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  هگزارش يك تجرب: آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- بازروز پژوهشي
  

  پيمان اديبي، *آرش حدادگر، هاديزاده  فاطمه
  

 

  چكيده
اين برنامه با هدف ايجاد فرصتي . ها است بخشي از برنامه رسمي دانشگاه در بسياري از كشورهاي جهان ،هاي آموزشي»روز باز«: مقدمه

. شود هرساله اجرا مي) ياز نظر آموزش عمدتاً(ها  مالقات با اساتيد و دانشجويان و بحث پيرامون جو اين دانشگاهآموزان جهت  براي دانش
آموزان مقطع متوسطه  آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه براي دانش -از اولين بازروز پژوهشي  يگزارش اقدام پژوهي حاضر،در 

  .شود ارائه مي و نتايج آن  ،اجرا شده
دبيرستان شهر اصفهان كه  12آموزان  نفر از دانش 120انجام گرفت، از  86- 87 يليسال تحص كه دراقدام پژوهي مطالعه  نيادر : ها روش

 هاي پايه هايي در زمينه تفكر خالق و پژوهش برنامه اين روز شامل سخنراني. عمل آمد  بيشترين تعداد قبولي در كنكور سراسري را داشتند، دعوت به
، 2002فيلمي مربوط به برندگان جايزه نوبل سال  شيهاي كشور، نما  هاي دانشجويي در دانشگاه مشكالت رايج پژوهش زو باليني، نمايش كليپي ا

. هاي مختلف دانشگاه، و بازديد آنها از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان بود آموزان با دورنماي پژوهشي رشته پانل آشنايي دانش يبرگزار
هاي تحصيلي موجود در آن و  هايي جهت آشنايي با دانشگاه و كليه رشته اي نيز مشتمل بر كتابچه كنندگان بسته شركت ازدر اين برنامه به هريك 

روز دانشگاه  آموزان و نظرسنجي پيرامون برگزاري برنامه باز اي آموزشي و پژوهشي دانشآوري اطالعات براي تبيين عاليق و نيازه يك فرم جمع
  .استفاده گرديد ياز آزمون مجذور كا,  T-studentآناليز تحليلي از آزمون  يفراواني و برا  براي تحليل توصيفي، از شاخص. ارائه گرديد

اطالعات را  يآور فرم جمع) درصد 85(نفر  58در برنامه شركت كردند و ) اندرصد از دعوت شدگ  6/56(دبيرستان  6نفر از  68: نتايج
در ميان علل انگيزشي انتخاب . رشته پزشكي را انتخاب اول خود عنوان نمودند) نفر 37(كنندگان  درصد از شركت  67. نمودند ليتكم
كنندگان از  از شركت) درصد  55(نفر  32 .وجود داشت )=031/0p(ميان دو جنس اختالف معنادار آماري  دها، تنها در انتخاب درآم رشته

 88. از حاضرين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بود) نفر 35(درصد   60انتخاب اول . كفايت اطالعاتشان در مورد انتخاب رشته راضي بودند
  .برنامه احساس رضايت نمودند ينكنندگان از حضور در ا از شركت) نفر 46(درصد 
ها و امكانات  آموزان با ظرفيت هايي براي آشنايي دانش پذيري برگزاري برنامه برگزاري اين برنامه، لزوم و امكان نتايج :گيري نتيجه

آموزان در  رساني مناسب به دانش ها به اطالع حاكي از لزوم توجه بيشتر دانشگاه ها يافتههمچنين . دهد ها را نشان مي پژوهشي دانشگاه
هاي  ها و كارگاه هاي پژوهشي در قالب دوره گذاري بيشتر براي ايجاد و افزايش توانمندي صيلي و نياز به سرمايهزمينه انتخاب رشته تح

  .هاي ابتدايي ورود به دانشگاه است آموزشي در مقطع متوسطه و سال
  

  مقطع دبيرستان آموزان روز، روز معارفه، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پژوهش دانشجويي، دانش باز: هاي كليدي واژه
  230تا  220):4(12؛ 1391 تير/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
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  مقدمه
 University Open(بازروز دانشگاه «در فرهنگ لغت 

Day(«  يك دانشگاه بر روي  هاي درروزي كه «به صورت
آموزان و  عموم مردم جامعه باز است و دانش

                                                                              
  7/9/90: ، تاريخ پذيرش14/8/90: ، تاريخ اصالحيه13/5/90: تاريخ دريافت مقاله
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هاي آنها قادر هستند اطالعات مورد نياز خود را  خانواده
آوري نموده و با دانشجويان و استادان آن دانشگاه  جمع

معموالً در اين ). 1(، توصيف شده است»صحبت نمايند
شوند تا از دانشگاه  روز مردم جامعه تشويق مي

بازروز كه توسط برخي از ). 2(مشخصي ديدن نمايند
برگزار » روز معارفه«عنوان هاي كشور ما تحت   دانشگاه

، در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان )3(گردد مي
هاي آنان هرساله اجرا   بخشي از برنامه رسمي دانشگاه

ها  اني كه اين دانشگاهآموز در اين روز از دانش. شود مي
هاي خود براي ادامه تحصيل  را به عنوان يكي از گزينه

كه از محوطه و فضاهاي شود  اند، دعوت مي انتخاب نموده
در برخي از ). 4(ها ديدن نمايند دانشگاه و حتي خوابگاه

ها چندين بازروز متفاوت در طول يك سال  دانشگاه
گاه به دليل اهميت گردد و در بعضي از دانش برگزار مي

