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 است قرار اگر .دارند رد،یگ می صورت آنان آموزش  درباره کهرا  یماتیتصم در مشارکت حق انیدانشجو که ندهست اعتقاد نیا بر همگان :هدف و زمینه

 رشیپذ موردها  آن جانب از راتییتغ صورت نیا ریغ در ،دنینما درک را آن و دنینما مشارکت آن در زین انیدانشجو دیبا رد،یبگ صورت یتحول و رییتغ

 در انیدانشجو نقش نییتب مطالعه، نیا از هدف .است یضرور یامر زین آنان تیحما و مشارکت ،اصالحات به استادان تعهد ،یطرف از .ردیگ ینم قرار

 .بود خودشان دگاهید از یپزشک آموزش نظام ینوساز و تحول

 عمل به یافتهساختار مهین یها مصاحبه 1191 سال در گلستان یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو از نفر 59 با کیفی کردیرو با مطالعه این در :کارروش 

 نیمه انفرادی یها مصاحبه ازها  داده آوری جمع برای .شدند مطالعه وارد تنوع حداکثر با و هدف بر یمبتن یریگ نمونه اساس بر کنندگان شرکت .آمد

 نظام ینوساز و تحول در دانشجو نقش "شد دهیپرس باز الؤس کی حداقل کنندگان  مشارکت همه از .شد استفادهها  داده اشباع به دنیرس تا یافتهختارسا

 مطابق و نویس دست خط به خط شده،  ضبط یها مصاحبه .شد استفادهها  مصاحبه شدن تر قیعم یبرا زین یکاوش االتؤس از ."ست؟یچ یپزشک آموزش

 .شدند آنالیز "محتوا تحلیل" یکردرو

 گرا تحول ،یآموزش یها یریگ میتصم در شرکت" .افتی ظهور مطالعه نیا در یاصل مضمون عنوان به "است یرییتغ هر دیکل دانشجو مشارکت" :ها یافته

 نیمضام ریسا از "لهأمس حل ییتوانا و خالق تفکر ،یعلم یها آموخته یکاربرد یریکارگ به ییتوانا ،یپژوهش و نقادانه هیروح ،یخودراهبر بودن،

 و ایپو طیمح مشوق، یراهنما استاد" از یبرخوردار .دبو یپزشک آموزش نظام ینوساز و تحول در خود  نقش خصوص در انیدانشجو دگاهید کننده نییتب

 .است بوده یآموزش اصالحات در انیدانشجو مشارکت امکان یبرا کنندگان شرکت توسط شده دیکأت موارد از "یریادگی یها فرصت جادیا و نشاط با

 با کردن صحبت با .دینما درک را آن و دینما مشارکت آن در زین دانشجو دیبا رد،یبگ صورت آموزش در یتحول و رییتغ است قرار اگر :گیری نتیجه

 شود، حاصل شرفتیپ و دنشو تیتقو توانند می چگونه دانشگاه و کالس که نیا باره در را یشتریب یزهایچ میتوان می ،ها آن به دادن گوش و انیدانشجو

 و دلسوز و خبره استادان وجود بدونها  نیا همه و داد پرورش آنان در را لهأمس حل و ینقاد ،یخودراهبر ،ییگرا تحول هیروح دیبا بنابراین .گرفت ادی

 .بود نخواهد ممکن ایپو یریادگی طیمح و مشوق
 محتوا لیتحل ،یپزشک علوم یدانشجو ،یآموزش نظام ،ینوساز و تحول :ها کلید واژه
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  مقدمه
 یگرید یتیریمد ستمیس هر مانند یپزشک آموزش نظام

