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دریافت مقاله29/8/92:

آخرین اصالح مقاله29/4/2:

پذیرش مقاله29/4/01:

زمینه و هدف :برای موفقیت هرچه بیشتر رشته آموزش پزشکی و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی ( )Curriculumاین رشته ،پرداختن
به مطالعات تطبیقی و بهرهمندی از تجارب دانشگاههای موفق ضروری است .این مطالعه به منظور مقایسه عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی رشته
آموزش پزشکی دانشگاههای داندی ( )Dundeeاسکاتلند ،کلگری ( )Calgaryکانادا و ماستریخت ( )Maastrichtهلند با ایران انجام شد.
روش کار :اطالعات موردنیاز پژوهش تطبیقی حاضر با جستجو در سایت دانشگاههای مختلف و مکاتبه با آنها جمعآوری شد .از این میان سه
دانشگاه برتر در زمینه آموزش پزشکی شامل داندی ،کلگری و ماستریخت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .الگوی مورد استفاده الگوی
 Beredyبود که چهار مرحله توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص میکند.
یافتهها :دانشگاههای داندی ،کلگری و ماستریخت تمرکز خود را در بیان مشخصات کلی برنامه آموزشی به طور واضح بر آموزش در حیطه علوم
پزشکی قرار دادند .رسالت و چشمانداز ،ارزشها و باورهای رشته در هیچ یک از برنامههای مورد مطالعه مشاهده نشد .استراتژیهای آموزشی مورد
استفاده در دانشگاههای داندی و ماستریخت با بیان علت استفاده از آنها و همچنین نحوه ارایه دوره توضیح داده شد .هر سه دانشگاه مورد مطالعه از
مقاطع کارشناسی نیز دانشجو میپذیرفتند و در لیست دروس همه دانشگاهها بر درس روش تحقیق در آموزش تأکید بسیار زیادی شده بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصل از تطبیق برنامه آموزشی ایران با سه دانشگاه مذکور ،به نظر میرسد که برنامه ایران جامع و کامل است ،اما به
منظور رفع کاستیها و ارتقای آن مواردی همچون «بازنگری اهداف و استراتژیهای آموزشی ،ارایه دوره به دو صورت مجازی و حضوری ،پذیرش از
مقطع کارشناسی ،ارایه دروس کمبود یا جبرانی تحت عنوان دیگری مانند دروس پیشنیاز و تأکید بیشتر بر درس شیوههای تحقیق در آموزش» پیشنهاد
میشود.
کلید واژهها :مطالعه تطبیقی ،برنامه آموزشی ،الگوی  ،Beredyرشته آموزش پزشکی ،ایران ،داندی ،کلگری ،ماستریخت
*نویسنده مسؤول :گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،میدان آزادی ،مشهد ،ایران
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منطقی و کوششهای فروان نیاز است .اگر برنامه آموزشی

امروزه رشتههای علوم پزشکی به طور فزایندهای گسترش

منطقی و واقعبینانه نباشد نه تنها نتایج مطلوبی به همراه ندارد

یافتهاند و دانشگاههای علوم پزشکی در کنار ارایه خدمات

چه بسا ممکن است زیانهای غیر قابل جبرانی هم به دنبال

بهداشتی و درمانی ،مأموریت مهم تربیت افراد توانمند و
شایستهای که دارای دانش ،نگرش و مهارتهای الزم برای
حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه باشد را بر عهده دارند

داشته باشد ( .)3بنابراین باید مراقب بود که از هر گونه بیدقتی
و اتالف منابع جلوگیری شود .به منظور دستیابی به این مهم،
برنامهریز باید بیشتر به ماهیت اصلی برنامه آموزشی توجه کند

( .)0 ،9در تربیت نیروی انسانی کارامد بهداشت و درمان ،این

و روشهای منجر به کیفیت آن یعنی تعیین و اداره کردن

ضرورت حس میشود که باید افراد متخصصی در زمینه

عناصر برنامه آموزشی را بشناسد (.)9

آموزش شیوههای مناسب تدریس و ارزیابی دانشجو و مسلط

در حال حاضر برنامهریزی آموزشی بر اساس الگوی

به تواناییهای الزم جهت برنامهریزی و ارزشیابی آموزشی

برنامهریزی استراتژیک صورت میگیرد و از آن به عنوان

تربیت شوند .بنابراین مطالعات و تالشها برای تربیت نیروی

روشی برای بهبود نتایج آموزشی با شناسایی مسایل و

انسانی در رشته آموزش پزشکی از سال  0939آغاز شد (.)9

فرصتها استفاده میکنند .با توجه به اینکه محصول فرعی

در تربیت نیروی انسانی موردنیاز سالمت ،وجود یک برنامه

برنامهریزی استراتژیک ،تفکر استراتژیک است و این نوع تفکر

آموزشی مدون ،جامع و منطبق با نیازهای نظام سالمت رکن

شیوه پویا ،تغییر دهنده و تغییرپذیری در برنامهریزی میباشد،

محوری هر آموزشی را تشکیل میدهد ( .)4از اینرو برنامه

هر برنامه آموزشی به تواناییهای علمی ،خالقیت ،تحقیق و

آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی در سال

تفحص ،صرف وقت و دقت نظر برای شناسایی نواقص

 0939و برنامه مقطع دکتری این رشته در سال  0989به

احتمالی و بهبود آن نیاز دارد (.)3 ،8

تصویب شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی رسید .در سال

در واقع میتوان گفت یکی از اهداف و فعالیتهای

 0982برنامه بازنگری شده مقطع کارشناسی ارشد مورد

مسؤوالن برنامهریزی آموزشی ،بازنگری و بهینهسازی

تصویب این شورا قرار گرفت و از مهر ماه سال  0921در

برنامههای موجود و هدایت این برنامهها از وضعیت سنتی به

دانشگاههای علوم پزشکی در حال اجرا میباشد.
برنامهریزی آموزشی از حوزههای اصلی تعلیم و تربیت
محسوب میشود که نقش اساسی در تربیت مطلوب نیروی
انسانی دارد .یک برنامه آموزشی ،طرح کلی و کالن فعالیت

سمت برنامههای نوین است که این کار میتواند از طریق
بررسی استانداردهای برنامه آموزشی رشتههای مختلف
آموزشی علوم پزشکی در سطح ملی و بینالمللی و تطبیق
برنامههای موجود با این برنامهها صورت گیرد (.)3

آموزشی و به عبارت دیگر دستور کار آموزش است .تدوین

برنامه آموزشی رشته آموزش پزشکی بر اساس عناصر

برنامه آموزشی فرایندی است که به منظور تشخیص نیازها و

برنامهریزی استراتژیک تدوین شده است .حال با توجه به

تهیه اهداف اختصاصی آموزش ،شناسایی و سازماندهی

ضرورتهای اشاره شده ،برنامه این رشته نیز باید به طور

محتوای آموزش ،انتخاب روشهای آموزش و تهیه مواد

مداوم مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد .در واقع ارزیابی

موردنیاز برای ارزیابی آموزش و دانشجو مورد استفاده قرار

برنامههای آموزشی جزیی از نظام آموزشی و یکی از چهار

میگیرد (.)4

جزء اساسی هر برنامه آموزشی است که به دنبال شناسایی

آموزش خالق ،بارور و سازنده بسیار مهم و حیاتی است،

اشکاالت و کاستیها میباشد؛ چرا که با وجود کاستیها و عدم

اما برای تأمین آن به منابع مادی و انسانی ،راهبردها و تدابیر

شناسایی آنها ،نتایج حاصل شده کمتر از حد مطلوب خواهد
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بررسی تطبیقی برنامه آموزشی مقطع...

