گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره دهم ،شماره چهارم ،ص 1034 ،230 -214

تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و دیدگاههای نوآورانه اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی
کرمان در ارتقای وضعیت موجود بر اساس نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها (مدل )SWOT
6

محمودرضا دهقانی ،1فریدون عزیزی ،*2علی اکبر حقدوست ،3نوذر نخعی ،4پیام خزائلی ،5زینت روانگرد
 .1پزشک عمومی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز ،استاد ،پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،استاد ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی ،استاد ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .5دکترای تخصصی فارماسیوتیکس ،استاد ،دانشکده داروسازی ،مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .6کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

 دریافت مقاله99/3/9 :

آخرین اصالح مقاله99/4/33 :

 پذیرش مقاله99/9/3 :

زمینه و هدف :آموزش پزشکی پاسخگو در تمام حیطههای عملیاتی خود اولویت مشکالت بهداشتی کشور را در نظر میگیرد .نظام ارایه خدمات (آموزش
پاسخگو) به دالیل مختلفی هنوز با چالشهای بسیار زیادی در جهت پیادهسازی آن روبهرو میباشد و فعالیتهای توآورانه اعضای هیأت علمی در ارتقای
کیفیت آموزش پاسخگو ضروری به نظر میرسد .این مطالعه با هدف ،بررسی وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و فعالیتهای نوآورانه اعضای هیأت علمی
بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بررسی ارتباط بین آنها انجام شد.
روش کار :در مطالعه مقطعی حاضر که به صورت تلفیقی انجام شد ،دیدگاه  29نفر از اعضای هیأت علمی بالینی دانشگگاه علگوم پزشگکی کرمگان در مگورد
آموزش پزشکی پاسخگو و فعالیتهای نوآورانه آنان توسط دو پرسشنامه مجزا بررسی شد.
یافتهها :تحلیل وضعیت کلی آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه اعضای هیأت علمی بالینی کرمان نشان داد که وضعیت این آموزش در موقعیت ضعف-
تهدید قرار داشت .میانگین امتیاز فرصتها در دو گروه اعضای هیأت علمی زن و مرد و میانگین امتیاز نقاط ضعف در زیرگروههای مرتبه علمی و
گروههای آموزشی اختالف آماری معنیداری داشتند ( ،)P > 2/20اما اختالف آماری معنیداری بین تحلیل وضعیت آموزش پاسخگو ،امتیاز نوآوری و
سایر متغیرهای دموگرافیک و آموزشی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :موقعیت آموزش پزشکی پاسخگو (ضعف -تهدید) ،وضعیت مناسبی برای این نوع از آموزش محسوب نمیگردد و جهت ارتقای کیفیت
آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان باید ساز و کار مناسبی پیش گرفته شود؛ همچنین استفاده از توان بالقوه اعضای هیأت علمی در

خصوص فعالیتهای نوآورانه در آموزش پزشکی به ویژه آموزش پزشکی پاسخگو ضروری به نظر میرسد.
کلید واژهها :آموزش پاسخگو ،نوآوری ،هیأت علمی بالینی ،تحلیل وضعیت
* نویسنده مسؤول :پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،اوین ،جنب بیمارستان آیتاله طالقانی ،تهران ،ایران
 تلفن  293-99439422 :نمابر293 -99439422 :

azizi@endocrine.ac.ir

Email:

تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و...

مقدمه

دهقانی و همکاران

پزشکی پاسخگو و به دنبال آن جامعهنگر صورت پذیرد.

دانشگاهها و دانشکدهها با فلسفه وجودی پاسخگویی به

آموزش پزشکی و ارایه مراقبتها به شدت به هم وابسته

نیازها و انتظارات جامعه پا به عرصه وجود گذاشتند .به عبارت

هستند .روند آموزش پزشکی در جهان و ایران نشان میدهد

دیگر ،پاسخگویی جزء جدانشدنی از فلسفه وجودی مراکز
آموزشی از بدو شکلگیری آنها بوده و این فلسفه وجودی
هرگز قابل اغماض و انکار نبوده است و نمیباشد.

