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97 سال يپزشك علوم آموزش كشوري شيهما نوزدهمين فرايندهاي داوران فهرست

)الفبا حروف ترتيب به(

يغفار رضايحقان فريباياحمد سليمان
يفرخ مجيدرضايدهقان محمدرضاياسد رضا
يكجور جواد يدكيب زارع ديمج يرضو يامام حسنسيد 
يقاسم لباف رضازاده زارع يداهللاديام اطهر
يمحمد آيينيزارع مهرنازينيام ميترا
يهجر مرتاض سارا يسرآبادان جواد يبوشهر الهام
مكارم عباس يعربشاه يسلطان كامران سيد يگدليب شعله
انيمنصور محمدرضا برگرد احيس مهدي يپورعباس هللاعطا
يرچراغيم فرزين سيد منفرد يشبستان يعل انيجعفر علي

ينيحس فخرالسادات شكوه فروزان  يليجل محمد
ينيرحسيم فخرالسادات يبيشك محمدرضا  يباريجو يمهست ليال

ياردكان ينياسي يمجتب ديس خهايش محمدحسن انيجهان ايمان
يماني نيكويصادق امير زاده حسن غالمرضا
زادهيعل مهستي زاده نيمحمدحس

1397 سال يپزشك علوم آموزش كشوري شيهما نوزدهمين مقاالت داوران فهرست

)الفبا حروف ترتيب به(

سجادي موسي حيات اصغرعلي پور احمدي حبيبه
سرچمي رامين حيدري سارا طهران احمري هدي
سالجقه مهال نژاد مافي خباز محبوبه اكبر اسالمي رسول
جاللي شاطر ماريا آزاد اجهخو مجتبي پورزنجاني اسمعيل سيمين

شكور مهسا علي خواجه نسرين افشار ليال
شكوه فروزان گفتار خوش زهره اقبالي بتول
شمسي محسن خيرخواه معصومه  فارمد اكبري سميه
شهابي مريم نيا دادگستر محمد الكه اكبري مريم
شهرياري عليرضا درگاهي هلن لو امان سعيد
شيرواني مينآر دشتي مرضيه اميد اطهر
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شهر اول صادقي هما دالوري سميه  پور ايماني معصومه
صالح نرگس دهقاني مصطفي بذرافكن ليال

معروفي صديق شهنام انيقده محمودرضا مقدم عطار برادران حميد
عبدالملكي محمدرضا رضايي هللا حبيب برزگر محمد
عابديني سميره رضايي ريتا بساك سميه
عليزاده مريم زاده رمضان لنساءخيرا  بوشهري الهام

غفاري رضا بدر رمضاني فرهاد  بهرامي نصرت
پور فرج آرزو پور رواني مريم  ثناگو اكرم
فال فرخ خديجه  االميني روح آزاده  جمشيديان سپيده
فقيهي اكبرعلي  روزبهي هللامرا  زاده حسين محمد
فيضي آرام  زارعي مهرناز  حسيني مريم

مقدم قدوسي سارا  زوبين طمهفا حسيني محمدعلي
آذر قشالقي نسيم  سبزواري سكينه  شاوون حسيني امين
معصومي رسول  كوهستاني حميدرضا مقدم كردستاني آزاده
ميرحسيني فخرالسادات  كهن نوشين كاظمي مجيد

ميرچراغي فرزين  گرانمايه مهرناز كاظمي نرجس
پور نجفي صديقه  گرايلي بيژن  مطلق كرباسي مريم
نعيمي ليال  پور الري رضا  كريمي شهناز
نوحي عصمت  محبي سيامك مونقي كريمي حسين
وكيلي مسعود محمد  محمدي يحيي كريميان زهرا
وكيلي زريچهر  محمدي الهه  كشميري فاطمه
فروشها يخ افسانه  مهر محمدي مژگان  كمالي فرحناز
يزدانخواه محمدرضا  نژاد مصلي ليال  زاده كوهپايه جليل
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97 سال يپزشك علوم آموزش كشوري شيهما نوزدهمين اجرايي كميته

)الفبا حروف ترتيب به(

ايآر شفق يشوق سيفرنگاخوان راحمديام
يشهباز يمحمدتقيرياست رضا
راد يصادق رايسميفم ياسالم ديمج

ينيعابد رهيسميارزاق السادات فاطمه
منش يعاطف پژمانيريام ديسع
ياله فرج معصومهزفرا آتش نيحس
خانلو قربان رضايعليبوشهر الهام
انيقربان زهرهبازرگان پروانه

اصل يكاظم امكيسبحرالعلوم رضايعل
يمهرجرد كالنتر ميابراهيپوررعد داود
كهن نينوشيتهمتن ترانه
مباركي حسينيكاجان ريجهانس فاطمه

يمحب محسنيچهراز معصومه
يمحمد رياميحجت زهرا
مزدكي عليرضاايحدادن نيحس

ييمصال ترانهينيحس فخرالسادات
فرد انيمعمار ديناهينيحس تيكفا
يمنجم ديفرشپور يحشمت رجيا

انيمنصور محمدرضايدريح رضايعل
رزازادهيم ميعظيخواهش مونا
الديم ميمريآباد رحمت يدشت هيمرض
پور ينجف قهيصديدرز عباس
يلواسان يينوا هافسانيلميد يمصطف
ينوروز يرجبعليروحان يمحرابعل
يهاشم آزادهيزارع مهرناز
يهاشم اهللا روحآسيابر سرابي علي
يوسفي زهراستوده مولود
فيشر محمد
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پزشكي آموزش و درمان بهداشت، محترم وزير پيام

 الرحيم الرحمن اهللابسم
 نظام تحول ،قرارگرفته هم الملليبين هايسازمان تأكيد مورد كه اميد و تدبير دولت دستاوردهاي ترينمهم از يكي شك بدون

 اقصـي در المتس خدمات بهبود و جامعه رضايتمندي ر ارتقاي در سزايي به نقش آمار، گواهي به كه باشدمي كشور سالمت
 هايههزينـ كـاهش حـروم،م منـاطق در رسـانيخدمت توسـعه همگـاني، بيمه پوشش گسترش. است نموده ايفا كشور نقاط

 كشـور در ملـي عظيم طرح اين ارزشمند دستاوردهاي ازجمله ... و بستري بخش در درماني خدمات كيفيت ارتقاي سالمت،
آمـوزش در نـوآوري و تحـول برنامه گرديد، اجرا و ريزيبرنامه خوبيبه كه سالمت نظام تحول طرح هايگام ميان از .است
 خوبيهبـ و شد تدوين آموزش حوزه ارجمند همكاران و مديران ساير و آموزشي محترم معاون همت با كه بود پزشكي علوم

گفتمـاني هبـ پزشـكي علوم آموزش كه شاهديم طرح، اين استقرار آغاز از سال 4 حدود گذشت با امروز. رسيد اجرا منصه به
را بهـاييگران هيـداتتم پزشكي علوم هايانشگاهد مجرا، اين از و تبديل سالمت نظام و هادانشگاه سطح در رايج و راهبردي

و هادانشـگاه گرايـي مأموريـت سـالمت، عالي آموزش سرزميني آمايش الگوي توسعه .اندانديشيده كشور در آن اعتالي براي
 توسـعه پزشـكي، علـوم آمـوزش حـوزه در جهـاني هايعرصـه بـه جدي ورود آموزشي، هايبرنامه توسعه آمايشي، مناطق
 ازجملـه آمـوزش هايزيرسـاخت توسـعه جهت تالش اي،حرفه اخالق اعتالي سالمت، عالي آموزش نظام در سازيمجازي
 و هـاحمايت مـدد بـه كـه است تحولي برنامه اين تحقق مهم هايخروجي ازجمله همه و همه ... و ايمنطقه سنجش مراكز

.است گرديده حاصل ايمنطقه و دانشگاهي مسئوالن و مديران كليه همدلي
عـالي آموزش هاينامهبر ارتقاي و بررسي نقد، نيز و تجربيات و اطالعات تبادل براي مناسبي فضاي كه بسترهايي ترينمهم از

شـهيد جشـنواره و پزشـكي علـوم آموزش ساالنه همايش كند،مي فراهم حوزه اين نظرانصاحب و مسئوالن براي را سالمت
.هستيم جشنواره دوره يازدهمين و همايش دوره زدهميننو برگزاري شاهد امسال كه است مطهري
 توسـعه بـه كمـك و سـازماني حافظه در هاآن ماندگاري و تجربيات ثبت موجب قطعاً هاجشنواره و هاهمايش اين برگزاري
 آمـوزش حـوزه سـوي از هـاييفعاليت چنـين شودمي توصيه لذا. است سالمت نظام مختلف هايحيطه در آتي هايسياست

.شود پيگيري نيز هادانشگاه در و شده حمايت پزشكي آموزش و درمان بهداشت، زارتو
 نقش ليم همايش اين برگزاري در كه آموزش حوزه در ايشان گرامي همكاران و آموزشي محترم معاون از مجدد تشكر ضمن
 جهـاني و ايمنطقه طحس در آموزش رصهع در ايران اسالمي جمهوري جايگاه اعتالي شاهد روزروزبه اميدوارم اند،كرده ايفا

.باشيم

هاشمي سيدحسن دكتر
وزير
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پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت آموزشي محترم معاون پيام

الرحيم الرحمن اهللابسم

 عطـوفم عمدتاً مت،سال نظام در داراولويت و اصلي نگاه سالمت، تحول برنامه شروع و يازدهم دولت كار به آغاز ابتداي در
 موجـود مشكالت و بوده ترملموس جامعه عموم براي آن نتايج رسيدمي نظر به چراكه بود، بهداشت سپس و درمان حيطه به
 عـالي زشآمـو حـوزه درمان، و بهداشت تحوالت از سال يك حدود گذشت با اما بود؛ عاجل اقدام نيازمند حوزه دو اين در

 رد اساسـي ركـن بخش، اين در تحول چراكه. گرفت قرار پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توجه مركز در سالمت
 حـوزه مـديران هـدهع بـر مهمي مأموريت راستا اين در. بود خواهد درمان و بهداشت هايحوزه در شدهارائه خدمات ارتقاي
 و اجرالقابـ تحـول برنامـه يك تدوين به موفق كوتاهي زماني فاصله در حوزه اين مديريتي مجموعه كه گرفت قرار آموزش
.شدند پزشكي علوم هايدانشگاه در عملياتي

هايبسـته آن، در مندرج راهبردهاي و هاسياست تحقق براي ريزيبرنامه منظوربه آموزش، حوزه جامع برنامه تدوين دنبال به
 نهمچنـي و وزشـيآم معاونـت حـوزه تـوان همـه بعـد به زمان آن از .شد تدوين پزشكي علوم آموزش در نوآوري و تحول

 از سـال چهـار حـدود هك امروز. برود پيش محيط در خوبيبه تحول برنامه اين كه شد اين صرف ها،حوزه ساير هايحمايت
 گفتمـان ايجـاد آن، تـرينمهم كـه هستيم هادانشگاه در تحول برنامه اين بركات و دستاوردها شاهد گذردمي برنامه اين ابالغ
.است آموزش در تحول
 كه دارد زشآمو در تحول برنامه از را ايويژه حمايت امروز پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجموعه ختانهخوشب
.نماييم فراهم خشب اين ارتقاي براي را بيشتري هايحمايت بتوانيم فرابخشي، هايهماهنگي و هارايزني با است اميد

شـهيد جشـنواره و پزشـكي علـوم آمـوزش كشـوري همـايش خصوصاً پزشكي آموزش حوزه در ملي هايهمايش برگزاري
و شـرايط آرا، تضـارب بـا تا كندمي فراهم حوزه اين مندانعالقه براي را مناسبي زمينه هستيم، آن برگزاري شاهد كه مطهري

لقبيـ ايـن يبرگـزار طريـق از دانـش نشـر همچنين. كنند رصد ازپيشبيش را پزشكي آموزش توسعه دانشي هايزيرساخت
براي را هحيط اين در علمي مرجعيت كسب و پزشكي آموزش حوزه در كشور علمي جايگاه ارتقاي موجبات قطعاً ها،نشست
.داشت خواهد ارمغان به كشور
 اين اجراي زحمت پيش هايسال در كه همكاراني كليه و همايش اين برگزاري اندركاراندست و مديران كليه از تشكر ضمن

 مندبهره آن متنوع هايبرنامه و هاسخنراني و همايش اين در حضور از كنندگانشركت همه اميدوارم اند،ودهب متقبل را همايش
.خواستارم متعال خداوند از كشور سالمت عالي آموزش نظام اعتالي راه در را همگان توفيق. گردند

الريجاني باقر دكتر
همايش رئيس و آموزشي معاون
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196 ......................... پزشكي علوم آموزش هايزيرساخت ارتقاي و توسعه بسته اهداف راستاي در بومي شيآموز منابع تهيه تسهيل

197 ................ افزارينرم و عملي فعاليت تلفيق با آزمايشگاهي علوم كارشناسي دانشجويان بيمارستاني كارورزي يادگيري و آموزش
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198 .......... علميهيئت اعضاي آكادميك هايمهارت افزايش بر تركيبي روش به دانشگاهي هايمهارت دوره هايكارگاه برگزاري تاثير

200 .............................. فيزيوتراپي رشته دروس درسي برنامه در تركيبي يادگيري از استفاده و سازي مجازي قابليت سنجي امكان

202 ......................................................................................... پاسخگو آموزش و ايحرفه اخالق اعتالي: حيطه

203 ............... سبزوار پزشكي علوم كاركنان شغلي كارياهمال و ايحرفه اخالق بر ديني رويكرد با ارتباطي هايمهارت زشآمو تاثير

204 .................................... پرستاري و پزشكي دانشجويان به گري ايحرفه ياددهي براي هنر تلفيق راهبرد بينايي تفكر استراتژي

205 ........... ايحرفه اخالق درسي برنامه محتواي دهيسازمان رويكرد: پزشكي آموزش در ايحرفه اخالق ابعاد و هاشاخص شناسايي

206 ...................... شيراز پزشكي علوم دانشگاه در عمومي پزشكي دوره در سالمندان نياز اساس بر سالمندي وزشيآم برنامه تدوين

209 .................................................................................................................................. پوستر مقاالت

210 ....................................................................................................................... درسي ريزيبرنامه: حيطه

211 ................... محتوا تحليل مطالعه يك :بخشيتوان و بهزيستي علوم دانشگاه در سالمندي به مرتبط هاي نامه پايان عناوين بررسي

212 .............. دانشگاه عرصه در كارآموزي برنامه خصوص در پزشكي آموزش تخصصي دكتراي دوره انشجوياند آموزشي نيازسنجي

213 .................. كيفي مطالعه يك - مامايي علميهيئت اعضاي ديدگاه از مامايي پيوسته كارشناسي رشته درسي برنامه محتواي تحليل

214 ................................................................ ايهسته پزشكي بخش در خدمات كيفيت ارتقاء براي راهي آموزشي طراحي

215 .................................................. دلفي تكنيك زا استفاده با پزشكي شناسي ويروس دكتراي دوره آموزشي نيازهاي بررسي

217 ............. پزشكي علوم در الكترونيكي يادگيري يريزبرنامه تخصصي دكتراي دوره آموختگاندانش نياز مورد هايتوانمندي تعيين

218 ............................. پرستاري دانشجويان تحصيلي موفقيت و استرس بر هيجاني هوش هايمهارت آموزشي برنامه تأثير ررسيب

219 ......................................................................  تهران شهر پزشكي علوم دانشجويان بين در سالمندي به نگرش بررسي

220 ................................................ اهواز شاپورجندي پزشكي علوم دانشگاه جديدالورود دستياران در انتقادي تفكر به گرايش

222 ..................................... دانشجويان دگاهدي از :آموزشي هايبرنامه با پزشكي دوره پايان باليني صالحيت آزمون انطباق ميزان

223 ...................... گريايحرفه هايويژگي انتقال در پنهان درسي برنامه نقش از بوشهر پزشكي دانشگاه دانشجويان ديدگاه بررسي

225 ............................................................................................................. آموزشي رهبري و مديريت: حيطه

226 ................................... )بابل پزشكي علوم دانشگاه: موردي مطالعه( يادگيرنده سازمان يك در كاركنان و مديران نقش بررسي

227 .................. رفتاري قصد هايمدل اساس بر درخشان استعداد دفتر رهبري و مديريت ارتقاي راستاي در دانشجويان از جينيازسن

228 ............ دانشگاه به ابستهو منتخب بيمارستان ويژه مراقبت بخش در شاغل پرستاران باليني گيريتصميم بر بازانديشي تأثير بررسي

229 ..................................................................فيزيوتراپي ارشد كارشناسي مقطع در دانشجويان عملكرد پايش روند ارتقاء

230 ............................... البرز پزشكي علوم دانشگاه علميهيئت اعضاي بين دانش گذارياشتراك بر مؤثر عوامل بين رابطه بررسي

232 ..................... مازندران استان غرب هايبيمارستان در پاتريك كرك مدل اساس بر كاركنان فردي توسعه برنامه اثربخشي بررسي
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 233.............................................................. آموزشي فرآيندهاي اجراي و تدوين در علمي هيئت اعضاء مشاركت بر مؤثر عوامل بررسي

 234 ........ بهداشت مهندسي و مامايي پرستاري، هايرشته با مرتبط هاينامهآئين حوزه دانش ارتقاي در همتايان شاركتيم نظام كاربست

 236 ........................... اهواز شاپورجندي پزشكي علوم دانشگاه داروسازي دانشكده علميهيئت اعضاي در انتقادي تفكر به گرايش

 237 ........................................................................... سرپرستاران رهبري سبك اثربخشي بر مديريت سازيبه برنامه تأثير

 238 ....................................................................... كالس رهبري سبك با پزشكي پايه علوم اساتيد خالقيت رابطه بررسي

 239 .................................. كاشان پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي دانشجويان در كارآفريني روحيه بررسي :آموزشي ريزيبرنامه

 241 .......................................................... سوم نسل دانشگاه و كارآفريني موضوع برابر در شكيپز علوم دانشجويان رويكرد

 242 ........................................................... كيفي مطالعه يك: پزشكي آموزش دكتري دانشجويان انگيزه دهنده كاهش عوامل

 243 ....... اصفهان پزشكي علوم دانشگاه هايدانشكده توسعه دفاتر مسئولين و هادانشكده روساي ديدگاه از توسعه دفاتر جايگاه يبررس

 245 ..................................................................................................................... الكترونيكي يادگيري: حيطه

 246 .............. پزشكي علوم دانشجويان نگرش و مهارت دانش، بهبود در الكترونيكي يادگيري تابستاني مدرسه اولين اثربخشي بررسي

 248 ................................................................................ بزرگساالن آموزش توسعه در نوين رويكردي تركيبي؛ يادگيري

 249 ........................ پرستاران در بيمار به آموزش زمينه در پرستاران مهارت و دانش ميزان بر سازيشبيه و الكترونيكي آموزش تأثير

 250 ................................................... يادگيري هايسبك با آن ارتباط و مجازي آموزش به نسبت پرستاري دانشجويان نگرش

 252 ...................................................................................................................... يادگيري و ياددهي: حيطه

 253 ...... دانشجويان كارگيري به شيوه و) باليني مربي( سنتي زشآمو شيوه دو از عمل اتاق كارشناسي دانشجويان مندي رضايت بررسي

 254 ........................................... پزشكي دستياران در شواهد بر مبتني و سنتي كالب ژورنال در هامهارت يادگيري ميزان مقايسه

 256 ...................................................... يادگيري هايشاخص بر نآ تأثيرات و تيم در ورانهآنو و مفرح آموزش: آموزش بازي

 257 ...................................... سمنان پزشكي علوم دانشگاه بخشيتوان دانشجويان ديدگاه از باليني آموزش كيفيت بر مؤثر عوامل

 258 ......... اخالقي وديسترس دارويي خطاي بر شماتيك داروخانه از استفاده با باليني فارماكولوژي كارآموزي پيش دوره گذراندن تأثير

 259 .......................... بيرجند پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان تحصيلي پيشرفت با فراشناختي و شناختي يراهبردها رابطه بررسي

 260 ............................................... تيم به وابسته يادگيري پايه بر درس كالس سر خواني مقاله روش ارزشيابي و اجرا طراحي،

 262 ...................... ضعيف تحصيلي عملكرد با پزشكي دانشجويان يادگيري بر) TBL( تيم بر مبتني تدريس روش اثربخشي بررسي

 263 ................................. دانشجويان باليني شايستگي و رييادگي از رضايتمندي سطوح بر باليني آموزش همكار مدل اجراي تأثير

 264 ....... پرستاري دانشجويان رضايتمندي و يادگيري بر مدون درسي جزوه و سخنراني ويدئوكستِ يادگيري راهبرد دو كارايي مقايسه

 266 .................... 2 روان بهداشت سدر پرستاري دانشجويان يادگيري بر سخنراني و مسئله حل روش به آموزش ايمقايسه بررسي

 267 ..................................................... دانشجويان باليني مهارت پيشرفت انگيزه و يادگيري در معكوس آموزش نقش بررسي
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269 ................................ دانشجويان باليني عملكرد و دانش بر فيلم نمايش و نقش ايفاي روش به ريوي قلبي احياي آموزش تأثير

270 ............................  فسا پزشكي علوم دانشگاه پرستاري دانشجويان در ايحرفه هايارزش رعايت بر همتا آموزش تأثير بررسي

272 .............................................................................................. دانشجويان تحصيلي انگيزه از اساتيد تجارب تبيين

273 ........................ بيرجند پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در آكادميك پيشرفت با تحصيلي فرسودگي و اشتياق زش،انگي ارتباط

274 .................................................................... دانشجويان يادگيري در ويكي طريق از گروهي درسي تكليف انجام تأثير

276 .................................................................................... اساتيد ايحرفه هايصالحيت از دانشجويان تجربيات تبيين

277 ......................................................... كيفي مطالعه يك: زايمان اتاق در باليني آموزش از مامايي دانشجويان تجارب تبيين

277 ............................................................................ فعال يادگيري افزايش جهت در جيگساو شده تعديل روش كاربرد

279 ................................... زنان رزيدنتي آموزش در لگن كف ناتوميآ مباحث سميولوژيك و تئوري شيوه به آموزش اثر ارزيابي

280 ......... شناختي يادگيري ميزان بر نقش ايفاي الگوي با مددجو به آموزش اصول و يادگيري فرآيند عملي واحد آموزش تأثير بررسي

282 ..................... پزشكي دانشجويان در ايحرفه اخالق رعايت با آن وارتباط ارتباطي هايمهارت و بيماران با همدلي ميزان بررسي

283 .................... پرستاري دانشجويان ديدگاه دارويي؛ مراقبت هايمهارت رشد بر باليني مدرسان ايحرفه هايشاخص تأثير بررسي

284 ....................................................................... دانشجويان عملكرد كيفيت بر بازخورد ارائه روش نوع دو تأثير مقايسه

286 ........................................................................................................... علميهيئت و دوره ارزشيابي: حيطه

287 ........................ اساتيد ارزشيابي فعلي وضعيت خصوص در اسدآباد پزشكي علوم دانشكده دانشجويان و اساتيد نگرش بررسي

288 .............................. پزشكي علوم آموزش توسعه و اتمطالع مركز براي عملكرد ارزيابي الگوي طراحي پژوهشي طرح معرفي

289 ....................................... بخشيتوان دانشكده علميهيئت اعضاي باليني آموزش كيفيت ارزشيابي هنامپرسش پايايي بررسي

DREEM ................................................ 290 مدل از استفاده با قاين مامايي و پرستاري دانشكده آموزشي محيط يفيتك تعيين

292 ............................... شيراز پزشكي دانشكده دانشجويان ديدگاه از كودكان گروه عصر هايدركلينيك آموزشي يبرنامه ارزيابي

293 .......... تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده داخلي، آموزشي گروه در كارآموزي دوره ارزشيابي سيستم اجراي و طراحي

294 ............. مامايي پرستاري دانشكده در آن با مرتبط عوامل و DREEM الگوي اساس بر آموزشي محيط از دانشجويان درك بررسي

295 ..................................... پرسشنامه هايگويه به دهيوزن است؟ چقدر استاد ارزشيابي پرسشنامه در هاگويه از يك هر ارزش

297 .............................................. دانشجويان ديدگاه از رشته آموزشي اهداف به دستيابي براي ساختاري هايسازيزمينه ميزان

298 .......................................... جامعه به پاسخگويي راستاي در پيراپزشكي دانشكده از علميهيئت اعضاي و كاركنان انتظارات

300 ................................. تبريز سيناي بيمارستان سوختگي بخش پرستاران عملكرد بهبود بر آموزشي مداخالت اثربخشي بررسي

302 .......................................................................................................................... دانشجو ارزيابي: حيطه

303 ..................... پرستار عنوانبه بالين محيط به ورود جهت پرستاري دانشجويان شده درك آمادگي پرسشنامه يابياعتبار و طراحي
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304 ............... ايران پزشكي علوم دانشگاه وابسته هايدانشكده آموزشي هايگروه در دانشجويان ارزشيابي نظام موجود وضع بررسي

305 ................  منتخب هايدانشكده در پرستاري كارشناسي مقطع در ايحرفه اخالق سدر دانشجويان ارزيابي روش تطبيقي مطالعه

307 ...................... محيط بهداشت مهندسي رشته پيوسته كارشناسي دانشجويان عرصه در كارآموزي درسي واحد آموزشي ارزشيابي

308 .................................................................. ايچهارگزينه هايآزمون تحليل كمي هايشاخص بر آموزشي مداخله تأثير

309 ........ پرستاري آموزش تخصصي دكتراي دوره داوطلبين در) MMI( چندگانه كوتاه مصاحبه آزمون روانسنجي هايويژگي بررسي

310 .... باليني پزشكي مقدمات دوره پزشكي دانشجويان يادگيري ميزان بر تئوري، هايكالس پايان در كوئيز آزمون استفاده تأثير بررسي

311 ............................................................... آزمون تسؤاال كيفيت بهبود جهت راهكاري: ايگزينه چند هايآزمون تحليل

313 .......................................................................................................... دانشجويي حمايت و مشاوره: حيطه

314 ......................................... كاشان كيپزش علوم دانشگاه پيراپزشكي دانشكده در واردتازه دانشجويان با تعامل برنامه ارزيابي

315 .............................................................................................. مشاور استاد نامهآئين به عمل از دانشجويان ارزيابي

316 ........................................................... آينده غليش مسئوليت پذيرش براي دانشجويان سازيآماده در مشاور اساتيد نقش

317 ................................... مازندران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان خودراهبر يادگيري اساس بر تحصيلي سرزندگي بينيپيش

319 ................................................................ پزشكي دانشكده به ورود بدو در پزشكي وياندانشج معنوي سالمت بررسي

320 ............................. دانشجويان با آشنايي ارتباطي پل سيگار: دانشگاه درموادمخ و سيگار مصرف از دانشجويان تجربيات تبيين

321 ................................................................... پزشكي دانشجويان در تحصيلي فرسودگي با آن ارتباط و آموزشي عدالت

323 ................... مشهد واحد اسالمي آزاد دانشگاه پزشكي علوم هاي رشته اول ترم دانشجويان تحصيلي رشته انتخاب انگيزه بررسي

324 .........پزشكي دندان دانشجويان اجتماعي و عاطفي رواني، بهزيستي و روانشناختي سالمت بر مسئله حل مهارت آموزش اثربخشي

326 .......................................................... شدن اجتماعي :پزشكي علوم دانشجويان منظر از دانشجويي زندگي معناي بررسي

327 ........................................................................................................................ خاص موضوعات: حيطه

328 .................. محتوا تحليل): عج( اهللا بقيه پزشكي علوم اهدانشگ دانشجويان تجارب بر مبتني دانشجويي اخالق هايشاخص تبيين

329 .................................. قم شهر عمومي پزشكان در،SPIKESپرسشنامه اساس بر بيمار به ناخوشايند خبر ارائه مهارت بررسي

330 ...... )ع( ارض امام بيمارستان اصلي هايبخش در شاغل پرستاران ايحرفه عملكرد در پرستاري گري ايحرفه رعايت ميزان ررسيب

332 ................... بيمارستاني كادر ديدگاه از شمالي نخراسا پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هايبيمارستان شدن آموزشي هايچالش

333 ............................................................... كيفي مطالعه: باليني آموزش دوره در ايحرفه يابيهويت بر مؤثر عوامل تبيين

334 ....................... زابل پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده در آن متغيرهاي بر جنسيت تأثير و دانشجويان نفس عزت بررسي

335 ............................................................... پزشكي كارورزان و دستياران بين در ايحرفه رفتار و نگرش وضعيت بررسي

336 .......................................................................... ارتباطي هايمهارت از پرستاري دانشجويان آگاهي بر آموزش تأثير 
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337 ............................ آموزش براي بالين دانشجو آمادگي عدم: بالين در پرستاري دانشجويان توسط شده تجربه اخالقي مشكالت

338 ............. جسد كرامت و ايحرفه رفتار اصول با جديدالوورد دانشجويان آشنايي جهت در گامي: تشريح سالن به گذار برنامه اجرا

341 ........................................................................................................................................ ساير :حيطه

342 .......................................... بوشهر پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشجويان در هيجاني هوش مقايسه و توصيف

343 ................................................. پزشكي علوم آموزش شوريك همايش هجدهمين در شدهارائه مقاالت متدولوژي بررسي
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 يارپرست انيدانشجو سميپروفشنال و ياحرفه تعهد يارتقا جهت در يگام يمارستانيب تورينيم ياجرا

 ياحمد يمانسل ،ينيحس يانمعصوم تكتم يدهس

 
تـرين شـكلمتـرين و گـري يكـي از پرچـالشاياي و رفتارهاي مرتبط با حرفهگيري شخصيت حرفهايجاد و تأثيرگذاري بر شكل مقدمه:

ي دروس ويـژه يستارپر يهادانشكدههاي پزشكي برخالف زيادي از دانشكده ادتعد. ستا پزشكي با آن روبرو آموزشمواردي است كه 
است  ييهاروش لهازجم يمارستانيتور بينيگري، مايحرفه آموزشگيرند. براي گري در برنامه چهارساله پزشكي خود در نظر ميايحرفه

 يـانبـر ارتبـاط م تأكيـد ،ياندانشـجو يبـرا يخدمات اجتماع ارائهمشاركت در  منظوربه ييهايتموقع فراهم آوردنبا  رسديمكه به نظر 
 يهاسـالدر  يانانشـجوآشنا كردن د ياي هر دو تمركز دارد، برااي و غيرحرفهبحث مبتني بر مورد كه بر رفتارهاي حرفه يمار،پرستار و ب

تعهـد  يبـر ارتقـا ييمارستانتور ب ينيم ياجرا يرتأث يمطالعه با هدف بررس ينمناسب است. لذا ا يپرستار يگر يابا اصول حرفه ييابتدا
 .شد انجام پرستاري دانشجويان يسمو پروفشنال ياحرفه

 پرسـتاري شـجوياندان يسـمو پروفشنال ياتعهـد حرفـه يبر ارتقا يمارستانيتور ب ينيم ياجرا يرتأث يمطالعه با هدف بررس ينلذا ا هدف:
 .شد انجام

 يدريـهحتربت يوم پزشكدانشگاه عل 8و ترم  3ترم  يپرستار يانتمام دانشجو يسرشمار صورتبهابتدا  ي،تجربنيمه مطالعه يندر ا روش:
 ينيمواجهه بـال ينلكه او 3 ترم يپرستار ياندانشجو يبرا يمارستانيتور بينيانتخاب شدند و مداخله م 1396نفر) در سال  85(در مجموع 

 يمـاران،نـوع ب يط،شـرا ن،يمارسـتامختلـف ب يهابخشبا  يانساعت دانشجو 5، هر روز روز 3نمودند برگزار شد و در يخود را تجربه م
در  هـاآندادند،  ارائهپروژه  صورتبهآشنا شدند و گزارش كار خود را  يكل صورتبهكار در هر بخش  يبرا يازو دانش مورد ن هامهارت

رح هـا را مطـبخـش يرمجزا و سپس مشترك با سا صورتبهدر هر بخش  يازمورد ن ياحرفه يهايتمجموع صالح يدبا شدهارائهگزارش 
رفتـه بودنـد گقرار  يجرا آموزشكه تحت  يشانا ياحرفه يتصالح صرفاًصورت نگرفت و  يامداخله 8 ترم ياندانشجو ينمودند. برايم

 مداخله پايان از سپ ماه يك و قبل تايي 5 ليكرت مقياس با و يهگو 5پرستاران در  ايصالحيت حرفهقرار گرفت. پرسشنامه  مورد بررسي
مـن  يلكاكسـون،و ي،زوجـ يمسـتقل، تـ يتـ يهاآزمونو  5/11نسخه   SPSS افزارها با نرمداده تحليل. گرديد تكميل دانشجويان توسط
 .انجام شد مجذور كاي و ويتني

 يمارسـتانيور بتـينـيدر گـروه م ياحرفـه صالحيت شده كسب نمره تغيير ميزان. بودند دختر نفر 47 و پسر ياننفر از دانشجو 38 :يجنتا
 صـالحيت مـرهن ينبـ). >0001pدار بـود (يتفاوت معنـ ينا يزن يآمار ازلحاظ) بود كه 8/28 ±/04( مرسوم گروه از يشتر) ب1/8±3/65(

 .وجود نداشت يداريمعن يهمبستگ هاآن يليو تحص يفرد ياتو خصوص ياندانشجو ياحرفه

آنان نسبت به  ياهحرف صالحيت ارتقاي در پرستاري دانشجويان باليني مواجهه اولين در يمارستانيتور بينيروش م يج،نتا بر اساس بحث:
به اختالل در  مطلوب منجر ياحرفه يتبوده است. عدم صالح مؤثر ياربودند بس يدهد آموزشمرسوم  يكولومكه در كور 8ترم  ياندانشجو

در  يلر دوران تحصـدمطلـوب  ياحرفـه يهـامهارت. عدم كسب گردديم يرناپذجبران يهايبو آس يانبه مددجو مؤثر يهامراقبت ارائه
در حوزه  يانرش دانشجوو نگ يزشانگ ينبنابرا ؛باشديمپرستاران در بدو شروع به كار  يسردرگم ينا يعامل اصل ينيبال يهاآموزش يط
 .شود دهاستفا يمارستانيتور بينياز روش م يگر ياحرفه آموزش منظوربه شوديم يشنهاد. لذا پيستن بخشيترضا ينبال

 آموزش ي،پرستار ياندانشجو يمارستاني،تور بميني م،سيپروفشنال :يديكلمات كل
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 يپزشك علوم آموزش حوزه در نوآوري نظام استقرار و يطراح بر مؤثر عوامل نييتب و ييشناسا 

 فرد صاحبقران محمد ،يمهدو عبداله ،يرزادهپ اكبر ،كامران يزعز ،آرمون عسگر

  
 يزي،ربرنامـه يـق،مطالعـه عم ديازمنـآن، ن منـدنظامو  جانبـههمهو توسـعه  آموزشي يهامنظا يايپو يستمدر س يو تحول و نوآور ييرتغ مقدمه:

 يهامؤلفـهعوامـل و  ت.جامعه اس يازهايمطلوب به ن ييگوجهت پاسخ آموزشينظام  يسازمانبروندرون و  يطمح ييراتو توجه به تغ يريتمد
راستا، اين پژوهش با هدف  ين. در اباشنديم يرگذارتأث يعلوم پزشك آموزشام نظ خصوصبهو  آموزشي يهانظامدر  ينوآور يجاددر ا يمتعدد
 .يافتانجام  يعلوم پزشك آموزشو استقرار نظام نوآوري در حوزه  يعوامل مؤثر بر طراح يينو تب ييشناسا

 يلوم پزشكع آموزشو استقرار نظام نوآوري در حوزه  يو عوامل مؤثر بر طراح هامؤلفه يينو تب ييشناسا  هدف:

دانشـگاه علـوم  يعلميئـته ياعضـا يشـامل تمـام ي. جامعه آمـاريافتانجام  ياز نوع اكتشاف يفيبه روش ك 1396مطالعه در سال  ينا روش:
 هاگروه يرانمد( كليديرگان نفر از خب 16و شامل  يدانتخاب گرد كنندگانمشاركت يانبه روش هدفمند از م يقبودند. نمونه تحق يلاردب يپزشك

 يـا تييريمد ،آموزشيجربه ) بودند كه تيلاردب يشاغل در دانشگاه علوم پزشك يبه نوآور مندعالقهبرجسته و افراد  ينمحقق ،آموزشي ينو معاون
 اييـرهزنج يريگنمونـه يالگـو از ،هامؤلفه و شناسايي عوامل و هامصاحبه انجام يبرا انتخاب خبرگان حوزه را داشتند. جهت يندر ا يمطالعات

شـد  يآورجمع يانفراد صورتبه كنندگانمشاركتبا  يافتهساختار يمهن يقعم يهامصاحبه يقپژوهش از طر يها) استفاده شد. دادهي(گلوله برف
 بـاز، يه بـر كدگـذارحاصل به روش تحليل محتواي كيفي با تكيـ يهاداده. تجزيه و تحليل يافتاطالعات تا اشباع اطالعات ادامه  يو گردآور

 انجام شد. ينشي،گز يو كدگذار يمحور يگذاركد

مؤلفـه:  6بـا ( حـاكميتي-يعامـل؛ سـازمان 6شامل  يعلوم پزشك آموزشو استقرار نظام نوآوري در حوزه  يمؤثر بر طراح يعوامل اصل  :يجنتا
مناسـب جهـت  يو قانون يمل حقوقدستورالع يهو پاداش، عوامل ته يقتشو يستماهداف، س ي،سازمان يساختارها ي،سازمان هايياستراتژعوامل 

 يشـرفتجـو اعتمـاد، پ ي،مؤلفه: وجود فرهنگ ارزش بودن نـوآور 5با ( فرهنگي)، ساالرييستهشانوآوران و  يو معنو ياز حقوق ماد يتحما
 يهامـدلدر  يـدنظرتجدو  ييـرجامعه، تغ يازهايبا ن آموزشي يهابرنامه يسازهماهنگ: مؤلفه 8با ( آموزشي يهابرنامهتعهد و ارتباط)،  يي،گرا

 يهابرنامـه سـازييبوم ي،مجـاز يابيارزشـ يبـرا يزيربرنامـه ي،مجاز آموزشتوسعه  ،آموزشي يمحتوا يبه روزگردان ي،سنت يپزشك آموزش
مؤلفـه:  7ا بـ( مـديريتي-رهبـري، )»محـور يـرفراگ«بـه » محوردانش«از  يبرنامه درس يكردرو ييرپنهان و تغ يدرس يهابرنامهتوجه به  ،آموزشي

 ييـر،تغ يريتمـد ،آموزشـينوآورانـه  هـاييتفعالبـا  يانسـان يـروين آمـوزش يراهبردها ياز افراد خالق و نوآور، همسوساز يرانمد يتحما
انش، ، ديريانتقادپذ، نگرش، ييرپذيريتغمؤلفه عوامل  7با ( انساني-ي)، فرديو مال يمنابع كالبد ينتأمو  يتوانمندساز ي،مندجهت يرگذاري،تأث
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] بـه روز،يافـزارنرمو  يافزارسـخت[ آموزشـي هـايفنّاوريمؤلفه: تـدارك  4با ( تكنولوژيكيفرد) و  ينانو مهارت فرد، تجربه و اطم ييتوانا
يلتـدارك وسـا يـك،الكترون يدرسـ يهـاكتابو  يجيتـاليد يمحتـوا ينو تـدو يطراح ،آموزشي يننو هايفنّاوريبه  يانسان يروين يدسترس
و اسـتقرار نظـام يعوامـل در طراحـ يربوده و نسـبت بـه سـا يفراوان يشترينب يدارا يبكه به ترت باشديم) يننو يشگاهيو آزما يزشآموكمك

.دارند يشتريب يتاهم يعلوم پزشك آموزشنوآوري در حوزه 

آموزشـي يهابرنامـهوامـل عو  ينگعوامل فره ي،علوم پزشك آموزشنظام  يتيحاكم - يعوامل سازمان كهحاصل نشانگر آن است  يجنتا بحث:
و يگـنفره يتي،حـاكم - يبه عوامل سازمان يشترامر بيانگر لزوم توجه ب يندارند و ا يعلوم پزشك آموزشتأثير را در نوآوري در حوزه  ينبيشتر
آموزشـي يهـاكارگاه يرگـزابر ينـهزم ين. در همـباشديم يعلوم پزشك آموزشدر  هاينوآورو استقرار  يطراح ياندر جر آموزشي يهابرنامه

و عوامـل هاشاخصـه ينيـو تب يعلوم پزشك آموزشدر نظام  يو تحول و نوآور ييرتغ يهابرنامهبر  يرگذارتأثو  يلافراد دخ يتمام يمتناسب برا
ينترعمـدهاز  شـد.اثـربخش با توانـديم ينـوآور يو فـرد يكيتكنولـوژ ،آموزشـي يو رهبر يريتمد ،آموزشي يهابرنامه ي،فرهنگ ي،سازمان
 .باشدمي مرتبط يو خارج يداخل يقاتيپژوهش، كم بودن كار تحق ينا هاييتمحدود

 يعلوم پزشك آموزش، آموزشدر  ينوآور ،آموزشينظام  :يديكلمات كل

منابع:
1. Ku F, et al. Leadership competencies for medical education and healthcare professions: population-based study,

Medical education and training, 2(2); 2012: 34-45. 
2. Gao Y, et al. Challenge, opportunity and development: Influencing factors and tendencies of curriculum innovation on

undergraduate nursing education in the mainland of China, Chinese Nursing Research, 4(3); 2017: 113-116.  
3. Kern DE, et al. Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step Approach. Johns Hopkins University

Press; publisher, Johns, 3rd ed. 2016. 

سالمت اطالعات يفناور رشته يارشناسك آموختگاندانش دگاهيد از آموزشي يمحتو يريفراگ
 يدگليب يناظم زهرا ،يكرم مهتاب ،ينبوت احسان ،يدانيم زهرا ،يجد رنگرز فاطمه ،پور يفرزند مهرداد

يبررسـ يگـرد ي). از سـو1( دارد يمـجامعـه نقـش مه يازهايبه ن ييپاسخگوكارآمد و متعهد در ارتقاء سالمت و  يانسان يروين مقدمه:
اطالعـات هاييسـتمس يعسـر يهـايشـرفت). با توجـه بـه پ2( است مؤثر آموزشي يندفرآ يفيتاز ك يدر آگاه آموختگانشدان يتوانمند

يـتاهم آموختگـاندانشاطالعات سالمت توسط  يرشته فناور آموزشي يمحتو يريسالمت و نقش آن در حوزه بهداشت و درمان، فراگ
 ).3( دارد ييبسزا

كاشـان در ياه علوم پزشـكاطالعات سالمت دانشگ يآورفنرشته  آموختگاندانش يابيخودارز يزانم يينمطالعه حاضر با هدف تع هدف:
 .صورت گرفت آموزشي يكسب محتو

نفـر) 19( يـهجامعـه مـورد مطالعـه را كل يرفت،صـورت پـذ يمقطعـ -يفيبـود كـه بـا روش توصـ يپژوهش از نوع كاربرد ينا روش:
اطالعـات، يآورجمـعدادنـد. ابـزار  يلتشـك 1396كاشـان در سـال  يمت دانشـگاه علـوم پزشـكاطالعات سال يفناور آموختگاندانش

ياصـل يطـهح 8در  سـؤال 32 يرنـدهبـر اهـداف دربرگ يمبتن سؤاالتو  يكمحقق ساخته شامل دو بخش اطالعات دموگراف ياپرسشنامه
بود. پرسشـنامه يوتريكامپ يهاآموزشاطالعات و  يفناور يمه،آمار، ب يگاني،با ي،كدگذار يرش،پذ يريت،رشته شامل مد آموزشي يمحتو
و محتوا پرسشنامه بـا نظـر يصور ييبود. روا شده ين) تدو1نمره ( ضعيف) و 2نمره ( متوسط)، 3 نمره( خوبو با نمرات  ايينهگزسه 
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پـس از يحضـور صـورتبهپرسشـنامه . )  Cronbach's Alpha=92/0( آمـد به دسـتكردن  يمهآن از روش دو ن ياييو پا ينمتخصص
شـد. يـانب يفيوارد و بـا آمـار توصـ SPSS 16 افـزارنرمدر  هادادهشد.  يآورجمع يلشد و پس از تكم دانشجو به او داده حسابيهتسو
 .يرفتدو انجام پذ يكا آزمونبا  هاداده يلو تحل يهتجز

)36%/8( نفر 7بود.  78/15 هاآنمعدل  يانگينسال داشتند. م 27ا ت 22 يسال و دامنه سن 23 سني يانگينزن، م آموختگاندانش يهكل :يجنتا
18 يـانگينبـا م يوتريكـامپ يهـاآموزشو  يرشپـذ يطـهدر ح يفراوانـ يشترينب ،آموزشي هاييطهح ينب .بودند يبوم آموختگاندانشاز 
يفح ضـع) و در سـط15%/8( 3 ميانگين با بيمه و سالمت اطالعات فناوري مديريت، حيطه در آن ين) و در سطح خوب و كمتر7/94%(

)5%/26نفـر ( 1وسـط و ) مت15%/7نفـر ( 3خود را خوب،  يهاآموختهسطح  آموختگاندانش) از 73%/6نفر ( 14). 1جدول ( داشتقرار 
 ).=89/0p( نداشتوجود  يرابطه معنادار آموختگاندانشو معدل كل  يابيخودارزنمره  ينكردند. ب يابيارز يفضع

تعداد و درصد برحسب آموزشيتلف خم يهاطهيحدر  انيدانشجو يفراوان عيتوز - 1جدول 
طهيح  خوب

(درصد) يفراوان
متوسط

(درصد) يفراوان
فيضع
(درصد) يفراوان

جمع

رشيپذ ûĂ 
ęăþĊāþĚ

û
ęÿĊüĀĚ

ú
ęúĚ

ûă
ęûúúĚ

يكدگذار ûĀ 
ęĂþĊýĚ

ý
ęûÿĊĂĚ

ú
ęúĚ

ûă
ęûúúĚ

يگانيبا ûÿ 
ęāĂĊăþĚ

ý
ęûÿĊĂĚ

û
ęÿĊüĀĚ

ûă
ęûúúĚ

آمار ûĀ 
ęĂþĊüûĚ

ü
ęûúĊÿýĚ

û
ęÿĊüĀĚ

ûă
ęûúúĚ

يفناور ûû 
ęÿāĊĂăĚ

ÿ
ęüĀĊýûĚ

ý
ęûÿĊĂĚ

ûă
ęûúúĚ

مهيب ûü 
ęĀýĊûÿĚ

þ
ęüûĊúÿĚ

ý
ęûÿĊĂĚ

ûă
ęûúúĚ

تيريمد ûú 
ęÿüĊĀüĚ

Ā
ęýûĊÿĂĚ

ý
ęûÿĊĂĚ

ûă
ęûúúĚ

وتريمهارت كامپ ûĂ 
ęăþĊāþĚ

û
ęÿĊüĀĚ

ú
ęúĚ

ûă
ęûúúĚ

جمع ûûĀ 
ęāĀĊýĚ

üÿ
ęûĀĊþĚ

ûû
ęāĊýĚ

ûÿü
ęûúúĚ

و يمـهاطالعـات سـالمت، ب يدروس فنـاور يريدر فراگ آموختگاندانشخوب بود، اما  آموختگاندانش آموزشي يمحتو يريفراگ بحث:
.ينـدنما يشـتريب دروس توجـه يـنا يهاآموزش يفيتامر به ارتقاء و ك يناست مسئول يدارند. ضرور يشترب يهاآموزشبه  يازن يريتمد

 .گردديم يهرشته توص يبرنامه درس آموزشي يمحتو يتكفا يزانم يابيو ارز هادانشكدهدر  آموزشمستمر نحوه  هاييبررس

 اطالعات سالمت ي، فناورآموختگاندانش ،آموزشي يمحتو :يديكلمات كل

 منابع:

ياطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشك يو فناور يمدارك پزشك ياندانشجو تمندييرضا يزانم يسهسودابه. مقا يكمال يبا،فر يمراد   ليال، ياناحمد. 1
.16-25): 2(9؛ 1395 يدر علوم پزشك آموزش يراهبردها يپژوهش-يعلم دوماهنامه. يليكرمان از رشته تحص
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ر علوم د آموزش يراني. مجله ايپرستار يانودر دانشج يليتحص يشرفتبا پ يلاز تحص يتروح اله. ارتباط رضا يرامبد معصومه، عبدل يترا،م يادراك. 2
 .3-39): 1(11؛ 1390 يپزشك

ي اطالعـات در فنـاور يـهپا يمو مفـاه يانـهبـا را يكاركنان بخش مدارك پزشك ييآشنا يزانم ي. بررسيجواد، محمدي عل زارعي يم،عسگرنژاد مر. 3
 .59-67): 1،2( 3؛ 1390ت و درمان بهداش يريتمازندران. مد يوابسته به دانشگاه علوم پزشك هاييمارستانب

  

 بـر يپرسـتار يكارشناسـ انيدانشجو به منزل در يپرستار يهامراقبت آموزش يسنج تيرضا و اجرا ،يطراح

 ينيبال كاربرد بر يمبتن كرديرو اساس

 يقصد يممر ،يشرشر آب نرجس ،بذرافكن يالل ،يانفرامرز زهره ،يانيپورك يحهمل

 
از نكـات  يكـيدارد.  آموزشـيبه اهـداف  يابيدر دست ييبسزا يرتأثمهم مدرسان است و  يفمناسب از وظا يسانتخاب روش تدر مقدمه:

 فراگيران است. يتمنديرضا توجه به مناسب يسمهم و كارگشا در انتخاب روش تدر

 يانه دانشـجوبـ ينيبـالبـر كـاربرد  يمبتن يكرددر منزل بر اساس رو يپرستار يهامراقبت آموزش يسنج يتاجرا و رضا ي،طراح  هدف:
 .است گرفتهانجام يپرستار يكارشناس

دانشـكده  93 يورود يپرسـتار ينفـر) كارشناسـ 36( دانشـجويان يـهانجام گرفـت و كل 1396تا  1394 يهاسالپژوهش در  ينا روش:
به  آموزش يندفرآ " درسه س ارائهجهت  يديجد يطرح، استراتژ ينالرستان در آن شركت داشتند. در ا يدانشكده علوم پزشك يپرستار

 سـال در دانشجويان يهابتدا كل. يدگرد يطراح "در منزل يپرستار يهامراقبتدر عرصه  يكارآموزدر منزل و  يپرستار يهامراقبت يمار،ب
و  ييسـهـدف نو ،آموزشي يازسنجينحوه ن" آموزشيدرس با اهداف  ينرا اخذ نمودند. ا يماربه ب آموزش يندفرا درس خود تحصيل دوم

 يدتوسط اسـات يتئور جلسه 4 ابتدا. گرديد تدريس، "يمارب يازهايبر اساس اهداف و ن آموزشي يمحتوا يهنحوه ته ،آموزشيانواع اهداف 
از  يكـامل حالشـرحشـامل  يوسنار يكآغاز شد.  ياندانشجو يبندگروهبا  يسپس جلسات كار گروه يد،برگزار گرد يسخنران يوهو به ش

و  آموزشـي يازهاياهداف، ن يو،سنار برحسبو  يدر قالب كار گروه يانقرار گرفت و دانشجو هاگروهاز  يكهر  يارختدر ا ي،فرض يمارب
عملكرد گـروه را در  يينها يجهنت هاگروهاز  يكهر  يندهنما يجلسات كار گروه ياننمودند. در پا يهرا ته )يوسنار( بيمار آموزشي يمحتوا

در منـزل را اخـذ نمـوده و  يپرسـتار يهـامراقبتواحـد  ياندانشـجو يهكل يلي،سال سوم تحص در ودند.نم ارائه يانحضور تمام دانشجو
 يـد،مشـخص گرد يماريب يك هاگروهاز  يككار را آغاز نمودند. بر اساس سرفصل درس، جهت هر ي،قبل يهاگروهدر قالب  ياندانشجو

 يازهـايبا نوشتن ن يگام بعد يوسنار تأييدشده آماده نمودند. پس از  يينتع يماريبا ب يمارب يكرا جهت  يفرض يوسنار يان،سپس دانشجو
 ييـديتأمرحلـه  يندر ا ياندانشجو يت. موفقيافتشده بود، ادامه  يستدر يماربه ب آموزشس دركه  آموزشي ياهداف و محتوا ،آموزشي
 يابزارهـا ،آموزشـي يمحتـوا ويسـنار برحسـب انيشده بـود. سـپس دانشـجو ياد گرفته يمحتوا يو ماندگار يبه اهداف قبل يابيبر دست
 يليسـال چهـارم تحصـ در دادند. آموزششده را  يهته آموزشي ينقش، محتوا يفاينمودند و در قالب روش ا يهالزم را ته يآموزشكمك

 يماربه ب آموزش يندرآدروس ف يهاآموختهدر منزل را اخذ نمودند و طرح با هدف استفاده از  يپرستار يهامراقبت يكارآموز ياندانشجو
واجـد  يمـارانب يانمرحله دانشجو ين. در ايدآغاز گرد ينيبال يطو در مح يواقع يماربه ب آموزش  در منزل، جهت يپرستار يهامراقبتو 
را  آموزشي ياهداف و محتوا ،آموزشي يازهايذكر شده، ن يدرس يدر واحدها شدهارائه يهاآموزش برحسبرا انتخاب نمودند و  يطشرا

 ارائـهرا  يمـارب يـاالزم جهت مراقبت از خـود و  يهاآموزش هاآن يهاخانوادهو  يواقع يماراننمودند و به ب يهته ي،انتخاب يمارانجهت ب
 يـا يمـاركـار توسـط ب يعملـ يپرسش و پاسـخ و اجـرا يهاروشو خانواده با استفاده از  يماردانش ب يابيپس از ارز يانكردند. دانشجو
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جهـت  يسـنج يتدر منزل، فـرم رضـا يپرستار يهامراقبتدر عرصه  يكارآموز يانتها در .يدندرسان يانكار، خود را به پا يهمراهان و
 .قرار گرفت هاآن يارطرح، در اخت يناز ا ياندانشجو يترضا يزانم يبررس

 يـادگيريدر  هـاآنركت مشا يشعالقه و افزا اديجدر ا يستدر يوهش ينبودن ا مؤثرموافق  يباًتقر ياو  كامالً ياندانشجو درصد 87/5 :يجنتا
 درصـد 81خـود بودنـد.  هـايييتواناو  يـادگيريسطح  يشمورد استفاده، بر افزا هاييوهش يرتأثموافق با  ياندرصد از دانشجو 75بودند. 
درصـد  75ودنـد. بتفكـر خـود و قـدرت  ينـوآور يـت،خالق يبـر ارتقـا يستدر هاييوهش ينا يرتأثموافق  يباًتقر ياو  كامالً ياندانشجو
 يانانشـجواز د %77 بودنـد. هايكالسـهم يربر بهبود تعامل خود با افراد گـروه و سـا هايوهش ينا يرتأثموافق  يباًتقر ياو  كامالً ياندانشجو

 يـدكسب تجربه جد ت،حس رقاب يجادبودن، ا انگيزيجانهو  يايينشان دادند. پو يلدروس تما يرسا يسدر تدر يوهش ينا ينسبت به اجرا
ات از احساسـ يـادرس زاست يجادو ا يوهش ينو ناآشنا بودن ا يگانهمثبت و ب نكات ينترمهمرا از  يماربه ب آموزشدر  يو احساس توانمند

 ضـعفنقطه يـك عنوانبهآن را  يزن ينقطه قوت و برخ يكبودن طرح را  يدجد ياندانشجو يبود. برخ يانشده توسط دانشجو يانب يمنف
 .وان نمودندعن

از  اسـتفاده مختلـف اسـت. هاييطـهحدر  ياندانشجو يترضا دهندهنشان يجنتا يان،دانشجو يطرح برا ينبودن ا يرگوقت باوجود بحث:
 داشته باشد. يانجودانش يتسطح رضا يو ارتقا يو كاربرد يقعم يادگيري يجاددر ا يينقش بسزا توانديمو خالقانه  يننو يهاروش

 ياندانشجو رضايت ي،درس هايبرنامه پرستاري، ياندانشجو :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Kaveh MH. [Motivation and learning]. magazine of e-learning distribution in academy.2010;1(1): 19-27 
2. Grant BG. Holistic Educational Thought in 12 UK [Dissertation]. Urbana, Illinois: University of Illinois at Urbana 

Champaign; 2014. 
  

  
  

 يدرس برنامه رييتغ خصوص در نيقزو يپزشك علوم دانشگاه يعموم بهداشت نيشاغل و آموختگاندانش دگاهيد

 باالهنگ فاطمه ،نسب يهاشم اكبريعل يدس ،زاده عبداله يناس ،يائيهاض معصومه ،يعيرف يماس

  
دانـش  يمهـم در ارتقـا و يـدياز اصـول كل يدانشـگاه يهارشته يهكل آموختگاندانش يشغل زهاييابا ن آموزشي يتناسب محتوا مقدمه:
 .آيدميار بشم يتآنان در عرصه كار و فعال هايمهارتدانش و  كارگيريبه يفيتك يشافزا يجهافراد و در نت يكاربرد

 ييـرخصـوص تغ در ينقـزو يدانشگاه علوم پزشك يبهداشت عموم ينو شاغل آموختگاندانش يدگاهد يهدف مطالعه حاضر بررس هدف:
 .باشديم 1395رشته در سال  ينا يانبه دانشجو شدهارائه يبرنامه درس

شـاغل در دانشـگاه علـوم  يمرشته بهداشت عمو آموختگاندانشنفر از  100 ياندر م 1395در سال  يمقطع -يفيمطالعه توص ينا روش:
بـود كـه  ياهسـاختداده پرسشـنامه محقـق  ي. ابزار گردآوريرفتانتخاب شدند، انجام پذ يدفتصا يريگنمونهكه به روش  ينقزو يپزشك
اسـت كـه در  فتهيا يلباز و بسته تشك سؤاالتپرسشنامه از دو بخش  ينقرار گرفت. ا تأييدو  مورد بررسي يقتحق يمت يآن از سو ييروا

ن از آ يـاته اضـافه رشـ يـندر ا شدهارائهالزم است به فهرست دروس  هاآنكه به اعتقاد  يدروس يانباز آن از افراد در خصوص ب سؤاالت
 .يرفتانجام پذ يفيك يلبا استفاده از روش تحل هاداده يلو تحل يه. تجزپردازديمحذف گردد 
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ر مطالعـه در د كنندهكتشـرافـراد  يـانبودنـد. از م )44%(بهداشت خانواده  يپست شغل يو دارا )82%(خانم آموختگاندانشاغلب  :يجنتا
و  يمـومع يميموافق به حذف شـ %32 يوفيزيك،موافق با حذف ب %38 ي،عموم يزيكموافق به حذف درس ف %42 يه،ارتباط با دروس پا

 يختصاصـو در ارتباط با دروس ا يانسان يموافق به حذف اكولوژ %14 ي،بودند. در خصوص دروس اصل يوشيميموافق به حذف ب 30%
توافـق داشـتند كـه  آموختگاندانش %10 ينبودند. همچن يطو بهداشت مح ياحرفهفق به حذف دروس بهداشت موا %14و  26 يببه ترت

شـد را در زمـره دروس رو درمـان اخـتالالت  يهو تغذ يكاربرد يهاول هايكمك %2اضافه شود،  يهبه دروس پا بايستمي يوتردرس كامپ
  .كردند يشنهادپ يرا در زمره دروس اختصاص يو نسخه خوان يپزشك و اصطالحات يوترورود كامپ %2دانستند و  يضرور ياصل

وردار اسـت. لـذا برخـ ييبسـزا يـتاز اهم ،آينـدهآنـان در  ياحرفـه يازهـايبـا ن يانبه دانشجو شدهارائه آموزشي يتناسب محتوا بحث:
 يهمختلف دانشگا يهارشتهاز مطالعات مشابه در  حاصل هاييافتهاز  گيريبهرهبا  توانندميكشور  آموزشي ريزانبرنامهو  گذارانسياست
 د.بردارن مؤثري هايگام آموختگاندانش ايحرفه يازهايمنطبق با ن آموزشي هايريزيبرنامه يدر راستا

 آموختگاندانش ،آموزشي ي، محتواياحرفه يازهايتناسب، ن :يديكلمات كل

  
 منابع:

دانشـكده  آموختگـاننشدا يـدگاه: دياحرفـه يازهـايبـا ن آموزشي يهابرنامه. تناسب اهداف يمابراه يفاطمه، قربان محمد يطاهره، جناب يطوالب. 1
 .273 تا 263):2(8؛ 1387 ي؛در علوم پزشك آموزش يرانيخرّم آباد. مجله ا ييو ماما يپرستار

شـتغال ا يت. وضـعينحسـ يـان يصـمد يقه،صـد يرهاشـميم ي،احسان، صداقت عل يمورزادهت ي،عبدالرضا، غنجال عل ينسب هرمز، دالور ييسنا. 2
 .203تا  208)؛ 4(11؛ 1388 ي؛. تهران؛ طب نظاميدرمان -يخدمات بهداشت يريترشته مد آموختگاندانش

 يغلش يازهايبا ن ييماما يتجربه شده كارشناس يكارآموزو  يانطباق برنامه دروس تخصص يزانم يسهحسن. مقا يانزهره سادات، كرمعل يرمقتداييم. 3
 .164تا  163): 2(11؛ 1390 ي؛در علوم پزشك آموزش يرانيشاغل در استان اصفهان. مجله ا يمدرسان و ماماها يدگاهاز د

دوره سـه  يطـ يپرسـتار آموختگاندانش يدگاهاز د ياحرفه يازهايبا ن آموزشي يهابرنامهاهداف  اييسهمقا يفاطمه. بررس يطاهره، الحان يطوالب. 4
 .53-66)؛ 44( 12؛ 1389لرستان؛  يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش -يلمساله. فصلنامه ع

 .1384 ي،بهشت يددانشگاه شه يانتشارات جهاد دانشگاه ي،عال آموزشدر  يراهبرد يدرس يزيربرنامهمحبوبه،  يعارف. 5

 رشته بهداشـت يدوره كارشناس يرنامه درسابوالفضل، انطباق ب يمحمد، جد يجعفرآباد ياصغر يه،فتح يمرتضو ي،مهست يزادهاحمد، عل يرجنگش. 6
 يرانـيا، مجلـه دروس يو محتـوا هاسرفصـلرشـته در مـورد  يـنكارشناسان ا يدگاه: ديبهداشت يستممورد انتظار س يفظاو يشغل يازهايبا ن يعموم
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برتـر يهادانشـگاه و تهران يپزشك علوم دانشگاه در يپرستار يكارشناس دوره يهادرس طرح يقيتطب مطالعه
QS يجهان يبندرتبه اساس بر جهان

 خواه ينيحس يعل ،يرين دهقان يدناه ،يعسگر يعل يدمج ،ياضير سپند

هـاييتفعال يمتما يكل يكردو رو آموزشامر  اندركاراندست يرو يشپ يرهمچون نقشه راه، مس يدرس يهابرنامهشقوق مختلف  مقدمه:
اثـربخش، آمـوزشرا در  سمـدر نبـوده و  يقاعده مسـتثن ينشقوق، از ا يناز ا يكي عنوانبه يز. طرح درس نكنندمي  يمرا ترس آموزشي

طـرح يتوضع يبررس ،يحوزه تخصص يندر ا يمعتبر جهان هاييتفعالبه روند  يموضوع و با نگاه ينا يت. با توجه به اهمكندمي ياري
برتـر ده دانشگاه دوره در ينا يهادرسطرح  يتآن با وضع يقتهران و تطب يدر دانشگاه علوم پزشك يپرستار يدوره كارشناس يهادرس

 .باشديمپژوهش  ينا يهدف اصل ،QS يجهان يبندرتبهجهان بر اساس 

دوره در ده يـنا هـايدرسبا طـرح  يسهتهران در مقا يدانشگاه علوم پزشكدر  يپرستار يدوره كارشناس يهادرسطرح  يتوضع هدف:
 چگونه است؟ QS يجهان بنديرتبهدانشگاه برتر جهان بر اساس 

و يجـوارهم ير،تفس يف،مشتمل بر چهار مرحله توص ياست كه با استفاده از روش برد يقيمطالعه از نوع تطب يكمطالعه حاضر،  روش:
پـژوهش يهاپرسـشمستقل در همه  صورتبهچارچوب و  يك عنوانبهنحو بوده كه  ينبه ا يبرد يكرداستفاده از روانجام شد.  يسه،مقا

يالگو، ضمن گردآور يناتحقق مراحل اول و دوم  منظوربهشده است.  يترعا هاپرسش يآن در تمام يبيبه كار گرفته شده و مراحل ترت
يشگاه علوم پزشـكدر دان يپرستار يدوره كارشناس يهادرسطـرح  يمورد مطالعه، مـحـتوا يهادانشگاه ازياطالعات مورد ن يفو توص

يـنقـرار گرفـت. ا يرو تفسـ يـلو تحل يهمحقق ساخته، مورد تجز ييستلچكمجزا و بر اساس  صورتبهبرتر جهان،  تهران و ده دانشگاه
ح درس بـود.طـر يـابيارز يمورد نظـر بـرا يارمع 12فه مؤثر و مؤل 8شده بود، شامل  يكه بر اساس مرور متون مرتبط، طراح يستلچك

يـزن يـقتطب و يسـهو در كنـار هـم قـرار داده شـد. در مرحلـه مقا يبنـدطبقه يسه،مقا يبرا يچارچوب يجادا يسپس اطالعات حاصل برا
ش شـامل طـرحپـژوه يـنامعـه اشـدند. ج يـلو تحل يسـهبا هـم مقا هاتفاوتشده در مرحله قبل به لحاظ تشابهات و  ينتدو يهامقوله
بع مـورد مطالعـهمورد مطالعه و با توجه به محدود و مشـخص بـودن منـا يهادانشگاهاز  يكدر هر  يپرستار يدوره كارشناس يهادرس
 .بود پژوهش جامعه كل با برابر يز، حجم نمونه انتخاب شده نهاپرسشدامنه  يقدق يينتع ينهمچن

بـا تهـران ياه علوم پزشكدانشگ ييو ماما يموجود در دانشكده پرستار يتوضع يادز ياربس يخوانهم دهندهنشانمطالعه،  ينا يجنتا :يجنتا
، دريتسـاوب يقخود را از طر يهادرس، طرح هاآناز  يميده دانشگاه برتر جهان، تنها ن يانحوزه بود. از م يندر ا يجهان ياستانداردها

يزحـا ي،نجم جهـانپبا رتبه  يدنيس يپژوهش، دانشگاه تكنولوژ ينمورد نظر در ا يارهايه به معدسترس مخاطبان قرار داده بودند. با توج
مـورد يهادانشـگاه رينسـبت بـه سـا يترمطلـوب يطاز شرا يدني،و س ينزجانز هاپك يلوانيا،پنس يهادانشگاه، آن از پسو  يطشرا ينبهتر

مانشـگاه علـودانشـكده د يـنمطلـوب ا ياربسـ يتاز وضع يحاك يقيمطالعه تطب نيا يجاست كه نتا يدر حال ينمطالعه برخوردار بودند. ا
ومدانشگاه علـ ييو ماما يستار، دانشكده پرهادرسوجوه اشتراك و افتراق طرح  يلو تحل يسهكه پس از مقا ياگونهبهتهران بود؛  يپزشك
شـرايط هتـرينب حـايز سـيدني، تكنولـوژي دانشـگاه در مشابه دانشكده كنار در نظر، مورد يارهايمع يتهران ضمن تطابق با تمام يپزشك
 .گرديد
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ه علـوم دانشـگا ييو مامـا يدانشكده پرسـتار يپرستار يدوره كارشناس يهادرسموجود طرح  يتمطالعه حاضر به شناخت وضع بحث:
 يندهآ هايگيرييمتصمدر  توانديمبرتر جهان، منجر شده است و  يهادانشگاهدوره در  ينهم يهادرسبا طرح  يسهتهران در مقا يپزشك

اجـزا « ينهمچن »يكرداتخاذ رو كالن و«در هر دو بعد  يزيبرانگتأمل يهاتفاوتو  هاشباهتاز  يحاصل حاك يج. نتايردقرار گمورد توجه 
برتر جهان،  يهاانشگاهددر  ،»يكردكالن و اتخاذ رو«تهران است. در بعد  يعلوم پزشك مورد مطالعه و دانشگاه يهادانشگاه يانم» و عناصر

. در باشـديمطرح درس، مـورد نظـر  يپرداختن به عناصر اصل يندر ع يجازا يتطرح درس و رعا يساده طراح يهاچارچوباستفاده از 
 يراز سـا شـتريدانشـجو، ب يـابيو ارز يستـدر يهاروش ،آموزشي يمحتوا يامدها،درس، پ يكل يفعناصر توص يز،ن» اجزا و عناصر«بعد 

هـران ت يطرح درس، در دانشـگاه علـوم پزشـك ياز عناصر اساس يارياست كه ضمن شباهت بس يدر حال ينهستند. امورد توجه ناصر ع
 .بوده است مدنظر يعناصر اساس يطرح درس و پردازش مبسوط تمام يطراح تريچيدهپ يهاچارچوباستفاده از 

 يقيطبتتهران، مطالعه  يبرتر جهان، دانشگاه علوم پزشك هايهدانشگا ي،پرستار يدوره كارشناس ،طرح درس :يديكلمات كل
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 بـر يمبتنـ آموزشـي كـرديرو يمبنـا بـر سالمت يگذاراستيس رشته يتخصص يدكتر يدرس امهبرن يبازنگر

 يتوانمند

 يردشمنگ يالل ،يسهراب يمرح ،يمصطفو يمهحك ،يليگرا يژنب ،سخا يپور يعل ينوم

  
ا و د بلكه به همراه اجرخدار يكنه  آموزشيبرنامه  يك ي. طراحباشديم ياپو ينديفرا يازمندن يهر برنامه درس يو بازنگر يطراح مقدمه:
داشـته  يقطعـ يرتـأث يگـربر مراحل د توانديماز آن  يامرحلهكه هر  شوديممتصل و مكمل شناخته  به هم ينديفرا يابي،و ارزش يبازنگر

. باشـديم مهـم يـنعالي در كشور و لزوم توجه به ا آموزشعدم توجه شايسته به موضوع تغيير برنامه درسي  يانگرباشد. شواهد موجود ب
 يه جـابـاسـت.  ينبـه نـو يسنت يتموجود و حركت از وضع يهابرنامه بازنگري موجود، وضعيت نمودن مرتفع براي راهكارها از يكي
برنامـه  يطراحـ يـراخ يهاسـالبر قضاوت خبرگان هسـتند در  يمبتن ياكه اساساً موضوع محور و  آموزشي يزيربرنامه يسنت يهاروش
بـه وجـود  آموزشي يهابرنامه يدر طراح يتوجهقابلقرار گرفته و تحول مورد توجه  يازبر ن يو مبتن يبر توانمند يمبتن آموزشو  يدرس

بـر آن اسـاس،  آموزشـي يوامحتـ يو طراح آموزشي يازهايبندي نيتو اولو آموختگاندانش مورد نياز هاييتوانمند يينآورده است. تع
در مقطع  ايرشتهيانم هايرشتهاز  يكيسالمت  گذاريسياستخواهد بود. رشته  آموزشي  يهابرنامه يدر اثربخش يمهم و اساس يديتمه
 يرسـدر برنامـه د يزنگرلزوم با ،آموزشي يازهاين ييررشته و تغ ينا يبرنامه درس ينگذشت ده سال از زمان تدو يلبه دل. باشديم يدكتر

 .ار گرفتقرمورد توجه  آموختگاندانش هاييتوانمندبر  تأكيدبا 
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و  رييادگي -ياددهي يندر شدن فرآرشته و هدفمندت آموختگاندانشمورد انتظار از  هاييتوانمندبر  تأكيدبا  يبرنامه درس يبازنگر هدف:
 ياندانشجو يادگيريو  آموزش يبهبود اثربخش

 امـهبرن ايجـاد توجيه شامل نيسد شده يلتعد ياست. مراحل الگو )Multi method study( روشيمطالعه چند  يكپژوهش  ينا روش:
 يو بـازنگر يطراحـ يابـر يابيو ارزشـ يـادگيري يابيارز يادگيري، يهاروش/راهبردها محتوا، يين، تعهايتوانمند/پيامدها تدوين درسي،

 ينامـه درسـبر يقـي،طباز مطالعه ت يريگبهرهبا  در مرحله اول .يدسالمت استفاده گرد گذاريياستسرشته  يتخصص يدكتر يبرنامه درس
قرار گرفت. در مرحله دوم  يلحلو ت مورد بررسي گذاريسياستمرتبط با  يهارشته ياسالمت و  گذاريسياستدارنده رشته  يهادانشگاه
 يمـهمصـاحبه ن 28 يرمنتخـب مـرتبط بـا موضـوع و برگـزا هايدانشـگاهمسـتندات  يو بررس هاسايتوبمرور متون و مرور  يقاز طر

بـا  ين. همچنـيـدسالمت استخراج گرد گذاريياستسرشته  التحصيالنفارغ يالزم برا هايتوانمندي يسه بحث گروهجل 5ساختارمند و 
رشـته  آموختگـانانشدو  ياندانشجو ازجملهموضوع  ينفعانو متناسب با ذ يانجام شده و جلسات بحث گروه هايمصاحبهاز  گيريبهره

سـالمت،  يمـهب ازجملـهمختلف  هايسازمانسازان واحدها و  ياستو س گذارانسياست ي،مرتبط دانشگاه يدسالمت، اسات گذاريسياست
ته رشـ يفعلـ ينقـاط قـوت و ضـعف برنامـه درسـ ي،مـرتبط پژوهشـ يهاموسسهو  ينظام پزشك يي،غذا يتسالمت و امن يعال يشورا

 هايتوانمنـديو  هـامهارت يجاددر جهت ا زشيآمونظام  آينده هايگيريجهتو  مورد نياز ييراتسالمت، انتظارات و تغ گذاريياستس
و پانـل  يحـث گروهـدر جلسـات ب يو بازنگر يلپس از اخذ نظرات مختلف و تعد ي. برنامه درسيداخذ گرد آموختگاندانش مورد نياز

ارچوب چـ نيآشـنا كـردن، تـدو( شـامل يكـردرو يـنپنج گـام ا يو ط يچارچوب مفهوم يكرداز رو يريگبهره. با يدگرد ييخبرگان نها
 شـدهبردارينسخه يهامصـاحبهحاصـل از مسـتندات و  يهـاداده يـل) بـه تقليرجدول و نگاشت و تفس يمترس ي،فهرست بند ي،مفهوم

 .يدگرد يتاز واقع يريتصو ون ينشيساختار و نظام داده و منجر به فراهم آوردن شناخت، ب هاآنپرداخته، به 

 يبرخـ يابي،ارزشـ يارهـايو مع هاروشو  هايتوانمند يست. بر اساس ليدمحور استخراج گرد 5در  آموختگاندانش هاييتوانمند :يجنتا
 مـورد نيـاز يهـامهارت آمـوزشدر جهـت  آموزشـي يهـاكارگاه ي. لـزوم گذرانـدن برخـيـددروس اضافه گرد يدروس حذف و برخ

دروس  يدر محتوا ييرالعه بود. تغرشته مورد مط ينامه درسعمده در بر ييراتتغ يگرالزم از د هاييتوانمند يجادرشته و ا آموختگاندانش
 .گرفت قرار تأكيد مورد نمودن تخصصي راستاي در ياريمشابه و توجه به دروس اخت يهارشته يببا توجه به تصو يتخصص

 ييرد دارد. هر تغن وجومعتبر جها يهادانشگاهكشور با  مورد بررسي يدر غالب محورها يتفاوت مشهود يقيطبق نتايج مطالعه تطب بحث:
شـده  يبـازنگر يرنامـه درسـبصـورت گرفـت و  آموختگاندانش يازن مورد هاييتوانمندبر  تأكيدمطالعه با  رشته مورد يدر برنامه درس

 يفيـتك يشمنجر به افزا توانديمكشور  يعلوم پزشك يهادانشگاهآن در  يشده و اجرا ينتدو يكرد. برنامه درس ييرتغ يتوجهقابل طوربه
 يهاهارتمو  يدانش تخصص يشافزا ،وپاسخگ آموزشو  يتبر صالح يمبتن آموزش يادگيري، -ياددهي يندهدفمندتر شدن فرآ يس،تدر
 .آنان را فراهم سازد يشترب يشغل يتموفق ينهشده و زم آموختگاندانش يو عمل يفن

   يتخصص يسالمت، دكتر گذاريياستس ي،برنامه درس يبازنگر :يديكلمات كل
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 رانيا در سالمت يگذاراستيس رشته يتخصص يدكتر آموختگاندانش يهايتوانمند سند نيتدو

 يردشمنگ يالل ،يپور يعل ينوم ،يمصطفو يمهحك ،يليگرا يژنب

 
. امـروزه باشـديم آموزشـي يزيربرنامـه ياصل ياز كاركردها يكيجامعه و  ياندانشجو يازهايمتناسب با ن آموزشيبرنامه  ينتدو مقدمه:

هـر  يداف مـورد نظـر بـراكه متضمن حصول اه ياگونهبه يمختلف دانشگاه يهارشته يالزم برا يهامهارتو  آموزشيگنجاندن مواد 
قـرار  يدرسـ يزيربرنامـهخبرگـان  يجدمورد توجه  يتبر صالح يمبتن آموزشراستا  يناست و در هم يافته يفراوان يتمرشته باشد اه
كـه  باشـديم آموزشـي يكردهـاياز رو يكـي (Competency based education) يو توانمند يتبر صالح يمبتن آموزش گرفته است.

 گذارياسـتيس يتخصصـ يدوره جـذب دانشـجو در مقطـع دكتـر يناست. از زمان اولقرار گرفته مورد توجه  يراخ يهاسالدر  يژهوبه
موضـوع ضـرورت  يتبر اهمنا برشته باشد، وجود نداشت. لذا  ينا آموختگاندانش هاييتوانمند ينمعتبر كه مب يسند يران،سالمت در ا

 .قرار گرفت تأكيدو مورد توجه سند  ينا ينتدو

سند مرتبط بـا  ينسالمت و تدو گذاريياستسرشته  يتخصص يدكتر آموختگاندانش هاييتوانمند ييمطالعه با هدف شناسا ينا هدف:
 .آن انجام شده است

سـالمت از  گذارياستيسرشته  يالنالتحصفارغ يالزم برا هاييتوانمنداست. در مرحله اول  يمطالعه چند روش يكپژوهش  ينا روش:
مـرتبط بـا  يهارشـته ايـسـالمت و  گذاريياسـتسدارنده رشته  يهادانشگاهمستندات  يررسو ب هايتساوبمرور متون و مرور  يقطر
. در مرحلـه يـدخراج گرداسـت يو حكمرانـ گذاريياستسو  يعموم گذاريياستس ي،عموم يگذار يمشخطمانند رشته  گذاريياستس

خبرگـان موضـوع،  با يزيدور م يهابحثمتمركز و  يوهجلسات بحث گر يو برگزار ينترنتيا ي،رو درو، تلفن يهامصاحبه يقدوم از طر
 ييغـذا يـتالمت و امنسـ يعـال يمختلف از شورا يهاحوزه نظرانصاحبو  يعلميئته يرشته، با اعضا يالنالتحصفارغو  ياندانشجو

الزم  يهـاداده هاهدانشـگاو  هاسـازمان يبرخـ گذاريياسـتس يسالمت و شورا يمهسازمان ب ي،پزشك آموزشوزارت بهداشت درمان و 
 آموختگـاندانش هاييتوانمنـدسـند  نـويسيشپ، آمدهدسـتبه يهاداده يلو تحل يمراحل قبل يهادادهاز  يريگبهره. با يدگرد يگرداور

 يداورگـر موردنظر يهادهدابلند،  ياز روش تفكر با صدا يريگبهرهموضوع قرار گرفت. با  نظرانصاحبنفر از  18 ياراستخراج و در اخت
رحلـه م. در هر يدگرد ييقرار گرفته و نها ينيشده در پانل خبرگان مورد بحث و بازب يهسند ته يش. پيدگرد يلشده تعد يهسند ته يشو پ

 .گرديد تحليل) ياسيو ق يياستقرا( محتوايي يلاز روش تحل يريگبهرهبا  هادادهاز پژوهش 

 ،آموزشـي يهـامهارت ياسـت،س يـلتحل يهـامهارت ي،پژوهشـ يهـامهارت اسـتخراج شـده شـامل يتوانمنـد يپنج محور اصل :يجنتا
ــامهارت ــيتحل( اســتدالل ي،ســاز يمتصــم يه ــابيو ارز يل ــامهارتو  گذاريياســتس) و ي ــاطيامشــاوره يه ــتحما و ي، ارتب  طلبيي

 منظوربـه. يـدداسـتخراج گر كيـمـرتبط بـا هـر  يتوانمنـد يقو مصاد يدگرد يفو تعر يينتع يرمحورز 9تا  7هر محور  براي . باشديم
 .يدگرد يحشرو ت يينتع يزن يمربوط به هر توانمند يابيروش و شاخص ارزش 37شده،  ينتدو يهامهارتو قابل سنجش كردن  يكاربرد

 در يتبـر صـالح يمبتن وپاسخگ آموزش سازييادهپبوده و منجر به  يرشته، ضرور ينا آموختگاندانش هاييتوانمندسند  ينتدو بحث:
 يـادگيريكرده و منجر به بهبـود  هدفمندتررشته را  ينا ياندانشجو يادگيري-ياددهي يندفرا ينچنهمو  شوديمرشته  ينا آموختگاندانش

بـر  يـهسالمت بـا تك گذاريياستسرشته  يبرنامه درس يمهم در جهت بازنگر يگام توانديمشده  يهخواهد شد. سند ته آموزشياهداف 
 .محور باشد يتصالح آموزشي يكردرو

 يبر توانمند يمبتن آموزشسالمت،  گذاريياستس، آموختگاندانش :يديكلمات كل
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 انيدانشجو اتيتجرب به ينگاه: پنهان يدرس برنامه قيطر از يريادگي

 دهقان مهسا ،يجهانشاه رضا ،ثناگو اكرم ،يباريجو يالل

 
 آموزشي يطرهنگ حاكم بر محكه در بستر ف گردديماطالق  يعال آموزشدر نظام  هايادگيرياز  ياموعهمجپنهان به  يبرنامه درس مقدمه:

 نظـر گـرفتنبـا در  آموزشـي هـاييطمح يسـازآماده. شوديمحاصل  ياندانشجو يبرا يان،و دانشجو يعلميئته ياعضا يو بدون آگاه
كمـك  يو اجتمـاع ياخالقـ يهـامهارتاز  ييبـاال يزانخالق با م يانورش دانشجوبه پر توانديمپنهان  يبرنامه درس يرگذارتأث يهاجنبه
 .يند، حل نماباشديماستاندارد  حلراه هرگونهتا بتوانند آن دسته از مشكالت موجود در جامعه را كه فاقد  يدنما

 .وده استپنهان ب يدرس برنامه طريق از دانشجويان يادگيري تجربيات بررسي مطالعه ينهدف از ا هدف:

 يم پزشـكدانشـگاه علـو دانشجوي  20گيري مبتني بر هدف انجام شد. بر اساس نمونه 1396اين پژوهش به روش كيفي در سال  روش:
 هامصـاحبهر تمـام بـاز د سـؤال يـكبود. حداقل  يساختار انفراد يمهن يهامصاحبهگلستان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطالعات، 

از  ".يـدگرفت ياد يارآموزك يطاز دانشگاه/كالس درس/ مح يررسميغ صورتبهكه  ييدبگو يهايآموختهرفتارها و  درباره يمبرا"تكرار شد 
 يفـيك يمحتـوا يـللتح يكـردو مطـابق رو يسنودستضبط و  هامصاحبه. يداستفاده گرد هامصاحبهشدن  تريقعم يبرا يكاوش سؤاالت

 .يدگرد يترعا يانسان يهاپژوهشوم شد. اصول اخالق در مفه يلو تشك يبندطبقه ي،مرسوم كدگذار

 يـادگيري"، "ييلتحصـ يـتدر موفق يدنقـش اسـات"، "ينيدر مورد حرفـه و عملكـرد بـال يكل يدها" يطبقات اصل هاداده يلاز تحل :يجنتا
تار بر اساس رف يادگرفتن،ر را درمانگ يرفتارها" ياستخراج شد. كدها "دانشگاه برنامهفوق هاييتفعالاز  يادگيري"، "يارتباطات اجتماع

 يرشدر پـذ يريپذانعطافر و تفك يير، تغهافرهنگخردهبرخورد در رفتار با جنس مخالف، روابط با  يمي،ت يادگيرياستاد درس خواندن، 
 دهندهشـكل "اسـييس گاهيدو د ياجتماع يبا هنجارها ييآشنا يادگرفتن،را  يقگرفتن، تحق يادرا  يميمستقل شدن، كار ت يگران،نظرات د

 .طبقات بودند ينا

 يتـينانوشـته واقع يدرسـ يزيربرنامه يقاتفاقات در دانشگاه بر دانشجو از طر يرتأثباور بودند كه  ينمطالعه بر ا يندر ا ياندانشجو بحث:
پنهان  يابعاد مختلف برنامه درس ينكه. با توجه به ادهديمخود قرار  يرتأثدانشجو را تحت  يو شخص يليتحص ياست و زندگ يرانكارناپذ

 هـاييطمحو فرهنگ شكل گرفته در  آموزشيمختلف  هاييطمحزمان و در قالب  در طول يانمختلف دانشجو بر ابعادمهم آن  يراتتأثو 
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و  ياحرفـهات تعهـد يجـاددر ا يقو يرا عامل يدرسبعد از برنامه ينا يناز محقق يبرخ ينكهنظر به ا ينو همچن است ييرتغقابل ،آكادميك
 .طلبديمرا  يپزشك آموزش ينمسئول ينانوشته از سو يدرس برنامهلزوم كنترل و نظارت  داننديم يطمح ينا حاكم بر يهاارزشانتقال 

 يادگيري ياددهي، ياحرفه، دانشجو، اخالق آموزشپنهان،  يبرنامه درس :يديكلمات كل
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 ياحرفه نيب مداوم آموزش يالگو نيتدو و يطراح

 يماني يكون ،پور يرجا يرضاعل ،صفابخش يالل 

  
 يشكـه باعـث افـزا آيـديمنظام سـالمت بـه شـمار  يرانفراگ آموزشدر  يننو يكردهايرواز  يكي عنوانبه ياحرفه ينب آموزش مقدمه:
مداوم جامعـه  آموزشو بهبود  ياحرفه ينب آموزشتوسعه  ي. در راستاشوديم يمارمراقبت از ب يفيتو بهبود ك ياحرفه ينب هاييهمكار

 يك از تفادهاس. است ضروري فوق اهداف به يدنرس ين براآ اجراي و كشور آموزشي و فرهنگي بستر با مناسب الگو كي ارائه  سالمت،
 .نمايدمي هموارتر اهداف اين به دستيابي براي را راه اجرايي الگوي

 شده است.انجام يراندر ا ياحرفه ينمداوم ب آموزش يالگو يمطالعه باهدف طراح نيا هدف:

 ينبـ آمـوزشدر  يـجرا يالگوها ييشناسا يبرا مندنظام صورتبهمتون  يمطالعه در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول بررس ينا روش:
بـا سـؤال مطالعـه  ارتبـاط از نظـر آمدهدسـتبهو خالصه مقاالت  عناوين .در هر الگو انجام شد دهندهيلتشكعناصر  ييو شناسا ياحرفه

ه فراينـد بررسي شدند و مقاالت غير مرتبط بر اساس معيارهاي ورود و خروج تعريف شده از مطالعه حذف شـدند و مقـاالت مـرتبط بـ
 يـندر ا. انجام شد ايحرفه ينب زشآمومداوم و  آموزش نظرانصاحبو  ينمرحله دوم مصاحبه با متخصص در  .ارزيابي كيفي وارد شدند

سـاختار بـا  يمـهن يهامصـاحبه قيـبـود از طر آمدهدسـتبهدر مرحلـه اول  ياحرفه ينمداوم ب آموزش يكه از الگوها ييهاسازهمرحله، 
 م با اسـتفاده ازسو مرحله در يدگرد يينتب يراندر ا ياحرفه ينمداوم ب آموزشدر  ينو متخصص ينمسئول ياتو تجرب از نظرات يريگبهره
 نـويسيشپ. يـدگرد يطراح ياحرفه ينمداوم ب آموزش يالگودر مرحله دوم،  يناز مرحله اول و نظرات متخصص آمدهدستبه يهاسازه

 يـنحاصـل از ا يجو بر طبق نتـا يدمداوم ارائه گرد آموزشو  ياحرفه ينب آموزش ينو متخصص يدگروه متمركز به اسات يكالگو در  ينا
 .شد يينها يكاربرد يالگو ي،اصالح يشنهاداتو پنظرات 

 ها پـنجآنو از  يدالگوها بارها مطالعه گرد ينهفت الگو به دست آمد. ا ياحرفه ينمداوم ب آموزش ينهمرحله اول در زم هاييافتهاز  :يجنتا
 ين،. متخصصـيـداسـتخراج گرد يابيشـارز هايياسـتراتژو  يـادگيري يهاروش، اهداف، محتوا، ياحرفه ينمداوم ب آموزشتم، موضوع 
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 يـنا هاييژگيو ينترمهمو بازخورد را از  يتعامل يهاروشاز  استفاده يمارب يتمحور يران،جامعه و فراگ يازهاين، ياحرفه ينب يهمكار
  .كردند يانپنج تم ب

 
شـده يمتنظـ يالگو وچارچوب  يكارائه و  ينو نظرات متخصص  در جهان يجرا ياستفاده از الگوها مطالعه نشان داد ينا هاييافته بحث:

با تمركـز بـر  ياحرفه ينمداوم ب آموزش هايبرنامه كند. ها كمكبرنامه ينا يبه طراح توانديم ياحرفه ينمداوم ب آموزش يهادر برنامه
 .كنديماز هم و با هم را فراهم  يادگيري يطشرا يتعامل يهاروش

لگـو در مطابق با ا ياحرفه ينب مداوم آموزش يهابرنامه ياجرا: انجام داد يندهآرا در  يرز يهابرنامه توانيمالگو  ينا يبا توجه به طراح 
مـدت و  يـانم يامـدهايپ يبررسـ ،ينيبـال يطمطابق بـا الگـو در محـ ياحرفه ينمداوم ب آموزش يهابرنامه ياجرا ،مدتكوتاه يهادوره

 .ايهحرف ينمداوم ب آموزش يهابرنامه بلندمدت

 ياحرفه ينب يادگيري ،ياحرفه ينب آموزشمداوم،  آموزش :يديكلمات كل 
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 ياحرفه نيب آموزش يبرا سالمت علوم يليتكم التيتحص انيدانشجو يآمادگ

 وفادار زهره 

 
هـت جكارانه و جامع علوم سالمت به ارائه مراقبت تيمي، هم يرانتوانمند ساختن فراگ يبرا ين،نو يكردي، روياحرفهبين  آموزش مقدمه:

 .باشديم يانارتقاء پيامدهاي سالمت مددجو

نجـام شـده ا ياحرفـه ينبـ يـادگيريو  آموزش يعلوم سالمت برا يليتكم يالتتحص ياندانشجو يآمادگ يمطالعه با هدف بررس هدف:
 .است

 اطالعات آسان انجام شد، گيرينمونه روش علوم سالمت با  يليتكم يالتتحص يدانشجو 500 يرو يفيتوص - يمقطع يمطالعه روش:
 .شدند يلتحل 18نسخه SPSS افزارنرمو با  يگردآور 8/0 ياييو پا (RIPLS) ياحرفه ينب يادگيري يبرا آمادگي ابزاربا 

 ينبـ يسـهمقا در د.) بـرآورد شـ5/47 ابـزار يـانگينم( متوسـطباالتر از  80/8± 8/6 معيار و انحراف يانگينبا م ياندانشجو آمادگي :يجنتا
 ياحرفـه ينبـ آموزش يبرا يادگآم يزانم از نظر ياحرفه يهاگروه ينرا ب يآمار معنادارتفاوت  طرفهيك يانسوار يلتحل آزمون ،هاگروه

 ).>005p(نشان نداد 

در علـوم سـالمت  ياحرفـه ينبـ آموزش يقتلف يمناسب برا ينگرش و انگيزشي بستر بودن فراهم بيانگر ياندانشجو يباال يآمادگ بحث:
 ياو اجـر يبه فكر طراحـ اكنونهماز  يندهآو  يسالمت نسل كنون يازبه ن ييپاسخگو دتوانمن يروهايين يتجهت ترب يستيبا يرانبوده، مد
 .سالمت كشور باشند زشآمودر نظام  ياحرفه ينب آموزش

 يليتكم تحصيالت سالمت، علوم يان، دانشجوياحرفه ينب يادگيري، ياحرفه ينب آموزش :يديكلمات كل
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 يرانيا جامعه با متناسب ياحرفه نيب آموزش

 وفادار زهره

 
 يمـيرائـه مراقبـت تاسـالمت بـه  يروهاين يدر توانمندساز آموزشي يكردهايرو ينمؤثرتراز  يكي عنوانبه ياحرفه ينب آموزش مقدمه:

 .شناخته شده است

تـدوين  يرانـيا جامعـها بسـترها و موانـع موجـود در در علوم سالمت متناسب ب ياحرفهبين  آموزشاين مطالعه با هدف طراحي  هدف:
 .گرديده است



28

ييمتـون جهـت شناسـا منـدنظام)، شـامل مـرور ياسـيق يكـردانجام شده است، مرحله اول (رو  در سه مرحله، يبي،ترك يامطالعه روش:
ينمـرتبط، بـ يكـيجامع منابع الكترون يبوده و با جستجو يدر متون علم ياحرفه ينب آموزش ياجرا يچگونگ يينو تب يياجرا يالگوها
شـده كـه بـا روش ييوارد مـرور نهـا يفـي،ك يابيارزش يارهايمقاله واجد مع يستانجام شد. ب يسي، به زبان انگل2012تا  1995 يهاسال
. مرحلـه دوميدندگرد يينتب الملليينبدر سطح  ياحرفه ينب آموزش يياجرا يالگوها يو ساختار اصل يممفاه ،مايهدرونو ساخت  يلتحل
نظـام انياسـتگزارس هايگاهيدد يينو تب ييشناسا منظوربهبوده كه  يقرارداد يكردبا رو يفيك يمحتو يلتحل يمطالعه)، يياستقرا يكرد(رو

ينمحققـ و ينمعـاون يران،با مصاحبه با شانزده نفـر از مـد يران،در ا ياحرفه ينب آموزش ياجرا يسالمت در خصوص چگونگ آموزشي
ياصـل يمو مفـاه يـدهگرد يـلتحل MAXQD10 افـزارنرماز  يـريگبهرهبـا  هادادهانجام شد،  كشور يك يپت يعلوم پزشك يهاانشگاهد

)،2010اكـر و اوانـت (و يـهاز راهبرد سـاخت نظر يريگبهرهدو مرحله و با  هاييافته يقو تلف يقسوم با تطب يمرحلهاستخراج شدند، در 
 .يدگرد يطراح يرانسالمت در ا آموزشمتناسب با نظام  ياحرفه نيب آموزش يياجرا يالگو

بـا سـالمت، علـوم رانفراگيـ در "يتتكامل هو" الگوها: ييربنايز يمتون نشان داد: چارچوب مفهوم مندنظامدر مرحله اول، مرور  :يجنتا
هراهبـرد سـ  از يـريگبهرهبـا  جييحركـت تـدر يـنبـوده، ا ياحرفـه بـين يـتبـه هو ياحرفـه هويـت از متعـادل و تدريجي حركت
سـاختارمند از رأس هـرم ييـراتبـا تغ ايحرفـه ينبـ آموزش هايبرنامه. يابدميتحقق  "يو خبرگ يغرقه ساز ي،مواجهه ساز"ايمرحله
ياتيعمل "يناسازماارتباطات فر يتوسعهنقش و  يتعامل محور، ارتقاء الگوها سازماني ساختارو  يدرس يبرنامه يريت،مد"شامل يسازمان
چندگانـه يـقبـا تلف جـامع يابيارزشـ"و با  يدهاجرا گرد "محور يمت /يرفراگ آموزشي يكردهايرو"بر  يمبتن آموزشي ي. راهبردهااندشده
اصـالت"يرانـيا يامعـهجدر  ياحرفـه ينب آموزش يدر مرحله دوم نشان داد كه هدف و ضرورت اصل هايافته. اندشده يبازنگر "هاداده
"ينگرش -يهنگو فر يعملكرد – يساختار"موجود با موانع  يتدر وضع ياحرفه ينب آموزش ي، اجراباشديم "يكرامت انسان تيانوص

در يپزشـك آمـوزش يتوسـعهتوسـعه مراكـز "، "علميهيئـت يپيكـره يو بازسـاز ينوسـاز"مناسـب موجـود  ياست، بسترها مواجه
حرفـه ينبـ آموزش يجهت اجرا مؤثررد راهب يط،شرا يندر ا ،باشندمي ")ايرشتهبين( ييودانشج يقاتيتوسعه مراكز تحق"  و "هادانشگاه

از يـاتيعمل هبرنامبوده كه با  "يفرهنگ – ينگرش ييراتبه سمت تغ يعملكرد – يساختار ييراتحركت هدفمند و ساختارمند با تغ" ي،ا
"محـور يمتـ يآموزشـنقش و اقدامات  يتعامل محور، ارتقاء الگوها يساختار سازمان ي،درس برنامه يريت،مد"شامل  يرأس هرم سازمان

يـقو تلف يقتطب يزيتجو هينظرو ساخت  يياجرا يالگو ي، متناسب با طراحييو استقرا ياسيق يمرحلهدو  هاييافته، باشديمقابل تحقق 
در دو يـراندر ا ياحرفـه ينبـ آمـوزش يياجرا يلگوواكر و اوانت، ا يهساخت نظر يكرداز رو يريگبهرهسوم، با  يمرحلهو در  يدندگرد

ياحرفـه ينب آموزش ييمراحل اجرا كنندهيينتبكه  يياجرا يالگو بوده و الگو ييربنايز يممفاه كنندهيينتبكه  يمفهوم يبخش شامل الگو
،"يكرامـت انسـان يانتاصالت و ص"  شامل: هدف: ياحرفه ينب آموزش يمفهوم يالگو ياساس يم. مفاهيدگرد ين، تدوباشديم يراندر ا

":يراهبـرد يبرنامـه و سـالمت نظام فراگيران در "انساني كرامت صيانت و اصالت بر مبتني هويتتكامل ": مفهومي يزيربنايچارچوب 

الگـو يـاتيملو ع يـي. بخـش اجراباشديم "در حوزه سالمت يكرامت انسان يانتاصالت و ص هايارزش يساز يشناخت، درك و درون
"رامت محـورك يميت آموزشينقش و اقدامات  يكرامت محور، ارتقاء الگوها يتعامل يو ساختار سازمان يدرس يبرنامه يريت،مد"شامل 

.است "هادادهچندگانه  يقبا تلف ينهبر زم يمبتن يامدهاپ يابيارزش" يتو در نها

ارائـه يتوانمند منظوربهنظام سالمت  يراندر فراگ ياحرفه و يانسان يتجهت رشد اخالق، تكامل هو يالگو، چارچوب مناسب ينا بحث:
 .آورديمبر مددجو را فراهم  يمبتن مؤثر يميمراقبت ت

ايراني جامعه سالمت، علوم ي،احرفه ينب آموزش :يديكلمات كل
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 يعموم يپزشك آموزش در هاتيفور و ايبال در سالمت آموزشي برنامه يازسنجين

 ها يفيحن يكامل

 
 يم، پزشكان عمـومردم يآن بر سالمت عموم يراتتأثو  يرانآن در كشور ا يوعو سوانح با توجه به ش ياموضوع بال يتاهم يرغمعل مقدمه:

 .كنندينم فتياو سوانح در يابرخورد با بال ينحوهدر مورد  آموزشي

 آموزشـي يـازن نظر كارشناسـان در مـورد يبررس ،بر آن مؤثرو عوامل  يااز سالمت در بال يپزشك ياندانشجو يآگاه يزانم يبررس هدف:
گـام اول را  يا،بال يپزشك يينهزمدر  آموزشي يازمطالعه قصد داشت تا با مشخص كردن ن ينا. باليا سالمت در ايراني پزشكي دانشجويان

 .بردارد ياسالمت در بال آموزشي يكولومكور نيتدو

بـا دانشـجويان پزشـكي و   Focus Group Discussion  تشـكيل .2 ،هايتمآبررسي متون جهت استخراج  .1( طراحي پرسشنامه روش:
 يزو آنال Lawshe شرو با كمي آناليز توسط كارشناسان،  پرسشنامهاعتبارسنجي  .4 ،يهپرسش اول 55 يطراح .Coding، 3روش  به يزآنال
 .Coding، 6 روش بـه يزو آنال  Retrospective probingشناختي با دانشجوي پزشكي به روش يمصاحبه .Coding، 5 به روش يفيك
بـا  يياكتور شـامل: آشـنافـبا سنجش سـه  يسؤال 17 ييپرسشنامه نها تهيه .7 ،آناليز فاكتور و كرونباخ آلفاي از استفاده با آناليز و يلوتپا

جامعـه  پرسشـنامه بـه يارائـه). يـادر بال يمحل يريتبا مد ييو آشنا يابال يهو اصول اول ينولوژيبا ترم ييآشنا يا،بال يريتمد ياصول كل
دو  يـك،دموگراف ؤالسسه  يا،در بال يريتمد ياصل يهامهارتدر مورد  يابيخودارزش صورتبه يكرتل يازدهيو با امت سؤال 17با  هدف
وجه بـه در كه با ت ياسالمت در بال آموزش در مورد ياننظر دانشجو يجهت بررس سؤالو دو  ياتجربه حضور در بال يجهت بررس سؤال

 يمصـاحبه صـورتبه مصـاحبه بـا افـراد مطلـع .شـد يبررسـ ينترننفر ا 171از  يتصادف ينمونه ي،عموم يجامعهنفر  270نظر گرفتن 
شـدند،  يرفـو طـب اورژانـس مع يـابال يريترا داشتند و توسط گـروه مـد ياضور در بالكه سابقه ح يساختارمند با شش نفر از پزشكان

ليز بـه و آنـا Critical incident حضـور در باليـا را داشـتند بـه روش يسـابقهبـا پزشـكاني كـه  يكـيحضـوري و الكترون صـورتبه
 .يدكارشناسان رس ييدتأو به  يهته آموزشي زهاييااز ن يستيمراحل قبل ل يجبا توجه به نتا : كارشناسي نظر يافتدر.  Codingروش

در بحـث  هـاآنشـدن  تأييـدمتـون و  ياز بررسـ ي،پزشكان عموم ياساس هاييتصالحبر اساس  ياصل يتمآ 17پس از استخراج  :يجنتا
كسـب  داريعنـم CVR سؤال 17شد و  يشد كه توسط كارشناسان اعتبارسنج يطراح سؤال 55شامل  يهاول يپرسشنامهمتمركز،  يگروه

كسـب كـرد و  داريمعنـ KMO كرونباخ و يپرسشنامه آلفا يلوتشد. پا تأييد يانبا دانشجو يشناخت يمصاحبهدر  يينها سؤاالتكردند. 
 يمحلـ يريتو اصول مـد يابال يريتمد ياصول كل ينولوژي،و ترم يهپرسشنامه استخراج شد كه شامل اصول اول ياصل Component سه
متوسط) بود. اكثر كارشناسان در مصـاحبه ( 3كمتر از  سؤاالت يهمه ينمره يانگينم ياصل يپرسشنامه يزآنال يينها ييجهتنبود. در  يابال
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 يسـتمتـون، ل يو بررسـ هايازسـنجين يج. با توجـه بـه نتـاآموزندينم يامواجهه با بال يمعتقد بودند پزشكان دانش و مهارت الزم را برا
 .شد يينها آموزشي يازن 18شد و  تأييدوسط كارشناسان و ت يهته آموزشي يازهاين

 گـردديم يشنهادت. پمغفول واقع شده اس يپزشك آموزشدر  يپزشكان عموم ياساس هاييتصالحاز  يكي عنوانبه يابال يريتمد بحث:
 .گردد ينتدو ايالمت در بالس آموزشي يكولومكور ينتدو يبعد يهاقدمطرح استخراج شد  ينكه در ا آموزشي يازهايبا استفاده از ن

 يعموم يآموزش پزشك يا،بال يريتمد يازسنجي،: نيديكلمات كل
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 يفيك مطالعه كي: ياجتماع ييگوپاسخ تحقق يراستا در عمومي پزشكان نياز مورد يهايستگيشا بر جستاري

 يدهقان يغالمعل ،يباد يوسف ،يزادهعل يمهست

  
 آمـوزش. درواقع، هـدف شوديمبيان  ياحرفه هاييتوانمندپزشكي مهم است، نتايج يادگيري است كه در قالب  آموزشآنچه در  مقدمه:
زشـكي، ميـزان اجتمـاعي برنامـه درسـي پ ييگوپاسخ معيار ينتريبه نيازهاي سالمتي و بهداشتي جامعه است و اصل ييگوكي، پاسخپزش

 يشـك امـروزبه اين موضوع معطوف اسـت كـه پز يالمللينموفقيت برنامه درسي در تربيت پزشكان توانمند است. اكنون توجه جوامع ب
جتمـاعي و ن جغرافيايي، ابا توجه به شرايط گوناگو يستيسالمت در جامعه باشد، با يهامراقبترائه خدمات عالوه بر اينكه بايد قادر به ا

سالمت و جامعه باشـد  يهاگروهها، ماهر در برقراري ارتباط و مديري مؤثر و كارآمد در يماريمدبر در مورد ب يايرندهگيماقتصادي، تصم
 ييژگي مهـم و اساسـيك و ياجتماع ييگوالعمر برخوردار باشد. پاسخبراي يادگيري و پژوهش مادامدروني و پويا  يايزهو همواره از انگ

ي، تعريـف و آموزش يهانظام كليه در عمومي پزشكي درسي برنامه تدوين و آموزشي يزيرپزشكي است. گام اصلي در برنامه آموزشدر 
پزشـكان  يا بـرار ييهـايخـود توانمنـد ياست. هر جامعه بر اساس نيازها پزشكان مورد نياز هاييتوانمندها يا يتمشخص نمودن قابل

 .كنديخود تعيين و تعريف م

 يـك بـر يتـوافق يچمختلـف، هـ يدر كشـورها يپزشك آموزش يبرا يازن مورد يهاشايستگي چهارچوب در يادوجود تشابه ز با هدف:
 ارائـه امنظـ و خـود جامعـه يازهـاياند برحسـب نكرده تالش مختلف كشورهاي. ندارد وجود يامدهاها و پيستگيمجموعه مشترك از شا

 در وميعمـ پزشـكان و اسـاتيد ديـدگاه يـينهـدف تب ، پژوهش حاضر بابنابراين ؛كنند يفمناسب را تعر يهاشايستگي سالمت، خدمات
را  يزشـكان عمـومپ مورد نياز ينيبال يهاشايستگي ابعاد دارد سعي كيفي مطالعه از يريگو با بهره ياجتماع ييگوپاسخ رويكرد خصوص

گـوتر را بـه اسـختر و پيقاين نتايج، بتوان راهكارهاي الزم براي حركت به سمت تربيت پزشكان كارآمدتر، ال بر اساستا  يدمشخص نما
 .پيشنهاد نمود يپزشك آموزش يزانربرنامه
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5 و استاد نفر 14. شد انجام تبريز پزشكي علوم دانشگاه در كيفي محتواي تحليل روش از يريگبهره با 1396 سال در پژوهش ينا روش:
مورداسـتفاده اطالعـاتي اشـباع مرحلـه به يدنآنان تا رس يهاديدگاه و تجارب و انتخاب هدفمند يريگنمونه روش به عمومي پزشك نفر
 .استفاده شد يردادقرا يمحتوا يلتحل يكرداز رو هاآن يلتحل يساختارمند و برا يمهها از مصاحبه نداده يآورجمع براي. گرفت قرار

،»نگـركـل كـردروي اسـاس بر ينيارائه خدمات بال يتوانمند«بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، شش طبقه اصلي تحت عناوين  :يجنتا
الق و تعهـداخـ« ،»يارتبـاط يهـامهارت« ،»سـالمت نظـام در ينـيآفرنقش« ،»پيشگيري و سالمت ارتقاي براي سالمت يمبا ت يهمكار«

.شدند حاصل طبقهزير 15 از مجموع در كه شد شناخته »سخت شرايط در يريگتصميم« و »ياحرفه

يطور جـدبه كه دنماين تربيت را يالنيالتحصفارغ يدبا يپزشك يهادانشكده ي،پزشك آموزشدر  ياجتماع ييگوتوسعه پاسخ يبرا بحث:
يو ارتقـا يـهاول يهـامراقبتانجـام  ي،ارتبـاط مـؤثر، كـارگروه يبرقرار ي،االق و رفتار حرفهدر مورد سالمت جامعه فعال بوده و به اخ

از ي،پزشـك وزشآمـپژوهش جامعه وضع موجود  يكدر  گردديم پيشنهاد ها در كل جامعه، متعهد باشند.يمارياز ب يشگيريسالمت و پ
 .يردگ قرار يبررس مورد ياجتماع ييگوپاسخ يدر راستا يمومپزشكان ع يازن مورد ينيبال يستگيميزان توجه و كاربست شا نظر

 محتوا تحليل كيفي، مطالعه ي،اجتماع ييگوپاسخ عمومي، پزشك باليني، يستگيشا :يديكلمات كل
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 علوم دانشگاه انيدانشجو يليتحص عملكرد با يزشيانگ يباورها و يميخودتنظ يريادگي يراهبردها رابطه يبررس

البرز يپزشك
 يآران يكاوسيك يالل ،سبزمكان يالل

دانشـگاه علـوم نيادانشـجو يليبا عملكرد تحص يزشيانگ يباورهاو  مييخودتنظ يادگيري يهارابطه راهبرد يبررسمطالعه به  اين مقدمه:
 پرداخت. البرز يپزشك

گاه علـومدانشـ ياندانشـجو يليبا عملكرد تحصـ يزشيانگ يباورهاو  يميخودتنظ يادگيري يراهبردهارابطه  يبررسمطالعه  هدف هدف:
 بود. البرز يپزشك

352  كـه دنـددا تشـكيل 1395 سال در البرز پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان كليه را آن جامعه بود توصيفي نوع از پژوهش ينا روش:
يـادگيري يراهبردهـا يپرسشـنامه هـاداده يآورجمـعشـدند. ابـزار  بنتخامتناسـب بـا سـهم ا ياطبقـهروش  با نجوياــنشاز دا رــنف

افـزارنرماز  هـاداده يـلاستفاده شـد. در تحل ياندانشجواز معدل نمرات  يليعملكرد تحص يريگاندازه يبرابود و  (MSLQ) يميخودتنظ
SPSS 19  استفاده شد يرسونپ يبستگهم يبمستقل و ضر ي، تطرفهيك يانسوار يزآنال يهاآزمونو. 

نيآن مربـوط بـه درك مطلـب بـود و كمتـر هايياسمق يرز ينو در ب يشناخت يها مربوط به حوزهحوزه يندر ب يانگينم يشترينب :يجنتا
معـدل بـين شـد شـخصم يرسـونپ يبسـتگبا استفاده آزمـون هم ). 1 جدول( بودبعد تكرار و مرور  يبرا هاياسمق يرز يندر ب يانگينم

فراشـناختي ردهايراهب حوزه ميانگين ينب ي) ول>05/0p( وجود دارد يرابطه معنادار يشناخت  راهبردهاي يحوزه ميانگين و دانشجويان
ديـده دارينـيمع ارتبـاط دانشجويان معدل با فراشناختي راهبردهاي كل حوزه ين). ب>05/0p( نداشت وجود داريمعني يرابطه معدل و

بـا دارمعنـي معكوس رابطه ارايد فعاليت و تالش ابعاد و دارمعني مثبت يرابطه داراي كنترل و ريزيبرنامه ابعاد حوزه همين در اما نشد
املشـحوزه كه  ينتمام ابعاد ا ينمچنهرا نشان داد  دارييمثبت معن رابطه يانو معدل دانشجو يزشيانگ يباورها يينه. در زمبودند معدل

يبودند و تنها اضـطراب دارا داريمثبت معن يرابطه يو اضطراب امتحان بود، دارا يدرون يگذارهدف، ارزش يريگجهت ي،خودكارآمد
 ).>05/0p( بود داريمعكوس معن رابطه

هاآن يهااسيمق ريو ز يزشيانگ يباورها و يريادگي يراهبردها اريمع و انحراف نيانگيم-1جدول 
اريمع انحراف و نيانگيمرهايمتغ 
ÿüďú±āďýيشناختيحوزه

ĀĀďú±þďýتكرار و مرور

úāďû±āāďýبسط
Ăďú±āĀďýيسينوخالصه
Āÿďú±āăďýيدهسازمان

āýďú±Ăďýدرك مطلب
ÿüďú±ýďýيتفرا شناخيحوزه

ûďû±āďýيزيربرنامه
ÿăďú±þďýكنترل

āăďú±úþďýتالش
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ûďû±āďüتيفعالينظم ده
þýďú±þďýيزشيانگيباورها

ÿāďú±Āďýيخودكارآمد
Āāďú±āďýهدفيريگجهت

ĀĂďú±ÿďýيگذارارزش

Ăďú±āďüاضطراب
البرز يزشكدانشگاه علوم پ ياندانشجو يليبا عملكرد تحص يزشيانگ يباورهاو  يميخودتنظ يادگيري يراهبردهارابطه  يبررس بحث:

 خودتنظيمي تحصيلي، عملكرد ي،و فراشناخت يشناخت يراهبردها :يديكلمات كل
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يفيك مطالعه كي :يعموم يپزشك دوره ينيبال آموزش مطلوب طيشرا
 يشاطرجالل يامار ،يزچنگ طاهره ،يماني يكون

يهـاوهشامـا پـژ ؛اسـت ياحرفـه يافـراد يـتترب يبرا يو فرصت يپزشك آموزش ينفكبخش و جزء ال ينترمهم ينيبال آموزش مقدمه:
بها نـدادن ي،عموم يپزشك متناسب با اهداف دوره ينيبال آموزش يهاعدم استفاده از عرصه دهندهنشان ينيبال آموزشبا  در رابطهموجود 

بـراي سـالمت، خـدمات سيسـتم در داد، نشـان نيـز يسـتماتيكي. مـرور سباشـديمكـارورزان  آموزشو فراموش شدن  ييبه طب سرپا
ظـارت بـرنبـوده و منجـر بـه كمبـود  ياساسـ يبخـش مشـكل ينروتـ يو انجام كارها يانبر دانشجو زمانهمنظارت  باليني نمتخصصي
يهافرصـت يزسـافـراهم يـزدر حرفه سالمت ن آموزش يدي. بخش كلشوديمتوسط آنان  ينيبال يهامهارت يافتو عدم در ياندانشجو
ماننـد سـاختار ياملعـو يرتـأثتحـت  ينيبـال ياتاز تجرب يرانفراگ يبوده و برخوردار ينيالب يهادر عرصه فراگيران براي تجربي يادگيري

 .گيرديقرار م ينيبال يطمح

اده ازپـژوهش اسـتف يـنشـد. هـدف مـا در ا يطراح ينيبال آموزش يمطلوب و بوم يطشرا يينو تع ييمطالعه با هدف شناسا ينا هدف:
صوص مفهومكشف نشده آنان در خ ياتو تجرب يدگاهبه د يابيو دست يعموم يزه پزشكحو ينمتخصص ياحرفه يهاو قضاوت ياتتجرب
 بود. يبوم ينيبال آموزشمطلوب  يطشرا

تنـوع حـداكثر اب هدفمند نوع از يريگنمونه يدار انجام شد. استراتژجهت رويكرد با و محتوا تحليل شيوه به حاضر يفيپژوهش ك روش:
يهـاروشد. سراسـر كشـور بودنـ يعمـوم يپزشك آموزشي ينمعاون ي،علوم پزشك يهادانشگاه آموزشي ينكنندگان معاونمشاركت. بود

بـود كـه تـا يفنـتل ور در رو يافتـهساختار نيمه فردي مصاحبه و) ينار(وب مجازي يوهاطالعات شامل بحث گروه متمركز به ش يآورجمع
زمـان. يـدگرد ذاخـ نيز مصاحبه ضبط اجازه  و پژوهش در شركت آگاهانه يتضاكنندگان رشركت از. يافتها ادامه به اشباع داده يدنرس
يفصـتو"مصـاحبه بـا  سـؤاالتبـود.  يقـهدق 45-110 يو تلفنـ يفـرد يهاحبهمصا براي و يقهدق 90-150بحث در گروه متمركز  يبرا

يتاعـالم نظرشـان در خصـوص وضـع" آغاز شده و بـا "كنندگان مشاركت يدگاهنقاط قوت و ضعف آن از د يموجود و بررس يتوضع
ي. تعـداد كـدهامحتـوا اسـتفاده شـد يلها از روش تحلداده تحليل و يهتجز يبرا .يافتادامه  يگيريپ سؤاالتو  "ينيبال آموزشمطلوب 

رد.كـ يـداكـد كـاهش پ 413مشابه تعداد آن بـه  يو ادغام كدها يكسان يكد بود كه پس از حذف كدها 618مرحله  ينشكل گرفته در ا
 .نموديم استفاده گوبا و لينكلن توسط شده يشنهادها، از چهار محور پصحت و استحكام داده يينتع منظوربه

اصـلي طبقـه 4 در حاصـل  مفـاهيم. بودنـد كشـور سراسـر از عمـومي پزشـكي دوره يـزانرنفر از برنامه يستب كنندگانمشاركت :يجنتا
طبقـه يرز 21و  يطبقه فرع 15 يادگيري، هاييتموقعو  يادگيري يهافرصت يجادو ا يزساآماده  دهندگان،آموزش ،آموزشي يهاعرصه

يـادگيري يهـااسـتراتژي و آموزشي تيم شرايط ،آموزشي يهاتنوع عرصه يفرع يهاطبقه ينترگرفت. گسترده يجا 2طبقه  يرز 14و  1
برنامـه عرصـه يها، طراحـارتقا عرصه هايياستس ينتدو ي،فرع با سه طبقه يطبقه اصل ينترگسترده و يناول آموزشي يهاعرصه .بودند

يهـاعرصـه اورژانـس، عرصه ي،بستر يهاعرصه يرطبقهچهار ز آموزشي يهابود. تنوع عرصه آموزشي يهاو تنوع عرصه آموزشي يها
آموزشـي يمضوابط و مقررات و ت يعبا دو طبقه فر يبعد يدهندگان طبقه اصلآموزش .را در برگرفت ينيبال يهامهارتو مراكز  ييسرپا
توانمندسـازي حضـور، رسميت ،آموزشي تيم وظايف شرح ،آموزشي تيم در ورود يار، معآموزش يمت ياعضا يرطبقهز 6 آموزش يمبود. ت

طبقه 6 با يطبقه اصل ينسوم يادگيري يهافرصت يجادو ا يسازآماده .را شامل شد يرماديغو  يماد يهامشوق و انگيزش و تيم اعضاي
ودانشـج بـر نظـارت يـادگيري، يهاياستراتژ ،آموزشيجو  ي،و شوق معلم يتوانمند يادگيري، يهافرصت يزيرو برنامه يطراح يفرع
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و آموزشي يژورنال كالب، راندها ي،گزارش صبحگاه يو شامل چهار طبقه فرع يطبقه اصل ينآخر يادگيري هاييتموقع .بود يابيارزش
 .بودكنفرانس  يتيمورتال

، آمـادهدهنـدگانآموزش ،آموزشـي يهـاعرصـه يهادر طبقه يني،بال آموزشمطلوب  يطحاصل از پژوهش در خصوص شرا يجنتا بحث:
يطتـر بـه محـيـكمتنـوع و نزد آموزشـي يهاگرفت. استفاده از عرصه يجا يادگيري هاييتموقعو  يادگيري يهافرصت يجادو ا يساز
يـرانفراگ يبـرا يـادگيري يهافرصـت يسازفراهمو اورژانس،  ييجنرال، سرپا يبستر يهامانند عرصه يپزشكان عموم يندهآكار  يواقع

در سـطح يـزيرو برنامه گذاريياستسبه همراه  آموزشآنان در خصوص  يو توانمندساز دهندگانآموزشاز  يافتهسازمان  يميتوسط ت
مـراههرا بـه  ينيبـال آمـوزش يمطلوب برا يتوضع ي،علوم پزشك يهادانشگاه يبوم يطتوسط وزارت بهداشت با توجه به شرا يكشور

و امكانـات يطسـب بـا شـرامتنا يياجرا هاييرساختز يجادبه ا ياز، نهامؤلفه يدگيتندرهم دليل به شرايط ينا يسازيادهخواهد داشت. پ
 .دارد هامؤلفههمه  يبرا يعلوم پزشك يهادانشگاه

 يادگيري يهافرصت يني،دهندگان بالآموزش يني،بال يهاعرصه يني،بال آموزش :يديكلمات كل

منابع:
1. Amin Z, Eng Kh. Basics in Medical Education. 2nd ed. World Scientific; 2009.
2. Braun V, Clark V. Successful Qualitative Research a practical guide for beginners. 1st ed. Sage. 2013.
3. Crampton PES, McLachlan JC, Illing JC. A systematic literature review of undergraduate clinical placements in

underserved areas. Medical Education. 2013; 47: 969–978. 

يفيك يمحتوا ليتحل اساس بر خبرگان دگاهيد نييتب: يعلم يپلماسيد كسب يهافرصت و هاچالش
 ياحمد يمانسل ،يرمقتداييم سادات زهره ،يعل خواجه يننسر

و گسترش مرز دانـش يجامعه جهان يلتشك يو آماده كردن بسترها يو تعال يشرفتپ يهاقلهبه  يابيدست ،آموزشي هايياستساز  مقدمه:
 .تامروز اس يايالت دنحوهماهنگ و متناسب با ت يسازوكارها يزون يراهبرد يريتداب يازمندن هاآرمان ينمحقق شدن ا يكه برا باشديم

 .خبرگان است يدگاهاز د يعلم يپلماسيكسب د يهافرصتو  هاچالش يينمطالعه تع ينهدف ا هدف:

يتـر يكز تكنا يفيك پژوهشمتناسب با روش  هاداده يگردآور براي .بود محتوا تحليل نوع از و كيفي تحقيق يكپژوهش حاضر  روش:
 .گرديد فادهاست يادآور و بردارييادداشتمتمركز از  يكه عالوه بر بحث گروه رتصوبدين يد،متد استفاده گرد يشنانگول

، الزاماتگذاريياستس ي،شامل تسلط علم ياصل هايمايهدرون فرعي بود. يهمادرون 40اصلي و  يهمادرونمطالعه هشت  هاييافته :يجنتا
 .بود يباالدست يو راهكارها يانيم ياراهكاره يق،دق يهاشاخصعدم وجود  يي،محتوا يندي،فرآ ي،ساختار

يـنباشد. در ا كنندهكمك ينهزم يندر ا توانديم يعلم هاييتوانمندنشان دادن  ي،مقاالت علم يش، افزاالملليينبتعامالت  يشافزا بحث:
نهفتـه يدولتـ يهـابخشدر  و هادانشـگاهدر  هـايتظرفاست كه همه  ينا يت. واقعيماستفاده كن يدكشور هم با هاييتظرفاز همه  ينهزم
،يماستفاده كنـ هاآناز  يمتوانيممختلف كشور  يو نهادها هاقسمتبا  ييهامشاركتدر كشور وجود دارد كه با  ياديز هاييتظرف. يستن

در يـدعلـم جد اتفاق افتاده در يهاتوسعهاز  ياريبس چراكه باشند، كنندهكمك توانديم يدانشگاه ينو ب يبخش ينب هاييتفعال خصوصاً
 .يمبردار ياستوار يهاقدم يمتوانيم يقطر ينداده است، لذا از ا يرو ايرشتهينب يمرزها

 كشور علمي جامع نقشه محتوا، يلتحل  ي،پزشك آموزش ي،علم يپلماسيد :يديكلمات كل
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 نيكارآفر دانشگاه ياستانداردها اساس بر كرمان يپزشك علوم دانشگاه يابيارز 

 يبرخوردار يدفرش ،يصابر ينحس يدس ،يراسماعيليام محمدرضا

 
را پـرورش  يو افـراد ي پـژوهش محـور قـرار دارنـدهادانشـگاه يعنـي يدر نسل دوم دانشگاه هادانشگاهاكثر  يران،در ا متأسفانه مقدمه:

ي هايافتـهجـاري سـازي در راسـتاي ت يچنـدان يـتشـده را پركننـد و فعال يـفتعر يشاز پ يشغل يهاشكاف تواننديمفقط كه  دهنديم
 بـا در نظـر ير زمـان كنـوندندارنـد.  يني كارآفرهادانشگاه يعني هادانشگاهشدن به نسل سوم  يلو تبد ينافراد كارآفر يت، تربهاپژوهش
 يجو تـرو آموزشبه  هست كه ياجاحت يستميبه س هادانشگاهشده است، در  ييردچار تغ ياسيو س يماعاجت ي،اقتصاد يطشرا كهيناگرفتن 
 يلدمتخصصـان، تبـ ينهمچنـ بپـردازد. يعلميئـته ياعضـا ينمسـتعد و همچنـ يانبه دانشـجو يو نوآور ينيكارآفر يهروحو  يتخالق

دانـش و  آمـوزشباشـد،  ينارآفركـ ي. اگر دانشـگاهداننديم يكنزد يندهآدر بقا و توسعه  يالزمه ينكارآفر يهادانشگاهرا به  هادانشگاه
 يهـاپژوهشنباشـد  چنـينينا كهيدرصـورتو  شوديمختم  يدجد يمحصول يا يتفعال ياخدمت  يدسرانجام به تول يعلم يقاتانجام تحق

 ييهسـرماسراسـر كشـور،  يعلـوم پزشـك يهادانشگاهدر  .شونديمهم انبار  يرو هاكتابخانهدر  اكثراًو  يلتبد يبه نوآور ندرتبه يعلم
 يمشـخص بـرا يزماننبود ساختار سـا متأسفانهسالمت وجود دارد، اما  يهاحوزه يدر تمام ينيو بسط كارآفر يجادا يبرا يميعظ يانسان
 ينيكـارآفر هـاييتلفعابـه  نسـبت يآگـاه ينو همچن يزهانگ يشافزا منظوربه يجيو ترو پژوهشي ،آموزشي يهابرنامه يو اجرا يطراح

انشگاه نسل سوم و توجه به د يپزشك آموزشتحول  يهابستهدر مورد توجه  ياز محورها يكي يگرد يي. از سوشوديماحساس  شدتبه
 .يندراستا حركت نما يندارند در ا يتمأمورسراسر كشور  يعلوم پزشك يهادانشگاه. باشديم ينكارآفر

 يراهكارهـا يارائـه و ينكـارآفر يهادانشـگاه يكرمان بر اساس اسـتانداردها يدانشگاه علوم پزشك ينيكارآفر يتوضع ييشناسا: هدف
 بود. يتدر جهت بهبود وضع ياصالح

، ياكتابخانـهمطالعـات  و يمتون علمـ يفاز انجام شد. در فاز اول مطالعه، با استفاده از بررس 3و در  يبيترك صورتبهپژوهش  ينا روش:
 يپزشـك زشآمـووزارت بهداشـت، درمـان و  يپزشـك آمـوزشتحـول  يهابسـته يبر مبنا يندانشگاه كارآفر ياستانداردهاو  هايژگيو

 يعلـوم پزشـك در دانشـگاه يسـتلچك يـنمدون و معتبر كرد. در فـاز دوم مطالعـه، ا ييستلچك يهشد و پژوهشگر اقدام به ته ييشناسا
 يريگنمونـه صـورتبهاز خبرگـان كـه  يو نظرخـواه ينمصاحبه با متخصص ييلهوسبه، شد. در فاز سوم مطالعه يلو تكم يكرمان، بررس

 .پرداخته شد ياصالح يراهكارها يارائه، به شونديمهدفمند انتخاب 

كـن نمره مم 680كرمان از مجموع  ينشان داد كه دانشگاه علوم پزشك هايبررس ،پژوهش يندر ا آمدهدستبه ياستانداردهابر طبق  :يجنتا
دانشگاه علـوم  آمدهدستبهپژوهش و اطالعات  ينطبق ا بر .دارد قرارمتوسط  يتمجموع در وضع كند كه در كسب رانمره  370توانست 
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 يهارشـتهو پـژوهش  آمـوزش يتافـراد، وضـع يتوانمند يزان، ميالنالتحصفارغ وضعيت ي،ادار يبروكراس هاييطهحكرمان در  يپزشك
 .موجود فاصله دارد يبا استانداردها يانبندانش يهاشركتبا صنعت و ارتباط  ينو همچن يليتحص

از  يناسـب، الگـوبردارپاداش م يستم، سسازيفرهنگ يريتي،، كاهش هرم مدسازييخصوصهمچون  ييراهكارها يقاز طر توانيم بحث:
 يهـادوره يجـادو ا يش، افـزاآموختگـاندانشو  ييفعـال دانشـجو يهاانجمن يجاد، ابرنامهفوقمكمل و  هاييتفعال يشافراد موفق، افزا

، توسـعه اقتصـاد يررسـميغ يهـاآموزشو  هـاكارگاه يشافـزا ،آموزشي يمحتوا ييرتغ يد،توسط اسات يستدر يوهش ييرمداوم، تغ آموزش
 .گام برداشت يندانشگاه كارآفر يرو توسعه، در مس يقتحق يشو افزا يانبندانش

 پزشكي علوم دانشگاه سوم، نسل دانشگاه ن،يدانشگاه كارآفر :يديكلمات كل

  
 منابع:

 آمـوزشو مؤسسات  هادانشگاهو گسترش  شيدايپ يهازهيانگعوامل و  ي. بررسحهيزاده مل نيحس ،يقربانعل يميابراه م،يعمران ابراه يصالح .1
 .1390 زيي، پا3شماره   ران،يا ي. مطالعات اجتماعرانيدر ا يرانتفاعيغ -يردولتيغ يعال

 .8،1383 شماره، ندهيو آعلم  هي. نشرو صنعتو توسعه تعامل علم  نيكارآفر يهادانشگاه. ظهور عقوبي يرانتظا .2

 فصـلنامه. يسـازمان ينيكـارآفر كرديبا رو نيدانشگاه كارآفر يمفهوم يالگو يرسول. طراح ديس ينيحس ،يمصطف ديس يرضو ن،ينازن يبهزاد .3
 .1393، زمستان 4، شماره 7 دوره ،ينيتوسعه كارآفر

 .1378 چاپ اول، ،يدولت تيريمد آموزش. تهران: مركز انتشارات نيكارآفر يهاسازمان. ليجل ييصمد آقا .4

 .1385 تانتابس، 69 شماره ت،يريمد و اقتصاد يپژوهش يعلم مجله. نيكارآفر دانشگاه جاديا مناسب يالگو. نرگس يمراد ،يپور عل يتق .5

 ،ينيكـارآفر سـعهتو مجلـه. تهران دانشگاه در نانهيكارآفر يسازمان فرهنگ تيوضع يبررس. درضايمح يزداني اسداله، جيسوسن، كردنائ يقناعت .6
 .1389، 10 شماره، 3 دوره

 يفصـلنامه علمـ كشـور. يعلـوم پزشـك يهادانشگاهدر  ينيساختار مراكز كارآفر يمنصور. طراح يريسوگند، ظه ياحمد، توران يمارنان يبرات .7
 .1385، بهار 23، شماره 9 سالمت، دوره تيريمد يپژوهش

 امدهايپ و ابرروندها ليتحل: رانيا يپزشك آموزش در يكيالكترون يريادگي توسعه ندهيآ

 دوست حق اكبر يعل دكتر ،فروش يمس ناصر دكتر ،ياييض محسن يرام يدس دكتر ،ييطباطبا يماش دكتر

 
مطالعات مختلف در  يج. نتاانددادهقرار  يرتأثرا تحت  يپزشك وزشآم يادر تمام دن 21در قرن  يادگيري ينهزمدر  يدجد يهاچالش مقدمه:
خـود  ينـدهآ يهاقشن يبرا يو كاف يواف يزانبتوانند به م يانكه دانشجو نوآورانه يپزشك آموزش يستمس يكبه  يازن ،يادگيري يندهآمورد 

دارد تـا  يعلـوم پزشـك انيدانشـجو يادگيرينحوه بر  يداريمعنبدون شك اثر مهم و  يكيالكترون يادگيري .نمايديم تأييدآماده شوند را 
 يـادن يعلـوم پزشـك يهادانشـگاهدر  اييندهفزا طوربه يكيالكترون يادگيري .يندآماده نما اييستهشابه نحو  يندهآ يهاچالش يبتوانند خود برا

و  دباشـ يمجـاز يهامـدلا تـ ينـاروب ،يداريد يداريشن يهايپكل ،يتطابق يشامل محتوا و خود آموزها توانديممورد استفاده قرار گرفته و 
مطالعـه بـا  يـنا .يـردگ مـورد اسـتفاده قـرار آموزشيمداخالت  ييو كارا ياثربخش يارتقا يبرا يپزشك آموزشمتخصصان  يلهوسبه توانديم

ئـه را ارا يپزشـك آموزشدر  يكيرونالكت دگيرييااز  يمندبهره يالزامات ارتقا ي،بوم يكردرو  و روند يلتحل پژوهييندهآ يهاروشاستفاده از 
 .نمايديم
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يـينتع ،پزشـكي علـوم آمـوزش يكـيالكترون يادگيريتوسعه بر  مؤثرحاكم و  يروندهاكالنو تحليل  يينتعهدف مطالعه حاضر،  هدف:
 بود. يابر روندها با توجه به الزامات بوم يناقدامات در پاسخ به ا ينترمهم

يرونـدهاكالن يـينتع منظوربهمتون،  يكتمات ييمحتوا يل. مرحله اول: مرور جامع و تحليرفتمرحله صورت پذ 2مطالعه در  ينا روش:
يبنـدطبقهتن اسـتخراج شـده از مـ ينكه ابتدا مضام يبترت بدين .يرفتصورت پذ يپزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيري يندهآبر  مؤثر
ارائـه هايافتهادغام شد و  يمتن يهادادهتحليل محتوايي و در مرحله بعد  يسازخالصهمه ها صورت گرفت. در اداارزيابى طبقه سپس ،شد
ييكالن شناسا يوندهار ازبا استفاده   خبرگان يدر نشست تخصص يديكل يروندها يينو تع يزبرانگچالش يهاسؤالمرحله دوم:  .يدگرد

يكـردبا رو هابحثدر  يزبرانگچالش هايسؤال ارائه با يديكل يروندها ان كشفبا بحث متمركز خبرگان امك ،متون يلشده بر اساس تحل
جلسـات يوااسـت. فراينـد تحليـل محتـ ييشناسا ييرهامتغخبرگان بر اساس روندها و  يشنهاديپ يفراهم شد. اقدامات اساس ي،اكتشاف

يه و پـس از بررسـاس هدف مطالعه مرتـب شـدشده و بر اس سازييادهپ متون .گيرديمانجام  )Krueger( بحث متمركز به روش كروگر
 .گردنديمتخراج از آن اس )Sub-theme( فرعيو  )Theme( اصلي هاييهمادرونو  يكدبنداطالعات  ي،و حذف موارد تكرار يقدق

يرونـدهاكالن يـينتع منظوربـهمتون،  يكتمات ييمحتوا يل. مرحله اول: مرور جامع و تحليرفتمرحله صورت پذ 2مطالعه در  ينا :يجنتا
يبنـدطبقهتن اسـتخراج شـده از مـ ينكه ابتدا مضام يبترت بدين .يرفتصورت پذ يپزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيري يندهآبر  مؤثر
ارائـه هايافتهادغام شد و  يمتن يهادادهتحليل محتوايي و در مرحله بعد  يسازخالصهها صورت گرفت. در ادامه ارزيابى طبقه سپس ،شد
كـالن يرونـدها ازفاده مرحله بـا اسـت ينخبرگان در ا  در نشست يديكل يروندها يينو تع يزبرانگچالش يهاسؤالمرحله دوم:  .يددگر

فراهم ي،كتشافا يكردبا رو هابحثدر   يديكل يبا بحث متمركز خبرگان امكان كشف روندها ،يمتون علم يلشده بر اساس تحل ييشناسا
اس هـدف مطالعـه مرتـبشده و بر اس سازييادهپ متون .گيرديمانجام  جلسات بحث متمركز به روش كروگر يمحتواتحليل  فرايند شد.

 .گردنديم از آن استخراج يو فرع اصلي هاييهمادرونو  يكدبنداطالعات  ي،و حذف موارد تكرار يقدق يشده و پس از بررس

از يمنـدبهرهو بـا  يينتع را يادگيريو  يپزشك آموزش يندهآبر  مؤثر يوندهار ،مناسب نگارييندهآ يهاروشبا استفاده از  يقتحق بحث:
در يكـيالكترون رييـادگياز  يمنـدبهره يجهت ارتقـا يپزشك آموزشو الزامات  يندهآ يريگجهتو  يمل يهاارزشبر  يو مبتن يكردرو

و مـورد انتظـار هايهينـدآ يـقتحق يـنا يجاسـت. نتـا يشكپز آموزش گذارانياستسمورد استفاده  يقتحق ينا يجكشور را ارائه نمود. نتا
نـانآ يجهو در نت دهديمقرار  يپزشك آموزش گذارانياستس ياررا در اخت يندهآو مداخالت  از روندهابرتر  هاييتاولواز  يفهرستمطلوب و 

يمنـدرهبهبـا  يعلوم پزشك يرانفراگ يلهوس يند. به اخواهند نمو يداا پرمختلف  هايينهگزمناسب در برابر  ياستيس هايينهگزانتخاب  ييتوانا
خواهنـد مندبهره يندهآ ييردر حال تغ يازهايبه ن ييپاسخگو يمورد انتظار برا يهامهارتو  ياز حداكثر توانمند   يكيالكترون يادگيرياز بستر 

 .شد

 يلزامات بوما ،يپزشك آموزش ،يكيالكترون يادگيريتوسعه  ،يندهآ ،ابر روندها :يديكلمات كل
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يعلمئتيه ياعضا استخدام يهااستيس بر نقادانه يمرور
ياحمد يمانسل ،يتاتار ينفر

سـازمان يـيدارا ينو ارزشـمندتر يكعامل استراتژ ينترمهم عنوانبه يانسان يرويبر ن همواره يمنابع انسان يريتحوزه مد نظرانصاحب مقدمه:
ينمنـابع انسـا يريتد مـداز ابعـا يكـيو انتصاب  استخدام .باشديمسازمان  يتموفق يدكل ياثربخش منابع انسان يريتنموده و معتقدند مد تأكيد

را يمنـابع انسـان يحصـح يريكارگبـهموجبات  توانديمحوزه  ينمناسب در ا هايتياسسبرخوردار بوده و اتخاذ  يخاص يتكه از اهم باشديم
هايياسـتسو اعمـال  ينو تدو باشنديم هايهسرما ترينياصلاز  يكي يعلميئته ياعضا يعال آموزش مؤسساتو  هادانشگاه در .يدفراهم نما

.يدنما يفاا ياعمدهنقش  هادانشگاه يشرفتپ يرس ينو همچن هاآن يتدر موفق توانديممناسب استخدام 

 ؟كننديماستفاده  يعلميئته ياستخدام اعضا يبرا هاييياستساز چه  هادانشگاه هدف:

ساختارمند متون يانتخاب و جستجو يديكل واژگان .يدانجام گرد Critical Review متدلوژيبوده و با استفاده از  يليمطالعه تحل ينا روش:
عنوان يا يهاول يغربالگر -متون در سه مرحله انجام شد الف يهدفمند غربالگر يريگنمونهآمد سپس با روش  به دست مقاله 268. يدانجام گرد

يغنا اساس برمقاالت  بندييتاولومقاالت،  ي: مطالعه اجماليهثالث يربالگرغ -بر اساس مطالعه خالصه و مقدمه مقاالت ج يهثانو يغربالگر-ب
.قرار گرفت مورد بررسيمقاله  41مل مقاالت. و مطالعه كا يمفهوم

،مدت يطوالن يو عقد قراردادها  يماستخدام رس يرمانند كاهش استفاده از مس هاييياستساز  هادانشگاه دهديمپژوهش نشان  هاييافته :يجنتا
و يراحـو ط ياريطوح بـاالتر از دانشـبـه سـ يمحدود نمودن اسـتخدام رسـم يه،علوم پا يعلميئته يبه اعضا يمحدود نمودن استخدام رسم

هايياسـتساز  هادانشـگاه دارديمـ يـانب يجنتـا همچنـين .كننـديماسـتفاده  يمتنوع و اشـكال مختلـف اسـتخدام يشغل يرهايمس يريكارگبه
و يوقتپـاره يسـتمه از ستفاداسـ يشافزا ي،استخدام يرهايمس ينانتقال ب امكان ي،قبل از استخدام رسم يشيدوره آزما يشمانند افزا يرپذانعطاف
بـا بـرد هاييياسـتس عنوانبـه ين،زوجـ تـوأمو اسـتخدام  اسـتخدام يتوقف زمان هايياستساعمال  ينو همچن وقتتمام يهااستخدام كاهش
.برنديمبهره  )يعلميئته يو اعضا هادانشگاه ي(برا يهدوسو

از شـغل يتيضـاو نار يشغل ياز استرس نقش، فرسودگ توانديم يعلميئته ياعضا يمتنوع برا يشغل يرهايمسدر نظر گرفتن  ياستس بحث:
تمركـز كيـمتنـوع كـه هـر  يشغل يرهايمسخود  يمندعالقهقادر است با توجه به تخصص و  يعلميئتههر عضو  همچنين .يدنما يريجلوگ
با در نظر يزن يستخدام رسمكاهش ا ياست. سيندرا برگز ندادادهباليني قرار  يهامراقبتيا  آموزش پژوهش، هاييطهحاز  يكيخود را در  ياصل

يمرسـ اسـتخدام .يـدنما يجادا هاانشگاهد يرا برا ييهاچالش توانديم ي. نظام استخدام رسميردقرار گ مدنظر توانديم هادانشگاه يطگرفتن شرا
يعلميئـته يت اعضـاه و منجـر بـه نگهداشـشـديمعليئته يموجب افت عملكرد اعضا يشغل ازحديشب يتآوردن امن به وجودبا  توانديم

را كاهش دهد. يعلميئته يدانشگاه بر اعضا مؤثر يتو حاكمخالق محروم نموده  يعلميئته ياعضا از داشتنو دانشگاه را  يدهگرد ناكارآمد
ييـراتو تغ ينسـل يهـاتفاوتردد. و مسـدود شـدن منـابع گـ يمدت مـال يتعهدات طوالن يجادباعث ا توانديم ينظام استخدام رسم همچنين
يرپـذانعطاف هايسياسـت هنـد.دقـرار  مدنظررا  يرپذانعطاف هايياستسرا برآن داشته تا  هادانشگاهرخ داده  يعلميئتهكه در بازار  ياعمده

هاياسـتس يستيبا هادانشگاهصورت . در هر باشديم يعلميئته ياعضا يو هم برا هادانشگاه يبرا هم) برد -برد( دوسويهبا برد  هاييياستس
مـدنظررا  هاييياسـتس وو متناسب سازند  راستاهمخود  يطيو مح ياقتصاد هاييتواقعرا با  يعلميئته يو عملكرد خود در استخدام اعضا

.شته باشدمطابقت دا يعلميئته ياعضا يكار و زندگ ينتعادل ب يجادبا ا ينعملكرد شده و همچن يشقرار دهند كه موجب افزا

استخدام ياست،س ي،علم هيئت اعضاي :يديكلمات كل
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دياسات دگاهيد از) PDP( يفرد توسعه يزيربرنامه بر مؤثر عوامل نييتب
ييجعفرآقا فاطمه ،اصل يهفخر صبا ،دادگران يدها ،يدرزادهح ينآبت ،يهمت ينحس ،خوشرنگ ينحس ،چابك زاده يوسف شاهرخ

مشـاركت فعـال يـقطر ازباعث رشد و ارتقاي دانـش و مهـارت كاركنـان » ابزار كاربردي«يك  عنوانبهردي توسعه ف يزيربرنامه مقدمه:
توسـط يتوسـعه فـرد ويژگي آن تعامل دو سويه كاركنان و سرپرستان (مديران) اسـت. برنامـه ينترمهمكه  شوديمسرپرستان و مديران 

كـه ينـدفرا يـنا يمستندساز. شوديم گذارييهپا، كنديم يزيربرنامه يبعد يهاقدم يو برا يابيرا ارز يشرفتپ يزانكه مرتب م يستميس
يشـرفتپ ينـدو فرا خود را مشخص نموده هاييتاولوكه  كنديمكمك  يستماست به پرسنل و به س PDP يا »يبرنامه توسعه فرد«همان 

بندي شده مكتوب براي بـرآوردهمه توسعه فردي يك برنامه زمانبرنا  از افراد بردارد يتحما يبرا يمثبت يهاقدمكرده و  يشهر فرد را پا
ياحرفهل برنامه توسعه مد يجادبا هدف ا يامطالعهو همكاران در  يل ).1( هاستآنافراد در جهت رشد و توسعه  ياحرفهشدن نيازهاي 

و كمـك بـه يارفـهحاثرات برنامـه توسـعه  يسانمدل به حداكثر ر ين. هدف ااندپرداختهمدل خود  يبه معرف ينمدرس يازهاين ينايبر م
ر برنامه موجـود توسـعهو ساختا ياصل هاييتفعالمدت بوده است. اهداف، محتوا،  يخود در طوالن يادگيريحفظ  يبرا كنندگانشركت
هـاييتفعال. بـود ديـو جد ياز انـواع سـنت يبـيمدل ترك ينساختار ا  شد. يينتع ينو مدرس يرانبر اساس نظرات و توقعات مد ياحرفه
بود. يوردن برنامه خدمتآو فراهم  يخودكنترل هاييتفعال، هابحثانعكاس به خود،  ي،مشاركت يمعمول، كارها هاييتفعالشامل  ياساس

و رانگذاياسـتسبـه ماننـد  كنندگانمشـاركت يريكـارگاز: بـه اندعبارتكه  شمارديبرمرا  ياحرفه يادگيري يشافزا يهاراهمطالعه  ينا
ينبـ يبا عملكرد و سـاخت همكـار ياحرفه يادگيريمتفاوت، ارتباط دادن  يكار هايينهزماز  كنندگانشركت يريبه خدمت گ يان،مشتر

 ).2( يمحل آموزش مؤسساتدانشگاه، مدارس سطح جامعه و 

 .يداسات يدگاهاز د )PDP( فرديتوسعه  يزيربرنامهبر  مؤثرعوامل   يينو تب يفتوص هدف:

سـاختارمند يمهمصاحبه ن هاداده يآورجمع. روش باشديم يقرارداد يفيك يمحتوا يلتحل يكردو با رو يفيمطالعه حاضر از نوع ك ش:رو
حاصـل از يهـاداده مطالعـه شـركت نمودنـد. هدفمند دردانشگاه با روش  يعلميئتهنفر از اعضاء  15 هادادهبه اشباع  يدنبود و تا رس

بر اساس روش هاداده يلقرار گرفت. روند تحل يلوارد و مورد تحل MAXQDA10 افزارنرمورد در  يلدر فا سازييادهپمصاحبه پس از 
Lundman  وGraneheim  بـار مـرور ينانجام شده و چند يهامصاحبه سازييادهپ -1مراحل آن عبارت بود از:   بوده و 2004در سال

تحـت هـاآننمـودن  يبنددستهو  ييمعنا ياستخراج واحدها -2شده،  يادهبه كل موارد پنسبت  يحينمودن درك صح يداپ منظوربه هاآن
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مرتـب نمـودن  -4، هـاآن يمناسـب بـرا يفشرده و انتخـاب برچسـب ينمودن واحدها يبنددستهخالصه و  -3فشرده،  يعنوان واحدها
پوشش طبقـات حاصـل  يتانتخاب عنوان مناسب با قابل -5ها و  يردستهموجود در ز يهاتفاوتو  هاشباهت يسهها بر اساس مقايردستهز

 كيفي هايداده يابيارز ي) برا5 و 4( يريپذانتقالو   يهمسان يري،پذ تأييد يت،مقبول يارهاي). جهت باال بردن دقت مطالعه، از مع3( شده
 .شد استفاده

 4طبقـه و  7 كـد و 136بـه  يـتدر نها ينيمرحلـه بـازب نيكد بود كه پـس از چنـد 451مطالعه  يناستخراج شده از ا يهاول يكدها :يجنتا
 ،ياحرفـهقات ارتقاء طب  شامل فردي يزيربرنامه :مصاحبه عبارت بودند از يهادادهاستخراج شده از  ياصل ين. مضاميافت يلمضمون تقل
 مـديريت و مانيسـاز فرهنگ اهي،دانشگ ينشامل طبقات قوان يدانشگاه يزيربرنامه ،يالگوسازمشكالت و  بينييشپ ي،فرد خصوصيات
 .يبا سازمان يبر شواهد و تطابق اهداف فرد يمبتن يزيربرنامه مشاركتي،

بـه  تواننـديمكالن دانشـگاه  يزيربرنامه اندركاراندستو  ينمسئول يد،در اسات يتوسعه فرد يزيربرنامهبر  مؤثرعوامل  ييبا شناسا بحث:
 يآور ببرنـد و بـا فـراهم يپـ يعلميئـتهاعضـاء  ييبستر مناسب جهت رشد و شكوفا يجادا ينقاط قوت و ضعف عملكرد دانشگاه برا

در جهت ارتقاء  يتوسعه فرد يزيربرنامهالزم، گسترش فرهنگ  هاييرساختز ياكردنمهو برطرف نمودن مشكالت و  يماد هاييتحما
 .شوند يو دانشگاه يند و توسعه فرددر جهت هدفم يداسات هاييتفعال يتفرد و دانشگاه، منجر به تقو ياحرفه

 استاد ي،توسعه فرد برنامه ، توسعه،برنامه ،يزيربرنامه :يديكلمات كل

 
 منابع:

1. Varasteh.M. What is Personal Development Plan? 2017 [cited 2017 1 Feb]. Available from: 
http://www.rums.ac.ir/uploads/1_25_tosee1.pdf 

2. Lee HJ. Developing a Professional Development Program Model Based on Teachers' Needs. Professional educator. 
2005;27:39-49. 

3. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts,procedures and measures to 
achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12. 

4. Polit D, Beck C. Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice Philadelphia Lippincott; 
2013. 

5. Mayan MJ. An introduction to qualitative: a training module for students and professionals: International Institute for 
Qualitative Methodology; 2001. 

 

 رانيا يعال آموزش در يگذارهيسرما يبرا يخصوص بخش كنندهبيترغ عوامل

 يزداني شهرام ،يآباد رحمت يدشت يهمرض ،يانشاكر ساره

 
در  يـزروت در كشور نث يدتول اييربنز توانديم  متخصص در كشور را دارد، يانسان يروين يتدر ترب يكه نقش اصل يعال آموزش مقدمه:

 ورود بـه يانان براجو يتقاضا يشاست. با توجه به افزا يرناپذاجتناب يضرورت يعال آموزش يفيو ك يكم  نظر گرفته شود. لذا گسترش
 يعـال آمـوزش مؤسساتو  هادانشگاه يز، توسعه و تجهيستأسنبوده لذا  يازن يپاسخگو يامكانات و بودجه دولت  يران،در ا يعال آموزش

 داشته است. يريقرار گرفته و رشد چشمگ يژهومورد توجه  يو خصوص يردولتيغ

 يشترمشاركت ب يبرا يخصوص يهابخش يكنندهيبترغدر مورد عوامل  آموزشي نظرانصاحب يدگاهد يپژوهش بررس ينهدف ا هدف:
 است. يرانعالي ا آموزش مؤسساتمراكز و  يمنابع مال ينتأمدر 
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از  يدند همگـشـهدفمند انتخـاب  يريگنمونهمحتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش كه با  يلتحل يفيمطالعه از روش ك نيدر ا روش:
در  هـاداده يآورجمع. نظر بودند يدارا هادانشگاه يمنابع مال ينتأم يهاچالشبوده و در مورد  يريتيو مد گذاريياستسافراد در مناصب 

 .فتيرصورت پذ يفيمرتبط با پژوهش ك يمالحظات اخالق يهكامل كل يتساختارمند و با رعا يمهن باز يمصاحبهبا  1395سال 

 يخصوصـ يهـابخشورود  يلتسه :اندشدهگزارش  هاآنطبقات  يرو ز يمصاحبه در سه تم اصل يهادادهحاصل از  ياصل يممفاه  :يجنتا
 -در بـازار كـار يبخـش خصوصـ هـاييتظرف - يالنالتحصفارغ يان،انشجو، دهاخانوادهطبقات:  يرز يدارا( گذارييهسرما يمختلف برا

 يعـال آمـوزش: خروج از اقتصـاد طبقات يرز يدارا(از بودجه  يعال آموزشاقتصاد  گامبهگامانفكاك  ،، نذورات)هايريهخ/يرينخ ين،واقف
فاع كامل از انت يو برخوردار گذارييهسرما سكيركاهش  ،)يبه بخش خصوص آموزش يواگذار -دارنشان ياتيتوجه به منابع مال -يدولت
 هايگذارييهسـرمادر  يشـترب انتفـاع -يدرون دانشـگاه ينـدهايدر فرا ييـرطبقات: تغ يرز يدارا( آموزشي گذارييهسرماحاصل از  يمال

 .)يقيتشو هايياستساتخاذ  -آموزشي

 يماتصـمتاتخاذ  يطودن شرابداده شده است و با فراهم  هادانشگاهنون به كه به موجب قا ياراتيبا اخت يافتيممطالعه در ينبا انجام ا بحث:
اهم اسـت و فـر يبـه سـمت بخـش خصوصـ يگذر از اتكاء صرف به منابع دولتـ يآمادگ ،گذارانيهسرماجلب نظر  يبرا يرانمناسب مد

 يرمسـ يـنفاع برد. در اآن انت ياياز مزا يعال آموزشدر بخش  يردولتيغ يجذب منابع مال يمتفاوت برا يراهكارها يجاز راه ترو توانيم
ارائه شـد.  يزن غيره با بهره كم و هاوامانواع  ياعطا ياو  يدولت يهاپژوهانهانواع  ياز طرق اعطا ياندانشجو يمال يتحما مانند ييكارهاراه
 يمبتن وكاركسب يدهندهبلكه اشاعه  باشد يعال آموزشجامعه به سمت  يهايهسرمامحرك  توانديم تنهانه آموزشي گذارييهسرما ييدها

 .نمايديم يجبر دانش را ترو يو اقتصاد مبتن ينيبر دانش در جامعه بوده و كارآفر

 مداردانشاقتصاد  ،آموزشي گذارييهسرما ي،عال آموزش :يديكلمات كل
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 النيگ يپزشك علوم دانشگاه در يسازمان يتعال كرديرو با BASS تميالگور اساس بر يرهبر مؤثر لگويا ارائه

 يهلو ياسد عطااله ،يطاهر ماهدخت

 
 يدر روانشناس يرهبر هاييمپارادااز  يكيامروزه  يرندبهره گ يرهبر يدهدر پد يكردهارو يدترينتا از جد كننديمتالش  هاسازمان مقدمه:
 يغـائ يهـاارزشدر سازمان پرداخته و بـه  يتحول و تحول زائ يجادبه ا گراتحول ي. رهبرگراستتحول يا ينآفرتحول يرهبر ي،سازمان
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يطدر مح يژهوبهخود  هاييتفعال يتو مرغوب يتمطلوب يزاناز م يآگاه منظوربهمعتقد است. هر سازمان  يبرعدالت و برا ي،همچون آزاد
 .دارد يابيخودارزمبرم به نظام  يازن ياو پو يچيدهپ

يالنگـ يدر دانشـگاه علـوم پزشـك EFQM يكـردبا رو Bassمدل  بر اساس يمناسب رهبر يهدف از پژوهش حاضر ارائه الگو هدف:
 .باشديم

 يعلميئته يضااع يهكل  از است عبارت پژوهش مورد است. جامعه يمايشيپ نوع از و  مقطعي -يفيتوص مطالعه يك حاضر يقتحق روش:
اشـتغال يريتيمـد و يـياجرا يهـاپسـت در يـراخ سـال 5 يطـ يـا و بـوده يريتيمـد پسـت يدارا حاضر حال در كه يعلميئته يرغ و

بـر يعملكـرد سـازمان به يازدهيامتو نحوه  يممفاه يينو تب يهيتوج كارگاهدوره  يكاز شركت در  پس نظرد مور يجامعه آمار .اندداشته
يرهبـر يهاسـبكاز  يـكهر  يهامؤلفه يحتشر و Bass بر اساس مدل يرهبر هاييوهش ينو همچن EFQM يسازمان ياساس مدل تعال

يابيه ارزو پرسشنام ينآفرتحول يبردو نوع پرسشنامه مربوط به ره يتدر نها ي،الو رفع ابهامات احتم يامداخلهعدمو  ي، تبادلگراتحول
در دانشـگاه 1394 سـالو در  يتمـام شـمار صـورتبه يريگنمونـه انـد.نموده يـلرا تكم يسـازمان يتعـال بر اساس مدل يفيعملكرد ك

 .استفاده شد KMO ياساز مق حجم نمونه يتكفا يجهت بررس حالينبااانجام شده است،  يالنگ يپزشك علوم 

ندارنـد يآمـار ازلحـاظ يعملكـرد سـازمان يهامؤلفهبا  يارتباط معنادار گراتحول يرهبر يهامؤلفهاز  كداميچهنشان داد  هايافته :يجنتا
يرارتبـاط معنـادا هـاآن ينه بـك يعملكرد سازمان يراز متغ و شركامنابع  يمؤلفهبا  گراتحول ياز رهبر بخشالهام يزشانگ يمؤلفه جزبه
)026/0P=  126/0 وr=  (ارتباط مثبت گراتحول يكل با رهبر طوربه يعملكرد سازمان يراز متغ و شركامنابع  يمؤلفه ياز طرف. شد يدهد

.دارد يو معنادار
يعملكرد سازمان يهامؤلفهبا  گراتحول يرهبر يهامؤلفهارتباط  نييتع - 1جدول 

گراولتح يرهبر يهامؤلفه
يعملكرد سازمان يهامؤلفه

يهايژگيو
يآرمان

يرفتارها
يآرمان

زشيانگ
بخشالهام

كيتحر
يختگيفره

مالحظات
يفرد

يرهبر
گراتحول

يرهبر r úďúûĀ úďúúÿ úďúĂă đúďúÿ úďúþý úďúÿă
p úďāāü úďýýĀ úďûûĀ úďþĂÿ úďþÿü úďüăĂ

يمشخطراهبرد  r úďúýü đúďúýü đúďúăÿ úďúÿă đúďúüý đúďúÿü
p úďÿāþ úďÿāþ úďúăÿ úďüăă úďĀăû úďýăü

كاركنان r úďúûû đúďúĂă đúďûúú úďúýă úďúúă úďúÿā
p úďĂþĂ úďûûĂ úďúĂú úďþăĂ úďûāþ úďýûĀ

منابع و شركا r úďúúÿ đúďûúý úďûüĀ đúďúāĂ đúďúþý úďûûþ
p úďăýþ úďúāû úďüĀ úďûāü úďþþă úďúþÿ

نديفرا r đúďúÿÿ đúďúÿú đúďúāÿ úďúþÿ úďúúă úďúúü
p úďýýþ úďýāă úďûĂĀ úďþüĂ úďĂāă úďăāþ

انيمشتر جينتا r úďúÿ đúďúāÿ úďúăþ úďúþþ úďúúĀ úďúÿā
p úďýĂû úďûĂĀ úďúăă úďþĂû úďăûþ úďýûā

كاركنان جينتا r úďúĂÿ úďúúĀ đúďúúă úďúýþ úďúĀû úďúüā
p úďûýý úďăûý úďĂāĀ úďÿÿû úďüĂĀ úďĀýú

جامعه جينتا r úďûûü đúďúüý đúďúüý đúďúüú úďúþă úďûûú
p úďúþĂ úďĀĂĂ úďĀĂû úďāüú úďýĂÿ úďăăĀ

عملكرد جينتا r úďúăÿ đúďúþý đúďúāú đúďúýü úďúĂā úďúþû
p úďúăý úďþþă úďüûĀ úďÿāÿ úďûüā úďĂúÿ
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r úďúĀÿ يعملكرد سازمان đúďúāû đúďúăþ úďúüĂ úďúĂú đúďúþý
p úďüÿĀ úďüûú úďúăă úďĀüĂ úďûĀû úďþþă

 
ته در برجسـ ييراتباعث تغ و دهديمرا باال برده و ارتقاء  يروانپ هاييزهانگو  يازهان ينآفرتحول يعنوان نمود رهبر يدبا يتدر نها بحث:

 دارنـد توجـه و رفته نشانه را ستانردزي و كاركنان فعلي يازهاين يامبادلهرهبران  كهيحال در شوديم هاسازمانو  هاگروهعملكرد افراد و 
 يكه مطابق انتظـار او عمـل كننـد، رهبـر انگيزديبرمرا  يروانپ كهيحال در )يامراوده( يامبادله رهبري پس عملكرد ازاي به پاداش يعني
 .تا فراتر از حد انتظار عمل كنند انگيزديبرمرا  هاآن گراتحول

 تغيير سازماني، تعالي ي،سازمان، عملكرد گراتحول ي،رهبر :يديكلمات كل
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 آجا يپزشك علوم دانشگاه يساز يالمللنيب يياجرا يراهكارها

 خوشدل يرضاعل ،نكوزاد يلوفرن

 
 يرفتن مرزهـا ين، از بهابرنامه يبازساز يع،سر ييراترا مانند تغ يديمسائل جد ي،عال آموزششدن در بخش  يامروزه بحث جهان مقدمه:
 هـاارزشبر  يهارتش بر آن است تا با تك يورده است. دانشگاه علوم پزشكآ يدپد يدر دسترس بودن اطالعات و ساخت شكن يايي،جغراف

كـز بـر كشـور بـا تمر يبه اهداف نقشـه جـامع علمـ يابيكشور و دست يتوسعه علم يو در راستا يرانا ياسالم يو اصول ارتش جمهور
و  يافتـهدست  ياسآدر منطقه  ينظام يپزشكدر علوم  يتو مرجع يخود را گسترش داده و به سرآمد يروابط خارج داراولويت يهاحوزه

 .مبدل شود ياحوزه و در سطح دن ينمطرح در ا ياز كشورها يكيبه 

 .باشديمآجا  يدانشگاه علوم پزشك يساز الملليينبدر  يياجرا يلذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه راهكارها هدف:

 پيمايشيــ  توصيفيروش،  نظرو از  ديبرركا تتحقيقا همردر ز فهد نظراز  ي،كم يهاپژوهش ءجز ماهيت نظراز  حاضر تحقيق روش:
پرسشـنامه مـورد  يين،پا يامكان دسترس يلكه به دل ارتش يعلوم پزشك هنشگادا يعلميئته يعضاا 120 ري،ماآ جامعه. شوديم بمحسو

 يـقتحق يابزار اصـل. اندبازگرداندهو به محقق  يل) تكميشانو ارسال به دفاتر ا المللينبروابط  يرهدا يساالنهنشست (نظر را در دو محل 
 يشـينهاسـناد و منـابع مربوطـه بـه پ ينترنتـي،ا– ياكتابخانـهمحقق ساخته بوده اسـت. پـس از مـرور  نامهپرسش، هاداده يآورجمع يبرا

 يعضااز ا SWOT يـلتحل -شـده، فهرسـت ييشناسـا هافرصـتو  يـدهانقـاط ضـعف، قـوت، تهد يـران،در ا الملليينب هاييهمكار
 با نامـهپرسـش ييروا. هندد صختصاآن ا به 5تـا  1 بين زيمتياا  ،هميتا و  تليكر طيف سساا بر تا شد ستهاخو يرانو مد يعلميئته
. گرفت ارقر تاييد ردمو تصالحاا لعمااز ا پس عالي زشموآ مديريت زهحودر  نظرانصــــــاحب نظرو  يمحتو يياز روش روا دهستفاا
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پس مدآ ستد به 85/0 برابر خنباوكر يلفاآ يبضر كه شد گرفته هبهر خنباوكر يلفاآ آزمون نيز تحقيق نامهپرسش ياييپااز  لحصو ايبر
ـــادادهورود  دآوري،گراز  پس. شدداده  ارقر نپاسخگويا رختيادر ا تحقيق اربزا تأييداز  در مؤلفه هروزن  عمجمواز محاســـبه  يانهرا به ه
 .شد دهستفاا يوزن عمجمو يبرمبنا هامؤلفه يبندرتبهو  يدتهدو  فرصت ،ضعف ت،قو طنقا

شـكل گرفـت. لـذا يـلذ ياف راهبردارتش با اهد يدانشگاه علوم پزشك يساز الملليينببرنامه  يساز الملليينب يارائه راهكارها :يجنتا
يشـتريتوجـه ب يو فناور يعلم هاييكارهمو گسترش  يت، تقويزيربرنامه ازجمله يشرفتتوسعه و پ ياست كه به مسائل اساس يستهبا

:آن مدد جست يشبردپ يبرا يكارآمد و معقول ياجرائ هاييوهشنموده و از 
 ورخارج از كش ينظام يعال آموزشمؤسسات 		با  يمشترك در حوزه طب نظام يهاكارگاهو  هادوره ياندازراه-1

يعـال آمـوزشؤسسـات مبـا  يرسطحيمشترك در حوزه طب هوافضا و ز ياهكارگاهو  يهادورهمشترك،  يدرس يهابرنامه ياندازراه-2
 خارج از كشور ينظام

 .اطالعات و ارتباطات هاييفناوربا استفاده از  الملليينبمعتبر  مؤسساتمشترك با  يا يمجاز يهادپارتمان يشافزا-3

 همسايه و دوست كشورهاي از خارجي نظامي دانشجويان يرشپذ-4

 يعلميئته يبه اعضا يفرصت مطالعات ياعطا يشافزا -5

الملليينب يتهمانند، كم الملليينبو  يامنطقه يدر حوزه طب نظام يتخصص يعلم يهاسازمانو  هايهاتحادحضور پررنگ دانشگاه در  -6
 .ينظام يپزشك

ينو تضـم يازار جهـاننفـوذ در بـ در گسـترش ي. بلكه عامل اصليستانتخاب ن يك يگردانشگاه د الملليينب هاييهمكارامروزه  بحث:
سـتور كـاردعلوم پزشكي است كه در  آموزشگام چهارم برنامه تحول نظام سالمت، تحول در حوزه  .است يعال آموزشدر نظام  يفيتك

زشـكي يكـي ازپعلـوم  آمـوزشسـازي  المللـيينبقانون پنجم توسعه كشـور، بسـته  20جدي وزارت بهداشت قرار گرفته و برابر ماده 
بينو  المللـيينب هـاييهمكار هميتا كه شتدا توجه يـدبا ينبنـابرا ؛گـردديمدر حـوزه پزشـكي  آمـوزشقداماتي كه سـبب تحـول ا
ـــه  بيشتر هميتا ينا بلكه شـــودينم ختم نكناركاو  دانستاا ن،نشجويادا آزاد دلتبا به فقط نشگاهيدا شترــــگسو  داــــيجا اطرــــخب

 .است يابكم يهايهسرماو  ابعـمناز  بيشتر يبرداربهره ايبر تژيكياسترا يهاائتالف

 ينظام يعلوم پزشك ي،استراتژ ي،ساز الملليينب :يديكلمات كل

منابع:
1. Vavrus, F. (2015). Critical Internationalization: Moving from Theory to Practice.FIRE: Forum for International Research
in Education, 2(2). 
2. Zeleza, P. (2012). Internationalization in higher education: Opportunities and challenges for the Knowledge Project in the
Global South. Internationalisation of Higher Education: Perspectives from the South. SARUA Leadership Dialogue Series, 
2(2), 6-18. 

