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توسعهيآموزشعلومپزشکی

دوفصلنامهي مرکزمطالعاتو
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بررسي ميزان تطابق سؤاالت آزمونهای جامع پيشکارورزی با اولويتهای آموزشي
مورد نياز پزشک عمومي
محمد هاشم هاشمپور ،پزشکعمومی،دانشجويدکترايتخصصیطبسنتیایران،مرکزتحقیقاتطبسنتیو
تاریخطب،دانشگاهعلومپزشکیشیراز،شیراز،ایران.
مجتبی حیدری،پزشک عمومی ،دانشجوي دکتراي تخصصی طب سنتی ایران ،کمیتهي تحقیقات دانشجویی،
دانشگاهعلومپزشکیشیراز،شیراز،ایران.
محمد هادی باقری،پزشکعمومی،دانشگاهعلومپزشکیشیراز،شیراز،ایران.
مصباح شمس* ،عضوهیأتعلمی،مرکزتحقیقاتغددومتابولیسم،بیمارستاننمازي،دانشگاهعلومپزشکیشیراز،
شیراز،ایران.



چكیده :نظر به گسترش روزافزون حجم اطالعات پزشکی و محدودیت زمان و منابع در آموزش پزشکی ،در نظر گرفتن
اولویتهايآموزشیبرايبرنامهریزيآموزشپزشکیاهمیتوافريدارد.درسال 1131وزارتبهداشتباهمکاريدانشگاه

علومپزشکیشهیدبهشتی،اولویتهايموردنیازپزشکعمومیراذیل 1311عنوانبیماري(در 91بخشبالینی)تعریف

تعریفشدهاند.در

ایناولویتهابراساسوظایفپزشکعمومیواز(Aبایددانستهشود)تا( Dنیازيبهدانستننیست)

نمود.
اینمطالعهبرآنهستیمتامیزانتطابقسؤاالتآزمونهايجامعپیشکارورزيبااولویتهايمورداشارهرابررسینماییم.
براياینکار ابتداجزءموردبحثازبیماريمطرحشدهدرهرسؤالتعیینوسپسدرجهياهمیتآموزشیآناز Aتا D
درنهایتمجموعاولویتهاي Aتا  Dبرايهردرسدرمجموعپنجدورهوهمچنینبرايهردورهآزمون،

تعیینمیشد.

وبااستفادهازنرمافزار

محاسبهومیزانتطابقآنبااولویتهايموردانتظار،ازطریقآزمونکاياسکوئر()Chi-Square

هايمطرحشدهدرسؤاالتتمامیدرسهابهجزدرسیورولوژي،ونیزدرمجموعسؤاالتهر


اولویت
 SPSSمحاسبهگردید.
باتوجهبهمشارکتاستادانیازدانشگاههاي

دورهآزمونبااولویتهايموردانتظارتفاوتقابلتوجهیداشتند).(P < 0.05


مورداشاره،تغییرهدفداردربافتسؤاالتضروريبهنظرمیرسد.

سراسرکشوردرتعییناولویتهاي

ارزیابیآزمونها،طراحیآزمون.

واژگان کلیدی :آموزشپزشکی،اولویتهايآموزشی،نیازهايآموزشی،

*نویسندهی مسؤول:عضوهیأتعلمیگروهداخلی،مرکزتحقیقاتغددومتابولیسم،بیمارستاننمازي،دانشگاه
علومپزشکیشیراز،شیراز،ایران.

( )Email: shams@sums.ac.ir
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مقدمه
آموزش پزشکی همانند سرمایهگذاري اجتنابناپذیري
یوستهيآموزشیعلومپایهو

استکهازحلقههايبههمپ

بالینی تشکیل شده است .هدف از این برنامه تربیت
پزشکانی کارآمد و سرآمداست کهتواناییهایی ،به عنوان
مهمتریناین
حداقلهاییالزم،درآنهانهادینهشدهباشد .

