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 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .2دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشیار ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .3استاد ارتوپدی ،دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

دریافت مقاله97/6/19 :

آخرین اصالح مقاله97/10/15 :

پذیرش مقاله97/11/6 :

زمینه و هدف :توسعه اخالق و منش حرفه ای يكي از اهداف بنيادين نظام های آموزشي بخصوص در رشته پزشكي است .دانشجويان پزشكي برای
داشتن عملكرد حرفه ای عالوه بر کسب دانش و مهارتهای باليني مي بايست دارای سطحي از اخالق و منش حرفه ای باشند .توسعه اخالق و منش
حرفه ای به شدت تحت تأثير برنامه درسي پنهان است که از تغييرات نظام آموزشي تأثير مي پذيرد .در سال های اخير طرح تحول سالمت در کشور
ايران اجرا شده است .هدف پژوهش حاضر تبيين کيفي تأثيرات اجرای تغييرات در نظام آموزشي بر توسعه منش حرفهای دستياران پزشكي بود.
روش کار :پژوهش حاضر يک مطاللعه کيفي بود که با روش تحليل محتوا انجام شد 26 .مصاحبه با  12استاد برجسته آموزش پزشكي و  13دستيار
تخصص داخلي سال سوم و يک بحث گروهي متمرکز با  10نفر دستيار انجام شد .روش نمونه گيری هدفمند و با حداکثر تنوع بود و تا اشباع داده
ادامه يافت .داده ها با استفاده از روش تحليل مضمون آناليز شدند .از معيارهای لينكلن و گوبا برای افزايش اعتبار يافته ها استفاده شد.
یافتهها :مهم ترين يافته پژوهش حاضر  ،چالش توسعه اخالق و منش حرفه ای بر اثر تغييرات محيطي بود .طبقات اصلي شامل چالش های توسعه
اخالق و منش حرفه ای در نظام آموزشي موجود ،تغييرات مرتبط به فضای فرهنگي – اجتماعي جامعه ،تغييرات مرتبط با طرح تحول سالمت و
جابجايي تمرکز از آموزش به درمان و ارتقاء بودند.
نتیجهگیری :تغييرات و مداخالت در حوزه بهداشت و درمان مانند طرح تحول سالمت به شدت بر رشد اخالق و منش حرفه ای دستياران پزشكي تأثير
مي گذارد .در طراحي برنامه هايي که بر نظام سالمت تأثير مي گذارند مي بايست بخش آموزش مورد توجه ويژه قرار گيرد و از ابتدا پيوست آموزشي
آن برنامه ها تهيه و همزمان اجرا شود.
کلید واژهها :آموزش ،پزشكي ،کوريكولوم پنهان ،دستيار

*نویسنده مسؤول :دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ايران
تلفن  021-85692853 :نمابر021-85692853 :
Email: psamadi@alzahra.ac.ir
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متخصصان پزشكي مجموعهای مشخص از رفتار و نگرش

طرح تحول سالمت از سال  1393در کشور با هدف پوشش

نسبت به بيماران و جامعه داشته باشند( .)9بر همين اساس از

فراگير سالمت اجرا شده است .اين طرح شامل  8بسته خدمتي

پزشكان انتظار ميرود خصوصيات حرفهای مانند عملكرد دقيق

کاهش ميزان پرداختي بيماران بستری ،حمايت از ماندگاری
پزشكان در مناطق محروم ،حضور پزشكان متخصص مقيم در

در بالين ،تواضع ،درک محدوديت های فردی ،قضاوت
حرفهای و حفظ رابطه بر پای اعتماد داشته باشند(.)10

بيمارستان های دولتي ،ارتقاء کيفيت خدمات و ويزيت در

مسئوليتپذيری و تعهد به اخالق حرفهای دو جزء مهم

بيمارستانهای دولتي ،برنامه ترويج زايمان طبيعي ،برنامه

هستند که انتظار مي روند دانشجويان و دستياران پزشكي برای

حفاظت مالي از بيماران خاص و راه اندازی اورژانس هوايي

تبديل شدن به يک پزشک آنرا کسب کنند( .)11با توجه به

است( .)1طرح تحول دارای ابعاد مختلف و تأثيرات متعددی

اين موضوع در سال های اخير توجه ويژه ای به رشد اخالق و

بوده است .پژوهشهای متعددی در زمينه تأثيرات اين طرح

منش حرفه ای در دانشجويان و دستياران پزشكي شده است.

انجام شده است .بيشتر اين مطالعات در مورد تأثيرات طرح

اضافه کردن محتوای آموزشي به صورت سخنراني و حتي

بر هزينهها در موسسات بهداشتي و درماني بوده اند .هرچند

روش های نوين آموزشي مثل شبيهسازی به برنامه درسي

دستياران پزشكي از مهمترين اجزای پياده سازی اين طرح

رسمي از جمله اين تالش ها هستند( .)8با اين وجود در محيط

هستند ،اما تأثيرات اين طرح بر اين گروه کمتر مورد توجه قرار

باليني نقش برنامه درسي پنهان و اجزايي مانند الگوهای نقشي

گرفته است( .)2،3در مطالعهای که توسط نعمت بخش در سال

تأثير قابل توجهي بر رشد اخالق و منش حرفه ای دارند(.)12

 1395انجام شده ،تأثير طرح تحول سالمت بر پژوهشهای

عواملي که پژوهش ها نشان دادند هميشه نقش مثبتي در

سالمتي را مورد بررسي قرار داد ( .)4در مطالعه انجام شده

شكلدهي به اخالق و منش حرفه ای ندارند(.)13-15

توسط مولوی و همكاران در سال  1396نتايج نشان داد که

اخالق و منش حرفه ای يک کد هدايت کننده برای پزشكان

اساتيد و دستياران در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از

است که توسط حرفه و جوامعي که در آن خدمت مي کنند،

اجرای طرح تحول سالمت رضايت نسبي داشتند و مهمترين

ايجاد شده و محتوای آن با تغيير انتظارات و نيازهای اجتماعي

منبع نارضايتي کمبود امكانات بيمارستاني بودند ( .)5اخالق و

تغيير مي کند( .)16به عنوان افراد حرفه ای ،پزشكان از طريق

منش حرفه ای جزء مهمي از آموزش پزشكي است که تأثيرات

عمل اخالقي ،استانداردهای شخصي  ،مسئوليت پذيری به

طرح تحول سالمت بر آن بررسي نشده است.

