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مقاله
تحقيقاتي

 بررسی وضعیت عناصر برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی 
دانشگاه علوم پزشكی ارتش با رویكرد یادگیری مادام العمر

*مژگان محمدی مهر1، علیرضا خوشدل2

چكيده
مقدمه: دانشكده های پزشكی عالوه بر تعلیم دانش و مهارت های مورد نیاز، باید در تربیت و پرورش پزشكان در جهت كسب و 
توسعه ی مهارت های ویژه ای كه آنان را به یادگیرندگان مادام العمری تبدیل كند، اهتمام ورزند. برنامه ی درسی از مهمترین ابزار 
پرورش مهارت و توانمندی در یادگیرندگان است. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت موجود برنامه درسی دوره پزشكی 

عمومی دانشگاه علوم پزشكی ارتش مبتنی بر رویكرد یادگیری مادام العمر بود.
مواد و روش ها: مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی در سال.... انجام گرفت. از پرسشنامه محقق ساخته، به منظور شناسایی وضعیت 
موجود یادگیری مادام العمر در برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی دانشگاه علوم پزشكی ارتش استفاده شد. تجزیه و تحلیل های 

داده ها با كمك نرم افزار SPSS 16 و آمار توصیفی و استنباطی )آزمون t مستقل و پیرسون( انجام گرفت.
یافته ها: باتوجه به نتایج مطالعه، وضعیت كلی برنامه ی درسی فعلی دوره ی پزشكی عمومی ارتش با رویكرد یادگیری مادام العمر 
از وضعیت نسبتًا نامطلوبی برخوردار است. وضعیت عناصر هدف، روش تدریس، ارزشیابی تحصیلی نسبتًا مطلوب و عناصر 
محتوا، نقش اساتید، وضعیت محیط آموزشی و امكانات مورد نیاز، وضعیت نسبتًا نامطلوبی دارد. بین وضعیت برنامه ی درسی با 
رویكرد یادگیری مادام العمر و متغیرهای وضعیت سكونت و وضعیت تأهل تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین بین وضعیت 
برنامه ی درسی با رویكرد یادگیری مادام العمر و متغیر معدل رابطه معنی داری نبود اما با متغیر سن رابطه معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری: با توجه به اهمیت یادگیری مادام العمر در حوزه ی پزشكی، پیشنهاد می شود جهت رفع نقایص موجود در برنامه ی 
درسی موجود و برنامه ریزی مؤثرتر تدابیر الزم اندیشیده شود.

كلمات كلیدی: یادگیری مادام العمر، برنامه درسی، آموزش پزشكی عمومی
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مقدمه
یادگیری مادام العمر امروزه به عنوان یكی از مهمترین توانمندی هایی 
مورد نیاز در عصر جامعه اطالعاتی شناسایی می شود. توسعه یادگیری 
مادام العمر در تمام جنبه های زندگی به عنوان یك چالش آموزشی 
عمده جهانی ظهور یافته است )1(. جامعه اطالعاتی موجب شده 

تا دانش پزشكی دائمًا در حال تغییر و تحول قرار گیرد به طوری 
كه هر 4 تا 5 سال به طور متوسط 50 درصد دانش پزشكی و 
در طول 8 تا 10 سال 75 درصد آن كهنه شود بالطبع دانش و 
توانایی هایی كه در پایان یك دوره ی آموزش آكادمیك پزشكی 
عمومی یا تخصصی كسب می گردد، برای كار درمانی در آینده 

تاریخ اعالم قبولی مقاله: 92/7/14 تاریخ اعالم وصول: 92/5/9   
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كافی در طول  نمی تواند متضمن مهارت های  نمی باشد و  كافی 
عمر حرفه ای پزشك باشد )2(. در مطالعات انجام گرفته در زمینه 
میزان توانایی های پزشكان در سال های پس از فارغ التحصیلی )در 
 (Recertification examination) پزشكان(  امتحانات گواهی مجدد 
نشان داده شده است كه توانایی های پزشكان در زمینه ی تخصصی 
خود و در پاسخ به نوآوری های علمی در طی سال ها و با گذشت 
زمان كاهش می یابد كه اتفاقًا این كاهش مربوط به عدم توانایی در 
كسب دانش جدید است، نه فراموشی قبلی )3(. از طرفی صاحبان 
علوم پزشكی در زمره افرادی هستند كه كاهش اطالعات در زمینه های 
علمی برای آنها و افراد جامعه ای كه از خدمات آنها بهره می برند، 
ضایعات زیادی را به دنبال دارد. لذا كسب توانمندی ها و مهارت های 
الزم توسط دانشجوی پزشكی برای آنكه یادگیرنده ی مادام العمری 

