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 چکیده

یی اجتماعی در آموزش پزشكی به معناي خواستن و توانایی تطابق با نیازهاي بیماران و سیستم مراقبت از بیمار به صورت ملی گوپاسخ هدف:زمینه و 

جهانی است. سرعت تغییرات در نظام سالمت و نیازهاي جامعه، بازنگري در آموزش پزشكی، به نحوي که پزشكانی متناسب و آماده رویارویی با  و

بررسی نیازهاي آموزشی پزشكان عمومی براي پاسخگویی پژوهش حاضر  نماید.از این رو هدفمشكالت قرن بیست و یكم تربیت کند، ضروري می

 باشد.میاجتماعی 
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روش نمونه از  به اهداف تحقیق با توجه بودند. و پزشكان شاغل در سیستم بهداشتی درمانی ،پزشكی يدانشكده اساتید، نظران دانشگاه علوم پزشكی مشهد

ی و تحلیل یروایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.ها بود. براي گردآوري دادهغیر تصادفی مبتنی بر هدف  ،گیري

 تحلیل شدند.  Amosو  SPSS استفاده از نرم افزار ها با محاسبه شد. داده  20/5 با استفاده از آلفاي کرونباخ  عاملی تایید و پایایی آن
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ی هاي آموزشی، بالینی و پژوهشرابطه معناداري یافت نشد. در نهایت این که بین پاسخگویی اجتماعی و حوزه پژوهش يو مولفه یتیحما يمولفه نیب
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 مقدمه

کند عملكرد استراتژي پاسخگویی اجتماعی تالش می   

وسیله حمایت از مشارکت شهروندان و سازمانی را به

هاي دولتی و گذاران در بخشپذیري سیاستمسئولیت

خصوصی بهبود بخشد. در عمل مفهوم پاسخگویی اجتماعی 

-سابقه(. 1)باشدوسیعی از نوآوري و خالقیت می يشامل دامنه

تماعی در مقابل مسائل اجتماعی که بر سالمت پاسخگویی اج ي

توان از زمان بقراط ها تاثیر دارد را از نظر طول مدت میانسان

طوالنی به هیچ وجه باعث تعجب  ي. این سابقه(9)دانست

نخواهد بود چون پاسخگویی اجتماعی در برابر مسائل اجتماعی 

و  رداجایی دپزشكی  يها، در بطن حرفهموثر بر سالمت انسان

اسالمی نیز مورد توجه  -در همه مكاتب و از جمله مكتب ایرانی

هاي پزشكی همیشه از . دانشكده(3)و تاکید قرار گرفته است

ی اند پزشكانزمان تاسیس در سرتاسر دنیا، همواره تالش کرده

تربیت کنند که بتوانند نیازهاي مردم را برطرف ساخته و از درد 

ها همواره از التحصیالن این دانشكدهو رنج آنان بكاهند. فارغ

اند هیچ کوششی در برطرف کردن آالم جامعه بشري دریغ نكرده

 اند، ولی با توجهو باعث اثرات درخشانی در سالمتی مردم شده

ها و وجود طبقات اجتماعی فقیر و به گذر اپیدمیولوژي بیماري

غنی، در درون یک کشور و نیز بین کشورهاي مختلف و 

تر شدن خدمات تر شدن و گرانن با افزایش تخصصیهمچنی

ها پزشكی در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار گرفته تا این برنامه