حرفه و جامعه ،مقررات پزشک و حفظ سالمت شخصي متعهد

اخالق و منش حرفهای به عنوان رفتار ،اهداف و يا

به سالمت و رفاه بيماران و جامعه هستند( .)17در دهههای

ويژگيهايي که يک حرفه يا شخص حرفه ای را مشخص

اخير تالش شده است تا اخالق و منش حرفه ای بخصوص در

ميکنند ،تعريف مي شود و شامل پارامترهای اخالقي و قانوني

حرفه پزشكي همراه با تغييرات در جامعه و نظام های سالمت

آن حرفه ،رفتار و ارزش های اعضای حرفه و مسئوليت های

توسعه يابد .تالش گسترده ای اتفاق افتاده است که

آن حرفه در قبال بيماران ،جامعه و ديگران مي باشد( .)6اخالق

دانشكدههای پزشكي نسبت به جامعه مسئوليت پذير باشند.

و منش حرفهای مفهومي برای سيستم اعتقادی برای رسيدن به

يكي از گامهای مهم در اين راه توسعه اخالق و منش حرفه ای

اعتماد بين پزشكان و جامعه است( .)7از نظر انتظارات

در دانشجويان و فارغ التحصيالن پزشكي است .به همين منظور

اجتماعي ،اخالق و منش حرفهای در آموزش پزشكي به يک

پاسخگويي به نيازهای اجتماعي نيز به مفهوم اخالق و منش

شايستگي اصلي ضروری تبديل شده است( .)8انتظار ميرود

حرفهای اضافه شده است .در ويرايشهای اخير تعريف اخالق
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

و منش حرفهای انجمن دانشكده های پزشكي کانادا مفهوم

انتظارات رسمي يادگيری را پشتيباني يا با آن مخالف کند؛ برای

تعهد جهاني نيز به تعريف اخالق و منش حرفهای اضافه شده

مثال ،در حالي که در برنامه درسي ممكن است به طور صريح

است (.)17

از دانشجويان پزشكي بخواهند تا در اقدامات روزمره نگرش

به داليل فوق بررسي اخالق و منش حرفهای آموزش
گيرندگان مورد توجه ويژهای قرار گرفته است .نتايج
پژوهشها نشان داده که اخالق و منش حرفه ای پديده ای چند
بعدی است که عوامل متعددی بر آن موثرند و تحت تأثير
تغييرات محيطي بخصوص در سطح نظام آموزشي است.
آموزش اخالق و منش حرفه ای سبب پاسخ بهتر به انتظارات
بيماران ،توسعه روابط بين پزشک و بيمار ،بهبود پيامدهای
باليني و ارتقاء اعتبار سازمان مي شود( .)8شكل گيری اخالق و
منش حرفه ای شاخص کليدی موفقيت برنامه آموزشي است.
مدل های نقشي ،رسانه و والدين از مهمترين عوامل موثر بر
شكلگيری اخالق و منش حرفه ای هستند( .)18در اين ميان
نقش برنامه درسي پنهان از همه عوامل موثرتر است.
برنامه درسي پنهان مجموعهای از درس های نانوشته و
غيررسمي و ارزش ها و چشماندازهای ناخواسته است که
دانشجويان دردانشكده پزشكي به همراه جنبه های رسمي
آموزش ياد مي گيرند .برنامه درسي پنهان مي تواند به عنوان

همراه با عطوفت داشته باشند ،ممكن است در بيمارستان به
شكل ديگری آموزش ببينند (.)21
طرح تحول سالمت در سال های اخير در کشور اجرا شده
و تأثيرات زيادی در ابعاد مختلف نظام سالمت ايجاد کرده
است .با وجود اهميت زياد نقش دستياران ،تأثيرات اين طرح
بر اين گروه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنين
تأثيراتي که اجرای طرح بر بخش آموزشي شامل اساتيد که
الگوهای نقشي دستياران هستند نيز کمتر مورد توجه بوده
است .تغييرات در نظام سالمت مي تواند از طريق تغيير در
الگوهای نقشي و برنامه درسي پنهان بر اخالق و منش حرفهای
دستياران تأثير بگذارد .هدف پژوهش حاضر تبيين کيفي
تأثيرات اجرای تغييرات در نظام آموزشي بر توسعه منش
حرفهای دستياران پزشكي بود.

روش کار

پيام های فراموش نشدني و غالباً غيرمستقيمي تعريف شود که

پژوهش حاضر يک مطالعه کيفي بود که با رويكرد تحليل

فرد از يک رويداد يا يک تجربه مي گيرد .اثر اين تجارب

محتوا انجام شد .جامعه مورد پژوهش شامل اساتيد با تجربه

سالها بعد از فراموش شدن منبع آن به ياد خواهند ماند .برنامه

گروه داخلي شامل کودکان ،عفوني و داخلي با بيش از  10سال

درسي پنهان مجموعه ای از محرک هايي است که در سطح

سابقه کار باليني و آموزشي و دستياران رشته های داخلي سال

فرهنگ سازماني عمل مي کنند .برنامه درسي پنهان بخشي از

سوم از دانشگاه های علوم پزشكي کشور شامل دانشگاه های ،

آموزش است که هر عضو آکادميک در آن مشارکت دارد.

