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طب ايراني از شركت  تخصصي دكتريكننده در آزمون  بررسي تجارب پزشكان شركت

 پژوهش كيفييك : ناين آزمو در

 
 *جحوريه محمدي كناري، بعليرضا محجوب ،بسميه ماهروزاده ،الفاميرحسين جمشيدي

 
 دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران ،طب ايراني ةدانشكد طب اسالمي و مكمل، گروه داروسازي سنتي،-مؤسسة مطالعات تاريخ پزشكيالف

 دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران ،طب ايراني ةدانشكد طب اسالمي و مكمل، گروه طب سنتي،-مؤسسة مطالعات تاريخ پزشكيب
 دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران ،طب ايراني ةدانشكد مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، گروه طب سنتي،ج

 چكيده
هاي  سال از تأسيس دانشكده 12پس از گذشت  هاي مختلف بسيار مهم است. درك تجارب افراد و تالش براي آگاهي از تجارب آنان در پديده سابقه و هدف:

تواند  هاي آنان مي كننده در اين آزمون و انگيزه ، نظرات افراد شركت1386تخصصي طب ايراني از سال  دكتريهاي ساالنة دورة  طب ايراني و برگزاري آزمون
 تخصصي براي شناخت اين پديده است. دكتريه در آزمون كنند مورد تحقيق علمي قرار بگيرد. هدف اين پژوهش، دستيابي به تجارب پزشكان شركت

 آزمون در كه 1398 تحصيلي سال ايراني طب رشتة به ورود داوطلب پزشك 25 با ژرف كاو مصاحبة طريق از گيري كيفي، نمونه پژوهش در اين ها: مواد و روش

صورت مكتوب  ها به كامل ضبط شد، محتواي مصاحبه صورت به ها شد. مصاحبه انجام بودند شده دعوت شفاهي مصاحبة آزمون براي و پذيرفته اول مرحلة كتبي
  شد. انجام الندمن و گرانهايم شيوة هبمحتوا  آناليز و كدگذاري نگاشته شد و

 آزمون، قبل هاي دغدغه و گرانين آزمون، در شركت انگيزة ايراني، طب با كنندگان شركت آشنايي نحوة اصلي با عنوان مضمون 6 در هاي اين مطالعه يافته ها: يافته

  .شد استخراج فرعي، مضمون 18 و ايراني طب معرفي براي راهكارهايي ايراني، طب دربارة پزشكان ريسا ديدگاه ،آزمون براي آمادگي هاي روش
 در كنندگان شركت هاي نگراني كاهش و اه انگيزه هدايت جهت در سالمت گذاران سياست و مسئوالن براي تواند مي پژوهش اين از حاصل نتايج گيري: نتيجه

هاي مناسبي برداشته  هاي مناسب در جذب دانشجويان و ارتقاء كيفيت آموزش اين رشته گام حل  شود و با ارائة راه استفاده سنتي طب آيندة دانشجويان و آزمون
 .شود

 پژوهش كيفي طب ايراني،تجارب، پزشكان،  ها: كليدواژه
 

 

 مقدمه:
تواند بر  هنگي و اجتماعي، ميهاي مختلف فر موقعيت

ها متفاوت باشد، لذا درك  گيري مفاهيم و درك افراد از آن شكل
هاي  تجارب افراد و تالش براي آگاهي از تجارب آنان از پديده

مختلف بسيار مهم است. امكان دستيابي به تجارب دروني افراد 
هاي عميق  و كشف متغيرهاي مرتبط با آن كه از طريق كنكاش

آيد، براي كسب  دست مي ها با انجام مطالعات كيفي به ديدهدر پ
 ).1بينش از طريق كشف معاني مفيد خواهد بود (

علم پزشكي و آموزش آن در ايران داراي تاريخچة پرفراز 
و نشيبي است. قبل از اسالم، پزشكي در ايران داراي ارزش و 
منزلت خاصي بوده است و در كتب مذهبي زرتشتيان در مورد 

هاي زيادي شده است. بعد از اسالم با روي كار آمدن  ن توصيهآ
حكومت عباسيان و با انتقال دانشمندان ايراني به بغداد، 

شاپور و آموزش پزشكي از رونق افتاد ولي در قرون دوم  جندي
و سوم با ظهور حكماي بزرگي چون رازي و بوعلي و اهوازي 

 معتبر پزشكي كه  دوباره اين رشته رونق گرفت و با تأليف كتب

 99ارديبهشت : افتيدر خيتار
 99تير  تاريخ پذيرش:



 ...  كننده در شركت بررسي تجارب پزشكان

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 2

شد توانست  هاي معتبر دنيا تدريس مي ساليان سال در دانشگاه
). 3-2جاي خود را در بين مكاتب معتبر پزشكي دنيا بيابد (

هاي اخير با ترويج پزشكي رايج، اين دانش عظيم  طي قرن
 1386مجدداً ناديده و به فراموشي سپرده شد تا اينكه در سال 

اندازي  ايران در وزارت بهداشت راه رشتة دانشگاهي طب سنتي
آموختگان دورة پزشكي عمومي، افراد  شد و از بين دانش

عالقمند به اين رشته، پس از شركت و قبولي در آزمون ورودي 
 12تخصصي، وارد اين رشته شدند. پس از گذشت  دكتري

هاي طب ايراني و  سال از تأسيس اين رشته در دانشكده
نشجو، نظرات متعددي در مورد دوره دا 15پذيرش حدود 

شود ولي هيچ  كننده در آزمون مطرح مي هاي افراد شركت انگيزه
 تحقيق علمي در اين خصوص انجام نشده است. 

بررسي اين تجارب قبل يا بعد از آزمون با مطالعات كمي 
ها و  هاي كيفي قابليت كه پژوهش قابل تعيين نيست درحالي

ها و تبيين  پديدهبرتري چشمگيري در شناخت عميق 
ها از اين جهت حائز  ). اين بررسي1هاي واقعي دارند ( تجربه

گذاران و  اهميت است كه اطالعات مورد نياز سياست
ها و كاهش  ريزاني كه نقش مهمي در هدايت انگيزه برنامه

كنندگان در آزمون و دانشجويان آيندة طب  هاي شركت نگراني
منظور  محققان اين پژوهش بهكند. لذا  ايراني دارند فراهم مي

اي كيفي در  پاسخگويي به برخي از سؤاالت مطرح، مصاحبه
حاشية برگزاري مصاحبة شفاهي آزمون ورودي دكتري 

برگزار شد،  1398، كه در شهريورماه 1398تخصصي سال 
تواند بر ديدگاه  هاي پنهاني كه مي برخي از جنبه  ترتيب دادند تا

المت نسبت به اين رشته تأثيرگذار گذاران س مسئوالن و سياست
 باشد، پديدار شود.

 ها:  مواد و روش
كننده در  تبيين تجارب پزشكان شركتاين پروژه با عنوان 

در شوراي پژوهشي  تخصصي طب سنتي ايران دكتريآزمون 
شماره دانشكدة طب ايراني به تصويب رسيد و كد اخالق با 

IR.IUMS.REC.1398.845 ق دانشگاه از سوي كميتة اخال
كنندگان در  علوم پزشكي ايران به آن اختصاص يافت. مشاركت

اين تحقيق پزشكان داوطلب ورود به رشتة طب سنتي ايراني 

بودند كه در آزمون كتبي مرحلة اول پذيرفته شده و براي 
آزمون مصاحبة شفاهي دعوت شده بودند. شرط شركت در 

است ولي عمومي  دكتريآزمون ورودي داشتن حداقل مدرك 
هاي مختلف پزشكي نيز ساالنه در  برخي از متخصصان رشته

كنند.  تخصصي طب ايراني شركت مي دكتريآزمون ورودي 
كنندگان دربارة هدف از  ها به شركت قبل از شروع مصاحبه

مصاحبه توضيح داده شد. براي مثال، اين مطالعه هيچ ارتباطي 
به آن هيچ تأثيري با آزمون شفاهي نداشته و پاسخ يا عدم پاسخ 

در نتايج آزمون نخواهد گذاشت و نتايج مصاحبه پس از 
صورت گزارش يا مقاله در  نام به صورت بي بندي و به جمع

 گذاران قرار خواهد گرفت. اختيار سياست
افرادي كه تمايل داشته و براي شركت در اين مطالعه اعالم 

ايراني  نفر) در سالن قرنطينه دانشكدة طب 25رضايت كردند (
گران پاسخ  دانشگاه علوم پزشكي ايران به سؤاالت مصاحبه

دادند و افرادي كه تمايل نداشتند به سالن ديگري منتقل شدند. 
ساختارمند و  كاو نيمه  آوري اطالعات با مصاحبة ژرف جمع
صورت هدفمند تا زمان اشباع اطالعات ادامه  گيري به نمونه

گرها يك نفر از  مصاحبه                                                                                                                                               ساعت طول كشيد. 2يافت كه حدود 
شده در  اعضاي هيأت علمي و يك نفر از دانشجويان پذيرفته
زمان در  آزمون ورودي سال قبل اين رشته بودند كه هم

