
 

شاپوريآموزشجنديتوسعه  

يآموزشعلومپزشکیتوسعهمرکزمطالعاتو يدوفصلنامه                     

29،تابستان،پاییز1يسالچهارم،شماره                                                                                                                                      

 

های آموزشي کارورزی با اولويتهای جامع پيشبررسي ميزان تطابق سؤاالت آزمون

 از پزشک عموميمورد ني

پزشکعمومی،دانشجويدکترايتخصصیطبسنتیایران،مرکزتحقیقاتطبسنتیو،پور محمد هاشم هاشم
.تاریخطب،دانشگاهعلومپزشکیشیراز،شیراز،ایران

کمیته،مجتبی حیدری ایران، سنتی طب تخصصی دکتراي دانشجوي عمومی، دانشجویی،پزشک تحقیقات ي
 .زشکیشیراز،شیراز،ایراندانشگاهعلومپ

 .پزشکعمومی،دانشگاهعلومپزشکیشیراز،شیراز،ایران،محمد هادی باقری

*مصباح شمس
عضوهیأتعلمی،مرکزتحقیقاتغددومتابولیسم،بیمارستاننمازي،دانشگاهعلومپزشکیشیراز،،

 .شیراز،ایران



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهداخلی،مرکزتحقیقاتغددومتابولیسم،بیمارستاننمازي،دانشگاهعضوهیأتعلمیگر:ی مسؤول سندهینو*

.علومپزشکیشیراز،شیراز،ایران


)Email: shams@sums.ac.ir      (  

گرفتن :چكیده نظر در آموزشپزشکی، در منابع و محدودیتزمان اطالعاتپزشکیو حجم گسترشروزافزون به نظر

ریزيآموزشپزشکیاهمیتوافريداردهايآموزشیبرايبرنامهاولویت مکاريدانشگاهوزارتبهداشتباه1131درسال.

اولویت ذیلعلومپزشکیشهیدبهشتی، تعریف(بخشبالینی91در)عنوانبیماري1311هايموردنیازپزشکعمومیرا

در.اندتعریفشده(نیازيبهدانستننیست)D تا(بایددانستهشود)Aهابراساسوظایفپزشکعمومیوازایناولویت.نمود

میزانتطابقسؤاالتآزموناینمطالعهبرآنهستی اولویتهايجامعپیشمتا بررسینماییمکارورزيبا .هايمورداشارهرا

D تاAياهمیتآموزشیآنازابتداجزءموردبحثازبیماريمطرحشدهدرهرسؤالتعیینوسپسدرجهبراياینکار

شدتعیینمی نهایتمجموعاولویت. Aهايدر آزمون،برايهردD تا وهمچنینبرايهردوره رسدرمجموعپنجدوره

اولویت ازطریقآزمونکاياسکوئرمحاسبهومیزانتطابقآنبا Chi-Square)هايموردانتظار، استفادهازنرم( افزاروبا

SPSSمجموعسؤاالتهرهابهجزدرسیورولوژي،ونیزدرهايمطرحشدهدرسؤاالتتمامیدرساولویت.محاسبهگردید

هايباتوجهبهمشارکتاستادانیازدانشگاه.(P < 0.05)هايموردانتظارتفاوتقابلتوجهیداشتنددورهآزمونبااولویت

.رسدمورداشاره،تغییرهدفداردربافتسؤاالتضروريبهنظرمی هايسراسرکشوردرتعییناولویت

 .طراحیآزمونها،ارزیابیآزمونآموزشی،نیازهايآموزشی،هاياولویتپزشکی،آموزش: واژگان کلیدی
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 مقدمه
سرمایه همانند اجتنابآموزشپزشکی ناپذیريگذاري

يآموزشیعلومپایهویوستههايبههمپاستکهازحلقه

است شده تشکیل بالینی تربیت. برنامه این از هدف

سرآمداستکهتوانایی عنوانپزشکانیکارآمدو به هایی،

هاییالزم،درآنهانهادینهشدهباشدحداقل تریناینمهم.

