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 كي: گزارش يعلوم پزشك انيدانشجو يعلم اديدر المپ يآزمون فلسفه پزشك
 تجربه

  
كالنتر،  مي، ابراهيزداني، شهرام ينماز درضاي، حميدريمقدم ح ني، غالمحسرافشا الي، لي، اكبر سلطانيمنجم رضايعل

  *ييغماي نوي، ميمقدم ، فرزاد گل ياحمدرضا همت
  

 

  چكيده
له دارند و در نظام أمس استدالل و حل دن،يشيمل، اندأبه تفكر، ت ازيكه ن ييها بر حوزه يعلوم پزشك انيدانشجو يعلم اديالمپمقدمه: 

در  هياول يها در سال اديتمركز دارد. المپ شود، ينسبت به آن غفلت م يعلوم پزشك يها دانشگاه دانشجويان يابيو ارزش يرسم يآموزش
كه در آن تأمل  يا طهيح يجااين كه نظام سالمت برگزار شد. با توجه به  تيريو مد ينياستدالل بال ه،يادر علوم پ يتفكر علم طهيسه ح
 ياه طهيبه ح يپزشكي  هان فلسفبا عنو يا طهيگرفته شد تا ح ميتصم خالي بود، در مسائل حوزه سالمت مدنظر باشد يفلسف ليو تحل

به تشريح  يفلسفه پزشك ادي. در اين مقاله، مراحل مختلف فرآيند طراحي چارچوب نظري و چگونگي عملياتي كردن المپافزوده شود يقبل
  شده است. بيان

موضوعات آزمون،  نييسؤاالت آزمون، تع يچارچوب طراح نيدر چهار فاز تدو اد،يالمپ يبرا يفلسفه پزشك طهيح يطراحها:  روش
كشور،  يعلوم پزشك انيدانشجو يعلم اديالمپ نيدر هفتم 1394و در تابستان  رفتيصورت پذ ،يآزمون و داور يسؤاالت و برگزار يطراح
  اجرا شد. يو گروه يدر دو مرحله انفراد يپزشك ي فلسفه يبار، آزمون ها نينخست يبرا

 ،يدانش فلسف يابيسؤاالت آزمون با سه هدف ارز يماه چارچوب طراح 12در مدت  ،مرتبط يها رشته دياز اسات يريگ با بهرهنتايج: 
و درمان  صيو تشخ يماريسالمت و ب يِشناس و معرفت يشناس يهست طه،يح نيشد. موضوعات ا نيتدو يفلسفي  هو مباحث يفلسف ليتحل
 نيا يشد. در مرحله انفراد برگزار سؤال 4با  يفلسف ليو آزمون تحل سؤال 75با  يآزمون دانش فلسف ،ي. در بخش انفرادديگرد نييتع

نفره با مباحثه  سه ميهشت ت ،ياز سراسر كشور شركت كردند. در آزمون گروه يمختلف علوم پزشك يها رشته يدانشجو 106آزمون، 
  با هم رقابت كردند. مسألهسه  ي هدربار

است.  ريپذ امكان سالمتي  هدر حوز ينگاه فلسف تيو تقو جادينشان داد كه ا اديدر المپ يفلسفه پزشك  آزمون يبرگزارگيري:  نتيجه
به عنوان  تواند يم يپزشكي  هنشان داد كه فلسف يعلم اتيه ياعضا يسراسركشور و همكار يعلوم پزشك انيدانشجوي  هشركت گسترد

  واقع شود. يجد تيآن مورد عنادر و آموزش و پژوهش  رديدر مباحث سالمت كشور مورد توجه قرار گ يا رشته انيم يا حوزه
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  مقدمه
تحقق  يبرا يعلوم پزشك انيدانشجو يعلم اديالمپ

تمركز بر  ،ياق و انتقادتفكر خلّ تيهمچون تقو ييها ارزش
 يها تيو فعال يكار گروه قياهداف نظام سالمت، تشو

ي  هدر حوز يپرنشاط و رقابت طيمح جاديو ا يا رشته نيب
برگزار  ياست كه در سطح مل سالمت، هفت سال

ر، به تفكّ ازيكه ن ييها حوزه بر اديالمپ ني). ا1(شود يم
دارند و در نظام  مسأله استدالل و حل دن،يشي، اندتأمل

 يها دانشگاه دانشجويان يابيو ارزش يرسم يآموزش
تمركز دارد.  شود، ينسبت به آن غفلت م يعلوم پزشك

در  يتفكر علم ي طهيدر سه ح هياول يها در سال اديالمپ
نظام سالمت برگزار  تيريو مد ينياستدالل بال ه،يعلوم پا

كه در آن  يا طهيح يبودن جا ي). با توجه به خال4تا1(شد
در مسائل حوزه سالمت مدنظر  يفلسف ليو تحل تأمل

گرفت تا  ميتصم 1393در سال  اديالمپ يفن تهيباشد، كم
 يقبل يها طهيبه ح يپزشكي  هبا عنوان فلسف يا طهيح
  .ديافزايب

از  يكيبه عنوان  يپزشكي  هاز انتخاب فلسف ياصل هدف
 ليو تحل يتفكر انتقاد تيپرورش و تقو اد،يالمپ يها طهيح

از  يكيكشور است.  يدر مسائل سالمت و پزشك يفلسف
سالمت كشور ماست ي  هحوز گير گريبانكه  يمعضالت
نسبت به مسائل و برخورد  قيژرف و عم ديفقدان د
فهم  ياست. وقت امور ريدر تدب يزده و سطح شتاب
 ميعدالت ندار ايچون سالمت  يقيعم مياز مفاه يدرست

