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  چكيده
 مطالعه كنوني به منظور در همين راستا. هاي جديد آموزش در دانشكده پزشكي، رويكرد آموزش مبتني بر جامعه است از سياست :مقدمه

  .كارورزي پزشكي اجتماعي انجام شدتهران از دوره  تعيين ديدگاه دانشجويان پزشكي شهر
دانشـجويان   180. انجـام شـد  ي پزشـكي شـهر تهـران،    ها دانشكده در 87-88اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال تحصيلي  :ها روش
پايايي و روايـي آن   كه ساخته با استفاده از پرسشنامه محقق ها داده. انتخاب شدندمقطع كارورزي با روش غيراحتمالي در دسترس  پزشكي

مـورد تجزيـه و    من ويتني و ضريب همبستگي اسـپيرمن  ،ي توصيفي و آزمون كاي دوها با آزمون آوري گرديد و رسيده بود جمع تأييدبه 
  .تحليل قرار گرفت

يي بـه  گـو  پاسـخ و   علمي هيأتريزي، ارائه مباحث كاربردي در كارگاه، حضور اعضاي  درصد دانشجويان از نحوه برنامه 75بيش از  :نتايج
آمـده   بـه عمـل  آنـاليز   در. نظام ارائه خدمات رضايت داشتند از آموزش )درصد 78بيش از ( و نيز اكثريت دانشجويانت دانشجويان سؤاال

  .)p>002/0( وجود دارد معنادارارتباط  پزشكي اجتماعي رورزيمشخص گرديد بين دانشگاه محل تحصيل افراد و رضايت آنان از دوره كا
ايـن امـر باعـث     نماينـد و  مـي  ي آموزشي خوب عملها در ارائه سرفصلشهر تهران ي پزشكي ها رسد دانشكده مي به نظر :گيري نتيجه

  .بل قبولي از دوره برخوردار باشندگرديده كارورزان پزشكي اجتماعي از ميزان رضايت قا
  

  ، ارزشيابي برنامهدوره كارورزي ،مبتني بر جامعهپزشكي اجتماعي، آموزش  :ي كليدياه واژه
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  مقدمه 
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  .پذيرش گرديده است 10/8/89در تاريخ 

 آن محتواي كه گردد طراحياي  گونه به بايست مي و است
 و باشد واقعي محيط و آينده كاري عيتموق با ناسبتم
 به خدمات ارائه براي را الزم يها مهارت نالتحصيال ارغف

 اهميت با هاي سياست از يكي .)1(نمايند كسب جامعه
 آموزش برنامه ،)WHO( بهداشت جهاني سازمان

 به رساني خدمت واقعي يها محيط در پزشكي دانشجويان
 بتوانند آنها ات است روستايي جوامع خصوص به ،مردم

 پوشش تحت جمعيت نيازهاي يگو پاسخ درستي به
  ).2(باشند
 با جهت هم كه است اين پزشكي آموزش ظريف نكته

 براي تكنولوژي به توجه همچنين و پزشكي دانش افزايش
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 مراقبين عنوان به پزشكان ،بيماران درمان و تشخيص
 حساس بايد خود بيماران رفاه و نيازها به نسبت انساني
 گوناگون ابعاد با اجتماعي كليت عنوان به را انسان و بوده
 تغييراتي ايجاد به منجر نگرش اين. باشند داشته نظر در
 و انساني ابعاد به توجه با پزشكي آموزش برنامه در

 يها دانشكده از بسياري در ها مراقبت بودن نگر جامعه
و  هلند، انگلستان، مانند مختلف يكشورها پزشكي

 آموزش يها جنبه بنابراين. است گرديده يشمال يكايآمر
 و است بيمارستان در آموزش بر مبتني كه سنتي پزشكي