ازتوانایی اند عبارت ها انجام: مناسب، حال شرح اخذ

تقمعاینه کامل، بالینی ارزیابیي تفسیر و هاياضا

طرح و تشخیص به رسیدن ضروري، ریزيپاراکلینیکی

(.9119وهمکاران، افتخار)يدرمانیمناسببرنامه

هادرگذشتههمانندموانعموجوددرهرچندامتحان     

نظرگرفتهمییکمسابقه وسیلهيدومیدانیدر ايشدتا

اي،بخشیودورهدرونهايکمکآموزشی؛اماامروزهآزمون

از یکی حتی آموزشو امر ارتقاي براي ابزاري عنوان به

می گرفته نظر در آموزش مهم اجزاي گوروکاداپا،)شوند

1222 یا(. مسؤولیتی کارکرد بر عالوه که معنی بدین

آگاهانهمی نگاهیطراحانهو با توانبدانانتخابیامتحان،

 بخشید آموزشی و)کارکردي سنتینو ،(9112همکاران،

( همکاران، 1231نیوبلو این(. از را پا مطالعاتمختلف،

اندوکارکردآموزشییکامتحانرابهسههمفراترگذاشته

امتحاندسته پساز و امتحان حین امتحان، پیشاز ي

اندتقسیمکرده آموزشیآزمون. اهمیتهمچنیناثر با ها،

ارتباطی برايدانشجویان آزمون و)تنگاتنگدارد سیلیرز

(.9119همکاران،

استانداردبایدداراياعتبارمحتواییباشدویکآزمون      

و خوبیانتخابشوند بایستیبه امتحان موضوعاتمورد

.برايهریکازاینموضوعاتوزنمتناسبیدرنظرگرفت

آزمون عالوه تأییدبه براي که پزشکی آخر سال هاي

بهدورهصالحیتورود مهمفرد ترینآزمونيکارورزيو

يطبابتوياست،بایستیبتواندبالینیبرايصدوراجازه

يدانشبالینیپزشکبرايطبابت،مطابقباکنندهتضمین

وظایفويدرنظامسالمتوبراساسنیازهايجامعهباشد

مجموعه هايويرا،کهارتباطیبهايازدانستهونهصرفاً

قرارعمل سنجش مورد ندارد، عمومی پزشک بالینی کرد

)دهد 9111وندرولوتن، همچنیناینآزمونبایستیبه(.

ايطراحیشودکهموجبارتقاوبهبوددانشمرتبطگونه

دانشوي کفایت بر بتواند و شود فرد بالینی عملکرد با

 کند )استدالل همکاران، و جونز 9119هندفیلد و(

همکا) و استدمان ، گزینه(.9111ران چند درآزمون اي

وزهمـیابیوهنـهايارزشترینفرمایعـعبالینیازشـمقط



استهسته پزشکی دانشجویان ارزشیابی مرکزي .ي

نحوه و برگزاري عالوهچگونگی به سؤاالت، طراحی ي

محتوايآزموناهمیتقابلتوجهیداردزیرااینامرتأثیر

نیوبلوهمکاران،)دانشجویانداردمستقیمیبریادگیري

1231 مطالعه(. رويدر بر جیگر و نیوبل توسط که اي

يارزشیابیتحصیلیسالآخردانشجویانپزشکیدرنحوه

پیش گرفت،مقطع صورت متوالی سال سه در کارورزي

اینبودکهشیوه يمستقیمیبايارزشیابینتیجهنتیجه

دوتغییردرامتحانموجبرفتارمطالعاتیدانشجویاندار

نیوبلو)هايبالینیدانشجویانخواهدشدبهبوددرمهارت

 1231همکاران، نقشپررنگ(. وضوح به نیز اینمطالعه

جهتآزمون در را پزشکیها دانشجویان آموزشی گیري

امامشکلاینجااستکهگاهیآزمونپایان .دهدنشانمی

ايدانشجویانرابهگونهيپزشکی،آموزشویادگیريدوره

می نقطهتغییر دقیقاً که انتظاردهد يمقابلاهدافمورد

می برآورده شوندآزمون مطالعه. دیگر عبارت يبه

گونه به سمتدانشجویان به افراطی و متناسب غیر اي

آنها بالینی عملکرد با ارتباطی که تئوریک، مطالبصرفاً

می گرایشپیدا ندارد، نیوب)کند همکاران، 1231لو به(.

