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 مارستانيب يآموزش يها درمانگاهبه  كننده مراجعه مارانينگرش و احساس ب
  يپزشك انينسبت به حضور دانشجو ينيخم يمصطف ديشه

 

  *اطهر اميد ،نژاد يشجاع يعل ،راستهياشرف پ ،يزديپوپك ا
  

 

  چكيده
 شيسبب افزا يافتياز خدمات در مارانيب تيو رضا هستند ايدر سراسر دن يپزشك انيدانشجو ييآموزش سرپا ديكل ماران،يب: مقدمه

به  كننده مراجعه مارانينگرش و احساس ب يمطالعه، بررس نيهدف از ا. است انيدانشجو بالينيروند آموزش  يو بهبود ماريمشاركت ب
  .است يپزشك انينسبت به حضور دانشجو ينيخم يمصطف مارستانيب يآموزش يها درمانگاه
 ينيخم يمصطف ديشه مارستانيب يآموزش يدرمانگاه تخصص 8به  كننده مراجعه ماريب 502  يمقطع - يفيتوصمطالعه  نيدر ا: ها روش

يي روا. قرار گرفتند يساخته مورد بررس پرسشنامه محقق قيآسان، از طر در دسترس به روش نمونه گيري1392در سال دانشگاه شاهد 
 .مورد تأييد قرار گرفت) =75/0α(كرونباخ  يي ضريب آلفا آن با استفاده از محاسبه ييايو پا ييو محتوا يصور پرسشنامه به روش

  .انجام شد ANOVAتي تست و  يآمار يها با استفاده از آزمون ها داده يآمار ليتحل
و  گيري حال شرحدر مجموع از روند  ماراناز بي% 8/71 .بودنمره  5از  46/3±1 انينسبت به حضور دانشجو مارانينمره احساس ب نيانگيم: نتايج

مطلع  رو غي )81/3±73/0(دو گروه افراد مطلع از حضور دانشجو در درمانگاه  بين ميانگين و انحراف معيار. كردند مي ياحساس راحت نهيمعا
همچنين بين دو گروه . )t= 001/0= p ,95/7( شد دهيد يمعنادار در احساس آنها نسبت به حضور در مباحثه آموزش يرتفاوت آما) 1/1±13/3(

تمايل نداشتند و آنهايي كه ) 25/3±93/0(توسط هم جنس داشتند با ميانگين و انحراف معيار  گيري حال شرحافرادي كه تمايل به معاينه شدن و 
  ).=001/0p(تفاوت آماري معنادار در نمره احساسشان وجود داشت ) 76/3±1( گين و انحراف معياربا ميان
اما اين امر در . داشتند نهيو معا يريگ حال هنگام شرح يپزشك انيدر مجموع احساس راحتي از حضور دانشجو مارانيب: گيري نتيجه

و بر نقش آنان در آموزش دانشجويان و رعايت حريم خصوصي  تأكيدصورت افزايش آگاهي بيماران نسبت به حضور دانشجو و 
  .خواهد شد تر بيشبيماران  يمحرمانگ

  
  ، آموزش بالينيآموزش سرپايي  ،يپزشك انينگرش، احساس بيماران، دانشجو: هاي كليدي واژه
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  8/3/93:تاريخ پذيرش ،9/3/93: ، تاريخ اصالحيه13/12/92 :تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
با  ميتوام با ارتباط مستق يريادگي نديفرا ينيآموزش بال

. متمركز است ها و مشكالت آن مارانيو بر ب )1(است ماريب
ي مختلف باليني از جمله درمانگاه، ها اين فرايند در محيط

با توجه افتد كه  مي ي بيمارستاني و اورژانس اتفاقها بخش
 يو بدحال بودن و تخصص يبه كوتاه بودن مدت بستر

مورد توجه  يآموزش درمانگاه ،يبستر مارانيبودن ب
در دو دهه اخير قسمت  ).2و3(قرار گرفته است يتر بيش
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انجام  ها درمانگاهعمده آموزش پزشكي آمريكا در 
در واقع درمانگاه به عنوان محيطي خالق امكان ). 4(شود مي

