـاي        

هـاي   داده هـا بـا روش   ) مـي باشـد.  0.75كرونباخ محاسبه شده براي آن (

مـورد   SPSS آماري ضريب همبستگي پيرسون و تي مسـتقل در نـرم افـزار   

 .تحليل قرار گرفتند

شان مي دهد كه بين سواد اطالعاتي و نگرش نيافته هاي تحقيق  يافته ها:

به يادگيري الكترونيكي و همچنين بين آشنايي بـا كـامپيوتر و نگـرش بـه     

ونيكي رابطه معنـي داري وجـود دارد. در بخـش ديگـري از     يادگيري الكتر

يافته ها مشخص شد كه دسترسي به كامپيوتر و اينترنت مي تواند موجـب  

 .نگرش مثبت در دانشجويان به يادگيري الكترونيكي شود

با توجه به يافته ها مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـا       بحث و نتيجه گيري:

عات در آموزش بـه ويـژه در آمـوزش    وجود گسترش روز افزون فناوري اطال

عالي توجه به جنبه هاي انساني و رواني عليرغم جنبه هـاي فنـي اهميـت    

فراواني دارد و در اين زمينه وجود امكانات و بـه وجـود آوردن امكانـاتي در    

جهت افزايش سواد اطالعاتي دانشجويان به ويژه دانشـجويان تـازه وارد بـه    

ر نگـرش مثبـت دانشـجويان يـادگيري     عـالي مـي توانـد د    سيستم آموزش

 هاي جديد در آموزش مفيد باشد الكترونيكي و استفاده از روش

 ي هايفناور ،ينگرش، سواد اطالعات ،يكيالكترون يريادگي كلمات كليدي:

 يو ارتباطات ياطالعات
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اساتيد هيات  يبررسي خود ارزيابي و اخالق حرفه ا

 1390-1391ر سال علمي دانشكده پزشكي شيراز د

 نالوي، سرور اپور يمهد ني،  نسر*يصنم حائر

 رازيش يعلوم پزشكدانشگاه 

sh_ad_22@yahoo.com 

دليل نيـاز بـه   ه ارزيابي اساتيد يكي از موضوعاتي است كه امروزه ب مقدمه:

رد، در شناخت نقاط قوت و ضعف اساتيد وجود سيستم مشخص براي بازخو

و تعيين سياست هاي آموزشي جديد بر اهميت آن افـزوده شـده اسـت. بـا     

توجه به اينكه نتايج ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي و خـود  

مي تواند موجب شناخت دقيق تر نقاط قوت و ضعف آمـوزش آنهـا    ارزيابي

خصوصا در رابطه با بيمـار فراگيـران   شود. همچنين اخالق حرفه اي در كار 

نيز اهميت خاصي برخوردار است چراكه فراگيران امروز مي بايست بتواننـد  

ـ     ه الگوهاي مناسبي براي آينده كاري خود داشـته و در خصـوص بيمـاران ب

خوبي نيز عمل نمايند لذا اين بررسي با هدف بهبود و ارتقا كيفيت اموزشي 

از نقاط قـوت و ضـعف خـود صـورت گرفتـه      اساتيد و شناخت بهتر اساتيد 

 است. 

نفر از اساتيد پايـه دانشـكده    60در يك مطالعه توصيفي، تعداد  روش كار:

گـروه   13( پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از تمامي گـروه هـاي پايـه   

در سـال   ، نفر از اساتيد باليني از تمامي گروه هاي باليني 151علوم پايه) و 

با استفاده از پرسشنامه اين مطالعه ساده انتخاب شدند.  به طور تصادفي 91

 تاييد شده توسط مركز مطالعات آموزش پزشكي شيراز  انجام شده اسـت و 

  نتايج خود ارزيابي اسـاتيد را در رابطـه كيفيـت آمـوزش جمـع آوري شـد.      

 بود.هاي آمار توصيفي  داده ها با به كارگيري روش تجزيه و تحليل

% اظهـار  56.1%) و در گروه هاي بـاليني 79.4( ه هاي پايهدر گرو يافته ها:

حضور در زمان مشـخص در محـيط آموزشـي را مـد نظـر قـرار        داشته اند

درزمينه توانايي انتقال مفاهيم درسي در گـروه هـاي پايـه     اند و اساتيد داده

ــاليني( 53.5( ــاي ب ــروه ه ــي در   %) و69.1%) و در گ ــي و عمل ــارت علم مه

مـوارد را در نظـر گرفتـه     %)67.1( %) و گروه هاي پايه50هاي باليني ( گروه

هـاي   همچنين در رابطه با جلب مشاركت عملـي دانشـجويان در گـروه    اند.

%) را رعايت نموده انـد و دررابطـه بـا ارتبـاط     67.1%) و پايه (55.1( باليني

%) و 48مناسب اساتيد با دانشجو  و اخالق حرفه اي در گروه هـاي بـاليني(  

%) و همچنين  بازخورد و ارزيابي مناسب از دانشجودر گروه هاي 64.3( پايه

 گزارش شده است. %)51.8( %) و پايه52.3باليني (

هـاي   با  تو جه به مشغله زيـاد اسـاتيد و مسـئوليت    بحث و نتيجه گيري:

پزشـكي الزم اسـت اسـاتيد     متعدد آنان و اهميت امر آمـوزش دانشـجويان  

ي و عملي و وقـت شناسـي تـالش بيشـتري     باليني در رابطه با مهارت علم

بنمايند و هر دو گروه پايه و باليني در زمينه جلب مشـاركت دانشـجويان و   

همچنـين در خصـوص برقـراري     بازخورد مناسب به فراگيران ارتقاء يابنـد. 

ارتباط مناسب با فراگيران جهت ارتقاء سـطح يـادگيري، اخـالق حرفـه اي     

و الگو سازي بـراي آنـان خصوصـا در     جهت ارتقاء سطح يادگيري و آموزش

روه هاي پايه ارتقاء گگروه هاي باليني و انتقال بهتر مفاهيم به فراگيران در 

 بيشتري صورت پذيرد.

 يخودارزيابي، اساتيد، ارزيابي، اخالق حرفه ا كلمات كليدي:
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مربوط به  يها استيو س ميدر مفاه يشيبازاند

كشور با  يها ن در دانشگاهاستعداد درخشا انيدانشجو

 يعدالت آموزش كرديرو

 يدريح يمرتض

 قم يدانشگاه علوم پزشك

mheidari@muq.ac.ir 

هـاي آمـوزش عـالي، دانشـجويان برخـوردار از       تقريباً در همه نظام مقدمه:

استعدادهاي ذاتي يا اكتسابي خاص، از ساير دانشجويان، متمـايز گرديـده و   

گيرند. اين تمايز با هـدف فـراهم آوردن فرصـت     اي قرار مي وجه ويژهمورد ت

مناسب براي پرورش اين استعدادها و به فعليت درآوردن و شـكوفايي آنهـا   

گيرد. در كشور ما نيز، اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است  صورت مي

كه يكي از آن اقدامات، تسهيل ادامه تحصـيل ايـن دانشـجويان در مقـاطع     

تحصيالت تكميلي است. اين روش اگرچه از ديدگاه حمايت از استعدادهاي 

مند از ايـن تسـهيالت واقعـا در     برتر، پسنديده است، اما اينكه آيا افراد بهره
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رديف دانشجويان برخوردار از استعدادهاي برتر هسـتند يـا خيـر، نيـاز بـه      

زشـي بـه   مطالعات بيشتري دارد تا ضمن تحقق اهداف مربوطه، عـدالت آمو 

شناسـي   ن راستا، نقـد و آسـيب  ينحو مطلوب در كشور مستقر گردد. در هم

موضوع، از اهميت و فوريت برخوردار است كه در اين مقاله، مـورد بررسـي   

 .گيرد قرار مي

پـژوهش بـه صـورت بررسـي تطبيقـي معيارهـاي مربـوط بـه          روش كار:

لمي (كتاب و هاي جهان، از طريق منابع ع استعدادهاي درخشان در دانشگاه

ها و نيز اطالعات مربوط بـه   هاي دانشگاه مقاله) و اطالعات مندرج در سايت

هـاي   هاي جاري در نظام آموزش عالي كشور به ويژه دانشگاه مقررات و رويه

 .علوم پزشكي صورت گرفته است

براي تشخيص استعدادهاي برتر، الگوهاي مختلفـي مطـرح شـده     يافته ها:

هـاي متفـاوتي كـه بـه      تا مدل (IQ) دادن هوش عمومياست. از معيار قرار 

عوامل تشكيل دهنده استعداد، اشاره شده است. به طور مثال، در مطالعـات  

هاي بشر، مورد مطالعه قرار گرفت،  فرانسيس گالتون، نقش وراثت در توانايي

فورد پيشنهاد گرديـد، همچنـين،    پس از او، مدل ساختار هوش توسط گيل

انه گاردنر، مدل شش قسمتي دهان و هاويگورست، مدل نظريه هوش چندگ

اي رنزولي، مدل ستاره درياي آبراهـام تاننبـام و بسـياري ديگـر از      سه حلقه

انـد.   ها براي شناسايي هوش و استعداد در افراد، مطرح شـده  نظريات و مدل

ها در ايـن زمينـه، مـدل تمـايز اسـتعداد بـالقوه و        يكي از جديدترين نظريه

را  Talent و Gift است كه توسط گاگنه مطرح شده اسـت. او دو واژه بالفعل 

دهد كه شامل استعداد فكري، استعداد خالق، استعداد مـؤثر در   توضيح مي

ل عاجتماع  و استعداد حسي حركتي  است. او به عنوان اجزاي استعداد بالف

گرهـاي   گرهـاي بـين شخصـي  و تسـهيل     شده نيز فرايند توسعه ، تسـهيل 

 .گيرد را در نظر مي محيطي

با عنايت به اينكه در زمينه شناسـايي اسـتعدادهاي   : بحث و نتيجه گيري

ها و متدهاي علمي معتبري وجـود دارد و برخـي مطالعـات     درخشان، روش

هاي جـاري در   صورت گرفته، اشكاالت اساسي را در زمينه رويكردها و رويه

الي كشور، نمايـان  يان استعداد درخشان در نظام آموزش عوخصوص دانشج

رسد شايسته است در اين زمينه، بازانديشـي گرديـده و    كند، به نظر مي مي

تدابير بهتر و كاراتري اتخاذ شود. اين امر در رسيدن بـه عـدالت آموزشـي،    

 .نقش مؤثري خواهد داشت

عــدالت  ،يلــيتكم التيدرخشــان، تحصــ ياســتعدادها كلمــات كليــدي:

 يآموزش
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در  ي: چالش بزرگ آموزش پزشكيتماعاج ييپاسخگو

 21قرن 

 يآفاق زارع

 رجنديب يعلوم پزشكدانشگاه 

zareia902@mums.ac.ir 

اي بوده است و  شاهد موفقيت گسترده 21آموزش پزشكي در قرن  مقدمه:

تربيت هزاران نيروي متخصـص در سـطوح مختلـف علـوم پزشـكي، نقـش       

انسان ها بـازي نمـوده اسـت. بـا ايـن حـال        اساسي در كاهش مرگ و مير

ي اخير، با انتقادات جدي روبرو بـوده اسـت كـه     آموزش پزشكي در دو دهه

مستلزم پاسخگويي اجتماعي آن است. وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    

پزشكي مسئوليت تامين نيروي انساني الزم در بخش سـالمت را بـه عهـده    

معناي خواسـتن و توانـايي تطـابق بـا     دارد و پاسخگويي اجتماعي در آن به 

مار به صورت ملي و جهـاني اسـت.   نيازهاي بيماران و سيستم مراقبت از بي

هاي چشمگير در اين زمينه، بايد اذعان داشت كه هنـوز تـا    رغم موفقيتيعل

نگر در جامعه راهـي طـوالني در پـيش      اجراي كامل آموزش پزشكي جامعه

 ر راستاي پاسخ به اهميت اين مقوله  به همين جهت، مطالعه حاضر د. است

 مهم و جايگاه آن در آموزش پزشكي صورت گرفته است.

جستجوي مقاالت با استفاده از كليدواژه هاي آن به تنهايي و به  روش كار:

صورت تركيبي با يكـديگر و بـه زبـان فارسـي و انگليسـي و بـا اسـتفاده از        

ــتجوي   ــاي جس ــالت  google scholar،Mamma، HotBotموتوره و در مج

و مجلـه ايرانـي    Sciencedirect، Wiley online library الكترونيك انگليسي

آموزش پزشكي و سايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سـايت  

 سازمان بهداشت جهاني انجام گرفت.

با پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيسـت و يـك، توقـع عمـومي از      يافته ها:

و عمق معلومات و خدمات، افـزايش يافتـه و در اكثـر     پزشكي از نظر دامنه

كشورها تقاضا براي خدمات پزشكي به حـد انفجـار رسـيده اسـت. مبحـث      

نگري در آموزش پزشكي در جهت پاسخ به نيازهـاي واقعـي جامعـه     جامعه

مطرح شده است و بر اساس پاسخگويي اجتمـاعي، ايـن نيازهـاي بيمـاران     

 چيـزي  كولـوم آمـوزش دانشـجويان چـه    كنـد، در كوري  است كه تعيين مي

كنـد كـه اسـاتيد     گنجانده شود و نيازهاي دانشجويان است كه تعيـين مـي  

حول چه محوري تدريس كنند و اين مساله در آموزش پزشكي بيش از هـر  

 .آموزش ديگر از اهميت برخوردار است

براي ايجاد پاسخگويي اجتماعي در آموزش پزشكي،  بحث و نتيجه گيري:

هـاي   ابتدا نيازهاي سالمتي مردم نيازسنجي شـود و سـپس برنامـه   بايستي 

ريزي شـود و ايـن كـار بايـد در تمـام       آموزشي مورد نياز بر مبناي آن طرح

دانشكده هاي وابسته به علوم سـالمت در نظـر گرفتـه شـود و در هـر سـه       

 .ي خدمت انعكاس داشته باشد آموزش، پژوهش و ارائه  حيطه

 ،social accountability،social responsibility : كلمــات كليــدي 

community based education، community oriented education، medical 

education 
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و  يمارمحوريمربوط به ب اتيتجرب يفيمطالعه ك

 ينيبال يعلم ئتيه يدر  اعضا يمشاركت يريگ ميتصم

 دانشگاه
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،  انيخامن الي،  ژايك السادات مي،  نعيزيتبر جعفرصادق، *زادهيعل يمهست

 الهام خانلرزاده

 زيتبر يعلوم پزشكدانشگاه 

 alizadm@yahoo.com 

كان پزشكي مبتني بر هاي بيماران و بيمار محوري يكي از ار ارزش مقدمه:

شواهد علمي مي باشد. عـالوه بـر اينكـه     شواهد به موازات تجارب پزشك و

ازنظر اخالقي جايگاه ويژه اي دارد. باتوجه به اهميت اين موضوع دركيفيـت  

درمان و بهبود پيش آگهي بيماران، مطالعه حاضر با هدف بررسـي تجـارب   

ــوم پزشــكي    ــاليني دانشــگاه عل ــت علمــي ب ــورد اعضــاي هيئ ــز در م تبري

 .بيمارمحوري انجام شد

مطالعه به صورت  كيفي و با رويكرد پديدارشناسي انجـام شـد.    روش كار:

جهت جمع آوري داده ها از نمونه گيري هدفمند و به روش بحـث گروهـي   

تجزيه وتحليل داده هـا بـه    استفاده شد. متمركز تارسيدن به اشباع داده ها

 .روش تحليل محتوي انجام شد

هاي مختلف باحداقل  رشته تعدادشش نفراز پزشكان متخصص از فته ها:يا

سه سال سابقه عضويت هيئت علمي در يك جلسه بحث گروهـي متمركـز   

كد مفهومي اوليه استخراج شد كه  218مشاركت كردند. از مجموع داده ها 

بندي گرديـد. طبقـات    زيرطبقه دسته18نهايتاً در قالب چهار طبقه اصلي و 

مل: اركان بيمار محـوري، بازخوردهـا و پيامـدهاي بيمـارمحوري،     اصلي شا

بسترهاي الزم يا عوامل زمينه اي بيمار محـوري وعوامـل بازدارنـده بيمـار     

 .محوري مي باشند

براساس  نتايج ايـن مطالعـه اعضـاي هيئـت علمـي       بحث و نتيجه گيري:

ند كـه  هسـت  هاي بيماران برخوردار باليني از تجارب خوبي در زمينه ارزش

دارد. اماگاهي اوقات پزشكان با مشكالتي  مذهبي ما ريشه در فرهنگ ملي و

 ها در اين زمينه مواجـه مـي شـوند . پيشـنهاد     به علت يكسري محدوديت

جهت رفع اين مشكالت تصميماتي در سطح سياسـتگذاري كـالن    شود مي

 .تجارب مثبت به پزشكان ديگرمنتقل شود و انجام شود

عضـو   ،يدارشناسـ يپد ،يفـ يك مطالعه ماران،يب يها شارز كلمات كليدي:

 ينيبال يعلم تأيه
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 انيدانشجو دگاهياستاد خوب از د كي اتيخصوص

 ، الهام ارشدي، زهره رسول*يدوات يعل

 شاهددانشگاه 

a_davati@yahoo.com 

كرد اساتيد در محيط آموزشي مورد قضاوت گروه هـاي  رفتار و عمل مقدمه:

مختلفي قرار مي گيرد. در اين ميان دانشجويان به دليل حضورمسـتقيم در  

موقعيت آموزشي ارتباط نزديكتري نسبت بـه سـايرعوامل قضـاوت كننـده     

دارند و نوع نگرش آن ها به ويژگي هاي يك استاد مطلوب مي توانـد تـاثير   

دگيري داشته باشد لذا اين مطالعه به منظور شناسـايي  بسزايي در فرآيند يا

و جمع آوري ويژگـي يـك اسـتاد خـوب از ديـدگاه دانشـجويان دانشـكده        

 پزشكي  طراحي و اجرا شد

اين مطالعه ازنوع مقطعي با جنبه هاي توصيفي تحليلي بود كـه   روش كار:

ــيم ســال اول ســال ــف دانشــجويان 1393-1392در در ن ــاطع مختل در مق

صورت پذيرفت . ابزار گردآوري اطالعات پرسشـنامه بـود كـه طـي     پزشكي 

اطالعـات بـه كمـك     ن به اثبات رسيد.آيك مطالعه مقدماتي روايي وپايايي 

 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت  SPSS  نرم افزار اماري

نفر پرسشنامه را تكميل و بازگرداندند. از ايـن تعـداد    173تعداد  يافته ها:

ــر(56 ــد 4/32نف ــرد ودرص ــر(117 ) م ــد .   6/67نف ــد) زن بودن  141درص

درصـد) متاهـل بودنـد. تسـلط بـر       4/18نفر( 32مجرد و  درصد) 6/81نفر(

آمادگي به كمك در رفع اشكاالت دانشـجويان   موضوع درس، شيوايي بيان،

بين خصوصيات استاد خـوب   از مهمترين خصوصيات استاد خوب بيان شد.

