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مواد و روشها

مقدمه
هدف نهایی نظام آموزش علوم پزشکی ،پاسخگویی به نیازهای جامعه

مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که از طریق جستجوی

و رفع مشکالت مرتبط با سالمت جامعه هست ( .)1شناسایی نیازها و

سیستماتیک جستجوی اینترنتی در بانکهای اطالعاتی معتبر و در دسترس

مشکالت سالمت جامعه ،طراحی برنامه درسی مبتنی بر این نیازسنجی و

Iran ،Ovid ،Google Scholar ،MEDLINE ،Eric ،CINHAL

آموزش دانشجویان در عرضه طبیعی جامعه برای تربیت دانشآموختگانی

 SID ،Magiran ،Medexو سایت معتبر  Web of Sciencesو نیز

توانمند الزم است چرا که آنها باید باالترین کیفیت خدمات مراقبتی و

موتور جستجوگر  Google Scholarبا استفاده از کلیدواژههای،

درمانی را به جامعه خود ارائه دهند ( .)4-2پس برنامههای آموزشی باید

Needs Assessment ،Needs Assessment،Assessment Models

براساس صالحیتهایی که از دانشآموختگان برای رفع نیازهای افراد

 Techniquesو  Competency Based Educationو

جامعه انتظار داریم ،تدوین شوند ( .)5در طراحی برنامههای آموزشی

 Competency Based Curriculumو ترکیب این عبارت با واژههای

نیازسنجی از جامعه ،اولین و مهمترین گام است ( .)6تنها پس از مشخص

" "Education ،Curriculumو " "Developmentنگارش گردیده

شدن نیازهای جامعه و اولویتبندی آنها میتوان نقشها و صالحیتهای

است .با توجه به اینکه زمینه مورد پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بود ،لذا

الزم برای دانشجویان هر رشته را تعریف و اقدام به طراحی کوریکولوم

در فرایند جستجو به زمینه " "Medical Educationو "Medical

آموزشی مبتنی بر پیامد و صالحیت نمود (.)7،8

" Schoolهم توجه گردید.

با توجه به ثابت نبودن نیازهای جامعه و تغییر مداوم اهداف آموزشی،

در جستجو و انتخاب متون این پژوهش بر شناسایی ،مراحل ،اجزاء

مدلهای مختلف آموزش پزشکی بر تبیین کوریکولومی پویا که مبتنی بر

و تکنیکهای اصلی در نیازسنجیهای صورت گرفته از طرف دانشگاههای

شناسایی نیازهای متغیر جامعه است تأکید دارند ( .)9به عبارتی جهت

علوم پزشکی برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه تحت پوشش

برنامهریزی آموزشی مطابق با مدلهای موجود میبایست به صورت مداوم

آنها ،تمرکز شد .تا اجزای و روشهای اصلی نیازسنجی از جامعه جهت

جامعه را پایش کرد و نیازها و مسائل جدیدی که در جامعه به وجود میآید

ارائه برنامه درسی مبتنی بر پیامد به دست آید.

را شناسایی و تحلیل کرد ( .)9،10نکته حائز اهمیت در شناسایی و بررسی

گرچــه تــالش شــد تا تمامی مقاالت معتبر مرتبــط با موضوع در

نیازهای سالمت جامعه متفاوت بودن جنس نیازها ،خواستهها ،فرهنگ و

مطالعه حاضر آورده شود ولی با توجــه شــرایط موجــود یعنی عــدم

زمینه جوامع با هم در کشورها و فرهنگهای مختلف است .بنابراین الزم

دسترســی به برخی پایگاههای جســتجو و عدم تسلط نویسندگان بر

است که در نظام آموزش عالی سالمت مدلی برای شناسایی نیازهای

زبانهای دیگری غیر از انگلیسی و فارسی ،ایــن احتمــال وجود دارد که

سالمت جامعه برای تدوین برنامههای درسی مبتنی بر پیامد در جامعه

مقاالت معتبر دیگری موجـود بـوده ولی پژوهشـگر آنها را وارد مطالعـه

انتخاب و تدوین شود ،تا در تدوین و بازنگری برنامههای درسی بتوان به

نکـرده باشد و این از محدودیتهای مطالعه ما به شمار میرود.

