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 multi - stage نفر بودند ، بر حسب نمونه گيري به روش  26217
random sampling  ،    پزشك عمومي در كل كشور 5000تعداد 

ند و پرسشنامه مذكور براي آنها ارسال گرديد كه در مجموع انتخاب شد
  . نفر پرسشنامه را تكميل نموده و بازگرداندند1707
در تحليل آماري اطالعات خام ، فراواني ساده و نسبي  .ها يافته

پزشكان عمومي كه با هر شكايت به طور شايع و ناشايع مواجه شده 
ور كاي تفاوت ميان دو بودند ، توصيف و سپس با كمك آزمون مجذ

سپس تفاوت ميان شايع ترين عالمت هر كدام از . گروه بررسي شد
به ( سيستمهاي بدن بر حسب متغير جنسيت پزشكان و مدت طبابت 

 مورد آزمون قرار گرفت و تفاوت معني دار آماري نشان داده شد) سال 
 هاي بدن به ترتيب زير ها در هر كدام از سيستم ترين نشانه شايع
: ، شكايات پوستي%)84(تب:در شكايات عمومي: باشد مي

، شكايات %)5/96(سردرد ؛: ،  شكايات مربوط به سر%)90(خارش
، )8/81(عفونت گوش : ، شكايات گوش%)8/75(قرمزي چشم:چشمي

و خونريزي بيني %) 90(آبريزش بيني :شكايات عفونت بيني و حلق
: ، شكايات گردن)%94(گرفتگي صدا : شكايات دهان و گلو%) 1/90(

درد يا احساس : ، شكايات مربوط به پستان%)7/67(خشكي گردن
، %)5/97( سرفه : ، شكايات مربوط به گردن %)5/46(ناخوشايند

تهوع و : ، شكايات گوارشي%)8/91(طپش قلب : شكايات قلبي
، %)5/95(خون ادراري: ، شكايات دستگاه ادراري%)9/93(استفراغ

، شكايات %)1/86(قاعدگي دردناك: مؤنثشكايات دستگاه تناسلي 
زخم : ، شكايات دستگاه تناسلي مذكر%)9/88(افسردگي: روانپزشكي

، %)4/72(ترمور:، شكايات سيستم اعصاب%)6/45(آلت تناسلي 
، شكايات سيستم %)3/80(اسپاسم عضالني : شكايات عروق محيطي

د باال قن: ريز ، شكايات غدد درون%)3/98(كمردرد : اسكلتي عضالني 
تفاوت ميان پزشكان %). 1/92(كم خوني: ، شكايات خون%)5/82(

هاي شايع بعضي از دستگاهها از  خانم و آقا در پاسخدهي به نشانه
آقايان بدين ترتيب كه . باشد جمله دستگاه تناسلي مؤنث مشخص مي

قاعدگي دردناك را به عنوان شايع ترين %  6/93ها با  و خانم%  9/83با 
  .اند  كردهنشانه ذكر
 محققين به يك برآورد اوليه از شايعترين شكايات در استان .نتيجه

با توجه به نتايج به . دست يافتند) به تفكيك ( تهران و شهرستانها 
دست آمده ، به نظر مي رسد كه با توجه به متغير جنسيت پزشكان 

مي  عمومي شاغل در كشور و مدت طبابت و محل طبابت ايشان ،
امه هاي آموزش مداوم با حركت به سمت سيستم مدرن بايست برن

آموزش بر مبناي شواهد و مستندات و بر مبناي نياز پزشكان در 
حيطه طبابت ، برنامه ريزي شوند تا بدين ترتيب پزشكان را در رفع 

  .نيازهاي جامعه توانمندتر نمايد
  

دانشگاه علوم ,  مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي.آدرس
 .تبريز, بريزپزشكي ت

  
  
  

بررسي سبكهاي يادگيري بر اساس نظريه كلب در 
دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

  1380در سال 
  

  .، مسعود حسيني،  علي خانزادهفريدون عزيزي
  

  ي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشت.مؤسسه
  

عوامل مؤثر بر بادگيري بسيار گسترده و وسيع مي باشند و  .مقدمه
شناسايي اين عوامل در رفع مشكالت و نارساييهاي موجود در سيستم 