که آموزش پزشکی به تدریج از نیازها و انتظارات جامعه و
نظام ارایه خدمات فاصله گرفته است .در سطح منطقهای و
بینالمللی نیز به دفعات توصیه شده است که نظام آموزشی و

دانشکدههای پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند .با این

نظام ارایه خدمات بهداشتی باید بر اساس ساز و کارهای

تفاوت که گذرگاه دانشکدههای پزشکی برای پاسخگویی به

روشن همکاری نمایند .سابقه ادغام نظام آموزشی و نظام ارایه

نیازها و انتظارات جامعه نظام ارایه خدمات بوده است (.)3

خدمات در ایران به تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

با وجود توسعه آموزشهای پزشکی و به خصوص توسعه
فنآوری ،سهم این پیشرفتها در ارتقای سطح سالمت و رفاه

پزشکی برمیگردد که در آن نظام ارایه خدمات با نظام آموزشی
در کنار یکدیگر قرار گرفتند (.)9 ،2 ،9-39

عمومی ناچیز بوده است .هر چند امکانات درمان برخی از

موضوع ادغام نظام آموزشی و نظام ارایه خدمات (آموزش

بیماریها افزایش یافته است ،ولی نتوانسته از حجم آالم و

پاسخگو) به دالیل مختلفی هنوز با چالشهای بسیار زیادی در

بیماریهای جسمی ،روانی و اجتماعی بکاهد و در هر

جهت پیادهسازی روبهرو میباشد که از جمله این دالیل

جامعهای ،بیماری به شکلهای خاص خود ایجاد و تسری یافته

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

است .بدین طریق مفاهیم تازهای که برای اعتال و ارتقای

 .3نظام آموزش عالی که در آن آموزش پزشکی پاسخگو به

سالمتی همه جانبه آحاد جامعه ضرورت دارد ،به برنامههای

عنوان رکن اساسی است ،فعالیت جدی ندارد؛ بنابراین باید

آموزشی راه یافته است .آموزش نباید از فراز کاخهای دانشکده

فعالیت خود را به طور جدی آغاز نماید (.)2

پزشکی انجام شود ،بلکه باید به جامعه و نیازهای واقعی
برگردد و به بیشترین و مهمترین نیازهای بهداشتی جامعه
بپردازد (.)9-0
آموزش پزشکی پاسخگو را میتوان به عنوان آموزش
پزشکی مناسبی تعریف کرد که در تمام حیطههای عملیاتی

 .9ارتباط قوی و نزدیک بین جامعه و نظام سالمت برقرار
نشده است (.)9 ،3
 .3برنامه آموزشی دوره پزشکی به طور کامل پاسخگوی
نیازهای روزافزون سالمت جامعه امروزی نیست.
 .4عدم وجود مشوقهای الزم جهت مشارکت گسترده

خود اولویت مشکالت بهداشتی کشورش را در نظر میگیرد و

اعضای هیأت علمی در تصحیح برنامه آموزشی و به دنبال آن

هدف آن تربیت پزشکانی است که میخواهند و میتوانند به

اجرای برنامه آموزشی جدید از چالشهای عمده محسوب

جامعه خود خدمت نمایند و به نحو مؤثری با مشکالت

میشود (.)0 ،2

بهداشتی در سطوح اول ،دوم و سوم مواجه شوند (.)6 ،2
در شرایطی که فارغالتحصیالن پزشکی کشورمان و متولیان
امر بر ناکافی بودن آموزش پزشکی پاسخگو اتفاق نظر دارند

 .0قسمت اعظم وقت اعضای هیأت علمی بالینی صرف
بخش درمان میشود که خود یکی از مشکالت دیگر در زمینه
پیادهسازی آموزش پزشکی پاسخگو میباشد (.)2

( )2 ،8و از سوی دیگر ،تأثیر ارتقای آموزش پزشکی

 .6ادغام کامل در کلیه سطوح اعم از آموزش و ارایه

جامعهنگر بر کیفیت خدمات پزشکی امر ثابت شدهای است

خدمات سالمت نهادینه نشده است و نظام ضعیف ارجاع،

()4 ،0؛ الزم است اقدام جامعی در جهت ارتقای آموزش

پاسخگوی نیازهای جامعه نمیباشد (.)3 ،2
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آموزش پزشکی پاسخگو را میتوان به عنوان آموزش پزشکی