تحقق  يو متناسب برا مؤثر ييهاكار راه توان يچگونه م
 گاهياز جا يدرك درست يوقت ؛عدالت در سالمت ارائه كرد

با  توان يو شأن پزشك در جامعه وجود ندارد چگونه م
درمان  زماني كه ؛ديرا ارتقا بخش گاهيجا نيچند بخشنامه ا

                                                                              
)Shhram.yazdani@yahoo.comدانشگاه علوم پزشكي كالنتر مي)؛ دكتر ابراه ،

گروه  )،اري(استادمقدم،  ي)؛ احمدرضا همتdr.ekalantar@gmail.com( تهران
. رانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسالم قات،يفلسفه علم، واحد علوم و تحق

)hmoghaddam@ipm.irاصفهان،  يپزشك مدانشگاه علو مدرس ي)؛ دكتر فرزاد گل
  )dr.fgoli@yahoo.com)،. (رانياصفهان، ا

  16/5/95، تاريخ پذيرش: 3/12/94، تاريخ اصالحيه: 13/10/94مقاله:  تاريخ دريافت

 ستا ها مارستانيدر ب ييمعادل درمان دارو مارانيب
ي  ههم ؛سخن گفت مارمداريب كردياز رو توان يچگونه م

 يتعمق و بحث فلسف ازمندين گريمسائل د ياريو بس نهايا
  است.  يپزشكي  هدر حوز
 يفلسف يانتقاد تأملاست كه به  يا رشته يپزشك فلسفه

و طبابت  يپزشك يها پژوهش ژهيدر حوزه سالمت به و
را  يپزشك يروش و محتوا يكپزشي  . فلسفهپردازد يم

و  دهد يخود قرار مي  هموضوع پژوهش نقادانه و فكوران
 يبرا تواند يخود نم يكه پزشك دهد يرا انجام م يكار

 ،يشناخت يهست ،يخود انجام دهد. مسائل منطق
 يو اعمال پزشك ها دهيپد يباشناختيو ز يشناخت معرفت

. در رنديگ يقرار م يو موشكاف يرشته مورد بررس نيدر ا
اعمال و  يمعنا يدر جستجو ياصل، فلسفه پزشك

و  صيتشخ ،يماريهمچون سالمت و ب يپزشك يها دهيپد
  ).6و5(ستا ها نيدرمان و مانند ا

ي  هپزشكي به عنوان حيطي  هفانتخاب فلستوجه به  با
 توان يپرسش مطرح شد كه چگونه م نيا ،جديد المپياد

 نيكرد. ا ليتبد اديالمپ يبرا يرا به آزمون يپزشكي  هفلسف
فلسفه  اديدوره المپ نياول ياز برگزار يمقاله، گزارش

  كشور است. يپزشك
  

  ها روش
در متون منتشر شده و  اي  ابتدا جستجوي گسترده

اطالعاتي صورت گرفت. سپس به مدت شش هاي  بانك
ماه اين متون توسط تيم تحقيق شامل متخصصان فلسفه 

با روش تحليل محتوا  يو آموزش پزشك يپزشك
)Content analysis)در 9تا7) تجزيه و تحليل شد .(

چهارساعته،  لسهج ستيمرحله بعدي با برگزاري حدود ب
ت موضوعات، فرم ان،ياهداف، انتظارات از دانشجو

مشخص شد. سپس،  يده و نمره حيآزمون و روش تصح
نظران  در جمع خبرگان شامل صاحب هيساختار اول نيا

و آموزش پزشكي، اخالق  يپزشكي  هعلم، فلسفي  هفلسف
مورد  يآشنا به مباحث فلسف ينيبال ديو اسات يپزشك
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گرفت و پس از اعمال تغييرات و درج  رارزيابي مجدد قرا
ي  هو نظرات اصالحي به شكل نهايي و آماد شنهادهايپ

اجرا درآمد. جلسات در محل معاونت آموزشي وزارت 
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل گرديد.

  
  نتايج

  اهداف -1
 طهيح يطراح يرا برا ريز يها گروه خبرگان، هدف

  نمودند: نييتع اديالمپ يها آزموندر  پزشكي فلسفه
در  يآموزش فلسفه پزشكي  هو توسع ارتقا - الف

  يعلوم پزشك يها دانشگاه
به مطالعه  يعلوم پزشك انيدانشجو بيو ترغ قيتشو -ب

  يو تفكر در فلسفه پزشك
 انيتوسعه و گسترش تفكر خالق و نقاد در م -ج

  يعلوم پزشك انيدانشجو
 Philosophical(يت فلسفتأمالي  هو توسع تيتقو -د

reflectionشامل  يمختلف علوم پزشك يها ) در حوزه
  يگذار استيپژوهش، درمان، آموزش و س

حل  يبه سو يفلسف يها ليمباحثات و تحل تيهدا -ه
  سالمت در كشوري  همعضالت و مسائل حوز

 يها رشته انيدانشجو يبرا ييفراهم آوردن فضا -و
  و تضارب آرا يمباحثات فلسف يبرا يمختلف علوم پزشك

  
   انيانتظارات از دانشجو -2

 طهيح يها با شركت در برنامه انيرود دانشجو مي انتظار
  :ابنديدست  ريز يها ييبه توانا اديالمپ يفلسفه پزشك

   ميو تسلط بر مفاه ييآشنا - الف
منابع  فيو تعار ميمفاه ها، هيبه نظر ستيبا يم انيدانشجو

