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تبیین ادراک اعضای هیأت علمی در زمینه چالشهای موجود درآموزش پزشکی پاسخگو :يك تحلیل
محتوای كیفی
3

سمیه اکبری فارمد ،*1سلیمان احمدی ،2محمد علی حسینی
 .1دانشجوی دکتری آموزش پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دکتری آموزش پزشکی ،دانشیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشیار ،گروه آموزشی مدیریت توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران

دریافت مقاله49/3/7 :

آخرین اصالح مقاله49/5/7 :

پذیرش مقاله49/5/7 :

زمینه و هدف :آموزش پزشکی به عنوان بخشی از نظام آموزش عالی در دهههاي اخير ،با سرعت زیادي در حال توسعه و گسترش میباشد .با توجه به
پيچيدگی هاي موجود در آموزش بالينی ،تأثيرپذیري آن از عوامل مختلف محيطی ،تغييرات اخير در محيط بالينی ،اهميت پاسخگو بودن نسبت به بيماران و
جامعه و چالشهایی که در زمينه آموزش پزشکی پاسخگو وجود دارد ،به نظر میرسد که تبيين ادراک اعضاي هيأت علمی در رابطه با چالشهاي موجود
در زمينه آموزش پزشکی پاسخگو که هدف این مطالعه بود ،ضروري میباشد.
روش کار :این مطالعه به روش تحقيق کيفی با رویکرد سنتی تحليل محتوا در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی در سال
 0343انجام گردید .دانش توليد شده در این رویکرد ،بر اساس دیدگاه واحد و منحصر به فرد شرکت کنندگان و ریشه گرفته از دادههاي واقعی متن به
دست آمد .مشارکت کنندگان 8 ،نفر از اعضاي هيأت علمی بودند که بيشترین اطالعات را در مورد عوامل زمينهاي اثرگذار بر آموزش پزشکی پاسخگو،
بازگو نمودند (نمونهگيري هدفمند) .مصاحبههاي نيمه ساختارمند با آنها صورت گرفت و از آنها خواسته شد تا به توصيف تجربيات و ادراکات خود در
خصوص آموزش پزشکی پاسخگو بپردازند .به این ترتيب ،جمعآوري دادهها تا رسيدن به اشباع ادامه یافت .همزمان با جمعآوري دادهها ،تجزیه و تحليل
آنها نيز ،ضمن در نظر داشتن معيارهاي قابليت اعتماد ( )Trustworthinessانجام شد.
یافتهها :یافتهها شامل  9درونمایه اصلی «آموزش معيوب و جامعه محور نبودن آن ،مشکالت مدیریتی و کمبود منابع ،عدم تعهد کافی در استادان به عنوان
الگو ( )Role modelو بیانگيزگی دانشجو» بود.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،ضرورت تغييرات و تحول بنيادین و همه جانبه در برنامههاي آموزشی و ارتقاي روند آنها ،به نحوي که
نيازهاي جامعه به صورت برجستهتري در آنها نمایان باشد ،به خوبی احساس شد .همچنين ،راهکارهایی جهت افزایش انگيزه در استادان و دانشجویان
ارایه گردید.
کلید واژهها :تحليل محتواي کيفی ،آموزش پزشکی پاسخگو ،پاسخگویی ،چالشها
*نویسنده مسؤول :گروه آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
تلفن200-09002242 :

 نمابر200-09002242 :
Email: somayeh.akbari@sbmu.ac.ir

تبيين ادراک اعضاي هيأت علمی در...

مقدمه

اکبري فارمد و همکاران

هر چند در سالهاي اخير همگام با سياستهاي بهداشت

یکی از رویکردهاي فلسفی آموزش عالی ،دیدگاه

جهانی ،این نگرش در کشورمان نيز همزمان با آموزش متداول

پاسخگویی و تعهد اجتماعی است که تمرکز آن بيشتر بر

در نظر گرفته شد ،اما فاصله زیادي بين آموزش و عملکرد

مسؤوليتپذیري دانشگاهها در خدمت به جامعه میباشد .در
این رویکرد ،دانشگاهها به عنوان یک نهاد اجتماعی با دیدگاه
پاسخگویی به نيازها و انتظارات جامعه ،جزء جدانشدنی از

گروه علوم پزشکی وجود داشت که به خاطر ناهماهنگی
آموزش علوم پزشکی با نيازهاي جامعه بود (.)3
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بيشتر جهت پاسخگویی به

فلسفه وجودي آموزش عالی به شمار میروند .این دیدگاه از

نيازها و انتظارات جامعه ،پا به عرصه ظهور گذاشتند؛ یعنی

نيازهاي اجتماعی و توان و استعداد مراکز آموزش عالی در

پاسخگویی به جامعه در ابتدا ،جزء جدا نشدنی فلسفه وجودي

فرایند مساعدت در حل معضالت و مسایل اجتماعی برخاسته

آنها و غير قابل چشمپوشی بود ،اما در عمل این ارتباط طی

است.

