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education in the last decade have not only been effective in transforming the
medical and health care professions but also has an impact on issues related to
the welfare and health of society. Despite the basic steps that have been taken
in presenting such programs during various medical education courses around
the world, little research has been conducted on the development and
implementation of community-based medical programs in Iran. The present
study aimed to explain the dimensions and components affecting the
implementation of community-based medical education from the perspective
of family physicians of Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
Material & Methods: This study was conducted based on the qualitative
approach and content analysis method. The data were then collected using
semi-structural interviews and an interview guide. The study population
consisted of family physicians working at health centers affiliated to Ilam
University of Medical Sciences, Ilam, Iran, in 2019. According to the data
saturation, 30 cases were selected using the purposive sampling method. Data
were analyzed through qualitative content analysis using the Burningham
method and MAXQAD10 software. The validity of the research findings was
ensured by members' review methods, researcher immersion, and the
multidimensionality of the data with Goba and Lincoln criteria.
(Ethic code: IR.SBMU.SME.REC.1397.035)
Findings: According to the analytical findings of the interviews, 121 initial
codes, 41 subcategories, 13 categories, and 5 main themes affecting the
implementation of community-based medical education were obtained. The
five main themes included "conceptual analysis", "professional credibility",
"professional challenges", "realization", and "facing real conflicts".
Discussion & Conclusion: The results showed that what is taught under the
name of medical education in practice could not meet the real needs of society
and hinders people from reaching an acceptable level of social health.
Therefore, considering the dimensions arising from the views of family
physicians in future planning can be implemented to compensate for the
existing shortcomings.
Keywords: Community-based medicine, Content analysis, Education, Family

physician, Qualitative research
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مقدمه :در دهۀ گذشته ،تغییرات ساختاری به دنبال جامعهنگر كردن آموزش پزشکی نهتنها در متحول ساختن حرفههای
پزشکی و مراقبتهای بهداشتی مؤثر بوده ،بلکه در مسائلی تأثیر داشته است كه با رفاه و سالمت جامعه مرتبط است.
تحقیقات اندكی دربارۀ تدوین و اجرای برنامههای پزشکی جامعهنگر در ایران صورت گرفته است .تحقیق حاضر به تبیین
ابعاد و مؤلفههای تأثیرگذار بر اجرای آموزش پزشکی جامعهنگر از دیدگاه پزشکان خانوادۀ دانشگاه علوم پزشکی ایالم
میپردازد.
مواد و روش ها :این پژوهش با استفاده از رویکرد كیفی و روش تحلیل محتوا انجام شد .دادهها از طریق انجام مصاحبۀ
نیمهساختاریافته و راهنمای مصاحبه ( )interview guideجمعآوری گردید .جامعۀ پژوهش شامل پزشکان خانوادۀ شاغل
در مراكز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  1398بود كه با توجه به سطح اشباع دادهها 30 ،نفر با روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .دادهها به روش تحلیل محتوای كیفی و روش بیرنینگهام و با استفاده از نرمافزار
 MAXQDA vol.10بررسی گردید .اعتبار و اعتماد یافتههای تحقیق با استفاده از روشهای بررسی اعضا ،غوطهوری محقق
و چندبعدی بودن دادهها در معیار گوبا و لینکلن تضمین شد.
یافتهها :از تجزیهوتحلیل متن مصاحبهها 121 ،كد اولیه 41 ،زیرطبقه 13 ،طبقه و  5درونمایۀ اصلی تأثیرگذار بر اجرای
آموزش پزشکی جامعهنگر «یگانهسازی مفهومی»« ،اعتبار حرفهای»« ،چالشهای حرفهای»« ،عرصۀ نمود» و «مواجهه با
تعارضات واقعی» بهدست آمد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد ،آنچه اكنون تحت عنوان آموزش پزشکی در حال آموزش است ،در عمل با
پاسخگویی جامعه و رسیدن مردم به سطح قابلقبول سالمت اجتماعی فاصلۀ بسیاری دارد .ابعاد برخاسته از نظرات پزشکان
خانواده در برنامهریزیهای آینده میتواند بخشی از نقایص موجود فعلی را جبران كند.
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مقدمه
دوره  ،30شماره 8-17 ،2

