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  مقاله پژوهشي 

  
آموزش  يرانيمجله ا يِ: مطالعه مورديگفتمان آموزش پزشك يانتقاد ليتحل

  يدر علوم پزشك
 

  *، عليرضا منجميينوروز يعل
  

 

  چكيده
مطالعات برآمده  گفتمان آنها است. يخيتار لياستفاده از تحل يحوزه مطالعات كي نيمتفكر يكل نشيبه ب يابيدست يهااز راه يكيمقدمه: 

 يموزشآ يو ابزارها هانشده و پنهان روش انيب يهاشهياند يدهند كه به بررسمي اجازه نيبه محقق يانتقاد يعلوم اجتماع يهااندازچشماز 
  سال نخست انتشار آن انجام شد. 18در  يآموزش در علوم پزشك ينرايگفتمان مجله ا يانتقاد ليمطالعه با هدف تحل نيبپردازند. ا
شدند و نحوه  يمجله بررس ريبه سردب يارسال يهانامه هيگفتمان استفاده شد. كل يانتقاد ليتحل ييفوكو كرديمطالعه از رو نيدر اها: روش

قرار  لينهادها و بدنه دانش مورد تحل ،يدر روابط قدرت، مالحظات موجود در تعامالت اجتماع يفرهنگ يانجيزبان به عنوان م كارگيريبه
  گرفت.

 و "پژوهش ياستانداردساز" يوجود دارد: تقاضا برا "رينامه به سردب"در قسمت  ياصل كردينشان داد كه دو رو هايبررسنتايج: 
به مثابه  يآموزش پزشك"و  "به مثابه عرصه يآموزش پزشك" انيمناقشه م تر،قيعمي هيدر ال رسدي. به نظر م"آموزش سازي استاندارد"

  است. انيدر جر "رشته
ردن آن و اي كرشتهتكآموزش پزشكي، ي هر دانستن آن به رشتآموزش پزشكي منحصي هدو تهديد اصلي براي عرصگيري: نتيجه
آموزش پزشكي ي هگذار كالن است. براي آنكه عرصهاي نهادهاي سياستدستورالعملها و نامهساالرانه كردن آن در قالب بخشديوان

هاي درگير در آن حفظ و تقويت شود. ايجاد توازن و تعادل ميان خدمت و رشتهي ههمچنان غناي خود را حفظ كند بايد تنوع و گستر
سياستي عرضه كنند و تالش براي برقراري ارتباط ميان هاي هاي صورت گرفته را در قالب بستهپژوهش، تأسيس نهادهايي كه پژوهش

گسترش  به باليدن و اندركار آموزش دانشجويان هستند،كه مستقيماً دست افراديگذاران آموزش پزشكي، پژوهشگران اين حوزه و سياست
    رساند.عرصه آموزش پزشكي ياري مي

  عرصه ،هشپژو ،يآموزش پزشك ،گفتمان يانتقاد ليتحلهاي كليدي: واژه
  304تا  293 ):33(19؛ 1398 مهرپزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
  

  مقدمه
مهم  ياز ابزارها يكيعنوان به يخيامروزه مطالعات تار

                                                 
 ،يعلم و فناوري ه)، گروه فلسفاري(استاد يمنجم رضايدكتر علنويسنده مسؤول:  *

. رانيتهران.، تهران، ا يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان
monajemi.alireza@gmail.com   

 ،يگروه آموزش پزشك ،يآموزش پزشك يتخصص يدكتر يدانشجو ،ينوروز يعل

 لي). تحل1(شوندمي شناخته يپژوهش در آموزش پزشك
طور  است كه به يپژوهش يكرديگفتمان، رو يانتقاد
در  يخيموضوعات مختلف تار يبررس يبرا ياندهيفزا

مركز مطالعات و توسعه آموزش  عضو .تهران يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك
. رانيزنجان. زنجان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك

)a_norouzi@razi.tums.ac.ir(  
  16/4/98 تاريخ پذيرش: ،1/4/98، تاريخ اصالحيه: 19/9/97 مقاله: تاريخ دريافت



  علي نوروزي و همكار  يگفتمان آموزش پزشك يانتقاد ليتحل
 

 http://ijme.mui.ac.ir )33(19: 1398/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مهر  294

از  يكي). 2(رديگيمورد استفاده قرار م يآموزش پزشك
را به  يآن آموزش پزشك قياز طر توانيكه م ييهاراه

آن  يخيتار يصورت مؤثر مورد تعمق قرار داد، بررس
 از مشكالتاي انهيواقع گرا ريبه تفس قيطر نياست تا از ا

