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

هفت حيطه بـا هيجـده گويـه     در مطالعه اسنادي و بحث گروهي،ها:  يافته

براي عوامل مرتبط با تقاضا براي ورود به رشـته شناسـايي شـد. بيشـترين     

تمـاعي  گذار در تقاضا براي ورود به رشته بـه ترتيـب: جايگـاه اج   تأثيرعامل 

)، 8)، امكـان بـروز توانمنـدي هـاي فـردي(     10از  69/8(امتياز  باالي رشته

) (جـذابيت و پويـايي   8/7)، ماهيـت شـغل (   8/7( تناسب با عاليـق علمـي  

و در مرحله بعد، تناسـب   العمر و امكان فعاليت مستقل) رشته، فعاليت مادام

مـردم،   امكان خدمت رساني بـه اقشـار مختلـف    هاي فردي (شامل: با ارزش

ارتباط مستقيم با مردم، مطابقت با نيازهاي جامعه، امكـان تحقـق وظـايف    

ديني در قبال جامعه) بود. صالحديد والدين و اصـرار نزديكـان بـه انتخـاب     

  ) در تقاضاي ورود به رشته را دارا بود.4/5رشته، كمترين نقش(

ن در داري در عوامل مرتبط بر تقاضاي رشته در بـين مـرد و ز   تفاوت معني

و تناسب با  هاي فردي هاي فردي، ماهيت شغل، ارزش امكان بروز توانمندي

داري در عوامـل مـرتبط در    مشـاهده شـد. تفـاوت معنـي     عاليق علمي فرد

مشاهده هاي مختلف  تقاضاي ورود به رشته در بين دانشجويان ورودي سال

  .نشد

صـيالن و  التح جايگاه اجتماعي فـارغ  در اين پژوهش،گيري:  بحث و نتيجه

عوامل اقتصادي در تقاضا ي رشـته نقـش بـااليي را بخـود اختصـاص داده      

اي، امكـان تحقـق    است. امنيت شـغلي، اسـتقالل در انجـام فعاليـت حرفـه     

ــب     ارزش ــته و كس ــايي رش ــذابيت و پوي ــز ج ــرد و ني ــر ف ــورد نظ ــاي م ه

ي داشـته اسـت.   مـؤثر هاي علمي نيز در تقاضا براي رشته نقـش   توانمندي

دار بـودن تقاضـا در تمـايالت     رافيان در اين تقاضا نشان از ريشهنقش كم اط

  فردي دارد. 

  دانشجو، پزشكي، تقاضا، انتخاب رشتهكلمات كليدي: 
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 قياز طر يآموزش علوم پزشك نديفرا يفيتوسعه ك

 دگاهياز د نيدر عرصه بال يعدالت آموزش نييتب

  انيدانشجو

  افشين شفقي ،يساغر فاطم ،*ساقي موسوي

  علوم پزشكي گيالن دانشگاه 

saghi_m80@yahoo.com  

عبارت از دادن حق صاحبان اسـتحقاق   آن در مفهوم وسيع عدالتمقدمه: 

در  ها است. عدالت در همه عرصه هـا خصوصـاً   بدون هيچ تبعيضي ميان آن

ي از شاخصه هاي مهم توسعه همه جانبه و بقاي عرصه آموزش به عنوان يك

هاي طبيعي و اجتماعي قابل طرح و بررسـي اسـت. امـروزه     سيستم و نظام

ترين ابعاد عدالت است كه پيشرفت جامعه  عدالت آموزشي يكي از زير بنايي

توانـد آمـوزش را در تمـامي     منوط بر تحقق آن است. عدالت آموزشـي مـي  

سـطح   هـا را در  ينه بروز استعدادها و توانمنـدي ها متحول نموده و زم حوزه

اي  كالن فراهم آورد. بدين لحاظ فراهم نمودن امكانـات آموزشـي بـه گونـه    

عادالنه و بذل توجه به امر آمـوزش دركليـه سـطوح؛ امـري ضـروري       كامالً

  دالت ـتبيين ع "ژوهشي با هدفـپ عهـاين مطالدگاهي ـچنين دي است. با

  انجام شد. "جويان دانشگاه علوم پزشكيآموزشي از ديدگاه دانش

مطالعه حاضركه يك تحقيق كيفي از نوع تحليل محتوايي است. روش كار: 

