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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز مطالعات و توسعه آموزش
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  علمی دانشجویان پیاد ممین السطح توانمندسازي و وفاداري منتخبین پنج

 ایرانعلوم پزشکی  هايدانشگاه
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   15/11/93:، پذیرش13/11/93: ، اصالح14/8/93 :دریافت

  

  خالصه
رو جامعـه توسـعه و   المپیادهاي علمی با تاکید بر درك عمیق مطالب، بروز خالقیت، مهارت حل مسئله و انجام کار گروهی را در جهت حـل مسـائل پـیش    :سابقه و هدف

  .شوري در توانمندسازي و ایجاد وفاداري از دیدگاه منتخبین انجام گرفتکالمپیاد  این مطالعه به منظور بررسی نقش پنجمین. نمایندتقویت می
سراسـر   علوم پزشکی هايدانشگاهعلمی از مین المپیاد کنندگان در پنججامعه پژوهش شرکت .انجام گرفت 1392تابستان در  کهاز نوع مقطعی بوده  مطالعه :مواد و روشها

. ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفتآوري دادهابزار جمع. نمونه پژوهش انتخاب شدندبودند که به صورت سرشماري به عنوان  کشور
  .شدتحلیل  P>05/0داري در سطح معنا SPSS18افزار ها در نرمداده

سطح توسعه . بود 3±2/1امتیاز  5انشگاهی دانشگاه محل تحصیل از حداکثر مندي از اقدامات درون دایتمنتخب کشوري مورد مطالعه، سطح رض 222در بین  :یافته ها
بین ). P=000/0(دار وجود داشت  مندي از اقدامات درون دانشگاهی رابطه معنیایتبین تیپ دانشگاهی و رض. بود 9/3±1/1و سطح ایجاد وفاداري   5/3±1توانمندي فردي 

). r & 025/0=P( ،)000/0=P( ،)004/0=P= -115/0( دار وجود داشت توانمندي فردي پنجمین المپیاد رابطه معنیسن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و سطح توسعه 
  ).r & 010/0=P( ،)013/0=P= - 131/0(دار وجود داشت  بین سن، مقطع تحصیلی و سطح ایجاد وفاداري پنجمین المپیاد رابطه معکوس معنی

اقدامات درون دانشگاهی در حد متوسط، در توسعه توانمندي فردي باالتر از حد متوسط و در ایجاد وفاداري تقریبا در حد  ري درکشو المپیاد عملکرد پنجمین :نتیجه گیري
 .زیاد بوده که در بعضی کارکردها نیاز به ارتقاء دارد

  .زشکیعلوم پدانشجویان  ،المپیاد المپیاد علمی، توانمندسازي، وفاداري، پنجمین  :واژه هاي کلیدي   
  

  مقدمه 
ی پزشک علوم هايدانشگاه در معمول آموزش دهدمی نشان شواهد
د موار اغلب در و ارائه داده دانشجویان به را مفاهیم و اطالعات از مخلوطی
م  نظا در گروهی کار و مسأله حل مهارت پرورش براي ايبرنامه هادانشگاه

 زا استفاده و وزشآم کیفیت ارتقاي از راهکارهاي یکی. ندارند المتس
 برگزاري المپیادهاي جامعه، نیازهاي راستاي در هادانشگاه در موجود ستعدادهايا

بنابراین المپیادهاي علمی با اعتقاد بر این که بروز خالقیت، ). 1(باشد می علمی
  مهارت حل مسئله و انجام کار گروهی، همگی قابل یادگیري و پرورش دادن است 

  
رنگ کردن هاي متداول آموزشی با هدف کمح و ارتقاي روش، به منظور اصال)2(

رو توسعه محفوظات و تاکید بر درك عمیق مطالب در جهت حل مسائل پیش
د حدو ايسابقه دنیا در علمی برگزاري المپیادهاي). 3-5(نمایند جامعه اقدام می

تجارب ملی مندي از و با عبور از مسیر تکاملی خود و بهره) 6(پیدا کرده  سال 80
المللی انتقال و به تدریج در سطح بین) 7(کشورهایی نظیر شوروي سابق و آمریکا 

در المپیادهاي ). 8-9(رشته گسترش یافته است  10در حال حاضر به بیش از 
ورزشی، تعامالت  علمی عالوه بر شناسایی افراد خالق و مستعد، همانند المپیک

عنوان اهداف فرعی مورد توجه قرار  فرهنگی و اجتماعی بین کشورها هم به
آموزي، در ایران سازمان سنجش بعد از تجربه برگزاري المپیاد دانش). 10(گرفت 

با هدف کشف استعدادهاي درخشان  1375اولین المپیاد دانشجویی را در سال 
رشته  6دانشجویان کشور و تشویق و ترغیب آنها به مطالعه و تحقیق، ابتدا در 

وزارت بهداشت، درمان و  ).11(رشته گسترش داده است  17تدریج به برگزار و به 
هاي موجود در نظام آموزشی و ضعف در آموزش پزشکی با پذیرفتن نارسایی

