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 انيدانشجو یمهارت آموز يكیدوره الكترون يابیارزش

 تیصالح یآزمون هادر شرکت   يجهت آمادگ يپزشك

 ينیبال
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 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ياسوج، ايران مرکز توسعه تحقیقات بالیني،3، ايران
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   چكیده

توا کنوون    ثری دارد.ؤهای آموزشي جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و باال بردن کیفیت کار نقوش مو   ارزشیابي دوره: فو هدزمینه 

 ينیبوال  تیصوالح  یهوا  در آزمونشرکت  يجهت آمادگ يپزشك انيدانشجو یمهارت آموز يكیدوره کوتاه مدت الكترونارزشیابي از 

الكترونیكوي مهوارت آموزشوي دانشوجويان     دوره  يابیارزشو يون ماالعوه تعیوین    ا، لذا هدف از انجام نشده است يعموم يدوره پزشك

 .بود های صالحیت بالیني جهت آمادگي شرکت در آزمون پزشكي
 

 

جهوت   الگووی کورپ پاتريوک   از و انجوام   1399وو 1444هوای   در سوال باشود کوه    موي  مقاعيتوصیفي و  ماالعه يک  نيا :بررسيروش 

دانشوجويان   تيرضوا  که وارد ماالعه شدند. بودنددر مقاع کارورزی  دانشجو 99آماری شامل  جامعه .شداستفاده  ارزشیابي دوره

اعضای هیوات علموي    به وسیلهکه  آزمون 12 ازبا استفاده  آنها یریادگي زانیمروا و پايا، ي محقق ساخته سنج تيفرم رضا به وسیله

 ه کهطراحي شد ينیبال تیآزمون صالح جينتا آنها با تحلیلرفتار  ،شدتعیین  ،يید رسیدأايايي آن به تپدانشگاه طراحي شد و روايي و 

 انيموورد ماالعوه دانشوجو    تیجمع .شدتعیین  ،يید رسیدأايايي آن به تپو  مینأآن با استفاده از تهیه جدول دو بعدی آزمون ت روايي

بوا   آوری شوده  جموع  یهوا  داده. شودند  انتخوا   یکه به روش تموام شومار  بود  اسوجي يدانشگاه علوم پزشك یمقاع کارورز يپزشك

 . ندشدتجزيه و تحلیل و آمار توصیفي شامل میانگین و انحراف معیار  SPSSنرم افزار استفاده از 
 

 

 11/4 اریو با انحوراف مع  11/4و در دوره دوم  17/4 اریبا انحراف مع 43/4دوره  یکل از دوره در دوره اول برگزار تيرضا :ها يافته

آزموون شورکت    12دانشوجو در   34و در دوره دوم تعوداد   کردنود موورد آزموون شورکت     8انشوجو در دوره اول در  د 31تعداد بود. 

 بود. نفر 71 نفر و در آزمون صالحیت بالیني دوم 11 . تعداد قبولي در آزمون صالحیت بالیني اولنمودند

 

 شيرا افزا ينیبال تیدر آزمون صالح انيدانشجو يلقبو زانیدوره م نيمناسب بود و شرکت در ا از اين دوره تيرضا گیری: نتیجه

 .کننددوره شرکت  نيبتوانند در ا زیها ن هدانشگا ريسا انيفراهم گردد که دانشجو يايشرا شود يم شنهادیداد. پ

 

 الكترونیكي، دانشجو دورهارزشیابي، صالحیت بالیني،  های کلیدی: واژه

 ، گروه طب اورژانسه علوم پزشكي ياسوج، دانشگاياسوج، سخت يس يمحمد طهماسب نويسنده مسئول:*
Email: m.tahmasbi80@yahoo.com 
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 مقدمه

 يووا و ارزش تعیووین عووام، معنووي در ارزشوویابي

 ارزشویابي  چیز اسوت و بوه صوورت خوا      يک اهمیت

 سوری  يوک  درس، يک برنامه، يک موفقیت میزان تعیین»

 «آنهوا  اولیوه  های هدف به رسیدن در دارو يک آزمايش،

مختلف ارزشیابي وجود دارد کوه شوامل   انواع . (1است)

ارزشوویابي آموزشووي و ارزشوویابي پژوهشووي اسووت.    