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،1401/

جامعه میدان و عرصۀ اصلی خدمات سالمت است كه

سطح كیفیت خدمات در بخش بهداشت و درمان كشور

با توجه به اهمیت آن ،بهعنوان بهترین محیط آموزشی برای

منجر میشود ( .)8آموزش پزشکی جامعهنگر یک شیوۀ

كاركنان نظام سالمت محسوب میشود ( .)1از سویی،

آموزش مناسب تلقی میگردد؛ زیرا پزشکانی را تربیت

ارتقای سطح سالمت جامعه بهعنوان عامل مهم توسعۀ

میكند كه بهطور مؤثر بتوانند با مسائل مرتبط با سالمتی

اقتصادی و اجتماعی است ( .)2در ایران ،از سال  1364با

جامعه در ابعاد اولیه و ثانویه برخورد مناسب داشته باشند

تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وظیفۀ

()9؛ همچنین از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ،پزشک

آموزش و تربیت نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان بر

خانواده پایۀ تالشهای جهانی برای بهبود كیفیت خدمات،

عهده این وزارتخانه نهاده شد تا بتواند نیروهای متخصصی

كاهش هزینه ،ارتقای اثربخشی و برقراری برابری در

را تربیت كند و پاسخگویی بهتری به نیازهای بهداشتی

دستگاههای مراقبتهای سالمتی بهشمار میرود .یکی از

درمانی جامعه داشته باشد ( .)3هدف دانشگاههای علوم

سیاستهای بااهمیت سازمان جهانی بهداشت (،)WHO

پزشکی تربیت نیروی انسانی پاسخگو به نیازهای جامعه

برنامۀ آموزش دانشجویان پزشکی در محیطهای واقعی

است و تغییر تمركز آموزش از بیمار به جامعه در همۀ

خدمترسانی به مردم ،بهویژه جوامع روستایی است تا آنان

كشورهای جهان یک هدف مهم است (.)4

بتوانند بهدرستی به نیازهای جمعیت تحت پوشش پاسخگو

اجتماعی اهمیت عوامل اجتماعی در بروز بیماریها و

ساختاری كه به دنبال جامعهنگر كردن آموزش پزشکی

حفظ سالمت و همچنین عوامل خطساز بیماریها را عنوان

ایجادشده ،نهتنها در متحول ساختن حرفههای پزشکی و

كرد ( .)5مدتی است كه در مجامع پزشکی ،تغییر نظام

مراقبتهای بهداشتی مؤثر بوده ،بلکه در مسائلی تأثیر داشته

آموزش پزشکی و همسو با آن ،ظهور پزشکی جامعهنگر

است كه با رفاه و سالمت جامعه مرتبط است ()11؛

مطرحشده است .طبق این برنامه ،كارآموزان و كارورزان

درنتیجه ،تمركز آموزش پزشکی باید از بیمار محور بودن

پزشکی بهاتفاق اساتید مربوطه موظفاند كه در فیلدهای

بهسوی جامعهمحور بودن همراه با طراحی برنامههای

بهداشتی جامعه وارد شوند و به بررسی بیماریها در آن

آموزشی برای اندازهگیری و بهبود سالمت و درک

مجموعه بپردازند ()6؛ بهعبارتدیگر ،در سالهای اخیر

نیازهای بهداشتی جامعه حركت كند ( .)12اجرای آموزش

فعالیتهای فراوانی برای تغییر در دستگاه آموزشی و بهبود

پزشکی جامعهنگر معموالً به آموزش پزشکی اشاره دارد

آموزش پزشکی و پیراپزشکی صورت گرفته است .یکی از

كه خارج از سطوح سوم یا دوم ارائۀ خدمات است كه در

این تغییرات ادغام آموزش علوم پزشکی در وزارت

بیمارستان پایهگذاری شده است؛ بنابراین ،جامعه باید

بهداشت و درمان و بهتبع آن ،راهاندازی آموزش جامعهنگر

بهگونهای در برنامۀ آموزشی لحاظ شود كه باعث افزایش

است ( .)7آموزش پزشکی ،بهعنوان بخشی از نظام آموزش

پاسخگویی نظام سالمت به خواستههای بهحق و مشروع

عالی ،با زندگی انسانها سروكار دارد و یکی از وظایف

جمعیت و همچنین سهم عادالنۀ امکانات گردد .هدف از

مهم دانشگاههای علوم پزشکی كشور تربیت نیروی انسانی

انجام این پژوهش شناخت دیدگاه پزشکان خانواده دربارۀ

موردنیاز جامعه است كه قادر باشند نیازهای بهداشتی و

اجرایی كردن آموزش پزشکی جامعهنگر است كه میتواند

درمانی جامعه را با كیفیت باال مرتفع سازند؛ بنابراین ،توجه

اطالعات جامع و شفافی را در اختیار سیاستگذاران نظام

به كیفیت و كمیت آموزش پزشکی و بهبود آن به ارتقای

سالمت قرار دهد.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.1.2

مطرح كردند كه در آغاز تخصصی اروپایی بود .پزشکی

با مروری بر مطالعات گذشته ،در دهۀ گذشته تغییرات
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در سال  ،1911نیومن و ویرشو پزشکی اجتماعی را

