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جنبه  نسبت بهپزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان  يكارآموزان و كارورزان رشته نظر
ين هاي مختلف رفتار حرفه اي اساتيد گروه هاي آموزشي داخلي، جراحي، اطفال و زنان ا

  1388دانشگاه در سال 
  3دكتر وحيد الماسي، 2آذرگوندكتر عليرضا  ،1دكتر غفار علي محمودي

  Alireza.Azargoon@gmail.comگاهي دانشگاه علوم پزشكي لرستان     لرستان، خرم آباد، پرديس دانش: ويسنده مسؤولن

  2/2/92:پذيرش   15/5/91: دريافت

  چكيده
 نظراين مطالعه با هدف تعيين . رفتار حرفه اي الگوي دانشجويان هستند يعلمي، بلكه در زمينه يه تنها در زمينهاساتيد دانشگاه، ن: زمينه و هدف

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از جنبه هاي مختلف رفتار حرفه اي اساتيد گروه هاي آموزشي داخلي، جراحي،  يكارآموزان و كارورزان رشته
  .انجام گرديد اهاطفال و زنان اين دانشگ

پزشكي  يمورد مطالعه دانشجويان رشته يجامعه. در دانشگاه علوم پزشكي لرستان انجام گرديد 1388توصيفي در سال  ياين مطالعه: بررسيروش 
كارآموزي در بخش  ياز دانشجوياني كه دوره. اطالعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد. در مقطع كارآموزي و كارورزي بودند

صورت درصد براي هر هداده ها ب. مربوط به هر بخش را تكميل نمايند يداخلي، جراحي، اطفال يا زنان را گذرانده بودند خواسته شد كه پرسشنامه
  .متغير محاسبه گرديد

از كارآموزان و  درصد 87/44و 75/63، 46/69،  1/48به ترتيب . نفر از دانشجويان پرسشنامه هاي اين طرح را تكميل نمودند صد و هفت: يافته ها
معيار مورد بررسي  14از . كارورزان رفتار حرفه اي اساتيد گروه آموزشي داخلي، جراحي، اطفال و زنان را در حد خوب و بسيار خوب مي دانستند

 .ت كردندمعيار بيشترين امتياز را درياف 3و  10، 1اساتيد گروه داخلي، جراحي و اطفال به ترتيب در 

در برخي موارد تفاوت . ويژه اساتيد گروه هاي جراحي و اطفال، از ديد دانشجويان در حد قابل قبولي بودهرفتار حرفه اي اساتيد، ب: نتيجه گيري
گروه هاي تواند ناشي از تفاوت هاي موجود بين ميكه  زيادي ميان امتياز كسب شده در معيارهاي مختلف توسط گروه هاي آموزشي وجود داشت

  . آموزشي مختلف باشد
   اخالق، اخالق پزشكيآموزش پزشكي، : واژگان كليدي

 

  مقدمه
اي در سالمت انسان ها دارند، و به همين ويژه نقش پزشكان   

  .تـاي برخوردار اسدليل هم آموزش پزشكي از اهميت ويژه
  
  

امروزه آموزش پزشكي كار آساني نيست، چرا كه بايد انبوهي  
  هايهاي تشخيصي، مهارتالعات بيومديكال، مهارتاز اط

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي لرستاناستاديار ، مركز تحقيقات باليني، پزشكي قانونيمتخصص  -1
  دانشگاه علوم پزشكي لرستاناستاديار ، مركز تحقيقات باليني، متخصص داخلي -2
  تانپزشك عمومي، مركز تحقيقات باليني، دانشگاه علوم پزشكي لرس -3
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ثر، و دانش كاربردي مفيدي را به دانشجويان وارتباطي م 
يك قرن پيش شخصي بنام ). 1(پزشكي آموخت  يرشته

كرد كه  ارايهويليام اوسلر رويكرد جديدي به آموزش پزشكي 
او وجود الگو يا رل مدل . آموزش از طريق مثال بود يبر پايه

