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هاي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع مروري بر ابعاد گوناگون دانشکده
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  چکیده

هـاي آمـوزش پزشـکی بـه سـمت پاسـخگویی در مقابـل نیازهـاي              امروزه، ضرورت بازنگري جدي در برنامه      :زمینه و هدف  

با توجه بـه ضـرورت طـرح ایـن موضـوع در      . اي در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است  اجتماع، به شکل بسیار گسترده    

. باشد هاي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع می کی کشور، هدف از نگارش این مقاله، تعیین ابعاد دانشکدهآموزش پزش

، گوگل  )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed(در مطالعه مروري حاضر، موتورهاي جستجوي پاب مد          :ها  مواد و روش  

,”school“ بـا واژگـان  )/http://highwire.stanford.edu(وایـر    و هـاي )/http://scholar.google.com(ر اسـکوال  “medical”,

“accountable”, “socially”همچنـین،  .  مقالـه گردیـد  13این شیوه جستجو منجر بـه بازیـابی   . ند مورد جستجو قرار گرفت

روزتـرین   ترین و بـه  نابع مورد استفاده در مقاالت به دست آمده، مرتبط بررسی منیز تا با تغییر در شیوه جستجو و      شدتالش  

.مقاالت علمی مشخص گردند

کـه در آن     اسـت    اي   دهند که دانشکده پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع دانشکده           شواهد نشان می   :گیري ها و نتیجه   یافته

هـاي مربـوط بـه     هاي پزشکی بـا محوریـت اولویـت    رسانی دانشکده  ضرورت بازنگري در محتواي آموزشی، پژوهشی و خدمت       

 به عالوه، شیوه گزینش .بر اساس اصول و موازین اخالقی مورد توجه قرار گرفته است  و  نیازهاي سالمت جامعه تحت پوشش      

پذیرد تا آرمان پاسخگویی در مقابـل اجتمـاع در مرکـز     ها به نحوي صورت می استاد و دانشجو و همچنین ارزشیابی دانشکده 

  .وجه قرار گیردت

هاي اساسی در بازنگري آمـوزش پزشـکی در اطـراف و اکنـاف جهـان              پاسخگویی در مقابل نیازهاي اجتماع از اولویت       :بحث

  . یید و استفاده قرار گیردأهاي علوم سالمت نیز مورد ت ضروري است تا این آرمان توسط سایر دانشکده. است

  ، پزشکی اجتماع، پاسخگو، دانشکده: کلیديهاي واژه

  سنجاناستاد گروه آموزشی اپیدمیولوژي، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رف -1

moeygmr2@yahoo.co.uk:، پست الکترونیکی0391-5225209: ، دورنگار0391-5234003: تلفن

  مقدمه

هاي پزشکی از دیرباز در سرتاسر دنیا همـواره           دانشکده

انـد کـه در رفـع نیازهـا و            بر تربیت پزشکانی همت گمارده    

. انـد  آالم آحاد جامعه بشري از هیچ کوششی دریغ نورزیـده      

ها، همواره حرفه مقدس خود       آموختگان این دانشکده   دانش

رات درخـشانی در     اثـ  أرا با جان و دل تعقیب نموده و منش        
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هـاي    با این وجود، در سال    . اند  بهبود سالمت جامعه گردیده   