زمان تقریباً قطع شد؛ چرا که دانشکدهها با فاصله گرفتن از

مفهوم پاسخگویی اجتماعی طبق تعریف سازمان جهانی

نيازها و انتظارات جوامع و بر حسب عالیق و اولویتهاي

بهداشت ،تعهد در قبال هدایت آموزش ،پژوهش و خدمات

خود که به نوعی از عالیق و اولویتهاي جامعه متفاوت

پزشکی در راستاي اولویت نيازهاي سالمت جامعه ،منطقه و

میباشد ،رسالت خود را تعریف نمودند .در چنين شرایطی،

جهان و استوار بر ارزشهاي کيفيت ،برابري و هزینه اثربخشی

نظام ارایه خدمات در غيبت نظام آموزشی و یا حضور کمرنگ

میباشد .نقش اصلی در تحقق این تعهد ،دانشگاههاي علوم

آن ،در صحنه پاسخگویی به مسایل و مشکالت جامعه تنها

پزشکی با تربيت نيروي انسانی دارد (برنامه راهبردي آموزش

میماند که در نهایت ،نظام ارایه خدمات بدون حمایت و

علوم پزشکی پاسخگو در ایران) و این ویژگی باید در تمام

پشتيبانی نظام آموزشی معلوم است که چه سرنوشتی پيدا

جنبههاي مختلف آموزش مشاهده شود .از طرفی ،مهمترین

میکند .کمترین دستاورد این شرایط ،ناکامی نظام ارایه خدمات

اهداف هر نظام سالمت شامل بهبودي سالمت در جامعه

در پاسخگویی به نيازها و انتظارات جامعه و نارضایتی مردم

)سطح سالمت کسب شده و توزیع سالمت( ،افزایش
پاسخگویی سيستم سالمت به خواستههاي به حق و مشروع
جمعيت و سهم عادالنه مالی است.

خواهد بود (.)3

سمينارها وکارگاههاي مختلف آموزش پزشکی جامعهنگر و
به تازگی آموزش پزشکی پاسخگو در ایران برگزار گردید و

براي رسيدن به هدف برابري همه انسانها از نظر خدمات

گامهاي اساسی در این زمينه برداشته شد ،ولی باید اذعان نمود

بهداشتی و به دنبال آن درمانی ،باید آموزش دانشجویان علوم

که هنوز تا اجراي کامل آموزش پزشکی پاسخگو در

پزشکی که در آینده جزء ارایه دهندگان خدمت در این مورد

دانشگاههاي کشور ،راه طوالنی در پيش است (.)9

خواهند بود ،بتوانند نيازهاي جامعهاي را مرتفع نماید که تعهد

با توجه به مطالب بيان شده در خصوص اهميت و ضرورت

خدمت به آن را دارند ( .)0به عبارت دیگر ،آموزش پزشکی

آموزش پاسخگو ،نياز سيستمهاي آموزشی و جامعه به این نوع

باید پاسخگوي نيازهاي جامعه گردد (.)0

آموزش و با در نظر داشتن مشکالت پيش روي اجراي آن ،به

در این بين ،اگر چه آموزش پزشکی پاسخگو ،یک راه مؤثر

نظر میرسد که باید ادراک استادان و افرادي که به طور مستقيم

براي تأکيد بر نيازهاي جوامع میباشد ،اما در عمل ،نه به

با این نوع از آموزش سر و کار دارند و مشکالت و موانع

صورت وسيع درک و نه زیاد تجربه شده است و چالشهاي

موجود بر سر راه آن را از نزدیک لمس نمودند ،جهت بررسی

فراوانی در زمينه آموزش آن مشاهده گردید.

چالشهاي موجود در زمينه آموزش پزشکی پاسخگو تبيين
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

گردد .از اینرو ،بتوان گامی مؤثر در جهت شناسایی مشکالت

جریان مصاحبه متکی بر سؤالهایی بود که در تعامل بين

و موانع موجود و ارایه راهکارهاي اصالحی در خصوص

مصاحبهگر و مصاحبه شونده پيش میآمد .تجزیه و تحليل

روشهاي اجرایی این نظام آموزشی برداشت و براي مسؤوالن

دادههاي حاصل از هر مصاحبه ،براي مصاحبه بعدي مورد

اجراي آموزش پزشکی پاسخگو و مدیران آموزشی مفيد واقع

استفاده قرار گرفت و بدین ترتيب نمونهگيري تا اشباع دادهها

شد.

ادامه یافت .در این مطالعه از مصاحبه پنجم به بعد ،کد جدیدي
حاصل نشد و کدهاي قبلی تکرار گردید .با این وجود ،سه

روش کار
مطالعه حاضر به روش کيفی و با رویکرد سنتی تحليل
محتوا در سال  0343انجام شد .جمعآوري دادهها در

مصاحبه دیگر براي اطمينان بيشتر صورت گرفت و اطالعات
به دست آمده منجر به کدگذاري و تشکيل طبقات جدید نشد.
مصاحبه در مجموع با هشت مشارکت کننده به پایان رسيد.

محيطهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

جهت رعایت مالحظات اخالقی ،اصولی از قبيل توضيح

درمانی شهيد بهشتی انجام گردید و روش جمعآوري دادهها،

اهداف مطالعه براي مشارکت کنندگان ،کسب اجازه ،رعایت

مصاحبههاي نيمه ساختارمند با اعضاي هيأت علمی بود .جهت

اصول رازداري ،حفظ بینامی و اختيار شرکت کنندگان براي

انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونهگيري مبتنی بر هدف

ترک مطالعه رعایت گردید.

