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 (اصيل ةمقال)

 تخصصنسبت به  يان پزشکيدانشجو پزشکي بر نگرشروان یکارآموز یدوره تأثیر يبررس

  يروانپزشک
 

 3 يسيو ي، محمد صالح*1الديننيلوفر خواجه ، 2سکينه ايزدي مزيدي ،1فروغ رياحي

 

 دهيچک

نسبت ان يدانشجونگرش  را بر يمهم ممکن است تأثير يروانپزشک يت کارآموزيفيک :نهيزم

ر در آموزش يافراد درگ تأثير يبررسهدف پژوهش حاضر  در .داشته باشد يبه روانپزشک

 .بود ينسبت به روانپزشک يان پزشکيبر نگرش دانشجو يدوره روانپزشک

 78تا بهار  78شاپور اهواز که از بهاريجند يپزشک يان دانشکدهينفر از دانشجو 013 :روش

نامه پرسش کنندگانشرکت .مورد مطالعه قرار گرفتندشدند،  يروانپزشک يدورهوارد 

ها با استفاده از داده. ل کردنديرا تکم يروانپزشک نگرش نسبت بهنامه پرسش و کيدموگراف

 . ل قرار گرفتيه و تحليتجزمورد رسون و کندال يپ يو همبستگ يفيتوص يهاآماره

و  يزشک، نگرش نسبت به روانپيروانپزشک يبه انتخاب رشته يمندزان عالقهيم :جينتا

 يروانپزشک يپس از گذراندن کارآموز ،يدوره آموزش يهامؤلفهک از ينگرش نسبت به هر 

در  مار اعصاب و روانيداشتن ب يهامؤلفهن يب يدارامثبت معن يهمبستگ. افتي ءارتقا

در دوره طب  يروانپزشک يبه روانپزشک با نگرش به دوره آموزش يخانواده، مراجعه شخص

(13/1=p )يبه انتخاب رشته روانپزشک يمندزان عالقهيبا م و (10/1=p )ن يب .وجود داشت

 يز همبستگين يبه انتخاب رشته روانپزشک يمندزان عالقهيو م يبه روانپزشک نگرش نسبت

، يان پزشکيدانشجو يهامؤلفهن يب .وجود داشت =10/1p در سطح يدارامثبت و معن

 ييو آشنا يتخصص يهار رشتهياران ساي، دستيتخصص يپزشک يهار رشتهينگ ساياتند

 يطب همبستگ يدر دوره يروانپزشک يآموزش يک روانپزشک با نگرش به دورهيک با ينزد

 .بود يدارامعن>p  10/1وجود داشت که در سطح  يمنف

-ک نگرش واقعيان را به سمت يدانشجو نگرش يروانپزشک يدوره کارآموز :يريگجهينت

ل دارند يکه تماگردد يم يانيش در تعداد دانشجويدهد، به عالوه باعث افزاير مييتر تغنانهيب

 .کنندانتخاب  ک رشتهيبه عنوان  را يروانپزشک

 ينسبت به روانپزشک نگرش، يروانپزشک يکارآموز ،يدوره آموزش :يگان کليدواژ
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مقدمه

  