 شنهاديشده مسلط شوند. به عنوان مثال در منبع پ يمعرف
 ريچهار تعب ،يماريسالمت و ب كيزيشده در مبحث متاف

)Conceptionكيو ژنت يتكامل ك،يولوژيزيف ك،ي) انتولوژ 
را  كيهر  فيتعار ستيبا يارائه شده بود كه دانشجو م

مرتبط با آنها را  يها هيو نظر ياصل ميو مفاه دبدان

  دهد. حيتوض ايبازشناسد 
  ها هيو نظر ميبسط مفاه ييتوانا -ب
 ايپرسش  كيمعنا كه دانشجو بتواند در برخورد با  نيبه ا

فراگرفته شده را به كار گرفته و  ميو مفاه ها هي، نظرمسأله
 ايسالمت  كيزيبسط دهد. به عنوان مثال در بخش متاف

 يماريب يچاق ايآاين كه ي  هپرسش دربار ،يماريب
بسط چهار  ينه مستلزم تالش برا اي شود يمحسوب م

بود كه در باال بدان اشاره شد. از آنجا كه  يماريب ريتعب
پرداخته  يبه چاق ماًيمستق ريتعاب نيكدام از ا چيدر ه

 ميمفاه ،يورز و فلسفه تأملبا  دينشده بود، دانشجو با
پرسش،  نيا يتا بتواند برا داد يرا گسترش م ريتعاب نيا

  .ابديمناسب ب يپاسخ
 كيمتناسب در مواجهه با ي  هيكاربست نظر ييتوانا -ج
   سألهم

 ،يواقع سألهم كيرود دانشجو در برخورد با  مي انتظار
 مياز مفاه يريگ و استوار با بهره يقو لاستدالي  هبا ارائ
نشان دهد كه در برخورد  ،يپزشكي  هفلسف يها هيو نظر

تر است  مفهوم متناسب اي هيمطرح شده كدام نظر سألهمبا 
. به عنوان رديبه كار گ سألهمرا در حل  هيو سپس نظر

 ادياعت"است كه  جيباور را نيما اكنون اي  هدر جامع مثال
 اياست كه آ نيا نيادي. پرسش بن"است و نه جرم يماريب

قابل دفاع  "يماريبه مثابه ب ادياعت" ريتعب يبه طور كل
براي  تواند يسالمت م رياز تعاب كيكدامو  ر؟يخ اياست 

  تر باشد؟ ناسبمتبيين آن 
  
  يفلسف ليتحل ييتوانا -د

 ازمندين ،يعالوه بر دانش فلسف دن،يشيو اند يفلسف تأمل
در  هيپا يها مهارتاست.  يفلسف لياستدالل و تحل ييتوانا
 يها مهارتتفكر نقادانه،  يها مهارتشامل  يفلسف ليتحل

ها، ساختار و انواع  با مغالطه ييآشنا و ،ينوشتن فلسف
  ).1 شدند (جدول يمنظور دو منبع معرف نياستدالل است. به ا

  



 ي علوم پزشك انيدانشجو يعلم اديدر المپ يآزمون فلسفه پزشك  همكارانعليرضا منجمي و 
 

mui.ac.irhttp://ijme.    / 391/  )43( 16: 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  يفلسف ليمنابع آزمون تحل :1 جدول
 بمنبع كمكي الفمنبع اصلي 

: تفكر نقاد مهم1فصل   هاي تفكر نقادمهارت
  است

: نويسنده و1فصل
  مخاطب

: تفكر نقاد و2فصل   اصول نوشتن
  واضح نوشتن

: منطق و2فصل
  استدالل در نگارش

  :نوشتن 4فصل 
: شگردهاي5فصل ها: مغالطه6فصل  هامغالطه

  نگارش تحليلي
ساختار و انواع 

  استدالل
: ساختار و انواع7فصل 

  استدالل
: ساختار مقاله3فصل

  فلسفي
نويسندگان بروك نوئل مور و ريچارد پاركر تجرمه اكبر سلطاني و -تفكر نقاد-الف

  مريم آقازاده
  اي پي مارتينيك ترجمه فاطمه مينايي و ليال مينايي نويسنده- مثل فيلسوف نوشتن-ب
  

  انتخاب موضوع -3
 انيرقابت دانشجو نيكنندگان در ا از آنجا كه شركت

ي  هاز حوز يند، موضوعاتبود يعلوم پزشك يها رشته
 clinicalطبابت (ي  هبه حوز تر بيشكه  يپزشكي  هفلسف

practiceو  يشناس يهست :انتخاب شدبود،  كي) نزد
و درمان. از  صيو تشخ يماريسالمت و ب يشناس معرفت

 يسيمنبع انگل كي يپزشكي  هموجود در فلسف نابعم انيم
به عنوان منبع  يمنبع فارس كيو  يبه عنوان منبع اصل

  ).2شدند (جدول  يمعرف يكمك
  

  فلسفي دانش آزمون منابع :2 جدول
 بمنبع كمكي الفمنبع اصلي  

  2فصل   33و 2صفحات  شناسي شناسي و معرفت آشنايي با مفاهيم هستي
  6و  4فصل   4فصل   شناسي سالمت و بيماريهستي
 7و4فصل 5فصل  شناسي تشخيص و درمانهستي
  7و  3، 2فصل   6فصل   شناسي تفكر پزشكيمعرفت
  7و3،4،5فصول   7فصل  گيري باليني شناسي قضاوت و تصميممعرفت