و بهداشت  ها بيماريادگيري طيف وسيعي از آموزش و ي
  ). 5(دهد مي جامعه را در اختيار فراگيران قرار

اساتيد باليني باعث  يو درمان يآموزش فيادغام وظا اما
دريافت  تأخيرشده است كه بيماران خدمات مراقبتي را با 

 يمارينگران ب نيو الت يكلمات علم دنيكنند و گاه با شن
  ).6(دنشو  خود
مختلف از جمله  يها با رده ياديافراد ز طيمح نيا در

به صورت  ماريو استاد همه با ب اريستد ،كارآموز، كارورز
كوتاه  آن قدرتعامالت موقت  نيا. شوند مي مختصر مواجه

پزشك  نيرابطه دوستانه ب كي جاديتواند باعث ا نمي است كه
 قتهنوز مهارت و د انيدانشجو گرياز طرف د. شود ماريو ب
و اند  را كسب نكرده نيروت يدر انجام اقدامات عمل يكاف

انتظار دارد  ماريب. كند مي را نگران ماريب ،يجسم بيخطر آس
كه با  يپزشك معالج خود درمان شود و وقت لهيكه به وس

كنند  مي نهيكه او را درمان و معا يانيو دانشجو ارانيدست
 سوءكند كه از اعتماد او  مي احساس ،شود مي مواجه

 يمتعدد دانشجو برا يها استفاده شده است و در تالش
 نيتمر يبرااي  لهيخود را وس ،يعمل يها مهارت نيتمر

 ميكنند كه حر مي احساس مارانيب. كند مي دانشجو تصور
به  ها آن يبا مداخله دانشجو و دسترس ها آن يخصوص

شود و در هنگام آموزش  مي شكسته يمدارك پزشك
بودن بدنشان  ديبا در معرض د انحرمت آن نات،يمعا

باعث شده است كه  ها ياين نگران ).7(شود ميدار  خدشه
اساتيد بخش اعظم وقت خود را به اتاق كنفرانس اختصاص 

آموزشي در كنار بيمار برگزار  يراندها تر كمدهند و 
  ).8(كنند
نشان داده است كه  يگريمطالعات د گريد ياز سو اما
احترام گذاشته  ها به حقوق آن صورتي كهدر  مارانيب

ارائه شود در هنگام  يانسان يها مراقبت ها شود و به آن
نسبت به آن  يمثبت دگاهيد ينيبال يحضور در راندها

 يريادگيدارند و لذت عمده آنان، احساس مشاركت در 

كه عالقه  يدر طول راند هنگام مارانيب. است انيدانشجو
 اين كهاز  ننديب مي را نسبت به خود يدرمان ميت يو نگران

به عالوه . خوشحال هستند رنديگ مي مورد توجه قرار
كنند و  مي دايت خود پسؤاال دنيپرس يبرا يآنان فرصت

 راند كسب نيدر ح شان يمارياطالعاتي در مورد ب
و احساساتشان در  راتشوند كه نظ مي كنند و متوجه مي

  ).13تا9(دخالت داشته است ها گيري ميتصم
كه  متفاوت مطالعات فوق و از آنجا جيبا توجه به نتا نيبنابرا
مطالعات انجام شده به ديدگاه بيماران نسبت به  رانيدر ا

) 14(ي بيمارستانيها حضور در راندهاي آموزشي بخش
پژوهش با هدف بررسي احساس و  نيا ،محدود شده بود

 يآموزش يها درمانگاهبه  كننده مراجعه مارانينگرش ب
نسبت به حضور در  ينيخم يمصطف ديشه مارستانيب

  .راندهاي آموزشي درمانگاهي انجام پذيرفت
  

  ها روش
 كننده مراجعه ماريب 502 يمقطع يفيمطالعه توص نيادر
پوست، چشم، گوش  يآموزش يدرمانگاه تخصص 8به 

 يعفون ،يارتوپد ،يعموم يجراح ،يداخل ،ينيو حلق و ب
دانشگاه  ينيخم يمصطف ديشه مارستانيو اعصاب ب