استفاده شد تا از تجارب افراد کليدي و مؤثري استفاده گردد که

تحليل محتوا در مطالعه حاضر با رویکرد سنتی انجام شد که

بيشترین اطالعات در مورد عوامل زمينهاي اثرگذار بر آموزش

دانش توليد شده از تحليل محتوا در این روش ،بر اساس

پزشکی پاسخگو را داشتند .در این راستا ،از افراد عالقمند به

دیدگاه واحد و منحصر به فرد شرکت کنندگان و ریشه گرفته

آموزش ،با تجربه ،صاحبنظر و مایل به بيان درک و تجربه

از دادههاي واقعی متن بود ( .)5در زمان تجزیه و تحليل

خویش در زمينه آموزش پاسخگو کمک گرفته شد.

دادههاي حاصل از مصاحبه ،ابتدا کل متون مورد مطالعه قرار

مصاحبههاي نيمه ساختارمند فردي ،به طور متوسط یک

گرفت و سپس متون ،خط به خط خوانده شد تا در مورد تک

ساعت و طی یک جلسه در اتاق کار مشارکت کنندگان صورت

تک جمالت تصوري به دست آید .در ادامه ،جمالت به

گرفت .پژوهشگر مصاحبهها را با کسب اجازه از آنها ضبط و

واحدهاي متن تقسيم گردید .به عبارتی ،دادهها به واحدهاي

کلمه به کلمه پياده نمود .مصاحبه با سؤال کلی و باز «درک

کوچکتر به نام واحدهاي تحليل یا واحدهاي معنایی تبدیل شد

شما از مفهوم آموزش پزشکی پاسخگو چيست؟» شروع شد.

که بخشهایی از جمالت و یا پاراگراف بودند که میتوانست

سپس ،سؤالهاي بعدي و پيگيري کننده براي روشنتر شدن

دوباره مرور و بازیافت گردد .پژوهشگر در مرحله بعد،

مفهوم مورد مطالعه ادامه یافت .سؤالها در طول مصاحبه بر

محتواي واحد آناليز یا واحد معنایی را متراکم نمود و به این

اساس اطالعاتی که شرکت کننده ارایه میکرد ،متناسب با

ترتيب کدهاي اوليه به دست آمد که با استفاده از کلمات خود

پاسخها مانند «لطفاً در این باره بيشتر توضيح دهيد؟» و

شرکت کنندگان و واژههاي نزدیک به بيانات آنها بود .روش

«منظورتان چيست؟» مورد پرسش قرار گرفت و نيز از

تحليل با خواندن دوباره کدهاي توليد شده ادامه پيدا کرد.

سؤالهاي راهنماي مصاحبه مانند «مشکالت اجراي آموزش

ليست کدها پرینت گرفته و چندین بار خوانده شد .نتایج آناليز

پاسخگو از نظر شما چيست؟» استفاده گردید .به همين ترتيب

اوليه با شرکت کنندگان جهت وضوح و توصيف ایدههاي داده

از مشارکت کنندگان خواسته شد تا به توصيف تجربيات و

شده ،مورد بحث قرار گرفت و کدها بر اساس تفاوتها و

ادراکات خود در خصوص آموزش پزشکی پاسخگو بپردازند.

شباهتهاي آنان دستهبندي گردید.
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تبيين ادراک اعضاي هيأت علمی در...

جهت قدرت بخشيدن به اعتبار تحليل ،ليست طبقهبندي

تأیيدپذیري یافتهها نيز توسط ناظر خارجی آشنا به تحقيق

شده کدها توسط همکار تحقيق به طور مستقل خوانده شد تا

کيفی ،مورد سنجش قرار گرفت .به این معنی که ایشان

ضمن اطمينان از برقراري ارتباط بين کدها ،به بررسی موردي

بخشهایی از متن مصاحبه به همراه کدهاي مربوط و طبقات

در دادهها و کدگذاري بپردازد که با طبقهبندي و یافتههاي اوليه

پدیدار شده را بررسی و تأیيد نمود .براي حسابرسی تحقيق،

متناقض است .فرایند بازخورد و بحث بين محققين در مورد

محقق مراحل و روند تحقيق را به طور دقيق ثبت و گزارش

این که چگونه کدها را دستهبندي و مرتب نمایند و آیا کدها با

کرد تا امکان پيگيري تحقيق براي دیگران فراهم شود .جهت

محتوا سازگاري دارند و به نظر منطقی میآیند ،صورت گرفت.

انتقالپذیري یافتهها ،نقل قولهاي مشارکت کنندگان به همان

مفاهيم مهم با بررسی دادهها و طبقات از طریق تکرار خواندن

صورت که بيان نمودند ،ارایه گردید.

و انتزاعی کردن معانی ،طبقهبندي شد تا اطمينان حاصل گردد
که اطالعات مربوط به طبقات از قلم نيفتاده باشد .قطعات با

یافتهها

یک الگوي مفهومی معنیدار در کنار یکدیگر قرار گرفت و با

مشارکت کنندگان مطالعه حاضر 8 ،نفر از اعضاي هيأت

شناسایی ارتباطات بين دادهها ،درونمایهها ظاهر گردید.

علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و از نظر جنسيت5 ،

درونمایهها در ذهن سپرده شد و محقق به دادهها رجوع نمود

زن و  3مرد بودند .از توصيف غنی و عميق شرکت کنندگان در

تا تناسب درونمایهها را با دادهها بررسی کند.

مجموع 30 ،زیرطبقه و  02طبقه استخراج گردید که معناي

جهت تعيين اعتبار دادهها در پژوهش حاضر ،از بررسی

درونی آنها با تحليل و مقایسه ،به صورت  9درونمایه اصلی

مداوم دادهها ،تحليل دادهها همزمان با جمعآوري آن ،مرور

شناسایی شد و نامگذاري آنها بر اساس ماهيت به صورت

کدهاي استخراج شده توسط مشارکت کنندگان (کدهاي

مفهومی و انتزاعی انجام گرفت .از اینرو ،درونمایهها با

استخراج شده از مکالمات شرکت کنندگان در اختيار آنها قرار

عناوین «آموزش معيوب و جامعه محور نبودن آن ،مشکالت

گرفت و از نظر درستی برداشت از جمالت آنها ،چک

مدیریتی و کمبود منابع ،عدم تعهد کافی در استادان به عنوان

گردید) ،بررسی روند تجزیه و تحليل دادهها با استادان راهنما

الگو ( )Role modelو بیانگيزگی دانشجو» به دست آمد .این

و دو تن از پژوهشگران روش کيفی و درگيري مداوم و

درونمایهها بيانگر چالشهایی بود که استادان در خصوص

طوالنی مدت با دادهها استفاده شد.

آموزش پزشکی پاسخگو ،بيان نمودند (جدول .)0

جدول  :0درونمایههاي استخراج شده از نظرات شرکت کنندگان در مورد چالشهاي آموزش پزشکی پاسخگو
درونمایهها

طبقات

آموزش معيوب و جامعه محور نبودن آن

محتواي برنامه آموزشی نامناسب
روش تدریس نامتناسب
اهداف آموزشی نامناسب
عدم توجه به نيازهاي جامعه در برنامه آموزشی

مشکالت مدیریتی و کمبود منابع

کمبود نيروي انسانی و استفاده از آنها در جایگاه نامناسب
نقص در مدیریت منابع همراه با تسهيالت و امکانات آموزشی ناکافی

عدم تعهد کافی در استادان به عنوان Role model

ميزان تعهد حرفهاي و نحوه عملکرد در محيط دانشگاهی خارج از ساعت آموزش
عدم توجه به نقش خود در قبال دانشجو به عنوان الگو

بیانگيزگی دانشجو

بیانگيزگی دانشجو
عدم تالش کافی در جهت یادگيري

4

دوره سيزدهم شماره اول

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

آموزش معيوب و جامعه محور نبودن آن

اظهار داشت« :ما جدا از سيستم که نمیتونيم کار کنيم .توي

بسياري از استادان چالشهاي موجود در زمينه آموزش

چهارچوب سازمانی باید کار کنيم .به عنوان نمونه ،من نوعی،

پزشکی پاسخگو را بيشتر در ارتباط با «آموزش معيوب و

اگر قرار است  Small groupکار کنم ،یه محتواي حجيم رو

جامعه محور نبودن آن» میدانستند که این درونمایه شامل 9

باید توي  02جلسه بگم .اگه نگم ،بعداً بازخواست میشم.

طبقه میشد.