اخیــر و بــا رشــد روزافــزون جمعیــت و تغییــر در ســیماي 

ها و با افزایش شکاف بین جوامع فقیـر و   ها و آسیب   بیماري

غنی، چه در درون یـک کـشور و چـه در بـین کـشورهاي                

تــر شــدن  تــر و گــران مختلــف، و همچنــین، بــا تخصــصی

هـاي   هاي پزشکی، ضرورت بازنگري جدي در برنامه      مراقبت

اي در سرتاسر دنیـا   آموزش پزشکی به شکل بسیار گسترده     

هـا بتواننـد بـا        مورد توجه قرار گرفته است تـا ایـن برنامـه          

  ].1[تغییرات فوق وفق یابند 

ها که چه در جوامع پیشرفته و چـه در            در این بازنگري  

باشـند،   ررسی و اجرا مـی    جوامع در حال توسعه در دست ب      

هاي پزشکی پاسخگو در     مفهوم نوینی تحت عنوان دانشکده    

Socially(مقابل اجتماع  Accountable Medical School(

 ماحصل آن در تعریـف زیـر از         .]2-7[مطرح گردیده است    

World(سازمان جهانی بهداشـت   Health Organization(

اسـخگو در  هـاي پزشـکی پ   آمده است کـه در آن دانـشکده      

: انــد کــه هــایی قلمــداد گردیــده مقابــل اجتمــاع، دانــشکده

هـا    هاي آموزشی، پژوهشی و خدماتی آن دانشکده        فعالیت«

هاي سالمت جامعه، منطقـه       به سمت پاسخگویی به اولویت    

ها را بر عهـده       رسانی به آن   ئولیت خدمات و کشوري که مس   

 هـاي سـالمت     همچنین، اولویـت  . شود دارند، سوق داده می   

هـاي    ها، سـازمان    نیز باید به صورت مشترك از طرف دولت       

هـاي بهداشـتی و       مراقبت بهداشـتی، متخصـصین مراقبـت      

  »].8[د نآحاد جامعه مشخص گرد

هاي پزشکی پاسخگو در مقابـل        با این تعریف، دانشکده   

هاي آموزشی، پژوهشی و خدماتی خـود         اجتماع باید برنامه  

ــیوه ــه ش ــرار د  را ب ــازنگري ق ــورد ب ــه در آن، اي م ــد ک هن

هاي سالمت جامعه، منطقه و کشور تحـت پوشـش            اولویت

هـدف از انجـام ایـن       . خود را مورد توجه قـرار داده باشـند        

هـاي پزشـکی در       پذیر نمودن دانـشکده     لیتئوبازنگري، مس 

التحـصیالن، نتـایج    دادهاي خود از جملـه فـارغ        مقابل برون 

بهداشتی و هاي   هاي ارائه مراقبت    ه  مطالعات پژوهشی و شیو   

لیتی به نوبه خود باعث     ئوپذیرفتن چنین مس  . درمانی است 

هاي بهداشـتی و درمـانی        خواهد شد که در نهایت، مراقبت     

هاي پزشکی پاسـخگو در مقابـل         ارائه شده توسط دانشکده   

 ء از چهـار شـاخص مهـم و حیـاتی بهبـود و ارتقـا               ،اجتماع

عـه و   کیفیت؛ عدالت و برابري؛ مرتبط بودن با نیازهاي جام        

  ]. 3، 9[ اثربخشی برخوردار گردد -هزینه 

هاي پزشـکی     با توجه به ضرورت طرح موضوع دانشکده      

 از یک   ،پاسخگو در مقابل اجتماع در آموزش پزشکی کشور       

طرف و با عنایت به ضرورت شناخت تمـامی ابعـاد چنـین             

هایی از طرف دیگر، هدف از نگارش مقاله مـروري            دانشکده

هاي پزشکی پاسخگو در مقابل       انشکدهحاضر، تعیین ابعاد د   

امید است که با    . باشد  اجتماع با مروري بر متون موجود می      

طرح این موضوع در مقاله حاضر، گامی هر چند کوچک در          

راه اجرایی شدن آموزش پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع         

این نکته زمانی اهمیت حیـاتی      . در کشورمان برداشته شود   

انـداز نظـام     ریابیم در چـشم   ماید که د  ن  خود را آشکارتر می   

، بـه پاسـخگویی    1404آموزش علوم پزشکی کشور در افق       

به نیازهاي سالمت جامعه به عنوان یکی از ارکـان اساسـی            

].10[کید مؤکد شده است أاین نظام، ت

  ها مواد و روش

"پـــــــاب مـــــــد "موتـــــــور جـــــــستجوي  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)  در بهـار ســال 

ــار واژه  1390 ــی چه ــا بررس ,”school“ و ب “medical”

“accountable”و“socially”بـا  .  مورد جستجو قرار گرفت

 مقاله بـه دسـت   8گیري از این شیوه جستجو، عناوین    بهره
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 مـیالدي بـه چـاپ       2008 تا   1993آمد که در دوره زمانی      

در مرحلـه بعـد، کوشـش گردیـد تـا دامنـه             . رسیده بودند 

گوگـل  " موتور جستجوي دیگر یعنی      جستجو با بررسی دو   

ــکوالر ــاي"و(/http://scholar.google.com)"اس ــر ه "وای

(http://highwire.stanford.edu/)افزایش یابد  .  

 بـا  "گوگل اسکوالر"نتیجه جستجوي موتور جستجوي     

هاي فوق در قالب یـک کلیـدواژه کلـی منجـر بـه              کلیدواژه

جوي موتـور   مشخص نمودن سه مقاله جدید و نتیجه جست       

هـاي فـوق در عنـوان و       بـا کلیـدواژه    "وایر هاي"جستجوي  

خالصه مقاله، منجر به مـشخص نمـودن دو مقالـه جدیـد             

در مرحله پایانی از روش جستجو نیز تالش الزم به          . گردید

عمل آمد تا با تغییر در شیوه جستجو و همچنین با بررسی          

تـرین    طمنابع مورد استفاده در مقاالت به دست آمده، مرتب        

روزترین مقاالت علمی مشخص و مـورد اسـتفاده ایـن             و به 

  . مطالعه مروري قرار گیرند

  ها و بحث یافته

بر اسـاس مقـاالت بـه دسـت آمـده بـر اسـاس شـیوه                 

ها و در ایـن     جستجوي تشریح شده در قسمت مواد و روش       

قسمت مقاله، ابتدا به تاریخچه آموزش پزشکی پاسخگو در         

و سـپس،   شود    می و ایران پرداخته     مقابل اجتماع در جهان   

هـاي پزشـکی اشـاره شـده و           هاي دانـشکده    به اهم فعالیت  

هاي سالمت جامعـه      ها با نیازها و اولویت     ارتباط این فعالیت  

در ادامـه، موضـوع اخـالق       . مورد بررسی قرار خواهد گرفت    

)Ethics (   هـاي    هاي گوناگون دانـشکده     در ارتباط با فعالیت

ار گرفته و محوریت ایـن ارزش مهـم    پزشکی مورد توجه قر   

هـاي پزشـکی پاسـخگو در مقابـل           هاي دانشکده   در فعالیت 

اجتماع در قالب مدلی ساده و جامع مورد بحـث و بررسـی             

  . قرار خواهد گرفت

ــی       ــه در طراح ــی ک ــات مهم ــایر نک ــه س ــپس، ب س

هاي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع باید مـورد           دانشکده