بود و رفع کاستیها ارتقای یک برنامه آموزشی را به دنبال

احتمالی برنامه آموزشی در ایران ،پیشنهادهای کاربردی برای

خواهد داشت (.)0 ،9 ،2

بهبود بخشیدن به وضعیت آن ارایه گردد.

یکی از شیوههای پژوهش در زمینه بازنگری و نوسازی
برنامههای آموزشی ،انجام دادن مطالعات تطبیقی است.
مطالعات تطبیقی راهبردی عقالیی جهت استفاده از تجارب
دیگران میباشد ( .)01در تعریف ،مطالعه یا بررسی تطبیقی
عملی است که در آن دو یا چند پدیده در کنار هم قرار
میگیرند و وجوه اختالف و یا تشابه آنها تجزیه و تحلیل
میشود .مطالعه تطبیقی باعث ایجاد توانایی برنامه آموزشی در
جهت حل مسایل و دشواریهای آموزشی میگردد و مجموعه
عوامل و زمینههای مؤثر در ایجاد پیروزیها و شکستهای
نظامهای آموزشی را نشان میدهد .از اهداف اساسی مطالعات
تطبیقی میتوان به ارایه نمونههای نوآوری ،تأمین مآخذ و منابع
برای تسهیل کشف نوآوریهای موردنیاز و گزینش نوآوری
مناسب اشاره کرد (.)00-09
به نظر میرسد برای موفقیت هرچه بیشتر رشته آموزش
پزشکی و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی آن،
پرداختن به مطالعات تطبیقی و بهرهبرداری از تجارب
دانشگاههای موفق در زمینه آموزش پزشکی الزم و ضروری
است .نتایج به دست آمده از این نوع پژوهشها میتواند با
ارایه پیشنهادهای کاربردی به تدوین کنندگان برنامه آموزشی
رشته آموزش پزشکی در ایران کمک کند تا با دید وسیعتری
نسبت به تدوین بهتر برنامه آموزشی و تغییر آن و انتخاب
مناسبتر اهداف ،محتوا ،روشهای تدریس و ارزشیابی اقدام
کنند (.)09
این مطالعه با توجه به سابقه و موفقیت دانشگاههای داندی
اسکاتلند ،کلگری کانادا و ماستریخت هلند در رشته آموزش
پزشکی و ساختارمند بودن برنامه آموزشی آنها و به منظور
مقایسه عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی رشته آموزش
پزشکی این دانشگاهها با ایران انجام گرفت تا آگاهی الزم از
وضعیت برنامه آموزشی رشته آموزش پزشکی در دانشگاههای
مورد مطالعه کسب شود و با مشخص نمودن کاستیهای
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روش کار
مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-
مقطعی -تطبیقی (مقایسهای) بود که اطالعات موردنیاز با
جستجوی الکترونیک در سایت دانشگاهها و مکاتبه با آنها
جمعآوری گردید .نویسندگان در سایت دانشگاههای آمریکا،
انگلستان ،سوئد ،استرالیا ،هلند و کانادا جستجوی الکترونیکی
انجام دادند و موفق به گرفتن برنامه رشته آموزش پزشکی از
دانشگاههای داندی ( ،)Dundeeکلگری ( ،)Calgaryنیوانگلند
( ،)UNEابردین ( ،)Aberdeenناتینگهام (،)Nottingham
ماستریخت ( )Maastrichtو موناش ( )Monashشدند ،اما با
نظر استادان و متخصصان این رشته سه دانشگاه برتر در زمینه
آموزش پزشکی که دارای برنامه ساختارمند بودند (داندی،
کلگری و ماستریخت) ،به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب
گردیدند .هر یک از این برنامههای آموزشی منتخب که در
زمان پژوهش جدیدترین برنامه دانشگاههای مورد مطالعه بود،
به فارسی روان ترجمه شد و مورد مطالعه دقیق قرار گرفت.
الگوی مورد استفاده در پژوهش حاضر ،الگوی معروف
 Beredyلهستانی بود ( .)00این الگو یک روش مطلق و
انتزاعی از روشهای مطالعات تطبیقی است که چهار مرحله
توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی
مشخص میکند ( .)00 ،04در مرحله توصیف ،پدیدههای
تحقیق بر اساس شواهد و اطالعات ،یادداشتبرداری و با
تدارک یافتههای کافی برای بررسی و نقادی در مرحله بعد
آماده میشوند .در مرحله تفسیر ،اطالعات توصیف شده در
مرحله اول وارسی و تحلیل میشود .در مرحله همجواری،
اطالعاتی که در دو مرحله قبل آماده شدهاند به منظور ایجاد
چارچوبی برای مقایسه شباهتها و تفاوتها ،طبقهبندی و در
کنار هم قرار میگیرند .در مرحله مقایسه ،مسأله تحقیق با توجه
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به جزییات در زمینه شباهتها و تفاوتها و دادن پاسخ به

تشابهات و تفاوتها در هر یک از عناصر برنامه بین همه

سؤاالت تحقیق بررسی و مقایسه میشود (.)01

دانشگاههای مورد مطالعه تعیین گردید و در نهایت بر اساس

بر اساس این الگو ،ابتدا اطالعات موردنیاز درباره برنامه
آموزشی رشته آموزش پزشکی از منابع معتبر جمعآوری شد و

این تشابهات و تفاوتها ،پیشنهادهای کاربردی برای بهبود
بخشیدن به هر یک از عناصر برنامه آموزشی ایران ارایه شد.

به طور دقیق مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت ،سپس این
اطالعات در قالب جداولی طبقهبندی گردید .این جداول برای
هر یک از عناصر برنامه آموزشی تنظیم شد که نام دانشگاههای
مورد مطالعه در ردیفهای آن قرار میگیرد .بدین ترتیب به
اطالعات مربوط به هر یک از دانشگاهها نظم داده شد .سپس

یافتهها
نتایج حاصل از مطالعه در مورد هر یک از عناصر برنامه
آموزشی در برنامههای آموزشی مورد مطالعه به تفکیک در
جداول  0-00ارایه شده است.

