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روش تدریس در گروه کوچک

(دکتر فریبا بلورچی ،دکتر لیلی پناهنده ،دکتر جالل پوراحمد ،دکتر میرمحمد
میری ،دکتر مالحت نیک روان)

چنین گروه های کوچکی در اکثر دانشکده های علوم پزشکی امکان پذیر
نیست.
•

همچنین می توان گروه های بزرگ را در کالس به گروه های کوچک تر تقسيم
نمود.

يادگيري فعال به شيوه هاي مختلفي امکان پذير است و يکي از موارد آن ،تدريس در

مهارت های مورد نياز براي یادگیری در گروه کوچک کدام است؟

گروه کوچک با رويکرد کاوشگرانه يا  Inquiry Based Learningاست .يادگيري

مهارت های اصلی بحث در گروه کوچک عبارتند از :

مبتني برکاوشگري يک روش آموزشي است که در آن يادگيري از طريق کاويدن و

الف) پرسیدن سؤال  :Questioningجهت شروع ،ادامه و جهت دهی بحث به کار

جستجو صورت مي گيرد.

مي رود.
ب) گوش دادن  :Listeningباید به صورت گوش دادن فعال Active Listening

روش تدریس در گروه کوچک
گروه های کوچک بهتر از گروه های بزرگ در ارتقای تفکر و توسعه نگرش ها
و ارزش ها عمل می کنند .ویژگی عمومی این نوع تدریس آن است که در این نوع
آموزش یک مربی ( )Tutorبا تعداد کمی از دانشجویان به صورت گروهي پیرامون یک

باشد که متعاقباً توضيح داده مي شود.
ج) پاسخ دادن  :Respondingبه گونه ای که دانشجو را تشویق نموده و از استرس
او بکاهد.
د) توضیح دادن  :Explainingجهت بیان ارتباط بین مطالب که منجر به درک بهتر

موضوع یا حل یک مسئله کار می کنند.

گردد.

مربی ( )Tutorمدرسي است که به صورت يک همراه ،دوست و ياور ،مسئول آموزش

برنامه ريزي بحث گروه کوچک

يا نظارت بر يادگيري در يک گروه کوچک است.

آماده سازي :Preparation

اندازه گروه چه قدر باید باشد؟

يکي از نکات کليدي براي يادگيري موفق در گروه کوچک ،آماده سازي آن است .سؤاالت

•

در یک گروه کوچک ،حضور حداقل سه نفر الزامی است.

•

هر چه تعداد اعضا در یک گروه کوچک بيشتر شود ،منابع ارائه اطالعات افزایش
می یابد ولی به همان میزان امکان تبادل نظر و درگیری همه اعضا در بحث
نيز کاهش می یابد .عم ً
ال در گروه های باالی 20نفر ،مزایای مورد انتظار برای
یادگیری در گروه کوچک حاصل نمي گردد.

•

تعداد مطلوب برای یادگیری در گروه کوچک بین  6تا  8نفر است.

•

در گروه های کوچک تر در حد  4نفر ،رهبری بین اعضا تقسیم می شود .اما در
گروه های بیش از  12نفر نیاز به رهبری افزایش می یابد .در گروه های باالی 20
نفر حتماً نیاز به یک رهبر وجود دارد.

•

برای توسعه تفکر انتقادی  Critical Thinkingو آموزش تصمیم گیری
 ،Decision Makingسه تا  4نفر بهترین کارایی را دارد .اما تشکیل

زير می تواند راهنمای آماده سازی بحث در گروه کوچک باشد:
1 .1مي خواهيم دانشجو چه چيزي را ياد بگيرد؟
2 .2چگونه مي خواهيم آن را به او ياد دهيم؟
3 .3چگونه مطمئن شويم که موضوعات مورد نظر را ياد گرفته است؟
نقشه ذهني :Mind Map
براي تهيه نقشه ذهنی بايد بر روي يک صفحه کاغذ ،عنوان جلسه در مرکز نوشته شود
و سپس زير مجموعه هايي از عناوين يا سؤاالت ،پيرامون آن يادداشت شود (شکل.)1
در مرحله دوم بايد اين نقشه را منظم کرد و تالش نمود که عناوين مشابه در کنار يکديگر
قرار گرفته و به صورت شاخه اي دسته بندي شوند.
حول اين عناوين ،بايد سؤاالت اساسي مرتبط با هر عنوان را مشخص نموده و در اطراف
عنوان اصلی نوشت .اين بدان معني نيست که همه اين سؤاالت بايد از دانشجويان پرسيده
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پيچيدگي ،وسعت و زمان بحث افزوده گردد.

شود .اما با کمک آنها مي توان بحث گروه کوچک را پيش برد.

براي شروع اولين جلسه دستورالعملي در نظر گرفته شده که بر اساس حروف اول التین
آن ها REST،نامگذاری شده است:
 :Rبه معني شکل گیری و ايجاد رابطه مناسب بین اعضای گروه است)Rapport( .
 :Eعبارت از بیان انتظارات متقابل از نقش  Tutorو دانشجویان است)Expectations( .
 :Sبه معني تبیین چهارچوب دوره و نشست هاي گروه کوچک است)Structure( .
 :Tعبارت از تعیین تکالیف مرتبط و مناسب برای افراد گروه و دریافت بازخورد جهت
اطمینان از فهم درست تکالیف مشخص شده است)Task( .
روش هاي تسهيل بحث در گروه کوچک:

شکل )1نمونه يک نقشه ذهني

راهکارهاي ساده و مؤثري وجود دارد که توسط آن مي توان دانشجو را به
پس از طراحي نقشه مفهومي بايد وظيفه دانشجويان و مربی ( )Tutorطي جلسه گروه

صحبت کردن تشويق نمود .اين روش ها عبارتند از :

کوچک مشخص شود .سؤال اصلي که در اين زمان بايد پرسيده شود اين است که چگونه

•

چيدمان صندلي ها و نشستن اعضا Seating Arrangements

مي خواهيم اين مطالب را به دانشجويان آموزش دهيم؟

•

زمان دادن براي فکر کردن Thinking Time

•

ايجاد گروه پچ پچ دو نفره Buzz Group

آغاز جلسه Opening

•

ايجاد گروه گلوله برفي Snowball Group

آغاز يک جلسه گروه کوچک از آن جايي که روند ادامه جلسه را تعيين مي کند ،بسيار

•

ايجاد گروه هاي متقاطع Cross-over Group Jigsaws

مهم است .براي يک گروه که قرار است مدتي با هم کار کنند آغاز اولين جلسه بسيار
با اهميت تر است .زيرا در اين زمان است که جو اجتماعي گروه شکل گرفته و آگاهي
و آمادگي براي انجام وظيفه ايجاد مي شود.
•
•

•

به جز طرز نشستن و تنظيم چيدمان صندلي ها در گروه کوچک ،بقيه راهکارها شيوه
هايي هستند که گروه کوچک را کوچک تر مي کنند .همه اين روش ها تالشي براي
کاهش ترس دانشجو از صحبت کردن در حضور  Tutorاست.

هر چند مرور کوتاهی بر مطالب جلسات قبلي می تواند آغاز مناسبي باشد ،اما اغلب

ارزشيابي يادگيري در گروه کوچک:

ممکن است گروه را منفعل کرده و ادامه بحث و مشارکت فراگیران را دشوار سازد.

ارزشيابي در گروه کوچک مي تواند شامل ارزیابی فرایند و یا ارزیابی دستاورد باشد.

يک روش جايگزين ،درخواست براي شروع بحث روي موضوع مورد نظر در گروه

دستاوردهاي دانشجويان با آزمون هاي عيني (مثل سؤاالت چند گزینه ای) قابل ارزيابي

هاي کوچک  2تا  3نفري است .حسن اين کار آن است که دانشجويان را از همان

است .اين نوع ارزشيابي ها معموالً دور از فضاي واقعي يادگيري در گروه کوچک انجام

ابتدا درگير بحث نموده ،در کنار آن يک محيط بدون تهديد را براي بحث فراهم

مي شود.

مي آورد .دانشجويان در اين حالت نظرات خود را بيان نموده ،اعتماد کافي براي

در صورت تصميم به ارزشیابی فرایند آموزشی می توان ميزان مشارکت دانشجو ،میزان

صحبت کردن پيدا مي کنند .در ضمن اين کار تشويقي براي اعضاي ساکت گروه،

پيشرفت مهارت های ارتباطی و مهارت هاي شناختي را بررسی کرد .اين ارزشيابي ها را يا

جهت مشارکت در بحث بعدي است.

