Journal of Medical Education and Development

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

Vol.13, No.4, winter 2019

دوره سیزدهم ،شماره ،4زمستان7931

Pages:304-315

صفحه904-973:

دانشجویان سال اول پزشکی از منتورهایشان چه میپرسند :نتایج یک مطالعه  4ساله
نسترن مقبولی  ،7سعید پورحسن

*2

چکیده
مقدمه :ورود به دانشگاه با توجه به تغییر محیط آموزشی ،حجم و سختی دروس و دوری از خانواده باعث به وجود آمدن استرس و
تنش در دانشجویان سال اول میشود که میتواند منجر به افت تحصیلی ،آسیبهای روحی ،افسردگی و تغییر سبک زندگی آنان گردد.
هدف از این مطالعه بررسی مشکالت دانشجویان پزشکی سال اول ،دستهبندی آنها و بررسی سیر این مشکالت در طی یک سال است.
روش بررسی :این پژوهش یک مطالعه کیفی-کمی است که در سالهای 3191-97انجام شد .جامعه هدف آن گروهی ازدانشجویان
سال  1و  4پزشکی هستند که به عنوان منتور در برنامه منتورینگ دانشکده شرکت کردهاند .هر  2هفته در طی سال تحصیلی با
منتورها تماس تلفنی گرفته شد و در مورد مشکالتی که منتیها (دانشجویان سال اول) مطرح کردهاند و پاسخهایی که منتورها ارایه
دادهاند ،سوال پرسیده شد و در فرمهایی ثبت شد .با مراجعه به مطالب فرمها ،کدها در مرحله اولیه استخراج گردید و بعد بر اساس
مشابهت موردهای موجود بین این کدها ،طبقه بندی صورت گرفت و تعداد مطرح شدن مضامین و سیر تغییرات آنها به تفکیک
جنسیت گزارش شد.
نتایج :در طی  4سال اجرای برنامه 1423 ،عدد فرم جمعآوری شد و مورد بررسی قرار گرفت .سواالت و مشکالت دانشجویان سال
اول در این مطالعه در  4گروه مشکالت درسی ،روانی-اجتماعی ،الگوپذیری و سازمانی طبقهبندی شدند .مشکالت درسی در طول سال
الگوگیری در طول سال افزایش یافت در حالیکه موارد درسی و سازمانی سیر نسبتاً ثابتی در طول سال تحصیلی داشتند.
نتیجهگیری :این نتایج ضرورت سیستم حمایتی در زمینههای درسی (تامین منابع علمی مناسب ،روشهای یادگیری و مطالعه،
مدیریت زمان و برنامهریزی درسی)؛ زمینههای روانی-اجتماعی (افزایش مهارتهای مدیریت روابط بین فردی ،مدیریت استرس ،مهارت
تعادل در درس و زندگی شخصی و بهبود فضای خوابگاهها) و توجه به ایجاد الگوهای مناسب ( )Role modelبرای دانشجویان
پزشکی را تاکید میکند.
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بیشترین تعداد سواالت و سپس مسایل روانی-اجتماعی بیشترین را به خود اختصاص دادند .موارد مطرح شدن روانی-اجتماعی و
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مقدمه
پزشکان قشری از جامعه هستند که سالمتی جامعه را

میشود و نتایج آن در حیطه آموزشی مشکالتی همچون حرفه-

تحت تاثیر قرار میدهند بنابراین آموزش دانشجویان پزشکی و

ایگری ،امکانات و تجهیزات آموزشی ،مدیریت آموزشی و

مشکالت آنها همواره مورد اهمیت بوده است (.)3

ارزشیابی بیان شده است ( ،)32 ،33اما در مورد دانشجویان

ورود به دانشگاه با توجه به تغییر محیط آموزشی ،حجم و

جدیدالورود پزشکی مطالعهای که به بررسی جامع مشکالت این

سختی دروس و دوری از خانواده باعث به وجود آمدن استرس

دانشجویان در ایران بپردازد یافت نشد .همچنین سیر پدیدار

و تنش در دانشجویان سال اول میشود که میتواند منجر به

شدن این مشکالت و کاهش یا افزایش آنها در طی سال اول

افت تحصیلی ،آسیبهای روحی ،افسردگی و تغییر سبک

تحصیل در هیچ مطالعهای مورد بررسی قرار نگرفته است.