هاي ثبت نام  آموزان در برنامه بازروز فرم شركت دانش
حتي در برخي . )5(گردد فقط در برنامه اين روز توزيع مي

از كشورها مانند انگلستان، صفحات مخصوصي از 
ها به معرفي  هاي مربوط به جستجوي دانشگاه وبگاه

هاي   تاريخ برگزاري بازروزهاي مختلف تمامي دانشگاه
همچنين، عالوه بر موارد ). 6(اختصاص يافته است كشور

آموزاني كه قادر به  فوق، در برخي از كشورها براي دانش
ر حضوري از دانشگاه نيستند تورهايي مجازي بر ديدا

روي وب سايت دانشگاه وجود دارد و بازروزهاي 
گردد و  مجازي پژوهشي و يا آموزشي برگزار مي

توانند  دانشجويان بالقوه اين دانشگاه از سراسر جهان مي
هايي اين دانشگاه را مشاهده كنند و با  از طريق دوربين

مورد امكانات آموزشي و  ويديو چت با اساتيد آن در
در تعدادي از ). 8و7(پژوهشي دانشگاه گفتگو نمايند

يابد كه  ها برنامه بازروز تا شب هم ادامه مي دانشگاه
آشنا شوند و  دانشجويان با فضاي دانشگاه در شب نيز

اطالق ) Open Days and Nights(روز و شب  به آن باز
اين روز در  از اهداف مهمي كه از برگزاري). 9(گردد مي

توان به ايجاد  هاي مختلف متصور شده است، مي  دانشگاه

آموزان جهت مالقات با اساتيد و بحث  فرصتي براي دانش
براي پيرامون جو آموزشي دانشگاه و نيز ايجاد فرصتي 

ها با  مند با دانشجويان فعلي اين دانشگاه مالقاتي هدف
انشگاه آموزان به بررسي همه جانبه د هدف تشويق دانش

حتي گاهي جلساتي نيز ). 10(مورد نظر اشاره نمود
شود و در اين جلسات به  مخصوص والدين برگزار مي
از سوي ديگر در ). 4(شود سؤاالت آنها پاسخ داده مي

سسات علمي روز پژوهش با ؤها و م برخي از دانشگاه
هدف آشنا نمودن افرادي كه تمايل دارند در آينده به 

كنندگان در اين  شركت. گردد رگزار ميپژوهش بپردازند ب
آموزان مستعدي هستند كه تمايل دارند در  ها دانش برنامه

آن مؤسسه يا دانشگاه به تحصيل و تحقيق مشغول 
هايي  ها برنامه ز دانشگاههمچنين در معدودي ا). 11(شوند

هاي متفاوت  در قالب كارآموزي پژوهشي با طول دوره
ان مقطع دبيرستان با هدف آموز در تابستان براي دانش

  ).12(گردد شناسايي و جذب مستعدترين آنان برگزار مي
اند كه آشنا  با توجه به اين كه مطالعات مختلفي نشان داده 

ود به دانشگاه نبودن دانشجويان با محيط در بدو ور
هاي رواني در  تواند منجر به ايجاد مشكالت و ناراحتي مي

و نيز ) 14و13(وي شوددانشجو و افت عملكرد تحصيلي 
از آنجا كه نتايج برخي از مطالعات حاكي از عدم كفايت 

آموزان در طي مقطع  تجارب كسب شده توسط دانش
تحصيلي دبيرستان براي ورود آنها به مقطع تحصيالت 

، الزم است كه جهت جلوگيري )15(عالي و دنياي كار است
نبودن با از ايجاد دلسردي و كاهش انگيزه به سبب آشنا 

هاي محيط جديد و شناخت ناكافي از رشته  فرصت
هاي دقيقي با هدف  ريزي برنامه انيتحصيلي در دانشجو
هاي تحصيلي قبل از  آموزان با رشته آشنا نمودن دانش
 - آشنا نمودن آنان با جو آموزشي انتخاب رشته و 

پژوهشي دانشگاه و امكاناتي كه در اين زمينه پس از 
شگاه خاص در اختيار خواهند داشت، ورود به يك دان
برگزاري چنين  نيعالوه بر ا. )3(صورت پذيرد

ريزان اين امكان را فراهم  هايي براي برنامه برنامه
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چه دانشجويان در تري از آن سازد كه درك صحيح مي
  ).11(هستند، پيدا كنند جستجوي آن

در كشورما نيز در دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال 
براي  »روز معارفه«اي با عنوان  يانه برنامهسال 1381

آموزان با دانشگاه و وضعيت آموزشي آن،  آشنايي دانش
هيچ دانشگاهي  گزارشي از كنون  تا .)3(شود برگزار مي

آموزان  اي براي آشنايي دانش برنامهدر مورد   شوردر ك
منتشر نشده هاي پژوهشي موجود در دانشگاه  با فرصت

ر و با هدف افزايش اطالعات به همين منظو. است
آموزشي  -هاي پژوهشي  آموزان در مورد فرصت دانش

آوري نظرات آنها  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و جمع
براي معارفه  هايي در مورد لزوم برگزاري برنامه

ها و تعيين عاليق پژوهشي دانشجويان پيش از  دانشگاه
 - هشي ورود و در بدو ورود به دانشگاه يك بازروز پژو

هاي آخر مقطع متوسطه  آموزان سال آموزشي براي دانش
در اين . برگزار شد 1386در جشنواره هفته پژوهش سال 