ها، بينش، رفتار گيري و آموزش ارزشرا عامل مهمي در شكل
  ).2(و اخالق مي دانست 

هايي هستند كه ما ها افرادي هستند كه داراي قابليترل مدل 
  ه ما ـد كـيتي هستنـيم و در موقعـه باشـداشت ،ت داريمـدوس
امروزه چهار عنصر اساسي آموزش . بايست به آن برسيممي

ريزي شده، تجارب ساختار يافته، رل رنامهسازمان يافته و ب
 در آموزش پزشكي وجود دارد ها و محيط آموزشيمدل

علمي،  يعنوان رل مدل، نه تنها در زمينههاساتيد دانشگاه ب).3(
. اي الگوي دانشجويان هستندرفتار حرفه يبلكه در زمينه
يك . آموزش دانشجويان نقش كليدي دارند ياساتيد در زمينه

صورت فردي تعريف كرد كه براي هتوان باد خوب را مياست
در  كند وتر به دانشجويان كمك مييادگيري بهتر و كامل

عنوان الگو ايفاي هبدر ضمن فعاليت و تدريس  بعضي مواقع،
سفانه با وجود نقش مهمي كه رل مدل امت ).4(نمايد نقش مي

اين  ها در فرايند آموزش پزشكي دارند،  مطالعات كمي در
اين مطالعه با هدف تعيين . زمينه در ايران انجام شده است

پزشكي دانشگاه علوم  يارزيابي كارآموزان و كارورزان رشته
اي هاي مختلف الگوي رفتار حرفهپزشكي لرستان از جنبه

هاي آموزشي داخلي، جراحي، اطفال و زنان اين اساتيد گروه
  .انجام گرديد 88دانشگاه در سال 

  
  ررسيب روش

در دانشگاه علوم پزشكي  1388توصيفي در سال  ياين مطالعه
 يمورد مطالعه دانشجويان رشته يجامعه. لرستان انجام گرديد

اطالعات مورد . و كارورزي بودند مقطع كارآموزي در پزشكي
 يهمهاز .گرديدنظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوري 

داخلي، جراحي،  كارآموزي در بخش يدانشجوياني كه دوره

 يشد كه پرسشنامه هخواست ،را گذرانده بودنداطفال يا زنان 
پرسشنامه توسط همكار  .مربوط به هر بخش را تكميل نمايند

 .دانشجويان قرار گرفت صورت حضوري در اختيارهطرح و ب
ها در پرسش بود كه اين پرسش 14هر پرسشنامه حاوي 

اعتبار  .اي بودندرفهـتار حـهاي مختلف رفارتباط با جنبه
پرسشنامه بر اساس نظر خواهي از افراد خبره توسط خانم 

  ).5(و همكاران بررسي گرديده بود دكتر فريبا اصغري 
   .بوده است درصد 91ه ـرسشنامـي پـاخ پايايـرونبـي كفاـآل

اهميت دادن به : عبارت بودند از ي اين پرسشنامههاپرسش
هاي بيمار، صحبت يوزانهدرد و رنج بيماران، شنيدن دلس

توضيح به بيمار، رعايت حريم  يارايهحوصله داشتن در 
 ين انساني بيمار، تالش كردن براي ارتقااخصوصي و ش

دانش، حضور به موقع در محل كار و انجام كار درماني و 
-هثر بوآموزشي، همكاري نمودن مناسب در كار تيمي، نقد م

ثر از دانش ديگران وم يدهجاي غيبت كردن از همكاران، استفا
در صورت نداشتن دانش كافي، ارتباط محترمانه با ساير 
اعضاي تيم درمان، عدم تبعيض بين دانشجويان و پرستاران، 

وليت در مورد ورفتار صادقانه با بيماران و همكاران،قبول مس
هاي كارگيري شيوههاشتباهات صورت گرفته، و پرهيز از ب

در مقابل هر  .قا و موفقيت حرفه ايمنصفانه براي ارتغير
بسيار خوب و خوب، متوسط، و ضعيف و  يپرسش سه گزينه

داخلي،  عداد اساتيد گروه هايـت .يف قرار داشتـبسيار ضع
 نفر 4و 7، 7 ،12 يبـبه ترت زنان وجراحي، اطفال 

. مطالعه شركت كردندصورت اختياري هدانشجويان ب.بودند
نام دانشجوي  ه نوشتنـيازي بن هادر پرسشنامههمچنين، 