 گردد، مي اجرا پزشكان توسط انحصاري طور به هم آن
 گوناگوني از دانشجويان درك افزايش سبب و يافته تغيير
 گروهي كار هاي مهارت توسعه و آينده هاي نقش
 گونه اين ،اي مطالعه در كارانهم وماتوس  .)5تا3(گردد مي

 جامعه نيازهاي رفع منظور به كه كردند گيري نتيجه
 - اجتماعي ديدگاه يك به مجهز بايستي پزشكان كنوني،

 منظور اين به. باشند بيماري و سالمتدر مورد  بيولوژي،
 ارتباط و مشاركت به توجه با نگر جامعه پزشكي برنامه
 بهداشتي هاي راقبتم نظام با پزشكي دانشكده مستقيم
 عرصه در پزشكي دانشجويان حضور و منطقه
 واقع در. گردد مي طراحي جامعه در بهداشتي هاي مراقبت
 وجز 3 كه نمايد عملاي  گونه به بايد پزشكي آموزش
 بهداشتي هاي مراقبت نظام و جامعه ،دانشگاه تركيبي
  ).7و6(باشند يكديگر مكمل ،اوليه
 آموزش طريق از عياجتما پزشكي كارورزي دوره
 هاي مهارت توسعه و ايجاد در سعي ،عرصه در نگر جامعه

 قبول و كار براي را آنها همچنين ،داشته كارورزان
 مديريت بهداشتي، تيم مديريت چون هايي يتمسؤول

 آماده جامعه سالمت ارتقاي و بهداشتي مشكالت
  .سازد مي

 رابطه بر تخصصي علم يك عنوان به اجتماعي پزشكي
 در بدون را جامعه نيازهاي دارد، تأكيد جامعه و شكيپز

 كرده مشخص جامعه آن بودن بيمار يا سالم گرفتن نظر
 نيازها رفع جهت در آموزش و مديريت ،ريزي برنامه با و

  .)11تا8(دارد مي بر گام
 به جامعه درمان يها شيوه وجود رغم علي اكنون هم

 جديتي با رنگ جامعه آموزش يها برنامه پراكنده، صورت
 اجرا كشور سطح در مختلف هاي دانشگاه در متفاوت

 مراكز در كارورزان و كارآموزان حضور و گرديده

 در را جديدي عرصه و گشته موجب را درماني بهداشتي

 محيطي چنين در. است نموده باز پزشكي آموزش

 جامعه شايع هاي بيماري با پزشكي رشته دانشجويان

 تشخيص در توانند مي اساتيد كمك با و كرده پيدا آشنايي

 اكثر كه آنجا از .باشند داشته دخالت بيماران درمان و
 اجرا نگر جامعه به صورت كارورزي دوره يها بخش
 تجربه دوره شروع از قبل دانشجويان لذا گردد نمي

رود   انتظار مي و ندارند بخش اين خصوص در خاصي
 و نگرش يارتقا باعث بهداشت كارورزي دوره گذراندن

 اجتماعي پزشكي دوره اهداف به نسبت دانشجويان نظر
 .)8(نمايد آماده بهداشتي تيم مديريت براي را آنان و گردد

 دوره مورد در پزشكي دانشجويان ديدگاه شدن مشخص
 بازنگري در تواند مي اجتماعي پزشكي كارورزي

 يها سرفصل بهتر چه هر ارائه در دوره اين يها برنامه
 ديدگاه ديگر طرف از. باشد داشته نقش آموزشي

 عنوان به تواند مي هايشان، فعاليت با رابطه در دانشجويان
 برنامه توسعه و اصالح به منجراي  حرفه ارزيابي يك

 بررسي هدف با مطالعه اين لذا .)12(گردد آموزشي
 دوره مورد در تهران شهر پزشكي دانشجويان ديدگاه