مقاله به ارائه گزارشي از برگزاري اين برنامه و نتايج 
  .شود حاصل از آن، پرداخته مي

  
  ها روش

و در راستاي  86-87 يلياين مطالعه در سال تحص
برگزاري جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

در اين جشنواره كه يك هفته به طول . اصفهان انجام شد
» آموز روز پژوهش و دانش«نام به  انجاميد، يك روز

چندين  برگزاريتيم طراحي برنامه طي . عنوان گرفت
هاي دستيابي  نشست در مورد اهداف اين برنامه و روش

براي شركت . گيري نمودند ريزي و تصميم نها برنامهبه آ
 12آموز  دانش 120در اين گردهمايي يك روزه از 

دبيرستان و پيش دانشگاهي در سطح شهر اصفهان كه 
بيشترين تعداد قبولي در كنكور سراسري را داشتند 

در هر مدرسه از . دعوت به عمل آمد نامه، توسط دعوت
وم تجربي به همراه يك آموز ممتاز رشته عل دانش 10

سپس از طريق . مربي جهت شركت در مراسم دعوت شد

ها توسط تمام مدارس  نامه تماس تلفني از دريافت دعوت
روز يك زمان برگزاري گردهمايي . اطمينان حاصل گرديد

رسمي  متحاناتبا شروع ا كهپنجشنبه قرار داده شد 
  .روز فاصله داشت 10مدارس بيش از 
بتدا سه سخنراني در زمينه تفكر خالق در اين مراسم ا

هاي پايه و  ، پژوهش)هاي آن تعاريف و روش(
وضعيت موجود، دورنماي پژوهشي (هاي باليني  پژوهش
هايي كه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در  و فعاليت
كسوتان پژوهشي  توسط پيش) گردد ها انجام مي اين زمينه

ن از نمايشگاه آموزا سپس دانش. دانشگاه ارائه گرديد
هاي  دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه و دانشجويان رشته

در اين نمايشگاه، . مختلف علوم پزشكي بازديد نمودند
هاي هفت گانه  هاي پژوهشي دانشكده اعضاي كميته

خود، به  يها هاي مربوط به فعاليت دانشگاه با تجهيز غرفه
ارائه دستاوردهاي پژوهشي خود پرداخته و همچنين 

تي براي برقراري ارتباط دوستانه و امكان پرسش و فرص
آموزان و دانشجويان در مورد  پاسخ ميان دانش

هاي پژوهشي  هاي مختلف دانشگاه و فرصت رشته
هاي  نمايش كليپ پژوهش. موجود آن، فراهم گرديد

و فيلم مربوط به  آندانشجويي و مشكالت مربوط به 
ي كوتاه كه با بحث 2002برندگان جايزه نوبل سال 

پيرامون آن با هدف ايجاد شور و نشاط پژوهشي در 
هاي ديگري از برنامه اين  آموزان همراه بود، بخش دانش

آموزان با  روز بودند و در نهايت نيز پانل آشنايي دانش
 هاي مختلف دانشگاه با شركت دورنماي پژوهشي رشته

كه به صورت يك ها  اساتيد برجسته پژوهشي اين رشته
غير رسمي و به همراه پرسش و پاسخ برگزار گفتگوي 

هاي  در اين پانل ابتدا اساتيد رشته. شد، اجرا گرديد
مختلف پايه و باليني به صورت كوتاه رشته خود را 

ها و امكانات پژوهشي آن  معرفي و به تبيين فرصت
ان فرصت داده شد كه در آموز پرداختند و سپس به دانش

و رفع ابهامات خود جوي دوستانه به پرسش سؤاالت 
  .بپردازند
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اي شامل  كنندگان در گردهمايي بسته هريك از شركت به
هاي تحصيلي موجود در  يك راهنما در مورد كليه رشته
مشتمل بر طول هر دوره، (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

مباحث آموزشي هر رشته و ساير موارد با اهميت براي 
با دانشگاه علوم ، پمفلت آشنايي )انتخاب رشته تحصيلي

هاي  معرفي كامل دانشگاه و قسمت CDپزشكي اصفهان و
 يآور هاي مطالعه و يك فرم جمع مختلف آن، كتاب مهارت

اطالعات  يآور در ابتداي فرم جمع. اطالعات داده شد
آموزان توضيح داده شده بود كه اين فرم  براي دانش

جهت يك مطالعه پژوهشي طراحي شده است و  صرفاً
فرم . گرديدنام منتشر خواهد  صورت بيه آن ب نتايج
آوري اطالعات كه روايي محتوايي آن با نظرخواهي  جمع

سؤال بود كه دو  12از اساتيد خبره تأييد شده بود، شامل 
رشته مورد عالقه  4سؤال آن به پرسش در مورد 

و معيارهاي ) سؤال باز(دانشگاهي به ترتيب اولويت 
گزينه قابل  7ل بسته با سؤا(ها  انتخاب اين رشته

گويي  گزينه قابل پاسخ 7. اختصاص داشت) گويي پاسخ
عبارت بودند از درآمد، جايگاه اجتماعي، بازاركار، انسان 
دوستي، گسترش مرزهاي دانش، پژوهش و اصرار 

هاي متعدد،  در تمامي سؤاالت بسته با گزينه(خانواده 
). نه بودنددهندگان مختار به انتخاب بيش از يك گزي پاسخ