این نظام  .شود می بالنده و کند می رشد است، جان یدارا

 .است رییتغ حال در خاص ییایپو با و است مراقبت ازمندین

 ضرورت در یمهم محرکه موتور جامعه، رییتغ حال در ازین

 و جامعه یازهاین از آمده بر یفرایند رییتغ .باشد می رییتغ جادیا

 یها شرفتیپ ،یتیجمع بافت رییتغ .است ستمیس وران بهره

 در رییتغ یها نشانه همه علوم، زیانفجارآم شیافزا و یتکنولوژ

 ازین .است خدمات ارائه نظام یفردا انیمتول یآموزش یازهاین

 از آمده بر یفرایند رییتغ .است رییتغ کننده نییتع و کننده نییتب

 مرتب امروز یایدن در .ستا ستمیس وران بهره و جامعه یها ازین

 امر نیا از هم یپزشک آموزش و میهست مکرر راتییتغ شاهد

 (.1) ستین یمستثن

 ملل پزشکی یها سیستم اهمیت با بسیار بخش آموزش

 اسناد به اجمالی نگاهی با .دهد می تشکیل را مختلف

 از حتی آن، آموزش و دانش اهمیت خوبی به مانده جایبر

 مشخص باستان روزگاران از ایرانیان میان کودکی دوران

 خصوص به و آموزش در اهتمام و توجه این تردید بی .شود می

 یها رمز از یکی آن، از ای شاخه عنوان به کیپزش آموزش

 (.7) است تاریخ طول در زمین ایران تمدن و فرهنگ پویایی

 یها تیقابل با یا حرفه افراد تیترب دیبا یآموزش نظام هدف

 و هألمس حل ،یانتقاد تفکر یها مهارت جمله از یا حرفه

  (.1) باشد ارتباط ی کنندهربرقرا

 عملکردهای در مییدا تغییرات عصر یکم، و بیست قرن

 با سازگاری ضرورت بنابراین .است جدید پزشکی و علمی

 اولویت یک عنوان به بهداشتی یها مراقبت پیچیده یها سیستم

 جهت در هدفمند فعالیتی آموزش و گردد می احساس مهم

 (.1) است یادگیری یارتقا

 بین در پیشرفت و بقا برای آموزشی یها سازمان امروزه

 و تعالی سمت به که ندهست ناگزیر آموزشی، سساتؤم سایر

 و بهبود در تیریمد زهیانگ (.4) کنند حرکت مستمر بهبود

 و باشد یرییتغ هر محرکه موتور تواند می یآموزش نظام یارتقا

ه ب یآموزش نظام ییاجرا بدنه یحداقل تیحما بدون یطرف از

 یابیدست امکان ان،یدانشجو و یعلم تأیه یاعضا ژهیو

 یها آفت از و رسد می نظر به دیبع مذکور اهداف به تیریمد

 مختلف اجزای (.1) رود می شمار به یآموزش نظام در اصالح

 برای و اند شده طراحی انتزاعی صورت به کشور در آموزشی

 ،دانشگاه وزارتخانه، از اعم آموزش اجزای باید کیفیت بهبود

ها  آن میان تعامل و شوند نزدیک هم به را استاد و دانشجو

 آموزش، در رییتغ یرو کار دهه دو از شیب (.5) ابدی شیافزا

 اصالح نشوند، اصالح به متعهدها  معلم که زمانی داد نشان

 یضرور یامر استاد، تیحما و مشارکت. ردیگ ینم صورت

 و شود موفق اندتو ینم یآموزش نظام در تحول و رییتغ .است

 تمام در انیدانشجو میمستق مشارکت با مگر شود انجام دینبا

 صورت یتحول و رییتغ است قرار اگر نیبنابرا .آن یها جنبه

 درک را آن و دینما مشارکت آن در زین دانشجو دیبا رد،یبگ

 (.4) شود رد دانشجو جانب از تواند می رییتغ آن که چرا د؛ینما

 انیدانشجو به دادن نانیاطم ان،یدانشجو تمشارک از هیاول هدف

 دیگو می Levin (.2) شود می دهیشنها  آن یصدا که است

 سطوح یتمام در دیبا ،یتیمحدود چیه بدون انیدانشجو

 تواند می انیدانشجو دار یمعن مشارکت .شوند داده مشارکت

 فراهمها  دانشگاه بهبود یبرا را متنوع تفکر و گسترده منابع

 (.4) دینما

 نظام در ینوساز و تحول جادیا ضرورت به توجه با نیبنابرا

 یروین عنوان به دانشجو که ینقش و یپزشک علوم آموزش

 از هدف ،دینما فایا تحول نیا در تواند می جامعه جوان یفکر

 نظام ینوساز و تحول در انیدانشجو شنق نییتب مطالعه نیا

 .بود دانشجویان دگاهید از یپزشک علوم آموزش

  

 کار روش
 پژوهش .شد استفاده کیفی پژوهش روش از تحقیق این در

 تجربیات توصیف برای ذهنی و هوشمند رویکردی کیفی،

 عمق، جستجوی برای ای وسیله وها  آن به دادن معنی و زندگی

 مورد تیجمع .ستا ها پدیده در موجود پیچیدگی و معنا
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 یپزشک علوم دانشگاه لیتحص به شاغل انیدانشجو مطالعه