. يكي از اين عوامل سبك يادگيرندگان است. آموزشي مهم است
محققان معتقدند كه اگر سبك يادگيري فرد با رشته اي كه در آن 

باشد شخص يا از آن رشته انصراف داده و تحصيل مي كند همخوان ن
با توجه به تاثير . يا منجر به نارضايتي وي نسبت به آن مي شود 

سبكهاي يادگيري بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان الزم است مدرسان 
اين پژوهش با هدف شناسايي انواع . از چگونگي و انواع آن آگاه باشند

 در David Kolbجربي سبكهاي يادگيري براساس نظريه يادگيري ت
  80 قزوين در سال زشكي پلوم بين دانشجويان پزشكي دانشگاه ع

  .انجام شده است
جامعه مورد پژوهش كليه دانشجويان پزشكي شاغل به  .روشها

 در دانشگاه قزوين بودند كه به روش 80- 81تحصيل در نيمسال اول 
 ابزار پژوهش پرسشنامه مشتمل بر. سرشماري بررسي شده اند 

 Kolbسؤاالت دموگرافيك و سياهه سبكهاي يادگيري كلب 
Learning Style inventoryجهت تعيين ضرايب  . بوده است

. پايايي گزينه هاي پرسشنامه از روش دونيمه كردن استفاده شد
پرسشنامه ها در زمان مناسب با توجيه آزمودنيها در بين آنان توزيع و 

  .تحليل شدپس از جمع آوري با رايانه تجزيه و 
يافته هاي پژوهش نشان داد كه بطور كلي توزيع سبكهاي . يافته ها

  :يادگيري در بين دانشجويان پزشكي عبارت بودند از 
و انطباق )% 9,6( ؛  واگرا )% 38,1 (  ؛  همگرا)%43,1 (جذب كننده

 همچنين آزمون آماري رابطه معني دار بين نوع سبك )%9,2 (يابنده
حصيلي دانشجويان نشان داد بطوري كه بيشترين يادگيري و مقطع ت

سبك يادگيري در بين دانشجويان علوم پايه جذب كننده بود در 
در . حاليكه در دانشجويان مقطع باليني سبك همگرا غلبه داشته است

  .مورد ساير نتايج در اصل مقاله اشاره شده است
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هاي نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه اكثريت واحد .نتيجه
مورد پژوهش به دو سبك يادگيري جذب كننده  و همگرا گرايش 

افراد جذب كننده در درك  مقدار زيادي از اطالعات و . داشته اند
در . تركيب آنها بصورت موجز و منطقي بيشترين توانايي را دارند

حاليكه افراد همگرا بيشترين توانايي را در كاربرد عملي انديشه ها 
 رسد سبك يادگيري افراد تحت تاثير محيط و به نظر مي. دارند

وظايف يادگيري باشد گو اينكه اثبات اين امر نيازمند مطالعات بيشتر 
به هر حال مدرسين در دانشكده هاي پزشكي بايد از روشهاي . است

متنوع در تدريس استفاده نمايند تا فرصت تجارب يادگيري براي همه 
  دانشجويان فراهم باشد

  
دانشگاه علوم , مطالعات و توسعه آموزش پزشكي مركز .آدرس

  .تهران, پزشكي شهيد بهشتي
  
  

بررسي نيازها و روشهاي آموزشي دندانپزشكان از 
ديدگاه شركت كنندگان و مشمولين در دانشگاه 

  79- 80علوم پزشكي تهران سال 
  

 ، زهره  ، ماندانا شيرازي ، علي اكبر زينالوفرشيد عالء الديني
  خاكبازان

  
  دانشگاه علوم پزشكي تهران .مؤسسه

  

 در سيستم آموزشي كنوني در نظر گرفتن جنبه هاي .مقدمه
 منطقي از نيروي انساني يك ضرورت است و در ءاقتصادي و استفاده

ايي نيازهاي آموزشي و معين نمودن اولويت ها و اين راستا شناس
روشهاي مناسب و نوين آموزشي در برنامه هاي آموزش مداوم امكان 