 Macrum JA . An Introductory Philosophy of Medicine, Humanizing Modern -الف

Medicine  
نويسندگان هنريك ولف، استيگ پترسون و ريبن روزنبرگ ترجمه  -درآمدي بر فلسفه طب-ب

  همايون مصلحي
  
  فرمت آزمون -4

در  اديالمپ يها طهيحساير يها آزموناز آنجا كه، فرمت 
ي  هطيدر حشود  دو بخش انفرادي و گروهي برگزار مي

 ني. با توجه به انيز اين فرمت رعايت شد يپزشكي  هفلسف
 اي يدرس اجبار كيبه عنوان  يپزشكي  هكه درس فلسف

 يپزشك ومعل يها كدام از دانشگاه چيدر ه يارياخت
استدالل و  ييعالوه بر توانا بايست مي شود، ينم سيتدر
ي  هدانش آنها در فلسف زانيم ان،يدانشجو يفلسف ليتحل

دو آزمون  ل،يدل ني. به همشد يم دهيهم سنج يپزشك
در نظر  يبخش انفراد يبرا يفلسف ليو تحل يدانش فلسف

فلسفي  يگفتگو رويجت به منظور گريد يگرفته شد. از سو
هم به شكل  يقرار شد آزمون گروه ،ميان دانشجويان

  رگزار شود.ب ها ميت انيمباحثه م
 ليتحل و يدانش فلسف آزمونشامل  يانفراد يها آزمون
 يا نهيگز ت چندسؤاال با يدانش فلسفبود.  يفلسف

)MCQغلط (حي)، صح /True/False و (Extended 

Matching Item يفلسف ليتحل آزموندر .ارزيابي شد  ،
داوطلبان مورد  يفلسف گارشو ن ليمهارت استدالل، تحل

 مسأله ليشامل دو بخش تحلكه  گرفت قرار  يابيارز
)Analyze an issueبرهان ( لي) و تحلAnalyze an 

argumentيا مسأله، به داوطلب مسأله لي) بود. در تحل 
، مسأله نيدر قبال ا ستيبا يو او م شد مي عرضه 

 نياتخاذ كند و سپس در دفاع از آن، براه يفلسف يضعمو
 ميمفاهي  هيمناسب، مرتبط و روشن بر پا يها و استدالل

 كيبرهان،  ليكند. در تحل انيب يپزشكي  هو دانش فلسف
و  نيو براه سندهينو ي، مدعامسألهمتن شامل 

كه  شد مي داوطلب قرار داده  ارياو در اخت يها ل استدال
را از نظر وضوح، دقت  نيمدعا و براه ستيبا يداوطلب م

  دهد. قرار  يابيو صحت مورد ارز
 يها ميت اني) مDebateبه شكل مباحثه ( يگروه آزمون

 يمعرف ي نفره سه ميشد. منظور از گروه، ت يمنتخب طراح
بر اساس ضوابط  يهر دانشگاه علوم پزشك يشده از سو

 ميداشت: ت شركت ميبود. در هر مباحثه، دو ت اديالمپ
 يگروهي  هوارد مرحل مي. هشت تابيارز ميكننده و ت ارائه

برگزار شد و  ها ميبا حضور تمام ت يكش قرعه بتداشدند. در ا
مشخص شد.  يينهاي  هكننده تا مرحل رقابت يها ميجدول ت
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شد كه در هر مباحثه چه  نييتع يكش عالوه بر آن، با قرعه
  خواهد بود.  ابيارز يميكننده و چه ت ارائه يميت

 نيشد، به ا يطراح يحذف به شكل تك يگروه آزمون
برنده به  يها ميو ت شدند يبازنده حذف م يها ميكه ت يمعن

 يآزمون گروه بيترت ني. به اكردند يم دايراه پ يدور بعد
مطرح  يك مسألهدر سه دور برگزار شد. در هر دور، 

 يقبل از ورود به مباحثه زمان مساو ها مي. همه تشد يم
تبادل نظر  شانيها يميت با هم مسألهي  هربارداشتند تا د

مخالف در قبال  ايموضع موافق  ديكننده با ارائه ميكنند. ت
 مي. تپرداخت ميو به دفاع از موضع خود  كرد ميآن اتخاذ 

كننده بود و  ارائه ميت اهينبر يابيارز اش فهيوظ ابيارز
نبود. به  مسألهخود در مورد  ينظر و مدعا انيمجاز به ب

 ميو ت مسأله ليكننده، در اصل، تحل ارائه ميت گريد انيب
داد. مباحثه در دو راند  مي برهان را انجام ليتحل اب،يارز

و در راند  قهيده دق مي. در راند اول هر تشد يبرگزار م
  فرصت مباحثه داشتند.  قهيدق پنج ،دوم

(با  ستيل داوران و بر اساس چك هيأتتوسط  مباحثه
و پس  گرفت يقرار م يابيز) مورد ارييتا 5 كرتيل اسيمق

برنده بر اساس مجموع نمرات  ميهر مباحثه، ت انياز پا
  شد. مي داوران مشخص

  
  يده و نمره حيتصح -5

و بر  يا انهيبه شكل را يآزمون دانش فلسف حيتصح
. اوراق آزمون گرفت يت صورت مسؤاال دياساس كل

توسط دو داور به صورت جداگانه و بر  يفلسف ليتحل
ي  ه. نمرشد يم يده استاندارد نمره ستيل اساس چك

