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 سال در رجنديب يپزشك انيدانشجو دگاهيد از ماريب حال شرح گرفتن در بازدارنده و مؤثر عوامل
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 رجنديب يدانشگاه علوم پزشك ،گروه زنان ،ارياستاد - 1

   رجنديب يدانشگاه علوم پزشك ،يگروه اطاق عمل و هوشبر ي،علم تيئعضو ه -2
  رجنديب يدانشگاه علوم پزشكگروه علوم آزمايشگاهي،  ،ارياستاد -3
 رجنديب يدانشگاه علوم پزشكپزشك،  -4

  
  2/10/1391: تاريخ پذيرش      28/6/1391 :تاريخ دريافت

  
  
 ، شرح حال گيري، معاينه فيزيكيعملكرد، دگاهيد ،يپزشك انيدانشجو :ي كليديها واژه

  

                                                            
  Azar.khazaei@yahoo.com :آدرس الكترونيكي ،0561- 4443041- 9: ؛ تلفن)نويسنده مسئول( *

  

  چكيده
 ،يمـار يب حيصـح  صيتشختا ضمن  نمايد مي كمكبه پزشك  ،يكيزيف ناتيانجام معا و كاملحال  شرح اخذ :سابقه و اهداف

 بـا  حاضـر مطالعـه   ،يسـ ينو حـال  شرح در اديزعوامل  ريتأثبه  توجهبا . كند يطراح يدرست به را ماريبو درمان  مراقبتبرنامه 
  . شدانجام  يپزشك انيدانشجو دگاهيعوامل مؤثر و بازدارنده در گرفتن شرح حال از د يهدف بررس

 در) كـارآموز، كـارورز  ( يپزشك انيدانشجواز نفر  137 يرو 1389-90در سال  يمقطع – يفيتوصمطالعه  نيا: بررسي روش
 سـت يل چـك  ازعملكرد آنـان   ياز پرسش نامه و بررس انيدانشجو دگاهيد نييتع يبرا. شد انجام رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

مشـخص   كيستماتيس يو عملكرد آنان به صورت تصادف يبه روش سرشمار انيدانشجو دگاهيد .ديمحقق ساخته استفاده گرد
  .شد ليو تحل هيتجز (T-test) يو استنباط يفيصآمار تو با وارد و SPSSو اطالعات در نرم افزار 

 يزشـ يعوامـل انگ  انيـ در م. داشـت  يبرتر) 59/9(نسبت به عوامل بازدارنده ) 40/40( يزشينمره عوامل انگ نيانگيم: ها يافته
عوامـل بازدارنـده    انيـ م ردو ) 58/3(نمـره   نيشـتر يب» ماريدرست و درمان ب صيتشخ يبرا اي پايهگرفتن شرح حال « نهيگز
تفـاوت   نيرا به خود اختصاص داده بود و همچن) 57/2( نمره نيشتريب »فيتكلانجام رفع  يگرفتن شرح حال تنها برا« نهيگز
  ). >P 005/0(در عمكلرد كارآموزان با كارورزان در گرفتن و ثبت شرح حال وجود داشت  يدار يمعن
 هـاي  نشـانه نسبت به عوامل مؤثر در گرفتن شرح حال، عملكرد آنان در ثبت  انيرغم نگرش مثبت دانشجو يعل :يريگ جهينت
 يريـ شـرح حـال گ   نـد يبر فرآ دياسات قيتوجه و نظارت دق ازمنديبخش نبود كه ن تيرضا مارانيو درمان ب صيو تشخ يماريب
  . باشد يم

  زدي يپزشكتوسعه آموزش علوم  مطالعات ومركزمجله
  92، بهار 9 ياپيپ، شماره 1، شماره هشتمدورة 

  14-21ص  

 :ارجاع به اين مقاله به صورت زير است
Khazaee Z, Khazaee T, Namayi M. H. Jananeh E. The effective and preventive factors of taking patients' history from the viewpoint 

of the students of Birjand Medical School in 2010-2011. Journal of Medical Education and Development. 2013; 8(1): 14-21 
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 15                      و همكاران زهره خزاعي

 1392دوره هشتم، شماره اول، بهار     زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 
 