تواناییها عبارت اند از :اخذ شرح حال مناسب ،انجام

معاینهي بالینی کامل ،تقاضا و تفسیر ارزیابیهاي

پاراکلینیکی ضروري ،رسیدن به تشخیص و طرحریزي
برنامهيدرمانیمناسب(افتخار وهمکاران.)9119،

هرچندامتحانهادرگذشتههمانندموانعموجوددر

شدتاوسیلهاي


يدومیدانیدرنظرگرفتهمی

یکمسابقه
بخشیودورهاي،

کمکآموزشی؛اماامروزهآزمونهايدرون

به عنوان ابزاري براي ارتقاي امر آموزش و حتی یکی از
اجزاي مهم آموزش در نظر گرفته میشوند (گوروکاداپا،
 .)1222بدین معنی که عالوه بر کارکرد مسؤولیتی یا
انتخابیامتحان،بانگاهیطراحانهوآگاهانهمیتوانبدان

کارکردي آموزشی بخشید (سنتینو و همکاران،)9112 ،
(نیوبل و همکاران .)1231 ،مطالعات مختلف ،پا را از این
همفراترگذاشتهاندوکارکردآموزشییکامتحانرابهسه

دسته ي پیش از امتحان ،حین امتحان و پس از امتحان

تقسیم کردهاند .همچنین اثر آموزشی آزمونها ،با اهمیت
آزمون براي دانشجویان ارتباطی تنگاتنگ دارد (سیلیرز و
همکاران.)9119،
یکآزمون استانداردبایدداراياعتبارمحتواییباشدو

موضوعات مورد امتحان بایستی به خوبی انتخاب شوند و
برايهریکازاینموضوعاتوزنمتناسبیدرنظرگرفت.
به عالوه آزمونهاي سال آخر پزشکی که براي تأیید
صالحیت ورود فرد به دورهي کارورزي و مهمترین آزمون
بالینیبرايصدوراجازهيطبابتوياست،بایستیبتواند

کنندهيدانشبالینیپزشکبرايطبابت،مطابقبا

تضمین
وظایفويدرنظامسالمتوبراساسنیازهايجامعهباشد
ايازدانستههايويرا،کهارتباطیبه

ونهصرفاًمجموعه
عمل کرد بالینی پزشک عمومی ندارد ،مورد سنجش قرار
دهد (وندرولوتن .)9111 ،همچنین این آزمون بایستی به
گونهايطراحیشودکهموجبارتقاوبهبوددانشمرتبط

با عملکرد بالینی فرد شود و بتواند بر کفایت دانش وي
استدالل کند (هندفیلد جونز و همکاران )9119 ،و
(استدمان و همکاران  .)9111 ،آزمون چند گزینهاي در
ترینفرمهايارزشـیابیوهنـوزهم

مقطـعبالینیازشـایع


هستهي مرکزي ارزشیابی دانشجویان پزشکی است.
چگونگی برگزاري و نحوهي طراحی سؤاالت ،به عالوه
محتوايآزموناهمیتقابلتوجهیداردزیرااینامرتأثیر
مستقیمیبریادگیريدانشجویاندارد(نیوبلوهمکاران،
 .)1231در مطالعهاي که توسط نیوبل و جیگر بر روي
نحوهيارزشیابیتحصیلیسالآخردانشجویانپزشکیدر
مقطع پیشکارورزي در سه سال متوالی صورت گرفت،
نتیجه این بود که شیوهي ارزشیابی نتیجهي مستقیمی با
رفتارمطالعاتیدانشجویانداردوتغییردرامتحانموجب
بهبوددرمهارتهايبالینیدانشجویانخواهدشد(نیوبلو
همکاران .)1231 ،این مطالعه نیز به وضوح نقش پررنگ
آزمونها را در جهتگیري آموزشی دانشجویان پزشکی

نشانمیدهد .امامشکلاینجااستکهگاهیآزمونپایان
دانشجویانرابهگونهاي

دورهيپزشکی،آموزشویادگیري

تغییر میدهد که دقیقاً نقطهي مقابل اهداف مورد انتظار
آزمون برآورده میشوند .به عبارت دیگر مطالعهي
دانشجویان به گونهاي غیر متناسب و افراطی به سمت
مطالب صرفاً تئوریک ،که ارتباطی با عملکرد بالینی آنها
ندارد ،گرایش پیدا میکند (نیوبل و همکاران .)1231 ،به
نظرمی رسدبهترینمصداقبرايآزمونسالآخریاپایان

يپزشکیدرایرانهمانآزمونجامعپیشکارورزي


دوره
بنابرایندغدغههايمطرحشدهدرباال،درمورداین

باشد.
ترمیشود.