باشد، اجتناب ناپذیر است.
كیفی  مطالعه  یك  طی   ،)1390( همكاران  و  مهر  محمدی 
شایستگی های مورد نیاز برای تربیت دانشجویان دوره ی پزشكی 
عمومی برای یادگیری مادام العمر را چهار تم: آگاهی و نگرش به 
پویایی علم و دانش پزشكی )انعطاف پذیری در برابر تغییرات 
دانش و علم، به روز بودن و تسلط در دانش اولیه و تخصصی و 
نگرش مثبت به یادگیری(، مهارت یادگیری خودراهبر )مهارت 
مهارت  زمان،  مدیریت  مهارت  نوآوری،  و  مطالعاتی، خالقیت 
بازتاب بر عملكرد(، مهارت طبابت مبتنی بر شواهد )مهارت های 
دانستن  انتقادی،  تفكر  مهارت  مسأله،  مهارت حل  فراشناخت، 
الزامات نظام سالمت، مهارت سواد اطالعاتی و پاسخگویی به 
جامعه(، مهارت های ارتباطی )مهارت ارتباط با مجامع علمی و 
انجمن ها و كنگره ها، مهارت ارتباط با استادان و دیگر دانشجویان 
در  مهارت حضور  آنان،  علمی  یافته های  در  برای سهیم شدن 
شبكه های اجتماعی متخصصان پزشكی و تسلط بر زبان انگلیسی( 
دانش  )مهارت  بین حرفه ای  و  تلفیقی  یادگیری  مهارت های  و 
علوم پایه و بالینی و مهارت یادگیری بین حرفه ای در محیط كار( 

برشمردند )4(.
با توجه به عدم اطالعات در زمینه وضعیت برنامه ی درسی دوره ی 
پزشكی عمومی ارتش، این پژوهش با هدف تبیین وضعیت عناصر 
برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی ارتش برای تربیت پزشكان 

مادام العمر صورت گرفته است.

موادوروشها
پژوهش حاضر با توجه به هدف تحقیق، از نوع كاربردی و بر 
اساس روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی 
است. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشكده پزشكی دانشگاه 
علوم پزشكی ارتش بود. جامعه نمونه، تمام دانشجویان پزشكی 
دانشگاه علوم پزشكی ارتش كه طی 6 ماه آینده از زمان توزیع 
پرسشنامه ی نظرسنجی فارغ التحصیل می شدند. از ابزار پرسشنامه 
محقق ساخته ای كه بر اساس چارچوب مفهومی به دست آمده از 
مطالعه مبانی نظری و مصاحبه صاحب نظران، تهیه شده بود، به 
منظور شناسایی وضعیت موجود یادگیری مادام العمر در برنامه ی 
درسی دوره ی پزشكی عمومی دانشگاه علوم پزشكی ارتش، استفاده 
شد )5(. این پرسشنامه شامل 50 سؤال پنج سنجه ای لیكرت )خیلی 
زیاد- زیاد- تا حدودی- كم - خیلی كم( شامل 6 گویه )هدف، 
محتوا، روش تدریس، روش ارزشیابی، نقش اساتید، جو آموزشی و 
امكانات و مورد نیاز( بود. روایی محتوایی پرسشنامه قباًل با مشورت 
با چند تن از اساتید و صاحب نظران تاییدگردیده است. پایایی 
پرسشنامه با ضریب آلفای كرونباخ 837/. تایید شد. محقق با حضور 
در بخش های مختلف بیمارستان های تابعه ی دانشگاه های علوم 
پزشكی ارتش، پرسشنامه ی را در بین دانشجویان پزشكی حاضر 
در این بخش ها، توزیع نمود كه پس از تكمیل توسط دانشجویان 
در همان روز، پرسشنامه ها جمع آوری شد. در تجزیه و تحلیل 
داده های كمی حاصل از پرسشنامه  از روش وزن دهی و ارزش گذاری 
استفاده شد. ابتدا مشخص شد كه پاسخ گویان هر كدام از گزینه های 
مربوط به سؤال ها را با چه فراوانی عالمت گذاری كرده اند. برای 
محاسبه ی امتیاز هر سؤال،  به گزینه ی مطلوب ترین، امتیاز پنج و 
به گزینه ی نامطلوب ترین، امتیاز یك داده شد. با مشخص نمودن 
فراوانی پاسخ های مربوط به هر گزینه،  امتیاز یك سؤال به شكل 

زیر محاسبه شد:
تعداد پاسخ دهندگان به هر سؤال ÷ )امتیازهای هر گزینه × فراوانی 

مربوط به آن گزینه( = امتیاز سؤال
برای تعیین میزان مطلوبیت هر سؤال، امتیاز مربوط به هر سؤال 
را بر اساس مقیاس نانلی )1967(، در یك طیف چهار دامنه كه 
دارای چهار ارزش: مطلوب )4-5(، نسبتًا مطلوب )3/99-3(، نسبتًا 
نامطلوب )2/99-2( و نامطلوب )1/99-1( است، قرار گرفت. تجزیه 
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و تحلیل های پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS 16 در دو بخش 
آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. در این پژوهش، 
مالحظات اخالقی شامل جلب رضایت آگاهانه شركت كنندگان 
در پژوهش، توضیح قبل از دادن پرسشنامه در مورد اهداف پژوهش 

و محرمانه بودن هویت اشخاص رعایت شد.

یافتهها
تعداد مشاركت كنندگان در مطالعه ی جهت تكمیل پرسشنامه ی 24 
نفر مرد بودند. میانگین سنی شركت كنندگان 26/50 سال با انحراف 
معیار1/40 بود و میانگین معدل آنها 14/66بود. 17نفر مجرد و 7 
نفر متأهل بودند.12نفر خوابگاهی و12 نفر غیرخوابگاهی بودند.