و يرهبـر فصـلنامه ران،يـا يعال آموزشدر  يالمللنيب يعلم يهمكار يهابرنامه SOWT ليو تحل هيتجز )،1392و همكاران (  انيقورچ يلنادر ق .3
 .2 شماره واحد گرمسار، ياسالم آزاددانشگاه  آموزشي تيريمد
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هدافا اساس بر مشهد يپزشك علوم دانشگاه يليتكم التيتحص عملكرد يابيارز نظام يسازادهيپ و يطراح
1396 سال در كشور آموزشي كالن

 ييطباطبا زهرا ،يانمنصور زهرا ،راد يخواجو ابوالفضل ،يبابائ يكامل ،يداراب محمدرضا ،ياعتضادرضو محمد ،يميعظ يعل

مسـتمر كنتـرل و نـدهايراف بهبـود ي،راهبرد و ياتوسعه اهداف تحقق جهت ريزيبرنامه يازمندن خود ياييپو حفظ يبرا هادانشگاه مقدمه:
يـابيارز يوهو شـ يـاسمق يكارآمد (دارا امع،هاي استاندارد، جنقش شاخص .باشنديم آموزشيامور  جمله ازامور خود  يدر تمام يفيتك

انكـاري ليرقابـغرايي، ارتقاء كيفيت كليه فرايندهاي اج يتاًنهاشفاف) در دستيابي به اطالعات اصولي و به هنگام، نظارت و پايش دقيق و 
يت تكميلـي بـرامرتبط بـا تحصـيال يهاشاخصمحققان به تدوين  ي،كشور آموزشيبه اهداف كالن  يابيدست هدف با ينبنابرا است.
 .پرداختند اجرايي، فرايندهاي كليه توسعه و ارتقاء و موجود يتاز وضع يواقع يرتصو يمترس

 .شورك يبه اهداف نقشه جامع علم يابيدست يو حركت در راستا يعال آموزشها به سمت اهداف كالن بخش دانشكده يتهدا هدف:

و اهـداف يدسـتداخل و خارج كشـور و اسـناد باال يهادانشگاه يتوزارت متبوع، مستندات موجود در سا ياابتدا اهداف توسعه روش:
تحصـيالت يـابيارز هاياخصشـ نـويسيشپ. سپس يدبررسي و موارد مرتبط استخراج گرد ي،آور، جمعآموزشدر امور  يكالن كشور

،يدوره زمـان يلي،كمت يالتاستاندارد، نحوه محاسبه، كاربرد در سطح تحص يف: تعرازجمله يكل هاييژگيو دارا بودنتكميلي دانشگاه با 
يتحساسـ ومناسب بودن، در دسـترس بـودن  يي،روا يايي،پا ازجملهانتخاب هر شاخص  ياختصاص يهايژگيو ينو همچن يدامكان تول

پزشـكي در هفـت آموزشجهاني  يونبا نگاه به استانداردهاي فدراس هاشاخص موضوعي و تفكيك يبنددستهشد. در مرحله بعد  ينتدو
و يعـال يريتمـد برنامـه و يابيارزش ،آموزشي، منابع يعلميئتهكاركنان/ يان،دانشجو يان،دانشجو يابيارزش ،آموزشيحيطه شامل برنامه 

يهـاداده يرابزار گردآو يهته ي،گام بعد. دانشگاه انجام شد آموزشيبا نظر متخصصان  هاشاخص ييجش رواصورت گرفت. سن يياجرا
انشـكدههـر د يـكها به تفكاخصشهر دسته از  يازامت يتبود. در نها آمدهدستبه يهادادهشاخص بر اساس  يازالزم و سپس محاسبه امت

 .يددگر يسهمطلوب هر دسته مقا يازمحاسبه و با امت

را يـازامت ين) كمتر42/6( تعداد رشته صآن شاخ ازيامت ينو كمتر ياندانشجو يابيارزش يطهنشان داد كه از ح آمدهدستبه هاييافته :يجنتا
حضـورثبت  يدارا ياراندست/يتخصص يدكترا يانانشجوتعداد د يانگينمربوط به شاخص م يازامت ينها، باالتراند. در شاخصكسب نموده

در يبها به ترتكدهدانش )92/82( يان)، دانشجو66/46( يعلميئتهكادر  يطهو در دو ح يازامت ين) باالتر55/4( آموزشي) و برنامه 58/16(
از) 0( كشـور از خارج علمي هايواحد با شده ريزيبرنامه و مستقيم مشاركت با تدريس حال در آموزشي دانشجويان ارزشيابي حيطه دو

 .بود يآموزش برنامه حيطه

و ييا شناسـاركند، نقاط قوت و ضـعف  يتكشور هدا آموزشيدانشگاه را به سمت اهداف كالن  توانديم كهينطرح ضمن ا ينا بحث:
يعـال آمـوزش اندركارانتدسو  يراندانشگاه مورد استفاده مد يليتكم يالتارتقاء عملكرد تحص يزيربرنامه جهت مستند مبنايي عنوانبه

منسـجم و ياسـامانه يها، طراحـشـاخص  مـرتبط بـا يو اطالعـات يآمار يهاداده يآورتوجه به وجود مشكالت در جمعگيرد. با  قرار
هيـزانگ يجادو ا يتسالم و رقاب يدر فضا يهمكار يهروح يشجهت افزا ين. همچنگردديم يشنهاددر دانشگاه جهت ارتقاء طرح پ يكپارچه

   است. يضرور آموزشي يرانمد يو معنو يماد هاييتحما ي،عال آموزشبه اهداف نظام  يابيالزم جهت دست

 تكميلي تحصيالت بندي،رتبه ارزيابي، يش،شاخص، پا :يديكلمات كل
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 يپرستار مدرسان يمعلم يهايستگيشا كسب در آموزشي تيريمد تياهم

 يقاسم زاده امام سادات حرمت ،يفراهان ياشقل منصوره ،يعيرف فروغ 

 
. شـوديم جامعـه محسـوب يو بهداشـت يسـالمت اييازهـرفـع ن يبـرا يربناييكارآمد، ز يانسان يروين يتبا ترب يپرستار آموزش مقدمه:

و  هايستگيشاتوجه به  يازمند، نهامراقبت يفيتارتقاء ك يسوبهو حركت  در سالمت و بهداشت يواقع يشرفتگفت پ توانيم كهيطوربه
 يدر معلمـ هايسـتگيشاكسـب  يشـناخت چگـونگ ينهمچنـ است. هايستگيشا ينكسب ا يو چگونگ يمدرسان پرستار هاييتوانمند
 ياز عـوامل متـأثر يـا،وو پ يچندبعـد ينـدفرآ يـك عنوانبه يدر حرفه پرستار يبرخوردار است. چراكه، معلم اييژهو يتاز اهم يپرستار

ا معلمـان، ارتباطـات آنـان بـ ياحرفـهاعتماد به نفس  ي،و اجتماع يمراقبت هاييستمسفرهنگ حاكم بر  ي،سازمان ييراتتغ يندهمچون فرآ
 يريتمـد يـتاهم يـايعوامـل همـه، گو يـنخـود دارد. ا يفرد يهايژگيو يازهان ي،شغل يندهآاست كه مدرس از  يو تصور انيدانشجو
 .باشديم يعلوم پزشك يهادانشگاهو  يپرستار يهادانشكدهدر  يدر سطوح مختلف سازمان آموزشي

كارآمـد و ناكارآمـد  هاييريتمـد يفو توصـ هـايژگيو يحاست، به تشر يپرستار آموزشاز رساله دكترا در  يمقاله كه بخش ينا هدف:
 .پردازديم يمدرسان پرستار يمعلم هاييستگيشاكسب  ينددر فرآ آموزشي

شانزده مصاحبه  مطالعه ينگرفته است. در ا انجاماشتراوس و كوربن   و روش و گرانددتئوري رويكرد با كيفي روش به مطالعه ينا روش:
مـدرس و  يتربتهران، ت يران،سطح تهران، شامل: ا يمشغول به خدمت، در چهار دانشكده پرستار يدرس پرستارم 11ساختارمند با  يمهن

 يـداربقـات پدطبر هدف انتخاب شدند و سپس بر اسـاس كـدها و  يمبتن يريگنمونهبر اساس روش  هانمونهانجام گرفت.  يبهشت يدشه
مراحـل  يدر تمـام هايافتـه. يافـتادامـه  هـاداده يتا اشباع نظـر ينظر يريگنمونهش به رو هاداده يآورجمع يه،اول يهامصاحبهشده از 
 ر گرفتند.قرا يلمداوم مورد تحل يسهو با روش مقا يدهسازمان 10نسخه  MAXQDA افزارنرمبا استفاده از  يريگنمونه
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،هاگيرييمتصـم ير چگونگد يي،و ماما يپرستار ياهدانشكده آموزشي هاييستمس يريتنشان داد كه مد كنندگانمشاركتتجارب  :يجنتا
ينقشـ يمدرسـان پرسـتار يمعلم هاييستگيشابه  يابيدست يتاًمدرسان و نها هاييابيارزش ي،بهساز يهابرنامهو مقررات،  ينقوان ياجرا
،»ياحرفـه هاييوانمنـدت يجادكننـدها«همچـون:  ييهـايژگيواز  يدر صـورت برخـوردار آموزشي هاييريتمدخواهند داشت.  ياساس

عنوانبه ادر بودند تاق، »و معتبر يفيك يارهايمع يمدرسان بر مبنا يابيو ارزش ينشگز«و » كار يطدر مح يروان يتآرامش و امن يجادكنندها«
و ياساسـ يز نقشـباشـند و ا يمدرسان پرستار يمعلم يستگيكسب شا يندفرآ كنندهيلتسه ي،پرستار آموزش يستمكارآمد در س يريتيمد
با ييهادانشكده آموزشي هاييريتمد كهيدرحالبرخوردار گردند.  يمدرسان پرستار يمناسب برا يكار هاييطمح يريگشكلدر  ياتيح

و »يداسـات ياحرفـه عملكـرد يفيـتبـه ك يتوجهكم« ،»نامعتبر و كمي معيارهاي مبناي بر مدرسان ارزشيابي و گزينش«: ينهعملكرد در زم
يمعلمـ يسـتگيموانـع كسـب شا ينتـرمهمرا فراهم نموده و از  يناكارآمد هاييريتيمدجاد ايينهزم ،»يپرستار يردن به امور غارزش نها«

 محسوب خواهند شد. يمدرسان پرستار

يتوانمندسـاز چه با توجه به اصـولچنان يپرستار يهادانشكدهدر  آموزشي هاييريتمدمقاله،  يندر ا شدهارائه هاييافتهبه استناد  بحث:
مدرسـان در يرشد و تعال سازينهزمباشد، خواهند توانست  يمدرسان پرستار ياحرفهاز عملكرد  يابياصول ارزش يو اجرا يانسان يروين

همدرسـان، بـ آموزشـي يازهايبر اصول و ن يمبتن يانسان يروين يبهساز يهابرنامهارائه  ترتيبينابهباشد.  يپرستار يمعلم يسطوح عال
در شـيآموزكارآمـد  يرانتوسـط مـد ي،پرسـتاران و مدرسـان پرسـتار يابيو ارزش ينشدر جذب، گز يكاستراتژ يماتمراه اتخاذ تصمه

نآو به نبـع  يپرستار يلممع يستگياز شا يبر سطوح عال يريقرارگمدرسان در  يرا برا يطشرا توانديم يي،و ماما يپرستار يهادانشكده
 .سازد يامه يپرستار يهامراقبت يفيتارتقاء ك

 آموزشي مديريت گرانددتئوري، پرستاري، معلمي يستگي،شا :يديكلمات كل

منابع:
. مجلهيفيطالعه كم كي: يمدرسان پرستار يمعلم يستگي. عوامل مؤثر در كسب شا1392ح. س. ا.  ،يامام زاده قاسم و ؛ف ،يعيرف ،م. ا. ،يفراهان .1

 .779-766, 13 ،در علوم پزشكي آموزشايراني 
2. Emamzadeh Ghasemi, H. S., Rafii, F., Farahani, M. A. & Mohammadi, N. (2014). Being at Peace as an Important Factor
in Acquiring Teaching Competency by Iranian Nurse Teachers: A Qualitative Study. Global journal of health science, 6, 
p109. 
3. Corbin, J., & Strauss, A. (2008) .Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded

theory: Sage. 
4. Holopainen, A., Hakulinen-Viitanen, T., & Tossavainen, K. (2007). Nurse teacherhood: systematic descriptive review
and content analysis. International journal of nursing studies, 44(4), 611. 
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and safety. Journal of Professional Nursing, 26(2), 71-81. 
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شـاپوريجند يپزشـك علوم دانشگاه انيدانشجو در ياكتابخانه اضطراب و تيهو يهاسبك نيب رابطه يبررس
اهواز
 يفتاح يبهط ،يمحمد ييپارسا پرستو

از يكـي ياكتابخانـه. اضـطراب شـونديممحسوب  هادانشگاهدر  آموزشپژوهش و  ياصل ييهپا عنوانبه يدانشگاه يهاكتابخانه مقدمه:
در تواننـديم يتيهـو يهاسـبك يشـود. از طرفـ هاكتابخانـهاز دانـش موجـود در  ياندانشـجو يريگبهرهمانع  توانديماست كه  يعوامل

 نقش داشته باشند. يدانشگاه يطدر مح يانمؤثر دانشجو يسازگار

يعلـوم پزشـك دانشـگاه ياندر دانشـجو ياكتابخانـهو اضـطراب  يـتهو يهاسـبك ينب يرابطه يبررس منظوربهپژوهش حاضر  هدف:
 .اهواز انجام شده است شاپوريجند

شگاه علومدر دان يلمشغول به تحص ياندانشجو ييهكلپژوهش را  يآمار يجامعهاست.  ياز نوع همبستگ يفيپژوهش حاضر توص روش:
بـهمورگـان و  -يول كرجسـپژوهش با استفاده از جد ين. حجم نمونه در ااندداده يلنفر تشك 7305اهواز به تعداد  شاپوريجند يپزشك

اضـطراب يـاسمق ،يشـناخت -يت، پرسشنامه مشتمل بر اطالعات جمعهاداده ي. ابزار گردآوريدنفر برآورد گرد 366 ي،نسب ياطبقهروش 
در دو سـطح آمـار SPSS افـزارنرمبـا اسـتفاده از  هـاداده يلو تحل يهاست. تجز بوده يبرزونسك يتيهو يهاسبكو  يكباست ياكتابخانه

 .شد انجام ياستنباط و يفيتوص

ياكتابخانـه يهـامهارتفقـدان  مؤلفـهسـطح در  ينو كمتـر يكي، مربوط به عوامل مكـانهامؤلفه يانسطح اضطراب در م يشترينب :يجنتا
يهنجـار يـتهو سبك ياندانشجو يتيهو يهاسبك يمورد پژوهش، در بررس نمونهدر  ياكتابخانهكل اضطراب  نمره 2/64 مشاهده شد.

را بـه خـود يتيهـو يهاسـبك يفراوانـ ينكمتـر يسردرگم/ اجتناب يتو سبك هو يشترينب ي،اطالعات يتسبك هو آن از عدبو  يشترينب
و يهنجـار يـتبك هوسـ ينو بـ يآمار داريمعنمعكوس و  رابطه، ياكتابخانهو اضطراب  ياطالعات يتسبك هو ين. بانددادهاختصاص 
و اضـطراب يتنـاباج /يسـردرگم يـتسـبك هو ين. بـباشـديمن داريمعنكه  ده شده استمعكوس مشاه يارابطه، ياكتابخانهاضطراب 
 .باشديم داريمعن يآمار از نظركه  مشاهده شده است يممستق رابطه ياكتابخانه

آن يهامؤلفه و ياتابخانهكاضطراب  يزانم يو هنجار ياطالعات يتدو سبك هو نمره يشبا افزا كهگرفت  يجهنت توانيم يطوركلبه بحث:
 .آن شده است يهامؤلفهو  ياكتابخانهاضطراب  يزانم يشمنجر به افزا ي،اجتناب /يسردرگم يتسبك هو نمره يشو افزا انديافتهكاهش 

 ياناهواز، دانشجو شاپوريجند يدانشگاه علوم پزشك ي،دانشگاه يهاكتابخانه يت،هو يهاسبك، ياكتابخانهاضطراب  :يديكلمات كل
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يفيك مطالعه – سالمت تحول طرح در وقتتمام ينيبال يعلمئتيه ياعضا عملكرد و كرديرو
 يكيتاز محمدحسين دكتر ،يوسفي محمدرضا

ت اعضـايفعاليـ منظور بدين .باشديممؤثر  و وقتحضور تماممستلزم  ييكارا يشبا افزاهمراه  يعلميئته يفگسترده وظا يفط مقدمه:
ياعضـا كـردو عمل يكـردرو يبررسـ حاضـر باهـدف مطالعـه .گـردديماجـرا  وقـتتمام صورتبهتحول سالمت  در طرح يعلميئته
درطـرح تحـول سـالمت  در هاينـههزدغدغـه در پرداخـت  ينبا كمترمردم  يازهايبه ن ييپاسخگومنظور به وقتتمام ينيبال يعلميئته

 .ده استگرگان انجام ش يپزشك دانشكده

غدغـه در پرداخـتد ينبـا كمتـرمـردم  يازهـايبـه ن ييپاسـخگومنظور به وقتتمام ينيبال يعلميئته ياعضا و عملكرد يكردرو هدف:
 .طرح تحول سالمت در هاينههز

ان انجام شده است.گگر يدانشكده پزشك يوقتتمام ينيبال يعلميئته يشركت اعضا با يمطالعه مورد يكردرو با و يفيمطالعه به روش ك روش:
مـتن شـده اسـت. يآورجمـع يقبه عممصاح طريق ازمطالعه  هايداده .باشدمي هاداده اشباع تاآن  حجم و هدف بر يمبتن بر اساس گيرينمونه

يكـدها و هاضمونم وقرار گفتند  يموضوع ييمحتوا يلتحل مورد چهارمرحله در 1ون مانن نمودار شماره  روش بااستخراج شده  يهامصاحبه
 .شدند شامل پنج تم استخراج شامل پنج تم و راهكارها هاچالششامل هشت تم و  فوائد ضرورت و  ها در سه مضمون) تم( مفهومي

فرصـت يجادا ت وجامعه به خدما يدسترس و يعدالت اجتماع يهامضمونشامل  فوائد قسمت ضرورت و در هاداده يلتحل يجنتا :يجنتا
بـهسوق دادن آن  و يدرمان يهاينههز كاهش ،هايمارستانب ييدرآمدزا و يمارانتنوع ب و تعداد افزايش بيماران، يتيزو آموزش يبرا يشترب

شـفاف نبـودن و هاختيرسـاز بسـتر مناسـبنبودن  ياشامل مهها چالش قسمت در .باشديمجامعه  يازهايبه ن پاسخگويي ،هايمهب سمت
يگـاهبـه جا يناكـاف وجـهت ي،اضـاف يداروها و يجرهاپرس با ينهشدن هز تحميل ،هايپرداخت وها هتعرفنبودن  واقعي نظارت، و يمنابع مال
خدمات پزشكان زا مفيدتر استفاده ارتقا كيفيت ارائه خدمات، شامل ايجاد فضاي رقابتي با قسمت راهكارها در و شغلي يتهو و يسازمان
لعـهمطا ينا حاصل از نتايج .باشديممطب  عنوانبه يژهو هايينيككل ياندازراه و وقعمبه يهايپرداخت وها تعرفهنمودن  واقعي ،وقتتمام

 همراه بوده است. يمشكالت و هاچالشبا  آموزشآن در روند  يدفوا ضرورت و رغميعلكه  است يناگواه بر 

همراه بوده يمشكالت و هاچالشبا  آموزش آن در روند يدفوا ضرورت و رغميعلكه  است ينامطالعه گواه بر  ينا از حاصل يجنتا بحث:
بهنگام ييخگوپاس جامعه به خدمات و يدسترس و يعدالت اجتماع ينتأم تحول سالمت در در طرحپزشكان  وقتتمامفعاليت  است. لذا

با .باشديم ياپو و يارت كافنظ و هايرساختزمناسب  بستر مستلزم تر،بيماران از خدمات بهينه با نرخ ارزان يمندبهره با مردم يازهايبه ن
عنوانبـه يـژهو هـايينيككل ياندازراه و موقعبه يهايپرداخت وها تعرفهنمودن  واقعي با و شوديم يجادا آموزشيفرصت  يمارانب ويزيت

 .گردديم شانمندييترضا يشآنان حفظ و موجب افزا يشغل يتمطب هو

 يو پژوهش آموزشي هاييتفعال ،ح تحول سالمتطر ،وقتتمام ينيبال يعلميئته :يديكلمات كل
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ناممكن اي ممكن :يكيالكترون يريادگي در يعاطف اهداف
 يدريح سارا ،يماني يكون

ه خـدماتارائـ يالزم بـرا يتوانمنـد يعلوم پزشكي تربيت افراد متعهـد و متخصـص اسـت كـه دارا يهادانشگاهرسالت اصلي  مقدمه:
ارد ود يحركتـ يو روانـ ياهـداف شـناخت يرو يـاديدر سرتاسر جهان تمركز ز يپزشك آموزشبهداشت و درمان جامعه باشند. امروزه 

يـكامـا  ؛داننـديمود خـ يفانجام وظا يبرا يعمل يهامهارتو  يآنان به دانش كاف يابيرا منوط به دست ياندانشجو يتوانمند هادانشگاه
.يددرك نما ده، احساساتشان راارتباط برقرار نموده، اسرارشان را حفظ نمو يوببه خ يمارانبتواند با ب يد، باهايناعالوه بر  ياحرفهپزشك 

الكترونيـك، يـادگيريظهـور . تاسـ يرگذارتأث ياربس هاآن ياحرفه هاييتموفقو در  باشديمپزشكان  يجانينشانه هوش ه هامهارت ينا
ه ازبا استفاد دگيريياكل  و در يوتربر كامپ يمبتن يادگيري يكي،نالكترو يادگيريفراهم نموده است.  يپزشك آموزشبراي  يابزار ارزشمند

بـا يسـهدر مقا يكـيرونالكت يـادگيري ياثربخشـ يمطالعات مختلف. باشديم يپزشك يهاحرفهدر  آموزش ينفكمدرن جزء ال هايفنّاوري
تنهـا يـزن ي. در برخـانـددادهقـرار  يبررس موردا ر ي. اكثر مطالعات انجام شده، اهداف دانشانددادهرا گزارش  يسنت يهاروشبا  آموزش

يـدامر مؤ ين. ادهديمرا نشان  ايروندهيشپ يرمقاالت س يقرار گرفته است كه بررس مورد بررسيدوره  يكنگرش نسبت به ارائه الكترون
آموزشـي يهـاگروههداف ا يابيدر ارزو همكاران  يانمهد .باشديم يكيالكترون يآنان به ابزارها يابستگو يامروز ياننسل دانشجو ييرتغ

و %2/1 طفي تنهـادر سطح دانش بود. اهـداف عـا يژهوبهكه بخش عمده اهداف تدوين شده در حيطه شناختي و  يدندرس يجهنت يناكاشان به 
و يحـاج بـاقر يورعـه مـردر مطال. باشـديم هـاآن يابيو ارزش آموزشعلت آن مشكل بودن  رسديمحداقل تعداد را داشته است كه به نظر 

صـداقت( يمطالعه اهداف مـرتبط بـا حـوزه عـاطف يكبود تنها  يسنت يهاروشبر وب و  يمبتن آموزش يهمكاران كه در خصوص اثربخش
مـاست كه لكترونيكيا يادگيريدر  يلزوم توجه به اهداف عاطف. بودند يقرار داده بود و اكثر مطالعات در حوزه شناخت يبررس مورد) را يعلم
بو راهكـار مناسـ يزيرامهبرنمسئله  ينا يبرا يدبا آموزشي. طراحان باشديم يتحائز اهم يارجود ندارد، بسو ودانشج و استاد بين رو در رو

 .داشته باشند

يـادگيري يني،بـال يداسـات يـدگاهاز د يكـيالكترون يـادگيريدر  ياهداف عاطف آموزش يراهكارها يهدف از مطالعه حاضر، بررس هدف:
 .باشديم يپزشك آموزش  و يكيرونالكت

بـاليني يدسـاتانفـر از  18كننـدگان شـامل مشاركت و هدف بر مبتني يريگنمونه. گرديد اجرا و طراحي كيفي روش به مطالعه ينا روش:
يهـاحبهمصـا يـقاطالعات از طر يآوركشور بودند. جمع يعلوم پزشك يهادانشگاهاز  يپزشك آموزش  و الكترونيكي يادگيري پزشكي،

هـاداده تحليـل و يهتجز. گرديد يادهكاغذ پ يكنندگان ضبط و سپس بر روها با اجازه مشاركتمصاحبه. شد انجام انفرادي ساختارمند يمهن
 .شد انجام كيفي محتواي يلو به روش تحل (MAXQDA10) افزاربا استفاده از نرم

سـتخراج شـداكد  74 نهايتمشابه در  يو ادغام كدها يتكرار يحذف كدها استخراج شد. پس از يهكد اول 162در مجموع تعداد  :يجنتا
يريتارائه محتوا)، مـد يهارسانهمحتوا،  يطراح( محتواطبقات شامل:  يرقرار داده شدند. طبقات و ز يطبقه فرع 8و  يطبقه اصل 3كه در 
 .بود) يفرد يهايژگيو ي،آمادگ يزش،انگ( فراگير وبودن دوره)  يبيتعامل، ترك يادگيري، يطمح( دوره ياجرا

مناسـب را هاييميشـنانو  يلممانند ف ياچندرسانه يمحتوا، استفاده از محتواها يحصح يانتخاب و طراح يتبه اهم  يداسات يتمام بحث:
يـايدن يهـاالمثبا اسـتفاده از  يو يزشانگ يكشامل تحر يادگيرندهدر خصوص توجه به  يدنظرات اسات ي. از طرفدانستنديممهم  ياربس
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 "Not fit to all"يـدگاهطبـق د يادگيري سازييشخص ي،و يبازخورد مناسب، آمادگ  و اعتماد، يتاحساس رضا يجادداستان، ا ي،واقع

روش را يـنمـؤثر بـودن ا يزبود كه مطالعات مختلف ن يداسات از نظرراهكار  ينكد و كارآمدتر يننمودن دوره پرتكرارتر يبي. تركباشديم
بـه توانـديمباهم و با مـدرس  ياندانشجو يرهمزمانو غ زمانهمتعامل   .اندنمودهصرف گزارش  يو حضور يكيالكترون يهاروشبه نسبت 

اهـداف آمـوزش، بـه توانـديم كنندگانمشـاركت از نظـر يـزن يكيالكترون يادگيري يطمح طراحي .يدنما يلرا تسه يبه اهداف عاطف يابيدست
توانـديماسـتخراج شـده  يراهكارها .باشديم يرپذامكاندوره  يدر طراح ياحرفه ينب هاييهمكارامر با  ينكه ا يدنما ياديكمك ز يعاطف

 .يدارائه نما آموزشيو طراحان  ينبه مدرس يعلوم پزشك يكيالكترون يادگيريحوزه در  يپرداختن به اهداف عاطف يبرا يمناسب يشنهاداتپ

 محتوا يطراح ي،پزشك ياندانشجو ي،اهداف عاطف ،يكيالكترون يادگيري :يديكلمات كل

منابع:
1. Mehdain M, Moniri R, Vakili Z, Ramzani Y. Survey of Educational Objectives of Kashan University of Medical

Sciences Departments in 2002. Iranian Journal of Medical Education. 2002. 
2. To Help Students Learn, Engage the Emotions, By Jessica Lahey, May 4, 2016.
3. Adib-Hajbaghery M, Adib M, Jaddi Arani S. The Effect of Web-Based Education on Learning in Medical Sciences

Students: A Review Study. Iranian Journal of Medical Education. 2017. 

يپرستار با رابطه در يپرستار انيدانشجو عملكرد و نگرش دانش، بر نيآنال شواهد بر يتنمب كالب ژورنال ريتأث
ينيبال يهاطيمح در شواهد بر يمبتن
ياحمد يمانسل ،ينيحس يانمعصوم تكتم يدهس ،ينيحس يانمعصوم محسن يدهس

و حفـظ سـالمت در سـطوح ر تداوم مراقبت، ارتقاءد يبوده و نقش اساس يخدمات بهداشت دهندهارائهگروه  ينتربزرگپرستاران  مقدمه:
يرتـأث، تحـت هايمارسـتانب يو اعتباربخشـ يبنـددرجهدر اغلب كشـورها  كهيطوربه. كننديم يفاخدمات سالمت ا ارائه يستممختلف س
اندتوانسته اندنموده گذارييهپا يمدارك و شواهد علم بر اساسكه اعمال خود را  يآن قرار دارد. پرستاران يفيتو ك يپرستار يهامراقبت
ربخشـياث هزينـه و اهنـدبك يمارانب يهاينههزو  يرا انجام دهند، از مدت بستر يباالتر يفيترا اتخاذ كنند، مراقبت با ك يبهتر يماتتصم

در "يـدجد" يمفهـوم هـا،پـژوهش نتايج از استفاده و شواهد بر مبتني عملكرد طرفي، از. آورند ارمغان به سازمان و بيمار براي را بهتري
جهـت يمتعـدد آموزشـي يهـاروش يـان،م يـناست. در ا يينپا ينياست كه گستره استفاده از آن در عملكرد بال يرانا يپرستار آموزش
بـه يبـرا ييفضـا عنوانبـهو رو در رو  ياست و ژورنال كالب حضـور يدر حال بررس هاآن يراتتأثشده و  يمعرف ياندانشجو آموزش
حضـور ياجبار برا آنكهحالشده است.  يمعرف ينيمرتبط با عملكرد بال يهاپژوهش هاييافتهگذاشتن دانش و بحث در رابطه با اشتراك 

يـنحـل ا منظوربـه وراسـتا  ينو تداوم آن برشمرده شده است كه در ا يتموفق يمانع برا يك عنوانبهدر جلسات ژورنال كالب همواره 
 .قرار گرفته استمورد توجه  يكالكترون يهابژورنال كال ياندازراهمشكل 

بر دانـش، "ينالبر شواهد آن يژورنال كالب مبتن" آموزشيروش  يرتأث يبا هدف بررس يامطالعهلذا پژوهشگر بر آن شده است تا  هدف:
.دهدانجام  "ينيبال هاييطمحبر شواهد در  يمبتن يپرستار"نگرش و عملكرد دانشجويان پرستاري در رابطه با 



56

ياناز دانشـجو نفـر 50 ياسـت كـه بـر رو آزمـونپس -آزمـونيشپبا طـرح دو گروهـه  يتجرب يمهمطالعه ن يكپژوهش حاضر  روش:
در دسـترس و يراحتمـاليكـه بـه روش غ يدريـهحتربت يدانشگاه علوم پزشك 8 و 7 يهاترمدر  يلمشغول به تحص يپرستار يكارشناس

ورنـال كـالبقرار گرفتند انجـام شـد. روش ژ ينو ژورنال كالب آنال يو گروه ژورنال كالب سنتدر د يليترم تحص بر اساسانتخاب و 
5و در  يقـهدق 60جلسه، به مدت زمان هـر جلسـه  يكهر هفته  يك،الكترون صورتبه آموزشيجلسه  2در قالب  ينبر شواهد آنال يمبتن

،وزشـيآمجلسـه  1در قالب  يزن ير شد. روش ژورنال كالب سنتبرگزا ياختصاص (URL) يكالس مجاز ينفره در فضا 5گروه حداكثر 
آموزشـي شرو ايـن در. يـد، برگـزار گرديدريـهحتربت يگروه در سالن كنفرانس دانشگاه علـوم پزشـك 2و در  يقهدق 90به مدت زمان 

انتخـاب موجود االتمق ميان از شده، گرفته درنظر موضوع تبيين راستاي در را مقاله ينترمرتبط و بهترين جلسه، از قبل روز 4 پژوهشگر
قبل و بعد از مداخله هاپرسشنامهكرد. يكنندگان ارسال مشركت از هريك براي مقاله نقد يستلچك همراه به را مقاله يننمود؛ سپس امي
جـذورم و من ويتنـي كاكسون،ويل ي،زوجيمستقل، تيت يهاآزمون و  SPSS افزارها با نرمداده يلو تحل يدگرد يلهر دو گروه تكم يبرا

 .شد انجام كاي

بـر شـواهد يبتنـ) و در گروه ژورنال كالب م94/89 ±51/6( سنتي كالب ژورنال براي نمره ميانگين يران،در قسمت عملكرد فراگ :يجنتا
دستبه نمره انگينمي. ادند نشان گروه دو ينرا در ب يداريمعن يتفاوت آمار يچمستقل ه يت يآمار آزمون) بود كه 81/90±23/5( ينآنال

بـه ارائه يهاهارتمها، يريگتصميم در روز به و جديد شواهد و منابع از استفاده اهميت از درك مطالعات، نقد و يلآمده در قسمت تحل
ــبترت ــنت ي ــالب س ــال ك ــروه ژورن ــ47/82±12/14)، (11/96±03/8)، (25/81±81/11( يدر گ ــالب مبتن ــال ك ــواهد ي) و ژورن ــر ش ب

،=01/0P( گزارش نمود داريمعنرا  هاآن يبمستقل به ترت يت يآمار آزمون) بود كه 39/6±43/96)، (13/17±00/85)، (18/12±97/90(
002/0P=، 002/0P=.( 

بـه يـراخ يهاسـالبر شـواهد كـه در  يمبتن يدر حوزه پرستار آموزش يانتخاب برا ينبهتر آموزشيروش  ينا كهنشان داد  يجنتا بحث:
اتخـاذ منظوربهرد افراد دانش، نگرش و عملك يسبب ارتقا چراكه باشديممطرح شده  يو درمان يبهداشت يهامراقبت يبرا ياهيوعنوان ش

ينيو بـال ينظر آموزش، در موزشآ يفيتك يارتقا منظوربه شوديم يه. لذا، توصگردديممختلف  يطبا شرا يمارانبسته به ب يمتصم ينبهتر
 .دبكار رو يرشته پرستار

 پرستار ،آموزشي يهاروشبر شواهد،  يمبتن يپرستار ي،كالب سنتژورنال ين،بر شواهد آنال يكالب مبتنژورنال :يديكلمات كل

منابع:
1. Agha Hosseini S. Nurses' knowledge and attitude in Evidence-Based Nursing in kashan University of Medical Sciences'

Teaching Hospitals, 201 Tabriz Nursing & Midwifery Journal 2011(22):45-54. 
2. Lucylynn M L, Grimner- Somers K, Kumar S. Exploring the Perspectives of Allied Health Practitioners Toward the Use

of Journal Clubs as a Medium for Promoting Evidence- Based Practice: A Qualitative Study. 2011; BMC Med Edu. 
2011; 11(66). 

3. Decnadayalany Y, Grimmer-Somers k, Prior M, Kumars. How to Run an Effective Journal Club: A Systematic Review. J
Eval Clin Pract. 2008; 14(5): 808-911. 
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يعموم بهداشت انيدانشجو در يليتحص عملكرد و آموزشي جو بر وارونه كالس ياجرا ريتأث
 يرجعت فاطمه ،سلحشور محمدرضا

درس بهبـود بخشـد. ير محتوارا د ياندرك و عملكرد دانشجو توانديم يتعامل آموزشي يهاروشاز  يكي عنوانبهكالس وارونه  مقدمه:
. دركـالس وارونـه،كنـديم يـردرك و به خاطر آوردن درگ يعنيبلوم  يادگيري يينرا در سطوح پا يرانفراگ يبر سخنران يمبتن هايكالس
يبـه سـطوح بـاال دنيافتـد. رسـ اتفاققبل از كالس درس  يادگيري يينبا سرعت خودشان مطالعه كنند و سطوح پا تواننديم ياندانشجو
 .است يرپذامكانكالس و توسط مباحثه  يندر ح يادگيري

هداشـتب آمـوزشس در آموزشيو بهبود عملكرد  آموزشيجو از  يانك دانشجودرروش كالس وارونه  يرتأثمطالعه با هدف  ينا دف:ه
 .اجرا شد يگروه بهداشت عموم ياندر دانشجو

94-93 يليتحصـ  اول يمسـالمرسـوم) در ن يوه(شـ يروش كالس سنت  .شد اجرا متوالي سال سه در نيمسال سه در پژوهش ينا روش:
يدهسنج 94-93 ييلاول تحص يمسالن ي) در انتهايانيپا آزمون( يليعملكرد تحص يزانم يقاز طر ياز كالس سنت يادگيري يزاناجرا شد. م

با اسـتفاده از  وارونه سكال روش تشريح ونيز درس منابع و درس طرح ارائه كالس، قوانين درس، اهداف 95-94 يليدر سال تحص. شد
انجام  الس وارونهك ياجرا يكالس برا ينو توافق با آنان، جهت انجام مقدمات الزم و شرح كامل قوان ياندانشجو يبراتلگرام  يكيشناپل

تناسب بـا اهـدافمكالس وارونه  يبرا آموزشي هاييلمف سپس شد. سازييكسان يكالس سنت آموزشي يبا محتوا آموزشي يمحتوا شد.
مـان كـالسه يانمـدرس و دانشـجو ينگروه تلگرام مشـترك بـ يكشد. سپس  ينده بود تدوش بردارييلمفگذشته  يمسالدرس كه در ن

قبـل از ورود بـه شـديمخواسـته  يانجلسات در گروه تلگرام مربوطه قرار گرفـت. از دانشـجو يكبه تفك آموزشي هاييلمفشد.  يلتشك
يـادگيريمختلـف  هاييوهشكالس با استفاده از  يتوامح يزبرانگبحث سؤاالت كالس مطالب مطالعه شود. در طول كالس درس در قالب

و مشابه بـا  رفته شدهگ يهايزئو كو يانيپا آزمونشامل  يينها  نمره از استفاده با نيز دانشجويان يادگيري يزانسنجش م. شد يسفعال تدر
ينفـق كاپـا بـتوا يبشد و ضر يينتع جداگانه طوربه يعلميئته يتوسط دو تن از اعضا سؤاالت يسخت درجه شد. يابيسال گذشته ارز

و يسـنج يتضـا(شامل نمرات حاصل از پرسشـنامه ر يمسالمربوط به هر دو ن يهادادهشد.  يينتع درصد 78 هاآزمون يدشوار يبضر
در نظـر 05/0 يداريعنـمشد سـطح  يابيارز  مستقل t آزمونبر اساس  هاآن يلتحل يهو تجز 16 نسخه SPSS افزارنرم) به يانينمرات پا

وارونـه كـالس روش شـريحت ونيز درس منابع و درس طرح ارائه كالس، قوانين درس، اهداف 96-95 تحصيلي سال يمدر ن. شد  گرفته
ازجمله( اول سهجل در وارونه كالس اجراي براي كالس قوانين كامل شرح و الزم مقدمات انجام جهت آنان، با توافق و دانشجويان براي

هبـجلسات كالس  ارائه شد. (LMS) دانشگاه يادگيري يريتمد از سامانهنحوه استفاده  يحو تشر ينترنتبه ا يو دسترسداشتن  ياردر اخت
دانشگاه LMS مانهشكل وارونه در سا به) دوم ترم يمهدوم (ن يجلسه متوال 7و  يشكل كالس سنت به) ترم اول يمهاول (ن يجلسه متوال 7

7بعد از  عنيي  يدر دو مقطع زمان DREEM پرسشنامه از حاصل نمرات يسهبا استفاده از مقا وزشيآمجو   يارتقا يزانم سپس اجرا شد.
در دو آموزشـيو جـنمـرات حاصـل از پرسشـنامه  ينب  t آزمونشد.  يدهجلسه از كالس وارونه سنج 7بعد از  يزو ن يجلسه كالس سنت

 .استفاده شد05/0 يداريمعنبا سطح  يمسالن

(نمـودار داد نشـان بهبـود نمـره يمنـ 1393ال سـ در سنتي كالس به نسبت 1394 سال در وارونه كالس از حاصل مراتن يانگينم :يجنتا
مطلـوب بسـيار و مطلوب را كالس جو كه دانشجوياني تعداد وارونه هايكالس در كه داد نشان 1395 سال در پژوهش يج). نتا1شماره 
از دانشـجويان نمرات يسه). مقا2) (نمودار شماره  >001/0p( داد نشان افزايش داريمعني شكل به سنتي كالس به نسبت كردند گزارش
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 شـماره(نمودار  داد نشان سنتي كالس به نسبت وارونه كالس در ياني) را در نمره پا >05/0p( داريمعني افزايش وارونه سنتي كالس دو
3.( 

 بر مبتني هايكالس به نسبت عمومي بهداشت رشته دانشجويان در يليتحص عملكرد يزو ن آموزشيبحث: كالس وارونه باعث بهبود جو 
واهـد خمـورد توجـه  يشگاهيو آزما يوس عملدر آموزشي يوهش ينسنجش ا ينهدر زم يشتريشد. مطالعات ب  سخنراني شيوه به آموزش

 .بود

 آموزشي جو مجازي، آموزش يلي،: كالس وارونه، عملكرد تحصيديكلمات كل

 
 1نمودار شماره 

 
 2نمودار شماره 

 
 3نمودار شماره 
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 آمـوزش و يكـيالكترون يريادگيـ نهيزم در يرانيا محققان افتهي انتشار مقاالت ياستناد هم ليتحل و يعلم نقشه

 يپزشك

 ويژه مريم درويش، آسيه

Background: To meet the future challenges in the field of electronic learning and medical education in Iran, 
better understanding of published studies is needed. The bibliometric methods and social network analysis have 
been used commonly in many disciplines of science to measure the scope and illustrate scientific output of 
researchers and study the scientific production and research trends. 
Aim: This study provides insight into the structure of the network of Iranian papers published in the field of 
electronic learning and medical education through 2000-2017. 
Methods: In this cross-sectional study, all relevant scientific publications were retrieved from Web of Science 
database and were analyzed according to Authors and institutions, key words, co-authorship, document type, 
journal of publication and citation. The results were mapped and clustered by VosViewer software. 
Results: Iran ranked sixth among the top ten leading countries in the production of scientific articles in the field 
of electronic learning and medical education. 2.69% of scientific productions in this field are from our country. 
Since 2000, only 15 articles from Iranian researchers have been published. In total, Shiraz, Isfahan and Tabriz 
University of Medical Sciences have the most publications. But, almost more authors had ultimately 2 
publications. Iran has collaborated with Sweden and the United States. 
Disscusion: The results of this study showed that the amount of scientific production in Iran in the field of 
electronic learning and medical education is very low. Although our country is leading in many areas of 
research and it has a significant share of scientific production in the world, the amount of researches about this 
issue is very small. It is essential that Iranian scholars extend researches on this issue to promote quality of 
electronic learning in medical education. Universities and organizations involved in delivering and supporting e-
learning can benefit from this study and pay more attention to researches in this area. 
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ريمس ليتحل: نيمكل دلون مدل اساس بر يمجاز آموزش ستميس يابيارزش
يمودمح زهره ،يهساع زاده يلياسمع سارا ،يلطف يهراض ،يكامران ياكبر مهناز ،يتورزن زاده يمهد زهرا ،يزدخواستي منصوره

و سـپردن يشـهاز اند ينـهبه يبرداربهره منظوربهو  ييدانش و خردگرا يتمحور با اخير يهاسالو ارتباطات در   اطالعات يفناور مقدمه:
جلـب نمـوده اسـت و را به خود يو محافل علم هاسازمان يژهتوجه و ي،ارتباط هاييتمحدودحذف  ينچنهمو  ينبه ماش يامور تكرار

يهـاجهش يمـل اصـلاز عوا ي،فنـاور ينمهم ا ياوردهادست عنوانبه يكيالكترون يا يمجاز يهاآموزش امر موجب شده است تا  ينهم
وسـايل ز طريـقا مطالـب ارائه روش را الكترونيكي يادگيري ماير، و كالرك .)1( آيند حساببهعصر حاضر  يو فرهنگ يپژوهش ي،علم

يبررسـ يهامـدل يناسـتنادتر پـر و ينبهتر  از يكي .)2( اندكرده تعريف يادگيري در بهبود منظوربه موبايل و كامپيوتر همچون ديجيتالي
يفيتك: گانهششبعاد ادر  ياطالعات هاييستمس يتموفق يارهايمع  مدل يناست. در ا يندلون و مكل  مدل ياطالعات هاييستمس يتموفق

 .)3( است گرديده يانب يمنافع اصل و خدمات يفيتك كاربر، يترضا استفاده، انگيزه /يستماستفاده از س  ،يستمس يفيتك اطالعات،

انجـام يرمس يلحل: تينمدل دلون مكل بر اساس ييماما-يدانشكده پرستار يمجاز آموزش يستمس يابيارزش  هدف با پژوهش ينا  هدف:
 .يدگرد

يليتحصـ يمسـالن دو رد  البـرز  يدانشـگاه علـوم پزشـك ييماما - يدانشكده پرستار  در يليتحل-يفيتوص صورتبهمطالعه  ينا روش:
حـداقل  مذكور يليتحص  يمسالن دو ركه د  يي،ماما/يپرستار و ارشد يكارشناس يهارشته  ياندانشجو كليه انجام گرفت.  1395-1396
پرسشـنامه يـكاز  بـا اسـتفاده  اطالعات وارد مطالعه شدند. يسرشمار صورتبهنفر)  127( داشتند يمجاز آموزش صورتبهدرس  يك

ــاخته  ــق س ــاس محق ــر اس ــدل  ب ــون،  م ــ دل ــع ينمكل ــدگرد يآورجم ــا .ي ــس از كســب مجوزه ــتو در  الزم يپ ــد ياف ــالق ك اخ
Abzums.Rec.1395.121 ياننشـجودانشـكده، دا واحـد آمـوزش يـق. ابتـدا از طريماخالق دانشگاه مطالعه خود را آغاز نمود يتهاز كم

يمسـالن دو  يمجـاز صـورتبهدرس  يك لحداق دارا بودن( بودندورود  يارمع يكه دارا ييماما-يارشد پرستار يكارشناسو  يكارشناس
يقهدق 10در  يكه. بطوريدهماهنگ گرد آموزشبا واحد  هاآن يهاكالس حضور درجهت    سپس ) را مشخص نموده. 96-95  يليتحص

جهـت اهـآن يـار، پرسشـنامه را در اختهـاآناز  يشفاه يتاهداف مطالعه و گرفتن رضا يانو ضمن ب يافتهحضور  محقق هر كالس يانپا
يسـتمس يابيارزشـ يرهـايمتغ زمـانهمارتبـاط  يينتع يبرا يرمس يلتحل يمدل مفهوم يك يمطالعه برازندگ ينا در .داديميمقرار   يلتكم

آثـار م،يآثـار مسـتق يـاناست كه عـالوه بـر ب يمعمول يوناز رگرس يميتعم يرمس يلتحل روش قرار گرفت. مورد بررسي يمجاز آموزش
از روابط يمنطق يرتفس آمدهدستبه يجبا استفاده از نتا  توانيمكه  دهديموابسته نشان  يرهايرا بر متغ يرهااز متغ يكهر اثر و  يرمستقيمغ

 .م شدانجا  Lisrel افزارنرمبا استفاده از  هاداده يلمشاهده شده ارائه نمود. تحل هاييهمبستگو 
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باشـديم يل مفهـوممد بر اساس يرهاشده متغ يمبودن روابط تنظ يمدل و منطق يباالتناسب  يت،مطلوب يانگربرازش مدل ب يهاشاخص :يجنتا
)98/0; GFI=014/0RMSEA= (يرمستقيمغو  يممستق مسير دو هراز  يستمس يفيتك يج،نتا بر اساس ينهمچن )52/0β= (مات ازخد يفيتك

 .ددارن يستمس يرا بر منافع اصل يرتأث يشترينب )=73/0β( مستقيم طريق از كاربر يتمنديو رضا )=03/0β( يرمستقيمغ يقطر

دارد   يستمس يمنافع اصل را بر يكل يرتأث يشترينب  يستمس يفيتك ي،بر منافع اصل مؤثر يرهايمتغ يندر ب مطالعه هاييافته بر اساس بحث:
اسـاس جهـت ينبـر همـ. گـذارديمرا  اسـتفاده اثـر خـود يـزهكـاربر و انگ يتمنديبر رضا يرتأث يقاز طر يرمستقيمغو  يممستق طوربهكه 

يافتمانند سرعت در يواردكه شامل م يستمس يفيتبه ك يدبا اييژهو، توجه هايستمس يناز ا مؤثرترو استفاده  يمجاز يهاآموزش  تداوم
 .بودن دارد، شود كاربرپسندو  پذيريانعطاف پاسخگو بودن، يستم،آسان، صحت س ياطالعات، دسترس

 كلين مك دلون مدل مسير، يلتحل يابي،ارزش  ي،مجاز وزشآم :يديكلمات كل
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ييماما انيدانشجو يعمل آموزش در ارونهو سنتي كالس آموزشي يرويكردها مقايسه
 بهمنش فرشته ،ييباكو فاطمه ،يكپورن يممر ،پروانه شبنم

در مـورد كيفيـت هاينگرانآشكار در كفايت علمي دانشجويان پرداختند. اين  هاييينارسابه بررسي  هادانشگاهاخير،  يهاسالدر  مقدمه:
 Flipped classroom or inverted)مـدل آموزشـي كـالس وارونـه و يـا معكـوس .طلبـديم آمـوزشاصـالحاتي را در  آموزشـي،

classroom)  از يادگيري با تكنولـوژي آناليـن و يـادگيري فعـال و ايشدهيبتركمبتني بر سخنراني مرسوم با ساختار  آموزشيك نوع
آمدن به كالس با دانش اوليه از محتوا است تا بتواند در بحث كالس مشـاركت مسئولمشاركتي است. در اين مدل آموزشي، هر دانشجو 

سخنراني محور اشاره كردند، اما مطالعات در سطح آموزشـي آموزشبودن آن نسبت به  مؤثرداشته باشد. اگرچه در مطالعات محدودي به 
 .محدود است ياربس ي،عمل يهاآموزش خصوصاًباال و 

امزشكي بابل انجـارونه بر دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پو يكالس سنت آموزشيدو روش  يسهن مطالعه با هدف مقادر نتيجه اي هدف:
 .شد

يكالس وارونه بـرا صورتبه يلوتپا يامطالعه 95-96 يليدر دو بخش انجام شد. در بخش اول در سال تحص يمطالعه تجرب ينا روش:
با اسـتفاده يتاجرا شد و در نها يكترم  ييماما ياننفر از دانشجو 12 يبرا يي،و ماما يپرستار اصول و فنون ياز مباحث درس عمل يكي

يعلميئـته يو توسط چنـد نفـر از اعضـا يطراح ياندانشجو يتپرسشنامه درك و نگرش و رضا يگران،و مطالعات د ياز بحث گروه
ييو مامـا يدرس اصول و فنون پرستار يبرا 96-97 يليال تحصشد. سپس قسمت دوم مطالعه، در س يآن بررس يمحتوا ييدانشگاه روا
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بابـل، چهـار جلسـه از مباحـث درس اصـول و فنـون  يمحقق پس از كسب مجوز از دانشگاه علوم پزشـك كه صورتينبد .شد يطراح
آمـاده  يانئه بـه دانشـجوجهت ارا يكسان كامالً يبا محتواها )ي(سخنران يرا به دو صورت كالس وارونه و روش سنت ييو ماما يپرستار

 يبـرا Cross- over  صـورتبهالف و ب قرار گرفتند تـا مطالعـه  دو گروه) در يكشقرعه(با  يتصادف صورتبهدانشجو  34كرد. سپس 
 يسگروه ب همان مباحث با روش وارونه تـدر يو برا يسخنران صورتبه ياپيگروه الف دو مبحث در دو جلسه پ ياجرا شود. برا هاآن

 يسـخنران صـورتبهو به گروه ب   وارونه صورتبهمشابه جلسات قبل بود به گروه ب  يدشوار ازلحاظكه  يگرسپس دو مبحث د شد.
 ي،عملـ ينـدفرا يلمو ف يسخنران يصوت يلفا افزارنرمدر روش وارونه مبحث هر جلسه در قالب  صورتبهمباحث  صورتينبدارائه شد. 

مـورد  يعملـ يندفرا ي. در جلسه كالس پرسش و پاسخ كوتاه، اجرايندقرار داده شد تا مشاهده نما يانودانشج يارهفته قبل در اخت يكاز 
 صـورتبهمبحـث مـورد نظـر  آمـوزش ي،سـنت آمـوزشانجام شـد. در  يانتوسط دانشجو يعمل ينموالژ توسط مدرس و تمر ينظر رو
و  آمـوزشمـاه بعـد از  يكدانش و مهارت به هر دو گروه  يستلچكاجرا شد.  ياندانشجو ينموالژ و تمر يرو يعمل ياجرا ي،سخنران

در جلسـه آخـر، توسـط  يـزن يتمنديجلسه كالس و رضـا ينو آخر يندر اول آموزشياز دو روش  يانپرسشنامه سنجش نگرش دانشجو
مسـتقل و  يتـ ي،زوجـ ي، تـدو يكـا يفي،توصـ يهاآزمونو با استفاده  21ورژن  SPSS افزارنرمبا  هادادهشد. سپس  يلتكم ياندانشجو
 .شدند يلو تحل يهتجز يو خط يكلجست يونرگرس

و  ) >05/0p( نگـرش يرهنمـ يانگيننشان داد م هايافتهكردند.  يلرا تكم هاپرسشنامهدانشجو  34در بخش دوم مطالعه، در مجموع  :يجنتا
بيشـتر از گـروه  دارييمعنـ طوربـهآموزشي وارونـه دانشجويان در گروه رويكرد  ) >01/0p( و دانش و مهارت ) >05/0p( رضايتمندي

 يـزانم يشافـزا" روش وارونه، چهـار طبقـه يددر مورد فوا ياندانشجو يهاپاسخ). از مطالعه 1 جدولرويكرد آموزشي سنتي بوده است (
 يهاپاسـخدر  توجهقابل هايتهيافاستخراج شد. از  "يادگيريتعامل در "و  "يو فرامكان يفرازمان آموزش"، "يادگيري يتتثب"، "يادگيري

 و برطرف يكزدندر كالس، درك بهتر با امكان مشاهده از  يشترتمركز ب ي،روش سنت يتباز در مورد اهم سؤالبه  يانمطرح شده دانشجو
 .بوده است يستدر ينشدن اشكاالت ح

 ارونهو يآموزشي سنت يدو گروه با رويكردها انيدانش و مهارت دانشجو سهيمقا - 1جدول 

 نمره دانش و مهارت

 گروه

 كل سونداژ و گاواژ بخيه و وكتيآنژ

)SD(ميانگين )SD( ميانگين   )SD( ميانگين

ĂĀďûü ęþĚ يروش سنت ĀĂďûû ęĂďþĚ ÿÿďüþ ęüďĀĚ 
ăüďûþ ęþüďþĚ Āāďûþ روش وارونه ęýďþĚ ÿăďüă ęýďĀĚ 
P-Value 05/0 01/0 002/0 

  
و منجـر بـه يـادگيري مثبـت  كنـديمكه رويكرد آموزشي كالس وارونه، يادگيري را تقويت  هدديمحاضر پيشنهاد  يمطالعهنتايج  بحث:

در خصـوص  يفـيك و يكمـ يقاتبه تحق يازمحور است، اما ن يادگيرندهكالس درس  يجادا يبرا حلراه يك يكردرو ين. اگرچه اشوديم
 .روش وجود دارد ينتن اساخ يعمل يبرا ييو راهبردها يراندر ا يكردرو ينا يلپتانس ييشناسا

 يسنت روش وارونه، كالس يس،تدر: يديكلمات كل

 

  



يريادگي و ياددهي: طهيح
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يپرستار اخالق سدر شده يزيربرنامه يهايباز از استفاده با يپرستار انيدانشجو به ياحرفه اخالق آموزش
 يعسگر يشاد ،ارييبخت يمابراه ،يميعظ بهروز ،يمحسن يمهد ،نشاط يمد يممر

طـوريناو  ياستته پورش يكصرف نباشد. اخالق  آموزش ياساده  يرساناطالعآن توجه گردد و فقط   يعبه كاربرد وس يداخالق با آموزشدر  مقدمه:
صـورتبه هـاآنبرد و كـار هاارزش يسازشفاف يقاست كه از طر يزينكند. اخالق چ يادآوريو هرگز آن را  يردبگ ياد باريككه فقط شخص  يستن

.شوديمآموخته  يمورد يهامثال

س اخـالق انجـامدرشـده  يزيربرنامـه هـاييبازبا استفاده از  يانبه دانشجو يپرستار ياحرفهاخالق  آموزش يرتأث يينمطالعه با هدف تع ينا هدف:
.يدگرد

پرسـتاري دانشـكده ندانشـجويا را مطالعـه ينا يجامعه آمار م شد.انجا گروه قبل و بعد يك صورتبهاست كه  يمطالعه از نوع شبه تجرب ينا روش:
ياننشجونفر از دا 30 ،97 خرداد تا 96 بهمن از مطالعه، انجام محل مالير، پرستاري دانشكده از مجوز كسب از پس كه دادند تشكيل ايران غرب مالير،
ردبودند  يطشرا ينا كه واجد و پسردختر  يانلذا دانشجو  لعه شركت نمودند.مطا يندر دسترس در ا ياحتمال يرغ يريگنمونهبه روش  يپرستار 4ترم 

ياخالقـ يتسـمطالعه شـركت نمودنـد. پرسشـنامه حسا اين در يقهدق 90هفته، هر جلسه به مدت  17به مدت  يانمطالعه شركت نمودند. دانشجو ينا
بكار رفـت. مـا از وزشآم يرتأث يريگاندازهجهت  آموزش ياندر پا هايباز از يتمنديرضا يزانم يستلچكو  آموزشقبل و بعد از ) Lutzen( لوتزن

ستت يت آزمون  وزشآمقبل و بعد از  ياخالق يتنمره حساس يسهجهت مقا  يماستفاده نمود يارو انحراف مع يانگينم يريگاندازهجهت   يفيآمار توص
اصـالح آزمـونو  آنـوا يتكـرار يهاانـدازه آزمـون  ياخالقـ هـاييبازاز  دييتمنرضـا يـزانم يريگانـدازهجهـت  ين. همچنيماستفاده نمود يزوج

Greenhouse-Geisser افزارنرماطالعات با  يلو تحل يه. تجزيماستفاده نمودSPSS16  انجام شد.

و يمارنحوه ارتباط با ب از يگاهنمره آ )p=02/0( نشان داد يداريمعناست و اختالف  يافته يشافزا  ياخالق يتحساس ينمره كل آموزشپس از  :يجنتا
يبـاز ينهمچنـ .)1جـدول ( انـديافته يشافـزا يداريمعن طوربه ياخالق يتابعاد حساس يراز ز ياخالق يهاگيرييمتصماخالق در  يممفاه يريكارگبه

.اندودهنمكسب  يانرا از دانشجو يتمندينمره رضا يشترينهنر ب يدتول يا يدنكش ينقاش يو باز مرتب نمودن كارت

پرستاري اخالق سدر ايحرفه اخالق اصول آموزش از بعد و قبل آن ابعاد و پرستاري دانشجويان اخالقي حساسيت نمره يسهمقا - 1جدول 

ياخالق تيابعاد حساس  قبل از مداخله

نيانگيم ±اريانحراف مع
بعد از مداخله

نيانگيم ±اريانحراف مع
P value

احترام به استقالل āĊĀ±ûĊĀû āĊýý±ûĊýā úďþÿ 
مارياز نحوه ارتباط با ب يآگاه ûþĊûú±üĊúü ûĀĊýý±üĊĀþ úďúúû 

ýĊāý±ûĊăĂ ýĊüý±ûĊāă ياحرفهدانش  úďûă 
يهاكشمكشتجربه مشكالت و 
 ياخالق

āĊÿý±üĊúû āĊĂú±üĊúû úďÿă 

اخالق در ميمفاه يريكارگبه
ياخالق يهايريگميتصم

ûûĊÿý±üĊāă ûýĊúý±ûĊĂā úďúúû 

ûĀĊûā±ýĊþă ûĀĊĂý±ýĊûþ يخواهريخ úďþĀ 
ياخالق تينمره كل حساس ĀúĊĀā±āĊÿ ĀþĊÿā±ĀĊă úďúü 

و شـوديماطالعـات داده  يانبه دانشجو ياست. در باز يمباحث اخالق يادگيري منظوربهسودمند  يروش يباز يوهبه ش ياحرفهاخالق  آموزش بحث:
فرصـت داده يانبـه دانشـجو يباز يوهبا ش يليترم تحص يك. در طول گيرنديممرتبط بكار  هاييتعموقشده را در  آموختهدانش بالفاصله  ياندانشجو
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 يـادگيري يطمحـ يـكدر  هـابحثكوچك فعاالنه در  يهاگروه يجادو با ا يندرا تجربه نما مسئلهحل  يوهش ي،اخالق يهاچالشدر  گيرييمتصمشد تا 
 .تداوم داشته باشد آموزشيروش  ينا مؤثر يزخوردهاباجهت كسب  شوديم يه. توصيندفعال شركت نما

 ، پرستار، اخالق، دانشجوآموزش :يديكلمات كل

  
 منابع:
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 دانشـكده ارشـد يكارشناسـ اول سال انيدانشجو يبرا وارونه كالس آموزشي روش يابيارزش و اجرا ،يطراح

 يبخشتوان

 ينصراله يدسع ،يقطب نسترن

 
درهـم  يـنآنال يـادگيريبـا تجـارب  يداخل كالسـ يادگيرياست كه در آن  يبيترك يادگيري يرونه نوعكالس وا آموزشيروش  مقدمه:

كالس وارونه  يرنظ يبيترك يهارييادگينشان داد كه  متحدهياالتا آموزشدر دپارتمان  2010در سال  يزمتاآنال يبررس يك يج. نتاآميزديم
 گويـديم تراپييزيـوف آمـوزش ينـدهآدر خصـوص  يكاآمر يزيوتراپياست. انجمن ف ييتنهابه  ينآنال ياچهره به چهره  يادگيرياز  مؤثرتر
ا ر يمتـ اعضـاي يرسـابـا   اطارتبـ برقراري چگونگي يددارد، با يخدمات سالمت همكار كنندگانارائه يربا سا يزيوتراپيستف كهييازآنجا

منـابع  يجسـتجو وجـود، در يـنبا ا .شد خواهد يجرا يكه به زود كنديم يمعرف آموزشي ينوآور يكالس وارونه را نوع ينبداند. همچن
شـد. بـا توجـه بـه ن يافت ياطالعات يران،ا يهادانشگاه يزيوتراپيف ياندانشجو آموزش يدر خصوص استفاده از مدل مذكور برا ياطالعات

اسـتفاده از   بـد؛ياگسـترش  يـدبا يـزن آن ياندانشـجو آمـوزش يهاروشو  يزيوتراپيخدمات سالمت، ف يعسر يشرفتپ  همگام با كهينا
 .نمايديم يضرور ياركالس وارونه بس يرفعال نظ يادگيري يهاروش

انشـكده دارشـد  يكارشناسـ ياندانشـجو يكالس وارونه بـرا آموزشيروش  يابياجرا و ارزش ي،مطالعه، طراح ينهدف از انجام ا هدف:
 .بود  يبخشتوان

 كـهيناشـد. بـا توجـه بـه  يهته ينتپاورپو يلفا صورتبهمصوب وزارت بهداشت  يهاسرفصل كالس بر اساس يدر ابتدا محتوا روش:
بـر  PDF يـلفا  صورتبه از آن ييهاقسمتو فقط  كامل اجتناب شد صورتبهبود، از ارائه محتوا  يليتكم يالتتحص يان،مقطع دانشجو

مطالـب  به همـراه PDF فايل محتواي مطالعه شامل منزل در يتفعال. شد يتهران بارگذار يدانشگاه علوم پزشك يسامانه نماد مجاز يرو
روش  ياجـرا يجلسه كالس وارونه، اسـتاد در خصـوص چگـونگ يناول يقبل از برگزار .شده، بود يو منابع معرف Text مرتبط با آن از

 منظوربـهدر منـزل و  يـتانجـام شـدن فعالاز  يناناطم يگفته شد كه برا يشانبه ا ينالزم را داد. همچن يحاتتوض يانبه دانشجو آموزشي
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يتـرم را بـه خـود اختصـاص خواهـد داد. بـرا ياناز نمره پا يكه بخش شوديمگرفته  يداخل كالس يزكوئ ،آموزشياثربخش بودن روش 
يزبـا كـوئ جلسه كـالس. شديم يبارگذار ي،هفته قبل از هر جلسه كالس يكمطالعه، محتوا حداقل  يبرا ياز داشتن فرصت كاف يناناطم

يشتوسـط اسـتاد نمـا كامل، يحاتبا توض كالس درس يمربوط به محتوا يدهاياسال ي،كالس يهابرگه يآورجمع. پس از شديمشروع 
يتهدا يتعامل صورتبهصورت كالس  ينبحث شود و به ا يشتر،ب يحاتبه توض يازمندن يهاقسمت در مورد يانتا با دانشجو شديمداده 

خواسـت شـد پـس از پـردر يو از و شد داده ياندانشجو يندهبه نما بازخورد روش كالس وارونه، نام يب يهافرم ترم، يدر انتها .شديم
 .دهد يلتحو كند و به استاد يآورجمعرا  هاآن، هافرمشدن 

5 ليكـرت مقيـاس بنـايم بر رونهوا كالس بازخورد فرم به شده داده حداقل و حداكثر نمره  يانه،م يار،انحراف مع ± يانگينم يرمقاد :يجنتا
شـيوه اين با موافقت بر داللت  اختصاصاًكه  يسؤاالت يدر بررس .56/4و  33/1 ،14/3 ،92/0 ± 25/3  عبارت بودند از يببه ترت ايينهگز

 .بود 1شرح جدول  موافق با روش مذكور به كامالًموافق /  ياندرصد دانشجو )،10و  2-4 يهايتمآ( داشت آموزشي

كالس وارونه آموزشي وهيموافق با ش انيدرصد دانشجو - 1ول جد
سؤاليمحتوا  انيدرصد دانشجو

ýÿďāû داشت نقش من يريادگيزانيمدرآموزشيوهيشنيا
شدميهايهمكالستعامل من با شيسبب افزاآموزشيوهيشنيا üĂďÿā

شد مطالعه يبرا من زهيانگشيافزاسببآموزشيوهيشنيا ýÿďāû
ÿú رديگ قرار استفاده موردآموزشيوهيشنيادارمليمات

يوهش يناز ا گردديم پيشنهاد دارند. يلبه روش كالس وارونه تما آموزشبه  يليتكم يالتتحص ياناز دانشجو يمين رسديمبه نظر  بحث:
مـرور به روش ينا از استفاده فرهنگ است چند الزم  استفاده شود، هر يبخشتواندانشكده  يليتكم يالتتحص ياندانشجو آموزش يبرا
به نظـر يضرور يعمل يو محتواها تحصيلي مختلف مقاطع براي زمينه اين در يشتر. مطالعات بشود نهادينه  دانشكده اين دانشجويان در
 .رسديم

يابي، ارزشيبخشتوانارشد، اجرا،  يكالس وارونه، كارشناس :يديكلمات كل

منابع:
1. http://www.apta.org/PTinMotion/2015/2/Feature/FutureofPTEducation
2. Chu L, Sun SH. The application of flipped classroom in pediatric physical therapy. Physiotherapy. volume 101,

supplement 1, May 2015, page e252. 
3. Galway LP, Corbett KK, Takaro TK, Tairyan K, Frank E.  A novel integration of online and flipped classroom

instructional models in public health higher education. BMC Medical Education 2014, 14:181. 
4. Haghani F, Rezaei H, baeigzade A, Eghbali B. Flipped Classroom: A Pedagogical Method.

Iranian Journal of Medical Education  2016: 16(11): 104-119.  
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 يپرستار انيدانشجو يانتقاد تفكر به شيگرا يارتقا در معكوس درس كالس آموزشي روش نقش 

 ييجعفرآقا فاطمه ،زاده دهقان يشاد 

 
و  طالعـات خـارجم اسـت. يتوسعه تفكر انتقـاد ي،دانش نظر يريعالوه بر فراگ يپرستار آموزش يهاهداف اول ترينياصلاز  يكي مقدمه:
 يرييـادگچـون  يياهكارهاراستفاده از  نظرانصاحباست.  يينپا يپرستار ياندانشجو يتفكر انتقاد يياز آنند كه توانا يحاك يرانداخل ا

 كـوسكـالس درس مع آموزشـي. روش كننـديم يهتوصـ يتفكـر انتقـاد يهـامهارت يشرا جهت افـزا (Blended learning) يبيترك
)Flipped classroom (ضور در كـالس حقبل از  ير. در كالس معكوس فراگشوديممحسوب   يادگيري يننو هايياستراتژ يناز ا يكي

بـا صـرف وقـت ارزشـمند كـالس بـر  ترتيبينابـه. كنديمرا مشاهده  يدهاو اسال يدئوييو هاييسخنراندر قالب  يكيالكترون يمحتوا
مـدل  يمطالعـه بـر مبنـا يـنس ا. كالس معكوشوديمو سنتز دانش فراگرفته شده تمركز  يز، آناليريكارگبهفعال، بر  يادگيري هاييتفعال

 .شد طراحي ارزشيابي و استخراج تشريح، اكتشاف، شدن، يرشامل پنج گام درگ )Bybee( بايبي آموزشي

 يانانشـجود يتفكـر انتقـاد به يشكالس درس معكوس بر گرا آموزشيو روش  يسخنران يرتأث يسهمقا  مطالعه ينهدف از انجام ا هدف:
 است. يپرستار

بـه  1395را اخذ كرده بودند، در سال  ياسكلت-يعضالن هاييماريب يرشت كه واحد پرستار آزاددانشگاه  يپرستار يدانشجو 85 روش:
فـر) و گـروه ن 43كالس معكوس ( يابه دو گروه مداخله  يتصادف طوربه يبندبلوكبا روش  يانانتخاب شدند. دانشجو يروش سرشمار

گـروه  يساجرا نمـود وجهـت تـدر يسنت يگروه كنترل را به روش سخنران يس. مدرس تدريافتند يصنفر) تخص 42( يسخنران ياكنترل 
اطالعـات و  يكارشناس ارشـد فنـاور يكمربوط به هر جلسه را ضبط نموده و با كمك  هاييسخنرانمداخله به روش كالس معكوس، 

 يـنشـد. ا يـهته يكـيالكترون يهـر جلسـه محتـوا يبـرا Articulate storyline افـزارنرمتوسط  يكرونالكت آموزشمتخصص در امور 
بـر اسـاس طـرح  يرانبا صوت مدرس بودند. فراگ هايينتپاورپوضبط شده مدرس به همراه  هاييسخنرانشامل  يكيالكترون يمحتواها

بعـالوه مطالـب مربوطـه از كتـاب مرجـع را مطالعـه كننـد.  ييكـالكترون يمحتـوا  درس موظف بودند قبل از هر جلسـه كـالس درس،
 3-5 يهـاگروهپاسـخ داده، سـپس در  ييبه تنها ييزكو سؤال 3-5در كالس درس حاضر شده و در كالس ابتدا به  يبا آمادگ ترتيبينابه

) ينيبـال هاييتموقعفراگرفته شده در  ميمفاه يريكارگبه(با هدف  يمربوط به مطالعات مورد سؤاالتو  ييزكو سؤاالتنفره درباره پاسخ 
 يكـتسر يبـه تفكـر انتقـاد يشگرا يعبارت 33اطالعات از پرسشنامه  يآورجمعجهت . پرداختنديمبا همكالسان و استاد خود به بحث 

(RCTD) خالقيت يطهشامل سه ح (Innovativeness)، بالنـدگي )Maturity ( ذهنـيو تعهـد )Engagement (وه اسـتفاده شـد. بعـال
شـده  يآورجمـع يهـاداده .يـدگرد يآورجمـعاشتغال و معدل ترم قبل  يت، وضعتأهل يتشامل سن، جنس، وضع يكدموگراف يهاداده

 يتهكم تأييدمطالعه به  ينقرار گرفت. ا يلو تحل يهمورد تجز يليو تحل يفيتوص يآمار يهاروشو با استفاده از  SPSS.18 افزارنرمتوسط 
 .آگاهانه كسب شد يترضا ياندانشجو يهو از كل يدواحد رشت رس ياسالم ادآزاخالق دانشگاه 

  .اشتند وجود انتقادي تفكر به گرايش حيطه سه و كلي نمره در مداخله از قبل گروه دو يانم يداريمعناختالف  :يجنتا
 

 وسعككالس م يدر گروه كنترل و مداخله قبل و بعد از اجرا هاطهيحو  ينمره كل سهيمقا - 1جدول 

 تستيت گروه مداخله تستيت گروه كنترل هاطهيح

 بعد مداخله قبل مداخله بعد مداخله قبل مداخله
انحراف-نيانگيم اريمعانحراف -نيانگيم اريمعانحراف -نيانگيم

 اريمع
 اريمعانحراف -نيانگيم
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āĂďþ±ÿāďþû ûüďĂ±ûüďþû ýûďú تيخالق ÿĀďÿ±ÿûďþú āúďÿ±ÿĀďþü đĀýďû
Ăāďý±ĂýďüĂ ûāďý±ĂýďüĂ ăÿďú يبالندگ þûďý±üĂďüā üĀďý±ûüďüă đûăďü

ÿāďĀ±ûăďýĂ ûûďþ±üĀďýă đăĂďú يذهن يريدرگ ÿāďĀ±ûăďýĂ ûûďþ±üĀďýă đăăďā
üûďûû±ĀúďûúĂ ăĂďûú±ĀāďûúĂ đúüďú يكل شيگرا þþďûý±ăÿďûúý ÿāďûú±ÿýďûüü đĀüďĀ

 
نمـرات  ظرن ازدو گروه مداخله و كنترل،  يانكالس معكوس، م آموزشي روش يمستقل نشان داد كه پس از اجرا يت آزمونحاصل  يجنتا
وجـود دارد.  داريمعنـ ياختالف آمار)  >t، 001/0p =9/54( ذهني درگيري يطهو ح)  >t، 001/0p =5/93( يبه تفكر انتقاد يكل يشگرا

 .يدنرس يداريمعنبه سطح  يو بالندگ يتخالق يطهدو ح ياناختالف م

 يفكـر انتقـادبـه ت يشمثبـت بـر گـرا يريتـأث ي،با سخنران يسهلعه حاضر نشان داد كه استفاده از كالس معكوس در مقامطا يجنتا بحث: 
 يرتـأث و يعلوم پزشـك آموزشكالس درس معكوس در  يننو يپداگوژ ييكارآ يبررس يبرا يشتريب يقاتدارد. تحق يپرستار ياندانشجو

 .است يازمورد ن يادگيري يندهايرآب يرو سا يو مهارت تفكر انتقاد يشآن بر گرا

 فعال يادگيري معكوس، درس كالس انتقادي، تفكر به يشگرا :يديكلمات كل

  
  منابع:

1. Profetto‐McGrath J. The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing 
students. Journal of advanced nursing. 2003;43(6):569-77. 

2. Tiwari A, Avery A, Lai P. Critical thinking disposition of Hong Kong Chinese and Australian nursing students. Journal 
of Advanced Nursing. 2003;44(3):298-307. 

3. Harrington SA, Bosch MV, Schoofs N, Beel-Bates C, Anderson K. Quantitative outcomes for nursing students in a 
flipped classroom. Nursing Education Perspectives. 2015;36(3):179-81. 

4. Khanova J, Roth MT, Rodgers JE, McLaughlin JE. Student experiencesacross multiple flipped courses in a single 
curriculum. Medical education. 2015;49(10):1038-48. 

  

 ينيبال آموزش در دياسات توسط بازخورد ارائه از آنان افتيدر و درك بر انيدانشجو تيجنس نقش

  يشكر محدثه ،ييكچو احمد ،ندوشن يجعفر زهرا ،يميكر يممر ،طهران ياحمر يهد
 

 درك و ينو همچنـ آمـوزش يطو محـ يوهچـون شـ يعـوامل يرتـأثاست كـه تحـت  يادگيري يچيدهپ يتموقع يك ينيبال آموزش مقدمه:
گرچه ارائـه  دهديم. شواهد نشان روديمبه شمار  ينيبال آموزشبازخورد قلب  يستدر يند. در فرآگيرديمقرار  يرانفراگ يهاالعملعكس

 ،يرشپـذ يقتكند و در حق يجادا يمتفاوت يراتتأث توانديمدارد، اما نوع و روش ارائه آن  يادگيريو  آموزشدر  ياساس يراتتأثبازخورد 
 .گردديممرتبط  ياماز پ يرانبازخورد به نوع برداشت و پردازش فراگ يلتعد يارد و 

خورد توسط باز ارائهاز  يو پرستار  پزشكي دانشجويان دريافت و درك بر دانشجويان جنسيت نقش يينهدف از مطالعه حاضر تع هدف:
 .بود ينيبال آموزشدر  يداسات

علـوم  يو پرسـتار يپزشك رشتهدختر و پسر از دو  يدانشجو 120انجام شد.  اييسهمقاو  يليتحل يفيتوص صورتبه پژوهش ينا روش:
 يـك هـاداده يشدند. ابـزار گـردآور يمتقس ينفر 60در دو گروه  يتصادف صورتبه يگشتيجا يهابلوك ييوهشقم و كاشان به  يپزشك
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و تجزيـه درك شـده از بـازخورد بـود. يمو مفـاه مكان عبارات مرتبط با زمان، 40و  يكمشخصات دموگراف يحاو يپرسشنامه دو قسمت
 .انجام گرفت)  >05/0p( يداريمعن در سطح يو استنباط يفيتوسط آمار توص هاداده يلتحل

نشـان هايافتـه. هر چنـد )29/60±12/3مثبت بود ( نسبتاً ينيبال يدتوسط اسات شدهارائهاز بازخورد  ياندانشجو يو درك كل يافتدر :يجنتا
پسـر جوياندانشـ از يشـتر) ب27/37±12/2( دختـر ياندر دانشـجو يدتوسـط اسـات شـدهارائهاز بـازخورد  يو درك منفـ يافـتداد كه در

يداريمعنـ يرتفـاوت آمـا شـدهارائهبـازخورد  يافـتدختر و پسـر از درك و در ياننمره دانشجو يانگينم ين) است اما ب21/2±24/36(
يد كتبـبـا بـازخور يسـهدر مقا ينسـبت بـه بـازخورد شـفاه ياندانشـجو يـتنشان داد كه اكثر يجنتا ينهمچن).  >05/0p(نشد  مشاهده
هاز گرو يشتردر گروه دختران ب ينسبت به بازخورد شفاه يمنف العملعكسو  يافتدر يزانم يانم ينداشتند كه در ا ترييمنف العملعكس

 ). >05/0p( بودپسران 

وجـود يمتفـاوت فـتيادرك و در يدتوسط اسات شدهارائهدختر و پسر نسبت به بازخورد  ياندانشجو يننشان داد كه ب يجچند نتاهر بحث:
مشـاهده شـد. لـذا يداريمعنـ) تفـاوت يو كتب يشفاه( بازخورددختر و پسر نسبت به نوع  ياندانشجو يافتدرك و در يننداشت، اما ب

در خصـوص يرسم آموزش يان،بهتر بازخورد توسط دانشجو يرشو درك و پذ يداسات ياز سو مؤثر جهت ارائه بازخورد شوديم يهتوص
 .ارائه شود يانو دانشجو يداسات يبرا زمانهم يبازخورد اصول يممفاه

 دانشجو باليني، ارزيابي يافت،بازخورد، در :يديكلمات كل

منابع:

1. Ende J. Feedback in clinical medical education. JAMA. 1983 Aug 12; 250(6):777-81.
2. Van de Ridder JM, Stokking KM, McGaghie WC, Ten Cate OT. What is feedback in clinical education?. Medical

education. 2008 Feb 1;42(2):189-97. 
3. Boehler ML, Rogers DA, Schwind CJ, Mayforth R, Quin J, Williams RG, Dunnington G. An investigation of medical

student reactions to feedback: a randomised controlled trial. Medical Education. 2006 Aug 1;40(8):746-9. 

نيبال يهاطيمح در يپرستار انيدانشجو يعملكرد يهامهارت بر يكاوشگر وهيش به آموزش ريتأث يبررس
 يعسگر پروانه ،نژاد بهرام فاطمه ،يمحمود مختار

ماانجـ ينبـال هـايطيمحدر  يپرسـتار ياندانشجو ينيبال يهامهارتبر  يكاوشگر يوهبه ش آموزش يرتأث يينمطالعه با هدف تع ينا مقدمه:
  شد.

انجـام ينبـال هـاييطمحدر  يپرسـتار ياندانشجو ينيبال يهامهارتبر  يكاوشگر يوهبه ش آموزش يرتأث يينمطالعه با هدف تع ينا هدف:
  شد.

يدر بخـش آ 93بود كه در فاصله مهر تا اسفند سـال  آزمونپس-آزمونيشپطرح   با باليني كارآزمايي مطالعه يكپژوهش حاضر  روش:
ييمامـا يدانشـكده پرسـتار يپرسـتار يسال آخر كارشناسـ ياندانشجو ياراك انجام شد. جامعه پژوهش تمام يعصرول ارستانيمب يو يس

مراقبت يدر زمان انجام مطالعه، گذراندن واحد نظر يژهمراقبت و ينيورود به مطالعه شامل انتخاب نمودن واحد بال يارهاياراك بودند. مع
در يـژهو يهـامراقبت يكارآموزو عدم گذراندن واحد  يته، عدم اشتغال به مشاغل مرتبط با حرفه پرستارگذش يليتحص يهاترمدر  يژهو
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كـم يل. به دلشديمدانشجو از مطالعه خارج  آزمونپس يلو عدم تكم يدانشجو به ادامه همكار يلبود. در صورت عدم تما يقبل يهاترم
وارد مطالعه شدند و نمونه پژوهش برابر با جامعه يبه روش سرشمار يانمطالعه دانشجوورود به  يارهايواجد مع يانبودن تعداد دانشجو
با كمـك جـدول يتصادف صورتبهورود انتخاب و  يارهايواجد مع يعرصه پرستار يدانشجو 40صورت كه تعداد  ينپژوهش بود. به ا

مهارتي يطهشامل پنج ح يعملكرد يادگيري سؤاالت يستلكچ  گروه مداخله و كنترل).( شدند يمنفره تقس 20گروه  2به  ياعداد تصادف
مراقبت از پوست) بود كـه بـا يي،لوله غذا يقاز طر يهتغذ يي،مراقبت راه هوا يالتور،به دستگاه ونت يماراتصال ب ياني،نمونه خون شر يهته(

در بخـش يعرصـه پرسـتار يانشـجودان يكـارورزدوره  يبـرا يپزشك آموزشمصوب وزارت بهداشت، درمان و  يهاسرفصلتوجه به 
انجـام گرفـت. يصورت نمره دهـ ينبه ا يطهانتخاب شد و پس از مشاهده مراحل انجام كار توسط دانشجو در هر ح ICU يژهمراقبت و

يين. جهت تعباشديمنمره عدد صفر  ينو كمتر 100نمره عدد  يشترينصورت كه ب ينبه ا و غلط: صفر.  1:يحصح نسبتاً، 2: يحصح كامالً
و مرتبط با در نظر گرفتن اهـداف و طـرح درس يدكه توسط پژوهشگر ساخته شده بود پس از مطالعه كتب جد  يستلچك ياعتبار علم

درخواست شـد تـا پـس از يدنفر از اسات 10محتوا، از  يفيك يمحتوا، در بررس ييروا يبررس يشد. برا يهته هاداده يابزار گردآور يني،بال
، اهميت، قرارگيري عبارات در جايضرورت مناسب، يهاواژهرعايت دستور زبان، استفاده از  يارهايمعنامه بر اساس بررسي كيفي پرسش

يـتماز دو شـاخص ضـرورت وجـود آ يمحتوا بـه روش كمـ يبررس براي .مناسب خود و امتيازدهي مناسب بازخورد الزم را ارائه دهند
CVR)1( ابزار يها يهگو يودن و سادگو مرتبط بCVI   و يدنفر از اسات 10استفاده شد. ابتدا، براي تعيين شاخص نسبت روائي محتوا از

ضـرورتي ندارد و  ياست، مفيد است ولي ضرورت يضرور( يقسمت 3 درخواست شد تا هر آيتم را بر اساس طيف ياننفر از دانشجو 20
هاآن CVR يعدد يزانكه م يمحتوا عبارات ييحداقل ارزش شاخص نسبت روا يينتع يبرا هاساس جدول الوش بر .ندارد) بررسي نمايند

) >05/0p( معنـادار) بـود ياننفر از دانشـجو 20 يابي(بر اساس ارز %29از  يشترو ب  )اساتيد از نفر 10 يابيارزبر اساس ( %0/51از  يشترب
محتواي والتس و باسل اجرا شد و ميزان مربوط بـودن، سـاده ييروا بر اساس شاخص CVI ي. سپس بررسيدشده و حفظ گرد يابيارزش

در اين تحقيق، امتياز شاخص روائي محتوا بـراي هـر عبـارت بـه .يداضح بودن هريك از عبارات موجود در پرسشنامه تعيين گردوبودن 
CVIو همكـاران نمـره  يركـاساسبه شد. هبر تعداد كل متخصصان مح 4و  3وسيله تقسيم تعداد متخصصان موافق با عبارت داراي رتبه 

به اصالح و يازمندو ن يزبرانگسؤال 70تا  79بين  CVIو نمره  اندنموده يهمناسب تشخيص داده و توص يهگو يرشپذ يرا برا 79باالتر از 
يتورد نظر قرار گرفت. در نهامحدوده اعداد م ينو در مطالعه حاضر هم هم انددانسته قبوليرقابلغرا  70كمتر از  CVIبازنگري و نمره 

داشــتند 80از  تريشبطبق جـدول الوشه، سـؤاالتي كـه روايـي محتـوايي ) CVR( محتوانتايج كمي سنجش شاخص روايـي  بر اساس
ذفحـ هـاآن يهضروري و مهـم در نظر گرفته شدند و در پرسشنامه حفظ شده و بق)  >05/0p( دارييمعنبـا سـطح آمـاري  يهايهو گو

درصد محاسبه شد. پرسشـنامه =81/8rقرار گرفت  مورد بررسي) Split-half( كردن يمهبا روش دو ن هاداده يابزار گردآور ياييپا شدند.
و 16 يـازبود. حـداقل امت 1 :اصالً، 2:ي، تاحدود3 :كامالً يقسمت 3 يكرتطرح ل يكدر  يهگو 16 يدارا يزن يساز روش تدر يتمنديرضا

يآلفـا يبنژاد و همكاران بـا ضـر يمپرسشنامه توسط بر ياييپا يرانبود. در ا يشترب يتمنديرضا دهندهنشانباال  يازبود. امت 48حداكثر آن 
ازاخالق دانشگاه بعد  يتهو كسب مجوز از كم يجام مراحل ادارازآنپسصورت بود كه  ينروش انجام پژوهش به ا .استشده  تأييد. /90

رضـايت فرم يافتدر و هاآنجلب مشاركت  به مطالعه) و ورود يارهايمع پژوهش (واجد يوهش به واحدهااهداف پژ يانخود وب معرفي
ييآشـنا يكـارآموز، در روز اول ICU يـژهروزه بخـش مراقبـت و 9 يكارآموزصورت كه در  يناقدام به انجام مطالعه شد. به ا  آگاهانه
هاييـهروانجـام  يمـاران،مراقبـت از ب صـورتبه( باليني آموزشروش معمول  گروه كنترل از يبا بخش انجام شد. سپس برا ياندانشجو

شـامل يكاوشگر يوهاستفاده شد. ش ياز روش كاوشگر آزمونگروه  ي) و براينيبال يهاكنفرانسمشاهده عملكرد  ي،با نظارت مرب يعمل
هـر يبرا يدر واقع مرب شديماد مورد قبول بود مطرح است نظر ازمنبع كه  ي: موضوع مورد نظر با تعدادسازييتموقع -1مرحله است:  6
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مسئله فكـر كننـد، يرامونتا پ شديمفرصت داده  يبه اندازه كاف يانكشف واكنش: به دانشجو -2. كرديممعما درست  يك ياقدام يارويه 
:يدهسـازمانو  يبنـدفرمول -3). ديـديمدانشجو را  العملعكس يمرب( دهندرا انجام  يجرپروس يا يندنما اظهارنظرواكنش نشان دهند و 

شده و مرحله به مرحله انجـام دهـد يبندطبقه صورتبه يردصورت گ يدكه با يمسئله و كار يدنرا با فهم هايتفعالدانشجو بتواند  ينكها
يـندر ا يـدجد سـؤالو  يـدجد يمعمـا يكآن و ممكن بود دوباره  يز: بحث در مورد اقدام انجام شده، آناليو گروه يممطالعه مستق -4

توانمند شـده يجرچه قدر دانشجو در انجام پروس ينكهرفع اشكاالت و ا وبه دانشج ي: بازخورد مربيلو تحل يهتجز -5مرحله مطرح شود. 
حـاًيترج( دادمـيمـورد نظـر را انجـام  يـتفعال يگرد باريكدوباره:  يتفعال -6خاص چگونه است  يطبا شرا يمارنحوه برخورد او با ب يا

يـكو سـپس  شـديم يـينتع آموزشـيروش در ابتـدا اهـداف  يندر واقع در ا ).15( بمانددانشجو  بلندمدتبعد) تا در حافظه  يروزها
سـؤاالت يدنبـه پرسـ يقتشو يزن يانو دانشجو شديم يدهپرس سؤال ياناز دانشجودرباره آن  شديمو ارائه  يطراح يزمعما برانگ يتموقع

يمربكمـكسپس به   و پرداختنديم يو ذهن ينيع صورتبه يشو انجام آزما يازاطالعات مورد ن يآورجمعبه  يانند. دانشجوشديمخود 
نحـوه مثـال عنوانبـه .شـديمداده  بـازخورد هـاآنبه  يتوسط مرب آمدهدستبه يجنتا يتند و در نهاكرديم يلو تحل يهاقدام خود را تجز

از ينـاناطم يبـرا( دهـد يحتوضـ يتئور صورتبهابتدا  شديم. از دانشجو خواسته شديما مطرح معم يك عنوانبهانجام ساكشن  يحصح
. سـپس عملكـرديـدرا ساكشن نما يمارب يعمل صورتبه) و سپس يماربه ب رسانييبآسكه دانشجو قرار است انجام دهد و عدم  ياقدامات

مطالـب توسـط يبندجمعبا  يتو در نها شديم يبحث و بررس هايگروههم يرو سا يو نقاط قابل اصالح آن) توسط مرب يامزا( دانشجو
نمايـدرا ساكشـن  يمـارب يگـرد بـاريك شديماز دانشجو خواسته  مجدداً ازآنپسو  شديمنقاط قابل اصالح دانشجو برطرف  يهكل يمرب

 دانشجو بماند. بلندمدتروز بعد) تا در حافظه  يحاًترج(

يهـاآزمونو بـا  يآورجمـع هـاداده يـتكردند. در نها يافتدر آموزش يكسانمدت زمان  يرح درس و طگروه بر اساس همان ط 2هر 
يـزتـرل نگـروه كن يانشدند. الزم به ذكر است جهت رعايت اصول اخالقي، دانشـجو يلتحل يزوج يمستقل و ت ياسكوئر، ت يكا يآمار
ژوهش، ارزشـيابيي مربـوط بـه پـهاپرسشـنامه  كردند بعد از تكميـل تيافرا در يكارآموزمرتبط با واحد  يهاآموزشمطالب و  يتمام

عنوانبـه، ايـن نمـره ارزشيابي متداول در دانشكده انجام شد و پس از امضاء توسط دانشجو يقاز طر مجدداًمداخله  يهاگروهدانشجويان 
نامـه آنـاندر نمره كار ه شد تا اجراي اين پژوهش تأثيريامور باليني دانشكده قرار داد مسئول آنان در اختيار يكارآموزنمره واقعي واحد 

 شدند. يلو تحل يهتجز يزوج يت ود كاي تست، تي تحليلي و يفي، با كمك آمار توصهادادهنداشته باشد. سپس 

يتفـاوت معنـادار يجنس يعزتو از نظرنفر در گروه كنترل قرار داشتند. دو گروه  20نفر در گروه مداخله و  20 كنندهشركت 40از  :يجنتا
حاصـل يناناطم هاداده يتياز نرمال رنوفياسم -كولموگراف موجود، با كمك تست  يهاداده يتياز نرمال يناناطم يبرا) p=39/0( نداشتند

سـبب يمعنـادار طوربـه ينو روتـ يكاوشگر آموزشي يوهقبل و بعد هر گروه، هر دو ش يسهدر مقا يزوج يت آزمون يجشد. بر اساس نتا
قبـل و يسـهدر مقا يزوجـ يت آزمون يجبر اساس نتا يكاوشگر آموزشدر گروه  كهيطوربه، اندشده ياندانشجو ينيبال يهامهارتهبود ب

ساكشـن، )p=001/0( ونتيالتـوراتصـال بـه ) p=001/0( شـريانينمونـه خـون  يـهشـامل ته ينيبـال يهامهارت يطهبعد از مداخله در ح
)001/0=p(غذاييوله ل يقاز طر يه، تغذ )001/0=p( پوسـت، مراقبـت از )001/0=p(  بـا  ينيبـال يهـامهارتو نمـره كـل)001/0=p( و

نتيالتـورو، اتصـال بـه )p=001/0( شـريانينمونـه خـون  يـهشـامل ته ينيبـال يهامهارت يطهدر ح يزن ينروت آموزشدر گروه  ينهمچن
)001/0=p( ،ساكشن )001/0=p(غذاييلوله  يقاز طر يه، تغذ )001/0=p(مراقبت از پوست ، )001/0=p(  با ينيبال يهامهارتو نمره كل
)001/0=p( باليني يهامهارت يطهدو گروه در ح ينمستقل ب يت آزمون يجاما طبق نتا  مشاهده شد. يتفاوت معنادار )خـون نمونـه يـهته

.اردد وجود معناداري آماري تفاوت) وستپ از مراقبت و غذايي لوله طريق از تغذيه ساكشن، ونتيالتور، به اتصال شرياني،
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ن اطالعـات حاصـل توسط پرستارا  منبع دانش مورد استفاده ينترمهم. است يادگيريو  آموزش يآل برا يدها يطيمح ينيبال يطمح بحث:
جـه بـه اسـت. بـا تو يامالز يگسترش و كاربرد دانش پرستار يماربه ب يمنو ا يفيتجهت ارائه مراقبت با ك .است يماراناز تجربه كار با ب

و عمـل و  يرنظـ ينامر سبب كاهش فاصله ب يناست. ا يضرور يپرستار ينيدر عملكرد بال ينعلم استفاده از دانش نو روزافزونتوسعه 
ن ذهن و دبو باز ي،قالل، تفكر انتقادباشد كه است ياگونهبه يدبا يدر پرستار ينيبال آموزش .گردديم يمارارائه خدمات به ب يفيتك يشافزا

 ينيبـال آمـوزش كـه چـرا .است آموزشي هاييوهشدر  يبازنگر يازمندن يپرستار آموزش يرا توسعه دهد نظام سنت يمارحساس بودن به ب
 يانانشـجود يتمنديرضـا يشكـه باعـث افـزا آموزشـي يدجد يهاروشلذا ابداع  .است اييدهعدمشكالت  يدر كشور ما دارا يپرستار
 .است آموزشبا  يردرگ يهاسازماناز اهداف  يكيگردد،  هاآن يعلم يهامهارتامل بهبود و تك حاليندرع

اسـت كـه  ينتقـادتفكـر ا يجـادا يبرا آموزشي يهاروش ينو از بهتر ينيفعال بال  و يننو يهاروشاز  يكي يكاوشگر يوهبه ش آموزش
و رفـع  يـينو تع شـوندهيتهداخـود  گيرييمتصـم يـادگيري، را بـه سـمت اسـتقالل در يانمنطبق و دانشجو يادگيرندهبا استقالل  كامالً

حـل مسـائل  يرابـ يادگيرنـدگان يـبترغ منظوربـه يو كنجكاو يرهمراه با تح يتروش فراهم ساختن موقع ينا .دهديممشكالت سوق 
امـا ايـن ؛ گـردديمابهـام و تحمـل  يـادگيرياستقالل در  ي،علم يهامهارت يتو تقو يادگيريفعال است كه منجر به  يادگيريموجود و 

ري از باالتر استفاده شـود. بسـيا يهاسالبراي دانشجويان  توانديمو  باشديمن مؤثرباليني به اندازه كافي  آموزشروش در مراحل ابتدايي 
ان كـم اسـت، دانشـجوي بـاليني كـه تعـداد هـاييكارآموزو براي  كنديممربيان باليني معتقدند، اين روش وقت و هزينه زيادي را صرف 

مناسـب جهـت  هـاييتموقع يجادا منظوربهاست كه  يپرستار آموزشاز برنامه  يدر عرصه بخش يكارآموز. باشدمورد استفاده  توانديم
 يـزن هيژر بخش مراقبت ود يبستر يمارانبرنامه مراقبت از ب .باشديم يراستقالل فراگ يدر راستا يمهارت در كاربرد دانش پرستار يشافزا
بدحال  ارانيمخدمات به ب ينجهت ارائه بهتر يژهدر بخش مراقبت و يپرستار يحصح آموزشاست و  ياز اركان مهم مراقبت پرستار يكي

 .استبرخوردار  يتاهم يشتريناز ب هاخانوادهاز  يتو حما

توسـط  ينبـال در يرسـتارپ ينـدفرآ يريكارگبـهرا بـر  آموزشـيروش  يـنا يرتـأثو همكارانش انجام شـد  يكه توسط عشوند يامطالعه
لـذا بـا  بود ؤثرترمنسبت به روش معمول  يپرستار يندفرا يريكارگبهدر مهارت  يكاوشگر يوهبه ش آموزشكردند كه  يبررس ياندانشجو

 يمهـارت رييـادگيبـر  يكاوشـگر آمـوزشروش  يرتـأثكـه  يامطالعـهكه توسط پژوهشگر انجام شـد  هايييبررسمرور گسترده متون و 
نظر  و كشورها يردر سا آموزش يننو يهاروش يعسر يشرفتنشد لذا با توجه به پ يافتكرده باشد  يبررس يندر بال يپرستار انيدانشجو
 ينهدر زم آموختگاندانش يينتبحر پا ازجمله يني،بال آموزشحل مشكالت  يبرا يپرستار ياندر دانشجو يمهارت علم يادگيري يتبه اهم
 آمـوزش يوهشـ يرتـأث يـينبـا هـدف تع يامطالعـهبـا  يمآن شـد بر پرستاري آموزشدوره  يانالزم در پا ايهيتوانمندو  هامهارتكسب 
 .يمانجام ده يپرستار ياندانشجو ينيبال يهامهارت  بر يكاوشگر

 يپرستار ياندانشجو ،ينيمهارت بال ،يكاوشگر آموزش :يديكلمات كل
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 يپزشـك علـوم دانشـگاه انيدانشـجو در خـودراهبر يريادگي و گراسازنده يريادگي طيمح ابعاد ارتباط يبررس
 1395 سال در كردستان

 يفتوح الدن

  
 يـرمتغ يـك عنوانبـهر خودراهب يادگيري توسعه هستند،  و ييرهمزمان درحال تغطوربهدانش   يرانفراگ دانش و كه امروزجهان  در مقدمه:
 بـراي ضـروري مهـارتي هبرخـودرا يادگيريدارد.  يبررس يبرا اييژهو يگاهجا يرونيب يرمتغ عنوانبهگرا سازنده يطو مح يفردو  يدرون

خـودراهبر در  يـادگيريگرا و سـازنده يـادگيري يطابعـاد محـ  ارتبـاط يپـژوهش بررسـ ينا از انجامهدف  .پايداراست يادگيري ارتقاي
 .كردستان است يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو

 چيست؟ كردستان پزشكي علوم دانشگاه در خودراهبر يادگيري و گرا سازنده يادگيري محيط ابعاد ينرابطه ب هدف:

در  يلال تحصـحـدر  ياندانشـجو يـهمورد مطالعه كل ياست. جامعه آمار يو از نوع كاربرد يمقطع يليتحل -يفيپژوهش توص ينا روش:
 يپزشك يهارشته يانانشجودارشد و دكترا و  يكارشناس ي،كارشناس ي،در مقاطع كاردان ييماما -يستار، پريراپزشكيپبهداشت،  يهارشته

 داده، انتخـاب يلدانشكده تشـك يككه هر طبقه را  يتصادف يصبا تخص يبندطبقهنفر به روش  365تعداد  ينبود كه از ا يدندانپزشكو 

 يآورجمعتيلور و همكاران  يگراسازنده يادگيري يطمح نامهپرسشري ويليامسون و خودراهب نامهپرسشبا كمك  هاداده ياندر پا شدند،
 SPSS22 افـزارنرم بـا هـاداده و شـد اسـتفاده يرسونپ مستقل و t آزمونمستقل  يرهايمتغ وابسته با يرهايارتباط متغ يبررس براي و شد
  .شد يلتحل

 ينب ).p=39/0( سازنده گرا بود ادگيريي يطخود راهبر با ابعاد مح يادگيري يهامؤلفه داريمعنارتباط  دهندهنشانپژوهش  هاييافته :يجنتا
خـود راهبـر  يهاارتمه يانگينم ). >01/0p( گرديدمشاهده  يداريمعن يرابطه آمار يليبه رشته تحص و عالقه يراهبر دخو يهامهارت
 انحـراف و ميـانگين ينمچنـه. 91/60و  78/18 انـدبودهن منـدعالقهود كه ب ياز افراد يشترعالقه داشتند ب يليكه به رشته تحص يدر افراد
 .است 224/39و  02/29برابر با  يببه ترت   گراسازنده كلي نمره معيار

  1 جدول
 مذاكره با دانشجو كنترل مشترك يانتقادانيب تيعدم قطع يارتباط شخص گرا سازنده طيابعاد مح

 يريادگي يهامهارت
 خودراهبر

r Sig r Sig r Sig r Sig r Sig 

úĊûÿā úĊúúý úĊûÿü úĊúúþ يخودآگاه úĊüûú úĊúú úĊûþþ úĊúúĀ úĊûāþ úĊúúû 
úĊüúú úĊúúú úĊüüÿ úĊúúú يريادگي يراهبردها úĊüĀă úĊúúú úĊûăĀ úĊúúú úĊüýÿ úĊúúú 

úĊûĀû úĊúúú úĊûāÿ úĊúúû يريادگي تيفعال úĊüúû úĊúúú úĊûĂú úĊúúû úĊûþû úĊúúā 
úĊûÿû úĊúúþ úĊûúÿ úĊúþĀ يبايارزش úĊûüā úĊúûĀ úĊûÿă úĊúúý úĊûûú úĊúýā 
úĊûÿă úĊúúü úĊûþû úĊúúā يفرد نيمهارت ب úĊûĂý úĊúúú úĊûþĂ úĊúúÿ úĊûýý úĊúûû 
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گراازندهسـ يطـيدر مح دانشجويان ،است يپزشـك يهاحرفـه ياندانشـجو براي اساسي اصل يخود راهبـر يالزم برا يهامهارت بحث:
و گذارانياسـتسكه  شوديم يشنهادپ .آماده شوند جامعهنگر و محور بيمار يهامراقبت ارائه و باليني هايمهارت يادگيري براي، انندتويم

كـه بـه ارتقـا نيـز را ئلهمسـحـل  يادگيريو  يازجمله تفكر انتقاد يگرد يهامؤلفه يرسا ،هامهارت ينا كنار در سالمت حوزه يزانربرنامه
قرار دهند يژهومورد توجه  شوديممنجر  ياحرفه يهايتفراصالح

دانشجويان گرا،سازنده محيط خودراهبر، يادگيري :يديكلمات كل
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اقـدام كيـ :يپرسـتار انيدانشـجو ينيبال ياهمهارت توسعه بر ينيبال آموزش همكار يريكارگبه ريتأث يررسب
يمقدمات يپژوه
 يريام يامكس ،آراسته يبيط يمهد ،يلطف يهراض ،يبيط زهرا

مدهاييابروز مشكالت فراوان و پ سازينهزمكار  يطورود به مح يالزم برا ياز آمادگ يلالتحصفارغپرستاران تازه  يعدم برخوردار  مقدمه:
كمـك بـه رفـع يالگوهاسـت كـه بـرا يناز ا يكي يني،بال آموزشاستفاده از همكار  يا يپپرسپتورش يالگو ت.اس يمارانب يبرا ينامطلوب

تأكيـدو  يپرسـتار ياندانشجو ينيبال آموزشمسئله  يت. با توجه به اهمروديمو عمل بكار  يتئور يكپارچگيادغام و  يعمشكالت و تسر
 شد. يمطالعه طراح ينا ياجرا يدر حرفه پرستار ينو بال آموزش يناصله ببر كاهش ف يپزشك آموزشوزارت بهداشت و درمان و 

 ياندانشجو ينيبال يهامهارتدر توسعه  ينيبال آموزش يهمكار يريكارگبه يرتأث يينتع هدف:

يآورجمـعموجـود و  يتوضـع يفتوصـ :شـد  گرفتـه نظـر در يرانجام شد. مراحل ز يعمل يمطالعه حاضر به روش اقدام پژوه روش:
بحـث يـقاز طر يگـروه پرسـتار يعلميئـته يو اعضـا يانكه صورت گرفت شامل مصاحبه با دانشجو يمرحله اقدامات يندر ا  :هاداده

(متـرون، يمارسـتانب يپرسـتار يناز مسـئول ينظرسـنج يـزعرصـه و ن ينيبال آموزشمشكالت  ينهدر زم يمتمركز و مصاحبه فرد يگروه
استفاده از همكار يالگو ينهبر مطالعات در زم يمتون و مرور يو جستجو يجلسات بحث گروه ورتصبهسرپرستار بخش)  يزر،سوپروا
يپرسـتار ياندانشجو ينيبال آموزش يفيتك يارتقا يمدنظر و ارائه برنامه برا يالگو ياجرا يارائه راهكار مناسب: برا .بود ينيبال آموزش

افـراد در از نظـراتدر دانشگاه و دانشكده موضوع طرح مطـرح و  آموزش ينهدر زم يصالحبا افراد ذ يجلسات يمتون، ط يعالوه بر بررس
مرحلـه مـورد نظـر بـود، يندر ا ييرتغ عنوانبهآنچه  اقدام: اجرا داشته باشد. يتموانع قابل ينبرنامه بهره گرفته شد تا طرح با كمتر ياجرا

پنج نفـره يگروه ياقدام پژوه يندر ا كنندگانمشاركتدر عرصه بود.  يرپرستا ياندانشجو يازمورد ن ياحرفهو  ينيبال يهامهارتكسب 
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يرانمـد تأييدبودند كه پس از  هابخشنفر از پرستاران با تجربه و داوطلب  20نفر) و  42( 8ترم  يپرستار ياندانشجو يهكل يق،تحق يماز ت
ينشد با توجه به ا يينتع يانعداد پرستاران بر اساس تعداد دانشجووارد مطالعه شدند. ت يسازآمادهو گذراندن كارگاه  يمارستانب يپرستار

يهامصـاحبه يـقاز طر هـاداده يآورجمـع نفر وارد مطالعه شـدند. 20 حدوداً، كرديم يتنكته كه هر پرستار حداكثر سه دانشجو را هدا
و در هايادداشـتمشـاهده و  يني،بـال آمـوزشن همكـارا ودانشـج از سنجي يتمحقق ساخته رضا يهاپرسشنامه يافته،ساختار يمهن يقعم

 .به دست آمد يستگاها 4با  يآسك آزموندر  ينيبال يهامهارت يبررس يستلچكمرحله آخر 

)1  طبقـه شـد: 3ز ساختارمند منجر به برو يهامصاحبه يقاز طر ينيبال آموزشو همكاران  يانتجارب دانشجو يل: تحليفيبخش ك :يجنتا
:كنندگاناركتمشـ يسـنج يت: رضـايبخـش كمـ. بـالين و دانشكده تعامالت) 3 يني،ساختار بال يهايژگيو) 2 يني،المعلم ب يهايژگيو
خـارج از هـاييتفعال. انجام يدگزارش گرد يفو استقالل در انجام وظا يعمل يهامهارت يشاز افزا ياندانشجو يترضا يزانم يشترينب

ازجملـه ينيبـال شآمـوز يوهشـ يـندر ا يپرستاران معلم و فاصله گـرفتن از دانـش پرسـتار يزبرانگسؤال يابيپرستار، ارزش يفشرح وظا
نقـاط ازجملـهمختلـف  هاييفتشـدر  يزيربرنامـه يتو قابل يانو نقاط ضعف مطرح شد. تعداد مناسب دانشجو ياندانشجو يهادغدغه

آمـوزشتوسط همكـاران  نقاط ضعف طرح عنوانبهل بخش با پرسن هاآندر طول دوره و نحوه تعامل  ياندانشجو نظمييبقوت طرح و 
نمرات مربوط بـه ينيشترو ب يپرستار يصو تشخ حالشرحاخذ  يستگاهنمرات در ا ين: كمتريعمل يهامهارت يابيارز. عنوان شد ينيبال
  بود. يوير يقلب ياءاح ودار يزتجو يستگاها

دانشـجويان و ارتقـاء در ريكـا اسـتقالل تقويـت يـرغمعل مدل آموزشـي اين اجراي نشان داد كه  مطالعه اين از آمدهدستبه نتايج بحث:
و درمـان از مـوزشآ يمبهبود تعامالت ت وس يكاز  ينيمعلم بال يكبا  يواقع يطبه واسطه قرار گرفتن در مح يشانا يعملكرد يهامهارت

بـه اهـداف بيياالزمه دسـت يمشاركت يكردرو يكوجود با همراه است كه برطرف نمودن و حل موانع م ياريبس يهاچالشبا  يگر،د يسو
خواهـد يرگـذارتأث ياربسـ ياقدام پژوه يچمارپ يبعد يهاگاممطالعه در اصالح نواقص در  ينا هاييافتهاست.  آموزشيمدل  ينا آموزشي

 بود.

 ياقدام پژوه يپي،پرسپتورش يني،بال آموزش :يديكلمات كل

منابع:
1. Schaubhut RM, Gentry JA. Nursing preceptor workshops: partnership and collaboration between academia and practice.

J Contin Educ Nurs 2010 Apr;41(4):155-60 
2. Allen L, Molloy E. The influence of a preceptor-student ‘Daily Feedback Tool’ on clinical feedback practices in nursing

education: A qualitative study. Nurse Education Today 49 (2017) 57–62 
3. Lalonde M, McGillis Hall  L. Preceptor characteristics and the socialization outcomes of new graduate nurses during a

preceptorship programme. Nursing Open 4 (2017) 24–31. 



76

ماريب به بد خبر ارائه نهيزم در يانكولوژ يفلوها عملكرد بر هنر ياستراتژ با يسازهيشب آموزشي الگوي تأثير
،يشهسوار يدعس ،ياريبخت يمحمود بهروز ،مجتهدزاده يتار، يچراغ محمدعلي ،يشاه فرهاد ،يامام ينحس يرام يدس ،ها فروش يخ افسانه
 يرازيش ماندانا

مهـارت در يـنا آمـوزشبـراي  هينكا يرغمخدمات سالمت است. عل دهندگانارائه اجتنابيرقابلغ يفاز وظا يكيد، انتقال خبر ب مقدمه:
يچيـدگيپ يـلدل اسـت كـه بـه يـنا يـدمؤشـواهد  ياسـت ولـ يدهاستفاده گرد سازييهشبي مبتني بر هاروشگروه پزشكي از  يهارشته
صـورتبهرا  مهـارت ان يـنا يجـزء عملكـردبـر  تأكيـدبـا  تـوانينم يمـار،ب ياپزشك و هم بر يانتقال خبر بد هم برا يكولوژيكيسا

يكـه محتـوا ينشـان داده اسـت زمـان هايبررسـداد.  آمـوزش، گيـرديمشده انجام  سازييهشب هاييطمحدر  آنچهوار مانند  يستلچك
. به عـالوه پيشـنهاد شـده اسـت كـهشوديمراگيران در ف يادگيريتجربه و بهبود  يداريسبب پا شونديماضافه  هاسازييهشببه  ياحساس
بر بد به جنبـه عـاطفي و احساسـي ايـن مهـارت توجـه داشـته باشـند و ازخ -يپزشكي بايد در تدريس مهارت ارتباط دهندگانآموزش
فـراهم هنـر بـا يكردبا رو سازييهشبادغام  ينكهي آموزشي استفاده نمايند كه بر جزء عاطفي اين مهارت تأكيد نمايد. با توجه به اهاروش

بـر يمبتن آموزشچالش  كنندهبرطرف توانديم، آموزشدر  يكيدر كنار بعد تكن يو احساس يبر بعد عاطف تأكيدو  نگركل يكردنمودن رو
،لعالجاصـعب يمـارانا بمواجهه بـ يلخبر بد در بخش انكولوژي به دل مهارت ارتباطي آموزشهدف  ترينمهم بعالوه، باشد و سازييهشب

  انجام دادند. زير هدف با را فوق مطالعه ين،. لذا محققباشديمافزايش همدلي با بيمار و خانواده وي 

مـاما يمارسـتاندر ب يمـارارائه خبر بـد بـه ب ينهدر زم يانكولوژ يبا رويكرد هنر بر عملكرد فلوها سازييهشب آموزشيتأثير الگوي هدف: 
 است. تهران يدانشگاه علوم پزشك ينيخم

)نفـر 19( خمينـي امـام يمارسـتانب يانكولـوژ ياين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است كه جامعه مورد بررسي را كليه فلوهـا روش:
يانكولـوژ يفلوهـا  بود كه عملكرد Interrupted time series . روش انجام پژوهش طرحيداديمتشكيل  تهران پزشكي علوم دانشگاه

نـواعاكـاربرد  يننمـا و همچنـيمارب عنوانبه يشههنرپ(مشتمل بر استفاده از  سازييهشبد از اجراي كارگاه آموزشي سه بار قبل و سه بار بع
ياقعـو يطدر محـ زمـانهم طوربه يعلميئته و عضواستاندارد  يمارشامل استفاده از ب يابهنر)، با فاصله دو هفته توسط دو ارز يمتدها

يود كـه عملكـرد فلوهـاب سؤال 16، پرسشنامه مشتمل بر هادادهشد. ابزار گردآوري  يابي) ارزينيمام خما يمارستانب ي(درمانگاه انكولوژ
يـزيربرنامـه C: ،)يتما 2 ي(دارا ياستراتژ B:يتم،ا 3بستر مصاحبه (مشتمل بر   A شامل يطهح 7ارائه خبر بد را در  ينهدر زم يانكولولوژ

2 يطالعـات (داراا يافـتدر G: ،)يـتما 4 يدانـش (دارا F:،)يتما 2 ي(دارا يهمدل E: ،)يتما 1 داراي( يگر ياحرفه D: ،)يتما 2 داراي(
يـلده بود. جهت تحلش تأييدو  يبررس يابزار سنجش عملكرد، در مطالعات قبل يكومتريكسا يهاويژگي .داديممورد سنجش قرار  )يتما

 .استفاده شد SAS و SPSS افزارنرمو از  ياقطعه يوناز رگرس هاداده

فلوهـاي از شـده انجـام ارزيـابي دو هر در اطالعات يافتدر)، دانش( G)، ياستراتژ( F)، عملكرد( B يطهدرصد ح يانگينسطح م :يجنتا
)p=015/0( و) p=002/0( و) p=023/0( اسـت داشـته معناداري و ناگهاني يير، تغآموزشدر قبل و بعد از  يدو اسات SP توسط انكولوژي

دو هـر در) يهمدل(E يطه)، حيگر ياحرفه( D حيطه)، يزيربرنامه( C حيطهبستر مصاحبه)، ( A يطهح  يعملكردها يانگينسطح م يول
انجام شـده از يكل يابيارز يجنداشته است. نتا يو معنادار يناگهان تغيير ،آموزشدر قبل و بعد از  يدو اسات SP توسط شده انجام ارزيابي

عملكرد فلوها در مدتكوتاهسبب بهبود  آموزشاستاندارد و استاد انجام شده بود نشان داد كه  يماركه توسط ب يانكولوژ يعملكرد فلوها
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بلندمـدت  ييـراتتغ ينا يول داديمرا نشان  يصعود يرفلوها س يعملكرد بلندمدت ييراتتغاست. اگرچه  يدهگرد يمارخبر بد به ب يارائه
 .بودمعنادار ن يآمار نظر از هاآنعملكرد 

 ياسـت، ولـ يرگـذارتأثآن  بـر ياست كه عوامـل متعـدد ييهامهارتخبر بد، جزء  -يمطابق شواهد موجود اگرچه مهارت ارتباط بحث:
 يـرگدر ينهمچنـو  يتعامل يهاروشهنر با فراهم نمودن انواع  يكردبا رو يافتهادغام  آموزشي يمطالعه حاضر نشان داد كه الگو هاييافته

كوچـك بـودن  ه بـه. با توجـيدگرد ينبال يواقع يطبه مح آموزشي يطاز مح يرانفراگ يهاآموختهسبب انتقال  يران،راگنمودن احساسات ف
 .شوديميشـتر پيشـنهاد ، انجام مطالعه ديگري با حجم نمونه بهايافتهبيشتر  پذيرييمتعم منظوربهحجم نمونه اين مطالعه، 

 استاندارد يمارملكرد، ب، هنر، خبر بد، عسازييهشب :يديكلمات كل
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 يفيك مطالعه كي :ينيبال تجارب بر يشيبازاند موانع از يپرستار انيدانشجو تجربه

 يميكر شهناز ،يحقان يبافر ،يماني يكون ،يانيكل ينجف يدمج

 
 توانـديم ينيبـر تجـارب بـال ييشـبه بهبود بازاند ياست. عدم توجه كاف ينيبال يادگيري نيازهاييشپ ينترمهماز  يكي يشيبازاند مقدمه:

 .قرار دهد يرتأثرا تحت  يمارمراقبت از ب يفيتو ك يپرستار يانشدن دانشجو يافهحر

 .است باليني يرييادگ محيط در باليني تجارب بر بازانديشي موانع زمينه در پرستاري دانشجويان تجربيات تبيين مطالعه ينهدف ا هدف:

فسا و  يگاه علوم پزشكدر دانش 1394-1396سال  يدر ط ايينهزم هينظر يكرداست كه با رو يفيمطالعه ك يكاز  يمقاله قسمت ينا روش:
 يـهو نظر آمدهدسـتبه يهـادهداهدفمند انتخاب و سپس با توجه به  يريگنمونهبر اساس  كنندگانمشاركت. در ابتدا يدبه انجام رس يرازش

مـورد  يئول پرستارمس 3و  يپرستار يمرب 3 ودانشج 22مطالعه  ينشد. در ا يلتبد ينظر يريگنمونهبه  يريگنمونهدر حال ظهور، روند 
 و اسـتراوس يكردفاده از روها با استداده يلو تحل يهانجام گرفت. تجز يقبا استفاده از مصاحبه عم هاداده يآورمصاحبه قرار گرفتند. جمع

 .شد انجام) 1998( كوربين

 يدرونـ يهـامحركاز:  انـدعبارت ينيبـر تجـارب بـال يشـيموانـع بازاند ينـهدر زم هـاداده يـلحاصل از تحل ياصل هاييهمادرون :يجنتا
. بـر اسـاس ايهينـزم يطشرا يتو محدود يدر بستر اجتماع يپرور يعمط ين،در بال يرحمايتيناكارآمد، جو غ ينيبال آموزش، محدودكننده

 .سازديمرا دشوار  ينيبر تجارب بال يشيبازاند يستاا يجو يجادبا ا يطيشرا ينچن هايافته

 يكـم بـرا يو انـرژ يـلمحدودكننده شامل تما يدرون يهامحرك يرتأث تحت دانشجويان اين بازانديشي داد نشان مطالعه اين يجنتا بحث:
نسبت بـه تجـارب  يشيبر بازاند يناكارآمد تمركز ينيبال آموزش برنامه در داد نشان  نتايج ينقرار داشت. همچن انگيزگييبو  ييرتغ يجادا
 هاآنموضوعات توجه  ينمواجه هستند و ا يندر بال ينو روت يبا موضوعات تكرار يشترب يانصورت دانشجو ينوجود ندارد و در ا يينبال
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هكـ داد نشان نتايج . در خصوص نظارت ناكارآمد، كاهديم را باليني تجارب بر تأمل به دانشجو تمايل و  كرده كمرنگ ينيرا به مسائل بال
بـر مـوارد يشـيموانـع بازاند ازجمله يكارآموز يدر ط ينيشده با تجارب بالتعيين تكاليف نبودن مرتبط و مناسب ردبازخو يافتعدم در
منجـر ينكها يلبه دل ينيبال يمرب يا يدرمان يمت ياز اعضا يكدانشجو با هر  يناست. وجود ارتباطات نامناسب ب يانشده در دانشجوتجربه

بـه يشـيدندانشـجو از اند شوديمشده و باعث  ينيدانشجو بر تجارب بال يشيمانع از بازاند شوديمشجو در دان يتيبه بروز تنش و نارضا
بر بازانديشي در ديگر موانع از يكي زماني محدوديت .يردمرتبط هست، فاصله بگ يمارهر چه كه به مراقبت از ب يزخود و ن ينيتجارب بال
ينيبال يادگيري يطدر مح ياندانشجو يشيبازاندپرورش جو  يبرا ينبنابرا ؛شد بيان مطالعه اين در يانسط دانشجوتو كه بود باليني تجارب

بـه قبيـل از مناسـب مـداخالت اجراي  با يشيدر بازاند يزشيانگ يهامحركشناختن نقش  يتضمن به رسم يپرستار يدالزم است اسات
يشـيبازاند يطشرا يسازفراهممناسب و تعامالت سازنده به  يابيزشنظارت و ار يشي،بر بازاند يفعال و مبتن آموزشي يهاروش يريكارگ

 .كمك كنند ينيبر تجارب بال

 يشيبازاند يني،تجربه بال يفي،مطالعه ك ي،پرستار يدانشجو :يديكلمات كل

منابع:
1. Smith A, Jack K. Reflective practice: a meaningful task for students. Nursing Standard. 2005; 19(26):33-7.
2. Burt E, Morgan P. Barriers to systematic reflective practice as perceived by UKCC level 1 and level 2 qualified rugby

union coaches. Reflective practice. 2014; 15(4):468-80. 
3. Platzer H, Blake D, Ashford D. Barriers to learning from reflection: a study of the use of groupwork with post‐

registration nurses. Journal of advanced nursing. 2000; 31(5):1001-8. 
4. Mantzoukas S, Jasper MA. Reflective practice and daily ward reality: a covert power game. Journal of clinical nursing.

2004; 13(8):925-33. 

يپرستار نديفرآ -ارتباط كارت از استفاده با يپزشكنروا بخش در يپرستار انيدانشجو در يريادگي ارتقاء
يبهرام يهاد ،مقدم يصادق يعل ،ينماژ ياحمد صادق ،يانآقابابائ يدرضاحم ،زارع كوروش ،بساك يهسم

ن داده كهطالعات نشاماست.  يپرستار آموزشمديران در  ياصل يهاارتباط با بيمار از دغدغه ازجمله يپرستار يهامراقبتكيفيت  مقدمه:
تلـفبـر ابعـاد مخ تـرس و اضـطراب ازجملـهارتباط  يموانع برقرار ييو از سو  ترسناك ياربس يروان يمارارتباط با ب يان،دانشجو يداز د
توجـه خـاص و منـديازمحـور، ن يمـارب يارتبـاط يهـامهارتبحث  ينا يتخواهد بود. با توجه به اهم تأثيرگذار يمارب يو درمان يمراقبت
يو در راسـتا  اشـتهد يهمـاهنگ ينيبال يناتبا تمر يدبا آموزشي يهابرنامهاست كه  ينا رسديمبه نظر  يآنچه ضرور  .باشديم يضرور
از يگـرد يكـي. يـدردگارائـه   Schimizu و Wilkinson است كـه توسـط ييالگو يدر مهارت ارتباط مؤثر ياز الگوها يكيباشد.  ينيكار بال
يهـاروشكـار بـردن  اسـت. لـذا بـه يپرستار يندفرآ يو عدم اجرا ياز حد به مرب يشب يهتك شوديم يدهد يرستارپ يانكه در دانشجو يمسائل

و يمـارتعامل مناسـب بـا ب وارتباط  يرا به برقرار يوكرده  يمارب هاييتمسئولبا مسائل و  يردرگ يشتركه دانشجو را ب ينيبال آموزشمناسب در 
يـادر دن يپرسـتار يندفرآ- اطاست كه جهت استفاده از كارت ارتب ذكريانشا .رسديمبه نظر  يند، الزم و ضرورك يبترغ يپرستار يندفرآ ياجرا

 .يامدن به دست يشواهد

ياندانشـجو رييـادگيبـر  يپرسـتار ينـدفرآ-بـاطاستفاده از كارت ارت يرتأث يينتع ،يپرستار يندفرآ-ارتباط كارت يهامؤلفه يينتع هدف:
 يپزشكوانردر بخش  يپرستار
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دزفول كـه در حـال يكدانشگاه علوم پزش يپرستار ياندانشجو يجامعه مورد پژوهش تمام .باشديم يامداخلهمطالعه از نوع  ينا روش:
يبه روش تصـادف انتخاب و يسرشماردانشجو به روش  43ند. تعداد شديمبودند را شامل  يپزشكروانبخش  يكارآموزگذراندن واحد 
م پژوهش از هر دو گروهنفر) قرار گرفتند. قبل از انجا 20( كنترلنفر) و  23( يشدر دو گروه آزما يكارآموز يهاگروه شينبا توجه به چ

ي، داروهـايپزشـكروان مـارانياز ب ي، نكات پرستاريپزشكروان هاييماريباستاندارد در مورد  سؤاالت يحاو يامتحان يهابرگهبا دادن 
جهـت گـروه .به عمـل آمـد آزمونيشپ يپزشكرواندر بخش  يپرستار يندفرآ ينو همچن هاآنمربوط به  يو نكات پرستار يپزشكروان

از كارت يبه روش سنت آموزشروزه عالوه بر  10 يكارآموزدر دوره  يشسپس جهت گروه آزما .انجام شد يسنت يوهبه ش آموزشكنترل 
هدف( دانشجو سؤال تحليل .2انشجو، د سؤال .1چهار ستون بود:  يشده حاو يطراح  . كارتيداستفاده گرد يزن يپرستار يندفرآ-ارتباط

اطمهـارت ارتبـ آمـوزشجهـت  يشدر گـروه آزمـا .يمـارجـواب ب يـل. تحل4 يمار،ب جواب .3)، يست؟چ سؤال ينا يدندانشجو از پرس
همه .يددرج گرد  كارت در بيماران با يانجوروزانه دانش يهامصاحبه  استفاده شد. Schimizu و Wilkinson يمهارت ارتباط يالگو  از

ومشخص شـد  يروان نوع اختالل يماران،و استفاده از پرونده ب يمربكمكو با  يلدوم و سوم مصاحبه را تكم يروزها يدر ط ياندانشجو
يپرسـتار ينـدرآف يابيارزشـروز دهـم  در چهارم آغاز و تا روز دهم انجام شد. يدانشجو از روز سوم ال توسط يماربهر  يپرستار يندفرآ

يـلنوشـته و تحو يهـاكارت يـان) در پايابيو ارزش اجرا مداخله، پرستاري، يصتشخ( پرستاري يندمراحل مربوط به فرآ تمام انجام شد.
هبـجهـت دو گروه  ياندانشجو يارپاسخ دادن در اخت يگفته شده برا يامتحان سؤاالت مجدداً يكارآموزدوره  يانداده شد. پس از پا يمرب

 .قرار گرفت آزمونپسآمدن نمرات  دست

در يپرسـتار نيادانشـجو يـادگيرينمـرات  يشدر افـزا يش. كه اين تفاوت به نفع گروه آزمايدگرد مشاهده معنادار يتفاوت آمار :يجنتا
در) 7/25( يشگروه آزما آزمونپسو  )9/76( نسبت به گروه كنترل است يپرستار يندفرآ-ارتباط كارتدر استفاده از  يپزشكروانبخش 

).p=001/0( گروه كنترل آزمونپسميانگين نمرات 
.دارد يرتأث يپزشكرواندر بخش  يپرستار ياندانشجو يادگيريبر  يپرستار يندفرآ-استفاده از كارت ارتباط بحث:

 يپزشكوانربخش  ي،پرستار ياندانشجو يادگيري، ي،پرستار يندفرآ-كارت ارتباط  :يديكلمات كل
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يبهداشت اعتقاد مدل كاربرد: يپزشك رشته انيدانشجو در يهمدل حس تيتقو بر آموزشي مداخله تأثير
 سالجقه مهال ،شاوون ينيحس ينام ،يان نظام ينام

نظام يريتمد و در كنديم يفاحقوق بيمار در عرصه خدمات سالمت، نقش مهمي در بهبود و تنظيم رابطه پزشك و بيمار ا يترعا مقدمه:
از عوامل مهم در رفتار كنار بستر، همدلي اسـت كـه در رابطـه پزشـك نسـبت بـه بيمـار يكي .است برخوردار بااليي اهميت از متسال

.شوديم تريحصحبيماران، تشخيص و درمان  يترضا يشكه باعث افزا باشديمموضوع بسيار مهمي در پزشكي  همدلي .شوديممشاهده 
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ينـدفرا يـك. همـدلي كنـديم يفقدرت فرافكندن شخصيت خود در موضوع مورد تفكر تعر عنوانبهفرهنگ لغات آكسفورد، همدلي را 
براي تغييرات روان شناختي در رابطه پزشك با بيمار است و از دو بخش تشكيل شده است؛ بخـش شـناختي عبـارت از يربناييمؤثر و ز

. منظـور از همـدليباشـديم هـاآنسيم احساسات و تجربيـات و بخش احساسي شامل تق يگرانشناخت احساسات و تجربيات د ييتوانا
فـرد هاييدگاهدو  هادغدغهارتباطي قدرتمند و به معناي درك تجربيات،  ييهمدلي نوعي توانا. درپزشكي، اغلب بخش شناختي آن است

يـق،طر يـنو از ا يگراندادن خود به جاي د قرار ييهمدلي عبارت از توانا يگر،به عبارت د ؛باشديمنشان دادن آن  ييهمراه با توانا يگرد
ارتباط كالمي بـا بيمـار،كه شامل سه بخش اصلي براي همدلي پزشك با بيمار مطرح شده . است هاآندرك.) بهتر احساسات و تجربيات 

يمار، همـدلي بـا بيمـارارتباط بين پزشك و ب يجادجاي بيمار نهادن اصلي در ا »يهامهارتاز  يكيدر واقع،  .باشديم همدليدلسوزي و 
به كار بردن مهـارت همـدلي. شوديمبراي تغييرات روان شناختي در رابطه پزشك با بيمار محسوب  يربناييمؤثر و ز يندفرا يكاست كه 

بـازده يشافـزا ازجملـه ياديمثبت ز يجاز اقبال عمومي از جانب پزشكان و بيماران برخوردار است، نتا كهينادر علوم پزشكي، عالوه بر 
بيمار، همكـاري يتمنديرضا يشقانوني در زمينه پزشكي، افزا هاييريدرگبهتر بيمار، كاهش  يرشكارهاي خدماتي در زمينه سالمتي، پذ

و يكـيفيز ينـه، انجـام معاحالشرحدر حين برقراري ارتباط با بيمار براي گرفتن  كهيدرصورتتمكين بيمار را به همراه دارد.  بهتر بيمار و
اشكال در تشخيص، عدم مصرف جمله ازكيفيت آن مناسب نباشد، مشكالت متعددي  ياص و درمان، همدلي وجود نداشته باشد و تشخي

و در مـوارد خـاص موجـب شـوديم يجادا هاينههزصحيح دارو، عدم پيگيري مسير درماني، هدر رفتن وقت پزشكان و بيماران و اتالف 
تـاكنون مطالعـات مختلفـي بـراي بررسـي. اثر مستقيمي بر پيامدهاي باليني داشته باشـد توانديمدلي هم ين،بنابرا ؛گردديممرگ بيماران 
بر اثرات مثبت همدلي بـر روي سـير و هاپژوهش ينو كادر پزشكي انجام شده است كه ا ياني مختلف از دانشجوهاگروهيرهمدلي در ز

بـه نـدرتبهتحقيـق پزشـكان  يجنتـا. انـدكرده Pollak د و همكاران نشان داد كهبيماران دچار سكته قلبي و مبتال به آسم تأكي آگهييشپ
مشـكالت تنهانـهثابت شده است كه به كار بردن صـحيح مهـارت همـدلي  هايبررسدر . دهنديم احساسات منفي بيماران پاسخ همدالنه
حل مـوارد مشـكل، صـرفه اقتصـادي و عـدم احتيـاج بـه ،هايماريبمانند تشخيص زودرس  ياديمذكور را به همراه ندارد، بلكه منافع ز

خارج شـود و بـر بهبـود اشيماريبكه بيمار از حالت منزوي بودن در  گردديمهمدلي با بيمار باعث . عاطفي را به دنبال دارد يهاتالش
. واكنش مغـز بـه تـنش رادهديممش بيمار بر اساس اعتماد و همدلي، به بيمار احساس آرا -بيمار تأثيرگذار است. برقراري رابطه پزشك

باشـند و نتيجـه تريراضـبيماران  شونديم، باعث كننديم. پزشكاني كه به دقت به بيمار گوش كنديم يادو تحمل بيمار را ز دهديمتغيير 
كه خدمات درماني مناسـبي ، هرقدر همكننديمسپري  هايمارستانب. بيماراني كه براي درمانشان مدتي را در ينددرماني بهتري را كسب نما

اندك برخي افراد از سيستم درماني، توجـه ناكـافي بـه رضايتمندي علت. هستند مناسب رواني ارتباط يكنيازمند  هم باز نمايند، يافتدر
.بيمـار سـود ببـردكه عالوه بر بيمار، پزشك نيز از برقراري روابط همدالنه با  شوديماستفاده مؤثر از مهارت همدلي باعث . باشديم هاآن

ــه و رضــا ــط همدالن ــه روابطــي از پزشــك يترواب ــا ك ــاران ب ــرار  بيم ــديمبرق ــر كن ــانعي در براب شــغلي و يهااســترس، همچــون م
يجنتـا. گـردديمپزشـكان محسـوب  يسـتيبـراي بهز يابـالقوهو همدلي عامل  كنديمفرسودگي كه پزشكان با آن روبه رو هستند، عمل 

تحصيل در دانشكده پزشكي كاهش پيـدا همدلي در طول تحصيل نشان داده است كه ميزان همدلي با ميزان تغيير يا ثبات درباره مطالعات
به نداشـتن وقـت توانيمپزشك و بيمار ذكر شده است كه از آن جمله  همدلي عدم براي متفاوتي يلي مختلف، دالهاپژوهشدر  كنديم

ازلحـــاظكـــه همـــدلي كـــردن  مســـئله يـــنمينـــه مشـــكالت بيمـــار و او تمركـــز بـــر امـــر درمـــان در ز يـــادمشـــغله ز ،كـــافي
نيـز ياعدهاشاره كرد.  شونديم يشآسيب به زندگي روزمره و خانواده خو كه حتي نگران، ييتا جا كنديمرا بسيار خسته  هاآناحساسي 

كارگاهي انجـام شـد، نشـان آموزشو  قيقتح يج. نتااندكرده Abu-Akel زمينه را ذكر و همكاران كه بر اساس ينكافي در ا آموزشعدم 
مطالعـه. باشديم يادگيري Chen همكاران بر روي و آموزشقابل  هامهارت يرهمدلي مانند سا يهامهارتكه  Jefferson نامهپرسش داد
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بـا توجـه .بودند همدلي قرار گرفتند، از سطح نمره همدلي بيشتري برخوردار آموزشكه تحت  يانيپزشكي نشان داد دانشجو ياندانشجو
يهابرنامـه يـدبا يابـد،، اگر با تحصيل در دانشكده پزشـكي ميـزان همـدلي كـاهش هايماريببه نقش مهم همدلي در تشخيص و درمان 

علوم پزشكي در كشـورمان شـاهد آموزشدر طي چند دهه گذشته،  .پزشكي شود) آموزشهمدلي وارد ( يشو فعالي جهت افزا مندنظام
، فـراهم آوردنآمـوزش .چه به لحاظ ساختاري و چه به لحاظ محتـوا بـوده اسـت يربنايي،و ز ينراسخ براي تغييرات بنياد ياارادهتجلي 
بـه گيرندگان ياد در يادگيرىاستاد به قصد آسان كردن  هاييتفعالبگيرد. در اغلب موارد، انجام  يادفراگير  كهيناى است براى يهافرصت
و كنـديم يـزيرطرح يادگيرىفعاليتى است كه معلم براى آسان ساختن  آموزش. شوديمناميده  آموزشزشي، كمك مواد آمو به يا تنهايى

تـدبير از پـيش ياهرگونه فعاليت  آموزش يگر،به عبارت د؛ يابدمي  يانكنش متقابل جر صورتبه يادگيرندهچند  يا يك وا بين فرايند ينا
مناسـب مدل يك انتخاب آموزشي، ريزي برنامه ينداولين گام در فرا .است گيرندگان يادر د يادگيرىشده با هدف آسان كردن  يزيرطرح
ي رفتـاري سـالمت وهـاپژوهشگسترده در چهارچوب مفهـومي  طوربهبهداشتي  اعتقاد مدل، 2994 دهه يل. از اواباشديم آموزشبراي 

تحت تأثير دو عامـل قـرار دارد. فرد هر رفتار مدل، ينشد. بر اساس ابراي توصيف تغيير و تداوم رفتارهاي مرتبط با سالمت به كار برده 
نتيجه مـي رسـد كـه ينو به ا دهديمتغيير  را رفتارش فرد وقتي يعني؛ شوديمهدف گذاشته  يكاول، ارزشي كه توسط شخص بر روي 

.شوديمبه هدف مورد نظر  يافتنعث دست انجام آن رفتار براي او سودمند است و دوم، تخمين شخص از احتمال اجراي رفتاري كه با

ــــاد بهداشــــتي از ســــازه هــــاي شــــدت درك شــــده ــــدل اعتق )Perceived susceptibility( حساســــيت درك شــــده م
ـــاي ـــده، راهنم ـــع درك ش ـــافع و موان ـــت) Perceived severity( من ـــده اس ـــكيل ش ـــازه .تش ـــدي در س ـــل و خودكارام عم

شــخص عقيــده نيــز شــده درك شــدت ســازه در و خــاص يطال بــه شــراحساســيت درك شــده، عقيــده شــخص در مــورد شــانس ابــت
. در مــورد همــدلي، دانشــجوي رشــته پزشــكي بعــد از بررســي و درونــي كــردنشــوديمدر مــورد وخامــت و شــدت اوضــاع بررســي 

يامــر منجــر بــه رفتــار يــنكــه ا كنــديم يجــادمشــكل بــراي خــود ا شــدت از تصــويري همــدلي، از اســتفاده عــدم اجتمــاعي يجنتــا
ــده در وي پ ــگيري كنن ــوديميش ــخص از ش ــور ش ــه تص ــده ب ــافع درك ش ــازه من ــهينا. س ــي از ك )Perceived benefits( بعض

كـه كنـديمنتخـاب ، مـي پـردازد. فـرد رفتـاري را اشـوديمتا چه حـد مـؤثر واقـع  دهديمكه براي پيشگيري از مشكل انجام  ييكارها
ينـههز تحليـل و يـهجزدر جامعه قابل دسترس باشد. در موانع درك شده فرد به ت كهيناسود را داشته باشد و دوم  يندر وهله اول بيشتر

)Perceived barriers(  آن به كه را وقتي اي و شده پرداخت ينهانجام رفتار ارزش هز ياآ كهينااثربخشي اعمال توصيه شده مي پردازد و
)Cues to action( يـاداخلـي  يـدادهاييعمـده رو طوربـهنيـز داده شـده اسـت را دارد؟ سـازه راهنمـا بـراي انجـام عمـل  اختصـاص

بـراي 2988. سـازه خودكارامـدي كننـديممعين  )Self-efficacy( در سال را رفتار يكخارجي هستند كه آمادگي فرد براي عمل و تحر
اخت اجتماعيدر تئوري شن كه ستا مفهومي خودكارامدي. يدبرخورد مناسب تر با مشكالت بهداشتي به مدل اعتقاد بهداشتي اضافه گرد

Bandura  آميـز اش جهـت انجـام موفقيـت ييتوانـا بـه شـخص اطمينان به و رفت كار به اجتماعي يادگيري يابراي نخست بار توسط
 .كنديماشاره  يش،كارها

عنوانبـهن بـه آن داختو لـزوم پـر شوديمتخصصي ارتباط پزشك و بيمار محسوب  يهامهارتاز  يكيهمدلي  كهينابا توجه به  هدف:
سـاس مـدل اعتقـادا، مطالعه حاضر با هدف تعيـين تـأثير مداخلـه آموزشـي بـر گردديم ابزاري براي بهبود رابطه پزشك و بيمار توصيه

 .شد انجام پزشكي رشته ياندانشجو همدلي حس يتبهداشتي بر تقو

دانشجوي رشته پزشكي كه مشـغول گذرانـدن دوره 84شاهد بود. گروه  با همراه تجربي نيمه آموزشي مداخله نوع از پژوهش ينا روش:
تصادفي ساده و جدول اعداد تصادفي انتخاب شـدند يريگنمونهبودند، به روش  2190كارورزي در دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 

و درصـد 99 اطمينـان سـطح در يلوتپا ي مطالعههايافتهقرار گرفتند. حجم نمونه محاسبه شده بر اساس  شاهد و يشو در دو گروه آزما
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بـراي مناسب جسمي يطبه شركت در مطالعه، داشتن شرا رضايت شامل مطالعه به ورود معيارهاي. يددرصد محاسبه گرد 84 آماري توان
هجلسـ يـكبيماري رواني بود. عدم تداوم شركت در جلسات آموزشي بيش از  و شناختي مشكالت وجود عدم و سؤاالت به ييپاسخگو

ـــز  ـــهني ـــه شـــد عنوانب ـــا اســـتفاده از  هـــاداده .مـــالك خـــروج در نظـــر گرفت ـــكب ســـه وجهـــي جمـــع آوري نامهپرســـش ي
سـنجش براي همدلي يژهشده استاندارد و ياروا و پا نامهپرسشو بخش دوم نيز ) سؤال 9( دموگرافيك اطالعات شامل اول بخش. يدگرد
. هرچه از عـدددهديماختصاص  موافق كامالً )7 تا( مخالف كامالً )2نمره اي بين  امهنپرسشبود. در  سؤال 14شامل  افراد همدلي ميزان

. بخش سوم سؤاالت طراحي شده توسط پژوهشگر بر اسـاس سـازه هـاي مـدلشوديمپيش رود، به ميزان موفقيت اضافه  7به سمت  2
سـؤال مربـوط بـه سـازه 7ط به سازه شدت درك شده، سؤال مربو 7سؤال مربوط به سازه حساسيت درك شده،  7اعتقاد بهداشتي شامل 

سؤال مربـوط بـه راهنماهـاي عمـل 1سؤال مربوط به سازه خودكارامدي و  7سؤال مربوط به سازه منافع درك شده،  7موانع درك شده، 
كـامالًو  1نمـره  = ، مخـالف1ره ، بي نظر = نم0، موافق = نمره 9موافق = نمره  كامالً صورتبهمقياس و امتياز هر كدام از سازه ها  .بود

و حداقل نمرات شدت درك شده، منـافع 19و حداكثر آن  7حداقل نمره سازه حساسيت درك شده  .در نظر گرفته شد 2مخالف = نمره 
و يـدردطراحي گ يادتا ز اصالًاي از  ينهچهار گز صورتبهبود. سؤاالت خودكارامدي  14 هاآنو حداكثر  6درك شده و موانع درك شده 

بـود. 10و  6شد. حداقل و حداكثر نمـره سـازه خودكارامـدي بـه ترتيـب  داده اختصاص 0 نمره زياد، ينهو به گز 2، نمره اصالً ينهبه گز
.بود خير و بلي ايينهدو گز صورتبهدر نظر گرفته شد. مقياس سؤاالت سازه آخر نيز  8و حداكثر آن  1حداقل نمره سازه راهنماي عمل 

افـراد بـه ينسپس ا .يددانشجوي رشته پزشكي در مقطع كارورزي تكميل گرد 14توسط  نامهپرسشابزار،  ياييو پا ييجش رواجهت سن
بعـد از دو هفتـه دوبـاره يش،جام مداخلـه آموزشـي در گـروه آزمـانا از پستقسيم شدند و  )نفر 29(و شاهد  )نفر 9( يشدو گروه آزما

از افـراد اين. يددرصد تطبيق داده شد و اشكاالت آن نيز برطرف گرد 99و هر نوبت با اطمينان  يدرددر هر دو گروه تكميل گ نامهپرسش
بـراي هـر سـازه جداگانـه نامهپرسـش يببه دست آمد. مقدار ضر 74بيشتر از  با آلفاي كرونباخنامه پرسش 4 .شدند خارج اصلي مطالعه

مقطع كارورزي قرار داده شـد و ميـزان درك افـراد از پزشكي دانشجوي 14 تياراخ در ابزار صوري، يي. جهت بررسي روايدمحاسبه گرد
هايسنجش ميزان همدلي و سـازه دموگرافيك، ابزارهاي بررسي، مورد يانتمام دانشجو .نداشت وجود مشكلي كه يدسؤاالت بررسي گرد

.تكميل نمودند آزمونمدل اعتقاد بهداشتي را در مرحله پيش 

آمـوزشتحصيلي و در قالب دو مرحله انجام گرفت. در مرحلـه اول، سـه كارگـاه  ترم يك طي يشبراي گروه آزما مداخله آموزشي فقط
حالشـرحدر مرحله دوم، دو  .منظم برگزار شد صورتبهبا بيمار  يانحس همدلي دانشجو يتتقو منظوربهارتباطي سه ساعته  يهامهارت

مـورد در سـپس و گرديـد تحليـل و يـهضبط و سپس همه اجـزاي آن تجز يدئوو صورتهب يانگيري از بيمار توسط هر كدام از دانشجو
هاي حساسـيت درك شـده وي آموزشي برگزار شـده، بـراي سـازههاكارگاهدر  .شد بحث يانپيشنهاد شده با دانشجو جانشيني رفتارهاي

بـراي راهنماهـايي سـازه بـراي. يدفكار استفاده گردشدت درك شده از فيلم آموزشي، داستان ناتمام، سخنراني، پرسش و پاسخ و بارش ا
و عملـي يششـيوه هـاي بحـث گروهـي و نمـا نيـز خودكارامـدي سازه براي. گرفت قرار ياناختيار دانشجو در حقايق هاي برگه عمل،

جهـت .داشـتند شـدهارائههـاي آموزشحضـور فعـالي در  يشگروه آزما يانبه كار گرفته شد. تمام دانشجو مسئلهحل  تكنيك همچنين،
استاندارد شده در محيط بيمارستاني استفاده شد. بيمارنما بعد از تعامل با دانشجو، اقدام بيمار از آموزشي، مداخله از حاصل يجسنجش نتا

نمـود. پـس از مواجهـه بـا بيمارنمـا، بـود، شـده تأييد آن پايايي و ييبه تكميل چك ليست ساخته شده توسط پژوهشگر كه سنجش روا
.سه وجهي را كه در قسمت سوم آن سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي مورد سنجش قرار گرفته بود، تكميـل كردنـد نامهپرسش يانشجودان

ــه ــترعا منظورب ــواز ي ــه  ينم ــام مرحل ــس از اتم ــي، پ ــونپساخالق ــرآموزش، آزم ــد و در ه ــاهد داده ش ــروه ش ــه گ ــاي الزم ب ه
نزد محقق محرمانه باقي مي ماند. همچنين، ورود افرد بـه پـژوهش بـا اخـذ هاآنكه اطالعات  مرحله از مطالعه، به افراد اطمينان داده شد



83

كمي، از ميانگين و يهاداده يعطبقه بندي شده، از تعداد و درصد و براي گزارش توز يهاداده يعجهت گزارش توز .بود آگاهانه يترضا
 .گرفتمورد بررسي قرار   Independent tبا استفاده آزمونجنس  دو در همدلي نمره بين تفاوت. يدانحراف معيار استفاده گرد

2190دانشجوي رشته پزشكي كه مشغول گذراندن دوره كارورزي در دانشگاه علوم پزشكي تهـران در سـال  84در مطالعه حاضر،  :يجنتا
نمـرات فراوانـي ينبيشتر .است شدهارائه 2بودند، وارد مطالعه شدند. فراواني، درصد فراواني و درصد تجمعي نمرات همدلي در جدول 

ارتبـاط معنـي .آمده اسـت 1و  1در جداول  تأهلضعيت ونمرات همدلي به تفكيك سن، جنسيت  .بود 224 تا 246 محدوده در همدلي
و زنان تفاوت معني داري بين نمرات مردان آزمون يجمشاهده نشد. بر اساس نتا تأهلضعيت وداري بين نمرات همدلي و سن، جنسيت 

Independent t شـده درك حساسيت ميانگين كه يدهاي مدل اعتقاد بهداشتي، مشخص گردمورد بررسي وجود نداشت. در بخش سازه
معني داري در ميانگين شدت درك ). >05/0p( نظر آماري معني دار بود تفاوت از ينكه ا يافت يشافزا يشدر گروه آزما آموزشاز  پس

كـاهش معنـي داري را نشـان داد ميانگين منـافع يشميانگين موانع درك شده بعد از مداخله، در گروه آزما ).p=441/0(شده مشاهده شد 
)441/0=p.( داشـت يشمعنـي داري افـزا در طوربـهمـدي درك شـده نيـز بعـد از مداخلـه آدرك شده و خودكار )442/0=p.( يـانگينم

بعـد از برگـزاري يشي آزمـاهـاگروهميانگين نمرات همـدلي در  .يدمشاهده گرد آزمايش گروه در مداخله از بعد عمل براي ييراهنماها
تأثير مداخله آموزشي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بـر ميـزان دهندهنشانآماري معني دار و  نظر ازها اختالف ينا. 99/1 ± 81/4كارگاه 

 .همدلي كارورزان پزشكي بود

پزشـكي اندانشـجوي در همـدلي حس يتداخله آموزشي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر تقومطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير م بحث:
ان قبل و بعد ازكارورز عملكرد بين داري معني تفاوت كه داد نشان پژوهش يجنتا .دوره كارورزي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد

لـه آموزشـي،قبـل از انجـام مداخ شـاهد و يشي آزمـاهاگروهن وجود داشت. همچنين، بي يشهمدلي در گروه آزما يهامهارت آموزش
تحقيـق يجتـانتفاوت معنادار شـد. بـر اسـاس  اين آموزشي، مداخله در يشتفاوت معني داري مشاهده نشد، اما بعد از شركت گروه آزما

همـدلي بـا زمينه رابطـه نمـره در .نداشتند يكديگر، اختالف معني داري با تأهلضعيت وهمدلي به تفكيك سن، جنسيت  نمرات حاضر،
گزارش شـده يانابيشتر از آق -اما در پژوهش  ي در خانم ها،توجهقابل طوربهتا حدودي در تمام مطالعات مرتبط، ميزان همدلي  جنسيت

ارتبـاط ييـابجهت ارز .بود كه اختالف معني داري با هم نداشت) 224/2( 9، ميزان همدلي در پزشكان مرد و زن به ترتيب 224/0است 
داري مشـاهده اخـتالف معنـي هـاگروه سني به دو گروه تقسيم شدند كه بين نظر ازحاضر، كارورزان  تحقيق در همدلي نمره و سن بين

7فـراد متأهـل و در ا 242همچنين، ميانگين نمره همدلي در افراد مجـرد،  .است شده گزارش نيز يگرينشد. نتيجه مشابهي در پژوهش د
ن همـدلي در دانشـكدهي متعدد حاكي از آن است كه ميزاهاپژوهش يجنتا .دهديمن نشان يكديگرالف معني داري را با دست آمد كه اخت

. مطالعـاتكنديمرا گوشزد  هامهارت ينا آموزشامر لزوم توجه بيشتر به  ينو ا يابدمي  كاهش تحصيلي، سنوات يشهاي پزشكي با افزا
در. كـرد اسـتفاده شـكيپز رشـته ياندانشجو همدلي ميزان يشاز روش هاي آموزشي مختلفي براي افزا توانيمكه  انددادهمتعددي نشان 

ي مـدل اعتقـادسـازه هـا نمـرات ميـانگين بـين كه يد، مشاهده گردآزمونپسبررسي حاضر به دنبال برگزاري جلسات آموزشي و انجام 
(قبـل و پـس از عمـلدرك شـده، خودكارامـدي و راهنمـاي  حساسيت درك شده، شدت درك شده، موانع درك شـده، منـافع بهداشتي
گـروه نشـان ينا آموزشبهداشتي را در  اعتقاد مدل مؤثر كاربرد اختالف، بودن دار معني يناختالف معني داري وجود داشت. ا )آموزش

و بسـياري حاضـر طالعهم يجما نتاتا حدودي به شخصيت افراد بستگي دارد، ا هامهارت يربا سا يسهاگرچه مهارت همدلي در مقا .دهديم
.گردديمبيماران  مندييترضا يشو باعث افزا باشديم يادگيريو  آموزشهمدلي قابل  يهامهارتكه  دهديماز تحقيقات مشابه نشان 

،هـامهارت يـنمناسـب ا آمـوزشپزشكي فراموش شده است و كسب تجارب باليني بدون  آموزشدر برنامه  همدلي يهامهارت آموزش
آموزشهمدالنه قابل  تحقيق يجنتا رابطه يجادهمكاران نشان داد كه ا و Chen .باشد داشته دانشجويان همدلي بر يانباريز اثرات توانديم
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قابـل  ييتوانـا يـكآن بود كه همدلي  از حاكي نيز يگريي مطالعه دهايافته. و تأثيرات فراوان مثبتي بر روي پزشك و بيمار دارد باشديم
آن به پزشكان را توصـيه  آموزشآموزشي و  و كالس هاي هاكارگاهموضوع، برگزاري  ينكه با توجه به اهميت ا باشديمو تعليم  آموزش

رشته پزشكي تأثير مثبتي  يانمهارت همدلي بر عملكرد همدالنه دانشجو آموزشي مذكور هاپژوهشنيز مانند بررسي حاضر، در  .يدنمامي
همدلي را در برنامه درسـي رشـته پزشـكي منظـور  يهامهارت آموزش توانيمتحقيقات مشابه،  و حاضر مطالعه يجداشت. با توجه به نتا

 رضـايتمندي يشرشته پزشكي، گام مـؤثري در جهـت افـزا آموختگاندانشي آموزشي براي هاكارگاهبا برگزاري  توانيمنمود. همچنين، 
ي تحقيـق هايتمحـدود ازجمله .برداشت پزشكان شغلي يتمنديرضا يشبهداشتي و افزاو ارتقاي پيامدهاي  هاآنتمكين  يشافزا بيماران،
 يجبر اساس نتـا .كرد اشاره واقعي يطبيماران در شرا با پزشكان رابطه بررسي عدم و دانشگاه يكبه محدود بودن طرح به  توانيمحاضر، 
 توانـديممداخلـه  يـناثرات مثبت ا .باشديم يادگيريو  آموزش ارتباطي، قابل يهامهارت يرسا مانند نيز همدلي مهارت حاضر، پژوهش

  منجر به ارتقاي سطح سالمتي جامعه شود. يت،بيمار گردد و در نها يدعا
 ، مداخله آموزشي، مدل اعتقاد بهداشتيآموزشهمدلي، مهارت ارتباطي،  :يديكلمات كل
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 سـالمت نظـام آموزشـي رانيمد يهادگاهيد: يپزشك علوم يهادانشگاه در ياحرفه نيب آموزش يياجرا موانع

 كشور

 وفادار زهره

 
 يـتجهـت ترب ي،زشـكپ آمـوزشدر  يننـو يكردرو يك عنوانبه  ،ياحرفه ينب آموزشها،  يماريب يالگو ييرغدر قرن حاضر با ت مقدمه:

در نظـام سـالمت  آموزشـي يهاسـازمان يرناپـذاجتنابضرورت  يكو جامع را داشته باشند، به  يميارائه مراقبت ت ييكه توانا يروهايين
 شده است. يلتبد
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و محققـان مراكـز نيرامـد يـدگاهاز د ي،علوم پزشـك يهادانشگاهدر  ياحرفه ينب آموزش ييوانع اجرام يينمطالعه با هدف تب ينا هدف:
 .انجام شده است يراننظام سالمت در ا آموزشي

16مند بـا اختارسـ يمهن يانفراد يمصاحبهبا  94است كه در سال  يقرارداد يمحتو يلتحل يكردبا رو يفيك-يفيتوص يمطالعه ينا روش:
) ويـرانا ي،بهشـت يدشه اصفهان، يراز،تهران، مشهد، ش يهادانشگاه( 1 يپت  يعلوم پزشك يهادانشگاهو محققان  آموزشي ينز معاوننفر ا

بـا لمه برگردان شده وكلمه به ك  هامصاحبه يهبر هدف انجام شده است. كل يمبتن يريگنمونهبا   ي،پزشك آموزشمراكز مطالعات وتوسعه 
 .گرفتند قرار وتحليل يهمورد تجز  MAXQD افزارنرماستفاده از 

يـيموانـع اجرا كننـدهيينتب ييآمدنـد، تـم نهـا به دسـت هامصاحبه يلوتحل يهطبقه از تجز يرو هشت ز ياصل يتم، دو طبقه  يك :يجنتا
موانـع ياصـل يبقـه بـوده كـه شـامل دو ط "در نظـام سـالمت آموزشـي يريتمد يافتگيرشد ن" يرانمد يدگاهاز د ياحرفه ينب آموزش
هنـگفر  يسـتميك،طبقـات ضـعف تفكـر س يـرز ي،نگرشـ –ي، موانع فرهنگـباشديم يعملكرد – يو موانع ساختار ينگرش –يفرهنگ
بقـات سـاختارط يـرز يزن ي،ساختار – ينقش را در برداشته و موانع عملكرد يالگوها يرتأثو  يپزشك ساالر  ي،حرفه محور يي،فردگرا

 .شوديمرا شامل  يپژوهش ناكاف و دانش و ياتوسعهريغ   آموزش يريت،مد

در يمـيرائـه مراقبـت تمانع در ا ينترمهمدرك متقابل،  عدم شناخت و ي،منف يهانشان دادند كه عدم توازن قدرت، رقابت هايافته بحث:
يـكتفك يگـرد يوسـاز  وجود آمده اند، به  ياحرفهتك  آموزشي يكردرو يتموانع در طول زمان در اثر حاكم ينبوده كه ا يمراكز درمان

يـناسـت، ا يـدهگرد يافراطـ يـيگراگروه و يانحصـار ينگـرش هـا قـاطع،  يعلـوم سـالمت، سـبب مرزبنـدها يهامنعطف حرفهيرغ
يمت به مشـترنظام سال يمشتر يكرا از  يمارحرفه محور، ب و يصنف يجامعه محور به مقوله ا مقوله جامع و يكسالمت را از   يط،شرا

وب درعـدم رشـد مطلـ داده اسـت. در مجمـوع، ييرتغ يمحور يفهبه وظ يمحور يمارخدمات را از ب دهندگانارائه يكردو رو ينظام صنف
يجادبا ا  امعه،ج سالمت نيازهاي ييراتتغ و  علم روزافزونر شد  گسترده و ييراتنظام سالمت در راستا و همگام با تغ آموزشي يريتمد
،مطالعه ينر ادشده  يينبا توجه به موانع تب محور شده است.  يمت آموزشي يكردهايو رو يميع توجه به مراقبت تمان يوب،چرخه مع يك

يهاسـازمانتار سـاخ ييـرو تغ مثبـت آن يامدهايپ و ياحرفه ينب آموزش ييبا شناسا يستيبا يراندر ا ياحرفه ينب آموزش يجهت اجرا
 .فراهم آوردآن را  ياجرا يبستر مناسب برا ،آموزشي

  يپزشك آموزشنظام سالمت،  ،آموزشي يران، مدياحرفه ينب آموزش يمي،مراقبت ت :يديكلمات كل
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يداخل دپارتمان در يصبحگاه گزارش تيفيك بهبود يبرا يپژوه اقدام
 موسوي رضا سيد

تريبيشـ اهميـت از داخلـي طـب در ويژهبـه كـه اسـت پزشـكي آمـوزش در آموزشي رايج روشهاي از يكي صبحگاهي گزارش :مقدمه
بـاليني خدمات ارزيابي يبرا ابزاري عنوانبه ازجمله دارد؛ باليني آموزش مراكز در زيادي نقش و ارزش آموزشي متد اين. است برخوردار

و ارتبـاطي هـايمهارت آمـوزش تـدريس، در آن نقـش بـه توانمي آن ديگر هاينقش از. شودمي شناخته كيفيت تضمين براي اي سيلهو
ارزيـابي ،همسـئل حـل و سـؤال پرسـش و طـرح تفكر، مهارت تقويت ،ايحرفه هايشاخص به بخشيدن بهبود فراگيران، كردن عياجتما

.نمود اشاره شده انجام اقدامات ناخواسته يا مطلوب هاي پيامد پيرامون بحث و فراگيران عملكرد

نمـودن رعايت رتصو در) ع( رضا امام بيمارستان داخلي دپارتمان در صبحگاهي گزارش فرآيند ارتقاء ميزان تعيين به مطالعه اين :هدف
.پرداخت خواهد كشوري استانداردهاي

اولـين در .انـد گرفته قرار برسي مورد) ع( رضا امام بيمارستان داخلي بخش صبحگاهي هاي گزارش ماهه چهار دوره يك طي در :روش
ودموجـ وضـعيت بررسـي بـه شـده طراحي قبل از پرسشنامه نمودن پر اب صبحگاهي گزارش جلسات تمامي در شركت با پژوهشگر ماه

بعـد ههفتـ شـش طـول در. گرديـد برگزار صبحگاهي گزارش برگزاري صحيح نحوه آموزشي كارگاه ماه همين انتهاي در. است پرداخته
پرداختـه كنندگانشـركت بـه دبـازخور ارائـه به پرسشنامه نمودن پر بر عالوه صبحگاهي گزارش جلسات تمامي در شركت با پژوهشگر

متـد يـنا كيفـي بهبـود جهـت مداخلـه يكسري درخواست داخلي گروه مدير از اي نامه نوشتن با محقق هفته شش اين انتهاي در. است
يصـبحگاه گزارش جلسات تمامي در شركت با پژوهشگر درخواستي، مداخالت شدن محقق از پس آخر هفته شش در. گرديد آموزشي

يكـديگر بـا و نهاييت به مداخله از بعد جلسه 25 با مداخله از قبل جلسه 25 مجموع در. است نموده مربوطه پرسشنامه نمودن پر به اقدام
 .اندگرفته قرار مورد بررسي

ايهرشـته در يداريمعن تفاوت مداخله از قبل به نسبت مداخله از بعد مختلف هاي رشته از علميهيئت اعضاي مشاركت لحاظ از :نتايج
بين هماهنگي واردم تمامي در پذيرفته صورت مداخله از بعد ). >001/0p( گرديد مشاهده قلب و باليني داروشناسي عفوني، جنرال، كليه،

از قبـل شـب در كوتـاه پيامـك ارسـال همـاهنگي، روش شايعترين كه پذيرفته صورت جلسه برگزاري از قبل ارشد آسيستان و گرداننده
آموزشـي نكـات و ربيمـا انتخاب بيماران، تعداد شامل بوده متمركز هاآن روي بر هماهنگي كه مواردي .)44%( است بوده جلسه برگزاري

صـبحگاهي گـزارش تجلسا در مداخله از بعد جلسه 25 طي كه بيماري 65 از. باشدمي گيرد قرار بحث مورد بيمار هر مورد در بايد كه
شـامل را اردمـو %6 تنهـا شـايع هـايبيماري و بوده مشكل و دار عارضه بيماران بيمار، ابانتخ اساس) 77%( مورد 50 در گرديده مطرح
مـدت در تغييري كنلي ).p=22/0( يافته كاهش اول بيمار براي مداخله از بعد كارورز توسط حالشرح خواندن زمان مدت. است هشدمي
مشـاهده تغييـري علميهيئـت اعضـاي و آسيستان به شده داده ختصاصا هايزمان . شودمين مشاهده سوم و دوم بيماران براي زمان اين
وقـت در چشـمگيري ابـلق بهبـود ليكن گرددمين مشاهده تغييري بيمار هر براي نهايي تشخيص به رسيدن در مداخله از بعد. گرددمين

هـر در مداخلـه از بعـد شده معرفي رانبيما تعداد). p=025/0( گرديد آغاز 8 ساعت راس منظم طوربه جلسات و گرديد مالحظه شناسي
).p=006/0( دهدمي نشان افزايش يدارمعني طوربه جلسه
گرديـده تلـفمخ جهـات از صـبحگاهي گزارش كيفيت بهبود به منجر علميهيئت اعضاي به بازخورد دادن آن به دنبال و آموزش :بحث
.گرديد رفتار الملليبين و شوريك استانداردهاي طبق كه شد محقق هنگامي ويژهبه امر اين . است

 پژوهي اقدام تدريس، روش صبحگاهي، گزارش :كليدي كلمات
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 عمل اتاق زاتيتجه درس آموزش در يبيترك روش يريكارگبه

 شادفر زهرا ،زاده زادگان يتق محبوبه ،يمنتصر يمحمدعل

  
هميـت ااز  آمـوزشيكي از بنيادي ترين نيازهاي جوامع بشري و از ضروريات توسـعه پايـدار اسـت لـذا انتخـاب روش  آموزش مقدمه:

مرسـوم  مـوزشآ ازجملـه آمـوزشمختلـف  هاييتفعالاست كه در آن از  يبيترك آموزشروش ها  ينا زجملها برخوردار است  اييژهو
در  شـوديمفاده اسـت يادگيري-ياددهي يندجهت فرا يداري،شن يداري،د آموزشيبر وب و مواد  يمبتن يكيالكترون يادگيريچهره به چهره، 

اق عمـل اتـ يـزاتبـا تجه ييس آشـنادر  مـؤثر آموزش ارائه يكاتاق عمل  ياندانشجو آموزشبزرگ در  يهاچالشاز  يكيحال حاضر 
 عنوانهبـپژوهشـگر  يـن. لـذا اديرنـبه كـار گ ينبال يطرا در مح هاآنآشنا شوند و  يزاتابزار ها و تجه ينكه بتوانند با ا يبه نحو باشديم

 يـنا يانودانشـج يادگيري يزانبر م يبيترك آموزش يرتأث يبا هدف بررس يپژوهش آموزش يفيتمدرس رشته اتاق عمل در جهت بهبود ك
 .رشته انجام داد

 ه است؟اتاق عمل چگون يزاتو تجه يلبا وسا ييس آشنادراتاق عمل  ياندانشجو يادگيري يزانبر م يبيترك آموزش يرتأث  هدف:

 علـوم هدانشـگا عمـل اتـاق رشـته اندانشـجوي از نفر 20 روي بر سرشماري روش به كه بود تجربي نيمه مطالعه يك پژوهش ينا روش:
از  آزمـون يك  انيو در پا يدبرگزار گرد يسخنران صورتبه) جلسه 7( تدريس جلسات ابتدا پژوهش اين در. گرديد انجام جهرم پزشكي
 شـده مطـرح سـؤاالتبـه  پاسـخ مختلـف، يوهاي(مراجعه به فروم و مطالعه سـنار يبيترك آموزشگرفته شد. سپس از روش  ياندانشجو

در رابطـه  ياندانشجو يادگيري مكمل جهت يروش عنوانبه يز) نينافال صورتبه آموزشي هاييلمف يد يو مشاهده س ينآن ال صورتبه
نمـرات  گينيان(روش مكمل) م يبيترك آموزش يرتأث ينبرگزار شد سپس جهت تع يزدوم ن آزمون پسو س يدبا همان مباحث استفاده گرد

 .يدگرد يسهمقا يكديگربا  آزموندو 

 ±14/2 يسـخنران موزشآپس از روش  آزموننمره  يانگيننشان داد كه م يزوج آزمونو  يفيبا استفاده از آمار توص هايافته يلتحل :يجنتا

 آزمـونات دو نمـر ينبـ يارتباط معنادار ينبوده است همچن 10/13± 25/2  يبيترك آموزشيپس از روش  آزموننمره  يانگينو م 03/10
 ).=043/0p=، 45/0r( رديدگمشاهده 

شـده اسـت  ياندانشجو يادگيرينمرات و سطح  يشافزا باعث يپس از روش سخنران يبينشان داد كه استفاده از روش ترك هايافته بحث:
 يستـدر يوهشـ ينا يريجهت به كارگ يداسات يربه سا يهضمن توص يواحد درس ينا يادگيريدر  يستدر يوهش ينا ييآلذا با توجه به كار

 يرو سـا يليرشته تحصـ يندروس در ا يرسا آموزشو  يادگيريدر امر  يستدر يوهش ينا ييآكه كار شوديم يشنهادپ يواحد درس يندر ا
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يشترب يمدآو كار يادگيري يشدر جهت افزا مؤثر يكه بتوان گام يدام ينشود بد يدهمحترم سنج يدتوسط اسات يزن يعلوم پزشك يهارشته
 .اشتبرد ياندانشجو آموزش

 اتاق عمل ياندانشجو يادگيري، يبي،ترك آموزش :يديكلمات كل
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دانشـگاه در يهـار يالكسيپروف نهيزم در يپزشك انيدانشجو يآگاه يارتقا يبرا يابزار عنوانبه يمفهوم نقشه
زاهدان يپزشك علوم
يلطف غزاله ،ييسرگلزا نرجس ،يسرگز سمانه

59000 از يشنه بـ. سـاال، موجب مرگ فرد مبتال شودموقعبهبدون درمان مناسب و  توانديماست كه  يروسيو يماريب يك يهار مقدمه:
وزشآمـ ي،هـار يمـاريزه بـا ببرنامـه مبـار ياصل يهامؤلفهاز  يكي. دهنديمجان خود را از دست  يماريب ينبر اثر ابتال به ا يانفر در دن

لفعـا يهـاوشربـازده، اسـتفاده از  يشـترينبـا ب آموزشي يروش برا ينبهتر است و يماريب ينكنترل و درمان ا ينهپزشكان حاذق در زم
دانشـجويان گاهيآ افزايش هدف با پژوهش ين، لذا اباشديمفعال  آموزشمناسب جهت  ياز ابزارها يكي ينقشه مفهوم  است. يادگيري
 .فتگر انجام خواني جزوه سنتي روش با مقايسه در مفهومي نقشه از استفاده با هاري بيماري پروفيالكسي زمينه در پزشكي

 يآن با روش سنت يسهو مقا يبا استفاده از نقشه مفهوم يهار يالكسيپروف آموزش يرتأث يزانم يبررس هدف:

كـه يـدزاهدان انجـام گرد يدر دانشگاه علوم پزشك ينترنيمقطع ا يپزشك ينفره) دانشجو 40گروه  2نفر ( 80 يمطالعه بر رو ينا روش:
طوربـه 95سـال  يكه از ابتـدا ييها ينترنكه ا بود ورتص ينبه ا يريگنمونهحجم نمونه با استفاده از مطالعات مشابه برآورد شد. روش 

يـكبـه  يـاندوره در م يـك صـورتبهنمونه در دسترس در نظر گرفته شدند و  عنوانبهشده بودند  ياجتماع يوارد بخش پزشك يانهماه
7مه محقق سـاخته مشـتمل بـر اطالعات، پرسشنا يآورجمعداده شد. ابزار  يهار يالكسيگروه جزوه پروف يكو به   يگروه نقشه مفهوم
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يبررسـ يلوتمطالعه پـا يقآن از طر ياييقرار گرفت و پا تأييدمورد  ياجتماع يآن توسط متخصصان پزشك ييبود كه روا يحيتشر سؤال
بـه بخـش يانورود دانشـجو يمحاسـبه شـد. در ابتـدا 25پرسشـنامه،  ينمره كلـ ينآمد، همچن به دست 72/0كرونباخ آن  يشد كه آلفا

.يدارائه گرد يهار يالكسيجزوه در مورد پروف يگروه بعد به و مفهومي نقشه گروه، يكسپس به  ،شديمداده  يانبه دانشجو هاشنامهپرس
وارد 20نسـخه SPSS افـزارنرمدر  شده يآورجمع يهاداده يتداده شد. در نها هاآنبه  يلجهت تكم هاپرسشنامه مجدداًبخش  ياندر پا

 .گرديد يلتحل يزوج T مستقل و T آزمونو با استفاده از

آزمونپسمرات دو گروه در ن يسهاما مقا يدگرد آزمونپسنمرات  يشنشان داد كه مداخله با هر دو روش باعث افزا هايافته يلتحل :يجنتا
ودنـده جزوه خوانـده ببود ك ياز نمرات گروه يشترب يمعنادار طوربهبودند، نمراتشان  يدهد آموزش يكه با نقشه مفهوم ينشان داد گروه

)05/0P< (مشاهده نشد يارتباط معنادار هاآنو سن  يتدر دو گروه با جنس ياننمرات دانشجو يناما ب.