دوره دهم شماره چهارم

روش کار

مناسبی تعریف کرد که در تمام حیطههای عملیاتی خود اولویت

مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که بخش اول آن مربوط به

مشکالت بهداشتی کشور مربوط به خود را در نظر میگیرد و

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه تحلیل وضعیت

هدف آن تربیت پزشکانی است که میخواهند و میتوانند به

موجود آموزش پزشکی پاسخگو و بخش دوم شامل

جامعه خود خدمت نمایند و به نحو مؤثری با مشکالت بهداشتی

پرسشنامهای به شکل سؤاالت بسته و نیمه باز در خصوص

در سطوح اول ،دوم و سوم مواجه شوند .توصیه به استقرار

دیدگاههای نوآورانه اعضای هیأت علمی در خصوص آموزش

آموزش پزشکی جامعهنگر و گسترش آن از درون بیمارستانها

پزشکی پاسخگو بود.

به بطن جامعه به سال  3988میالدی و نشست بینالمللی

نمونهگیری به شکل آسان صورت گرفت و تعداد  29نفر از

آموزش پزشکی باز میگردد .در کشور ما نیز از همین زمان

اعضای هیأت علمی بالینی عالقمند و در دسترس در دانشکده

روشهای آموزشی جدیدی مانند آموزش پزشکی پاسخگو در

پزشکی انتخاب شدند که به شکل حضوری با هر فرد مالقات

بین دانشکدههای پزشکی قوت گرفت و از سوی دستاندرکاران

صورت گرفت .پرسشنامه اول نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و

امر آموزش پزشکی مورد تأکید قرار گرفت (.)33-38

تهدیدهای آموزش پزشکی پاسخگو را بررسی میکرد،

آنچه که به طور تجربی در سالهای اخیر مشهود میباشد،

گزینههای این پرسشنامه برگرفته از نتایج تحلیل وضعیت

افت جدی دانستهها و مهارتهای دانشجویان پزشکی در زمینه

آموزش پزشکی پاسخگو در ایران بود که توسط وزارت

تشخیص و درمان بیماریهای شایع جامعه و برخورد با بیماران

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جمعآوری گردید ( .)90در

سرپایی است .قابل ذکر است که موارد اخیر عوامل نوپدید

این پرسشنامه نقاط قوت ( )Strengthsدارای  32سؤال،

تضعیف آموزش پزشکی سرپایی ،جامعنگر و جامعهنگر

نقاط ضعف ( 92 )Weaknessesسؤال ،فرصتها

(منظور از جامعنگر یا  ،Holisticدر نظر داشتن بیمار و نه

( 32 )Opportunitiesسؤال و تهدیدها (92 )Threats

بیماري و نگاه كردن به یافتههاي بیمار در كنار هم و با هم و با در

سؤال داشتند که هر یک از اعضای هیأت علمی به ترتیب به

نظر داشتن هویت كلي بیمار است نه از دید فوق تخصصي ویژه و
منظور از جامعهنگر یا  Community-basedیعني برخورد
نمودن با بیمار و بیماري منطبق بر واقعیات و اپیدمیولوژي حاكم
بر جامعه) است که حل آنها تا حدی ،حداقل در کوتاهمدت
غیر ممکن مینماید (.)39-94
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و اینکه مطالعات
اندکی در خصوص وضعیت موجود آموزش پزشکی پاسخگو
در کشور انجام شده است؛ محققین تصمیم گرفتند تا با طراحی
مطالعه حاضر ضمن تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو
بر اساس مدل Strengths, Weaknesses, ( SWOT
 ،)Opportunities, and Threatsدیدگاههای نوآورانه
اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی را در ارتقای
وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار دهند.

نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای آموزش پزشکی
پاسخگو نمرهای از  3تا  4بر اساس اهمیت موضوع دادند .به
این ترتیب که نمره  3معادل اهمیت کم و نمره  4معادل اهمیت
زیاد بود.
پرسشنامه دوم دیدگاههای نوآورانه اعضای هیأت علمی در
خصوص آموزش پزشکی پاسخگو و عوامل مؤثر بر آن را
ارزیابی میکرد که روایی پرسشنامه مزبور توسط اعضای
هیأت علمی صاحبنظر و مجرب بالینی دانشکده پزشکی مورد
تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب
 Cronbach´s alphaبرابر با  2/23محاسبه گردید.
نمره هر بخش از پرسشنامه اول (نقاط قوت ،ضعف،
تهدیدها و فرصتها) به تفکیک و به صورت کلی محاسبه و
سپس هر یک از گزینههای پرسشنامه بر اساس نمرهای که
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مجموع اعضای هیأت علمی به آن میدادند ،رتبهبندی شد.