خوب اون تکنيکی است که نياز به زمان داره و من مجبورم به

الف) محتواي برنامه آموزشی نامناسب

سخنرانی اکتفا کنم» (استاد .)0

آنها معتقد بودند که عواملی از قبيل محتواي برنامه

«زمانی که با دانشجویان در بخشی ،دوره مثالً کارآموزي را

آموزشی بيماري محور نه بيمار محور ،حجم بسيار باالي

داریم ،هر بيماري که در بخش باشد ،مورد بحث ،معاینه ،درمان

اطالعات و گنجانده نشدن اصول رفتار حرفهاي در برنامه

و ...قرار میگيرد .آموزش ما چندان برنامهریزي شده،

آموزشی ،نمیتوانست جهت آموزش دانشجویان گروه علوم

سيستماتيک و از قبل خيلی مشخص نيست» (استاد .)3

پزشکی به خصوص با دیدگاه پاسخگویی اجتماعی ،مناسب

ج) اهداف آموزشی نامناسب

باشد .استادان در خصوص این درونمایه بيان نمودند« :برنامه

اهداف آموزش بسيار کلی و بيشتر بر روي مباحث تکنيکی

آموزشی ،اهدافش کامالً بيماري محور است نه بيمار محور .در

تمرکز داشت .در بين حيطههاي دانشی ،مهارتی و نگرشی

نتيجه ،ما بيماري رو میخونيم ،راه حل بيماري رو میخونيم و

اهداف ،حيطه نگرش همچنان مغفول و مهجور مانده بود .یکی

همش توي این مایههاست؛ یعنی بيمار محور نيست .روي

از استادان در این خصوص میگفت« :قسمت مهم دیگه به نظر

همين اصل ،خيلی از مسایل که به خصوص در رابطه با اخالق

من ،این است که ما واقعاً روي  Attitudeو نگرش

است ،گم میشه .خيلی از مسایل حرفهاي ،این وسط گم

دانشجویانمون کار نمیکنيم .اصوالً کالً برنامهریزي نشده .اگر

میشه» (استاد « .)0عمالً وقتی محتوا زیاد است ،استاد هم

استادي خودش عالقه داشته باشه که در این زمينه کار کنه که

راحتتر است که بره سر کالس سخنرانی کنه .دانشجو هم،

معموالً هم ،چنين اتفاقی نمیافته .مگر این که شخصيتاً آدمی

این چيز رو میپذیره .عمالً صورت مسأله رو پاک کردیم دیگه.

باشه که براي بيمارانش ارزش قایل باشه؛ خصوصاً در موقع

دیگه تالشی براي این که ،یک تغييري توي ماجرا بدیم ،اصالً

 Decision makingتصميمات اونا رو هم لحاظ بکنه که

وجود نداره .این پيامدهاش ،رو دانشجو کامالً مشخص است.

ممکن است حداکثر به عنوان  Role modelدر نظر گرفته

دانشجو اسالید محور است .یه زمانی جزوه محور بود .حاال

بشه ،ولی اصوالً برنامهریزي انجام نشده که چنين چيزي تا حاال

جزوه هم دیگه نمینویسند ،اسالیدهاي استادانشان را میگيرن

به اونا آموزش داده بشه» (استاد .)9

و نگاه میکنن و از روي همون امتحان هم میدن .در نتيجه،

«به نظر من ما فوکوس عمدمون رو گذاشتيم روي اون

شما چه جوري میخواین دانشجویی که  9یا  7سال با اسالید

بخش تکنيکال؛ یعنی انتظار داریم که از پس تکنيکال به خوبی

رشد میکنه ،فرد پاسخگویی بشه» (استاد .)0

بر بيان که خوب ،البته کم اهميت نيست ،بخش بسيار مهمی

ب) روش تدریس نامتناسب

است .شاید ،ولی اگه فقط روي اون فوکوس کنيم ،خيلی

روشهاي تدریس بيشتر مبتنی بر سخنرانی بود و آموزش

موفقيتآميز نباشه .چون قبلش باید تعامالتی داشته باشه تا این

بالينی نيز به نحو فرصت طلبانهاي ارایه میگردید .این روشها

که جواب بده» (استاد .)9

نمیتوانست در تربيت دانشجویی که به جامعه پاسخگو باشد،

گاهی به جاي توجه به نياز آینده عملکرد دانشجو ،مطالبی

موفق عمل نماید .در این خصوص یکی از استادان این گونه

به او آموزش داده میشد که کمتر به کار او میآمد .در این

5

اکبري فارمد و همکاران

تبيين ادراک اعضاي هيأت علمی در...

خصوص یکی از شرکت کنندگان گفت« :پزشک عمومی زمانی

کار خودشو به درستی انجام بده ،باید نسبت به نيازهاي جامعه،

که میخواد بره توي مطب بشينه ،مراجعه کنندهاش

هم حساس باشه و هم پاسخگو .باید که در واقع براش تعریف

سرماخوردگی است یا بيماري رایج و ساده است .اغلب اینها

کنيم که آنچه در جامعه ازش انتظار داریم چيه و مبتنی بر اون

رو کمتر باهاش مواجهه دارد .عوضش بيماريهاي عجيب و

آموزشش بدیم» (استاد .)7

غریب و آنچنانی که اغلب ،متخصصين باهاش در ارتباطند،

مشکالت مدیریتی و کمبود منابع

هم توي کالس یاد میگيره و هم توي کارآموزي و کارورزي،

درونمایه مشکالت مدیریتی و کمبود منابع با  0طبقه

این جور قضایا» (استاد .)5
د) عدم توجه به نيازهاي جامعه در برنامه آموزشی
استادان در این خصوص به نکاتی اشاره داشتند که نيازهاي

استخراج گردید.
الف) کمبود نيروي انسانی و استفاده از آنها در جایگاه
نامناسب

جامعه در زمان پذیرش دانشجو ،تدوین اهداف برنامه آموزشی،

طبق اظهارات شرکت کنندگان پژوهش ،تعداد استادان

آموزش (عدم توجه به آموزش رفتار حرفهاي و فرا تواناییها)،

نسبت به تعداد دانشجویان و دروسی که باید تدریس میشد،

ارزشيابی و فارغالتحصيلی مورد توجه قرار نمیگرفت و

کم بود .از اینرو ،استادان کافی در برخی رشتهها و دروس

دانشجو تقریباً به صورت ایزوله در محيطی متفاوت از آنچه در

وجود نداشت و به ناچار از استادان در جایگاه نامتناسب با

عمل ،پس از فارغالتحصيلی با آن مواجه میگردید ،آموزش

تخصص آنها استفاده میگردید .یکی از شرکت کنندگان در

داده میشد.