بر اساس میانگین به دست آمده از كل سؤال های پرسشنامه )2/87( 
و با توجه به مقیاس قضاوت نانلی، وضعیت كلی برنامه ی درسی 
فعلی دوره ی پزشكی عمومی ارتش با رویكرد یادگیری مادام العمر 
نسبتًا نامطلوب است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه 
و میانگین حاصل از نمرات سؤاالتی كه در ارتباط با عنصر هدف 
می باشد، مشخص گردید كه توجه به مهارت تفكر انتقادی، مهارت 
یادگیری خودراهبر، مهارت مفهوم سازی مسئله و مهارت حل 
مسئله، نگرش مثبت به یادگیری و پویایی علم و دانش، مهارت 
طبابت مبتنی بر شواهد و مهارت بازتاب بر عملكرد در اهداف 
برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی از وضعیت نسبتًا مطلوبی 
برخوردار است. اهدافی همچون ایجاد نگرش به طبابت مبتنی 
بر شواهد، مهارت یادگیری تلفیقی، مهارت جستجوی علمی و 
تقویت روحیه خالقیت در دانشجویان از وضعیت نسبتًا نامطلوب 
برخوردار است. به طوركلی بر اساس میانگین كل سؤال ها 3/07 
در عنصر هدف مشخص می گردد كه وضعیت هدف در برنامه ی 
درسی فعلی دوره ی پزشكی عمومی با رویكرد یادگیری مادام العمر، 

نسبتًا مطلوب است.
بر اساس نتایج، واحد زبان انگلیسی، مهارت های مطالعاتی، مهارت 
ارتباطی،  مهارت مدیریت زمان، سبك یادگیری فردی و حرفه ی 
پزشكی، مهارت طبابت مبتنی بر شواهد، مهارت سواد اطالعاتی، 
آشنایی با الزامات نظام سالمت و آشنایی با حرفه پزشكی در بدو 
ورود به دانشكده ی پزشكی در برنامه ی درسی فعلی از وضعیت 
نسبتًا نامطلوبی برخوردار است. با میانگین 2/42 بر اساس مقیاس 

دوره ی  فعلی  درسی  برنامه ی  در  محتوای  كلی  وضعیت  نانلی، 
پزشكی عمومی ارتش با رویكرد یادگیری مادام العمر، وضعیت 

نسبتًا نامطلوبی دارد.
بر اساس نتایج این مطالعه در ارتباط با عنصر روش تدریس، استفاده 
از به شیوه ی سخنرانی فعال همراه با پرسش و پاسخ و بحث در 
مقطع علوم پایه و بالینی، استفاده از شیوه های متنوع تدریس مانند 
بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر مسئله در مقطع بالینی و استفاده از 
سبك های مختلف در تدریس از وضعیت نسبتًا مطلوبی برخوردار 
است. همچنین با توجه به نتایج، شیوه های تدریس تقویت كننده ی 
یادگیری خودراهبر، استفاده از شیوه های متنوع تدریس مانند بحث 
پایه همچنین  گروهی، یادگیری مبتنی بر مسئله در مقطع علوم 
استفاده از یادگیری الكترونیكی در برنامه ی درسی فعلی از وضعیت 
نسبتًا نامطلوبی برخوردار است. با میانگین 3/04 بر اساس مقیاس 
نانلی، به طور كلی وضعیت روش تدریس در برنامه ی درسی فعلی 
دوره ی پزشكی عمومی ارتش با رویكرد یادگیری مادام العمر نسبتًا 

مطلوب است.
استفاده از شیوه های متنوع در ارزیابی مانند انجام تكالیف توسط 
دانشجو، آزمون عملكرد، پورت فولیو در مقطع علوم پایه و بالینی 
ارزشیابی  به  اساتید  است.  برخوردار  مطلوبی  نسبتًا  از وضعیت 
پایانی )تراكمی( در مقطع علوم پایه و بالینی تأكید بیشتری دارند. 
شیوه های ارزیابی مهارت حل مسئله و خودارزیابی نیز از وضعیت 
نسبتًا نامطلوبی برخوردار است. با میانگین 3/12 بر اساس مقیاس 

نانلی، عنصر روش ارزشیابی نسبتًا مطلوب است.
بر اساس نتایج، تأكید اساتید به استفاده از روش های فعال در تدریس، 
نقش استاد به عنوان راهنما و آشنایی با دانش روز از وضعیت نسبتًا 
مطلوبی برخوردار است. دیگر نقش ها از جمله نقش الگویی اساتید، 
نقش آنها در هدایت دانشجویان در جستجوی اطالعات، تسلط 
اساتید در استفاده از روش های متنوع تدریس و ارتباط علمی با 
دانشجویان در خارج از كالس از وضعیت نسبتًا نامطلوبی برخوردار 
است. با با میانگین 2/53 بر اساس مقیاس نانلی، وضعیت نقش 
اساتید در برنامه ی درسی فعلی دوره ی پزشكی عمومی ارتش با 

رویكرد یادگیری مادام العمر نسبتًا نامطلوب است.
نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه و میانگین نمرات سؤاالتی كه 
در ارتباط با وضعیت محیط آموزشی و امكانات مورد نیاز نشان 
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می دهد كه كتابخانه دانشگاه علوم پزشكی ارتش مجهز به منابع 
مرجع،  مجالت علمی و كتب است. محیط آموزشی حاكم بر برنامه ی 
درسی فعلی دوره ی پزشكی عمومی ارتش، استادمحور می باشد. از 
نظر انگیزشی و ترغیب دانشجویان به دنبال كردن فعالیت های علمی، 
تقویت فعالیت های یادگیری مستقل، وضعیت نسبتًا نامطلوبی دارد. 
نتایج این پژوهش، بیانگر نامناسب بودن تجهیزات كالس درس با 
شیوه های متنوع تدریس و برگزاری بحث های گروهی و یادگیری در 
گروه كوچك است. امكان دسترسی به مقاالت و مجالت علمی معتبر 
و مورد نیاز در سایت رایانه ای دانشكده از وضعیت نسبتًا نامطلوبی 
برخوردار است. به طور كلی، وضعیت محیط آموزشی و امكانات 
مورد نیاز در برنامه ی درسی فعلی دوره ی پزشكی عمومی دانشگاه 
علوم پزشكی ارتش با رویكرد یادگیری مادام العمر با میانگین 2/84 
بر اساس مقیاس نانلی، از وضعیت نسبتًا نامطلوبی برخوردار است.
وضعیت كلی هر یك از عناصر برنامه درسی دوره ی پزشكی عمومی 

