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  هاكار راهموانع و  :يدر آموزش پزشك يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ
  

  *نيكو يماني، محمد فخاري
 

 

  چكيده
است كه قادر  يپزشكان تيبه سمت ترب يآموزش پزشك يها تيفعال يتمامدهي  به منزله جهت يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ: مقدمه

مقوله، موانع موجود در راه  نيبه ا يكل ياست كه با نگاه دهيگرد يمقاله سع نيدر ا. جامعه هدف باشند يسالمت يازهايبه مرتفع نمودن ن
كشورها و  گريرا كه در متون بر اساس تجارب د ييهاكار راهو  شنهاداتيو پ رديقرار گ يمورد بررس يپزشك ينمودن برنامه درس گو پاسخ

 ياندركاران آموزش پزشك و دست انريز برنامه يآگاه يمطرح شده است برا يبرنامه درس ييگو پاسخ يارتقا ينظران برا نظرات صاحب
  . ديارائه نما
 ,Pubmed, Elsevier, springer يها داده گاهيدر پا 2013تا سال  2000كه از سال  يمطالعه مقاالت نيانجام ا يبرا: ها روش

proquest  وGoogle scholar ييگو پاسخجستجو شامل جستجوي كلمات  ياستراتژ. جستجو قرار گرفتمورد ،بود دهيبه ثبت رس 
، برنامه )Teaching clinical( يني، آموزش بال)Medical education( ي، آموزش پزشك)Accountability Social( ياجتماع
  . مقاالت مرتبط بود يديكلمات كل اي دهيچك ايدر عنوان ) curriculum( يدرس

يي به هشت مانع عمده در گو پاسخنتايج، بعد از تعريف مفهوم  بندي به منظور جمع. شد يو بررس افتيمقاله مرتبط  37در مجموع : نتايج
هاي كار راهدر نهايت . پرداخته شده است ها ي اجتماعي برنامهاثربخشارزشيابي   يها يي اجتماعي اشاره و سپس به مدلگو پاسخارتقاي 

  . ارائه گرديده است متونپيشنهاد شده در 
 شيها وجود دارد كه الزم است در جهت افزا در دانشگاه يمتعدد يموانع ساختار ،ياجتماع ييگو پاسخدر راستاي توسعه : گيري نتيجه
درسي ارائه  يها نمودن برنامه گو پاسخ يكمك به مؤسسات برا نهيدر زم يمتعدد شنهاداتيپ. مرتفع گردد يآموزش پزشك ييگو پاسخ

و  بيشتر دارد قيو تحق يبه بررس ازيمختلف ن يآموزش يها ستميها در س آن ييو كارا است محققين ياغلب حاصل تجارب فرد يشده ول
  ضرورت است كي يدر آموزش پزشك ييگو پاسخبه سمت توسعه  يآموزش قاتيتحقدهي  جهت

  
  يگر اي حرفهاجتماعي ،گويي  مدل هاي پاسخ ،يبرنامه درس ،يآموزش پزشك ،ياجتماع ييگو پاسخ: هاي كليدي واژه

  1098تا  1082 ):12(13؛ 1392اسفند/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 

دهي  به منزله جهت يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ
 تيبه سمت ترب يآموزش پزشك يها تيفعال يتمام

 يسالمت يازهاياست كه قادر به مرتفع نمودن ن يپزشكان

                                                 
 قاتيمركز تحق ،يآموزش پزشك يدكترا يدانشجو ،يمحمد فخار: نويسنده مسؤول *

 رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش علوم پزشك
)fakharedc@gmail. com(  

، گروه آموزش پزشكي، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، )اراستادي( يماني نيكو دكتر
  )amani@edc. mui. ac. ir(، . دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  29/10/92 :، تاريخ پذيرش20/10/92: ، تاريخ اصالحيه14/6/92: تاريخ دريافت مقاله

كه آموزش پزشكي به  ياز زمان. )1(جامعه هدف باشند
سوق پيدا كرده  ينگر و جامعه يسمت جامعه محور

 يآموزش پزشك يعاجتما ييگو پاسخاست، به مفهوم 
سازمان بهداشت . توجه شاياني معطوف گرديده است

مؤسسات  ،ياجتماع ييگو پاسخخود از  فيدر تعر يجهان
 ،يخدمات يها تيفعال هيكل تيرا ملزم به هدا يآموزش
خود به سمت مرتفع نمودن  يقاتيو تحق يآموزش
جامعه تحت پوشش  يبهداشت يها تيو اولو ها ينگران

مقوله توجه  نيا ر،يدر چند دهه اخ. )2(دينما يخود م
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را به خود جلب نموده است تا آنجا كه مجله  ياديز
از مجالت  يكيكه  )Medical Teacher(چريت كاليمد

 2011در سال  ،است يآموزش پزشك نهيمشهور در زم
شماره از مجله خود را به طور كامل به چاپ مقاالت  كي

  . )3(داد صاختصا ياجتماع ييگو پاسخ نهيدر زم
 ديجد ميپارادا كيرا  ياجتماع ييگو پاسخ نظران صاحب

كه الزم  دانند يم يفرهنگ رييتغ يو نوع يآموزش پزشك
مفهوم  نيا تر قيو درك هر چه عم يبررس ياست برا

را  ياجتماع ييگو پاسخبرخي  ياز طرف. )4(تالش گردد
 يعلوم پزشك يها دانشگاه ياز چهار رسالت اصل يكي
از معضالت آموزش  يكيكشورها  ميدر تما. )5(دانند يم

 يپزشك النيفارغ التحص يبودن توانمند يپزشكي، ناكاف
در مطالعات متعددي كه بر روي پزشكان تازه . است
 به كمبود التحصيل در انگلستان انجام گرفته است فارغ

 يها از نشانه) 8تا6(مهارت پزشكان اشاره شده است
كمبود دانش،  يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخنقص در 

جامعه است؛  يازهاينگرش و مهارت پزشكان متناسب با ن
 ييگو پاسخشده كه عدم توجه به  دهيحال د نيبا ا

در  يحس ناتوان يالقا نهيپزشكان، زم تيدر ترب ياجتماع
 دينما يبه جامعه را فراهم م يرسان خدمت يبرا پزشكان

 شيفزاو ا) 9(ها كه خود موجب كاهش اعتماد به نفس آن
. )10(شود يطبابت م نيآغاز يها اضطراب آنان در سال

در جهت افزايش  ر،يسال اخ 25در  شرفتهيپ يكشورها
و  نياقدام به تدو ،يدرس يها يي اجتماعي برنامهگو پاسخ

 يمبتن ايمحور  يستگيشا يدرس يها برنامهسازي  ادهيپ
پزشكان  ياز توانمند نانيدر جهت اطم امديبر پ
در  يمتعدد يها گام زين رانيدر كشور ا. )5و3(اند نموده

شبكه  ليتشك از جمله برداشته شده است نهيزم نيا
و ادغام  ديآغاز گرد 1351بهداشتي درماني كه از سال 

و  يبهداشتي درماني آموزش پزشكي و خدمات ها عرصه
در  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ليتشك

 ياجتماع ييگو پاسخدر  يكه گام بزرگ 1364سال 
  . )12و11(گردد مي در كشور محسوب يآموزش پزشك

 تأكيد ياجتماع ييگو پاسخ تينظران بر اهم صاحب اغلب
مهم نظام آموزش  يها از چالش يكيهنوز  يدارند ول

پزشكان  تيجهان، ترب يكشورها گريو د رانيپزشكي در ا
در يك . )3(است جامعه يازهايبه ن گو پاسختوانمند و 

كشور  يها يكي از دانشگاه النيالتحص مطالعه، از فارغ
ارائه  يبرنامه درس يزانيشد كه به چه م دهيسانگلستان پر

به جامعه آماده كرده  يرسان خدمت يها را برا شده، آن
است، تنها چهار درصد از آنان با مناسب بودن برنامه 

توانمند نمودن پزشكان موافقت داشتند و  يبرا يدرس
برنامه  ياثربخشمخالف و كامالً مخالف با % 40به  كينزد
صاحب نظران در كشور  يبرخ دياز د. )6(بودند يدرس

است   انستهگونه كه بايد، نتو آن يهم آموزش پزشك رانيا
  . )11(ي نيازهاي واقعي جامعه باشدگو پاسخ

 يآموزش يها ها و كارگاه مقاالت، كنفرانس ،مطالعات در
 يها ها و برنامهكار راه ،ياجتماع ييگو پاسخ نهيدر زم
ها در عمل كار راه نياستفاده از ا يول شود يارائه م يجذاب
به نظر گيبس . ناممكن است يمشكل است و گاه اريبس