رسدبهترینمصداقبرايآزمونسالآخریاپایاننظرمی

ایرانهمانآزمونجامعپیشدوره کارورزييپزشکیدر

هايمطرحشدهدرباال،درمورداینبنابرایندغدغه.باشد

.شودترمیآزمونپررنگ

کارورزيدرایرانمطالعاتخوبیبرآزمونجامعپیش     

يیک،خودآزمونرابهبوتهانجامشدهاستکهالبتههیچ

اندودرموردمیزانقبولیدانشجویانوتعییننقدنکشیده

نمره بر مؤثر عوامل آزمون، این همکاران)ي و رحمانی

9119) نهیمیش)، (9112مست همکاران)، و رودباري

9112) نظردانشجویاندر(9112محموديوهمکاران)،

ارزیابیارتباطسطح(9111نصريوهمکاران،)آن،مورد

علیزادهو)ياینآزمونمهارتونگرشدانشجویانبانمره

 (9112همکاران، آسکی آزمون با آن ارتباط و)، افتخار

گوییآزمونجامعوسنجشاعتبارپیش(9119همکاران،

پیش جامع آزمون در موفقیت بر پایه کارورزيعلوم

لذاباتوجهبهاهمیت.هستند(9119مکاران،محمديوه)

اینآزمونونیازبهتمرکزآنبرمطالبموردنیازپزشک

هدفبررسیمیزانتطابقسؤاالت با اینمطالعه عمومی،

هايآموزشیموردکارورزيبااولویتهايجامعپیشآزمون

.نیازپزشکعمومیطراحیوانجامشد
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 روش 
تحلیلی،بهصورتمقطعیدر-يتوصیفیاینمطالعه

 شد1121سال انجام شیراز پزشکی علوم دانشگاه .در

کارورزيهايجامعپیشموضوعپژوهشنیزسؤاالتآزمون

بودند اولویت. تعیین مطالعه، انجام براي نخست هايگام

بود پزشکعمومی نیاز مورد آموزشی دو. کار این براي

استفادهازنظرخوددانشجویان-1:تکارکلیوجودداشراه

کاراولامااشکالراه.منديازپزشکانصاحبنظربهره-9

تجربه پزشکی، دانشجویان که بود کافیاین شناخت و

هايشایعدرجامعه،کهپزشکانعمومینسبتبهبیماري

ندارند دوشدارند، به را آن درمان اصلیتشخیصو .بار

راه بنابراین اساسیکار از و شد انتخاب ودوم ترین

مطالعهجامع زمینهاترین در که آموزشیي نیازهاي ي

استفاده بود دسترس در عمومی پزشکی دانشجویان

نمودیم سال. در و بهشتی شهید دانشگاه در پروژه این

عنوان1131 و" تحت وظایف ایران، در عمومی پزشک

(.9112همکاران،یزدانیو)انجامگرفت"نیازهايآموزشی

يدانشجویانبهعنوانپزشکدراینمطالعهوظایفآینده

عمومی،معیارتعییننیازهايآموزشیقراردادهشدهاست
































از جمعی نظر اساس بر زمینه، هر در وظایف این که

استادانآنرشتهتعیینگردیدهاست ينتیجهاینپروژه.

يتخصصیکشوريدرموردبیشاندیشیبیستکمیتههم

 بیماريمی1311از باشدعنوان هر. در بدینصورتکه

حیطه در عمومی پزشک وظایف نخست هايبیماري،

پیشگیري،گانههفت پیگیري، ارجاع، درمان، تشخیص، ي

آن و است شده تعیین بیمار، آموزش و برغربالگري گاه

نیازهايآموزشبالینینظ مورداساساینوظایف، ريدر

مجموعه زیر در بیماري اپیدمیولوژي،آن تعریف، هاي

یافته بالینی، عالئم اتیولوژي، هايپاتوفیزیولوژي،

عوارضو درمانی، رویکرد تشخیصی، رویکرد پاراکلینیک،

استپیش گردیده تعیین پیشگیري و آگهی تعیین. براي

موزشيآگانهاهمیتآگاهیدانشجوازهرموردازمواردده

یککدازحروف Aنظريدرهربیماري، بایدD(Aتا

قابلتحسیناستکهبداند،Cبهتراستبداند،Bبداند،

Dوبهعالوهیککدازعددیک(نیازيبهدانستننیست

است تعریفشده آگاهیالزم، برايتعیینعمق چهار تا

(.1جدولشماره)























































«پزشکعمومی،وظایفونیازهايآموزشی»ريدرمجموعهيکدهاياولویتیتعریفشدهبرايهربیمانمونه-1 شماره جدول

  وظایف یآموزش نظر یازهاین یعمل یازهاین
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دورهجامعه پنج سؤاالت مطالعه این در آماري آخري ي

منتهیبهزمانانجاممطالعه،آزمونجامعپیش کارورزي،

.بودند(1121تااسفندماهسال1133ازاسفندماهسال)