زندگی آنان گردد ( .)2در کنار آن مشکالت آموزشی خود به

هدف از این مطالعه بررسی مشکالت دانشجویان پزشکی

عنوان یک عامل افزایشدهندهی استرس معرفی میشوند (.)1

سال اول ،دستهبندی آنها و بررسی سیر این مشکالت در طی

گذشته از آن تفاوت در حجم و محتوای مطالب درسی دانشگاه

یک سال است .با توجه به اینکه در بررسی متون جای مطالعه-

به خصوص در رشته پزشکی نسبت به دوران قبل از دانشگاه

ای که به بررسی این مهم در کشور بپردازد خالیست ،بنابراین

نیازمند تغییر در مهارتها و روشهای مطالعه است که اغلب

جهت استخراج و دستهبندی این مشکالت این مطالعه به

دانشجویان را وادار میکند به دنبال راهی برای تغییر روشهای

صورت کیفی طراحی شد.

دوران دبیرستان که یادگیری پسیو و آهسته است ،باید با

دستاندرکاران آموزش پزشکی و منتورینگ دانشجویی ،مراکز

سرعت بیشتر و توسط خود فرد به حالت فعال صورت پذیرد

مشاوره و اساتید راهنما ،که با مشکالت دانشجویان سال اول

(.)3

درگیر و هر یک به نوعی در این مورد مسئول هستند ،میگذارد

واقعیتی که در سالهای اخیر با آن مواجه بودیم نشان می-

تا با برنامهریزی منظم و آمادگی الزم ،برای رویارویی و حل

دهد در صورتی هم که سیستم حمایتی مناسبی برای

مشکالت این دانشجویان برآیند .همچنین مطالعات نشان می-

دانشجویان وجود نداشته باشد حداقل در زمینهی درسی،

دهند که مداخالت آموزشی که بر مبنای نیازسنجی از

دانشجویان سال اول پیوسته به دنبال راهنمایی گرفتن از

دانشجویان صورت پذیرد ،بیشتر از سایر مداخالت مورد پذیرش

دانشجویان سال باالیی خود هستند که خود بیانگر وجود خال-

واقع میشود.

های حمایتی مناسب است (.)6
در هر سازمان ،نظام آموزشی باید طوری عمل کند که در آن

روشکار

فراگیران براساس کیفیت و ویژگیهای مورد انتظار ،رشد یافته

این پژوهش یک مطالعه کیفی است که در سال های- 91

و توانمند گردند .درصورتی که بازده مورد انتظار حاصل نشود،

 3197انجام شد .جامعه هدف آن گروهی از دانشجویان سال 1

اتالف منابع آموزشی اتفاق میافتد (.)7

و  4پزشکی هستند که به عنوان منتور در برنامه منتورینگ

اول را در دو دسته آکادمیک و غیرآکادمیک شامل آزمونهای

منتورینگ از سالهای  3191تا  3197شرکت داشتند و تنها 1

مکرر ،حجم باالی دروس ،کمبود وقت و رقابتهای ناسالم ذکر

نفر به دلیل مشغلههای فردی در نیمه مسیر از برنامه خارج

کردهاند ( .)8-33اگرچه بررسی مشکالت دانشجویان سال اول

شدند .به منظور تولید دادهها از روش ()Semi structured

پرستاری و دندانپزشکی در مطالعات دانشگاههای ایران دیده

مصاحبه فردی نیمهساختارمند استفاده شد.
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مطالعات گذشته منشا استرس در دانشجویان پزشکی سال

دانشکده شرکت کردهاند .در این مطالعه همه منتورهای دفتر
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مطالعهی خود برآیند ( .)4یادگیری در این دوران برخالف

نتایج حاصل از این مطالعه اطالعات جامعی در اختیار

 136دانشجویان سال اول پزشکی از منتورهایشان چه میپرسند

توضیح برنامه:

دقیقه متغیر بود .در مراحل اولیه ،مصاحبه تلفنی با  33نفر از

برنامه منتورینگ دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

منتورها صورت گرفت و برحسب دیدگاه آنها و بنا به ضرورت،

پزشکی تهران از سال  3193برای حمایت دانشجویان سال اول

اصالحات الزم در جهت رفع نواقص فرمهای گزارشگیری انجام

پزشکی شروع به کار کرده است .هر سال تعدادی از دانشجویان

گردید.