هاي درون دانشگاهی که هنوز هم در راستاي محفوظات دانشجویان تاکید ارزیابی
رورش نیروي هاي رایج آموزشی در پدارد و با اعتقاد به اثربخشی ناکافی شیوه
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گري که توانایی مواجهه با دنیاي پیچیده و متالطم امروزي انسانی خالق و تحلیل
، )12- 13(را داشته و بتواند با طرح موضوعات نوین، آینده را به چالش بکشاند 

اولین المپیاد علمی . برگزاري المپیاد علمی را در سطح ملی تصویب نموده است
یطه استدالل بالینی، تفکر علمی در علوم پایه و دانشجویان علوم پزشکی در سه ح

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  1388مدیریت نظام سالمت در شهریورماه 
، سومین )14(در دانشگاه علوم پزشکی شیراز  89دومین المپیاد در مرداد ماه سال 

المپیاد با اضافه شدن حیطه نوآورانه با موضوع اخالق پزشکی در شهریور ماه 
و چهارمین المپیاد در همان چهار ) 15(در دانشگاه علوم پزشکی تهران  1390

  ).16(در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید  1391حیطه در بهمن ماه 
در خصوص تاثیر المپیادهاي علمی برگزار شده در حل مشکالت آموزشی و 

وع خاصی پرورش نخبگان مطالعات اندکی انجام گرفته که هر کدام به موض
پور شیروانی و همکاران میانگین سطح دستیابی در مطالعه نصراهللا. پرداختند

ایران به اهداف علوم پزشکی  هايدانشگاهعلمی دانشجویان پیاد مالچهارمین 
در خصوص تاثیر  Tirri). 17(قضاوت شده است  3±1نمره کل در حد  5اصلی از 

ها با زان هلند نشان داد که المپیاديآموالمپیاد ریاضی در شکوفایی استعداد دانش
کسب اعتماد به نفس بیشتر، در تحصیالت دانشگاهی خود موفق بودند و مقاالت 

فاتحی و همکاران در ). 18(هایی در زمینه ریاضی به چاپ رساندند و کتاب
گیري نمودند که اگر المپیادهاي علمی بتوانند قدرت خالقیت و پژوهش خود نتیجه
گیري نمایند در شناسایی افراد مستعد موثرتر عمل اله را اندازهمهارت حل مس
در هندوستان، غیرچالشی بودن  Mahajanدر مطالعه ). 19(خواهند نمود 

هاي دانشگاهی و حفظی بودن آنها یکی از دالیل کاهش رغبت دانشجویان آزمون
عنوان  المللیهاي علمی دانشگاهی و شرکت در المپیادهاي علمی بینبه فعالیت

گزارش  9اي که به تحلیل و همکاران در مطالعه Halpern). 20(شده است 
اند، دارا بودن یک دید هاي مورد نیاز پزشکان پرداختهموجود در مورد توانمندي

کلی و جامع نسبت به نظام سالمت، توان ارزیابی کیفی خدمات سالمت و ارتقاي 
کارگروهی و آشنایی با تکنولوژي آنها، مدیریت نظام سالمت، توانمندي انجام 

  ).21(اطالعات را ضروري ارزیابی کردند 
پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با تغییرات اندکی 

هاي علوم پزشکی در ها و دانشکدههاي گذشته با شرکت کلیه دانشگاههمانند سال
بالینی با موضوع چهار حیطه با تمرکز بر موضوعات جدید شامل حیطه استدالل 

-داخلی، اطفال، زنان و جراحی، حیطه مدیریت نظام سالمت با موضوع سیاست
گذاري مبتنی بر شواهد، حیطه تفکر علمی در علوم پایه با موضوع سوء مصرف 
مواد و حیطه هنر در آموزش پزشکی با تدوین سناریو، طراحی، نقاشی و کاریکاتور 

از ). 22(گردیدم پزشکی کرمان برگزار در دانشگاه علو 1392در شهریور ماه 
 تفکر به توجه استدالل، و مسئله حل هايمهارت براي پرورش تالشآنجایی که 

 هايفعالیت تیمی و کار تشویق سالمت، نظام اهداف به توجه انتقادي، و خالق
 این بر حاکم ارزشمند هايارزش جمله از رقابتی شاد محیط ایجاد و ايرشته بین

، توانمندسازي داوطلبین در راستاي موارد )14(گرفته شده است  نظر در المپیاد
. هاي علوم پزشکی مورد تاکید قرار گرفتمذکور به عنوان یکی از وظایف دانشگاه

شود، سطحی از تعلقات و وفاداري هم که بعد از احساس رضایت ایجاد می
دهد خاص نشان میوابستگی افراد را به یک سازمان، برنامه، خدمت و یا محصول 

تواند به عنوان یک شاخص مهم، میزان مقبولیت از خدمات دریافت شده را و می
 آنکه بر چنانچه سطح وفاداري منتخبین المپیاد باال باشد، عالوه. نشان دهد

 زمینه در عامل مضاعف یک عنوان به کنند،خودشان در المپیاد بعدي شرکت می
 یا سایر و دوستان همتایان، به سفارش و صیهتو طریق المپیاد، از خدمات تبلیغ
 در المپیاد تصویر بهبود و میزان داوطلبین افزایش در اهمیت حائز نقشی افراد،
لذا نظر به پژوهش . نمایندمی ایفا دانشجویان، اساتید و پرسنل آموزشی ذهن