به صورت زنده و يا از طريق مشاهده ويدئوهاي ضبط شده از گروه انجام مي دهند .منبع

بهتر است بحث با سؤاالت ساده تر در زمان کوتاه تر آغاز شود و سپس به تدريج بر

اطالعاتي ممکن است فراگيران،همکاران و يا مربی ها ( )Tutorsباشند.
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موضوع ارزشيابی
دستاوردهای آموزش

اصول طراحی آسکی

روش ارزشيابي

Objective structured clinical examination

(MCQ (multiple choice question

OSCE

(MEQ (modified essay question
(EMI (extended matching items
نظر سنجی در مورد میزان رضایت دانشجویان

فرایند آموزش

قسمت اول)

(دکتر فاطمه زیدی)

چک لیستها ،معیارهای درجه بندی ،مصاحبه با

•

فراگیران در خصوص چگونگی برنامه

اساتید حوزه علوم پزشکی از مدتها قبل به این نتیجه رسیده بودند که آزمون های معمول

چرا آسکی؟

توان بررسی توانمندی1مهارتهای بالینی فراگیر را ندارند .اکثر آزمون های کتبی به صورت

ختم جلسه :Closing

سؤاالت چند گزینه ای یا پاسخ کوتاه انجام می شد که سطوح پایین تر دانش را می

•	يک شيوه مؤثر براي ختم جلسه ،ارائه خالصه اي از نکات کليدي جلسه ،بيان

سنجید .در کنار این روشها از آزمونهای شفاهی یا مشاهده 2استفاده می شد تا سطوح

سؤاالت حل نشده و برجسته کردن ارتباطات مهمي است که در بحث مشخص

باالتر دانش و توانمندی را بسنجد .ولی به دلیل مخدوش بودن  reliabilityآن روش

شده است.

ها و عدم تناسب این آزمون ها با اهداف آموزشی سطوح باال ،نیاز به تغییر نوع آزمون

خالصه ها براي ايجاد درک ،بسيار کليدي هستند .اما الزم است به آن چه برجسته

احساس می شد.

•

و يا حذف مي شود بسيار توجه نمود.
•

•

تشکر از گروه براي مشارکت و نيز استخراج آن چه که گروه به آن دست يافته،
براي ايجاد اعتماد به نفس و هم از نظر اخالقي خوب است .اين رويکرد احتمال
افزايش مشارکت در بحث هاي بعدي را در جلسات آينده افزايش مي دهد.

آزمون آسکی چیست؟

این آزمون در سال  1979با تلفیق به کارگیری بیمارنما و ایستگاه آزمون توسط آقاي
هاردن و گلیسون طراحی و اجرا گردید OSCE .روش مشاهده مستقیم و تحت شرایط
استاندارد آزمون (محیط واقعی نیست بلکه قریب به واقع و شبیه سازی شده است)
است از یک رفتار بالینی دانشجو که دارد تقلید می کند ،دست به آتش است و خودش
کار و فعالیت مورد نظر را انجام می دهد .با اینکه انجام آزمون در شرایط استاندارد و
شبیه سازی شده ،نسبت به محیط واقعی یک قدم عقب می باشد ولی محیط آزمون و
تست استاندارد بوده و بنابراین  reliabilityآزمون افزایش می یابد.
•

آنچه آزمون آسکی می سنجد:

آقای میلر ارزشیابی را در  4سطح توصیف نموده است که شامل موارد ذیل و مطابق با
شکل می باشند( .شکل)2

knows; knows how; shows how (competence); and
(does (performance
ابزار ارزشیابی مناسب را با در نظر گرفتن سطوح مختلف هرم میلر می توان انتخاب کرد.
competence
observation

1
2
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در طراحی ایستگاه های آسکی الزم است که حتی المقدور هم محرک و هم پاسخ

Performance Assessment:
Real patients, Videos,
Logs, Undercover SPs

قریب به واقع باشند .بعنوان مثال از بیمارنما یا رادیوگرافی و  ...بعنوان محرک واقعی یا
قریب به واقع استفاده شود .انجام معاینه ،گرفتن شرح حال ،آموزش به بیمار ،تشخیص
رادیو گرافی ،انجام پروسیجر ،تزریق و  ...نیز می تواند به عنوان پاسخ مناسب از دانشجو

Competence Assessment:
Observations,
OSCEs, SPs

درخواست شود.

Clinical Based Tests:
PMP, Practicals, Essays,
Orals

نکته :یکی از اشتباهات رایج در انجام آسکی انتخاب نادرست محرک و پاسخ
می باشد .مثال :دیدن فیلم و پاسخ به صورت MCQ

Tests of Knowledge:
MCQ, CRQ, EMI,
SAQ

بیمارنما (:)standardized patient
•
Miller - Van der Vleuten
شکل)2
learning assessment pyramid

بیمارنماها پای ثابت آزمون های آسکی هستند .البته می توان از بیمار واقعی
تنها در موارد بیماری های ثابت مزمن استفاده کرد .بیمارنما می تواند هنرپیشه،
دانشجوی پزشکی عالقه مند ،دانشجوی هنر و  ...باشد.
مزایای بیمارنما نسبت به بیمار واقعی:

با استفاده از بررسی و انتخاب متناسب اهداف آموزشی و نتایج مورد انتظار پایان دوره که

•

باید مورد ارزشیابی قرار گیرند ،این کار به خوبی انجام می شود .بنابراین ارزیابان دارای

1 .1برای عالئم حاد مانند درد و یا موارد نامطلوب می توان از بیمارنما استفاده نمود.

جعبه ای از ابزارهای مختلف ارزشیابی خواهند بود که بسته به نیاز ،یک یا چند روش را

2 .2از بیماران واقعی تنها در زمان محدود می توان استفاده کرد .اما بیمارنما را چند بار

جهت دستیابی به اهداف متنوع ارزشیابی انتخاب نموده و مورد استفاده قرار می دهند.
همانطور که مشاهده می گردد هر چه سطح اهداف آموزشی باالتر رفته و از knows
به  Doesنزدیک تر می شود ،نوع آزمون های مناسب نیز تغییر کرده سطح باالتری را
دارا هستند .با به کارگیری ابزارهای ارزشیابی متعدد پایایی و روایی آزمون بیشتر شده
و همچنین انگیزه و رضایت بیشتری در دانشجویان ایجاد می شود.

در سال مطابق قرارداد می توان بکار گرفت.
3 .3می توان برای معاینه و شرح حال تکنیک کنترل شده ای بکار برد.
4 .4سطح دشواری امتحانات با مواجهه و شبیه سازی ساده یا دشوار قابل کنترل است.
5 .5از نظر اخالقی ( )ethicalقابلیت پذیرش بیشتری دارد.
ارزش آموزشی آزمون:
•

بسیار ارزشمند است که حتی در مواردی که آزمون به عنوان ارزشیابی

همانطور که در شکل مالحظه می فرمایید آزمون آسکی در سطح سوم هرم میلر قرار

پایانی بکار رفته ،با بازخورد همراه باشد .این بازخورد می تواند به صورت

دارد .براساس این هرم ،آنچه آزمون آسکی می سنجد توانمندی()competence

یک ایستگاه مجزا ،یا در همان ایستگاه دیده شود.

فراگیر می باشد که تنها در صورت تحقق معیارهای کامل برگزاری استاندارد،
حاصل می شود .با توجه به اینکه در این آزمون ارزیابی دانشجو تحت نظارت انجام می
شود ،سطح باالتر که سنجش عملکرد است ،قابل بررسی نمی باشد .زیرا عملکرد واقعی

طراحی آسکی:
•

فرد در شرایط کام ً
ال واقعی و بدون وجود هر گونه ارزیابی (در صورت وجود ارزیابی فرد از
آن مطلع نباشد ،مثل دوربین مخفی) اتفاق می افتد.
•

محرک ( )stimulusو پاسخ (: )response
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شامل دو قسمت می باشد .علمی و اجرایی .ابتدا مراحل علمی طراحی به
اختصار بیان می شود.

مراحل علمی طراحی آسکی:
i

تعیین کلیه عملکردها یا رفتاری که از دانشجو انتظار می رود داشته باشد و قصد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ارزشیابی آن را داریم.
ii

به بیمارنما ،تخت ،استتوسکوپ و دیگر لوازم معاینه می باشد.

تهیه و استخراج فهرست /سیاهه از مهارت ،فعالیت یا نگرش قابل مشاهده که

 viiiدر مرحله آخر محاسبات اجرایی ( )logisticانجام می شود که شامل مباحثی

از دانشجو انتظار داریم سر بزند .چون تمام مواردی که در قسمت اول به عنوان

مانند انجام پره تست برای بررسی و تعیین زمان آزمون ،تعداد ایستگاه ها ،زمان

عملکرد تعیین شده اند قابل مشاهده نیستند.

هر ایستگاه ،کل زمان آزمون ،تعداد مواردی که در هر ایستگاه سنجیده می شود،

 iiiدر این مرحله محرک ها یا سؤاالتی که دانشجو باید در هر ایستگاه مواجه شود تا
فعالیتها ،مهارت و یا نگرش مورد انتظار از او سر بزند را طراحی می کنیم.
iv

تعداد ارزیابان و دوربین ها ،تعیین محل قرارگیری لوازم و افراد و دوربین و ...در هر
ایستگاه که مخل عملکرد دانشجو و ارزیاب نباشد.