وجود نداشت و محلي براي وارد كردن نام آنان  تكميل كننده
با توجه به اين موارد، و نيز با توجه به  .ده بودـقرار داده نش

و در مورد  بود نشده ارايهاين كه نظر دانشجويان در مورد فرد 
ي در ـي خاصـالقـورد اخـ، مودـبده ـش هـارايگروه آموزشي 

صورت هها بپايان دادهدر .ود نداشتـه وجـن مطالعـام ايـانج
  .ير محاسبه گرديددرصد براي هر متغ
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  هايافته
مقطع كارآموزي و  دانشجوي نفر 120 نفر از صد وهفت
به ترتيب . هاي اين طرح را تكميل نمودندپرسشنامهكارورزي 

مربوط به  ينفر از دانشجويان پرسشنامه 18، و 24، 26، 39
. داخلي، جراحي، اطفال و زنان را تكميل نمودند گروهيد اسات

نظر دانشجويان در مورد اساتيد گروه داخلي، جراحي، اطفال 
نشان داده شده  4و  3، 2، 1و زنان به ترتيب در جدول شماره 

از بين گروه هاي مورد مطالعه، به ترتيب گروه جراحي، . است
اساتيد گروه  .اشتنداطفال، داخلي و زنان بيشترين امتياز را د

داخلي نسبت به اساتيد ساير گروه ها صداقت بيشتري با 
اساتيد  به نسبت جراحي گروه اساتيد .همكاران داشتند و بيماران
دادند، بيماران گوش مي صحبت گروه ها دلسوزانه تر به ساير

دادند،تالش بيشتري توضيح مي بيماران به بيشتري يبا حوصله

داشتند، حضور به موقعي در محل كار و دانش  يبراي ارتقا
انجام كار درماني و آموزشي داشتند، همكاري مناسب تري در 

ثر ونقد مجاي غيبت كردن از همكاران هب، كار تيمي داشتند
از دانش ديگران  ، در صورت نداشتن دانش كافينمودندمي

با ساير اعضاي تيم  تري، ارتباط محترمانهكردنداستفاده مي
تبعيض كمتري  ارانـبين دانشجويان و پرست داشتند، درمان

را قبول  ورت گرفتهـاهات صـاشتبت ـوليوو مس، دـل بودنيقا
ها اطفال نسبت به اساتيد ساير گروهاساتيد گروه . ردندـكمي
م ـدادند و حريتر به درد و رنج بيماران اهميت ميـبيش

از  .دـكردنيـت مـن انساني بيماران را رعاياي و شـخصوص
ترين ـپرسش كم 9ش مورد نظر اساتيد گروه زنان در ـپرس 14

  .ها بدست آوردندامتياز را نسبت به اساتيد ساير گروه

  

  *اساتيد گروه داخلي رفتار حرفه اي نظر دانشجويان در مورد. 1جدول شماره 

  ضعيف و بسيار ضعيف  متوسط  بسيار خوب و خوب  
  25/13  25/28  5/57  اهميت دادن به درد و رنج بيماران
  75/40  13  25/46  شنيدن دلسوزانه صحبت هاي بيمار

  5/44  16  5/31  توضيح به بيمار يارايهحوصله داشتن در 
  75/30  9  25/59  ن انساني بيمارارعايت حريم خصوصي و ش

  25  15  60  دانش يتالش كردن براي ارتقا
  13  12  75  حضور به موقع در محل كار و انجام كار درماني و آموزشي

  30  10  60  همكاري نمودن مناسب در كار تيمي
  5/48  12  5/40  جاي غيبت كردن از همكارانهثر بونقد م

  43  11  46  ثر از دانش ديگران در صورت نداشتن دانش كافيواستفاده م
  50  11  39  ارتباط محترمانه با ساير اعضاي تيم درمان
  5/33  12  5/54  عدم تبعيض بين دانشجويان و پرستاران

  23  9  77  رفتار صادقانه با بيماران و همكاران
  68  6  26  وليت در مورد اشتباهات صورت گرفتهوقبول مس
  40  10  50  كارگيري شيوه هاي غير منصفانه براي ارتقا و موفقيت حرفه ايهپرهيز از ب

