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 هچکید

بر  اند کردهتشابه زیاد، کشورهاي مختلف تالش  رغم یعل. است پزشکی آموزش در ویژگی مهم و اساسی اجتماعی یک گویی پاسخ :زمینه و هدف

 یینبت باهدفاین مطالعه . پزشکی را تعریف کنند آموزش مناسب هاي شایستگی خود، جامعه سالمت و نیازهاي خدمات يارایه نظام اساس

   . اجتماعی طراحی گردید ییگو پاسخدر راستاي تحقق  عمومی پزشکانبراي تربیت  موردنیازبالینی  يها یستگیشا

 5نفر استاد و  14. در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد ي کیفیاتحلیل محتو از روش يریگ بهرهبا  1396این پژوهش در سال  :روش بررسی

. قرار گرفت مورداستفادهآنان تا رسیدن به مرحله اشباع اطالعاتی  يها دگاهیدتخاب و تجارب و هدفمند ان يریگ نمونهنفر پزشک عمومی به روش 

  .شد استفاده قراردادي تحلیل محتواي رویکرداز  ها آناز مصاحبه نیمه ساختارمند و براي تحلیل  ها داده يآور جمعبراي 

همکاري «، »نگر کلرویکرد  بر اساس خدمات بالینی يارایهتوانمندي «عناوین  تتح اصلی طبقه ، ششمطالعه این از حاصل نتایج بر اساس :ها افتهی

در  گیري تصمیم«و  »يا حرفهتعهد اخالق و «، »ارتباطی يها مهارت«، »در نظام سالمت ینیآفر نقش«، »با تیم سالمت براي ارتقاي سالمت و پیشگیري

  .شدند حاصل طبقه ریز 15از  در مجموع که شد شناخته» شرایط سخت

در  يجد طور بهکه  ندینما تیرا ترب التحصیالنی فارغ دیبا یپزشک هاي دانشکده ،یدر آموزش پزشک یاجتماع گویی پاسخ يتوسعه يبرا :يریگ جهینت

 يریشگیسالمت و پ يو ارتقا هیاول هاي مراقبتانجام  ،ی، کارگروهموثرارتباط  برقراري ،اي حرفهبه اخالق و رفتار  و بوده فعالسالمت جامعه  مورد

  .متعهد باشند ،در کل جامعه ها بیمارياز 

  .اجتماعی، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا  گویی پاسخشایستگی بالینی، پزشک عمومی،   :کلیدي واژگان

  

  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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  مقدمه

 که است یادگیري نتایج است، مهم پزشکی آموزش در آنچه   

 هدف ،واقع در .شود یم بیان يا حرفه يها يتوانمند قالب در

 بهداشتی و سالمتی نیازهاي به ییگو پاسخ ،پزشکی آموزش

 اجتماعی گویی پاسخ معیار نیتر یاصل و )1( است جامعه

 در درسی يبرنامه موفقیت میزان پزشکی، درسی يبرنامه

 جوامع توجه اکنون. )2( است توانمند پزشکان تربیت

 امروزي پزشک که است معطوف موضوع این به المللی بین

 سالمت هاي مراقبت خدمات يارایه به قادر باید اینکه بر عالوه

 جغرافیایی، گوناگون شرایط به توجه بابایستی  ،باشد جامعه در

 مورد در مدبر اي گیرنده تصمیم ،اقتصادي و اجتماعی

 در و کارآمد موثر مدیري وارتباط  برقراري در ماهر ،ها بیماري

 و درونی اي انگیزه از همواره و باشد جامعه و سالمت هاي گروه

   .)3( باشد برخوردار العمر مادام پژوهش و یادگیري براي پویا

 براي آموزش مدلی ،آمریکا براون يدانشکده 1996 سال در

 هایی توانایی آن، اساسکه بر داد ارایه آینده قرون در پزشکی

 :استشامل موارد زیر  رود می انتظار موفق پزشک یک از که

 پایه دانش کاربرد پایه؛ الینیب هاي مهارت ؛موثر ارتباط مهارت

 ؛ها بیماري از پیشگیري و اداره تشخیص، پزشکی؛ به پرداختن در

 يتوسعه و خود از مراقبت ،خودآگاهی ؛العمر مادام یادگیري

 استدالل سالمت؛ مراقبت اجتماعی و عمومی هاي زمینه فردي؛

 9 این دادن نشان. مساله حلو  بالینی؛ اخالق و اخالقی

 سطوح در فراگیران، در مشاهده قابل رفتارهاي صورت هب توانایی

 است الزامی در دوران کارآموزي پیشرفته و متوسط مبتدي،

 هاي ویژگی مورد در کیفیت تضمین آژانس کیفی يمطالعه در .)4(

 دامپزشکی، و زشکیپ دندانپزشکی،  يرشته سه نالتحصیال فارغ

 ،پایه دانشجستجوگر،  تفکر شامل که گردید استخراج مایه درون 7

 اخالقی، رعایت اصول ،اي حرفه موارد ارتقاي انتقادي، تفکر

 9 از سه مورد که ارتباطی بود هاي مهارت و تیمی کار توانایی

 ،پایه دانش مهارت براون شامل رویکرد در موجود توانایی

  .)5( دهد می پوشش را ارتباطی هاي ارتمه و اخالقی اصول

 پزشکان براي نقش 7 کشور کانادا،  Can MEDS ي پروژهدر 

ی، ـپزشک يخبره: شد که شامل تعریف متخصص

کار، مدافع سالمت، مدیر، دانشور و ارتباط، هم يبرقرارکننده

 پزشکی نالتحصیال فارغ اعتباربخشی شوراي .بود اي حرفه

 پزشکان براي آموزش ACGME در پروژه نیز آمریکا 

 یادگیري پزشکی، ارتقاء بیمار، دانش مراقبت هاي توانمندي

 ارتباطی، رفتار و فردي بین هاي مهارتعملکرد،  بر مبتنی

 .)6( را تعریف کرد سیستم بر نیمبت و عملکرد اي حرفه

 چهارچوب 1391 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه

 رویکرد بر اساسرا  جامعه و دانشجویان موردنیاز هاي شایستگی

 شامل حوزه 8 در ها شایستگی این .کرد طراحی مشارکتی

 هاي مهارت )2 بالینی هاي مهارت )1 :است زیر هاي مهارت

 از پیشگیري و سالمت ارتقاي) 4 بیمار مدیریت )3ارتباطی

) 7 بیمار حقوق و یپزشک اخالق )6 شخصی ارتقاي) 5بیماري 

 عنوان به پزشک نقش) 8 مساله حل و استدالل ،گیري تصمیم

 در ها حوزه این از تعدادي .سالمت نظام در مسوول

. )7( است مشترك دیگر کشورهاي از بسیاري هاي چهارچوب

 نظام سالمت در پزشک یک ،ها شایستگی حوزه 8 این به توجه با

 و مدیریت شامل که کند می ایفا را اساسی نقش سه ایران

  .)8( است سالمت مروج و بالینی خدمات يدهنده  ارایه رهبري،

 درسی يبرنامه تدوین و آموزشی ریزي برنامه در اصلی گام

 و تعریف آموزشی، هاي نظام يکلیه درپزشکی عمومی 

 پزشکان موردنیاز هاي توانمندي یا ها قابلیت نمودن مشخص

 را ییها يتوانمند خود نیازهاي اساس بر جامعه هر .است

تشابه  باوجود. )9( کند یم تعریف و تعیین خود پزشکان براي

 آموزش براي موردنیاز هاي شایستگی در چهارچوب زیاد

 يمجموعه یک بر توافقی هیچ مختلف، کشورهاي پزشکی در

 مختلف کشورهاي. ندارد وجود پیامدها و ها شایستگی از مشترك

 يارایه نظام و خود جامعه نیازهاي برحسب اند کرده تالش

 .)8( کنند ریفتع را مناسب هاي شایستگی سالمت، خدمات

پزشکان  و اساتید دیدگاه تبیین هدف با حاضر پژوهش بنابراین،
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 يریگ بهرهو با اجتماعی  ییگو پاسخ رویکرد خصوص در عمومی