جدول  :0معرفی دوره در چهار دانشگاه مورد بررسی
دانشگاههای مورد
مطالعه

معرفی دوره (رشته) یا مقدمه
اکنون زمان نوآوری و ابداع در آموزش پزشکی است .کمیته ملی در آموزش عالی در اسکاتلند در سال  0223پیشنهاد داد که در
مؤسسات آموزش عالی هرچه زودتر برنامه آموزش استاد را ایجاد کنند و گسترش دهند .پزشکان در آموزش پایه و تکمیلی سهم

داندی

زیادی دارند و شورای پزشکی عمومی ( General Medical Councilیا  )GMCبر وظیفه آموزشی همه پزشکان در برنامه
«پزشک به عنوان یک معلم» تأکید کرده است .آموزش پزشکی به منظور برآورده کردن نیازهای آموزشی استادان علوم پزشکی
طراحی شده است (.)03
به دنبال فشارهای علمی ،آموزشی ،اجتماعی و منابع ،نیاز به کارکنان با مدرک آموزش پزشکی در دانشکدههای پزشکی ایجاد

کلگری

شد .برنامه گروه فارغالتحصیلی علوم پزشکی ،مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در آموزش پزشکی را ارایه
میدهد (.)09
ضروری است که اطمینان یابیم آموزش دهندگان علوم پزشکی برنامههای آموزشی مؤثری را توسعه و ارایه میکنند تا خدمات

ماستریخت

بهداشتی و درمانی با کیفیت باال را نتیجه دهد .کارشناسی ارشد آموزش علوم پزشکی دانش و مهارتهای موردنیاز برای یک
حرفه در آموزش و تحقیق در علوم پزشکی را به شرکت کنندگان ارایه میدهد (.)03
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پزشکی ،شاخهای از علوم تربیتی با ویژگی بین رشتهای است که دانش آموختگان

ایران

آن با شناسایی نقاط قوت و ضعف روند آموزش و از طریق انجام پژوهشهای مناسب و ارایه راهحلهای منطقی به
دستاندرکاران نظام آموزشی ،همچنین مساعدت در امر برنامهریزی و مدیریت آموزشی و انتقال فنآوریها و روشهای مناسب
آموزشی ،نقش خود را در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا خواهند نمود (.)08
جدول  :9مقایسه ارزشها و باورها ،رسالت و چشمانداز

دانشگاههای مورد

ارزشها و باورها ،رسالت و چشمانداز

مطالعه
داندی

قسمتی تحت این عناوین مشاهده نشد و تنها به یک سری اصول اخالقی مانند سرقت ادبی ( )Plagiarismو عدم صداقت و
موضوعات اخالقی دیگر مربوط به مباحث اخالق در پژوهش اشاره شده است.
قسمتی با عنوان رسالت نیز در این برنامه وجود ندارد و فقط در قسمت نقش رشته آموزش پزشکی در برطرف نمودن نیازهای
آموزشی دانشگاه ،با بیان رسالت کل دانشگاه به جایگاه رشته آموزش پزشکی در تحقق این رسالت اشاره شده است« .رسالت
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دانشگاه داندی :ارایه آموزش با باالترین کیفیت همراه با مشارکت در پیشرفت دانش» .در قسمتی از این رسالت نسبت به توسعه
کارکنانش متعهد میشود .چشمانداز در برنامه آموزشی دانشگاه داندی مشاهده نشد (.)03
کلگری

در برنامه آموزشی رشته آموزش پزشکی دانشگاه کلگری این عناوین مطرح نشدهاند ،اما چشمانداز و رسالت در بیانیه رسالت
آموزش تحصیالت تکمیلی پزشکی به این صورت بیان شدهاند:
چشمانداز :ایجاد آینده سالم
رسالت :یک دانشکده پزشکی نوآورانه متعهد به برتری و رهبری در آموزش ،تحقیق و خدمت به جامعه ()09

ماستریخت
ایران

این عناوین به چشم نمیخورند (.)03
در این برنامه بر ارزشهای زیر تأکید میشود:
مبانی الهی و معنوی ،فرهنگ غنی تعلیم و تربیت اسالمی و ایرانی ،ارتقای آموزش در علوم پزشکی ،به کارگیری مبانی اخالق
حرفهای و اسالمی ،آموزش پاسخگو ،رشد فردی فراگیران ،تنوع روشهای آموزشی ،استانداردهای جهانی و ایجاد خالقیت در
فراگیران
رسالت :رسالت اصلی رشته آموزش پزشکی تربیت نیروهای عالم ،توانمند ،کارا و مسؤولیتپذیر است.
چشمانداز :در ده سال آینده کشور در این رشته از لحاظ شاخصها و استانداردهای آموزشی و پژوهشی در منطقه به عنوان الگو
شناخته خواهد شد (.)08
جدول  :9اهداف کلی رشته در چهار دانشگاه مورد مطالعه
اهداف کلی

دانشگاههای مورد
مطالعه
داندی

شرکت کنندگان را قادر میسازد که به نتایج آموزشی موردنیاز برای آموزش مؤثر دست یابند و از یادگیری حمایت کنند .شرکت
کنندگان برنامه ارشد آموزش پزشکی مهارتهایشان را در حوزه انتخابی خود توسعه میدهند (.)03

کلگری

هدف این برنامه ،فارغالتحصیل کردن متخصصان آموزش پزشکی است تا پزشکان و سایر متخصصان بهداشت و درمان را با
دانش ،نگرش و مهارتها در تمرین و تحقیق آموزش پزشکی تجهیز کنند (.)09

ماستریخت

شرکت کنندگان چگونگی طراحی یک دوره یا برنامه آموزشی را فرا خواهند گرفت .ما شرکت کنندگان را با هدف آمادگی برای
طراحی سیستماتیک برنامههای آموزشی و دورههای مبتنی بر صالحیت ( )Competency basedتربیت میکنیم (.)03

ایران

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود:
طرح درس و دستورالعملهای آموزشی را تهیه و هدایت و گروههای آموزشی را در راستای اصالح برنامههای درسی یاری کنند.
در تدوین سیاستها و راهبردهای آموزشی دانشگاه و گروههای آموزشی مشارکت فعال داشته باشند .الگوها ،روشها و فنون
آموزشی مناسب را در عرصههای مختلف آموزشی به کار گیرند .روشهای مناسب ارزشیابی برنامههای آموزشی را طراحی
نموده ،آنها را به کار گیرند .به منظور شناسایی مشکالت آموزشی و ارایه راهکارهای مناسب ،پژوهشهای آموزشی را طراحی
نمایند و به اجرا گذارند .با آخرین روشها و فنون ارزشیابی دانشجو آشنا باشند و آنها را به کار برند .با فنون مدیریت آموزشی
آشنا بوده ،آنها را در عرصههای آموزشی به کار برند (.)08
جدول  :4مقایسه توانمندیهای مورد انتظار ،نقش و وظایف حرفهای دانشآموختگان