تهیه مجموعهپساز ي این 2يسؤاالت طریق)دوره از

(معاونتآموزشیپزشکعمومیدردانشکدهپزشکیشیراز

ر کلید آنو معتبر و سمی سنجشو)ها مرکز طریق از

بهداشت وزارت پزشکی سؤاالت(آموزش از هرکدام ،

مبحثیکهموردسیبررسیگرد الواقعشدهؤدودرابتدا

مربوطبههریکازاستتعیینوسپسجزءموردسؤال ،

مجموعه اتیولوژي،،يولوژیدمیاپف،یتعريگانههايدهزیر

کردیروک،ینیپاراکليهاافتهی،ینیئمبالعال،يولوژیزیپاتوف

پ،یدرمانکردیرو،یصیتشخ و آگهشیعوارض وی

ریشگیپ میي مشخصمیمثالً)شدتعیین ابتدا کهشد

 استسؤال پنومونی مبحث به سپسمشخصمربوط و

کردیرو،یصیتشخکردیروک،ینیپاراکليهاافتهیشدازمی

باسپس.(شدهاست حدیگرسؤالمطرموردیاهریدرمان

،"پزشکعمومیدرایران"يهايمطالعهجدولاستفادهاز

درجه  اولویتي از سؤال، مورد مهمAمبحث ترینکه

 کمDاولویتاستتا تریناولویتآموزشیرااهمیتکه

دارد، پزشکعمومی گردیدتعیینبراي حداقل. به براي

سلیقه و بررسیرساندناعمالنظر سؤاالتويشخصی،

اولویت انجامتعیین یکمحقق توسط آن در مطرح هاي

.پذیرفت

بهDوA،B،Cهايسپسمجموعهرکدامازاولویت

هر تفکیک به آن از پس و درس، هر سؤاالت تفکیک

برايهردرسدرمجموعدوره يدوره2يآزمونونهایتاً

بهصورتتوصیفیتعیینآزمون .گردیدهايموردبررسی،

هايموردانتظار،توسطآزمونهابامیزاندرانتهاتطابقآن

میزانتخصیصمورد.کاياسکوئرموردسنجشقرارگرفت

Aانتظارومطلوببرايهریکازموارد ،B ،CوDبر

مطالعه اساس ایران"ي در عمومی ترتیب"پزشک به ،:

برايضمنأ.درنظرگرفتهشدهاست%1و2%،92%،21%

نرمتحلیلداده از Windows XPبراي SPSSافزارها

نسخه گردید12ي استفاده سطح. داراي که مواردي

بودندبهعنوانعدمتطابقباحد12/1معناداريکمتراز

الزمبهذکراستکهمواردي.مطلوبدرنظرگرفتهشدند

بیماري قالب در نمیکه ها به)گنجیدند رویکرد مانند

يبهدلیلبررسینشدندرمطالعه(الالتآزمایشگاهیاخت

همچنین.ازمطالعهخارجشدند"پزشکعمومیدرایران"

