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رضا األطباء الداخليين 
بالمغرب حول تكوينهم 

النظري والتطبيقي:
دراسة استطالعية ميدانية

المقدمة 

املنظومة  ضمن  وحيويا  فعاال  دورا  الداخليني  األطباء  يلعب 

قبولهم  منذ  وذلك  باملغرب،  الجامعية  باملستشفيات  الطبية 

مبباراة الولوج التي يسمح اجتيازها لطالب الطب ابتداء من 

السنة السادسة، وقبل مناقشة أطروحة الدكتوراه يف الطب.

يقيض الطبيب الداخيل سنتني، يتنقل فيها بني 4 مصالح ملدة 6 

أشهر يف كل مصلحة إستشفائية قبل اختباره للتخصص.

تتجىل رضورة االهتامم بجودة تكوين هذه الفئة من األطباء 

املصالح  مبختلف  العالجات  تقديم  يف  يساهمون  كونهم  يف 

ومتخصيص  الطب  كليات  أساتذة  وميثلون  اإلستشفائية، 

املستقبل باملغرب.

منهجية الدراسة 

قمنا بدراسة استطالعية ميدانية يف أربع مستشفيات جامعية 

باملغرب يف فرتة مرتاوحة مابني غشت 2009 ويوليوز 2010، 

أقيص من هذا البحث االطباء الداخليني الذين اجتازوا مباراة 

الولوج يف هذه الفرتة، والداخليني الذين كانوا يف إجازة، ومن 

اعتذر منهم عن اإلجابة عن األسئلة .

الداخليني   األطباء  جمعيات  لجان  مختلف  مع  العمل  تم 

باملستشفيات الجامعية من أجل الحصول عىل قوائم األطباء، 

وتم تجريب االستبيان قبل انطالق الدراسة مع عينة من 20 

داخيل، ثم تلقى كل طبيب استبيانا شخصيا ومجهوال، مكونا 

النظري  التكوين  تقييم مختلف جوانب  بندا بهدف  من 33 

املصالح  التدريب مبختلف  أهداف  فيه   وتناولنا  والتطبيقي، 

وآليات التكوين املتوفرة، والتأطري الفعيل من طرف األساتذة 

واملرافق املخصصة له ، والعالقات املهنية....تم تحليل النتائج 

» Epi Info « بواسطة برنامج

النسب واملعدالت تم استخدامها لوصف مختلف النتائج.

النتائج 

يف املجموع، تم التعامل مع 385 طبيب داخيل، تم اسرتجاع 

306 استبيانا، منها 269 صالحا للتحليل. نسبة الطبيبات بني  

الداخليني كانت %57 ، بينام كان معدل السن هو 25,17 سنة 

 )0,76sexe ratio(

أهداف وانتظارات الداخليني : 

التكويني،  الداخليني عن رضاهم ملسارهم  عرب %65,71 من 

اكتساب  األطباء،  من  الفئة  هذه  انتظارات  أهم  وتعترب 

كفاءات مهنية بالنسبة لـ : %84 منهم، متبوعة باإلختيار الحر 

منهم  ل  36%  كانت  ثم  منهم،  لـ 56%  بالنسبة  للتخصص 

تطلعات للمسار الجامعي.

التكوين النظري والورشات التطبيقية : 

جودة  عن  الداخليني  األطباء  رىض  مدى  بالنسب،  نلخص 

التكوين النظري والتطبيقي حسب كل مستشفى جامعي.

الدكتور عبد الله البوسعدان

مصلحة األنف واألدن والحنجرة وجراحة 

الوجه والعنق بمستشفى 20 غشت 

1953، الدارالبيضاء
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عبد الله البوسعداين، بوزبوز أنس، أنس شوقي، رىض أباضة، سامي الروادي، محمد الروبال، محمد محتار

مصلحة األنف واألدن والحنجرة وجراحة الوجه والعنق مبستشفى 20 غشت 1953 بالدارالبيضاء
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رضا األطباء الداخليين بالمغرب حول تكوينهم النظري والتطبيقي

الرباط : الراضني متاماعن جودة تكوينهم %12  .الغري راضني متاما عن التكوين 

.50%

الدار البيضاء : : الراضني متاما عن جودة تكوينهم %25 .الغري راضني متاما عن 

التكوين 58%.

فاس : الراضني متاما عن جودة تكوينهم  %30.   الغري راضني متاما عن التكوين 

.51%

مراكش : الراضني متاما عن جودة تكوينهم %34 .الغري راضني متاما عن التكوين 

.49%

التأطري والطرق البيداغوجية للتكوين : 

كان التأطري من طرف األساتذة فعليا خالل فرتة التدريب بالنسبة لـ %65,1 من 

أهم  منهم،  لـ 67,7%  بالنسبة  مناسبة  البيداغوجية  الطرق  الداخليني، وكانت 

إىل  باإلضافة  للمرىض،  الرسيرية  الزيارات  كانت  التكوين  املعتمدة يف  اآلليات 

اإلجتامعات التقنية مع األساتذة ملناقشة حاالت املرىض .