 روش از یریگ نمونه یبرا .ندبود 1191 سال رد گلستان

 رشته، ت،یجنس) تنوع حداکثر با هدف بر یمبتن یریگ نمونه

 شامل پژوهش به ورود یارهایمع .شد استفاده (تیقوم ترم،

 علوم دانشگاه در بودن لیتحص حال در و بودن دانشجو

 انیب ییتوانا و مصاحبه انجام به لیتما گلستان، یپزشک

 ساختار مهین یها مصاحبه ،ها داده یگردآور ابزار .دبو تجرببات

 مکان و یقبل وقت نییتع با انیمجر توسط که دبو یانفرادیافته 

 جلسات .گرفت صورت کنندگان، مشارکت یبرا یخصوص

 49 تا 79 مصاحبه هر .بود ریمتغ جلسه دو تا کی نیب مصاحبه

 ی ههم از باز الؤس چند حداقل .دیکش طول قهیدق

 در دانشجو نقش نییتب یبرا .شد دهیپرس کنندگان مشارکت

 انیدانشجو" شد الؤس ،یپزشک آموزش نظام ینوساز و تحول

 عنوان به شما باشند، میسه آموزش تحول در توانند می چگونه

 تحوالت یراستا در نظرتان به که دیا کرده یکار دانشجو

 چه انیدانشجو یآموزش راتییتغ جادیا یبرا باشد، یآموزش

 مانند یکاوش االتؤس از ."دهند انجام توانند می ییکارها

 شدن تر قیعم یبرا زین چرا، چطور، چگونه، د،یبزن مثال مانیبرا

 به رسیدن تا یریگ نمونه .دیگرد استفاده کراته ب ،ها مصاحبه

 با که بود آنها  داده اشباع از منظور .یافت ادامهها  داده اشباع

 اضافهها  آن به یدیجد مفهوم ،طبقات وها  خوشه لیتشک

 دانشجو 59 با مصاحبه با مطالعه نیا درها  داده اشباع .دش  ینم

 از اجازه کسب باها  مصاحبه هیکل .دیگرد حاصل

 کلمه ساعت 42 ظرف حداکثر و شدند ضبط کنندگان، مشارکت

 یفیک قاتیتحق در که گونه همان .شدند سینو دست کلمه به

 در .گرفت صورت زمان هم آن زیآنال وها  مصاحبه است معمول

 ارائه کننده  شرکت یبرا آن از یا خالصه مصاحبه هر یانتها

 برداشت ایآ که گردد نانیاطم مرحله نیا در تا شد

 از شتریب نانیاطم یبرا .نه ای است بوده درست کننده مصاحبه

 شده پرداخته هدف با مرتبط جوانب همه به مصاحبه در که نیا

 بوده یمورد ایآ شد لؤاس کنندگان مشارکت از نیهمچن است،

 ما یبرا را آن یبل اگر نشد؟ و شد می الؤس دیبا که است

 زین (یلیتحص سال نیم جنس، سن،) یفرد یها یژگیو .دنیبگو

  .شد ثبت و الؤس کنندگان، شرکت فیتوص امکان منظور به

 نیچند وشد  خوانده انیمجر از تن دو توسطها  نوشته دست

 با مرتبط و دار یمعن) مهم یها قسمت ریز ،گشت مروربار 

 زیمتماها  قسمت ریسا از تا شد دهیکش خط (مطالعه هدف

 توسط زمان هم زین زیآنال مراحل تمام مطالعه قوت یبرا .شوند

 مرحله در بنابراین .شد انجام جداگانه طور به محققان از تن دو

 هم با محقق دو توسط شده داده یکدها ک،ی سطح یکدگذار

 .گردد حاصل نانیاطم یکدگذار در تشابه از تا شد سهیمقا

 ای جمالت) یمعن یها تکه ،یفیک یمحتوا لیتحل روش مطابق

 داده قرار جداگانه لیفا در و شدند جدا (کلمات ای و عبارات

 (یمفهوم نظر از) مشابه کی سطح یکدها دادن قرار با .شدند

 نظر از ،ها خوشه شیافزا با .شد لیتشکها  خوشه هم کنار در

 .شدند قیتلف ای و ادغام هم در وشدند  سهیمقاها  خوشه ییمعنا

 هم با یشتریب ییمحتوا شباهت که ییها خوشه یبعد مرحله در

 هر .دادند لیتشک را طبقات و گرفتند قرار هم کنار در داشتند

 .گرفتند قرار یمفهوم عنوان کی مجموعه ریز زین طبقات از کی

 وها  داده صحت از نانیاطم یبرا اقدامات نیتر مهم از یکی

 بهها  داده عودت" یفیک مطالعات به دنیبخش قوت

 و طبقات از ییها بخشبنابراین  است؛ "کنندگان شرکت

 داده عودت کنندگان شرکت از نفر ده به شده استخراج نیمضام

 بر داللتها  افتهی نیا نظرتان به ایآ شد الؤسها  آن از و شد

 مورد را نیمضام و طبقات افراد نیا همه دارد؟ شما اتیربتج

 .دادند قرار دییأت

 یمعنا درباره کنندگان مشارکت و پژوهشگران تینها در

 ،ها دسته ،یفرع و یاصل نیمضام قالب در چه آن وها  داده

 مجموع در .دندیرس توافق به بود، افتهی نمودها  آن نام و محتوا

 (Triangulation) قیتلف از مطالعه یاعتباربخش و قوت یبرا

 نیتر مهم از مورد دو که کنندگان  شرکت به بازگشت ین ومحقق

 .دیگرد استفاده است، یفیک مطالعات در اعتبار یکردهایرو

 از اجازه کسب لیقب از پژوهش در اخالق اصول هیکل

 مطالعه، از خروج حق صدا، ضبط یبرا کنندگان مشارکت
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 دست نمودن مشخص و افراد یفرد تیهو ماندن محرمانه

 .دیگرد تیرعا (اسم یجا به) کد باها   هنوشت

 

 ها یافته
 دیکل دانشجو مشارکت" یاصل مضمون کیها  داده زیآنال از

 یها یریگ میتصم در شرکت یفرع مضمون و "است یرییتغ هر

 و نقادانه هیروح ،یخودراهبر بودن، گرا تحول ،یآموزش

 ،یعلم یها آموخته یکاربرد یریکارگ به ییتوانا ،یپژوهش

 دگاهید و اتیتجرب انیب یبرا لهأمس حل ییتوانا و خالق تفکر

 نظام ینوساز و تحول در ها آن نقش خصوص در انیدانشجو

 از کی هر نییتب منظور به .افتندی ظهور ،یپزشک آموزش

 میمستق قول نقل صورت بهها  مصاحبه از ییها بخش نیمضام

 .است شده آورده مضمون هر لیذ

 یراهنما استاد داشتن شامل یموارد به کنندگان مشارکت

 ،یریادگی یها فرصت جادیا و نشاط با و ایپو طیمح و مشوق

 در ینوساز و تحول یبرا الزم یها لفهؤم گرید عنوان به

 .نمودند اشاره یپزشک آموزش

 :"است یرییتغ هر دیکل دانشجو مشارکت"

 آموزش نظام تحول در خود نقش خصوص در انیدانشجو

 از نفر چند .نمودند اشاره رییتغ ضرورت به ،یپزشک

 :داشتند اظهار کنندگان مشارکت

 یاصل دیکل و رهیبگ قرار رییتغ نیا مرکز در دیبا دانشجو"

 .”هیریگ میتصم امر در دانشجو من مشارکت ،یرییتغ هر

 یپزشک آموزش نظام در تحول از صحبت یوقت دیشا“

 تحول نیا که نهیا آد، می همه ذهن به که یزیچ نیاول شه می

 ره،یبگ صورت کشور هیعال مقامات و وزارتخانه یسو از دیبا

 دانشجو،) رندهیگ خدمت ینوع به که یافراد همه که یحال در

 و یعلم تأیه یاعضا ،استادان) دهنده خدمت ای (مردم

 .ولندؤمس تحول جادیا در هستند، (والنؤمس و اندرکاران دست

 دهنده ارائه تینها در و رندهیگ خدمت عنوان به هم دانشجو من

  .”باشم داشته نقش تحول نیا جادیا در توانم می خدمت

را  پا رییتغ در تیموفق یبرا خود یدیکل نقش از انیدانشجو

 ،یپزشک آموزش نظام ینوساز و تحول یبرا و ندگذاشت فراتر

 ،یآموزش یها یریگ میتصم در شرکت لیقب از ییها نقش

 ییتوانا ،یپژوهش و نقادانه هیروح ،یخودراهبر بودن، گرا تحول

 ییتوانا و خالق تفکر ،یعلم یها آموخته یکاربرد یریکارگ به

 .بودند لیقا را هألمس حل

 :"یآموزش یها یریگ میتصم در شرکت"