ءاستفاده
تعيين .  از منابع محدود و دردترس را فراهم مي كند ءبهينه 

اولويتهاي آموزشي مورد نياز و روشهاي مؤثر آموزشي دندانپزشكان با 
   .استفاده از نظرات آنان است 

 مقطعي بوده است و با استفاده از – اين مطالعه توصيفي .روشها
 معتبر و پايا و خود اجرا كه در هنگام  برگزاري برنامه هاي ءپرسشنامه

 مقدماتي و نهايي آموزش ءمدون و نيز در زمان دريافت گواهينامه
مداوم توسط دندانپزشكان  تكميـل گرديـد  و اطالعـات آن جمع 

  .آوري شد 
 نفـر دندانپزشـك پرسشنـامـه هـا را تكميل نمودنـد 190 .تـه هاياف

 ء سال و ميانگين سابقهSD (9/39 = 4/9(كه داراي ميانگيـن سنـي 
نيازهاي . آنان مرد بوده اند %) 7/63( سال بوده اند و 8/11خدمت 

آموزشي بر مبناي اولويت بندي  مورد درخواست در پرسشنامه به 
و %) 60(،ترميمي و زيبايي %) 61(هاي دنداني پروتز: ترتيب شامل 

 ، پريـو  %)5/46( و جراحـي  %)2/51( ،ارتودنسـي  %)3/56(اندو 
 ، تجهيـزات و مواد  %)1/44(،تازه هـاي دندانپزشكـي %)1/44(

بوده است %) 3/34(و ايمپلنـت %) 3/40( ، اطفـال  %)43(جـديـد 
اه با پرسش و پاسخ بيشتريـن روش مورد درخواست سخنراني همر.
، كارگـاه آموزشـي %) 2/54(، سخنراني همراه بافيلم %) 3/56(
، اينترنت %) 2/34(، معرفي بيماران در حضور اساتيد %) 1/42(
مناسب تريـن نـوع .  بوده است  %)5/20( ، سخنراني %) 8/26(

ءبرنامه: آمــوزش به ترتيب  اولويـت 
، تماشاي %) 6/51(مـدون  

Video tape سمينار و كنگره  %)3/45( و استفاده ازاينترنت ،
 مجـالت ء، مطالعـه%) 3/26( كتـب خودآموز ء، مطالعـه%) 9/27(

بـوده اسـت %) 2/14(و استفاده از نوار صوتي %)  5/20(خودآموز 
دندانپزشكان  ترجيح ميداده اند كه مدت اجراي برنامه كمتر % 1/61.

 . ساعت باشد4نامه حداكثر  روز باشد و ساعات اجراي بر3از 
 توصيه مي شود كه برنامه ريزان آموزش مداوم قبل از طراحي .نتيجه

محتواي برنامه ها ، نيازسنجي نمايند و موفقيت يك راهبرد آموزشي 
 آموزشي و شيوه ء شناخت نياز و نوع مداخلهءبستگي به دانستن فلسفه

  .هاي مختلف يادگيري مؤثر دارد 
  

دانشگاه علوم , ات و توسعه آموزش پزشكي مركز مطالع.آدرس
 .تهران, پزشكي تهران

  
  
  

بررسي تاثير آموزش در دوره كارآموزي پزشكي 
  اجتماعي در جهت نيل به اهداف آموزشي اين دوره

  
    مهناز بافداچي,   ، جواهر ياري مهستي عليزاده

  
   دانشگاه علوم پزشكي تبريز.مؤسسه

  

يكــي از مهمتــرين عوامــل در آمــوزش پزشــكي ، آمــوزش   .مقدمــه
دانشجويان در راستاي وظايفي است كه در آينده از آنها انتظار مي رود             
كه ايجاد بخش هاي پزشكي اجتماعي در ايران پاسخگوي اين نياز مي            

موزي بخـشي از آمـوزش    دانشجويان در دوره كـارورزي و كـارآ       . باشند  
پزشكي جامعه نگر را در اين بخش مي بينند  لذا تعيين نقش آمـوزش    

 تغييــر نحــوه و محتــواي "بخــصوص در كالســهاي تــوجيهي و احيانــا