تعيين دو داور ي  هنمر نيانگيآزمون بر اساس م نيا يينها
، در بخش انفرادي داوطلب يينهاي  ه). نمر11و10(شد مي
 ليو تحل ينمرات دو آزمون دانش فلسف جمع اصلح

 ينمرات بخش انفراد نيانگيبا وزن برابر بود. م يفلسف
آن به عنوان ي  همحاسبه و نمر م،يسه نفر عضو هر ت

بر  يآزمون گروهي  ه. نمرشد يمحسوب م ميآن تي  هنمر
استاندارد  يها ستيل چك يپنج داور و بر مبنا يأاساس ر

  . شد يداده م
   انيدانشجو يو آماده ساز يآموزش يها برنامه -6
  

  اديالمپ يبرا
 و ها در سطح دانشگاه ان،يدانشجو يساز از آماده يبخش

 يبود. كار با اعالن عموم يدر سطح كشور گريبخش د
 يعلم اديالمپ يرسم گاهيپا يموضوع و منابع بر رو

 يبه نشان يعلوم پزشك انيدانشجو
http://medolympiad.behdasht.gov.ir آغاز شد. از /

در  يدرسبه عنوان واحد  يپزشكي  هآنجا كه فلسف
 نيو به هم شود ينم سيتدر يعلوم پزشك يها دانشگاه

با  تر كم انيها و دانشجو دانشگاه علمي هيأت يعلت اعضا
شد كه قبل از مرحله  نيبر ا ميآن آشنا هستند، تصم

عدالت  تيبا رعا يآموزش به نحو مقتض اد،يالمپ يكشور
علوم  يها دانشگاه ييآشنا يمنظور، برا ني. بدرديانجام گ

كارگاه  ، هطيحاين سراسر كشور با موضوع  يزشكپ
ن حيطه مسؤوال يپزشكي  هبا فلسف ييآشنا روزه كي

در محل وزارتخانه در بهمن  ها دانشگاهي پزشكي  فلسفه
كارگاه شامل چهار  ني. اديبرگزار گرد 1393ماه 

 ،يماريسالمت و ب يشناس يهست :بود يسخنران
سالمت  يشناس ص و درمان، معرفتيتشخ يشناس يهست
). در 12و درمان( صيتشخ يشناس و معرفت يماريو ب

 يحاتيهم توض يفلسف ليكارگاه در مورد آزمون تحل نيا
  ارائه شد. 

حوزه و فقدان مدرس مجرب در  نيتوجه به نو بودن ا با
 يپزشكي  هآموزش فلسف يبرا يعلوم پزشك يها دانشگاه

منتخب كل  انيدانشجو يمقرر شد چند كارگاه برا
 نيدر تهران برگزار شود. به ا يعلوم پزشك يها دانشگاه

شركت در  يسه نفره برا ميت كياز هر دانشگاه  بيترت
روزه در اواخر  كي ي. ابتدا كارگاهدشدن يها معرف كارگاه

 مهيدو روزه در ن يو سپس كارگاه 1394 بهشتيارد
 يبرگزار شد. در كارگاه اول، به معرف 1394مردادماه 

و تفكر نقادانه  يفلسف ليتحل ،يپزشكي  هفلسفي  هطيح
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 يمعرف يكارگاه، فرمت آزمون گروه نيپرداخته شد. در ا
 ريسا يتا روبرو دشد و پس از آن، چند گروه فرصت كردن

 تيبار به مباحثه بپردازند و در نها كي انيدانشجو
بر  تر بيشكردند. كارگاه دوم  افتيهم در ييبازخوردها

متمركز بود و مطالب منابع  يپزشكي  هفلسف يمحتوا
 يكارگاه مرور شد. در روز اول، مرور نيشده در ا يمعرف

سالمت و  يشناس يهست ،يفلسفه پزشك هيپا ميبر مفاه
مرور تفكر نقادانه و در روز  ،يمرور نوشتار فلسف ،يماريب

و درمان و  صيتشخ يشناس يدوم، مرور هست
 يريگ ميتصم و قضاوت و يتفكر پزشك يشناس معرفت

روز دوم،  اني. در پاديارائه گرد يبند جمع تاًيو نها ينيبال
مرور شد و چند گروه به شكل  يمجدداً آزمون گروه

ها،  كارگاهي  ه. در فاصلاختندبه مباحثه پرد يشينما
 اريدر اخت اديالمپ تيسا قياز طر يمطالعاتي  هبرنام

به زبان  يقرار داده شد. از آنجا كه منبع اصل انيدانشجو
 يبه زبان فارس ييبود و قرار بود آزمون نها يسيانگل

 ميمفاه يفارس يها شامل معادل يا نامه برگزار شود، واژه
فهم  يبرا انيشد تا دانشجو هيته ها دواژهيو كل يديكل

 نينشوند. ا يدچار تشتت و سردرگم ياصل ميمفاه
  قرار داده شد.  تيسا ينامه بر رو واژه

  
  اديالمپ يمرحله كشور يبرگزار -7

 ينفره خود را برا سه يها ميت ،يدانشگاه علوم پزشك 51 تعداد
تا  21 خياز تار اديكردند. المپ يمعرف يينهاي  هشركت در مرحل

 يراز يها شيدر محل سالن هما 1394 ورماهيشهر 26
برگزار شد. روز اول به  رانيا يدانشگاه علوم پزشك

اختصاص داشت. صبح روز اول، آزمون  يانفراد يها آزمون
و  قهيدق 180در  يحيتشر سؤالشامل چهار  يفلسف ليحلت