در دسترس  نمونه گيري به روش 1392در سال  شاهد
(convenience )  و مورد بررسي قرار انتخاب

پرسشنامه عودت داده شده مورد  500؛در نهايتگرفتند
درمانگاه اطفال به دليل عدم  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

توسط خود بيمارو درمانگاه  نامه پرسشامكان تكميل 
زياد عوامل فرهنگي بر  تأثيرزنان و ارولوژي به دليل 

حذف  گيري حال شرحنگرش بيماران نسبت به معاينه و 
هاي فعال درمانگاه در كه در روز يمارانيب هيكل .شد

به  1393شيفت صبح از فروردين لغايت شهريور 
هنگام خروج از  كردند مي موردنظر مراجعه يها درمانگاه
 تيو كسب رضا حاتيپس از ارائه توض درمانگاه

  . كردند مي اقدام به پر كردن پرسشنامه يشفاه
ساخته با دو  اطالعات پرسشنامه محقق يگردآور ابزار
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از جمله سن،  كيقسمت اول اطالعات دموگراف. بخش بود
فوق  سانس،يل پلم،يد پلم،ياز د تر كم( التينس، تحصج
قسمت  نيدر ا .بود تأهل تيو وضع) و باالتر سانسيل

 ليدر مورد دل مارانياز باي  نهيچندگز يتسؤاالبا  نيهمچن
داشتن آنها  يآگاه ،يمركز درمان نيو مراجعه به ا خابانت

داشتن به اخذ  لياز حضور دانشجو در درمانگاه، تما
 ايهم جنس  يشدن توسط دانشجو نهيو معا حال شرح

آنها به حضور دانشجو در هنگام  ليهمجنس و تما ريغ
قسمت دوم .شد مي سؤالشدن توسط پزشك  نهيمعا

 ليتشك هيگو 17از  و كه شامل دو بخش بودپرسشنامه 
احساس  بود كه سؤال 11 شامل بخش اول. شده بود

در  يراند آموزش كي نيرا در مورد اتفاقات ح ماريب
 هيبه هر گو دهي نمره اسيمق .نمود مي يدرمانگاه بررس

 ي، فرق)4(بودم ت، راح)5(راحت بودمكامالً شامل 
. بود) 1(و اصال راحت نبودم) 2(، راحت نبودم)3(نداشت

مورد  در را ماريبود كه نگرش ب هيگو 7بخش دوم شامل 
گروه از  نيشد و ا مي ايجو يآموزش يراندها يروند كل
، )5(اديز يليخاي  پنج نقطه كرتيل اسيبا مق زيت نسؤاال

  .شد  پاسخ داده) 1(كم يليو خ) 2(، كم)3(متوسط، )4(اديز
آن  يپرسشنامه با بررس ييو محتوا يصور ييروا

 ينظران آموزش پزشك نفر از صاحب 10توسط توسط 
آن با استفاده از  ييايقرار گرفت و پا تأييدمورد 
  .به دست آمد) =75/0α(كرونباخ  يضريب آلفاي  محاسبه
از  يمختصر حيرا پس از توض ها نامه پرسش محقق

تك تك  نيب يشفاه تياهداف پژوهش و كسب رضا
 ديشه مارستانيب يها درمانگاهبه  كننده مراجعه مارانيب

بدون اطالع اساتيد و دانشجويان و پس  ينيخم يمصطف
 درمانگاه در خارج از يدرمان ميآنان توسط ت تيزياز و

 ليپس از تكم ها نامه پرسش. كرد مي عياتاق ويزيت توز
- ميداده  ليبه صورت داوطلبانه تحو ماريتوسط خود ب

شد كه اطالعات ميداده  نانياطم مارانيبه ب نيهمچن. شد
 ها نامه پرسش ليمحرمانه خواهد بود و تكم ها نامه پرسش

  .است يارياخت

 SPSS-16 رافزا در نرم ها اطالعات داده آوري جمعاز  پس
با استفاده از آمار  ها داده. قرار گرفت يآمار زيمورد آنال

و  ها نمونه كيدموگراف يها يژگيگزارش و يبرا يفيتوص
 نامه پرسشي مختلف ها به گويه ها فراواني پاسخ نييتع