دانشگاههای مورد

توانمندیهای مورد انتظار ،نقش و وظایف حرفهای دانشآموختگان

مطالعه
داندی

در دانشگاه داندی رشته آموزش پزشکی در سه دوره با عناوین گواهی تحصیالت تکمیلی (،)Postgraduate certificate
دیپلمای تحصیالت تکمیلی ( )Postgraduate diplomaو مقطع کارشناسی ارشد ( )Master degreeبه منظور برطرف
نمودن نیازهای آموزشی معلمان علوم پزشکی طراحی شده است .توانایی مورد انتظار از دوره گواهی تحصیالت تکمیلی عبارت
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از «یاددهی و حمایت از یادگیری ،مشارکت در طراحی و برنامهریزی فعالیتهای یادگیری و یا برنامههای مطالعاتی ،سنجش
دانشجویان و فراگیران و ارایه بازخورد به آنها ،گسترش محیط یادگیری اثربخش و سیستم پشتیبان دانشجو ،انجام تمرین
انعکاسی و توسعه شخصی ،خودارزشیابی و ارزشیابی برنامههایی که آنها آموزش میدهند و درک فرایند تضمین کیفیت و
ارزشهای حرفهای موردنیاز یک معلم» میباشد.
این توانمندیها در دورههای بعدی بیشتر تکمیل شده ،به صورت تخصصی پیشرفت میکنند (.)03
کلگری

در قسمت مقدمه برنامه کلگری شش صالحیت ضروری (متخصص آموزش پزشکی ،رهبر آموزشی ،طراح برنامه آموزشی،
معلم ،محقق آموزشی و ارزیاب فراگیر) که این رشته بر آن متمرکز میباشد ،بیان شده است (.)09

ماستریخت

تحت این عنوان مطلبی وجود نداشت ،بلکه در قسمتی با عنوان «موضوعات» میتوان تا حدودی به توانمندیهای مورد انتظار از
دانشآموختگان پی برد که بدین صورت بیان شده است :تحلیل نیازها و وظیفه ،توالی تصمیمات ،طراحی مسایل یا وظایف
یادگیری ،طراحی اطالعات حامی ،طراحی اطالعات رویهای و طراحی تمرین بخش به بخش وظایف (.)03

ایران

توانمندیهای مورد انتظار برای دانشآموختگان شامل «برقراری ارتباط مؤثر حرفهای ،طراحی انواع برنامههای آموزشی اعم از
سنتی و نوآور ،طراحی انواع ارزشیابیهای آموزشی و فرایندهای مرتبط ،مهارتهای پایه در طراحی مواد آموزشی و چند
رسانهای ،مهارتهای پایه در تدریس اثربخش ،نقد فرایندها ،متون و مواد آموزشی ،مهارتهای پایه در پژوهشهای آموزشی،
مشاوره آموزشی ،رهبری و مدیریت آموزشی و مهارتهای پایه در زبان انگلیسی» است.
نقش دانشآموختگان :دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی دارای نقشهای آموزشی ،پژوهشی،
مشاورهای و مدیریتی میباشند که وظایف حرفهای مربوط به هر یک از این نقشها در برنامه آموزشی به صورت کامل و جزیی
بیان شده است (.)08
جدول  :3مقایسه استراتژی آموزشی چهار دانشگاه مورد بررسی
استراتژی آموزشی

دانشگاههای مورد
مطالعه
داندی

در برنامه آموزشی داندی این عنوان مشاهده میشود:
رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه در همه موضوعات آموزشی پذیرفته شده است .این رویکرد شرکت کنندگان را برای پیوند
تئوری آموزشی و حرفه هر روزه آنان به عنوان معلم علوم پزشکی و انعکاس در عمل تشویق مینماید .رویکرد مبتنی بر نتیجه
نیز دوره آموزش پزشکی را تأیید مینماید .نتیجه (یک معلم کارامد) یک شخص حرفهای و توانا در به عهده گرفتن وظایف
آموزشی ضروری خود در یک روش مناسب است (.)03

کلگری
ماستریخت

در برنامه آموزشی کلگری مطلبی در این مورد بیان نشده است (.)09
این عنوان در برنامه آموزشی ماستریخت وجود ندارد ،اما در ذیل عنوان روشهای آموزشی به طور ضمنی به استراتژی آموزشی
نیز اشاره شده است که شامل یادگیری مبتنی بر مسأله و یادگیری از طریق انجام وظیفه و تأکید قوی بر کار حرفهای میباشد
(.)03

ایران

استراتژیهای کلی آموزشی :تلفیقی از استاد و دانشجو محوری ،مبتنی بر حل مشکل ،تلفیقی از موضوعات اجباری و انتخابی،
مبتنی بر کالس درس و کار در عرصه و وظایف حرفهای (.)08
جدول  :9مقایسه روشها و فنون آموزشی ،روش مطالعه (مجازی -حضوری)

دانشگاههای مورد

روشها و فنون آموزشی ،روش مطالعه (مجازی -حضوری)

مطالعه
داندی

روشهای مطالعه :بیشتر شرکت کنندگان از طریق آموزش از راه دور درس میخوانند ،هرچند تعدادی از آنها تمایل دارند که
مرکز آموزش پزشکی هر سال در تی پارک ( )Tay parkدر داندی به منظور آموزش چهره به چهره برقرار شود .کارگاههای
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آموزشی مجازی هر وقت متقاضیان کافی باشند ،برگزار میگردد (.)03
کلگری

در این برنامه آموزشی در مورد روش مطالعه اشاره شد که دوره به صورت مجازی و حضوری ارایه میگردد.
در مورد روش آموزشی در این برنامه آموزشی ذیل هر درس ( )Courseروش تدریس متناسب با آن بیان شده است که شامل
سخنرانی ،سمینار ،کار عملی و تمرینات آزمایشگاهی ،آموزش مبتنی بر کامپیوتر ،روشهای پرسش و پاسخ و حل مسأله،
شبیهسازی و ...میباشد (.)09

ماستریخت

در ماستریخت تحت عنوان روش تدریس مطالب زیر بیان شده است:
روشهای تدریس :بیشتر درسهای ارشد آموزش پزشکی مجازی هستند .دو درس به صورت حضوری (اولی در سال اول
ودومی در سال دوم) در دانشکده ارایه میشود.
دانشجویان تکالیفی را در دروس غیر حضوری انجام میدهند و در دروس چهره به چهره (حضوری) روش آموزشی یادگیری
مبتنی بر مسأله ( Problem-based learningیا  )PBLاست.
این رشته به طور عمده بر پایه آموزش از راه دور میباشد (.)03

ایران

روشها و فنون آموزش در این برنامه عبارت از «روشهای آموزش جمعی مانند ارایه کنفرانس ،استفاده از فنون و روشهای
بحث در گروههای کوچک ،کارگاه آموزشی ،نمایش تصویری ( )Demonstrationروشهای آموزشی بالینی مانند گزارش
صبحگاهی ،راند و آموزش سرپایی ،آموزشهای الکترونیکی مثل تله کنفرانس ،شیوههای مجازی و شبیهسازی مانند ایفای نقش،
بیمارنما ،استفاده از مرکز مهارتهای بالینی ،خودآموزی و روشها و فنون دیگر بر حسب اهداف آموزشی» است ،همچنین در
ذیل هر درس شیوه تدریس مربوط به آن بیان شده است (.)08
جدول  :3شرایط و نحوه پذیرش دانشجو (شرایط ورود) در چهار دانشگاه مورد بررسی
شرایط و نحوه پذیرش دانشجو (شرایط ورود)

دانشگاههای مورد
مطالعه
داندی

شما باید یک متخصص در علوم پزشکی یا دارای صالحیت متناسب دیگری باشید .شرکت کنندگان باید قبل از ورود به مقطع
ارشد ،دوره دیپلم را کامل نمایند .اگر زبان مادری شما انگلیسی نیست ،کسب نمره  9/3از آزمون  IELTSالزم است (.)03