ارزشوویابي موسسووه،    ؛ارزشوویابي آموزشووي شووامل  

ارزشوویابي اسووتاد، ارزشوویابي دانشووجو و ارزشوویابي   

ارزشیابي برنامه به عنووان يكوي از    (.7باشد) برنامه مي

تكوويني و  های آموزشي به دو صوورت   انواع ارزشیابي

 بوه  تراکمي انجام مي گیرد. ارزشویابي تكوويني برناموه   

اطالعاتي را فراهم مي کند  برنامه، عملكرد بهبود منظور

فراگیوران، اعضوای    از نظرسونجي  صورت به و معموالً

موورد   در بوازخورد  هیئت علمي، بیمواران جهوت کسوب   

 برناموه  بورای بهبوود   ه پیشونهادات يارا و برنامه درسي

شوود. ارزشویابي تراکموي برناموه،      موي  هاسوتفاد  درسي

بوورای تعیووین موفقیووت برنامووه در دسووتیابي بووه اهووداف 

يادگیری برای همه يادگیرنودگان، دسوتیابي بوه اهوداف     

يندی، يا موفقیت در جذ ، انگیزه دادن و خوشوحال  آفر

(. 3شووود) کووردن يادگیرنوودگان و اسوواتید اسووتفاده مووي 

عواتي در  اطال های آموزشي از يک سوو  دوره شیابيارز

ها را فوراهم   های مثبت و منفي اين برنامه جنبه خصو 

سوی ديگر تصويری روشن از کم و کیوف   آورده و از

ريوزان   های آموزشي در اختیار مديران و برنامه فعالیت

برنامووه آموزشووي زموواني (. 4)دهوود آموزشووي قرارمووي

ارزشمند است که شواهد و مدارپ مستند قابل اطمینان 

ات آموزش را بر تغییر رفتوار و عملكورد   ثیرأو معتبر، ت

تواننود   هوا نموي   سوازمان (. 4)شرکت کنندگان نشان دهد

هوای آموزشوي،    برناموه نتايج ارزشویابي  بدون توجه به 

هوای آمووزش    ريوزی و اجورای دوره   بوه برناموه   صرفاً

هوای   انساني خود بپردازنود. زيورا اجورای دوره    نیروی

مان را در توانود يوک سواز    خود نمي آموزشي به خودی

هوا   های توسعه انساني کمک کنود. آمووزش   تحقق برنامه

های علمي بنا گذاشته شوند  بايد با توجه اصول و روش

طورف   دست آمده، نیازهوای موجوود را بور   ه تا نتیجه ب

فايوده بووده و    ها بوي  صورت آموزش در غیر اين ،سازد

از  .(1)زمان را هودر دهود  هوای سوا   ممكن است سورمايه 

هوای آموزشوي    یوزان اثربخشوي دوره  طريق بررسوي م 

توان به میزان تحقق و مالوبیت دوره های آموزشي  مي

هوا و   ارزشویابي از رشوته   ايران در (. تا کنون 9)پي برد

از جملوه   ؛های مختلف آموزشي انجام شوده اسوت   دوره

دانشوگاه   ؛های آموزشي گروهبه توان  ميها  پژوهشاين 

وم پزشووكي ه علوونشگادا نوويماردرگفتا ،شووهید بهشووتي

  ،بخوش دندانپزشوكي  ، بهداشت عموومي سومنان،   سمنان

بهداشت شوهید   سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي،

 دانشگاه بهشتي، بهداشت خانواده در کل کشور، پوست

و مواد دنداني  کرمانشاه، آموزش ترمیمي پزشكي علوم

، موديريت خودمات بهداشوتي کرموان    علوم پزشكي بابل، 

قلبي ريوی، برنامه پزشكي عمومي دوره آموزشي احیا 

دوره کوتواه مودت   ارزشویابي از  اما ، (2و74اشاره نمود)

جهوت   يپزشوك  انيدانشوجو  یمهارت آموز يكیالكترون

دوره  ينیبوال  تیصوالح  یهوا  شرکت در آزمون يآمادگ

 ي انجام نشده است. عموم يپزشك
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 یمهوارت آمووز   يكو یوتاه مودت الكترون ک دوره

شووورکت در  يدگجهوووت آموووا  يپزشوووك انيدانشوووجو

در ي عمووم  يدوره پزشوك  ينیبوال  تیصالح یها آزمون

در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج طراحوي و   1444سال 

 لمیاز فو  يبیترکاين دوره الكترونیكي  یمحتوااجرا شد. 