Clary  و همکاران که شرکت داوطلبانه افراد در المپیادها با اهداف مهم شخصی
و  Souki و با توجه به مطالعه) 23(گیرد هاي متفاوت انجام میارضاي انگیزه و

Kuo تر باشد، منجر به که هرچه کیفیت خدمات ارائه شده سازمان مناسب
به منظور بررسی  مطالعه ، این)24-25(شود افزایش وفاداري مشتریان خود می

ایران در  علوم پزشکی علمی دانشجویانمین المپیاد سطح موفقیت پنج
   .توانمندسازي و ایجاد وفاداري منتخبین کشوري انجام گرفت

  
  

  مواد و روشها
انجام  1392تابستان مقطعی در صورت به کهبوده پیمایشی از نوع  مطالعه

کشوري بودند که در المپیاد  جامعه پژوهش داوطلبین منتخب پنجمین .گرفت
 کرمان علوم پزشکی دانشگاهه از سراسر کشور ب) 1392شهریور ماه (زمان آزمون 
صورت سرشماري انجام گرفت و بدین ترتیب کل گیري بهنمونه. عزیمت نمودند

ابزار . داوطلبین حاضر در آزمون به عنوان نمونه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند
سئوال  24ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که از پنج قسمت با آوري دادهجمع
جنس، سن، مقطع تحصیلی، رشته (سئوال  8ي فردي با متغیرها -1: شامل

تحصیلی، ترم تحصیلی، تیپ دانشگاه محل تحصیل، سابقه شرکت در المپیاد قبلی 
توانمندسازي  -3سئوال،  7اقدامات درون دانشگاهی با  - 2، )و نوع حیطه آن

ی ارانه پیشنهادات اصالح -5سئوال و  4ایجاد وفاداري با  - 4سئوال،  4فردي با 
سئواالت بخش اول به صورت باز و بسته و سئواالت . تشکیل شده بود و ارتقایی

در . اي لیکرت بودرتبه 5بخش دوم تا چهارم همگی به صورت بسته با مقیاس 
هاي علوم چارت دانشگاهها هم آخرین بازنگري و اصالح تاپبندي دانشگاهتیپ

معاونت توسعه  24/3/1390د مورخ /612/212نامه ابالغی شماره (پزشکی 
 1تیپ: به شرح زیر) هاي علوم پزشکی کشورمدیریت و منابع وزارت به دانشگاه

 ،شیراز، شهید بهشتی، تهران ،تبریز ،اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(الف 
 ،دانشگاه علوم پزشکی اراك(ب  1، تیپ)مازندران ،کرمانشاه، کرمان، مشهد
، زاهدان، بیرجند، بوشهر، بندرعباس، بجنورد، بابل ،ایالم، البرز، ارومیه، اردبیل
، کردستان، همدان، لرستان، گیالن، گلستان، قم، قزوین، شهر کرد، سمنان ،زنجان
، جهرم، جیرفت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه( 2، تیپ)یزد، یاسوج

یر و سا) نیشابور، گناباد، کاشان، فسا، شاهرود ،سبزوار، دزفول، زابل، رفسنجان
مالك ) علوم بهزیستی و توانبخشی، شاهد ،بقیه اهللا، ارتش ،دانشگاه آزاد اسالمی(

براي تعیین روایی پرسشنامه ابتدا به روش محتوایی با استفاده از . عمل قرار گرفت
سئواالت اولیه طراحی شد و سپس به شکل صوري با ) 17و  10-11(منابع متعدد 

یاد و تعدادي از مدرسین دوره آموزش داخل هاي المپنظرخواهی از مسئولین حیطه
پایایی پرسشنامه با . دانشگاهی و اعمال نظرات اصالحی آنها نهایی گردید

نفر از داوطلبین دوره ایجاد آمادگی درون دانشگاهی در دانشگاه  12پاسخگویی 
 .مورد پذیرش قرار گرفت 85/0 علوم پزشکی بابل با ضریب کرونباخ برابر با

ایی شده به تعداد کل ظرفیت آزمون کشوري تکثیر و در عزیمت به پرسشنامه نه
کرمان در شب اولین روز آزمون توسط همکاران طرح در دو محل اسکان دختران 
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و پسران در بین منتخبین توزیع و با معرفی پژوهش حاضر و هدف از انجام آن، 
از  هاي مختلف پرسشنامه داده شد و بعدتوضیحات مختصري در خصوص قسمت

کسب رضایت شفاهی با تاکید بر حفظ محرمانه ماندن اطالعات و عدم استفاده 
ها به صورت فردي، از آنها خواسته شد بعد از آخرین بخش آزمون فردي، داده

پرسشنامه ارائه شده را به صورت خود ایفا تکمیل و در مراجعه مجدد به درب اتاق 
براي امتیازدهی به پاسخ سئواالت  .اسکان، پرسشنامه تکمیل شده را عودت نمایند