آزمونپررنگ
درایرانمطالعاتخوبیبرآزمونجامعپیشکارورزي

یک،خودآزمونرابهبوتهي

انجامشدهاستکهالبتههیچ
نقدنکشیدهاندودرموردمیزانقبولیدانشجویانوتعیین

عوامل مؤثر بر نمرهي این آزمون( ،رحمانی و همکاران
میشمست نهی( ،)9112رودباري و همکاران
 ( ،)9119
(،)9112محموديوهمکاران)9112نظردانشجویاندر
مورد آن(،نصريوهمکاران)9111،ارزیابیارتباطسطح
مهارتونگرشدانشجویانبانمرهياینآزمون(علیزادهو

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

همکاران)9119،
علوم پایه بر موفقیت در آزمون جامع پیشکارورزي
(محمديوهمکاران)9119،هستند.لذاباتوجهبهاهمیت
اینآزمونونیازبهتمرکزآنبرمطالبموردنیازپزشک
عمومی ،این مطالعه با هدف بررسی میزان تطابق سؤاالت
کارورزيبااولویتهايآموزشیمورد

آزمونهايجامعپیش
نیازپزشکعمومیطراحیوانجامشد.
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شمس و همكاران



روش
اینمطالعهيتوصیفی-تحلیلی،بهصورتمقطعیدر



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

استادانآنرشتهتعیینگردیدهاست.
اندیشیبیستکمیتهيتخصصیکشوريدرموردبیش


هم
از  1311عنوان بیماري میباشد .بدین صورت که در هر
بیماري ،نخست وظایف پزشک عمومی در حیطههاي
گانهي تشخیص ،درمان ،ارجاع ،پیگیري ،پیشگیري،
هفت 

غربالگري و آموزش بیمار ،تعیین شده است و آنگاه بر
اساساینوظایف،نیازهايآموزشبالینینظريدرمورد
آن بیماري در زیر مجموعههاي تعریف ،اپیدمیولوژي،
پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم بالینی ،یافتههاي
پاراکلینیک ،رویکرد تشخیصی ،رویکرد درمانی ،عوارض و
پیشآگهی و پیشگیري تعیین گردیده است .براي تعیین
گانهيآموزش
اهمیتآگاهیدانشجوازهرموردازمواردده 

نظريدرهربیماري،یککدازحروف Aتا A( Dباید
بداند B،بهتراستبداند C،قابلتحسیناستکهبداند،
 Dنیازيبهدانستننیست)وبهعالوهیککدازعددیک
تا چهار براي تعیین عمق آگاهی الزم ،تعریف شده است
(جدولشماره.)1

سال  1121در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.
هايجامعپیشکارورزي


موضوعپژوهشنیزسؤاالتآزمون
بودند .گام نخست براي انجام مطالعه ،تعیین اولویتهاي
آموزشی مورد نیاز پزشک عمومی بود .براي این کار دو
راهکارکلیوجودداشت-1:استفادهازنظرخوددانشجویان
بهرهمنديازپزشکانصاحبنظر.امااشکالراهکاراول
  -9
این بود که دانشجویان پزشکی ،تجربه و شناخت کافی
نسبتبهبیماريهايشایعدرجامعه،کهپزشکانعمومی

بار اصلی تشخیص و درمان آن را به دوش دارند ،ندارند.
بنابراین راهکار دوم انتخاب شد و از اساسیترین و
جامعترین مطالعهاي که در زمینهي نیازهاي آموزشی

دانشجویان پزشکی عمومی در دسترس بود استفاده
نمودیم .این پروژه در دانشگاه شهید بهشتی و در سال
 1131تحت عنوان "پزشک عمومی در ایران ،وظایف و
نیازهايآموزشی"انجامگرفت(یزدانیوهمکاران.)9112،
دراینمطالعهوظایفآیندهيدانشجویانبهعنوانپزشک

عمومی،معیارتعییننیازهايآموزشیقراردادهشدهاست






حداقلمواردمستقل

حداقلمواردهمکاري

حداقلمواردمشاهده



پیشگیري


وپیشآگهی

عوارض

رویکردتشخیصی
رویکرددرمانی

پاراکلینیک

عالئمبالینی

پاتوفیزیولوژي

اتیولوژي

اپیدمیولوژي

تعریف



آموزشبیمار

غربالگري

پیشگیري

پیگیري

ارجاع

تشخیص
درمان









ريدرمجموعه«پزشکعمومی،وظایفونیازهايآموزشی»
جدول شماره -1نمونهيکدهاياولویتیتعریفشدهبرايهربیما 
وظایف
نیازهای آموزش نظری
نی ازهای عملی






Disease








A2 C2 C2 C3 A2 A2 B3 C4 C4 C4
1 1 0
ALL 2 0 0 0 0 0 0
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جامعه ي آماري در این مطالعه سؤاالت پنج دورهي آخر