در قدم چهارم پس از اینکه محرک و هدف در مراحل قبل تعیین گردید ،سطح
عملکرد قابل قبول و پذیرش از دانشجو را مشخص می کنیم .برای تعیین سطح

ادامه دارد...

آستانه ردی -قبولی در آسکی معموالً از روش آنگوف استفاده می شود.
v

در قدم پنجم روش جمع آوری و ثبت داده ها (عملکرد دانشجو) را مشخص می
کنیم .بعنوان مثال چک لیست ،مشاهده و در مواردی  MCQو  SAQاستفاده
می شود .روش جمع آوری داده ها باید حتی االمکان معتبر ( )authenticبوده و
رفتار واقعی دانشجو را مخدوش نکند.

هن تو می مانی  ،هن اندوه

و هن چیه یک از رمدم این آبادی

قس
هب حباب نگران لب یک رود م

و هب کوات هی آن لحظه شادی هک گذشت
غصه هم خواهد رفت

آنچنانی هک فقط خارطه ای خواهد ماند.
لحظه اه رعیانند

هب تن لحظه خود جاهم اندوه مپوشان رهزگ
vi

تو هب آیینه،هن! آیینه هب تو خیره شده ست

در این مرحله ابزار مناسب ارزشیابی طراحی می شود.

 viiدر مرحله بعد فهرستی از موارد مورد نیاز آزمون را مشخص نموده و لیست می
کنیم .مثال :در صورتی که مهارت تفسیر رادیوگرافی قفسه صدری مورد نظر است
تعداد گرافی های مورد نیاز باید مشخص شود .برای ارزشیابی مهارت معاینه ،نیاز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تو ارگ خنده کنی او هب تو خواهد خندید
بغ
و ارگ ض کنی...

سهراب
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از گوشه و کنار دنیا

عضویت در AMEA
(دکتر کامبیز نوین)

به عضویت  AMEAدر آمده اند و عضو گیری به صورت رایگان برای دانشگاه ها و مراکز

انجمن آسیایی آموزش علوم پزشکی

آموزشی دیگر امکان پذیر می باشد .اعضای انجمن از تسهیالتی چون امکان شرکت در

(Asian Medical Education Association (AMEA

سمپوزیوم ها و کارگاههای برگزار شده از طرف انجمن و نیز امکان دستیابی به منابع

انجمن آسیایی آموزش علوم پزشکی ،مؤسسه ای متشکل از دانشگاه های علوم پزشکی
آسیایی است که در سال  2001میالدی بنیانگذاری شد .اهداف کلی این انجمن به قرار
زیر است:
•

در حال حاضر بیش از  160دانشگاه و مؤسسه آموزش علوم پزشکی از سراسر قاره آسیا

آموزشی تهیه شده توسط مؤسسات عضو  AMEAبرخوردار خواهند شد .جهت کسب
اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.med.hku.hk/ameaمراجعه نمایید.
تقویم رویدادهای مهم محلی و بین المللی از طرف  AMEAدر ماههای آینده

کمک به درک ماهیت جهانی علوم پزشکی ،شناسایی و تقویت نقاط قوت آموزش
پزشکی در قاره آسیا

•

به اشتراک گذاری اطالعات و تجربیات در زمینه آموزش علوم پزشکی

•

کمک به تقویت بخش پژوهش در حیطه آموزش علوم پزشکی

آموزش سنگ بنایی است که خدمات پزشکی بهتر و نیز پژوهش های کارآمد بوسیله
آن رشد کرده و شکوفا می شود .انجمن آسیایی آموزش علوم پزشکی تمام توان خود را
جهت جذب اعضای فعال به منظور تقویت همکاری های بین دانشگاهی به کار گرفته
و به عنوان یکی از مؤسسات پیشتاز در حیطه گسترش آموزش پزشکی در دنیا ایفای
نقش خواهد نمود.
ساختار اجرایی AMEA
انجمن آسیایی آموزش علوم پزشکی توسط دانشکده پزشکی دانشگاه هنگ کنگ حمایت
شده و فعالیت های آن توسط کمیته مدیریتی متشکل از نمایندگان مؤسسات آموزشی
مختلف هدایت می شود .اعضای این کمیته برای یک دوره دو ساله انتخاب شده و ممکن
است برای دوره های بعدی نیز برگزیده شوند .در حال حاضر پروفسور  Lauاز دانشگاه
هنگ کنگ ریاست این کمیته را عهده دار می باشند .در بین لیست اعضای فعلی،
نمایندگانی از اندونزی ،چین ،مغولستان ،استرالیا ،مالزی ،تایوان ،سنگاپور و تایلند به
چشم می خورد .بر اساس توافقی که در اکتبر  2007بعمل آمد ،از تمامی مراکز آموزشی
عضو که میزبانی کنفرانس دو ساالنه انجمن را عهده دار می شوند ،دعوت می شود که
نمایندگانی را جهت نامزدی عضویت در کمیته مدیریتی معرفی نمایند .اعضای کمیته
حداقل دو سال یکبار و معموالً در حوالی ماه اکتبر تشکیل جلسه می دهند.
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دانشجویی

دانشجویان عالقه مند قرار دهد.

آشنایی با کمیته تبادل تحقیقات انجمن دانشجویان پزشکی

(ارکیده اولنگ)

قدم اول و آخر جهت شرکت در این جلسات ،عضویت در این کمیته می باشد که هزینه

ای در بر ندارد .جهت عضویت در این کمیته کافی است یک نامه الکترونیکی حاوی
مشخصات فردی ،ترمی که در حال حاضر در آن تحصیل می کنید و شماره تماس به
آدرس پست الکترونیکی که در پایان این مقاله درج می شود بفرستید.
الزم به ذکر است که شرط الزم و نه کافی برای شرکت در تبادل این است که متقاضی
عضو فعال کمیته باشد .شرایط دیگر طی جلسات مذکور با جزئیات در اختیار عالقه مندان
قرار خواهد گرفت.
عضویت در کمیته چه مزایایی دارد؟

کمیته تبادل تحقیقات چیست؟

کمیته تبادل تحقیقات ،یکی از شش کمیته ی انجمن دانشجویان پزشکی است که
هدف اصلی آن فراهم آوردن فرصتی برای دانشجویان جهت یادگیری در زمینه های

پژوهشی ،آموزشی و فرهنگی در سایر کشورها می باشد.

گرچه فعالیت در این کمیته از مزایای کوچک و بزرگ متعددی برخوردار است اما از
مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 .1کمیته بستری جهت آشنایی اعضای خود با مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه و
تعامل نزدیک با آن ها فراهم می آورد.

سایر اهداف این کمیته به شرح ذیل است:
1 .1فراهم آوری فرصتی برای دانشجویان پزشکی جهت تقویت دانش و تجربه تحقیقاتی
خود و یادگیری مبانی بنیادین پژوهش.
2 .2فراهم آوری فرصتی برای دانشجویان پزشکی جهت ارتقای فعالیت های آکادمیک
خود در راستای بهره وری از مزایای دانش عملی در کنار دانش تئوری.
3 .3فراهم آوری فرصتی برای دانشجویان پزشکی جهت گسترش افق ها و مرزهای
آموزش پزشکی از طریق درک رویکرد های متفاوت به پژوهش و نظام های متفاوت
مراقبت سالمت.
4 .4فراهم آوری فرصتی برای دانشجویان پزشکی جهت ایجاد شبکه ای جهانی با هدف
ارتقای تعامالت بین فرهنگی و تقویت روحیه همکاری و دوستی.

با توجه به اهداف فوق این کمیته ساالنه دانشجویان واجد شرایط را ارزیابی نموده
و افراد منتخب را جهت گذراندن دوره ای یک ماهه در زمینه تحقیقات به یکی از
کشورهای طرف قرارداد می فرستد .دانشجو در این مدت می تواند ضمن ارتقای
یادگیری های خود ،با فرهنگ ،سیستم آموزشی و تحقیقاتی سایر کشورها آشنا شود.
چگونه در طرح تبادل شرکت کنیم؟
کمیته تبادل تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد با برگزاری
جلساتی ،فعالیت ها و شرایط شرکت در طرح و امتیازات آن را به تفصیل در اختیار

2 .2اعضا می توانند در طی فعالیت های کمیته با محققان اصلی پژوهشکده ها و
دپارتمان های دانشگاه علوم پزشکی آشنا شده و از این طریق در صورت تمایل و
توان شخصی و در صورت تأیید اساتید مربوطه در پژوهش های آن مرکز همکاری
کنند.
3 .3اعضای فعال می توانند در آینده با دانشجویان شرکت کننده در طرح تبادل از
نزدیک آشنا شوند و راهنمایی های الزم را از ایشان دریافت کنند .همچنین می
توانند با دانشجویان سایر کشورها از نزدیک تعامل داشته باشند.
4 .4فعالیت در کمیته برای اولویت بندی دانشجویان جهت شرکت در طرح تبادل و
سفر به کشورهای طرف قرارداد امتیاز باالیی به همراه دارد.
5 .5اعضای این کمیته می توانند با سایر کمیته های انجمن دانشجویان پزشکی و
فعالیت های آنها آشنا شوند و حتی به عضویت در سایر کمیته ها بر حسب عالقه
و اهداف خود درآیند.
6 .6اعضای فعال می توانند در انتخابات سالهای بعدی جهت قبول مسئولیت های
کمیته به عنوان مدیر آن کاندید شوند .عالقه مندان می توانند جهت عضویت در
کمیته و یا ایراد هرگونه پرسش پیرامون کمیته و فعالیت های آن از طریق پست
های الکترونیکی زیر با ما در تماس باشند:
shokuhhashemi@gmail.com
sh.hashemi@sbmu.ac.ir
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گزارشی از اکراگه PET