سال اول پس از معرفی منتورینگ به صورت داوطلبانه در این

طی معرفی برنامه منتورینگ برای منتورها در کارگاههای

برنامه شرکت میکنند .در این برنامه هر  4-2دانشجوی

ابتدای سال ،عالوه بر ارائه توضیحات الزم در مورد هدف و لزوم

جدیدالورود به یک منتور سال  1یا ( 4با جنسیت همسان)

مصاحبهها به افراد اطمینان داده شد که محرمانگی دادهها و

معرفی میشوند تا در طی یک سال منتور سال باال پاسخگوی

گمنامی مصاحبه شونده و منتی مربوطه به طور کامل حفظ

سواالت منتی باشد و برای حل مشکالت منتی در سال اول

خواهد شد و درعین حال شرکتکنندگان مجازند علیرغم

ورود به دانشگاه بکوشد .ارتباط منتور و منتی به صورت هر دو

موافقت اولیه ،در هر زمان از مصاحبه که تمایل داشته باشند ،از

هفته و ترجیحا به صورت حضوری است هرچند گاهی به دلیل

ادامه کار انصراف دهند.

شروع برنامه جهت راهنمایی دانشجویان جدیدالورود کارگاهها و

متعارف ( )Conventional content analysisاستفاده

کالسهای آموزشی با مفاهیم مهارتهای ارتباطی ،آشنایی با

شد .ابتدا کلیه مصاحبههای مکتوب با مراجعه به مطالب فرمها

کوریکولوم و اصول پایه منتورینگ میگذرانند .سیستم

چندین بار خوانده شد .سپس پس از رسیدن به درک کلی،

منتورینگ دانشکده تدابیری جهت پایش روابط منتور-منتی

معانی آشکار و نهفته در صحبتهای شرکتکنندگان با استفاده

تدارک دیده است تا عالوه بر حمایت منتورها در ارایه راهحل به

از روش تفسیر متون مورد بررسی قرار گرفت .سپس هر یک از

مشکالت منتیها ،از برطرف شدن نیازهای منتیها به صورت

مصاحبهها با توجه به معانی استخراج شده در راستای تعیین

صحیح اطمینان خاطر یابد .بنابراین گروه مدیریت برنامه به

درون مایههای اولیه کدبندی شد (.)Substantive codes

صورت منظم با منتورها تماس تلفنی گرفته و ارتباط منتور-

بعد بر اساس مشابهت موردهای موجود بین این کدها ،طبقه-

منتی شکل گرفته را پایش میکنند.

بندی صورت گرفت )Classification( .متن و کدهای

جمع آوری دادهها

استخراج شده توسط چند پژوهشگر بازخوانی شد و در صورت

برای تبیین دیدگاه منتورها هر  2هفته در طی سال

وجود ابهام دربرداشت صحبتهای مصاحبهشوندگان مجدداً

مشکالتی که منتیها (دانشجویان سال اول) مطرح کردهاند و

ذکر است که استخراج کدها و مصاحبهها به طور همزمان

پاسخهایی که منتورها ارایه دادهاند ،سوال پرسیده شد و پاسخ-

صورت گرفت .سپس کدها در بازههای زمانی  1ماهه و بر اساس

ها در برگههای گزارشگیری حاوی عناوین راهنما ( topic

تعداد مطرح شدن طی مصاحبهها و بر اساس جنسیت

 )guideکه برای همین هدف طراحی شده بود ،وارد شدند.