راه  نيترياصول ،اي نهيدر هر زم راي. زميابيامروز دست 
حركت  يو به چه سمت ميكجا هست ميبداناين كه  يبرا
  ).3(ماي م كه از كجا آمدهيآن است كه بدان م،يكنيم

 تا اثرات روابط سازدمي گفتمان، پژوهشگران را قادر ليتحل
 يدر آموزش پزشك يجار ممفاهي قدرت و هاروش ،يزبان

) و همكاران معتقدند Rogers). راجرز (4(نديرا درك نما
گفتمان بر آن است كه چگونه زبان به  يانتقاد ليتمركز تحل

 تروابط قدرت و مالحظا انيم ،يابزار فرهنگ كيعنوان 
نهادها و بدنه دانش،  ،يموجود در تعامالت اجتماع

  ).5(كندمي گرييانجيم
گفتمان از  يانتقاد ليكه به تحل ياز محققان ياريبس

 شلياز آثار م نهيزم نيدر ا پردازند،مي يخيتار اندازچشم
 كردي. البته رورنديگي) بهره مMichel Foucaultفوكو (

 يو لنزها مياز مفاه يابلكه مجموعه ست؛يفوكو جامع ن
 يآنها بتوان به بررس بيرا ارائه نموده كه با ترك كيتئور
 يخيمختلف تار يهادانش و قدرت در دوره هرابط

 يزبان به چگونگ تيبر اهم ديبا تأك كرديرو ني). ا6(پرداخت
استفاده از متون بر  يهاوهيش يرياثرپذ اي ياثرگذار
  ).7(پردازديم هاتيها و اولوروش

 گفتمان در يانتقاد ليتحل ييفوكو وهيمطالعه، ش نيا در
 ياز ابتدا يپزشكعلوم  درآموزش  يرانيمجله ا يبررس

) يپژوهش يگرفته شد. مجله (علم كار انتشار تاكنون به
عنوان ارگان انجمن به يعلوم پزشك آموزش در يرانيا

توسط مركز مطالعات و  ران،يا يآموزش پزشك يعلم
اصفهان  يعلوم پزشك دانشگاه يتوسعه آموزش پزشك

. گردديتاكنون منتشر م 1379از سال  انيهمتا يتحت داور
 نيتبادل آخر يبرا يگاهيپا ،يارشتهنيب هينشر نيا
گوناگون پژوهش در  يهادر مورد جنبه يعلم يهاافتهي

 ،لياص ياست. انتشار مقاله پژوهش يآموزش علوم پزشك

در حوزه  ريكوتاه و نامه به سردب قاالتم ،يمقاله مرور
  مجله قرار دارد. نيعملكرد ا

جهت  يغن يانتشار خود بستر يهامجله در طول دوره نيا
 زمينهمختلف در  يهادگاهينظر و ارائه دبحث و تبادل

با  يگنجاندن بخشآموزش پزشكي را فراهم نموده است. 
 يبرا يجذاب گاهيدر مجله، جا »رينامه به سردب«عنوان 

موجود در  يهارصد نقدها و مناقشات است. مطالعه نامه
ارد د سندگانينو نيدر ب يگفتمان جاديمجله نشان از ا تيسا

رو در  نيسازد. از هممي انيعرصه را نما نيكه مناقشات ا
ر آموزش د يرانيگفتمان مجله ا يانتقاد ليپژوهش، تحل نيا

ه نامه ب"انتشار تاكنون بر بخش  ياز ابتدا يعلوم پزشك
  متمركز شد. "ريسردب

  
  هاروش
 گفتمان در يانتقاد ليتحل ييفوكو وهيمطالعه، ش نيدر ا

 ياز ابتدا يآموزش درعلوم پزشك يرانيمجله ا يبررس
گرفته شد.  كاربه )1396 يال 1379(سال  انتشار تاكنون

ر طوكه به ستا كردهاياز رو ياشامل دسته يانتقاد ليتحل
ها استفاده شده كه از واژه يازبان و محدوده تيبر اهم يكل

زبان با  وستيپ يو چگونگ هادهيارائه ا يمانند چگونگ
مطالعه  ني). در ا12تا 8و4( تمركز دارد ،مختلف ميمفاه
گفتمان  يِانتقاد لِيتحل ييفوكو كرديطورخاص از روبه

استفاده از زبان و اثرات آن بر  ق،يطر نياستفاده شد و از ا
 ،يروابط قدرت و مالحظات موجود در تعامالت اجتماع

راستا، بر مفهوم  ني. در اديو بدنه دانش جستجو گرد هادهان
كان ام طيشرا ييفوكو كه به دنبال شناسا يشناسنهيريد