عدد األساتذة والعالقات املهنية:

اعترب %77 من الداخليني عدد األساتذة املتوفر يف مختلف املصالح االستشفائية 

كاف، وكان %57,6 منهم راضني عن عالقتهم بأساتذتهم، كام عرب %80 منهم 

عن رضورة اختبار مستمر ملعارف األساتذة.

التكوين املستمر واالقرتاحات: 

صوت %74 من األطباء الداخليني لصالح تنظيم دورات تكوينية بالتنسيق مع 

يف  الداخليني  من  مجموعة  واقرتح  الجامعي،  املستشفى  وإدارة  الطب  كلية 

سؤال مفتوح حلول وطرق جديدة من أجل تحسني مستوى التكوين من أهمها: 

وتنظيم  الطب،  ألساتذة  بيداغوجي  وتكوين   ، التأطري  وطرق  آليات  تحديد 

برنامج سنوي للتكوين الطبي املستمر عىل الصعيد الوطني .

المناقشة 

املستشفيات  يف  الداخليني  األطباء  رىض  مدى  وصف  الدراسة  هذه  حاولت 

الجامعية األربعة )الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش(، وذلك اعتامدا عىل رأي 

هذه الفئة يف مستوى التكوين الذي تتلقاه،  فثلث الداخليني غري راضني متاما 

عن مسارهم التكويني، كام مل تتعدى نسبة الراضني عن تكوينهم 35% .

لجان  طرف  من  منظمة  تطبيقية  ورشات  يف  مشاركته  األطباء  من   32% أكد 

جمعيات األطباء الداخليني، فقد أظهرت بعض البحوث يف علم النفس اإلدرايك

حاالت  أمام  املتدرب  الطبيب  وضع  رضورة  psychologie cognitiveعن 

مختلفة من املشاكل التي قد يتعرض لها يف مساره املهني، ودفعه إىل التحليل 

والرتكيز أمام الحاالت اإلستعجالية انطالقا من مكتسباته املعرفية، وهذا النوع 

من التمرين مل يخضع له إال %12 من الذين تم استجوابهم .

كام تبني أن العالقة املهنية الجيدة بني األساتذة واملتدربني ال تقل أهمية عن 

اآلليات  البيداغوجية املعتمدة يف التكوين)3(.

لقد أعرب %51 من الداخليني عن رضاهم عن عالقتهم املهنية بأساتذتهم، بينام  

يرى %77 منهم  أن عدد األساتذة املتوفر كاف لتأطريهم.

الكثرية ألساتذة الطب بني عمل يف مختلف املصالح اإلستشفائية  نظرا للمهام 

والتدريس يف كلية الطب، قد يخول معظمهم تأطري الداخليني إىل من يسبقهم 

تجربة مثل قدامى األطباء الداخليني أو األطباء املقيمني.

ويعتربونها  األساتذة،  وكفاءات  تقييم معارف  فكرة  الداخليني  يحبذ %72 من 

بعكس  باملغرب،  متوفر  غري  وهذا  التكوين،  مامرسة  لتحسني  املثىل  الطريقة 

كليات الطب بالخارج حيث يخضع املكونون لربامج تكوينية باستمرار )1.2( .

البيداغوجي  للتكوين  برنامجا  البيضاء  بالدار  والصيدلة  الطب  كلية  أطلقت 

لألساتذة املتدربني)1(، وهذا ما يجب تعميمه عىل باقي كليات الطب باململكة.

املغرب،  يف  األول  يعترب  والذي  الداخليني،  باألطباء  الخاص  البحث  هذا  بعد 

الداخليني،  األطباء  لجان  مع  بالتعاون  املستمر  الطبي  للتكوين  لجنة  أنشأت 

وأطلق هذا الربنامج يف شتنرب 2010.

الخاتمة

وجب التشديد عىل أهمية ترسيخ ثقافة التقييم املستمر لرىض الطلبة واألطباء 

املتدربني باملستشفيات الجامعية باملغرب، باإلضافة إىل تكوين وإعادة تأهيل 

األساتذة واملكونني، والعمل عىل تحسني العالقة املهنية بني األساتذة والداخليني، 

وتجديد اآلليات البيداغوجية للتكوين، كام وجب فتح نقاش فعال ومستمر بني 

مختلف املعنيني.

بوجدة،  الجامعي  املستشفى  تشمل  أخرى  أبحاث  إطالق  نقرتح  جهتنا،  من 

وتأخذ بعني االعتبار رأي األساتذة وانتظاراتهم من األطباء الداخليني، لتحسني 

مستوى التكوين باملستشفيات الجامعية باملغرب مام  يعود بالنفع عىل جودة 

الخدمة الصحية املقدمة للمواطن املغريب.
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