ها حضور داشتند. با توجه به محدوديت زمان در روز  مصاحبه
دقيقه زمان در نظر گرفته شد.  20مصاحبه، براي هر مصاحبه 

) و سؤاالت .Guided qدر طول مصاحبه از سؤاالت راهنما (
كنندگان در مورد  ) استفاده شد. شركتprobingكاو ( ژرف

انگيزة آنان از شركت  نحوة آشنايي آنان با طب سنتي، داليل و
در آزمون و نيز فرآيند آمادگي براي شركت در آزمون توضيح 

صورت كامل ضبط شدند. سپس مطالب  ها به دادند. مصاحبه
شيوة گرانهايم و الندمن  كدگذاري و تجزيه و تحليل مطالب به

ها را پياده كرده و  ). در اين روش محقق مصاحبه4انجام شد (
خواند تا نسبت به جريان  مياز ابتدا تا انتها ها را  بار آن چندين

ها  كلي در حال وقوع شناخت كسب كند. سپس كل مصاحبه
گيرند و  ميعنوان واحد تحليل تحت تحليل و كدگذاري قرار  به

 عنوان واحدهاي معنايي در  ها به كلمات، جمالت و پاراگراف



 و همكاران جمشيدي 
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و اي از كلمات  مجموعه شوند. واحدهاي معنايي نظر گرفته مي
جمالت هستند كه از نظر محتوايي با يكديگر مرتبط باشند. اين 

بندي شده و در كنار  واحدها با توجه به محتوا و مفادشان جمع
يكديگر قرار گرفتند. سپس واحدهاي معنايي با توجه به مفهوم 

گذاري  پردازي شده و توسط كدها نام ها مفهوم نهفته در آن
هايشان با يكديگر  اوتشدند. كدها از نظر تشابهات و تف

تر با برچسب مشخص  مقايسه و تحت طبقات انتزاعي
بندي شدند. در نهايت با مقايسة طبقات با يكديگر و تأمل  دسته

ها تحت  ها، محتواي نهفته در داده دقيق و عميق بر روي آن
 ).4مايه يا مضمون مطالعه لحاظ شدند ( عنوان درون

همراه كدها و  ها به بهها، متن مصاح براي موثق بودن داده
طبقات پديدار شده به همكاران پژوهش نيز ارائه شد تا جريان 

ها را بررسي و در مورد صحت آن اعالم نظر كنند و  تحليل داده
سازي  توافق وجود داشت بحث و شفاف كه عدم  در مواردي

دليل  صورت گرفت تا اجماع حاصل شود (مرور همتايان). به
در اين مطالعه بعد از آزمون در دسترس كنندگان  اينكه شركت

(مرور شخص) انجام نشده  Member  Checkمحققان نبودند
 هاي اين مطالعه است. است كه جزو محدوديت

 ها: يافته
 دكتريشده در مرحلة اول آزمون  نفر پذيرفته 50از ميان 

مرد در روز  14زن و  31نفر شامل  45تخصصي طب ايراني، 
كنندگان در مصاحبه،  از مجموع شركت مصاحبه حضور داشتند.

مرد  9زن و  16نفر در اين پژوهش شركت كردند كه شامل  25
 43تا  26كننده در اين مطالعه  بودند. محدودة سني افراد شركت

كننده داراي مدرك پزشكي  نفر افراد شركت 23سال بود. 
نفر  1نفر داراي تخصص طب اورژانس و  1عمومي و 

 . متخصص اطفال بودند
مضمون فرعي  18مضمون اصلي و  6در اين پژوهش 

اند كه  آمده 1صورت خالصه در جدول  استخراج شد و به
 شرح زير هستند: تفصيل به به

كنندگان با  : آشنايي قبلي شركت1) مضمون اصلي 1
 طب سنتي عامل انتخاب اين رشته

: آشنايي از طريق خانواده و تجربة 1مضمون فرعي  �
 راني در خانواده از دوران كودكياستفاده از طب اي

طب سنتي از قديم در بين مردم اين كشور شناخته شده و 
شده است و اين يكي از داليل عالقه  ها استفاده مي در خانواده

و استقبال بيشتر مردم به اين رشته است كه در بين 
كنندگان  كنندگان آزمون نيز بوده است. يكي از شركت شركت

 دارد: ميدر اين خصوص بيان 
از كودكي در صحرا پدربزرگم گياهان را به من «

شناساند و عرقيات مختلف هميشه در زندگي ما نقش مؤثر  مي
همين دليل خودم گهگاه  كننده داشت به عنوان يك درمان به

 ).3ش » ( كردم هايي را به بيمارانم مي توصيه
 شده : مشاهدة افراد درمان2مضمون فرعي  �

كننده در آزمون معتقد بودند كه  تبرخي از پزشكان شرك
شده توسط طب ايراني كه منجر به قطع  مشاهدة بيماران درمان

داروهاي شيميايي آنان توسط پزشكان شده است، باعث 
عالقمندي و ايجاد انگيزه براي آشنايي با اين رشته بوده است. 

