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العمر در دانشجويان  هاي مورد نياز يادگيري مادام جستاري بر شايستگي
  پزشكي عمومي

  
  ، حسن ملكي، عباس عباس پور، عليرضا خوشدل*مهر مژگان محمدي

  
 

  چكيده
زندگي  ها و عاليق خود را در هاي يادگيري، دانش، مهارت العمر، فرايندي است كه طي آن افراد از طريق فرصت يادگيري مادام: مقدمه

هاي مورد نياز براي تربيت دانشجويان دوره پزشكي عمومي در راستاي نيل به  اين بررسي به منظور تبيين شايستگي. دهند توسعه مي
  .پذيرفت العمر انجام اهداف يادگيري مادام

مصاحبه نيمه ساختاريافته باز  مند و گيري هدف ها از روش نمونه آوري نمونه جهت جمع. اين مطالعه به روش كيفي انجام گرفت: ها روش
. ها به روش تحليل محتوا بر اساس رويكرد كريپندورف انجام گرفت تحليل داده. نظران و اساتيد استفاده شد نفر از صاحب 21پاسخ با 

  .ها از شيوه چك همكار و ناظر خارجي استفاده شد براي تأمين اعتبار و مقبوليت داده
مهارت «، »آگاهي و نگرش به پويايي علم و دانش پزشكي«: نيمايه تحت عناو اين پژوهش، پنج دروننتايج حاصل از  هيبر پا: نتايج

به » اي حرفه و بين يمهارت يادگيري تلفيق«و » اي هاي ارتباطي حرفه مهارت«، »مهارت طبابت مبتني بر شواهد«، »يادگيري خودراهبر
  .شدند ييالعمر شناسا دانشجوي پزشكي عمومي جهت يادگيري مادام برايهاي مورد نياز  عنوان شايستگي

توانند در بازنگري در برنامه  مي يآموزش انريز العمر در حرفه پزشكي، برنامه با توجه به جايگاه و ضرورت يادگيري مادام: گيري نتيجه
هاي مورد نياز تجهيز نمايند و به تربيت  ه شايستگيمند شده، دانشجويان را ب پژوهش بهره نيا يها افتهياز دوره پزشكي عمومي درسي 

  .ردازندالعمر در حوزه پزشكي بپ يادگيرندگان مادام
  

  العمر، آموزش پزشكي، تحقيق كيفي، دانشجويان پزشكي يادگيري مادام: هاي كليدي واژه
  975تا  961 ):8(11؛ 1390اسفند/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 1

فلسفه يادگيري، در سرتاسر زندگي انسان و انجام هر 
همواره در طول  تيقابل نياگر چه ا. كاري وجود دارد

                                                 
ريزي درسي دانشگاه  دكتري برنامه ،)مربي( مهر مژگان محمدي: نويسنده مسؤول *

  .علوم پزشكي ارتش، تهران، ايران
mojganmehr20@yahoo.com   

روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي، ، دانشكده )دانشيار( حسن ملكي
  )malaki_cu @ yahoo.com. (تهران، ايران
، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه )استاديار( پور عباس عباس

  )abbaspour1386@gmail.com. (طباطبايي، تهران، ايران
. ارتش، تهران، ايران، دانشگاه علوم پزشكي )استاديار(عليرضا خوشدل

)alikhoshdel@yahoo.com(  
  18/5/90: پذيرش ، تاريخ4/3/90: ، تاريخ اصالح9/12/89 :تاريخ دريافت مقاله

نسبت به  يكمتر ازيوجود داشته، اما در گذشته، ن خيتار
و  رييتغ ستم،يقرن ب لياز اوا. شد يكاربرد آن احساس م

انسان  ياي به زندگ چهره تازه ،يجهان عيتحوالت سر
 نيا. را به وجود آورده است يديجد طياو شر دهيبخش
با تصورات،  توان ينم گريآن است كه د انگريب طيشرا
شده  نييتع شياز پ يها يو استراتژ يسنت يها وهيش
مقابله با مشكالت حاصل از روند رشد علم و  يبرا
  ).1(مبارزه نمود ،يدر ابعاد مختلف زندگ رييو تغ يورفنا

هاي  آموزش پزشكي فرايندي است كه در دانشكده
پزشكي شروع و تا هنگام فراغت از تحصيل دانشجو ادامه 

اي  البته آموزش پزشكي در سرتاسر زندگي حرفه. دارد
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رشد چشمگير حجم . پزشكان به طور مستمر وجود دارد
تا دانش پزشكي دائماً در حال  اطالعات موجب شده است

سال به  5تا  4به طوري كه هر  د؛تغيير و تحول قرار گير
 10تا  8درصد دانش پزشكي و در طول  50طور متوسط 

بالطبع دانش و . شود يدرصد آن كهنه م 75سال 
هايي كسب شده در پايان يك دوره آموزش  توانايي

هاي  تواند متضمن مهارت  آكادميك پزشكي عمومي، نمي
بنابراين . كافي در طول عمر حرفه پزشكي باشد

پزشكي عالوه بر دانش تخصصي، بايد  جوياندانش
العمر را در  هاي مورد نياز براي يادگيري مادام مهارت

  )4تا2(طول دوره پزشكي عمومي كسب نمايند
ها و گزارشات رسمي به صراحت بر  از بيانيه بسياري در

كي در راستاي نيل به سازي دانشجوي پزش اهميت آماده
به منظور . العمرتأكيد شده است اهداف يادگيرنده مادام

توسعه آموزش پزشكي و ايجاد اصالحات الزم، در 
نظران و مربيان آموزش پزشكي،  ، صاحب1988اجالس 

برنامه : نمودند كه عبارتند از نهادهاي اصالحي را پيش گام
د بر آموزشي مبتني بر نيازهاي بهداشتي كشور، تأكي

پيشگيري از بيماري و ارتقاي سالمت، يادگيري 
العمر، يادگيري مبتني بر مهارت، ادغام علوم پايه و  مادام

باليني، هماهنگي آموزش پزشكي با خدمات بهداشتي، 
چند  موزشتعادل در تربيت انواع پزشكان، و آ

هاي براون  هاي پزشكي دانشگاه دانشكده). 6و5(اي هشپي
)Brown (او اينديان )Indiana( و شوراي اجرايي ،

يكي از ) WFME(فدراسيون جهاني آموزش پزشكي 
هاي پزشكي و علوم  معيارهاي اعتباربخشي دانشكده
هاي مورد نياز براي  وابسته را ميزان كسب شايستگي

). 9تا7(العمر در دانشجويان اعالم نمودند يادگيري مادام
 يآموزش پزشك ينشست شورا نيطبق گزارش سوم

 يها ي، حداقل توانمند1387ايران در اسفند ماه  يمعمو
 يعموم يآموختگان دوره پزشك مورد انتظار از دانش

 يكيهاي مختلف است كه  شامل هشت توانمندي در حوزه
العمر  مادام يريادگيو  يفرد يها، ارتقا يتوانمند نياز ا

  ).10(است
و اطالعات   العمر در متون پزشكي مباحث يادگيري مادام

هاي  اما تعاريف و ويژگي. موجود نافذ و فراگير است
. العمر در اين حوزه هنوز كامل نشده است يادگيري مادام

العمر  دهد، يادگيري مادام نگاهي به تعاريف نشان مي
 ادگيريي: در تعريف آمده است. است  پيچيده يمفهوم
توسعه پتانسيل انساني را از طريق يك فرايند   العمر، مادام
نمايد و به افراد قدرت كسب  تي مستمر تحريك ميحماي

دهد كه در  ها و فهمي را مي ها، مهارت دانش، ارزش
  سراسر زندگي به آنها نياز خواهند داشت و با اطمينان،

آن  يط،خالقيت و لذت بردن از كليه وظايف، شرايط و مح
به نقل ) Demirel(دميرل ). 12و11(را به كار خواهند برد

العمر،  دارد، يادگيري مادام بيان مي  ،)(Crowtherر ثاز كرا
پذيرفتن مسؤوليت يادگيري   ي مداوم يادگيري ووآرز

در اين يادگيري، فرد رويكرد زندگي، . فردي است
كاسكان ). 13(كند ها و رفتارش را از نو بازبيني مي ارزش

