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  چكيده
هاي متعددي  ا تنشتواند ب تحصيل در دوره پزشكي مي .مقدمه

 يهمراه باشد كه از جمله آنها برخورد با محيط آموزشي ناآشنا
تماس زودرس با محيط باليني به عنوان يكي از . باليني است

دهي به نگرش  جهت اي، ارهاي كاهش تنش حرفههكرا
اين مطالعه با . دانشجويان و ايجاد انگيزش مطرح شده است

دت آشنايي با محيط باليني ثير يك دوره كوتاه مأهدف تعيين ت
بر نگرش به حرفه و آموزش پزشكي دانشجويان پزشكي انجام 

  .گرفته است
 –آزمون  پيشطرح اي در قالب  در يك مطالعه مداخله .ها روش
 دانشجوي پزشكي سالهاي اول و دوم در يك 45 ,آزمون پس

 در محيط ,برنامه آموزشي خاص و تحت نظر يك راهنما
لب گردش در بخش، اطاق عمل، اورژانس و بيمارستاني در قا

 و يك شب كشيك را هم به عنوان ناظر  درمانگاه شركت نموده
از طريق هاي افراد  نگرش. در بيمارستان و اورژانس گذراندند

  .گيري شد پرسشنامه اندازه
نگرش نسبت به آموزش پزشكي پس از اجراي  نمره .نتايج

نگرش نسبت به مره ن ولي درصد افزايش 31برنامه به ميزان 
 كاهش  درصد12حرفه و شغل پزشكي در پايان دوره به ميزان 

 تغيير مثبت نمره نگرش نسبت به آموزش پزشكي و .پيدا كرد
نيز كاهش نمره نگرش نسبت به حرفه پزشكي در گروه زنان 

 خواستار از گروه مورد بررسي  درصد86. بيشتر از مردان بود
 درصد اذعان 96 و شدندشجويان اجراي اين دوره براي همه دان

                                                 
, هاي دانشجويي دانشكده پزشكي كميته پژوهش, )دانشجوي پزشكي(ان اديبي ايم 

 :e-mail. اصفهان, دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
adibi@med.mui.ac.ir 

هاي گوارش و كبد  هاي اين طرح توسط مركز تحقيقات بيماري بخشي از هزينه
  .أمين شده استدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ت

اين دوره عامل درس خواندن بيشتر آنها در آينده  داشتند كه
 همين نسبت معتقد بودند اين دوره باعث شد از  و بهشده است

تحصيل در رشته پزشكي بيشتر لذت ببرند و همه 
كنندگان مايل بودند در آينده داوطلبانه به بيمارستان  شركت
د بعد از دوره معتقد بودند حرفه پزشكي در  افرادرصد 65. بيايند

 با  درصد35كردند و  عمل سختتر از آن چيزي بود كه فكر مي
كردند   تصور ميالً از آنچه قبالًاين نظر موافق بودند كه بيمار كام

  .متفاوت بود
به را ثير تماس زودرس با محيط باليني أاجراي اين دوره ت .بحث

گرچه . به خوبي نشان دادعنوان محل درمان و محل آموزش 
حجم نمونه مداخله انجام شده و شرايط آن امكان تعميم همه 

رسد اجراي اين دوره به  آورد ولي به نظر مي جانبه را فراهم نمي
دهي به فراگيري دانشجو در طول  عنوان عامل انگيزش و جهت

ثيرات مثبتي را به أ ت,دوره تحصيل و ايجاد آگاهي از فرايند حرفه
  .ذاشته استجاي گ
 محيط باليني، مداخله، نگرش، دانشجوي .يكليدهاي  واژه

  .پزشكي، آموزش پزشكي، بر خورد زودرس
  
  

 مقدمه
 او يبخش  تواند بسيار لذت تحصيل در رشته پزشكي مي

هاي   خصوصيتاز. هاي متفاوت باشد ها و استرس همراه تنش
حجم و زياد بودن  طوالني بودن مدت تحصيل، ,رشته پزشكي

 متعددي هاي  گزارش سختي دروس، حساسيت حرفه پزشكي و
از افسردگي، بدبيني، و ديد منفي دانشجويان پزشكي نسبت به 