واهد شد و در انتهاي مقاله نیز به   توجه قرار گیرند، اشاره خ    

ــل   ضــرورت طــرح و اجــراي موضــوع پاســخگویی در مقاب

ــشکده  ــایر دان ــاع، در س ــر   اجتم ــکی نظی ــوم پزش ــاي عل ه

ــکی،    ــایی، پیراپزش ــتاري، مام ــت، پرس ــازي، بهداش داروس

  .بخشی و غیره تأکید خواهد شد توان

تاریخچه آمـوزش پزشـکی پاسـخگو در مقابـل          

 رسـالت پاسـخگویی در مقابـل        در حرفه پزشکی،  : اجتماع

 سـابقه بـسیار     ،ثر بـر سـالمت مـردم      ؤمسائل اجتمـاعی مـ    

تـوان از   طوالنی داشته و وجود چنین رسالتی را حتـی مـی      

وجـود چنـین سـابقه      ]. 5[زمان بقـراط نیـز اثبـات نمـود          

طوالنی به هیچ وجه تعجب برانگیز نخواهد بـود، چـرا کـه             

ـ  ؤپاسخگویی در مقابل مـسائل اجتمـاعی مـ         ر سـالمت   ثر ب

مـردم، در بطـن حرفـه پزشـکی تنیـده شـده و در تمـامی        

–مکاتب ایـن حرفـه و از جملـه مکتـب درخـشان ایرانـی          

  ].10[کید قرار گرفته است أاسالمی مورد ت

رغـم سـابقه    دهنـد کـه علـی       شواهد موجود نـشان مـی     

طوالنی تربیـت پزشـک در نقـاط مختلـف دنیـا، تاریخچـه            

 سال پـیش و     200 از   باًآموزش پزشکی به شیوه نوین، تقری     

در یـک   ]. 11[گـردد     به ویژه از آمریکاي شمالی آغـاز مـی        

  دو تـوان بـه      ساله را می   200 دیدگاه کلی، این دوره تقریباً    

 سـال اول آن،  100 ساله تقـسیم نمـود، کـه در         100دوره  

آموزش پزشکی از پاسـخگویی در برابـر نیازهـاي اجتمـاع             

 سـال اول،   100این  با این وجود، پس از طی       . فاصله گرفت 

 میالدي منتشر گردید    1910 که در سال     Flexnerگزارش  

، نقطه عطفی در آموزش پزشکی نـوین، بـه ویـژه در             ]12[

ــالت    ــه رس ــوق دادن مجــدد آن ب ــمالی، و س ــاي ش آمریک
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سـالمت  در مقابل مـسائل اجتمـاعی مـؤثر بـر           پاسخگویی  