  .است شده اجرا و طراحي اجتماعي پزشكي كارورزي
  

  ها روش
 انجام 1388 ماه تير در كه مقطعي توصيفي مطالعه، اين

 پزشكي دانشجويان نظرات آن طي كه پذيرفت،
 شهيد تهران، ايران، ( تهران شهر پزشكي يها دانشكده
 كارورزي مقطع در) شاهد و مسلح نيروهاي بهشتي،
 دوره برگزاري چگونگي مورد در اجتماعي پزشكي

. گرفت قرار بررسي مورد بهداشت عرصه در كارورزي
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 و مذكور دوره متماا و گذراندن ،مطالعه به ورود شرط
 زمان در كه دانشجوياني .بود مطالعه در شركت به تمايل

 مطالعه وارد بودند دوره گذراندن حال در ،مطالعه
 حجم محاسبه فرمول كمك با نمونه حجم. گرديدند نمي

يكصد و =p 6/0 و α=05/0 با مقطعي مطالعات در نمونه
 غير صورت به ها نمونه كه گرديد محاسبه نفرهشتاد 
 انتخاب مذكور دانشكده پنج از دسترس در تصادفي

  .شدند
 با ساخته محققاي  پرسشنامه اطالعات، گردآوري ابزار
 مصوب آموزشي هاي سرفصل اساس بر حيطه پنج

 بررسي و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 با و مقدماتي مطالعه يك طي آن پايايي و ،يطراح متون

 همبستگي ضريب( تأييد مورد بازآزمايي روش از استفاده
 دانشجويان نظرات مطالعه اين در. گرفت قرار )7/0برابر 

 در آموزشي دوره برگزاري مديريت يها حوزه در
 كنترل آموزش ،حياتي يها داده پردازش آموزش عرصه،

 كننده ارائه نظام آموزش ،اربيم از مراقبت و گيري همه
 آموزش ارائه نحوه ،نهايتدر  و ارتباط نحوه و خدمات
 مورد آن زمان مدت و دوره از كلي رضايت ،بهداشت
 را حيطه هر يها آيتم تعداد يك جدول( گرفت قرار بررسي
 خيلي صورت به ها گزينه مقياس). نمايد مي مشخص

 با ها امهپرسشن. بود بد خيلي و بد ،متوسط ،خوب ،خوب
 مطالعه اهداف توضيح از پس و ها دانشكده به مراجعه
 پايان در. شد مي توزيع كارورزان بين كارورزان براي
 آمار و SPSS-11.5 آماري افزار نرم كمك با ها داده

 جهت( دو كاي يها آزمون) درصد و فراواني( توصيفي
 من ،)دوره از رضايت و تحصيل محل بين رابطه مقايسه
 ارتباط مقايسه جهت( اسپيرمن همبستگي ضريب و ،ويتني
 و گرديد تحليل و تجزيه) دوره از رضايت و سن بين

  .شد گرفته نظر در α>05/0يمعنادار سطح مالك
  

  نتايج
 زمان در تحقيق تيم حضور به توجه با مطالعه اين در

 دانشجويان براي طرح اهداف كامل توضيح و پرسشگري
 نفر 180 از .گرديد آوري معج و تكميل ها پرسشنامه تمام

 و نثؤم)  درصد 4/49( نفر 89 ،مطالعه در كننده شركت
 افراد سني ميانگين. بودند مذكر )درصد 6/50( نفر 91
 و مجرد) درصد 9/63( نفر 115. بود سال 62/1±77/26
  .بودند هلأمت) درصد 1/36( نفر 65

 برگزاري مديريت: يها حيطه در دانشجويان نظراتنمره 
 يها داده پردازش آموزش عرصه، در آموزش دوره
 ،بيمار از مراقبت و گيري همه كنترل آموزش ،حياتي

 و ارتباط ارائه نحوه و خدمات كننده ارائه نظام آموزش
 داده نشان يك جدول در بهداشت آموزش ارائه نحوه
 بيش دوره برگزاري مديريت هاي گويه تمام در .است شده
 متوسط حد از باالتر تيرضاي دانشجويان درصد 75 از

