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

ديدگاه و نظرات دستياران دانشگاه علوم پزشكي اطالعات انـدكي در دسـت   

اين پژوهش با هدف توصيف نظرات دستياران نسبت به پديده جهاني  است.

 شدن در آموزش پزشكي طراحي و اجرا شده است.

. جامعه آماري جام شدنتحليلي ا -توصيفي به صورتاين مطالعه روش كار: 

 بـود مشتمل بر دستياران سال اول دانشگاه علوم پزشكي شيراز اين پژوهش 

وان نمونـه آمـاري پـژوهش    نفر از طريق سرشـماري، بـه عنـ    120كه تعداد 

سـاخته بـود، كـه     د. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشـنامه محقـق  شدنانتخاب 

آلفـاي  محاسـبه  ن بـا  آمتخصصان آموزش پزشكي و پايايي با نظر  روايي آن

 SPSSافـزار آمـاري    براي تحليل اطالعات از نرم .تاييد شد) 81/0كرونباخ (

 آناليز   ،تحليل عاملي ،t-testهاي  هاي آمار توصيفي و آزمون و روش 19

 واريانس و همبستگي پيرسون استفاده شد.

مجمــوع  در هــا نشــان داد كــه نتــايج حاصــل از بررســي داده: هــا يافتــه

رويكردي موافق يـا مثبـت نسـبت     )6از  74/3با نمره ميانگين ( ناپاسخگوي

نتايج آزمون تحليل واريانس يـك راهـه نشـان     د.دارنبه پديده جهاني شدن 

ها  آناي جنسيت، رشته و سن  داد بين ديدگاه دستياران و متغيرهاي زمينه

 .تفاوت معناداري وجود ندارد

شـغل يـا كـار و برنامـه      اهميت سه مقوله فرهنـگ و : گيري نتيجه بحث و

آموزشي از ديدگاه دستياران ارزش توجه به اين موضوع را در فرايند جهـاني  

ريـزي و آمـوزش براسـاس     . اين مطالعه ضرورت برنامـه شود ميشدن يادآور 

المللي و فرهنگ جهاني و ايجاد فرصت هاي مناسـب   برنامه هاي درسي بين

گي را براي ارائـه دهنـدگان   هاي چندفرهن كار در محيط براي كسب تجربه و

گيري فرهنگ آمـوزش و   ، همچنين از شكلكند ميخدمت در آينده توصيه 

اي جهـاني در جهـت آمـوزش علـوم      كار در حيطه سالمت به عنـوان مقولـه  

 دهد. پزشكي و توسعه پايدار خبر مي

 ليـ تحل ،يعلـوم پزشـك   ارانيدسـت  ،دگاهيـ شـدن، د  جهانيكلمات كليدي: 

 يعامل

 

758 - 1A 

 ييتروما مارانيب مراقبت از آموزش نديفرا يفيسعه كتو

 قيازطر " ژهيارشد و يپرستار "انيبه دانشجو

استفاده  با يبيترك يكيآموزش الكترون وهيش يريبكارگ

 LMS ستميازس

 ايده دادگران،  خوشرنگ نيحس ،ساقي موسوي

 ه علوم پزشكي گيالندانشگا

saghi_m80@yahoo.com 

عرصـه   امروزه سيستم يادگيري الكترونيكي بخشي توسعه يافته درمقدمه: 

 كه قادر است يـك محـيط آموزشـي قابـل انعطـاف و      آموزش پزشكي است

 دنيـاي امـروز   اين واقعيـت كـه در   بر تأكيد ايجاد كند. با را يادگيرنده محور

ينـد جـدايي ناپـذير    آفر ه خدمات مرتبط با دواستفاده ازكيفيت مطلوب اراي

 آموزش عالي و درعرصه فعاليت هاي مراكز "آموزش پژوهش در آموزش و"