باشند (.)10
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مواد و روش ها

تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای كیفی

محتوا انجام شد .تحلیل محتوای كیفی رویکردی برای

بیرنینگهام استفاده شد .نرمافزار استفادهشده

تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی از طریق فرایندهای

 vol.10بود .ابتدا تحلیل دادهها با خواندن مکرر متن برای

طبقهبندی نظاممند ،كدبندی و درونمایهسازی یا طراحی

غوطهور شدن در آنها و یافتن یک حس كلی آغاز

الگوهای شناخته است ( .)13در رویکرد تحلیل محتوا،

گردید؛ سپس با استفاده از نرمافزار كدها استخراج و پس از

طبقات بهطور مستقیم از دادههای متنی استخراج میشوند و

آن ،كدها در زیرطبقات و طبقات و درونمایهها دستهبندی

پژوهشگر درک عمیقتری از یک پدیده بهدست خواهد

شد و نحوۀ ارتباط میان آنها تعیین گشت .برای بررسی

آورد ( .)14علت استفاده از رویکرد تحلیل محتوا در مطالعۀ

اعتبار و پایایی از معیارهای قابلیت اعتبار یا قابلقبول بودن،

حاضر دستیابی به كشف معانی ،اولویتها ،نگرشها و

قابلیت انتقال /انتقالپذیری ،قابلیت سازگاری و قابلیت تأیید

درک پزشکان خانواده از آموزش پزشکی جامعهنگر با

و بیطرفی استفاده شد ( .)13برای رعایت اصول اخالقی،

تحلیل پیامهای زبانی آنان بود (.)13 ،14

ضمن تکمیل فرم رضایتنامه ،در جریان مصاحبه به

MAXQDA

جمعآوری شد .جامعۀ پژوهش شامل پزشکان خانوادۀ

پژوهشی دارند و مشخصات مشاركتكنندگان و دادههای

شاغل در مراكز بهداشتی درمانی سطح استان ایالم بود كه با

اخذشده محرمانه خواهد ماند؛ همچنین به آنان اطمینان داده

توجه به سطح اشباع دادهها 30 ،نفر از پزشکان با روش

شد كه در همۀ مراحل پژوهش میتوانند تقاضای خروج از

نمونهگیری هدفمند و در سال  1398انتخاب گردیدند.

مطالعه داشته باشند.

پرسشهای پژوهش عبارت بودند از« :ابعاد و مؤلفههای
پزشکی جامعهنگر از نظر پزشکان خانواده شامل چه

یافته ها

مواردی است؟»؛ «ابعاد و مؤلفههای پزشکی جامعهنگر

یافتههای بهدستآمده نشان داد كه از تعداد  30نفر

چگونه با همدیگر در ارتباط هستند؟»؛ «موارد شتابدهنده

شركتكننده 70 ،درصد را مردان و  30درصد را زنها

و ممانعتكنندۀ همسو با پزشکی جامعهنگر چه عواملی

تشکیل میدادند .متوسط سن شركتكنندگان  28/3بود.

هستند؟»

وضعیت استخدامی در انواع مختلف طرحی ،رسمی-پیمانی

اعتبار یافتههای پژوهشی با استفاده از روشهای بررسی

و قراردادی بودند 10.نفر طرحی پیامآور 9 ،نفر بهصورت

از سوی اعضا و عمقینگری محقق و چندوجهینگری

رسمی-پیمانی و  11نفر بهصورت قراردادی در قالب

دادهها تضمین شد .راهنمای مصاحبه ()interview guide

پزشک خانواده به كار مشغول بودند .نتایج تحقیق در قالب

ابزار پژوهش بود كه بهمنظور اجتناب از انحراف در پاسخها

 5درونمایه 13 ،طبقه 41 ،زیر طبقه و  121كد طبقهبندی

و برحسب ضرورت پاسخها هدایت شدند .تعدادی از

گردیدند كه در جدول شمارۀ  1و  2قابلمشاهده است.

مبتنی بر جامعه چیست؟»؛ «تعریف عملیاتی شما از آموزش

شامل چهار طبقۀ كلی .1 :بازتعریف مفهومی یا برداشت

پزشکی در جامعه چیست؟»؛ «به نظر شما شکلهای

پزشکان از برنامه .2 ،تعریف عملیاتی .3 ،برنامهریزی

آموزش مبتنی بر جامعه ،در جایی كه هماكنون مشغول به

آموزشی و  .4تأمین زیرساختهای آموزشی بود كه طبقۀ

كار هستید ،به چه صورت میتواند نمود داشته باشد؟»؛ كه

بازتعریف مفهومی پزشکان از برنامه شامل دو زیرطبقۀ

پرسشها بر اساس پاسخ مشاركتكنندگان تغییر مییافت.

آموزش متناسب با نیازهای جامعه (با پنج كد) و زیرطبقۀ

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.1.2

پرسشها عبارت بودند از« :تجربۀ شما از آموزش پزشکی

درونمایۀ اول ،یگانهسازی مفهومی :این درونمایه
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دادهها از طریق انجام مصاحبۀ نیمهساختاریافتۀ حضوری

مشاركتكنندگان اطمینان داده شد كه دادهها صرفاً جنبۀ

تبیین ابعاد و مؤلفههای تأثیرگذار بر
اجرای آموزش پزشکی جامعهنگر

این پژوهش با استفاده از رویکرد كیفی و روش تحلیل

مصاحبهها بین  45تا  90دقیقه به طول انجامید .برای
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درونمایه
یگانهسازی مفهومی

طبقات
بازتعریف مفهومی یا برداشت پزشکان از برنامه
استانداردگرایی
عملیاتی
تعریف

اعتبار حرفهای

آموزشیپذیر
ریزی انعطاف
برنامهریزی
برنامه
حرفه
تأمین و تعالی
رشد
هایایآموزشی
زیرساخت
عوامل مؤثر

