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 هاي علمي نامه

 

  1383زد در سال پوسترهاي ارائه شده در اولين كنگره سراسري آموزش بهداشت ي

  

  خاني، ناهيد خلدي زهرا جوهري، علي رمضان

  

  .190تا188): 2(5؛ 1384مجله ايراني آموزش درعلوم پزشكي 

  

 رسـاني  با توجه به گسترش علوم و فنون و نياز به اطـالع            

بيشتر، بسياري از محققين، به داليل مختلف، مقاالت خـود          
وستر، مقالـه   در واقع پ  . دهند را به صورت پوستر ارائه مي     

كوتاهي است كه نويسنده آن را به شـكل سـخنراني ارائـه           
اي با ابعـاد مـشخص مكتـوب         بلكه آن را روي صفحه     كند نمي

ــور    ــن منظ ــراي اي ــمينار ب ــه در س ــي ك ــوده و در محل  در نم
 نمايد تـا عالقمنـدان، ضـمن       گذارند، نصب مي   اختيارش مي 

 ميان  درمطالعه آن، در صورتي كه سؤالي داشته باشند با او           
ي علـوم پزشـكي بـسيار       ها  هاين موضوع در كنگر   . بگذارند

  .)2و1(متداول است

در بسياري از موارد، به دليـل مـشخص نبـودن روش            
مكان و زمـان پـژوهش،      ،  ابزار گردآوري اطالعات  ،  تحقيق

گيرد و بسياري از      تحقيقات مجددي در آن زمينه انجام مي      
به شكل پوسـتر     تحقيقات با ارزش، به دليل ارائه نامناسب      

عدم . )4و3(شوند  يا سخنراني، اغلب به صورت ناقص ارائه مي       
 فعلـي  جذابيت يكي از مـشكالت مهـم موجـود در پوسـترهاي       

پوسـتر بـه عنـوان يـك وسـيله كمـك             گاهي نيـز  . باشد  مي
  .)2و1(گيرد آموزشي مورد استفاده قرار مي

                                                 
، گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي، دانشكده )مربي(ا جوهري  زهر.آدرس مكاتبه 

.                     زاده، بلوار كشاورز، تهران پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شاهد، خيابان شهيد عبداله

 E-mail: jouhari42@yahoo.com 

خاني، استاديار و ناهيدخلدي، مربي گروه بهداشت و پزشكي  دكتر علي رمضان
  .دانشگاه علوم پزشكي شاهداجتماعي 

 اصالح شده و 6/6/84 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 27/12/83اين نامه در تاريخ 
 . پذيرش شده است27/9/84در تاريخ 

تقريباً تمامي مقاالت پژوهشي كه به صورت پوستر ارائـه          
، چكيــده، عنـوان : الزم اسـت داراي اجزايـي شـامل    وندشـ  مـي 
گيـري،    بحث و نتيجه  ها،    هيافتها،    ، روش مقدمه،  ي كليدي ها  هواژ

باشند و برخي از اجزا ممكن است به    تشكر و قدرداني و منابع      
  .)6و5(صورت مشترك تحت يك عنوان ذكر شوند

از آنجا كه در همايش ها براي معرفي مطالعات از پوسـتر            
رسـد در همـايش آمـوزش         شود و به نظر مـي       اده مي استف

، بهداشت، به علت كاربرد ايـن شـيوه در آمـوزش جامعـه            
تري دارند، بنابراين، اين مطالعه       نويسندگان مهارت مناسب  

با هدف تعيين وضعيت پوسـترهاي ارائـه شـده در اولـين             
  . صورت گرفت1383كنگره آموزش بهداشت يزد در سال 

 مقطعـي، تمـامي پوسـترهاي       -در يك مطالعه توصيفي   
كنگره سراسري آموزش بهداشت يزد      ارائه شده در اولين   

. توســط محقــق مــورد ارزيــابي قــرار گرفــت)  پوســتر87(

روش گردآوري اطالعات مشاهده و اسـتفاده از يـك فـرم            
براي اين منظور فرم ارزيـابي پوسـتر بـا اسـتفاده از             . بود