 موردنیازبالینی  يها یستگیشا ابعاد دارد سعی کیفی مطالعه از

 بتوان نتایج، این اساسرب تا را مشخص نماید پزشکان عمومی

 ،کارآمدتر پزشکان تربیت سمت به حرکت براي الزم راهکارهاي

  .نمود پیشنهاد پزشکی آموزش ریزان برنامه را به گوتر پاسخ و تر قیال

  

  روش بررسی

ل کیفی در نیمه اول سا تحقیق یک صورت به پژوهش این   

 .گردید اجرا و در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی 1396

 علومدانشگاه و پزشکان عمومی  اساتید یبررس مورد يجامعه

دستیابی به هدف مطالعه،  منظور به. بودندتبریز  پزشکی

روش  رویکرد مبتنی بر هدف و به بر اساس ها نمونهانتخاب 

 ها دادهه اشباع و تا رسیدن ب انجام پذیرفت متوالی يریگ نمونه

پزشکی  و آموزش پزشکی اساتید، در این پژوهش .ادامه یافت

 اطالعات و تجربیاتعلوم بالینی  ينهیزم درکه اجتماعی 

پزشکان عمومی که بالفاصله  نیچن هم و داشتندارزشمندي 

 مستمر طور بهحداقل به مدت دو سال  یلیالتحص فارغبعد از 

، بودندطبابت مشغول  عرصه خدمات بهداشتی و درمانیدر 

تید و انفر از اس 19بنابراین، . مشارکت داده شدنددر پژوهش 

نفر  6، نفر متخصص آموزش پزشکی 8(پزشکان عمومی 

 )نفر از پزشکان عمومی 5متخصص پزشکی اجتماعی و 

 .غنی وارد مطالعه شدند يها دادهو تولید  يآور جمعجهت 

 در شده توافق نزما هماهنگی قبلی و بر اساس مصاحبه مکان

 حدود هر مصاحبه .گردید تعیین کنندگان مشارکتکار  دفتر

  .انجامید طول دقیقه به 60-45

به دست انفرادي نیمه ساختارمند  يها مصاحبه قیاز طر ها داده

کلی شروع  االتوسمصاحبه با براي شکستن جو رسمی، . آمد

ي طور  بهیند مصاحآفرتا و سعی محقق بر این بود  شد یم

کلی  سوال .ایت شود که امکان تعامل دوطرفه فراهم گرددهد

 اجتماعی برنامه درسی در ییگو پاسخدرك شما از مفهوم «

در ادامه . بود مصاحبه آغازین سوال» آموزش پزشکی چیست؟

پزشکان  موردنیازبالینی  هاي شایستگی«اصلی مصاحبه  سوال

 مطرح» اجتماعی چه مواردي است؟ ییگو پاسخعمومی براي 

 يآور جمعدر جهت کامل شدن مصاحبه و  سپس. گردید

 تسواال ،کنندگان مشارکت پاسخنوع  بر اساس تر یغن يها داده

 ضبط کنندگان مشارکتبا اجازه  ها مصاحبه متن .افتی یمادامه 

 ،بعدازآن. شد استفاده کدهاي عددي از افراد اسامی يجا به و

 و رآمدد مکتوب صورت به کاست و  کمبدون  ها مصاحبه

 ها مصاحبه متن. گردید مطابقت شده ضبط اطالعات با امجدد

. گرفت قرار تایید و اصالح جهت شوندگان مصاحبه اختیار در

 دو و داد رخ ها دادهاشباع  ،مصاحبه 17 از پس تیدرنها

 از و گرفت صورت حصول اطمینان براي بعدي مصاحبه

 بهمصاح انجام روند نشد، حاصل جدیدي مطلب که ییآنجا

 يکدگذار( ها داده تحلیل و ها مصاحبه کردن پیاده. شد متوقف

  .شد شروع مصاحبه اولین انجام از بعد) کدها يبند دسته و

 قرارداديتحلیل محتواي  رویکرد بر اساس ها داده لیتحل

)Conventional content analysis method(  يریگ بهرهبا و 

 Constant Comparative(از روش تحلیل مستمر و چرخشی

Analysis( استروبرت و کارپنتر)Streubert & Carpenter( 

 يها دادهبراي تحلیل  این رویکرد عمدتا. انجام پذیرفت

 .)10( ردیگ یمقرار  مورداستفادهشخصی حاصل از مصاحبه 

انجام  با دقت زیر مراحل دستی و طی صورت به ها داده تحلیل

 .شد پیاده کاغذ روي طور کامل به ها مصاحبه متن :پذیرفت

 موردتوسط محقق  ها داده کلمه به کلمه و خط به خط

 مرتبط جمله یا هر خط در موجود مفاهیم ،قرارگرفته يبازنگر

 اصلی مفهومو  شد  مشخص پژوهش اصلی موضوع با

قرار با سپس . گردید استخراج کد صورت به معنادار جمالت

، ها آن يگذار نام و طبقه یک در مشترك مفهوم با کدهایی دان

طبقات حاصل از  ،ادامهدر  .گردید آغاز کدها يبند دسته

 از استفاده اب. شدند يبند دستهتشابه  بر اساسقبلی  يمرحله

 مقایسه ها داده تمام با داده هر مداوم، يا سهیمقا تحلیل فرآیند
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 قبلی طبقات جدید، مصاحبه هر با که صورت ینه اب .شد

 جدیدي يطبقه یا ادغام یکدیگر با مشابه طبقات و بازنگري

کنار هم گذاشتن طبقات در عباراتی با  تیدرنها .گردید ایجاد

  . آمد به دست) ها هیما درون(، طبقات اصلی میتعم قابل

، تباراعقابلیت  :چهار معیار ها دادهبراي صحت و استحکام 

قرار  موردتوجه و قابلیت انتقال ، قابلیت اعتماديریپذ دییات

 یطوالناز طریق درگیري  ها داده قابلیت اعتبار. )10( گرفت

با ارتباط کافی  برقراري ،پژوهشیند آدر فرمحقق  مدت 

حاصل از  يها رداشتب يارایهدر پژوهش و  کنندگان شرکت

از  اطمینان براي. مین شدات ها آنها به سمع و نظر تحلیل داده

 از نظرات اولیه کدهاي تشکیل از بعد ،یريپذ تایید

حاصل  اطمینان ،تفاسیر و کدها صحت جهت کنندگان شرکت

مغایرت  کنندگان شرکت نظرات با کدها که یدرصورت و شد

 يشیوه از نیچن هم .داشت، اصالحات الزم انجام پذیرفت

تحقیق  ينهیزم در د متخصصـاساتی از نفر توسط دو کنترل

و  انتخابی ايـکده روي نظر توافق و شد استفاده کیفی

 ادـت اعتمـجهت افزایش قابلی .گرفت صورت يبند طبقه

وع حداکثري ـت تنـمند و با رعایگیري هدفها، از نمونهداده

 .نظر، استفاده شدگیري از بازبینی افراد صاحبو نیز بهره

تالش نمود تا  گر پژوهش ،جهت افزایش قابلیت انتقال

 ها داده لیوتحل هیتجزیند مطالعه و روند آفر توصیفی جامع از

  اساتید از نفر دو اختیار در شده  استخراجطبقات  .نماید ارایه

  