 يو ت ANOVA ياز آمار استنباط. شد ليو تحل هيتجز
ي مختلف ها ميانگين نمره حيطه سهيمقا ينيز برا قلمست
  .استفاده شد ها گروه

  
  نتايج
 8به  كننده مراجعه مارانينفر از ب 502پژوهش  نيدر ا

 ينيخم يمصطف مارستانيب يآموزش يتخصص  درمانگاه
 نامه پرسشبازگشت  زانيم. قرار گرفتند يمورد بررس

اطالعات %) 60/99=دهي پاسخدرصد (. مورد بود 500
ارائه  1جدول به طور خالصه در  ها نمونه كيدموگراف

به درمانگاه  كننده مراجعه يگروه سن نيتر بيش. شده است
گان به كنند مراجعه التيتحص. بود%) 4/57( 20-44 سن

، درصد زنان %)8/40( پلميدر حد د تر بيشدرمانگاه 
 تأهلم كنندگان مراجعه تر بيشو %) 2/53(از مردان  تر بيش

  . بودند %)6/71(
 يها درمانگاهعلت انتخاب  مارانيب از %)8/30(نفر 154

را  ينيخم يمصطف مارستانيب يآموزش يتخصص 
بودن  كينزد%) 2/25(نفر 126مراجعه به پزشك خاص، 

نسبت به  نهيبودن هز تر كم%) 24(نفر 120درمانگاه و 
 از%) 6/51(نفر  258. ذكر كردند گر،يد يها درمانگاه

نفر  266. خبر نداشتند درمانگاهحضور دانشجو در 
 نفر 297توسط هم جنس و  حال شرحگرفتن %) 2/53(
. دادند مي حيشدن توسط هم جنس را ترج نهيمعا%) 4/59(

توسط  نهيحاضر بودند زمان معا%) 8/24(نفر  124
 هيحضور داشته باشند و بق انيپزشك، دانشجو

هم جنس و  انيبه شرط حضور دانشجو كنندگان شركت
 انيبه حضور دانشجو ليتما نهيبه عضو مورد معا يبستگ

  .داشتند
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 مارانيب كياطالعات دموگراف يفراوان درصد: 1جدول 
  درمانگاه هب كننده مراجعه

 )درصد(فراواني گروه متغير
 21%)2/4(  سال >20 سن

 287%)4/57(  سال 20- 44
 177%)4/35(  سال 45- 70
 15%)3(  سال <70

 266%)2/53(  زن جنس
 234%)8/46(  مرد

 142%)4/28(  مجرد تأهلوضعيت
 358%)6/71(  تأهلم

 69%)8/13(  زير ديپلم تحصيالت
 204%)8/40(  ديپلم

 179%)8/35(  ليسانس
 48%)6/9( باالتر از ليسانس

به  كننده مراجعه مارانينمره حيطه احساس ب نيانگيم
. بود 5از  46/3±1 انيدرمانگاه نسبت به حضور دانشجو

احساس  انيكه نسبت به حضور دانشجو يافراد فراواني
بود كه  يمارانيب ياز فراوان تر بيش%) 2/62( داشتند يراحت

باعث  اينداشت  يآنها فرق يبرا انيحضور دانشجو
از %) 8/71(نفر  359%). 8/37(شد  مي آنها يناراحت

در  نهيو معا گيري حال شرحدر مجموع از روند  مارانيب
احساس  ينيخم يمصطف ديشه مارستانيب يها درمانگاه

كه مطلع  يدر صورت%) 75(نفر  375و  داشتند يراحت
اند  كمك نموده انيشوند كه به امر آموزش دانشجو

  ).2جدول ( داشتند ياحساس راحت
  
  

 ينيخم يمصطف ديشه مارستانيب يآموزش يها درمانگاهبه  كننده مراجعه مارانيفراواني مطلق و نسبي احساس ب توزيع :2جدول 
  انينسبت به حضور دانشجو

 فرقي نداشت ناراحت و ناراحتكامالً  راحت و راحتكامالً  ها گويه

 70%)14( 119%)8/23( 311%)2/62( در هنگام مالقات با پزشك متخصص در حضور دانشجويان، چه احساسي داشتيد؟