هاي بخش اول تعدادي مثل جنس با کدهاي عددي و تعدادي مثل سن همان داده
 5گسسته و براي امتیازدهی به سئواالت بخش دوم تا چهارم بر اساس مقیاس 

 1تا  5به ترتیب عدد ) خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم(اي لیکرت رتبه
 نییتع يبرا Kendallو  Spearman هايبا آزمونها داده. داده شد
–Mannو  Kruskal–Wallisاي،  رتبه يرهایمتغ نیب یهمبستگ

Whitney ها و  نیانگیم سهیمقا يبراChi-square در  یفیک يرهایمتغ يبرا
  .شدتجزیه و تحلیل  >05/0P يدر سطح معنادار 18نسخه  SPSSافزار  نرم

 
  

  هایافته
محل  2هاي در دسترس در ع شده در بین نمونهپرسشنامه توزی 409از 

نفر پرسشنامه را بعد از اتمام آزمون به طور کامل  222اسکان دختران و پسران، 
از حیطه تفکر علمی در %) 2/31(نفر  67تکمیل و تحویل نمودند که از این تعداد 

مدیریت نظام %) 2/30(نفر  67استدالل بالینی، %) 4/23(نفر  52علوم پایه، 
نفر  121. از حیطه هنر در آموزش پزشکی بودند%) 2/16(نفر  36سالمت  و 

ترین سال و بزرگ 20ترین فرد جوان. زن بودند%) 5/45(نفر  101مرد و %) 5/54(
 2/23±7/1سال سن داشت که میانگین و انحراف معیار سن کل افراد  28آنها 

در مقطع %) 36(نفر   81اي و در مقطع دکتراي حرفه%) 64(نفر  141. سال بود
  . از رشته پزشکی بودند%) 61(بیشتر افراد . کارشناسی مشغول به تحصیل بودند

%) 57(نفر  33سابقه شرکت در المپیادهاي قبلی داشتند که %) 2/25(نفر  56
در همان حیطه قبلی شرکت نمودند و مابقی حیطه قبلی را تغییر و در یک حیطه 

فقط یکبار و مابقی بیش از یکبار سابقه %) 7/60(نفر  34. دیگري شرکت نمودند
بین مشابه بودن حیطه پنجمین المپیاد . شرکت در المپیادهاي قبلی را داشتند

داري وجود نداشت هاي المپیاد رابطه معنینسبت به حیطه قبلی و حیطه
)086/0=p .( بین مشابه بودن حیطه پنجمین المپیاد نسبت به حیطه قبلی و تیپ

  ).p=925/0(دار وجود نداشت رابطه معنی دانشگاهی
هاي علوم پزشکی کشور در خصوص هاي دانشگاهبا توجه به مسئولیت

دانشگاهی، تشویق دانشجویان مستعد براي شرکت در المپیاد و اطالع رسانی درون
 68(نفر  151ارائه خدمات آموزشی به منظور ایجاد و افزایش آمادگی داوطلبین، 

ت در جلسات آموزشی برگزار شده دانشگاه محل تحصیل خود سابقه شرک) درصد
اظهار نمودند که دانشگاه محل تحصیل جلسات ) درصد 32(نفر  71را داشتند و 

سطح اقدامات درون  1جدول . آموزشی مرتبط با المپیاد را برگزار نکرده است
  .دهددانشگاهی را از دیدگاه منتخبین کشوري نشان می

د که از دیدگاه منتخبین کشوري اثربخشی جلسات دهنشان می 1جدول 
توجیهی و آموزشی جهت افزایش سطح انگیزش منتخبین در باالترین سطح و 

- رسانی، ارائه مشاوره مسئولین و اساتید دانشگاهی در پایینمیزان تبلیغات و اطالع
، بین سن و سطح اقدامات 1هاي جدول نظر به داده. ترین سطح انجام گرفت

بین ترم تحصیلی و ). P=129/0(دار وجود نداشت  رابطه معنی انشگاهیدرون د
بین ). P=875/0(داري مشاهده نشد  رابطه معنی سطح اقدامات درون دانشگاهی

جنس، مقطع تحصیلی، سابقه شرکت در المپیادهاي قبلی و سطح اقدامات درون 
 ).P( ،)167/0=P( ،)938/0=P=121/0(داري یافت نشد  رابطه معنی دانشگاهی

هاي مندي منتخبین دانشگاهبا باالتر بودن سطح رضایت(بین تیپ دانشگاهی 
و ) 2هاي تیپمندي منتخبین دانشگاهتر بودن سطح رضایتالف و پایین 1تیپ

بین ). P=000/0(دار وجود داشت  سطح اقدامات درون دانشگاهی رابطه معنی
داري وجود نداشت  معنیرشته تحصیلی و سطح اقدامات درون دانشگاهی رابطه 

)307/0=P.(    
که اثربخشی جلسات آموزشی درون دانشگاهی را ) درصد 67(نفري  102از 

ترین آنها مهم) درصد 5/54(نفر  55تر قضاوت نمودند، در سطح متوسط و پایین
 2/22(نفر  23علت را کم یا ناکافی بودن تعداد جلسات آموزشی برگزار شده، 