  5/39  4/12  1/48  جمع
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  *گروه جراحي اساتيد رفتار حرفه اي نظر دانشجويان در مورد. 2جدول شماره 

  ضعيف و بسيار ضعيف  متوسط  بسيار خوب و خوب  
  25/3  25  75/70  اهميت دادن به درد و رنج بيماران
  25/8  25  75/66  شنيدن دلسوزانه صحبت هاي بيمار

  25/8  25  75/66  توضيح به بيمار يارايهحوصله داشتن در 
  25/4  5/12  25/83  رعايت حريم خصوصي و شأن انساني بيمار

  25/4  25  75/70  دانش يش كردن براي ارتقاتال
  4  75/16  25/79  حضور به موقع در محل كار و انجام كار درماني و آموزشي

  4  75/16  25/79  همكاري نمودن مناسب در كار تيمي
  25  25/4  75/70  جاي غيبت كردن از همكارانهثر بونقد م

  75/16  25  25/58  ثر از دانش ديگران در صورت نداشتن دانش كافيواستفاده م
  5/4  25/12  25/83  ارتباط محترمانه با ساير اعضاي تيم درمان
  5/8  75/20  75/70  عدم تبعيض بين دانشجويان و پرستاران

  25/4  25  75/70  رفتار صادقانه با بيماران و همكاران
  25  25  50  وليت در مورد اشتباهات صورت گرفتهوقبول مس
  21  75/20  35/58  غير منصفانه براي ارتقا و موفقيت حرفه ايكارگيري شيوه هاي هپرهيز از ب

  61/10  93/19  46/69  جمع
  

  *اساتيد گروه اطفال رفتار حرفه اي نظر دانشجويان در مورد. 3جدول شماره 

  ضعيف و بسيار ضعيف  متوسط  بسيار خوب و خوب  
  25/11  4  75/84  اهميت دادن به درد و رنج بيماران

  75/13  19  25/69  ت هاي بيمارشنيدن دلسوزانه صحب
  75/11  15  25/69  توضيح به بيمار يارايهحوصله داشتن در 

  25/3  12  75/84  رعايت حريم خصوصي و شأن انساني بيمار
  19  27  54  دانش يتالش كردن براي ارتقا

  15  15  70  حضور به موقع در محل كار و انجام كار درماني و آموزشي
  25/11  31  75/57  ر تيميهمكاري نمودن مناسب در كا

  5/32  19  5/38  جاي غيبت كردن از همكارانهثر بونقد م
  21  19  50  استفاده مؤثر از دانش ديگران در صورت نداشتن دانش كافي

  12  15  73  ارتباط محترمانه با ساير اعضاي تيم درمان
  19  19  62  عدم تبعيض بين دانشجويان و پرستاران

  25/3  27  25/69  و همكاران رفتار صادقانه با بيماران
  23  31  46  وليت در مورد اشتباهات صورت گرفتهوقبول مس
  25/20  22  75/57  كارگيري شيوه هاي غير منصفانه براي ارتقا و موفقيت حرفه ايهپرهيز از ب

  61/16  64/19  75/63  جمع
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  *اساتيد گروه زنان رفتار حرفه اي نظر دانشجويان در مورد. 4جدول شماره 

  ضعيف و بسيار ضعيف  متوسط  يار خوب و خوببس 
  5/33  5/16  50 اهميت دادن به درد و رنج بيماران
  5/33  5/77  39 شنيدن دلسوزانه صحبت هاي بيمار

  5/44  75/27  75/27 توضيح به بيمار يارايهحوصله داشتن در 
  5/16  25/11  25/75 رعايت حريم خصوصي و شأن انساني بيمار

  75/38  25/22  39  دانش يتقاتالش كردن براي ار
  25/44  25/11  5/44 حضور به موقع در محل كار و انجام كار درماني و آموزشي

  39  5/16  5/44 همكاري نمودن مناسب در كار تيمي
  25/44  25/11  5/44 جاي غيبت كردن از همكارانهثر بونقد م