ارتش در جدول 1 آورده شده است.
 اطالعات استخراج شده از آزمون t مستقل و تجزیه و تحلیل آن 
نشان می دهد مقدار معنی دار به دست آمده بین وضعیت برنامه ی 
درسی دوره ی پزشكی عمومی با رویكرد یادگیری مادام العمر و 
متغیر وضعیت تأهل با (Sig=0/206) همچنین متغیر وضعیت سكونت 

با (Sig=0/830) تفاوت معنی داری وجود ندارد.
اطالعات استخراج شده از آزمون همبستگی پیرسون و تجزیه و 
تحلیل آن نشان می دهد كه بین وضعیت برنامه ی درسی دوره ی 
سن  متغیر  و  مادام العمر  یادگیری  رویكرد  با  عمومی  پزشكی 
دانشجویان با (Sig=0/801) رابطه معنی داری وجود دارد اما بین 
وضعیت برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی با رویكرد یادگیری 

مادام العمر و متغیر معدل دانشجویان با (Sig=0/108) رابطه معنی داری 
وجود ندارد.

بحثونتيجهگيری
جهانی شدن نتایج و فرآیندهایی را به همراه داشته است كه یادگیری 
مهارت های جدید و شایستگی ها از اهّمیت باالیی برخوردار شده 
است.یادگیری چگونه آموختن، حل مسئله (problem solving)، درك 
  (anticipatoryو یادگیری آتیه نگر (critical understanding) نقادانه
(learning، تنها بخشی از مهارت های اصلی و شایستگی های مورد 

نیاز افراد به شمار می رود )6(. سرعت تغییرات در نظام سالمت 
و نیازهای جامعه، بیانگر لزوم بازنگری در آموزش پزشكی است، 
به نحوی كه پزشكانی متناسب و آماده رویارویی با مشكالت قرن 
بیست و یكم تربیت نماید. دوره های آموزش پزشكی عمومی باید 
دانشجویان را برای یادگیری مستقل و مادام العمر آماده نماید. اهمیّت 
این موضوع برای دانشجویان پزشكی، به جهت افزایش مهارت های 
قابل انتقال مورد نیاز برای تداوم موفقیت آمیز یادگیری است كه 
مورد تأكید بیانیه ی شورای آموزش پزشكی درباره ی پزشكان فردا 
قرار گرفته است )7(. یكی از اهداف مهم آموزش پزشكی در قرن 
بیست و یكم تربیت یادگیرندگانی دارای شایستگی های مورد نیاز 
 (Donald Schon) برای یادگیری مادام العمر است. به بیان دانولد شون
)1987(، خبره شدن در دانش حرفه ای در پزشكی یك حوزه ی 
وسیعی را شامل می شود. دانش در عمل (Knowledge in action) با 
بازتاب بر عمل (Reflection in action) رشد می یابد. لذا برای آنكه 
دانش تخصصی و یك مهارت مفید باشد، دانشجو باید جنبه های 
عمومی آن را در وضعیت های مختلف شناسایی نماید. مدرسان باید 

 عناصر ميانگين وضعيت

  نسبتاً مطلوب
  نسبتاً نامطلوب
  نسبتاً مطلوب
  نسبتاً مطلوب
  نسبتاً نامطلوب
  نسبتاً نامطلوب
 نسبتاً نامطلوب

07/3  
42/2  
04/3  
12/3  
95/2  
84/2  
90/2  

  هدف
  محتوا

  روش تدريس
  روش ارزشيابي

  نقش اساتيد
  جو آموزشي و امكانات و ابزار

  وضعيت كلي برنامه درسي با رويكرد يادگيري مادام العمر
 

جدول 1- وضعیت عناصر برنامه ی درسی پزشكی عمومی ارتش با رویكرد یادگیری مادام العمر
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به دانشجویان در كاربردی كردن دانش راهبردی و مهارت هایشان 
از طریق بازاندیشی فكورانه، مباحثه درباره ی شباهت و تفاوت ها 
و اینكه چگونه، چرا و چه زمانی یك راهبرد مناسب را استفاده 

نمایند، كمك كنند )8(.
بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر وضعیت برنامه ی درسی فعلی دوره ی 
پزشكی ارتش با رویكرد یادگیری مادام العمر نسبتًا نامطلوب است. 
مروری بر منابع بیانگر آن است كه برنامه ی درسی با رویكرد یادگیری 
مادام العمر، باید دانشجومحور باشد. نتایج مطالعات نشان می دهد، 
مادام العمر  یادگیری  برای  را  پزشكی  دانشجویان  آموزش ستنی 
 (Self- یادگیری خودراهبر  بر  تأثیری  نمی كند و هیچگونه  آماده 
(directed learning در دانشجویان ندارد و در مقایسه با آن، برنامه های 