طراب و حتي تصميم به خودكشي در اضرشته تحصيلي خود، 
يكي از . استهاي اول تحصيل دانشجويان پزشكي  همان سال

اهي هاي دانشگ  اين رشته با ساير رشتهتفاوتداليلي كه باعث 
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 يها هاي آموزشي ناآشنا مانند محيط   برخورد با محيط,شود مي
كه  در حالي. استآن و كاركردهاي موجود در آموزشي باليني 

كه در آينده مورد استفاده  و مهارتي قسمت اعظم دانش
 در دوره آموزش باليني كسب ,گيرد دانشجويان پزشكي قرار مي

 دانشجويان باالجبار تا ,هاي آموزشي  در بسياري از نظام،شود مي
 سال تحصيل در دوره علوم پايه از محيط آموزشي 3 يا 2مدت 

اين شيوه آموزش در   كه )2و1(شوند باليني دور نگاه داشته مي
تواند  نظام آموزش پزشكي ايران هم جريان دارد و اين امر مي

اي   آموزش پزشكي و محيط حرفهتوجيه نسبت بهدانشجو را از 
  .آينده دور نگهداردواقعي او در 
 يك تمايل ,هاي آموزشي پزشكي هاي اخير در نظام در سال

هاي باليني در همان  جهاني براي برخورد دانشجويان با آموزش
مطالعات انجام شده . وجود آمده استه هاي اول تحصيل ب سال

ثير أهاي اول تحصيل ت دهد كه مواجه باليني در سال نشان مي
ت از تحصيل، نگرش مثبت به حرفه بسزايي در افزايش رضاي

پزشكي و انگيزه بيشتر شغلي و تحصيلي دانشجويان پزشكي 
هاي  اين امر باعث رويكرد بسياري از نظام. )6تا3(داشته است

 هاي آموزش مقدماتي باليني آموزشي به برگزاري دوره
(Introducton to Clinical Medicine)هاي  هه و يا مواج

 در ( Early Clinical Exposure) زودرس با محيط باليني
 ,اين امر. )8و7(هاي قبل از دوره آموزش باليني شده است سال

هايي كه دوره پزشكي در آنها مبتني بر يك  بخصوص در دانشگاه
 مورد توجه خاص قرار , ساله آموزش علوم پايه است3 يا 2دوره 

 گرفته و باعث افزايش انگيزه و توجه دانشجويان به دوره علوم
  ).9(پايه نيز شده است
هاي دوره باليني قبل از   آشنايي با مهارت,در حال حاضر

نظام آموزشي است كه در اقداماتي اين دوره از مهمترين   ورود به
 General(عمومي پزشكي  شده از طرف دبيرخانه  پيشنهاد

Medical Council (تربيت بهتر پزشكان آينده توصيه براي 
رد آشنايي زود هنگام با محيط آموزشي در مواما  ).3(شود مي

 هنوز ,باليني در سال اول تحصيل در رشته پزشكي
  .هاي مشخصي ارائه نشده است دستورالعمل

اينكه نگرش منفي نسبت به رشته پزشكي در  با توجه به
، و نيز )5(گيرد هاي اول و دوم تحصيل شكل مي همان سال

آشنايي و ثيرات مثبت يك دوره أگزارشهاي متعددي كه ت
توان  ، مي)4(اند  زود هنگام با محيط باليني را ذكر كردههمواجه

هايي در سال اول رشته پزشكي  حدس زد كه وجود چنين دوره

 انگيزه و نگرش دانشجويان و در ,اي مطلوب گونه تواند به مي
 .نتيجه عملكرد دانشگاهي آنان را در آينده تحت تاثير قرار دهد

 براييت مناسب ع به عنوان يك موقتواند اين امر حتي مي
تري از حرفه پزشكي در   تصوير درست،اينده شناختن حرفه

هاي   چيزي كه در بسياري از رشته,ر دهدااختيار دانشجويان قر
در حالي كه در كشور ما هنوز  .)6(پذير نيست ديگر امكان