و كانن  لييبه نقل از ك) Coskun , Demirel(و دميرل 
)Kiley , Cannon(، به را العمر،  عبارت يادگيري مادام

تنها دهند و آن را  نسبت مييادگيري در طول زندگي فرد 
مختص يادگيري در زمان تحصيل و يا دانش كسب شده 

بنابراين يادگيري دانشجو محور،  .دانند نميدر محيط كار 
تجهيز آنچه كه در آموزش دانشگاهي حايز اهميت است، 

هايي جهت يادگيري  ارتها و مه به نگرش نشجوياندا
توسط خودشان هم در آموزش رسمي و هم بعد از 

كه است و ايجاد نگرش به اين موضوع فراغت از تحصيل 
هاي  هاي خيلي متنوعي هم در نشست يادگيري در زمينه

در جامعه، ، علمي دانشگاهي و هم در جلسات غير علمي
  ).14(افتد محيط كار و خانواده اتفاق مي

سواد مهارت العمر بايد داراي  ادگيرنده مادامي اين مدلدر 
مهارت جستجو و  هاي ارزيابي نقادانه،  اطالعاتي، مهارت

هاي تحقيقاتي، يادگيري  مهارت انجام طرح ،مرور متون
دانشجو محور، جلسات يادگيري به كمك كامپيوتر و 
يادگيري مبتني بر وب، تمرين مهارت فراشناختي و 
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 گريد يمطابق با برخ). 15(باشد يادگيري مبتني بر مسأله
العمر،  از منابع، برنامه درسي با رويكرد يادگيري مادام

آموزش كه  أكيد شده استت. دمحور باش بايد دانشجو
العمر  دانشجويان پزشكي را براي يادگيري مادام يسنت

كند و هيچگونه تأثيري بر يادگيري خودراهبر   آماده نمي
هاي درسي مبتني  ا آن، برنامهدر مقايسه ب. در آنان ندارد

بر مسأله، باعث افزايش يادگيري خودراهبر در 
مبتني بر مسأله در  زشآمو). 16(گردد دانشجويان مي
 ،و خودارزيابي ،هاي يادگيري خود تنظيم پرورش مهارت

تر از  كه از عوامل مهم در استمرار يادگيري است، موفق
  ).17(كند هاي درسي سنتي عمل مي هبرنام

كه برنامه درسي دوره  دهد مستندات نشان مي رسيبر
پزشكي عمومي ايران در جهت تربيت يادگيرندگان 

البته در راستاي تربيت . نمايد  العمر عمل نمي مادام
العمر، دانشكده علوم پزشكي شهيد  يادگيرندگان مادام

بهشتي مداخالتي را در برنامه درسي دوره پزشكي 
راهبردهاي : از رتندعمومي وارد كرده است كه عبا

 Problem(دانشجو محور، راهبردهاي مبتني بر مسأله 

based( راهبردهاي ادغام ،)Integration( انتخابي بودن ،
)Elective( آموزش مهارت مطالعه، مباني طبابت مبتني ،

توكل و همكاران در ). 18(بر شواهد و تكنولوژي اطالعاتي
پزشكي ايران، به  آموزشيك مطالعه كيفي در ارتباط با 

كنندگان در مطالعه، مبني بر فقدان برنامه  نگراني مشاركت
آنان . اند درسي نوآورانه در آموزش پزشكي اشاره نموده

هستند كه هنوز برنامه درسي آموزش پزشكي در  يمدع
سيستم   هاي تدريس و ايران عموماً در محتوا، شيوه

توسعه توجه كمي به  كهي است؛ به طور فيارزيابي ضع
برنامه درسي در ايران شده است و استانداردها در 
مقايسه با ديگر كشورها از جمله آمريكا، انگلستان و 
برخي از كشورهاي اروپايي مانند هلند در سطح رضايت 

نتايج اين مطالعه ضمن تأكيد بر تغيير . بخشي قرار ندارد
در وضعيت برنامه درسي، پيشنهاد نموده است كه برنامه 

بايد به سمت درگير نمودن دانشجويان به عنوان  درسي

العمر  كنندگان فعال در يك فرايند يادگيري مادام مشاركت
در مطالعه بهادر و همكاران، ). 19(ثمربخش، حركت نمايد

به (برنامه آموزش مداوم  28كنندگان در  نگرش مشاركت
كه در بين ) العمر كارهاي يادگيري مادام عنوان يكي از راه

دردانشگاه ايران برگزار شد، بررسي 1386 -88هاي  سال
اين  ،كنندگان از شركت درصد 4/47تنها از نظر . گرديد
  ).20(ها مؤثر بود برنامه
مذكور، پژوهش حاضر با هدف  يها به وجود چالش نظر

هاي مورد نياز جهت تربيت يادگيرندگان  تعيين شايستگي
مي و با العمر در برنامه درسي دوره پزشكي عمو مادام
گيري از مطالعه كيفي سعي دارد ابعاد شايستگي  بهره

العمر را مشخص نمايد تا بر اساس اين  يادگيري مادام
ريزان درسي  الزم را به برنامه هايكار نتايج، بتوان راه

تر  براي حركت به سمت تربيت پزشكاني كارآمدتر و اليق
  .پيشنهاد نمود

  
  ها روش

كيفي طراحي و اجرا  اين پژوهش به صورت يك تحقيق
هايي  تحقيق كيفي عبارت است از مجموعه فعاليت. گرديد

همچون مشاهده، مصاحبه و شركت گسترده در فعاليت 
پژوهشي كه هر كدام به نحوي محقق را در كسب 
اطالعات دست اول درباره موضوع مورد تحقيق ياري 

آوري شده،  بدين ترتيب از اطالعات جمع. دهد مي
بندي شده حاصل  ليلي، ادراكي و طبقههاي تح توصيف

جامعه مورد بررسي در اين پژوهش، اساتيد ). 21(شود مي
نظران مراكز توسعه مطالعات آموزش پزشكي  و صاحب
به دليل تجربه كار در مقوله (هاي علوم پزشكي  دانشگاه

ريزي درسي و  و اساتيد حوزه برنامه )آموزش پزشكي
به آشنايي با  با توجه(آموزش بزرگساالن تهران 

 .بودند) هاي مربوط به آموزش بزرگساالن زمينه
در اين . ودب مند گيري مطالعه به صورت هدف نمونه

گيري از مصاحبه شوندگان تا زمان اشباع  مطالعه، نمونه
ها  مصاحبه اشباع داده 21ها ادامه پيدا كرد و با  داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 16

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1501-fa.html


  العمر در دانشجويان هاي مورد نياز يادگيري مادام شايستگي   مهر و همكاران مژگان محمدي
 

 http://journals.mui.ac.ir   963/      )8(11؛ 1390اسفند / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

و همكاران به نقل از استرابرت و  يصلصال. حاصل گرديد
ها عبارت است از اين  اشباع داده ،اند بيان نمودهكارپنتر 

هاي قبلي باشد و  ها، تكرار داده آوري داده كه ادامه جمع
كيفي، تكرار  تدر تحقيقا. اطالعات جديدي حاصل نشود

ها يا نكات  ، تكرار تم)(Beckاطالعات قبلي و به قول بِك 
روش ). 22(برجسته نشانه كفايت حجم نمونه است

آوري اطالعات، مصاحبه عميق و نيمه ساختار يافته  جمع
مكان مصاحبه در دفتر محل كار اساتيد و . فردي بود

 مصاحبههر . زمان مصاحبه با توافق آنان تعيين گرديد
نفر  21از . دقيقه تا يك ساعت به طول انجاميد 45بين 

نظران مركز توسعه  نفر از صاحب 14مورد مصاحبه، 
هاي علوم پزشكي تهران، شهيد  هآموزش پزشكي دانشگا

بهشتي، تبريز، مشهد، اصفهان و وزارت بهداشت، درمان 
نفر از متخصصان حوزه  7و آموزش پزشكي و 

بزرگساالن وزارت علوم و  موزشريزي درسي و آ برنامه
، دانشگاه )اداره آموزش يونسكو(تحقيقات و فناوري 

ي، هاي علوم تربيتي شهيد بهشت تربيت مدرس، دانشكده
نفر از افراد،  15با . شهيد رجايي و پيام نور تهران بودند

نفر مصاحبه تلفني انجام  1 و با مصاحبه حضوري فردي،
پست شوندگان از طريق  در ارتباط با مصاحبه. شد