  مقدمه
و ثبت آن به  يكيزيف ناتيشرح حال و انجام معا گرفتن

 يانيكمك شا ماريبرنامه مراقبت و درمان ب يو طراح صيتشخ
و  يماريب ريس ،يمدت بستر يدر ط ها يافتهثبت . نمايد مي

 يمدارك پزشك هاي بخش ترين اصوليپرونده از  يخالصه ساز
گزارشات عالوه بر كمك به  نيا ميو تنظ هيكه ته باشند مي

از عواقب نامطلوب  ،يمدت بستر يدر ط ماريو اداره ب صيتشخ
و  يپرسنل پزشك مار،يب يبرا ييو قضا ياقتصاد ،يپزشك

  ). 1-5( دينما يم يريشگيپ مارستانيب
 خطوط به مربوط آثار در يپزشك مدارك ثبت سابقه

 در). 6( دارد وجود شيپ سال هزاران از ها هتغارنبش يريتصو
 و يسينو حال شرح در يراز يايزكر ،ياسالم رانيا تمدن
 همه از يكنون يها روش به يپزشك اطالعات ليتحل و هيتجز

 هاي نوشته از ميعظ اي مجموعه زين نايس ابن از. بود تر معروف
  ).7( است مانده يبرجا روزانه ينيبال هاي يادداشت و يطب

 اي ناقص يها پرونده ،يمراقبت نظام مشكالت از يكي
 يپزشك مدارك هاي بخش در اهمال مشمول اي فيبالتكل
موجود، مشكالت مربوط به عدم  يها گزارش اساس رب. باشد مي

چالش  كي ي،و مستندساز يثبت كامل اطالعات پرونده پزشك
 نيدر حال توسعه كه ا يدر كشورها خصوصه است، ب يجهان

مطالعات انجام ). 8(به خود گرفته است  تري پيچيدهامر شكل 
 هاي پروندهمناسب  يعدم مستندساز يايگو زين رانيشده در ا

  ). 9(است  يپزشك
 كه است ينيبال هاي مهارت ترين مهم از حال شرح گرفتن

 و گيرند مي فرا خود يآموزش دوره يط در يپزشك انيدانشجو
 يگاه و بخش نيا آموزش در يانگار سهل ليدل به متأسفانه

 نيمسئول توسط يآموزش هاي بخش در آن به يتوجه كم
  . شود ينم اجرا يخوب به امر نيا بخش،
 يپزشك علوم دانشگاه در يلياسماع محمدرضا مطالعه در
 يپزشك هاي پروندهو كارورزان در ثبت  ارانيعملكرد دست ،بابل

 يپزشك هاي گزارشمتوسط و عملكرد كارآموزان در ثبت 
  ). 1(و دور از انتظار بوده است  فيضع

 يآزاد و دولت يدر دانشكده پزشك يگريمطالعه د در
 يبرا يسيدوره كارگاه اصول پرونده نو كيپس از  لياردب

مشاهده شد كه دقت و مهارت پرونده  يپزشك انيدانشجو
  ). 10(بود  تر كاملبهتر و  دهيدر كارورزان آموزش د يسينو

كاشان،  يدر دانشگاه علوم پزشك پور ياما در مطالعه فرزند
آموزش در قالب كارگاه به  سميمكان ينشان دادند كه اجرا

 هاي پروندهدر  يسينو صياصول تشخ يبر ارتقا يريتأث ييتنها
نظر  در يمؤثرتر يراهكارها شده شنهادينداشته و پ يپزشك

  ). 3(گرفته شود 
 چيه قيزمان تحق ات آمده عمله ب هاي بررسي به توجه با

و بازدارنده در شرح حال  يزشيكه در آن عوامل انگ يا مطالعه
قرار گرفته  يابيمورد ارز يپزشك انيتوسط دانشجو يسينو

 تيوضع يبررس به صرفاً موجود تمطالعا ونشد  افتي ،باشد
لذا مطالعه حاضر با هدف  بودند، پرداخته يسينو پرونده موجود
و بازدارنده در گرفتن شرح حال از  يزشيعوامل انگ يبررس