 90در  سؤال 75شامل  يعصر همان روز، آزمون دانش فلسف
و  يانفراد يها آزمون جيبرگزار شد. روز سوم اعالم نتا قهيدق

 يبرتر انجام شد و روز چهارم به برگزار يها ميت يمعرف
مجاز بودند در  اني. دانشجوافتياختصاص  يآزمون گروه

از منابع استفاده كنند  يفلسف ليتحل زمونآزمان برگزاري 

)open book .(  
مشخص شدن  يبرتر، برا يها مياز مشخص شدن ت پس

استفاده  ياز قرعه كش ،يدر مرحله گروه رقيب يها ميت
 مقابل هم قرار دو به دو ها ميت ،يكش قرعه نيشد. در ا

دهنده (شروع كننده) و  ارائه ميت ب،يترت نيگرفتند؛ بد مي
مطرح  يا مسألهشدند. در هر مرحله،  مشخص ابيارز ميت
 ايبود كه موضع موافق  ريكننده مخ ارائه ميو ت شد يم

موضع تا  نيمخالف در قبال آن اتخاذ كند. از آنجا كه ا
در فرصت قبل  ابيارز ميشروع مباحثه مشخص نبود، ت

. كرد يبحث خود را آماده م در هر دو جهت دياز مباحثه با
فرصت  قهيپانزده دق ميقبل از شروع مباحثه، به هر دو ت

كننده در مباحثه در زمان  شركت يها ميت. شد يداده م
 ليخود و سپس تحل نيمواضع و براه انيمقرر ابتدا به ب
وند مباحثات . رپرداختند يمقابل م ميت نيمواضع و براه

تا در صورت هرگونه اعتراض، امكان  شد يم يبردار لميف
نظر وجود داشته باشد. رقابت به شكل  ديو تجد ينيبازب
در هر مباحثه گروه  بيترت نيا به شد؛ يبرگزار م يحذف

 و گروه بازنده حذف كرد يبعد صعود مي  هبرنده به مرحل
 يها ميسه دوره مباحثه، ت يبا برگزار ت،يشد و در نها مي

مجموعاً چهار  ياول تا سوم مشخص شدند. آزمون گروه
  .ديساعت به طول انجام

  
   ينظرسنج -8

با استفاده از پرسشنامه، نظرات  اد،يالمپ ياز برگزار پس
 يدارا ،يشد. پرسشنامه نظرسنج يگردآور انيدانشجو

بازپاسخ  سؤال 4و  ييتا 5 كرتيل اسيدر مق سؤال 14
 طهيعالقه آنها به ح زانيدر مورد م ).4و  3بود (جداول 
چهار مدرس  سيبه تدر يازدهيامت ،يفلسفه پزشك

 ششچهار كارگاه برگزار شده،  تيفيز كيو ن ها كارگاه
  شد. دهيپرس سؤال

 يپزشكي  هخود به فلسف يمند عالقه زانيبه م انيدانشجو
 08/9ي  هها حداكثر نمر به چهار مدرس كارگاه ،91/8نمره 

برگزار شده  يها و به مجموع كارگاه 6/7ي  هو حداقل نمر
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را دادند. 10از  61/7ي  هنمر
  )كرتيل اسيت با مقسؤاال( يپرسشنامه نظرسنج جينتا :3 جدول

  4- 1مقياس ليكرت   سؤال 
  69/3 فلسفه پزشكي برايم جذاب و جالب توجه است. 1
  47/3 خورد.درد كار باليني ميهدانستن فلسفه پزشكي ب 2
  63/1 مند به مطالعه در اين حيطه نيستم. عالقه 3
  3/3 فلسفه پزشكي بايد در برنامه درسي علوم پزشكي گنجانده شود. 4
  58/3 مناسبي براي المپياد علوم پزشكي است.ي  هفلسفه پزشكي حيط 5
  34/3 دهم.پزشكي را به دوستانم پيشنهاد مييهفلسفي  هشركت در حيط 6
  69/1 پزشكي چيست.يهمنابع معرفي شده متوجه نشدم فلسفي  هبا مطالع 7
  09/3 مناسب بود.هاآزمونرساني در مورد حيطه، منابع، نوع اطالع 8
  84/1 با شركت درالمپياد اصول تفكر نقاد را فرا نگرفتم. 9

  8/2 نوشتن مقاالت فلسفي مفيد بود.ي  هبخش نحو 10
  98/2 مرور بر چهار فصل منبع المپياد مفيد بود. 11
  78/1 هاي آموزشي المپياد نداشتم.خواندن منابع كافي بود و نياز به شركت در كارگاه 12
  31/3 پزشكي آشنا شدم.ي  هفلسف با مفاهيم 13
  89/1 منابع معرفي شده مناسب نبودند. 14
  

  (سؤاالت بازپاسخ) يپرسشنامه نظرسنج جينتا :4 جدول
 ي پزشكي براي شما جالب توجه بود؟ كداميك از مفاهيم فلسفه

  
  %42تعريف سالمت و بيماري 

  %17تفكر نقاد 
  %7تحليل فلسفي 

  %6مغالطات 
  %27متفرقه 

  %24تشخيص و درمان مناسب  تواند مفيد و كارساز باشد؟هايي ميي پزشكي در چه حوزه نظر شما فلسفهبه
  %18گذاري  سياست

  %15هاي درماني و پژوهشي  تمام حيطه
  %8ارتباط با بيمار 

  %8آموزش پزشكي 
  %27غيره 

 %79بله ي پزشكي هستيد؟ي فلسفه ي تحصيل در رشته آيا مايل به ادامه
  %14صورت جانبي بله به 