مواردي كه نياز به توضيحات بيشتري توسط الكترونيكي 
سپس بنا به . در ميان گذاشته شد كننده داشت، شركت

شوندگان به دليل مشغله فراوان كاري و  حبهخواست مصا
نداشتن وقت كافي براي مصاحبه حضوري و به دليل 

براي  ونيكيها از طريق پست الكتر دوري مسافت، سؤال
در ارتباط پست الكترونيكي مواردي كه . آنان ارسال شد

كننده داشت، اين  نياز به توضيحات بيشتري توسط شركت
ضبط مكالمه مربوطه انجام كار از طريق تماس تلفني و 

جلب رضايت (در اين پژوهش، مالحظات اخالقي . شد
آگاهانه، توضيح قبل از شروع هر مصاحبه در مورد 

علت ضبط مصاحبه، محرمانه بودن   وهش،اهداف پژ
هويت اشخاص مصاحبه شونده، حق مطالبه نوار و متن 

سؤاالت مصاحبه باز . رعايت شده است) پياده شده آن

  :د كه عبارتند ازپاسخ بو
  العمر چيست؟ درك شما از يادگيري مادام -1
دانش مورد نياز دانشجوي پزشكي عمومي براي آنكه  -2

  العمري گردد چيست؟ يادگيرنده مادام
هاي مورد نياز دانشجوي پزشكي  به نظر شما مهارت -3

  العمري گردد، كدامند؟ عمومي براي آنكه يادگيرنده مادام
شتن چه نگرشي به دانشجوي پزشكي از نظر شما دا -4

  كند؟  كمك مياش  عمومي براي تداوم يادگيري
العمر تجربه كاري يا  اگر در رابطه با يادگيري مادام -5

  علمي داريد بيان فرماييد؟
 Analysis Content(ها به روش تحليل محتوا  تحليل داده

تحليل محتوا از ديد كريپندورف . از نوع كيفي انجام گرفت
)Krippendorff(ها و  بندي عبارت بندي، مقوله ، به طبقه

ها و  توصيف ساختار منطقي آنها و تعيين پيوستگي
به كار گرفته شده  احلمر. پردازد معناي ضمني آنها مي

رويكرد تحليل،  نيها بر اساس ا براي تحليل متن مصاحبه
، تقليل )شامل ضبط مطالب(ها  شامل گردآوري داده

  ).23(و تحليل بود ها، استنباط داده
به طور كامل ضبط ) حضوري، تلفني(ها  متن مصاحبه

در مصاحبه از طريق پست الكترونيكي، . گرديد
كنندگان پاسخ خود را تايپ شده براي محقق  شركت

كنندگان از كدهاي  به جاي اسامي شركت. ارسال نمودند
ها پياده شده و  پس از ضبط، مصاحبه. عددي استفاده شد

تر  ها راحت د تا استفاده از آن و كدگذاري دادهتايپ گردي
متن تايپ شده مجدداً با اطالعات ضبط . صورت گيرد

شده مطابقت داده شد و بالفاصله از طريق پست 
الكترونيكي در اختيار مصاحبه شونده جهت اصالح و 

ها  اين كار جهت افزايش مقبوليت داده. تأييد قرار گرفت
 ،ها اندن متن مصاحبهمحقق قبل از خو. صورت گرفت

داد تا با متن كامالً  چندين بار متن مصاحبه را گوش مي
شروع . آشنا شده و بتواند معاني اصلي را استخراج نمايد

عمليات تحليل بعد از اولين مصاحبه آغاز و محقق بعد از 
. بندي را شروع نمود دو مصاحبه، كار كدگذاري و دسته
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 نبالها به دقت د ل دادهبه اين ترتيب، مراحل زير در تحلي
متن هر مصاحبه كلمه به كلمه بر روي كاغذ پياده : گرديد
سپس سطر به سطر مورد بررسي قرار گرفته، و . گرديد

جمالت معنادار كه مرتبط با موضوع اصلي پژوهش بودند 
. گذاري شد و از اهميت زيادي برخوردار بودند، عالمت

. استخراج شدمفهوم اصلي جمالت معنادار به صورت كد 
به اين ترتيب . بندي كدها آغاز گرديد بعد دسته رحلهدر م

كه كدهايي با مفهوم مشترك تحت يك طبقه قرار داده 
با استفاده از فرايند تحليل . گرديد گذاري مي شده و نام

. ها مقايسه شد اي مداوم، هر داده با تمام داده مقايسه
به اين . دري شده با يكديگر مقايسه شاهاي كدگذ داده

هاي  هر بار مصاحبه جديد، ممكن بود طبقه باصورت كه 
قبلي بازنگري و طبقات مشابه با يكديگر ادغام و يا طبقه 

سپس با نظارت يك ناظر با تجربه در . جديدي ايجاد گردد
ها  گذاري طبقه بندي و نام هاي كيفي، كار طبقه تحليل داده

به اين ترتيب با تشكيل . مورد بازنگري قرار گرفت
اصلي مطالعه ) Theme(هاي  مايه رونبندي، د طبقه

  .ها مشخص گرديد استخراج و ارتباط بين طبقه
ها  در اين مطالعه براي اطمينان از اين كه تفسير داده

هاي  دهنده پديده مورد مطالعه است از شيوه نشان
به اين . پرسش از همكار و چك اعضا استفاده گرديد

در اختيار  ها بندي داده ترتيب كه نتايج تحليل و طبقه
سه نفر از اساتيد دانشگاه كه با روش تحقيق كيفي و 

. ها آشنايي داشتند، قرار گرفت دادهتجزيه و تحليل 
برخي از آنها نظراتي در خصوص ادغام برخي از 
طبقات مشابه اظهار داشتند كه پس از بررسي و اعمال 
نظراتشان در تحليل و كدبندي، نتايج مجدد در 

و صحت كدبندي مورد تأييدشان اختيارشان گذاشته 
براي چك اعضا نيز، نتايج تحليل و . قرار گرفت

ها، در اختيار  هاي حاصل از مصاحبه شونده نديكدب
ها قرار گرفت كه آنها را  چهار نفر از مصاحبه شونده

در مورد قابليت اطمينان در مطالعه . تأييد نمودند
ي حاضر، از يك ناظر خارجي با تجربه در تحقيق كيف

ها و فرايند تحليل  آوري داده استفاده شد كه فرايند جمع
و در نتيجه، قابليت اطمينان  مايدرا بررسي و تأييد ن
استفاده از ناظر خارجي كه به . مطالعه حاصل گرديد

مواردي از قبيل نوارهاي مصاحبه، متون پياده شده، 
هاي مطالعه،  هاي تحليل شده، يافته ها، داده يادداشت
ها و طبقه  مايه ستخراج شده، كدها، درونمعاني ا

يات فرايند انجام مطالعه، قصد اوليه يها، جز بندي
هاي مصاحبه و در كل  مطالعه و پرسشنامه اوليه، سؤال

تمامي جزييات مطالعه دسترسي داشت، عالوه بر 
به . پذيري مطالعه نيز گرديد قابليت اطمينان، سبب تأييد

، )rigor(ها  يد دقت دادهنظران، براي تأي اعتقاد صاحب
و اعتبار مطالعه ) trustworthiness(ها  صحت داده

)credibility (هاي چك همكار  توان از شيوه مي
 )dependability(استفاده نمود و براي قابليت اطمينان

. نيز از فرد با تجربه در تحقيق كيفي استفاده نمود
هاي  داده  استفاده از اين فرد در موارد متون پياده شده،

هاي مطالعه، معاني استخراج شده،  تحليل شده، يافته
هاي مصاحبه و كل  مايه، سؤال بندي و درون كدها، طبقه

جزييات مطالعه عالوه بر قابليت اطمينان باعث 
مطالعه نيز خواهد ) conformability( پذيري ييدتأ

  ).25تا23(شد
  

  نتايج
كنندگان اين  بر اساس بررسي به عمل آمده مشاركت

. مطالعه، دوازده نفر مرد و نه نفر زن بودند
تا  7كنندگان، اساتيدي با سابقه كار آموزشي بين  شركت

از . بودند )سال 33/16ميانگين سابقه آموزشي (سال  31
ت نفر شاتيد، شش نفر در مرتبه استادي، هبين اس

