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 يا باالتر از اين 3كسب نمره . شجويان ممتاز را بسنجدپشتكار دان
پرسشنامه به عنوان كسب ساير شاخصهاي تئوري ياد شده در نظر 

دانشجوياني مورد مطالعه قرار گرفتند كه در سالهاي . گرفته شد
 در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پذيرفته شده و 1378 لغايت 1376

 آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز  آئين نامه تسهيالت1بر اساس ماده 
  .به عنوان دانشجوي ممتاز شناخته شده بودند

اين % 50.  دانشجو مورد مطالعه قرار گرفتند147: يافته ها
 گزارش به معرفي 20 دانشجو در قالب 39. دانشجويان مونث بودند

 آئين 13بر اساس ماده . پژوهشها و فعاليتهاي علمي خويش پرداختند
 نفر از اين دانشجويان در دفتر 31ت عضويت نامه، مي بايس

 31 نفر از اين 18در حاليكه . استعدادهاي درخشان ملغي مي شد
  . را كسب نموده بودندRenzulliدانشجو كليه شاخصهاي تئوري 

 آئين نامه 13از بين دانشجويان ممتازي كه بر اساس ماده . نتيجه
 عضويت آنان در تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز از ادامه

دفاتر استعدادهاي درخشان جلوگيري مي شود استعدادهاي درخشان 
لذا توصيه مي شود . وجود دارد كه تعداد كمي نيز نيستند

سياستگزاران آموزش پزشكي در هنگام تصويب آئين نامه هاي 
دانشجويان ممتاز به روانشناسي استعدادهاي درخشان و شيوه هاي 

 .جويان توجه بيشتري داشته باشندشناسايي اين قبيل دانش

  
  
  

مقايسه نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به رشته 
تحصيلي و آينده شغلي خود در دو مقطع علوم پايه 

  و باليني در دانشكده پزشكي  جهرم
  

   آيدا دوستكام, ميترا اميني,كاميار ايرواني
  

   دانشكده علوم پزشكي جهرم.مؤسسه
  

 اين مطالعه بـه منظـور مقايـسه نگـرش دانـشجويان پزشـكي           . مقدمه
دانشكده علوم پزشكي جهرم در دو مقطع علوم پايه و باليني نسبت بـه              

  .رشته پزشكي و آينده شغلي خود تهيه و تنظيم گرديد
پرسـشنامه  در ايـن    .  پرسشنامه اي جهت اين طرح تهيه شـد        . روشها

معدل ترمهاي قبـل      معدل ديپلم ،    رابطه عواملي نظير جنسيت دانشجو ،     
ــع      ــرد و مقط ــهميه ورودي ف ــدين و س ــصيالت وال ــشجويان ، تح دان

 نفـر از    85.با نگـرش مـورد بررسـي قـرار گرفـت          )  باليني-پايه(دانشجو
  .  دانشجويان دانشكده پزشكي جهرم در اين تحقيق شركت نموده اند 

تايج نشان داد كه در جامعه مورد مطالعه نگرش كلي  ن. يافته ها
نسبت به رشته پزشكي منفي است واين نگرش رابطه معكوسي با 
مقطع تحصيلي دارد بدين گونه كه در مقطع باليني نگرش نسبت به 
مقطع علوم پايه منفي تر است هم چنين دانشجوياني كه معدل پايين 

رابطه )     >p 05/0 .  (.تري داشتند نگرش منفي تري نشان دادند
معني داري بين اين نگرش وتحصيالت پدر ومادر ، معدل ديپلم 

 درصد از P (3/51‹05/0(دبيرستان وسهميه ورودي ديده نشد 
دانشجويان پس از فراغت از تحصيل تصميم به ادامه تحصيل در رشته 

 7/49هاي تخصصي يا انجام فعاليت در رشته پزشكي را داشتند و 
ه اعالم نموده بودند كه بعد از فارغ التحصيلي تصميم به درصد بقي