ايران ،شهيد بهشتي ،مازندران ،مشهد ،کرمان ،کردستان ،اصفهان

برنامه درسي پنهان يک مفهوم نظری است که يادگيری را

و اروميه بودند .شرکت کنندگان اين مطالعه  35نفر بودند26 .

توصيف مي کند که در خارج از دوره های آموزشي و دروس

مصاحبه با  12نفر استاد برجسته آموزش باليني و  13دستيار

تدريس شده اتفاق مي افتد و به جای آن به صورت ضمني از

تخصص داخلي سال سوم و يک بحث گروهي متمرکز با 10

سياست ها ،شيوه ها ،تخصيص منابع ،ارزشيابي و معيارهای

نفر دستيار به صورت جداگانه انجام شد .هفده نفر

از

سازماني استنتاج مي شود ( .)19برنامه درسي پنهان "درک

مصاحبهشوندگان زن و  18نفر مرد بودند .نمونهگيری به

متداول" ،آداب ،رسوم و جنبه های قابل قبول آموزش پزشكي

صورت هدفمند انجام گرفت .برای دستيابي به تجربه اين افراد

را برجسته مي کند ( .)20اثرات برنامه درسي پنهان مي تواند

آموزش دهنده و آموزش گيرنده از مصاحبه نيمهساختار يافته و
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تحليل محتوای کيفي استفاده شد .برای مصاحبه های ابتدايي

داشت و در چندين پژوهش کيفي قبلي نيز همكاری کرده بود.

چند سوال اوليه طراحي شد که در مورد تأثيرات محيط

زمان مصاحبهها بين  30تا 60دقيقه بود .ميانگين مدت

آموزشي و تغييرات در محيط ارزشي جامعه و تغييرات ناشي از

مصاحبهها  45دقيقه بود 17 .نفر از مصاحبهشوندگان زن و 18

طرح تحول سالمت بر رشد منش حرفه ای دستياران بودند.

نفر مرد بودند .پس از کسب رضايت آگاهانه و کتبي کليه

مصاحبه با اين سوال آغاز مي شد که با اجرای طرح تحول

مصاحبهها ضبط شدند .تمامي مصاحبهها پس از انجام

سالمت در آموزش دستياران چه تغييراتي ايجاد شده است؟

پيادهسازی شدند .بعد از انجام مصاحبه حتياالمكان هر چه

اين تغييرات بر رشد منش حرفه ای دستيران چه تأثيری

سريعتر سخنان مشارکتکنندگان پياده سازی شد .ابتدا برای

داشتهاند؟ در ادامه با استفاده از سواالت پيگيری مانند اينكه

درک محتوای مصاحبههای نوشتهشده در راستای سؤال

مشغول به کار بودن اساتيد در خارج از محيط دانشگاه چه

پژوهش متن چندين بار خوانده شد و سپس واحدهای معني

تأثيری بر آموزش دستياران دارد مصاحبه ها ادامه يافت .در

استخراج شد .سپس کدها خالصهشده و بر اساس شباهت شان

ابتدا فهرستي از اساتيد دارای شرايط مشخص شد و از بين

طبقهبندی شد .کدها به زير طبقه ها و سپس با بررسي ارتباط

افراد در دسترس برای آنهايي که در زمينه آموزش و اخالق و

زير طبقه ها  ،طبقه های اصلي و معاني اصلي استخراج

منش حرفه ای تجربه و اطالعات کافي داشتند و مايل بودند

شد( .)22برای دستيابي به دقّت و استحكام داده ها ،چهار معيار

اين تجارب را در اختيار پژوهشگران قرار دهند از طريق تماس

پيشنهادی لينكلن و کوبا مورد استفاده قرار گرفت .برای افزايش

تلفني اهداف طرح را تشريح و سپس برای شرکت در مصاحبه

روايي و پايايي داده ها و قابليت اطمينان ،مواردی همچون

از آنها دعوت شد .اين افراد بايد برای يک مصاحبه فردی و

تخصيص زمان کافي و پياده سازی مصاحبه ها در اسرع وقت

مصاحبههای تكميلي احتمالي در دسترس ميبودند .در روند

و مطالعه مجدد کل داده ها انجام شد .نتايج تحليل يافته ها در

تحليل دادهها مرتباً تكرار يافتهها همراه با شكلگيری طبقات

اختيار پنج نفر از اعضای هيأت علمي قرار گرفت تا قابليت

مورد بررسي قرار گرفت .زماني که طبقه جديدی ايجاد نشد و

تأييدپذيری و اطمينان نتايج به دست آمده ارزيابي گردد .از

خصوصيات تمام طبقات شكل گرفته مشخص شد ،روند

نمونه گيری هدفمند با حداکثر تنوع استفاده شد که به تناسب

نمونهگيری به دليل تكراری بودن داده ها و به اشباع رسيدن،

يا انتقال پذيری يافته ها به ديگران کمک کند .همچنين

متوقف گرديد .دو مصاحبه تكميلي در اين مرحله انجام شد.

پژوهشگر با مشارکت و تعامل کافي با مشارکت کنندگان ،جمع

تكرار دادههای قبلي نشانه کفايت حجم نمونه بود .نمونه

آوری اطالعات معتبر و اخذ تأييديه اطالعات از مشارکت

پژوهش حاضر بر اساس اهداف به صورت هتروژن انتخاب

کنندگان ،سعي کرد اعتبار تحقيق افزوده شود.