 گردد مشخص تا گرفت قرار نداشتند، تحقیق شرکت در که 

 نه؟ یا دارد وجود ایشان تجارب و تحقیق نتایج تشابهی بین آیا

 يارایه از طریق اخالقی مالحظاتدر پژوهش حاضر، 

 به مطالعه خصوص در کتبی و شفاهی اطالعات

 تکمیل ودر پژوهش  شرکت بودن اختیاري ،کنندگان مشارکت

 ماندن محرمانه اطمینان دادن از بابت، کتبی نامه تیرضا

 صورت به مصاحبه ضبط رازداري، اصل رعایت و گفتگوها

 يارایه ،تحقیق پایان از پس مصاحبه فایل نمودن پاك و نام یب

 شرکتجهت اعالم انصراف از  کنندگان شرکت هب ماست شماره

  .رعایت شد ،در هر مرحله از تحقیق مطالعه در

  

  ها افتهی

نفر  5نفر مرد و  9(استاد  14 مطالعه، این کنندگان مشارکت   

 تحلیل در. بودند) زن 2مرد و  3(پزشک عمومی  5 و )زن

 کدهاي حذف از بعد که آمد دست به کد 335 ها مصاحبه

 که حاصل شد کد 65 درنهایت ه،ـمشاب موارد ادغام و اريتکر

 طبقات اصلی این .گرفت قرار زیرطبقه 15 و اصلی طبقه 6 در

رویکرد  بر اساسخدمات بالینی  يارایهتوانمندي « شامل

همکاري با تیم سالمت براي ارتقاي سالمت و «، »نگر کل

 يها مهارت«، »ام سالمتـدر نظ رینیـآف شـنق«، »پیشگیري

در شرایط  گیري تصمیم« و »اي حرفهاخالق و تعهد «، »ارتباطی

  .است توصیف شده 1 جدول که دربودند » سخت

  گویی اجتماعی کید بر پاسخاهاي بالینی پزشکان عمومی با ت طبقات اصلی و زیرطبقات مربوط به شایستگی: 1جدول

 طبقه اصلی زیر طبقه

 نگر خدمات بالینی بر اساس رویکرد کل يارایهتوانمندي  راقبت از بیمارهاي بالینی، آشنایی با اصول کلی م مهارت

شناسایی و کنترل عوامل خطرساز سالمتی فرد و جامعه، تعیین وضعیت فعلی سالمتی 

 موقع فرد و جمعیت تحت پوشش، تشخیص زودهنگام و درمان به
 همکاري با تیم سالمت براي ارتقاي سالمت و پیشگیري

 آفرینی در نظام سالمت نقش گر، مدیریت و رهبري، تیم سازي و کارگروهی مروج، پژوهش دهنده و آموزش

 هاي ارتباطی مهارت همکاران ارتباط اثربخش با بیمار و همراهان بیمار، ارتباط با

  اي اخالق و تعهد حرفه  اي اخالق پزشکی، تعهد حرفه

 یط سختگیري در شرا تصمیم ، مهارت تفکر انتقاديمسالهمهارت حل 
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رویکرد  بر اساسخدمات بالینی  يارایهتوانمندي ) الف