. بر اثر این (4)بتوانند متناسب با این تغییرات وفق یابند

ها در جوامع پیشرفته و نیز در جوامع در حال توسعه بازنگري

ن ینی تحت عنواباشند، مفهوم نوکه در دست بررسی و اجرا می

هاي پزشكی پاسخگو در مقابل اجتماع مطرح گردیده دانشكده

 (6-0) است

یی اجتماعی را یک پارادایم جدید صاحب نظران، پاسخگو

 دانند که الزم استآموزش پزشكی و نوعی تغییر فرهنگی می

تر این مفهوم تالش گردد. از براي بررسی و درك هر چه عمیق

اجتماعی را یكی از چهار رسالت یی طرفی برخی پاسخگو

ا رهدانند. در تمامی کشوهاي علوم پزشكی میاصلی دانشگاه

ناکافی بودن توانمندي فارغ یكی از معضالت آموزش پزشكی، 

التحصیالن پزشكی است. در مطالعات متعددي که بر روي 

پزشكان تازه فارغ التحصیل در انگلستان انجام گرفته است به 

هاي نقص در كان اشاره شده است. از نشانهکمبود مهارت پزش

درسی، کمبود دانش، نگرش و  يیی اجتماعی برنامهپاسخگو

مهارت پزشكان متناسب با نیازهاي جامعه است؛ با این حال 

یی اجتماعی در تربیت دیده شده که عدم توجه به پاسخگو

القاي حس ناتوانی در پزشكان براي خدمت  يپزشكان، زمینه

کند که خود موجب کاهش اعتماد جامعه را فراهم می رسانی به

هاي آغازین ها و افزایش اضطراب آنان در سالبه نفس آن

 (.7)شودطبابت می

از سوي دیگر تحوالت جدید در آموزش پزشكی به طور   

ي هاکند و دانشكدهاجتناب ناپذیري به سمت جلو حرکت می

ان ود براي اطمینهاي درسی خپزشكی را به بررسی مجدد برنامه

ها با استانداردهاي التحصیالن و مطابقت آناز کیفیت فارغ

 پذیري اجتماعی یککند. مسئولیتتعریف شده، تشویق می

آموزشی معتبر جهانی است و اعتبار  يحقیقت مهم از یک برنامه

جهانی در حال حاضر یكی از اهداف مهم براي بسیاري از 

 (.2)هاي پزشكی استدانشكده

زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مسؤولیت تأمین و و 

حفظ سالمت جامعه را برعهده دارد. تربیت نیروي انسانی الزم 

گیرد. هاي علوم پزشكی صورت میبراي این امر در دانشگاه

پزشكان گروهی از این نیروي انسانی هستند که در مقاطع 

هاي پزشكی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی در دانشكده

بینند. هدف نهایی تربیت پزشكان بهبود پزشكی آموزش می

وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه تحت پوشش 

اي باشد که هنگام است؛ بنابراین آموزش آنان باید به گونه

فراغت از تحصیل حاذق باشند، بتوانند نیازهاي جامعه را درك 
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 کنند و کنند، در حل مشكالت فردي و اجتماعی به مردم کمک

 یی به انتظارات در حال تغییر جامعهتوانایی تطابق در پاسخگو

اجتماعی  ییو پیشرفت علوم پزشكی را داشته باشند. پاسخگو

آموزش پزشكی به معناي خواستن و توانایی تطابق با نیازهاي 

بیماران و سیستم مراقبت از بیمار به صورت ملی و جهانی است. 

مت و نیازهاي جامعه، بازنگري در سرعت تغییرات در نظام سال

آموزش پزشكی را به نحوي که پزشكانی متناسب و آماده 

رویارویی با مشكالت قرن بیست و یكم تربیت کند، ضروري 

 نماید.می

ابد که یاهمیت و حساسیت فرایند نیازسنجی هنگامی فزونی می

هاي محدود اختصاص داده شده به فرایند آموزش به بودجه

بهداشت در اکثر ممالک توجه داشته باشیم. چه آنكه پزشكی و 

 شود وها مطرح میها و ضرورتدر چنین حالتی مسئله اولویت

گزاران و برنامه ریزان آموزشی ناگزیرند از میان سیاست

هاي گوناگون و نامحدود دست به انتخاب بزنند. زیرا خواسته

. در این کندها را نمیامكانات موجود تكافوي تمامی خواسته

شرایط نیز متخصصان تعلیم و تربیت و کارشناسان آموزشی باید 

ها بتوانند مسائل به معیارهایی دست یابند تا بر اساس آن

 (.13ها اقدام کنند)ضروري را تشخیص داده و براي رفع آن

هاي آموزش پزشكی نیز مدتی است که اصالح برنامه ایراندر 

در دستور کار قرار گرفته و اقداماتی نیز صورت گرفته است؛ 

شته کاربردي داي البته اقدامات انجام شده بیشتر از آنكه جنبه

باشد، مناسب برگزاري امتحانات مقطعی مانند آزمون پیش 

میزان تعیین  (.2)کارورزي و پذیرش دستیاران بوده است

ت ها و مشكالهاي تدریس شده با نوع بیماريمطابقت سرفصل

 تواند در تصمیمبیماران مراجعه کننده به پزشكان عمومی، می

رسی د يگیري براي بازنگري و اعمال تغییر در محتواي برنامه

ه یی به نیاز جامعه کمک کنندپزشكی عمومی بر مبناي پاسخگو

 باشد.

ی هاي ارزشیابامروزه مؤسسات اعتبار بخشی با تدوین شاخص

یی هاي خارجی کمک شایانی به پاسخگوو انجام ارزشیابی

 توانند با تعریفکنند. این مؤسسات میمؤسسات آموزشی می

یی اجتماعی مشوق هاي مناسب در زمینه پاسخگوشاخص

 خوبی براي توجه مؤسسات آموزشی به این مقوله باشند. 

اعتبار بخشی به طور واضح در اعتبار بخشی مؤسسات  ينامهبر

درسی توجه کرده  يیی اجتماعی برنامهآموزشی به پاسخگو

است. در ایران نهمین استاندارد اعتباربخشی مراکز مطالعات و 

-ههاي مدون براي توسعتوسعه آموزش پزشكی بر تدوین برنامه

تاکید شده  هاي علوم پزشكیآموزش پاسخگو در دانشگاه ي

(اگر چه اصول کلی پاسخگویی اجتماعی بیش از 11-15است )

یک دهه است که ایجاد شده است ولی دستیابی آن در 

 (.19)گیرد هاي پزشكی به کندي صورت میدانشكده

 پاسخگویی اجتماعی اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی بر

هدایت آموزش، پژوهش و خدمات در جهت "عبارت است از: 

هاي بهداشتی جامعه، منطقه وردن نیازهاي سالمت و اولویتبرآ

پاسخگویی  (11) "یا ملتی که تعهد خدمت به آن را دارند.

درسی به منزله جهت دهی تمامی  ياجتماعی در برنامه

هاي آموزش پزشكی به سمت تربیت پزشكانی است که فعالیت

 (14)قادر به مرتفع ساختن نیازهاي سالمتی جامعه هدف باشند.

