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 از نظر ياجتماع يپزشك يو كارورز يكارآموز يآموزش لديف تيفيك
 كردستان دانشگاه علوم پزشكي يپزشك انيدانشجو

  
  *يرسول زي، محمدعززاده افخم ميعبدالرح

 

  چكيده
ورود به برنامه پزشك  يآنها را برا ،يبهداشت لديدر ف يپزشك انيبا آموزش دانشجو ياجتماع يپزشك يو كارورز يدوره كارآموزمقدمه: 

 يآموزش لديف تيفيك يمطالعه بررس ني. هدف اكند مي آماده ييخصوص در مناطق روستاه نگر ب جامعه يخدمات پزشك يخانواده و اجرا
  كردستان بود. يدانشگاه علوم پزشك يكپزش انيدانشجو دگاهياز د ياجتماع يپزشك يزرو كارو يكارآموز
كردستان در سال  يدانشگاه علوم پزشك ياجتماع يپزشك لديف انيدانشجو يتمام ديدگاه ،يمقطعتوصيفي مطالعه  ايندر ها:  روش
 فيط .ديگرد آوري جمع ايروا و پااي  با استفاده از پرسشنامه ازيمورد ن يها دادهقرار گرفت.  يمورد بررس كارورز) 53كارآموز) و ( 55( 1393

نمره  نيانگيشد. م يهر سؤال ارزش گذار ي) برا1(نمره  في)، ضع2)، متوسط (نمره 3خوب (نمره  كرتيل اسيبا مق انينظرات دانشجو
%) 33( 7/1از  تر و كم %)33-%67( 4/2تا  7/1 ني%)، ب67( 4/2از  شيب بيمطالعه به ترت نيدر ا فيسطح خوب، متوسط و ضع يينها

  انجام شد. يفيبا استفاده از آمار توص ها داده ليو تحل هيتجز .ديمحاسبه گرد
 نهي%)، آموزش در زم6/83( 8/2 يهيتوج يها كالس ي، برگزارميانگين نمره سطح خوب در مواردكارآموزان  دگاهياز دنتايج: 

كارورزان هم  دگاهيبود. از د %)8/81( 7/2 يآموزش يازهايبه ن ييگو پاسخدر  انيو توان مرب %)4/96( 9/2سرد  رهيو زنج ونيناسيواكس
 4/2مشكالت بندي  تيو اولو يابي مسأله%)، آموزش در جهت 64( 7/2 يهيوجت يها كالس ي، برگزارها تميآميانگين نمره سطح خوب در

 2/2و آموزش بهداشت  %)3/32( 05/2 درمان تيريدر جهت مد ها افزودن مهارت تميدو آ كارورزان از ميانگين نمره%) بود. 5/58(
  .ديگزارش گرد في%) ضع3/28(

به  يضرور ياجتماع يپزشك يكارورز لديآموزش در ف تيفيك يو ارتقا يكارآموز لديآموزش در ف تيفيكو ارتقاي حفظ گيري:  نتيجه
  رسد. مي نظر

  
  كردستان ،ياجتماع يپزشك ،يكارورز ،يآموزش، كارآموز تيفيكهاي كليدي:  واژه

  521تا  516 ):55(17؛ 1396علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

  
مقدمه  

 تيدر ترب مؤثر يجامعه نگر روش يآموزش پزشك
 ياست كه در برخورد با اصول مرتبط با سالمت يپزشكان

الزم را داشته  ييتوانا هيو ثانو هيجامعه در ابعاد اول

                                                 
گروه  ،يولوژيدميكارشناس ارشد اپ ،يرسول زيمحمدعزنويسنده مسؤول:  *
. رانيكردستان، سنندج، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يو آمار، دانشكده پزشك يولوژيدمياپ

rasouli1010@gmail.com  
عوامل  قاتيمركز تحق ،ياجتماع ي)، پزشكاريزاده (دانش افخم ميعبدالرح دكتر

 .رانيكردستان، سنندج، ا يمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشك ياجتماع
afkhama@gmail.com  

  9/5/96 تاريخ پذيرش: ،3/3/96، تاريخ اصالحيه: 30/11/95 مقاله: فتتاريخ دريا

 آوري جمعدر  ينديفرآ يآموزش يابي). ارزش1باشند(
به  ينظام آموزش تيآوردن وضع به دست ياطالعات برا