)Gibbs( نمودن  گو پاسخ يچگونگ يبرا يقطع حل راه
 نيا تيبا توجه به اهم ي، ول)3(وجود ندارد يرسبرنامه د

كه موانع موجود در راه  گردد يم يمقاله سع نيمقوله در ا
قرار  يمورد بررس يپزشك ينمودن برنامه درس گو پاسخ

كه در متون بر  ييهاكار راهو  شنهاداتيو سپس پ رديگ
 ينظران برا كشورها و نظرات صاحب گرياساس تجارب د

 يبرا دهيمطرح گرد يدرس برنامه ييگو پاسخ يارتقا
 ياندركاران آموزش پزشك و دست انريز برنامه يآگاه

  . ارائه گردد
  

  ها روش
سال  يتا ابتدا 2000كه از سال  يمقاالت مطالعه نيدر ا

 ,Pubmed, Elsevier يها داده گاهيدر پا 2013

springer, proquest  وGoogle scholar  به ثبت
جستجو  ياستراتژ. بود مورد جستجو قرار گرفت دهيرس

 Social( ياجتماع ييگو پاسخكلمات  يشامل جستجو
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accountability(ينيآموزش بال ،ي، آموزش پزشك 
)teaching clinical(ي، برنامه درس)curriculum ( در

سپس . مقاالت بود يديكلمات كل اي هديچك ايعنوان 
كه به صورت تمام متن قابل دسترس بود مورد  يمقاالت
قرار گرفت و مقاالت نا مرتبط كنار گذاشته شد؛  يبررس
مورد  يا منابع كتابخانه يبه صورت دست نيهمچن

  . گرفت ارجستجو قر
  

  نتايج
آمد كه با  به دستركورد  250ها  داده گاهيپا يدر بررس

مقاله مرتبط استخراج  53عنوان مقاالت تنها  يبررس
اي  مقاله كه اشاره 16خالصه مقاالت،  يبا بررس. ديگرد

دو . نداشتند، كنار گذاشته شد يپزشك يبه برنامه درس
 نهيدر زم كياستراتژ يها اندازها و برنامه گزارش از چشم

. اجتماعي در آموزش پزشكي يافت گرديد ييگو پاسخ
اغلب مقاالت چاپ شده، . امدين به دست اي مطالعه مداخله

. نمود ينظران را منعكس م نظرات و تجارب صاحب
 يمناسب برا يها شاخص ياز مقاالت به بررس يتعداد

مطالعه هم  كي. پرداخته بود ياجتماع ييگو پاسخسنجش 
 يبرنامه درس ازو پزشكان  انيدر موردنظرات دانشجو

 ياز مقاالت هم بر معضالت كشورها يتعداد. موجود بود
 ييگو پاسخ نهيدر زم ييايو مناطق محروم استرال ييقايافر

  . متمركز شده بود يآموزش پزشك ياجتماع
ابتدا به تعريف مفهوم  مطالعات، جينتا بندي جمع در

يي اجتماعي اشاره شده و سپس موانع موجود گو پاسخ
ارائه  يپزشك ينمودن برنامه درس گو پاسخدر راه 

مختلفي وجود دارد و  يها دگاهي؛ در اين راستا د دهيگرد
مقاله به سه  نيسؤاالت گوناگوني مطرح است كه در ا

اجتماعي برنامه  ييگو پاسخپرسش اصلي در زمينه 
سنجش  يها در انتها شاخص. درسي پرداخته شده است

هاي ارائه شده در متون كار راهيي اجتماعي و گو پاسخ
يي اجتماعي آموزش پزشكي گو پاسخسطح براي ارتقاي 

  . ارائه شده است

يي اجتماعي بايد اذعان نمود گو پاسخبررسي مفهوم  در
ارائه  گو پاسخاز پزشك  يجامع و كامل فيكه تا كنون تعر

سه مفهوم عمده  نهيزم نيحال در ا نيبا ا. )13(نشده است
را به  ميمفاه نيا سندگانياز نو يوجود دارد كه بعض

ها توجه  آن زيو به تما كنند ياستفاده م گريكدي يجا
سه سطح در  انگريب يسه مفهوم به نوع نيا. )14(ندارند

آموزش . است ييگو پاسختوجه به مفهوم  زانيخصوص م
سطح  نيتر نيياز پا ديبا گو پاسخ يپزشك

) ييگو پاسخ(سطح  نيبه سمت باالتر) يپذير تيمسؤول(
و  فيصورت تعر نيبد ميمفاه نيدر دو مقاله ا. ديگذر نما

  ):15و14(اند نشان داده شده زيمتما گريكدياز 
 انريز برنامهالتزام : Responsibility يپذير تيمسؤول

پزشكان توانمند در رفع  تينسبت به ترب يآموزش پزشك
سطح  نيا. نديگو يپذير تيمسؤولجامعه را  يازهاين

 فياز وظا انريز برنامهن و مسؤوال يبر آگاه تر بيش
اين التزام بيشتر . ه در قبال جامعه متمركز استمؤسس

براي سنجش اين التزام . )3(دارد  يكيو تئور يجنبه نظر
مؤسسات  انداز چشمرسالت و  يتوصيه به بررس

 تيمسؤولها به  كه تا چه حد دانشگاه گردد يم يآموزش
 يازهايرفع ن يپزشكان توانمند برا تيخود در قبال ترب
  . جامعه توجه دارند

ها  سطح دانشكده نيدر ا :Responsiveness دهي پاسخ
خود را به سمت  يو خدمات يقيتحق ،يآموزش يها تيفعال

 تيجامعه هدا تيدر اولو يسالمت يازهايمرتفع كردن ن
 ينيآموزش بال يها وهيو ش يها برنامه درس آن. كنند يم

به  انيكه دانشجو كنند يم يطراحاي  خود را به گونه
سالمت در جامعه  يها با چالش داومصورت زودرس و م

رفع مشكالت  يالزم برا يروبرو شوند و بتوانند توانمند
پزشك  تيسطح به ترب نيدر ا. نديرا كسب نما يسالمت
يي با گو پاسخسطح از  نيا. )16(شود يپرداخته م گو پاسخ

دارد  يپوشان هم )Professionalism(يگر اي حرفهمفهوم 
و  يجامعه، حرفه پزشك قبالكه در آن پزشك خود را در 

  . )17(داند يمتعهد م مارانيب
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سطح مؤسسات  نيدر ا: Accountability ييگو پاسخ
كه  ندينما يم يشواهد ياقدام به گردآور يآموزش
 يسالمت يازهايرا در رفع ن النيالتحص فارغ يتوانمند

 يها با سازمان يها در همكار دانشكده. جامعه نشان دهد
 ياعطا يها سالمت جامعه، سازمان شيدر پا ليدخ

اقدام به ارائه  يبخش باركار و مؤسسات اعت نامهيگواه
 ،يآموزش يها برنامه ياثربخشدر زمينه  يشواهد

 يخود بر اساس چهار ارزش اصل يو خدمات يقيتحق
) ياثربخشارتباط و  ،يبرابر ت،يفيك( ياجتماع ييگو پاسخ

  . ندينما يمربوطه م يو نهادها نمسؤوالبه 
به شش  1 جدولسه مفهوم،  نياز ا يجهت درك كل در

. سه مفهوم اشاره نموده است نيا نيب زيمتما تيخصوص
  )15و14(ياجتماع ييگو مرتبط با پاسخ ميمفاه زيتما ،1جدول 

  
  گويي پاسخ تا يپذير مسؤوليت از اجتماعي الزامات معيار:1جدول 

 يپذيريتمسؤول 
Responsibility 

  دهيپاسخ
Responsiveness 

 ييگو پاسخ
Accountability 

 ضمني تاييد  جامعه نيازهايتعيين
Implicitly  

 عيني تاييد
Explicitly  

 آمده به دست شواهد
Anticipatively  

 همؤسس اهدافكنندهتعيين
 ها دانشكده اساتيد  اي

Defined by faculty  
 برنامه از حاصل اطالعات اساس بر

Inspired from data  

 جامعه نمسؤوال
Defined with society 

  
 اجتماعيگيري  جهت  آموزشييهابرنامه

Community oriented  
 جامعه بر مبتني

Community based  
  زمينه بر مبتني

Contextualized  
  بهداشتي سيستم در تغيير عامل  يگر اي حرفه معيارهاي داشتن  خوب پزشك  التحصيالنفارغتوانمندي