 .اري وجود داشتجنسيت دانشجويان ارتباط معني د و

استاد خوب مدرسي است كه عالوه برداشتن دانـش   بحث و نتيجه گيري:

 .بتواند ارتباط موثري با دانشجويان برقـرار كنـد   و مهارت كافي در تدريس،

بـه نظـر مـي رسـد بـا افـزايش سـنوات تحصـيلي تغييـر اساسـي در نظـر            

ازخورد نظـر  گردد. برگزاري گارگاه هاي توانمندي و ب نمي دانشجويان ايجاد

 .دانشجويان به اساتيد نقش موثري در ارتقاء كيفيت آموزش دارد

 يابيارز ،يپزشك ياستاد، دانشجو كلمات كليدي:
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چهار گزينه اي آزمون ارتقاء دستياري  سؤاالت زيآنال

 92 يال 90دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سالهاي 

زهره ، ييايض ري، اممهر ي، معصومه اصالنهايائي، معصومه ض*يعباس عالم

 صفدري ، فاطمهدرخشان بايفر، يصفهانا دانا

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

 ziaee537@yahoo.com 

) MCQآزمون ارتقاء يكي از مهم ترين آزمون هاي چند گزينه اي ( مقدمه:

بوده و حساسيت باالي اين آزمون ايجاب مي كند كه سواالت آن با دقـت و  

مطابق استاندارد طراحي گردد و چنانچه به درستي طراحـي نشـود، هـدف    

ميسـر نخواهـد    آزمون كه تشخيص صحيح قابليت هاي دانشـجويان اسـت،  

شد. شاخص دشواري سوال در يك آزمون نشـانگر درجـه سـختي سـوال و     

درصد افرادي است كه به يك سوال جواب درست داده اند . شاخص ضريب 

تمايز بيانگر آن است كه سوال مزبور تا چه اندازه توانسته است دانشـجويان  

قوي را از دانشجويان ضعيف متمايز نمايد. لذا براسـاس اهميـت آمـوزش و    

ابي مقاطع دستياري در تربيت پزشكان متخصص آينده،  هـدف ايـن   ارزشي

سؤاالت چهار گزينه اي آزمون ارتقاء دستياري دانشـگاه علـوم    تحقيق آناليز

 و مقايسه آن با استاندارد مي باشد . 92الي  90پزشكي قزوين در سالهاي 

مقطعي است كه بر روي سواالت آزمـون   -نوع مطالعه توصيفي  روش كار:

گـروه رزيـدنتي    8طراحي شـده توسـط اسـاتيد     92الي  90قاء سالهاي ارت

حـي عمـومي و   اطفال، بيهوشي، داخلـي، زنـان، روان، قلـب، عفـوني و جرا    
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با دسـتگاه   مقايسه آن با استاندارد انجام گرفت. پاسخنامه هاي آزمون ارتقاء

Mark Reader  ،ضريب تماير مـورد آنـاليز   خوانده و از نظر ضريب دشواري 

 رار گرفت.ق

گروه رزيـدنتي اطفـال،    5سؤال طراحي شده توسط اساتيد  750 يافته ها:

ســؤال  1050 ،90بيهوشــي، داخلــي ، زنــان و جراحــي عمــومي  در ســال 

طراحي شده توسط اساتيد گروه هاي فوق وگروه رزيـدنتي روان و قلـب در   

سؤال طراحي شده توسط اساتيد گروه هاي فـوق وگـروه    1200و  91سال 

از نظـر شـاخص افتـراق و شـاخص دشـواري       92دنتي عفوني در سـال  رزي

غيـر   1/0قابـل قبـول و زيـر     1/0-1شاخص ضريب افتراق بين بررسي شد.

 3/0 – 7/0قابل قبول در نظر گرفته شده و شاخص ضـريب دشـواري بـين    

درصد سـواالت  و  33/47:  90قابل قبول در نظر گرفته شده است. در سال 

درصـد سـواالت    91/73:  92رصد سواالت  و در سالد 24/79:  91در سال

 6/41:   90ال بـوده  و در سـ    1/0-1دستياري از نظر شاخص افتراق بـين 

 08/65:   92درصد سواالت و در سال 43/61:  91درصد سواالت و در سال

بوده و  قابل   7/0-/3درصد سواالت دستياري از نظر شاخص دشواري  بين 

 قبول بوده است.

ميزان درصد سـواالت قابـل قبـول از نظـر شـاخص       تيجه گيري:بحث و ن

به طور قابل توجـه بـاالتر مـي باشـد       90نسبت به سال 91افتراق در سال 

افت مختصري نسبت به سال قبـل مشـاهده مـي گـردد .      92ولي در سال 

نسبت  91ميزان درصد سواالت قابل قبول از نظر شاخص دشواري در سال 

افـزايش   92توجـه بـاالتر مـي باشـد و در سـال      به طـور قابـل    90به سال

ها  مختصري نسبت به سال قبل داشته است. به نظر مي رسد برگزاري دوره

اي  و كارگاه هاي آموزشي، مي تواند در بهبود كيفيـت سـؤاالت چندگزينـه   

 .آزمون ارتقاء مؤثر باشد

 آزمـون ارتقـاء دسـتياري،    چهـار گزينـه اي،   زسؤاالتيآنال كلمات كليدي:

 ريتما بيضر ،يدشوار بيضر
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استاد توسط دانشجو بر  يابيارزش  جيبازخورد نتا ريتأث

 دياسات يابينمرات ارزش

، يپ كي، احمد نفر ي، رفعت محبآقا يپاكپور حاج ريام، *هايائيمعصومه ض

 يجبار حانهي، رفر يزاهد بايفر، يانيوار يصفر يعل

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

ziaee537@yahoo.com 

ارزشيابي فرايندي ضروري براي تمامي مؤسسات آموزشي اسـت و   مقدمه:

رزشـيابي اسـتاد جهـت تعيـين وضـعيت      يكي از متداول ترين روش هـاي ا 

دانشـجويان بـه عنـوان     تدريس وي، ارزشـيابي توسـط دانشـجويان اسـت.    

مشتريان واقعي در فرايند آموزشي محسـوب مـي شـوند و قضـاوت آنهـا از      

فرايند آموزش از متغيرهاي مهم و تعيين كننـده وضـعيت تـدريس اسـتاد     

ايت مصرف كننده شناخته مي شود. لذا بر اساس اصل مشتري محوري، رض

محصول يا خدمت از اهميت بااليي برخوردار است. مطالعه حاضر بـا هـدف   

بررسي تأثير بازخورد  نتايج  ارزشيابي اسـتاد  توسـط دانشـجو بـر نمـرات      

 ارزشيابي اساتيد انجام شد.

مقطعي  بوده و  بر روي نتايج  ارزشـيابي   –اين مطالعه توصيفي روش كار:

با استفاده ار نرم افزار سـما از   ه توسط دانشجوياناستاد در دروس تئوري ك

الي نيم سـال دوم  سـال تحصـيلي       90 -91نيم سال  اول سال تحصيلي  

گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي درمـاني، بهداشـت    5در  91 -92

حرفه اي، بهداشت محيط، علـوم تغذيـه و بهداشـت عمـومي در دانشـكده      

زوين صورت گرفته است  و سپس داده هـا  بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ق

 تجزيه و تحليل گرديد.   SPSS16به كمك نرم افزار 

پرسشنامه ارزشيابي  اسـتاد  توسـط دانشـجو در دروس تئـوري      يافته ها:

ارزشيابي دانشجويان وارائه  -1حيطه  شامل   7سؤال بوده كه به  23حاوي 

مديريت ورهبري در كالس  توانايي -3ايجاد انگيزه در دانشجو  -2باز خورد 

هـاي   به كارگيري شـيوه  -5طالعات استاد به روز بودن ا -4وانتقال مفاهيم 

بندي  نحوه ارتباط متقابل تقسيم-7رعايت اصول وقوانين -6مناسب تدريس 

مي گردد . هر ترم فيدبك نتايج ارزشيابي  استاد بـه اسـاتيد ومـدير گـروه     

 آموزشي داده مي شود.

بـه   90 -91حيطه در نيم سال  اول سـال تحصـيلي    7ر ميانگين نمرات د

ــب بـــود.  20/75، 22/75 ،26/74 ،85/73، 54/77، 84/73 ،73/ 43ترتيـ

 -91حيطه در نيم سال دوم سال تحصيلي  7درحاليكه، ميانگين نمرات در 

ــب  90 ــه ترتي   85/76 و 31/77، 98/75، 29/76، 72/78 ،23/75، 60/75ب

 91 -92ه در نيم سال  اول سـال تحصـيلي    حيط7ميانگين نمرات در  بود.

ــه ترتيــب ــود. 04/77و 09/77، 65/75، 02/76، 49/78، 66/75 ،47/75ب  ب

بـه   91 -92حيطه در نيم سـال دوم سـال تحصـيلي     7ميانگين نمرات در 

  .بود 07/79 و 15/79 ،99/77 ،63/78 ،80/ 74 ،77/77 ،5/77ترتيب

گردد ميـانگين نمـرات    ط مياز نتايج چنين استنبا بحث و نتيجه گيري:

نسـبت بـه نـيم سـال  قبـل        90 -91در نيم سـال  دوم  سـال تحصـيلي     

حيطـه در نـيم سـال  اول سـال     7افزايش يافته ولـي ميـانگين نمـرات در    

نسبت به نيم سال  قبل  افزايشي نشان نمـي دهـد كـه     91 -92تحصيلي  

اشـت باشـد .   مي تواند به علت پيوستن گروه علوم تغذيه بـه دانشـكده بهد  

نسبت  91 -92حيطه در نيم سال دوم سال تحصيلي  7ميانگين نمرات در 

 به نيم سال  قبل  افزايش يافته است . 

 واژه ها: دانشجو، بازخورد، ارزشيابي استاد ، نمرات ديكل كلمات كليدي:
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در  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك دياسات دگاهيد يبررس

 دانشگاه يآموزش يابيارزشطرح  ياجرا تيفيخصوص ك

 موحد ناي، سيمحمد ييحي، *غالمرضا فعال

 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

grfal@yahoo.com 

فعاليـت اجتنـاب ناپـذير در     ارزشيابي يكي از فرآيندهاي اساسي و مقدمه:

ادگيري بـوده و اجـراي دقيـق آن    يـ  -مديريت بخصوص درجريان يـاددهي 
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باشـد. همـه سـاله     همواره پرهزينه و داراي مشكالت اجرايي خاص خود مي

 زمان قابل توجهي بخصـوص در دانشـگاهها و   نيروي انساني و منابع مالي و

مؤسسات آموزش عالي به اين امر اختصاص مي يابد. صـرف نظـر از كـاربرد    

العاده اي برخوردار است، آگـاهي از  نتايج ارزشيابي كه البته از اهميت فوق 

ديدگاه اساتيد به عنوان ذي نفعان و ايفا كنندگان نقـش اصـلي در فرآينـد    

يادگيري از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و اساس تصميم گيـري   -ياددهي

تحليلي به منظـور   –لذا اين پژوهش توصيفي  مجريان مي باشد. طراحان و

يفيت طرح ارزشيابي آموزشـي وكـارآيي آن   تعيين ديدگاه اساتيد درمورد ك

 .بر بهبود فرآيند آموزش انجام شد

نوع مطالعه مورد بررسي توصيفي از نـوع تحليلـي بـود. جامعـه      روش كار:

مورد بررسي تمام اساتيد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند بودند. نمونـه مـورد   

اي جمـع  نفر برآورد كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. بر 50بررسي 

ــق ســاخته  ــات از پرسشــنامه محق ــه داراي  اي آوري اطالع ســوال و  14ك

متناسب با مقياس ليكرت مي باشـد و ديـدگاه اسـاتيد را نسـبت بـه طـرح       

ارزشيابي آموزشي مي سنجد، استفاده شد. روايي پرسشنامه به تاييد افـراد  

متخصص رسيد و همچنين براي تعيين پايايي از آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده    

 صدم بدست آمد. براي تجزيه و تحليـل اطالعـات از نـرم افـزار     85شد كه 

spss    (فراوانـي، ميـانگين) از آزمـون  و آمـار اسـتنباطي   و آمار توصـيفي) t 

 .مستقل و تحليل واريانس) استفاده شد

% آقـا بودنـد. ميـانگين    70اساتيد مـورد بررسـي خـانم و     % 30  يافته ها:

انگين اساتيد آقا در خصوص كيفيـت طـرح   و مي 61/45ديدگاه اساتيد خانم

بدست آمدكه اين ميانگين با توجه بـه نمـره كـل     53/45ارزشيابي آموزشي

باال مي باشد. همچنين نتايج نشان داد كه بين ديـدگاه اسـاتيد بـر اسـاس     

همچنـين بـين ديـدگاه    . .(p>0/05)جنس و دانشكده، تفاوت معني دار نبود

 .(p<0/05).ي دار بوداساتيد بر اساس مدرك تحصيلي معن

يافته ها حاكي از اين است كـه اكثريـت اسـاتيد بـا      بحث و نتيجه گيري:

اصل ارزشيابي موافق بوده اند و با در نظر گرفتن اين كـه ارزشـيابي اسـتاد    

تحت تاثير عوامل مختلف قرار مي گيرد. بهتر است از ساير روش هـا نظيـر   

همچنين با توجه به تفـاوت   خودسنجي استفاده شود.و  ارزشيابي از همكار

يافته ها در اين خصوص در مطالعات دانشگاه هـاي مختلـف طراحـي يـك     

 .روش مشترك و دقيق در سراسر كشور ضروري به نظر مي رسد

 يابيارزش د،ياسات كلمات كليدي:
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 فيلم آموزشي بانداژ و آتل بندي  يابيارزش

اكبر  يعل دي، س، اميل هونانيانآقا يپاكپور حاج ريم، ا*هايائيمعصومه ض

 نسب يهاشم

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك

ziaee537@yahoo.com 

يكي از مهمترين جنبه هـاي آمـوزش دانشـجويان گـروه پزشـكي       مقدمه:

با توجه به روند كاهش نسبت استاد بـه   اي عملي مي باشد.ه آموزش مهارت

دانشجو در بسياري از دانشكده هاي گروه پزشـكي در سراسـر دنيـا تـالش     

هاي جديد به جهت افزايش كيفيت آموزشـي   براي ابداع و استفاده از روش

دانشجويان گروه پزشكي و دستيابي به شـرايطي كـه از لحـاظ اقتصـادي و     

رفه باشد همچنان ادامه دارد. بـا دردسـت داشـتن يـك     زماني مقرون به ص

نسخه صحيح از مراحل كار عملي دانشجو مي تواند بهتر تمرين كرده و بـه  

حد تبحر برسد. مطالعه حاضر با هدف ارزشيابي  فيلم آموزشي بانداژ و آتل 

 بندي انجام شد.

در  91مقطعـي در سـال    –اين بررسي يـك مطالعـه توصـيفي     روش كار:

ده بهداشت بوده است. ابتدا بخش هاي مختلـف بانـداژ وآتـل بنـدي     دانشك

طبق سر فصل دروس كمك هاي اوليـه و اصـول و فنـون پرسـتاري بـراي      

دانشجويان هوشبري، بهداشت خانواده و بهداشت حرفـه اي معـين شـده و    

از سپس بخش هاي فوق به نحو صحيح اجـراء و فـيلم بـرداري شـد. پـس      

ده شده و به دانشجويان جهت استفاده تحويـل  آما DVDويرايش در فورمت 

نظرات دانشجوياني را كه فيلم آموزشي در اختيار  آنان قـرار داده   داده شد.

سـوال مـورد   4شده بود، با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته محتوي 

بررسي قرارگرفت. پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفا كرونباخ  تعيـين شـد.   

ساس مقياس چهار قسمتي ليكرت ضـعيف، متوسـط، خـوب و    گزينه ها بر ا

عالي از يك تا چهار مدرج شده بودند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS.16از نرم افزار 

اين فيلم آموزشي در اختيـار دانشـجويان هوشـبري بـراي درس      يافته ها:

ان بهداشت خانواده و بهداشت حرفـه اي  اصول و فنون پرستاري و دانشجوي

 57براي درس كمك هاي اوليه قرار داده شد. در نظر سنجي دانشـجويان از 

از  41/13ميـانگين نمـرات    .نفر به پرسشنامه پاسخ دادنـد 45 نفر  دانشجو،

 نمره بود. 16

گـردد كـه رضـايت     از نتـايج چنـين اسـتنباط مـي     بحث و نتيجه گيري:

از فيلم آموزشي بانداژ و آتل بندي در حد عالي بـوده  دانشجويان از استفاده 

هـاي اوليـه و اصـول و فنـون      و اين فيلم براي دانشجوياني كه درسي كمك

بايـد   پرستاري دارند قابل استفاده بوده است ولي براي  استفاده از آن حتماً

 استفاده شود. DVD playerاز 

 تل بندي، فيلم آموزشي، بانداژ، آ يابيارزش كلمات كليدي:
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پاسخ مخاطب بر  ستميس يروش آموزش ريتأث يبـررس

 انيدر دانشجو يعروق -يقلبـ يداروها يريادگي

 هياروم ييو ماما يپرستار دانشكده يپرستار

 ييبقا مي، رحي، داود رسول*يفرزاد زارع

 هياروم يعلوم پزشكدانشگاه 

zareiefarzad@gmail.com 

سخنراني روشي كارآمد و مقرون به صرفه جهت آموزش گروه هاي  مقدمه:

بزرگ دانشجويي است اما اجراي آن به شيوه مرسوم نواقصـي را بـه همـراه    
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ـ   عنـوان يـك   ه دارد كه جهت رفع آنها مي توان از سيستم پاسخ مخاطـب ب

هش حاضر با هـدف تعيـين تـأثير    رويكرد يادگيري فعال استفاده نمود. پژو

عروقـي   -روش آموزشي سيستم پاسخ مخاطب بر يادگيري داروهـاي قلبـي  

 1391پرستاري و مامايي اروميه در سـال   در دانشجويان پرستاري دانشكده

 .صورت گرفت

دانشـجوي سـال    54صورت تجربي و با شـركت  ه اين پژوهش ب روش كار:

كـه در آن طـي يـك دوره     انجـام پـذيرفت   1391آخر پرسـتاري در سـال   

ـ    -آموزشيِ داروشناسي در مبحث داروهـاي قلبـي   ه عروقـي، دانشـجويان ب

صورت تصادفي در دو گروه مداخلـه و كنتـرل قـرار گرفتنـد. جهـت ارائـه       

محتواي آموزشي دوره، در گروه مداخله از سيستم پاسخ مخاطب و در گروه 

ا در قالـب طرحـي   كنترل از شيوه سخنراني مرسوم استفاده گرديد. داده هـ 

پس آزمون و از طريق آزمون هاي چهارگزينه اي مشتمل بـر   -پيش آزمون

سؤال داروشناسي كه روايي و پايايي آن مورد تأييـد قـرار گرفتـه بـود،      40

و  16نسـخه   SPSS وسيله نرم افزار آماريه جمع آوري گرديد و در نهايت ب

 .گرديدبا استفاده از آزمون هاي توصيفي و تحليلي آناليز 

ميــانگين و انحــراف معيــار نمــرات داروشناســيِ قبــل و بعــد  يافتــه هــا:

و  52/11 ± 41/3دانشجويان در گروه سيستم پاسـخ مخاطـب بـه ترتيـب     

ــوم   67/28 ± 00/7 ــخنراني مرس ــروه س  ± 68/5و  63/10 ± 75/4و در گ

بود. بررسي آزمون آماري تي مستقل براي گروه ها وجـود اخـتالف    33/19

كـه تفـاوت    در حـالي . آماري را در پس آزمون دو گـروه نشـان داد  معنادار 

همچنـين در مقايسـه ميـانگين     .معناداري در پيش آزمون مشاهده نگرديد

صورت درون گروهي با آزمون تي زوجـي اخـتالف معنـاداري در    ه نمرات ب

تفاوت در گـروه سيسـتم پاسـخ    . نمرات قبل و بعد هر دو گروه مشاهده شد

 .دمخاطب بيشتر بو

استفاده از رويكردهـاي نـوين آموزشـي در آمـوزش      بحث و نتيجه گيري:

پرستاري مي تواند به بهبـود بيشـتري در يـادگيري دانشـجويان پرسـتاري      

بينجامد و متعاقباً اين بهبود خود را در قالـب توسـعه و پيشـرفت دانـش و     

مراقبت هاي پرستاري نشان دهد. با توجه به يافته هـاي اميـد بخـش ايـن     

 .العه تداوم در استفاده از اين سيستم توصيه مي گرددمط

 سـتم يفعـال، س  يريادگيـ  ،يداروشناس ،يآموزش پرستار كلمات كليدي:

 يعروق-يقلب يپاسخ مخاطب، داروها
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 يتواند به اصالح سخنران يپاسخ مخاطب م ستميس ايآ

 نجامد؟يب

 يرسول مي، رحيرسول ، داود*يزارع فرزاد

 هياروم يعلوم پزشكدانشگاه 

zareiefarzad@gmail.com 

عنوان شيوه مرسوم آموزش با نـواقص فراوانـي همـراه    ه سخنراني بمقدمه: 

است. به نظر مي رسد امروزه تكنيك هاي يادگيري فعال همچون اسـتفاده  

ن نواقص بتوانند مثمر ثمر واقـع  از سيستم پاسخ مخاطب در راستاي رفع اي

ه شوند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تغييرات ايجاد شده در سخنراني ب