است و  ينظام آموزش پزشك در ها تيفعال ارتقايمنظور 
 نيكه در ا ياز عملكرد خود و گروه يآموزش يابيارز زين

 دگاهي). مشخص شدن د3و2دارند( تيفعال نهيزم
 ياجتماع يدر مورد دوره پزشك يپزشك انيدانشجو

دوره و ارائه هر چه  نيا يها برنامه يد در بازنگرتوان مي
) و از 2نقش داشته باشد( يآموزش يها بهتر سرفصل

 آنها تيدر رابطه با فعال انيدانشجو دگاهيد گريطرف د
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منجر به اصالح اي  حرفه يابيارز كي به عنواند توان مي
 تي). با توجه به اهم5و4گردد( يتوسعه برنامه آموزش

 يپزشك يو كارورز يكارآموز لديف تيفيك يابيارز
  كشور و  يعلوم پزشك يها در دانشگاه ياجتماع
بهتر برگزار شدن آن، بتوان  ههرچ يبرا يزير برنامه

شدن به اهداف آموزش  كيدر جهت نزد مؤثر يگام
مطالعه با هدف  نيجامعه نگر انجام داد و ا يپزشك
 يپزشك يو كارورز يكارآموز لديف تيفيك يبررس
دانشگاه علوم  يپزشك انيدانشجو دگاهياز د ياجتماع
  كردستان انجام گرفت. يپزشك

  
  ها روش
اعم از  يپزشك انيدانشجو يتمام ،يمطالعه مقطع نيدر ا

 يدر گروه پزشك 1393كارآموز و كارورز كه در سال 
  كردستان كه دوره يدانشگاه علوم پزشك ياجتماع

 يرا در گروه پزشك يكارورز ايو  يكارآموز ماههكي 
مورد  يسرشمار به صورتگذرانده بودند  ياجتماع
 16 با يكارآموز رهقرار گرفتند. پرسشنامه دو يبررس
 15با  ينفر و پرسشنامه دوره كارورز 55 نيدر ب سؤال
 عيتوز ماهه كي يدوره آموزش 6 نفر در 53 نيدر ب سؤال
 يها . اطالعات مورد نظر شامل كالسديگرد ليو تكم
 انيآموزش مرب ،يآموزش لديكارگاه، امكانات ف يهيتوج

 ر،يرواگيو غ ريواگ يها بيماريمختلف ( يها طهيدر ح
و  طيبهداشت مادر و كودك، بهداشت مح ون،يناسيواكس
 يدميخانواده، اپ ميبهداشت سالمندان، تنظ اي، حرفه

 ،ها بيماريبر مراكز، مراقبت  تيري، نحوه مدها بيماري
از مركز بهداشت شهرستان و  دي)، بازدياتيح جيز ليتكم
در جهت برخورد با  تيريبا شبكه، آموزش مد ييآشنا

با طرح پزشك خانواده و  يي، آشناها بيماري يدمياپ
طرح پزشك خانواده و  يآگاه شيارجاع، افزا ستميس

دوره و تناسب آن با آموزش  انيآزمون پا ت،يرينحوه مد
مورد اي  طرح مداخله يو منابع و آموزش در جهت اجرا

ت پرسشنامه از سؤاالبراي طراحي قرار گرفت.  يبررس

) 6كاران(و هم يكانيمطالعه بارپرسشنامه روا و پاياي 
 ديبا نظر كارشناسان و اسات سؤال نداستفاده شد و چ

نظرات  في. طديبه آن اضافه گرد ياجتماع يگروه پزشك
)، متوسط 3خوب (نمره  كرتيل اسيبا مق انيدانشجو

 يارزش گذار سؤالهر  ي) برا1(نمره  في)، ضع2(نمره 
نظرات  اريو انحراف مع نيانگيدرصد، م ،يشد. فراوان

به  يكل به صورتو  سؤالدر مورد هر  انيدانشجو
 يو كارورز يدر مورد دوره كارآموز يفيتوص صورت
سطح  يينمره نها نيانگي. مديگزارش گرد ياجتماع يپزشك