 یهووا ليووو فا يآموزشوو ريپادکسووت، تصوواو ،يآموزشوو

محتواهووا شووامل دو جلسووه مجووازی  اف  بووود.  ید يپوو

لسه مجازی غیرهمزمان)آفالين(، ج 18زمان)آنالين(،  هم

 12تكلیوووف و  12گفتگووووی غیرهمزموووان)آفالين( و   7

زمان در ابتدای دوره به  آزمون بود. جلسات مجازی هم

گووويي بووه  معرفووي دوره و در انتهووای دوره بووه پاسووخ 

سواالت اختصا  داشت. جلسات مجازی غیرهمزموان  

، صووالحیت بووالیني و آزمووون صووالحیت بووالیني ؛شووامل

هوای ارتبواطي،    ، مهوارت  و گرفتن شور  حوال   مصاحبه

اخالق حرفه ای در پزشكي، معاينه فیزيكي، ترمیم زخم، 

آتل گیری، لوله گذاری داخل تراشه، اسوتفاده از ديسوي   

شوپ، احیا قلبي ريووی، گورفتن ماسوک روی صوورت     

بیمار، نمونوه گیوي موايع مغوزی نخواعي، تخلیوه هووای        

ر قلبوي بیموار،   فشرده شده در اطراف ريوه، تفسویر نووا   

تفسویر عكوس راديولووژی شوكم بیموار، تفسویر عكووس       

راديولوژی قفسه سینه بیمار، تفسیر گازهوای خووني و   

تفسیر الم خوني محیاوي بیموار اختصوا  داشوت. دو     

تجربوه دانشوجو از شورکت    زمان شامل  گفتگوی غیرهم

هوای اخوالق    در آزمون صالحیت بالیني و بیوان چوالش  

دانشجو در دوره پزشوكي   لهبه وسیای لمس شده  حرفه

که دانشوجو بعود از    بودشكل  نيبد بود. تكالیف عمومي

را در مرکوز مهوارت    جریپروس ،آموزشي لمیمشاهده ف

داد و فویلم بورداری    موي خوودش انجوام    ي دانشگاهنیبال

که شامل  کرد مي یبارگزار فیو در پاسخ به تكل نموده

،  المصاحبه و گرفتن شر  حو های مربوط به  تهیه فیلم

های ارتباطي، اخالق حرفه ای در پزشكي، معاينه  مهارت

فیزيكي، تورمیم زخوم، آتول گیوری، لولوه گوذاری داخول        

تراشه، استفاده از ديسي شوپ، احیا قلبي ريوی، گرفتن 

ی موايع مغوزی   رماسک روی صورت بیمار، نمونوه گیو  

نخاعي، تخلیه هوای فشرده شده در اطراف ريه، تفسویر  

تفسیر عكس راديولووژی شوكم بیموار،     نوار قلبي بیمار،

تفسویر عكوس راديولووژی قفسوه سوینه بیموار، تفسوویر       

بوود.   گازهای خوني و تفسیر الم خوني محیاوي بیموار  

 نيو دوره در ابتدا طور  دوره الكترونیكوي ا   یاجرا جهت

بنودی   با جموع طب اورژانس گروه  مدير به وسیلهدوره 

بوه طور     با توجوه و د يگرد نيتدوها  رات ساير گروهنظ

دانشوگاه   ديو الكترونیكي در سوامانه نو  یدوره محتواها

دوره به عنوان  نيا .شد یبارگزار اسوجي يعلوم پزشك

در نظر گرفته شد.  یدر مقاع کارورز يلیدوره تكم کي

ي، آموزشو  یمحتواها ،دوره ثبت نام نيدر ا انيدانشجو

طوول دوره   .نیدنود مورتب  را گذرا  یها و آزمون تكالیف

. شود ود کوه دو بوار جهوت دانشوجويان فعوال      دو ماه بو 

و مرحلوه   1/3/1444توا   8/1/1444مرحله اول از تاريخ 

 (.71بود) 1444/ 14/1تا 14/3/1444از تاريخ  دوم 

هووای  ارزشوویابي دورهکووه  بووا توجووه بووه ايوون  

آموزشي جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و باال بردن 

ي از توا کنوون ارزشویاب   ثری دارد و ؤقش مکیفیت کار ن

 یمهوووارت آمووووز  يكووویدوره کوتووواه مووودت الكترون 

شووورکت در  يجهوووت آموووادگ  يپزشوووك انيدانشوووجو
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ي عموووم يدوره پزشووك ينیبووال تیصووالح یهووا آزمووون

يوون ماالعووه تعیووین  لووذا هوودف از اانجووام نشووده اسووت 

ي دوره الكترونیكووووي مهووووارت آموزشووووي ابیارزشوووو

دانشوووجويان پزشوووكي جهوووت آموووادگي شووورکت در   

 .ني بودهای صالحیت بالی آزمون

 

 بررسي روش

باشود کوه    مي توصیفي و مقاعي  ماالعه يک  نيا

از الگوووی کوورپ   وانجووام  1399-1444هووای  در سووال

 ديو آ يبه دسوت مو   يزمان ياثربخش پاتريک استفاده شد.

کووار و انتقووال   یمحوو در رانیووعملكوورد فراگ رییووکووه تغ

جامعوه  . ردیو انجوام گ  يواقعو   یآنها به مح یها آموخته

پزشووكي دانشووجو  99 االعووه شوواملآموواری در ايوون م

از تمامي شرکت کننودگان   بود. کارورزی مقاععمومي 

جهووت شوورکت در ايوون ماالعووه رضووايت نامووه آگاهانووه 

بوه جامعوه موورد ماالعوه در خصوو       و  دريافت شد

محرمانه بودن اطالعات و آگواهي از نتوايج در صوورت    

 درخواست آنها اطالع رساني شد.

رد فراگیوران را بوا   مدل کرپ پاتريک تغییر عملك

توجه به دوره آموزشي را نشان مي دهود. مودل کورپ    

پاتريک به عنوان يكي از مدل های ارزشویابي در چهوار   

، (learning)(، يوووووادگیریreactionسوووووان واکووووونش) 