سؤاالتیکهازطرفمرکزسنجشوآموزشپزشکیوزارت

.ذفشدهبودند،ازمطالعهخارجشدهاحبهداشتازآزمون

 نظر اینمطلبضروريبه موردمیتوضیح در که رسد

بیشازیکیازسؤاالتی یک"يگانهمواردده"کهدرآنها

باال-بیماري در بودند،-مورداشاره موردسؤالواقعشده

-ترمیاولویتدرنظرگرفتهشدهبرايسؤال،اولویتپایین

باشد تشخیص. بایستی دانشجو ابتدا سؤالی در اگر مثالً

اولویت)بیماري داراي Aفرضاً اساسآ( بر تا بداند نرا

 )درمان اولویت داراي Dفرضاً اولویت( کند، تعیین را

.شوددرنظرگرفتهمیDاختصاصدادهشدهبهاینسؤال

تواندبهدلیلاینامرایناستکهدانشجودرصورتیمی

اولویت دو هر از مطرحاینسؤالجوابصحیحبدهدکه

کهشاملاولویتپایین آنسؤال، در نیزمیشده باشد،تر

بهپاسخ قادر باشدودرصورتعدمآگاهی، گوییبهآگاه

بود نخواهد سؤال درس. به مربوط سؤاالت هايهمچنین

آسیب پزشکی، اخالق وآمار، فارماکولوژي شناسی،

مطالعه در ایران"يرادیولوژيکه به"پزشکعمومیدر

بنديهاپرداختهنشدهومورداولویتصورتجداگانهبهآن

.يماکنارگذاشتهشدنداند،ازمطالعهگرفتهقرارن

 ها یافته
آزمون دوره پنج درسدر سواالتهر بررسیمجموع در

 بررسی )مورد شماره تطابق(1جدول بیانگر نتایج ،

هاياختصاصدادهشدهدرسواالتدرسیورولوژياولویت

.است-موردبحثدرروشکار-هايموردانتظاربااولویت

تمامیتاولوی سواالت در شده داده اختصاص هاي

اولویتدرس با دیگر، بررسی مورد انتظارهاي مورد هاي

 (.P value< 0.05)تطابقنداشتند

فوق جدول بررسی در که دیگري جلبنکات الذکر

:نماید،عبارتاندازتوجهمی

هايماژور،درسداخلیازنظردرصدسؤاالتدربیندرس

اولویتاختصاصدا به شده شوند)Aده دانسته با(باید ،

بهتري وضعیت انتظار، مورد الگوي با تطابق عدم وجود

ها،درسمغزواعصابنیزدارايدرمیانتمامیدرس.دارد

.باشدمیAکمتریندرصداختصاصدادهشدهبهاولویت

بینتمامیدرس در دارايهمچنیندرسجراحینیز ها،

نیازيبه)Dختصاصدادهشدهبهاولویتبیشتریندرصدا

نیست دانستن است( درس. عالوه روانپزشکی،به هاي

پوست،ارتوپديومغزواعصابنیزدارايبیشترینسؤاالت

( 11بیشاز به%( شده اولویتاختصاصداده بهتر)Bبا

شوند دانسته است هستند( چشمدرس. پزشکی،هاي

اولویت در نیز زنان و قابلتحسیناستکه)Cجراحی

.هستند92دارايدرصدهايبیشاز(دانستهشوند
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دوره 2 تعدادودرصدسؤاالتاختصاصدادهشدهبههراولویتبهصورتتفکیکیبرايهردرسدرمجموع-1جدول شماره 