در بررسی مفهوم پاسخگویی اجتماعی باید اذعان داشت که تا 

کنون تعریف جامع و کاملی از پزشک پاسخگو ارائه نشده 

مسوولیت این حال در این زمینه سه مفهوم عمده با  (.10)است

گر به نوعی بیان کهوجود دارد گویی پذیري، پاسخ دهی و پاسخ

قان توسط برخی محقو  یی استتوجه به مفهوم پاسخگو سطوح

التزام  انگربی مسؤولیت پذیري. به جاي یكدیگر استفاده می شود

ریزان آموزش پزشكی نسبت به تربیت پزشكان توانمند برنامه

تر بر آگاهی . این سطح بیشاستدر رفع نیازهاي جامعه 

ریزان از وظایف مؤسسه در قبال جامعه مسؤوالن و برنامه

شتر جنبه نظري دارد براي سنجش متمرکز است. این التزام بی

انداز مؤسسات این التزام توصیه به بررسی رسالت و چشم

ها به مسؤولیت خود در گردد که تا چه حد دانشگاهآموزشی می

قبال تربیت پزشكان توانمند براي رفع نیازهاي جامعه توجه 
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هاي آموزشی، ها فعالیتدانشكدهپاسخ دهیدر سطح  .دارند

خدماتی خود را به سمت مرتفع کردن نیازهاي جامعه تحقیقی و 

هاي آموزش بالینی درسی و شیوه يها برنامهکنند. آنهدایت می

کنند که دانشجویان به صورت اي طراحی میخود را به گونه

هاي سالمت در جامعه روبرو شوند زودرس و مداوم با چالش

سب را ک و بتوانند توانمندي الزم براي رفع مشكالت سالمتی

شود یپرداخته م بیت پزشک پاسخگوکنند. در این سطح به تر

مؤسسات آموزشی اقدام به گردآوري  ییپاسخگوو در سطح 

کنند که توانمندي فارغ التحصیالن را در رفع شواهدي می

ها در همكاري با نیازهاي سالمتی جامعه نشان دهد. دانشكده

هاي اعطاي سازمانهاي دخیل در پایش سالمت جامعه، سازمان

 يگواهینامه کار و مؤسسات اعتبار بخشی اقدام به ارائه

هاي آموزشی، تحقیقی و اثربخشی برنامه يشواهدي در زمینه

یی اجتماعی خدماتی خود بر اساس چهار ارزش اصلی پاسخگو

)کیفیت، برابري، ارتباط و اثربخشی( به مسؤوالن و نهادهاي 

 کنند.مربوطه می

سطح  ترینباید از پایین كیِ پاسخگوآموزش پزش 

یی( گذر پذیري( به سمت باالترین سطح ) پاسخگو) مسئولیت

هاي آموزشی، ها فعالیتکند. به این معنی است که دانشكده

تحقیقی و خدماتی را به سمت مرتفع کردن نیازهاي سالمتی در 

 يهادرسی و شیوه يها برنامهکنند. آناولویت جامعه هدایت می

 کنند که دانشجویاناي طراحی میآموزش بالینی خود را به گونه

هاي سالمت در جامعه به صورت زودرس و مداوم با چالش

روبرو شوند و بتوانند توانمندي الزم براي رفع مشكالت 

سالمتی را کسب کنند. این سطح از پاسخگویی با مفهوم 

در قبال  هم پوشانی دارد که در آن پزشک خود را گريايحرفه

همانطور  (.11)داند.جامعه، حرفه پزشكی و بیماران متعهد می

شود، که مفهوم پاسخگویی اجتماعی به طور گسترده استفاده می

عبارت پاسخگویی اجتماعی یک روایت چند گانه براي عدالت 

اجتماعی و یک اتفاق اجتناب ناپذیر و غیرقابل پرسش خوب 

اي در معنی و طور فزاینده که در زمان مشابه بهاست در حالی

مفهوم مبهم است. معیارهاي انعكاس پذیري براي روشن کردن 

 (16)معنی چندگانه پاسخگویی اجتماعی الزم است.

 که متشكل از چهار  CAREدر این پژوهش با استفاده از مدل 

هاي آموزشی در جهت پاسخگویی باشد فعالیتمهم می يحوزه

پزشكی عمومی که نقش  يآموزشی دوره ياجتماعی در برنامه

ها مهمی در ایجاد فرهنگ پاسخگویی اجتماعی در دانشكده

دارند مشخص شده است. این چهار حوزه عبارتند از 

ی و هاي پژوهشهاي حمایتی، فعالیتهاي بالینی، برنامهفعالیت

هاي مختلف در مورد هاي آموزشی؛ و نظرات گروهفعالیت

تواند در پاسخگویی این چهار حوزه که می هاي الزم درفعالیت

اجتماعی تاثیر داشته باشد را در سه مرحله جمع آوري و جمع 

 ایم. بندي کرده

هیچگونه پژوهشی  انهاي بعمل آمده از سوي محققدر بررسی

 يتا این زمان در خصوص نیازسنجی آموزشی در حوزه

م در ایران انجا  CAREپاسخگویی اجتماعی بر اساس مدل 

-نشده است. حال با توجه به مطالب باال این سوال مطر ح می

پزشكی  يآموزشی دوره يگردد که آیا بین نیازهاي برنامه

در  CAREعمومی و پاسخگویی اجتماعی بر اساس مدل 

 پزشكی مشهد رابطه وجود دارد؟ يدانشكده

. 

 روش بررسی

از نظر جمع آوري کاربردي و تحقیق حاضر از نظر هدف    

جمعیت مورد  بود. همبستگیها، یک تحقیق اطالعات و داده

داقل پزشكی که ح يالتحصیالن رشتهفارغ يمطالعه شامل کلیه

همچنین ها گذشته بود و التحصیلی آنز فارغسال ایک

کارشناسان آموزشی) کارشناس آموزش گروه، معاون آموزشی 

مطالعات و توسعه آموزش مرکز ) EDCها و کارشناسان گروه

هاي مورد نیاز درباره دادهگردآوري (. نفر 145( بود)پزشكی

افراد جامعه مورد مطالعه از طریق شمارش کامل صورت گرفت. 

