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است .راهبردهای آموزشی ،تصمیمات جهتدار بنیادی در یاددهی هستند که هدف آنها دستیابی به اهداف آموزشی میباشد.
روش کار :مقاله حاضر به صورت مرور روایی است که با بررسی منابع کتابخانهای و الکترونیکی معتبر ،مهمترین راهبردهای آموزشی برنامه درسی پزشکی
عمومی را معرفی و توصیف می نماید.
یافتهها :مهمترین راهبردهای آموزشی برنامه درسی پزشکی عمومی عبارتند از «مجموعه راهبردهای دانشجو محوری ،یادگیری مبتنی بر مسأله ،تدریس
ادغام یافته یا بینحرفهای ،مبتنی بر جامعه ،انتخابی و نظاممند بودن؛ مجموعه راهبردهای مرتبط با محصول ،متناسب بودن ،بینحرفهای ،دورههای کوتاهتر
آموزشی ،جایگاه چندگانه و همزیستی و همچنین مجموعه راهبردهای واقعی بودن ،ادغام ،بازخورد ،یادگیری و ارزشیابی» بودند.
نتیجهگیری :هر یک از راهبردهای آموزشی به صورت یک طیف نشان داده میشوند .هر طراح آموزشی باید قبل و در حین تدوین برنامه آموزشی ،جایگاه
هر یک از اجزای برنامه درسی را در هر یک از این طیفها مشخص نماید .بر اساس هر یک از راهبردهای انتخابی باید مداخالتی در برنامه درسی صورت
گیرد تا این راهبردها عملیاتی شوند؛ به طوری که نتایج ارزشیابی و شواهد حاصل از مداخالت در برنامه ،این اطمینان را به طراحان برنامه بدهد که کیفیت
برنامه ارتقا یافته است.
کلید واژهها :آموزش ،پزشکی عمومی ،برنامه درسی ،راهبرد آموزشی ،ارتقای کیفیت
*نویسنده مسؤول :دانشکده آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تلفن3292-7202295 :

نمابر329-26293320 :

Email: drfjavidan@gmail.com

Archive of SID
راهبردهای آموزشی برنامه درسی پزشکی عمومی

مقدمه
از همه پزشکان انتظار میرود که در طول زندگی حرفهای
خود در فرایند تدریس مشارکت نمایند .آنها بیشتر در
تدریس ،نظارت ،آزمون ،ارزیابی و هدایت پزشکان در آموزش
و همچنین در آموزش دانشجویان پزشکی عمومی همکاری
مینمایند .از دانشجویان پزشکی و پزشکان تازهکار به طور

جاویدان و همکاران

درسی درباره آنچه در یک برنامه تدریس اتفاق میافتد،
اهداف مدرس و روشهایی که او برای اجرای این اهداف به
کار میبرد ،بحث میکند.
تدوین برنامه درسی میتواند در طی ده مرحله انجام شود
که عبارتند از -9 :تشخیص نیاز -2 ،تعیین پیامدهای یادگیری،
 -0توافق بر روی محتوا -4 ،سازماندهی محتوا-7 ،

فزایندهای انتظار میرود که تدریس کنند تا مهارتهای پایه یک

تصمیمگیری در مورد راهبردهای آموزشی -6 ،تصمیمگیری در

استاد خوب را در طول سالهای دوره پزشکی عمومی

مورد روشهای یادگیری -5 ،آمادهسازی روشهای سنجش،

فراگیرند .هرچند بیشتر مدرسان ،برنامههای درسی طراحی شده

 -9ارتباطات در مورد برنامه درسی -2 ،پیشبرد یک محیط

توسط دیگران را تدریس مینمایند ،اما تعداد زیادی از آنها نیز

آموزشی مناسب و  -93مدیریت برنامه آموزشی که یک گروه

در حال ورود و مشارکت در طراحی دورهها و برنامههای

مستقل باید پاسخگوی استانداردهای آکادمیک و تضمین

آموزشی هستند و به عنوان فردی از اعضای تیم طراحی،

کیفیت باشند ( .)7در بحث تضمین کیفیت ،تعاریف متعددی

طراحی برنامه درسی را به عنوان بخشی از کار حرفهای خود

برای ارتقای کیفیت بیان شده است؛ در یک تعریف «ارتقای

انجام میدهند .طراحی یک برنامه درسی میتواند دورنمای

کیفیت» به معنای فرایند مداوم بررسی ،نقد و اجرای تغییرات

ترسناکی برای هر طراح آموزشی داشته باشد ،اما باید در نظر

میباشد (.)6

داشت که رویههای اساسی و پایهای در طراحی برنامه درسی
یکسان است (.)9

این ده گام چک لیست مفیدی برای طراحی و ارزشیابی
برنامه درسی فراهم مینماید ( .)2 ،7از دیدگاه  ،Hardenگام