اغلب افراد .     دارند … داللي و  فعاليت در بازار خريد و فروش ،
اعالم كرده بودند كه در صورت امكان )  درصد 1/54(شركت كننده 

شركت مجدد در كنكور رشته ديگري بجز پزشكي را انتخاب خواهند 
مهندسي  داروسازي ، ه هاي دندانپزشكي ،كرد و تمايل خود را به رشت

بنظر مي رسد كه با توجه به هزينه . : اعالم نموده بودند…هنر و  ،
 آموزش يك دانشجوي پزشكي مي شود  تمايل  بااليي كه صرف

دانشجويان پزشكي به فعاليت در غير از رشته پزشكي بعد از فارغ 
ل بزرگي التحصيلي و بخصوص فعاليت در زمينه هاي تجاري معض

  .است 
 نتايج اين مطالعه بطور كلي نشان داد كه دانشجويان پزشـكي            . نتيجه

نسبت به آينده خود نگران و مضطرب هـستند از آنجـايي كـه يكـي از                 
عوامل مهم در آموزش داشتن اشتياق و عالقه جهت يادگيري مي باشد            
توجه به اين موضوع بايد در صـدر اولويـت هـاي برنامـه ريـزي مراكـز                  

  . زش پزشكي قرار گيردآمو
  

, دانشگاه علوم پزشكي جهرم, مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي. آدرس
  .جهرم

  
  
  

ديدگاه اساتيد نسبت به شيوه ارزشيابي در دانشگاه 
  علوم پزشكي كرمانشاه

  1380سال 
  

 ،  منصور  منصوري،  فيض اله،  بابك ايزديشيرين ايران فر
  رضايي

  
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه .مؤسسه
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با توجه به اهداف ارزشيابي از فعاليت معلمين و مشكل بودن  .مقدمه
دستيابي به آن، اين تحقيق بمنظور تعيين ديدگاه اساتيد نسبت به 

 1380وم پزشكي كرمانشاه در سال شيوه ارزشيابي در دانشگاه عل
  .انجام شد
 groupبا استفاده از شيوه و روش كيفي  با مطالعه .روشها

discussionجامعه آماري پژوهش را كليه اعضاي هيأت .  انجام شد
علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه تشكيل دادند، كه بطور تصادقي 

از بين اعضاي . ندساده با استفاده از ليست اسامي آنان انتخاب شد
- 8هر كدام ) زن و مرد(هيأت علمي با مدارك مختلف در دو جنس از 

راهنماي بحث با استفاده از منابع و اطالعات  . نفر انتخاب شدند6
 2موجود طراحي شده و سپس در يك مطالعه مقدماتي در جلسه 

.  بكار برده شد و اصالحات الزم اعمال شدgroup discussionنفره
لسه بحث گروهي، سه نفر همكار براي ثبت نكته نظرات در هر ج

اعضاء در جلسه حضور داشتند و پس از پايان هر جلسه، نظرات 
  .براساس اهداف جمع بندي و دسته بندي گرديد

پژوهش نشان داد كه اكثر اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم  .يافته ها
 شرايط و پزشكي كرمانشاه انجام ارزشيابي را به شرط آماده كردن

بستر مناسب ضروري ، مشاركت خود را در امر ارزشيابي اعتقاد 
نداشته، و اهداف ارزشيابي براي اساتيد دانشگاه شفاف و روشن نبوده و 

 براي تصميم گيريهاي "اين احساس وجود دارد كه ارزشيابي صرفا
پرسنلي انجام ميشود و غالب افراد اين اعتقاد را داشتند كه دانشجويان 

  .ع مناسبي براي نظردهي در مورد استادان خود هستندمنب
بطور كلي به نظر ميرسد كه انجام ارزشيابي از نظر اعضاي  .نتيجه

هيأت علمي ضرورت ولي نحوه برخورد با آن جاي بحث و گفتگو دارد 
كه بستگي به انتساب دروني و بيروني افراد داشته ، لذا بهتر است 