  .  گرفت تصور يپزشك انيدانشجو دگاهيد
  روش بررسي

از نفر  137 يبر رو يمقطع – يفيمطالعه توص نيا
 1389-90در سال ) كارآموز و كارورز( يپزشك انيدانشجو

از پرسشنامه و چك  ها داده يبه منظور جمع آور. انجام شد
  . ديمحقق ساخته استفاده گرد ستيل

 و ياطالعات يها گاهيپا در جستجو و متون يبررس از پس
و  يزشيعوامل انگ ،انيو دانشجو دياسات از ينظرخواه
كه در گرفتن شرح حال مؤثر بودند، مشخص شد و  يا بازدارنده

 انيدانشجو دگاهيد نييتع ياساس آن برا رب ييها پرسشنامه
 3شامل  ها پرسشنامه. ديگرد ميتنظ جداگانه كارآموز و كارورز
 يدارا( يزشيعوامل انگ -2 ك،ياطالعات دموگراف -1: بخش

عوامل  - 3، )13و حداقل نمره  65حداكثر نمره ) (سؤال 13
) 4و حداقل نمره  20حداكثر نمره ) (سؤال 4 يدارا(بازدارنده 

  . بود
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 1392دوره هشتم، شماره اول، بهار     زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 
 

 ياساس طبقه بند رب ها پرسشنامه يارزش گذار اسيمق
، )4( موافق، )5( موافق كامالً هاي گزينه با اي درجه پنج كرتيل

  .بود) 1( مخالف كامالً و) 2( مخالف، )3( ندارم ينظر
در گرفتن شرح  يپزشك انيعملكرد دانشجو نييتع يبرا

كتاب  يرينحوه شرح حال گ اساس رب يستيحال، چك ل
بخش اول شامل . ديگرد هيقسمت ته 2در ) 11( زيباربارابت

 14و بخش دوم شامل  رندهيشرح حال گ كياطالعات دموگراف
سؤاالت با . شرح حال بود هاي ويژگياز  كي رسؤال در مورد ه

  . شد ينمره ده) 0(و ندارد ) 1(دارد  هاي گزينه
 ديرس نظر صاحب دياسات دييتأ به ستيل چك و پرسشنامه

 2 در لوتيپا صورت به ،يگردآور ابزار ييايپا دييتأ جهت و
 و يكارورز مقطع يپزشك انيدانشجو از نفر 10 نيب در مرحله
 از استفاده با و ديگرد يآور جمع اطالعات و عيتوز يكارآموز
  . ديبرآورد گرد) =97/0r( مجدد آزمون

 هر در و بودساده  يسرشمار صورت به يريگ نمونه روش
 سهيمقا و يبررسجداگانه  صورته ب) كارآورزو  كارآموز( گروه
مهمان و انتقال در آن  انيخروج، دانشجو يارهايمع. ديگرد

اهداف  حيدر زمان مناسب بعد از توض ها پرسشنامه. زمان بودند
موضوع گرفتن  تيدر مورد اهم انيدانشجو هيمطالعه و توج
، چك ها پرسشنامه يبعد از جمع آور. ديگرد عيشرح حال، توز

طرح با  يتوسط مجر انيعملكرد دانشجو يبررس ستيل
شرح حال گرفته  انيدانشجو نيكه هم هايي روندهپمراجعه به 
و چون مقدور نبود عملكرد تمام  ديگرد ليبودند تكم

 نياز ب لذاگردد،  يبررس ها پرسشنامهپاسخگو به  انيدانشجو
 يتعداد كيستماتيس يهر دوره به صورت تصادف هاي ورودي

  . ديدانشجو انتخاب گرد
شده  ليچند برگ شرح حال كه توسط دانشجو تكم نيب از
 ليبعد از تكم. انتخاب شد يجهت بررس ها آن ترين كاملبود، 
 SPSS 11.5 رافزا ، اطالعات وارد نرمها پرسشنامهو  ستيچك ل
و آزمون  يفراوان ،يفيتوص يآمار يها و با آزمون ديگرد

و عملكرد  دگاهينمرات د نيانگيم سهيمقا T-test ياستنباط
  . كارورز و كارآموز محاسبه شد انيدانشجو