آزمونجامع پیشکارورزي ،منتهی به زمان انجام مطالعه،
(ازاسفندماهسال1133تااسفندماهسال)1121بودند.
پس از تهیهي مجموعهي سؤاالت این  2دوره (از طریق
معاونتآموزشیپزشکعمومیدردانشکدهپزشکیشیراز)
و کلید رسمی و معتبر آنها (از طریق مرکز سنجش و
آموزش پزشکی وزارت بهداشت) ،هرکدام از سؤاالت
بررسیگردیدودرابتدامبحثیکهموردسؤالواقعشده
استتعیینوسپسجزءموردسؤال،مربوطبههریکاز
گانهي تعریف ،اپیدمیولوژي ،اتیولوژي،
زیر مجموعههاي ده 
پاتوفیزیولوژي ،عالئمبالینی ،یافتههاي پاراکلینیک ،رویکرد
تشخیصی ،رویکرد درمانی ،عوارض و پیشآگهی و
پیشگیري  تعیین میشد (مثالً ابتدا مشخص میشد که
سؤال مربوط به مبحث پنومونی است و سپس مشخص
میشدازیافتههاي پاراکلینیک ،رویکرد تشخیصی ،رویکرد

درمانی یاهرمورد دیگرسؤالمطرح شدهاست).سپس با
هايمطالعهي"پزشکعمومیدرایران"،


جدول
استفادهاز
درجهي اولویت مبحث مورد سؤال ،از  Aکه مهمترین
اهمیتترین اولویت آموزشی را

اولویت است تا  Dکه کم 
براي پزشک عمومی دارد ،تعیین گردید .براي به حداقل
رساندن اعمال نظر و سلیقهي شخصی ،بررسی سؤاالت و
تعیین اولویتهاي مطرح در آن توسط یک محقق انجام
پذیرفت.
سپسمجموعهرکدامازاولویتهايC،B،AوDبه
تفکیک سؤاالت هر درس ،و پس از آن به تفکیک هر
دورهي
دورهيآزمونونهایتاًبرايهردرسدرمجموع  2

آزمونهايموردبررسی،بهصورتتوصیفیتعیین گردید.

هابامیزانهايموردانتظار،توسطآزمون


درانتهاتطابقآن
کاياسکوئرموردسنجشقرارگرفت.میزانتخصیصمورد
انتظارومطلوببرايهریکازموارد C،B،Aو Dبر
اساس مطالعهي "پزشک عمومی در ایران" ،به ترتیب:
%2،%92،%21و%1درنظرگرفتهشدهاست.ضمنأ براي
تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSبراي Windows XP
نسخهي  12استفاده گردید .مواردي که داراي سطح
معناداريکمتراز 1/12بودندبهعنوانعدمتطابقباحد
مطلوبدرنظرگرفتهشدند.الزمبهذکراستکهمواردي
که در قالب بیماريها نمیگنجیدند (مانند رویکرد به
بهدلیلبررسینشدندرمطالعهي

اختالالتآزمایشگاهی)
"پزشکعمومیدرایران"ازمطالعهخارجشدند.همچنین
سؤاالتیکهازطرفمرکزسنجشوآموزشپزشکیوزارت
بهداشتازآزمونهاحذفشدهبودند،ازمطالعهخارجشد.


توضیح این مطلب ضروري به نظر  میرسد که در مورد
گانهي" یک
مواردده 

سؤاالتیکهدرآنهابیشازیکیاز"
بیماري -مورداشارهدرباال -موردسؤالواقعشدهبودند،
اولویتدرنظرگرفتهشدهبرايسؤال،اولویتپایینترمی-

باشد .مثالً اگر در سؤالی ابتدا دانشجو بایستی تشخیص
بیماري (فرضاً داراي اولویت  )Aرا بداند تا بر اساس آن
درمان (فرضاً داراي اولویت  )Dرا تعیین کند ،اولویت
درنظرگرفتهمیشود.

اختصاصدادهشدهبهاینسؤالD
دلیلاینامرایناستکهدانشجودرصورتیمیتواندبه

این سؤال جواب صحیح بدهد که از هر دو اولویت مطرح
شدهدر آن سؤال ،که شامل اولویت پایینتر نیز میباشد،
آگاهباشدودرصورتعدمآگاهی،قادربهپاسخگوییبه

سؤال نخواهد بود .همچنین سؤاالت مربوط به درسهاي
آمار ،اخالق پزشکی ،آسیبشناسی ،فارماکولوژي و
رادیولوژي که در مطالعهي "پزشک عمومی در ایران" به
صورتجداگانهبهآنهاپرداختهنشدهومورداولویتبندي
اند،ازمطالعهيماکنارگذاشتهشدند.