 كنترل آموزش حوزه در كه بود حالي در اين و داشتند
 درصد 50 حدود شاخص اين بيماري مراقبت و گيري همه
 مقدار بيشترين از خدمات ارائه نظام آموزش و بود

  ).يك جدول(بود برخوردار رضايت
 ،پژوهشي هاي فعاليت انجام مورد در دانشجويان از

و  ،درماني بهداشتي مراكز جز به ميعل مراكز از بازديد
 كارورزي دوره در خاص هدف گروه به بهداشت آموزش

 در فوق موارد از يك هر فراواني كه شد الؤس
  .است گرديده ارائه دو جدول در مختلف هاي دانشگاه

 كارورزي دوره از را دانشجويان كلي رضايت سه ولجد
 نشان تحصيل محل دانشگاه تفكيك به دوره طول و

 كارورزي دوره مدت طول) درصد 5/44( نفر 80. دهد مي
 نفر 77 همچنين. اند كرده اعالم خوب خيلي و خوب را
 دوره از رضايتشان كارورزان از) درصد 8/42(

  .بود متوسط حد در كارورزي
 آموزش مطالب شما نظر به گرديد سؤال كارورزان از

 شغلي آينده در بهداشت كارورزي دوره در شده داده
 7/36( نفر 66 كه داشت؟ خواهد ييآكار مقدار چه اشم

 به) درصد 9/23( نفر 43،متوسط كارآيي به )درصد
 اندك كارآيي به) درصد 4/39( نفر 71 و زياد كارآيي
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  .بودند معتقد آينده در دوره
 مشخص دو كاي آزمون توسط آمده به عمل آناليز در

 از آنان رضايت و افراد تحصيل محل دانشگاه بين گرديد
 و) p>002/0( دارد وجود معنادار ارتباط كارورزي دوره

)18/6=X2( با آنان سن همچنين و افراد جنسيت بين ولي 
 رابطه بهداشت كارورزي دوره از رضايتشان ميزان

  .نداشت وجود يمعنادار

  
  

  

  †مختلف هايرد حيطهدر مو تهران شهر پزشكي علوم هاي دانشگاه كارورزان هاي پاسخ نسبي فراواني توزيع :1 جدول
 آموزش عدم بد خيلي بد متوسط خوب خوبخيلي موضوعات

 :فيلدآموزشي دوره برگزاريمديريت
  فيلد محل در اساتيد منظم حضور
  آموزشي كارگاه ريزي برنامه
  مدرسين توسط كاربردي مباحث ارائه

  كارورزان تسؤاال با اساتيد مناسب برخورد
 كارورزان عملي آموزش مناسب زمينه ايجاد
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)66/19(35  
)3/10(19  
)28/18(32 

  
)9/3(7  
)2/2(4  
)9/3(7  
)54/0(1  
)8/2(5 

  
)180(  
)179(  
)178(  
)184(  
)175( 

 :حياتي يها داده پردازشآموزش
  آنها تحليل و تجزيه و داده آوري جمع
  سالمتي مشكالت و نيازها تعيين
 تفصيلي يا عملياتي ريزي برنامه

 
)0/10(18  

)2/2(4  
)7/1(3 

 
)2/31(56  
)02/24(43  
)7/16(30 

  
)6/44(80  
)8/50(91  
)1/44(79 

  
)1/11(20  
)8/17(32  
)6/25(46 

  
)2/2(4  
)8/2(5  
)2/2(4 

  
)179(  
)179(  
)179( 

 :بيمارمراقبت و گيري همه كنترلآموزش
  آن كنترل و گيري همه يك با مواجهه چگونگي
 شايع و بومي هاي بيماري مراقبت و شناسايي