اتي و مـشاوره    هاي اطالعـ   استفاده از سايت  ،  مروري بر متون  
 اعتبار محتوي و    اعتبار اين فرم با   . با كارشناسان تهيه گرديد   

بـا  ). r=95/0( تأييد گرديـد     test-retestپايايي آن با روش     
توجه به اين موضوع كه از تمامي پوسـترهاي ارائـه شـده در              
كنگره فيلم و اساليد تهيه شده بـود، بنـابراين، امكـان بـازبيني              

 مربـوط بـه     يهـا   شرزيابي شامل بخـ   فرم ا . آنها موجود بود  
اجزاي مختلف پوستر و امتياز     ،  كننده پوستر   اطالعات تهيه 

هر يـك از اجـزا در مقايـسه بـا اسـتانداردهاي              مربوط به 
  .طرح شده براي تهيه پوستر بود
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تر از پوسترها، فـيلم و اسـاليد    همچنين براي ارزيابي كامل  
پـس از   . )7(دتهيه شد و از خالصه مقاالت نيـز اسـتفاده گرديـ           

امتيـازات هـر پوسـتر      ها، ارزيابي نهايي و مجموع       تكميل فرم 
ي مختلـف   هـا   شامتيازبنـدي بخـ   . مورد بررسـي قـرار گرفـت      

 مناسـب   تا كـامالً  )  امتياز 1( كامالً نامناسب    به صورت پوستر  
بـه   SPSSافـزار      با اسـتفاده از نـرم      ها  هداد. بود)  امتياز 6(

وزيع فراواني تجزيـه     ميانگين و انحراف معيار و ت      صورت
  .و تحليل شد

  درصد كارشناس  8/59،  از بين نويسندگان مقاالت پوسترها    

 . كاردان بودنـد    درصد دكترا و بقيه كارشناس و      7/28،  ارشد

از پوسترها توسـط مربيـان      )  درصد 6/50(بيشترين سهم   
در هـر پوسـتر     در زمينه اجزاي ارائه شـده       .  بود  ارائه شده 

 درصـد مقـاالت   100ر و عنـوان در  روش كا ،  نيز بخش مقدمه  
 5/42(چكيـده    سـهم بـه      پوستري ارائه گرديده بود و كمترين     

بخش . اختصاص داشت )  درصد 31(ي كليدي   ها  هو واژ ) درصد
در مورد آدرس   . ) درصد 5/57(ارائه منابع نيز سهم كمي داشت       

ــسنده  ــد  درصــد4/72نوي ــن بخــش بودن .  پوســترها داراي اي

، 6/96نتايج  ،  6/96نام نويسندگان   ،  9/89فراواني نسبي عنوان    
  . درصد بود4/72آدرس ، 2/86اشكال و نمودار ، 1/93بحث 

بـه  ميانگين و انحراف معيار موضوعات مورد بررسي        
توضيح جداول و   ،  2/5±3/1 اندازه حرف و عنوان      صورت
ابعـاد  ،  1/5±2/1 و اندازه حروف نويسندگان      2/5±3/1اشكال  
انـدازه  ،  5/4±2/1 و اشـكال     وضوح جداول ،  06/5±2/1پوستر  

وضــوح و ، 06/5±2/1ابعــاد پوســتر ، 3/4±5/1هــا  ســرعنوان
، 1/4±4/1تناسب رنـگ    ،  2/4±3/1ها    بخش،  5/4±2/1اشكال  

، 2/3±3/2ترتيب صـفحات    ،  3/3±4/2شماره سريال صفحات    
حــضور در ، 7/2±2/1تنــوع رنــگ ، 1/3±69/0كاغــذ مناســب 

تيـاز بـه انـدازه      كـه بـاالترين ام      بود 5/1±4/1كنار پوستر   
تـرين    حروف عنوان و توضيح جـداول و اشـكال، و پـايين           
  .امتياز به حضور نويسنده در كنار پوستر تعلق گرفت