( )Genderطبقهبندی شده و گزارش شد .در ادامه جهت

تماس تلفنی از طریق یکی از اعضای مدیریت و هماهنگی

بررسی سیر تغییرات این مشکالت در طی سال تحصیلی از

صورت گرفت .ترجیحا با منتورهای مرد یکی از اعضای مذکر و

روش "تحلیل محتوای تجمعی" استفاده شده است .دادهها

با منتورهای خانم یکی از اعضای مونث تماس گرفتند .زمان

شمارش شده و نتایج حاصل از آن با توجه به زمان و شرایط

انجام مصاحبه از قبل  13دقیقه پیشبینی شده بود ولی

مطرح شدن ،مورد تفسیر قرار گرفت .در حقیقت در این مدل از

برحسب میزان عالقه و تحمل مصاحبهشوندگان بین  23تا 43
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تحصیلی با منتورها تماس تلفنی گرفته شد و در مورد

متن بازبینی شده و توسط مصاحبهشونده تأیید شد .الزم به
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محدودیتها این ارتباط تلفنی ایجاد میشود .منتورها قبل از

آنالیز و توصیف دادهها :در این مطالعه از روش تحلیل
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تحلیل نتایج ،از مزایای روش کمی و کیفی همزمان بهره برده

سال  3196مورد مصاحبه قرار گرفتند .مجموع منتورها در

شده است.

برنامه طی  4سال 328 ،نفر بوده است که  74نفر زن و  38نفر
مرد بودهاند و برخی از منتورها بیش از یک سال در این مطالعه
منتور بودهاند .تعداد منتیها (دانشجویان سال اول) پوشش داده

نتایج
در طی  4سال اجرای برنامه 1423 ،عدد فرم جمعآوری شد

شده در این برنامه  4ساله تعداد  378نفر بوده است که 239

و مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  2323عدد فرم با مصاحبه

نفر مرد و  139نفر زن بودهاند .همچنین  184نفر خوابگاهی و

منتورهای خانم ( )62%و  3133عدد با مصاحبه منتورهای آقا

 394نفر غیرخوابگاهی بودهاند.
جدول  3ط بقات استخراج شده و زیر طبقات به دست آمده

( )18%پر شدند که به تفکیک  613بار در سال 833 ،3191بار
در سال  993 ،3194بار در سال  3193و  993بارمنتورها در

را نشان میدهد.

جدول  :3طبقات و زیرطبقات به دست آمده در مطالعه
زیر طبقه

طبقه

انتخاب منابع درسی
نحوه مطالعه دروس
برنامهریزی درسی
مشکالت درسی

مدیریت زمان و حجم باالی دروس
حضور در کالسهای دانشکده
آزمونهای جامع
کاربرد دروس علوم پایه در بالین
شرکت در برنامههای خارج درسی
مدیریت استرس
مدیریت دوری از خانواده و دلتنگی

مشکالت روانی اجتماعی

دوست یابی در فضای دانشگاه
مشکالت زندگی در خوابگاه
ایجاد تعادل در درس و تفریحات
روابط با جنس مخالف

الگوپذیری

آینده کاری یک پزشک و ادامه مسیر پزشکی
زندگی شخصی و خانوادگی پزشکان
نحوه محاسبه نمرات بلوکها و دروس
شرایط استعداد درخشان و نخبگی

مشکالت سازمانی

روش انتخاب واحد و حذف و اضافه
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اهمیت نمره در دانشگاه

شرایط پذیرش در دانشگاههای خارج از کشور
انتقالی و مهمان شدن

زیرطبقات مربوط به طبقه "مشکالت درسی" 63%مشکالت،

مربوط به طبقه "مشکالت سازمانی"  3/6%مشکالت مطرح

زیرطبقات مربوط به طبقه" مشکالت روانی-اجتماعی" 24/7%

شده در طی سال اول دانشجویان جدیدالورود در این مطالعه را

زیرطبقات مربوط به طبقه "الگوپذیری"  8/7%و زیرطبقات

تشکیل میدهند.
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تغییر رشته
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شکل  :3فراوانی هر یک از زیرطبقات طبقه مشکالت درسی به تفکیک جنسیت
محاسبه نمرات بلو

ها و درو

دیگر

شرای استعداد در شان و ن بگی
روش انت ا واحد و حذ و اضافه
شرای پذیرش در دانشگاه های ار از کشور
انتقالی و مهمان شدن
ت ییر رشته

شکل  :2فراوانی هر یک از زیرطبقات طبقه مشکالت سازمانی به تفکیک جنسیت
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شکل  :1فراوانی هر یک از زیرطبقات طبقه مشکالت روانی اجتماعی به تفکیک جنسیت
اشکال3و2و ،1زیر طبقات یافت شده مرتبط با مشکالت
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دانشجویان جدیدالورود و فراوانی هر مورد را به تفکیک جنسیت

نشان میدهد.