از  شيب بيمطالعه به ترت نيدر ا فيضعخوب، متوسط و 
 7/1از  تر كمو  %)33-%67( 4/2تا  7/1 ني%)، ب67( 4/2
 افزار نرمبا استفاده از  ها داده زي. آنالدي%) محاسبه گرد33(

Stata-12 انجام شد. توصيفي و آمار  
  

  نتايج
 انيدانشجو نيپرسشنامه كه در ب 108 كل مطالعه نيدر ا

دوره  1393كارآموز و كارورز كه در سال  يپزشك
  .ديگرد زيآنال ،گذرانده بودندرا  ياجتماع يپزشك

ميانگين نمره كيفيت فيلد  مطالعه نشان داد كه نيا جينتا 
كارآموز از  انيدانشجو پزشكي اجتماعي از ديدگاه

 زاني، م46%) 6/83( 8/2يهيتوج يها كالس يبرگزار
%) 78( 7/2 ييروستا لدياعزام به ف يبراامكانات بخش 

 7/2 لديموجود در ف يو امكانات آموزش لي، وسا43
 يازهايبه ن ييگو پاسخدر  اني، توان مرب%42) 6/73(

مشكالت بندي  تيبا اولو يي، آشنا45%) 8/81( 3 يآموزش
 نهي، آموزش در زم42) 76/%3( 9/2در روستاها  يبهداشت

، 39%) 71( 8/2مراقبت از اطفال(مانا و كودك سالم) 
 9/2سرد  رهيو زنج ونيناسيواكس نهيآموزش در زم

 8/2 ريرواگيغ يها بيماري نهيآموزش در زم ،%53) 4/96(
بهداشت  نهيآموزش در زم نيبود. همچن %42) 4/85(

مادران و  يها مراقبت نهيآموزش در زم اي، و حرفه طيمح
 يدوره كارآموز انياز نظر دانشجو ،يبهداشت بارور

  شد.  شخوب گزار ياجتماع يپزشك
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 ياجتماع يپزشك يدوره كارورز انيدانشجو نظرات
، 34%)64( 8/2 يهيتوج يها كالس ينشان داد كه برگزار

 4/2مشكالت بندي  تيو اولو يابي مسألهآموزش در جهت 
و گزارش خدمات  يي، آموزش در جهت شناسا%31)5/58(

و آموزش ارائه خدمات مربوط  38)%7/71( 6/2 يبهداشت
خوب گزارش  31)%5/58( 2/2 عيشا يها بيماريبه كنترل 

 ستميس با ييآموزش در جهت آشنا نيشده است. همچن
طرح پزشك  يآگاه شي، افزا19)%8/35( 2/2ارجاع 

خوب و 19)%8/35( 3/2مراكز  تيريخانواده و نحوه مد
متوسط گزارش شده است. ضعف در  27)51%( 2/2

درمان  تيريدر جهت مد ها برنامه آموزش افزودن مهارت
 يو آموزش در جهت برگزار17)%3/32( 05/2با 

 از نظر 15)%3/28( 2/2آموزش بهداشت با  يها برنامه
  كارورز گزارش شد. انيدانشجو

كارآموز از روند  انيدانشجو دگاهينشان داد كه د جينتا
تا آبان ثابت و  بهشتيارد يها ماه يدوره در ط يبرگزار

نمره).  3از  5/2 يكل نيانگيخوب گزارش شده است (م
 يكارورز يبرنامه آموزش يدر اجرا انينظر دانشجو

نمره  نيانگيشد و م دهيد يروند كاهش ياجتماع يپزشك
كه متوسط  دينمره) گزارش گرد 3از  3/2در طول دوره (

  بود.
  

  بحث
آمده از پژوهش نشان داد، نظرات  به دست يها افتهي

 يهيتوج يها كالس يدر برگزار يگروه پزشك انيدانشجو
در جهت  انيو مرب ديرابطه اسات ،يكارگاه كارآموز

به  ييگو پاسخدر  انيت، توان مربسؤاالبه  ييگو پاسخ
مشكالت بندي  تيبا اولو ييآشنا ،يآموزش يازهاين

بر  تيريبا نحوه مد ييآشنا در روستاها و يتبهداش
نظرات  نيآن و همچن فيو وظا يمراكز بهداشت