ساتید و مدرسین به مباحث مرتبط با موضوعات منتخب تسلط ناکافی ا) درصد
نامرتبط بودن موضوعات آموزش داده شده نسبت به ) درصد 3/17(نفر  18المپیاد، 

سایر موارد را ) درصد 6(نفر  6کشوري و مین المپیاد سئواالت طراحی شده در پنج
اي فردي نقش پنجمین المپیاد کشوري را در توسعه توانمنده  2جدول. ذکر نمودند

  .دهدداوطلبین نشان می
دهد که منتخبین کشوري از ایفاي نقش پنجمین المپیاد نشان می 2جدول 

، بین سن و 2هاي جدولنظر به داده. اي راضی بودنددر افزایش مطالعات بین رشته
 & r= - 115/0(دار وجود داشت  نقش پنجمین المپیاد رابطه معکوس معنی

025/0=P .(و نقش پنجمین المپیاد  بین مقطع تحصیلی)با باالتر بودن رضایت-
). P=000/0(داري وجود داشت  رابطه معنی) مندي دانشجویان مقطع کارشناسی

رابطه  بین جنس، سابقه شرکت در المپیادهاي قبلی و نقش پنجمین المپیاد
با باالتر (بین رشته تحصیلی  ).P( ،)414/0=P=537/0(داري وجود نداشت  معنی

مندي دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و رضایتبودن سطح 
بین  ).P=004/0(داري وجود داشت  رابطه معنی و نقش پنجمین المپیاد) پرستاري

داري وجود نداشت  رابطه معنی تیپ دانشگاهی و نقش پنجمین المپیاد
)431/0=P.(  

ي در پاسخ به سئواالتی که پنجمین المپیاد توانست تا چه سطحی وفادار
نشان  3جدول .گرددبیان می 3ایجاد نماید، قضاوت شرکت کنندگان در جدول 

دهد که نقش پنجمین المپیاد در ایجاد وفاداري منتخبین کشوري تقریبا در می
، بین سن و سطح ایجاد وفاداري پنجمین 3هاي جدولنظر به داده. سطح زیاد بود

بین ترم ). r & 010/0=P= -131/0(دار وجود داشت  المپیاد رابطه معکوس معنی
دار وجود نداشت  تحصیلی و سطح ایجاد وفاداري پنجمین المپیاد رابطه معنی

)293/0=P .( بین مقطع تحصیلی و سطح ایجاد وفاداري پنجمین المپیاد با باالتر
دار وجود داشت  بودن سطح وفاداري منتخبین مقطع کارشناسی رابطه معنی

)013/0=P ( شرکت در المپیادهاي قبلی و سطح ایجاد و بین جنس، سابقه
 ).P( ،)507/0=P=538/0(داري وجود نداشت  وفاداري پنجمین المپیاد رابطه معنی

بین رشته تحصیلی، تیپ دانشگاهی و سطح ایجاد وفاداري پنجمین المپیاد رابطه 
  ).P( ،)507/0=P=065/0(دار وجود نداشت  معنی

از حداقل یک مورد تا ) درصد 40(نفر   89نفر مورد بررسی،  222از بین 
پیشنهاد جهت اصالح و  1/1±7/1مورد با میانگین  243مورد مجموعا  7حداکثر 

میزان پیشنهادات ارائه شده فقط با مقطع . بهبود المپیادهاي بعدي ارائه نمودند
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  و همکاران سیدداوود نصراله پور؛  علمیپیاد ممین التوانمندسازي و وفاداري منتخبین پنج

 

  ).P=039/0(ار وجود داشت درابطه معنی) با باالتر بودن میزان پیشنهادات از طرف دانشجویان مقطع کارشناسی(تحصیلی 
  

  سطح اقدامات درون دانشگاهی در راستاي پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی: 1جدول 
  دیدگاه منتخبین                                                                            

  نوع و سطح اقدامات درون دانشگاهی
  خیلی زیاد

 زیاد و
 متوسط

 کم و
 خیلی کم

میانگین و انحراف 
  معیار

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  5/2±3/1  8/50  113  6/24  55  6/24  54   رسانی، ارائه مشاوره مسئولین و اساتید به دانشجویانسطح تبلیغات و اطالع

اثربخشی جلسات آموزشی برگزار شده در راستاي افزایش مهارت حل مساله، افزایش 
  گیري، بروز خالقیت و نوآوري تصمیمقدرت 

51  4/33  51  6/34  49  32  2/1±9/2  

اثربخشی جلسات آموزشی برگزار شده جهت باالبردن سطح آمادگی علمی منتخبین در 
  رقابت کشوري

45  8/29  51  8/33  55  4/36  2/1±8/2  

اثربخشی جلسات توجیهی و آموزشی برگزار شده جهت افزایش سطح انگیزش و شور و 
  منتخبین ذوق

83  3/55  39  26  28  7/18  1/1±4/3  

  3/3±3/1  9/25  57  7/24  55  6/49  110  تامین امکانات رفاهی و تسهیالت مورد نیاز از ابتدا تا عزیمت به کرمان 
  