نمود .ازآنجا که پیششرط و الزمه ارائه چنین مدلی آشنایی با اجزا و مراحل

یافتهها

مختلف نیازسنجی از جامعه است تا در نهایت دانشجویان توانمند در

در جستجوی اولیه پس از بررسی عناوین مقاالت تعداد زیادی از

عرصه واقعی جامعه به جامعه تحویل گردد ،لذا این مطالعه با هدف،

منابع به دست آمده حذف گردید و تعداد  170مقاله ،کتاب و سند جهت

شناسایی الگوها ،اجزاء و شیوه اجرایی برنامهریزی درسی با تأکید بر

بررسی بیشتر انتخاب گردید .در مرحله دوم ،خالصه مقاالت مطالعه گردید

آموزش مبتنی بر پیامد در نظام آموزش پزشکی انجام شده است.

و مقاالتی که در رابطه با مفهوم نیازسنجی از جامعه بودند برای مطالعه متن
کامل انتخاب گردید .در این مرحله  68مقاله و سند که تمام متن آنها
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راحتی از این مدل استفاده کرد و نیازهای جامعه را شناسایی و اولویتبندی
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موجود بود ،مورد مطالعه قرار گرفت .در نهایت از میان مقاالت و اسنادی

درسی در آموزش علوم پزشکی کشف گردد در این مرحله پس از بررسی

که در ارتباط با مفهوم موردم طالعه بودند ،تعداد  11سند که به نوعی به بیان

دقیق اسناد و مقاالت انتخاب شده اجزا و مراحل نیازسنجی از جامعه به

اجزا و مراحل نیازسنجی از جامعه پرداخته بودند ،انتخاب و به دقت بررسی

صورت مجزا از متن منابع استخراج گردید و در قالب جداولی که بعد از

گردید تا اجزا و مراحل مختلف نیازسنجی مبتنی بر جامعه برای برنامههای

هر سند آورده شده است ،مشخص شد (جدول .)1

جدول  -1مشخصات و یافتههای مقاالت وارد شده در مطالعه
عنوان

محقق-سازمان اجرایی

اجزاء

AIDER: A model for social
accountability in medical education
.and practice

 Gurjit Sandhuو همکاران

شرایط زندگی ،نژاد ،عوامل اجتماعی اقتصادی ،سن،

(.)3

جنس ،توزیع جغرافیایی ،سطح آموزش ،میزان

The WHO strategy on research for
health

سازمان بهداشت جهانی ()11

Social Accountable Medical
.Education: A concept analysis

عبدالمکی و همکاران ()2

Social Accountability Frameworks
and Their Implications for Medical
Education and Program Evaluation:
-A Narrative Review

 Barberو همکاران)12( .

The social accountability of medical
schools and its indicators

 Boelenو همکاران ()4

Social accountability: a framework
for medical schools to improve the
health of the populations they serve

 Rourkeو )10( James

Social accountability: the extra leap
to excellence for educational
institutions

 Boelenو همکاران ()13

Community needs assessment to
reach out to an underserved
population

 Miو همکاران ()14

شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت شامل:

ناتوانیهای جامعه
تمرکز تحقیقات بر بیماریهایی که بیشترین بار را بر
سالمت تحمیل میکند ،در نظر گرفتن بار بیماریها در
اولویتهای پژوهشی ،در نظر گرفتن تعیینکنندههای
سالمت در اولویتهای پژوهشی
گرفتن و اولویتگذاری پیامهای جامعه شامل :بار
بیماریهای جامعه و تقاضاها و انتظارات جامعه ،وجود
سیستم نیازسنجی مداوم

روش اجرایی
سنجش و شناسایی نیازهای جامعه توسط پزشکان ،بازخورد
گرفتن از جامعه ،تشکیل ساختارهایی از ذیربطان مختلف برای
شناسایی نیازهای جامعه
پایش مداوم جامعه ،استفاده از انواع متدولوژیها برای شناسایی
نیازهای سالمت جامعه ،استفاده از انواع متدولوژیها برای
اولویتبندی نیازهای سالمت جامعه
تعیین اهداف آموزشی علوم پزشکی در راستای برآورده کردن
نیازها و رفع مشکالت سالمت جامعه ،وجود چشمانداز مشترک
در حوزههای مختلف دانشگاههای علوم پزشکی ،وجود ساختار
ادغام یافته در حوزههای مختلف دانشگاههای علوم پزشکی

