
 ٢٣٣/ . . . تعيين فراواني، نوع و علل استفاده دانشجويان    مجله علوم پزشكي صدرا

www.sadramj.com 
 

Determining the Number, Type, and Reasons of Using Extracurricular Books 
by the Students of Shiraz University of Medical Sciences for Preparation to 

Take Pre-internship Exam in September 2012 
 

Samane Yousefi1, Parisa Nabeiei2, Rasool Safari3, Mitra Amini4, Anahid Safari5, Afshin Borhani-
Haghighi6*, 

1Medical student, Faculty of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, samane.u3fi@yahoo.com 
2parisanabeiei@yahoo.com 
3Medical student, Faculty of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, rasool_safari90@yahoo.com 
4mitraamini51@yahoo.com 
5Medical Doctor, PHD candidate, Faculty of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, 
safarianahid@gmail.com 
6Associate Professor, Fellowship of vascular and interventional neurology, Neurology Department,Shiraz University 
of Medical Sciences, Shiraz ,Iran 
Abstract 
Background: Pre-internship exam is very important due to its significant role in enhancing the medical 
students’ level of knowledge which undeniably determines the society’s health level. Therefore, 
investigation of different ways the students prepare for this exam is of great importance. Up to now, no 
research has been conducted on the rate of using these books and why they are so attractive to the 
students. Thus, the present study aimed to address this issue. 
Methods: In this study cross-sectional, descriptive-analytic study, a researcher-made questionnaire was 
distributed among 86 participants of the pre-internship exam in September 2012. This questionnaire 
included questions about sex, type of quota, rate of continuous studying, number of hours of daily 
studying, aim of studying, source of studying, and reasons of choosing different sources. Then, the data 
were analyzed using the SPSS statistical software. 
Results: In this study, 57.7% of the participants were female and 42.2% were male. In addition, 61.6% of 
the students stated that their aim was just passing the exam; while 31.4% expressed that they aimed to 
improve their medical knowledge. Moreover, 66.7% of the students studied extracurricular books, 11.2% 
studied the references announced by the ministry, 3.6% studied the professors’ notes, and 1.5% studied 
websites. Besides, 79.1% of the students used extracurricular books due to the vast advertisements of their 
publishing institutes and 73.3% said that these books were more easily accessible compared to the 
references announced by the ministry. 
Conclusion: This study showed that the majority of the students used extracurricular books to prepare 
themselves for the pre-internship exam and only a small number of the students studied the resources 
announced by the ministry. This 6-fold ratio indicates the students’ greater tendency toward the 
extracurricular books.  
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هاي كمك آموزشي در جهت آمادگي براي آزمون تعيين فراواني، نوع و علل استفاده دانشجويان از كتاب
 ي شيرازعلوم پزشك 1391كارورزي شهريور ماه پيش
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  چكيده
كارورزي از اين جهت است كه نقش قابل توجهي در ارتقاء سطح دانش و اطالعات دانشجويان پزشكي دارد  اهميت امتحان پيش :مقدمه
بنابراين بررسي راههاي مختلف آماده شدن دانشجويان براي اين امتحان ضرورت . سطح سالمت جامعه آينده را رقم خواهد زدترديد  كه بي
ها و دليل جذابيت آنها براي دانشجويان صورت نگرفته، لذا براي رسيدن به  اي در مورد ميزان استفاده از اين كتاب تا به حال مطالعه. دارد

 .اي در اين زمينه انجام دهيم مطالعهپاسخ بر آن شديم تا 

كننده  شركت 86ي پژوهشگر ساخته در اختيار  پرسشنامه. تحليلي و مقطعي انجام شد-اين مطالعه به صورت توصيفي: روشمواد و 
مطالعه در اين پرسشنامه موارد مختلفي همچون جنسيت، نوع سهميه، ميزان . قرار گرفت 1391كارورزي شهريور ماه سال  امتحان پيش