 ازین ینوساز و تحول هر یبرا که بودند واقف انیدانشجو

 نیا در دیبا آنان و است یریگ میتصمو  برنامهبه طراحی یک 

 :داشت انیب انیدانشجو از یکی .ندینما مشارکتها  برنامه

 رییتغ آن عواقب چون ره،یبگ صورت یرییتغ باشه قرار اگر“

 هر در دیبا دانشجو عنوان به نیبنابرا شه، می دانشجو من متوجه

 اگر و کنم مشارکت شه گرفته میبرا قراره که یمیتصم

 قرار رییتغ انیجر در و باشند داشته مشارکت انیدانشجو

 .".شه می موفق و اجرا رفته،یپذ رییتغ آن رند،یبگ

  یریگ میتصم جلسات در را خود حضور انیدانشجو

 یبرا انیدانشجو از تهیکمیک  لیتشک و ندستدان  یضرور

را پیشنهاد ها  آن هایشنهادیپ و مشکالت ،نظرات کردن مطرح

  :داشت انیب گونه نیا انیدانشجو از یکی .دادند

 بشه، لیتشک انیدانشجو از یا تهیکم یدانشگاه هر در دیبا“

 را یآموزش مشکالت و باشن حاضر جلسات در انیدانشجو

 ”.بدن اطالع راها  هخواست و کنند مطرح

 :"بودن گرا تحول"

 رشیپذ و داشتن گرا تحول هیروح کنندگان، مشارکت

 دانشجو تیشخص الزمه را ینوساز جادیا یبرا راتییتغ

  :داشت انیب گونه نیا انیدانشجو از یکی .دانستند می

 دیبا رهیبگ صورت میآموزش نظام در یتحول قراره اگر"

 مثال .نکنم مقاومت راتییتغ مقابل در و باشم تحول خواهان

 چرا نکنم یستادگیا شه اجرا یدیجد یابیارزش وهیش قراره اگر

 به و شرفتیپ یبرا را استادم زهیانگ توانه می من مقاومت که

 ."کنه کم نینو یها هویش یریکارگ
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 درها  یریگ میتصم در شرکت یبرا داشتند اظهار انیدانشجو

 اثبات در و ندهست برخوردار یاتیتجرب از یآموزش یها طیمح

 .ندینما می کوشش و یسع اندرکاران دست نگرش رییتغ و خود

 :داشت انیب کنندگان مشارکت از یکی

 را نگرش نیا مختلف یها تهیکم در حضور با کنم می یسع"

 دیبا یطرف از .هستند سازان ندهیآ انیدانشجو که کنم جادیا

 که دینما کسب تجربه و ابدی حضور جلسات نیا در دانشجو

 ریمس یط یبرا وقت صرف ای اشتباهات تکرار به یازین بعدها

 ."باشه نداشته یتکرار

 توانند می که بودند گرفته ادی خود اتیتجرب در انیدانشجو

 را کار نیا الزمه اما کنند؛ جادیا تحول یآموزش یها طیمح در

ه توانست که داشتند یموارد به اشاره .دانستند  خواه تحول هیروح

 خواستبا در را یآموزش لیمسا نهیزم در خود مشکالت ندبود

 .ندینما برطرف ،کردن یریگیپ و

 تحول هیروح خودش و باشه ریگیپ دیبا دانشجو نظرم به"

 گام کی خودش دانشجو تیشکا و گله نیهم باشه، داشته

 نیا یتو دانشگاه و دانشکده تیریمد نظرم به .شهیم محسوب

 مارستانیب یتو یمشکل ما ؛باشه ثرؤم تونه می یلیخ هیقض

 و کرد یریگیپ شونیا و میگفت دانشگاه معاون به رو اون میداشت

 ".شد کمتر مشکلمون

 ییگرا تحول هیروح که بودند معتقد کنندگان مشارکت

  .شود استاد سیتدر کردیرو رییتغ سبب تواند می یحت دانشجو

 قبلش و باشه یمشارکت صورت به درس دارم دوست“

 سیک کی باره در میایب کالس سر و بندازن ینگاه کیها  بچه

 یوقت مسلما مهمه، یلیخ دانشجو زهیانگ. میکن بحث

 هم استاد باشند، داشته تحول هیروح کالس کی یدانشجوها

 ”.کنه عوض رو سیتدر روش کنهیم یسع

 در تحول رشیپذ ییتوانا به هیروح بر عالوه انیدانشجو

 دیجد نظام با خود قیتطب قیطر از یهمکار و یآموزش نظام

 :داشت انیب ییدانشجو از یکی مثال یبرا .نمودند اشاره

 و ازهاستین ییشناسا حد در دانشجو نقش نظرم به“

 تحول به قدم به قدم و بکنه یهمکار است، تحوالت رشیپذ

 ”.بده قیتطب خودشو و کنه کمک

 :"یخودراهبر"