کلگری

یک مدرک کارشناسی (به طور مثال از علوم پایه) یا مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از دانشگاه شناخته شده با برنامه حداقل
چهار ساله یا معادل نیاز است .معدل کل باید  9/9از معیار  4باشد که معادل  33/3درصد یا بیشتر میباشد .الزمه فرایند
درخواست مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ،تکمیل فرم درخواست ،پیروی از برنامه آموزشی موجود ،بیانیه شخصی
نشان دهنده عالقه داوطلب در اتخاذ مدرک آموزش پزشکی و دو توصیهنامه است .مدارک باید در پاکتهای مهر وموم شده
توسط محل تحصیل قبلی داوطلب و دو نامه مرجع آموزشی نیز باید از داوری که در مورد توانایی و صالحیت داوطلب گزارش
میدهد ،ارایه شود .دانشجویانی که زبان بومی آنان انگلیسی نیست ،باید مدرک مهارت انگلیسی را قبل از پذیرش آماده نمایند.
سطح نمرات مورد قبول ،حداقل نمره  91در آزمون  TOEFLو حداقل نمره  3در آزمون  IELTSاست .از زمان آزمون زبان
داوطلب نباید بیشتر از  9سال گذشته باشد (.)09

ماستریخت

این برنامه برای دانشجویانی که یک مدرک دانشگاهی در یکی از رشتههای علوم پزشکی (مانند بهداشت ،پزشکی ،پرستاری،
فیزیوتراپی ،دندانپزشکی ،داروسازی و گفتاردرمانی) را در کشور خود کسب کردهاند ،در سطحی معادل با مدرک آنها باز است
(.)03

ایران

قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد .انتخاب دانشجویان به
ترتیب اولویت از بین گروههای زیر صورت میگیرد:
اعضای هیأت علمی گروههای علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور ،اعضای هیأت علمی
گروههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی ،دارندگان مدرک دکتری
عمومی پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی ،دکتری تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
مواد امتحانی و ضرایب آنها به شرح زیر میباشد:
کلیات آموزش پزشکی  4واحد ،رهبری و مدیریت آموزشی  9واحد و زبان عمومی  9واحد ()08
جدول  :8سنجش دانشجو در دانشگاههای مورد مطالعه
سنجش دانشجو

دانشگاههای مورد
مطالعه
داندی

روش سنجش دانشجو یک فصل را در برنامه آموزشی داندی تشکیل میدهد که در آن جزییات مربوط به سنجش دانشجویان
مطرح شده است ،اما به طور خالصه و کلی میتوان در مورد روش سنجش در برنامه آموزشی داندی چنین گفت« :تکالیف
نوشتاری و تمرینات عملی در جنبههای خاص خود و به منظور سنجش پیشرفت دانشجو استفاده میشود .سنجش برای آزمون
درک از موضوعات طراحی شدهاند؛ به گونهای که به موقعیت هر شرکت کننده مربوط است .تکالیف فرصتی را برای بازخورد
دادن به شخص و پیشنهاد در مورد پیشرفت آینده فعالیت آموزشی وی ایجاد میکند .پایاننامه مقطع ارشد نیز سنجش میشود»
(.)03

کلگری
ماستریخت

این قسمت نه در اصل برنامه آموزشی و نه در ذیل هر درس مشاهده نشد (.)09
در این برنامه آموزشی نیز عنوان سنجش ( )Assessmentمشاهده نشد ،ولی از قسمت روش آموزش
( )Teaching methodبرنامه آموزشی میتوان در مورد روش سنجش دانشجویان اطالعاتی به شرح زیر کسب نمود:
در دروس غیر حضوری نیز دانشجویان تکالیفی را یا به صورت شخصی و یا گروهی انجام میدهند .در دروس حضوری روش
آموزشی  PBLاست .بر کار حرفهای تأکید بسیاری شده است؛ چرا که توانایی کاربرد دانش اکتسابی مهمترین نکته به ویژه در
آموزش پزشکی میباشد.
همچنین در ذیل هر درس قسمتی با عنوان سنجش مشاهده میشود (.)03

ایران

در این برنامه آموزشی توضیحی به صورت کلی در مورد روش سنجش دانشجو بیان نشده است ،ولی در طرح عملیاتی دروس
برای هر یک از درسها قسمتی تحت عنوان شیوه ارزیابی دانشجو وجود دارد که مختص به درس مربوط میباشد (.)08
جدول  :2دورههای آموزش پزشکی و مشخصات دوره در چهار دانشگاه مورد بررسی

دانشگاههای مورد

دورههای آموزش پزشکی و مشخصات دوره

مطالعه

رشته آموزش پزشکی در این دانشگاه در قالب سه دوره ارایه میشود که عناوین آنها به صورت زیر در برنامه آموزشی دانشگاه
داندی مطرح شده است:
 :The postgraduate certificate course in medical education -0این دوره به منظور ایجاد نگاهی کلی در مورد
موضوعات کلیدی در آموزش پزشکی طراحی گردیده است و سطح پایهای در زمینه صالحیت و حرفهایگری آموزشی را ایجاد
میکند.
 :The postgraduate diploma course in medical education -9شرکت کنندگانی که تمایل دارند موضوعات
داندی

بیشتری را مطالعه کنند و تخصص آموزشی خود را افزایش دهند ،بعد از تکمیل دوره قبل میتوانند در این دوره آموزشی شرکت
نمایند.
 :The master degree in medical education -9شرکت کنندگانی که مایل هستند تخصص خود را در یک جنبه
آموزش پزشکی گسترش دهند ،ممکن است بعد از دوره دیپلما سطح مطالعات خود را به کارشناسی ارشد ارتقا دهند.
در برنامه آموزش پزشکی این دانشگاه پنج مضمون اصلی در این سه دوره دنبال میشود که شامل تدوین برنامه آموزشی،
سنجش ،یاددهی و یادگیری ،تحقیق و موضوعات خاص میباشد.
در هر یک از این مضامین تعدادی درس در حیطه آن مضمون وجود دارد که برخی از آنها در دوره مربوط به آن به صورت
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بررسی تطبیقی برنامه آموزشی مقطع...
اجباری ارایه میشود و سایر دروس توسط شرکت کنندگان بنا بر نیاز آنها انتخاب میشود (.)03

گروه علوم پزشکی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( )PhDدر آموزش پزشکی را ارایه میدهد .هدف این
کلگری

برنامه ،فارغالتحصیل کردن متخصصان آموزش پزشکی است تا پزشکان و سایر متخصصان بهداشت و درمان را با دانش ،نگرش
و مهارتها در تمرین و تحقیق در آموزش پزشکی تجهیز نماید (.)09
در این دانشگاه رشته آموزش پزشکی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( )PhDارایه میگردد .کارشناسی ارشد