  ارزشيابيتمركز
  )Impact( اثرات  )Outcome( پيامد  )Process( فرايند

  Health partners مشاركتي  External خارجي  Internalداخلي  ارزشيابيشيوه

  
 ييگو پاسخدر ادامه به مشكالت موجود بر سر راه 

 يبرا. ميپرداز يم يپزشك يبرنامه درس ياجتماع
 يازهاين ديدر ابتدا با ،يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ

 نييجامعه تع ندهيحال و آ راتييجامعه شناخته شود و تغ
مورد  يها يستگيشا نييپس از آن به تع. شود ينيب شيو پ
 يو اهداف آموزش يبرنامه درس نيتدوپزشكان و  ازين

 يابيارزش تيو در نها شود پزشكان پرداخته  تيترب يبرا
به اهداف  دنيشده در رس نيتدو يبرنامه درس ياثربخش
. )3(است يامر ضرور كي ياجتماع يگو پاسخبرنامه 

از  يكيپزشكان  يرخ توانمند ميو ن يستگيشا فيتعر
. است گو پاسخ يها برنامه يابيدر ارزش هيمراحل اول

در جهت  ديبا يبرنامه درس يمحتواهمچنين اهداف و 
مشخص شده تدوين  يها تيپزشكان به قابل يابي دست
مختلفي وجود دارد و  يها دگاهيدر اين راستا د. )14(گردد

سؤال آن است كه  نياول. سؤاالت گوناگوني مطرح است
. باشد گو پاسخاي  در قبال چه جامعه ديبا يآموزش پزشك

 يجهان يدر آموزش پزشك ديدارند كه با دهيعق يرخب
با مشكالت  ييارويرو يبرا ديو پزشكان با ديشياند

دارند كه  دهيها عق آن. )18(آماده شوند يجهان يسالمت
است و  تيواقع كيبلكه  ستين هينظر كيشدن  يجهان

 يجهان يازهايبه ن ديهم با يآموزش پزشك انريز برنامه
دارند كه پزشكان به  دهيها عق آن. )19(توجه داشته باشند
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كشورها به مهاجرت  نيطور مداوم در درون و ب
 يها يتوانمند نييتع يپس الزم است برا پردازند، يم

كشورها  نيب يقرارداد يمورد لزوم آنها، فراتر از مرزها
 نييپروژه تع نيدر كشور چ نهيزم نيدر هم. ديشياند

توسط  كانپزش يها يدر توانمند اتيحداقل ضرور
 Institute for( يآموزش پزشك يالملل نيبه مؤسس

International Medical Education) IIME  آغاز
 تيترب يمناسب برا يبرنامه درس ينموده كه محتوا

و  نيرا تدو يجهان يسالمت يازهايبه ن گو پاسخپزشكان 
نگاه جهاني به آموزش پزشكي موجب شده . كند  نييتع

 ييها شاخص نياقدام به تدو يفاست كه مؤسسات مختل
 يابي دستو  يپزشك يبرنامه درس يابيارزش يبرا

در جهت  ها يبه حداقل توانمند يپزشك النيالتحص فارغ
 نياز ا. كشورها بنمايند نيپزشكان ب ييجابجا ليتسه

 يآموزش پزشك يجهان ونيبه فدراس توان يمؤسسات م
WFME (World Federation for Medical 

Education (آموزشي براي پزشكان  ونيسيو كم
 ECFMGدر كشورهاي خارج از امريكا  ليالتحص فارغ

(Educational Commission for Foreign Medical 
Graduates( اشاره نمود يو سازمان بهداشت جهان)20( .  

آموزش  ييگو پاسخاز مقاالت بر  يحال تعداد نيا با
كشور و منطقه تحت پوشش  يازهايپزشكي در قبال ن

پزشكان  تيدارند كه ترب دهيآنان عق. )21(دارند كيدتأ خود
شده در  نييتع ياعتبار بخش يها بر اساس شاخص

خروج پزشكان از  ليموجب تسه شرفتهيپ يكشورها
دارند كه اين  دهيها عق آن. گردد يم ريفق يكشورها
ها موجبات مهاجرت پزشكان به كشورهاي  سازمان

 قايكه در قاره افراي  به گونه. ندينما يپيشرفته را فراهم م
% 3جهان را دارد تنها  يها يماريبار ب% 24 آن كهبا 

. قاره مشغول به كار هستند نيكاركنان بخش سالمت در ا
 نيمروند مهاجرت پزشكان موجب شده است كه در ه

از  ،كايپزشكان شاغل در امر% 23 زمان در حدود
شده باشند و  ليالتحص فارغ كاياز امر ريبه غ ييكشورها
آنان در % 64در حدود  ،يپزشكان خارج% 23از اين 

 ليالتحص و فارغ  دهيآموزش د ريفق يكشورها
 ديبا يدارند كه برنامه درس دهيها عق آن. )19(اند شده

طرف توانمندي الزم  كيكند كه از  تيترب يبتواند پزشكان
براي خدمت در مناطق محروم را دارا باشند و از طرف 

به استقرار و ارائه خدمت در  يرش و عالقه مثبتنگ گريد
 نيراستا اعتقاد بر ا نيدر هم. مناطق را داشته باشند نيا

 يدر آموزش خود مواجهه زودرس دياست كه پزشكان با
كنند و  دايخود پ هجامع يها با مشكالت و چالش

آن جامعه  يها يازمنديخود را در جهت ن يها يتوانمند
احتمال استقرار پزشكان  شيافزادر جهت . گسترش دهند

از  يدر مناطق محروم و كاهش مهاجرت آنها تعداد
دانشجو  رشيزمان پذ در ديمقاالت اشاره دارند كه با

 ايمناطق محروم  انيبه متقاض ،يرشته پزشك يبرا
دارند،  مناطق را نيبه خدمت در ا ليكه تما يافراد
در  ليادامه تحص يبرا يتر بيش ييها و مشوق ازاتيامت
كه بر  ياغلب مطالعات. )25تا22(رشته داده شود نيا

كشور و  يازهايآموزش پزشكي در قبال ن ييگو پاسخ
 يسالمت دارند بر مشكالت تأكيدمنطقه تحت پوشش خود 

 ايو استرال ييقايافر يمناطق دور افتاده در كشورها
  . )26(اند متمركز شده

چه  يدارا ديسؤال آن است كه پزشكان با نيدوم
مورد  يها يتوانمند نييو تع فيتعر. باشند ييها يتوانمند

 يبرا يريز برنامه يها از گام يكيلزوم پزشكان 
توجه داشت كه  ديبا. )27(است ياجتماع ييگو پاسخ
و  يپزشكان، عموم ازيمورد ن يها ياز توانمند يتعداد
نقاط جهان  يدر تمام زشكانو پ شوند يمحسوب م يجهان

ها را آموخته باشند مثل مهارت در  آن مهارت ديالزاماً با
مرتبط با  ها تياز قابل يبعض يول. يوير يقلب ياياح

 يها موجود در جوامع است همچون مهارت طيشرا
از طرفي . )28(يفرهنگ نيمراقبت ب يها و مهارت يارتباط
به  ديست و بايپزشكان ثابت ن ازيمورد ن يها يتوانمند

 ليجامعه تعد يازهايدر ن رييطور مداوم مطابق با تغ
در جوامع مختلف انتظارات از يك پزشك توانمند . گردد
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 اي ديمشكالت جد جاديمتفاوت است و با گذشت زمان و ا
انتظارات جامعه از  د،يجد يها يورود نوآور

در . گردد يم رييخوش تغ پزشكان دست يها يتوانمند
از  يخود تعداد طيو شرا ازهايبسته به ن كشورهر  تينها
الزم به . )29(كند يم نشيپزشكان گز يرا برا ها تيقابل

كمبود امكانات، نسبت به  يذكر است كه جوامع دارا
از پزشكان دارند، به  يجوامع پيشرفته انتظارات متفاوت

 رانيدر حال توسعه همچون ا يكه در كشورها يطور
توسعه  يبا كشورها ميدار كپزش كيكه از  يانتظارات

  . )30(استمتفاوت  افتهي
 و يينها امديپ فيدر جوامع مختلف تعر گريد ياز طرف

 انريز برنامهدر نزد  يقابل سنجش در آموزش پزشك
مثال در كشورهاي پيشرفته پيامد  يبرا. است متفاوت