آموزان  اطالعات دانش فايتدر مورد كنيز  سه سؤال بسته
پيرامون انتخاب رشته، منابع تأمين اين اطالعات و جايگاه 
دانشگاه در تأمين اطالعات مورد نياز براي انتخاب رشته 

يك سؤال باز براي نام بردن . آموزان بود از ديدگاه دانش
 اولويت،به ترتيب دانشگاه مورد عالقه جهت انتخاب  3از 

آموز قبل و  و چهار سؤال بسته براي بيان احساس دانش
آموز نسبت  بعد از شركت در اين مراسم، احساس دانش

آموز نسبت به زمان مطلوب  به دانشگاه، نگرش دانش
براي ورود به حيطه پژوهش در دانشگاه و نگرش 

آموز نسبت به زمان مناسب براي فراگيري  دانش
سؤاالت موجود در  گرياي پژوهش از د ههاي پاي مهارت

نهايتاً پرسش آخر يك  .اطالعات بودند يآور فرم جمع

سؤال بسته با چهار گزينه قابل انتخاب براي تعيين 
آموزان جهت شركت در  هاي مورد عالقه دانش كارگاه

هاي روش تحقيق  هاي قابل انتخاب كارگاه گزينه. آنها، بود
و مقاله  يشگاهيحيوانات آزمامقدماتي، كارگروهي، كار با 

  .خواني مقدماتي بودند
اطالعات، اطالعات دموگرافيك  يآور انتهاي فرم جمع در

شامل نام و نام خانوادگي، نام دبيرستان و معدل سال 
، بين 5/19بيشتر از (اي  گزينه 4قبل در قالب يك ليكرت 

، آدرس پست )18و كمتر از  19تا  18، بين 5/19تا  19
آوري  هاي جمع فرم. الكترونيك و تلفن تماس سؤال شد

آموزان توزيع و  انشروش جمع اجرا ميان د هاطالعات ب
  .تكميل گرديد

 و وارد شد SPSS-14افزار آماري  در نرمها  داده
05/0p<  تعريف گرديد يمعنادار سطحبه عنوان.  

. فراواني استفاده شد  تحليل توصيفي، از شاخص براي
-Tدو جنس از آزمون  ه متغيرها بينبراي مقايس

student، و براي مقايسه بين  ي،آزمون مجذور كا و
  .استفاده گرديد طرفه يك دارس مختلف از آناليز واريانسم
  

  نتايج
 6نفر از  68از مجموع افراد دعوت شده به مراسم 

كه از ) درصد 56/ 6(دبيرستان در برنامه شركت كردند 
. پسر و بقيه دختر بودند) درصد 50(نفر  34اين تعداد 

مدارس شركت كننده شامل دو دبيرستان دولتي، يك 
نمونه مردمي، يك دبيرستان غيرانتفاعي و يك دبيرستان 

دبيرستان زير مجموعه سازمان ملي پرورش استعدادهاي 
فرم  58. آموزي بود درخشان و يك مركز تحقيقات دانش

بنابراين . اطالعات تكميل شده، تحويل داده شد يآور جمع
  .درصد بود 85دهي  درصد پاسخ

رصد از د 24/67زمينه انتخاب رشته مورد عالقه،  در
وان رشته ، رشته پزشكي را به عن)نفر 37(آموزان  دانش

اول مورد عالقه خود انتخاب نمودند و پس از آن 
، ))درصد 34/10(نفر  6هريك (داروسازي و بيوتكنولوژي 
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 89/6(نفر  4يك  هر(دندانپزشكي و مهندسي پزشكي 
رشته ) درصد 72/1(نفر نيز  1و . قرار داشتند)) درصد

  . عنوان انتخاب اول خود برگزيد ژنتيك را به
انتخاب  34دندانپزشكي انتخاب رشته دوم،  به ترتيب در

و ) درصد 96/18(انتخاب  11، پزشكي )درصد 62/58(
را به خود اختصاص ) درصد 13(انتخاب  8داروسازي 

  .به اين سؤال پاسخي ندادند) درصد 62/8(نفر  5 .دادند

: رشته سوم به صورت زير بود هايترتيب انتخاب
نفر 12 ، دندانپزشكي)درصد 58/27(نفر  16داروسازي 

 21). درصد 51/15(نفر  9و بيوتكنولوژي) درصد 68/20(
  .به اين پرسش پاسخي ندادند) درصد 20/36(نفر 
ها به ترتيب اولويت و به  انگيزشي انتخاب اين رشته علل

  . ارائه شده است 1تفكيك جنس در جدول 

  
  آموزان به ترتيب اولويت و به تفكيك جنس هاي دانشگاهي مورد عالقه دانش تعداد و درصد فراواني علل انگيزشي انتخاب رشته :1جدول 

  كنندگان اين گزينه فراواني انتخاب   علت انتخاب رشته مورد نظر
  )درصد(دختران  تعداد  ) درصد(تعداد پسران  )درصد(تعداد كل

  )5/62( 20 )77/73( 19 )24/67(39  جايگاه اجتماعي باالي رشته
  )62/65( 21 )84/53( 14 )62/58(34  تمايل به گسترش مرزهاي دانش

  )75/43( 14 )53/61( 16 )44/53(31 هاي پژوهشي در رشته امكان انجام فعاليت
  )62/15( 5 )50( 13 )48/34(20  درآمد باالي حاصل از اين رشته

  )37/34( 11 )76/30( 8 )75/32(19  انسان دوستي
  )25/6( 2 )23/19( 5 )79/13(8  بازار كار مناسب
  )5/12( 4 )84/3( 1 )62/8(5  اصرار خانواده