بنابراين طيف مناسبي . استاديار بودندت نفر فدانشيار و ه
  .از اساتيد براي مصاحبه دعوت شدند

كد به دست آمد كه بعد از  181ها،  در تحليل مصاحبه
حذف كدهاي تكراري و ادغام موارد مشابه، در نهايت 

مايه اصلي قرار داده  كدهاي به دست آمده در پنج درون
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هي و نگرش آگا«ها عبارت بودند از  مايه اين درون. شدند
مهارت يادگيري «، »به پويايي علم و دانش پزشكي

، »مهارت طبابت مبتني بر شواهد«، »خودراهبر
 يمهارت يادگيري تلفيق«و » اي هاي ارتباطي حرفه مهارت«

كه به طور جداگانه در جدول يك نشان » اي حرفه و بين
  .داده و توصيف شده است

  يآگاهي و نگرش به پويايي علم و دانش پزشك
پذيري در  انعطاف: مايه شامل داراي سه طبقه اين درون

برابر علم و دانش، به روز بودن و تسلط در دانش اوليه، 
كنندگان آگاهي و  شركت. و نگرش مثبت به يادگيري بود

نگرش به پويايي علم و دانش را به عنوان منبعي براي 
 ايجاد انگيزه بيان نمودند كه تمايل يادگيرنده براي دنبال
كردن علم و دانش را در پي داشته و باعث استمرار 

  .گردد يادگيري مي
كنندگان، انعطاف داشتن در برابر  به اعتقاد مشاركت

علم و دانش، يكي از داليل مهم استمرار دانش و 
ها در يك پزشك است و در جريان يادگيري،  مهارت

هاي علمي خود،  تعصب نداشتن نسبت به اندوخته
به . گردد ه تغييرپذيري در فرد ميسبب تقويت روحي

يكي از خصوصيات «: 17كننده شماره  نقل از مشاركت
العمر، جستجوگري است،  مهم يادگيرنده مادام

العمر نبايد آدم متعصبي باشد و  يادگيرنده مادام
هاي  در مقابل يافته. پذيري داشته باشد بتواند انعطاف

تغيير  .دهد ها تطبيق خودش را با اين يافته ،جديد علمي
در حوزه پزشكي به خصوص در زمينه فناوري زياد 
است و اگر فرد خصوصيت جستجوگري به دنبال 

شود؛  حقيقت را نداشته باشد طبعاً دچار جمودي مي
  .»پس بايد نگرشي خيلي قوي داشته باشد

در ارتباط با لزوم به روز بودن و تسلط در دانش اوليه، 
م روايي دانش اشاره كنندگان به عد برخي از مشاركت

نمودند و به رشد فزاينده و توليدات علمي در زمينه دانش 
پزشكي به عنوان عاملي مهم در كسب اطالعات و مطالب 

  .جديد پزشكي تأكيد نمودند

هاي  ها و طبقات به دست آمده براي شايستگي مايه درون :1جدول
  العمر در پزشك عمومي مورد نياز يادگيري مادام

 
 نگرش به پويايي علم و دانشآگاهي و 

  انعطاف پذيري در برابر تغييرات علم و دانش
 به روز بودن و تسلط در دانش تخصصي

 نگرش مثبت به يادگيري

  
  يادگيري خودراهبر 

  مهارت فراشناخت
  مهارت بازتاب بر عملكرد
  مهارت خالقيت و نوآوري

  مهارت مطالعاتي
  

 طبابت مبتني بر شواهد 

 حل مسأله سازي و مهارت مفهوم

 مهارت تفكر انتقادي
  مهارت هاي سواد اطالعاتي

 پاسخگويي به جامعه

  دانستن الزامات سالمت
  
 اي مهارت هاي ارتباطي حرفه 

 مهارت ارتباط با مجامع علمي و انجمن ها  و كنگره ها

 يافته در شدن سهيم برايمهارت ارتباط با اساتيد و دانشجويان 
 آنانعلمي  هاي

  پزشكي متخصصان اجتماعي هاي شبكه در حضورمهارت 

 تسلط بر زبان انگليسي

  
 اي حرفه مهارت يادگيري تلفيقي و بين

  اي در محيط كار حرفه مهارت يادگيري بين
  مهارت يادگيري تلفيقي علوم پايه و باليني

  
 :بيان نمود 12كننده شماره  به عنوان مثال مشاركت

است كه  الزمه مواجهه پزشك با دنياي اطالعاتي اين«
العمر داشته باشد و تكيه به معلومات  يادگيري مادام

نگرش خيلي مهم است اين كه بداند . اش نكند قبلي
اطالعاتي را كه دارد هر روز ممكن است عوض شود، 
بداند بيمار نياز دارد كه پزشك به طور مداوم خودش را 
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 1كننده شماره  مشاركت. »...با اطالعات جديد به روز كند
اگر يك پزشك فهميد دانش امر پويايي ... «. نمودبيان 

هاي خاصي  است و نگرش پيدا كرد پس دنبال مهارت
  .».....گردد كه اين دانش را به روز برساند مي

كنندگان داشتن نگرش مثبت به يادگيري را به  مشاركت
در اين رابطه به مواردي . عنوان انگيزه دروني برشمردند

ري، كنجكاوي و داشتن ذهن همچون اشتياق براي يادگي
باز و پرسشگر اشاره كردند و عالقمندي به يادگيري و 
انگيزه دروني را به عنوان عاملي مهم در تداوم يادگيري و 

كننده  به عنوان مثال، مشاركت. ميل به آموختن ذكر نموند
اوالً مهم است كه فرد يادگيري ... «. بيان داشت 2شماره 
دش بداند، دوماً ذهن جستجوگر و العمر را وظيفه خو مادام

خالق خودش را حفظ نمايد و بداند اين كار جزو وظايفش 
ضمن تأكيد بر  6كننده شماره  همچنين شركت .»...است

العمر  يادگيرنده مادام« :بعد نگرشي موضوع، اظهار نمود
كسي است كه ميل و شوق نسبت به ارتقاي مستمر فردي 

  .»است عالقمند به يادگيري.... دارد و
  

  هاي يادگيري خودراهبر مهارت
مهارت فراشناخت، : طبقه مايه داراي چهار اين درون

مهارت بازتاب بر عملكرد، مهارت خالقيت و نوآوري، 
كنندگان، مهارت يادگيري  مشاركت. مهارت مطالعاتي بود

به اعتقاد . العمر دانستند خودراهبر را الزمه يادگيري مادام
دگيري الزم است فرد بتواند آنان براي استمرار يا

اهداف مورد . نيازهاي يادگيري خود را شناسايي نمايد
. نياز خود را تعيين كند و قادر به يادگيري مستقل باشد

به . كند كنندگان اين موضوع را تأييد مي نقل قول مشاركت
.... «: 4كننده شماره  عنوان مثال، بنا به اعتقاد شركت

د به طور مستقل نيازهاي دانشجوي پزشكي بايد بتوان
تنها . يادگيري خود را شناسايي و به دنبال آنها باشد

 .»...متكي به كتب و منابع معرفي شده كالس درس نباشد
يادگيرنده ...«: 13كننده شماره  به نقل از شركت

را براي اش  است كه هدف و انگيزه يالعمر، كس مادام

انگيزشي و  بتواند منابع را در حوزه .داند يادگيري مي
بتواند برنامه آموزشي خود را  هد؛اش تشخيص د يادگيري

  .»...تدوين كند و بعد هم خودش را ارزيابي كند
كنندگان با بيان لزوم مهارت فراشناخت براي  شركت

مهارت، به  نيا قييادگيري خودراهبر، در ارتباط با مصاد
مواردي از قبيل شناسايي دانش خود و شكاف موجود در 

هاي يادگيري و  ازتاب بر عملكرد، شناخت سبكآن، ب
به عنوان . تنظيم و نظارت يادگيري فردي تأكيد نمودند

مهارت « :بيان نمود 10كننده شماره  نمونه شركت
 زانيم يابيو ارز صيتشخ ييفراشناخت يعني توانا

 يريادگي يبرا يريز و برنامه يريادگي يازهاين ،يريادگي
به . »العمر است هاي يادگيري مادام كه از ضرورت شتريب

يادگيري ....« :19كننده شماره  نقل قول از مشاركت
و اين ..... است اختالعمر نيازمند مهارت فراشن مادام