ر يبه پزشکان غ ،يجانياز لحاظ ه آشفته، مارانياز ب ياريبس

ها که يمارياز ب ياريبس و (0) کننديروانپزشک مراجعه م

قرار  يشناختعوامل روان تأثيرتحت شوند يم يتلق يانجسم

هر  يداراپزشکان  ،يروانپزشکنگرش مثبت نسبت به  .(0) دارند

ماران يب يشناختروان يازهايسازد که به نيمرا قادر  تخصص

از محققان در  ياريبسن وجود يبا ا .(0) پاسخگو باشند

ا ي يروانپزشکبه نسبت  يمختلف شاهد نگرش منف يکشورها

از  ياز کشورها تعداد کم يو در بعض اندنقش روانپزشکان بوده

-يشان انتخاب مندهيحرفه آرا به عنوان  يان، روانپزشکيدانشجو

 .(3)کنند

و نادرست  يفش ناکاک دانياز  يناشگاهي  ،يمنف نگرش

گر ينسبت به درا  يپزشکروان يهادرمان ،انيدانشجو مثالً .است

شواهد که  يدر حال. داننديم يکمتر تأثير يدارا ،هاتخصص

در کل،  يروانپزشک يهادرمانکه دهد ينشان م يکاف و يقو

 و هستند هاگر  تخصصيمعمول در د يهاا فراتر از درمانيبرابر 

 يپزشک يهارشته در همه( درمان لحاظاز ) دشوار يهايماريب

ن است يتوان نام برد ايکه م يگريد يمنفنگرش  .دارندوجود 

ه ينسبت به بقرود و يش ميبه سرعت پ يروانپزشککه 

 .(0) ندارد يجالب نده روشن ويآ ،هاتخصص

 .ها در طول آموزش پزشکي قابل اصالح استن نگرشيا 

 دتوانيم يهر تخصص نسبت بهد که نگرش دهينشان م شواهد

 يهانگرش ابد ويبهبود مندانه و عالقه ماهرانهک ارائه يجه يدر نت

 يهادر دوره ژهيبه طور و تواندينسبت به روانپزشکي، م يمنف

 .(0) رديهدف قرار گروانپزشکي  ينيبالريو غ ينيبال

 ينيت بالياست که هو يتيموقع يروانپزشک يدوره کارآموز

ن دوره را يا ،دهد و مدرسانيپزشکان را شکل م از ياريبس

ت يها، تقوآن درمان و هايماريآموزش درباره ب يبرا يفرصت

ان يدانشجو يش تخصصيو انتخاب گرا ياحرفه ياستانداردها

هاي منفي درباره روانپزشکي تواند کليشهمي ين دورهيا. داننديم

 يبرا را يفرصت مهمرا در دانشجويان پزشکي تغيير دهد و 

 ييپسخوراندها .(0) فراهم آورد هاآن يمنف يهااصالح نگرش

ر يزات و افراد درگي، تجهيآموزش يان درباره فضايکه دانشجو

ه و ب يآموزش ستميست يتقو يتواند برايم ،دهنديم در آموزش

مورد ( در صورت لزوم) آموزش يهاوهيگر شيد يريکارگ

اند که دوره نشان داده از مطالعات يبعض (.8) ردياستفاده قرار گ

نگرش مثبت نسبت به روانپزشکي  يروانپزشکي باعث ارتقا

  .گردديم

بر نگرش  يروانپزشکدوره  تأثير، يرانيا يمطالعه کيدر 

 زانيم و ينسبت به روانپزشک يسال پنجم پزشک انيدانشجو

. شد يبررس ،حرفهک يبه عنوان ن رشته يا نتخاببه ا لشانيتما

 نگرش ،دوره نيا يمطالعه نشان داد که پس از ط نيا جينتا

به  انيدانشجو ليشد و تما بهتر ينسبت به روانپزشک انيدانشجو

 ،يگريدر مطالعه د(. 0) افتي شيافزان رشته يل در ايتحصادامه 

 انيدوره، نگرش دانشجو نيکه پس از گذراندن ا افتنديدر نامحقق

به عنوان  يبه سمت روانپزشک لشانيو تما افتهيبهبود  يبه روانپزشک

در  يمذکور، پژوهش جيراستا با نتا هم(. 7) است افتهي شيحرفه افزا

 ديعقا، ينشان داد که پس از گذراندن دوره روانپزشک زين اياسپان

در نگرش، تعداد  رييتغ نيشده و به دنبال اتر  نانهيب واقع انيدانشجو

 ،ندهيبه عنوان حرفه آ ،يب روانپزشکابه انتخ ليکه تما يانيدانشجو

 (. 3) افتي شيدارند افزا

 افراد درگير در آموزش دوره تأثيربررسي هدف ن پژوهش يدر ا

شاپور يدانشگاه جندروانپزشکي بر نگرش دانشجويان پزشکي 

 .نسبت به روانپزشکي بوداهواز 

 

 روش
 يپزشک يان دانشکدهيه دانشجويکلجامعه در دسترس شامل 

 يدورهوارد  78 تا بهار 78 که از بهار بودشاپور اهواز يجند

نفر از  013شامل  يآمار يشدند و نمونه يروانپزشک يکارآموز

 .در دسترس وارد مطالعه شدند يوهيان بود که به شين دانشجويا

 يکارآموز يان، دورهيدانشجون بود که يتنها مالک انتخاب ا
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در دانشگاه  يو هم تئور يرا هم به صورت عمل يروانپزشک