درسی مبتنی بر حل مسئله، باعث افزایش یادگیری خودراهبر در 
نتایج مطالعه محمدی مهر وهمكاران  دانشجویان می گردد )9(. 
)1390(، در ارتباط با وضعیت هدف در برنامه ی درسی دوره ی 
پزشكی دانشگاههای علوم پزشكی تهران، بقیه اهلل و آزادتهران نیز 
بیانگر وضعیت نسبتًا نامطلوب هدف با رویكرد یادگیری مادام العمر 
است )5(. توكل و همكاران طی پژوهشی كیفی، بیان می دارند 
علی رغم تأكیدات صورت گرفته بر اهمیت اصالح آموزش پزشكی، 
تقریبًا تمام دانشكده های پزشكی ایران هنوز برنامه ی درسی را به 
 (discipline-based شیوه ی سنتی با رویكرد مبتنی بر رشته علمی
(approach، معلم محور (teacher-centered) و مبتنی بر بیمارستان 

(hospital-based) بدون واحدهای (modules) انتخابی اجرا می نمایند 

.)10(
در مطالعه حاضر، مشخص شد كه توجه به مهارت تفكر انتقادی، 
مهارت یادگیری خودراهبر، مهارت مفهوم سازی مسئله و مهارت 
دانش،  و  علم  پویایی  و  یادگیری  به  مثبت  نگرش  مسئله،  حل 
مهارت طبابت مبتنی بر شواهد و مهارت بازتاب بر عملكرد در 
اهداف برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی ارتش از وضعیت 
نسبتًا مطلوبی برخوردار است. در توافق با یافته های این مطالعه، 
بیابانگردی و همكاران )1384( بیان نموده اند كه مهارت حل مسئله 
در دانش آموختگان پزشكی كمتر ایجاد شده است. بر اساس نتایج 
مطالعه آنان، دانشجویان دانشكده های پزشكی ایران، از یادگیری 
بر اساس روش مسئله در سال های بالینی، به میزان 51/11 درصد 
و در سال های قبل از بالینی 22/2 درصد استفاده می كنند، در حالی 

كه در دانشكده های پزشكی جهان به میزان 66 درصد، از سال های 
قبل از بالینی و 50 درصد در سال های بالینی، از روش مسئله استفاده 
می نمایند )11(. در مطالعه  امینی و فضلی نژاد )1389(، توانایی 
مهارت های تفكر انتقادی در150 نفر از دانشجویان پزشكی شیراز 
در سال 1387 بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده ی ضعیف 
بودن دانشجویان پزشكی شیراز در بهره گیری از قابلیت های تفكر 
انتقادی بود. در این مطالعه میانگین متوسط نمره ی تفكر انتقادی 
دانشجویان از متوسط میانگین تفكر انتقادی در كشورهای خارجی 
كمتر بوده است )12(. به نظر پژوهشگران علت این موضوع را 
می توان در نحوه ی تدریس و الگوهای آموزشی مورد استفاده، 
جستجو نمود. زیرا از یك سو مراكز آموزشی و الگوهای آموزشی 
تنها به عنوان مخازن اطالعات اند. از سوی دیگر اساتید صرفًا به 
عنوان سخنرانان و انتقال دهندگان اطالعات باعث شده اند، دانشجو 
به جای ارتقای مهارت الزم در جهت تفكر و استدالل و استفاده ی 
انتقادی در موقعیت های  از مهارت های تفكر  صحیح و مناسب 
مختلف و مطالعه به شیو ه ی تفكر نقاد تنها به خواندن كتب درسی 

و حفظ اطالعات و امتحان دادن اكتفا كند.
واحد زبان انگلیسی، مهارت های مطالعاتی، مهارت ارتباطی،  مهارت 
مدیریت زمان، سبك یادگیری فردی و حرفه ی پزشكی، مهارت 
طبابت مبتنی بر شواهد، مهارت سواد اطالعاتی، آشنایی با الزامات 
نظام سالمت و آشنایی با حرفه پزشكی در بدو ورود به دانشكده ی 
پزشكی در برنامه ی درسی فعلی از وضعیت نسبتًا نامطلوبی برخوردار 
با  مناسب  فعلی  محتوای  كه  است  آن  بیانگر  مطلب  این  است. 
رویكرد یادگیری مادام العمر نمی باشد. درتوافق با یافته های مطالعه 
حاضر، توكل و همكاران، در یك مطالعه ی پژوهشی بیان می دارند، 
شواهد موجود در ارتباط با وضعیت برنامه ی درسی دوره ی پزشكی 
عمومی بیانگر عدم آموزش مهارت های ارتباطی در برنامه ی درسی 
دوره ی پزشكی عمومی در ایران است )10(. نتایج مطالعه ی دیگر 
در ارتباط با وضعیت محتوای در برنامه ی درسی دوره ی پزشكی 
دانشگاه های علوم پزشكی تهران، بقیه اهلل و آزاد تهران نیز بیانگر 
وضعیت نسبتًا نامطلوب محتوا با رویكرد یادگیری مادام العمر است 
)5(. بر اساس مطالعات انجام شده، به نظر می رسد دانش آموختگان 
پزشكی در زمینه ی مهارت های عمومی ارتباطی، كمبود آموزشی 
دارند. اكثریت اساتید دانشگاه علوم پزشكی، نگرش مثبتی نسبت به 
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آموزش مهارت های ارتباطی داشته و لزوم آن را احساس نموده اند 
)13(. در مطالعه ای پژوهشی در ارتباط با سواد رایانه ای و سواد 
اطالعاتی دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ارومیه بیان 
داشتند، ارزیابی مهارت های مربوط به سواد رایانه ای و سواد اطالعاتی 
دانشجویان، ضعف ها و كمبودهای روشنی را نشان می دهد. )14( 
در دانشگاه علوم پزشكی زنجان، بیشترین مشكالت دانشجویان 
پزشكی در ارتباط با مهارت های مطالعاتی به ترتیب در زمینه ی 
مدیریت زمان، تمركز حین مطالعه، سرعت مطالعه، یادداشت برداری، 
عادات مطالعه و درك مطلب بوده است )15(. همچنین در مطالعه ی 
حسینی و همكاران )1387(، مهارت های مطالعاتی شامل مهارت 
مدیریت وقت، مهارت تمركز، مهارت یادداشت برداری،  مهارت 
خواندن و مهارت امتحان دادن در دانشجویان مورد بررسی قرار 
گرفت. در این پژوهش تنها30 درصد از دانشجویان از نظر مهارت 