  نگر کل

 و» بالینی هاي مهارت« طبقه فرعی  دواین طبقه اصلی شامل 

  .بود» آشنایی با اصول کلی مراقبت از بیمار«

  بالینی هاي مهارت) 1

توانمندي در طیف  در پژوهش، داشتن کنندگان  شرکت

ینه ا، معحال شرحگرفتن  ویژه هببالینی  هاي مهارتوسیعی از 

جزو را  ها آنحاصل از بالینی، اقدامات عملی و ثبت اطالعات 

 گویی پاسخپزشکان عمومی براي اصلی  هاي توانمندي

   .اجتماعی دانستند

 :معتقد بود) متخصص آموزش پزشکی( 4 يکننده  مشارکت

انجام پروسیجرهاي  ضرورت باید پزشکی يرشته آموخته دانش«

را به بیمار شرح داده و  ها آن هاي محدودیتعوارض و  ،نیبالی

   .»را انجام دهد ها آناستاندارد و کامل  صورت به

یکی گرفتن  حال شرح« :)پزشک عمومی( 10 يکننده  مشارکت

پزشکان  ؛شود میمحسوب پزشکان  هاي توانمندي ترین مهماز 

عدم  ...داشته باشند  آگاهی کاملی در این زمینه باید عمومی

  .»بیمار باشدتهدیدي براي سالمت  تواند میاجراي صحیح آن 

  آشنایی با اصول کلی مراقبت از بیمار) 2

به  نگر کلاهمیت داشتن دیدگاه ، در تحقیق کنندگان  مشارکت

توجه به تمامی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و بیمار و 

تشخیص، درمان و پیگیري وضعیت بیمار  برايمعنوي بیمار 

  :عبارت است از ها قول نقلبرخی از  .دادند قرار مورد اشاره  را

پزشکان ما «: )متخصص پزشکی اجتماعی( 5 کننده مشارکت

باید این توانایی را داشته باشند که در تشخیص و درمان، تمام 

یک  عنوان بهابعاد نیازهاي جسمی، روانی و اجتماعی بیمار را 

  »ر دهندقرارا مورد توجه  ها آنو  ببینندکل 

از یک «: )متخصص آموزش پزشکی( 12 کننده مشارکت

مهم  هاي جنبهدر  رود میانتظار  دانشجوي دوره بالینی پزشکی

اقدامات بالینی، تجویز دارو،  جمله منمراقبت از بیمار 

بیماري و بازتوانی  راهنمایی تغذیه مناسب، کنترل

  .»الزم را کسب نماید هاي توانمندي

ضمن داشتن توانمندي در پزشکان عمومی ، ها داده بر اساس

داشتن نگاه باید با بالینی،  هاي مهارتاز  اي گستردهطیف 

بیماري و تعیین  صیتشختوانایی براي  به بیمار، نگر جامع

در  موردنظربرنامه مراقبتی مناسب جهت دستیابی به اهداف 

 پزشکی در ينگر جامع. برخورد با مشکل بیمار را داشته باشد

و  شناسی انسان اجتماعی، زوایاي تمام به توجه ومبه مفه

ظاهر  در آنچه در نهفته علل و معانی تا است سالمتی

  .شوند دریافت ،شوند می تلقی فیزیولوژیک هاي پاسخ

م سالمت براي ارتقاي سالمت و ـاري با تیـهمک) ب

  پیشگیري

: از اند عبارتبود که  هسه زیر طبقمشتمل بر اصلی  ياین طبقه

، »ی و کنترل عوامل خطرساز سالمتی فرد و جامعهیساشنا«

و » تعیین وضعیت فعلی سالمتی فرد و جمعیت تحت پوشش«

  .»موقع بهو درمان  زودهنگامتشخیص  «

  شناسایی و کنترل عوامل خطرساز سالمتی فرد و جامعه) 1

 دپزشکی بای آموخته دانش، کنندگان مشارکتبه دیدگاه  با توجه

شناسایی و کنترل عوامل در تیم سالمت عضوي از  عنوان به

و  ها توانمنديتهدیدکننده سالمتی افراد اجتماع از 

  . الزم برخوردار باشد هاي شایستگی

پزشکی «: )متخصص پزشکی اجتماعی( 14 يکننده  مشارکت

باید  شود میاجتماعی تربیت  گویی پاسخرویکرد  بر اساسکه 

  . »باشدتوانایی همکاري با تیم سالمت را داشته 

 « :)ص پزشکی اجتماعیـمتخص( 3 يدهـکنن  مشارکت

از سالمتی فرد و جامعه  تهدیدکنندهشناسایی و کنترل عوامل 

پرخطر و حتی عوامل ، رفتارهاي ر، سیگار، مواد مخدلیقب

مهم  هاي لفهوم از تواند می محیطی، اقتصادي و اجتماعی

مداد اجتماعی قل گویی پاسخبراي شایستگی پزشکان عمومی 

  .»شود
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ی فرد و جمعیت تحت تلی سالمـت فعـتعیین وضعی) 2

  پوشش

ص ـود که تشخیــبر این ب انـکنندگ  ارکتـمشاه ـدیدگ

ه توسط پزشکان ـافراد جامع یـود سالمتـموجوضعیت 

نقش بسزایی اجتماعی خدمات سالمت  گویی پاسخعمومی در 

   .دارد

پزشکان توانمندي « :)پزشک عمومی( 15 يکننده  مشارکت

نونی سالمتی فرد و مشخص کردن وضعیت کعمومی در 

ولی  استاجتماعی  گویی پاسخجمعیت در تماس در راستاي 

یک پزشک توانایی انجام آن  عنوان بهکه بنده  میگو یمصادقانه 

  .»را ندارم

  موقع بهو درمان  زودهنگامتشخیص ) 3

و درمان  امـزودهنگص ـی تشخیـ، توانایدگانـکنن  مشارکت

 هاي لفهومرا یکی از  ها بیماريو مناسب  عـموق به

اجتماعی  گویی پاسخ بالینی پزشکان عمومی در هاي شایستگی

  .عنوان کردند

: )یـوزش پزشکـص آمـمتخص( 7 يدهـکنن  تـمشارک

و  ها اريـبیممراحل بالینی  موقع بهتشخیص روزه ـام«

 تاـهاینو  ها آن هاي یـآگه  شـپیبر  موثرل ـایی عوامـاسـشن

 گو پاسخازهاي اصلی پزشکان ـجزو نی ،له مناسبـمداخ

  .»است

عضوي از تیم  عنوان بهپزشکی باید بتواند  آموخته دانش

از  يریشگیپرویکردهاي متناسب ارتقاي سالمت و سالمت 

در سطح جامعه انتخاب و  موثرمداخله  عنوان بهرا  ها بیماري

ارزیابی وضعیت در  براي تحقق این امر، توانایی. به کار گیرد

و  ها بیماريعلل  ییشناسا، سالمت، تعیین عوامل خطرساز

از اهمیت باالیی  ها آن موقع بهو درمان  زودهنگامتشخیص 

  .برخوردار است

  در نظام سالمت آفرینی نقش) ج

  و مروج  دهنده آموزش«: هاي طبقهاین طبقه اصلی شامل زیر 

و  يساز میت« و» و رهبري مدیریت«، »گر پژوهش«، »سالمت

  .بود »کارگروهی

  و مروج سالمت دهنده آموزش) 1

 موردنیاز هاي شایستگییکی از  ،کنندگان مشارکت نظر از

 دهنده آموزشماعی، نقش تاج گویی پاسخپزشکان در رویکرد 

زندگی سالم را  يشیوه ،نقشاین در پزشکان . استپزشکان 

به افراد را  مراقبت از خودشیوه  چنین هم ،و خانواده به فرد

مراقبت از خود تا توانایی آنان در  دهند میجامعه آموزش 

ارتقاء یافته و از جامعه سالمتی  نتیجه درافزایش یابد و 

   .پیشگیري شود ها بیماري

الزم ... «: )متخصص پزشکی اجتماعی( 16 يکننده  مشارکت

است که پزشکان امروزي مروج سالمت اجتماع باشند، یعنی 

باعث ارتقاء  ،سبک زندگی سالم به افراد هاي یوهشبا آموزش 

  . »...وضعیت سالمتی جامعه شوند 

رویکرد با من اگر « ):پزشک عمومی( 10 يکننده  مشارکت

 يارایهدر  حتما ده باشم،اجتماعی آموزش دی گویی پاسخ

 ،صحیح مراقبت از خود به افراد در تماس هاي شیوهآموزش 

در  توانم یماز این طریق  ... دارم راالزم توانمندي و شایستگی 

 ارتقاي پیشگیري و بهبود وضعیت سالمتی جامعه ایفاي نقش

  .»کنم

  گر پژوهش) 2

 عنوان به کزشپبر این باور بودند که  کنندگان  مشارکت

با استفاده از تجربیات بالینی  ،در تیم سالمت موثرعضوي 

ولی نقش قابل قب سالمت بهمربوط  يها پژوهشدر باید خود 

  . داشته باشد

اگر ما «: )متخصص آموزش پزشکی( 8 يکننده  مشارکت

برنامه ریزان و مدرسان آموزش پزشکی مهارت  عنوان به

در آینده  ها آن ،دهیمبي را به دانشجویان آموزش گر پژوهش

عضوي از تیم سالمت فعال باشند و  عنوان بهقادر خواهند بود 

مرتبط با  هاي پژوهش مانجاتجربیات ارزشمند بالینی را در 
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ی مهم تلقی عاجتما گویی پاسخدر  امراین  ،کار گیرندبسالمت 