مدرس این کارگاه خانم دکتر صنم الدی سیدیان بودند که مجوز تدریس خود را

(س ّید سینا نقیبی ایروانی)

اولین کارگاه کشوری ( PET (Peer Education Trainingبه میزبانی کمیته
سالمت باروری و ایدز انجمن دانشجویان پزشکی ایران (ایمسا) شعبه شهید بهشتی در
روزهای هفدهم و هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری ،برگزار شد.
بر اساس تخمین ها شیوع  HIVدر ایران حدود  100,000نفر است و این در حالی است
که تنها حدود  28000نفر از افراد مبتال شناسایی شده اند .همچنین بیشتر افراد مبتال در

در کشور تونس و طی نشست خاورمیانه ای این انجمن دریافت نموده اند .تعداد 22
نفر دانشجوی پزشکی از  9دانشگاه علوم پزشکی کشور (شهید بهشتی ،تهران ،ایران،
شیراز ،مشهد ،آزاد مشهد ،کرمان ،قزوین ،اراک) در این کارگاه شرکت داشتند .مدیریت
برگزاری کارگاه برعهده سید سینا نقیبی ایروانی (مسئول کمیته سالمت باروری و
ایدز دانشگاه) و هادی چوبدار (مسئول کمیته حقوق مرتبط با بیمار دانشگاه) بود .در
این کارگاه مسئول کشوری کمیته سالمت باروری و ایدز (رضا قریشی) و پرزیدنت
کشوری انجمن دانشجویان پزشکی ایران (پرستو نعمت اللهی) نیز حضور داشتند.

رده سنی  15تا  24سال قرار دارند .لذا نیاز مبرمی برای آموزش در زمینه سالمت باروری
و  HIVاحساس می شود .بنا به نیاز موجود برای آموزش و توانمندسازی دانشجویان
پزشکی ،کمیته ی بهداشت باروری و ایدز انجمن دانشجویان پزشکی ایران ،کارگاهی به
مدت  14ساعت (طی دو روز) ،تحت عنوان  Peer Education Trainingبرگزار کرد.

هدف از این کارگاه توانمندسازی دانشجویان پزشکی برای آموزش موضوعات مرتبط با
سالمت باروری و  HIVبه جوانان و نوجوانان بود .در این کارگاه موضوعات زیر آموزش
داده شد:
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Peer Education

•

Team Work

•

Creativity

•

Facilitation Skills

•

Workshop Designing and Planning

•

Game Designing

•

Theatre based Learning

•

Public Speaking

•

Presentation Skills

•

همچنین مدیریت اجرایی کارگاه بسیار راضی بودند .شایان ذکر است که قریب به 80

Designing and Running Projects about CSE

•

درصد شرکت کنندگان این کارگاه را بهترین کارگاه عمرشان توصیف کردند که آمار

)(Comprehensive Sexuality Education
در این کارگاه از روش های مختلف آموزشی از قبیل سخنرانی ،بازی ،کار گروهی و بحث
های جمعی استفاده شد .در نظر سنجی انتهای کارگاه ،شرکت کنندگان از آموزش ها و

بسیار رضایت بخشی است و حکایت از آن دارد که با دستی پُر به دانشگاه خود بازگشته
اند.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
شهید بهشتی

(دکتر محمد حسین زاده)

قسمت دوم)

جایگاه مدیریتی در سطح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دارد که الزم است
برای حل مسائل پیچیده ای که در این جایگاهها در مورد آن تصمیم گیری میشود از
میان دانشجویان استعداد درخشان که برای این موضوع آموزش کافی دیدهاند ،افرادی
برگزیده شوند که هم دانش و هم تجربه کافی برای حل این مسائل را داشته باشند .این
مدل حدود  4سال به همین شکل ادامه داشت و در نهایت توجهی که این برنامه به مقوله
استعدادهای درخشان ایجاد کرد به تصویب آئین نامههای تسهیالت ویژه استعدادهای

نهادینه سازی توسعه آموزش

درخشان منجر گردید.

از سال 1383با راه اندازی طرح اصالحات برنامه آموزش پزشک عمومی در دانشکده
برای اولین بار در کشور چندین باور در مورد توسعه آموزش متحول شد .اول آن که تا

در نوبت آینده به اهداف راهبردی کنونی مرکز مطالعات و توسعه و دستاوردهای واحدهای
مختلف آن خواهیم پرداخت.

آن زمان رویه این بود که برنامه های آموزشی به طور متمرکز و برای همه کشور طراحی
گردد ،در حالی که با شروع اصالحات روشن شد که دانشکده های پزشکی می توانند
تنوع برنامه ریزی در این حوزه داشته باشند و ستاد مرکزی وزارتخانه به پایش و ارزشیابی
برنامه ها بپردازد .این تغییر منجر به گسترش باور به نیاز به تغییر برنامه پزشک عمومی
در سطح کشور شد و به تدریج دانشگاههای علوم پزشکی از تیپ  1یا  2به فکر اصالح
برنامه آموزش پزشک عمومی خود در اندازه های متفاوت بر حسب توان خود نمودند.
این تغییر همچنان در حال حاضر یکی از مهمترین فرآیندهای توسعه آموزشی در سطح
کشور به شمار میآید.
پروژه دیگری که در  1383راه اندازی شد ایجاد دفاتر توسعه در سطح دانشکده ها
بود .این اقدام در واقع نهاد توسعه آموزش را در سطح دانشکده ها تسری می داد و این
امکان را فراهم می کرد که مشکالت محیطی در نزدیکترین سطح به محیط شناسایی
و امکان حل بر اساس مقتضیات دانشکدهای فراهم گردد .از این الگو دیگر دانشگاههای
علوم پزشکی نیز استفاده کردند و برای توسعه آموزش ،این توسعه ساختاری (یا نهادی)
به عنوان روشی برای توانمندسازی محیطی محور مورد استفاده قرار گرفت و از طرف
وزارتخانه توصیه و الزام گردید.
برنامه دیگری که به کوشش مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مطرح گردید و مورد توجه در سطح کشور قرار گرفت ،برنامه استعداد درخشان بود که از
 1384در مرحله اول با برنامه ای تمایز یافته برای آشنایی دانشجویان استعداد درخشان
علوم پزشکی به مباحث مرتبط با بخش سالمت و مدیریت سالمت راه اندازی شد .نیاز
به این برنامه بر اساس این منطق استوار بود که حوزه سالمت دست کم بیش از 3000

EDC
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منش مانداگر
قسمت دوم)

بود .این امر به ویژه در شرایط فرهنگی و اجتماعی ای که همبستگی خانوادگی بیشتر
(دکتر لیال افشار)

است (شرایطی مانند جامعه سنتی ایران) می تواند همزمان تهدید و فرصتی برای انتقال
درست خبر بَد به حساب آید.
چرا گفتن خبر بَد تا بدین اندازه دشوار است؟

خبر َبد Bad News

اینکه چرا پزشکان گفتن خبر بَد را کار سختی می دانند ،دالیل بسیاری دارد .یکی از

گفتن خبر بَد به بیمار یکی از سخت ترین مسئولیت های یک پزشک است.

شایع ترین این دالیل تأثیری است که خبر بَد بر بیمار خواهد گذاشت و اتفاقاً این دلیلی

گرچه در عمل همه پزشکان در عرصه فعالیت بالینی خود با موقعیتی که ناگزیر باشند

است که اغلب پزشکان برای توجیه نگفتن و یا به تاخیر انداختن گفتن خبر بَد استفاده

خبر بَدی را منتقل کنند مواجه می شوند اما در عوض دانشکده های پزشکی در برنامه

می کنند .این موضوع حتی در متون قدیمی پزشکی مانند نوشته های بقراط نیز به

آموزشی خود ،توجه چندانی به آموزش نحوه انتقال خبر بَد به بیمار یا بستگان او
ندارند .در این نوشته تالش می شود تا ضمن مروری بر سر فصل های مربوط به این

چشم می آید « :در هنگام مواجهه با بیمار بیشتر چیزها را از او مخفی کنید و تنها به
ارائه دستور های الزم با روی خوش و با آرامش بسنده کنید  ...چیزی از وضعیت حال

موضوع ،توصیه هایی عملی در راستای ارتقای این مهارت بالینی ارائه شود .این مطلب

حاضر بیمار و یا پیش بینی آینده او نگویید .اغلب بیماران با آگاهی از اینکه چه چیزی

در دو بخش چاپ خواهد شد .در بخش نخست به مبانی موضوع می پردازیم و در

در انتظارشان است بدتر خواهند شد».