  نقش پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در توسعه توانمندهاي فردي منتخبین کشوري: 2جدول
  دیدگاه منتخبین                                        

  
  موارد توانمندسازي  

  زیاد و
 خیلی زیاد

 متوسط
 کم و
 خیلی کم

  میانگین و انحراف معیار

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  6/3±1  6/12  26  7/26  55  7/60  125  ايافزایش مطالعات بین رشته
  4/3±1  15  31  3/34  71  7/50  105  هاي شغلی نظام سالمتآشنایی با مسائل و چالش

  4/3±1  17  35  9/35  74  1/47  97  پذیري در ارتفاي سالمت جامعهافزایش مسئولیت
  3/3±1  1/15  10  9/37  25  47  31  *افزایش توانمندي در مدیریت نظام سالمت

 .باشدفقط شامل منتخبین حیطه مدیریت نظام سالمت می*                            
  

  ایجاد وفاداري پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در منتخبین کشوريسطح : 3جدول
  دیدگاه منتخبین 

  
  موارد وفاداري 

  زیاد و
 خیلی زیاد

 متوسط
 کم و
 خیلی کم

میانگین و انحراف 
  معیار

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  9/3±1/1  6/12  26  18  37  4/69  143  مین المپیادموافقت ادامه برگزاري ساالنه المپیاد علمی بر اساس سبک پنج

  9/3±1/1  1/14  29  6/17  36  3/68  140  تمایل جهت شرکت مجدد در حیطه متنخب
تمایل جهت تشویق دوستان و آشنایان دانشجو جهت شرکت در المپیادهاي 

  بعدي
142  70  42  7/20  19  3/9  1±9/3  

  7/3±1/1  9/16  11  5/18  12  6/64  42  *هاي مدیریتی نظام سالمتتمایل در پذیرش پست
  .باشدفقط مختص به منتخبین حیطه مدیریت نظام سالمت می*        

  
  گیريبحث و نتیجه

علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی المپیاد دبیرخانه کشوري 
  را  علوم پزشکی هايدانشگاهحدوداً شش ماه قبل از برگزاري المپیاد کشوري، کلیه 

  
  هاي آموزشی مقدماتی و تخصصی نسبت به نماید با برگزاري دورهمیموظف 

هاي ایجاد و افزایش آمادگی دانشجویان داوطلب خود اقدام و با برگزاري آزمون
. هاي هر حیطه را به آزمون کشوري معرفی نمایندداخلی نهایتا سه نفر از برترین

مات درون دانشگاهی ها و اقداهاي پژوهش حاضر نشان داد که فعالیتیافته
پور صراهللاهاي علوم پزشکی کشور در حد متوسط بوده که با مطالعه ندانشگاه

یکی از دالیلی که ممکن است در مطلوب نبودن ). 17(شیروانی همخوانی دارد
ها و اقدامات درون دانشگاهی نقش داشته باشد، زمان اعالم برگزاري فعالیت

باشد که در دو سال اخیر در اوائل اسفندماه بوده که با توجه به المپیاد بعدي می
سال دوم، شدن به امتحانات پایان ترم نیمتعطیالت نوروزي و متعاقب آن نزدیک 

. هاي زمانی مواجه نموده استهاي علوم پزشکی کشور را با محدودیتدانشگاه
گذاران المپیاد باشد که تواند انگیزه خوبی براي سیاستنتایج مطالعات مذکور می
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هاي المپیاد بعدي را هرچه زودتر شرایط، چارچوب و موضوعات منتخب حیطه
هاي هاي علوم پزشکی ابالغ نمایند تا بدین ترتیب دانشگاهبه دانشگاهمشخص و 

علوم پزشکی شرایط مناسب و فرصت کافی براي مهیا نمودن تسهیالت مورد نیاز 
  .را داشته باشند

ها و اقدامات انجام شده دار فعالیتهاي این مطالعه تفاوت معنییکی از یافته
 1هاي علوم پزشکی تیپ که عملکرد دانشگاهباشد هاي مختلف میدانشگاهدر بین 

ترین سطح نشان را در پایین 2هاي تیپ الف را در باالترین و عملکرد دانشگاه
تواند دالیل الف می 1هاي تیپباالتر بودن سطح عملکرد دانشگاه. دهدمی

الف که ممکن است با  1هاي تیپیکی قدمت دانشگاه. متعددي را مطرح نماید
ي تدریجی، متدهاي مدرن آموزشی را که منجر به یادگیري عمیق هاآورينوع

تواند برخورداري از اساتید قدر و دلیل دوم می. فراگیران شود را تجربه کرده باشند
باتجربه باشد که در صورت نیاز، بدون بوروکراسی اداري، مرکز مطالعات و توسعه 

ها و بیشتر بودن تهتنوع رش. نمایندرا یاري می) EDC(آموزش علوم پزشکی 
تواند دلیلی دیگري ب می 1الف و بعد تیپ 1هاي تیپتعداد دانشجویان در دانشگاه

تري براي مسئولین و کارشناسان باشد که با مواجهه متقاضیان بیشتر، اراده قوي
تر و آورد که گستردهمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوجود می