ماستریخت

آموزش پزشکی دانش و مهارت مربوط به حرفهای را فراهم میکند که توسعه و پیشرفت در آموزش پزشکی را به دنبال دارد و
برنامه دکتری از راه دور و از طریق انجام تحقیق در موضوعات آموزش پزشکی در مجموعه آموزشی مربوط به داوطلب است
(.)03
در ایران نیز این رشته در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارایه میشود .در مورد مقطع کارشناسی ارشد پیشتر توضیحاتی

ایران

ارایه شد .مقطع دکتری آموزش پزشکی نیز یک دوره آموزش بین رشتهای است که به کاربرد و توسعه مفاهیم و یافتههای علوم
تربیتی به خصوص علم آموزش در زمینه آموزش عالی گروه پزشکی میپردازد (.)08
جدول  :01مقایسه مشخصات و ساختار دوره کارشناسی ارشد در دانشگاههای مورد مطالعه

دانشگاههای مورد

مشخصات و ساختار دوره کارشناسی ارشد

مطالعه
داندی

این دوره شامل مطالعه عمیق یک جنبه از آموزش پزشکی ،تکمیل پروژه و نوشتن پروژه تحقیقاتی به عنوان پایاننامه است.
در مقطع کارشناسی ارشد دو درس ( )Unitبه صورت اجباری ارایه میشود که شامل اخالق پژوهش در آموزش پزشکی و تدوین یک
پروپوزال تحقیقاتی است و هر دو مربوط به مضمون تحقیق میباشد .در واقع اصل مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه تکمیل پایاننامه
است .همانطور که مشاهده شد ،دروس اجباری آنها در این مقطع نیز در راستای پایاننامه میباشد (.)03

کلگری

دانشجویان باید پنج درس ( )Courseبه عالوه پایاننامه را در مقطع کارشناسی ارشد تکمیل کنند.
دروس اصلی آنها شامل «طراحی تحقیق و آمار در آموزش پزشکی ،روشهای تدریس در علوم پزشکی ،طراحی برنامه آموزشی و
ارزشیابی در علوم پزشکی و اندازهگیری در آموزش پزشکی» و دروس اختیاری عبارت از «روشهای کیفی ،اصول شناختی آموزش
پزشکی ،روشهای تحقیق :متاآنالیز /مرور سیستماتیک در آموزش پزشکی» میباشد (.)09

ماستریخت

در مقطع کارشناسی ارشد در مجموع  09درس ( )Unitارایه میشود که عبارت از «مقدمهای از آموزش علوم پزشکی ،یادگیری و شناخت،
برنامه آموزشی و آموزش ،سنجش و ارزشیابی ،سازماندهی و رهبری ،مهارت پژوهش آموزشی  ،0تحقیق کمی و کیفی ،محیطهای
یادگیری ،سنجش و ارزشیابی پیشرفته ،مهارت پژوهش آموزشی  ،9پایاننامه ارشد و تحقیق کمی و کیفی پیشرفته بودند (.)03

ایران

طول دوره و ساختار آن بر اساس آییننامه و ضوابط دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی میباشد.
تعداد کل واحدهای درسی صرف نظر از دروس کمبود یا جبرانی 99 ،واحد میباشد که شامل  99واحد اختصاصی اجباری (4 ،)Core
واحد اختصاصی اختیاری ( )Non-coreو  9واحد پایاننامه است.
دانشجو موظف است عالوه بر تعداد واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه همه یا تعدادی
از دروس کمبود یا جبرانی را بگذراند .کل تعداد واحدهای دروس جبرانی  00/3واحد میباشد.
در برنامه آموزشی موجود لیست دروس به تفکیک نوع آنها در قالب جداولی همراه با تعداد واحد نظری و عملی ،تعداد ساعات درسی
نظری و عملی و پیشنیاز و همزمان آنها بیان شده است که جهت تلخیص در اینجا فقط نام دورس بیان میگردد:
دروس کمبود یا جبرانی عبارتند از :برنامهریزی درسی  ،0نظریههای یادگیری و مهارتهای مقدماتی تدریس ،برقراری ارتباط میان فردی و
مهارت ارتباط پزشک با بیمار ،روشهای ارزشیابی برنامه  ،0روشهای ارزیابی دانشجو  ،0کاربرد رایانه در آموزش  0و زبان انگلیسی .0
دروس اختصاصی اجباری نیز شامل «برنامهریزی درسی  ،9شیوههای تحقیق در آموزش  ،0شیوههای تحقیق در آموزش  ،9روشهای
ارزشیابی برنامه  ،9روشهای ارزیابی دانشجو ( 9آزمونهای عملی و بالینی) ،الگوهای یاددهی و یادگیری ،طراحی آموزشی در علوم
پزشکی ،رهبری و مدیریت در آموزش علوم پزشکی و اقتصاد آموزش ،تدریس بالینی ،کاربرد رایانه در آموزش  ،9طراحی ،اجرا و
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
ارزشیابی کارگاههای آموزشی و پایاننامه» است.

دروس اختصاصی اختیاری که دانشجو باید  4واحد از آنها را متناسب با موضوع پایاننامه موردنظر و با موافقت استاد راهنما و تأیید
شورای تحصیالت تکمیلی بگذراند ،عبارت از «آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد ،کاربرد رایانه در آموزش  9و زبان انگلیسی  »9میباشد
(.)08
جدول  :00مشخصات دروس یا برنامه عملیاتی در چهار دانشگاه مورد بررسی
مشخصات دروس

دانشگاههای مورد مطالعه
داندی

ذیل هر درس ،نتایج ( )Outcomeحاصل به دست آمده در پایان آن درس مطرح شده است (.)03

کلگری

ذیل عنوان هر درس توضیح کلی در مورد آن ارایه گردید و سپس تاریخ شروع و پایان آن درس و استاد مربوط به آن بیان
شده است (.)09

ماستریخت

در این برنامه آموزشی ذیل عناوین دروس موارد زیر مطرح شده است:
تاریخ شروع و پایان آن درس ،کد درس ،واحد سازمان دهنده ،مسؤول هماهنگی ،توصیف آن درس ،اهداف و زبان
تدریس ()03

ایران

در مشخصات دروس برنامه موارد زیر مطرح شدهاند:
پیشنیاز یا همزمان ،هدف کلی درس ،اهداف اختصاصی ،رئوس مطالب (ساعت نظری و عملی آن) ،شیوه تدریس ،منابع
درس ،ارزیابی دانشجو و پروژهها و تکالیف اجرایی فراگیران ()08

با مطالعه دقیق هر یک از این عناصر و تحلیل و مقایسه



در ایران توانمندیهای مورد انتظار ،نقش و وظایف

شباهتها و تفاوتهای آنها ،موارد زیر در قالب هر عنصر

حرفهای دانش آموختگان هر یک به صورت جزیی،

مهمتر به نظر میرسند:

اختصاصی و عملی بیان شدهاند ،اما در سه دانشگاه







معرفی فعلی برنامه آموزشی ایران بر خالف سه

مورد مطالعه قسمتی با این عنوان وجود نداشت و به

دانشگاه مورد مطالعه فقط به قسمت آموزشی رشته

طور ضمنی در سایر قسمتها به آن اشاره شده بود که

آموزش پزشکی اشاره کرده و این نقش آموزشی در

این مورد نیز نقطه قوت برنامه آموزشی ایران به شمار

حیطه پزشکی مطرح نشده است.