 منطقه

 
)0/0(0  

  
)8/2(5 

 
)75/18(33  

  
)5/14(26 

  
)9/28(51  

  
)6/29(53 

  
)9/28(51  

  
)7/35(55 

  
)8/6(12  

  
)7/6(12 

  
)176(  

  
)179( 

 :ارتباطنحوهو خدمات كننده ارائه نظامآموزش
 درماني بهداشتي خدمات ارائه نظام آموزش
  كشور

 با ارتباط صحيح نحوه درباره الزم آموزش
  ها ارگان ساير

 
)8/2(5  

  
)6/0(1 

 
)4/32(58  

  
)3/14(25 

  
)01/43(77  

  
)3/46(81 

  
)7/16(30  

  
)5/27(50 

  
)2/2(4  

  
)8/2(5 

  
)179(  

  
)175( 

 )178( 7)9/3( 25)04/14( 92)6/51( 46)8/25( 8)4/4( بهداشت آموزش مباحثرائهانحوه

  است شده محاسبه رديف هر در پرانتز داخلها  رصدد )†(
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  †بهداشت كارورزي دوره در ها فعاليت برخي انجام) درصد(نسبي  فراواني توزيع :2 جدول
 ندارم خاطر به خير بله دانشگاه نام

  هشيپژو فعاليتانجام
  ايران

  شهيدبهشتي
  تهران

  مسلح نيروهاي
 شاهد

 
)1/12(4  
)6/66(28  
)3/19(6  

)9(3  
)4/97(38 

  
)9/87(29  
)9/30(13  
 )2/74(23  
)8/78(26  

)6/2(1 

  
)0(0  
)5/3(1  
)5/6(2  
)2/12(4  

)0(0 
 هدف گروه به بهداشتآموزش
  ايران
  بهشتي شهيد
  تهران

  مسلح نيروهاي
 شاهد

 
)8/78(26  

)19(8  
)2/31(10  
)1/12(4  
)9/94(37 

  
)2/15(5  
)5/78(33  
)5/62(20  
)8/84(28  

)1/5(2 

  
)6(2  
)5/2(1  
)3/7(2  
)1/3(1  

)0(0 
 درمانيبهداشتيمراكزجز به مراكزي از علميبازديد
  ايران
  بهشتي شهيد
  تهران

  مسلح نيروهاي
 شاهد

 
)9(3  

)3/64(27  
)2/31(10  

)29(9  
)3/92(36 

  
)91(30  
)7/35(15  
)6/65(21  
)3/61(19  

)7/7(3 

  
)0(0  
)0(0  
)2/3(1  
)7/9(3  

)0(0 

  .است شده محاسبه پرانتزدرهررديف داخل ها درصد) †(
  

  
  

  †هاي مورد مطالعه بر حسب دانشگاه دوره طول و كارورزي دوره از دانشجويان كلي رضايتفراواني نسبي نمرات  :3 دولج
 ندارم نظري بد خيلي بد متوسط خوب خوبخيلي موضوعات