دانشجويان تا سال چهارم تحصيل در رشته پزشكي از محيط 
  .كي و آموزش باليني دور هستندواقعي حرفه پزش
هاي تئوري خوبي براي  اينكه در حال حاضر پايه با توجه به

 , هنگام دانشجويان با محيط باليني وجود داردده زوهايجاد مواج
هايي هنوز به صورت واضح تعريف نشده  نتايج عيني چنين طرح

 دانشجوياني  در موردبيشترنيز مطالعات انجام شده . )8(است
هاي نيمه  ه به صورت اتفاقي و يا به علت داشتن شغلكاست 

اند و تأكيد بيشتر بر  وقت با محيط بيمارستان تماس داشته
هاي گرفتن شرح حال و  آموزش مهارت باليني نظير مهارت

هاي سوم و چهارم  معاينه فيزيكي در سال
  ).8و7،5،4،2،1(اند داشته

 ونايي  بررسي اثر يك دوره كوتاه مدت آش,هدف اين طرح
 محيط باليني در سال اول و دوم تحصيل در رشته صرفمشاهده 

 بوده  و آموزش پزشكي حرفهدانشجويان به پزشكي بر نگرش 
ن يچنرسيد كه  بررسي  به نظر مي , با توجه به شواهد فوق. است

 در عين  وخواهد بودمفيد  , تحصيلاوليههاي  اي در سال مداخله
 هنوز توانايي و ظرفيت انجام , دانشجوي سال اول يا دوم,حال

ساير  معاينه فيزيكي وانجام شرح حال، گرفتن كارهايي چون 
  .را دارا نيستكاركردهاي باليني 

  
  ها روش

 45, آزمون  پس–آزمون  اي در قالب پيش در يك مطالعه مداخله
 نفر 23 پسر و نفر 22(نفر از دانشجويان سال اول و دوم رشته پزشكي 

اوطلبانه در يك دوره كوتاه مدت آشنايي با محيط به صورت د) دختر
 صبح الي 8 روزه از ساعت 5اين دوره به صورت . باليني شركت كردند

زمان طرح در تعطيالت تابستانه .  بعد از ظهر طراحي شده بود1
دانشجويان منظور شده بود تا بتوانند به راحتي در تمام برنامه شركت 

دانشگاه علوم پزشكي ) س(ستان الزهرا  اين طرح در بيمار.داشته باشند
  .اصفهان به انجام رسيد

نگرش دانشجويان نسبت به حرفه و آموزش پزشكي توسط يك 
. سنجيده شدايفا پرسشنامه در ابتدا و انتهاي دوره به صورت جمع 

 سؤال مشترك و 18آزمون حاوي  آزمون و پس پرسشنامه پيش
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كه )  سؤال30جمعاً (ود  سؤال اضافي ب12آزمون حاوي  پرسشنامه پس
  اي پنج نقطهليكرت در قالب مقياس 

  .طراحي شده بود) كامالً موافقم= 5كامالً مخالفم تا = 1(
پرسشنامه توسط سه نفر كارشناس تأييد شد و صوري روايي 

پايايي پرسشنامه در پايان به روش دو نيمه سازي اسپيرمن محاسبه 
)7.0(گرديد  >α.  

وهش با هماهنگي الزم با مديريت بيمارستان براي يك دوره اين پژ
 يا 7هر گروه .  گروه طراحي شد6هاي مشابه در قالب   روزه با گردش5
 7 و 6 از دانشجويان سال نفر نفره تحت نظارت و راهنمايي يك 8
هاي   بخش حضور در دو روزهر گروه شامل برنامه .قرار داشت) كارورز(

آموزشي و يك روز ي ها ، دو روز در درمانگاهاتيداسبيمارستان و راند 
 اورژانس و اتاق عمل و همچنين يك كشيك شبانه به عنوان حضور در

  .دبوناظر در اورژانس 
روز قبل از شروع طرح، دانشجويان در يك جلسه توجيهي با 

آزمون  پيشگويي آنها به  عنوان و اهداف طرح تا آن اندازه كه پاسخ
هاي مختلف و  برنامه, يرد و با نحوه كار در طول هفتهتحت تأثير قرار نگ