شد به اين صورت که تالش شد از گروههای مختلف داخلي،

پژوهش حاضر بخشي از نتايج پايان نامه دوره دکتری

دو جنس ،سنين و سابقه کار با طيف وسيع ،و شهرهای

دانشگاه الزهرا است که با کد  96/679مصوب شده بود .مجوز

مختلف کشور نمونهگيری انجام شود.

انجام پژوهش به دانشگاه های علوم پزشكي ،بيمارستان های

مصاحبهها توسط نويسنده اول مقاله در محلي که

آموزشي و مديران گروه ارائه شد و از ايشان برای انجام

کار

مصاحبه با اساتيد و دستياران اجازه گرفته شد .اهداف پژوهش

مصاحبهشونده ،انجام شد .مصاحبه گر دانشجوی دکترای رشته

به کليه مشارکت کنندگان توضيح داده شد و پس از کسب

برنامه ريزی درسي بود که عالوه بر گذراندن واحد روش

رضايت آگاهانه و کتبي با ايشان مصاحبه انجام شد .به کليه

پژوهش کيفي ،سابقه شرکت در دوره های پژوهش کيفي را

مشارکت کنندگان اطمينان داده شد که اطالعات ايشان محرمانه

مصاحبهشونده
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

خواهد ماند .تمام نتايج به صورت بي نام و با حفظ اصول

چالشهای رشد اخالق و منش حرفه ای در نظام موجود،

محرمانگي و رازداری منتشر شده اند.

تغييرات مرتبط به فضای فرهنگي – اجتماعي جامعه ،تغييرات
مرتبط با طرح تحول سالمت و جابجايي تمرکز از آموزش به
درمان و ارتقاء بودند .در جدول شماره  1طبقه اصلي با زير

یافتهها
مهم ترين يافته پژوهش حاضر چالش رشد اخالق و منش

طبقات و کدها آورده شده است.

حرفهای بر اثر تغييرات محيطي بود .طبقات اصلي شامل
جدول شماره  .1طبقه اصلی ،زیر طبقات و کدهای مرتبط با تأثیر تغییرات نظام آموزشی بر توسعه منش حرفه ای دستیاران
طبقه اصلي

کدها

زير طبقات

ضعف نظارت قانوني برای جلوگيری از تخطي اخالقي
نظام ارزشي محيط آموزشي غير اخالقي
عدم رسيدگي مناسب به تخلفات اخالقي
چالش های رشد منش حرفه ای در نظام
آموزشي موجود

اخالق مدار نبودن نظام آموزشي دستياری
استاندارد نبودن محيط آموزشي
باورهای اعتقادی غير اخالقي جاری در نظام آموزشي
احساس بي حمايت بودن از نظر دستياران در موضوعات اخالقي
رويه تنبيهي در مقابل خطای پزشكي  /کتمان خطا بخاطر ترس از
قانون
تغييرات ارزشي در جامعه و غالب بودن مسايل مالي بر اخالق
تأثير پذيری نظام ارزشي آموزشي از جامعه

چالش رشد منش حرفه ای
بر اثر تغييرات محيطي

تغييرات مرتبط به فضای فرهنگي –
اجتماعي جامعه

تغييرات در نظام ارزشي اخالقي جامعه
تقدم مباحث قانوني بر اخالقي
نظام ارزشي محيط آموزشي
پرخاشگری نسبت به پرسنل درماني از طرف مردم
تغييرات منفي ناشي از طرح تحول

تغييرات مرتبط با طرح تحول سالمت

تأثير منفي طرح تحول بر برخورد با بيمار
کم شدن کار علمي بر اثر طرح تحول سالمت
خستگي مزمن دستياران از بار طرح تحول
تضاد نظام ارزشي ارتقاء با اخالق حرفه ای پزشكي
تغيير سيستم ارزشي به سمت ناراضي نشدن ارباب رجوع

تغيير تمرکز از آموزش به درمان و ارتقاء

تغيير محيط آموزشي به خدماتي
تمرکز دوره دستياری بر ارايه خدمات
افزايش نقش درمانگری دستيار
بروز رفتارهای غير اخالقي در محيط آموزشي از طرف اساتيد
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زياده .يعني همون دستيار وقتي رتيشن مي کند از اين
بيمارستان مي ره به ان بيمارستان ،رفتارهايش هم فرق ميکند".

مشارکت کنندگان پژوهش حاضر معتقد بودند که نظام

مشارکت کنندگان معتقد بودند که نظام آموزشي فعلي بر

آموزشي فعلي بستر مناسبي برای توسعه اخالق و منش

مبنای اخالق حرفه ای و در جهت رشد اخالق و منش

حرفهای فراهم نمي کند .روابط موجود در نظام آموزشي و

حرفهای نيست .به عنوان مثال:

الگوهای نقشي ،کارآمدی کافي برای توسعه اخالق و منش

مشارکت کننده " :7همه ی جاهايي که از آن ياد مي گيری،

حرفه ای دستياران ندارند .تعدادی از مشارکت کنندگان هم از

يک سامانه تعريف شده ی ارزش مدار و اخالق مدار نيست.

اساتيد و هم دستياران به اين موضوع اشاره کردند از جمله:

بايد کامالً اين سامانه اخالق مدار باشد ،وقتي به ديوارهاش

مشارکت کننده " :2برنامه درسي پنهان تأثيرات

نگاه مي کني ،نوشته ها در اين زمينه باشه .به ارتباط بين فردی

مشابهي را بر روی همه دارد چرا؟ چون رفتارهای مشابه ای را

نگاه مي کني ،اين ها را ببيني .به ارتباط اين سازمان با بيرون

ديكته مي کند .خوب شما وقتي وارد يک محيطي مي شويد که

نگاه مي کني نمونه های اخالقي را ببيني .به ارتباط سازمان با

هيچ کس به بيمار احترام نمي گذارد ،خيلي کم اتفاق مي افتد

مريض نگاه مي کني ،نشانه هايي از اخالق مداری را ببيني" .