 هاي مرتبط با اين مضمون: يكي از گويه
بود كه با انسولين هم  در بستگان نزديكم فرد ديابتي«

شد ولي االن پس از شروع درمان با طب  قندش كنترل نمي
سنتي، ابتدا كاهش دوز انسولين داشت و سپس قطع انسولين و 

 ).7(ش » االن قند بيمار هم كنترل است
هاي پژوهشي  : همكاري در طرح3مضمون فرعي  �

 مندي به تحصيل در اين رشته عامل عالقه
دوستانم در يك طرح پژوهشي طب  با درخواست يكي از«

عنوان همكار طرح شركت كردم، آنجا بود كه فهميدم  سنتي به
هاي  چه گنج ارزشمندي داريم كه كامالً علمي است و بنيان

 ).12(ش » بسيار محكمي دارد
هاي آموزش  : شركت در كالس4مضمون فرعي  �

 پزشكان عمومي
اندن كنندگان در اين آزمون پس از گذر نفر از شركت 7
هاي آموزشي ويژة پزشكان عمومي به اين رشته عالقمند  دوره

 شده و در آزمون شركت كرده بودند.
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پس از شركت متوجه شدم چه بستر ارزشمندي وجود «
 ).9(ش » دارد و عالقمند شدم كه اين مسير را ادامه دهم

 دكتري: انگيزة شركت در آزمون 2) مضمون اصلي 2
 تخصصي طب ايراني

: انجام پژوهش و كمك به ارتقاء 1ي مضمون فرع �
 جايگاه علمي طب سنتي

كنندگان در اين آزمون، هدف خود از  برخي از شركت
شركت در آزمون را كمك به يافتن جايگاه علمي و درست 
طب سنتي در كشور و جهان و جلوگيري از فعاليت و 

دانستند و معتقد بودند  سوءاستفادة افراد سودجو از اين علم مي
هاي  هاي طب ايراني و انجام پژوهش ا ورود به دانشكدهكه ب

توانند در رسيدن به اين جايگاه موثر باشند كه برخي  علمي مي
 شرح زير است: هاي مرتبط به  از گويه

ديدم طب سنتي ابزار دست افراد سودجو شده است و «
زننده  تواند آسيب ورود افراد غيرمتخصص به اين حوزه مي

حرفم برش داشته باشد تصميم گرفتم  باشد، براي اينكه
 ).21(ش » صورت علمي وارد رشتة طب سنتي شوم به

خواهيم كاري براي طب سنتي كنيم بايد پژوهش  اگر ما مي«
گيرد. متأسفانه  كنيم و پژوهش در بستر دانشكده صورت مي

براي يك پزشك عمومي، بستر مناسبي براي پژوهش وجود 
 ).6(ش » ندارد
 كمك به درمان بيماران :2مضمون فرعي  �

كنندگان معتقد بودند كه طب نوين  برخي از شركت
ها و مشكالت بيماران  تواند به درمان همة بيماري تنهايي نمي به

هاي مكمل  همين دليل استفاده از انواع مختلف طب بپردازد و به
عنوان مكمل  در دنيا رو به افزايش است. طب ايراني هم به

كننده باشد و بيمار حق انتخاب دارد از آن  تواند كمك درمان مي
 هاي مرتبط: استفاده كند. برخي از گويه

من متخصص طب اورژانس هستم. واقعاً طب نوين «
 ).14(ش » تواند پاسخگوي همة مشكالت باشد نمي
كننده  به نظر من هر آنچه كه بتواند در درمان بيماران كمك«

پيشرفته از بيمار  باشد ارزشمند است. در بسياري از كشورهاي

هاي مكمل  پرسند آيا دوست داري در كنار درمانت، از طب مي
 ).8(ش » استفاده كني؟

هايي  تواند به جنبه اين زيبايي طب سنتي است كه مي«
 ).11(ش» شود بپردازد كه در طب نوين به آن توجهي نمي