در . آشنا شدند,  براي هر گروه در نظر گرفته شده بودهايي كه فعاليت
ها  به سؤاالت دانشجويان در مورد طول دوره، نحوه كار گروه, اين جلسه
  .هاي مختلف طرح پاسخ داده شد و قسمت

اي يا مهارت  حرفه گونه فعاليتبه راهنماها توصيه شده بود هيچ 
خاصي را به دانشجويان آموزش ندهند و صرفاً آنها را با عملكرد 

نحوه گردش كار در بيمارستان آشنا كنند و , هاي مختلف آموزشي رده
موقعيتي فراهم سازند كه دانشجويان شرايط واقعي محيط باليني را 

  .تجربه نمايند
ش بر سر دانشجويان با نحوه آموز, در قسمت آشنايي با بخش

بالين و نحوه برخورد استاد با دانشجو، بيمار و ساير اجزاي يك 
آنها همچنين اقدامات درماني و . شدند بيمارستان آموزشي آشنا مي

گيرد و نقش و وظيفه  تشخيصي كه در بيمارستان براي بيمار انجام مي
استاد، دستيار، كارورز و دانشجو را در مراحل مختلف آن مشاهده 

تشخيصي و درمان از نزديك برخورد   و با اعمال تهاجميكردند مي
  .داشتند

ش در ردبه كمك گروهيار خود طي گ , پايان راند استادپس از
   ارتباط دانشجوي دوره باليني و بيمار را از نزديك مشاهده و،بخش

گيري و معاينات   حال   مشاهده نحوه شرح كردند و حين تجربه مي
به كمك , توانست در صورت تمايل يم , توسط كارورزانفيزيكي

   .هايي از اين فرآيند را تجربه كند بخش, گروهيار خود
با , دانشجويان با حضور در درمانگاه بيمارستان, در قسمت ديگر

هاي دانشجو،  كارهايي كه هر يك از ردهو نحوه رسيدگي به بيماران 
 آشنا شدند ,دهد كارورز، دستيار و استاد در درمانگاه آموزشي انجام مي

حرفه پزشكي و نحوه ارتباط پزشك و بيمار را , اي ملموستر گونه و به
  .مشاهده كردند

دانشجويان در يك كشيك , هنگام حضور در اورژانس و اتاق عمل
 شب تا ظهر فردا در اورژانس بيمارستان حاضر 8شبانه از ساعت 

نده و كن هاي مختلف اورژانس، شرايط بيماران مراجعه شدند و بخش مي
اقدامات پزشكي اعم از اعمال جراحي سرپايي و اقدامات تشخيصي 

در هر . گيري و مشاهده كردند پي, فترگ اوليه را كه براي آنها انجام مي
ساعاتي را در , گر روز تعدادي از دانشجويان عالقمند به عنوان مشاهده

ان از دانشجويان خواسته شد در پاي.  گذراندند عملكنار جراح در اتاق
هر روز خاطرات خود را از اتفاقاتي كه طي آن روز تجربه كرده بودند 

  .بنويسند و به گروهيار خود تحويل دهند
الت ادانشجويان در يك جلسه مشترك به سؤ, در پايان روز آخر

ها و نظرات  برداشت, آزمون پاسخ گفتند و در مورد نحوه انجام دوره پس
  .ندخود با مجريان طرح بحث و گفتگو كرد

نمرات سؤاالتي كه .  تحليل شدSPSS-10افزار  ها توسط نرم داده
سنجند به  در پرسشنامه نگرش نسبت به حرفه و آموزش پزشكي را مي

مورد مقايسه قرار تفكيك محاسبه گرديد و اين نمره قبل و بعد از دوره 
هاي دختر و  همچنين ميزان تغييرات نمره نگرش در بين گروه. گرفت

  .مقايسه شد و سال دوم دانشجويان سال اول پسر و نيز 
به صورت درصد , آزمون آمده بودند  پس فقط درنمره سؤاالتي كه

ها  نرمال بودن توزيع داده. مخالفت و موافقت مورد تحليل قرار گرفت
دار بودن آزمون در  توسط تست كولموگروف آزمون و شاخص معني