انتظارات جامعه از دانشکدههای پزشکی ،دولت ،و
حرفههای مرتبط با سالمت و اعضای هیئتعلمی باید

درگیر کردن جامعه در فرایند نیازسنجی،برنامهریزی ،اجرا و

مشخص شود ،توزیع ارائهدهندگان خدمت در سطح

بازنگری فعالیتهای آموزشی

جامعه
تعیین عوامل مؤثر بر سالمت ،نیازسنجی از جامعه،
اولویتبندی مشکالت سالمت ،بررسی توزیع

برقراری ارتباط با ذیربطان سیستم سالمت ،بررسی تأثیرات

فارغالتحصیالن براساس نیازهای جامعه ،بررسی

سیستم سالمت بر جامعه در به هدف کاهش خطرات و ارتقای

کیفیت خدمات ارائهشده در حوزه سالمت تحلیل

سالمت

نقصهای ارائه خدمت
تعیین منابع اطالعات جهت شناسایی نیازهای جامعه
شامل :سیاستگذاران ،حرفهمندان حوزه سالمت،
مؤسسات آموزشی و دانشگاهها ،مدیران حوزه
سالمت و نمایندگان جامعه

تحلیل نقصهای ارائه خدمت،،نیازسنجی از جامعه ،بررسی بار
بیماریها ،اولویتبندی مشکالت سالمت ،انعطاف در پاسخ به
تغییر نیازهای سالمت جامعه

تعیین عوامل مؤثر بر سالمت ،تعیین ریسک
فاکتورهای سالمت ،نیازسنجی از جامعه ،ارزیابی تأثیر

-

سن ،جنس ،نژاد و قومیت ،سطح درآمد
ویژگیهای کلیدی جمعیت ،وضعیت سالمت مردم،

Community health needs
assessment: potential for population
health improvemen

 Pennelو همکاران

فاکتورهای منطقهای تأثیرگذار بر سالمت ،خدماتی که

()15

ارائه میشود ،کیفیت خدمات ارائهشده ،تقاضاهای
مردم ،اولویتها و سیاستهای باالدستی و حاکمیتی

Criteria Used for Priority-Setting for
Public Health Resource Allocation
in Low- and Middle-Income
Countries: A Systematic Review

تغییر سیاستهای باالدستی شامل :قوانین ،مقررات،
 Kaurو همکاران

پروتکلها ،روندها و  ،...تغییر در سیستم شامل سیستم

()16

ارائه خدمت یا سیستم آموزشی ،تغییر در محیط شامل
تغییرات فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی
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پیمایش محیطی ،مصاحبه ،جمعآوری و تحلیل دادهها به دو
روش کمی و کیفی
جمعآوری اطالعات دموگرافیک جامعه ،گزارش روزنامهها،
دیدگاه حرفههای مختلف مرتبط ،مصاحبه با گروهها و افراد
جامعه ،پیمایش منطقهای
شناسایی و تشکیل گروههای متنوع از جامعه ،تعیین جامعه مورد
نیازسنجی ،تعیین بخشهای مختلف جامعه ،تعیین اجزای
مختلف که مورد ارزیابی قرار میگیرند ،تعیین سؤاالتی که باید

23

] [ Downloaded from dsme.hums.ac.ir on 2022-07-03

بر جامعه
اولویتبندی مشکالت سالمت جامعه
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پاسخ داده شوند ،تعیین نوع و تعداد محلهایی که باید اطالعات
ازآنجا جمعآوری شود ،تعیین افراد کلیدی
اجزای الگوی نیازسنجی مبتنی بر جامعه -1 :نیازسنجی مبتنی بر
جامعه تحت پوشش با استفاده از روشهای؛ بررسی بار
بیماریهای منطقه ،بررسی انتظارات جامعه (نیازهای احساس
شده) ،بررسی تقاضای جامعه (نیازهای درخواست شده)،
برنامه نیازسنجی سالمت جامعه ،شیوهنامه اجرایی