 : گرفتن مدرك3مضمون فرعي  �
را عدم كنندگان در مصاحبه علت شركت  يكي از شركت

ها و گرفتن مدرك بيان كرد كه مورد  قبولي در ساير رشته
كننده قرار گرفت و  درصد افراد شركت 95مخالفت بيش از 

خصوص پزشكان متخصص طب اورژانس و اطفال  به
 كننده در آزمون به اين موضوع انتقاد كردند. شركت

به نوعي فرار از پزشك عمومي بودن باعث شده كه افراد «
 ).20(ش » ب سنتي بيايندسمت ط به

هاي پيش از  : نگراني و دغدغه3) مضمون اصلي 3
 آزمون مؤثر بر ديدگاه نسبت به شركت در آزمون

عنوان  دغدغه مهم را به 3كنندگان در اين آزمون  شركت
اند كه در قالب سه  هاي قبل از آزمون خود مطرح كرده نگراني

 شود. ها اشاره مي مضمون فرعي زير به آن
 )٪40: آزمون زبان انگليسي (1ون فرعي مضم �
: سؤاالت بسيار ريز و سخت آزمون 2مضمون فرعي  �

 )٪32طب نوين (
: تأمين مخارج زندگي در دوران 3مضمون فرعي  �

 )٪28تحصيل (
اگر وارد اين رشته شوم بايد مطب را تعطيل كنم و با «

» توانم از پس مخارج بربيايم حقوق كم دوران رزيدنتي نمي
 ).24(ش 
 : چگونگي آمادگي براي آزمون4) مضمون اصلي 4

هاي يادگيري براي شركت در آزمون،  بيشترين ميزان شيوه
 ترتيب در مضامين فرعي زير آمده است: به

صورت فردي و  : مطالعة منابع به1مضمون فرعي  �
 )٪52خودآموز (

ساعتة  200هاي  : شركت در دوره2 مضمون فرعي �
 )٪28پزشكان عمومي (
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هاي آمادگي  : شركت در كالس3 رعيمضمون ف  �
 )٪20آزمون (

 طبدر مورد  پزشكان ريسا : ديدگاه5) مضمون اصلي 5
 ايراني
ترين علت  : عدم آگاهي مهم1مضمون فرعي  �

 مخالفت
كننده در آزمون عدم آگاهي و  بسياري از افراد شركت

شناخت درست از طب ايراني را دليل اصلي مخالفت ساير 
 دانستند. با طب سنتي ميپزشكان يا مسئوالن 

از مخالفان سرسخت طب سنتي بودم ولي وقتي با طب «
از آن  Integrativeصورت  توان به سنتي آشنا شدم، ديدم مي

كمك گرفت و علت مخالفت من تنها ندانستن و عدم شناخت 
 ).4(ش» بود

ترين مفاخر  عنوان يكي از بزرگ هميشه از ابوعلي سينا به«
كنيم، در حالي كه حاضر نيستيم ببينيم  كشورمان افتخار مي

» حرف ابوعلي سينا چه بوده كه از او يك دانشمند ساخته
 ).7(ش
: تصور تناقض ميان طب ايراني و 2مضمون فرعي  �

 طب جديد
كنندگان معتقد بودند پزشكان مخالف طب  برخي از شركت

كنند كه بين طب سنتي و جديد تناقض وجود  ايراني تصور مي
ها را بپذيرند و در  ران بايد يكي از اين روشدارد و بيما

ها قطع  هاي رايج آن صورت پذيرش طب ايراني، بايد درمان
 شوند. شده و از درمان محروم مي

كنند در صورت درمان بر اساس مباني طب سنتي،  فكر مي«
هاي رايج بيمار قطع شود و تناقض و تضاد در بين  بايد درمان

 ).16(ش» اين دو طب وجود دارد
 هاي طب  : عدم موفقيت دانشكده3مضمون فرعي  �

 ايراني در معرفي صحيح رشته
كنندگان نيز معتقد بودند مخالفت پزشكان  برخي از شركت

هاي طب ايراني است   با اين رشته، نشانة عدم موفقيت دانشكده
درستي به جامعة علمي نشان داده  اند اين رشته را به كه نتوانسته

 نند كه وجود اين رشته ضرورت دارد.ها را قانع ك و آن
اين يعني اينكه طب سنتي نتوانسته متخصصان طب جديد «

را قانع كند كه رشته طب سنتي يك ضرورت است. در حالي 
» كه بخشي از طب است كه در طب جديد مغفول مانده است

 ).19(ش
شود در دنيا،  االن هرجا راجع به طب سنتي حرف زده مي«

» شناسند عنوان يك طب سنتي قوي مي همه طب چيني را به
 ).12(ش 
: راهكارهايي براي شناساندن طب 6) مضمون اصلي 6