ي براي تجزيه و تحليل هاي ويلكاكسون و ت  و از آزموننظر گرفته شد
  .گرديداستفاده 

  
  نتايج
 23( ابتدايي حاضر در جلسه توجيهي ي نفر دانشجو45از 

)  نفر پسر20 نفر دختر و 23(  نفر43 ,) نفر پسر22نفر دختر و 
 60كه از اين تعداد )  درصد95 (ندتا پايان دوره حضور داشت

. بودند دانشجويان سال دوم و بقيه  دانشجويان سال اولازدرصد 
  سال5/1 با فاصله اطمينان 6/19كنندگان  ميانگين سني شركت

  .محاسبه گرديد
  در حيطه نگرش دانشجوياننمرات نرمال بودن توزيع 

 اسميرنوف و –كولموگراف   z= 59/0 بر اساس آموزش پزشكي
91/0 P = 872/0 با حرفه پزشكينيز  و z =  كولموگراف– 

سط آزمون ويلكاكسون مورد تو رد شد و = 43/0Pاسميرنوف و 
نسبت به آموزش پزشكي در مثبت نگرش . ارزيابي قرار گرفت

 . افزايش يافته بود درصد 31  دورهابتدايپايان دوره نسبت به 
با + 81/0اختالف ميانگين نگرش دانشجويان به آموزش پزشكي 

 بود در حالي كه نمرات نگرش >001/0P و 3درجه آزادي 
 . كاهش يافت درصد12در پايان دوره نسبت به حرفه پزشكي 
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اختالف ميانگين نگرش دانشجويان نسبت به حرفه پزشكي برابر 
 . بود>001/0P و 41 با درجه آزادي –4/0

مقدار تغيير نمره نگرش در دو حيطه آموزش و حرفه پزشكي 
شجويان سال اول و نهاي دختران و پسران و نيز دا در بين گروه

نمره نگرش دختران نسبت  .دقايسه ش مtسال دوم توسط آزمون 
به آموزش پزشكي افزايش بيشتري را نسبت به گروه پسران 

 همچنين نمره نگرش گروه دختران نسبت به حرفه  ونشان داد
در  .)>05/0P (پزشكي در مقايسه با پسران بيشتر كاهش يافت

اين اختالف چه در مورد حرفه پزشكي و چه در مورد  كه حالي
ها  ها و سال دومي در بين گروه سال اوليآموزش پزشكي 

  .)1جدول ) (<05/0P(شد  مشاهده نمي
  

 ميانگين نمره نگرش دانشجويان در ابتدا و انتهاي دوره به .1جدول 
  .تفكيك جنس
   انتهاي دوره ابتداي دوره

 پسر دختر پسر دختر نوع نگرش
 8/2 7/2 3/3 1/3 به حرفه پزشكي

 2/3 4/3 6/2 5/2 به آموزش پزشكي

  
  در راهايي زاري چنين دورهگ بر,كنندگان  از شركت درصد86

اعتقاد داشتند اين درصد  96  دانسته والزامي تحصيل سال اول
 بيشتر لذت  پزشكيدوره باعث شد در آينده از تحصيل رشته

اين دوره «همين درصد از دانشجويان با اين عبارت كه . برندب
 الًكامموافق يا » بخوانمباعث شد حس كنم بايد بيشتر درس 

افراد اذعان داشتند حرفه پزشكي در درصد  65. بودندموافق 
   تمامي.كردند عمل سختتر از آن چيزي بود كه قبالً تصور مي

د در آينده بايد به  بودنمعتقد)  درصد100(كنندگان  شركت
صورت داوطلبانه به بيمارستان بروند و همين تعداد براي شركت 

آمادگي و عالقه  مدت اظهار مشابه به صورت طوالنيهاي  در دوره
تصورشان از بيمار با آنچه  افراد اعتقاد داشتنددرصد  35 .اند كرده

در اين دوره ديدند كامالً 
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  .اند سؤاالتي كه در پايان دوره نتايجي متفاوت با ابتداي دوره داشته .2جدول 
  