میرود.

از آنجایی که برنامه آموزشی در ایران بر اساس الگوی



استراتژی آموزشی در برنامههای آموزشی ایران ،داندی

برنامهریزی استراتژیک میباشد؛ بنابراین عناصر

و ماستریخت مشاهده شد ،اما در دو دانشگاه

رسالت ،چشمانداز و ارزشها برای رشته آموزش

ماستریخت و داندی نسبت به ایران بیشتر بر جنبه

پزشکی به طور کامل و اختصاصی بیان شده است که

عملی و کاربردی دانش در این رشته تأکید گردیده

این خود نقطه قوت برنامه آموزشی ایران به شمار

است .همچنین علت استفاده از هر استراتژی نیز بیان

میرود.

شد.

برنامه آموزشی رشته آموزش پزشکی در ایران به طور



روش مطالعه (مجازی -حضوری) در همه برنامههای

متفاوتی هدف کلی را در قالب موارد جداگانه و

آموزشی مورد مطالعه به جز ایران وجود داشت ،اما

گسترده و در واقع مشابه اهداف اختصاصی دوره

روشها و فنون آموزشی در ایران نسبت به سایر

مطرح نموده است.
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دانشگاهها کاملتر بود .چنانچه در برنامه آموزشی
داندی هیچ اشارهای به روشهای آموزشی نشده بود.


بر خالف ایران ،دانشگاههای داندی ،کلگری و



هدف کلی مطالعه حاضر ،مقایسه برنامه آموزشی مقطع
کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی در ایران و دانشگاههای

ماستریخت هیچ یک آزمون ورودی ندارند و پذیرش
دانشجو در هر سه دانشگاه از مقطع کارشناسی صورت

هر یک از عناصر برنامه آموزشی در دانشگاههای مورد مطالعه،

میگیرد .روش سنجش در دانشگاه داندی به طور کامل

موارد زیر در زمینه برنامه آموزشی رشته آموزش پزشکی در

و جزیی و در برنامه آموزشی ایران و ماستریخت ذیل

ایران از نظر پژوهشگران قابل بحث است:
تمرکز و تأکید در قسمت معرفی رشته ،ارزشها و باورها،

رشته آموزش پزشکی در همه دانشگاههای مورد

رسالت و چشمانداز بر آموزش در علوم پزشکی قرار گیرد و

مطالعه در مقاطع تحصیالت تکمیلی ارایه میشود.

تنها به مبحث آموزش پرداخته نشود ،بلکه با تلفیق این دو

دانشگاه داندی به طور متفاوتی دورههای آموزش

میتوان نمای کاملتری از رشته ارایه داد.

پزشکی را تحت عناوین دیگری ارایه میدهد و

هدف کلی مطابق با اصول برنامهریزی استراتژیک و مانند

داوطلبان این رشته را مرحله به مرحله با موضوعات

دانشگاههای مورد مطالعه به صورت یک عبارت گسترده و

تخصصی آشنا مینماید که در نهایت یک متخصص

کوتاه و با تمرکز آموزش پزشکی بیان شود تا بتوان با مطالعه

آموزشی در حیطه شغلی خود میشوند.

سریع آن به صورت کلی با رشته آموزش پزشکی آشنا شد.

در دانشگاههای ایران ،کلگری و داندی دو حالت

استراتژیهای آموزشی بیشتر به سمت کاربرد دانش در عمل

اجباری و اختیاری در ارایه دروس برنامه آموزشی

سوق داده شوند و در واقع بتوانند ماهیت کاربردی بودن این

مشاهده گردید ،اما در برنامه آموزشی ایران مشخصات

رشته را انتقال دهند.

دوره به طور کاملتری بیان شده است .ماهیت دروس

شیوه ارایه دوره که به صورت مجازی و حضوری است ،در

در همه دانشگاههای مورد مطالعه تا حدودی یکسان

برنامه آموزشی ذکر گردد و در مورد هر یک و نحوه پذیرش

بود و فقط برای کامل کردن بیشتر آن در ایران بهتر
است بر دروس مربوط به روش تحقیق به خصوص


بحث و نتیجهگیری

داندی ،کلگری و ماستریخت بود .با تطبیق صورت گرفته در

هر درس اشاره شده است.
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دانشجو در آنها توضیحات الزم داده شود.
در تطابق با دانشگاههای مورد مطالعه به نظر میرسد که

روش تحقیق کیفی تأکید گردد.

بهتر است پذیرش دانشجو از مقطع کارشناسی علوم پزشکی

مشخصات دروس در برنامه آموزشی ایران کاملتر از

صورت گیرد تا عالقمندان بتوانند از این مقطع نیز وارد دوره

سایر دانشگاهها است و میتوان گفت در واقع همان

شوند؛ چرا که ممکن است داوطلبی با مدرک کارشناسی یکی

برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه آموزشی را در

از افراد دخیل در آموزش علوم پزشکی بوده ،به مطالعه مباحث

دانشگاههای علوم پزشکی ارایه میدهد تا مجریان

تخصصی این رشته نیاز داشته باشد.

برنامه به مشکلی برنخورند و این خود نقطه قوتی
است.

روش سنجش دانشجو با الگو گرفتن از برنامههای مورد
مطالعه در قسمت مشخصات کلی برنامه آموزشی به صورت
کلی بیان شود تا مشخص گردد در این برنامه آموزشی نیز
سنجش مبتنی بر انجام تمرین توسط دانشجو صورت میگیرد.
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نحوه ارایه دوره در دانشگاه داندی با توجه به توضیحات
ذکر شده در باال جای تأمل و تفکر دارد .در واقع با این نگاه که
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برنامه آموزشی رشته آموزش پزشکی با ذکر و توجه به وظایف
حرفهای دانش آموختگان رشته تنظیم شده بود.

متخصصان آموزش پزشکی وارد دوره میشوند ،هر یک از

درگاهی و همکاران در پژوهشی به بررسی تطبیقی آموزش

مقاطع دوره طراحی شده است تا داوطلبان سطح به سطح و به

الکترونیک در رشتههای علوم پزشکی در کشورهای منتخب

صورت کاربردی در حیطه تخصصی خود با مباحث آشنا شوند

پرداختند .نتایج بررسی آنان بیان کرد که سیستم آموزش

و در پایان نتیجه مدنظر دوره که تربیت معلم حرفهای در

الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مقایسه با

آموزش پزشکی است ،تحقق یابد.

دانشگاههای پیشرو کاستیهایی دارد و الزمه موفقیت این

دروس کمبود یا جبرانی تحت عنوان بهتری مانند دروس

سیستم ،برقراری زیرساختهای فنآوری و فرهنگی و ارتقای

پیشنیاز در برنامه آموزشی مطرح و با توجه به اهمیت تحقیق

مهارتهای موردنیاز کاربران است ( .)90آموزش الکترونیکی

و پژوهش در این رشته ،بیشتر بر دروس مربوط به پژوهش و

مانند رشته آموزش پزشکی جدید و با الگو گرفتن از

تحقیق تأکید شود و روشهای پژوهش کیفی را نیز به

کشورهای دیگر در ایران پایهگذاری شده است ،بنابراین هر دو

دانشجویان بیاموزند.