1 جدول
گروه مطالعه نيانگيم

تفاوت
اريانجراف مع P

ينقشه مفهوم üúĊÿā ýĊāĀ úĊúúû

جزوه خوان ûāĊýü ýĊýă

در هـاآن يـتو موفق ياندانشـجو يادگيري يشموجب افزا توانديم يبا استفاده از نقشه مفهوم آموزشپژوهش نشان داد  ينا يجنتا بحث:
زبـا اسـتفاد ا دگيريشـانيااظهار داشتند كه سرعت  هاآنقرار گرفت و  يانروش مورد استقبال دانشجو ينا يگرد يشود. از سو آزمونپس

ياندانشـجو يهآگـا يشدر افـزا يـادگيريفعـال  يهـاروش يرسـايرثأت ي،آت يهاپژوهشبهتر است در  .است يافته يشافزا ينفشه مفهوم
.شـوديم ياننشـجودا يآگـاه يشمتداول باعث افـزا يهاروشاز  يشترفعال ب يهاروشگفت كه  يشتريب ينانشود تا بتوان با اطم يبررس
 .گردد يهم بررس يرييادگفعال  يهاروشاستفاده از  يتهدر زم يدتسلط اسات يزانم  شوديم يشنهادپ ينهمچن

 فعال آموزش ي،نقشه مفهوم ي،هار :يديكلمات كل
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 يريادگيـ يبـرا يفرصـت بـه يعمل شينما و ييدئويو روش مقابل در يكيالكترون يمجاز يفضا ليتبد چالش
 زياليد بخش در يپرستار انيدانشجو ينيبال يهامهارت

 يعيمن محمد ،يقهفرخ يموسو مطهره

 
. استفاده گسـترده كنديم يفاا ينيبال يهامهارت يادگيري يفيتك يشرا در افزا ينقش برجسته ا آموزشدر  يتكنولوژ يريبه كارگ  مقدمه:

 يـادگيري يـتموقع تـوانيم يكردرو ين. با استفاده از اباشديمانكار  يرقابلغو  يجرا يامر ياندانشجو يندر ب يمجاز يفضا ياز تكنولوژ
 يكبه  استثنا يكز را ا يكينالكترو يمجاز يفضا يقاز طر آموزشدر هر زمان و مكان فراهم آورده و  يپرستار ياندانشجو يرا برا ينيبال

چـه  هر يادگيري يشجو برابا حجم كمتر دان يشتربه زمان ب يازو منحصر به فرد، ن يژهبخش و يك عنوانبه ياليزكرد. بخش د يلهنجار تبد
 دارد. يكسب مهارت ضرور وبهتر 

 يبـرا يفرصـت عنوانبـهرا  يعملـ يشو نمـا ييدئويبه روش و آموزشدر مقابل  يكيالكترون يمجاز ياستفاده از فضا يرتأث يينتع هدف:
 ياليزدر بخش د يپرستار ياندانشجو ينيبال يهامهارت يادگيري

 يمسـالفـول در ندز يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پرستار يپرستار 6ترم  ياننفر از دانشجو 48 يبر رو تجربي يمهن مطالعه ينا روش:
به سه گـروه  يتصادف يصبا تخص هانمونهانتخاب شده بودند، اجرا شد. سپس  يمارسرش كه به روش 96-97اول  يمسالو ن 95-96دوم 

 گـرامتل كانـال يـك يلبـا تشـك يمجاز ي) و فضا2 گروه( آموزشي يلم)، پخش ف1 گروه( يعمل يشبا كمك روش نما آموزشينفره  16
مربوطـه  يهـامراقبت از دسـتگاه و يمارب يو جداساز وصل ياليز،با دستگاه همود ييشامل آشنا يعمل يهامهارت)، در ارتباط با 3 گروه(
نفـره اول مطـابق  8گـروه  2قرار گرفتنـد.  ينيبال آموزشروز تحت  10به مدت  ياليزدر بخش همود ينيبال يتوسط مرب يمتوال صورتبه

دند. شـداده  آمـوزشه توسط مدرس مربوطـ يعمل يششده با نما ياز قبل طراح ياليزبخش د يكارآموزروش استاندارد طبق طرح درس 
 2شـد.  يـهته يلمفـ ينـالاورج بردارييلمف ينبا دورب يعمل يهامهارت ياز اجرا يمرب آموزشبا  زمانهممدت توسط افراد متبحر  يندر ا

 بـا دئوپروژكتوريـبخـش بـا و آموزشـيدر كـالس  يكارآموزهر جلسه  يرا در ابتدا يشده در گروه قبل يهته هاييلمفنفره دوم،  8گروه 
گـروه  2د. در ش ينتمر يآموخته شده، در بخش با حضور مرب يهامهارتند سپس كرديمهمراه با پرسش و پاسخ مشاهده  يحضور مرب

جلسـه بـه  يندر اولـ يقبلـ يهـاگروهشـده در  يـهته هاييلمف ي،كانال تلگرام توسط مرب يكدر  ياندانشجو يتنفره سوم پس از عضو 8
هـا، در  يلمفـ يو مطالعه قبلـ يدر هرجلسه با آمادگ  گروه 2 ينشدند. ا يهتوج آموزشينسبت به روش  نيااشتراك گذاشته شد و دانشجو

 يتماشـا نظر از يزمان يتند. دانشجو محدودكرديم ينخود تمر يرا در بخش با مرب هامهارتاز  يكحاضر شده و سپس هر  يكارآموز
بـا  هـادادهه كند. استفاد  خود يهم گروه يست از گوشتوانيم يداندرو يگوش يا ينترنتبه ا يدر صورت عدم دسترس و ؛ها نداشت يلمف

در  هـادادهشـد.  يآورجمع ياليزبخش د ينيبال يهامهارتمربوط به   مورد 8پژوهشگر ساخته شامل  يستلچكو  يمرب يممشاهده مستق
 شدند. يلو تحل يهتجز زوج يمستقل و ت يت يانس،وار يزآنال يهاآزمونو با كمك  SPSS 16 افزارنرم

 ياخـتالف آمـار آموزشـيروش  3به دست آمـد در هـر  ينيبال يهامهارتنمره كل كه از جمع نمرات  يانگيننشان داد كه م نتايج :يجنتا
 يشو نمـا دئويييـبـا روش و آمـوزشدر دو گـروه  ياليزاز دستگاه همود يمار. در مورد مهارت جدا كردن ب)>05/0P(داشتند  يداريمعن
سـبت بـه ن يكـيالكترون يمجـاز يبا كمك فضـا آموزشنمرات كل  يانگين. م)>001/0P(مشاهده نشد  يداريمعن ياختالف آمار يلعم

 ).P>0001باالتر بود ( يعمل يشو نما يدئوييروش و
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ينيبـال ياهـمهارت يمنجـر بـه ارتقـا يكـيالكترون يمجـاز يبا كمـك فضـا آموزشيكه روش  رسديم، به نظر هايافتهبر اساس  بحث:
يهاياز گوشـ اسـتفاده يفراوانـ كـهينو خاص شده اسـت. بـا توجـه بـه ا يژهبخش و يك عنوانبه ياليزدر بخش د يپرستار ياندانشجو

ينيبـال آموزش يرتقادر ا يشترب يو بهره ور يدمف يجهت استفاده ها شوديم يشنهادپ يان،دانشجو ياندر م يمجاز يفضاها يزهوشمند و ن
يشمكمـل بـا روش نمـا صورتبهو  يقدر تلف يپرستار ينيو بال يعمل يهامهارت هايينهزمدر  آموزشي يهاافزارنرم ي،لوژتكنو يناز ا
 .گردد يطراح يراندر ا يعمل

 يعمل يشنما ي،پرستار آموزش ي،مجاز يفضا :يديكلمات كل
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در يگروهـ يشـياند بـاز بـر يمبتنـ يارتبـاط يهامهارت ارتقاء ينيبال يهاكنفرانس يابيارزش و اجرا ،يطراح
1396 فسا يپزشك علوم دانشگاه يپرستار انيدانشجو

يميكر شهناز ،يآباد فائزه ،يآباد يهفوز

ياندانشـجو يهـاهارتمو ارتقاء  ينيبال آموزش يفيتمنجر به بهبود ك ينيبال يهاكنفرانس در تدريس يننو ياستفاده از راهبردها  مقدمه:
انو مطالعـات نشـ شـوديمب شرط الزم براي ارائه مراقبت مطلوب از بيمار محسـو عنوانبه مؤثركه ارتباط  ستا يحال در ين. اگردديم

يـاتتجرب بـا كسـب يندر بـال يرستارپ ياندانشجو يارتباط يهامهارت. اندبودهپرستاران در ارتباط با بيمار و خانواده آنان موفق ن اندداده
يهامهارتادن به باليني در شكل د آموزش. پس نقش يردگياساتيد و كاركنان بخش، شكل م يارتباط يوههمراه با الگوبرداري از ش يدجد

يشـيبازاند ياندانشـجو ينيبـال يهامهارتو  يدر ارتقاء آگاه آموزشو فعال  ياديبن هاييوهشاز  يكياست.  يتائز اهمح ياربس يارتباط
دفهـ. لذا مطالعه حاضر با را نشان داده است يپرستار ينيبال يهامهارت آموزشدر  يشيمثبت بازاند يرتأث يز. مطالعات گذشته نباشديم

هدر دانشـگا يروهـگ يشـيبـر بازاند يمبتنـ يپرستار ياندانشجو يارتباط يهامهارتارتقاء  ينيبال يهاانسكنفر يابياجرا و ارزش ي،طراح
 .شد  انجام 1396فسا در سال  يعلوم پزشك

يپرسـتار ياندانشـجو يارتبـاط يهامهارتدر ارتقاء  يگروه يشيبر بازاند يمبتن ينيبال يهاكنفرانس ارزشيابي و اجرا طراحي، ياآ هدف:
 است؟ مؤثرفسا  ينشگاه علوم پزشكدا

گروه هشـت نفـره 6اصول و فنون) به ( كارآموزيآسان انتخاب شدند. در  يريگنمونهترم دوم با  يپرستار ينفر دانشجو 48ابتدا  روش:
ده از پرسشـنامهبـا اسـتفا ياندانشـجو يارتباط يهامهارتشدند (سه گروه مورد، سه گروه كنترل). در هر دو گروه قبل از مداخله  يمتقس
بـا اسـتفاده از يگروهـ يشيساعته، بازاند يك ينيبال يهادر كنفرانس ي،شش جلسه ا يكارآموزمورد در طول  يهاگروهشد. در  يابيارز



 

92 
 

مداخلـه بعـد از گذشـت دو  يانانجام شد. در پا يان،ارتباطات دانشجو يرامونبورتونز، جهت بحث و تبادل نظر پ يامرحلهچارچوب سه 
و  يـكهاي دموگرافشامل ويژگي يدو قسمت يامورد سنجش قرار گرفت. ابزار پرسشنامه يارتباط يهامهارتدر هر دو گروه  مجدداًهفته 

و محـدوده نمـرات  يكـرتل يپنج درجـه ا يفبا ط يهگو 28برقراري ارتباط دانشجو با بيمار شامل  يهامهارتگويه هاي خود ارزشيابي 
، هـادادهنرمال  يع. با توجه به توزباشديم 89/0كرونباخ  يبا محاسبه آلفا يزآن ن ياييالزم برخوردار و پا ييابود. پرسشنامه از رو 28-140

 يزوج، تـ يتـ( اسـتنباطي) و يـارانحـراف مع يـانس،وار يانگين،(م يفيتوص يآمار يهاآزمونو  SPSS (18) يآمار افزارنرمبا استفاده از 
 .شد يلو تحل يهتجز هادادهمستقل) 

 يـززوج ن يت يمارآزمون آ ينو همچن يدرس 43/104±38/4) به 68/87±08/7( ازدر گروه مورد  يارتباط يهانمره مهارت يانگينم :يجنتا
 ).=0p( درا در گروه مورد نشان دا آمارياختالف معنادار 

 )زوج يت(آزمون  داخلهم زا بعد و قبل مورد، و كنترل گروه هر در يارتباط يهامهارت نمره نيانگيم سهيمقا - 1جدول 

 P-value بعد مداخله قبل مداخله گروه

þĊýĂ±ĂāĊĀĂ āĊúĂ±ûúþĊþý مورد úĊúúú 
ĂĀĊăú±ýĊăý ÿĊüþ±ĂĂĊýĀ كنترل úĊûýþ 

 
ي در حـين كسـب ي بـر رويكردهـاي يـادگيري دانشـجويان پرسـتارتوجهقابلاثرات  ي،بر بازانديشي گروه يمبتن ينيكنفرانس بال بحث:

هده مدرسـين است و بر ع آموزشدارد. پرورش تفكر مستلزم بكارگيري روش هاي خالق در  يارتباط يهامهارت ازجمله تجارب باليني
 هـايشـد مكانيزمتقويت تفكـر، ر. اي داشته باشندنگاه تازه آموزشاست كه روش هاي معمول خود را مورد چالش قرار داده و به فرايند 

يـران امـه پرسـتاري ه دنبال يك دوره بازانديشي، لزوم توجه به وارد كـردن بازانديشـي را در برناتلفيق نظريه و عمل ب ينهمچن يانگيزش
بـاطي دانشـجويان مثل بحث گروهي به بهبـود مهارتهـاي ارت آموزشيفعال  يهاروشسازد. مطالعات نشان دادند كه استفاده از مشهود مي

كوفا شـدن بـروز تفكـر خـالق و شـ ي،نامناسـب مراقبتـ يو حذف رفتارهـارفتار مثبت  يتسبب تقو يشي. بازاندكنديمپرستاري كمك 
و  ينيبـال هـاييطمحش در نقـ يفـايا يمناسب برا يالگو عنوانبه يتوجه داشت مرب يد، البته باشوديم يپرستار ياندانشجو ياستعدادها

ت اصـالح عملكـرد در جهـ صـرفاً يدبا شدهارائه يهاچنان كه بازخورد مهم است، آن ياربس يگروه يشيدر باز اند يحارائه بازخورد صح
 يرييـادگبـر  ؤثرمـروش  يگروه يشيبر بازاند يمبتن ينيدانشجو باشد و جنبه قضاوت نداشته باشد. مطالعه حاضر نشان داد، كنفرانس بال

 يه. لذا توصـباشديم يدمف يكارآموزمختلف  يهادورهآن در  يريكارگبهاست و  يارتباط يهامهارتدر كسب  ياندانشجو يفعال و تجرب
 مفـاهيم يـادگيري بـه ينـهزم ايـن در بيشـتر يقـاتو انجـام تحق آموزشيروش فعال  ينا يريكارگبهبا  يندر بال يپرستار يداسات گردديم

 .كنند كمك پرستاري

 يارتباط يهامهارت ي،پرستار ي،گروه يشيبازاند :يديكلمات كل
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نيبـ در هـاآن نيبـ رابطـه نيـيتع و يليتحصـ زشيـانگ و يليتحص افت موثردر عوامل و وعيش زانيم يبررس
1395 سال در مازندران يپزشك علوم دانشگاه يراپزشكيپ گروه انيدانشجو

 يموسو الهه ،يگرج يدريح مراد يعل

هايسيسـتم برونداد بر زيادي اثرات ،هادانشگاه يهاچالش نيترمهم از يكي عنوانبه  يليدانشجويان و افت تحص تحصيلي انگيزه مقدمه:
ينچنـهمو  هـاآنبـر  مـؤثرو عوامـل  يليتحص يزشو انگ يليافت تحص يوعش يزانم يبررس رو پژوهش حاضر به  ينا از .دارد آموزشي

توجه با اخته است.خواهد پرد 95ر سال مازندران د يدانشگاه علوم پزشك يراپزشكيگروه پ ياندانشجو يندر ب يردو متغ ينرابطه ا يبررس
در ه نتـايج متفـاوتو بـا توجـه بـ هادانشگاهبر جامعه، بيماران، حرفه و  يبه پيامدهاي منفي افت تحصيلي دانشجويان گروه علوم پزشك

يزشگحصيلي و انتافت  مطالعات مختلف و نيز تأثير محيط پژوهش بر نتايج مطالعات در اين زمينه، مطالعه حاضر با هدف تعيين فراواني
 .شوديمانجام  يو دورن يرونيدر ارتباط با عوامل ب يليتحص

گـروه نشجوياندا ميان در آموزشي و خانوادگي اجتماعي، عوامل با ارتباط در تحصيلي انگيزش و تحصيلي افت شيوع ميزان يينتع هدف:
 .مازندران پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي

يدانشـجو 851 ينز بـاسـاده  يتصادف صورتبهدانشجو  165بود. تعداد  يو مقطع يهمبستگ -يفيلعه توصمطا يكمطالعه حاضر  روش:
مكـارانهو  يبر اساس پرسشـنامه نـوروز يليانتحاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته افت تحص يراپزشكيپدانشكده 

 هارتر بود. يليتحص يزش) وپرسشنامه استاندارد انگ1392(

كسب يتوجه به نمره كل با كه شوديم يانب 31/36 ييراتاز تغ تحصيلي انگيزش مستقل يرتوسط متغ يليوابسته افت تحص يردر متغ :يجانت
تحصـيلي يـزهانگ يهامؤلفـه همبسـتگي شـد. يـابيارز يدر سطح متوسط ياندانشجو يليتحص يزشانگ يزانپژوهش سطح م ينشده در ا

خـوب، يه هـااستاد و كسب نمـر ينديتمركز به خوشا ي،بودن مسائل درس يزتسلط مستقالنه، چالش انگبه  تمايل ي،تمركز بر كنجكاو(
يـنا يـينتع يبه ضـرشد كه معنادار شد و با توجه ب 56/0  يليوابسته افت تحص يربا متغ به كار آسان) يلبه قضاوت استاد وتما يوابستگ
59. اندداشـتهن يليافت تحص هاآندرصد از  40و  يليافت تحص يدارا ياننشجودرصد از دا 60بوده است.  94/31گفت كه  توانيممدل 

د از رشـته اتـاق عمـلبودنـ يليافت تحص يكه دارا يانيدانشجو يشترينب دهنديم يلنفر را مرد تشك 41و  زن ناموفق، ياننفر از دانشجو
،تأهل يتضعو يلي،ترم تحص يت،با جنس ياندانشجو يليتحصافت  ينرا داشتند. ب يليافت تحص يشترينب يانبودند. در ترم شش، دانشجو

45/6رابـر بـا ب يـزن يليتحصـ يـزشانگ ينمره كل يانگينوجود داشت. م يخانواده ارتباط معنادار ياقتصاد يتضعو روز در مطالعه يزانم
 بود. ياندانشجو يلينمره افت تحص ميانگين

يليرات افـت تحصـبا توجه به محدوده نمـ .هستند برخوردار متوسطي تحصيلي شانگيز يزانم از يانگرفت دانشجو يجهنت توانيم بحث:
درصـد از 60 يعنـي هـاآن يترا كسب كردند و اكثر ييالبا نسبتاً يلينمره افت تحص يانگفت كه دانشجو توانيم باشديم) 75-1كه از (
يـربـا متغ يليتحصـ يـزهانگ يهامؤلفه يبرابر با همبستگ زين يليتحص يزشانگ ينمره كل ميانگين .اندشده يليافت تحص يدارا ياندانشجو

ود،بـاالتر ر ياندانشجو ينر بد يليتحص يزهكه هر چه انگ ياگونهبهبرقرار شد  هاآن ينمعنادار شدو رابطه معكوس ب يليوابسته افت تحص
.برخـوردار بودنـد يكمـ يليتحصـ يزهد از انگبودن يليافت تحص يكه دارا يانيو دانشجو شوديمكمتر  هاآن يندر ب يليافت تحص يزانم

تا است آموزشي شده يزيربرنامه اقدامات نيازمند  ياندانشجو يندر ب يليصحافت ت يوعو كاهش ش يليتحص يزهانگ يزانم يتوضع بهبود
 كنند. پيدا بيشتري ثبات يادگيري هايفعاليت دانشجويان، انگيزش افزايش با

 مازندران يعلوم پزشك دانشگاه پيراپزشكي، تحصيلي، يزشانگ يلي،افت تحص :يديكلمات كل
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زابل يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو در كالس در تمركز زانيم و يريادگي مختلف يهامدل نيب ارتباط يبررس
 يقيحق يمهد ،نسب دالرام يمجتب ،نژاد يناييمس اهللا نصرت ،اول يسرگز ينالبن ام ،يبز يعل

. ازباشـنديمن يدرسـ يهـاكالسدر سـر  يتمركز كـاف از موارد قادر به ياريدر بس يانكه دانشجو انددادهمطالعات مختلف نشان  مقدمه:
 .باشد مؤثر يانممكن است بر عدم تمركز دانشجو يعوامل مختلف يطرف

نيزازابل با م يزشكمختلف دانشگاه علوم پ يهارشته ياندانشجو يادگيري يالگو ينارتباط ب يابيهدف مطالعه ارز ي،بررس يندر ا هدف:
 .در كالس بود يانتمركز دانشجو

-خـوانش يداري،شـن ي،(بصـر يـادگيريمختلـف  يهـامختلف در دانشگاه انتخاب شـدند. الگو يهارشتهدانشجو از  375تعداد  روش:
-VARK (http://vark-learn.com/the-vark يـن) با اسـتفاده ار نسـخه ترجمـه شـده پرسشـنامه اسـتاندارد و آناليو مهارت ينوشتار

questionnaire (جلسه يك مختلف يهانازم در نيز دانشجويان تمركز ميانگين. شدند يينتع )و پـنجم چهارم، سوم، دوم، اول، دقيقه 15
شدند. اطالعات در يين) تعيازامت 4) و تمركز كامل (يازامت 3)، تمركز متوسط (يازامت 2تمركز كم (  )،يازامت 1ششم) بر اساس عدم تمركز (

 .گرفتند قرار يلمورد تحل  SPSS 19 يآمار افزارنرم

.انـدبوده يلدر مقطـع ارشـد مشـغول تحصـدختـر بودنـد. ) نفـر 46%/8( 188) نفر پسر و 53%/2( كنندگانمشاركت يسن يانگينم :يجنتا
يـن. در ااندبوده ي) نفر داروساز83%/7( 55 ي،اس) دانشجو در مقطع كارشن15%/5( 3و  ي) دانشجو در مقطع كاردان0%/8( 166 ين،همچن

73اطالعـات،  ي) نفـر فنـاور20%/7( 50 ي،) نفـر پزشـك14%/2( 19 ي،) نفر پرسـتار%4/5( 35و  يط) نفر بهداشت مح9%/8( 296  ين،ب
)4%/8(26 درماني، هداشتيب خدمات يريت) نفر رشته مد7%/4( 45 هوشبري، نفر) 5%( 18 يي،) نفر ماما12%/7(15) نفر اتاق عمل، 2/4%(

پرسشنامه پاسـخ داده شـدند (درصـد 354پرسشنامه،  375از ) 4/94( 56 دانشجو، 354 ينب ). از15%/8(17  يشگاهي،نفر رشته علوم آزما
ي) نفـر الگـو13%/5( نوشـتاري -يدارينفـر شـن 21و   ي،نوشـتار - يداريشن -ينفر بصر 27( تاييسه  ي) نفر الگو%2/21 ±9/2پاسخ 

يمهارت-يدارينفر شن 13 ي،نوشتار-يدارينفر شن 54 ي،مهارت-يدارينفر د 7 ي،نوشتار-ينفر بصر  41 يداري،شن-ينفر بصر 25( ييوتاد
نفـر 17 و ريانوشـت نفـر 32 شـنيداري، نفر 25 بصري؛ نفر 37( الگويي تك يان) نفر از دانشجو42%/4( 48)، يمهارت-ينفر نوشتار 10و 

نمـره يكلـ يـانيگنرا احراز نمودنـد. م ييچهارتا ينفر الگو  111 يادگيري،مختلف  يهاالگو يال بود. در بررسس )4/31( 150)، مهارتي



95

نمـره يانگين. مگيرديمتوسط قرار م-در رده تمركز كم يكل طوربهآمد كه  به دست 47/2±61/0 )45() و يمهارت(7/12 يانتمركز دانشجو
،48/2±92/0، 67/2±86/0، 08/3±1 ،87/2±1/1 ترتيـب به ششم پنجم، چهارم، سوم، دوم، اول، يقهدق 15 يهاĤندر زم يانتمركز دانشجو

كـالس يك يانيپا يقهدق 15تمركز در  يندوم و كمتر يقهدق 15تمركز در  يزانم ينتريشب يانگره بكبوده است  07/1±92/0و  89/0±04/2
كليايقهدق 90 تمركز نمره است. پسران  68/2±48/0( دخترانينبيبوده معنادرا )14/2±62/0(و داديتفاوت نشان سپ ).>001/0P( را

.شـد مشـاهده پسـران و دختـران ينو پنجم بـ دوم، سوم، چهارم يقهدق 15در نمره تمركز در  يتفاوت معنادار يتجنس يبر مبنا ينهمچن
علملگـري چهـار الگـوي بـا دانشـجويان كـهطوريهب داد نشـان را معنـاداري تفاوت يادگيري مختلف هايهگرو بين كلي تمركز ميانگين

الگــوييو ســه  )36/2±68/0( الگــويي)، دو 55/2±54/0( الگــوييتــك  يريگيــادنســبت بــه افــراد بــا  يشــتري) تمركــز ب25/0±92/2(
در ين. همچن)P=006/0( دادنشان )58/0±11/2( تمركز چهارم)=01/0P( دوميقهدق 15نمرات ، )008/0P=( پنجم توتفا )=02/0P( و

يداريشن )،56/2±43/0( يتمركز در بصر يانگينم يادگيري، يالگو يكافراد با  يننشان داد. ب يادگيريمختلف  يهاگروه ينرا ب يمعنادار
يهـاناتمركـز در زم يـانگينم ينـيرا نشان نـداد. همچن يتفوت معنادار )،7/2±47/0( يو مهارت )75/2±29/0( ي، نوشتار)86/0±16/2(

و ينمره تمركز كلدر را  يتفاوت معنادار يزن يادگيري يافراد با دو الگو ينتمركز ب يانگينها متفاوت نبود. مهگرو ينا ينب يمختلف كالس
-يبصر )،41/2±97/0( ينوشتار-ي، بصر33/2±09/1 يداريشن-يبصر ينشان نداد (نمره كل ينمرات تمركز در ساعات مختلف كالس يا
ينوشـتار-يداريشـن-ي(بصـر يادگيري يافراد با سه الگو ينتمركز ب يانگينم )،4/2±33/0( ينوشتار-يداريشن )،33/2±09/1( يداريشن
 را نشان نداد. يتفاوت معنادار )،96/1±79/0( يمهارت-ينوشتار-يداريشن)، 42/0±21/2(

در يانتمركز دانشجو انيزدر م يمهم يرتأث يادگيريمختلف  يالگوها يت،مانند جنس ايينهزمعوامل  يعالوه بر بعض رسديمبه نظر  بحث:
يـنتناسـب بـا امروش  يان،دانشـجو ينمختلف در ب يالگوها يعتوز يينجلسات با تع يدر ابتدا شوديم يشنهاددارند. پ يدرس يهاكالس

 .ارائه مطالب انتخاب شود يالگوها برا

 VARK پرسشنامه تمركز، يادگيري، :يديكلمات كل

منابع:
1. Alian M, Shaout A. Predicting learners styles based on fuzzy model. Education and Information Technologies. 2017 Sep

1;22(5):2217-34. 
2. Burke LA, Ray R. Re-setting the concentration levels of students in higher education: an exploratory study. Teaching in

Higher Education. 2008 Oct 1;13(5):571-82. 
3. Nalliah RP, Allareddy V. Students distracted by electronic devices perform at the same level as those who are focused

on the lecture. PeerJ. 2014 Sep 16;2:e572. 
4. Uzelac A, Gligoric N, Krco S. A comprehensive study of parameters in physical environment that impact students’ focus

during lecture using Internet of Things. Computers in Human Behavior. 2015 Dec 31;53:427-34. 

يپزشك انيدانشجو يليتحص عملكرد با يرونيب و يدرون زهيانگ نيب رابطه يبررس
ياتح اصغر يعل ،كهولت يمهنع

نگـرش، عـادات يت،هـوش، شخصـ يلاز قب يمختلف يرهايمتغ يرتأثتحت  ياندانشجو يليتحص يتمعتقدند كه موفق نظرانصاحب مقدمه:
ياندانشـجو يليتحصـ يـتبـر موفق يرگـذارتأثشناخت عوامل  ينبنابرا ؛باشديم يليتحص يزشو انگ يستگيتفكر، شا يهامهارتمطالعه، 
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ينتـرمهماز  يكـي عنوانبـه يـزهمحققـان از انگ ينـهزم ينوده اسـت. در همـبـ آمـوزشمحققـان  يهادغدغـه ينتـرمهماز  يكـيهمواره 
.دارد يليتحصـ يشـرفتبـا پ يرابطه معنادار يدرون يزهكه تنها انگ يافتخود در يقدر تحق يزن يفياند. شرنام برده يتموفق يهاكنندهيينتع

رابطـه يليتحصـ يشـرفتبـا پ يرونيو ب يدرون يزهانگ ينه بك يافتدست  يجهنت ينبه ا ياندانشجو يندر ب يدر پژوهش يرضاخان ينهمچن
در يـزن همكـارانو  يـدرح ين. همچنـباشـديم يانبا عملكرد دانشـجو يرونيب يزهاز انگ يشترب يدرون يزهانگ يدارد، اما همبستگ يمعنادار

ينـهزم يـن. در اداردوجود  ياندانشجو يليحصبا عملكرد ت يرونيو ب يدرون يزهانگ ينب يكه رابطه مثبت يافتنددرست  يجهنت ينبه ا يقيتحق
يليبـر عملكـرد تحصـ يـزهانگ يرتـأثاز  يحـاك يجد كـه نتـانپرداخت يليتحص يشرفتو پ يزهانگ ينرابطه ب يبه بررس يزن يگريد يقاتيتحق
دانشـجويان حصـيليت عملكـرد بـا بيرونـي و دروني انگيزش بين رابطه بررسي به حاضر، تحقيق در اساس ينبر هم. استبوده  يرانفراگ

 .است شده پرداخته

 پزشكي دانشجويان تحصيلي عملكرد بر بيروني و دروني انگيزه ينمشخص كردن رابطه ب هدف:

فـت. تعـدادصـورت گر يرازشـ يدانشگاه علـوم پزشـك يپزشك ياندانشجو يندر ب يهمبستگ-يفيتوص صورتبهپژوهش حاضر  روش:
يزشـيانگ يهاسـبك يبررسـ منظوربهانتخاب شدند.  ياده و بر اساس جدول ارقام تصادفس يتصادف يريگنمونه) دانشجو با روش 370(

سـؤال 30 يپرسشنامه مـذكور دارا .يداستفاده گرد -يانجوفرم مخصوص دانش-)1994( همكارانو  يلاز پرسشنامه معتبر آماب ياندانشجو
و يصـور صورتبهآن  ييروا يزشده است. در پژوهش حاضر ن دتأيي يمتعدد يقاتآن در تحق ياييو پا ييبوده كه روا يكرتل ياسدر مق
از ينهمچنـ . آمـد بـه دسـت) 88/0( بيرونـي يزش) و انگ81/0( دروني يزشانگ مؤلفه يكرونباخ برا يآلفا يقآن از طر يايو پا ييمحتوا

 .استفاده شد هاآن يليشاخص عملكرد تحص عنوانبه ياندانشجو يليمعدل تحص

 ).=01/0P≤،( 63/0r( داردوجود  يرابطه مثبت و معنادار ياندانشجو يليبا عملكرد تحص يدرون يزشانگ ينب  كه دارد ننشا يجنتا  :يجنتا

)،≥01/0P( دداروجـود  يرابطـه مثبـت و معنـادار ياندانشـجو يليبا عملكرد تحص يرونيب يزشانگ يننشان داد كه ب يجنتا يگرد ينهمچن
)14/0r= (64/0 يبتـا يبا ضـربـ يدرونـ يـزهانگ مؤلفهنشان داد  يونرگرس يجنتا. را دارد ياندانشجو يليتحصعملكرد  بينييشپ ييتوانا

.بود 40/0 ياندانشجو يليعملكرد تحص يينتب يبرا يو درون يرونيب يزهانگ يينتع يبمقدار ضر

پژوهش يرهايمتغ يهمبستگ سيماتر - 1جدول 
رهايمتغ  يليعملكرد تحص يرونيبزهيانگ يدرونزهيانگ

يدرون زهيانگ û úĊüā úĊĀý 
يرونيب زهيانگ úĊüā û úĊûþ 

يليعملكرد تحص úĊĀý úĊûþ û 

كردبا عمل ينرود يزهانگ ينپژوهش حاضر نشان داد كه ب يجنتا يپزشك ياندانشجو يلي،عملكرد تحص يروني،ب يزهانگ ي،نرود يزهانگ بحث:
هاز آن بـود كـ يحـاك يجنتا ين. همچنباشديم تحقيقات هاييافتههم راستا با  تهياف ينوجود دارد. ا يداريمعنرابطه  ياندانشجو يليتحص

الف بـاو مخـ تحقيقـات هاييافتـههم راستا با  يزن يافته ينوجود دارد. ا يرابطه مثبت و معنادار يانو عملكرد دانشجو يرونيب يزهانگ ينب
.باشـديمتر در آنـان بـاال يليعملكـرد تحصـ كنندهينيبپيش دانشجويان دروني انگيزش كه داد نشان نتايج ينهمچن. بود تحقيق هاييافته
انجـام بيشـتري درسـي فتكالي يرند،پذيرا م يشتريب يليتحص هاييتفعالدارند  ييسطح باال يدرون يزشكه انگ يانيدانشجو يكل طوربه
يشـرفتو پ يـتموفق يجـهو در نت كننديمتر پردازش عالدهند، اطالعات را فمي نشان بيشتري يريپذتفكرشان انعطاف يوهدهند، در شمي
 .كننديمكسب  يشتريب
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پزشكي دانشجويان تحصيلي، عملكرد يزش،انگ :يديكلمات كل
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يعال آموزش نظام كولوميكور در) Gamification( يساز يباز يمفهوم مدل توسعه و يطراح
 يرمقتداييم سادات زهره ،يزداني شهرام ،ياحمد يمانسل ،بنادرخشان يونهما

درصـدد يد بـه بـازافـرا يداز عالقه شـد يريگبا بهره يسازبازي پديده. است شده يلروزمره افراد تبد ياز زندگ يبه بخش مهم يباز  مقدمه:
دال بـر يو مسـتندات دشـواه .نمايـد تحريك و يبكردن ترغ يتا افراد را به باز يدمختلف استفاده نما هاييطمحدر  يباز يجاست، از عناصر را

.است شدهارائه يعال موزشآوارتقا  يعال آموزشدر نظام  يكردن افراد به باز يكدر تحر يسازيباز ياثربخش

.است يعال آموزشدر نظام  يساز يمبتني بر باز آموزشاز انجام اين پژوهش طراحي و توسعه مدل  يهدف كل هدف:

ه ومورد مطالع يالع آموزشدر نظام  يساز يگوناگون موضوع باز يممتدولوژي مرور نقادانه مفاه بر اساسنامه  يانپا يندر مطالعه اول ا روش:
.يدنقد پژوهشگر ارائه گرد يتقرار گرفت و در نها يبررس موردمختلف  هاياهيدگد

تادراكات جهـ يلحلتجمع آوري و  يقدر آن از طر كه ؛شد استفاده   يموضوع يمحتوا يلتحل يبا استفاده از متدولوژ يفيدر مطالعه دوم از پژوهش ك
و سنتز مدل بـه روش ياكتابخانهمطالعه سوم از روش مرور  در .يدگرد ييهاتم و منجر به كشف قرار گرفت يبررس مورد يارزش گذاري فرهنگ بوم

مشـخص يو بـوم ياتيي مدل عملهامؤلفه و ابعاد انتها در و گشته مقايسه هم با   يساز يسپس مدل هاي مختلف باز .خالقانه استفاده شد يسنتز ذهن
.ارائه شد يعال آموزشنظام  يكولومكوردر  يساز يباز يمطالعه، مدل مفهوم ينو در انتهاي ا يدگرد

.باشديم ييهاساختيره زب يازآن ن ياجرا يبرا و گردد يعال آموزشسطح  باعث ارتقاء توانديم يعال آموزشدر نظام  يساز يورود باز :يجنتا
عـدم يـت،موفق يـارقـدان معف يـزش،دان انگفق ي،خال فرهنگ مانند ؛روبرو هستند ييهاچالشبا موانع و  يسازيراهبرد باز يدر اجرا هادانشگاه
مـا امـا دارد، يـازد نبه استعدا يگرياز هر زمان د يشب دنيا در حال حاضر، .ياهداف رفتار يالگوساز ينبودن ساختار برا يان،دانشجو يازدرك ن
يـكطر داشتن ها به خاينه اهم و نرود يند از باستعدا ينا كه به اشترك بگذارند يارا با دن يشاناستعدادها يانمان،تادانشجو يم،كمك كن يمنتوانست
سيسـتم كيـ  ياسـت، زمـان برقـرار آموزشتحول در  يك يجادزمان ا حاال دارد، سنتي و قديمي هاي ايده در يشهكه ر است آموزشي سيستم
تـا بـا يدهن رسـآو حـال زمـان  استعداد همه جا هست يست،ن هادانشگاه يا مدارس در فقط استعداد بدانيم، كه است مهم. است آموزشي جديد

بـه .يمبده آموزشبهتر  هاآنتا به  گيرنديم يادچطور  يادگيرندگانمانكه  يريمبگ يادتا  يمكن يرا بازنگر آموزش يننو، قوان ياستفاده از راهبردها
.ستدانشگاه ا از يديدزمان نوع ج حاال دهد. يقتطب يانبا دانشگاه، دانشگاه خودش را با دانشجو ياندادن دانشجو يقتلف يجا
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و  شوديمن مواجه با آ تربيت و يمتعل ياست كه معموالً در اشكال سنّت يادگيرنده يبا هدف به حداقل رساندن احساسات منف يساز يباز بحث:
الباً منجـر غمل خجالت كه بدون عا مسئله ينا ياموزد،با اشتباه و شكست ب يادگيري يكردتا دانش و مهارت را با استفاده از رو يدهدبه او اجازه م

در عرصـه  يـزن نـدگانياددهمحبوب اسـت.  يمانند، باز هاييطمحدر  شوديم يسنتدرس  يهاكالسدر  تربيت و يماز تعل يبخش ي،دهبه شكل
بـازخورد در  يافـتو در يـرييگپ يمختلف بـرا يكارها و و از ساز يابندكارآمد به مجموعه اهداف خود دست  طوربه تواننديم يتترب و يمتعل

تـوان بـا يامـا مـ ،يسـتآسـان ن يران،ا يعال آموزشدر نظام  يساز يموفق باز يسازيادههر چند كه پ .استفاده كنند يادگيرندگان يشرفتمورد پ
د. دا يشرا افـزا تتربيـ و يمتعلـ در يسـاز يراهبرد اثربخش بـاز يجادمبحث امكان ا ينفكورانه و با استفاده از مراحل ذكر شده در ا يكرديرو

باشـد و  دت داشـتهمـيطـوالن يهادر دوره يقدق يماتبه تنظ يازن يران،ا يعال آموزشدر نظام  يساز يباز يدالزم به توجه است كه شا ينهمچن
ر نجانمند است، متو يراهبرد ي،عال آموزشدر نظام  يساز يكه باز يدهندشود. شواهد نشان م يانسان آموزش يارزش اصل يگزينجا يدنبا قطعاً

 .است دگيرييابه اهداف  يابيجهت دست يادگيرندگانبر رفتار  يرتأثو قادر به  شوديم يتترب و يمتعل يهابه ارتقاء سطح برنامه

 يآموزش عال ي،ساز يباز يكولوم،كور :يديكلمات كل
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 يپزشك انيدانشجو يليتحص تيموفق با درس كالس در ديام و لذت افتخار، احساس نيب رابطه يبررس

  ياتح اصغر يعل
 

 يليتحصـ يـتو موفق يـادگيريدر  يجانـاته يـتبه بحث در رابطـه بـا اهم يادگيري يدر حوزه روانشناس ياديز يقاتتحق يرااخ مقدمه:
عنوان بـه هـانايجققان از هاز مح يبرخ ينهزم ينگذارند. در هم يم يرتأثو عملكرد  يادگيريبر ها يجانچگونه انواع ه كهينو ا اندپرداخته

بـر  يمهمـ يرتـأث هـانايجدهـد كـه همـي نشان مطالعات يج. نتاكننديم يينرا تب يليتحص يتو موفق يزشبرند كه انگينام م يعوامل مهم
صـورت به يليتحصـ يهـاناهيج ديگـر يتروا. بهشوديممانع آن  ياتر ساخته انآن را آس يعبارتداشته و به آكادميك يادگيريو  يلتحص
ن انتظار دارنـد كـه از محققا يبرخ. رابطه دارند يليتحص يشرفتو پ يادگيرندگان يليتحص يهادستاورد و پيامدها با غيرمستقيم و يممستق

ماننـد؛  يرفعالو غ يندناخوشا يهانايجبگذارند. برعكس ه يرتأث يليتحص يشرفتبر پ يطور مثبتبه لذت، مانند يندمثبت خوشا يهانايجه
بـر  يمنفـ يرتـأثبـر  موضـوع داللـت يـنكنند، لـذا ا) را كاهش داده و پردازش اطالعات را دچار خدشه (مختل يزهانگ تواننديم يخستگ

 .ستگزارش شده ا ياندانشجو يمتعدد بر رو يدر مطالعات تجرب يرتأث ين. ادارد يليتحص يشرفتپ

 پزشكي دانشجويان تحصيلي عملكرد با كالس به نسبت لذت و افتخار اميد، هاييجانمشخص كردن رابطه ه هدف:
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سـت شـاخصاقرار گرفت. الزم به ذكـر  يدمورد تائ نظرانصاحب و اساتيد از خواهينظر با آن محتوايي و صوري روايي ينهمچن روش:
دانشـگاه علـوم يزشـكپ ياندانشـجو يندر ب يهمبستگ-يفيتوص صورتبهپژوهش حاضر . بود هاآنمعدل  يان،دانشجو يليعملكرد تحص

جامعـه يـنو لمشـو از ا يبر اساس فرمـول لـو وساده  يتصادف يريگنمونه) دانشجو با روش 250صورت گرفت. تعداد ( يرازش يپزشك
يـنسـتفاده شـد. در اا يليتحصـ يجانـاته يـابيارز منظوربه) 2001پكران و همكاران ( يليتحص يهانايجانتخاب شدند. از پرسشنامه ه

كـه شـامل انـدكرده) اسـتفاده 2001مثبـت مـرتبط بـا كـالس پكـران و همكـاران ( يهانايجه يابيپژوهش محققان از ابزار مختص ارز
موافقم كامالً) تا 1( الفممخ كامالًاز  ياسمق يكدر  يهگو 27كل  در و بوده) گويه 9( افتخار) و يهگو 8( اميد)، يهگو 10( لذت هاييجانه
شـده محاسـبه اخكرونب لفايآ حاضر پژوهش در. است برخودار قبولي قابل روانسنجي هايشاخص از يز. پرسشنامه مذكور نباشديم) 5(

 .بود) 87/0( يد)، ام81/0)، افتخار (79/0( لذت يهاناهيج براي

ينبـ ،)=01/0P≤، 394/0r(  معناداررابطه مثبت و  ياندانشجو يليعملكرد تحصافتخار با  يجانه ينب  كه داد نشان همبستگي يجنتا :يجنتا
در يليصـو عملكـرد تح يـدام يجـانه ينو بـ )=01/0P≤، 374/0r( معنـاداررابطه مثبـت و  ياندانشجو يليلذت با عملكرد تحص يجانه

بـراي يـدذت و امافتخار، لـ يهاناهيج تعيين يبضر مقدار ينوجود دارد. همچن) =01/0P≤، 382/0r( معناداررابطه مثبت و  ياندانشجو
) و23/0( بتـاي بضـراي با ترتيب به اميد و لذت هيجان كه داد نشان نيز رگرسيون يج) بود. نتا21/0( دانشجويان تحصيلي عملكرد تبيين

پژوهش نشان داد ييرهاص متغمستقل در خصو يت آزمون يجنتا ينرا دارند. همچن ياندانشجو يليعملكرد تحص بينييشپ يي) توانا19/0(
اطعمق يسهراهه جهت مقايك يانسوار يلتحل يجدختر و پسر وجود ندارد. نتا ياندانشجو ينب يتفاوت معنادار يرهااز متغ كداميچهكه در 
،≥05/0P( رمعنـادامختلف تفاوت  يليمقاطع تحص ينافتخار در ب يجاننشان داد كه فقط در ه يزپژوهش ن يرهايمختلف در متغ يليتحص
052/4Fr=( وجود دارد. 

1 جدول
4 3 2 1 SD M رهايمتغ فيرد

û úďþăĀ ýďĀû 1 يريادگيلذت از

û úďýăĕĕ úďÿýă ýďāý 2 يريادگيبه ديام

û úďāýĕĕ úďþăĕĕ úďþĀā þďúü 3 يريادگيافتخار نسبت به

û úďýăĕĕ úďýĂĕĕ ýāďúĕĕ ûďÿþ ûāďûý 4 يليعملكرد تحص

بـا عملكـرد يبتـرابطـه مث يـادگيرينسبت به  يدواريافتخار و ام يادگيري،لذت از  يجاناز آن بود كه ه يمطالعه حاضر حاك جينتا بحث:
يـان. محققـان بباشـديم يقاتتحق هاييافتههم راستا با  يقتحق هاييافته يناذعان كرد كه ا توانيم ينبنابرا؛ را دارند ياندانشجو يليتحص
مبنـاي بـر. دارنـد داريمعنـي رابطه بسط و شرح و سازمان قبيل از فراشناختي راهبردهاي با فعال و مثبت هيجانات نهگواين كه دارندمي

يـنوجـود دارد. ا ييمبهتـر خـودتنظ يـادگيريمثبـت و  يجاناته ينب يمتقابل ايرابطهكه  اندرسيده نتيجه اين به محققان ديدگاهي چنين
 .گرددمي يشترب لييتحص يتامر منجر به موفق ينكرده و ا يترا تقو يميمثبت، خودتنظ يجاناته هاست ك صورتبدينمتقابل  يارابطه

 پزشكي دانشجويان تحصيلي، عملكرد ي،كالس يهايجانه :يديكلمات كل

 منابع:

1. Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry RP. Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A
program of qualitative and quantitative research. Educational psychologist. 2002;37(2):91-105. 

2. Pekrun R, Goetz T, Frenzel AC, Barchfeld P, Perry RP. Measuring emotions in students’ learning and performance: The
Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary educational psychology. 2011;36(1):36-48. 
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 سـطح بـر) انتقادي تفكر راهبردهاي و يسازهيشب( تلفيقي آموزش و يسازهيشب آموزش روش دو تأثير مقايسه

 دانشجويان انتقادي تفكر توانايي و عملكرد

 يعيصنا يفظر يدناه ،سعادت يدهفر ،ينيام يترام

 
 يـدجد هايياسـتراتژبـه اسـتفاده از  يـازن يو فرهنگـ اجتمـاعي ي،سياس عوامل سريع تغييرات و ودرماني تكنيكي هاي يشرفتپ مقدمه:

 يـكن استفاده از آ يو در پ آموزشي يتئور يكاستفاده از  دهديمنشان  يپرستار آموزشفعال و دانشجو محور را در  يادگيري ،آموزشي
 يـادفكـر كـردن در  ينـهزم يجـادو ا يـادگيريال فعـ يهـادوره يجادا منظوربهو  يستندن يادگيري يشبردقادربه پ ييبه تنها يس،تدر يالگو
و  يطراحـ يكتژهدفمنـد و اسـترا يـدبا يقـيتلف آمـوزش استفاده كرد. يستدر يو الگو ها آموزشي يفهاياز ط يقياز تلف يدبا يرندگان،گ

عملكـرد از  بييارزشـبـر ا يدانشـجومحور و مبتنـ آموزشـي يهـا يـكاستفاده از تكن يقيتلف آموزشنوآورانه  يهابرنامهشود. در  يتتقو
 .است يقيتلف آموزش يضرور يراهبردها

رد و توانـايي سازي و راهبردهاي تفكر انتقادي) بر سـطح عملكـتلفيقي (شبيه آموزشسازي و شبيه آموزشمقايسه تأثير دو روش  هدف:
 .تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

 ياندانشـجو ي. نمونـه پـژوهش شـامل تمـامباشـديمو شـاهد  يتجرب يبا طرح دو گروه يتجرب يمهن ايمطالعه ر،پژوهش حاض روش: 
 انتخـاب بوطـهمر يمسـالرا در ن ينفر) بودند كه درس اصول و فنون پرسـتار 40( يرازش ييو ماما يه پرستاردانشكد پرستاري كارشناسي

 وپـژوهش  اهـداف خود، يبعداز معرف پژوهشگر ،آموزشي برنامه شروع در. شدند تقسيم آموزشي گروه دو به دانشجويان در ابتدا .كردند
بـه  ينمچنـه. يـددر پـژوهش اخـذ گرد كنندهشـركت ياناز دانشـجو يكتبـ يترضـا  داد و يحتوضـ ياندانشجو يآن را برا يلزوم اجرا
هـاي تدا سطح مهـارتدر اب .ده محرمانه خواهد ماندش ياطالعات گردآور يهداده شده كه كل يناندر پژوهش اطم كنندهشركت ياندانشجو

روه بـه مـدت در هر گـ آموزشي يوهگردد. سپس دو شبررسي آموزشپرسشنامه كاليفرنياي ب قبل از  بر اساستفكر انتقادي هر دو گروه 
 ثبح مسئله، حل بر بتنيم باليني سناريو( يتفكر انتقاد هاياستراتژياستفاده از  با  يگروه تجرب آموزش. يدگرد اجراجلسه دو ساعته  10

كـه  يداستفاده گرد ييبه تنها سازييهشبدر گروه كنترل از روش . صورت گرفت سازيشبيههمراه با  )گروه كوچك نقش و ايفاي گروهي،
 آموزشـيلسـات ج يـاندر پا .داديم آموزش ينيبال ينهزم يچموالژ بدون وجود ه يپژوهشگر مربوطه موضوع درس همان جلسه را بر رو

ب  يااليفرنيـك پرسشـنامه از انتقـادي تفكـر توانـايي سـنجش جهت ينقرار گرفت. همچن تأييدمورد  OSCE آزموندر  يانهمه دانشجو
قـرار  تأييده مورد دانشكد يعلم يتنفر از اعضاء هئ 4توسط  آزمون يي. روايداجرا گرد ايستگاه 10 يزيبا طرح ر آزمون ينا .شداستفاده 

 بود. 66/0 همبستگي ضريب كه شد انجام) وفرد زوج هاي ايستگاه ينب يهمبستگ( آزمونكردن  يمهبا روش دون آزمون ياييگرفت و پا

). >0001P( بـود دارمعنـي يآمـار نظـر ازاخـتالف  يـنگروه كنترل بود كـه ا  از بيش تجربي گروه عملكرد سطح نمرات يانگينم :يجنتا
 ز گروه شـاهد داشـتنا يعملكرد بهتر يمعنادار طوربه ينيبال يهايوحل مسئله سنار يهااهايستگ در تجربي گروه در دانشجويان ينهمچن

 .نبود مؤثر ياندانشجو يتفكر انتقاد يهامهارت ييتوانا يشدر افزا آموزشي يوهش يناما ا ). 1(جدول 
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يو تجرب در دو گروه شاهد انيدانشجو (OSCE) عملكرد آزموننمرات  نيانگياختالف م سهيمقا - 1 جدول
سطح عملكرد  نمره

آموزشيگروه 
اريمعانحرافونيانگيم  يسطح معنادار آمار

(P-Value)

يگروه تجرب üúďĀ± ýÿďĂā ďúúû 
گروه شاهد ýÿďā± ăďāă

ردسطح عملكـ يشافزا موجب )يتفكر انتقاد يراهبردهاو سازييهشب( يقيتلف آموزشروش  يريكارگبهپژوهش نشان داد كه  يجنتا بحث:
 .شوديم ياندانشجو

 پرستاري دانشجويان عملكرد، سطح ي،تفكر انتقاد ي، راهبردهاسازييهشب :يديكلمات كل

 :منابع

1. Siobhan Murphym. et alMerging Problem-Based Learning and Simulation as an Innovative Pedagogy in Nurse
Education Clinical Simulation in Nursing. (2011) 7, e141-e148. 

2. Doubel P (2003). An investigation of behaviorist and cognitive approaches to instructional multimedia design, Journal of
Educational Multimedia. 12 (27):56. 

3. Huber, M., Hutchings, P., Gale, R., Miller, R., & Breen, M. (2007). Leading initiatives for integrative learning. Liberal
Education, 93(2), 46-48. 

4. Miller, R. (2005). Integrative learning assessment. Peer Review, 7(4), 11-14.
5. Huber, M., Hutchings, P., Gale, R., Miller, R., & Breen, M. (2007). Leading initiatives for integrative learning. Liberal

Education, 93(2), 46-48. 
6. Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2010). Educating nurses: A call for radical transformation. San

Francisco, CA: Jossey-Bass. 
7. Lowenstein A J, Bradshow M J. Fuzards Innovative teaching Strategies in nursing. Boston: Jones & Bartlett Publishers.

2001. 

علـوم دانشـگاه يدرمان و يبهداشت خدمات تيريمد انيدانشجو يليتحص شرفتيپ در شنيكيفيميگ ريتأث يبررس
تهران يپزشك
 يدرگاه ينحس ،يجعفر مهرداد ،اطاقسرا يروحان صمد

بخشـند. اسـتفاده ازبود را به يرانو فراگ ياندانشجو يادگيري يند، فراآموزشمختلف  يهاروش يقتا از طر شوديم تالش امروزه  مقدمه:
از يـرغ ييدر كارهـا هايباز ياستفاده ينهدر زم يدجد يروش يميفيكيشن. گباشديمدر حال گسترش  اييندهفزا طوربه آموزشدر  هايباز

اسر اسـمقاله، بـ ين. در اشوديمكاربران استفاده  يزشتعامل و انگ يشدر جهت افزا هايبازروش تنها از عناصر  يناست. در ا يخود باز
 .شوديمپرداخته  ياندانشجو يليتحص يشرفتدر پ يميفيكيشنگ يرتأثمداخله، به  يك

 دانشجويان يليشرفت تحصيدر پ يميفيكيشنگ يرتأث هدف:

ياندو كـالس درس دانشـجو يانجام گرفت. مطالعه بـر رو 1394است كه در سال  يليتحل - يامطالعه مداخله يكمطالعه حاضر  روش:
يستـدر ينـدهـا فرااز كالس يكـيتهران انجـام گرفـت. در  يدانشگاه علوم پزشك يو درمان يخدمات بهداشت يريتمد يمقطع كارشناس

پرسشـنامه يت،مطالعـه توسـط سـا يهااستفاده شد. داده يسنت يساز روش تدر يگرو اجرا شد و در كالس د يطراح يگونهباز صورتبه
 قرار گرفتند. يلو تحل يهمورد تجز يليو تحل يفيصاز آمار تو يريگبهرهو با  EXCELو  SPSS افزارنرم يلهوسبهو  يآورجمع
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در مقابـل 2/98( السكـ نمرات يانگين) و هم م3/42در مقابل  2/21( يداريمعن يزاننسبت به گروه كنترل به م يگونهدر كالس باز :يجنتا
كـالس فعـال در يـادگيريو  يترضا ينبود. همچن يسنت سيباالتر از كالس روش تدر )>001/0P( ياندانشجو يترضا يزانم هم 3/28
 بود. يستدر ياز كالس روش سنت يشترب يگونهباز

يشـرفتشـته و باعـث پدا آمـوزش ينـدبر فرآ يمثبت يريتأث توانديم آموزشدر  يميفيكيشنپژوهش نشان داد كه استفاده از گ يجنتا بحث:
 شود. ياندانشجو يليتحص

 فعال يادگيري انگيزش، تحصيلي، پيشرفت يميفيكيشن،گ :يديكلمات كل
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7. Kharashadizadeh F. Blank paper: shiveye erteghae keifi]. Strides in Development of Medical Education. 2011;8(2):200-

3.
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يعلمئتيه و دوره يابيارزش :طهيح
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اصفهان يپزشك علوم دانشگاه يرساناطالع و تيريمد دانشكده يعلمئتيه ياعضا سيتدر تيفيك زانيم
 ياكبر زهرا ،مهرزاد محدثه ،يرمراديپ يممر ،ياكبر زهرا ،يزير ياشرف حسن

كنـد، يلكشـور تبـد يشـرفتدر پ ذاريرگـتأثو  يشتازپ يرا به نهاد هادانشگاه توانديمكه  يعوامل ينترييابتدا  و ينترمهماز  يكي مقدمه:
جب اتالف منـابعمو يرد،قرار نگ مدنظرمختلف دانشگاه  يهامؤلفه يفيتچنانچه ك ي،عال آموزش يتبا توجه به اهم است. آموزش يفيتك
يبخشـ اثر .گيرديم قرار توجه مورد يابياست كه در ارز ييهامالك از يكي يعال آموزشاستادان در  يستدر يفيتك بين ين؛ در اشوديم

و آموزشـيل مسائ يلو تحل يهتجز يسو بازخورد مناسب را برا يكاست كه از  يمسائل مهم ازجملهاستادان،  آموزشيعملكرد  يفيتو ك
هادانشـگاه يعلميئـته يعضـاا يگـر،د يو از سو آورديمتوسط مسؤالن فراهم  يكاستراتژ يها يزيربرنامهو  ياساس يهاگيريميتصم

خـود يستـدر يـتيفك يشافـزا يجـهو در نت آموزشـي يهـاروشو به اصالح  يابند يخود آگاه آموزشيعملكرد  ياز چگونگ تواننديم
   بار كار شده است. يناول يه برامقاله در سطح دانشگا ينبپردازند. ا

 ست؟اصفهان چگونه ا يدانشگاه علوم پزشك يرساناطالعو  يريتدانشكده مد يعلميئته ياعضا يستدر يفيتك يزانم هدف:

يرسـانطالعاو  يكتابـدار يهارشته ينفر دانشجو 141شامل  ياست. جامعه آمار يو نوع مطالعه كاربرد يمايشيروش پژوهش، پ روش:
. ابـزارباشـديمنفـر  130. حجم نمونـه در مجمـوع باشديماطالعات سالمت  يو فناور يو درمان يو خدمات بهداشت يريتمد ،يپزشك

ابـزار يـي. رواباشـديم يـانسوار يـلمستقل و تحل T ي،تك نمونه ا استنباطي و يفي. نوع آمار توصباشديماطالعات پرسشنامه  يگرداور
 .به دست آمد %90كرونباخ  يا استفاده از آلفاب ياييو پا تأييدتوسط متخصصان 

كـالس، يريتمـد يس،تـدر يهـامهارتطرح درس،  ينها (تدو مؤلفه يراز سا يشترب )34/3( محتوا مؤلفه يانگيننشان داد م هايافته :يجنتا
و ) بودهيسو تدر زشآمودر  يالقمسائل اخ يتاستاد با دانشجو، رعا يارتباط يهامهارت يادگيري،عملكرد  يابيارز يي،مشاوره و راهنما

كيفيـت كلـي هنمر و دانشجويان تحصيلي مقطع بين ولي نداشت، معناداري تفاوت مردان و زنان ين) ب11/3( يستدر يفيتك يكل يانگينم
 .داشت وجود معناداري رابطه تدريس

3و ابعاد آن با حد متوسط  سيتدر تيفيك يكل نيانگيم سهيمقا - 1جدول 
سيتدر تيفيابعاد ك 5تا1نمره از )متوسط(حد  3 با نيانگيم سهيمقا

نيانگيم  t P-value اريانحراف مع

تسلط بر محتوا ýďýþ úďĀþ Āďúā úďúúû 
درس طرح نيتدو ýďûă úďĀĀ ýďüĂ úďúúû 

سيتدر يهامهارت ýďûú úďĀă ûďĀĂ úďúăÿ 
كالس تيريمد ýďüú úďĀü ýďāü úďúúú 

ييمشاوره و راهنما üďāĂ úďăý üďĀþđ úďúúúă 
يريادگي عملكرديابيارز üďĂĀ úďĀĂ üďüĂđ úďúüþ 
با دانشجو استاد يارتباطيهامهارت ýďúă úďāÿ ûďþú úďûĀ 

سيو تدر آموزشدر  يمسائل اخالق تيرعا ýďýý úďĂü þďĀú úďúúú 
كل نيانگيم ýďûû úďÿā üďüĀ úďúüÿ 
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جلسـات  يلها مربوط بـه تشـكينهگز يانگينم ينباالتر و باشديمباالتر از حد متوسط  يستدر يفيتك يكل يانگيننشان داد م يجنتا  بحث:
حـدود م ةپژوهش در جامعـ اين .باشديمرا دارا  يانگينم ينتريينشغل پا يافتنبا بازاركار و  ييآشنا يبرا ياندادن دانشجو ياريو  يجبران

 .شود تكرار ديگر هايزمان و شرايط و جوامع در و گرفته صورت دقت با بايد نتايج پذيري يمتعم انجام گرفته است لذا

 اصفهان ي، دانشگاه علوم پزشكيعلميئته ياعضا يس،تدر يفيتك :يديكلمات كل
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 – كاشان يبهشت مارستانيب آموزشي يهاگروه يصبحگاه گزارش در ينيبال آموزش ياستانداردها تيرعا زانيم

 آموزش تحول يبسو يگام

 يهرو مومن منصوره ،يليوك يچهرزر ،ياوري يممر

 
ا باليني در سطح دني آموزشهاي رايج، مفيد و ارزشمند ي سرپايي، از روشهاهاي باليني و آموزشگزارش صبحگاهي در كنار راند مقدمه:

 كنندگانشـركتو  يـرانايي است كه وقتي كامل باشد، نقش مؤثّرتري در يادگيري فراگها و استانداردهباشد. اين روش، داراي شاخصهمي
 .كنديمايفا 

 يهـابخشر د يـراناز ديـدگاه فراگ يدر گزارش صـبحگاه ينيبال موزشآ ياستانداردها يترعا يزانم  يهدف از اين مطالعه بررس هدف:
 .دانشگاه علوم پزشكي كاشان بود يبهشت يدبيمارستان شه آموزشي

 انجام 95 سال در كاشان بهشتي شهيد يمارستاندر ب كارورز 60 و كارآموز 150 شامل نفر 210 نظرات بررسي با مقطعي مطالعه ينا روش:
 پرسشنامه يلتكم با يگزارش صبحگاه ينيبال آموزش ياستانداردها يتپرسشنامه بود. نظرات در مورد رعا هاداده يآورجمع ابزار .گرفت
 هـاگروه .شـد يو اعصـاب بررسـ عفـوني ،اطفـال ي،اختصاص جراحي ،جراحي قلب، ي،داخل يهاگروه در كارورزان و كارآموزان توسط

شـدند.  يبنددسـتهنـامطلوب  %50 يـرمطلـوب و ز يمـهن %50تـا  80 بـين تر مطلوب؛و باال %80مطابقت با استانداردها در حد  برحسب
 Test of Homogeneity of آزمـونقـرار گرفـت  يآمـار يلتحل و يهشد و مورد تجز  SPSS(16) افزارنرموارد  هاپرسشنامهاطالعات 

Variances يبـيتعق آزمـون مختلف، يهابخش ينشد. با توجه به معنادار شدن تفاوت در ب استفاده )Post hocو ( )Dunnett T3يـز) ن 
 .شد انجام

 كـارآموزان و يـدگاهاز د يدر گـزارش صـبحگاه ينيبـال آموزش ياستانداردها يترعا يزانم يشترينمشخص شد ب يابيارز يندر ا :يجنتا
 (post hoc) يبـيتعق آزمـونتلف، مخ يهابخش يناست. با توجه به معنادار شدن اختالف در ب يو جراح يعفون يهاگروهكارورزان در 

 يدشد و مشاهده گرد استفاده LSD يبيتعق آزمون Homogeneity of Variances تست يجهبا توجه به نت يكارآموزدر دوره  .انجام شد



106

)،P=005/0( اطفـال يهـابخشبـا  ياختالف بخش جراح يزو ن )>001/0P( يگرد يهابخشبا هر كدام از  يبخش عفون ينكه اختالف ب
 Homogeneity ofتسـت يجـهبـا توجـه بـه نت يدر دوره كـارورز. معنادار است )P=008/0( ياختصاص يو جراح )P=017/0( يداخل

Variances يبيتعق آزمون  Dunnett T3 037/0( اطفـال يهـابخشبا  يبخش عفون ينكه اختالف ب يدشد و مشاهده گرد استفاده=P(،
 .نشد ديده آماري معنادار اختالف موارد يرادار است و در سامعن )P=005/0( و قلب) P=009/0( يداخل

آموزشـي يهاگروه يراسو به  يزمتما يدر انجام گزارش ضبحگاه هاگروهنقاط قوت  يدبا هاگروه يباالتر برخ يتبا توجه به مطلوب بحث:
جهـت برطـرف يزيرهبرنامـو  ييتانداردها شناساكمتر نقاط ضعف و موارد عدم انطباق با اس يتبا مطلوب يهاگروهداده شود و در  يمتعم

 .يردصورت گ هاگروهدر آن  ينمودن نقاط ضعف واستاندارد نمودن گزارش صبحگاه

 ينيبال آموزش، استاندارد ،آموزشي گروه ي،گزارش صبحگاه :يديكلمات كل
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پزشـكي واحـد اسـالمي آزاد دانشگاه پايه علوم مقطع پزشكي دانشجويان و يعلمئتيه اعضاي ديدگاه تعيين
دانشجويان توسط اساتيد ارزشيابي به نسبت تهران

 احمدي سليمان ،دوشانلو نژاد حق يبافر

آموزشي و ديگـر مسـئوليت هـايي اسـت كـه بـه او ارزشيابي استاد، قضاوتي جامع در مورد كيفيت عملكرد وي در انجام وظايف مقدمه:
تعـدادي .را بهبود ببخشند هاآنند به نقاط قوت و ضعف خود در اين موارد پي برده و توانيممحول شده است. با نتايج ارزشيابي اساتيد 

مخالفـان ايـن روش حالي كـهاند، در دانسته مؤثراز اساتيد با ارزشيابي خود توسط دانشجويان موافق بوده و آن را در بهبود تدريس خود 
نـد باعـثتوانيممعتقدند كه عوامل مختلفي هستند كه درك و قضاوت دانشجويان را در ارزشيابي استاد تحـت تـاثير خـود قـرار داده و 

المي واحـداسـ آزادهاي موجـود در دانشـگاه اهميت اين موضوع و نا رضايتي وجود با .ها شوندمخدوش شدن اعتبار اين نوع ارزشيابي
نسـبت بـه ارزشـيابي يعلميئـتهديدگاه دانشـجويان و اعضـاي  رسيديمعلوم پزشكي تهران از نحوه ارزيابي عملكرد، ضروري به نظر 

تهران انجام نشده بود. اين مطالعـه آزادها در دانشگاه علوم پزشكي اي با اين ويژگياساتيد توسط دانشجويان بررسي شود. تاكنون مطالعه
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دو مشتري اصلي سيستم ارزشيابي اسـاتيد، راهنمـاي مفيـدي بـراي عنوانبهو دانشجويان  يعلميئتهبا شناخت نظرات اعضاي  ندتوايم
ريزان آموزشي كمك كند تا امكان اصـالح واصالح مشكالت موجود باشد و بعالوه با شناخت نقاط قوت و ضعف در ارزشيابي به برنامه

 .ارتقاي كيفيت فراهم شود

نظرنقطـهاز  يداتاسـ يابيبـر ارزشـ مـؤثرعوامـل  يـينتع ،يعلميئـته ياعضـا نظرنقطهاز  يداسات يابيبر ارزش مؤثرعوامل  يينتع ف:هد
 يانو دانشجو يعلميئته ياعضا نظرنقطه يسهمقا ،ياندانشجو

تهـران بـه روش يد علـوم پزشـكاسـالمي واحـ آزاددر دانشگاه  94-95دوم  يمسالاست كه در ن يمقطع –توصيفي مطالعه ينا روش:
نفر) بودند. ابـزار مطالعـه، 300(  ياندانشجو يهنفر) و كل 35( يعلميئته ياعضا يهانجام شد و جامعه پژوهش كل يسرشمار يريگنمونه

 Developing a)پرسشــنامه محقــق ســاخته اي بــود كــه بــا اســتفاده از مقــاالت، منــابع و كتــاب توســعه سيســتم ارزشــيابي اســاتيد

Comprehensive Faculty Evaluation system(،  بر ارزشيابي اساتيد توسـط دانشـجو اسـتخراج و پرسشـنامه اي بـراي مؤثرعوامل
يمخـالفم بـود. بـرا كـامالًموافقم تا  كامالًليكرت از  ياسبا مق سؤال 20و دانشجويان طراحي گرديد. پرسشنامه شامل  يعلميئتهاعضاء 
استفاده شد. پرسشنامه بدون نام و شركت (CVI) محتوا ييو شاخص روا) CVR( محتوا ييروا ينسب يبراز ض يي،محتوا ييروا يبررس

بود. روايي سازه اي ابزار با استفاده از تحليل عامل اكتشافي و همساني درونـي ابـزار از طريـق محاسـبه آزاددر مطالعه براي هر دو گروه 
انحراف يانگين،م ي،نسب ي(درصد فراوان يفيآمار توص ،SPSS افزار-با استفاده از نرم هاداده يزآلفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفت. آنال

 .انجام شد t آزمون) و يارمع

بـه كمـك روش دوران يفعامل اكتشا يزمحاسبه گرديد. با آنال 8/0ها باالي  مؤلفهتمامي  CVR و 9/0ها باالي  مؤلفهتمامي   CVI :يجنتا
و 70/0وم برابـر عامـل د ي، برا72/0عامل اول برابر  يكل برا يران داده شده اجزا شامل سه عامل شد. مقدار آلفادو يسماتر يمكس،وار
را نشـان يدارينمستقل اختالف مع يت يآمار آزمون يجبين دو ديدگاه وجود نداشت و نتا ياديتفاوت ز .شد 73/0 برابرعامل سوم  يبرا
اسـت و يكـاف يعـامل يـلتحل يبود، تعـداد نمونـه بـرا يكبه  يكو نزد 72/0برابر با  KMO صشاخ كهييازآنجا ).>01/0P(دهد ينم
01/0ارتلـت كـوچكتر از ب آزمـون P . مقـدارباشـديم ياديو بن يربناييز يها-عامل تعدادي به تقليل قابل يقتحق يهادادهتوان گفت -يم

رد يگهمبسـت يسبـودن مـاتر يرپـذتفكيك فرض و است مناسب مليعا مدل ساختار شناسايي براي عاملي يلدهد تحلياست كه نشان م
 .شوديم

يرائـه شـواهد پژوهشـابر ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان، محبوبيت استاد، نمـره و  مؤثرعوامل  ينترمهماين مطالعه نشان داد  بحث:
يابيجهـت ارزشـ يانودانشـج از نظراتكه استفاده  آنجا از .باشديمجنسيت و نوع درس  هاآنتوسط استاد در كالس و كم اهميت ترين 

جهـت ارتقـاء عملكـرد و بهبـود يعلميئـته ياعضا ياز سو يابيارزش يجنتا يريكارگبه يلذا برا باشديم ياز عوامل متعدد متأثراستاد 
اسـت ضـروري و گـردد تهيه باال ياييو پا ييمطابق اصول استاندارد و با روا ينظرسنج يها -پرسشنامه گردديم يشنهادپ يس،تدر يفيتك

 .مبادرت كرد يفعل يابيسازنده آن، به اصالح روش ارزش يكردبر رو تأكيدو  يابيهدف ارزش يسازشفاف ضمن

اساتيد دانشجويان، اساتيد، يابيارزش :يديكلمات كل
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و 94 يهاسـال در مازنـدران يپزشـك علوم دانشگاه هيپا علوم آموزشي يهاگروه يدرون يابيارز جينتا يبررس
1395 

گوران اهللا نصرت ،يكانيزل يساپر ،يگرج يدريح يمرادعل ،يمراد ياوشس ،ييعمو فتانه دكتر ،يمحل يصادق فروزان دكتر

رو اعتبا يفيتسنجش ك يمناسب برا ياعتبار هر دانشگاه مستلزم وجود سازو كارها يزو پژوهش و ن آموزش يفيتمستمر ك يارتقا مقدمه:
بـه يدنرسـ يشگاه را براو پژوهش هر دان آموزش يتوضع توانديم يستماتيكس طوربه  است كه ييرهااز ابزا يكي يدرون يابياست. ارز

يوم پزشـكدانشـگاه علـ آموزشـي يهـاگروهدر  يدرون يابيموجود ارز يتوضع ياستاندارد بسنجد. مطالعه حاضر با هدف بررس يطشرا
 مازندران انجام شد.

يـابيكل ارز يجنتا يينعت ،يهعلوم پا آموزشي يهاگروهدر  يدرون يابيارز هاييطهحاز  يكهر كسب شده در يازهايامت يجنتا يينتع هدف:
 يهعلوم پا آموزشي يهاگروهدر كل  يدرون

و 1394دران در سال مازن يدانشگاه علوم پزشك يهعلوم پا آموزشي يهاگروه يهدر كل ياز نوع مقطع يليتحل-يفيپژوهش توص ينا روش:
يـابيدر هشـت حـوزه ارز هـاگروه يتشده و سپس وضـع يآورجمع هاپرسشنامهو  ها يستلچك يقاز طر هاداده. ابتدا ديبه انجام رس 95
تـا 50 يننـامطلوب، بـ حداكثر نمـره، %50كسب شده كمتر از  يازشد. امت يينتع هاگروهكل  يتوضع يزدر رابطه با استانداردها و ن يدرون
بـر تأكيدبا  SPSS افزارنرمبا استفاده از  يجنتا حداكثر نمره، مطلوب در نظر گرفته شد.  %75از  يشترب مطلوب و نسبتاًحداكثر نمره،  75%

 .قرار گرفت يآمار يلو تحل يهمورد تجز يفيتوص يآمارها

در هشت آمدهدستهب زهاييامطلوب بوده است. امت نسبتاً يهعلوم پا آموزشي يهاگروهدر  هاحوزهاكثر  يتنشان داد كه وضع يجنتا :يجنتا
در گروه شامليببترت 95و  94 يهاسالحوزه اهداف و ودوره،%09/65و  %63/78رسالت ،%71/34و  %70/69 يدرسـيهابرنامـههـا

يـزاتجهتامكانـات و  %77/43و  %72/14  يـادگيري/ياددهي يراهبردهـا  %06/65و   %61/10 دانشجو  %74/26و  %72/22 يعلميئته
%04/60و  %54/33 آموختگـاندانش %60/98 و  %59/32  ينارهاو سـم يمطالعـات يهافرصتنامه ها،  يانپا %62/43و  %61/29 آموزشي

باالترباشديم حوزهايببترت 95و  94 يهاسالدريتمطلوبين. راهبردها %72/22 يعلميئتهيدر بـوده %77/43 دگيرييـا/هيدياديو
 .بوده است  %09/67و  %64/39 يببترت 95و  94 يهاسالدر  يهعلوم پا يآموزش يهاگروهكل  يازاست. درصد امت

خواهـد آموزشـي كيفيـت ودبهبـ به منجر هاگروه سطح در نياز اساس بر مناسب اقدام و ريزيبرنامه دروني، يابيارز ياانجام دوره بحث:
نواقص رفع بواسطه امر اين كه دارد وجود آموزش كيفيت بهبود تا زيادي راه اما اندبوده مطلوب نسبتاً سطح در هاحوزه بيشتر اگرچه. شد
.شد خواهد محقق مختلف هايحوزه در هاكاستي و

مازندران يدانشگاه علوم پزشك ،آموزشي يهاگروه دروني، يابيارز :يديكلمات كل
 منابع:

.يبهشت دينشگاه شهدا كيالكترون يگروه مهندس يالعه مورد(مط هادانشگاه ييپاسخگو يبرا يضرورت يدرون يابيارز .ا يامچي يخرسند ،م يعارف .1
صفحه 1391بهار  ،53، شماره 14دوره .رانيايمهندسآموزشفصلنامه ،153-131.
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2. Alipour M, Gangkhani M, Eskandari M, Rostami A, Tajkey J, Jafari MR. Internal evaluation of Department of 
Physiology and Pharmacology of Zanjan University of Medical Sciences in 2009. Journal of Medical Education 
Development. 2012 Feb 1;4(7):44-53. 

3. Kavoussi H, Ebrahimi A, Amini K, Rezaei M, Omidi N. Internal evaluation: A tool for improving educational quality in 
the Department of Dermatology of Kermanshah University of Medical Sciences. Journal of Dermatology and 
Cosmetic. 2016 Apr 1;7(1):38-45. 

 

 يدانشگاه خوب استاد كي يهايژگيو خصوص در خلخال يپزشك علوم دانشكده انيدانشجو دگاهيد يبررس

  ياشرف يمجتب ،يرينص يجهخد
 

يكـي  بوده و اساتيد هادانشگاهاز وظايف اصلي  آموزشكليد شكوفا كردن همه توانـائيهـاي نهفته هـر فـرد نهفتـه اسـت.  آموزش مقدمه:
ا به ردانشجويان  توانديم ينا ترين عامل تعلـيم و تربيـت، استاد است بنابرهــستند. اساسي آموزشدر فرآينــد  ثرمؤاز اجزاي كليدي و 

لوم دانشكده ع يانودانشج يدگاهد يمطالعه حاضر بررس زمحروم نمايد. لذا هدف ا هاآنسوي اهداف عالي سوق دهد و يا از دسـتيابي به 
 .باشديم ياستاد خوب دانشگاه يك ياهيژگيوخلخال در خصوص  يپزشك

خلخال انجام  يزشكدانشكده علوم پ ياننفر از دانشجو 142 يكه بر رو باشديم يمقطع يليتحل يفيمطالعه توص يكمطالعه حاضر  روش:
وهـي، روش ژدانـش پ يطـهح 4 يرنـدهكـه دربرگ يسـؤال 24انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه  يبه روش سرشمار يريگنمونهشد. 

 .شد تحليل و يهتجز SPSS افزارنرمبا استفاده از  يآورجمعپس از  هاداده. باشديمي در ارتباط يتدريس، شخصيت فردي و توانا

سـلط اسـتاد بـر موضـوع ت"مربوط بـه  هايطهحتمام  يندر ب ياندانشجو يدگاهاز د ياستاد خوب دانشگاه يك يهايژگيو ينترمهم :يجنتا
 يمو تنظـ يدهسـازمان ينحـوه"سـؤالمربـوط بـه  يسروش تدر يطه. در حباشديم يپژوهدانش يطهاز ح 4/87 يانگينا مب"يسمورد تدر

 يآمادگ"ارتباط  در ييتوانا يطهو در ح 4/50 يانگينبا م "يانب يواييش" سؤالمربوط به  يفرد يتشخص يطه، در ح4/46 يانگينبا م "درس
 يارتبـاط چشـم" و "يانبـا دانشـجو يميارتباط صم"و  ياندانشجو يتجنس ين. بباشديم 4/60 ينيانگبا م "يانرفع اشكال دانشجو يبرا

 ).>05/0P( وجود داشت يداريمعن يارتباط آمار "يانمناسب با دانشجو

 يـنا بنابر باشد؛مي سدر موضوع بر تسلط دانشجويان ديدگاه از خوب استاد يك معيار ترينمهم مطالعه از حاصل يجبا توجه به نتا بحث:
 رسـديظـر مبـه ن ين. همچنـيرنـدبكـار گ ياندانشـجو يترضـا يشرا در جهت افزا يژگيو ينا يستدر يبرا يزيردر برنامه يدبا يداسات
 .گردديم يشنهادپ يدالزم از طرف اسات يردارد؛ لذا انجام تداب ياندانشجو يتبر رضا ييبه سزا يرتأث يزاستاد ن يتيشخص هاييژگيو

 يدگاه، دهايژگيو يان،استاد خوب، دانشجو :يديكلمات كل

 منابع:
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223-6. [Persian]. 
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 اقـدام( دياسات ينيتكو يابيارزش ستميس قرارتاس به كمك هدف با سيتدر نقد كارگاه يابيارزش و اجرا ،يطراح

 )يفيك مطالعه( هانقد يمحتوا ليتحل از استفاده با دياسات آموزشي يازهاين نييتع و )يپژوه

 يديشه شهرزاد ،وفامهر يههوج

 
و بـا  ينير نقش تكوداستاد  يابيروش ارزش يك عنوانبه ي،پزشك آموزشهمكاران و متخصصان  از نظراتمطالعه استفاده  يندر ا مقدمه:

 .ده استاستفاده ش يساستفاده از كارگاه نقد تدر

 .است انجام شده يداسات ينيتكو يابيارزش يستماسقرار س يقاز طر يستدر يهامهارترشد  هدف با مطالعه ينا هدف:

 يلسه كارگاهج 3. يدگرد و اجرا ياصفهان طراح يدر دانشكده پزشك يفيپژوهش ك يكو  ياقدام پژوه يك صورتبهمطالعه  ينا روش:
 بـه دو توانستندياوطلب مد) ينيو بال يهپا يهاگروه( اساتيدشد.  دانشكده برگزار آموزشفتر توسعه توسط د يانهماه صورتبه يسنقد تدر

هـت قـرار همكاران ب) شركت در كارگـاه ج يس: الف) شركت در كارگاه با مشاركت در نقد تدريندها شركت نماكارگاه ينصورت در ا
) ينينـد بـالرا 6 و ينيو بـال يـهكـالس درس پا 7( بالينيو راند  يس تئورمورد كالس در 13گرفتن در معرض نقد همكاران. در مجموع 

. يـدگرديمـ بـرداريميلفراند استاد  يابا استاد مربوطه، از كالس  يكارگاه، ضمن هماهنگ يقبل از برگزار .قرار گرفت يمورد نقد و بررس
دا و در جـ هسـتند يضـرور نظـر اظهـار يكه بـرا يلماز ف يشده و قطعات يبررس يپزشك آموزشتوسط كارشناس  هايلمقبل از كارگاه، ف

جهت نقـد و ارائـه  يپزشك آموزشروه گو كارشناسان  يعلميئته ياعضا نفر از 6-7 يس. در هر جلسه از نقد تدرشديمكارگاه پخش 
 ليكـرت ييتـا 5 يـاسبا مق ييهانامهپرسشبا  ينيو راند بال يسخنران يابيارز  .ارائه شود الزم يهاآموزشحضور داشتند تا  يمطالب علم

 ليكـرت ييتـا 3 يـاسبـا مق يهاهروش، بـا پرسشـنام يندرباره ا كنندگانشركت نظرات يآورجمعكارگاه و  يابيمحقق ساخته) و ارزش(
 يسدرتـ يهـارتمها ينـهدر زم يداسـات آموزشـي يازهاي) نينسخه بردار( نقدها يمحتوا يفيك آناليز يقاز طر  .شد انجام) محقق ساخته(

 يموضـوع يمحتـوا يلتحل به روش هاداده يلشد. تحل يينموفق تع يسدرباره موانع تدر هاآنات نظرنقطهو  ينيدركالس درس و راند بال
 .انجام گرفت

ب و بـودن مطالـ يربرداز منـابع، كـا يعدم كپـ هايگويه به متعلق يبها به ترتنمره كمترين سخنراني، كننده مشاهده اساتيد يداز د :يجنتا
 يبنـدجمعو  ينـتپاورپو يبـاييو ز يسـادگ ينـت،مطالب در پـاور پو ياتارائه كل يهايهاست. گو بوده ينتپاورپو ياندر پا يدهرفرانس

 .است بوده مشكل بيشترين داراي زير موارد راندها، يابيارزش در است. كرده يافتدر ينمره متوسط يزن يسخنران يحصح

 ينو تمر آموزش يبرا يزيررنامهب -مطالعه بعد از راند يبرا يذهن يكاتو تحر هاچالش يجادا -اندر حين يركردن نقش هر فراگ مشخص
 اريمـبـه ب آموزش ي،و تشكر از و يمارب سؤاالتپاسخ به  يبرا  ياختصاص زمان -يرانبر شواهد متناسب با فراگ يطبابت مبتن يهامهارت

 رضـايت يجدر نتـا قابل طرح در جمع يرائه بازخوردهاا -بر آنچه در جلسه گذشت يانجام مرور -يمارب ينقبل از ترك بال يبندجمعو 
 .اندداشته متوسط از ترپايين ميانگين كارگاه برگزاري زمان و ارائه هر به شده داده اختصاص زمان سنجي
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شدهارائه ياستخراج شده از نقدها يو فرع يطبقات اصل - 1 جدول
طبقات
ياصل

ساختار كالس يداريدلياستفاده از وسايهامهارت اختار راندس
يداريشن

موفق سيتدريهامهارت

طبقات
يفرع

درس كالس ارائه از قبل يهاتيفعال  يريادگي يهاسبك نتيپوپاوريمحتواهيتهنيقوان راند ازقبليهاتيفعال
اصول آغاز كالس درس  اداره كالسيهاسبك نتيپاورپويظاهريطراحنيقوان راند نيحيهاتيفعال

 يمشاركتيهامدل نتيپاورپوازحياستفاده صحيهامهارت راند ازپسيهاتيفعال كالس انياصول جر
درس كالس انياصول پا  زهيانگ جاديايهاروش  

 فيتكال
اهداف درس

را ينـهو هـم زم يـدمافـراهم ن يداسات يرا برا يمؤثر يهايدبكف يني،تكو يابيروش ارزش يك عنوانبه هم يسنقد تدر يهاكارگاه بحث:
آمـوزشرائـه ا يرا بـرا ينـهزم ي،پزشـك آمـوزش يدبا تجربـه و اسـات يدحضور اسات يگر. از طرف ديدنمايتعامل همكاران فراهم م يبرا

 .يدنمايفراهم م يداسات يازمتناسب با ن يكاربرد

 آموزشي يازنقد، ن يمحتوا يلتحل يد،اسات ينيتكو يابيارزش :يديكلمات كل
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1. Teacher Assessment and Evaluation: The National Education Association’s Framework for Transforming Education
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6. Lyde AR, Grieshaber DC, Byrns G. Faculty Teaching Performance: Perceptions of a Multi-Source Method for
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اصفهان يپزشك دانشكده آموزشي ياهگروه عملكرد يارتقا يهاشاخص يابيارزش و شيپا ،يسازادهيپ ن،يتدو
ياموسسه ياعتباربخش جينتا اساس بر

 يژگانآو يممر ،يديشه شهرزاد

و توسـعه يسـازپياده درحال دنيا آكادميك يهاازعرصه ياريبس در يامؤسسه صورتبهو هم  يابرنامه صورتبههم  ياعتباربخش مقدمه:
يفيـتوبهبـود ك يـابيجهـت ارز ياقـدامات ياعتباربخش يابيمدل ارزش استفاده از با و يحركت جهان با راستاهم يزاست. در داخل كشور ن

ينـدفرا يتو تقو ياندازراه به منجر يد، بلكه باشوديمآن محدود ن يو نظارت يبه بعد بازرس يشروع شده است. ارزش اعتباربخش آموزش
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دانشگاه وابسـته بـه بهبـود يفيتو بهبود ك آيديم حساببهدانشگاه  يصلا يرنظامز عنوانبه آموزشيگردد. از آنجا كه گروه  يفيتك يارتقا
يجبـر اسـاس نتـا يمناسـب يهـاآن داشت كه مالك و شـاخص را بر ياندركاران دانشكده پزشكدست باشديم آموزشي يهاگروه يفيتك

ارتقـاي و پيشـرفت بـه منجـر آن ارزشـيابي و يشپـا و سپس با يسازپياده ين،تدو ياموسسه اعتباربخشي بيروني ارزيابي و خودارزيابي
 .گردند آموزشي يهاگروه

ينتـدو ،شـده ينتـدو يهابر اسـاس شـاخص آموزشي يهاگروه يارتقا ،آموزشي يهاگروهعملكرد  يارتقا يهاشاخص ينتدو هدف:
نقـاط ييشناسـا ،آموزشـي يهاروهگ يابيو ارزش يشپا ،شده ينتدو يهابر اساس شاخص آموزشي يهاگروه يابيارزش و يشپا ابزارهاي

 .يربطذ ينولئارائه بازخورد به مس منظوربهقوت وضعف 

تباربخشـياع اسـتانداردهاي مبنـاي بـر اصـفهان، پزشـكي دانشـكده آموزشي گروه 32 روي بر نوآورانه /ياتوسعه مطالعه يكدر  روش:
يـي وروا بـزارا. گرديـد يادهها پ، درگروهآموزشو پس از  يينتع ييها، شاخص1395در سال  يرونيو ب يدرون يابيارز يجو نتا ياموسسه

مختصر به شرح طوربهگرفته،  صورت هاييتفعالشد.  يريگاندازه هاشاخص اين تحقق ميزان و تدوين آن ارزشيابي و پايش براي ييپايا
:است يرز

يرونيوب دروني ارزيابي يجنتا يو بررس مصوب وزارت متبوع ياموسسه ياعتباربخش يبراستانداردها و نشانگرها يمرور  .أ
يهـاگروهعملكـرد  يارتقـا يهـاشـاخص تعيـين بـراي كدها يشو پاال يبنددسته كدگذاري، مستندات، كليه محتواي يلتحل  .ب

رفع نقاط ضعف موجود يدر راستا آموزشي
مناسب نوز و مقياس با اجرا قابليت و يريگاندازه يتقابل يت،اهم نظر ازها شاخص يبنديتاولو  .ج
)آموزشر متخصص دانشكده و چها ييسهر يئته عنوانبهنفر  40( نظرانصاحب نظرنقطهها از شاخص روايي يينتع  .د
شاخص هر يريگاندازه براي ييپايا ويي روا ابزار و راهنما ينتدو  .ه
:شامل هاگروهعملكرد در  يارتقا يهاشاخص يابيو ارزش يشاجرا، پا ي،طراح  .و

يدمشاركت اسات يزانتحقق اهداف و م يزانموقع ارائه دادن، مهب يت،جامع ظرن از  ياتيبرنامه عمل•
 سايت يدجد يالگو•

 آموزشي يهاعرصه•

 يرگروهمد در مورد يداسات يدگاهد•

 گروه مدير پاسخگويي مورد در دانشكده ييسهريئته يدگاهد•

ياييپا تأييد يمجدد هر شاخص توسط محققان برا يريگاندازه .7
 آموزشي گروه هر تفكيك به ضعف و قوت نقاط و شاخص هر تحقق يزانم يتببازخورد ك. 8

موقع ارائـههو بـ يدتحقق شاخص مربوط به مشـاركت اسـات يزانم ينآمد. كمتر به دستدرصد  79ها تحقق شاخص يزانم يانگينم :يجنتا
 .رصد بودد 92 يزانبه م ينيبال آموزش يهاتحقق شاخص مربوط به عرصه يزانم يشتريندرصد و ب 72 يزانبه م ياتيدادن برنامه عمل

يسـهگروه در مقا يگاهگروه، منجر به مشخص شدن جا يتنقاط قوت و ضعف و ارائه بازخورد، ضمن شفاف شدن وضع ييبحث: شناسا
هـايگروه بـين هاشـاخص مقايسـه مشـكالت و هاگروه هايشاخص ارزشيابي در ينيع و يكم يانتخاب ابزارها .يدها گردگروه يربا سا

پـرورش به توانمي يزها نفرصت جمله از. بود مطالعه هايمحدوديت از) اساتيد و فراگيران تنوع و تعداد و بودن مينور و(ماژور  مختلف
ذكـر آموزشـي هايگروه مديران توانمندسازي و ينيگزشايسته سازنده، رقابت ايجاد ها،گروه در ريزيبرنامه و ارتقا بهبود، يهروح تفكر و
از متبـوع وزارت ارزشـيابي قـراردادن معيـار دانشكده، هايگروه و هامعاونت متبوع، وزارت هايسياست و اهداف نمودن راستاهم. نمود
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 اين پيشنهادات از گروه مسند در تجربه با و توانمند مديران كارگيريبه و عملياتي برنامه در شده استخراج يصنقا يبنداولويت و هاگروه
 شـوراي جلسـه ينامـ سـي و نهمـين و بيسـت در هادانشـكده تمـامي بـه و مطـرح دانشـگاه شـوراي در نـوآوري ينا .باشدمي عهمطال

 .است يافته يمتعم  دانشگاه

  
  1 جدول

ت  
مشارک

ت
ھیئ

علمی
 

þđüú
 

برگزاری شوراھا
 

ýđûÿ
 

ت
تکمیل بودن سای

 
þđüú

 

ت
بروز بودن سای

 
þđüú

صھ ھای  
عر

آموزشی
 

þđüú
پاسخگویی بھ نا 

مھ ھا
 

ýđûÿ
نظرسنجی 

 
ûđÿ

 

ت برنامھ عملیاتی
جامعی

 
üđûú

 

بموقع ارائھ دادن برنامھ 
عملیاتی

 
ûđÿ

میزان تحقق برنامھ عملیاتی
 

þđüú
جمع کل 

 ýúđûÿú
 

üú ûÿ üú üú üú نيشتريب ûÿ ÿ ûú ÿ üú ûýÿĊā
Ă ý Ă Ă ûü نيكمتر ă ü þ û Ă Ăÿ

ûþĊý ûüĊĂ ûĀĊþ ûÿĊý ûĂĊý نيانگيم ûüĊý þĊþ āĊă ýĊĀ ûþĊÿ ûûăĊü
%āü% Ăÿ% Ăü% āā% ăü درصد Ăü% ĂĂ% āă% āü% āý% āă%

  
 اي موسسه اعتباربخشي عملكرد، ارتقاي ،آموزشي گروه ي،دانشكده پزشك :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Jokar F, Yamani N, Movahedian atar A. Innovative medical education reform at the University of Medical Sciences: 
readout experience. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17:143-146. 

2. Vakili Z, Momen-Heravi M, Moravveji S A, Abdi F, Yavari M. Evaluation of Educational Departments of Kashan 
Shahid Beheshti Teaching Hospital. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17:43-53. 

3. Mirzadeh A, Tavakoli S, Yazdani K, Taj M. Accreditation: A Way to Quality Assurance and Improvement. Iranian 
Journal of Medical Education. 2004; 4 (2):105-116. 

  

 سـال در دياسات يابيارزش برنامه تيوضع به نسبت زيتبر يپزشك علوم دانشگاه يعلمئتيه اعضاء دگاهيد يبررس
1395 

 عنبر گل يساپر ،متربصون يالناز ،يغفار رضا ،رنجبرزاده سالك يبافر ،يسلماس زاده حسن سوسن ،باطن خوش منوچهر

 يفيـتارتقاء ك ينبنابرا باشديمدانشگاه  يك يهارسالت ينترعمدهاز  آموزشو   در دانشگاه هستند آموزش ياصل يانمتول يداسات  مقدمه:
 در جهت باال بـردن يعلميئته يكمك به اعضا منظوربه يداسات يابيو ارزش گردديمدانشگاه  آموزش يفيتآنان، منجر به ارتقاء ك يستدر

 يضـرور ريابسـ يامـر يعلميئتهدرست درباره اعضاء  يريگيمتصمدر جهت  يرانكمك به مد ينخود و همچن هاييتفعال يفيسطح ك
 يفعلـ يته وضـعنسـبت بـ يـزتبر يدانشگاه علوم پزشك يعلميئته اعضاء يدگاهد يبا هدف بررس  حاضر مطالعه راستا ين، در اباشديم

 .انجام گرفته است يداسات يابيبرنامه ارزش

 هدف:
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 ؟باشديممناسب  يعلميئته اعضاء نظر از يابيارزش يزمان اجرا ياآ  .أ

 است؟ يكاف هاگروه يرهمكاران، مد يان،توسط دانشجو يداسات يابيارزش ياآ  .ب

 و عملكرد ها تناسب وجود دارد؟ هايتفعالو  يابيارزش سؤاالت ينب ياآ  .ج

 ؟باشنديمها كدام يعلميئته اعضاء نظر از يفعل يوهبه ش يابينقاط قوت ارزش  .د

 ؟باشنديم هاكدام يعلميئته اعضاء رنظ از يفعل يوهبه ش يابينقاط ضعف ارزش  .ه

 يبنـدطبقهبـه روش  يعلميئـتهنفر از اعضـاء  245. تعداد باشديم يفيبه روش ك يليتحل – يفيتوص يبررس يكمطالعه حاضر  روش:
 يـدگاهط بـا درتبباز مـ سؤال 19وارد مطالعه شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل  يتصادف يريگنمونه يقو از طر ينسب

و  يـهتجز ي. بـرايدرسـ نظرانصـاحب تأييـدمحتـوا بـه  يروائـ يينبود. پرسشنامه جهت تع يداسات يابيدر مورد ارزش يعلم ياته اعضاء
منظور  ينشد و به ا شروع يلو تحل يهسپس، عمل تجز يدجمع گرد يكجا در سؤاالتمربوط به هركدام از  يهاپاسخابتدا  هاپاسخ  يلتحل

به بـا هـم مشـا يم. در ادامـه كـار، مفـاهيـدو مشـخص گرد ييشناسا ياصل يهايدهبا دقت خوانده شد. در هر پاسخ پد هاخپاستك تك 
 .گروه قرار گرفت يكشد و در  يبندطبقه

  االتسـؤ يييـاو پا ييبودن روا يينپا يف،با شرح وظا يابيارزش يهافرم سؤاالتمانند متناسب نبودن  يمتعدد يلبه دال يداكثر اسات :يجنتا
 يسـتماتيكس صورتهب يدبا يابيشود بودند، آنان معتقدند كه ارزش يطراح يجهان ياستانداردها بر اساسكه  ييهاخواستار استفاده از فرم

لـزوم  باشـد كـه ييندقت پا ياو  يشخص يهاقضاوت يري،سوگ يو ممكن است نظرات دارا يردمكان استاندارد صورت پذ و در زمان و
 از يابيبـر اخـذ ارزشـ توافـق يشترينب يانو در مورد نظرات دانشجو كنديم يجابمختلف را ا يهاگروهنظرات در  يسهو مقا جينتا يرتفس
 يعلميئـته خبـره بـود. اعضـائ يانو دانشـجو يليتكم يالتتحص ياندانشجو متوسط)، يا يف(ممتاز، ضع ييجداگانه دانشجو يهاگروه

 يفدر كنار وظـا يننو يروش ياجرا يابخش  يستأسمثل  هايتفعال يردر نظر گرفتن سا يت،نار كمدر ك يستدر يفيتعالوه بر توجه به ك
 .اندانستهد الزم را مستندات ارائه اساتيد توسط خودسنجي از استفاده مورد در و كردند يانمهم ب يداسات يابيرا در ارزش ياصل

 يرادر اجرا دا ينفس عمل خوب ول داشت كه در ظاهر و يم يانرا ب يقو دق يتنظار ينديكه نبود فرا آمدهدستبه يجبا توجه به نتا بحث:
 يهـاگروه يدها، اسـاتدانشكده يناونسا و معل رؤامر شام ينفعانو ذ اندركاراندستبا حضور  يايتهكم شوديم يشنهاد، پباشديممشكالت 

ه هـر نمر يرتأث يزانو م يطراح يفاستاندارد با توجه به وظا يهاگردد و فرم يلتشك ياناز دانشجو يخاص يهاگروهمربوطه و كارمندان و 
مداوم تحـت  طوربهقت و مشخص گردد و موارد در نظر گرفته شده با د يكاف يلو با دال يقدق صورتبهكننده  يابيارزش يهاگروهاز  يك

و  يـاامز ينهمچنـ باشـد و يـلدخ يـزن  و ... يپزشـك هيمانند علوم پا ييهاآزمون يجو نتا يلهر استاد تشك يبرا ينظر بوده و پرونده كار
 .يردقرار گ مورد بررسي يابيبودن ارزش يو حضور يكيالكترون يبمعا

 پزشكي علوم دانشگاه اساتيد، يابيارزش :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Delavar A. Some poins about evalucation of universities academic staffs. Allameh Tabatabei University Journal. 
1997:5(2):70-8. 

2. Saif A. Teacher evaluation by using student point of view: Is it reliable? J psychol Res. 1997. 4:12-24 
در  اسـتاد سيرر تدد مؤثر يارهايو مع دياسات يابيدر مورد ارزش انيو دانشجو يعلمئتيهاعضاء  دگاهيح. د يه، زمانزاد ب، روح رزاديم، ش يمعز .3

 .63 -75، ص 88، زمستان 4، شماره 11شهر كرد، دوره  ي. مجله دانشگاه علوم پزشك1386شهر كرد در سال  يدانشگاه علوم پزشك

ر بـ انيدانشـجو توسـط يابيارزشـ ريتـأثزنجان در مورد  يدانشكده علوم پزشك ديو اسات انينظر دانشجو يع، بخشوده ه. بررس انيف، نوز يآربون .4
 .1-10، ص 89و زمستان  زيي، پا5، شماره 3دوره  ،يدر علوم پزشك آموزش. مجله توسعه دياسات آموزشي عملكرد
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، بهبـود،1378 در سـال انيدانشجو ظر ازنكرمانشاه  ياستادان دانشگاه علوم پزشك آموزشي تيفعال تيم. وضع يميپور م، رح يناصر رانفرش،يا .5
صفحه 1379، زمستان 3، شماره 4دوره  ،28.

سـال شـرق، بي. طبيعلمئتيهاعضاء  يابيزاهدان نسبت به ارزش يدانشگاه علوم پزشك ديغ. نظرات اسات يم، سرگز يع، طبس انيديا، نو ييخايك .6
.135-140 صفحه،1381 زييپا، 3 شمارهچهارم،

علـوم دانشـگاه يراپزشكيپ دانشكده يدرمان يبهداشت خدمات تيريمد رشته انيدانشجو تيرضا زانيم يبررس
1396 سال در دياسات از تهران يپزشك
يراندوستا كامران ،ينعمان فاروق

ارزشـيابي يـانم يـنا در مسئولين هـر دانشـگاه باشـد. توجه مورداصولي است كه همواره بايد  ينترمهمنحوه ارزشيابي اساتيد از  مقدمه:
موفقيــت يـك ايران جهت تعيين ميـزان ازجملهبيشتر كشورها و هايي است كه در ترين روشاساتيد از ديد دانـشجويان يكي از متداول

ز اسـاتيدازيرا يكي از موثرترين راه ها بـراي سـنجش ميـزان رضـايت دانشـجويان . گيرداستاد در رسيدن به اهداف آموزشي صورت مي
ءقـش مهمـي در ارتقانني دانـشجويان از آنجـاييكـه شناخت نقاط قوت و ضعف اين نوع ارزشيابي از ديد مشتريان اصلي آن يع .باشديم

شـكدهدان درمـاني بهداشـتي خـدمات مـديريت رشـته دانشـجويان رضـايت ميـزان داريـم قصد مطالعه ينكيفيت آموزشي دارد، لذا در ا
 .بسنجيم را اساتيد از تهران پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي

از هـرانت پزشـكي علـوم دانشـگاه پيراپزشكي دانشكده درماني داشتيبه خدمات مديريت رشته دانشجويان رضايت ميزان يابيارز هدف:
 اساتيد

يدرمـان يهداشـتخدمات ب يريترشته مد ياندانشجو يآن را تمام ياست. جامعه آمار يمقطع -يفيمطالعه توص يكمطالعه حاضر  روش:
انتخـاب يتصـادف_طبقـه اي يـرينمونـه گ تصـوربهحجم نمونه  كه ؛دهنديم يلتهران تشك يدانشگاه علوم پزشك يراپزشكيدانشكده پ

.يـدگرد جمـع آوري يكـرتل يپنج ارزش ياسمق بر اساسپژوهشگر ساخته  يسؤال 25پرسشنامه  يعتوز يقطر ازيشدند. اطالعات مورد ن
يترضـا يـزانكـه م يـدگرد تأييد) 9/0كرونباخ ( يو محاسبه آلفا يداسات 43 يرو يشيمطالعه آزما يقبه كار رفته، از طر نامهپرسشاعتبار 
يهـاآزمونفاده شـده بـا اسـت يآورجمـع يهـادادهسپس ، يدسنج يم يريتيو مد يرفتار ي،پژوهش ،آموزشيرا در چهار بعد  ياندانشجو

 .گرفتند قرار تحليل و يهمورد تجز SPSS 24 و يآمار

) و6/18-2/29وسـط (، مت)≥ 6/18( يينپـا) درصد 7/23( آموزشي از بعد يتمندينمره رضا يانگينپژوهش نشان داد كه م هاييافته :يجنتا
بعد،)≥2/29باال ( باال (6/11-2/18متوسط (،)≤6/11( درصد 16 يپژوهشاز بعد) ≥2/18) و ،)≥ 16( ييناپـ)درصد 61/17( يرفتاراز

، بنـابرباشـديم)  ≥26 (ال) و بـا26-16، متوسط ()≥ 16( يينپا) رصدد 33/16(كالس  يريتمد و از بعد)  ≥26) و باال (26-16متوسط (
يـابيد متوسـط ارزدر حـ يريتيو مد يرفتار ي،پژوهش ،آموزشيدر چهار بعد  يكل صورتبه يداز اسات ياندانشجو يتمنديرضا يزانم ينا

.شد

از ييتمندضـار يـزانم ينو همچنـ يريتيو مـد يرفتـار ي،پژوهش ،آموزشياز خدمات  ياندانشجو يترضا يزانم كهينبحث: با توجه به ا
شـجوياندان بـه خـدمات بيشـتر چه هر بهبود جهت در بايستمي رشته ينمسئوالن ا ينمجموع خدمات در حد متوسط بوده است، بنابرا

 .دارد بستگي اساتيد از دانشجو رضايت ميزان به آموزشي كيفيت ارتقا كه چرا دهند، انجام بيشتري تالش
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 ه)(برحسب نمره خام كسب شد دياز اسات تيبعد رضا در چهار انيدانشجو تيرضا زانيم عيتوز - 1جدول 

 تيريمد  تيرضا زانيم

77/23 نيانگيم آموزشي
62/3 اريانحراف مع

ûĀ نيانگيم يپژوهش
85/3 اريانحراف مع

61/17 نيانگيم يرفتار
88/1 اريانحراف مع

 33/16 نيانگيم كالس تيريمد
 42/2 اريانحراف مع

  
  

 دهش كدگذاريصورت و به هاطهيح كيرضايت دانشجويان از اساتيد به تفك زانيم نييتع - 2جدول 

 
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 يصورت كلمورد نظر به يطهح 4در  ياندانشجو يترضا يزانم يجنتا -3 جدول

  درصد

  درصد 

ú آموزشي باال 

 متوسط 9/88

 نييپا 1/11

 جمع 100

  

  باال 1/11
 يپژوهش

  
 متوسط 6/55

 نييپا 3/33

ûúú جمع 

  

 يرفتار باال 3/33
 متوسط 7/66  

ú نييپا 
ûúú جمع 

  

ـــــد باال 6/55 تيريم
 متوسط 4/44 كالس

ú نييپا 
ûúú جمع 
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ú يكلتيرضا باال 
ûúú متوسط 

ú نييپا 
ûúú جمع 

  
 درماني اشتيبهد خدمات مديريت اساتيد، دانشجويان، يت،رضا :يديكلمات كل

  
 منابع:

 .جهرم پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان و اساتيد ديدگاه از استاد رزشيابي، 1387 همكاران، و ينيام .1

 مسـاليسـتان در نلر يراهنماي دانشگاه علوم پزشـك دياسات يلياز مشاوره تحص انيدانشجو تمندييرضا زانيم ي، بررس1388و همكاران،   گله دار .2
 .1386- 87 يليدوم سالتحص

 موجود تيوضع هب نسبت نور اميپ دانشگاه يورزش علوم و يبدن تيترب ارشد يكارشناس مقطع انيدانشجو دگاهيد يبررس، 1392 همكاران، و اياتق .3
 .دانشگاه نيا يپژوهش و آموزشي

 يزشـكراپيپ دانشـكدهي يرفـاه و يپژوهشـ ،آموزشـي خدمات از يشگاهيآزما علوم انيدانشجو تمندييرضا ي، بررس1393و همكاران، ياسالم .4
 .1391 سال در زدي يصدوق ديشه يدرمان_يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشگاه

 .نجانز دانشگاه يكشاورز انيدانشجو يليتحص شرفتيپ و ياتعلميه ياعضا آموزشي و يپژوهش عملكرد ني، رابطه ب1393شمس و همكاران،  .5

 يهادانشـگاه يعلمئـتيه ديدگاه از قديم درسي برنامه با دنداني پروتز دروس جديد برنامه اي مقايسه ارزيابي
 كشور منتخب

 مقدم يرضاعل ،پور صفا يدمهش ،يديسف فاطمه ،يسار يمخلوق مهرناز ،بهارلو گلنار

 
 اكثـر يـا يمـامتخبره كه  يانيدانشجو پرورش به توجه رو اين از و است دندانپزشكي مهم گرايشهاي از يكي يميترم يدندانپزشك مقدمه:
و فـراهم كـردن  يانومناسـب دانشـج آمـوزش يبرخوردار است. برا اييژهو يتورود به بازار كار را دارند، از اهم يالزم برا يهامهارت

 هـاآنكه بـه  يمداوم، سرفصل دروس طوربهالزم است تا  يرند،خود را فرا بگ يتانجام مسئول يالزم برا يهامهارت يهكه در آن كل يطيمح
 يـناز انجـام ا دفه ينرو. از ايرندقرار گ يدنظرتجدو  مورد بررسياستاندارد و نظر خبرگان امر  يارهاي، بر اساس معشوديم داده آموزش

 .منتخب كشور است يهادانشگاه يعلم يئته يدگاهاز د يمقد يبا برنامه درس يميدروس ترم يدبرنامه جد اييسهمقا يابيپژوهش، ارز

 منتخب كشور يهادانشگاه يعلميئته يدگاهاز د يمقد يبا برنامه درس يميترم دروس يدبرنامه جد يسهمقا  هدف:

 ين،قـزو تهـران، يشـهرها يهادانشـگاه دندانپزشـكي دانشـكده ترميمي گروه علمي هيت اعضاي نظر هدف، اين به يدنرس يبرا روش:
 رسشـنامهپ همچنـين و اسـت گرفتـه قـرار سنجش مورد آن ياييپا و ييتوسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته كه روا ياسوجو  يرازش يالن،گ

مورد  SPSS افزارنرمتوسط  آمدهدستبه يدادها يتقرار گرفتند. در نها يلو تحل يهمورد تجز فردي مشخصات گرفتن جهت دموگرافيك
  .گرفت قرار وتحليل يهتجز

از نقـاط قـوت شـامل: طـرح   از يتعـداد و ؛>p /0014اسـت معنـادار يدو جد يمقد يكولومكور يندهد كه رابطه بمي نشان يجنتا  :يجنتا
 يـتفعال ينبـا قـوان ييآشـنا يمـاران،گـزارش درمـان ب ارائـه درمان، طرح اساس بر بيماران درماني مراحل تكميل و ادامه قبيل از ينيعناو
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بـه 3 نظـري ترميمـي از هكـ مينا و عاج يولوژيمطرح كردن مبحث مربوط به ب 2 يپزشكس درمان جامع دنداندر يدندان پزشك ياحرفه
مراحـل از قسـمتي انجام و دهان ضايعات افتراقي تشخيص قبيل از يني. طرح عناو1منتقل شده است  ينظر پيشرفته ترميمي دندانپزشكي

هپيچيـد حفرات ترميم و يهاز نقاط ضعف: انتقال اصول ته يتعداد 1 دندانپزشكي جامع درمان سدر درمان طرح اساس بر يمارانب يدرمان
قـدرت يريگانـدازهمختلف بانـد و  يها يسممكان ينگباند ين. انتقال قوان1 ينظر يشرفتهپ يميترم يبه دندانپزشك 3 و 1 عملي از امالگام
 .نظري پيشرفته ترميمي دندانپزشكي به 3 نظري ترميمي دندانپزشكي از عاج و ينام يو مورفولوژ يساختمان دندان باند

شده با توجـه بـه يستدر مطالب يو محتوا يميدرس ترم يكولومو كور آموزشي هاييتفعالدر  يو بازنگر اصالح رسديمبه نظر  بحث:
ميكولـوكور ييـراتتغ يدر خصـوص محتـوا يمطالعـات است. لـذا يضرور يامر يدر رشته دندان پزشك يعلم روزافزون يها يشرفتپ
 .راه گشا باشد توانديم

 دروس سرفصل ،آموزشي يكولومكور يمي،ترم يدندانپزشك :يديكلمات كل

 منابع:

دانشگاه علوم مجله .ويو پر يميترم آموزشي يهاگروه آموزشبه اهداف  يابيدست زانيم ).1381( .داوود ه،ي؛ اوغالمرضاز ،يكمان ؛حسن ،ياريسم .1
.29-32صفحه  2 شماره بابل. يپزشك

يدوره دندانپزشـك يميترم يانطباق برنامه درس") 1392. (ي؛ هاشم زاده، مهداليژ ،ي؛ شجرليجل زاده، هي؛ كوهپااحمد ،يجعفر ده؛يسع زاده، ايدر .2
.30-37صفحه  10.شماره .6 دوره ".يميترم يخدمات دندانپزشك يازهايبا ن يعموم

النيالتحصـارغف اهدگيـاز د يدندانپزشك آموزشيبرنامه  يبررس ).1389( .جواد محمد فرد، يخراز زهرا؛ ،يسهراب مونا؛  ،يزهره؛ رحمان ،يآهنگر .3
.يبهشـت ديشـه يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك مجله كشور پس از شروع به كار در سطح جامعه. يدندانپزشك يهادانشكدهپنج سال گذشته 

.80-87 صفحه .2 شماره .28 دوره

.نور اميپ نشر :رانته ."يكاربرد كرديرو با تيريمد در شرفتهيپ قيتحق يروش شناس").1390( اكبر. يعل ،يافروز ،يآقاجان ؛يمحمدمهد زكار،يپره .4

.5-30، 4پژوهش، شماره  ."آن انجام يچگونگ و يدانيم قيتحق يروش شناخت يمبان " .(1389. (ارينسب، اسفند يغفار  ؛يمحمدتق مان،يا .5
از يبهشـت ديشـه يدانشـگاه علـوم پزشـك يدندانپزشك انيدانشجو دگاهيد يبررس").1393( .محمد ،ي؛ ناصرازهر ،يانصار ،ي؛ جابراحمد ،ينجف .6

.10 شماره ششم، سال ،يدر علوم پزشك آموزشتوسعه  مجله ."يميترم يدندانپزشك آموزش

.26-31 صفحه .3 شماره .2 سال.پژواك.كولوميكور ).1386( يمهد،يمهران .7

دانشـگاه علـوم جلـهم .يفـيمطالعـه ك كيـ پنهـان: يبرنامه درس نهيزم اندريدانشجو تجربه ).1392( الهه. يي؛ رضانحله آور،پرند ؛يلينژاد، ل يمصل .8
.18-25 صفحه رفسنجان. يپزشك

9. Robertello, F. J., Pink, F. E., (1996). “The effect of a training program on the reliability of examiners evaluating
amalgam restorations”. Operative dentistry. 22, 2, 57-65. 

10. Stockton, L. W., Tsang, S. T., 2007. “Microleakage of Class II posterior composite restorations with gingival margins
placed entirely within dentin”. J. Can. Dent. Assoc., 73, 255. 
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  يداخل بخش رانيفراگ مهارت و دانش طهيح نمرات بر ينيتكو يهاآزمون يبرگزار ريتأث زانيم يبررس

 مهر يمحمد مژگان ،ها يتفنگچ شهناز ،ياحسان يثمم

  
 يادگيريهبود روند بو اصالح و  يردآن انجام پذ آموزشي يهادورهدرباره  آموزشي يابيمستلزم آن است كه ارزش آموزشيهر نظام  مقدمه:

قـش لمكرد دانشجويان از نعارزيابي تكويني در اصالح و بهبود  يانم ينكه در ا گردديم هاآنسبب ارتقاء عملكرد  يشكپز ياندر دانشجو
 .اخلي بوددمطالعه بررسي تاثير ارزيابي تكويني بر يادگيري دانشجويان بخش  يناساس هدف ا ينبرخوردار است. بر هم اييژهو

 يلـوم پزشـكدانشـگاه ع يدانشكده پزشك يبخش داخل ياندر اصالح و بهبود عملكرد دانشجو ينيتكو يهاآزمون ياثربخش يينتع هدف:
 .ارتش

شـاغل  يبخش داخل انيرنفر از فراگ  66در  آزمون 48انجام شد، تعداد  يتجرب يبررس يك صورتبهكه  يامداخلهمطالعه  يندر ا روش:
ساده در گروه تحت  يتصادف صورتبهقرار گرفت. افراد  مورد بررسي 1392-93 يليامام رضا (ع) در سال تحص يمارستاندر ب يلبه تحص

نمـره بخـش و  ي،كتبـ نآزمو( يانيپا يهاآزموندانش و مهارت  يطهبر نمرات ح ينيتكو يهاآزمون يبرگزار يرتأثمداخله قرار گرفتند و 
 يت نآزموو  يد فراوانو درص يفراوان يار،و انحراف مع يانگينم يينجهت تع يفيتوص آزمون هاداده يل. ادر تحليدگرد ي) بررسيينمره نها

  .استفاده شد SPSS 13 افزارنرمبا كمك  آزمون ياتفرض يبررس يمستقل برا

نفـر  34گـروه شـاهد و  عنوانبهكارآموز  34سال بود.  25سال و كارورزان  23كارآموزان  يسن يانگينمطالعه، م هاييافتهبر اساس  :يجنتا
 يـنگـروه مداخلـه شـركت داشـتند. در ا عنوانبـهكـارورز  32گروه شاهد و  عنوانبهكارورز  32 ينگروه مداخله همچن انعنوبهكارآموز 
وده اسـت و تفـاوت اثر بخـش بـ يكتب آزمون يبر رو يكارآموزمقطع  ياندر دانشجو ينيتكو آزمون ينشان داد كه برگزار هايافتهمطالعه

مقطـع  يانشـجودر دان ينيتكـو يهـاآزمون يبرگـزار يج،بـر اسـاس نتـا). P=001/0( داشت وجود مداخله و شاهد گروه ينب يداريمعن
 .داشت وجود خلهمدا و شاهد گروه ينب يداريمعناثر بخش بوده و تفاوت  )P=004/0( ييو نمره نها) P=09/0(در نمره بخش  يكارورز

 گـردديم يهتوصـ ،يپزشـك ياندانشـجو يـادگيريبـر  ينيتكو يهاونآزم يبرگزار يمطالعه حاضر و اثر بخش هاييافتهبا توجه به  بحث:
 .يندتوجه نما ياندانشجو يادگيريبا هدف بهبود  ينيتكو يابيبه استفاده از ارزش يداسات

 يپزشك ياندانشجو يني،تكو يهاآزمون ي،اثربخش :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Cauley K, McMillan J. Formative assessment techniques to support student motivation and achievement. The Clearing 
House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. 2010; 83 (1): 1-6. 

2. Black P, Wiliam D. Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and 
Accountability. 2009; 21 (1): 5-31. 

3. . Palmer E, Devitt P. The assessment of a structured online formative assessment program: a randomised controlled trial. 
BMC Med Educ. 2014 Jan 9;14:8. 

4. Al-Wady NM. Assessment methods in undergraduate medical education. Sultan Qaboos Univ Med J. 2010; 10(2): 203-
9. 

5. Furman GE, Smee S, Wilson C. Quality assurance best practices for simulation-based examinations. Simul Health. 2010; 
5(4): 226-31. 
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انيهمتا كمك به يريادگيوهيش در يپزشك انيدانشجو در انيهمتا سيتدر از يابيارز ييتوانا بهبود
يروزبه امراله ،ترك يالماس سحر

ه تـر روبـروصبا چالش وقت محدود و ارائه مطالب خال يحيعلوم تشر آموزش ي،پزشك يهارشتهبه  يگربا اضافه شدن دروس د مقدمه:
تبـاط دروس علـوماست كـه ار يهي. بدكنديمتر  يچالش را جد ينا يآناتوم يهايشگاهدر آزما ينو مدرس يشده است. كمبود منابع مال

يتبتر و تثيعسر يمفهت يمتفاوت برا يروش ها و ابزارها يريكارگبه يرتأثبه دفعات  يتنگاتنگ است. در گزارشات علم ينو بال يحيتشر
يهاسـبكبـا  يـرانفراگ ادگيرييـعالقه، موجب  يشمتنوع عالوه بر افزا هاييوهش يريكارگبهاست.  شدهارائه يرانها در ذهن فرگآموخته

اسـت و از ييـرغتنگاه در حال  يناما ا شديمخالصه  يادگيري يزاندر سنجش م يابيارز ياست. در گذشته كاركرد اصل يادگيريمختلف 
بـا فـراهم كـردن يمه قصد داشـتمطالع ين. با انجام اشوديم ياد آكادميك آموزشمختلف  يهاجنبه يشرفتپ يبرا يابزار عنوانبه يابيارز
و يسـاز يـردرگ يش، باعـث افـزاشونديم يابيارز يزخود ن كننديم يابيرا ارز ياناحساس كنند همانگونه كه همتا يانكه دانشجو يطيمح
 .يمشو موزشيآ هاييتفعالدر  ياندانشجو ياحرفه ينشب

 .همتايان كمك به يريادگييوهشدر  يپزشك ياندر دانشجو يانهمتا يساز تدر يابيارز يبهبود توانائ هدف:

د شـركت كردنـد.را انتخاب نموده بودنـ ياختصاص يشناسبافت 96كه در مهر  يپزشك يدانشجو 98 يمطالعه اقدام پژوه ينا در روش:
يـهتند. نحوه تهگرف ياددو فصل را در حد تسلط  ياندانشجو يمبر ت يمبتن يادگيريدو جلسه  يطپنج جلسه ارائه و  يمباحث در ط ياتكل

يـكاز  يـكالكترون يحتـوام يكداده شد و هر كدام  آموزش هاآنكارگاه دو ساعته به  يك يدر ط يتاسنج افزارنرمو كار با  ينتپاورپو
يكـرتل يسـؤال 16پرسشنامه محقق سـاخته  يقاز طر هاآن يسه نمودند. تدرخود ارائ يهمكالس ينمودند و آن موضوع را برا يهفصل ته
هخـود ارائـ يالسـهمك يو موضوع را برا يهرا ته يبعد يكالكترون يقرار گرفت. سپس محتوا يابيمورد ارز يانتوسط همتا ايينهپنج گز

يـهمورد تجز يتست زوج يت آزمونبا استفاده  يهاداده قرار گرفت. يانهمتا يابيهمان پرسشنامه مورد ارز يقاز طر هاآن يسنمودند. تدر
 قرار گرفت. يلو تحل

±08/4  و 57 ± 85/0 يسرتـد يبرا يآمادگ يطهعبارت بودند از: در ح يبهفت گانه به ترت هاييطهفاز اول و دوم در ح هاييافته :يجنتا

احترام يطهح، در 49 ± 72/4 و 37 ± 76/4 يسزمان تدر يتيرمد يطه، در ح47 ± 62/4و  46 ± 4/73ارائه مطالب  يفيتك يطه، در ح49
و 48 ± 77/4  علمـي تسـلط يطـه، در ح51 ± 45/4و  56 ±82/4  همتايـان بـا ارتباط يطه، در ح52 ± 47/4و  32 ± 83/4  همتايان به

ياز سخنران يانهمتا يابيارز هاتهياف يانگينم يسه. مقايدگزارش گرد 1± 48/4و  61 ± 79/4  ياندانشجو يمندو جلب عالقه 66 ± 59/4
 ) نشان داد.≥05/0P≤، 664/0 P( داريمعن يآمار يشدر فاز دوم نسبت به فاز اول افزا

ازجملـه اندكردهآن اشاره  يدمورد پژوهش قرار داده و به فوا يعبد هاييوهشرا با  يانهمتا يابيو ارز يابيخودارز يدر مطالعات علم بحث:
يمثـل مشـاركت در كارهـا يعـاطف هاييطـهح يـابيدر ارز يـدمف ي،تراكم يها يابيو مكمل ارز ينيتكو يها يابيرزاز ا يروش عنوانبه

كه امـروزه در علـوم يبازخورد چند منبع هاييستمساز  يبخش ياو  ينيبال يسجرهايهمانند پر يمهارت يطهو ح  ي،گر ياحرفهو  يگروه
را يـانهمتا يـابيو ارز يـابيخودارز ينچاپ شده اسـت، محققـ 2005كه در سال  يقاله امواجه شده است. در م يسالمت با اقبال عموم

يـنكـه ا انـدكرده يهتوصـ هايافته برحسببدهد و  آموزش يانرا به دانشجو يابيارزش يهامهارتبكارگرفته اند تا  يحيوس علوم تشردر
و Sadlerاسـت كـه  يا يههمـان توصـ يابيمهـارت ارزشـ آمـوزشباشـد. مورد توجه ورود به دانشگاه  يابتدائ يهاسالاز  يدبا آموزش
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 يبـا شـواهد علمـ يمثبت در مرحله دوم مداخلـه و همخـوان يجنتا يشورزند. با افزا يم تأكيددر مقاله خود به ضرورت آن  يزهمكاران ن
 پرداخت. يمخواه آموزشينوع مداخالت  يندلگرم تر از گذشته به بسط و گسترش ا

 يادگيري همتايان، يابيارز :يديكلمات كل
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 يباردار يهامراقبت ارائه در ييماما انيدانشجو يفرهنگ يستگيشا درجه 360 يابيارز 

 طهران ياحمر يهد ،يشكر محدثه ،يان ياحمد فاطمه ،ييباكو ساره ،جعفربگلو عصمت ،طهران ياحمر يهد

 
بـه  ومـددج رضـايت ايجـاد سـبب كـه اسـت يانمددجو يبهداشت ي، باورها و عملكردهاهاارزشهمان درك  يفرهنگ يستگيشا :مقدمه

 ييمامـا يانه دانشـجوكاست  يمسائل ازجملهمادران باردار  يگفرهن تنوع .شوديم يسالمت يمثبت در امر مراقبت و ارتقا يجوجودآمدن نتا
دران رتباط مـؤثر بـا مـاا يبرقرار يبرا ييماما ياندانشجو يفرهنگ يستگيو شا يتكسب صالح ينبنابرا ؛با آن مواجه هستند ينيبال هاييطمحدر 

بـه نظـر  يرورضـ يامـر يفرهنگـ يسـتگيشا يابيناسب ارزم ييوهشراستا  يناست. در ا تأكيدآنان مورد  يسطح سالمت يباردار به جهت ارتقا
 .كنديمزخورد دريافت روشي است كه ارزيابي شونده توسط اطرافيان ارزشيابي شده و با ي،بازخورد چند منبع يادرجه  360 يابي. ارزرسديم

 .شد انجام مامايي دانشجويان در فرهنگي شايستگي ي درجه 360 يابيمطالعه حاضر با هدف ارز  هدف:

انجام شد. نمونه برابر  ييماما ياندانشجو يدر عرصه  يكارآموز يماه از دوره  4در مدت  اييسهمقا يمقطع ييوهشمطالعه به  ينا روش:
بـه  كننـدهمراجعهنفر از مادران باردار  120و  يپرسنل بهداشت 24 ،آموزشي يمرب 2در عرصه، ييماما يدانشجو 36 يشامل تمام  جامعه و
 يكـرتل يـفبا ط يتميآ 25  يمحقق ساخته  يستلچك يكبودند. ابزار جمع آوري اطالعات،  يمنتخب شهر يدرمان يبهداشتدو مركز 
و  يـيبود كه روا) HCCPI Schwars( خدمتدهندگان  يارائه يفرهنگ يستگيشا يابيبرگرفته از ابزار استاندارد ارز  بود كه  ييچهاررتا

به  يكارآموزهفته چهارم  يهر دانشجو در انتها يابيقرار گرفت. ارز تأييدآلفاكرونباخ مورد  يومحاسبه  محتوا ييروا ييوهشآن به  ياييپا
و مـادر بـاردار انجـام شـد. كليـه نكـات  يپرسنل بهداشـت ،آموزشي يمرب يان،توسط همتا يابيارز يابي،درجه توسط خودارز 360 ييوهش

 ياسـتنباط يآمـار يهـاآزمونو  يفيبا اسـتفاده از آمـار توصـ هاداده يلرفته شد. تحلاخالقي در انجام پژوهش و محرمانه بودن درنظر گ

ANOVA  افزارنرمبا استفاده از SPSS v21 شد انجام. 

و  يـانگينم يسـه. مقايسـتبرخـوردار ن يبخشيترضااز سطح  ييماما ياندانشجو يفرهنگ يستگيشا يزاننشانگر آن بود كه م يجنتا :يجنتا
از دانشجو بـه  يابيدانشجويان از منابع و ديدگاه هاي مختلف نشان داد كه ميزان نمره ارز يفرهنگ يستگيشا يابينمرات ارز يارانحراف مع

 ارزيـابي "03/65 ±17/5 يـاندانشـجو توسـط همتا ارزيـابي "23/73 ±26/5 دانشجو توسـط خـود يارزياب"به  يشترب ينمرهاخذ  يبترت
 توسـط دانشـجو يـابيارزو در انتهـا  "04/38 ±35/4 دانشجو توسط مـادر بـاردار ارزيابي "12/45 ±45/4 آموزشي يدانشجو توسط مرب
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منابع  ينب يداريمعن يآنووا تفاوت آمار يآمار آزموناستفاده  با .تعلق گرفت 06/36 ±41/10 معيار انحراف و ميانگين با بهداشتي پرسنل
 ).P=03/0( شددانشجو مشاهده  يابيارز

 ينمـره يارمع حرافو ان يانگينم يانم يندر ا كه ؛نبود بخشيترضا ييماما ياندانشجو يفرهنگ يستگيداد كه سطح شا نشان يجنتا بحث:
 يآموزشـ يمربـ و يـانتوسط همتا يابيو ارز يابيو مادران باردار نسب به خودارز يتوسط پرسنل بهداشت يابيدانشجو از ارز ياخذ شده 

و بـا   ار دارنـدادران بـاردو م يبا پرسنل بهداشت يكيارتباط نزد يدرمان يدر مراكز بهداشت ييماما يانشجودان ينكهبود. با توجه به ا يينترپا
و  يتوانمنـد بيياو ارز آموزشاست  يضرور  يدرمان يبه مراكز بهداشت ينمراجع ياندر م يو فرهنگ يتيتوجه به درنظر گرفتن تنوع قوم

آموزشـي  يهابرنامـه اجرا، ارزيابي و پايش مستمر لذا گردد. يامر مهم تلق يك آموزشي نيامرب  توسط ياندانشجو يفرهنگ هاييستگيشا
رائـه تأثير بسـزايي در ا توانديمدانشجويان  يفرهنگ هاييستگيشا آموزشو مربيان در  يددر مراكز آموزشي درماني با تأكيد بر نقش اسات

 فرهنگ محور داشته باشد يمراقبتهاي سالمت

 مامايي دانشجويان باردار، مادران درجه، 360 ارزيابي فرهنگي، يستگيشا :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Beach MC, Price EG, Gary TL, Robinson KA, Gozu A, Palacio A, Smarth C, Jenckes MW, Feuerstein C, Bass EB, 
Powe NR. Cultural competency: A systematic review of health care provider educational interventions. Medical care. 
2005 Apr;43(4):356. 

2. Calvillo E, Clark L, Ballantyne JE, Pacquiao D, Purnell LD, Villarruel AM. Cultural competency in baccalaureate 
nursing education. Journal of Transcultural Nursing. 2009 Apr;20(2):137-45. 

3. McAllister G, Irvine JJ. Cross cultural competency and multicultural teacher education. Review of educational research. 
2000 Mar;70(1):3-24. 

4. Schwarz JL, Witte R, Sellers SL, Luzadis RA, Weiner JL, Domingo-Snyder E, Page Jr JE. Development and 
psychometric assessment of the healthcare provider cultural competence instrument. INQUIRY: The Journal of Health 
Care Organization, Provision, and Financing. 2015 Apr. 

 

 يسالمند رشته به ورود انيمتقاض يابيارز جهت سالمندان با كار به ليتما ابزار يسنج روان و يطراح 

 ضـار ،يدلبر احمد ،يشاهبالغ يمحمد فرحناز ،پناه ينظر السادات ندا ،يرازيش يموسو فاطمه يدهس ،يمالئ يساپر ،ممتاز يابوالفتح يداله

 وطن يفدا

 
 هدف هاي معيتج از يكي. ي علوم پزشكي، تربيت نيروي انساني براي ارتقاي سالمت آحاد جامعه استهادانشگاهرسالت اصلي  مقدمه:

سـالمندان  يـتجمع يشافزا به دنبالاست گروه سالمندان است.  يشبوده و در حال افزا يدرمان يبهداشت يهاپيشرفت حاصل واقع در كه
 يهيبـد به سـالمندان نمـوده اسـت. يدرمان يمتخصص جهت ارائه خدمات بهداشت يانسان يروين يتبه ترب يمتصم يپزشك آموزشنظام 

 يدارا يـدخـدمات با دهنـدگانارائهدارد بلكـه  يبه دانش تخصصـ يازن تنهانهخاص،  هاييژگيو دليل به است ارائه خدمت به سالمندان،
 يهاآزمون بر يمبتن يلمندبه رشته سا يانمتقاض يابيارز يراخ يهاسالجهت كار كردن با سالمندان داشته باشند. در  ييباال يلو تما يزهانگ
جهـت كـار  يـلتما و يزهانگ از نظر يعالوه بر دانش تخصص يدبا يانكه متقاض رسديمبوده است اما بنظر  يتخصص يهامصاحبهو  يكتب

 ي،مرتبط با سالمند يهارشتهورود به  يانمتقاض يابيجهت ارز يعدم وجود ابزار يلبه دل. يرندقرار بگ يابيمورد ارز يزن  كردن با سالمندان
 .جام شدبه كار با سالمندان ان يلابزار تما يو روان سنج يطراح منظوربهمطالعه حاضر 
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 "سـالمندي رشـته بـه دورو متقاضيان ارزيابي جهت سالمندان با كار به يلابزار تما يسنج و روان يطراح" منظوربهمطالعه حاضر  هدف:
 .شد انجام

 Theory of شـده يزيربرنامـهرفتـار  يتئـور   در دو مرحله انجام شـد. در مرحلـه اول بـر اسـاس 1396مطالعه حاضر در سال  روش:

Planned Behavior (TPB)  يهاشاخصشد. از  يمتون ابزار طراح يو بررس CVI  و CVR  محتوا استفاده شد.  ييروا يجهت بررس
 Multistageشـهر تهـران كـه بـه روش يعلـوم پزشـك يهارشـته ياننفـر از دانشـجو 569 ي،روان سـنج يدر مرحله دوم جهت بررس

Stratified Random Sampling  اعتبـار ابـزار از يبررسـ منظوربـه نمودند.  يلزار را تكمانتخاب شده بودند اب Construct validity 

 و SPSS يهـاافزارنرمبـا اسـتفاده از  يآمـار يهـايلاستفاده شد. تحل  Internal consistency reliability دروني ياييسازه و پا ييروا
AMOS  انجام شد 24نسخه. 

تحت عنوان نگرش نسبت به كار بـا  يايهگو  پنج مقياس زير چهار داراي پيشنهادي ابزار. بود ارابز طراحي مطالعه اول مرحله يجنتا :يجنتا
 و  CVI از حاصـل نتـايح. بـود سالمندان با كار به يلمرتبط به كار با سالمندان، كنترل رفتار درك شده و تما يسالمندان، هنجارهاي ذهن

CVR  ياننفـر از دانشـجو 569 يمحتـوا بودنـد. مرحلـه دوم مطالعـه بـر رو يـيقبـول روامقدار قابـل  يابزار دارا سؤاالتنشان داد كه 
درصـد) در  25حـدود ( كنندهشركتگروه  يشترينب يپزشك يانانجام شد. دانشجو يرانو ا يبهشت يدتهران، شه يعلوم پزشك يهادانشگاه

نگـرش نسـبت بـه كـار بـا " يرمقيـاسز يبـرا   لفا كرونباخمحاسبه شد. آ هاياسمقيرو ز  يكل ياسمق يبرا  دروني ياييمطالعه بودند. پا
ـــ"، "ســـالمندان ـــا ســـالمندان يهنجارهـــاي ذهن ـــه كـــار ب ـــار درك شـــده"، "مـــرتبط ب ـــلتما"و  "كنتـــرل رفت ـــا  ي ـــه كـــار ب ب
سـازه  ييروا  از حاصل يجنتا محاسبه شد.  82/0  يكل ياسمق يبرا يدرون ياييآمد. پا به دست 88/0و  73/0 ، 59/0  ،57/0  "سالمندان

 χ2/[df] =2.39; GFI =0.94; AGFI =0.92; RMSEA)باشـديمبرازش مطلـوب  يدارا يشنهادينشان داد كه ابزار پ AMOS با استفاده از

=0.04;  PCLOSE =0.54). 

ابـزار  شـوديم ديشـنهامطلوب برخوردار است لـذا پ ياييو پا يياز روا يشنهادينشان داد ابزار پ يروان سنج يجنتا ينكهبا توجه به ا بحث:
 .يردگمورد استفاده قرار ب يمرتبط با سالمند يهارشتهورود به  يانمتقاض يابيدر ارز يشتر،ب يهايبررسمذكور ضمن 

 يپزشك آموزش ،سالمندي رشته به ورود يانمتقاض ،سالمندان با كار به يلابزار تما  :يديكلمات كل
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انيدانشجو امتحان اضطراب و ميتنظ خود يريادگي بر تكويني ارزشيابي تأثير بررسي
يروزمنشپ اكبر ،پور يمانيا معصومه

يفيـتده و كشـشـناخته  يعـال آمـوزشدر  ياندانشـجو يـادگيري يچگونگ يدر شكل ده مؤثراز عوامل  يكي عنوانبه يابيارزش مقدمه:
توانـديم يابي،ارزشـ يهـاروشاز  يكـي عنوانبـهدارد. ارزشـيابي تكـويني  يو نـوع آن بسـتگ يابيارزشـ يفيـتبه ك يادگيري يامدهايپ

حـال نيـتند. بـا االزم هسـ يليتحص يتموفق يكه برا يزهانگ يشبه همراه داشته باشد مانند افزا ياندانشجو يرا برا يدستاوردهاي مختلف
 ماند. ياغغلب مغفول م

و اضطراب امتحـان يمخودتنظ يادگيري يراهبردها يريكارگبهبر  ينيتكو يابيارزش يرتأث يررساساس هدف مطالعه حاضر ب ينبر ا هدف:
 است. ياندانشجو

ه دو گـروهپرستاري بودند كه ب ياين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي دو گروهي است. جامعه مورد پژوهش دانشجويان كارشناس روش:
ايـانپ تنهـا امتحـان تكويني برگزار گرديد. در گروه كنترل، يچهار هفته يك امتحان كتب شدند. در گروه تجربه، هر يمتجربه و كنترل تقس

لـهبل و بعد از مداخقدر دو نوبت  يانتوسط دانشجو يمخودتنظ يادگيري يراهبردها يريكارگبهترم برگزار شد. ميزان اضطراب امتحان و 
 حليل شدند.تتجزيه  SPSS افزارنرمبا  هاداده. در نهايت و دي گروت اندازه گيري شد ينتريچدر دو گروه با پرسشنامه پ

بعـد از مداخلـه و 5/63±08/18) آزمـونميانگين و انحراف معيار اضطراب در گروه كنترل، قبل از مداخله (پـيش  يج،بر اساس نتا :يجنتا
حراف معيار اضطراب بعـده، ميانگين و اندر گروه تجرب). P=001/0معني داري افزايش داشت ( طوربهبود كه  24/96±2/37) آزمونپس(

ين نمـرهمقايسـه ميـانگ ).P=001/0( ) كـاهش معنـي داري نشـان داد5/56±08/18) نسبت به قبل از مداخلـه (13/72±3/31از مداخله (
دار بـودعنـيم اما اين اخـتالف بعـد از مداخلـه؛ )P=87/0، اختالف آماري معني داري نداشت (اضطراب امتحان دو گروه قبل از مداخله

)001/0=P .(از در گروه كنتـرل، قبـل يمظخودتن يادگيري يراهبردها يريكارگبه يزاننشان داد ميانگين و انحراف معيار م ينهمچن هايافته
).P=921/0( نداشـت  داري اختالفمعني طوربهبود كه  77/17±3/33) آزمونپسو بعد از مداخله ( 76/79±8/13) آزمونمداخله (پيش 

) نسـبت بـه قبـل از94/26±6/44بعد از مداخله ( يمخودتنظ يادگيري يراهبردها يريكارگبهدر گروه تجربه، اختالف ميانگين  كهيحالدر
دو يميخـودتنظ گيرييـاد يراهبردها يريكارگبهمقايسه ميانگين نمره  ).P>001/0( داد نشان داري معني يش) افزا77/26±9/78مداخله (

).P>001/0( معني دار بود يآمار از نظرگروه بعد از مداخله 
ويانضطراب امتحـان دانشـجبه كنترل ا ازجملهرا به همراه داشته باشد.  يمثبت و مطلوب يامدهايپ توانديمانجام ارزشيابي تكويني  بحث:

بـر يـزنيرات مهمـي تاث ين،ا اضطراب بر عملكرد واقعي آنان در ارزشيابي پاياني جلوگيري كند. عالوه بر يمنف يكمك كرده و از پيامدها
يهصـاساس تو ينهد. بر ادسوق  يمخودتنظ يادگيري يآنان را به سمت استفاده از راهبردها توانديميادگيري دانشجويان دارد و  يرفتارها

 اهتمام داشته باشند. ياندانشجو ينيتكو يابيبه امر ارزش يشترب يداسات شوديم

 اضطراب خودتنظيمي، يادگيريويني، ارزشيابي، ارزشيابي تك :يديكلمات كل
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 دانشكده ،يداخل آموزشي گروه در كارآموزان يابيارز جهت ينيبال استدالل يهاآزمون يابيارزش و اجرا ،يطراح

 تهران يپزشك علوم دانشگاه ،يپزشك

 يتـاآناه ،ورپـ يمابراه محبوبه ،راد يوخواج يمنس ،اشكلك زاده يمرح حرمت ،يفالح ساسان ،يكاظم ينحس يرام ،طالش اشرف هاله يدهس

 يعسگر يعل يعل ،يصادق

 
 يحصـح يهاگيرييمتصـم ييمهم در توانا ياربس يپزشكان، نقش يازمورد ن يهامهارت ينترياز اساس يكي عنوانبه ينياستدالل بالمقدمه: 
از دهـه  يزن ينياستدالل بال يابيو ارز آموزش يا،دندر سطح  يپزشك آموزش يهايكولومدر كور ييربا تغ زمانهمدارد.  يو درمان يصيتشخ

 Non-Analytic or Pattern) يلـيتحل يـرغ و (Analytic) يلـياسـتدالل تحل يقرار گرفت. در حال حاضر دو تئورمورد توجه  1970

recognition (در  ينياسـتدالل بـال يياتوانـ يـابيارز ياسـت. بـرا  يـابزرگ در دن يپزشك يهادانشكدهدر  ينياستدالل بال آموزش يمبنا
 Key شــامل يشــرفتهپ ياســتدالل يهــاآزموناصــالح شــده،  ايينــهگزچند آزمــونماننــد  يمعــدود يهــاروش يپزشــك ياندانشــجو

Feature،  Comprehensive Integrative Puzzle و Clinical Reasoning Problems سـنجش  منظوربـهطـرح  يـنوجـود دارد. ا
و اجـرا شـده  يطراحـ يـرانفراگ يـابيارز يوهشـ يبازنگر يآزمونها در راستا يناز ا يبيبا ترك يرآموزان داخلكا ينيعملكرد و استدالل بال

 .است

 .يداخل آموزشيه كارآموزان در دور ينيعملكرد بال يابيدر ارز ينياستدالل بال يهاآزموناستفاده  يابياجرا و ارزش ي،طراح هدف:

 يگـروه داخلـ يعلميئته يمتشكل از اعضا يكارآموزامتحانات  يتهكم يلتشك) 1 :شد يط يرزمطالعه مراحل  ينانجام ا منظوربه روش:
دوره  يكولـومدر كور ينيبـال يعهرات شـابـر اسـاس تظـا آزمون Blue  print يهته) 2 .وابسته به دانشگاه تهران آموزشي يمارستانشش ب

در مـورد  گيرييمصمت) 4.  امتحانات يتهكم ياعضا يبرا ينيتدالل بالاس يابيارز يهاروش آموزشي يكار گاه ها يبرگزار ) 3 .يكارآموز
 ، Modified MCQسـؤاالت يحطرا) Puzzle .5و  Key Feature اصالح شده، ايينهگزچند  سؤاالتاز  يبيترك صورتبهنوع آزمونها 

Key Feature و Puzzle كـارآموزان و  يبـرا آموزشـي يهاكالس يبرگزار) 6 .پانل خبرگان يدر قالب برگزار سؤاالت يساز ييو نها
 يه داخلـدور يـانمتمركـز در پا آزمـوندو  يبرگزار) Puzzle .7 و Key Feature سؤال يبا تعداد معدود يمقدمات آزمون يك يبرگزار
 يمـهن از Puzzle و   Key Feature سـؤاالتشـامل  يوتريكامپ آزمون يكو  يكتب صورتبهاصالح شده  ايينهگزچند آزمون يكشامل 
 .هاآزمون نتايج آماري آناليز و يراناز فراگ نظرسنجي) 8 .بعد به 1394 سال دوم

 Key آزمـون :اسـت يـركارآموز انجام شـده اسـت بـه شـرح ز 700آزمونها از  يها كه پس از هر دوره از برگزارنظرسنجي يجنتا :يجنتا 

Feature وPuzzle :6/61% يننمودنـد همچنـ يـابيمتوسـط ارز %9/27خوب  ياره را خوب و بسدور آموزشدر  آزمون يرتأث يراناز فراگ 
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موافـق تـداوم يـرانفراگ %3/79 .)1نمـودار ( نمودنـد يـابيمتوسـط ارز %7/22خـوب و  ياررا خوب و بس آزمون يفيتك يرانفرگ 7/67%
يپزشـك يطـهدر ح يعر تظاهرات شاسؤاالت را منطبق ب يرانفراگ  Modified MCQآزمون  -2 ).2نمودار ( بودندها آزمون ينا يبرگزار
هـر ي). پس از برگـزار3(نمودار  دانستندمي خود باليني استدالل قوه توانايي ارزيابي جهت در را سؤاالت يزن آنان  %70دانسته و  يعموم

فاصله با كه شدند يسهامق t آزمون با و يزآنال Puzzle و Key Feature كامپيوتري آزمون و كتبي ايينهدوره آزمون نمرات آزمون چند گز
ديـده فراگيـران بـاليني اسـتدالل توانايي سنجش در آزمون نوع دو ينا ييدر توانا ي. تفاوت معنادار/46معادل  P-Value و %95 اطمينان

 .نشد

ارزيـابي اركنـ رد بـاليني اسـتدالل توانايي سنجش هايآزمون ايمجموعه توأم كاربرد پزشكي، آموزش ينهبحث: طبق منابع موجود در زم
در نيـز ايگزينـه چنـد آزمـون و اسـت پزشـكي دانشجويان باليني عملكرد سنجش براي مناسبي معيار بيماران بالين در دانشجو عملكرد
در فراگيـران ولقبـ قابـل رضايت جلب بر عالوه نيز ما مطالعه در. باشد زمينه اين در مناسبي ابزار تواندمي سؤاالت مناسب طرح صورت
ارزيـابي را فراگيران باليني لاستدال كه نماييم طراحي شكلي به نيز را ايچندگزينه آزمون توانستيم هاآزمون شكل اين برگزاري ثيرتأ زمينه
.نمايد

 كارآموزي اي،گزينه چند آزمون يني،: استدالل باليديكلمات كل

آن تيفيك و ورهد آوزش در ينيبال استدالل آزمون ريتاث مورد در رانيفراگ نظر - 1نمودار 

ينيبال استدالل آزمون تداوم مورد در رانيفراگ نظر - 2 نمودار
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استدالل قوه انتو يابيارز در آن ييتوانا و عيشا تظاهرات با يانهيگز چهار آزمون تطابق مورد در رانيفراگ نظر - 3 نمودار
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انيدانشـجو ينـيع ساختارمند ينيبال آزمون در يشناس نشانه سدر يقبول نصاب حد نييتع روش چهار سهيمقا
1394 سال در مشهد يپزشك
 مكارم عباس ،فرد يمهدو يدحم ،يغالم حسن

يهارشـتهستفاده در مورد ا يعمل يهاآزمون يكي .دگرديمبرگزار  يهر درس آزمون ياندر پا يان،دانشجو يجهت سنجش توانمند مقدمه:
ه نمـره ثابـتكـوجـود دارد  آزمون يندر ا يحد نصاب قبول يينتع يبرا يمختلف يهاروشاست.  ينيساختارمند ع ينيبال آزمون ي،پزشك
آزمـون در دارد. وجـود يـزن يرهو غ يهافست ي،گروه مرز ي،مرز يونهمچون كوهن، رگرس يزن يگريد يهاروش. البته ستا هاآناز  يكي

است كه در 12مره ن  ي،قبول يبه روش نمره ثابت است؛ مبنا يكه نمره ده گيرديممورد استفاده قرار  OSCE روش ي،درس نشانه شناس
وش تعيـين حـد نصـابربررسـي چهـار  منظوربهحاضر  يق. تحقدهديم يمتفاوت يمختلف، حدنصاب ها يهاروش يريكارگبه يموارد
 .حدنصاب انجام شد ينجهت به دست آوردن معتبرتر آزمون ينمرهبا  هاآن يسهو مقا آزموندر  قبولي

بـا روش آزمـون  نصـاب حـد يـينتع ،يبـا روش گـروه مـرز آزمونحد نصاب  يينتع ،با روش هافست آزمونحد نصاب  يينتع هدف:
 .با روش كوهن آزمونحد نصاب  يينتع ،يمرز يونرگرس
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سـپس  .)2و  1 ياهـفـرم( نمودنـد يـلتكم يزرا ن يقتحق  مربوط به يستلچك يلآزمونگران عالوه بر تكم ،هاداده يآورگرد يبرا روش:
ها در روش كـوهن  يستلچكاستخراج شده و با در نظر گرفتن نمرات  2و  1شماره  يهاو اطالعات فرم يستلچكاطالعات مربوط به 
 يزآنـال جهـت .يـدگرد يينتع آزمونمختلف  يهاروشها نقطه برش يستلچكو نمرات  2و  1 يهافرمحاصل از  يجو در نظر گرفتن نتا

 .يداستفاده گرد EXCEL افزارنرمو جهت رسم جداول و نمودارها از  16نسخه   SPSSافزارنرم، از هاداده

 .بود آمدهدستبهنقطه برش  73/11 ،20 ياسدر مقاز روش كوهن  :يجنتا

 .است يربه شرح جدول ز يدر روش گروه مرز ونآزم يها يستگاهنقطه برش ا

 تعداد ستگاهينام ا

 ستگاهينمرات ا

حداقل
 نمره

حداكثر
 نمره

 ستگاهيحدنصاب ا اريانحراف مع نمرهنيانگيم

Ă ûÿ گوارش üú ûĂďüÿ ûďĀĀ ûĂďüÿ 
ÿ ûĀ قلب üú ûă ûďāý ûă 
üú ûā هيسمع ر üú ûĂďăÿ ûďúÿ ûĂďăÿ 

ýü Ă يارتباط يهامهارت üú ûýďāû þďÿÿ ûýďāû 
Ā ûĀ هيپا اءياح ûĂ ûĀďĀĀ ûďúý ûĀďĀĀ 

ýû þ طب اورژانس ûÿ ûüďúă üďþþ ûüďúă 
 .است 20 ياسدر مق 44/16 ي،به روش گروه مرز آزمونحد حدنصاب محاسبه شده جهت كل 

 .است يربه شرح جدول ز يمرز يوندر روش رگرس آزمون يها يستگاهنقطه برش ا

X Y b نقطه برش   a  ستگاهيا نام

ûāďĂú ý ûāďāăĂ úďûÿÿ ûāďýýý  گوارش
ûāďĂĀ ý ûāďĂÿĀ úďüāý ûāďúýā  قلب
ûĂďĂý ý ûÿďĂýû úďúýÿ ûĂďāüĀ  هيسمع ر
ûÿďüú ý ûÿďûăā ûďýăĂ ûûďúúý  يارتباط يهامهارت
ûÿďāă ý ûÿďāĂĀ úďþþă ûþďþýă  هيپا اءياح

ûÿďüĀ ý ûÿďüĀ üďāüĀ āďúĂü  طب اورژانس

 .است 20 ياسدر مق 79/16 عدد يمرز يونبا استفاده از روش رگرس آمدهدستبهنقطه برش 

بـا  يدبرخـور يچه يلو رسم قطر مشاهده شد كه قطر مستط يلبه دست آوردن مستط Y و X يمحورها رسم دنبال به ي،در روش هافست
 .ندارد ييگاهجا آزمون ينروش در ا يناستفاده از ا ينندارد. بنابر ياننمرات دانشجو ينمودار تجمع

به روش  آمدهدستبهرش نقطه ب ينكهبا توجه به ا يم،قرار ده يقبول يا يرا مالك رد يقمورد استفاده در تحق يهاروشكه  يهنگام بحث: 
حد  يينتع يابر يرد نخواهد شد. اگر از روش گروه مرز يدانشجوئ يچه يرد،نقطه برش مالك قرار گ ينمحاسبه شد، اگر ا 73/11كوهن 
 يبـرا ييباال يزانهند شد كه ممردود خوا  ياننفر از دانشجو 44است،  44/16آن  ي آمدهدستبهاستفاده شود كه نقطه برش  يبولنصاب ق

نفـر از  49را بـه دسـت داد،  79/16كه نقطه بـرش  استفاده شود يحد نصاب قبول يينتع يبرا يمرز يوناست؛ اگر از روش رگرس  يرد
 .است آزمون يكدر  يرد يبرا ييباال يزانم يزن ينرد خواهند شد كه ا  ياندانشجو

 يمرز يونرسو رگ يو روش گروه مرز روش نمره ثابت و كوهن يانم آزموندر تعداد قبول شدگان در  ياختالف فاحش ينكهبا توجه به ا
پردازنـد  يبـه بحـث مـ يونآزم بر سر مواد آزمون ياز برگزار يشداوران پ هاآنكه در  يگريد يهاروشاز   شوديم يشنهادوجود دارد، پ

 نظر گرفته شود. نقطه برش در عنوانبهمختلف، محاسبه و  يهاروش يانگينم شوديم يشنهادپ ين،استفاده گردد. عالوه بر ا
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 استاندارد، نقطه برش يينتع يهاروش يني،ساختارمند ع ينيبال آزمون :يديكلمات كل
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 نهـم. دوره .توسـعه يهامگا .ينيساختار مند بال ينيع آزموندر  كنندگانشركت ينمره حدنصاب قبول سهيمقا ).1391( سارامحمد، مرتاض  يليجلا 3
 .77-84صص اول. شماره

 علـوم دانشـگاه يپرستار انيدانشجو در ينيع افتهيساختار يعمل امتحان اضطراب بر همتا آموزش ريتأث يررسب

 1396 فسا يپزشك

 يآباد يهفوز ،يآباد فائزه ،يسروستان ثابت راحله

شـده  سـازييهشبهـاي موقعيـت در را دانشجويان ينيهاي بالمهارت كه است روشي)، ي(آسك عيني يافته ساختار عملي يابيارزش مقدمه:
امتحـان  يـتمقابلـه بـا موقع ييتواناباعث كاهش  توانديم يكهدانند بطورآور مياضطراب را روش ين. اكثر دانشجويان، اكنديمارزشيابي 

بـه  يـادگيرير در امـ يانروش دانشـجو يـنباشـد. در ا ينيهاي بـالمهارت آموزشدر  يديمف آموزشيروش  توانديمهمتا  آموزش. شود
 آمـوزش يرتأث يا هدف بررسباشند. لذا پژوهش حاضر ب يرگذارتأثاز امتحان  يدر كاهش اضطراب ناش تواننديمو  كننديمكمك  يكديگر

 .انجام شده است ياز امتحان آسك يهمتا بر كاهش اضطراب ناش

 .است شده انجام ياز امتحان آسك يناش اضطراب كاهش همتا بر آموزش يرتأث يبررس هدف با حاضر پژوهش هدف:

فسـا كـه  يكعلـوم پزشـ دانشگاه يكپرستاري ترم  دانشجويان از نفر 54را  آن نمونه كه است تجربي نيمه مطالعه يك پژوهش اين روش:
 شـدند. دانشـجويان انتخاب يسرشمار توسط 95-1394تحصيلي  سال در كه ،داديم داشتند تشكيل يپرستار يهامهارتدرس اصول و 

 آزمـونفته قبل ه. در آخر ترم و دو يدنـدد آموزش يعلميئته عضـو توسـط گـروه دو هـر. شدند يمتقس گروه دو در تصادفي صورتبه
نمودنـد.  شـكالا رفع و كرده ينتمر يمرب حضور با كنترل گروه كوچك و يهاگروهدر  يانهمتا توسط را يجرهاپروس آزمون گـروه يآسك

 اي هفتـه دو دوره از بعـد و قبـل را آسـكي امتحـان از ياناضطراب دانشـجو  بودنـد. همتا دهنده آموزش عنوانبه 6و  5ترم  ياندانشجو
چهـار  يـاسقم يـكبـر اسـاس  يانبود كـه دانشـجو سؤال 25با  يتا امتحان اضطراب پرسشنامه داده، يرگردآو ابزار. شد ارزيابي تمرين،

 اين پايايي و مطلوب وايير داراي پرسشنامه ينا ند.داديم) به آن پاسخ 3و اغلب اوقات= 2اوقات= ي، گاه1=ندرتبه، 0(هرگز= ياينهگز
 و گـروه دو نمـرات يـارمع انحـراف و يانگينم محاسبه با هاداده يلتحل و تجزيه خكرونبا آلفاي يبضر 94/0 .باشديم روش با پرسشنامه

 .شد انجام 22 يرايشوSPSS  افزارنرم توسط يزوج يتست و ت يت آزمون با ها يسهمقا

تفـاوت  كه ودب 24/65±24/5 كنترل گروه در و 78/66±78/6 آزمون گروه در مداخله از قبل يامتحان آسك اضطراب نمرات ميانگين :يجنتا
 آزمون درگروه يامتحان آسك اضطراب نمره همتا آموزش از تست نشان داد كه بعد يت آزمون يجنتا ).P>001/0نداشتند ( معناداري يآمار
در گـروه  كـهيدرحال، )P>001/0(بـود  يافتهكاهش  21/50±55/4 به يداريمعن طوربهكرده بودند  يافتدر يانرا توسط همتا آموزشكه 

 امتحان اضطراب نمرات ميانگين اختالف زوجي تي آزمونبعالوه  ).P=23/0( 74/64±45/5 بود نشده يجادا يداريمعن يآمار ييرتغكنترل 
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نشـده يجادا يداريمعن يآمار ييردر گروه كنترل تغ كهيدرحال، )P>001/0(داد  نشان معنادار آزمونگروه  در را همتا آموزش از بعد و قبل
 ).P=43/0(بود 

رد يـادگيريهمتـا در  عنوانبـهترم بـاالتر  ياناز دانشجو ينيپرستاري در مركز مهارتهاي بال ياندانشجو آموزشدر  شوديم يشنهادپ ث:بح
زبا استفاده ا آموزشي يهابرنامهبه دنبال گردآوري  يشتري بهاپژوهشضرورت دارد پژوهشگران با انجام . گروههاي كوچك استفاده شود

 .باشند ياندانشجو يازهايبا ن متناسب يانهمتا

 آزموناضطراب  ي،آسك آزمونهمتا،  آموزش :يديكلمات كل

منابع:
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تيريمد جهت در يگام: دانشگاه به رستانيدب از يمجاز گذار آموزشي -يفرهنگ برنامه يابيارزش و اجرا ،يطراح
دانشگاه با دالوروديجد يپزشك انيدانشجو قيتطب و يآشناساز

 يزادهلو زهرا ،ياحمد سادات نگار ،دانش گنج محمدرضا ،ياحمد محمدطاهر ،نژاد يماف خباز محبوبه ،پور حاتم يكسر ،جهان صادق

دانشجويان تا پـيش. ستا شده اشاره دانشگاه به دبيرستان از آنان انتقال مرحله يان،دانشجو ييكي از چالش برانگيزترين فازها برا مقدمه:
ايـن رو، اغلـب نـدارد. از يارات موجـود اطالعـهـا و انتظـنقـش از و نداشته محيط اين با آشنايي گونه هيچ دانشگاه، يطاز ورود به مح

وكننـد مرحله دشـوار تلقـي مـي عنوانبهشان، اين مرحله را  آموزشيتر بودن دوره يطوالن يلپزشكي به دل ياندانشجو يژهوبهدانشجويان 
از ياانع كننـدهشـواهد قـ دهدهننشان يپزشك آموزشممكن سطح بااليي از اضطراب و نگراني را تجربه كنند. مطالعات موجود در حوزه 

گوناگون اتمطالع. است آنان در منفي احساسات بروز و استرس سطح افزايش و تحصيلي مختلف مقاطع در دانشجويان گذار ينارتباط ب
تلقـي انشـجوياندزا بـراي اسـترس بسـيار تجربه يك دانشگاه به يرستاني اين موضوع است كه انتقال از دبكننده تأييد نيز گرفته صورت

 آنان با دانشگاه است. يقتطب و يبهتر آشناساز يريتيك راه براي كاهش بروز اين مشكل، مد گردد كه قاعدتاًمي

يـد،جد يطآنـان بـا شـرا تريعسـر يـقدوران مـتالطم و تطب ينگذار از ا يبرا يدالورودجد يانطرح، با هدف كمك به دانشجو ينا هدف:
 .و اجرا شد يطراح تهران يدر دانشگاه علوم پزشك 96الورود  يدجد يپزشك يانتعامل با دانشجوارتباط و  يلتسه منظوربه يابرنامه

يهادانشـگاه يراسمرور متون صورت گرفته در مقاالت و تجارب  بر اساس يازسنجي،) در فاز ن1برنامه در چند فاز انجام شد.  ينا روش:
برنامـه از ي) فاز طراحـ2انجام شد.  سؤال 18حاوي  ياپرسشنامهبا استفاده از قبل  هايورودي ياننظرات دانشجو يبررس ينو همچن يادن
ر اهـداف مـوردبرنامه منطبق بـ يابيانجام شد. پرسشنامه ارزش يدانشكده پزشك آموزشدر دفتر توسعه  يجلسات منظم هفتگ يبرگزار يقطر

7پرسشنامه توسـط  ييمحتوا ييادر دوره قرار گرفت. رو كنندگانشركت ياردوره در اخت يبسته و باز پاسخ در انتها سؤال 36انتظار مشتمل بر 
هـاتميآدر خصوص قابل فهـم بـودن و مناسـب بـودن  يپزشك ياننفر از دانشجو 5نظرات  يتوسط بررس يصور يينفر از متخصصان و روا

 .شد يريگازه) اند74/0كرونباخ ( يآلفاپرسشنامه با محاسبه  يهايتمآ يدرون يهمسان يبررس يقپرسشنامه از طر ياييشد. پا يبررس

كـه چـارچوبازآن بعـد 8، يطوركلبهو برگردانده شد.  يلپرسشنامه تكم 100نفر بود كه تعداد  193 ي،پزشك يانتعداد كل دانشجو :يجنتا
) بخش اطالعات4( ي؛) بخش تهران شناس3( ي؛) بخش مطالب كاربرد2و ( ؛آموزشي هاييلمف) بخش 1بخش: ( 6برنامه مشتمل بر  يهاول

بحث انمتخصص و دانشجويان يندگانبا حضور نما ياها مشخص شد، در جلسهيه) اخبار و اطالع6) بخش پرسش و پاسخ؛ (5( ي؛فرهنگ
20ه در قالـب دوره ورودشان به دانشـگا يدر ابتدا يالورود پزشك جديد دانشجويان براي نظر مورد برنامه اجرا، فاز در) 3. شد بررسي و

قـد بودنـد كـهمعت ياندرصـد دانشـجو 65از  يشپرسشـنامه بـ يهـايتمآنشان داد كه در اكثـر  نظرسنجياز حاصل  يجه ارائه شد. نتاروز
 حضور در دانشگاه آماده سازد. يرا برا هاآنتوانسته است  شدهارائه يهابرنامه

ورود يبـرا يپزشك ياندانشجو يسازآمادهگذار جهت  يهابرنامهو اجرا  يلزوم طراح يدهندهنشان نظرسنجياز حاصل  هاييافته بحث:
ويان از شـركت در برنامـهدانشـج يي رضـايتمنددهندهنشانرو است. نتايج حاصل از برنامه  يشپ يهاكاهش چالش منظوربهبه دانشگاه 

ت نشـانحاصل از مطالعا يجتادانشگاه، ن رود بهو ودر بد ياندانشجو يباال يزهو انگ ياقاشت رغميعلو همكاران،  يريكل نظرنقطهاست. از 
شـانيموضوع برا ينكه ا شونديممواجه  شانزندگياز  يديبه دانشگاه با فاز جد يرستانگذار از دب ينددر فرا يانكه اغلب دانشجو دهديم

 .دانستند روريض را دقيق آكادميكبرنامه  ارائه يك ،آميزموفقيتگذار  ياست. هافمن و همكاران، برا يزبرانگچالش يقدر
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 دانشگاه پزشكي، دانشجوي جديدالورود، ي،گذار، سازگار :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Keup JR. Great expectations and the ultimate reality check: Voices of students during the transition from high school to college. Naspa 
Journal. 2007;44(1):3-31. 