قسمت بعدی راهبردهای موجود برای مدیریت نحوه گفتن خبر بَد مرور خواهند شد.

این دیدگاه تا سالهای بعد همچنان نگرش غالب بود .در سال  1847اولین ُکدهای اخالقی
انجمن پزشکان آمریکا متذکر می شوند که « :زندگی بیماران تنها به دلیل اعمال ما کوتاه

خبر بَد چیست ؟

تر نمی شود ،بلکه متأثر از کلمات و منش پزشک نیز هست .بنابراین از هر کاری که

طبق تعریف هر چیزی که باعث شود تصور بیمار از آینده خودش به نحوی منفی تحت

ممکن است امید بیمار را بکاهد یا روح او را افسرده کند ،بپرهیزید ».

تاثیر قرار گیرد خبر بَد است.

تنها چند سال کافی بود تا این مدل پدر ساالرانه مراقبت از بیمار جای خود را به تأکید

گرچه در نگاه نخست به نظر می آید که خبر بَد معموالً به یک بیماری یا وضعیت تهدید
کننده حیات مربوط است ،اما اغلب پزشکان با موقعیت هایی درگیر می شوند که در
آنها خبر بَد همچنان دارای معنا و مفهوم است .گفتن این نکته به یک مادر باردار که
سونوگرافی اختاللی در جنین نشان داده است ،احتمال تشخیص مولتیپل اسکلروز در
یک زن میانسال و یا ذکر اینکه بروز عالئمی مانند پراشتهایی و کاهش وزن در یک
نوجوان می توانند نشانه دیابت باشد ،همه مثال هایی از خبر بَد هستند .در واقع معنا
و مفهوم خبر بَد برای هر مورد و از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است .در عین حال
واکنش بیماران نسبت به شنیدن خبر بَد نیز بسته به وضعیت روانی و فرهنگی

شان بسیار متفاوت خواهد بود .در برخی از موارد به دلیل تفاوت میان دیدگاه ها و
انتظارات بیماران و بستگانشان پزشک با چالش بیشتری برای انتقال خبر بَد مواجه خواهد

برتوانمندسازی بیمار و احترام به خود مختاری او بدهد.
مطالعات متعددی در مورد ترجیحات بیماران انجام شد و مجموعه آنها نشان داد که
بین  50تا  90درصد بیماران تمایل دارند تا در مورد بیماری تهدید کننده حیات خود
( )Terminalبا خبر شوند .اما به دلیل اینکه همچنان ممکن است که بخش اندکی از
بیماران تمایلی به شنیدن خبر ناگوار نداشته باشند ،الزم است که پزشکان نسبت به
تمایل بیمار خود در این خصوص اگاه باشند.
نتایج مطالعات مختلف در مورد نوع و میزان اطالعاتی که بیماران مایل به دانستن آنها
هستند متفاوت بوده و نمی توان با قطعیت گفت که چه عواملی بر این تمایل تأثیر می
گذارند .این امر دلیلی است بر این نکته که پزشک باید در مورد هر بیمار و تمایالت و
نیازهای او اطالع کافی داشته باشد تا بتواند به بهترین شیوه ممکن خبر ناگوار را منتقل
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عنوان یک قاعده کلی فرا گرفتن مهارت های ارتباطی عمومی پزشکان را قادر می سازد

کند .

که خبر بَد را به شیوه ای مناسب تر و با احساس راحتی بیشتر برای خودشان و حس
رضایت مندی بیشتر بیماران و یا خانواده آنان مطرح کنند.
بازماندگان حوادث مرگ آور ذکر کرده اند که مهم ترین جنبه های مربوط به انتقال
خبر بَد ،رفتار فرد دهنده خبر ،وضوح و شفافیت پیغام ،حفظ حریم خصوصی و توانایی
پاسخگویی فرد دهنده خبر به سؤاالت آنها بوده است .بنابراین باید بدانیم که نحوه
گفتن خبر بَد یک مهارت تک بعدی نیست ،بلکه یک شیوه ارتباط بوده و از اجزای
مختلفی تشکیل شده است.
در بخش بعد به اصول این شیوه ارتباط و راهبردهای پیشنهادی برای انتقال خبر بَد
خواهیم پرداخت.

در عین حال هر پزشک ممکن است ایده ای خاص خود در این مورد داشته باشد،گرچه
اغلب آنها این وظیفه را ناخوشایند می یابند و مایل نیستند که امید را از بیمار خود
بگیرند .ممکن است نگران واکنش بیمار یا خانواده او باشند و یا ندانند که در صورت بروز
پاسخ احساسی از طرف آنان چگونه رفتار کنند .این امر در کنار توجه و تمرکز بیشتر
مدل تجربه گرایانه آموزش پزشکی بر مهارت های تکنیکال بجای مهارت های ارتباطی،
منجر به این شده است که پزشکان برای افشای خبر بَد آماده نباشند و یا به اشتباه تصور
کنند که خبر بَد یعنی که آنها نتوانسته اند وظیفه خود در حفاظت از بیمار به درستی
انجام دهند .مجموعه این عوامل باعث عدم اطمینان و احساس ناراحتی پزشکان شده و
به ویژه باعث می شود که آنها از موقعیت هایی که بالقوه می توانند حاوی خبر بَد باشند
دوری کنند.
نتیجه نهایی این خواهد بود که اغلب پزشکان بر کاستن درد جسمی بیمار تمرکز می
کنند و استرس روانی بیمار را کمتر مورد توجه قرار می دهند و از آن بدتر رنج بیمار
را نادیده می گیرند.
خبر بَد چگونه باید گفته شود ؟
برای چگونگی گفتن خبر بَد دستور العمل ها و راهنماهای متعددی منتشر شده اند اما
تعداد محدودی از آنها مبتنی بر شواهدند و اثر بالینی آنها هنوز ثابت نشده است .اما به
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آیا می دانید که؟

فرایند برتر دانشگاهی و کشوری مشمول امتیاز دانش پژوهی بوده و پس از انجام مراحل
(دکتر فاطمه زیدی)

الزم کلیه صاحبان فرایند می توانند از این امتیاز درامر ارتقا (بند  2آموزشی) استفاده
نمایند.
آیا می دانید؟

معادل سازی فرایندهای آموزشی

کلیه راهنمایی های مربوط به فعالیتهای آموزشی از جمله دانش پژوهی از طریق دفتر
توسعه دانشکده قابل پیگیری می باشد.

آیا می دانید؟
معادل سازی فرایندهای آموزشی در مرکز مطالعات و تحت نظارت معاونت آموزشی
و همکاری هیأت ممیزه دانشگاه در حال انجام بوده و هدف اصلی آن توسعه کیفی
آموزش دانشگاه می باشد.
در فرایند انجام این کار ،کلیه فعالیتهای آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی و غیر بالینی
مورد بررسی قرار گرفته ،معادل هایی اعم از پایه تشویقی ،تسهیل امر ارتقا برای اعضای
هیأت علمی فعال در آموزش ،معادل سازی فعالیتهای آموزشی با واحدهای موظفی ،ابالغ
احکام مدیران و اعضای دفاتر توسعه و  ...به عنوان پیشنهاد طرح شده و در صورت تأیید

آیا می دانید؟
ابالغ مدیردفتر توسعه از سوی ریاست دانشکده مربوطه صادر می گردد.
مدیر دفتر توسعه باید در شورای آموزش دانشکده شرکت فعال داشته باشد.
هم اکنون به مدیر دفتر توسعه  2امتیاز اجرایی در سال تعلق می گیرد.
اعضای دفاتر توسعه بر اساس میزان عملکرد و همکاری با مرکز مطالعات ،می توانند امتیاز
متناسب را کسب نمایند.
آیا می دانید؟

از طریق مجاری ذیصالح مصوب گردیده و قابل اجرا می گردد.

شاخص های تعیین استاد برتر بازنگری گردیده است و ازاین پس انتخاب استاد برتر بر

آیا می دانید؟

اساس این شاخص ها انجام می پذیرد.

کارگاه های آموزش پزشکی شامل روشها و فنون تدریس ،روش و مدیریت تحقیق،

همچنین از سال  1394عالوه بر انتخاب استاد برتر ،گروه برتر نیز بر اساس شاخص

ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیکی،

های معین و پس از ارزشیابی های الزم ،انتخاب شده و در جشنواره شهید مطهری

اخالق علمی و حرفه ای در بند ( 1-فرهنگی) ارتقا نیز قابل ارائه هستند.

اعالم خواهد گردید.

آیا می دانید؟
به صاحب اصلی فرایند برتر کشوری در جشنواره آموزشی شهید مطهری ،یک
پایه تشویقی تعلق می گیرد.