 به لیتحص قالب در را بودن دانشجو کنندگان، مشارکت

 به بودن وابسته و استاد یسو از علم شدن کتهید و یسنت روش

 علم لیتحص در دانشجو یراهبر خود بلکه دانستند؛ ینم استاد

 در را او یسع و دانستند می او اتیخصوص از را دانشگاه در

 از یکی .کردند یتلق یضرور یریادگی یها فرصت از استفاده

 :داشت انیب گونه نیا انیدانشجو

 یریادگی یبرا یفرصت هر از باشم، یواقع یمعنا به دانشجو“

 جادیا یریادگی فرصت خودم یبرا خودم و مینما استفاده

 ”.دهد درس من به و دیایب استاد که نباشم نیا منتظر م،ینما

 یبرا یشتریب منابع مطالعه بودند معتقد کنندگان مشارکت

 از دادن ارتقا یالملل نیب و یکشور سطح در را خود و دروس

 تحول الزمه و دیجد انیدانشجو یعلم تیشخص اتیضرور

 .باشد می یآموزش نظام

 دانشگاه یآموزش ستمیس به تنها که باشم ییدانشجو دیبا“

 که شوم مطلع نترنتیا قیطر از توانم می .نکنم هیتک خود

 چه و ییها رفرنس چه از گرید یکشورها انیدانشجو

 ."؟دکنن می استفاده سیتدر در ییها هویش

 :"یپژوهش و نقادانه هیروح"

 لوازم از را لیمسا به نقادانه هیروح کنندگان مشارکت

 بر آنان .دانستند می یآموزش نظام تحول در دانشجو تیشخص

 یپژوهش و یآموزش یفضاها از استفاده با بودند باور نیا

 افتی دست ییها یفراتوانمند به توان ها می دانشگاه در موجود

 نجات یغرب یکشورها به یعلم یوابستگ از را کشور بتوان که

 .داد

 مقاله دهم، انجام پژوهش ابم،ی حضور قاتیتحق تهیکم در"

 تیمرجع جهت در مقاالت ارائه با و کنم علم دیتول و سمیبنو

 ".بردارم گام هست، رهبرم خواسته که یعلم

 :"یعلم های آموخته یریکارگ به ییتوانا"
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 یزمان یواقع یریادگی بودند باور نیا بر کنندگان مشارکت

 علم بتوانند و باشد ملموس رفتار رییتغ که شود می حاصل

 یبهداشت مشکالت حل یبرا یکاربرد طور به را شده کسب

 یها نقش از یواقع یریادگی .رندیگ کار به جامعه یدرمان

 .دیگرد قلمداد یآموزش نظام تحول در انیدانشجو یضرور

 یوقت و باشه یکاربرد نیبال در که یطور رم،یبگ ادی خوب“

 که نیا نه باشم دیمف جامعه یبرا بتونم شم، می لیالتحص فارغ

 ”.کنم اضافه جامعه یبارها به یبار

 :"لهأمس حل ییتوانا و خالق تفکر"

 و تحول در نقش یفایا ییتوانا الزمه کنندگان مشارکت

 و یتوانمند از یا مجموعهداشتن  را آموزش در ینوساز

 لهأمس حل ییتوانا و خالق تفکر قدرت جمله ازها  یفراتوانمند

  :داشت اظهار انیدانشجو از یکی .دانستند می

 کنم، تیتقو خودم در رو ینوآور و تیخالق هیروح دیبا“

 و مینما ییشناسا نیبال و دانشگاه در را مشکالت و لیمسا

 راه و باشم داشته لهأمس حل و خالق تفکر بدم، حل راه براشون

 آموزش نیولؤمس به شنهادهایپ ای پروپوزال قالب در راها  حل

 ".بدم

 باعث خود از،ین احساس که داد نشان انیدانشجو اتیتجرب

 انیدانشجو از یکی که یطور به ؛شود می دانشجو در تیخالق

  :کرد انیب نیچن

 را یازین انسان که یزمان و امکانات کمبود در تیخالق“

 .”ده می نشان رو خودش کنه، می احساس

 یراهنما استاد داشتن شامل یموارد به کنندگان مشارکت

 به ،یریادگی یها فرصت جادیا و نشاط با و ایپو طیمح مشوق،

 آموزش در ینوساز و تحول یبرا الزم یها لفهؤم گرید عنوان

 تحول کهاست  آن دیؤم امر نیا و نمودند اشاره یپزشک علوم

 و ها آن به نوطم فقط دانشجو دگاهید از یآموزش نظام در

 .ستین یتیشخص یها ییتوانا و صفات از یا پاره

 :"مشوق یراهنما استاد"

 به خود یها نقش یفایا یبرا بودند معتقد کنندگان مشارکت

 یختگیبرانگ و ییراهنما یبرا استاد همچون خبره مشوقیک 

 نیا در تواند می ،نیولؤمس و استاد با کینزد ارتباط .دارند ازین

  .باشد داشته یمثبت اثرات تحوالت

 یراهنما استاد عنوان به رو ستهیشا استادان کنم یسع دیبا"

 منو و باشند راهنما لحاظ همه از که یطور کنم انتخاب خودم

 جادیا من در رو یمثبت تحوالت و کنند قیتشو شرفتیپ به

 “.کنند

 نیولؤمس و استادان با رو یثرؤم و خوب ارتباط بتونم دیبا“

 .”بدم انتقالها  اون به واسطه بدون را ازهاین و کنم برقرار

ها  آن به تواند می استادان با دانشجو یعلم و سالم ارتباط

 را یدرمان -یبهداشت مشکالت و یآموزش یازهاین دهد تأجر

 گام یآموزش تحول ریمس در هم با و بگذارند انیم در استادان با

 همچون یمشوق داشتن علت به انیدانشجو از یکی .بردارند

 مشکالت رفع در دبو توانسته گروه ریمد با ارتباط و استاد

 -استاد ارتباط مرهون را نیا و دیآ بر یریادگی و آموزش

  :دانست می دانشجو

 کنم ییشناسا رو یآموزش یازهاین ینیبال یها طیمح در دیبا“

هاست  یکردم که جزء نواقص و کاست ییرا شناسا یازیو اگر ن

 ریمد ای و استاد به رو توجه شه اون شتریالزمه که به اون ب ایو 

 ”.بدم انتقال گروه

 ازین ارتباط نیا آمدن وجود به یبرا بودند معتقد انیدانشجو

 .شود یساز  تیظرف ،است

 باشه ثرؤم تونه می یلیخ دانشجو و استاد کینزد ارتباط"