  شد.  ظهور گفتمان است، تمركز
ر قرا ليگفتمان، متن، موضوع تحل يانتقاد ليتحل در
و  ميموضوعات، مفاه ديروش، محقق با ني. در ارديگيم

 داينمود پ يخاص يكه در محدوده زمان يشاخص يهاواژه
چگونه ممكن  ابديو رصد كند تا در ييرا شناسا كننديم

 يجار يهارا در تنش يمناقشات گفتمان هاافتهي نياست ا
خود با  ي). ما در بررس7(نديمنعكس نما شدهفراموش اي
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 يهانامه نيبه اول يگفتمان ليتحل كردياستفاده از رو
را تا زمان حال  يبه مجله رجوع كرده و بررس يارسال

وارده را دنبال  يهانامه ريخط س گر،يد اني. به بميادامه داد
ها نمود آن يكه در محتوا يميو انواع موضوعات و مفاه

تطور آنها در طول  ريو به س ميكرد يبررسداشت را 
 طيشرا بيترت نيا. به ميپرداخت يمختلف زمان يهادوره

اند را شده يكنون تيكه سبب وضع يخيتار -ياجتماع
  .ميقرار داد يمورد بررس

مجله از  نيا گفتمان يانتقاد ليمطالعه جهت تحل نيا در
مجله استفاده شد،  ريخوانندگان به سردب يارسال يهانامه
 انگريب تواننديمذكور م يهاكه نامه ميباور بود نيبر ا رايز

 نيخوانندگان در طول انتشار ا يهاو دغدغه هايمشغولدل
ز ا توانيم را لياص يگفتمان يهامجله باشد و لذا شاخصه

تمركز ما بر  ن،يشده استخراج نمود. بنابراارسال يهانامه
 يهاكننده دغدغهعنوان منعكسبه "رينامه به سردب"بخش 
جامعه آموزش  يو عمل يفرهنگ ،يگذاراستيس ،يپژوهش
 ليو تحل هيتجز يخيمختلف تار يهاكه در دوره يپزشك

  .ديشده است، استوار گرد
وارده به مجله را  يهانامه هيها، كلنامه كنندهيبررس افراد

  ها را مطالعه نمودند. آن ياستخراج و محتو
  

  نتايج
 يمورد بررس رينامه به سردب 119مطالعه مجموع  نيدر ا

 2و  يمقاله علم 3نامه (شامل  5تعداد،  نيقرار گرفت. از ا
و از  شدهييعنوان متفرقه شناساگزارش عملكرد) به

نمونه). از  زشيدرصد ر 4/0خارج شدند ( يبررس
  :دياستخراج گرد كرديدو رو يمورد بررس يمحتواها

  
  پژوهش يازاول: استانداردس كرديرو
به  يارسال يهااز نامه يريتوجه داشت كه تعداد كث ديبا

نقد  ي) در راستا% 8/63 ،مورد 76( يمجله آموزش پزشك
 نيدر ا رسدياند. به نظر ممجله بوده نيشده امقاالت چاپ 

بر آن است كه نقد مقاالت براي  سندگانينو ديتأك كرديرو

رشد دانش ضروري است و باعث ارتقاي كيفيت 
 ياحوزه مناقشه ني. در اشوديعلمي م يهاپژوهش
 يمشاهده است: تالش براطور واضح قابل به ياساس

ها داده يآمار ليو تحل هيو تجز قيدق يهااستفاده از روش
 ياوهيكه ش ينگارش و انتشار مقاالت علم حيصح وهيو ش

 يهاروش ريبا سا سهيخاص از پژوهش را در مقا
  . دهديمعتبرتر نشان م يپژوهش

  
  :يآمار يهاوهياصالح ش •

 "يآمار يهاوهياصالح ش" يمناقشه تقاضا برا نيا در
 و بجا از حياستفاده صح ،يريگنمونه حيصح وهيمانند ش
 يو كنترل خطاها هاافتهي ميتعم تيقابل ،يآمار يهاآزمون
از  يكيمثال در  عنواندارند. به  يتربيش ،نمود يريگاندازه
آمده  گونهني) ا1393 -اين يوارده (صالح يانتقاد يهانامه

  است:
در سازي و تصادفي يريگروش نمونه يسازشفاف"

بسيار حياتي هست، در مطالعه مذكور  يامطالعات مداخله
ها گروهسازي ها و تصادفيدر مورد نحوه انتخاب بلوك

شده است نشده است و در قسمتي از متن اشاره يااشاره
ها بر اساس مشخصات فردي بوده است، كه انتخاب بلوك