  
ها، تنها در انتخاب  ميان علل انگيزشي انتخاب رشته در

درآمد ميان دو جنس اختالف معنادار آماري وجود داشت 
)031/0 P  67/4وX=(. توسط پسرها  شتريب نهيگز نيا

  .انتخاب شده بود
كنندگان در پاسخ به سؤال  از شركت) درصد 55(نفر  32

را  »بله«كفايت اطالعاتشان در مورد انتخاب رشته گزينه 
هاي گروهي به عنوان  انتخاب نمودند و خانواده و رسانه

رساني و مشاوره در اين زمينه بيان  فعالترين منابع اطالع
 37/41(نفر  24يك از دو گزينه توسط  هر(گرديدند 

 3/81(آموزان  نفر از دانش 47 .)شده بود انتخاب) درصد
رساني در مورد  دانشگاه را موظف به اطالع) درصد

  .دانستند نتخاب رشته تحصيلي ميا
) درصد 34/60(نفر  35مورد اولويت انتخاب دانشگاه،  در

آوري اطالعات، دانشگاه علوم  كنندگان فرم جمع از تكميل
دانشگاه علوم ) درصد  48/34(نفر  20پزشكي اصفهان، 

دانشگاه علوم ) درصد  17/5(نفر  3پزشكي تهران و 

انتخاب اول خود معرفي پزشكي شهيد بهشتي را به عنوان 
و ) درصد 75/32(  انتخاب 19تهران با  شگاهدان. نمودند

بيشترين ) درصد 31(انتخاب  18دانشگاه اصفهان با 
 16هاي انتخابي دوم و سوم بودند كه از اين ميان  اولويت

 5/12(نفر  4آموزان پسر و  از دانش) درصد 53/61(نفر 
لشان مربوط به آموزان دختر انتخاب او از دانش) درصد

بود ) شهر تهران(هاي خارج از اصفهان   يكي از دانشگاه
)005/0 p=.(  

آموزان احساس خود را  از دانش) درصد 79/63(نفر  37
نفر  9. قبل و بعد از مراسم خوب توصيف كرده بودند

قبل از شركت در برنامه، شركت در ) درصد 51/15(
 تلف كردن روز دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را وقت باز
انگاشتند ولي پس از حضور در برنامه نظرشان تغيير  مي

برنامه را غيرمفيد  )درصد12(نفر بقيه  7كرده بود و 
آموزان  از دانش) درصد  13/74(نفر  43. ارزيابي نمودند

از ورود به دانشگاه به عنوان دانشجو احساس افتخار 
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نوعي جبر را علت ) درصد 68/20(نفر  12كردند و  مي
در پاسخ به سؤالي كه در . دانستند گرايش به دانشگاه مي

آموزان نسبت به زمان مطلوب ورود به  مورد نگرش دانش
) درصد 79/63(نفر  37حيطه پژوهش پرسيده شده بود، 

نفر  5اواسط تحصيل و ) درصد  3/29(نفر  17ترم اول، 
پس از اتمام تحصيل را زمان مناسب ) درصد  62/8(

آموزان  از دانش) درصد 55/96(نفر  56. عنوان نمودند
دوران دبيرستان را زمان مناسب شروع آموزش 

تعداد و فراواني . پژوهشي پايه ذكر كردند يها مهارت
هاي  هاي مهارت آموزاني كه براي شركت در كارگاه دانش

اند به تفكيك هر كارگاه  پژوهشي پايه اعالم تمايل نموده
  .ارائه شده است 2در جدول 

  
آموزاني كه براي شركت در  تعداد و فراواني دانش: 2جدول 
  اند هاي پژوهشي پايه اعالم تمايل نموده هاي مهارت كارگاه

 فراواني تمايل به شركت  عنوان كارگاه

 )درصد51/65(نفر38  كار با حيوانات آزمايشگاهي
 )درصد17/55(نفر32 كارگروهي

 )درصد82/44(نفر26  روش تحقيق مقدماتي
 )درصد86/25(نفر15  مقاله خواني مقدماتي
از شركت كنندگان ) درصد 24/17(نفر  10معدل سال قبل 

نفر  14، 19تا  18 بين) درصد 48/34(نفر  20، 18كمتر از 
) درصد 13/24(نفر  14و  5/19تا  19 بين) درصد 13/24(

ميان  نيز دو جنس ونمرات معدل بين .  بود 5/19بيش از 
  .)>05/0P(معنادار آماري نداشت ، تفاوت مدارس مختلف

  
  بحث

روز  برگزاري اولين باز هبرتجكسب هدف از اين مطالعه 
آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و  –پژوهشي 

ونه كه در بخش گ همان. بررسي جوانب مختلف آن بود
درصد از افراد دعوت شده  6/56نتايج گزارش شده است، 

در برنامه مشابهي كه . به مراسم در برنامه شركت كردند
در دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار شده بود نيز تنها 

درصد از برنامه بازديد كردند كه كه براساس  23
عدم نظرسنجي انجام شده به علت اطالع رساني ناكافي و 

  ). 3(آگاهي كافي داوطلبان از اين برنامه بوده است 
آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  –روز پژوهشي  در باز

اصفهان در كنار برنامه بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي 
هاي مختلف دانشگاه، پانلي  پژوهشي دانشجويان رشته