2. Teunissen PW, Westerman M. Opportunity or threat: the ambiguity of the consequences of transitions in medical education. Medical 
education. 2011;45(1):51-9. 

3. Helmers KF, Danoff D, Steinert Y, Leyton M, Young SN. Stress and depressed mood in medical students, law students, and graduate 
students at McGill University. Academic Medicine. 1997;72(8):708-14. 

4. Cleary M, Walter G, Jackson D. “Not always smooth sailing”: mental health issues associated with the transition from high school to 
college. Issues in mental health nursing. 2011;32(4):250-4. 

5. Hoffman N, Vargas J, Santos J. Blending high school and college: Rethinking the transition. New Directions for Higher Education. 
2008;2008(144):15-25. 

 مطالعـه كي: انيانشجود و دياسات دگاهيد از آن يياجرا بهبود يراهكارها و مشاور استاد طرح يهاچالش نييتب

 يفيك

  جويني حميد ،مهري علي ،شهرآبادي رضا ،هاشميان معصومه
 

 منظوربـه آنـان بيشـتر چـه هـر شـكوفايي و رشـد جهت دانشجويان تحصيلي امور هدفمند هدايت راستاي در مشاور استاد طرح :مقدمه
 اجـرا در الحـ ايـن با است، شده تنظيم دانشجويان ختلفم مشكالت رفع و علمي ارتقاي زمينه  كردن فراهم تحصيلي، افت از پيشگيري

 .باشد اشتهد دانشجويان براي يبخشرضايت جايگاه است نتوانسته مشاوره ارائه كهطوريبه است، شده مشكالتي دچار

 .شد انجام نشجوياندا و اساتيد ديدگاه از آن بهبود جهت راهكارهايي و مشاور استاد طرح   اجراي موانع تبيين هدف با مطالعه اين :هدف

 گيرينمونـه با كنندگانمشاركت. شد انجام سبزوار پزشكي علوم دانشگاه در 1396 سال در كه است كيفي مطالعه يك پژوهش اين :روش
) رهنفـ 6-4 گروه 4( محور گروه يهامصاحبه 4 و يافته ساختار نيمه صورتبه اساتيد با مصاحبه 8 كمك با هاداده .شدند انتخاب هدفمند
 و شـده سازيپياده كاغذ روي سپس و ضبط آنان اجازه با افراد هايصحبت گروهي، يهابحث و هامصاحبه تمامي در. گرديد آوريجمع
 و گرنهـايم محتـواي تحليـل روش بـا هامصاحبه. شدند كدگذاري و شده استخراج اصلي موضوعات ،آمدهدستبه اطالعات از نهايت در

 هـاداده اعتمـاد بليـتقا و وابسـتگي قابليـت  انتقـال، قابليت  مقبوليت، معيار ،هاداده استحكام و دقت حصول هتج .شدند آناليز الندمن
 .گرديد بررسي

 طـرح بهبـود راهكارهـاي و دانشـجويان و اساتيد ديدگاه از مشاور استاد طرح اجراي موانع اصلي طبقه دو تحت پژوهش يهايافته :نتايج
 اختصـاص -1 موانـع :دانشـجويان ديد از بودند عبارت اصلي يهايافته .گرديد پردازيمفهوم دانشجويان و اساتيد ديدگاه از مشاور استاد
 خانوادگي، فرهنگي، ،آموزشي مختلف هايزمينه در مشاور استاد وظايف از دانشجويان آگاهي عدم -2 دانشجويان براي كافي زمان ندادن

 راهكارهـاي. بـود مشـاور استاد انتخاب در جنسيت رعايت عدم -4 شده تعيين ساعات در ورمشا استاد حضور عدم -3 غيره و اجتماعي
 قـوي، ارتباطـات برقـراري از مشاور استاد برخورداري ،آزاد وقت داشتن دانشجو، و مشاور استاد بودن ايرشته هم: دانشجويان پيشنهادي
 اسـتاد معرفـي  و دوستانه فضاي ايجاد و مشاور استاد به دانشجو داشتن ماداعت  و دانشجويان اكثر نظرات به توجه با مشاور استاد انتخاب
 تـداخل مشـاور، اسـتاد ظايفو طرح از كافي اطالع عدم: اساتيد ديد از موانع. شد عنوان دانشگاه به ورود جشن در دانشجويان به مشاور
: اسـاتيد پيشـنهادي راهكارهـاي. بـود مشـاور طرح براي ينيازسنج انجام عدم  و مشاوره و آموزش اداره وظايف با مشاور استاد وظايف
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 دانشـكده، هر در نفر چند جاي به مندعالقه استاد نفر دو يا يك كارگيريبه ترم، اول در دانشجو براي مشاور استاد معارفه جلسه برگزاري
 مشـاور، اسـتاد توسـط واحـد انتخاب تأييديه نبود الزامي بيشتر، ارتباط براي دانشجويي اردوهاي در حضور به مشاور اساتيد كردن الزام
 .گرديد عنوان اساتيد براي مشاوره فنون كارگاه برگزاري و دانشجويان درسي برنامه به توجه با حضور ساعات تعيين

 مـؤثر مشـاور اسـتاد طـرح اجرايـي بهبود در تواندمي پيشنهادي راهكارهاي كارگيريبه و شده مطرح موانع رفع جهت ريزيبرنامه :بحث
 او رد نفـس بـه اعتمـاد و انگيـزه افـزايش و تحصيلي پيشرفت همچنين ودانشج آموزشي مشكالت و تحصيلي افت كاهش باعث و باشد
 .شودمي تحصيل ادامه جهت

 سبزوار پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان، مشاور، استاد طرح :كليدي كلمات
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 رميگيم ييراهنما يليخ امييباال ترم دوستان از: دانشگاه در گرفتن مشاوره از انيدانشجو اتيتجرب نييتب

 جويباري ليال ،ثناگو اكرم ،عارفي پور رجب مهدي ،چورلي فاطمه

 
 و داشـته قبلـي آموزشـي هـايمحيط بـا آشـكاري هايتفاوت آموزشي ازلحاظ كه است جديد محيطي به ورود دانشگاه، به ورود :مقدمه

 كنـار در مشـاور كيـ وجـود بـه نياز هاآن بر آمدن فائق كه شد خواهند رو به رو جديد معضالتي و مسائل با آن، به ورود با دانشجويان
 ارتبـاطي، طفي،عـا اقتصادي، ،خانوادگي تحصيلي، ازجمله بسياري به داليل دانشگاه در دانشجويان. داد خواهد جلوه ضروري را دانشجو

 .دارند مشاوره به نياز درخشان استعداد رشد

  .باشدمي دانشگاه در گرفتن مشاوره از دانشجويان تجربيات تبيين مطالعه اين از هدف :هدف
. بودنـد پزشـكي علـوم دانشـجويان پـژوهش جامعـه. شـد انجـام 1396 سـال در محتـواي تحليـل رويكـرد بـا كـه مطالعـه ايـن :روش

 وارد داشـتند را نشـجودا تـرم دو حـداقل تجربـه كه تنوع حداكثر با هدف بر مبتني گيرينمونه با ياندانشجو از نفر 10 كنندگانمشاركت
 خواسـته كنندگانمشـاركت از. شد آوريجمع مصاحبه طريق از داده، گردآوري ابزار. بود هانمونه تعداد مالك هاداده اشباع. شدند مطالعه

  .شدند بنديطبقه و كدگذاري ،نويسدست هامصاحبه. نمايند بيان گاهدانش در گرفتن مشاوره از را خود تجربيات شد
 قـانع بـودن، مـؤثر روابـط، بهبـود مشـكل، حل شدن، راهنمايي بودن، كارساز گرفتن، انگيزه بودن، مفيد مطالعه، اين اصلي مضامين :نتايج
 هـايترم دانشجويان مشاوره، مركز مربيان، اساتيد ي،تحصيل مشاور استاد از دانشجويان. شد استخراج نبودن كارساز و تجربه كسب شدن،
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.گرفتنـدمي مشاوره افراد از اعتماد و صميمت نوع و مشكل به توجه با هاآن ندشدمي مواجهه مشكل با كه زماني. گرفتندمي مشاوره باالتر
براي راهنمايي انضباطي، و ارتباطي شكالتم ازدواج، و عاطفي اقتصادي، خانوادگي، ،آموزشي مسائل ،شدمي مشاوره باعث كه مشكالتي
مفيـدترين عنوانبـه بـاال تـرم دانشجويان از .نمايند حل را خود مشكالت از برخي بودند توانسته مشاوره با دانشجويان. بود آينده اهداف
.كردند ذكر مشاوره منبع

مشـاوره در متعدد منابع زا استفاده اما ؛دارند دانشجويي زمان در مشاوره به مبرمي نياز دانشجويان است اين بيانگر مطالعه اين نتايج :بحث
مشـاوره منـابع زمينه رد است نياز اما بود كارساز و مفيد مطالعه اين در چند هر هاهمكالسي يا و باال ترم دانشجويان از مشاوره گرفتن و
.گيرد صورت ضروري اقداماتي مشاوره دفاتر كردن كارساز و تخصصي و دانشگاه در

پزشكي علوم دانشگاه، ،آموزش دانشجويي، مشاوره :كليدي كلمات

:منابع
؛1392 پاييز: مارهش. اسالمي دانشگاه در فرهنگ: نشريه. قم دانشگاه دانشجويي مشاوره مركز به دانشجويان مراجعه علل بررسي. عباس زاده حبيب .1

  .474 صفحهتا 455 صفحه: )8 پياپي( 3 شماره 3 دوره
تـا 41 صـفحه :5-6 رهشـما 2 دوره ؛1379 تابسـتان و بهـار: شـماره )مشاوره يهاپژوهش و هاتازه( مشاوره يهاپژوهش .اله رحمت پور نوراني .2

 .56 صفحه

پزشكي علوم دانشگاه ييدانشجو مشاوره مراكز به كنندهمراجعه دانشجويان مراجعه علل. حسين پور الهام ،احمدرضا مهتدي ،عبدالحسين شكورنيا .3
. 398 صفحهتا 388 صفحه :)55 پياپي( 5 شماره 13 دوره؛1392 مرداد:شماره.پزشكيعلومدرآموزشايرانيمجله:نشريه.اهوازشاپورجندي

لرستان دانشگاه جوييدانش مشاوره مركز به كنندگانمراجعه شخصيتي و خانوادگي رفتاري، عاطفي، مشكالت و مسايل بررسي. محمدعلي سپهوند .4
.150 صفحهتا 141 صفحه :1-2 شماره 7 دوره؛1379 تابستانوبهار:شماره.روانشناسيوتربيتيعلوممجله 1378-79 صيليتحسالدر

مامايي دانشجويان از ديدگاه باليني محيط در مربي حمايت
 يائيض يالسه

شـاركت در رونـدضـمن م يان، دانشـجوهـاآنر شده بر بالين بيمار اسـت كـه د يزيربرنامهاي از تجارب باليني مجموعه آموزش مقدمه:
ازگاري فرهنگـيگـذارد؛ بلكـه بـر سـبـر يـادگيري اثـر مـي تنهانـهتجارب،  كنند. ماهيت اينمهارت، نگرش و دانش كسب مي مراقبتي،
از فرهنـگ أثرمتـ  . كيفيـت تجـارب بـاليني خـودكنـديمموزشـي را تعيـين آي بوده، كيفيت و موفقيت برنامه مؤثردانشجويان   ياحرفه

مـايتي دانشـجويانحمشكالت  .باشديمدانشجو  به شدهارائهنظارت و حمايت  يادگيري، شرايط محيطي، مشاركت اعضاي تيم درماني و
سـنگ يگـري،و مرب يمربـ امايي بوده و هست. بسياري معتقدند كه م -ي مديران مدارس پرستاري هاچالشهاي باليني يكي از در محيط

سـت؛ امـاافـرد  و پذيرش نقـش ياحرفه يتوسعه ر محيط باليني است. گرچه مربيگري يك ارتباط حمايتي در كمك به بناي حمايت د
عيـين مصـاديقتبررسي حاضر با هـدف   گفتار، رفتار و عملكرد مربي حمايتي است. لذا دانشجويان كدام نظر ازمشخص نيست كه  دقيقاً

 .طراحي و اجرا شد  اسالمي واحد كازرون آزادويان مامايي در دانشگاه دانشج از نظرحمايت مربي در محيط باليني 

 اسالمي واحد كازرون آزاددانشجويان مامايي در دانشگاه  از نظرتعيين مصاديق حمايت مربي در محيط باليني  هدف:
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بـراي يـافتن مصـاديق ر ابتـدا،كسب اطالعات اسـتفاده شـد. د يلي براتحلي -دو روش تحليل محتوا و توصيفي از مطالعه يندر ا روش:
از سـوي حمايـت يافـتكه در آن احساس در خواسته شد؛ تجارب باليني خود  6دانشجوي مامايي ترم  30حمايت مربي از دانشجو، از 

وده شـ يافـتدر  يـتحما حيبـا توضـ  را اندكردهن يافتدر يتيداشته؛ اما حما يمرب ياز سو يتبه حما يازكه ن يو تجارب اندداشتهمربي 
موقعيـت 19 صـورتبه يان،تجارب مكتوب دانشجو يلاز تحل آمدهدستبه ينشده، مكتوب كنند. سپس، كدها يافتدر يازِمورد ن يتحما

100امه در اختيـار پرسشـن ساير دانشجويان، در قالـب  از نظر تأييد و جهت  نوشته عاطفي و ابزاري اطالعاتي، بعد سه در ينيحمايتي بال
SPSSافـزاررمن) قرار گرفـت. بـراي تجزيـه و تحليـل اطالعـات مرحلـه دوم، از يهاول يدانشجو 30 يو باالتر (به استثنا 6دانشجو ترم 

vs19 بـه ييمختلـف دانشـجو يهـاگروه يننظرات ب ياحتمال يهاتفاوت و حمايتي موقعيت هر پذيرش فراواني يانب ياستفاده شد برا
 .استفاده شد يمربع كا  آزمون  ي توصيفي وهاآزمون يبترت

عتمـاد بـه نفـس،ا يـت(احتـرام، تقو يطبقه فرع 6) و يو اطالعات يابزار ي،عاطف يت(حما يسه طبقه اصل ،محتوا تحليل ينددر فرآ :يجنتا
يصـلاستنتاج شـد؛ و تـم ا هانوشتهدست يكد استخراج شده از بررس 20و ارائه بازخورد) از  نياز آموزشياستقالل، كاهش تنش،  يتتقو

نشـان داد كـه هاپاسـخاني وافر يفي،توص يشد. در بررس يدهبرگز هايافتهاز مجموعه  "دانشجو عنوانبه ينيبال يطدانشجو در مح يرشپذ"
بـازخوردي را يكـي از رفتارهـاي اطالعـاتي و %41ابزاري و   يكي از اقدامات %70دانشجويان يكي از رفتارهاي عاطفي مربي،  66/80%

بـا )،87%( وفقيـتم)، اجازه تكرار پروسيجر بر بيمار تا كسـب 87%)، سرزنش نشدن (97%( اعتماد به نفس (  دريافت اند.حمايتي دانسته
)78%(قبلـي  هايوختـهآمدر رابطه با  اولين اقدام قابل قبول يا به دنبالاجازه كار بدون نظارت  )،84%( دانشجوارزش جلوه دادن عملكرد 
 .دانشجويان بود نظر ازاز مصاديق حمايت مربي 

بازخورد حمايتيعات و در ارائه اطال هاآنهاي ابزاري مربي را بيشتر از عملكرد رفتارهاي عاطفي و كمك دانشجويان مورد مطالعه بحث:
هـتجعملي  و يكتئور دانشجو مهم است. تمركز بر ارائه اطالعات -نوع حمايتي كه دانشجو بيشتر نياز دارد در ارتباط مربي  اند.دانسته

، احساسوشايند در مربيعالوه بر ايجاد احساس ناخ  به حمايت عاطفي يا ابزاري نياز دارد؛ يشتراو ب  كهيدرحالتعميق يادگيري دانشجو 
ظر درنتجديد   لب كرده وتوجه بيشتر مربيان را به نقش آموزشي خود ج  و عدم حمايت را به دانشجو القا خواهد كرد. اين امر پناهييب

را در يـتمادرك خود نسبت به حمايت و انتظـارات خـود از نحـوه ابـراز ح طلبد. از طرفي الزم است كه دانشجويانرا مي عملكردشان
؛شـوديمانجـام  هـاآن ياحرفـهمختلف بازنگري كنند و دريابند كه تمام آنچه در حول تقويتِ كفايـت، شايسـتگي و صـالحيت  يطشرا

 حمايت است.

باليني، دانشجويان مامايي آموزش ي،حمايت، مرب :يديكلمات كل

منابع:
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2. Joolaee S, Et al. Support in Clinical Settings as Perceived by Nursing Students in Iran: A Qualitative Study.  Nurs Midwifery Stud. 

2016 March; 5(1): e31292.  
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هدف به دنيرس يبرا پرماجرا و يطوالن ريمس :ييماما انيدانشجو دگاهيد از ييدانشجو يزندگ يمعنا
 يباريجو يالل ،ثناگو اكرم ،ينصرآباد ساناز ،يموسو سادات فاطمه

در اييـژهو يـتاهم جامعـه از پذيرآسـيبسـالمت اقشـار  ينتـأماست كه به جهت  ييهارشتهاز  يكي ييرشته ماما كه يآنجائاز  مقدمه:
سـب حـداكثركبـه  يـازن يلبه دل ييدر دوران دانشجو ييدانشجو يزندگ يبرخورد دار هستند. درك معن يعلوم پزشك آموزشي يهاگروه

باشد. كنندهكمك توانديمخود  يفدر انجام وظا پذيريمسئوليتعلم و آگاه و 
 .باشديم ييماما ياندانشجو يدگاهاز د ييدانشجو يزندگ يمعنا يينمطالعه تب ينهدف از ا هدف:

ر هـدف انتخـابگيـري مبتنـي بـ. نمونه مورد مطالعه به روش نمونهباشديم يمحتو يلاين پژوهش به روش كيفي با رويكرد تحل روش:
ريابـزار گـردآو قـرار گرفتنـد.  مورد مطالعـه 1396گلستان در سال  يعلوم پزشك دانشگاه ييماما يدانشجو 15 گرديدند. در اين مطالعه

ا،چـر ي،كاوشـ سؤاالت ؟ ازنماييد يانرا ب ييدانشجو يزندگ يمطالعه، معن ينا ياصل سؤالبود.  يافتهساختار  يمهي نهامصاحبهاطالعات، 
يلز طريق تحلو تحليل اطالعات ا تجزيه .آوردن عمق اطالعات استفاده شد. هر مصاحبه بر روي نوار ضبط گرديد به دست يچگونه برا

 .رفتانجام گ يمحتو

،"عقلـي و ذهنيامل تك"، "تعامالت و اجتماعي روابط يادگيري"، "يريپذانعطاف" رسيدن، استقاللبه " مطالعه اين اصلي ينمضام :يجنتا
از وابگـاه،خدر  يزنـدگ ي،از خانواده، مسائل اقتصـاد يدور ي،بود. مسائل عاطف "رو داشتن يشپ يروشن يندهآ"، "مهارت و علمكسب "

 ربه نمودند.تج پسرها يبرا يسرباز يرا به مثابه زندگ يزندگ ينا هاآنداده بود و  يها معندانشجو يبه زندگ بود كه يمسائل

كه ييدانشجو يندگزخود داشتند و  ييدانشجو يهااز تالش يروشن يندهآ يي،ماما ياناست كه دانشجو ينا يانگرمطالعه ب ينا يجنتا بحث:
.دانستنديمو هدفمند بودن جالب  ياتتجربكسب  به علت يشهايبا توجه به سخت

 پزشكي علوم دانشجو، مامايي، ي،زندگ يمعنا :يديكلمات كل

 منابع:

مطالعـه كيـ :انيدر دانشـجو يزنـدگ يمعنـا ييشناسـااحمـد.  خامسـان ملـوك، ياشـكذر يخـادم ،يمرتضـ يمنـاد ،اليل يطالب زاده شوشتر .1
.76تا  59 صفحهاز،1395زمستان  و ييزپا ،1شماره  ،6دوره  ،4مقاله .يدارشناسيپد

تيـفينـه و كروزا يتجارب معنو ،يدواريرابطه ام .سايپر رنجگر ،محسن ييآهوانو ييرضا ،يمهد يطاهر ،يمجتب يحقان ،جوادسنگده  يخداداد .2
دانشجويزندگ دانشگاهانيدر سالمعلميتتربمجرد تابسـتان 24 ياپيـپماره شـ - 2، شـماره 9، دوره 5مقاله  .91-90 يليتحصتهران ،1394،

 .48-38صفحه 

-1385 ييزپـا راز،يشـ يهادانشـگاهدرخشان  ياستعدادها انيدر دانشجو يزندگ تيفيو ك يرابطه خودمختار يبررس. محبوبه يالبرز ،شهال يالبرز .3
.324صفحه  تا 321از صفحه  39شماره 
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ياصـالح يراهكارها ارائه و زيتبر يپزشك معلو دانشگاه يهادانشكده در مشاور استاد نظام يهاچالش يبررس
1396 سال در آن ارتقاء يبرا
 متربصون يالناز ،سربازوطن يهحور ،عنبر گل يساپر ،يسلماس زادهحسن سوسن ،يغفار رضا ،رنجبرزاده سالك يبافر

از يشـگيريا پبآنان  يشترهر چه ب ييو رشد و شكوفا يليهدفمند امور تحص يتجهت ارتقا و هدا يانو مشاوره دانشجو ييراهنما مقدمه:
در ياندانشـجو يو رفـاه يعاطف ي،اجتماع ي،فرد ي،پژوهش ،آموزشيو رفع مشكالت  يارتقاء علم هايينهزمفراهم كردن  يلي،افت تحص

جـودو يـلام بـه دلنظـ يـنكامل ا يتعدم موفق دهندهنشان. شواهد باشديم يعلميئته ياعضا ياصل يفاز وظا يليمقاطع مختلف تحص
و يانشـاور و دانشـجوم يداسـات يدگاهنظام استاد مشاور از د يرو يشپ يهاچالش يمطالعه بررس ين. هدف اباشديماز مشكالت  ياپاره

 .بود يزتبر يدر دانشگاه علوم پزشك ياصالح يارائه راهكارها

،يانشـجودان يـدگاهاسـتاد مشـاور از د مربـوط بـه نظـام يهـاچالش يـينتع ،هـادانشـكده در مشـاور اسـتاد نظـام وضعيت يينتع هدف:
 ياصالح يارائه راهكارها ،راهنما يداسات يدگاهمربوط به نظام استاد مشاور از د يهاچالش  يينتع

ينبـد .شـد يبررسـ ياندانشجو از نظرنظام استاد راهنما  يجار يت. در فاز اول وضعباشديممقطعي  -مطالعه از نوع توصيفي ينا روش:
يريگهنمونـ يـقطر زنمونه با استفاده از جدول مورگان و انتخاب نمونـه ا يينوارد مطالعه شدند. تع يعلوم پزشك يانشجودان يهمنظور كل

يمتنظـ يمنظام استاد مشاور و مرور متون عل نامهينآئپرسشنامه پژوهشگر ساخته بود كه با استفاده از  هاداده يآورجمعبود. ابزار  يتصادف
تسـؤاالو  يتمنديسنجش رضا يبرا سؤال 12نظام استاد مشاور، يتدر خصوص وضع سؤال 16 ي،شخصات فردشد. پرسشنامه شامل م

).R=96/0( دگرديـكرونبـاخ اسـتفاده  يآلفـا يباز ضـر يـاييپا يـينمحتـوا و تع ييپرسشنامه، از شاخص روا ييروا يينتع يباز بود. برا
هاپاسـخ يمفهـوم يبنـدطبقهو  كدگـذاريبـاز بـا  سؤاالتو  يفياز آمار توص بسته با استفاده سؤاالت يقشده از طر يآورجمعاطالعات 

و هادانشكدهمشاور  يداسات ينور مسئولبا حض FGD يك در آمدهدستبه يج، نتاهاچالش يبررس منظوربهشد. در فاز دوم  يلو تحل يهتجز
نظـام ينا يهاالشچدر مورد  يزسپس نظرات خود آنان ن يددهدفمند انتخاب شده بودند مطرح گر صورتبهراهنما كه  يدچند تن از اسات

 .يدارائه گرد هاآنهر كدام از  يبرا يشنهاديپ يقرار گرفت و راهكارها يمطرح و مورد بحث و بررس

ازآنـان  يترضـا يـزانكردنـد و م يـابيسـطح متوسـط ارز در 23/93 ±49/31 يانگيننظام استاد مشاور را با م يتوضع ياندانشجو :يجنتا
و يـاتيعمل هادانشـكدهور در نظام استاد مشا نامهآئينمفاد  %70از  يشباز نشان داد ب سؤاالتحاصل از پاسخ  يجبود. نتا نظام ينا عملكرد

در جلسات مشاوره، نيا: عدم شركت داوطلبانه دانشجويافتيمدست  يرنظام به موارد ز ينا روي يشپ يهاچالش يدر بررس .شوديم اجرا
يـله دلبـ يمراكـز خصوصـ يقبه حل مشكل از طر ياندانشجو يشدر خصوص نظام استاد مشاور، گرا يدو اسات يانبودن دانشجون توجيه

و هانامـهآئينبـا  يدتاسـا يي، عدم آشـناشانخصوصياز مسائل  يدبه آگاه شدن اسات ياندانشجو يلمشاور، عدم تما يدبه اسات ينانعدم اطم
نبـودن مشاور، آشـنا يداسات يبرا يزشيانگ يكمبود استاد، عدم وجود ساز وكارها يلبه دل يرعالقمندغ يدساتاستفاده از ا ،آموزشي مقررات

نبود ،ياوره خصوصمش ينظام، نبود مكان مناسب برا ينا يمشاور با مراكز مناسب ارجاع، مناسب نبودن عنوان بكارگرفته شده برا يداسات
رداقل دو بار دح ين شركت در جلسات مشاوره عمومشديمشرح بود: الزا ينارئه شده بد هايراهكارمشاور.  يداسات يكاف ييقدرت اجرا

و هانامـهآئين ساير و مشاور استاد نامهآئين مفاد با اساتيد آشناسازي اساتيد، و نظام اين با نام ثبت بدو در ياندانشجو يطول ترم، آشناساز
بـه مشـاور اسـتاد نظـام نام تغيير مشاور، اساتيد اجرايي قدرت افزايش دانشگاه، از ارجخ مناسب ارجاع منابع شناسايي ،آموزشي مقررات
 .بيشتر كمك و مشاوره نيازمند ياندانشجو ييمشاوره، شناسا يبرا يمناسب خصوص يهامكان اختصاص پشتيبان، استاد
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اسـتقرار نظـام  در يدهكالت عدعدم وجود مش دهندهاننشنظام استاد مشاور كه  نامهآئيناز مفاد  %70از  يششدن ب ياتيعمل يرغمعل بحث:
 راهنمـا در يداسات ييم توانامربوط به عد يشتر. مشكل بباشديمن مطلوب حد در دانشجويان يتمندي، رضاباشديماستاد راهنما در دانشگاه 

 در يـيت اجراعدم وجود قدر يله دلمشاور ب يدتوسط اسات ياننقش خود و عدم امكان كمك به دانشجو يفايو ا يانجلب اعتماد دانشجو
 .باشديم هاآن

 ينظام استاد مشاور، دانشگاه علوم پزشك :يديكلمات كل

  
 منابع:

ركز محصيلي. مجله ت. بررسي نظرات دانشجويان علوم پزشكي بابل در مورد عملكرد اساتيد در زمينه مشاوره و راهنمايي ا انيجهان ،م يديدمجيس .1
 .14تا  2ص ): 2(8، 1392وم پزشكي يزد. عل آموزشمطالعات و توسعه 

 آمـوزشجله ايراني م تحقيق كيفي، :شناسايي ابعاد صالحيتي استاد راهنما از ديدگاه دانشجويان پرستاري ط. ، سليميس ، ميرمحمديم خداياريان .2
 .346تا  332): 4(11-1390در علوم پزشكي 

 وره، مجلـه ايرانـيدر مورد وظايف مشا هاآنمشاوره و راهنمايي تحصيلي و نظر  نگرش اساتيد نسبت به . س ، محمدعلي زادهع ، نوحيا ادهمي .3
 .14تا  7ص ): 1(8، 1387در علوم پزشكي  آموزش
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شيراز پزشكي علوم دانشگاه آموزش كارشناسان شغلي استرس بر ارتباطي هايمهارت آموزش تأثير
 زارع يهراض

را بـه خـود اختصـاص داده هاسـازمان يهسرما از زمان و يميبخش عظ يراخ يهاسال يدر ط هاسازماندر  يانسان يرويتوجه به ن مقدمه:
كـه آنچـه .شـوديمتر يـتاهم بـا تر ودر جهت برآورده شدن انتظارات حساس هاسازمانرسالت  يشدن جوامع امروز تربا پيچيده .است

ند كه بـهها هستانسان باشديم هاسازمان يگرداننده اصل عنوانبهانسان  ينقش اساس ،است شده يينتع اهل فن به اتفاق نظر ينامروزه در ب
به سازماني هر سرمايه ينرتكاركنان از ارزشمند ينا بنابر .سازند مي يسرتحقق اهداف را م عمالً بخشند ويجان م هاسازمانروح يكالبد ب
بـه تريـقعموجـه تبـه  يربهبود عملكرد سازمان نـاگز يبرا. است يرگذارتأثفرد فرد آنان در عملكرد كل سازمان  عملكرد و يندآمي شمار

...استرس و ،رديف ينارتباطات ب ،يتخالق ،سازماني تعهد شغلي يتچون رضا يعوامل و يمباشيعملكرد آنان م بر مؤثرعوامل  كاركنان و
ارتبـاط اسـت ينـدفرا يـا و اميـثر پؤم و يحرفتار فرد در سازمان انتقال صح يهاجنبه ينترمهماز  يكي .ذاردگيم يرتأثكاركنان  عملكرد بر

ت شده است كه اگـرتجربه ثاب به .آيديمبشمار  يريتمد يقمهم در توف ياز اجزا يكيدر سازمان همواره  يحصح و مؤثروجود ارتباطات 
باشـد ياعمدهنابع م ازجمله يفارتباط ضع يدشا ،شوديمدش امور مختل شده وكارها آشفته در سازمان برقرار نباشد گر يحارتباطات صح

برجسـته يهايژگيواز  و يعيطب يامر ياجتماع يهاپديده ميان را اختالفات وجود محققان از ياريبس. كنديم يجادافراد استرس ا ينكه ب
.شـونديمتخوش اسـترس دسـ يبرقرار شود كاركنان به احتمـال كمتـر يات موثرترهر اندازه ارتباط ينبنابرا؛ داننديم ياجتماع يدههر پد

در يفـرد يـانروابـط م نقـش .اندكردهفراهم  هامهارت ينا آموزش يبرا ييهابرنامه ياحرفهبهداشت  يناز متخصص يبرخ يلدل ينمههب
ــتحما ــاع ي ــت  ياجتم ــكار اس ــ آش ــنا ياز طرف ــط ي ــع رواب ــالقوه منب ــرا ياب ــه يب ــغل مقابل ــترس ش ــا اس ــاببه يب ــديم حس .آي

بـا انتخـاب نـدتوانيمد برخوردار باشن يكاف يارتباط يهامهارتتجربه از  و دانش داشتن بر عالوه جامعه اين كاركنان اگر اساس ينبر ا
در يزهانگ يجادا و همكاري يهوحافراد باال دست خود؛ به باال بردن ر و يفانهم رد ،كنندهمراجعهارتباط سالم با افراد  يجادا سبك مناسب و

اد با داشتن رابطـهافر چراكه ،بخشند تحقق بهتر يفيتك و كمتر ينهبا صرف هز را  سازمان يهاهدف به يدنرس و سازمان در يتفعال و كار
يشـترب موجب و دگرديم ينتأمافراد  يسالمت روان استرس افراد كمتر شده و و كننديم يداپ يتاهم اعتماد و و يسالم احساس ارزشمند

علـوم انشـگاهد در شده احساس نياز اساس بر يزن و موضوع ينهم يپژوهش حاضر جهت بررس .گردديمافراد  يسودمند و كارايي شدن
ا آنان استبنحوه برخود  و ارتباط ضعف از يتمختلف حكا يها در واحدهايسنجنظر ازحاصل  نتايج .است گرديده تهيه شيراز پزشكي

اربـاب راوانيف يزن و كارشناسان كار باالي حجم كه شد استنباط چنين مختلف واحدهاي ينجلسات برگزار شده با مسئول يط ياز طرف و
ر انجـام شـدهمنظو ينبا مسائل اشاره شده پژوهش حاضر بد بنابراين؛ است يدهاختالفات گرد و كارشناسان استرس نوعي به منجر رجوع

 ير؟خ يادارد  يريتأث يبر استرس شغل يطارتبا يهامهارت آموزش يااست كه آ

 كارشناسان يبراسترس شغل يارتباط يهامهارت آموزش يرتأث يينتع هدف:

موافقـت يـنا يـراز ؛شـد اخذ آموزشيمداخله  منظوربه يرازش ياز دانشگاه علوم پزشك يهپژوهش ابتدا موافقت اول ينانجام ا يبرا روش:
مهـارت يشافـزا و يجهت كاهش مشكالت استرس شـغل يشناختروان يتبا ماه آموزشي يهاها وكارگاهدوره يبرگزار يبخصوص برا

اجازه پـژوهش از طـرف نامه و يانموضوع پا تأييد و يرازش  يدانشگاه علوم پزشك تأييدبعد از  و است داشته اهميت حائز ياربس ارتباطي
و يبنددسـتهبـه  مراجعـه نمـوده و يرازشـ يعلـوم پزشـك دانشـگاه آموزشـيواحد مرودشت بـه بخـش معاونـت  ياسالم آزاددانشگاه 



 

143 
 

در هـر دو  يـكمشخصات دموگراف ازلحاظافراد  يپس از همتا ساز و پرداخته يشآزما كنترل و يهاگروهدر  آموزشكارشناسان   انتخاب
دوره  آزمـونيشپ يـلتحل و يرآوجمعو پس از  يدگرد اجرا آزمونيشپ عنوانبه يواسترس شغل يارتباط يهامهارت يهاپرسشنامهگروه 

 برگـزار شـد و جهت گروه كنترل باشديم يوست) كه طرح دوره بپساعته 5/7جلسه  2ساعت ( 15به مدت  يارتباط يهامهارت آموزشي
 آموزشـيمـاه بعـد از دوره  يـكهر دو گروه به فاصـله  يبرا آزمونپسجهت  ياسترس شغل و يارتباط يهامهارتدو پرسشنامه  مجددا
 يهـاداده يـلوتحل يـهتجز يبـرا .شد يلتحل و اجرا آموزشيشده از مداخالت  يجادا يراتتأثبردن به حفظ و  يپ منظوربه يگيريپ نآزمو
و  يـارمع و انحرافدرصد  ي،از فراوان  توصيفي آمار سطح در اطالعات يلجهت تحل :استفاده شده است يرز يهاروششده از  يآورجمع

  .استفاده شده است يانسكووار يلتحل مستقل، يهاگروه t از يدر سطح آمار استنباط
در  ينمسـئول يـتحما مؤلفـهنمـرات  يـزانم ينازكارشناسان دارد ب ينمسئول يتبر حما يمعنادار يرتأث يارتباط يهامهارت آموزش :يجنتا

 يهـامهارت آمـوزش يعنـيرار گرفـت قـ تأييدمورد  يهفرض ينتفاوت معنادار وجود دارد. لذا ا آزمونيشپ يرتأثپس از حذف  آزمونپس
به  يشده در فصل دوم عوامل متعدد و متنوع يانبه مطالب ب باتوجه ؛ واست داشته افراد ينمسئول يتحما مؤلفهدر  يمعنادار يرتأث يارتباط

عملكرد كاركنـان،  يابيه ارزهمچون: نحو يگذارند. عوامليم يرتأثاسترس بوده و بر عملكرد افراد  يجادكنندها يرمستقيمغ يا يممستق طوربه
نسبت به تعهدات خود،  يريتمد يبنديفرد، عدم پا يجود مشكالت مالو يشغل يهاو پاداش يامزا يفقدان بازخورد از عملكرد، قطع برخ

ه كـار بـا فكـر و مالحظـ يخـود را فـرد يسكه كاركنان رئـ يطيدر شرا ينبنابرا و كنديم يجادو كاركنان را ا يرانمد يانم يشكاف معنو
بوده، موجب عدم بروز  يميتاعتماد متقابل، احترام و صم بر اساسكه  شوديم يجادا يامثبت) روابط دوستانه ي(طرز تلق كننديماحساس 

مراعـات  يسكـه احسـاس كننـد رئـ ي. متقابال كاركنانكننديمدقت  يشترخود ب يفاسترس در كاركنان خواهد شدو كاركنان در انجام وظا
. هسـتند روانـي اخـتالل معرض در بيشتر و بوده استرس تحت)، يمنف يتفاوت است (طرز تلقيب هاآنو نسبت به منافع  كنديمرا ن هاآن

 تخلـف، ي،انضـباطيب از جلوگيري جهت در كاركنان با مواجهه در يريتو آمرانه مد يسنت يهاتكنيك و سبك از صرف استفاده ينهمچن
 آمـوزش. گـردديمكـار  يطاسـترس و تـنش در محـ يجادموجب ا يشترب يو استبداد يه مراتبسلسل يريتمد يكدر  خصوصاً …و تمرد

 كـه يـريمگيم يجهنت  از فصل چهارم آمدهدستبه يجدارد. با توجه به نتا يكديگرهمكاران بر يتبرحما يمعنادار يرتأث يارتباط يهامهارت
 يـتفـرض رعا يشپ ينتفاوت معنادار وجود ندارد و ا آزمونپس  در رلكنت و آزمايش گروه همكاران حمايت نمرات واريانس ميزان بين
با توجـه بـه مطالـب  و شوديماستفاده  يانسكووار يلاز روش تحل يهفرض ينشده در ا يآورجمع يهاداده يلتحل ياست. لذا برا يدهگرد

عـدم  ي،اعتمـاديبـ محور و اساسي عامل كه همكاران بين خوب روابط نبودن استرس، موجد مهم عوامل از يكي دوم فصل در شده يانب
مترشحه (كه  يهورمونها يزانباعث تعادل در م ي،عالوه بر سالمت روان توانديم. روابط خوب و سالم گردديمو رقابت ناسالم  يميتصم

بت ومناسب باشد افـراد هرچه ارتباط همكاران مث ينا بنابر .گردد ياتمصرف دخان يزانبر اعصاب و روان موثرند)، كاهش فشار خون و م
پـس  آزمونپستقاضا در  مؤلفهنمرات  يزانم ينبر تقاضا دارد. ب يمعنادار يرتأث يارتباط يهامهارت آموزش .كننديمكار  يشتريب يزهبا انگ

 يرتـأث ياطارتبـ يهـامهارت آمـوزش يعنـيقـرار گرفـت  تأييدمورد  يهفرض ينتفاوت معنادار وجود دارد. لذا ا آزمونيشپ يرتأثاز حذف 
كـه  شـوديمباعـث  يارتبـاط يمهرتهـا آمـوزششده در فصل دوم  يانباتوجه به مطالب ب تقاضا دارد و مؤلفهدر كاهش نمرات  يمعنادار

آنچه در توسـعه  آمدهدستبه يجهانجام شده است نت وشولر) يالنكه توسط (مك م يقيبوده و در تحق يافراد منطق يتقاضاها ودرخواستها
انجـام داده   1380كهشـجاعي؛ يقيبراساس تحق و باشديماست  يانسان يروين يمهارتها سازمان اثربخش است دانش و يك يمنابع انسان

كننـد، داراي وگـو مـيتقاضاي انجام كاري گفت منظوربهبرخي از مديران هنگامي كه با افراد  ازجملهدر خصوص تقاضا بعضي از افراد و 
سازند. اين درحـالي اسـت كـه در فراينـد ارتباطـات، ا اين لحن، خود را با مخاطرات زيادي مواجه ميلحن خشك و آمرانه هستند. آنان ب

وگوها بايد به ياد داشته باشيم كه فرد مقابل هـم در گفت .شودروش ارتباط آمرانه و يك سويه جايي ندارد. زيرا به هدف هم نزديك نمي
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تـوانيم خطرهـايي را كـه در ي را درخواست كرديم و توجه چنـداني نكـرد، حـداكثر مـيبه اندازه ما حق انتخاب دارد. اگر از فردي چيز
رو شـويم، بايـد از انتظارش خواهد بود به وي گوشزد كنيم. در واقع، براي اين كه در مناسبات خود با ديگران با كمتـرين مقاومـت روبـه

احترام متقابـل شـكل بگيـرد، بـاب  بر اساسكنيم، رفتارمان بايد مي هنگامي كه چيزي را تقاضا .كردن اجتناب كنيمدستور آمرانه و تهديد
هاي مـؤثر توان از راهبحث و تبادل نظر را بگشاييم و در نتيجه امكان تشريك مساعي، همكاري و سازش را فراهم كنيم. براي اين كار مي

 يمعنـادار يرتـأث يارتبـاط يهـامهارت آمـوزش. باشدمي درخواست يا تقاضاي مستقيم و غيرمستقيم هاآن ينترمهمارتباطي استفاده كرد. 
كـم كـردن نمـره  يلهبه وسـ آمدهدستبه يهااختالف نمره يلعبارت است از تحل يحصح يهاروشاز  يكي يه،فرض يندر ا .بركنترل دارد

محاسـبه  يهـاميانگين يسـهام مقاهر دو گروه و سـرانج يها برانمره يانگينو سپس محاسبه م آزمونپساز نمره  يهر آزمودن آزمونپيش 
و كنتـرل  يشكنتـرل دو گـروه آزمـا مؤلفهنمرات  ينكه ب  آمد به دست يجهمستقلوان نت يگروها) t-test( تست يت آزمون يلهشده به وس

 يطشت كـه محـدر نظر دا يدبا استرس كاركنان با مؤثربرخورد  منظوربه و مداخله يهابرنامه يزيوجود دارد. در طرح ر يتفاوت معنادار
اسـترس زا را  يطممكـن هـم شـرا ييراتتغ يجادبا ا توانيمكه  يشيدموضوع اند ينبه ا يدبا يژهوبهدخالت دارد  مسئله ينكار چگونه در ا

 يشامل مداخله اجـزا  مداخله هاييوهش يكيكمك كرد تا با آن مقابله كنند كه  شونديمبرداشت وهم به كاركنان كه دچار استرس  يانازم
ارتباطـات  مؤلفهنمرات  يزانم ينب .برارتباطات دارد يمعنادار يرتأث يارتباط يهامهارت آموزش .باشديم يكنترل جو سازمان: باشديم يلذ

 يهـامهارت آمـوزش يعنيقرار گرفت  تأييدمورد  يهفرض ينتفاوت معنادار وجود دارد. لذا ا آزمونيشپ يرتأثپس از حذف  آزمونپسدر 
كـرد كـه شـامل  يرا طراحـ يالگـو 1960برلو كه در سال  يويدارتباطات دارد. بنابر نظر د مؤلفهدر كاهش نمرات  يمعنادار ريتأث يارتباط

را  )وگيرنـده كانـال يام،پ منابع،( ارتباطي عناصر كه فاكتورهاي يدبرلو معتقد است كه با. استبوده  يرندهوگ كانال يام،پ منابع، چهار عنصر:
 يهـايسـتمس دانـش، نگـرش، ي،ارتبـاط يهـامهارت يهر كدام دارا يرندهمنبع وگ .دهنديمقرار  مدنظر دهنديمقرار  كنترل و يرتأثتحت 
لمـس  يدن،شـن يدن،شامل د كانال .باشديم محتوا، نحوه ارائه ساخت عناصر ،هاآنرمز  يزن يهاياممشخصه پ فرهنگ هستند و و ياجتماع
 يرتـأثافـراد  يگرشدن ارتباط با د يدر ثقو يارتباط يهامهارت آموزشكه  است يامحامل پ يلهوس يك كانال .است يدنشن و يدنبوئ كردن،
 يرتـأثپـس از حـذف  آزمونپسنقش در  مؤلفهنمرات  يزانم ينب .برنقش دارد يمعنادار يرتأث يارتباط يهامهارت آموزش .دارد ييبه سزا

در كـاهش  يمعنـادار يرتأث يارتباط يهامهارت آموزش يعنيقرار گرفت  تأييدمورد  يهفرض ينتفاوت معنادار وجود دارد. لذا ا آزمونيشپ
كـه اگـر شـخص  دهـديم نشـان 1380 ي،بنا بر نظر شجاع  شده در فصل دوم يانبا توجه به مطالب ب وهمچنين نقش دارد. مؤلفهنمرات 

نباشـد  يحواضح و صـر يدو شا يدچنانچه با يو يهداف كاركه ا يمعن ينكه به عهده گرفته نداشته باشد، بد ياز شغل و كار ياطالع كاف
حالـت موجـب بـروز  يـنبرقرار سـازد. ا يمحوله ارتباط درست يتهايبا همكاران و مسئول يزاهداف و انتظارات خود و ن ينو او نتواند با ا

 ين. همچنـشـوديم يشـغل زهيـو كاهش انگ يشغل يتعدم رضا ي،از وضع زندگ يتكاهش اعتماد به نفس، عدم احساس رضا ي،افسردگ
او از  يمـافوق توانـائ يآنكه انتظـارات ياو  شوديمكامل استفاده نطوربهشخص  يهامهارتاز  يانقش كه در آن،  يگرانبار يا ياست كمبار

 يادارمعنـ يرتـأث يارتبـاط يهـامهارت آمـوزش .گـردديمدر فـرد  يتبعات منفـ يراسترس و سا يجادباعث ا هاآن يكه هر دو دارند يو
 يهفرضـ يـنتفاوت معنادار وجود دارد. لـذا ا آزمونيشپ يرتأثپس از حذف  آزمونپسدر  ييراتتغ مؤلفهنمرات  يزانم ينب .دارد يراتبرتغ

بـا توجـه بـه  يندارد. وهمچنـ ييـراتتغ مؤلفـهدر كاهش نمرات  يمعنادار يرتأث يارتباط يهامهارت آموزش يعنيقرار گرفت  تأييدمورد 
دعـوت  يكاهش استرس شغل يهاراهاز  يكي يسازمان ييركه در تغ دهديم نشان 1380 ي،بنا بر نظر شجاع شده در فصل دوم يانمطالب ب

 يراه بـرا ينتـر يمنگرش مسـتق ين. اباشديم يكار يطشده در بهبود شرا يهتوص يهاراه ينهاز مشاوران و كارشناسان جهت مشاوره در زم
حـذف عوامـل اسـترس زا  يـاكـاهش  يبرا هاييياستراتژ يموفق كار و طراح يهاجنبه ييل شناساشام ؛ كهكاهش استرس در كار است

نگـرش  يـنبـا ا يگـاه يراناسترس در كار سروكار دارد. گرچه، مـد يايشهر يلبا دال يممستق طوربهاست كه  يننگرش ا يت. مزباشديم
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قاعـده  يـك عنوانبـه .شوديم يدر ساختار سازمان ييراتيتغ يا يدي،تول يهابرنامه يامعمول  يدر كارها ييراتباعث تغ يراز؛ يستندموافق ن
 يكـار يطبهبـود شـرا يبرا يسازمان ييراترا تغ يتاولو يدبا گيرنديمدرمحل كار انجام  يكاهش استرس شغل يكه برا هايييتفعال ي،كل

 يـك يل،دل ينهست. به ا يدتمام كارمندان، بع يكامل برا طوربهحذف استرس  يكار برا يطاثرات بهبود شرا ينتريقدق ياما حت؛ قرار دهند
 .باشديماسترس درمحل كار  يجادازا يشگيريپ ينگرش برا يدتريناسترس اغلب مف يريتو مد يسازمان ييراتاز تغ يبيترك

 تأييـدمورد  يهفرض ينرد. لذا اتفاوت معنادار وجود دا آزمونيشپ يرتأثپس از حذف  آزمونپسدر  ييراتتغ مؤلفهنمرات  يزانم ينب بحث:
شده  يانبه مطالب ب با توجه يندارد. وهمچن ييراتتغ مؤلفهدر كاهش نمرات  يمعنادار يرتأث يارتباط يهامهارت آموزش يعنيقرار گرفت 
ز مشـاوران و عـوت اد يكاهش استرس شغل يهاراهاز  يكي يسازمان ييركه در تغ  دهديم نشان 1380 ي،بنا بر نظر شجاع  در فصل دوم

كاهش اسـترس  ياه برار ينتر يمنگرش مستق ين. اباشديم يكار يطشده در بهبود شرا يهتوص يهاراه ينهكارشناسان جهت مشاوره در زم
 يـت. مزباشـديمحـذف عوامـل اسـترس زا  ياكاهش  يبرا هاييياستراتژ يموفق كار و طراح يهاجنبه ييشامل شناسا ؛ كهدر كار است

 رايـز؛ يسـتندوافق نمنگرش  ينبا ا يگاه يراناسترس در كار سروكار دارد. گرچه، مد يايشهر يلبا دال يممستق طوربهكه  است يننگرش ا
كـه  هايييتفعال ي،قاعده كل يك عنوانبه .شوديم يدر ساختار سازمان ييراتيتغ يا يدي،تول يهابرنامه يامعمول  يدر كارها ييراتباعث تغ

 يامـا حتـ؛ رار دهنـدقـ يكار يطبهبود شرا يبرا يسازمان ييراترا تغ يتاولو يدبا گيرنديممحل كار انجام  در يشغل كاهش استرس يبرا
 تغييـرات از تركيبي كي دليل، اين به. هست يدتمام كارمندان، بع يكامل برا طوربهحذف استرس  يكار برا يطاثرات بهبود شرا ينتريقدق

ـــد و ســـازماني ـــب مف يريتم ـــدتاســـترس اغل ـــرا ريني ـــار  اســـترس در يجـــادا از يشـــگيريپ ينگـــرش ب  .باشـــديممحـــل ك

 ياسترس شغل ،يارتباط يهامهارت ،آموزشكارشناسان  ،يكاركنان علوم پزشك :يديكلمات كل
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 سرطان به مبتال مارانيب به نديناخوشا خبر ارائه در پزشكان مهارت يبررس

 يهشا يعباس زهرا ،پور رجف آرزو ،يانمصطفو زهرا

 
 مـؤثر ياربسـ مـارانيب يپزشكان است كه در رونـد درمـان و همكـار يفوظا ينتراز مشكل يكي يماراناخبار بد به ب يرساناطالع مقدمه:

از  يرخـود نـاگز ير. همه پزشـكان در طـول عمـر كـاباشديمموضوع فراهم  ينا يبرا يتدارك اندك يپزشك آموزشو هنوز در  باشديم
 بـد خبر اصطالحاً را اخبار ينگونه. اگردديم يمارانب يديناام يو گاه يناراحت ي،كه موجب نگران باشنديمخود  يمارانبه ب ياخبار يارائه

 از نظررا  هاآن توانديمو  بوده يندسخت و ناخوشا يمارانب يبرا العالجصعب يماريب يك ياخبر ابتال به سرطان  يدنشن يننامند. همچنيم
 .را شده استمبتال به سرطان اج يمارانمهارت پزشكان در ارائه خبر بد به ب يمطالعه با هدف بررس اين .بسازد يرپذيبآس يوانر
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خطرنـاك  ارييمجنس، نوع تخصص و تجربه ب برحسبمبتال به سرطان  يمارانبه ب  ناخوشايند خبر ارائه در پزشكان مهارت يينتع هدف:
 يكبستگان نزد يادر خود و 

 1395ل ي شـهر مشـهد در سـاهانانفر از پزشكان متخصص شاغل در برخـي بيمارسـت 70 يبوده كه بر رو يمطالعه حاضر مقطع روش:
 يتاپزشـكان و رضـ يكار سابقه در يماراناخبار بد به ب يرساناطالعنوبت تجربه  يكاز  يشورود به مطالعه، داشتن ب يارانجام گرفت. مع

را  يمارانبه ب ينداخوشانپزشكان در ارائه خبر  يارتباط يهامهارتكه  بود SPIKES  پرسشنامه يق،تحق د. ابزارآنان به شركت در مطالعه بو
زينه گ 5رسشنامه داراي پ سؤاالتقرار گرفته است. پاسخ  تأييدآن مورد  ياييوپا ييترجمه و روا يران. پرسشنامه مزبور در اكنديم يبررس

هـاي با مفهوم مثبت و گزينـه التسؤادر  هاي هميشه و غالباًاين مطالعه گزينه در .باشديم "، هرگزندرتهب، برخي اوقات، هميشه، غالباً"
افـزار نرمدر  هـادادهه شـد. هـا نـامطلوب در نظـر گرفتـگزينه مطلوب و ساير گزينـه عنوانبهبا مفهوم منفي  سؤاالتو هرگز در  ندرتبه

20SPSS  شدند يلو تحل يهتجز يكلجست ونيو رگرس يفيتوص يهاآزمونو با. 

داشـتند.  يـكدبستگان نز ياخطرناك در خود و  يماريسابقه تجربه ب %3/74مرد بودند.  %60سال و  45±59/6متوسط سن پزشكان  :يجنتا
 يـتموط بـه آطلوب مربـپاسخ م يفراوان ين) و كمتر100( يتلفن صورتبهعدم ارائه خبر بد  يتمپاسخ مطلوب مربوط به آ يفراوان يشترينب

 يطر محـپرسشـنامه شـامل: گفـتن خبـر بـد د يرعباراتپاسخ مطلـوب بـه سـا فراواني ) بوده است.3%/24( يمارگذاشتن دست بر شانه ب
روپـوش  نيد)، نپوشـ67%/1( خـويش بيمـاري از يمـارب يدانسته ها ي)، بررس72%/9( بيمار به نسبي يدواري)، دادن ام%4/81( خصوصي

جهـت اعـالم  ينعـمزمان  يين) تع35%/7( دروني احساس ابراز به بيمار يق) تشو%40( بقائه آمار مربوط به شانس عدم ارا ،)45%/7( سفيد
 يجـرپخـاموش كـردن  ،)%60( يعدم وصـل تمـاس تلفنـ ،)%70( تخصصي يمبه ت يمعرف ،)54%/3( بيمارنشستن كنار  ،)%7/45( بدخبر 

 بيمارده ماندن به عدم ارائه مدت زن ،)94%/3( بيماريش وضعيت بودن جدي از يماربآگاه كردن  ،)72%/9( نسبي يدواريدادن ام ،)9/52%(
 عنوانبـه يژانجام شده جـنس زن، تخصـص انكولـو يونرگرس يزدر آنال .) بوده است67%/1( شدن آگاه به بيمار يلتما يبررس ،)1/67%(

بـا  در مطالعـه، كنندهشـركتافراد  يكبستگان نزد يادر خود و  خطرناك يماريداشتن تجربه ب يرطبقه مرجع در نظر گرفته شدند. تنها متغ
داشته  يآمار داريعنمقبل از ارائه خبر ارتباط  يمارياز ب يمارب يهادانسته بررسي جهت از و محرمانه و خصوصي يطيمح ارائه خبر بد در

 .سـتاداشته  يآمار داريمعنم ارائه خبر بد ارتباط در هنگا يتماس تلفن يو با عدم برقرار يتخصص يمبه ت يمارب يبا معرف يتاست. جنس
 داريمعنـتباط ار شان  يماريدر هنگام ارائه خبرب يمارانبه ب ينسب يدوارياز جهت دادن ام پزشك تخصص نوع و خطرناك يماريتجربه ب

 داريعنـمخبـر بـد ارتبـاط  يدنپـس از شـن يشخو يبه ابراز احساس درون يمارب يقنوع تخصص پزشك با تشو يرداشته است. متغ يآمار
 .داشته است يآمار

. لذا انجام باشديم ياكافمبتال به سرطان ن يمارانها جهت ارائه خبر بد به بجنبه برخي از پزشكان مهارت داد نشان مطالعه اين يجنتا بحث:
 .گردديم يهپزشكان توص ييلالتحصفارغبعد از  يباز آموز  يهادوره يزو ن يلتحص يندر ح آموزشي يهادوره يبرگزار ازجمله ياقدامات

 پزشك ،يمارب ،سرطان ،دادن اخبار بد :يديكلمات كل
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 يپزشكدندان دختر انيدانشجو روان سالمت بر يفرد نيب يارتباط يهامهارت آموزش ريتأث يبررس

 ياسالم يهسم ،يمزارع الهام ،ييرضا يمصطف

  
 يوعبـا شـ يـراخ يهاالسـ در يـزن ايـران در روند.يها به شمار مبيماري ينتريزبرانگچالشوزه مشكالت سالمت روان ازجمله امر مقدمه:

 وبه دوراسـت  يناست كه از اضطراب و عالئم ناتوا برخوردار يازسالمت روان يفرد .يممواجه هست يو رفتار ياختالالت روان روزافزون
 .است يزندگ يبرقرار سازد و قادر به مقابله با فشارها يگرانارتباط سازنده با د توانديم

 يرازش دندانپزشكي يانو ابعاد آن در دانشجو  سالمت روان بر  يارتباط يهامهارت آموزش يرتأث يهمبستگ يبضر يينتع هدف:

دوم   و سـال اول يپزشـكدختردندان يانبرسـالمت روان دانشـجو يارتبـاط يهـامهارت موزشآ تاثير بررسي هدف با پژوهش ينا روش:
 2قـرار گرفتنـد و در  يرجزء نمونه آما هاآن يبودند كه تمام  ياننفر از دانشجو 30 يآمار جامعه انجام شد. يرازش يدانشگاه علوم پزشك

 ياطارتبـ يهـامهارت مـوزشآاول  گـروه بود. آزمونپسو  آزمونيشپ صورتبه يشيآزما يمهن يقشدند. روش تحق يمنفره تقس 15گروه 
 يآن بـا روش آلفـا يـاييپا يـزانبـود كـه م GHQ-28 سـالمت روان نامهپرسشدوم هم گروه كنترل بودند. ابزار پژوهش  گروه .يدندراد

 يـانسكواريـلتحل آزمـون يو در سطح اسـتنباط استفاده شد يارو انحراف مع يانگينم يفيبه دست آمد. در بخش آمار توص 83/0كرونباخ 
رد. دا معنـاداري يراثت يدندانپزشك دختر يانبرسالمت روان دانشجو يفرد ينب يارتباط يهامهارت آموزشان داد كه نش يجاستفاده شد. نتا

پـس در مرحلـه يانمشـاهده شـده در سـالمت روان دانشـجو هـايتفاوتدرصـد از  58حـدود  يعنـياسـت  58/0  اتا برابر بـا يبضر
بـه بعـد  ده مربـوطاست كه تفاوت مشاهده شـ ذكرشايان .بوده است يارتباط يهامهارتزمان و  يريتمد آموزش يرتأثمربوط به   آزمون
 .بود ياندانشجو   ، سالمت روانيو كاركرد اجتماع يجسمان

؛ اسـت شـده معنـادار درصـد يـك سـطح در مقدار ينا ،)P>001/0( كه چون است يدهگرد )F=36/14( برابر با آزمونمقدار آماره  :يجنتا
معنادار وجـود  آزمون تفاوتيشپ يرتأثپس از حذف  آزمونپس مرحله در آزمايش و كنترل گروه دو در روان سالمت متوسط بين بنابراين
داشـته  يمعنـادار يرتـأث آزمـوندر مرحلـه پـس يپزشـكدختـر دندان يانبـر سـالمت روان دانشـجو يارتباط يهامهارت آموزشدارد و 

 مرحلـه در نيامشاهده شده در سالمت روان دانشجو يهادرصد از تفاوت 43 حدود ييعن است 43/0  اتا برابر با يبضر ينهمچن  است.
 آمـوزش ينبـود بنـابرا داريمعنـصـدم  يـكدر سـطح  آزمـونآمـاره  .بوده اسـت يارتباط يهامهارت آموزش يرتأثمربوط به  آزمونپس

 اتا برابربـا ضريب ه است.داشت يمعنادار يرتاث آزمونپسمرحله  در يپزشكدندان دختر ياندانشجو يبركاركرد اجتماع يارتباط يهامهارت
 آمـوزش يرأثتـمربـوط بـه  آزمـونپسمرحلـه  در ياندانشجو يكاركرد اجتماع مشاهده شده در يهاازتفاوت درصد 64حدود  يعني 64/

  .بوده است يارتباط يهامهارت
 يارتباط يهامهارت آموزش اعمال از بعد روان سالمت انسيكوار ليآزمون تحل - 1جدول 

 راتييمنبع تغ مجذورات مجموع يآزاددرجه مجذوراتنيانگيم آزمونآماره p اتا

úďúü úďÿþþ úďýĂ ûĂďþā û ûĂďþā  آزمونشيپاثر

úďþý úďúúû ûþďýĀ ĀăĀďûā û ĀăĀďûā  رمستقلياثرمتغ

   þĂďþĂ ûă ăüûďüú  خطا

    üû ûāúýďþĀ  شده حيتصحكل
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تفـاوت معنـادار آزمـونيشپ يرتـأثپـس از حـذف  آزمـونپسمرحلـه  در مداخله گروه كنترل و دو در روان سالمت متوسط ينب  بحث:
داشـته يمعنـادار يرتـأث آزمـونپسدرمرحلـه  يدختـر دندانپزشـك يانسالمت روان دانشـجو بر يارتباط يهامهارت آموزشوجوددارد و 

فعـال و دادن گـوش ي،ابـراز وجـود، همكـار ينـهزم يگرد يده از سوش يانشناخت دانشجو يشباعث افزا هامهارت ينا آموزش . است
يمت روانـي پـايينسـال افرادي كه از در سالمت روان دارد. يليبد يموارد نقش ب ينكه ا كنديمرا فراهم  يانانعكاس احساسات دانشجو

دارنـد ونايي كافي نند كه با اين اختالالت آشبرخوردار هستند و از اختالالت رواني مانند اضطراب و افسردگي رنج مي برند، كساني هست
يبه برقرار يمندقهعال آموزشهايي چون مهارت يارتباط يهامهارت آموزشدانيم در همانطوركه مي .دانندهاي مقابله با آن را نميروش

هبـ  يشناس يگرو د يدقت خودشناسكردن، گوش كردن، مشاهده با  سؤالو اصالح روابط،  يمبه ترم يلبه حفظ روابط، تما يلارتباط، تما
.شونديم يشتريالمت روان بس يگيرند داراي زندگي را ياد ميهاچالشهاي مقابله با . بنابراين افرادي كه روششوديمآموزش داده  افراد

لـذا صـه باشـد.عر يـنا سالمت در يازمندانن يپاسخگو يستبايبوده و م يبركاركرد اجتماع يمبتن يهاحرفهاز  يكي يپزشكرشته دندان
رونـد يعتسـر مهـم در از علـل يكي واقع در .گردديم يرسالت تلق ينا ياصل يهايرساختزاز  يكيدرافراد  يارتباط يهامهارتوجود 
.باشديم درمانگر فرد با بيمار بين مناسب ارتباط و تعامل وجود بيمار سالمت و بهبود

دندانپزشكي ياندانشجو ،انسالمت رو ،يارتباط يهامهارت :يديكلمات كل

منابع:
1. Zonderman AB, Ejiogu N, Norbeck J, Evans MK(2014). The influence of health disparities on targeting cancer

prevention efforts. American Journal of Preventive Medicine; 46(3 Suppl 1): S87-97. 
سـالمت يهاشـاخصموثربر ياقتصـاد يهااسـتيسعوامـل  يبررسـ")1395( .نيحسـ وفا يسهراب نه،يثم فر يقاسم ،خسرو ديرش ،نادر مهرگان .2

.26-38ص -15شماره -8 سال ،ياقتصاد يگذاراستيس يپژوهش ،يمجله علم"روان
.چاپ چهار –  هامون انتشارات تهران:" يارتباط يهامهارت".)1394س،يترجمه محمدرضا آل ( كول. سيكر .3

لياردب يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو در ياطالعات سواد و انتقادي تفكر نيب ارتباط يررسب
 يراميانپوربا يرقد ،ييرضا يتار

بـه يـازن يانـو تفكـر در مواقـع بحر يچيـدهدر مشـكالت پ ياتبراي حفظ ح يريگتصميم باليني، يرهاي خطيتقضاوت در موقع مقدمه:
رايرا بـ يمناسب يانو بن يرساختز توانديم يچارچوب استاندارد از سواد اطالعات يك. نمايديم يتفكر انتقادي در حوزه سالمت را الزام

و قضـاوت در يـتهاي كنجكـاوي، خالقييو توانا يـتظرف ينتعـادل بـ يجـادمستقل فـراهم آورد كـه باعـث ا يادگيريتفكر انتقادي و 
ارتبـاط يبررس ينمچنهتفكر انتقادي و  يهامهارت ي،تانداردهاي سـواد اطالعاتاس يريگپژوهش به اندازه ينخواهد شد. در ا ياندانشجو

 .پرداخته شد يليمختلف تحص يهاسالها و در رشته يلاردب يدانشـگاه علوم پزشك ياندانشجو يندر ب هامهارتاستانداردها و  ينا ينب

 اردبيل پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در اطالعاتي سواد و انتقادي تفكر ينارتباط ب يبررس هدف:

بود. يهمبستگ -يفياز نـوع توص هادادهكاربردي و از جهت نحوه گردآوري  -ياديپژوهش بر اساس هدف پژوهش از نوع بن ينا روش:
13 اي ازارشد و دكتـري حرفـه يكارشناس ي،در مقـاطع كارشناس يـلاردب يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو يـقتحق يـنا يجامعه پژوهش
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نمونـه جامعـه مـورد پـژوهش  عنوانبـهاي طبقــه تصـادفي يـريگبه روش نمونـه هاآننفر از  400رشته مختلف و پنج دانشكده بود كه 
ارتبـاط و  يــينبــراي تع ينهـا و همچنـداده تحليـل و يهبراي تجز انجام گرفت. نفري 400اي بر روي نمونه يبررس اين انتخاب شدند.

 آمدهدسـتبه يهاداده. يــدو كـاي دو اســتفاده گرد يخطـ يونمدل رگرس يرسون،پ يهمبستگ يبضـر ،tآزمون  رهايمتغ ينب يهمبسشگ
هـاي اسـتخراج بر اساس داده يـلو تحل يهمربوط به تجز ياتعمل يهقرار گرفت. كل يبررس موردها در قالب جدول و نمودار از پرسشنامه

 .انجام گرفت 18SPSSآماري  افزارنرمشده از پرسشـنامه و بـا استفاده از 

ت الزم و مهـار ييوانــاو پـنج مهـارت تفكــر انتقــادي از ت يدر همه پنج استاندارد سواد اطالعـات ياننشان داد كه دانشجو يجنتا :يجنتا
 ياطالعـات ه كـل سـوادداشــت. نمـر يـاديبا حد مطلوب فاصله ز يرهامتغ يندر ا يانبرخوردار نبودند و نمره كسب شده توسط دانشجو

و  يالعـاتسـواد اط ينمشخص شـد بـ ين) بود. همچن34%/5( 34از  73/11) و نمره كل تفكر انتقادي 52%/22( 87از  43/45 ياندانشجو
 ).=P، 468/ 0r>05/0( وجود دارد داريمعنو ارتباط مثبت و  يتفكر انتقادي همبستگ

در طـول  هاهارتم يـنا يفضـع ييـرتغ  ي،قادي و استانداردهاي سواد اطالعـاتتفكر انت يهامهارتدر  ياندانشجو يفنمرات ضع بحث:
ه در مسـئل يـنبه ا تريشلزوم توجه ب ينيبـال يهامهارتو ارتقاء سـطح  ينيبال يريگ يمدو مسئله در امر تصم ينا يتو اهم يلدوران تحص

 .نمايديمرا ضروري  وزارت بهداشت آموزشي يهابرنامهدر  هاآنبراي ارتقاء  يهاييتفعالو گنجاندن  ييراتتغ يجادحوزه سالمت و ا

 دانشجويان پزشكي، علوم ي،تفكر انتقادي، سواد اطالعات :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Banning M. Measures that can be used to instill critical thinking skills in nurse prescribers. Nurse Educ in Practice. 
2006; 6(2): 98-105. 

2. Seneviratne TM, Wickramasinghe VM. Information Literacy Skills of Undergraduates of University of Moratuwa. 
Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka. 2010; 14(1): 15-30. 

3. Facione NC, Facione PA. Critical Thinking and Clinical Judgment, a Teaching Anthology. In: Critical Thinking and 
Clinical Reasoning in the Health Sciences: An International Multidisciplinary Teaching Anthology. Cisneros, R. 
California: California Academic Press. 2008:1-13. 

4. Siamak M, Davarpanah M. Construction and Validation of a Scale for the Assessment of Undergraduate Student’s 
Information Literacy. Library and Information Science. 2009; 12(1): 119-147. 

 

 يپزشك خاص طيشرا با مارانيب يدرمان مراقبت در انيدانشجو يسازآماده و يپزشك علوم آموزش

 يآقابرار يممر ،زاده ينيام محسن ،فر كوروش صادق ،يفهحن محمد ،يكامران ياكبر مهناز

  
 هـاييماريب يـرنظ( پزشـكيخـاص  يطعادالنه بـه شـرا يداشتن نگرش ي،مراقبت و مانيدركا از يك هر يديكل يهايژگيواز  يكي مقدمه:
 يامـدهايدر پ يـتگـزارش شـده موفق ياز موانـع اصـل يكي .باشديم )يمعلوالن ذهن و يخودكش ،يدزا ،سوء مصرف مواد ،العالجصعب
 شـرايط بـا يماراناغلب ب .است پزشكي خاص يطنسبت به شرا يدرمان و يكادر مراقبت يمنف يحت نگرش نامناسب و ،يمارانن بيا مداخله
كه بـه همـراه  كشندمي يدك خود با را عادي غير يمارانو نظائر آن در اغلب عنوان ب سومصرف كنندگان مواد ،ايدزي بيماران نظير خاص
 شـرايط .گـذارديم يرتـأث يـزآنـان ن يكه بر سالمت جسمان يسالمت عاطف بر تنهانهدرمان  يمخصمانه ت وگاهاً يمنف ياحساس يهاواكنش
در طلب كمك از آنـان  يحت يمارب كهيطوربهرا به همراه داشته  يدرمان يهابخشبا كاركنان  يمنف يفرد ينتعامالت ب يمارانب ينخاص ا

 خـود زيستي ياييمنطقه جغراف تر برحسب فرهنگ ويينپا و يدر مقاطع كارشناس خصوصبه يعلوم پزشك ياندانشجو .گردديممردد  زين
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آموزشاز اهداف مهم  يكي گذارند.مي دانشگاه به پا بيماران اين به نسبت يرانهگجبهه گاهاً خاص و يباورها از ادراكات و يامجموعه با
همـراه بـه بيمـاران اين با باليني تعامل بهبود يستيخصمانه با و يفضع يهانگرش چنين تقويت يا يتقبل از تثب ياهدر هر جامع يپزشك
 .باشد حوزه اين دانشجويان در مثبت نگرش ايجاد

 .بود پزشكي خاص شرايط به نسبت البرز پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان نگرش تعيين مطالعه ينا يهدف كل هدف:

،اتاق عمـل ،ييماما ،يپرستار يهارشته يمقطع كارشناس ياننفر از دانشجو 239 ياندر م يسرشمار صورتبه يفيمطالعه توص ينا روش:
گرش نسبت بهنپرسشنامه استاندارد شده  از است عبارت مطالعه ينانجام گرفت. ابزار ا يپزشك يهايتو فور يبهداشت عموم ،يهوشبر

يـيروا يـرانن در اابزار توسط پژوهشگرا ينعدم سابقه استفاده از ا يل. به دلباشديم سؤال 11ل شامكه ) MCSR( پزشكيخاص  يطشرا
ت.قرار گرفـ رسيمورد برمربوطه  ينقرار دادن پرسشنامه به متخصص يارتوسط پژوهشگر به روش اعتبار محتوي با در اخت آزمونو اعتبار 

بـه )معيار انحراف و گينيانم( توصيفي آمار قرار گرفت. تأييدمورد  91/0 كرانباخ آلفا ضريب تعيين با يزن پرسشنامه استاندارد شده ياييپا
 .يداستفاده گرد هاگروه ينتفاوت ب يجهت بررس طرفهيك يانسوار يزآنال ،يت آزمونهمراه 

ينبـ مـرد بودنـد. از دهكننشـركت ياندانشـجو %2/40و  بـود 63/22 ±84/4 كنندهشـركت ياندانشجو يمطالعه متوسط سن يندر ا :يجنتا
.شوند بكار مشغول خود يليه تحصند كه در رشتمندعالقهشدن  يلالتحصفارغنمودند كه پس از  يانآنان ب %2/88 كنندهشركت ياندانشجو

بـه نسـبت نگرش نمره حداقل. يدمشاهده گرد 24/33 ±67/3 ياندانشجو ينبا سومصرف مواد در ب يمارانمتوسط نمره نگرش نسبت به ب
متوسـط نمـره نگـرش .باشديم 46با سومصرف مواد محاسبه شده  يمارانحداكثر نمره نگرش نسبت به ب و 19 مواد سومصرف با بيماران

و 18 يـدزيا بيمـاران بـه نسـبت نگـرش نمـره حداقل. يدمشاهده گرد 78/33 ±04/4 ياندانشجو يندر ب يدزمبتال به ا يماراننسبت به ب
يندر بـ يدكشـاقـدام كننـده بـه خو يمـارانمتوسط نمـره نگـرش نسـبت بـه ب .باشديم 45 ايدزي يمارانبحداكثر نمره نگرش نسبت به 

ر نمره نگـرشحداكث و 11 مواد خودكشي به كننده اقدام بيماران به نسبت نگرش نمره حداقل. يدمشاهده گرد 54/33 ±51/4 ياندانشجو
گـرشنحـداقل نمـره  .يدمشاهده گرد 01/34 ±4/14 ياندانشجو يندر ب جالعالصعب يمارانمتوسط نمره نگرش نسبت به ب .باشديم 46

يندر بـ يلـوالن دهنـمتوسط نمـره نگـرش نسـبت بـه مع .باشديم 46حداكثر نمره نگرش محاسبه  و 17 العالجصعب يماراننسبت به ب
.باشديم 46نگرش حداكثر نمره  و 17 دهني معلوالن نگرش نمره حداقل. يدمشاهده گرد 47/34 ±4/14 ياندانشجو

رش شـده درگـزا يـانگينكمتر از م موارد يدر تمام يخاص پزشك يطنسبت به شرا ياننمره نگرش دانشجو يانگينمطالعه م يندر ا بحث:
يعلـوم پزشـك يهارشـته ياندانشـجو ،يانمـددجو يترضـا بهتـر و يدرمـان يجهكسب نت منظوربهمطالعات مشابه خارج از كشور است. 

يشـتريوجـه بت و حساسيت با پزشكي خاص شرايط بيماران با برخورد چگونگي ينهزم در يستيبا يرشته پرستار يانودانشج خصوصبه
 .روند درمان خواهدگذاشت بر ياديز ياربس يرتأثمراقب  ومددج ين. ارتباط مناسب بينندبب آموزش

 پزشكي علوم ياندانشجو ،يخاص پزشك يطشرا ،يپزشك آموزش :يديكلمات كل

:منابع
1. Williams B, Brown T, Boyle M, Webb V. The Medical Condition Regard Scale (MCRS): An examination of its factor

structure using paramedic students. Nurse education today. 2013 Sep 30;33(9):938-43. 
2. Badahdah AM, Sayem N. HIV-related knowledge and AIDS stigma among college students in Yemen/Connaissances en

termes de VIH et stigmatisation associée au sida chez des étudiants en République du Yémen. Eastern Mediterranean 
Health Journal. 2010 Aug 1;16(8):901. 

3. Boyle MJ, Williams B, Brown T, Molloy A, McKenna L, Molloy E, Lewis B. Attitudes of undergraduate health science
students towards patients with intellectual disability, substance abuse, and acute mental illness: a cross-sectional study. 
BMC Medical Education. 2010 Oct 21;10(1):71. 
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و يپرسـتار يكارشناسـ انيدانشجو در كيدموگراف يهايژگيو با آن ارتباط و يدانتقا تفكر يهامهارت يررسب
بوشهر يپزشك علوم دانشگاه ييماما
 يباقر يممر ،يعيرب ينبز ،يمحمد اكرم ،يمالچ فاطمه

مـورد در گيـريميتصـم بـراي كه باشدمي ايپيچيده مشكالت و مسائل با ياروييرو يبرا ايينهزممراقبت و درمان  امروزه عرصه مقدمه:
و بيمـار نيازهـاي تشـخيص بـه ككمـ امر در را باليني گيريتصميم قدرت انتقادي، تفكر زيرا ،نمايديم يالزام انتقادي تفكر به يازن ،هاآن

علوم گروه يانشجودان انتقادي در تفكر هايمهارت پرورش اهميت به توجه دهد. بامي افزايش يدرمان يهاروش و اعمال بهترين انتخاب
ينـهالزم در زم هايتگييسـشاهـا از رشـته يـنا آموختگـاندانش روديم انتظار باشند،يم يانمددجو سالمت كنندگان ينتأماز  كه يپزشك

 دهند. امانج يمارب يطبا شرا مواجهه در يمناسب عملكرد و يريگيمتصم بتوانند تا برخوردار باشند يانتقاد تفكر يهامهارت

مامـايي و تاريپرسـ دانشـجويان يـكدموگراف يهـايژگيوو ارتباط آن بـا  يتفكر انتقاد يهامهارت يبا هدف بررسمطالعه حاضر  هدف:
 .شد انجام بوشهر پزشكي علوم دانشگاه

ييو مامـا يپرسـتار يدانشـجو 100انجام شد. نمونـه پـژوهش  1395-1396بوده كه در سال  يمقطع يمطالعه از نوع توصيف ينا روش:
آزمـونو  يـكدموگراف يهـايژگـيبخـش و 2مشتمل بر  يااطالعات پرسشنامه يآورجمعانتخاب شدند. ابزار  يروش سرشمار بودند كه به

شـامل   دارد، سؤال 34ابزار  ينبود. ا (California Critical Thinking Skills Test) [CCTST] فرم ب يفرنياكال يتفكر انتقاد يهامهارت
تأييـدمورد  نيراابزار در ا ينا ياييو پا ييو روا باشديمو استنباط  يياستدالل استقرا ياسي،استدالل ق يابي،رزشا يل،تجربه تحل ياسخرده مق 5

 .شد تحليل يهتجز 16سخه ن SPSS افزارنرمتست در  يت يرمن،اسپ يهمبستگ يآمار يهاآزمونبا استفاده  هادادهقرار گرفته است. 

درصد 77(  ياننشجوو اكثر دا يينفر رشته ماما 46و  يكننده در پژوهش، رشته پرستار-شركت نشجوياندا از نفر 54 مطالعه يندر ا :يجنتا
خوابگـاهييردرصـد غ 39درصـد سـاكن در خوابگـاه و  61بود.  6/99  ±27/4 دانشجويان در سن معيار انحراف و يانگيندختر بودند. م

يتوضـع يرادرصـد) دا 50( اكثريـت ي،اقتصـاد يتوضـع از نظـربـود.  61/48 ±001/1 هاآنمعدل در  يارو انحراف مع يانگينم. بودند
يـانگينم مطالعـه حاضـر يجداشتند. بر اساس نتـا يدرصد سكونت شهر 87مجرد بودند و  ياندرصد دانشجو 60متوسط بودند.  ياقتصاد
گـروه دو راسـتا نيـبـود كـه در ا 36/58  ±03/9 نفـر) 39( متاهلو در افراد  9/9  ±3/3نفر)  60( مجرددر افراد  يتفكرانتقاد ينمره كل
و در 86/9  ±3/1 پرسـتاري دانشـجويان در انتقـادي تفكـر كلـي نمـره يـانگينم). P>05/0( دهنديرا نشان نم يدارمعني آماري تفاوت
مطالعـه يندرا). P>05/0( دهد-يرا نشان نم يدارمعني آماري تفاوت گروه دو بين راستا ينبود كه در ا 3/66  ±9/26 مامايي ياندانشجو
م كليانگيناگرچه دانشجويتفكرانتقادينمره دانشجو 96/62  ±3/39 نفر) 77( دخترياندر به منفر) 23( پسرياننسبت   ±5/3 يانگينبا

سـاكن خوابگـاه يانر دانشجود يتفكرانتقاد ينمره كل يانگينو م) P>05/0( باشديمدار نيمعن يآمار از نظرتفاوت  ينباالتر بود اما ا 3/9
نشـان داد كـه t-test آزمـون  يجنتا). P>05/0( نداردوجود  دو گروه ينب يمعنادار يساكن منزل بود اما تفاوت آمار ياندانشجو باالتر از

يره كلـنمـ يـانگينبـا م ييو مامـا يتعداد فرزندان خـانواده در هـر دو گـروه پرسـتار يان،همچون سن، معدل دانشجو ييهاشاخص ينب
در ارتباط با خـرده ،t-test آزمون يجنتا ينهمچن). P>05/0وجود نداشته است ( يداريآن اختالف معن يهايطهحو تك تك  ينتقادتفكرا

در ييسـتدالل اسـتقرااسـتنتاج و ا يابي،ارزشـ يل،تحل يهتجز يهامهارت ياسنمره خرده مق يانگيننشان داد كه م يتفكر انتقاد يهاياسمق
نمـره يـانگينو م) P>05/0( باشـديمن معنـادار آمـاري لحاظ به تفاوت ين، اما اباشديم ييماما ياناالتر از دانشجوب يپرستار ياندانشجو

مقيـاس خـرده اين كلي نمره ينبود كه ب 2/94  ±43/1 پرستاري يانباالتر از دانشجو 4/89  ±58/2 ييماما ياندر دانشجو ياسياستدالل ق
).P>05/0( نشدمشاهده  يداريمعن يوت آمارتفا ييو ماما يدر دو گروه پرستار
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يبـرا يتفكـر انتقـاد يهـامهارت يبا تمركز بر ارتقا ياحرفه هاييستگيشارسد كسب مي نظر به حاضر مطالعه يجبا توجه به نتا بحث:
اسـت يژهتوجه و يازمندو ن دنماييم يالزام يارائه خدمت، در مقطع كارشناس منظوربه ييو ماما يپرستار يهارشته آموختگاندانشورود 
شيبـ يكولـومو طراحان كور يدتوسط اسات هاآن يريكارگبهو  هامهارت ينارتقاء دهنده ا يهايعوامل و استراتژ ييراستا شناسا ينو در ا

 .يردقرار گمورد توجه  يستيبا يناز ا

 ييو ماما يپرستار يدانشجو يك،دموگراف هاييژگيو ي،تفكرانتقاد :يديكلمات كل

منابع:
1. Azizi-Fini I, Hajibagheri A, Adib-Hajbaghery M. [Critical Thinking Skills in Nursing Students: a Comparison Between

Freshmen and Senior Students]. Nurs Midwifery Stud. 2015;4(1). Persian 
2. Tiruneh DT, Verburgh A, Elen J. Effectiveness of critical thinking instruction in higher education: A systematic review

of intervention studies. Higher Educ Stud. 2014;4(1):1-17. 
3. Hunter S, Pitt V, Croce N, Roche J. Critical thinking skills of undergraduate nursing students: Description and

demographic predictors. Nurse education today. 2014 May 31;34(5):809-14. 

رجنديب يپزشك علوم دانشگاه دانشجويان در يارتباط يهامهارت تيوضع يررسب
 يريم يممر ،يمود يترام ،ياسداله طاهره ،فر يتيعنا لهها

تندهنتقال اطالعات از فرسـااست. ارتباطات،  يعوامل توسعه انسان ينترمهمجامعه مدرن و از  يابزارها ينترمهماز  يكيارتباطات  مقدمه:
ياجتمـاع يزنـدگ ياساسـ يهـامهارتاز  يكي يح،ارتباط صح يبرقرار ييهر دو قابل فهم باشد. توانا يكه برا ياگونهبهاست  دهيرنبه گ

بـه يارتبـاط يهـاهارتممناسـب اسـت.  يارتبـاط يهامهارت، داشتن مؤثرارتباط  يك يبرقرار يبرا ياصل هاييژگيواز  يكي .باشديم
از زيـمثبـت و پره يهاپاسـخ ارتباط برقرار كند كه به بروز يبه نحو يگرانبا د يقاز آن طر توانديمخص كه ش شوديماطالق  ييرفتارها
يبرقـرار منظوربـه يدرمـان يبهداشت يهايمدر ت مؤثرافراد  خصوصبهافراد  يتمام يبرا يارتباط يهامهارتشود.  يمنته يمنف يهاپاسخ

. در علومشوديمجامعه  افراد يرو استحكام ارتباطات فرد با سا يبرقرار يلبوده و موجب تسه يازمورد ن يمارانبا همكاران و ب مؤثرارتباط 
در نقـش ينـدهآه در ك يعلوم پزشك يانشده است. دانشجو يمعرف هاگروه يتمام يبرا يضرور يمهارت عنوانبه يمهارت ارتباط ي،پزشك

يما تـو هدف مند ب ثرمؤارتباط  يدارند. لذا برقرار هامهارت ينبه كسب ا يجد يازخواهند شد، ن يتمشغول به فعال يو بهداشت يماندركا
 .شوديم يو درمان آموزشياهداف  يشبردمنجر به پ يمارانهمكاران و ب ي،درمان

 يرجندب يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو يارتباط يهامهارت يينتع هدف:

يريگنمونـهبودند.  يرجندب ي. جامعه مورد بررسي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكتحليلي بود -از نوع توصيفي ياين مطالعه مقطع روش:
يك طبقه در نظر گرفته شده و متناسـب صورتبههر رشته تحصيلي  آن از بعداي انجام شد كه هر دانشكده و اي دو مرحلهبه روش طبقه

مـورد اسـتفاده شـامل دو بخـش نامهپرسـش. يدنـداب گردانتخـ هانمونـهبا تعداد دانشجويان هر دانشكده و سپس هر رشـته تحصـيلي 
) وسـؤال 6( شنودي)، سؤال 6( كالميرا در سه سطح  يبارتون بود كه مهارت ارتباط يارتباط يهامهارت نامهپرسشو  يمشخصات فرد

ار داد. محدوده نمره قابـل اكتسـاب در هـرقر يابيموافقم مورد ارز كامالًمخالفم تا  كامالً يفاز ط ايينهگز 5 ياسمق يك) در سؤال 6( بازخورد
بود. پايايي و روايي گونه فارسي 54 ينمره مهارت ارتباط يانگينبود كه م 18- 90 ينب يارتباط يهامهارتو نمره كل  6- 30 ينب يمهارت نمره ا
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بـه %75كرونبـاخ  يسنجش شد و آلفا   مكارانو ه يدر مطالعه برات يارتباط يهامهارتاندازه گيري سطح  منظوربهاستاندارد بارتون  نامهپرسش
 .آمد دست

%73/7پسـر و  %26/3سـال بـود كـه  2/83±21/13 دانشجويان سني ميانگين. شد انجام دانشجويان از نفر 589 روي بر مطالعه ينا :يجنتا
،15/44±3/46 ارت بـازخورد، مهـهـامهارت يـكو بـه تفك 8/21±01/50 ياندانشـجو يارتباط يهامهارتكل نمره  يانگيندختر بودند. م
نمـره كـل و) P=001/0( شـنودنمره مهارت  يانگيندر م يبود. اختالف معنادار 3/44±15/28 يو مهارت كالم 3/79±19/3 مهارت شنود

بـود. عـالوه بـر از مردها يشترها بمهارت در زن يننمره ا يانگينكه م يجنس مشاهده شد، بطور برحسب )P=05/0( ارتباطي يهامهارت
مـره مهـارتن يـانگينم ينهمچنـ). P=04/0( بـود يبـوم ياناز دانشـجو يشترب يبوم يرغ ياننمره مهارت بازخورد در دانشجو يانگينآن م

نشـان را ياخـتالف معنـادار يليمقطع تحص برحسب) P=02/0( كل يو مهارت ارتباط) P=004/0( يمهارت كالم)، P=005/0( بازخورد
).P>001/0( بودندبرخوردار  يكديگربا  يشنود و بازخورد از ارتباط مثبت و معنادار ي،كالم يهامهارت ينداد. همچن

،شـوديمننده خدمات ك يافتبا در يدرمان يكادر بهداشت مؤثرارتباط  يمانع برقرار يارتباط يهامهارتضعف در  ينكهبا توجه به ا بحث:
يهتوصـ يعلـوم پزشـك يهادانشـگاه ياندانشجو يصل دروس تمامدر سرف يارتباط يهامهارت يررسميغو  يرسم آموزشلذا گنجاندن 

.شوديم
يرجندب ،ياندانشجو ،يمهارت ارتباط :يديكلمات كل

منابع:
1. Namdar H, Rahmani A, Ebrahimi H. The effect of askill-training model on nursing students' skills incommunicating

with mental patients. Iran J Med Educ.2009; 8(2): 323-32. 
شـنود و بـازخورد. دو ،يكالمـ يهـامهارت: يعلوم پزشك انيدانشجو يارتباط يهامهارتسطح  يابيا. ارز يا، صالح يب، سموات ينيم، مع يبرات .2

پرستار دانشكده مامايماهنامه تهيارومييو و خرداد .145-154ص )؛2(10: 1391 ري.

يرانيا مجله يت شناختي.ارتباطي در دانشجويان پرستاري و ارتباط آن با ويژگي هاي جمع يهامهارتم، عبادي ع. بررسي زاده  يجواهر ا ا، خاقان .3
.31-23)؛ 1(14: 1393 نيدر علوم پزشكي. فرورد آموزش

يدندانپزشك دياسات دگاهيد از ياحرفه ارتباط يهامهارت مفهوم فيتوص
 نور يجعفر يكان ،نور يجعفر يكتان ،دادگران يدها ،يعتيود يابرد

يـينتع يمـار،داده، ارائه اطالعات بـه ب يآورجمعمثل  يشده با اهداف يزيربرنامهمحاوره  يك يقتارتباط در حق ي،در علوم پزشك مقدمه:
دمات سالمتارتباط هنگام ارائه خ يجاددرمان است. مهارت در ا ياو مشورت  يت، فراهم كردن حماآموزشمشكالت و عالئق دو طرفه، 
مراقبـت و يهـا يهو عمـل بـه توصـ يسـطح همكـار يشبا دندانپزشك افـزا يمارب ينها و بهبود رابطه ب يامددهان و دندان، سبب ارتقا پ

در يگـر. از طـرف دگـردديمتوسـط دندانپزشـك  يكـيتكن يو خطاها يو كاهش خستگ يتمنديرضا يماريها،از وقوع مجدد ب يشگيريپ
باشـد. بـاوجود يرگزارتـاث يمـارانبـا ب يانرفتار دانشجو يبر چگونگ توانديمالگو،  عنوانبه يدرفتار اسات ي،نپزشكدندا ياندانشجو آموزش

نوپاسـت و تنهـا يكرده، در كشور ما موضوع يدارا پ يمهم و رو به رشد يگاهجا يادن يپزشك آموزشدر  يارتباط يهامهارتبحث  ينكها
پرسـنل مراقبـت يتكـه صـالح ييراستا صورت گرفتـه اسـت. ازآنجـا يندر ا يشگاه علوم پزشكدر سطح چند دان ياپراكنده يحركتها
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، اهـداف وهاارزش ييندر تع يديعامل كل يك آموزشيآموخته شده است، لذا برنامه  هاآناست كه به  يو دانش آموزش يهبر پا ي،بهداشت
ازجملـه يني،بـال يهـامهارت ين، همچنـياحرفـهو  يتوسـعه فـردآل در  يـدها ينيبال آموزشارزش  ينبنابرا؛ است آموزشيموضوعات 

 انكار است. يرقابلغ ي،ارتباط يهامهارت

 يدندانپزشك يداسات يدگاهاز د ياحرفهارتباط  يهامهارتمفهوم  يينو تب يفتوص هدف:

حاضر، به يمطالعهدر  هاداده يآورجمعانجام گرفت.   يقرارداد يمحتوا يلتحل يكردو با استفاده از رو يفيمطالعه به روش ك ينا روش:
تـا ده بودنـدهدفمند انتخاب شـ يريگنمونهكه با روش  يدندانپزشك يا يعلميئته ياز اعضا يفرد ي يافتهساختار يمهروش مصاحبه ن

و يـهمـورد تجز ،MAXQDA 10 افزارنرمتوسط  هامصاحبه. يدنفر رس 10به  كنندگانمشاركتتعداد  ؛ كهبه اشباع داده انجام شد يدنرس
يآورجمـعبـا  زمانهمو  Lundman و Granheim يشنهاديبر اساس مراحل پ يفيك يهاداده يلو تحل يهتجز يندقرار گرفت. فرآ يلتحل
ارقـر مـورد بررسـي هـاداده يريپـذ تأييـدو  يريپذانتقالاعتماد،  يتمطالعه، اعتبار، قابل هاييافتهدقت  تأييد يصورت گرفت. برا هاداده

 .گرفت

يهـاه استخراج شد. تـمحاصل از مصاحب يهادادهاز  تم 3طبقه و  9كد و  176 يت، در نهايهاول يكدها ينيبار بازب  ينپس از چند :يجنتا
و آموزشـي يهـاشروشامل طبقـات انـواع ( ارتباطي يهامهارت آموزش يهاروشمصاحبه عبارت بودند از:  يهادادهاستخراج شده از 

بـا تاد، عوامل مـرتبطشامل طبقات عوامل مرتبط با دانشجو، عوامل مرتبط با اس( ياحرفهبر ارتباط  مؤثر)، عوامل آموزشي يامحتو ينتدو
 ).اعتماد و حل مشكل يتمندي،(شامل طبقات رضا ياحرفهارتباط  يامدهاي)، پيطو عوامل مرتبط با شرا يمارب

و مـؤثر يارتباط يهامهارتبر  مؤثرعوامل  ييو شناسا يدندانپزشك يداسات يدگاهز دا ياحرفهارتباط  يهامهارتمفهوم  يفبا توص بحث:
ينا يبرا  يعموم يدانپزشكموجود دن آموزشيبرنامه  ينيبا بازب توانيم ي،دندانپزشك يانبه دانشجو ياحرفهارتباط  يدهايبا يسلزوم تدر
ينـهزم يـندر ا يشكدندانپز ياندانشجو يازهايافته ارائه كرد تا نيوسعهت يواحد درس  يك ينجهت تدو يمناسب يزيربرنامه ي،واحد درس

 .شود يدندانپزشك ياندر دانشجو ياحرفهو منجر به ارتقاء ارتباط  مرتفع

 مهارت ي،، دندانپزشكياحرفهارتباط، ارتباط  :يديكلمات كل

منابع:
دانشـجويان و دسـتياران ياحرفـهارتباطي و اخـالق  يهامهارتت. ارزيابي خليفه سلطاني فخري السادا ،حسين پور كبري ،جباري فر سيدابراهيم .1

 .تخصصي دانشكده دندان پزشكي اصفهان
در نمارايب يتمندير رضاآن ب ريتأثو  يدندانپزشك يتخصص ارانيدست يارتباط يهامهارت ي. بررسانياحمد ،زاده ميابراه ،يمهر ،ياوري ،عماد زاده .2

.Mar 20;28:69-76 2004مشهد.  ي). مجله دانشكده دندانپزشك1383(مشهد  يدانشگاه علوم پزشك

انيدانشـجو ردرمايارتباط با ب يها ¬بر مهارت يو بحث گروه يبه روش سخنران سيتدر ريتأث سهيكورش. مقا ،ييرضا ،رهين ،يباغچق ،يكوهستان .3
.Nov 1;10:1-2 2010. يدرعلوم پزشك آموزش يراني. مجله ايپرستار

شـجو چگونـه فكـربـه دان يارتبـاط يهـامهارت آمـوزشدرباره  ينيبال يعلمئتيه ي. اعضاميمر دهيس ،انيطبائ ،بايز ،فرج زادگان ،شمس ،يزمان .4
.Jun 15;3(1):45-51 2003. يدر علوم پزشك آموزش يراني؟. مجله اكننديم

5. Memarpour M, Bazrafkan L, Zarei Z. Assessment of dental students’ communication skills with patients. Journal of
advances in medical education & professionalism. 2016 Jan;4(1):33. 
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شده كنترل يتصادف مطالعه كي :انيدانشجو ماريباب ارتباط مهارت بر يارتباط يهامهارت آموزش ريتأث يبررس
 يهساع زاده يلاسمع سارا ،يكامران ياكبر ازمهن ،زاده يمرح يترام ،يمحمود زهره ،يزدخواستي منصوره

.باشـديم يكعلـوم پزشـ ياندانشجو  درآموزش يابزار اصل يكاست و  ينيبال يادگيرياز  يجزءاساس يك يمارب يندر بال آموزش مقدمه:
يهامهارت يادگيري فرصت يانارتباط دانشجو يندر تعامل باشند در طول ا يكديگربا  يمارو ب ياند انشجوشوديمباعث  يندر بال آموزش

ينبـال آمـوزشرا در  ينقش اساس يك ياندانشجو آورند. يم به دسترا  بودن ياحرفهو  يماربا ب يارتباط و همدل يني،بال استدالل يني،بال
يانشـجوز ورود دانقبل ا يداب يارتباط يهامهارت، باشديم يمارانجهت تقابل با ب يبه دانش و آمادگ يازن يندراموزش بال مشاركت دارند،
يهامهارت از نظر يانجودانش يلذا غربالگر باشديم يمارانبا ب يجهت همكار ياديامر بن يك ينو ا يردقرار گ توجه مورد ينبال يطبه مح
هبـ آمـوزشبـر  يارتبـاط يهـامهارت يـادگيريمثبت  يرتأثبر  ياري. مطالعات بسرسديمبه نظر  يضرور ينقبل از حضور در بال يارتباط

يتمنديرضـايش ارتبـاطي باعـث افـزا يهامهارتموزش آ كرده است. تأكيد ييو زنان و ماما يپرستار ي،دندانپزشك ي،پزشك ياندانشجو
رد 1993. از سـال شـوديماز برنامـه درمـاني و ارتقـاي نتـايج بهداشـتي  يشـترب يرويمراقبت از مددجويان و پ يفيتو افزايش ك يمارانب
مطالعـه بـا يـننده شـد. اگنجا يدر علوم پزشك آموزش ياصل يزيربرنامهدر  يو ارتباط يرفتار يهامهارت آموزش يكاآمر متحدهياالتا

 .صورت گرفت ييماما ياندانشجو يماربر مهارت ارتباط با ب يارتباط يهامهارت آموزش يرتأثهدف 

 ؟گذارديم اثر يماربا ب ياندانشجو مؤثربر ارتباط  يارتباط يهامهارت آموزش ياآ هدف:

مطالعـه يـنالبـرز در ا يدانشـگاه علـوم پزشـك يطواجد شـرا ييماما يدانشجو  60بود. يمواز يامداخلهمطالعه  يكپژوهش  ينا روش:
يتصـادف يبلوكهـا  و كنتـرل بـا اسـتفاده از آزمـوناز دو گـروه  يـكافراد در هر  يصبه روش آسان و تخص يريگنمونهشركت كردند. 

يكل طوربه يمارباب هانآ يارتباط يهامهارتو قبل از شروع مطالعه در هر دو گروه، نمره  هاگروه يينت. پس از تعصورت گرف  ييچهارتا
در نظر گرفتـه يارنمره مع عنوانبهقرار گرفت و  مورد بررسي آزمونيشپ صورتبه يسؤال 43 يارتباط يهامهارتبا استفاده از پرسشنامه 
خن گفـتن،مهـارت سـ حل مسئله، يهامهارت يجانات،ه كنترل عواطف و گوش دادن فعال،( ارتباطي يهامهارت شد. در گروه مداخله 

يـانپـس از پا يارتبـاط يهـامهارتداده شد. پرسشنامه  آموزش  بار در هفته 2 صورتبهو اي دقيقه 90 جلسه 7 در) يبازخورد و همدل
.يدگرد يلتكم  خلهو مدا گروه كنترل  در دو   ماه بعد يكو  آموزشيجلسات 

)P=000/0( كرده اسـت ييرطول زمان تغ يارتباط يهامهارتنشان داد كه نمره  يتكرار يهادوطرفه با اندازه يانسوار يزآنال آزمون :يجنتا
يهـاتمهار ينبـ يسـهدر مقا يزوجـ يتـ آزمـون يجـهنت ينهمچنـ .مشاهده شده اسـت )P=000/0( دارمعني اختالف نيز گروه دو ينو ب
از بعـد مـاه يـكو  در قبـل  يارتبـاط يهـامهارتنمره  ينب يسهدر مقا و )P=001/0( گروه مداخله قبل و بعد از مداخله در در  يتباطار

 ).P=004/0( را نشان داد يداريمعندر گروه مداخله اختالف    مداخله

قبـل يازسنجيق نقاط قوت و ضعف افراد بر طبن يمداوم باشد و بر رو صورتبهها ها بهتر است آموزشكالس ييرگذارتأث جهتبحث: 
گنجانده شود آموزشيدر برنامه  هامهارت ينا يمحتوا شوديم يشنهادپ يارتباط يهامهارت آموزش يرتأثبا توجه به  .از مطالعه تمركز كند

 .گردد مستمر فراهم رطوبهدوره  ينا يجهت برگزار يداده شود و امكانات آموزش  يانبه دانشجو يدهد آموزشو توسط افراد 

 باليني كارآزمايي يان،دانشجو ،آموزش ي،ارتباط يهامهارت :يديكلمات كل
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يفيك مطالعه كي ،يپرستار يكارشناس انيدانشجو در ياحرفه ارتقاء يهاكنندهليتسه
 نژاد كاظم يروانانوش ،ياحمد اهللا فضل ،يشابورين معصومه

ياحرفـهشـدن و  ياحرفهخدمات سبب شده است كه  يفيتك يو متعهد و ارتقا ياحرفهعه به پرستار مجا يضاتقا و نياز يشافزا مقدمه:
هـاكنندهيلهتسـ يشدن در گسترش رشته پرستار ياحرفه يترغم اهميباشد. عل يدرمان يبهداشت يستمدر س يديكل ين مقوله اعمل كرد

.است نشده مشخص خوبي به پرستاري يانآن در دانشجو
 انجام شد. يپرستار يكارشناس ياندر دانشجو ياحرفهارتقاء  يهاكنندهيلتسه يينمطالعه با هدف تب ينا هدف:

پرسـتاري دانشكده 3 زگيري هدفمند انمونه صورتبهدانشجوي پرستاري در مقطع ليسانس  32كيفي،  محتوا  يزدر اين مطالعه آنال روش:
عات اسـتفاده شـد.آوري اطالجمع براي يقهاي بدون ساختار عمواقع در شهر تهران انتخاب شدند. از مصاحبه يعلوم پزشك يهادانشگاه

 .گرفتند قرار تحليل و يهمداوم مورد تجز يايسهمقا صورتبهو  يفيك يمحتو يلحلبا روش ت هاداده

ياصـل يـهدرونما 4شـامل  يرسـتارپ ياندر دانشـجو ياحرفـهارتقـاء  كنندهيلتسهداد كه عوامل  ها نشانيافته، هاداده يزنالآ يدر ط :يجنتا
تحصـيل ياپودر تكـ يو اخالقـ يفـرد يـنش)، بينگـر ينـدهآبا  توأمو  انتخاب رشته با شناخت، عالقه ( پرستاريانتخاب آگاهانه رشته 

اسـتاد در يرتـأث( اجتمـاعي يريپـذ يرتأثعالرغم عالقه)،  پذيريمسئوليت ي،معنو يهاارزشدر نظر گرفتن  ي،فرد يتوظرف يتخصوص(
از يترضـا( يبـالينتجربـه  ينديو خوشـا) يكـديگردانشـجوها از  يدانشجو از منتورها و اثر بخشـ يشدن، الگو بردار ياحرفه يادگيري

ياحرفهارتقاء دهنده  يهايژگيوعوامل  ين. اباشديم) يلبا تحص زمانهماشتغال  يحس خوب داشتن استقالل، سودمند ين،حضور در بال
 .باشديم ياندر دانشجو يلدوران تحص يدر ط

از انتخـاب رشـته بـا يكه ناشـ باشديم هاآنتوسط  يشته پرستارانتخاب آگاهانه ر يانشدن در دانشجو ياحرفه  يلاز عوامل تسه بحث:
ي،فـرد يـتظرفو يتشامل خصوص  تحصيل تكاپوي در دانشجويان اخالقي و فردي ينش. بباشديم ينگر يندهآبا  توأمشناخت، عالقه و 

يـنبـر ا . عـالوهباشـديم يگـريد ياحرفـهگـر ارتقـاء  يلعامل تسـه عالرغم عالقه  پذيريمسئوليت ي،معنو يهاارزشدر نظر گرفتن 
شجوها بردان يو اثر بخش ييناز استاد و پرستاران بال يشدن، الگو بردار ياحرفه يادگيرياستاد در  از  ياجتماع يريپذ يرتأثبا  ياندانشجو

از يتاز رضـا يناشـ را ياحرفه  تجربه يندياحساس خوشا ياندانشجو ينكردند. همچن يانشدن ب ياحرفهدر  يمؤثررا عامل  يگرد يك
بـه توانـديمالعـه مط يـنا يجنـد. نتـاكرديمو حس خوب داشتن استقالل تجربـه  يلبا تحص زمانهماشتغال  يسودمند ين،حضور در بال

.جويان پرستاري كار گيرنداي در دانش-حرفه ياحرفههايي را براي ارتقا -كمك كند تا استراتژي آموزشي يزانربرنامهو  گذارانياستس

 يفي، مطالعه كياحرفهارتقا  ي،پرستار ياندانشجو ي،پرستار آموزش :يديلمات كلك
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يپزشك آموزش رشته در ليتحص از انيدانشجو زهيانگ يبررس
ياحمد يمانسل ،خان رستم آقبالغ يصبور طاهره ،پور يمانيا معصومه

ورود بـه يوطلبـان بـرادا يهاانگيزه و لعل شناسايي ،آموزشي برنامه يك با مرتبط يندهايفرا يدر بازنگر ييابتدا يهاگام از يكي مقدمه:
تجربـه يـزن ودانشـج تربيـت متفـاوت اهـداف دليـل بـه تكميلـي تحصـيالت مقطع در بخصوص موضوع اين. است تحصيلي رشته يك

 .يدبا يم يشتريب يتاهم ي،دانشگاه يالتتحص ينهدر زم ياندانشجو

ودانشج يليتكم تيالنوپا در كشور ما بوده و تنها در مقطع تحص يباًرتقرشته  يك يپزشك آموزشاساس و از آنجا كه رشته  ينبر ا هدف:
 .شد يزيربرنامهارشد  يدر مقطع كارشناس يپزشك آموزشدر رشته  يلعلل ادامه تحص يينمطالعه حاضر با هدف تب يرد،پذ يم

و يانجودانشـ يـهشـامل كل محتـوا انجـام شـد. جامعـه مـورد پـژوهش يـلروش تحلبـوده كـه بـه يفيمطالعه ك يكپژوهش  ينا روش:
داده يآورجمـع) بـود. روش يبهشـت يدو شـه رانيـا -ارشد (دانشـگاه تهـران يدر مقطع كارشناس يپزشك آموزشرشته  يالنالتحصفارغ

تـاد و شـهدفمند و با حداكثر تنوع انجام  صورتبه يريگنمونهمصاحبه انجام گرفت.  يساختارمند بود كه بر اساس راهنما يمهن مصاحبه
مصـاحبه يپزشـك آمـوزششته رارشد  يمقطع كارشناس يالنالتحصو فارغ ياننفر از دانشجو 17كرد. در مجموع با  يداادامه پ هادادهاشباع 
بود. هـر مصـاحبه بـا يرمتغ يقهقد 25-50 ينشده بود، انجام گرفت. مدت زمان جلسات ب يينتع يكه با توافق قبل يدر زمان و مكان ي،فرد

يگيـري،جسـتجوگر و پ سـؤاالتبـا طـرح  شـديمند و تـالش شـديمتر يتر و جزئياختصاص سؤاالتآغاز شده و سپس  يكل سؤاالت
و موشـكافانه تريـقعم ي،پزشـك آموزشانتخاب رشته  يبرا يمدر تصم يشانا يواقع هاييزهانگدرباره علل و  كنندگانشركت يدگاههايد

 ند.قرار گرفت يلتحل يهورد تجزم يفيك يلها به روش تحلشده و داده يادهپ بعدازآناصله . متن هر مصاحبه بالفيرندمورد كنكاش قرار گ

يهامؤلفـه"ر تـم ارشـد در چهـا يمقطـع كارشناسـ يبـرا يپزشك آموزشدر رشته  يلمطالعه، علل ادامه تحص ينا هاييافتهبنا بر  :يجنتا
يائات شـغلشامل اقتض "يستميس يهامؤلفه" اختصاصي؛ يرغ يهاو محرك ياختصاص يهامحرك يتي،شخص -يشامل رشد علم "يفرد

جامعـه و ير فرهنگـو بسـت يـيشـامل مـدرك گرا "ياجتمـاع يهامؤلفـه" ها؛آموزش ارائه نحوه و ماهيت ي،، فرار آزمونياحرفهو فرار 
د.هستن بندييمتقسقابل  يو نحوه ارائه رشته و فرار آزمون يتشامل ماه "رشته ياختصاص يهامؤلفه"

يلـفع يشغل يتعاز موق يتعدم رضا يني،به خروج از كار بال يلتما يي،چون مدرك گرا ياز آنجا كه مطالعه حاضر نشان داد عوامل بحث:
ود،برخـوردار بـ يالنالتحصفارغو  ياندانشجو يندر ب يشتريب ياز فراوان يلدال يردر رشته قبل، نسبت به سا يلو سخت بودن امكان تحص

چراكـه يـردصـورت گ ياساس يقطع بازنگرم -رشته يندانشجو در ا ينشو نحوه گز يارهااست كه حداقل در مع يضرور رسديمبه نظر 
.شود يليرشته تحص ينسبب ورود افراد نامرتبط و ناكارآمد در ا توانديم يلدال يلقب ينا

 يپزشك آموزش ،يليتكم يالتتحص ،انتخاب رشته ،يلادامه تحص :يديكلمات كل
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رازيش يپزشك علوم دانشگاه دانشجو نيمحقق توسط ييروا سنجش زانيم يبررس
 پرا چمن يساپر ،يكنامن ينرام ،يغالم يممر

يهـاارزيابي ياو  موزشيآ يهاها، تستيستلچك، هاپرسشنامه يريكارگبه يقدر علوم مختلف از طر يقاتاز تحق ياريامروزه بس مقدمه:
حاصـل كننـد. ينـانبزار اطمانسبت به اعتبار و دقت  يستبا يم ينابزارها محقق يناز ا يكاز استفاده از هر شيو پ گيرنديمداوران انجام 

كـهيبطور اسـتزار ابـ يـاييو پا يـيروا يارابزارها، مع ينشده توسط ا يريگاندازه يامدهايبه پ يمهم جهت اعتباربخش يارهايمع ازجمله
ايارهـمع يـنا و عـدم سـنجش يندرفرنس آن را ذكر نما ياو گزارش كرده و  يرا بررس يارمع دو ينملزم هستند كه در مطالعات ا ينمحقق

ر رامـوردنظ يامـدپ يدقتـ بـه چـه يـابياست كـه ابـزار ارز ينا يانگرب يقاتابزار در تحق ييروا. ارزش سازد يرا ب يپژوهش علم يجنتا توانديم
هـدف خـاص ابـزار يـا ريبلكه تفس يستابزار ن يكخود  يبه خود ييروا يارر واقع معمطالعه چقدر است. د يجو قدرت نتا كنديم يريگاندازه
ابـزار يـاييپا. گردديمبر يريگاندازه يتبه دقت و درس يي، رواهاآزمون ياها و  يسنجمدنظربرآ يريگاندازه منظوربهمعمول  طوربهاست.  يابيارز

يجنتـا يـرتكث يـتقابل وتكـرار  يـتكـه بـا قابل باشديممشابه و با روش كار مشابه  يطادر طول زمان و تحت شر يجبودن نتا يكساناز  يادرجه
اربردكـو ...  يدرمـان- ياشـتبهد ي، برامـدهاي، علوم رفتاري، روانشناسيعلوم اجتماع ازجملهها در علوم مختلف  يارمع ينا .شوديم يريگاندازه
 دارند.

مطالعـه يـن، هـدف از اشوديمپژوهش را نشان  يجآن اعتبار نتا ياعتبار ابزار و در پ يابي،ارز بودن ابزار ياروا و پا ينكهبا توجه به ا هدف:
نمـازي يمارسـتانب ينيبـال يهـاپـژوهش توسـعه مركز به كنندهمراجعه دانشجو محققين توسط ارزيابي ابزار روايي سنجش ميزان بررسي
 .باشديمشيراز

انجام رايب، 1395 سال طي كه يقاتيتحق پروژه 1400 از پژوهش اين در. است مقطعي عنو از توصيفي، مطالعه يكپژوهش حاضر  روش:
محقـق يهاشـنامهپرسمـورد  170ارجاع داده شده بودند، تعداد  يرازش ينماز يمارستانب ينيبال يهاپژوهش توسعه مركز به پژوهشي امور

يمـورد 170 يستژه از لپرو 100پژوهش تعداد  ياجرا منظوربهشتند. دا ياييو پا ييبه سنجش روا يازترجمه شده بودند كه ن ياساخته و 
ينمحققـ توسـط يـيسـنجش روا يـزانپروژه، م يگيريبا مسئول پ يتماس تلفن يانتخاب شد و ط يستماتيكس يتصادف صورتبهمذكور 

 .قرار گرفت مورد بررسيدانشجو 

لـزوم ازشـير نمـازي بيمارسـتان ينيبال يهابه مركز توسعه پژوهش كنندهمراجعه يندرصد از محقق 80 آمدهدستبه يجنتا بر اساس :يجنتا
قرار داده يابيود مورد ارزاطالعات خ يآورجمعرا قبل از  يارمع ينا يشاندرصد از ا 25ابزار اطالع داشتند اما در عمل تنها  ييروا يبررس

 اده بودند.قرار د بررسي موردابزار را  ياييمبنا قرار داده و تنها پااستاد مشاور پروژه خود را  يااستاد راهنما و  يدتائ يبودند و مابق

عـهمطال يجنتـا واسـت  يكاربرد يقاتتحق يفيو ك يدر جهت بهبود كم يضرور يامر يابياعتبار ابزار ارز يشافزا ينكهبا توجه به ا بحث:
ينمسـئول رسـديم، به نظر باشديممهم  يننسبت به ا ينمحقق يبودن آگاه يابزار و ناكاف ييروا يارشمردن مع يتاز كم اهم يحاضر حاك
ياء سـطح آگـاهو اثـربخش بـه ارتقـ يكـاربرد آموزشـي يهـاكالسو  كارگـاه يو برگـزار يرساناطالعبا  يستبامي دانشگاه پژوهشي
 .يندمهم اقدام نما يننسبت به ا ينو محقق ياندانشجو
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يران، اآموزشابزار،  ييروا :يديكلمات كل
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ياسـالم آزاد دانشـگاه ييمامـا و يپرستار انيدانشجو در آموزشي طيمح تيفيك و يليتحص زشيانگ نيب رابطه
97-96 سال بجنورد واحد

 يمراد يهعال ،يديرش ابوالفضل ،يصالت يناس ،يانجاجوند يارو

يعامل يليصتح يزشموفق و انگ موزشيآنظام  يك يهاهداف عال يشبرددر پ يعامل مهم يعلوم پزشك يهادر رشته آموزش يفيتك مقدمه:
يجهـان يوندراسـفقـرار دارد.  آموزشـي يطمح يژهوبه يعوامل يرتأثسازه تحت  يناست. ا ياندر بهبود عملكرد دانشجو يارزشمند و دائم

آمـوزشنامـه رب يـابياز اهـداف ارز يكـيعنوان به يادگيريو جو حاكم بر  يطبر نقش مح ياريبس تأكيد يراخ ةدر دو ده يپزشك آموزش
رشـما يشرونـد رو بـه افـزا وسـيـك از پرسـتاري دانشـجويان تحصـيلي يـزشامروزه افـت انگ .داشته است يطور اختصاصبه يپزشك

رشـته ايـن لـفمخت مراحـل در گونـاگون يـلاند و بـه دالنهاده يآموزعلم عرصه در پاي باال يزششك باعالقه و انگيكه ب يانيدانشجو
از يتوجهقابل كه بخشينحواست، به يعلوم پزشك آموزش يطهكننده در حنگران مسائل از يكي يگرد ييند از سواكرده ترك را تحصيلي

يؤثر در ارتقام يمشكل و ارائه راهكارها ينا يابي يشهدر سطوح مختلف برر آموزشي يهااندركاران نظامدست يقاتيو تحق يتمركز كار
ه كمبـود وهرگونـ ينكـهدر دانشگاه متمركزشده است. بـا توجـه بـه ا آموزشعملكرد  يارتقا يكردبا رو ياندر دانشجو يليتحص يزشانگ

را بر سالمت تمـام يگشتبازيرقابلغ يهايانز توانديم ييو ماما يپرستار يهارشته يطور اختصاصو به يعلوم پزشك آموزشدر  يينارسا
 .باشديممدنظر  يتمهم و حائز اهم يعنوان عاملبه آموزشي محيط كيفيت و تحصيلي انگيزش بررسي كند، يلافراد جامعه تحم

انشـگاهد ييمامـا يپرستار ياندانشجو آموزشي محيط كيفيت و دانشجويان تحصيلي انگيزش بين رابطة بررسي پژوهش ينهدف ا هدف:
 .هدف است گروه  آموزش يفيتك يارتقا يبرا يزيربرنامهموجود و  يتشناخت وضع يكردبارو واحد بجنورد ياسالم آزاد

ييو مامـا يدانشـكده پرسـتار ياندانشـجو يـةكل يبر رو يبه روش سرشمار يريچند متغ يهمبستگ -يفيصورت توصمطالعه به  روش:
دوم:بخـش يـك،اول: اطالعات دموگرافگرفت. بخشصورت يبخشواحد بجنورد با استناد به پرسشنامه استاندارد سه ياسالم آزاددانشگاه 

كيفيـت سنجش: سوم بخش)، 166-33( يكرتل يادرجه 5 مقياس در ياندانشجو يشده براتعديل فرم -هارتر تحصيلي يزشسنجش انگ
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و آمـار SPSS 20 افـزارها با استفاده از نـرمداده .)200-0( يكرتل يادرجه 5 ياسپنجگانه در مق يهايطهدر ح DREEM آموزشي محيط
 .قرار گرفت يلمورد تحل يممستق T-test و يرسونپ يهمبستگ يآمار يهاآزمونو  يفيتوص

يجا اسـتناد بـه نتـانفرمؤنـث بودنـد. بـ 191  نفر مذكر و 43 )،نفر 110( مامايي) و نفر 124( يپرستار يمقطع كارشناس ياندانشجو :يجنتا
يليحصـت يـزشسـطح انگ يـزو ن 76/131بـا كسـب نمـره  آموزشـي يموجود و حاكم بر فضـا يتوضع ،آموزشي يطمح يفيتسنجش ك
بطه مثبت ورا ،آموزشي يطمح يفيتو ك ياندانشجو يليتحص يزشانگ ينب  قرار داشت. يدر حد مطلوب 21/104با كسب نمره  ياندانشجو
و از اسـتادنمـره و ادراك دانشـج ين) در بـاالتر72%/53خـود ( يعلمـ ييادراك از توانـا). P، 000/0=P=820/0( شـدمشاهده  يمعنادار

 .ر داشتقرا آموزش يطمح يفيتسنجش ك يفط ينمره در دو سو ينتريين) در پا62%/32( خود اجتماعي يطشرا ) و ادراك از04/63%(

وجـود يداريمعنـ تفاوت مامايي و پرستاري دانشجويان بين آنان آموزشي محيط از ادراك نيز و دانشجويان تحصيلي انگيزش سطح ينب
 .نداشت

يارد. فضادقرار  يمطلوب يتواحد بجنورد در وضع ياسالم آزاددانشگاه  ييو ماما يتارپرس ياندانشجو يليتحص يزشانگ يتوضع بحث:
مثبـت و دانشـگاه فـراهم كـرده اسـت. رابطـه يندر ا ياندانشجو يليتحص يزشپرورش انگ يبرا يبستر مطلوب يزن آموزشي يطحاكم مح
يليتحصـ يـزشدر بهبـود سـطح انگ آمـوزش يطمحـ يفيتك يديكننده نقش كليينتب ،آموزشي يطمح يفيتو ك يليتحص يزشمعنادار انگ
يفيـتك يمت ارتقامثبت به س ياند، گامنبوده يكه در حد مطلوب ييهاحيطه در آموزشي محيط يفيتك يتوان با ارتقاياست. م ياندانشجو
يراپزشـكيپ يهادانشـكدهاز  يعنـوان مـدلدانشـگاه بـه يـندر ا ياجتماع يطادراك دانشجو از استاد و ادراك از شرا يتنهاد. تقو آموزش

يطگانـه محـپنج يهايطهاز ح يكهر  ياختصاص يتو تقو يننو يستدر يهاروش .درازمدت است آموزشيدر نظام  يشترتوجه ب يازمندن
واهـد شـد.خ ياندانشـجو يليتحصـ يـزشتبع آن انگبه و تحصيلي عملكرد افزايش سبب يشتر،مستلزم توجه ب يهاحيطه يژهوبه آموزشي

مسـتلزم يج،نتـا ينبه ا يلدر سطوح باال خواهد گشود كه ن آموزش يانمتول يفرارو ينينو يهاشك افقيدانشجو محور ب يننو يهاشرو
.است يمختلف علوم پزشك يهادانشگاهگسترده در  يهاانجام پژوهش

 پيراپزشكي ،آموزشي محيط تحصيلي، يزشانگ :يديكلمات كل
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يهـاطيمح در آمـده شيپـ سؤاالت به پاسخ در يكپزش علوم انيدانشجو ياطالعات يجستجو يرفتارها ليتحل
ينيبال

 يمسلم رضا محمد ،يابوالقاسم محمد ،يرينص ينهمت ،يريام فاطمه ،ييآقا يمرح فلورا

يچشـم مـهب امالًكسرعت  ينا يعلوم پزشك يهاو در عرصه يابديمبه سرعت گسترش  يراخ ياندر سال يو گستره اطالعات يطهح مقدمه:
يـنسـب و انتقـال امطـرح شـده، ك يمـارانب يو برا ينبهره ور در بال يهاارائه عملكرد يبر شواهد كه در راستا يرد مبتنخورد. در عملك

خـوردد دارند. برانتقال وجو يندر ا يهنوز موانع ينيبال آموزشكار و  يواقع يايدر دن يكناست. ل يضرور يافتياطالعات به عملكرد ره
يـنت. لذا هـدف از ااس ييدر زمان دانشجو خصوصاًآن  يشترشناخت هر چه ب يازمندن يو درمان يوم مراقبتعل ييندهآدر  هاچالش ينبا ا

اسـخ بـهپواحـد تنكـابن در  ياسـالم آزاددر دانشـگاه  يعلوم پزشك ياندانشجو ياطالعات يجستجو يرفتارها ييشناسا پژوهش درك و
 .بوده است ينيبال هاييطمحآمده در  يشپ سؤاالت

سـؤاالتخ بـه واحد تنكابن در پاس ياسالم آزاددانشگاه  يعلوم پزشك ياندانشجو ياطالعات يجستجو يرفتارها شناسايي و ينعت هدف:
 ينيبال هاييطمحآمده در  يشپ

ييو مامـا يتارپرسـ ي،پزشك يهارشتهواحد تنكابن از  ياسالم آزاددانشگاه  يعلوم پزشك يدانشجو 142 يفيتوصمطالعه  يندر ا روش:
وش مصاحبه مطرح وباز و بسته پاسخ به ر سؤاالت يتانتخاب شدند. با كسب رضا ياطبقه يتصادف يريگنمونهال دوم به باال با روش س

 استفاده شد. يللتح يندر ا يفياز آمار توص ينقرار گرفتند همچن مورد بررسيمحتوا  يلبا روش تحل هادادهشدند.  ياطالعات گردآور

يهارشـتهبـوده و در  6و  4سـال  هانمونه يشترب يسال قرار داشتند. در رشته پزشك 25تا  22 ينب هانمونه يشتراد كه بنشان د يجنتا :يجنتا
ياندانشـجو يشـترو ب بـاريك يهفته ا ييماما ياندانشجو يشتر، بباريك يماه يپرستار ياندانشجو يشتربودند. ب 3سال  ييو ماما يپرستار
را در اطالعات خود ييو ماما يپزشك ياندانشجو يشترجستجو ذكر نمودند. ب يرا در استفاده از كتابخانه برا ربايك يكمتر از ماه يپزشك

 .دنداز منابع موثق آگاه بو هانمونه يشترب يپرستار ياننمودند و در دانشجو يابيمناسب ارز يجسنجو تا حدود يمورد منابع موثق برا

و نييبود كار بالغالب بوده است، به ييدارو يباز جستجو يپزشك يانطالعات كه در مورد دانشجوكردن ا يشترب ياندانشجو يشتردر كل ب
دهعـحـال  يـنه است. با اشديمانجام  يلو با موبا يكيالكترون يقاز طر يشترنمودند كه ب يخود معرف يجستجو ها يلرا دل يفانجام تكال

دن. در دسـترس نبـويابنـدپرسـنل جـواب خـود را ب يد،ر منابع، از دوستان، اساتجستجو د يدادند كه در گام اول بجا يحترج يتوجهقابل
وانـعمزبـان از  يسيانگل يهايتجستجو در سا يو سخت يبه اندازه كاف يمعتبر فارس يها يتبروز نبودن كتب كتابخانه، نبود سا ينترنت،ا

بـه يدنر مواقـع نرسـد يند و حتكرديماستفاده  يمحدود يارسو اصول آن تا حد ب ياحرفه ياز سرچ ها ياننام برده بوده است. دانشجو
 .ندداديمن ييرخود در جستجو را تغ يقبل هايياستراتژپاسخ 

نـابعراه و م ينس ترو در دستر ينخوب از منابع موثق به دنبال راحتتر نسبتاً ياخوب  يآگاه باوجود ياننشان داد كه دانشجو يجنتا بحث:
بـه يتساسـح يجـادا ينگـوش شـود. همچنـ هـاآنبـه  يداست كه با يكاربرد در عملكرد موضوع يمعتبر برا يهاپاسخ يتبودند و اهم
قـرار دهنـدگانآموزش مـدنظر يـداست كـه با يگريكار مطلب د يطدر مح يانهو عام يعموم هايياستراتژ ييرو تغ ياحرفه يجستجوها

  .يردگ

ينيبال هاييطمح ي،علوم پزشك ياندانشجو ي،اطالعات يجستجو يرفتارها :يديكلمات كل
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يفيك مطالعه كي: نيبال حوزه در درس كالس در شده آموختهدانش يريكارگبه يهاچالش نييتب
 پرست يهاشم ينام

ؤسسـاتم در آموزشـي كيفيـت ارتقـاء گرو در ممه يناست كه ا كشور در هر انساني توسعه كليدي عناصر از يكي عالي آموزش مقدمه:
و ينوزه بـالبـه حـ يانتقـال دانـش نظـر يـزسـالمت و ن خـدمات ارائـه و آموزش يهاعرصه ادغام راستا ينا . درباشديم  يعال آموزش
اهـداف ينتـرمهماز  يكـي ي،و درمـان يمختلف در ارائـه خـدمات بهداشـت يهانقش يرشپذ يبرا يعلوم پزشك ياندانشجو يسازآماده

علـوم ياندر دانشـجو يآموزشـبخش از برنامـه  ينتريو اساس ينترمهم يني،بال آموزش .آيديمكشور به شمار يعلوم پزشك يهادانشكده
رم ينيبـال آمـوزش يفيتبدون بهبود ك يهاو حرف يعلم آموزش يتوسعه كهيطوربه؛ باشديم يپزشك يـر،اخ يهاسـال در .يسـتن يسـّ
يمـارانبه ب يمراقبت و يدرمان ي،در ارائه خدمات بهداشت يمشكالت يجادباعث ا يآن با دانش نظر يوندو عدم پ ينيبال ياهآموزش يينارسا

در يندرس در حـوزه بـال يهـاكالسشـده در  آموختـهدانش يريكارگبـه يهـاچالشموانـع و  يينمطالعه با هدف تب ينشده است؛ لذا ا
 .ه انجام شده استمراغ يدانشكده علوم پزشك ياندانشجو

ياندر دانشـجو يندرس در حـوزه بـال يهـاكالسشـده در  آموختهدانش يريكارگبه يهاچالشموانع و  يينمطالعه با هدف تب ينا هدف:
 .مراغه انجام شده است يدانشكده علوم پزشك

راغـهم ير دانشـكده علـوم پزشـكد 1396در سـال  يقرارداد يمحتوا يلتحل يكرداست كه با رو يفيمطالعه ك يكپژوهش حاضر  روش:
ياعضـا يـزو ن يپزشـك يهـايتفوراتـاق عمـل،  ي،پرسـتار يهارشـتهاز  يعلوم پزشك يان، دانشجوكنندگانمشاركتانجام شده است. 

هالعـدعوت به شـركت در مط از اطالعات يافراد غن عنوانبهبودند كه  يمارستانب يهابخش ينيو كاركنان بال ينيو بال آموزشي يعلميئته
سـابقه يت،جنس سن، چون متغيرهايي در حداكثرتنوع گرفتن نظر در با هدفمند يريگنمونهروش  از كنندگان مشاركت انتخاب براي شدند.
رده از نفـر 16 امجموع اساس ينر اب .آيد دست به مطالعه مورد پديده جامعتري از تصوير تا شد استفاده تحصيالت ميزان و عرصه در كار
تحليـل زمانهم طوربه و يگردآور يافته انفرادي ساختار نيمه يهامصاحبه از با استفاده اطالعات گرفتند. قرار مصاحبه مورد مختلف هاي
 .شد

عـدم اعتمـاد بـه"، "مـدناكارآ يادگيري-ياددهي"، "ينانجام كارها در بال يروال جار"شامل  يطبقه اصل 5، هاداده يلبر اساس تحل :يجنتا
عنوانبـه "ينبال ياقعو يايشده و دن سازييهشب يهايتتفاوت انجام كار در موقع"و  "درك شده ياحرفه يتفقدان حما" ،"ينيبال يتكفا

  حاصل شد. يندرس در حوزه بال يهاكالسشده در  آموختهدانش يريكارگبهو موانع  هاچالش
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 ،آموزشـيبعـاد ااز  متـأثر ينآموختـه شـده در حـوزه بـال يدانش نظر يريكارگبهاز آن است كه موانع  يپژوهش حاضر حاك يجنتا بحث:
 ياحرفـهو  آموزشـي ي،فرهنگـ ياساس، رفع موانع مستلزم بسترساز يناست؛ بر ا ينحوزه بال يعملگرا يتو ماه يروابط انسان ي،نگرش

 .باشديم

 كيفي مطالعه يني،بال آموزش ي،دانش نظر :يديكلمات كل
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 يپزشك آموزش در قاتيتحق جينتا كاربرد نديفرا خصوص در مدل كي ارائه

 يزچنگ طاهره ،يوسفي يرضاعل ،يفخار محمد

  
 جه به وابسـتهاست. با تو يتحائز اهم يپزشك آموزشسطح عملكردها در حوزه  يدر توسعه دانش و ارتقا يقاتتحق يجكاربرد نتا مقدمه:
 آموزشوزه ح در يقاتكاربرد تحق يتوضع يبر رو يقاتمدل مناسب جهت انجام تحق يك ينتدو يقات،وم كاربرد تحقبودن مفه ينهبه زم
 .باشديم يضرور يپزشك

 .دشو ارائه مدل يك در ان از استفاده تا دانش توليد از تحقيق كاربرد فرايند كل كه است شده سعي تحقيق يندر ا هدف:

 يمحتـوا يـلحلاز متون علـوم سـالمت و ت يقاتكاربرد تحق يهاشاخصبا انجام استخراج  يفيك صورتبهمطالعه  ينا مرحله اول روش:
مورد  اندداشتهشاره ا يقاتسنجش كاربرد تحق يهاشاخصكه در علوم سالمت به  ياست. در مرحله اول اسناد يدهبه انجام رس هاآن يفيك

تعلـق  يمناسـب يسـته عنـوان مفهـوم. سپس به هر داندشده يبنددستهاستخراج و  هاآندر  شدهارائه يهاشاخصاند و قرار گرفته بررسي
 گرفت.

 شدهارائه يهامدل مرحله يندر ا پنج مشاور بوده است. از نظراتبا استفاده  يقاتكاربرد تحق يمدل برا يك ينتدو مرحله دوم متمركز بر
 ينـدفرا دهندهنشـانمـدل كـه  يك يناقدام به تدو هاآنگروه قرار داده شد و  ينا ياردر مرحله قبل در اخت آمدهدستبه يمدر متون و مفاه

 است نمودند. يپزشك آموزش يقاتكاربرد تحق

تعـداد  هـايتمآ يـنا يقلفتشد. سپس با  يبنددسته يتما  23در  هاشاخص ين. ايدسند استخراج گرد 23 يهاشاخصطالعه م يندر ا :يجنتا
 ييسـاهشـت مفهـوم شـامل شنا ين. ايدمشخص گرد يچارچوب پنداشت يسه قسمت اصل هاآن يدمانمفهوم استخراج شدكه با چ هشت 

اده از بـول و اسـتفق يـق،تحق يجبه نتا يابيدست يق،تحق يجارائه نتا يق،انتشار تحق يق،گزارش تحق يق،تحق يو اجرا يطراح يق،موضوع تحق
و   يراحـط يپزشـك آموزشدر  يقاتدر خصوص كاربرد تحق ياچرخه يومچارچوب مفه يك يممفاه ينبا استفاده از ا بود. يقتحق يجنتا

 .گرديد يلبر اساس نظرات آنان تكم



166

ل اسـتتلر كـه درگراهام و مـد يهامدلكرد وجود ندارد.  يسهن مقاآمدل را با  ينكه بتوان ا يگريمدل د يپزشك آموزشدر حوزه  بحث:
رفـع موانـع هايياسـتراتژبـه  . مدل مجد زاده و همكاران هماندشدهمتمركز  يقاتتحق ير. تنها بر كاربرد ابزااندشدهارائه يرشته پرستار
يـنارد. اتا كاربرد اشـاره د يداز تول يقاتكاربرد تحق يندموجز به فرا صورتبهمدل  ين. ااندداشتهدر علوم سالمت اشاره  يقاتكاربرد تحق
فعالانتقال  شاره دارد وا يقاتتحق يجانتشار نتا ياصل يردو مس مدل به  ينره دارد. ااشا يقاتدر كاربرد تحق يهمطالعات ثانو يگاهمدل به جا

يتهماكه  ينديفرا مدل، كاربرد ينكرده است. در ا يكتفك يكديگراز  يرا به خوب يقاتتحق يج) نتايدنكش( فعال يرهل دادن) و انتشار غ(
يـندر ا يقـاتقتح يبـرا يـدجد يدهن در ارائه اآو نقش  يكاربرد مفهوم اهيگنشان داده است. جا يدارد به خوب يپزشك آموزشدر  يباال

ده اسـت. نقـشمـدل نشـان داده شـ يـندر ا يقاتتحق يجنتا ينو روت يشيو مراحل كاربرد ازما يمدل نشان داده شده است. كاربرد ابزار
را هانآشاره دارد و ا يقاتمدل به سوء استفاده از تحق يننشان داده شده است. در ا يشترب يقاتتحق يبرا ييفضا يجاددر ا يشيزماآكاربرد 

سـت كـه بـا كـاربردنشان داده ا يچرخه ا صورتبهرا  يقاتتحق يكاربر يندمدل فرا ينا نموده است.  يكتفك يقاتتحق ياز كاربرد اصل
.شوديمغاز آ يديجد يقاتكاربرد تحق يندو فرا رسديممدل به انتها ن ينا يقتحق يجنتا

 يقاتتحق يجاكاربرد، نت ي،آموزش پزشك :يديلكلمات ك
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علوم دانشگاه انيدانشجو در يليتحص يكار اهمال بر مؤثر عوامل ينيبشيپ در ياجتماع شناخت هينظر كاربست
1396 سال در البرز يپزشك

يصالح يليل

يانا در دانشـجوبنـدور ياجتمـاع يشـناخت يهنظر ياصل يهامؤلفهو ارتباط آن با  يليتحص يكاراهمال يينتعهدف مطالعه حاضر  مقدمه:
 بود. البرز يدانشگاه علوم پزشك

انتخاب شدند از ياطبقه يالبرز انجام گرفت كه به روش تصادف يدانشگاه علوم پزشك يدانشجو  300 يبر رو يمطالعه مقعط ينا روش:
. سپس به نسبت هر دانشكده بـه آن وزن داده شـد و بـايدگرد يافتكل دانشگاه در آموزشهر دانشكده از  يانرو ابتدا تعداد دانشجو ينا
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 يهاپرسشـنامه يـك،دموگراف يهـاداده مشتمل بـر مشخصـه يقرار گرفتند. ابزار گردآور مورد مطالعه يانمراجعه به هر دانشكده، دانشجو
 يـابيمـورد ارز يـاييو پا ييروا از نظركه  بود يو خود كنترل يميخودتنظانتظار ارزش،  يلي،تحص يو خود كارآمد يليتحص ياهمال كار
 گرفتـه نظـر در اخالقـي مالحظات كليه و شد استفاده موضوع مورد در يدهدآموزش از پرسشگران هاپرسشنامه يلتكم جهت .قرار گرفت

 .شد

زنـان  ينب يداريمعنتالف مجرد بودند. اخ ياندانشجو %80دختر و  %59 بود كه 21/99 ±88 مطالعه مورد دانشجويان سني يانگينم :يجنتا
ها رشته ينب ينخود اهمال كار بودند. همچن يليتحص يفاز مردان در وظا يشوجود داشت و زنان ب يليتحص ياهمال كار از نظرو مردان 

 يربت بـه سـانسـ يو داروسـاز يدندانپزشـك ي،پزشـك يهارشـته يانبود و بر خالف انتظار دانشـجو داريمعناختالف  يليمختلف تحص
 يند داشت و مجـردوجو يليتحص ياهمال كار از نظر يداريمعناختالف  ينمتاهل و مجردين بين ينهمچن ،كارتر بودنداهمال ياننشجودا
 يليتحص ياهمال كار يزانسن از م يشمطالعه با افزا ينا يجنتا يهداشتند. برپا يخود اهمال كار يليتحص يفدر انجام وظا ينهلأاز مت يشب

تنهـا  ي،شناخت اجتماع يهنظر يهاسازه يناز ب .بود داريمعنمختلف  يهاگروه يننظر اختالف ب ينكه از ا يدگرديته مكاس ياندر دانشجو
وجود داشت.  يداريمعنو  يخط -يمنف يهمبستگ رابطه خودكنترلي و يليتحص ياهمال كار و يو خودكارآمد يليتحص ياهمال كار ينب

 .بودند همطالع مورد دانشجويان بين در يليتحص يكننده اهمال كاربينييشپعوامل  از يو خود كنترل يخود كارآمد ينهمچن

 باندورا يشناخت اجتماع يهنظر ،يليتحص ياهمال كار ،ياهمال كار :يديكلمات كل
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يخارج يدانشجو جذب هدف با رانيا يپزشك علوم يهادانشگاه يكاربر تجربه يبررس
 يبياد يمانپ ،مهرآرام يالدم ،ييرضا يمان ،يجانيالر باقر ،فييوس يرضاعل ،ييرضا اله يبحب

خـاص يسوسـر يـامحصول، سـامانه  يكاستفاده از  يكاربر درباره  يكها و احساسات شامل رفتارها، نگرش يكاربر يتجربه  مقدمه:
اهر ينو بهتـر يسـتكند كه او به دنبـال چنگاه  ينبه ا يدبا يطراح تجربه كاربر يرد،كاربر شكل گ يازن برحسب يطراح ينكها ياست. برا

يخـارج يه جـذب دانشـجوقادر ب ي. دانشگاهباشديممغازه  يك يترينهمانند و هادانشگاه يتساوب. يستاو چ يازن ينپاسخ گفتن به ا
علـوم يهانشـگاهدا يكـاربر يتجربـه بررسـي پـژوهش اين از هدف بنابراين؛ نمايند طراحي را ويترين اين بتوانند بهتر كه هستند يشترب

 .باشديم يخارج يبا هدف جذب دانشجو يرانا يپزشك

 يخارج يبا هدف جذب دانشجو يرانا يعلوم پزشك يهادانشگاه يكاربر يتجربه يبررس  هدف:

معلـو يهادانشـگاه يهايتسـاوبمورد مطالعه  يترفت. جمعگانجام  1396-1395 يليكه در سال تحص يفيمطالعه توص يندر ا روش:
يهايتسـاوببودن  يسينگلا يا يورود به مطالعه به زبان فارس يارانجام گرفت. مع هايتساوبهدفمند از  يريگنمونهبود.  يرانا يپزشك

يشناسـاي وب يلـيتحل يهاافزارنرم و هادانشگاه يهايتساوب يتجربه كاربر يلتحل يهافرمبود. روش ها و  يعلوم پزشك يهادانشگاه
 .گرفت انجام كاوي وب متخصصين ديدگاه از استفاده با كاربري تجربه نهايت در و گرديد

علـوم يهانشـگاهداشـامل  مـورد بررسـي يهادانشـگاهقرار گرفت.  مورد بررسيكشور  يعلوم پزشك دانشگاه 12 يهايتساوب  :يجنتا
يـلو تحل يـهتجز يجتـابودنـد. ن يـرانا ي،بهشت يدهران، شهزنجان، اصفهان، كرمان، مشهد، ت يراز،كرمانشاه، اهواز، ش يز،تبر يالن،گ يپزشك

.است شدهارائه 1در جدول شماره  هادانشگاه ينا يتجربه كاربر

رانيا يدانشگاه علوم پزشك 12 يتجربه كاربر - 1جدول 

نام دانشگاه علوم پزشك
ي

مجموع نمره
وب

سا ي
ت

(درصد
(

صفحه 
اصل

( ي
درصد

(

جهت
ريگ

 ي
كارها و

عملكرد
 )

درصد
(

ناوبر
 ي

و معمار
 ي

اطالعات
)

درصد
(

فرم
 ها

و
رود 

داده
ها

)
درصد

(

اطم
ي

نان
و  

اعتبار
 )

درصد
(

يفيك
 ت

نوشته و 
محتوا

)
درصد

(

يل
 

آوت صفحه و طراح
ي

بصر
( ي

درصد
(

جستجو

س 
بازخورد و تولران

خطا
)

درصد
(

النيگ Ăû ăý āĀ ăú āü ăû ăû ăÿ āý ÿý
زيتبر āú āÿ Āú āü ýă Ăü Ăü ĂĀ āĂ ÿý
نشاهكرما ĀĀ Ăý Āă ăú ÿú ăû Ăü Ăú ú ÿý

اهواز þă Āÿ þü þú ÿú  ÿă āā āÿ ú üă
رازيش ĀĀ ĂĂ ÿû Āý Āû āā Ăü Ăú ÿú ýā

زنجان āü Ăÿ Āþ āû ÿü ăû Ăü ĂĀ āÿ þĀ
اصفهان ĀĂ ăÿ Āý Ăÿ ÿú ăÿ ĂĀ ăû ú þĀ
كرمان ÿā Āú ÿĂ þĀ āĂ ÿă āā Ăþ ú þĀ
مشهد þû ÿÿ üû ÿú ÿú ÿă ÿü ýă ú þĀ
انتهر āû Ăú Āþ Ăû ÿú ăû āþ Ăā Āÿ þĀ
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يبهشت ديشه āý Ăÿ Āă Āă ÿă ăû Ăü ĂĂ āú þĀ
رانيا Āü ĂĂ Āă Āý ÿú āý Ăþ ĂĀ ú þĀ
نيانگيم ĀþďĀ āăďý ÿĂďĂ ĀĂďý ÿÿ āăďă āăďü Ăûďþ ýþďü þÿďÿ

ازلحـاظكشور  يعلوم پزشك يهااهدانشگ يهايتساوب ينشان از ضعف اساس يننداشتند و ا يزجستجو ن يتقابل ياز دانشگاه حت يبعض
است يالنگ يپزشك مربوط به دانشگاه علوم يتساوبنمره  يشترينكه ب دهديمنشان  1همانطور كه جدول شماره  جستجو است. يتقابل

12نمره  ينيانگجستجو م ازلحاظ يطوركلبهاست.  يزتبر ينمره مربوط به دانشگاه علوم پزشك يشترينجستجو ب يتقابل ازلحاظ كهيدرحال
 است. 2/34 ،100شده از  يدانشگاه بررس

مناسـب يتجربه كـاربر يهامؤلفهاز  يدر بعض يعلوم پزشك يهادانشگاه يتساوب يپژوهش نشان داد كه تجربه كاربر ينا يجنتا بحث:
اسـت كـه يحـال در يـنااسـت  يينجسـتجو پـا يـتقابل لحـاظ ازكشـور  يعلوم پزشك يهادانشگاه يتنمونه نمره اكثر عنوانبه. يستن

نمـود كـه كـه يـانب تـوانيم ينبنـابرا؛ دارنـد يـراناز كشـور ا يبـاالتر ياربسـ يفيتلحاظ ك يناز ا يامعتبر دن يهادانشگاه يهايتساوب
و يتجربـه كـاربر يجبا توجـه بـه نتـا يدرا ندارند و با يخارج يانجذب دانشجو يتكشور قابل يعلوم پزشك يهادانشگاه يهايتساوب

 .نمود هايتساوباقدام به مناسب كردن  يتجربه كاربر ياستفاده از متخصصان طراح

 خارجي دانشجوي يران،، ايتساوب ي،تجربه كاربر :يديكلمات كل

يعال آموزش يسازيجهان اي يساز يالمللنيب
ييباد يمانپ ،يدهنو رضا ،ييرضا يمان ،يجانيالر باقر ،يوسفي يرضاعل ،ييرضا اله يبحب

در ينكـهابا توجه به  است. يممفاه ينا يرمتفاوت در تفس يكردهايرو يانگرب يسازالملليينبشدن و  يمطالعات در خصوص جهان مقدمه:
يـينمطالعـه تب يـنم اهـدف از انجـا ينوجود ندارد بنـابرا ييهمگرا يرانيا ينمتخصص ياز سو شدهارائه يهان واژگان در صحبتايينهزم

 .باشديم يراندر ا يسازالملليينبدن و ش يجهان يممفاه

   يراندر ا يسازالملليينبشدن و  يجهان يممفاه يينتب  هدف:

مقاالت صـورت يلحلت يفيك يمحتوا يلجستجو شد و سپس با استفاده از تحل 1395اول سال  يمهدر ن مندنظام صورتبهمقاالت  روش:
و SID ،Magiran ياطالعـات يهايگاهمقاالت موجود در پا يساز يو جهان يساز لليالمينب يفتعر يينمطالعه جهت تب يندر ا. يرفتپذ

، تبـادلالمللـينيب يهمكـار ي،تبادالت علم ي،ساز يجهان ي،ساز الملليينب يواژه ها يدبا كمك كل Google Scholar يموتور جستجو
ارد مطالعـهو يجستجو شـد. مقـاالت يوپژوهش مشاركت يامرزفر يهمكار يتي،چندمل يتبادل دانشجو، تبادل استاد، همكار ي،برنامه درس

خـروج مقـاالت يـارمع پرداختـه بودنـد و يسـاز يو جهـان يساز الملليينبو به  يبه زبان فارس 1395تا  1380 يشدند كه در بازه زمان
 بودن مقاالت بود. يتكرار

ماند. پس از مطالعه مقاالت، يمقاله باق 64 يحذف مقاالت تكرار كه پس از يدافت گرديينهزم يندر ا يمقاله فارس 180در مجموع  :يجنتا
يـفشدن در سه دسته تعر ياز جهان يفآن دو پرداخته شده بود. تعار هايتفاوتو  يساز الملليينبشدن،  يجهان يفمقاله به تعر 39در 
المللـيينب يـفدسـته تعر 5شـدن در  للـيالمينباز  يفو تعـار يعال آموزششدن  يجهان يفو تعر يساز يجهان يفشدن، تعر يجهان
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حرفـه  يسـاز الملليينبو  يمطالعات برنامه درس يساز الملليينب ي،برنامه درس يساز الملليينب ي،عال آموزش يساز الملليينب ي،ساز
 قرار داده شدند. يبرنامه درس

و تك  سازييكسانكه  يفسر ط يكن جهان است. شد يو تك قطب سازييكسانبه  يو چندقطب يشدن از ناهمسان يجهان يوستارپ بحث:
. شـوديم يفشدن تعر ياست به جهان يو چند قطب يكه ناهمسان يفط يگرو سر د شوديم يرتعب يساز يشدن جهان است به جهان يقطب
دن اسـت امـا بـا شـ المللـيينبن شدن هما يگفت جهان توانيمكه  ياگونهبهاست.  يكيشدن  يجهان يفشدن با تعر الملليينب يفتعر
 متفاوت است. يساز يجهان يفتعر

شدن  الملليينب ي،شدن برنامه درس الملليينب ي،عال آموزششدن  الملليينبشدن،  الملليينب ي،ساز يشدن، جهان يجهان :يديكلمات كل
 يشدن حرفه برنامه درس الملليينب ي،مطالعات برنامه درس
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 سوم نسل يهادانشگاه سمت به حركت جهت در يفناور و مهارت توسعه دوريكر تياهم

 ياناحمد يرضاعل ،يآ جعفر ،ينيصدرالد يلاسماع ،يديمج يديفر رضا ،يقنبر ينحس ،ينالد نوراشرف يمهد يدس

  
فع نيازهاي جامعه از طريـق رها سبب اين فعاليت يقاتي،و مراكز تحق هادانشگاههاي تحقيقاتي در روند رو به رشد فعاليت رغميعل مه:مقد
آينـد. لـذا  يمـدر توسعه اقتصـادي كشـور بـه حسـاب ن مؤثرعاملي  عنوانبهسازي و خلق ثروت نشده و تجاري فروش، محصول، يدتول

يج تحقيقـات صـورت و تجاري سازي نتـا وكاركسبفنّاورانه و تسهيل فرايند  يهامهارتجهت تحول و توسعه  ياقدامات اساس يبايست
دارد كـه از  يبـه متخصصـان يبسـتگ يافتد لذا توسعه تكنولـوژيدانش موجود اتفاق م يهبر پا يننو يو خلق فناور يپذيرد. چون نوآور

 يجآنان به نتـا يسترسمتخصصان و د يدارند و لذا هرچه دانش فن يدسترس يگرمحققان د هاييافتهها و يدهدانش موجود مطلع بوده و به ا
رب در مجـ يدو اسـات يناسـت. حضـور متخصصـ يشـترب يو نـوآور يدجد يهايبه فناور يابيباشد احتمال دست يشترب يگركار محققان د

خلـق  ي،فنـاور آموزش يهاحوزهبخصوص در  يپزشكعلوم  هاييتفعالدانشگاه مستلزم گسترش  آموزشيمختلف  يهاگروهو  هاحوزه
 يـنا ياماندهو فناورانه، لزوم سـ يپژوهش ،آموزشيخدمات  ارائهدر  يچيدگيو پ يگستردگ ينمحصول است. ا يدو تول يو توسعه نوآور
  .دهديم يشخدمات را افزا
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بـه  يـلجهـت ن و در يانو فناورانه دانشـجو يلعم هاييتوانمند يارتقا يتوسعه مهارت و فناور يدوركر يستأس يقاز طر هدف هدف: 
مات خـد ارائـهجهـت  يشـگاهيآزما يزاتمتمركز مجهز به امكانات و تجه آموزشي يفضا يصاست. تخص نسل سوم يهادانشگاه سمت

اه علـوم دانشـگ مـدنظر يشباشد از مدت ها پ ينو محقق ياندانشجو يد،اسات يازهاين يو فناورانه كه پاسخگو يعمل يهامهارت آموزشي
بـا  يپزشـك و فناورانه حـوزه علـوم يعمل يهامهارت آموزشيخدمات  ارائهمركز متمركز جهت  يك يستأس تهران بوده است.  يپزشك
و  ينز محققـا يعيوسـ يـفط يعملـ آموزشـي يازهـاين يكـه پاسـخگو ياگونـهبهدر دانشـگاه  يو توسعه فناور يتوانمند ساز يكردرو

ل كامـ يو آگـاه يحصـح يريتمـد يازمنـدباشد ن يو دكتر يليتكم يالتمقاطع تحص يانصوص دانشجوبخ يلشاغل به تحص ياندانشجو
برنامـه  يـك يو اجـرا يگونـاگون دارد. لـذا طراحـ يهارشـتهدر  ياندانشجو ياساس يازهايو ن يرشته ها تخصص يتمام ياتخصوصبه

 يـازول مـورد نمحصـ يـدو خدمات فناورانه جهـت تول يعمل يهاآموزش يجهت اجرا يازمورد ن يهايرساختز يجادبا ا يرفراگ ياتيعمل
 ،ينـوآور يرحركت در مسـ سازينهزممهم كه  ينبه ا يابيشك دست يقابل انجام است. ب يمهارت و فناور يدوردر قالب كر يقاتيعلوم تحق
 نسـل سـوم يهادانشـگاه بـه يـلدر جهت ن يجامعه دانشگاه يازكشور است مورد ن يعلوم پزشك يرساختارهايو توسعه ز يخلق فناور

دانشـمندان و  يعلمـ يدتوانمنـ يشافزا يبلند برا يگام كهيناضمن  يامشاورهو فناورانه و خدمات  يعمل يهاآموزش ارائهخواهد بود. 
تقـاء و نجر به ارمخواهد بود،  يو توسعه فناور يدانشگاه در خلق نوآور يو پژوهش يعلم مؤسساتمراكز و  يرو سا هادانشكده ينمحقق

  .گردديم يدانشگاه در سطح جهان يرتبه علم يشسطح سالمت جامعه و افزا يشرفتپ
دانشگاه كه  يتاهم ينكهو ا يدجد يهارشته يستأسو  يو پژوهش آموزشيمختلف  يهاحوزهدر  هادانشگاه يعگسترش سر يلدل به روش:

 يواحد ها هارائجهت  يشگاهيمتمركز آزما يو توسعه فضا يزاست، تجه يليتكم يالتدر مقاطع تحص خصوصبه آموزشيارائه خدمات 
 يـنا يانـدازاهرو  يستأسدر  تكامل دانشگاه باشد. يردر مس يها و نقطه عطفپروژه ينترمهماز  توانديم يو فناور ييمهارت افزا آموزشي

 يهـاحوزهه در موجـود در دانشـگا هـايييتواناهـا و يتاز تمـام ظرف توانيمنسل سوم  يهادانشگاهدر جهت حركت به سمت  يدوركر
در  يعلمـ هـايييتوانا ريشـتهرچـه ب يريكارگبهبستر مناسب جهت  توانديم يدوركر يناستفاده نمود و لذا ا ي، پژوهش و فناورآموزش
 يشافـزا يبـرادانشـگاه را  يعلميئـتهو اعضـاء  يداسـات توانـديم يـدوركر يـنا ياندازراه ينباشد. همچن يمختلف دانشگاه يهاحوزه
 آموزشـي يهـاگروه يدر تمـام ايرشتهينبنموده و سبب تعامل و مشاركت  يبمحصول ترغ يدو تول يو فناو يعمل آموزشي هاييتفعال

 .شود دانشگاه اختصاصي هايدرآمد افزايش يزو ن يجار يهاينههزموجب كاهش  توانديم يتو در نها ياتيو مراكز تحق هادانشكده

دانشـگاه كـه  يـتماه ينكهو ا يدجد يهارشته يستأسو  يو پژوهش آموزشيمختلف  يهاحوزهدانشگاه در  يعگسترش سر ليبه دل :يجنتا
 يهاواحـد هارائجهت  يشگاهيمتمركز آزما يو توسعه فضا يزاست، تجه يليتكم يالتدر مقاطع تحص خصوصبه آموزشيارائه خدمات 

 يـنا يانـدازاهرو  يستأسدر  تكامل دانشگاه باشد. يردر مس يها و نقطه عطفپروژه ينترهمماز  توانديم يو فناور ييمهارت افزا آموزشي
 يهـاحوزهنشـگاه در موجـود در دا هـايييتواناهـا و يـتاز تمام ظرف توانيم نسل سوم يهادانشگاه در جهت حركت به سمت يدوركر

در  يعلمـ هـايييتوانا يشـترهرچـه ب يريكارگبهبستر مناسب جهت  دتوانيم يدوركر يناستفاده نمود و لذا ا ي، پژوهش و فناورآموزش
 يشافـزا يدانشـگاه را بـرا يعلميئـتهو اعضـاء  يداسـات توانـديم يـدوركر يـنا ياندازراه ينباشد. همچن يمختلف دانشگاه يهاحوزه
 آموزشـي يهـاوهگر يدر تمـام ايرشتهينبنموده و سبب تعامل و مشاركت  يبمحصول ترغ يدو تول يو فناو يعمل آموزشي هاييتفعال

 دانشـگاه اختصاصـي هايمـددرآ افزايش يزو ن يجار يهاينههزموجب كاهش  توانديم يتدانشگاه و در نها ياتيو مراكز تحق هادانشكده
 .شود

نقشـه جـامع علمـي  برنامـه تحـول نظـام سـالمت، ازجملـهبا اقتباس از اسناد باالدستي كشور  يتوسعه مهارت و فناور يدوركر بحث:  
مركز توسعه فناوري سالمت در حركت دانشـگاه  هايياستسو  آموزشيي هايرساختزساله، به ارتقاي  يستو سند چشم انداز ب كشور 
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يآموزشي، پژوهشي و فنـاور يساز يكپارچهاساسي  يكردهايروبا  يدوركر ينا ين. همچننمايديمكمك  سوم نسل يهادانشگاه به سمت
علمـي و پژوهشـي و نيـز منـابع انسـاني هاييرسـاختزموجود در دانشـگاه و  هاييتظرفراهبردي دانشگاه و با توجه به  ياهبرنامهدر 

يسـاز يو فناورانه در جهـت تجـار يعمل-يعلم هاييتوانمند، دانشجويان و نخبگان علمي، ضمن ارتقاء يعلميئته يارزشمند اعضا
محصـول يقـاتيتحق يهـامحصـول از پروژه يدبه تول ي،ارگيري دستاوردهاي پژوهشي و فناورو بك دانش پژوهان يقاتيتحق يهادستاورد

در سـطح يو فنـاور پژوهشي ي،هاي علم يتدر انجام فعال مؤثربه الگوئي  يدنمين نيازهاي كشور اقدام نموده و در جهت رسأمحور به ت
و نيـز آموزشـيهـاي الزم از مراكـز ها وحمايتزيرسـاخت يمنابع، ارتقـاتامين  يق،دق يزيربرنامهلذا با . نمايديمكمك  يامنطقهملي و 

 .شوديمكشور شناخته  يعلوم پزشك يهادانشگاهيك الگوي مناسب در سطح  عنوانبهاساتيد و دانشجويان، اين رسالت مهم 

سوم نسل دانشگاه نوآوري، فناوري، ي،مهارت عمل :يديكلمات كل

منابع:
1. http://cores.utah.edu
2. http://corefacilities.weill.cornell.edu

رجنديب يپزشك علوم دانشگاه در يكيالكترون يريادگي و يسازيالمللنيب
يدريح يمهد ،آموزشي احمد ،زاده يمهد فاطمه

كي ايـن حـوزهالكتروني آموزشاز نخستين نهادهايي است كه دستخوش تغييرات اساسي شده و  آموزشرود به عصر اطالعات، نهاد با و مقدمه:
ظـام آموزشـينو نـاتواني  آمـوزشرا متحول ساخته است. با توجه به قابليت هاي بسيار باالي اين سيستم آموزشي و حجم عظيم تقاضا بـراي 

اطالعـات و يور. همانگونه كه فنانداردالكترونيكي ترديدي وجود  آموزشدر باب ضرورت به كارگيري و اهميت كنوني در پاسخگويي به آن، 
يادگيريـحوزهرد، گيـ يتجارت الكترونيك، دولت الكترونيك و... مورد اسـتفاده قرارمـ ازجملهروزمره  يكار يندهايازفرا يبسيار ارتباطات در

آن بسيار باال يابليت تعاملانجام شده، ق يصورت انفرادتواند بهمعموالًمي يكالكترون آموزش. استبهره برده  ينوع فناور يننيز از ا يالكترونيك
و آسـان در يعرسـ يگردد. دسترسمي ينهها، موجب كاهش هزكالس در حضور به نياز عدم دليل به و يافته يشبوده، قابليت جذب دانشجو افزا

.استوش ر ينا يايمزا يگراز د يشخص يازتوسط هر دانشجو منطبق با ن يبرنامه درس يامكان طراحهر زمان و به هر نقطه از جهان و 
.باشديم يحضور صورتبهو چه  يمجاز صورتبهچه  يرايرانيغ يدانشجو يرشجذب و پذ يشافزا يهدف اصل هدف:
در سـطح آمـوزشحضور  ي،پزشك آموزشتوسعه  يبرا يستبه اسناد باال د يو با نگاه آموزشي يبا توجه به برنامه طرح تحول و نوآور روش:

يجـادبا هدف ا يرجندب يراستا دانشگاه علوم پزشك ينمطرح شده است در ا هادانشگاه يبرا يو راهبرد اصل ياستس يك عنوانبهمنطقه و جهان 
الخصوص كشـور دوسـت و يو عل يهمساه يكشورها يژهوبهدر سطح منطقه  آموزشبه گسترش  ينگاه آموزشدر حوزه  الملليينبتعامالت 

مشـترك طـرح يـي، اجراالملليينبمعتبر  يهادپارتمانمشترك با  يعلوم پزشك آموزش يهادوره يبرگزار يافغانستان نمود. هدف اصل يههمسا
يقـاتيتحق – آموزشي يبا مراكز و نهادها يكشور افغانستان و گسترش ارتباطات علم يپزشك آموزش يهادپارتمانبا  آموزشپژوهش در  يها

آمـوزشدر  يتحـول و نـواور يهابسـتهتحقـق اهـداف  يـتمشترك بود. نظر به اهم يمجاز يهادپارتمان ياندازراه يقاز طر الملليينبمعتبر 
المللـينيب يـتفعال يبـرا يرجندب يموجود در دانشگاه علوم پزشك هاييتظرف ييو با هدف شناسا يساز الملليينببسته  يو در راستا يپزشك
افغانسـتان يپزشك يدوره استاِژر ياندانشجو يبرا يدرس جراح يمجاز آموزشيدوره  يو اجرا ينپروژه تدو آموزشي يساز يو مجاز يساز

خـارج يممقـ يخارج يانجهت دانشجو يمجاز صورتبه يراندر داخل كشور ا مدتكوتاه المللينب آموزشيراستا برنامه  ين. در هميداجرا گرد
پانسـمان ي،قبل و بعد از جراح يهامراقبت يك،آسپت يها يكتكن ي،تحت اعمال جراح يمارانب ي: تروما به سر، اصول بررسير با محتوااز كشو
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ياسـتر يدكتـر قـائم ياز راه دور توسـط جنـاب آقـا آموزشيكالس  ين. اوليدو شوك و تروما برگزار گرد يونو ترانسفوز يزيوبانداژ، خونر
راسـتاي در طرفـه دو تعـامالت يجاد: اازجمله يريچشم گ يهاييتموفقبرنامه  ينمحترم افغانستان برگزار شد. انجام ا يرفدانشگاه در حضور س

يليمقـاطع تحصـ يطـ يطـرف قـرارداد بـرا يهادانشـگاه يانافغانستان، استقبال و درخواست دانشجو يپزشك يهادانشكده علمي سطح ارتقاء
اعـزام يطـرف قـرارداد بـرا يهادانشـگاه يناسـتقبال و درخواسـت مسـئول يرجنـد،ب يدانشگاه علوم پزشـكدر  مدتكوتاه يهادورهمصوب و 
يبـرا يو پزشـك يمامـائ يهارشـتهدر  مـدتكوتاه آموزشـيراسـتا دو دوره  يـنكـه در ا يرجندبه ب يخود در دوره استاژر يپزشك ياندانشجو
.يدبرگزار گرد يرايرانيغ ياندانشجو

اعت تحـتسـ 2 يمـاه هفتـه ا 6بـه مـدت  يدر كالس درس جراح ييندر دانشگاه خاتم النب يرشته پزشك يدانشجو 35طالعه م يندر ا :يجنتا
دوره يـانصـورت گرفـت و در پا يمجـاز صـورتبه آمـوزشقـرار گرفتنـد.  يدانشگاه علـوم پزشـك ياز راه دور توسط گروه جراح آموزش
يترد رضـامـو آموزشـياعـالم شـد كـه دوره  يرجنـدب يبه دانشگاه علوم پزشـك يينتم النبدانشگاه خا يطبق نامه رسم ياندانشجو ينظرخواه
.قرار گرفته است ياندانشجو

خـود يپزشـك يانواعزام دانشج يطرف قرارداد را برا يهادانشگاه يناستقبال و درخواست مسئول ي،مجاز آموزشدو دوره  يانپس از پا :بحث
يبـرا يسـال جـار يطـ يو پزشـك يمامـائ يهارشتهدر  مدتكوتاه آموزشيراستا دو دوره  ينت كه در ادربرداش يرجندبه ب يدر دوره استاژر

.يدافغانستان برگزار گرد يينخاتم النب ياندانشجو

يسازالملليينببسته  يكي،الكترون آموزش :يديكل كلمات

:منابع
.1شماره . 21اطالعات. دوره  يعات، علوم و فناوردر عصر اطال ديجد ميپاراد يكيالكترون آموزش). 1384ربابه ( ،يفرهاد . 1

2. Whitaker, Cassell Managing to learn. London, 1995.
)،آموزشي يوژ(ارشد تكنول آموزشي يو فناور آموزشدر  يفناور ،يكيالكترون آموزشدر روش  يريادگي). عوامل مووثر بر 1393انوشه ( ،يجعفر . 3

.1ام، شماره  يدوره س
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بيمه امور و هاهزينه صحيح مديريت از سالمت مديران عنوانبه باليني دستياران آگاهي ميزان بررسي
 دهقاني محمدرضا دكتر ،بذرافكن ليال دكتر ،مسعودي محمدصادق دكتر ،يليخل يارو

علمي و عملي جز با هايو در واقع پيشرفت باشديمزرگ، پرداختن به اجزاء اقتصادي جز اركان اساسي هاي بدر مديريت سيستم مقدمه:
ي خورد. جايي كهمهاي سالمت بيشتر به چشم . شايد اهميت اين موضوع در سياستگذاريباشديمتخصيص بهينه اعتبارات امكان پذير ن

ح هزينـه هـاان و خدمات بهداشتي و درماني بـه بيمـاران نيازمنـد مـديريت صـحيبراي ارائه درست و به روز خدمات آموزشي به فراگير
،آمـوزشراي بـگام اول خواهد بـود و  آموزشهستيم. براي شروع بهينه سازي فرايندهاي اقتصادي در حوزه بهداشت و درمان بي ترديد 

هفتـه در 5ژوهشگر به مـدت الگو، معلم و پ عنوانبهيار ريزي مواد آموزشي الزم است. دوره دستدانستن آگاهي اوليه فراگيران براي طرح
دانشـگاه علـوم دسـتياران تخصصـي . تحقيق حاضر به بررسي ميـزان آگـاهيگردديم مركز مطالعات دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار

 .اي استها، فرانشيز و امور بيمهپزشكي شيراز نسبت به مديريت صحيح هزينه

بيمه امور و هاهزينه صحيح مديريت از سالمت مديران عنوانبه باليني دستياران يآگاه ميزانبررسي  هدف:
نفـر از دسـتياران تخصصـي 250شـد. جامعـه آمـاري پـژوهش را  مقطعي انجـام -اين مطالعه به روش پيمايشي، از نوع توصيفي روش:

ماري استفاده گرديد كهاز روش سرش هانمونهبراي تعيين . داديمدانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكيل  96جديدالورود باليني ورودي سال 
مربـوط سؤاالتمل بر اي بود كه مشتچهار گزينه سؤال 5جمع آوري گرديد. ابزار تحقيق، پيش آزموني با   پرسشنامه تكميل و 152 يتاًنها

مـدير عنوانبـهدسـتيار «ضـوع مو ايان سـخنرانينيز در پ آزمونپس صورتبه سؤاالتهمان  يتاًنهابود.  kضريب به بيمه، فرانشيز و مبلغ 
گرديد و مـورد تجزيـه SPSS افزارنرموارد  0عدد  »غلط«و گزينه  1عدد  »صحيح«گزينه  صورتبه هادادهبه دستياران داده شد.  »سالمت

 .آمد ستدبه ، دستياران زن و مرد كنندگانشركتميانگين نمره كل  صورتبهنتايج توصيفي  و تحليل قرار گرفت و 

د كه اين ميزان پسبو %48 نفر) 152ها (قبل از برگزاري جلسه سخنراني ميزان آگاهي دستياران تخصصي (زن و مرد) در كليه رشته :يجنتا
%59 آزمـونپسو در  %43 آزمـوننفر) در پيش  97رسيد، همچنين ميزان آگاهي دستياران زن ( %55به  آزمونپساز اتمام جلسه و انجام 

مربوط به دستياران رشته بود. بيشترين پاسخ صحيح  %47  آزمونپسو در  %36 آزموننفر) در پيش  55ميانگين نمره دستياران مرد (بود. 
%35فـر) اسـت كـه ن 4و كمترين پاسخ صحيح مربوط بـه دسـتياران رشـته طـب اورژانـس ( باشديم %80كه  باشديمنفر)  8پاتولوژي (

مربـوط  )3( لسـؤا، %53) مربـوط بـه بيمـه 2( سـؤال، %48) در مورد مبلغ ضريب كا 1( سؤالصحيح به  . همچنين ميزان پاسخباشديم
 .باشديم %81ت شكايا) در مورد مرجع رسيدگي به 5( سؤالو  %34) مربوط به فرانشيز بيماران 4( سؤال، %59زمان نگهداري بيمار   به

.است 1جدول  صورتبه آزموننمرات پيش 
1 جدول

رديف  نمره جنس

û þýďú زن
ü ýĀďú مرد
ý þĂďú كل

.است 2جدول  صورتبه آزمونپسنمرات 
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 2جدول 

 نمره جنس رديف

û زن ÿăďú
ü مرد þāďú
ý كل ÿÿďú

  
هـاي اناي در بيمارسـتالي و بيمـهرسد دانش دستياران در مورد مباحث مربوط به مسائل مـبه نظر مي آمدهدستبهبا توجه به نتايج  بحث:

وري در يش بهـرههسـتند، بـراي افـزا آمـوزشو با توجه به اينكـه دسـتياران جزئـي از زنجيـره درمـان و  باشديمآموزشي به حد كافي ن
هـاي متفـاوت در ، فرانشيزايهاي آموزشي در مورد مسائل مالي، امور بيمهكارگاه به بيمارستان در هاآنبيمارستان الزم است قبل از ورود 

 شركت نمايند. kضريب مختلف، مبالغ  هايبخش

 آگاهي، دستياران باليني، مدير سالمت :يديكلمات كل

  
 منابع:

 نشريه بانك جهاني .نقش بخش بهداشت و درمان در توسعه جهاني . 1

صـص  1376ي؛انتشـارات علمـي و فرهنگـ :تهـران .مشكالت بهداشتي درماني و نقش بيمارستانها در كشورهاي در حال توسعه .صدقياني ابراهيم . 2
236-219. 