را خطاي استاندارد برنامه مدل معادالت ساختاري بر پایه زی

شود، زمانی که توزیع هاي بزرگ محاسبه میمفروضه نمونه
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هاي نمونه با حجم نبوده یا کجی داشته باشد گروهها نرمال داده

هاي بزرگ تر مورد نیاز است. عالوه بر این موارد، نمونه

تواند موجب عدم حصول همگرایی، به دست تر میکوچک

هاي نامناسب و یا دقت پایین برآورد پارامترها و آمدن جواب

 این تحقیق داراي چند مرحلهبه ویژه خطاهاي استاندارد شود.

 تدوین پرسشنامه محقق ساخته ها وبوده و براي گرداوري داده

  هاي کیفی و کمی گردآوري داده استفاده شده است.از روش

 پاسخگویی اجتماعیاول به منظور شناخت دقیق  يدر مرحله

کامل مبانی  يآن به مطالعه يهاي تشكیل دهندهو اجزا و مولفه

ریق پرداخته شد تا از ط هاي مرتبط با آننظري و پیشینه پژوهش

تبیین و جمع بندي نظرات صاحب نظران و محققان این حوزه 

 پاسخگویی اجتماعی يهاي تشكیل دهندهاجزا و مولفه

شناسایی گردند.هم چنین به منظور تكمیل مطالعات در این 

هاي اندازه گیري تر مولفه ها و شاخصزمینه و شناسایی دقیق

 صاحبه نیمه ساختار یافتهماز روش پاسخگویی اجتماعی 

استفاده گردید. براي این منظور محققان و اندیشمندانی که بر 

کردند شناسایی و تا کار می پاسخگویی اجتماعیروي موضوع 

ها از طریق یک مصاحبه نیمه ساختار یافته حد امكان نظر آن

کسب گردید. استدالل محقق  پاسخگویی اجتماعی يدرباره

وش و مصاحبه با این افراد این است که این براي انتخاب این ر

تند هس پاسخگویی اجتماعیگروه که متشكل از افراد مطلع از 

توانند به محقق در درك مطلب و شناخت دقیق اجزا و می و

کمک کنند. دلیل نیمه ساختار  پاسخگویی اجتماعیهاي مولفه

بودن مصاحبه این بود که محور گفتگوها از قبل مشخص و بر 

. در ودبهاي اصلی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق اي مولفهمبن

راستاي نیل به این هدف، با استفاده از روش نمونه گیري 

قضاوتی از جامعه آماري صاحب نظران و محققان  -هدفدار

نفره انتخاب  7نمونه اي  پاسخگویی اجتماعیآشنا با موضوع 

 اد آرمانیگردید. این تعداد بدین علت انتخاب شدند که تعد

باشد. این تعداد افراد نفر می 6 -19ها بین مصاحبه شونده

شود که شرکت کنندگان ترغیب شوند تا با عرضه موجب می

نظر خود به کیفیت بحث گروهی افزوده و آن را غنی تر کنند. 

نفر باشد بحث در بین فقط یک یا دو  6زیرا اگر گروه کمتر از 

نظرهاي ممكن نسبت به موضوع نفر متمرکز می شود و طیف 

شود. از طرف دیگر پویایی الزم در بحث پدید نمایان نمی

در این مرحله از گروه مصاحبه شوندگان خواسته  نخواهد آمد.

و  هاشد تا در پیش نویش پرسشنامه میزان تناسب شاخص

هاي استخراج شده از مطالعه ادبیات تحقیق را مشخص مولفه

 این مرحله دنبال شد عبارت بودند از: نمایند. اهدافی که در 

 ها؛اصالح انشایی گویه -

اي که مناسب با واژگان مورد ها به گونهاصالح شاخص -

 باشد؛ مراکز درمانیاستفاده در 

اضافه کردن عوامل مهمی که در ادبیات موضوع شناسایی  -

 نشده است؛

ها مشابه بودند یا در هایی که با سایر شاخصحذف شاخص -

 معنادار نبودند. راکز درمانیم

هاي بالینی، مولفه فعالیت 4در این مرحله پرسشنامه بر اساس 

شاخص  32هاي حمایتی، پژوهش و آموزش و پرورش و برنامه

و هر  (خیلی کمتا  خیلی زیاد) ايپنج درجه كرتیل اسیبا مق و

پس از  تدوین گردید. است 0تا  1 نیب یارزش يماده دارا

دوم براي  ياطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه در مرحله

هاي گردآوري شده در این بخش، از تحلیل عاملی تكمیل داده

براي  يدر تحلیل عاملی یكی از عوامل تعیین کننده استفاده شد.

هاي معتبر حجم نمونه و معرف بودن آن است، دستیابی به عامل

ر لوهلین و مونت کارلو استفاده براي تعیین حجم نمونه از نظ

شد که معتقدند براي تحلیل عاملی محقق باید روي گردآوري 

 مورد نمونه برنامه ریزي کند.  155دست کم 

 4مورد بود که  32متغیرهاي موجود در مدل تحلیلی شامل 

پیش از اجراي  داد.مولفه را مورد سنجش و ارزیابی قرار می

 موضوع در نظر گرفته شود:تحلیل عاملی الزم بود دو 

 ( کفایت نمونه برداري1
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( اطمینان نسبت به این که ماتریس همبستگی زیربنایی در 9

 جامعه برابر با صفر نیست.