که کسي احترام بگذارد .اکثريت بجز استثناها را که کنار

نبود نظام تشويق و تنبيه مؤثر نيز سبب مي شود که افراد

بگذاريم ،مي بيني احترام نمي گذارند .اين رفتار روی دستيار

پايبندی به ارزشها و اخالق و منش حرفه ای را با اهميت و

تأثير ميگذارد و ياد ميگيرد که به بيمار نبايد احترام گذاشت".

مورد توجه قرار ندهند.

مشارکت کننده " :4وقتي شما در يک جامعهای زندگي

مشارکت کننده  ":4گفتم من برای رزيدنت متخلف نامه

ميکنيد که در آن خشونت و عصبانيت سطح بااليي داره و

مينويسم و مي فرستم تخلفات انتظامي ،ولي مسلم بوده اين

همراه بيمار از اول مياد با حالت داد و بيداد و طلب کاری،

قضيه آن قدر طول مي کشيد و آن فرد فارغ التحصيل مي شد و

خوب در آن شرايط اينكه حاال شما مي خواهيد با مالطفت و

اتفاقي نمي افتاد .يعني اين مسائل به من استاد اجازه نمي دهد

انسانيت رفتار کني باالخره از اين شرايط و جو حاکم در محيط

بگويم اين رزيدنت فعالً حق نداره بيايد تو بخش تا تكليفش

تأثير ميپذيری .مثال يک کار اداری داری پرسنل آموزش با

روشن بشه .ميگن آقا تو بيخود مي کني يک همچنين حرفي

شما چه رفتاری مي کنند .در پاويون آيا نيازهات تامين ميشود

مي زني که اين فرد بايد برود چون تقلب کرده .وقتي

يا نه .در بخش آيا آن پرستار و بهيار بخش رفتار درستي با شما

دانشجويي تقلب کرده تقلبش را گرفتند ،ممتحن و هيأت علمي

دارند يا مثالً آنها هم به چشم اينكه حاال اينا ميان و ميرن ،اصالً

را توبيخ مي کنند که تو حق نداشتي کاغذ را از اين بگيری تو

به شما اهميت نمي دهند و برخورد محترمانه با شما ندارند.
متاسفانه بعضي جاها اين ها همه ناخوداگاه تأثير مي گذارد".

بايد گزارش مي کردی ما رسيدگي مي کرديم".
مشارکت کننده  " :5باالخره رفتار يک فرد در يک جمع

مشارکت کنندگان معتقد بودند بخش های مختلف از نظر

اجتماع حاال در يک جامعه کوچک تر يک بيمارستان تقريباً

تأثيری که برنامه درسي پنهان بر روی دستيار مي گذارد

مثل يک خونه ميشه .ديگه ساعت های زيادی از عمر ما اينجا

متفاوت هستند .به عنوان مثال:

مي گذره .خوب اگر هم رده ها يا سال بااليي ها يا پاييني ها

مشارکت کننده " :3تأثيرات بخش به بخش متفاوت است و

اخالق مند باشند ممكنه که همه درست رفتار کنند ولي اگر

اين نشان مي دهد تأثير فرهنگ سازماني و رول مدل ها چقدر

آنها هم اشكال اخالقي داشته باشند باالخره به همه ی اين ها
منتقل ميشه ،همان طور که متاسفانه سيگار ،مواد مخدر و
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

کارهای خالف ديگر هم داره در بين آنها رايج ميشه ،يا شايع

تغییرات مرتبط با طرح تحول سالمت

ميشه نميدونم واال ولي خيلي بده يعني ما فقط داريم غصه

مشارکت کنندگان در پژوهش معتقد بودند تغييراتي که در

ميخوريم".

نظام ارائه خدمات سالمت با اجرای طرح تحول ايجاد شده

تغییرات مرتبط به فضای فرهنگی – اجتماعی جامعه

است تأثيرات قابل توجهي بر توسعه اخالق و منش حرفه ای

در کنار ناکارآمدی نظام آموزشي در ارتقاء اخالق و منش

دستياران داشته است .آنها معتقد بودند حجم کار زياد باعث

حرفهای برخي تغييرات نيز در سطح جامعه اتفاق افتاده است

مي شود دستيار نتواند به رشد خودش از نظر علمي و اخالق و

که سبب شده رشد اخالق و منش حرفه ای در بسياری از

منش حرفه ای بپردازد .به عنوان مثال:

مشاغل با مشكل مواجه شود .در حقيقت پيوستگي نظام

مشارکت کننده ":1طرح تحولي که شما فرموديد دقيقا منجر

آموزشي با جامعهای که آموزش در آن رخ ميدهد باعث

به اين شده که ما نقش يک اتندی که در منزل هست رو تويه

تأثيرپذيری آن شده است .مشارکت کنندگان در مورد تأثير اين

بيمارستان داريم پياده مي کنيم ،حاال اتند هم مثل ما اينقدر قبالً

تغييرات چنين گفته اند:

در واقع کار کرده و تالش کرده اتند شده ولي ما يک فرقي که

مشارکت کننده در بحث گروهي" :وقتي جامعه ما جامعهايي

با اتندهای فعلي داريم اين است که اتند های فعلي در دوره

باشد که رفتار اخالقي در آن تحقير شده باشد ،نمود اين

دستياری حجم کاری بااليي را که در حال حاضر طرح تحول

رفتارها در حقيقت در محيط طبابت پزشكي خيلي بولدتر ميشه

تحميل کرده ،نداشتند .علت اينكه ممكنه يک مقدار بار علمي

و اتفاقاً همان رفتارها داره اعمال ميشه .مثال يک کارمند اداری

اتندهای ما بهتر باشد و بتوانند االن خيلي راحتتر نسبت به ما

خشمگين که مي خواهد در حقيقت اون خشم فروخفته اش را

مريض های شان را مديريت کنند ،اين است که اون موقع وقت

نشون بده ،اينجا اتفاقاً چون دستش بازتره به رزيدنتش به

مطالعه بهتری داشتند ،روی مريض ها راحت تر کار مي کردند،

اينترنش زور ميگه و اگر بخواهيم خيلي حاال کاری کنيم ،واقعاً

يا راند درون بخشي فعالتری داشتند .ولي ما متاسفانه درگير

هم نميشه کرد .خيلي وقت پيش مازلو اومده تو اون هرمش

يک سری مسائل حاشيه ی اين نظام سالمت هستيم".

گفته وقتي نيازهای اوليه برطرف نشه ،وقتي امنيت و مشكالت
اقتصادی برطرف نشه ،نميشه به ابعاد ديگه فكر کرد".
مشارکت کننده  ":4اولين جلسه ايي که معاون آموزشي

اين تغييرات از نظر مشارکت کنندگان همچنين به دليل
فراهم نبودن زمينه ها و امكانات مورد نياز برای اجرای طرح
تحول بوده است.

بيمارستان شدم جلسه ای راجع به اخالق گذاشتم .روسای

مشارکت کننده در بحث گروهي ":تا وقتي که زمينه فراهم

بخش اومدند .يكي از روسای بخش ما آخر جلسه يک نقاشي

نيست و ما مي خواهيم يک سری کارهای فرماليته ای انجام

تحويل من داد روی کاغذ  . A4گفت ببين تمام وقت که

بدهيم که بگوييم بله ويزيت رو ارزان کرديم يا بخواهيم نشان

داشتي حرف ميزدی من داشتم نقاشي مي کشيدم .اين هم مال

بدهيم که داريم به مردم خدمت مي کنيم ،ولي واقعيت اش اين

تو .اين حرف هايي که ميزني همش بيخوده .تو اين جامعه ايي

اتفاق نمي افتد .تا اون موقع بنظرم ما نمي توانيم به جايي

که همه اين طوری هستند ،تو بحث اخالق نمي خواهد بكني

برسيم که وجداني عمل کنيم".

 ...من از جامعه تأثير مي گيرم ،رزيدنت من از جامعه تأثير
ميگيره همه اينها وجود دارند".

تغییر تمرکز از آموزش به درمان و ارتقاء
مشارکت کنندگان در پژوهش معتقد بودند اولويت های
سيستم از آموزش به سمت درمان و ارتقا تغيير کرده است .به
همين دليل توسعه اخالق و منش حرفه ای در دستياران کمتر
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از انتظار است .آنها معتقد بودند بيمارستان های آموزشي بيشتر

ما شده و همه اين ها تأثيرگذار است .به نظر من قانون حرف

از آنكه به آموزش دستياران توجه داشته باشند به ارائه خدمات

اصلي و آخر را مي زند و اين قانون است که سبب مي شود

درماني مشغول هستند .مثالً:

استاد اين طور بار بيايد که من هم از او تأثير بپذيرم".