چالشهای حرفهای

موانع عملکرد
رفع مجهوالت حرفهای پزشکی جامعهنگر

عرصۀ نمود

عرصۀ نمود
تعارض با رویکرد و محتوا

مواجهه با تعارضات واقعی

ارتقای امنیت پزشکان و آموزش

دو زیرطبقۀ آموزش مستقیم در جامعه و فعالیت بالینی در

برنامهریزی انعطافپذیر و رشد و تعالی حرفهای بود كه

جامعه داشت كه هركدام پنج كد داشتند .از درونمایۀ

این سه طبقه ده زیرطبقه و سی كد داشتند؛ بدین شرح كه

اول ،طبقۀ كلی برنامهریزی آموزشی نیز شامل پنج

طبقۀ استانداردگرایی شامل چهار زیرطبقۀ آموزش مبتنی

زیرطبقۀ فن تحلیلی ،بازطراحی آموزشی ،پیادهسازی

بر سطح اول ،كارورزی و خدمات مبتنی بر سطح اول،

آموزشی ،پایش و كنترل آموزشی و استخراج آموزشی

بومینگری و جامعهمحوری و شیوعشناسی ،كیفیت

بود .چهارمین طبقۀ كلی از درونمایۀ اول ،شامل

خدمات و اعتبار حرفهای بود .طبقۀ برنامهریزی

زیرساختهای آموزش پزشکی جامعهنگر بود كه سه

انعطافپذیر نیز سه زیر طبقۀ برنامهریزی راهبردی و

زیرطبقۀ آموزش نظری و بالینی كالسیک ،آموزش

عملیاتی ،مدیریت میانجیگر و انطباق با گروههای هدف

تعاملی با جامعه و آموزش كلنگر و گروهگرایی داشت و

داشت .طبقۀ رشد حرفهای نیز شامل تمركززدایی و

طبقۀ تأمین زیرساختهای آموزشی نیز درمجموع دارای

برنامهریزی متنوع ،توانمندسازی بالینی و عملی ،اقدامات

ده كد بود .دراینباره مصاحبهشوندۀ شمارۀ چهار

گروهی و اقدامات فرهنگی بود .شركتكنندۀ شمارۀ 3

میگوید« :آموزش پزشکی جامعهنگر یعنی با توجه به

برداشت از پزشکی جامعهنگر را اینگونه بیان میكند:

نیازهای جامعه ،دانشجوی پزشکی آموزش الزم را در

«مردممحور و جامعهنگر باشد؛ آموزشها دانشجومحور

محیطی مشابه مانند مراكز روستایی یا شهری ببیند تا بتواند

باشد و مبتنی بر آموزشهای شفاف و عینی و ملموس

در آینده در جامعه بهتر كار كند» (كد  ،1زیرطبقۀ ،1

باشد و شرایط مشابه جامعه را در هنگام آموزش بهدرستی

طبقۀ  ،1درونمایۀ اول).

الگو قرار دهد».
جدول شمارۀ  .2مثالی از واحد معنا ،كد ،زیرطبقه و طبقه

واحد معنا
مردممحور و جامعهنگر باشد؛ آموزشها دانشجومحور باشد؛

کد

زیرطبقه

طبقه

مبتنی بر آموزشهای شفاف و عینی و ملموس باشد و شرایط

آموزش مبتنی بر شرایط جامعه

عملگرایی

برنامهریزی انعطافپذیر

مشابه جامعه را در هنگام آموزش بهدرستی الگو قرار دهد.

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30

همچنین طبقۀ كلی تعریف عملیاتی از پزشکی جامعهنگر

عنوان اعتبار حرفهای ،متشکل از سه طبقۀ استانداردگرایی،

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.1.2

خدمت بر اساس نیازهای جامعه با پنج كد بود؛

درونمایۀ دوم ،اعتبار حرفهای :درونمایۀ دوم تحت

13

درونمایۀ سوم ،چالشهای حرفهای :این درونمایه

بر جامعه است».

و ده كد داشتند .طبقۀ كلی عوامل مؤثر بر شکلگیری

آموزشها :پنجمین و آخرین درونمایه در این پژوهش

پزشکی جامعهنگر شامل سه زیرطبقۀ عوامل فرهنگی،

شامل مواجهه با تعارضات واقعی آموزشها و خدمات

عوامل مدیریتی و عوامل فردی-اجتماعی بود .طبقۀ كلی

فعلی با برنامۀ پزشکی جامعهنگر بود كه بر اساس گزارش

موانع عملکرد نیز سه زیرطبقۀ انحصارگرایی نظام

مصاحبهشوندگان ،شامل تعارض با رویکرد و محتوا و

آموزشی ،تردید حرفهای و دشواری اجرای بالینی برنامه از

طبقۀ ارتقای امنیت پزشکان و آموزش شد .طبقۀ تعارض با

سوی دانشجویان داشت .شركتكنندۀ شمارۀ 24

رویکرد و محتوا ،دو زیرطبقۀ درک تفاوت و تشابه در

«درمانمحوری و بیمارمحور بودن و تخصصگرایی نظام

رویکرد و روش و درک تفاوت و تشابه در محتوا و

پزشکی ،درمانگرایی آموزش مبتنی بر مراكز تخصصی

تخصص داشت؛ همچنین مشکل ارتقای امنیت پزشکان و

بهاضافۀ اینکه اساتید و مربیان جامعهمحور نیستند» را

كیفیت درمان نیز شامل دو زیرطبقۀ ارتقای امنیت آموزش

ازجمله عوامل مؤثر بر اجرای پزشکی جامعهنگر میداند

و درمان و زیرطبقۀ ارتقای كیفیت درمان و مدیریت آن

(كد  ،2زیرطبقۀ  ،1طبقۀ  ،1درونمایۀ .)3

بود .شركتكنندۀ شمارۀ  16میگوید:

از دو طبقۀ كلی رفع مجهوالت حرفهای پزشکی

آموزشی و عملی كردن آن در محیط و جامعه دارد ،انجام

جامعهنگر و عرصۀ نمود بود كه طبقۀ رفع مجهوالت

دهیم ،میتواند باعث افزایش خدمت به مناطق محروم در

حرفهای پزشکی جامعهنگر ،دو زیرطبقۀ عملکرد

روستاها و جامعه شود».

سالمتنگر و عملکرد تجربهگرا داشت كه هركدام پنج
كد و درمجموع ده كد را پوشش میدادند .طبقۀ عرصۀ

بحث و نتیجهگیری

نمود پزشکی نیز شامل چهار زیرطبقۀ شناسایی

با توجه به سیر جدیدی از حركت بهسوی نوآوری در

شایعترینها ،مشاورۀ رایگان و آگاهیرسانی ،آموزش

رویکردهای اجرای آموزش پزشکی جامعهنگر و

ضمن خدمت و تطبیق فرهنگی بود .شركتكنندۀ شماره

اصالحات جدیدی كه در برنامههای پزشکی سراسر دنیا

« 7خدمت عملی به مردم دربارۀ سالمت و بیماریها و

بهكار گرفته میشود ،تحقیقات متعددی دربارۀ برنامههای

درمان و دارو ،مشاورۀ تغذیه و روانپزشکی بهصورت

اجرای آموزش پزشکی جامعهنگر صورت گرفته است.

واقعی و عملی» را بهعنوان نتایج عملکرد اجرای پزشکی

یکی از مواردی كه در تحقیق بهدست آمد ،درونمایۀ

جامعهنگر مطرح میكند .یکی از شركتكنندگان

یگانهسازی مفهومی بود كه شامل طبقات بازتعریف

میگوید:

مفهومی یا برداشت پزشکان از برنامه ،تعریف عملیاتی،

فشارخون ،مراقبتها ،همکاری و هماهنگی بین گروه

كه طبقۀ بازتعریف مفهومی پزشکان از برنامه دو زیرطبقۀ

سالمت ،خدمات بهداشت محیط ،ایمنی ،تغذیه ،سالمت

آموزش متناسب با نیازهای جامعه (با پنج كد) و زیرطبقۀ

روان ،بیماران خاص ،نظام ارجاع ،برنامۀ پزشک

خدمت بر اساس نیازهای جامعه با پنج كد داشت؛ همچنین

خانواده ،ویزیت بیماران ،درمان و پیگیری بیماران،

طبقۀ كلی تعریف عملیاتی از پزشکی جامعهنگر شامل دو

سالمت روان و تغذیه و آموزش و تمامی برنامههای

زیرطبقۀ آموزش مستقیم در جامعه و فعالیت بالینی در

سالمت كه در برنامه پزشک خانواده وجود دارد ،مبتنی

جامعه بود كه هركدام پنج كد داشتند .از درونمایۀ اول،

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.1.2

«اجرای پزشک خانواده ،بیماریهای غیرواگیر،

برنامهریزی آموزشی و تأمین زیرساختهای آموزشی بود
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درونمایۀ چهارم ،عرصۀ نمود :این درونمایه متشکل

«اگر یک سری رویکردها و روشها را كه امکان

تبیین ابعاد و مؤلفههای تأثیرگذار بر
اجرای آموزش پزشکی جامعهنگر

شامل دوطبقۀ عوامل و موانع بود كه هركدام سه زیرطبقه

درونمایۀ پنجم ،مواجهه با تعارضات واقعی
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طبقۀ كلی برنامهریزی آموزشی نیز شامل پنج زیرطبقۀ

سه زیرطبقۀ عوامل فرهنگی ،عوامل مدیریتی و عوامل

تکنیک تحلیلی ،بازطراحی آموزشی ،پیادهسازی آموزشی،

فردی-اجتماعی بود .طبقۀ كلی موانع عملکرد نیز سه

پایش و كنترل آموزشی و استخراج آموزشی بود.

زیرطبقۀ انحصارگرایی نظام آموزشی ،تردید حرفهای و

زیرساختهای آموزش پزشکی جامعهنگر چهارمین طبقۀ

دشواری اجرای بالینی برنامۀ توسط دانشجویان داشت .این

كلی از درونمایۀ اول را تشکیل میداد كه شامل سه

یافته همسو با نتایج مطالعات ترابی اردكانی و همکاران

زیرطبقۀ آموزش نظری و بالینی كالسیک ،آموزش تعاملی

( )15است كه در پژوهشی با عنوان «درک و آگاهی

با جامعه و آموزش كلنگر و گروهگرایی بود كه طبقۀ

پزشکان از طرح پزشک خانواده در استان فارس» با روش

تأمین زیرساختهای آموزشی نیز درمجموع ده كد داشت.