ر گمنعكس کننده کفایت نمونه برداري و بیان  KMO اندازه

توان از سایر آن است که همبستگی بین زوج متغیرها را می

است  25/5در این پرسشنامه  KMOمتغیرها تبیین کرد. اندازه 

 گر کفایت نمونه برداري پژوهش است.که نشان

ا در هبه منظور بررسی این مطلب که ماتریس همبستگی داده

جامعه صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد. براي 

آن که یک مدل تحلیل عاملی مفید باشد الزم است متغیرها با 

یكدیگر همبستگی داشته باشند در غیر این صورت دالیلی براي 

تبیین مدل عاملی وجود ندارد. در پژوهش حاضر مقدار 

ح معناداي با بارتلت )سط –آماري آزمون کرویت  يمشخصه

صدم  22شود( در سطح قضاوت می 9سطح معناداري خی 

دهد. بنابراین عالوه بر کفایت نمونه معناداري را نشان می

ن براي ایبرداري، اجراي تحلیل عاملی قابل توجیه خواهد بود. 

هاي موجود منظور به صورت جداگانه براي هر کدام از مولفه

دي صورت گرفت. هر کدام در ابزار پژوهش تحلیل عاملی تایی

 1ها در جدول هاي آماري مرتبط با آنها و مشخصهاز مولفه

 نشان داده شده است.

 

 های ابزار تحقیقهای آماری تحلیل عاملی تاییدی مولفههای آماری و شاخص: مشخص1جدول 

 RMR GFI CFI RMSEA مولفه

 6/5 526. 25/5 57/5 بالینیهای فعالیت

 6/5 21/5 23/5 56/5 های حمایتیبرنامه

 7/5 25/5 21/5 50/5 پژوهش

 54/5 22/5 24/5 59/5 آموزش و پرورش

 

  اگرچه در خروجی لیزرل آماره هاي متعددي می آید ولی غالبا     

س  CFIو  RMSEAهاي آماره . گیرندقرار می یمورد نقد و برر

 يزیرا کمتر تحت تاثیر حجم نمونه قرار دارند. مقدار ریشهههه      

( بین صههفر و یک RMSEAمیانگین توان دوم خطاي تقریب )

صفر نزدیک     ست و هر چه قدر به  سان ا شد برازش  در نو تر با

گردد ( مشاهده می 1) مدل بهتر است. همان طور که در جدول 

باره     ماره در قدار این آ فه م بل قبول      ي مول قا مدل تحقیق  هاي 

ستاندارد شده  دیگر ریشه توان دوم باقیمانده ره اآم است.   هاي ا

(RMR اسهههت. زمانی که این آماره ) باشهههد 5 50/5 در حدود

یان  گر قابل قبول بودن برازش مدل اسهههت. مقدار این آماره       ب

دهد که برازش مدل    هاي مدل تحقیق نشهههان می  درباره مولفه  

( است که  GFIآماره دیگر شاخص برازندگی) قابل قبول است.  

صفر         ست و هر چه به  سان ا صفر تا یک در نو مقدار آن بین 

شان دهنده   نزدیک شد ن ست. در این   يتر با برازش بهتر مدل ا

برازش مطلوب مدل   يهاي مدل نشهههان دهنده   زمینه نیز مولفه  

( است که بین  CFIاست. و در نهایت شاخص برازش تطبیقی)  

ست و هر چه مقدار آن بزرگ   صفر و یک در  شد  نوسان ا تر با

هاي مورد برازش بهتر مدل اسههت. در سههازه  ينشههان دهنده

برازش مطلوب مدل  يبررسههی مقدار این آماره نشههان دهنده 

مورد بررسهههی اسهههت. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدي، 

ضریب اعتما  .بودپرسشنامه از روایی باالیی برخوردار    د  میزان 

نامه نیز با روش آلفاي کرانباخ محاسبه شد که به ترتیب،   پرسش  

یت   29/5) عال بالینی، )   ( براي ف مه   72/5هاي  نا هاي  ( براي بر

تی،)     ی پژوهش و )   77/5حمهها براي  براي آموزش و   25/5(   )

شان دهنده    ست آمد. این اعداد ن ست که   يپرورش به د این ا

الزم  یپرسههشههنامه از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایای 
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ست.  سنجی  برخوردار ا سش نامه در روزهاي   ،بعد از اعتبار پر

مختلف با مراجعات حضههوري محقق بین نمونه تحقیق توزیع 

شههد. به منظور جلب مشههارکت افراد توضههیحاتی در رابطه با  

هدف تكمیل پرسش نامه و ذکر اصول اخالقی در پرسش نامه    

ها بدون از جمله محرمانه بودن اطالعات و این که پرسش نامه 

 ها داده شد.نام بوده به آن

 

 هایافته

 هاالف(توصیف یافته

 های جمعیت شناختیتوصیف یافته*

توزیع فراوانی جامعه آماري مورد مطاالعه بر اساس جنسیت 

افراد را درصد  36از گروه مردان  دهد کهو سن نشان می

پزشكان را درصد  16اساتید و را درصد  99صاحب نظر، 

اساتید  را درصد 13گروه زنان نیز از دهند و عمومی تشكیل می

دهند. اطالعات پزشكان عمومی تشكیل میرا  درصد 13و 

دهد که میانگین مربوط به سن پاسخ دهندگان نیز نشان می

سال و پزشكان  4/44سال ، اساتید  0/05سنی صاحب نظران 

 باشد.سال می 1/44عمومی 

 هاب(تحلیل یافته

پژوهش مدل ها که در این ر این بخش به تجزیه و تحلیل دادهد

ي هاشود و فرضیهیابی معادالت ساختاري است پرداخته می

با استفاده از نتایج آنالیز ساختاري در  شوند.پژوهش آزمون می

-هاي پژوهش پرداخته میمعادالت ساختاري به بررسی فرضیه

و ضریب مسیر  tشود. نتایج آزمون فرضیات با توجه به آماره 

 و سطح معنی داري در جدول زیر آمده است.