مداوم و تعداد ساعات مطالعه روزانه، هدف از مطالعه، منبع مطالعه و دليل استفاده از آن منبع جهت آماده سازي امتحان مورد پرسش قرار 
 . تجزيه و تحليل شد SPSSاطالعات بدست آماده با استفاده از نرم افزار . گرفت

از دانشجويان هدف خود از مطالعه براي اين امتحان را فقط قبول % 6/61. دمرد بودن% 2/42از شركت كنندگان زن و % 7/57: ها يافته
هاي  از دانشجويان كتاب% 7/66در همه دروس امتحان پيش كارورزي . افزايش سطح معلومات پزشكي خود بيان كردند% 4/31شدن و 

ه اي اينترنتي را مطالعه كرده سايت% 5/1اساتيد و  هاي سر راند يادداشت% 6/3منابع اعالم شده از سوي وزارتخانه، % 2/11كمك آموزشي، 
و  هاي كمك آموزشي تبليغات موسسات منتشركننده كتاب هاي كمك آموزشي را از دانشجويان دليل استفاده خود از كتاب %45 .بودند

  .هاي اعالم شده از سوي وزارتخانه بيان كردند در قياس با كتاب در دسترس بودن كتب كمك آموزشي 43%
هاي كمك  كارورزي از كتاب سازي خود براي امتحان پيش اين مطالعه نشان داد كه اكثريت دانشجويان جهت آماده: گيري نتيجهحث و ب

گوياي  ،برابر 6آموزشي استفاده كردند و تنها عده كمي از دانشجويان، منابع اعالم شده از سوي وزارتخانه را مطالعه كردند كه اين نسبت 
  . هاي كمك آموزشي بسيار بيشتر است يش دانشجويان به كتاباين است كه گرا
  كاروزي، دانشجويان پزشكي هاي كمك آموزشي، آزمون پيش كتاب: واژگان كليدي
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  مقدمه
توجه به تربيت نيروي انساني كارآمد و موثر از نظر علمي،  با

پژوهشي و فرهنگي توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي، آنچه 
ريزي صحيح درخصوص آموزش و  امهحائز اهميت است، برن

به ها،  ها و دانشگاه اصلي دانشكده پرورش آنان، كه از وظايف
خصوص علوم پزشكي كه با سالمت مردم در ارتباط است؛ به 

  ).1(باشد آيد؛ مي حساب مي
 پايه، فيزيوپاتولوژي، علوم مقطع چهار از عمومي پزشكي دوره

 در پايه علوم عمقط.  است شده تشكيل كارورزي و كارآموزي

 واحد 95 تا 90 حدود شامل و گردد مي تدريس سال نيم 5

 پايه جامع علوم امتحان مقطع اين پايان در. باشد مي درسي

 مقطع دانشجويان وارد موفقيت، صورت در كه شود مي برگزار

 واحد 28حدود  شامل مقطع اين ).2(شوند مي فيزيوپاتولوژي

 .گردد مي تدريس الس نيم دو در معموالً كه است درسي
هدف  كه شود مي آغاز فيزيوپاتولوژي از بعد كارآموزي مقطع

و  باليني ديدگاه از ها بيماري عاليم و آثار شناخت آن
حداقل  دوره اين طول .باشد مي بيماران درمان و آزمايشگاهي

 داخلي، جراحي، نظير مختلفي دروس آن در و است ماه20

 تدريس دانشجويان به عملي و نظري طور به  . . .اطفال و 

 نظري دروس كليه بتوانند دانشجويان كه در صورتي .مي شود

 ميانگين و 12 حداقل نمره با و موفقيت با را اين دوره عملي و

 .كنند شركت كارورزي پيش آزمون در توانند بگذرانند، مي 14
 شده برگزار اسفند و شهريور نوبت دو در ساله آزمون همه اين