امروزه طراحی و تدوین برنامه درسی موضوع مهمی برای

پنجم در تدوین یک برنامه درسی ،تصمیمگیری در مورد

آموزش پزشکان عمومی ،متخصص و آموزش مداوم پزشکی

راهبردهای آموزشی میباشد که قرار است در برنامه درسی

میباشد ( .)2با توجه به توانمندیهای مورد انتظار از

استفاده شود .انتخاب ،طراحی و کاربرد راهبرد آموزشی مناسب

دانشآموختگان پزشکی ( ،)0چالش فعلی برای استادان پزشکی
یافتن راهی است که بازدهی یادگیری در دانش آموختگان این
رشته را افزایش دهد .امروزه نظامهای آموزشی سنتی در ایجاد

یکی از مراحل اساسی و مهم در طراحی هر برنامه درسی
میباشد .در حال حاضر این امر پذیرفته شده است که برای
تدریس و یادگیری موفق ،برنامه درسی باید با دقت و احتیاط

توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان کافی نمیباشند.

طراحی شود (« .)7راهبردهای آموزشی» تصمیمات جهتدار

پیشرفتهای علوم شناختی در سالهای اخیر کاربردهای مهمی

بنیادی در یاددهی هستند که هدف آنها دستیابی به اهداف

در طراحی برنامه درسی داشتهاند .یکی از این کاربردها ،اتخاذ

آموزشی میباشد (.)5

راهبردهایی برای ارتقای کیفیت برنامه آموزش پزشکی عمومی

راهبردهای آموزشی وسیلهای برای دستیابی به اهداف

میباشد .اختالف نظرهای گوناگونی در آموزش پزشکی در

آموزشی و قلب برنامه درسی میباشد و محتوا و روشها را در

مورد راهبردهای آموزشی وجود دارد (.)2

برمیگیرد ( .)9از سال  9223میالدی به بعد برنامههای درسی

طراحی برنامه درسی عامل کلیدی و تأثیرگذاری بر کیفیت

جدید به خوبی تدوین شدند ،اما همچنان چالشهای بسیاری

یاددهی و یادگیری میباشد ( .)4یک «برنامه درسی» موضوعی

باقی مانده است .نگاه دوباره به روند فعلی در آموزش پزشکی،

فراتر از تدوین سرفصل دروس یا بیانیه محتوا است .برنامه

چندین موضوع کلیدی با اهمیت خاص را مطرح مینماید که
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یکی از این موضوعات اساسی ،انتخاب راهبردهای آموزشی

اجتنابناپذیر است .راهبردهای آموزشی متعددی برای ارتقای

مناسب میباشد (.)2

کیفیت برنامه درسی وجود دارد ،اما مهمترین راهبردهایی که

آموزش دهندگان در گذشته راهبردی را که از نظر خودشان

در حال حاضر برای ارتقای کیفیت برنامه درسی آموزش

بهترین بود ،انتخاب میکردند؛ اما موضوع مهم این است که

پزشکی عمومی مطرح میباشد شامل سه مجموعه راهبرد

یک رویکرد «بهترین ساده» وجود ندارد .راهبرد آموزشی

است :الف) راهبردهای دانشجو محوری ،یادگیری مبتنی بر

مناسب بر اساس خصوصیات دانشجویان پزشکی ،زمینه

مسأله و تدریس ادغام یافته یا بینحرفهای ،مبتنی بر جامعه،

یادگیری و موضوع مورد تدریس متغیر است .یک برنامه درسی

انتخابی و نظاممند بودن ()2-94( )SPICES؛ ب) مجموعه

واحد وجود ندارد و دانشجویان پزشکی با شیوههای متفاوت

راهبردهای مرتبط با محصول ،متناسب بودن ،بینحرفهای،

یادگیری ،الگوهای مختلف برنامه درسی را ترجیح میدهند

موجز و مختصر بودن ،جایگاه چندگانه و همزیستی

(.)2

( ،)9 ،97 ،96( )PRISMSج) همچنین مجموعه راهبردهای

هدف از این مطالعه ،معرفی مهمترین راهبردهای آموزشی
برای طراحی برنامه درسی با هدف ارتقای کیفیت آموزش

واقعی بودن ،ادغام یافته ،بازخورد ،یادگیری و ارزشیابی
(.)9( )RIFLE

پزشکی عمومی در سطح دنیا (که در حال حاضر مطرح و مورد

الفSPICES :

استفاده قرار میگیرد) ،می باشد.