دوره را مورد ارزشیابي  (result)و نتايج( behavior)رفتار

ي العملوو  عكووس  زانیو منظوور از واکونش م  دهد.  قرار مي

 یثر در اجوورا ؤعواموول موو   وهیو به کل رانیه فراگک است

  . در مرحلوه دهنود  يدوره آموزش از خود نشوان مو   وکي

احسوواس  يچگووونگ ،يابیارزشوو یالگوووو ونيووا واکووونش

  (تيرضوا )شرکت کننودگان در موورد برناموه آمووزش 

عبووارت اسوت از    یریادگيمرحله  شود، يم یریگ اندازه

ي قيهووا و حقووا   کیو نها، تك مهارت یریفراگ زانیم نییتع

به شرکت کنندگان آموخته  يدوره آموزش يکه ط است

 قيازطر توان ياست و م شدهآنان روشن  یشوده و برا

قبول، ضومن و بعوود از شوورکت در دوره      یهووا  آزمون

 زیو برد. منظوور از رفتوار ن   يآن پ وزانیبوه م يآموزشو

است که در رفتووار شوورکت    يراتییتغ زانیم وي چگونگ

حاصول   يان در اثور شوورکت در دوره آموزشوو  کننودگ

 يتحقق اهوداف زانیم ج،يمنظور از نتا باالخره و شود يم

(. 77)به سوازمان ارتبواط دارد   میاست که به طور مستق

سوه  در اين پژوهش جهوت ارزشویابي اثربخشوي دوره    

شود. در   اسوتفاده مودل   نيو مورد اشاره در ا هیسان اول

 تيفورم رضوا   کي باشد يم تيرضا نییکه تع کيسان 

 یبورا  گرفوت. قورار   انيدانشوجو  اریو در اخت هیسنج ته

سنج در سوامانه   تيپرسشنامه رضا ،ها داده یآور جمع

دوره آن را  يپوس از طو   انيقرار گرفت و دانشجو دينو

سنج با مرور متون مورتب    تيفرم رضا .نمودند لیتكم

سوپس   ،دش ييد و در جلسه گروه متمرکز نهايگرد هیته

نفوور از  1دادن فوورم بووه  ارقوور اریوون بووا در اختآ يوويروا

 زیو آن ن ييايپا شد.مشخص  يمتخصص آموزش پزشك

شود.  کرونباخ مشوخص   یبا آلفا دوره یپس از برگزار

 يتموام بوود.  عودد   19هوای ايون پرسشونامه     تعداد گويه

 يوي و نسبت روا ييمحتوا ييشاخص روا یها دارا هيگو

کرونبوواخ  یپرسشوونامه بووا الفووا ييايووپا .بووود 1محتوووا 

دسوت آمود کوه    ه بو  43/4کل  ييايپا زانیم ،محاسبه شد
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تموام   ييايو پا باشد. يمتوس  ابزار م يياينشان دهنده پا

 بود. 9/4باالتر از  یها هيگو

 یریادگيو کوه  مودل کورپ پاتريوک    در سان دو 

 ازبووا اسووتفاده   یریادگيوو زانیووم نیوویتع ،باشوود يموو

 ديوودر نظوور گرفتووه شووده در سووامانه نو  یهووا آزمووون

کووه  شوودآزمووون برگووزار  12تعووداد  .گرديوودشووخص م

هوا در   ای بوود. آزموون   ها به صورت چهارگزينه آزمون

 یهوا  مهوارت ، مصاحبه و گورفتن شور  حوال   خصو  

ي، كو يزیف نوه يمعاي، در پزشوك  یا حرفوه  اخالقي، ارتباط

 استفاده، داخل تراشه یگذار لولهی، ریگ آتل، زخم میترم

 یماسوک رو  فتنگور ی، ويو ر يقلب ایاح، شوپ يسياز د

، (LP)ينخواع  یمغوز  عيموا  یریو گ نمونوه ، موار یصورت ب

)پنوموتراکس هيو فشرده شوده در اطوراف ر   یهوا هیتخل

عكووس  ریتفسوو، موواریب ينوووار قلبوو ریتفسوو، فشووارنده(

قفسوه   یولوژيعكس راد ریتفس، ماریشكم ب یولوژيراد

 ریتفسو  (ABG)ماریب يخون یگازها ریتفس، ماریب نهیس

در سوامانه   زیو نهوا   آزمونبود.  ماریب يایمح يالم خون

 یقوورار گرفووت و هوور دانشووجو پووس از ماالعووه محتوووا 

د. جهوت حصوول   یو آزمون مورد نظر را گذران يآموزش

هووا  جهووت آزمووون یجوودول دو بعود  ،هووا آزمووون يوي روا

. شود  مشوخص  ييمحتووا  يوي شود و نسوبت روا   يطراح

( blue print)آزمون یجدول دو بعد هیآزمون با ته ييروا

و  هیو ته یا خصوو  پرسشونامه   نيکه در ا دشحاصل 

 زیو ن ييايو پا شود. ( محاسبه CVR)ييمحتوا يينسبت روا

 گرديد.پس از آزمون مشخص 

باشود   يکه رفتوار مو   کرپ پاتريک در سان سه

 يمورد بررس انيدانشجو ينیبال تیآزمون صالح جينتا

بوه صوورت    زیو ن ينیبوال  تیآزمون صوالح گرفت. قرار 

 بهشووتيدر اردآسووكي و بووه شوویوه آزمووون  یحضووور

آزموون ارديبهشوت    برگزار  شود.  1444و مرداد  1444

ايستگاه سووال بوود شوامل سوردرد، توب       14ماه شامل 

در ، توراکوسونتز شیرخوار، تفسیرخون، تفسیر عكوس،  

، AF، تنگي نفس، وسوواس، نوارقلوب، زنوان،    پیه يرفتگ

اداره راه هووايي، اينتوباسویون، سووچور بوود. آزموون      

ايسووتگاه سوووال شووامل تشوونج،   14امل موورداد موواه شوو

تروموووای سووور و گوووردن، هايپرکوووالمي، توووپش قلوووب،  

آسپیراسویون زانووو، زخووم پووای ديووابتي، معاينووه گوووش  

، آنژيوکووت، AFکووودپ، ديابووت، اينتوباسوویون، زنووان،   

در مرکووز آزمووون  هووا آزمووون ،سووونداژ، سوووچور بووود

مداربسوته   نیدوربو  یکوه دارا  گرديود دانشگاه برگوزار  

کارشوناس نظوارت بور     یعالوه بر آن تعداد باشد و يم

 . داشتعهده ه آزمون را ب

آوری شوووده بوووا اسوووتفاده از  هوووای جموووع داده

تجزيه و تحلیل و آمار توصویفي شوامل    SPSSافزار نرم

 ه شد. يمیانگین و انحراف معیار ارا

 

 يافته ها 

دانشجو در اين ماالعه شرکت  99در مجموع 

 نفور  34ره اول و تعداد دانشجو در دو 31تعداد نمودند. 