ي آموزان با وضعيت پژوهش جهت آشنايي دانش
ركت اساتيد پژوهشي برجسته اين هاي مختلف با ش رشته
هايي با هدف ترسيم يك  ها برگزار شد و سخنراني رشته

هاي پايه و باليني ارائه  دورنماي پژوهشي در حيطه
آموزان اين فرصت فراهم شد  همچنين براي دانش. گرديد

تا بتوانند سؤاالت و ابهامات خود را با اساتيد برجسته 
مشابه اين فرايند در  .پژوهشي دانشگاه در ميان گذارند

به عنوان مثال . هاي ديگر نيز برگزار شده است  دانشگاه
آموزان و  دانش) Bradford(در بازروز دانشگاه بردفورد 

ها از سراسر منطقه مربوطه دعوت  نمايندگان سازمان
هاي پژوهشي در  شوند و براي آنها در مورد فعاليت مي

توضيح داده  هاي مختلف دانش در دانشگاه مذكور حيطه
همچنين از سوي پيشكسوتان پژوهشي دانشگاه . شود مي

هاي  و دانشجويان تحصيالت تكميلي براي آنها سخنراني
هاي  توانند از فعاليت گردد و آنها مي كوتاهي ارائه مي

جاري پژوهشي دانشگاه كه در قالب پوسترهايي ارائه 
  ).16(ديدن نمايند  اند، شده
ست كه در ايران و بسياري از هاي بسيار طوالني ا مدت

كشورهاي ديگر دنيا، رشته پزشكي اولين اولويت انتخاب 
آموزان ممتاز داوطلب در گروه علوم تجربي  رشته دانش

درصد داوطلبان رشته   67در مطالعه ما نيز  .)17(است
در . پزشكي را به عنوان رشته اول خود انتخاب نمودند

احبه با داوطلبان ها در هنگام مص بسياري از دانشگاه
اي از آنها  براي ورود به رشته پزشكي يك سؤال كليشه

خواهيد  چرا مي«شود و آن اين است كه  پرسيده مي
اي كه در پاسخ به  و معموالً جواب كليشه »پزشك شويد؟

خواهم به  چون مي«شود اين است كه  اين سؤال ارائه مي
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ل يافتن ه نيز ما بدنبادر اين مطالع). 17(»مردم كمك كنم
جواب سؤال فوق در شرايط حاضر كشور و استان خود 

اي،  بوديم ولي براي پيشگيري از دريافت اين پاسخ كليشه
سؤال خود را به صورت بسته مطرح نموديم و بدين 

گسترش «، »جايگاه اجتماعي برتر رشته پزشكي«ترتيب 
، »امكان و ظرفيت فراوان براي پژوهش«، »مرزهاي دانش

داشتن «، »انسان دوستي«، »داشتن درآمد مناسبامكان «
به ترتيب به  »اصرار خانواده«و نهايتاً  »بازار كار مناسب

عنوان داليل انتخاب اين رشته در شرايط موجود، مطرح 
نگر در مورد داليل ورود پزشكان  يك تحليل گذشته. شدند

فاكتور اصلي در  5به رشته پزشكي نشان داده است كه 
هاي علمي، داشتن  فعاليت در حيطه: جود دارداين زمينه و

شغلي جالب و خوب، تمايل به پزشك بودن، تأثير 
فاكتور . دوستان و بستگان و تمايل به كمك به ديگران

آناليزي كه بر روي پرسشنامه اين مطالعه انجام شده 
است، داليل انتخاب اين رشته را در چهار دسته 

، »كمك به ديگران امكان«، »ضرورت و اهميت اين رشته«
). 17(خالصه نموده است »علم و دانش«و » جلب احترام«

هاي پزشكي استراليا بر روي  در پژوهشي كه در دانشكده
 52نحوه انتخاب دانشجويان پزشكي انجام شده بود، فقط 

درصد از دانشجويان علت انتخاب اين رشته را عالقه 
تماعي شخصي عنوان نمودند و فشار خانواده و منزلت اج

به عنوان دو علت مهم ديگر در انتخاب رشته پزشكي در 
، كه خوشبختانه در )18(اين مطالعه گزارش شده است

مطالعه ما متغير فشار خانواده به عنوان آخرين عامل 
آموزان آن را در  درصد از دانش 8مطرح گرديد و تنها 

درصد 55در مطالعه ما، . زمره داليل انتخابشان نام بردند
كنندگان در پاسخ به سؤال كفايت اطالعاتشان  ركتاز ش

در مورد انتخاب رشته، گزينه بله را انتخاب نمودند و 
هاي گروهي را به عنوان بيشترين منابع  خانواده و رسانه

رساني در اين زمينه گزارش نمودند و البته اين بدين  اطالع
آموزان از كفايت  معني است كه نزديك به نيمي از دانش

عاتشان در زمينه انتخاب رشته رضايت نداشتند و اطال

آموزان دانشگاه را موظف به  درصد از دانش 6/81
در مطالعه استراليا . دانستند رساني در اين مورد مي اطالع
درصد از دانشجويان اطالعات خود را در مورد  11تنها 

حرفه پزشكي پيش از ورود به اين رشته كافي و منطقي 
كه   از سوي ديگر با توجه به اين). 18(دان ارزيابي نموده

هاي ديگر والدين  هم در مطالعه ما و هم در برخي پژوهش
در انتخاب رشته داوطلبان به عنوان مشاور نقشي اساسي 

كنند و عامل كمك كننده اصلي در انتخاب رشته  را ايفا مي
، الزم است كه در )18و3(شوند فرزندان خود محسوب مي