 
 :جدول ضرایب مسیر و سطح معنی داری 3جدول 

 سطح معنی داری tمقادیر  مسیرضریب  مسیر

    

 55/5 27/3 . 3   23/5 پاسخ گویی اجتماعیحوزه آموزش و پرورش

 59/5 91/0 70/5 اجتماعیپاسخ گویی بالینی يحوزه

 53/5 76/3 44/5 پاسخ گویی اجتماعیپژوهش يحوزه

 02/5 51/1 19/5 پاسخ گویی اجتماعیحمایتی يحوزه

هاي بالینی فعالیت يبین نیازهاي آموزشی در حوزهآیا -1

(Clinical Activityبراي  پاسخ) يدربرنامهگویی اجتماعی 

د رابطه وجو پزشكی يدانشكده پزشكی عمومی يآموزشی دوره

درصد  0؟ با توجه به سطح معنی داري صفر)که کمتر از دارد

 است. 57/5دار بوده و ضریب مسیر است( این رابطه معنی

هاي برنامه يبین نیازهاي آموزشی در حوزهآیا -9

 يبرنامه گویی اجتماعی دربراي پاسخ Advocacy)حمایتی) 

پزشكی رابطه وجود  يآموزشی دوره پزشكی عمومی دانشكده

 ي؟ خیر این رابطه معنی دار نبوده و نیاز آموزشی در حوزهدارد

 حمایتی از مدل مسیر حذف شد.

( Researchپژوهش ) يبین نیازهاي آموزشی درحوزهآیا -3

آموزشی دوره پزشكی  يبراي پاسخگویی اجتماعی در برنامه

؟ با توجه به سطح پزشكی رابطه وجود دارد يدانشكدهعمومی 

درصد است( این رابطه معنی  0)که کمتر از 5051معنی داري 

 است. 44/5دار بوده و ضریب مسیر
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هاي آموزشی و درحوزه فعالیت بین نیازهاي آموزشیآیا -4

( براي پاسخگویی Education and Training )پرورشی

آموزشی دوره پزشكی عمومی دانشكده  ياجتماعی در برنامه

د؟ با توجه به سطح معنی داري صفر)که پزشكی رابطه وجود دار

درصد است( این رابطه معنی دار بوده و ضریب  0کمتر از 

 است. 23/5مسیر

 بررسی مدل ساختاری  

 پس از تحلیل و بررسی مدل اندازه گیري، در این قسمت به 

 

شود. در تحلیل مسیر، ساختاري پرداخته میبررسی مدل 

ان عنوروابط بین متغیرها در یک جهت جریان می یابند و به

ر . مفاهیم تحلیل مسیشوندمسیرهاي متمایز درنظر گرفته می

در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن، یعنی نمودار 

-مسیر که پیوندهاي علی احتمالی بین متغیرها را آشكار می

مدل معادالت ساختاري  3و 9هايشكل .شوندسازد، تبیین می

 د.  ندهو نمودار مسیر مدل تحقیق را نشان می

 

 
 مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد :1شکل 
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 : مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها3شکل 

 شاخص برازندگی مدل 

 هاي برازش مربوط به مقادیر هر یک از شاخص 3در جدول 

متغیرهاي مستقل و وابسته آورده شده است. همان طور که 

 د.  باشتر از صفر میها مثبت و بزرگشود شاخصمشاهده می

 

 (CV Red( و حشو )CV Comهای اشتراک )شاخص :2جدول 

 CV Red  CV Com  متغیر 

 پژوهش 990/5 912/5

 آموزش 963/5 96/5

 بالینی 942/5 965/5

 حمایتی 929/5 514/5
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تحقیق و آزمون  هايرابطه مولفه به بررسی 4جدول در این 

 از  هاآنها پرداخته شده است. براي تأیید یا رد هر یک از آن

 استیودنت استفاده شد.  -آماره آزمون تی

 

 مولفه آموزش و مولفه پژوهشرابطه ضریب رگرسیونی و معناداری  :5جدول 

ضریب  T  نتیجه

 رگرسیونی

 فرضیه مسیر مستقیم

23/5 رد  23/5  1 پژوهش  آموزش  

92/1 رد  95/5  9 پژوهش  حمایت  

36/0 تایید  09/5  3 پژوهش  بالینی  

72/4 تایید  44/5  4 بالینی  آموزشی  

62/0 تایید  42/5  0 آموزشی  حمایتی  

07/9 تایید  94/5  6 بالینی  حمایتی  

 بحث 

-آموزشی دوره يحاضر با هدف تعیین نیازهاي برنامه يمطالعه

پزشكی عمومی براي پاسخگویی اجتماعی بر اساس مدل  ي

CARE هتا بتواند زمینپزشكی مشهد انجام شد.  يدر دانشكده 

 زایش دهد. ارتقاء این مهم را اف

 يموزشی در حوزهآیا بین نیازهاي آ: بالینی  يحوزه-1سوال

 يبراي  پاسخگویی اجتماعی دربرنامههاي بالینی فعالیت

پزشكی رابطه  يپزشكی عمومی دانشكده يآموزشی دوره

 0وجود دارد؟ با توجه به سطح معنی داري صفر)که کمتر از 

 70/5درصد است( این رابطه معنی دار بوده و ضریب مسیر

ها شواهد اندکی در داخل و خارج از کشور بر اساس یافته است.