  .قلمداد گردیده است] 10[مردم 

Flexner    ود، به ضرورت بـازنگري      در گزارش تاریخی خ

کید و عنوان نموده است که این       أدر نظام آموزش پزشکی ت    

نگـر، بـه   نگـر و فرد   باید به جاي تربیت پزشکان درمان    نظام

آموزش پزشکانی همت گمـارد کـه از دیـدگاه اجتمـاعی و             

از همـین رو، وي در گـزارش        . پیشگیري برخـوردار باشـند    

هـاي پزشـکی      هخود پیشنهاد داده است که تعداد دانـشکد       

 مـورد کـاهش یابـد و بـه ایـن      31 مورد بـه     155آمریکا از   

هـایی کـه      هاي خصوصی و دانـشکده      ترتیب، تمام دانشکده  

توانایی تربیت پزشکان پاسخگو در مقابل نیازهاي اجتماعی        

  ].3[تعطیل گردند  را ندارند،

 مباحثـات و    أآمـد آن، منـش      این گزارش و تغییرات پـی     

ام آموزش پزشکی آمریکـاي شـمالی    تحوالت فراوانی در نظ   

سپس، دامنه این مباحثات به طور جـدي در         ]. 13[گردید  

هاي جهانی آموزش پزشکی مورد توجه قرار گرفت          همایش

تا این که باالخره در همایش جهانی آموزش پزشکی که در           

 میالدي در آفریقاي جنوبی برگزار گردید، سند    2010سال  

ــخگو   ــکی پاس ــوزش پزش ــانی آم ــه جه ــه   ب ــصویب کلی ت

  ].14[کنندگان در اجالس رسید  شرکت

همزمـان بــا تغییـر و تحــوالت جهـانی، نظــام آمــوزش    

 اي  پزشکی در کشور ایران نیز دسـتخوش تغییـرات عمـده          

گیـري بـه سـمت        نقطه عطف این تغییرات با جهت     . گردید

 هجـري   1364پاسخگویی به نیازهـاي اجتمـاع، بـه سـال           

وزارت بهداشت، درمان   گردد که در آن سال        شمسی باز می  

هـاي    با اضـافه کـردن دوره     . و آموزش پزشکی شکل گرفت    

ماهه کارآموزي و کارورزي بهداشت گـام مهـم دیگـري         یک

در جهت پاسـخگو نمـودن نظـام آمـوزش پزشـکی کـشور              

نـویس سـند ملـی       باالخره، تدوین پیش  ]. 15[برداشته شد   

] 10 [1390تحول آموزش علوم پزشـکی کـشور در سـال           

تواند نتـایج درخـشانی      هاي اساسی است که می       گام یکی از 

را در پاســخگو نمــودن نظــام آمــوزش پزشــکی در مقابــل  

به منظـور دسـتیابی    . نیازهاي جامعه، به همراه داشته باشد     

به اهداف عالیه این سند، نظام فعلـی آمـوزش پزشـکی در             

هـاي سـالمت       بـا نیازهـا و اولویـت       خـود ارتباط   کشور باید 

از همـین رو،  . ز پیش مورد توجه قرار دهـد  را بیش ا   جامعه

هـد آمـد، نـاظر بـر ایـن ضـرورت           آن چه که در ادامـه خوا      

  .باشد ناپذیر در ایران و جهان میانکار

هاي پزشـکی و ارتبـاط       گانه دانشکده  هاي سه  فعالیت

به طـور کلـی،   : هاي سالمت جامعه   با نیازها و اولویت    ها  آن

موزش، پژوهش و  هاي پزشکی در سه حیطه مهم آ       دانشکده

  ]:1[نمایند  رسانی به شرح زیر فعالیت می خدمت

  هاي آموزشی فعالیت. 1

هاي پزشکی در حیطـه پزشـکی عمـومی و در        دانشکده

هاي آموزشی مدون که مشتمل بر علـوم پایـه،            قالب برنامه 

باشـند نـسبت بـه تربیـت          فیزیوپاتولوژي و علوم بالینی می    

هـاي سـنتی      شرو. گمارنـد   پزشکان فرهیختـه همـت مـی      

هـاي نـوین آموزشـی        م بـا روش   اًآموزش نظیر سخنرانی تو   

(PBL( لهئنظیر یادگیري مبتنی بر مس (Problem Based

Learning] (19-16[، ــا دوره ــراه بـ ــوزش    همـ ــاي آمـ هـ

هـاي   کارآموزي و کارورزي از یک طرف و اسـتفاده از روش          

Written( نظیـر امتحـان کتبـی    ،سنتی ارزشـیابی  Exam(

 نظیـر امتحـان آسـکی       ،هاي نوین ارزشـیابی      روش همراه با 

)OSCE((Objective Structured Clinical

Examination)  و یـــا آســـپی(Objective Structured

Practical Examination) (OSPE)    21[از طـرف دیگـر-

هاي آموزشی و ارزشیابی را رقم        اي از فعالیت    ، مجموعه ]20
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عمـومی بـا بـاالترین      زنند که منجر به تربیت پزشـکان          می