رابطه متغيرهاي رتبه علمي و مقطع تحصيلي با امتيـاز        
كسب شده با آزمون آناليز واريانس مورد بررسي قرار گرفت        

 واني امتيازات جدول يك، فرا  . دار به دست نيامد     و ارتباط معني  

دهندگان پوستر را بر اساس مقطـع تحـصيلي           كسب شده ارائه  
) 6/5-9/4(دهـد بيـشترين فراوانـي بـاالترين امتيـاز            نشان مي 

 3(ارشد بود كارشناسي   مربوط به محققين با مدرك تحصيلي     

  .اند كه مربيان در همين گروه قرار داشته) 6از 

، مـشاهده   با توجه به نتايج به دست آمده در ايـن بررسـي           
 ها  شبرخي از بخ  دهندگان مقاالت پوستري به       د كه ارائه  يگرد

 بـه اسـتانداردهاي     هـا   شاند و اين بخ    توجه بيشتري نموده  
 نيـز  در مورد اجزاي پوسترها      .مطرح شده نزديكتر هستند   

عنوان و نتـايج، تقريبـاً      ،  روش كار ،  يي مانند مقدمه  ها  شبخ
ده در حـالي كـه      در تمامي يا اكثريت پوسترها ارائـه گرديـ        

منـابع يـا آدرس نويـسنده، كمتـر مـورد           ،  ي كليدي ها  هواژ
 نيز به ميزان سـاير      ها  شتوجه قرار گرفته است كه اين بخ      

توانند مـؤثر    در هدايت خواننده و انتقال مطالب مي    ها  شبخ
  .و مفيد باشند

، در زمينــه خــصوصيات فيزيكــي پوســتر ماننــد ابعــاد
اندازه .  به عمل آمده است    ، توجه كمتري  ...ها و    فونت،  رنگ

 نام نويـسندگان و جـداول بيـشترين ميـانگين         ،  حروف عناوين 

تنـوع  ،  اند در حالي كه ترتيـب صـفحات        امتياز را دارا بوده   
رنگ ونوع كاغذ كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و                
كمترين ميانگين كسب شده مربوط بـه امتيـاز حـضور در            

  .بوده استكنار پوستر در زمان 

  

  دهندگان پوستر براساس مقطع تحصيلي آنان بندي امتياز كسب شده ارائه  توزيع فراواني طبقه.1ل جدو

  6/5تا9/4  89/4تا2/4  19/4تا5/3  49/3تا8/2  بندي امتيازات طبقه

  0  5%)6/55(  3%)3/33(  1%)1/11(  كارشناسي

  3%)8/5(  17%)7/32(  21%)4/40(  11%)1/21(  كارشناسي ارشد

  1%)4(  10%)40(  10)%40(  4%)16(  دكترا
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موارد زير به عنوان نكات مهم، به منظور بهبـود در نحـوه          
  :شوند ارائه مقاالت پوستري پيشنهاد مي

 دستورالعمل كلي همراه بـا فـرم پـذيرش مقـاالت بـراي              -
  .دهندگان پوستر ارائه شود ارائه

  .ها را ارائه نمايند هاي مربوط به كنگره اين دستورالعمل  سايت-

هاي مناسبي را با شرايط       مكان ها  شان اجرايي هماي   دبير -
...) زاويه نصب مناسـب و      ،  نورپردازي مناسب (استاندارد  

  .بيني نمايند براي پوسترها پيش

دهنـدگان    هاي مقرر، ارائه    در زمان    در زمان برگزاري همايش،    -
  .حضور يابندگويي  در كنار پوسترهاي خود براي پاسخ

ي آموزشي، دانشجويان و اسـاتيد      ها  ه با برگزاري كارگا   -
  .آگاهي الزم را براي استفاده از اين ابزار به دست آورند

مسلماً در صورتي كه يك مقاله پوسـتري بنحـو مناسـبي            
سـخنراني در   توانـد هماننـد مقـاالت        طراحي و ارائه شود، مي    

  .مؤثر واقع شود انتقال مطالب پژوهشي وآموزشي
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