 بهداشتكارورزي دوره لطوازرضايت
  ايران

  مسلح نيروي
  تهران
  بهشتي شهيد
  شاهد
 كل

 
)1/1(2  
)78/2(5  
)22/2(4  
)55/0(1  
)55/0(1  
)3/7(13 

 
)44/4(8  
)33/8(15  
)88/8(16  
)22/7(13  
)33/8(15  
)2/37(67 

 
)88/3(7  
)56/5(10  
)78/2(5  
)66/1(3  

)5(9  
)9/18(34 

  
)55/0(1  
)55/0(1  
)66/1(3  
)88/3(7  
)33/3(6  
)6/15(28 

  
)1/1(2  

)0(0  
)1/1(2  
)33/8(15  
)78/2(5  
)3/13(24 

  
)66/1(3  
)1/1(2  
)1/1(2  
)22/2(4  
)66/1(3  

)8/7(14 
 بهداشت كارورزي دورهازرضايت
  ايران

  مسلح نيروي
  تهران
  بهشتي شهيد
  شاهد
 كل

 
)66/1(3 

)0(0  
)55/0(1  
)55/0(1  
)55/0(1  
)4/3(6 

 
)66/1(3 
)1/1(2  
)33/3(6  
)66/1(3  

)5(9  
)8/12(23 

 
)11/1(20 
)55/10(19  
)22/7(13  
)11/6(11  
)78/7(14  

)8/42(77 

  
)78/2(5 
)11/6(11  
)44/4(8  
)56/5(10  

)5(9  
)9/23(43 

  
)1/1(2 
)55/0(1  
)22/2(4  
)10(18  
)33/3(6  

)2/17(31 

  
)0(0 
)0(0  
)0(0  
)0(0  
)0(0  
)0(0 

 .است شده محاسبه ستون هر در پرانتز داخل ها درصد )†(
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  بحث
 براي دانشجويان گردد مي سعي كارورزي دوره در

 ميان اين از كه گردند آماده خود شغلي آينده يها فعاليت
 از پيشگيري و درمان بهداشتي، خدمات نظام مديريت
 سعي مقاله اين در). 13(است برخورداراي  ويژه اهميت
 رقرا بررسي مورد دوره مختلف يها حوزه است شده
  .شود بررسي خصوص اين در دانشجويان نظر و گرفته
 يها حوزه تمامي در كه دهد مي نشان حاضر مطالعه نتايج

 درصد 75 از بيش رضايت دوره برگزاري مديريت
 دهنده نشان كه بود باالتر و متوسط حد در دانشجويان

 ساختار اساس بر آموزشي يها گروه كه باشد مي امر اين
 و خديوي مطالعه در .نمايند مي عمل خوبي به موجود
 دوره برگزاري مديريت قسمت از رضايت ميزان همكاران

 به .)14(بود كمتر و متوسط حد رد موارد درصد 50 در
 ريزي برنامه تهران شهر يها دانشكده رسد مي نظر

 تيپ يها دانشگاه در چند هر دارند زمينه اين در مناسبي
 عهده بر نيز را تخصصي دستيار تربيت يتمسؤول كه يك

 گرفته قرار شعاعال تحت كارورزي دوره است ممكن دارند
  .يابد اختصاص دوره اين به كمتري زمان و
 تحت مستقيماً كه ها داده پردازش و آموزش حوزه در

 دوره طول در گرفته صورت پژوهشي يها فعاليت تأثير
 تحليل و تجزيه و آوري جمع قسمت در ،باشد تواند مي نيز
 ولي ،بود ورهد مديريت يها حوزه مشابه شرايط ها داده
 يليصتف و عملياتي ريزي برنامه قسمت در رسد مي نظر به

 چرا .باشند مي بيشتري يها آموزش نيازمند دانشجويان
 اين در آموزشي گونه هيچ ها دانشگاه درصد 10 حدود كه

 برنامه در مستقيماً امر اين چند هر دهند، نمي زمينه
 يها گروه معموالً و نبوده كارورزي دوره آموزشي
 بهداشت دروس طول در مطالب اين به آموزشي

 درصد 25 همكاران و خديوي مطالعه در. پردازند مي
 عالي و خوب حد در رضايتي قسمت ازاين دانشجويان

  ).14(داشتند
 كه آن است برخوردار اهميت از ميان اين در كه آنچه

 از يگاه مختلف يها دانشكده در آموزشي يها گروه
 وجود و است يافته يلتشك مختلفي يها تخصص

 گروه در بهداشتي خدمات مديريت تخصص با علمي هيأت
 برخي از مندي رضايت و ارائه در تفاوت باعث آموزشي

  .گردد مي ها حوزه
 يها حيطه بيماري مراقبت و گيري همه كنترل حوزه در

 دانشجويان درصد 50 از بيش كه داد نشان بررسي مورد
 را الزم آموزش و تهنداش خوبي رضايت آموزش اين از