  ].1[گردند  سطح استانداردهاي ممکن می

هاي پزشکی بتوانند     با این وجود، براي این که دانشکده      

از عهده پاسخگویی در مقابل نیازهاي جامعه تحت پوشـش       

خود برآیند ضروري است که محتوي دروس تدریس شـده          

هـاي سـالمت      ها نه تنها بر اسـاس اولویـت         در این دانشکده  

 بلکـه دروس مختلـف بـه شـکل ادغـام            ،شکل گیرد جامعه  

کـالس درس،   (هـاي آموزشـی متناسـب         یافته و در محیط   

هـاي   هـا و بیمارسـتان     مراکز بهداشتی و درمـانی، کلینیـک      

براي دانشجویان ارائه گردیده تـا دانـشجویان بـه          ) آموزشی

طور ملموس و از نزدیک با نیازهاي جامعـه تحـت پوشـش            

، 22[ودن این نیازها آشنا گردند  هاي مرتفع نم    خود و شیوه  

7.[

هـاي پزشـکی پاسـخگو در مقابـل           همچنین، دانـشکده  

هــاي آموزشــی گونــاگونی را بــراي  اجتمــاع بایــد موقعیــت

دانشجویان خود فراهم آورند که در آن، نه تنها مشکالت و           

هاي بالینی فرد فرد اعضا جامعـه مـورد شـناخت و              بیماري

هــاي  کالت و آســیبگیرنــد، بلکــه مــش آمــوزش قــرار مــی

یابی قرار خواهند     اجتماعی نیز مورد بحث و بررسی و ریشه       

ها در ارتباط نزدیک بوده،       دانشجویان باید با خانواده   . گرفت

نسبت به شناسایی مشکالت آنها و شـیوه برخـورد بـا آنهـا            

]. 23[اقدام نمایند 

ــد، دوره  همــان هــاي کــارورزي و  طــور کــه ذکــر گردی

ــرین   کــشور مــا یکــی از مغتــنم کــارآموزي بهداشــت در ت

 تـا ایـن     ،دهـد   هاست که به دانـشجویان اجـازه مـی         فرصت

هـا    بنابراین، ایـن دوره   . هاي ضروري را کسب نمایند     مهارت

باید به شکل مدون به مرحله اجرا درآینـد تـا بـه بهتـرین               

هاي  گیري از فنون، مفاهیم و روش  بهره.نتیجه دست یابند

Social) دانش اپیدمیولوژي اجتمـاعی  epidemiology)در

چـرا کـه اپیـدمیولوژي      . ها بـسیار ضـروري اسـت        این دوره 

اي از دانش اپیدمیولوژي است که محـدوده       اجتماعی شاخه 

هـاي اجتمــاعی   کننـده  تمرکـز آن بـر روي بررسـی تعیــین   

مطالعـات  . بیماري و سالمت در جامعه بشري نهفتـه اسـت      

دانـش نـوین بـه      هاي ایـن      گوناگونی که با استفاده از روش     

دهنـد کـه چگونـه     عمل آمده اسـت بـه خـوبی نـشان مـی       

 اقتصادي در دو بعد فردي و اجتمـاعی،         -وضعیت اجتماعی 

شبکه اجتماعی، نـابرابري در درآمـد، سـرمایه اجتمـاعی و            

هـا نقـش      اي بـر روي سـالمت انـسان        شرایط کاري و حرفه   

  ]. 24-25[نمایند  اي را ایفا می کننده تعیین

  اي پژوهشیه فعالیت. 2

هاي پزشکی،    هاي اساسی دانشکده    یکی دیگر از فعالیت   

باشد که معموالً در دو حیطه اساسی علوم          هایی می   پژوهش

هـاي    دانشکده. آیند  پایه و علوم بالینی به مرحله اجرا درمی       

پزشکی به طور سـنتی در ایـن دو حیطـه جلـودار بـوده و                

. انـد   داشتهتولیدات علمی شایان توجهی را به جهان ارزانی         

هاي پزشکی بـه      هاي دانشکده   هرچند که بخشی از پژوهش    

گردد،  ها باز می    مسائل و مشکالت اجتماع تحت پوشش آن      

ــا  ــا ت ــت الزم در   ام ــات از محوری ــل تحقیق ــن قبی کنون ای

  ].1[اند  هاي پزشکی برخوردار نبوده دانشکده

هـاي پزشـکی پاسـخگو در مقابـل           لیت دانـشکده  ئومس

 ضـمن حفـظ جلـوداري خـود در دو     اجتماع این است کـه   

حیطه تحقیقات علوم بالینی و علوم پایه، نسبت بـه انجـام            

هـاي مربـوط بـه        هـاي کلیـدي در زمینـه اولویـت          پژوهش

اختــصاص  ]. 26-27[ســالمت جامعــه همــت گمارنــد    

گیري از متخصصین علـوم       هاي پژوهشی الزم و بهره      بودجه

وردار ذیربط در این زمینه از اهمیـت شـایان تـوجهی برخـ            

.باشند می
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همچنــین، بــا توجــه بــه جایگــاه و اهمیــت تحقیقــات 

دانشجویی در حل مسائل مربوط به سالمت جامعه، همـراه          

هاي پژوهشی دانشجویان و پیشبرد مرزهاي      توانایی ءبا ارتقا 

هاي پزشکی پاسـخگو در       دانش، ضروري است که دانشکده    

 مقابل اجتماع از این پتانـسیل عظـیم بـه بهتـرین وجهـی             

این نکته بـه ویـژه در خـصوص         ]. 28-32[استفاده نمایند   

جوامعی کـه از کمبـود تعـداد کـافی پژوهـشگر در حـوزه               

  .باشد برند، از ضرورتی حیاتی برخوردار می سالمت رنج می

هـاي مربـوط بـه ارائـه خـدمات بهداشـتی و             فعالیت. 3

  درمانی

هـــا و  هـــاي پزشـــکی از طریـــق کلینیـــک دانـــشکده

 پوشش خود نسبت به ارائه خدمات و        هاي تحت   بیمارستان

ام با آموزش و پـژوهش،      ؤهاي بهداشتی و درمانی، ت      مراقبت

این خـدمات   . گمارند  به جامعه تحت پوشش خود همت می      

هـا و     که عمدتاً با توجه بـه آموزشـی بـودن نـوع کلینیـک             

باشـند بایـد    ها از کیفیت باالیی نیز برخوردار می      بیمارستان

 به سمت نیازهاي جامعه هـدایت       همانند آموزش و پژوهش   

و در ایــن تغییــر جهــت نبایــد کیفیــت ایــن ] 33[گردنــد 

گیـري از تجهیـزات    خدمات دچار تنزل شـده و یـا از بهـره        

  .  غفلت ورزیده شود،نوین تشخیصی و درمانی

ي پزشکی پاسـخگو در مقابـل         ها عالوه بر این، دانشکده   

ند کـه   اجتماع باید همواره به این اصـل مهـم پایبنـد باشـ            

هاي بهداشتی خود را به صورت عادالنـه،            خدمات و مراقبت  

اختیار جمعیـت تحـت   از نظر میزان دسترسی و هزینه، در        

هـا بایـد      براي انجام این منظور، آن    . دهند  پوشش خود قرار    

تعریف دقیقی از جمعیت تحت پوشش خود داشته باشند و      

اد امکانات الزم جهت دسترسی عادالنه و یکسان همـه افـر          

هاي بهداشـتی خـود فـراهم           جامعه را به خدمات و مراقبت     

  ].1، 34[آورند 

هـاي پیـشگیري، درمـانی و         در کشور ما، ارائه مراقبـت     

ــتی    ــز بهداشـ ــق مراکـ ــشی از طریـ ــانی، –توانبخـ  درمـ

هـاي پزشـکی و       هاي تخصصی وابسته به دانـشکده       کلینیک

هاي آموزشی، راهـی بـسیار مهـم و اساسـی در              بیمارستان

عمـل پوشـاندن بـه پاسـخگویی در مقابـل نیازهـاي             جامه  

با ایـن وجـود، ضـروري       . باشد  اجتماع به صورت عادالنه می    

است تا تـدابیر الزم بـراي بهبـود و ارتقـاء کمـی و کیفـی                 

خدمات ارائه شده توسط ایـن واحـدها صـورت پذیرفتـه و             

کارهاي مناسبی براي جذب و حفظ نیروهـاي          همچنین راه 

  .     اکز اتخاذ گرددنخبه علمی در این مر

همچنین، ضروري است که بـر اسـاس آن چـه کـه در              

هـاي پزشـکی    تعریف سازمان جهانی بهداشـت از دانـشکده    

هـاي سـالمت      پاسخگو در مقابل اجتماع آمده است اولویت      

جامعه در کشور ما، بـه دقـت و توسـط تیمـی متـشکل از                

ــت  ــی، متخصــصین مراقب ــات دولت ــاي بهداشــتی و  مقام ه

ی از آحاد جامعه و به شکل علمی تـدوین گردنـد            نمایندگان

هاي پزشکی و به ویژه ارائه        هاي سه گانه دانشکده    تا فعالیت 

هـا جهـت     درمانی بر اساس این اولویت –خدمات بهداشتی   

  .داده شوند

:گانه دانشکده پزشکی    هاي سه   نقش اخالق در فعالیت   

هـاي    گانـه دانـشکده     هـاي سـه     اخالق در هر یک از فعالیت     

بـه عبــارت دیگـر، آمــوزش،   . شـکی نقـش محــوري دارد  پز

هاي پزشکی باید مبتنی      پژوهش و ارائه خدمت در دانشکده     

بر اصول اخالقی باشند و این ضـرورتی اساسـی اسـت کـه              

هاي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع باید بـه آن          دانشکده