 نوع سؤال
ميانگين قبل از 

 دوره
ميانگين بعد از 

 هدور
 Pمقدار 

  >001/0 05/2±7/1 4/3±1/2  .از اينكه پزشك خواهم شد خوشحال شدم
 =033/0 4/4±1/1 2/4±5/1 .كنم از اينكه بايد هفت سال در رشته پزشكي تحصيل كنم احساس بطالت مي

 =033/0 4/4±1/2 6/4±1/1 .پزشك بايد به خاطر اجر معنوي معالجه بيمار از بسياري منافع مادي صرف نظر كند
 =033/0 2/4±1/2 0/4±1/2 .كنم در آينده پزشك خوبي خواهم شد فكر مي

 =038/0 9/3±0/1 6/3±1/2 .كنم من در آينده پزشكي را به عنوان حرفه اصلي خود دنبال مي
 =028/0 9/1±5/1 2/2±1/2 .برم از تحصيل در رشته پزشكي لذت مي

 
  

كه  جملهدهندگان با اين   پاسخ درصد64.متفاوت بوده است
 فكر الًروش آموزش باليني متفاوت از آن چيزي بود كه قب«

دانشجويان درصد  97 . موافق بودندالًموافق يا كام» كردم مي
معتقد بودند وظايف پزشكان و دانشجويان پزشكي با آنچه تصور 

دگان نكن  شركت درصد42.اي داشته است كردند تفاوت عمده مي
دگاهشان نسبت به كليت حرفه  دي,اند كه در پايان دوره گفته

 معتقدند براي انجام وظايف  درصد94 .پزشكي تغيير يافته است
 100. شغلي خود در آينده بايد شيوه مطالعه خود را تغيير دهند

اند كه براي  اين نتيجه رسيده  افراد در پايان دوره بهدرصد
 ,موفقيت در پزشكي به تالش بيشتري نياز دارند و در پايان

كنندگان معتقد بودند كه مدت زمان دوره بسيار  شركت تمامي
 سؤاالتي كه در پايان دوره نتايجي 2 جدول .فشرده بوده است

 .دهد نشان مي, متفاوت با ابتداي دوره داشته است
 اين نكته كه اساتيد ,هاي كيفي گروهياران در بين گزارش

كردند به چشم  كنندگان توجه مي بيش از حد انتظار به شركت
انشجويان از درسد   به نظر مي,در خاطرات روزانه افراد .خورد يم

اند و  ها لذت برده شب كشيك در اورژانس بيش از ساير قسمت
بسياري از آنها از ديدن برخي اعمال سرپايي نظير بخيه و 

  .شدند  دچار وحشت و اضطراب مي,بيوپسي
  حثب

اين دوره بر نگرش , با توجه به نتايج به دست آمده
, شجويان نسبت به آموزش پزشكي اثر مثبت داشته استدان

هاي ابتدايي تحصيل در رشته  يعني بر خالف آنچه در سال
ياس و هاي متعددي كه از  افتد و گزارش پزشكي اتفاق مي

برخورد  )6(هاي اوليه تحصيل وجود دارد در سال افسردگي
 تحصيل راعالقمندي آنها نسبت به , دانشجويان با محيط باليني

قبلي نيز به چشم همان طور كه در مطالعات . افزايش داده است

دانشجوياني كه در هنگام تحصيل در دوره علوم پايه با محيط , خورد مي
 توجه بيشتري به اهميت دروس علوم پايه ,اند باليني تماس داشته

نتايج مشابه به چشم , در پايان اين دوره نيز ).5(دهند نشان مي
قد بودند تكنندگان مع  درصد شركت96ينكه ا خورد از جمله مي
اين دوره باعث شده احساس كنند در آينده بايد بيشتر و  كه

كنندگان   شركت تمامي, در عين حال. تر درس بخوانند جدي
اين نتيجه برسند كه براي  اين دوره باعث شده به معتقد بودند كه

  .موفقيت در پزشكي به تالش بيشتري احتياج دارند
مندي به تحصيل از معضالتي  يي كه كاهش عالقهاز آنجا

هاي اول در دانشجويان  است كه به داليل مختلف در همان سال
اي  رسد برگزاري چنين دوره به نظر مي, )10(شود ما ديده مي