P value Total D C B A   دوره 6مجموع 

 مورد انتظار 21% 92% 2% 1%  111%  ---

111/1  داخلی (2912%) 112 (12112%)32 (3111%)13 (1%)1 999 < 

111/1  جراحی (91112%)11 (21122%)23 (91112%)11 (1112%)2 112 < 

111/1  زنان (92191%)91 (2912%)13 (92132%)91 (9192%)9 32 < 

111/1  کودکان (93112%)11 (21121%)22 (99112%)93 (1112%)2 192 < 

112/1  عفونی (21%)91 (23%)92 (1%)1 (1%)1 21 

29/1  یورولوژی (21112%)12 (11%)2 (11111%)2 (1%)1 11 

111/1  ارتوپدی (1212%)2 (21%)93 (1912%)2 (1%)1 21 < 

111/1  پوست (11111%)2 (21%)91 (11112%)2 (1%)1 11 < 

111/1  چشم (91%)1 (21112%)12 (11111%)11 (1%)1 11 < 

111/1  روانپزشكی (11%)2 (31%)19 (11%)2 (1%)1 21 < 

111/1  گوش حلق بینی (11112%)2 (21112%)12 (91111%)2 (1111%)1 11 < 

111/1  مغز و اعصاب (212%)1 (12%)91 (92%)11 (912%)1 21 < 

111/1  مجموع (19123%)923 (22131%)211 (12122%)122 (1123%)12 321 < 

P value Total D C B A   دوره 6مجموع 

---  111%   1%  2%  92%  21%  مورد انتظار 

111/1  > 999 1( 1% ) 13( 11/3% ) 32( 12/12% ) 112 ( 2/29%  داخلی (

111/1  > 112 2( 12/1% ) 11( 12/91% ) 23( 22/21% ) 11( 12/91%  جراحی (

111/1  > 32 9( 92/9% ) 91( 32/92% ) 13( 2/29% ) 91( 91/92%  زنان (

111/1  > 192 2( 12/1% ) 93( 12/99% ) 22( 21/21% ) 11( 12/93%  کودکان (

112/1  21 1( 1% ) 1( 1% ) 92( 23% ) 91( 21%  عفونی (

29/1  11 1( 1% ) 2( 11/11% ) 2( 11% ) 12( 12/21%  یورولوژی (

111/1  > 21 1( 1% ) 2( 2/19% ) 93( 21% ) 2( 2/12%  ارتوپدی (

111/1  > 11 1( 1% ) 2( 12/11% ) 91( 21% ) 2( 11/11%  پوست (

111/1  > 11 1( 1% ) 11( 11/11% ) 12( 12/21% ) 1( 91%  چشم (

111/1  > 21 1( 1% ) 2( 11% ) 19( 31% ) 2( 11%  روانپزشكی (

111/1  > 11 1( 11/1% ) 2( 11/91% ) 12( 12/21% ) 2( 12/11%  گوش حلق بینی (

111/1  > 21 1( 2/9% ) 11( 92% ) 91( 12% ) 1( 2/2%  مغز و اعصاب (

111/1  > 321 12( 23/1% ) 122( 22/12% ) 211( 31/22% ) 923( 23/19%  مجموع (



بخواه اگر اولویتهمچنین مجموع دریم سؤال هايمورد

سؤاالتدرس بررسیقرارمجموع مورد را آزمون هايهر

وکلآزمونهردورهرابهصورت(1نمودارشماره)دهیم

هاموردتوجهقراردهیم،عدمتطابقبایکبستهازاولویت

دورهآزمونموردبررسیدرصدهايموردانتظاردرهرپنج

(.P value< 0.05)مشهوداست



مقایسه عالوه اینهاياولویتيمجموعدرصدبه در 2ها

آزموندوره نشاني تفاوتدهندهها، که است آن ي

اختصاصاولویت سطح آزمونمعناداريدر این بین هاها،

(.P value< 0.05)وجودندارد
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دورهيآزمون2دهبههراولویتدرمقایسهمجموعدرصدسؤاالتاختصاصدادهش-1نمودارشماره





 گیری بحث و نتیجه
اینپژوهشنشان از تطابقدهندهنتایجحاصل يعدم

اولویت سؤال مورد پرسشهاي مجموع تمامیدر هاي

بهدرس آزمونها در یورولوژي، درس جامعجزء هاي

نیازهايپزشکعمومیدرپیش با بررسی، کارورزيمورد

ها،بهبیانیدیگردرسؤاالتاینآزمون.باشدکشورمانمی

اولویت موضوعاتبا به حدالزم از بایددانسته) Aکمتر

شوند اهمیت( موضوعاتبا به مقابل، در و شده پرداخته

 C,Bهايیعنیاولویت)کمتر Dو حد( توجهیبیشاز

است گرفته صورت شده، توصیه پژوهش. بیشتر هايدر

کش در شده برنامهانجام تطابق که آموزشیورمان، هاي

پزشکیبانیازمخاطبانموردبررسیقرارگرفتهاست،این

 است شده داده نشان تطابق همکاران،)عدم و حیدري

9119) نهیمیش)، (9112مست همکاران،)، و رودباري

توانهرچندمی(.9112محموديوهمکاران،)و(9112

اند،تینسبیبهآنبخشیدهبهدوتفاوتپژوهشماکهمزی

کرد اشاره پژوهش. این بیشتر در اینکه آموزشاول ها،

مداومپزشکانموردبررسیقرارگرفتهاست،ولیپژوهش

برنامه از بخشی بررسی به دانشجویانحاضر آموزشی ي

است پرداخته عمومی پزشکی مطالعه. در يهمچنین

نونی،نظرـيکعهـبعاًمطالـوت"ومیدرایرانـکعمـپزش"



دانشگاه استادان پزشکان)ها نظر از استفاده جایگزین

مطالعات دیگر در عمومی و( نیازها تعیین مبناي

گرفتهاولویت قرار آموزشی اندهاي نشان. تمایز وجوه این

بهبوددهنده جهت در تالش براي حتمی ضرورتی ي

ردرباشد؛چراکهتغییوضعیتآموزشیپزشکانعمومیمی

نیازسنجی،حیطه مرجع تغییر و مطالعه يآموزشیمورد

هاعدمتطابقآموزش"يپژوهشیاهمانتغییريدرنتیجه

.ایجادنکردهاست"بانیازپزشکان

هايپیشین،کهدرتفاوتدیگراینپژوهشباپژوهش

سازيوشود،عینیضمنازنقاطقوتآننیزمحسوبمی

يثابتبرايسنجشتطابقآموزشبانیازهااستفادهازابزار

است واقعبهجاي. پزشکانعمومیو"نظرسنجی"در از

سلیقه دادن قرار متضادمبنا بعضاً حتی و مختلف هاي

هابانیازهایشان،کهيتطابقآموزشارائهشدهبهآندرباره

میتورش دنبال به را خاصی ازهاي پژوهشما در آورد،

ت عینی بابررسی نیازهايپزشکعمومی آموزشبا طابق

پزشکعمومی"يهايمربوطبهمطالعهاستفادهازجدول

،آنهمتوسطمحققیواحدوالبتهبااستفادهاز"درایران

.بردهشدهاستروشیواحد،بهره
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آزمون بررسی پژوهش این انجام از هدف هايهرچند