د و يروز به طول انجام 31به مدت  ين دورهيا. گذرانده باشند

آموزش شامل  يعمل يکارآموز و يتئور يسخنران 00شامل 

ن درمان و يو همچن ييو سرپا يران بسترمايو مصاحبه ب يابيارز

به  در بدو ورود يتمام کارآموزان روانپزشک .بودها آن يريگيپ

 هيپژوهش و اهداف آن توج نيا ربارهد يبخش روانپزشک

نامه  تيرضا يامضابعد از  ل،يسپس در صورت تماشدند و  يم

 ليکد و بدون ذکر نام، تکم کيها را با  نامهپرسش ،آگاهانه

نامه با ذکر همان کد دوباره پرسش يدوره انيکردند و در پا يم

ر يز يهانامهها پرسشداده يآورجهت جمع .کردند يم ليرا تکم

:مورد استفاده قرار گرفت

  

  کيدموگرافنامه پرسش -

  يسنجش نگرش نسبت به روانپزشک نامهپرسش -

توسک   سنجش نگکرش نسکبت بکه روانپزشککي      نامهپرسش

داراي  و ساخته شده اسکت ( 0110)ل ين و براندمير، برنستيدماين

اي ليککرت  اول روي يک مقياس ده درجه مادهپنج . است ماده 0

صکورت  ي ششکم بکه   مکاده و  .بندي شده اسکت درجه 01تا  0از 

بکه انتخکاب    يمنکد عالقکه  هکا شکامل  ماده يمحتوا. ر استيخ/بله

، نگکرش بکه   ينيک تخصکص بکال  يک به عنوان  يروانپزشک يرشته

 يموزشآ، نگرش به دوره يک رشته پزشکيبه عنوان  يروانپزشک

 تککأثيرکککه در نگرششککان  يعککواملدر دوره طککب و  يروانپزشککک

ن يک در ا .(8)اسکت  يتجارب دربکاره روانپزشکک   رياند و ساداشته

 يق الفکا يک نامکه از طر ن پرسکش يک ا يفکرم فارسک   ييايپژوهش، پا

از دانشجويان پزشکي دانشگاه  ينفر 011کرونباخ در يک نمونه 

. دسکت آمکد  ه ب 01/1د و مقدار يشاپور اهواز محاسبه گردجندي

د يز توسک  دو نفکر از اسکات   يک نامکه ن ن پرسکش يک ا ياعتبار صکور 

 .د قرار گرفتيأياهواز مورد ت شاپوريجند يپزشک يدانشکده

رسون يپ ي، همبستگيفيتوص يهااز آماره ا استفاده ازبها داده

ل يک تحله و يتجزمورد  SPSSافزار نرم 00ي نسخه باو کندال و 

 .قرار گرفت

 

 