مصاحبه بيان نمود« :مشکالتی که با اون مواجه هستيم ،یکی

استادان در خصوص این طبقه بيان نمودند« :آموزشهاي ما

این است که نيروي انسانی مناسب نداریم .خيلی وقتها

خيلی دور از نيازهاي جامعه است؛ یعنی یکسري مفاهيم کامالً

استادان ،استاد مجرب توي اون کار نيستند و به دليل کمبود،

تئوري رو به بچهها میگيم ،در حالی که در تمام عمر کاریش،

مجبوریم استاد را از یک شاخه به شاخه دیگه بذاریم و این یه

 32سال 52 ،سال یا هر چند سال که میخواد کار کنه ،شاید یه

مقدار نارضایتی ایجاد میکنه» (استاد .)3

موردش رو هم نبينه ،ولی اون چيزي رو که خيلی باهاش در
تماسه ،یه سرماخوردگی ساده ،اصالً بهش نمیپردازیم .اگر هم

ب) نقص در مدیریت منابع همراه با تسهيالت و امکانات
آموزشی ناکافی

بهش بپردازیم ،در حد چند دقيقه .این طوریه» (استاد « .)5موقع

استادان در این خصوص به مواردي از قبيل محيط بالينی

ورود و  Selectionدقت نمیشود که ما چه دانشجویی را

نامناسب براي آموزش ،نامناسب بودن کارگاههاي آموزشی،

گزینش میکنيم .دانشجو آیا اصالً چنين ویژگیهاي شخصيتی

عدم وجود الگوي مناسب در محيط آموزشی ،نامناسب بودن

رو داره که خدمتی به جامعه ارایه بده ،هدفش براي ورود به

چيدمان آموزشی ،نوع همکاري و نحوه قرار دادن استادان در

این دوره چيه؟» (استاد « .)9وقتی دانشجوي ما یک کاري رو به

کنار یکدیگر و نامناسب بودن امکانات فيزیکی اشاره کردند.

صورت ایزوله و جدا در یه حبابی داره یاد میگيره و همون

«براي آموزشهاي عملی ،گاهی اوقات کارگاههاي مناسب

جوري هم میخواد اجرا کنه .ببينيد وقتی مياد بيرون از اون

در دسترس نيست که بشود تمام شرایط الزم را براي دانشجو

حباب آموزشی ما ،میبينه که واقعيتهاي اجتماعی خيلی

فراهم کنيم .در آموزش و یا در بيمارستانها ،گاهی وقتها که نه

متفاوتند و وقتی اونها رو نشناسه و براشون آمادگی نداشته

اکثر وقتها ،شرایط بيمارستانی آنقدر مناسب نيست که بشود

باشه ،به سادگی تحت تأثير اونا قرار میگيره» (استاد « .)0اگه

یک کارورزي را آنجا راند کرد» (استاد .)9

قراره ما نيرویی که تربيت میکنيم در یک  Contextاجتماعی

6

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

«هيچ کس نمياد بگه که خوب ،مدیر هم باید چيدمان
سيستم آموزشی رو مرتب کنه ،استادان رو درست با هم
 Matchکنه ،کالسهاي مناسب در اختيار استاد قرار بده و
گزینش دانشجو رو اصالح کنه» (استاد .)0

دوره سيزدهم شماره اول

مدیریتی و کمبود منابع ،عدم تعهد کافی استادان و بیانگيزگی
دانشجو اظهار نمودند.
یافته ارزشمند مطالعه حاضر این است که بخش عمده
چالشها در خصوص آموزش پزشکی پاسخگو ،به قسمت

عدم تعهد کافی در استادان به عنوان Role model

تدوین اهداف ،محتواي برنامه آموزشی و نحوه تدریس مربوط

در خصوص این درونمایه نيز ،کدهاي ميزان تعهد حرفهاي

میگردد .بنابراین ،اگر تغييراتی از جمله توجه برجستهتر به

و نحوه عملکرد در محيط دانشگاهی خارج از ساعت آموزش

نيازهاي جامعه در آن ،کاهش حجم زیاد محتواي علوم پایه،

و عدم توجه به نقش خود در قبال دانشجو به عنوان الگو

افزایش ارتباط آن با کاربردش در حرفه پزشکی و افزایش

استخراج شد که در این زمينه یکی از شرکت کنندگان بيان

توجه به مراقبتهاي اوليه جامعه در آنها صورت گيرد ،بخش

نمود« :یکی هم خود استادانی هستن که مسؤوليت آموزش

زیادي از مشکالت و چالشها در این خصوص مرتفع میشود.

دانشجویان را به عهده دارن .خود اونها ،آیا واقعاً چنين تعهدي

بررسی و مقایسه یافتههاي این پژوهش با نتایج سایر

دارن که براي بيمارانشون چگونه برخورد میکنن .با خدماتی

مطالعات( ،)9-00وجود تشابهاتی را بين ادراک شرکت

که باید ارایه بدهند ،چگونه برخورد میکنن ،نه فقط زمان

کنندگان در مطالعه حاضر و سایر مطالعات نشان میدهد .در

آموزش (در تمامی اوقات و نه صرفاً در زمان آموزش)» (استاد

خصوص درونمایه «آموزش معيوب» به مواردي از قبيل حجم

.)9

زیاد دروس علوم پایه ،عدم ارتباط این دروس با کاربرد آن در
بیانگيزگی دانشجو

حرفه پزشکی و عدم توجه به اصول حرفهاي و مهارتهاي

طبق اظهارات شرکت کنندگان با توليد زیرساختهاي الزم

ارتباطی اشاره شد که با یافتههاي مطالعه انتظاري و همکاران

براي ایجاد انگيزه در دانشجویان ،میتوان تالش آنها را در

نيز که در خصوص چالشهاي موجود در زمينه آموزش

زمينه آموزش و یادگيري دو چندان نمود .در خصوص این

پزشکی جامعهنگر در ایران بود ( ،)9مشابهت داشت.