    »گردد می

  مدیریت و رهبري) 3

توانمندي در مدیریت و ، کنندگان مشارکتبا توجه به دیدگاه 

 گویی پاسخبراي اساسی یک پزشک  هاي شایستگیرهبري از 

  . ان گردیدواجتماعی عن

توانایی «: )پزشکیص آموزش متخص( 6 يکننده  مشارکت

 گو پاسخدرك مفاهیم مدیریتی و رهبري الزمه یک پزشک 

مدیریت و رهبري از  ،گیري تصمیم، قدرت ریزي برنامه. است

 گویی پاسخمهم در شایستگی پزشکان براي  هاي شاخص

  . »اجتماعی است

از ... «: )متخصص پزشکی اجتماعی( 1 يکننده  مشارکت

و مراکز بهداشتی  ها شبکهو  ها یمارستانبقبل مدیریت  ها مدت

این در شرایطی  شود میو درمانی به پزشکان عمومی واگذار 

و رهبري  مدیریت هاي عرصه در ها آندي ناست که توانم

  .»گردد میچندان مهم تلقی ن

  تیم سازي و کارگروهی) 4

ترین مزیت کار گروهی ترکیب  مهم ،کنندگان مشارکت ازنظر

اعضاي یک گروه وقتی . دادهاي افراد استها و استع مهارت

آمده در  بر مشکالت پیش ،کنند میفعالیت فکري یکدیگر  باهم

هاي حل مشکل را  مهارت تدریج به کرده،روند کار غلبه 

ها استفاده  آن مهارت  آموزند و هر زمان که الزم باشد از می

  . کنند می

ش آموز... « :)متخصص آموزش پزشکی( 9 يکننده مشارکت

به درمان انفرادي بیماران  گویی پاسخپزشکان ما بیشتر براي 

 و مشارکت،کارگروهی  ،تیم سازي يو در حیطه است

ما براي حضور در  التحصیالن فارغ...  مناسبی نداریمآموزش 

  . »را ندارندالزم  نفس اعتمادبهتیم درمانی و هدایت کارگروهی 

 معموال... « :)متخصص پزشکی اجتماعی( 3 يکننده مشارکت

درمانی و سالمت انتخاب  هاي تیمرهبران  عنوان بهپزشکان 

باید مهارت الزم براي تیم سازي و  الذا حتم شوند می

متعدد اعضاي گروه  هاي توانمندي ازکارگروهی جهت استفاده 

حل  در جهت ها آن هاي توانایی افزایی همرا داشته باشند و از 

  .»... امعه بهره ببرندمشکالت درمانی و سالمت افراد ج

 ءحاصل از پژوهش، در راستاي ارتقا هاي دادهبا توجه به 

 در جهتپزشکی باید  آموخته دانشسالمت و پیشگیري، 

پزشک،  عنوان بهدر نظامت سالمت  موثرنقش  فايای

، مدیریت و رهبري تیم سالمت گر پژوهش، آموزشگر

ید پزشکان عمومی با ؛الزم را کسب نماید هاي شایستگی

، بتوانند ها توانمنديطوري تربیت شوند که ضمن کسب این 

، در سالمتمراقبت اولین نقطه تماس مردم با نظام  عنوان به

 از پیشگیري و از سالمت حفاظت ،تسالم آموزش هاي حیطه

  .نمایند ارایهخدمات مفیدي  بیماري

  ارتباطی هاي مهارت) د

 :ر طبقهزی دومشتمل بر  ارتباطی هاي مهارتطبقه اصلی 

 با ارتباط« و »بیماربا بیمار و همراهان  اثربخشارتباط «

  .بود »کارانهم

  با بیمار و همراهان بیمار اثربخشارتباط ) 1

 توانمنديبر این بود که پزشکان باید  کنندگان مشارکتدرك 

 ازجمله ها حیطهدر تمام  موثرارتباط  يخویش را در برقرار

  . نشان دهند... ي و شنوایی، بینایی، گفتاري، نوشتار

... «: )یـوزش پزشکـص آمـمتخص( 11 يدهـکنن  تـمشارک

بیمار و  هاي حرفارت گوش دادن به ـد مهـا بایـک متپزش

 هبفعال گوش دادن ...بلد باشد درستی بههم دردي با او را 

فرق کامالً یک بیمار  هاي حرفبیمار با فعالیت شنیدن 

  .»کند می

ارتباط ... «: )ص آموزش پزشکیمتخص( 2 يکننده مشارکت

باشد،  جانبه همهبایستی یک ارتباط  شبیماربا  گو پاسخپزشک 

، موثراز ارتباط کالمی و بینایی گرفته تا یک ارتباط بین فردي 

پزشک باید یک رابطه درمانی خوب با ...  دلی همصمیمی و 

  .»بیمار و همراه او داشته باشد 

  کارانهم با ارتباط) 2
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 با موثرمهارت ارتباطی خوب و ، کنندگان ارکتمش نظر از