بتواند تا حدودي بر اين امر تأثير گذاشته و باعث رغبت بيشتر 
اي قضاوت گرچه بر. هاي اول شود دانشجويان به تحصيل در سال

هاي با حجم بيشتر الزم  هاي دقيقتري بر نمونه تر مطالعه قطعي
است و ممكن است اين يافته صرفاً در مورد دانشجويان با انگيزه 

هاي ديگران افزايش  در عين حالي كه يافته, باال صادق باشد
انگيزه تحصيلي را به عنوان يكي از نتايج برخورد زود هنگام با 

  ).8(كند ميمحيط باليني ذكر 
آن دسته از دانشجويان پزشكي كه در هنگام تحصيل يا قبل 

 و به  هايي از سيستم بهداشتي حضور داشته از آن در بخش
هاي بيمارستاني و   صورت داوطلبانه يا شاغل در محيط

 بودند نسبت به ساير دانشجويان رضايت  درمانگاهي حضور يافته
 در اينكه با توجه به. )8و7(بيشتري از دوران تحصيل خود دارند

كشور ما امكان داشتن چنين تجربياتي براي دانشجويان 
به نظر , هاي اول تحصيل بسيار اندك است بخصوص در سال

 ي مشابهنتايج مثبتتواند  هايي مي رسد برگزاري چنين دوره مي
دهندگان برگزاري   درصد از پاسخ86داشته باشد به خصوص كه 
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لذت بردن بيشتر آنها از دوران تحصيل اين دوره را عاملي براي 
  .اند ذكر كرده

با توجه به كاهش نمره نگرش در حيطه حرفه پزشكي 
توان نتيجه گرفت كه برخورد با محيط باليني باعث تعديل  مي

  گرايانه دور از واقع دانشجويان نسبت به حرفه آل هاي ايده ديدگاه
دهندگان  خ درصد از پاس97تا جايي كه آينده آنها شده است 

معتقد بودند وظايف پزشكان و دانشجويان پزشكي با آنچه تصور 
اي در  همان طور كه مطالعه. كردند متفاوت بوده است مي

انگلستان نشان داده يكي از خصوصيات مهم رشته پزشكي در 
توانند در  ها اين است كه دانشجويان مي مقايسه با ساير رشته

پزشكان ارتباط و آشنايي  و  آينده خود هنگام تحصيل با حرفه
مستقيم داشته باشند و اين امر باعث شده كه دانشجويان رشته 

تري  تر و ديد مثبت ها تصوير درست پزشكي نسبت به ساير رشته
حال آن كه در اينجا به ). 9(اي خود داشته باشند از آينده حرفه

دانشجويان تا سال چهارم تحصيل از , علت نظام آموزشي فعلي
دهد  هاي اين دوره نشان مي يافته. مانند مزيتي محروم ميچنين 

برخورد باليني زودرس توانسته تا حدودي اين نقص را جبران 
دانشجويان نسبت به سختي حرفه پزشكي و شرايط , يعني. نمايد

دهندگان   درصد از پاسخ42اند و  تري پيدا كرده آن ديد درست
 كليت گاهشان نسبت بهديد, اند كه در پايان دوره  اذعان داشته

, حرفه پزشكي تغيير يافته است، همان طور كه قبالً اشاره شد
اين امر نه تنها باعث مأيوس شدن آنها از تحصيل در رشته 

هاي تحصيلي آنها را نيز افزايش داده  بلكه انگيزه, پزشكي نشده
  .است

با . تصور دانشجويان از يك بيمار است, نكته قابل توجه ديگر
اينكه قسمت عمده آموزش باليني و نيز شغل پزشكي در  توجه به

اثر اين دوره در ارائه تصويري واقعي و , ارتباط با بيمار است
. باشد متفاوت از تصورات ذهني دانشجويان بسيار حائز اهميت مي

 مشهود الًكنندگان نيز كام اين امر در خاطرات روزانه شركت
ن شرايط بيماران و حتي كه بسياري از آنها از ديد به طوري.بود

  .اند ظاهر آنها اظهار تعجب كرده
از آن جايي كه تغيير نمره نگرش در دختران بيشتر از پسران 