گرفته
قرارن

یافتهها
در بررسی مجموع سواالت هر درس در پنج دوره آزمون
مورد بررسی (جدول شماره  ،)1نتایج بیانگر تطابق
اولویتهاياختصاصدادهشدهدرسواالتدرسیورولوژي

بااولویتهايموردانتظار-موردبحثدرروشکار-است.

تهاي اختصاص داده شده در سواالت تمامی
اولوی 
درسهاي مورد بررسی دیگر ،با اولویتهاي مورد انتظار

تطابقنداشتند(.)P value< 0.05
نکات دیگري که در بررسی جدول فوقالذکر جلب
توجهمینماید،عبارتانداز:

دربیندرسهايماژور،درسداخلیازنظردرصدسؤاالت

اختصاص داده شده به اولویت ( Aباید دانسته شوند) ،با
وجود عدم تطابق با الگوي مورد انتظار ،وضعیت بهتري
درمیانتمامیدرسها،درسمغزواعصابنیزداراي

دارد.
میباشد.
کمتریندرصداختصاصدادهشدهبهاولویت  A
همچنین درس جراحی نیز در بین تمامی درسها ،داراي
بیشتریندرصداختصاصدادهشدهبهاولویت(Dنیازيبه
دانستن نیست) است .به عالوه درسهاي روانپزشکی،
پوست،ارتوپديومغزواعصابنیزدارايبیشترینسؤاالت
(بیش از  )%11با اولویت اختصاص داده شده به ( Bبهتر
درسهاي چشمپزشکی،
است دانسته شوند) هستند  .
جراحی و زنان نیز در اولویت ( Cقابل تحسین است که
دانستهشوند)دارايدرصدهايبیشاز92هستند.
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شمس و همكاران

جدول شماره -1تعدادودرصدسؤاالتاختصاصدادهشدهبههراولویتبهصورتتفکیکیبرايهردرسدرمجموع  2دوره
مجموع  6دوره