ديگري ذكرشده است كه با توجه به  سمتدر ق كهيدرحال
خاب انت ،يميادگيري خودتنظاهميت استعداد تحصيلي بر ي

ها بر اساس معدل دانشجو بوده است، كه از اين نظر بلوك
 نينچنيتناقض وجود دارد. براي افزايش اطمينان به نتايج ا

و انتخاب سازي نحوه تصادفي يسازمطالعات، شفاف
  ").8(ها ضروري هستگروه

  
  :يپژوهش يهاافتهينگارش و گزارش  وهياصالح ش •

 نگارش وهياصالح ش" يدر راستا يآشكار شيگرا نيهمچن
 ني. اگردديمشاهده م "يپژوهش يهاافتهيو گزارش 

معتقد است كه مفاهيمي وجود دارند كه بسياري از  دگاهيد
ها دچار پژوهشگران علوم پزشكي در استفاده درست از آن

هم به  يجا سهو به يها را از روهستند و آن يسردرگم
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به مجله  يارسال يهااز نامه يكي. در رنديگيكار م
  آمده است: ني) چن1391 -(شكرانه

الزم بود تا جهت تعديل در الگو قرار دادن و استفاده از "
اين مقاله توسط نويسندگان ديگر، ارتقاي  يشناسروش

و رفع خطاها و  مندمرور سامان يهاسطح اجراي طرح
آينده، نكاتي  يهانادرست احتمالي در پژوهش يهابرداشت

ت صوريادآوري شود كه اميد است با پاسخ نويسندگان، به
  ").9(مورداستفاده جامعه علمي قرار گيرد يترشفاف

استفاده از منابع مختلف در بيان  رسدينظر م به
پژوهش، در بسياري موارد، باعث درك  يشناسروش

 نيمتفاوت خوانندگان از روش انجام پژوهش شده و هم
 يكيبه وجود آمده است. در  ياز نقدها ياريامر، اساس بس

) با صراحت 1392 -انيدي(جمش يارسال يهااز نامه
  شده است: همقوله اشار نيبه ا يتربيش

كه  كنديپيدا م يتربيشاين موضوع از آنجا اهميت "
كه در  ييهاتربيتي با پژوهش يهاپژوهش يبنددسته

متفاوت بوده و براي  شوديحوزه علوم سالمت انجام م
بهداشتي و  يهانهيآموزش در زم يهادانشجويان رشته

ها سروكار دارند، اين پژوهش يپزشكي كه با هر دو
گاه اين كه شود؛ ضمن  ميباعث سردرگ توانديم

نوع مطالعه را  دانندينويسندگان مقاالت، خودشان نيز نم
  ").10(هندچگونه عنوان كنند و آن را در كدام قالب قرار د

درك  جاديلزوم ا"بر  ديدر ادامه نامه با تأك سندهينو
  كه: دينمايمجله درخواست م نيمسؤولاز  "كساني
محترم تحريريه مجلـه ايرانـي آمـوزش در علـوم  هيأت... "

پزشـكي، چـارچوبي مشخص بر اساس منابع معتبر 
پـژوهش در  يهاانـواع طرح يبندآموزشي براي دسته

نظـر بگيرنـد و آن را بـه اطـالع كارشناسان مقاالت، 
نويسندگان و خوانندگان مجله برسانند. نتيجه اين اقدام، 

 يشناسدرك يكسان تمامي اين افراد از روش ادكمك به ايج
نويسندگان مقاالت براي مشخص  تربيشپژوهش و دقت 

ر آمار به كا يهاآزمونپژوهش و  يشناسنمودن روش
  .")10(شده، خواهد بود.گرفته

از  ياشامل جمع گسترده يآموزش پزشك جامعه
است كه  يمختلف دانشگاه يهاپژوهشگران رشته

 بر توانديامر م نيمتفاوت دارند و هم يعلم يهانهيزمپس
پژوهش  يشناسها بر نحوه روشمتفاوت آن يهادگاهيد
 يبا موضوعات: تقاضا برا ييهابگذارد. لذا نامه ريتأث

 يهاخاص در گروه يهاوجود پژوهشگران رشته
از  يخاص في)، درخواست استفاده از تعر11(يپژوهش
به چارچوب از  ازي)، احساس ن10(پژوهش يشناسروش

 نيي)، تع9(مندمطالعات نظام يبرا ياشده نييتع شيپ
 يمقطع ،يليتحل ،يچارچوب نحوه گزارش مطالعات مرور