مجید توکلی و همکاران ()17

بررسی کمیت ،توزیع و پوشش خدمات یا محصوالت ،بررسی

-

تناسب و کیفیت خدمات و محصوالت ،بررسی رضایت از
خدمات یا محصوالت ،بررسی جهتگیریها ،سیاستها و
الزامات نهادهای باالدستی -2استفاده از رویکرد علمی در
نیازسنجی  -3وجود سیستم نیازسنجی و پایش محیطی مداوم-3
تعیین اولویت خدمات و برنامهها براساس نیازسنجی

در مرحله بعد با جمعبندی دادههای به دست آمده اجزای اصلی
نیازسنجی در آموزش علوم پزشکی به دست آمد که این اجزاء شامل:

نیازسنجی ،وجود سیستم نیازسنجی و پایش محیطی مداوم و تعیین
اولویت خدمات و برنامهها براساس نیازسنجی بودند (جدول .)2

نیازسنجی مبتنی بر جامعه تحت پوشش ،استفاده از رویکرد علمی در
جدول  -2اجزای اصلی نيازسنجی مبتنی بر جامعه
توصیف برنامه

عنوان برنامه
بررسی بار بیماریهای منطقه

بررسی انتظارات جامعه (نیازهای احساس شده)
بررسی تقاضای جامعه (نیازهای درخواست شده)
بررسی کمیت ،توزیع و پوشش خدمات یا محصوالت
بررسی تناسب و کیفیت خدمات و محصوالت
بررسی رضایت از خدمات یا محصوالت
بررسی جهتگیریها ،سیاستها و الزامات نهادهای باالدستی
استفاده از رویکرد علمی در نیازسنجی

استفاده از تکنیک های متنوع علمی در نیاز سنجی مبتنی بر هدف مثل تکنیک دلفی ،فیش بول ،تل استار

وجود سیستم نیازسنجی و پایش محیطی مداوم

استقرار سیستمهای متنوع و کارآمد نیازسنجی در عرصه جامعه بهمنظور شناسایی نیازها و تغییرات آن درگذر زمان

تعیین اولویت خدمات و برنامهها براساس نیازسنجی

اولویتبندی نیازها با توجه به درجه ضرورت ،منابع و امکانات

مؤسسات آموزش پزشکی ،بررسی هفت حیطه مورد تأکید قرارگرفته بود

نهایت بررسی جهتگیریها ،سیاستها و الزامات نهادهای باالدستی که

که عبارت بودند از بار بیماریهای جامعه ،منطقه تحت پوشش ،انتظارات

به همراه روشهایی اجرایی مورد تأکید آنها در جداول  3سازماندهی و

جامعه (نیازهای احساس شده) ،تقاضای جامعه (نیازهای درخواست

ارائه شده است.

شده) ،بررسی کمیت ،توزیع و پوشش خدمات یا محصوالت ،بررسی
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به عالوه ،برای انجام نیازسنجی مبتنی بر پیامد در جوامع تحت پوشش

تناسب و کیفیت خدمات ،بررسی رضایت از خدمات یا محصوالت و در

محمدرضا عبدالملکی و داریوش رخافروز

نیازسنجی در آموزش پزشکی

جدول  -3روشهای اجرایی نيازسنجی مبتنی بر پيامد در جامعه تحت پوشش
حیطههای مورد بررسی

روش اجرا

بررسی بار بیماریهای منطقه

دیدگاه حرفههای مختلف مرتبط ،پیمایش محیطی ،بررسی مطالعات انجام شده
شناسایی و تشکیل گروههای متنوع از جامعه ،تعیین جامعه هدف در نیازسنجی ،برقراری ارتباط با ذیربطان سیستم سالمت ،مصاحبه با گروهها و افراد
جامعه ،گزارش روزنامهها ،جمعآوری و ایجاد توافق بین نظرات و ایدههای گوناگون

بررسی انتظارات جامعه (نیازهای احساس شده)