گروه، همکاري با سایر  هاي فعالیتکاران براي هماهنگی هم

 گویی پاسخمهم  هاي لفهومیکی دیگر از اعضاي تیم سالمت 

  . اجتماعی براي شایستگی پزشکان عنوان گردید

داشتن مهارت ارتباطی «: )پزشک عمومی( 15 يکننده مشارکت

 ریزي پایهتا در  سازد میرا قادر  ها آنن، خوب توسط پزشکا

و اعضاي تیم سالمت موفق عمل  کاريتیم با  موثریک ارتباط 

   .»کنند

  : )اعیـی اجتمـص پزشکـصـمتخ( 13 يدهـکنن  ارکتـمش

م سالمت افراد مختلفی از بیمار ـول در تیـمعم طور به ...«

 تهآموخ دانشبنابراین، ... دارند  حضورمتخصص گرفته تا 

 نهایتایک پزشک و  عنوان بهپزشکی در درجه اول  يرشته

الزم براي  اییتوان یستیباتیم سالمت  مسوول عنوان به

تا  همکاري و تعامل با سایر افراد تیم سالمت را داشته باشد

  .»...موفق عمل نماید

 طبابت قلب در بیمار و پزشک بین ، ارتباطها داده بر اساس

 زیربناي سنگ و بالینی داماتاق همه محور و دارد جاي

 خوب ارتباط یک برقراري نحوه درك .پزشکی است فعالیت

 آوردن دست به چنین هم و، همراه بیمار و همکاران بیمار با

. است ضروري این امر مهم، انجام براي الزم هاي صالحیت

 مندي رضایتایجاد  بر عالوه ارتباطی هاي مهارت کارگیري به

ي مثبتی را در روند تشخیص، درمان و پیامدها بیماران، در

  .داردبه همراه سالمتی بیماران 

  اي حرفهتعهد اخالق و ) ه

تعهد «و » اخالق پزشکی« :این طبقه اصلی شامل دو زیر طبقه

  .بود» اي حرفه

  اخالق پزشکی) 1

ه به مباحث ـتوجش، ـدر پژوه دگانـکنن  تـمشارک ازنظر

ین ازموو ل صوا بر اساسو عملکرد  یـق پزشکالـخا

هد اخول نبادبه را جتماعی ا گویی پاسخي تقاار، خالقیا

  .شتدا

کسب ... « ):متخصص پزشکی اجتماعی( 1 يکننده  مشارکت

 هاينیازنگرش مثبت نسبت به باید با دانش و مهارت پزشکی 

  »و ارتقاي سالمت آحاد مردم همراه باشد جامعه

.. .«): ص پزشکی اجتماعیـمتخص( 5 يدهـکنن  مشارکت

 اي حرفهو آداب رعایت اصول و موازین اخالق پزشکی 

ان جامعه، موجبات رضایت بیماران را فراهم توسط پزشک

را همراه خواهد اجتماعی  گویی پاسخنموده و درنهایت ارتقاي 

  »داشت

  اي حرفهتعهد ) 2

 موفقیتي الزمهرا  پزشک بیمار به اعتماد ،کنندگان  مشارکت

 پیشگیري خدمات يارایه و درمان تشخیص، در پزشک

 و مقدس اي حرفه به را پزشکی آنچه ها آن ازنظر .دانستند

 به جامعهافراد  که است اعتمادي ،سازد می مبدل باارزش

  . دارند یمشاغلین این حرفه مقدس ابراز 

و  گو پاسخیک پزشک «: )پزشک عمومی( 17 يکننده مشارکت

عه را سرلوحه مین سالمتی آحاد افراد جاماخدمتگزار باید ت

 هاي خواستهاصلی کار خود قرار دهد و آن را بر منافع و 

  . »شخصی خود ترجیح دهد

اگر  «: )یـوزش پزشکـص آمـمتخص( 6 يدهـکنن  مشارکت

ولی در ـگاه و ارزش قابل قبـجای ،کـیک پزش نوانـع بهمن 

مردم و بیماران ون اعتماد ـه این را مدیـاع دارم همـاجتم

رفتارهاي یکسري  باید امـحت من کردـن، در عملبنابرای. هستم

، شناسی وظیفهترام، ـل احـقبی ند ازـارزشم ايـه رشـنگو 

تجلی پیدا  ،شرافت، صداقت و عدالت ، همدلی،دوستی نوع

  .»کند

پزشکی  ياجتماعی رسالت حرفه گویی پاسخ، ها داده اساسبر

و پزشکی به موازین اخالق  آموختگان دانشپایبندي و  بوده

 در. استترین راهبرد تحقق این رسالت  مهم، اي  حرفهتعهد 

حرفه  يضرور هاي مهارتیو  دانش بر عالوه ،پزشکان تربیت

 ،ها نگرش ،ها ارزش تقویت و توسعه به باید ،پزشکی

 هایی ویژگی بقیه و اجتماعی هاي مهارت اخالقی، هنجارهاي
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و اخالق  یا پزشک یک انسانی رفتارهاي يدهنده شکل که

 باپزشکی  التحصیالن فارغتا  شود توجه است، اي حرفهتعهد 

 مشخصی که اصول به پایبندي و خود اي حرفه وظایف انجام

جامعه  سالمت ارتقاي راه در ،نماید می جابای  حرفه این

  . تالش نمایند

  در شرایط سخت گیري تصمیم) و

 و »مسالهمهارت حل «این طبقه اصلی شامل زیرطبقات 

  .بود »کر انتقاديتفمهارت «

  مسالهمهارت حل ) 1

از یکی  مساله حلبر این بود که  کنندگان مشارکتدیدگاه 

 با کند یمکمک  پزشکانست که به اتفکر ي یندهاآفر نیتر مهم

شته ي داثروه مـمقابلپیش روي خود  هاي چالشت و مشکال

  :ین شرح بوده اب کنندگان مشارکتي ها قول نقلاز  برخی. باشند

نظام «: )متخصص آموزش پزشکی( 12 يکننده مشارکت

 انتظارات ساختن برآورده در هایی چالشسالمت کشور ما با 

 امروزه ،بنابراین. مواجهه است سالمت ارتقاي در جامعه

با  خالق متفکر و کارآمد، آموختگان دانش تربیت ضرورت

استانداردهاي  اساس بر و حل مشکل، گیري تصمیم قدرت

 يدیگر بیشتر از هر زمان، یالملل نیب و يا منطقه و ملی

  .»شود می احساس

  مهارت تفکر انتقادي) 2

تفکر انتقادي و در تحقیق،  کنندگان مشارکت ازنظر

 و درمان يارایه براي بیمار مشکالت مورد در گیري تصمیم

تا با  سازد میرا قادر  پزشک است و ضروري مناسب مراقبت

 تري ارزنده دماتخ درست در شرایط سخت، اتخاذ تصمیم

  . نماید ارایه

مابین  خال«: )متخصص آموزش پزشکی( 9 يکننده مشارکت

توانمندي پزشکی این است که  يآموزش و بالین در حرفه

 رـیـتغی یـآموزش لـمراح طی انتقادي دانشجویان ما در تفکر

 یـپزشک دانشجویان ،حل قابل مشکالت بر عالوه؛ است نکرده

 د،ـندارن درستی خـپاس که یـمسائل با ودـخده ـآینت ـدر طباب

مهارت  درست و دركاز  مندي بهره کهخواهند شد  رو روبه

 گونه این حل و انتقادي تفکر تقویت در تواند می ،نقادانه تفکر

  .»کند کمک ها آن به لیمسا

 تفکر توانایی«: )متخصص آموزش پزشکی( 7 يکننده مشارکت

 مدیریتو  بیمار از مراقبت هاي موقعیت در منتقدانه صورت به

، الزمه یک پزشک بینی پیشغیرقابل  ل و مشکالتیمسا

 از دقیق و روشن آنان باید فهمی ... ي موفق استگو پاسخ

باشند و این موضوع را  تهـداش ارـبیم هر یـدرمان نیازهاي

 فرد منحصربه نوعی به ،بیمار هر مورد توجه قرار دهند که

   .»است

 از مراقبت يعرصه در پزشکی دانش و سریع فزاینده رشد

 تفکر و باالتر سطوح با بتوانند که طلبد می را بیماران، پزشکانی

با توجه  .کنند برخورد پیچیده تغییرات این با استدالل قدرت

 بالینی، گیري تصمیماصلی  مرجع پزشکی تیم دربه اینکه 

حل  هاي مهارتدانشجویان پزشکی باید  ، بنابرایناست پزشک

 اطالعات در ارزیابی تا کنند کسب راو تفکر انتقادي  لهمسا

موفق عمل  روبرو خواهند شد، ها آندر آینده با  که فراوانی

  .کنند

  

  بحث

 موردنیازبالینی  هاي شایستگی تبیینهدف این مطالعه،    

. اجتماعی بود گویی پاسخدر راستاي تحقق  عمومی پزشکان

زیرطبقه را  15 و اصلی طبقه 6 حاضر مطالعه هاي یافتهتحلیل 

خدمات بالینی  يارایهتوانمندي «اصلی طبقات  .شکار نمودآ

همکاري با تیم سالمت براي «، »نگر کلرویکرد  بر اساس

در نظام  یـآفرین شـنق«، »ريـارتقاي سالمت و پیشگی

د ـالق و تعهـاخ«، »یـارتباط هاي ارتـمه«، »تـسالم

از دیدگاه اساتید  »ختگیري در شرایط س مـتصمی«و » اي حرفه

بالینی  هاي شایستگیبرخی از  عنوان به ان عمومیپزشکو 

 گویی پاسخ سوي بهشناخته شد که الزمه حرکت کی پزش

حاصل از سایر  هاي یافتهنتایج این مطالعه با . هستنداجتماعی 
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 دارد خوانی هماجتماعی  گویی پاسخط با ـمرتب هاي پژوهش

)4-8(.  