در دوره اول نفر  31تعداد . کردنددر دوره دوم شرکت 

نفور   34دوره را تكمیل نمودند و تعوداد  فرم رضايت از 

در دوره دوم فرم رضايت از شرکت در دوره را تكمیل 

 ه گرديده است. يارا 1که نتايج آن در جدول کردند

دهود رضوايت    نشان موي  1طور که جدول  همان

بوووا  43/4دوره در دوره اول برگوووزاری دوره کووول از 

بووا انحووراف  11/4و در دوره دوم  17/4معیووار  انحووراف

مووي باشوود کووه نشووان از افووزايش میووزان   11/4معیووار 

 رضايت در دوره دوم برگزاری دوره دارد.
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در ايوون دوره بووا اسووتفاده از   یریادگيوو زانیووم

تعیوین شود.    ديو برگزار شوده در سوامانه نو   یها آزمون

مووورد آزمووون   8دانشووجو در دوره اول در  31 تعووداد

دانشووجو در  34شورکت نمودنود و در دوره دوم تعوداد    

ه يو ارا 7آزمون شرکت نمودند. نتوايج آن در جودول    12

 است. شده

در  کنیود  موي مالحظوه   7طور که در جدول  همان

هايي که مجدداً مورد ارزيابي قرار گرفتوه   تمامي مهارت

 مشاهده شد. بود افزايش نمره دانشجويان

 ينیبوال  تیدر آزموون صوالح   انيرفتار دانشجو

دانشوجو در آزموون    34تعوداد   ،تعیین شود  انيدانشجو

کوه   کردنود شورکت   9/3/1444صالحیت بوالیني تواريخ   

در دوره صالحیت بوالیني شورکت نمووده    نفر  78تعداد 

دانشوجو در آزموون صوالحیت بوالیني      78بودند. تعداد 

نفور در   78کوه تعوداد    دکردنو شرکت  14/1/1444تاريخ 

آزمووون صووالحیت  جينتووادوره شوورکت نموووده بودنوود. 

بالیني دانشوجويان شورکت کننوده دوره آموادگي جهوت      

مالحظوووه  3آزمووون صووالحیت بوووالیني را در جوودول    

   نمايید. مي

نمايیود   مالحظوه موي   3طور کوه در جودول    همان

تعداد قبولي در آزموون دوم بیشوتر از آزموون مرحلوه     

تعداد قبولي در آزموون صوالحیت بوالیني    شود.  اول مي

نفور   71نفر و در آزمون صوالحیت بوالیني دوم    11اول 

 بود.

 

 

 

توانمندسازی دانشجويان پزشكي جهت آمادگي در آزمون صالحیت بالیني دوره  الكترونیكيرضايت دانشجويان از دوره کوتاه مدت : 1جدول 

 پزشكي عمومي

 

 ره دومرضايت در دو رضايت در دوره اول گويه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 17/4 92/3 73/4 94/3 هستم. يراض ينیبال تیآزمون صالح یبرا يآمادگاز طول دوره 

 42/4 11/4 73/4 94/3 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح از تعداد محتواهای دوره آمادگي برای

 42/4 88/3 4/4 84/3 .هستم يراض ي،نیبال تیزمون صالحآ آمادگي برایدوره محتواهای  سازماندهياز 

 42/4 88/3 38/4 87/3 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح آمادگي برای ی محتواهای دورهصدا تیفیاز ک

 14/4 81/3 41/4 87/3 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح آمادگي برای تصوير محتواهای دوره تیفیاز ک

 94/4 88/3 13/4 84/3 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح آمادگي برای ی دورهاز کیفیت متن محتواها

 41/4 47/4 4 4 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح از تعداد تكالیف دوره آمادگي برای

 47/4 41/4 4 4 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح از کیفیت تكالیف دوره آمادگي برای

 31/4 14/4 4 4 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح دگي برایاز تعداد آزمون های دوره آما

 49/4 79/4 48/4 34/4 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح از کیفیت آزمون های دوره آمادگي برای

 49/4 79/4 78/4 48/4 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح از تعداد مباحثات)گفتگوهای( دوره آمادگي برای

 49/4 38/4 48/4 34/4 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح گفتگوهای( دوره آمادگي برایاز کیفیت مباحثات)

 13/4 11/4 78/4 48/4 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح آمادگي برای در تهیه محتواهای دوره از تخصص و تسل  استاد

 98/4 11/4 24/4 12/4 .هستم يراض ينیبال تیآزمون صالح آمادگي برای در محتواهای دوره استادتوس  ماالب  میقدرت تفهاز 

 44/4 79/4 78/4 48/4 کرد.مرا برآورده  يآموزش ازین ينیبال تیآزمون صالح ي آمادگي برایدوره آموزش

 11/4 38/4 48/4 34/4 ت.اس یکاربرد ينیبال تیآزمون صالح آمادگي برایدوره  یمحتوا

 11/4 11/4 17/4 43/4 میانگین کل
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 های دوره اول و دوره دوم برگزار شده در سامانه نويد میانگین نمره دانشجويان در آزمون: 7جدول 

 

میانگین و انحراف معیار نمره در  نام آزمون

 های دور اول آزمون

میانگین و انحراف معیار نمره در 

 های آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 31/4 22/4 - - مصاحبه و گرفتن شر  حال

 74/4 88/4 - - يارتباط یمهارتها

 78/4 81/4 - - اخالق حرفه ای در پزشكي

 39/4 /24 - - يكيزیف نهيمعا

 79/4 83/4 37/4 28/4 ترمیم زخم

 74/4 88/4 19/4 91/4 آتل گیری

 32/4 23/4 32/4 27/4 لوله گذاری داخل تراشه

 32/4 27/4 39/4 21/4 استفاده از ديسي شوپ

 34/4 84/4 34/4 84/4 ا قلبي ريویاحی

 39/4 24/4 38/4 24/4 گرفتن ماسک روی صورت بیمار

 94/4 74/4 89/4 74/4 (LPنمونه گیری مايع مغزی نخاعي)
 74/4 87/4 71/4 28/4 تخلیه هوای فشرده شده در اطراف ريه)پنوموتراکس فشارنده(