 با بهتر چون دارم دوست یلیخ رو .... دکتر درس مثال

 .ترند راحت باهاشها  بچه و کنه می برقرار ارتباط دانشجوها

 وجود یریانتقادپذ تیظرف دیبا یول کرد صحبت استاد با دیبا

 ".کنن یریگیپ دیبا خودشونها  بچه و باشه داشته

 ارتباط و مشوق یراهنما استاد داشتن با کنندگان مشارکت

 دست به را یاتیتجرب ،یآموزش نیولؤمس و استاد با درست

 و تحول درها  آن یدیکل نقش به توانست می که بودند آورده

 .کند کمک یآموزش ینوساز

 :"یریادگی یها فرصت جادیا و نشاط با و ایپو طیمح"
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 داشتن آموزش، در ینوساز و تحول یبرا انیدانشجو

 دانشگاه الزمه را یریادگی یها فرصت با ختهیآم و ایپو یطیمح

 از را ایپو یطیمح جادیا ها آن. دانستند می یآموزش یها طیمح و

 یها فرصت از استفاده و ذکر کردند دانشجو خود فیوظا

  .دانستند می یاتیح انیدانشجو یبرا را یریادگی

 خودم یبرا رو ینشاط با و ایپو یعلم طیمح کنم یسع“

 جو و شه بخش لذت برام یریادگی که یطور کنم، جادیا

 کی عنوان به مثال .بشه جادیا ام یعلم طیمح در سالم رقابت

 ادی دوستانم به دارم ادی چه هر درخشان استعداد یدانشجو

 به دهم، می قرار گرانید اریاخت در را خودم تجارب دهم، می

 " ... دهم، می پاسخ دوستانم اشکاالت و االتؤس

 که گذاشتند صحه زین نکته نیا بر کنندگان مشارکت البته

 ابتدا یآموزش تحوالت جادیا در انیدانشجو نمودن ریدرگ یبرا

 در خود فیوظا با تر نییپا یلیتحص یها ترم در را آنان دیبا

 یها طیمح وجود انیدانشجو دگاهید از .نمود آشنا دانشگاه

 عنوان کسب یبرا بترقا مانند نشاط با و بالنده ا،یپو یرقابت

 ،یپژوهش برتر ،یکشور نمونه درخشان، استعداد یدانشجو

 که است یریادگی یها فرصت های مشابه دیگر فرصت و ادیالمپ

در  را خود یدیکل  نقش توانند می نخبه و ختهیفره انیدانشجو

  .دنینما فایا یدار یمعن صورت به یآموزش راتییتغ

 