 سواالت تعداد كه باشد مي اي گزينه چند سوال 210 شامل و

 آن هدف و بوده آن كارآموزي مدت متناسب با درس هر

 علوم ايه دانشگاه همه در آموزش پزشكان در هماهنگي

 آزمون اين در قبولي حدنصاب .باشد مي كشور پزشكي

 آن در را نمره باالترين است كه افرادي %5 نمرات ميانگين

 4 در دانشجويي چه چنان .ندا كرده كسب كشور در آزمون

 در تحصيل ادامه از الزم نگردد نصاب حد كسب به موفق دوره

 در دانشجويان قبولي در صورت .دشو مي محروم پزشكي رشته

 شد خواهد شروع آنان دوره كارآموزي كارورزي، پيش امتحان

 دوره اين پايان در الزم، هاي ارايه توانايي صورت در و

  .)3و4(شود مي اهداء آنان عمومي به كيپزش گواهينامه
اي از سالمت جامعه آينده را دانش و  از آنجا كه بخش عمده

كارايي دانشجويان پزشكي امروز رقم خواهد زد، بررسي سطح 
چه  پس هر آن. طلبد سواد و كفايت آنان توجه خاصي را مي

تري را در  كه آنان آموزش بهتري ببينند و دانش كاربردي
صيل كسب كنند، سالمتي و حفظ جان مردم كه سالهاي تح

هاي هر جامعه هست؛ در سطح  ترين آرمان يكي از مهم
بنابراين ارزيابي به موقع و به جاي . گيرد باالتري قرار مي

ها به هدف تربيت پزشكاني كارآمد از ضروريات دوره  دانش آن
هايي تحت عنوان  باشد كه اين مهم از طريق آزمون پزشكي مي

هدف . پايه، پيش كارورزي و دستياري تحقق يافته استعلوم 
 assessment(ها ارزشيابي براي يادگيري  اصلي اين آزمون

for learning (است و نه ارزشيابي از يادگيري 
.(Assessment of learning)  

موفقيت تحصيلي به عنوان يك شاخص، جهت سنجش 
ف، ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي، به وسيله محققان مختل

اي كه در دانشگاه  براساس مطالعه. موردنظر قرار گرفته است
انجام گرفته، نشان داده  1384علوم پزشكي زاهدان در سال 

شد كه عوامل تاثيرگذار زيادي بر موفقيت دانشجويان در 
امتحانات جامع پيش كارورزي، در دوره هاي مختلف وجود 

ل بسيار اين عوامل بسيار متعدد و در عين حا. داشته اند
به عنوان مثال، ). 4(باشند مشابه در دانشجويان پزشكي مي

طول مدت تحصيل تا امتحان جامع از عوامل تاثيرگذار بر 
نمره و نتيجه امتحان جامع بود، به طوري كه افرادي كه دوره 

را در زمان عادي آن طي ) پيش كارورزي(تحصيل مربوطه 
مدت زمان بيشتري كرده بودند، نسبت به افرادي كه آن را در 

گذرانده بودند، نمرات و نتايج بهتري را در امتحانات جامع 
گروهي ديگر از محققين، عوامل دموگرافيك ). 7(كسب كردند

، طول دوره علوم پايه )8(نظير استفاده از خوابگاه دانشگاه
را نيز بر موفقيت ) 8(، سن و وضعيت تاهل )9و 10(
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 نظر از. دانستند ميدانشجويان در امتحان مذكور، موثر 

 نوع جنسيت، مانند اجتماعي عوامل ،)Leman(لمان

 تحصيلي دانشجويان موفقيت بر اجتماعي طبقه دبيرستان و

  ). 11(بود موثر انگليسي
در ديگر كشورها همچون اياالت متحده نيز آزمون هايي از 

 .گيرد اين قبيل براي ارزيابي دانشجويان پزشكي صورت مي
Objective structured clinical examinations 

(OSCEs) هايي  باليني ساختاري عيني، آزمون  آزمون
هستند كه به صورت گسترده براي ارزيابي صالحيت باليني 

در اين . شود ها انجام مي دانشجويان پزشكي و رزيدنت
اي براي ارزيابي كفايت در  ها از بيماران استاندارد شده آزمون