مطالعه در وضعیت خوبی بوده اند )16(.
بررسی برنامه ی اصالحات دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 
نشانگر مداخالتی در برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی این 
دانشگاه است كه این مداخالت عبارتند از: ارائه ی واحد مهارت 
مطالعاتی، ارائه ی 2 واحد تكنولوژی اطالعاتی و واحد عملی مبانی 
طبابت مبتنی بر شواهد، دوره های تماس زودرس با بیمار، تماس 

با جامعه )پاسخگویی به جامعه( و ارائه واحدهای انتخابی )2(.
بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، استفاده از به شیوه سخنرانی فعال 
همراه با پرسش و پاسخ و بحث در علوم پایه و بالینی، استفاده از 
شیوه های متنوع تدریس مانند بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر مسئله 
در مقطع بالینی و استفاده از سبك های مختلف در تدریس از وضعیت 
نسبتًا مطلوبی برخوردار است. همچنین با توجه به نتایج، شیوه های 
تدریس تقویت كننده یادگیری خودراهبر، استفاده از شیوه های متنوع 
تدریس مانند بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر مسئله در مقطع علوم 
پایه و استفاده از یادگیری الكترونیكی در برنامه ی درسی فعلی از 
وضعیت نسبتًا نامطلوبی برخوردار است. بسیاری از پژوهشگران، 
روش های یاددهی- یادگیری برای پرورش پزشك یادگیرنده ی 
مادام العمر را یادگیری فعال و دانشجومحور با تكیه بر یادگیری 
نظریه ی بزرگساالن بیان نموده اند و تئوری سازنده گرایی را اساس 
رویكرد دانشجومحور بیان نموده اند )17(. نتایج مطالعه محمدی مهر 
وهمكاران )1390(، در ارتباط با وضعیت روش تدریس در برنامه ی 

درسی فعلی دوره ی پزشكی دانشگاههای علوم پزشكی تهران، بقیه 
اهلل و آزاد تهران درمجموع بیانگر وضعیت نسبتًا نامطلوب روش 

تدریس مبتنی رویكرد یادگیری مادام العمر است )5(.
نتایج این مطالعه نشان داد كه استفاده از شیوه های متنوع در ارزیابی 
مانند انجام تكالیف توسط دانشجو، آزمون عملكرد، پورت فولیو در 
مقطع علوم پایه و بالینی از وضعیت نسبتًا مطلوبی برخوردار است و 
اساتید به محفوظات تأكیدی ندارند. اما شیوه های ارزیابی مهارت 
حل مسئله و خودارزیابی از وضعیت نسبتًا نامطلوبی برخوردار 
است. در توافق با یافته های پژوهش، مصری )1390(، طی یك 
مطالعه ی توصیفی و تحلیلی، كلیه ی آزمون های چندگزینه ای پایان 
پایه و فیزیوپاتولوژی و كارآموزی  ترم و میان ترم مقطع علوم 
دانشجویان پزشكی تبریز را در نیمسال اول 88 با استفاده از نرم 
افزار تحلیل آزمون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داد. پس از آن 
از طریق پرسشنامه، میزان آشنایی 185 نفر از اساتید گروه علوم پایه 
و بالینی با شاخص ها و اصطالحات مرتبط با آزمون را مورد بررسی 
و تحلیل قرار داد. وی در ادامه بیان داشت، بررسی یافته ها نشانگر 
آن است كه نتایج و میانگین ها در حد انتظار نبوده و آزمون های 
فعلی نمی تواند آنطور كه شاید و باید دانشجو را بصورت عادالنه 
ارزیابی نموده و ضمن سنجش تغییر رفتار آموزشی، دانشجویان 
قوی را از ضعیف تفكیك نماید. لزوم جهت گیری تصمیم گیران 
به سمت توانمندسازی اساتید در زمینه ی طراحی بهینه سؤاالت 
چندگزینه ای و آشنایی با چگونگی تفسیر نتایج تحلیل آزمون ها 
امری ضروری و انكارناپذیر است )18(. نتایج مطالعه پژوهشی 
در ارتباط با وضعیت عنصر روش ارزشیابی در برنامه ی درسی 
فعلی دوره ی پزشكی دانشگاه های علوم پزشكی تهران، بقیه اهلل و 
آزاد تهران نیز بیانگر وضعیت نسبتًا نامطلوب ارزشیابی با رویكرد 
یادگیری مادام العمر است )5(. نتایج مطالعه ی پژوهشی دیگر، در 
ارتباط با كیفیت آموزش بالینی از دیدگاه كارآموزان و كارورزان 
پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد بیانگر آن است كه دانشجویان 
میزان اطالع رسانی و توجیه اهداف آموزشی در هر بخش، تناسب 
آموزش ارائه شده با نیاز پرشك عمومی، كفایت دوره برای آماده 
سازی دانشجویان جهت ایفای نقش پزشكی عمومی و روش های 
آموزشی را بر اساس مقیاس مطالعه، ضعیف و ارزشیابی مرسوم 
در بخش ها را بسیار ضعیف ارزیابی نمودند. در مجموع كیفیت 
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آموزشی دوره ی پزشكی عمومی از دیدگاه دانشجویان ضعیف 
ارزیابی گردید. بر اساس این نتایج آموزش پزشكی ارائه شده با 
وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشته و پاسخگوی نیازهای حرفه ای 