«رسالت دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی با نقش کمک

نمره پرسشنامه دوم که مربوط به عوامل مؤثر بر نوآوری

به تحلیل و حل مسایل اساسی جامعه» و «افزایش سطح

اعضای هیأت علمی بود نیز محاسبه و ارتباط آن با نمره

آموزش و آگاهیهای عمومی در جامعه» از مهمترین فرصتها

پرسشنامه اول به تفکیک و نمره کل سنجیده شد.

در حیطه آموزش پزشکی پاسخگو قلمداد گردید .میانگین

همچنین نمرههای حاصل از پرسشنامه اول و دوم با

( ±انحراف معیار) مهمترین فرصتها بر مبنای امتیاز  92به

متغیرهای دموگرافیک مانند سن ،جنس و متغیرهای آموزشی

ترتیب  33/63 ± 6/32و  33/33 ± 0/83بود« .کم بودن انگیزه

یعنی سابقه آموزشی ،مرتبه علمی و گروه آموزشی مورد

در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان» و «تخصصی و فوق

مقایسه قرار گرفت.

تخصصی شدن گروههای آموزشی» از مهمترین تهدیدها

جهت تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و دیدگاههای
نوآورانه اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی در ارتقای

برشمرده شد .میانگین ( ±انحراف معیار) امتیاز مهمترین
تهدیدها به ترتیب  36/80 ± 3/82و  36/26 ± 4/23بود.

وضعیت موجود از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمون

مهمترین نقاط قوت آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه

های آماری  9 ،ANOVA ،tو  Regressionاستفاده گردید.

اعضای هیأت علمی بالینی «همکاری کارکنان بهداشتی و

تجزیه و تحلیل آماری دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه

درمانی (فیلد) با کارآموزان و کارورزان» و «وجود بخشهای

 )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 36انجام شد.

پزشکی اجتماعی در بسیاری از دانشکدههای پزشکی» بود .از

کلیه اطالعات موجود در پرسشنامهها به شکل محرمانه بود

مهمترین نقاط ضعف «تمرکز و تأکید استادان بر آموزش

و هر یک از استادان میتوانستند در هر یک از مراحل انجام

بیمارستانی» و «نبود نظام پیگیری ( )Follow-upبیماران»

طرح ،از مطالعه خارج شوند.

تلقی شد .میانگین ( ±انحراف معیار) امتیاز مهمترین نقاط
ضعف به ترتیب  30/24 ± 4/38و  30/06 ± 4/48بود.

یافتهها
از  29نفر عضو هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی 44 ،نفر
( 63/3درصد) مرد و بقیه زن بودند و میانگین ( ±انحراف
معیار) سنی آنان  44/4 ± 4/9سال بود 48 .نفر ( 66/2درصد)
از آنها در گروههای ماژور (شامل داخلي ،جراحي ،كودكان و
زنان) و بقیه در گروههای مینور (باقيمانده گروههاي بالیني)
مشغول به تدریس بودند .حداکثر سابقه کاری اعضای هیأت
علمی  33سال با میانگین ( ±انحراف معیار)  9 ± 2/4سال بود
و میانه سابقه کاری اعضای هیأت علمی بالینی  2سال بود.
 6نفر ( 8/3درصد) از اعضای هیأت علمی مرتبه استادی،
 98نفر ( 38/9درصد) مرتبه دانشیاری و بقیه مرتبه استادیاری
داشتند .اکثر اعضای هیأت علمی ( 63/9درصد) دارای
تخصصهای بالینی بودند و بقیه اعضای هیأت علمی فوق
تخصص و دکتری تخصصی ( )PhDداشتند.
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«داشتن انگیزه برای اجرای شیوههای جدید در زمینه
آموزش پزشکی پاسخگو» و «داشتن اطالعات و دانش کافی در
زمینه آموزش پزشکی پاسخگو» مهمترین عوامل در خصوص
نوآوری در حیطه آموزش پزشکی پاسخگو محسوب گردید.
میانگین ( ±انحراف معیار) امتیاز مهمترین عوامل در خصوص
فعالیتهای نوآورانه اعضای هیأت علمی به ترتیب برابر با
 38/33 ± 9/44و  32/80 ± 9/63بود.
تحلیل وضعیت کلی آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه
اعضای هیأت علمی بالینی نشان داد که وضعیت این آموزش
در موقعیت ضعف -تهدید ()Weakness-Threatened
قرار دارد (نمودار .)3