. »دهاي درسي لحاظ شو مهارت بايد در برنامه
العمر  يادگيري مادام....«: اظهار نمود 3كننده شماره  شركت

اگر . تماً نيازمند فراشناخت استدر آموزش پزشكي ح
هاي خودش بازتاب داشته باشد  فرد نتواند بر دانستي

 راشناختپس ف. العمري باشد تواند يادگيرنده مادام  نمي
  .».....يعني شناخت از شناخت خود

كننده  ارتباط با مهارت بازتاب بر عملكرد، مشاركت در
جربه از از ت يريادگيمهارت ..... «: بيان نمود 7شماره 

 نيو مستمر قبل از تجربه، ح افتهينظام  يشيبازاند قيطر
هاي مورد نياز  تجربه و پس از تجربه يكي از توانمندي

العمر است كه دانشجويان در اين زمينه  يادگيري مادام
ضمن  14كننده شماره  مشاركت .»پرورش داده شوند يدبا

تأكيد بر اهميت اين موضوع در منابع و متون بيان 
هاي مهم در  عملكرد روزانه از شايستگي يشيبازاند«:نمود

بازتاب بر عملكرد . »...العمر است ارتباط با يادگيرنده مادام
در شناخت نقاط ضف و رفع معايب و تقويت نقاط قوت 

در اين  2كننده شماره  مشاركت. اي دارد نقش ارزنده
العمر فردي است كه  يادگيرنده مادام... «: زمينه بيان نمود

ها  در بستگانم فردي است كه سال... به خودش فيدبك دهد
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التحصيل شده است و هنوز، وقتي مريضي دارد و  فارغ
رود و  شود دنبال جوابش مي سؤالي در ذهنش ايجاد مي

  .»هميت داردبراي بيمار برايش ا كردشنتيجه عمل
كنندگان داشتن خالقيت و نوآوري  اظهارات مشاركت در

هاي نگرشي و مهارتي مهم در  به عنوان يكي از خصيصه
به عنوان مثال . العمر معرفي شده است يادگيري مادام

قدرت خالقيت، .. «: بيان نمود 18كننده شماره  مشاركت
قدرت ابتكار، روحيه خالقيت و نوآوري، روحيه حل 

العمر را  يادگيري مادام روانشناختيه همه ابعاد مسأل
  .».....دهند تشكيل مي

هاي مورد نياز براي  اين مطالعه، از ديگر مهارت در
در . العمر، مهارت مطالعاتي بود يادگيري خودراهبر مادام

هاي مطالعه،  كنندگان به شناسايي روش بيانات مشاركت
طه تأكيد شده شيوه تند خواني و مديريت زمان در اين راب

اين كه .... «اظهار داشت  9كننده شماره  مشاركت. است
راهبردهاي مختلف يادگيري را بشناسد و در اين  ،فرد

بتواند ... دهد هاي سريع كه انجام مي جستجو و سرچ
تشخيص دهد كدام مقاالت و منابع در راستاي كارش 

: اظهار كرد 15كننده شماره  شركت. »...مهم است است، 
هاي مختلف يادگيري و ياددهي مؤثر است و  روش..«

تواند يادگيري را  هايي كه مي هاي يادگيري و تكنيك روش
تسهيل و عمق فهم آدم را از موضوع تسهيل كند در 

كننده  شركت .»...اي دارد العمر ارزش ويژه يادگيري مادام
القاعده بتواند  اين كه يك پزشك علي«: بيان نمود 1شماره 

را حفظ كند، بايد در چند حوزه مطالعه  دانش خودش
مديريت زمان داشته  تلذا بايد مهار... داشته باشد

  .»......باشد
  

  مهارت طبابت مبتني بر شواهد
سازي و حل  هاي مهارت مفهوم مايه، شامل طبقه درون اين

مسأله، مهارت تفكر انتقادي، مهارت سواد اطالعاتي، 
. سالمت بودنظام مات گويي به جامعه و دانستن الزا پاسخ
كنندگان طبابت مبتني بر شواهد را يكي از عوامل  شركت

آنها بيان داشتند . العمر برشمردند مهم در يادگيري مادام
آشنايي با اصول طبابت مبتني بر شواهد  رورتكه ض

توسط دانشجويان پزشكي و مهارت به كار بردن شواهد 
رويكرد ويژه داشتن ه ب. معتبر در طبابت ضروري است

مناسب و درك روشني از طبابت مبتني بر شواهد را براي 
به روز نمودن اطالعات و طبابت معتبر حائز اهميت 

بيان  12كننده شماره  ركتبه عنوان مثال، مشا. دانستند
العمر بايد جستجوي شواهد را بلد  يادگيرنده مادام«: نمود

تا  باشد، دنبالش باشد و انگيزه اين كار را داشته باشد
كند و با مشكل جديدي  وقتي يك بيمار به او مراجعه مي

شد، بداند چه منابعي در اختيارش هست و  مواجه مي
اي را خواند آيا  مقاله رارزش هر كدام چقدر است و يا اگ

تواند اين مقاله را در طبابتش مستقيم به كار ببرد يا نه  مي
  .»...ارزش نداره

سازي مسأله از  مفهوم اين مطالعه مهارت حل مسأله و در
هاي مهم در طبابت مبتني بر شواهد و يادگيري  مهارت
با تأكيد بر اهميت  1كننده شماره  مشاركت. العمر بود مادام

: اين مهارت در يادگيري فعال دانشجويان اشاره نمود
و  نددر واقع اگر دانشجو بتواند مسأله را شناسايي ك....«

را انجام داده است،  كار درصد 50سازي نمايد  مفهوم
كننده  شركت. »تعريف درست مسأله، نصف راه حل است

دنياي اطالعاتي و بويژه ...... «: اظهار داشت 13شماره 
و اين .... خواهد دنياي پزشكي امروز، آدم حل مسأله مي

خواهد تا پزشك بتواند مشكالت و  مهارت تمرين مي
مسائل بغرنج بيمار را به خوبي تعريف و حل 

در ...... «: بيان نمود 1كننده شماره  شركت. »..........ايدنم
مسير پاسخ به مسأله، پزشك نيازمند مهارت طراحي يك 

مهارت جستجوي، دانش   گويي، سؤال باليني قابل پاسخ
در اين مسير ... هاست منابع جستجو و شناسايي گايدالين

  .»......مهم است هممهارت سنتز و ارزيابي 
ان مهارت تفكر انتقادي را به عنوان يكي كنندگ مشاركت

العمر  هاي مورد نياز يادگيرنده مادام ديگر از شايستگي
خيلي ....«.بيان نمود 13كننده شماره مشاركت. عنوان كردند
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از اطالعات صحيح و معتبر نيست، بنابراين پزشك بايد 
اعتقاد  هب. »...بتواند مطالب علمي و مقاالت را نقد نمايد

پزشكي كه مهارت جستجو .... «: 6ننده شماره ك مشاركت
تواند در  در منابع جهاني و تفكر انتقادي داشته باشد مي

. »....حاذق باقي بمانداش  اين دنياي متغير دانش، در حرفه
در رشته پزشكي حيات «: گفت 5كننده شماره  شركت

همان  گيري باليني دارد كه دقيقاً بيمار بستگي به تصميم
  .»...دي استتفكر انتقا
كنندگان، مبناي  سواد اطالعاتي به نقل از شركت مهارت

العمر را در عصر تغييرات شتابناك فناوري  يادگيري مادام
اين مهارت شامل جستجو . دهد و تكثر اطالعات تشكيل مي

. منابع معتبر از غير معتبر است بازشناسيدر منابع و 
........ «: تدر اين راستا بيان داش 20كننده شماره  شركت

دانشجوي پزشكي بايد در بعد مهارتي قابليت استفاده از 
ظرفيت تكنولوژي جديد براي شناسائي منابع روزآمد و 

 .»...هاي پيشرفته جستجوي اينترنتي را دارا باشد مهارت
مهارت سواد اطالعاتي «: گفت 16كننده شماره  شركت

يعني پيدا كردن منابع اطالعات و تفكيك حوزه مطالعاتي 
پردازش اطالعات مورد نياز و تبديل آن به دانشي  وآنها 

پزشكي كه سواد اطالعاتي ..... كه در جستجوي آن هستيم
  .»العمري باشد تواند يادگيرنده مادام دارد مي