رداري از منابع مالی و امکانات آموزشی بیشتر در برخو. موثرتر عمل نمایند
اي در تنوع تواند نقش قابل مالحظهب می 1الف و بعد تیپ 1هاي تیپدانشگاه

  . هاي مرتبط با توانمندسازي دانشجویان داشته باشدبخشیدن به برنامه
نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از یک سوم منتخبین کشوري اثربخشی 

شی درون دانشگاهی را باالتر از حد مثوسط قضاوت نمودند که نسبت جلسات آموز
 هاییدرصد داوطلبین اظهار نمودند که مهارت 86به مطلعه ادیبی که گزارش شده 

، )12(است  نشده داده آموزش دانشگاه در باشدمی الزم  آزمون المپیاد براي که
هاي علوم انشگاهدهد که دتفاوت فوق نشان می. در سطح باالتري بوده است

پزشکی از اولین المپیاد به بعد به تدریج مداخالت خود را افزایش و توسعه دادند و 
اگر این روند ادامه یابد ممکن است در المپیادهاي بعدي به سطح مناسبی ارتقاء 

هاي علوم پزشکی تربیت نیروي انسانی و یکی از وظایف کلیدي دانشگاه. یابد
که باید توانمندي الزم را براي اداره نظام سالمت و تولید اي است مدیران شایسته

و عرضه خدمات متناسب با توسعه اقتصادي، اجتماعی و نیازهاي کشور داشته 
هاي المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی با توسعه توانمندسازي). 26-27(باشند 

ماید و ضعف نظام سالمت ن تغییر حال در نیازهاي تواند کمک بزرگی بهفردي می
فعلی آموزش معمول علوم پزشکی کشور که فاقد برنامه مدون براي یادگیري 

-دانشجویان می رضایتمندي و افزایش انگیزش و عمیق با توسعه تفکر انتقادي
و یکی از راهکارهاي اثربخش براي ) 28-29( باشد را تا حدودي پوشش دهد

هاي مورد نیاز منديهاي موجود نظام آموزشی در توجه به توانکاهش ضعف
هاي یافته). 30(آفرینی موثرتر در نظام سالمت باشد آموختگان براي نقشدانش

دهد که بیش از نیمی از منتخبین کشوري از ایفاي نقش پژوهش حاضر نشان می
هاي فردي رضایت داشتند که نسبت به پنجمین المپیاد در توسعه توانمندسازي

افزایش سطح توانمندسازي داوطلبین ). 31(اشد بالمپیاد چهارم کمی بیشتر می
هاي المپیاد به اي از ارتقاي مستمر برنامهتواند نشانههرچند هم اندك باشد می

داري سطح توانمندسازي هاي مطالعه حاضر تفاوت معنییکی از یافته. حساب آید
مقطع  تر، با ترم تحصیلی کمتر والمپیاد با باالتر بودن آن در دانشجویان جوان

دهد که نقش موثر المپیاد در سطح باشد که همه اینها نشان میکارشناسی می
  . علوم پایه بارزتر است

) 32(بر اساس مطالعات انجام گرفته در بازار عرضه محصوالت و خدمات 
وفاداري داوطلبین یکی از معیارهاي مهمی است که با کیفیت خدمات المپیاد و 

هاي وفاداري داوطلبین یکی از شاخص. تقیم داردمیزان اثربخشی آن رابطه مس
و یا توصیه و تشویق و ترغیب ) در صورت حائز شرایط بودن(المپیاد، شرکت مجدد 

نتایج این مطالعه . دوستان و همتایان مستعد براي شرکت در المپیاد بعدي است
دهد که پنجمین المپیاد توانست در بیش از دو سوم منتخبین خود در نشان می

پور شیروانی کمی که نسبت به مطالعه نصراهللاسطح مناسبی وفاداري ایجاد نماید 
شود که در وفاداري سطح باالي داوطلبین باعث می). 31(باشد بیشتر می

نام المپیادهاي بعدي، دانشجویان بیشتري در آزمون ورودي داخل دانشگاهی ثبت
تر تی شرکت و با رقابت علمیو متعاقب آن افراد مستعدتري در دوره آموزش مقدما

یکی از نتایج این مطالعه اختالف . درون دانشگاهی به سطح کشوري راه یابند
-هاي مختلف دانشگاهی با باالکنندگان از تیپدار بین سطح وفاداري شرکتمعنی

که این . باشدمی  2ب و تیپ 1هاي تیپتر بودن سطح وفاداري داوطلبین دانشگاه
ب و  1هاي تیپتر بودن سطح توقع داوطلبین دانشگاهپایین تواند به خاطرمی
. باشد که با همان خدمات برخوردار شده احساس رضایت بیشتري داشتند 2تیپ

دهد که سطح وفاداري با مقطع تحصیلی داوطلبین رابطه پژوهش حاضر نشان می
وقع تر بودن سطح تدار داشت که این تفاوت هم ممکن است به خاطر  پایینمعنی

یا باالتر بودن شوق و ذوق داوطلبین مقطع کارشناسی جهت شرکت در آزمون 
اي، سطح با مقطع دکتراي حرفهرغم دریافت خدمات همالمپیاد باشد که علی