اصلي آموزش پزشكي افزايش سطح سالمت جامعه است 
پيامد اصلي آموزش پزشكي  ييولي در كشورهاي افريقا

 نييو تع فيتعر ديپس با. )19(است ها يماريكاهش بار ب
مورد لزوم پزشكان به طور مداوم مورد  يها يتوانمند

به هر دو نوع مهارت  انريز برنامهو  رديقرار گ ينيبازب
پزشكان در آموزش آنها توجه  يو اختصاص يعموم
  . ندينما

 ييها سؤال مهم آن است كه چه ساختار و برنامه سومين
بعضي از . مناسب است گو پاسخبراي تربيت پزشكان 

آموزش  ياجتماع ييگو پاسخارتقاي  نهيمشكالت در زم
موجود در  يو ساختارها ها دگاهيبا د يپزشك

اين . ارتباط دارد يآموزش پزشك يمتول يها سازمان
يي گو پاسخ سعهساختارها گاهي به عنوان موانع تو

در متون به صورت پراكنده . كنند يآموزش پزشكي عمل م
درك  ياست كه برا دهياشاره گرد ييگو پاسخموانع  به

 ريبه شرح ز يعوامل در هشت مقوله كل نيتر ا آسان
  :اند شده بندي دسته

هاي علوم پزشكي به اهداف  دانشگاه: ها دانشگاه  رسالت. 1
به اهداف  زمان همو  شندياند يارائه خدمت به جامعه م

به  دياندركاران با دست نيبنابرا. توجه دارند يتوسعه علم

به هر دو هدف  دنيرس يبرا يريز برنامهسمت 
به اين دو هدف به منزله  زمان همالبته توجه . )31(بروند

؛ به )15(نيست و بهداشتي يآموزش يها ستميس يدگيچيپ
چهار رسالت  يدارا يعلوم پزشك يها بياني ديگر دانشگاه

 ياجتماعو  ينيخدمات بال ،قاتيمهم همچون آموزش، تحق
 نيبه ا زمان همعمل كنند كه اي  به گونه ديو با هستند

 گريبه علت توجه به د ديو نبا ابنديچهار رسالت دست 
ها غفلت  دانشگاه ياز توجه به رسالت اجتماع ا،ه رسالت

حال هنوز در ادغام مفهوم  نيبا ا. )5(شود دهيورز
و  اندازها، ارتقا در رسالت، چشم ياجتماع ييگو پاسخ

براي . )21(وجود دارد يقيشكاف عم يعلم اتياستخدام ه
ها  رسالت دانشگاه يمطالعه با هدف بررس كيمثال در 

و چاپ  قاتيكه كمتر به تحق ييها هشده كه دانشگا دهيد
اند؛  مقاله به عنوان معيار ارتقاي اساتيد خود توجه داشته

به جامعه  يرسان خدمت يپزشكان برا تيبه ترب تر بيش
 كه شود يم دهيوجود د نيبا ا. )32(اند ه نشان دادهتوج

ها بر چاپ مقاله به عنوان معيار ارتقاي  بعضي از دانشگاه
گرفته  جهينت نيچن. )31(دارند يتر بيش تأكيداساتيد، 

آموزش  ياجتماع ييگو پاسخ يارتقا يكه برا شود يم
مرتبط  يها شاخص د،ياسات يبهتر است در ارتقا يپزشك

به همان اندازه  يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخبا 
داده  تيها اهم دانشگاه گريسه رسالت د يها شاخص

  . شود
 ييگو پاسخ يبرا: ها دانشگاه يحفظ استقالل علم. 2

علوم سالمت  قاتيالزم است تحق يبرنامه درس ياجتماع
در  ديها با دانشگاه. كند دايجامعه سوق پ يازهايبه سمت ن

تالش خود در قبال مرتفع نمودن  زانيخصوص نحوه و م
 گو پاسخ نيمخالف. باشند گو پاسخسالمت جامعه  يازهاين

قائل شدن  اديز تيكه اهم كنند يادعا م يرسشدن برنامه د
 قاتيجامعه، موجب توجه كمتر به تحق يازهاين يبرا
كه در دراز مدت موجب  گردد يدر آموزش م نياديبن

ها معتقدند كه  آن .گردد يم يدر علوم پزشك يركود علم
به نفع جامعه خواهد  تيها در نها دانشكده يعلم يآزاد
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 نهيدر زم تخصصاناز م يدر نظرخواه. )33(بود
 نيتعادل ب يبه برقرار ،يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ

بر  يمبتن يدانشكده با برنامه درس يحفظ استقالل علم
و مهم نگاه  كياقدام استراتژ كيجامعه به عنوان  يازهاين

  . )34(شده است
پارادايم  يي علوم پزشكها در رشته: يكم ميغلبه پارادا. 3

 يكمي و اثبات گرايانه غالب است كه در آن به علوم تجرب
در . شود يباالتري داده م تياهم ينسبت به علوم انسان
گردد  مي و قابل قبول تلقي يعلم يپارادايم كمي، موضوع

 لتع نيباشد،به هم دييو تجربه قابل تا قيكه از راه تحق
به  ي پزشكيها در رشته ياز برنامه درس ياديحجم ز

و  يپاتولوژ ،يولوژيزيف ،يآناتوم علوم تجربي همچون
اختصاص داده شده  يدر پزشك يعمل يها مهارت
كه بر  است از تفكر ييتفكر اثبات گرايانه، الگو. )35(است

 يبه نباشد نوعبا تجر ياساس آن هر چه قابل بررس
از نظر . گردد يم يو گمان تلق دسح ،يتيدانش روا

 انيطرفداران پارادايم اثبات گرايانه گفتار، زبان و طرز ب
و به آن  گردد يم يتلق يعلم رينوعي دانش غ مارانيب

 نيادهنده  امر نشان نيا. )35(شود يداده نم ياديز تياهم
 يو همدل يبشردوست ،ييگو پاسخشدن، اي  است كه حرفه

در پارادايم  است گو پاسخپزشكان  ممه يها شاخص كه از
 نيبنابرا. )36(شود يكمي اهميت چنداني به آنها داده نم

 يها نشياز نظر ب يآموزش پزشك يبرنامه درس
انتظار  يپزشك يها دانشكده. دچار فقر است انهيگرا انسان

و در جامعه  نيدر بال انيدارند كه پزشكان و دانشجو
است كه  ياين در حال. دارندرا پاس باي  حرفه يها ارزش

و گذرا هم  يموضوعات را به صورت سطح نيا فراگيران
پزشك از  يبه مفهوم طرفدار ن،يعالوه بر ا. اند اموختهين

كه رابطه  يو آموزش علوم اجتماع) Advocacy(جامعه 
 يها هدر برنام يدارد، توجه چندان ييگو پاسخبا  يكينزد
  . )37(است دهينگرد يپزشك يدرس

ساختار رشته محور آموزش  :يساختار برنامه درس. 4
از . كند ينم يچندان تيحما ياجتماع ييگو پاسخاز  يپزشك

اول  يها ساختارهاي رشته محور، در سال آنجا كه در
آموزش پزشكي قسمت عمده زمان برنامه درسي به 

اين امر  شود، يآموزش علوم پايه اختصاص داده م
معضالت سالمت جامعه را  ادانشجويان ب ررسيمواجهه د

از آموزش  رانيكه اغلب فراگ يدر پي دارد؛ به طور
 يدر خصوص حل مشكالت جامعه خود شاك يناكاف

با مشكالت جامعه  انيدانشجو ررسيمواجهه د. هستند
 زانيم يجيبه همراه افت تدر درساختارهاي رشته محور،

جامعه  يبه ارتقا يپزشك انيدانشجو انهيگرا نگرش آرمان
تعامل  زانيكاهش م ل،يدوران تحص يخود در ط

 ديبا. )38(بخشد يبا مردم و جامعه را شدت م انيدانشجو
ي درسي رشته محور، ها در برنامه توجه داشت كه

 نيب يقيدق زيتما واست دانش از هم مجزا يها طهيح
شده است و در مجموع به انسان به عنوان  جاديها ا رشته

 جهيدر نت. گردد يتوجه نم كپارچهيكل واحد و  كي
ها را جدا جدا و مستقل از  دانشجويان پزشكي هم رشته

 گو پاسخدر صورتي كه در آموزش  كنند، مي ييكديگر تلق
 يعدم توجه به برخوردار. شود يم تأكيد يبر كل نگر

كه هر يك از  شود يكل نگرانه موجب م دگاهيپزشكان از د
 كنند و دايپرشته و موضوع تخصص  كيدر  پزشكان