این توان گفت در خصوص این دو متغیر وجود دارد ولی می

(، امید و 17هاي یمانی و همكاران)پژوهشنتیجه با 

(، شیري و 12دي مهر و همكاران)محم(، 12همكاران)

رتباط ا . در تبیین این یافته گفت کههماهنگ است (95)همكاران

هاي عملی با پاسخ گویی بالینی یا مهارت يمهارت در حوزه

 يهطلبد که هر چه پزشكان در دوراجتماعی این موضوع را می

گذراندن  هاي عملی حضور فعال، نه صرفادانشجویی در مهارت

اي شدن پزشک واحد کارآموزي یا کارورزي باشد، در حرفه

التحصیلی مؤثرتر خواهد بود. اما باید بدانیم مهارت بعد از فارغ

  بالینی شرط الزم است نه شرط کافی.

 يبین نیازهاي آموزشی درحوزهیا آ: حوزه پژوهش  –9سوال

 يآموزشی دوره يبراي پاسخگویی اجتماعی در برنامه پژوهش

پزشكی رابطه وجود دارد؟ با توجه  يپزشكی عمومی دانشكده

درصد است( این رابطه  0)که کمتر از  5051به سطح معنی داري 

متأسفانه پژوهش  است. 44/5معنی دار بوده و ضریب مسیر

ت، وجود نداشمشابهی جهت مقایسه یافته حاصله با نتایج آن 

اما یافته مذکور از جهاتی مشابه با برخی مطالعات این حوزه از 

(، 99غفاري و همكاران)(، 91جمله عمادزاده و همكاران )

(، 94(، آویژگان و همكاران )93اردستانی و همكاران )

ان توان بیدر تبیین این یافته میباشد. می (90اسكوچیالك )

ید قبل از که آموزش عالی در وزارت بهداشت با داشت
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ه کاوشگري با نگاه تخصصی ب يشیوه التحصیل شدن عمالفارغ

علم پزشكی را به یک پزشک آموزش دهد. فرهنگ کاوشگري 

یک »اي دارد. اصطالح عامیانه در نظام سالمت جایگاه ویژه

ت به توجه و ضرور«  توان براي همه بیماران پیچیدنسخه را نمی

روحیه کاوشگري پزشک تأکید دارد. با توجه به رشد سریع 

هاي جدید و خاص جامعه در حال تكنولوژي و پیدایش بیماري

ا هپیشرفت، از سوي دیگر ایجاد مقاومت در مجهز شدن باکتري

ها بر اساس اصل معروف داروینیسم )آنچه سازگارتر و میكروب

ي جامعه خود تواند پاسخگوماند(، پزشكی میاست باقی می

قط ف آموخته باشد. اله را قبالکشف و حل مس يباشد که روحیه

دانشجویی کافی نیست،  يلفظ کاوشگري آکادمیک در دوره

هاي ها و بحرانکاوشگري و حل چالش يبلكه ترویج روحیه

 جدید باید از قبل به یک پزشک آموزش داده شود.

درحوزه  آموزشیآیا بین نیازهاي آموزش:  يحوزه -3سوال 

هاي آموزشی و پرورشی براي پاسخگویی اجتماعی در فعالیت

پزشكی  يپزشكی عمومی دانشكده يآموزشی دوره يبرنامه

رابطه وجود دارد؟ با توجه به سطح معنی داري صفر)که کمتر 

 23/5درصد است( این رابطه معنی دار بوده و ضریب مسیر 0از 

هاي کرمی و پژوهشاین نتیجه از جهاتی با  است.

 ( و92)، رایان میلی و همكاران (97)، حجت(96)همكاران

دانشگاه علوم پزشكی وظیفه القا مشابه است.  (92)والرد و بولن

التحصیالن خود کردن این اصل مهم در عرصه آموزش به فارغ

هاي التحصیل شدن یک پزشک نباید از محیطدارد، که با فارغ

نیاز از علم به روز در حیطه د را بیآموزشی فاصله گرفته و خو

ید هاي جدپزشكی بداند، علمی که در آن لحظه به لحظه بیماري

هاي هاي نوین درمان و نیز سبککشف و نیز به تبع آن شیوه

جدید جراحی مطرح است.به طور مثال، پزشكانی که استخدام 

شوند بعد از مدتی به دلیل ثبات مراکز خاص با کار ثابت می

ط کاري و حقوقی و امنیت شغلی، خود را بی نیاز از شرای

بارها و بارها دانند. دنیاي پزشكی می هاي به روزآموزش

اند که درمان بیماران خود را بر پزشكانی در جامعه ما دیده شده

دهند. اساس اطالعات پزشكی چندین سال قبل خود انجام می

لی به سابقه و و هیچ ارگانی براي نظارت بر کار این پزشكان با

دور از علم روز وجود ندارد. یک پزشک باید بداند تا هنگامی 

آموزش و علم به  يکه به طبابت مشغول است باید از حوزه

مند باشد تا بتواند پاسخ گوي اجتماع روز دنیاي پزشكی بهره

 باشد.