  

  ها يافته
نفر  101مورد مطالعه  انيدانشجواز نفر  137 نيب در

مجرد و ) 3/72(نفر  99مذكر، ) 3/26(نفر  36مؤنث، ) 7/73(
 انيسن دانشجو نيانگيم. دـأهل بودنـمت) 7/27(نفر  38
ته ـگذش الـمسيدل نـمع نيانگـو مي 31/1±76/23
 زشـيل انگـره عوامـنم نيانگـمي. بود 04/1±20/17
ره ـنم نيانگـيو م) 65 رحداكث ،13 لحداق( 51/5±40/40

  .بود) 20 رحداكث ،4 لحداق( 59/9±07/3عوامل بازدارنده 
در گرفتن شرح  يزشينمره از عوامل انگ نيانگيم نيباالتر

 يبرا اي پايه حالگرفتن شرح « ي گزينهمربوط به  ،حال
  ). 1جدول (بود » ماريدرست و درمان ب صيتشخ

نمره از عوامل بازدارنده در گرفتن شرح  نيانگيم نيباالتر
انجام  يگرفتن شرح حال تنها برا« ي گزينهحال مربوط به 

  ).2جدول (بود » فيرفع تكل
 رب بازدارنده عوامل و يزشيانگ عوامل نمره نيانگيم سهيمقا
 يليتحص مقطع و تأهل تيوضع جنس، يرهايمتغ حسب
  .نداشت يدار يمعن تفاوت
 هاي نشانهخصوص ثبت  رد انيعملكرد دانشجو يبررس با

 مار،يب ياصل تيشكا انيدانشجو% 100: ديمشخص گرد ماريب
را ذكر  يماريمشكالت ب حيو توض يقبل هاي بيماريسابقه 

 مارانيب ييدارو تيحساس سابقه به آنان% 5/76كرده بودند و 
 ماريب يكيزيف نهيمعا ستيل چك در. بودند نكرده يا اشاره

 تنها يول بودند كرده لمس و مشاهده را ماريب ان،يدانشجو% 95
  . را انجام داده بودند يقدق نهيمعا آنان% 2/16

 درصد 3/60 ماران،يب درمان و صيتشخ ثبت خصوص رد
 يحال در بودند كرده ثبت را كينيپاراكل هاي يافته انيدانشجو

 كرده ذكر را يماريب مناسب درمان درصد 6/17 فقط كه
  . بودند
ثبت  خصوص در انيدانشجو عملكرد نمره نيانگيم
مورد  در) 11 رحداكث ،5 لحداق( 87/8±61/1 ماريب يها نشانه

و در ) 9 رحداكث ،3 لحداق( 60/6±61/1 يكيزيف ناتيثبت معا
  . بود) 5 رحداكث ،1 لحداق( 31/3±16/1درمان  صيثبت تشخ
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 17                      و همكاران زهره خزاعي

 1392دوره هشتم، شماره اول، بهار     زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 
 

خصوص  رد انينمرات عملكرد دانشجو نيانگيم سهيمقا
 يرهايحسب متغ رو درمان ب صيو تشخ يكيزيف ناتيثبت معا

 يدار يتفاوت معن يليتأهل و مقطع تحص تيجنس، وضع
در  انينمرات عملكرد دانشجو نيانگيم سهينداشت و مقا

جنس و  يرهايحسب متغ رب ماريب يها خصوص ثبت نشانه

نمره  نيانگيم سهيمقا كنينبود ولدار  يمعن زيتأهل ن تيوضع
بر حسب  ماريب يها خصوص ثبت نشانه رد انيعملكرد دانشجو