شکل :4تغییرات فراوانی مشکالت دانشجویان سال اول در طی سال تحصیلی در طبقات مختلف
همچنین نمودار شکل  4تغییرات فراوانی این مشکالت در

طی مسیر سال اول تحصیلی و شکل  3ظهور مشکالت مطرح
شده در هر مرحله  1ماهه را نشان میدهد.
] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2023-01-09
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بحث

 Grover and Smithدر این زمینه نشان داد که هر چه

سواالت و مشکالت دانشجویان سال اول در این مطالعه در 4

حجم دروس در سال اول دانشگاه نسبت به قبل بیشتر باشد به

گروه مشکالت درسی ،روانی-اجتماعی ،الگوپذیری و سازمانی

صورتی که منجر به شکست شود ،حس کنترل و تسلط افراد را

طبقهبندی شدند .در مطالعات مشابه درمطالعه  Paulو

کاهش و اضطراب آنها را افزایش میدهد ( .)38همچنین

همکاران مشکالت در  4گروه دسترسی به منابع ،مدیریت زمان،

دانشجویان مضطرب مدت زمان کمتری با تمرکز و مدت زمان

امتحانات و مشکالت درونی (مانند استرس) دستهبندی شدهاند

بیشتری را برای به حافظه سپردن مطالب به جای یادگیری

( )34در حالیکه در مطالعه  Almoallimو همکاران ،رقابت-

عمیق صرف میکنند ( .)39اگرچه در سیستم کنونی دانشگاهها

های بین افراد ،مهارت زبان انگلیسی ،عدم دسترسی به منابع،

مراکز مشاوره در این موارد دست به کار میشوند اما برنامههای

مشکل در مدیریت زمان برای خانواده و فعالیتهای اجتماعی و

منتورینگ میتوانند به عنوان پیشگیری در شرایطی که مراکز

مدیریت استرس به عنوان مشکالت دانشجویان سال اول

مشاوره هم به عنوان درمان در مشکالت دانشجویان فعالیت

پزشکی بیان شده است ( .)8در تنها مطالعه مرتبط انجام شده

میکنند ،کمک کننده باشند.