 United).5(گردد استفاده ميمهارت هاي مختلف پزشكي 

States Medical Licensing Examination 
(USMLE)  آزمون پروانه پزشكي اياالت متحده توانايي يك

پزشك را براي بكارگيري دانش، مفاهيم و اصول مرتبط با 
نتايج اين . كند حرفه پزشكي موثر و بي خطر را ارزيابي مي
براي استفاده در  آزمون به مقامات صدور مجوز پزشكي ايالت

ايالت از اياالت  50صدور پروانه اوليه پزشكي براي يكي از 
  ).6(متحده گزارش مي شود

هاي علوم پايه، پيش كارورزي و دستياري از مراحل  آزمون
مهم تحصيل و ارتقاء سطح علمي دانشجويان پزشكي به شمار 

اي از دانش  ها بخش عمده روند و آمادگي براي اين آزمون مي
شكي دانشجويان را رقم خواهد زد، پس بديهي است كه پز

ترين منابع شكل دهنده دانش و  ها عمده منابع اين آزمون
با . باشند نگرش دانشجويان به مباحث مختلف پزشكي مي

يابيم كه  نگر، درمي توجه به مطالب ذكر شده و با نگاهي كلي
 منابع مورد استفاده دانشجويان جهت كسب آمادگي براي اين

ها به طور غيرمستقيم تعيين كننده ميزان سالمت  آزمون
  .جامعه فردا خواهد بود

گونه كه مشاهده گرديد، پيرامون موضوعات نزديك به  همان
هاي مختلفي در سطح كشور و جهاني  اين تحقيق، بررسي

انجام شده است كه غالباً به بررسي عوامل موثر در موفقيت 

ها  ورزي و ميزان موفقيت آندانشجويان در امتحانات پيش كار
اند و در هيچ يك نقش كتب كمك آموزشي در ميزان  پرداخته

موفقيت دانشجويان در امتحانات مذكور و ميزان استفاده و 
چرايي آن بررسي نشده است و از آنجا كه اين موضوع 

تواند به صورت غيرمستقيم در ميزان سالمت جامعه در  مي
ر سازمان سالمت نيز ميزان آينده اثرگذار باشد؛ وظيفه ه

باشد، اين  اش مي دستيابي آن به اهداف از پيش تعيين شده
مطالعه به بررسي ميزان، نوع و علل استفاده دانشجويان از 
كتب كمك آموزشي در جهت آمادگي براي آزمون پيش 

در دانشگاه علوم پزشكي شيراز  1391كارورزي شهريور ماه 
  .پرداخت
هاي  افزايش روزافزون انواع كتاب هاي اخير شاهد در سال

 .باشيم ها مي كمك آموزشي جهت آمادگي براي اين آزمون
شود كه بسياري از  كه با يك بررسي ميداني مشاهده مي چونان

ها روي  دانشجويان به جاي مطالعه منابع اصلي به اين كتاب
اند و از آنجا كه تاكنون تحقيقي در خصوص بسامد و  آورده

ها در بين دانشجويان  محبوبيت اين كتاب چرايي رواج و
پزشكي كشورمان انجام نشده است و همچنين با توجه به 
ضرورت اين موضوع، ما بر آن شديم كه يك بررسي توصيفي 

  .در اين رابطه انجام دهيم
  

  روشمواد و 

اين مطالعه به صورت توصيفي و مقطعي انجام شد و جامعه 
كنندگان در آزمون نفر از شركت  86مورد مطالعه را 

علوم پزشكي شيراز تشكيل  1391كارورزي شهريور ماه  پيش
دادند؛ لذا از روش سرشماري در اين پژوهش استفاده شده 

  .است
بود كه اطالعات  student citedها  روش جمع آوري داده
ساخته در اختيار  پرسشنامه محقق 2مورد نياز از طريق 