 يارایهتوانمندي «ه اصلی در این پژوهش، ـن طبقـاولی

شامل بود که  »نگر کلرویکرد  بر اساسخدمات بالینی 

آشنایی با اصول کلی «و  »بالینی هاي مهارت«زیرطبقات 

و همکاران معتقد هستند که  زادهعماد .بود »مراقبت از بیمار

بایستی از طریق ادغام نی یبال هاي مهارتمحتواي مربوط به 

بهداشتی،  کزدریس در مرات چنین همو ) افقی و عمودي(

تا دانشجویان  آموزش داده شود ها بیمارستانو  ها درمانگاه

را بیان آن نیازهاي بهداشتی  با شرایط جامعه،ضمن آشنایی 

مناقب و مصلی از نظر  .)11( نمایندل آن را حل یمسا وکنند 

 در ها ترننیا و پزشکان خانواده توانمندي نبودن قوي، نژاد 

 تمرکز از ناشی تواند می بالینی سرپایی خدمات يها هنیزم

  .)1( محور باشد بیمارستانی هاي آموزشبر  بالینی آموزش

 توجه پزشکی در ينگر جامعسیلوا  اعتقاد دارند که داسولی و 

 تا است و سالمتی شناسی انسان اجتماعی، زوایاي تمام به

 فیزیولوژیک هاي پاسخظاهر  در آنچه در نهفته علل و معانی

 از ارتباط مدل امروزه. )12( شوند دریافت ،شوند می تلقی

 بیمار جدید مدل به و بیماري، پزشک محوریت با قدیمی مدل

لوینسون و  ازنظر؛ )13(است  افتهیرییتغ محور انسان و محور

که  است الزم مراقبت، نوع این يارایه برايهمکاران 

 از نیازهاي بهتري درك بهداشتی هاي مراقبت کنندگان ارایه

 بین و داشته باشند ي اوها ارزش و ها دگاهید بیمار، فردي

نیز هایدت . )14( گردد اعتماد برقرار و تفاهم بیمار و پزشک

 پذیرفتن مفهوم به دیدگاه استوارت، از را محور بیمار مراقبت

 تعریف فرد منحصربه حال شرح و با نیازها فردي عنوان به بیمار

 بالینی هاي مراقبتي ارایه براي را این موضوع و کند یم

 نوین بنابراین رویکرد. )15( داند یماساسی  اثربخش،

 و طلبد می را پزشکان متفاوتی تربیت پزشکی، در ينگر جامع

است  موردنیاز نیز آموزشی جدیدي يها روش و اهداف طبعا

   يی دورهـدرس يهـی برنامـاجتماع گویی خـپاسد که با رویکر

  .استپزشکی عمومی در یک راستا 

 »همکاري با تیم سالمت براي ارتقاي سالمت و پیشگیري«

بالینی  هاي شایستگیاصلی مرتبط با  هاي لفهوماز دیگر یکی 

زیرطبقات این . شناخته شداجتماعی  گویی پاسخپزشکان براي 

یی و کنترل عوامل خطرساز سالمتی شناسا« :طبقه اصلی شامل

تعیین وضعیت فعلی سالمتی فرد و جمعیت «، »فرد و جامعه

 موقع بهو درمان  زودهنگامتشخیص «و  »تحت پوشش

در اولویت قرار ،  دماري و همکاران ازنظر .بود »ها بیماري

سالمت در  هاي نظامگرفتن موضوع سالمت اجتماعی براي 

 ياست و در مرتبه» اجتماعی یگوی پاسخ« لیبه دلدرجه اول 

و یا ) اجتماعی يها بیآس(یک عامل خطر  عنوان بهبعدي 

در  موثر) بروز رفتارهاي اجتماعی سالم(ظتی عامل حفا

بیاتی و  .)16( و یا کاهش آن است ها بیماريبار افزایش 

 خانواده، پزشک طرح درهمکاران نیز معتقدند که 

 و شده محسوب سالمت تیم هاي فعالیتمحور  ينگر سالمت

 يارایه و جامعه المتس سطح ارتقا و حفظ کلی طرح، هدف

خانواده،  فرد، به شده فیتعر بسته حدود در خدمات سالمتی

 سنی يها تفاوت از نظر صرفپوشش،  تحت جامعه و جمعیت

 .)17( است ها يماریبخطر  و اجتماعی يها یژگیو و جنسی و

 پزشکی هاي دانشکدهرضائیان در مطالعه خویش در مورد 

 کید دارد که بایدابه این موضوع ت مقابل اجتماع در گو پاسخ

پزشکی  براي دانشجویان گوناگونی آموزشی هاي موقعیت

 بالینی هاي بیماريو  مشکالت تنها نه ،ها آن در که شود مفراه

 بلکه ،گیرد قرار و آموزش شناخت مورد جامعهافراد 

 و بررسی و موردبحث نیز اجتماعی يها بیآس و مشکالت

 ارتباط در ها خانواده با باید دانشجویان. واقع گردد یابی شهیر

 شیوه و ها آن مشکالت شناسایی به نسبت بوده، نزدیک

  .)18( نمایند اقدام ها آن با برخورد

یکی  عنوان به »در نظام سالمت آفرینی نقش« در این مطالعه،

این طبقه شامل . از طبقات اصلی معرفی شده استدیگر 

مدیریت و  « ،»گر پژوهش«، »و مروج دهنده آموزش«زیرطبقات 
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 فقر اینکه به جهتو با. بود »تیم سازي و کارگروهی«، »رهبري