 ايراني به جامعة پزشكي
 : معرفي درست و علمي اين رشته1مضمون فرعي  �

كنندگان در آزمون معتقد بودند كه طب  برخي از شركت
سنتي را بايد با ادبيات و مباني خود به ديگران معرفي كرد نه 

ينكه تالش شود فقط با شواهد و منابع علمي روز، ساير ا
 ها را مجاب كنند كه طب سنتي علمي است. رشته
به نظر من بايد طب سنتي را آنگونه كه هست معرفي كنيم «

و اگر بخواهيم مثالً مزاج را با ساختار شيميايي توجيه كنيم اين 
 ).4(ش» بدترين شكل دفاع است

طب سنتي به  : اضافه كردن2مضمون فرعي  �
 كوريكولوم رايج پزشكي

شد واحد طب سنتي مثل ساير واحدهاي  اي كاش مي«
صورت مجازي و  اجباري دوران آموزش پزشكي، نه به

شد تا دانشجويان  اختياري، در كوريكولوم آموزشي گنجانده مي
 ).3(ش» پزشكي با اين رشته بيشتر آشنا شوند
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تخصصي طب سنتي ايراني دكتريكنندگان در آزمون  ده از تجارب شركتدست آم : خالصة مضامين به1جدول
 مضامين فرعي مضامين اصلي رديف

1 
كنندگان با طب  آشنايي قبلي شركت

 سنتي عامل انتخاب اين رشته

 آشنايي از طريق خانواده و تجربة استفاده از طب ايراني در خانواده از دوران كودكي
 شده مشاهدة افراد درمان

 مندي به تحصيل در اين رشته هاي پژوهشي عامل عالقه همكاري در طرح
 هاي آموزش پزشكان عمومي شركت در كالس

2 
 دكتريانگيزة شركت در آزمون 

 تخصصي طب ايراني

 انجام پژوهش و كمك به ارتقاي جايگاه علمي طب سنتي
 كمك به درمان بيماران

 گرفتن مدرك

3 
پيش از آزمون هاي  نگراني و دغدغه

مؤثر بر ديدگاه نسبت به شركت در 
 آزمون

 آزمون زبان انگليسي
 سؤاالت بسيار ريز و سخت آزمون طب نوين

 تأمين مخارج زندگي در دوران تحصيل

 چگونگي آمادگي براي آزمون 4
 خودآموز صورت فردي و مطالعة منابع به

 ساعتة پزشكان عمومي 200هاي  شركت در دوره
 هاي آمادگي آزمون ركت در كالسش

5 
 طبدر مورد  پزشكان ريسا ديدگاه

 ايراني

 ترين علت مخالفت عدم آگاهي مهم
 تصور تناقض ميان طب ايراني و طب جديد

 هاي طب ايراني در معرفي صحيح رشته عدم موفقيت دانشكده

6 
راهكارهايي براي شناساندن طب 

 ايراني به جامعة پزشكي
 و علمي اين رشته معرفي درست

 رايج پزشكي كوريكولوم به اضافه كردن طب سنتي

 
 

 

 گيري: بحث و نتيجه
هاي مختلفي را براي  كننده در آزمون راه پزشكان شركت

ها  آشنايي با اين رشته بيان كرده بودند كه هركدام از اين شيوه
ها مؤثر بوده است. از آنجايي كه اغلب  در عالقمند كردن آن

كنندگان عدم آشنايي و تصورات غلط را دليل مخالفت  شركت
منظور  ريزي به دانستند، برنامه ساير پزشكان با طب ايراني مي

هاي  خصوص طراحي پروژه هاي آشنايي مطرح شده به روش
صورت  هاي آموزشي مشترك به تحقيقاتي و يا برگزاري دوره

اسازي تواند در جهت آشن مدت مي هاي كوتاه بازآموزي يا دوره
ساير پزشكان با طب سنتي مؤثر باشد. البته برخي از متخصصان 

مدت  هاي كوتاه طب سنتي نگران هستند كه شركت در دوره
تا  4موجب شود تا پزشكان تمايل و انگيزه براي صرف وقت 

تخصصي را از دست داده و متقاضيان  دكتريسال دورة  6
نگراني طراحي ورود به اين رشته كم شوند. براي پاسخ به اين 

ها و تمايلشان براي  كنندگان اين دوره اي در بين شركت مطالعه
 كننده باشد. تواند كمك مي Ph.Dادامة تحصيل در دورة 