 بسیار و اصالح برنامه یک عامل در طراحی ذینفعان دادن مشارکت .تر بودندراضی
از طریق نظرخواهی و  یرهاي اخسال شود که درمحسوب می موفقیت براي مهم

). 33(هاي پیشرو قرار گرفته است اخذ پیشنهادات به شدت مورد توجه سازمان
دهد سرانه پیشنهادات بیش از یک مورد بوده است که نتایج این مطالعه نشان می

سرانه یک مورد پیشنهاد ). 31(نسبت به المپیاد قبلی کمی افزایش داشته است 
خبه دانشگاهی یک رقم مناسبی به نظر نرسد، اما وجود ممکن است در بین افراد ن

جو اضطراب و نگرانی حاکم از نتیجه احتمالی آزمون و همچنین خستگی ذهنی و 
کنندگان از دالیلی است که ناخواسته مشارکت منتخبین را فرصت معدود شرکت

  .دهدبراي ارائه پیشنهادات اصالحی تحت تاثیر قرار می
گیري نمود که توان نتیجههاي این پژوهش میافتهبا توجه به مجموعه ی

الف از  1هاي تیپاقدامات درون دانشگاهی ناکافی بوده و دانشجویان دانشگاه
همچنین دانشجویان مقطع . تسهیالت بیشتري براي رقابت برخوردار شدند

ي فردي و ایجاد وفاداري کارشناسی نقش پنجمین المپیاد را در توسعه توانمند
گردد دبیرخانه کشوري المپیاد نسبت به بنابراین پیشنهاد می. دانستندمی موثرتر

شکی خصوصا دانشگاههاي هاي علوم پزدر همه دانشگاه ایجاد تسهیالت تقریبا برابر
تر دانشجویان شود و همچنین ایجاد امتیازاتی که که منجر به رقابت عادالنه 2تیپ

  .ا افزایش دهد، اقدام نمایندشانس راهیابی دانشجویان مقطع کارشناسی ر
  
  

 تشکر  و تقدیر
بابل به  یدانشگاه علوم پزشک يو فنآور قاتیاز معاونت تحق وسیلهبدین

مسئولین و کارشناسان محترم مرکز مطالعات و توسعه ، از یمال تیحماجهت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ed
ed

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               5 / 9

https://mededj.ir/article-1-109-en.html


  1393 پاییز و زمستان/  1شماره  /وم س، دوره بابل نشگاه علوم پزشکیتوسعه آموزش علوم پزشکی، دا و  پزشکی، مرکز مطالعاتدوفصلنامه آموزش                                                     28

  و همکاران سیدداوود نصراله پور؛  علمیپیاد ممین التوانمندسازي و وفاداري منتخبین پنج

 

کرمان که تسهیالت الزم را جهت  علوم پزشکی آموزش علوم پزشکی دانشگاه
ا فراهم نمودند، از سرکار خانم دکتر موعودي و آقایان دکتر هآوري دادهجمع

هاي المپیاد در وکیلی، دکتر ذبیحی و دکتر منوچهري از مسئولین محترم حیطه
دانشگاه علوم پزشکی بابل که در طراحی و تعیین روایی پرسشنامه کمک نمودند و 

 یادي را محتمل شدهآوري پرسشنامه زحمات زپناه که در توزیع و جمعایزد از خانم
کنندگان محترمی که در تکمیل پرسشنامه وقت گذاشتند، و از همه شرکت

   .گرددمیو تشکر  ریتقد مانهیصم
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Scientific Olympiads, with an emphasis on deep understanding of text 
contents, creativity, problem-solving and teamwork skills, can help and reinforce societies to solve future problems. 
This study aimed to evaluate the role of the Fifth National Medolympiad in empowering and building loyalty from the 
appointees’ point of view. 
METHODS: This cross sectional study was conducted in the summer of 2013. The study population were the 
candidates of the fifth national medolympiad among the medical universities around the country who were selected in 
the census as the study samples. The data collection instrument was a questionnaire made by the researcher and its 
validity and reliability were confirmed. Data were analyzed in SPSS18 software at a significance level of P<0.05. 
FINDINGS: Out of the 222 appointees, the satisfaction level about the intrasectoral activities inside the university was 
3±1.2 out of 5 score. The level of development in individual capacities was 3.5±1 and the level of creating loyalty was 
3.9±1.1. There was a significant relationship between the academic type of the university and satisfaction rate about the 
university activities (P=0.000). There was a significant relationship between age, degree, academic course and the level 
of development in individual capacities (P=0.025 & r=-0.115), (P=0.000 & r=-0.131), (P=0.004). Also, there was a 
significant negative relationship between age, degree, academic course, and creating loyalty (P=0. 010 & r=-0.131), 
(P=0. 013 & r=-0.166). 
CONCLUSION: The performance of the fifth national medolympiad  about intrasectoral  activites inside the 
universities, was moderate, in developing the individual capacities was higher than the average, and in creating loyalty 
was almost high which needs improvement for some functions. 
 
KEY WORDS: Scientific Olympiad, Empowerment, Loyalty, Fifth Medolympiad, Medical Students 
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