روش  يازاستانداردس ي) در راستا17تا12(ياو مداخله
  شدند.بندي پژوهش دسته

  
  آموزش  يدوم: استانداردساز كرديرو
بر بهبود، ارتقا و  ديمجله تأك نيغالب در ا كرديرو گريد
 هانامهنييها و آها، فنون، دستورالعملروز نمودن روشبه

 ياستانداردساز«را  كرديرو نيدر آموزش است. ما ا
شده تقاضا ارسال يهانامه ي. در محتومينام نهاد» آموزش

  در دو حوزه آموزش نمود داشت: ياستانداردساز يبرا
  
  :يآموزش مدرن در مقابل آموزش سنت•

 نينو يهاوهيحركت به سمت ش يبرا يروزافزون يتقاضا
و  يآموزش ديجد يهايفناورو استفاده از  سيتدر
 ها قابلاز نامه ياريبس يدر محتو ديجد يابيارز يهاوهيش

 يهااز روش يريگغالباً بهره كرد،يرو نيمشاهده است. ا
 ديتا اسات دانديرا شرط الزم م رييادگيو  سيتدر نينو

ارتقا  را ينيآموزش بال تيفياز آن، ك يريگبا بهره ندبتوان
آماده كنند و از  ينيرا براي كار بال انيبخشند و دانشجو

 يريكارگجديد آموزشي و به يهارو نياز به روش نيهم
ضروري  شياز پ شييادگيري ب -ها در فرآيند ياددهيآن

ه ب يابيبا هدف دست ژهيوها به تالش ني. ارسديبه نظر م
ز اند. فاصله گرفتن اشده شنهاديمناسب پ يآموزش تيفيك

و حركت به  يسخنران ژهوي آموزش به يسنت يهاروش
 و مجازي فضاي و اطالعات يفناوراز  يريگسمت بهره
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ته برجس كرديرو نيعلوم در ا يكيالكترون رييادگي نقش
  شده است. 

  
  :1394 -و همكاران ثناگو

دادن  رييبراي تغ ييهاهاست كه معلمان به دنبال راهسال"
 هاينسخنرا نياتريپو يهستند. حت سيتدر يسنت يهاوهيش
 و اطالعات آوري كننده است. كاربرد فنخسته زين

را مقدور  رييادگياز  ديجدي نوع آموزش، در ارتباطات
از  ريغ يهاطيدر مح رييادگي كه ينحوساخته است به

  ").18( است ريپذامكانكالس درس  طيمح
بر  زين يابيارز نينو يهاوهياز ش يريگبهره طرفداران

 يهاآزمونمانند  يميقد يهاوهيلزوم فاصله گرفتن از ش
افراد،  نيدارند. به باور ا ديتأك يانهيو چندگز يحيتشر
 نقاد وتفكر روحيه پرسشگري،  ديارزيابي با يهاوهيش

 سالمت جامعه ايجاد كند سازانندهيخودكفايي علمي را در آ
  . ستين سريامر م نيا يميقد يهاكه در روش

  
  :1394 -زادهيو عل مازوچيان

برگزاري آزمون در سيستم علوم پزشكي شيوه "
 مراتبتنها منجر به صعود افراد توانمند به  كشورمان نه

عنوان مانعي بر سر راه آموزش بلكه به شوديباالتر نم
تر صحيح، تشديد استرس رواني فراگيران و از همه مهم

.....  كنديعمل م مانيهدر رفت منابع محدود ايران اسالم
كه سنجش دانشجويان براي ورود به رسد يبه نظر م

ها در طول مقاطع باالتر بهتر است بر اساس عملكرد آن
شده در اين زمان طوالني كسب يهايدوره و توانمند

رت صوبايستي به هايابيصورت بگيرد. همچنين اين ارزش
 ،يانهيبا يك آزمون چندگزاين كه كيفي انجام بگيرد و نه 

  ").19(ت قرار دهدفرد موردنظر را مورد قضاو
 نيقرار دارند. اعتقاد ا دگاهيد نيا نيمنتقد گريدر طرف د اما

تدريس و  يهااز روش كي چيافراد بر آن است كه ه
خوب يا بد نيستند؛ بلكه نحوه و شرايط  نفسهيف يابيارز
اثر نشان كم ايها است كه آنها را مؤثر از آن يريگبهره

و لذا نقش اصلي و اساسي در آموزش بر عهده  دهديم

 مانند ييهادهيپد دگاه،يد نيمعلم قرار دارد. باورمندان به ا
 يرا محصول خمودگ» سكوت مدرن« اي »يسكوت كالس«