 جينتا

-آن يف سنيو ط 00/00(±07/0)شرکت کنندگان  ين سنيانگيم

. هکا زن بودنکد  درصکد از آن  08درصد مرد و  30. بود 08-03ها 

مجکرد   0/71هکل و  أدرصد از شرکت کننکدگان خکود را مت   0/08

درصکد اهکل    00اهکل تهکران،    هااز آن درصد 08 .گزارش دادند

 .اهل روستا بودند 0/0ها و اهل شهرستان 0/31ها، مراکز استان

-زان عالقهيم  يرهايک از متغيها در هر ين نمرات آزمودنيانگيم

، ي، نگکرش نسکبت بکه روانپزشکک    يبه انتخاب روانپزشکک  يمند

قبکل و بعکد از    يروانپزشکک  يآموزشک  ينگرش نسکبت بکه دوره  

نشکان داده   0ب در نمکودار يک به ترت  يروانپزشک يگذراندن دوره

 .شده است

ها ين نمره آزمودنيانگيم ،دهديک نشان ميطور که نمودار همان

ک تخصص يبه عنوان  يبه روانپزشک يمندهزان عالقيم رير متغد

آن  و پس از يروانپزشک يموزآقبل از گذراندن دوره کار ينيبال

ر نگرش نسبت به ي، در متغ70/0و 70/3 بر است باب برايبه ترت

ر نگرش نسبت به دوره يو در متغ 88/0و  00/0 يروانپزشک

ن ين ايبنابرا. باشديم 00/3و  70/0برابر با  يروانپزشک يآموزش

ک يها در هر يو نگرش آزمودن منديهعالق يوره باعث ارتقاد

 .فوق شده است يرهاياز متغ

زان يم يرهايدر متغ هايآزمودن يو درصد فراوان يفراوان       

، نگرش ينيک تخصص باليبه عنوان  يبه روانپزشک منديهعالق

 يآموزش ينگرش نسبت به دوره ،ينسبت به روانپزشک

در  يروانپزشک يکارآموز يپس از گذراندن دوره يروانپزشک

 .نشان داده شده است 0جدول 

پس از گذراندن  ،گردديمشاهده م 0طور که در جدول همان     

زان يککنفکر م  00 هکا ين آزمودنياز بکک ،يروانپزشکک  يدوره ککارآموز 

اد يک نفکر ز 07و  ينفر خنث 31ار کم، يخود را کم و بس يمندعالقه

نگرش خکود  نفر،  0ها ين آزمودنياز ب .رش دادنداد گزايار زيو بس

 88و  ينفر خنث 00 ، يار منفيو بس يرا منف ينسبت به روانپزشک

 .ار مثبت گزارش دادندينفر مثبت و بس

پککس از  کککه دهککدينشککان مککن يهمچنکک 0منککدرجات جککدول     

نفککر از  00نگککرش  يروانپزشککک يکککارآموز يگذرانککدن دوره
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ار يبسک  نفکر مثبکت و   80و  يخنث يدورهن يها نسبت به ايآمودن

ار يو بسک  يها نگرش خود را منفک يک از آزمودنيچ يه. مثبت بود

.گزارش ندادند يمنف

  