وه بر قـوانین    هاي اخالقی نیز باید عال      آموزه. تمسک جویند 

المللی، بر اسـاس فرهنـگ هـر جامعـه          دهاي بین و استاندار 

بنابراین، در مدلی سـاده و جـامع کـه بـراي            . تدوین گردند 

 پزشـکی پاسـخگو در مقابـل اجتمـاع ارائـه             یک دانـشکده  
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ــده اســت   ــت]1[گردی ــاي آموزشــی، پژوهــشی و   ، فعالی ه

 پزشکی در درون جامعـه و بـر         هاي   سانی دانشکده  ر  خدمات

بتنـی بـر اصـول اخالقـی ارائـه          اساس نیازهاي جامعـه و م     

  ). 1شکل (گردند 

گردنـد تـا نـه تنهـا          رعایت این اصول اخالقی سبب می     

هاي پزشکی خود را ملزم به رعایت اصول          داد دانشکده   برون

اي نمایـد، بلکـه       هاي زندگی حرفـه     اخالقی در تمامی جنبه   

هـاي پزشـکی بـه مرحلـه         هایی که توسط دانشکده     پژوهش

و ] 35-38[نی بر اصول اخالقـی بـوده        آیند مبت   اجرا درمی 

هـا و     مسائل غیرقابل قبولی از قبیـل تحریـف و جعـل داده           

ــی   ــرقت علم ــد ] 39-41[س ــز رخ ندهن ــین، . هرگ همچن

ــت ــط     مراقب ــده توس ــه ش ــانی ارائ ــتی و درم ــاي بهداش ه

دانشکدهاي پزشکی نیز مبتنی بـر اصـول اخالقـی بـوده و             

ه هیچ وجـه    هاي ناخواسته و شومی نظیر زیرمیزي، ب        پدیده

التحـصیالن آن     هاي پزشکی و فارغ     ساحت مقدس دانشکده  

  .دار ننماید را لکه

  ]1[  ي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع  مدلی ساده و جامع از دانشکده-1شکل 

هـاي پزشـکی    سایر نکـات مهـم در طراحـی دانـشکده         

 طـور کـه تـاکنون مـورد         همان :پاسخگو در مقابل اجتماع   

هـاي پزشـکی      توجه و تأکید قـرار گرفتـه اسـت، دانـشکده          

هـاي   پاسخگو در مقابل اجتماع بایـستی محوریـت فعالیـت         

رسانی خود را     گانه خود یعنی آموزش، پژوهش و خدمت       سه

هاي سالمت جامعه تحت پوشش خود قرار       بر اساس اولویت  

گانـه، اصـول و      هـاي سـه     داده و در هر یک از ایـن فعالیـت         

المللی و ملی در سـر لوحـه          قی مورد قبول بین   موازین اخال 

نیاز موفقیت در ایـن رسـالت، در    پیش. امور خود قرار دهند   

ها، باید از     این نکته بسیار مهم نهفته است که این دانشکده        

وجود اساتید توانمندي که خـود ضـرورت پاسـخگویی بـه            

هــاي خــود قــرار  نیازهــاي جامعــه را در ســرلوحه فعالیــت

نیاز حیاتی بایـد بـه        این پیش ]. 1[وردار باشند   اند، برخ   داده

  جامعه

آموزش

دانشکده پزشکی

                             ارائه خدماتپژوهش               

اخالق
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اندرکاران نظـام آمـوزش پزشـکی مـورد           دقت توسط دست  

  . توجه و عنایت قرار گیرد

با این وجود، نکته بسیار اساسی دیگري که بایـد مـورد            

توجه قرار گیرد آن است که با انجـام تغییـرات فـوق تنهـا               

. بستر مناسبی براي آموزش دانشجویان ایجـاد شـده اسـت        

هاي پزشکی یعنی دانشجویان نیز بایـد        اما ورودي دانشکده  

هاي الزم براي شناخت و رفـع نیازهـاي سـالمت             از قابلیت 

  .]1[امعه برخوردار باشند آحاد ج

هاي پزشکی پاسخگو     از همین رو، براي آن که دانشکده      

در مقابل اجتماع به شکل واقعی خود عملیاتی گردند بایـد           

هــاي علمــی و عملیــاتی  دادهــاي خــود را بــه شــیوه درون

هاي پزشـکی     دانشجویان دانشکده . صحیحی انتخاب نمایند  

ها بر اساس شـرکت     توانند تن   پاسخگو در مقابل اجتماع نمی    

اي انتخـاب شـوند چـرا کـه بـا             در یک امتحان چهار گزینه    

هـاي مـورد نیـاز       تـوان تمـام قابلیـت       چنین امتحـانی نمـی    

این که دانشجویان چقدر   . دانشجوي پزشکی را برآورد نمود    

عالقه و در عـین حـال چقـدر توانـایی در کـار بـا جامعـه،                  

دارنـد،  شناخت و حل مشکالت مربوط به سالمت جامعه را       

هـاي    هاي دیگر جهت سنجش توانـایی       نیازمند انجام آزمون  

هـاي    هاي آنها جهت ورود به دانـشکده        آنها، شناخت انگیزه  

باشـد    هـا مـی     هـاي ارتبـاطی آن      مهـارت   پزشکی و سنجش    

]42[.