مشارکت کننده  ":1تعداد مريض در بيمارستان های دولتي
چندين برابر سالهای پيش شده ،به همين دليل بار کاری
بيشتری بر روی دوش ما گذاشته شده .نقش رزيدنت ،نقش
درمانگر شده ،يعني نقش آموزشي تحت تأثير خدمات درمان
قرار گرفته .در واقع ما داريم يک نوع کار رو برای دولت انجام
مي دهيم با يک حقوق و مزايای خيلي کم".
مشارکت کننده  ":1کار ما خالصه مي شود در کار خدمات
والغير .يک رزيدنت وقتي مياد اينجا همش گرفتار کار خدمات
است .حاال در اين بين يک آموزشي هم مي بينه ،در دو تا
مورنينگ هم شرکت مي کنه .خيلي به ندرت در يک مورنينگ
هم من ديدم که مسائل اخالقي مطرح باشه".
نظام ارتقاء اعضای هيأت عملي نيز باعث شده تعدادی از
اساتيد به جای تمرکز بر آموزش دستيار ،بيشتر به دنيال انتشار
مقاله و ارتقاء حرفه ای خودشان باشند .شرکت کنندگان معتقد
بودند که اين امر بر توسعه اخالق و منش آنان تأثيرگذار بوده
است.
مشارکت کننده  " :8گفته ميشه که در دوره دستياری فقط
درگير مسايل قانوني نشويد و چند تا مقاله تهيه کنيد ،تا هم
امتيازی برای فوق تخصص و هم امتيازی برای دستياریتان
شود ،کار تمام است .اين چه معيار ارزشگذاری است .يعني
اين که مريض پنج دقيقه ايي ببينم و وقتم را صرف مطالعه و
تهيه مقاله کنم چرا که آن معيار برای امتحان دستياری ،معيار
برای امتحان فوق تخصص و امتياز برای فردای دانشياری ام،
استادياری به دانشياری و دانشياری به استادی ام است .بخاطر
اين است که مي گويم همه چي از قانون شكل مي گيرد .يعني
اون استاد من هم که من از ايشان تأثير مي پذيرم ،وی نيزتحت
تأثير يک قانوني است که به اين سمت رفته .اگر قانون درست
بود که اون استادم چيزی که مي خواست به من منتقل کنه
ميگفت که نگران نباشيد .ولي همه اين ها مبنای ارزش گذاری
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تبيين کيفي تأثيرات اجرای تغييرات
در نظام آموزشي بر توسعه منش حرفه ای دستياران پزشكي
بود .يافته های پژوهش حاضر نشان داد که شكل گيری اخالق
و منش حرفهای دستياران در نظام آموزش پزشكي با
چالشهايي مواجه است .اين چالش ها مرتبط با برنامه درسي
پنهان و تحت تأثير تغييرات در نظام آموزشي و تغييرات ناشي
از طرح تحول سالمت هستند .بر اساس نتايج پژوهش ،نظام
آموزش پزشكي دارای چالشهايي در زمينه شكل گيری اخالق
و منش حرفه ای دستياران است که با تغييراتي که از بيرون
نظام به آن تحميل مي شود و جابجايي تمرکز از آموزش به
درمان تشديد شده اند.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تغييرات محيط آموزشي،
عاملي تأثيرگذار بر شكلگيری اخالق و منش حرفه ای هستند.
تغييرات موجود در نظام آموزش پزشكي ايران از دو منشاء
خارج از نظام سالمت و داخل نظام سالمت بر اخالق و منش
حرفه ای تأثير دارند .تغييرات داخل نظام سالمت در سالهای
اخير به مقدار زيادی متأثر از طرح تحول سالمت بودهاند.
تغييرات خارجي مانند کم شدن درآمد خانوارها ،کم شدن
سهم سالمت در هزينه خانوار و تأثيرات افت اخالقي جامعه بر
توسعه اخالق و منش حرفه ای دستياران تأثيرگذار بودند .نتايج
پژوهش های پيشين نيز مبين اين موضوع است که وضعيت
اقتصادی جامعه بر توسعه اخالق و منش حرفه ای دانشجويان
پزشكي موثر بوده است .به عنوان مثال در مطالعه ای که در
کشور بنگالدش انجام شد نشان داد که وضعيت اقتصادی
کشور بر توسعه اخالق و منش حرفه ای پزشكان تأثيرگذار
است( .)23همچنين نتايج يک پژوهش بر روی کشورهای با
درآمد پائين نشان داد وضعيت آموزش در کشورهای با درآمد

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

دوره شانزدهم شماره اول

پائين متأثر از وضعيت اقتصادی افت مي کند و منجر به کم

باليني برای آموزش اصول اخالق و منش حرفهای به

شدن توسعه اخالق و منش حرفه ای در دانشجويان پزشكي

دانشجويان آمادگي الزم را نداشتند .نتايج پژوهش حاضر نيز

مي گردد .آنها همچنينن دريافتند که حس عدالت اجتماعي

نشان داد که محيط آموزش باليني به اندازه کافي آمادگي توسعه

تأثير قابل توجهي بر توسعه اخالق و منش حرفه ای

اخالق و منش حرفه ای در دستياران را ندارد.

دانشجويان پزشكي داشت ( .)24نتايج پژوهش حاضر نيز نشان

در پژوهشي( )28که در کشور استراليا برای طراحي

داد که ايجاد حس از بين رفتن عدالت اجتماعي تأثير منفي بر

کوريكولومي برای ارتقاء اخالق و منش حرفه ای دانشجويان

توسعه اخالق و منش حرفه ای دانشجويان پزشكي دارد .منشاء

پزشكي انجام شده ،نتايج نشان داد که توسعه يک فلسفه در

تغييرات ديگر در نظام آموزشي که هدف عمده پژوهش حاضر

مورد پزشكي در دانشجويان و هدف قرار دادن تبديل شدن به

بود ،تغييرات دروني و طرح تحول سالمت بود.