 آموزشي مبتني بر فلسفه تربيتي سنتي و استفاده يهانظام
قلمداد  يآموزش نينو يفناورمحابا و نادرست از  يب
ه ب يداعتقاد بر آن است كه با كرديرو نيلذا در ا. ندينمايم

 هايازجمله سخنران يآموزش يهافكر افزايش كيفيت روش
تر است موفق يمدرس ان،يدر كالس درس بود و در اين م

ي داشته باشد و بتواند آنچه را تربيشكه آگاهي و دانش 
شيوا و اثرگذار به مخاطبش ارائه نمايد.  يانيبا ب داند،يكه م
 فن ژهوي هب سيتدر يهامهارت تيلزوم تقو نهيزم نيدر ا

  نمود دارد.  يموزشآ يفناوراز  حيو استفاده صح انيب
  

  :1393 -فر بهنام
فن آوري بود كه  با ورود فن آوري به آموزش نيز، اين"

 تنهاهن بيترت ني. به اگرفتيقاعدتاً زير چتر فلسفه قرار م
درسي  يهاكالسفن آوري نتوانست سكوت حاكم بر 

آموزشي مبتني بر فلسفه تربيتي سنتي را از بين  يهانظام
 "سكوت سنتي"نيز كرد.  تربيشها را ببرد بلكه حتي آن

شد. نمونه بارز آن را هر روزه  "سكوت مدرن"به  بديلت
. ورود پاورپوينت، مينيبيدرس خود م يهادر كالس

موزشي آ هاينظام در آوري عنوان نماد كاربرد فنبه
اساتيد در كالس  "مونولوگ مدرن"سنتي، سبب ايجاد 

  ").20(درس شده است
 يهابا دفاع از روش دگاهيد نيمنوال، موافقان ا نيهم به

بر ارتقاي كيفيت و اعتبار برگزاري آزمونها  يابيارز يسنت
ها را روش نيا ينموده و كارآمد ديدر جلسات امتحاني تأك

 هاآزمون نيا ياجرا طياصول و ضوابط و شرا تيدر رعا
  . داننديم
  
  :1395 -يرضو انيو شماع يمحمد نييآ
در  ينيع يهاآزمون نيترمتداول يانهيچندگز يهاآزمون"

سطوح اول و دوم  يبررس يهستند و هنوز برا يعلوم پزشك
ابزار در دست هستند.  نيبهتر لريدر هرم م هايتوانمند

 ،يمعلومات فرد يابيارزش يبرا يانهيسؤاالت چندگز
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 يهاو مهارت يآمار يرهايتفس ،يپزشك يهايريگميتصم
و حل مشكل استفاده  صيتشخ ،يادآوري انندم يذهن
ح سطو تواننديشوند م يطراح يخوب. اگر سؤاالت بهشونديم

  .") 21(كنند يابيارزش زيادراك، فهم و كاربرد را ن
  
  :يسازميدر مقابل تمركز در تصم ييگوپاسخضرورت  •

آموزش  ياستانداردساز نهيدر زم گريمشهود د مناقشه
 هانامهنييبر آ سندگانينو يانتقاد يكردهايمعطوف به رو
از مراكز  يارسال يآموزش يهاها و برنامهو دستورالعمل

گرفته  دهيناد بر ها،نامهدست نيا در است. سازميتصم
ها و و دستورالعمل هانامهنييشدن نقش گروه هدف در آ

جامعه  يازهايبر ن يها مبتنروز نشدن آنو به يكارآمدنا
  . گردديم ديتأك

  
  :1394 -مجرد و همكاران انيعراق

يكي از  يعلمهيأتارتقاي مرتبه اعضاي  يهانامهنييآ"
ز ا نامهنييابزارهاي تحقق چنين هدفي است. اين آ نيترمهم

 رغميدر كشور اجراشده است، اما عل 1387سال 
كه بر آن وارد است هنوز هم همه اساتيد از  ييهاچالش

  ").22معيار و نحوه نمره دهي آن اطالع دقيقي ندارند(
در آموزش  ايپو رييتغ جاديمعتقد است كه ا دگاهيد نيا

 راتييتغ ياياست. دنياي امروز دن ياتيح يامر يپزشك
نيست.  ياست و آموزش پزشكي هم از اين امر مستثن

) دوره curriculum( يبرنامه درس ينيضرورت بازب
استعداد  انيدانشجو يهانامهنييآ ريي، تغ)26تا23(يپزشك

در دستورالعمل نحوه تخصيص  ريي)، تغ28و27(درخشان
از  ييها) نمونه29(منابع مالي متناسب با عملكرد پژوهشي