آیا می دانید؟
در تبصره  1از فصل دهم آئین نامه اداری استخدامی آمده است که «کلیه فعالیتهای
اعضای هیأت علمی که بر اساس دستورالعمل مربوطه قابل معادل سازی هستند ،باید با
ساعات موظف این جدول منطبق گردد و به صورت ساعات موظف در نظر گرفته شود.
مشروط بر اینکه  50درصد از واحدهای موظفی از دروس تئوری باشد».
در تبصره  4از همین فصل آمده است که « فعالیتهای اعضای هیأت علمی مراکز توسعه
آموزش در  EDCو  EDOبه عنوان واحد معادل آموزشی محسوب و در واحدهای
تمام وقتی و ترفیع سالیانه لحاظ می گردد».

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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خبرهای دور و نزدیک
كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي در تركيه

(سمیه زیار)

كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي روزهاي  ۱۵تا  ۱۸اكتبر  ،۲۰۱۵مصادف با  ۲۳تا ۲۶
مهرماه  ،۱۳۹۴توسط دانشگاه بين المللي  Riphahدر استانبول تركيه ،با محور چالش
هاي آينده آموزش علوم پزشكي برگزار مي شود.
شايان ذكر است كه زمان ارسال مقاالت تا تاريخ  ۱۰ژوئن  ۲۰۱۵مصادف با  ۲۰خرداد
ماه  ۱۳۹۴مي باشد.
برای این گردهمایی چهار روزه برنامه های مختلفی از جمله جلسات عمومی ،دوره های
آموزشی ،کارگاه ها ،oral presentations ،نمایش پوستر ،جلسات مالقات با اساتید با
تجربه آموزش پزشکی و غیره ترتیب داده شده است.
 ICMEاز تمامی اساتید ،سیاست گذاران آموزشی ،دانشجویان ،فارغ التحصیالن و
متولیان برنامه های آموزشی مراکز و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر دنیا برای حضور
در این کنفرانس و به اشتراک گذاری تجربیات آموزشی خود دعوت بعمل می آورد.
كليه عالقه مندان می توانند براي مشاهده برنامه پیوست و کسب اطالعات بيشتر به وب
سایت زیر مراجعه فرمایند.
www.icme2015.com
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هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی
(سمیه زیار)

هشتمین همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم

سایت همایش به آدرس  elc8.iums.ac.irهم اکنون در حال راه اندازی می باشد.

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در دی ماه سال  1394برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام و اطالع از برنامه ها و اخبار همایش می توانید به آدرس اینترنتی فوق
مراجعه نمایید.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد

این همایش از سخنرانان ،فیلمسازان و ارائه دهندگان پوسترهای منتخب تقدیر شد.

(سمیه زیار)

اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همايش کشوري توسعه مشارکت
دانشجو در نظام آموزشی :جشنواره فيلم هاي آموزشي در تاریخ های پنجم تا هفتم خرداد
ماه سال جاری به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد .محورهای مورد بحث
در این همایش که از پوشش رسانه ای خوب پایگاه اطالع رسانی وب دا خراسان رضوی
برخوردار بود شامل این موارد بود:
 -1عملکرد مبتنی بر شواهد در آموزش علوم پزشکی و آموزش عالي
 -2عملکرد مبتنی بر شواهد در برنامه ريزي ،تدريس ،يادگيري و سنجش و ارزشيابي
 -3عملکرد مبتنی بر شواهد در آموزش جامعه
 -4عملکرد مبتنی بر شواهد در بومي سازي محتواي آموزش
 -5عملکرد مبتنی بر شواهد در تطابق آموزش تئوری با آموزش بالینی
 -6عملکرد مبتنی بر شواهد در انتخاب کتب و محتواي آموزشی رشته های علوم پزشکی
 -7عملکرد مبتنی بر شواهد در تعیین صالحيت آموزشي استادان
 -8اخالق حرفه اي و تعامل استاد و دانشجو در فرهنگ اسالمي
 -9عملکرد مبتني بر شواهد در ارزشيابي آموزشي و فرايندهاي ياددهي-يادگيري
 -10عملکرد مبتني بر شواهد در آموزش باليني به دانشجو (موضوع آزاد)
 -11عملکرد مبتني بر شواهد در آموزش به مردم (موضوع آزاد)
به گفته دبیر علمی این همایش 400 ،نفر از استادان و دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی
از سراسر کشور در این همایش ها به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گردهم آمدند.
از بین  400مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 296 ،مقاله پذیرفته شده و در طول
سه روز برگزاری همایش 67،مورد به صورت سخنرانی114 ،مورد از مقاالت در قالب
پوستر کاغذی و  115مورد به صورت پوستر الکترونیکی ارائه گردید .در مراسم اختتامیه
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فن آوریهای آموزشی
یادگیری الکترونیک

(سمیه زیار ،دکتر محمد حسین زاده)

در مورد ارزش يک فن آوري ،در نظر گرفتن هفت اصل آموزش است و بررسي اين که
اين فن آوري چگونه مي تواند ارزش افزايي کند ،اصول مذکور را در عمل تحقق ببخشد
و منجر به دستيابي به اهداف آموزشي اي شود که بدون آن قابل تحقق نخواهند بود
(گمسون1995 ،؛ چيکرينگ و ارمان .)1996، 2در اینجا به صورت تیتروار به مباحث
یادگیری الکترونیکی می پردازیم.

ظرفیت فن آوری اطالعات و ارتباطات در حمایت از یادگیری چند رسانه ای باعث روی
آوردن مؤسسات آموزشی به یادگیری الکترونیکی شده است .این نوع آموزش با اینکه
هنوز زمان کودکی خود را می گذراند بر آموزش سراسر دنیا تأثیر قابل توجهی گذارده
است و دیری نخواهد پایید تا ابعاد مختلف آموزش را دستخوش تحولی شگرف نماید.
امروزه يادگيري الکترونيک تبديل به بخشي از جريان اصلي آموزش پزشکي شده است.
همچنین يادگيري الکترونيک فرصتهاي بسيار مناسبي براي گسترش آموزش باليني و
تسهيل ارتباطات فراهم مي آورد .اما اين شيوه يادگيري بايد در چارچوب روشهاي دقيق
آموزشي به کار گرفته شود تا مؤثر واقع شود.
در تعيين جايگاه يادگيري الکترونيک در حوزه آموزش باليني مي توان از مدل «هفت
اصل» روش آموزش مناسب کمک گرفت .چيکرينگ و گمسون )1987( 1هفت اصل
روش مناسب آموزش دانشجويان دوره کارشناسی را معرفي کردند( .اين اصول اگرچه
براي دانشجويان دوره کارشناسی نوشته شده اند ،اما براي تمام ردههای تحصيلي قابل
تعمیم هستند) بنا بر اين هفت اصل ،روش مناسب آموزش بايد:
.1

تعاریف یادگیری الکترونیکی
از یادگیری الکترونیکی تعاریف متعدد و متفاوتی وجود دارد .با این وجود ارائه تعریفی
که جامع و مورد قبول همگان باشد دشوار است .سام نایدو ( )2006یادگیری الکترونیکی
را استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات در تدریس و یادگیری می داند .به عقیده
کراس که خیلی ها وی را به عنوان مخترع واژۀ یادگیری الکترونیکی می دانند ،یادگیری

1رابطه ميان دانشجو و دانشکده را تشويق کند

الکترونیکی دارای شش نشانۀ زیر است:

2 .2روابط دوطرفه و همکاري ميان دانشجويان ايجاد کند

1 .1یادگیری الکترونیکی توسط اینترنت صورت می گیرد.

3 .3يادگيري فعال را تشويق کند

2 .2یادگیری الکترونیکی مبتنی بر یادگیری به وسیله تالش و کوشش توسط خود

4 .4بازخورد سريع بدهد

فراگیر با بهره گیری از فن آوری های جدید است.

5 .5براي فعاليتها زمان تعيين کند

3 .3یادگیری الکترونیکی قابلیت انجام فرایندهای اداری و مدیریتی از قبیل ثبت نام،

6 .6انتظارات باال داشته باشد
7 .7به استعدادهاي گوناگون و روشهاي يادگيري احترام بگذارد
فن آوري در حوزه آموزش ،بايد پس از روش مناسب و در اولويت دوم قرار بگيرد ،بايد
«هميشه در دسترس باشد و قدرت خود را در اختيار بگذارد .يکي از روشهاي قضاوت

پرداخت شهریه ،نظارت بر روند اجرای فعالیت های دانشجو ،تدریس و نظارت و
اجرای ارزشیابی را از راه دور فراهم می سازد.
4 .4یادگیری الکترونیکی فراگیر محور است و به ویژگی های فردی فراگیران توجه
می کند.
Chickering and Gamson
Ehrmann

1
2
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5 .5یادگیری الکترونیکی با جدیدترین اطالعات همراه است.