 39/4 83/4 - - تفسیر نوار قلبي بیمار

 34/4 83/4 - - ديولوژی شكم بیمارتفسیر عكس را

 32/4 29/4 - - تفسیر عكس راديولوژی قفسه سینه بیمار

 87/4 37/4 - - (ABGتفسیر گازهای خوني بیمار)

 32/4 24/4 - - تفسیر الم خوني محیاي بیمار

 

 ن صالحیت بالینيآزموکننده در دوره آموزشي آمادگي جهت  : نتايج آزمون صالحیت بالیني دانشجويان شرکت3جدول 

 

تعداد ثبت نام  تاريخ آزمون

 کرده در آزمون

عداد ثبت نام ت

 نده آقاکن

 عداد ثبت نامت

 کننده خانم

تعداد قبولي در 

 آزمون

تعداد مردودی در 

 آزمون

تعداد غايبین 

 آزمون

9/3/1444 34 13 12 11 11 4 

14/1/1444 79 14 11 71 7 7 

 

 

 

 بحث 

 از يووک سوووهووای آموزشووي  دوره شوویابيارز

هوای مثبوت و منفوي ايون      جنبوه  اطالعاتي در خصوو  

سووی ديگور تصوويری     ها را فراهم آورده و از برنامه

هوای آموزشوي در اختیوار     روشن از کم و کیف فعالیت

(. 4)دهوود ريووزان آموزشووي قرارمووي مووديران و برنامووه

برنامه آموزشي زماني ارزشومند اسوت کوه شوواهد و     

ثیرات آمووزش  أمعتبر، تمدارپ مستند قابل اطمینان و 

را بر تغییر رفتوار و عملكورد شورکت کننودگان نشوان      

از دوره  يابیتا کنون ارزشو که  (. با توجه به اين4)دهد

 انيدانشوجو  یمهوارت آمووز   يكو یکوتاه مودت الكترون 

 تیصالح یها شرکت در آزمون يجهت آمادگ يپزشك
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هودف  لذا  ،بودانجام نشده  يعموم يدوره پزشك ينیبال

دوره کوتواه   يابیارزشو تعیوین و  ام اين ماالعوه  از انج

 يپزشوك  انيدانشوجو  یمهارت آمووز  يكیمدت الكترون

 ينیبوال  تیصالح یها شرکت  در آزمون يجهت آمادگ

 بود.  يعموم يدوره پزشك

در سان واکنش رضوايت افوراد سونجیده شود     

ل دانشوجويان از دوره  رضوايت کو  نشان داد کوه  نتايج 

دوره دوم رضووايت پووس از برگووزاری   خووو  بووود و 

. نتايج ايون ماالعوه مشوابه برخوي از     افزايش يافته بود

کتوابچي و همكواران در    .(73نتايج ماالعه کتابچي بود)

مرکز آمووزش مجوازی دانشوگاه تهوران بوا توجوه بوه        

فاکتورهووای موورتب  بووا محتوووا، فاکتورهووای ارتبوواطي، 

فاکتورهووای ارزيووابي، فاکتورهووای سیسووتم مووديريت   

يابي رضايت دانشجويان پرداختنود. در  يادگیری به ارز

ماالعه کتابچي رضايت از فاکتورهای مرتب  با محتوا 

مناسووب، رضووايت از فاکتورهووای ارتبوواطي و ارزيووابي 

متوسوو  و رضووايت از فاکتورهووای سیسووتم مووديريت  

کووه نتووايج مربوووط بووه    (73)يووادگیری ضووعیف بووود 

فاکتورهای ارزيابي متفواوت از نتوايج ماالعوه حاضور     

رضوايت دانشوجويان از طوول     حاضور  ماالعه دربود. 

 یمحتواهوا  يسوازمانده ، دوره یتعداد محتواهادوره، 

 ريتصوو  تیو فیک، دوره یمحتواها یصدا تیفیک، دوره

تعوداد  ، دوره یموتن محتواهوا   تیفیک، دوره یمحتواها

 یهوا  تعداد آزموون ، دوره فیتكال تیفیک، دوره فیتكال

تعووووووداد ، دوره یهوووووا  آزمووووووون تیووووو فیک، دوره

( یمباحثات)گفتگوها تیفیک، ( دورهیمباحثات)گفتگوها

 یمحتواهووا هیووتخصووص و تسوول  اسووتاد در ته، دوره

اسووتاد در  بووه وسوویله ماالووب  میقوودرت تفهوو ، دوره

، بوورآورده کووردن نیوواز آموزشووي و  دوره یمحتواهووا

سنجیده شد که رضايت کاربردی بودن محتوای دوره 

ا اموو ،وجووود داشووتدانشووجويان از همووه ايوون موووارد  

 رضايت از سیستم مديريت يادگیری سنجیده نشد. 