پیش جامع جزیی عنوان به وکارورزي، آموزش، از مهم

اولویت با آن مطابقت نیازسنجش مورد آموزشی هاي

يآموزشنظريبودهاست،ولیازپزشکعمومیدرحیطه

يکهدرمطالعهنقاطضعفآنایناستکهباتوجهبهاین

ایران" در عمومی جنبه"پزشک از برخی مورد هايدر

نظ اظهار پزشکی دانشجویان نیاز مورد ريآموزشنظري

اینجنبه طبعاً است، مطالعهنشده مورد واقعها نیز يما

نگردیدند مهم. جنبهاز این میترین مواردها این به توان

هايبالینیورویکردرویکردبهشکایاتویافته:اشارهنمود

 پاراکلینیکی اختالالت عکسبرداري)به و آزمایشگاهی

(.تشخیصی

عدمبررسیرعایتاینمطهايازدیگرمحدودیت العه،

سؤال طرح در مطلوب اولویتپراکنش استهاي دار به.

در عنواننمونهاگردرچندینسؤالدرسداخلیآزمون،

جنبه مورد پنومونی تشخیص )هاي اهمیت سطح Aکه

دارد جنبه( سؤالیاز و پنومونیوپرسششود هايدیگر

بیماري دیگر نشوهمچنین مطرح داخلی تنفس د،هاي

مطلوب آزمون، تطابقسؤاالتدرسداخلی بررسی نتایج

البتهعمالًودرواقعیت،معموالًپراکنش.ارزیابیخواهدشد

درجنبه پراکنش این البته و بیماري یک گوناگون هاي

بیماري از سؤال طرح طراحانمورد توسط مختلف هاي

رعایتمی حدودي تا شودآزمون محدودیت. دیگر هاياز

آمدنتورشدرقاب وجود ممکناستباعثبه که لذکر

یکمطالعه دستکردنموضوعاتبزرگويحاضرگردد،

دارايپراکنشاهمیتی،دریکعنوانواختصاصدادنیک

است طیف این براي مشترك اهمیتی کد درمان. مثالً

است،درصورتی A ياهمیتنارساییقلبیکهحایزنمره

درمان رویکرد طیف درمانکه از بیماران، این به هايی

 مهم(دارویی عمومی پزشک بالینی طبابت در واقعاً که

درمان)هستند پیشرفتهتا چونهمايهاي

Resynchronizer devicesکه (وبالونپمپآئورتی

.متغیراست)قطعاًهیچکاربرديبرايپزشکعمومیندارد

 انواع به مربوط احتمالی سؤاالت نتیجه هايدرماندر

علی نیز، بیپیشرفته عمومی،رغم پزشک براي اهمیتی

نمره میA ي اخذ آزمون.کنندرا سؤاالت هايبررسی

شیوه به کهدستیاري، بود کارهایی از مطالعه، همین ي

حلقهمی تکمیل به تطابقتوانست بررسی از دیگري هاي

عالوهبر.آموزشبانیاز،برايپزشکانعمومی،کمکنماید

مشکالتزمانیواجراییمادربررسیاینجنبه،دلیلکنار

ینمطالعهراشایدبتواندردوهاازاگذاشتناینآزمون



نکتهخالصهکرد ماهیترقابتیآزموندستیاري: نخست،

هارااستکهشایدتاحدوديعدمتوجهاحتمالیبهاولویت

کند توجیه اینآزمون، در جنبهنکته. ياختیارييدوم،

شرکتدراینآزمونودرواقع،نبودنآنبهعنوانجزیی

بااینهمه،به.باشدپزشکعمومیمیيآموزشازبرنامه

هايترینجهتدهندهرسدآزموندستیاريازبزرگنظرمی

يعمومیباشديدانشجویاندورهيمطالعهنحوه که. چرا

ايهايقويوحتیبرنامهاکثریتدانشجویاندارايانگیزه

بنابراین،.باشندقطعیبرايشرکتدرآزموندستیاريمی

بافتنظرمیگونهبهاین رسدکهبدونانجامتغییراتیدر

دارومحوريبراياینآزموندرجهتطرحمسایلاولویت

دانشجویان مطالعاتی محتواي اصالح عمومی، پزشک

.پزشکیبسیاردشواراست

هايآموزشیدرطرحسؤاالتآزمونعدمرعایتاولویت

میپیش کالتیراتواندبرايسیستمآموزشیمشکارورزي،

افزایشحجممطالبوبهدنبالآنکاهش:بهدنبالآورد

طبابت در کلیدي و مهم مطالب یادگیري براي زمان

اگرذهندانشجویانبه.يیکپزشکعمومیروزمره قطعاً

اولویتباالباشد،حجم دنبالتأکیدبریادگیريمطالببا

طباب بهبود در هم تأثیر البته که مطالب از وزیادي ت

بیماري با حاشیهمواجهه به ندارد، شایع برنامههاي يي

می کشانده دانشجو شودمطالعاتی سردرگمی. همچنین

دانشجودراختصاصبیشترینزمانمطالعهبهمواردمهم،و

ناامیديوينسبتبهیادگیريوحفظعمقیمطالبوتبعاً

ایجاد مشکالت دیگر از آموزشی، تمرکز پاشیدگی هم از

هستند شده فاصله. کاستن اولویتبراي با موجود هايي

درواقعبراي.آموزشی،رویکرديگامبهگامموردنیازاست