قادر نباشند كه بيمار را به عنوان يك پديده كلي در نظر 
 ماران،يب و درمان يبررس ياساس در ط نيبر هم. بگيرند

كه به رشته  مارياز ب ييها جنبه يپزشكان تنها بر رو
  . )35(كنند  مي أكيدتو  هيمرتبط است، تك خودشان

 ياز عوامل مهم در ارتقا يكي: يرشته ا نيتعامالت ب. 5
 يتوجه به همكار يآموزش پزشك ياجتماع ييگو پاسخ

 نيبا ا. استاي  و درون رشتهاي  رشته نيب ،يحرفه ا نيب
است اي  به گونه يآموزش پزشك يسنت يحال ساختارها

 يگروه تيذهن يآموزش يها ها و گروه رشته نيكه ب
 زيمتما گريكديخود را از  ها وهشده است و گر جاديا

 يبر همكار تأكيد يكه به جااي  به گونه كنند ياحساس م
ها به رقابت با هم  ها و حرفه ها، رشته و مشاركت، گروه

  . )31(شوند يواداشته م

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 17

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3129-fa.html


 ي برنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ  نيكو يماني و همكار
 

http://ijme. mui. ac. ir   1089/  )12( 1392/13اسفند / آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

: جامعه يازهايبا ن يبرنامه درس يعدم تناسب محتوا. 6
بلكه  دهد، يرخ نم يبه صورت اتفاق ياجتماع ييگو پاسخ

 يمربوط به آن در برنامه درس يآموزش يمحتوا ديبا
 يفعل ياز مشكالت برنامه درس يكي. لحاظ گردد يپزشك
مفهوم دهنده  نامناسب آن است كه پوشش يمحتوا
از تصورات غلط  يكي. )33(ستين ياجتماع ييگو پاسخ

 تيقادر به ترب ينيو بال كياست كه آموزش تئور نيا جيرا
 گو پاسخاست كه بتوانند در قبال جامعه  يپزشكان

و  نيتدو ياست كه حت يتصور در حال نيا ،)39(باشند 
را در متن جامعه و  ريكه بتواند فراگ يارائه برنامه درس

 ييدهد به تنها  رقرا در تماس مداوم با مشكالت جامعه
  . )1(شدبا گو پاسخپزشكان  تيتربكننده  نيتضم تواند ينم
 يدرس يها واحد: يانتخاب يدرس يكمبود واحدها. 7

 ليمتما يكه پزشك به سمت دروس كند يكمك م يانتخاب
او ارتباط  يكار طيو مح ياجتماع نهيگردد كه به زم

 ياجبار يدرس يها حال اغلب واحد نيبا ا. دارد يتر بيش
مناطق كشور به طور  يدر تمام انيدانشجو ياست و برا

كمبود . ابدي يآن اختصاص م بهزمان و محتوا  كساني
متناسب با  يانتخاب يدرس يواحدها نيتوجه به تدو

از  گريد يكيمناسب  وهيجامعه و ارائه آن به ش يازهاين
 ينمودن برنامه درس گو پاسخ يرو شيمشكالت پ

  . )40(است
دانشگاه و جامعه  نيب: دانشگاه و جامعه نيب يهمكار. 8

كه  ييها بوده است و هنوز هم دانشكده ييجدا مياز قد
معضل  نيبا ا كنند يم سيدر جامعه تاس ييها درمانگاه

بودن و در برج عاج بودن  ينيوالد تيمواجهند؛ چون ذهن
 مردم را از تعامل با آنان دور انيدانشگاه

  . )31(دارد يم نگه
بر  يآموزش يها برنامه ياثربخش يابيجهت ارزش در

 ها و نظران ارزش صاحب ،ياجتماع ييگو پاسخاساس 
از مقاالت  يتعداد. اند نموده انيرا ب يمتعدد يها شاخص

به چهار ارزش  يآموزش پزشك يها توجه برنامه زانيم
عدالت، مرتبط بودن و  ت،يفيك( ياجتماع ييگو پاسخ

 ها ذكر برنامه يابيارزش يبرا يناسبم اريرا مع) ياثربخش
توانسته است  ينامه آموزشتا چه حد بر اين كه ،كنند مي

مناسب  يبا توانمند يپزشكان تيترب يعنيبه هدف خود 
 تيبه جامعه ترب تيفيعادالنه و با ك يرسان خدمت يبرا

جامعه  تيدر اولو يازهايكند تا آنها بتوانند در رابطه با ن
  . )15(الزم را انجام دهند اقدامات اثربخشبه صورت 

مورد اشاره در مقاالت در خصوص  يها از مدل يكي
 CPU model مدل ،ييگو پاسخ يها شاخص

Conceptualization/Production/Usability)( است 
 ييگو پاسخ يابيارزش يبرا يمتعدد يها كه شاخص

قسمت  3 يمدل دارا نيا. كرده است نيتدو ياجتماع
شده  دهها نشان دا شاخص نيا 2در جدول . است ياصل
  . )14(است

  
  ياجتماع ييگو پاسخ يها شاخص :2 جدول

 شاخص تعريف	شاخص	زير حيطه	حيطه

  ادراك
)onceptualizationC( 

  مراجع
References 

 )اثربخشي – بودن مرتبط - برابري - كيفيت( اصلي ارزش چهار ها ارزش

 ها  آن دار اولويت نيازهاي و جامعه خصوصيات جمعيت

 ها سازمان ديگر با آن هماهنگي و سازگاري و جامعه سالمت سيستم وسعت سالمت سيستم

 كاركنان به كيفي و كمي نياز كاركنان

  تعامل
Engagements  

 مراجع اساس بر مؤسسه اهداف و رسالت رسالت

 پوشش تحت جامعه وسعت جايگاه

 سازمان با جامعه اندركاران دست همكاري مشاركت

 )ها شايستگي( كاركنان رخ نيم كردن مشخص و تعريف مطلوب پيامدهاي

  حاكميت
Governance 

 جامعه استراتژيك برنامه با مؤسسه هماهنگي استراتژيك ريزي برنامه

 برنامه اجراي ارزشيابي و هماهنگي - اعتبار مديريت 
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 تعامل قسمت با هماهنگ خارجي و داخلي منابع تحرك منابع

  محصول
Production  

  عمليات در عرصه
Field operations 

 تعامل با هماهنگ رساني خدمت و تحقيق – آموزش 

  آموزشي برنامه
Educational 

program 

 شده تعريف هاي شايستگي اساس بر محتوا و اهداف

 جامعه مشكالت با مداوم و زودرس مواجهه  درسي برنامه ساختار

 جامعه پيچيده مشكالت حل يادگيري يادگيري فرايند

 خدمات سطوح ديگر با مرتبط و جامعه بهداشتي اوليه هاي مراقبت پوشش مراكز مراكز
 بهداشتي

  دانشجويان
Students 

 محروم مناطق دانشجويان برابري و اولويت ها نيازمندي

 جامعه بهداشتي هاي اولويت با مرتبط مشاغل به دستيابي به كمك و گيري جهت شغل

 ها شايستگي كسب بررسي ارزشيابي 

  مدرسين
Teachers 

 اجتماعي علوم و سالمت يها رشته از گوناگون مدرسان از استفاده منبع

 ها  توانمندي به دستيابي نظر الگو قرار گرفتن اساتيد از  توانمندي

 اجتماعي آموزش در ها توانمندي افزايش براي تشويق و آموزش حمايت

  تحقيق
Research 

 كاربري و ارجاع هاي شاخص اساس بر بهداشتي مديريت با مرتبط -

  خدمات
Service 

 كاربري هاي شاخص اساس بر بهداشتي خدمات -

  كاربري
Usability  

  استخدام
Employment  

 سالمت در دار اولويت يها حرفه ظهور براي مشاركت و حمايت استخدام هاي فرصت

 جامعه نياز اساس بر التحصيالن فارغ توزيع و حفظ سازماني هاي پست

 كاركنان توانمندي حفظ خدمات كيفيت

 بهداشتي اوليه سطح در كار شرايط بهبود عملكرد

  اثرات
Impact  

 سيستم مديريت بهبود براي اندركاران دست با مشاركت مشاركت

 سالمت ارتقاي و خطرات كاهش سالمت بر اثرات

 اي منطقه و ملي گيرنده تصميم بدنه به كاربري نتايج اتصال ارتقاء

  
 زانيم يابيارزش يبرا يگريد يارهايكشورها مع يبرخ

 نيخود تدو يآموزش يها برنامه ياجتماع ييگو پاسخ
برنامه شبكه آموزش براي عدالت در سالمت . اند نموده