  ت ـدار داش يتالف معنـاخ >P 001/0با  يليمقطع تحص
  .)3جدول (

  
  تياولو بيترت به حال شرح گرفتن در يزشيانگ عوامل اريمع انحراف و نيانگيم :1 جدول

  انحراف معيار±نيانگيم ريمتغ  شماره
  64/0±58/3 استماريبدرمانودرستصيتشخيبراايپايهحال شرح گرفتن 1
  76/0±35/3 داردريتأثحالشرحگرفتنآموزشهاي كارگاه يبرگزار 2
  73/0±34/3  شوديمثبتافرادذهندرشدهخواندهينيگرفتن شرح حال مطالب بال با 3
  55/0±33/3 داردريتأثماريبنهيمعايچگونگآموزشدرقيدقحال شرح گرفتن 4
  66/0±28/3 داردريتأث»ينيبالهايمهارتارتقاءدر«حال شرح گرفتن 5
  67/0±22/3  دارد ريتأث انيدانشجو يبرايماريبصيتشخدرقيدقحالشرحگرفتنگاهيجا نمودن روشن 6
  86/0±13/3 داردريتأثقيدقحالشرحگرفتندرماريب با دانشجو رفتار 7
 احساسات و توجه دادن نشان و ماريب با برخورد يچگونگ آموزش در قيدق حال شرح گرفتن  8

 دارد نقش الزم
12/3±68/0  

  95/0±93/2 داردريتأثحالشرحگرفتندرپرسنل و دياسات نظارت 9
  91/0±92/2 داردريتأثحالشرحگرفتنيبراخاصنمره نمودن مشخص  10
  8/0±88/2 داردريتأثماريمراقبت از بتيفيدر كقيشرح حال دق گرفتن  11
  96/0±66/2 داردرياخذ شرح حال تأثيساعات خاص در بخش برا دادن رقرا  12
  95/0±64/2 داردريتأثمربوطهبخشبامتناسبچهارچوبدرحال شرح گرفتن  13

  
  تياولو بيترت به حال شرح گرفتن در بازدارنده عوامل اريمع انحراف و نيانگيم: 2 جدول

  انحراف معيار±نيانگيم ريمتغ  شماره
  92/0±57/2 در بخش استفيانجام رفع تكليشرح حال تنها برا گرفتن  1
  01/1±45/2 استياو خسته كنندههودهيكار بكيشرح حال گرفتن  2
  93/0±32/2  ماند يم جا بهذهندرشتريبآنيتئورمطالبمطالعهحال،شرح گرفتن يجا به  3
  89/0±26/2  باشد  يشرح حال اتالف وقت م گرفتن  4

  
  يليتحص مقطع حسب رب ماريب هاي نشانه ثبت خصوص رد انيدانشجو عملكرد نمره نيانگيم سهيمقا :3 جدول

 T-test يآمار آزمون  استاندارد انحراف  نيانگيم  تعداد  مقطع

  =t 14/4  42/1 37/9 46  كارآموز
66 df=  
001/0 P< 

  5/1  82/7  22  كارورز
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  بحث
 اكثر يزشيانگ عواملمورد  رد كه داد نشان ها افتهي

 يبرا يا هيپا قيدق حال شرح: داشتند اعتقاد انيدانشجو
 يها كارگاه گذراندن و است ماريب درمان و درست صيتشخ

 زين يباالغفار. دارد حال شرح گرفتن در مثبت ريثأت يآموزش
نسبت  )درصد 8/77( يپزشك انيدانشجو اكثر كه كند يم انيب

دارند و  ينگرش مطلوب ماريب يپرونده كامل برا كيبه داشتن 
نسبت به  انيدرصد دانشجو 9/88نشان داد كه  نيهمچن

 به ماريب يبرا يپزشك پرونده ليتشك و ينيبال گزارشنوشتن 
 اعتقاد ماريب از مطلوب و حيصح مراقبت و تيحما عنوان

  .)12( داشتند
 كارگاه قالب در آموزش ياجرا: است معتقد پور يفرزند اام

 يسينو يصيتشخ اصول ءارتقا بر يتوجه قابل تأثير ييتنها به
 درس مي نظر به و ندارد ارانيدست توسط يپزشك يها پرونده در
 ممستلز تيفيك با و حيصح كامل، يپزشك پرونده كي جاديا

اطالعات  تيريمتخصصان مد: عوامل نيب تعامل و يهمكار
  .)3( باشد يم ينيو متخصصان بال تيريمد ،سالمت

 هم كايآمر يدرمان -ياطالعات بهداشت تيريمد انجمن
 ،يپزشك هاي پرونده يكم يبررس انجام مانند يگريد عوامل