در ایران به بررسی علل مراجعه دانشجویان علوم پزشکی به

 Howeو همکاران بیان داشتهاند که منابع روانی-اجتماعی

مراکز مشاوره پرداخته شده است که نتایج این مطالعه نشان داد

همچون مهارتهای سازش ،حمایت اجتماعی ،احساس کنترل

مهمترین مشکل و بیشترین علل مراجعه دانشجویان به مراکز

فردی و اعتماد به نفس ،سالمت روانی فرد را تحت تاثیر قرار

مشاوره دانشگاه در درجه اول مشکالت آموزشی و در مراحل

میدهد و این منابع منجر به انعطاف ( )resilienceو بقا

بعدی مشکالت روانی و فردی ،ازدواج و مشکالت خانوادگی

( )surviveدر دانشکدهها برای دانشجویان پزشکی میشود

بوده است ( .)33عالوه بر اینکه دانشجویان پزشکی به دلیل

(.)23

دغدغه و بسیاری سواالت درسی وارد دانشگاه میشوند ،این

حرفهای و تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد که خود می-

مطالعه نشان میدهد که سواالت درسی همچنان در طی سال

تواند در خدماتی که به عنوان یک پزشک ارایه میدهند،

اول به عنوان باالترین منشا مشکالت و سواالت دانشجویان به

تاثیرگزار باشد ( .)23همچنین متاسفانه بسیاری از مطالعات

حساب میآیند Olmesdahl .در مطالعهای یافت که مهمترین

نشان میدهند که استفاده از الکل ،اعتیاد و بیماریهای قلبی

مشکالت دانشجویان در سالهای اول پزشکی ،حجم زیاد کاری،

در بین پزشکان به دلیل استرس باال و مداوم بیشتر است (.)22

یافتن روشهای یادگیری مناسب ،مدیریت زمان و مشکل

 Paulو همکاران نشان دادند وقتی که به دانشجویان اجازه

کمبود وقت هست که در راستای نتایج مطالعه ماست (.)36

داده شود به مدت  3دقیقه قبل از آزمون نفس عمیق کشیده

این موضوع ضرورت حمایت درسی و آکادمیک را برای
دانشجویان جدیدالورود تاکید میکند .در حقیقت حمایت

تمرین کنند ،اضطراب امتحان ،شک و تردید در پاسخ به
سواالت کاهش و تمرکز آنها افزایش مییابد (.)21

که در بسیاری از دانشکدهها مورد توجه قرار گرفته شده است

خوابگاهی هست که در مطالعه ما به عنوان مشکل عمده در

(.)37

حیطه روانی-اجتماعی مطرح شده است در حالیکه مطالعات

همچنین مطالعات نشان میدهند که شکست در زمینه

بررسی شده در کشورهای دیگر زندگی در خارج از خوابگاه به

درسی منجر به مشکالت روحی-روانی نیز میشود .مطالعه

دلیل فشارهای اقتصادی تامین مخارج مسکن و دوری از زندگی
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تحصیلی یکی از مهمترین حیطههای حمایتی منتورینگ است

نکته جالب در این حیطه ،مشکالت مرتبط با زندگی
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اینکه عمدتا افراد برتر مدارس در زمینه درسی بودهاند ،با

عدم توانایی مدیریت استرس در دانشجویان پزشکی زندگی
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اجتماعی خوابگاه را به عنوان مشکل مطرح کردهاند ( .)24البته

مطالعه  Wrightو همکاران نشان داد که اگر دانشجویان

این موضوع در شرایط اجتماعی کشور ما که معموال افراد با

پزشکی در بخشهای بالینی در معرض افرادی به عنوان الگو

توانایی مالی کمتر ساکن خوابگاهها هستند و همچنین شرایط

باشند ،در آینده احتمال اینکه برای تخصص آن رشته را که در

نامساعد خوابگاهها قابل توجیه میباشد.