 Hardenو همکاران در مطالعه خود شش راهبرد آموزشی
جدید با عنوان مدل  SPICESرا معرفی کردند ( .)2در طراحی

روش کار
مقاله حاضر از نوع مرور روایی بود که با بررسی منابع
کتابخانهای شامل کتب ،مجالت و منابع الکترونیکی معتبر و با
استفاده از واژههای کلیدی «آموزش ،پزشکی ،پزشکی عمومی،
برنامه درسی ،راهبرد و ارتقای کیفیت» مقاالت و متون مرتبط با
راهبردهای ارتقای کیفیت برنامه آموزش پزشکی عمومی مورد
جستجو قرار گرفت .سپس منابعی که به معرفی یا بررسی
راهبردهای جدید در برنامه درسی آموزش پزشکی عمومی از
سال  9223میالدی به بعد پرداخته بودند ،انتخاب شدند.

یافتهها

برنامه درسی از استادان خواسته میشود ،مشخص نمایند که
آنها در مورد هر یک از راهبردهای  SPICESو ادامه آنها
چگونه فکر میکنند و آنها تمایل دارند به چه سمتی پیش
روند ( .)2اجزای این مجموعه راهبردهای آموزشی عبارتند از:
-9

راهبرد دانشجو محوری ( )Student-centredدر

برابر راهبرد استاد محوری ()Teacher-centred
در راهبرد دانشجو محوری ،دانشجویان پزشکی باید بیشتر
پاسخگوی یادگیری خود و چگونگی آن باشند .در مقابل در
راهبرد استاد محوری تأکید بر روی نقش استادان و چگونگی
تدریس آنها است .در راهبرد استاد محوری ،استادان مرکز
فعالیتهایی شامل سخنرانی یا تدریس معمولی در آزمایشگاه
هستند و دانشجویان پزشکی کنترل کمی بر انتخاب آنچه باید

تغییراتی که در سالهای اخیر در نظریههای یادگیری رخ

یاد بگیرند و ترتیب و روشهایی که باید استفاده کنند ،دارند؛

داده است ،همزمان با تغییر نیازهای جامعهای که دانش

اما در راهبرد دانشجو محوری ،دانشجوی پزشکی با راهنمایی

آموختگان پزشکی باید به آن پاسخگو باشند ،همگی گویای

استاد میتواند درباره اهداف آموزشی تصمیم بگیرد ،منابع

این نکته میباشد که اتخاذ راهبردهای آموزشی متناسب برای

مناسب یادگیری را برای دستیابی به این اهداف انتخاب کند و

ارتقای کیفیت برنامه درسی آموزش پزشکی عمومی

در مورد مراحل یادگیری و ارزیابی پیشرفت یادگیری خود نیز
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پاسخگو باشد .این نوع یادگیری بیشتر به صورت فعال است

آموزشی دانشگاهها یا گروههای جداگانه تدریس میشوند،

(.)2 ،5 ،2 ،97

میباشد.

راهبرد یادگیری مبتنی بر مشکل ()Problem-based

در برنامه آموزشی سنتی مبتنی بر رشته یا موضوع ،تدریس

در برابر راهبرد جمعآوری اطالعات ()Information gathering

بر اساس رشتههایی مانند آناتومی ،بیوشیمی ،پاتولوژی ،پزشکی

هدف اصلی در بسیاری از برنامههای آموزش پزشکی،

اجتماعی و جراحی میباشد و تماس با بیمار به طور معمول

انتقال مقدار زیادی علوم پایه و دانش بالینی به دانشجوی

پس از پایان دورههای آموزشی علوم پایه پزشکی است .در

پزشکی است .همچنین از دانشجویان پزشکی آموزش دیده

برنامه آموزشی سنتی ،بلوکهای اصلی برای هر موضوع وجود

انتظار میرود قادر به بازیابی این اطالعات و به کار گرفتن آن

دارد که در زمان مشخص و محدود شدهای در دوره آموزشی

در درمان بیماران باشند .به هر حال این تفکر شکل گرفته است

میباشند .انتظار این است که موضوعات بعدی بر پایه

که این نوع برنامههای آموزش پزشکی نمیتواند دانشجویان

موضوعات قبلی قرار گرفته و ادامه یابد و کنار هم قرار دادن

پزشکی را برای شغل آنها در آینده آماده کند و این روش

دانش کسب شده از هر بلوک یا رشته و ساختن تصویر کلی از

یادگیری به تنهایی کافی نیست.