درونمایه یکی از استادان اظهار داشت« :هيچ کس نمياد بگه:

در خصوص درونمایه «جامعه محور نبودن آموزش»

دانشجو هم باید نگرش مثبت پيدا کنه .روي اون هم باید کار

مواردي از قبيل عدم توجه به نيازهاي جامعه در تدوین اهداف

کنيم ،انگيزش رو ایجاد کنيم؛ در حالی که این بیانگيزگی

برنامه آموزشی ،آموزش و ارزشيابی ذکر گردید که در مطالعه

میتونه هم سبب نگرش منفی گردیده و هم مانع از فعاليت

انتظاري و همکاران نيز عدم تطبيق برنامه آموزشی رشته

دانشجو شود» (استاد .)3

پزشکی با نيازهاي سالمت جامعه ،بیتوجهی به مراقبتهاي
اوليه در جامعه ،شناخت ناکافی از بيماريها و اولویتهاي

بحث و نتیجهگیری
یافتههاي مطالعه حاضر در بردارنده درونمایهها یا مفاهيمی
بود که در ارتباط با یکدیگر ،درک استادان را از چالشهاي
موجود در زمينه آموزش پزشکی پاسخگو نشان داد .تحليل
ادراک مشارکت کنندگان مشخص کرد که آنها چالشها را به
صورت آموزش معيوب و جامعه محور نبودن آن ،مشکالت

جامعه عنوان شد که تا حدودي با یکدیگر همخوان بود (.)9
نتایج مطالعه  Boelenدر راستاي چالش جامعه محور نبودن
ارزشيابی نشان داد که بهبود توانمندي دانشکدههاي پزشکی در
پاسخ به احتياجات و چالشهاي مرتبط با سالمت ،براي
شهروندان و جامعه اهميت بسزایی دارد .در این زمينه باید
ارزشهاي اصلی مشتمل بر کيفيت ،عدالت ،ارتباط و هزینه
اثربخشی مد نظر قرار گيرد .همچنين ،باید فرایندهاي ارزیابی
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تبيين ادراک اعضاي هيأت علمی در...

کيفيت در آموزش دانشکدهها بازبينی و براي اعتبار بخشی

بخشها و بیبرنامگی و در سطح جامعه نيز عدم آگاهی در

آنها ،معيارهاي جدیدي ارایه شود (.)7

جامعه ،نداشتن رغبت ،عدم استقبال آنان ،کمبود بيمار در برخی

انتظاري و همکاران در زمينه مشکالت مدیریتی و کمبود

رشتهها و پایين بودن سطح فرهنگی مردم از مشکالت و از نظر

منابع ،عدم تعهد کافی در استادان و بیانگيزگی دانشجو به

امکانات ،نداشتن بودجه ،کمبود امکانات رفاهی و تشخيصی،

نتایج مشابهی دست یافتند ( Galukande .)9و همکاران در

نبودن سرویس رفت و آمد ،ناهماهنگی بين اهداف نظري و

زمينه پاسخگویی اجتماعی نيز مشابه مطالعه حاضر ،کمبود

عملکرد اجرایی ،نبود آموزش مناسب سرپایی و عدم رعایت

منابع را به عنوان یک چالش مطرح نمودند ( .)8مطالعه دهقانی

اصل پيگيري و ارجاع بيمار میدانستند ( )00که مشابه نتایج

و همکاران ،کمبود انگيزه را در بين اعضاي هيأت علمی و

مطالعه حاضر بود.

دانشجویان ،تهدیدي براي آموزش پزشکی پاسخگو بيان کردند
( )4که با مطالعه حاضر همخوانی داشت.

بر اساس درونمایههاي حاصل از مطالعه حاضر میتوان این
گونه استنباط نمود که نياز به بازنگري در اهداف ،محتوا ،روش

هم سو با نتایج قسمت محتواي برنامه آموزشی و کمبود

تدریس و برنامهریزي در آموزش عالی وجود دارد ،به نحوي

منابع مطالعه حاضر ،در مطالعه  Gonnellaو  Hojatنيز اشاره

که شالوده آن بر اساس نيازهاي جامعهاي استوار گردد که پایه

گردید که آموزش پزشکی باید هم عنصر محتوایی مراقبت

شکلگيري این آموزش بود؛ چرا که دانشکدهها با فاصله گرفتن

بيماران را بارور سازد و هم به نحو شایستهاي ،پزشکان آینده را

از نيازها و انتظارات جوامع و بر حسب عالیق و اولویتهاي

قادر به اجراي این محتوا نماید .دانشکدههاي پزشکی باید

خود که به نوعی از عالیق و اولویتهاي جامعه متفاوت

مطمئن شوند که پزشکان در حال آموزش ،دانش و مهارتهاي

میباشد ،رسالت خود را تعریف نمودند .از سوي دیگر ،نظام

کافی را براي تأمين سالمت عمومی در آینده کسب میکنند.