هـدف   مطالعه حاضر بـا  است. ي علوم پزشكي ضرورتي انكارناپذيرها دانشگاه

طريق بكارگيري شيوه آموزش الكترونيكي  آموزش از يندآتوسعه كيفي فر "

 ويان كارشناسي ارشد ويـژه در جبه دانش LMS ستمسي استفاده از تركيبي با

 طراحي و "به تروماهاي ارتوپدي بيماران مبتال مراقبت هاي ويژه از رابطه با

 .شداجرا 

پژوهش حاضر يك مطالعه تجربي، روش نمونه گيري سرشماري روش كار: 

دانشـگاه  كارشناسي ارشد پرسـتاري ويـژه    3كليه دانشجويان ترم  ها نمونه و

 اساس طـرح درس تـدوين شـده    ه آموزش برئ. ارابودندزشكي گيالن علوم پ

قالب شيوه آموزش الكترونيكـي تركيبـي و منطبـق بـر شـرايط موجـود        در

 آمـوزش توسـعه   با همكاري واحد آموزش الكترونيك مركـز  توسط مدرس و

دانشگاه اجرا شد. كليه نكات مراقبتي مربوط بـه بيمـاران مبـتال بـه     پزشكي 

جلسه درس مراقبت هـاي ويـژه    16جلسه از  2قالب  پدي درتروماهاي ارتو

قالـب فايـل هـاي     هفتـه از طريـق سـامانه الكترونيـك ( در     دو ، درترومايي

 ينـد مـذكور نيـز   آپايـان دوره اجـراي فر   در .ه گرديدئارا صوتي و تصويري )

ـ م ارزيـابي يـادگيري الكترونيـك ارا   اساس فر دانشجويان بر نظرسنجي از ه ئ

 . حد آموزش الكترونيك انجام شدشده توسط وا

نمونـه هـاي شـركت كننـده     بيـانگر رضـايت   دست آمده ه نتايج ب: ها يافته

 اسـتفاده از  روش آموزش الكترونيكي بـا  يند درخصوص استفاده ازآدراين فر

 .است LMS سيستم

رهبـري   پايـه مـديريت و   نتايج مطالعه حاضر كـه بـر  : گيري نتيجه بحث و

 فعاليـت هـاي   بكارگيري راهكارهاي اثربخش بر و آموزشي از طريق انتخاب

گسـترده آموزشـي نـه     در سـطوح بسـيار   باشد ميياددهي ويادگيري استوار 

ي هـا  دانشـكده  بلكه در كليـه مراكـز و  ، علوم پزشكي گيالن گاهتنها در دانش

 .سراسر كشور قابل تعميم است

 ايهـ  ت مراقـب  ،ييترومـا  مـاران يب ،يكـ يآمـوزش الكترون كلمات كليدي: 

 يپرستار
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مورد استفاده در دانشكده هاي علوم  يسبك هاي رهبر

 پزشكي سه دانشگاه پژوهش محور طراز اول مالزي

 سيده آزاده صفوي ،*صادقيامير 

 همدان يعلوم پزشك دانشگاه

ambehrad@yahoo.com 

ه يافته و شـمار معـدودي از كشـورهاي    بسياري از كشورهاي توسع مقدمه:

ي پـژوهش محـور و يـا تغييـر سـاختار      ها دانشگاهدر حال توسعه با تشكيل 

ي موجود از آموزش محور به پژوهش محور رويكرد خود را تغييـر  ها دانشگاه

داده اند. در اين راستا، برخورداري از رهبراني كارآمد با سبك هـاي رهبـري   

به تغيير ساختار دانشـگاه   نيزكشور مالزي د. اثربخش حياتي به نظر مي رس

ي پژوهش محـور اقـدام نمـوده اسـت. پـژوهش      ها دانشگاهبه خود طراز اول 

ي علوم پزشـكي  ها دانشكدهدر  حاضر به بررسي سبك رهبري مورد استفاده

 پرداخته است. اين سه دانشگاه