)Training for Health Equity Network: THEnet( 
را استفاده نموده CPU  يها شاخص از شاخص 20

 نيا يها از شاخص يمينالزم به ذكر است كه . )14(است
اجرا شده در  يها برنامه يامدهايپ يگير هبرنامه به انداز

برنامه شبكه آموزش براي عدالت . جامعه اختصاص دارد
 نيب يشبكه توانسته است )THEnet(در سالمت 

 تيحما يبرا يو همكار يدر جهت هماهنگ يدانشكدها
كوبا، ونزوئال، كانادا،  يكشورها يپزشك يها دانشكده

 يابيدر اجرا و ارزش نيپيليو ف اياسترال ،يجنوب يقايافر
  . )17(به وجود آورد ياجتماع ييگو پاسخ يها برنامه
مدل  ييگو پاسخ يها در خصوص شاخص گريد  مدل

دستيابي، بررسي، (دريدر مدل ا اريچهار مع. دراستيا
 :The AIDER model( ؛)يده ارائه، آموزش و پاسخ

Assess, Inquire, Deliver, Educate, Respond(  در
به . است دهيگرد نيتدو ياجتماع ييگو پاسخ جاديا نهيزم
جامعه  يازهايچه حد ن تا يمفهوم كه برنامه آموزش نيا

پزشكان توانمند  تيرا شناخته است و بر اساس آن به ترب
 نيا. ارائه خدمت و آموزش جامعه پرداخته است يبرا

مدل در كانادا در دو دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته 
به  يرسان توجه به خدمت زانياست و در هر دو مطالعه م
  . )41(است هقرار داد شيمناطق محروم را مورد پا

 Actualizing Social and Personal( رياسپامدل 

Identity Resources) ASPIRe model  بر استفاده از
 هيسرما جاديو ا يدر منابع انسان يفرد نيب يها شبكه
به  2012در سال . ها توجه دارد در برنامه ياجتماع
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 AMEE: The( اروپا يسفارش انجمن آموزش پزشك

Association for Medical Education in Europe( 
به صورت پايلوت  با همكاري دانشگاه كوئينزلند استراليا

از نظر  يمتقاض يها دانشگاه ريبا استفاده از مدل اسپا
مورد  ياجتماع ييگو پاسختوجه به شاخص  زانيم

كه در  ييها و به دانشگاه قرار گرفتند يابيو ارزش يبررس
 نيدر ا يقيتشو يواهداشتند، گ ريچشمگ تيفعال نهيزم نيا

ها در سايت انجمن  فهرست اين دانشگاه. دياهدا گرد نهيزم
 برنامه نيا. آموزش پزشكي درج گرديده است يالملل نيب

الزم به ذكر است كه . )42(ادامه خواهد يافت 2014تا سال 
طرح  ليها از قب دانشگاه بندي رتبه يها طرح هم رانيدر ا
خود  19شاخص در  )دانشگاهها يآموزش بندي رتبه(راد 
ها به  معيار براي بررسي ميزان توجه دانشگاه 10
  . )43(ي جامعه تعريف نموده استها نياز
كردن  گو پاسخجهت  ييها كار راهاز مقاالت به  يتعداد در

است كه در  نيبر ا دهيعق. اند اشاره نموده يبرنامه درس
به  ديبا يآموزش پزشك ياجتماع ييگو پاسخجهت توسعه 

بر . كرد دايپ شيگرا ياتيعمل يهاكار راه نيسمت تدو
ها در رفع  دانشگاه گرياساس استفاده از تجارب د نيهم

 تواند يم يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخموانع 
از  يتوجه نمود كه بعض ديبا يباشد؛ ولكننده  كمك

است و  يارائه شده در مقاالت در سطح نظر شنهاداتيپ
قرار  يمورد بررس ياتيآنها به صورت عمل ياثربخش
كه اي  مطالعه انجام شده به يها يدر بررس ما. است نگرفته
مند گزارش  نظام ورتبرنامه خود را به ص ياثربخش

 نهياغلب گزارشات در زم. ميافتينموده باشد دست ن
 يتيبه صورت روا ياجتماع يگو پاسخ يها برنامه تيموفق

)Narrative( گزارشات الزم به ذكر است كه اگرچه . است
ها  در استفاده از آن برنامه گريد يها به دانشگاه يتيروا

ها  برنامه نيا ياثربخش سهيامكان مقا يول دينما يكمك م
 زانيم يبررس يشده برا نييتع يها بر اساس شاخص

توجه  ديبا. )17(ها مشكل است به اهداف برنامه يابي دست
اجرا شده  يها برنامه ياثربخش يابيداشت كه ارزش

بر  يمداوم برنامه درس راتييشكل و زمان بر است و تغم
برنامه  ياثربخش يبررس ،مداوم جامعه راتيياساس تغ

 نيهمچن. كند يمشكل م اريشده را بس نيتدو يسدر
را از عوامل اثر  ياصالحات برنامه درس ريتأث توان ينم

  . )19(كرد ليمجزا نمود و جداگانه تحل گريگذار د
از مؤسسات  يبعض ياتيعمل يهاكار راه نيجهت تدو در

 نياز افراد خبره، اقدام به تدو يبا استفاده از نظر سنج
 يآموزش انريز برنامه يبرا يشنهاداتيها و پكار راه

 ياجماع جهان 2010مثال در سال  يبرا. اند نموده
 :GCSA( يمؤسسات آموزش پزشك ياجتماع ييگو پاسخ

Global Consensus for Social Accountability of 
Medical Schools (كياستراتژ كار راهده  يدلف قيبه طر 

ده  نيا. نمود نييمؤسسات تع ياجتماع ييگو پاسخ يبرا
و شناخت  ياجتماع نهيشناخت زم: شامل بيبه ترتكار  راه

سالمت  ستميمشاركت با س ،يبهداشت يازهايها و ن چالش
 گرينقش پزشكان و د ليتعد اندركاران، دست گريو د

 يبرنامه درس جيترو جامعه، راتييكاركنان بر اساس تغ
ها،  در دانشگاهدهنده  پاسخ تيحاكم جاديا محور، امديپ

و  يقاتيتحق ،يآموزش ياستانداردها ينيبازب
آموزش،  تيفياز بهبود ك تيبه جامعه، حما رساني خدمت
 يها روش جاديبه جامعه، ا رساني و خدمت قاتيتحق
 طيبا شرا ياصول جهان ليتعد ،يارياخت يبخش باراعت

 ييگو پاسخنقش جامعه در توسعه  فيتعر جامعه خود و
  . )44(است
عمده  كار راهو همكاران سه  )Wen(ون گر،يد يقيتحق در
 يآموزش پزشك يبرنامه درس ييگو پاسخ شيافزا يبرا
  . )38(اند نموده شنهاديرا پ

به  ييگو پاسخرسالت روشن در خصوص  نيتدو. 1
 ياجتماع ييگو پاسختوجه به : جامعه در دانشكده يازهاين

مراحل آموزش  يتمام تيدر رسالت دانشكده موجب هدا
تا  رانياز زمان ثبت نام فراگ ييگو پاسخبه سمت 

  . )23(گردد يشدن آنان م ليالتحص فارغ
بر جامعه در سطوح  ياضافه نمودن آموزش مبتن. 2

 رانيكه فراگ يبه طور: يشكپز يمختلف برنامه درس
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. كنند يرا در جامعه سپر يتر بيش يمدت زمان آموزش
كه در سطح جامعه  ينشان داده است افراد قاتيتحق

به كار در جامعه  يتر بيشبه احتمال  اند دهيآموزش د
  . خواهند پرداخت

 هيتوص: يليالتحص رها نكردن پزشكان بعد از فارغ. 3
 تيآموزش و ترب يكه از پزشكان برا گردد يم

 گريد يدر جامعه استفاده شود و آنان الگو انيدانشجو
  . )38(رنديقرار گ انيدانشجو

  
  بحث

 ديدر ابتدا با ،ياجتماع ييگو پاسخدر راستاي توسعه 
 يبرنامه درس ييگو پاسخاز  مشترك فيتعر كي يرو

موجود جامعه  يو روندها ازهايشناخت ن. توافق نمود
 برنامه كيضرورت است تا بتوان  كيكار  نيهدف در ا