 62%)4/12(  136%)2/27(  302%)4/60(  گرفتند چه احساسي داشتيد؟ حال شرحدانشجويان از شما  اين كهاز 

 89%)8/17( 188%)6/37( 223%)6/44( دانشجويان شما را معاينه كردند چه احساسي داشتيد؟ اين كهاز 

 101%)2/20( 157%)4/31( 242%)4/48( شما را گرفتند چه احساسي داشتيد ؟ حال شرحچند نفر  اين كهاز 

 79%)8/15( 191%)2/38( 230%)46(  چند نفر شما را معاينه كردند چه احساسي داشتيد؟ اين كهاز 

  119%)8/23(  106%)2/21(  275%)55(   شما را به پزشك متخصص انتقال دادند چه احساسي داشتيد؟ حال شرحدانشجويان  اين كهاز 

  122%)4/24(  117%)4/23(  261%)2/52(   دانشجويان معاينه شما را به پزشك متخصص انتقال دادند چه احساسي داشتيد؟ اين كهاز 

  79%)8/15(  46%)2/9(  375%)75(  به امر آموزش دانشجويان كمك نموده ايد، چه احساسي داريد؟ در صورتي كه مطلع شويد

 47%)4/9( 94%)8/18( 359%)8/71(  احساسي داشتيد؟گيري و معاينه چه  حال در مجموع از روند شرح

  124%)8/24(  94%)8/18(  282%)4/56(  داد چه احساسي داشتيد؟ مي پزشك درباره بيماري شما براي دانشجويان توضيح اين كهاز 

  137%)4/27(  112%)4/22(  251%)2/50(  درباره مباحثه استاد با دانشجويان درباره بيماري شما چه احساسي داشتيد؟

  
 يراندها ينسبت به روند كل مارانينگرش ب 3جدول 
%) 4/60(نفر  302 .دهد رانشان ميدر درمانگاه  يآموزش

 يليو خ اديز ليتما ها درمانگاه نيبه حضور مجدد در ا

نكات  تيرعا زانيم%) 4/62(نفر  312و ند نشان داد اديز
  .ندكرد انيب اديو ز اديز يليرا خ ماريارتباط با ب ياخالق
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 ينيخم يمصطف ديشه مارستانيب يآموزش يها درمانگاهبه  كننده مراجعه مارانيب راواني نسبي و مطلق نگرشف توزيع :3جدول 
  انينسبت به حضور دانشجو

  خيلي كمكم و   متوسط  خيلي زياد و زياد  ها گويه
  98%)6/19(  90%)18(  312%)4/62(  كنند؟ مي كنيد كه دانشجويان چقدر نكات اخالقي ارتباط با بيمار را رعايت مي فكر
  94%)8/18(  29%)8/25(  277%)4/55(  دهد؟ مي ي را به بيماران اختصاصتر بيشكنيد در صورت عدم حضور دانشجويان، پزشك متخصص وقت  مي فكر

  102%)4/20(  32%)4/26(  266%)2/53(  پنداريد؟ مي دانشجويان را در دقت در مراقبت و درمان بيماري خود چگونهحضور و مشاركت 
  123%)6/24(  135%)27(  242%)4/48(  گيرد چقدر در رضايت شما نسبت به حضور دانشجويان نقش دارد؟ مي عضوي از بدن شما كه مورد معاينه قرار

  65%)13(  86%)2/17(  349%)8/69(  ي آموزشي براي يادگيري آنها ضروري است؟ها درمانگاهكنيد كه حضور دانشجويان پزشكي در  مي چقدر فكر
  143%)6/28(  98%)6/19(  259%)8/51(  تتان را به طور كامل با پزشك در ميان بگذاريد و راهنمايي بگيريد؟سؤاالبا توجه به حضور دانشجويان چقدر توانستيد 

  100%)20(  98%)6/19(  302%)4/60(  تمايل شما به حضور مجدد به اين درمانگاه چقدر است؟