دوره دهم شماره چهارم
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نمودار  .3تحلیل وضعیت کلی آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه اعضای

-2.5

-1
PhD

-3

-2
متخصص

فوق تخصص

هیأت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نمودار  .3تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو بر اساس مدرک

تحلیل وضعیت آموزش پاسخگو از دیدگاه اعضای هیأت

تحصیلی اعضای هیأت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

علمی بالینی به تفکیک مرتبه علمی ،مدرک تحصیلی ،گروه
آموزشی و جنسیت نشان داد که در مجموع ،آموزش پاسخگو در

2.5

فرصت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان در موقعیت ضعف -تهدید

2.0
1.5

( )Weakness-Threatenedقرار دارد (نمودارهای .)9-0
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0.0

0.0

ضعف
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استادیار
دانشیار

گروه مینور

-1.5
-2.0

تهدید

گروه ماژور

-2.5

نمودار  .4تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو بر اساس گروه
آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تهدید
-1.5
نموار  .9تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو بر اساس مرتبه علمی
اعضای هیأت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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قوت

فرصت
1.30
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1.7

مقایسه میانگین امتیازات داده شده به هر یک از ابعاد

1.2

چهارگانه نشان داد که میانگین امتیاز فرصتها در دو گروه

0.7

اعضای هیأت علمی زن و مرد ،میانگین امتیاز نقاط ضعف در

0.2
0.80

0.30

تهدید

-0.20
-0.3

-1.20

-0.70

-0.8
ضعف

معنیداری داشتند ( .)P > 2/202در میانگین امتیازات ابعاد
چهارگانه و نوآوری ،به طور کلی و در سایر زیرگروهها

-1.3
-1.8

زیرگروههای مرتبه علمی و گروههای آموزشی اختالف آماری

زن

مرد

اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد (جدول .)3

نمودار  .0تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو بر اساس جنسیت
اعضای هیأت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جدول  .3نتایج تحلیلی ابعاد چهارگانه به انضمام نوآوری بر اساس زیرگروهها
نقاط قوت

نقاط ضعف
میانگین

زیرگروه (تعداد)

میانگین ±
انحراف معیار

P

±
انحراف

مرد ( 44نفر) 

 32±9

P

زن ( 98نفر) 

 32/23±3

دکتری تخصصی (39نفر) 

 33/92±9

متخصص ( 46نفر) 

 32±3

 32±9/32
 2/223

 39±9
 2/223

انحراف

P

معیار

 39/92±3
 39/23±3

تهدیدها

میانگین ±

معیار
 2/223

فرصتها

 33±9

 2/223  39/29±3

انحراف معیار

میانگین ±
P

 2/223

 32±3/23

 32±3
 2/392

 39±3
 2/223

 33±3

انحراف

 32±3

 2/322

 32±3

فوق تخصص ( 36نفر) 

 32±3

 39/23±3

 33±2

 33±3

استادیار ( 38نفر) 

 32±9/32

 39±3

 33±9/32

 33/29±3/92

 32±2

دانشیار ( 98نفر) 

 32±3

 2/223

 2/223  39/92±3

 32±9

 2/223

 2/223

 32/29±3

استاد ( 6نفر) 

 33/33±3/29

 32±9

 39±2

 39±9/32

 32±3/23

*گروه ماژور ( 48نفر) 

 32±3

 39±3

 32±9

 33±3

 32±3

**گروه مینور ( 94نفر) 

 32±3

سابقه زیر 32سال(40نفر) 

 32±3

سابقه32تا 92سال(38نفر) 

 32±9

سابقه باالی 92سال(9نفر) 