ه نقش والدين توجه بيشتري مبذول گردد ها ب يزير برنامه
و سعي شود كه به سؤاالت آنان به درستي پاسخ داده 

درصد از  60 ،در مورد اولويت انتخاب دانشگاه. شود
حاضرين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را به عنوان 

 نكهيانتخاب اول خود اعالم نمودند كه در كنار توجه به ا
 ياه علوم پزشكدانشگ يبرا سبفرصت منا كي نيا

درصد از اين  89از آنجا كه  شود، ياصفهان محسوب م
بتوان  ديدادند، شا آموزان دختر تشكيل مي افراد را دانش

از داليل اين انتخاب به كوتاه بودن فاصله و نزديكي به 
هاي   اي كه برروي دانشگاه در مطالعه. خانواده اشاره نمود

بود نيز، نزديكي  انجام شده اكاناد) Ontario(انتاريوي 
آموز در انتخاب دانشگاه  دانشگاه به محل سكونت دانش

پس از برگزاري بازروز ). 19(وي اهميت داشته است
درصد از  12دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تنها 

اي كه  در مطالعه. كنندگان از برنامه ناراضي بودند شركت
 زروزهابه بررسي اثربخشي برگزاري با 2000در سال 

درصد از پاسخ دهندگان بيان نموده  77خته بود، پردا
بودند كه برگزاري بازروز تأثير مثبتي بر جذابيتي كه از 

نمودند داشته است و  دانشگاه در ذهن خود احساس مي
درصد معتقد بودند كه شركت در بازروز تأثيري  23البته 

بسياري . منفي در انتخاب دانشگاه مورد نظر داشته است
هاي زيادي را بابت برگزاري  هزينه انهيها سال دانشگاه از
روزهاي خود كه معموالً با هدف ايجاد نگرش مثبت در  باز

گيرد،  آموزان و جذب آنان به خود صورت مي دانش
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ولي در برخي از مطالعات نشان داده . نمايند صرف مي
شده است كه ارتباط مستقيمي ميان ايجاد اين نگرش و 

برخي . مانند بازروز وجود ندارد هايي مهشركت در برنا
ترين دليل اثربخش بودن بازروز به  از مطالعات مهم

هاي آموزشي كه در آن  دوره ،عنوان يك متغير مهم را
و حتي برخي ) 20(اند گردد، عنوان كرده روز برگزار مي

تواند بر  ها در صحت اين ايده كه بازروز مي پژوهش
باشد ترديد وارد  هداشتآموزان تأثير  گيري دانش تصميم
از سوي ديگر شواهدي وجود دارد كه ). 19(اند نموده

هاي كسب تجربه پژوهشي  دهد برگزاري دوره نشان مي
تواند تأثير مثبتي  مي undergraduateبراي دانشجويان 
هاي پژوهشي اين دانشجويان در مراحل  بر ارتقاي مهارت

د خو قيدر تحق) Kardash(بعدي داشته باشد؛ كارداش 
سال پيش بنياد  21كه در حدود  كند يبه گزارشي اشاره م

در اين . است منتشر كرده) NSF ،1989(ملي علوم آمريكا 
نيز بر اهميت مشاركت دانشجويان  تحقيق

undergraduate مند زير نظر اعضا  هاي هدف در پژوهش
علمي به عنوان يكي از قدرتمندترين ابزارهاي  هيأت

اين  مشاركتآن پس،  آموزشي تأكيد شده و از
هاي پژوهشي روز به روز  دانشجويان در چنين برنامه

در ). 21(اهميت بيشتري به خود اختصاص داده است
كنندگان ترم اول  از شركت درصد  63مطالعه حاضر نيز، 

هاي پژوهشي خود  را زمان مطلوب براي آغاز فعاليت
ا درصد دوران دبيرستان ر 4/97همچنين . اند عنوان نموده

هاي پژوهشي پايه  شروع آموزش مهارت مناسبزمان 
ها هم اكنون در قالب  ذكر كردند كه البته اين قبيل آموزش

هاي اسكالرشيپ در  هاي آموزشي تابستانه و دوره دوره
از آنجا كه . بسياري از كشورهاي دنيا در حال ارائه است

هاي  معدل ديپلم شاخصي معتبر براي پيشگويي موفقيت
، )22(رود ين دانشجويان پزشكي به شمار ميتحصيلي ا
كننده در اين برنامه سؤال شد  آموزان شركت معدل دانش

كنندگان كمتر  درصد از شركت 18كه تنها معدل سال قبل 
آموزان بيش از  درصد از دانش 24بود و معدل  18از 

تواند اساسي براي  كه اين خود مي ،گزارش گرديد 5/19
  .گروه خاص در آينده باشدمطالعات بيشتر بر اين 

توان به حجم نمونه كم آن  از نقاط ضعف اين مطالعه مي
هاي  چه دامنه مناسبي از دبيرستان اشاره نمود كه اگر

آموزان  برگرفته بود ولي تعداد دانش استان را در
. كننده در برنامه از حد انتظار بسيار كمتر بودند شركت

هاي موجود  تهمچنين در اين مطالعه به علت محدودي
مخصوص به والدين و كسب  لساتيامكان برگزاري ج

از ديگر . اطالع از نظرات و نيازهاي آنها فراهم نشد
هاي اين مطالعه كمبود منابع علمي منتشر شده  محدوديت