احبه شونده گويي به جامعه، مص رابطه با طبقه پاسخ در
گويي در مقابل جامعه بايد  پاسخ« :بيان نمود ، 11شماره 

ترين رده،  هاي دانشگاه تعريف شود و پايين در تمام رده
پذيري در برابر  ياددهي مسؤوليت...... دانشجو است

ترين وظايف مجريان برنامه درسي  جامعه يكي از اساسي
  .»العمر است با رويكرد يادگيري مادام شكيپز
با اشاره به اهميت دانستن الزامات  8كننده شماره  كتشر

بخشي از دانش يك پزشك به .... «نظام سالمت بيان نمود 
هاي نظام  روز، وابسته به آشنايي با الزمات و اولويت

..... «: اظهار كرد 1كننده شماره  شركت. ».......سالمت است
متي يك قس كهالعمر كسي است  از نظر من يادگيرنده مادام

اي  سازي دانش زمينه از وقتش را صرف به روز

)Background Knowledge ( بخش از  خودش كند، يك
اي  زمينه وقتش را صرف به روزرساني دانش پيش

)Foreground Knowledge ( نمايد و بخشي از وقتش
سازي خودش در مورد دانستن الزامات  را صرف به روز

بت خودش به كار نظام سالمت نمايد و هر سه را در طبا
  .»....گيرد مي

  
  هاي ارتباطي مهارت

هاي مهارت ارتباط با مجامع  مايه شامل طبقه درون اين
ها، مهارت ارتباط با اساتيد و  ها و كنگره علمي و انجمن

هاي علمي آنان،  دانشجويان براي سهيم شدن در يافته
هاي اجتماعي متخصصان  مهارت حضور در شبكه

كنندگان  شركت. ان انگليسي بودپزشكي و تسلط بر زب
مايه مهارت ارتباط با مجامع علمي،  بيان نمودند كه درون

ها در بهره برداري از دانش و اطالعات  ها و كنگره انجمن
به اعتقاد . علمي روز از جايگاه خاصي برخوردار است

در مورد يادگيري ....... «: 21كننده شماره  مشاركت
ي اوالً بايد مهارت ارتباط با العمر، دانشجوي پزشك مادام

را داشته اش  اگر كسي انگيزه. مجامع علمي را داشته باشد
ها  تواند خودش را به روز نمايد، در انجمن باشد مي

با مجامع دانشگاهي  ،ها شركت كند در كنگره ،شركت نمايد
در ارتباط باشد و با منابع به روز اطالعاتي در ارتباط 

... «: بيان داشت 6شماره  كننده شركت. »كامل باشد
التحصيالن بايد با هم  و جامعه فارغ يدانشگاه، انجمن علم
شود  التحصيل مي دانشجويي كه فارغ .در ارتباط باشند

 .بايد با انجمن علمي يا با دانشگاهش در ارتباط باشد
  .»....ارتباط آكادميكي دانشجويان نبايد قطع شود

اساتيد و دانشجويان كنندگان، مهارت ارتباط با  شركت
هاي علمي براي كسب اطالعات  براي سهيم شدن در يافته

 .بيان نمود19كننده شماره  مشاركت. علمي، مهم دانستند
تواند در  مهارت ارتباطي با همكاران و ساير افراد مي.... «

 يالعمر تأثير داشته باشد، مهارت بين فرد يادگيري مادام
گيري همكاران هستند، اگر به اين معنا يكي از منابع ياد
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تواند   فرد نتواند با آنها ارتباط برقرار كند قاعدتاً نمي
  .»چيزي هم از آنها ياد بگيرد

هاي اجتماعي متخصصان  حضور در شبكه مهارت
پزشكي براي به روز رساني دانش تخصصي به نظر 

به . كنندگان براي يك پزشك اجتناب ناپذير است مشاركت
هاي  حضور در نشست.... «: 20شماره  كننده نقل از شركت

دوستانه با متخصصان و محققان پزشكي به سهيم شدن 
كننده  مشاركت. »...كند هاي علمي آنها كمك مي فرد در يافته

مشاركت فعال در نظام آموزش .... «: بيان نمود 7شماره 
و  يمشاركت يمداوم، در صورت فراهم شدن فضا

در تربيت  يمداوم فعل اي در نظام آموزش حرفه يريادگي
  »...العمر الزم است يادگيرندگان مادام

كنندگان، مهارت تسلط بر زبان انگليسي را در  شركت
برقراري ارتباط علمي و استفاده از منابع علمي ضروري 

آنها با اشاره به اين كه زبان انگليسي زبان . دانستند
 و المللي است هاي بين خيلي از كنفرانسدرآكادميك 

اين زبان  نين منابع و متون تخصصي وعلمي دنيا بههمچ
العمر كسي است كه  يادگيرنده مادام ندبيان داشت ؛است

بتواند با تسلط بر زبان انگليسي ارتباطش را با دهكده 
كننده شماره  به عنوان مثال، مشاركت. جهاني برقرار نمايد

توانمندي داشتن زبان بسيار قوي و «: بيان داشت 18
انگليسي كه به عنوان زبان آكادميك مد نظر  بحث زبان

هاي  در همايش.... اي برخوردار است است از اهميت ويژه
هاي مختلف با تسلط بر  ايران، دانشجويان مليت  خارج از

ها حضور فعال پيدا  اين كنگره  زبان انگليسي به راحتي  در
توانند از نظرات اساتيد، متخصصان و  كنند و مي مي

  .»........ن به خوبي و راحتي استفاده نمايندنظرا صاحب
  

  اي حرفه هاي يادگيري تلفيقي و بين مهارت
مهارت يادگيري تلفيقي : طبقه مايه اصلي، دو دروناين   در

اي در  حرفه باليني و مهارت يادگيري بين -دانش علوم پايه
كنندگان به اهميت مهارت يادگيري  شركت. محيط كار بود

تلفيقي دانش علوم پايه و باليني در كمك به يادگيري عميق 

مايه را به  درون ناي  آنها. توسط دانشجويان اشاره كردند
هاي مورد نياز براي يادگيري  تگيعنوان يكي از شايس

كننده  به عنوان مثال مشاركت. العمر برشمردند مادام
از  يكي ينظر مهارت از... « :بيان نمود 19شماره 

العمر،  مادام يريادگي يموضوعات فرض شده برا
مطالب و موضوعات  قيبه شكل تلف يريادگي يها مهارت
يا عملي  ينيهمان دانش نظري و دانش بال هياعلوم پ
يكي از .... «: اظهار داشت 1كننده شماره  شركت .»...است

عوامل مهم در تعميق يادگيري، ارتباط بين دانش علوم 
پايه و دانش باليني است كه به فهم بهتر مطالب كمك 

  .»....كند مي
العمر،  هاي مهم براي يادگيرنده مادام ديگر ويژگي از

. كار استاي در محيط  حرفه مهارت يادگيري بين
هاي  با اشاره به برخي از ويژگي 7كننده كد  مشاركت

 يريادگيمهارت .... « .العمر اظهار داشت يادگيرنده مادام
كار جايگاه خاصي را  طيدر مح ياي و مشاركت حرفه نيب

  .»....در حوزه پزشكي دارا است مستمردر يادگيري 
  

  بحث
نياز براي هاي مورد  اين مطالعه، تبيين شايستگي هدف از

ساير مطالعات انجام شده . العمر بود يادگيري مادام
هايي را برشمرده اند  العمر، ويژگي پيرامون يادگيري مادام

هاي مطالعه حاضر همخواني  كه برخي از آنها با ويژگي
هاي  ، فعاليت)Cotten(به عنوان مثال، كاتن . دارد

هاي  ضروري براي تحكيم و قوت بخشيدن به مهارت
هاي مثبت به  العمر را توسعه نگرش يري ماداميادگ

گوش دادن، صحبت كردن و  نوشتن،  خواندن،  يادگيري،
هاي مطالعه و استراتژي  مهارت  يادگيري مستقل،

هاي عالي تفكر و فراشناخت بيان نموده  مهارت  يادگيري،
به نقل از كندي، سه جنبه از ) Findley( فيندلي). 26(است

العمر را شامل توانمندي  رنده مادامهاي يادگي شايستگي
هدف   مديريت زمان،  هاي جستجو، مهارت(خود تنظيمي 