  5/55  25/22  25/33 استفاده مؤثر از دانش ديگران در صورت نداشتن دانش كافي
  75/26  25/33  50 ارتباط محترمانه با ساير اعضاي تيم درمان
  59  5/5  5/33 عدم تبعيض بين دانشجويان و پرستاران

  28  5/16  5/55 رفتار صادقانه با بيماران و همكاران
  75/49  25/11  39 وليت در مورد اشتباهات صورت گرفتهوقبول مس
  25/33  25/11  5/55 صفانه براي ارتقاء و موفقيت حرفه ايكارگيري شيوه هاي غير منهپرهيز از ب

  17/26  96/28  87/44 جمع
 .صورت درصد بيان شده استهبدر تمامي جداول اعداد  *

 بحث

در آموزش دانشجويان پزشكي عالوه بر آموزش دانش    
هاي ها، مهارتپزشكي بايد به توسعه و تقويت ارزش

اساتيد ). 6(ز توجه كرد اجتماعي و هنجارهاي اخالقي ني
علمي، بلكه در  يعنوان رل مدل، نه تنها در زمينههدانشگاه ب

دانشجويان . اي الگوي دانشجويان هستندرفتار حرفه يزمينه
  اي را از اساتيد خود وي رفتار حرفهـاي مختلف الگـهجنبه
در چند مطالعه گزارش شده است كه ميزان آگاهي . آموزندمي

اي در پزشكي و پيراپزشكي از رفتار حرفه يشتهدانشجويان ر
و همكاران گزارش  ارزاني يدر مطالعه. حد مطلوبي قرار ندارد
 در پرستاري دانشجويان از درصد 5/55 شده است كه آگاهي

 حد در حقوقي مسايل و اي حرفه مقررات و قوانين مورد
ز توسط رابرت اي كهدر مطالعههمچنين، ). 7(بوده است  پاييني

دستيار  136دانشجوي پزشكي و  200بر روي  و همكاران
از آنان  درصد 18تخصصي روانپزشكي انجام شده، تنها 

دانسته اند اي كافي ميرفتار حرفه يارايهآمادگي خود را براي 
، درصد 46/69، درصد 1/48در اين مطالعه، به ترتيب .)8(

رشته  از كارآموزان و كارورزان درصد 87/44و  درصد 75/63
پزشكي رفتار حرفه اي اساتيد گروه آموزشي داخلي، جراحي، 

از . دانستنداطفال و زنان را در حد خوب و بسيار خوب مي
معيار مورد بررسي اساتيد گروه داخلي، جراحي و اطفال  14

معيار بيشترين امتياز را دريافت  3و  10، 1به ترتيب در 
رتباط پزشك و بيمار اي، ااز جمله مصاديق رفتار حرفه. كردند
ارتباط مطلوب پزشك و بيمار بر روي رضايت بيمار، . باشدمي

 زمان پزشك، از دستورات بيمار پيروي بيمار، از مراقبت ينتيجه

 و ارزيابي پزشكان، از اتـبيمار، ميزان شكاي توجيه براي الزم
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در اين  .)9( گذاردر خوبي ميـز عملكرد پزشك اثمثبت ا
ي اهميت دادن به درد و رنج بيماران، شنيدن مطالعه معيارها

 يارايهه داشتن در ـار، حوصلـهاي بيمه صحبتـدلسوزان
ن انساني اتوضيح به بيمار، و رعايت حريم خصوصي و ش

از اين چهار معيار . بيمار مرتبط با ارتباط پزشك و بيمار بودند
معيار باالترين  2اساتيد گروه جراحي و اطفال هركدام در 

امتياز دانشجويان به معيار رعايت . ياز را دريافت نمودندامت
هاي آموزشي ن انساني بيمار در گروهاحريم خصوصي و ش

از  درصد 8/74طور ميانگين هب. مورد بررسي امتياز مطلوبي بود
ن انساني بيمار را در ادانشجويان رعايت حريم خصوصي و ش

ر خوب هاي آموزشي مورد بررسي در حد خوب و بسياگروه
له از اين جهت اهميت دارد كه سازمان ااين مس. دانستندمي

كيد ان بيماران تاهمواره بر روي توجه به ش جهاني بهداشت
داشته است و آن را يكي از فاكتورهاي مهم در ارتقا سالمت 

