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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 

  وجود دارد يا نه ؟

كه اطالعـات مـورد اسـتفاده     باشد مياين مطالعه از نوع تحليلي روش كار: 

 38بـه تعـداد    1390در آن از بانك اطالعات ارزشيابي آموزشي سال هـاي  

نظر كه به  435به تعداد  1392نظر و سال  612به تعداد  1391نظر و سال

اسـتخراج گشـته    ه انجـام شـد  روش الكترونيكي تحت وب در سطح دانشگا

وارد و مـورد   SPSSآماري  افزار نرماست و سپس اطالعات به دست آمده در 

  .و نتايج زير بدست آمد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

دسـت آمـده   ه ب اه دادهنتايج زير از تحليل آماري انجام شده روي : ها يافته

  است كه :

با انحراف معيار  73/17مديران برابر با  1390ميانگين امتياز ارزشيابي سال 

و همچنـين سـال    44/1با انحراف معيار  66/16برابر با  1391و سال  96/0

  .دست آمده ب 39/1با انحراف معيار  6/16برابر با  1392

ليل هاي فوق چنـين  از اين بررسي طبق تجزيه و تح: گيري نتيجه بحث و

تـا   96/0انحراف معيار هـا بـين    اين كه ميتوان نتيجه گرفت كه با توجه به

دهد نظرهاي مـديران داراي پراكنـدگي نسـبي     كه نشان مي باشد مي 44/1

يكسـاني بـر خوردارنـد     ولي كل مـديران از عقيـده و نظـر تقريبـاً     باشد مي

در مورد مقايسـه  ي تست آماري تي مستقل دو متغيير همچنين با توجه به

و همچنين با توجـه بـه تسـت آمـاري تـي مسـتقل دو        91و  90هاي  سال

تسـت   و همچنين با توجه به 92و  90متغييري در مورد مقايسه سال هاي 

 92و  91مـورد مقايسـه سـال هـاي      در آماري تـي مسـتقل دو متغييـري   

ف ها يـك اخـتال   توان نتيجه گرفت كه اختالف مشاهده شده در ميانگين مي

  و نظر مديران با توجه به تفاوت تعداد نظرها مشابه هست. باشد ميظاهري 

  آموزش ،رانيمد، يكيالكترون ،يابيارزشكلمات كليدي: 
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بررسي ارزيابي رويكردهاي يادگيري در دانشجويان 

  1392دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 

3اكبر حقدوست يعل ،2يانمحسن رضائ ،1*عفت شهرآبادي
  

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -دانشكده آموزش علوم پزشكي -1

  دانشگاه علوم پزشكي كرمان -3 دانشگاه علومپزشكي رفسنجان -2

s_e_1400@yahoo.com  

هـاي  رويكرد تـأثير يادگيري فرآينـدي پيچيـده اسـت كـه تحـت      مقدمه: 

. با ارزيابي رويكردها، نقاط قوت و ضعف آنها مشخص گيرد مييادگيري قرار 

. ايـن مطالعـه بـا هـدف     گـردد  مـي شده، يادگيري با معنا و مفهوم همراستا 

تعيين ارزيابي رويكردهاي يادگيري در دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي    

  رفسنجان انجام شد.

انجـام   1392رزيـابي در سـال   توصيفي از نوع ا -مطالعه مقطعيروش كار: 

دانشجويان سال آخر تحصـيلي در  است. نمونه بر اساس سرشماري از  شده

مامـايي و پيراپزشـكي دانشـگاه     ،هاي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري رشته

ــزار جمــع  ــد. اب ــوم پزشــكي رفســنجان انتخــاب گرديدن ــات  عل آوري اطالع

  عــه گيري و مطالپرسشـنامه اســتاندارد تحليـل دو عــاملي رويكردهـاي يــاد   

)2-Factore revised Study Process Questionnaire .بر اساس  سؤاالت) بود

اسـتفاده از آمـار    ها با دادهاند.  گذاري شده اي ليكرت نمره مقياس پنج درجه

  توصيفي و استنباطي (تي تست و واريانس يكراهه) تجزيه و تحليل شدند.