در  هووا پووژوهشيكووي از اولووین  وماالعووه آربووا

ثر بور اثربخشوي   ؤخصو  شناسوايي فاکتورهوای مو   

واحدهای آموزشي تحوت و  و رضوايت دانشوجويان    

ای و  پووذيری رسووانه بووود کووه در آن ماالعووه انعاوواف 

توانايي ايجاد يک محوی  آموزشوي تعواملي نسوبت بوه      

ای در  و تنواو  اسوتفاده از ابزارهوای رسووانه   سوهولت  

 .(74)تعیین رضايت دانشجويان نقش بیشوتری داشوت  

در پژوهش حاضر برای تعیین رضايت به اين معیارها 

اموا در طراحوي آموزشوي انجوام شوده       ،اشاره نگرديد

 ،يآموزشو  لمیفو شوامل  طیفي از محتواهوای آموزشوي   

  اف ید يپو  یهوا  ليو و فا يآموزشو  ريپادکسوت، تصواو  

اسووتفاده شوود و جهووت توجووه بووه تعاموول در محووی     

آموزشووي اسووتفاده از گفتگوهووای مجووازی آفاليوون و   

تكالیف مورد نظر قرار گرفت و اين موارد توأثیر خوود   

وانو  رابو     را بر رضايت از دوره نشوان داده اسوت.  

سوازی را   کاربری، جوامع يادگیری، محتوا و شخصوي 

ان مجوازی  فاکتورهای تأثیرگذار بر رضايت دانشوجوي 

کووه در پووژوهش حاضوور رضووايت در (. 71بیووان کوورد)

خصو  راب  کاربری، جواموع يوادگیری و شخصوي    

انود کوه    کردهايوم و همكاران بیان سازی بررسي نشد. 

تواند يک روش آموزشي برتر باشد  آموزش آنالين مي

به شرطي که بازخوردهای به موقع و متنوع از سووی  

ر ماالعوه حاضور   آموزش دهندگان فراهم باشود کوه د  

ه شووده يوورضووايت دانشووجويان از بازخوردهووای ارا  

در ماالعووه حاضوور بسوویاری از   (. 79بررسووي نشوود) 

ثر بوور رضووايت دانشووجويان از دوره ؤفاکتورهووای موو
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اموا بوه بعضوي از     ،آموزشي مورد سنجش قرار گرفت

 .ها مانند بازخورد و شخصي سازی توجهي نشد لفهؤم

میوزان رضوايت    آتي های پژوهشدر  شود ميپیشنهاد 

ها نیوز در ايون دوره بررسوي     لفهؤدانشجويان از اين م

 گردد.

هوووای  در سوووان يوووادگیری نتوووايج آزموووون  

نتوووايج  دانشوووجويان در طوووول دوره بررسوووي شووود. 

در  های برگزار شوده در طوول دوره نشوان داد    آزمون

قرار گرفته  يابيمورد ارز که مجدداً ييها مهارت يتمام

در  ه اسوت. مشاهده شود  ناينمره دانشجو شيبود افزا

در آزموون صوالحیت    سان سووم رفتوار دانشوجويان   

بووالیني کووه بووه صووورت آزمووون آسووكي برگووزار شوود  

 تعووداد قبووولي مشووخص شوود کووه نتووايج نشووان داد    

در آزمون دوم  دانشجويان در آزمون صالحیت بالیني

داليوول ايوون اموور  بیشووتر از آزمووون مرحلووه اول بووود.  

باشود کوه اسوتفاده    تواند مربوط بوه ايون موضووع     مي

های آموزشي مورد استفاده در اين  دانشجويان از فیلم

دوره بوووه ارتقوووان میوووزان يوووادگیری دانشوووجويان از  

چنین میوزان قبوولي    های بالیني کمک کرده و هم مهارت

کوه در   دانشجويان را افوزايش داده اسوت و دلیول ايون    

های مرحله دوم میزان نمورات و میوزان قبوولي     آزمون

در  .مربووط بوه ايون موضووع اسوت      ،است بیشتر شده

تور   های با طراحي آموزشي مناسب دوره دوم آموزش

ه ايون  يه شد و عمالً در دوره اول ارايبه دانشجويان ارا

دوره آموزشي نقاط ضعفي شناسايي شد که در دوره 

ه اين دوره آموزشي اين نقاط ضعف برطورف  يدوم ارا

 يو ارتباط ينیبر آموزش مهارت بال دیکأامروزه ت. شد

 یدر فضواها  انينگورش مناسوب در دانشوجو    جاديو ا

 19کوويد  .قرار گرفته است یاديمورد توجه ز یمجاز

 یرحضوریاز خدمات به شكل غ یاریباعث شده تا بس

 درهووا  شوووند و آموووزش  هيووارا نترنووتيو از بسووتر ا

ه اين يارا .(72)شود یریگیپ یها به شكل مجاز دانشگاه

بووا توجووه بووه رضووايت   دوره بووه صووورت مجووازی   

هووای آنهووا و  دانشووجويان و ارتقووا در نموورات آزمووون 

افزايش تعداد قبولي در آزمون صالحیت بالیني نشوان  

از موفق بودن اين دوره در دستیابي به اهداف در نظر 

  باشد.  گرفته شده در طراحي دوره مي

 هوای فضوای مجوازی     استفاده از ساير فناوری

وانود ايون دوره را تكمیول    ت مياز جمله واقعیت مجازی 

 یا انهيرا یساز هیشب کي( به VR)یمجاز تیواقعنمايد. 

سه   یمح کيتواند در  يشود که در آن فرد م يگفته م

 يكو یالكترون یاه هبا استفاده از دستگا يمصنوع یبعد

دستكش مجهوز بوه    ايمخصو  با صفحه  نکیمانند ع

 يمصونوع   یمحو  نيسنسور، تعامل داشته باشد. در ا

از  يواقعو  یا تجربوه  دتوانو  يشده، کاربر م یساز هیبش

در ايون ماالعوه امكوان     (.78)احسواس را داشوته باشود   

استفاده از فناوری واقعیت مجوازی بورای تویم تحقیوق     

پیشونهاد   برای تهیه محتواهای آموزشوي فوراهم نبوود.   