 آموزش يگواه ياعطا ه،يهد( قيتشو هاي مكانيسم از استفاده
 التحصيلي فارغ امكانعدم ( هيتنب، )بازخورد رنامه،يتقد مداوم،
، )ماريب رشيپذ مجوز قيتعل ناقص، پرونده يدارا ارانيدست

 و هيته البته و يپزشك پرونده هاي فرم يبازساز اي اصالح
 ييمصوب و ضمانت اجرا ياستانداردهاو  ها دستورالعمل نيتدو
كامل  يپرونده پزشك كي يريشكل گ جاديرا در ا ها آن

  .)13(داند  يم يضرور
داشتند كه  داعتقا انيعوامل بازدارنده اكثر دانشجو مورد در

 فيتكل رفع يبرا تنها و است اي بيهوده كارگرفتن شرح حال 
 شرح به دياسات نظارت و تياهم عدم دهنده نشان كه باشد مي
  .است كارورز و كارآموز توسط شده گرفته حال
 2/9 فقط يباالغفار و يكاهوئ مطالعات در كه يحال رد
 به نسبت يپزشك انيدانشجو ازرصد د 7/7 و پرستاران درصد
 يفيضع نگرش مارانيب از حال شرح گرفتن و يسينو پرونده

 مطالعه مورد جامعه راكث كه است آن زا يحاك نيا و داشتند
 نگرش ماريب يبرا كامل پرونده كي داشتن هب نسبت آنان

   .)12،4( داشتند يمطلوب
در مورد عوامل مؤثر  انيدانشجو دگاهيد نيمطالعه ما ب در

جنس،  يرهايحسب متغ رو بازدارنده گرفتن شرح حال ب
وجود  يدار يتفاوت معن يآموزش دورهتأهل و  تيوضع

 انيدانشجو يآگاه زانيم نيب ياما در مطالعه باال غفار. نداشت
تفاوت  يزشحسب دوره آمو رب يسياز اصول پرونده نو

 رفت مي انتظار كه نيا اب :ديگو يم يوجود داشت و يدار يمعن
 از بيشتر ها آن و كارورز از رشتيب تخصص دوره يدانشجو
 در شتريب ركا تجربه و باال يليتحص مقطع علت هب( كارآموز

 يآگاه يسينو پرونده اصول از) يكارآموز و يكارورز طيمح
 پرونده اصول از كارآموزها و بود برعكس جيتان باشند، داشته

  .)12( داشتند يآگاه شتريب يسينو
 عوامل مورد رد يپزشك انيدانشجو دگاهيد نمره نيانگيم
 نمره نيانگيم زا شتريب رمايب از حال شرح گرفتن در مؤثر

 از بيترت نيدب .بود حال شرح گرفتن در بازدارنده عوامل
 عوامل به نسبت يزشيانگ عوامل يپزشك انيدانشجو دگاهيد

 ماريب از قيدق حال شرح گرفتن در يتر مهم نقش بازدارنده
  .دارند

 شرح برگه در آنان% 100 ان،يدانشجو عملكرد يبررس در
 مشكالت و يقبل يها يماريب سابقه و ماريب ياصل تيشكا حال

 تيحساس آنان% 5/23 تنها كنيل و اند كرده ذكر را ماريب
 انجام نيقزو در كه اي مطالعه در. اند كرده اشاره ماريب ييدارو
 مشخص مارانيب حال شرح و پرونده خالصه يابيارز در شد،
رصدسابقه د 89/77 ،ياصل تيشكارصد د 7/98 د،يگرد

را ثبت  ييدارو هاي حساسيتدرصد  21/21 ،يقبل هاي بيماري
  .)14( كرده بودند

كارآموز  انينمره عملكرد دانشجو نيانگيم ،مطالعه نيا در
 ياختالف معن يماريب هاي نشانهخصوص ثبت  ربا كارورز د

از  شترينمره كارآموزان ب نيانگيكه م يداشت به طور يدار
 ليدل نيعلت عملكرد خوب كارآموزان بد ديكارورزان بود، شا
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  ار ـب نـياول يراـرا ب تانـمارسـيب طـيون محـه چـد كـاشـب
  ارتباط  مارانيبا ب يشتريلذا با عالقه ب ،كنند يتجربه م