ک از يک هکر   يبخشان نسبت به اثرينگرش دانشجو 0نمودار      

 يدر نگککرش نسککبت بککه دوره   يآموزشکک يدوره يهککامؤلفککه

 يروانپزشکک  يرا قبل و بعد از گذراندن دوره آموزش يروانپزشک

 . دهدينشان م

ها ين نمرات آزمودنيانگيم که دهديطور که نمودار نشان مهمان

 يهکا مؤلفکه  ک ازيب در هر يقبل و بعد از گذراندن دوره به ترت

و  00/0، يان پزشکک ي، دانشکجو 00/0و  70/0 يپزشکک  يسخنران

 ،80/0و  10/0، يتخصص يپزشک يهار رشتهينگ ساياتند، 80/0

، تجربککه  00/0و 10/0 يتخصصکک يهککار رشککتهيسککااران يدسککت

داشکتن  ،  88/0و  00/0 يپزشک يهاير از سخنرانيغ يروانپزشک

 ييآشکنا  تکأثير  00/0، 07/0مار اعصکاب و روان در خکانواده و   يب

ن نگرش يبنابرا. باشديم 70/0و  18/0ک روانپزشک يک با ينزد

هر  تأثيردر مورد  يروانپزشک يدوره يها پس از تجربهيآزمودن

 ءارتقکا  يروانپزشکک  يبر نگرش نسکبت بکه دوره  ها مؤلفهک از ي

 .افته استي

ک يدر هر  هايآزمودن يو درصد فراوان يفراوان 0جدول شماره 

 .دهديرا نشان م يآموزش يدوره يهامؤلفه از

نفکر   08هکا،  ين آزمکودن يدهکد ککه از بک   ينشکان مک   0جدول     

 يدر  نگرش نسبت بکه دوره آموزشک   يپزشک يسخنران ياثربخش

اد و يک نفکر ز  08، ينفکر خنثک   00ار ککم،  يرا کم و بس يروانپزشک

در  يان پزشکک ينفر نقکش دانشکجو   08. اد گزارش دادنديار زيبس

نفکر   00و ينفر خنثک  30ارکم، ينگرش نسبت به دوره را کم و بس

 يهار رشتهينگ ساياتند مؤلفهدر . اد اعالم کردنديار زياد و بسيز

ار ککم  يآن را کم و بسک  تأثيرکه  ي، تعداد افراديتخصص يپزشک

 .نفر بودند 07اد يار زياد و بسينفر و ز 00 ينفر، خنث 08دانستند

ار يرا کم و بسک  يتخصص يهار رشتهياران سايدستنفر نقش  07 

در . ان کردنکد يک اد بيک ار زياد و بسک ينفر ز 00و  ينفر خنث 00کم، 

 00 يپزشکک  يهکا ير از سکخنران يغ يروانپزشک يتجربه يمؤلفه

 00، ينفکر خنثک   00ارکم و ککم،  يآن را بس تأثيرها ينفر از آزمودن

مار ينفر از افراد داشتن ب 30. اد گزارش دادنديار زياد و بسينفر ز

بکه روانپزشکک را    ياعصاب و روان در خانواده، مراجعه شخصک 

 ينفکر دارا  01و ينفکر خنثک   07و کم اثر دانستند،  تأثيرار کم يبس

 ييآشکنا  تکأثير ها ينفر از آزمودن 07. اديار زيبس تأثيراد و يز تأثير

 00، ينفکر خنثک   00ار کم، يک روانپزشک را کم و بسيک با ينزد

 .اد گزارش دادنديار زياد و بسينفر ز

 يهامؤلفهک از يهر  ين مطالعهين که در ايبا توجه به ا     

-ميزان عالقه يرهايک از متغين هر يآموزشي و همچن يبرنامه

به نسبت نگرش روانپزشکي،  يمندي به انتخاب رشته

 يروانپزشک يموزشآ يبه دورهنسبت نگرش و  يروانپزشک

ن ين ايب يهستند، بر سنجش همبستگ يااس رتبهيمق يدارا

ج آن در يکندال استفاده شد که نتا يرها از روش همبستگيمتغ

 . گزارش شده است 3جدول 

داشتن  يمؤلفهن يب که دهدينشان م 3طور که جدول همان    

به انتخاب  يمندزان عالقهيمار اعصاب و روان در خانواده با ميب

  p =10/1در سطح  يدارارابطه مثبت معن يروانپزشک يرشته

به نسبت نگرش و  يان پزشکيدانشجو يمؤلفهن يب. وجود دارد

 يمؤلفهن يبو  يپزشک يک رشتهيبه عنوان  يروانپزشک

و  يتخصص يپزشک يهار رشتهينگ ساي، اتنديان پزشکيدانشجو

 يبا نگرش به دوره آموزش يتخصص يهار رشتهياران سايدست

در سطح  يدارامعن ينفم يطب همبستگ يدر دوره يروانپزشک

10/1p< وجود دارد. 

و  يپزشک يک رشتهيبه عنوان  ين نگرش به روانپزشکيب     

 يز همبستگين يروانپزشک يبه انتخاب رشته يمندزان عالقهيم

چه  ن هريبنابرا. وجود دارد =p 13/1 در سطح يدارايمثبت معن

تر باشد مثبت يک رشته پزشکيبه عنوان  ينگرش به روانپزشک

 .شتر استيز بين يبه انتخاب رشته روانپزشک يمندزان عالقهيم

 .افت نشدي يدارامعن يرها همبستگيه متغين بقيب
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ها در هر يک از متغيرهاي  ميزان عالقه مندي، نگرش نسبت به روانپزشکی، نگرش نسبت به دوره آموزشی  آزمودنی ميانگين نمرات :9 نمودار

  قبل و بعد از گذراندن دوره روانپزشکی روانپزشکی

  

 

ميزان عالقه مندي، نگرش نسبت به دوره آموزشی روانپزشکی و نگرش نسبت به  يدر متغييرها هاآزمودنی فراوانی و درصد فراوانی :9 جدول