 .وسيله اجراء يك سيستم پاسخ مخاطب در راستاي اصالح سخنراني است

نفر از دانشجويان پرسـتاري از سيسـتم    54طي يك دوره براي  روش كار:

ــد از اتمــام دوره پاســخ مخاطــب در جلســات آموزشــي اســتفاده   شــد. بع

آيتم در مورد توانايي سيستم پاسـخ مخاطـب    13پرسشنامه اي مشتمل بر 

جهت اصالح و بهبود مواردي كه جزء نواقص سخنراني محسوب مي شوند و 

در اختيـار آنـان قـرار گرفـت. يـك       ،در راستاي ارزيابي ديدگاه دانشجويان

سيستم در پرسشنامه  جمله ناتمام هم جهت تكميل براي فهم كاربرد اصلي

 SPSS (ver. 16) گنجانده شده بود. در نهايت داده ها توسط نرم افزار آماري

 .تجزيه و تحليل گرديد

بررسي ديدگاه هاي فراگيران نشان داد كـه در همـه آيـتم هـاي      يافته ها:

مورد بررسي، سيستم پاسخ مخاطب توانسته بود به ميزان زيادي به اصـالح  

% 68جامد. توانايي سيستم در بهبود سخنراني طيفي از نواقص سخنراني بين

درصد موافقت را در آيتم هاي مختلف مورد بررسي در بر مي گرفـت.   95تا 

در تكميل جمله ناتمام هم، اكثريت نظرات ايـن سيسـتم را ابـزاري جهـت     

 .بهبود يادگيري دانسته بودند

ان شيوه اصـلي  با توجه به غالب بودن سخنراني بعنو بحث و نتيجه گيري:

كارگيري روش هايي كه بتوانند جهت اصالح و كاستن از نواقص ه آموزش، ب

آن مؤثر واقع شوند بدون شك تحولي بـزرگ در بهبـود كيفيـت آمـوزش و     

 .بهبود يادگيري فراگيران ايجاد خواهند نمود

 پاسخ مخاطب ستميفعال، س يريادگي ،يآموزش، سخنران كلمات كليدي:
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 گاهي و استفاده از پزشكي مبتني بر شواهد درميزان آ

 يدانشگاه علوم پزشك  يپزشك ينيدوره بال انيدانشجو

 بوشهر

 ييرزاي، كامران م*كش زحمت ايثر

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك

zahmatkeshs2004@yahoo.com 

اي از روش هـا و منـابع بـراي     پزشكي مبتني بر شواهد، مجموعـه  مقدمه:

كارگيري بهترين شواهد موجود از مطالعات، براي مراقبت از هـر  ه يافتن و ب

يك از بيماران است. استفاده از اين روش نيازمند شناسايي مديا هاي خاص 

اطالعاتي ، آگاهي از شيوه هاي صحيح جستجو و ارزيابي منتقدانه اطالعات 

يين ميزان آگاهي و استفاده دانشجويان دوره است . اين مطالعه با هدف  تع

باليني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از پزشـكي مبتنـي بـر شـواهد     

 .صورت گرفت

، كليه دانشـجويان سـال   1392در يك مطالعه مقطعي  در سال  روش كار:

آخر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مورد بررسي قرار گرفتنـد. جمـع   

تفاده از پرسشنامه اي كه روايي محتواي و پايـايي ثبـات   آوري داده ها با اس

دروني آن در يك مطالعه اوليه مورد تأييد قرار گرفته بود، انجـام شـد. داده   

 .مورد ارزيابي قرار گرفت SPSS ها با استفاده از نرم افزار
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

ن دسترسـي الزم بـه   دانشـجويا  %100بـود .   2/92درصد پاسـخ   يافته ها:

 % از شركت كنندگان آمـوزش قبلـي در زمينـه   4/16ها . تناينترنت داشتند

EBMبه ميزان  %2/95به ميزان متوسط و  %8/4 ديده بودند كه از اين ميان

 Elsivier اندك يا هرگز استفاده نمي كردند . بيشترين سايت مورد استفاده

ــا  Up to Date و  ــه ترتيــب  ب ــود . ميــزان مراجعــه  %4/44و  %6/68ب ب

% بود . هيچيك از دانشجويان بـا  2كمتر از  Cochrane دانشجويان به سايت

آشـنايي   Bandolier و Dare سايتهاي رايج پزشكي مبتني بر شـواهد ماننـد  

نداشتند . ليكن ميزان آشنايي دانشجويان با اصطالحات الزم جهت استنتاج 

 .دورد كليه اصطالحات مورد بررسي بودر م %5نتايج بسيار اندك و كمتر از 

نتايج اين بررسي نشان داد عليرغم ضرورت آشـنايي   يجه گيري:بحث و نت

گروه دانشجويان دوره باليني پزشكي با پزشكي مبتني بر شواهد و اسـتفاده  

ليكن روش هاي اررزيابي مقاالت و استنتاج از آنها را به صورت علمي  ،از آن

انجام نمي دهند. همچنين از سايتهاي تخصصي پزشكي مبتني بـر شـواهد   

اطالع هستند. اجراي برنامه هاي آموزشـي و بـازآموزي در ايـن زمينـه     بي 

 مفيد به نظر مي رسد

ـ ارز -آگـاهي  –دانشـجو   -پزشكي مبتني بـر شـواهد   كلمات كليدي:  يابي

 نقادانه
 

1748-3A 

 جاديدر ا يو شغل يليتحص يينقش مشاوره و راهنما

 يلينسبت به رشته تحص انيدانشجو يعالقمند

، يسرسنگ ي، وليحلوان ني، غالمحسيابوالفضل برخوردار، *فالح نيحس

، نجمه انيرقچ، الهه قيزهرا متق يب ي، ب، فاطمه كارگريحكم آباد يرجبعل

 نيزارع دهي، سعينليز يحاج

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

Fallah_hossein@Yahoo.com 

در عصر حاضر، تعليم و تربيت كليـد ورود بـه بسـياري از مشـاغل      مقدمه:

نقش مؤثري در برنامـه ريـزي زنـدگي     است و راهنمايي تحصيلي مي تواند

شغلي داشته باشد همچنين داشتن عالقه به رشـته تحصـيلي از مهمتـرين    

عوامل موفقيت دانشجويان در تحصيل و آينده شـغلي مـي باشـد. مطالعـه     

حاضر با هدف بررسي ميـزان عالقمنـدي دانشـجويان بهداشـت حرفـه اي      

صـيلي خـود انجـام    دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يـزد بـه رشـته تح   

 .گرديد

مقطعي بوده و جامعه مورد  -مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي روش كار:

بررسي را دانشجويان بهداشت حرفه اي دانشـكده بهداشـت دانشـگاه علـوم     

نفـر بـه صـورت     80پزشكي شهيد صدوقي تشكيل مـي دادنـد كـه تعـداد     

ــژوهش پرسشــنامه   ــزار پ ــد. اب ــ"تصــادفي انتخــاب گرديدن زان بررســي مي

مي باشد كه روايـي و پـايي آن مـورد تاييـد      "عالقمندي به رشته تحصيلي

مورد  SPSS-18 قرار گرفته است. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار

 .تجزيه و تحليل قرار گرفت

درصـد از دانشـجويان رشـته     7/37نتـايج نشـان داد كـه تنهـا      يافته هـا: 

درصــد از  3/64ده انــد و تحصــيلي خــود را بــا آگــاهي قبلــي انتخــاب كــر

دانشجويان عنوان نمودند كه سطح علمي و نحوه تدريس اساتيد و مشـاوره  

با استاد مشاور در افزايش عالقمنـدي مـوثر بـوده اسـت همچنـين ميـزان       

 .درصد بوده است 7/85عالقمندي آنها به ادامه تحصيل به 

آگـاهي  با توجه به اينكه درصد دانشـجوياني كـه بـا     بحث و نتيجه گيري:

اين رشته را انتخاب نموده اند پايين مي باشد و ميـزان عالقمنـدي پـس از    

مشاوره با استاد و حضور در كالس افزايش يافته است لذا مشاوره تحصـيلي  

و شغلي مي تواند به عنوان يك برنامه جاري آموزشي در دانشگاه هـا بـراي   

رم اول با رشـته و  دانشجويان جديد الورود اجرايي شده تا دانشجو از همان ت

 .آينده شغلي خود آشنا و با ميل و رغبت بااليي تحصيل خود را ادامه دهد

بهداشــت  انيدانشــجو ،يعالقمنــد ،يليمشــاوره تحصــ كلمــات كليــدي:

 يا حرفه

 

1754-3A 

هاي يادگيري دانشجويان دانشكده  بررسي سبك

داروسازي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي 

 -1392در سال  VARK  از پرسشنامه تهران با استفاده

1391 

 ييجغتا هيمرض

 تهران يدانشگاه علوم پزشك

mjoghataee262@yahoo.com 

شناسايي سـبك هـاي يـادگيري دانشـجويان و انطبـاق روشـهاي        مقدمه:

هـاي   منجر به توسعه رويكردهـا و اسـتراتژي   تدريس اساتيد با آنها مي تواند

هـاي يـادگيري    ب گردد. مطالعه حاضر با هدف تعيين سبكآموزشي مناس

دانشجويان دانشكده داروسازي پرديس بين الملـل دانشـگاه علـوم پزشـكي     

 .صورت گرفته استVARK  تهران با استفاده از پرسشنامه

نفرازدانشـجويان رشـته     88تحليلـي  -دريك مطالعـه توصـيفي   روش كار:

الملل به روش سرشماري مـورد   داروسازي، دانشكده داروسازي پرديس بين

ــد  ــرار گرفتن ــه ق ــا .مطالع ــع آوري داده ه ــا جم ــتفاده از ب ــنامه  اس پرسش

 نظــر اســتفاده از روايــي پرسشــنامه بــا. صــورت گرفــت VARKاسـتاندارد 

استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ معادل  پايايي آن با متخصصين تاييد شد و

 نـرم افـزار   اسـتفاده از  با امحاسبه گرديد. تجزيه وتحليل داده ه 0/ 972با 

SPSS   انجام شد 20نسخه. 

نفر) سبك  68درصد آنها ( 77نفر دانشجو، حدود  88در مجموع  يافته ها:

درصد سبك يادگيري چند وجهـي   23يادگيري تك وجهي و مابقي حدود 

داشتند. رابطه معني داري بين جنسيت دانشجويان و تـرجيح سـبك هـاي    

 .هي آنها مشاهده نشديادگيري تك وجهي و چندوج

 بدو ورود هاي يادگيري دانشجويان در تعيين سبك بحث و نتيجه گيري:

 تـا  نمايـد  مي ها هاي آموزشي دانشكده آنان به دانشگاه كمك شاياني به گروه
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

اهـداف آموزشـي كمـك     هاي مناسب تـدريس بـه پيشـبرد    نتخاب روش باا

 .كنند

 امه واركسبكها يادگيري، يادگيري، پرسشن كلمات كليدي:
 

1780-3A 

دانشگاه علوم  يپزشك انيدانشجو يجانيهوش ه

 هوش معنوي اصفهان و ارتباط آن با يپزشك

 عرفان عارفه ،يحقان باي،  فر*ديام اطهر

 اصفهان يعلوم پزشكدانشگاه 

athar_omid@yahoo.com 

با تقويت معنويت و اعتقـادات دينـي موجـب ثبـات     هوش معنوي  مقدمه:

شود و بدين ترتيـب فـرد بـه سـوي پيشـرفت و كمـال        صفات پسنديده مي

. هوش هيجاني نيز، عامل مهم موفقيت در زندگي، تحصـيل   كند حركت مي

و شغل ميباشد. به نظـر مـي آيـد ايـن دو مقولـه هـوش معنـوي و هـوش         

هد موثر باشند. هدف از انجام اين هيجاني، هر دو در امر تربيت پزشكان متع

مطالعه رابطه بين هـوش هيجـاني و هـوش معنـوي دانشـجويان دانشـكده       

 .پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است

اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي مي باشد. جامعـه آمـاري    روش كار:

، علـوم پزشـكي    دانشـگاه   91تـا   87شامل كليه دانشـجويان ورودي سـال   

 نفـر آنهـا بـه روش طبقـه اي     110باشند كـه   ن در رشته پزشكي مياصفها

درصد از ورودي هر سال) انتخـاب شـدند و پرسشـنامه هـوش      30(انتخاب

آن و هوش معنوي كينگ در  اختيار آنان قرار گرفـت. پـس از    -هيجان بار

هايي كه با دقت تكميل نشده بودند، حـذف و   تكميل پرسشنامه، پرسشنامه

شد. جهـت   spss16نامه جهت تجزيه و تحليل وارد برنامه پرسش 86تعداد 

ها از روش همبستگي پيرسون، رگرسـيون، آنـوا و تـي     تجزيه و تحليل داده

 مستقل استفاده شد.

 6/25نفـر) دختـر و     64درصد ( 4/74نمونه مورد مطالعه  86از  يافته ها:

يجاني نفر) پسر  مشغول به تحصيل بودند. ميانگين نمره هوش ه 22درصد(

بـود. نتـايج    32/80±57/12و هوش معنـوي   80/318±52/30دانشجويان 

نشان داد كه همبستگي بين هوش معنـوي و هـوش هيجـاني دانشـجويان     

هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان به تفكيك سال ورود  .است 33/0

 ..و رشته و جنسيت تفاوت معنادار آماري نداشت

ژوهش يك رابطه تعاملي نسـبتاً كمـي را     هاي پ يافتهبحث و نتيجه گيري: 

بين اين دو هوش نشان داد. و از آنجايي كه اين دو هوش اثـر مسـتقيم بـر    

يكديگر دارند، با افـزايش و رشـد يكـي از آنهـا رشـد ديگـري نيـز حاصـل         

هاي علوم پزشكي، آموزشي كـه بتوانـد    شود. با توجه به حساسيت رشته مي

توانـد در ايـن زمينـه     كمك كنـد مـي   به باال بردن هوش معنوي و هيجاني

 .پيشنهاد گردد

 يهوش هيجاني، هوش معنوي، دانشجويان پزشك كلمات كليدي:

 

 

1788-3A 

 يها ستميدر س يكيالكترون ياتخاذ سوابق پزشك

 سهي: مقاهياول ياطالعات سالمت در بخش مراقبت ها

 كشورها ريبا سا رانيا يفعل تيوضع

 يميكر ني، حسيرفخرائي، مژگان مفاطمه سعادت جو، *مهدي ميرفخرائي

 اسوجي ي، آزاد اسالمزدي يعلم و هنر، علوم پزشك

f.saadatjoo@ysrbiau.ac.ir 

هدف مراقبت هاي اوليه حفظ و ارتقاء سطح سالمت افـراد جامعـه    مقدمه:

ست. تقاضاي مراقبت هاي بهداشتي اوليه روز به روز در حال افزايش است ا

و سيستم هاي اطالعات سالمت راهكاري مناسب براي كاهش اين تقاضا به 

حساب مي آيند. سيستم مراقبت هاي اوليه جهت ارائـه خـدمات بهداشـتي    

بهتر نيازمند تامين اطالعات است. اتخاذ سوابق پزشكي مي تواند بخشـي از  

 .اطالعات مورد نياز سيستم هاي اطالعات سالمت را تامين نمايد

سايت ها و پايگـاه هـاي معتبـر جهـاني جهـت يـافتن مقـاالت         روش كار:

انگليسي همچنين مجالت داخلي و سايت گوگل جهت مقاالت فارسي مورد 

جستجو قرار گرفتند. اين جستجو روي طيف وسـيعي از كلمـات مشـابه در    

شكي و وضعيت سيستم هـاي اطالعـات سـالمت ايـران و     رابطه با سوابق پز

 .جهان انجام گرفت

داده ها براي آن كه بتوانند در مراقبـت از بيمـار بـه كـار گرفتـه       يافته ها:

شوند نياز به دستكاري هوشمندانه دارند كه اين امر با اسـتفاده از سيسـتم   

. سـوابق  هاي اطالعات مراقبت بهداشتي اوليه الكترونيكي امكان پذير اسـت 

پزشكي كاغذي دست نويس با خوانايي كم مـي توانـد منجـر بـه خطاهـاي      

پزشكي شوند. دسترسـي سـريع بـه اطالعـات دقيـق ، كليـدي الزامـي در        

خدمات بهداشتي امروز است، كه با سيستم هـاي سـنتي و كاغـذي امكـان     

پذير نيست. عواقب عدم اين دسترسي از ايجاد ناراحتي تـا مـرگ گسـترده    

يابي اطالعات از سوابق پزشكي الكترونيكي، به خصـوص در مواقـع   است. باز

اضطراري، سريعتر و ساده ترمي باشد. سيستم هاي الكترونيكي ثبت سوابق 

پزشكي نيز با چالش هايي چون اشتراك گذاري و حـريم خصوصـي روبـرو    

 .هستند

بايد دقت شود همه داده هاي مـورد نيـاز (از جملـه     بحث و نتيجه گيري:

ياتي) براي سيستم هاي اطالعات مراقبت بهداشتي اوليه كامالً ثبـت  زيج ح

شوند. رعايت راهكارهـاي امنيتـي مربـوط بـه اشـتراك گـذاري (همچـون        

هـاي   اين اجازه را مي دهد تـا از ويژگـي  رمزنگاري) و حفظ حريم خصوصي 

هاي تحت وب سود برد. با توجه به اين واقعيت كه هيچ گـاه   فراوان سيستم

ور مطلق تامين نمي شود، اما مي توان با استفاده از استانداردهاي امنيت بط

جهاني و رعايت الزامات امنيتي پرونـده الكترونيـك سـالمت را در شـرايط     

مطلوبي قرار داد. تقريباً در اكثر كشورهاي مطرح بيشترين سـرمايه گـذاري   

را براي پرونده الكترونيكي سـالمت كـه مهمتـرين و اساسـي تـرين بخـش       

 .مت الكترونيكي بوده اختصاص داده اندسال

 يها ستمي، سهياول يها ، مراقبتيكيالكترون يسوابق پزشك كلمات كليدي:

 سالمت كياطالعات سالمت ، پرونده الكترون
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1814-3A 

با  يليتحص شرفتيپ يانيپا يآزمون ها يفيك يارتقا

 يانفراد يمشاوره  ها

 يباريجو الي،  ل،  اكرم ثناگويفيشر ،  اكرم نوده*يقنبر ميمر

 گلستان يعلوم پزشكدانشگاه 

edc@goums.ac.ir 

يكي از شيوه هاي ارزيابي دانشجويان استفاده از ازمون هاي كتبي مقدمه: 

ز اهميت زيادي در با سواالت چند گزينه اي است. ارزيابي هاي پاياني ا

قضاوت براي وضعيت تحصيلي دانشجويان برخوردارند و لذا صحت اين 

ازمون ها از جايگاه مهمي برخوردار ميباشد. هدف از اين مطالعه بررسي 

تاثير ارائه مشاوره چهره به چهره در ارتقاي كيفي آزمونهاي چهارگزينه اي 

 .پيشرفت تحصيلي بوده است

 1392آغاز و تا سال 1388طولي كه از سال  در اين مطالعه روش كار:

نفر اعضاي هيات علمي و مدرسين دانشكده پرستاري و  20ادامه يافت، 

مامايي شامل با استفاده از سرشماري وارد پژوهش شدند. در مرحله اول با 

آزمونهاي  300استفاده از چك ليست آناليز كيفي ميلمن ، كيفيت 

گرفت. مرحله دوم با استفاده از نظر  چهارگزينه اي مورد ارزيابي قرار

سنجي از دو برگزاري كارگاه آموزشي متمركز و مشاوره چهره به چهره 

استفاده شد. در پايان هر نيمسال كيفيت سواالت براساس چك ليست 

 .ميلمن بررسي مي شد

آناليز چك ليست ميلمن نشان داد در اولين سال مداخله در ترم  يافته ها:

ت طراحي شده  اساتيد از نظر كيفيت ساختاري و هاي نخست، سواال

محتوايي داراي وضعيت مطلوب و استانداردي نبودند. اشكاالت عمده چون 

غني نبودن ساقه سواالت، هم سنگ نبودن آنها، داشتن بيش از يك هدف 

اختصاصي واحد براي هر سوال، شفاف نبودن سواالت، وجود گزينه هاي 

داشت. با عنايت به نظرسنجي هاي به عمل تكراري ومنفي سواالت وجود 

آمده اعضاي هيات علمي پس از آناليز نتايج انجام اين روش باعث افزايش 

انگيزه ، مشاركت، ارتقاي سطح دانش و آگاهي اساتيد در خصوص 

استاندارد سازي سواالت قبل ازبرگزاري  آزمون ، ارتقاء بانك سوال و 

به عنوان مستندي دركسب امتيازات  استفاده از نتايج آناليز سواالتشان

% 56/55دانش پژوهي آنها شده  است. عدم استفاده از گزينه هاي منفي از 

%، مثبت  83% به  35/67% ، عدم استفاده از گزينه هاي تركيبي از 83به 

% به  34/70% ، غني بودن سواالت از 91% به  23/68بودن گزينه ها از 

% ، ميزان مشاركت و 95% به 40نيز از  % ، درصد سواالت بدون خطا 100

 .%  ارتقاء يافت 100% به  40تعداد سواالت بررسي شده  اساتيد از 

استمرار در امر مشاوره موجب ارتقاي  كيفي  بحث و نتيجه گيري:

سواالت ازمون هاي پيشرفت تحصيلي چندگزينه اي در ابعاد ساختاري و 

 .رفع اشكاالت گرديد

. آزمون  يآموزش يازمون. مشاوره ها يفيك ليتحل كلمات كليدي:

 يليتحص شرفتيپ

 

1817-3A 

 "يكالس و كالس دار ،يمعلم"پرتو اسالم در گستره 

 رانيدر ا

 يباريجو الي، ل، اكرم ثناگو*ييرجا امكيس

 گلستان يدانشگاه علوم پزشك

edc@goums.ac.ir 

از ديدگاه اسالم علم متاعي نيست كه بتـوان آن را بـا سـاير متـاع      مقدمه:

هاي دنيا معامله كرد و براي خود مال و مقام به دسـت آورد. دانـش هديـه    

اي از جنس نور است كه به خواسـت الهـي، دل هـاي بنـدگان      الهي و تحفه

سازد. به علت اهميت و تقدس علـم از نظـر اسـالم     خاص خدا را روشن مي

آداب و ضوابط خاصي براي تحصيل علم معين شده است. به طـور كلـي در   

اسالم رسيدن به اهداف به هر اندازه هم كه مهم باشند، از هر راهي و با هـر  

اي مجاز نيست. آداب آموزش در اسالم هم به جنبه اخالقي و ارزشي  وسيله

كار علمـي  هاي تسهيل آموختن و انتفاع بيشتر از عمر و  تعلم و هم به شيوه

 نظر دارد. مطالعه حاضر نگاهي به ميراث فرهنگي و ارزش هاي اسالمي در 

 .زمينه مقرارت كالس و كالس داري در ايران مي باشد

منابع مورد استفاده در اين مطالعـه بـا اسـتناد بـه مـرور منـابع        روش كار:

كتابخانه اي و جسـتجو در پايگـاه هـاي اطالعـاتي بـا مضـاميني از قبيـل:        

رت كالس و كالس داري در سلسله هاي حكومتي ايران پيش از اسالم مقرا

 .و بعد از اسالم صورت پذيرفت

مـدرس،  "در مدارس دوران پيش از مغول معلمان به سـه طبقـه    يافته ها:

تقسيم مي شدند. رابطه مدرس و طالب پسنديده و بر  "نايب مدرس و معيد

د بلكـه طـالب بـراي    پايه محبت و تشـويق بـود. در مـدارس امتحـاني نبـو     

فراگيري نكات دشوار، به مباحثه مـي پرداختنـد. مـدارس درعهـد صـفويه      

تشيع مذهب رسمي در ايران اعالم شد. توجه زياد به شيعه و موقعيت ويژه 

علماي ديني گرديد ياد دادن و ياد گرفتن بـراي قـرب بـه پروردگـار بـود و      

ئمـه معصـومين بـود.    هدف تربيت كودكان معتقد به تشيع و عالقه مند به ا

علم آموزي در مكتب خانه ها، در حوزه هاي علميـه و مراكـز علمـي بـراي     

عامه مردم و كاخ ها براي امير زادگان صورت مـي گرفـت. آنچـه درمكتـب     

خانه ها آموزش داده مي شد، خواندن، نوشتن، اصول دين، احترام به معلـم  

در حوزه هاي علميـه   و قدر علم را دانستن، علم جويي و دانش اندوزي بود.

نيز طالب مدارس معموال به سن بلوغ رسـيده و باسـواد بودنـد. دركـاخ هـا      

عالوه بر آموختن خواندن و نوشتن به پرورش اميرزادگـان توجـه زيـادتري    

مي شد معلم كاخ را مودب مي گفتند مودب خرد و روان و جسم شـاگردان  

ــ   ــيان ظ ــت عباس ــا حكوم ــيها ب ــي داد. كتابفروش ــرورش م ــدند. را پ اهر ش

كتابفروشان از اديبان و دانشمندان با فرهنگ بودند كه به كار دست نـويس  

كردن كتاب ها و واگذاري آنها مي پرداختند. در مدارس، مسـجد، محـراب،   

كتابخانه نيز وجود داشت. از ديگر مراكز علم آموزي بيمارستان بـوده اسـت   

هـاي   سـمت كه تعاليم نظري طب در مدارس و مساجد تـدريس مـي شـد ق   

 .عملي آن در بيمارستان ها تعليم مي دادند
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اگر چه وجود قوم ايراني را با دانش و علـم انـدوزي    بحث و نتيجه گيري:

سرشته اند اما با گسترش اسالم و تمدن اسالمي در ايران، نهال وارستگي و 

خرد ورزي ايرانيان، در پرتو انوار معنوي اسالم درختي تنومند گرديـد و در  

اين مطلب همين بس كه پيامبر اسالم فرمودند: اگـر دانـش در ثريـا    ادعاي 

 .باشد، مردماني در پارس آنرا به زير خواهند كشيد

 ،يكالس و كالس دار ران،يا خيتار ،ياسالم تيو ترب ميتعل كلمات كليدي:

 يمعلم

 

1832-3A 

ترم دانشگاه علوم  انيپا يها آزمون تيفيك يابيارز

 91-92 يليدوم سال تحص سال مين -هرمزگان يپزشك

 يسميك ي،  فاطمه  قوت*يخرم ديفر

 هرمزگان يعلوم پزشكدانشگاه 

khorrami.farid@gmail.com 

ارزشيابي و كيفيت آموزش از مسائل مهم نظريه پـردازان و دسـت    مقدمه:

ده اي از فرآيند آموزش اندركاران نظامهاي آموزشي است. آزمونها بخش عم

هستند كه غالباً از شكل نظام مند و ساختاري استاندارد برخـوردار نبـوده و   

در حاشيه قرار دارند لذا كسب اطالعـات بـا ارزش در ايـن زمينـه، تصـميم      

گيري ها و برنامه ريزي هاي بعدي را ممكن مـي سـازد. ايـن پـژوهش بـه      

اه علوم پزشكي هرمزگـان  بررسي كيفيت آزمونهاي تستي و تشريحي دانشگ

 .پرداخته است

 ايـن مطالعـه كـاربردي توصـيفي در تـرم دوم سـال تحصـيلي        روش كار:

در شش دانشكده دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان انجام شده است.  92-91

آزمـون از كـل آزمـون     28در ابتدا به روش نمونه گيري طبقه بندي تعداد 

ز آزمون ها با توجه به نمره كـل  هاي برگزار شده انتخاب شد. براي هر يك ا

كسب شده توسط دانشجويان، دو گروه باال و پايين تعيـين و سـپس بـراي    

سواالت عيني(چهار گزينه اي) و غير عيني(تشريحي) بـه صـورت جداگانـه    

ضرايب سختي و افتراق به روش نيتكو محاسبه گرديد و با توجه بـه دسـته   

 .گرديد بندي ضرايب، هر آزمون به صورت كلي تفسير

% كـامال  18%  كـامال تسـتي،   28آزمـون بررسـي شـده     28از  يافته هـا: 

سوال تسـتي   712تشريحي بود، كه  -% به صورت هم تستي50تشريحي و 

سوال تشريحي را شامل مي شد. با توجـه بـه ضـريب دشـواري بـه       159و 

% 11% متوسـط و  46% سـواالت آسـان،   43دست امده در سواالت تسـتي:  

% 13% متوسـط و  61% سـواالت آسـان،  26الت تشـريحي:  مشكل و در سوا

مشكل بودند. نتايج به دست آمده از ضريب افتراق نشان دهنده اين بود كه 

% صـفر،  16% سواالت داراي ضـريب تميـز منفـي،    7در آزمون هاي تستي: 

% خيلـي خـوب و در   15درصد خوب و  12% نسبتا خوب، 17% ضعيف، 33

% 47% صـفر،  6اي ضـريب تميـز منفـي،    % سـواالت دار 5سواالت تشريحي: 

% خيلي خوب بودنـد. ميـانگين   15% خوب و 13% نسبتا خوب، 15ضعيف، 

و  0.21و  0.74ضريب دشواري و ضريب افتراق در سواالت تستي به ترتيب 

 .به دست آمد 0.21و  0.68در سواالت تشريحي 

ه در با توجه به ميانگين ضرايب آزمونهاي برگزار شد بحث و نتيجه گيري:

دانشگاه از لحاظ كيفيت سواالت در گروه نسبتا خوب طبقه بندي مي شود، 

% تشريحي گوياي 58% سواالت تستي و 56ولي ضعيف بودن ضريب افتراق 

اين مطلب است كه بيش از نيمي از سواالت نتوانسته انـد دو گـروه قـوي و    

ي ضعيف دانشجويان را از هم جدا كننـد، لـذا جهـت بـازنگري در آزمونهـا     

 .بعدي، بازخورد تحليل سواالت در جلسات گروهي پيشنهاد مي گردد

 ينيآزمون، آزمون ع ليتحل ،يحيآزمون تشر ،يابيارزش كلمات كليدي:

 

1842-3A 

 ينيدر آموزش بال يضرورت تحقق عدالت آموزش

 يپرستار

 ي،  فرزانه محمود زاده زرندي،  عباس عباد*يفاطمه محمود زاده زرند

دانشگاه اهللا،  ةيبق يعلوم پزشكدانشگاه ، رجنديب يعلوم پزشكدانشگاه 

 يخوارزم

fmahmudzadeh@yahoo.com 

 عدالت آموزشي يعني بهره مندي همه استعدادهاي كشور از  مقدمه:

و از بـارزترين مصـاديق عـدالت در    امكانات متناسب بـا نيازهايشـان اسـت    

هـا بـه    آموزش، عدالت در آموزش باليني پرستاري است چون همـه انسـان  

خدمات پرستاري احتياج دارند، خدماتي كه از بدو تولد تا پايان عمـر افـراد   

شود. آمـوزش بـاليني يكـي از اساسـي تـرين برنامـه هـاي         به آنان ارائه مي

ــ  ــه از آمــوزش، دانشــجو آمــوزش پرســتاري مــي باشــد زيــرا در اي ن مرحل

هاي نظري را براي مراقبت از بيمار بكار مي گيـرد. بنـابراين، عـدالت      آگاهي

تواند آموزش باليني پرستاري را در همه حيطه ها دچار تحول   آموزشي مي

 .كند و زمينه بروز استعداد ها و توانمندي ها را در سطح كالن فراهم آورد

اله مروري اسـت كـه داده هـاي مـوردنظر     مطالعه حاضر يك مق روش كار:

باجستجوي كلمات كليدي آموزش باليني، عـدالت آموزشـي، چـالش هـاي     

آموزش باليني، برابري آموزشـي، عـدالت در ارزشـيابي فارسـي و انگليسـي      

 ،SID، IRANMEDEX، MAGIRAN، PUBMEDدرپايگاه هـاي اطالعـاتي  

ELSEVIER، MEDLIN   ترسـي تمـام   گردآوري گرديـد. مقـاالت داراي دس

متن ومنتشرشده به زبان فارسي وانگليسي واردمطالعـه شـدند ودرمجمـوع    

موردبررسي عميـق قرارگرفتـه    2005-2013مقاله مرتبط بين سالهاي  55

 .وداده هاي موردنظر استخراج گرديد

براساس نتايج حاصل ازمطالعات متعدداكثردانشجويان پرسـتاري   يافته ها:

ان باليني متخصص بـا تجربه،عادالنـه بـودن    عواملي چون دسترسي به مربي

ــجوي    ــجويي بردانش ــدادن دانش ــتاد،ترجيح ن ــاليني اس ــيابي ب ــيوه ارزش ش

ديگر،برخورداري از جايگاه مناسب دربخش، تأمين امكانات رفاهي يكسان و 

عدم تبعيض بين دانشجويان پرستاري با دانشجويان سايررشته ها دربخش، 

رآموزي، رعايـت انصـاف دراسـتفاده    ايجاد فضاي آموزشي مناسب جهت كـا 

ازوسايل كمك آموزشي درمحيط باليني، همكاري كافي وعادالنـه كاركنـان   

بخش با دانشجويان پرستاري، نبود شكاف طبقاتي بين پزشكان و پرستاران 
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و حاكم نبودن جو پزشك ساالري بـر مراكـز آموزشـي را از مضـامين مهـم      

 .عدالت در آموزش باليني بر شمردند

ازآنجاكـه آمـوزش بـاليني باكارآمـدي و توانمنـدي       و نتيجه گيري:بحث 

حرفه اي دانش آموختگـان پرسـتاري درآينـده ارتبـاط مسـتقيم دارد. لـذا       

تحقق عدالت درآموزش باليني آن ازاهميت كليدي برخوردار اسـت. چراكـه   

دانشجويان با ديدن بي عـدالتي درمحـيط آمـوزش بـاليني انگيـزه خـودرا       

تعهد خود را در كسب علم و حرفه اي شدن ازدست خواهند ازدست داده و 

داد. بنابراين ضروري است مربيان باليني نحوه آموزش و ارزشيابي خودرا به 

گونه اي تنظيم نمايند كه دانشجويان رعايت عدالت را فرابگيرنـد ومسـؤالن   

درماني نيزبـا توزيـع عادالنـه امكانـات      -آموزش دانشگاه ها ومراكز آموزشي

هي و تسهيالت آموزشي درمحيط هاي باليني واجـراي يكسـان قـوانين    رفا

ومقررات آموزشي براي همه افراد زمينه رشـد وشـكوفايي همـه اسـتعدادها     

رافراهم نموده تا افراد انگيزه كافي براي تالش وتكاپو در راسـتاي دسـتيابي   

 .به اهداف را داشته باشند

 يآموزش پرستار ،ينيآموزش بال ،يعدالت آموزش كلمات كليدي:
 

1850-3A 

 ضرورت عدالت در حوزه آموزش

 ي، فاطمه جوزيخواجه ده اي، زويميطاهره رح

 زدي يصدوق ديشه يعلوم پزشكدانشگاه 

جهت توسعه  اقتصادي اجتماعي يـك كشـور، حضـور افـرادي بـا       مقدمه:

ب در جامعه ضروري مي نمايد چـرا كـه سـطح بـاالتري از     تحصيالت مناس

آموزش به معني درآمد بيشتر، سالمت بهتر و طول عمر بيشتر اسـت. ايـن   

به نفع جامعه خواهـد بـود كـه اطمينـان حاصـل شـود تمـامي كودكـان و         

بزرگساالن به طيف گسترده اي از فرصت هاي آموزشـي دسترسـي دارنـد.    

 .دالت در حوزه آموزش پرداخته استاين مطالعه به بررسي ضرورت ع

حاصل بررسي مقاالت مـرتبط   اين بررسي يك مطالعه مروري و روش كار:

با موضوع از متون منتشر شده علمي و پايگاه هاي اطالع رساني معتبر مـي  

 باشد. با استفاده از كليد واژه هاي مناسب با جستجو در پايگاه هاي داده اي

Web of Science،Science Direct،PubMed  و Google 

Scholar عدالت در حوزه آموزش مورد بررسي قرار گرفته است. 

عدالت آموزشي داراي دو بعد مرتبط به هـم اسـت. يكـي از ايـن      يافته ها:

ابعاد انصاف است كه در آن موفقيت فرد بـه توانـايي و عملكـرد او و نـه بـه      

ميـت وابسـته   عواملي مانند جنسيت، وضعيت اجتمـاعي اقتصـادي و يـا قو   

است. بعد دوم شامل اين است كه همه افراد حق سواد آموزي داشته باشند. 

سه خط مشي كليدي مي تواند عدالت در آموزش را تحت تاثير قـرار دهـد   

كه شامل: طراحي سيستم هاي آموزشي بزرگساالن، اقدامات داخل و خارج 

 .از محيط آموزشي و چگونه تخصيص منابع مي باشد

سطوح باالتري از آموزش نه تنهـا منجـر بـه بهبـود      ه گيري:بحث و نتيج

اشتغال و درآمد بلكه با سالمتي، طول عمر، فرزند پروري موفق و مشـاركت  

شهروندي مي شود بلكه تقريبا در تمامي زندگي نتيجـه اي مثبـت خواهـد    

داشت. عدالت آموزشـي رويكـردي اسـت كـه منـافع حاصـله از آمـوزش را        

 .دوچندان مي نمايد

 عدالت، آموزش، بزرگساالن كلمات كليدي:
 

1851-3A 

آموزش مداوم  ياجرا جيدرك تجارب پرستاران از نتا

 يفيمطالعه ك كي :يپرستار

 توانگر ني، حس*ياكبر واعظ يعل

 زدي يدانشگاه علوم پزشك

vaeziali@ssu.ac.ir 

يافته براي بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش  اغلب كشورهاي توسعه  مقدمه:

قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي خود را به طرق مختلف صرف آموزش و 

هاي ضروري بـه كاركنـان،    نمايند و با تعليم مهارت تربيت نيروي انساني مي

دهنــد. پيامـد شـركت پرســتاران در    وري كــار را افـزايش مـي   ميـزان بهـره  

نيز ارتقاي كيفيـت مراقبـت هـاي پرسـتاري مـي      هاي آموزش مداوم  برنامه

باشد. لذاهدف اين تحقيق تبيين پيامد هاي اجراي آموزش مداوم پرستاري 

 .بر اساس تجارب پرستاران طي يك مطالعه كيفي بود

ــا مشــاركت  1391ايــن مطالعــه كيفــي در ســال  روش كــار: نفــراز  28ب

روش نمونـه گيـري   سوپروايزران آموزشي ، مديران پرستاري و پرستاران به 

ها با مصـاحبه بـدون سـاختار و     مبتني بر هدف انجام شد. جمع آوري داده

هـا از طريـق تحليـل محتـوي      يادداشت در عرصـه و تجزيـه و تحليـل داده   

 .قراردادي بود

با تجزيه وتحليل داده ها در طي فرايند آنـاليز محتـوا در نهايـت     يافته ها:

نارضايتي از آموزش، رضايت منـدي  چهار طبقه شامل : كارآيي كم آموزش، 

آموزشي وكارآيي آموزشي استخراج و درونمايه  اصلي مطالعـه يعنـي بهـره    

 .بهره وري ناكافي آموزشي بدست آمد -وري

به منظور دستيابي به اهداف آموزش مـداوم و كسـب   بحث و نتيجه گيري: 

بهره وري بيشترآموزشي كـه موجـب بهبـود خـدمات پرسـتاري وعملكـرد       

خانواده آنان، جامعه  ر،بيمارستان و همچنين رضايتمندي مددجويان،پرستا

و پرستاران ومديران از آموزش مداوم اثربخش مي شـود بايسـتي بـا ايجـاد     

انگيزه و صالحيت آموزشي در مديران و پرسـتاران عوامـل محـدود كننـده     

آموزش  را كنترل و با پشتيباني كافي و نظارت موثرآموزشي شرايط زمينـه  

 .را بهبود بخشيداي 

 زيآنـال  ،يمـداوم پرسـتار   آمـوزش  امـد، يپ ،يفـ يك قيتحق كلمات كليدي:

 يمحتو
 

1852-3A 

 يپرستار انياضطراب امتحان در  دانشجو زانيم يبررس

 زدي يو مامائ يدانشكده پرستار يو مامائ

 يمي، طاهره سل*ياكبر واعظ يعل
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 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 زدي يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك دانشگاه

vaeziali@ssu.ac.ir 

اضطراب امتحان يك پديده جهاني است .اين پديـده يـك مشـكل     مقدمه:

اموزشي مهمي است كه ساالنه ميليونها دانشجو را در سراسر جهـان تحـت   

تاثير قرار ميدهد. اضطراب امتحـان يـك واكـنش هيجـاني ناخوشـايند بـه       

است ، ايـن هيجـان بـا احسـاس ذهنـي از تنش،تشـويش       موقعيت ارزيابي 

وبرانگيختگي سيستم عصبي خودكار مشخص ميشـود.هدف ايـن پـژوهش    

بررســي اضــطراب امتحــان در دانشــجويان پرســتاري و مامــائي دانشــكده  

 .پرستاري و مامائي يزد بود

اين مطالعه توصـيفي و تحليلـي بـود كـه اضـطراب امتحـان در        روش كار:

اري و مامائي دانشـكده پرسـتاري و مامـائي يـزد بـا روش      دانشجويان پرست

مورد بررسي قرار گرفت جمع  91 -92نمونه گيري آسان در سال تحصيلي 

ماده اي اضطراب امتحـان ساراسـون    37آوري داد ها با استفاده از مقياس  

بود كه در اين مقياس پرسشنامه آزمودني به هر ماده به صورت درسـت يـا   

 SPSS ويد . پس از جمع داده ها با استفاده از نرم افـزار نادرست پاسخ ميگ

 .تجزيه و تحليل داده ها انجام و نتايج استخراج شد

درصد از نمونـه هـاي پـژوهش     50يافته هاي پژوهش نشان داد  يافته ها:

نمـره داشــتند   37از كــل  20نمـره اضــطراب امتحـان بيشـتر از    ميـانگين  

بيشـتر از   ) 30/20دانشجويان دختر ( ن در  وميانگين نمره  اضطراب امتحا

) كه آزمون آماري كاي دو اختالف معني داري رانشان داد  71/18پسرها ( 

.و ميانگين نمرات حاالت رواني آنان ناشي از اضطراب امتحـان در دخترهـا   

بود كه آزمون تي مستقل اختالف معني داري را 23/14و در پسرها  27/15

تجربيـات فيزيولوژيـك دانشـجويان ناشـي از      نشان داد . و ميانگين نمـرات 

بـود كـه   48/4وميانگين فوق در پسرها   03/5اضطراب امتحان در دخترها 

 . آزمون تي مستقل اختالف معني داري را نشان نداد

درصـد از نمونـه هـاي     50طبق يافته هاي پژوهش  بحث و نتيجه گيري:

لـزوم توجـه    پژوهش  اضطراب امتحان به صـورت بيمارگونـه  داشـتند كـه    

جدي براي كنترل اضطراب امتحان به منظـور پيشـگيري از بـروز عـوارض     

ه تالش كنيم. و بـا توجـه بـه    رواني و كاهش عملكرد اموزشي دانشجويان ك

ميزان اضـطراب وميـانگين نمـرات حـاالت روانـي دانـش آمـوزان در         اينكه

ـ     ه دخترها بيش از پسر ها بوده  بود .كه نقش پـذيري جنسـيتي دختـران ب

توانـد   پذيرش اضطراب و قبول آن به عنوان يك ويژگي زنانـه ميتوانـد مـي   

بـا   نامـه ريـزي بـراي مـديريت ايـن موضـوع      دليل آ ن باشد كه نيـاز بـه بر  

هبود شرايط فيزيكـي  وب اساتيد و دانشجويان و خانواده هاآموزشهاي الزم به 

 .باشد محل امتحان مي

 يو مامائ يرستارپ انياضطراب امتحان ،دانشجو كلمات كليدي:
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 انيدانشجو صيو تشخ زهيانگ ،يريادگينگرش،  يابيارز

 يولوژيزيدرباره درس ف يپزشك

 ،باجوووند نيري، شيفي، محسن شريآقاباقر ي، مهد*يرضوان ميمحمد ابراه

 يبي، طاهره طيزديا ني، مهينيحس يعل لهيجم

 زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك

mahdi.aghabagheri@gmail.com 

پژوهش حاضر كه در حوزه آموزش پزشكي انجـام شـده اسـت بـر      مقدمه:

دهي و  به درس فيزيولوژي سامان يان نسبتاساس معيارهاي نگرش دانشجو

اجرا شد. از آنجا كه نگرش يكي از مهم ترين و كليدي ترين مسائل آموزش 

است و در بسياري از موارد با تغيير نگرش مي توان مسير زندگي فـردي را  

 .تغيير داد اساس كار بر اين مهم گذاشته شد

فيزيو پات بـه  نفر از دانشجويان پزشكي دوره 42در اين مطالعه  روش كار:

صورت داوطلب در فرايند جمع آوري اطالعات شركت كردنـد. ابـزار جمـع    

آوري اطالعات پرسشنامه اي محقق ساخت بود كه بـر اسـاس طـرح درس    

مدون نگاشته شد و بعد از انجام آزمايشي و محاسبه پايايي و روايي صـحت  

بـود.   مويـد ايـن مهـم    0.90آن تائيد گرديد. آزمون آلفاي كرونباخ ضـريب  

پرسشنامه فوق با در نظر گرفتن سه بعد كه عبارتند از يادگيري؛ تشـخيص  

 5و انگيزه طراحي شد و در اين سه مورد نظر دانشجويان در طيف ليكـرت  

 .ايتمي جمع آوري گرديد

از آنجا كه داده هاي به دست آمده توسـط نـرم افـزار بـه مقيـاس      يافته ها: 

متريك بر روي آن ها به انجـام رسـيد   فاصله اي تبديل شدند دو آزمون پارا

كه عبارتند از ضريب همبستگي پيرسون و تي تك نمونه اي. نتـايج آزمـون   

انگيـزه و  "؛  "تشـخيص و يـادگيري  "پيرسون نشان گر روابـط بـين ابعـاد    

هـاي   بود كه به ترتيـب عبارتنـد از آمـاره    "انگيزه و تشخيص"و  "يادگيري

)p=.05، p>0.05)و (r=- .05، p>0.05)،(r=.74، p<0.01 ( 

ذكر شده فقط نشان دهنده ارتباط مثبت معني دار در حالـت اول بودنـد و   

در دو مورد بعدي ارتباط معنـا داري يافـت نشـد. ميـانگين هـاي ابعـاد بـا        

نشـان دهنـده ضـريب هـاي آلفـاي       ميانگين مفروض مقايسه شـد و نتـايج  

تشـخيص ضـريب    در بعـد دار در ابعاد يـادگيري و انگيـزه بودنـد امـا      معني

  معنادار نشد.

يافته هاي به دست آمده نشان گر اين مهم انـد كـه    بحث و نتيجه گيري:

نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به درس فيزيولـوژي تـا حـدودي مثبـت     

است البته ذكر اين امر حائز اهميت است كه با افزايش نمونه اعـداد مـذكور   

گـر   پژوهش مي توانـد تبيـين   نتايج اين به احتمال زياد معنادار خواهد شد.

آوري  مناسبي براي ارزيابي اساتيد اين امر قرار گيرند و در ضمن ابزار جمـع 

اطالعات اين پژوهش مي تواند در دانشگا هـاي ديگـر مـورد اسـتفاده قـرار      

 گيرد تا عوامل مرتبط ديگر نيز آزمون شوند.

 زهيانگ ص؛يتشخ ؛يريادگي ؛يولوژيزينگرش؛ ف كلمات كليدي:

 

1864-3A 

در  ليدر حال تحص يدندانپزشك ريغ انيدانشجو يآگاه

 يدندانپزشك يتخصص يشهر كرمانشاه از رشته ها

 ي، صابر خزاع*يفيروح اهللا شر
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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي  ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم موزش توسعه آ مركز مطالعات وفصلنامه 

 كرمانشاه يعلوم پزشكدانشگاه 

r.sharifi@kums.ac.ir 

منجـر بـه مراجعـه و    آگاهي از رشته هاي تخصصـي دندانپزشـكي    مقدمه:

درمان صحيح مي شود. بسـياري از مـردم شـناخت نسـبي از رشـته هـاي       

پزشكي حتي در سطوح فوق تخصصي دارند، اما در زمينه آگاهي و شناخت 

از گرايش هـاي تخصصـي دندانپزشـكي و وظـايف آنهـا، مشـاهدات نشـان        

را هـا   دهد كه مردم در بسياري از موارد حتي معني و مفهوم ايـن رشـته   مي

نمي دانند و اين وضعيت در شهرهاي محروم و بدون دانشكده دندانپزشكي 

هـاي   آشكار تر است هدف مطالعه حاضر تعيـين آگـاهي دانشـجويان رشـته    

 .غيردندانپزشكي از رشته هاي تخصصي دندانپزشكي بود

دانشـجو از ميـان كليـه     703مقطعي،  -در اين مطالعه توصيفي روش كار:

انشاه با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شـدند.  دانشكده هاي شهر كرم

 9ميزان آگاهي دانشجويان از طريق پرسشنامه و با اخذ پاسخ هاي آنان بـه  

سئوال بررسي و نتايج در سه گروه ضعيف، متوسط و خـوب تقسـيم بنـدي    

توسط آزمـون آمـاري    SPSS 18 شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري

 .و تحليل شدنددو تجزيه  –كاي 

 نفر   261% ) در گروه ضعيف، 4/5نفر ( 38از نظر آگاهي،  يافته ها:

% ) در گروه خوب قرار گرفتند. ميـزان  5/57نفر ( 404% ) متوسط و 1/37(

آگاهي دانشجويان دختر غير دندانپزشكي به صورت معنـي داري بيشـتر از   

ـ     .(P<0.05) دانشجويان پسر بود ين ميـزان  اخـتالف آمـاري معنـي داري ب

آگاهي دانشجويان گروه علوم پزشكي و گروه غيـر علـوم پزشـكي مشـاهده     

 .(P=0.21) نشد

د آگـاهي قابـل قبـولي راجـع بـه      به نظـر مـي رسـ    بحث و نتيجه گيري:

هاي تخصص دندانپزشكي در ميان دانشـجويان مـورد بررسـي وجـود      رشته

ون دارد. تالش بيشتر براي شناساندن هر چـه بهتـر تخصـص هـاي گونـاگ     

 .دندانپزشكي در سطح جامعه و مردم عوام مورد نياز است

 يخدمات تخصص ،يدندانپزشك ،يآگاه كلمات كليدي:

 

1865-3A 

 رانيدر دب تيعادت هفتگانه مؤثرو كارآمد با خالق رابطه

شهرستان دو  هيناح يها رستانيدب كيزيو ف ياضير

 رازيش

 *معصومه سعيديان

 رازيش يعلوم پزشكدانشگاه 

msaedian1@gmail.com 

تحقيق حاضر به جهت درك و دريافـت نگـرش دبيـران رياضـي و      مقدمه:

هفـت عـادت مردمـان    «فيزيك ناحيه دو آموزش و پرورش شـيراز در بـاب   

. انجام شده اسـت » موثر با خالقيت بررسي رابطه عادات مردمان «  و »موثر

رو كارآمـد بـا خالقيـت در دبيـران     عادت هفتگانه مؤث در اين تحقيق رابطه

رياضي و فيزيك دبيرستان هاي ناحيه دو  شهرستان شـيراز مـورد بررسـي    

قرار گرفت .شايد با كنكاش بيشتر در اجراي اين طرح تحقيق بتـوان گـامي   

 .مثبت در راه ارائه ارزش هاي پايدار و اصولي  برداشت

ي و فيزيك (مـرد و  نفر از دبيران رياض 105نمونه تحقيق شامل  روش كار:

زن ) بود كه به صورت تصادفي انتخاب گرديدند .ابـزار مـورد اسـتفاده ، دو    

بـود .  » رندسـيپ   خالقيـت «و » ات مـؤثر اسـتفان كـاوي    عاد«پرسشنامه 

  : پرسشهاي تحقيق عبارت بودند از

آيا بين عادات مؤثر با خالقيت دبيران رياضي و فيزيك رابطه معنـي دار   -1

 وجود دارد ؟ 

با خالقيت دبيران رياضـي و  » كنشي باشيد نه واكنشي« آيا بين عادت  -2

 فيزيك رابطه معني دار وجود دارد ؟ 

با خالقيت دبيـران رياضـي و   » ذهناً از پايان آغاز كنيد «آيا بين عادت  -3 

 فيزيك رابطه معني دار وجود دارد ؟ 

ران رياضـي و  با خالقيت دبيـ » نخست  امور  نخست « آيا بين عادت   -4 

 فيزيك رابطه معني دار وجود دارد ؟ 

با خالقيت دبيـران رياضـي و   »  تفكر   برنده /  برنده  « آيا بين عادت  -5 

 فيزيك رابطه معني دار وجود دارد ؟ 

با خالقيت دبيران رياضـي و  »  هم افزايي  يا  سينرژي « آيا بين عادت  -6

 فيزيك رابطه معني دار وجود دارد ؟ 

نتايج تحقيق با استفاده از ضرايب همبستگي نشان داد كه رابطـه   ه ها:يافت

معني داري بين خالقيت و هيچيك از متغيرهاي نامبرده در پرسـش هـاي   

ششگانه اين تحقيق وجود ندارد. بين خالقيت و توازن ، ضريب همبسـتگي  

 ) به دست آمد كه از لحاظ آماري معني دار بود-23/0(

وزشي  بهبـود مهـارت هـاي    رگزاري كارگاه هاي آمب بحث و نتيجه گيري:

رگـزاري  . بعادات مـؤثر در سـازمان هـا و بـه ويـژه در مؤسسـات آموزشـي       

بهبود مهارت هاي خالقاتـه در آمـوزش وپـرورش و در     هاي آموزشي كارگاه

هاي آموزشي بـراي برنامـه ريـزان و كارمنـدان و مـديران و معلمـان        محيط

. علمان به اجراي روشهاي خالقانـه تـدريس  شويق و ترغيب مت آموزشگاه ها.

فراهم كردن زمينه مناسب و مساعد جهت نـوآوري و خالقيـت دبيـران در    

ـ هاي درس و هم زمـان ايجـاد جـو همدال    كالس ه بـين همكـاران و بـين    ن

 معلمان و دانش آموزان آنها  

 ياضير رانيدر دب تيخالق -هفت عادت مردمان موثر كلمات كليدي:
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 نمايه ها
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 ا

 55, 25ابراهيم زاده , آزاده  :  

 234ابراهيمي , امراله  :  

 179, 63, 54, 27ابراهيمي , صديقه  :  

 78ابراهيمي , مهدي  :  

 84, 71, 24ابوالقاسمي , محمود  :  

 208ابوحمزه , بهشته  :  

 68اتقايي , منور  :  

 40اجاقي , سميه  :  

 130, 12رامپوش , محمدحسن  :  اح

 90احسان پور , سهيال  :  

 258, 257احمدوند , افشين  :  

 258, 185, 174, 100, 87, 22احمدي , سليمان  :  

 294احمدي , طاهر  :  

 83احمدي , فهيمه  :  

 254احمدي , كبري  :  

 65احمدي , مريم  :  

 269, 268احمدي پور , حبيبه  :  

 256, 255, 172, 64ي نيا , فاطمه  :  احمد

 ,217, 124, 50, 35احمدي وسمه جاني , عباس  :  
 295 

 143احمديان , علي  :  

 26احمري طهران , بشري  :  

 ,304, 253, 225, 163, 26احمري طهران , هدي  :  
 306 

 78اخالقي , سعيد  :  

 203اخوان كرباسي , صديقه  :  

 345, 245  اديب , يوسف  :

 228اربابي , محسن  :  

 224, 93اردويي , مهتاب  :  

 253ارست , يلدا  :  

 351ارشد , الهام  :  

 126ارفعي , ويدا  :  

 290, 2اسبكيان , بهاره  :  

 65اسحاق , منوچهر  :  

 339اسدي , ياسمن  :  

 15اسدي لويه , عطااهللا  :  

 251اسعدي , سيده نگار :  

 338سفندياري , عاطفه  :  ا

 246اسكندرزاده , ايوب  :  

 60اسكندري , مهدي  :  

 244اسالمي , آنيتا  :  

 345, 250, 155, 32اسالمي , سعيد  :  

 204, 12اسالمي , هادي  :   

 331, 247, 219, 131اسالمي اكبر , رسول  :  

 160اسماعيل اكبري , محمد  :  

 317, سيمين  :   اسماعيل پور زنجاني

 295اسماعيل زاده , مرتضي  :  

 224, 93اسماعيلي , حسينعلي  :  

 223اسماعيلي , علي اكبر :  

 98, 18اسماعيل زاده , زهره  :  

 337, 260اسمعلي پور , رسول  :  

 342اسمعيل زاده , بنفشه  :  

 109اشبينه , اكرم  :  

 114اشبينه , اكرم  :  

 309ري , علي  :  اشعري اشع

 225اشعريان مقدم , فهيمه  :  

 108اشقلي فراهاني , منصوره  :  

 263, 107اشك تراب , طاهره  :  

 183اصغري , فريبا  :  

 32اصالني , اعظم  :  

 351, 215, 212, 199, 9اصالني مهر , معصومه  :  

 246, 158اعتراف اسكوئي , ميرعلي  :  

 252ناصر  :  اعتمادالعلماء , 

 321آباد , فتانه  :   افتخار شاه

 343افتخاري , تارا  :  

 105افخمي زاده , مژگان  :  

 289, 288افخمي عقدا , محمد  :  

 331افسر , سهيال  :  

 317افسري , مهتا  :  

 74افشار , ليال  :  

 230افشاري , رضا  :  

 289افشاريان , فريبا  :  

 342, 87عليرضا :  افشاني , سيد

 322, 289, 261اقبال , عبدالعظيم  :  

 41اقبالي , بتول  :  

 267, 266اقتدار , سامره  :  

 271, 113اكابريان , شرافت  :  

 99اكبرزاده , طيبه  :  
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 227اكبري , زهرا  :  

 281اكبري , نرجس  :  

 180اكبري , مجيد  :  

 288حسيني , اكرم  :    السادات

 96, 40, 2الماسي ترك , سحر  :  

 87خاني , حشمت  :   اله طاهر

 336, 196, 44اله قمي , حبيب  :  

 6اله قياسي , قدرت  :  

 293امام جمعه , سيدمحمدمهدي :  

 47امامي , مژگان  :  

 168امامي ميبدي , مهناز  :  

 205اماميان , آزاده سادات :  

 306فر , مريم  :   امامي

 152اماني , فيروز  :  

 294امدادي , پريا  :  

 356اميد , اطهر  :  

 99اميديان , محمد  :  

 287اميري , زهره  :  

 173اميري , سيامك  :  

 296, 247اميري , محمدرضا  :  

 249, 248امين آماره , محمد  :  

 280, 147, 59, 22اميني , ابوالقاسم  :  

 215, 61 اميني , بتول  : 

 205اميني , سيده نورا :  

 216اميني , كوروش  :  

 105اميني , مهناز  :  

 29اميني زاده , نيره  :  

 80امينيان , بهاره  :  

 84اميري , بهداد  :  

 327امين پور , فريبا  :  

 40امين خندقي , مقصود  :  

 167, 110, 98, 97, 84, 45, 25اميني , ميترا  :  

 334, 309نتظاري , احمد  :  ا

 112انجذاب , بهناز  :  

 292انصاري , سارا  :  

 329انصاري , معصومه  :  

 29انصاري هادي پور , محمدعلي  :  

 29انصاري هادي پور , هادي  :  

 55اوراضي زاده , محمود  :  

 293اويسي , سونيا  :  

 329, 287, 240ايازي , زهرا  :  

 270ي , ليال  :  ايرانشاه

 128ايرانمنش , الهام  :  

 281, 16ايرج پور , عليرضا  :  

 22ايزدي , طاهره  :  

 360ايزدي , مهين  :  

 281ايزدي خواه , اكرم  :  