 يموزشی در حوزهآیا بین نیازهاي آ: حمایتی يحوزه – 4 سوال

 يبراي پاسخگویی اجتماعی در برنامههاي حمایتی برنامه

پزشكی رابطه  يپزشكی عمومی دانشكده يآموزشی دوره

-وجود دارد؟ این رابطه معنی دار نبوده و نیاز آموزشی در حوزه

لت و ع تأیید نشد این سوال .حمایتی از مدل مسیر حذف شد ي

ها و توان در عدم تمایل پزشكان به شرکت در گروهآن را می

هاي اجتماعی و خدمت در مناطق محروم و یا شرکت چالش

تصور کرد. که این مسئله از عدم تعهد  NGOهاي در گروه

پزشكان به سوگند بقراط )سوگندي که طی مراسمی در روز 

 یرد.گشوند( نشأت میفارغ التحصیلی همه پزشكان متعهد می

دارند  لتوضیح صادقه اینكه اکثر پزشكان فارغ التحصیل تمای

بعد از فارغ التحصیلی در مناطق خوش آب و هوا و مرفه شهر 

داراي مطب شوند و کار خود را شروع کنند به طوري که اگر 

هاي خودجوش عازم گروهی از پزشكان به صورت گروه

هاي هاي دچار بحرانخدمت در مناطق محروم و یا محیط

خاص در سطح کشور شوند. این مطلب چنان خاص جلوه 

شود. در اي مطرح میکند که به صورت یک خبر رسانهمی

صورتی که این روحیه و اراده در جهت حل معضالت سالمت 

جامعه باید در تک تک پزشكان وجود داشته باشد. تصور 

شود، در صورت پایبندي به سوگند بقراط، بروز این مشكل می

. که چاره کار در این مورد با آموزش (35)کم رنگ خواهد شد

قوي تر و کاربردي تر و هدفمند در حوزه اخالق پزشكی در 

هاي علوم پزشكی، باید از شكل یک معضل خارج شود. دانشگاه

هاي علوم پزشكی فقط و فقط به و روزي برسد که دانشگاه

 هايسوگند نمادین بقراط اکتفا نكنند و شاهد عزیمت گروه
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است سیخودجوش براي پاسخ گویی بهتر جامعه خود باشیم. و 

گذاران و برنامه ریزان آموزشی بدانند کشتی سوراخ شده هیچ 

با  گاه ضامن و پاسخ گوي سالمت یک جامعه نخواهد بود.

هاي توجه به نتایج قابل تامل پژوهش، ایجاد تحول در برنامه

هاي علوم پزشكی با هدف ارتقاء سالمت آموزشی دانشگاه

ها به دانشگاه هاي مدیریت آموزشیتوجه ویژه گروه، جامعه

برنامه ریزي و آموزش در وزارت بهداشت و درمان و  يحوزه

 ،هاي تدریس سقراطی یا بحثاستفاده از شیوه ،آموزش پزشكی

ایع در هاي شتمرکز بیشتر بر بیماري و کاوشگري و حل مسئله

د. گردهر اقلیم با توجه به محل خدمت هر پزشک پیشنهاد می

عدم وجود  توان بهمطالعه حاضر میهاي در رابطه با محدودیت

نگرش مدیریت آموزشی در کادر آموزش دانشجویان علوم 

پزشكی که باعث عدم نگاه یكسان به مسایل و مشكالت 

شود و به کارگیري پزشكان در کادر آموزشی و عدم آموزشی می

 يآموزش تخصصی با نگاه مدیریت آموزشی  براي تنظیم برنامه

 اشاره کرد.درسی دانشكده پزشكی 

 

 نتیجه گیری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مسؤولیت         

تأمین و حفظ سالمت جامعه را برعهده دارد. تربیت نیروي 

هاي علوم پزشكی صورت انسانی الزم براي این امر در دانشگاه

گیرد. پزشكان گروهی از این نیروي انسانی هستند که در می

مقاطع پزشكی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی در 

بینند. هدف نهایی تربیت هاي پزشكی آموزش میشكدهدان

پزشكان بهبود وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه 

باشد  ايتحت پوشش است؛ بنابراین آموزش آنان باید به گونه

که هنگام فراغت از تحصیل حاذق باشند، بتوانند نیازهاي جامعه 

مردم کمک  را درك کنند، در حل مشكالت فردي و اجتماعی به

ییر یی به انتظارات در حال تغکنند و توانایی تطابق در پاسخگو

یی جامعه و پیشرفت علوم پزشكی را داشته باشند. پاسخگو

اجتماعی آموزش پزشكی به معناي خواستن و توانایی تطابق با 

نیازهاي بیماران و سیستم مراقبت از بیمار به صورت ملی و 

ام ج تحقیق و سرعت تغییرات در نظجهانی است. با توجه به نتای

سالمت و نیازهاي جامعه، بازنگري در آموزش پزشكی را به 

نحوي که پزشكانی متناسب و آماده رویارویی با مشكالت قرن 

ابقت نماید.تعیین میزان مطبیست و یكم تربیت کند، ضروري می

ها و مشكالت بیماران هاي تدریس شده با نوع بیماريسرفصل

تواند در تصمیم گیري نده به پزشكان عمومی، میمراجعه کن

شكی درسی پز يبراي بازنگري و اعمال تغییر در محتواي برنامه

 یی به نیاز جامعه کمک کننده باشد.عمومی بر مبناي پاسخگو

 

 تقدیر و تشکر

 کارشناسی ارشد نویسنده اول ياین مقاله برگرفته از پایان نامه

آموزشی پزشكان عمومی  يهاي برنامهبررسی نیاز"تحت عنوان 

ه ب "یی اجتماعی در دانشكده پزشكی مشهدبراي پاسخگو

راهنمایی نویسنده مسوول در دانشگاه پیام نور است. نویسندگان 

اساتید گران قدري که در  يدانند از کلیهمقاله بر خود الزم می

راحی، تعیین روایی و پایایی ابزار این پژوهش مراحل ط

 صمیمانه قدردانی نمایند.همكاري نمودند 
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