 روانپزشکی

   فراواني درصد

8/00  کم و بسيار کم  00 

 (ميزان عالقه مندي)رمتغي
3/07  خنثي 31 

 زياد و بسيار زياد 07 08

 کل 013 011

8/1  منفي و بسيار منفي  0 

 (روانپزشکينگرش نسبت به )يرمتغ
0/03  خنثي 00 

8/80  مثبت و بسيارمثبت 88 

 کل 013 011

 منفي و بسيار منفي  1 1

نگرش نسبت به دوره )يرمتغ

 (آموزشي  روانپزشکي

3/00  خنثي 00 

8/70  مثبت و بسيارمثبت 80 

 کل 013 011

5.85 

4.21 4.02 4.04 

6.46 

5.48 

6.07 

3.84 

2.42 
2.86 

6.11 

4.75 4.71 4.62 

6.97 

6.11 

6.81 

4.84 

2.79 
3.22 
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 بعد از گذراندن دوره روانپزشکی قبل از گذراندن دوره روانپزشکی
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را قبل و بعد از گذراندن در نگرش نسبت به دوره روانپزشکی هاي دوره آموزشی مؤلفهبخشی هر يک از ان در مورد اثرنگرش دانشجوي :3نمودار

دوره آموزشی روانپزشکی

  

نگرش نسبت به  روانپزشکی در هاي دوره آموزشیمؤلفه هر يک از نگرش نسبت به اثربخشی ها درفراوانی و درصد فراوانی آزمودنی :3جدول 

 دوره روانپزشکی
فضاي آموزشي در نگرش  دانشجويان نسبت به  تأثيرميزان )  فراواني درصد

(دوره آموزشي روانپزشکي  

 متغيير

3/08  پزشکي سخنراني کم و بسيار کم  08 
8/01  خنثي 00 
0/00  زياد و بسيار زياد 08 
3/00  دانشجويان پزشکي کم و بسيار کم  08 
0/30  خنثي 30 
8/08  زياد و بسيار زياد 00 
7/03 اتنککدينگ سککاير رشککته هککاي    کم و بسيار کم  08 

0/00 پزشکي تخصصي  خنثي 00 
8/00  زياد و بسيار زياد 07 
8/00  7/01 دسککتياران سککاير رشککته هککاي    کم و بسيار کم  

8/01 تخصصي  خنثي 00 
8/01  بسيار زياد و زياد 00 
0/00 تجربه هاي روانپزشکي غيکر از   کم و بسيار کم  00 

0/01 پزشکيسخنرانيهاي   خنثي 00 
 زياد و بسيار زياد 00 07
داشتن بيمار اعصاب و روان در  کم و بسيار کم  30 33

خانواده، مراجعکه شخصکي بکه    
 روانپزشک

 خنثي 07 08
8/38  زياد و بسيار زياد 01 
0/30 آشکککنايي نزديکککک بکککا يکککک   کم و بسيار کم  07 

0/03 روانپزشک  خنثي 00 
8/00  بسيار زيادزياد و  00 

5.85 

4.21 4.02 4.04 

6.46 

5.48 
6.07 6.11 

4.75 4.71 4.62 

6.97 

6.11 

6.81 

میزان اثر هر کدام از موارد در نگرش به دوره روانپزشکی قبل و 
   بعد از گذراندن دوره

pre post 
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 نگرش به دوره آموزشی روانپزشکی در دورههاي برنامه آموزشی با  مؤلفههمبستگی کندال بين . 2جدول 

 

*P<0/05 

بحث

  