-

دسترسی به کتابخانه های دیجیتال

6 .6یادگیری الکترونیکی می تواند مجموعه ای از روشهای آموزشی را در بر داشته باشد

-

امکان ارتباط بین دانشجویان و دانش آموزانی که دارای فرهنگ ها ،عقاید و
تجربیات گوناگونی هستند.

( نظیر کالسهای مجازی  ،همکاری دیجیتالی  ،شبیه سازی و .) ...
از نظر گریسون و آندرسون ( ،)1384یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری اطالق می

-

شرکت در کالسهای درس اساتید و متخصصان خارج از کشور

گردد که در محیط شبکه و اینترنت و در ساختی رسمی به وقوع می پیوندد و مجموعه

-

کاستن از هزینه های آموزشی

ای از تکنولوژیهای چند رسانه ای در ایجاد آن به کار می روند.

-

قابلیت انعطاف در برنامه درسی

انواع ارتباط در آموزش الکترونیکی
•

ارتباط همزمان:

در حالت همزمان ،اگرچه ممکن است شرکت کنندگان در فواصل دور از هم قرار
داشته باشند اما ارتباط در یک زمان صورت می گیرد .آنها در یک زمان ارتباط
برقرار می کنند و به محض اینکه نظرات دیگران را دریافت کردند به آن پاسخ
می دهند .در ارتباط همزمان  ،ابزار مختلف نقشهای متفاوتی را در حمایت یادگیرندگان
ایفا می نمایند .در حالیکه بعضی از این ابزارها برای ایجاد ارتباط تنها متکی بر متن
هستند ،ابزارهای دیگر از صوت و تصاویر ویدئویی به همراه مجموعه ای از فضاهای
کاری اشتراکی ،نقشه های مفهومی ،اتاقهای گپ و گفتگو ،تبادل فایل ها و  ...استفاده
چالش ها و موانع یادگیری الکترونیکی

می نمایند.
ارتباط غیر همزمان

-

موانع ارتباطی

این نوع ارتباط فرصتهایی را برای تربیت یادگیرندگان مستقل و خود هدایتگر

-

موانع مرتبط با توانایی و امکانات

به وجود آورده ،پایه ای برای یادگیری مادام العمر فراهم می آورد ،ضمن اینکه

-

نگرش های اساتید به خصوص ترس از جایگزینی انسانها با رایانه

در بعضی موارد حق انتخاب بیشتری را برای دانش آموزان و دامنه ای وسیعتر

-

مقاومت در برابر تغییر

از راهبردهای تدریس را در اختیار معلمان قرار می دهد .همایش های رایانه ای

-

فقدان رهبری و سیاستگذاری منسجم

و پست الکترونیکی گزینه های متنوعی را برای حمایت معلم -محور ارائه می نمایند و

-

عدم پذیرفتن قانون حق مؤلف در جامعه نرم افزاری کشور که مدیریت نرم افزاری

•

می توانند به شکل رسمی به عنوان بخشی از واحد درسی و یا به شکل غیر رسمی مورد
استفاده قرار گیرند (مک دونالد.)2006،
فرصتها و مزایای یادگیری الکترونیکی
-

یادگیری فراتر از مرزهای زمان و مکان

-

یادگیری مادام العمر

-

سهولت در یادگیری با استفاده از چند رسانه ای ها
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را با مشکل مواجه می کند
-

عدم استقبال یادگیرندگان از آموزش های صرفاً آنالین

-

کمبود نیروی کار متخصص در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

-

عدم وجود استانداردهای مشخص برای ارزیابی برنامه های آموزشی

-

عدم امکان آموزش به جمع کثیری از یادگیرندگان در صورت به کارگیری تدریس
همزمان و تعاملی

-

اعتبار مدارک تحصیلی دانش آموختگان مؤسسات آموزش الکترونیکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پیشنهادات و راهکارها
-

تحقیق و برنامه ریزی راهبردی

-

افزایش نیروی انسانی مجرب ،متخصص و همگام با فن آوری روز

-

ایجاد نهادهای قانونی برای تنظیم روابط و ایجاد شرایط رقابتی

-

تصویب قوانین صریح ،شفاف و اجرایی در این حیطه

-

تشویق بخش خصوصی و شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در این بخش

-

استفاده از الگوهای علمی طراحی آموزشی برای طراحی محیط های آموزش

ح
اى قوم هب ج رفته کجایید کجایید

هم
معشوق ین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همساهی و دیوار هب دیوار

رد بادهی رسگشته شما رد هچ هوایید

مجازی
-

هم راستا شدن دیگر رسانه های جمعی در ترویج و فرهنگ سازی در استفاده از
یادگیری الکترونیکی

-

طراحی نرم افزارهای بومی

-

وجود استانداردهای خاص برای ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی

-

استفاده از تجربۀ کشورهای پیشرو در زمینه یادگیری الکترونیکی

-

تأکید بر یادگیری فن آوری اطالعاتی و گسترش سواد الکترونیکی و رایانه ای در
مدارس

-

هم خواهج و هم خاهن و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خاهن ربفتید

تغییر ساختارهای آموزشی در سطوح متوالی ابتدایی تا دانشگاه مطابق با نیازها و
تدارک پشتیبانی های الزم

-

رگ صورت بى صورت معشوق بدیدید

پذیرش مدرک تحصیلی دوره های یادگیری الکترونیکی به عنوان مدارک تحصیلی
معتبر

آن خاهن لطیف است ،نشان اهش بگفتید
یک دسته گل کو ارگ آن باغ بدیدید؟
ن گن
با اینهمه آن ر ج شما ج شما باد

از خواهج آن خاهن نشانى بنمایید

یک گوره جان کو ارگ از بحر خدایید؟

(موالان)
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یکبار ازین خاهن رب این بام ربآیید

گن
افسوس هک رب ج شما ،رپده شمایید
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كيفيت و مديريت آموزشي

و كيفيت نمي تواند از فرايندهاي مؤسسات آموزشی جدا باشد.
بنابراین:

(دکتر رضا لباف قاسمی)

مقدمات

كيفيت و مديريت آموزشي معني و مفهوم يكسان پيدا مي كنند.
وكيفيت از مديريت آموزشي و مديريت آموزشي از كيفيت جدا نيست.
در مديريت هر نوع تفكر ،تصميم و اقدامي به طور مستقيم بر عملكرد فرايند و پاسخگويي

سه سؤال اساسي :

به نيازها و انتظارات مشتري ها تأثير مي گذارد.

1 .1كيفيت در آموزش به چه معني است؟
2 .2آيا كيفيت را مي توان جدا از فرايندهاي محيط هاي آموزشي مطرح كرد؟
3 .3آيا كيفيت و مديريت آموزشي دو مقوله متفاوت هستند يا مي توان آن دو را با
هم ادغام كرد؟

پس کیفیت در آموزش تنها و تنها از طریق مدیریت فرایندهای آموزشی یا به
عبارت دیگر «ارتقای فرایندهای آموزشی برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات
مشتری های آموزشی» حاصل می شود.
مديريت جامع كيفيت با تعريفي كه ازكيفيت ارائه مي دهد ،فلسفه وجودي مؤسسات
آموزشي ،فرايندها ،مشتري ها ،مديريت و كيفيت را در كنار هم قرار مي دهد.

كيفيت درآموزش به چه معني است ؟
ارائه یک تعریف کاربردی از کیفیت در آموزش عالی ،کلید ارتقای کیفیت آموزش است؛
به عبارت دیگر مطمئن ترین روش برای بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ارائه یک
تعریف کاربردی از کیفیت است به نوعی که بتوان برای مداخالت آموزشی برنامه ریزی

به همين دليل است كه اگر مديريت جامع كيفيت به درستي درك و اجرا شود مي
تواند انقالب بي سابقه اي در مديريت سازمان ها و از جمله مؤسسات آموزشي ايجاد
نمايد.

کرد و نتایج آنها را سنجید.
کیفیت با تشخیص نیازها و انتظارات مشتری ها و پاسخگویی به آنها از طریق
ارتقای مستمر فرایندها و نتایج حاصل می شود.
از ديدگاه فلسفه مديريت جامع كيفيت ،كيفيت عبارت است از:
پاسخگويي به نيازها و انتظارات منطقي مشتري ها
آيا اين تعريف را مي توان در محيط هاي آموزشي پذيرفت؟
آيا مؤسسات آموزشي جز براي پاسخگويي به نيازها و انتظاراتي به وجود آمده اند؟
اين تعريف از كيفيت با فلسفه وجودي مؤسسات آموزشي سازگار است.
و شايد سازگارترين تعريف با محيط هاي آموزشي و خردمندانه ترين ،منطقي ترين و
حتي طبيعي ترين تعريف از كيفيت در محيط هاي آموزشي باشد.
آيا كيفيت را مي توان جدا از فرايند هاي محيط هاي آموزشي مطرح كرد؟
مؤسسات آموزشي از چه طريقي به مشتري هاي خود وصل مي شوند؟
بدیهی است از طریق «فرايند ها»
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ارتقای کیفیت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،چاپ اول ،تهران .1379
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راهبردهای توسعه آموزش
واحد توانمندسازی اساتید

(دکتر فاطمه زیدی)

توسعه دانش و مهارت آموزشی اعضای محترم هیأت علمی ،جهت ارتقای اثربخش فرایند
یاددهی یادگیری و روشهای تدریس در سطح دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و
اهتمام ویژه ای به آن می شود .در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز این امر از
سالیان پیش آغاز گردیده و همواره فرایندی رو به رشد را با تکیه بر تکنولوژی و امکانات
روز طی نموده است.
•

این کارگاه ها ابتدا تنها توسط کارشناسان آموزش دانشگاه و مدعوینی از دیگر
دانشگاه ها انجام می شد .ولی در  4سال گذشته با اجرای آموزش آبشاری از طریق
دفاتر توسعه دانشکده ها ،تدریس با همکاری اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده
است.