پزشکی به دانشجو واگذار می گردد .به طور مثال دانشجویان

-2

اهداف این راهبرد شامل استفاده از یادگیری مبتنی بر مشکل

پزشکی در مورد جنبههای مختلف بیماری زخم معده ،مطالب

به عنوان ابزاری جهت توسعه یک رفتار قابل استفاده برای

جداگانهای را از دروس مختلف و توسط گروههای آموزشی

دانش ادغام یافته و توسعه مهارتهای حل مشکل است؛ در

آناتومی ،پاتولوژی ،رادیولوژی و جراحی میآموزند.

حالی که هدف راهبرد جمعآوری اطالعات یا جمعآوری
دانش ،به دست آوردن حقایق و مفاهیم و اصول میباشد.
در راهبرد یادگیری مبتنی بر مشکل ،دانشجویان پزشکی در
مواجهه با مشکالت بیمار ،ارایه خدمات سالمت ،علم پزشکی

در دهههای گذشته تأکید زیادی بر پاسخگویی استادان
نسبت به ادغام مطالب و محتوای دروس و کنار هم قرار دادن
موضوعات به صورت تدریس موضوع کلی سیستم بدن شده
است.

یا پژوهش قرار میگیرند .این فعالیت محرکی برای یادگیری

ادغام به صورت ادغام افقی و ادغام عمودی نیز توصیف

علوم پایه پزشکی و یا طب بالینی است .انتخاب مناسب

میشود .ادغام افقی بین محتوای دروس موازی در یک مرحله

مشکالت بالینی در سالهای اول دوره پزشکی میتواند

آموزشی مثل علوم پایه است و ادغام عمودی بین موضوعاتی

دانشجویان پزشکی را تشویق به یادگیری موضوعات مرتبط در

است که به صورت سنتی در دو مرحله آموزشی تدریس

آناتومی ،فیزیولوژی ،بیوشیمی ،بیولوژی مولکولی و

شدهاند ،مانند مرحله علوم پایه پزشکی و مرحله علوم بالینی

ایمونولوژی نماید و با ایجاد سؤال ،آنها به دنبال پاسخ صحیح

(.)2 ،5 ،2 ،99

آن باشند (.)2 ،95 ،99
-0

راهبرد تدریس ادغام یافته ( )Integratedیا بین
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راهبرد آموزش مبتنی بر جامعه (Community-

 )basedدر برابر راهبرد آموزش مبتنی بر بیمارستان

حرفهای در برابر تدریس مبتنی بر رشته یا موضوع

()Hospital-based

()Discipline-based

انتقادی که بر آموزش پزشکی میباشد ،این است که رویکرد

ادغام به معنای سازماندهی یا یکسانسازی محتوای تدریس

آموزش مبتنی بر بیمارستان که در آن دانشجویان پزشکی تماس

موضوعات مرتبط با هم که به طور معمول در دورههای

کمی با جامعه دارند ،آنها را برای جامعهای که جهت خدمت
در آن آموزش داده میشوند ،آماده نمیسازد .افزایش تخصصی
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شدن طبابت (که در بسیاری از کشورها شروع شده است)،

خودشان انتخاب کنند که از نظر نوع موضوع و طول مدت

باعث گردیده است تا مراقبتهای اولیه سالمت به عنوان یک

زمان آن متفاوت است .گاهی دانشجویان پزشکی موضوعات را

نقطه ضعف سیستمی در ارایه خدمات سالمت به نظر آید.

از میان تعدادی دوره مشخص انتخاب میکنند و گاهی

در رویکرد سنتی آموزش مبتنی بر بیمارستان ،یاددهی در

دانشگاههایی مثل دانشگاه استنفورد دارای برنامه آموزشی به

یک بیمارستان آموزشی متمرکز است و استادان دانشگاه به آن

طور کامل انتخابی هستند که دانشجویان پزشکی همه

به عنوان مدرس اضافه شدهاند .بیشتر وقت دانشجویان پزشکی

موضوعات مرتبط با علوم پایه پزشکی و علوم بالینی را

با گوش دادن به سخنرانی استادان و آموزش بر بالین بیماران

خودشان انتخاب مینمایند ( .)2 ،2 ،97این انتخابی بودن

بستری میگذرد .این دانشجویان پزشکی هرگز بیماران را در

میتواند به عنوان نوعی از «اجزای انتخابی توسط دانشجو» در

منزل نمیبینند یا با پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی

برنامه درسی باشد و فرصتی است تا دانشجویان پزشکی در

مالقاتی ندارند و تجربه دانشجویان پزشکی محدود به آنچه در

زمینههای مورد عالقه خود مطالعه نمایند و مهارتهای ارزیابی

بیمارستان دیدهاند ،میباشد .دانشجویان پزشکی در آموزش

نقادانه ،خودسنجی و مدیریت زمان در آنها توسعه یابد (.)2

مبتنی بر جامعه در یک محیط اجتماعی آموزش میبینند که
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راهبرد نظاممندی ( )Systematicدر برابر راهبرد