و  1391ي شهريور ماه كنندگان در آزمون پيش كارورز شركت
  . قرار گرفت؛ بدست آمد 1392اسفند ماه 
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منابع مورد  -1: مبحث بود 2برگيرنده  ها در پرسشنامه
دروس مورد پرسش در  17استفاده دانشجويان در هر يك از 

آزمون پيش كارورزي، كه شامل منابع وزارت، جزوات اساتيد، 
تيد، هاي سر راند اسا هاي كمك آموزشي، يادداشت كتاب
، ساير منابع و همچنين up to dateهاي اينترنتي مثل  برنامه

ها براي  همچنين نگرش آن. گزينه اصالً مطالعه نشده، بود
استفاده از اين كتب به جاي منابع وزارت را با طرح پرسشنامه 

هاي مختلف اعم از فرصت  سوال در حيطه 17دوم كه شامل 
هاي ديگران به  يهناكافي براي مطالعه منابع وزارت، توص

هاي كمك آموزشي براي كسب نتيجه بهتر، در  مطالعه كتاب
هاي كمك آموزشي،  تر بودن كتاب تر بودن و ارزان دسترس

ايجاد سردرگمي با خواندن منابع وزارت، ثقيل بودن منابع 
هاي كمك  وزارت و در عوض آسان بودن مطالعه كتاب

ن را هم با سوابق تحصيلي دانشجويا. آموزشي جويا شديم
پرسشي از ميانگين معدل تاكنون و نمرات علوم پايه آن ها از 

  . خودشان اتخاذ شد
ها هم زمان با اتمام زمان پاسخگويي آزمون  اين پرسشنامه

كارورزي دانشجويان پزشكي، توسط محققين در اختيار  پيش
دانشجويان شركت كننده در اين آزمون قرار گرفت و پس از 

آوري  آنان، به وسيله محققين جمعتكميل شدن توسط 
  . گرديد

كنندگان در اين  تعدادي از شركتالزم به ذكر است كه 
و  نشدندآزمون، حاضر به همكاري در اين مطالعه 

كه در اين  ردندها را به صورت كامل تكميل نك پرسشنامه
از جامعه آماري  افرادقسمت با توجه به نظر مشاور آماري، اين 

ايي كه به صورت صحيح  پرسشنامه 86 حذف شدند و تنها
  .تكميل شده بود، به وسيله محققين تجزيه و تحليل گرديدند

تاييد شد  83/0نفري و با ضريب آلفاي  30اي  پايايي در نمونه
و روايي محتوايي آن نيز با استفاده از نظرات اساتيد 

  .دانشگاهي مورد تاييد قرار گرفته است

ه نمرات دانشجويان با منابع جهت حفظ نكات اخالقي، مقايس
مورد مطالعه آنان و همچنين سوابق تحصيلي ايشان به صورت 

  .كامال محرمانه انجام شد
نسخه  SPSSتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از  نرم افزار  

 يهاي آمار براي اين منظور از آزمون. صورت گرفت 15
  .دتوصيفي، تي تست، تي زوج شده و آنوا استفاده گردي

  
  ها يافته
از % 7/57اين مطالعه حاكي از آن بود كه  نتايج

. را آقايان تشكيل دادند% 3/42ها و  كنندگان را خانم شركت
دانشجويان در هنگام قبولي در دانشگاه، سهميه شاهد %   6/1
، %4/98داراي سهميه مناطق بودند كه از اين تعداد % 4/98و 
و  دوسهميه منطقه % 6/30، يكسهميه منطقه % 2/53
از % 8/55. را دارا بودند سهسهميه منطقه % 1/16

كنندگان از مدت زمان مطالعاتي كمتر از  يك ماه،  شركت
هم بيش از سه ماه قبل از آزمون %  7يك تا سه ماه و % 2/37

افراد % 1/15ميزان متوسط مطالعه روزانه . مند بودند بهره
% 1/22شت ساعت، چهار تا ه%  8/55ساعت،  4كمتر از 

تنها . دوازده تا شانزده ساعت بود% 7هشت تا دوازده ساعت و 
آنها معتقد بودند كه به آمادگي كافي براي آزمون % 6/18