 نيتدو يبر رو ديدر انتها با. نمود يمناسب طراح ياتيعمل
ها  برنامه نيا يابيارزش كمك به يبرا بمناس يها شاخص
ها بايد  در طراحي و اجراي اين برنامه نيهمچن. كار كرد

 يكي از موانع اصلي،. به موانع موجود هم توجه نمود
هاي كار راهدر . درسي است ساختار رشته محور برنامه

 ييگو پاسخ يگانه ارائه شده توسط اجماع جهان 10
به توسعه برنامه ) 44(يكمؤسسات آموزش پزش ياجتماع

درسي پيامد محور اشاره شده است وليكن بايد دانست 
و زمان  دهيچيپ ينديفرا يو اصالح برنامه درس رييتغ
 دازمنين يهمچنين اصالح برنامه درس. )45(است يبر

 نديفرا ،يبودجه، امكانات، وجود متخصصان برنامه درس
بر  يمبتن يدانشجو، و برنامه آموزش رشيدر پذ ديجد

در  ييگو پاسخبا اين حال براي ارتقاي . )19(جامعه است
شده است  شنهاديهاي متعددي پكار راهآموزش پزشكي 
  : ردگي مي را در بر ريكه عمدتاً موارد ز

 ييگو پاسخ يمناسب برا يمدل و چارچوب نظر نيتدو. 1
چارچوب  كي ازمندين يآموزش پزشك: يبرنامه درس

 ياست تا بتوان برنامه درس گو پاسخپزشك  يبرا ينظر
 يابيارزش يبرا ييارهاينمود و مع ميرا بر اساس آن تنظ

 يمدل نيراستا تدو نيدر ا. كرد نيتدو گو پاسخپزشك 
كه  يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ تيهدا يمناسب برا

به  يمختلف مشخص باشد ضرور يدر آن ارتباط اجزا
ها كه شامل  دانشگاه تيفعال طهيسه ح. )46(رسد ينظر م

در جهت حل  دياست با يرسان و خدمت قيآموزش، تحق
 يمشكالت و معضالت جامعه و مسائل اخالق پزشك

 يدارا ديچارچوب با نيا نيهمچن. شودگيري  جهت
رفع مشكالت دهنده  باشد كه نشان يبازخورد يها چرخه

 نيباشد كه در ع گو پاسخ يبرنامه درس قيجامعه از طر
. آن اصالح نمود لهيرا به وس يحال بتوان برنامه درس

برنامه  يبرا يبازخورد يها چرخه نيا جاديو ا نيتدو
توجه به مقوله . )16(است يامر مهم و ضرور كي يدرس
 نيآشكار، پنهان، آموزش ب يرسدر برنامه د ييگو پاسخ
 يا آموزش مداوم حرفه يها دوره نيو تدو يا حرفه

  . است يضرور
برنامه  :آشكار يدر برنامه درس ييگو پاسخگنجاندن . 2

، گو پاسخو پاداش دادن پزشكان  تيآشكار با تقو يدرس
در نظر . گردد يم گو پاسخآموزش پزشكان  جيموجب ترو

 ،يبرنامه درس انداز چشمبه عنوان  ييگو پاسخگرفتن 
. )47(سازد مي يرا ضرور يو اصالح برنامه درس ينيبازب
در دو مطالعه بر استفاده از تجارب  نو همكارا ديام

 يمحتوا نييو پزشكان خانواده در تع يپزشكان عموم
 تأكيد گو پاسخپزشكان  ازيمورد ن يآموزش
 دهينظران عق از صاحب يبعض كنيول) 49و48(اند داشته

به بهبود حرفه  يآشكار كمك يبرنامه درس رييدارند كه تغ
آموزش  كيرا  يها آموزش پزشك آن. كند ينم يپزشك
اي  كه در آن پزشكان اصول اخالق حرفه دانند يم ياخالق

 رييو تغ آموزند ينقش و پزشكان با تجربه م يرا از الگو
و ) 47(دانند ينم تيآشكار را چندان با اهم يبرنامه درس

 جيپنهان و ترو يبر برنامه درس ديدارند كه با دهيعق
  . ودنم يگذار هيسرما يپزشك دياسات نينقش در ب يالگو

پنهان و  يبرنامه درس قياز طر ييگو پاسخآموزش . 3
 يپوشان هم ياجتماع ييگو پاسخاز آنجا كه : نقش يالگو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 17

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3129-fa.html


 ي برنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ  نيكو يماني و همكار
 

http://ijme. mui. ac. ir   1093/  )12( 1392/13اسفند / آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

دارد، توجه به آموزش  يدر پزشك يگر يا با حرفه ياديز
محسوب  يآموزش يهاكار راهاز  يكي يگرياحرفه

 ياست كه پزشكان اكثر رفتارها نيبر ا دهيعق. گردد يم
 يبرنامه درس قيآموزش از طر طولخود را در اي  حرفه

 دياز آموزش، اسات وهيش نيدر ا. )50(آموزند يپنهان م
آموزش . شوند يمحسوب م انيدانشجو ينقش برا يالگو
آموزش در  وهيش نيدر استفاده از ا ينقش مهم دياسات
 يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخسطح  شيافزا
  . )51(دارد

طور كه  همان: يرشته ا نيب يدرس يها برنامه نيتدو. 4
 شيمناسب در افزا يهاكار راهاز  يكي ديگرد انيقبالً ب
 يبرا يگذار هيسرما گو پاسخ يدرس يها برنامه تيموفق

و اي  رشته نيب ،يحرفه ا نيب يها يرفع موانع همكار
 ييها رشته گريتعامل با د يبرقرار. استاي  درون رشته

روش  كيجامعه در ارتباط هستند  يسالمت يازهايكه با ن
 يپزشك ينمودن برنامه درس گو پاسخ يمناسب برا

و  يهمكار تيمطالعه در مصر، به اهم كيدر . )52(است
با  يو دامپزشك يكشاورز يآموزش يها رشته نيتعامل ب
  . )53(اشاره شده است يپزشك

 ياجتماع ييگو پاسخ شيافزا نهيها در زمكار راهاز  يكي. 5
با مشكالت  ريفراگ ميمواجهه مستق ،يآموزش پزشك

 يپزشك يها دانشكده 1960از دهه  كايدر امر. جامعه است
ها  نمودند كه در آن سيدر جامعه تاس ييها درمانگاه

آموزش اي  حرفه نيها به صورت ب حرفه گريپزشكان با د
 يرسان به جامعه هم خدمت زمان همو  شدند يداده م

برنامه  رانيدر كشور ا 1351از سال . )54(نمودند يم
 يراستا طراح نيدر هم )PHC(يسالمت هياول يها مراقبت
در خدمات  يادغام آموزش پزشك نيهمچن. ديگرد و اجرا
 رساني آموزش و خدمت قيبا تلف 1364در سال  يپزشك

توسعه  يبرا ارزشمند اريبس يبه جامعه فرصت زمان هم
 دهي؛ البته د)11(فراهم نمود يآموزش پزشك ييگو پاسخ

كه بتواند  يو ارائه برنامه درس نيتدو شده است كه
را در متن جامعه و در تماس مداوم با مشكالت  ريفراگ

 تيتربكننده  نيتضم تواند ينم ييدهد به تنها قرار  جامعه
  . )1(باشد گو سخپاپزشكان 

 ييگو پاسخآموزش مداوم به سمت  يها برنامه تيهدا. 6
 يتنها به برنامه درس دينبا يدر آموزش پزشك: ياجتماع

در  يآموزش پزشك. توجه داشت يپزشكان عموم تيترب
و آموزش  يتخصص ،يهر سه سطح آموزش عموم

. )18(توجه داشته باشد ياجتماع ييگو پاسخبه  ديمداوم با
آموزش  جهانيفدراسيون  ياستانداردها

 گريكدياز  زيسه مقطع را متما نيا) WFME(پزشكي
هر سه سطح  تيو بر اهم دهند يقرار م يمورد بررس

ها  آموزش نياز آنجا كه در ا. )18(دارند  تأكيدآموزش 
جامعه خود  يازهايشركت خواهند كرد كه با ن يپزشكان
آموزش مداوم و توسعه  يها دارند، برنامه ييآشنا
 توان يآن م قياست كه از طر يمناسب تيقعمواي  حرفه

  . )55و4و2(داد شيرا افزا يبرنامه درس ييگو پاسخ زانيم
 امر نيا :يدانشگاه نيب يو همكار يتوسعه هماهنگ. 7