اي از  از ميان طيف گستردهافراد نمونه گيري مبتني بر هدف  بر اساس نمونه

هاي پرستاري، اتـاق عمـل و هوشـبري، انتخـاب      (عرصه) رشته دانشجويان

گيـري تـا    قعي و طبيعي و فرايند نمونـه شدند. محيط پژوهش يك محيط وا

. گردآوري اطالعـات توسـط مجـري طـرح و     ادامه يافتها  زمان اشباع داده

هاي متمركـز) بـه عمـل آمـد.      ها در(گروه همكاران درقالب مصاحبه با نمونه

كلمه بـه   wordافزار  مصاحبه ها ضبط و در پايان همان روز با استفاده از نرم

هـاي پـژوهش    منظور تجزيه و تحليـل داده  هپ شد. بسازي و تاي كلمه پياده

  ) استفاده گرديد.MAXQDA2010( افزار نيز از نرم

هـاي   قالـب تـم   هـا، در  نتايج استخراج شده از محتـواي مصـاحبه  ها:  يافته

ــي " ــدالت آموزش ــات"؛  "ع ــه"؛ "ارتباط ــزي برنام ــب  " ؛"ري ــاي مناس فض

يـك بـه    كه هـر  "ها يتبيان واقع"؛ "ارزشيابي  "؛"اساتيد كارآ "؛"آموزشي

فرايند تحقق عدالت آموزشي درعرصه آموزش باليني درقالب دو تم  نوعي بر

 ...) و و ريـزي، ارتباطـات، اسـاتيد كـارا     (برنامـه  اصلي عوامل تسهيل كننده

  دست آمد.ه عوامل بازدارنده (فضاي مناسب آموزشي، ارزشيابي و ...) ب

هـاي   لـزوم ارتقـاي فعاليـت    برگستره وسـيع  تأكيدبا گيري:  بحث و نتيجه

شـرايط  " هـاي مـرتبط بـا    رسد رفـع چـالش   مي ياددهي و يادگيري؛ به نظر

كـم كـردن    تامين مدرسـان بـاليني كـارا؛    بالين؛ فيزيكي محيط آموزش در

جملـه   از"اهداف آموزشـي  ارزشيابي مبتني بر نظري؛ فاصله دروس عملي و

توليـان آمـوزش قـرار    مواردي است كه بايد مورد توجه دست اندركاران و م

  گيرد.

 ن،يبـال  عرصـه  ،يعـدالت آموزشـ   ،يآموزش علـوم پزشـك  كلمات كليدي: 

  انيدانشجو
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  آموزش مجازي –يكيبه روش الكترون يكارگاه سيتدر

  خوشرنگ نيحس ،هيلو يعطااهللا اسد ،*يماهدخت طاهر

  النيگ يدانشگاه علوم پزشك

m_taheri@gums.ac.ir  

هاي آموزش در چند دهه اخير دست خوش تغيير و تحـوالت   روشمقدمه: 

هـاي نـوين    هاي قديمي آموزش بـه روش  فراواني شده است. گذر از سيستم

هاي بسياري از استادان و دانشـجويان بـوده اسـت. در ايـن      آموزش، دغدغه

كي به علت گسـترش شـبكه اينترنـت بسـيار مـورد      بين، يادگيري الكتروني

توجه قرار گرفته است. علت اصلي اين توجـه امكـان ارتبـاط بـا يكـديگر و      

هـا و بسـترهاي خـاص     ها عليرغم نياز به بعضي هزينـه  كاهش بعضي هزينه

. هدف از اين مطالعه طراحي و تـدوين كارگـاه آموزشـي بـه شـيوه      باشد مي

  الكترونيكي بود.

انجـام شـد    1392مقطعي در سال  -ن مطالعه از نوع توصيفيايروش كار: 

طـرح دوره و   -كارگـاه طـرح درس   2عضو هيـات علمـي در    30كه در آن 

مجموعه قوانين و مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي شـركت داشـتند.   