ما، به ترتيب، اساتيد گروه جراحي،  يدر مطالعه.)10(مي داند 
ي براي توضيح دادن به اطفال، داخلي و زنان حوصله بيشتر

از دانشجويان  درصد 8/48طور ميانگين هب. بيماران داشتند
اساتيد گروه هاي آموزشي مورد بررسي را در  يحوصله

  توضيح دادن به بيمار در حد خوب و بسيار خوب 
اي كه وسكويي اشكوري و همكاران در در مطالعه. دانستندمي

ي  هاي تابعه مارستانمورد ميزان رعايت حقوق بيماران در بي
 3/59انجام دادند  1387سال  دانشگاه علوم پزشكي تهران در

سخ صحيح ها پااالت آنودرصد از بيماران بيان كردند كه به س
تواند ناشي از اين تفاوت مي .)11( و قابل فهم داده شده است

آن باشد كه اين دو مطالعه در دو شهر متفاوت انجام شده و 
 دانشجويان يماران و در ديگري ارزيابيدر يكي ديدگاه ب

اين در حالي است كه بيماران همواره . شده است بررسي
هايي دارند و خواهان ها و نگرانيدرمورد بيماري خود پرسش

در . باشنددريافت اطالعات كافي درمورد بيماري خود مي
اي كه پارساپور و همكاران انجام دادند، بيماران، مطالعه

بيمارستان مورد بررسي در شهر تهران  3ستاران پزشكان و پر
ها ر مورد بيماري آناطالعات كافي به بيماران د يارايهبر 
  .)12( كيد داشتندات

  
  نتيجه گيري

ي از دانشجويان ـش از نيمـلي بيـور كـطهب ،در اين مطالعه   
د خوب و بسيار ـاي اساتيد را در حمورد مطالعه رفتار حرفه

ويژه ه، باي اساتيدهـرفتار حرفوع ـدر مجم. دـدانستنخوب مي
 انـجويـد دانشـال، از ديـي و اطفـاي جراحـاساتيد گروه ه

وارد ـي مـا در برخـم يدر مطالعه .ي بودـدر حد قابل قبول
اي ـارهـده در معيـاز كسب شـان امتيتاوت زيادي ميـتف

 اوتـتف اين .داشت وجود هاي آموزشيلف توسط گروهـمخت
ي ـهاي موجود بين گروه هاي آموزشتفاوت از ناشي تواندمي

توان به تفاوت در از جمله اين تفاوت ها مي. مختلف باشد
ان آن و ـدرم يوهـاران، نوع بيماري و نحـاي بيمـويژگي ه

هاي آموزشي مختلف اشاره زان استرس شغلي اساتيد گروهـمي
  .كرد

  
  تقدير و تشكر

اري خانم دكتر فريبا اصغري و نويسندگان مقاله از همك   
ي دانشگاه علوم پزشكي لرستان كمال ـمركز تحقيقات بالين

  .تشكر را دارند
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Background and Objective: University  teachers are models of  learning and ethics  for  their students. The 

aim of  this  study was  the evaluation of  the opinion of  the  interns and externs of  Lorestan University of 

Medical  Sciences  about  the professional behavior of  the  teachers of  internal medicine,  general  surgery, 

pediatrics and gynecology. 

Materials  and Methods:  This  descriptive  cross  ‐  sectional  study  was  done  on  interns  and  externs  of  

Lorestan University of Medical Sciences in 2009. The data was collected by a single questionnaire. The data 

was analyzed and presented as percentages at the end.  

Results:  107  students  completed  the  questionnaires.  Of  them,  48.1%,  69.46%,  63.75%  and  44.87%  of 

externs  and  interns  described  the  professional  behavior  of  the  teachers  of  internal medicine,  general 

surgery, pediatrics and gynecology, respectively, as good and very good. The teachers of internal medicine, 

general surgery and pediatrics had the highest points in items 1, 10, and 3.   

Conclusion: The students stated that the professional behavior of their teachers, specially the teachers of 

general surgery and pediatrics was acceptable. There were striking opinion differences among the different 

groups. These differences may be due to individual differences in various groups.  
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