تحلیل كیفی نتیجه گرفتند كه درک ،آگاهی و انتظارات

در تحقیقی كه رحیمی و همکاران انجام دادند ،نتایجی

پزشکان و مردم شهر شیراز به علت اجرای این طرح از

مشابه تحقیق حاضر بهدست آمد ،هرچند شرایط زمانی و

دیدگاه پزشکان ،در پنج كد اصلی با عناوین نبود

مکانی متفاوت بود؛ اما نشان داده شد كه دیدگاه پزشکان

زیرساخت كافی ،مشکالت نظام پرداخت ،ضعف همکاری

نسبت به پزشک خانواده ابعاد مختلفی داشته است (.)7

درونبخشی و ضعف بینبخشی و دیدگاههای اشتباه دربارۀ

دیگر درونمایۀ بهدستآمده از این تحقیق ،اعتبار

پزشک خانواده شناسایی و طبقهبندی شد.

انعطافپذیر و رشد و تعالی حرفهای بود كه این سه طبقه

پزشکی جامعهنگر» نیز متشکل از دو طبقۀ كلی رفع

 13زیرطبقه و  31كد داشتند؛ بدین شرح كه طبقۀ

مجهوالت حرفهای پزشکی جامعهنگر و عرصۀ نمود بود كه

استانداردگرایی شامل چهار زیرطبقۀ آموزش مبتنی بر سطح

طبقۀ رفع مجهوالت حرفهای پزشکی جامعهنگر دو زیرطبقۀ

اول ،كارورزی و خدمات مبتنی بر سطح اول ،بومینگری و

عملکرد سالمتنگر و عملکرد تجربهگرا داشت كه

جامعهمحوری ،شیوعشناسی ،كیفیت خدمات و اعتبار

هركدام پنج كد و درمجموع ده كد را پوشش میدادند.

حرفهای بود .طبقۀ برنامهریزی انعطافپذیر نیز سه زیرطبقۀ

طبقۀ عرصۀ نمود پزشکی نیز شامل چهار زیرطبقۀ شناسایی

برنامهریزی راهبردی و عملیاتی ،مدیریت میانجیگر و

شایعترینها ،مشاوره رایگان و آگاهیرسانی ،آموزش

انطباق با گروههای هدف داشت .طبقۀ رشد حرفهای نیز

ضمن خدمت و تطبیق فرهنگی بود كه همسو با تحقیقات

شامل تمركززدایی ،برنامهریزی متنوع ،توانمندسازی بالینی

دواتی و همکاران ( )16در پژوهشی با عنوان «دیدگاه

و عملی ،اقدامات گروهی و اقدامات فرهنگی بود .این

دانشجویان پزشکی شهر تهران در مورد دورۀ كارورزی

یافتهها همانند اعالمیۀ ادینبورگ ،بر اصول 12گانۀ پزشکی

پزشکی اجتماعی» است با این فرض كه سیاستهای جدید

جامعهنگر نظیر هماهنگی آموزش پزشکی با خدمات

آموزش در دانشکدۀ پزشکی ،رویکرد آموزش مبتنی بر

بهداشتی ،آموزش بر مبنای نیازهای بهداشتی جامعه ،تأكید

جامعه است.

مداوم و ادغام علوم پایه با آموزش بالینی بیشازپیش تأكید

تلقی میشود؛ زیرا پزشکانی تربیت خواهد كرد كه بهطور

میكند (.)7

مؤثر بتوانند با مسائل مرتبط با سالمتی جامعه در ابعاد اولیه و

دیگر درونمایۀ بهدستآمده در تحقیق چالشهای

ثانویه برخورد مناسب داشته باشند (.)9

حرفهای پزشکی جامعه نگر ،متشکل از دو طبقۀ عوامل و

در تبیین این نتایج میتوان با استناد به شواهد پیشین

موانع بود كه هركدام سه زیرطبقه و ده كد داشتند .طبقۀ

چنین استدالل كرد كه توجه ویژه به مطلوبیت و استاندارد

كلی عوامل مؤثر بر شکلگیری پزشکی جامعهنگر شامل

بودن آموزشها به حدی اهمیت دارد كه دانشجویان رشتۀ

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.1.2

بر پیشگیری ،ارتقای سالمت ،یادگیری فعال ،آموزش

آموزش پزشکی جامعهنگر یک شیوۀ آموزش مناسب
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حرفهای متشکل از سه طبقۀ استانداردگرایی ،برنامهریزی

درونمایه بعدی بهدستآمده با عنوان «عرصۀ نمود
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آن آشنا شود و سبک و شیوۀ مدیریت آنها را فرابگیرد.