كي در پزشـ آمـوزشباليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص اثرات طرح كارانـه بـر  يعلمئتيهبررسي ديدگاه اعضاي  . 3
ص  .ومدشـماره  :دوره سـوم ،1385پزشكي، آموزشپزشكي مجله مركز مطالعات و توسعه  آموزشبيمارستانهاي آموزشي، گام هاي توسعه در 

69.  

 

 ابتيد يماريب در پزشكان نگر جامعه آموزش تيساوب يطراح

 يآزادبن يطالب طاهره ،همت يمرتض ،حقگو ينام ،يرزاييم يدمحمدسع ،يگريكت يرحمان يثمم

  
مـزمن  هـاييماريباز  يبـار ناشـ يشبا آن مواجه شده افزا يكه حوزه پزشك ييهاچالش ينتربزرگاز  يكي يكمو  يستدر قرن ب مقدمه:

ن ايينـدهفزا يوعه بـه شـاسـت. بـا توجـ يابتد گردديمافراد  يبرا اييدهعدمزمن كه سبب بروز مشكالت  هاييماريب ينا ازجملهست. ا
 يمـاراناز طرف ب يتوجهقابل يهاينههزصرف  يازمندن يماريب ينمشخص است كه كنترل و درمان عوارض حاد و مزمن ا يادر دن يماريب

اسـت  ييرال تغحوب در  يلهبه وس كامالً يپزشك آموزش يهاروش يدر حوزه پزشك خصوصبهاست. امروزه  يدرمان يبهداشت يستمو س
 يلهسـو ينترنـتا يمداوم پزشكان در حال گسترش است. تكنولوژ آموزشدر  ينو همچن يپزشك يليدر دوره تحص ياو به شكل گسترده

 .سازديممناسب فراهم  يآموزش يطمح يكفرصت را در  ينا يريچشمگ طوربهاست كه  يا
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 يآموزشـ يها يربه كار بردن فن آو يقاز طر يابتد يماريو مراقبت از ب يشگيريبهبود پ يبرا يتيظرف يجادپژوهش با هدف ا ينا هدف:
 .جامعه نگر انجام گرفته است يپزشك ينهدر زم يدرمان يمناسب تر كادر بهداشت آموزش يتحت وب برا

نگر امعـهج آمـوزش يتحـت وب بـرا يسـتمس يو بـا هـدف طراحـ 1396بود كه در سال  ياتوسعه -يبردمطالعه از نوع كار ينا روش:
. سپس بـا يدگرد يآورجمعو مصاحبه با پزشكان متخصص  يمنابع و متون تخصص ازيمورد ن يها يتپزشكان انجام شد. اطالعات و قابل

 ال اسكيو ماي داده يگاهو پا يورو يمدر افزارنرمپزشكان با استفاده از جامعه نگر  آموزش يتحت وب برا يستماطالعات، س يناستفاده از ا
 گر پزشكان نسبت بـهنبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دانش جامعه  يمطالعه تحرب يك يشد. در مرحله بعد ط سازييادهپو  يطراح

آن بـا  يـاييو پا ينخصصـنفر از مت 3پرسشنامه توسط  ييقرار گرفت. روا مورد بررسي يتساوب سازييادهپقبل و بعد از  يابتد يماريب
 يلهبه وسـ يزن يتساوبكاربران از  يترضا يزانم يانقرار گرفت. در پا تأييدمورد  8/0 يهمبستگ يبكرونباخ با ضر يآلفا آزموناستفاده 

و  20نسـخه  SPSS افـزارنرمتوسـط  هـاداده يـلو تحل يـهت. تجزقـرار گرفـ مـورد بررسـيقرار داده شد  يتساوبكه در  ياپرسشنامه
 يتـ آزمـون( يتحليلـ و) ميانگين درصد، فراواني،(محاسبه  توصيفي آمارهاي قالب در يجانجام شد كه نتا 2016ماكروسافت اكسل نسخه 

 .) ارائه شديزوج

 ينبـ يـناشـت. در اد يدر اكثر موضوعات تفاوت معنادار يابتد يمارينمرات دانش جامعه نگر در مورد ب يانگيننشان داد م يجنتا :يجنتا 
 سـالمت يتوضـع بهبـود ي) و راهكارهـا5/25( يماريخطر ب يمربوط به فاكتورها يتساوبدر بعد استفاده از  يانگينم يشافزا يشترينب

 85نمودنـد و  يلقترا آسان  يتساوبدرصد) كاربران استفاده از  80اكثر ( يزن يترضا يزاندر مورد سنجش م ين) بود. همچن3/3( جامعه
 .دانستند يدسطح دانش پزشكان مف يارتقا يرا برا ييتساوب ينوجود چن هاآندرصد 

 بـه كـار بـردن يقراز ط يابتد يماريو مراقبت از ب يشگيريبهبود پ يبرا يتيظرف يجادكه ا يتساوب يجادا يبا توجه به هدف اصل بحث:
 يـزانشـان داد منپـژوهش  يجنتـا يطوركلبـه. باشـديم يدرمـان يمناسب تر كادر بهداشت آموزش يتحت وب برا آموزشي يهايفن آور

 يفيـتاز ك يـزنداشته است و اكثر پزشـكان  يرينسبت به قبل از آن تفاوت چشمگ يتساوبنگر پزشكان بعد از مشاهده اطالعات جامعه
 .بودند يراض يتساوبداده شده در  يهاآموزش

 يابتتحت وب، د آموزش، يتساوب يك،الكترون آموزشجامعه نگر،  يشكپز :يديكلمات كل
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يت پـذيري و تعهد اجتماعي است كـه تمركـز آن بيشـتر بـر مسـؤول ييگوعالي، ديدگاه پاسخ آموزشيكي از رويكردهاي فلسفي  مقدمه:
اسـت، بـه يپزشـك يهادانشـكدهمهم  يهارسالت ينترمهمپزشكان متخصص و كارآمد، از  تربيت در خدمت به جامعه است. هادانشگاه

 ينةاشند، بلكه درزمرا داشته ب يماريب يصتشخ يها و چگونگبيماري ينةدرزم يتنها دانش كافنه تحصيل، دوران در ياندانشجوكه  ياگونه
 بنـابراين ينـد؛اداره نما يدرستمختلف را به يمارانب يلتا بتوانند پس از فراغت از تحص يندرا كسب نما يكاف ييتوانا يزن يعمل يهامهارت
ر حل مشكالت فردي و باشد كه هنگام فراغت از تحصيل حاذق باشند، بتوانند نيازهاي جامعه را درك كنند، د ياگونهبهآنان بايد  آموزش

 را داشـته باشـند. به انتظارات در حال تغيير جامعه و پيشرفت علوم پزشـكي ييگواجتماعي به مردم كمك كنند و توانايي تطابق در پاسخ
يـن امـر مسـتلزم ابه نيازهاي جامعه را در دوران تحصيل كسب نمايند.  ييگوالزم براي پاسخ يهاستگييآموختگان پزشكي بايد شادانش

برنامـه  ابييارزش يمناسب برا يابزار يحاضر باهدف طراح يقتحق :هدف .بررسي برنامه درسي و سپس، بازنگري و بهبود كيفي آن است
ارزش  ينترمهم است. يدهآن انجام گرد ياييو پا ييمحتوا ي،صور ييروا يبررس و ياجتماع ييگوپاسخ از نظر يپزشك ينيدوره بال يدرس
 ييوگـپاسـخ يدر راسـتا يعمـوم يپزشـك ينيدوره بـال يموجود برنامـه درسـ يتروشن از وضع يچنين ابزاري، برآورد تصوير يطراح

لين ئو، اسـاتيد و مسـهاگروهاخالتي مداوم در اختيار عنوان يك پايش مدتوان آن را بهمي ابزار اين تكميل از پس ينچناست. هم ياجتماع
  .برنامه درسي قرارداد

 يفـي،ك يمحتـوا يـلمرحله انجام گرفت. در مرحلـه اول بـا اسـتفاده از روش تحل 3 ياست كه ط يبيمطالعه ترك يكپژوهش  ينا :روش
ابـزار بـا  يهـاويـهگ و ابعاد دوم، مرحله در. رديدگ يينتب ياجتماع ييگوپاسخ يكردرو بر اساس يعموم يپزشك يبرنامه درس هاييژگيو

 روايـي نيـز سوم مرحله در و گرديد تدوين پژوهش، موضوع با مرتبط و معتبر متون بررسي ينچنهم مطالعه، كيفي بخش يجاستفاده از نتا
  .گرديد تعيين ابزار پايايي و محتوا روايي صوري،
 يپس اعتبارسـنج. سـيـدگرد يطراحـ يهگو 55و  يطهح 4در  يهر گسترده متون، ابزار اولو مرو ينابتدا از طريق مصاحبه با متخصص :نتايج

 يو بـرا 59/0بـاالتر از  يـهوگهـر  يبرا CVR و باالتر، 1/5ها برابر يهگو يتمآ يرتأث. نمره يدگرد ينتدو يهگو 40و ابزار با  يرفتابزار انجام پذ
بـرآورد  97/0كرونبـاخ  يآلفـا يبابزار بـا اسـتفاده از ضـر ياييبود. پا 91/0كل ابزار  يتر و براو باال 79/0 يهدر هر گو CVI ،80/0كل ابزار 

  .يدگرد
الزم برخـوردار  يـاييو پا يياز روا ي،اجتماع ييگوپاسخ از نظر يپزشك ينيدوره بال يارزشيابي برنامه درس يشده برا يابزار طراح بحث: 

 يشـنهادپ آموزشـي يهابرنامـه يابيارزشـ يابـزار بـرا يـندر حرفه پزشكي، استفاده از ا ياجتماع ييوگپاسخبا توجه به جايگاه و ضرورت بود. 
 يابيمورد ارز يزن يعلوم پزشك يهااهدانشگ يرابزار در سا ينا يابياعتبار گردديم يشنهادپ يق،تحق نيا يجنتا يمتعم يتقابل يش. جهت افزاگردديم

  .يردقرار گ
  ياجتماع ييگوپاسخ يني،بال آموزش ي،پزشك آموزش ي،برنامه درس يابيارزش ي،اعتبارسنج :يديكل كلمات
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زيتبر ييماما و يپرستار دانشكده يجراح يداخل گروه در پاسخگو آموزش تيوضع يبررس
رضوان باغبان فلورا ،يغفار رضا

يهـامراقبتارائـه  ياست؛ كه دانش و مهـارت الزم را بـرا يستهتوانمند و شا يپرستاران يتترب ي،پرستار آموزش ياصل يتمأمور مقدمه:
هـاي آموزشـي طرحـي اسـتپاسخگو در گـروه آموزش يتوضع يفسالمت جامعه دارا باشند. توص يحفظ و ارتقا يفيت،با ك يپرستار

ييپاسـخگو  .گيـرديمكيفيت آموزشي و با رويكرد مبتنـي بـر هـدف انجــام  يآموزشـي و بـا هـدف ارتقـابـراي بررسي روند فعاليت 
هرگز قابـل اغمـاض و انكـار نبـوده يفلسفه وجود ينبوده و ا هاآن يريگاز بدو شكل آموزشيمراكز  ياز فلسفه وجود يجزء جدانشدن

بـه ييپاسـخگو يتمسئول چراكهاست  يشتريب يتحائز اهم يعلوم پزشك آموزشي ياهها و گروهمقوله در دانشكده ينو ا يستاست و ن
 مطالعات مشابه در گروه يبرا يازمينه اينكه ضمن مطالعه اين يجنتا .نظام ارائه خدمات برعهده دارند يقو انتظارات جامعه را از طر يازهان

جهـت بهبـود يـبو تالش در رفع معا يادگيري -ياددهيبرنامهعف نقاط قوت و ض يگروه در شناسائ يخواهد بود، به اعضا يگرد يها-
يرقابـلغ ،آموزشـيگـروه  يـك يياهداف غا يشبرددر اصالح و پ يتوضع يفنقش توص يگربه عبارت د؛ نمايديمكمك  آموزش يفيتك

در يج،ز اتمام مطالعه و ارائه نتـادانشگاه پس ا آموزشينظام  اندركاراندستو  ينگروه به همراه مسئول يانكار است مشروط برآنكه اعضا
.آورند عمل به ممارست و سعي  نقاط قوت، يتنامطلوب و تقو يبرطرف كردن موانع و اصالح نشانگرها

 يزتبر ييو ماما يدانشكده پرستار يجراح يپاسخگو در گروه داخل آموزش وضعيت بررسي هدف:

براي و گرديد اجرا 1395 سال در يز،تبر ييو ماما يدانشكده پرستار يجراح ياخلدگروه  يمقطعي حاضر بر رو -مطالعه توصيفي روش:
فاده شـد.شـاخص) اسـت 85مـالك و  25، حـوزه 10( ياجتماع ييپاسخگواستاندارد  يهابر گرفته از شاخص ي-ا-پرسشنامه از آن انجام

بررسـي شناسـايي، يازمورد ن اسناد، مدارك و منابع ،هاداده يآورجمع براي مطلع، و كليدي افراد  پس از مصاحبه و مشاوره با كهيطورهب
 .گرفت قرار  آماري تحليل و تجزيه  مورد نهايت در و شد امتيازدهي و تكميل پرسشنامه و

و بـاپاسخگ آموزش يهاشاخص خصوص در پرستاري جراحي داخلي گروه يتپژوهش حاضر نشان داد كه وضع يهايافتهدر كل  :يجنتا
يهاحوزه يهااخصش بين در امتياز ينتركه باال شد متوسط منظور يمحدوده در ياز،امت 255)، از حداكثر %8/29دل معا( امتياز 76كسب 

دهـم يحـوزه بـه زامتيا ينتر-پايين و يازامت %7/41و تعامل با نظام سالمت) با كسب  يدوم (همكار يپاسخگو به حوزه آموزشگانه  ده
.يافت تعلق زياامت %7/16(نقش جامعه) با كسب 

1 جدول
فيرد   شده كسب ازيامت ازيحداكثر امت هاشاخصتعداد تعداد مالك نام حوزه

)(درصد
û ý جامعه يازهاين ينيبشيپ ûü ýĀ ûü ęýýďýĚ 
ü ü و تعامل با نظام سالمت يهمكار þ ûü ÿ ęþûďāĚ 
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ý كارآمد يانسان يرويننيتأمو  تيترب ý ûĀ þĂ ûĂ ęýāďÿĚ 
þ بر دستاورد ينمبتآموزش þ ûĀ þĂ ûþ ęüăďüĚ 
ÿ اثربخش وپاسخگتيريمد ý ûú ýú Ā ęüúĚ 
Ā استانداردها ý ûú ýú ā ęüýďýĚ 
ā تيفيك يارتقا ý Ă üþ ā ęüăďüĚ 
Ă ياعتبار بخش يبرا يساز و كار الزام û þ ûü þ ęýýďýĚ 
ă يمحل اتيو مقتض ياصول جهان û û ý û ęýýďýĚ 

ûú نقش جامعه ü þ ûü ü ęûĀďāĚ 
üÿ جمع   Ăÿ üÿÿ āĀ ęüăďĂĚ 

  
سـت اپاسـخگو الزم  يـادگيري يعنـي آمـوزش ييدسـتاورد نهـا يبـا ارتقـا ييگوپاسـخ يهاشاخص ارتباط و يتبا توجه به اهم بحث:

ه معـه ارائـمشاركت و نقـش جا يازها،نسبت به ن يو پژوهش آموزشي يستمو حساس نمودن س آموزشي يهايوهش ييرتغ يبرا ييراهكارها
ز ابـا اسـتفاده  بهبود بخشد. آموزشي يهاگروه در را آموزشي يتضعوداده  يشافزا آموزشي يستمرا در س يورهو بهر ييپاسخگوگردد تا 

مـنظم  يهـا-برنامـه اديجـجهـت ا ييها و راهكارهابرنامه تواننديم آموزشي يهاو گروه مؤسسات يرانو مد ينپژوهش، مسئول ينا يجنتا
 يتضـعو يبهبـود يـزان، مآمـوزش يفيـتك يارتقـا يـقپاسخگو به اجرا بگذارنـد تـا بتـوان از طر آموزش يهاشاخص با مفهوم ييآشنا

 .را ارتقاء داد ييپاسخگو

 يپرستار آموزشبرنامه،  يابارزي ،آموزشي هايپاسخگو، گروه آموزش :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Jalilian Hamed H. [Developing social accountability indicators at medical schools]. Thesis M.S. School of Medical 
Education Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,  2013. (Persian) 

2. Pourabbas A. [Social accountability in medical education status in clinical educational departments of Tabriz University 
of Medical Sciences]. Thesis M.S. Education development Center, Tabriz University of Medical Sciences,  2016. 
(Persian) 

3. Hokmabadi RA, Hejazi A, Abouee Mehrizi E. Accountability education. Tehran: Arvij; 2014. (Persian) 
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كـاربرد يكشـور تجربه نياول: يپزشك يشناس كروبيم آموزش در يمجاز تيواقع يتكنولوژ ييكارا يبررس
يپزشك هيپا علوم آموزش در VR يفناور

يدكيب زارع يدمج ،پور احتشام يرضاعل

 (Real reality/Real life)حقيقـي واقعيت بتوان تا است آمده كمك به سازي بعدي سه و گرافيك حوزه در يجيتالد يتكنولوژ مقدمه:

يك يمدل، محتوا ينتر يع. در شاشوديمگفته  (Virtual reality/VR) مجازي يت، واقعسازييهشباز  ينوع يننمود. به چن سازييهشبرا 
 (Real life)يقـيحق اييـتـه از دنالهـام گرف ي،سه بعد يديوهايو ياو  يكگراف ير،از تصاو ييها يهمشتمل بر ال توانديم يمجاز يتواقع

بـا عامـلت توانايي و درجه 360 نماي. است تعامل و مشاهده قابل مخصوص هدست و هوشمند تلفن يك عامل سيستم يقباشد كه از طر
رربر قراتر با كا يميرا جذاب تر و در ارتباط صم شدهارائه يمحتوا ي،اقعوفراخ  يطيقرار گرفتن در مح يقحس عم يجادها، ضمن اسوژه

يواقعـ يدر فضـا مربوطـه يادگيري يكه امكان ساخت محتواها ياز علوم پزشك يبخش آموزشدر  يمجاز يتاستفاده از واقع يرااخ. دهديم
يـكآن از منظـر  ياجزا يو تجسم سه بعد يباكتر يك يتوپالسمدرجه س 360 يفضا سازييهشبمثال،  ياست. برا يافته يتاهم يست،ن يسرم

كـامالًت، ه آن بـوده اسـو با آنچه تاكنون امكـان ارائـ يقجذاب، عم يج،مه ياربس يرانفراگ يرا برا يساختار سلول باكتر يادگيري ي،ناظر درون
ميسـر مجـازي كلشـ بـه را هـا جراحي برخي تمرين و ها اندام عملي تشريح امكان كه باليني سازهاي شبيه است ين. همچنسازديممتفاوت 
 .است نموده

يـزانم يرسـبر ،فارسـي زبـان به پزشكي شناسي ميكروب يادگيري براي مجازي واقعيت بر مبتني يادگيري محتواهاي اولين يدتول هدف:
 مجازي يتبر واقع يمبتن يدرس يمحتواها يريكارگبه) از آموزش  متخصصان اساتيد، يران،(فراگ مخاطبان استقبال و پذيرش

گـارشن يپزشـك يشناسباكتري درس مصوب سرفصل با منطبق شناسي ميكروب درس محتواي از مجزا و كوتاه يوهايسنار ابتدا روش:
درون يكت هـاانجام گرفت و آبج يشده مجاز سازييهشب يفضا يكدر  يكيگراف يطراح ،آموزشي يويسپس منطبق با هر سنار .يدگرد

هدرجـ 360 يـدد يـه) با زاويكروبم يشگاهآزما يفضا ياو  يداخل سلول باكتر ي(مثال فضا يومتناسب با موضوع سنار يهايينما ياصحنه و پو
ي(تكنولـوژ مجازي هدست زا استفاده با يلموبا/كامپيوتر در آن نمايش سازي امكان براي شده يدتول   يكيالكترون ياز هر محتوا يتاانجام شد. نها

يـك سؤاالتان به نوع پاسخ آن يمخاطبان بر مبنا يهكل يدگاهد در مرحله بعد .شد گرفته خروجي و رندر) درجه 360 بعديسه /مجازي يتواقع
 رار گرفت.ق يلو تحل يهو تجز مورد بررسي) يكرتل ايينهگزپنج  ياسمق يبر مبنا يافته يممحقق ساخته (تنظ يايهگو 10پرسشنامه 

ياندانشـجو %94و  يشناسـ يكـروبم يداسـات %79 ي،پزشـك آمـوزش ينمتخصصـ %91انجام شده نشـان داد كـه  يها ينظرسنج :يجنتا
سـطح يسـه. بعـالوه، مقادانسـتنديم يرشمـورد پـذ كـامالًجـذاب و  ياررا بس يدرس يارائه محتوا يوهش ينا ي،در نظرسنج كنندهشركت

يمجـاز يـتاقعبـر و يمبتن يديوييو هاييپكلاز  يشناس يكروبم يدرس يممفاه يادگيريكه در  يانيدر گروه دانشجو يليتحص يشرفتپ
متعـارف اسـتفاده آموزشي هاييپكلاز  صرفاًآنان  آموزشكه در  يدر گروه يليتحص يشرفتپ يتروه مداخله) با وضعاستفاده كردند (گ

نشان داد كـه يندفرآ ينا يجنتا .باالتر بود يمعنادار طوربهدر گروه مداخله  يليتحص يشرفتبود (گروه كنترل) نشان داد كه سطح پ يدهگرد
وسدر يژهوبـه ي،پزشـك يـهعلوم پا يادگيري يمحتواها يدو تول يدرس يممفاه سازييهشبدر  يبه خوب نتوايمرا  يمجاز يتواقع يفناور
 مخاطبان را فراهم نمود. يترضا يبه نحو مطلوب حاليندرعبكار بست و  يكروبيولوژيم يشگاهيو آزما يتئور

يجـادا يدر حوزه علوم پزشك يريفراگ يقو تعم گيريياد يفضاها يفباز تعر يبرا يمجاز يتواقع يكه فناور يارزشمند يلپتانس بحث:
يكشـور شناسـانده و بـرا يعلوم پزشك يهادانشگاهدر  آموزشي يزانو طراحان و برنامه ر يانبه مدرسان، دانشجو يستبا يكرده است م
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 يسـبك ينچن يدتول يلتسه قطعاً. شود گذارييهسرماو  يزيربرنامهدر سطح كالن  يفناور ينبر ا يمبتن يادگيري يو توسعه محتواها يدتول
 دهد. يشكشور افزا يپزشك آموزشرا در حوزه  يمجاز يتواقع ياستفاده از فناور يتظرف توانديم يادگيري ياز محتواها

 سازييهشب ي،شناسيكروبم يكي،الكترون يادگيري ي،مجاز يتواقع :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Pan, Z., Cheok, A. D., Yang, H., Zhu, J., & Shi, J. (2006). Virtual reality and mixed reality for virtual learning environments. Computers 
& Graphics, 30, 20–28 

2. Digi-Capital (2016). VR/AR investment in 2015 breaks out near $700 million. Available on: http://www.digi-capital.com/ 
(http://goo.gl/aD5pib). 

3. Cellan-Jones, R. (2016). 2016: the year when VR goes from virutal to reality. Retrieved July 5, 2016 from 
4. http://www.bbc.com/news/technology-35205783. 
5. Fildes, N. (2015). 2016 is the year that VR will take off. Retrieved June 18, 2016. 

 ديتول تا دهيا از گناباد يپزشك علوم دانشگاه تجربه: يپزشك علوم آموزش در يمجاز تيواقع يفناور يريكارگبه
 محصول

 يلياسماع رضا ،يرچراغيم ينفرز يدس ،راد يوال فاطمه ،جوانبخت ينحس محمد ،يشهر شهراد ابوالفضل ،پور عرفان يدسع

  
 .اشته استد ييباال يسرعت و گستردگ يردر دهه اخ يپزشك آموزش يژهوبهدر نظام سالمت و  يمجاز يتواقع يادغام فناور مقدمه:

تـا  يـدهاز ا يجـازم يـتواقع يفنـاور يريكارگبهگناباد در  يدانشگاه علوم پزشك ياتيعمل يهايندهدف مطالعه حاضر گزارش فرا هدف:
 .باشديممحصول  يدتول

ول ابود. مرحلـه  بييا، اجرا و ارزشيزيربرنامهله/مشكل، سئشتمل بر چهار مرحله از اقدامات شامل: شناخت مم ياتيعمل يندهايفرا روش:
م . در مرحلـه دومرحلـه بـود يـنها در ايدها يتبود. شناخت و تقو يانمتمركز با كارشنا يهاگروه يلمتون، مصاحبه و تشك يشامل بررس

 هـاي سـاختار جـراا مرحلـه در. شد تبيين محصوالت توليد جهت الزم يزاتيو تجه يسازمان يهايرساختز يتتقو يالزم برا يهابرنامه
 يـزن يابيزشـار يسـاخته شـد. بـرا يـداتتول يـتالزم فراگرفته شد و درنها يهاآموزش شد، فراهم تجهيزات گرفت، شكل الزم سازماني

 ستفاده شد.ا يستلچكپرسشنامه و  يلشامل مصاحبه و تكم يو كم يفيك يبيترك يكردرو

 محصـول 4 توليـد بـه جـرمن مطالعه پژوهشگران هاي يدهبر ا يمبتن يدرمان-آموزشي خدمات ارائه فرايند در مجازي يتادغام واقع :يجنتا
 مجـازي واقعيـت ساز هشبي و نورولوژيك معاينه مجازي واقعيت سازيهشب ،VR-OSCE سالمت، جامع مراكز مجازي يتتور واقع :شامل
 .گرديد ريه باليني معاينه

گـردد. نظـر بـه  يو درمـان آموزشيارائه خدمات  ينددر فرا يديمف ييراتتغ يمبنا توانديم يمجاز يتواقع يننو هاييفناورادغام  بحث:
 يضـااع ياز ابتكار و نـوآور يريو بهرگ يفناور ينا يهايلبا شناخت پتانس تواننديم يعلوم پزشك يهادانشگاه ي،فناور ينا يينپا ينههز
 .كنند يترا تقو يانبندانشمحصوالت  يدو كاركنان دانشگاه، تول يعلميئته

 نظام سالمت ي،مجاز آموزش ي،تعامل يتافزوده، واقع يتواقع :يديكلمات كل
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خبرگان يهاهيتوص: رانيا يپزشك علوم آموزش در يكيالكترون يريادگي از يمندبهره يارتقا
ياييض محسن يرام يدس دكتر ،فروش يمس ناصر دكتر ،ييطباطبا يماش دكتر

در يـادگيري انامكـ ،يـادگيريدر تجربـه  يريپـذانعطاف يشبـا افـزا ،بزرگسـاالن يادگيري تئوري اساس بر الكترونيكي يادگيري مقدمه:
علـوم آمـوزش يتحـول و ارتقـا .سـازديمرا فراهم  يردلخواه فراگ يهاگامهر مكان و با  ،در هر زمان ،مختلف دلخواه هر فرد هايينهزم

است. يكمو  يستدر قرن ب يپزشك آموزش يزانگزاران و برنامه رياستس هاچالشاز  يكي يكي،الكترون يادگيريتوسعه  يقاز طر يپزشك
آمـوزشآورانـه نظـام تحـول نو يو راهكارهـا يعملكـرد يهاچالش يبه بررس يو در سطح مل يممستق طوربهكه  يامطالعه كهيياازآنج
فعر يرائه راهكار براا يتبا توجه اهم يننشد؛ و همچن يافتپرداخته باشد،  يكيالكترون يادگيرياز بستر  يمندبهره يجهت ارتقا يپزشك
يهـا يهبـا هـدف ارائـه راهكارهـا و توصـ يفيپژوهش ك ينكشور، ا يپزشك آموزشنظام  ياصل يرانگ يمموجود توسط تصم يهاچالش

كشـور، يو بوم ايينهزمبا توجه به الزامات  يرانا يعلوم پزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيريتوسعه خبرگان در جهت تحول و  يديكل
 .يدبه انجام رس

از بسـتر يهر مندبكشور در  يعلوم پزشك آموزشنظام  يكنون يهاچالش يينخبرگان در تع ظراز ن يمندبهرهپژوهش با هدف  ينا هدف:
يهشـپژو سـؤال يـنبـه ا ييپاسـخگو يـقتحق ي. هدف كلـيرفتمرتبط با هر چالش صورت پذ يو ارائه راهكارها يكيالكترون يادگيري

يبـرا يمـه ملـبرنا يـكدر  ينوآورانـه ا يچه راهكارها رانيا يعلوم پزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيريتوسعه جهت ارتقاء و   بود:
 ؟گردديم يشنهادمطلوب پ يندهآ يسوبهحركت 

ينـهدر زم يـياجرا هـاييتفعالكـه  يپزشـك آمـوزش يـرانگ يمنفر از تصـم 7 هدفمند صورتبه يفيك -يپژوهش كاربرد يندر ا روش:
يهادغدغـهو موضـوع پـژوهش از  اندداشتهرا  يو در دانشگاه علوم پزشك يعلوم پزشك يهاآموزشدر  يكيالكترون يادگيري سازييادهپ

.شـد يلتشـك يقـهدق 100منظور نشست و پانل خبرگـان بـه مـدت  ينجهت شركت در نشست خبرگان انتخاب شدند. بد ،آن بود ياصل
 .يرفتانجام پذ يچارچوب ييمحتوا يلبر اساس روش تحل هاداده يلتحل

10 يعـچـالش فر 17بـه همـراه  يچـالش اصـل 10كشـور در  يعلوم پزشـك آموزشدر  يكيالكترون يادگيريتوسعه  ي هاچالش :يجنتا
منـابع يابي،ارزش يهاروش يد،اسات يهايژگيو ياران،دست يهايژگيو يريت،ها، مد يكولومكر ،آموزشي هايياستسشامل  ياصل يهمادرون
شـد. يبنددستهو  ييشناسا ي؛لمعمشاركت در توسعه شواهد  ،الملليينبتعامالت  ،هادانشكدهو  هادانشگاه ينها، تعامالت بساختيرو ز
و يمنـدبهره يارتقـا يخبرگـان بـرا يديكل يهايهتوص يتنها در .گرديد بيان چالش هر به خبرگان يشنهاديپ يهامرحله بعد راهكار در

 .يددارائه گر يندهآدر  يرانا يپزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيريتوسعه 

مناسـب يو راهكارهـا يـينكشـور تع يعلـوم پزشـك آموزشدر  يكيالكترون يادگيريتوسعه  يعملكرد يهاچالشمطالعه  يندر ا بحث:
در يو در پاسـخ بـه تقاضـا يكشور با توجه به الزامات بوم يپزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيرياز  يمندبهره يفيتك يتحول و ارتقا

يشـنهاديپ يراهكارها عنوانبهپژوهش انجام شده، ضرورت انجام اقدامات ذكر شده  هاييافته. بر اساس هادشديشن، پآموزشي ييرحال تغ
:رسـديمبه نظـر  يو ضرور يمنطق كامالًكشور؛  يپزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيريتوسعه و  يفيتك يپانل خبرگان در جهت ارتقا

تمركـز، در پاسـخ بـه يشكشور در جهت افزا يعلوم پزشك آموزشدر نظام  يكيلكترونا يادگيريتوسعه  گذاريياستس يمركز مل يجادا
عرصـه يسـتماتيكس يريتاقتـدار مـد يشافـزا ،مراكز در حوزه تحت پوشش ينمحدود ا ياراتو اخت يدانشگاه گيرييمتصمتعدد مراكز 

علـوم آمـوزش يهـاكريكولـوم رسـاني روز به و رييتغ ،يعلوم پزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيري يفيتك يدر جهت ارتقا آكادميك
يمنـدعالقهو  يتيشخصـ ياتخصوص ،هايژگيوبه  يتوجه اساس ،يكيالكترون يمحتوا ها ياستاندارد ساز ،زنده يهايكولومبه كر يپزشك
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يسـازآمادهو  وزشآمـ ،يعلـوم پزشـك آموزشدر  يكيالكترون يادگيريدر عرصه  يابيتحول نظام ارزش ،يكم و بيست قرن يرانفراگ يها
كشور در جهت يپزشك يعال آموزشدر نظام  يشبكه ساز ،يده ياد -يادگيري يننو يها يگاهنقش در جا يفايا يبرا يعلميئتهاعضاء 

اثر بخش در ينههز يكرداتخاذ رو ،در كشور يپزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيرياز  يمندبهرهدر  ييتمركز زدا ،مجاز يتوسعه بسترها
گسـترش تعـامالت در ،يدر بسـتر مجـاز يدجد ايرشتهينب هاييطهحتوسعه  ،در كشور يپزشك آموزشدر  يكيالكترون يادگيريعه توس

 يشواهد علم يددر تول يعلوم پزشك آموزش يمجاز يمشاركت بسترها ،يعلوم پزشك يكيالكترون يادگيري الملليينب يعرصه ها

 راهكار ،چالش ،يفيتك يارتقا ،يپزشك شآموز ،الكترونيكي يادگيري :يديكلمات كل

منابع:
2. Collis. B& Wende. M. Vander. (2002).Models of technology change in higher education. Enschede: CHEPS.
3. Ruiz GJ, Mintzer MJ, Leipzig RM. The Impact of E-Learning in Medical Education. Acad Med 2006;81:207.
4. Leadbeater, C. What’s Next? 21 Ideas for 21st Century Learning. London, 2008. The Innovation Unit.

www.innovationunit.org/sites 

يآناتوم آموزش در آن ياثربخش يبررس و يمجاز تيواقع يفناور با ساعد يسازهيشب
،مييكر يرام يدس ،يينورا يننگ ،يناصر صبا ،ياييآس ينآرم ،ينيع يمرم ،ييرضا يسهنف ،شافع ييرضا يهحان ،يرمضان فروزان ،ييرضا ينمت
 يميسل سجاد ،محمدنژاد يررضاام ،ياريبخت يترام ،يمراد ياكود

يفهم بهتر آن و برقـرار باشد كه سبب ياگونهبه يددرس با ينا آموزشبوده است.  يپزشك آموزش يهاست سنگ بناقرن يبرا يآناتوم مقدمه:
الحـ ينجود دارد با او يآناتوم آموزش يبرا يگوناگون يهاروششود.  ياندانشجو ينيمطالب آموخته شده و كاربرد آن در دوره بال ينارتباط ب

ز اهـدااانـدك مـردم  يهمچـون آگـاه يليجهان به دال ياست. در اكثر كشورها يآناتوم آموزشهاست كه هسته بر جسد، مدت يمبتن يستدر
تعـداد يشافـزا يـراخ يهاسـالدر  ينوابسته هستند. همچنـ هويتيببه اجساد  يحتشر آموزش يهاكالس يبرا ي،گو فرهن ينيجسد، مسائل د

 Medical Defence union)يدفاع پزشك يهبر جسد شده است. بر اساس گزارش اتحاد يمبتن آموزشحذف  ياسبب كاهش و  ياندانشجو

يننـو هايهيوشـاز  يكـي .بـوده اسـت يآناتوم آموزشدر  يتاز عدم كفا يباهات، ناشاشت از %32حدود  يتانيابر در 1998در سال  (MDU يا
بعـدي هسـ مجازي محيط يككاربر در  ،VR است. در )VR( يا )Virtual Reality( يمجاز يتواقع ياستفاده از تكنولوژ ي،آناتوم آموزش

)three-Dimensional (يا )3D ( تعامـل يمجـاز يربـا تصـاو توانديمو  گيرديم، قرار شوديمپردازش  يستمتوسط س زمانهم صورتبهكه
)Interaction ( مثبت يرتأثبر  يمختلف يهاپژوهشداشته باشد. در  VR نسبت به ياندانشجو يدرك سه بعد يشافزا يزو ن يآناتوم آموزش بر

موالژگونـه و يربـر تصـاو يمبتنـ اندشـده يـده حـال تولكه تا بـ VR بر يمبتن يآناتوم يهاافزارنرم ياما تمام؛ شده است تأكيد يمباحث آناتوم
يژهوبـه ينمـرتبط بـا بـال يهارشـتهدر  يعلـم آنـاتوم يتجسد تمركز نشده است. با توجه به اهم سازييهشببر  يجد طوربههستند و  يكشمات
يناتومآ آموزش يفيتك جسد، يحتشر سازييهشبجسد است. تالش شده است با  ي،آناتوم يعمل يادگيريابزار  ينترمهم ينكهو نظر به ا يجراح
.يابد يشافزا

 يآناتوم آموزشآن در  ياثربخش يينو تع يمجاز يتواقع يساعد با فناور سازييهشب هدف:

ساعد است، بخش دوم يهابافت يزيكيف يتو خاص يزيكيحاالت ف سازييهشبدارد؛ بخش اول شامل  يپروژه سه بخش كل يقسمت فن روش:
شـدن يـكنزد يمناسب برا يدرينگو ش يده يالمتر ي،پوشش ساز ينمختلف ساعد و همچن يهابافت يمجاز يسه بعد سازيدلممربوط به 
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 يـلآنر يكـيشـامل موتـور گراف يـازمـورد ن افزارهاينرماست.  يرنحوه تعامالت با تصاو سازييادهپ يزو بخش سوم ن يكار به نمونه واقع يفيتك
 .است UV Layout و 3D Max ينو جاوا و همچن (++C) پالس پالس يس نويسيبرنامه افزارهاينرم ،(Unreal Engine 4)4 ينانج

كرد و  سازييهشب يآموزشكمك افزارنرم صورتبهجسد كامل را  يك توانيم، آموزش يلساز جسد در تسه يهشب افزارنرم يرتأثبا توجه به  :يجنتا
 .بهره برد يآناتوم يعمل آموزش ياز آن برا

عناصـر جسـد بـا  يـبخرتجسـد،  يـهته يهاينـههزرا برطرف كرد.  هاآن توانيم يدارد كه با جسد مجاز يهاييتمحدودجسد،  يحتشر بحث:
 بـا ين. همچنـهاسـتآن ازجملـهبه جسـد  ياندانشجو يدسترس هاييتمحدودو  آموزش ينگذشت زمان، نبود امكان برش عناصر جسد در ح

اسـتفاده كـرد و در  يزن يآناتوم يتئور يهاكالسدر  افزارنرم يناز ا توانيم ي،مجاز يتواقع يها ينكع (LAN) شبكه تحت قايليت به توجه
 يرتصـاو ي، بـر مبنـااندشـده يـدتول يآنـاتوم آمـوزش ينهكه تا كنون در زم يافزارهاينرم يندارد. همچن يجسد دسترس يكعمل هر دانشجو به 

 .عناصر با دست وجود نداشته است يشنوزپ ييرو امكان تغ اندبودهموالژگونه 

 مجازي واقعيت ي،، آناتومآموزش :يديكلمات كل
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يمقـدمات لعهمطا: بابل يپزشك علوم دانشگاه آموزشي كاركنان دگاهيد از نوآورانه يسازمان جو تيوضع يبررس
ينوآور و تحول برنامه ياجرا جهت در
 يفغان زهرا يدهس ،بخش يكن يننو دكتر ،يانجوان يمصطف دكتر ،يرودبار آقاتبار يلهجم

يكـي از نيازهـاي عنوانبـه. تعميـق و گسـترش فرهنـگ نـوآوري آموزشـي باشديممنبع نوآوري آموزشي  ينترمهمجو سازماني  مقدمه:
يـادر دن يريبراي رقابـت پـذ يدر اين زمينه است. نوآوري عامل مهم آموزشوزشي، نيازمند توجه اساسي به امر هاي آمضروري موسسه

 .باشديمبوده، راز بقاي سازمان امروزي 

در يمطالعـه مقـدمات يـك عنوانبـهبابـل  يدانشگاه علوم پزشك آموزشيكاركنان  يدگاهنوآورانه از د يجو سازمان يتوضع يبررس  هدف:
 يبرنامه تحول و نوآور ياجرا جهت

نفـر از 94وع مجمـ در دسترس انجـام شـده اسـت، در يريگنمونهو به روش  1395كه در سال  يمقطع -يفيمطالعه توص يندر ا روش:
يدرمـان يآموزشـو مراكـز  هادانشـكده ،آموزشـيسـتاد معاونـت  آموزشـيمختلف  يدر رده ها آموزشكارشناسان و كاركنان  ين،مسئول
بوده است يهگو 14 يو دارا يشناخت يتمشتمل بر مشخصات جمع ياپرسشنامه يق. ابزار تحقاندداشتهبابل شركت  يگاه علوم پزشكدانش

يه شـد. نمـره گـذار) ساخت1978( يمرو كا يگلنوآورانه س يجو سازمان نامهپرسش يها يهكه با توجه به اهداف مطالعه، با اقتباس از گو
هايـه. مجمـوع نمـرات گويرفتموافـق انجـام پـذ كـامالًمخالف تا  كامالً هايينهگز يبرا 5تا  1و با نمره  يكرتل يفط يبر مبنا هاپاسخ

42 يـانگين، م14اقل نمره كل در محدوده حد توانديمنمرات،  يفنوآورانه گزارش شده است كه با توجه به ط ينمره جو سازمان عنوانبه
يبا اسـتفاده از ضـربـآن  يـاييو پا يدخبرگان مرتبط رس تأييدپرسشنامه به  ييروا  باشد. يرمه، متغهر پرسشنا يبه ازا 70و حداكثر نمره 

يهاآماره يريكارگبهو  SPSS 21 افزارنرم، با استفاده از هاداده يلو تحل يفمطلوب گزارش شد. توص ياردر حد بس 93/0كرونباخ  يآلفا
 .پذيرفت انجام واريانس يلمستقل و تحل t آزمونو دو  يفيتوص

سـابقه يرصـد داراد 31/9آنان معـادل  يت. اكثراندبودهدرصد زن  63/8سال و  41/9مطالعه   اين پژوهش واحدهاي سني يانگينم :يجنتا
يهادانشـكده آمـوزشن از كاركنا يبررس يندر ا ياز افراد حاضر به همكار يمي. ناندبودهدانشگاه  آموزشسال در واحد  10كار كمتر از 
مان بـه حقـوقسـاز يـنا يران(مسـئوالن و مـد سؤاالتبوده است.  يمانيپ ياو  يرسم صورتبهدرصد  66استخدام  يتضعوتابعه بودند 

يـبترت قرار دهد) به يقوو ابتكار را مورد تش يتاست كه خالق يصورتبه يسازمان نظام پاداش ده ينگذارند) و (در ا يكاركنان احترام م
يآموزشـركنـان كا يـدگاهنوآورانـه از د ينمره كل جو سـازمان يانگينكسب نمودند. م يگرد سؤاالته را نسبت به نمر ينو كمتر يشترينب

ياسـتخدام تيوضـع يكاركنان دارا ينو همچن آموزشيكاركنان شاغل در ستاد معاونت  يدگاهبه دست آمد. از د 40/47 ± 9/86دانشگاه 
اماسـتخد يتضـعو معنا كه با توجه به محل كـار ينكسب نموده است، به ا ينمرات باالترنوآورانه دانشگاه  يجو سازمان ير،و سا يشركت

).P>05/0( شدمعنادار محاسبه  ينوآورانه با اختالف ينمره جو سازمان يانگينافراد، م
كاركنـان از نظـرت. به متوسـط اسـ يك، نزدآموزشكاركنان حوزه  يدگاهبابل از د يدانشگاه علوم پزشك ينوآورانه بودن جوسازمان بحث:
يبوده است. نمره اختصـاص داده شـده بـه جـو سـازمان يشترنوآورانهمتوسط و ب طوربهدانشگاه  يفضا ي،درمان آموزشيو مراكز  يستاد

ياسـتخدام يتبوده و در وضـع يدرمان آموزشيمراكز  ياكه محل خدمت شان ستاد معاونت و  آموزشكاركنان  ينوآورانه دانشگاه از سو
يـدگاهد يجاددر ا مؤثراز عوامل  ي،استخدام يتضعومطالعه نشان داد، محل خدمت افراد  ينبوده است. ا يشترب يابودند، متوسط و  يشركت
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از  ينوآورانـه مجموعـه طـوالن يجـو سـازمان ييكـهدانشگاه است. از آنجا يسازمان ينسبت به نوآورانه بودن فضا آموزشيمثبت كاركنان 
در  توانـديمو جـو سـازمان  گـردديم يـانعملكـرد آن ب يسازمان درباره مشخصات و چگـونگ يتوسط اعضاادراكات خالقانه است كه 

 يالزم بـرا يرالزم اسـت تـداب ي،موفق برنامه تحـول و نـوآور ياجرا يكند، برا يفاا ياتيح يافراد نقش يندر ب يو نوآور يتخالق يارتقا
 يهـا يتكاركنـان در وضـع يهجلب مشاركت كل ينو همچن هادانشكده يژهوبهه مختلف دانشگا يهاقسمتدر  يتيحما هاييستمس يجادا

 يهابرنامـه ،آموزشـيمختلـف  يهـادوره يراسـتا، برگـزار يـن. در ايردصورت پذ يتحول و نوآور يو گفتمان ساز يمختلف استخدام
 .رسديمبه نظر  يضرور آموزشي يها يندفرا يو رهبر يريتدر مد يو بازنگر يزشيانگ

 نوآوري و تحول برنامه ي،نوآورانه، دانشگاه علوم پزشك يجو سازمان :يديات كلكلم
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 علوم دانشگاه در برنامه اين خبرگان ديد از پزشكي علوم آموزش در نوآوري و تحول برنامه ياثربخش يكل ينما

 بابل پزشكي

  يفغان زهرا يدهس ،يكبخشن يننو دكتر ،يرودبار آقاتبار يلهجم ،جوانيان مصطفي دكتر
 

وبـر  يـدت مطـرح گردگام چهارم طرح تحول نظـام سـالم عنوانبهبا تأكيد بر اولويت هاي كشور، علوم پزشكي  آموزشتحول در نظام  مقدمه:
، درحـال حاضـر زبـان كشـور را مشـخص نمـوده يعلوم پزشـك آموزشنقشه راه  ي،علوم پزشك آموزشدر  يتحول و نوآور اساس آن برنامه

ر برنامـه تحـول و نـوآوري د ياثربخشـ يكلـ ينمـا يفتوص هتدركشور است. اين پژوهش ج يعلوم پزشك آموزشمشترك و گفتمان غالب 
 .شد انجام بابل پزشكي علوم دانشگاه در برنامه اين اجرايي يناز ديدگاه مسئول ي،علوم پزشك آموزش

 برنامه اين ياجراي ينمسئول از ديدگاه  ي،علوم پزشك آموزشبرنامه تحول و نوآوري در  ياثربخش يكل ينما يفتوص اين پژوهش جهت  هدف:
 .شد انجام بابل پزشكي علوم دانشگاه در

 يگاه علـوم پزشـكدردانشـ 1395و در بهمن  باشديم يفيتوص -يموضوع، مقطع يبررس يثو از ح يهدف كاربرد يثپژوهش از ح ينا روش:
برنامه و به  ينخبرگان ا عنوانبهدانشگاه،  آموزشدر  -يتحول و نوآور يهابسته يياجرا ينپژوهش، مسئول يبابل انجام گرفته است. جامعه آمار

ر بخـش اول دپرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو بخش بـوده اسـت.  يقانتخاب شدند. ابزار تحق ينفر بودند كه به روش سرشمار 12تعداد 
برنامـه  يربخشـاث يخبرگان برنامه، مفهـوم تـك قطبـ يدگاهاز د ي،نظرخواه سؤال 20و در بخش دوم در قالب طرح  يشناخت يتاطالعات جمع
پرسشـنامه  يـيروا ،5تـا  0بـا نمـره  يكـرتل يـفط يبر مبنـا هاپاسخ يشد. نمره گذار يشده گردآور يفتعر ييدر شاخصها يتحول و نوآور

اطالعـات بـا  يفر گرفت. توصقرا تأييدمورد  92/0كرونباخ  يآلفا يبآن با ضر ياييو پا يدمرتبط رس نظرانصاحب تأييدبه  ييمحتوا صورتبه
 .يرفتانجام پذ 21نسخه  SPSS افزارنرمو استفاده از  يفيفنون آمار توص يريكارگهب



192

يليمقـاطع تحصـ -آموختـهدانشدرصـد  68سال و  45دانشگاه  يپزشك آموزشدر  يخبرگان مسئول برنامه تحول و نوآور يسن متوسط :يجنتا
و اندشـتهدااز ده سال سـابقه كـار  يشخبرگان مسئول ب ي. تماماندبوده علمي درصدعضوهيات 75 و باليني تخصص دكتري و تخصصي دكتري

حـد در نامـهبر اثربخشـي كلـي نماي شده، تعريف گانه يستب يهادرصد از شاخص 35را نداشته است. در  آموزشنفر سابقه كار در  يكتنها 
و يمـيكـار ت يـهروح يـتتقو و دانشگاه بخشي بين ارتباطات توسعه شاخصهاي به برنامه اثربخشي نمره بيشترين شد؛ توصيف باالتر و متوسط
يسهشد و از مقا محاسبه 55/5و  54/62 يببه ترت ياسكل مق يانهو م يانگينشاخص ارتباط دانشگاه و صنعت به دست آمد. م ينمره برا ينكمتر

ه تحـول ونـوآوري دربرنامـ ياثربخشـ يكلـ يبرنامه نما يندرصد خبرگان ا 50 يدبرآمد كه از د طوريناكل  يانهبا م هايمجموع نمرات آزمودن
.دانشگاه، مثبت بوده است يعلوم پزشك آموزش

تعلـق يمـيت كـار يـهروح يـتدانشگاه و تقو يبخش ينبه دو شاخص توسعه ارتباطات ب يبرنامه تحول و نوآور ياثربخش يازامت يشترينب بحث:
خشي را به ميـزان بـااليبمشترك جايگاه دوم در كسب نمره اثر  طوربه يددج آموزشي يهابرنامه ارائهو توسعه  يگرفت و توسعه برنامه محور

يي نشـان ازهايافته. چنين گذرديممتوسط به دست آوردند؛ اين در حالي است كه كمتر از دو سال از اجراي برنامه تحول و نوآوري درآموزش 
امتيـاز اثـر بخشـي از  كـه بـاالترين هاشـاخصارد. از آنجايي كه ايـن مناسب در دانشگاه د نسبتاًي افزارنرموجود زير ساخت سخت افزاري و 

نتيجه گرفت كـه توانيم، در حيطه ي ارتباطات سازماني و رسالت و اهداف سازمان دانشگاه قرار مي گيرند، اندنمودهديدگاه خبرگان را كسب 
توانـديمبسته ها  يياجرا يندرصدمسئول 50ثبت نسبت به برنامه در نگرش م وجود نهادينه شده است. نسبتاًبرنامه در سطوح باالي سازمان  ينا

ژوهشپـ يـناست. نتـايج ا علمي سازگار دانشگاهي و يهابرنامهبا روح  برنامه جايگاه خود را در دانشگاه پيدانموده و يننشانگر اين باشد كه ا
نامه تحـولي موجود در برهافرصتي آن و هايافتهه باشد تا با توجه به دانشگاه داشت يزانو برنامه ر گذارانياستس يبرا ييدستاوردها توانديم

 وكسب مزيت رقابتي استفاده نمايند. يشتربه اثر بخشي ب يل، براي نيعلوم پزشك آموزشدر  يو نوآور

 برنامه تحول و نوآوري ي،اثر بخش ي،پزشك آموزش سرزميني، يشآما :يديكلمات كل

منابع:
1. Rastgar A.A,  Maghsoodi T. The Impact of Transformational Leadership on Organizational Innovation: Mediating Role of Knowledge 

Sharing . Management Studies in Development and Evolution, 2016; 25(80): 157-182.    
2. Nasl Seraji  J, Jahandideh  A, Ojaqi A.M, Jomeei  M. Spatial planing of education higher of health in Republic of Islamic of Iran. 

Journal of Teb va Tazkiyeh, 2017;26(1): 21-32.  
3. Parhizkar M. Innovation management in educational organizations. First National of Conferences Entrepreneurship in children's area, 

University of Science and Culture, 2017. 

مختلف، هايمعاونت( نفعانيذ دگاهيد از موقعيت تحليل اساس بر دانشگاه راه نقشه تدوين و هاسرآمدي يبررس
نگاري آينده بسوي گامي :96 سال در ،)كارشناسان ن،يمسئول
ينالعابـد يـنز ،ارجمنـد يـدمج ،نژاد يمصل يمهد ،جو حصل كاووس ،دهقاني علي ،ياناحسان يدهحم ،زاده روستا اباذر ،پور نجفي صديقه
بمانا قهرمان ،داده دست

بـراي  آمـوزشطـرح تحـول در  كليـدي و مهمـي اسـت كـه در سـند يهابسـتهنگاري يكي از از انجايي بسته مرجعيت علمي و آينده مقدمه:
از ديـدگاه ذينفعـان مـورد ي بنظر رسيد كه ابعاد اين بسـتهورآن ضر يهاشاخصها و تعريف شده است و با توجه به محور هادانشگاه اكثريت

كسب تفـاهم و اشـتراك نظـر راجـع بـه مفـاهيم و بحث و بررسي قرار گيرد تا بدين ترتيب درخصوص چگونگي دستيابي به مرجعيت علمي،
ه ترسيم گردد. لذا بر آن شديم اين مطالعه با ؛ زمينه دستيابي به مرجعيت و حركت هدفمند بسوي آينده نگاري بتوان برنامه و نقشه راهاشاخص

)كارشناسـان مسئولين، مختلف، هايمعاونت( ذينفعان يدگاهموقعيت از د ها و نقاط قوت دانشگاه؛ تحليل موقعيت دانشگاههدف تعيين سرآمدي
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چشـم انـدازها و ييندانشگاه و تع يندهآ يهاهبرنام يمدرترس نگارييندهآو  يعلم يتبسته طرح تحول مرجع يتو لذا با توجه به اهم گردد انجام
.يافت ضرورت مطالعه اين انجام  مدت و بلندمدت يانم يماتاتخاذ تصم

موقعيـتل روش تحليـ جهـرم دانشـگاه، بـا يدانشـگاه علـوم پزشـك يسـتاد يهـامعاونـت  ها و نقشه راهي، سرآمدهايتوانمند يينتع هدف:
)SWOT(  1396در سال

مختلـف يهـاحوزه متخصصـان در مطالعه مقطعي تحليلي به روش سرشـماري  .دهديمدانشگاه را جامعه پژوهش تشكيل هاي معاونت روش:
اسـتفاده )Focus group( متمركـز گـروه روش از موقعيت تحليل بر اساس هاداده يآورجمع يدر اين مطالعه برا. دانشگاه وارد مطالعه شدند

منابع و معاونت تيريتوسعه و مد ي،و فرهنگ ييبهداشت، درمان، دانشجو ،آموزشي يهاحوزه هاي عاونتم و مسئولين با كه  يبترت ينشد. بد
يمـورد بحـث و بررسـ يعلمـ يـتبسـته مرجع يهاشـاخصجلسـه اهـداف و محورهـا و  يـنبرگـزار شـد. در ا يلتشـك يجلسـات يپژوهش

ململ دروني شـامل نقـاط قـوت و ضـعف و عوامـل بيرونـي شـاعوا سپس طبق برنامه تحليل موقعيت به روش فوكوس گروپ . گرفت قرار 
جلسـات جلسه فوكوس گروپ با حضور اعضاي كميته مرجعيت علمـي، جهـت ادامـه مطالعـه ينپس از اول .شد  و تهديدات تعيين هافرصت

و ينعضـوو معـاون يمعليئـته يمرجعيت علمـي و اعضـا ييتهكم ي،اصل يدر هر معاونت با حضور اعضا ياختصاص طوربهفوكوس گروپ 
ه حضـورمسئول و دبير بسته طرح تحول مرجعيـت و اعضـاي كميتـ ها وطي نشست هر كدام از معاونت در .يدخواهد گرد يلكارشناسان تشك

ط قـوت وو بـر اسـاس نقـا گرديد سپس هر كدام از عوامل به روشمندي تعيـين اولويـت شـدند  فعال خواهند داشت و تحليل موقعيت انجام
قـوت و و بـر اسـاس نقـاط تعيـين اولويـت شـدند  سپس هر كدام از عوامل بـه روشـمندي. گرديد هر معاونت تعيين هايسرامدي اهفرصت
هـاهـا و سـرامديهاي رسيدن به ايـن توانمنـديگرديد و سپس اهداف تعيين شد در ادامه استراتژي  هاي هر معاونت تعيينسرامدي هافرصت
 .گرديد تبيين

در دانشـگاه داد نشـان جنتاي. شد دانشگاه راه كلي نقشهو تعيين  يداتو تهد هافرصت ضعف، قوت،مطالعه منجر به شناسايي نقاط  نتايج :يجنتا 
نـدازي رشـتهاهـاي جهـت راه ظرفيـت وجـود يـا بـاليني ماننـد يورولـوژي، يهـاحوزه در توانمنـد اساتيد نظير سرآمديهاي داراي زير موارد

دانشـگاه سـتايرا در و اسـت شده ترسيم دانشگاه ماموريت و استراتژيك موضوعات دانشگاه مختلف هايمعاونت حوزه در .. .ونانوتكنولوژي 
ر راستاي آينده نگـاريد هاي دانش بنيان ياو راه اندازي شركت يراه اندازي، استقرار و توسعه رشته بيوتكنولوژي پزشك اهداف با  محور توليد

.ستا شده ترسيم ربيت دانشجويان توانمند و فارغ التحصيالن پاسخگو به نيازهاي جامعه نقشه راهو ت آموزشو  و مرجعيت علمي

هـايتقويت توانمنـدي منظوربه راهبردي برنامه تدوين راستاي در موقعيت تحليل اساس بر دانشگاه هايتوانمندي شناسايي اجراي پروژه بحث:
از علم هايشاخه از يكي درها دانشگاه به سمت كسب مرجعيت سبب خواهد شد تا دانشگاه موجود و تدوين نقشه راه جهت هدايت توانمندي

 .بردارد قدم  نگاري آينده راستاي در علمي مرجعيت كسب دورنماي به اي رشتهبين علوم يا پزشكي علوم

جهرم يپزشك )، دانشگاه علومSWOT( موقعيتتحليل  ،هااستراتژي ،هايو سرآمد هايتوانمند :يديكلمات كل

منابع:
1. Ghorchian N, Salehi M. [Designing a model to institutionalize future studies in Azad University]. Faslname-YeDanesh

Va Pazhouhesh Dar Oloom-e Tatbiati 2004; 2(2):1-20. 
2. Garner R. SWOT Tactics: Basics for strategic planning. FBI Low Enforcement Bulletin 2005; 74(11): 17-9.

1394علوم پزشكي  آموزشتحول و نوآوري در  يهابستهكتابجه  . 3
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اسـاس بـر مرودشـت شهرسـتان در سالمت مختلف يهابخش ازين مورد پزشك، يانسان يروين به نياز بررسي
جامعه نياز و كارسنجي

يجعفر محمد ،يمحمد يحسنعل ،بذرافكن يالل ،يكجور جواد ،مختارپور يقهصد

در يبهداشـت هـايفنّاورياز  يـريگهرهب چراكـهاسـت  يدرمان - يمنابع نظام ارائه خدمات بهداشت ينترمهماز  يكي يانسان يروين مقدمه:
ينـههز يگـراست. از طـرف د ياندرم - يبهداشت يستمبخش از س ينسطح سالمت، به عهده ا يارتقا منظوربهو تدارك خدمات  يريتمد

بخـش يـنا يتاه. لذا با توجه به مدهديم يلصرف شده در بخش سالمت را تشك يجار ينهدرصد كل هز 80تا  60 ينمعموالً ب يپرسنل
خـدمات يثربخشـاو  ييبر سالمت جامعه كارا يعالوه بر اثرات منف يمارستانب يهابخش در يازمورد ن يانسان يرويعدم توجه به تعداد ن

 .دهديمقرار  يرتأثرا تحت 

سـنجي و نيـازمختلف سالمت در شهرسـتان مرودشـت بـر اسـاس كار  يهابخش يازمورد ن پزشك، انساني يروين  به برآورد نياز هدف:
 .جامعه

يـاززشـك، مـورد نپ يانسـان يـروين  كه با هدف بررسي نياز به باشديمتحليلي از نوع كاربردي  –توصيفي  ، مطالعهاين پژوهش روش:
فرمول اساس بربيمار  310مختلف سالمت در شهرستان مرودشت بر اساس كارسنجي و نياز جامعه انجام گرفت. تعداد نمونه  يهابخش

گرديد. آوريمعها توسط پرسشنامه از طريق مصاحبه با بيماران جات تعيين گرديد. دادهنفر پزشك جهت جمع آوري اطالع 20كوكران و 
 .جمع آوري شد هاآناز مادر يا مراقب  )سال 15دهي نبودند (افراد زير هاي مربوط به افرادي كه بدليلي قادر به پاسخداده

وهش حاضر مقدارحجم كار) استفاده شد. نتايج نشان داد. در پژنيروي انساني بر اساس   برآورد( WISN در اين پژوهش از روش :يجنتا
بـا محاسـبه نسـبت تعـداد توان اظهـار داشـت. در نتيجه ميباشديم يكبه  يكاما نزد يككمتر از  يكه مقدار باشديم 9756/0 عدد ينا

سـر تعـدادپزشك)، كه بـا ك 66/191( آيدمي به دست يازپزشك مورد ن يانسان يرويتعداد كل ن ،WISN يپزشك موجود به مقدار عدد
هرشـآيد؛ به بيان ديگر مي بايست چهار الي پـنج پزشـك ديگـر بـه جمعيـت پزشـكان عمـومي مي به دست 66/4پزشكان موجود عدد 
 .مرودشت اضافه گردد

عداد موردش بيني تهاي رايج در اين حوزه به پيپژوهش حاضر با رو يكردي نوين در حوزه سالمت با روشي برخالف ديگر روش بحث:
تري به موضـوعز ديدگاه دقيقاتواند از اين پژوهش مي آمدهدستبهنتايج  .پزشك عمومي براي شهرستان مرودست ا قدام كرده است ازني

 .آتي بنگرد يهاسالپزشك عمومي براي  ازبيني تعداد مورد نيپيش

مرودشت ،انساني نيروي برآورد ي،پزشك، نيازسنجي، كارسنج :يديكلمات كل

 منابع:

يدرمـان مـوزشآدر مركـز  ازيـمـورد ن يانسـان يرويدر برآورد ن نينو يهاجر. ارائه روش ،ييفرد، عزت؛ فدا ياسالم ن؛يحس ،يفتح د؛يحم ،يگنج . 1
 .1388سال  ،يانسان منابع يساز توانمند كنفرانس نيسوم. الزهرا

.1377 ،انساني نيروي مطالعات واحد دبيرخانه كشور؛ نياز متخصصين مورد تعداد خصوص در گزارشي شكيپز آموزش و درمان بهداشت، وزارت . 2
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:يپزشـك علوم آموزش يهارساختيز يارتقا و توسعه بسته اهداف يراستا در يبوم آموزشي منابع هيته ليتسه
و يظـاهر چـارچوب اساسـنامه، ،ياتيـعمل نـديفرا شـامل يپزشك دانشكده در درسنامه هيهت يابزارها نيتدو
نشر و يعلم ،يظاهر ضوابط يها ستيلچك
 يديشه شهرزاد ،وفامهر يههوج

را از يانجودانشـ يراپزشـكي،پ يهـادوره يرو سـا يعمـوم يمختلـف پزشـك يهـادوره آموزشيدرسنامه متناسب با اهداف  يهته مقدمه:
  را كاهش خواهد داد. يخوانجزوه يوعنجات داده و ش يو سردرگم يفيكلبالت

يـدهانجـام گرد يپزشـك يهادانشـكدهدر  يبـوم آموزشيمنابع  عنوانبهها درسنامه تهيه روند تسهيل به كمك هدف با مطالعه ينا هدف:
 است.

يكده پزشـكدانش آموزشدفتر توسعه  يبه سرپرستاصفهان  يدر دانشكده پزشك يتوسعه ا يطرح كاربرد يك صورتبهطرح  ينا روش:
اساسنامه نشـر، ي،پزشك دانشكده در درسنامه تهيه عملياتي فرايند ينتدو: انجام گرفت يرطرح مراحل ز ينا ياست. در اجرا يدهاجرا گرد

Template، يـههتـاكنون ت كـهينبـا توجـه بـه ا. ضوابط نشـر درسـنامه يستلچك ي،ضوابط علم يستلچك ي،ضوابط ظاهر يستلچك
يـاتيكار، مراحل عمل يه، در ابتداشديماصفهان انجام ن يدر دانشكده پزشك يستماتيزهس صورتبه ي،بوم يمنابع علم عنوانبهدرسنامه ها 
يراا با هم همكدرسنامه ه يهدر ته يعلميئته ياز اعضا ياديتعداد ز ينكه. سپس با توجه به ايدگرد يينتع يكارشناس يمت يكآن توسط 

كـار ينـدك يـاكـه باعـث توقـف  ياز مشـكالت يريكـار و جلـوگ يميت يتاز ماه ياز مشكالت ناش يريجلوگ منظوربهخواهند داشت، 
 يك تشكيل با رساني روز هب برنامه و مالي و اخالقي مالحظات و كار خم و پيچ كليه گرفتن درنظر با "درسنامه يهاساسنامه ته"، گردنديم

Focus group از يكـيط است كه هـر فصـل توسـ يفصول متعدد ياز درسنامه ها دارا يكهر  ينكهبا توجه به ا ين. همچنيدگرد يههت
نشـكده، بـامختلـف دا يدرسـنامه هـا يدسـت يك ينفصول و همچن يتمام يدست يك منظوربهلذا  يĤمد،به نگارش م يعلميئته ياعضا
يو مشخصات ضـرور يعلم ي،نگارش ي،اصول ظاهر يهقالب كل يندر ا .يدگرد يطراح يواحد Focus group ، Templateيك يلتشك

يشرسـنامه را افـزاد ينكار تـدو يشرفتها كاسته و سرعت پ يقالب از دوباره كار ين. ايدگرد بينييشپ يواحد نشر دانشگاه علوم پزشك
بـه يشـنهادي،لـب پشد تا در كنـار قا يهته متمركز يهاگروهدر  يزن يدانشكده پزشك يدرسنامه ها يضوابط ظاهر يستلچكخواهد داد. 

يسـتلچك يـندرسـنامه را بـه نگـارش درآورنـد. در ا يكهماهنگ با هم فصول مختلف  صورتبهتا  يددرسنامه كمك نما يسندگاننو
نهـداف، مـتا( هافصل  يانمحتوا، نحوه آغاز و پا ياشكال، نمودارها و...نسبت به حجم كل ير،حداقل و حداكثر حجم محتوا، حجم تصاو

فوكـوس يندچنـ يطـ يـزن يضـوابط علمـ يستلچك. يدگرد بينييشپموارد  يردرس) و سا ياصل يمبر مفاه يمطالعه و متن مرور يشپ
حتـوا،تخـاب مدرسـنامه، ان يسـندگاننو يطدرسنامه، شـرا يكتوسط  آموزشيپوشش ساعات  يزانضوابط م ينا ازجملهشد.  يهگروپ ته

دضوابط خاص خو يدارا ينشر دانشگاه ينكهاضح آورده شد. با توجه به اوروشن  صورتبهموارد  يكه تمام شدبايمانتخاب منابع و .... 
 .شد يهته يزن يدانشكده پزشك يدرسنامه ها يضوابط انتشارات برا يستلچك Focus group يك يل، با تشكباشديم

قلـب، يهـاگروه يكده پزشكشد و در حال حاضر در دانش يترسنامه تثبد يهته ياتيطرح، ساختار عمل ينا  Output با استفاده از :يجنتا
يـهته يو ابزارهـا يـاتيعمل يرا با كمك راهنما يانخاص دانشجو يهاگروه يدرسنامه برا يفتال يندو طب اورژانس فرا يولوژيراد يه،كل

.اندنمودهشده، آغاز 
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اهـداف بسـته  يشـبردبـه پ ي،آتـ هاييتمحدودرفع نواقص و  ينو همچن پژوهش ينشده در ا يهته ياستفاده از تجارب و ابزارها بحث:
 .كمك خواهد نمود يعلوم پزشك آموزش يهايرساختز يتوسعه و ارتقا

 انتشار ،آموزشي منابع آموزش، هايزيرساخت :يديكلمات كل 

  
 منابع:
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 و يعملـ تيـفعال قيـتلف با يشگاهياآزم علوم يكارشناس انيدانشجو يمارستانيب يكارورز يريادگي و آموزش
 همراه يگوش بر يمبتن يهاافزارنرم

 يلكف يصمد ينحس ،ياننورآذر منوچهر

 
Background: Mobile learning (M-learning) is an innovative method for using recent gadgets for improving 
learning, especially in higher educations. This study aimed to investigate impact of mobile software based 
teaching in combination with practical internship in hospital for bachelor laboratory medicine students. They 
have to learn a wide range of data and it is hard for them to get all data in the same time and also experience of 
all possible casts and different possible shapes during short internship period is impossible. 
Aim:  In this study, we used special atlas software in every meeting and we tried to apply it in our teaching by 

combination with subject related practical works 
Methods: In was a combination of 16 sections included practical and software teaching for 22 laboratory 

medicine student. Survey was done for screening its impact and final exam was done by all they learned in 
practice and by software. 
Results: Results showed they had increase scores for this section from average of 17.5 to 18.75 (however this 

section of internship was the hardest part) and 90.9% of the student had satisfaction by using software. Students 
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had growning interest on learning details according to questioner and they wanted to apply the same method for 
other topics. 
Disscusion: By these results we recommend use of this methodology for teaching internship in hospital and it 

can be used for teaching all other parts for improving learning in the learners.  
Keywords: Mobile-learning, Practical teaching, Laboratory medicine, Uurine biochemistry, Internship.   
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ياعضا آكادميك يهامهارت شيافزا بر يبيترك روش به يدانشگاه يهامهارت دوره يهاكارگاه يبرگزار ريتاث
يعلمئتيه

فر يغفار يدهسع ،برزگر محمد ،يحضرت يمهحك

يـانب يعـال آمـوزش يهـايتاولوجز  يعال آموزشوموسسات  هادانشگاه يعلميئته ياعضا يتوسعه وتوانمندساز يردر دهه اخ مقدمه:
بر مؤثرعوامل  سياناز وار %30 ييتنهابه  يعلميئته يعملكرد اعضا  دانشگاه؛ يبهره ور ييعوامل شناسا  چنانچه در مطالعه شده است.

ييانـاه روز بـودن توبـ يفيـت،بـا ك يوپژوهش آموزشيدر ارائه خدمات  يدمهم اسات يفهبه وظ يتبا عنا .كنديم يينرا تع  دانشگاه يبهرور
باعـث بهبـود يداسـات يگ. اثـرات بالنـدشوديمدانشگاه محسوب  ياتيح يتك اولويجامعه يازهايمناسب به ن يپاسخده منظوربه يداسات
علـوم آمـوزشتوسـعه  مركـز مطالعـات و .شـوديمجامعه  يازهايبه ن ييمتخصص وپاسخگو آموختگاندانش يادگيريو  ياددهي يندفرا

غـرب مالشـ يعلوم پزشـك يهادانشگاهمتعهد خدمت  يدر راستاي توانمندسازي اعضاء هيئت علم يزتبر يكدانشگاه علوم پزش يپزشك
بـه ضـرورت ها بنـا ارگاهكاز  يفقط بعض  كهطوريهب. كرد برگزار تركيبي رويكرد با را دوره ينا  كنندگانشركتكشورو پر مشغله بودن 

هاي مهارتي وهو بتواند حيط يدآ يقفا محدوديت روش غيرحضوري در يادگيري بر تا بتواند يدگرد يروش حضوري برگزار م صورتبه
 .رفتاري را پوشش دهد

رفتـار يداردهااسـتان يارتقـا ،يانو دانشـجو آموزشي يهابرنامه يابيارزش يفيتبهبود ك ،يعلميئته ياعضا يستدر يفيتك يودبه هدف:
 وهمكاران يمارانب يان،با دانشجو يعلم  يئته ياعضا يباطارت يهامهارت يارتقاو  يعلميئته ياعضا ياحرفه

ي،مجـاز يدانشـگاه علـوم پزشـك يـكسـطح  ينامهاخذ گواه يمصوب برا يواحد معادل واحدها 8 ييدوره با پوشش محتوا ينا روش:
.شـوديم برگـزار يـنآنال جلسـه 11 و حضوري شيوه به جلسه 13 )، يكيالكترون يمطالعه محتواها( آفالين شيوه به جلسه 15  صورتبه
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دوره يـان. در پاشـوديمالزم داده  يهـا يـدبكوف يبارگـذار يادگيريسامانه  يقبود كه از طر يزن يعمل يناتتمر و ها فعاليت دوره شامل
و يـهجزت براي .گرديد اخذ ها محتوا اهداف پوشش ميزان و كارگاه اجراي نحوه كارگاه، علمي محتواي حيطه؛ سه در اساتيد از نظرسنجي

 .گرديد استفاده) استاندارد انحراف و يانگين(م يفيتوص يهاو آماره SPSS v.17 يآمار افزارنرماطالعات از  يلتحل

)77/77±22/41( و لميع پوشش يطهدر ح )66/9±22/10( يانگينبا م يدرس يزيربرنامه يدوره، واحد درس كنندگانشركت از نظر :يجنتا
اهداف واحـد اندتوانسته) 74/70±18/45(  ميانگين با واحد اين اساتيد و است شده ارزيابي خوب خيلي دح در كارگاه اجراي يطهدر ح
و علمـي پوشـش يطـهدر ح )66/13±26/42( يـانگينبـا م  دانشـجو يـابيارز يخوب پوشش دهند. واحد درسـ يليرا در حد خ يدرس

اندانسـتهتو) 76/78±6/87(  ميـانگين بـا واحـد ايـن اسـاتيد و ستا شده ارزيابي خوب حد در كارگاه اجراي يطه) در ح23/7±65/47(
و  يستـدر يمقـدمات يهـامهـارت و يـادگيري يهـا يـهنظر يخوب پوشـش دهنـد. واحـد درسـ يليرا در حد خ ياهداف واحد درس

شده است ابييارز  االب به متوسط حد در كارگاه اجراي يطه) در ح67/77±23/11( ميانگين با و علمي پوشش يطهدر ح )21/44±56/79(
ياحـد درسـخـوب پوشـش دهنـد. و يلـيرا در حـد خ ياهداف واحد درسـ اندتوانسته) 74/14±5/71(  يانگينواحد با م ينا يدو اسات
خـوب يليخ حد در كارگاه اجراي يطه) در ح77/80±28/46( علمي پوشش يطهح در )72/22±29/84( يانگينبا م  يمقدمات يهامهارت
وشـش دهنـد. واحـدپ يرا در حد عال ياهداف واحد درس اندتوانسته) 82/63±54/14(  ميانگين با واحد اين اساتيد و ستا شده ارزيابي

اجراي طهي) در ح66/66±24/53( و علمي پوشش يطهدر ح )62/13±17/10( يانگينبا م  يو اخالق دانشگاه يتوترب يمآداب تعل يدرس
را در حـد ياهداف واحد درس اندتوانسته) 71/79±11/66(  يانگينواحد با م ينا يدده است اساتش يابيارز  باال به متوسط حد در كارگاه

 .خوب پوشش دهند يليخ

بـا اسـتفاده از روش اندتوانسـته يداسـات يكـهشـده اسـت. بطور يـابيدوره خـوب ارز كنندگانشـركت از نظر يتجربه برگزار ينا بحث:
از يارتبـاط يهامهارت. درس يدگرد ييجوصرفه يزن كنندگانشركتپوشش دهندو در وقت  را ياز اهداف درس يشتريقسمت ب  يبيترك
ينقـش و سـخنران يفـايا  شدرس از رو يـنا يداسـات كنندگانشـركتشده بود كه ببنابـه نظـر  يابيارز يدر حد عال كنندگانشركت نظر
بـه بهبـود يمجـاز هـاييطمحدر  يحتـ يتعامل يهاروشاز   فادهاست كه است واقعيت يناستفاده كردند كه نشانگر ا يبه نحو عال يتعامل

 .كنديمكمك  كنندگانشركت يادگيري يفيتك

 يبيترك آموزش ،يتوانمند ساز يهادوره ،يعلميئته ياعضا :يديكلمات كل
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يوتراپيـزيف رشـته دروس يدرسـ برنامـه در يبـيترك يريادگي از استفاده و يسازيمجاز تيقابل يسنج امكان
نتهرا يپزشك علوم دانشگاه

 يباباد يخسرو اكبر يعل ،مقدم يباش عطار بهروز ،يسهمق ينهسك

در رييـادگينوع  اين .باشديم يبيترك يادگيرياز  يتنها بخش يكيالكترون يادگيريرا در بر گرفته و  يعيدامنه وس يبيترك يادگيري مقدمه:
در آمـده يرت آمـوزو مهـا آموزشدر  ياساس يخشب صورتبه و باشديمدر حال رشد  يشرفتهپ يدر كشور ها يعال آموزش هاييطمح

اطالعـاتي كـه از با توجه به افزايش قابل مالحظه حجم دانش وبه عبارتي انفجار دانش ومنسوخ شدن دهديماست. شواهد تجربي نشان 
محـدود بـودن اگيـران وركميـت ف  ولزوم به روز بودن اطالعات علمي، وهمچنين با توجه به افزايش گذرديمسال  5بيش از  هاآنتوليد 

آموزشـي و هايينـههزهاي حضوري، اساتيد شايسته، امكانات تكنولوژي آموزشـي از طرفـي و افـزايش كالس ازجملهامكانات فيزيكي 
كنـديما از سوي ديگر، اين نكته اهميت پيـد عادالنه در همه سطوح وقشرهاي متفاوت آموزشمشكالت كالن شهرها در خصوص ارائه 

به كيفيـت خدشـه اي وارد تنهانهبرنامه درسي استفاده نمود كه در عين افزايش كميت  سازييمجازاز قابليت هاي  توانيمحد كه تا چه 
يـنا ير اثر بخشد يانو دانشجو يدنگرش اسات يبيبه روش ترك يادگيريو  ياددهي يندفرا در نشود بلكه باعث ارتقاءسطح كيفي نيز گردد.

ييادگير يندمتعدد فرا ولحاظ نمودن ابعاد يگرو از طرف د يافزارنرمو  يزاتيتجه يساخت ها يرز يتود و تقوجو ياز طرف يادگيرينوع 
 .است يتحائز اهم ياربس يگرد ياز بعد

يـادگيريده از و اسـتفا يسـاز يمجـاز يترشته فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي تهران امكان و قابل  دروس درسي، برنامه در ياآ هدف:
 وجود دارد؟ يبيترك

3در  اپييزيـوتررشته ف ياننفر دانشجو 135شامل  يقتحق ينا يبوده و جامعه آمار يمايشيپ يفيتوص يروش كم يك يقروش تحق روش:
با اسـتفاده يتصادف ياطبقه صورتبه يريگنمونهروش  است. 94-95 يليدانشكده در سال تحص ينا يعلميئته ينفر اعضا 18مقطع و 

18 و )يخصصـت ينفر دكترا 18 گرايش، دو با ارشد كارشناسي نفر 35 كارشناسي، نفر 64( ياننفر دانشجو 117شامل  گان،از جدول مور
 .خته استفاده شداز پرسشنامه محقق سا يزن هاداده يآورجمع جهت انتخاب شدند. يسرشمار صورتبهكه  يعلميئته ياعضا نفر

يو اجـرا هاشـاخص يـتهمتهران نسبت به ا يدانشگاه علوم پزشك يزيوتراپيرشته ف يدو اسات يانودانشج يدگاهنشان داد، د هايافته :يجنتا
بـا يسـنج يـاز، نيداسـاتو ياندانشـجو يببه ترت هاشاخص نمرات .باشديم) <p 05/0( و نمره 5 ميانگين از مثبت تركيبي يريادگيبرنامه
رس بـاطـرح د شاخص محتوا و 68/4 و 15/4 با نمرات يادگيريشاخص  63/4 و 96/3 با نمرات آموزشي، اهداف 68/4 و 12/4 نمرات
يـزانم يولـ .بـه دسـت آمـد 37/4 و 21/4با نمرات  يابيشاخص ارزش 74/4 و 68/4 نمرات با يزات، شاخص تجه79/4 و 44/4 نمرات
با نمـرات يسنج يازن يد،اسات و يانجودانش يببه ترت هاشاخصنمرات  .بود) <p 05/0( نمره و 5 يانگيناز م منفي هاشاخص ينا يترضا
مـراتنطرح درس بـا  شاخص محتوا و 20/2 و 67/2 با نمرات يادگيريشاخص  74/1 و 25/2 با نمرات آموزشي، اهداف 26/2 و 56/2
.به دست آمد 11/2و  31/2 نمرات با يابيشاخص ارزش 96/2 و 65/2 نمرات با يزات، شاخص تجه22/2 و 66/2
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. 
 سـازييهشب هاييطمحاستفاده از  يندروس وطرح درس مناسب وهمچن يكيالكترون يمحتوا يهته و يزاتيتجه يهاخصشا يتتقو بحث:
جهـت  علـت   ينهمـ به .باشنديمبرخوردار  يبسزائ يتاز اهم يانودانشجو يداسات يدگاههستند كه از د ييهاشاخص ي،وس عملدرشده 
 يعملـ يها يكتكن سازييادهپرشته ولزوم  ينبودن ا يبا توجه به عمل ضمنا .دارند قرار الويت در تركيبي يريادگيبرنامه سازييادهپاجرا و
لزم خـود مسـت يـنا شوند كـه اآشن يواقع يها يتبا موقع يراننمود تا فراگ يجادا يواقع يتموقعبه يهشب يهاييطمح يستيبا يمار،ب يبه رو
از  يـتمحتـوا، حما يفيتشامل ك يكيالكترون يمحتو يهكارآزموده، ته يانسان ييرون يزيكي،ف هاييطمح يزات،تجه يهايرساختز يتتقو
الئـق نـابع بـه روز، عبه م ي، دسترسآموزش يندزمان ومكان در فرآ يريپذانعطاف يران،فراگ يهايگيژو يران،فرگ يزهرغبت وانگ يران،فراگ
 .يافتمهم دست  ينبه ا توانيم   مناسب بندي وبودجه موارد ين. لذا با درنظر گرفتن اباشديممربوط به آن  يها يندوفرآ يرانفراگ

 يزيوتراپيرشته ف ،درسي برنامه سازي، مجازي تركيبي، يادگيري :يديكلمات كل

  
 منابع:
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پزشكي علوم كاركنان شغلي كارياهمال و ياحرفه اخالق بر ديني رويكرد با ارتباطي يهامهارت آموزش تاثير
سبزوار

 يداورزن سروش ،يناعم محمد يعل ،يداورزن يممر

ركنـان دانشـگاه علـومكا يشـغل يو اهمالكار ياحرفهبر اخالق  ينيد يكردبا رو يارتباط يهامهارت آموزش يرتأث مطالعه ينا در مقدمه:
 شد. يبررس سبزوار يپزشك

كاركنـان اداري دانشـگاه يبا گروه كنترل بود. جامعة آماري پـژوهش را تمـام آزمونپس - آزموناين پژوهش تجربي از نوع پيش  روش:
صـورتبهگيري تصـادفي سـاده انتخـاب شـدند و بـه روش نمونـه هاآننفر از  80تشكيل دادند كه  1395زشكي سبزوار در سال علوم پ

يهـامهارت آمـوزشاي دقيقـه 90جلسة  6نفر) جاي گرفتند. گروه مداخله  40گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل (هر گروه 
كـاري اسـتفاده شـد.اي و اهمالهاي استاندارد اخالق حرفهها از پرسشنامهردند. براي گردآوري دادهارتباطي با رويكرد ديني را دريافت ك

 ده شد.) استفايانس(كووار يليو تحل يفيآمار توص يهاروشو از   SPSSافزار نرمها از تجزيه و تحليل داده يبرا

)>f=،05/0P 123/5( ايتباطي با رويكرد ديني بر متغير اخـالق حرفـهار يهامهارت آموزش  نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه :يجنتا
يـانسدرصـد وار 49توانسـته اسـت  يامداخلـهتاثير مثبت و معناداري داشته است و برنامة ) >f=،05/0P 944/1( كاري كاركنانو اهمال
سبب افزايش اخـالق اي انجام شدهر برنامة مداخلهكند. به عبارت ديگ يينكاركنان را تب ياهمالكار يانسدرصد وار 66و  ياحرفهاخالق 
.كاري كاركنان شده استو كاهش اهمال ياحرفه

1 جدول
منبع تغييرات مجموع 

مجذورات
درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

F P  توان آماري ضريب اتا

يااخالق حرفه üÿþĊþāý ü ûüāĊüýĀ ÿĊûüý úĊúúĂ úĊþă úĊĂû 
اهمال كاري üýĀĊăĀþ ü ûûĂĊþĂÿ ûĊăþþ úĊúûÿ úĊĀĀ úĊāă 

كارياي، اهمالارتباطي با رويكرد ديني، اخالق حرفه يهامهارت :يديكلمات كل

منابع:
1. Cadozier, V. (2002). The moral profession: A study of moral development and professional ethics. 2012: Retrieved from

proquest.com. 
2. Karimi, M. & Fayyaz, I. Interpersonal skills of the innocent’s way. Journal of Islamic Education. 2010; 5(10): 7- 28.

(Persian) 
3. Ahmadi A, Ahmadi M, Elyasi F, Ahmadi A, Ahmadi N. The Relationship of Occupational Burnout and Communication

Skills in Nurses. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013; 23 (106):130-139. (Persian) 



 

204 
 

 بـه يگرياحرفـه ياددهيـ يبـرا هنـر قيـتلف راهبرد (Visual Thinking Strategy, VTS) يينايب تفكر ياستراتژ

 يپرستار و يپزشك انيدانشجو

 فال فرخ يجهخد ،يعابد يدقرش ،يمحمد الهه

  
 يعـال را بـرافتلفيقي محيطـي پرانگيـزه، پرنشـاط و  آموزش يبرنامهاست.  يو علم ياز عناصر هنر يخوب، مخلوط ماهرانه ا آموزش مقدمه:

كـر و پرسـتاران خـالق و متف . پـرورش پزشـكلنآورديمبه وجود  يو نتايج مفيد، مؤثر و ارضا كننده ا كنديمفرايند ياددهي و يادگيري فراهم 
نحو قـادر اسـت بـه  ينهنر به بهتر باال دارد. يفكر يهامهارتبه  يازن يگر ياهحرف آموزش رسديم. به نظر باشديم ياحرفهنقش  يفايالزمه ا

 يريكارگبهاستفاده كنند تا با  يشناخت يهامهارتو  يهنر يكه از نشانه ها سازديمرا قادر  ياندانشجو VTS يهنر يهابحث مهم پردازد.  ينا
كوچك) دربـاره  يهاگروه( يگروه يهابحثدانشجو محور است كه به  يستدر وهيش VTS .يابدارتقا  يادگيري ييو شنوا يناييحس ب زمانهم

 صـورتبه يرستارپو  يپزشك يدر برنامه درس يگر ياحرفه يم. مفاهكنديم يلرا تسه يكار هنر يكمختلف متمركز است و نقد  يعناصر هنر
 .باشديم يگر ياحرفه آموزشدر  VTS نقش مطالعه ين. هدف اباشديمدوره منسجم  يكدروس پراكنده و نه 

 پرستاري و پزشكي يانبه دانشجو يگرياحرفه آموزشدر  يناييتفكر ب ياستراتژ ياددهينقش روش  يينتع هدف:

 يه علوم پزشـكدانشگا يهدور علوم پا يپزشك يانفردوس و دانشجو يسال اول دانشكده پرستار يپرستار يانجامعه مورد مطالعه دانشجو روش:
جلسـه  3جلسات به تعداد  ينند. اباش يپرستار يا يحرفه پزشك يممرتبط با مفاه  انتخاب شدند كه ياگونهبهها نگاره يا ي. نقاشباشنديم يرجندب

سـتاد درس و هـم ا يارشـد رشـته نقاشـ يكارشناسـ يالتبـا تحصـ -يجلسات هم استاد متخصـص هنـر ياددهي يدر طول ترم اجرا شد. برا
 شـدهارائهنقد  ي،خطوط، رنگ ها و احساسات موجود در نقاش ي،شناس يباييبا نگاه به اصول ز يهنر يمرب يكهبطورحضور داشتند.  يزيولوژيف

 يزيچه چ ياشنق ين. ا1( يناييتفكر ب يروش استراتژ يديكل سؤاالتبا طرح  يهعلوم پا ينمود و استاد تخصصيم يتوسط دانشجو را جهت ده
 بـه را نظرتـان كـه سته نقاشي در ديگري مورد آيا. 3 و باشيد داشته نقاشي از را برداشت اين شما كه شد سبب يزي. چه چ2. دهديمرا نشان 

بـازگو  ياندانشـجو يرارا بـ ينقاش يامنموده و پ يلرا تكم يانتوسط دانشجو شدهارائه يممنسجم مفاه يحبا توض  نهايت در و) نمايد جلب خود
 عبـارت ارائـه ترتيـب بـه شـد گذاشته گروهي بحث به دانشجويان توسط و شدهارائه جلسه يكدر  يشكه هر نقا شدهارائه ي. سه نقاشنمايديم

 "رسـتمزاد ايـ ينهرسـتم"نگـاره تولـد رسـتم/  ،(Science and charity 1897) پيكاسو اثر "خواهي يرعلم و خ"با عنوان  ينقاش :از بودند
 بـه مربـوط ميـرك قاآ اثر گنجوي نظامي از حكايتي پايه بر "يمتنازع دو حك"نگاره و  فردوسي شاهنامه از رستم تولد حكايت پايه بر) ين(سزار
 .صفوي عهد

 ضـايتر ضـمنا. گرفـت قـرار دانشـجويان دسترس در نمودن يل، جهت تكمآموزشپرسشنامه پژوهشگر ساخته راجع به نقش هنر در  ياندر پا
 .گرفت صورت نيز دوره اجراي از مندي

 تيرضا آموزشي يتوانشان داد كه از مح آموزشيدوره  يابيارزش يججذاب گزارش نمودند. نتا ياررا بس يسهنر در تدر قيتلف ياندانشجو :يجنتا
. نمودنـد ارزيـابي وبخـ خيلـي را تدريس شيوه ياندانشجو %65/84نمودند.  يابيخوب ارز يارآن را بس ياندانشجو %32/79 كهيطوربهداشتند 
 و مسـائل حليـلت قـدرت مثل مواردي ياددهي در بينايي تفكر استراتژي مدل نقش كه داد نشان پرستاري و كيپزش دانشجويان پرسشنامه تحليل
 به كمك و واردش يطدر قدرت حل مسائل در شراVTS  نقش دانشجويان درصد 70). دانستند مهم خيلي% 90( است بيشتر همه از خالق تفكر
مهم اعـالم  %56را  "ياحرفهاخالق  يرمستقيمغ آموزش" و "موضوع يك به راجع سايرين يدگاهد بهتوجه ". دانستند اهميت پر را انتقادي تفكر

 پايـه سدرو يـادگيري" در آن نقـش و "نفـس بهاعتماد "، "فعال كردنصحبت " و "كردن صحبت يحصر"، "تيمي يتفعال" يتكردند و در نها
 .كردند گزارش مهم را آن نقش دانشجويان %45 كه داشتند قرار "آناتومي و فيزيولوژي مثل
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جلسـات  يژهوبـهمدل و  يناز ا يانتوجه به استقبال دانشجو را ارتقا دهد. با يگر ياحرفهمرتبط با  يممفاه توانديم يناييتفكر ب ياستراتژ بحث:
 .ه شودنجاندگ يو پرستار يپزشك يژهوبه يعلوم پزشك ياندانشجو يمدل در برنامه درس ينا شوديم يشنهاد، پآزاد يبحث گروه

  بينايي تفكر اسراتژي پرستاري، و پزشكي يان، دانشجوآموزش ي،گرياحرفه ياددهي :يديكلمات كل
 

 :منابع
1. Hajar R. Can incorporating art into medical education help medical students become better doctors? Heart Views, 2016. 

17(2): p. 77. 
2. Joel T. Katz and S. Khoshbin, can visual arts training improve physician performance? Transactions of the American 

clinical and climatological association, 2014. 125: p. 342-331. 
  

 يدرسـ برنامـه يمحتـوا يدهسـازمان كرديرو: يپزشك آموزش در ياحرفه اخالق ابعاد و هاشاخص ييشناسا
 ياحرفه خالقا

 يقنبر رضا ،مهر يمحمد مژگان

  
رت ضـرو يگـرد ياز سـو وسـ يـك از بشـري دانش يرو گسترش چشمگ يگسترده علم و فناور يهاپيشرفت با كنوني يايدر دن مقدمه:

 مباني ينشكي و تدوزپ يهابا رشته مرتبط يهاحرفه در را يمداررويكرد اخالق  به نياز  ي،او اخالق حرفه ييگراحرفه آموزشو  يجترو
 يـفعرتتوجهـات، در  يـنا يرغمعل اما؛ است يدهگرد يمحفل مباحث علم  و است ساخته ضروري را پزشكي علوم در اخالقي و ارزشي

 آن اختالف نظر وجود دارد. يهامقوله و ابعاد و شاخص ينا يتماه

 .شدبايم ياها و ابعاد اخالق حرفهشاخص ييهدف از مطالعه حاضر شناسا هدف:

يمـ يكعلوم پزشـ  در ياو اخالق حرفه يكنندگان در پژوهش شامل متخصصان و خبرگان آشنا به موضوع اخالق پزشكمشاركت روش:
 آن تعـداد كـه داشت هادام محققان نظري اشباع تا ساختارمند يمهن يا. مصاحبهيدندانتخاب گرد يگلوله برف يريگنمونهباشند كه به روش 

ضـبط   فاده ازهـا بـا اسـتمصاحبه يايياستفاده شد و جهت پا يدمتخصصان و اسات يمصاحبه از آرا سؤاالت ييت رواباشد. جهمي نفر 19
كـار و تجـارب محققـان مصاحبه شوندگان، استفاده از هم يآن برا ييمصاحبه و بازگو يندر ح يدينكات كل بردارييادداشتها، مصاحبه

 .گرديد استفاده استقرايي رويكرد با محتوا يلروش تحلها از مصاحبه يلجهت تحل  .يداستفاده گرد

شـد. در بعـد  ييشناسـا يو اخـالق فـرد ياخالق اجتمـاع  ي،بعد اخالق سازمان 3در و   شاخص 28مصاحبه  يهايافتهبر اساس  :يجنتا
 كـار كيفيـت قبـال در يتسـئولم"يهاشاخص يري،پذيتمصاحبه در مقوله مسئول يهاداده يلحاصل از تحل يهايافتهبر اساس   :يسازمان
 مقـررات و قـوانين بـه يبنـديپا" يهـاشـاخص  مـداري، قانون مقوله در، "سازمان تجهيزات از استفاده قبال در يتمسئول"، "شده انجام

بـه  ياروفاد" يهاشاخص وفاداري، مقوله در، "پژوهشي مقررات و قوانين به يبنديپا"، "اداري مقررات و قوانين به يبنديپا"، "آموزشي
حاصـل از  يهـايافتـهبـر اسـاس   :يشدند. در بعد اجتمـاع  يكدگذار يلپس از تحل  ،"سازمان يهابه ارزش يوفادار"، "يحرفه پزشك

 يهـاشـاخص  احتـرام، مقولـه در، "مـراجعين درمـان بـراي يكسان يطشرا يبرقرار" مصاحبه در مقوله عدالت، شاخص يهاداده يلتحل
امانـت " يهـاشـاخص داري، امانت مقوله در، "بيماران با همدردي يجادا"، "افراد انساني كرامتحفظ "، "كارانهم و يماراناحترام به ب"

 سـودمندي، مقوله در، "بيماران و همكاران خصوصي حريم حفظ يترعا"، "يماراندر عدم افشاء اطالعات همكاران و ب يو رازدار يدار
عـدم "، "يهـدف حرفـه پزشـك عنوانبـه يمـاد يـايعدم توجه بـه مزا"، "همكاران و يمارانبه ب يكالم رسانييبعدم آس"يهاشاخص
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، در مقولـه"داشـتن صـداقت در گفتـار"، "داشتن صداقت در رفتار" يهاشاخص  ، در مقوله صداقت،"يمارانبه ب يجسمان رسانييبآس
بـر اسـاس  :يشـدند. در بعـد فـرد  كدگذاري لتحلي از پس، "فردي استقاللداشتن "، "ياداشتن استقالل حرفه" يهااستقالل، شاخص

درصـ سـعه و تحملداشتن "، "فردي اشتباهات يرشپذ" يهاشاخص يري،مصاحبه در مقوله انتقادپذ يهاداده يلحاصل از تحل هاييافته
،"ييجوكمـال"، "طلبيرقابت و جوييبرتري يهداشتن روح" يهاشاخص  ، در مقوله كوشش و پشتكار،"مراجعان يهاديدگاه با برخورد

تـالش"، "امـور يهتوكل بر خدا در كل"، "نفس يبپرداختن به تهذ" يهاشاخص اعتقاد، و ايمان مقوله در، "علمي پيشرفت برايتالش "
شدند.   كدگذاري يلپس از تحل ، "يارتقاء رشد اخالق يبرا

ياحرفـهالق توجه روزافزون به اخالق و اخـ يبرنامه درس ينو تدو يو در طراح آموزشي- گذاريياستسهست كه در  يضرور بحث:
تناسب با فرهنگگرا كه ماخالق درسي يبرنامه  چراكه شود وارد پزشكي يهارشته آموزشي و درسي برنامه در بايد يشود و اخالق مدار

ند.ك ايجاد ايحرفه يهايستگيهاي و شاتوانمندي كسب براي روشن و علمي راهكارهاي تواندمي باشديماسال
 ييگرا، حرفهياحرفهاخالق  يها، شاخصياحرفهاخالق، اخالق  :يديكلمات كل
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.1386. قم: انتشارات نشر مجنون؛ وكاركسبدر  ياخالق يهاسازمانفرامرز احد.  ،يقراملك . 8

يپزشـك علـوم دانشـگاه در يعموم يپزشك دوره در سالمندان ازين اساس بر يسالمند آموزشي برنامه نيتدو
رازيش

يكجور جواد ،بذرافكن يالل ،يسپهر سروش

كـه سـالمندان در آن يا خـانواده وجامعـه ا يبـرا ينخدمات سالمت و همچنـ كنندگانارائه يسالمندان برا يتجمع يرشد جهان مقدمه:
و ياجتمـاع يهـا يزيربرنامـهچـالش  ينمقابله با ا يالزم است برا ينبنابرا؛ گردديممحسوب  يچالش مهم و اساس يك كننديم يزندگ

آمـوزشجهـت  يواحد جداگانه ا يچه يپزشك يهادانشكدهاز  ياريبس يگربهداشت و درمان متحول گردد. از طرف د ينهدر زم ياقتصاد
بـه يپزشـك يهادانشـكدهاسـت، در  يضـرور ينبنـابرا؛ يسـتها نآن دانشكده يجز دروس اصل يطب سالمند ياندارند  يطب سالمند
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بـرآن شـديم تـا مشـكالت سـالمندان را يل،دل ينداده شود. به هم آموزش يرسم طوربه يها، طب سالمنديدنتو رز يپزشك يانانشجود
در دوره پزشـكي عمـومي بـر يطب سالمند آموزشيبرنامه  ينياز ها به طراح  و بر اساس آن ييشناسا كننديمآنطور كه خودشان تجربه 

 .در جامعه بپردازيم يانسان يتجمع ينبه ا شدهارائهخدمات  يفيتسالمندان بهبود ك يازاساس ن

 .بود يرازش پزشكي علوم دانشگاه در عمومي پزشكي دوره در سالمندان نياز اساس بر سالمندي آموزشي برنامه ينتدو يهدف كل هدف:

و آموزشـي يهاĤنبـه بيمارسـت كننـدهمراجعه بيمار سـالمند 25در اين مطالعه  كنندگانشركتبوده و  ياين مطالعه يك مطالعه كيف روش:
يريگمونـهنپرسـتار بـر اسـاس  8و  يدانشگاه علوم پزشـك يعلم يئتهنفر از اعضاي  15و  يرازش يدانشگاه علوم پزشك آموزشيمراكز 

ي، اعضـارييگنمونـهبـود كـه  يـنبـر ا يانجـام مطالعـه سـع يدر طـ همچنين تكميل شد. ينظر يريگنمونههدفمند انتخاب و سپس با 
هـد.را پوشـش د يسـالمند  و سالمندان از جنس زن ومرد و مشكالت مختلف ياصل يهاگروهمختلف در  يبا تخصص ها يعلميئته

كـار بـه كيفـي محتواي ليلتح يكردرو .ساختارمند بود يمهاطالعات، مصاحبه ن يآورجمعروش  يافت،ادامه   هادادهتا اشباع  يريگنمونه
از آوري شـدهاسـتفاده شـد. اطالعـات جمـع )Conventional Content Analysis( عرفي محتواي تحليل. بود عرفي نوع از شده برده

شرده ساختن آن تـا تعيـينفمرحله به تعيين واحد معنا و به، مرحلهيكه با كدبند صورتينبدطريق تداعي معنا مورد تحليل قرار گرفتند. 
بنـدي كـردنو گروه دهيبندي، از سازمانبندي شدند. اين مقولههايشان، مقولهها و تفاوتاهتشب بر اساسرمز پرداخته شد. سپس رمزها 

در (Trustworthiness) هـادادهصحت و دقت در  تأييد يشد. برا يجادا )Meaningful Clusters( هاي معنادارخوشه صورتبهرمزها، 
خص اعتبـار،عبـارت از چهـار شـا  هاشـاخصايـن   ليـنكلن اسـتفاده شـد.روايي در مطالعات كيفي گوبـا و يهاشاخصاين مطالعه از 

،هـادادهو تفسـير   ري، اختصاص زمان كافي بـراي جمـع آوهادادههستند كه از طريق غرق شدن در  يريپذانتقالو  يريپذييدتأ اعتماد، 
و حفـظ و بـازبيني توسـط همكـاران  طالعـهكننـدگان در متكتوسـط شـر هامصـاحبه بازبيني  حضور دائم پژوهشگر در محيط دانشگاه

 .شد تأييد  هامصاحبهمستندات  خام مانند، مدارك و يهادادهنگهداري 

ند بـار مـرور خالصـهچاستخراج شد. كدها پس از  يهكد اول 615، كنندگانمشاركت يقو عم يغن يها يفتوص يلو تحل يهاز تجز :يجنتا
يـدهشامل مشـكالت در هـم تن ياصل هاييهمادرون. يدگرد يبندطبقه يهمادرون 3بقه و ط 9 صورتبهتشابه و تناسب  بر اساسو  يساز

–يشـگيريپ  – يپرسـتار – ي(پزشـك يافتـهادغـام  يهـامراقبتو  )ناسـالم يسـبك زنـدگ – يروانـ – يطبقات (جسم يرسالمند، با ز

را يب سـالمندطـدر  آموزشـي يهابرنامـهست كـه محـور ا جامعه) –خانواده ( طبقات يربا ز يخدمات رفاه و  يو نو توان يبخشتوان
 .دهديم يلتشك

رو بـه رشـد يعـهجامسـالمت  توانـديمسالمندان  يو سبك زندگ يروح ي،جسم يها يازپژوهش، توجه به ن ينا هاييافتهطبق  بحث:
سـالمت يهـامراقبت صـورتبهدرسي  يهابرنامهدر  هاآني شايع سالمندي و لحاظ نمودن هايماريبسالمندان را بهبود بخشد. توجه به 

جـاربت يـانب يـن،و سـهولت دسترسـي بـه خـدمات بـراي قشـر سـالمند الزم وضـروري اسـت. عـالوه بـر ا جانبـههمهو  يافتهادغام 
 .كشديم يرخدمات به سالمندان را به تصو يارائهدر  هاخانوادهجامعه و  يف، عملكرد ضعكنندگانمشاركت

عمومي پزشكي كيفي، تحقيق كوريكولوم، سالمندي، هاييازن :يديكلمات كل
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 محتوا ليتحل مطالعه كي :يبخشتوان و يستيبهز علوم دردانشگاه يسالمند به مرتبط يهانامهانيپا نيعناو يبررس

متحد ملل سازمان يسالمند برنامه يپژوهش پروتكل اساس بر
 ممتاز يابوالفتح يداله ،خانكه يدرضاحم ،صحاف رباب ،يچ همدان ياآر

منظـور برنامـه ينآورده است. بـه همـ به وجوددرحال توسعه  يهادر كشور خصوصاًرا  يديجد يهاچالشد شدن جوامع، سالمن مقدمه:
-RAA 21در قـرن  يسـالمند يهـاپژوهشدستور كار" يو طب سالمند يسالمند شناس الملليينبسازمان ملل متحد و انجمن  يسالمند

يراندانشگاه ا يناول يبخشتوانو  يستيدانشگاه علوم بهز يگرمنتشر كرده است. از طرف د و يهته يقاتتحق بندييتاولو منظوربهرا  "21
در يـنتعـداد دانشـجو را دارا اسـت و ا يشـتريننظر ب ينكرده و از ا يرشدانشجو پذ ياست كه در مقاطع مختلف در رشته سالمند شناس

.دانشگاه انجام نشده است يندر ا يتبط باسالمندنامه مر ياندر خصوص موضوعات پا يامطالعهاست كه تاكنون  يحال
   RAA-21يهاالويت با دانشگاه ينا يهانامهپايان عناوين مقايسه مطالعه ينهدف ا هدف:

 .باشديم

طـابق بـام نامه ها با يانپا ينا ينقرار گرفتند. عناو مورد بررسيمطالعه  يندر ا ينامه و پروپوزال مرتبط با سالمند يانپا 248تعداد  روش:
RAA-21 ياسـيق يمحتـوا يزلو بـا روش آنـا بررسـي "اختصاصـي ينعنـاو" و "مهم تحقيقاتي يهاحوزه"، "ها يتاولو" سطح در سه

 .قرار گرفتند يفيتوص يزمورد آنال يبه روش كم يجشدند. نتا بنديطبقه

شـامل بودنـد داده صاختصا خود به سالمندشناسي گروه در هم و دانشگاه دركل هم را ها نامه پايان تعداد بيشترين كه يتيدو اولو :يجنتا
تعـداد ين). كمتـر%21 و %9/39 يبتترهب( باشديم "ها يماريو ب يولوژيب "و "سالم يسالمند" يعني  RAA-21 چهارم و پنجم  اولويت

مربوط نامه پايان دتعدا يشترينب يشمهم پژوه يهاحوزهسطح  در ).%3/3( استبوده  "يماد ينتام" يادوم  يتمربوط به اولو يزن ينعناو
يقـاتيتحق هاييطـهحمربوط به  يزانم ين) و كمتر%19(هركدام  "سالم يسالمند"و  "يومديكال)، با%8/21( "جمسي و ذهنيعملكرد " به
).%04/0و  %00 يببه ترت( استبوده  "فقر"و  "در جوامع كالن ييراتتغ"

پيشـنهاد مطابقـت نـدارد.  RAA-21در شـدهارائه  يهابنـدياولويتبـا   يفراوانـ ز نظرا مورد بررسي ينامه ها يانموضوعات پا بحث:
بـا يدر سـطح ملـ  يسالمند ينهدر زم يپژوهش هاييتاولو يازسنجيتفاوت مشخص شود و با انجام ن ينا يلدل يدر مطالعات آت شوديم

 .گردد يهته  RAA-21استفاده از

 نامه يانپا پژوهش، يران،ا ي،ندطب سالم ي،سالمند شناس :يديكلمات كل
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 عرصه در يكارآموز برنامه خصوص در يپزشك آموزش يتخصص يدكترا دوره انيدانشجو آموزشي يازسنجين 

 تهران يپزشك علوم دانشگاه

 يآباد يحاج يزارع زهرا ،يرزازادهم يمعظ ،نژاد يماف خباز حبوبهم

  
و  بـاليني عـيواق محـيط و تئـوري بين ارتباط يجادا ،و پژوهش يااصول حرفه آموزشبا هدف  يكارآموز يهاامروزه وجود دوره مقدمه:

شناخته شـده  يامر يدر حرف علوم پزشك صخصوبه يدانشگاه يهارشته از بسياري ياندر م ياحرفه و فرهنگي تعامالت فرصت يجادا
 يدكتـرا يالنالتحصفارغ .دينقرار گرفته و ارائه خدمت نما يخاص ياحرفه يگاهها قرار است در جارشته ينا يالنالتحصفارغ چراكهاست، 
 در تعـددم مـديريتي و ارزشيابي ،آموزشي ي،امشاوره يهانقش يدارا يعالوه بر نقش پژوهش يراندر ا يپزشك آموزش يرشته يتخصص
 آمـوزش يسـتمرشـته بـا س يـنا ياندانشـجو يشـترهرچـه ب يياست جهت آشـنا يباشند، لذا ضروريم يمختلف علوم پزشك يها-حوزه

 يهـاهـا، دورهيـتم فعالو روند انجا الملليينبو  يتعامالت مل يبرقرار يشيوه ي،مختلف پژوهش يهاحوزه ،يندهآ يهانقش ي،دانشگاه
 .گردد بينييشپ يشانا يلدر طول دوره تحص ياشده يزيربرنامه يكارورز /يكارآموز

 در دارد، ظـرن در پـژوهش ايـن رشـته، ايـن بودن نوپا و يليتحص ييشينهپ از نظررشته  ينا ياننبودن دانشجو يكدستبا توجه به  هدف:
 .آورد عمل به آموزشي نجييازسنفعان مختلف ن-يآن از ذ يو چگونگ يكارورز/يكارآموز يبرنامه وجود مورد

 هاييمارسـتانبو  هاانشـكدهددفـاتر توسـعه  يرانو مد يالنالتحصفارغ يان،كسب نظرات دانشجو منظوربه يازسنجيمطالعه ن يندر ا روش:
 گـرفتنر نظـر دبا استفاده از سه پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مرور متون و با انجام مصاحبه سـاختارمند بـا متخصصـان بـا  آموزشي

و  يتفافشـدر خصوص وضـوح،  يپزشك آموزشنفر از متخصصان  6كسب نظرات  يقاز طر هاپرسشنامه يياهداف برنامه انجام شد. روا
از  كيهر  يبرا 75/0 يباال(كرونباخ  يبا استفاده از آلفا هاپرسشنامه يدرون ياييشد. پا يينو تع يبررس هايتمآاز  يكهر  يتاهم ينهمچن

 .شد محاسبه )هاپرسشنامه

 يلتكم يالنالتحصفارغ نفر از 5و  يلدر حال تحص ياننفر از دانشجو 23، آموزشدفاتر توسعه  يراننفر از مد 17توسط  هاپرسشنامه :يجنتا
 و يرصد در فـاز پژوهشـد 11و  آموزشيبرنامه بهتر است در فاز  ينمعتقد بودند كه ا ياندرصد دانشجو 78، يطوركلبهو برگردانده شد. 

و  آموزشـيدر هر دو فـاز  موزيكارآ) ارائه برنامه %60( يالنالتحصفارغاكثر  يدگاهارائه شود. از د آموزشي -يدر هر دو فاز پژوهش يمابق
حضـور  صـورتبهو  يدر قالـب پـروژه ا كـارآموزيمعتقد بودند كه بهتر است كه برنامه  ياندرصد دانشجو 72است.  يضرور يپژوهش
در مـاه معتقـد  مشخص و ثابت يدفاتر توسعه به حضور روزها يراندرصد مد 50از  يشب كهدرحاليارائه گردد.  نيادانشجو يبرا يساعت

 عنوانبهمل را عآموخته ها در  يريكارگبهو  يندرصد فرصت تمر 26كار و  يطدر مح يفرصت حضور واقع ياندرصد دانشجو 47بودند. 
نقـش  ينتـرمهموسـعه، تدفـاتر  يراناكثـر مـد نظرنقطـهكردنـد. از  يانب يكارآموزدوره اهداف مورد انتظارشان از شركت در  ترينياصل

 .است يدانش پژوه هاييتفعالنقش مشاوره و كمك در  يكارآموزدر برنامه  ياندانشجو

 آمـوزش يتخصصدكترا  آموزشيدر دوره  يكارورز /يكارآموزبرنامه  يبه طراح يازن ي-دهندهنشان نظرسنجياز حاصل  هاييافته بحث:
چـاپ  2012كه در سال  يامطالعهاست. در  يكارآموزبرنامه  يازسنجين يندنفعان در فرا يمختلف ذ هاييدگاهدبا در نظر گرفتن  يپزشك



 

213 
 

 يـانجودانـش كـاري شـرايط« عنـوان با يگريد يدر مطالعه. دكترا پرداخته شده است آموزشدر  ييرشده است به بحث در مورد لزوم تغ
 داد نشان پژوهش اين يجچاپ شد. نتا 2008كه درسال » بر دانشگاه يبر صنعت و مبتن يمبتن يدكترا يهابرنامه در پژوهش محيط و دكترا
بـر دانشـگاه  يمبتن آموزشتحت  يانجودانش ينب يلي،و تحص يكار يطدكترا از مح ياندر مورد درك دانشجو  هاحيطه از يك هيچ در كه
برنامـه  يازسـنجي،حاصل از ن يجبا توجه به نتا. ندارد وجود يدارمعني) تفاوت %15(بر صنعت  يمبتن زشآموتحت  يان) و دانشجو85%(

 .شوديم ينتهران تدو يدر دانشگاه علوم پزشك يپزشك آموزش يتخصص يدوره دكترا ياندانشجو يكارورز/يكارآموز

 يكارآموز ي،پزشك آموزش يازسنجي،ن ي،تخصص يدكترا :يديكلمات كل
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 مطالعـه يك: ييماما يعلمئتيه ياعضا دگاهيد از ييماما وستهيپ يكارشناس رشته يدرس برنامه يمحتوا ليتحل

 كيفي

 كهن شهناز ،يماني يكون ،ياوري يممر ،ينانگ يقاسم شهناز 

  
 .نمايدمي يانياشامر توسعه و بهداشت سالمت جامعه كمك  به كشورمان، مامايي كارشناسي رشته يبرنامه درس يمطالعه و بازنگر مقدمه:

شد و  يازنگررشته ب ينكشورمان در ا آموزش هايروش سرفصل، اهداف، جهت از مامايي يرشته كارشناس يپژوهش برنامه درس ينا در
 .يدارائه گرد يراندر ا ييبرنامه رشته ماما يجهت بهبود و ارتقا يشنهاداتيپ

 ارائـه بـه تـوانبكـه  رودمـي اميـد محتـوا يلحلت طريق از مامايي كارشناسي رشته درسي برنامه يهاچالشكشف نقاط ضعف و  با هدف:
 .شود كمك  ييماما يكارشناس يكولومتا به بهبود كور يدسر هاچالش ينرفع ا ينهدر زم راهكارهايي و پيشنهادات

ساختار  يمهو ن يادمصاحبه انفر پژوهش يندر ا هاداده يابزار گردآور. است محتوا تحليل روش به كيفي مطالعه يكمطالعه حاضر  روش:
 يورد تخصصـبـ يئـته يرعباس، اعضـااصفهان، كاشان، بنـد يعلوم پزشك يهادانشگاه ييماما يعلميئته يمصاحبه با اعضا .بود يافته
هدفمنـد آغـاز و تـا اشـباع  صـورتبه گيرينمونهبار انجام شد  يك كنندهمصاحبه با هر شركت  هدفمند و يريگنمونهروش . بود ييماما
 .جام شدان يفيك يمحتوا يزو به روش آنال هاداده يآورجمعبا  زمانهم هاداده يلتحل. يافتادامه  هاداده

 ياعضـا يـدگاهاز د ييمامـا يوسـتهپ يرشته كارشناس يمشكالت برنامه درس يانگرطبقه شد كه ب 10منجر به استخراج  هاداده يلحلت :يجنتا
پـژوهش نشـان داد كـه  هاييافتـه .برنامه بودند ينا ييرتغ يااصالح و  ي،به بازنگر يازمعتقد به ن هاآن يرشته بود كه همگ ينا يعلميئته

دارد كـه طبـق  يرشته مشـكالت ينا يعلميئته ياعضا يدشده است از د يبازنگر 91كه در سال  ييماما يوستهپ ياسكارشن يبرنامه درس
 بـا آشـنا و مجـرب تخصصـي كـارگروه نظـرات اعمال عدم به علت درسي برنامه ينمشكالت تدو: باشديم يرمطالعه شامل موارد ز ينا

 يـعتوز ،يشـده در برنامـه درسـ يجـدول بنـد يهـامهارتطبق  ياندانشجو هاييتوانمندعدم توجه به  ،جامعه و دانشجويان مشكالت
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دانشـجويان آموزشـي اهـداف بـه يابيعـدم دسـت ،آموزشي هاييطمحعلت كمبود هب يو كارورز يكارآموززمان  در دانشجويان نامناسب
يازهـايبـا ن يعـدم تناسـب برنامـه درسـ ،انيدانشجو يو كارورز يعمل ينبودن واحدها يكاف ،آموزشي يزاتعلت كمبود تجههب مامايي
مانگاههـا، دفـاتر كـاردركـار  يبـرا يخانواده و آمادگ يممشاوره، تنظ يرالزم نظ يهامهارتبا  ياندانشجو ييعدم آشنا ،و جامعه يامنطقه
ياز واحـدها يرائـه برخـعدم ا ،عدم تناسب حجم مطالب با تعداد واحدها ،مامايي شغل پيشگي چند و كاري يطعلت تنوع محهب ييماما

بـا ازپرسـنل بعضـي همكـاري عـدم و كـارورزي ضـعف و مجـرب يـانكمبود مرب ،هاآنكم بودن  ياو  ياختصاص يو ضرور يازمورد ن
 .الزم هايمهارت يرسا يادگيري و   زايمان آمار پرشدن براي طبيعي يمانكمبود راو  دانشجويان

مجـدد يح و بازنگربه اصال يازن يعلميئته ياعضا يداز د ييماما يوسطهپ يكارشناس يسپژوهش نشان داد كه برنامه در هاييافته بحث:
 .يردورت گرشته ص ينا آموختگاندانشو  ياندانشجو از نظراترشته با استفاده  ينا يتوسط كارگروه تخصص يددارد كه با

 ييماما يدوره كارشناس ،يعلميئتهماما، عضو  يي،ماما يكولوم،كور :يديكلمات كل

 منابع:
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شـكي شـهيدپزشـكي. دانشـگاه علـوم پز آموزشها در طراحي برنامه درسي. خالصه مقاالت دومين كنگره سراسري مقايسه روش هلل.رهبر، نصرا . 5
اسفند بهشت   .22-23. ص: 1374ي،

6. Ferguson, Linda M. Teaching for creativity. Nurse Educator. Jan-Feb, 1966, PP: 16-19.

ياهسته يپزشك بخش در خدمات تيفيك ارتقاء يبرا يراه آموزشي يطراح
 ياعراب محسن

از يفيـتبـا ك ييربرداررا بـر عهـده دارنـد. تصـو ينيكياز انجام اقدامات پـاراكل يقسمت مهم ياهسته يپزشك يهابخشامروزه  مقدمه:
ياهسـته يپزشـك زجملـهاو  يمارستانيب يهابخشدر تمام  يفيت. حفظ و ارتقاء كباشديم يهسته ا يپزشك يهابخش يفوظا ينترمهم

يراهبردهـا ينترمهماز  الملليينباستاندارد  يبر اساس پروتكل ها يقدق يو درمان يصيقرار گرفته است. انجام خدمات تشخ تأكيدمورد 
از ات را انجام دهـداقدام ينكه قرار است ا يپرسنل يبرا يح. داشتن دانش، مهارت و نگرش صحباشديمهدف  ينبه ا يابيدست يالزم برا

يـادگيريو  اددهييـ يهـا يو بر اسـاس تئـور يستماتيكدارد تا با انجام اقدامات س يسع آموزشي ي. طراحباشديم ياتضرور ينترمهم
طحس آموزشي ياحروش طر يكدارد با استفاده از  يمقاله سع ينبهبود عملكرد پرسنل بخش فراهم كند. ا يرا برا يمناسب آموزشيبرنامه 

 خدمات گردد. يفيتارتقاء ك يشموجب افزا يقطر ينداده و از ا يشدانش، مهارت و نگرش پرسنل را افزا

 ايهسته پزشكي بخش در دماتخ يفيتارتقاء ك يبرا آموزشي يطراح هدف:



215

يهـايژگيو يـلتحل يازسـنجي،مراحـل شـامل، ن ينا .باشدميده مرحله  شامل )Rothwellبر اساس نظر راتول ( آموزشي يطراح روش:
نـش،دا هاييطهحز ادر هر كدام  يو محتوا)، نوشتن اهداف (عملكرد يفهشغل، وظ يلكار (شامل تحل يزآنال ي،كار يطشرا يينتع يران،فراگ

در نظـر ،زشـيآموبرنامـه  يمناسب برا يمشخص كردن استراتژ يادگيري،اهداف  يو توال يبعملكرد، ترت يريگاندازهمهارت و نگرش)، 
  ست.ا آموزشيامه و برن يرانفراگ يابي) و در مرحله آخر ارزشيرانبه فراگ آموزشي يانتقال محتوا ي(برا آموزشي يالگرفتن مواد و متر

با كار .شد احيطر اي هسته پزشكي هاي تكنسين براي آموزشي دوره يك آموزشي طراحي مرحله به مرحله انجام با مطالعه يندر ا :يجنتا
ادامـه هـا تكنسين يهايژگيو ياتخصوص ي. سپس با بررسيدشروع گرد آموزشي يازن يينخدمات بخش و تع يفيتدر مورد ك يازسنجين

آمـوزش ياالزم بر ياساس، سر فصل ها ينا بر .گرديد مشخص نظر مورد آموزشي محتواي هاتكنسين يفظاوها يتفعال يلتحل با. يافت
اصـول يربرداري،اصـول تصـو يوداروهـا،راد ي،اهسـته يپزشـك يزاتتجه ي،ا يانهرا هايمهارت ي،ارتباط هايمهارتها شامل؛  ينتكنس

آموزشـيوره د يشده اهـداف عملكـرد يينتع يد. بر اساس محتوابه دست آم يمارانو مراقبت از ب يحفاظت در برابر اشعه، اصول آمادگ
ده،مشـاه يـرنظ ي. مـوارديـدمشـخص گرد يهـر كـدام از اهـداف عملكـرد يريگانـدازه يوهنوشته شد. ش يسيمطابق با اصول هدف نو

اصعام به خ يوالظر گرفتن تدر نظر گرفته شد. با در ن ياهداف كاربرد يريگاندازه يبرا يپرسشنامه، مصاحبه و بحث گروه يموليشن،س
يمـومع آمـوزش يشـد. بـرا يمعرف (Experiential)يتجرب يها، استراتژ ينتكنس آموزش يالزم برا ياستراتژ ي،اهداف عملكرد يبرا

هـا و يلمفـ يـر(نظ يكـيالكترون آموزشاستفاده از مواد  ياختصاص آموزش يكتاب و مجالت) و برا ير(نظ يسنت آموزشياستفاده از مواد 
يابيو ارزشـ  يـرانفراگ يبـرا (Summative Evaluation) تجمعـي ارزشـيابي شـيوه نهايـت در. گرديد پيشنهاد) آموزشي يهاافزارنرم
 .گرديد يينتع آموزشيكل برنامه  يبرا (Formative Evaluation) ينيتكو

ارائـه يفيـتموضـوع ك يبـرا يراهبـرد هايياسـتراتژ ينتـرمهماز  ينيكيو پـاراكل ينيكيكل يهابخشدر  آموزشتوجه به مبحث  بحث:
يفيـتحفـظ و ارتقـاء ك حركـت در جهـت سازينهزم توانديم) آموزشي يمناسب (با كمك طراح آموزشيبرنامه  يين. تبباشديمخدمات 

 خدمات بوده باشد.

 خدمات يفيتك ي،اهسته پزشكي تكنسين ،آموزشي طراحي ي،اهسته يپزشك :يديكلمات كل
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1394 ،يدلف كيتكن از استفاده با يپزشك يشناسروسيو يدكترا دوره آموزشي يازهاين يبررس
 يركوهپ ييعطا يالآنژ ،يگدليب شعله ،يسهراب زهره ،يرحسينيم فخرالسادات ،يريوز تسادا ماهرخ

يهـر برنامـه درسـ ينگام تـدو يننخست آموزشي يازهاين يينتع. آن وابسته است يبه برنامه درس كامالً يليهر رشته تحص آموزش مقدمه:
يبـرا آيـديمبـه دسـت  يازسـنجيكه از مطالعـه ن يو اطالعات يردگيانجام م يزموجود ن يبرنامه درس يبازنگر منظوربه يازسنجياست. ن
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هـا نشـان بررسـي. يـردگيمورد استفاده قـرار مـ ،آموزشيمتخصص و تحقق اهداف  يرويمهارت و دانش ن يشافزا ي،توسعه برنامه درس
 بار آخرين برنامه ينگذرد (امي يرانا در يپزشك يشناسويروس دكتراي دوره درسي برنامه بازنگري آخرين از سال ده از يشدهد كه بيم

 ياحرفـه يفدر وظـا ييـرو لـزوم تغ يشناسـيـروسدر علـم و روزافـزون يهـاپيشرفت). است گرفته قرار بازنگري مورد 1382 سال در
 يازسنجيانجام نبا توجه به ضرورت  سازدمي ضروري را رشته اين درسي برنامه مجدد بازنگري كنوني، شرايط به توجه با يالنالتحصفارغ
 ينا آموختگاندانشاجماع نظرات  يقو از طر يدلف يكمطالعه با استفاده از تكن ينا ي،شناسويروس دكتراي درسي برنامه بازنگري از پيش

 .پردازديمآنان  آموزشي يازهاين يبه بررس يلي،دوره تحص

 انجام شد. يو به روش دلف 1394ل كه در سا   پزشكي شناسيويروس دكتراي دوره آموزشي يازهاين يبررس هدف:

 آموختگاندانشام پژوهش شامل تم جامعه .شد انجام ايران كشور در 1394 سال در دلفي تكنيك از استفاده با كه يازسنجيمطالعه ن روش:
به محدود بودن اند. با توجه شده يلالتحصكشور فارغ يهادانشگاهاز  1381-1393 يهاسال يكه ط  بود يشناسيروسو يتخصص يدكترا

انجـام  (N=n) يشمار به روش تمام يريگنمونهرشته وارد مطالعه شدند و  ينا يالنالتحصفارغ تمام نفر)، 68تعداد افراد جامعه پژوهش (
انـد جـام سـه رازآنپس بـود. يدلف نامهپرسشسه  هاداده يانجام گرفت. ابزار گرد آور يدر سه راند دلف يازسنجيمطالعه، ن ينگرفت. در ا

 .دپژوهش بود، به دست آم كنندگانشركتكه مورد توافق  يشناسيروسو يتخصص يدوره دكترا آموزشي يازهاين ،يدلف

الزم در  يهايتبـر كسـب صـالح آموختگاندانش. تمام يدگرد يبنددستهمختلف  يطهح 4در  آموزشي يازهاين ي،در راند اول دلف :يجنتا
هـا و درصـد توافـق حيطـه يـرهـا و زيطـهانجام دهند، توافق داشتند. ح يخود را به خوب ياحرفه يفظابتوانند و ينكها يها براحيطه ينا

 ياجرا يتو قابل يتاهم يزانعد ماز دو ب آموزشي يازبه هر ن كنندگانشركتدر راند دوم  ...مشخص شد يدر راند اول دلف كنندگانشركت
 يانگينيم يازهااز ن يك يچگرفت. ه- 2نمره  هاآن ينو كمتر 6اجرا نمره  يتو قابل يتماه يشتريناختصاص دادند. ب 3تا  1 ينب ياآن نمره
 يهـاروش يـتمدو آ يت،اهم يلبه دل كنندگانشركت يتاكثر ينراند سوم حذف نشدند. همچن نامهپرسشاز  يننداشتند و بنابرا 4كمتر از 

قـرار  يو يـاردر اخت كنندهشـركتهر  ياختصاص نامهپرسشراند سوم،  دانشجو را جداگانه ذكر كردند. در يابيارزش يهاروشو  يستدر
 يـازبـه هـر ن كنندهتشـركهر  يينمره نها يز،مرحله ن ين. در ايدنما تأييد يادهد  ييرخود را تغ يگرفت و از او درخواست شد تا نمره قبل

 آموزشـي يازهـاين ترتيبينابهچهارگانه محاسبه شده و  هاييطهحدر  آموزشي يازهر ن يكل نمرات برا يانگينبود. م 6تا  2 ينب آموزشي
 .به دست آمد كنندگانشركت ييبا توافق نها ي،شناس- يروسو يدوره دكترا

 ياند دلفرسه  يمولد در علم و صنعت) در ط يرويو ن يريتيمد تشخيصي، پژوهشي، ،آموزشيمختلف ( يهاحيطه در آموزشي يازن بحث:
دوره وجـود دارد،  يـنا يفعلـ يرشـته كـه در برنامـه درسـ يعـالوه بـر دروس اختصاصـ ،آموزشـي فيوظـا يطـهاستخراج شـد. در ح

 يدرطـ ينيبـال يكارورز بر گذراندن يوانفورماتيك،و ب يمولكول يولوژيب يشگاهي،آزما يهايكتكن آموزشعالوه بر لزوم  كنندگانشركت
 ينقرار گرفت. همچنـ كنندگانشركتالق در پژوهش، مورد توافق همه اخ آموزشبه  يازن ي،پژوهش يفوظا يطهداشتند. در ح تأكيددوره 
 يريكارگبـهد رسيبه نظر م .گرديد ميانگين نمره يناجد باالترومهم  آموزشي يازن يك يستيز يمنيا آموزش يصي،تشخ يفوظا يطهدر ح

 يآورانـش و فـنروزافـزون د ييـراتور و تغكشـ يو اساس ياصل يازهايو باتوجه به ن يبوم صورتبهكه  يهايازسنجيحاصل از ن يجنتا
 و فرهنگـي ي،اقتصـاد بهداشـتي، منافع حصول نيز و ماهر و متخصص نيروهاي يتمنجر به ترب يآت يهايزيربرنامهدر  يرد،گيصورت م
ود. پـژوهش بـ يدلف يهانمونه در ريزش و دلفي يكبودن تكنيرگوقتپژوهش،  ينا ياجرا يهامحدوديت از. شود كشور براي اجتماعي
 .گردديم يشنهادپ يپزشك يهعلوم پا يهارشته يرو سا يپزشك يشناسويروس ارشد كارشناسي آموزشي يازهاين يبررس يمشابه برا

 دلفي فن ،آموزشي نيازهاي نيازسنجي، درسي، برنامه بازنگري پزشكي، شناسييروسو :يديكلمات كل
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 علوم در الكترونيكي يادگيري يزيربرنامه يتخصص يدكترا دوره آموختگاندانش ازين مورد يهايتوانمند نييتع

 متمركز گروه از استفاده با پزشكي

 يذوالفقار يترام ،يمحمد يينآ ،دزادهمجته يتار ،يبقر يترام

  
  يتخصصـ ييـادگيري الكترونيكـي در علـوم پزشـكي در مقطـع دكتـرا  يزيربرنامه آموزشيضرورت برنامه  يببا توجه به تصو مقدمه:
 يـينجهت تع جيزسننيا طرح ترتيب بدين. گرفت قرار برنامه كننده تدوين گروه كار دستور در رشته اين آموزشي برنامه پيشنهاد و ينتدو

 يـازمورد ن هاييتوانمند يينعش با هدف تپژوه اين. گرفت قرار مدنظر ،آموختگاندانشاصلي مورد انتظار از  هايمهارتتوانمندي ها و 
نظـرات  بـر اسـاس (Focus group) يادگيري الكترونيكي با استفاده از گروه متمركـز يزيربرنامه يتخصص يدوره دكترا آموختگاندانش

 .انجام شد عانينفذ

 رونيكييادگيري الكت يزيربرنامه  يتخصص يدوره دكترا آموختگاندانش يازمورد ن هاييتوانمند يينتع هدف: 

 ريزيبرنامـهرشـته  آموختگـاندانشو  ياندانشـجو  شـامل پـژوهش جامعـه. شد انجام متمركز گروه روش از استفاده با طرح ينا روش:
 .بودند يپزشك آموزشو  يكيالكترون يادگيري هايگروه علميهيئتضاء اع ينو همچن يكياكترون يادگيري

 يمبتن يريگنمونه اسبر اس يپزشك آموزشو متخصص  يكيالكترون يادگيري، متخصص آموختهدانششامل دانشجو،  كنندهشركتشانزده 
و  ياندر دو گـروه دانشـجو انكنندگشـركت اطالعـات و بحـث بـاز،  يـانب يلو تسـه يهمگـون سـاز يبر هدف انتخـاب شـدند. بـرا

 دهيسـازماننفـر)  10( يپزشـك آمـوزشو   يكيالكترون يادگيري يهاگروه يعلميئته يو اعضا يننفر) و متخصص 6( آموختگاندانش
 ارردبـ يادداشت و) كنندهتسهيلمصاحبه گر ( عنوانبه يكيالكترون يادگيريگروه متمركز و  يمتخصص در امر برگزار  شدند. به عالوه دو

 ؤثرمـ يبحـث جهـت گـردآور يراهنمـا يـكجلسات در دو گروه مجزا با استفاده از  ي،بر اساس دعوت قبل .نمودند مشاركت گروه در
 آموختگاندانش و يانشد. در گروه دانشجو يهجلسات، صورتجلسه ته يهكل ياجرا شد. برا يازمورد ن هاييتوانمنداطالعات در خصوص 

بـه شـكل محرمانـه حفـظ  كنندگانشركتاطالعات  يهجلسه؛ تا اشباع اطالعات برگزار شد. كل 4 يعلميئته يجلسه و در گروه اعضا 3
 .يدگرد

 PhD مقطـع آموختگـاندانشاز  مورد انتظار ايحرفهرا بر اساس نقش  يمتعدد هايتوانمندي  در گروه متمركز، كنندگانمشاركت :يجنتا

و  "شـفاف بـودن"، "ضـرورت"ار يـبـر اسـاس سـه مع هايافته يترد بحث قرار دادند. در نهايادگيري الكترونيكي مو  يزيربرنامهرشته 
 يبرنامـه درسـ يندوتشده و در  يينها يرمورد انتظار به شرح ز يفبا توجه به وظا يتوانمند 12قرار گرفت و  يبندجمعمورد  "ارتباط"

 ،(Professionalism) يگـرياحرفـه ،تفكر نقادانه و حـل مسـئله ،مديريت مبتني بر شواهد ،پژوهش ،آموزش: مورد استفاده قرار گرفت
 يـدتول ،(Blended Learning) تركيبي يادگيرياستقرار  ،يكيالكترون يادگيري هاييستمساستقرار  ،نوآوري و يتخالق ،مهارتهاي ارتباطي

 .هافرمها و پالتافزارنرمو انتخاب  يراحط ،يمجاز آموزش مؤسساتو  هابرنامه يو اعتباربخش يابيارزش ،الكترونيكي محتواهاي
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 هاييتوانمنـددن با لحـاظ نمـو آموزشيبرنامه  نويسيشپكشور  يعلوم پزشك يزيربرنامه يعال يشورا يرخانهبر اساس فرمت دب بحث:
 .يدگرد ينموفق و پرسابقه تدو يكشورها يردر خصوص سا يقيمطالعه تطب يجنتا ينطرح و همچن ينحاصل از ا

 سنجي نياز تخصصي، دكتري دوره الكترونيكي، يادگيري ي،برنامه درس :يديكلكلمات 
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 دختر( يپرستار انيدانشجو يليتحص تيموفق و استرس بر يجانيه هوش يهامهارت آموزشي برنامه ريتأث يبررس

 قوچان تانشهرس سالمت يعال آموزش عممجت) پسر و

 بذرافكن ليال ،كيكانلو اينچه ،آقاجاني آفاق ،يعباس يمكر

  
 يرتـأث يطيمح يرهامقابله با خواسته ها وفشا در فرد توانايي بر و كنترل را سترس ا كه است اجتماعي مهارت نوعي يجانيهوش ه مقدمه:

و  يتقابـل، اسـترس، افسـردگ، در روابط ميرتأث يشترينو ب شوديم يسبب ارتقاء سالمت روان يجانيهوش ه يهامؤلفه آموزش .گذارديم
 يليتحصـ يـتوفقمبر اسـترس و  يجانيهوش ه يهامهارت آموزشيبرنامه  يرتأث يينپژوهش با هدف تع ينا ينرورا دارد. از ا يپرخاشگر
تـا  سـازديمـرد را قادر است كه ف يمهارت اجتماع ينوع يجانيانجام گرفت. هوش ه  سالمت يعال آموزش  مجتع يپرستار ياندانشجو

د. بـا خـود اسـتفاده كنـ بهبود رفتـار ياطالعات برا ينافتراق دهد و از ا يكديگررا از  هاآننموده و  ييراشناسا يگراناحساسات خود و د
ورت صپژوهش  ينا يران،در ا يپرستار يانپژوهش در دانشجو يتو محدود يليتحص يتدر موفق يجانيو نقش هوش ه يتتوجه به اهم

 .گيرديم

 يپرستار ياندانشجو يليتحص يتبر استرس و موفق يجانيهوش ه يهامهارت آموزشيبرنامه  يرتأث يهدف از مطالعه حاضر، بررس هدف:
در  ياندانشـجو يمنـدتوان يشدر افـزا هـامهارت يـنا يـريو فراگ ياندانشـجو يو عـاطف ياجتماع يهامهارتدانشگاه بر رشد . باشديم

 دارد. يمارت كنترل استرس اثر مستقو مه يليتحص يتموفق

ش شهرسـتان قوچـان بودنـد كـه كـه بـه رو  سـالمت يعـال آمـوزشمجتمـع  ياننفر از دانشجو 100جامعه پژوهش مورد مطالعه روش:
 كنتـرل و لـهمداخ گروه بهدو راندوم صورت هر جنس به  يان. دانشجويدندانتخاب گرد پسر و دختر در دو جنس  يخوشه ا يريگنمونه

شـد و  دهاسـتفا گـادزال يليپرسشنامه اسـترس تحصـ يك،پژوهش از پرسشنامه اطالعات دموگراف يناختصاص داده شدند. در ا  نفري 50
و  يـدبرگزار گرد آزمونپسو  يشپ  و ينتدو يو سالوو يرما يجانيهوش ه يبر اساس الگو آموزشيبرنامه  آموزشنقش  يينتع منظوربه

 بيسـت عـدادت نيـز آن پايـايي محاسـبه بـراي. شـد اسـتفاده گرفت، قرار نظرانند تن از اساتيد و صاحبچ تأييدروايي محتواي آن مورد 
 في مانند فراوانيهاي آمار توصيو روش 19نسخه  SPSSضريب  ،84/0 كرونباخ آلفاي از استفاده با و توزيع آماري جامعه بين پرسشنامه

   ، آناليز واريانس و همبستگي پيرسون استفاده شد.t-testهاي و درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون



219

)P،942/3 =F<05/0( يجـانيه يهـاواكنش يـانگينكـاهش م  بر دارييمعن يرتأث، يجانيهوش ه يهامهارت آموزش يجمطابق نتا :يجنتا
داخلـهمدر گـروه  )P ،433/5 =F<022/0( رفتـاري واكنش يانگينو كاهش م )P ،057/4 =F<047/0( تحصيلي موفقيت ميانگين يشافزا

 .است نداشته دارييناثر مع   پژوهش متغييرهاي يرنسبت به گروه كنترل داشته است و بر سا

پرسـتاران يدمت بـراضمن خـ آموزشي يهادوره يبرگزار صورتبهمقابله با استرس هم  يهاسبكو  يجانيهوش ه يهامؤلفه آموزش بحث:
مـؤثر يسطح خـدمات پرسـتار يو كارآمد ييكارا يشبر افزا توانديم يپرستار ياندانشجو آموزشي در برنامه يواحد درس عنوانبهشاغل و هم 

 باشد.

 تحصيلي موفقيت يلي،استرس تحص يجاني،هوش ه يهامهارت :يديكلمات كل
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1396 سال در تهران شهر يپزشك علوم انيدانشجو نيب در يسالمند به نگرش يبررس
ممتاز يابوالفتح يداهللا ،يمالئ يساپر ،يرازيش يموسو فاطمه يدهس

يافـتدر يهـاگروهاز  يكـي. گـذارديم يرتـأثمراقبت افراد  يتبت واولومراق يفيتك يرو ينگرش فراهم كنندگان مراقبت بهداشت مقدمه:
يشرو بـه افـزا يـادن يدرهمه جوامـع وكشـورها يسالمند يتجمع ييكهآن جا از .باشنديمسالمندان  يدرمان يبهداشت يهامراقبتكننده 
ل ابـتال بـهسـن احتمـا يشاسـت. بـا افـزا يبهداشت يهامراقبت هايسيستم ياز مسائل اصل يكيدر حال حاضر  يتجمع پيرشدن است،

ازجملـه .شوديمريشتب يبهداشت يهامراقبت يافتدر يآن تقاضا برا يجهو درنت يافتخواهد  يشمزمن افزا يماريهايوب يمشكالت بهداشت
توسـط تيفيبا ك يمراقبتو يدرمان ،يارئه خدمات بهداشت ينبنابرا؛ است هاآننگرش به  نوع مسايل تعيين كننده ارائه مراقبت به سالمندان،

رائـه خـدمات،ا يفيـتنگـرش در ك يـتتوجه به اهم لذابا .باشديم يضرور يبه خدمت سالمندان امر و عالقهبا نگرش مثبت  يروهايين
.شهر تهران نسبت به سالمندان انجام گرفت يعلوم پزشك ياننگرش دانشجو يبررس منظوربهحاضر  مطالعه

 .شهر تهران نسبت به سالمندان انجام گرفت يعلوم پزشك ياننگرش دانشجو يبررس منظوربهمطالعه حاضر  هدف:

يدشـه يعلـوم پزشـك هايدانشـگاه ياننفـر از دانشـجو 569 يرو بـر است كه  )تحليلي– يفي(توص يمطالعه حاضر از نوع مقطع روش:
 Multi Stageگيرينمونـه  يوهمختلف بـه شـ هايرشتهرد ياناجرا شد. انتخاب دانشجو 96از مهر تا آذر ماه سال  يرانتهران و ا ي،بهشت

Proportional Random Sampling يانو پرسشنامه كوگان توسـط دانشـجو  شناختي يتوارد مطالعه شدند. پرسشنامه اطالعات جمع
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،جنس سن، ازجمله يشامل موارد يشناخت يتاطالعات جمع پرسشنامه از صد محاسبه شد. ياندانشجو ينگرش برا يازشد كه امت يلتكم
سـابقه مراقبت از فـرد سـالمند، سابقه با فرد سالمند، يزندگ سابقه دانشگاه، نام يلي،تحص رشته يالت،تحص يزانم ،يتقوم ،تأهل يتوضع

آزمـونو  SPSS افـزارنرمبـا اسـتفاده از  هـاداده .برگرفـت در را ومـادربزرگ پـدربزرگ بودن حيات قيد در سالمند، يرمراقبت از فرد غ
ANOVA گرفت قرار تحليل و يهمورد تجز.

سال 18/62 هاآن نيس ميانگين كه بودند كرده شركت تهران شهر پزشكي علوم هايدانشگاه دانشجويان از نفر 569 مطالعه ينا در :يجنتا
اددنشـان  ANOVAآزمـون بـود.  72/21 يـاربـا انحـراف مع سـال 19/3 ينمـره نگـرش بـه سـالمند يـانگينم ،37/6 ياربا انحراف مع

(F(7,516)=2.4)  بطوريكـه ددارد.نسبت به سالمندان وجو يمختلف علوم پزشك يهارشته ياننگرش دانشجو ينب يداريمعنكه اختالف
ا گـزارشر 47/60 ينمره نگرش بـه سـالمند ينكمتر يرشته داروساز ياندانشجو و 09/70نمره نگرش  ينباالتر يرشته سالمت سالمند

 .داشت قرار داروسازي بعداز بعدي رتبه در پزشكي شتهر ينهمچن كردند،

قرار ندارد لـذا يدر سطح مطلوب ينسبت به سالمند يمختلف پزشك يهاگروه ياني اين پژوهش نشـان داد نگـرش دانشجوهايافته بحث:
يپزشـك آموزش يهاگروهزم است به سالمندان، ال يمراقبت و يولزوم توجه به ارائه خدمات بهداشت يسالمند يتجمع يشبا توجه به افزا

ي،هوس دانشـگادر يسـالمند يتخصصـ ياختصـاص واحـد هـا يـاو يبـازآموز يهادوره يشده وطراح يزيربرنامهمدوام و آموزشبا 
دروس مربـوط بـهوشـده  يبـازنگر يپزشـك يهـاگروه يبرنامـه درسـ شوديم يشنهادپ ين. همچنينداقدام نما يعلوم پزشك يهادانشگاه
 .اضافه شود يسالمند

سالمندي يدهپد ،ياننگرش دانشجو ،يسالمند :يديكلمات كل
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اهواز شاپوريجند يپزشك علوم دانشگاه دالوروديجد ارانيدست در يانتقاد تفكر به شيگرا
 يفتاح يبهط ،ياشكورن ينعبدالحس ،يانملك آرش

درمـان يـركه امر خط ياراندر دست يفكر انتقاداست. لزوم ت ينيو اساس استدالل بال يهو پا يعال آموزش ييهدف نها يتفكر انتقاد مقدمه:
كننـده مراقبت فرد انتقادي تفكر يت. با تقوشوديماحساس  ي، به فراوانكننديمنقش  يفايسالمت ا يستمرا بر عهده دارند و در س يمارانب

تفكـر انتقـادي را يهـامهارت، راننظصاحب. داد خواهد ارائه را خدمات بهترين مراقبت فرآيند در و گرفت خواهد درستي باليني تصميم
نكـات كليـدي ازجملـهها نيز پزشكي الزم و ضروري مي دانند. تفكر انتقادي در مبحث اعتباربخشي دانشكده آموزشبراي بهبود كيفيت 

آموزشجهاني  در همين رابطه، فدراسيون. و يكي از معيارهاي اعتباربخشي، اندازه گيري رشد تفكر انتقادي در دانشجويان است باشديم
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و يمطالعـات مقـاطع كارشناسـ ينا يشترگروه هدف در ب. پزشكي برشمرده است آموزشپزشكي، تفكر انتقادي را يكي از استانداردهاي 
بـه يابيدسـت .انجـام نگرفتـه اسـت يتا كنون مطالعه جامع ياراندر دست يبه تفكر انتقاد يشگرا يزانم يبوده است و رو ياحرفه يدكترا
در آمـوزش اندركاراندسـتبـه  توانـديم يليدر مقاطع مختلف تحص يژهوبه يبه تفكر انتقاد ياندانشجو يشگرا يزاناز م ياقعو يريتصو

 .كمك كرد يتفكر انتقاد يهامهارت يمناسب جهت ارتقا يزيرها در برنامهدانشگاه

يطدر محـ ينتقـاداو تفكر  يلتحل يياز توانا يبرخوردار و لزوم يپزشك ايحرفه يندهآدر  يو نقش تفكر انتقاد يتبا توجه به اهم هدف:
به يشگرا يزانم يبررس مطالعه با هدف ينخواهند شد، ا يتدر آن مشغول به فعال ييلالتحصفارغنظام سالمت كه پس از  ياتيو ح يچيدهپ

    ت.انجام شده اس 1396اهواز در سال  شاپوريجند يدر دانشگاه علوم پزشك يدالورودجد ياراندر دست يتفكر انتقاد

يدانشـگاه علـوم پزشـك يدر دانشـكده پزشـك 1396-97 يلياست كه در سـال تحصـ يمقطع -يفيمطالعه توص يكپژوهش  ينا روش:
 .ر مطالعه شركت داشتندنفر د 162   تعداد به جديدالورود دستياران كليه و بود سرشماري يريگاهواز انجام شد. روش نمونه شاپوريجند

 Critical Thinking Dispositionريكـتس انتقـادي تفكـر بـه گـرايش يـزان، پرسشـنامه اسـتاندارد سـنجش مهـاداده يدآورابزار گر

Inventory (CTDI)  مـوافقم) اسـت كـامالً( 5مخالفم) تا  كامالً( 1اي ليكرت از درجه 5  مقياس با سؤال 33 بود. اين پرسشنامه شامل.

يـارهـا در اختپرسشـنامه دسـتياران، رضايت و همكاري جلب و پژوهش هدف توضيح از پس ورود،ال جديد دستياران يهيدر جلسه توج
اطالعـات كـه شـد داده اطمينـان ياننام بوده و به دانشجويها بشد. پرسشنامهيم يآورجمعبالفاصله  يلشد و پس از تكم قرار داده هاآن
بـا هـاداده .نمودنـد يـلها را تكمپرسشنامه دستياران از نفر 102 كه گرفت قرار راندستيا يارها در اختپرسشنامه. بود خواهد محرنامه آنان

 .شد تحليل پيرسون همبستگي يبو ضر T-Test هايآزموناستفاده 

و يسـن يـارو انحـراف مع يانگينا مو ب درصد مرد 1/57درصد زن،  09/7كننده در پژوهش، شركت يتخصص ياردست 102از تعداد  :يجنتا
مطلـوب نسـبتاً يشگـرا يدهندهنشـانبود كه  11/129 ± 7/10 دستياران به تفكر انتقادي در  يشميانگين نمره گرا .بودند 9/42/± 41/33

اشـتغال يـاسمق و در خرده 59/30 ±36/3 يفكر بلوغ ياسدر خرده مق ،87/45 ±59/4 نوآوري مقياس خرده در يانگينباشد. ممي يتفكر انتقاد
است بوده 36/1060/127 زن   يارانو در دست 33/131± 03/11مرد  ياراندر دست يبه تفكر انتقاد يشنمره گرا يانگينم .بود 28/52 ±289/6 يذهن
آماري پيرسون نشـان نآزمو). =10/0p( ندارد  در دو جنس وجود  يبه تفكر انتقاد يشگرا ينب يداريمعننشان داد كه تفاوت  T آزمون يجهو نت
 ).=62/0p=) ،(054/0r( نداردوجود  يداريمعن يارتباط آمار يانو سن دانشجو ير انتقادبه تفك يشگرا ينداد ب

در آن يـتتوجه بـه اهم اما با؛ مطلوب است نسبتاًدر حد  ياراندر دست يبه تفكر انتقاد يشگرا يزانمطالعه نشان داد كه م يهايافته بحث:
.شود توجه انتقادي تفكر تقويت و افزايش اهكارهاير به آموزشي يزيردر برنامه شوديم يهتوص يحرفه پزشك

يپزشك آموزشاهواز،  يدانشگاه علوم پزشك ي،تخصص ياراندست ي،به تفكر انتقاد يشگرا :يديكلمات كل
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انيدانشجو دگاهيد از :آموزشي يهابرنامه با يپزشك دوره انيپا ينيبال تيصالح آزمون انطباق زانيم
 يدباغ سحر ،ينورمحمد جالل ،يليگرا يژنب ،ينيحس معصومه يدهس

است. ينيانش بالد آموزش ياصل يوهبوده و در حال حاضر ش يجرا يگذشته در علوم پزشك يهادر دهه هامهارتبر  يمبتن آموزش مقدمه:
و يچيـدهپ ينـديفرآ يينبال يتصالح ارزيابي فراهم كند. يپزشك آموزشاهداف  يجادا يرا برا يديجد يهامدل كنديمتالش  يندفرآ اين
حـل يبـرا ينيبـال يهامهارتش و استفاده از كاربرد ماهرانه رو ينهدانشجو در زم هاييتوانمندازمراحل مختلف است كه در آن  يبيترك

هرو بـود يشمسائل پ ينترممهاز  يكينظرات افراد حاضر در آن  يابيارز آزموندر هر  كهازآنجايي .شوديم يريگاندازه يمارانمشكالت ب
يتمناسـب هـدا يصالحادامات را به سمت اق هاآننموده و  ييرا در جهت رفع مشكالت و نقاط ضعف راهنما يزانبرنامه ر توانديمكه 

 كند.