ارایه خدمات در غيبت نظام آموزشی و یا حضور کمرنگ آن،

توانمندترین پزشک نيز نمیتواند بهترین خدمات را ارایه دهد،

در صحنه پاسخگویی به مسایل و مشکالت جامعه تنها ماند که

در صورتی که منابع کافی را در اختيار نداشته باشد و یا زمانی

در نهایت ،نظام ارایه خدمات بدون حمایت و پشتيبانی نظام

که مؤلفههاي محيطی ،از آن جلوگيري نماید (.)02

آموزشی معلوم است که چه سرنوشتی پيدا میکند .کمترین

مطالعه رضایی و الماسی در کرمانشاه ،مشکل اصلی اجراي
آموزش پزشکی جامعهنگر را در وهله اول توجيه نبودن و

دستاورد این شرایط ،ناکامی نظام ارایه خدمات در پاسخگویی
به نيازها و انتظارات جامعه و نارضایتی مردم خواهد بود (.)3

نداشتن انگيزه در استادان و به تبع آنان دانشجویان و کارکنان

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،میتوان به ضرورت تغييرات

مربوط میدانستند و سپس به مکان نامناسب عرصه ،مدیریت

و تحول بنيادین و همه جانبه در برنامههاي آموزشی و ارتقاي

ضعيف و عدم برنامهریزي درست اشاره نمودند .میتوان از

روند آنها به نحوي که نيازهاي جامعه و پاسخگویی به این

بررسی این مطالعه دریافت که مشارکت کنندگان عدم انجام

نيازها به صورت برجستهتري در آن نمایان باشد ،اشاره نمود.

درست آموزش پزشکی جامعهنگر را در نامناسب بودن مکان

در ضمن ،میتوان راهکارهایی در جهت افزایش انگيزه

آموزش ،ميزان آگاهی کم ،نداشتن انگيزه ،حضور نامنظم و

دانشجویان به صورت پر ننمودن برنامه آموزشی با حجم زیادي

اتالف وقت استادان و در دانشجویان ،نداشتن آموزش مناسب،

از اطالعات محض که دانشجو بعضی وقتها حتی ممکن

عدم آگاهی از اهداف و روشها ،هدر رفتن وقت ،ایجاد

است با برخی از آنها در کل دوره کاري خود مواجه نگردد،

مشکالت مالی و نداشتن جایگاه در عرصه و در زمينه مدیریت،

مواجهه و تماس زودرس دانشجو با محيط کار و بالين بيمار

برنامهریزي ضعيف ،ناهماهنگی ،عدم وجود ارتباط با سایر

جهت درک محيط از نزدیک ،ایجاد حس نياز به یادگيري در
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

 پيشنهاد میشود در، بنابراین.دانشگاه شهيد بهشتی بودند

وي (به سبب آگاهی و درک شکاف موجود در دانش و مهارت

 درک استادان از دانشگاههاي دیگر نيز مورد،تحقيقات آینده

 مد نظر قرار،خود) و ترغيب انگيزه در وي جهت یادگيري

 به سبب کم بودن تعداد مطالعات، همچنين.کاوش قرار گيرد

دادن نظرات و بازخوردهاي دانشجویان به عنوان سرمایه اصلی

در داخل کشور که فقط در زمينه آموزش پزشکی پاسخگو بود

 در مورد برنامهها و شيوههاي آموزشی دانشگاه،نظام آموزش

و به سبب شباهت آموزش پزشکی پاسخگو با آموزش پزشکی

 به نوبه،ارایه گردد که عالوه بر ایجاد انگيزش در دانشجویان

 از نتایج،جامعهنگر و تفاوت اندک بين این دو نوع آموزش

.خود میتواند سبب ارتقاي آموزش نيز شود

 جهت قسمت،مطالعات در زمينه آموزش پزشکی جامعهنگر
.بحث این مطالعه استفاده شد

در خصوص استادان نيز میتوان با کاهش حجم مطالب
تئوري و به تبع آن در اختيار گذاشتن زمان بيشتري جهت
 این امکان را براي آنها فراهم نمود تا بتوانند از،تدریس

سپاسگزاری

شيوههاي نوین تدریس (تعاملیتر) جهت تدریس استفاده کنند

پژوهشگران از کليه استادان گرانقدر که امکان پژوهش

 عالوه بر این که زمان بيشتري جهت بحث و،و به این ترتيب

 در نتيجه،حاضر را فراهم ساختند و نتایج به دست آمده

 ميزان انگيزش،تعامل بين استادان و دانشجویان فراهم میگردد

 کمال تشکر و قدردانی را،همکاري صميمانه آنها میباشد

.آنها نيز ارتقا مییابد

.دارند

از محدودیتهاي مطالعه حاضر میتوان به این موارد اشاره
 مشارکت کنندگان محدود به،کرد که در عرصه تحت مطالعه
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