شامل مطب پزشک عمومی ،درمانگاه ،پزشک خانواده ،ویزیت

استاد -شاگردی یا برنامههای آموزش فرصتطلبانه

بیمار در منزل یا بیمارستانها و درمانگاههای روستایی میباشد.

()Opportunistic

اهداف برنامههای آموزش پزشکی مبتنی بر جامعه بر اساس

مدل سنتی رایج برای بیشتر دورههای آموزشی در روش

عواملی همچون جایگاه آن در برنامه آموزشی ،زمانی که باید

استاد -شاگردی این است که دانشجوی پزشکی با یک استاد

دانشجویان وارد جامعه شوند ،مدت زمانی که آنها در

مسلط به حرفه همراه میشود و مهارتهای عملی بالینی را با

محیطهای اجتماعی میگذرانند و نیازهای سالمت جامعه در

پیرو او بودن و حین انجام کار فرامیگیرد .در این روش ممکن

آن زمان متفاوت است .در این مراحل دانشجویان پزشکی

است همراهی با یک استاد یا واحد بالینی برای مدت زمان

میتوانند در مورد جنبههای اجتماعی و اقتصادی بیماریها نیز

معینی باشد .آنها ممکن است همه بیماران بستری در بخش را

آموزش ببینند و با رویکردهای مواجهه با مشکالت بیماران

مالقات نمایند و در مورد وضعیت موجود بیماران آموزش داده

توسط سایر همکاران نیز آشنا شوند (.)2 ،2 ،97

شوند و یاد بگیرند .موضوعاتی که به این روش آموزش داده
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راهبرد انتخابی بودن ( )Electivesدر برابر راهبرد

برنامه آموزش استاندارد ()Standard program
همه دانشجویان پزشکی در برنامههای آموزش پزشکی
عمومی استاندارد ،دوره آموزشی مشخص و یکسانی را

میشوند به تنوع و تعداد بیماران در دسترس و عالیق استادان
بستگی دارد و امید است که دانشجویان پزشکی در این مدت
مشخص نمونههای مناسب و کافی از موارد بیماری موردنیاز را
برای طبابت آینده ببینند و یاد بگیرند.

میگذارنند و فرصتی برای مطالعه عمقی بعضی از موضوعاتی

امروزه این اعتقاد قوی وجود دارد که آنچه دانشجویان

را که بیشتر به آن عالقهمند هستند ،ندارند .در سالهای اخیر

پزشکی در زمان آموزش باید ببینند یا انجام دهند ،نباید به

افزایش واضحی در انعطافپذیری برنامههای آموزشی و اضافه

عهده شانس و تجربیات گذاشته شود .به خصوص در

شدن دروس انتخابی به آن ایجاد شده است.

محیطهای بالینی این تجربیات آموزشی باید برنامهریزی و ثبت

انتخابی بودن در برنامه آموزش پزشکی عمومی این فرصت

شده باشد.

را به دانشجویان پزشکی میدهد تا موضوعات درسی را
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راهبردهای آموزشی برنامه درسی پزشکی عمومی

در یک رویکرد طراحی شده و یا نظاممند برنامه آموزش

پیامد میتوانند ارتباط بین دانش ،مهارتها و رفتار را برقرار

پزشکی عمومی ،تمام تجربیات موردنیاز دانشجویان پزشکی

کنند تا به نیازهای محلی سالمت جامعه پاسخگو باشند؛

برای یادگیری در برنامه پوشش داده شده است .به طور مثال

بنابراین برای بهروز بودن ،باید سرفصل دروس مکرر بازنگری

برنامه چرخش دانشجویان پزشکی در بخشهای تخصصی و

شوند و منابع یاددهی و یادگیری بر اساس تصمیمات مبتنی بر

یا عرصههای سیستم خدمات مراقبت سالمت از قبل تعیین

شواهد انتخاب شوند.
بین حرفهای بودن ()Interprofessional

گردیده است .همچنین اجزای دورههای آموزشی و

-0

مهارتهایی که باید بیاموزند و شرایط بیمارانی که باید برای

منظور از این عامل برنامههای مشوق یادگیری چندحرفهای،

آموزش آنها استفاده شوند ،مشخص شده است .گاهی ممکن

مشارکتی و مبتنی بر تیم است .ویژگیهای طبابت آینده باید

است دفترچهای برای ثبت این تجربیات نیز در نظر گرفته شود

بینحرفهای و برنامه باید حامی و مشوق فرهنگ یادگیری

(.)2 ،5 ،2 ،97

چندحرفهای باشد و با انتظاراتی که در مورد کار تیمی و

بPRISMS :