  
 نيب با استفاده از آزمون تي مستقل جينتا ليتحل در
و انحراف معيار نمره احساس نسبت به حضور  نيانگيم

دو جنس زن  درمانگاه در يدانشجو در راند آموزش
 يمعنادار ياوت آمارتف) 51/3±1(و مرد )97/0±41/3(
 يمختلف سن يها گروهدر  نيهمچن. )=3/0p( نشد دهيد

ميانگين نمرات احساس آنها  نيب يمعنادار يتفاوت آمار
 وجود نداشت ينسبت به حضور دانشجو در راند آموزش

)67/0p=( .ميانگين نمرات دو گروه افراد مطلع از  نياما ب
مطلع  رو غي)81/3±73/0(در درمانگاه حضور دانشجو 

معنادار در احساس آنها نسبت  تفاوت آماري) 1/1±13/3(
 =t ,95/7(شد  دهيد يبه حضور در راند آموزش

001/0p=( .حال شرحبه  ليكه تما يدو گروه افراد نيب 
و ) 22/3±98/0(هم جنس داشتند  يدادن به دانشجو

تفاوت ) 73/3±95/0(آنها نداشت  يبرا يكه فرق افرادي
در احساس آنها نسبت به حضور در  يمعنادار آماري

 نيهم). =t= 001/0p ,84/5( وجود داشت يراند آموزش
شدن  نهيبه معا ليكه تما يافراد وهدو گر نيب جهينت

و  )25/3±93/0(هم جنس داشتند  يتوسط دانشجو
تكرار  زني) 76/3±1(آنها نداشت  يبرا يكه فرق افرادي

  .)=t= 001/0p ,78/5(شد
مختلف از نظر احساس  التيافراد با تحص نيب نيهمچن 

 يتفاوت آمار يآنها نسبت به حضور در راند آموزش
آزمون  ؛)=f= 04/0p ,72/2( وجود داشت يمعنادار

 پلميگروه د نيمعنادار ب يشفه تفاوت آمار يبيتعق

 نشان داد )8/3±16/0( سانسو باالتر از لي) 13/0±35/3(
)02/0p= .(ميانگين نمره  نيب يمعنادار يتفاوت آمار

 يدر راند آموزش ورحيطه احساس آنها نسبت به حض
با استفاده از تي مستقل وجود  و وضعيت تاهل درمانگاه
  .)=t= 03/0p ,1/2( داشت

  
  بحث

 مارانينمره احساس ب نيانگيدر مطالعه انجام شده م
 انيبه درمانگاه نسبت به حضور دانشجو كننده مراجعه

در مجموع از روند  ماراناز بي% 8/71بود و  1±46/3
. كردند مي ياحساس راحت نهيو معا گيري حال شرح
 يها درمانگاهافراد به مراجعه مجدد به % 4/60 نيهمچن
نشان  اديز يليو خ اديز ليتما ينيخم يمصطف ديشه
   .ندداد
 نيا جيدر نتا مارانيب يو احساس راحت تيرضا زانيم

 ياديتا حدود ز رانيمطالعه با مطالعات مشابه در ا
 دگاهيد يو همكاران در بررس يبياد. دارد يخوان هم
نشان  ينيبال يدر ارتباط با راندها يبخش داخل مارانيب

ديدگاه مثبت بيماران بيش از ديدگاه منفي  زانيدادند كه م
مطالعه ماهر و  هاييافته گرياز طرف د). 14(آنان است

 انياز حضور دانشجو مارانيب% 90ن نشان داد كه همكارا
). 15(هستند يراض يآموزش يها بيمارستان يها در بخش

 به دليل ديشا مارانيب تيرضا زانيتفاوت در م نيا
 يها و بخش يدرمانگاه(پژوهش  محيط بودن تفاوتم
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در يك مدت  مارانيب يدرمانگاه طيدر مح. باشد )يبستر
زمان بسيار كوتاه در اختيار پزشك يا درمانگر هستند و 

و  حال شرحبايد در همين فاصله كوتاه عالوه بر گرفتن 
 به نظر. انجام معاينه، براي بيمار تصميم گرفته شود