 يهايگذاراستيس وهيدر ش رييغت يدرخواست برا
  است. يمتمركز در حوزه آموزش پزشك

  
  بحث

 يرانيگفتمان مجله ا يانتقاد ليمطالعه با هدف تحل نيا
 يتا از محتو رفتيانجام پذ يآموزش در علوم پزشك

 نيا يوارده به مجله، مناقشات پنهان شده در ورا يهانامه

 يمورد بررس يانتقاد يكردروي با و شوند استخراج هانامه
 توانيگفتمان م يانتقاد لياز تحل يريگ. با بهرهرنديقرار گ

 ريچگونه شكل گرفته و در س يكه آموزش پزشك افتيدر
را پشت سر گذاشته است. ما مناقشات  يخود چه تطورات

 ياستانداردساز"مرتبط در حوزه پژوهش را با عنوان 
و  يابي، ارزتدريسو مناقشات مرتبط با  "پژوهش

 "آموزش ياستانداردساز"ها را تحت عنوان دستورالعمل
پا را فراتر نهاده و با  ياندك ميخواهي. حال ممينام نهاد

را مورد  گذرديمناقشات م يآنچه در ژرفا ترقيعم ينگاه
  . ميقرار ده ليو تحل يشيبازاند

 يترژرفي هدر پس مناقشات باال، مناقش رسدينظر م به
آموزش  ييآن را رودررو توانيماست كه  انيدر جر
) Medical Education as Fieldبه مثابه عرصه ( يپزشك

 Medical Educationبه مثابه رشته ( يو آموزش پزشك

as Disciplineبه  يآموزش پزشك كردي) دانست. در رو
 يكردهايها و رورشته توانمي )لدي(ف "عرصه"مثابه 

حال در گستره  نيمختلف را در كنار هم قرار داد و در ع
  .رفتيگوناگون را پذ ياندازهااز استانداردها، چشم يعيوس
، "عرصه" اي "لديف") 30((Bourdieu)ويبورد دگاهيد از
 يكاالهاسازي ايگردش و مه د،ياست شامل تول يدانيم

(افراد، نهادها  گرانيباز انينمادها و روابط قدرت م اي يماد
 كيغلبه  يعرصه، رقابت برا). در هر ياجتماع يهاگروه اي

 يكردهايبرتر) نسبت به رو كردي(به عنوان رو كرديرو
 ني. در اگرددمي گرانيباز نيمناقشه ب جاديسبب ا ب،يرق

 ردكيرو غيبا تبل كندمي تالش گرانياز باز كيرقابت هر 
انجام كارشان را ارزشمندتر نشان  وهيش ايخود، محصول 

اعتبار و  ت،يثيكسب حمناقشه،  نيا ييدهند. ارزش نها
  ).31(آن عرصه است يهاتيبر فعال يقدرت اثرگذار

 يآموزش پزشك هعرص گرانيدرك بهتر باز يبرا
گشا ) راهGeoff Normanنظرات جف نورمن ( يبازخوان
 يآموزش پزشك شگامانينظران و پكه از صاحب ياست. و

 يهايژگيدر خصوص و يامقاله 2011در سال  است،يدن
). او در 32(درآورد ريبه رشته تحر يعرصه آموزش پزشك
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در عرصه  انيدانشگاه ازمقاله خود از حضور سه نسل 
 يهاخبر داد. نسل نخست از رشته يآموزش پزشك

بودند.  يبا آموزش پزشك ارتباط يگوناگون و عموماً ب
 رينظ ييهارشته دكتري مقطع آموختگان نسل دوم را دانش

 ليتشك يشناسو جامعه يسنجروان ،يشناخت يروانشناس
. ودندب دهيرا برگز يكه پژوهش در آموزش پزشك دادندمي
ها خود را وارد پژوهشاي رشته يقو يهاشيافراد گرا نيا

 كي سينسل حاضر كه محصول تأس ايكردند و نسل سوم 
است كه منحصراٌ در رشته آموزش  يدانشگاه نيرشته نو

اند. نورمن از حضور پژوهشگران و كرده ليتحص يپزشك
در عرصه آموزش  يدانشگاه يهارشته ريسا نيمتخصص

 نيو وجود ا ياد كرد "امواج مهاجرت" ستعارهبا ا يپزشك
فرصت  كيعنوان را به يافراد در عرصه آموزش پزشك

 انيم ديداد با شنهاديدر مقاله خود پ ي. ونمود قلمداد
آموزش «مستقل  يصصتخي هرشت جاديا يجستجو برا

 يهارشته ريافراد از سا يريكارگو استمرار در به »يپزشك
. نورمن اعتقاد دارد كه دكر جاديتعادل ا يدانشگاه