 33/92±3

 2/922

 33±3

 2./292

 39/32±3
 2/223

 39±3
 32±9/92

 33±9/32

 2/223

 32±9
 2/322

 33±2
 33±2/99

 33±3

 2/922

 33±3/92
 2/223

 33±3
 39±3

 2/223

 32±2

 32±3/32

 33±3

P

معیار

 33±3/29

 32/23±3
 33±9/29

میانگین ±

نوآوری

 32±3/29

 2/223

 2/223

 2/322

 32±2/23
 2/223

 32±3/92

 2/223

 32±3

*گروههای ماژور :داخلی ،جراحی عمومی ،کودکان و زنان و زایمان
**گروههای مینور :مغز و اعصاب ،چشم ،گوش و حلق و بینی ،پوست ،روانپزشکی ،ارتوپدی ،پزشکی اجتماعی ،رادیولوژی ،جراحی مغز و اعصاب ،قلب و عروق و اورولوژی
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از دیدگاه اعضای هیأت علمی بالینی در مورد عوامل مؤثر
بر نوآوری بر اساس شناخت توانمندیهای خود در خصوص

دوره دهم شماره چهارم

عالی مطرح گردیده است که میتواند راهگشای محققین در
این زمینه باشد (.)96

آموزش پزشکی پاسخگو «داشتن تسلط کافی بر وظایف

همانگونه که در یافتهها مشاهده گردید ،بین حیطه تهدید و

تخصصی» به عنوان اولویت اول نام برده شد .همچنین از

نوآوری در اعضای هیأت علمی رابطهای مشاهده نشد ،شاید

دیدگاه اعضای هیأت علمی بالینی کرمان در مورد عوامل مؤثر

این موضوع به این جهت باشد که نوآوری با مسایلی از قبیل

بر نوآوری بر اساس شناخت خود از محیط آموزشی در

تهدید و نقطه ضعف سنخیتی نداشته باشد و در واقع دو جریان

خصوص آموزش پزشکی پاسخگو «ساختار و سلسله مراتب

مخالف میباشند که یکی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و

مناسب گروه آموزشی و بیمارستان» به عنوان اولویت اول

دیگری در جهت تضعیف کیفیت آموزش میباشد؛ بنابراین

قلمداد شد .ضرایب همبستگی بین نمره نوآوری ،سن و سابقه

انتظار میرود که رابطه بین نوآوری و حیطه تهدید و ضعف نیز

فعالیت اعضای هیأت علمی بالینی کرمان رابطه بسیار ضعیفی

بسیار ضعیف بوده و یا اینکه ارتباطی بین این دو مقوله وجود

نشان داد که از نظر آماری نیز معنیدار نبود.

نداشته باشد.
یکی از مهمترین نقاط قوت در خصوص آموزش پزشکی

بحث و نتیجهگیری
از یافتههای مطالعه چنین برمیآید که موقعیت آموزش
پزشکی پاسخگو (ضعف -تهدید) ،وضعیت مناسبی برای این
نوع از آموزش محسوب نمیگردد و الزم است جهت ارتقای
کیفیت آموزش پزشکی پاسخگو ساز و کار مناسبی در پیش
گرفته شود تا هم برنامهریزی و هم اجرای برنامه دچار تحول
عظیمی گردد.
در این مطالعه فقط بین فعالیتهای نوآورانه اعضای هیأت
علمی و فرصتهای آموزش پاسخگو رابطه ضعیفی مشاهده
شد .مشاهده این رابطه شاید به دلیل توجه اعضای هیأت علمی
به مسأله نوآوری در آموزش به عنوان یک فرصت جهت
ارتقای کیفیت آموزش باشد ،به ویژه این موضوع در زمینه
آموزش پزشکی پاسخگو نمود بیشتری داشت .البته توجه به
این نکته ضروری است که وجود خالقیت و نوآوری در هر
حیطه از آموزش پزشکی در بین اعضای هیأت علمی یک ساز
و کار انکارناپذیر است و میتواند بستر مناسبی را جهت
ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی فراهم نماید .در کشور ما
مطالعات محدودی در خصوص نوآوری در آموزش عالی
صورت گرفته است ،اما با این وجود معیارهایی توسط
( Baldrigeبه نقل از رضاییان) در زمینه نوآوری در آموزش