شود كه امر درمان  مي محدود باعث تفرص نيرسد ا مي
 زانيتواند م مي داشته باشد و يتر بيشبا آموزش تداخل 

  .دهد شيرا افزا مارانيب يتينارضا
نسبت  مارانيب يو راحت تيرضا زانيم نيحال ا نيدر ع

مطالعات نتايج با  سهيدر مقا انيبه حضور دانشجو
. دهد مي را نشان ييها و تشابه ها مختلف تفاوت يكشورها

 ليمااكثراً  مارانيب ت،يدر مطالعه مروان و همكاران در كو
 يبودند با دانشجويان ارتباط غير مستقيم مانند بررس

تمايل به ارتباط مستقيم  تر كمباشند و  تهها داش پرونده
در ). 16(داشتند گيري حال شرحاز طريق معاينه و مثالً 

% 2/58 ه،يحسن و همكاران نيز در سور ديمطالعه س
 ،يو همكاران در كراچ يودويو در مطالعه ك) 17(مارانيب

). 18(موافق بودند انيبا حضور دانشجو مارانيب از% 42
% 68در لندن،  ياين در حالي است كه در مطالعه چودار

 ا،يو در مطالعه فارمر و همكاران در استرال) 19(افراد
. نداشتند يمشكل انيبا حضور دانشجو) 20(افراد% 3/90

 يمقاالت يدر نهايت در مروري كه مال و همكارانش بر رو
 تيدر هلند انجام داده بودند، مقبول 2010تا  1990در بازه 

قرار % 98 يال% 83در بازه  انيحضور دانشجو
به دست  جيكه مشهود است، نتا گونه همان). 21(داشت

 يدارا) ايهلند و استرال س،يانگل( يآمده در مطالعات غرب
حاصل در  جيما و نتا جيباالتر از نتا رشيدرصد پذ

به  كيو نزد تر كم) و هند هيسور ت،يكو( يمطالعات شرق
 - يفرهنگ اتتأثير دهنده نشان تواند يما بود كه م جهينت
 جيكه در نتا طور همانبه عالوه . باشد مسأله نيدر ا ينيد
از حضور  مارانيمطالعه نشان داده شد مطلع بودن ب نيا

تواند باعث  مي و سطح تحصيالت باالتر انيدانشجو
 ديشا نيبنابرا. آنان شود تيرضا زانيم شيافزا

 يبرا مارانيبه ب يرسان موجود با اطالع يها تفاوت

و ميزان سطح آگاهي و تحصيالت  وحضور دانشج
  .باشد هيمختلف قابل توج يبيماران در كشورها

افراد در % 75همچنين در اين مطالعه نشان داده شد
كمك  انيكه مطلع شوند به امر آموزش دانشجو يصورت
بنابراين به . كنند مي يتر بيشاحساس راحتي اند  نموده
را در  ييآموزش سرپا تياهم مارانيرسد كه اگر ب مي نظر

 يتر بيشمشاركت  ،درك كنند ندهيآموزش پزشكان آ
 مارانيمناسب به ب رساني اطالعمهم با  نيا. خواهند داشت

چسباندن  ايو  يپزشك انينسبت به حضور دانشجو
 ، تحققها درمانگاهدر اتاق انتظار  يآموزش يها پمفلت
  .ابدي مي
نتايج ديگر اين مطالعه افزايش راحتي بيماران با  از

باشد و  مي و معاينه شدن توسط هم جنس گيري حال شرح
هم  انياز بيماران به شرط حضور دانشجو %2/75همچنين

به حضور  ليتما نهيبه عضو مورد معا يجنس و بستگ
 5/21نيز، در  يالعه چوداردر مط. داشتند انيدانشجو

 يبستگ نهيمعا نيدانشجو ح ضوردرصد موارد اجازه ح
  ).19(داشت  نهيمورد معا عضودانشجو و  تيبه جنس

برداشت نمود كه در  نيتوان چن مي جياز مجموع اين نتا 
 ميو حفظ حر يمحرمانگ تيآموزش درمانگاهي رعا

 كه با بهبود اهميت دارد، تيزيهنگام و فرادا يخصوص
 نيامكان ا ها درمانگاه نهيمعا يها و اتاق يكيزيف يفضا