•

تفکیک دلفی

•

فیش بول

•

تل استار

•

مدل سهبعدی

مصاحبه و بحث گروهی متمرکز با مشارکت ذینفعان ،پرسشنامه
شناسایی و تشکیل گروههای متنوع از جامعه ،تعیین جامعه هدف در نیازسنجی ،برقراری ارتباط با ذیربطان سیستم سالمت ،مصاحبه با گروهها و افراد
جامعه ،گزارش روزنامهها
جمعآوری و ایجاد توافق بین نظرات و ایدههای گوناگون
بررسی تقاضای جامعه (نیازهای درخواست شده)

•

تکنیک دلفی

•

فیش بول

•

تل استار

•

مدل سهبعدی

مصاحبه و بحث گروهی متمرکز با مشارکت ذینفعان پرسشنامه
بررسی کمیت ،توزیع و پوشش خدمات یا محصوالت

شناسایی و تشکیل گروههای متنوع از جامعه ،تعیین جامعه هدف در نیازسنجی ،پیمایش محیطی ،جمعآوری اطالعات دموگرافیک جامعه ،تعیین وضع
مطلوب و شناسایی وضعیت موجود
شناسایی و تشکیل گروههای متنوع از جامعه ،تعیین جامعه هدف در نیازسنجی
بررسی تأثیرات سیستم سالمت بر جامعه ،تعیین وضع مطلوب و شناسایی وضعیت موجود؛ شاخت مسائل ،مشکالت و معایب موجود در عملکرد

بررسی تناسب و کیفیت خدمات و محصوالت

بررسی رضایت از خدمات یا محصوالت
بررسی جهتگیریها ،سیاستها و الزامات نهادهای
باالدستی

افراد یا سازمان
•

تکنیک "درخت خطا

•

تجزیهوتحلیل شغل

شناسایی و تشکیل گروههای متنوع از جامعه ،تعیین جامعه هدف در نیازسنجی ،بررسی تأثیرات سیستم سالمت بر جامعه
تحلیل محتوای اسناد باالدستی

بحث و نتيجهگيری

مناسب و با اطمینان باال محسوب میشود ( .)23-21افراد جامعه اولین

جوامع است و سرآغاز برنامهریزی آموزشی انجام نیازسنجی دقیق از اقشار

روش از نیازسنجی هستند ( .)11نیازها و انتظارت بهداشتی  -درمانی

مختلف جامعه تحت پوشش است ( .)18این مهم خود نیازمند شناخت و

جامعه ،با انتخاب افرادی از آن جامعه به عنوان نماینده و کسب اطالعات

توجه به اجزای اصلی نیازسنجی آموزشی و به کارگیری روشهای علمی

از آنها در مورد مشکالت و نیازهای آنها مشخص شده و این روش در

در اجرای نیازسنجی از جامعه است.

برگیرنده مشارکت فعال اعضای در نیازسنجی است ( .)24در نظامهای

براساس منابع بررسی شده در این مطالعه ،نیازسنجی مبتنی جامعه،

آموزشی با کیفیت در دنیای امروز ما ،افراد جامعه به طور فعال در

عاملی کلیدی در شناخت مشکالت جامعه و نیازسنجی مبتنی بر پیامد

فرآیندهای مرتبط با نیازسنجی مشارکت داده میشوند .هدف از مشارکت

بهحساب میآید که میبایست به صورت رسمی و عملی از سوی

مردم در فرآیند نیازسنجی توانمند کردن افراد جامعه و بهبود قدرت

برنامهریزان عرصه آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به نیازها و انتظارات

تجزیهوتحلیل سیاستگذاران سالمت و ارائه راهحل برای مشکالت

جامعه به کار گرفته شود ( .)13،19،20این روش برای درک نیازهای مرتبط

سالمت جامعه براساس نیازهای واقعی آن است .مشارکت مردم در

با سالمت در مطالعات گوناگون به کار گرفته شده است و روشی بسیار

نیازسنجی مبتنی بر پیامد یکی از روشهای مرسوم و بنیادی در نیازسنجی
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آموزش سرمایه انسانی مهمترین اقدام زیربنایی برای کارآمد شدن