دیدگاههای اشتباه دربارۀ پزشک خانواده و هفده طبقۀ

دورۀ تماس با جامعه با این هدف طراحیشده است كه

فرعی شناسایی شد .آنان چنین نتیجهگیری كردند كه

دانشجویان با مواجهه با جامعه ،اجزای جامعه ،مؤلفههای

مردم درک مناسبی نسبت به برنامۀ پزشک خانواده

مؤثر با سالمت ،عوامل مخاطرهآمیز ،ساختارها و

ندارند كه دستیابی به این آگاهی نیازمند آموزش

نهادهای اجتماعی كه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر

متناسب با فرهنگ بومی مردم و همچنین ایجاد نظام

كیفیت زندگی یا مدیریت آنها آشنایی نسبی پیدا كنند

انگیزشی برای ارتقای عملکرد سیستم ارجاع و همچنین

و بهعنوان متولیان سالمت ،نقش مؤثرتری داشته باشند.

ایجاد بستری برای حل مشکالت معیشتی پزشکان

بهبودی سالمت در جامعه ،افزایش پاسخگویی دستگاه

بهمنظور كاهش ریزش نیروهای پزشک خانواده و
افزایش انگیزۀ آنان از الزامات طرح به نظر میرسد.

است؛ همچنین رسالت آموزش پزشکی ،سالمت به

تعارضات واقعی آموزشها و خدمات فعلی با برنامۀ

مفهوم كالن آن است و باید اهداف و محتوی آموزش

پزشکی جامعهنگر بود كه بر طبق گزارش

پزشکی از تمركز بر فرد به تمركز بر جامعیت سالمت

مصاحبهشوندگان ،شامل تعارض با رویکرد و محتوا و

اعم از فرد ،خانواده ،جامعه و اجتماع تغییر كند؛ زیرا بر

طبقۀ ارتقای امنیت پزشکان و آموزش شد .طبقۀ تعارض

اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ،سالمت منحصر

با رویکرد و محتوا متشکل از دو زیرطبقۀ درک تفاوت

بهسالمت جسمی نیست و ابعاد سالمت شامل سالمت

و تشابه در رویکرد و روش و درک تفاوت و تشابه در

جسمی ،روحی ،روانی و حتی اجتماعی است؛ بنابراین،

محتوا و تخصص بود؛ همچنین مشکل ارتقای امنیت

در آموزش پزشکی باید نگرشی جامع به همۀ ابعاد

پزشکان و كیفیت درمان نیز دو زیرطبقۀ ارتقای امنیت

سالمت و بهویژه بهداشت روانی در دنیای جدید داشت

آموزش و درمان و زیرطبقۀ ارتقای كیفیت درمان و

( .)17درمجموع ،همسویی میان این یافتهها با اصول

مدیریت آن داشت كه این یافتهها همانند نتایج پژوهشی

12گانۀ پزشکی جامعهنگر اعالمیۀ ادینبورگ از اعتبار و

كیفی با عنوان «چالشهای آموزش پزشکی جامعهنگر

روایی دادهها و یافتههای پژوهش حاضر نشان دارد؛

در ایران» از سوی انتظاری ،به بررسی وضعیت آموزش

بدین معنا كه همان چیزی را سنجیده است كه در اصول

پزشکی جامعهنگر در همۀ دانشگاههای علوم پزشکی و

اعالمیۀ ادینبورگ نیز دربارۀ پزشکی جامعهنگر

خدمات بهداشتی درمانی كشور توسط مركز مطالعات و

مطرحشده است.

توسعۀ آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و

و همکاران ( )15و رحیمی و همکاران ( )7همسو است

خدمات جامعهنگر را داشتهاند و افراد مهم و مؤثری كه

كه نشان دادهاند دیدگاه پزشکان نسبت به پزشک

در مدیریت آموزشی نقش دارند و تجارب متفاوتی

خانواده ابعاد مختلف دارد؛ بهطور مثال ،ترابی اردكانی و

داشتند ،پرداخته و نتیجه گرفته است كه نقاط قوت و

همکاران ( )13 ،15در پژوهشی با عنوان «درک و

ضعف به همراه فرصتها و تهدیدها در آموزش پزشکی

آگاهی پزشکان از طرح پزشک خانواده در شیراز» به

جامعهنگر در كشور مشخص شد ،جایگاه آموزش

این نتیجه رسیدند كه از دیدگاه پزشکان ،پنج درونمایۀ

پزشکی جامعهنگر تعیین گردید و علل و عوامل

اصلی با عناوینِ نبود زیرساخت كافی ،مشکالت نظام

ایجادكنندۀ آن تجزیهوتحلیل شد .نتایج مطالعه با تحلیل

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.1.2

همچنین این یافتهها با نتایج مطالعات ترابی اردكانی

آموزش پزشکی با مشاركت افرادی كه تجربۀ ارائۀ

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30

سالمت به خواستههای جمعیت و سهم عادالنۀ مالی

آخرین درونمایه در این پژوهش شامل مواجهه با

تبیین ابعاد و مؤلفههای تأثیرگذار بر
اجرای آموزش پزشکی جامعهنگر

پزشکی از بدو ورود ،با جامعه ،سالمت و عوامل مؤثر بر

پرداخت،

میتوان گفت مهمترین اهداف هر نظام سالمت،

همکاری

درون/

بینبخشی

ضعیف،
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مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،1401/