 يمثبت تأثير يموزش روانپزشکآد، يطور که مشاهده گردهمان

 در دوره طب، يروانپزشک يآموزش يدورهبه نسبت نگرش بر 

به انتخاب رشته  يمندعالقه و ينپزشکانگرش نسبت به رو

، يميصم يهاافتهيبا  راستاج همين نتايا .ددار يروانپزشک

نگ استون، ييو مک پارلند، نوبل، لو( 0110) پور يو متق ينوروز

 ين دورهيا يپس از ط ،افتنديدر که است( 0113) مکمناس

ان به يل دانشجويتر شد و تمامثبت ينگرش نسبت به روانپزشک

 يرد(. 7و0) افتيش يبه عنوان حرفه افزا يادامه دادن روانپزشک

از ان دختر پس يافتند که نگرش دانشجوي، در(0110)و همکاران 

اما در نگرش  .افتي ءارتقا يروانپزشک يگذراندن دوره

، ريدرماين. (8) حاصل نشد يدارار معنييان پسر تغيدانشجو

که  يانياکثر دانشجو که گزارش دادند( 0110) لين، براندميبرنست

 ايداشتند  ينگرش مطلوبتر يروانپزشک يدوره قبل از شروع

را نشان  يمطلوبتر يهانگرش ،بود، پس از دوره يخنث شاننگرش

 . (8) دادند

ان يدانشجو ينيتجارب بال که کننديعنوان ممطالعات  يبعض 

 .دارد يشان بر روانپزشکياحتمال يهارا بر نگرش تأثيرن يشتريب

 يخوببه که  يراناميدن بيمار، ديم در مراقبت از بيمستق يريدرگ

و  مدرسانان از يجوت دانشيدهند و رضايبه درمان پاسخ م

بر نگرش  ،شوداز جمله عواملي هستند که تصور مي مارانيب

ز ين ن مطالعهيدر ا .(7) استگذار تأثيرنسبت به روانپزشکي 

شرکت در جلسات مثل  ،ير از سخنرانيغ يروانپزشک تجارب

 (0طبق نمودار)... و  يو بستر ييماران سرپايب يابيمصاحبه و ارز

 تأثير%( 07) انياز دانشجو يميحدود ن. را داشت تأثيرن يشتريب

بر نگرش را  يپزشک يهاير از سخنرانيغ يتجربه روانپزشک

ار يبساد و يزدر دوره طب  يروانپزشک يدوره آموزشنسبت به 

کار کردن با ( 0110) و همکاران ريدرماين .گزارش دادنداد يز

د و يآموزش توس  اسات، ييمار سرپاي، کار با بيمار بستريب

 مارانيب يمرور موردن عوامل و يثرترؤمرا  ياران روانپزشکيدست

ن يج ايبا نتاجهت  همکه  (0) ن اثر گزارش دادنديکمتر يرا دارا

 .باشديممطالعه 

مار يکه داشتن ب ن نشان داديج پژوهش حاضر همچنينتا

به روانپزشک،  يمراجعه شخص/اعصاب و روان در خانواده

 يآموزش يبا نگرش به دوره يدارامثبت معن يهمبستگ

به انتخاب رشته  يمندعالقهو  در دوره طب يروانپزشک

، يبه نقش آموزش ن مورديا توان دريکه م .رددا يروانپزشک

و روانشناسان اشاره  انتوس  روانپزشک ييو انگ زدا يتيحما

کرد مثبت در يرو يريگاحتمال شکل ،شتر باشديکرد که هر چه ب

تعکککککداد 

نمونکککککه 

(n) 

سطح معني 

 (p)داري 

ضريب 

همبستگي 

 کندال

 شاخص آماري

ين                                    متغيير پيش ب  

 مالک متغيير

83 10/1 * 00/1   

 يعالقه مندي به انتخاب رشته روانپزشکميزان 

مراجعه / داشتن بيمار اعصاب و روان در خانواده

 شخصي به روانپزشک

013 13* /1  00/1  نگرش به روانپزشکي به عنوان يک رشته پزشکي 

010 13/1  08/1-  دانشجويان پزشکي نگرش به روانپزشکي به عنوان يک رشته پزشکي 

010 10/1 * 00/1-   

دوره آموزشي روانپزشکي در دوره طبنگرش به   

 دانشجويان پزشکي

010 110/1 * 00/1-  اتندينگ ساير رشته هاي پزشکي تخصصي 

010 10/1 * 07/1-  دستياران ساير رشته هاي تخصصي 
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و  ريدرماينج ياما نتا .شتر خواهد بودين آنها باماران و مراقبيب

مطالعه ج يبا نتا ناهمسون خصوص يدر ا( 0110) همکاران

دهند ينشان نم ان عموماًيافتند که دانشجويدر هاآن. است حاضر

مار اعصاب و يداشتن بمار، يمثل تجارب مراقبت از ب يکه عوامل

به روانپزشک نگرششان را  يمراجعه شخص /روان در خانواده

(.8) قرار داده است تأثيرتحت 

  

ر ينگ ساي، اتنديان پزشکيدانشجو ما نشان داد که يهاافتهي

 يتخصص يهار رشتهياران ساي، دستيتخصص يپزشک يهارشته

نگرش به دوره  رب يمنف تأثيرک روانپزشک يک با ينزد ييو آشنا

نگ و يدر مورد اتند .در دوره طب داشت يروانپزشک يآموزش

ت يانگر عدم کفايب تأثيرن يممکن است ا ،هار رشتهياران سايدست

 يروانپزشککرد مثبت به يجاد رويا يها براآن يآموزش يدوره

له در آموزش أن مسيافزون به االبته با توجه روز .بوده باشد

داشته  يترن مورد تظاهر مثبتيا ،ندهيممکن است در آ ،يپزشک

 .باشد

 