يک پزشک اخالق مدار اصول بنيادين شكل دهي به اخالق و

يكي از چالش های روبروی توسعه اخالق و منش حرفه ای

منش حرفه ای در دانشجويان پزشكي هستند .نتايج پژوهش

در رشته های مختلف ،تغييرات در نظام آموزشي معرفي شده

حاضر نشان داد که نظام ارزشي به جای تقويت بنيادهای

است .در حقيقت ،تغييرات در نظام های اجتماعي ،جهاني

فلسفي پزشكي و اخالق مدار کردن دانشجويان بيشتر به خروج

شدن و مسائل مربوط به آنها به عنوان چالش هايي برای توسعه

از تنگناهای قانوني و گرفتار نشدن در عواقب شكايت بيماران

اخالق و منش حرفه ای فارغ التحصيالن بخصوص در رشته

توجه دارد .نتايج پژوهش های متعددی نشان دادند که ترس از

پزشكي در نظر گرفته شده اند .توصيه شده است که برنامههای

مورد شكايت قرار گرفتن تأثير منفي بر آموزش دانشجويان

آموزش پزشكي و دانشكده های پزشكي فارغ التحصيالن خود

پزشكي دارد .بعنوان مثال ( )29در مطالعه ای در کشور

را برای اين تغييرات آماده کنند (.)25

انگلستان نشان دادند که ترس از شكايت بعد از انجام درمان

در مطالعه ای که Karnieli-Millerو همكاران ( )26منتشر

باعث کم شدن همدلي دانشجويان پزشكي و کم شدن

کردند نشان دادند که رفتارهای کارکنان منبع مهمي برای

مهارتهايي که در حين آموزش ياد مي گيرند مي شود .اين در

شكلگيری اخالق و منش حرفه ای دانشجويان پزشكي است،

حالي است که ( )30بر اساس نتايج پژوهشي در شهر ديترويت

نتيجهای که در پژوهش حاضر نيز بر آن تأکيد شده است .اين

بر روی دانشجويان پزشكي توصيه کرده اند که با آموزش

نتايج نشان مي دهد که دانشجويان پزشكي نه تنها از اساتيد

خطاهای پزشكي و راه های مقابله با آنها خطرات شكايت های

خود الگو مي گيرند بلكه رفتار تمام کارکنان نظام سالمت بر

بعدی در دانشجويان کم شود و با اعتماد به نفس بيشتری در

شكل گيری اخالق و منش حرفه ای ايشان مؤثر است .با اين

محيط آموزشي کار کنند .همچنين برای مواجهه با موقعيتهايي

حال بر اساس نتايج پژوهش ايشان اساتيد و ساير دستياران

که پزشكان ممكن است با عواقب قانوني مواجهه شوند،

هسته اصلي شكل دهي به اخالق و منش حرفه ای دانشجويان

توصيه شده است که آموزش های الزم قانوني به ايشان انجام

بودند .با وجود نقش پر اهميت اساتيد ،نتايج پژوهشي که

شود ( .)31نتايج مطالعه حاضر نشان داد که دستياران در

توسط  )27( Joynt, Wongبر روی دانشجويان پزشكي

برخورد با بيماران تالش مي کردند مبتال به عواقب قانوني

هنگ کنگ انجام شده بود ،نشان داد که ناهماهنگي زيادی بين

نشوند .اين مسئله در حالي بود که آموزش خاصي در مورد

دانش آموزش داده شده توسط برنامه درسي رسمي و درکي که

موارد قانوني به دستياران داده نمي شود و احتماال مقداری از

توسط برنامه درسي پنهان در دانشجويان پزشكي ايجاد شده

ترس ايشان بر پايه اصول قانوني درستي نيست .اين ترس از

بود وجود داشت .همچنين نتايج آنها نشان داد که مدرسان

عواقب قانوني عالوه بر اينكه حس همدلي بين بيمار و پزشک
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شوقي شفق آريا و همكاران

تبيين کيفي تاثيرات تغييرات در نظام...

را با مشكل مواجه مي کند ،سبب مي شود تصوری که دستيار

و کمتر شدن توجه نظام آموزشي به رشد اخالقيات شده است.

از حرفه خود دارد همراه با ترس از قانون و گشتن به دنبال

تغييراتي مانند نظام ارتقاء اساتيد و توجه بيشتر به بخش درمان

راههای فرار از آنها باشد.

که سبب شده دستياران به دنبال اهداف جانبي مانند انتشار

نتیجه گیری:

مقاله يا برطرف کردن نياز درماني بيمارستان باشند ،نيز توجهها

هدف از پژوهش حاضر تبيين تأثير تغييرات حاصل از

را از ارتقاء اخالق و منش حرفه ای منحرف کرده است .با

اجرای طرح تحول سالمت بر توسعه اخالق و منش حرفه ای

توجه به ادغام نظام آموزشي ،بهداشتي و درماني در ايران به

دستياران پزشكي بود .بر اساس نتايج پژوهش حاضر توسعه

نظر مي رسد تغيير در هرکدام بر بقيه تأثير مي گذارد .متاسفانه

اخالق و منش حرفه ای در نظام آموزشي حاضر با چالش های

تغييراتي که در درمان اجرا شده است تأثيراتي بر بخش آموزش

متعددی روبرو است و تغييرات در سطح جامعه و نظام

داشته است که سياستگذاران بايد بيشتر به آنها توجه کنند.

آموزشي-درماني بر آن تأثير مي گذارند .تغييرات خارج از نظام

يكي از محدوديتهای پژوهش حاضر دسترسي نداشتن به

سالمت ،تغييراتي که مستقيماً ناشي از طرح تحول سالمت

تمامي دانشگاههای علوم پزشكي کشور بود .قطعا حجم نمونه

هستند و تغييراتي که خارج از طرح تحول سالمت در نظام

بزرگتر از دانشگاههای علوم پزشكي کشور ميتواند تصويری

سالمت اتفاق افتاده اند .در کنار اين تغييرات به نظر مي رسد

مناسبتر از وضعيت موجود و تأثير تغييرات را روشن سازد .با

خود نظام آموزشي نيز مولفه های مورد نياز برای توسعه اخالق

اين وجود مصاحبه در چندين دانشگاه شامل دانشگاههای

و منش حرفه ای در دستياران را در اختيار ندارد .دستياران و

پايتخت ،و چندين دانشگاه بزرگ و کوچک کشور در تمام

اساتيد مورد مصاحبه معتقد بودند که نظام آموزشي دستياری

نقاط کشور تقريبا تصويری واضح از شرايط موجود را به دست

شرايط الزم را برای ارتقای اخالق و منش حرفه ای در اختيار

داده است .توصيه مي شود نتايج پژوهش حاضر با روشهای

ندارد.

کمي مورد آزمون قرار گيرد.

تغييراتي که در سطح جامعه رخ داده اند و کاهش منابع مالي
جامعه ،کم رنگ شدن ارزش های اخالقي و پررنگتر شدن
ارزشهای اقتصادی در کنار حمايت ضعيف از دستياران و
شرايط بد اقتصادی ايشان باعث مي شود که همراه با جامعه

سپاسگزاری
از اساتيد و دستياران دانشگاه های علوم پزشكي که در اين
پژوهش ما را ياری کردند ،تشكر و قدرداني بعمل مي آيد.

ارزشهای اخالقي در دستياران نيز رشد نكند .در کنار اين
موضوعات اجرای طرح تحول سالمت باعث افزايش بار کاری
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