تسلط و جستجوي مداوم   ،)تفكر انتقادي و غيره  نويسي،
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انس كافي با موضوعات براي توانا شدن در (موضوعات 
و اطمينان به توانايي فرد براي كنترل ) يادگيري خودراهبر

). 27(مهم، معرفي كرده استمؤثر عملكرد در وضعيتي 
هاردن، يادگيري  يزداني و همكاران در تعريفي به نقل از

هاي  ايجاد توانمندي العمر و تداوم آموزشي را در مادام
يادگيري خودراهبر، يادگيري عميق در برابر يادگيري 
سطحي، جستجو و بازيافت اطالعات از منابع مختلف و 

پذيرفتن كوركورانه  ابرروزآمد، مرور نقادانه مطالب در بر
همراه با جستجوي ارتباطات  آنها، ادغام دانش موجود، 

  .)18(اند بين آنها و خودارزيابي يادگيري معرفي نموده
اين مطالعه آگاهي و نگرش به پويايي   مايه در اولين درون

كنندگان نقش مؤثر آگاهي و  مشاركت. علم و دانش بود
تعصب علمي را در  داشتن نگرش به پويايي دانش و عدم

اين راستا،   در. استمرار يادگيري مورد تأكيد قرار دادند
دارد، توسعه  بيان مي 2000در سال ) Rossbach(رسباچ 

فناوري و مسأله جهاني شدن و تغييراتي كه به دنبال آن 
هاي  شود به معناي منسوخ شدن سريع آموخته تشديد مي

اس بر اس. علمي و نيمه عمر كوتاه دانش است
هاي انجام شده، نيمه عمر دانش كسب شده در  بررسي

سال  10سال، نيمه عمر دانش آكادميك  20مدارس تقريباً 
سال  5اي و شغلي فقط  و آموزش تخصصي حرفه

داشتن انگيزه و نگرش مثبت به يادگيري ). 28(است
محرك فرد در دنبال كردن مطالب علمي و نيازهاي 

اين   هاي يافته. ده استاين مطالعه ذكر ش  يادگيري در
دهد، تداوم يادگيري نه تنها در دانش و  پژوهش نشان مي

. توجه قرار گيرد ها بلكه در نگرش نيز بايد مورد مهارت
، داشتن انگيزه و پشتكار را به عنوان كاسكان و دميرل

العمر در بين دانشجويان  مادام يريادگيدر  مؤثرعوامل 
اين عوامل در دانشجو   بررسي كردند و نشان دادند وجود

) 14(العمر باشد تواند بيانگر تمايل او به يادگيري مادام مي
در بحث درباره نگرش به يادگيري  راننصر و همكا

به مواردي مانند ) Kegan(العمر، به نقل از كگان  مادام
ايي نگرش مثبت به يادگيري و اعتماد به نفس در توان

  ).1(نمايند يادگيري اشاره مي
هاي  گيري خودراهبر به عنوان يكي ديگر از شايستگيياد 

اين مطالعه معرفي شده   العمر در مورد نياز يادگيري مادام
هاي مهارت فراشناخت،  مايه داراي طبقه اين درون  .است

بازتاب بر عملكرد، خالقيت و نوآوري و مهارت مطالعاتي 
هاني، با اشاره بر   كريمي و همكاران به نقل از. بود
  العمر، ذوبيت و شيفتگي به يادگيري در يادگيرنده ماداممج

هاي بارز  پذيرش مسؤوليت يادگيري را از ويژگي
در چهار دهه اخير، ). 29(دذكر نمودنالعمر  يادگيرنده مادام

يادگيري خودراهبر به يكي از موضوعات برجسته در 
انگيزه افزايش تمايل به . آموزش پزشكي تبديل شده است

ودراهبر در دانشجويان، ناشي از توسعه خ يادگيري
گيري و تمايل آموزشي،  اين جهت  در. سريع علوم است

اصطالح يادگيري خودراهبر اغلب همراه با مفاهيم متنوع 
العمر، آموزش مداوم  آموزشي مانند يادگيري مادام

پزشكي، يادگيري مستقل و فعال، آموزش دانشجو محور 
بيان ) Tsoulas(س تسوال. ستو غيره استفاده شده ا

با ابداع مقياس ) Guglielmino(مينو لدارد كه گاگلي مي
اين يادگيري  آمادگي يادگيري خودراهبر، عوامل مؤثر بر

هاي يادگيري، استقالل در  پذيرابودن براي فرصت  را
پذيرش آگاهانه مسؤوليت يادگيري، عشق به   يادگيري،

استفاده از مهارت  يينگري، توانا يندهآ يادگيري، خالقيت،
كريمي ). 30(مطالعاتي و مهارت حل مسأله برشمرده است

 اند، وينستين و وان مستراستون بيان نموده و همكاران
Weinstine, Van Master Stone)(هاي  ، جنبه

فراشناختي تفكر را توانايي تفكر درباره فرايند تفكر خود، 
يشرفت خود فرايند و مرور پ ناي  توانايي ارزيابي و كنترل

و دورنان  سنيونيت). 29(اند در وظيفه يادگيري برشمرده
)Teunissen, Dornan ( به نقل از نانسي، نيز فرايند تفكر

هاي  خودانديشي و خودتنظيمي را در زمره مؤلفه
  ).31(فراشناخت ذكر نمودند

هاي يادگيرنده  بر عملكرد يكي از شايستگي بازتاب
اين مطلب،   در حمايت. وداين مطالعه ب  العمر در مادام
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: ، بيان نمودندو دورنان سنيونيو ت) (Tagawaتاگاوا 
ها و شاغلين حرفه طبابت،  رزيدنت دانشجويان پزشكي، 

از تجربه باليني و  يعيسازندگان پايگاه اطالعاتي وس
كه مشابه با هر پايگاه اطالعاتي،  دانش پزشكي هستند

رد منظم به بازخو. تواند وراي زمان توسعه يابد مي
هاي  تصميمات و عملكردهاي باليني، منجر به توليد سؤال

ها با استفاده از  اين سؤال  باليني خواهد شد كه پاسخ به
را به روز نگه  اتياطالعات مرتبط و معتبر، پايگاه اطالع

  )31و2(خواهد داشت
اين مطالعه طبابت مبتني بر شواهد به عنوان يكي از   در

اين  .ياز يك پزشك معرفي شده استهاي مورد ن شايستگي
بر اساس نتايج . موضوع با ساير مطالعات همخواني دارد

حاصل از بررسي ديگر منابع، طبابت مبتني بر شواهد، 
العمر خودراهبر و مبتني بر مشكل  فرايند يادگيري مادام

هاي باليني،  ندي سئوالب قاعده« و به عنوان شدبا مي
متون و به كار بردن  بازيابي و ارزيابي شواهد از

تعريف  »اطالعات كسب شده براي رفع مشكل باليني
شود؛ كه ابزار آموزشي نيرومندي براي يادگيري  مي

همچنين، اشاره شده است پزشكان بايد . العمر است مادام
اي براي كسب دانش  يادگيرندگان خودراهبر و با انگيزه

يري جديد، به كار بردن مهارت حل مسأله و كنترل يادگ
خود همراه با خودارزيابي نقادانه و طبابت مبتني بر 

  ).34تا32(شواهد باشند
اين پژوهش به عنوان يكي از   سواد اطالعاتي در

العمر ذكر شده  هاي مورد نياز يادگيرنده مادام شايستگي
هاي پزشكي آمريكا،  انجمن دانشكده  ،1993در سال . است

كي را به عنوان سواد اطالعاتي و اطالعات كاربردي پزش
مهارت برجسته و اصلي براي دانشجويان پزشكي 

و همكاران، ) George(جورج ). 35(مشخص كرده است
مهارت استفاده از فناوري اطالعات را شامل توانايي 

هاي اطالعاتي جهت يافتن اطالعات  دستيابي به شاهراه
اينترنت و استفاده از آن   مناسب با نياز خود، دستيابي به

). 36(استفاده از ارتباطات گروهي بيان نمودند همچنين 

اي علمي و پژوهشي آمريكا، با معرفي  انجمن كتابخانه
العمر، بيان  سواد اطالعاتي به عنوان مبناي يادگيري مادام