اساتيد در انجام ارزشيابي و حق شرايط مناسب تري براي مشاركت 
  .انتخاب آنان براي اين امر ايجاد گردد

  
دانشگاه علوم , مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي .آدرس

  .كرمانشاه, پزشكي كرمانشاه
  
  
  

معرفي يك آزمون ايستگاهي ارزشيابي مهارتهاي 
 حيات بخش مامايي و ميزان رضايت آزمون

  شوندگان
  

  طلعت خديوزاده, نسرين بحري بيناباج
  

   دانشگاه علوم پزشكي مشهد.مؤسسه
  

 آموزش مهارتهاي حيات بخش مامايي، گام مهمي جهت .مقدمه
كسب دانش روز و افزايش مهارت  ماماها در جلوگيري از مرگ مادر و 

دارد، مي باشد پس نوزاد، خصوصا در مناطقي كه به پزشك دسترسي ن
از اجراي هر برنامه آموزشي نتيجه آموزشي و ميزان موثر بودن آن بايد 
مورد سنجش قرار گيرد بوسيله آزمون ايستگاهي مي توان مهارت فرد 

در اين آزمون . را در انجام وظايف خاص به روش عيني ارزشيابي نمود
 اين بر. قضاوت و سوگيري ممتحن در ارزشيابي به حداقل مي رشد

اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايت ماما روستاها از 
تهاي حيات بخش مامايي به  ارزشيابي يك دوره مدون بازآموزي مهار

 انجام 1380روش آزمون ايستگاهي، در تربت جام و تايباد، درسال 
  .شد

 ماما روستاي تربت جام و تايباد كه 63 در اين مطالعه ، همه .روشها
زبان بودند وبطور فعال به كار مامايي اشتغال داشتند،  در فارسي 

اين آزمون . بازآموزي مهارتهاي حيات بخش مامايي شركت كردند
سوال و (  ايستگاه 11جهت تعيين مهارتهاي باليني ماما روستاها در 

طراحي شد و اجزاي آن شامل تهيه شرح حال و تشخيص، ) روش
اي دوران بارداري، اختالالت فشارخون اداره و ارجاع در موارد خونريزيه

 .بارداري ، خونريزي و عفونت بعد از زايمان و زايمان با مانع بود
طبق طرح درس تنظيم شده و با استفاده از انواع روشهاي آموزشها 

آموزش مانند سخنراني ،بحث گروهي و معرفي مورد و به فراخور 
  قعي صورت گرفت محتوا از نمايش فيلم ، مدل و موالژ و نمونه وا

ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه و فهرست وارسي عملكرد 
آزمون شوندگان در ايستگاههاي مختلف بود كه روايي آنها به  روش 
اعتبار محتوا و پايايي آنها در آزمون مقدماتي مورد سنجش قرار گرفت 

 شد كه به ترتيب ضريب دشواري و شاخص تميز آزمون محاسبه. 
ضريب پايايي كل آزمون ايستگاهي با  . بدست آمد56/0و  71/0

ضريب همبستگي بين .  بود82/0استفاده از روش آلفاي كرانباخ برابر 
نمرات حاصل از مشاهده دو ارزياب كه در فهرستهاي وارسي ثبت شده 

 و  ضريب همبستگي بين نمرات حاصل تصحيح پاسخنامه 80/0  بود 
در تحليل داده ها از .  بدست آمد92/0ها توسط دو ممتحن برابر 

  .روشهاي آماري توصيفي استفاده شد
 درصد ماماهاي شركت كننده در بازآموزي معتقد 4/79 .يافته ها

بودند كه آزمون ايستگاهي، روش مفيدي براي ارزشيابي مهارت هاي 
 درصد از آنان معتقد بودند كه اين آزمون، 3/68باليني مي باشد و 
ز ميزان مهارت كسب شده بدست مي دهد  و ارزشيابي صحيحي ا

 درصد معتقد بودند كه مي توان از آزمون ايستگاهي عنوان 9/88