پاسخگو ،نظارت مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی بر روند اجرای این آموزش در دانشگاهها میباشد.
البته این نظارت مدتی است که پررنگ شده و جایگاه مراکز
مطالعات و توسعه به عنوان متولی این امر در دانشگاهها تثبیت
گردیده است.
از سوی دیگر توجه به این مطلب ضروری است که اجرای
آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاههای علوم پزشکی نیازمند
همکاری واحدهای مختلف از جمله معاونت بهداشتی،
پشتیبانی ،گروههای آموزشی و حوزه ریاست دانشگاه میباشد
که به تازگی این مهم توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی طی دستورالعملهایی به دانشگاههای علوم پزشکی
ابالغ شده و روند اجرایی خود را در دانشگاهها سپری میکند.
در مطالعه حاضر بین نقاط قوت آموزش پزشکی پاسخگو و
فعالیتهای نوآورانه اعضای هیأت علمی رابطهای مشاهده
نشد .عدم مشاهده این رابطه مربوط به تفاوت دیدگاه اعضای
هیأت علمی دانشگاهها به مسأله نوآوری در آموزش باشد .به
عبارت دیگر برای اجرا نمودن یک برنامه در دانشگاه الزم
است که بستر الزم برای اجرای آن نیز فراهم باشد .از آنجا که
نقاط قوت اشاره شده در خصوص آموزش پزشکی پاسخگو،
انتظارات جامعه علمی دانشگاه را تأمین نمیکند و یا اینکه

429

دهقانی و همکاران
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بخش اندکی از انتظارات را برآورده میکند و از سوی دیگر

دانشجویان درمانی از موانع مؤثر بر اجرای آموزش پزشکی

برای پیاده ساختن ایدههای نوآورانه اعضای هیأت علمی نیاز به

پاسخگو محسوب میشود.

وجود برنامه عملیاتی منسجم میباشد؛ بنابراین با وجود نقاط

ارتباط ضعیف و ناهماهنگ بین آموزش و درمان ،ارتباط

قوت متعدد در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو و همچنین

ناکافی مدیران آموزشی و مدیران بخش سالمت ،ارتباط ناکافی

فراهم نبودن تمامی امکانات الزم برای تحقق فعالیتهای

گروه پزشکی اجتماعی با استادان بالینی و ارتباط اندک بین

نوآورانه ،نمیتوان به ارتباطی بین این دو مقوله دست یافت.

معاونتها در دانشگاهها به ویژه معاونت آموزشی و بهداشتی از

سازمان بهداشت جهانی ،آشنایی دانشجویان و شناخت
عوامل مؤثر و تنظیم و بررسی مشکالت و ارزشیابی مستمر
دانشجویان را به عنوان عوامل مؤثر در اجرای آموزش پزشکی
جامعهنگر مطرح میسازد (.)92-99
یافتههای این مطالعه با نتایج مطالعات مشابه در کشور
همخوانی دارد .از جمله این مطالعات ،پژوهش زندی قشقایی

عوامل مهم تأثیرگذار در زمینه ارتباط بین جامعه و دانشگاه
میباشند.
تأکید بر انجام پژوهش در بیمارستان با اولویت موارد بالینی
و عدم تأکید بر بررسی و مطالعه روی نیازها و اولویت جامعه
در حوزه پژوهش علوم پزشکی از عوامل مهمی میباشند که
میتوانند آموزش پزشکی پاسخگو را تحت تأثیر قرار دهند.

در خصوص دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج در

با انجام تغییرات متعدد ،دانشکدههای پزشکی بستر مناسبی

خصوص عوامل مؤثر آموزشی در اجرای آموزش پزشکی

را فراهم خواهند آورد که در آن دانشجویان توانا و عالقمند،

جامعهنگر بود؛ به طوری که بیشترین تأثیرگذاری مربوط به

تبدیل به پزشکان جامعهنگر در مقابل اجتماع خواهند شد.

آگاهی کافی اعضای هیأت علمی از اصول و برنامههای آموزش

همچنین ،ضرورت طرح مسأله جامعهنگری در مقابل اجتماع

پزشکی جامعهنگر و تعداد اعضای هیأت علمی متخصص

باید از دانشکدههای پزشکی به سایر دانشکدههای علوم

مربوطه میباشد (.)92

سالمت مانند داروسازی ،دندانپزشکی ،پرستاری و مامایی و...