  .گردد مي امر فراهم
ي اين مطالعه عدم تفكيك نتايج بر اساس ها محدوديت از

نوع  تأثيري مورد بررسي است و عدم بررسي ها درمانگاه
بيماري بر احساس و نگرش بيماران نسبت به حضور 

رسد  مي به نظر. دانشجويان در راندهاي آموزشي است
 ها درمانگاهبه برخي از  كننده كه معاينه بيماران مراجعه

 توسط دانشجوي همجنس چشم و داخلي اهمانند درمانگ
تواند نتايج متفاوتي داشته  نميتفاوتي با يكديگر نداشته و 

اما درمانگاه زنان و يا ارولوژي با توجه به شرايط  ؛باشد
نست نتايج توا ، ميخاص معاينه و شرايط فرهنگي ويژه

سعي شد  ها درمانگاهمتفاوتي داشته باشد كه با حذف اين 
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  .دمسان سازي انجام شوكه ه
عدم انتخاب تصادفي  ي مطالعهها ديگر محدوديت از

قدرت  بود كه ي آموزشيها درمانگاهبيماران و 
  .پذيري نتايج را كاهش خواهد داد تعميم

  
  گيري نتيجه

با توجه به اهميت آموزش سرپايي براي تربيت پزشكان 
آينده و لزوم رضايت بيماران براي مشاركت آنان در اين 
امر الزم است به اين عرصه آموزشي توجه ويژه اعمال 

و  گيري حال شرحاز بيماران از روند % 70بيش از . شود
گفت حضور  توان يو م معاينه احساس راحتي داشتند

تا  مارانيدرمان از نظر ب نديدر فرآ يشكپز انيدانشجو

با  تيمقبول نياما ا ؛است حد زيادي مورد قبول بوده
 تأكيدافزايش آگاهي بيماران نسبت به حضور دانشجو و 

بر نقش آنان در آموزش دانشجويان و رعايت حريم 
لذا . خواهد شد تر بيشخصوصي و محرمانگي بيماران 

به اين موارد توجه الزم است در هنگام راندهاي آموزشي 
ي معطوف گردد و دانشجويان و اساتيد در اين تر بيش

  .ارتباط توجيه گردند
  

  قدرداني
پژوهشگر بدين وسيله مراتب تشكر و قدرداني خود را از 

هاي تخصصي بيمارستان شهيد مصطفي  پرسنل درمانگاه
  .بيماران ابراز مي داردخميني و كليه 
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Abstract 
 
Introduction: Patients are cornerstone of ambulatory teaching of medical students in clinics worldwide. 
Patient’s attitude and feeling towards the service they receive grounds for an increase in patients’ 
collaboration and consequently the quality of students’ clinical education. The aim of this study is to assess 
patient’s attitude and feeling toward the presence of medical students in educational clinics of Shahid 
Mostsfa Khomeini hospital. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 502 patients who visited 8 educational 
clinics of Shahid Mostafa Khomeini hospital in year 2013 who were selected through convenience sampling. 
Data was gathered using a researcher-made questionnaire. Face and content validity of the questionnaire as 
well as its reliability were confirmed using Chronbach’s Alpha (α=0.75). Statistical data analysis was 
performed using t-test and ANOVA. 
Results: Mean score of patients’ feeling toward presence of medical students was 3.46±1 out of 5 total 
scores. In overall, 71.8% of patients were relaxed during history taking and examination by students. There 
was a significant statistical difference between mean and standard deviation of the feelings of patients 
informed about presence of students (3.81±0.73) and those non-informed (3.13±1.1) patients about 
negotiation (p=0.001, t=7.95). A significant difference was also observed between mean and standard 
deviation of the feelings of the patients toward examination and history taking by physicians of opposite 
gender (3.76±1) or the same gender (3.25±0.93) (p=0.001). 
Conclusion: In general, patient’s felt comfortable about presence of medical students during history taking 
and examination. But in case of being further informed about presence of students and emphasis on their 
role on students’ training as well as being guaranteed about their privacy, this feeling will be increased 
among patients.   
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