دانشگاهها  رياز تجارب سا يتواند موجبات بهره بردار مي
را فراهم  گو پاسخآموزش  يبرا يريز برنامه نهيدر زم
 نيب يو همكار يكشورها هماهنگ يدر برخ. سازد

خارج  يها ه تعامل با دانشگا ايدرون كشور  يها دانشگاه
 ليها در اصالح و تعد قدرت آن شيافزا اتاز كشور، موجب

 ياعطا نهيموجود در زم نيقوان ها و دستورالعمل
 يدر برخ. دينما يرا فراهم م يو اعتبار بخش نامهيگواه

 نيها با قوان آن نيو قوان ياعتبار بخش يموارد ساختارها
 يخوان به پزشكان هم كار يگواه ياعطا نيو قوان يابالغ
دانشجو،  رشيپذ يها وهيشامل ش نينقوا ني، ا)31(ندارد

 يها و شاخص نامهيگواه ياعطا يها دستورالعمل
  . است ياعتباربخش

 يها بهبود روش: دانشجو رشيپذ ستمياصالح س. 8
استفاده از  لياز قب يدانشجو در رشته پزشك رشيپذ

. رسد يو مصاحبه الزم به نظر م يشناخت ريغ يها روش
از  يپزشك رانيانتخاب فراگ يدر حال حاضر برا

استفاده  يا نهيمثل تست چهارگز يشناخت يها روش
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 ستميس. )23(دندار يكاف ينيب شيكه قدرت پ شود يم
 رانيانتخاب فراگ يبرا يمالك محور روش مناسب رشيپذ

نگرش مثبت به  يفرد منتخب دارا ديو با ستين يپزشك
. )56(با مردم باشد يبه جامعه و حس همدل يرسان خدمت

در  ليتحص يبرا انيدانشجو رشيبه عنوان مثال در پذ
 ليدوران تحص يها تيبه نمرات و موفق يرشته پزشك

 ينيع يارهايو از مع شود يتوجه م يشگاهدان شيپ
مقطع  يكل نيانگيم ،ينمرات امتحان ،يهمچون مدارك علم

در . گردد ياستفاده م يا نهيو نمره آزمون چهارگز يقبل
 يو عملكرد يعاطف يها به حوزه رشيروش پذ نيا

 يتعهدات اجتماع ،يبشر دوست ،يدانشجو همچون نوآور
اي  حرفه يبرا. شود ينمفرد توجه  يتيريمد يها و مهارت
 يبرا انيروش انتخاب دانشجو ديبا ييگو پاسخشدن و 

  . )50(اصالح گردد يدر رشته پزشك ليادامه تحص
 نديدر فرا اريمع كيبه عنوان  ييگو پاسخ قيتلف. 9

امروزه مؤسسات : يپزشك يها دانشكده يبخش اعتبار
و انجام  يابيارزش يها شاخص نيبا تدو ياعتبار بخش

 ييگو پاسخبه  يانيكمك شا يخارج يها يابيارزش
با  توانند يمؤسسات م نيا. ندينما يم يمؤسسات آموزش

 ييگو پاسخنه يمناسب در زم يها شاخص فيتعر
به  يتوجه مؤسسات آموزش يبرا يمشوق خوب ياجتماع

به  GCSA يبرنامه اعتبار بخش. )33(مقوله باشند نيا
به  يمؤسسات آموزش يبخش طور واضح در اعتبار

. )34(توجه كرده است يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ
مراكز مطالعات  ياستاندارد اعتباربخش نيدر نهم رانيدر ا

 ونمد يها هبرنامبر تدوين  يپزشك موزشو توسعه آ
علوم  يها در دانشگاه پاسخگوتوسعه آموزش  يبرا

توجه داشت كه  ديبا كنيول ،)57(پزشكي تاكيد شده است
همچون  شرفتهيپ يشده در كشورها نيتدو ياستانداردها

WFME توجه ندارد  افتهيتوسعه ن يكشورها يازهايبه ن
 استانداردها نيبه ا يمؤسسات آموزش يابي دستو 

 يبخش اعتبار ستميدر اغلب كشورها س. )19(دشوار است
در دست دولت محسوب  يابزار يپزشك يها دانشكده

 كند يرا كنترل م يكه با آن مؤسسات آموزش شود يم
در دست خود  يبخش اگر اعتبارشده است كه  دهيد يول

در . )33(كند يكمك م تر بيشحرفه باشد به بهبود آن 
مؤسسات  ياجتماع ييگو پاسخ يبرا يبخش اعتبار

سخت كه موجب  ياستانداردها نيب ديبا يآموزش پزشك
آسان  يبا استانداردها شود يم تيو خالق يكاهش نوآور

ه است مؤسسكردن  گو پاسخكه ناتوان از  يو سطح
دارند كه  دهيحال مخالفان عق نيبا ا. )46(شود جاديتعادل ا
 رايز ستين يمنطق يها كار دانشگاه يبخش اعتبار
نوع  ،يگر يا همچون حرفه ياز برنامه درس ييها جنبه
قابل سنجش  يبه راحت يفرهنگ تيو حساس يدوست

كسب نخواهند  يازيمقوله امت نيها از ا و دانشگاه ستين
  . )13(نمود

  
  گيري نتيجه
اصلي  يها در رسالت ديبا يي اجتماعيگو پاسخ

شود اولين قدم در توسعه  دهيعلوم پزشكي د يها دانشگاه
در اغلب موارد . يي، شناخت نيازهاي جامعه استگو پاسخ

منطقي  يها جامعه، مبتني بر مدل يازهاين يشيوه بررس
در  يشيمايپ قاتيراستا انجام تحق نيدر ا. بوده است

سالمت جامعه  يها تيو اولو ازهايشناخت ن نهيزم
رفع  يتالش برا گرياز طرف د. رسد مي به نظر يضرور

از  گريد يكي يآموزش يموانع موجود در ساختارها
به شمار  ييگو پاسخگسترش  نهيزم در مؤثر يها گام
 ييها برنامه رانيمختلف از جمله ا يدر كشورها. رود يم

 يول استاجرا در آمده به  گو پاسخپزشكان  تيترب يبرا
 ينيو ع قيها به صورت دق اين برنامه ياثربخشتا كنون 

جهت ارزشيابي ميزان . نگرفته است مورد سنجش قرار
شود  مي شنهاديپ ي درسي،ها يي اجتماعي برنامهگو پاسخ

تعيين و تعريف  يمناسب مل يها و استانداردها شاخص
 يمناسب يها و ابزارها الزم است روش نيهمچن. گردد
آموزش  ياجتماع ييگو پاسخو سنجش ي گير هندازا يبرا

متعدد و  شنهاداتيدر مقاالت، پ. شود نيتدو يپزشك
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نمودن  گو پاسخ يكمك به مؤسسات برا نهيدر زم يجذاب
ي اين اثربخشو  ييكارا يول شود يم دهيخود د يها برنامه

و  يبه بررس ازين ايران يآموزش يها ستميس ها دركار راه

به  يآموزش قاتيتحقدهي  هر حال جهت رد. دارد قيتحق
 كي يدر آموزش پزشك ييگو پاسخسمت توسعه 
  . رسد مي ضرورت به نظر
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Social Accountability of Medical Education Curriculum: Barriers and 
Implications 

 
Nikoo Yamani1, Mohammad Fakhari2 

 
Abstract 
 
Introduction: Social accountability of curriculum is considered as the director of all medical education 
activities towards the training of medical practitioners who could be able to contribute to health needs of a 
population. This study tried to investigate some barriers to medical education social accountability and 
summarize the experimental based proposals and recommendations in international literature on social 
accountability program to aware stakeholders and curriculum planners.  
Methods: We searched for all papers published from 2000 to 2013 in Pubmed, Elsevier, Springer, and 
Proquest databases as well as Google scholar search engine. Search strategy included the words of social 
sccountability, medical education, clinical teaching, and curriculum in the article title abstract or keywords.  
Results: Thirty seven related articles totally were found and investigared. In order to conclude the results, 
we defined the concept of social accountability and point eight major obstacles in development of social 
acoountability, and then we discussed different models for evaluation of programs’ social efficacy. Finally 
the recommended implications are argued.  
Conclusion: There are several structural obstacles in universities that have to be eliminated in order to 
develop social accountability in medical education. A number of recommendations have been made in order 
to help institutions make the programs accountable but they are the results of personal experiences of 
researchers. These should be investigated and studied more to be examined regarding their effectiveness in 
educational systems. Directing educational studies into accountabilitry in medical education is a necessity.  
 
Keywords: Social accountability, medical education, curriculum.  
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