 گیری نتیجه و بحث
 آموزش نظام ینوساز و تحول در مشارکت ان،یدانشجو

 تحول سدینو می Levin .دانستند می یرییتغ هر دیکل را یپزشک

 مگر شود انجام دینبا و شود موفق تواند ینم یآموزش نظام در

 او .آن یها جنبه تمام در انیدانشجو میمستق مشارکت با

 مشارکت به ازین راتییتغ ثرؤم یاجرا کند می دیکأت نیهمچن

 تأیه یاعضا و اندرکاران دست اندازه به ان،یدانشجو همه

 یفرد به منحصر یها دگاهید و دانش انیدانشجو .دارد یعلم

 و باشند داشته یتر موفق یاصالح یها تالش توانند می که دارند

 به تواند می انیدانشجو نظرات نیهمچن ببخشد، بهبود را اجرا

 از .دینما کمک دار یمعن اصالحات در اناندرکار دست و پرسنل

 در انیدانشجو تر فعال تالش به ازین گرا ساخت یریادگی ،یطرف

 دانشگاه یدادها برون کننده دیتول انیدانشجو .دارد دانشگاه

 یضرور ابعاد یتمام درها  آن مشارکت نیبنابرا ،(4) هستند

 صورت یآموزش نظام در یتحول است قرار اگر و باشد می

 جینتا باکه  راچ ؛باشدها  آن میمستق مشارکت با دیبا رد،یبگ

 .بود خواهد همراه یزیآم تیموفق

 و بودند واقف تحول در خود نقش به کنندگان مشارکت

 و است برنامه یطراح به ازین ینوساز و تحول یبرا دانستند می

 متوجه یآموزش یها طیمح در رییتغ و میتصم هر عواقب

 .ندینما مشارکتها  یریگ میتصم نیا در دیبا و است دانشجو

 لیدال یدانشگاه یها یریگ میتصم در دانشجو مشارکت یبرا

 به احترام به توان ها می آن جمله از شود می مطرح یمختلف

 و افتهی سازمان گروه کی عنوان به دانشجو یاسیس قدرت

 کاربر عنوان به دانشجو تیموقع و نقش دانشگاه، در داران سهام

 در یعال آموزش اهداف و کیدموکرات اصول کننده، مصرف و

 یریگ میتصم در نشجودا مشارکت مثبت بالقوه عواقب و جامعه

  (.2) نمود اشاره دانشگاه

Jeruto  وKiprop در را آموزان دانش مشارکت زانیم 

 قرار یبررس مورد ایکن در متوسطه مدارس در یریگ میتصم

 را یرفاه لایمس در مشارکت حق تنها آموزان دانش .ددندا

 منابع تیریمد در یفکر هم اجازه بودن نابالغ لیدل به و داشتند

 ای سیتدر یها روش لیقب از یآموزش ئلیمسا و بودجه و یمال

 اکثر گر،ید یا مطالعه در (.9) نداشتند راها  آزمون تعداد

 مواد و یدرس یها کتاب انتخاب در بودند لیما آموزان دانش

 ،یبالتصد پست وجود هنگام در دیجد ریمد انتخاب ،یآموزش

 پر گرید یبالتصد یها پست که یموقع ریمد با مشاوره

 شود، سیدرت یزیچ چه که نیا درباره یریگ میتصم اند، شده

 یریگ میتصم استفاده، مورد سیتدر وهیش بارهرد یریگ میتصم

 منابع که نیا نییتع روز، طول در استفاده مورد زمان درباره

 (.19) ندینما مشارکت شوند، مصرف چگونه دسترس در یمال

 در دانشجو مشارکت خواهان انیدانشجو حاضر مطالعه در

  .ودندب یآموزش ابعاد همه در یریگ میتصم
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 اعضا مشارکت که دنده می نشان یسازمان قاتیتحق چه اگر

 نیا دهد، ارتقا را زهیانگ و اخالق تواند می یریگ میتصم در

 در .است شده یابیارزش یآموزش یها طیمح در ندرت به وهیش

 شرکت یکالس یها میتصم در که یآموزان دانش مطالعه کی

 ملتعا مدرسه؛ به نسبت یتر مطلوب نگرش بودند، کرده

 و ناظر بدون مدام طور به کردن کار همساالن، با یتر مثبت

 میتصم شانیبرا معلم که یآموزان دانش به نسبت شتریب یریادگی

 بر یاریبس اثرات تواند می مشارکت (.11) داشتند را بود، گرفته

 یها مهارت نفس، عزت ،یسازمان و یتعامل ،یفرد سطح

 و امکانات ،یلیحصت شرفتیپ ارتباطات، ک،یدموکرات و یزندگ

 ساالن هم روابط و سالمت ن،یقوان ایها  استیس زات،یتجه

 عنوان به انیدانشجو رود می انتظار بنابراین (.17) باشد داشته

 و گردند لحاظ آموزش بدنه از ییجز افته،ی رشد و بالغ افراد

 مشارکت است، آنان متوجه آن عواقب که ییها یریگ میتصم در

  .شوند داده

 را ینوساز جادیا یبرا راتییتغ رشیپذ توان ان،یدانشجو

 در تیموفق عامل نیتر مهم .دانستند می دانشجو تیشخص الزمه

 رییتغ یبرا یآمادگ سازمان، منابع یزیر برنامه پروژه یساز ادهیپ

 باها  سازمان که یا عمده یها واکنش از یکی و است تحول و

 .است راتییتغ برابر در افراد مقاومت شوند، می مواجه آن

 است یاتیح و مهم اریبس پروژه تیموفق یبرا کاربران مشارکت

 کاربران یباورها و انتظارات اساس بر دیبا زین رییتغ تیریمد و

 باشد ستمیس مافعان و انیحام بهها  آن لیتبد یراستا در و

 شیب چه آن اما دارد وجود رییتغ برابر در یاریبس موانع (.11)