خاص ادغام  يها در مورد آموزش برنامه انيدانشجو
كشور در سطح  يدرمان يبهداشت يها شده در نظام شبكه

 زانيم ني)، ا1(يويدر مطالعه خد % بود.80يخوب و باال

%، در مطالعه 5/45) 7(زي%، در مطالعه عز80از شيب
% و در 27 )9(انيي%، در مطالعه رضا6/17 ،)8زاد( زمان

باال بودن  لي. دلدي% گزارش گرد 93،)10(رگريمطالعه ت
از نظر  ياجتماع يپزشك يآموزش در كارآموز تيفيك

 يت برگزارمناسب در جه يزيبرنامه ر ان،يدانشجو
 يازهايبه ن ييگو پاسخدر  انيدوره، استفاده از مرب

 يدر خانه بهداشت و مراكز بهداشت انيدانشجو يوزشآم
 طيدر مح يآموزش چهره به چهره و گروه ،يدرمان
و آشنا كردن آنان با برنامه پزشك خانواده  ييروستا

  بود.
پاسخ مربوط  نيتر بيشت، سؤاالپاسخ به  نيانگينظر م از

 بود يآموزش يازهايبه ن ييگو پاسخدر  انيبه توان مرب
 ني. در ا)12و11(دارد يخوان هممطالعات ساير  جينتاكه با 

متخصص و توانا را  ياستفاده از مرب انيمطالعه دانشجو
 ينيآموزش بال تيفيك ارتقايبر  مؤثرعوامل  نيتر مهماز 

همان  ينيبال انيشد اكثر مرب انين بيذكر كردند. همچن
را ارائه و انتخاب هر  يهستند كه دروس نظر ينيمعلم
صورت گرفته  يو تخصص و ييباتوجه به توانا يمرب

 يها گفت برنامه توان مي ني). عالوه برا12و11است(
 نيشود. بنابرا مي مهارت پزشكان يباعث ارتقا يآموزش

 توجهمورد  ها برنامه نيادر  يمشكل عمده پزشك ديبا
  ).9(رديقرار گ
از افراد  يمين از شيب ديدگاهنشان داد كه  ها افتهي نيهمچن

در خانه بهداشت و مراكز  يآموزش يها از برنامه
مانند مراقبت از اطفال، مراقبت مادران و  يدرمان يبهداشت

 يو آموزش نظام ارائه خدمات بهداشت يبهداشت بارور
سرد و  رهيو زنج ونيناسيكشور، واكس يدرمان

در  زانيم نيا خوب گزارش گرديد. ريرواگيغ يها بيماري
  ).1بود( 85/4 يويمطالعه خد

امكانات  زانيمربوط به م نيانگيم نيتر كممطالعه  نيدر ا 
و امكانات  ليو وسا ييروستا لدياعزام به ف يبخش برا
 يمطالعه نصر جيبود كه با نتا لديموجود در ف يآموزش

مناسب  زاتيگرفت تجه جهينت توان مي). 13دارد( يخوان هم
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 تيفيك ارتقايدر  مؤثر ياز فاكتورها يآموزش يفضا رد
  گردد. مي محسوب انيدانشجو دگاهياز د ينيآموزش بال

 ياجتماع يپزشك ينشان داد كه در برنامه كارورز جينتا
در رابطه با آموزش در جهت  يپزشك انينظرات دانشجو

طرح پزشك  يآگاه شيارجاع و افزا ستميبا س ييآشنا
در سطح خوب و  كيبه تفك تيريخانواده و نحوه مد

% موارد در 21) در 1(يويبود. در مطالعه خد متوسط
سالمت مردم تحت  تيريمد نظوركسب مهارت الزم به م

خوب  ايو  يعال ،يپوشش و برخورد با مشكالت تندرست
% موارد از كسب 4/47 ،)14(انيبودند و در مطالعه بخش

با  انيداشتند. آشنا كردن دانشجو تينوع مهارت رضا نيا
و  مارستانيارجاع خانه بهداشت تا ارجاع به ب ستميس

 زيمردم و ن يها نهيد در كاهش هزتوان مي نيمتخصص
 يضرور ريباشد و از ارجاع موارد غ مؤثرنظام سالمت 