هاي قوي و بااليي  كنندگان در آزمون انگيزه بيشتر شركت
براي شركت در آزمون داشتند از جمله ارتقاء و پيشرفت علمي 

تواند منجر به  هاي مثبت، مي يزهاين رشته كه اين باورها و انگ
ها در طي دوران تحصيل شود زيرا  خودكارآمدي آن

كند كه افراد چه ميزان انرژي براي  خودكارآمدي تعيين مي
هاي دوران  هاي خود صرف و در برابر موانع و سختي فعاليت

). مطالعات مختلف نشان 5تحصيل تا چه ميزان مقاومت كنند (
گيري از  با سطوح باالي بهره دهند كه خودكارآمدي مي

راهبردهاي شناختي و فراشناختي و نيز پايداري يادگيري رابطة 
). انگيزة پيشرفت، موتور محرك افراد براي 9-6معناداري دارد (

-10يادگيري بهتر و مؤثرتر و گرايش آنان به مطالعه است (
11.( 
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امروزه محققان عالوه بر بحث راجع به تأثير انگيزه و 
وري بر روي يادگيري و آموزش فراگيران، بحث خودبا

كنند و معتقدند كه  خودكارآمدي پژوهشي را نيز مطرح مي
خودكارآمدي پژوهشي (اطمينان هركس به خودش نسبت به 

آميز پژوهش)، باعث شركت بيشتر دانشجويان در  انجام موفقيت
 ). 12شود ( تحقيق مي

ندگان كسب كن ها گفته شد يك نفر از شركت در بخش يافته
مدرك باالتر و يا فرار از پزشك عمومي بودن را دليل شركت 

دانست. اگرچه اين موضوع مورد مخالفت عدة  در آزمون مي
توان  ولي نمي قرار گرفتكنندگان ديگر  بسياري از شركت

تواند  كتمان كرد كه كسب موقعيت اجتماعي بهتر هميشه مي
خي از محققان عنوان محرك براي تالش افراد باشد. بر به

تواند يك عامل نافذ  معتقدند انگيزة مربوط به موقعيت مي
). اما نكتة مهم اينجاست كه تنها 3زيرين در تمام طبقات باشد (

كسب  Ph.Dكننده در آزمون  هدف و انگيزة پزشكان شركت
گزاران و حتي اساتيد  موقعيت بهتر نيست و مديران و سياست

ها در طول  ردن ساير انگيزهتر ك بايد براي پرورش و پررنگ
دهند كه انگيزة  تحصيل تالش كنند. زيرا مطالعات نشان مي

تواند تحت تأثير محيط و شرايط كالس تغيير كند  آموزشي مي
تواند بر  ). سطح انتظار و عملكرد اساتيد نيز مي13-14(

خودكارآمدي و عملكرد دانشجويان مؤثر باشد. در مطالعة لئو و 
دكارآمدي دانشجويان و قضاوت اساتيد رابطة همكاران بين خو

). در عين حال رفتار و 15مثبت معناداري وجود داشت (
برخورد منفي اساتيد و يا ديدن شكست ساير دانشجويان در 

تواند تأثير منفي بر خودكارآمدي  تحصيل يا تحقيق مي
دانشجويان داشته باشد. استوالي و همكاران معتقدند ديدن 

ويژه زماني خيلي مهم  هاي ديگران به قيتها و موف شكست
). با 16است كه افراد تجارب كمي در آن زمينه داشته باشند (

كنندگان در آزمون  توجه به نتيجة اين مصاحبه كه بيشتر شركت
هاي باال و كمك به پيشرفت و ارتقاي طب سنتي را در  انگيزه

دهي اين  سطح دنيا مدنظر دارند، نحوة برخورد و سامان
هاي طب سنتي،  ها پس از قبولي و ورود به دانشكده نگيزها

بسيار مهم است تا در برخورد با ساير دانشجويان و يا اساتيد 

خصوص در  انگيزگي نشوند به ناراضي دچار سرخوردگي و بي
 هاي اول ورود به دوره. ترم يا سال

هاي  نكتة مهم ديگري كه بايد در آزمون شفاهي و مصاحبه
توجه شود ميزان رضايت شغلي افراد در تخصصي به آن 

شان است. در مطالعة دانشگاه روستوك  موقعيت و شغل قبلي
آلمان مشخص شد ميزان موفقيت تحصيلي در دانشجوياني كه 

شان رضايت بيشتري دارند  از دورة قبلي كاري و تحصيلي
). 17تر هستند بيشتر است ( مراتب از دانشجوياني كه ناراضي به