آن الگویی دارند انتخاب کنند ،بیشتر است ( .)13این موضوع

دوستیابی ،مشکالت روابط بین فردی و دوری از خانواده از

ضرورت توجه به تامین الگوهای مناسب برای دانشجویان

موارد دیگر مطرح شده در این مطالعه هستند که در بررسی-

پزشکی به خصوص در سالهای اول را تاکید میکند تا آشنایی

های اخیر در کشورهای دیگربه چشم نمیخورد (.)23 ،24

این دانشجویان با مسیر پزشکی و آیندهی آن از طریق این افراد

هرچند این نتایج در شرایط فرهنگی کشور ما عجیب نمیباشد،

صورت گیرد (.)13

مطالعاتی در کشورهای دیگر در سالهای  2333-3983مبنی

از محدودیتهای این مطالعه دستیابی به سواالت و مشکالت

بر اینکه روابط بین فردی میتوانند به عنوان منشا استرس در

دانشجویان جدیدالوورود به صورت غیرمستقیم از طریق

دانشجویان پزشکی باشند ،وجود دارد ( )26اما به نظر میرسد

منتورهاست که احتمال خطا در انتقال مطلب را افزایش می-

امروزه این مشکل از طریق آموزش و ارتقای مهارتهای بین

دهد هرچند این مدل از جمعآوری داده به دلیل توانایی در

فردی تا حد زیادی حل شده است و چیزی که امروزه در این

پوشش حداکثری دانشجویان با تعداد زیاد و پیگیری منظم آنها

کشورها بیشتر مورد توجه است ،عواقب فشارهای روحی-روانی

به مدت یک سال صورت گرفت .این مطالعه به دلیل اینکه

مانند اختالالت اضطرابی و افسردگی است (.)27

جهت استخراج موارد مشکالت دانشجویان سال اول پزشکی که

اشاره کردهاند ،عدم توانایی در انجام فعالیتهای اجتماعی و

کیفی طراحی شد تا حداکثر موارد را رمزگشایی کند .این

خارج از دانشگاه است بدون اینکه فعالیتهای آکادمیک و

مطالعه یک مطالعه توصیفی است و توصیه میشود مطالعات

درسی تحت تاثیر قرار گیرد .این مشکل در ادامه خود را به

بیشتر با هدف بررسی عوامل مرتبط با این مشکالت و کمّی

صورت عدم توانایی در تعادل در کار و زندگی شخصی خود را

کردن این نتایج انجام شود.

نشان میدهد ( .)28نهایتا اینکه  Drybeو همکارانش پیشنهاد
میکنند که فرهنگ محیطهای آکادمیک به خصوص دانشکده-

نتیجه گیری

های پزشکی باید به گونهای تغییر یابد که توجه و درمان

در این مطالعه مشکالت دانشجویان سال اول پزشکی

مشکالت روانی-اجتماعی دانشجوبان همچون دیابت و

دانشگاه علوم پزشکی تهران در  4سال مورد بررسی قرار گرفته

فشارخون مورد توجه و درمان قرار گیرد (.)29

و در  4دسته مشکالت درسی ،روانی-اجتماعی ،الگوگیری و

ریشه در حیطههای دیگر دارد؛ مثال تغییر رشته و تغییر

زمینههای درسی (تامین منابع علمی مناسب ،روشهای

دانشگاه خود بیانگر عدم رضایت و عدم سازش با محیط جدید

یادگیری و مطالعه ،مدیریت زمان و برنامه ریزی درسی)؛

است ،اما در این قسمت هدف ،سواالت مرتبط با بخش نامهها و

زمینههای روانی-اجتماعی (افزایش مهارتهای مدیریت روابط

آییننامههای سازمانی است که معموال افراد تازه وارد در یک

بین فردی ،مدیریت استرس ،مهارت تعادل در درس و زندگی

سازمان با آن آشنایی ندارند.

شخصی و بهبود فضای خوابگاه ها) و توجه به ایجاد الگوهای
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اگرچه بسیاری از موارد طبقهبندی شده در حیطه سازمانی

سازمانی طبقهبندی شد .این نتایج ضرورت سیستم حمایتی در
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یکی از مشکالتی که دانشجویان پزشکی در مطالعات به آن

قبال مورد بررسی قرار نگرفته طراحی شده است ،به صورت
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Abstract
Introduction:

Entering University can cause stress and tension in the first year medical students due

to the changing educational environment, the volume and difficulty of the courses and the distance
from their family. This can lead to academic failure, mental health, depression and life style change.
The purpose of this study was to investigate the problems of the first year medical students, classify
them and to investigate the changes of these problems in a year.
Methods:

This research was a qualitative study conducted from 1393 to 97. The target sample was

a group of 3rd and 4th year medical students who had participated in faculty mentoring program as
mentors. Every two weeks, the subjects were contacted by the coordinators about the problems that
the mentees (first year students) faced and the answers the mentors provided, and these data were
[ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2023-01-09 ]

recorded in the forms. Referring to the forms, the codes were extracted at the initial stage and then
classified according to the similarity of the items between these codes.
Result:

During the four years implementation of the program, 3420 forms were collected and

reviewed. The questions and problems of the first year students in this study were categorized into
four groups of learning problems, psychosocial, role modeling and organizational issues.
Conclusion:

The results of this study emphasized the importance of support system in the fields of

study (providing appropriate scientific resources, learning and study methods, time management
and curriculum planning); psychosocial fields (increasing interpersonal relations management skills,
stress management, skills for balancing personal and educational life, and improving the
accommodation condition), and recalled the importance of introducing the appropriate role models
for medical students.
Keywords:

Medical student, Medical education, Mentoring.
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