  %7خير 
  %20نسبت به مسايل روزمره  تر بيشمعرفت تواند داشته باشد؟به نظر شما فراگرفتن تحليل فلسفي چه سودي مي

  %5/17نگاه انتقادي  كسب
  %25/16تر  قضاوت باليني دقيق

  %13تفكر درست 
  %5/12ديد بازتر در برخورد با مسائل 

  %75/20غيره 

  
كننده  شركت انيعملكرد دانشجو يآزمون دانش فلسف در  كنندگان شركت يابيارز -9
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ت سؤاالبه  ييگو از پس پاسخ يمطلوب بود و به خوب
بخش  نيدر ا انينمرات دانشجو نيانگيبرآمده بودند. م

 هم نمرات يفلسف لتحلي بخش در. بود 100 از 11±75
. نمرات زياد نبودي  ههم دامنبود و  پايين انيدانشجو

 طور به. بود 100 از 25±5/2آزمون  نينمرات ا نيانگيم
در  يفلسف ليتحل ييكه توانا ديرس يبه نظر م كلي

شكل نگرفته بود كه با توجه  يهنوز به خوب انيدانشجو
با آن، دور از  انيدانشجو ييبه مدت زمان كوتاه آشنا
 ،يفلسفي  هدر آزمون مباحث يانتظار نبود. در بخش گروه

عملكرد   ست،يل داوران در چك هيأت ازيتبر اساس ام
 نشان كه) 5 از 5/3±5/0نسبتاً مطلوب بود ( انيدانشجو

توانسته بود تا   يساز آماده يها ها و برنامه داد كارگاه مي
  دهد.  شكلمهارت را  نيا يحد
  

  بحث
ي  فلسفه طهيآزمون ح يدرباره طراح يمقاله، گزارش نيا

 انيدانشجو يعلم اديالمپ نيآن در هفتم يو اجرا يپزشك
در سه  ميتجربه آموخت نيبود. آنچه از ا يعلوم پزشك

  شود:  مي ارائه ريبخش ز
  

  يا رشته انيم يا به عنوان حوزه يپزشكي  هفلسف
و هم بر اساس  ينظرسنج جيمجموع هم بر اساس نتا در

 ريكه از سا ييطراحان و داوران و بازخوردها مينظرات ت
پشت  يكه تجربه موفق رسد يبه نظر م م،يها گرفت بخش

 يپزشكي  هكه فلسف سر گذاشته شده است. با توجه به آن
كشور  يعلوم پزشك يها در دانشگاه يا سابقه چيه باًيتقر

به عنوان  يپزشكي  هنشان داد كه فلسف تجربه مانداشت، 
هاي مختلف  رشته تواند يمكه  يا رشته انيم يا حوزه

در  شايسته استعلوم پزشكي را در كنار قرار دهد، 
. به نظر رديقرار گ يمباحث سالمت كشور مورد توجه جد

 يا نهيخصوص بستر و زم نيدر ا تواند يم اديالمپ رسد يم
به عزم  ازيراه ن نيرا فراهم كند؛ اما حركت بلندمدت در ا

  دارد.  يزير و برنامه يجد

  
در  يپزشكي  هلزوم توجه به آموزش و پژوهش فلسف

  يعلوم پزشك يها سطح دانشگاه
مرتبط با فلسفه در برنامه  يواحد درس چيآنجا كه ه از

 انيدانشجو ست،ين يعلوم پزشك انيدانشجو يدرس
فلسفه ي  هدربار ياطالعات اندك يعلوم پزشك يها رشته

 ميو درك مفاه يخوان در متنرا آنها  ييدارند كه توانا
انتظار داشت كه  ديكند. البته نبا مي دچار مشكل يفلسف

فلسفه  يها رشته انيهمچون دانشجو يپزشك انيدانشجو
انتظار  يفلسفه بدانند ول ،يعلوم انسان يها رشته ريسا اي

 ست،يچندان نامعقول ن يداشتن حداقل معلومات فلسف
آموزش طب در كشورمان ي  هنيشيهمان طور كه در پ

باور وجود  نيبود و ا يضرور هيدانستن فلسفه در حد پا
 ماريب ريدبو ت صيتشخ يداشت كه پزشك حاذق برا

  است.  يمعلومات نيچن ازمندين
در  يفلسف ليتفكر و تحلاين كه به  انيدانشجو باور
در  يبازتر ديباشد و د ديمف تواند يروزمره هم م يزندگ

جزء  تواند يبرخورد با مسائل به آنها اعطا كند، م
باشد. در مورد مطالب جالب  اديالمپ ديمف يدستاوردها

هم به مطالب  انيدانشجو ،يپزشكي  هتوجه در فلسف
) و يماريسالمت و ب في(تعر ودنداشاره كرده ب ييمحتوا

آنها هر دو  گر،يد اني. به بيفلسف ليتحل يها به روشهم 
 افتهي جذابرا  يفلسف ليتحل يها جزء مطالب و روش

ي  هبه ادام ليدر پرسش از تما گريد يبودند. از سو
درصد پاسخ مثبت داده بودند  79رشته  نيدر ا ليتحص
كرد اما از  ريآنها تعب يمند هبه عالق توان يرا البته م نيكه ا

در سطح  يا رشته نيآنجا كه در حال حاضر چن
 نهيزم نيبهتر است در ا شود يارائه نم يليتكم التيتحص
 نيا ريتدب يزده و ب شتاب ليتبد هرچند شود. يشياند چاره