سامانمند (درونداد ،فرایند و برونداد) بهصورت

فارغالتحصیالن كاسته شود .از دیگر محدودیتهای

طبقهبندیهایی شامل رسالت و چشمانداز ،انگیزه،

تحقیق تعداد افراد در دسترس بود كه پیشنهاد میگردد

مدیریت آموزشی و ساختار ،ساختار آموزشی (برنامه

برای اطمینان از نتایج ،تحقیق به شکل گستردهتری در

آموزشی) ،پژوهش ،ارتباطات ،ساختارهای فیزیکی و

شهرهای مختلف صورت گیرد .در تبیین این نتایج

تجهیزات و نظارت و ارزشیابی مشخص گردید .با

میتوان چنین استدالل كرد كه محتوای آموزش پزشکی

استفاده از نتایج این مطالعه ،ضرورت تغییرات و تحول

جامعه نگر دربارۀ عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار

بنیادین و همهجانبه در اجرای برنامههای آموزشی و

بر سالمت و بیماری ،انواع خدمات سالمت در جامعه،

ارتقای روند آنها كامالً آشکار گردید ،درحالیكه

مهارتهای بالینی سطح اول ،همکاری پزشکان و كار

برخی تحقیقات نشان میدهد كه دانشآموختگان رشتۀ

گروهی با سایر كادر سالمت است (.)20

در حد مطلوبی ارزیابی نمی كنند ،هرچند دراینباره،

آنچه با عنوان آموزش پزشکی آموخته میشود ،نتوانسته

در میان متصدیان و صاحبنظران تربیت پزشکی

است پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه و رسیدن مردم به

اختالفنظرهایی وجود دارد و بر اساس شواهد موجود،

سطح قابلقبول سالمت اجتماعی باشد .با توجه به نقش

بسیاری از این صاحبنظران نسبت به نحوۀ آموزش

پزشک خانواده در دسترسی مردم به خدمات و ارتقای

دانشجویان پزشکی احساس رضایت نسبی دارند و برخی

سالمت جامعه و نظر به مشکالت و تعارضات نظام

دیگر در روند آموزش ،مشکالت متفاوتی را مطرح

آموزش پزشکی با نیازهای واقعی جامعه ،دیدگاه

میكنند ()18؛ به همین سبب ،برنامهریزان آموزشی باید

پزشکان خانواده در محیط پژوهش نسبت به پزشکی

بکوشند تا برای استفادۀ بهینه از منابع موجود ،شرایطی را

جامعهنگر ،بیانگر ابعاد و مؤلفههای پنجگانۀ «یگانهسازی

فراهم سازند كه دانشجویان بتوانند دانش و مهارت الزم

مفهومی»« ،اعتبار حرفهای»« ،چالشهای حرفهای»،

را برای حرفۀ آیندۀ خود كسب كنند .برنامههای

«عرصۀ نمود پزشکی جامعهنگر» و «مواجهه با تعارضات

آموزشی این رشتهها باید بهگونهای طراحی شوند كه

واقعی» است كه در نظر گرفتن آن ها در برنامهریزیهای

عالوه بر رشد و توسعۀ دانشجویان ،زمینهای را برای

اجرای آموزش پزشکی جامعهنگر میتواند باعث ارتقای

كسب تبحر و مهارت بالینی آنان فراهم آورند (.)19

برنامه آموزشی و طراحی اجرای آموزش پزشکی

ازآنجاكه ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه بود ،این

جامعهنگر و ارتقای كیفیت خدمات پیشگیری ارائهشده

تحقیق همچون دیگر تحقیقات كیفی عاری از خطا

شود و نقایص موجود فعلی همسو با آموزش پزشکی را

نیست؛ زیرا گاهی ذهنیات ،تفکرات و عقاید

جبران كند.

دادهها تأثیر میگذارد؛ بنابراین ،تا حد ممکن سعی

میگردد ،در پژوهشهای بعدی این شاخصها در دیگر

گردید حین جمعآوری و تحلیل دادهها با داخل

دانشگاههای علوم پزشکی آزمایش و یا بررسی شود كه آیا

پرانتزگذاری تفکرات محقق ،تحقیق بهدرستی پیش رود.

این مؤلفهها خاص اساتید حوزۀ علوم پزشکی دانشگاه ایالم

از سویی ،به همۀ مشاركتكنندگان اطمینان داده شد

است و یا در دیگر دانشگاهها نیز كاربرد دارد.

پاسخهای آنان نزد پژوهشگر و بهصورت محرمانه باقی
میماند تا شاید بتوان بدینوسیله اندكی از سوگیریهای
احتمالی

پاسخدهندگان

بهویژه

دانشجویان

و

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامۀ كارشناسی ارشد

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.1.2

مصاحبهكننده بر موضوع پژوهش و روند جمعآوری

برای تأیید و یا رد مؤلفههای بهدستآمده پیشنهاد

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30

پزشکی آمادگی خود را از نظر مهارتها و قابلیتها،

برآیند نهایی برآمده از نتایج تحقیق نشان داد كه
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تبیین ابعاد و مؤلفههای تأثیرگذار بر
اجرای آموزش پزشکی جامعهنگر

.و تشکر بهعمل میآورند
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 تقدیر،افرادی كه در انجام پژوهش حاضر همکاری كردند
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