منبع کسب اطالعات جهت تعیین نیازها و مشکالت آن جامعه در این

محمدرضا عبدالملکی و همکار

نیازسنجی در آموزش پزشکی

آموزشی به شمار میآید که براساس اصل مردمساالری مشارکتی و الزام

پوشش ،با روشهای پیشگیری ،درمان و کنترل این بیماریها بیشتر آشنا

مؤسسات آموزشی به توجه به نیازهای بیان شده از سوی مردم است و

شده ،آنها را در برنامهها و محتوی آموزشی خود لحاظ کنند (.)15،19،29

تالش میکند مشکالت و راهحلهای ارائه شده توسط شهروندان را در

مطابق با یافتههای این مطالعه و دستورالعملهای سازمان جهانی
بهداشت ،پس از تعیین نیازهای مختلف جامعه ،اولویتبندی نیازهای

دستور کار برنامهریزان آموزش پزشکی قرار دهد (.)15
بر طبق یافتههای این مطالعه ،نیازسنجی مبتنی بر پیامد زمانی با موفقیت

بهدستآمده از جامعه با توجه به کمبود منابع مادی ،انسانی میبایست در

همراه است که عالوه بر بهرهگیری از رویکردهای علمی در اجرای آن هم،

برنامهریزیهای آموزشی ،بهداشتی و درمانی لحاظ گردد ( .)30به منظور

اصول مهمی چون استمرار ،جامعیت ،مشارکت تمام اعضای جامعه،

دسـتیابی بـه این هـدف هدایت و تخصیص منابع بـه مهمترین نیازها،

عینیت و اعتبار ،واقعبینی و انتخاب نمونههای متنوع از جامعه در نیازسنجی

تالش برای برقراری عدالت در اولویتبندی نیازها ،توجه به نیازهـای

لحاظ شود ( .)3،19،25،26استفاده از نمونههای متنوع و رویکردهای علمی

گروههای آسیبپذیرتر در سیاستگذاریهای آموزش پزشکی لحاظ را

در طراحی پروژههای نیازسنجی آموزشی میتواند منجر به افزایش دقت

باید در نظر گرفت (.)25،31
موضوع بسیار مهمی که نباید در فرآیند نیازسنجی آموزشی نباید از آن

و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود (.)16،27
هرچند روشها ،ابزارها و تکنیکهایی علمی متنوعی در مطالعات

غافل شد ،وجود سیستم نیازسنجی و پایش محیط به صورت مداوم و

مورد بررسی ما از قبیل مصاحبه با مردم و کارکنان بهداشتی ،تکنیک دلفی،

مستمر است .به عبارتی ،جهت شناخت نیازهای جدید آموزشی و

فیش بول ،تل استار و ...مطرح و بر به کارگیری آنها در نیازسنجی آموزشی

پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه باید عالوه بر وجود سیستم نیازسنجی

مبتنی بر پیامد تأکید شده است (جدول  .)3ولی واقعیت این است که

در مؤسسات و سازمانهای آموزشی به استمرار نیازسنجیها و ارائه

هیچکدام از این روشها به خودیخود بر دیگری ارجحیت نداشته و

بازخورد مناسب توجه داشت ( .)25-8،10چرا که سیستم آموزش پزشکی

مناسب بودن آنها بستگی به زمینههای سیاسی اجتماعی و فرهنگی دارد

صرفاً با پایش مداوم نیازهای جامعه میتواند نیازها و مشکالت جدید

که نیازسنجی آموزشی در آن صورت میگیرد .به عبارت دیگر ،انتخاب

سالمت جامعه را کشف نمایند ،فارغالتحصیالن پاسخگو و توانمند تربیت

هر یک از رویکردهای علمی اجرایی در پروژههای نیازسنجی به

کند و به رفع کارآمد نیازها و مشکالت تندرستی مردم در حال و آینده

مالکهایی مانند؛ نوع برنامه ،میزان مشارکت ذیسهمان و ذینفعان

بپردازد ( .)2پایش مداوم نیازهای جامعه توسط نظام آموزش پزشکی عالوه

نیازسنجی ،منابع تعیین نیاز ،ساختار سیستم موردبررسی و میزان روایی و

بر نقش ارزندهای که در بهروزرسانی محتوی آموزشی دارد پاسخگویی

پایایی دادههای حاصل از تکنیکهای نیازسنجی و همچنین روش بررسی

نظام سالمت به جامعه را در پی خواهد داشت (.)9،12،13

اسناد و مدارک موجود بستگی دارد ( .)20و متأثر از محیط و زمینهای است
که نیازسنجی در آن صورت میگیرد.