 75 حدود نيز همكاران و خديوي مطالعه در .ديدند نمي
 متوسط حد در رضايتي قسمت اين از دانشجويان درصد

 بهداشت دروس در مطالب اين كه چرا. )14(داشتند كمتر و
 مجدداً كارورزي دوره در و گردد مي مطرح پنج تا يك

 فيوظا ينتر مهم از يكي بپذيريم اگر ولي گردد نمي مرور
 يها بيماري با مبارزه و گيري همه با برخورد پزشكان
 يها گروهكه  رسد مي نظر به ضروري ،است بومي

 امر اين به عملي به صورت را بيشتري زمان آموزشي
  .دهند اختصاص

 ارائه نظام آموزش ،پراهميت هاي حوزه از ديگر يكي
 اطالعات آينده پزشكان است الزم كه باشد مي خدمات

 از آمده به دست نتايج .باشند داشته زمينه اين در يكاف
 شناخت حيطه در كارورزي برنامه داد نشان پژوهش
 را مربوطه دانش ،كشور درمان و بهداشت شبكه ساختار
 فراهم را دانشجويان مندي رضايت و دهد مي انتقال
 90 از بيش نيز همكاران و خديوي مطالعه در .نمايد مي

 و خوب حد در رضايتي قسمت ينا از دانشجويان درصد
 دانشكده دانشجويان رضايت همچنين .)14(داشتند عالي

 نظام به مربوط اطالعات انتقال مورد در تبريز پزشكي
 بوده درصد 89 كشور درماني–بهداشتي خدمات ارائه
 نقش آموزشي يها گروه گرديد مشخص كه )15(است
  .نمايند مي اعمال درستي به را خود
 كارورزي دوره از كلي رضايت موارد درصد 8/42 در

 خصوص اين در كه داشت قرار متوسط حد در بهداشت
 آموزش نحوه جمله از مختلفي عوامل كه نمود اشاره بايد
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 ها دانشگاه برخي در يگاه كه ( دوره طول ها، گروه
 توسط شده اخذ نمرهو  ،)است ينساير با متفاوت
 دانشگاه با آن معنادار ارتباط و است دخيل درآن دانشجو

 .باشد داليل همين به رسد مي نظر به نيز تحصيل محل
 قابل بيشتر زماني دوره از كلي رضايت كه آن ضمن

 نيز آموزشي يها بخش ساير كه بود خواهد قضاوت
 و يك جدول مقايسه .گيرند قرار بررسي مورد همزمان

 طول در شده ارائه مطالب وقتي كه دهد مي نشان سه
 اما است مناسب رضايت ميزان شود مي بررسي دوره
 كاهش رضايت ميزان گردد مي سؤال كلي رضايت وقتي
 آموزشي يها گروه كه باشد تواند مي آن بيانگر كه يابد مي
 بايد و نمايند مي مطلب ارائه خوب ها سرفصل به توجه با

 كه چرا.گردند آشنا بيشتر دوره اهداف با دانشجويان
 خاص موضوع يك ارائه به زنيا معتقدند دانشجويان برخي
 توانند مي آموزشي هاي گروه كنند مي احساس و ندارد وجود

 اگر آنكه حال نمايند، نظر صرف موضوعات برخي ارائه از
اهداف ارائه  و Logbook به دانشجويان دوره ابتداي در

ميزان تواند در  مي شود دادهشده از طرف وزارت بهداشت 
  .دگذاربتأثيرمندي  رضايت

 در مطالب ييآكار درباره دانشجويان نظر خصوص در
 اكثريت كه موجود شرايط به توجه با ،شغلي آينده

 ادامه تخصصي يها دوره در هستند تالش در دانشجويان
 مند عالقه خاص تخصص به هريك و دهند تحصيل

 در يا و آينده در كه پذيرند مي سختي به و باشند مي
 عمومي پزشك به عنوان است ممكن زمان از مقطعي
 اين .نيست ذهن از دور امر اين شوند كار به مشغول
 كه آن اول دارد اشاره نكته دو به مستقيم غير موضوع