رشته جهت اصالح و تقویت باید در مطابقت با کشورهای

کرمانشاهی و همکاران در مطالعهای به مقایسه برنامه
آموزش کارشناس ارشد پرستاری در ایران و کانادا پرداختند و

پیشرو در این زمینه از تجارب آنها استفاده کنند و عیب و
نقص آن رفع شود تا از مسیر اصلی خود منحرف نشوند.

به این نتیجه رسیدند که برنامهها باید از نظر تنظیم فلسفه و

نتایج مطالعه جعفری هرندی و همکاران در بررسی تطبیقی

اهداف و رسالت آموزش پرستاری در سطح تکمیلی اصالح

برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان حاکی

شوند ( .)02همچنین مطالعه ادیب حاجباقری که به مقایسه

از آن بود که شباهتها بیشتر در اهداف و محتوا و برنامه

فلسفه ،اهداف و برنامههای درسی سطوح تکمیلی آموزش

درسی و تفاوتها در روشهای تدریس و شیوههای ارزشیابی

پرستاری در ایران و جهان پرداخت ،گزارش کرد که برنامههای

مشاهده میشود ( ،)09اما در مطالعه حاضر در همه موارد

آموزش پرستاری مبتنی بر فلسفه ،اهداف و رسالت مکتوب و

اهداف ،محتوا ،روش تدریس و شیوه ارزشیابی در کنار

مشخص و متناسب با نیاز جامعه نیست و کیفیت الزم را ندارد

شباهتهای مشاهده شده ،تفاوتهایی نیز وجود داشت که

که با توجه به نقش و وظایف پرستاران در سیستمهای

برخی از آنها نیازمند به بازبینی و رفع کاستی بود.

بهداشتی ،میتوان برنامهها و استراتژیهای عملی را در
حیطههای مختلف پرستاری تنظیم نمود (.)91

میرزامحمدی در مطالعه خود بر اساس مقایسه انجام شده
بین ایران و برخی دانشگاههای معروف جهان در رشته

از آنجایی که برنامه کارشناسی ارشد پرستاری از سال

برنامهریزی درسی ،راهکارهایی را جهت بهبود وضعیت

 0934تاکنون تغییر عمدهای نکرده است ،به منظور اصالح آن

برنامههای درسی دوره دکتری این رشته در ایران ارایه داد .در

تغییرات عمدهای نیاز میباشد ،اما برنامه آموزش پزشکی با

این راهکارها مشاهده میشود که در دوره دکتری رشته

توجه به جدید و به روز بودن آن اشکاالت جزیی دارد و تغییر

برنامهریزی درسی نیز باید اصالحات اساسی در بخش پژوهش

عمدهای نیاز ندارد .از طرف دیگر ،به دلیل این که برنامه

صورت گیرد و به عنوان فصل مستقلی به آن نگریسته شود؛ به

آموزشی رشته آموزش پزشکی توسط متخصصین آموزش

ویژه با توجه به اینکه محور پژوهشهای رشته برنامهریزی

پزشکی نوشته میشود ،انتظار بر این است که نکات و اصول

درسی به طور عمده کیفی است ،میتوان با اقتباس از تجارب

الزم در تدوین برنامه رعایت شده باشد .چنانچه مشاهده شد،

دانشگاههای خارجی مورد مطالعه در تحقیق ،مبانی و روشها
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بررسی تطبیقی برنامه آموزشی مقطع...

و اصول پژوهشهای کیفی را به دانشجویان این دوره در کشور

اساسی در برنامه آموزشی ایران مشاهده نشد .نتایج به دست

آموزش داد ( .)99این راهکار با نتایج مطالعه حاضر همخوانی

آمده از پژوهش حاضر میتواند به تدوینگران و اصالح

دارد ،اما در راهکار دیگر حاصل از مطالعه میرزامحمدی بیان

کنندگان برنامه آموزشی رشته آموزش پزشکی و سایر

شد که وسعت و عمق موضوعات تخصصی در برنامه درسی

رشتههای مشابه در ایران کمک کند تا با دید وسیعتری نسبت

دوره دکتری رشته برنامهریزی درسی در ایران دارای ضعف

به تدوین ،بازنگری و اصالح برنامه آموزشی و انتخاب

است و نیاز به اصالح دارد ( )99که این اشکاالت در برنامه

مناسبتر اهداف ،محتوا ،روشهای تدریس ،ارزشیابی و سایر

آموزشی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی مشاهده نشد و

عناصر تشکیل دهنده برنامه اقدام کنند.

این خود باز هم نشان دهنده تکامل برنامه آموزشی رشته
آموزش پزشکی است.

سپاسگزاری

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که الزمه هر برنامه

مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتی با کد  201014مصوب

آموزشی ،فعالیت و تحقق آن در عمل میباشد ( .)4امید است

 0920/8/03بود .بدینوسیله از دانشگاه علوم پزشکی مشهد به

که با ایجاد شرایط و زمینههای مساعد ،نابسامانیها و

دلیل تأمین اعتبار مالی تحقیق ،تشکر و قدردانی میشود.

کاستیهای موجود رفع و ترمیم گردد و اهداف آن با اجرای

همچنین از استادان گروه آموزش پزشکی که با معرفی

کامل و بیعیب و نقص برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رشته

دانشگاههای مربوط ما را در جمعآوری اطالعات کمک

آموزش پزشکی محقق شود.

نمودند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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Background & Objective: For greater success of the discipline of medical education and
recognition of its weaknesses and strengths, performing a comparative study and utilizing the
experiences of successful universities is necessary. This study was performed to compare the
elements of the curricula of medical education discipline in the universities of Dundee (Scotland),
Calgary (Canada), and Maastricht (Holland) with Iran.
Methods: Data were gathered by searching university websites and communicating with them.
The 3 universities of Dundee, Calgary and Maastricht, which had a high ranking in the medical
education major, were selected as the study sample. The research model used in this study was
the Beredy model that specifies the four stages of description, interpretation, proximity, and
comparison in comparative studies.
Results: The universities of Dundee, Calgary, and Maastricht, in stating the general
characteristics of curriculum, have clearly focused on education in the field of medical sciences.
Elements of mission, vision, and value were not observed in their curricula. In the universities of
Dundee and Maastricht, educational strategies and the reason for their application, and the
manner of course presentation had been explained. All 3 universities enrolled bachelor students.
The course of research in education was emphasized by all universities.
Conclusion: Based on this comparative study the curriculum of medical education in Iran seems
complete and comprehensive. However, for quality improvement, the revision of goals and
strategies of the discipline is necessary. Moreover, the presentation of courses in two forms of
virtual and traditional education, admission of bachelor (BSc) students, replacement of
compensatory course with prerequisite courses, and emphasizing of research method in education
courses are recommended.
Key Words: Comparative study, Curriculum, Beredy model, Medical education, Iran, Dundee,
Calgary, Maastricht
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