آتوي بورای ارتقوا آموادگي     هوای   پوژوهش مي گردد در 

 ازی استفاده شود.دانشجويان از فناوری واقعیت مج

ثر ؤنشان دهنده مو  ماالعهدر مجموع نتايج اين 

هوا بوود کوه     بودن دوره الكترونیكي در آموزش مهارت

و  تیووزدال ،بووا نتووايج ماالعووه دادگسووتر و همكوواران   

و  و همكواران  سسوتیني  ،کايومي و همكواران  ،همكاران
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بوا هودف    همكواران ماالعه دادگستر و  مشابه بود. يوم

هوايي بورای آمووزش بهتور معاينوه       هدستیابي به شویو 

، صوورت  هوای پزشوكي   گوروه به دانشوجويان   فیزيكي

ينوود يووادگیری آهووا بیووانگر بهبووود فر پوذيرفت کووه يافتووه 

دانشجوياني بود که پیش از آموزش به روش معموول،  

در مواجهووه بووا يووک روش آموووزش بووه کمووک رايانووه  

استفاده از يک  در ماالعه تیزدال(. 79)قرارگرفته بودند

و  فشرده برای آموزش سالمت دهوان سوالمندان بوه    ل

باعوث افوزايش    ،دانشجويان پزشكي و دنودان پزشوكي  

کننودگان شوده    داری در دانش و مهوارت شورکت   يمعن

از آمووزش بوه کموک    کوه   (. در ماالعه کايومي34)بود

رايانه در تدريس معاينه فیزيكوي شوكم اسوتفاده شوده     

ي کوه در  بود، مشخص شد که اين روش به دانشجويان

در (. 31)کند باشند، بیشتر کمک مي يادگیری ضعیف مي

بورای آمووزش صوداهای ريووی بوه      ماالعه سسوتیني  

از  ،دانشجويان پزشكي پس از آمووزش معموول خوود   

کوه   اسوتفاده شود  ه يک مولتي مديا طي يک سمینار يارا

 کننده به طوور  پس از آن، خااهای دانشجويان شرکت

در پوژوهش  (. 37)د بوود داری کمتر از گروه شاه يمعن

رشته پرسوتاری از يوک    مندی دانشجويان يوم رضايت

بور و  و   روش مبتنوي  دوره آموزشي به شیوه تلفیق

ت بود و اکثور  بررسي قرار گرف مورد سنتي رو در رو

هووای  انوود کووه دوره  خواسووتار آن بوووده  دانشووجويان

 (.33ه گردد)يشتری به اين شیوه ارابی آموزشي

لیل زموان در دسوترس کوم    در اين ماالعه به د

ير بوورای پژوهشووگر امكووان ثبووت نووام دانشووجويان سووا

پیشنهاد موي گوردد در    .ها در دوره فراهم نشد دانشگاه

هوا امكوان    نگاری با ساير دانشگاه های آتي با نامه دوره

هوا در ايون دوره    ثبت نام دانشوجويان سواير دانشوگاه   

 فراهم گردد.

 

 گیری نتیجه

ب بوود و شورکت   مناس از اين دوره تيرضا

در آزمووون  انيدانشووجو يقبووول زانیوودوره م نيوودر ا

 داد.   شيرا افزا ينیبال تیصالح

 

 تشكر تقدير و 

ناموووه مقاوووع  قالوووه برگرفتوووه از پايوووانايووون م

در علووم   يكیالكترون یریادگيکارشناسي ارشد رشته 

از  IR.SBMU.SME.REC.1400.011 با کود اخوالق   يپزشك

 .باشوود موويشووتي دانشووگاه علوووم پزشووكي شووهید به  

ت هیئو داننود از اعضوای    نويسندگان  بر خوود الزم موي  

پزشكي ياسووج کوه   علمي و دانشجويان دانشگاه علوم 

به عمول  تشكر و قدرداني  ،در اين طر  همكاری نمودند

 .ورندآ
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Abstract 
Background & aim: Evaluation of training courses has an effective role to prevent wastage of 

resources and improve the quality of work. So far, the evaluation of the short-term electronic 

training course for medical students to prepare for the clinical competency exams of the general 

medicine course has not been done. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the 

electronic training course for medical students to prepare for the clinical competency exams. 

Methods: The present cross-sectional descriptive study was conducted in 2020-2021 and 

Kirkpatrick's model was used to evaluate the course. The statistical population included 69 

students in the internship stage, who entered the study. Students' satisfaction was determined by 

means of a valid and reliable researcher satisfaction form, their learning rate was determined by 

using 17 tests designed by the academic staff of the university and its validity and reliability were 

confirmed, their behavior was designed by analyzing the results of the clinical competence test. Its 

validity was confirmed by preparing a two-dimensional table for the supply and reliability test. The 

study population was medical students of the internship stage of Yasuj University of Medical 

Sciences, who were selected by the full number method. The collected data were analyzed using 

SPSS software and descriptive statistics including mean and standard deviation. 

Results: The total satisfaction of the course in the first period of the course was 4.03 with a 

standard deviation of 0.12 and in the second period was 4.11 with a standard deviation of 0.15. A 

total of 35 students participated in 8 exams in the first course and 34 students participated in 17 

exams in the second course. The number of admissions in the first clinical competency test was 15 

and in the second clinical competency test was 25. 

Conclusion: Students' satisfaction with participating in this course was appropriate and 

participation in this course increased the acceptance rate of students in the clinical competency 

test. It is suggested to provide conditions for students of other universities to participate in this 

course. 
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