اي  ويژه توجه كشور در عمومي پزشكان جايگاه به بايد
 تحصيل به كامل رضايت ضمن جوان پزشكان تا نمود

 به كمتري تمايل كارورزان اكثريتآن كه  دوم و بپردازند
 بايست مي نگر جامعه پزشكي و دارند نگر جامعه يپزشك

 و گيرد قرار توجه مورد كارورزي يها دوره تمام در
 تمام يگو پاسخ تواند نمي اجتماعي پزشكي ماهه يك دوره

 باشد نگر جامعه پزشك يك به عنوان دانشجويان نيازهاي
 به توجه با .نمايد ايجاد امر اين به مثبت كامالً نگرش و

 برنامه بازنگري بر تصميم حاضر حال دراين كه 
 در است اميد ،دارد وجود كارورزي يها دوره آموزشي

 قرار توجه مورد پيش از بيش موارد اين نزديك آينده
  .گيرد

توان به عدم ارائه  مي هاي اين مطالعه از محدوديت
دنبال آن اشكال در ه ي آموزشي يكسان و بها سرفصل

  .مختلف اشاره كرد هاي امر مقايسه نتايج دانشگاه
ي ها شود تمام سرفصل مي براساس نتايج مطالعه پيشنهاد

ي ها دوره كارورزي مصوب وزارت بهداشت توسط گروه
توان به  مي از ديگر پيشنهادات. آموزشي ارائه شود

معرفي و ارائه اهداف دوره در شروع بخش كارورزي و 
 ارائه بازخورد به دانشجويان، بازنگري برنامه آموزشي

و همچنين  ها دوره كارورزي و يكنواخت شدن سرفصل
هاي تيپ  انجام تحقيق مشابه در برخي ديگر از دانشگاه

 .يك اشاره كرد
  

  گيري نتيجه
نمايند  مي تالش ها دهد تمامي دانشگاه مطالعه نشان مي

ي موجود را بر اساس امكانات آموزشي خود ها سرفصل
ورد بررسي ديدگاه ي مها ارائه نمايند و لذا در اكثر آيتم

عدم آشنايي . دانشجويان در حد قابل قبولي قرار دارد
دانشجويان با اهداف دوره پزشكي عمومي و يكسان عمل 

گردد  ي دوره كارورزي باعث ميها نكردن ساير بخش
 ؛دانشجويان انتظارات متفاوتي از اين بخش داشته باشند

اياني تواند به اين امر كمك ش لذا هماهنگي بين بخشي مي
  .نمايد
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Students, View Points on Internship Community Medicine Course in 
Tehran Medical Universities 

 
Ali Davati1, Mahboubeh Aghaee2, Maryam Kamali3, Fatemeh Gitinavard4, Fatemeh Ramezani5, 

Niusha Andalibi6 
 

Abstract: 
 
Introduction: Community-Based Medical Education (CBE) is considered as a new educational approach in the 
school of medicine. This study was designed to determine the quality of education during the internship in 
community medicine course in medical universities in Tehran. 
Methods: This is a descriptive cross-sectional study conducted on community medicine internship in medical 
schools of Tehran during 2008-2009. A nonrandom sample of 180 interns was selected by convenience. The 
data, collected by a researcher made questionnaire whose validity and reliability had been confirmed, were 
analyzed by Ҳ2, Mann-Whitney and Spearman coefficient tests. 
Results: Over 75% of interns were satisfied with the course planning, the applied content of the workshop, the 
presence of faculty members and their responsiveness to the students’ questions. In addition, 78% the students 
were satisfied with teaching on health care system. There was a significant correlation between students, 

satisfaction with internship and the university they were studying in (p<0.002). 
Conclusion: It seems that medical schools in Tehran follow the educational out lines well, and community 
medicine interns are relatively satisfied with the course. 
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