  يريجه گينت

که تصور  يمدرسان يبرا ن مطالعهيج به دست آمده از اينتا

ا نگرش يان ندارد و ادراک يبر دانشجو يتأثيرتشان يکنند فعاليم

 يکارآموز. باشديم قابل توجه ،ان خارج از کنترل استيدانشجو

نه . ان داردينگرش دانشجوکننده بر اصالح يتأثير يروانپزشک

عالقه به و  ينگرش مثبت نسبت به روانپزشک يتنها باعث ارتقا

گردد، يم ينيک تخصص باليبه عنوان  يانتخاب رشته روانپزشک

ر روانپزشک، ينده غيپزشکان آ يبرا يد مهميفوا ين دارايهمچن

-يم يروان شناخت يازهاين يماران دارايهنگام روبه روشدن با ب

و  يان از روانپزشکيتواند ادارک دانشجوين دوره ميا .(0) باشد

را  ماريمراقبت از ب ياجتماع-يروان يهاتوجهشان به جنبه

مهم  .(8) قرار دهد تأثيرتحت ( انتخاب تخصص صرف نظر از)

 يت دورهيفيو ک هاآن تيفعالکه بدانند  مدرسانکه است 

-يماريان نسبت به بيبر نگرش دانشجو يمهم تأثير يروانپزشک

و  .(01) درمانگران داردو نقش روان يپزشک، روانيروان يها

مثل شرکت در جلسات  ير از سخنرانيغ يپزشکروان تجارب

نسبت  يشتريب تأثير يو بستر ييماران سرپايب يابيمصاحبه و ارز

نسبت  رشته و نگرشن يابه  يعالقمند يدر ارتقا يبه سخنران

ن مطالعه يج به دست آمده از اينتاشود که يه ميتوص .دارد به آن

رد، يمورد استفاده قرار گ يروانپزشک يآموزش يهادر گروه

ن مطالعه در ي، ايقات آتيشود که در تحقيشنهاد ميپ نيهمچن

. ز انجام شودين يکارورز يدورهدر مورد گر و يد يهادانشگاه

ف اهدااز  کنندگانشرکتشامل آگاهي  پژوهش يهاتيمحدود

 .پژوهش بود

 ر و تشکريتقد

ن پژوهش با ما يکه در ا يان پزشکيدانشجو ياز همه 

 .ميارزسپاسگ ،کردند يهمکار
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Abstract 

Background: The psychiatric clerkship quality maybe one of the 

effective factors on students' attitude toward psychiatry. The present study 

was aimed to investigate the effect on the attitude of the people involved in 

the psychiatric clerkship education of medical students toward psychiatry. 

Methods: A total of 103 Medical students of Ahwaz Jondishapur 

University who entered psychiatric clerkship between spring 2007 and 

spring 2010 were assigned to study. Participants completed a 

demographic form and an attitude towards psychiatry questionnaire. Data 

was analyzed using descriptive statistics and Spearman and Kendall 

correlation coefficient. 

Results: Considering psychiatry as a future career, the rate of interest for 

attitude towards psychiatry and attitude towards the effect of clerkship 

components improved, after the clerkship.  

There were significant positive correlation between the factors such as 

personal, familial or patient-care-related experiences and attitude toward 

psychiatry (p=0/03) and interest in pursue psychiatry as a field (p=0/04). 

There was also positive correlation between attitude toward psychiatry 

and interest in psychiatry as a field (p=0/02).   

A significant negative correlation was observed between the influence of  

factors such as Medical students, Attending physicians in other 

disciplines, Residents in other disciplines and Close familiarity with a 

psychiatrist and attitude toward psychiatry clerkship (p<0/05).      

Conclusion: The extracted results concluded that psychiatry clerkship 

changed the students’ attitude towards a more realistic attitude; moreover 

there was an increase in the number of students who wished to select 

psychiatry field for their future career. 

Keywords:  psychiatry clerkship, psychiatry Curriculum, attitudes toward 

psychiatry. 
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