دهند که دانشجویانی کـه از        همچنین، شواهد نشان می   

 هـاي   مناطق روستایی یا مناطق فقیرنـشین وارد دانـشکده        

دانـشجویان، تمایـل     گردند، در مقایسه با سـایر       پزشکی می 

بیشتري به طبابت در مناطق روستایی یا مناطق فقیرنشین    

هـاي پزشـکی بایـد از ایـن           بنابراین، دانـشکده  ]. 43[دارند  

 تـا بتواننـد بهتـرین       باشـند قابلیت و توانایی الزم برخوردار      

د تـا در    ها را از بین داوطلبین موجود انتخـاب نماینـ           گزینه

بستر مناسبی که فراهم شده است، افـراد عالقمنـد و توانـا             

از همین رو، شیوه فعلـی گـزینش        . اجازه رشد و نمو بیابند    

دانشجو در کشور ما بـه هـیچ وجـه منطبـق بـا تعـاریف و                 

هاي پزشـکی پاسـخگو       ضوابط موجود در خصوص دانشکده    

تـر مـورد     در مقابل اجتمـاع نبـوده و بایـد هـر چـه سـریع              

  .گري اساسی قرار گیردبازن

نکته اساسی که در این بازنگري باید مورد توجـه قـرار            

تواننـد دوره   گیرد آن است که تنها افراد عالقمند و توانا می     

سخت آمـوزش پزشـکی را بـا عالقـه بـه پایـان بـرده و در                  

هاي کـارآموزي و   هاي آموزش تئوري و عملی و دوره        کالس

رده، نسبت به انجام    کارورزي با تمام توان خویش شرکت ک      

هاي پژوهـشی و ارائـه خـدمات اقـدام نماینـد و در                فعالیت

پایان دوره به عنوان پزشکان پاسخگو در مقابل اجتمـاع بـا            

دل و جان نسبت به ارائـه خـدماتی بـا بهتـرین کیفیـت و                

ها همچنین یاد     آن. داشت و توقع همت گمارند     بدون چشم 

گیـري از     بـا بهـره   خواهند گرفت که تا پایان زندگی خود و         

هاي آموزش مداوم و خودآمـوزي بـه آمـوختن ادامـه              دوره

و پژوهش را به عنوان یک بازوي اساسی در         ] 44-45[داده  

هـاي    ارائه خدمات خـود مـورد توجـه قـرار داده و فعالیـت             

رسانی خـود را مبتنـی        گانه آموزشی، پژوهشی و خدمت     سه

  .بر نیازهاي جامعه نمایند

پزشکی پاسـخگو در    هاي    ا، دانشکده ه  عالوه بر همه این   

 بایــد بــه ایــن اطمینــان دســت یابنــد کــه مقابــل اجتمــاع

هــا از امکــان یــافتن شــغلی مناســب   التحــصیالن آن فــارغ

هـاي    التحصیالن دانشکده   به عبارت دیگر، فارغ   . برخوردارند

 باید بتوانند با استفاده از      پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع    

ثر در کـاهش اختالفـات      ؤر مـ  موقعیت شغلی خود، بـه طـو      

]. 34[موجود در سطح بهداشت آحاد جامعه اقـدام نماینـد      

با این وجود، تحقـق ایـن نکتـه مهـم نیـز در نظـام فعلـی                  
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اي روبرو بـوده      هاي عدیده   آموزش پزشکی کشور با دشواري    