A
21%

B
92%

C
2%

D
1%

Total
111%

---

داخلی

)112 (2912%

)32(12112%

)13(3111%

)1(1%

999

> 1/111

جراحی

)11(91112%

)23(21122%

)11(91112%

)2(1112%

112

> 1/111

زنان

)91(92191%

)13(2912%

)91(92132%

)9(9192%

32

> 1/111

کودکان

)11(93112%

)22(21121%

)93(99112%

)2(1112%

192

> 1/111

عفونی

)91(21%

)92(23%

)1(1%

)1(1%

21

1/112

یورولوژی

)12(21112%

)2(11%

)2(11111%

)1(1%

11

1/29

ارتوپدی

)2(1212%

)93(21%

)2(1912%

)1(1%

21

> 1/111

پوست

)2(11111%

)91(21%

)2(11112%

)1(1%

11

> 1/111

چشم

)1(91%

)12(21112%

)11(11111%

)1(1%

11

> 1/111

روانپزشكی

)2(11%

)19(31%

)2(11%

)1(1%

21

> 1/111

گوش حلق بینی

)2(11112%

)12(21112%

)2(91111%

)1(1111%

11

> 1/111

مغز و اعصاب

)1(212%

)91(12%

)11(92%

)1(912%

21

> 1/111

مجموع

)923(19123%

)211(22131%

)122(12122%

)12(1123%

321

> 1/111

مجموع  6دوره

A
%21

B
%92

C
%2

D
%1

Total
%111

P value
---

داخلی

)112 (%29/2

)32(%12/12

)13(%3/11

)1(%1

999

> 1/111

جراحی

)11(%91/12

)23(%21/22

)11(%91/12

)2(%1/12

112

> 1/111

زنان

)91(%92/91

)13(%29/2

)91(%92/32

)9(%9/92

32

> 1/111

کودکان

)11(%93/12

)22(%21/21

)93(%99/12

)2(%1/12

192

> 1/111

عفونی

)91(%21

)92(%23

)1(%1

)1(%1

21

1/112

یورولوژی

)12(%21/12

)2(%11

)2(%11/11

)1(%1

11

1/29

ارتوپدی

)2(%12/2

)93(%21

)2(%19/2

)1(%1

21

> 1/111

پوست

)2(%11/11

)91(%21

)2(%11/12

)1(%1

11

> 1/111

چشم

)1(%91

)12(%21/12

)11(%11/11

)1(%1

11

> 1/111

روانپزشكی

)2(%11

)19(%31

)2(%11

)1(%1

21

> 1/111

گوش حلق بینی

)2(%11/12

)12(%21/12

)2(%91/11

)1(%1/11

11

> 1/111

مغز و اعصاب

)1(%2/2

)91(%12

)11(%92

)1(%9/2

21

> 1/111

مجموع

)923(%19/23

)211(%22/31

)122(%12/22

)12(%1/23

321

> 1/111

مورد انتظار

مورد انتظار


همچنین اگر بخواهیم مجموع اولویتهاي مورد سؤال در
مجموع سؤاالت درسهاي هر آزمون را مورد بررسی قرار
دهیم(نمودارشماره)1وکلآزمونهردورهرابهصورت
یکبستهازاولویتهاموردتوجهقراردهیم،عدمتطابقبا

درصدهايموردانتظاردرهرپنجدورهآزمونموردبررسی
مشهوداست(.)P value< 0.05



P value


به عالوه مقایسهي مجموع درصدهاي اولویتها در این 2
دهندهي آن است که تفاوت

دورهي آزمونها ،نشان

معناداري در سطح اختصاص اولویتها ،بین این آزمونها
وجودندارد(.)P value< 0.05
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نمودارشماره-1مقایسهمجموعدرصدسؤاالتاختصاصدادهشدهبههراولویتدر2دورهيآزمون


بحث و نتیجهگیری
دهندهي عدم تطابق

نتایج حاصل از این پژوهش نشان
اولویتهاي مورد سؤال در مجموع پرسشهاي تمامی

درسها به جزء درس یورولوژي ،در آزمونهاي جامع

پیشکارورزي مورد بررسی ،با نیازهاي پزشک عمومی در

بهبیانیدیگردرسؤاالتاینآزمونها،

کشورمانمیباشد.

کمتر از حد الزم به موضوعات با اولویت ( Aباید دانسته
شوند)  پرداخته شده و در مقابل ،به موضوعات با اهمیت
کمتر (یعنی اولویتهاي  C,Bو  )Dتوجهی بیش از حد
توصیه شده ،صورت گرفته است .در بیشتر پژوهشهاي
انجام شده در کشورمان ،که تطابق برنامههاي آموزشی
پزشکیبانیازمخاطبانموردبررسیقرارگرفتهاست،این
عدم تطابق نشان داده شده است (حیدري و همکاران،
میشمست نهی( ،)9112رودباري و همکاران،
 ( ،)9119
هرچندمیتوان

)9112و(محموديوهمکاران.) 9112،
تینسبیبهآنبخشیدهاند،

بهدوتفاوتپژوهشماکهمزی
اشاره کرد .اول اینکه در بیشتر این پژوهشها ،آموزش
مداومپزشکانموردبررسیقرارگرفتهاست،ولیپژوهش
حاضر به بررسی بخشی از برنامهي آموزشی دانشجویان
پزشکی عمومی پرداخته است .همچنین در مطالعهي
عهيکـنونی،نظر
"پزشـکعمـومیدرایران"وتـبعاًمطالـ 


استادان دانشگاهها (جایگزین استفاده از نظر پزشکان
عمومی در دیگر مطالعات) مبناي تعیین نیازها و
اولویتهاي آموزشی قرار گرفتهاند .این وجوه تمایز نشان

دهندهي ضرورتی حتمی براي تالش در جهت بهبود

وضعیتآموزشیپزشکانعمومیمیباشد؛چراکهتغییردر

حیطه ي آموزشی مورد مطالعه و تغییر مرجع نیازسنجی،

عدمتطابقآموزشها

تغییريدرنتیجهيپژوهشیاهمان"

بانیازپزشکان"ایجادنکردهاست.
تفاوتدیگراینپژوهشباپژوهشهايپیشین،کهدر


ضمنازنقاطقوتآننیزمحسوبمیشود،عینیسازيو

استفادهازابزاريثابتبرايسنجشتطابقآموزشبانیازها
است .در واقع به جاي "نظرسنجی" از پزشکانعمومی و
مبنا قرار دادن سلیقههاي مختلف و حتی بعضاً متضاد
يتطابقآموزشارائهشدهبهآنهابانیازهایشان،که