 40ايماني , علي  :  

 155ايمن شهيدي , محسن  :  

 349, 72اينالو , سرور  :  

 274ايرانمنش , پدرام  :  

 237, 236, 147ده , زهرا  :  ايماني زا

 آ

 362, 343آبدار , مهال  :  

 85آبشريني , الهام  :  

 274, 139آبشيريني , فاطمه  :  

 211, 154آتشي , عليرضا  :  

 213آخربين , كاظم  :  

 148آدرم , مهديه  :  

 210, 209, 100آربوني , فريبا  :  

 330, 230آرمون , عسگر  :  

 17زينب  :   آروندي ,

 318, 28, 27آريايي , محمد  :  

 324آزاده , فريدون  :  

 271آزاديان , مرضيه  :  

 200آصف زاده , سعيد  :  

 60, 6آفرنگان , فرح  :  

 205, 112آفريد , سعيدرضا  :  

 294آقا بابايي , عاطفه  :  

 360, 342, 222, 211, 205, 87آقاباقري , مهدي  :  

 173اري , مريم  :  آقابر

 255آقاخاني , راضيه  :  

 267, 266, 75آقاخاني , نادر  :  

 294, 123, 21آقاماليي , تيمور  :  

 218آل هاشمي , عليرضا  :  

 21آمنه دادگران , سيده آمنه دادگران :  

 68آهنگر داودي , شبنم  :  

 190آيت اللهي , جمشيد  :  

 190آيت اللهي , فاطمه  :  

 ب
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 287بابايي , ميالد  :  

 360باجوووند , شيرين  :  

 ,104, 69, 61, 53, 4باديه پيماي جهرمي , زهره  :  
 131 ,150 ,219 ,331 

 292باصري , علي  :  

 101باغياني , مريم  :  

 270باقر ميران زاده , محمد  :  

 117باقري , افسون  :  

 253, 225, 163باقري , سكينه  :  

 ,103, 90, 89, 46, 12باقري لنكراني , عليرضا  :  
 119 ,121 ,154 ,207 ,211 ,344 

 6باقري نسب , فرح  :  

 60باقري نسب , فرحناز  :  

 282, 43بايرامي كوزه كنان , امير  :  

 329بحريني , عباس  :  

 271بحريني , مسعود  :  

 210, 209, 100بدو , شروين  :  

 55محمد  :   بدوي ,

 326بديعي , محمود  :  

 ,103, 69, 58, 45, 37, 23, 19بذرافكن , ليال  :  
 138 ,182 ,183 

 275, 1برادران , حميدرضا  :  

 355, 294, 130, 83برخورداري , ابوالفضل  :  

 99برزگر , رويا  :  

 301برزگر , عبداهللا  :  

 258برزگر , كاظم  :  

 292:    برزگر , مرضيه

 307, 278, 206, 14برهاني , فريبا  :  

 298بريم نژاد , ليلي  :  

 267بزرگ زاد , پريسا  :  

 312بسطامي , زهرا  :  

 353بقايي , رحيم  :  

 306بقايي هامانه , طاهره  :  

 321, 269بكايي , مهشيد  :  

 183بنده حق , علي  :  

 222بورقي , مهناز  :  

 294, 123, الهام  :  بوشهري 

 121, 103به نژاد , بهروز  :  

 104بهاءلو , مريم  :  

 267بهادري , محمدكريم :  

 79بهاري , علي  :  

 200, 1بهرامخاني , فريده  :  

 1بهرامخاني , ليال  :  

 208بهروزي , محمد  :  

 75بهشتي پور , نوشين  :  

 128, 39بهمن بيجاري , بهاره  :  

 332, 330, 290بهنام مقدم , محمد  :  

 294بيات , ريحانه  :  

 275, 227, 159بيجاري , بيتا  :  

 117, 55بيژن زاده , مهدي  :  

 76بيگ زاده , امين  :  

 289, 183, 134, 61بيگدلي , شعله  :  

 294بيگدلي , علي  :  

 142بيات , اصغر  :  

 142بيات , نرگس  :  

 161, 43ني , مهدي  :  بيگلرخا

 پ

 337, 319, 193, 188, 138, 57, 8پاداش , ليال  :  

 317پارچه بافيه , سمانه  :  

 152پارسا , صحرا  :  

 151پارسا نسري , رضا  :  

 103پارسايي , حكيمه  :  

 193پازارگادي , مهرنوش  :  

 336پاشازاده , پريا  :  

 55پاك سرشت , سيروس  :  

 352, 235, 164, 77, 38, 19اكپور حاجي آقا , امير  :  پ
 ,353 

 111پرچمي , فاطمه  :  

 267, 266پرخاشجوي , منيژه  :  

 71پرداختچي , محمدحسن  :  

 331, 219, 150, 131, 104پرندآور , نحله  :  

 338پروا , سحر  :  

 228پروانه , رضا  :  

 346پرويس درآبادي , فره وش :  

 186, 13پروين , سميه  :  

 130پروين , ندا  :  

 234پژمان خواه , شيدا  :  

 234پژمان خواه , شيوا  :  

 323پودينه مقدم , محدثه  :  

 323پودينه مقدم , مهديه  :  

 68پوراصغر , فرامرز  :  
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 252, 43پورآقا , بهروز  :  

 267, 94پورتقي , سريه  :  

 311:   پورحاجي , فاطمه 

 311پورحاجي , فهيمه  :  

 55پوررجب , فاطمه  :  

 91پورعلي , حوا  :  

 158پورفاخري , حسن  :  

 99پورمحمدي , طوبي  :  

 102پورموحد , زهرا  :  

 253پورميرزا كلهري , رضا  :  

 343پورميرزاكلهر , رضا  :  

 299پورهاشمي اردكاني , سيدمحمد  :  

 152ته  :  پهلوان , فرش

 238پيروي , حميد  :  

 ت

 182تابعي , سيدضياء الدين :  

 347تاج آبادي , علي  :  

 32تارا , فاطمه  :  

 70, 13تازيكي , محمدحسين  :  

 40تبريزي , جعفرصادق  :  

 351, 68تبريزي , جعفرصادق  :  

 33تبريزيان , فريبا  :  

 346, 213, 201, 10تذكري , زهرا  :  

 265, 153ترابي زاده , كامليا  :  

 204ترزبان , محدثه  :  

 342, 166, 85ترك زاده , عاتكه  :  

 164تصديقي , احسان  :  

 263, 107تقديسي , محمدحسين  :  

 362, 359توانگر , حسين  :  

 22توحيدنيا , محمدرسول :  

 279, 157, 11توفيقيان , طاهره  :  

 218, 208:   توكل , زهره 

 313توكل افشاري , جليل  :  

 295, 31توكلي قوچاني , حميد  :  

 310, 133تواليي , طيبه  :  

 319, 311توليت , مريم  :  

 273, 118تيرانداز , ابوالفضل  :  

 209تيموري , ثريا  :  

 239, 10تيموري , فرزانه  :  

 ث

 110, 84, 83ثاقب , محمدمهدي :  

 303, 81, زهرا  :  ثقفي 

 211, 207, 80ثقه االسالم , عاطفه  :  

 181, 169, 129, 110, 93, 67, 66ثناگو , اكرم  :  
 ,259 ,320 ,333 ,357 

 175, 145, 144ثوابي , علي  :  

 ج

 78جامي االحمدي , خديجه  :  

 185, 100جاويدان , فاطمه  :  

 352جباري , ريحانه  :  

 292, 142اطمه  :  جبينيان , ف

 314, 285جديدي , رحمت اله :  

 304جعفربگلو , عصمت  :  

 88جعفرپور , ملوك  :  

 313جعفرزاده , حميد  :  

 93جعفري , احمد  :  

 215جعفري , زهرا  :  

 121جعفري , شهربانو  :  

 362, 343, 204, 89جعفري , عباسعلي  :  

 97جعفري , محمدمراد  :  

 95فري اصل , معصومه  :  جع

 336, 196جعفريان , جميله  :  

 44جعفريان اصل , جميله  :  

 83جعفري , محمدمراد  :  

 355جغتايي , مرضيه  :  

 162جاللپور , شهرام  :  

 284جاللوندي , فرشته  :  

 337جلوه گري , ميترا  :  

 173جليلي , حميدرضا  :  

 109, 48جليليان , فرزاد  :  

 316, 133, 60, 6جليليان , مرجان  :  

 316, 310, 136, 133, 74, 60, 6جليليان , ناهيد  :  

 310, 133, 60, 6جليليان , نسرين  :  

 , 147, 114, 101, 59جليليان حامد , حسن  :  
156 ,268 

 43جمال پور , محمدرضا  :  

 75جمالي مقدم , ندا  :  

 276, 121جمالي , مكيه  :  

 227جمشيدي , كامران  :  

 312جمشيدي , محمدرضا  :  

 307, 124, 80جمشيديان , سپيده  :  
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 285, 284, 214, 213, 49جنتي , علي  :  

 53, 4جوادپور , شهره  :  

 293جوادي , امير  :  

 340, 285جوادي , سمانه السادات :  

 293جوادي , مري  :  

 315, 293, 199جوادي , مريم  :  

 189, 148جوادي , مصطفي  :  

 219, 41جوادي نيا , عليرضا  :  

 171, 129جوان , بيتا  :  

 120جورابچي , زينت  :  

 359جوزي , فاطمه  :  

 ,171, 169, 129, 110, 93, 8جويباري , ليال  :  
 259 ,333 ,357 

 61جهان بين , ايران  :  

 278جهان پور , فائضه  :  

 75تيغ , مژگان  :   جهان

 چ

 291چاوشيان , مهديه  :  

 224, 93چراغي , مرجان  :  

 204چناري , بهراد  :  

 80, 45چنگيز , طاهره  :  

 ح

 310, 136, 105, 82, 74حاتم , گالره  :  

 233, 216, 8حاج ابراهيمي , سكينه  :  

 242حاج حسني , ديلي  :  

 173رجان  :  حاج فيروز آبادي , م

 264, 260, 180, 137, 36حاجي آبادي , محمدرضا  :  

 355حاجي زينلي , نجمه  :  

 332, 141, 7حاجي مقصودي , مجيد  :  

 237, 236, 147حافظي مقدم , پيمان  :  

 349, 72حائري , صنم  :  

 303, 267, 266حبيب زاده , حسين  :  

 10حبيب زاده , شهرام  :  

 149, 128, افسانه  :   حبيبي

 348حبيبي , حمداهللا  :  

 201حبيبي , عقيل  :  

 46حبيبيان , نرگس  :  

 301, 156حجازي , علي  :  

 284حداديان , فاطمه  :  

 258حسن بيگي , افسانه  :  

 339حسن زاده , سوسن  :  

 283حسن زاده , مجيد  :  

 138حسن زاده مفرد , مليحه  :  

 338, 134شيري , فاطمه  :   حسن

 236حسن نيا , سميه  :  

 280حسنزاده سلماسي , سوسن  :  

 23حسني , داود  :  

 291حسني ساطحي , سجاد  :  

 270حسين دوست , غالمرضا  :  

 362حسين شاهي , داود  :  

 278حسين نژاد ني ريزي , اعظم  :  

 289حسيني , آغافاطمه  :  

 109, 48علي  :  حسيني , سيد

 109, 48حسيني , سيدنصراله :  

 121حسيني , فاطمه  :  

 258, 87حسيني , محمدعلي  :  

 41حسيني , مرضيه  :  

 49حسيني , مريم  :  

 263, 193, 177, 107حسيني , ميمنت  :  

 258, 62حسيني ابرده , مريم  :  

 329حسيني ايراني , سيدجليل  :  

 240, سيدجليل  :   حسيني ايراني

 250حسيني زاده , فاطمه  :  

 309حسيني شريف آباد , محمد :  

 183حسيني قوام آباد , ليال  :  

 333حسيني نژاد , سيدمحسن  :  

 128, 39حسيني نسب , علي  :  

 177, 173حسيني نوده , زهرا  :  

 129حشمتي , هاشم  :  

 298حقاني , حميد  :  

 356, 138, 124, 80يبا  :  حقاني , فر

 211حقاني , معصومه  :  

 ,  194, 113, 47, 42, 39حقدوست , علي اكبر :  
286 ,336 

 94حقدوست اسكوئي , سيده فاطمه :  

 115حقيقي , شايسته  :  

 355, 310, 295, 177حكم آبادي , رجبعلي  :  

 75حكمت افشار , ميترا  :  

 355, 83حلواني , غالمحسين  :  

 293حمدزاده , حميد  :  



 يكشهمايش كشوري آموزش علوم پزپانزدهمين  368

 1393، بهار 13دوره نهم، پياپي ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

 45حمزه ميوه رود , مريم  :  

 207حيات بيني , مريم  :  

 279حيدرزاده , اعظم  :  

 112حيدري , اكرم  :  

 263حيدري , جمال  :  

 304, 263حيدري , سعيده  :  

 299, 235, 17حيدري , سكينه  :  

 32حيدري , شهين  :  

 75حيدري , عباس  :  

 252حيدري , علي احسان :  

 ,157, 117, 112, 89, 87حيدري , محمدرضا  :  
 205 ,211 ,261 ,265 ,266 ,291 ,322 ,343, 
 362 

 349حيدري , مرتضي  :  

 263, 179حيدري , هايده  :  

 209, محمدرضا  :   1حيدري فيروزابادي

 239حيدري گرجي , محمدعلي  :  

 10:    حيدري گرجي , محمدعلي

 329حيدري هفشجاني , مجتبي  :  

 خ

 170, 65, 56خاتون طاهري , نرجس  :  

 239خادملو , محمد  :  

 329خالديان , مهرداد  :  

 351خامنيان , ژيال  :  

 226, 197خاموردي , زهرا  :  

 292, 142خانجانخاني , خاطره  :  

 215خانجاني , حميد  :  

 351:   خانلرزاده , الهام 

 88خاني , علي  :  

 222خبيري , مژگان  :  

 42خدابنده لو , مظاهر  :  

 348خداياري شوطي , سعيد  :  

 263خداياري يارمحمدياني , محمدتقي  :  

 291, 285, 252خداياريان , مهسا  :  

 358خرمي , فريد  :  

 148خزاعي , حسينعلي  :  

 302, 301, 178, 129خزاعي , زهره  :  

 360, 274, 222خزاعي , صابر  :  

 319, 311, 301, 171, 129خزاعي , طاهره  :  

 222, 198خزاعي , محمدرسول :  

 198خزاعي , مظفر  :  

 311, 171, 31خزاعي , طيبه  :  

 67خزاعي , محمودرضا  :  

 52, 41خسروان , شهال  :  

 294خسروي , جواد  :  

 298:    خسروياني , خرمن

 253, 105خشاي , احمد  :  

 189خطيب , مجيد  :  

 188خلدي , ناهيد  :  

 4خلقي فرد , حميده  :  

 154, 103خليلي , زهرا  :  

 158خليلي , مجيد  :  

 167, 25خليلي , رويا  :  

 318, 135, 62, 28, 27خمبه بيني , زهرا  :  

 94خنجري , صديقه  :  

 192, 172لجواد  :  خواجوي , عبدا

 105خواجه دلويي , محمد  :  

 359خواجه دهي , زويا  :  

 62خورشا , حسن  :  

 333خوري , الهام  :  

 339, 280, 196, 195, 156خوش باطن , منوچهر  :  

 173خوش كشت , سحر  :  

 286, 195, 91, 59, 15خوشرنگ , حسين  :  

 317خوشمود , لعيا  :  

 94فومني , فاطمه  :   خوشنواي

 د

 134داداش خواه , زينب  :  

 230داداشي , توحيد  :  

 230داداشي , ليال  :  

 230داداشي , مريم  :  

 26دادخواه تهراني , تهمينه  :  

 91, 59دادگران , ايده  :  

 117دادگري , آتنا  :  

 306, 229, 70دادگسترنيا , محمد  :  

 123:   دادي , ابراهيم 

 185, 139دارايي نيا , فاطمه  :  

 300, 269, 165دافعي , مريم  :  

 226, 197دالبند , محسن  :  

 ,  215, 212, 200, 199, 9دانا اصفهاني , زهره  :  
315 ,351 
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 237, 236, 147دانش , حسين  :  

 240دانش , نير  :  

 228دانيال , مريم  :  

 94داودي , نيره  :  

 168اودي , هما  :  د

 104داوري , محمدحسين  :  

 115داوودي , پوراندخت  :  

 186, 38دخش , سارا  :  

 222دراني , اعظم  :  

 294دربا , مرجان  :  

 200دربهاني نژاد , زهرا  :  

 20درخشان , اكبر  :  

 351, 212درخشان , فريبا  :  

 324درگاهي , حسين  :  

 244ره  :  درويشي , مطه

 116, 77دريانورد , زهرا  :  

 237, 236, 147, 93دريازاده , سعيده  :  

 343, 60, 22دزفولي منش , ژاله  :  

 170, 65, 56دشتگرد , علي  :  

 , 154, 121, 119, 90, 89, 46, 12دشتي , شهال  :  
207 ,211 ,246 ,344 

 205دشتي , نسرين  :  

 308, 20ضيه  :  دشتي رحمت آبادي , مر

 320, 181دل آرام , معصومه  :  

 177, 31, 5دل رحمي , سميه  :  

 101دالوري , محمدحسين  :  

 222دنيرومن , الهام  :  

 351دواتي , علي  :  

 312, 30دوبختي , فرامرز  :  

 165دوبرادران , سينا  :  

 98دوستكام , آيدا  :  

 132ده بزرگيان , فروغ  :  

 138, 132, 84, 69, 37ده بزرگيان , مرضيه  :  

 133, 127, 60, 6ده حقي , علي اكبر :  

 222دهقان , آرزو  :  

 185, 100دهقان , محمدصادق  :  

 128دهقان , مرتضي  :  

 55دهقان , مريم  :  

 80, 54دهقان , هاجر  :  

 268, 22, 8دهقان زاده , آيدين  :  

 304:   دهقاني , حكيمه 

 285دهقاني , حميده  :  

 270دهقاني , روح اهللا :  

 165دهقاني , علي  :  

 298, 272دهقاني , محمدعلي  :  

 240دهقاني , محمدعلي  :  

 92, 86دهقاني , محمودرضا  :  

 304, 298, 143, 127, 4دهقاني , نسرين  :  

 175دهقاني زاده , مهدي  :  

 145, 144آباد , مهدي  :  دهقاني زاده بغداد 

 83دهقاني فيروز آبادي , زهرا  :  

 325دهقاني محمودآبادي , آرزو  :  

 114دهقاني محمودآبادي , محمدعلي  :  

 262دهقاني , عباسعلي  :  

 345, 262, 245دهقاني , غالمعلي  :  

 ,97, 84, 58, 45, 25, 23دهقاني , محمدرضا  :  
 98 ,110 ,138 ,167 

 123دهكي طرقي , جواد  :  

 289, 94دهناد , افسانه  :  

 317, 47دهنويه , رضا  :  

 238, 216دين محمدي , محمدرضا  :  

 ذ

 287ذكريايي , ذكريا  :  

 326, 324, 167, 140ذوالفقاري , ميترا  :  

 294ذوالقدر , سمانه  :  

 315, 199, 9ذوالقدر , فاطمه  :  

 ر

 294, 123سين  :  راستي , ح

 304, 236راستيان , محمدلطيف :  

 253, 225, 163راموز , زينب  :  

 270رباني , داورخواه  :  

 271, 113ربيعي , زينب  :  

 357, 93, 70, 13رجايي , سيامك  :  

 41رجايي قناد , فاطمه  :  

 159رجب پور صنعتي , علي  :  

 267رجبي واسوكاليي , قاسم  :  

 159رحماني بيدخت , ناهيد  :  

 233رحماني ثاني , ابوالفضل  :  

 163, 104رحمانيان , سعيده  :  

 69رحمانيان كوشككي , سعيده  :  
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 202, 91رحماني , نازنين  :  

 242رحمت وند , ندا  :  

 56رحمتي , داوود  :  

 273, 118رحمدل , محمدرضا  :  

 273, 118رحمدل , مهدي  :  

 340رحيقي يزدي , فاطمه  :  

 321, 300رحيم دل , مهين  :  

 94رحيم زاده كالله , اعظم  :  