دارد، سواد اطالعاتي يادگيرندگان را قادر به تسلط بر  مي
ندوكاوهاي فردي و داشتن محتواي اطالعات، گسترش ك
  ).37(نمايد كنترل بيشتر بر يادگيري مي

اين  العمر بر اساس هاي يادگيرنده مادام ديگر ويژگي از
نصر و . مطالعه دارا بودن مهارت تفكر انتقادي است

، بر تفكر 2002ايوان در سال   اند كه همكاران بيان نموده
ا مستلزم نمايد و تفكر خالق ر خالق و انتقادي تأكيد مي

هاي بديع، تالش  ايده هايي مانند حل مسأله، خلق توانايي
وقفه، شور و هيجان زياد و عدم توجه به مشكالت  بي
هاي پژوهش خود  بر اساس يافته شان،يهمچنين ا. داند مي

معتقدند تداوم يادگيري مستلزم داشتن پنج دسته مهارت 
اتي، داشتن سواد اطالع  توانايي حل مسأله، نيتحت عناو

هاي ارتباطي و  تفكر منطقي و انتقادي، داشتن مهارت
  ).1(در يادگيري است خودراهبريتوانايي 

اين پژوهش، مهارت ارتباطي به عنوان يكي از   در
 يهاي اصلي معرف شايستگي الزم برا مايه درون

مستندات حاكي از آن . العمر ياد شده است يادگيري مادام
اطي از موضوعات مهم هاي ارتب است كه آموزش مهارت

هاي پزشكي است، اگرچه  تربيت پزشكان در دانشكده
ايران   هاي پزشكي نشكدهاي در دا هنوز به طور گسترده

پزشكي عمومي ها در دوره درسي  اين مهارت آموزش
علمي نسبت  گنجانده نشده است، ولي نگرش اعضاي هيأت

 ها بسيار مثبت بوده و بر ضرورت اين مهارت  به آموزش
در ) (Candyكندي ). 38(اند اين آموزش تأكيد نموده 

گزارش پژوهشي خود، رويكردهايي را در كسب سواد 
در يادگيرندگان دوره كارشناسي برشمرده  تياطالعا

هاي ارتباطي  است كه از جمله موارد، كسب مهارت
ذكر ) Olsen(اين موضوع، السن   در حمايت به). 39(است

و همكاران، با برشمردن ) Lemke(نموده است كه، لمك 
 ضرورت مهارت ارتباطي در دانشجويان آموزش عالي،

هاي ارتباط  مهارت شامل مهارت تهاين حوزه را سه دس 
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هاي  گروهي، همكاري و بين فردي، مهارت
پذيري مدني، اجتماعي و فردي و مهارت تعاملي  مسؤوليت

  ).40(داند مي
مايه مهارت  دروناين پژوهش، در ارتباط با   بر اساس نتايج

هاي يادگيري  طبقه مهارت اي، دو حرفه يادگيري تلفيقي و بين
اي در محيط كار و يادگيري تلفيقي علوم پايه و  حرفه بين

. اين موضوع با ساير مطالعات همخواني دارد .باليني ذكر شد
 2003در سال  ريكابه عنوان مثال، مؤسسه پزشكي آم

توصيه نمود، تمام مشاغل مراقبت بهداشتي بايد براي ارائه 
هاي  هاي بيمار محور به عنوان اعضاي تيم مراقبت

اي، با تأكيد بر تمرينات مبتني بر شواهد و  حرفه بين
  در). 41(رويكردهاي بهبود كيفيت و اطالعات، آموزش ببينند

يني كه به درك بال واين مطالعه، مهارت تلفيق علوم پايه 
اي  شود، به عنوان انگيزه عميق و معنادار مطالب منجر مي

هاي مورد نياز  براي تداوم يادگيري و يكي از شايستگي
اين موضوع،   در حمايت. العمر ذكر شده است يادگيري مادام

علوم پايه و ا تأكيد بر ادغام ، در آموزش ب1998اجالس 
هايي همچون  تگياست، كسب شايسه نمودبيان ) 2(باليني

داشتن دانش علوم پايه، مهارت باليني، توانايي برقراري 
ارتباط مؤثر، كار تيمي، استدالل و قضاوت اخالقي، خود 

آموختگان  ارزيابي و خود هدايتي در يادگيري براي دانش
  ).42(پزشكي ضروري است

  
  گيري نتيجه

ها را در  توان شايستگي بر اساس نتايج به دست آمده مي
هاي الزم براي يادگيري  ها، نگرش دسته دانش، مهارتسه 
  :بيان نمود ريالعمر به شرح ز مادام
دانشي كه اساسي براي تداوم يادگيري به : دانش - الف

اين پژوهش شامل  آورد كه بر اساس نتايج وجود مي
دانش تخصصي، دانش پيش زمينه و پس زمينه، دانش 

زتاب بر نسبت به ضعف و قوت علمي خود از طريق با
هاي مطالعاتي و مديريت زمان،  عملكرد، دانش مهارت

 دانستن الزامات اهد،دانش اصول طبابت مبتني بر شو

  .تسلط بر زبان انگليسي بودو سالمت، نظام 
عالوه بر دانش، تداوم يادگيري مستلزم : ها مهارت -ب

اين پژوهش شامل مهارت   هايي است كه  در مهارت
رت فراشناخت، مهارت خالقيت، يادگيري خودراهبر، مها

مهارت سواد اطالعاتي، مهارت طبابت مبتني بر شواهد، 
اي، مهارت  مهارت تفكر انتقادي مهارت ارتباطي حرفه

پايه و باليني و مهارت  علوميادگيري تلفيقي دانش 
  .اي در محيط كار بود حرفه يادگيري بين

اي ه تداوم يادگيري نه تنها دانش و مهارت: ها نگرش -ج
ها نيز  ياد شده را نياز دارد بلكه وجود برخي نگرش

اين پژوهش مواردي همچون نگرش به   در. ضرورت دارد
پذيري در برابر تغييرات علم  پويايي علم و دانش، انعطاف

و دانش و عدم تعصب علمي، نگرش مثبت به يادگيري و 
خالقيت، روحيه تفكر انتقادي، داشتن  حيهپيشرفت، رو
  .گويي به جامعه بود اوي و پاسخروحيه كنجك

هاي مورد نياز  كننده شايستگي اين مطالعه تبيين  نتايج
آموختگان دوره پزشكي  العمر در دانش يادگيري مادام

گذاران و  شود سياست بنابراين پيشنهاد مي. عمومي بود
هاي آموزشي و  ريزان درسي با ارائه برنامه برنامه

مناسبي را جهت طراحي راهبردهاي اثربخش، فرصت 
ها در دانشجويان دوره پزشكي  اين شايستگي  رشد

  .عمومي فراهم نمايند
  

  قدرداني
ريزي  نامه دكتري برنامه اين مقاله مربوط به بخشي از پايان

طراحي و اعتبارسنجي برنامه درسي دوره «درسي با عنوان 
نويسنده  »العمر پزشكي عمومي با رويكرد يادگيري مادام

دانشكده (مسؤول است كه در دانشگاه عالمه طباطبايي 
بنابراين، . است انجام گرفتهبه ) روانشناسي و علوم تربيتي

بدين وسيله ضمن قدرداني از همه مسؤولين و 
اين دانشكده، از همكاري صميمانه اساتيد   اندركاران دست

  .شود كننده در اين پژوهش، تشكر مي محترم شركت
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Abstract 
 
Introduction: Lifelong learning is a process in which individuals develop their knowledge, skills, and 
interest through learning opportunities in their life. This paper aimed to determine the required 
competencies for training medical students to acquire lifelong learning. 
Methods: In this qualitative study, purposeful sampling method and open-ended semi-structured interview 
were employed for data gathering. A population of 21 experts and teachers were interviewed. Data was 
analyzed using content analysis based on Krippendorff's approach. Member check and external observer 
methods were used for data credibility and authentication. 
Results: Based on the results of the study, 5 themes were emerged: “Knowledge and attitude towards 
dynamicity of science and medical sciences”, “Self directed learning”, “Evidence based medicine skill”, 
“Communication skills”, “Integrative and inter-professional learning skills”. 
Conclusion: With regard to the functionality and necessity of life-long learning in medical profession, 
curriculum developers could enjoy the outcome of the study to review the curriculum and equip their 
students with essential qualifications and finally train lifelong learners in medicine.  
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