توان نتيجه گرفت دختران بيش از پسران تحت تأثير  مي, بود
تواند به  اين امر مي گرچه. گيرند  قرار ميجديدهاي  محيط
گونه نيز  ناي ي اين دو جنس مربوط شود،انهاي رو تفاوت

توان استنباط كرد كه دختران با كنجكاوي و عالقه بيشتري  مي
 ,در خاطرات روزانه آنها نيز .اند به شناسايي محيط جديد پرداخته

ثيرپذيري بيشتري أتوجه و تنسبت به اتفاقات اطرافشان دختران 
با « :نويسد كنندگان مي اند تا جايي كه يكي از شركت نشان داده

  متوجه شدم كه هيچ,وپسي از مفصل زانوي بيمارديدن صحنه بي
اينكه نمره   با توجه به.»خواهم روماتولوژيست شوم وقت نمي

اين تصور , داري نداشته است نگرش آنها قبل از دوره تفاوت معني
اند  كه پسران قبالً آشنايي بيشتري با محيط بيمارستان داشته

  .غير متحمل است
ان معتقد بودند دوره بسيار كنندگ همان طور كه تمام شركت

طول مدت دوره كمتر از آن است كه , فشرده و كوتاه بوده است
مدت نگرشي و رفتاري از آن انتظار داشت  بتوان تأثيرات طوالني

تواند  اثرات مثبت همين دوره كوتاه مدت مي, و با اين وجود
تر در  تر و بلند مدت هاي منظم وسيله خوبي براي برگزاري دوره

همين دوره كوتاه مدت باعث شده , در عين حال. ه باشدآيند
 كنندگان به حضور داوطلبانه در بيمارستان راغب  شركت تمامي 

آنها عالقمندي خود را براي  و عالقمند شوند و حتي تمامي
  .اند تر ابراز كرده مدت هاي طوالني شركت در دوره
ورت بايد توجه داشت كه افراد تحت مطالعه به ص, به هر حال

داوطلبانه انتخاب شده بودند و طبعاً دانشجوياني كه در تعطيالت 
, شوند هايي داوطلب مي تابستاني براي شركت در چنين دوره

رسند و  تر از ساير دانشجويان به نظر مي عالقمندتر و با انگيزه
 اين افراد بيشتر تحت تأثير اين گونه  توان حدس زد كه مي

تايج به دست آمده به تمام گيرند و ن مداخالت قرار مي
 چنان كه مطالعات گذشته نيز نيستدانشجويان قابل تعميم 

اي را براي  وجود چنين دوره
  ).8(دانشجويان همه نه كند مي توصيه باال انگيزه با  دانشجويان

اينكه نتايج به دست آمده در گروه سال  در پايان با توجه به
ان گفت ايجاد مواجهه تو مي, ها متفاوت نبود اولي و سال دومي

  را آنقدر زود هنگام نبوده است كه نتايجدر سال اول باليني 
هايي  پيشنهاد برگزاري چنين دوره, بنابراين. تحت تأثير قرار دهد

  .در همان سال اول تحصيلي غير منطقي نخواهد بود
, كم بودن تعداد افراد تحت مطالعه و شرايط انتخاب آنها

آورد اما اجراي اين   نتايج را فراهم نميامكان تعميم همه جانبه
تأثير خود را در انگيزش تحصيلي دانشجويان و آگاهي آنها , دوره

 درصد 86اينكه  با توجه به. اينده خود نشان داده است از حرفه
هايي را براي دانشجويان در سال اول  افراد وجود چنين دوره

ن نيز در حال واضح است كه دانشجويا, اند دانسته تحصيل الزامي
هاي پيش از موعد با محيط باليني  حاضر به اهميت وجود آشنايي
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تعداد , ها اند و در صورت برگزاري مرتب اين دوره پي برده
به نظر , به همين جهت. مطلوبي از آن استقبال خواهند نمود

رسد مطالعات دقيقتر و صحيحتري براي قابل اعتماد ساختن  مي
  .فاده عملي از آنها ضروري باشدنتايج به دست آمده و است
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