معتقد بودند كه هنوز به آمادگي %  8/55دست يافته اند و 
  . نيز در اين رابطه نظري نداشتند% 6/25الزم نرسيده اند، 

از % 3/14از اين آزمون، در خصوص نمره كسب شده خود 
تا  125%  8/12، 125تا  100%  4/17، 100افراد كمتر از 

. كردند بيني مي را پيش 175تا  150آنها هم % 2/1و  150
دانشجويان هدف خود از مطالعه %) 6/61(همچنين بيشتر 

كارورزي  براي اين آزمون را فقط پاس كردن ازمون پيش
نيز ميزان . 2ول شماره جد). 1جدول شماره ( مطرح نمودند 

استفاده دانشجويان از هر يك از منابع در هر يك از دروس 
  .دهد پزشكي را نشان مي
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  كننده در آزمون پيش كارورزي از مطالعه جهت اين آزمون ف دانشجويان پزشكي شركتاهدا: 1جدول شماره 

 )درصد(فراواني هدف

 %)6/61(53فقط پاس كردن آزمون پيش كارورزي

 %)46(40 نمره بهتر در آزمون پيش كارورزي به منظور كسب سهميه مستقيم آزمون دستياريكسب 
 %)8/19(17جهت آمادگي براي آزمون دستياري در سال هاي بعد

 %)4/31(27كسب دانش و معلومات پزشكي جهت مهارت بيشتر در حرفه پزشكي
 %)2/1(2كسب آمادگي جهت شركت در آزمون هاي حرفه اي خارج از كشور

 %)5/3(3 ساير داليل شخصي
 

 