مشارکتی در آموزش ،پژوهش و محیط بالینی بر اساس احترام

مجموعهای از راهبردهای آموزشی است که مرتبط با

و درک متقابل دارد ،تجربیات با ارزش یادگیری بینرشتهای را

محصول و مبتنی بر عملکرد در ارتباط با توسعه حرفهای،

پشتیبانی نماید.
دورههای کوتاهتر آموزشی ()Shorter/smaller

متناسب با دانشجویان پزشکی و جوامع ،بینحرفهای و بین
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رشتهای ،دورههای کوتاهتر آموزشی در واحدهای کوچک،

شامل دورههای مختصر و کوتاه با تعداد کم دانشجویان

جایگاههای چندگانه و وابسته به همزیستی (موجود زنده

پزشکی در هر واحد یا جایگاه و مجموعه یادگیری و گروه

واحد) میباشد ( .)9 ،97 ،96اجزای این مجموعه راهبردهای

میباشد .این مورد همچنین شامل برنامههای ورودی دورههای

آموزشی عبارتند از:

پزشکی و نیاز به ادغام بهتر آموزش عمومی با تخصص

مبتنی بر محصول بودن ()Product-focused

میگردد .دورههای پزشکی باید کوتاهتر و کمحجمتر بشوند.

این عامل مبتنی بر عملکرد در ارتباط با توسعه حرفهای

این به معنای کم کردن تعداد کل دانشجویان پزشکی نیست،

است .دانشجویان پزشکی یاد میگیرند که چگونه علوم پایه را

بلکه باید فعالیتهای یادگیری در محیطها و واحدهای

در زمینه بالینی به کار گیرند .برنامههای پزشکی باید متمرکز بر

کوچکتر انجام شوند .به این ترتیب ارتباط و مشارکت

محصول باشد؛ منظور این است که باید تأکید بیشتری بر

نزدیکتر بین استادان دانشکده پزشکی و بیمارستان امکانپذیر

عملکرد بالینی شود و تا آنجا که ممکن است مبتنی بر عملکرد

میشود که میتواند باعث استمرار برنامه درسی و دستیابی

باشد .این امر به معنای بازگشت به سیستم استاد -شاگردی

راحت به اهداف آن و گذر بهتر از سال آخر دبیرستان به

نیست ،بلکه تمرکز بر کار بالینی و کسب رفتار حرفهای است.

دانشگاه و از مرحله پیشبالینی به سالهای بالینی و از دوره

دانشجویان پزشکی در اینجا یاد میگیرند که چگونه دانش

عمومی به تخصصی شود.

-9

علوم پایه را در حل مشکالت بالینی واقعی به کار ببرند.
-2

متناسب بودن با دانشجویان و جامعه ()Relevant

-7

جایگاههای چندگانه ()Multisite

منظور تغییر مکان ارایه خدمات از بیمارستانهای بزرگ به

این مورد مبتنی بر نیازهای محلی بهداشت و سالمت جوامع

جایگاههای ارایه خدمات سالمت در سطح جامعه است.

و نیازهای یادگیری دانشجویان پزشکی است .باید یادگیری با

آموزش پزشکی نوین ،چندجایگاهی است که از جایگاه

دانشجویان پزشکی و جامعه متناسب باشد .برنامههای مبتنی بر

بیمارستان با تعداد محدود بیماران به سمت جایگاه جامعه و

293

Archive of SID
دوره یازدهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مراکز جامعه حرکت داده میشود .البته واحدهای کوچک در

پیشرفته میباشد ( .)9اجزای این مجموعه راهبردهای آموزشی

جامعه نمیتوانند پذیرای تعداد زیادی دانشجوی پزشکی

عبارتند از:
واقعی بودن ()Reality

باشند؛ بنابراین باید تعداد زیادی از اینگونه مراکز در آموزش
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دانشجویان پزشکی مشارکت کنند .آموزش در مراکز کوچکتر،

آموزش مؤثر زمانی اتفاق میافتد که دانشجوی پزشکی

تجربیات با ارزش و گستردهای از مواجهه با مشکالت جامعه

بداند آنچه که یاد میگیرد ،در مراقبت بیماران دنیای واقعی

در اختیار دانشجویان پزشکی قرار میدهد.