. باشد تري می تر و جامع هاي دقیق ریزي و نیازمند برنامه

کـه اگرچـه هـدف      نکته بسیار مهـم دیگـر ایـن اسـت           

ــشکده ، پزشــکی پاســخگو در مقابــل اجتمــاع   هــاي  دان

پاسخگویی به نیازهاي در اولویت جوامع تحت پوشش خود         

هـا در جوامـع       باشد، امـا از آن جـایی کـه ایـن اولویـت              می

دانــشکده نیازمنــد  مختلــف متفــاوت اســت، بنــابراین، هــر

 تا به آرمان پاسـخگویی      استریزي خاصی براي خود       برنامه

به عبارت دیگـر، اگرچـه یـک        . قابل اجتماع دست یابد   در م 

توان   مدل ساده و جامع مانند مدل ارائه شده در فوق را می           

گرفـت، بـا ایـن       هاي پزشکی در نظـر      براي تمامی دانشکده  

باید بر اسـاس مقتـضیات علمـی،          اي می   وجود هر دانشکده  

فرهنگی و اجتمـاعی خـود تغییـرات الزم را در ایـن مـدل               

  .دایجاد نمای

گـردد کـه در    نکته آخر نیـز بـه ایـن واقعیـت بـاز مـی             

هاي پزشکی، چـه توسـط خـود          ارزشیابی عملکرد دانشکده  

هـا و نهادهـاي ارزیـاب،         ها و چـه توسـط سـازمان         دانشکده

هـا در     حامی و پشتیبان، همواره میزان موفقیـت دانـشکده        

دستیابی به هدف پاسـخگویی در مقابـل اجتمـاع بایـد بـه              

ر در این رابطه، چها   ]. 1[هم قلمداد گردد    عنوان یک اصل م   

 کیفیـت؛ عـدالت و      شاخص مهم و حیـاتی بهبـود و ارتقـاء         

 اثربخشی  -برابري؛ مرتبط بودن با نیازهاي جامعه و هزینه         

هـاي    دادهاي دانشکده   هاي اساسی در ارزیابی برون      از مالك 

  .]46[پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع خواهند بود 

 :هاي علوم سالمت    ایر دانشکده راهی در پیش روي س    

ضروري است عالوه بر طرح مـسئله پاسـخگویی در مقابـل            

هـاي علـوم    هاي پزشکی، سایر دانشکده  اجتماع در دانشکده  

سالمت از جمله داروسازي، دندانپزشکی، پرستاري، مامایی       

و غیره نیز نسبت به تغییر محتـواي آموزشـی، پژوهـشی و             

.  جامعه همت گمارنـد    رسانی خود به سمت نیازهاي      خدمت

هـا نظیـر      حتی ضرورت ایـن تغییـر در برخـی از دانـشکده           

هـــاي دندانپزشـــکی از اهمیتـــی پایاپـــاي بـــا  دانـــشکده

 پزشـکی، بلکـه بیـشتر از آن نیـز برخـوردار             هـاي   دانشکده

  ]. 47[باشد  می

 1386در کشور ایران و بر اساس آمار موجود در سـال            

شگاه علـوم   دانـ 42هجري شمسی، در سـی اسـتان تعـداد     

ــانی و   ــتی درم ــدمات بهداش ــکی و خ ــشکده 212پزش  دان

ــوزش پزشــکی   ــان و آم ــه وزارت بهداشــت، درم ــسته ب واب

ر به این فهرست، تعـداد چهـا      . باشند  مشغول به فعالیت می   

اهللا، شاهد و آزاد اسـالمی       دانشگاه علوم پزشکی ارتش، بقیه    

همچنین، در همـان سـال تعـداد کـل          . گردد  نیز اضافه می  

هاي علوم پزشکی و خـدمات بهداشـتی     ه  ویان دانشگا دانشج

 نفـر بـوده اسـت کـه از ایـن            85407درمانی کشور برابر با     

. نـد ودنم در رشـته پزشـکی تحـصیل مـی     % 19تعداد، فقط   

نـویس سـند ملـی       انطور که ذکر گردید، بر اساس پیش      هم

، رسـالت   1390تحول آموزش علوم پزشکی کشور در سال        

تمـاع بایـد بـه طـور یکـسان در      پاسخگویی به نیازهـاي اج   

هاي این شبکه وسیع و گوناگون آموزشـی          سرلوحه فعالیت 

  ].10[قرار گیرد 

توجه به این نکتـه ضـروري اسـت کـه سـالمت آحـاد               

هاي   ها و ارگان    جامعه در گرو اقدام مشترك تمامی سازمان      

هاي علوم سالمت نیز      ذیربط بوده و در این تعامل، دانشکده      

 نقشی اساسـی را در ایـن زمینـه ایفـا            هر یک به نوبه خود    

ــشکده . خواهنــد نمــود ــان  در صــورتی کــه هــر دان اي آرم

نمایـد،   پاسخگویی در مقابل جامعه را براي خود انتخاب می    

باید انتخاب این آرمان به طـور واضـح و شـفاف در بیانیـه               

  .اهداف و رسالت آن دانشکده قید گردد
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  گیري نتیجه

به سالمت مردم جامعـه     هاي پزشکی از دیرباز       دانشکده

گانـه خـود      هاي سه   اند در فعالیت    اهمیت داده و سعی کرده    

رسانی نقش اساسی در این    یعنی آموزش، پژوهش و خدمت    

با این وجود، با توجه به رشـد روزافـزون          . زمینه ایفا نمایند  

هاي درمانی، تغییر     ، تخصصی و گران شدن مراقبت       جمعیت

هـا   ییر در چهره بیماريهاي زندگی که منجر به تغ  در روش 

هـاي    ها گردیده است، ضرورت بـازنگري در برنامـه          و آسیب 

هاي پزشکی در سرتاسر دنیا مورد توجـه و تأکیـد             دانشکده

  . قرار گرفته است

 هــاي هــا در طراحــی دانــشکده ماحــصل ایــن بــازنگري

پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع عنوان گردیده که در آن          

 آموزشــی، پژوهــشی و  ضــرورت بــازنگري در محتــواي  

هاي   هاي پزشکی با محوریت اولویت      رسانی دانشکده   خدمت

مربوط به نیازهاي سالمت جامعه تحت پوشـش بـر اسـاس      

  . اصول و موازین اخالقی مورد توجه قرار گرفته است

هاي پزشکی بستر  با انجام این تغییرات، دانشکده

انا و مناسبی را فراهم خواهند آورد که در آن دانشجویان تو

 تبدیل به پزشکان پاسخگو در مقابل اجتماع ،عالقمند

همچنین، ضرورت طرح مسئله پاسخگویی در . خواهند شد

هاي پزشکی به سایر  مقابل اجتماع باید از دانشکده

پزشکی،  علوم سالمت نظیر داروسازي، دندانهاي  دانشکده

پرستاري، مامایی و غیره نیز تسري یافته تا سالمت آحاد 
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Background and Objectives: Nowadays, the necessity of revising medical education programs towards

accountability for societies’ needs are extensively considered. Given the necessity of dealing with this issue in

the medical education curriculum of our country, Iran, the aim of the present article was to determine the

different dimensions of socially accountable medical schools.

Materials and Methods: In this review study, the Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Google

scholar (http://scholar.google.com/) and Highwire (http://highwire.stanford.edu/) search engines were searched

using “socially”, “accountable”, “medical” and “school” as the keywords. This search strategy retrieved 13

articles. Furthermore, it was tried that by altering the search strategy plus searching the reference lists of the

retrieved articles, the most relevant and up-to-date articles were determined.

Findings and Discussion: Evidences suggest that a social accountable medical school is a school in which

educational, research, health and medical care programs are revised based on the relevant priorities of a society

including health requirements and ethical guidelines. Moreover, the selection criteria of academic members and

students plus appraisal programs of medical schools are done in a way that accountability in front of society is

considered at the center of attention.

Conclusion: Accountability in front of the societies' needs is one of the most important priority in revising

medical education around the word. It is necessary that this goal is also adopted by other health sciences'

schools.
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