 رییتغ برابر در سازمان افراد مقاومت است، تیاهم زیحا همه از

 راتییتغ رشیپذ با تواند می دانشجو نیبنابرا (.14) است

 نقش راتییتغ یاجرا در مقاومت عدم و شده یزیر برنامه

  .دینما فایا یپزشک آموزش نظام ینوساز و تحول در را یمهم

 سبب یتکنولوژ شرفتیپ و اطالعات دانش، ندهیفزا دیتول

 کوتاه اریبس یپزشک اطالعات و دانش عمر که است دهیگرد

 انتقال یجا به طیشرا نیا بر شدن رهیچ جهت بنابراین .باشد

 راها  آن دیبا ان،یدانشجو به اطالعات و دانش از ای مجموعه

 راهبر خود یریادگی (.15) نمود العمر مادام یرانیفراگ به لیتبد

 زانیم حسب بر توان می که است آموختن روش کی

 فیتعر خودش یریادگی با رابطه در دانشجو یریپذ تیولؤمس

 طور به یخودتعال و تعاون ،یخودراهبر پشتکار، (.14) کرد

 نیا در (.12) باشد می کیآکادم یدرون زشیانگ با مرتبط یمثبت

 خود یریادگی و آموزش مقابل در انیدانشجو زین مطالعه

 ینوساز و تحول در را خود یها نقش از یکی و بودند ولؤمس

 یها فرصت جادیا و بودن خودراهبر ،یپزشک آموزش نظام

  .کردند فیتعر یریادگی

 دن،یشیاند وهیش ،یعلم  رشته بر یمبتن خودراهبر یریادگی

 از هدفمند طور به راها  آن توان می که است یدانش وها  مهارت

 الزم اما ،داد گسترش شده یزیر برنامه یآموزش مداخالت قیطر

 (.12) شود گرفته نظر در انیدانشجو یفرد یها تفاوت است

 فرد به تواند می لهأسم حل و یانتقاد تفکر ،یخودراهبر آموزش

 در و شود متبحر یآموختگ دانش از پس که دینما کمک

 یمنطق ارتباط .ابدی یا حرفه یارتقا لیتحص از پس یها سال

 وجود خودراهبر یریادگی با یلیتحص شرفتیپ و تیموفق نیب

 یخودراهبر ضرورت به توجه با نیبنابرا (.19، 79) دارد

 درک را ازین نیا انیشجودان خود که ییجا آن از و انیدانشجو

 یها برنامه در است بهتر ،اند برده یپ خود نقش به و کردند

  .شود استفاده انیدانشجو از و ردیبگ قرار یآموزش

 ییتوانا و خالق تفکر به ینوساز و تحول یبرا انیدانشجو

 یعال آموزش در تیخالق یبررس .نمودند اشاره زین لهأمس حل

 افراد تیترب و یعال آموزش نظام در ریفراگ راتییتغ با داد نشان

 توسعه گسترش و تحقق جهت در یگام توان می نوآور و خالق

 نظام یاساس رکن انعنو به دهندگان میتعل و برداشت داریپا

 نظام (.71) دارند تیخالق پرورش در یمهم نقش ،یتیترب

 تربیت در ییها نارسایی با ایران در پزشکی علوم آموزش

 ضرورتبنابراین  .است روبرو متفکر و خودکارآمد دانشجویان

 تفکر آموزش بر کیدأت با پزشکی علوم آموزش نظام در تحول

 (.1) گردد می احساس اولویت یک عنوان به انتقادی
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 و رشد بر عالوه پزشکی علوم آموزش در اصلی هدف

 هتوسع دانشجویان، ای حرفه یها صالحیت و شایستگی هتوسع

 که است مدیاخودکار و گشایی لهأمس گیری، تصمیم یها مهارت

 به کردن فکر تمرین توانایی الشعاع تحت خودها  مهارت این

 نیا در (.77) است منطقی روال دارای و انتقادی صورت

 مسلح تحول، و رییتغ در را خود نقش انیدانشجو زین لعهمطا

 و خالق تفکر بودن دارا ،یانتقاد تفکر سالح به خود نمودن

  .دانستند می لهأمس حل ییتوانا

 انتقادی، تفکر هتوسع و رشد موانع، ترین عمده از یکی

 آموزش نظام در سنتی آموزشی یها روش از غالب استفاده

 آموزشی مدل بر دیتأک با سنتی آموزشی روش .باشد می فعلی

 مطالب وار طوطی حفظ بر و یستن محور پیامد دهنده،  انتقال

 تفکر توسعه و رشد که است ذکر به الزم .دارد زیادی تأکید

 کننده تسهیل آموزشی مدل کارگیری به مستلزم خود انتقادی

 یادگیری تسهیل نقش بیشتر معلم مدل این در که است،

 نیازمند خود یادگیری تسهیل و دارد عهده به را دانشجو

 به هدایتگر محیطی بلکه ،اشدنب کننده تهدید که است محیطی

 در ندانشجویا و معلم بین تعامل طریق از یادگیری سمت

 که محیطی یا فضا مؤثرترین (.77) باشد برانگیز چالش شرایط

 که است محیطی دهد می آموزش را انتقادی تفکر یا یادگیری

 روشنفکری، است، تهدید از عاری و حمایت هکنند  منعکس

 و قضاوت از و دهد می پرورش را اعتماد و تحقیق

 ،ییادگیر شافزای در مؤثر محیط .کند می اجتنابها  داوری پیش

. هستند دسترس قابل یادگیری منابع آن در که است محیطی

 که هستند کسانی و انسانی نیروی منابع، این از بزرگی بخش

 دارای مجرب کارکنان کنند، کارها  آن با باید دانشجویان

 دانشجویان برای الگو یک صورت به ماهر و خوب تجارب

 مهم خیلی نشجودا با کارکنان تعامل چگونگی .کنند می عمل

 تیم در دانشجویان پذیرش در انسانی نیروی نگرش است،

 است ثرؤم انتقادی تفکر افزایش و یادگیری در خود، کاری

 با که بودند کرده مطرح انیدانشجو زین مطالعه نیا در (.71)

 تواند می دانشجو دانشجو، و استاد نیب کینزد تعامل یبرقرار

 با یآموزش یازهاین نیمأت جهت در را خود یها خواسته

 منجر ک،ینزد تعامل نیا یگاه یحت و بگذارد انیم در استادان

 و بود شده دانشجو دلخواه نحو به استاد سیتدر وهیش رییتغ به

 طیمح الزمه را نشاط با و ایپو طیمح انیدانشجو نیهمچن

  .دانستند می خود یآموزش

 یریگ جهینت

 تناسب به یپزشک علوم آموزش نظام که ییجا آن از

 که نیا به تیعنا با و دارد تحول و رییتغ به ازین جامعه یازهاین

 و هستند یینو یها شهیاند یدارا جامعه جوان قشر انیدانشجو

 ینیبال یها طیمح وها  دانشگاه در جوان یروین این وقت شتریب

 را مارانیب و جامعه خود، یازهاین توانند می بهتر شود، می یسپر

 نیب خوب تعامل یبرقرار با رو نیا از .کنند درک و ییشناسا

 توانند می یپزشک علوم آموزش نظام گرید یاجزا و انیدانشجو

 استمرار یبرا .ندینما فایا تحوالت و رییتغ در را یمهم نقش

 یها یریگ میتصم در را انیدانشجو باید یآموزش تحوالت

 ینقاد ،یخودراهبر ،ییگرا تحول هیروح داد، ارکتمش یآموزش

 وجود بدونها  نیا همه و داد پرورش آنان در را لهأمس حل و

 ممکن ایپو یریادگی طیمح و مشوق و دلسوز و خبره استادان

 .بود نخواهد

 

 سپاسگزاری
 یهمکار از تا دانند می واجب خود بر سندگانینو

 و مطالعه نیا در گمنام کنندگان مشارکت عنوان به انیدانشجو

 توسعه و مطالعات مرکز آموزش در پژوهش دفتر یها تیحما

 .دینما تشکر گلستان یپزشک علوم دانشگاه آموزش
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