 312رحيمدل , طاهره  :  

 324, 227رحيمي , بهلول  :  

 359رحيمي , طاهره  :  

 348رحيمي , علي  :  

 80, 54رحيمي , فاطمه  :  

 338, 134رحيمي مقدم , زهرا  :  

 87اريوش  :  افروز , د رخ

 257, 243, 107, 106, 65, 64رزاقي , رضا  :  

 172رزم آرا , محمدرضا  :  

 192رزم آرا , محمدرضا  :  

 317زاده , زكيه  :   رستم

 187رستمي , اشرف  :  

 99رستمي , طاهره  :  

 60رستمي , علي  :  

 318, 135, 62, 28, 27رستمي , مازيار  :  

 313ي , سميه  :  رستمي مسكوپاي

 313رستمي مسكوپايي , فريده  :  

 354, 353, 303رسولي , داود  :  

 354رسولي , رحيم  :  

 351رسولي , زهره  :  

 63رضا برادران , حميد  :  

 313رضا بهنام , حميد  :  

 277, 160رضا جمشيدي , حميد  :  

 117رضا مهتدي , احمد  :  

 148:    رضا ميرلطفي , پرويز

 177رضايي , حسن  :  

 292رضايي , فريبا  :  

 270, 151رضايي مفر , محمدرضا  :  

 296, 247رضائي , نفيسه  :  

 254رضائي دهاقاني , عبداله  :  

 182رضائيان جهرمي , فاطمه  :  

 97, 18رضائي , ريتا  :  

 336, 194رضائيان , محسن  :  

 360  رضواني, محمد ابراهيم  :

 202, 91رضوان دزفولي , پروين  :  

 189, 148رضوي , زهره السادات :  

 123رضوي , سيدمهدي :  

 274رضويان , حميد  :  

 267رعدآبادي , مهدي  :  

 115رعدي , شهربانو  :  

 211, 207رفعتي , علي  :  

 134رفيع زاده , افسانه  :  

 362رفيعي , رضا  :  

 157لي  :  رفيعي , رضاع

 115رفيعيان , نسرين  :  

 346رفيقي , محمد  :  

 ,178, 169, 82, 62, 55, 25رمضان زاده , خيرالنساء  :  
 219 ,223 ,296 ,316 

 223, 178, 169رمضان زاده , معصومه  :  

 42رمضانزاده , رشيد  :  

 331, 150, 131, 104رمضانلي , سميه  :  

 216:  رمضاني بدر , فرهاد  

 240, 101رمضاني كاكرودي , عاطفه  :  

 8رنجبر , مليحه  :  

 165رنجبر وكيل آبادي , داريوش  :  

 235, 232, 231, 151, 95, 7رنگرز جدي , فاطمه  :  

 30روا , زهرا  :  

 87روانبخش , فرنگيس  :  

 227روانبد , محمدرضا  :  

 199, 165, 58رواني پور , مريم  :  

 199, 165واني پور , معصومه  :  ر

 23روح االميني , آزاده  :  

 268, 109, 101روحاني , ژاله  :  

 209روحي , ميترا  :  

 298, 218, 127, 122, 96, 40, 4, 2, 1روزبهي , امراهللا  :  

 343, 60روشن پور , فرح  :  

 286رهايي , زهره  :  

 207رياحي , سيمين  :  

 206, 153, 98, 97را  :  ريواز , سا

 210, 153ريواز , مژگان  :  

 152رئوف , زينب  :  

 33رئيس السادات , سيدمحمدعلي :  
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 67رئيس السادات , محمدعلي  :  

 173رئيسون , محمدرضا  :  

 304رئيسي , مرضيه  :  

 281رئيسي , وجيه اهللا  :  

 305, 259, 179, 144رئيسي دهكردي , زيبا  :  

 267, 94رئيسي فر , افسانه  :  

 ز

 336زادگان , عليرضا  :  

 255زارع , حسين  :  

 222زارع , محمدعلي  :  

 205زارع بواني , ميترا  :  

 159زارع بيدكي , مجيد  :  

 55زارع خورميزي , محمدرضا  :  

 79زارع زاده , يداهللا  :  

 83زارع سخويدي , محمدجواد :  

 324, 227ل الهي , زهرا  :  زارع فض

 350زارعي , آفاق  :  

 177زارعي , سكينه  :  

 354, 353زارعي , فرزاد  :  

 63زارعي , وحيدرضا  :  

 286زارعيان , مهدي  :  

 355زارعين , سعيده  :  

 178زارعي , فاطمه  :  

 230زاهد مقدم , حسنعلي  :  

 295, 217, 124, 50, 35زاهدي , راضيه  :  

 352, 315, 294, 293, 215زاهدي فر , فريبا  :  

 57, 11زحل , محمدعلي  :  

 ,  139, 116, 78, 77, 34زحمت كش , ثريا  :  
162 ,185 ,272 ,273 ,274 ,300 ,354 

 40زريئي , فاطمه  :  

 327, 314, 187زمانيان , نازنين  :  

 1زمانيان , هادي  :  

 246زند , فريد  :  

 205, 112زندگاني , نجمه  :  

 208, 205زنده بودي , محبوبه  :  

 312, 132زنده دل , ابوالفضل  :  

 285, 266, 265زندي , هنگامه  :  

 310, 136, 133, 74, 66, 60, 6زنگنه , فروغ  :  

 138زوبين , فاطمه  :  

 180زورمند قاسمي , فاطمه  :  

 51زيار , سميه  :  

 271, شايان  :   زيارتي

 ژ

 325, 313ژياني فرد , اكرم  :    

 س

 296, 291, 123سابقي , حكيمه  :  

 323سادات , زهره  :  

 315, 188, 133, 92سادات حسيني , مريم  :  

 146, 30ساداتي , ليال  :  

 170ساراني , محمد  :  

 258, 257ساعي , رضوان  :  

 334ساكي , آزاده  :  

 305ري , سعيد  :  ساال

 339, 280سالك رنجبرزاده , فريبا  :  

 134سالمي , كتايون  :  

 348ساماني , مرجان  :  

 298سب چراغي , مژگان  :  

 261سبحاني , محمود  :  

 300سبزمكان , ليال  :  

 307, 278, 206, 14سبزواري , سكينه  :  

 29سبطالشيخ , اميربهاءالدين  :  

 292, 142, فاطمه  :   سپاسه

 253, 105, 82سپاهي , ويدا  :  

 258, 257سپهرمنش , زهرا  :  

 316ستاره , سوگند  :  

 244سخايي , الهه  :  

 294سرافراز , محمدعلي  :  

 160سرافراز مهر , سعيده  :  

 88سرافرازيان , شهرام  :  

 170سراواني , سليمان  :  

 340 سراواني , رامين  : 

 340سراواني , شهزاد  :  

 355سرسنگي , ولي  :  

 218سروقد مقدم , سمانه  :  

 275سرويه , مليحه  :  

 300سعادت , فاطمه  :  

 356سعادت جو , فاطمه  :  

 331, 150, 131سعادتمند , وحيد  :  

 87سعيد تهراني , انسيه  :  

 334سعيد فيروزآبادي , مليحه  :  
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 141مرتضي  :   سعيدي ,

 204سعيدي , ميالد  :  

 361, 84, 83سعيديان , معصومه  :  

 293, 215, 197, 9سفيدي , فاطمه  :  

 339, 336, 196, 195, 44سالمي رنجبران , حسن  :  

 336, 196سالمي رنجبران , ياسين  :  

 303سلطاني , اشرف  :  

 134, 61سلطاني عربشاهي , سيدكامران :  

 168, 147, 44, 21لطاني عربشاهي , كامران  :  س

 317سلماني ندوشن , ابراهيم  :  

 78سلوتي , سونيا سادات :  

 344, 119, 90سلوك حقيقي , فرزانه  :  

 188سليماني , رسا  :  

 6سليماني , شيال  :  

 359, 291, 285, 269, 252, 166سليمي , طاهره  :  

 332ه  :  سليمي طباطبايي , فاطم

 , 121, 119, 90, 89, 46, 12سميعي , مهسا  :  
154 ,207 ,211 ,246 ,344 

 238, 108سميعي راد , فاطمه  :  

 74سنجر موسوي , ناصر  :  

 94سنجري , مهناز  :  

 233, 216سوادي اسكويي , داريوش  :  

 190, 134سهرابي , زهره  :  

 294سهرابي , هانيه  :  

 155, 16مداح , سادات  :   سيد باقر

 346سيدجوادي , مهري  :  

 298سيدفاطمي , نعميه  :  

 261سيروس , علي  :  

 42سيف الديني , رستم  :  

 51سيم فروش , ناصر  :  

 ش

 65شادي افين , علي  :  

 105شاكري , محمدتقي  :  

 290شامخي اميري , محدثه  :  

 190شاهچراغي , سيدحسين :  

 166شپهري مطلق , محمدهادي :  

 118شجاعي , فاطمه  :  

 292شجاعي فر , پريسا  :  

 118شرقي , سيده فريبا  :  

 75, 61شريف , فرخنده  :  

 75شريف نيا , حميد  :  

 360شريفي , روح اهللا :  

 360شريفي , محسن  :  

 278شريفي كيا , ايمان  :  

 163 شعوري بيدگلي , عليرضا  : 

 311شعيبي , علي  :  

 213شفايي , يوسف  :  

 15شفقي , افشين  :  

 95شفيع پور , سيده زهرا :  

 119شفيع پور , ويدا  :  

 278شفيع زاده , معصومه  :  

 113شفيعان , هاجر  :  

 303, 302شفيعي , مصدقه  :  

 294, 83شفيعي زاده بافقي , مهديه  :  

 218, 208, 207  شكارچي , بابك  :

 243, 81, 3شكري , طيبه  :  

 274, 243, 81, 19, 3شكور , مهسا  :  

 223, 174شكورنيا , عبدالحسين  :  

 76شكوهي , مصطفي  :  

 118شكيبازاده , الهام  :  

 231شكري زاده , ليال  :  

 362, 343, 157, 89شمسي , فريماه  :  

 221شمسي زاد , ماشااهللا  :  

 161شمشيري , مهري  :  

 47شوقي شفق آريا , فرنگيس  :  

 142, 35شهابي , سميرا  :  

 156شهبازي , عباس  :  

 128شهبدي , عليرضا  :  

 323شهدادي , حسين  :  

 336, 194شهرآبادي , عفت  :  

 239شهنازدوست , معصومه  :  

 171, 3شيخ عليپور , زهرا  :  

 157:  شيخها , محمدحسن  

 222شيخي , محمدعلي  :  

 303شيخي , ناصر  :  

 114, 21, 17, 1شيرازي , ماندانا  :  

 149شيراني , مجيد  :  

 258شيرخدا , شيما  :  

 200شيرعلي , محمدحسين  :  

 333شيرغالمي , علي  :  
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 173شيري , مريم  :  

 152شيخ سعدابادي , عصمت  :  

 317  شير محمدي , حميد  :

 317شيرمحمدي , جواد  :  

 317شيرمحمدي , زهرا  :  

 206, 18شيعه , هاجر  :  

 ص

 206, 110, 84, 18صابر , محبوبه  :  

 335, 32صادقي , تابنده  :  

 309صادقي , حميده  :  

 304, 236صادقي , فاطمه  :  

 227, 153صادقي , مليحه  :  

 159صادقي خراشاد , محمود  :  

 261صادقي سده , بهمن  :  

 50, 45صادقي غياثي , فاطمه  :  

 50, 45صادقي غياثي , معصومه  :  

 288صادقيان , محمدحسن  :  

 10صادقيه اهري , سعيد  :  

 131, 59صادقي , امير  :  

 118صادقي قطب آبادي , فرزانه  :  

 42صافي زاده , حسين  :  

 346صالحي , حبيبه  :  

 294الحي , ساسان  :  ص

 158صالحي , مريم  :  

 170صالحي , هدي  :  

 76صالحي پور مهر , هانيه  :  

 295, 217, 35صباغي , مريم  :  

 84, 71, 24صباغيان , زهرا  :  

 314, 187صبوري , سارا  :  

 228صبوري كاشاني , مريم  :  

 126صحت , مجتبي  :  

 189 صداقت كار , فرزانه  : 

 153صدوقي , فرحناز  :  

 215صديق پور , ليال  :  

 283صديقي , ايرج  :  

 207صديقي , عليرضا  :  

 306صديقيان , طاهره  :  

 111صديقي , آسيه  :  

 78, 10صفابخش , ليال  :  

 202, 91, 69صفاري , زهرا  :  

 212, 200, 199, 9صفدري , فاطمه  :  

 305, 130فرانك  :  صفدري ده چشمه , 

 351صفدري , فاطمه  :  

 310, 6صفري , زهرا  :  

 230صفري , فاطمه  :  

 215صفري , مژگان  :  

 352, 293صفري وارياني , علي  :  

 226, 197, 131, 59صفوي , سيده آزاده :  

 317صفوي , محبوبه  :  

 163صناعي , معصومه  :  

 285صوفيان , معصومه  :  

 106صياميان , حسن  :  

 218صياد , زهرا  :  

 ض

 351, 315, 293, 212, 57, 9ضيايي , امير  :  

 51ضيايي , سيداميرمحسن :  

 150ضيائي , سهيال  :  

 , 212, 164, 77, 38ضيائيها , معصومه  :  
244 ,351 ,352 ,353 

 ط

 233, 216طالب پور , امين  :  

 246طالبي , قدمعلي  :  

 156, 31طاهرپور , معصومه  :  

 88طاهرزاده , حسين  :  

 155طاهرزاده , ژيال  :  

 203طاهرگورابي , زويا  :  

 294طاهري , انيس  :  

 286, 15طاهري , ماهدخت  :  

 298, 127, 4طاهري , ندا  :  

 272طباطبايي , افسرالسادات  :  

 336طباطبايي , ثريا  :  

 51يما  :  طباطبايي , ش

 293طبيب زاده تهراني , ساره  :  

 253, 163, 26طبيبي , مريم  :  

 296طبيعي , شهناز  :  

 67طريك , ادريس  :  

 276, 121طهماسبي , رحيم  :  

 127, 122, 4طهماسبي , محمد  :  

 360طيبي , طاهره  :  

 ظ
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 189, 148ظريف نسب , مهنوش  :  

 283, 256, 122, 65ظهيري , آزاده  :  

 ع

 156عابدي باجوانلو , مرضيه  :  

 304, 26عابديني , زهرا  :  

 233عابديني , كبري  :  

 288عابديني , مريم  :  

 , 165, 121, 116, 85, 38, 20عازميان , آزاده  :  
166 ,185 ,199 ,342 

 192, 172, 52, 41عالمي , علي  :  

 358عبادي , عباس  :  

 262دي , حسين  :  عبا

 307, 278, 206, 155, 16, 14عباس زاده , عباس  :  

 213عباسوند , علي اكبر :  

 34عباسي , رسول  :  

 205عباسي , سكينه  :  

 275, 270, 159عباسي , علي  :  

 198عباسي , فاطمه  :  

 321, 37عباسي , محمود  :  

 244عباسي , مهناز  :  

 166ن  :  عباسيان , محس

 ,138, 69, 58, 45, 37, 23, 19عباسي , كريم  :  
 182 ,183 

 189, 148عبدلي , روح اهللا :  

 90عبدي شهشهاني , مهشيد  :  

 311عرب بيك , طاهره  :  

 91عرب زاده , رحمت اله :  

 202عرب زاده , رحمت اله :  

 232, 231, 95, 7عرب فرد , مسعود  :  

 42دعليمحمد :  عربزاده , سي

 356عرفان , عارفه  :  

 50عرفانيان , سعيده  :  

 207عزت زادگان , شاهرخ  :  

 22عزيززاده , فتانه  :  

 279, 113عزيززاده فروزي , منصوره  :  

 258عسكري , جعفر  :  

 99عسكري , عفت  :  

 246عسكريان , مهرداد  :  

 259عسگري , فهيمه  :  

 174بك  :  عشرتي , با

 192, 172عشقي زاده , مريم  :  

 249, 248, 227عضدي , پرويز  :  

 120عظيميان , جليل  :  

 102عالقبند , مريم  :  

 351, 212عالمي , عباس  :  

 321علوي , زهرا  :  

 281, 16علوي , موسي  :  

 7علي اصغرزاده , اكبر  :  

 344 ,121, 103, 46علي پور , الهام  :  

 46علي پور , عباس  :  

 125علي پور يگانه , فاطمه  :  

 360علي حسيني , جميله  :  

 303علي دالكي , صغري  :  

 291علي ماندگاري , زهرا  :  

 86عليجان زاده , مهران  :  

 290عليجانپور , ابراهيم  :  

 189عليزاده , سميه  :  

 351 ,147, 143, 59عليزاده , مهستي  :  

 68عليزاده بي پناه , گيسو  :  

 97عليزاده سيوكي , هادي  :  

 49عليزاده ناييني , مهوش  :  

 106عليگلبندي , كبري  :  

 235علي اصغرزاده , اكبر  :  

 63عليرضايي طهراني , سيما  :  

 277عليزاده , مريم  :  

 79عمادزاده , علي  :  

 312, 254, 164, 132, 56عنبري , خاطره  :  

 314, 285, 263, 261عنبري , زهره  :  

 334عوض بخش , محمدحسين  :  

 205عين الهي , ناهيد  :  

 غ

 271, 113غريبي , طيبه  :  

 325غريب نواز , راهله  :  

 71غضنفري , زينب  :  

 30غفاري , آزاده  :  

 280, 22غفاري , رضا  :  

 161غفاري , عهديه  :  

 79, 20المي , حسن  :  غ

 312, 132غالمي , محمدرضا  :  

 71غالمي پريزاد , اسكندر  :  

 71غالمي پريزاد , الهه  :  
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 333, 75غنا , ساميه  :  

 248غنايي چمن آباد , علي  :  

 57, 11غياثوند , شهال  :  

 108غياثونديان , شهرزاد  :  

 ف

 241فاتح پناه , آزاده  :  

 286, 15ي , ساغر  :  فاطم

 215فائزي , طاهره  :  

 334فتاحي , الهه  :  

 134فتاحي , مژده  :  

 342, 87فتاحي بافقي , علي  :  

 171فتحي آذر , اسكندر  :  

 134فتي , الدن  :  

 197فخارزاده , ليال  :  

 283, 122فخاريان , اسماعيل  :  

 95فداكار سوقه , ريحانه  :  

 218, 74, 67, 33پور , آرزو  :   فرج

 321, 168, 37فرج خدا , تهمينه  :  

 296, 291, 123فرج زاده , زهرا  :  

 208فرح نژاد , زهره  :  

 309فردوسيان , فرزاد  :  

 79فرزاد , فريبا  :  

 213فرزانه , اسماعيل  :  

 232, 231, 95فرزندي پور , مهرداد  :  

 36, 29وبه  :  فرزين يزدي , محب

 76فرشباف خليلي , عزيزه  :  

 242فرشيدي , شاپور  :  

 347فرقاني , سعيده  :  

 321فرنيا , فرحناز  :  

 182فرهمند , ناهيد  :  

 295, 217, 124فرهمندجو , فاطمه  :  

 175, 145, 144فرهنگ فر , مجيد  :  

 27فزوني , حسن  :  

 301فشاركي نيا , آزيتا  :  

 352, 316, 223, 191, 41فعال , غالمرضا  :  

 316فعال , يحيي  :  

 362, 361فقيهي , ماريا  :  

 299, 235, 17فقيهي مرقي , عطيه  :  

 213فكور , سكينه  :  

 355, 310, 294, 83فالح , حسين  :  

 237فالح , راضيه  :  

 282فالح , صديقه  :  

 258, 242, 142, 53, 34فالح زاده , حسين  :  

 289, 288فالحتي عقدا , مريم  :  

 332, 290فوالدي , منصور  :  

 294, 224, 93فيروزي , علي  :  

 294فيروزي چاهك , علي  :  

 262فيضي پيرسلطان , محمود  :  

 ق

 246, 158قادري , فريبا  :  

 196قاسمي , اميد  :  

 334قاسمي , راضيه  :  

 238, 197, 184, 120, 108, 57, 11زهرا  :  قاسمي , 

 193قاسمي , سعيد  :  

 130قاسمي , مرضيه  :  