بدون فراهم آوردن  يليتكم التيرشته تحص كيحوزه به 
ي  هحوز نيا يبالقوه برا يالزم خطر يها رساختيز
  است.  يا رشته انيم

ي  هبودن فلسف ديو مف يدر پاسخ به پرسش كارآمد
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درمان، آموزش، پژوهش ي  هآنها هر چهار حوز ،يپزشك
 دهد ينشان م نيو ا درا عنوان كرده بودن يگذار استيو س

 يپزشكي  هفلسفي  هتوانسته بود امكانات بالقو اديكه المپ
از موضوعات  ي وسيع هگستر بر تأثير آنو  يو كارآمد

شود، مذاكره  مي شنهاديپسالمت را نشان دهد. ي  هحوز
 تيكشور و حما يپزشكي  هفلسفي  هشبك يانداز راه يبرا

  .رديحوزه مد نظر قرار گ نيدر ا يپژوهش يها از طرح
  

  يفلسفه پزشك يها آزمون
 ميبه آن برخورد يكه در آزمون گروه ياز مشكالت يكي

با  آمد يبر استدالل بود. به نظر م يفن سخنوري  هغلب
موفق  ييها زمان مباحثه، اغلب، گروه يتوجه به كوتاه

. بهتر آن داشتندفن بالغت  يتر بيشمهارت كه  شدند يم
مباحثه مسائل به  يدو روز قبل از برگزار اي كياست كه 
 نيداده شود تا آنها خود را آماده كنند و به ا انيودانشج

فراهم شود. از آنجا  يفلسف تأمل يبرا يشكل فرصت كاف
و درنگ  تأملمستلزم قدرت  يدر آزمون فلسف تيكه موفق

دارد، هر  يفراشناخت يها مهارتبه  ازياست كه خود ن
 يفراشناخت يها مهارتكه در روند فعال شدن  يآزمون
. همان كاهد يم تأملاز قدرت درنگ و  كند يموارد  يخلل

زمان آزمون،  يكوتاهاند  ها نشان داده طور كه پژوهش
) و 13(شود يم يفراشناخت يها مهارترنگ شدن  سبب كم

 دينبا يآزمون فلسف كياست كه در  ياتفاق قاًيدق نيا

پس از  يت آزمون گروهسؤاال رسد ي. به نظر مافتديب
ها  گروه اريدر اخت ديروز اول با يانفراد يها آزمون انيپا

 يدو روز فرصت داشته باشند تا رو يو همگ رديقرار گ
به شكل ارائه در حضور  يكنند و آزمون گروه تأملآن 

  .داوران برگزار شود هيأت
  

  گيري نتيجه
نشان داد كه  اديدر المپ يفلسفه پزشك  آزمون يبرگزار

 ريپذ سالمت امكاني  هدر حوز ينگاه فلسف تيو تقو جاديا
 مختلفهاي  رشته انيدانشجوي  هاست. شركت گسترد

 يو همكار كشور سراسر يعلوم پزشكهاي  ه دانشگا
 تواند يم يپزشكي  هعلمي نشان داد كه فلسف هيأت ياعضا

در مباحث سالمت مورد  يا رشته انيم يا به عنوان حوزه
 تيو آموزش و پژوهش در آن مورد عنا رديتوجه قرار گ

  واقع شود. يجد
  

  قدرداني
 رضايدكتر عل انياز آقا دانند يبر خود الزم م سندگانينو

 يو دكتر مهد يموحد ابطح يدكتر مهد ،يغفار
كردند و  همراهي ها آزمون يكه در داور زاده يلياسماع
 يفلسفه پزشك طهيكه در ح يانيتمام دانشجو از نيهمچن
  .ديرا بنما يهفتم شركت كردند كمال تشكر و قدردان اديالمپ
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Abstract 
 
Introduction: Academic Olympiad for medical sciences students focuses on areas that require reflection, 
reasoning and problem solving and that are generally neglected in the official education system and 
evaluation of medical students. Previously, it was administered in three areas of scientific thinking in basic 
sciences, clinical reasoning and health system management. In order to cover, philosophical reflection and 
analysis on health issues, Philosophy of Medicine was added to the previous areas. This paper explains the 
process of designing the theoretical framework and implementing the Philosophy of Medicine Exam. 
Methods: Philosophy of Medicine Exam was designed in four phases: developing the framework for 
designing the exam questions, selecting the topics of the exam, preparing the exam questions and running the 
exam. Philosophy of Medicine Exams were held for the first time in the seventh National Olympiad for 
Medical Sciences Students in the summer of 2015 in both individual and group competition phases. 
Results: With the contribution of faculties with relevant specialties for 12 months, the framework for designing 
the exam questions was developed; it aimed at evaluating philosophical knowledge, philosophical analysis and 
philosophical debate. The topics included ontology and epistemology of health and disease as well as diagnosis 
and treatment. For the individual competition, 75 questions in the philosophical knowledge exam and four 
questions in the philosophical analysis exam were asked; 106 medical sciences students participated in this phase 
nationwide. In the group phase, eight three-student teams competed by debating on three issues. 
Conclusion: The Philosophy of Medicine Exam in the Olympiad showed that initiating and promoting the 
philosophical view in the health domain is achievable. Large participation of students across the nation and 
cooperation of faculty members suggest that philosophy of medicine could be a crucial interdisciplinary filed 
in the health discourse, and research and education in this area should be taken into account. 
 
Keywords: Philosophy of medicine, Philosophical knowledge, Philosophical analysis, Philosophical debate, 
Academic Olympiad 
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