نظر كارورزان در  )6(يكانيكرد. در مطالعه بار يريجلوگ
و آموزش خوب بوده است. در  يبرگزار تيفيارتباط با ك
و مراقبت  يريدر حوزه كنترل همه گ )2(يمطالعه دوات

ن ياز ا اني% دانشجو50از  شينشان داد كه ب يماريب
 Hannonاند. در مطالعه  نداشته يخوب تيآموزش رضا

 يها آموزش نهيدر زم اني) نظرات دانشجو15(رلنديدر ا
% موارد، مواجهه با 23در  ينيبال تيريمد طهيالزم در ح
 يندهايفرا يريكارگه ب ،%20يپزشك يها اورژانس

بوده كه  %21 يعفون يها بيماري% و كنترل 20يصيتشخ
همراه كردن  نيخوب گزارش شده است. بنابرانسبتاً 
 يمراكز و واگذار يبا پزشكان عموم يپزشك انيدانشجو
و آشنا كردن آنها با  مارانيبه آنها در درمان ب تيمسؤول

 يآموزش اتيمنطقه از ضرور يو بوم عيمشكالت شا
 فيوظا نيتر مهماز  يكيگفت  توان مي ني). همچن1(است

 يها بيماريو مبارزه با  يريگ پزشكان برخورد با همه
 يها است كه گروه يضرور نياست. بنابرا يبوم

امر  نيبه ا يرا به صورت عمل يتر بيشزمان  يآموزش
منطقه  كيدر  يدمياختصاص دهند تا در صورت رخداد اپ

زمان اقدامات مناسب  نيتر كمدرست آن در  تيريو مد
  .رديپزشك صورت گ تيريبا مد يبهداشت ميتوسط ت

  
  گيري نتيجه

بر جامعه در نظام  يآموزش مبتن كرديتوجه به رو با
و گذراندن  يپزشك انيدانشجو يبرا ها دانشگاه يآموزش

 ،ياجتماع يپزشك يو كارورز يماه دوره كارآموز كي
 يكارورز يبرا يآموزش تيفيبه باال بردن ك تر بيشتوجه 
با توجه به ورود آنها به طرح پزشك  ياجتماع يپزشك

 تر بيش يدرمان يبهداشت ستميخانواده و ورود به س
  گردد. مي احساس

  
  قدرداني

علوم بدينوسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه 
پزشكي كردستان بابت تامين هزينه مالي اين طرح و 
همچنين معاونت محترم آموزشي دانشگاه و دانشجويان 

  همكار در طرح تشكر و قدرداني مي شود.
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Quality of education in community medicine externship and 
internship: Perspective of medical students of Kurdistan University of 

Medical Sciences 
 

Abdorrahim Afkhamzadeh1, Mohammad Aziz Rasouli2 
 

Abstract 
 
Introduction: Community medicine externship and internship programs in the health field prepare medical 
students for entry into the family medicine program and implementation of community-based medical 
services, especially in rural areas. The aim of this study was to assess the quality of education in community 
medicine externship and internship from the viewpoints of medical students of Kurdistan University of 
Medical Sciences. 
Methods: In this descriptive, cross-sectional study, the views of all community medicine students at 
Kurdistan University of Medical Sciences (55 externs and 53 interns) in 2014 were investigated. Data were 
collected using a valid and reliable questionnaire. A three-point Likert scale of good (score 3), average 
(score 2) and weak (1) was used to scale the items. The final mean scores of good, average and weak levels 
were calculated as above 2.4 (67%), from 1.7 to 2.4 (33%-67%) and below 1.7 (33%) respectively. 
Descriptive statistics was used to analyze the data. 
Results: From the viewpoint of externs, the mean scores of briefing classes (2.8, 83.6%), vaccination and 
cold chain training (2.9, 96.4%) and trainers’ ability to respond to educational needs (2.7, 81.8%) were at a 
good level. From the interns’ viewpoint, the mean scores of briefing classes (2.7, 64%) and problem solving 
and prioritization training (2.4, 58.5%) were at good level. Interns’ satisfaction rate with the two items of 
enhancing treatment management skills (2.05, 32.3%) and health education (2.2, 28.3%) was at a low 
(weak) level. 
Conclusion: Maintaining and promoting the quality of education in the field of externship, and promoting 
the quality of education in the field of internship seem to be necessary. 
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