 103قاسمي , مريم  :  

 361قاسمي , نسرين  :  

 305قاسمي نژاد , ريحانه  :  

 171قاسمي , مهديه  :  

 106قاضي زاهدي , مهديه  :  

 324قاضي ميرسعيد , سيدجواد  :  

 43زهره  :   قاضي وكيلي ,

 32قاليچي , ليال  :  

 210قاني دهكردي , فاطمه  :  

 165قايدي , حسين  :  

 81قائد اميني , عليرضا  :  

 290, 2قائمي اميري , مريم  :  

 249, 248قبادي , مجتبي  :  

 121قبادي داشدبي , كامل  :  

 233قدرتي , اكرم  :  

 75, 61قدس بين , فريبا  :  

 211, 154يي زاده , فرانگيز  :  قرا

 31قربانپور , رضا  :  

 80, 54قربانيان , ياسمين  :  

 355قرقچيان , الهه  :  

 258, 257قره داغي , زهرا  :  

 320, 181, 169, 66قره طغاني , عادله  :  

 167قريب , آتوسا  :  

 326, 324, 205, 167, 140قريب , ميترا  :  

 233, 216گيز  :  قلي پور , چن
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 214, 213, 49قلي زاده , معصومه  :  

 21قنبر نژاد , امين  :  

 331, 219, 82قنبرزاده , ناهيد  :  

 158قنبري , زهره  :  

 328, 161, 95قنبري , عاطفه  :  

 13قنبري , محمدرضا  :  

 357قنبري , مريم  :  

 248قنديلي , سيدجواد  :  

 358مه  :  قوتي كيسمي , فاط

 99قويدل , فرشته  :  

 108قهرماني , عليرضا  :  

 245قهرماني , ليال  :  

 ك

 293كاربرد , اصغر  :  

 101كارگر , حميده  :  

 54كارگر , زهرا  :  

 355, 294, 83كارگر , فاطمه  :  

 310, 6كارگر , مريم  :  

 294, 83كارگر شوركي , فاطمه  :  

 346رافت  :  كاظم زاده , 

 5كاظمي , سيما  :  

 310, 66كاظمي , محمود  :  

 315, 11كاكاوند , مژگان  :  

 245كاوه , محمدحسين  :  

 202, 79كاهني , سيما  :  

 233, 216كبيري , ندا  :  

 26كچويي , احمد  :  

 1كرباسي , مريم  :  

 321كرباليي , آتنا  :  

 7كردستاني , آزاده  :  

 332كردستاني مقدم , آزاده  :  

 295, 217, 124, 50كرم زاده جهرمي , عاطفه  :  

 132كرمدوست , نوروزعلي  :  

 35زاده جهرمي , عاطفه  :   كرم

 259, 179كرمي , اكرم  :  

 218, 208, 207كرمي , معصومه  :  

 136كرمي , مهرداد  :  

 144كرمي دهكردي , اكرم  :  

 144دي , معصومه  :  كرمي دهكر

 ,133, 109, 82, 74, 48كرمي متين , بهزاد  :  

 136 ,310 

 140كريمخانلويي , گيتي  :  

 356كريمي , حسين  :  

 143كريمي , زهره  :  

 134كريمي , زينب  :  

 269كريمي , مژگان  :  

 211كريمي , مهدي  :  

 209كريمي زارچي , مژگان  :  

 ,138, 105, 78, 65, حسين  :  كريمي مونقي 
 313 ,325 

 90كريميان , زهرا  :  

 44, 21كشاورز , حسين  :  

 284كشاورزي , اميد  :  

 61كشاورزي , ساره  :  

 253, 105كشاورزي , فرحناز  :  

 322كفيري , علي  :  

 190, 102كالني , زهره  :  

 60كلي فرهود , گودرز  :  

 275, 237, 236, 147جليل  :  كوهپايه زاده , 

 60كهريزي , فرحناز  :  

 332, 141, 7كهن , نوشين  :  

 351كيا , نعيم السادات :  

 191كيا منش , زهرا  :  

 316, 169, 62كياني , زهرا  :  

 2افشاني , مريم  :   كيانيان گل

 ,58, 45, 37, 25, 23, 18كجوري , جواد  :  
 83 ,84 ,97 ,98 ,110 ,138 ,167 

 110, 84, 83, 71, 24كريميان , زهرا  :  

 347, 229كشميري , فاطمه  :  

 11كوشكي , اكرم  :  

 90كهن , شهناز  :  

 گ

 335گازراني , اكرم  :  

 113گروسي , بهشيد  :  

 280, 195گل عنبر , پريسا  :  

 345گل محمدزاده , شيوا  :  

 36, 29گل محمدي , عاطفه  :  

 40گلستاني , مينا  :  

 319, 138گلشا , رقيه  :  

 240گنجلو , جواد  :  

 249, 248, 177گنجو , مهستي  :  
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 215گندمكار , رقيه  :  

 324گودرزي , رويا  :  

 324, 227, 153گوزلي , الهه  :  

 61گوهري نژاد , سليمه  :  

 ل

 230, 20لباف قاسمي , رضا  :  

 171, 33, 3ان  :  لطفي , مژگ

 160لطفي كاشاني , فرح  :  

 75, 37لطيف نژاد رودسري , رباب  :  

 287لعلي , ابوالقاسم  :  

 246لنكراني , عليرضا  :  

 156لنگري , سيده مرضيه :  

 295لنگري , مرضيه  :  

 153لنگري زاده , مصطفي  :  

 244لوك زاده , زيبا  :  

 340لوني , سودابه  :  

 م

 268, 114, 22, 8ماكويي , رقيه  :  

 113مالچي , فاطمه  :  

 337مالكي , نسرين  :  

 191, 177ماهيني , سيمين  :  

 328مĤكوالتي , ناهيد  :  

 235, 232, 231, 95, 7مبارك , زهره  :  

 193مبشري , الهام  :  

 298, 1متشفيع , صغري  :  

 355متقي , بي بي زهرا :  

 83متقي , بي بي زهرا :  

 130متقي , زهرا  :  

 283متين پور , محمد  :  

 300, 278, 269, 166, 165مجاهد , شهناز  :  

 109, 101مجتبائي , سهيال  :  

 326, 324, 167, 140, 44, 21مجتهدزاده , ريتا  :  

 277مجدي , اعظم  :  

 305مجيدي , فيروزه  :  

 225محبي , سيامك  :  

 352, 293, 108محبي فر , رفعت  :  

 148محجوبي فر , مازيار  :  

 149محرابي نيا , سيدصمد :  

 170, 65, 56محسني زاده , سيدمصطفي  :  

 109, 48محسني بندپي , انوشيروان  :  

 286محفوظي , ليدا  :  

 316محقق , ابوالفضل  :  

 204محمد آدابي , علي  :  

 57فاطمه  :   محمد زاده ,

 306محمد عليپور , اعظم  :  

 108محمدپور , نرجس  :  

 332, 149محمدحسيني , سيما  :  

 140, 44, 21محمدي , آيين  :  

 320, 259, 181, 169, 110, 66محمدي , اعظم  :  

 136, 74محمدي , بهادر  :  

 329, 240محمدي , حميرا  :  

 52محمدي , فريبا  :  

 42, مژگان  :   محمدي

 94محمدي , نورالدين  :  

 352, 41, 5محمدي , يحيي  :  

 278محمدي باغماليي , بي بي ماه :  

 165محمدي باغماليي , مسعود  :  

 253, 163محمديان , مجيد  :  

 174محمدي , حبيب  :  

 358محمود زاده زرندي , فاطمه  :  

 358محمود زاده زرندي , فرزانه  :  

 345محمودي , اسما  :  

 92محمودي , محمدرضا  :  

 244محمودي , مظاهر  :  

 182محموديان , فرزاد  :  

 249, 248محيط قيري , زهرا  :  

 347مخبرالصفا , الدن  :  

 91مختارپور , صديقه  :  

 146مختارزادگان , مريم  :  

 298مداحي نژاد , مهديه  :  

 199, 114 مدبر , محمدرضا  : 

 266, 265مدرس مصدق , منيره  :  

 87مديحي , صديقه  :  

 239, 10مراد حيدري گرجي , علي  :  

 20مرادي , الهام  :  

 23مرادي , شهال  :  

 274, 185, 13مرادي , فاطمه  :  

 302مرادي , ميثم  :  

 303مرادي , ياسر  :  

 43مرادي , مسعود  :  
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 115:  مرآتي , آسماء  

 11مرتضوي , مينا  :  

 224مرتضوي زاده , سيدمحمدرضا  :  

 208مرسلي , پريسا  :  

 300مروتي شريف آباد , محمدعلي  :  

 257, 107, 106مروجي , سيدعليرضا :  

 232مروجي , عليرضا  :  

 177مرودشتي پور , نسرين  :  

 164مريد , احسان  :  

 221 ,220مزارعي , الهام  :  

 342, 258مزين , محمدرضا  :  

 103مژدهي پناه , حسين  :  

 235مستغاثي , مهرداد  :  

 , 119, 90, 89, 46, 12مسجدي , منصور  :  
121 ,154 ,207 ,211 ,246 ,344 

 190مسعودنيا , محمدحسين  :  

 152, 9مسعودي , شكوفه  :  

 98, 97مسيبي , مژده  :  

 317 مشعوف , سهيال  : 

 218مشكات , مجتبي  :  

 298مشيرآبادي , زينب  :  

 203مصباح زاده , بهزاد  :  

 361, 160مصدق , محمدحسين  :  

 233, 216مصطفايي , علي  :  

 270مصطفايي , غالمرضا  :  

 225مصلي نژاد , فاطمه  :  

 163, 152, 103, 69, 53, 4مصلي نژاد , ليلي  :  
 ,305 

 304, 236شهباز  :  مظفري , 

 318مظفري , صديقه  :  

 223مظفري , فاطمه  :  

 88مظفري , مصيب  :  

 322, 261مظلوم , ناهيد  :  

 210, 209, 100مظلوم زاده , سعيده  :  

 190, 12مظلومي محمودآباد , سيدسعيد :  

 185, 88, 38معتمد , نيلوفر  :  

 203معتمد رضايي , ام البنين :  

 158معرف , عليرضا  :  

 287, 149, 128معزي , معصومه  :  

 118معصومي , نسرين  :  

 , 133, 82, 74, 66معمارافتخاري , ليدا  :  

136 ,310 

 66معمارافتخاري , محمد :  

 187معين , اطهر  :  

 161معياري , اعظم  :  

 328, 239, 161مقدس , طاهره  :  

 323مقدم , خديجه  :  

 291, 123مقرب , مرضيه  :  

 161مقصودي , فهيمه  :  

 332مقيمي , محمدعلي  :  

 332, 330, 290, 143مقيمي , مسعود  :  

 55مقيمي , منصور  :  

 297مالباشي , رويا  :  

 316مالكي مقدم , زينب  :  

 42ملكپور افشار , رضا  :  

 47ممتازمنش , نادر  :  

 312, 242, 142, 53, 34مميزي , محمد  :  

 312, 242, 142, 53, 34مميزي , مهديه  :  

 339منادي زيارت , حديثه  :  

 225, 182, 111مناقب , سيداسماعيل  :  

 105منتظري , رزا  :  

 283منجمي , عليرضا  :  

 192, 172, 52, 41منصوريان , محمدرضا  :  

 261, 211موتاب , محبوبه  :  

 322, 261, 117وئي , محبوبه  :  موتاب بفر

 352موحد , سينا  :  

 170, 65مودي , آسيه  :  

 302, 277, 203مودي , ميترا  :  

 216موسايي فرد , مهدي  :  

 277موسايي , ايمان  :  

 298, 218, 127, 122موسوي , اسداله  :  

 99موسوي , زهرابيگم  :  

 196موسوي , سيدحسن :  

 333سيده دالرام :  موسوي , 

 297موسوي , عارفه  :  

 298, 218, 122, 4موسوي زاده , علي  :  

 305, 130موسوي مقدم , فاطمه  :  

 280, 195, 59, 15موسوي , ساقي  :  

 20, 14موسوي بزاز , مجتبي  :  

 2موعودي , سيمين  :  

 345موفق , جبرائيل  :  
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 327مولويان , مهري  :  

 ,122, 107, 106, 65, 64هروي , منصوره  :  مومن 
 228 ,243 ,256 ,257 ,258 ,283 

 192مومني , مرجان  :  

 111مويوي , ساقي  :  

 110مهبودي , علي  :  

 349, 72مهدي پور , نسرين  :  

 225مهدي نيا , محسن  :  

 254مهرابي , طيبه  :  

 134مهرابيان , فردين  :  

 47حمدحسين  :  مهرالحسني , م

 317مهرالحسني , محمدحسين  :  

 40مهرام , بهروز  :  

 129مهرآور , فاطمه  :  

 123مهربان , جعفر  :  

 104مهرپرور , اميرهوشنگ  :  

 94مهرداد , ندا  :  

 346مهري , سعيد  :  

 129مهقاني , فائزه  :  

 328, 161مؤمني , مريم  :  

 141مؤمني , مهدي  :  

 221, 220مؤمني دانايي , شهال  :  

 95ميترا چهرزاد , مينو  :  

 115ميربيگي , صنم  :  

 5ميرحاجيان مقدم , محمد  :  

 282, 280, 195ميرحجتي , سيده انسيه :  

 338, 275, 134, 94ميرحسيني , فخرالسادات  :  

 215ميرزازاده , عظيم  :  

 221, 33ميرزايي , زهرا  :  

 221يرزايي , عليرضا  :  م

 ,  85, 78, 77, 34, 20ميرزايي , كامران  :  
116 ,139 ,162 ,185 ,205 ,208 ,227  , 
272 ,273 ,274 ,300 ,354 

 300ميرزايي , مسعود  :  

 109, 48ميرزايي علويجه , مهدي  :  

 333ميرزائي , كمال  :  

 29ميرعلي ياري , سامان  :  

 356, 333ن  :  ميرفخرائي , مژگا

 356, 333ميرفخرائي , مهدي  :  

 252, 104ميرمحمدي , سيدجليل  :  

 233ميرموسوي , سيدجمال  :  

 122ميرهاشمي , سيدمهدي :  

 148ميري بنجار , مريم  :  

 204, 24ميش مست نهي , قاسمعلي  :  

 151ميرحقي , اميرحسين  :  

 ن

 336, 242, 196, 194, 44نادرفام , شاپور  :  

 243نادريان , همايون  :  

 69ناركي , كريم  :  

 326, 186ناصح , الدن  :  

 252ناصري , محمدحسن  :  

 341, 162, 18ناظر , محمدرضا  :  

 205نباتچيان , فريبا  :  

 7نبوتي , احسان  :  

 182, 37نبيئي , پريسا  :  

 321نجفي , سعيده  :  

 316, 133:    نجفي , فروزنده

 241نجفي , محمدحسن  :  

 297نجفي , مصطفي  :  

 68نجفي , مهديه  :  

 115نجفي پاريزي , غالمعلي  :  

 183نجفي پور , صديقه  :  

 227نجفي زاده , شهناز  :  

 227نجفي زاده , مهناز  :  

 331, 219نجفي سمناني , علي  :  

 331, 219, 82نجفي سمناني , فاطمه  :  

 331, 219, 82نجفي سمناني , محمد  :  

 208نجومي , فرشاد  :  

 258نخجواني , مينا  :  

 285, 284, 214, 49نريماني , محمدرضا  :  

 33نسيمي , كرم  :  

 ,  121, 90, 89, 46, 12نشاط آور , راضيه  :  
154 ,207 ,344 

 221نصراللهي , عباس  :  

 340, 300, 291, 245, 166نصيرياني , خديجه  :  

 224, 93نظام الحسيني , سيدحسين :  

 261نظام الديني , مژگان  :  

 245نظري , مهين  :  

 ,  120, 108, 57, 9نظري شادكام , فاطمه  :  
184 ,197 ,224 ,238 

 266, 265نعمت خواه , اكبر  :  

 45نعمتي , محبوب  :  
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 346نعمتي , مريم  :  

 295, 177, 156يره  :  نعيمي , ن

 177, 31نعيمي قصابيان , نيره  :  

 152نفتچي , پروانه  :  

 292نقشواريان , مجتبي  :  

 278, 272نقشين , نازيال  :  

 312نقيبي محمودآبادي , ترانه  :  

 201نمادي , مريم  :  

 113نواده , سودابه  :  

 286, 155, 86, 16نوحي , عصمت  :  

 357, 337, 93, 8شريفي , اكرم  :  نوده 

 164نورپور , حامد  :  

 218نوروزبيگي , امين  :  

 276, 121نوروزي , آزيتا  :  

 273نوروزي , محمدرضا  :  

 252, 43نوروزي نيا , روح انگيز :  

 118, 67نوري , عابد  :  

 317نوري حكمت , سميه  :  

 252, 43نوري سپهر , محمد  :  

 224, 136, 93ري شادكام , محمود  :  نو

 318نوري فرد , ناهيد  :  

 315, 188, 133, 92نوري سيستاني , مليحه  :  

 210, 209, 100نوريان , عباسعلي  :  

 261نوعي , حميد  :  

 93نوملي , مهين  :  

 346نهامين , مينا  :  

 343نهنگي , حسين  :  

 67نيازي , صديقه  :  

 352, 293ي , احمد  :  نيك پ

 83نيك نظر , حميده  :  

 346نيكجو , رويا  :  

 89نيكونژاد , مرضيه  :  

 221, 220نيلي احمدآبادي , مهسا  :  

 235نيكخواه , محبوبه  :  

 و

 101واثقي , عذرا  :  

 49واثقي , نرگس  :  

 2واجدي روشن , سيده ام كلثوم :  

 268, 156, 114, 109, 101, 22واحدي , امير  :  

 195واحدي , ليال  :  

 359واعظي , علي اكبر :  

 340واقفي , شهال  :  

 76والي , ليال  :  

 201وثوق , نازيال  :  

 128وحيدي , علي اصغر :  

 292وزيري , اكبر  :  

 160وزيري , شهرام  :  

 308, 228وطن خواه , رؤيا  :  

 229, 70وفامهر , وجيهه  :  

 266, 265وكيلي , محمود  :  

 296, 247وكيلي مفرد , حسين  :  

 192ولي زاده , سعيد  :  

 76, 3وليزاده , سوسن  :  

 3وليزاده , ليال  :  

 348, 265, 210ويزش فر , فاطمه  :  

 ه

 141هادي زاده , فرزين  :  

 333هاشم پور , محمدرضا  :  

 199هاشمي , سيدمحسن  :  

 223, 178, 169هاشمي , سيدمحمد :  

 222هاشمي , فاطمه  :  

 244, 121هاشمي , محسن  :  

 294, 123هاشمي , مرضيه  :  

 238, 57هاشمي پور , سيما  :  

 353هاشمي نسب , سيدعلي اكبر :  

 301هدايتي , مهتاب  :  

 303هالكويي , محبوبه  :  

 275, 126همتي , افسانه  :  

 353هونانيان , اميل  :  

 ي

 115يارمحمدي , ابراهيم  :  

 68ياري فرد , خديجه  :  

 102ياسيني اردكاني , سيدمجتبي :  

 248, 105, 40ياوري , مهري  :  

 76ياوري كيا , پريسا  :  

 10يحيوي , اكتاي  :  

 103يخچاليها , پروين  :  

 149يزدان شناس , سيدايوب :  

 162, 58اه فرد , محمدرضا  :  يزدانخو

 308يزداني , شهرام  :  
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 111يزداني پور , محمدعلي  :  

 289يزدانيان پوده , زهرا  :  

 315, 244, 199, 103, 9يزدي , زهره  :  

 27يزدي زاده , آزاده  :  

 233يعقوبي فر , محمدعلي  :  

 75يعقوبي نيا , فريبا  :  

 79 يعقوبيان , محبوبه  : 

 322, 249يكه فالح , ليلي  :  

 242, 233, 216يگانه , فاطمه  :  

 70, 13يوسفي , محمدرضا  :  

 11يونسي , زهرا  :  

 199, 114ها , افسانه  :   يخ فروش

 90, 78, 19يماني , نيكو  :  

 67, 33يوسفي , جمشيد  :  

 307, 19يوسفي , عليرضا  :  

 

 