دانشجویان پزشكی نمی باشد )19(.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تأكید اساتید به استفاده از روش های 
فعال در تدریس، نقش استاد به عنوان راهنما و آشنایی با دانش روز 
از وضعیت نسبتًا مطلوبی برخوردار است. دیگر نقش ها از جمله 
نقش الگویی اساتید، نقش آنها در هدایت دانشجویان در جستجوی 
اطالعات، تسلط اساتید در استفاده از روش های متنوع تدریس و 
ارتباط علمی با دانشجویان در خارج از كالس از وضعیت نسبتًا 
نامطلوبی برخوردار است. در همین راستا عملكرد اساتید به عنوان 
یك الگو، در دانشكده ی پزشكی بندرعباس بارز نمی باشد و به نظر 
محقق این معضل محدود به دانشكده پزشكی بندر عباس نبوده و 
خطری است كه آموزش علوم پزشكی كشور را تهدید می نماید 
و نیازمند بررسی های جدی می باشد. نتیجه قابل توجه دیگر در 
این پژوهش، ضعف اساتید در مشاركت دادن دانشجو در بحث و 
تمایل آنها به استفاده از روش های تدریس استاد محور بود )20(. 
نتایج مطالعه محمدی مهر وهمكاران )1390(، در ارتباط با وضعیت 
نقش اساتید در برنامه ی درسی فعلی با رویكرد یادگیری مادام العمر 
در دوره ی پزشكی دانشگاه های علوم پزشكی تهران، بقیه اهلل و آزاد 

تهران نیز بیانگر وضعیت نسبتًا نامطلوب این عنصر است )5(.
نتایج پژوهش حاضر بیانگر نامناسب بودن تجهیزات كالس درس 
با شیوه های متنوع تدریس و برگزاری بحث های گروهی و یادگیری 
در گروه كوچك است. امكان دسترسی به مقاالت و مجالت علمی 
معتبر و مورد نیاز در سایت رایانه ای دانشكده از وضعیت نسبتًا 
نامطلوبی برخوردار است. درتوافق با این نتایج پژوهش حاضر، بر 
اساس مطالعه ی پژوهشی در دانشگاه های علوم پزشكی تهران، بقیه 
اهلل و آزاد تهران، وضعیت عنصر تجهیزات و امكانات در برنامه ی 
درسی فعلی با رویكرد یادگیری مادام العمر نسبتًا نامطلوب است )5(. 
با توجه به نتایج مطالعه ی نصری و همكاران )1388(، دانشجویان 
دانشكده ی پزشكی اراك در قسمت تجهیزات، به نامناسب بودن 
فضای سالن كنفرانس، عدم تنوع كافی وسایل كمك آموزشی، 
مناسب نبودن فضای كتابخانه، عدم وجود كتاب های مورد نیاز در 
كتابخانه، عدم وجود امكانات آزمایشگاهی در آزمایشگاه و مناسب 

نبودن كالس درسی اشاره نمودند. همچنین به نظر دانشجویان مدت 
آموزش علوم پایه نامناسب بوده و زیاد بودن دروس عمومی از علل 
طوالنی شدن دوره ی پزشكی بیان شده است. ادغام دروس علوم 
پایه و بالینی از سوی اكثریت دانشجویان مطرح گردید. با نگاه كلی 
به نتایج این تحقیق، نگرش دانشجویان دانشكده ی پزشكی اراك به 
مقوله ی كیفیت آموزش پزشكی این دانشگاه نسبتًا منفی می باشد. 
در مقابل در مطالعه ای كه فرزیانپور در دانشگاه علوم پزشكی تهران 
انجام داد، 81 درصد همه گروه ها از آموزش خود راضی بوده اند 
)21(. مطالعه ی دیگر در رابطه با وضعیت و امكانات آموزشی 
بیانگر نارضایتی دانشجویان از بی توجهی به وضعیت صندلی های 
كالس، نور كالس ها، ساعات خدمات رسانی كتابخانه ها بود )20(. 
در مطالعه ای دیگر، میزان رضایتمندی كلی دانشجویان از وضعیت 
امكانات و خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشكی سبز وار در حد 