الزمه نظامهای آموزشی ،پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه تحت
پوشش آنها است .در سطح کلی برنامههای آموزشی باید مبتنی بر پیامد و

بر پیامد در سیستم آموزش پزشکی است و میتواند به متناسبسازی

صالحیتها و توانمندیهای مورد نظر جامعه دست یابند و این مهم بدون

برنامههای آموزشی با نیازهای واقعی مردم کمک کند ( .)28بررسی نیازهای

نیازسنجی دقیق و علمی از جامعه و نیازهای آن امکانپذیر نخواهد بود .از

جامعه از دیدگاه حرف بهداشتی ،انجام پیمایش محیطی از جامعه و بررسی

سوی دیگر ،در اجرای پروژههای نیازسنجی ناگزیر به پیروی از یک مدل

مطالعات انجام شده مهمترین روشهای سنجش بار بیماریها محسوب

و رویکردهای علمی مشخص هستیم .استخراج اجزاء اصلی نیازسنجی

میشوند و به مؤسسات آموزشی علوم پزشکی توصیه میشود تا با استفاده

آموزشی متناسب با نیازها و انتظارات جامعه تحت پوشش گامی مهم و

از این سه روش عالوه بر شناخت بیماریهای شایع در جامعه تحت

کمککننده در طراحی مدلهای کارآمد نیازسنجی بهحساب میآید ،منجر
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شناخت و مطالعه بار بیماریها ،یکی دیگر از ارکان نیازسنجی مبتنی

برنامه درسی مبتنی بر صالحیت باشد تا نهایتاً فارغالتحصیالن به

محمدرضا عبدالملکی و داریوش رخافروز

نیازسنجی در آموزش پزشکی

 اما نباید فراموش کرد.به تربیت فارغالتحصیالن پاسخگو به جامعه میشود

سهم نویسندگان
 اجرا و نگارش همه،محمدرضا عبدالملکی (نویسنده اول) طراحی

 از کشوری به کشور، فرهنگ و زمینه جوامع، خواستهها،که جنس نیازها

) درصد؛ داریوش رخافروز (نویسنده دوم و مسئول50 قسمتهای مقاله

 بنابراین الزم است که در نظام آموزش پزشکی.دیگر با هم متفاوت است

. درصد50  اجرا و نگارش مقاله،طراحی

ایران مدلی بومی از نیازسنجی آموزشی بر پایه اجزاء اصلی نیازسنجی و با
توجه به خصوصیات جامعهی ایرانی تدوین گردد تا در تدوین و بازنگری

حمایت مالی

برنامههای درسی بتوان به راحتی از این مدل استفاده کرد و نیازهای جامعه

این پروژه با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش

.را شناسایی و اولویتبندی نمود

. انجام است970492  ایران با شماره طرح، تهران،پزشکی

تضاد منافع
. این مقاله تعارض منافع ندارد،بنابر اظهار نویسندگان
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Needs assessment in medical education with emphasis on outcomebased education: Systematic review
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Abstract
Introduction and goal: Outcome-based education has a key role in the development of
medical education and emphasizes on empowering students according to the needs of society.
The purpose of this study is to determine the components and implementation methods of
educational needs assessment based on outcome.
Methods: The present article is a review study through systematic search in valid domestic and
foreign scientific databases with keywords, Assessment models, Needs assessment, needs
assessment techniques, Competency Based Education, Competency based curriculum alone or
in combination with the words Curriculum, Education and Development has been written.
Results: 170 documentary contents up to 2021, including articles, books and web pages, were
selected and reviewed, of which 11 related articles were used. Using the studied resources, the
components of needs assessment in medical education with emphasis on outcome-based
education were determined as community-based approach, prioritization the needs, monitoring
and scientific method.
Conclusion: For any needs assessment project, it is necessary to follow a specific model.
Extracting the main components of educational needs assessment in accordance with the needs
of the covered community as an important and helpful step in designing needs assessment
models, leads to achieving more and more professional competencies and competencies desired
by the community.
Keywords: Educational Needs Assessment, Medical Education, Outcome Based Education.
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