 ميزان استفاده دانشجويان از هر يك از منابع در هر يك از دروس پزشكي. 2جدول شماره 

 1منابع وزارت 

جزوات 
آموزشي مدون 

 2اساتيد

هاي  كتاب
كمك 
 3آموزشي

منابع 
 4اينترنتي

يادداشتهاي 
 سرراند

ساير 
 منابع

اين درس را 
اصالً مطالعه 

 ام نكرده

 %2/1 %7/4 %2/1 %2/1 %7/48 %7/4 %15/3 هاي داخلي بيماري

 %6/5 %8/4 0 %2/1 %8/79 %8/4 %1/13 بيماري هاي كودكان

 %4/2 %7/4 0 %2/1 %4/82 %9/5 %9/12 جراحي عمومي

 %5/3 %7/3 0 %2/1 %7/84 %7/4 %6/10 زنان و زايمان

 %1/17 %9/4 %2/1 %4/2 %9/61 %6 %11 بيماري هاي عفوني

 %4/28 %7/3 %2/1 %2/1 %9/51 %2/6 %1/11 آسيب شناسي

 %6/25 %4/2 0 %2/1 %8/59 %2/1 %6/14 هاي مغز و اعصاب بيماري

 %3/19 %8/3 %2/1 %2/1 %9/63 %6/3 %1/18 روانپزشكي

جراحي استخوان و 
 مفاصل

5/12% 3/1% 3/61% 5/2% 3/1% 9/4% 8/23% 

 مجاري  و  كليه جراحي
 تناسلي  ادراري 

6/13% 7/3% 9/65% 5/2% 0 5/2% 9/15% 

 %3/16 %5/2 0 %3/1 %70 %8/3 %5/12 چشم پزشكي

 %6/13 %7/3 0 %5/2 %4/70 %7/3 %6/13 هاي پوست بيماري

  و  بيني گلو، گوش،
 و گردن جراحي سر

8/14% 5/2% 1/69% 2/1% 0 5/2% 7/3% 

 %3/12 %8/3 %2/1 %2/1 %8/72 %2/6 %1/11 راديولوژي

 %7/36 %5 %5/2 %3/1 %8/46 %5/2 %1/10 و اپيدميولوژيآمار 

 %30 %3/1 %5/2 %3/1 %55 %3/1 %2/11 فارماكولوژي

 %2/34 0 %3/1 %4/1 %1/53 %5/2 %1/10 اخالق پزشكي

 %17 %3/3 %8 %5/1 %7/66 %6/3 %2/11 كل دروس
  )عرفي شدهشامل منابعي است كه ازطريق سايت رسمي معاونت آموزشي، م(منابع وزارت 1
  )شامل سخنراني و تدريس اساتيد در دوره فيزيوپاتولوژي(جزوات آموزشي مدون اساتيد 2
  شامل خالصه اي از منابع و سؤاالت سال هاي پيش آزمون(كتاب هاي كمك آموزشي 3
 )up-to-dateشامل راهنماي طبابت باليني مثل (منابع اينترنتي 4
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  هاي كمك آموزشي به جاي منابع معرفي شده از سوي وزارت ز كتابترين علل استفاده ا عمده. 3جدول شماره 
 )درصد(فراواني  عمده ترين علل استفاده از كتب كمك آموزشي 

 %)45(137 هاي كمك آموزشي تبليغات موسسات منتشركننده كتاب -1

 %)43(131 در دسترس بودن كتب كمك آموزشي -2

 %)43(131 ارزان تر بودن كتب كمك آموزشي -3

 %)42(128 بهتر مطالب درسي يادگيري -4

 %)42(128 توضيح بهتر سرفصل هاي مهمتر در آزمون -5

 %)41(124 خالصه بودنشان امكان چندين بار مطالعه اين كتاب ها به علت -6

 %)39(118 متن روان تر و قابل فهم تر اين كتب -7

 %)37(115 كسب نمره بهتر در آزمون -8

 %)35(107 هاتوصيه ديگر دانشجويان به خواندن اين كتاب  -9

 %)32(97 عدم فرصت كافي براي خواندن منابع وزارت -10

  
  بحث 

هاي كمك آموزشي ميانبرهاي مورد عالقه جمع  امروزه كتاب
باشند و بسياري از دوطلبان  كثيري از دانشجويان پزشكي مي

، اين كتب را بر منابع كارورزي و دستياري هاي پيش آزمون
بدست آمده از اين  دهند كه طبق آمار مي حترجياصلي 

از منابع % 2/11از داوطلبان از اين كتب و % 7/66تحقيق، 
هاي اين پژوهش حاكي از آن  يافته. نمودند مياصلي استفاده 

 6هاي كمك آموزشي تقريبا  مندي از كتاب بود كه ميزان بهره
باشد كه با توجه به اين نتيجه پاسخ به  برابر منابع اصلي مي

آيا : مورد بحث و چالش برانگيز است هاي زير بسيار پرسش
مندي  تاكنون بررسي دقيقي در خصوص ميزان بهره

دانشجويان پزشكي از منابع اصلي صورت گرفته است؟ و  آيا 
اگر منابع اصلي كمتر مورد مطالعه قرار مي گيرند داليل آن 

هايي جاي آنها را گرفته اند،  ارزيابي شده و در عوض چه كتاب
تر آيا كيفيت مطالب و صالحيت  مهمچرا؟ و از همه 

نويسندگان اين كتب تاييد شده است و پاسخگوي نياز علمي 
 دانشجويان براي درمان بهتر بيماران مي باشند؟ 

از جمله خالصه بودن، در اين بررسي اكثريت آنها به داليلي 
هاي  دسترسي آسان، عدم فرصت كافي براي مطالعه رفرنس

گيري كرده و به  منابع اصلي كناره ، از خواندن. . . اصلي و
از طرفي نتايج برخي . اند هاي كمك آموزشي روي آورده كتاب

هاي  كه درصد موفقيت در آزمون داداز تحقيقات نشان 
پزشكي مختلف با بهره گرفتن از منابع اصلي افزايش يافته 

  ).12(است
باتوجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، دانشجويان معموالً به 