متوسط گزارش شده است )22(.
با توجه به اهمیت تربیت پزشك مادام العمر، الزم است شایستگی های 
مورد نیاز در تدوین اهداف برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی 
مورد استفاده قرار داد. یافته های پژوهش، وضعیت فعلی یادگیری 
مادام العمر را در برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی ارتش تا 
اندازه ای مشخص كرد. بر اساس نتایج به دست آمده در این خصوص، 
عنصر برنامه ی درسی مرتبط با یادگیری مادام العمر به ویژه در بُعد 
محتوا از وضعیت نسبتًا نامطلوبی برخوردار است. لذا توصیه می شود 
مسؤوالن آموزشی دانشكده ی پزشكی و كمیه برنامه ریزی درسی 
آن دانشكده با بازنگری محتوای آموزشی جهت بهبود وضعیت 
موجود تدابیر الزم را بیندیشند. در جهت بهبود محتوای برنامه ی 
درسی الزم است شایستگی های مهارت سواد اطالعاتی، مهارت 
جستجوگری و پژوهش، اصول مهارت فراشناخت، مهارت ارتباطی 
حرفه ای، اصول مهارت طبابت مبتنی بر شواهد، مهارت مطالعاتی، 
زبان انگلیسی، مواجهه زودرس با بیمار، واحد تماس با جامعه و 
آشنایی با حرفه ی پزشكی در قالب واحد درسی یا كارگاه آموزشی به 
دانشجویان ارائه گردد. برای ایجاد انگیزه و نگرش مثبت به یادگیری 
در دانشجویان بایستی واحدهای انتخابی در نظر گرفته شود تا 
دانشجو بتواند عالیق و نیازهای آموزشی خود را دنبال كند. با توجه 
به جایگاه فناوری اطالعات و تكنولوژی در حوزه ی پزشكی الزم 
است بخشی از محتوای هر واحد درسی به آموزش دانشجویان با 
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فناوری و تكنولوژی های مرتبط با آن موضوع درسی اختصاص یابد. 
برای آن كه دوره ی پزشكی عمومی واقعًا در رشد توانایی یادگیری 
مادام العمر در دانشجویان سهیم باشد، نیازمند اقداماتی در جهت 
یادگیری چگونه یادگرفتن، تناسب محتوا با نیازهای جامعه، كمك 
به كسب دیدگاه میان رشته ای، تلفیق دانش و مهارت های تخصصی 
و عمومی، تلفیق دانش بنیادی و دانش روز،  كاربردی بودن محتوا، 
تأكید بر دروس عمومی می باشد. در برنامه ی درسی این دوره به 
جای تأكید بر حجم محتوا الزم است به كیفیت محتوا توجه شود 
و بر پرورش مهارت هایی مانند مهارت های تفكر )خالق، انتقادی(، 
مهارت حل مسئله، مهارت یادگیری خودراهبر و مهارت بازتاب بر 
عملكرد اقدام نمود. با تقویت این توانایی ها می توان به دانشجو كمك 
كرد تا بعد از فراغت از تحصیل به تداوم یادگیری خود ادامه دهند. بر 
اساس نتایج به دست آمده در ارتباط با جو آموزشی و امكانات مورد 
نیاز مبتنی بر رویكرد یادگیری مادام العمر، برنامه ی درسی موجود 
دارای كاستی هایی است و از وضعیت نسبتًا نامطلوبی برخوردار 
است. لذا توصیه می شود مسؤوالن آموزشی دانشكده ی پزشكی 

جهت بهبود وضعیت مذكور و رفع نقایص موجود با بهره گیری 
از استانداردها و ویژگی های جو آموزشی و امكانات مورد نیاز 
بستر الزم برای تقویت توانمندی های الزم در دانشجویان پزشكی 
فراهم نمایند. در ارتباط با ویژگی های استاد در رویكرد یادگیری 
پیشنهاد  برنامه ی  درسی دوره ی  پزشكی عمومی،  مادام العمر در 
می شود برنامه های بازآموزی مدون برای آشناسازی و توانمندسازی 
اساتید برگزار گردد. در برنامه ی درسی دوره ی پزشكی عمومی با 
رویكرد یادگیری مادام العمر، الزم است اساتید نقش تسهیل گر و 
راهنما، نقش الگویی، یادگیرنده ی مادام العمر، دارای صالحیت های 
حرفه ای، تسلط بر دانش تخصصی، دارای دانش تجربه ای و ایجاد 

انگیزه در دانشجویان را دارا باشند.

تشكروقدردانی
بدینوسیله از همكاری كارشناس آموزش بالینی دانشكده پزشكی و 
كلیه دانشجویانی كه در این پژوهش مشاركت نمودند سپاسگزاری 

می گردد.
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Abstract

Background: Besides necessary knowledge and skills, the Major aim of Medical school is to train students 

to achieve lifelong learning competencies. Curriculum is the most powerful tool in developing such skills. This 

study was designed to determine if the current curriculum of general medical course oriented to lifelong 

learning in Army University?

Material and Methods: This was a Descriptive- analytic study. The data were collected with using a 

researcher constructed questionnaire. Data was determined current curriculum of general medical course 

with lifelong learning approach in Army University. The data Analyzed with SPSS 16 by t- test and Pearson 

tests.

Results: The results showed orientation of current general medical curriculum with lifelong learning almost 

non favorite. Objective, teaching and evaluation were almost acceptable. Content, educational atmosphere 

were almost non-acceptable.

Conclusion: By emphasizing on necessity of Lifelong learning Competencies, It is recommended to pay 

attention to effectiveness of Curriculum Planning.

Keywords: Learning; Curriculum; Education, Medical
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