درباره
تورشهاي خاصی را به دنبال میآورد ،در پژوهش ما از

بررسی عینی تطابق آموزش با نیازهاي پزشک عمومی با
هايمربوطبهمطالعهي"پزشکعمومی


استفادهازجدول
درایران"،آنهمتوسطمحققیواحدوالبتهبااستفادهاز
روشیواحد،بهرهبردهشدهاست.
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شمس و همكاران
هرچند هدف از انجام این پژوهش بررسی آزمونهاي
جامع پیشکارورزي ،به عنوان جزیی مهم از آموزش ،و
سنجش مطابقت آن با اولویتهاي آموزشی مورد نیاز
پزشکعمومیدرحیطهيآموزشنظريبودهاست،ولیاز

کهدرمطالعهي


نقاطضعفآنایناستکهباتوجهبهاین
"پزشک عمومی در ایران" در مورد برخی از جنبههاي
آموزش نظري مورد نیاز دانشجویان پزشکی اظهار نظري
نشده است ،طبعاً این جنبهها مورد مطالعهي ما نیز واقع
نگردیدند .از مهمترین این جنبهها میتوان به این موارد
اشارهنمود:رویکردبهشکایاتویافتههايبالینیورویکرد
به اختالالت پاراکلینیکی (آزمایشگاهی و عکسبرداري
تشخیصی).
ازدیگرمحدودیتهاي اینمطالعه،عدمبررسیرعایت


پراکنش مطلوب در طرح سؤالهاي اولویتدار است .به
عنواننمونهاگردرچندینسؤالدرسداخلیآزمون،در
مورد جنبههاي تشخیص پنومونی (که سطح اهمیت A
دارد) پرسش شود و سؤالی از جنبههاي دیگر پنومونی و
همچنین دیگر بیماريهاي تنفس داخلی مطرح نشود،
نتایج بررسی تطابق سؤاالت درس داخلی آزمون ،مطلوب
ارزیابیخواهدشد.البتهعمالًودرواقعیت،معموالًپراکنش
جنبههاي گوناگون یک بیماري و البته این پراکنش در

مورد طرح سؤال از بیماريهاي مختلف توسط طراحان
آزمون تا حدودي رعایت میشود .از دیگر محدودیتهاي
قابل ذکر که ممکن است باعث به وجود آمدن تورش در
مطالعهيحاضرگردد،یکدستکردنموضوعاتبزرگو
دارايپراکنشاهمیتی،دریکعنوانواختصاصدادنیک
کد اهمیتی مشترك براي این طیف است .مثالً درمان
نارساییقلبیکهحایزنمرهياهمیت  Aاست،درصورتی
که طیف رویکرد درمانی به این بیماران ،از درمانهاي
دارویی )که واقعاً در طبابت بالینی پزشک عمومی مهم
همچون
هستند( تا درمانهاي پیشرفتهاي  
 Resynchronizer devicesوبالونپمپآئورتی )که
قطعاًهیچکاربرديبرايپزشکعمومیندارد(متغیراست.
درمانهاي

در نتیجه سؤاالت احتمالی مربوط به انواع 
پیشرفته نیز ،علیرغم بیاهمیتی براي پزشک عمومی،
نمرهي  Aرا اخذ میکنند .بررسی سؤاالت آزمونهاي
دستیاري ،به شیوهي همین مطالعه ،از کارهایی بود که
میتوانست به تکمیل حلقههاي دیگري از بررسی تطابق

آموزشبانیاز،برايپزشکانعمومی،کمکنماید.عالوهبر
مشکالتزمانیواجراییمادربررسیاینجنبه،دلیلکنار
گذاشتناینآزمونهاازاینمطالعهراشایدبتواندردو



67
نکتهخالصهکرد:نخست،ماهیترقابتیآزموندستیاري
استکهشایدتاحدوديعدمتوجهاحتمالیبهاولویتهارا

در این آزمون ،توجیه کند .نکتهي دوم ،جنبهي اختیاري
شرکتدراینآزمونودرواقع،نبودنآنبهعنوانجزیی
ازبرنامهيآموزش پزشکعمومیمیباشد.بااینهمه،به