يلي همچون دشواري مطالعه منابع اصلي به دليل انگليسي دال
زبان بودنشان، دشواري تهيه منابع اصلي به دليل گران 
بودنشان، نبود وقت كافي براي مطالعه منابع اصلي و امكان 

هاي كمك آموزشي به دليل خالصه  چندين بار مطالعه كتاب
به مطالعه گيري كرده و  از خواندن منابع اصلي كناره آنها بودن
رسد  اند، لذا به نظر مي هاي كمك آموزشي روي آورده كتاب

سازي  تدوين و تاليف كتب كمك آموزش پزشكي، جهت آماده
هاي باليني و جلوگيري از سردرگمي  دانشجويان در آزمون

هاي سراسر كشور،  دانشجويان، از سوي اساتيد مجرب دانشگاه
يعني تنوع  باشد؛ بدين صورت از وضع موجود، مناسب مي

هاي كمك آموزشي كه موجب سردرگمي دانشجويان در  كتاب
سازي  گردند خارج گشته و به يكسان امر مهم تحصيل مي

توان اين برنامه را با اين  يابيم و همچنين مي منابع دست مي
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مان را كه در آينده نتايج تحقيقات كشور فكر عملي كرد
و در نهايت اين  هايي در اين كتب وارد كنيم بصورت گايدالين

هاي پزشكي ايران به رسميت  ها به عنوان رفرانس كتاب
سازي و اجرا،  شناخته شوند كه البته اين موضوع جهت نهادينه

بنابراين  .بيشتر در سطح كشور، نياز داردهاي  به بررسي
سازي منابع مطالعاتي  توان نتيجه گرفت كه يكسان مي

باشد  ش پزشكي  ميدانشجويان پزشكي يكي از ضروريات آموز
طلبد، چرا كه با آموزش  كه توجه ويژه مسئولين مرتبط را مي

هر چه بهتر پزشكان متعاقباً كيفيت مراقبت و درمان بيماران 
اين همچنين بايد . شود و سطح سالمت جامعه باال برده مي

 ها صرفاً تفكر در ذهن داوطلبان نهادينه گردد كه اين آزمون
از مقاطع تحصيلي مختلف نيست جهت كسب نمره و عبور 

  .بلكه هدف اصلي ارتقا سطح دانش و معلومات آنهاست
در نهايت به نظر مي رسد كه اگرچه تاكنون بطور خاص به  

ولي به دليل ارزش جان  ،اين موضوع پرداخته نشده است
شود،  مردم كه در آينده به دست اين دانشجويان سپرده مي

 اي دارد كه ما ب اهميت ويژهبررسي بيشتر و بازنگري اين مطل
اميدواريم كه با اين بررسي توانسته باشيم گامي مهم در 

  .راستاي ارتقاي آموزش پزشكي برداشته باشيم
ترين محدوديت اين مطالعه، عدم  رسد كه عمده به نظر مي

كننده در آزمون  دسترسي به كليه دانشجويان شركت
ويي اين كارورزي شهريور ماه شيراز و عدم پاسخگ پيش

  .كنندگان به تمامي سواالت پرسشنامه بود شركت
  

  نتيجه گيري 
هدف دانشجويان نتايج مطالعه حاضر نشان داد بيشترين 

پزشكي شركت كننده در آزمون پيش كارورزي از مطالعه 
  جهت اين آزمون

فقط پاس كردن آزمون پيش كارورزي بود كه اين امر مي 
هايت درمان را در پي تواند نگراني در امر آموزش و در ن

يافته ها همچنين گوياي اين بود كه بيشتر . داشته باشد

دانشجويان از كتب كمك آموزشي جهت آمادگي براي آزمون 
شايع ترين علت استفاده . پيش كارورزي استفاده مي كردند

از اين كتب از ديدگاه دانشجويان تبليغات موسسات 
ذا انجام اقداماتي ل. هاي كمك آموزشي بود منتشركننده كتاب

تواند  در راستاي تبليغات كتب منتشر شده دانشگاهي مي
  .مفيد واقع شود
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