کاربرد خواهد داشت .افزایش استفاده از موقعیتهای واقعی
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همزیستی ()Symbiotic

برای آموزش در این نوع طراحی دورههای آموزشی وجود

منظور از این گزینه ،ارتباط پنج عامل قبلی با یکدیگر و

دارد .عالوه بر این ،در طراحی دوره آموزشی باید منابع یاددهی

آموزش بالینی است که نیرویی برای مشارکت بین جامعه،

نیز بر اساس محتوای واقعی باشد و روشهای سنجش

دانشکده پزشکی ،دانشجویان پزشکی و استادان آموزش

دانشجوی پزشکی نیز بر اساس شبیهسازی دنیای واقعی مانند

پزشکی در سیستم سالمت به خصوص در جاهایی که مراقبت

استفاده از آزمونهای  Mini-CEXو Direct ( DOPS

سالمت تنها بخش عمومی برنامههای ارایه خدمات سالمت

 )observation of practical skillsصورت گیرد.
ادغام یافته ()Integrated

میباشد ،اعمال مینماید .وقتی آموزش بالینی بر اساس پنج
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عامل فوق طراحی شود و این عوامل با یکدیگر همزیستی

بهترین یادگیری زمانی اتفاق میافتد که به جای ارایه

خوبی داشته باشد ،برنامه درسی همزیستانه شکل میگیرد .در

قطعات جدا از هم ،مطالب در دورههای مرتبط و تا جایی که

واقع برنامه درسی در این راهبرد ساختار واحدی دارد که از

ممکن است به صورت ادغام یافته از رشتههای گوناگون ارایه

چندین جز تشکیل شده است .در اینجا همکاری و مشارکت

گردد .این راهبرد به دانشجوی پزشکی کمک مینماید تا به

یاد گیرنده ،یاد دهنده ،سازمانها و جوامع بسیار مهم است؛ چرا

خوبی درک کند اجزای مختلف درسی چگونه یکدیگر را

که اینها اجزای اصلی تشکیل دهنده برنامههای ارایه خدمات

تقویت و پشتیبانی میکنند.
بازخورد ()Feedback

سالمت جوامع میباشد .مشارکت آموزشی همزیستانه در یک
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سیستم پویای ارایه خدمات سالمت باید متنوع و انعطافپذیر

بازخورد باید کافی ،به موقع و متناسب باشد تا باعث

باشد و شیوههای مختلف یادگیری را شناسایی و ارتقای

دلسردی یاد گیرندگان نگردد .بازخورد منظم خیلی مهم است

کیفیتها و تعالی بین رویکردهای یادگیری مبتنی بر دانشجو و

تا انگیزه دانشجوی پزشکی را برای عملکرد خوب تقویت

مبتنی بر استاد را فراهم نماید .روشهای سنجش در این برنامه

نماید و از اضطراب وی بکاهد و او را تشویق نماید تا به

درسی بر «انجام کار» به جای «دانستن» تأکید دارد و فرایند

صورت ساختارمند به بهبود رشد و توسعه دانش و توانایی

یادگیری در سیستم ارایه خدمات سالمت رخ میدهد و

خود بپردازد.

دانشجوی پزشکی ظرفیت یادگیری خود را افزایش میدهد.
جRIFLE :

-4

یادگیری ()Learning

بسیاری از برنامههای یادگیری همچنان با شکست مواجه

این راهبردها مجموعهای از اصول کیفیت است که برخاسته

میشوند؛ چرا که بسیاری از طراحان آموزشی به موضوع

از تفکر رایج درباره چگونگی آموزش پزشکی به منظور آماده

چگونگی و نحوه یادگیری دانشجویان پزشکی توجهی ندارند.