   ماريگرفتن اطالعات از ب يبرا يبرقرار نموده و وقت كاف
گرفتن شرح حال  يبرا يشتريكارآموزان اجبار ب نكهيا اي ددارن

  . دارند
 ثبت تيفيك كه داد نشان يلياسماع ةمطالع كه يحال در
 كارورزان و ارانيدست توسط يكيزيف ناتيمعا و حال شرح

  .)1( بود فيضع كارآموزان گروه در و متوسط
 برگ ليتكم يآمار يبررس اب يمشعوف مطالعه در نيهمچن

 نيبهتر از تخصص دوره انيدانشجو كه دش شاهدهم حال، شرح
 برخوردار عملكرد نيتر فيضع زا كارآموز انيدانشجو و عملكرد
 تيمسئول و يكار تجربه تواند يم امر نيا ليدل .)15( بودند

 در احتماالً اما باشد كارورز و تخصص دوره انيدانشجو يريپذ
 شده گرفته حال شرح به ندادن تياهم ليدله ب ام دانشگاه
 شده زهيانگ يب انيدانشجو ،يكاف نظارت عدم و كارورزان توسط

  .ندارند كار نيا به رغبت و
 آموزش، فرهنگ، زمان، مانند يمتعددعوامل  :ديگو يم لئو

 ييگرا حرفه و نظارت ،يآموزش منابع نيتدو و هيته ارتباطات،

 تيريمد مستلزم كه دارد تأثير يپزشك مدارك ثبت نحوه بر
  .)16( باشد مي آنان
  يريگ جهينت

 رغميعل انيدانشجو كه است آن زا يحاك يبررس جينتا
 عمالً حال شرح گرفتن در مؤثر عوامل به يقو اعتقاد

 و كنند تيرعا را حال شرح نوشتن قيدق اصول اند نتوانسته
بلكه نظارت  ،باشد نمي آنان يمنف نگرش بر ليدل امر نيا

 و يريشرح حال گ نديفرآ رمعالج را ب پزشكان و دياسات تر دقيق
طلبد،  يرا م انيتوسط دانشجو مارانيب يكيزيف ناتيانجام معا

شرح حال گرفته  يريو به كارگ دياسات شتريتوجه ب نيبنابرا
 ياجرا بر يديكأت ،ينيدر قضاوت بال انيشده توسط دانشجو

  .است نديفرآ نيا قيدق
 گرفتن نحوه به يابيارزش نمره از يبخش شود يم شنهاديپ
 به و شود داده اختصاص مارانيب پرونده ليتكم و حال شرح

  . شود توجه انيدانشجو هيتنب و قيتشو بازخورد
ي پزشكي عمومي با امقاله حاصل پايان نامه دوره دكتراين 
: تاريخ دفاع 25/11/89: تاريخ تصويب . (باشد مي 574شماره 

3/12/90(  
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Abstract  

Introduction: Taking patients' history and doing physical examinations help physicians to diagnose correctly 

and treat accordingly. There are several factors which may affect the quality of taking patients' history. This 

study aims to assess determinants of taking patients' history from the viewpoint of the students of Birjand 

Medical School. 

Methods: This descriptive study was carried out in 2010-2011 on all 137 medical trainees and interns 

studying at Birjand Medical School. To determine the students’ attitudes towards history taking and to 

evaluate their performance a questionnaire and a check-list were used, respectively. The data analyzed using 

SPSS software. Descriptive-deductive statistics (T-test) were applied on the data. 

Results: The average score of the motivational factors was more than the preventive factors. Among the 

motivational factors, the statement “taking patient history is a basis of proper diagnosis and treatment” 

(3.58); and among the preventive factors the statement “taking patient history just to evade 

responsibility”(2.57)had the highest scores. Moreover, there was a significant difference between the 

performance of trainees and interns in taking and recording patients’ history (P<0.005). 

Conclusion: Although the students held a positive attitude toward taking patients' history, they didn’t have 

satisfactory performance in recording disease symptoms, diagnosis and treatment plans this entails more 

attention. Observation of trainers on the process of history taking may help. 
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