•

در حال حاضر با توجه به تعداد زیاد اساتید دانشگاه و نیز نیاز به افزایش سطح
توانمندی های مورد انتظار که تنها با شرکت در کارگاه به تنهایی حاصل نمی شود،
از این پس دوره های جدید توانمندسازی بصورت تلفیقی (حضوری -مجازی) با به
کارگیری سامانه مجازی یادگیری الکترونیکی که از سال گذشته در دانشگاه مورد
بهره برداری قرار گرفته است ،برگزار خواهد شد.

•

در این راستا کارگاه هایی مقدماتی جهت آشنایی و نحوه فعالیت در سامانه برای
اساتید محترم و کارشناسان مربوطه در نظر گرفته شده است.

•

سری جدید دوره توانمندسازی با تغییر مدل آموزشی از موضوعی به کسب
توانمندی ( )competency basedانجام می گردد .توانمندی های مورد
انتظاری که سری جدید کارگاه ها دنبال می کنند در ذیل آورده شده است.

توانمندی های پایه عضو هیأت علمی در حیطه یاددهی ـ یادگیری(* ویژه

2 .2سخنرانی را به طور استاندارد ارائه نماید.
3 .3نقش تسهیل گر را در گروه کوچک ایفا نماید)facilitator( .
4 .4راند بالینی و آموزش در جایگاه های سرپایی ،گزارش صبحگاهی ،ژورنال کالب را
بطور استاندارد اجرا نماید*.
5 .5طراحی سؤاالت استاندارد  MCQو  Extended Matchingانجام دهد.
6 .6طراحی آزمون عملکرد را بطور استاندارد انجام دهد.
7 .7همواره به عنوان یک الگو بر اساس الزامات حرفه ای و اخالقی رفتار نماید.
8 .8از سامانه یادگیری الکترونیک برای غنی سازی تجارب یادگیری فراگیران بطور
مؤثر استفاده نماید.
9 .9برای فرایندهای یادگیری و یاددهی پیشنهاد ارزشیابی متناسب ارائه نماید.
مباحث دوره مقدماتی توسعه دانش و مهارت اعضاء هیأت علمی در آموزش
پزشکی(* ویژه اعضاء هیأت علمی بالینی )
1 .1برنامه ریزی درسی (طرح درس ،استراتژی های آموزشی)... ،
2 .2مبانی تدریس
3 .3سخنرانی
4 .4تدریس در گروه کوچک (طراحی)
5 .5تدریس در گروه کوچک (مهارت ها)
6 .6راند بالینی ـ آموزش در جایگاه های سرپایی*
7 .7گزارش صبحگاهی ـ ژورنال کالب*
8 .8مبانی ارزشیابی فراگیر
 MCQ9.9و Extended Matching
1010اخالق حرفه ای و مهارت های ارتباطی
( LMS1111کار مقدماتی با سامانه)
 Log book1212و Port Folio
 Mini CEX1313و *DOPS

اعضای هیأت علمی بالینی)
1 .1طراحی آموزشی را برای دسترسی به اهداف تعیین شده در جایگاه آموزشی مرتبط
انجام دهد.
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منطقی است که مدیران و اساتید دانشکده های پزشکی اولویت خود را بر آموزش و تربیت

پای صحبت اساتید

پزشکان عمومی با توانمندی های علمی و عملی منطبق بر نیازهای واقعی جامعه قرار
دهند تا در نهایت بتوانند تأمین کننده اهداف ذکر شده باشند.
آموزش پزشکی در دو مکان دانشکده پزشکی در سالهای ابتدایی و مراکز درمانی در
سالهای باالتر انجام می شود و همین مسأله پیچیدگی ،حساسیت و آسیب پذیری
آموزش پزشکی عمومی را بیشتر می کند.
استفاده از روشهای نوین آموزشی ،برنامه ریزی منطبق با نیاز های آموزشی دانشجویان

آموزش پزشکی عمومی

(دکتر محمدمهدی فروزانفر)

اغراق نیست که پزشکان عمومی را مهم ترین و اساسی ترین گروه ارایه کننده خدمات
سالمت و بهداشت به کل جامعه بدانیم و یقیناً چگونگی و کیفیت این ارایه خدمات به
طور مستقیم بر سالمتی جسمی و روحی و فرهنگ سازی جامعه کنونی و نیز نسل های
آینده اثرگذار خواهد بود.
دانشجویان پزشکی که از میان هزاران جوان و فرزندان کشور عزیزمان برگزیده شده اند،
با برخورداری از هوش سرشار و پشتکار زیاد به خوبی می توانند تأمین کننده اهداف عالی
بخش سالمت در جامعه باشند .از طرف دیگر اگر تهدید تلقی نشود ،این توانایی های
بالقوه خود می تواند باعث افزایش حساسیت کار در حیطه آموزش و هدایت این جامعه
جوان و خالق گردد.
با نگاه دقیق تر از این دو منظر به آموزش پزشکی عمومی ،حساسیت کار در دانشکده
های پزشکی در تمام جوانب و سطوح اعم از مدیریت و برنامه ریزی های آموزشی ،روش
ها و تکنیک های آموزش و ارزشیابی ،مدیریت و برنامه ریزی های فرهنگی و امور تربیتی
اجتماعی ،آموزش اخالق و منش حرفه ای و حتی برنامه ریزی و تأمین ابتدایی ترین نیاز
ها و درخواست های دانشجویان بیشتر مشخص می شود.
عدم توجه به موارد فوق نه تنها جامعه و سالمت عمومی را مورد تهدید و آسیب قرار
می دهد بلکه منجر به سرخوردگی این قشر مستعد و به بیراهه رفتن توانایی های بالقوه
آنان می شود.
به یاد داشته باشیم که در نهایت سطوح باالتر ارایه خدمات سالمت که پزشکان متخصص

و از همه مهمتر وجود هر چه بیشتر الگوهای واقعی پزشک و استاد دانشگاه از ضروریات
دانشکده های پزشکی خصوصاً در سطح پزشکی عمومی می باشد.
متأسفانه در حال حاضر در تمام دانشگاهها و دانشکده های پزشکی رویکرد و اولویت
آموزش تخصصی و فوق تخصصی بر آموزش پزشکی عمومی غالب شده است و شاهد
این مطلب همین بس که به جز مواردی خاص اساتید با تجربه و پیشکسوت کمتر در امر
آموزش پزشکی عمومی مشارکت می نمایند .
بعضاً دیده شدن و توجه به دانشجویان پزشکی در بُعد آموزش در مراکز آموزشی درمانی
تنها خواسته دانشجویان جوان جویای علم و مستعد پزشکی می باشد که متأسفانه مورد
بی مهری سیستم آموزشی و درمانی و مدیریتی قرار می گیرد .آموزش و خصوصاً آموزش
پزشکی عمومی کمتر در اولویت مراکز آموزشی درمانی قرار دارد که امیدواریم با دقت
نظر و تأکید بیشتر مسئوالن و مدیران آموزشی و اجرا و عملیاتی شدن مرحله ششم طرح
تحول سالمت که بر محور آموزش متمرکز است این نقیصه جبران گردد.
همراهی و تعامل و برنامه ریزی های هر چه بیشتر مدیران آموزشی علوم پایه و علوم
بالینی ،الزام و پاسخگو بودن عملی و علمی مراکز درمانی آموزشی و گروههای آموزشی
در خصوص آموزش پزشکی عمومی ،ورود بیشتر و واقعی تر و اعمال نظرات آموزشی
دانشکده های پزشکی به مراکز درمانی ،وجود و در دسترس بودن بیمارستانهای جنرال،
حضور تمام وقت اساتید عالقه مند و فعال در حیطه آموزش و مشارکت و حضور اساتید
پیش کسوت در آموزش پزشکی عمومی می تواند دانشکده های پزشکی را به اهداف
واقعی خود در تربیت پزشکان عمومی توانمند نزدیک تر کند.

و فوق تخصص هستند نیز از بین همین فارغ التحصیالن پزشکی عمومی برگزیده خواهند
شد و آموخته های علمی و عملی اولیه آنان تأثیر به سزایی در بهره وری باالتر علمی و
عملی تخصصی آنها خواهد داشت.
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