ترینجهتدهندههاي


رسدآزموندستیاريازبزرگ
نظرمی
يدانشجویاندورهيعمومیباشد.چراکه


يمطالعه

نحوه
هايقويوحتیبرنامهاي


اکثریتدانشجویاندارايانگیزه
قطعیبرايشرکتدرآزموندستیاريمیباشند.بنابراین،

نظرمیرسدکهبدونانجامتغییراتیدربافت

اینگونهبه 

اینآزموندرجهتطرحمسایلاولویتدارومحوريبراي
پزشک عمومی ،اصالح محتواي مطالعاتی دانشجویان
پزشکیبسیاردشواراست.
عدمرعایتاولویتهايآموزشیدرطرحسؤاالتآزمون


کارورزي،میتواندبرايسیستمآموزشیمشکالتیرا


پیش
بهدنبالآورد:افزایشحجممطالبوبهدنبالآنکاهش
زمان براي یادگیري مطالب مهم و کلیدي در طبابت
روزمرهيیکپزشکعمومی.قطعاًاگرذهندانشجویانبه

دنبالتأکیدبریادگیريمطالببااولویتباالباشد،حجم
زیادي از مطالب که البته تأثیر هم در بهبود طبابت و
مواجهه با بیماريهاي شایع ندارد ،به حاشیهي برنامهي
مطالعاتی دانشجو کشانده میشود .همچنین سردرگمی
دانشجودراختصاصبیشترینزمانمطالعهبهمواردمهم،و
ناامیديوينسبتبهیادگیريوحفظعمقیمطالبوتبعاً
از هم پاشیدگی تمرکز آموزشی ،از دیگر مشکالت ایجاد
شده هستند .براي کاستن فاصلهي موجود با اولویتهاي
آموزشی،رویکرديگامبهگامموردنیازاست.درواقعبراي
ارائهي راهبردي اجرایی براي حل این مشکل برداشتن

گامضروريبهنظرمیرسد:

حداقل2
تعیینوظایفپزشکعمومیبراساسنقشسپردهشدهبهويدرسیستمسالمتکشور.
  تعییننیازهايآموزشیپزشکعمومیبراساسوظایفوي
 بررسی میزان تطابق برنامههاي آموزشی پزشک عمومیدردانشگاههايمختلفبانیازهايآموزشیتعریفشده.

هايالزمجهتافزایشتطابقآموزشهابانیازها.


بازنگري
دوگامنخستپیشنهادي،باانجامپروژهايکه بهعنوان

"پزشکعمومیدرایران"معرفیشد،انجامشدهاست.هر
چند به نظر میرسد با توجه به گذشت زمان و مشکالت
نسبیپروژه يمذکور،نیازبهتکرارآنهمراهبابهبودکیفی

کارباشد.
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... بررسی میزان تطابق سواالت آزمون های جامع و
تفادهيمـسـؤوالن
 نتـایجاینپژوهـشمـوردعنـایتواسـ
آموزشی در راستاي بهبود آموزش پزشکی عمومی قرار
 گام،گیرد و در حقیقت در مورد این مصداق آموزشی
کننده و البته ثمربخش گامهاي پیشین

چهارم که تکمیل
 همچنین به سایر عالقهمندان و.است به تحقق بپیوندد
يآموزشپزشکیپیشنهادمیشودتابا


پژوهشگرانحیطه
 پژوهشهاي دیگري با برطرف،استفاده از مطالعه کنونی
کردن نقاط ضعف آن و با افزایش حجم نمونهي مورد
.دراینراستاانجامشود،بررسی
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درواقعباتوجهبهتغییرغیرقابلانکاربیماريهايمورد

مواجههيپزشکعمومیکهخودناشیازعواملمتعددي

 مانند بهبود وضعیت و حتی ریشهکن شدن برخی،است
هايعفونـیوازطرفیرشـدبرخیبیـماريهـاي


بیماري
عفونیعموماًناشیازرفتارهايپرخطروهمچنینافزایش
 بایستی به،جمعیت سالمندان و رشد بیماريهاي مزمن
صورتدورهايومنظمسنجشنیازهايآموزشیپزشکان

اکنونکهگامسوم.عمومیموردبازبینیواصالحقرارگیرد
با،درمورد"آزمونجامعپیشکارورزي" انجامشدهاست
امیدمیرودکه،نواقصنسبیکار

واقفبودنبرمشکالتو
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Assessment of Compliance of Comprehensive Pre-internship Exam Questions
with Educational priorities that are Needed for General Practitioner
Mohammad Hashem Hashempur1
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Center for Traditional Medicine and History of Medicine, Shiraz University of Medical
Sciences, Shiraz, Iran.
2: General Practitioner,PhD Candidate of Iranian Traditional Medicine, Student
Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
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Iran.
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.
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