برداشتنارائه مشکل این حل براي اجرایی راهبردي ي

:رسدگامضروريبهنظرمی2حداقل

تعیینوظایفپزشکعمومیبراساسنقشسپردهشده-

.شوربهويدرسیستمسالمتک

تعییننیازهايآموزشیپزشکعمومیبراساسوظایف-

وي

هايآموزشیپزشکعمومیبررسیمیزانتطابقبرنامه-

.هايمختلفبانیازهايآموزشیتعریفشدهدردانشگاه

.هابانیازهاهايالزمجهتافزایشتطابقآموزشبازنگري-

بهعنوانايکهدوگامنخستپیشنهادي،باانجامپروژه-

هر.معرفیشد،انجامشدهاست"پزشکعمومیدرایران"

می نظر به مشکالتچند گذشتزمانو به توجه با رسد

يمذکور،نیازبهتکرارآنهمراهبابهبودکیفینسبیپروژه

.کارباشد
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بیماري توجهبهتغییرغیرقابلانکار واقعبا هايمورددر

ودناشیازعواملمتعددييپزشکعمومیکهخمواجهه

ریشه حتی و وضعیت بهبود مانند برخیکناست، شدن

هـايهايعفونـیوازطرفیرشـدبرخیبیـماريبیماري

عفونیعموماًناشیازرفتارهايپرخطروهمچنینافزایش

بیماري رشد و سالمندان بهجمعیت بایستی مزمن، هاي

موزشیپزشکانايومنظمسنجشنیازهايآصورتدوره

اکنونکهگامسوم.عمومیموردبازبینیواصالحقرارگیرد

با"کارورزيآزمونجامعپیش"درمورد انجامشدهاست،

رودکهنواقصنسبیکار،امیدمیواقفبودنبرمشکالتو

































































نؤوالـسـيمتفادهـایتواسـوردعنـشمـایجاینپژوهـنت

قرار عمومی پزشکی آموزش بهبود راستاي در آموزشی

گام آموزشی، مصداق این مورد در حقیقت در و گیرد

تکمیل که ثمربخشگامکنندهچهارم البته هايپیشینو

بپیوندد تحقق به است عالقه. سایر به وهمچنین مندان

شودتابايآموزشپزشکیپیشنهادمیپژوهشگرانحیطه

از پژوهشاستفاده کنونی، برطرفمطالعه با دیگري هاي

نمونه حجم افزایش با و آن ضعف نقاط موردکردن ي

.بررسی،دراینراستاانجامشود
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Abstract: Due to ever increasing of medical information volume and restriction of time and 

resources for medical education, the educational priorities in planning of medical education 

become very important. At 1383 the Ministry of Health and Medical Education with 

collaboration of Shahid Beheshti university of medical sciences offered the educational priorities 

for 1800 diseases (in 20 clinical wards) according to general practitioner’s future duties, the 

defined priorities' grades from A (must to be learned) to D (no need to be learned). In this study, 

we tried to evaluate the coherence of comprehensive pre-internship exams questions with 

mentioned priorities. In this research we evaluated contents that were questioned in pre-internship 

exams questions to determine allocated percentage to each priority grade (A-D) for each one. 

Then their coherence with the expected ones was calculated by Chi-square test. At all fields' 

questions except those related to Urology and also at each exams, significant difference between 

questioned and expected questions were seen (p-value<0.05).  Regarding to participated stuffs 

across the universities in determination the mentioned priorities, the target changes in questions 

seem essential in question' texture. 

Keywords: Medical education, Educational priorities, Training needs assessment, 

Examinations, Test design. 
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