ياندانشـجو يـدگاهاز د آموزشي يهابرنامهبا  يدوره پزشك يانپا ينيبال يتصالح آزمونانطباق  يزانم يپژوهش با هدف بررس ينا هدف:
 انجام شد. 1395-1396مازندران در سال  يدر دانشگاه علوم پزشك ينيبال يتصالح آزموندر  كنندهشركت يپزشك

كـارورز يپزشـك انيدانشـجو يدر پـژوهش شـامل تمـام كنندگانشـركتبوده اسـت.  يليتحل -يفياز نوع توص يمطالعه كم اين  روش:
مطالعـات وو تحـت نظـارت مركـز توسـعه  يدانشـكده پزشـك يريتبا مد 1395بهمن ماه سال  ينيبال يتصالح آزمون در كنندهشركت
يسـتلكچاز پرسشـنامه محقـق سـاخته تحـت عنـوان  هـاداده يآورجمـع تجهـ مازندران بود. يدانشگاه علوم پزشك يپزشك آموزش

   .يداستفاده گرد يفياز آمارتوص هاداده يلو تحل يهتجز جهت استفاده شد. يرانفراگ نظرسنجي

يستگاهبه اربوط م يستگاها ينسخت تر يرانفراگ از نظر )=12n( كردند يابيرا در سطح خوب ارز آزمون يكل يتوضع يراناكثر فراگ :يجنتا
8شـمار  ياهـ يسـتگاهمهـارت كـم گـزارش شـده اسـت. ا يـنبا ا ينيدر بخش بال يزن هاآنمواجه  يزاناطفال) بوده است كه م( 2شماره 
بوده است. بعد از يرانفراگ از نظرسخت  سؤاالتجز  2 يستگاهبعد از ا يزكس شكم) نع -يولوژي(راد 9تورم صورت و لب) و  -(پوست

1رفتن نـوار قلـب) و گـ -(قلـب 13  )تـب وردرد س-نورولوژي( 7)، يونانتوباس-اورژانس( 12 يشماره هاي ايستگاه، 2 شماره يستگاها
االتسؤاز  يبعض انيدانشجو از نظر ينرا داشته است. همچن يعدم مواجه در دوران كارورز يزانم يشترين) بيزهژنرال يلنفادنوپات –(خون 

 .بودند نشده مواجه پروسيجر آن با كارورزي دوران طول در و نبوده آموزشي اهداف جز هايستگاها

آموزشـي يكولـومبر اساس كور ينيبال يتصالح يهاآزمونشده در  يطراح سؤاالت ينكهمطالعه و با توجه به ا هاييافتهبر اساس  بحث:
يو اجـرا آمـوزشجهـت  يشـتريتـالش ب يپزشـك ياندانشـجو آموزشـي يهابرنامـهدر  يـدبا رسـديمبه نظر  باشديم يعموم يپزشك
مطلـوب و موجـود در نظـام يتوضـع ينفاصـله بـ ينمبـ يـنو ا يردصورت گ ينمختلف در بال آموزشي يهابرنامهدر قالب  يجرهاپروس

نشـان داد كـه ينيبـال يتصـالح آزموندر مورد  ياندانشجو يدگاهو همكاران در خصوص د يازهراستا پژوهش در ينا در است. آموزشي
بـر مـؤثراز عوامـل  يكيكرد كه  يانب يتوانم يبترت ين. بداست روشن نبوده يبه خوب يرانفراگ يدگاهاز د هاآزمون ينا ؤاالتساهداف و 
بـوده يمقصـود اصـل يصعـدم تشـخ يحت ياو  سؤاالتها، عدم درك واضح  يستگاها سؤاالتبه  ييدر پاسخگو ياندانشجو ييعدم توانا

هايحيطهدر اغلب  يان،دانشجو يدگاهآن بود كه از د ينمب يجنتا گرفت، و همكاران انجام يخان كه توسط صنعت يگرد يپژوهش در است.
يهمكـار يد،دانشـجو توسـط اسـات يـتفعال يـابيارز يني،بال يابيارزش يني،بال يطمح يزاتامكانات و تجه يني،بال يدعملكرد اسات ،آموزشي

در مـورد نحـوه انتخـاب واحـد خصوصـاً ينـه،زم يـندر ا يزن ييكمبودها يولمثبت بود  يره،بخش و غ آموزشياهداف  ي،پرسنل پرستار
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يـنا هاييافتـهبا توجـه بـه . داشتاز بخشها وجود  يدر تعداد يدو زمان حضور اسات يانبر نحوه كار دانشجو يدنظارت اسات يان،دانشجو
،هـاگروه آموزشـي يهابرنامهدر  يير، تغهابخشدر  يداتگونه اذعان داشت كه حضور مستمر اس ينا يتوانمطالعات موافق م يجمطالعه و نتا

بـا يـادگيري ينـدفرآ يقو تطب آموزشي يفيتجهت بهبود ك يشنهاديعوامل پ ازجمله يداسات يشترژورنال كالب نظارت ب و راندها يبرگزار
 .خواهد بود ياصل يمواد درس

 آزمون يني،بال يتصالح يني،بال يتصالح آزمون ي،پزشك يدانشجو :يديكلمات كل

منابع:
1. Falcone JL, Watson GA. Differential diagnosis in a 3-station acute abdominal pain objective structured clinical examination (OSCE): a needs 

assessment in third-year medical student performance and summative evaluation in the surgical clerkship. J Surg Educ 2011; 684:266e9 
2. G. Ali, A. Mehdi, H. Ali  Objective structured clinical examination OSCE as an assessment tool for clinical skills in Sohag University: 

nursing students' perceptive J Environ Stud, 8 (2012), pp. 59–69 
3. Raisler J, O’Grady M, Lori J. Clinical teaching and learning in midwifery and womens' health. J Midwifery Womens Health 2003; 48(6): 

398-406. 

 يگرياحرفه يهايژگيو انتقال در پنهان يدرس برنامه نقش از بوشهر يپزشك دانشگاه انيدانشجو دگاهيد يبررس
94-1393 يليتحص سال در

معتمد يلوفرن ،پور يروان يممر ،يجعفر يفشر مهسا ،فرد زدانخواهي محمدرضا

يگـرياحرفهدر  ييزاپنهان است كه نقش به س يشده برنامه درس يدتول يهايادگيري يداريو پا يدر ماندگار مؤثراز عوامل  يكي مقدمه:
و نيزاربرنامه به دادن گاهيآ با و است مهم يارمثبت آن بس و يمنف يامدهايپنهان در حال اجرا و پ يدرس يهابرنامه يي، شناساكنديم يفاا

آمـوزشبود كه از اهداف  يالنالتحصفارغو  ياندر رفتار دانشجو يگرياحرفه يشرفتشاهد پ توانيم يپزشك آموزشدر امر  يرافراد درگ
.است يعال

 يگرياحرفه هاييژگيوپنهان در انتقال  يسبوشهر از نقش برنامه در يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو يدگاهد يينتع هدف:

وشهر از نقش برنامهب يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو يدگاهانجام گرفت د يمقطع صورتبهكه  يليتحل-يفيپژوهش توص يندر ا روش:
پرسشنامه محقـق يلهوس وارد پژوهش شده بودند به يتمام شمار صورتبهكه  )n=507( يگر ياحرفه هاييژگيوپنهان در انتقال  يدرس

يهـاآزمونبـا  هـادادهمورد سنجش قـرار گرفـت.  »يتيجو حما«و » و مقررات يناصول، قوان«، »ارتباطات« يطهدر سه ح يفاساخته خود ا
 قرار گرفت يلوتحل يهمورد تجز 18SPSS افزارنرمدر  يليو تحل يفيو توص يآمار

و» و مقـررات ينصـول، قـوانا«، »ارتباطات« ازجملهپنهان  يمختلف برنامه درس هايهيطحنشانگر نقش بارز  هاداده يلو تحل يهتجز :يجنتا
ينارتباطـات و كمتـر يطـهه حمربـوط بـ يازامت يشترينكه ب دهدمينشان  هايافته است.  يگر ياحرفه هاييژگيودر انتقال  »يتيجو حما«
ينهمچنـ  نقـش دارد. ياحرفـهرفتـار  يريگشكلدر  يطهح ينترمهم عنوانبهاست در واقع ارتباطات  يتيجو حما يطهمربوط به ح يازامت
تتفـاو يـك )،=05/0p( بـومي يـرو غ يبـوم ،)=059/0p( متاهلافراد مجرد و  ينمختلف نشان داد كه ب هايگروه ينكل ب يازامت يسهمقا
.بود ها باالتربت به مونثمذكرها نس يازامت كهيطوربه)، =001/0p( دارددو جنس تفاوت معنادار وجود  ينو ب يمرز

طهيح  اريمعانحراف و نيانگيم حداكثر حداقل

ارتباطات üďúÿ ÿ þďýĀ±úďþĀ

مقررات و نياصول، قوان úďĂý ÿ þďýý±úďÿĀ
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بـا فـراهم آورد تـا يدسـاتو ا يپزشـك آمـوزشدر امر  يرافراد درگ ،آموزشي يزانبرنامه ر يرا برا يبستر توانديممطالعه  ينا يجنتا بحث:
جهـت يانانشـجود يرا بـرا يبهتـر يـادگيري يطو مثبت آن، شـرا يمنف يامدهايپنهان در حال اجرا و پ يدرس يهابرنامهكامل  ييشناسا
فيظـابـه و نـدييببتوانند بـا انجـام و پا يپس از دانش آموختگ ياندانشجو يلهوس ينفراهم نموده و به ا يعال آموزشبه اهداف  يدنرس

 .خود سالمت جامعه را ارتقاء بخشند ياحرفه

 يگرياحرفهپنهان،  يبرنامه درس يدگاه،د :يديكلمات كل
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 )بابل يشكپز علوم دانشگاه :يمورد مطالعه( رندهيادگي سازمان كي در كاركنان و رانيمد نقش يبررس

 ينقو باقر محمد

  
 ي،فنـاور يعسـر يهـاتپيشـرف يمـي،دا يهـاادغام از پر محيط در كه بگيرند ياد يدشان بايسازمان يتقابل يشافزا يبرا هاناسازم مقدمه:

 يطسـب بـا شـرامتنا يسـازمان يـدبا يدجد ييراتبا تغ يسازگار يموفق عمل كنند. برا طوربه ينده،گسترده و رقابت فزا ياجتماع ييراتتغ
 يهاسـازمان«ه بعـد بـ 90از دهـه  هاĤنسـازم يـنا  ينتـر-موفق ازجملهرا فراهم سازد كه  يسازمان يرشد و تعال ينهو زم يدآ يدپد يدجد

بـه  يتاعمـال مسـئول يرابـرا  ييهـا-فرصـت هاĤنسازم ينخواهند بود. ا يادگيرنده يهاسازمانمطلوب،  يهاسازمان .اندبوده »يادگيرنده
 كننديم يتآموخته شده احساس رضا يهادرسحاصله و از  يجو از نتا يرندپذمي يسكآموزند، ريها مآورند. از تجربهيم دوجو

 يرفتار همگـان يعبلكه نو يست،ن يكار تخصص يكابداعات و ابتكارات  يد،جد يهايخلق دانش و آگاه هاآنكه در  ييهاسازمان هدف:
 و خـالق آن در فـردي هر كه است سازماني ينآفرسازمان دانش يگربه عبارت د كننديمان بدان عمل سازم يكه همه اعضا ياست، روش

 در .ابنـدييشوند و نـوآوران پـرورش مـمي تشويق نو افكار و ياتو كشف نظر يجمع يهابحث تفكر، سازمان اين در است ينآفردانش
 تغييـر نحوي به را خودش دائماً و يردگيم ياد يجمع صورتبهبا قدرت و است كه  يسازمان يادگيرنده،سازمان  يك يستماتيك،س يفتعر
 .كند استفاده و يريت، مديآورجمعاطالعات را  يبه نحو بهتر يسازمان يتدهد كه بتواند به هدف موفقمي

نفـر از  63 يـقتحق يماربابل و نمونه آ يكاركنان دانشگاه علوم پزشك ياست. جامعه آمار ياز نوع همبستگ يفيتوص يقروش تحق روش:
 ؛ ويـدسـبه گردمحا .اسـت شـده اسـتفاده ينزاتكو يكبابل بوده است. از پرسشنامه مارس يو كارشناسان خبره دانشگاه علوم پزشك يرانمد

تفاده بـا اسـ يسازمان رييادگيو  يرانمد ييكارا يانم يقتحق يمعادل همبستگشده  محاسبه 78/0 كرونباخ يبا روش آلفا نامهپرسش  اعتبار
 .است 43/0برابر  يرسوناز روش پ

مؤلفـه سـازمان  5 ينمثبـت وجـود دارد و از بـ يرابطـه و همبسـتگ يرانمد يو اثربخش يادگيرندهسازمان  يندهد بيها نشان ميافته :يجنتا
 همبستگي و رابطه زني انمدير كارايي با گروهي يادگيري و يستميو تفكر س يذهن يهامدل ي،شخص يهايتقابل يهامؤلفه ينب يادگيرنده

 .ندارد وجود همبستگي و رابطه مديران كارايي با مشترك آرمان بين ولي دارد وجود مثبت

 ياساسـ يهايترا در انجام دادن مسئول هاآنها، پديده يداريبر فرض ثبات و پا يو مبتن يسنت ياند كه راهكارهايافتهدر هاناسازم بحث: 
كـه در  يدم انطباقآن دوران و ع يو فناور يعلم ي،فلسف يهاانديشه از عصر هر در سازمان اثربخشي. كرد نخواهد ياريخود  ياو نوشته

 يازمنـدگونـاگون، ن يهاحوزه در تحول با جديد ياياست. دن ييهانظام چنين در ينيبپيش براي دليل ينتريجد آيديم يدصورت پد ينا
بـا عنـوان  يزمانسـا يجـادمستلزم ا هايناآن و همه  يريتيمد يهايوهو ش يسنت آموزش در ييرو خواهان تغ يششأن خوهم است سازماني
 .هستند يادگيرندهسازمان 

 گروهي يادگيري ي،شخص يهاقابليت ،هيادگيرند سازمان سيستمي، تفكر ي،اثربخش :يديكلمات كل
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 قصـد يهامـدل اساس بر درخشان داستعدا دفتر يرهبر و تيريمد يارتقا يراستا در انيدانشجو از يازسنجين

 فالكون و زاراگا كنندهليتسه هايميت و يرفتار

 يشهرآباد رضا ،يانهاشم معصومه ،يمهر يعل ،ينيجو يدحم

  
سـبت بـه سـاير ني كه اين عامل در اولويت طوربهنيروي استعداد درخشان از عمده عوامل مهم رشد و قدرت هر كشوري است،  مقدمه:

مهـم  د درخشان، از عوامـلاستعدا يروين يك عنوانبهو ابتكار باال  يتاستعداد درخشان با داشتن خالق ياناست. دانشجوعوامل قرارگرفته 
 يطو محـ آمـوزشتجربـه  باشد  مؤثر ياندانشجو ينا يشرفتدر رشد و پ توانديمكه  يعوامل ازجمله. باشنديمكشور  يكرشد و قدرت 

ار امن قر يطمح يككه در  احساس كنند ياندانشجو ينباشد كه ا يصورتبه يداستعداد درخشان با نيا. ارائه خدمات براي دانشجوباشديم
. باشـديمح دانشگاه عوامل دفتر استعداد درخشان در سط يناز ا يكيشود.  يشترب يادگيريآنان براي  يروان يآمادگ يطمح يندارند و در ا

 ياندانشـجو مـوزشآتجربـه  ين. همچنـپـردازديمكـاري  يمدانش در ت يريتمد يلسهدر ت مؤثرعوامل  ييمدل زاراگا و فالكون به شناسا
جهـت اسـتفاده  يـندر ا يتـاراز مدل قصـد رف ينبنابرا گذارديم يرتأث هاآن ياجتماع يو هنجارها هاآننگرش  ياستعداد درخشان بر رو

 يـتالب مـذكور و اهم. با توجه به مطباشديمده متمركز و كنترل درك ش يانتزاع يها، هنجارهانگرش يبر رو ي. مدل قصد رفتاريدگرد
 .گرديد انجام مطالعه اين دانشگاه، سطح در درخشان استعداد دفتر رهبري و يريتيمد يهايژگيو يبررس

 ،شـده ييزربرنامـهار رفتـ يبا كـاربرد تئـور ياستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشك يانكننده رفتار دانشجو بينييشپعوامل  يينتع هدف:
 الكونف و زاراگا مدل اساس بر تيمي رويكرد با دانشگاه سطح در درخشان استعداد دفتر رهبري و يريتيمد يهايژگيو يينتع

خشـان در مـورد اسـتعداد در يانمربـوط بـه رفتـار دانشـجو يفـاز مطالعـات ين. اولشوديم يلتشك يپژوهش از دو فاز مطالعات ينا روش:
 يدانشـجو 56 ير روب يفاز با پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل قصد رفتار ينبود. ا هاآن يو فرهنگ يپژوهش ،آموزشي هاييتفعال

قـرار  يلو تحل يهمورد تجز ييلتحل -يفيتوص يهاآزمونو  21SPSS افزارنرمبا  يجانجام گرفت. نتا ياستعداد درخشان با روش سرشمار
 بـا تيمـي ردرويكـ بـا دانشـگاه سـطح در درخشان استعداد دفتر رهبري و يريتيمد يهايژگيو يينمطالعه با هدف تع ينگرفت. فاز دوم ا

 .شد انجام فالكون و زاراگا مدل اساس بر عميق متون بررسي

بـا  يو فرهنگـ يوهشـپژ ،آموزشي هاييتفعال ياستعداد درخشان بر رو ياناحساس كنترل داشتن دانشجو يزاننشان داد كه م يجنتا :يجنتا
، شـاغل تأهـلترل شامل احساس كن ينا ). >05/0P< ) ،(25/0ß( وجود دارد يداريمعنو  يمها رابطه مستق يتانجام فعال يبرا هاآنقصد 

 باشـديماوره و نداشـتن مشـ ينداشـتن زمـان كـاف ي،مشكالت اقتصاد ي،بودن، فرزند دار بودن، دور بودن از خانواده، مشكالت خانوادگ
)05/0P< .(منتقـد  يـت،ماننـد خالق ييژگـو يازده يستيدفتر استعداد درخشان با يريتاز مدل زاراگا و فالكون مد مدهآدستبه يجطبق نتا

  اشند.برا برخوردار  يتخصص يستگيمانند محقق و شا يهشت توانمند يستيبا يداسات ينداشته باشد. همچن يرهبودن، شجاعت و غ
 يقصد رفتـار يهامدلدفتر استعداد درخشان از  يو رهبر يريتمد يارتقا يستادر را گردديم يشنهادپ آمدهدستبه يجبر اساس نتا بحث:

و  آموزشـي يداسات يريت،دفتر استعداد درخشان با ساختار مد يريتيمد يهايژگيوزاراگا و فالكون بهره گرفته شود  كنندهيلتسههاي يمو ت
اسـتعداد درخشـان كـه  يانكه احساس كنتـرل دانشـجو گردديم شنهاديپ يجبا توجه به نتا يندر نظر گرفته شود. همچن يجكاركنان طبق نتا



228

در يـد،مطـرح گرد يو پژوهشـ يفرهنگ ،آموزشي ينهفعال بودن در زم ياستعداد درخشان برا يانعامل مهم در قصد دانشجو يك عنوانبه
 .گيرد صورت رمحو يرمد اقدام و مداخله  ييو دانشجو يخانوادگ ي،مانند اقتصاد يمختلف مشكالت هايينهزم

 الكونف و زاراگا مدل رفتاري، قصد مدل درخشان، استعداد دفتر رهبري، مديريت، درخشان، استعداد ياندانشجو :يديكلمات كل
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به وابسته منتخب مارستانيب ژهيو مراقبت بخش در شاغل پرستاران ينيبال يريگميتصم بر يشيبازاند ريتأث يبررس
1397 اصفهان يپزشك علوم دانشگاه

يغفار يهسم ،يالسيم يشاهرخ يهراض

ه داشتن پرستارانب يدبا يت هر جامعه هستند پس هر نظام سالمتسالم يستمس ياساس يهاچالشغلبه بر  يپرستاران از عوامل اصل مقدمه:
ينيبـال گيرييمتصم ييداده است كه توانا نمتون نشا مرور بدهد. يتو قضاوت مناسب اهم ينيبال گيرييمتصمقدرتمند به واسطه مهارت 

مـؤثر يمـارانه ببـ يو مراقبتـ يخـدمات درمـان ارائـه يفيتدر ك ياربس مؤلفه ينا كهيدرحالتا متوسط برآورد شده است  يفپرستاران ضع
يرتـأث يست. با هـدف بررسـهايوهش يناز ا يكي يشياست كه بازاند يقتفكر عم يتتقو يراهكار ها يازمندن ينيبال گيريتصميم .باشديم
 شده است. يپژوهش طراح ينا ينيبال گيرييمتصمبر  يوهش ينا

 .انجام شد هيژپرستاران شاغل در بخش و ينيبال گيرييمتصمتانر بر  يشيبازاند ياجرا يرتأث يمطالعه با هدف بررس ينا هدف:

بودند ينام يمارستانب هيژنفر از پرستاران شاغل در بخش مراقبت و 60مطالعه  ينا يهانمونهاست.  ينيبال ييك كارآزمايمطالعه ينا روش:
ر كارگـاهپس از شـركت د آزمونشدند. گروه  يمو كنترل تقس ونآزم دو گروهدر  يتصادف يصانتخاب و با تخص  يكه به روش سرشمار

شـده و يررسـب يشـيرا انجام داده كه توسـط محقـق هربازاند يشيبازاند يك ياهفته مدت چهار هفته، به تانر، يشيبازاند يوهش آموزش
يلـور ينيبال گيرييمتصم و  يكاطالعات دموگرافبا استفاده از پرسشنامه  هاداده داده است. هانمونهالستر به  ياسبازخورد را بر اساس مق

 .گرفت قرار يلتحل و يهمورد تجز 21نسخه  SPSS افزارنرمو با  يآورجمعهفته بعد از مداخله  يكو ساالنترا قبل و 

سطح بـاالتر يكبه  آزمونهفته بعد از مداخله در گروه  يكپرستاران  ينيبال گيرييمتصمنشان داد كه سطح  يتنيمن و آزمون نتايج :يجنتا
بوده است ييرهفته بعد از مداخله بدون تغ يك  در گروه كنترل ينيبال گيرييمتصم يازامت يانگينو م ) =P، 25/1t=13/0( است يافتهارتقاء 

)009/0=P، 69/2-t= (. يشافـزا نآزمـوهفته بعد از مداخلـه در گـروه  يك ينيبال گيرييمتصم يازامت يانگينمستقل م يت يجاساس نتا بر
در دو گروه قبل از ينيبال گيرييمتصمو سطح  ينيبال گيرييمتصم يازامت يانگينم). P=786/0( نسبت به گروه كنترل داشته است يمعنادار

).P=001/0( نداشت يمعنادار يمداخله اختالف آمار
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 آزمون c ينيبال يريگميتصم

 اريانحراف مع ± نيانگيم

 كنترل

 اريانحراف مع ± نيانگيم

 مستقل t آزمون

āýĊĀĀ ± ĀĊāā āþĊû قبل از مداخله ± ĀĊþþ p , tĖúĊāĂĀ ĖúĊüāý 
ĂúĊÿ ± āĊāú āÿĊĂ مداخله از بعد هفته كي ± ĀĊþ p , tĖúĊúúă ĖüĊĀă 
p يزوج يت آزمون جهينت , tėúĊúúă ĖûÿĊû p , tĖúĊûý ĖûĊüÿ  

 
 آمـوزشآن در  يريكارگبـهرا ارتقـاء دهـد، لـذا  يـژهوپرستاران شـاغل در بخـش  ينيبال گيرييمتصمتوانست مهارت  يشيباز اند بحث:
 .شوديم يشنهادو در امر مراقبت پ  يپرستار

 يژه، بخش مراقبت وپرستار يني،بال گيرييمتصم يشي،بازاند :يديكلمات كل
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 يوتراپيزيف ارشد يكارشناس مقطع در انيدانشجو عملكرد شيپا روند ارتقاء

 يرضائ ماندانا ،ياسكوئ يتوكل صنم

  
 ياصـل يهايطهح ولت محور و پاسخگعدا آموزشاز اهداف بسته  يان،دانشجو يد،در اسات يتحساس يجادا يهاراهو استقرار  يينتع مقدمه:

و از  يسنت صورتبه اكثراً يليتكم يالتدر مقاطع تحص يانعملكرد دانشجو يش. پاشوديممحسوب  يپزشك آموزشدر  يتحول و نوآور
هش در كـا توانديمعملكرد دانشجو در طول مقطع  يشرفتپ يرس يجهت بررس يساختار يينبه تب يازگزارش نمرات بوده است و ن يقطر

 واقع شود. مؤثرتعداد و سطح مقاالت  از نظربهتر  يكار و خروج يفيتك يشافزا يل،زمان تحص
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 ايشپ از حاصل نتايج بررسي و تكميلي تحصيالت مقطع در فيزيوتراپي دانشجويان عملكرد پايش فرم طراحي روند، يينتب هدف:

تكميلي نظرات و شد طراحي خبرگان پانل طريق از فيزيوتراپي ارشد كارشناسي دانشجويان عملكرد پايش فرم ابتدا مطالعه يندر ا روش:
نامـه، پايان نمايراه /مشاور استاد نظر كار، گزارش پژوهشي، /آموزشي مرحله تعيين از متشكل فرم اين. شد لحاظ فرم طراحي در اساتيد
استاد يو با امضادانشج يقماهانه عملكرد از طرگزارش  صورتبه يش،بود. سپس ساختار پا يژهو مالحظات و يريگتصميم و گروه مدير

آموزشـي يـا يقرار داده و در صورت لـزوم در فـاز پژوهشـ مورد بررسيگروه روند عملكرد را  يرشد. در مرحله بعد، مد يلراهنما تكم
يمـ يبررسـ زشآمـواداره را بـا  يلمسا آموزشيدر فاز  يشد. استاد مشاور وروديانعكاس داده م يموجود به استاد مشاور ورود يلمسا

شـد.مـي گـزارش گروه به كتبا نتيجه نهايتا و شده بررسي دانشجو نامه يانپا ينظرات و راهكارها با استاد راهنما ينمود و در فاز پژوهش
4ر ونـد در يـنشـد. ا-يمـ يشپا مجدداً يماهانه بعد يها-گزارش در ايشان يگيريروند به دانشجو انعكاس داده شده و روند پ يخروج
 انجام شد. 95و  94، 93، 92 يزيوتراپيمقطع ارشد ف يورود

نظرات ينترمهمروه بود. گساختارمند  يشآنان از روند پا يترضا دهندهنشان يان،و دانشجو يدبه عمل آمده از اسات يفيك نظرسنجي :يجنتا
ينمشـكالت و تببـ موقعبـه يـينو تع يليوره تحصاثر آن در كاهش طول د يش،از ساختارمند بودن روند پا يتدانشجو شامل رضا يداز د

ظراز نودند. نم يابراز خرسند يليمشاور در طول دوره تحص يدگروه و نقش پررنگ اسات يتاز حساس يانمرتبط بود. دانشجو يراهكارها
 است. يلدر تحص يتجد يبرا ياندر دانشجو يتحساس يجادا يمناسب برا يروش روش ينا يد،اسات

يو پژوهشـ آموزشـيل در مراحـ يانعملكرد دانشجو يشرفتمشكالت پ موقعبه يلدر تحل توانديمو ساختارمند  يقدق يشروند پا بحث:
يهارشـته يردر سـا رونـد يبررسـ يـزو ن يطهح يندر ا يبه مطالعات كم يازتر سازد. نرا كوتاه هاآن يلواقع شده و طول دوره تحص مؤثر

      .شوديم يهتوص يليتكم يالتمقاطع تحص خصوصاً يعلوم پزشك

 تكميلي يالت، پاسخگو، عدالت محور، تحصآموزش يش،پا :يديكلمات كل

منابع:
 33حوزه سالمت، شماره صفحه:  يعال آموزشبر برنامه  يمبتن يعلوم پزشك آموزش يتحول و نوآور يهابسته . 1

در دانشگاه يليكمت التيتحص انيدانشجو دگاهياز د آموزشيمات خد تيفيك يريگاندازه. ينثار نوبر ،يعباس ،يخواجه كاظم ،ينژاد، ملك يگوهر . 2
 .62-55): 4( 6. 1390 يدر علوم پزشك آموزشهمت. مجله توسعه  سيپرد-تهران يعلوم پزشك

).2(2. 1388 آموزش ي. مجله راهبردهايليتكم التيتحص انيدانشجو دگاهياز د دياسات آموزشيتجربه  يابي. ارزيعباد ،يپازارگاد ،يمحمود . 3
.1392. بهروز مهرام ديتهد اي: فرصت يعال آموزش يها-رنظاميز در يليتكم التيتحص يتوسعه كم . 4

البرز يپزشك علوم دانشگاه يعلمئتيه ياعضا نيب دانش يگذاراشتراك بر مؤثر عوامل نيب رابطه يبررس
 سپهر ينور محمد ،يآران يكاوسيك يالل

حاضـر حـال، در حـال ينارند. با ابه اشتراك گذ ياندانشگاه ينباشند كه دانش را آزادانه در ب ييهاĤنمك هادانشگاه روديمانتظار  مقدمه:
يجـادا كشـور يعلمـ ياستگزارانس يمتصم كهيدرحالدر دانشگاه وجود دارد.  يدانش به سخت يكه به اشتراك گذار دهديمنشان  يتواقع
رو به يابع و تخصص كافبه اشتراك گذاشتن من يبرا يعلميئته ياعضا يتقاضا ، باهادانشگاه يكن، لباشديمبر دانش  يجامعه مبتن يك

  شده است. يلرو به رشد تبد ينگران يكبه  هادانشگاهاشتراك دانش در  يجه،رو هستند. در نت
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االبـرز  يمـانو در يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك يعلميئته ياعضا يندانش ب يبا اشتراك گذار مؤثرعوامل  ينرابطه ب هدف:
 چگونه است؟

دانشـگاه  يـاييجغراف وقـتتمام يعلميئته ياعضا يهبود. جامعه آماري اين پژوهش شامل كل يمقطع يفيپژوهش از نوع توص ينا روش:
خـدمت البرز مشغول به  يدر دانشگاه علوم پزشك 1396-95 يليبود كه در سال تحص يعلميئتهسرباز  ي،تعهدات يماني،پ ي،اعم از رسم

 يطمحسـوب شـد. محـ يمـارجز جامعـه آ يزن هادانشگاهمعاونتها و  يربه سا هادانشكدهاز  ينمامور. دادندنفر تشكيل  146بودندبه تعداد 
 ي،نپزشـكدندا يي،و مامـا يبهداشـت، پرسـتار ي،البـرز شـامل دانشـكده پزشـك يدانشگاه علوم پزشـك يهادانشكدهپژوهش شامل تمام 

پژوهشـگر  يپرسشـنامه هـاداده يآورجمعانجام شد. ابزار  يتمام شمار صورتبه يريگنمونهپژوهش بود.  يطمح يداروساز يراپزشكي،پ
 امه بـا روشپرسشن ياييمحتوا استفاده شد. سپس پا ييمحتوا و نسبت روا يياز شاخص روا ي،كم يمحتوا ييروا يساخته بود ودر بررس

 آزمـونمسـتقل بـا  يرهـايمتغ ينبـ يماه شد. روابط موجود فاستفاد 16SPSS افزارنرماز  هاهداد يلبرآورد شد. در تحل 86/0كرونباخ -آلفا
 .شد يبررس يريچند متغ يونرگرس

 "يگـرانبـه د لذت بـردن از كمـك "عامل .بود زن) 46 و مرد 29( نفر 75 يقتحق ينمشاركت كننده در ا يعلميئته يتعداد اعضا :يجنتا
بقه سـا ينبـ .دارد دانشگاه ينا يعلميئته ياعضا يندانش ب يرا در به اشتراك گذار يرتأث ينكمتر "پاداش يستمس"و عامل  يرتأث يشترينب

ابطـه دانـش ر يدر بـه اشـتراك گـذار يمحل خدمت و ساختار سـازمان ينب. =sig)02/0( داشتوجود  يخدمت و پاداش رابطه معنادار
. =sig)002/0( دارد وجـود معنـاداري رابطـه دانش گذاري اشتراك به در اداشپ و استخدام نوع ينب. =sig)047/0( داردوجود  يمعنادار

 معنـاداري رابطـه ارشد مديران حمايت و استخدام نوع ينب. =sig)05/0( دارد وجود معناداري رابطه ارتباطات سيستم و استخدام نوع ينب
 ارشـد مـديران حمايـت و اسـتخدام نوع ينب .دارد وجود ريمعنادا رابطه ارتباطات سيستم و استخدام نوع ينب. =sig)046/0( دارد وجود
 يعلم رتبه  ينب. =sig)05/0( دارد وجود معناداري رابطه دانش گذاري اشتراك به در دانش و علمي رتبه ينب .دارد وجود معناداري رابطه

وجـود دارد  دارييباطـات رابطـه معنـاطالعـات و ارت يو فنـاور يرتبـه علمـ ينب. =sig)000/0( داردوجود  يداريو پاداش رابطه معن
)000/0(sig= .وجود دارد  يدانش رابطه معنادار يدانش در به اشتراك گذار يو خود كارآمد يرتبه علم ينب)05/0(F< .هيچ و سن ينب 

  .ندارد وجود معناداري رابطه دانش گذاري اشتراك به موثردر عوامل از يك
 چنـين عمـل در اما ددارن عالقه و تمايل دانش اشتراك هاييتالبرزبه فعال يه علوم پزشكدانشگا يعلميئته يكه اعضا يباوجود  بحث:
 هـاياولويت از يـدبا دانـش مسـاعي تشـريك پيشبرد جهت در سازماني فرهنگ تغيير رسد مي نظر به بنابراين. دهندنمي نشان را رفتاري
  .قرارگيرد البرز پزشكي علوم دانشگاه استراتژيك ريزيبرنامه

 دانشگاه ،دانش يگذاراشتراك :يديلمات كلك

  
 البرز يپزشك دانشگاه علوم يعلمئتيه ياعضا نيدانش ب يدر اشتراك گذار مؤثراستاندارد عوامل  اريو انحراف مع نيانگيم - 1 جدول

 رهايمتغ تعداد نيانگيم اريانحراف مع حداكثر حداقل

ă ûÿ ûĊÿĂ ûýĊĀă āÿ  گرانيلذت بردن از كمك به د
ă ûĀ ûĊĀþ ûýĊüĂ āý  دانش يخودكارآمد
ý ûý üĊÿă āĊüĀ āÿ  يساختار سازمان
ý ûý üĊþþ þĊĂú āÿ  پاداش ستميس

ý ûÿ üĊþü āĊÿĂ āþ  ارتباطات ستميس
þ üú ýĊüă ĂĊþā āþ  ارشد رانيمد تيحما
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ý ûÿ üĊýü āĊþü āÿ  اطالعات و ارتباطات يفناور
ýú ÿú þĊüÿ þûĊāû āþ  دانش ياشتراك گذار
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 اسـتان غـرب يهامارسـتانيب در كيـپاتر كـرك مدل اساس بر كاركنان يفرد توسعه برنامه ياثربخش يبررس

 مازندران

  يخلخال يعل ،ييآقا يمرح فلورا ،يرينص يالل 
  

شـد و توسـعه افـراد در جهـت ر ياحرفـه يهـا يـازبرآورده شدن ن يشده مكتوب برا يبرنامه زمان بند يك يبرنامه توسعه فرد مقدمه:
 يتن به شرط مشـاركت فعـال و رضـادانش و مهارت كاركنا يباعث رشد و ارتقا توانديم يكاربرد يابزار عنوانبهبرنامه  ين. اهاستآن

 يهـدف هـا توانديمبودن  يها و علم يازبا ن يبا توجه به هماهنگ هابرنامه ينموجود در ا يهاآموزش يگردد. از طرف يران،كاركنان و مد
تاران در پرسـ يبرنامـه توسـعه فـرد يپـژوهش قصـد بـر آن اسـت كـه اثربخشـ يـنه ثمر برسـاند. لـذا در ارا ب يتوسعه فرد يهابرنامه

 .يردقرار گ مورد بررسي يكغرب استان مازندران بر اساس مدل كرك پاتر هاييمارستانب

 يكل كرك پاترغرب استان مازندران بر اساس مد هاييمارستانبپرستاران در  يبرنامه توسعه فرد ياثر بخش ينتع هدف:

انتخاب  يالهمرحدر غرب مازندران كه به روش چند  يپرستار يرپرستار و مد 260 يبر رو يكه به شكل مقطع يليمطالعه تحل ينا روش:
 ثرمؤ يعامل ها در مورد برنامه و نظرسنجيدر سطح واكنش با پرسشنامه كه درواقع  يكشدند، انجام شد. اطالعات مطابق مدل كرك پاتر

قبـل  آموزش يرتأثو  ييادگيرسنجش  يبرا آزمونپسو  آزمونيشپاز  يادگيريشد. در سطح  يبود گردآور آموزشيدوره  يك يادر اجر
فاده ) اسـتآمـوزش ينفعـانبودند (ذ يپرستار يرانكه پاسخ دهندگان آن مد نظرسنجياز فرم  يزو بعد كالسها استفاده شد. در سطح رفتار ن

 .شدند گرفته بكار تحليل رايب تي تست و يفيشد. آمار توص

 %59اسـت.  يسـازمان هاييتولوابرنامه از  ينمعتقد بودند ا هابرنامهدر  كنندهشركتافراد  %84نشان داد كه  يجدر سطح واكنش نتا :يجنتا
 %86ران ارتقـاء داده بـود. مكادوره حس مشاركت را در ه ينا %74 يدكرده بودند و از د يابيارز يشغل يازرا منطبق با ن هابرنامه ينا هاآن

توسـط  هـاآنه نمـرات معتقد بودنـد كـ %78داشتند.  يتاز مكان آموزشها رضا %64دوره ها را مناسب دانسته بودند و  يبرا يرساناطالع
 اسـت ه وجـود داشـتهدور يپـس از اجـرا هايادگيريدر  يداريمعننشان داد كه تفاوت  يجنتا يادگيريداده خواهد شد. در سطح  يرانمد
)001/0 p=، 6/23(t= .نمرات حاصـل يانگينداشته و م يداريمعن ييرنمره رفتار تغ يرانمد يد. در سطح رفتار از ديافت ييربعد از دوره تغ 

 .رسيد 77/1قبل از دوره به  58/3از  يرانمد از نظر
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قبـولي قابـل اثربخشـي و مطلوبيـت از يـكپاتر كـرك مـدل اسـاس بر پرستاران به يتوسعه فرد آموزشي دوره كه داد نشان يجنتا بحث:
متنـوع يهاامـهبرنو در  يتـر يعسـطح وسـ در پاتريك كرك روش با آموزشي هاي دوره ارزشيابي گردديم پيشنهاد .است بوده برخوردار
 .يردصورت گ

 پاتريك كرك مدلپرستار،  ي،برنامه توسعه فرد :يديكلمات كل

 منابع:

ار بـا دسـتگاهكـ آمـوزشدوره  ي). اثربخشـ2012. (يفيشـر، يعباس ،ييمالباغ يمحمد ،نژاديمؤمن ،يقائد، يرازيش انيغفار ،يپورجهرم انينظام . 1
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2. Smidt, A., Balandin, S., Sigafoos, J., & Reed, V. A. (2009). The Kirkpatrick model: A useful tool for evaluating training
outcomes. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 34(3), 266-274. 
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يراهكارها ارائه و آموزشي يفرآيندها ياجرا و نيتدو در يعلم ئتيه اعضاء مشاركت بر مؤثر عوامل يبررس
آن ارتقا جهت مؤثر
 ياكبر يدحم ،عنبر گل يساپر ،يسلماس زاده حسن سوسن ،متربصون يالناز ،رنجبرزاده سالك يبافر ،يغفار رضا

يهـاشچالمشكالت و  به اهداف، يابيدر دست يهاجشنواره ينسب يتموفق رغميعلانجام شده،  يهايبررسمطاعالت و  بر اساس مقدمه:
، در آنيعلميئـته ياعضـا مـؤثرو مشـاركت  آموزشي يندهايفرا يو اجرا ينتدو يتكم از نظرو چه  يفيتارتقاء ك از نظرچه  يمختلف
باشد لذا با در نظر گرفتن مطالـب باشديم يفيو ك يارتقاء كم يبرا مؤثر يتر و ارائه راهكارهايقدق يبه بررس يازمندكه ن شوديمه مالحظ

و ارائـه آموزشـي يفرآينـدها يو اجـرا يندر تـدو يعلمـ يئـتهمشاركت اعضـاء  يزانبر م مؤثرعوامل  يمطالعه بررس ينباال هدف از ا
 .باشديمآن  يرتقاجهت ا مؤثر يراهكارها

هـتج مـؤثر يراهكارهـا كدامنـد؟ آموزشـي يفرآينـدها يو اجرا يندر تدو يعلم يئتهبر مشاركت اعضاء  مؤثرعوامل  يبررس هدف:
 كدامند؟ آموزشي يفرآيندها يو اجرا يندر تدو يعلم يئتهمشاركت اعضاء   ارتقا

ا پرسشـنامه اي بـاابتـد آموزشـي ينـدهايو ارائـه فرآ اجرا ي،ر طراحد يعلميئته يبر مشاركت اعضا مؤثرعوامل  يينتع منظوربه روش:
.يـدگرد يمربـوط بـه هـر تـم طراحـ سؤاالت ينپرسشنامه و تدو سؤاالتعلوم پزشكي و استخراج تمهاي اصلي  آموزشحضور اساتيد 

اخـذ تسـؤاالاز  يـكهـر  يدگ، مرتبط بودن، ضـرورت و سـايتروايي محتوايي، نظرات ده نفر از خبرگان در مورد شفاف  يينجهت تع
SPSS21 يآمار افزارنرمبا استفاده از  قرار گرفت اطالعات جمع آوري شده  يعلميئتهنفر از اعضاي  138در اختيار  پرسشنامه .يدگرد

يداسـات بـا حضـور FGD جلسه يكاطالعات حاصله در  راهكارها  يينجهت تع .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد يفيتوص يهاو آماره
توسـط گـروه هـاآناز  يـكهـر  يقرار گرفت و راهكارها مورد بررسيهدفمند انتخاب شده بودند،  صورتبهكه  يعلوم پزشك آموزش
حتـواييمبا اسـتفاده از تحليـل  هادادهدر اين جلسه، جمع آوري داده تا رسيدن به حد اشباء ادامه يافت و تحليل   يد،گرد يشنهادمذكور پ

 .اصلي استخراج و گزارش شد هاييهمادرونيت انجام شد و در نها
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نتـايج نشـدن اربرديكـ ،آموزشـي يندهايفرآ يدر اجرا هادانشكده يها EDO يتو حما يتعدم هدا  در مطالعه، كنندگانشركت :يجنتا
و...، يقتشـو يلباز ق ييرشانگ يعدم وجود ابزارها ،آموزشي يندهايفرآ ينبا نحوه تدو ييعدم آشنا  قبل، سنوات در آموزشي فرآيندهاي

و آموزشـيو گـروه درا بـه  يداسـات  يفشـرح وظـا يكو تفك  يعوامل منف عنوانبهو ... را  يعلميئتهو همكاران  يرانعدم استقبال مد
خص نبـودنمشـ يد،اسـات يبـرا آموزشـي يفرصت كاف يجادا ،آموزشي يدجد يندهايفرآ يافتدر يبرا ياندانشجو يمندعالقه ي،پژوهش

هايينـدمشاركت در ارائه فرآ بر مؤثرعوامل مثبت  عنوانبهقبل در بدنه دانشگاه و ... را  يهاسالمنتخب  آموزشي يندهايفرآ يگذاريرتأث
ايصـاحبان فرآينـده ارائـه مشـاوره بـراي ي،دائمـ يعلمـ يرخانهدب يلعبارت بودند از: تشك  شدهارائه ينمودند. راهكارها يانب آموزشي

و يج، انتشـار نتـاآمـوزشبه نفع  يعلميئته يارتقا يهانامهآئينمقررات و  يثبت مسندات، بازنگر يبرا آموزشيانه سام يجادآموزشي، ا
 .فرآيندها آزمائي راستي و آموزشي هاي فرآيند استمرار جهت امكان ايجاد براي مديران توجه

ه عوامـلبه دو دست آموزشي يندهايفرآ يو اجرا يراحجهت ط يعلميئتهجلب مشاركت اعضاء  يبرا مؤثرمطالعه عوامل  يندر ا بحث:
مناسـب ياهكارهـارآن  بر اساسبود كه  يبندطبقهقابل  يگرد ياز سو يعوامل فرد ويكساز  يطيو عوامل مح يمرتبط با ساختار سازمان

ار آموزشـي هايينـدفرآ يوم اجـرااز امكـان تـدا يكـاف ينـاناطم يعلميئتهاكثر اعضاء  ينكه. با توجه به ايدمطالعه از خبرگان اخذ گرد
ساز و كار يفگرفت كه تعر يجهنت توانيم داننديم آموزشي يندهايفرآ يو اجرا يبه طراح يمندعالقه يجادچالش در ا يشترينب عنوانبه

.گردديمعليئـته اعضـاء يشـترجلب مشاركت ب يهاراهاز  يكي توانديمبرتر  آموزشي يندهايتداوم دادن به فرآ يمناسب در دانشگاه برا
نمـودن يـرو دا آموزشـي يهـاجلسات و كارگـاه يبا برگزار هاآنو آشنا ساختن  يو مستندساز يننحوه تدو يارائه مشاوره برا ينهمچن

يـزار درمـان و نبـكاسـتن از  يگـرد يگـردد. از سـو هـاآنباعـث مشـاركت  يگـرراهكار د يكبعنوان  توانديمجشنواره  يعلم يرخانهدب
يعلمتيئـهمشـاركت اعضـاء  يشدر افـزا مـؤثر ياز راهكارهـا يگرد يكي يزن آموزش يبرا يو داشتن فرصت كاف يپژوهش ايهيتفعال
 .باشد كنندهكمكبتوانند  يبحث دانش پژوه يدراستا شا ينكه در ا باشديم

 ارتقا يراهكارها  ،آموزشي يفرآيندها ي،علم يئتهمشاركت اعضاء  :يديكلمات كل

منابع:
1. Reza Ghaffari, Hamid Akbari, Maryam Baradaran Binazeir, Susan Hassanzadeh, Fariba Salek Ranjbarzadeh, Nazila

Motarabesoun, Majid Mosharkesh.The participation of faculty members in desinging and implementing educational 
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2. Ghaffari R, Hassanzadeh Salmasi S, Golanbar P, Salek Ranjbarzadeh F, Saleh P. Evaluation of the educational Scolarship
Festival over the Pas Seven Years From 2008 to 2014 in Iran Based on the CIPP Medel, Res Dev Med Educ, 2015;4(2), 
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و ييمامـا ،يپرسـتار يهارشـته بـا مرتبط يهانامهنيآئ حوزه دانش يارتقا در انيهمتا يمشاركت نظام كاربست
دانشگاه آموزش ادارات كارشناسان يبرا بهداشت يمهندس
 يبيط يداو ،يانصار همتا ،يميكر فاطمه ،يگنج رضا ،فرد يدرتق يننسر ،نژاد يهرات پرستو

است. لذا در يدهگرد هاسازمان يكار يطهدر ح يشرفتو پ يطنامه باعث بهبود شرا يينو آ ينقوان يحصح ياجرا يحركت در راستا مقدمه:
آموزشـي يريتامور مرتبط با مد يساز ينهبه رمنظوبهاثربخش  يانسان يروين يريكارگبهو  يو فناور يانسان يهايرساختز يجهت ارتقا
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خراسان پزشكي علوم دانشگاه آموزشي امور يريت، مدباشنديم يانكه همانا همكاران و دانشجو يانمشتر يتمنديرضا يشو در جهت افزا
 .دانست ضروري آموزشي فرايند قالب در را مطالعه اين انجام شمالي

آمـوزشناسـان ادارات كارش يبهداشت بـرا يو مهندس ييماما ي،پرستار يهارشتهمرتبط با  يهانامهآئين يحوزهدانش در  يارتقا هدف:
 يانهمتا ينظام مشاركت يكرددانشگاه با رو

شـد و يبند و مقررات احصاء و فهرست يننامه ها و قوان يينآ يه،اول يدر جلسه هماهنگ :نظرسنجي /يازسنجين يت،وضع يبررس روش:
سـطح يهاهدانشـكد آموزش ينكارشناسان و مسئول يهگروه هدف كل يو برا آموزشيساعت  30 يزانكددار به م شيآموزكارگاه  يبرگزار

اخـذ .شـد كيلتشـ نفـر 33 از متشـكل يميت :اجرايي و راهبردي تيم يرگروههاوتشكيلز ييشناسا .يدگرد يزيربرنامهدانشگاه، مطرح و 
يبنـدزمـان. سـاعت 16 يـزانضـمن خـدمت بـه م آمـوزشاه و صدور مجوز كد كارگ يدرخصوص برگزار باالتر سطح يرانموافقت مد

آزمـونپس ينمچنـهو  يو حضـور يكـيالكترون آزمونيشپ يبرگزار ،هانامهآيين يبازخوان يجلسات كارگاه يبرگزار ،كارگاه يبرگزار
يـينآ يـكلكترونكتابچـه ا يجادو ا يبندعجمو  سايت در يكيپوسترالكترون اخبار جلسات و پمفلت و يبارگزار ،يو حضور يكيالكترون
 .يتآن در سا يو بارگزار يالحاق ينامه ها

نامـه هـا و يـيندرخصـوص آ يـرانفراگ آزمـونپسدر  شدهارائه يحصح يهاپاسخ يانگينفوق نشان داد كه م ياقدام پژوه يتفعال :يجنتا
يشتفاوت بـوده و افـزادرصد) م 73/2( آزمونيشپدر  يشانا يحصح يهاپاسخبا  يسهدرصد) بوده است كه در مقا 90و مقررات ( ينقوان
كتابچـه يكـينچهـار محصـول الكترو يـدهمكاران، منجر به تول يتمنديضمن اظهار رضا يندفرا ينا ينهمچنداشته است.  يامالحظه قابل
و يشـد، كارشناسـار ي)، كارشناسـيو دندانپزشـك ي(پزشـك ياحرفـه يمختلف دكترا يهارشته هايينهزمدر  آموزشيو مقررات  ينقوان

النامـه مهمـان و انتقـيينمطالب مربوط به آ يحاو يكيشامل پوستر و پمفلت الكترون يگرآندو محصول د ينو همچن يوستهناپ يكارشناس
.شد يربارگزا يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشك آموزشي يريتمد يتكه در سا باشديمو سامانه مرتبط با آن  ييدانشجو

چنـد محصـول يجـادا صـورتبه يـان،همتا يـادگيري صـورتبهدانش خود  يارتقا يدانشگاه در راستا آموزشيكاركنان  يهمكار بحث:
 .كرد يداآنان نمود پ يو كارشناس يتخصص يطهمرتبط با ح يكيالكترون

 دانشگاه كاركنان، همتايان، ي،دانش، نوآور يارتقا :يديكلمات كل
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اهواز شاپوريجند يپزشك علوم دانشگاه يداروساز دانشكده يعلمئتيه ياعضا در يانتقاد تفكر به شيگرا
ياشكورن ينعبدالحس ،يكرم يمسعودعل

ليـل و ارزشـيابيح تفكر است ودرطبقه بندي هدفهاي آموزشي، به طبقه تحباالترين سط يشيدن،درست اند يانتقادي به معنا تفكر مقدمه:
و انـدكرده تأكيـد آموزشـييكي از معيارهاي اعتباربخشـي مؤسسـات  عنوانبهآن  يتبر اهم يپزشك آموزش. كارشناسان شوديممربوط 

درآمـوزش تفكرانتقـادي يتباتوجه به اهم .پزشكي برشمرده است آموزشپزشكي، آن را يكي ازاستانداردهاي  آموزشفدراسيون جهاني 
و نقـش يتموقعبـهبـا توجـه  و سالمت جامعه؛ و ينيبال يهاگيرييمتصمدر ارتباط با  يعلوم پزشك يهارشتهدر آن يدينقش كل و عالي
ديآن دراسـات بـه شيوگـرا يتفكرانتقاد يبررس يان،مهارتهاي الزم دردانشجو يجادوا آموزشيو رهبري  يتدانشگاه درهدا يداسات يمحور

يافـراد عنوانبهانشجويان د يتدانشگاه، عالوه بر انتقال دانش و مهارت، ترب يديكي از وظايف مهم اسات .رسديمبنظر  يضرور هادانشگاه
گـروه امـا انجام گرفته اسـت هادانشگاهدر  يبه تفكر انتقاد يشگرا ينهدر زم ياديمطالعات ز. است يتفكر انتقاد يو دارا يلگرفكور، تحل
صـورت نگرفتـه ينمطالعات چندا يعلميئته يدر اعضا يبه تفكر انتقاد يشگرا يورو اندبوده يانمطالعات دانشجو ينا يشترب هدف در
يزيربرنامـهدر  هادانشـگاهدر  آمـوزش اندركاراندسـتبـه  توانـديم يبه تفكر انتقاد يداسات يشازگرا يواقع يريبه تصو يابياست. دست
 .يدكمك نما يتفكر انتقاد يهامهارت يت ارتقامناسب جه

يچيـدهپ طيدر محـ يو تفكـر انتقـاد يـلتحل يياز توانـا يولزوم برخوردار يدر حرف پزشك يونقش تفكرانتقاد يتباتوجه به اهم هدف:
بـه تفكـر يشگـرا انزيم يمطالعه با هدف بررس ينخواهند شد، ا يتدرآن مشغول به فعال ييلالتحصفارغنظام سالمت كه پس از  ياتيوح

 .است شده انجام 1396سال اهواز در  شاپوريجند يدر دانشگاه علوم پزشك يدانشكده داروساز يعلميئته ياعضا يانتقاد

يدانشـگاه علـوم پزشـك يدانشـكده داروسـاز در 1396-97 يليتحصاست كه در سال  يمقطع-يفيمطالعه توص يكپژوهش  ينا روش:
نفر در مطالعه 39  به تعداد يدانشكده داروساز يعلميئته ياعضا يهبود و كل يسرشمار يريگنمونه. روش اهواز انجام شد شاپوريجند

 Critical Thinking Dispositionپرسشـنامه اسـتاندارد گـرايش بـه تفكـر انتقـادي ريكـتس ،هـاداده يابزار گـردآور .شركت داشتند

Inventory (CTDI)  سـؤال 13و  9، 11بـا  يـبوتعهد به ترت ياست كه در سه بعد خالقيت، پختگ سؤال 33بود. اين پرسشنامه شامل،
مـوافقم) اسـت. كـامالً( 5مخالفم) تا  كامالً( 1از درجه اي ليكرت  5 صورتبه. مقياس آن كنديم يينرا تع يبه تفكر انتقاد يشگرا يزانم

يبه تفكر انتقاد يشسطح گرا يابيدر ارز 99 يازو امت باشديم 99 يانگين؛ و م165و   33 آزمون ينحداقل و حداكثر نمره قابل كسب در ا
و 45با حـداكثر نمـره  ي، پختگ33با متوسط  11وحداقل  55با حداكثر  يتخالق ياسمق يردر ز يرمقاد ينحد متوسط در نظر گرفته شد. ا

با حضور در محل كـار هاداده يجهت گردآور .شدبايم 39 يانگينو با م 13و حداقل  65و تعهد با حداكثر نمره  27 يانگينو م 9حداقل 
يـلقـرار گرفتـه و پـس از تكم هاآن يارمطالعه در اخت آنان، پرسشنامه يو پس از توضيح هدف پژوهش و جلب رضايت و همكار يداسات

بـا هـادادهرنامه خواهد مانـد. شد كه اطالعات آنان مح-مي داده اطمينان يدنام بوده و به اسات يها ب-پرسشنامه. يدگرد يآورجمعبالفاصله 
 .شد تحليل پيرسون همبستگي يبو ضر  tهايآزموناستفاده 

يسـن يـانگين) مـرد بـا م%62نفـر ( 21) زن و %38نفـر ( 13كردند كه  يلكامل پرسشنامه را تكم طوربه) %87/2( نفر 34نفر، 39از  :يجنتا
يـانگينباشد. م-مي يمطلوب تفكر انتقاد نسبتاً يشگرا -دهندهنشانبود كه  130/8 ±8/87ميانگين نمره دركل  .سال بودند 45/85 10/86±

.بود 52/35  ±5/71 ياشتغال ذهن ياسو در خرده مق 31/24 ±2/56 يبلوغ فكر ياسدر خرده مق ،47/29 ±3/31 ينوآور ياسدر خرده مق
ينبـ يدارينشـان داد كـه تفـاوت معنـ t آزمـون يجـهتبود و ن 8/18±130/5زن  يدو دراسات 132/23± 07/10مرد  يدنمره دراسات يانگينم
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 يدو سـن اسـات يبه تفكر انتقـاد يشگرا ينآماري پيرسون نشان داد ب آزمون).  =49/0p( ندارد وجود دوجنس در انتقادي تفكر به يشگرا
 ). =18/0p= ، 237/0r( وجود ندارد يدار-يمعن يارتباط آمار

ر دآن  يـتوجـه بـه اهماسـت، امـا بـا ت يمطلوب نسبتاًدرحد  يددر اسات يبه تفكر انتقاد يشگرا انيزمطالعه نشان داد كه م يهايافته بحث:
 .توجه شود يتفكر انتقاد يتو تقو يشافزا يبه راهكارها شوديم يهتوص يحرف پزشك

 يزشكپ آموزشاهواز،  يدانشگاه علوم پزشك ي،، داروسازيعلميئته ياعضا ي،به تفكر انتقاد يشگرا :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Rafiei1 R, Zare-Bidaki M, Bakhtar M. Evaluation of Critical Thinking Disposition in Faculty Members of Rafsanjan 
University of Medical Sciences in 2013. Journal of RUMS 2017; 15: 1161-72 

2. Sharples JM, Oxman AD, Mahtani KR, Chalmers I, Oliver S, Collins K, et al. Critical thinking in healthcare and 
education. BMJ. 2017;357:j2234. 

3. Rastjoo S, Sepehr H, Zandvanian A. Critical Thinking Dispositions and relationship: Academic performances among 
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 سرپرستاران يرهبر سبك ياثربخش بر تيريمد يسازبه برنامه ريتأث

 پورفرزاد زهرا ،يمحمد فرحناز ،ينيحس يعل محمد ،يفراهان ينيفرمه مولود

  
در بـر دارد، در  يرمـاندو  يداشـتبه يهاسازمان يبرا ياريبس يدفوا ي،پرستار يرانمد يريتيمد يهامهارتها و يتفعال ياثر بخش مقدمه:

 يـنمسـتمر ا يو بر ارتقا اندكرده يمعرف يبر عملكرد رهبر مؤثرفاكتور  عنوانبهرا  آموزشاست. مطالعات،  يديكل ياربس يرهبر يانم ينا
 دارند. تأكيد يرانمهارت در مد

 .سرپرستاران انجام شد يرهبر سبك يبر اثر بخش يريتمد يبرنامه بهساز يرتأث يينتع منظوربهمطالعه  ينا هدف:

 يرسنل پرسـتارپ 69سرپرستار و  19نفر، شامل  88. است بعد و قبل آزمون طرح با گروهي، يك تجربي يمهمطالعه حاضر از نوع ن روش:
 يـد،ردگ يـلتكم پژوهش يتوسط واحدها هاپرسشنامهشركت كردند. در ابتدا  ياراك به روش تمام شمار يركبيرام آموزشي يمارستاندر ب

 ويرائـه سـناراو  يبحث گروه ي،سخنران يوهعملكرد به ش يابيارتباطات و ارزش ي،رهبر يبا محتوا يريتمد يبهساز ييسپس برنامه اجرا
پـژوهش  يتوسـط واحـدها هاپرسشـنامه مجـدداًبرنامـه  يماه بعد از اجـرا 2شده به سرپرستاران داده شد.  يهته آموزشيانجام و بوكلت 

 و 95/0 يـاييپابـا  "يرهبـر ياثربخشـ يفتوصـ"پرسشـنامه اسـتاندارد هـاداده يبا استفاده از برنامه ابزار گـردآور هادهدا. يدگرد يلتكم
SPSS16  قـرار  يـلتحل و يـهمورد تجز يزوج يت آزمون) و يارانحراف مع يانگين،م ي،نسب يمطلق، درصد فراوان يفراوان( توصيفيو آمار

 گرفت.

 يافـت يشزاپرسـتاران پـس از مداخلـه افـ يابيو ارزشـ يابيخودارزشـ يوهسرپرستاران بـه شـ يسبك رهبر ينمره اثربخش يانگينم :يجنتا
د از قبل و بعـ يل پرستارپرسن يدگاهسرپرستاران از د ينمره اثربخش يانگينم يرا برا يتفاوت معنادار يزوج يت يآمار آزمون كهيطوربه

 .نداشت وجود معناداري تفاوت ستارانسرپر يدگاه)، اما از د>001/0p( دادمداخله نشان 
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ه دارد،فاصـل ياثربخشـ يـاسشده در مق يفآل تعر يدهمطلوب و ا يتشده هنوز با وضع يفموجود توص يتوضع ينكهبا توجه به ا بحث:
رده يتمام يده شركت ين،و بازخورد محققان به سرپرستاران در بال يرهبر يچون نظارت بر رفتارها ييبا راهكارها يسازمنظور به ينبد
.شوديم يشنهادپ آموزش يننو هاييوهشو استفاده از  يبهساز يهابرنامهدر  يريتيمد يها

سرپرستار رهبري، سبك يريت،مد يسازبه  :يديكلمات كل
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كالس يرهبر سبك با يپزشك هيپا علوم دياسات تيخالق رابطه يبررس
آزاد خواجه يجتب ،يوردال يهسم ،يسهراب زهره ،اوصالو ييبابا يبهحب

شـده اسـت؛ امـا انجـام ياگسـترده يقـاتجداگانه تحق طوربه يرهبر يهاسبكو  يتاز موضوعات خالق يكبه رغم آنكه در هر  مقدمه:
نشد.) را پوشـش يافت يامطالعه يپزشك آموزش(در  يعال آموزشدر  يردو متغ يندر داخل و خارج كشور، ارتباط ا ياندك يهاپژوهش

نكاركنا يترش خالقبر پرو يرانمد يامعلمان  يو متوسطه انجام شده و رابطه سبك رهبر يمقدمات آموزشدر  هاپژوهشه بودند. اكثر داد
يار، بسـانـدكرده يررسـبافـراد را  يريتو مـد يبر انتخاب سبك رهبـر يتخالق يرتأثكه  يمطالعات .انددادهدانش آموزان را مدنظر قرار  يا

   بودند. يرآموزشيغ يهاسازمانبه محدود و مربوط 

يرا بررسـ يـرانا يدانشـگاه علـوم پزشـك يدانشكده پزشك يهدر بخش علوم پا يداسات يتكالس و خالق يرهبر رابطه سبك يقتحق ينا هدف:
 .كنديم

سشـنامهدو پر يياو محتـو يصـور يـيتورنس اسـتفاده شـد. روا يتو خالق يكالس الوان ياز دو پرسشنامه استاندارد سبك رهبر روش:
يـهد علـوم پااسـتا 67نفـر از كـل  60. يـدگرد تأييـد يعامل يلبه روش تحل يكالس الوان يسازه پرسشنامه رهبر ييتوسط خبرگان و روا

و يفتوصـ ديكـالس اسـات يرهبـر يهاسـبك ينتورنس و همچن يهرا با نرخ بازگشت طبق نظر يافتيدر يهاپرسشنامه يدانشكده پزشك
 .نمودند يل% تكم5/89آن  .يدگرد يلتحل SPSS16 افزارنرمبا  هاآن ينروابط ب



 

239 
 

؛ امـا %)011/0( نمايـديمدر كـالس درس بـروز  »يفـرد يارتقا« يريتبا سبك مد يداساتو ابعاد چهارگانه  يتخالق اساس، ينبر ا :يجنتا
 در و »خگوييپاسـ« مـديريت سـبك بـا يداتاسـ). %7/26مـرد بـود ( يداز اسات يشب يمعنادار صورتبهزن  يددر اسات »ييپاسخگو«سبك 

 يكـرد. رويابديم يدر كالس درس تجل يكدموگراف يرهايمستقل از متغ ،»يفوظا يعانجام سر«بر  يمبتن يريتبا سبك مد يداسات) 3/43%(
 بـر مبتنـي ريتمـدي سـبك يدبااسات) %3/8( در ،»ياندانشجو يترضا«بر  يمبتن يريتبا سبك مد يداسات )%30( در نيز دانشجومدار رهبري

 »يريتشبكه مـد« مدل ي،عامل يلتحل يجنتا%) 4/68( در ،»استادمحوري« بر مبتني مديريت سبك يدبااسات) %3/23( در و »آموزشي بازدهي«
 اءارتقـ »كـالس يريتمـد تحليـل الگوي« عنوان با جديد مدلي ارائه با بود؛ الواني كالس رهبري پرسشنامه نتايج تحليل يهاول يرا كه الگو

 در يـرانا يدانشـگاه علـوم پزشـك يدانشـكده پزشـك يـهعلـوم پا يدمدار در اسات يفهوظ يرهبر يكردرو يد،جد يالگو اساس بر .بخشيد
)000/0P= (متوسط يتخالق )از ابتكـار بُعـد امتيـاز. داشتند) <100( يادز بسيار خالقيت %15 و) 85-100( زياد خالقيت% 40)، 75-85 

 يـتشـنامه خالقپرس بـر اسـاس7/16)، 50-75( كـم خالقيت يداسات %3/28( بود كمتر) بسط و انعطاف ياليت،(س خالقيت ديگر بُعد سه
و سـن  -=P=322/0r ,015/0( يسبـا سـابقه تـدر يداسات يت) وجود نداشت؛ اما خالق50<كم ( ياربس يتخالق يتورنس، در جامعه آمار

)047/0P=، 257/0r=- (آنان رابطه معكوس داشت. 

 يجنتـا يرر تفسـد يز) نيمثبت و منف يهاپاسخ يلپاسخ (تحل يفيتبه ك يتكه عالوه بر كم» كالس يريتمد يلتحل يالگو« ساسبر ا بحث:
 يريتسـبك مـد يـنا ابـاداره كالس  اما؛ شوديم يكالس معرف يريتسبك مد ينبهتر عنوانبه »ييپاسخگو – يبازده«توجه دارد؛ سبك 

 زيـاز هـر چ يشزمان بـسا يكدر  يتكه توسعه خالق انددادهمتعدد نشان  مطالعات است. يددر اسات تياز خالق ييسطح باال يازمندن ينهبه
 يواند يريتبك مدالزم است س ينبنابرا؛ سازمان است يريتو سبك مد يرهبر يكردرو يعنيآن  يرمتغ ينترمهمو  يوابسته به جو سازمان

 .يابد ييرتغ آكادميك يريتبه سبك مد يزن يساالر در نظام دانشگاه

 اساتيد كالس، مديريت ،آموزشي رهبري يت،خالق :يديكلمات كل
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 كاشان يپزشك علوم دانشگاه يراپزشكيپ انيدانشجو در ينيكارآفر هيروح يبررس :آموزشي يزيربرنامه

  يآران يصادق يهسم ،يجبل يصادق يرهمن ،يكرم مهتاب
  

 كـاهش پويـا، و خـالق انسـاني نيروي كمبود يكاري،همچون ب يتوان مشكالتمـي آن كمك به كه است نيرومند ابزاري ينيكارآفر مقدمه:
در دو دهـه  يژهوبـهدر كشـور  يعـال آمـوزشبا توسعه  .نمود مرتفع را اقتصادي ركود و خدمات و محصـوالت يفيتوري، كاهش كبهره

را پـرورش  يما، افراد يهادانشگاه ينكهروبرو بوده كه با توجه به ا يندهفزا يبا رشد يعال آموزشمراكز  آموختگاندانش يتگذشته، جمع
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اسـاس توجـه  ينبه همراه داشته است. بر ا يزرا ن رييكاشده را پر كنند؛ معضل ب يفتعر ياربس يشغل يشكافها تواننديمكه فقط  دهنديم
 اسـت يناپژوهش  ينگردد هدف از ا يبحران تلق ينا يبرا يحلراه توانديم يبا تفكر خود اشتغال ينو پرورش افراد كارآفر يينكارآفربه 

 اقدام نمود. هاآن آموزشي يهادر برنامه ييراتيتغ يجادبه ا ياندر دانشجو ينيكارآفر يهروح يكه با بررس

 يراپزشـكيپ ياندر دانشـجو )درونـي ركنتـرل يـتخالق پـذيري، يسكر ي،استقالل طلب طلبي، يق(توف ينيكارآفر يهاقابليت يزانم هدف:
 تهرشـ دانشـگاه، بـه ورود سـال و كـارآفريني روحيـه متغيرهـاي بـين ارتبـاطي يـاآ اسـت؟ حـد چـه تـا كاشـان پزشـكي علوم دانشگاه

 وجود دارد؟ شتغال يتضعو تأهل يتوضع يت،جنس  تحصيلي،

 يهارشته در كيپيراپزش دانشكده كارشناسي دانشجويان از نفر 201 روي بر ؛ كهبود مقطعي نوع از يليتحل -توصيفي پژوهش ينا روش:
 1396 كه در سـال 93-96 يهاورودي كاشان پزشكي علوم دانشگاه راديولوژي و هوشبري يشگاهي،اطالعات سالمت، علوم آزما يفناور

 يسـك)، رسؤال 3( لبيط)، استقالل سؤال 11( طلبي يقتوف يرهايمتغ يريگاندازه يها از پرسشنامه براداده يآورجمعانجام گرفت. جهت 
و  يفيآمـار توصـ يهـاروشها بـا اسـتفاده از داده يلشد. تحل ) استفادهسؤال 9( ي) و كنترل درونسؤال 11( خالقيت)، سؤال 10( پذيري
 .انجام گرفت SPSS- 18 افزارنرمبا استفاده از  يرسونپ يآزمون همبستگومستقل  T يانس،وار يزآنال يرنظ ياستنباط آمار يهاروش

 به مربوط جوياندانش تعداد بيشترين و سال 30 و 18 ترتيب به يان)، حداقل و حداكثر سن دانشجو76/1( زن پژوهش جامعه يشترب :يجنتا
 ينكمتر يتو خالق 10/81 يانگينم ينبا باالتر يطلب يقتوف يرمتغ ينيكارآفر يهروح يرهايمتغ ياندر م د.) بو40/8( آزمايشگاهي علوم رشته

و  يليتحصـ يهاسـال يهاورودي در كارافريني روحيه متغيرهاي يانگينم نشان داد كه  يآمار يهاآزمون آورد. به دسترا  8/97 يانگينم
 ريسـك يرهـايمتغ جـز به متغيرها تمام در كارافريني روحيه متغيرهاي نمره ميانگين. است يكسان مختلف يليمختلف تحص يهادر رشته
 تفـاوت متأهـل و دمجـر افـراد بين كارافريني روحيه متغيرهاي نمره ميانگين. ندارد معناداري تفاوت مردان و زنان بين خالقيت و پذيري

 .دارد وجود معناداري تفاوت بيكار و شاغل افراد بين پذيري ريسك متغير در. ندارد معناداري

 يبـرا ييهارنامـهب يجـادا يـهالزم اسـت اقـدام  ينبرخوردارند بنابرا يخوب ينيكارآفر يهاز روح يانپژوهش نشان داد دانشجو يجنتا بحث:
 يـقطراز  يانجودانشـ ينيكـارآفر هـاييتقابل يـتتقو يبـرا آموزشـي يهادر برنامـه ياصالح و بـازنگر يلآن از قب ييو شكوفا يتتقو

 يهاكارگاه يها، برگزاررشته يژهو ينيكارآفر يكتب درس ينتدو يني،كارآفر يهاآموزشبه سمت  يدانشگاه يدرس يواحدها يدهجهت
 گـردديم يشنهادش، پپژوه يندر ا ياندانشجو يتخالق يژگيبودن و يينپا يلنمود. به دل يكيالكترون يهاوكاركسبو  ينيكارآفر آموزشي

 ينـĤورفاه با صنعت و دانشگ ينب يبرگزار گردد و اتصال يفن بازار مل هاييشو هما يجادرشد ا مراكز يني،وسعه كارآفرمراكز پژوهش و ت
 يسـازفرهنگه كـاسـت  يضـرور هادانشـگاهدختر در  ياندانشجو يشو افزا يتبا جنس ينيرابطه كارآفر ي. با توجه به معناداريجادشودا
 ينانـهكارآفر هاييژگيو هايزهگان يتشناخت و تقو ي،اقتصاد هاييتفعالزنان در  هاييتوانمندت به در نگرش جامعه نسب ييرتغ منظوربه

 .يردزنان انجام گ

 پيراپزشكي دانشكده دانشجو، يت،خالق  يني،كارآفر :يديكلمات كل
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سوم نسل دانشگاه و ينيكارآفر موضوع برابر در يپزشك علوم انيدانشجو كرديرو
يرگرت آرام

تـوان حـاليندرع حل و فصل مشكالت جامعـه و ييكه توانا يآموختگاندانش يتدانشگاه نسل سوم و ترب يموضوع حركت بسو مقدمه:
مسـئوالن يـهكل يددشـ تأكيـدمـورد  يـراخ يهاسـال يكه طـ ستا يرا داشته باشند، موضوع يانبندانش وكاركسبو  ينيكارآفر ي،نوآور
كه رهبر معظـم انقـالب سـال هاسـت كـه ياگونهبهكشور قرار گرفته است  آموزشيتا مسئوالن نظام  يمل گذارانياستساعم از  يكشور

يهادانشـگاه. در نمايديم تأكيدآن  يرامونپ يو اختصاص يها و جلسات عموم ياز سخنران ياردر بس آورده و ياناز آن صحبت به م ياپيپ
نسل سوم دانشگاه يآن حركت بسو ياز محورها يكيكه  يپزشك آموزشبرنامه تحول  يسال ها موضوع اجرا يندر ا يزكشور ن يعلوم پزشك

يـنطالعـات در ااالاقل محدود بودن  ياو  يعدم دسترس ييموضوع و از سو يتبه اهمبا توجه  .هدف و رسالت است ينناظر بر هم يقاًاست دق
ي،مراكـز رشـد فنـاور ،ينيكارآفر ي،با مقوله نوآور ييآشنا ينهدر زم مدتكوتاه آموزشيبرنامه  يك يحوزه، هدف از انجام پژوهش حاضر اجرا

رد مداخلـهنسبت به موضوع مـو يعلوم پزشك يانو نگرش دانشجو يگاهبر آ آموزش ياثربخش يدانشگاه نسل سوم و متعاقب آن بررس يمعرف
 بوده است.

ي، مراكـز رشـد فنـاوريـانبندانش وكاركسـب يني،ماننـد كـارآفر يدر برابـر موضـوعات يعلوم پزشك يانو نگرش دانشجو يآگاه هدف:
 است؟ چگونه سوم نسل دانشگاه و

دانشـگاه علـوم شـكييراپزو پ يبخشـتوان ي،دندانپزشـك ي،چهار دانشكده پزشك نيادانشجو ياندر م يمقطع صورتبهمطالعه  ينا روش:
يطـ يطحـو بهداشت م يشگاهيعلوم آزما يوتراپي،راد ي،شناس ييشنوا ي،دندانپزشك ي،شامل پزشك يليبابل در شش رشته تحص يپزشك

شامل سؤاالتناسب با اهداف پژوهش استفاده شد. محقق ساخته مت ياز فرم هاداده يآورجمعبه اجرا در آمد. جهت  96-97اول  يمسالن
كوتاه و بـه مـدت صورتبه آموزشدر مورد آن بود.  يانو نظرات دانشجو آموزشيموضوع  يرامونپ يسؤاالتو  يدو بخش اطالعات فرد

آمـار يهاشـاخص از هـادادهپس از دو هفته به اجرا در آمد. جهـت پـردازش  آموزش ياثربخش يساعت انجام شده و بررس يك يبيتقر
 استفاده شد. يمجذور كا يآمار آزمونو  يفيتوص

61برابـر بـا   نفـر 108( يبررسـ يندر ا يانآن بود كه اكثر دانشجو يايگو مورد بررسي ياننفر از دانشجو 178حاصل از  يهاداده  :يجنتا
يراپزشكيده پارشد و دانشك يبه مقطع كارشناسنفر مربوط  70نفر و  91 يببه ترت يلو محل تحص يليمقطع تحص از نظردرصد) دختر و 

ه اكثـر آنـانكـو دانشگاه نسل سوم نشان داد  يمراكز رشد فناور يني،در خصوص مطالب كارآفر ياندانشجو يترضا يزانم يبودند. بررس
درصـد) 69/6ل نفر معـاد 124( يانحدود دو سوم دانشجو يباًتقرداشتند.  ياددر حد متوسط و ز يتيدرصد) از مطالب رضا 87نفر،  154(
درصد) بـا دوسـتان و 47/2نفر، 77از آنان ( يميتفكر كرده و حدود ن ينيموضوع كارآفر يرامونكوتاه پ صورتبهدو هفته گذشته ولو  يط

د و اهدافمراكز رش يني،كارآفر ينهدر زم يشتربه اطالعات ب يازآن صحبت كردند. پرسش در خصوص احساس ن يرامونهمكالسان خود پ
 .اندهنموددرصد) نسبت به موضوع ابراز عالقه  71/4نفر،  127( هاآناز دو سوم از  يشسوم نشان داد كه ب  دانشگاه نسل

رشـد بـاا يو كارشناسـ يدر مقاطع مختلـف كارشناسـ يندختران و پسران و همچن ينب ينيموضوع كارآفر يرامونتفكر پ يتوضع يسهمقا
در يسـهمقا يـنا كـهيدرحالمشـاهده نشـده اسـت  ياندانشـجو ينب يآمار داريمعنتفاوت   بود كهآن  يايگو يمجذور كا آزموناستفاده 

 ).>05/0pدختران نسبت به پسران بوده است (  داريمعنو  يشترب يلاز تما يحاك يشتر،به اطالعات ب يازخصوص احساس ن

اطـالع يو دانشگاه نسـل سـوم بـ ينيمباحث مربوط به كارآفراز  يعلوم پزشك يانبه اتفاق انشجو يب، بخش قرهايافتهبا توجه به  بحث:
بـه كسـب اطالعـات يـل، ابراز تماشدهارائهشناختن مطالب  يدنسبت به موضوع ابراز عالقه نموده و ضمن مف هاآنبوده اما در مقابل اكثر 



 

242 
 

 وكاركسـبتوسـعه  يژهوبهجامعه  يازهايو رفع ن اشتغال يني،ها در توسعه فرهنگ كارآفر  دانشگاه يليبد ي. نظر به نقش باندنموده يشترب
 ي،از مراكـز رشـد فنـاور يشـترهـر چـه ب يـتتا نسبت به حما شوديم يهاست، توص ياقتصاد مقاومت هايياستسكه از اركان  يانبندانش

 .گردد اقدام دانشگاه و صنعت ينعلم و بسط ارتباط ب يساز ي، تجاريانبندانش يهاشركت

 سوم نسل دانشگاه پزشكي، علوم ي،پزشك آموزش ي،مركز رشد فناور يني،آفركار :يديكلمات كل
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 يفيك مطالعه كي: يپزشك آموزش يدكتر انيدانشجو زهيانگ دهنده كاهش عوامل

  يازادهدر يدهسع ،كهن محمود ،يباقر يمهد ،نژاد يحاج يلمحمداسماع خواه يزدان محمدرضا ،ييرضا اله يبحب
  

 آمـوزش يسـتمس يعلوم پزشـك يهادانشگاههاي جامعه است. در دانشگاه جايگاه اصلي تربيت افراد باصالحيت براي حل مشكل مقدمه:
دلگرمـي و  نيادانشـجو يسـتمس ينو ارتقاء سالمت جامعه دارد. چنانچه در ا ينتأمكارآمد در جهت  يروين يتدر ترب مؤثرنقش  يپزشك

بـاني انگيزشـي و رو بايـد مشـود. از ايـنانگيزة كافي براي فعاليت و پيشرفت علمي نداشته باشند، استقالل علمي و اقتصادي حاصل نمي
؛ حليـل قـرار گيرنـددهند، شناخته شوند و مورد تجزيـه و تشكل مي هاآنتنوع و متغيرهايي كه به رفتار هاي مختلف و معوامل و محرك

در دوره  هـاآن يـزهانگ يدهنـدهاز عوامـل كـاهش  يپزشـك آموزش يدكتر يانتجارب دانشجو يينپژوهش تب ينهدف از انجام ا ينبنابرا
 .است يتخصص يدكتر

  يتخصص يدر دوره دكتر هاآن يزهانگ يدهندهاز عوامل كاهش  يپزشك آموزش يردكت يانتجارب دانشجو يينتب  هدف:

 يپزشـك زشآمـو يتخصصـ يدكتـر يدارا يهادانشگاهمشاركت كننده از  16اين مطالعه به شيوه تحليل محتوي كيفي انجام شد.  روش:
جمـع  يافتـهسـاختار  يمـهن صـورتبهاحبه فـردي و با روش ضبط مص هادادهانتخاب شدند.  يهدفمند و گلوله برف يريگنمونه صورتبه

 .مورد تحليل قرار گرفتند 10نسخه  MAXQDA افزارنرمآوري و با استفاده از 

مـرد  هاآنرصد) از د 56( نفر 9زن و  هاآندرصد) از  44( نفر 7مصاحبه شد. تعداد  يپزشك آموزش يدكتر يدانشجو 16با تعداد  :يجنتا
 88كـد،  215د. ) بودنـيعلمـ يتنفر عضو هئ 5نفر كارمند و  3( شاغل ينفر دانشجو 8شاغل و  يرغ يدانشجو هاآننفر از  8بود. تعداد 

و  يدانشگاه ينامه ها يينو آ هاياستسمناسب نبودن  ،آموزشي يستمشامل مناسب نبودن س ياصل يهمادرون 3و  يطبقه فرع 9طبقه،  يرز
 .يدستخراج گردا يو اجتماع يخانوادگ ي،و مسائل شخص يكشور

 ادگيرييـ يـزانبـر م يـزهانگ ينكـهشده است. با توجـه بـه ا يپزشك آموزش يدكتر ياندانشجو يزهباعث كاهش انگ يعوامل متعدد بحث:
در  موزشـيآ ييـراتتغ يسـرمداران اصـل يپزشك آموزش يدكتر ياندانشجو ينكهبا توجه به ا يندارد و همچن ييبسزا يرتأث يمطالب درس

بـا توجـه بـه سـه  انيدانشـجو يـنا يـزهدر جهـت بهبـود انگ يمداخالت گردديم يشنهادخواهند بود پ يندهآدر  يوم پزشكعل يهادانشگاه
 .يردانجام پذ يزهكاهش دهنده انگ ياصل يهمادرون

 يپزشك آموزش ي،تخصص يدانشجو، دكتر يزه،انگ :يديكلمات كل
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علـوم دانشـگاه يهادانشكده توسعه دفاتر نيمسئول و هادانشكده يروسا دگاهيد از توسعه دفاتر گاهيجا يبررس
اصفهان يپزشك
يماني يكون ،يانصادق اكرم

يـتو ترب يمعلـمـرتبط بـا ت يدر عرصـه هـا يـلعناصـر دخ يـهو كل يادگيري –ياددهي يندبهبود فرآ يكه به معنا آموزش يفيتك يارتقا مقدمه:
يفيـتك يبر ارتقـا ياريبس راستا عوامل ينبرخوردار است كه در ا اييژهو يگاهز جادانشگاه محسوب گشته ا يهااز رسالت يكي عنوانبه است 

.شـد ياندازاهربهداشت  يمركز توسعه توسط سازمان جهان 8در سطح جهان  آموزش يفيتك يشبا هدف افزا ينبنابرا ؛هستند يرگذارتأث آموزش

پزشـكي و خـدمات ي علـوم هادانشـگاهرا در  آمـوزشوليت ارتقاي كيفي مسؤ(EDC)  مغز متفكر دانشگاه عنوانبهمراكز مطالعات و توسعه 
ينمؤثرتراز  يكي عنوانبه يعلميئته ينقش اعضا يتبه اهم توانيممراكز توسعه  يمطرح شده برا يفبا توجه به وظا .بهداشتي به عهده دارند
نخواهـد داشـت. يرتأث آموزش يفيتعملكرد مراكز توسعه بر ك يداتو فعال اس مؤثربدون حضور  يراز؛ برد يپ آموزش يفيتعوامل درباال بردن ك

دفاتر مطالعـات و توسـعه يريگشكلطرح  آموزش يفيتك يشو افزا ياترپو يطيمح يجاددر كل دانشگاه و ا آموزش هاييتفعال يتسر منظوربه
اكز توسعه و با هدفمر ييبازوان اجرا عنوانبه )EDO( آموزشاز آن پس دفاتر توسعه  ؛ ومطرح شد هادانشكده يتحت نظارت روسا آموزش

بـا توجـه بـه .يـددو مراكز آموزشـي درمـاني تاسـيس گر هادانشكدهدر  هادانشگاه آموزشدر تمامي اركان  آموزشتسري فعاليت هاي توسعه 
اتردفـ ينها و مسـئولهدانشكد يروسا هيدگادفاتر توسعه از د يگاهجا يبه بررس يفيك صورتبهمطالعه  يندفاتر توسعه ا يفيتك يضرورت ارتقا

.است پرداخته دفاتر اين ال ايده يتضعوموجود  يتتوسعه در رابطه با وضع

اين ال يدها وجود وم يتاصفهان در رابطه با وضع يدانشگاه علوم پزشك يهادانشكدهدفاتر توسعه  ينها و مسئولدانشكده روساي يدگاهد هدف:
 است؟ چگونه دفاتر

يهاانشـكدهد يپـژوهش، روسـا يـنورود بـه ا يارافراد واجد مع .كرديم استفاده كيفي محتواي تحليل روش از پژوهش ينانجام ا ما در روش:
هاهدانشـكد يا تمام روساپژوهش هدفمند بود و ب يندر ا يريگنمونهبودند.  هادانشكدهدفاتر توسعه  يناصفهان و مسئول يپزشك  دانشگاه علوم

يمـهسؤاالت بـاز و ن صورتبهها مصاحبه. صورت گرفت ياصفهان مصاحبه فرد يدانشگاه علوم پزشك يهادانشكده يتوسعهدفاتر  ينو مسئول
يـلمحتـوا از روش تحل يـلو تحل يـهتجز يبـرا .شديمكاغذ ثبت  يرو ياو  نوار ضبط يبر رو كنندگانمشاركت يتها با رضاباز بود. مصاحبه

.انجام شد MAXQDA10 افزارنرمبا استفاده از  تم ها  يلو تحل يهتجز يوهش و به يياستقرا يكردمحتوا با رو

دفـاتر ينو مسـئول هـادانشـكده يراندو گـروه مـد يبرا هاآن يرو تفسس هامصاحبهنفر در پژوهش حاضر شركت نمودند.  13در مجموع  :يجنتا
يـرو چهـار ز ي، سه طبقه اصليهمادرون يا يدانشكده در دو تم اصل يرانمد ينظرات برا ينجداگانه انجام گرفت. در مجموع ا صورتبهتوسعه 

و يعلميئـته يو اعضـا رانيدو طبقـه مـد يدارا يريتمـد يهمادرون. باشديم يزيربرنامهو  يريتشامل مد ياصل يهمادرونطبقه قرار گرفت. 
تـم) بـا عنـوان( اصـلي يـهمادرونك يتوسـعهدفـاتر  ينته با مسئولانجام گرف يهامصاحبهحاصل  .باشديم هابرنامهشامل  يزيربرنامه يهمادرون
ه،دفـاتر توسـع يازهـاين طبقـه بـا عنـوان يرسطح باال و چهار ز يرانو نقش مد يزيربرنامه يدو طبقه اصل يدارا يهمادرون ينبود كه ا يريتمد

مراكـز توسـعه بـر ريتـأثبـر رشـد دفـاتر توسـعه و  يرانو مـد ينها، نقـش مسـئوليازدانشكدهبر ن يدفاتر توسعه مبتن هاييتفعالهدفمند كردن 
.دفاتر توسعه بود هاييتفعال

سـطوح بـاال، يرانمناسـب توسـط مـد يريتبوده است. مد يريتدفاتر توسعه، مد ينو مسئول يرانمربوط به دوبخش مد ياصل يهمادرون بحث: 
قـدم هاكدهدانشفاتر در د ينا يتدر مورد نقش و اهم يرانبه مد يبخش يد اما آگاهخواهد بو مؤثردفاتر توسعه  يگاهدر ارتقاء جا يينيو پا يانيم

زم جهـتال يـزهد انگنداشـته باشـن ينـهزم ينالزم را در ا يآگاه يرانمد يكهتا زمان يراتوسط مراكز توسعه برداشته شود ز يستياست كه با يمهم
.دفاتر را نخواهند داشت ينارتقاء و توسعه ا
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  دفاتر توسعه، مراكز توسعه :يديكلمات كل
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علوم انيدانشجو نگرش و مهارت دانش، بهبود در يكيالكترون يريادگي يتابستان مدرسه نياول ياثربخش يبررس
يپزشك
نژاد يمصل يليل ،يمهراب مانوش ،يعيصنا يفظر يدناه ،يفرخ رضا يدمج ،يميانكر زهرا

يوهشـ يسـتانه تابندارد. مدرسـ يومكان يزمان يتعلم، محدود يندگانجو يهمواره تازه، لذت بخش است و برا يمفهوم يادگيري مقدمه:
كمتـر يلصتح ياست. از آنجا كه دوران رسم يو كار گروه يعلم يهمراه با تجربه زندگ يو تخصص يتبادل دانش عموم يبرا يمشاركت

به پرداختن يابر يفرصت خوب ياندر زمان فراغت دانشجو يمدارس تابستان يكند،م يجادرا ا ياندانشجو يپرداختن به عالئق شخص ينهزم
و يمفـاهبام ياندانشـجو ييبـا هـدف آشـنا يرازش يهستند. دانشگاه علوم پزشك يتخصص هاييطهحو كسب تجربه در  يدجد موضوعات

 .نمود الكترونيكي يادگيري تابستاني مدرسه اولين برگزاري به اقدام آموزشي يننو يهايفناور

 كنندهشركت ياندانش، مهارت و نگرش دانشجو در بهبود  يكيالكترون يادگيري يدوره مدرسه تابستان ياثربخش يبررس هدف:

نمونـه .بـود كشـور پزشـكي علـوم دانشـجويان يهانجام شد. گروه هدف كل يگروهتك يتجربنيمه شيوه به 1396سال  در يقتحق روش:
لنـدب زرو 4 قالب در متخصص يددوره توسط اسات يشدند. طراح يبررس يكننده بود كه به روش سرشمارشركت دانشجوي 33 پژوهش
،LMS ار باك و يحضور يعمل آموزشاز  يبيو ترك Blended Learning شيوه به دوره ارائه. شد انجام آموزشي قطعه 30 ارائه و كاري
يابيارزشـ يـت،قخال يكـي،الكترون يهـاآزمون ي،نظـر يمدوره شامل مفاه يفوروم و چت بود. محتوا يتعامل يو ابزارها ينآفال يمحتوا
يـتاقعكالس وارونـه، و ،Adobe Audition و Ispring، Adobe Connect استوديو، يكوليتآرت ،Camtesia يهاافزارنرم يكي،الكترون
20سـنجش دانـش  آزمـونپسو  آزمـونيشپ[ ابـزار 5 از اسـتفاده با پاتريك، كرك رويكرد با دوره ارزشيابي. بود...  و بازسازي مجازي،

و سـه يؤالسـ 12 يسنج، نگرش مؤلفهو دو  يسؤال 15مهارت  يابي، خودارزمؤلفهو پنج  يالسؤ 25دانش  يابي، پرسشنامه خودارزيسؤال
و متخصـص 4نظـر بـا  يو صور ييمحتوا يي] بود. رواينهگز 5 يكرتل ياسدر مق مؤلفهو پنج  يسؤال 21 آموزشيو پرسشنامه جو  مؤلفه

يت آزمونبا استفاده  هادادهبود.  80/0 يسنجو نگرش  94/0 هارتپرسشنامه دانش و م 93/0 كرونباخ يآلفا آموزشيپرسشنامه جو  ياييپا
 .شد يلتحل SPSS16 افزارنرمو  يآنوا، توك ي،زوج يت ي،تك نمونه ا

بودنـد. يتخصص يدكتر %3/23 و ياحرفه يدكتر %7/26 ارشد، يكارشناس %6/28ي،كارشناس %9/17 دانشجو شامل 33در مجموع  :يجنتا
بـوددانـش  يشدوره در افـزا يرتـأث دهندهنشـان آزمـونو پـس آزمـونپيش مقايسه و بود انتظار مورد يانگينتر از ميينپا آزمونيشپنمره 

)01/0P< .(داشتمثبت  يرتأث ياندوره بر نگرش دانشجو يبرگزار )05/0P< .(در يكـيترونالك يـادگيري يرتـأثنمره نگـرش بـه  يشترينب
شرايطمتناسب با  مطالعه يمو امكان تنظ )37/4( كالستمرار رابطه استاد و دانشجو خارج از اس )43/4( انگيزشو  آموزشي ينوآور يجادا
يكردهايها و روافزارنرم آموزش ،آموزشي يطراح ي،تعامل يابزاها يم،مفاه مقوله دانش 5در  يابيخودارز يجاختصاص داشت. نتا )53/4(

جـو دوره ابـراز مؤلفـهاز پـنج  ياندانشجو). >01/0P( دادمثبت را نشان  يرأثت يكيالكترون يمحتوا يدو تول LMS مهارت بعد دو و نوين
مقطـع يـكتفك به يانبود. نمره دانش و نگرش دانشجو يشترينب) 52/4( بودن يو تعامل) 62/4( مدرسيننمره  يانگيننمودند و م يترضا
يكارشناسـ يانانشـجواز د يشب يتخصص يدكتر يانشجومهارت در دان آزمونپسنشان نداد اما نمره  يداريمعنو رشته تفاوت  يليتحص
.بود

هـايآموزش بـه اغلـب درسي محتواي انتقال در يدبودن و دغدغه اسات يبه لحاظ تخصص يدر علوم پزشك يدانشگاه يهاآموزش بحث:
يمجاز ي. فضاشوديند توجه مبهتر كمك ك يادگيريرا در  ياندانشجو توانديها كه مفراتوانايي از بخش آن به كمتر و پرداخته تخصصي

يـادگيري يحاضـر نشـان داد مدرسـه تابسـتان يـقتحق يجدانش اسـت. نتـا يقدر توسعه و تعم ياصل ياز ابزارها يكيالكترون يادگيريو 
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ارس كـه در مـد يمتعـدد يقاتدر تحق يجهنت ينداشته باشد. ا يانبر دانش، نگرش و مهارت دانشجو يمثبت يرتوانسته است تأث يكيالكترون
 يهـادوره يـدعصـر جد ياحرفـه يازهـايبـر ن يمبتنـ يـدها بادانشگاه رسديشده است. به نظر م تأييدداخل و خارج از كشور  يتابستان
 از بهينـه اسـتفاده در توانـدمي و كـه است تابستاني مدرسه آن هايشيوه از يكي كه نمايند طراحي ياندانشجو يبرنامه هدفمند را برافوق

 .باشد مؤثر دانشجويان ستانيتاب تعطيالت

 اثربخشي ارزشيابي، طراحي، دانشجو، الكترونيكي، يادگيري ي،مدرسه تابستان :يديكلمات كل

 
 دوره از بعد و قبل دوره يدانش ابعاد نمرات نيانگيم سهيمقا - 1نمودار 

 
  

 دوره آموزشي جو ابعاد نمرات نيانگيم - 2 نمودار
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بزرگساالن آموزش توسعه در نوين رويكردي تركيبي؛ يادگيري
 يسادات يالل

.شـود گرفتـه ظـرن در آنان يادگيري يهايژگيوبه كار گرفته شده با  آموزشب بودن روش اصل متناس يدبزرگساالن با آموزشدر  مقدمه:
در تـوانيم ؛ كـهاسـت آموزشـي سيستم يرناپذييبخش جدا  عنوانبه يمدرن، حضور تكنولوژ آموزشعصر  ياتاز مز يكي خوشبختانه

يمجـاز آمـوزش صورتبه يننو هايفنّاوريه نظر استفاده از واقع ب در شكل بكار گرفته شود. ينمؤثرترو  ينبزرگساالن به بهتر آموزش
بـه امكانـات تـوانيم ي،ژتكنولـو يدستاوردها ينترمهمبزرگساالن را برطرف سازد كه از  آموزشي هاييتمحدود ياديتاحد ز توانديم

ينسـاناموجـب عـدم تعامـل  ييهـابـه تن يمجاز آموزش ياشاره كرد. از طرف يمجاز ياجتماع يشبكه ها يعنيوب و مصداق بارز آن، 
جهـت لـذا .شـوديم ينآنال يكيخواندن مواد الكترون يبرا يزشو كمبود انگ زمانهم يرغ يادگيريدر  يقدر بازخورد، تعو يرمناسب، تاخ

تلفيقـي ازكـه در آن  باشديمرويكرد آموزشي  يروش نوع يناستفاده كرد كه در واقع ا يبيترك يادگيرياز روش  توانيممشكل  ينحل ا
جهـت حضـور در يوستهناپ يانمطالعه به حل مشكل دانشجو ينا در .شوديمارائه  )Online( چهر به جهره) و بر خط( حضوري آموزش
.پرداخته شد يبيترك يوهاستفاده از ارئه دروس به ش با مداوم،

 هدف:

يوستهناپ ياندانشجو يدرس يهاسرفصلاز  Blended شيوه به يسانتخاب دروس قابل تدر  .أ
درس منتخب عنوانبه يقجهت درس روش تحق آموزشي يوهش ينا   نگارش طرح درس بر اساس  .ب
شده يطراح شيوه اجراي طريق از درس يريتمد  .ت
ناپيوسته ياندانشجو ياكتساب يينها نمره اساس بر درس يابيارزش  .ث
ناپيوسته ياناز دانشجو نظرسنجيپرسشنامه جهت  يطراح  .ج
شده ينبر اساس پرسشنامه تدو يوستهناپ يانانشجود رضايتمندي ميزان يابيارزش  .ح
يدر قالب مقاله و ارائه در مجامع علم مطالعه يجارائه گزارش مربوط به نتا  .خ
دروس ساير براي حاصل نتايج اساس بر تدريس يوهدر ش يبازنگر  .د
يـكدر قالـب  رحطـ بودنـد. يوسـتهناپ ياننفر از دانشـجو 16 هانمونهانجام گرفت. تعداد  يمطالعه در قالب طرح دانش پژوه ينا روش:

يـكز بـا اسـتفاده ا يـتو اجـرا شـد و در نها يطراحـ يـقروش تحق يواحد درسـ يبرا يبيطرح درس ترك يبا طراح يمطالعه مداخالت
ت حضور و، ساعايمجاز يمدت زمان تعامالت در فضا ينشد. همچن يابيارز يادگيريو  ياددهيروش  ينا يتمنديرضا يزانپرسشنامه م

 .شد يسهقبل محاسبه و مقا يهاگروهنسبت به  ياندانشجو يينمره نها يتر نهاد

تعامل رف شده جهت صزمان  يانگينباال بودن م ،تدريس شيوه اين از دانشجويان يتمنديرضا: بود زير موارد از حاكي مطالعه يجنتا :يجنتا
دنبـاالتر بـو ،يحضـور در كـالس درس يدهـاختصـاص  هتج ممكن زمان به نسبت مجازي فضاي در بازخورد ارائه و يانبا دانشجو

 .يشينپ يهادوره به نسبت دوره اين در دانشجويان توسط شده كسب واقعي نمرات يانگينم

تحـول در بسـته يهابستهبه اهداف  يدر پوشش ده ينو همچن يوستهمقاطع ناپ بزرگسال در يرانفراگ يفرد يهايژگيوبا توجه به  بحث:
يتمنديرضـا يشدانـش و افـزا يدر ارتقا مؤثر يكردي، رويبيترك يستدر يهاروش يريبه كارگ رسديم، به نظر يجازم آموزشتوسعه 
 .باشد ياندانشجو

 ياجتماع يهاشبكه ،يبيترك يادگيري روش ،بزرگساالن يادگيري :يديكلمات كل
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پرستاران در ماريب به آموزش نهيزم در پرستاران مهارت و دانش زانيم بر يسازهيشب و يكيكترونال آموزش ريتأث
اراك ريركبيام يمان در آموزشي مركز
يميسل يجهخد ،ييآقا گل فرزانه

در پـژوهش حاضـر بـا رو يناز ا باشديمدهنده آموزش يكاف ينداشتن اطالعات، مهارت و عالقه يمار،به ب آموزشاز موانع  يكي مقدمه:
بـه آموزشدر  سازييهشبو  يكالكترون آموزشروش  يرتأث يبه بررس يمارانب به  آموزشهدف ارتقاء سطح دانش و مهارت پرستاران در 

 .پرداخته شده است يمارانب

 .يندمان يترا رعا آموزشمراحل اصول  يهو كل يندنما يرا باز يمارب يصزمان ترخ آموزشقادر باشند  يرانفراگ هدف:

گـروه دو 8الـب پرسـتار در ق 16و  يداخلـ يـابارز عنوانبـهسر پرستار  10 ياست كه بر رو تجربي يمهپژوهش حاضر مطالعه ن روش:
ه اسـتقرار داده شد شده و اطالعات در كانال يلتشك يگروه تلگرام يكابتدا  انجام شده است. يركب يرام يدر مان آموزشيدر مركز  نفره 

را بـه روش يمـارب يصپـس از تـرخ آمـوزشگذاشـته شـده  يـارفرصت داده شده با توجه به مطالعه منـابع در اخت هاگروهو دو هفته به 
عضو يكحت نظارت ت يخارج يابارز يكو  يداخل يابانارز  توسط يماربه ب آموزش يابيارزش يارو بر اساس مع ينداجرا نما سازييهشب
 SPSS 24افـزارنرمخلـه بـا قبل و بعد از مدا هاداده. نمره داده شده است يكيالكترون آموزشز ها قبل و بعد ا سازييهشببه  يعلميئته

 .قرار گرفته است مورد بررسي

رد ينهمچنـ .دهنـديما نشـان ر يمعنادار تفاوت ،يكتب آزمون آزمونپسو  آزمونيشپنمرات  يانگينم از آن است كه، يحاك يجنتا :يجنتا
 .مشاهده شده است يارارتباط معناد يكيالكترون آموزشبعد از  آزمونپس يو اجرا يعمل آزمونيشپ ينب يزن سازييهشبروش 

از يـدينـوع جد شده است. پرستاران يماربه ب آموزشباعث ارتقاء سطح دانش و مهارت پرستاران در رابطه با  يكيالكترون آموزش بحث:
روش يـنه منـافع ابـبـا توجـه  .انـددادهدانش و مهـارت خـود را ارتقـاء  يملبه شكل ع سازييهشبرا تجربه نمودند و به روش  آموزش
 .گردديم يهبه پرستاران توص آموزشروش در  ينا يريبكارگ

 يماربه ب آموزشاصول  ،سازييهشب ،يكيالكترون آموزش :يديكلمات كل
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يريادگي يهاسبك با آن ارتباط و يمجاز آموزش به نسبت يپرستار انيدانشجو نگرش
نژاد ييآقا اكبر يعل ،يكوچك محمد قربان ،گشا چهره يممر ،يكالنتر يالسه ،پرست وطن محبوبه ،يانيرو زهرا

يك يخارج از مرزها در آموزشقرار گرفته و فرصت  ياربسمورد توجه از راه دور  آموزش عنوانبه يمجاز آموزشامروزه مقوله  مقدمه:
يرپـذامكان، افـراد نسـبت بـه آن يـدگاهبدون در نظر گرفتن د يمجاز آموزش يتنموده است. موفق يجادهمگان ا يدولت را برا ياكشور 

عه حاضـر بـهقرار گرفته است. مطالمورد توجه است كه كمتر در مطالعات منتشر شده  يموضوع ياننشجووجود، نگرش دا ين. با ايستن
 .پرداخت يادگيريو ارتباط آن با سبك  يمجاز آموزشنسبت به  يپرستار ياننگرش دانشجو يبررس

وانمنـد وتپرسـتاران  يـتترب ي،ستارپر آموزش ياصل يتمأمور چراكهدارد؛  ياريبس يتاهم يپرستار آموزشدر  يادگيريتوجه به سبك 
ادهبت به اسـتفنگرش نس يرامونسالمت جامعه داشته باشنداما مطالعات پ يارتقا ياست كه دانش، نگرش و مهارت الزم را برا يستهايشا

و يمجـاز آمـوزش ثارآ ينهدانش را در زم ينه،زم ين. مطالعه و پژوهش در اباشديماز راه دور محدود  آموزشو  آموزش در ياز تكنولوژ
را يـادگيري يتموقع و يطخود مح يشخص هاييژگيوافراد بر اساس  ينكه. با توجه به ادهديم يشمربوط به آن افزا يهاچالشمقابله با 

و ارتبـاط آن بـا يمجـاز آمـوزشنسبت به  يپرستار ياننگرش دانشجو ي، مطالعه حاضر با هدف بررسكننديم يرتفس يمتفاوت صورتبه
.يدانجام گرد يادگيري يهاسبك
چونـه اسـت؟ يپرسـتار ياندانشـجو يـادگيري يهاسـبك چگونـه اسـت؟ يمجاز آموزشكرمان به  پرستاري ياننگرش دانشجو هدف:
 .ارتباط دارد يمجاز آموزشبا نگرش به  يادگيري يهاسبك

يد رشـته پرسـتارارشـ يو كارشناس يكارشناسمقاطع  ياننفر از دانشجو 114بود كه در آن  يليتحل -يفيپژوهش از نوع توص ينا روش:
اطالعـات يهاپرسشـنامهبـا اسـتفاده از  هانمونـهانتخاب شـدند. اطالعـات  يكرمان به روش سرشمار يراز ييو ماما يدانشكده پرستار

بـا هـاادهد يـت،. در نهايدگرد يآورجمع يمجاز آموزشو پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش به Gaziano  يادگيري سبك يك،دموگراف
يهمبسـتگ يبضر نس،ياوار يلو تحل Independent t يهاآزمون( يلي) و تحليارو انحراف مع يانگين(م يفيآمار توص يهاآزموناستفاده 

Pearson افزارنرم) در يخط يونو مدل رگرس SPSS 05/0قرار گرفت  يلو تحل يهمورد تجز P<در نظر گرفتـه يداريمعنسطح  عنوانبه
 .شد

يانه در دانشـجومورد اسـتفاد يادگيريسبك  يفراوان يشترينبود. ب 34 ± 3/3 يمجاز آموزشبه  ياننمرات نگرش دانشجو يانگينم :يجنتا
يهاسـبك ي،يونرگرسـ يـلو تحل يهدرصد مشاهده شد. در تجز 22/8و  27/2 ،50با  يو حركت يداريشن يداري،د يهاسبكدر  يببه ترت

يمجـاز آموزش به يپرستار يانبا نگرش دانشجو يداريمعنارتباط  ).= 0P=، 17/0b /008( يداريشن و) = 0P=، 27/0b /009( يداريد
كـهيطوربهداد؛  نشـان يانرا با نگرش دانشـجو يداريسن ارتباط معكوس معن يرتنها متغ يك،دموگراف يرهايارتباط متغ يدر بررس. داشتند
.داشتند يمجاز موزشآبه  يتريباالتر، نگرش منف ينسن يدارا ياندانشجو
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يوهشـ يـك عنوانبـه يمجـاز آمـوزشنسبت به اسـتفاده از  ينگرش مثبت كنندهشركت يانمطالعه حاضر نشان داد كه دانشجو يجنتا بحث:
افـراد بـا  كـه صورتينبدمتفاوت بود  يادگيري،مختلف  يهابكسدر افراد با  يمجاز آموزشنگرش نسبت به  ين،داشتند همچن يستدر

در يـراناگفر يـادگيري يهاسـبكو تفـاوت  يفـرد يازهايتوجه به ن ينبنابرا؛ داشتند يمجاز آموزشبه  يترنگرش مثبت يداريسبك د
 .رسديمبه نظر  يضرور يامر يمجاز آموزش

 يپرستار يانشجودان يادگيري،نگرش، سبك  ي،مجاز آموزش: يديكلمات كل
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 بـه وهيشـ و) ينيبـال يمربـ( يسنت آموزش وهيش دو از عمل اتاق يكارشناس انيدانشجو يمند تيرضا يبررس

 )منتور طرح( انيهمتا عنوانبه وستهيناپ انيدانشجو يريكارگ

 يسادات يالل ،خانقاه ينور زهرا

  
ه اق عمل را داشـتات يطو مح يجراح يمت ياعضا يگرو د يمارنگرش در رابطه با مراقبت از ب يستگيشا بايد اتاق عمل  ياندانشجو مقدمه:

امكان  ينا يارآموزكدوره  ياست از طرف يضرور ياتاق عمل امر يطدر مح هاآنالزم  يهامهارتدانش و  يتمنظور تقو ينباشند، به هم
 بودنآميزموفقيتدر  ياننقش مرب كهازآنجاييتجربه كنند و  يمارب ينو در بال يواقع طييخود را در مح نظري تا دانش   دهدمي  هاآنرا به 

 يـنا ين، بنـابراباشديم يتاهم يزحا ينيبال آموزشبرتر در  يفيتبه ك يابيجهت دست هاآن يتمنديو مسئله رضا  ياندانشجو ينيبال آموزش
 يـريار گكـبـه  يوه) و شـينيبـال ي(مربـ يسـنت آموزش يوهاق عمل از دو شات يكارشناس ياندانشجو يمند يترضا يينمطالعه با هدف تع

 .انجام گرفت )(طرح منتور يانهمتا عنوانبه يوستهناپ ياندانشجو

 منـدي رضـايت ميـزان يينتع). ينيبال ي(مرب يسنت آموزش يشيوهاز   عمل اتاق كارشناسي دانشجويان مندي رضايت ميزان يينتع هدف:
 ميـزان يسـهمقا ).يانهمتا عنوانبه يوستهناپ ياندانشجو يريبه كار گ يوهش( يپمنتورش آموزش يشيوهاز   عمل اتاق كارشناسي دانشجويان

 .منتورشيپ شيوه ) و ينيبال ي(مرب يسنت آموزش يوهاز دو ش  عمل اتاق كارشناسي دانشجويان مندي رضايت

رشته اتـاق  7و  5ترم  يانتمام دانشجو يبر رو يمقطع صورتبهكه بوده است  يليتحل – يفيتوص يمطالعهپژوهش حاضر از نوع  روش:
اطالعـات  -البرز انجام گرفت. ابزار پژوهش شـامل پرسشـنامه محقـق سـاخته بـود كـه درسـه بخـش الـف يعمل دانشگاه علوم پزشك

 يـزش،ات، ارتباطـات، انگمقـرر و انضـباط (نظـم و يطـهدر چهـار ح يعملكرد استاد مربوطه دركارآموز يابيبخش ارز -ب يك،دموگراف
كـه جهـت  يـدگرد يـلكمت ندانشـجويا توسـط  آموزشياز استاد مربوطه و امكانات  يتمنديرضا يزانبخش م -ج ) ويابيوارزش آموزش

 آزمـوناز روش  هاپرسشـنامه يـاييپا يـينارسـال شـد و جهـت تع ينهزم ينمجرب در ا يدتن از اسات 10نزد  يعلم يكسب اعتبار محتوا
 يآمـار يهاآزمونو  يفيآمار توص ييلهوس به 16نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاآن، هاداده يآورجمعتفاده شد. پس از اس زمانهم

 .شدند يلو تحل يهدو تجز يكا يتني،من و

 يمربـ يداز اسـات  يابيو ارز آموزش يزش،مقررات، ارتباطات، انگ ي يطهدر چهار ح يمعنادار صورتبه ياندانشجو  مطالعه يندر ا :يجنتا
كه جهت  يهنگام مربوطه كارآموزياز بخش  ياندانشجو يمند يترضا چنينهم) و 1 جدول( داشتند يتمنتور رضا يداز اسات يشترخود ب

  ).2جدول از منتور بوده است ( يشتراستفاده شده، ب ياز مرب آموزش
  

  درصد (تعداد) طهيچهار حدر  ديدر رابطه با اسات انيدانشجو يمند تيرضا يبررس - 1جدول 
 P-Value فيضع يتاحدود متوسط خوب خوب يليخ دياسات 

ûÿďþęĂĚ üûďüęûûĚ منتور انيدانشجو يكل دگاهيد ýúďĂęûĀĚ ûăďüęûúĚ ûýďÿęāĚ úĊúúā 
üýďýęāĚ þĀďāęûþĚ يمرب  ĀęüúĚ ĀďāęüĚ ýďýęûĚ يتنيروش من و 
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 )تعداددرصد ( مربوطه يكارآموز بخش از انيدانشجو يمند تيرضا زانيم يبررس - 2جدول 

 )% (تعدادبخشازيمندتيرضازانيم استاد مربوطه

 يناراض كم متوسط اديز اديز يليخ 

ûûďÿęĀĚ ûăďüęûúĚ ýĂďÿęüúĚ منتور ûāďýęăĚ ûýďÿęāĚ
ûýďýęþĚ þĀďāęûþĚ üýďýęāĚ يمرب úęúĚ ûĀďāęÿĚ

P-Value úĊúúþ
  

 و آمـوزش يزش،، انگارتباطات  ي يطهمنتور در چهار ح يداسات هاييتوانمنداتاق عمل از  ياندانشجو يتمنديبا توجه به عدم رضا بحث:
 واقـع شـود و يـدمف ،توانـدمي آمـوزش كنندهتسهيل عنوانبه يشترب يحصح يدر صورت اجرا  يگرفت طرح منتور يجهنت توانمي يابيارز
اصول  يادگيريو   يلمعسطح  يشافزا يدر راستا چنينهممنتور و  يداتدر اس يزشارتباطات و انگ يژگيو يتجهت تقو گرددمي يشنهادپ

 .و اجرا گردد ريزيبرنامه آموزشي هايكارگاه ،هاآنتوسط  يابيارز

 يپروش منتور ش ي،سنت آموزش يتمندي،رضا :يديكلمات كل
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 يپزشك ارانيدست در شواهد بر يمبتن و يسنت كالب ژورنال در هامهارت يريادگي زانيم سهيمقا

  يگنج فروزان ،يمعز معصومه ،يزمان يعل محمد ،يريكب يدمج ،يانشبان يداش ،يعلو يدمج ،ملكپور افسانه ،يبيحب افسانه 
  

 عنوانبـهروش را  يـنو ا شـوديماسـتفاده  يپزشـك آمـوزش يبـرا يروشـ عنوانبـهاز صد سال است كه از ژورنال كـالب  يشب :مقدمه
ه شـده كـ يـنه ابه مطالعه مقاالت منجر ب يازبكار بردند. عدم احساس ن يپزشك يقاتتحق ينبحث و مطالعه در مورد آخر يبرا يچارچوب

 كننـد. يخواسته شده سـخنران هاآنچون كمتر از  و معتبر مربوطه آشنا نباشند يهامقاالت و بانك يجستجو يهاروشبا  ياناكثر دانشجو
مقالـه  رائـه يـكاو مطلوب  يحجهت نحوه صح يكاف ييآشنا ين. همچناندكردهمناسب ن يداسال يهته هايروش يادگيريدر جهت  تالشي
توسـط  يـا وجـود دارد كـه هـر مقالـه چـاپ شـده ياندر دانشـجو يـتذهن نيا ينكها يگرمسئله د. ندارند يزرا ن يبا آداب سخنور يعلم
 مقـاالت ينقد و بررس يهاروشاگر با  كهيدرحالو اجرا كرد  يرفتپذ يدآنرا با يجو نتا باشديماز نقاط ضعف  يخوشنام خال يسندگاننو

در  يـادگيري تيفيـدر مـورد ك ياطالعـات كمـ ينكـهابا توجه به  ينبنابر ا. پذيرفت نخواهند را مقاالت بعضي نادرست يجآشنا شوند نتا
كرده وسـپس بـا  يرا بررس يمختلف در روش سنت يهامهارت يادگيري يقتحق ين. ما در اباشديم يجلسات ژورنال كالب به روش سنت

  .يمكرد يسهوش مقارا در دو ر هامهارت يادگيريو نظارت بر انجام آن  EBM  ژورنال كالب به روش يبرگزار و آموزشانجام مداخله 

 ياراندسـت يـازمـورد ن يهـامهارتبهتـر  يادگيريباعث  يبر شواهد نسبت به روش سنت يژورنال كالب به روش مبتن يبرگزار ياآ هدف:
 .خواهد شد يپزشك
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نفـر در 7 يهوشـيبنفـر و  16زنـان  –نفـر 9 يجراحـ  هايگروه  4تا  1سال  ياردست 32 همه يبر رو يامداخله يفيمطالعه ك يك روش:
مختلـف (مهـارت جسـتجو در هـايمهارتدر مـورد  سـؤاالتيپرسشـنامه شـامل  ابتـدا .باشدميشهركرد  يهاجر و كاشان هايبيمارستان

وده مقـاالت، بهبـو ارائ ي، عادات مطالعه، مهارت سخنرانيدرك و نقد مقاالت علم يهامهارت اساليد، تهيه مهارت اطالعاتي، يگاههايپا
توسط يلز تكماوپس  يلسه رشته حضورا تحو ياراندست يهمطرح شده بود به كل سؤال يتعداد يزهر مهارت ن يكه برا )يدرمان يهاروش
آمـوزش صـورتبهمداخلـه . گرديـد تحليـل و يـهتجز 19ورژن  SPSS شده با برنامه آوريجمعآن   يجنتا سپس پس گرفته شد. ياردست

يـك صـورتبهگاههـا كارگاه انجام شد، طبق برنامـه كار يو برگزار يارانپمفلت به دستبا دادن   EBM ژورنال كالب به روش يبرگزار
منـابع ت و سرچ درنقد انواع مقاال يكارگاهها ياطالعات الزم در مورد برگزار يدارا ياراندست يمهر گروه بود كه متوجه شد يجلسه برا
ژورنـال كـالب هر گـروه چهـار جلسـه بعدازآنبرگزار شد  ييكارگاههاموضوعات  ينا يبرا ينبنابرا يزنيستندمقاالت ن يآمار يفو تعار
EBM  شد يسهمرحله قبل از مداخله مقا يجشد و با نتا يزو آنال يلتكم هاپرسشنامه مجدداًبرگزار كرد و. 

مختلـف هـايگروه در هـامهارت يسـهمقا .اندداشته توجهيقابل افزايش مداخله ها بعد از مهارت كليه همانطور كه مشخص است  :يجنتا
.ارزشمند نبود يآمار از نظر>P  05/0 علت به آموزشي

توجه بـه تعـداد با .باشدمي پزشكي دستياران نياز مورد هايمهارت يشبر شواهد باعث افزا يژورنال كالب به روش مبتن يبرگزار بحث:
در كنندگانشـركت سـطح مطالعـه از قبـل اسـت بهتـر. باشـدمي بزرگتـر جمعيتهـاي در مطالعه تكرار به نياز مطالعه اين در يارانكم دست
دليـل بـه لعـهمطا از بعـد و قبـل زيـاد اخـتالف علـت شـايد چراكـه يدبه دست آ ييبه تنها EBM تأثير تا شود گرفته نظر در هامهارت

.دارد بيشتر بررسي به نياز مداخله از بعد و قبل يرتفاوت چشمگ يبررس .باشد نيز جنبي كارگاههاي

بر شواهد يمبتن ي،پزشك ياردست ،ورنال كالبژ :يديكلمات كل

1 جدول
مهارت وفيضع قبل مداخله/بعد مداخله

و تبخشيرضا
خوب

وخوب يليخ
يعال

P value

ياطالعات يگاههايمهارت جستجو در پا ăÿĊüÿ قبل مداخله ýĊĂ

P value<0.05

ýĊÿā بعد مداخله ăĀĊÿ
دياسال هيمهارت ته ăú قبل مداخله āĊÿ

þĊāā بعد مداخله ăýĊý
يدرك و نقد مقاالت علم يهامهارت ăÿĊþ قبل مداخله ýĊĀü

ĀĊăā بعد مداخله ĂþĊþ
عادات مطالعه ăúĊüĀ قبل مداخله āĊúĀ

ýĊü بعد مداخله ăýĊüă
و ارائه مقاالت يمهارت سخنران ăüĊþĂ قبل مداخله ĀĊúā

ûĊü بعد مداخله ăāĊýþ
يدرمان يهاروشبهبود  ăûĊā قبل مداخله ĀĊû

بعد مداخله ăĊÿý ăúĊþă
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يريادگي يهاشاخص بر نآ راتيتأث و ميت در نواورانه و مفرح آموزش: آموزش يباز
 ادژن يمصل يليل

ايجاد انگيـزه عدم ،عدم توجه، دل زدگي خستگي، سبب تواندميپزشكي  علوم آموزشهاي سنتي و غير فعال در روش استفاده از مقدمه:
دفهـ يود، داراخ بطن در كه است آموزشدر  يباز  مفرح فعال و ي،تعامل هايروشاز  يكيو كاهش ميزان يادگيري دانشجويان گردد. 

نامـهبر يك يمقاله به طراح ينهاهمراه است. امهارت يقبا تعم يژهو هاييتموارد خاص و برجسته كردن قابل  انتقال است كه با آموزشي
 .است پرداخته پازل قالب در يروان هايبيماريواحد  آموزشدر  يمگ

ررسـيبمـورد  يمـيت يـادگيريو  ي، خـود راهبـرمييخـودتنظبر آموزشـيدر قالب پـازل  آموزشدر   تأثيربازي در مقالة حاضر  هدف:
 .قرارگرفته است

هانمونـهو  جهرم يدانشگاه علوم پزشك يانو بعد است كه جامعه پژوهش آن را دانشجو قبل تجربي نيمه اين پژوهش يك مطالعه  روش:
ز كـالس در دسـترسصـورت اسـان ا هانـهنمو. شـديمنفر را شامل  39با تعداد  يروان هايبيماري واحد يدارا يپرستار يانرا دانشجو

پـازل  تمـام درس. پـس از ايدگرديم ارائه يبه روش سخنران ياصل ارائه مطالب صورتبه  يدر ابتدا مطالب درس .مدرس انتخاب شدند
جداول به  هب ييضمن پاسخگو هاگروهكوچك قرار گرفت.  هايگروه يارو تعداد كلمات به فرم جدول در اخت سؤال صورتبهاماده  هاي
هـايگروهبـا  يمـيكـار ت يـق. تلفشـدميارائـه  توسط مدرس  يحپاسخ پرداخته و سپس پاسخ صح يمجموعه مطالب و جستجو يبررس

چهـار از نمـود. يفـراهم مـ يمـيجـذاب را در قالـب كـار ت يطـيشـده، مح رفتـهيادگمطالـب  يكوچك و حـل پـازل و جـدول حـاو
يـادگيري يميخـودتنظ ، (SDLRS)خود راهبر مقياس آمادگي خودراهبري گـاگليمينو يادگيري يبرا يآمادگ پرسشنامه شامل:  پرسشنامه

 .دش   استفاده مداخله از بعد و قبل مرحله دو در يشيباز اند  پرسشنامه سپس و يميارزش كار ت يبوفارد و پرسشنامه بررس

خـود و ترلـيكن خـود - يزشـيمشـتمل بـر انگ يهبرو خـودرا ) =17/0p( يميخـودتنظ يهاشـاخصنشان داد كـه  يقتحق يجنتا :يجنتا
نتـايج ساير. ستا برخوردار دراي معني يرضمن ارتقا پس از مداخله از مقاد ) =15/0p= (، )17/0p= ) ،(001/0p( با يببه ترت  مديريتي

تـأثير) 62/0، 046، 73/0( يمـيت يـادگيري  و مهـارت يـادگيري -اعم از نگرش يميت يادگيري يهاشاخصر ب مداخله  دهد كهمي نشان
يدارمعنـي يراز مقـاد يـزن يشـيبـاز اند هايحيطـه يـرز يـهكل  يانگينم يشافزا  همچنين .يستن دارمعنيآن   مقادير چه اگراست  داشته

 ). >05/0p( بود برخوردار
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هاشاخص T اريمع انحرافونيانگيم  يداريمعن ريمقاد

يشياند باز به قيتشو čýĊüû±üûĊüăقبل
عدب čüĊāĂ±üüĊþā 

üĊþĂ ĕúĊúû

يشيبازاند به ازين ûăĊăý±ýĊúĂ :قبل
üûĊĀû±ýĊüā :بعد  

ýĊĀĀ ĕúĊúúúû

رتيبص üþĊþĀ±ýĊûā :قبل
üÿĊÿþ±ýĊÿÿ :بعد  

üĊþĀ ĕúĊúû

يركتو مشـا يفـرد يـادگيري يهاشـاخصبر  توانديم يمفرح و تعامل يدمف يجادبا ا آموزشي يمنشان داد استفاده از گ يقتحق يجنتا بحث:
 .يردمورد استفاده قرار گ يعلوم پزشك آموزشروش مذكور در  گردديم يشنهادبگذارد. لذا پ تاثير

 يميت يادگيري ،يشيباز اند ،يميخودتنظ ،يود راهبرخ ،آموزشدر  يباز :يديكلمات كل

منابع:
1. Impact of Game-Based Health Promotion Programs on Body Mass Index in Overweight/Obese Children and Adolescents:

A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. 
2. Ameryoun A, Sanaeinasab H, Saffari M, Koenig HG. Child Obes. 2017 Nov 29. doi: 10.1089/chi.2017.0250
3. Chen A, Hanna JJ, Manohar A, Tobia A.Teaching Empathy: the Implementation of a Video Game into a Psychiatry

Clerkship Curriculum. Acad Psychiatry. 2017 Dec 4. doi: 10.1007/s40596-017-0862-6. [Epub ahead of print] 
4. Pront L, Müller A, Koschade A, Hutton A.Gaming in Nursing Education: A Literature Review. Nurs Educ Perspect. 2018

Jan/Feb;39(1):23-28. doi: 10.1097/01. 

سمنان يپزشك علوم دانشگاه توانبخشي دانشجويان ديدگاه از باليني آموزش كيفيت رب مؤثر عوامل
عرب يرضاعل ،يحجاب يههد ،يگيب يهاد ،يسعداله يرحسينام ،يفاطم الهام ،يسعداله آقا يعل

ني دچار مشكالتبالي شآموزبويژه  آموزشدر جهت تربيت دانشجويان، موضوع  هادانشگاهعلي رغم توسعه منابع انساني وتالش  مقدمه:
.هاي فراواني بوده استچالش و

 .باشديم توانبخشي  باليني از ديدگاه دانشجويان آموزشبر كيفيت  مؤثرتعيين عوامل  مطالعه  يناز ا هدف: هدف

.شـدند انتخاب انيوكاردرم گفتاردرماني فيزيوتراپي، دانشجويان ياناز م هانمونه .است يمقطع – يفيمطالعه توص يكپژوهش  ينا روش:
ابـزار .باشندمي اندداشته بخشيتواندانشكده  بخشيتوان هايكلينيكدر  كارورزي دوره دو حداقل كه يانيدانشجو يهمطالعه شامل كل اين
يبضـر زاستفاده ا پرسشنامه با ياييو همكاران استفاده شده است كه پا ياناست كه در مطالعه ناصر قربان يااطالعات پرسشنامه يورآگرد
 .است آمدهدستبه 98/0كرونباخ  يآلفا

ييابارت و ارزشـنظـ ،آموزشـي يطبرخورد با دانشجو، مح ي،مرب يم،اهداف و برنامه مستق يطهدر پنج ح ياندانشجو يدگاهد يبررس :يجنتا
در ياندانشـجو يـدگاهد يبررسـ دارا هستند. يطهح 5 ينرا نسبت به پسران در ا يترمثبت يدگاهد داريمعن صورتبهنشان داد كه دختران 

هـداف و برنامـها يطـهدر ح ياندانشـجو ينهمچنـ ). >05/0p( را نشـان نـداد يداريمعنتفاوت  يليبا توجه به رشته تحص يطهپنج ح ينا
يهايطـهحه بنسبت  يمرب يطهدر ح ينو همچن ) >001/0p( يابينظارت و ارزش ،) >001/0p( آموزشي يطمح هاييطهحنسبت به  يممستق
آموزشـي يطمحـ هاييطـهحبرخورد با دانشجو نسبت بـه  يطهح ينو همچن )p=001/0( يابينظارت و ارزش )، >001/0p( آموزشي يطمح

)001/0p<  ،(يابينظارت و ارزش )001/0=p( را ارائه كردند يترمثبت يدگاهد داريمعن صورتبه.
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 يـدگاهد ينبـ يـزن وجـود دارد و يداريمعنـتفـاوت  آموزشـي يفيتبرك مؤثرمختلف عوامل  هاييطهحن در  يادانشجو يدگاهد ينب بحث:
نگـرش  يندارنـد و بـ يترمثبـت يـدگاهدختـر د يانوجـود دارد و دانشـجو  مختلف تفاوت هايحيطهنسبت به  و پسردختر  ياندانشجو
 .وجود ندارد يتفاوت يزن بخشيتوانمختلف  هايرشته ياندانشجو

 يبخشتوان يان،دانشجو يني،بال آموزش يفيتك :يديكلمات كل
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3. Tabarsa Gh.A, Hasanvand mofrad M, Arefnejad M. Analysis and Ranking Factors Affecting the Improving Educational 
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Study Quality Assurance in Education. 2010;10:227-244. 

5. Rezaei K, Kohestani H, Baghcheghi N. Comparison of actual and preferred approach to nursing students` clinical 
Learning. Arak Univ Med Sci J. 2010; 11(5): 457-66. [Persian] 

6. Mogharab M, Khazaer T, Amuzashi Z, Soruri M, Sharifzadeh Gh. Assessing clinical training Fields from the perspective 
of nursing students and instructors in 2010-2011. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery 
Faculty 2011; 8(2): 94-99. 

 
  

 و يـيدارو يخطـا بـر كيشمات داروخانه از استفاده با ينيبال يفارماكولوژ يكارآموز شيپ دوره گذراندن ريتأث
 كرمان يپزشك علوم دانشگاه يپرستار انيدانشجو ياخالق سترسيد

  ينوح عصمت
  

 يانمـددجو يرارابـ ينـامطلوب يهـايامددر آن پ يدقتيب و اشتباه بروز كه پرستاراست يك وظايف ترينحساس از يكيدارو دادن  مقدمه:
 يماكولوژفار يكارآموز يگآماد يجادا ي،پرستار ياندانشجو يبرنامه درس ييراتوتغ ينيبال يطبا مح يع. با توجه به مواجهه سركنديم يجادا
 يامـر ياندانشـجو ياخالقـ يسـترسو بـه طبـع آن د يـيدارو يكنترل خطاها يطرف از ،آموزش يشترپر بار تر شدن هر چه ب يبرا ينيبال

 .است يضرور

 ياندانشـجو يقاخال يسترسد و ييدارو يبر خطا ينيبال يفارموكولوژ يكارآموز يشگذراندن دوره پ يرتأث يينمطالعه تع ينهدف ا هدف:
 .كرمان بوده است يدانشگاه علوم پزشك يپرستار

كرمـان  يزشـكسال دوم و سوم دانشگاه علوم پ يپرستار يانآن متشكل دانشجو جامعهاست.  يتجرب يمهژوهش نپ يكمطالعه،  ينا روش:
در  ينيبـال يشوره پدنفره) وارد مطالعه شدند.  64( مداخله) و نفر 62( كنترلدر دو گروه  يرودو ود يتصادف يصتخص صورتبهبود كه 

 يشـگاهدر آزما يكنه شماتكار در داروخا وآماده نمودن و تدارك دار يز،تجو ينه و تمرمواج صورتبهنفره  10 يهاگروهدر  يگروه تجرب
ه اسـت و بـا بـود ييدارو يپژوهشگر ساخته خطا يپرسشنامهو  ياخالق كورول يسترسپرسشنامه د يقانجام شده است. ابزار تحق ينيبال

 .گرفت قرار تحليل و يهموردتجز 19نسخه  SPSS يآمار يبرنامهاستفاده از 

 از نظرودو گروه  بود 18-25 ينب هاآن يسن دامنه درصد) مذكربودند، 37/5درصد) و  62 /5( مونثمورد پژوهش  يهانمونه يشترب :يجنتا
ديسـترس اخالقـي  يـرنمـره متغ يـانگينم و 17±1/1 ييدارو يوقوع خطا از نظرنداشتند. بر اساس نتايج  يتفاوت آمار يفرد يهايگ يژو
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2 8± 4/2 يبگروه كنترل به ترت ياننسبت به دانشجو )ينيبال يفارموكولوژ كارآموزي يشگروه مداخله (با برنامه پ يانجودانش1/23±76
.) >05/0p( وجود داشت اختالف مثبت معني دار 79±1/31 و

. طـرحشـوديمحسـوب م يو چالش اخالق آموزشيمشكل  يك عنوانبه يپرستار ياندانشجو يندر ب ييدارو ياشتباهات وخطاها بحث:
تيو حساس يتر از اهمدرك بهت يژه،مواجهه و باعث يان،دانشجو يدانش كاربرد يشافزا منظوربه ينيبال يداروشناس يكارآموز يشدوره پ

 .خواهد بود يمارانب يتسالمت و امن يتودر نها ياندانشجو ياخالق يسترسمنجربه كنترل د ينبوده همچن يدارو درمان

 شماتيك داروخانه باليني، فارموكولوژي پرستاري، دانشجويان دارويي، خطاهاي اخالقي، سترسيد :يديكلمات كل
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رجنديب يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو يليتحص شرفتيپ با يفراشناخت و يشناخت يراهبردها رابطه يبررس
يمحمد يحيي ،يسونرئ محمدرضا ،يدزادهسع محمد

و روديبـه شـمار مـ آن جامعـه يو فرهنگـ ياسـيس ي،اقتصـاد -يتوسعه اجتمـاع يربنايهر جامعه ز يتو ترب يمامروزه نظام تعل مقدمه:
و شـناختي اهبردهاير رابطه يينمطالعه حاضر با هدف تع. باشديم آموزشينظام  يابيمهم در ارز يهااز شاخص يكي يلي،تحص يشرفتپ

 .شد انجام بيرجند پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان تحصيلي پيشرفت با فراشناختي

بيرجند زشكيپ علوم دانشگاه دانشجويان تحصيلي پيشرفت با فراشناختي و شناختي راهبردهاي رابطه يينمطالعه حاضر با هدف تع هدف:
 .شد انجام

-96 يليصـدر سـال تح يرجندب يدر دانشگاه علوم پزشك يلمشغول به تحص ياننفر از دانشجو 342 يبر رو يمطالعه همبستگ ينا روش:
و يشـناخت يتاندارد راهبردهـاشـامل پرسشـنامه اسـ هاداده يآورجمعانتخاب شدند، انجام شد. ابزار  ياطبقه -يتصادف صورتبهكه  95

و 18 ينسـخه  SPSS افـزارنرمبـا  هـاداده يلبود. تحل يليتحص يشرفتپ يجهت بررس يانل دانشجومعدل ك ينوان و همچن يفراشناخت
يـانسوار يلستقل و تحلم يچندگانه، ت يونرگرس يهاآزمون)، يراوانف درصد و فراواني معيار، انحراف يانگين،(م توصيفي آمار از استفاده

 انجام شد.
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و شناختي راهبردهاي ينب يداريمعنچندگانه نشان داد،  يونرگرس يجهمورد مطالعه دختر بودند. نت ياناز دانشجو) 5%/58( نفر 200 :يجنتا
همچن>001/0p( دارد وجود تحصيلي پيشرفت با فراشناختي ينبـ يـز) و نp>001/0( دانشـجويان تحصـيلي پيشـرفت و جـنس بين ين).
وجـود يرابطـه آمـار ياندانشـجو)p=04/0( يليتحص يشرفتو پ)p=05/0( فراشناختي راهبردهاي با دانشجويان تحصيل محل دانشكده
 داشت.

مناسـب يفتكـال يبـا طراحـ شـوديم يشنهادپ يان،دانشجو يليتحص يشرفتبا پ يو فراشناخت يشناخت يبا توجه به رابطه راهبردهابحث: 
 .يابدبهبود  يانانشجود يليتحص يشرفتپ يد،جد آموزشي يهاروشو استفاده از  يادگيري يراهبردها آموزش ي،درس

 تحصيلي پيشرفت فراشناختي، ي،شناخت يراهبردها :يديكلمات كل
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ميت به وابسته يريادگي هيپا بر درس كالس سر يخوانمقاله روش يابيارزش و اجرا ،يطراح
يدخداام آزاده ،يزيچنگ يدوح

در يس. فـرم غالـب تـدرباشـدمي يـاددهي يفيـتك  و يسنـوع تـدر آموزشـي هاييسـتمس يهـاچالش ينترمهماز  يكيامروزه  مقدمه:
قـرار دارد كـه دانشـجو محـور يادگيريفعال  هايمدلمدل،  ين. در مقابل اباشدمي يسخنران يعلوم پزشك ازجملهكشور و  هايدانشگاه

شخصـي مـدل و كنـد فكر عميقا چگونه آموزد مي دانشجو به و داشته فعال شركت يادگيري پروسه در دانشجو ها مدل ين. در اباشديم
كوچـك يهـاگروهدر  يانكـه دانشـجو باشديم يموابسته به ت يادگيري يهاروشها مدل يناز ا يكي  .بيابد خود سوواالت به پاسخ براي
يـزرا ن ياندانشجو يهو گرو يارتباط يهامهارتروش ها  ين. ايابنديمربوطه را م يسك يا سؤالپاسخ  يگرهمد يشده و با همفكر يمتقس
و يپزشـك يانروش هم در مورد دانشـجو ينكارامد بودن ا باوجوداشاره كرد.  TBL به توانيمها روش ينا ينترمهم. از دهديم يشافزا

ر است،بوده و بهت يادگيريروش  ينبهتر يسخنران ياندانشجو از نظرمطالعات متعدد نشان از آن دارد كه  يجنتا ي،كارشناس يانهم دانشجو
بـازخوردخواندن مطالب قبـل از كـالس درس و عـدم وجـود  يامر را وجود فشار برا ينبگذرد. علت ا يبه سخنران يسزمان تدر يشترب

يـزن ياشكاالت ياما دارا باشديمفعال برخوردار  يادگيريدر  ياديز يتاز اهم TBL روش اگرچه ينبنابرا؛ اندكردهها اعالم  يممناسب از ت
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 مطالب به توجه با كند. يلتبد يعلوم پزشك يهادانشكدهاجرا در تمام  يموفق برا يروش را به مدل ينا توانديم يبمعا ينفع ا. رباشديم
 روش معايـب بـه يـتو با عنا TBL و ياز سخنران يقيتلف صورتبه يميبر روش ت يو مبتن فعال يادگيري از متفاوت روشي شده عنوان

TBL قرار گرفت يابيمورد ارز يادگيريآن در امر  يو اثربخش يدگرد ائهار يراپزشكيدر دانشكده پ. 

 يو استدالل يارتباط يهامهارت يتبادل اطالعات در مورد مدنظر و ارتفا يبرا ياندانشجو يبترغ هدف:

ت. صـورت گرفـ يدر مـورد مبحـث خاصـ يسـخنران يقهدق 45شد. در بخش اول حدود  يمبه دو بخش تقس يزمان از نظركالس  روش:
. باشـدميادامـه درس  يقـتكـه در حق شـودمي يدهپرسـ يانشده از دانشجو يسدر مورد مبحث تدر سؤاليدر بخش دوم كالس،   سپس

مطالعـه و نكـات مـورد  يخصـشمقاله را  يقهدق 30تا به مدت  شوديمخواسته  هاآنشده و از  يمنفره تقس 5 يا 4 هايگروهبه  ياندانشجو
. كنـديم يفاما را ا. در طول بحث استاد نقش راهنيندبحث نما يدنرس يجهبه نت يبا هم برا يقهدق 15س به مدت كنند. سپ يادداشتنظر را 

 يهـابحث يجخواهـد كـه نتـا يم هاگروهاستاد از تمام  يتو در نها يسندرا مكتوب بنو سؤالپاسخ  شوديممختلف خواسته  يهاگروهاز 
 كـامالًاز  ايگزينـه 5  رتليكـ مقياس با پرسشنامه از يابي. جهت ارزشدهديمرا انجام  يبندعجم يتخود را به اشتراك بگذارند و در نها

بهتـر  يه خاطرسـپاربـباعـث  يادگيرينوع  ينبود كه شامل ا سؤال 4پرسشنامه شامل  ين. ايد) استفاده گرد5موافقم ( كامالً) تا 1مخالفم (
 يروش بـرا يـنا  ،شوديم يكنسبت به روش كالس يتر يب در مدت زمان طوالنمطال يادآوريباعث  يادگيرينوع  ين، اشوديممطالب 
 يظـر، ن4عـدد ، مـوافقم 5عدد فقم موا كامالً. به باشدميهستم  يروش راض ينا كارگيريبههستند، در مجموع از  يزانهبرانگ يشترمطالعه ب

 گرديد مشخص ينهصد هر گزسپس در  .تعلق گرفت 1عدد مخالفم  كامالًو  2، مخالفم عدد 3عدد ندارم 

روش  يـنه اكـداشـتند  يـدهعق ياندرصد دانشـجو 73اول  سؤالصورت گرفت در مورد  نامهپرسشبا  يمند يترضا يزانم يبررس :يجنتا
 يت زمـان طـوالنمطالـب در مـد يادآوريباعث  يادگيرينوع  يندرصد اذعان داشتند كه ا 70. شوديمبهتر مطالب  يباعث به خاطرسپار

رصد در مجموع از د 69بوده و  يزانهبرانگ يشترمطالعه ب يروش برا ينا  درصد معتقد بودند كه 66. شوديم يكبت به روش كالسنس يتر
 يرگقتووارده  يراده كار رود و اب يزدرسها ن يرروش در مورد سا ينهم گفته شد بود كه ا يشنهاداتدر پ چنينهمبودند.  يروش راض كارگيريبه

 .بودروش  ينبودن ا

 هـاآنبهتـر  يرييـادگنشان از  ياندانشجو يتمندياستوار است و رضا يليفعال و تفكر تحل يادگيريتمركز بر  يبر رو   تدريس روش ينا بحث:
 دارد.

 خواني مقاله فعال، يادگيري تيم، به وابسته يادگيري :يديكلمات كل
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فيضع يليتحص عملكرد با يپزشك انيدانشجو يريادگي بر) TBL( ميت بر يمبتن سيتدر روش ياثربخش يبررس
يسخنران روش با آن سهيمقا و يپزشك كيزيف سدر
يبيطب يممر ،يعيشف يعل يدس

راههمـ يـادگيرير امـر د يرفراگ يشترو مشاركت ب يكه با فعالسازماندگارتر است  يزمان يادگيري يرتأثمعتقدند  يتيروانشناسان ترب مقدمه:
تجربه شـده و يفمختل يادگيري هايمحيطمشخص است كه در  يبا ساختار يفعال و مشاركت يادگيري ينوع يمبر ت يمبتن يادگيريباشد. 

بـر بحـث يانو مشاركت دانشجو يگروهو  يفرد ييبر پاسخگو يوهش ينبه كار رفته است. ا يزموضوعات مرتبط با سالمت ن آموزشدر 
و يينر كـالس پـادمشاركت  يزانم كننديمن احساس دليلي هر به درس آن با قرابتي يانكه دانشجو يوسدر .است شده ريزييهپا يگروه

ظـاهرحـاد  صـورتبه يدرسـ يفبـا عملكـرد ضـع يانموضوع در دانشجو ينچندان مطلوب نخواهند بود. ا يزدوره ن يانپا آزمون يجنتا
 .آنان نخواهد داشت يدر عملكرد درس يريتأثچندان  يزمربوطه ن يهاكالسشركت مجدد در  يكه حت ي، بطورشوديم

بـا پزشـكي ندانشـجويا رضايتمندي و يادگيري) بر TBL( يمبر ت يمبتن يادگيريبه روش  يستدر تأثير  يبه بررس يقتحق يندر ا هدف:
 .گرديد مقايسه كالسيك سخنراني روش با ؛ وشد رداختهپ پزشكي يزيكف سدر ضيف تحصيلي عملكرد

28طالعـه شـامل قم انجام شد. افراد مـورد م يدانشگاه علوم پزشك ياين مطالعه از نوع تجربي است كه بر دانشجويان رشته پزشك روش:
ارئـه شـده يسخنران صورتبهه گذشت يرا در ترم ها يپزشك يزيكبودند كه نتوانسته بودند واحد ف 95و  94 يورود يپزشك ياندانشجو

يكامـل بـرا طوربه TBL روش انجام نحوه كالس جلسه يندر اول .بودند يناراض ياربس يزبگذرانند و از وضع موجود ن يتبود را با موفق
كـالسجلسـه  را قبـل از هـر شـده يشده از كتاب معرف يينمبحث مورد نظر تع شدميخواسته  ياندانشجو از داده و يحتوض ياندانشجو

زينه اي از محتوايچهار گ سؤال 8در اين مرحله تعداد . آمادگي فردي بود آزمون اجراياولين مرحله در شروع هر جلسه،  .يندمطالعه نما
ستيمي اجرا شد. پـ صورتهب آزمونبرگه ها، همان  يآورجمع. بعد از اتمام زمان تعيين شده و شديم يدهپرس يكتب صورتبهمورد نظر 
در انتهـاي تي كه نياز به توضيح بيشـتري داشـت، شـرح داده شـد وسؤاالهاي درست را بيان نمود ها، مدرس جوابوري برگهاز جمع آ
شـد و برگـزار TBLجلسه  10در مجموع  .هاي مبهم پرداختقسمت يا نشده داده پوشش محتواي دادن توضيح به مدرس يز،هرجلسه ن

يسـه) مقايسخنران صورتبهل (ارائه ترم دوره قب يانقرار گرفت و با نمرات پا مورد بررسيدوره  يانپا آزمون به همراه آمدهدستبه يجنتا
 رار گرفت.ق يدهمورد سنج ياندانشجو يزشانگ يزانم ينو همچن ينسبت به روش سخنران شدهارائهاز روش  يمند يترضا يزانشد. م

مـامت  .داد نشـان را يدارمعنـي يشافـزا يآمـار از نظـر  ينسـبت بـه روش سـخنران TBL روش در پزشـكي يزيـكنمـرات ف :يجنتـا
 TBLروش ياندانشجو  ددرص 90دوره  ينا يانرساندند. در پا يانبه پا يتبا موفق  را يپزشك يزيكدوره درس ف يندر ا كنندگانشركت

و يمنـدقهعال يجـادباعث ا TBL روش كه داشتند اعتقاد ياناز دانشجو %80گزارش نمودند.  ينسبت به روش سخران يرا روش مناسبتر
بت بـهنسـ يمناسـب تـر يرا روشـ TBL روش يادگيري،و  يساصول تدر يترعا از نظر %75. شوديم يادگيريبه مشاركت در  يقتشو

يزيكه درس فشكل گرفته است ك يانيدر دانشجو يتمندي،رضا يباال يدرصدها ينالزم به ذكر است ا  .نمودند ارزيابي  يروش سخنران
يـزظ معدل كـل نلحا به مطالعه تحت گروه ديگر طرف از. كنندمين يتلق يپزشك ياندانشجو يازو مورد ن يتخصص يرغ يرا درس يپزشك
بـا يـانالزم به ذكر اسـت مجر .باشنديمتر يفضع 1395و  1394 يورود يپزشك ياننسبت به كل دانشجو داريمعن طوربه يآمار از نظر
يحتـوامو  يكسان ياندانشجو يكسان،مانند مدرس  ييها يتبا توجه به مز ي،كالس درس يكجدد در از موضوع تداخل حضور م يآگاه
يشس و افزابه مشاركت فعال در كال يفبا عملكرد ضع ياندانشجو يكزده اند و تمركز بر تحر يقتحق يندست به انجام ا يكسان يدرس
 .يدگرد تأييد، تحقق اهداف يرت گرفته و پرسش شفاهصو يهانظرسنجي آنان بود كه خوشبختانه بر اساس يمنديترضا
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يانانشـجود يپزشك يزيكدرس ف يبرا خصوصاً كننديمن احساس دروس آن مطالب با خاصي قرابت يانكه دانشجو يدروس يبرا بحث:
كتو مشـار يمنـد يتكـه درصـد رضـا يبطـور  ارائـه مطالـب باشـد. يبـرا يخوب يارروش بس توانيم TBL يسروش تدر ي،پزشك

 .دهدمي يشرا بشدت افزا آموزشي ينددر فرا ياندانشجو

 تحصيلي رضايتمندي پزشكي، فيزيك يس،، روش تدرTBL :يديكلمات كل
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سـال انيدانشـجو ينيبال يستگيشا و يريادگي از يتمنديرضا سطوح بر ينيبال آموزش همكار مدل ياجرا ريتأث
انيدانشجو دگاهيد از يپرستار آخر

يخان يصغر ،ينسام يباقر معصومه ،يزمان فاطمه ،يگرج يدريح يمحمدعل

،يكـارآموز. شـوديممحسـوب  يعلوم پزشـك ياندانشجو ياحرفه يتهو يدهو شكل يادگيريمنبع  يناول عنوانبه ينيبال آموزش مقدمه:
،دهـديم يلرا تشـك يپرسـتار يدرصـد از برنامـه درسـ 50 يبـاًتقركـه  يدوره پرسـتار يكـارآموزاسـت.  يپرستار آموزشبخش مهم 

و است بهبود ببخشـد ياتيح يمارمراقبت از ب يكه برا يو عمل يفكر يهامهارتفراهم آورد تا  يپرستار ياندانشجو يرا برا ييهافرصت
مسـئله يـك عنوانبـهن پرسـتارا ينيبـال يتتاكنون صالح 1999. از سال يرندخود را در عمل به كار گ يتا دانش نظر كندميقادر   آنان را
انآن آموزشيو  ياحرفه يها يازپرستاران جهت شناخت ن ينيبال يستگيشا يابيراستا، ارز ينبوده است. در امورد توجه رشته  ينا ياساس

يسـتگيشا و ندييتمبـر رضـا يپرسـتار ينيبـال يهـامهارت آمـوزش يرتـأث يفراوان است. در مطالعات انجام شده درباره  يتحائز اهم
در رييـبـه تغ يازو ن ينيبال آموزش يتاهم  به  گزارش شده است. با توجه به تناقضات موجود و با توجه يضيضد و نق يجنتا يان،دانشجو

يهـاهارتم آمـوزشدر  (CTA) ينيمدل استفاده از همكـار بـال تأثير يبررس يينحاضر، پژوهش حاضر با هدف تع ينيبال آموزش يندفرا
 .ستانجام شده ا 1395در سال  ياندانشجو يدگاهآنان از د يستگيو شا يتمنديبر رضا يسال آخر پرستار ياندانشجو ينيبال

سـال ياندانشـجو هيدگاد يينتع ،برنامه اجراي از بعد خودشان باليني شايستگي درباره پرستاري آخر سال دانشجويان ديدگاه يينتع هدف:
 برنامه يز اجراخودشان بعد ا يتمنديرضا دربارهآخر 

يتآنان اجرا شـد و از شـركت در مطالعـه رضـا يبر رو ينيدر عرصه كه طرح همكار بال يدانشجو 66، يامداخلهمطالعه  يندر ا روش:
هاييمارسـتانب يپرسـتار يرانسرپرسـتاران، روسـا و مـد يـهجهـت توج يطرح، جلسات متعدد ياجرا يداشتند، وارد مطالعه شدند. برا

سـال آخـر بـه سرپرسـتاران سـپرده يانكه دانشـجو ياگونهبهاجرا شد  ينيبال آموزشبرنامه همكار  بعدازآنه برگزار شد. دانشگا آموزشي
يهـامهارتدر  يشـتريدر نظر گرفته شد تا استقالل و ارتقا ب يمارستانهر ب يدانشكده برا ياز سو يزرسوپروا عنوانبه يمرب يكشدند و 
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اطالعـات سـه يآورجمـعبـود. ابـزار  ياز نـوع سرشـمار يريگنمونـهمطالعـه روش  يـنشـود. در ا احسـاس يانتوسط دانشجو ينيبال
جمعيـت عوامل بررسي شامل اطالعات گردآوري ابزار. شد توزيع باليني همكار طرح اجراي از بعد دانشجويان بين در كه بود پرسشنامه 
يهـاآزمون هـاداده يزخودشان بود. جهت انجام آنـال ديدگاه از كارورزي از دانشجويان باليني شايستگي و رضايتمندي ارزيابي و شناختي
 استفاده شد. SPSS يآمار افزارنرم 21و از نسخه  يفيآمار توص

شامل يببه ترت يينبال آموزشبرنامه همكار  ياز اجرا ياندانشجو يترضا يشترينسال بود. ب 23/60±2/74 يانسن دانشجو يانگينم :يجنتا
يـانگينح، مطـر ي) بـود. بعـد از اجـرا2%/21( يابي) و نظارت و ارزش8%/31)، برخورد با دانشجو (5%/38( يزرود سوپروااز وج يترضا
از يانودانشـج ينيبـال يسـتگيشـد. سـطوح شا يـانمتوسط ب يطهو در ح 33/84 ± 8/60خودشان  يدگاهاز د ياندانشجو ينيبال يستگيشا
از يانجودانش يترضا يانگين) خوب گزارش شد. م2%/21نفر ( 14متوسط و  )5%/51( نفر 34 يف،) ضع3%/27نفر ( 18خودشان  يدگاهد

از يانانشجود يترضا ينب يرسونپ يهمبستگ يبضر آزمون. با گيرديمقرار  يفضع يطهبه دست آمد كه در ح 13/58±6/38طرح  ياجرا
 ).=354/0P=، 116/0r( خودشان ارتباط وجود نداشت يدگاهاز د ينيبال يستگيطرح و شا

يرتـأثر خصـوص د يشـتريحاضر، الزم است مطالعـات ب ينيبال آموزش ينددر فرا ييربه تغ يازو ن ينيبال آموزش يتبا توجه به اهم بحث:
در يمـؤثر يهـاگامآنان انجام شود تا بتوان  يستگيو شا يتمنديبر رضا يسال آخر پرستار ياندانشجو ينيبال آموزشمدل همكار  ياجرا

 .برداشته شود ياحرفهو عمل  يتئور يساز يكپارچگيو  آموختگاندانش يتمنديرضا شيجهت افزا

 يپرستار يدانشجو يتمندي،رضا يني،بال يستگيشا يني،بال آموزشهمكار  :يديكلمات كل
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يتمنديرضـا و يريادگيـ بـر مـدون يدرسـ جزوه و يسخنران دئوكستيو يريادگي راهبرد دو ييكارا سهيمقا
سالمت تيوضع يبررس ينظر سرد يپرستار انيدانشجو
يريشمش محمود ،يمحمد يمحمدعل ،فرد يارشاد سولماز

يسخنران صورتبه ياز دروس نظر ياريدارد. بس يرانفراگ يادگيريدر  ينقش اساس يدرس يفو تكال آموزشي يارائه محتوا يوهش مقدمه:
. در مقابل،دهنديمكرده و مورد مطالعه قرار  يادداشتنكات مهم را  سيتدر يندر ح يرانكه فراگ شونديمارائه  ينتو با استفاده از پاورپو
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و در آخـر  يلتبد يدئوكستدر كالس را به و ينتپاورپو يخود بر رو سخنراني  توانديموجود دارد كه در آن مدرس  يروش امروز يك
 قرار داد. يرانفراگ ياردر اخت يدئوييو يلفا صورتبهجلسات 

 يس نظـررد يپرسـتار يـرانفراگ يتمنديو رضا يادگيريبر  يو جزوه درس يسخنران يدئوكستو يرتأث يسهدف مقامطالعه با ه ينا هدف:
 انجام شد. يسالمت پرستار يتوضع يبررس

كـالس  كيـ يدانشـجو 54بود كه بـا مشـاركت  يفيك يهامصاحبهو  يكم يهاروشبا استفاده از  يبيطرح ترك يكپژوهش  ينا روش:
غـاز تـرم آبـود. در  »يسالمت پرسـتار يتوضع يبررس«درس  يادگيريمورد  يانجام شد. محتوا يلاردب پزشكي لوم دانشگاه ع يپرستار
 يـك جلسـه 10 در سـالمت وضـعيت بررسـي درس آن در كـه شـد تـدوين مـذكور درسـي دوره بـراي مناسـب درس طرح يلي،تحص

 يس) تـدرينتپاورپو (با استفاده از يهمه جلسات به روش سخنرانشدند.  يمبه دو گروه تقس يتصادف طوربهجلسه  10ارائه شد.   ساعتي
 يدئوكسـتو يـزن يگـرجلسـه د 5كردنـد. در  يافتمحتوا در يمدون بر مبنا يجلسه از ده جلسه جزوه درس 5 ياندر پا يانشدند. دانشجو

 نده مـدرس بـود.ز يبه همراه سخنران هشدارائه ينتپاورپو يحاو يدئوكستكردند. و يافتمباحث جلسات را در ينتشده از پاورپو يدتول
 يتضـاسـتفاده از فـرم ربـا ا يادگيرياز دو راهبرد  ياندانشجو يتمنديو رضا ايينهگزچهار سؤاالتبا  يرانفراگ يادگيري يمسالن ياندر پا
 بـه ربـوطم جلسـه 5 نمـره( گـروهدر هر دو  ينمره ده ياسبوده و مع يرمتغ به ذكر است كه الزم شد.  يدهپژوهش گرساخته سنج يمند

وارد  هـاداده ينبـ آزمـون يدرجـه دشـوار بود. 20 حداكثر و صفر حدقل)، ويدئوكست دريافت به مربوط جلسه 5 نمره و جزوه دريافت
 قرار گرفت. يلو تحل يهزوج مورد تجز يت آزمونو  يفيشد و با استفاده از آمار توص SPSS افزارنرم

ود. سـال بـ 3/68±48/10درصـد زن و در مطالعـه،  51/90 يـرانسن فراگ يانگينصد مرد بودند. مدر 80 كنندهشركت يرفراگ 54از  :يجنتا
لسـات مربـوط نمره ج يارو انحراف مع يانگينو م 2/70± 20/57 يدئوكستو يادگيريجلسات مربوط به راهبرد  يارو انحراف مع يانگينم

 يـادگيرياهبـرد ركننده دو  يافتدر ياندانشجو يليتحص يتموفق يا يادگيريمقايسه. بود 15/57 ±12/24 يجزوه درس يادگيريبه راهبرد 
 ياثربخشـ از يـرانفراگ يـادگيري، در شوديممحسوب  يروش سنت يك يجزوه درس ينكها باوجودن داد كه نشا يدئوكستو يجزوه درس

از هـر  يرانفراگ نشان داد كه يزن يرييادگاز راهبرد  يمند يت). نمره پرسشنامه رضاP>0001( بودبرخوردار  يدئوكستنسبت به و يبهتر
ن مـرور مجـدد ماننـد امكـا ييهـايژگيواز  يدئوكستكالس نشان داد كه و ينفر از اعضا 5داشتند. مصاحبه با  يترضا يادگيردو روش 

 برخوردار است. ييو امكان ابهام زدا مجدد يرياتفاقات زنده كالس، بازخوردگ

نسـبت  يبهتر يربخشاز اث ي،دروس نظر يادگيري، در باشديم يسنت يادگيريروش  يك يه درسنشان داد هر چند كه جزو هايافته بحث:
بازخورد مجـدد  يافتمانند در ييها يفيتك توانديم يدئوكستبرخوردار است. در ضمن، و يدوكستمانند مطالعه و يدترجد يهاروشبه 
 ي،جـزوه درسـ ايـ يدر كنـار منـابع متنـ تـوانيم. لـذا يسـتدار ناز آن برخـور يكـه جـزوه درسـ يفزايدب يرانفراگ يادگيريبر  يستهو ز
 قرار داد. ياندانشجو ياردر اخت ينترنتيا يا يو به شكل حضور يهكالس درس را هم ته يهايدئوكستو

 سالمت وضعيت بررسي درس رضايتمندي، يادگيري، پرستاري، يرفراگ :يديكلمات كل
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2 روان بهداشت سدر يپرستار انيدانشجو يريادگي بر يسخنران و مسئله حل روش به آموزش ياسهيمقا يبررس
مهرانفرد شهزاد ،پور يديمج نرگس ،يكاظم نرجس ،يشيآدرو سارا ،بساك يهسم

و مشاركت هـر چـه يسازتر خواهد بود كه با فعالآن ماندگار يراتتأثبهتر و  يزمان يادگيري ي،روانشناسان پرورش يهبر طبق نظر مقدمه:
يحـور اسـت. شـواهدم يرفراگ يننو يهاروشاستفاده از  يبرا آموزشيمحققان  تأكيدهمراه باشد. امروزه  يادگيريدانشجو در امر  يشترب

و يرنـدبـه كـار گ يمـارب ينالبرا بر  يهدروس پا تواننديمبهتر  مسئلهحل  يهبر پا آموزشبا روش  ياندانشجو دهديمود دارد كه نشان وج
است كه آموزشهاي جديد يكي از روش مسئلهخود استفاده كنند. تدريس به روش حل  يهامهارتاز اطالعات و  يموفق تر صورتبه

روش سـنتي در .ي دنيا و در بسياري از رشته هاي پزشكي، پرستاري، مامـايي و دندانپزشـكي اجـرا شـده اسـتاهدانشگاهدر بسياري از 
ايـد آنو دانشجو ب شوديم ، كليه مطالب درسي، تنها توسط يك سخنران (استاد) بيانباشديم، كه روشي استاد مدار هادانشگاهدر  آموزش

مطـرح شـده توسـط همسـئلخاطر بسپارد، اما در استراتژي هاي جديد آموزشي، دانشجو با يك آماده دريافت كرده و به  طوربهمطالب را 
حـل ، بهمسئلهرتبط با آن و دانش مورد نياز، تجربيات خود و تحقيق و بررسي مطالب م هامهارتو بايد بر اساس  شوديماستاد رو به رو 

و يناختشـ يقـو يشـالوده علمـ يجـادا يني،اسـتدالل بـال يـتتقو ري،يادگي يكموجب تحر PbL يسروش تدر كهازآنجايي .آن بپردازد
و كارآمـدتر گارتر،ماند يادگيري بتوان شايد سنتي، هايروش جاي به روش اين بردن كار به با  شوديم يخود آموز يهامهارتگسترش 

  .بخشيد بهبود دانشجويان در را تحقيق و يادگيري به عالقه

دزفول يم پزشكدانشگاه علو  يپرستار ياندر دانشجو ياجتماع مسئلهحل  ييو توانا يادگيريبر  مسئلهل به روش ح آموزش تأثير هدف:
 1395در سال 

بـر 95-96 يليتحصـاول و دوم سـال  يمسـالن  در بعـد و قبـل گروهي دو طرح با كه است تجربي نيمه مطالعه يك پژوهش ينا روش:
ي فـردي وهـايژگيو يدو قسـمت نامهپرسـشپـژوهش  يـندر ا هادادهابزار گردآوري   د.ش انجام يسرشمار گيرينمونهنفر با  43  يرو

دوره يدانشـجو ي،پرسـتار 5ترم  يورود به مطالعه شامل دانشجو يطبود. شرا (SPSI-R) يشده حل مسئله اجتماع يدنظرتجدپرشسنامه 
از سـه جلسـه در كـالس يشبـ يبـتخروج از مطالعه شـامل غ ياردرس را نگذرانده باشد، بود. مع يندانشجو قبال ا كهيناروزانه بودن و 

بـار در هفتـه 1و  يسـاعت) n=19( كنتـرلو  n=24( مداخلهدر دو گروه  يتصادف طوربهتعداد  اين .بود هاپرسشنامه يلدرس و عدم تكم
ك زمان واحد، هر دو گـروهيدر  آموزش يانهفته پس از پا يك انجام شد.  يبه روش سخنران آموزش. جهت گروه كنترل شديم يلتشك

به يكترم استفاده شد.  يانپا آزمون از نمرات ياندانشجو يادگيريكردند. جهت سنجش  يلرا تكم ياجتماع مسئلهپرسشنامه مهارت حل 
طبـق يانكـه دانشـجو يسه مبحث درس  داده شد. يانبه دانشجو ياجتماع مسئلهدوره پرسشنامه مهارت حل  يشدند. در ابتدا يمتقس 30

و يزوفرني، اسـكيپزشـكرواندر  هـاĤنشامل درم 2ند از درس بهداشت روان شديممباحث دچار مشكل  يندر ا يشترص مدرس بيتشخ
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جلسات اين هاوتونانتخاب شدند. يتگانه ك 9با توجه به مراحل  مسئلهبه روش حل  يسجهت تدر يو اختالالت خلق يانياختالالت هذ
 .بودندجلسه  5مدرس به تعداد  يدبه صالحد

دو گـروه ينبـ يريادگيـنمرهاز گروه كنتـرل بـود. متوسـط  يشتردر دوترم در گروه مداخله ب يادگيريمتوسط نمرات حل مسئله و  :يجنتا
)=96/2ß( است ترلكن گروه از بيشتر مداخله گروه در يريادگينمرهدارد و متوسط  يدرصد تفاوت معنادار 95 ينانمداخله وكنترل با اطم

.نشد مشاهده معنادار آماري تفاوت گروه دو ينب يحل مسئله اجتماع ييا در خصوص تواناام

فـوق يهـاروش از كـدامهيچ ولـي است سخنراني از مؤثرتر پرستاري دانشجويان يادگيري به روش حل مسئله بر  يادگيري يوهش بحث:
 .نداشته است يمهارت حل مسئله اجتماع يبر ارتقا يگرينسبت به د يبرتر

 2 انرو بهداشت درس پرستاري،  ياندانشجو ي،حل مسئله اجتماع ي،به روش حل مسئله، سخنران تدريس  يادگيري،: يديكلمات كل

1 جدول
F P-value آماره مربعات نيانگيم يدرجه آزاد ريمتغ

:يريادگي
ûĀûûďăþþþúďûā 001/0گروه
/ûĂýûďüÿüüďú þāþيليترم تحص

ûüāüďüÿĀÿăďþ 037/0 مطالعهيمسئله ابتداحلينمره

čمسئله حل توانايي
ûûāûďÿĀĀýúďû üúă/0گروه
ûāúýďûúĀúăāďý úĂĀ/0يليترم تحص

ûĂĀýďĀāýÿÿĀďûă úúû/0 مطالعهيحل مسئله ابتداينمره

منابع:
1. Freeman S, Eddy SL, McDonough M, Smith MK, Okoroafor N, Jordt H, et al. Active learning increases student

performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences. 
2014;111(23):8410-5. 