 از بسیاري ساز نهیزم تواند می آگاهی کمبود و فرهنگی

 با مبارزه يها روش از یکی پرهزینه باشد، و پیچیده مشکالت

 هاي شیوه آموزش است؛ آموزش از طریق آگاهی افزایش ،آن

نتایج مطالعه  .است اساسی و اصولی زندگی امري صحیح

زش سبک زندگی مورد اثربخشی آموشهبازي و همکاران در 

از  پیشگیري برايسالم براي سالمندان حاکی از آن است که 

موضوعات  ينهیزم در آنان آموزش سالمند افراد ناتوانی

 و غیره اجتماعی هاي فعالیت تغذیه، ورزش، ازجمله مختلف

 سالمند آینده جمعیت سالمت وضعیت بهبودي به تواند می

   .)19( نماید کمک کشور

آموزش که نشان داد برادران و همکاران  ينتایج مطالعه

مدیریتی باید با رویکرد کاربردي و اجتناب از  هاي مهارت

آموزش صرف مباحث نظري، به تغییر نگرش دانشجویان 

آموزشی  يمدیریتی به برنامه يها آموزش چنین هم. ازدبپرد

؛ زمانی که دانشجویان وظایف نترنی اضافه گرددیا يدوره

در بخش بر عهده را مدیریتی، ارتباطی و رهبري کار تیمی 

خود را بکار  هاي آموخته زمان هم توانند میداشته باشند، 

از آن  حاکی متعدد تحقیقاتاز  حاصل هاي یافته. )20(گیرند

 يبا هزینهموزش مهارت رهبري به دانشجویان که آ است

صورت،  عملی است در غیر این ها دانشگاهناچیزي در 

بسیار باال  هاي هزینهدر محیط کار و با  ها مهارتآموزش این 

  .)21( محقق خواهد شد

، کنندگان مشارکتطبقات اصلی حاصل از دیدگاه  یکی دیگر از

با بیمار  اثربخشارتباط «زیرطبقه  دوبا  »هاي ارتباطی مهارت«

 يمطالعهدر . بود »کارانهم با ارتباط« و »و همراهان بیمار

 عنوان بهارتباطی  مهارت ، مربوط به کالج جراحان آمریکا

در . )22( پزشکان احراز گردید موردنیازمهارت  ترین مهم

، مهارت ارتباط با دیگر پزشکان و دادیگر در کانا اي مطالعه

به پزشکان  هاي مهارت نیتر یاصل، جزو ت گوش دادنارمه

 دهد می نشان محققان مطالعات کلی، طور به .)23( آمد دست

 عنصري بیمار، و پزشک بین مناسب ارتباط برقراري یک که

 جلب در و بوده پزشک حتی و بیمار منديدر رضایت کلیدي

 و درمانی هاي دستورالعمل پیگیري جهت همکاري بیمار

 او رموث درماندر تشخیص صحیح بیماري و بیمار  مشارکت

همکاران  و غضنفري يمطالعه نتایج. )24( است موثر بسیار

 برقراري آموزش ارتباطی، هاي بین مهارت که در داد نشان

 تیم در فعاالنه شرکت توانایی کاران،هم با مناسب ارتباط

 آموختگان دانش ازنظر درمانی گروه توانایی رهبري و درمانی

نیز بر جالل وندي و همکاران  . )25( است پزشکی ناکافی

 افزایش موجب بیمار با ارتباط اثربخش برقرارياین باورند که 

 افزایش بیمار، سالمتی بهبود پیامدهاي درمان، از پیروي

 کاهش بیمارستان، در اقامت پزشک، کاهش و بیمار رضایت

 بیمار، و یادآوري درك افزایش داروهاي مسکن، از استفاده

 کیفیت افزایش درمانی، يها نهیهز کاهش شدن عالئم، برطرف

 کاهش نیچن هم و دارویی و پزشکی خطاهاي زندگی، کاهش

   .)26( گردد یم پزشکان علیه شکایات

دو زیرطبقه  لـشام» اي هـحرفد ـالق و تعهـاخ«لی ـطبقه اص

 نتایجاساس  بر. بود »اي حرفهد ـتعه«و » یـاخالق پزشک«

 یـپزشک وزشـآم در القـاران، اخـوزاد و همکـنک يهـمطالع

 باید نیز یـاخالق هاي وزهـآمدارد و  وريـمح شـنق گو خـپاس

 براساس ،یالملل نیب ياـاستاندارده و نـقوانی بر الوهـع

 يها تیعالف ،ها آن ازنظر .گردند تدوین جامعه هر فرهنگ

باید پزشکی  يها دانشکده یرسان خدمات و پژوهشی آموزشی،

اصول  بر مبتنی و جامعه نیازهاي اساس بر و جامعه درون در

 آموزش نظران صاحب از بعضی. )27( گردند ارایه اخالقی

 پزشکان آن در که دانند یم آموزش اخالقی یک را پزشکی

 پزشکان و نقش الگوي از را يا هـحرف القـاخ ولـاص

ي ا حرفه ،بورد طب داخلی آمریکا ).2( آموزند یم باتجربه

و  ها ارزش، ها دگاهیداز  يا مجموعهرا نهادینه کردن ي رگ

همیشه منافع او  شود میباعث که  داند یمدر پزشک رفتارهایی 

گري در  اي حرفه. رجیح دهدتع شخصی فبیمار را بر منا
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 اي حرفهي ها ارزشل و ی؛ بعد اول فضاپزشکی دو بعد دارد

 فـیوظا الزامات، ها تــیمسوولگري است و بعد دوم 

  .)28( گري اي حرفه

در شرایط  گیري تصمیم«آخرین طبقه اصلی این پژوهش، 

رت امه«: زیر طبقان آن عبارت بودند از. تعیین گردید »سخت

و  مساله حل مهارت .»تفکر انتقاديمهارت «و  »مسالهحل 

و  درمان يارایه براي بیمار مشکالت مورد در گیري تصمیم

سیمپسون و کورتنی   .است ضروري ،موقع بهو  مناسب مراقبت

ضمن  تا ازدـس می قادر را انتقادي پزشک تفکرمعتقدند که 

 ،بیماران مراقبت و درمان فرآیند دراخذ تصمیم درست، 

نیز  ن و همکارانبادر .)29( دـنمای هـارای تري ارزنده خدمات

 پزشکی ومـعل ايـه هـرشت رايـرا ب اديـانتق کرـتف مهارت

 مدرنعصر  در، ها آن رـازنظ .دـدان یم روريـو ض الزم

 م،ـهستی روبرو دانش حد از  شیب افزایش با که امروزي

 اهمیت از فرد، توسط شده  کسب اختصاصی دانش يمساله

 اهمیت مشهود طور به آنچه زیرا. است برخوردار کمتري

 فکري، يها تیفعال ضمن در افراد که است این دارد بیشتري

 دانش هضم به قادر را ها آن که آورند دست به را یهای مهارت

 آن با کار در که فراوانی اطالعات ارزیابی در و ساخته جدید

 در باید ها مهارت این بنابراین،. دده یاري هستند، روبرو

گردند  لحاظ آموزشی هاي دوره در تمامی و بالینی هاي آموزش

)30(.  

 ينمونه بودن محدود پژوهش، این محدودیت ترین مهم

 بنابراین، .بودتبریز پزشکی ه علوم دانشگا اساتید به پژوهش

 ازنظر آگاهی منظور به آینده، هاي پژوهشدر  شود یم پیشنهاد

 يتر عیوس آماري زمینه، جامعه این در متخصص اساتید سایر

 نیچن هم .گردد ور انتخابي علوم پزشکی کشها دانشگاهاز 

 میزان ازنظر آموزش پزشکی، موجود وضع گردد یم پیشنهاد

در  پزشکان عمومی ازیموردنشایستگی بالینی  کاربست و توجه

  . قرار گیرد یبررس مورداجتماعی  گویی پاسخراستاي 

  يریگ جهینت

 برايمطلوب  ریزي برنامهو  يگذار استیسدر عصر حاضر،    

 امري ،ي نیازهاي جامعه باشندگو پاسخه پزشکانی ک تربیت

حاصل از این  هاي یافته اساسبر. رسد یم نظر به ضروري

بالینی  هاي شایستگیدر تدوین  که ییها لفهوم پژوهش،

 اند عبارتمدنظر قرار گیرد  ستیپزشکان عمومی بای موردنیاز

رویکرد  بر اساسخدمات بالینی  يارایهتوانمندي «: از

ي با تیم سالمت براي ارتقاي سالمت و همکار«، »نگر کل

 هاي مهارت«، »در نظام سالمت آفرینی نقش«، »پیشگیري

گیري در شرایط  تصمیم«و » اي حرفهاخالق و تعهد «، »ارتباطی

متعددي را در  هاي توانمندي ها لفهوماز این  کدام هر ؛»سخت

 گویی پاسخکه براي  دهند میپوشش خود زیرمجموعه 

توسعه  يبرا ،بنابراین .گردند یمتلقی  همماجتماعی بسیار 

 گردد یم پیشنهاد یدر آموزش پزشک یاجتماع گویی پاسخ

پزشکی با تغییر و  آموزش زانیر برنامه و گذاران استیس

 عمومی بالینی پزشکی يدرسی دوره يبازنگري در برنامه

موفق متعهد و  آموختگان دانشتربیت  جهت شرایط مناسبی

   .جتماعی را فراهم نمایندا گویی پاسخبراي 

  

 تشکر و تقدیر

اساتید محترم  يهمکاري صمیمانه کلیه از لهیوس  نیبد   

چنین  ي آموزش پزشکی و پزشکی اجتماعی و همها گروه

 انجام در را ما که پزشکان محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

این  .گردد می قدردانی و تشکر نمودند، یاري پژوهش این

تحت عنوان  مسوولدکتري نویسنده  يفته از رسالهمقاله برگر

درسی آموزش  يطراحی و اعتبارسنجی الگوي مناسب برنامه«

پزشکی  يیی اجتماعی براي دورهگو پاسخبالینی مبتنی بر 

به راهنمایی نویسنده اول در ) 1278792داراي کد (»  عمومی

  . دانشگاه تبریز است
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