رزيـابي رويكـرد يـادگيري عمقـي     نشـان داد، ميـانگين ا   هـا  يافته: ها يافته

ــكده  ــجويان دانش ــا، ( دانش ــطحي  23/3±59/0ه ــادگيري س ــرد ي ) و رويك

مامـايي  ، ت. رويكرد يادگيري عمقي دانشجويان پرستاري) اس64/0±85/2(

ــ53/0±51/3( ــكي ( جويان) و دانش ــه   28/3±59/0پزش ــه بقي ــبت ب ) نس

د يـادگيري  ها بيشتر است. در اين بـين امتيـاز رويكـر    دانشجويان دانشكده

مامــايي از دانشــجويان دانشــكده پرســتاري، عمقــي دانشــجويان دانشــكده 

) بيشتر اسـت. ايـن   08/3±60/0شكي () و پيراپز05/3±62/0دندانپزشكي (

همچنين رويكرد يادگيري سـطحي پسـرها از دخترهـا    دار بود.  تفاوت معني

  .بيشتر است

دگيري عمقـي  در ايـن مطالعـه، ارزيـابي رويكـرد يـا     گيري:  نتيجه بحث و

دانشجويان بيشتر از رويكرد سطحي بود. وضـعيت رويكـرد عمقـي در حـد     

اين رويكرد، مسئولين بايستي با مداخالت  يمتوسط به باال بود. جهت ارتقا

الزم تالش نمايند تا دانشجويان با رويكرد عمقي مطالب را آموخته، معنـا و  

  ه كمك نمايند.به كيفيت آموزش و سالمت جامع و مفهوم را درك نموده

ارزيـابي، رويكـرد يـادگيري سـطحي، رويكـرد يـادگيري       كلمات كليدي: 

  عمقي، دانشجويان
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عملكرد  ياثربخش يابيارزش ابزار سنجش و يطراح

  يدرعرصه آموزش علوم پزشك دياسات

  سيده انسيه ميرحجتي ، خوشرنگ نيحس ،*ساقي موسوي

  علوم پزشكي گيالندانشگاه 

saghi_m80@yahoo.com  

فرايند ارزشيابي اساتيد درعرصـه آمـوزش    از مسائل مطرح در يكيمقدمه: 

 عالي، بويژه درعرصه آموزش علوم پزشكي، ضرورت وجود ابزارهايي معتبـر، 

ضـاوت دربـاره   عيني است. زيرا هدف از ارزشيابي عملكـرد اسـاتيد، ق   پايا و

ميــزان تحقــق اهــداف، قضــاوت و  كيفيــت آمــوزش و حصــول اطمينــان از

بـر تحقـق    مـؤثر كارايي و اثربخشـي فراينـدهاي    گيري جهت ارتقاء تصميم

بنابراين منطقـي بـه نظـر     عرصه آموزش است. ها و اهداف آرماني در رسالت

شـيابي  رسد كه بر اين امر تنها درقالب يك امتياز كه بعنوان شاخص ارز مي

بـا   بسنده نگردد. لـذا مطالعـه حاضـر    عملكرد اساتيد از نگاه فراگيران است

هدف طراحي مجموعه ابزاري روا و پايا كه بتواند اثربخشي عملكرد اسـاتيد  

اسـتفاده ازتمـام منـابع اطالعـاتي      بر تأكيد دانشگاه هاي علوم پزشكي را با

  موجود مورد قضاوت قرار دهد انجام شد.

طـي   مطالعـه يـك پـژوهش روش شناسـي اسـت كـه در       ايـن روش كار: 

حـوزه   –توسعه آموزش پزشـكي   در مركز مطالعات و 1391 -92هاي  سال

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشـكي گـيالن بـا همكـاري اعضـاء واحـد       

تعريف و تبيين مفهوم ابزار ارزشـيابي  ")1ارزشيابي اساتيد، طي سه مرحله: 