هايي كه در اين پژوهش عنوان شد  ز دغدغهيكي ديگر ا
تواند ناشي از  مخالفت ساير پزشكان با طب ايراني است كه مي

هاي حقيقي طب ايراني باشد؛  عدم آشنايي كافي آنان با قابليت
كردن اين رشته  بنابراين فراهم كردن بستري مناسب مانند اضافه

شواهد  به كوريكولوم رايج پزشكي، معرفي مستندات مبتني بر
، ژورنال  هاي مشترك در غالب همايش و برگزاري نشست

تواند در معرفي طب سنتي  هاي آموزشي و ... مي ، كارگاه  كالب
مندان  به ساير پزشكان مفيد باشد. بدون شك هرچه تعداد عالقه

به اين رشته و داوطلبان آزمون بيشتر شود، جذب دانشجويان 
 باشد. مي در ارتقاء اين رشته تواند گام مه مستعدتر و پوياتر مي
صورت  شده در آزمون كتبي مرحلة اول به بيشتر افراد قبول

خودآموز و فردي و مطالعة منابع آزمون به اين موفقيت رسيده 
كرده هاي آمادگي آزمون شركت  بودند ولي تعدادي نيز در دوره

ها به خودي خود بد يا نكوهيده  شركت در اين دوره بودند.
كننده در آزمون، در مقطع  ن پزشكان شركتنيست و چو

تحصيلي قبلي خود و يا بعد از آن، آشنايي با منابع طب سنتي 
ندارند، حتي ضروري است، فقط تنها نگراني موجود در اين 

تواند نگراني از تشكيل مؤسسات آموزشي و  زمينه، مي
هاي آمادگي كنكور سراسري باشد كه  زني شبيه به كالس تست

). براي حذف اين 18اري از مديران آموزشي است (دغدغة بسي
شود انجمن علمي طب ايراني مسئوليت اين  مشكل پيشنهاد مي

دهي مناسب صورت گرفته و  ها را برعهده بگيرد تا سازمان دوره
 گران گرفته شود.  جلوي فعاليت احتمالي سوءاستفاده

عنوان يكي از مشكالت آزمون در هر مقطعي  استرس به
 ). 20، 19تواند بر عملكرد افراد تأثيرگذار باشد ( مياست كه 
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كنندگان اين آزمون، استرس را عنوان نكردند  هرچند شركت
شود كه  توان ناديده گرفت. لذا پيشنهاد مي ولي تأثير آن را نمي

هاي الزم در جهت  ريزي ها، برنامه مسئوالن برگزاري آزمون
را به عمل آورند. كردن استرس و برقراري عدالت در آزمون  كم

هاي  يكي از اقدامات مؤثر در اين خصوص استفاده از نوشيدني
گاوزبان است كه در اين آزمون  بخش مانند گل گياهي آرام

كنندگان  عنوان پذيرايي قبل از شروع امتحان، به همة شركت به
 داده شد.
ها حاكي از  هاي برخي از مطالعات مشابه در آزمون يافته

ندگان درخصوص امكان عدم رعايت عدالت كن نگراني شركت
) كه دليل آن عدم شفافيت كافي در قوانين و 3در پذيرش بود (

مقررات و يا عدم رعايت صحيح مقررات در مراحل آزمون 
تخصصي طب سنتي،  دكتريتواند باشد ولي در آزمون  مي

هاي مختلف در  رساني شفاف بودن نحوة برگزاري و نيز اطالع
 ون باعث شد كه اين نگراني وجود نداشته باشد.زمينة نحوة آزم

اگرچه طراحي اين مطالعه در روز آزمون مصاحبه فضاي 
هاي داوطلبان تحصيل در رشتة  مناسبي براي آشنايي با دغدغه

 براي تواند مي پژوهش اين از حاصل طب ايراني است و نتايج

 و ها انگيزه هدايت جهت در سالمت گذاران سياست و مسئوالن
 دانشجويان و آزمون در كنندگان شركت هاي نگراني هشكا

دليل استرسي كه  گيرد، اما به قرار استفاده مورد اين رشته آيندة
نفر حاضر در  45كنندگان در روز آزمون داشتند از  شركت
نفر آمادگي خود را براي شركت در پژوهش اعالم  25جلسه، 

 هاي مطالعة ما بود. كردند و اين از محدوديت
 كر و قدرداني:تش

به اين وسيله پژوهشگران مقاله مراتب قدرداني خود را از 
ها  كنندگان در اين مطالعه و همكاراني كه نظرات آن همة شركت

 كنند. منجر به ارتقاء كيفيت مقاله شده است، اعالم مي
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