در اين زمينه بود كه نويسندگان را مجبور به استفاده از 
. مودها ن  هاي الكترونيكي دانشگاه منابع موجود در وبگاه

كه در كشور ما تحقيقات   در مجموع و با توجه به اين
هاي اخير از اهميت  دانشجويي به خصوص در سال

اي برخوردار شده است و با توجه به كوتاه بودن  ويژه
اي كه  هاي غير از دكتراي حرفه مدت تحصيل در رشته

زماني طوالني از آنها نيز به آشنايي دانشجويان با فضاي 
 رگذرد، به نظ هاي آن مي مكانات و فرصتدانشگاه و ا

آموزشي  –رسد كه برگزاري بازروزهاي پژوهشي  مي
كردن اصولي و   آموزان و والدين آنها با آشنا براي دانش

 –صحيح اين افراد با جو دانشگاه و امكانات پژوهشي 
ان آموز آموزشي آن، نه تنها انتخاب را براي دانش

 يتواند منجر به ارتقا كه مينمايد  تر مي تر و واقعي صحيح
دهي  هاي پژوهشي دانشجويان و جهت كمي و كيفي فعاليت

  .گردد ها  تر به اين فعاليت صحيح
كنند  نويسندگان پيشنهاد مي: مطالعه نياهداف ا يدرراستا

تر براي  رساني جامع هاي مشابهي با اطالع كه برنامه
ها  برنامهو والدين آنها برگزار گردد كه اين آموزان  دانش
تواند در هفته مشاغل اجرا شود و شايد بهتر باشد كه  مي

تر  تر و شركت گسترده رساني مناسب به منظور اطالع
آموزان، هماهنگي با مدارس از طريق ادارات كل  دانش

مطلوب است . ها صورت گيرد آموزش و پرورش استان
هايي براي انتخاب رشته  كه در صورت امكان كارگاه
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ميان برگزاري كنكور و زمان  يفاصله زمان تحصيلي در
آموزان برگزار  ها براي دانش  انتخاب رشته توسط دانشگاه

هايي براي آشنايي  كارگاه اريهمچنين برگز. گردد
هاي پژوهشي پايه در دوران  آموزان با مهارت دانش

ها در  دبيرستان به صورت مطالعاتي و نهادينه ساختن آن
  .گردد ها پيشنهاد مي كارگاه صورت اثبات اثربخشي اين

  
  گيري نتيجه

پذيري  ، لزوم و امكانبازروز پژوهشي برنامه برگزاري
آموزان با  هايي براي آشنايي دانش برگزاري برنامه

. دهد ها را نشان مي  ها و امكانات پژوهشي دانشگاه ظرفيت
ها به   همچنين نتايج حاكي از لزوم توجه بيشتر دانشگاه

آموزان در زمينه انتخاب  اسب به دانشرساني من اطالع
گذاري بيشتر براي ايجاد  رشته تحصيلي و نياز به سرمايه

ها و  هاي پژوهشي در قالب دوره و افزايش توانمندي
هاي  هاي آموزشي در مقطع متوسطه و سال كارگاه

  .ابتدايي ورود به دانشگاه است
  

  قدرداني
طفه خانم دكتر عا مقاله از سركار نيا سندگانينو

برنامه  نيا يدر برگزار يبه خاطر همكار زاده يصادق
  .ندينما يم يو قدردان يگزار سپاس
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Students’ Open Day of Research and Education in Isfahan University 
of Medical Sciences: A Brief Report 

 
Fatemeh Hadizadeh1, Arash Hadadgar2, Peyman Adibi3 

 
Abstract 
 
Introduction: In several countries, students’ open day is a permanent part of formal university programs. 
The purpose of this program which is run annually is to provide an opportunity for K12 students to meet 
university teachers and students and discuss about atmosphere (mainly educational atmosphere) of that 
university. This article is a report of the first education and research open day of Isfahan University of 
Medical Sciences which was held for high school students. 
Methods: In this study, performed in academic years of 2007-2008 in Isfahan, 120 students of 12 high 
schools having highest admission rate in university entrance exams were invited. The program included 
lectures about critical thinking, clinical and basic research, a video clip on university students' prevalent 
problems associated with research, a video show of noble winners of 2002, a panel to introduce research 
perspective of different disciplines in university to the students, and finally visit of exhibition of university 
students' research outputs. Moreover, each participant received a package containing booklets of university 
overview as well as its majors. Then a questionnaire for determination of students' research and education 
needs and interests as well as their opinions about the open day was delivered to them. Frequency measures 
were used for descriptive analysis. Inferential analysis was performed using chi2 and T test. 
Results: 68 students from 6 high schools (56.6% of invitees) participated in students’ open day and 58 
students (85%) filled the questionnaire. According to questionnaires, 37 participants (67%) selected 
medicine as their first choice. Among major selection motivating factors, only there was a significance 
differences between two sexes considering the aspect of making money (P=0.031). Thirty two students (55%) 
were satisfied with their information about university major selection. The first choice of 60% of participants 
(35 students) was Isfahan University of Medical Sciences and 88% of attendees (46 students) were satisfied 
with taking part in this program. 
Conclusion: Holding such a program implies feasibility and necessity of performing similar programs to 
make students more familiar with universities' research and education capacities and facilities. The results 
also show that there is a need to give more information about major selection to high school students and 
also to increase their research abilities through well designed courses and workshops during high school 
and early university years.   
 
Keywords: Students’ open day, Isfahan University of Medical Sciences, student research, high school 
student. 
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