2. Savery JR. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Essential readings in problem-based
learning: Exploring and extending the legacy of Howard S Barrows. 2015:5-15. 

3. Sadlo G. Using problem-based learning during student placements to embed theory in practice. International Journal of
Practice-based Learning in Health and Social Care. 2016;2(1):6-19. 

انيدانشجو ينيبال مهارت شرفتيپ زهيانگ و يريادگي در معكوس آموزش نقش يبررس
بادله يمومن كوثر ،يكاسگر يانعابد كبرا

، (معلم محـور) اطالعـات،آموزش يروش سنت معلم و شاگرد است. در ينو ارتباط ب يادگيريو  ياددهي يهدو سو يند، فرآآموزش مقدمه:
دانشـجو يتبر فعال يعني روديم يششدن پ يبه سمت تعامل يننو يس. تدرشودمياز معلم به شاگرد منتقل  معموال ها و نگرش هامهارت

و امكانـات يلاز وسـا كـهينمعلم عـالوه بـر ا يستدر يهاروشنوع از  ين. در انيست كالس سخنران تنها معلم، دارد و تأكيددر كالس 
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اسـتفاده آمـوزشاز آن در امـر  كنـديقرار داده و تالش م مدنظر يزرا ن ياندانشجو يقو عال هايتوانمند كند،ياده ماستف يمتعدد آموزشي
مـورد ياربسـ يركه در دهه اخ يننو يستدر يهاروشاز انواع  يكي .شوديمدر دانشجو  يدارتريپا يادگيري يجادامر باعث ا ينكه ا يدنما

تعيـين و ريزيبرنامـه درس، طـرح نيازمنـد هاروش ساير مانند نيز تدريس روش اين است.  "عكوسم يسروش تدر"قرار گرفته توجه 
 .است  مصوب سرفصل اساس بر درسي اهداف

ينيبـال يهـامهارت يشرفتپ يرابرا يسروش تدر ينبرآن شدند كه ا ينمحقق ييماما يليرشته تحص يواحد ها يتبا توجه به ماه هدف:
 قرار دهند. آزمونرد رشته مو ينا دانشجويان

و يشـرفتپ زهيـو انگ يريادگيمؤلفـهمعكوس بردو  آموزش ياروس يريادگييوهشبه  آموزش يرتأث يمطالعه حاضر كه با هدف بررس روش:
بـا حضـورگروه كنتـرل آزمـونپس-آزمـونيشپبا طـرح  يشي، از نوع شبه آزمايروش شناس از نظردارد،  تأكيد يآن با روش سنت يسهمقا

بـا اسـتفاده از ؛ كهنفر بود 42 كه به تعداد  96-95 يليدر سال تحص يسار يبهدانشكده نس پيوسته  ييماما يكارشناس يآمار جامعه است.
يشـرفتپ يـزهو انگ يـادگيري آزمونپيشنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر)  18 يشنفر و در گروه آزما 20(گروه گواه  38فرمول كوكران 
و يارس يريادگييوهش يه يشگروه آزما يو برا يگروه گواه از روش سنت براي به عمل آمد. يكسان يطدر شرا  گروه دوهر  يهرمنس بررو

دور هـ يبـرا يليتحصـ يشـرفتپ يـزهو انگ يـادگيري آزمـونپستـرم،  يـكاز گذشـت  پس انجام شد. ينيبال يستدر معكوس، آموزش
 .شد يلتحلSPSS  افزارنرممستقل، در  يهاگروه t آزمونبا استفاده  هايداده .شد اجرا  گروه

كـه دهـديمنشـان  ينلـو آزمون تحصيلي، پيشرفت انگيزه بخش در دوم، فرضيه براي وهم يادگيري بخش در اول يهفرض يهم برا :يجنتا
ي، سـطح معنـاداريبربرانـا آزمـونبـا اسـتفاده  يجهنت در است، 05/0آماره كمتر از  يسطح معنادار چراكه ،يستندها با هم برابر ن يانسوار

دو روش ينب ينب) و =47/0sig( يتفاوت معنادار يادگيري يزانم از نظرمعكوس  آموزشو  يدو روش سنت ينكه ب دهديمنشان  t آزمون
.شـوديم تأييـد H1 يه، فرضـلـذا وجـود دارد. )=001/0sig( يتفـاوت معنـادار يشـرفتپ يـزهانگ يزانم از نظرمعكوس  آموزشو  يسنت

يـادگيري يـزانگفـت، م توانيم يجهنت در .باشديم 19/7معكوس،  آموزش يانگينو م 14/5 يروش سنت يانگينها هم م يانگينم سهيدرمقا
آموزش گينيانو م 34/89 يروش سنت يانگينم يسهمقا ؛ واست ياز روش سنت يشترمعكوس ب آموزشبه روش  يدهد آموزشافراد  ياندر م

از يشـترمعكـوس ب موزشآبه روش  يدهد آموزشافراد  يانم در  يشرفتپ يزهانگ يزانگفت، م توانيم هيجنت در .باشديم 40/20معكوس، 
 .است يروش سنت

عكـوس وم آمـوزشنمــرات حاصــل از دوروش  يناخـتالف معنـاداري بـ ينشـان داد كـه در حالت كل يـقتحق ايـن  هاييافته بحث:
و پزنپــا مثـل گرفتـه، انجـام تحقيقـات ديگـر بـا  يشـرفتپ يـزهي وانگيادگيرش پژوهش در بخ ينا يجنتا .وجود داشت يسنت آموزش

يســخنران يــقاز طر آمـوزشتلفن همراه نسـبت) را نسـبت بـه  يقمعكوس (از طر آموزشكـه  (Papzan & Sulaimany) سـليماني
يـقرـش مــؤث آمـوش معكـوس از طكـه نقـ هوسـر و تورنتـون و جبلــه و يعقــوبي دانستند و بــراون مؤثرتر يادگيري) در ي(سـنت

زااسـتفاده  اهميـت و تريشـتوجـه ب يـانگرب توانـدمي ؛ كهدارد يهمخوان كردند، تأييد يادگيري يـزانم در يكيالكترون ينهـاي نوفـنĤوري
يشـنهادپ اترريشـو د رحجـم نمونـه ب يعلوم پزشك يگرد يهاگروهرا در  يقتحق ينمحققان انجام ا لذا .باشد يسمعكوس در تدر آموزش

 .كننديم

پيشرفت انگيزه يادگيري، معكوس، آموزش :يديكلمات كل
 منابع:

1. Jense J. Kummer,T. Godoy, P. (2014). Improvements from a  Flipped Classroom May Simply Be the Fruits of Active Learning
2. Lee, J. Beatty,S. Hoffman,F. McDermott,B. (2015). Traditional instruction reformed with flipped classroom techniques. University   of

algary. Available on: Traditional instruction reformed with flipped classroom techniques-ARROW-high-quality.pdf 
 .دانش آموزان يادگيريمتداول بر  يسروش تدربه روش كالس معكوس و  آموزش يرتأث يسه، مقا1394 ي،هاب دوستو يباز ياحسينيك . 3
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 انيدانشـجو ينيبـال عملكـرد و دانـش بـر لميفـ شينما و نقش يفايا روش به يوير يقلب ياياح آموزش ريتأث

 يپزشك يهاتيفور و يپرستار

  يقربان ينهسك ،دروگر زهرا ،يسرور يهاد محمد ،راد يديحم عباس ،آرا رزم محمدرضا ،يجان محمدرضا
  

 يقينـا،. كننـديمرا اج يهقلب و ر يتبازگرداندن فعال ياست كه افراد آگاه و حاضر در صحنه برا يسلسله اعمال يويور يقلب ياءاح مقدمه:
 يهـاتفوريو  يتاررشته پرس ياندانشجو ينكهبا توجه به ا  آن دارد. مؤثر يدر اجرا يينقش به سزا ياگر،دانش، مهارت و تجربه مثبت اح

 هـايدوره يدر طـ هـامهارت و بـه دسـت آوردن آمـوزشلـزوم  ،كنندمي يفاا يويو ر يقلب ياياح ياتدر عمل يا نقش برجسته يپزشك
فتنـد گر يمجهـت پژوهشـگران تصـم ينبرخـوردار اسـت. بـه همـ ييباال يتافراد از اهم ينا يبرا يويو ر يقلب ياياح آموزشمختلف 
 و يپرستار يانجوبر دانش و عملكرد دانش يلمف يشنقش و نما يفايبه روش ا ييور يقلب ياياح آموزش  تأثير يبا هدف بررس يامطالعه
 .دهند انجام پزشكي يهافوريت

و  يپزشـك يهـايتفورو  يپرستار يانبر دانش دانشجو يلمف يشنقش و نما يفايبه روش ا يوير يقلب ياياح آموزش يرتأث يينتع هدف:
 يپزشك يهاتيفورو  يپرستار ياندانشجو ينيبر عملكرد بال يلمف يشنقش و نما اييفبه روش ا يوير يقلب ياياح آموزش يرتأث يينتع

در  1396ال در سـ يپزشـك يـتو فور يپرسـتار ياننفر از دانشجو 26 يندر ب  يسرشمار صورتبه ي،تجرب يمهمطالعه به روش ن روش:
 يـيه پژوهشگر ساخته كـه روااز پرسشنام هاداده ريآوجمعانجام شد. جهت  آزمونپسو  يشپ صورتبه ينشهداء قا آموزشي يمارستانب

 دموگرافيـك، اطالعـات بخـش سـه بر مشتمل پرسشنامه يناستفاده شد. ا يدگرد تأييد ينقا ييو ماما يدانشكده پرستار يدآن توسط اسات
 باشـديم 30فر و حداكثر كه حداقل نمره ص ياگزينه چهار سؤال 30 شامل دانش، سنجش پرسشنامه. بود باليني عملكرد و دانش سنجش

كـرد دانشـجو كـه عمل يطـهسـؤال در ح 31كه شـامل  ينيبود. پرسشنامه سنجش مهارت بال يسطح دانش باالتر دهندهنشاننمرات باالتر 
نقـش  يفـايو ا يلمفـ يشبـود. در ابتـدا قبـل نمـا يمـ يسطح عملكرد باالتر دهندهنشانو نمرات باالتر  31حداقل نمره صفر و حداكثر 

هر گـروه  يراب يفرض يوييو سنار يمنفره تقس 2 يهاگروهبه  يان. سپس دانشجويدگرد يلتكم يانشنامه سنجش دانش توسط دانشجوپرس
 انيدانشـجو ينيرا انجام دهند. سـنجش عملكـرد بـال يويو ر يقلب ياءاح ياتعمل يوخواسته شد با توجه به سنار يانو از دانشجو يطراح

 آموزشـي يلمفـ  انجام شد. سـپس يانتوسط دانشجو يوير يقلب يايانجام اح ينمشاهده ح صورتبه يژهتوسط كارشناس ارشد مراقبت و
داده  پروتكـل آن يـدترينو جد يـويو ر يقلبـ ياءدر مورد اح يليتكم يحاتو توض يشنما يهوشيتوسط متخصص ب يويو ر يقلب ياءاح

اجـرا  يـژهو يهـامراقبتتوسط كارشـناس ارشـد  آموزشي يلمه در فداده شد آموزشموارد  يعمل آموزش يلم،ف يششد. پس از اتمام نما
 22ورژن  SPSS افزارمنربا استفاده از  هاداده. يدگرد يلتكم يني، مجدد پرسشنامه سنجش دانش و عملكرد بالآموزش. پس از اتمام يدگرد

 0 /05متـر از ك  P ميـزان. گرفتنـد قـرار لتحليـ و تجزيـه مـورد) يسو كروسكال وال يزوج يت( استنباطيو  يفيتوص يهاآزمونتوسط 
 .يدگرد يتلق داريمعن

 يرسـتارپ ينفـر) دانشـجو 16( درصد 5/61و  يتفور ينفر) دانشجو 10درصد ( 5/38بود  65/21±05/1 ياندانشجو يسن يانگنم :يجنتا
 داد نشـان معناداري يشافزا نقش ايفاي و فيلم نمايش از بعد و قبل دانشجويان باليني عملكرد و دانش نمره ميانگين داد نشان يجبودند نتا

)05/0p<.( 
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انيدانشجو نيدر ب آموزشدانش و عملكرد قبل و بعد از  طهينمرات در دو ح نيانگيم سهيمقا - 1 جدول
ريمتغ آزمونشيپ  آزمونپس  سيكروسكال وال آزمون 

ميانگين±انحراف معيار ميانگين±انحراف معيار 
ûÿďĀû±ýďāĀ نمره دانش üüďûû±ýďāû P= úďúúû 
ûĂďÿĂ±ûďúþ نمره عملكرد üÿďüĀ±ûďÿĂ P= úďúúû 

يسـتن يرپـذكانام يو مسائل اخالقـ ياءتعداد موارد اح ازلحاظ يانهمه دانشجو يبرا يواقع يطدر شرا يويو ر يقلب يايتجربه اح بحث:
روش در يـنا شـودمي يهتوصـ يابي،و ارزش آموزش يوهش يناز ا يانو استقبال دانشجو يويو ر يقلب يايموضوع اح يتبا توجه به اهم و

يبـرا يابرنامه يهاآموزش يناستفاده شود همچن يژهو هايبخشدر  ياندانشجو كارآموزي يبرا يزبر هدف ن يمبتن يابيارزش يكنار الگو
 .گرددمي توصيهباالتر با حجم نمونه  يراپزشكيحوزه پ ياندانشجو يرجهت سا يااح ينددر فرا يانبهبود عملكرد دانشجو

دانشجويان نقش، ايفاي فيلم، نمايش ريوي، و قلبي ياياح :يديكلمات كل
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1. Bohn, AH.K. Van Aken, T. Mlhoff, Wienzek H., Kimmeyer P., Wild E., Dker S., Lukas R.P., Weber T.P. Teaching
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2013; 27: 387–396. 

در فسـا يپزشك علوم دانشگاه يپرستار انيدانشجو در ياحرفه يهاارزش تيرعا بر همتا آموزش ريتأث يبررس
1396 سال
يميكر شهناز ،دونييفر يالژ ،يآباد يهفوز ،يآباد فائزه

 Nursing Professional)هاارزش اين است و ارتقاء ياحرفه يهاارزش يهبر پا ياخالق ي، ارائه مراقبتياحرفه يرسالت پرستار مقدمه:

Value (و يـدجد آموزشـي يكردبا رو ياحرفه يهاارزشپردازش به مفهوم  رسديم. به نظر باشديم يپرستار آموزشجنبه مهم در  يك
آمـوزشنـوع  يـندر ا ،)Peer educationاسـت (همتـا  آمـوزشاسـتفاده از  آموزشي يننو هاييوهشاز  يكي. باشديم ينوآورانه ضرور

آمـوزشدارند منتقـل و  يربا فراگ ياند اما تجارب مشترك يدهند آموزش يتخصص طوربهكه  يافراد يلهوسبه ياتاطالعات، نگرش و تجرب
يـردرگ يـزخود ن آموزشيدر طول دوره  يركه فرد فراگ يمحور است بطور يرفراگ آموزشي يوهش يان،همتا يقز طرا آموزش. شونديمداده 

يـتهمتا بـر رعا آموزش يرتأث ي. مطالعه حاضر با هدف بررسشوديم يرفراگ يادگيريدر  يشرفتجذاب موجب پ يطيشرا يجادشده و با ا
 .انجام شد 1396فسا در سال  ياه علوم پزشكدانشگ يپرستار ياندر دانشجو ياحرفه يهاارزش
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 1396سال  فسا در يدانشگاه علوم پزشك يپرستار ياندر دانشجو ايحرفه هايارزش يتهمتا بر رعا آموزش تأثير يينتع هدف:

فاده از پرسشـنامهستاآسان انتخاب و سپس با  يريگنمونهترم دو به روش  ينفر دانشجو 50ابتدا تعداد  يتجرب يمهمطالعه ن يندر ا روش:
دو جلسـه، يخـر طـآتـرم  ياننام برده توسط دو نفر از دانشجو يانشد. دانشجو يابيارز ياندر دانشجو ياحرفه يهاارزش يترعا يزانم

در و يـدهتبـر برگزمجرب از منـابع مع يدداده شد ابتدا توسط اسات آموزش يانكه توسط همتا يقرار گرفتند. مطالب آموزشعته مورد سا دو
يانشـجورا به دان يازمورد ن يهاآموزش يانآنگاه همتا يد،توسط اسات يانبه همتا آموزشقرار داده شد و پس از چند جلسه  يانهمتا ياراخت

قـرار يـابيمـورد ارز تـرم دو ياندر دانشـجو ياحرفـه يهاارزش يترعا يزانم مجدداً يانهمتا يقاز طر آموزشارائه دادند. پس از اتمام 
زار پرسشـنامه دوقـرار گرفـت. ابـ يسـههمتـا مـورد مقا آموزشقبل و بعد از  ياندر دانشجو ياحرفه يهاارزشانتها نمرات گرفت و در 

يطراح يسابزار توسط و ينود. اب (NPVS-R) يپرستار ياحرفه يهاارزششده  يبازنگر ياسو مق يگشامل: اطالعات دموگراف يقسمت
با محـدوده ايينهگزج پن يكرتل صورتبهمؤلفه دارد كه  26) برخوردار است، 92/0كرونباخ  يلفاآ يب(ضر ياييالزم و پا ييشده، از روا

هـايآزمونبـه كمـك   و 18نسـخه  SPSS يآمـار افـزارنرمنمرات با استفاده از  يع. با توجه به نرمال بودن توزباشديم 26-130نمرات 
 .قرار گرفت يلو تحل يهمورد تجز هادادهزوج)  تي( تنباطياس) و يارانحراف مع يانس،وار يانگين،(م يفيتوص يآمار

نمـره يانگينكه م يارد، بطورد ياثر قابل مالحظه ا ياندانشجو ياحرفه يهاارزش يادگيريهمتا بر  آموزشنشان داد،  هاداده يزآنال :يجنتا
را در يادار آماراختالف معن يززوج ن تي آزمون ينو همچن يدرس) 70/102±59/67() به 64/10±38/7از ( ياندانشجو ياحرفه يهاارزش

).= 001/0p( داد نشان مداخله از بعد و قبل ياننمرات دانشجو
1 جدول

زمان مداخله  P-value بعد مداخله قبل مداخله

اريمع انحرافو نمرات نيانگيم āĊýĂ±ĀāĊÿă ûúĊĀþ± ûúüĊāú úĊúúû 

يانانشـجوددر  يپرسـتار ياحرفـه يهـاارزش يـادگيريبر  ييبسزا يرتأثهمتا  وزشآم گرديد كه رويكرد مشخص پژوهش اين در بحث:
ار آموزشـيعات ، اطالآموزشبه  يازمندفرد همتا و فرد ن ينب يميتو صم يحس همدل يجادهمتا با ا يقاز طر آموزش يوهدارد. در واقع ش

بـر يمثبتـ يراتتـأث همتـا آمـوزشنشـان داد،  يجو همكاران نتـا يانمتوسل يمطالعه. در شوديمدانش  يشمنتقل و منجر به افزا يبه راحت
يهامهارت يمؤثر شكل به  يدمشخص گرد يزدر مطالعه بالنك و همكاران ن يندارد. همچن يپرستار يانمهارت پانسمان دانشجو آموزش

برنامـه ويسـد:ن مـي همكـاران و  Joseph است. يافتههمتا ارتقاء  آموزشكننده  يافتدر گروه در ي،پزشك ياندر دانشجو ينيبال يناتمعا
و راي پيشگيريب همتايان رفتار تغيير جهت در بهداشتي مراقبت هاي افراد حرفه به نسبت مؤثرتري آموزشي رويكرد همتا يتيحما مداخله
يهـاشرو از اسـتفاده معنـادار باعـث افـزايش همتا آموزش يد،و همكاران مشخص گرد Mash مطالعه در يناست. همچن بيماري كنترل

بـر يتـمثب تـأثيرهمتـا  آمـوزش گرديده مشخص نيز مطالعات يگراست. در د شده جوانان در يجنس پرخطر رفتارهاي كاهش و پيشگيري
در همتـا آمـوزش رويكـرد از اسـتفاده مطالعـات، يگـرمطالعـه و د ينا يجهدف دارد. لذا با توجه به نتا يهاگروه يادگيريسطح  يشافزا

 .گردديم يهتوص يو عمل يعلم هاييطهحدر  يپرستار يادينب يممفاه آموزش

 ياحرفه يهاارزش ي،همتا، پرستار آموزش :يديكلمات كل
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انيدانشجو يليتحص زهيانگ از دياسات تجارب نييتب
ينيحس يعل محمد ،قربانزاده يكبر

.باشـديم يليتحص يتو عامل موفق است يادگيري -ياددهي ينددر فرا يازين يشو رفاه است. پ يتموفق يبرا يديكل يعامل يزهانگ مقدمه:
يعلـوم پزشـك يهادانشگاه ياندر دانشجو يليتحص يزهدر مورد انگ يعلوم پزشك يهادانشگاه يدتجارب اسات يينهدف پژوهش حاضر تب

.باشديم
 ياندانشجو يليتحص يزهانگ از يداسات تجارب يينتب هدف:

داشـتند، يدانشـگاه يسكشور كـه سـابقه تـدر يعلوم پزشك يهادانشگاه يترمقطع دك يانو دانشجو يداسات يفيپژوهش ك يندر ا روش:
يريگنمونه هادادها اشباع هدفمند بوده و ت صورتبه يريگنمونه. روش اندداشتهپژوهش مشاركت  يندر ا 1396نفر، در سال  16مجموعا 

،بـاز سـؤالحـداقل دو  كنندگانشركتشدند. از همه  يآورجمع هيافتساختار  يمهو ن يقبا استفاده از مصاحبه عم هادادهاست.  يافتهادامه 
چـه ؟اندداشـته يرتـأث يمنـدعالقه يـندر ا يچـه عـوامل يسـت؟چ يـادگيريبـه  يانعدم عالقه دانشـجو ياعالقه و  ازشامل: تجربه شما 

هـاداده يلو تحل يهزتج يمحتوا مرسوم برا يلشد. از روش تحل يدهپرس يد؟استفاده كرده ا يادگيريبه  ياندانشجو ييجرا در ته ييراهكارها
 .مدآبه دست  يريپذانتقالو  يريپذ تأييد يت،شامل اعتبار، مقبول يارهاييمع يقاز طر هادادهاستفاده شد. صحت و استحكام 

ياصـل ينشـد. مضـام  حاصـل يمضمون فرع 10و  ي، چهار مضمون اصلهامصاحبهحاصل از  يهانوشتهدست يلو تحل يهاز تجز :يجنتا
))،يـردهنـده و فراگ آمـوزش تيااستاد و دانشجو))، ((خصوص ينب مؤثرشامل ((ارتباط  ياندانشجو يليتحص يزهدر مورد انگ آمدهدستبه
 .)) بوديادگيريو  ياددهيدر امر  يزهانگ يت))، ((اهمآموزشي يهامهارت((

بـه اصـالح برنامـه يـازنبـوده و ن بخشيترضـا ياندر دانشجو يليحصت يزهاظهار نمودند كه انگ يدپژوهش اسات هاييافتهبر  يمبتن بحث:
جهـت ارتبـاط يو پرورشـ آموزشـي يهامهارتو  يتيدر علوم ترب يداسات يو بر لزوم توانمند باشديم هادانشگاهدر  يو پرورش آموزشي

 .كردند تأكيداستاد و دانشجو  ينب مؤثر

محتوا تحليل يادگيري،-ياددهي فرايند تحصيلي، يزهدانشجو، استاد، انگ :يديكلمات كل
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رجنديب يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو در آكادميك شرفتيپ با يليتحص يفرسودگ و اقياشت زش،يانگ ارتباط
يباران فاطمه ،يريم ضارمحمد ،يرمضان يعباسعل ،يجواد عباس

ق باشد كه عملكـردتواند كارآمد و موفيم يزمان آموزشيآن جامعه است. نظام  آموزشيمرهون نظام  ياهر جامعه يرشد و بالندگ مقدمه:
د.دهنـيار مـقـر يرتـأثرا تحـت  يانعملكرد دانشـجو ي،قرار دهد. عوامل متعددمورد توجه مختلف  يهادوره در را دانشجويان آكادميك

انگيزش، اطارتب يينشوند. پژوهش حاضر با هدف تعمي فراگيران عملكرد تضعيف باعث ديگر برخي و بهبود موجب عوامل يناز ا يبرخ
 .گرديد اجرا بيرجند پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در آكادميك پيشرفت با تحصيلي فرسودگي و اشتياق

علـوم اهدانشـگ دانشـجويان در آكادميـك پيشـرفت بـا تحصيلي فرسودگي و اشتياق انگيزش، ارتباط تعيين مطالعه ينا يهدف كل هدف:
 .بود بيرجند پزشكي

در سـال جنـديرب يدانشگاه علـوم پزشـك ياندانشجو يهبود. جامعه پژوهش كل ياز نوع همبستگ يليتحل -يفيپژوهش حاضر توص روش:
يهاهـا از پرسشـنامهداده يآورجمع ينفر انتخاب شدند. برا 310جم به ح يا، نمونهياطبقه يبودند كه به روش تصادف 95-96 يليتحص
شـاخص عنوانبـهمعدل كـل آنـان  ينبرسو استفاده شد، همچن يليتحص يو فرسودگ يكزفردر يليتحص ياقوالرند، اشت يليتحص يزشانگ
مسـتقل بـا  t آزمـون، گامبـهگام يونرگرسـ يرسون،پ يهمبستگ يهاآزمونبا استفاده  هاداده يلو تحل يهلحاظ شد. تجز آكادميك يشرفتپ

 .در نظر گرفته شد يسطح معنادار عنوانبه>p 05/0 انجام گرفت و 23نسخه  SPSS افزارنرماز  يريگبهره

بـر اسـاس آكادميـك يشـرفتپ ينـيبپيش بـراي). 1( جدول دارد وجود پژوهش متغيرهاي بين معناداري همبستگي داد نشان يجنتا :يجنتا
ي) و فرسـودگيشناخت و يعاطف ،ي(رفتار يليتحص ياق)، اشتانگيزگييبو  يرونيب يزشانگ ي،درون يزش(انگ يليتحص يزشانگ ياهمؤلفه
ين) نشـان داد از بـ2ه (جـدول شـمار يجاستفاده شد. نتـا گامبهگام يونرگرس يب) از ضريو ناكارآمد ينيبدب يجاني،ه ي(خستگ يليتحص
يفرسـودگ يهامؤلفـهو )  =112/0R( يبعـد شـناخت يلي،تحصـ ياقاشت يهامؤلفه ،)=188/0R( يزگيانگبي تحصيلي، يزشانگ يهامؤلفه
يو فرسـودگ يـزشانگ يـانيگنم بـين بودنـد. ياندر دانشـجو آكادميـك يشـرفتكننده پ بينييشپ)  =163/0R( يبعد ناكارآمد يلي،تحص
).>05/0pمشاهده شد ( ياردمعني يدر افراد مذكر و مؤنث مورد مطالعه تفاوت آمار يليتحص

پژوهش يرهايمتغ يهمبستگ بيضرا - 1جدول 
ريمتغ تميآ û ü ý þ

يليتحص زشيانگ  يهمبستگ
 يمعنادار

1

يليتحص اقياشت  يهمبستگ
 يمعنادار

ďûþĀ
ďúûú 

û

يليتحص يفرسودگ  يهمبستگ
 يمعنادار

đďüĂüĕĕ
ďúúú 

đďĀûüĕĕ
ďúúú 

û 

آكادميك شرفتيپ  يهمبستگ
 يمعنادار

ďûþăĕĕ
úďúúă

ďûüúĕ
úďúýþ

đďûāý
úďúúü

û
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 يليحصت يو فرسودگ اقياشت زش،يانگ يهامؤلفهبر اساس  آكادميك شرفتيپ ينيب- شيپ يبرا ونيرگرس آزمون جينتا - 2جدول 

 بيضر مستقل وابسته
 يهمبستگ

مجذور آر مجذور آر
 شدهميتنظ

 يمعنادار T بتا

ďûĂĂ úďúýÿ يزگيانگيب آكادميك شرفتيپ úďýü ďûĂĂ - ýďýÿü  úďúúû
ďûûü úďúûý يشناخت اقياشت آكادميك شرفتيپ úďúúă ďûûü 975/1 úďúþă
ďûĀý úďúüĀ يناكارآمد آكادميك شرفتيپ úďúüý ďûĀý - 892/2 - úďúúþ

 يـنتر به ابيش وجهت يابد،مي بهبود دانشجويان آكادميك دعملكر فرسودگي، كاهش و اشتياق انگيزش، افزايش با ينكه،با توجه به ا بحث: 
در جهت حل  يگام توانديم يليو مشاوره تحص آموزشي يهاكارگاه يو برگزار يپزشك آموزشمراكز مطالعات و توسعه  يمسئله از سو

 .باشد ياندانشجو آكادميك يشرفتو پ يليتحص يتبهبود وضع ،آموزشيمعضالت 

 پزشكي علوم دانشجويان ،آكادميك پيشرفت تحصيلي، فرسودگي اشتياق، يزش،انگ :يديكلمات كل
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 انيدانشجو يريادگي در يكيو قيطر از يگروه يدرس فيتكل انجام ريتاث

  قوجازاده يمرتض ،يالنب نعمت ،برزگر محمد ،ياناحمد يعل ،فر يغفار يدهسع
  

 مشـخص دوره، لطـو در اسـتاد مسـتمر نظارت عدم مانند يمتعدد يهاچالشبا  يگروه يدرس يفتكال انجام در يسنت هاييوهش مقدمه:
 مواجـه ياندانشـجو مشاركتي يادگيري در متعددي هايمحدوديت و كارگروهي انجام در افراد از يك هر مشاركت كيفيت و كميت نبودن
 .آوردمي يينجامعه را پا ودانشج ربراب در آموزشي نظام پاسخگويي و بوده

 تحصـيالت ندانشـجويا بـراي "انگليسـي زبـان به نويسيمقاله " يواحد درس يستدر يمطالعه، برا يندر ا يمرو بر آن شد ينازا هدف: 
 كارگيريبـهاثـرات  و يطراحـ آموزشـي يكـيو  يـك دانشـجويان گروهـي تكليـف انجـام بـراي و آموزشي بسته يك دانشگاه، تكميلي

 .دهيم قرار يابيرا مورد ارز يواحد درس ينا ياندانشجو يادگيري در آموزشي يكيو  ستهب
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گـروه از 7 يو در كـل بـرا يآن در سـه تـرم متـوال آموزشـي يكـيو  انگليسـي زبـان به نويسي مقاله درس پژوهي، اقدام يندر ا روش:
30حـدود ( الكترونيكي يمحتوا 12درس شامل طرح دوره، ينا آموزشينفر) دانشگاه ارائه شد. بسته  92( تكميليتحصبالت  ياندانشجو

جلسـه)، 5كالس وارونـه ( ير،قابل كنترل توسط فراگ يرپل يبا فرمت استاندارد بر رو يدهاشده با اسال زمانهم يصدا صورتبه )يايقهدق
و يگروه صورتبهدرس را  ينا يفتكل يانمختلف بسته فوق در عمل، دانشجو ياجزا يهاآموخته يريكارگبهتاالر گفتگو بود. با هدف 

كـرك مديفيـه هـرم از نتـايج يابيارزشـ يبـرا .كردنـد يلشد، تكم يدرس طراح ينا يبرا اختصاصاًكه  آموزشي يكيو يكبا استفاده از 
شـده ياشنامه روا و پاو اجزاء آن را با استفاده از پرس آموزشيخود از كل بسته  يادگيريو  يترضا يزانم دانشجويان .شد استفاده پاتريك
در هـاآنمشـاركت  يفيتو ك يتكم ترم، يانپا آزمونكردند. نمره  يابيتا كم) ارز يارتا بس يادز ياراز بس( قسمتي 5 يكرتل يفط يبر مبنا

يهاموختـهآ يريكارگبـه يزانم يينتع منظوربهقرار گرفت.  هاآن يادگيري يزانم ينيسنجش ع يمبنا يكيو يقاز طر يگروه يفانجام تكل
 Topicمقاله و Outline  همينطور و نوشتند ترم پايان درآزمون فرضي مقاله يك براي ياننشجودا كه  يفرض عنوان در عمل، ياندانشجو

 sentenceيابيو ارزشــ يــلنوشــتند، توســط مــدرس تحل يمختلــف آن مقالــه فرضــ يهــابخش ياز اجــزا يــكهــر  يكــه بــرا ييهــا
يهمبسـتگ يبآن بـا محاسـبه ضـر ياز اجـزا يـكهـر  اختصاصـي يادگيري با آموزشي بسته از كلي دگيرييا ميزان آناليزهمبستگي شد.
 .شد يينتع يرمناسپ

يـتارزشمند بـودن فعال يزانم هاآن %76و  يادز ياررا بس يكيدر و يخود از انجام پروژه گروه يكل يترضا يزانم ياندانشجو %72 :يجنتا
ايـن آموزشي ستهب كل از خود يادگيري ميزان ياندانشجو %4/84 .كردند يابيارز يادز ياردند را بسكه صرف نمو يبه نسبت وقت يكيدر و
يدر انجـام كـارگروه نيادانشجو %87بود.  20از  17 ± 2 يانترم دانشجو ياننمره پا يانگينم. كردند ارزيابي باالتر و زياد را درسي واحد
نتظـار بـود. عنـوانمـوارد بـاالتر از حـد ا %8مدرس قابل قبول و در  يابيبر اساس ارز هاآن %74كار  يفيتمشاركت كردند و ك يكيدر و
.آنهانوشتند، مطلوب بود %68كه  ييها Topic sentence مقاله و Outline و ياندانشجو %56كه  يفرض

1جدول 
  اجزاء بسته

كل بسته
آموزشيكل بسته

(r)*يهمبستگبيضر P-value

شده ديتوليامحتواه úĊûû úĊúúü
كالس وارونه úĊýþ úĊúüý
تاالر گفتگو úĊüú úĊûĂý

يكيو úĊýă úĊúúĂ
آموزشيكل بسته  ûĊúú ú

ير روبـبحـث  ي،مطالـب درسـ يكيالكترون يشامل طرح دوره، محتوا آموزشيو ارائه بسته  يكيو يقاز طر يگروه يفانجام تكل بحث:
ركتمشـا يفيـتو ك يـتكم يـزانم يشافـزا يـقاز طر يلـيتكم يالتتحصـ يانالر گفتگو به دانشجودرس در كالس وارونه و تا يمحتوا

برابـر در موزشـيآ نطام پاسخگويي ميزان يش، موجبات افزاهاآن يادگيريو  يترضا يزانم يشو افزا يگروه يفدرانجام تكال ياندانشجو
يفيـتك يرا بـا بررسـ ييكـو يـقاز طر يگروهـ يـفنقش مثبت انجام تكل بسته و ينا يريكارگبه يرتأث. آورديمجامعه را فراهم  ودانشج

 .قرار داد آزمونمورد  يندهآدر  ياندانشجو ينامه ها يانمقاالت منتج از پا

 كالس وارونه يكي،الكترون يمحتوا يادگيري، ي،گروه يفتكل ،آموزشي يكيو :يديكلمات كل
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 باشند داشته را دانشجو دادن پرورش تيصالح :دياسات ياحرفه يهاتيصالح از انيدانشجو اتيتجرب نييتب

  يديوح يوجدان هما ،يآزاد فائزه ،يانحاج ينحس ،يفاضل ساناز ،باشقره آرزو ،يباريجو يالل ،ثناگو اكرم
  

جهـت  در و دهـديم شدر و شناخته را خود بالقوه  ، استعدادهاكنديم پيدا بصيرت نآ در دانشجو كه فضايي است كنندهخلق استاد مقدمه:
 خواهـد ورتصـمـدرس  مطلـوب هايويژگي به اتكا با تغييرات اين گام برمي دارد؛ شيوه بهترين به خود شخصي و ياحرفه هايتوانايي

در  را نقـش ينتـرمهم وي ،باشديم دانشجويان ياحرفهو  تئوري هاييادگيري هدايت راستاي در استاد هايكه فعاليت آنجايي پذيرفت. از
 دارد دانشـجويان حساساتاو  روان و روح با را ارتباط بيشترين كه كسي عنوانبهديگر،  طرف از دارد. عهده بر تربيت دانشجويان و تعليم

  كرد. انكار آموزشي در فرآيند را استاد مهم نقش توانيمن

 .باشديم يداسات ياحرفه هاييتصالحاز  ياندانشجو ياتتجرب تبيين  لعهمطا ينهدف از ا هدف:

انشـگاه علـوم د يپرسـتار ياندانشـجو  يبـر هـدف رو يمبتنـ يريگنمونهبا استفاده از  1396در سال  يفيك يكردمطالعه با رو ينا روش:
 25با  هادادهساس اشباع بازپاسخ استفاده شد. بر ا االتسؤساختار و  يمهن يهامصاحبهداده از  يگردآور يشد. برا اجرا مازندران  يپزشك

)، Conventionalمرسـوم ( يفـيك يمحتـوا يـلتحل يكردو مطابق رو يسنودستضبط،  هامصاحبهمشاركت كننده مصاحبه به عمل آمد. 
 استخراج شدند. ينو مضام يبندطبقه ي،كدگذار

، "مناسـب يابيو ارزشـ يستـدر هاييوهشـ كارگيريبـه  يسـتگيشا"، "يالقـو اخ يعلم يستگيشا"مطالعه  ينا يسه مضمون اصل :يجنتا
 آمـوزش ،گيريتصميم، قدرت يضعدم تبع يي،مطالعه، پاسخگو ينا يفرع يناستخراج شد. مضام  "يادگيري – يادهي يندفرا  يستگيشا"

جهـت رشـد  ته، درمنش و ظاهر آراسـ تار،رف بودن، روز به ،پذيريمسئوليتطرح درس، حفظ شان و منزلت كالس،   جامعه نگر، داشتن
 .بود تكويني ارزشيابي يان،دانشجو يجو بودن، توجه به استعدادهانشدا

خـود  يـادگيري – يـادهي ينـددر دانشـگاه را در فرا يداسـات ايحرفـه صـالحيت ياناست كه دانشجو ينا يانگرمطالعه ب ينا يجنتا بحث:
 .كردند ذكر كه دبو مواردي از داشتن يتمسئول ياندانشجو يادگيريو در  يرتباطا ي،تخصص هايمهارت. داشتن دانندمي  يضرور

 دانشجو يادگيري، – يادهي يندفرا يد،اسات ياحرفه يتصالح :يديكلمات كل
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يفيك مطالعه كي: مانيزا اتاق در ينيبال آموزش از ييماما انيدانشجو تجارب نييتب
يميرح معصومه ،يماني يكون ،كهن شهناز

رورتضـ . دهديمرخ  ينيبال يرشته، در فضاها يندر ا آموزشاز زمان  يمين كهيطوربهاست  ييماما آموزشقلب  ينيبال آموزش مقدمه:
هاييتصـالح يمطمـئن بـوده و دارا يدرحـوزه عملكـرد ييرشته ماما ياندانشجو ينكهاز ا ينانجهت اطم يفيت،با ك ينيبال آموزشارائه 

لـومدانشـگاه ع ييمامـا يكارشناسـ يانتجـارب دانشـجو يينبه تب يفيك يكرديمطالعه با رو يننشان داده شده است. ا الزم هستند، ينيبال
 .پرداخت يماندر اتاق زا ينيبال آموزشاصفهان از  يپزشك

 .فتانجام گر مانيادر اتاق ز ينيبال آموزشاز  ييماما يكارشناس يانتجارب دانشجو يينو با هدف تب يفيك يكردمطالعه با رو ينا هدف:

ياننفـر از دانشـجو 14 مطالعـه  يـنا كنندگانمشاركتمرسوم انجام گرفت.  يمحتوا يلو با روش تحل يفيك يكردمطالعه با رو ينا روش:
و يـهساختارمند و تجز يمهن يهامصاحبه يقاطالعات از طر آوريجمعبودند و  ييگروه ماما يدنفر از اسات 3ترم آخر و  ييماما يكارشناس

 .صورت گرفت 10نسخه  MaxQada  افزارنرمبا استفاده از  هاداده يلتحل

فقـدان يني،البـ مـؤثر آموزشجهت  يادگيري – ياددهياصول  يتشامل: ضرورت تقو ي،طبقه اصل 3، منجر به ظهور هاداده يلتحل :يجنتا
 .يدگرد ينبال ينمدرس هايتوانمنديو  ينيبال يابيمدون ارزش يستمس

و يستـدر هاييوهشـا بـ ينيبـال ينلذا الزم است مدرس يرد،قرار گ يمورد بازنگر يدبا يماندر اتاق زا ينبال آموزش رسديمنظر به  بحث:
 .گردد يتتقو ييدر رشته ماما مؤثر ينيبال آموزشارائه  يهايرساختزآشنا شوند و  يندر حوزه بال يابيارزش

 تجارب تبيين يي،ماما رشته يفي،مطالعه ك يني،بال آموزش :يديكلمات كل

منابع:
1. Carter AG, Wilkes E, Gamble J, Sidebotham M, Creedy DK. Midwifery students׳ experiences of an innovative clinical

placement model embedded within midwifery continuity of care in Australia. Midwifery. 2015 Aug 31; 31(8):765-71. 
2. Sweet LP, Glover P. An exploration of the midwifery continuity of care program at one Australian University as a

symbiotic clinical education model. Nurse education today. 2013 Mar 31; 33(3):262-7. 
3. Noonan M. Mind maps: Enhancing midwifery education. Nurse education today. 2013 Aug 31; 33(8):847-52.
4. Smith V, Muldoon K, Biesty L. The Objective Structured Clinical Examination (OSCE) as a strategy for assessing clinical

competence in midwifery education in Ireland: A critical review. Nurse Education in Practice. 2012 Sep 30; 12(5):242-7. 
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فعال يريادگي شيافزا جهت در گساويج شده ليتعد روش كاربرد
يريش يمرم

آموزشـي هـايروش از يكـي شـده اسـت، يـاديز تأكيد دانشجويان آموزشفعال و تفكر خالق در  يادگيريبر  يراخ يهاسالدر  مقدمه:
قـرار دارد، روش يمشـاركت يـادگيري يكه اساس آن بر مبنـا آموزشي يننو هايروشاز  يكي .است مشاركتي يادگيري محور، يادگيرنده

صـرف يشـتروقت مدرس ب كهازآنجاييبودن است  گيروقتروش،  يناستفاده از ا يذكر شده برا معايب است. (Jigsaw) جيگسا يا پازل
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از  شـانهايموفقيتبـه سـبب  يقـو يـرانچون فراگ يو از طرف شوندميمتضرر  يقو يرانفراگ گرددميو متوسط  يفضع يرانفراگ يتتقو
 ازجملـه .كننديم يداشده و اعتماد به نفس پ يتتقو هاآن يه، روحگيرنديمدادن را فرا  آموزشقرار گرفته، نحوه  يقگروه، مورد تشو يسو

اسـتاد  يهـم از سـو يـاديو مستلزم تالش ز شوديم يس، تدر4ترم  يانبه دانشجو يپرستار يكه در دوره كارشناس آموزشيمطالب فرار 
 يپرستار يها) است، واحد درسآموخته يريكارگبهو  يادآوريو  يادگيري منظوربهدانشجو ( يآن) و هم از سو آموزشو  يس(جهت تدر

 در خـالق ايشـيوه معرفي ضمن حاضر مطالعه رو ين؛ از اباشديمكودكان  يتكامل هايي(كودك سالم) بخصوص مبحث تئور 1كودكان 
 .است پرداخته آن اثربخشي تعيين و بررسي به كودكان، تكاملي هايتئوري تدريس

 يلوش تعدكودكان با ر يپرستار يكودكان در واحد درس يتكامل هاييفعال مبحث تئور يادگيريدر  ياناركت دانشجومش يشافزا هدف:
 Jig Sawشده 

 4تـرم  يتارپرسـ يكارشناسـ ياندانشـجو يستدر يروش برا يندوره ا 4مرتب به مدت  صورتبهتا كنون  1392از مهر ماه سال  روش:
آن تـا  يوش اجـرااست كـه ر يقيتلف يروش مشاركت يك يطوركلبه يسروش تدر ينرار گرفته است. انفر) مورد استفاده ق 200 حدوداً(

مـورد  يسـه كالسـدر دو جل ي،تكـامل هاييمبحث تئور. دارد آن با يزن يتوجهقابل يهاتفاوتاست، اما  Jig saw مشابه روش يحدود
 9 شـامل جيگساو شده تعديل روش. يافت يارائه مطلب اختصاص م گرفت. جلسه اول به مطالعه مطلب و جلسه دوم بهيقرار م بررسي

 اول جلسـه بـين فاصله در .بود كالس در ارائه نهايتاً و گروه در ارائه فردي، مطالب مطالعه ،بنديگروهخالصه شامل  طوربهمرحله بود كه 
كان، خـانواده و خود را در مورد كود يعمل ياتجربت و باشند داشته كالس از خارج تكميلي مطالعات تا داشتند فرصت دانشجويان دوم و

خـود  طلب منحصر بهمصورت كه: هر دانشجو  ينروش داده شده بود، به ا ينا يكه در نحوه اجرا تغييراتي قرار دهند. ينياقوام مورد بازب
 يود را بـراخـشـده گـروه  يدبنـجمعمطالـب  ياندانشـجو ي،فـرد يادگيريو رخداد  يفرد يهاآزمون يبرگزار يرا مطالعه كند؛ به جا

دانـش و  يـقو تلف يرييادگموجب گسترش امكان  ،شودميو ارائه مطلب لحاظ  آموزش ينب كه يا؛ فاصلهدهنديمارائه  يگرد ياندانشجو
كـالس از  يـانپـس از پا .شـودميكـالس ارائـه  يمدرس است كه در چند مرحله بـرا يليتكم يحاتتوض يت،در نها ؛شودمي يزتجربه ن

 .كنند يلشده بود، تكم يطراح آموزشآنان از روش  يتمنديسنجش رضا منظوربهرا كه  يتا فرم شديمخواسته  ياننشجودا

ال داشـتند. بـا يتروش رضـا يـنبـه ا آمـوزش ياز اجرا يان) دانشجو92%/2( اتفاق به قريب يتاكثر ها،نظرسنجي يجبر اساس نتا :يجنتا
ود و گـروه خـكه  يتسلط كامل بر مطالب يادگيري،مطلب به علت مشاركت در  يادسپاريو  داريياد يشهمچون افزا يبه نكات ياندانشجو

نقـاط  عنوانبـهكـه  يردنقاط قوت اشاره كرده بودند و موا عنوانبهو مشاركت در كالس  يجو همكار يجادخود مسئول ارائه آن بودند، ا
ر د ياناز دانشـجو ياندك تعداد يي، تواناشديمكه مانع از تمركز آنان همهمه در كالس  يجادضعف روش ذكر شده بود عبارت بودند از ا

 .دهنده آموزش يتقرار گرفتن در موقع به علتارائه مطلب مربوط به خود و احساس اضطراب 

ط قـوت و نقـا يمحترم ضـمن بررسـ ينكه مدرس شوديم يهتوص يگساو،شده ج يلبا روش تعد يسدوره تدر 4با توجه به تجربه  بحث:
 ياننشـجومشاركت دا يشجهت افزا يستدر يننو يهاروش يريكارگبهضمن  يگساو،روش ج ازجمله يسمختلف تدر يهاروشعف ض

 يهـاروش در جهت برطـرف كـردن نقـاط ضـعف يدهند. از طرف يشافزا يزآنان را ن يادگيري يزشو انگ ياقفعال خود، اشت يادگيريدر 
 .يندخود نما يسها در تدرروش ينا ايياز مزا يحداكثر يريگبهرهدر  يمختلف، سع

 يپرستار آموزش يگساو،شده ج يلفعال، روش تعد يادگيري :يديكلمات كل

 منابع:

 يهـاگام. يپرسـتار يلـيتكم يالتتحص ياندر دانشجو يادگيري يهاسبكبا  ي. رابطه تفكر انتقادينهسك يسحر، سبزوار يعصمت، صالح ينوح . 1
 .186-179 ):2( 11 ;1393. يپزشك آموزشتوسعه در 



279

توسـعه در ايگامهـ .يپرستار آموزشمناسب در  يكردي؛ رو(Jigsaw)جيگساو آموزشي تكنيك .ليال جويباري اكرم، ثناگو فرشته، مجرد يانعراق . 2
 .1395، 96-97شماره اول، ص  يزدهم،پزشكي دوره س آموزشپزشكي مجله مركز مطالعات و توسعه  آموزش

11 ;1390. يدر علـوم پزشـك آمـوزش يرانـي. مجلـه ايدر پرسـتار آموزشـي يكردي: رويادگيري. قرارداد يليلنژاد  يمهزاوه محبوبه، بر يسجاد . 3
)7:(696-700.

در زنـان يدنتيـرز آمـوزش در لگـن كـف ياناتوم مباحث كيولوژيسم و يتئور وهيش به آموزش اثر يابيارز
تهران يپزشك علوم دانشگاه

زاده يقطب يمهفه ،دلدار يممر ،يبجنورد ياعزاز ينهتهم

بايد يو هيئت علمامروزه عض يول باشديم يضرور يتدريس و روز آمد بودن علم يدر زمينه محتوا ياگرچه آگاه يدر نگاه سنت مقدمه:
يبـرمعت يد امتحاناتاتفاق بيافتد و همچنين با يو اجرا نمايد تا يادگير يخود طراح يدانشجو يرا برا ياز تجارب يادگير يبتواند گروه

يهاسـال ينولـدر ا يپزشـك يانجسد به دانشـجو يحو تشر يآناتوم آموزش. اطمينان حاصل نمايد يو اجرا نمايد تا از يادگير يرا طراح
از ياريبسـ يـدنتيروع رزشـتـا  يپزشك يانبه دانشجو يآناتوم آموزشكه از زمان  اندداده. مطالعات نشان شوديمارائه  يهعلوم پا آموزش

اتـاق عمـل اسـت. در آمـوزشو  يسـخنران يـقاز طر يآناتوم يباز آموز يدنتيرز آموزش يهابرنامهدر اكثر . شوديموش اطالعات فرام
يآگـاه يشب افزاسب ينهزم يندر ا يليتكم آموزش. كنديمرا محدود  يطشرا يندر ا آموزش يزانم يمارب يتو حفظ امن يزمان يتمحدود
يـدجد يـرانر اد ينـاكولوژياوروگا يپفلوش كهازآنجايي. شودمي يو كاهش عوارض جراح زنان هاييدنترز  يجراح يجرهايدر پروس

تـا ق بر آن شديمدر اين تحقي يرانو عدم انجام مطالعه مشابه در ا يكپلو يهناح يها يكف لگن در جراح يآناتوم آموزش يتبوده و اهم
كـف ياناتوم يولوژيكو سم يتئور آموزشاثر  يبررس به انزن يهايدنترز يدر خصوص دانش و آگاه يپژوهطرح دانش يجهت اجرا

مركـز فلـور در يـكمبحـث پلو آمـوزش يچگـونگ يحو با توض يمدانشگاه تهران بپرداز يها يدنتزنان در رز يدنتيرز آموزشلگن در 
مشـابه فـراهم يهـاشآموز يبـرامراكـز  يرسا يبرا يدالينيزنان، گا يهايدنترز يو آگاه هامهارت يشاثر آن بر افزا يابيخودمان و ارز

 .يمآور

كف ياناتوم يولوژيكو سم يتئور آموزشاثر  يبررس و زنان يهايدنترز يدر خصوص دانش و آگاه يطرح دانش پژوه ياجرا هدف:
 دانشگاه تهران يها يدنتزنان در رز يدنتيرز آموزشلگن در 

د.انجام ش 1395ند تهران در اسف يسال سه و چهار دانشگاه علوم پزشكزنان  يها يدنترز يبود و بر رو يامداخلهمطالعه از نوع  روش:
و از نـوع تسـتي تحليلي  پرسشنامه علمي سؤاالتنفر بود. ابزار جمع آوري اطالعات شامل يك پرسشنامه بود.  66 كنندگانشركتتعداد 

در مـورد مبحـث ايگزينـهچهـار  سؤال 19و شامل رسيد  تأييدطرح و به  ينيامام خم يمارستانچهارجوابي بوده كه در گروه كف لگن ب
زاعـات آنـان قبـل اطال يـزانها قرار گرفت تـا ميدنترز يارپره تست در اخت آزمونتحت عنوان  هاپرسشنامهكف لگن بود. ابتدا  يآناتوم
امام ستانيمارفلور ب كيگروه پلو يدكف لگن توسط اسات يآناتوم آموزشيسپس كالس  يرد،مورد سنجش قرار گ آموزشيكالس  يبرگزار

هران برگـزارت يدانشگاه علوم پزشك ينيبال يهامهارتدر مركز  يساعت كالس عمل 4و  يساعت كالس تئور 4روز، شامل  2در  ينيخم
دقبـل و بعـ سؤاالت ييگوپاسخ يزانزنان قرار گرفت و م يهايدنترز يارپره تست در اخت يهاپرسشنامه مجدداًكالس ها  يانشد و در پا

 .قرار گرفت يزنالآمورد  آموزش
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كوچـك خـان، يـرزام ،ينـيامام خم هاييمارستانبدانشگاه تهران شامل  يمانسال سه و چهار زنان و زا يدنترز 66 يمطالعه بر رو :يجنتا
رهمـنفـر در پسـت تسـت شـركت كـرده بودنـد. ميـانگين ن 66نفـر در پـره تسـت و  50نفر،  66انجام شد. از مجموع  يعتيآرش و شر

آناتوميهايدنترز مبحث در مداخلهيزنان از قبل لگن خـتالفا). =001/0P( بـود 181/2±57/12 مداخلـه ازبعد و 388/5±14/7 كف
دارمعنـي صـورتبه، آزمونپسداشت نمرات كلي آگاهي در  داريمعنآماري تفاوت از نظرسطوح  يتمام در آموزشبعد  ها قبل ويانگينم

 .افزايش يافت آزمونبه پيش  نسبت)  >05/0p( آماري

يهايـدنترز يدانـش و آگـاه يشكف لگن سبب افـزا يناتومآ يولوژيكو سم يتئور آموزشبه روش  يطرح دانش پژوه ياجرا بحث:
يه. توصـشـودمي يزنان و كاهش عـوارض جراحـ يها يدنترز يجراح يجرهايدر پروس يآگاه يشو به تبع آن سبب افزا شوديمزنان 
يهايجرو پروسـ انيمـاردر برخـورد بـا ب يـدنتيفلور در عملكرد رز يكپلو يآناتوم آموزش بلندمدت تأثيربه  آيندهالعات در مط شودمي

 .شود پرداخته مانز گذشت با فراموشي مسئله به توجه با ماه شش ياهر سه  يهايموزآاثر باز يبه بررس چنينهمپرداخته شود.  يجراح

 آموزشزنان،  يهانتيدرز ي،دانش پژوه :يديكلمات كل

منابع:
1. Loveless MB, Finkenzeller D, Ibrahim S, Satin AJ. A simulation program for teaching obstetrics and gynecology

residents the pediatric gynecology examination and procedures. Journal of pediatric and adolescent gynecology. 
2011;24(3):127-36 

2. Jordan A, El Haloui O, Breaud J, Chevalier D, Antomarchi J, Bongain A, et al. [Training of residents in obstetrics and
gynecology: Assessment of an educational program including formal lectures and practical sessions using simulators]. 
Gynecologie, obstetrique & fertilite. 2014;43(7-8):560-7. 

3. Terenzini PT, Cabrera AF, Colbeck CL, Parente JM, Bjorklund SA. Collaborative learning vs. lecture/discussion:
Students' reported learning gains. Journal of Engineering Education. 2001;90. 

ميـزان بـر نقـش يفـايا يالگو با مددجو به آموزش اصول و يادگيري فرآيند يعمل واحد آموزش ريتأث يررسب
پرستاري دانشجويان )كاربرد و درك دانش، سطوح( شناختي يريادگي

يحقان يبافر ،زاده يرينص يژهمن ،آموزشي زهرا

عملكـرد نتـوامـي بـاليني، محـيط در عملـي هـايپـروژه اجراي و نقش ايفاي شيوه بر تأكيد با ريزيمصوب شوراي عالي برنامه مقدمه:
بـر اسـاس مـاريبـه ب آمـوزش يندبا اجراي صحيح واحد درسي فرا 27/2/93. يد) را بهبود بخشيماربه ب آموزش( آيندهپرستاران  آموزشي
و يتجربه ا يريادگي يهرنظدو  ينچنهمبزرگساالن،  يادگيريبر اصول  يشترنقش، ب يفايا يستدر يلگوا درسي جديد مورخ  ريزيبرنامه
و حـل يشـيدبازان ي،تفكـر انتقـاد يـادگيري، ينـدفرآ يسـبب ارتقـا يس،تـدر يالگـو يـن. اباشـدميبندورا منطبق  اجتماعي– يشناخت
يـتو تقو يكـديگربـا  هـاآنتعامل و ارتباطات  يمتفاوت افراد در ط هايارزشبا  يو همدل يشترمنجر به درك ب ين. همچنشودمي مسئله

و تعامـل دو يسربـا موضـوع تـد يرانفعال فراگ يريالگو درگ يندر ا يزن ي. از طرفگردديمتوسط خودشان  يراناحساسات فراگ يريتمد
 افتد. ياتفاق م يرانجانبه استاد و فراگ

شـناختي ييـادگيرنقـش بـر ميـزان  يفـايا يبه مددجو با الگـو آموزشفرآيند يادگيري و اصول  يواحد عمل آموزش يرتأثتعيين  هدف:
(سطوح دانش، درك و كاربرد) دانشجويان پرستاري
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به موزشآفرآيند يادگيري و اصول  يواحد عمل آموزشتجربي با طراحي يك گروهي قبل و بعد از  يشاين پژوهش يك مطالعه پ روش:
يـزاندنـد. م) بونفـر 40( جنـديرب يدانشگاه علـوم پزشـك يترم دوم پرستار ياننقش بود. جامعه پژوهش دانشجو يفايا يمددجو با الگو

) والسـؤ 11)، درك (سـؤال 5دانـش ( يطـهدر سـه ح سؤال 20شامل  يتوسط آزمون آموزشقبل و بعد از  ياندانشجو يشناخت يادگيري
تأييـد r=0.51ا مجدد ب آزمونو پايايي آن به روش  يبه روش روايي صور آزمونقرار گرفت. روايي اين  يابي) مورد ارزسؤال 4كاربرد (

يرسونپ يهمبستگ يبضر ي،جزو يمستقل، ت يي تهاآزمون) و 16(ويرايش  SPSSافزار پس از جمع آوري با استفاده از نرم هادادهشد. 
 تجزيه و تحليل گرديد. >0p /05 دارييمعنطرفه در سطح  يك يانسوار يزو آنال

ينـد يـادگيري وفرآ يواحـد عملـ آموزشكاربرد قبل و بعد از  دانش، درك و يطهو در سه ح كل در شناختي يريادگينمره يانگينم :يجنتا
نگـرش دهشـ انجـام نظرسـنجي طبـق  ).1 شماره(جدول  داشت يدارمعني ينقش تفاوت آمار يفايا يبه مددجو با الگو آموزشاصول 

ينالدر بـ يمـاره ببـ آمـوزشبت به و عالقه آنان نس يزهانگ يجادنموده و موجب ا ييرتغ يماربه ب آموزشن مورد مطالعه نسبت به دانشجويا
 رضايت بااليي داشتند. يساكثريت دانشجويان نسبت به اين شيوه تدر ينچنهم .يدگرد

يان مورد مطالعهدر دانشجو   دانش، درك و كاربرد طهيدر سه ح آزمون- و پس   آزمونشيپنمرات مربوط به  نيانگيم سهيمقا - 1 جدول
طهيح آزمون شيپ آزمون پس يزوج يت  آزمونجهينت

ميانگين±انحراف معيار  تعداد ميانگين±انحراف معيار تعداد

)نمره 5دانش (از  ûûďû± ûďý ýă āāďú±üďþ ýă t , df ,pĖþĊă  ĖýĂ ĖúĊúúú 
)نمره 11درك (از  üĀďû±ûďþ ýă ÿúďû ± úďā ýă t , df ,pĖûûĊā  ĖýĂ ĖúĊúúú 

)نمره 4كاربرد (از  Ăýďú±ûďû ýă ûþďû±þďü ýă t , dfĖÿĊă  Ė , pýĂ ĖúĊúúú 
كل ăăďû±þďĂ ýă úÿďü±Āďûý ýă t , df ,pĖûýĊĂ  ĖýĂ ĖúĊúúú 

يـادگيري يـزانم توانـديمنقش  يفايا يبه مددجو با الگو آموزشفرآيند يادگيري و اصول  يواحد عمل آموزشكه  رسديمبه نظر  بحث:
بـه ازيـن يجنتـا  يمو تعمـ يقطع يريگ يجهنت يته برادهد. الب يشدانش، درك و كاربرد افزا يطهو در سه ح  را در كل ياندانشجو يشناخت
 .باشدمي يساز يبا گروه گواه و تصادف ايمطالعهو انجام  يطراح

 به مددجو آموزش ي،پرستار دانشجو، ي،شناخت يادگيرينقش،  يفايا يالگو :يديكلمات كل

منابع:

1. Olson MH. An introduction to theories of learning. Psychology Press; 2015 Jul 22.
2. Joyner B, Young L. Teaching medical students using role play: twelve tips for successful role plays. Medical teacher.

2006 Jan 1;28(3):225-9. 
3. Joyce, B.R., Weil, M. and Calhoun, E., 1986. Models of teaching (Vol. 499). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
4. Grant A, Kinnersley P, Metcalf E, Pill R, Houston H. Students’ views of reflective learning techniques: An efficacy study

at a UK medical school. Med Educ. 2006;40(4): 379–88. 
5. Chaffey LJ, de Leeuw EJ, Finnigan GA. Facilitating students' reflective practice in a medical course: Literature review.

Educ Health (Abingdon). 2012; 25(3): 198-203. 
6. Jensen SK, Joy C. Exploring a model to evaluate levels of reflection in baccalaureate nursing students' journals. J Nurs

Educ. 2005; 44(3): 139-42. 
7. Moradi E, Didehban H. Necessity of using role play method in medical universities. teb. 2017; 25 (3):147-156. [Text in

Persian] 
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 انيدانشـجو در ياحرفـه اخـالق تيـرعا با آن ارتباط و يارتباط يهامهارت و مارانيب با يهمدل زانيم يررسب

 جهرم يپزشك علوم دانشگاه يپزشك

  يعتيشر ينام ،فرد يعبدالله يدسع ،نژاد يمصل يليل ،يقيحق يرازق بهاره
 

و در مـديريت نظـام  كنـديمرعايت حقوق بيمار در عرصه خدمات سالمت، نقش مهمي را در بهبود و تنظيم رابطه پزشك و بيمار ايفـا  مقدمه:
 با پزشك يحصح همدلي يكداشتن  يمارو حقوق ب ياصول پزشك ينتريياز ابتدا يكي ينكهسالمت ازاهميت بااليي برخوردار است. با توجه به ا

و  يـتدرك اهمو با توجه بـه  اندشدهيكي از موضوعات مهم درحوزه درمان مطرح  عنوانبهامروزه  يارتباط يهامهارتو  ي، همدلباشديمخود 
و پزشـك  يمارباط بكه باعث بهبود ارت ييهاروش آموزش يتماه ي،پزشك ياندانشجو يبر شواهد در پرورش و بالندگ يمبتن يپزشك آموزشتمركز بر 

 ذاتـي ماهيـت جـزء نيز  ايرفهحاخالق  يت. رعايابدمي يشاست، روز به روز افزا يدهسالمت جامعه به اثبات رس ارتقاي  در شان بخشي اثر و  شونديم
 يتئولمسبا  أمتوو  يرفتار معنو چراكهدارد  يشتريب ضرورت   ياست اما در حرفه پزشك يمشاغل ضرور درهمه  مسئله اين  هرچند است، پزشكي حرفه

ها و مؤلفـه   يـنا يبـر رو ينهزم يندر ا ايمطالعه يچتاكنون ه ينكهآنان دارد. با توجه به ا يدر بهبود و بازگشت سالمت مؤثرينقش  يماران،ب با  پزشكان 
الق اخـ يـتتبـاط آن بـا رعاوار يفـرد ينب يارتباط يهامهارتو  يمارانبا ب يمدله يزانم يانجام نشده است، مطالعه حاضر با هدف بررس هاآنارتباط 
 .جهرم انجام گرفته است يدانشگاه علوم پزشك يپزشك ياندر دانشجو ياحرفه

 انشگاه جهرمد يزشكپ ياندر دانشجو ياحرفهاخالق  يتوارتباط آن با رعا يفرد ينب يارتباط يهامهارتو  يمارانبا ب يهمدل يزانم يبررس: هدف

اسـتفاده از  بـا هـرم ج يدانشگاه علوم پزشـك ينيمقطع بال يپزشك ياندانشجو يكه بر رو است  يليتحل -يفيتوص يقتحق كيمطالعه اين روش:
شـده  يـدنظرتجد نسـخه ،يـكاطالعـات دموگراف فـرم مطالعـه شـامل: يـندر ا مورد استفاده يانجام گرفته است. ابزارها يسرشمار گيرينمونه
بـه  يهارت نظم دهـم ي،كالم يرو غ يكالم يها يامدرك پ يهامهارت( حيطه 5و  سؤال 34) با 2004( جرالدبك يارتباط يهامهارتشنامه پرس
 IRIين فـردي بـواكـنش پـذيري  شاخص  پرسشنامه )،ارتباط در وقاطعيت ارتباط فرايند به نسبت ينش، مهارت گوش دادن، مهارت بهاĤنيجه

لي خيالي) و همد پريشاني شخصي، توجه همدالنه، ديدگاه گيري و( حيطه 4و  سؤال 28با  ياندازه گيري همدل منظورهب SPSS)2010( يسداو
 ي،درمـان يممكـاران تـبـه ه احترام يمار،به ب آموزش يمار،احترام به حقوق ب( حيطه 8و  سؤال 41با  ياحرفهاخالق  يارهايمع يتپرسشنامه رعا

اسـت. در  ) بـودهيمـارمراقبـت از ب يفيـتبـه عـدالت درارائـه مراقبـت وارتقـا ك تعهـد ي،بـه رازدار تعهـد ات،تعارض يريتمد ي،شناس يفهوظ
 .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد 21 نسخه افزارنرمبا استفاده از  هاهدادميتما  يتنها

 يـانگينم بـاالترين .نددادمي  يلآن را دختران تشك %3/51و پژوهش را پسران  ينافراد جامعه مورد مطالعه در ا %7/48 كه داد نشان  يجنتا :يجنتا
 هاĤنهيج به دهي نظم هحيط به يارتباط يهامهارت، در 30/27+8/4 با مقدار يمارمراقبت از ب يفيتك يطهبه ح ايحرفهاخالق  يتدر سنجش رعا

 يكمـ نمـره اختصـاص داشـت. 26/17+9/6دار بـا مقـ يشخصـ يشـانيمهـارت پر يطـهمربوط به ح يهمدل يطهدر ح و 17/24+04/6 با مقدار
 يـانگينبـا م يهمـدل هـايمهارتقـرار دارنـد و  يدر حـد متوسـط يارتبـاط هايمهارتداد كه  نشان 105+2/1 يانگينبا م يارتباط يهامهارت

 يكمـ يهـامهارتا بـ =45/0R و =001/0P بـا ينشان داد كه همدل يزن يرهامتغ ينارتباط ب بررسي .داشت قرار يانگينباالتر از م، 03/3+22/63
 =001/0P و 8/0 يبقا يببا ضر يو مهارت همدل =P 001/0 و 08/0 يبقا يببا ضر يارتباط يهامهارت همچنين دارد. يمرابطه مستق يارتباط

اط در دختر و پسر وجود و ارتب يمدله يزانم ينب يزن اختالفي .يندنما بينييشپرا  ياحرفهاخالق  يترعا 084/0و  075/0/0 يببه ترت تواننديم
 .برخوردار بودند يشتريب يانگيندر دختران از م يارتباط يهامهارتدر پسران و  هاشاخص يهدر كل ينداشت اما همدل

 ينبنـابرا ،ط هسـتنددر ارتبـا ينيبـال يطدر محـ ياحرفـهدو با اخالق  ينا يگرو از طرف د يفرد ينبا ارتباط مناسب ب ياز آنجا كه همدل بحث:
 خصوصـاً دانشـجويان در هـاهارتم اين بهتر اكتساب همچنين و جامعه سالمت ارتقا يني،بال يهامراقبت يفيتبهبود ك منظوربه شوديم نهاديشپ

 .يرندقرار گمورد توجه  آموزشي يهايكولومها و كورريزيبرنامهدر  ي،پزشك ياندانشجو

 يپزشك يدانشجو ،ياحرفهاخالق  ي،ارتباط يهامهارت ي،همدل :يديكلمات كل
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انيدانشـجو دگاهيـد ؛يـيدارو مراقبـت يهـامهارت رشد بر ينيبال مدرسان ياحرفه يهاشاخص ريتأث يبررس
يپرستار

يداود يحهمل ،يرضوان بهاره ،يقربان حسن يدس ،يميند سحر ،پرست يزدان الناز

ير اسـت. مربـنكات مثبت، مؤث يتجهت كاهش مشكالت و تقو ينيبال يهامهارت يادگيريشناخت عوامل مؤثر بر  يد،بدون ترد مقدمه:
 .دهديقرار م يرتأثرا تحت  ياندانشجو يادگيري يجاست كه نتا يعوامل ينترمهماز  يني،بال

مدرسـان ياحرفـه يهاشاخص يرتأثفردوس در رابطه با  يراپزشكيدانشكده پ يپرستار ياندانشجو اهيدگد يينمطالعه تع ينهدف ا هدف:
 بود. ييمراقبت دارو يهامهارتبر رشد  ينيبال

نفر) 100ماري، (به روش سرش 1395  -96 تحصيلي سال پرستاري در تمامي دانشجويان گرفتن نظر با در يليتوصيفي تحل مطالعه روش:
و با يكرتل يادرجه 4 ياسمق بر اساس هايهبود. گو يمرب فرديينو ارتباطات ب آموزشي ييتوانا ي،احرفه يتصالح هاييطهمشتمل بر ح

يفيو آمـار توصـ SPSSرنامـه ب از اسـتفاده بـا يجشدند. نتا يبند) رتبه3( زياد) و 2( متوسط)، 1( كم يرصفر)، تأث( تأثيربدون  هايينهگز
 .گرديد آناليز) يارمع انحراف يانگين،(م

ميـانگين كه است باليني صالحيت گذارد،مي تأثير آنان دارويي مراقبت هايمهارت بر كه ينيمدرسان بال ياشاخص حرفه ين: مؤثرتريجنتا
از 41/0±42/2 ،21/2 نميـانگي با ترتيب به نيز مربي آموزشي توانائي و فرديينارتباطات ب را به خود اختصاص داد. 51/0±25/2و  44/0
 قرار گرفتند. يبعد يهارتبه در يان،دانشجو يدگاهد

يهـامهارتجب انتقال است كه مو يانمرب يهاشاخص ازجمله يب،به ترت فردي،ينو ارتباطات ب آموزشي يتوانائ يني،بال يتصالح بحث:
كارآمـد يـانمرب يـقاز طر مـوزشآ ينـدفرا ياجـرا ين،بنـابرا؛ گـردديم يانقش حرفه يرشپذ يسوبهدادن دانشجو و سوق يعمل ي،علم

.نمايديكمك م ييمراقبت دارو يو تئور ينيبال يهامهارترا در كسب حداكثر  ياندانشجو
 ييمراقبت دارو يادگيري، يني،بال يهامهارت :يديكلمات كل
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 انيدانشجو عملكرد تيفيك بر بازخورد ارائه روش نوع دو ريتأث سهيمقا

  پور يمانيا معصومه ،يانهزار مهسا
  

تـا دانـش  آورديدانشجو فراهم م يرا برا يو فرصت شوديممحسوب  يپرستار آموزشبخش در  ترينمهم ي،و عمل ينيبال آموزش مقدمه:
كند. بـازخورد  يافتخواهند بود كه دانشجو در مورد عملكرد خود، بازخورد در مؤثر يزمان هاآموزش ينكند. ا يلرا به مهارت تبد يتئور

 يوشـر ييخورد، شناسـاارائه بـاز يهاروشلف ارائه شود. باتوجه به انواع مخت مؤثرمنطبق بر اصول استاندارد و به روش  يدبه دانشجو با
 باشد. يدمف توانديمداشته باشد  يموثرتر يامدهايكه پ

 است. يپرستار يانعملكرد دانشجو يفيتبر ك يو كتب يدو نوع بازخود شفاه يرتأث يسهحاضر مقا يقاساس، هدف تحق ينبرا هدف:

ه درس اصول كبودند  يپرستار يكارشناس ياندانشجو يهمونه پژوهش كلاست. ن يامداخلهاز نوع  يمطالعه مقطع يكپژوهش،  ينا روش:
و در هـر جلسـه  شـديم يستـدر ياناستاد ثابت به دانشـجو يكتوسط  يپرستار يهپا يجرهايرا اخذ كرده بودند. پروس يو فنون پرستار

و در مـورد  نظـارت كـرده ياناز دانشجو كيبپردازند و استاد بر كار هر  يجرآن پروس يعمل ينفرصت داشت به تمر ياندانشجو يس،تدر
 ين،جلسـات تمـر و يلياول تـرم تحصـ يمـه. بازخوردهـا در نداديمـبـازخورد  يشـانبه ا يفرد طوربهعملكرد آنان  ينكات مثبت و منف

رفتـه شـد و گ يانانشـجوداز  يعمل آزمون يكجلسات  ينا يان. در پاشديمارائه  يفرد صورتبهبود و به هر دانشجو  يشفاه صورتبه
ن، آ ينو جلسـات تمـر يليدوم تـرم تحصـ يمـهقـرار گرفـت. در ن يابيمورد ارزشـ يا-مشاهده يستلچكعملكرد هر دانشجو به كمك 

د گرفته شد و عملكر يانجواز دانش يعمل آزمون يك مجدداً يزمرحله ن ينا ي. در انتهاشديمبه هر دانشجو ارائه  يكتب صورتبهبازخورد 
 يآمار يهاآزمونو  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده يتقرار گرفت. در نها يابيمورد ارزش يا-مشاهده يستلچكك هر دانشجو به كم

 .شدند يلو تحل يهتجز

 دريافـت مرحلـه رد دانشـجويان نمـره يانگينو م 2/3 ± 2/5 يبازخورد شفاه يافتدر مرحله در ياننمره عملكرد دانشجو يانگينم :يجنتا
بهتـر  ي،د كتببازخور يافتدر صورت در ياناختالف نمرات دو مرحله نشان داد عملكرد دانشجو يسه. مقابود 15/7 ± 2/5 تبيك بازخورد

 ).=001/0pبود ( داريمعن يزن يآمار از نظراختالف  ينبوده و ا يبازخورد شفاه يافتدر صورت در يشاناز عملكرد ا

از  ياننشـجودا يتشد كـه رضـا يراجع به روش ارائه بازخورد به كمك پرسشنامه بررس يزن ياندانشجو يتمنديمطالعه رضا ينضمنا در ا
 ).=03/0p( بود شفاهي بازخوردهاي از ايشان يتمنديباالتر از رضا يداريمعن طوربه يبازخورد كتب

 يـادگيريدر  يانرد دانشـجوعملكـ يفيـتك ارتقـاءموجـب  توانـدمي يبازخورد كتب كارگيريبهمطالعه حاضر،  هاييافتهباتوجه به  بحث:
ورد در م يداسات شودمي يههمراه است. لذا توص يزن ياندانشجو يباال يتمنديروش با رضا ينا ينكهشود. ضمن ا يپرستار يهپا هايمهارت

 .يندامك نمك يشانا يتمنديو ارتقا رضا يادگيريبه بهبود  يقطر ينداده و به ا يبازخورد كتب يشانبه ا ياننحوه عملكرد دانشجو

 پرستاري دانشجويان عملكرد، كيفيت شفاهي، بازخود ي،بازخورد كتب :يديكلمات كل
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دياسات يابيزشار يفعل تيوضع خصوص در اسدآباد يپزشك علوم دانشكده انيدانشجو و دياسات نگرش يبررس
95-96 سال در مختلف پروتكل دو اساس بر يابيارزش جينتا يهمسان يابيارز و انيدانشجو توسط

يفيشر زهرا ،يعسگر قربان ،فردمال جواد ،يمحمد يدص عبدالمطلب

راضـعف فـراوان در نحـوه اجـ ونقاط قـوت  يدارا يداسات يابيروش ارز ترينيجرا عنوانبه يداز اسات ياندانشجو يابيارزش يندفرا مقدمه:
يوناتوماسـ يسـتمس يـقاز طر يليتحصـ يمسـالهر ن ياندر پا يانتوسط دانشجو يداسات يابياسدآباد ارزش ياست. در دانشكده علوم پزشك

از ياري. بسـگيـرديمانجـام  سـؤال 18 يفرم مربوطه حاو يلتكم صورتبهنمره  يتمحور و قبل از روئ يكالكترون صورتبهو  آموزشي
ربوطـه توسـط اسـتادمدرس  آزمـون يو نحـوه اجـرا گيـرديمآنكه بعد از امتحانات انجـام  يلبه دل يابيمعتقدند زمان انجام ارزش يدساتا
اطـالع اسـتاد از ياحتمـال يراننگ يلبه دل ياندانشجو يگرد ي. از سوباشديمن يباشد روش مناسب يرگذارتأثدانشجو  يدهدر نمره توانديم

و بـاز يابيفـرم ارزشـ نداشته و تنها با هدف پر كردن سؤاالتبه  يتيو اضطراب قبل از اطالع از نمره چندان اهم يو نگران يابينمره ارزش
رداسـد آبـاد  يم پزشكدانشكده علو يانو دانشجو يداسات يدگاهپژوهش د ين. لذا در اكننديم يلرا تكم يابيشدن صفحه نمرات فرم ارزش

نمرات بر اسـاس يهمسان 96-95 يليتحص يمسالدو ن يدر ط يتاًو نها يبررس يانتوسط دانشجو يدتاسا يابيارزش يخصوص روش جار
مـانموجـود بـا ز مبنا بـر اسـاس روش يوترو (ب) كامپ يمسالدو هفته قبل از اتمام ن يدو روش مختلف (الف) كاغذ مبنا و با زمان اجرا

 قرار گرفته است. مورد بررسي آزمون يپس از برگزار ياجرا

شـجوياندان توسط اساتيد ارزشيابي فعلي وضعيت خصوص در اسدآباد پزشكي علوم دانشكده دانشجويان و اساتيد نگرش بررسي هدف:
 95-96 سال در مختلف پروتكل دو اساس بر ارزشيابي نتايج همساني ارزيابي و

يهابرگـه يقطر مورد مطالعه قرار گرفته و از لييتحص يمسالدو ن ياستاد در ط 25 ودانشج 100 تعداد پژوهش يندر مرحله اول ا روش:
ول قبـل ازدر مرحلـه ا يمتـوال يليقرار گرفت. در ادامه و در دو تـرم تحصـ مورد بررسيدر خصوص روند موجود  يشاننظر ا يابيارزش

لمرحله اول قبـ در ظرسنجينانجام گرفت. زمان  يداسات يابيارزش ياناز دانشجو آزمون يدر مرحله دوم پس از برگزار و آزمون يبرگزار
يزمـان وسما  موزشيآ يستمس يقامتحان) و در مرحله دوم بعد از امتحان از طر ياز امتحان و دو هفته قبل از اتمام كالس (قبل از برگزار

زمـونآقبـل  نظرسـنجيموجـود  هاييتمحـدود يـل. به دليندمربوطه مراجعه نما يتانجام گرفت كه دانشجو جهت اطالع از نمره به سا
 انجام شد. يكيالكترون صورتبهكاغذ مبنا و بار دوم  صورتبه

مناسـب را وجـودم شـيوه بـه ارزشـيابي دانشـجويان درصد 80 و اساتيد درصد 75 كه است آن بيانگر مطالعه اين از حاصل يجنتا  :يجنتا
) >05/0p( اسـت بـوده متفـاوت بـاهم ارزشيابي وشر دو در نمرات ميانگين كه بود آن بيانگر نتايج ديگر همچنين. بودند نكرده ارزيابي
.بـود كمتر متحانا از قبل و محور كاغذ روش در نمرات ميانگين از امتحان از بعد و محور الكترونيك روش در نمرات يانگينكه ميبنحو

 .بود شتربي دوم روش اساس بر ارزشيابي امتيازات در پراكندگي از اول روش مبناي بر ارزشيابي امتيازات در پراكندگي همچنين

در آزمـون يبرگـزار هفتـه قبـل از 2كاغذ محور و  يوهبه ش يانتوسط دانشجو يداسات يابيمطالعه نشان داد كه انجام ارزش ينا يجنتا بحث:
يوهر شـد ي. لـذا بهتـر اسـت بـازنگرگـردديم يداسات ينب يباالتر يقتر بوده و منجر به قدرت تفرمناسب يابيارزش يجبا روش را يسهمقا

 .گيرد انجام اساتيد از دانشجويان ارزشيابي

 پزشكي علوم دانشجويان اساتيد، يابي،پروتكل ارزش :يديكلمات كل



288

منابع:
1. Shakournia A, Elhampour H, Mozaffari A, Dasht Bozorgi B. Ten Year Trends in Faculty Members' Evaluation Resultsin

Jondi Shapour University of Medical Sciences. Iran J Med Educ.  2008; 7(2): 309-15. [Persian] 
2. Ziaee M, Miri M, Haji-abadi M, Azarkar Gh, Eshbak P. Academic staff and students' impressions on academic evaluation

of students in Birjand University of Medical Sciences and Health Services. J Birjand Univ Med Sci. 2007; 13 (4):9-15. 
[Persian]. 

3. Saif A. Teacher evalution using students view point. Is it reliable?. Psychol Res. 1997; 1: 12-24.

يپزشك علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز يبرا عملكرد يابيارز يالگو يطراح يپژوهش طرح يمعرف
يملك محمدرضا ،يعربشاه يسلطان كامران يدس ،يان يتقو منصوره

علـوم يهادانشـگاهرا مغـز متفكـر  (EDC) علوم پزشـكي آموزشمراكز مطالعات و توسعه  يپزشك آموزشوزارت بهداشت، درمان و  مقدمه:
مراكـز يـنملكـرد اعه است، توجـه بـه عجام يازبه ن ييمراكز كه پاسخگو ينمتعدد ا يفبا توجه به وظا .كنديم يمعرف يو مراكز نوآور يپزشك
هـاييتفعال يگسـتره  يشو افـزا يپزشـك آمـوزشدر  يفيـتك يهـدفش ارتقـا ترينياصـلكه  يپزشك آموزشمهم است. طرح تحول  يامر

يپزشـك وزشآمـمراكـز توسـعه  يعلوم پزشك آموزشتحول در  يهابستهكردن  يياست و در اجرا يدر سطح جهان يعلوم پزشك يهادانشگاه
نيـبكنـد و ا يپزشك آموزشه به تحول در مراكز توسع ينگاه ژرف يدبا يقبل از هر اقدام رسديمبه نظر  باشديمو اهرم محركه آن  يقو يبازو

قـرار مـورد بررسـي هاآنمراكز عملكرد  ينا يتبعد از گذشت چند دهه از آغاز فعال نظرانصاحبو  يناست كه طبق نظر متخصص ينمستلزم ا
د تـا مراكـزقابـل قبـول دار يبه ابـزار يازعملكرد ن يبررس .مراكز انجام شود ينو ساختار ا هابرنامهالزم در  يها ينيبازب يازر صورت نو د يردگ

وانبـا عنـ يطرحـ ياجـرا و ينامه دكترا اقدام به طراح يانهدف در قالب پا ينكند. ما با ا يابيجامع ارز طوربهرا  يعلوم پزشك آموزشتوسعه 
يوب مـدل تعـالبا استفاده از چـارچ يرانا يدانشگاه علوم پزشك يعلوم پزشك آموزشعملكرد مركز مطالعات و توسعه  يابيارز يالگو يطراح
.يمكرد

بـا انيـرا يدانشـگاه علـوم پزشـك يعلوم پزشـك آموزشعملكرد مركز مطالعات و توسعه  يابيارز يالگو يطراح يطرح پژوهش يمعرف هدف:
 يمدل تعالاستفاده از چارچوب 

تـونم   Google Scholar، Magiran، Web of Science،SID،PubMed همچـون اطالعـاتي يگاههـايابتدا با جسـتجو در پا روش:
يمعتبر تعال يلگوهاا ينسپس از ب يمكرد يآورجمعرا  يتعال يالگوها ينترعملكرد و معروف يابيارز يالگوها يطراح يهاروش يموجود برا

اتخاب الگـو بـآنبعـداز. يممورد نظر خود اسـتفاده كنـ يالگو يطراح يالگو برا ينتا از چارچوب ا يمالگو را انتخاب كرد يكموجود در جهان 
و آموزشـي يهاسـازمان يعملكرد بـرا يابيارز ينعملكرد و همچن يابيارز يالگو يمتون در دسترس در ارتباط با طراح يتوجه به روش شناس

.گرفتيم نظر در خود طرح اجراي براي را متوالي كتشافيا نوع از يبيروش ترك ،يدرمان

بـا ياگو به وجود آورد ال يكدر  ييراتيتغ يارا انتخاب كرد  يكيموجود  ياز الگوها يتوانالگو م يك يطراح يجستجو نشان داد برا يجنتا :يجنتا
يسـه الگـو كننـديم يـابيتر ارزجـامع طوربهرا  هاسازمانكه  يمعتبر جهان يالگوها ينالگو كرد. در ب يمناسب اقدام به طراح يعلم يهاروش

يسـهرا مقا هاآنهداف او سپس چارچوب، ابعاد و  يماروپا كه معروفتر و پركاربردتر بودند، انتخاب كرد يفيتك يريتمد يادو بن يجبالدر ينگ،دم
اعـم از يردولتـيغ و يبزرگ و كوچك دولت يهاسازمان يمامت يتر است و برايعموم يكاربرد از نظررا كه  يجبالدر يالگو يتو در نها يمكرد

.يمخود انتخاب كرد يچارچوب الگو يبرا. قابل استفاده است هاسازمان يواحدها ينو همچن يو تجار يدرمان ،آموزشي

يالگوهـا يطراحـبـا  يي. از سـويسـتن يدهپوشـ يمراكز بر كسـ ينضرورت توجه به عملكرد ا EDC مراكز يتبا توجه به نقش و اهم بحث:
ييالگـو يخـال يدانشگاه، جا يامنا يئتهبهداشت و  يهاشبكه ي،بهداشت يهامعاونت ازجملهعملكرد در سطوح مختلف نظام سالمت  يابيارز
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و  ساله مراكز مطالعـات 20از  يشو عملكرد سابقه ب هايتفعال يجهتا مشخص شود كه نت شوديم يدهد  EDCمراكزعملكرد  يابيارز يجامع برا
 يپزشـك آموزش يو ارتقا يفيتك دردر دست دارند، چق يعلوم پزشك يهادانشگاهرا در  آموزشكه سكان توسعه  يعلوم پزشك آموزشتوسعه 

 مؤثر و اثربخش بوده است. يعلميئته يژهوبه يانسان يروين يو توانمندساز

 آموزشمركز توسعه  ي،تعال يهامدلعملكرد،  يابيارز :يديكلمات كل
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 يبخشتوان دانشكده يعلمئتيه ياعضا ينيبال آموزش تيفيك يابيارزش نامهپرسش ييايپا يبررس

  ينصراله يدسع ،يقطب نسترن
  

 يهارشـتهدر  آموختگاندانش يتاز اهداف ترب يكياست.  ينيبال يهامهارتدانشجو به  يدانش نظر  يلتبد يبرا يرصتف ينيبال آموزش مقدمه:
 عنوانبـهدانشـگاه  آموزشي هاييمارستانبهمواره از  يبخشتواندانشكده  يانمطلوب خدمات سالمت به جامعه است. دانشجو ارائه، يبخشتوان
م و عد يكارآموز يطاسب بودن محرا نامن ينيبال يهاآموزشاز  يتينارضا يلدل  ياناز دانشجو ي. برخاندكردهاده استف آموزشي هاييطمحاز  يكي

 مـوزشآ يفيتك يابيكه تنها به ارزش ييهاپرسشنامه. لذا استفاده از اندكردهاظهار  يبستر يهابخشدر  يژهوبه يكاركنان كادردرمان يرسا يهمكار
 يفيـتك يابيارزشـ منظوربـه يـديپرسشـنامه جد يراواحدها داشته باشد. اخ ينا ارائهبهبود  يبرا يمناسب يبازخوردها يتواندپردازند، نمياستاد م
 يفيـتمربـوط بـه ك سـؤاالت ياست كـه عـالوه برداشـتن بخـش حـاو يدهگرد يطراح يبخشتواندانشكده  يعلميئته ياعضا ينيبال آموزش
چنـد مرحلـه  يپرسشـنامه طـ يـنا ييو محتـوا يصـور يـياسـت. روا يكـارآموز يطحت عنـوان محـت يبار شامل بخش يناول ي، براآموزشي
آن  يـاييناسـب، پام يابيابزار ارزشـ  در انتخاب يشرط اساس  يك كهييازآنجااما ؛ شده است تأييد يعلميئته ياعضا از نظرات يريبازخوردگ

 هاي حاصل از آن پرداخت.به صحت داده يناناطم منظوربهر مذكو نامهپرسش ياييپا يزانم يمطالعه به بررس ين، اباشديم

دانشـكده  يعلميئته ياعضا ينيبال آموزش يفيتك يابيشده ارزش ينامه طراحپرسش بخش دو هر پايايي تعيين مطالعه، ينا يهدف اصل هدف:
 .بود يبخشتوان

 يطراحـ ياينـهگز پـنج ليكرت ياسكه بر اساس مق يمه روا شده اناشناسي بود كه در آن از پرسشروش يهاپژوهش نوع از مطالعه ينا روش:
دانش  ،آموزشي ريتيو مد يطراح يطهشامل سه ح يتمآ 24( آموزشي يفيتجامع متشكل از دو بخش ك نامهپرسش ين. ايدشده بود، استفاده گرد

 48با فاصـله  ياننامه در دو مرحله زمپرسش. ودب) آيتم 7( آموزشي يطو مح )ياو حرفه ياخالق يهامهارت، يساصول تدر يتو رعا يتخصص
محرمانـه  صـورتبه هـادادهداده شـد كـه  ينـاناطم يانبه دانشجو  .گرديد تكميل دانشكده كارشناسي دوره ياننفر از دانشجو 25ساعت توسط 

 .شوديم يابيارز
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 تأييـدنامـه رسـشاول و دوم پ يهـابخش يبـرا يـببـه ترت 73/0و  94/0كرونبـاخ،  يآلفـا يبنامه با استفاده از ضرپرسش يثبات درون :يجنتا
 ياخـتالف آمـار يزوجـ يت آزمون نشان داده شده است. يرنامه در جدول زاول و دوم پرسش يهابخش يبازآزمون برا -آزمون يداريپا شد. 
 .نامه در بخش اول و بخش دوم نشان ندادپرسش سؤاالت مجموع ميانگين ينرا ب يداريمعن

 
 پرسشنامه يهابخشاز  كيهر  كيبه تفك يدرون گروه يهمبستگ بيضر ريمقاد - 1جدول 

 نانيفاصله اطم 95%  (ICC) يگروهدرونيهمبستگبيضر نامهپرسش

úďăÿ بخش اول úďĂăđúďăĂ
úďăĀ بخش دوم úďăúđúďăĂ

   
جهـت  ICC يبداشـتند. محاسـبه ضـر  يل قبـولقاب يو در بخش دوم ثبات درون يعال ينامه، در بخش اول ثبات درونپرسش يهايتمآ بحث:
مه نشان داد. بـا توجـه بـه اول و دوم پرسشنا يهابخش يهايتمآ يبرا يبرا به ترت 96/0و  95/0 يرپرسشنامه، مقاد ياجزا يدرون ياييپا يبررس

 برخـوردار يارزشـياب در سـتفادها جهـت زيـادي خيلـي يـاييپرسشـنامه از پا يهـايتمآگفـت  تـوانيم ير،مقـاد يـناز ا يـكهر  يناندامنه اطم
 ييابارزشـ يرا بـرا ياسـتناد و قابـل يـقاطالعـات دق توانديمو  باشديم ياشده پا يحاضر نشان داد كه پرسشنامه طراح يبررس يجنتا باشند.مي
 .يدكشور فراهم نما يعلوم پزشك يهادانشگاه يبخشتوان يهادانشكده يعلميئته ياعضا ينيبال آموزش يفيتك

 يايينامه، پاپرسش يني،بال آموزش يابي،ارزش :يديات كلكلم
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 DREEM مدل از استفاده با نيقا ييماما و يپرستار دانشكده آموزشي طيمح تيفيك نييتع

  فرخنده يحانهر ،نژاد يعباد زهرا ،اسفدن يبرزگر زهره ،ياحمد يممر ،دشتگرد يعل
  

. درك شـوديم يشـتروز بـه روز بر يـرانفراگ يـادگيري مـؤثر يـزير يدر پ آموزشيجو  يا يطمح يتنسبت به نقش و اهم يآگاه مقدمه:
 يـنا  آموزشير از جو دارد. منظو ييبسزا يرتأثو رفاه شان  يليتحص يشرفترفتار، پ يرو كننديم يلكه در آن تحص يطياز مح ياندانشجو

 بينييشپو در  دهديمقرار  يرتأثتحت  يعاًرفتار دانشجو را وس آموزشيگردد. جو  يابيدانشجو چگونه ارز از نظر آموزشي يطاست كه مح
و  يپزشـك يهارشـتهانحصـاراً مربـوط بـه  DREEM . مـدلدارديمـنقش مه ياندانشجو يتو موفق يتمنديبرجسته، رضا يانجام كارها

داشـته و  يجهـان كـاربرد يعلـوم پزشـك يهارشـته يليتحصـ يدوره ا آموزشي يطمح يتوضع يينتع يبرا ؛ وباشديموابسته  يهاگروه
نظـر  يـرز يآموزشـمراكـز مختلـف  يـا و يمختلف علوم پزشك يهادانشكده يسهابزار در امر مقا ينندارد ا يصبه فرهنگ خا ياختصاص

 .قدرتمند است ياربس يدانشگاه علوم پزشك

 DREEM مدل از استفاده با قاين مامايي و پرستاري دانشكده آموزشي محيط كيفيت تعيين هدف:
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اسـتفاده DREEMپرسشـنامه   از آموزشـي يطمحـ يـابيارز يبرا  مطالعه يناست. در ا يليتحل – يفيك مطلعه توصيمطالعه ينا روش:
ك دانشـجو ازاسـت كـه شـامل: در يـاسمق يـرپـنج ز يو دارا باشديمو حداقل آن صفر  يستپرسشنامه دو ينحداكثر نمره در ا يدگرد

از يتب رضـاو كسـ يـياين پرسشنامه پـس از روا شدبايمخودش  يجو دانشگاه و رفتار اجتماع ،آكادميك يهايآمادگ يد،، اساتآموزش
را در يتئـور يهـادورهكـه ) 91-95(ورودي  ينقا ييو ماما يدانشكده پرستار يرشته پرستار يانكليه دانشجو يلهبه وس ،كنندگانشركت

و توسـط يآورجمـع هـادهدا. سـپس يـدگرد يلشهدا گذرانده اند تكم يدرمان -آموزشيرا در مركز  ينيبال آموزش يهادورهدانشكده و 
 .يدگرد يلو تحل يهتجز  SPSS افزارنرم

دهندهنشـان كـه ،باشـديم 200از  119 يپرسـتار ياندانشـجو از نظردانشكده  آموزشي يطمح يابينشان داد كه: نمره كل ارز يجنتا :يجنتا
يابيمطلوب ارز ؛ كهبود 200از  59/126دانشكده  شيآموز يطاز مح ياننمره دانشجو .باشديماستاندارد)  يا(مطلوب  ياز منف يشترمثبت ب

آن مربـوط بـه درك دانشـجو از رفتـار يندرصـد) و كمتـر 81/64( آمـوزشدرك دانشـجو از  يابينمره مربوط به ارز يشترين، بگردديم
در ياندانشجو ينيبال يهايكارآموز يهكه كل شهداء يدرمان -آموزشيمركز  آموزشي يطمح يابيارز). درصد 64/56( بودخودش  ياجتماع

ي،داخل يهابخش) و 200از  97/119( باشديم(مطلوب) برخوردار  ياز منف يشترمثبت ب يتنشان داد كه از وضع يز، نگيرديمآن صورت 
ICU و CCU ركد يـابيدر ارتبـاط بـا ارز .انـددادهنمره را به خود اختصاص  ينكمتر يشگاهو آزما يكپاراكلن يهابخشنمره و  يشرينب

يمارستانب يطدر مح يداز درك دانشجو از اسات يابي) و ارز44از  1/27 نمره(درصد بود  5/61دانشكده برابر با  يطدر مح يددانشجو از اسات
با  بود (نمره 04/52برابر از). 44از  9/22 درصد دانشجو ارزيزنآموزشدرك محيابيمورد در كه گرفت با يطقرار برابر  64/81دانشكده

مح48از  31/11(نمره  بود در بود (نمره 56/56 يمارستانبينيباليط) و صد ).48از  27/15 در

دانشكده آموزشي طيمح يابيارز - 1جدول 
كل  درك رفتار

ياجتماع
درك از جو
دانشكده

يدرك آمادگ
آكادميك

ديدرك ازاسات  طهيح درك ازآموزش

ترم
ûÿăďā üüďăý üāďý üÿďăā ýÿďĀā ýĂďûý û

ûüý ûÿďþü üĀďĂ ûăďÿ üÿďþü üĂďĂ ý
ûûāďā ûāďý üÿďþĀ üúďÿā üþďýĂ üĂďăü ÿ

ûúăďĀý ûĀ üÿďăû üúďþû üüďăÿ üĂďĀ ā
ûüĀďÿă ûāďăû üĀďĂû üûďĀû üāďû ýûďûû  نيانگيم

ينـدهآ غ راه و چـرا مراكز باشد ينا يفيتك يشو افزا يسنج يازدر جهت ن ي،گام توانديم يمراكز دانشگاه آموزشي يفيتك يبررس بحث:
يدسـاتا، آمـوزشدرك دانشـجو از  يشو افـزا آموزشـي يفيـتك روزافزونجهت ارتقĤء و رشد  ياتيبرنامه عمل يك ينباشد، در جهت تب

.خودش اجتماعي رفتار و آكادميك يهايآمادگ وج ،آموزشي يهادوره
ي، دانشكده پرستارDREEM مدل ،آموزشي يطمح :يديكلمات كل

 منابع:
Genn, J.M. (2007). cue\rriculum, environment, climate quality and change in medical education, a unifying prospect. 
Medical teacher, 23 (5), 445 – 454. 
Lizio A, wilson K, simons R. University student's perceptions of the learning environment and academic outcomes: 
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Koohpayehzadeh, J., Soltani-Arabshahi, K., Baradaran, H.R. (2007). Attitude of Iranian Health Toward Education 
Environment of major clinical wards based on DREEM model. IUHPE Conference. 
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در رازيشـ يپزشـك دانشـكده انيدانشجو دگاهيد از كودكان گروه عصر يهاكينيكل در آموزشي برنامه يابيارز
96-95 يهاسال
 ييرضا ينسم ،يعباس نسترن ،يباصر يعل ،زاده فالح ينمحمدحس ،مختارپور يقهصد

مـوزشآاز  يشـتريب يلـيزمـان خ چراكـهاست  ييرتغدر حال  ييسرپا آموزشبه سمت  يبستر آموزشاز  يادر دن يپزشك آموزش مقدمه:
يهـابخش ينتـرمهمطب سـرپايي از  آموزش. دهديمبه خود اختصاص  ييسرپا يمارانبعد را ب يهاسالدر  يپزشك يتو فعال ياريدست

ه بسـتريبـنيـاز و درمانگاههاي سر پايي محلي است كه در آن اقدامات تشخيص، درمان و مشاوره بيماران بدون  پزشكي است  آموزش
تنوع آموزشي رامو بهداشت جامعه و موقعيت  هايماريبو يادگيري طيف وسيعي از  آموزششدن انجام مي گيرد كه در اين محيط امكان 

 .كنديمبراي فراگيران فراهم 

در يرازشـ يپزشك ي انشكدهد ياندانشجو يدگاهعصر گروه كودكان از د هايينيككلدر  آموزشي برنامه ارزيابي مطالعه ينا هدف از هدف:
  است. 96تا  95 يهاسال

مـوردعصـر را  كينيـدر كل آمـوزشاز  يترضـا يزانم ينظرسنج يستلچك  با استفاده از باشديم يليتحل – يفيمطالعه توص ينا روش:
مانگـاه عصـردراستادان توسط  آموزشساختارمند صورت گرفته است. الزم به ذكر است كه  يمهن يمصاحبه ينقرار داده و همچن بررسي

مهيمصاحبه ن يهافرم سؤاالت. اندنمودهطرح شركت  ينخودشان در ا يشخص يلبوده و استادان محترم طبق تما يارياخت كامالً صورتبه
.بوده است سؤالساختارمند شامل سه 

 دارد؟ را الزم آموزشي بار عصر درمانگاه ياآ .1

 است؟ چگونه صبح آموزشي درمانگاه به نسبت عصر كلينيك در بيماران تنوع و يزانم .2

؟شوديم يتدر دانشجو تقو يمارارتباط با ب يو برقرار يزيكيف ينه، معاحالشرحگرفتن  يهامهارت ياآ .3
ينيـكدر كل آمـوزشدرصـد) از  85( ياناز دانشجو ييمشخص شد كه درصد باال ياناطالعات و نظرات دانشجو يآورجمعپس از  :يجنتا

از يشترعصر ب مانگاهدر يمارانتنوع ب ينو همچن يعشا يها Caseمعتقد بودند كه ياندرصد دانشجو 70دارند.  يترضاعصر گروه كودكان 
بيمـار بـا رتبـاطا قـراري بـر و فيزيكـي ينـه، معاحالشرحمثل گرفتن  ييهامهارت ياندرصد دانشجو 50 از نظراما ؛ درمانگاه صبح است

 .دارد كمتري امكان صبح درمانگاه به نسبت عصر مانگاهدر

ي درطـب سـرپاي آمـوزشدر اين عرصه با مشكالتي روبـرو اسـت و  آموزشرسد ها به نظر ميمانگاهدر آموزشبا توجه به نقش  بحث:
مراكـز يرسـا در مطـب هـا و يبه پزشـكان عمـوم ياز مراجعان اصل يبخش كهيناتوجه به  لذا با  بيشتر درمانگاهها رضايت بخش نيست

ييسـرپا آمـوزشسـوم طـول دوره  يـك مهـم محسـوب شـده و يهـادورهبخش كودكـان از  ييسرپا آموزشكان هستند، كود يي،سرپا
گفت كه توانيمذا لدارد.  يوافر يتاهم يان،دانشجو يبرا يطمح يندر ا يادگيريو  آموزش يفيت، كگردديم يكودكان سپر يهامانگاهدر

 .اشته باشدد يبهتر يجصبح نتا آموزشي يهامانگاهدر آموزشاز  توانديمعصر گروه كودكان  ييسرپا هايينيككلدر  آموزش

 يپزشك ياندانشجو ي،درمانگاه آموزش يي،طب سرپا :يديكلمات كل

 منابع:

بـر اسـاس ييپاسر يمانگاههادرشده   خدمات ارائه  كيفيت. سارا آقابابا، سميه؛ شهري، رضا؛ محمد گوهري، جمالدين؛ سيد يعي،طب .1
1390 يآذر و د 4شماره  5. تهران. دوره يراپزشكيشهر تهران. مجله دانشكده پ هاييمارستانبوآل در سروك يالگو
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 علـوم دانشـگاه ،يپزشك دانشكده ،يداخل آموزشي گروه در يكارآموز دوره يابيارزش ستميس ياجرا و يطراح

 تهران يپزشك

  راد يخواجو يمنس ،پور يمابراه محبوبه 
  

، بـا آمـوزش ينـددر فرا يانيگام پا يك عنوانبه توانيمرا  يابياست. ارزش آموزشي يهابرنامه يمهم تمام ياز اجزا يكي يابيارزش مقدمه:
 ياثربخش يهتوج يرابرا ياطالعات يابيدانست. ارزش آموزشي يهابرنامه يانجام قضاوت در مورد ارزش و اثربخش ياو آموزشهدف بهبود 

 آموزشـي يابيارزش دييالم 1970. از اواسط دهه يستن يچندان طوالن آموزشي يابي. سابقه ارزشكنديمو تداوم آن فراهم  آموزشيبرنامه 
 يابيارزشـ ينهدر زم يلفمخت يو الگوها يكردهاي. رويدگرد يدستخوش تحوالت شگرف ازآنپسو  يافت يتمستقل رسم ايرشته عنوانبه

توسـط واحـد اجـرا  يروندتوسط سطوح باالتر سازمان و  يرونيدر دو سطح ب انتويمرا  يابيارزش يهابرنامه  .اندشده يفتوص آموزشي
شـدن  يـيس از اجراپـ .قـرار دهـد يابياز برنامه را با دقت فراوان مورد ارزش يشتريب يياتجز  نمود كه يزتعريفن  آموزشيكننده برنامه 

در  تهـران يكدانشگاه علـوم پزشـ يدانشكده پزشك يلداخ هاييماريبدر گروه  يعموم يدوره پزشك آموزشيشده  يبازنگر يكولومكور
 محورهاي ابيارزشي جهت منظم اي برنامه اجراي و طراحي گروه، بازنگري كميته در اصلي كارهاي دستور از يكي، يكارآموزسطح دوره 

 .و اجرا شده است يراستا طراح ينطرح در هم ينبود و ا   كوريكولوم مختلف

 .انتهر يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك يداخل آموزشيدر گروه  يكارآموزدوره  يابيزشار يستمس يو اجرا يطراح هدف:

 يـنگـروه ا ميكولوكور يبازنگر يتهفاز در كم يندر ا :يابيمدل ارزش يطراح: شد طي ترتيب به زير مراحل طرح ينا يجهت اجرا روش:
 يجتـااسـتفاده از ن يگـونگو چ يابياطالعات، روش و ابزار، فواصل ارزشـ يآورجمع، منابع يابيارزش يازمندن يهايتمآشدند:  يينموارد تع

دوم سـال  يمسـالاز ن يوزكارآمدوره  يابيبرنامه ارزش ياجرا :اجرا .شدند تهيه يابيمتناسب با هدف ارزش يهاپرسشنامه. متعاقبا يابيارزش
 يـرز يآغاز شده است و اجـزا ينيلبخش با 22و  يمارستانب 6مجموعا شامل  يمارستانيب يندر دو ال يكپارچه صورتبه 92-93 يليتحص

 شـده يهته يهاپرسشنامه پر كردن يقاز طر ي. اطالعات كمشوديمانجام  يفيو ك يبه دو شكل كم: اطالعات يآورجمع :شوديمرا شامل 
. آينـد مي دست هب فراگيران توسط ترم پايان در دوره كل ارزشيابي و) ايهفته دو چرخش هر پايان(در  باليني چرخش هر ارزشيابي براي

دو   يـا يكن (كارآموزا يندگان(ماهانه) و نما هابخش يكارآموز ينبا مسوول Focus Group جلسات برگزاري حاصل نيز كيفي اطالعات
ارائـه  .شـوديمبا هـم انجـام  هاآن جيتطابق نتا يتاو نها يفيو ك يكم يهاداده يجداگانه برا صورتبه هاداده يزآنال .بار در هر ترم) هستند
ه لوكـال گـرو يرانه مـدب  تأييدمطرح و پس از  يكولومكور يبازنگر يتههر ترم ابتدا در كم يانحاصله در پا يجنتا: يجگزارش و استفاده نتا

 يقبل يهادورهرا با  يطابتوان شر  ده كهش يطراح يصورتبه يج. نتاگيرديمبخشها قرار  يروسا ياردر اخت يزن يانهسال صورتبهو  شدهارائه
مصـوب  آموزشـي يهـابرنامه ياجرا يوهدر ش ييراتالزم در مورد تغ يماتتصم يبازنگر يتهدر كم يجنتا ينا يبر مبنا يتانمود. نها يسهمقا
 .شونديم

 :نمود يانب يردر قالب موارد ز توانيمبرنامه را  ينا يحاصل از اجرا يجنتا :يجنتا

 .يكپارچه صورتبه يدر گروه داخل يدرون يابيرزشبرنامه مستمر ا يك ياجرا •

 يافـتدر عنوانبـه هـابخش يگـروه و روسـا آموزشـي يناز مسـوول يابيبرنامه ارزشـ ياجرا ينهبازخورد مثبت در زم يافتدر •
 .يابيارزش يجكنندگان نتا

 .ننمودن آ ياري) پس از اخت%70>دوره ( يانپا نظرسنجيدر  يرانفراگ توجهقابلمشاركت  يزانم •
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بـلابل اعتماد و قاكه باعث ق يفيو ك يكم هاييابيارزش يجو تناسب قابل قبول نتا يفيو ك يكم يابياستفاده از دو روش ارزش•
.شده است يابيارزش يجاستنادتر شدن نتا

:است شده داده پوشش زير موارد پاتريك كرك هرم طبق ارزشيابي سيستم ينا يبا اجرا•

o يزانم يبررس Reaction  يكولومكور يبه ابعاد مختلف اجرا يابيدر ارزش كنندگانشركت. 

o جهـش ،آموزشـي يهـابخشاز  يبرخ يمتوال نظرسنجيدوره  6 ي: طيدبككنندگان ف يافتدر رفتار در ييرتغ يجادا
يابيارزشـ يجارائه نتـا يهادوره ينجهش متناسب با اول ين. ااندكرده يداخود پ آموزشي يهابرنامه يفيتواضح در ك

 .نمايديمارتباط را ثابت  ينبوده است كه ا آموزشي يهابخشبه 

ميـتوانسته ا يح گروه داخلطرح در سط ينا يطرح ذكر شد، با اجرا ينا ياجرا يجنتا عنوانبهكه  يموارد يبر مبنا رسديمبه نظر  بحث:
در قـدم دهندگانآموزش شيآموزدر رفتار  ييرتغ اديجدر وهله اول و ا يكولومكور ياجرا يشدر پا يقو يابراز عنوانبهدوره  يابياز ارزش
آموزشيمه برنا يل هاآ يدهاز ا يرانفراگ يشترب يروش موجب آگاه ينمستمر ا ينكته توجه كرد كه اجرا ينبه ا يد. البته بايمشو يلبعد نا

.اهد داشتخو يكولومكور يشرفتدر پ ييبسزا يرتأثنقد و مطالبه در آنان شده است كه خود  يهروح يجادو ا

يكارآموز ،آموزشي يكولومكور دوره، يابيارزش :يديكلمات كل
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 يپرستار دانشكده در آن با مرتبط عوامل و DREEM يالگو اساس بر آموزشي طيمح از انيدانشجو درك يبررس
1395 كردستان يپزشك علوم دانشگاه ييماما
يئيول يناس ،يفتح محمد

درك تعيـين دفهـ بـا پـژوهش يـن. اباشـديم ياندانشجو يادگيري يزانو م يبرنامه درس يتدر موفق مؤثر يعامل آموزشي يطمح مقدمه:
1395 در سـال DREEM الگـوي اسـاس بر آموزشي محيط از كردستان پزشكي علوم دانشگاه عمل اتاق و اماييم پرستاري، دانشجويان
انجام شد.
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انشـگاهد ييمامـا يو عوامل مرتبط با آن در دانشكده پرستار DREEM الگوي اساس بر آموزشي محيط از دانشجويان درك يينتع هدف:
 1395 كردستان، يعلوم پزشك

و ييسوم، پنجم و هفـتم مامـا ي،ترم دوم تا هشتم پرستار يدانشجو 293 يبر رو يمقطع يليتحل يفيبه روش توص روش: مطالعه حاضر
انجـام يسرشـمار صورتبه 1396در سال  يرانكردستان، ا يدانشگاه علوم پزشك يو مامائ يدانشكده پرستار يلاتاق عمل شاغل به تحص

 Dundee Ready Educationalيو پرسشـنامه المللـ يـكشامل اطالعات دموگراف يتاطالعات پرسشنامه دو قسم يآورجمعشد. ابزار 

Environment Measure(DREEM)  افـزارنرمبـا  آمدهدسـتبه يهـاداده. يـدگرد يلتكم يخود گزارش ده صورتبهبود كهSPSS 

.شد تحليل يفيبا استفاده از آمار توص 16ورژن 
مشـكالت يدارا( مطلـوب هيمـدانشـكده را ن آموزشـي يطمح ياندرصد دانشجو 19/8 كه در مجموع نشان داد آمدهدستبه يج: نتايجنتا

درصـد 75/1نـد. كرديم يـابي) ارزيمثبت تا منف يشترب( مطلوب يدانشكده را تاحدود آموزشي يطمح ياندرصد دانشجو 75/8فراوان) و 
يشـترب( مطلـوب يرا تاحـدود آموزشي يطاتاق عمل مح يانانشجود درصد 80/8و  يمامائ ياندرصد دانشجو 72/2 ي،پرستار ياندانشجو

رابطـه)  =03/0P( جـنسو ) =0001/0P( يليرشته تحص يرمتغبا  آموزشي يطاز مح ياندانشجو يكردند. درك كل يابي) ارزيمثبت تا منف
داشت. يآمار داريمعن

يرانو مـد ينمسـئول يو مامائ يدانشكده پرستار آموزشي يطو اتاق عمل از مح يمامائ ي،پرستار يان: با مشخص شدن درك دانشجوبحث
يـزانو م وزشيآم يطمدرسان با ابعاد مختلف مح يشترهرچه ب ي. آشنائيندتالش نما آموزشي يطدر جهت ارتقاء هرچه بهتر مح يستبا يم

.رسديمبه نظر  ياز هر بعد ضرور ياندانشجو يترضا
آموزشي محيط عمل، قاتا مامائي، پرستاري، دانشجو،: يديكل كلمات

منابع:
1. Tokuda Y, Goto E, Otaki J, Jacobs J, Omata F, Obara H, et al. Undergraduate educational environment, perceived

preparedness for postgraduate clinical training, and pass rate on the National Medical Licensure Examination in Japan. 
BMC medical education 2011;10(11). 

2. Dimoliatis I, Vasilaki E, Anastassopoulos P, Ioannidis J, Roff S. Validation of the Greek translation of the Dundee ready
education environment measure (DREEM). Education for Health. 2010;23(1):348. 

3. Cynthia  MC, Pamela JS. Incivility in Nursing Education: Descriptive Study of Definition and Prevalence.. Incicvility in
nursing education 2007;46(1):7-14. 

4. Soemantri D, Herrera C, Riquelme A. Measuring the educational environment in health professions studies: A systematic
review. Medical teacher. 2010;32(12):947-52. 

پرسشنامه يهاهيگو به يدهوزن است؟ چقدر استاد يابيارزش پرسشنامه در هاهيگو از كي هر ارزش
يتوكل يتاآز ،يزچنگ طاهره ،يماني يكون ،يكمال فرحناز

وسدر يعلميئـته يعملكرد آنان است. عملكرد اعضا فيتيبا ك يابيو ارز يريگاندازه يازمندن يعلميئته يبهبود عملكرد اعضا مقدمه:
اسـت كـه در ييهايـهوگ يپرسشنامه دارا ين. اشوديم يابيارز دانشجويان توسط ي،اختصاص يهاپرسشنامهبا استفاده از  ي،و عمل يتئور

 .است دارند متفاوت شآموزكه بر برون داد  يريتأثدر  هاآن يتاهم كهيدرحالبرابر هستند.  يهاوزن يحال حاضر دارا
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ختصـاصا را خاصـي وزن دانشـجويان نظـرات بـه توجـه با ارزشيابي هايگويه از يكهر  يست كه براا نيا مطالعه ينهدف از ا هدف:
 .دهيم

ياننشـجودا يـهكل ياصفهان انجـام شـد. جامعـه آمـار يبود كه در دانشگاه علوم پزشك يليتحل يفي،مطالعه توص يكپژوهش  ينا روش:
.شـديمحسـوب طبقـه م يـكبه دست آمد. هر دانشـكده  ياطبقه يريگنمونه يقاز طر ؛ كهدانشجو بود 464گاه بودند. حجم نمونه دانش
 .ندكرديمپرسشنامه  يلدر دسترس هر دانشكده با حضور محقق در محل، اقدام به تكم يهانمونه

هاآن از يكهر  يتخواسته شد نظرشان را راجع به اهم يانه از دانشجواستاد بود ك يابيپرسشنامه ارز يهايهپرسشنامه همان گو يهايهگو
يزالآنـ SPSS 21  در يملعـا يـلحاصل با استفاده از تحل يهادادهكنند.  يان) بيتاهم يب كامالًمهم تا  ياراز بس( ليكرت ييتا 6 ياسدر مق
 .شدند

ياسـتاد بـرا يكاف تسلط" ياندانشجو يدگاهو ارزش متفاوت هستند. از دوزن  يها دارايهنشان داد گو يعامل يلحاصل از تحل يجنتا :يجنتا
رابطـه يراربرقـ") و 830/0("درسـي مطالـب و علمـي يمتسلط استاد بر مفـاه") و 845/0( "يعمل يهامهارتانجام دادن و نشان دادن 

زمـان عايـتر به مربوط موارد. دادند صاختصا خود به را ارزشي وزن يشترين) ب809/0( "يعمل يهامهارتو  يدروس نظر ينب يكنزد
در حضـور اسـتاد") و 380/0("مراعات مـدت زمـان كـالس") و 075/0( "كالس در دانشجويان حضور برنظارت " از بودند عبارت كه

.زن را به خود اختصاص دادندوارزش  ين) كمتر445/0("كالس در ساعت مقرر

آمـوزشدر  دييـاز ياربسـ يـتاستاد اهم يو عمل ياست، تسلط علم آموزش يدف اصله يمانتقال محتوا و مفاه كهينابا توجه به  بحث:
است بـه هر دو الزم بهتر يادگيري يبرا يو عمل يارتباط دروس تئور يدارد. برقرار يهم همخوان يگرمطالعات د يجبا نتا يجهنت يندارد. ا

يـنا يـترنـد واقعدر كالس ندا يبه حضور اجبار ياعالقه يانشجواشاره شده است. در مقابل دان يگرمطالعات د ياريدر بس يزنكته ن ينا
رييـادگي يبـرا ينيتضم توانديمن ياندانشجو  يابحضور و غ ينصورتا يرداشته باشد. در غ يتجذاب يبه اندازه كاف يدكه كالس با است

در كـالس هسـتند  داسـاتي و خـود حضور ساعت و ميزان نگران كمتر دانشجويان داد نشان مطالعه ينا .داشته باشد يرا در پ هاآن يشترب
مورد توجـه يشترب نيدشااسات يابيدر ارزش هاآنست نظرات ا الزم يلدل يناست. به هم آموزشو  يستدر يفيت، كهاآن يدغدغه اصل يول

 .يردقرار گ

 يدهوزن  پرسشنامه، هايگويه استاد، يابيارزش :يديكلمات كل
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انيدانشجو دگاهيد از رشته آموزشي اهداف به يابيدست يبرا يساختار يهايسازنهيزم زانيم
يجد رنگرز فاطمه ،يكوچك معصومه ،اصغرزاده اكبر يعل

است يساختار يها يسازفراهم آموزشيبه اهداف  يابيو دست يز عالدر مراك آموزش يفيتمؤثر در جهت ارتقا ك يهاگام يكي از: مقدمه
 .را محقق ساخت يانآن بتوان انتظارات و اهداف مورد نظر دانشجو يقتا از طر

 دانشجويان ديدگاه از رشته آموزشي اهداف به يابيدست يبرا يساختار يها يسازينهزم يتموفق يزانم يينتع هدف:

كاشـان در يكدانشـگاه علـوم پزشـ يراپزشكياز دانشكده پ نفر 79 يبر رو يو با روش توصيفي مقطع يربرداين مطالعه از نوع كا روش:
و يـكدموگراف ؤاالتسبود كه شامل دو بخش  يپرسشنامه محقق ساخته ا هاداده يآورجمعشد. ابزار  انجام 1396 يليدوم سالتحص يمهن

شـد. يطراح 1تا  5مره مخالف از ن كامالًنظر، مخالف و  يموافق، موافق، ب كامالً، ايينهگز 5 يكرتل ياسبر اهداف و با مق يمبتن سؤاالت
صـورتبهپرسشـنامه ).  =79/0α( آمـد بـه دسـتكـردن  يمـهپرسشـنامه از روش دو ن يائيداشت. پا يو محتو يصور يپرسشنامه روائ

تحليل و تجزيه مورد و يدگرد Excel وSPSS 16  افزاررمنوارد  هادادهشد.  يآورجمع يلداده شد و پس از تكم يانبه دانشجو يحضور
 .گرفت قرار

آزمايشـگاهي معلـو رشته نفر 21 و هوشبري رشته نفر 13 راديولوژي، نفر 26 سالمت، اطالعات مديريت رشته نفر 19 ياندانشجو: يجنتا
بـود. آموزشـينـات مربوط به وجـود فضـا و امكا يهاساخت يرز يسازفراهمدر  تأكيد يان) دانشجو%8/65( 52 فراواني بيشترين. بودند
.بود علمي يدهايها و بازدبودن كارگاه يمربوط به ارائه كاف )درصد 3/11( 9 فراواني ينكمتر

انيدانشجو دگاهيد از رشته آموزشي اهداف به يابيدست يبرا يساختار يهايسازنهيزم يفراوان عيتوز  - 1جدول 
مناسب بودن  كامالً مخالف ندارمينظر موافقم قمموافكامالً رشته

مخالف
تعدادكل
انيدانشجو

آموزشيانطباق اهداف 
انيبا انتظارات دانشجو

يولوژيراد (2 āĊā) )50(13 (7 üĀĊă) ûûĊÿ ()3 (1 ýĊĂ) üĀ
اطالعات يفناور

 سالمت
ü (üüĊü) (2 ûúĊÿ) (5 üĀĊý) (6 ýûĊĀ) (4 ûúĊÿ) ûă

يهوشبر (3 üýĊû) (9 ĀăĊü  ) (1 āĊā  ) ú ú ûý
يشگاهيعلوم آزما ÿęüýĊĂĚ ûûęÿüĊþĚ üęăĊÿĚ ýęûþĊýĚ ú üû

نيب يهمراستائ
يعمل ،ينظر يواحدها
يكارگاه و

ûęýĊĂĚ يولوژيراد ûþęÿýĊĂĚ āęüĀĊăĚ ý ęûûĊÿĚ ûęýĊĂĚ üĀ
اطالعات يفناور

سالمت
üęûúĊÿĚ ýęûÿĊĂĚ üęûúĊÿĚ ûúęÿüĊĀĚ üęûúĊÿĚ ûă

ĀęþĀĊüĚ يهوشبر ÿęýĂĊÿĚ üęûÿĊþĚ ú ú ûý
يشگاهيعلوم آزما ĀęüĂĊĀĚ āęýýĊýĚ þęûăĚ þęûăĚ ú üû

بودن كارگاهها و يكاف
يعلم يدهايبازد

ûęýĊĂĚ يولوژيراد ĀęüýĊûĚ āęüĀĊăĚ ûúęýĂĊÿĚ üęāĊāĚ üĀ
اطالعات يفناور

سالمت
ýęûĀĊāĚ ĀęýýĊýĚ ûęÿĊĀĚ üęûûĊûĚ ĀęýýĊýĚ ûĂ

ýęüýĊûĚ يهوشبر þęýúĊĂĚ þęýúĊĂĚ üęûÿĊþĚ ú ûý
ü ęăĊÿĚ يشگاهيعلوم آزما āęýýĊýĚ ăęþüĊăĚ üęăĊÿĚ ûęþĊĂĚ üû

فضا و امكانات üęāĊāĚ يولوژيراد ûāęĀÿĊþĚ þęûÿĊþĚ ýęûûĊÿĚ ú üĀ
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اطالعات  يفناور آموزشي
 سالمت

þęüûĊûĚ ûü 
ęĀýĊüĚ 

üęûúĊÿĚ ûęÿĊýĚ ú ûă

üęûĂĊüĚ يهوشبر āęĀýĊĀĚ üęûĂĊüĚ ú ú ûû
ýęûþĊýĚ يشگاهيعلوم آزما ûĀęāĀĊüĚ üęăĊÿĚ ú ú ûă

üęāĊāĚ يولوژيراد يرفاه   امكانات ûýęÿúĚ ÿęûăĊüĚ ĀęüýĊûĚ đ üĀ
اطالعات  يفناور

 سالمت
ĀęýûĊĀĚ ĂęþüĊûĚ üęûúĊÿĚ ýęûÿĊĂĚ ú ûā

ûęāĊāĚ يهوشبر āęÿýďÿĚ ÿęýĂďÿĚ ú ú ûý
ûęþĊĂĚ يشگاهيعلوم آزما ûüęÿāĊûĚ ĀęüĂĊĀĚ üęăĊÿĚ ú üû

  
 نقـاط بـه توجـه هدانشكد عملكرد افزايش براي. است خوب آموزشي اهداف به دستيابي براي آموزشي هايزيرساخت سازيينهزم: بحث
 .ستا راهگشا دانشجويان انتظارات با آموزشي اهداف انطباق علمي، بازديدهاي و هايكارگاه ارائه مانند ضعف

 دانشجويان ،آموزشي اهداف دستيابي، ساختار، يرز :يديكلمات كل

  
  منابع:

1. Dehghani Kh, Dehghani H, Fallahzadeh H. [The Educational Problems of Clinical Field Training Based on 
Nursing Teachers and Last Year Nursing Students View points. Iranian Journal of Medical Education 2005]; 
5(1): 24-32. [Persian] 

2. Salehabadi S, Golafroz Shahri M, Nasrollahi S, Akbarzadeh M, Mircholi N. [Clinical education problems and 
ways its quality from the perspective of clinical instructors and students of nursing and midwifery at 
Sabzavar university medical sciences in 2008]. Journal of Sabzavar of Medical Sciences 2014; 20(4): 539-
546 

3. Delaram M, Salehiyan T. [Productivity in education from the nursing and midwifery students´ viewpoint]. 
Scientific J Edu Strategies Med Sci 2011; 4(2): 67-71. [Persian] 

4. Kamran A, Sharghi A, Malekpour A, Birya M, Dadkhah B. [Status and strategies for improving nursing 
education in view of nursing students in Ardebil University of Medical Sciences]. IJNR 2012; 7 (27): 25-31. 
[Persian] 

 
  

 عهجام به ييپاسخگو يراستا در يراپزشكيپ دانشكده از يعلمئتيه ياعضا و كاركنان انتظارات

  يجد رنگرز فاطمه ،اصغرزاده اكبر يعل ،يكوچك معصومه
  

از كيفيـت خـدمات،  يعلميئـته يمهم در ارتقاء كيفيت عملكرد، شناخت ادراكات و انتظارات كاركنان و اعضـا يهاگاماز  يكي مقدمه:
 .ها استتعيين ضعف ها و اتخاذ راهكارهايي براي رفع اين ضعف

 .خود انجام شد يشغل يفانجام وظا يو كاركنان در راستا يعلميئته يانتظارات اعضا پژوهش حاضر با هدف تعيين هدف:

) نفـر 19( كاركنـان) و نفـر 11( يعلميئـتهاعضـاي  يـهانجام شد. جامعه پژوهش كل يبا روش توصيفي مقطع يكاربرد يپژوهش روش:
بـر  يمبتنـ سـؤاالتو  يـكگر ساخته شامل اطالعات دموگرافبا پرسشنامه پژوهش هادادهبودند.  1396كاشان در سال  يراپزشكيدانشكده پ

 يـتامن -4 ،آموزشـي -يپژوهش هاييتفعال -3ي،نحوه سرپرست -2 ي،و امكانات رفاه يو بهداشت يزيكيف يطشرا -1: يطهح 7اهداف در 
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ايينهگز 3 يكرتل ياسمه با مقشد. پرسشنا يآورجمعارتقاء  يهافرصت -7 يانسانروابط  يفيتك -6حرفه و  ياجتماع يگاهپا -5 ي،شغل
يـائيداشـت و پا يو محتـو يصـور يشد. پرسشنامه روائـ يطراح 1تا  3از نمره  يو ناراض يو نه ناراض ينه راض ي،، راضهايينهگزبا 

بـا هاداده تحليلبـه جامعـه پـژوهش داده شـد  يحضور صورتبهپرسشنامه ).  =87/0αآمد ( به دستكردن  يمهپرسشنامه از روش دو ن
 .انجام شد Excel وSPSS 16  افزار  نرم از استفاده 

شـغلي زحـوادثا يشـگيري، امكانـات پ13) 4/68( كـارتناسب اضافه كار با حجـم  يبانتظارات درجامعه كاركنان، به ترت يشترينب :يجنتا
يرقـتو  يشـرفتپ يهاصـتفر، 10) 6/52( بهداشـتي يتوضـع ،10) 6/52( ي، امكانات رفـاه11)9/57( استخدامي يت، وضع13)4/68(
آزاد9)4/47( روزانه (ي، كار خصوص موقع9)4/47در پسـتها9)4/47( سازمانينموداردرفرديت، بـه ارتقـا امكان ،8) 1/42( التربـاي،

ابـ آموزشـي هاييتفعالمتناسب بودن حجم  يعلميئته يانتظارات اعضا يشترينب بود.  8) 1/42( نوآوريبه  يناز توجه مسئول يترضا
رفـاهيمات و خد 7)6/63( بهداشتي يت، وضع7)7/63( كار محيط مناسب فيزيكي شرايط فضاو يه، ته8) 7/72( محوله يتهايمسئول يرسا
.بود 6)5/54( پژوهشي هاييتفعال يبرا يزمان كاف ، 6)5/54(

1 نموادر
وط بـهمربـ يازدو ن هر يكهبود. از آنجائ يكار يفضا  ه بهتوج يعلميئتهو در اعضاء  يانتظار كاركنان توجه به مسائل مال يشترينب: بحث

.ه بودو دانشكد ياندانشجو آموزشي يفيتدر ارتقاء ك يگام مهم توانديم يازهان ينرفع ا باشديم يهاول يازهاين

 به جامعه يي، پاسخگويعلميئته يانتظارات، كاركنان و اعضا :يديكلمات كل
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زيتبر ينايس مارستانيب يسوختگ بخش پرستاران عملكرد بهبود بر آموزشي مداخالت ياثربخش يبررس
يرزادش يروزهف ،يگاوگان زارع يدهوح ،يحضرت يمهحك

ما سومين عامـلوبعد ازحوادث رانندگي و ترو  ر كشورهاي در حال توسعه استد يژهوبهسوختگي يكي از مشكالت رايج دردنيا  مقدمه:
سـمي، روحـي،درد، مشـكالت ج ،نـاتواني ،و سـبب مـرگ وميـر گـذارديماثرات ناگواري بر جسم و روح فرد  .استمرگ مير در دنيا 

را يديكل نقش  درمان يمر تدرستاران در ارائه خدمات و پ  بوده يمارحق ب يفيتمراقبت با ك  ارائه .شوديم يماراقتصادي و ازكارافتادگي ب
در مـورد يكـاف  دانـش داري يـدبا  يفيـتارائه خـدمات بـا ك يبرا كنديمپرستاري كه از بيماران دچار سانحه سوختگي مراقبت . دارند

ضـعيت بيمـار وات جزئـي در ودر مورد تعيين تغييـر يعسر گيرييمتصم و يلو تحل يهفيزيولوژيك بعد از سوختگي، قدرت تجز اثرات 
مطالعـه يـنهدف از ا .يدو خانواده آن ارتباط برقرار نما يمارو دلسوزانه با ب يبتواند با حس هم نوع دوست ينوهمچن بازتواني بوده شروع 
 .يمخشارتقا ب مراقبتها را يفيتالزم ك يهامهارت آموزشتا با  باشديم يدر بخش سوختگ يپرستار يهامراقبت يتوضع يبررس

ينداردهابهبود استاو  خدمات ارائه يفيتجهت بهبود ك آموزشيمداخله  يطراح ،آموزشي بخش پرستاران عملكرد وضعيت يلتحل هدف:
 يمارستانب يتوسط پرستاران در واحد سوختگ  ارائه خدمت

ينفر از پرستاران بخش سوختگ 20آن را  يجامعه آمار. باشديمقبل و بعد  آزمونبا   آموزشي يزيمم -يامداخله مطالعه  يك ينا روش:
وارد يتمـام شـمار صـورتبه يتگخپرسـتاران بخـش سـو تمام .دهديم يلاستان، تشك يسوختگ يمارستانب تنها ،يزتبر ينايس يمارستانب

يسـتلچكشـد.  يآورجمـعوزارت بهداشـت  ياسـتانداردها بر اسـاسمحقق ساخته  يستل  مطالعه شدند. اطالعات با استفاده از چك
افـزارنرمبا اسـتفاده از   هادادهشده بود و  يلت مربوط به استانداردها تشكسؤاال و يكاز دو قسمت اطالعات دموگراف يرخ/يبل صورتبه

SPSS19 يكمترراناپا آزمونو  يفيتوص يآمارها يقطر از Mc-Nemar  گرفت قرار وتحليل يهمورد تجز. 

يهـامراقبته در ارائـ يدر حد خـوب بـود ولـ )46%/83( بستري يندر ح و )5%/80( اوليه ياهمراقبتدر  يارائه خدمات پرستار :يجنتا
رلتوجـه بـه كنتـ ينكمتـر يهاول  يهامراقبتارائه   يطهدر ح. يافتعملكرد پرستاران بهبود   آموزشيبود كه بعد از مداخله  يفضع يهثانو

اين بيشتر يتاجام مداخله شاهد رعنا از بعد) بود كه 73%بود ( يمارب يادرار يستمس يتوضع ي) و بررس76%( استنشاقي يوجود سوختگ
وردمـ يـندرد بود كه ا يزانم يريگاندازهدرد توسط ابزار  يزانم يينتع  توجه به ينكمتر ؛يبستر ينح يهامراقبت  يطهح در .بوديم موارد

يـهثانو يهـامراقبتئه ارا  يطهح در .يدگرد يم يينپرستاران تعتوسط  يريگاندازهدرد توسط ابزار  يزانموارد م %85در  آموزشهم بعد از 
نسـمان،پي، تعـويض پافيزيوترا(در خصوص مراقبت از  يمارخانواده ب و يمارمشاوره به ب و ارائه يبازتوان يمبا ت يهمكار توجه به ينكمتر

ئهار %50 يشزاشاهد اف آموزشيمداخله   ه بعد ازشروع فعاليت، رعايت رژيم غذايي و دارويي مناسب، بازگشت به زندگي طبيعي) بود ك
).>001/0p( يدقبل وبعد از مداخله مشاهده گرد يمك نمار تفاوت معنادار آزمون بر اساس. يمخدمات بود

1 جدول
Mc-Nemar Mean Rank P-value Z Test  يريگ جهينت

ýúÿĊĀ üúāĊÿú úĊúúû ýăĂ  بعد > قبل
úĊúúû ûĀ  بعد < قبل

ĀĂĀ  بعد = قبل
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سـت. گرچـه پرسـتاران ا يرگذارتأث هاآندر بهبود عملكرد  يبه پرستاران بخش سوختگ آموزش يزيمم گفت توانيم يبندجمعدر  بحث:
شوند كـه ير نقص مدچا يدانش پرستار يعدم روز آمد ساز يا يخود بخاطر مشغله شغل يفدر انجام وظا يهستند اما گاه آموختهدانش

ضـمن  يمراقبتـ يهابـر تـك تـك شـاخص تأكيدبا  يزيو مم يابيدارد. ارز يرتأث يهو ثان يبستر ينح يه،عملكرد اول يطهه حدر هر س ينا
 باشد مؤثردر بهبود عملكرد و مراقبت بهتر  توانديممداوم  آموزش

 آموزشي يزيمم ،يپرستار يهامراقبت ،يسوختگ :يديكلمات كل
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عنوانبـه نيبـال طيمحـ بـه ورود جهت يپرستار انيدانشجو شده درك يآمادگ پرسشنامه يابياعتبار و يطراح
پرستار
يقربان اعظم ،ينجف زهرا ،يبخش فاطمه ،يشهسوار هومن

پـس يپرستار ياننشجواست كه دا يعوامل ينترمهماز  ينيكار بال يطالزم جهت ورود به مح يو آمادگ هايستگيشااز  يبرخوردار مقدمه:
بـزار درا يتعـداد ينكها باوجودند. دار يازبه آن ن ينيپرستار بال عنوانبهنقش  ييرتغ يهاو جهت مقابله با استرس و تنش ييلالتحصفارغاز 

افته اسـت، امـا همچنـانيتوسعهمهم  يازن ينبه ا يابيدست يزانم يابيو ارز ياندرك شده دانشجو يآمادگ يمختلف جهت بررس يكشورها
 كند. يبررس يرانابعاد مهم و مطابق با بافت كشور ا از نظررا  ياندرك شده دانشجو يوجود ندارد كه آمادگ يابزار

يطد به محـورو يبرا يپرستار يكارشناس ياندرك شده دانشجو يآمادگ يابيجهت ارز يحاضر توسعه ابزارهدف از انجام مطالعه  هدف:
 .باشديمابزار  ياييو پا ييروا آزمونو  ينيكار بال

در مرحلـه استفاده شد. ييو استقرا ياسيق يكردهاياز رو يبيابزار، ترك يجاداست. جهت ا يشناسروش پژوهش يكمطالعه حاضر  روش:
سـال آخـر نياتن از دانشجو 9ا ب يافتهساختار يمهمرسوم و با انجام مصاحبه ن يمحتوا يلتحل يقابزار از طر يهاول يهايتمآ، "هايتمآ يدتول"

شـد. در يـلكمتاصالح و  ينهزم يناستخراج شده توسط مرور بر متون منتشر شده در ا يهايتمآاستخراج شد. سپس  يپرستار يكارشناس
بررسـي يـهابـزار اول يسنجروان يهايژگيومرحله،  ينآماده شد. در ا "هايتمآكاهش " يعنيجهت فاز دوم مطالعه،  يهمه اولپرسشنا يتنها
.شـد ابيارزيـ پرسـتاري كارشناسـي آخـر سال دانشجوي پنج با مصاحبه طريق از صوري روايي. گرفت انجام نياز مورد اصالحات و شد

محتـوا ايـيرو شـاخص عنـوان تحـت كمي رويكرد از استفاده با تهران دانشگاه پرستاري دانشكده اساتيد از تن ده توسط محتوي تحليل
(CVI) قابل قبول يزاننقطه برش و م عنوانبه 70/0شد. عدد  يابيارزش CVI، ر نظـر گرفتـه شـد.د يـتمهـر آ يابقا ياحذف  يينتع يبرا

هآسان وارد مطالعـ يريگنمونهحاصل شد كه با  يسال آخر پرستار يشجوبا شركت دان ياكتشاف يعامل يلتحل يوهش يقسازه از طر ييروا
اسـتفاده شـد. يتمـيآ يـلتحل يبرا هادادهمناسب بودن  يجهت بررس Barltett و تست Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) آزمونشدند. 

يلهها به وسـنجام شد. تعداد فاكتورا  يمكسو روش چرخش وار يمؤلفه اصل يلو استخراج فاكتورها، تحل يشمارش بارعامل يسپس، برا
ينست آمد. ادكرونباخ به  يمحاسبه آلفا يقاز طر ياييمشخص شد. پا Scree plot يشنما Scree test آزمونو  1از  يشترب  يژهو -ارزش

 .شده است تأييدو  يبتهران تصو يدانشگاه علوم پزشك يقاتاخالق مركزتحق يتهكم يپژوهش از سو

يـلتحل يمناسـب بـودن بـرا از نظر هاداده، هاداده يفيتوص يلجام تحلنا از بعدداشتند.  ينيسابقه كار بال كنندگانركتشاز  %773/0 :يجنتا
شـد. يجـادا يتمآ 46با  يهپرسشنامه اول يتم،آ يدفاز تول يمرد بودند. در ط هانمونهاز  %46/5 يجقرار گرفتند. برطبق نتا يابيمورد ارز يعامل

، تطـابق داده شـد.هاآن يتجهت بهبود وضوح و جامع كنندگانشركتاصالح شد و بر نظرات  هايتمآاز  يبعض ي،ورص ييدر مرحله روا
ياز سـاختار گرامـر ينـانجهـت اطم ي. پرسشنامه توسط متخصص زبان فارسـيافتكاهش  45به  هايتمآمحتوا، تعداد  ييجام رواازآنپس
سال آخـر يدانشجو 159و توسط  يافت ييرتغ يكرتل ياسپرسشنامه آماده شده به شكل مققرار گرفت. در گام بعد،  ينيمورد بازب يحصح

، =3042/383Bartlett's testو  =KMO   38/4سـال بـود و  23 ياندانشـجو يسـن يانگينشد. م يلپرسشنامه تكم يپرستار يكارشناس
واريـانس بـا بعـدي چهار عاملي يل. تحلقرار گرفت تأييدرد مو يو بعدبند ياكتشاغ يعامل يلجهت استفاده از تحل هانمونهتعداد  يتكفا

حـذف شـدند. در يـتمآ 18 ينبنـابرا؛ بـود 5/0 يعامل يبارها يآمد. نقطه برش انتخاب شده برايتر به نظر مكاربردي، %40 باالي تجمعي
ي، آمـادگ"ياحرفهمراقبت و عملكرد  يادرك شده بر يآمادگ"استخراج شد:  ياكتشاف يعامل يلاز تحل يتمآ 27با  يچهار بعد اصل يتنها
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قـرار تأييـدابزار مـورد  يايي. پا"يدرك شده روان يو آمادگ "يعملكرد اخالق يدرك شده برا يآمادگ"، "ياحرفه يتهو يدرك شده برا
 ).=842/0aگرفت (

يـنپرسـتار، ا عنوانبـه ينبـه بـالجهـت ورود  يپرسـتار يسال آخـر كارشناسـ ياندانشجو يآمادگ يزانم يابيبا توجه به لزوم ارز بحث:
يانخـود دانشـجو خصـوصبهو  يپرسـتار يـانو مرب ينمسئول ياررا در اخت يشده دانشجو، ابزار مناسب-درك يآمادگ يپرسشنامه با بررس

تقويـت بـه يازكه ن يهاحوزهشناخت  يدر راستا هاآنفراهم آورده و به  ينبال يطورود به مح يبرا هاآندرك شده  يآمادگ يجهت بررس
 رساند.مي ياري دارند، بيشتر آمادگي كسب جهت توجه و

 بالين شايستگي، ي،پرستار، دانشجو، آمادگ :يديكلمات كل
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يپزشك علوم دانشگاه وابسته يهادانشكده آموزشي يهاگروه در انيدانشجو يابيارزش نظام موجود وضع يبررس
96 سال در رانيا

يمعروف يقصد شهنام ،مجد يمراد يساپر ،يزادهعل يهسم ،يسهراب زهره ،يجالل يممر

يابيارزش شده است. در يمتعدد يهايو نوآور ييراتهم دستخوش تغ يپزشك آموزش ي،علم پزشك يجهان يهايشرفتبه دنبال پ مقدمه:
كـه نمـود حاصل ينانطمتوان امي  يحصح يابيارزش يقبرده است. از طر ها بهرهيشرفتو پ ييراتتغ يناز ا آموزشاز  يبخش عنوانبههم 
. هـدفيرخ ياند و سالمت جامعه برخوردار هست يبهداشت يازهايالزم در برآورده ساختن ن ياحرفه يهايتآموختگان از صالحدانش آيا
نقـاط قـوت و يينبا كمك به تع توانديمكه  باشديم آموزشي يهاگروهدر  ياندانشجو يابيوضع موجود نظام ارزش يمطالعه بررس يناز ا

 .يددانشجو فاصله وضع موجود با مطلوب را مشخص نما يابيضعف نظام ارزش

يـينبا كمك بـه تع توانديمكه  باشديم آموزشي يهاگروهدر  ياندانشجو يابيوضع موجود نظام ارزش يمطالعه بررس ينهدف از ا هدف:
 .يددانشجو فاصله وضع موجود با مطلوب را مشخص نما ييابنقاط قوت و ضعف نظام ارزش

بر وانجام شده است  يرانا يدانشگاه علوم پزشك يابينظام ارز ياست كه توسط كارگروه ارتقا يمقطع-يفيمطالعه از نوع توص ينا روش:
آموزشـي يهاروهگ يهكل ياراندست/انيدانشجو يابيارزش يتآن، وضع ياييو پا ييروا تأييدپرسشنامه پژوهشگر ساخته و بعد از  يكاساس 

و يـياجرا يهايوهش ها، ابزارها وآزمون يبرگزار يسؤال در ارتباط با چگونگ 30 يدانشگاه مورد پرسش قرار گرفته است. پرسشنامه دارا
 .ها مورد استفاده قرار گرفتآزمون يلتحل

يابيارزشـ يهـاروشبا  ييآشنادر كارگاه يردر دو سال اخ آموزشي ياهگروهدر  يعلميئته يدرصد اعضا 62ها نشان داد كه يافته :يجنتا
و دارند دانشجويان ارزشيابي و سنجش بر مستمر نظارت  يبرا يمرجع يها دارادرصد دانشكده 56اند. ها شركت نداشتهو ساخت آزمون
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 ياسـك آزمـونبـر محـل كـار و  يمبتن يابزارها ينب . استفاده از الگ بوك درشوديمبا اهداف داده  ييد مطابقت محتواموار درصد 87 در
نقـاط  يرانا يدانشگاه علوم پزشك هايدانشكده يشترب در تر بودند. ب يجها راروش ير) نسبت به سا28%( يعمل يهامهارت يابيارز يبرا
بـا مشـكالت  يـرانفراگ يازهـايجه بـه نتو يران،به فراگ يرسانمناسب، اطالع يبندها، زمانآزمونها با سرفصل يمانند مطابقت محتو يقوت

 يمبتن يابيارز يو ابزارها ينياستدالل بال يني،بال يهامهارتسنجش  ياستفاده از ابزارها .باشديمو ... را دارا  ياتبه شكا يدگيخاص، رس
سـنجش الزم اسـت در  يبزارهاها و اآزمون ياييو پا ييروا يندارد. همچن آموزشيمختلف  يهاگروهدر  يشتربه توجه ب يازبر محل كار ن

 .يردقرار گمورد توجه  آموزشي يهاگروهاز  يشتريتعداد ب

ر محـل بـ يمبتنـ يابيمختلف ارزشـ يدر خصوص استفاده از ابزارها يعلميئته ياعضا يتوانمندساز آموزشي يهاكارگاه يلتشك بحث:
 آمـوزشتگـان رشـته آموخاستفاده از دانـش ينو همچن ينيتكو ييابنظارت بر انجام ارزش يتتقو ي،عمل يهامهارت يني،كار، استدالل بال

 .رسديمبه نظر  يها ضرورمستمر آن در دانشكده يشو پا يابيارزش يهاروش يريكارگبه يارتقا يبرا يپزشك

 ينيبال آموزش يهاگروه يه،علوم پا آموزشي يهاگروه ي،علوم پزشك آموزشدانشجو،  يابيدانشجو، ارز يابيارزش :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. WFME/AMSE International task force, WFME global standards for quality improvement in medical education; european 
specification, Kandrups Bogtrykkeri A/S, ISBN: 978-87989108-6-2, www.wfme.org, accessed 26 march 2016 March 26 

2. How are students assessed at medical schools across the UK? General Medical Council 2014, www.gmc-uk.org, accessed 
26 march 2016 March 26. 

  
  

 يهادانشـكده در يپرسـتار يكارشناس مقطع در ياحرفه اخالق سدر انيدانشجو يابيارز روش يقيتطب مطالعه
 منتخب

  يميكر شهناز ،افشار يالل ،يابوالقاسم آمنه
  

 ياحرفـه ، درس اخـالقيننـدب يمـ آموزشمجرب،  يدنظر اسات يرز ي،پرستار آموزشدر نظام  ياناز دروس مهم كه دانشجو يكي مقدمه:
اسـت  يـنا دهندهنشانالق اخ يابيارز توانايي .كنديم يتتقو يعلوم پزشك آموزشنقش اخالق را، در  ي،عملكرد اخالق ارزيابي .باشديم

 يـبرا ترغ يان، دانشـجوياحرفـهاهـداف اخـالق  ارزيابي كرد. يابيآن را ارز توانيماست كه  آموزشقابل  يموضوع ياحرفهكه اخالق 
آن  آمـوزشدر  توانيمكرد ن يابياخالق را ارز آموزشرنامه بودن ب مؤثركه نتوان  يزمان تا را مهم بدانند. ياحرفهكه اصول اخالق  كنديم

 يامـار يـاربـا مع يابزار اي، امتحانات يابيمختلف ارزش يهاروشاخالق به استفاده از  يدرس يهابه اعتبار برنامه يابيدست يموفق بود. برا
در  ياخالق هايژگييوگرفته شدن  يدهو ناد يابيرزا يبرا ينيع ياست. كمبود ابزارها يازاخالق ن يهامهارتسنجش دانش و  يمعتبر برا

 .باشديم ياخالق يهايتصالح يابيمشكالت ارزش ازجمله يابيارزش

در  يارپرسـت يدر مقطـع كارشناسـ ياحرفـهس اخـالق در ياندانشـجو يابيروش ارز يقيپژوهش، مطالعه تطب ينهدف از انجام ا هدف:
 .باشديم 2016منتخب  يهادانشكده

نظـام  يجهـان بـر مبنـا يهادانشگاه يبندجهان از رتبه يو انتخاب ده دانشكده برتر پرستار ييشناسا منظوربه  يقيمطالعه تطب ينا روش:
 بـورگ، پيـتس منچسـتر، تورنتـو، يلوانيا،پنس يپرستار يهادانشكده آماري نمونه. شد استفاده 2016 سال در اس يوك يالمللينب يبندرتبه
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يتو سـا ينترنتجستجو در ا يقطر ازني مورد اطالعات. بود جنوبي استرالياي و نايتينگهام ادينبورگ، سيدني، فناوري ساوتمپتون، سيدني،
بـا يـكالكترون صـورتبه يلـيبه دست آوردن اطالعـات تكم ي. برايدگرد يآورجمع يرانمنتخب برتر جهان و ا يپرستار يها-دانشكده
تنظـيم و تهيـه مشـاور و راهنمـا يدكه با نظـر اسـات ها، چارچوب پژوهشگر ساختهداده يآورمعمربوطه مكاتبه شد. ابزار ج يهادانشكده
روش يسـهو مقا يـلو تحل يـهاستفاده شـد. تجز ياز روش اعتبار محتو  مطالعه، ينها در اداده گردآوري ابزار روايي تعيين جهت. گرديد

يف،توصـ ي-چهـار مرحلـه يدارا يبرد يمنتخب جهان بر اساس الگو يهاهدانشكد ايحرفهاخالق  يدر برنامه درس ياندانشجو يابيارز
 .شد انجام يسهو مقا يجوارهم تفسير،

مـورد يمنتخـب پرسـتار يهادانشـكدهنشـان داد كـه  يپرسـتار يادرس اخالق حرفه يابيبر روش ارز يمطالعه مبن ينا هاييافته :يجنتا
از يتينگهـامو نا يدنيسـ يورمنچسـتر، فنـا يپرسـتار هايدانشـكده . كننديمشجو استفاده دان يابيارز يبرا يمتعدد يهاروشمطالعه، از 

يپرستار هايدانشكده .كننديموسنجش عملكرداستفاده  يسنجش توانمند يني،بال آزمون دانش، يهبر پا آزمونروش شامل  ينچند يبترك
و ايلوانيپنسـ يپرسـتار هايدانشـكده .دهنـديمدانـش) انجـام  يهبر پا( ايينهگزچهار صورتبهدانشجو را فقط  يابيارز يتسبورگپ وتورنت

يـابيارز يجنـوب يايسـترالاو  ينبـورگاد يپرستار هايدانشكده .كننديماستفاده  يعمل آزموندانش و  يهبر پا يابياز دو روش ارز يدنيس
.دهندمي انجام يندو سنجش توانم ينيبال آزمونبا دو روش  ياحرفهاخالق  يدانشجو در برنامه درس

 .ياينهچندگز يهاآزموندانش شامل  يهبر پا آزمون*

هـايتيفعال ي،هد كـار گروهـبا پاسخ كوتاه، ارائه مقاله، ارائه پوستر، شوا يكتب آزمون ي،و كتب يحيتشر يهاآزمونشامل  ينيبال آزمون* 
يننامه و بحث آناليانمجله و پا يهته ي،كتب يشيبازاند ي،كالس

.همساالن يابيو ارز يالتوتر ي،مورد يلتحل ي،مطالعه مورد يشي،بازاند ي،آسك يهاروششامل  يش توانمندسنج *

 ينآنال يابيارز ويپورتفول ي،عمل يابيارز يهاروشسنجش عملكرد شامل  *

، همراهموزشآراسر دوره در س يددانش، نگرش و مهارت را پوشش دهد با يطهسه ح يدبا ينكهدر حوزه اخالق عالوه برا يابيارزش بحث:
يشمنجر به افـزا واست كه نقاط ضعف و قوت دانشجو را نشان داده  يروش ينيبا ساختار ع يعمل يابيها انجام شود. ارزشآزمون يربا سا

جـامع يابيام ارزشـنظـ يـكاسـتفاده از  يگـرعبـارت د به و  ينيع يهاروشبه  يسنت يابيروش ارز يير؛ لزوم تغشوديمدر فرد  يادگيري
 .گرددمي يشنهادپ

پرستاري ي،احرفه اخالق دانشجو، ارزيابي روش بردي، الگوي يقي،مطالعه تطب :يديكلمات كل
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objective structured clinical examination (OSCE) in dental education: effects on students’ learning strategies. European 
Journal of Dental Education. 2006;10(4):226-35. 
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بهداشـت يمهندسـ رشـته وستهيپ يكارشناس انيدانشجو عرصه در يكارآموز يدرس واحد آموزشي يابيرزشا
عملكرد ثبت كارنامه از استفاده با طيمح

يآران يكاوسيك يالل ،ينوروز يهرق ،يركله يمحمد يمابراه ،يكاكاوند بابك ،فرد يدهقان عماد ،سپهر ينور محمد

 .باشديممطرح  ياننشجودا يادگيري يابيو ارزش آموزشي يابزارها ينترمهماز  يكي عنوانبهكارنامه ثبت عملكرد (الگ بوك)  مقدمه:

يابيشـهـدف ارزبـا  يطبهداشـت محـ يرشته مهندس يوستهپ يكارشناس ياندر عرصه دانشجو يكارآموزمطالعه، الگ بوك  يندر ا هدف:
 .يدو اجرا گرد يطراح ،آموزشي

نفـر از 5و  يطبهداشـت محـ يرشـته مهندسـ يوسـتهپ يكارشناس ياننفر از دانشجو 15بوده كه تعداد  يفيپژوهش از نوع توص ينا روش:
يهادند. الگ بوك) انتخاب ش1396-97اول  يمسالالبرز (در ن يدر عرصه دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك يكارآموزدوره  يداسات

يتمربـوط بـه رضـا يهـاداده. شديم يآورجمع ياناز دانشجو يهفتگ طوربهدر مراكز سالمت شهر كرج،  آموزشو  يدهامربوط به بازد
 قرار گرفت. يلو تحل يهمورد تجز Chi squareو  Mann whitney يآمار يهاآزمونتوسط  ياندانشجو يمند

4/42±4/2و  7/43±2/1( برابـر ترتيب به بوك الگ روش از اساتيد و دانشجويان رضايت سطح ميانگين كه داد نشان مطالعه يجتان :يجنتا
 .)>p/05آمد كه نسبت به روش متداول مربوط به ترم ماقبل، معنادار بود ( به دست

يطت محـبهداش يمهندسرشته  ياندر عرصه دانشجو يكارآموزدوره  يابيو ارزش آموزشاستفاده از الگ بوك جهت ثبت عملكرد  بحث:
درصـد يشاده و منجر به افزبو يدمف ياندانشجو يابيارزش يجبهبود نتا يجه،و در نت آموزش يندو بهبود فرآ يتمنديرضا يشدر افزا توانديم

 گردد. يكارآموزبه اهداف مشخص در دوره  يدنرس

 يطبهداشت مح يمهندس يابي،در عرصه، ارزش يكارآموزالگ بوك،  :يديكلمات كل
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يانهيگزچهار يهاآزمون ليتحل يكم يهاشاخص بر آموزشي مداخله ريتأث
كامران يزعز ،زاده يببح شهرام ،يشرق افشان ،فرزانه يلاسماع ،مهرتك محمد ،يانزند حامد ،آرمون عسگر ،يراميانپوربا يرقد

زمـونآ يـك يمحسـوب محسـوب امـا طراحـ ياندانشـجو يـادگيري يابيارزشـ يمتـدها ينتـريجاز را ايينهگزچهار يهاآزمون مقدمه:
شـده يطراحـ يهـاآزموننـامطلوب  يتوضـع دهندهنشـانشـواهد  متأسـفانهاسـت كـه  يچيـدهسخت و پ ياراستاندارد بس ايينهگزچهار
 ت.اس ايينهگزچهار

يدر اعضـا هاشـاخص يـنبـر ا آموزشـيمداخلـه  يرتـأثو  آزمـون يـلتحل يكم يهاشاخص يتوضع يينمطالعه با هدف تع ينا هدف:
.انجام شد يلاردب يدانشگاه علوم پزشك يعلميئته

دوم سـال يمسـالنشـامل  يليتحصـ يمسالن 3در  يلاردب يدانشگاه علوم پزشك يداسات يبر رو ييامداخله صورتبهمطالعه حاضر  روش:
ير ابتـداد آموزشي مداخله ،94-95دوم  يمسالن سؤاالت يزانجام شد. با آنال 96-95 يلياول و دوم سال تحص يمسالو ن 94-95 يليتحص

در قالـب كارگـاه و يجمعـ صـورتبه قبـل يمسـالن آزمـون يلتحل يتگزارش وضع يبا بررس 96-95 يلياول و دوم سال تحص يمسالن
4539 مجمـوع در همطالع ينصورت گرفت. در ا يايينهگزچند سؤاالت يطراح آموزشيارائه پمفلت و كارگاه  يد،ه اساتب يانعكاس انفراد

تـرم بـا افـزار 3در  هايسالنيم در كارداني و كارشناسي ،ايحرفه يدكتر يليدانشجو در مقاطع تحص 4861پاسخ داده شده توسط  سؤال
،طرفهيك يانسوار يزمستقل، آنال يت يآمار يهاآزمونو با استفاده  21نسخه  SPSS امار افزارنرم يلهسوبه هادادهشد.  يلتحل آزمون يزآنال

 .گرفت صورت درصد 5 از كمتر يدارمعنيدر نظر گرفتن سطح  با  مشاهدات تكرار و يزوج ي، تآزمون

يبو ضـر 19/0 ±12/0 سـؤاالتافتـراق  يبضـر نگينيـاشـد كـه م يزآنال يايينهگزچهار آزمون سؤال 4539مطالعه تعداد  يندر ا: يجنتا
داشـتند. تفـاوت يافتـراق منفـ يبضـر سـؤاالتدرصـد  12/9افتـراق خـوب،  يبضر سؤاالتدرصد  31/9بود.  63/0 ±12/0 يدشوار

شـت.جـود داوو دانشـكده  ياندانشـجو يليمقطع تحص ي،رتبه علم يكبه تفك سؤاالت يدرصد افتراق خوب ومنف يانگيندر م يداريمعن
يدرصـد افتـراق منفـ ودرصد افتـراق خـوب بـاالتر  يداريمعن طوربه ياحرفه يو سوالت مقطع دكتر يدانشكده پزشك يار،دانش يداسات
امـا يافت يريتغ آموزشيبا افتراق خوب با مداخله  سؤاالتو درصد  RPBIS افتراق، ضريب دشواري، ضريب. بودند برخوردار ترييينپا
 .نبود ارديمعن ييراتتغ ينا

ييـراتتغ يـنشـد امـا ا يـدهتـرم مـورد مطالعـه د 3دانشگاه در  يهاآزمون يافتراق و دشوار يبضر يتدر وضع ييراتيهر چند تغ :بحث
منسـجم و ارائـه موزشـيآمـداخالت  يبـا طراحـ رسـديمبه نظر  ياددهي، يادگيري ينددر فرا يابيارزش يتنبود. با توجه به اهم داريمعن

 .باشد يسرم آزمون يلتحل يهاشاخصمطلوب در  ييراتتغ يجادابازخورد مستمر 

 افتراق ضريب دشواري، ضريب تحليل، ،آزمون  :يديكلمات كل
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يتخصصـ يدكتـرا دوره نيداوطلبـ در) MMI( چندگانه كوتاه مصاحبه آزمون يسنجروان يهايژگيو يبررس
1395 سال يپرستار آموزش

پور بهنام ناصر ،ييزد يجهخد ،يسبز زهرا ،مدانلو مهناز ،يكالگر شهره

يييراتـيتغ ي،ل و نـواورو تحـو يعلوم پزشـك هايآزمون يابينظام ارز يبر ارتقا يمبن  بهداشت وزارت  هايياستس يدر راستا  مقدمه:
روش يـا و يانلپـ مصـاحبه  دكتـرا آزمـونمصاحبه  يبرگزار يوهش يربازآمد. از د يدمصاحبه دكترا پد يهاآزمون يشگرف در روند اجرا

Board ا در بـراخـالق ر ي،ارتبـاط، تفكـر انتقـاد يـرنظ يرشناختيمصاحبه موضوعات غ يروش سنت ينبود كه ا يستگاهيتك ا فردي يا
آزمون نندما ينمد و نوآكار يكردهايلذا رو شدمي يليتكم يالتتحص ياندانشجو يرشپذ يبرا يجد يخطاها گرفت و موجب بروزينم

روش، ينشدن ا يجهان رغمعلي شدند. آموزشكمتر وارد عرصه  يو خطا ينگر يكسوبا  چندگانه وتاهك يهامصاحبه ينيمند و عساختار
صاحبه از داوطلبان دكترا مـوردم يبرا يدائم يكرديرو عنوانبه توانديم MMI كهاينبر  دال  يزن يو شواهد يراندر ا MMI تجربه انجام

چندگانه انجام شد تـا مدتكوتاهمصاحبه  آزمون يبا هدف روانسنج يپژوهش كشور در بار يناول يبرا وجود ندارد، لذا يرداستفاده قرار گ
 .نمود گيرييمتصم يتخصص يمصاحبه دكترا يهاآزمون ياستمرار اجرا يبتوان برا

در يارپرسـت آمـوزش يتخصصـ يدوره دكترا يندر داوطلب )MMI( چندگانهكوتاه  مصاحبه آزمون يروانسنج يهايژگيو يينتع هدف:
 1395 سال

گاه علـومدر دانشـ 1 يشيمنطقه آما يپرستار يتخصص يدر داوطلبان مصاحبه دكترا 1395در  يمطالعه حاضر از نوع روش شناس روش:
كشور بودند كه يارپرست ينفر از داوطلبان مصاحبه دكترا 47شامل  هانمونهو  يبه روش سرشمار يريگنمونهگلستان انجام شد.  يپزشك

يهايسـتگاهه امربـوط بـ يابيارزشـ يهـايسـتلشـامل چـك هـاداده يرا داشتند. ابزار گـرد آور آزموندر مرحله اول  يود قبولور يارمع
و يصـور يـيروا ابييـبا ارز كه بود  يو تفكر انتقاد يمنديل، دليارتباط يهامهارت، ياخالق يهاقضاوت يرنظ يشناخت يرغ يهامهارت
وضـوعاتممربـوط بـه  ينـتپر بلو جلسات مختلف، يدر ط هاآنحل  يچگونگ دربارهقاط مبهم و بحث ن يو بررس آزمونمواد  يمحتوا

-1شـامل  هايسـتگاه. ابود يقهدق 60هر فرد  يبرا يستگاها 6و در مجموع در  يقهدق 10 يستگاهدر هر ا آزمون. زمان شد  ينتدو  هايستگاها
-3 ،يانتقـاد يكـردحـل مشـكل بـا رو يوبـا سـنار وأمت يارائه مطلب علم -2 رشد،ا ينامه مقطع كارشناس يانموضوع پا يلتسلط بر تحل
و يعلمـ يوهايبـا سـنار يـاروييدر رو يو تخصصـ ياحرفـه يتوانمنـد -5 يسـي،مهارت زبـان انگل -4 ،هاداده يهايگاهجستجو در پا

آزمـون ينمره قبـول ينب يمبستگهمالك،  ييروا نييتع يبود. برا ينيو بال ي، پژوهشآموزشي يوپورت فول يبررس -6، ياخالق يهاچالش
 MMIكـل نمـره با هايستگا هر نمره رابطه با نيز سازه روايي. شد يينتع MMI  با نمره كل يپرستار يتخصص يمرحله اول دكتر يتئور

يـيالك و روامـ يـيروا يبررسـ يبـرا يرسـونپ يهمبسـتگ يبو از ضـر هـاداده يتينرمال يبررس يبرا يلكو -يروشاپ آزمون. شد يينتع
يـلو تحل يـهتجز 05/0 يداريمعنـو سطح  SPSS با استفاده از هادادهانجام شد.  (ICC) همبستگي با  يابانارز يايياستفاده شد. پا  سازه
 .شد

در نفر دختـر شـركت كردنـد. 29و  پسر نفر 9 شامل نفر  38درگرگان  يپرستار يتخصص يمصاحبه دكترا يدداوطلب كاند 47از  :يجنتا
كـالن منطقـه ابهامـات MMI در كارگـاه يـدهد آمـوزشمنتخـب و  يعلميئـته يواعضـا يداسـات يـاتبا استفاده از تجرب يصور ييروا

يمحتـوا يـيروا كـالن منطقـه، MMI در كارگـاه يدهد آموزشمنتخب و  يددر جلسات متعدد اسات ينهمچن يدها برطرف گرديستلچك
ارتبـاط يـانگربود كـه ب MMI 22/0 آزمونو نمرات  يتئور آزموننمرات  ينب يهمبستگ مالك، ييروا يبررس در شد.ييدها تايستلچك
ها بايستگاهارتباط تك تك ا يانگرب يجنتا ،هادادهكردن  Adjust از پس يزن سازه ييروا ينبود. در بررس داريمعن يآمار از نظر يول يممستق
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ين، توافـق بـهاداده يگاهجستجو در پا ايستگاهنشان داد كه به جز  ارزيابان ياييپا ايجنت ينبود. همچن يآمار يداريمعنو رابطه  MMI كل
 .داشت وجود ها ايستگاه يردر سا) ICC( ارزياباننمرات 

يخصصـت يمصـاحبه دكتـرا MMI ينـيعسـاختارمند  آزمـون يروانسـنج يابـانارز ياييسازه و پا محتوا، ي،صور ييبا انجام روا بحث:
 Post graduateمقطع دانشجويان يرشو دقت در پذ Consistency موجب يپزشك آموزشدر  MMI . استفاده ازيدگرد تأييد يپرستار

.باشد آيندهدر  آكادميككننده عملكرد گوييپيش و شوديم
 چندگانه مدتكوتاهمصاحبه  ي،روانسنج :يديكلمات كل
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دوره پزشـكي دانشـجويان يـادگيري ميـزان بـر تئوري، هايكالس پايان در كوئيز آزمون استفاده ثيرأت بررسي
اصفهان دانشگاه باليني پزشكي مقدمات

يان دادگستر محمد ،وفامهر يههوج

ررسـي اسـتفادههاي پيشرفت تحصيلي همواره يكي از عوامل محرك براي يادگيري بوده است. اين مطالعه بـه بموفقيت در آزمون قدمه:م
قـت و يـادگيري بيشـتردمحركـي بـراي  عنوانبهنهايي درس  آزمونهاي تئوري و تاثير دادن نتايج آن در مونهاي كوئيز در پايان كالسزآ

 .ستدانشجويان، پرداخته ا

 ينيبال يدوره مقدمات پزشك يدانشجويان دروس تئور يادگيريبر ميزان  يتكوين يهاآزموناثر  يبررس هدف:

ه است. در ايـنانجام شد (ICM) اين مطالعه بر روي دانشجويان كالسهاي پاتوفيزيولوژي بيماريها در دوره مقدمات پزشكي باليني روش:
نمـره وجلسه بعمل آمـده  كوئيز از همان آزمونها از تعدادي از دانشجويان اتوفيزيولوژي بيماريروتين در پايان كالسهاي پ طوربه  دوره

روه مـورد و شـاهدگـ 2رانـدوم در  صورتبه. در اين بررسي دانشجويان شودميآن بخش كوچكي از نمره پاياني درس مذكور را شامل 
مـامير پايـان كـالس از تامـا د؛ فراد كوئيز دهنده در پايان كـالس قرائـت شـدا عنوانبهقرار گرفتند. در ابتداي كالس اسامي گروه مورد 

مقايسـه T-Test كوئيز شركت كنند. سپس متوسط نمرات دو گـروه مـورد و شـاهد بـا اسـتفاده از آزموندانشجويان خواسته شد كه در 
 .گرديد

يمعنـادارت ميـانگين نمـرات علـوم پايـه دو گـروه تفـاوتعداد دانشجوي دختر و پسر و همچنين  ازلحاظدر گروه مورد و شاهد  :يجنتا
 ).>001/0P(وه شاهد بود باالتر از گر يمعنادار طوربهدرس در گروه مورد  ييترم و نمره نها يانمشاهده نشد. همچنين ميانگين نمرات پا
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سدران دانشـجوي يـادگيريباعـث افـزايش  ي،در طـول نيمسـال تحصـيل يتكـوين يهـاآزمونانجـام  دهـديماين مطالعه نشـان  بحث:
هـاي پيشـرفت تحصـيلي اسـتفادهدر نتـايج نهـايي آزمون ينيهاي تكوكه از نتايج آزمون گرددميآنكه توصيه  با. گرددمي يزيولوژيپاتوف
افـزايش سكـال در دانشجويان دقت و انگيزه درس، نهايي نمره در ينيهاي تكون جزئي نتايج آزمونداد ثيرأت با شايد وجود اين با نگردد
 .يابد

 هاي تئوري، پيشرفت تحصيليكوئيز، كالس :يديكلمات كل
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آزمون سؤاالت تيفيك بهبود جهت يراهكار: يانهيگز چند يهاآزمون ليتحل
يآمار ينافش ،يريغد اهللا عطاء ،يخداداد يعل ،يابروجردن يانغفور يمهر ،ياشكورن ينعبدالحس

. بـهباشـديمرت الزم مهـا ديازمنـكتبي مورد استفاده مي باشند، مشـكل و ن آزمونترين نوع اي كه رايجي چندگزينههاآزمون يهته مقدمه:
ايينـهگزچند  سؤاالت يلدر تحل .ضرورت دارد آزمون يفيتاي براي تعيين مناسبت سؤاالت و كي چندگزينههاآزمون يلتحل يلدل ينهم

نامناسـب سـؤاالتو سـپس  گيـرديمقـرار  يابيمورد ارز يانحراف هايينهگزو  يزتم ي،دشوار يبضر يلاز قب سؤاالت يفيك يهاشاخص
 .باشديمو اصالح  نييبازب يازمندن سؤاالت يناز ا ييدرصد باال يفيتكه ك دهديم. گزارشات مختلف نشان شونديمحذف  يااصالح و 

مـورد آزمـون و كـل آزمـون سؤاالتاست كه از طريق آن اثربخشي و كارآيي هر يك از  يارزشمند يندفرا ايينهگزچند  سؤاالت يلتحل
مناسب تري يهازمونآ، ما را قادر مي سازد تا آزمون سؤاالتدر افزايش كارآمدي هر يك از  مؤثرشناسايي عوامل . يردقرار مي گ يابيارز

يكمـ يهاشـاخص و مشـخص نمـودن آزمـون يلكه با تحل انددادهنشان  ايينهگزچند  سؤاالت يبا بررس ياديطراحي كنيم. مطالعات ز
 .را ارتقاء داد ايهينگزچند  يهاآزمون يفيتك توانيم هاآزمون

دانشـگاه علـوم يدانشكده پزشك يشناس يمنيشده در بخش ا يطراح ايينهگزچند  يهاآزمون سؤاالت يلمطالعه با هدف تحل ينا هدف:
 انجام شده است. 1396اهواز در سال  شاپوريجند يپزشك

مطالعـه از يهـادادهقرار گرفـت.  مورد بررسي يشناس يمنيگروه ا يداسات ايينهگزچند  سؤال 712 يدر اين مطالعه توصيفي مقطع روش:
تـك تـك ي، پاسـخنامه هـاهاآزمون يآمد. پس از برگزار به دستدانشگاه  آموزشيمعاونت  ينيواحد ماش ياوراق امتحان يحبانك تصح

هـر يلـيتحل يجشـده و نتـا يزآنـال ايينـهگزچند  سؤاالت يلو تحل يهتجز يژهو افزارنرمقرائت و با  OP-Scan دستگاه توسط ياندانشجو
هايگزينـه( نادرسـت ينهدرست و سه گز  ينهگز يك ايينهگزچهار  سؤاالتدر  .شد يرهذخ يوتربانك مجزا در كامپ يك صورتبه آزمون
ب كننـد.شـوندگان را بـه خـود جلـ آزمـون يشوند كه بتوانند نظر تعداد يهته ايگونهبه يستيبا يانحراف هايگزينه) وجود دارد. يانحراف

 functional or( مناسب يانحراف هايينهگز عنوانبهشوندگان را به خود جلب كنند،  آزمون %5كه بتوانند حداقل نظر  يانحراف هايينهگز

effective distractor=FD(  هايينـهگز عنوانبـهشوندگان را بـه خـود جلـب كننـد  آزمون %5كه نظر كمتر از  يانحراف هايينهگزو به
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بـدون نـام و مـورد بررسـي سـؤاالتو  هـاآزمون. شـونديمدر نظـر گرفتـه ) non-functional distractor=NFDs( نامناسب يانحراف
 .شد يترعا يمحرمانه بودن اطالعات فرد ازجملهمطالعه  يندر ا يمالحظات اخالق يهبود و كل يمشخصات فرد

مجـذور يهـاآزمونو  يـاراف معو انحر يانگيندرصد، م ي،فراوان يلاز قب يفيصو با استفاده از آمار تو SPSS 18 افزارنرمبه كمك  هاداده
 .در نظر گرفته شد داريمعن 05/0كمتر از  p يرشدند و مقاد يلتحل يرسونپ يمحاسبه همبستگ ي،كا

يفـيك يهاخصشاد و درص يقرار گرفت. فراوان مورد بررسي ياندانشجو يشناس يمنيدرس ا ايينهگزچند  سؤال 712در مجموع  :يجنتا
يبضـر سـؤاالتدرصـد  47/3بـود و  58/0± 24/0 سـؤاالت يدشـوار يبضر يكل يانگيننشان داده شده است. م 1در جدول  سؤاالت
جدول( دداشتنمناسب  يزتم يبضر سؤاالتدرصد  24/7بود و  24/0 ±24/0 سؤاالت يزتم يبضر يكل يانگينمناسب داشتند. م يدشوار

1.(  
يانهيگزچند  سؤاالت زيتم بيو ضر يدشوار بيضر يوانفرا عيتوز - 1جدول 

فيتعر  يدشواربيضر ريمقاد تعداد درصد

مشكل āďûÿ ûûü ýúďú Ę
مناسب ýďþā ýýā āúďú đ ýúďú
آسان ăďýĀ üĀý āúďú ė

تميزضريبمقادير
فيضع āďþú üăú üúďú Ę

مناسب þďüĀ ûĂĂ ýþďú đ üúďú
يقو ăďýü üýþ ýÿďú	 ė

نامناسـب يافـانحر ينه) گزFunctional distractor(1367، مورد بررسي يانحراف ينهگز 2136از تعداد ) 99%/63( مناسب يانحراف هينگز
260تعـداد  مـورد بررسـي ايينـهگزچند  سؤال 712در  يكل طورهب ؛ و) بودندNon-functional distractors( 769) و تعداد 01/36%(

نامناسـب يانحراف ينهزگ 2 يدارا سؤال 139نامناسب،  يانحراف ينهگز 1 يدارا سؤال 224نامناسب بودند و  يفانحرا هايينهگزفاقد  سؤال
 نامناسب بودند. يانحراف ينههر سه گز سؤال 89و در 

مناسـب يانحراف يهاينهگزو  هاآزمون يزتم و يدشوار يبضر يرالزم برخوردار نبوده، مقاد يفيتاز ك هاآزموننشان داد كه  هايافته بحث:
 .باشنديمو اصالح  ينيبازب يازمندن هاآزموندر مجموع  ؛ وباشديمن

 يانحراف هايينهگز يز،تم يبضر ي،دشوار يب، ضرآزمون يل، تحلايينهگزچند  سؤاالت :يديكلمات كل

منابع:
1. Abozaid H, Park YS, Tekian A. Peer review improves psychometric characteristics of multiple choice questions. Medical

teacher. 2017; 39(sup1):S50-S4. 
2. Shakournia A, Mozafari A, Khosravi BA. [Survey on structural of MCQs of residency exam in AJUMS]. 2010; 8(4):491-

502. 
3. Patel RM. Use of Item analysis to improve quality of Multiple Choice Questions in II MBBS. Journal of Education

Technology in Health Sciences. 2017; 4(1):22-9. 
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يهـاسال يط كاشان يپزشك علوم دانشگاه يراپزشكيپ دانشكده در واردتازه انيدانشجو با تعامل برنامه يابيرزا
1393-96 

يديس درضايحم ،يرحسينيم فخرالسادات ،اصغرزاده يعل اكبر ،يهاشم يريظه ينبز ،يصادق يهسم ،ياسرين يانعصار زهرا ،ينشبا محمد
يكوچك معصومه ،يآران

ينجـر بـه ارتقـانموده و م يجادا ياندانشجو يرو يشرا پ يديجد يهافرصترود قادر است وتازهوارد در بد يتعامل با دانشجو مقدمه:
يـراخ يهاسـال يكاشان ط يدانشگاه علوم پزشك يراپزشكيشود دانشكده پ يشترانشگاه، كاهش استرس و حس تعلق خاطر بشناخت از د

 .پرداخته است يتعامل يهابرنامه اين اجراي و يزيربه برنامه

 .يرفتصورت پذ 1393-1396 يهاسال يط يشركتكننده در برنامه تعامل يانروند نظرات دانشجو يابيمطالعه با هدف ارزش هدف:

ياناز دانشـجو انجـام شـده يهاي، نظرسنجمورد بررسيانجام شد. نمونه  يابياز نوع مطالعه ارزش يليمطالعه با روش توصيفي تحل روش:
وده اســت.نفــر) بــ 66(1396نفــر) و  77(1395نفــر)،  76(1394نفــر)،  71(1393 يهاســالكاشــان در  يراپزشــكيوارد دانشــكده پ تــازه

ر، مخالف ونظيموافق، ب موافق، كامالً يهاينهبا گز ايينهگز 5 يكرتل ياسبر هدف بود. با مق يمحقق ساخته و مبتن صورتبه هاپرسشنامه
و در يـلان زمـان تكممحرمانـه در همـ صورتبههر سال بدون ذكر نام و  يهاشده بودند. پرسشنامه يطراح 5تا  1مخالف از نمره  كامالً

ينمطالعـه بـه مسـئول يجانجام شد. نتا طرفهيكآنوا  آزمونسال با  يكنظرات به تفك يانگينم يسهبت شده بود. مقاث SPSS 11.5 نرمافزار
 .است گرديده لحاظ بعد سال براي يزيربرنامه در و شد تحويل دانشكده

تفـاوت 1395بـا سـال  ي) بود ول48/4(موافق  كامالًتعامل با دانشگاه،  يتتقو يزانم يشترينقبل ب يهاسالنسبت به  1396در سال  :يجنتا
.معنادار نداشت

1 جدول
اسيق مورد تميآ  93سال  94سال 95سال 96سال 

دانشگاه با تعامل تيتقو þĊþĂ±úĊĀûþ þĊýā±úĊĀûú þĊûā±úĊÿāü þĊüû±úĊÿĂý 
ليبه ادامه تحص يمندعالقه þĊúú±ûĊúĀā ýĊăă±úĊĂúý ýĊÿÿ±ûĊúüÿ ýĊāā±úĊĂûþ 

احساس تعلق خاطر þĊþā±úĊāúĀ þĊþþ±úĊÿăĂ þĊûÿ±úĊĀûü þĊûÿ±úĊĀþā 
مناسب با دانشگاه يپل ارتباط þĊÿþ±úĊÿĂĂ þĊþú±úĊĀÿĂ þĊûû±úĊÿýĂ þĊüÿ±úĊÿāă 

بـه يدر خصـوص عالقهمنـد هاآننظر  بر اساستازهوارد  ياندانشجو يبرا يراپزشكيدانشكده پ يها نشان داد كه برنامه تعامليافته بحث:
ب بـامناسـ يتبـاطپـل ار يجاداست. ا يشتريب يبررس يازمندس تعلق خاطر و تعامل با دانشگاه معنادار نبوده است و ناحسا يل،ادامه تحص
 .موفق عمل نموده است 96تا  93 يهاسال يدانشگاه ط

.دانشگاه با تعامل ي،وارد، نظرسنج تازه يدانشجو :يديكلمات كل



315

 منابع:

آمـوزشتوسـعه  يپژوهشـ-يفصلنامه علمـ دالورود؛يجد انيمرحله گذر دانشجو يهاچالشاستقبال بر رفع  ندينقش فرا يابيو همكاران؛ ارز يدانيم . 1
.93 زيپائ-3شماره -، سال پنجمشاپوريجند

يسراسر ناريسم نيپنجم مقاالت مجموعه دانشگاه؛ در حضور ترم كيرود و پس از وبد در انيدانشجو روان سالمت سهيمقا همكاران؛ و ينيرحسيم . 2
.انيدانشجو يروان اشتبهد

3. Mahdian M, Mirhosseni F, Aliasgharzadeh A, Omidi A, Zanjani Z,Atouf F, Shahshahani M, Kashan University of Medical
Sciences, Kashan, Iran, To measure coping strategies in first year students and its relationship to their mental health. 