کردن دانشجویان پزشکی به بهترین وجه برای عملکرد بالینی

به عنوان مثال بسیاری از دانشجویان پزشکی به صورت
خودکار اگر به یادگیری موضوعی نیاز داشته باشند ،از
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راهبردهای آموزشی برنامه درسی پزشکی عمومی

تجربیات خود لذت خواهند برد و اگر فرصتی برای تعامل،

تصمیمگیری در مورد اینکه کدام راهبرد آموزشی «بهترین»

مشارکت و پرسش سؤاالت به وجود آید ،مؤثرتر یاد خواهند

انتخاب برای اعمال در برنامه درسی است ،بر عهده هر

گرفت .انواع ویژه ارایه آموزش وابسته به یاد گیرندگان ،زمینه

دانشکده پزشکی میباشد؛ یعنی هر دانشکده پزشکی میتواند

یادگیری و محتوای یادگیری است .طراحی دوره آموزشی به

در مورد جایگاه خود در استفاده از این راهبردها تصمیمگیری

نحوی که بر چگونگی یادگیری یاد گیرندگان تمرکز داشته

کند .دانشکدههای پزشکی جدید با استفاده از این راهبردها

باشد ،به نیازهای یادگیری آنها پاسخ بهتری خواهد داد.

قادر خواهند بود به نیازهای سالمت جامعه پاسخگویی بهتری

-7

ارزشیابی ()Evaluation

مسؤولیت حرفهای و اخالقی همه پزشکان این است که
کیفیت ارایه خدمات مراقبت توسط خود را بهبود بخشند .به

داشته باشند .به طور معمول دانشکدههای پزشکی یکی یا
تعدادی از راهبردهای آموزشی را بر اساس وضعیت دانشکده
خود مورد استفاده قرار میدهند (.)5

همین ترتیب مدرسان رشته پزشکی نیز باید متعهد به تعالی

مراحل پیشنهاد شده برای استفاده از راهبردهای آموزشی

تدریس خود باشند .ارزشیابی جزء کلیدی در ارتقای کیفیت

عبارت از «مرور برنامه آموزشی فعلی توسط کمیته برنامهریزی

آموزش پزشکی است .یک استاد خوب جویای بازخورد بر

و تعیین وضع موجود ،تدوین برنامه درسی جدید با استفاده از

عملکرد خود است و بر اساس این بازخوردها میتواند

راهبردهای آموزشی جدید ،پاسخگویی به موضوعات دیگر

عملکرد خود را بهبود بخشد و بهبود عملکرد خود را به

مرتبط به برنامه درسی شامل منابع الزم و سیاستگذاری درباره

همکارانش نشان دهد.

آنها ،تصمیمگیری درباره روشهای تدریس و تصمیمگیری
درباره روشهای سنجش یادگیری دانشجویان پزشکی»

بحث و نتیجهگیری
هر یک از راهبردهای آموزشی که در تدوین برنامه درسی
به کار میرود ،به صورت یک طیف نشان داده میشود .طراح
آموزشی باید قبل و در حین تدوین برنامه درسی ،جایگاه
اجزای برنامه درسی را در هر یک از این طیفها مشخص
نماید و سپس به طراحی برنامه درسی اقدام کند .همچنین بر
اساس هر یک از راهبردهایی که انتخاب میشود باید
مداخالتی در برنامه درسی صورت گیرد تا هر یک از اجزای
این راهبردها پیادهسازی و اجرا شود؛ به طوری که نتایج
ارزشیابی حاصل از مداخالت در برنامه ،این اطمینان را به
طراحان برنامه بدهد که کیفیت برنامه درسی ارتقا یافته است.
در مطالعه حاضر مهمترین راهبردهای آموزشی مورد استفاده
در طراحی برنامه درسی پزشکی عمومی معرفی گردید.
چگونگی عملیاتیسازی و روشهای اجرایی نمودن این
راهبردهای آموزشی نیاز به بررسی و مطالعات بیشتر بر اساس
نیازهای جامعه و خصوصیات هر دانشکده پزشکی دارد.
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میباشد (.)5
با توجه به حرکت جهانی اصالح برنامههای درسی پزشکی
عمومی و استانداردسازی آن با هدف ارزشیابی و اعتباربخشی
( ،)92-29الزم است دانشکدههای پزشکی کشور ضمن بررسی
وضع موجود و چگونگی اجرای برنامه درسی دوره پزشکی
عمومی ،نسبت به انتخاب راهبردهای آموزشی متناسب و
اجرایی نمودن آنها جهت ارتقای کیفیت برنامه آموزشی
پزشکی عمومی تالش نمایند.
با توجه به مطالعات انجام گرفته در خصوص نیاز به تغییر در
برنامه درسی آموزش پزشکی عمومی کشور ( ،)22-27استفاده
از تجربیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در انجام
اصالحات برنامه درسی پزشکی عمومی بر اساس راهبردهای
 SPICESکه از سال  9052به عنوان پیشگام بازنگری و برنامه
آموزش پزشکی عمومی شروع شده است ( )5و همچنین
تجربیات سایر کشورها میتواند دستیابی به این اهداف را
تسریع نماید.
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