در مطالعه نیلی و همکاران برنامهریزی مدون ،بودجه
مناسب ،امکانات کافی ،حمایت وزارت بهداشت و دانشگاه از

نیز تسری یافته تا سالمت آحاد جامعه در جنبههای مختلف آن
تضمین گردد (.)32-36

برنامه آموزش پزشکی پاسخگو و همسو شدن نگرش و

با در نظر گرفتن شرایط آموزشی در دانشگاهها به ویژه

اولویتها بین معاونت بهداشتی و آموزشی به عنوان عوامل

دانشگاههای علوم پزشکی ،تمهیدات خاصی در مورد آموزش

مؤثر در اجرای آموزش پزشکی پاسخگو مطرح شده است

پزشکی پاسخگو مورد نیاز میباشد از جمله اینکه همکاری و

(.)99

تشریک مساعی بین معاونت آموزشی ،معاونت بهداشتی و

بر اساس مطالعه انتظاری و همکاران ( ،)93نداشتن نظام

معاونت درمان با نظارت حوزه ریاست دانشگاه باید صورت

نظارت و ارزشیابی مستمر برنامه و فعالیتهای آموزش

پذیرد .نکته مهم دیگر ،استفاده از توان بالقوه اعضای هیأت

جامعهنگر در ستاد و فیلد و نداشتن برنامه بازخورد از

علمی در خصوص فعالیتهای نوآورانه در عرصه آموزش

فعالیتهای آموزشی و یادگیری دانشجویان ،نداشتن انگیزه

پزشکی به ویژه آموزش پزشکی پاسخگو میباشد که با

الزم مدرسین و کارشناسان جهت حضور در فیلد ،نگرش منفی

اختصاص بودجه مناسب و حمایتهای ستاد وزارت و دانشگاه

اعضای هیأت علمی و دانشجویان نسبت به ارایه مراقبتهای

میتوان آموزش پزشکی پاسخگو را از قالب سنتی خارج و به

اولیه و حضور در مراکز بهداشتی و کاهش انگیزههای یادگیری

سمت آموزش مبتنی بر شواهد هدایت نمود.
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به تعداد کم اعضای

سپاسگزاری

هیأت علمی شرکت کننده در مطالعه جهت تجزیه و تحلیلهای

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از اعضای محترم

 عدم، عدم تعمیمپذیری یافتهها به سایر دانشگاهها،بخشی

 قدردانی،هیأت علمی بالینی که در این طرح شرکت نمودهاند

همکاری اعضای هیأت علمی با محقق و یا پاسخهای غیر

 این مقاله حاصل پایاننامه مصوب دانشکده آموزش.نمایند

 عمیق بودن مفهوم خالقیت و نوآوری و،مرتبط و بدون انگیزه

.علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد

عدم بررسی تمام ابعاد نوآوری تنها با نظرسنجی از اعضای
.هیأت علمی اشاره نمود
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Background & Objective: Social accountability medical education in all fields considers health
problems priorities in specified countries. Health provision (social accountability) encounters many
challenges in its delivery due to more reasons and faculty innovations seem essential in promotion
of education. This study was designed in order to investigate social accountability medical
education and innovations of clinical faculty members.
Methods: In a cross-sectional and triangulation study, point of view of 72 clinical faculty members
in Kerman University of Medical Sciences, Iran, about social accountability medical education and
their innovations was investigated by two separated questionnaires.
Results: Situation analysis of social accountability medical education in Kerman University of
Medical Sciences showed that this form of education is in weakness-threatened status. The score of
strengths was significantly difference among men and women, and score of weakness was
significantly difference among different educational groups and academic degrees (P < 0.05).
There was no significant difference between situation analysis of social accountability medical
education, innovation and other demographic and educational variables.
Conclusion: Status of social accountability medical education (weakness-threatened) is not
appropriate in Kerman University of Medical Sciences; in order to its promotion, there must be an
appropriate mechanism. In addition, potentials of faculty members must be considered about
innovation for social accountability medical education.
Key Words: Accountability education, Innovation, Clinicians, Situation analysis
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