مشاور استاد نامهنيآئ به عمل از انيدانشجو يابيارز
ينصراباد يكوچك معصومه ،يديس يدرضاحم ،اصغرزاده اكبر يعل ،يجد رنگرز فاطمه ،ينيحسيرم فخرالسادات

لتقانا ،آمــوزش ياز آنجــا كــه هــدف كلــ. دارد برعهده دانشجويان توانمنديهاي و استعدادها پرورش در يمهمــ نقش دانشگاه مقدمــه:
ــرد رفتار در بمطلو اتتغيير ديجاا و يگرد نسل به نسل يك از يبشر تطالعاا ــت، ف ستيابيد بمناس ورهمشا ئهارا معد ستا بديهي اس
 .زدسامي لختالا رچاد شيزموآ افدـها به را ننشجويادا

 ورمشا ساتيدا عملكرد از كاشان پزشكياپير هكدـنشدا ننشجويادا يضايتمندر يينتع هدف:

سالدوم  يمسالن دركاشـان  پزشكي علوم دانشگاه پزشكييرادانشكده پ دانشجويان جامعه در مقطعي تحليلي -توصيفي مطالعه ناي روش:
تفاده از پرسشـنامه شـامل. اطالعات بـا اسـيرفتصورت پذ ياناز دانشجو نفر 195 يبر رو يسرشمار صورتبهبود كه  96-95 تحصيلي

هايينـهزمر مشـاوره د ي،و پژوهشـ آموزشـينامه ابالغ شده شامل مسائل - ينمشاور بر اساس آئ يدو عملكرد اسات يكاطالعات دموگراف
شـده، شـناخت يينمكان تع وحضور در زمان  ي،و فرهنگ يعلم برنامهفوق هاييتفعالو روش مطالعه،  يدرس يزيربرنامه يل،ادامه تحص

و يفـرد در دانشـجو، توجـه بـه مشـكالت يميخود تصم يهروح يتقونسبت به كار مشاوره، ت يمندعالقه يلي،تحص يتنسبت به وضع
شـد. يطراح 1تا  3ره از نم يف، خوب، متوسط و ضعهايينهگزبا  ايينهگز 3 يكرتل ياسشده است. پرسشنامه با مق يآورجمع آموزشي

صـورتبهپرسشـنامه ). =97/0αآمـد ( بـه دسـتكـردن  يمـهپرسشنامه از روش دو ن يائيداشت و پا يو محتو يصور يپرسشنامه روائ
 .انجام شد Excel وSPSS 16 افزار  نرم از با استفاده  ها داده تحليلبه جامعه پژوهش داده شد  يحضور

)9/26( نفـر 52توسـط م يو پژوهش آموزشي هايينهزممشاور در  يددرباره عملكرد اسات يان. نظر دانشجودندبونفر زن  108)9/63( :يجنتا
يزيررنامـهب)، 1/36( 70متوسـط  تحصـيل ادامه متوسط، حد در شغلي مسائل خصوص در يدعتقاد داشتند مشاوره اساتا )9/34( 67بود، 
يـينمـان و مكـان تعز)، حضور در 5/27( 53متوسط  يو فرهنگ يعلم برنامهفوق هاييتفعال)، 5/27( 53 و روش مطالعه متوسط يدرس
وضع5/29( 54 خوبشده به نسبت شناخت خـوب يمندعالقه)،5/30( 50 متوسطيليتحصيت)، مشـاوره كـار بـه )،8/30( 49نسبت
)7/41( 30متوسط  آموزشي) و مشكالت 3/37( 22متوسط  ي)، مشكالت فرد5/40( 64 خوب دانشجو در تصميمي خود روحيه يتتقو

 .است

يمشـاوره بـرا ينـهدر زم خصـوصبهود دارد. بـه بهبـ يـازو ن يسـتباال ن يو پژوهش آموزشي هايينهزممشاور در  يدعملكرد اسات بحث:
وص نحوه عمل بـهها در خصمسئوالن دانشكده يشترو توجه ب آموزشي يهابه توجه دارد. كارگاه يازن يو مشاوره شغل يدرس يزيربرنامه
 .گردديم يشنهادمربوطه پ نامهآئين
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مشاور استاد عملكرد، دانشجويان، يابي،ارز :يديكلمات كل

منابع:
1. Rabiei M, Salehi R, Siadat SA. A survey of  career counseling needs of students of Shahre-Kord University. Counseling

Research & 2007:6(22);89-106. 
2. Hazavei SMM, Fathi Y. Students' satisfaction of academic guidance and consultation at Hamadan University of Medical

Sciences. The Journal of Shahid Sadoughi University of  Medical Sciences,2000;8(2) 56 -64. [Persian] 
3. Haghdoost AA, Esmaeili A. Educational  achievement in medical students entered  university between 1995 and 2003,

Kerman University of Medical Sciences. Strides in Development of Medical Education. 2008;5(2)80-87. [Persian] 

ندهيآ يشغل تيمسئول رشيپذ يبرا انيدانشجو يسازآماده در مشاور دياسات نقش
ينصراباد يكوچك معصومه ،اصغرزاده اكبر يعل ،يجد رنگرز فاطمه ،يرحسينيم فخرالسادات ،يديس يدرضاحم

و هـاآنشـخص م هدف و مهارت عالقه، استعداد، به توجه بدون عمدتاً كه است امروزي جوانان يهادغدغه از يكي لانتخاب شغ مقدمه:
 .گردديم انتخاب جامعه يشغل يهايازن

 .بود يندهآ يشغل يتمسئول يرشپذ يبرا ياندانشجو يسازآمادهمشاور در  يدنقش اسات يبررس هدف:

دوم يمان در نكاش يراپزشكيدانشكده پ دانشجويان) نفر 195( يهكل يبر رو يمقطع با روش توصيفيو  ياز نوع كاربرد پژوهش اين روش:
اطالعـات يو فنـاور يشـگاهيعلـوم آزما يولوژي،راد ي،هوشبر يهارشتهدر  يلشاغل به تحص يانشد. دانشجو انجام 1396 يليسالتحص

بر اهداف يمبتن التسؤاو  يكدموگراف سؤاالتبود كه شامل دو بخش  ياپرسشنامه محقق ساخته  هاداده يآورجمعسالمت بودند. ابزار 
يو محتـو يصـور يوائرشد. پرسشنامه  يطراح 1تا  5كم از نمره  يارمتوسط، كم و بس ياد،ز ياد،ز يار، بسايينهگز 5 يكرتل ياسو با مق

ده شـد و پـس ازدا يانبه دانشجو يحضور صورتبه). پرسشنامه α=97/0آمد ( به دستكردن  يمهپرسشنامه از روش دو ن يائيداشت. پا
 قرار گرفت. يلو تحل يهو مورد تجز يدگرد Excel و SPSS 16 افزارنرموارد  هادادهشد.  يآورجمع يلتكم

)5/11( نفـر 22م و ك )1/15( نفر 108افراد مورد مطالعه داشتند.   اساتيد شغلي هاي مشاوره از كمي بسيار يترضا) 9/63( نفر 74 :يجنتا
بـا مشـاوره از يانو) از دانشـج9/34( نفـر 29در حد متوسـط،  هاآن يندهآشغل  يتاعتقاد داشتند نقش استاد مشاور در هدا ياناز دانشجو

 ) زن بودند.6/38( نفر 67.داشتند زياد بسيار و زياد رضايتمندي مشاور اساتيد

انيدانشجو دگاهيدانشجو از د يشغل تينقش استاد مشاور در هدا - 1نمودار 
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جـزء  ياننشـجودا يشغل يتهدا ينكه. با توجه به ايستن يكاف ياندانشجو يشغل يندهآ در يدهاي اساتمشاوره و يشغل يتنقش هدا بحث:
مشـاور در  يدبـه اسـات يشترب يرساناطالع. يستن يكاف ينهزم ينانجام شده در ا يهامشاور رسديم، به نظر باشديممشاور  يداسات يفوظا

 ست.ا يضرور يداسات از نظرات يشترجهت استفاده ب يانبه دانشجو يرساناطالع ينو همچن ياندانشجو يشغل يتخصوص هدا

 يشغل يندهآ ي،شغل يرشپذ يان،مشاور، دانشجو يداسات :يديكلمات كل

  
 منابع:
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 مازندران يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو خودراهبر يريادگي اساس بر يليتحص يسرزندگ ينيبشيپ

  فر ياسري يعل ،زاده ملك يارو ،يصادق فروزان ،ييعمو فتانه ،يزادهمحمدعل پزمان
 

 آمـوزشروزافـزون در  طوربـهخـودراهبر  يـادگيريم العمـر، مـادا يادگيري يبرا يپزشك ياندانشجو يبا توجه به ضرورت آمادگ مقدمه:
 آموزشـي يهـادورهبـا  ييهارشـتهدر واقـع بـه  يعلوم پزشـك يهادانشگاه يپزشك يان. دانشجوشوديمالزام مطرح  يك عنوانبه يپزشك
 يگـرد ي. از سـوهاسـتآنبـودن  و خـودراهبر هـامهارتعرصه، به روز بودن دانـش،  يندر ا يتگام گذارده اند كه الزمه موفق ياحرفه

 يترفظرخوردارند، ب يدارند، از سرزندگ يادگيريبه  ياديخواهند بود كه عالقه ز يفعال يرانفراگ ي،خودراهبر يبا سطوح باال ياندانشجو
 يامطالعـهابع، من ي، در جستجوكننديم يريترا مد يشخو يادگيريمستقل  طوربهمستقل را دارند و  يادگيري هاييتفعالشدن در  يردرگ

 دالئـل انجـام از يكينشد و  يافتپرداخته باشد،  يپزشك ياندانشجو يليتحص يبا سرزندگ يادگيريدر  يارتباط خودراهبر يكه به بررس
 نظـر و پزشكي معلو دانشجويان تحصيلي در بين سرزندگي و خودراهبر يادگيري اهميت به با توجه بنابراين امر بود. ينمطالعه حاضر هم

بـر  يليتحصـ يسـرزندگ بينـييشپپژوهش حاضر با هدف  است، نشده انجام مازندران پزشكي علوم دانشگاه مشابه در يپژوهش اينكه به
 .يرفتمازندران انجام پذ يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يانخودراهبر دانشجو يادگيرياساس 

 مازندران يشكدانشگاه علوم پز يپزشك ياندانشجو يليحصت يآن با سرزندگ يهامؤلفهخودراهبر و  يادگيري ينرابطه ب يينتع هدف:

 ازندرانم يدانشگاه علوم پزشك يپزشك ياندانشجو يليتحص يسرزندگ بينييشپخودراهبر در  يادگيري يهامؤلفهسهم  يينتع

به تعداد  يسار يكدانشكده پزش يپزشك ياندانشجو يهبود. جامعه آماري، كل ياز نوع همبستگ يفيتوص ةمطالع يكپژوهش حاضر  روش:
اسـاس  ينو مورگان استفاده شد كه بر ا يحجم نمونه از جدول كرجس يينتع يو برا ياطبقه يتصادف يريگنمونهنفر بودند. روش  1235
 سـرزندگي خـودراهبر، يريادگيپرسشـنامهاطالعـات از دو  يپـژوهش جهـت گـردآور يـنپژوهش شركت داشتند، در ا يننفر در ا 297

 شـد، اسـتفاده كرونبـاخ آلفـاي روش از پايـايي تعيـين براي و محتوايي و صوري از روايي تعيين براي. شد استفاده ياندانشجو تحصيلي
، پرسشـنامه 89/0 يليتحصـ ي، پرسشـنامه سـرزندگ91/0خـودراهبر  يريادگيپرسشـنامه يآمـده بـرا دسـت بـه كرونبـاخ آلفـاي ضريب

 يو انحراف اسـتاندارد) و آمـار اسـتنباط يانگين(م يفيآمار توص يهاا بود. از شاخصالزم جهت اجر ياييپا يانگركه ب 87/0 يخودكارآمد
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 يـادگيري يهامؤلفـه ياز رو يسـرزندگ بينـييشپ يبـرا يونرگرسـ يـلتحل يرها،متغ ينرابطه ب يبررس يبرا يرسونپ يهمبستگ يب(ضر
 .خودراهبر) استفاده شد

 =0555/0p<000/0r يداريمعنرابطه مثبت و  يليتحص يخودراهبر و سرزندگ ادگيريي ينب يهمبستگ يبها نشان داد كه ضريافته :يجنتا
 بـا ييـادگير بـراي رغبـت و خـودكنترلي خودمـديريتي، بـين پيرسـون همبستگي ضريب يندارد. همچن ) وجود54/0، 61/0، 47/0( بود

 يبـرا )=05/0p<) (36/45F( يداريمعنـ يهـانـدهكنينـيبيشخـودراهبر پـ يادگيري يهامؤلفه). >05/0p( برابر ترتيب به خودكارآمدي
 بودند. ياندانشجو يليتحص يسرزندگ

  
 يليتحص يخودراهبر با سرزندگ يريادگي يهامؤلفه نيب يهمبستگ بيضر - 1جدول 

 يليتحصيسرزندگ خودراهبر يريادگي

 رسونيپيهمبستگ يتيريخودمد
 يداريمعنحد

540/0
000/0 

 رسونيپيهمبستگ يخودكنترل
 يداريمعنحد

611/0
000/0 

 يرغبت برا
 يريادگي

 رسونيپيهمبستگ
 يداريمعنحد

477/0
000/0 

 رسونيپيهمبستگ خودراهبر يريادگي
 يداريمعنحد

555/0
000/0 

  
مازنـدران  يدانشگاه علوم پزشـك ياندانشجو يليتحص يخودراهبر در ارتقاء سرزندگ يادگيرينقش  يتاز اهم يپژوهش حاك يجنتا بحث:

 يسهو مقا هاپژوهش ينچن يجنتا كهييازآنجابرگزار گردد.  يانخودراهبر دانشجو يادگيري يشافزا يبرا ييهاكارگاه گردديم يهده و توصبو
 شوديم يشنهادبه پژوهشگران پ ينمورد مطالعه برساند، بنابرا يرهايمتغ يتما را به شناخت جامعي از وضع توانديم يكديگربا  هاآن يجنتا

 .اعالم نمايند نياخودراهبر دانشجو يادگيريرا بر  هاآناثرات  يزاندانشگاه بررسي نموده و م يرشده را در سا ييشناسا يهامتغير

 پزشكي دانشجويان تحصيلي، سرزندگي خودراهبر، يادگيري :يديكلمات كل

  
 منابع:

 يلگوهـاا از ادراك و يليتحصـ يسرزندگ). 1393. (يسعلعبا خشاب، يمانيسل. يمرتض ،يمراد. نيمسعودحس ،يچار. نيزاده، محمدحس يدهقان . 1
 .1-30). 10(32   .يتيترب يشناس روان فصلنامه. يخودكارآمد ابعاد يا واسطه نقش كالس؛ ساختار و خانواده ارتباطات

ان. م پزشكي لرستنشگاه علوزهرا. نقش ابعاد يادگيري خودراهبر در پيش بيني سرزندگي تحصيلي دانشجويان دا ،يكانيگشن يليمسعود. خل ،يصادق . 2
 .9-17). 2(8: 1395.يدر علوم پزشك آموزشفصلنامه 

از  انيانشـجودو ادراك  يو رفتـار يانـهيزم ،يفنـ يهايسـتگيشا ،يخودراهبر يرضا. ارائه مدل معادله ساختار ،يجهرم ي. ناصريمهد ،يمحمد . 3
 .219-228). 4(8: 1393.آموزش يفناور يپژوهش يعلم هي. نشريعلمئتيه يعملكرد اعضا تيفيك

طـه آن بـا خـودراهبر و راب يريادگيـاز  يو دندانپزشـك يپزشـك اني). درك دانشـجو1390طـاهره. ( ز،يـ. چنگرضـايعل ،يوسفي. يمحمدعل ،يناد . 4
 .173-181). 2(8: 1390.يپزشك آموزشتوسعه در  يهاگام. مجله يفرد يهايژگيو

 .776-783).5(10: 1389.يدر علوم پزشك آموزشخودراهبر. مجله  يريادگيبر  ي. مرورمي. گردان شكن، مررضايعل ،يوسفي . 5
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يپزشك دانشكده به رودو وبد در يپزشك انيدانشجو يمعنو سالمت يررسب
يچمن راه يمحمدعل ،يانمصطفو زهرا ،پور فرج آرزو

ابعـاد ينتـرمهمز اذار خواهد بود. يكـي انسان موجودي چند بعدي است و ناديده گرفتن هريك از اين ابعاد بر كل زندگي تاثير گ مقدمه:
ود برتر متصل نمـوده وو اميدهايي است كه فرد را به يك وج هاارزشها، اي از نگرشكه شامل مجموعه باشديموجودي انسان معنويت 

يرشز حـس پـذا يبرخـوردار "عبارت اسـت از يسالمت معنو آيديمبا احساس خوب بودن و ارتقا پيوند دارد. آنچه از مرور متون بر 
هماهنـگ و يـاپو يندفرا يك يو خود كه ط يگراند ي،قدرت حاكم برتر قدس يكاحساسات مثبت، اخالق و حس ارتباط متقابل مثبت با 

ر سـالمتبـ مـؤثرتامين سالمت رواني و نيز شناسايي و حذف عوامل منفـي  ".آيديمحاصل  يشخص يامديو پ يكنش ي،عاطف ي،شناخت
طـب از اهميـت مـوزشآدوران  يكننده مراقبت و خدمت رسان در آينده طـ ارائهو  ياحرفهنيروهاي  عنوانبهزشكي رواني دانشجويان پ

 .برخوردار است اييژهو

 پزشكي اول ترم دانشجويان معنوي سالمت يينتع هدف:

مطالعـه . ابـزار جمـع آوريدانشجوي پزشكي ترم اول به روش سرشماري وارد مطالعه شـدند 30در اين مطالعه مقطعي توصيفي  روش:
ارسـؤال ديگـر سـالمت وجـودي  10 سؤال آن سالمت مذهبي و 10 سؤال است كه 20 شامل SWB پرسشنامه استاندارد سالمت معنوي

بـراي زيـر گـرو ه هـاي سـالمت مـذهبي. باشـديم  60-10جودي، هر كدام به تفكيـك ودامنه نمره سالمت مذهبي  كنديمگيري اندازه
، بـاالتر باشـد نشـانهآمدهدسـتبههر چه نمره  .صورت مي گيرد آمدهدستبهنمره  بر اساسبندي وجود ندارد و قضاوت جودي، سطح و

.فتـه شـده اسـتدرنظـر گر 120-20نمره سالمت معنوي، جمع اين دو زيرگروه است كه دامنـه آن . جودي باالتر استوسالمت مذهبي 
در سـؤاالت منفـي، نمـره. شده اسـت يبنددستهگزينه كامالً مخالفم تا گزينه كامالً موافقم اي از گزينه 6 ليكرت صورتبهپاسخ سؤاالت 

تقسـيم 120-100و باال  99-41، متوسط 40-20گذاري به شكل معكوس انجام شده است و در پايان، سالمت معنوي به سه سطح پايين 
 .بندي شده است

افـراد يسن يف. طباشديم %90سشنامه تكميل شده جمع آوري شد و ميزان پاسخ دهي پر 27پرسشنامه توزيع و  30در اين مطالعه  :يجنتا
معنـوي سالمت كلي مرهن يانگينبوده است. حداقل، حداكثر و م سال 95/1 يارو انحراف مع 19/49 يانگينسال با م 32تا  17 كنندهشركت

.است شده آورده يك شماره جدول در

1 جدول
كمترين  انحراف معيار ميانگين بيشترين

نمره كلي سالمت معنوي Āă ûüú ăÿĊĀā ûüĊýĀ 

 و) 99-41( متوسط معنوي سالمت نمره داراي ياندانشجو) 17(%4/65 .نداشت وجود) 40-20( پايين معنوي سالمت نمره مطالعه يندر ا
 .بودند) 120-100( باال معنوي سالمت نمره داراي ياندانشجو) 9(6/34%

.است شده آورده دو شماره جدول در يزن يجودو يذهبم ينمرات سالمت معنو

2 جدول
كمترين  انحراف معيار ميانگين بيشترين

يوجود يسالمت معنو ýĀ Āú ÿýĊúý āĊāû 
يمذهب يسالمت معنو ýü Āú þāĊĀā ĀĊýā 
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 ).=001/0P=،71/0pearson correlation( مشاهده شد يآمار داريمعنمثبت و  يهمبستگ يو مذهب يوجود يسالمت معنو ينب 

بت، آرامش، عشق، احترام، نگرش مث يبايي،ز ي،لذت، خرسند يتمندي،كمال، رضا يت،به احساس هو يلفرد تما يدر سالمت معنو بحث: 
مـا در حـد متوسـط و  ياندانشـجو يكه سـالمت معنـو دهديممطالعه نشان  ينا هاييافته .شوديم يزندگو هدف و جهت يتوازن درون
تبلـور  يمت معنـوباشند و بدون وجود سال يسالمت معنو يكه پزشكان دارا طلبديمو تعامالت با جامعه  يحرفه پزشك يتباالست. ماه

لحـاظ گـردد.  يبه رشته پزشك ورود يها يارجزو مع يزبعد از سالمت ن ينا شوديم يشنهادلذا پ نمايديممشكل  يسمپروفشنال هاييژگيو
و  يطحـممورد سـنجش قـرار دهنـد تـا اثـر  يپزشك آموزشدوره  يانرا در پا يكه سالمت معنوهستند  ينا يپژوهشگران در پ ينهمچن
 .يندنما يبررس ياندانشجو يبر سالمت معنو  را يكولومكور

 پرسشنامه مذهبي، سالمت وجودي، سالمت معنوي، سالمت پزشكي، ياندانشجو :يديكلمات كل

  
 منابع:

 :عنويم سالمت سازي عملياتي و مفهومي تعريف. ميالكه مر ياكبر رادمحسن، يحسان، ناصرا يگوشك يعباسي محمود، عزيزي فريدون، شمس . 1

 44-11 صفحه، 1391 ستم،يب شماره ششم، سال ،ييك مطالعه روش شناختي. فصلنامه اخالق پزشك

مت معنـوي و ارتبـاط سـال .... سعيده، عبدي زهرا، صـفايي پـور روح ا طبيبي مريم، احمري طهران هدي، سلطان عربشاهي سيد كامران، حيدري  . 2
 .72 فحهص ،92 پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، دوره هفتم، شماره دوم، بهار

 ينجانسـو رو ي. طراحـدونيـفر يزيـنجمـه، عز يزرقـان يمحمـد، حمـزو يجعفرآباد يزاده صفورا، اصغر بيمحمود، غر يعباس سا،يپر يريام . 3
 .55-25 صفحه – 1393 زمستان  ام،ي. فصلنامه اخالق پزشكي سال هشتم، شماره سيرانيا يجامعهدر يجامع سنجش سالمت معنو يپرسشنامه

 

 انيدانشجو با ييآشنا يارتباط پل گاريس: دانشگاه درموادمخ و گاريس مصرف از انيدانشجو اتيتجرب نييتب 

  ثناگو ماكر ،يباريجو يالل ،يانكمال محمود
 

 يصا از بـد تشـخربتوانـد خـوب  يـدكم با دست دانشجو فرهيخته قشر. است جامعه ديگر اقشار از يشترما انتظارمان از دانشجو ب مقدمه:
  .اردد يوعش ياندانشجو ينب درالكل و مواد مخ يگار،مصرف س .دهديمبدهد و از حوزه مصرف دور بماند، اما شواهد نشان 

  .باشديمدانشگاه  درو موادمخ يگاراز مصرف س ياندانشجو ياتتجرب يينعه تبمطال ينهدف از ا هدف:
 ياننفـر از دانشـجو 20 كنندگانمشـاركت .انجـام شـد 1396مرسوم در سـال  يمحتو يلتحل يكردبا رو يفيمطالعه حاضر از نوع ك روش:

 يمـهن سـؤاالتالعات، اط ياستفاده شد. ابزار گردآور هادادهبه اشباع  يدنبر هدف تا رس يمبتن يريگنمونهبه روش  يدانشگاه علوم پزشك
  .شد يبندطبقهو  ي، كدگذاريسنودستضبط،  هادادهدانشگاه بود.  درو موادمخ يگارفرد از مصرف س ياتساختار و باز در مورد تجرب

ه دانشـگاه بـمـدن آاشتند امـا بـا ل از دانشگاه دو مواد را قب يگارتجربه استفاده از س ياناز دانشجو يمياست كه ن ينا يانگرب هايافته :نتايج 
تجربـه  ياندانشـجو مستعد شده و يانمصرف كننده خود باعث جذب دانشجو يان. وجود دانشجودهنديمن را ادامه آ يتريجد صورتبه

اه، تـرس از معتاد در دانشـگ ماي، استگيادو اعت يمطالعه، مشكالت عاطف ينا ين. مضامدهنديماستفاده از مواد را در دانشگاه شروع و ادامه 
هـا يهمكالس ياعتماديب ي،جمعهخوابگاه و مصرف دست يدن،كش يگارس يكارآموزدادن، بعد از كالس و  يلتشك يشبكه همگروه ياد،اعت

 د مكـرراًجبورنمو امتحانات  يكارآموزس و كالس و درتمركز  ينان معتقد بودند براآبود.  ي،رزشوسالم  يهايو خانواده، كاهش سرگرم
  .يندمواد استفاده نما ياو  يگارس
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يگارسـبه  ياداعت ينهاست كه زم يانيدانشجو يمستعد برا يطيمح ييدانشجو ياست كه دانشگاه و زندگ ينا يانگرمطالعه ب ينا يجنتا بحث:
مـه انمـواد و ادا ر استفاده ازد يرامش و در جمع دوستان بودن سعآبه  يدناز مشكالت و رس يفراموش يو مواد مخدر را دارند. آنان برا
.دانستنديمو درد دل كردن  يزندگ يفشارها يهتخل يبرا يداشتند. دوستان معتاد را منبع

پزشكي علوم دانشجو، سيگار، مخدر، مواد ياد،اعت :يديكلمات كل

:منابع
شـه(اندي ايران باليني روانشناسي و روانپزشكي مجله. يغرب نجايآذربا استان انيدانشجو اديزينالي علي. عوامل خطر و محافظت كننده در استعداد اعت . 1

بهار شماره).رفتارو صفحه  63صفحه ;)76(پياپي  1شماره  ،20دوره  ،1393:   .73تا
.رپسـ انينشـجودا در اد،يـبـه اعت يبا آمادگ يو تكانشگر يرابطه پرخاشگر يگوديني علي اكبر. بررس، اعظمي يوسف، بهمن بهمني ،دوستيان يونس . 2

تابستان شماره.توانبخشي صفحه  102صفحه ;) 57(مسلسل  2شماره  ، 14دوره  ،1392: . 109تا
يا سـالمت عمـومبـو ارتبـاط آن  نترنـتيبه ا ادياعت تيبنفشه الهه. وضع، محمدزاده جالل، خدادوست ليلي، صادق مقدم ليال، بحري بيناباج نرجس . 3

پزشكانيدانشجو علوم صفح 166صفحه ;)31(پياپي  3شماره  ،8دوره  ،1390 پاييزنوين.يهابتمراقگناباد.يدانشگاه .173ه تا

يپزشك انيدانشجو در يليتحص يفرسودگ با آن ارتباط و آموزشي عدالت
يفاضل عارفه ،پور فرج آرزو ،يانمصطفو زهرا

يدر برخوردهـا يآن را تسـاو تـوانيم ه غالبـاًاست ك ياندانشجو يبرابر برا آموزشي يهافرصت ينتأم يبه معن آموزشيعدالت  مقدمه:
اشـاره يليتحصـ يدگ. فرسودانست دارد وجود دانشجويان بين يشتريكه تفاوت و تنوع ب ييهاكالسدر  خصوصبه ياناساتيد با دانشجو
دانشـجودارد. يـك عنوانبـه يستگيو احساس عدم شا ينانهحس بدب يكداشتن  يل،به خاطر تقاضاها و الزامات تحص يبه احساس خستگ

يـتبنـابر اهم . گـردديم ياندانشـجو يليتحصـ يدانشجو منجر به كاهش فرسـودگ استاد و ينباورند كه ارتباطات عادالنه ب ينبرخي بر ا
يگبـا فرسـود آموزشـيعـدالت  ارتبـاط  يموضوع فرسودگي تحصيلي و احتمال ارتباط عدالت آموزشي با آن پژوهش حاضر بـه بررسـ

 .اسالمي مشهد پرداخته است آزاددانشگاه  يپزشك يانودر دانشج يليتحص

التعـد ارتبـاط يـينتعو  مطالعـه مـورد جمعيـت در تحصـيلي فرسـودگي يينتع ،مطالعه مورد جمعيت در آموزشي عدالت يينتع هدف:
 مطالعه مورد جمعيت در تحصيلي فرسودگي با آموزشي

يـارصـورت گرفـت. مع 1396 -1395مشهد در سـال  ياسالم آزادگاه دانش يپزشك يانودردانشجو يپژوهش حاضر از نوع مقطع روش:
هاپرسشـنامه يـلخـروج تكم يـاربه شركت در مطالعه و مع يلتما يل،ترم از تحص يكگذشتن حداقل  يه،در مقطع علوم پا يلورود تحص

يگل پرور و فرسودگ آموزشيه عدالت وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده دو پرسشنام يبه روش سرشمار افراد ناقص بود. صورتبه
يـيساخته شده اسـت و روا يرانا يهادانشگاه يفرهنگ بوم يهبر پا يا يهگو 14گل پرور،  آموزشيپرسشنامه عدالت  .برسو بود يليتحص
، بـيآن ر مطلوب گزارش شده است. پرسشنامه فرسودگي تحصيلي برسو، سه حيطه فرسودگي تحصيلي يعني خستگي تحصيلي ياييو پا

مقياس خرده سه شامل و دارد گويه 15 تحصيلي فرسودگي پرسشنامه ينسنجد. ا يعالقگي (بدبيني) تحصيلي و ناكارآمدي تحصيلي را م
پرسشـنامه را يـنا يـاييپا  نعامي يران،. در اشوديمامتيازدهي  5تا  يكطراحي گرديده و از   ايگزينه 5 ليكرت مقياس با كه است فرعي

افـراد رضـايت يـهاز كل .محاسبه كرده است %75 يليتحص يناكارامد ي. بزا%82 يليتحص يعالقگ يب يبرا ،%79 يليحصت يخستگ يبرا
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وارد SPSSv18افـزار نرمدر  هـادادهشفاهي جهت شركت در مطالعه گرفته شد و به آنان اطمينان داده شد رازداري رعايت خواهد شـد. 
جهـت داده شـدند. يشبه شكل نسبت درصـد در جـداول نمـا يفيك يهادادهو  يارانحراف مع و يانگينبه شكل م يكم ي هادادهگرديد. 
در 05/0كمتـر از  هـاآزمونمعناداري براي كليه  سطح .يداستفاده گرد يرسونپ يهمبستگ يباز ضر يكم يرهايمتغ ينب يهمبستگ يبررس

 .نظر گرفته شد

افـراد يسـن يـانگينم .شـدند وارد پايـه علـوم مقطـع در تحصـيل بـه شـاغل پزشـكي دانشـجوي 117 مقطعـي مطالعـه يـكدر  :يجنتـا
م پنجم بودند. نمـرات عـدالت) در تر7%/48نفر ( 57  كنندگانشركت بيشتر ) زن بودند.2%/69نفر ( 81بود. 21/63 ± 2/78 كنندهشركت
 .است آمده 2 جدول در آنان ارتباط و يك جدول در يليتحص يو فرسودگ آموزشي

و ابعاد آن يليتحص يفرسودگ  ،آموزشينمرات عدالت  اريو انحراف مع نيانگيم - 1جدول 
ينمره فرسودگ  اريانحراف مع نيانگيم نيشتريب نيكمتر

آموزشيعدالت  ûþ ăÿ ÿĀ ûĀ 
يجانيه يخستگ üü Āû ýĂ ăĊþú 
يليتحص يفرسودگ þ üú ûúĊýú ýĊĂú 

يليتحص يعالقگ يب þ üú ĂĊāý þĊüü 
ينا كارآمد ā üă ûÿĊÿā þĊāþ 

بـي عالقگـي بيشترين نمره مربوط به بعد خسـتگي هيجـاني و كمتـرين نمـره مربـوط بـه گردديمهمانطور كه در جدول فوق مشاهده 
.باشديمتحصيلي 

تحت مطالعه انيو ابعاد آن در دانشجو يليتحص يبا فرسودگ آموزشيعدالت  نيارتباط ب - 2جدول 
زشيآموعدالت  يليتحص يابعاد فرسودگ  ينا كارآمد يليتحصيعالقگيب يجانيهيخستگ يليتحصيفرسودگ

رسونيپ يهمبستگ بيضر đúĊþ đúĊþ đþĊĂ đúĊû 
P-value úĊúúúû úĊúúû úĊúúû úĊüĀ 

ه عـدالتعالقگي تحصيلي با نمـرگردد نمره كلي فرسودگي تحصيلي و دو بعد خستگي هيجاني و بيهمانطور كه در جدول مشاهده مي
 .ري نداردي ارتباط معني دار آماري به شكل خطي معكوس دارند و تنها بعد ناكارآمدي درسي با عدالت آموزشي ارتباط آماآموزش

آموزشيعادالنه  يهافرصت يجادا  يان،در دانشجو يليتحص يبا فرسودگ آموزشيمطالعه حاضر و ارتباط عدالت  يجبا توجه به نتا بحث:
ييلتحصـ يوان فرسـودگبتـ ،آموزشيعدالت  ي. تا با برقراريردقرار گمورد توجه  يداستادان با يزو ن هااهدانشگ يساؤو ر يرانمد ياز سو

 .كمك نمود هاآن يليتحص يتقرار داد و به موفق يرتأثرا تحت  ياندانشجو

پزشكي ياندانشجو، تحصيلي فرسودگي ،آموزشيعدالت  :يديكلمات كل
 منابع:

1. Golparvar M, Javadian Z, Mesbahi MR. Structural models to study the relationship between educational equity pleased
with the results, civil behavior - Educational and academic fraud. Journal of Modern Thoughts in Education 2011; 7 
(1): 87-102. [In Persian] 

2. Capri B, Gunduz B, Gokcakan Z. Maslach Burnout Inventory-student forms Turkish: reliability and validity study.
Journal of University Faculty of Education, 2011; 40:134- 147. 

3. Noami AZ. Relationship between the quality of students' learning experience with burnout MA Shahid Chamran
University. Journal of Psychological Studies 2009; 5 (3): 117 –34. [In Persian] 
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واحـد اسـالمي آزاد دانشگاه پزشكي علوم هاي رشته اول ترم دانشجويان تحصيلي رشته انتخاب انگيزه بررسي
مشهد
يانمصطفو زهرا ،موسوي سنجر ناصر ،پور فرج آرزو

اف، خواسـته هـا و اهـديد رفتار و هدايت انسان به سوي اهدافش است و به تالش فرد براي ارضا نيازهاعامل تول ينترمهمانگيزه  مقدمه:
ثبت مثل موفقيـتبيشتر باشد، شانس كسب نتايج م ياحرفهو شخصيت  هامهارتجهت مي بخشد. هر چه تطابق بين انگيزه فرد، عاليق، 

تادگيري، سهولي، بيشتر منجر به تسهيل آموزشگيزه در طي فرايند يادگيري و در كار و تحصيل، رضايت شغلي نيز بيشتر است. وجود ان
تناسـب ويژگـي مسـئله حلراه. به نظر مي رسد اولين گام در گردديمدر برقراري ارتباط، كاهش اضطراب و ايجاد خالقيت در يادگيري 

اخيـر در نظـر يهاسـالك شغل موفقيت آميـز اسـت. در هاي فردي براي يك حرفه يا رشته تحصيلي، تطابق پتانسيل فرد براي داشتن ي
ت دانشـجويان هنگـامگسترده اي مورد قبول واقع شده است لذا شايسـته اسـ طوربهنده ياحرفهگرفتن ويژگي هاي دانشجويان متناسب با 

 .انتخاب رشته دانشگاهي خود با آگاهي و بصيرت كامل به انجام اين مهم مبادرت نمايند

 م پزشكيدر انتخاب رشته تحصيلي دانشجويان علو هاآنگيزه اصلي و نمره هر يك از ابعاد انگيزش و مقايسه تعيين ان هدف:

ي،ه رشـته پزشـكسدر  1396مشهد در سال  ياسالم آزاددانشگاه  ياندانشجو يكه بر رو يليتحل -يفيتوص يمطالعه مقطع يكدر  روش:
هانتخـاب رشـت يـزهمطالعه پرسشنامه انگ ينبود. ابزار استفاده شده در ا يسرشمار به روش يريگنمونهصورت گرفت،  ييو ماما يپرستار
شـامل يزشـيانگ عامل 3در قالب  يهگو 14 يپرسشنامه دارا ينشده است. ا ين) تدو2017( يپوالد  توسط يامطالعهبود كه در  يليتحص

ييمحتـوا يـيواراز  9/0 ييمحتـوا يـيو نسبت روا 91/0 ييمحتوا يي. پرسشنامه با شاخص رواباشديم يو اجتماع يمعنو ي،عوامل ماد
خيلـي زيـاد،"شـامل  ايينـهگزپنج  يكرتل ياسدر مق يهبرخوردار است. پاسخ به هر گو يمناسب ياييازپا 7/0كرونباخ  يمطلوب و با آلفا

.باشديم "زياد، متوسط، كم، خيلي كم

قـرار ررسـيمـورد بدر تـرم اول دانشـگاه  يلمشغول بـه تحصـ يو پرستار يماما ي،دانشجو در سه رشته پزشك 79مطالعه  يندر ا :يجنتا
يرسـا يفراوانـ يـعزسـال بـوده اسـت. تو 95/1 يـارو انحـراف مع 19/49 يانگينسال با م 32تا  17 كنندهشركتافراد  يسن يفگرفتند. ط

آن در يمـاعو اجت يمعنـو ي،از ابعاد مـاد يكپرسشنامه و نمرات هر  ينمره كل  .آمده است يكدر جدول شماره  يكدموگراف يرهايمتغ
 .آمده است 1جدول شماره 

آن اجتماعي و معنوي مادي، ابعاد از يك هر نمرات و پرسشنامه كلي نمره - 1 جدول
حداقل  انحراف معيار ميانگين حداكثر

نمره كلي ûþ Āû þāĊĂÿ āĊúþ 
بعد مادي ā ýü üÿĊüþ þĊüþ 
بعد معنوي ý ûÿ ûûĊĀĂ üĊýÿ 

عد اجتماعيب þ ûā ûúĊüü ýĊþÿ 

يو اجتماع يمعنو ،ياز ابعاد ماد كيپرسشنامه و نمرات هر  ينمره كل يفراوان عيتوز - 2جدول 
دامنه نمره كلي  بعد اجتماعي بعد معنوي بعد مادي ميانگين نمره كلي

پزشكي ýýđĀû þăĊăý ± Ā üāĊĀû±üĊĀă ûüĊýü ± ûĊăü ûú ± ýĊÿü 
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پرستاري ûþđÿă þĀĊþă ± ĂĊüĂ üþĊûþ ± þĊă ûûĊýû ± üĊĂý ûûĊúý ±ýĊÿý 
مامايي ýāđÿĂ þāĊûă ± þĊăĀ üýĊÿ ± ýĊûü ûûĊýĂ ± ûĊĀü ûüĊýû ± üĊāÿ 

مـارياراي تفـاوت آدر بين ابعاد مورد مطالعه انگيزه در بين رشته هاي پزشكي، پرستاري و مامايي، تنها بعد مـادي در ايـن سـه رشـته د
ولي نمـره بعـد مـادي در باشديمدار نيكه در گروه پرستاري و مامايي اين اختالف معنيطوربه. باشديم (F=ĂĊû, P=úĊúúû) داريمعني

 .باشديمهاي پرستاري و مامايي باالتر معني داري نسبت به رشته طوربهرشته پزشكي 

قرار گيرد اينرد توجه موه ايم اما آنچه بايد قالب اسالمي شاهد رشد كمي در تحصيالت عالي دانشگاهي بودازآنپس يهاسالدر  بحث:
نحفظ ماهيت حرفه بـودن ايـ منظوربهخدمات به نيازمندان و دردمندان جامعه است و لذا  ارائهاست كه رشته هاي علوم پزشكي مستلزم 

لكـه بـارنگ ببازد ب يزه هاي معنويقرار گيرد و نبايد اهميت انگمورد توجه ها بايستي ورود به اين رشته هايرشته هاي دانشگاهي انگيزه
رود كه فـارغ التحصـيالنانتظار مي گردديمعلوم پزشكي  ياحرفهكالني كه از بودجه عمومي صرف تربيت نيروهاي  هايينههزتوجه به 

.براي مددجويان باشند مؤثرخدمات درماني و مراقبتي  ارائههاي علوم پزشكي، افرادي با انگيزه قوي براي رشته

پزشكي علوم دانشجويان رشته، انتخاب يزه،انگ :يديمات كلكل
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انيدانشجو ياجتماع و يعاطف ،يروان يستيبهز و يشناختروان سالمت بر مسئله حل مهارت آموزش بخشي اثر
غربت احساس يدارا يپزشكدندان
ارژنگ يمنس ،ارژنگ الهام

يگـاه تمـام شـدن يچمشـكالت هـ يـنو ا شونديمو مشكالت مواجه  يلمرتب با مسا طوربه يانآدم ي،و اجتماع يفرد يدرزندگ مقدمه:
شـدن در برابـر آن يمانفعـال و تسـل ياحل و فصل آن و  يمداوم با مشكالت و تالش برا يارويياز رو ينديرا فرا يزندگ توانمي .يستن

داشـت و احسـاسخواهد  يبه نفس بهتر اعتماد و سازگارانه استفاده كند، آميزموفقيت يهامهارتها و از دانش يشخص چنانچه دانست.
چنانچـه اگـر و كارآمد تر بر خورد خواهد كرد. مؤثرتر يد،جد هاييتموقعدر  يجتاًنت يشخص چنين خواهد كرد. يداپ يشتريب يارزشمند
يطبـا محـ يسـازگار در اسـتفاده كنـد، يترمحـدوتر و نـافص يهاروشاز  ياحل مشكل را فاقد باشد و  يالزم برا يهامهارتشخص 

بهداشت يطهو متخصصان ح نظرانصاحبباعث شده كه  يتواقع اين خواهد شد. يداش تهد يمشكل شده و بهداشت رواندچار  يرامونپ
خـاصدر سطح عام و با هدف كاهش و كنترل مشكالت  يشگيريپ يهابرنامهتوجه و كوشش خود را حول محور  تمام در جهان، يروان

يهـامهارت آمـوزشموسـوم بـه  يشـگيريپ يبرنامـه و اجرا شده، يف جهان طراحدر نقاط مختل )يافسردگ دارويي، وابستگي يلاز قب(
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سـازمان  ياز سـو يو اجتمـاع يروانـ يبهاياز آسـ يشـگيريو پ يسطح بهداشت روانـ يارتقا منظوربه 1993كه در سال  باشديم يزندگ
 .اسـت داشته را آمدي كار و بخشي اثر يشترينب و گرفته قرار استفاده مورد جهان كشورهاي در يعو در سطح وس يطراح يبهداشت جهان

است كه افراد را از خانـه و خـانواده دوركـرده و بـه تمـاس بـا  يليتحص هاييتفعال كه افراد با آن مواجهند، يو مشكالت يلمسا ازجمله
 خوانـدمي فرا را مشكالتي و يلمسا ،قبيل يناز ا ييهايدهپد ،دارديموا  يطوالن ياكوتاه  يهامدت يبرا يگرد يهاو فرهنگ افراد ها،مكان
 يـك يقـتغربـت در حق احساس .ياسترس آورتر است و سالمت روان يافراد جوان تجربه ا يبرا يژهوبه يدور اين .غربت احساس كه

 يمعال رده،آشناست كه غالبا همراه با خلق افس يطدر مورد خانه و مح يبا افكار برگشت يمنف يجانيو ه يشناخت يزشي،انگ يچيدهپ يتوضع
و بهنجـار در برابـر تـرك خانـه و  يذاتـ يپاسخ از احساس غربت، يادرجه تجربه .هاستآناز  يكي است يزيكيف ياتو شكا يروان تن

 يي،مثل تنهـا ينشانگان و بود نخواهند يدجد يطبا مح يقادر با سازگار افراد فراتر رود، ياگر شدت آن از حد اما؛ شوديمخانواده قلمداد 
البتـه  ،دهديمقرار  يرتأثرا تحت  يو اجتماع يعاطف رواني، يستيبهز و داد خواهند نشان خود از را فيزيكي مشكالت يشو افزا يگافسرد

 .شوديماز آن است كه تصور  يعتروس يارآن بس يدبع ي، اما تبعات منفكننديمن ابراز را احساس اين دانشجويان از ياريبس

 يدارا يدنـدان پزشـك ياندانشـجو يو اجتمـاع يعـاطف رواني، يستيو بهز يله بر سالمت روانشناختآموزش مهارت حل مسئ ياآ هدف: 
 دارد؟ يريتأثاحساس غربت 

 پرسشـنامهسـه  از ساكن خوابگاه دانشگاه اصفهان بـود. يبوم يرالورود غ يددختر جد يانشامل دانشجو يقتحق ينا يآمار يجامعه روش:
 استفاده شد. شخصي بهزيستي ياسمقو  )GHQ( نيرواپرسشنامه سالمت  ،احساس غربت

 ،يشل مسئله در گروه آزمـامهارت ح آموزشدو گروه مشاهده نشد اما بعد از  آزمونيشپدر نمرات  يتفاوت ينكهبا ا نشان داد يجنتا :يجنتا
 و يعـاطف ،روانـي يسـتيبهزو نمـرات  )افسردگي و اضطراب ي،اجتماع يورنارسا كنش( آن يهاگروه يرو ز يسالمت روان يكل نمرات

 .است يافته يشمعنادار افزا طوربه   اجتماعي

 تـهپرداخ غربـت احسـاس دچـار دانشـجويان يستيو بهز يمهارت حل مسئله بر سالمت روان ياثر بخش يپژوهش حاضر به بررس بحث:
ا گـروه گـواه بـ يسـهرا در مقا يشآزمـا گروه يستيو بهز ينمرات سالمت روان يشكه مهارت حل مسئله افزا دهدينشان م هايافته .است

سـت امـا بـا انجـام نشـده ا يافراد دچار احساس غربت پژوهش يستيو بهز يحل مسئله بر سالمت روان يرتأث ينهزم در موجب شده است.
 ضطراب راا و يمثبت و فقدان افسردگ يجاناته وو خ خلق ،ياز زندگ يتهستند كه رضا يتيكل يستيو بهز يسالمت روان ينكهتوجه به ا
 .گيرديدر بر م

 پزشكيدندان ياندانشجو يستي،بهز ي،سالمت روانشناخت مهارت حل مسئله، احساس غربت، :يديكلمات كل

  
 منابع:

1. Alberti R.E., Emmons, M.L. (1977). Your Perfect Right. Human Sciences pPress. 
2. Hargie O., Dickson D. (2004). Skilled interpersonal Communication: Research, theory and practice, Hove, England: 

Routledge. 
3. Mangrulkar L., Whitman C.V., Posner M. (2001). Life skills approach to child and adolescent healthy human 

development.Washington DC: Pan American Health organization. 
4. Lin Y., Shiah S., Chang Y.C., Lai T., Wang K.Y., Chou K.R. (2004). Evaluation of an assertiveness training program on 

nursing and medical students assertiveness, Self – esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurse 
Education Today,24,656-665. 

5. Vingerhoets A. The Homesickness Concept:Questions and Doubts.Psycholn Asp Geog  Moves: Homesickness and 
acculturation stress. 2007:1-15. 

 



326

شدن ياجتماع :يپزشك علوم انيدانشجو منظر از ييدانشجو يزندگ يمعنا يبررس
يباريجو يالل ،ثناگو اكرم ،يانملك عاطفه ،يعارف پور رجب يمهد

كـردن را بـه يو ترق يطتسلط بر مح ي،حس حرمت نفس، خود مختار توانديم ياندانشجو يبرا  ورود به دانشگاه رسديمه نظر ب مقدمه:
ازجملـه يدخـود شـا يخود، مرتبط كردن خود به جامعه و كشف كردن و پـرورش اسـتعدادها يدنآفر ياكردن  يفمنتقل كند. توص هاآن

فـرد دهـديمن كـه نشـا ي. بطـورشوديماز خود پنداره  يخاطر جمع يريگشكله دانشگاه موجب دانشگاه باشد. ورود ب ياثرات فرهنگ
.كنديم يتخاص هدا ي، دانشجو را به سمت دنبال كردن رفتارهادانشگاه دارد. ياست و چه نقش يچه كس يدربستر فرهنگ

 .است بوده يدانشجوي زندگي معناي از دانشجويان تجربيات تبيين مطالعه ينهدف از ا  هدف:

بـر اسـاس اشـباع يريگنمونههدفمند با حداكثر تنوع و مالك اتمام  يريگنمونه، با استفاده از 1396در سال  يفيپژوهش ك يندر ا روش:
مشاركت در مطالعه در يتورود داشتن رضا يارگلستان وارد مطالعه شدند. مع يدانشگاه علوم پزشك يدانشجو 30)، يري(تكرار پذ هاداده
ا،(چـر يوشـكا سـؤاالتاز  داشتند. يانرا ب ييدانشجو  يزندگ يساختار و باز پاسخ، معنا يمهن يهامصاحبهاز  هاداده يگرداور يد. برابو

يـلتحل "يفـيك يمحتوا يلتحل"و مطابق روش  يسنودستضبط،  هامصاحبهاستفاده شد.  ياتشدن تجرب يقعم ي) برايدچگونه، مثال بزن
.شدند

يبـا فرهنـگ هـا  ييآشنا"، "كردن يداپ يبه زندگ  جديد يدگاهد"، "اجتماعيارتباطات "،"رسيدن استقاللبه " مطالعه اين ينمضام :يجنتا
،"نيـدرا د يزنـدگ  ينـدهآ"، "شـاد در خوابگـاه داشـتن يزندگ"، "يدو كسب علم جد يقاتتحق"، "يدجد ياتتجرب  كسب"، "مختلف

.بود "يندهآانتخاب شغل "

مواجـه  خـود در اساسـي تحـول بـا دانشـجو كه است مسيري دانشجويي و تحصيلي زندگي كه است اين بيانگر مطالعه اين يجنتا بحث:
است كـه يليتحص يايدن يندر ا و است دانشجو براي خانواده و دبيرستان دوره از متفاوت دنيايي مثابه به دانشگاه مطالعه ين. در اشوديم

.يندبيم يبه روشن خود را يندهآو  شوديمدانشجو ساخته 

 پرستاري يلي،تحص يدانشجو، زندگ :يديكلمات كل

 منابع:

فصلنامه دانشـگاهمطالعه ارتباط سبك زندگي با افسردگي و اضطراب در دانشجويان سبزوار؛ ؛قرباني اسماعيل ،سرگلزايي محمدرضا ،بهداني فاطمه . 1
(اس سبزوار پزشكي صفحه )؛16 مسلسل( 2  شماره , 7  دوره , 1379تابستان    : (رارعلوم صفحه  27از . 37تا

راهبردهايرابطه كيفيت زندگي، سبك زندگي، عملكرد تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پزشـكي، ؛فرح بخش كيومرث ،سعيدي زهرا . 2
پزشكيوزشآم(راهبردهاي آموزش علوم شهريور :( در و صفحه ؛3  شماره ، 9  دوره ، 1395مرداد صفحه  176از . 185تا

سـالزندگي دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي مازنـدران  يهامهارت ؛صالحي عمران ابراهيم ،وحيدشاهي كوروش ،ي رقيهولي پورخواجه غياث . 3
ايراني؛1389 پزشكيآموزشمجله علوم صفحه ؛)40 پياپي( 2  شماره ، 12  دوره ،1391ارديبهشت :در صفحه  93از . 100تا
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تحليـل): عـج( اهللا بقيه پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان تجارب بر مبتني دانشجويي اخالق يهاشاخص تبيين
محتوا
زاده يخاقان يمرتض ،يدرانلوح يلاسماع

ابتـدايي ورود يهاسالدر  در حوزه سالمت است كه ياحرفههاي اخالق جنبه ينترمهم، اخالق دانشجويي يكي از نظرانصاحب از نظر مقدمه:
در دوران تحصـيل دانشـجو .باشـديماخالق دانشجويي زيربناي قبول حرفه در علوم پزشـكي  بعبارتي .گيرددانشجويان به اين حوزه شكل مي

، اخـالقنظرانصـاحب از نظـر. زنـدخود را در حـوزه سـالمت رقـم مـي ياحرفهي مختلف آينده هاارزشها و ها و ديدگاهخود با قبول نقش
ه اين حوزه شـكل مـيبابتدايي ورود دانشجويان  يهاسالدر حوزه سالمت است كه در  ياحرفهجنبه هاي اخالق  ينترمهمدانشجويي يكي از 

وقش ها و ديـدگاه هـا ن در دوران تحصيل خود با قبول دانشجو. باشديماخالق دانشجويي زيربناي قبول حرفه در علوم پزشكي  بعبارتي. گيرد
دانشـجويان علـوم ياحرفـهترين مباحـث در عملكـرد يكي از اساسي. زندخود را در حوزه سالمت رقم مي  ياحرفهي مختلف آينده هاارزش

عـهمت جامتـامين سـال ياصلي و غايي در حوزه علوم پزشك هدف. گيردو دقت نظر قرار مورد توجه پزشكي، اخالق دانشجويي است كه بايد 
در دوران ياحرفـهبشري است. تحقق اين امر از طريق كسب مهارتهاي علمي و اخالقي اسـت كـه عمـدتا ناشـي از شـكل گيـري شخصـيت 

اخـالق يهااخصشـبـار  يناولـ يحاضر بـرا يقگزارش نشده است و تحق يياخالق دانشجو ينبا عناو يقاتيتحق يراندر ا. باشديمدانشجويي 
كـه ينتظـاراتو ا يياخـالق دانشـجو يگـاهكـرد تـا جا يبررس يفيپژوهش ك صورتبهرا  يعلوم پزشك ياندانشجو بر تجارب يمبتن ييدانشجو
ربـ يتـاًنها يك،اسـتراتژ يزيربرنامهمذكور در  يهاشاخصنموده و با دخالت دادن  ييرشته خود دارند را شناسا ياحرفهدر عملكرد  ياندانشجو

.يفزايدشدن ب ياحرفه يفدر ط يرانحركت حوزه سالمت ا يفيتسرعت و ك

 امحتو تحليل): عج( اهللا بقيه پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان تجارب بر مبتني دانشجويي اخالق هايشاخص تبيينهدف:  

) دانشـگاهياروسازبهداشت و د ي،پرستار ي،(پزشك يهادانشكدههدفمند از  صورتبه ياننفر از دانشجو 43جهت انجام پژوهش حاضر  روش:
يزاز آنال هاداده يلو تحل يهجهت تجز .باز انجام شد سؤاالتبا  يقساختار و عم يمهمصاحبه ن هاآنعج) انتخاب شده و با ( اهللا يهبق يعلوم پزشك

ردعـج) مـو( هللا يـهبق ياخالق دانشگاه علوم پزشـك يتهطرح پژوهش مطالعه حاضر توسط كم .يدمحتوا طبق نظر گرانهام و الندمن استفاده گرد
هـادادهتـا زمـان اشـباع  هاداده يآورجمعها قبل از شروع مطالعه وجود نداشت و لذا كنندهشركت يقدق يينامكان تع .است گرفته قرار يبتصو

.يدنفر رس 43به  كنندگانمشاركت، تعداد هادادهمطالعه تا حصول اشباع  ينا در كرد. يداادامه پ

يـهمادرون 3بـه اسـتخراج  هـاداده يمحتوا يلقرار گرفتند. تحل مورد بررسي هادادهاستخراج شده از  ياصل يها يهمطالعه، درونما يندر ا :يجنتا
يـنكـه توجـه بـه ا يحـونناظر بودند. به  يعلوم پزشك ياندر دانشجو يياز ابعاد اخالق دانشجو يكيها به  يهمادروناز  يك. هر يدانجام ياصل

رت بودنـدعبـا ياصـل يهـا يـهدرونما يق،تحق ينا در داشت. يياخالق دانشجو يهاشاخص يفح تعروضو ييندر تب يمؤثرها نقش  يهدرونما
."ييآرمانگرا"و  "ياحرفهمهارت "، "ييتعهد دانشجو"از:

ماننـد تعهـد ياز عناصـر يـريگبهره. دانشجو بـا دهديمارائه  يعلوم پزشك ياندانشجو ييدر مورد اخالق دانشجو يدگاهيمطالعه د ينا بحث:
علـوم دانشـگاه دانشـجويان يـداز د يي. اخـالق دانشـجوكنـديمرا كسب  يياخالق دانشجو يژگيو يي،و آرمانگرا ياحرفهمهارت  يي،دانشجو
و خـود يافتـه) رشد ييو آرمانگرا ياحرفهمهارت  ي،در سه بعد (تعهد ياسالم يدانشجو با تراز نظام جمهور يك" يعني(عج)  اهللا بقيه پزشكي
عمـالُ يدر مطالعـات قبلـ كـهيدرحال ".يـدمحوله آمـاده نما يفانجام وظا يكشور در راستا يندهآ ياتيو عمل يريتيمد يهاراز پستاح يرا برا

يـلتحل يكـديگربـا  و در ارتبـاط يكپارچـه صورتبهواژه  ينا يماست، در مطالعه ما مفاه يدهدر حوزه سالمت گزارش نگرد يياخالق دانشجو
و ياحرفـهصـول بـر ا ي، توسعه عملكـرد مبتنـيعلوم پزشك ياحرفهدرك چارچوب اخالق  يي،اخالق دانشجو يفهم تعرم ياي. از مزااندشده
.باشديم ياحرفهرفتار  يتاًنها
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محتوا يلاخالق دانشجويي، دانشجويان علوم پزشكي، تحل :يديكلمات كل 
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قم شهر يعموم پزشكان در ،Spikes پرسشنامه اساس بر ماريب به دنيناخوشا خبر ارائه مهارت يررسب
طهران ياحمر يهد ،يشكر محدثه ،يآباد فرح ينحس ،ندوشن يپورعل يجهخد ،ييكچو احمد ،طهران ياحمر يهد

اسـت. يمـارو ب زشـكپ ينارتباط بـ يدر برقرار يديلحظه كل يك يو يخانواده  يا يمارتوسط پزشكان به ب يندخبرناخوشا يارائه مقدمه:
يمـارانب يـاو  ينراجعهنگـام ارائـه بـه مـ يپزشك ينيگروه بال ينشاغل ياكه در عملكرد حرفه شوديماطالق  يخبر بد به هرگونه اطالعات

يمـارانه بكـانجـام شـود  يقـيمهم است كه گفتن خبر بـد بـه طر اين او داشته باشد. ياحرفه يندهآاز خود و  يبر نگرش و ياثرات جد
ناچـار اسـت  كه گيرديمقرار  ييها يتخود در موقع ياحرفهخود را از دست نداده و افسرده نشوند. هر پزشك در طول عمر  يدواريام

ينترمهماز  يكي ست.از خبر بد همواره دغدغه پزشكان بوده ا يمارمنظر نحوه مطلع ساختن ب يناز ا .برساند يمارانشرا به ب يبد يخبرها
و يمـارخبر بـد بـه ب يارائه يحنداشتن پزشك از روش صح ي، آگاهكنديمدچار مشكل  يمارا در رساندن خبر بد به بكه پزشك ر يليدال

را هـاآنخـاطر  ينتسك ينهزم يانش،و اطراف يمارمهارت پزشك در اعالم خبر بد به ب لذا .باشديمعدم اطالع از آنچه ممكن است رخ دهد 
 .نمايديمساده تر  يارخبر بد را بس يريتأخو  يآورده و عواقب لحظه ا به وجود

در SPIKES هبر اساس پرسشـنام يماربه ب ينددر ارائه خبر ناخوشا يمهارت پزشكان عموم يزانم يحاضر بررس يمطالعههدف از  هدف:
 .بود 1395-94قم در سال  يدانشگاه علوم پزشك يدرمان آموزشي هاييمارستانب

شـهر يو خصوصـ يدولت يدرمان يشاغل در مراكز بهداشت يپزشك عموم 170مربوط به عملكرد  يهاداده يپژوهش مقطع يندر ا روش:
العات توسـط سـهدر دسترس اط يريگنمونه ييوهشبه  SPIKES يقم در خصوص ارائه خبر بد با استفاده از دستوالعمل استاندارد جهان

ار بـود.طبابت و محل كـ يو سابقه  تأهل يتسن، جنس، وضع هايشامل متغير يشد. مشخصات فرد يآورجمع يدهد آموزشپرسشگر 
يجهـان يونفدراسـ است توسط يجكمبر-يكلگر ياستاندارد جهان يبر اصول راهنما يكه مبتن SPIKES استاندارد دستورالعمل پرسشنامه
و يروانـ ي يطـهامل دو حشـ SPIKES شـده اسـت. پروتكـل ياستاندارد معرفـ ينيبال يراهنما عنوانبه 2004در سال  يپزشك آموزش

و تجزيـه شـده اسـت. تأييـد  1391 سـال در يـار فـرخ توسـط ايـران در پرسشـنامه ايـن يـاييو پا يي. رواشوديم سؤال 20با  يطيمح
 .دش يلو تحل يهتجز 05/0كمتر از  يداريمعندر سطح  يو استنباط يفيتوص يهاي آماربا كمك آزمون هاداده  يلتحل

مـورد پـژوهش يهانمونـه يـتشد. اكثر يلتكم يدو قسمت يپرسشنامه يكتوسط  يپزشك عموم 170ر اطالعات حاض يقدر تحق :يجنتا
مـورد پـژوهش يهانمونـهسـن  يـارو انحراف مع يانگينم  ) بودند.%2/59( ي) و شاغل در بخش خصوص%1/85)، متاهل (%5/69مذكر (

نشـان داده 56/63 ± 51/6مـورد پـژوهش  يهانمونـهخبر بد توسط  يارائهمهارت  ينمره يارو انحراف مع يانگينبود. م 43/39 ± 02/4
نكردنـد و يافـتدر يرسم آموزشخبر بد  يارائه يمورد پژوهش در خصوص چگونگ يهانمونه يتنشانگر آن بود كه اكثر هايافته شد.

ينمسـتقل بـ يت يآمار آزمون كهيدرحالنمودند.  ارائه يو همراهان و يماركسب شده خود خبر بد را به ب يبا توجه به تجربه فرد 2/83%
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زن و مـرد  دو گروه  يناما ب؛ )>05/0P( را نشان داد يداريمعن يخبر بد تفاوت آمار يارائهدو گروه مجرد ومتاهل به لحاظ نمره مهارت 
  ).>05/0P( نبود داريمعن يتفاوت به لحاظ آمار ينو محل طبابت ا

ز مـورد پـژوهش ابـرا يهانمونـه يتاكثر ينكهمورد پژوهش بود. با توجه به ا يهانمونهمطلوب  نسبتاًهارت م يزاننشانگر م هايافته بحث:
 يپزشك آموزش يحوزه يزاناست كه برنامه ر ينكردند لذا ضرور يافتدر يرسم آموزشخبر بد  يارائهنمودند كه در خصوص مهارت 

 خبـر بـد واحـد ارائـه دربـاره يپزشـك ياندانشجو يرسم آموزشي يكولومكور شودكهيم يشنهادپ ينبنابرا؛ يندمقوله مهم توجه نما ينبه ا
 .يردقرار گ يمداوم پزشكان عموم آموزشدر دستور كار  يسرفصل ينشود و همچن يمهارت طراح ينكسب امنظوربه يدرس

 SPIKES دستورالعمل ي،پزشكان عموم يند،خبر ناخوشا يارائهمهارت  :يديكلمات كل
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 بيمارستان ياصل يهابخش در شاغل پرستاران ياحرفه عملكرد در پرستاري يگر ياحرفه رعايت ميزان رسيبر

 )ع( ضار امام

  يقنوات يرينش ،يكاوس جالل ،يمنصور محمود
 

 يكـرديا روتـرود يمختلـف مـ يهـادوره يپس از طـ بشريت .دانست اخالق و يتتوان بازگشت به عقالنمي امروز دنيا يكردرو مقدمه:
انست. د يندهآ يايدن خالق را مركز و كانون تحوالتا يتوانجهت م ينا از داشته باشد. يو معنو يماد يها يازن ينتأمدر  يواخالق يعقالن
 يـانب بـه .اسـت ينمثال زد فراوان و ياخالق يهاجنبه يدارا يندهو آهم در حال  است كه هم در گذشته و يعلوم ازجمله يپرستار حرفه

اسـت كـه  يرسـتارانپ تربيت يندهآ يادن جامعه امروز و يستهشا يپرستار يهامراقبتدر انجام  يلاصل اص گفت سنگ بنا و توان يم يگرد
تصـور  يشـرط اصـل عنوانبـهرا  يپرستار ياحرفهاخالق  يترعا به هدف ارتقاء سالمت، يدنرس يبرا اگر .باشند ياحرفهواجد اخالق 

ه بـبـاال را  فيتيبا ك أمتوتوسعه واراءه خدمات  هاي نياز يشتمام پ بودن آن، ايينهزم و ييربنايز يت،جامع يلصورت، به دل ينا در يم،كن
كـه  شـوديم يـنا جـهينت يم،را توسعه ده ياحرفهاخالق  يلفضا ينظام يبا طراح يعني يم،ده يمامر را تعم ين. حال اگر ايمآورده ا دست

همـان  يـا يپرسـتار ياحرفهاخالق  يتامر توسعه رعا ينا يجهو نت دهديدر مراقبت از سالمت اقدامات خوب را انجام م يحرفه پرستار
تخت  آموزشيطرح تحول نظام  يهابسته ينترمهماز  يكيبا توجه به موضوع مذكور و استناد به  .است كه جامعه از ما انتظار دارد زييچ

 ياحرفـه ددرعملكـر پرسـتاري اخـالق رعايـت ميـزان يبررس هدف با را حاضر مطالعه تا يمبر آن شد "ياحرفهاخالق  ياعتال"عنوان 
 .يمبيمارستان امام رضا (ع) انجام ده يي اصلاهبخش در شاغل پرستاران

 )ا (عبيمارستان امام رض يي اصلهابخش در شاغل پرستاران ياحرفه عملكرد در پرستاري اخالق رعايت ميزان يبررس هدف:

 امـام رسـتانيماب Major يهابخش در شاغل پرستار نفر 50 را پژوهش ي هانمونه .است تحليلي -توصيفي مطالعه يك پژوهش اين روش:
اطالعات   شامل دو بخش پرسشنامه محقق ساخته هاداده يانتخاب شدند. ابزار گردآور يند كه به روش سرشمارداديم تشكيل  )(ع رضا
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پرسـتاران از نفـر بيسـت بـر آزمايشـي مطالعه انجام با آن ياييبود كه پا يسنجش اخالق پرستار يسؤال 47و پرسشنامه  شناختي يتجمع
يبـا برگـزار يو پرسـتار يگـر ياحرفـه ي،آن با نظر پنج صاحبنظر حوزه اخـالق پزشـك ييو روا 86/0باخ نكرو الف سبهمحا و شاغل

Expert panel يتـ آزمونو  همبستگي پيرسون ضريب دو، كاي آماري يهاآزموناز هاداده يلو تحل يهجهت تجز .گرفت قرار يدمورد تائ
 .ه شدطرفه استفاد يك يانسوار يزمستقل وآنال

ينرابطـه بـ يبترت به ودند) ب%20( يو داخل )%20( جراحي يهابخشدر  هانمونهبود كه اكثر  6/98± 31/29 هانمونه يسن يانگينم :يجنتا
يمعناداربطه قرار گرفت و را مورد بررسي يرسونپ يهمبستگ يببا ضر ياتو اخالق يدرامد، متوسط ساعت كار يزانم ي،سن، سابقه كار

ينرابطـه بـ). r، 488/0-=p) ،(002/0-= r، 966/0-=p) ،(166/0-= r، 753/0-=p) ،(307/0-= r، 504/0-=p =-317/0( نشـد يافـت
يـانگيند مهـر چنـ (p=/ûüû) نشد يافت يمعنادار يقرار گرفت رابطه آمار يردبررس مومستقل  يت يآمار آزمونبا  يتو جنس ياتاخالق

و يخش كـار، نوع بيالتتحص ينبود. رابطه ب)   =92/67mean±4/5 و در مقابل  =98/6mean±4/5( زنان از بيشتر مردان در اخالقيات
،f، 698/0=p) ،(120/0-=r=-165/0( نشـد يافـت يمعنادار يقرار گرفت؛ رابطه آمار مورد بررسيطرفه  يك يانسوار يزبا آنال ياتاخالق
940/0-=p .(بيمـار، بـا همـدردي و مـدليه احسـاس وجود بخش، در يكديگر اب پرسنل رفتار نوع كه كردند گزارش  هانمونه ينهمچن
توسـط مشـابه يمـاريب تجربه بيمار، با مناسب چشمي ارتباط برقراري بيمارستان، در بستري و درمان اعتقا د پرستار، طول دوره و  ايمان

يحرفـه پرسـتار اخـالق در يـتبر رعارگـذاريتأثعوامل  ينترمهم از بخش مناسب فني امكانات پرستاري، شغل به پرستار عالقه پرستار،
 .شونديممحسوب 

يقبلـ هايينـهمزنبـود  يـلكـرده امـا بـه دل يترا رعا يپژوهش اخالق پرستار مورد واحدهاي درصد بيشترين ،هايافته توجه به با  بحث:
رو هسـتند؛ لـذاروبـ يعه بـا مشـكالتمطال ينپرستاران مشاركت كننده در ا ي،گر ياحرفه و پرستاري  ياحرفهاخالق  يتدر رعا آموزش
بـا نيـاز هـاي مـورد و مشـي خط تدوين و ضمن خدمت آموزش يهابرنامه با پرستاري مربيان و ريزان برنامه مديران، كه شوديم پيشنهاد

آورند تا ران بعملپرستا ياحرفه عملكرد در پرستاري اخالق زمينه رعايت در را يالزم توجه ياحرفهاخالق  يتوجه به اهداف بسته اعتال
 برداشته شود. ياسالم يراندر ا يمارانارائه خدمات به ب يفيارتقاء ك يهرچند كوچك در راستا يگام

 يگرياحرفهپرستاري،  اخالق، :يديكلمات كل

منابع:
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كـادر دگاهيـد از يشـمال خراسـان يپزشـك علوم دانشگاه به وابسته يهامارستانيب شدن آموزشي يهاچالش
يمارستانيب

احمدآباد نامدار حسن ،يزدفرا يرضاعل ،يراز عبداهللا ،يزيفر نظافت يممر

ينكـه. بـا توجـه بـه اباشـديم هايمارسـتانب آموزشـي يربخشـاعتبا ي،علوم پزشك آموزشدر  يتحول و نوآور يهاحوزهاز  يكي مقدمه:
متخصـص را يانسـان يـروين يـتترب يالزم برا ياست كه استانداردها يضرور باشنديم ينيبال يهاآموزشعرصه  ينترمهم هايمارستانب

،آموزشـي يفضـاها تان،يمارسـاجرا در بدر حال  آموزشي يندهايو فرا هابرنامهمختلف  يهاحوزهاستانداردها بر اساس  ينداشته باشد. ا
امـا بـا؛ يـدردگ ينكشـور تـدو يعلوم پزشك يهادانشگاهگسترش  يشورا يرخانهو توسط دب شوديمرا شامل  يانسان يرويو ن يزاتتجه

در ييهـاچالش شـك يبقرار نداده  يابيمورد ارز يثح ينرا از ا هايمارستانب يتوضع آموزشي يابينظام ارزش يچتاكنون ه ينكهتوجه به ا
 .وجود دارد هايمارستانبدر  آموزشي يسر راه تحقق سنجه ها

وابسـته بـه هايمارسـتانيبشدن  آموزشي، موانع هايمارستانبدر  آموزشي يهادر تحقق سنجه يعتسر منظوربهدر مطالعه حاضر ما  هدف:
 .يمقرار داد رسيمورد بر يمارستانكادر ب يدگاهرا از د يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشك

خراسـان يه علـوم پزشـكوابسته به دانشـگا هاييمارستانبشدن  آموزشيموانع  يينبا هدف تع يليتحل-يفيمطالعه از نوع توص ينا روش:
سـؤال 6مت اول بـود كـه در قسـ ايينـهگزچند  ياسدر اين پژوهش پرسشنامه در مق هادادهصورت گرفته است. ابزار گردآوري  يشمال

،يزيررنامـهبو  يريتمد ي،انسان يروين(در قالب چهار شاخص  سؤال 23پرسشنامه  ينو در قسمت دوم ا يكاطالعات دموگرافمربوط به 
پزشـكان ي،يمارسـتانب يرانپژوهش مد يندر ا كنندگانشركتقرار گرفت.  يابيمورد ارز )يفراسازمان يهماهنگ يزات،تجه-امكانات -فضا

(ع) يمـام علـ(س) و ا ي(ره)، بنـت الهـد ينـيامام خم هاييمارستانب آموزشي يگروه اعتبار بخشكار يو اعضا متخصص، سر پرستاران
 .ه و تحليل قرار گرفتمورد تجزي SPSS افزارنرمآمارى توصيفى و با استفاده از  آزمونى حاصله با استفاده هايافتهبجنورد بود. 

در يـتبقه فعالسـال سـا 26سـال و حـداكثر  1مرد بودند كـه حـداقل  درصد 45پژوهش زن و  يندر ا كنندگانشركتدرصد  55 :يجنتا
بـه آموزشـي يبخشـ كـارگروه اعتبـار يو اعضا پزشكان متخصص، سر پرستاران يمارستاني،ب يرانمورد نظر را داشتند. مد هاييمارستانب

يـب، بـه ترتررسـيمـورد بچهـار شـاخص  مطالعه را شامل شدند. در يندر ا كنندگانشركتدرصد از  24/3و  5/4، 21/6، 48/6  يبترت
و يريتو مـد )3/50 ± 4/0( يفراسـازمان يهمـاهنگ )،3/59 ± 22/0(  انسـاني يـروي)، ن3/9 ± 12/0( يزاتتجه-امكانات -فضا اهميت
هـدافا پوشـش بـراي بيمارسـتان در موجـود انساني نيروهاي كمبود انساني يروي) قرار داشتند. در شاخص ن3/16 ± 26/0( يزيربرنامه

در شـاخص ،آموزشـي هـاييتفعالدر  يماندرشركت كا يالزم برا يعدم وجود مشوق ها يزيربرنامهو  يريتدر شاخص مد  ،آموزشي
يافتـه يصبودجـه تخصـ يـزانم يفراسـازمان يو در شاخص هماهنگ ياندانشجو يرابنامناسب  يخدمات رفاه يزاتتجه-امكانات -فضا
 .موانع شناخته شدند يناز مهتر آموزشي هاييتفعالانجام  يبرا هايمارستانب به 

بـه موزشـيآبودجـه  يـفرد يص، تخصـهايمارسـتانبدر  يانسـان يـرويجذب ن يشمطالعه افزا ينحاصل از ا هاييافتهبر اساس  بحث:
يازمورد ن يهاشاخصن رفتبا در نظر گ هايمارستانب يبرا يدجد يفازها يها، طراحبودجه يندر پرداخت ا يتبه همراه شفاف هايمارستانب

يهابواسطه مشوق  هايمارستانب آموزشي يندهايمشاركت در فرا منظوربه يمارستانب يماندركا يشترجلب ب ينو همچن شدن آموزشي يبرا
هـدكشـور خوا يه علوم پزشـكوابسته به دانشگا هاييمارستانبدر  آموزشي يكه سبب تحقق سنجه ها باشنديم يمسائل ينترمهمالزم از 

.شد
 آموزش يمارستان،ب ي،اعتباربخش :يديكلمات كل
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 يفيك مطالعه: ينيبال آموزش دوره در ياحرفه يابيتيهو بر مؤثر عوامل نييتب 

  يريكشم فاطمه ،نژاد ينحس هومان ،فرهمند ينشرو ،نژاد بهرام فاطمه
 

تحقـق آن در  يبستر الزم بـرا سازديمرا ملزم  آموزشي هاييستمساست كه  آموزشياهداف  ينترمهماز  يكي ياحرفه يابييتهو مقدمه:
 نيـيتع ييبسـترها ينتـرمهماز  يكـي عنوانبه ينيبال آموزشفراهم كند.  يادگيري- ياددهي يندمختلف را در فرا يهارشته ياندانشجو ينب

عهـد بـه اصـول تو  يابي يتهو يت. باتوجه به اهمسازديم يسرحرف مختلف را م ياندانشجو يندر ب ياحرفه يتشده است كه تحقق هو
 .باشد كنندهكمك توانديمبر آن  مؤثرعوال  يينتب يبرا يفيانجام مطالعات ك ي،مختلف علوم پزشك يهارشته ياندانشجو يندر ب ياحرفه

 ينيبال آموزشر د ييو ماما يپرستار ي،حرف مختلف پزشك يرانفراگ ياحرفه يابي يتبر هو مؤثرعوامل  يينمطالعه با هدف تب ينا هدف:
 .انجام شده است

 يعلمئـتيهانجام شده است. جامعه مورد پژوهش شـامل اعضـاي  اين مطالعه يك مطالعه كيفي به روش تحليل محتواي قراردادي روش:
از  يعلميئـتهنفـر از اعضـاي  39زشكي تهران بودند. در اين مطالعـه دانشگاه علوم پ ييو ماما يپرستار ي،مختلف پزشك يها-تخصص

شـد. بـراي  سـازيپيادهكامل ضبط و  طوربهي هامصاحبهساختارمند بود.  يمهمصاحبه ن يآورجمعمختلف شركت كردند. ابزار  يهارشته
ر اسـاس قرابـت بـهاي باز اسـتخراج شـد. كـدها از روش تحليل محتوي قراردادي استفاده شد. در مرحله اول كد هادادهتجزيه و تحليل 

د و در طبقـات قـرار گرفتنـ هـاآنداخل زير طبقات قرار گرفتند. زير طبقات پديدار شده پس از سازماندهي بر اساس ارتباط بـين  ييمعنا
 .طبقات با هم مقايسه شدند و طبقات اصلي حاصل شدند

 يكـردرو يجتـرو"شـده كـه شـامل  يـينري و ادغـام مـوارد مشـابه، سـه طبقـه تب، بعد از حذف كدهاي تكراهامصاحبهدر تحليل  :يجنتا 
 يمـارصـول بسـاختن ا يمطالعـه حاضـر جـار يجشد. بر اساس نتا يينتب "ياحرفهدر تعهد  يثباتيب"و  "يتگرهدا يطمح"، "يمارمحوريب

 ينده است و همچنش يينتب يرانفراگ يابي يتر هوب مؤثراز عوامل  ياحرفهتعهد  يجتوسعه و ترو يمناسب برا يطبستر و مح يجادمحور، ا
 يـينتب ينيبـال وزشآمـ ينـددر فرا ياحرفـه يـابي يتاز موانع عمده در هو يكي ياحرفهبه اصول تعهد يراندر متعهد بودن فراگ يثبات يب

 .يدگرد

دارد.  آموزشـي يسـتمو س يف فـردبه عوامـل مختلـ جانبههمهبه توجه  يازحرف مختلف ن يرانفراگ يندر ب ياحرفه يتتحقق هو بحث:
 ينو همچنـ يدرمـان-آموزشـيارائـه خـدمات  هاييسـتمسدر  يمـارمحوريب هاييهرو يجادا ي،در بعد فرد ياحرفهتعهد به اصول  يجادا

 .است يستميكننده س يتاز عوامل حما ياحرفهكننده در تحقق اصول  يتهدا يهايطمح

 آموزش، ياحرفه يابييت، اخالق، هوياحرفهتعهد  :يديكلمات كل

 منابع:
1. Swick H. Toward a normative definition of medical professionalism. Acad Med. 2000 75(6):612-6. 



334

2. Cohen JJ. Professionalism in medical education, an American perspective: from evidence to accountability. Med Educ.
2006 Jul;40(7):607-17. 

3. Birden H, Glass N, Wilson I, Harrison M, Usherwood T, Nass D. Teaching professionalism in medical education: A
Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. BEME Guide No. 25. Medical Teacher 2013;35:e1252-
e66. 

4. Pauls MA. Teaching and evaluation of ethics and professionalism: in Canadian family medicine residency programs.
Can Fam Physician. 2012 Dec;58(12):e751-6. 

زابل يپزشك علوم دانشگاه بهداشت دانشكده در آن يرهايمتغ بر تيجنس ريثأت و انيدانشجو نفس عزت يبررس
1396 سال در
يجه قلع يممر

غلـب وجـود دارد كـهباور ا ينقرار ندارد. ا آموزشي يانمربمورد توجه است كه  يهاييتواقعاز  يتعزت نفس و جنس ينارتباط ب :مقدمه
شـكدهدان يانآن در دانشـجو يرهـايبـا متغ يتعـزت نفـس و رابطـه جنسـ يينپژوهش تع يندارند. هدف از ا يشتريعزت نفس ب يانآقا

ود.زابل ب يبهداشت دانشگاه علوم پزشك
 دختر و پسر دانشجويان در جنسيت با نفس عزت رابطه يينتع هدف:

در دانشـگاه يتصـادف يريگنمونـهدانشكده بهداشت به روش  ياناز دانشجو نفر 100 ي،و مقطع يليتحل – يفيمطالعه توص يندر ا روش:
يلـيو تحل يفيوصـتوسط آمار ت يجبود نتا يتماطالعات پرسشنامه عزت نفس كوپر اس يآورجمعزابل انتخاب شدند. ابزار  يعلوم پزشك

 شد. يلو تحل يهتجز

46در كـل  آمد. به دست 63/26 ± 27/5 و در پسران 01/27 ± 08/5 دختران در جنسيت اساس بر دانشجويان نفس عزت يانگينم :يجنتا
رابطـه چيهـ يتعزت نفس و جنس يهافاكتور ينب ؛ وعزت نفس باال بودند يدرصد دارا 54و  يينعزت نفس پا يدارا ياندرصد دانشجو

.يامدن به دست يمعنادار

1 جدول
تيجنس  اريانحراف مع ±  يكلنفسعزتنيانگيم تعداد

مرد þă üāďÿ ±ĀýďüĀ
زن ÿû úĂďÿ ±úăďüā

دانشـگاه در تمـام يآموزشـ يهابرنامه ياجرا ينبنابرا؛ بود يينپا ياناز دانشجو يميدر ن يباًتقردر پژوهش حاضر سطح عزت نفس  بحث:
يطبـه بهبـود شـرا توانـديم يانبرطرف كردن مشكالت دانشجو يناست. همچن يضرور يانابعاد عزت نفس و لزوم ارتقاء آن در دانشجو

.باشديمآن عوامل  يو اثرات تعامل يگريعوامل د يرتأثتحت  يانعزت نفس دانشجو ينبنابرا يدكمك نما
انشجوياند يت،عزت نفس، جنس :يديكلمات كل
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يپزشك كارورزان و ارانيدست نيب در ياحرفه رفتار و نگرش تيوضع يبررس
يريكشم فاطمه ،يانيك رضا

ه اسـت. مطالعـه حاضـر بـاشـد يينتع يپزشك يحرفه  يرانفراگ يبرا ياساس هاييتوانمنداز  يكي عنوانبه ياهحرفتحقق رفتار  مقدمه:
 .انجام شده است يزد يصدوق يدشه يو كارورزان دانشگاه علوم پزشك ياراندست ياحرفهنگرش و رفتار  يهدف بررس

كـارورزان  يندر بـ ياحرفـهنگـرش و رفتـار  يتوضع يينتعو  يپزشك  ياراندست يندر ب ياحرفهنگرش و رفتار  يتوضع يينتع هدف:
 يپزشك

لـومعو كـارورزان دانشـگاه  يتخصصـ يارانانجام شده است. جامعه پژوهش دسـت 1396است كه در سال  يفيمطالعه حاضر توص روش:
يارانن و دسـتفـر از كـارورزان 101در مطالعه وارد شـدند. در مطالعـه حاضـر  يسرشمار صورتبهبودند كه  يزد يصدوق يدشه يپزشك
يسـط بـورد داخلـاست كه تو "در پزشكي ياحرفهنگرش و رفتار  "وارد شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه  يمختلف پزشك يهارشته
شـنامهپرس يـن). ا88/0كرونبـاخ= يآلفـا( استشده  يتوسط آرامش و همكاران روانسنج يرانشده است و در ا ينتدو (ABIM) يكاآمر
يـدانيم صورتبه يهادادهشده است.  يبندطبقه "احترام /ينوع دوست"و  "يشرافت و درستكار"، "يتعال" يطهدر سه ح سؤال 17مل شا
 .شده است يزآنال يفيتوص يآمار يهاآزمونبا استفاده  يهادادهشده است.  يلتكم كنندگانشركتتوسط  يابيخودارز صورتبه

، در5/2) 24/3احترام (/تيدوسـ نوع يطهو در ح )5/2( 84/0)، 4( 8/3 كنندگانشركتنمرات  يانگينداد ممطالعه حاضر نشان  يجنتا :يجنتا
يـانگيننشـان داد م مطالعـه يجبوده اسـت. نتـا يتعال يطهدر ح كنندگانشركتبوده است. نمرات  3/3 )02/5( درستكاري و شرافت يطهح

بـاالتر از يتدر وضـع يتعـال هيطـدر ح كنندگانشركت هايطهح ينده است. در بحد متوسط بو يرز كنندگانشركتنمرات نگرش و رفتار 
 .اندداشته ينامطلوب يتو احترام وضع يو نوع دوست يدرستكار يطهمتوسط و در ح

رفتـاررشد نگـرش و  يته اهمنداشتند. با توجه ب يمطلوب ياحرفهدر مطالعه نگرش و رفتار  كنندگانشركتمطالعه نشان داد  يجنتا بحث:
متناسـب يارفـهحاخـالق و تعهـد  آموزش ي،تخصص يارانكارورزان و دست يژهوبه يمختلف علوم پزشك يهاحرفهدر  يرانفراگ ياحرفه
 شوديم يهتوص

 ياحرفهتعهد  ،ياحرفهرفتار  ،ياحرفهنگرش  :يديكلمات كل
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يارتباط يهامهارت از يپرستار انيدانشجو يآگاه بر آموزش ريتاث
 يميكر هنگامه

سـانحد اقـل دو ان ينب يملحضور دارند، تعا زمانهم يامپ يرندهدو جانبه كه در آن فرستنده و گ يندفرآ يكارتباط عبارت است از  مقدمه:
زمـان يقـهده دق كه از يدهدنشان م  مطالعات .شوديم يافتو در  هدف خاص فرستاده يكبه  يابيدست ياست كه برا ياميكه حاصل آن پ

به يرستانن دبهمچو يمحدودتر يطاز مح يدالورودجد يانروشن است كه دانشجو  گذرد. يم يارتباط يتبه فعال يقهدق 7 از يشب يداري،ب
هماننـد يگـريمتعـدد د يهـاچالشچـالش را بـا  ينو چه بسا كه تقارن ا شونديمبه نام دانشگاه وارد  يبزرگتر ياجتماع يتعرصه فعال

نس مخـالفج يهايمتفاوت، وجود همكالس يفرهنگ يطقرار گرفتن در شرا يگر،د ياننار دانشجومستقل در ك ياز خانواده و زندگ يدور
 باط مطلوب.ارت يهنخواهد بود مگر در سا يسرم هاچالش يناز ا يكبا هر  مؤثراست كه مواجهه  يهيبد كننديمتجربه  و...

 يارتباط يهامهارتاز  ياندانشجو ي) بر آگاهيروهنقش، كارگاه و بحث گ يفايا ي،(سخنران يبيترك آموزش يرتأث يينتع هدف:

غـاز سـالآ در شـركت داشـتند. رامسـر مامامـايي و پرسـتاري دانشكده الورود يدجد ينفردانشجو 20 تجربي نيمه مطالعه يندر ا روش:
. درجلسـه اول پـس ازيـددگر يزيربرنامـه) 8-12ساعته (ساعت  1و  3روز شروع كالسها كارگاه ارتباط در دو جلسه  يناول و يليتحص
يفـايا ينـي،متعدد ع يهامثالدر كالس انجام گرفت. سپس مدرس با ذكر  يكتب آزمونيشپو  يرفتار ورود آزموناهداف،  يانو ب ييآشنا

ره،محـاو يهـاتمهار( دهنـدهدر ارتبـاط، عوامـل توسـعه  يرگـذارتأثارتباط و انواع آن، عوامل  يفتعر يانبه ب يراننقش و مشاركت فراگ
دوم جلسه يراييپذ واستراحت  ي،پرداخت. پس از اتمام مباحث تئور ...گوش دادن) و موانع ارتباط، مهارت ارتباط قاطعانه و يهامهارت

د. محـاوره هـاشـ يـتشده روا يينتع يشمحاوره كوتاه از پ يكهر گروه  يو برا يمتقس گروه 6به  يانجلسه دانشجو ين. در ايدآغاز گرد
هـم يان،دانشـجو يهاگروه ي،تباط با همكالسار  -روبرو شوند يمتفاوت يهاچالشارتباط با  ينددر فرآ يرانشد كه فراگ يراحط ياگونهبه
يـنا در مـورد  ن استممك ياندانشجو/ دانشجو ينا":يافت يم يانجمله پا ينمحاوره ها با ا ينا همه ... دانشكده، يناستاد، مسئول ي،اتاق

يهاآموختـهاز  يـريگرهبهبا بحث و تبـادل نظـر و  يقهدق 30در مدت  هاگروه يدمقرر گرد. "ارتباط برقرار كنند ...با  يرموضوع به نحو ز
هـر ياجـرا و ي. سـپس طراحـيندنقش در كالس اجرا نما يفايبا استفاده از روش ا يقهدق 5و در مدت  يخود ارتباط مورد نظر را طراح

.شـديمح در كـالس مطـر يو نظرات اصالح يگرفتقرار م يمدرس مورد بحث، نقد و بررس يو با همراه  يگرد يهاگروهگروه توسط 
در يـلجهـت تكم ياز كارگاه و سـخنران نظرسنجي يهاپرسشنامهبه عمل آمد و سپس  يراناز فراگ يينها يكتب آزمونكالس  يانپس از پا

ي هابرنامـهدر  يزشكپ آموزشصوب وزارت بهداشت، درمان و م نظرسنجي يفرمها هاپرسشنامه ينقرار گرفت. ا كنندگانشركت ياراخت
يبنددرجه يسخنران يابر يفكارگاه و خوب، متوسط و ضع ينمضام يمخالف برا شدتبهموافق تا  شدتبهو از  باشديممداوم  آموزش

.شده است
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يـلو تحل يـهتجز tنمـرات  يـانگينم ينب داريمعن اختالف SPSS افزارنرمدر  ينظرسنج يهابرگهمونها و از آمدهدستبهاطالعات  :يجنتا
يتاكثر شان داد. )p=0001/0آزمون (با  يينها آزمونو  آزمونيشپنمرات  يانگينم يسهشد. مقا ينمره گذار 0-10از  يكتب آزمون. يدگرد

خـوب را سـخنراني فيـتكي انآنـ اكثريـت ينهمچنـ .اندداشـتهكارگاه نظر موافـق  ينمطلوب ارائه مضام يفيتدر مورد ك كنندگانشركت
.اندنموده ارزيابي

يينها آزمونو  آزمونشيپ  نمرات نيانگيم سهيمقا –1جدول 
آزمون  نيشتريب نيكمتر اريانحراف مع نيانگيم

يينها آزمون üüďĂ ûûďû ĀĀďā āāďĂ 
آزمونشيپ ûûďĀ ýüďû þÿďÿ āĀďĀ 

مراقبـت از يـتو در نها مونييراو عوامل پ يطبا مح  هاآنارتباط  توانديم يرپرستا ياندانشجو آموزشتوجه به مبحث ارتباط در   بحث:
بييادر دست يمؤثرگام  توانديمرود به دانشگاه ودر بد يبيترك يوهبا ش يارتباط يهامهارت آموزش رسديممددجو را بهبود بخشد. به نظر 

 .مهم باشد ينبه ا

 يپرستار يانشجودان ي،ارتباط يهامهارت، آموزش :يديكلمات كل
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40-1387:45، بهار و تابستان 16) 1و مامايي همدان: (مجله علمي دانشكده پرستاري 
هيـبو ييستاري و مامـادانشكده پر يپرستاران. مجله علم دگاهيپرستاران وپزشكان از د نيب ياحرفها. ارتباط  انيآ، قهرمان يح، رحمان يرستم . 3

.7 – 63: 1389، بهار و تابستان 7) 1( گرگان،

آموزش يبرا نيبال ودانشج يآمادگ عدم: نيبال در يپرستار انيجودانش توسط شده تجربه ياخالق مشكالت
اردالن سحر ،يباريجو يالل ،ثناگو اكرم ،ييزا لك جواد

ن روشـن نشـدهي دقيق فالسفه بزرگ هنـوز پـار ه اي از مسـايل آهايبررس باوجودعلم اخالق دانش پيچيده و مشكلي است كه  مقدمه:
طـول دوره بايـد در يپرسـتار يهايي است كـه هردانشـجواخالقي يكي از اساسي ترين توانمنديو  ياحرفهي هاارزشنگرش و  .است

.اسـت ياحرفـه يهـاجهت كسب دانـش و توسـعه نگـرش آموزشمهم  يهاجنبه ازجمله ينبال يطدر مح يادگيري. تحصيل كسب كند
در رستاريپ دانشجويان. است شرايط تحليل و تجزيه سمت به حركت و دانستن درك، شناخت، شامل تكاملي، فرايند يك  ينبال آموزش
 .هستند اخالقي مشكالت شاهد د خو باليني آموزشي طول

 .باشديم يندر بال ياز مشكالت اخالق ياندانشجو ياتتجرب يينمطالعه تب ينهدف از ا هدف:
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يانشگاه علوم پزشكد يپرستار ياندانشجو يف روبر هد يمبتن يريگنمونهبا استفاده از  1396در سال  يفيك يكردمطالعه با رو ينا: روش
يمگـويم يوقتـ"عـه مطال ياصل سؤالبازپاسخ استفاده شد.  سؤاالتساختار و  يمهن يهامصاحبهداده از  يگردآور يگلستان اجرا شد. برا

ضـبط، هااحبهمصـآمـد. مشـاركت كننـده مصـاحبه بـه عمـل  50بـا  هـادادهبر اساس اشـباع  "؟آيديمبه ذهن شما  يچ يناخالق در بال
 .دنداستخراج ش ينو مضام يبندطبقه ي،كدگذار ،(Conventional) مرسوم يفيك يمحتوا يلتحل يكردو مطابق رو يسنودست

،"ينبـال يطدرمحـ آمـوزش ينـا كارآمـد"، "ينيبال يخطا ها"، "آموزشي يطو مح يمارب يخود مختار"مطالعه،  ينا ياصل ينمضام :يجنتا
به مراقبـت يمارب يلدم تماع ،آموزشيابزار  عنوانبه يمارب ي،فرع ينبود. مضام "يارشته يضتبع"، "ينبال يطو مح آموزشي ياستانداردها"

يطحـم يضنداشـتن، تبعـ يـادگيري  هـاي الگـو ناكارآمـد، ينيبـال يو مهارت نداشتن، عدم گـزارش خطـا، مربـ يتوسط دانشجو، آمادگ
 .بود يپزشك يرغ و يرشته پزشك يو امكانات برا   آموزشي

دو كمبـو آمـوزش و نحوه ينبال يندر تمر يبه جهت عدم امادگ ينبال آموزشدر  ياناست كه دانشجو ينا يانگرمطالعه ب ينا يجنتا بحث:
را مكررتجربـه ينالدر بـ يمشكالت اخالق ياندانشجو شوديمباعث  ي،موزش، الگو نبودن پرسنل درمانآ هاييطمحو امكانات  يزاتتجه
 .يندنما

يدانشجو، پرستار ين،بال ي،اخالق پزشك :يديكلمات كل

منابع:
8-1):75( 25 ;1391. رانيا يپرستار هينشر. سالمندان يزندگ كيفيت بر يمراقبت خود آموزشي برنامه تأثير يبررس. محمد يدريسارا، ح يشهباز . 1
يانـه هـاخاورم بـر عـزت نفـس سـالمندان سـاكن  يمه خود مراقبتـبرنا ياجرا ريتأث ي. بررسدرضايحم يال، خلخاليولمسلك پاك، هاشمل يهمت . 2

.23-18-1391 يداخل يپرستار فصلنامه .هيسالمندان اروم
3. Van Malderen L, Mets T, Gorus E. Interventions to enhance the quality of life of older people in residential long-term

care: A systematic review. Ageing Res Rev. 2012 Apr 6 
،يسريم ميحك ،يزرا دگاهياز د يورزش در دوران سالمند نقش .غالمرضا يباطن وا،يش يپراپر يلياسماع ،يعل محمد شعاء محجل د،يمج يليخل- . 4

.76-58...1390 يپزشك خيتار فصلنامه .يو جرجان نايابن س
ر مركـز روزانـهسـالمندان د يبـر كـاهش افسـردگ يتوانمندساز يهابرنامهير فاطمه. تأث يمحمد، فرهود يحسين، كمال يشيرين، مبارك يگل كرمشب 

.70-65):4( 6 ;1391. نينو يبخشتوانشهرستان خرم آباد.   فرزانگان يبخشتوان

و ياحرفـه رفتـار اصـول با دالوورديجد انيدانشجو ييآشنا جهت در يگام: حيتشر سالن به گذار برنامه اجرا
تهران يپزشك علوم دانشگاه يعمل يآناتوم جلسات در جسد كرامت
 ،كشاورز مدحسنمح ،مهرپور يدرضاسع ،يان مهران يكبر ،زاده حسن غالمرضا ،ياصغر يبافر ،ياحمد طاهر محمد ،نژاد يماف خباز محبوبه

يسبحان يقليعل

و بـروز يگرانـترس و ن ازجمله ياديز ياهدارد، همواره با چالش يپزشك ياندانشجو آموزشكه در  يتياهم باوجود يكالبدشكاف مقدمه:
ح و همچنـيني برخـورد و حضـور در سـالن تشـرينداشتن اطالعات كامل در مورد نحوه يلبه دل ياندر دانشجو ياحرفهرفتار هاي غير 

 كدهاي اخالقي همراه است.
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يـقريح از طرجهت حضور در سالن تش يشكپز يدالورودانطباق دانشجويان جد يلبا هدف فرايند تسه يحبرنامه گذار به سالن تشر هدف:
او اجر يطراح ياحرفهبا ضوابط رفتار  ياندانشجو ييبا كدهاي اخالقي مربوط حضور در سالن تشريح و برخورد با جسد و آشنا ييآشنا
 شد.

آمـوزش و يزشـكاخـالق پ ي،مختلـف آنـاتوم يهـاحوزهجلسات با حضور متخصصان از  يبرگزار يقبرنامه، ابتدا از طر يندر ا روش:
د هـدف برنامـه وشد. در طول اجـرا برنامـه، ابتـدا توضـيح اجمـالي در مـور ينبرنامه تدو نويسيشپمرور بر متون،  ينو همچن يپزشك

و يحسـالن تشـر مـرتبط بـا حضـور در يو اخالق ياحرفهضرورت آن ارائه شد و بعد از نمايش فيلم مرتبط با هدف برنامه، اصول رفتار 
يان،دانشـجو يهـايـدگاهر دفرصت تامل ب يسازفراهم منظوربهشد. -حاضر در جلسه نقد و تحليل  نظرانصاحبسد توسط برخورد با ج

از نكـات يبنـدجمعتهـا شـد. در ان يشـيدر برنامه مطرح و بر آن بازاند كنندهشركت يانات توسط دانشجونظرنقطهاز تجارب و  يموارد
رسشـنامهپ يان،توسط دانشجو يحدر جلسات تشر يگرفت و بعد از قرائت متن عهدنامه اخالقطرح شده توسط اعضا پنل صورت  ياخالق
 .گرديد تكميل برنامه در كنندهشركت يان) توسط دانشجو89/0( ياروا و پا يابيارزش

درصـد كـل 8/93، يطوركلبـهو برگردانـده شـد.  يـلپرسشـنامه تكم 129نفر بـود كـه تعـداد  193 ي،پزشك يانتعداد كل دانشجو :يجنتا
يعملـ يتومدر جلسـات آنـا ياحرفـهتفكر و تامل در خصوص اصـول رفتـار  يبرنامه، فرصت الزم برا ينمعتقد بودند كه ا ياندانشجو

در ياحرفهصول رفتار ا يترعا يمن برا يزهانگ يشبرنامه در افزا يناذعان كردند كه ا ياندرصد دانشجو 9/89فراهم كرده است.  يخوببه
كـه نكـات مطرح كردنـد ياندرصد دانشجو 2/92نشان داد كه  نظرسنجياز حاصل  يجبوده است. بعالوه نتا مؤثر يعمل ياتومجلسات آن

 .را در آينده مورد استفاده قرار خواهم داد امرا كه در اين برنامه به دست آورده ياخالق

يعمـوم يوره پزشـكددر  يحدر جلسات تشر ياحرفهتار لزوم شرح اصول و ضوابط رف دهندهنشان نظرسنجياز حاصل  هاييافته بحث:
عتقـادا ياندانشـجو يـتكه در دانشكده پزشكي دانشگاه پاكستان صورت گرفت مشـخص شـد اكثر يامطالعهاست. در  ياندانشجو يبرا

يـناعتقاد داشتند كـه ا ياندانشجو %9/71كارآمد است و  ياربس ياجتماع-يدر فائق آمدن به مسائل روان يجلسات آمادگ يداشتند برگزار
عـاتمطال ير. در سـادهديم يشاند افزااهداكرده يآگاه يشافزا يكه بدن خود را برا يانسان و كسان يبه زندگ هاآناحترام  يزانجلسات م

يهدهندنشـانبعـالوه نتـايج  .اسـت شـده اشـاره تشـريح سـالن و جسـد با مواجهه براي آمادگي جلسات برگزاري نياز و اهميت به نيز
 .است شدهارائهدانشجويان از برنامه  يرضايتمند

 آناتومي جسد، كرامت اخالقي، كد يح،سالن تشر :يديكلمات كل
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2016 سال جهان منتخب دانشكده ده در يكارشناس مقطع در يپرستار ياحرفه اخالق درس يدرس برنامه يقيتطب مطالعه
يميكر شهناز ،افشار يالل ،يابوالقاسم آمنه

و مسائل با وزانهر پرستاران كه است شده موجب درماني، بهداشتي مراكز در جديد نيازهاي بروز دليل به سريع و گسترده ييراتتغ مقدمه:
مراقبـت توضـعي توانـايي و يرترود بـا بصـيانتظارم يپرستار يآموختگان كارشناسدانش مواجه شوند. از متعددي، اخالقي موضوعات
ينقش يندفرا ينا يدهدر شكل يپرستار آموزشاست كه نظام  يهيبد  .نمايند اصالح اخالقي اصول با مطابق سالمت نظام در را پرستاري

يپرستار يارفهحمنسجم و روزآمد در اخالق  يبرنامه درس يكوجود  ياخالق يهامهارت آموزشاز الزامات  يكيبه عهده دارد.  ياساس
 .است

رائـهو ا يـرانبرترجهان وا يدرده دانشكده پرستار يمقطع كارشناس پرستار ياحرفهاخالق  يدرس ي-برنامه يقيتطب يسهمقاهدف  هدف:
 .باشديمبر فرهنگ جامعه  يمبتن يدر پرستار ياحرفهاخالق  يبرنامه درس يتبه وضع يدنبهبودبخش يبرا يشنهاديپ يراهكارها

يهادانشگاه يبندز رتبهاجهان  يو انتخاب ده دانشكده برتر پرستار ييشناسا منظوربهانجام شد.  1395در سال  يقيمطالعه تطب ينا روش:
تورنتـو، يلوانيا،سـپن يپرسـتار يهـا-دانشـكده آمـاري نمونه. شد استفاده 2016 سال در اس يوك يالمللينب يبندنظام رتبه يجهان بر مبنا

يـقطر ازنيـ ردمـو اطالعـات. بـود جنـوبي اسـترالياي و نايتينگهام ادينبورگ، سيدني، فناوري ساوتمپتون، سيدني، بورگ، پيتس منچستر،
ست آوردندبه  ي. در صورت لزوم برايدگرد يآورجمع يرانمنتخب برتر جهان و ا يپرستار يها-دهدانشك يتو سا ينترنتجستجو در ا
ژوهشگر ساخته بر اساسپها، چهارچوب داده يآورمربوطه مكاتبه شد. ابزار جمع يهادانشكدهبا  يكالكترون صورتبه يلياطالعات تكم

يـنهـا در اادهد گـردآوري ابـزار روايـي تعيـين جهـت. گرديـد تنظـيم و تهيـه اورمش و راهنما يدبود كه با نظر اسات يعناصر برنامه درس
يهـا-دانشـكده ياحرفـهاخالق  يدهنده برنامه درسيلعناصر تشك يسهو مقا يلو تحل يهاستفاده شد. تجز ياز روش اعتبار محتو  مطالعه،

 .شد انجام يسهو مقا يجوارهم تفسير، يف،توص ي-چهارمرحله يدارا يبرد يالگو بر اساسبرترجهان 

)،دانشـكده 2( محوري دانشجو)، دانشكده 9( ادغام راهكارهاي از استفاده ي،منتخب برتر پرستار يهادردانشكده ها،يافته بر اساس :يجنتا
بودكـه زشـيآمو ياهـياسـتراتژ ازجملهجامعه  يازبر ن يمبتن يادگيري يهاروشو  مسئله حل يامد،برپ يدانشكده)، مبتن 7( يمحورجامعه

ياينهچهارگز يهاآزمون يقعالوه بر سنجش دانش از طر ياندانشجو يابيدر ارز ينشد. همچنمي اعمال فراگيران ازيادگيري يتحما يبرا
يـو،پورتفول يشـي،زاندارائـه پوسـتر، با ي،مطالعه مـورد يشگاه،در آزما يكار عمل يسي،نومانند مقاله  سنجش مهارت يهاروشاز  ي،و كتب
 .يدگردياستفاده م يو آسك يكالس يتفعال ي،عمل يهامهارتمستمر  يسبرر

يامـدهايپ جامعـه، يازهـاين و يوفرهنگ اسـالم يمتعال ،ياحرفه يهاارزشبا توجه به  شوديمپيشنهاد مطالعه اين يجباتوجه به نتا بحث:
شـده، تعيـين دهايباپيامـ متناسب يابيارزش و آموزشوش ر ارائه، يوهش محتوا، در و يينتع ياحرفهاخالق  يمناسب برنامه درس آموزشي
 .يردصورت گ ييهايبازنگر

 پرستاري ي،احرفه اخالق درسي، برنامه بردي، الگوي يقي،مطالعه تطب :يديكلمات كل
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بوشهر يپزشك علوم دانشگاه ييامام و يپرستار انيدانشجو در يجانيه هوش سهيمقا و فيتوص
 يباقر يممر ،يعيرب ينبز ،يمحمد اكرم ،يمالچ فاطمه

كـه باشـديم نييجـاهـوش ه يي،و مامـا يپرسـتار ياندانشـجو آموزشدر مورد توجه  يروان شناخت هايينهزم ينترمهماز  يكي مقدمه:
كـه بـر باشـديم ييهاؤلفـهماز  يجاني. هوش هباشديمسالمت  يهاحرفهو سالمت روان  ياحرفهبر عملكرد  مؤثرمهم و  يعامل عنوانبه

 است. يرگذارتأثمراقبت سالمت هستند  يهاحرفهمهم  هاييژگيوو حل مسئله كه از  گيرييمتصمبهبود 

دارد و وجـود نييجـاهوش ه يدر بررس يمطالعات متناقض يجنتا ،آموزشي يهابرنامهدر  يجانيبر پرورش هوش ه تأكيد رغميعل هدف:
هـوش ررسـيب باهـدف حاضـر مطالعـه رو ايـن از. دارد بررسي به يازاست كه هنوز ن يموضوع ييو ماما يآن در پرستار يارزش بالقوه

 .شد انجام بوشهر پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشجويان در هيجاني

دانشـگاه ييو مامـا يپرسـتار ياننفر از دانشـجو 100جام شد. نا 1395-1396بوده كه در سال  يمقطع يمطالعه از نوع توصيف ينا روش:
پرسشـنامه و ياطالعات، شامل پرسشـنامه مشخصـات فـرد يآورجمعوارد مطالعه شدند. ابزار  يبوشهر به شيوه سرشمار يعلوم پزشك
ي،(درون فـرد يجانيهوش ه يبيترك سياپنج مق ينمره ها يكه به بررس باشديمسؤال  90بود كه شامل  (Bar-on) بار آن يهوش هيجان

بـا اسـتفاده از هـادادهاسـت.  ييدتأمورد  يرانابزار در ا ينا ياييو پا يي. رواپردازديم) يو خلق كل يكنترل فشار روان ي،انطباق ي،فرد ينب
همبسـتگي اسـپيرمن، يگباهمبسـت تحليلي آمار سطح در و فراواني و معيار انحراف ميانگين، با يفيدر سطح آمار توص SPSS16 افزارنرم

 .در نظر گرفته شد 05/0 يداريمعنسطح  .شد تحليل و تجزيه تست تي پيرسون،

سـال 326/3±25/93 يسن يانگينمرد با م 23و زن  77شركت كردند كه شامل؛  يپرستار يدانشجو 100مطالعه در مجموع  يندر ا :يجنتا
ييمامـا ياسـكارشن ينفـر دانشـجو 46و  يپرستار يكارشناس ينفر دانشجو 54متاهل بودند و  %39مجرد و  %60 تعداد ينكه از ا بودند

نفـر) بـا 77( تـردخ ياننسبت به دانشجو 6/99 ±04/27 يانگيننفر) با م 23( پسر ياندر دانشجو يكل يجانيمطالعه هوش ه ينبودند. در ا
نسـبت بـه 326/47 ±27/91 يـانگيننفر) بـا م 60( ردمجدر افراد  يكل يجانيهوش ه ينباالتر بوده است، همچن 326/3 ±57/26 يانگينم

نسـبت بـه 329/51 ± 04/27 يـانگينسـاكن منـزل بـا م يانبـاالتر بـوده و در دانشـجو 325/33± 24/59 يانگينبا م )نفر 39( متاهلافراد 
ون سـن، تـرمهمچـ ييهـا-شـاخص ينب يآمار يهاآزمونباالتر بوده كه بر اساس  323/9 ±25/55 يانگينم با خوابگاه ساكن ياندانشجو
آن اخـتالف يهايطـهحو تـك تـك  يكلـ يجـانيبـا هـوش ه ييو ماما يدر هر دو گروه پرستار يانجنس و سكونت دانشجو يلي،تحص
وش دروننمـره هـ يـانگينم يجـانيهـوش ه يها-ياسخرده مق  با ارتباط در مطالعه يندر ا).  >05/0p( استوجود نداشته  يدار-يمعن
در يردفـ يننمـره هـوش بـ يـانگينو م بـوده 09/107 ±9/97 ييمامـا يانو در دانشجو 107/94 ±12/36 يپرستار ياندر دانشجو يفرد

دانشجو 71/61±7 يپرستارياندانشجو در م 71/78±5 ييمامايانو و  ±5/73 ريپرسـتادانشـجوياندرانطبـاقيهـوشنمرهيانگينبود

دانشـجويان در فشـار كنتـرل هـوش نمـره ميانگين كه است آن از حاكي مطالعه جيبود. نتا 63/57±5/19 مامايي يانو در دانشجو 60/93
46/28±5/6 يپرستار ياندر دانشجو ينمره هوش خلق كل يانگينبوده و م 37/8 ±5/84 مامايي يانو در دانشجو 39/63 ±6/83 يپرستار

و عمـومي خلـق بعـد بـه يجـانيابعاد هوش ه ينمره ينرباالت يطوركلبهمطالعه  ين. در اباشديم 45/50 ±4/78 ييماما يانو در دانشجو
در ابعـاد يمتفـاوت يهـامهارتاز  ياناسـت كـه دانشـجو ينا يانگرها ب-يافته اين. يافت اختصاص رواني فشار كنترل بعد به نمره ينتركم

يرتفـاوت آمـا ييو ماما يه پرستارها در دو گروياسخرده مق ينا ينمره كل ينبرخوردارند. قابل ذكر است كه ب يجانيمربوط به هوش ه
آن هـايياسمقده و خر يجانيهوش ه ينمره كل يردر مقاد يتفاوت دهديممطالعه حاضر نشان  يجنتا).  >05/0p( نشدمشاهده  يداريمعن
). >05/0p( نداردوجود  يانيپا يدر ترم ها يانبا دانشجو ييابتدا يدر ترم ها ياندانشجو ينب
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يبه ارتقـا يتريشتوجه ب شوديم يشنهادنشده، پ بينييشپ يهايتبا موقع هاآن يمواجهه و ياندانشجو ياحرفه يدهينآبا توجه به  بحث:
و آموزشـي يزيربرنامـهدر  يجـانيهوش ه يگاهتوجه به جا يازمندمهم ن ينمعطوف گردد، ا ييو ماما يپرستار آموزشدر  يجانيهوش ه

 .باشديمالمت مراقبت س يهاحرفه يكولومكور ينتدو

 مامايي و پرستاري كارشناسي، دانشجويان يجاني،هوش ه :يديكلمات كل
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96 سال در يپزشك ومعل آموزش يكشور شيهما نيهجدهم در شدهارائه مقاالت يمتدولوژ يبررس
يان يميرح الهه ،يان يميرح يهحور

و باشـنديمو موضوعات مرتبط با آن بـه سـرعت در حـال رشـد و توسـعه  يعلوم پزشك يهاپژوهشو  آموزشكه  يياز آن جا مقدمه:
سـعه پـژوهش و ارائـهدف توبـا هـ ينارهاهـا و سـمهمـايش برگـزاري ينبنـابرا؛ كننديم يفارا ا ييدر ارتقاء دانش نقش به سزا ينچنهم

شدهارائهمقاالت  يمتدولوژ يرو مطالعه حاضر با هدف بررس ين. از اباشنديم آموزشيو رفع مشكالت  آموزشدر امر  يدجد يراهكارها
 انجام گرفت. 96در سال   يعلوم پزشك آموزش يكشور يشهما يندرهجدهم

نجـاما 96در سـال  يعلوم پزشك آموزش يكشور يشهما يندرهجدهم شدهارائهمقاالت  يمتدولوژ يمطالعه حاضر با هدف بررس هدف:
 گرفت.

قـاالتمكه شامل كل مقاالت موجـود در كتـاب خالصـه  يسرشمار يريگنمونهبه روش  96در سال  يمقطع يفيمطالعه توص ينا روش:
با يجو نتا يدگرد يبندطبقهوع مطالعه انجام شد. سپس مقاالت بر اساس ن  يعلوم پزشك آموزش يكشور يشهما يندر هجدهم شدهارائه

  شد. يلو تحل يهتجز يفياستفاده از آمار توص

%2/3 فييطالعات توصـمربوط به مقاالت با م يفراوان يشتريننشان داد كه از تعداد كل مقاالت چاپ شده در خالصه مقاالت ب يجنتا :يجنتا
.باشديم 53/3 يامداخلهمقاالت  يببه ترت آن از بعدو  %23/7 يفي، مقاالت ك%15/6 ي، مقاالت مرور%5/1 يليو مقاالت تحل

هايينـهزممقـاالت در  كـهينا بـاوجودبـود.  يفيمذكور مربوط به مطالعـات توصـ يشمطالعه حاضر اكثر مطالعات هما يجطبق نتا بحث:
بهتـر اسـت كـه پژوهشـگران و رسديمنظر به  ينهند بنابرا يدانش پژوهان قرار م ياررا در اخت ياطالعات فراوان يپژوهش يمختلف علم

.سوق داد يعلوم پزشك هايينهزمدر  يامداخلهو  يفيمطالعات ك يرمطالعات نظ يرارتقاء سا يرا در انجام پژوهش در راستا ياندانشجو

 دانشجويان مقاالت، ي،متدولوژ :يديكلمات كل

منابع:
1. Chen F, Bauchner H, Burstin H. A call for outcomes research in medical education. Academic medicine.2004; 79(10): 955-

960. 



344

2. Prystowsky JK, Bordage G,.An outcomes research perspective on medical education: the predominance of trainee
assessment and satisfaction. Med Educ.2001;35:331-6. 

3. Proceeding of the BHPr-AAMC Conference. Research in medical education:policies for the future. Fairfax, virginia,
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آبادان يپزشك علوم دانشكده يپرستار انيدانشجو در يجانيه هوش و يمعنو هوش انيم ارتباط يبررس
ياسد معصومه ،يبهرام يهراض ،ارعز يميمق فاطمه ،يبهمئ يدجمش

هـوش بوده است. مندعالقهها و انواع آن  يهوش مفهومي است كه از ديرباز، آدمي به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ويژگ مقدمه:
بـه دسـت يناختعصب ش يها يندخاص و فرآ يشناخت هايييتوانا يتي،شخص ياتخصوص ي،معنو يقها و عاليياز توانا يامجموعهاز  يمعنو

ل در زمينـه فهـمجديـدترين تحـو يجاني،. هوش هشوديماستفاده  ييو ماورا يوجود يهايحل نگران يبرا ياز هوش معنو ينو همچن آيديم
ا هـدف. ايـن پـژوهش بـشـوديمماشه چكان انقالب بزرگ در زمينه ارتقا بهداشت رواني ياد  عنوانبهرابطه ميان تعقل و هيجان است و از آن 

.بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي دانشجويان كارشناسي رشته پرستاري دانشكده علوم پزشكي آبادان اجرا شد

 آبادان پزشكي علوم دانشكده پرستاري دانشجويان در معنوي هوش و هيجاني هوش بين رابطه يينتع هدف:

متغيرهاي پيش بـين عنوانبهمتغير مالك و مقياس هاي هوش هيجاني  عنوانهبهوش معنوي . همبستگي بود-توصيفي نوع از پژوهش ينا روش:
علوم پزشـكي كدهدانش 96تا  93 يهاسالي آماري پژوهش را كليه ي دانشجويان كارشناسي رشته پرستاري ورودي مطالعه لحاظ شدند. جامعه

طاطالعـات توسـ سـاده بـود. ياز نـوع تصـادف يريگنمونهشد. روش نفر برآورد  126 يآبادان تشكيل دادند. تعداد نمونه به كمك مشاور آمار
پـژوهش، بـا يهـادادهآن و هوش معنوي كينگ جمـع آوري شـد. بـراي گـردآوري  ي هوش هيجاني بارهاپرسشنامهپژوهشگر و با استفاده از 
صـورتبه هاپرسشنامه پژوهش با تأكيد بر آناليز دانشكده علوم پزشكي آبادان، اطالعات الزم در مورد هدف انجام يمراجعه به دانشكده پرستار

گروهي در پايـان هـر صورتبه هاپرسشنامهگروهي و بدون ذكر مشخصات فردي، براي دانشجويان ارائه شد. پس از جلب رضايت دانشجويان 
در. را با دقت تكميـل كننـد هاآن، خواسته شد، در صورت تمايل به پاسخ گويي هاآنكالس درس در اختيار نمونه ي پژوهش قرار گرفت و از 

تگي پيرسون و رگرسيون موردشد و با استفاده از ضريب همبس SPSS افزارنرمارد وكدگذاري شده  هاپرسشنامهحاصل از  يهادادهمرحله بعد 
دانشكده، يآموزشعاونت آبادان، كسب كد اخالق پژوهش از م يدانشكده علوم پزشك آموزشيكسب مجوز الزم از معاونت  .تحليل قرار گرفت

.پژوهش بودند ينا يمالحظات اخالق ازجمله هاپرسشنامه يدانشكده و محرمانه ماندن محتوا يناجازه از مسوول كسب

و يسـازگار ي،فـرد ينبـ هـايياسمق ينب ينوجود داشت. همچن يرابطه مثبت و معنادار ياندانشجو يو هوش معنو يجانيهوش ه ينب :يجنتا
يرابطـه يعنـوماسـترس بـا هـوش  يريتو مـد يدرون فرد هايياسمق يناما ب؛ وجود داشت يداريمعن يرابطه يهوش معنوبا  يخلق عموم

بينـييشپقادر به  ييجانهوش ه يهامؤلفه يكند. تمام يينرا تب يهوش معنو ييراتاز تغ %99توانست  يجانيوجود نداشت. هوش ه يداريمعن
.بودند يهوش معنو

يجـانيو هـوش ه يهوش معنو يشافزا رسديمخواهند داشت به نظر  يندهآدر  يمارانكه با ب يو تعامل يرشته پرستار يتبه ماهبا توجه  بحث:
مناسـب بهـره خواهنـد يدگيپرستاران در نحوه رس يهوش معنو يشاز افزا يزن يمارانو ب كنديم ياديكمك ز يمارانآنان به تعامل بهتر آنان با ب

بـه نظـر يضـرور يلدر دوران تحص ياندانشجو ينا يهوش معنو يتتقو ينهمناسب در زم آموزشي يهادورهو  هاكارگاه ياربرگز ينبنابرا؛ برد
يهارشـته يدانشـجوها يو در نظـر نگـرفتن تمـام يهوش معنـو يهامؤلفه يبه عدم بررس توانيمپژوهش  هاييتمحدود جمله از. باشديم

نمود و بـه بهبـود جـو يتتقو هاآنرا در  يهوش معنو توانيم ياندر دانشجو يجانيهوش ه يتا تقوب ينمختلف در پژوهش اشاره كرد. همچن
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و يهـوش معنـو يـتالزم به تقو يهاآموزشبا  تواننديم يزدانشگاه ن آموزشي ينلئومس ينبنابرا؛ كمك نمود يانو نگرش مثبت دانشجو يمعنو
.كمك كنند يزن ياندانشجو يجانيه

 آبادان پرستاري، دانشجوي هيجاني، هوش ي،ش معنوهو :يديكلمات كل
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رفتيج شهر يهادانشگاه در ليتحص به شاغل انيودانشج در يليتحص شرفتيپ با يجانيه هوش رتباطا
يقادر مصعب ،يشمس افضل

جامه يم، برانظا ينا ياست و تمام كوشش هاها آموزشينظام  يابيمهم در ارز يهاشاخصاز  يكي ياندانشجو يليتحص يشرفتپ مقدمه:
اسـت. از تبـاطار در يـرانفراگ هيجـاني شايسـتگي اليبا با ميزان معنادار شكلي به يتحصيل پيشرفت. است مهم امر ينعمل پوشاندن به ا

 .كند بينييشپافراد را  يليتحص يشرفتپ تواننديم ياديز ياربس يزانبه م يجانينشان داده، هوش ه يقاتطرف تحق

 رد؟ود داوج يارتباط يرفتشهر ج يهادانشگاهدر  يلشاغل به تحص ياندر دانشجو يليتحص يشرفتبا پ يجانيهوش ه ينب ياآ هدف:

يانانشـجودنفـر از  303انجام شد. جامعه مورد مطالعه  يرفتدر شهر ج 1394است كه در سال  يك پژوهش همبستگيمطالعه ينا روش:
 -برادبـري نييجـااسـتاندارد هـوش ه پژوهش از پرسشنامه ينبود. در ا يرفتو ج آزاد ي،علوم پزشك يهادانشگاهدر  يلمشغول به تحص

پيشـرفت سـنجش جهـت. اسـت گرفته قرار تائيد مورد و ارزيابي ايراني محققان توسط پرسشنامه اين ياييو پا ييگريوز استفاده شد. روا
و يفيتوصـ يآمـار يهـاآزمونو  SPSS 19 افـزارنرمبا استفاده از  يآمار يلو تحل يهاستفاده شد. تجز يانمعدل كل دانشجو  از تحصيلي
 .شد انجام) پيرسون تگيهمبس يبدو، ضر يتست، آنوا، كا يت( استنباطي

يشـرفت). پ>0001/0p( داشـتوجـود  هادانشـگاه يـهكل ياندر دانشـجو يجانيو هوش ه يليتحص يشرفتپ ينب يداريمعنارتباط  :يجنتا
 ).>0001/0p( بودپسرها  يشترازب يداريمعن طوربهدر دختر ها  يليتحص

يهايزيرامـهبرنبـود. لـذا  ياندر دانشجو يليتحص يشرفتو پ يجانيه هوش ينوجود ارتباط ب يانگرپژوهش ب ينا يجنتا يتدر نها بحث:
 .شوديم يشنهادپ ياندانشجو يليتحص يشرفتدر جهت ارتقاء پ يجانيباال بردن سطح هوش ه يبرا ياساس

 دانشجو جيرفت، هيجاني، هوش تحصيلي، يشرفتپ :يديكلمات كل
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1396 تهران شهر يپزشك علوم يهادانشگاه انيانشجود نيب در آن با مرتبط عوامل و سالمندان با كار به ليتما
يدلبر احمد ،طنو يفدا رضا ،يشاهبالغ يمحمد فرحناز ،نژاد يمانيسل يعل ،يمالئ يساپر ،يرازيش يموسو فاطمه ،ممتاز يابوالفتح يداله

ير عرصـه هـادكشـورها  يـتموفق دهندهنشـانطـول عمـر انسـانها،  يشافـزا به دنبالسالمندان جوامع  يتجمع يشاگر چه افزا مقدمه:
يبهداشـت يهامراقبت، ارائه هاچالشاز  يكي. كنديمروبرو  ييهاچالشرا با  گذارانياستس حاليندرع باشديمو اقتصاد  درمان بهداشت،

يبهداشـت يهـاقبترامارائـه  ياز اركـان اصـل منـدعالقهماهر و  يانسان يرويوجود ن ينكهمطلوب به سالمندان است. با توجه به ا يدرمان
.رده استك يانسان يروين يتشروع به ترب يرانا ازجملهكشورها  آموزشي هاييستمس باشديممطلوب به سالمندان  يدرمان

 هر تهرانش يعلوم پزشك يهادانشگاه ياندانشجو ينبه كار با سالمندان و عوامل مرتبط با آن در ب يلتما يزانم يينتع هدف:

هـران در سـالشهر ت يعلوم پزشك يهادانشگاه ياننفر از دانشجو 569 يبر رو ي) به روش مقطع9352ره ثبت مطالعه حاضر (شما روش:
يعلـوم پزشـك يهادانشگاهاز  Multistage Stratified Random Sampling يريگنمونهپژوهش به روش  يهانمونهانجام شد.  1396

كـه "Willingness to Work with Older People"  ار با سالمندان با پرسشنامهبه ك يلانتخاب شدند. تما يرانو ا يبهشت يدتهران، شه
.قـرار گرفـت يـابيمورد ارز  شد يروانسنج ساخته و Theory of Planned Behavior (TPB) شده يزيربرنامهرفتار  يتئور بر اساس

در سـه مرحلـه انجـام شـد. در هـاداده يـلو تحل يهرفت. تجزقرار گ يهو تجز يلمورد تحل  24نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده
يلـيخ يهـاداده ، Missing Valuesگم شـده يهاداده از نظر هاداده يمشتمل بر بررس Data Management هاداده يرتمرحله اول مد

درصـد و يـارمع رافانحـ انگين،ميـ يفيتوص يانجام شد. مرحله دوم از آمارها  پرسشنامه  يروانسنج ، Outliersكوچك يليخ يابزرگ 
گرسـيون خطـير يـلو تحل Independent t-test مسـتقلتـي استنباطي آمارهاي از سوم مرحله در. شد استفاده اطالعات توصيف جهت

 .استفاده شد Multiple Linear Regression زمانهمچندگانه به روش 

جهت كـار بـا يندكا يلتما ياندرصد از دانشجو 60آمد. حدود  به دست 13/5 با انحراف 34/14به كار با سالمندان  يلتما يانگينم :يجنتا
يهاشـتهر ياندانشـجو به كار با سالمندان بودند يلتما يزانم ينكمتر يدارا يو پزشك يراپزشكيپ ياندانشجو يكهدرحال سالمندان داشتند. 

شدگانـه بـه رورگرسـيون خطـي چن يـلدند. نتايج حاصل از تحلبه كار با سالمندان بو يلتما يزانم يشترينب يدارا يو پرستار يسالمند
كـار ادراك يفيتك"و  "انمرتبط به كار با سالمند يهنجارهاي ذهن"، "نگرش نسبت به كار با سالمندان" يرهاينشـان داد كـه متغ زمانهم

يگرد). 0001/0p<(، 44/47)=3،521(F( نمايند مي تبيين را سالمندان با كار به تمايل يانسدرصد وار 22 يداريمعن طوربه "با سالمندان 
طوربـه يسـالمند يلمسـا آموزشي يهاكارگاهشركت در  سالمند و  يمارانبا ب نشان داد كه سابقه كار  يآمار يها يلحاصل از تحل يجنتا
 ).>0001/0p( شوديمبه كار با سالمندان  يلتما يزانم يشموجب افزا يداريمعن

ر سـطحشهر تهران د يعلوم پزشك يهادانشگاه ياندانشجو ينبه كار با سالمندان در ب يلتما يزاناضر نشان داد كه ممطالعه ح يجنتا بحث:
توانـديم يدسالمن يلمسا آموزشي يهاكارگاهشركت در  سالمند و يمارانبا ب نشان داد سابقه كار  يجنتا ينكهقرار دارد. با توجه به ا يينيپا

مـرتبط بـا يملـعو  يدروس تئـور ياندانشـجو يدرسـ يهابرنامـهكـه در  شـوديم يهبا سالمندان شود لذا توصكار  يلتما يشباعث افزا
يـتيفك"و  "مندانمرتبط به كار با سال يهنجارهاي ذهن"، "نگرش نسبت به كار با سالمندان" ينكهنظر به ا ينلحاظ شود. همچن يسالمند

بـه ياندانشـجو يدرسـ يمحتـوا شـوديم يشنهادپ كنديم بينييشپبه كار با سالمندان را  ليتما يداريمعن طوربه "ادراك كار با سالمندان
انر با سـالمندنگرش مثبت نسبت به كا يشمنجر به افزا يمرتبط با سالمند يلسطح دانش در حوزه مسا يشباشد كه عالوه بر افزا ينحو

 شود.

 تهران يعلوم پزشك يهادانشگاه يانودانشج ،يسالمند ،سالمندان با كار به يلتما :يديكلمات كل
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 يفيك مطالعه كي :يپزشك جامعه مداوم آموزش يهابرنامه در يعموم پزشكان شركت بر مؤثر عوامل

  ياحمد يمانسل ،يهيفق اكبر يعل يدس ،فر يرضوان يممر
 

ا گذشـت بـ مـوزشآاز  يدر هر سـطح يادگيري يبرخوردار است. اندوخته ها اييژهودر دنياي پيچيده امروز يادگيري از اهميت  مقدمه:
ينـه هـاي علمـي و باالخص پزشكان در زمره افرادي هستند كه كاهش اطالعات در زم . صاحبان علوم پزشكيگردديمزمان دچار كاهش 

اسـت كـه پزشـكان  يها راهمداوم تن آموزشبرد، ضايعات زيادي به دنبال دارد. بهره مي هاآنو افراد جامعه اي كه از خدمات  هاآنبراي 
 و يشاهدات علمپزشكان به م ياتصال دهنده اطالعات قبل يو مانند پل ينندب يم آموزشخود توسط آن  يرسم يلدوره تحصبعد از اتمام 

پـس  آمـوزشاست به  يهستند، ضرور ياساس خدمات سالمت در جامعه پزشك عموم ينكهاست. با توجه به ا يدجد ينيكيكل ياتتجرب
 اص داشت.قشر از پزشكان توجه خ ينا يلاز فراغت از تحص

 يفـيطالعـه كم يـنبه انجـام ا يمداوم جامعه پزشك آموزش يهابرنامهدر  يبر شركت پزشكان عموم مؤثرعوامل  ييبا هدف شناسا هدف:
 .يمپرداخت

، سابقه كار سن، تحصيالت از نظرانجام شده است. با حداكثر تنوع  يفيك يمحتوا يلو به روش تحل يفيمطالعه ك يكپژوهش  ينا روش:
وارد شـدند. روال  مطالعـه يـنمشـاركت كننـده در ا عنوانبه ينفر پزشك عموم 14بر هدف  يمبتن يريگنمونهبا روش  سازماني، و پست
بـا  هـاداده يآورجمـع. نيامـد بـه دسـت هامصـاحبهاي كـه داده جديـدي از . به گونـهيافتادامه  هادادهمطالعه تا اشباع  ينا يريگنمونه

بـا روش  هـادادهير حاصـل همـراه بـا سـا يهـادادهمند، مشاهده و يادداشت برداري در عرصه نيز انجام شده و ساختار يمهن يهامصاحبه
و  گوبـا توسـط كـه كيفـي تحقيقـات در علمـي دقت از معيارهاي هاداده پايايي و صحت از اطمينان براي .يدندگرد يلتحل 2004گراهامن 

 استفاده شد. اندشدهارائهلينكُلن 

 4  اسـاس يـنر اشد و بـ يبررس يمداوم جامعه پزشك آموزش يهابرنامهدر  يبر شركت پزشكان عموم مؤثرمطالعه عوامل  ينا در :يجنتا
 يهاكنندهيفعو تضـ يو سـاختار ايينـهزمعوامـل  يرونـي،ب يزشـيآمد كه شامل عوامل انگيزشي دروني، عوامـل انگ به دست يهمادرون

 ود.مداوم ب آموزش يهابرنامهدر    شركت

 توانديمتا حدي  كننده در بازآموزي از انگيزه كافي علمي براي كسب دانش و مهارت برخوردار نيستنداين كه چرا پزشكان شركت بحث:
توجـه  يپزشكان عمـوم يطو شرا يازهابه ن كهيو نگرش نامناسب كلي به حرفه خود باشد. در صورت مربوط به عوامل اقتصادي و معيشتي
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بـالطبع بـا عالقـه و كنند،  يدامشاركت و اظهارنظر در برنامه را پ يبرا يشتريمداوم، امكان ب آموزش يهابرنامهدر  گانكنندشركتشود و 
 .استقبال خواهند كرد هابرنامه يناز شركت در ا يشتريب يزشانگ

 محتوا يلتحل ،يفيمطالعه ك ،يپزشك عموم ،مداوم آموزش :يديكلمات كل
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شـاپوريجند يپزشـك علـوم دانشگاه در يپزشك آخر سال انيدانشجو تخصصي رشته انتخاب در مؤثر عوامل
اهواز

ياشكورن ينعبدالحس ،اسد يبن يممر

نگيزه هـاي ورودايكي از عوامل مؤثر در موفقيت تحصيلي است. بررسي  ياحرفهانگيزه پزشكان نسبت به رشته تحصيلي و آينده  مقدمه:
در .مـؤثر باشـديـز نضمن كمك به مديران نظام سالمت در تربيت پزشكان متعهد در ارتقاي سالمت در جامعه  توانديمبه دوره پزشكي 

عنوانهبند عامل را چمطالعات متعددي عوامل مؤثر در انتخاب رشته و ميزان انگيزه افراد مورد بررسي قرار گرفته است و هر كدام يك يا 
فوزن متفاوتي بـه عوامـل مختلـ توانديم. شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هر جامعه اندكرده يعوامل غالب در انتخاب رشته معرف

 .ضرورت دارد ينهزم يندر ا يامنطقهبنابراين، لزوم انجام مطالعات ملي و  .افراد را در انتخاب رشته كم و يا زياد كند يشبدهد و گرا

پزشكي لومع دانشگاه در پزشكي رشته آخر سال دانشجويان در تخصصي رشته انتخاب در مؤثر عوامل بررسي هدف با مطالعه ينا هدف:
 .شد انجام 1395-96 تحصيلي الس در شاپور جندي

سـال ياندانشجو يهو كل اهواز انجام شد شاپوريجند ياست كه در دانشگاه علوم پزشك يمقطع -يفيمطالعه توص يكپژوهش  ينا روش:
 .جامعه پژوهش بود ينفر در مطالعه شركت داشتند، لذا نمونه پژوهش مساو 174به تعداد  يآخر رشته پزشك

پرسشـنامه يـيقرار گرفـت. روا تأييدو  مورد بررسيآن  ياييو پا ييانجام شد كه روا ياپرسشنامه محقق ساخته يلهوسبه هاداده يگردآور
محاسـبه 773/0كرونباخ  يآلفا يبپرسشنامه با استفاده از ضر ياييانجام شد. پا يعامل يلسازه آن با استفاده از تحل ييو روا يدتوسط اسات

پـنج يـاسبـا مق يدر انتخاب رشته تخصصـ مؤثردرباره عوامل  سؤال 12و در بخش دوم  يخصات فردبخش اول پرسشنامه مش در .شد
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قرار ياندانشجو يارنام در اخت يبود. پرسشنامه ب شدهارائه 1تا  5 يبا نمره گذار يبمخالفم به ترت كامالًموافقم تا  كامالًاز  يكرتل يادرجه
مسـتقل t يآمـار يهـاآزمونو  SPSS-18 افـزارنرمبـا  هاداده .يندنما يلپرسشنامه را تكم يلگرفت و از آنان خواسته شد در صورت تما

 .در نظر گرفته شد =05/0α يداريمعن  سطح. شد يلتحل

راتنمـ يـانگينبودنـد. م 1/75± 27/16 يسـن يـانگيندرصد مجرد با م 67/2 و مونث دانشجويان درصد دهم هشت يكشصت و  :يجنتا
و 4/47 ينيـانگبـا م ياندانشـجو ينشـان داده شـده اسـت. عالقـه شخصـ 1در نمودار  يدر انتخاب رشته تخصص ياندانشجو هاييزهانگ

 .اندداشته يرتأثو كمتر در انتخاب رشته  يشترب يتاز اولو يببه ترت 02/3 يانگينخانواده با م يهايهتوص

ير انتخاب رشته تخصصد يسال آخر پزشك انيدانشجو يهازهيانگنمرات  نيانگيم - 1نمودار 

يهتوصـ 5عامـل  ينو همچنـ ينداشـتن اورژانـس و راحتـ  ،3 عامل در كه داد نشان جنس تفكيك به دانشجويان نظرات ميانگين يسهمقا
از يداريمعنـ طوربه دختر ياننمرات دانشجو يانگينكه م يوجود دارد. بنحو يداريمعندختر و پسر تفاوت  ياراننظرات دست ينخانواده ب
يند كـه بـنشـان دا تأهـل يتوضـع يـكبه تفك ياننظرات دانشجو يانگينم يسهمقا ينهمچن). =03/0p( است بوده باالتر پسر ياندانشجو

، خـدمت بـه1كـه دو عامـل  يوجود دارد. بنحو يداريمعنتفاوت  يمجرد و متاهل در انتخاب رشته تخصص ياننظرات دانشجو يانگينم
يـتهل از اولوأمت ياندانشجو يبرا ياري، شغل مناسب و درآمد باال در انتخاب رشته دست2و عامل  عه سطح بهداشت جام يمردم و ارتقا

).=03/0pو( )=12/0p( يبترتهب يداريمعنسطح ( استبرخوردار بوده  يباالتر
هانتخاب رشـت ثيرگذار دردانشجويان پزشكي انگيزه هاي شخصي و خدمت به جامعه، درآمد باال و شغل مناسب از عوامل تأ از نظر بحث:

بـه جـز در نقش والدين و دوستان در انتخاب رشته اهميت كم تري داشت. بين ديدگاه هاي دانشجويان دختـر و پسـر ؛ وپزشكي هستند
 .معنادار باالتر بود، تفاوت چنداني وجود نداشت طوربهارتباط با نقش والدين و دوستان كه در دانشجويان دختر 

تخـابز انگيـزه هـاي انابراي آگاهي  ينبنابرا؛ مطالعه كه در منطقه جغرافيايي خاص انجام شد قابل تعيمم نيست ينز احاصل ا هاييافته
 .شوديم يشنهادپ هادانشگاهرشته دانشجويان پزشكي در ساير مناطق انجام مطالعات مشابهي در ساير 

 خر پزشكيدانشجويان سال آ ي،عوامل مؤثر، انتخاب رشته تخصص :يديكلمات كل
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3. shakurnia A, Ahmadi F, Saeidian R. Reasons of Specialty Choices among Medical Residents and their Satisfaction in
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Educational Developement of Jundishapur 2016; 7(1): 48-56. 

؟كننديم انتخاب حرفه كي واننع به را يپرستار رشته چگونه پرستاران
يمحمد اعظم

يـكب بـودن كننده در خـو يينتع يژگيو اولين افراد مختلف متفاوت است. يخوب و دانشگاه معتبر برا يرشته كه است يعيطب مقدمه:
از پـس كـه نيميرا برگـز يارشـته يمخـواهمي داريم انتخاب قدرت و يمايدهزحمت كش يوقت عموم داوطلبان بازار كار است. يه برارشت

،شـوديمراهم فـ يمـانبرا ياگر مسلم باشد كه اشـتغال يحت يا يمنگران اشتغال نباش يم،شد يلالتحصفارغ وقتي ديگر، زحمت سال چندين
 .باشيم داشته بيشتر درآمد و كمتر سختي بهتر، اجتماعي جايگاه با شغلي يمبتوان

ضـرحرفه در حـال حا يننسبت به ا هاآن يزهحرفه و انگ عنوانبه يپرستاران از انتخاب پرستار ياتتجرب يينمطالعه تب ينهدف از ا هدف:
 .باشديم

ر بودنـد.مشـغول بـه كـا 1395گرگـان در سـال  يرازيشـ يادصـ يمارستانشاغل در ب نفر از پرستاران 24در اين پژوهش كيفي با  روش:
يـانخـود را ب يـاتتجرب خـود بـه رشـته يمندعالقهخواسته شد در مورد نحوه انتخاب و  هاآني نيمه ساختار به عمل آمد. از هامصاحبه

.آناليز شدند "تحليل محتوا"دست نويس و مطابق روش  هامصاحبهدارند. كليه 

از يفـياز ط يمنـدعالقه ينبودند وا مندعالقهقبل از ورود به آن  يبه رشته پرستار مورد بررسي 24نفر از  11 دهديمنشان  هايافته :يجنتا
دهخـانوا قيمد و تشوآ، كسب دري، نفس كار پرستاريشغل يترشته از رتبه كنكور، موقع ينبود. انتخاب ا مندعالقهشدت هتا ب يتا حدود

و يمندعالقه يدن براكر يداپ يو معن يشبرخوردار است. كاهش و افزا ياييرشته از حالت پو ينماندن به ا مندعالقهو شانس بوده است. 
بـودن، يـادگيري ، دائـم درحـاليشخص ي، استفاده از حرفه در زندگيمعنو ياي. مزاگيرديمبر عكس با گذشت زمان در پرستاران شكل 

بـود كـه يل نشدن در كار از مواردآ يدهبرنامه، ا نظمييب، ي. استرس شغلكرديم مندعالقهرا  هاآنبود كه  يبودن از موارد يداحساس مف
 .ه استشديم يدر كار پرستار هاآن يزگيانگيباعث ب

قـهعال يشرشته باعـث افـزا ينو كار در ا باشنديم مندعالقهاز ان است كه اكثر پرستاران در انتخاب رشته  يمطالعه حاك ينا يجنتا بحث:
يشو افـزا يشـغل يهـا. كـاهش تنشباشـديم مـؤثررشـته  ينبه ا هاآنكردن  مندعالقه يادر كاهش و  ياريبس ي. اما عواملشوديم هاآن

ياينـدهآ يـينعامـل تع ينتـرمهمرشته انتخاب  پرستاران به رشته خود باشد. يمندعالقه يزانكننده م ينتضم توانديمبودن  يداحساس مف
 .افراد خواهد شد يزهو كاهش انگ يشرفتاز پ يريموجب جلوگ يرو اجبار و عدم آگاه ينفرزندان است، از ا يروشن برا

 حرفه رشته، انتخاب ي،پرستار :يديكلمات كل
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يپزشك علوم آموزش حوزه در عيشا يگرهافيتوص يبرا يفارس نهاده برابر نوعت
 ياكبر يلاسماع

و يـرهكنـد، امـر ذخ يجـادا يعلمـ يمدر انتقال مفاه توانديمكه  يعالوه بر اختالل ياصطالحات علم ينوشتار يختدر ر يشفتگآ مقدمه:
وجـود ينگارشـ شـكل يـامفهوم خاص، چند مترادف  يك يبرا يمختلف گاه يهاĤن. در زبكنديماطالعات را با مشكل مواجه  يابيباز

Camomileو  Chamomile يدو شكل نگارش» بابونه« ي؛ براRenal و Kidneyدو مترادف  »يهكل« يبرا يسيدر زبان انگل ازجملهدارد. 

و ينسـط متخصصـكـه تو يگوناگون يمعادل ها يلو هم به دل يخط فارس يژگيو يلهم به دل يدر زبان فارس يژگيو ين. اروديمبه كار 
ي، سـعكنـديم يبانيرا پشـت يـابيو باز يـرهاصطالح نامه كه نظام ذخ يندو، با تيرساناطالعاست. در علم  يشتر، بروديمبه كار  ينمترجم

 موضوع را كاهش دهند. ينا ي، منفكننديم

يـيچند شكل امال يا ياست كه چند معادل فارس يعلوم پزشك آموزشمطالعه، مشخص كردن اصطالحات حوزه  ينهدف ما در ا هدف:
 .ك كندكم يممفاه يانمشترك در ب يبه زبان يدنحوزه در جهت رس ينا ينبه متخصص توانديمن مطالعه اييافتهدارند. 

هايژهيـدواانجـام شـد. كل ي،بـا تمـام مـتن فارسـ يعلوم پزشـك آموزشمجله حوزه  12كل مقاالت  يبر رو يفيمطالعه توص ينا روش:
خراج شـدنداسـت يبه روش سرشـمار 95 مقاالت منتشر شده در مجالت فوق از بدو انتشار مجله تا بهمن يه) مربوط به كليفگرهاي(توص

يكـهطور يـدوارد گرد  2016اكسـل  افزارنرمهر مقاله در  هاييدواژه) بود. كليفارس 10524و  يسيانگل 10227مدخل ( 10965كه شامل 
از نظـر يفارسـ يهاتك واژهقرار داده شد. سپس تك مربوطه (در صورت موجود بودن) يسيانگل يدواژهكل ي،فارس يدواژهدر مقابل هر كل
هـايياز خروج يكـيشد.  يكاوادهدها وارد برنامه در مرحله بعد داده قرار گرفت. مورد بررسيو بالعكس،  يسيانگل يدواژهمطابقت با كل

 بود. يسيانگ يفگرهايتوص يبرا يفارس يبرنامه ارائه تنوع برابرنهادها

بسـامد، 1 جـدول در. يافـت كـاهش مـورد 2771 بـه مـدخل تعداد مشابه ردموا ادغام با يسي،انگل يهامدخل يبعد از مرتب ساز :يجنتا
از يشامـا بـ هستند، يمعادلتك توصيفگرها، اكثر اگرچه. است شده فهرست داشتند، فارسي معادل چند يا يك كه انگليسي توصيفگرهاي

.ها نشان داده شده استو مترادف يارشنگ يچند نمونه از چندگانگ 2داشتند. در جدول  يمعادل فارس 9تا  2از  هاآندرصد  12

يسيانگل فگريهر توص يبه ازا يبسامد تعداد معادل فارس - 1جدول 
 به يتعداد معادل فارس

يسيفگرانگليهر توص يازا
û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă 

بسامد üýĂÿ üăü ýā ûĀ ÿ û ü û û üāāû

يتنوع فارسم يو مترادف ها ينگارش يچهار نمونه از چندگانگ - 2 جدول
يسيانگل فگريتوص يفارسينگارشيهاختيرايهامعادل

û Logbook بال .1 مهارت ثبت عملكرد3نامه؛آموزش. 2 ؛ينيدفترچه مهارت ثبت نامه؛. مهارت5؛ بوكالگ.4؛ي. دفترچه
 روزانه ادداشتي. 9. كتابچه گزارش روزانه؛ 8دانشجو؛  آموزشي. كتابچه 7. كارنامه؛ 6

ü Problem-based learning 1. هيبر پا آموزش. 4؛مسئلهبريمبتنيريادگي.3؛مسئلهبر حليمبتنآموزش. 2؛ مسئلهحل  هيبر پا آموزش 
يريادگي. 8 ؛لهامس حل يريادگي. 7؛ مسئلهبر اساس حل  يريادگي. 6مشكل؛  هيبر پا آموزش. 5حل مشكل؛ 

 مسئلهبرخورد با  قياز طر
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ý Faculty 1.ي. مرب7شگاه؛ . استاد دان6. دانشكده؛5؛يعلمئتيه.4؛يعلمئتيه. عضو3؛ يعلمئتيه. عضو 2اد؛است

þ Clinical compotency تيكفا. 6 ؛ينيبالتمهار.5؛ينيبالتيقابل.4؛ينيباليتوانمند.3؛ينيبال يستگيشا. 2 ؛ينيبال تيصالح.1
 ينيبال

علـوم موزشآحوزه  ينتا ضمن توجه دادن به محقق است يدر حوزه علوم پزشك يمعادل و نگارش ينگمطالعه از چندگا يناول ينا بحث:
 .معادل ها باشد يو چندگانگ يارائه راهكار جهت حل معضالت نگارش يبرا ييمبنا ي،پزشك

 فارسي زبان علم، زبان اطالعات، بازيابي اطالعات، يره، ذخآموزش :يديكلمات كل
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