 در ياتيح يها عنصررشته ريو محكم سا لياص يهاشهير
خواهد  يپژوهش در آموزش پزشك شرفتيرشد و پ

 كينه فقط  ينورمن آموزش پزشك دي). در واقع از د32(بود
 عرصه است. از كيدر قامت  تربيشبلكه  ،يرشته دانشگاه

 هاجرتهرگونه حركت در جهت ممانعت از م يرو و نيا
 نيبر ا يميها را خسارت عظرشته ريپژوهشگران از سا

  . كنديعرصه قلمداد م
و  قيدق يهاانجام پژوهش زين )Schuwirth(شوورت

حوزه  نياز متخصص يبيمناسب را مستلزم وجود ترك
از  يسطح مناسب يكه دارا داندمي يآموزش و پژوهشگران

 هستند. به اعتقاد سيو تدر يپزشك نهيدر زم يدانش تجرب
از آموزش به  يبه سطح مناسب يابيجهت دست يو

حوزه،  نياها در پژوهش شرفتيو پ يپزشك انيدانشجو
 يآموزش نيپزشكان و متخصص نيتنگاتنگ ب يهمكار

است و هرگونه تالش به سمت  يضرور اريبس
 يمتعارفريغ جينتا جاديمنجر به ا يارشته يمحدودساز

  ). 33(خواهد شد
گفتمان مجله آموزش  يانتقاد ليو همكاران به تحل رنگل
 ي) پرداختند. بررسMedical Education( يپزشك
كه در مقاالت منتشر  دهدمي مجله نشان نيگفتمان ا يانتقاد
 كرديغالب نمود داشته است. رو كرديمجله، دو رو نيشده ا

 يدوم تنش كرديو رو يو نظر يدوگانه عمل كردينخست، رو
از  يو نگران ياستانداردساز ين جستجو برايواضح ب

 اريبس ديتأك ياول از طرف كردياستانداردها بود. در رو
شده و از  يبر استفاده از ابزارها و تجارب آموزش ياديز

 ياجتماع يهاو بستر ينظر ميبه درك مفاه گريطرف د
سو آموزش  كيپرداخته شده است. از  يآموزش پزشك

را مد نظر دارد، اما از  يردانش نظ ديهدف تولبا  يپزشك
مد نظر  ديبا يآموزش پزشك يعمل يهاجنبه گريد يسو

ه ب يخدمات آموزشي هدانش و ارائ ديتول انيباشد. تنش م
 زيدوم ن كردي. روخورديبه چشم م يپزشك يهادانشكده

 نياز آنها است. به ا يتيو نارضا يمربوط به استانداردساز
در  يستانداردسازا يكه تالش برا يمعنا كه در حال

برقرار است؛ به  يآموزش پزشك يهااز حوزه ياريبس
مطلوب  ايدر خصوص امكان  ييدهايترد زمانهمطور 

  ). 7(شكل گرفته است ينيع يبه استانداردها يابيبودن دست
و همكاران، با مقاله  )Rangel(مقاله رنگل يهاافتهي تطابق

استفاده از  يحاضر جالب توجه است. درخواست برا
 يارتقا نيو همچن يمختلف آموزش يهاكتكني و هاروش

 شمبه چ تربيشروز به روز  از،ين كيآنها به عنوان  تيفيك
در عرصه آموزش  ياستانداردساز يو تقاضا برا دآيمي

  ). 7(دارد يالمللبين يابعاد يپزشك
 يهاافتهي يبر مبنا دگردي مالحظه كه گونه همان نيهمچن

از مناقشات موجود در مجله  يكي)، 7(رنگل و همكاران
بود كه  ي) تضادMedical Education( يآموزش پزشك

در  "خدمت يبرا يآموزش پزشك" كردياز مواجهه دو رو
 سرچشمه "دانش ديتول يبرا يآموزش پزشك"مقابل 

اي مناقشه نيمطالعه با چن نيا ر. هر چند ما دگرفتمي
با گسترش تعداد  رسدمي اما به نظر م،يمواجه نبود
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 يروز افزون جامعه علم ييآشنا زيو ن النالتحصيفارغ
 نه چندان دوراي ندهيدر آ ،يكشور با گفتمان آموزش پزشك

و انجام  ي. لذا بررسميباش ليقب نياز ا يشاهد مناقشات
 شنهاديپ يگرام پژوهشگرانبه  نهيزم نيدر ا يمطالعات

  . شودمي
 يهااز نامه يكيدر  ديگرد انيب ترشيكه پ گونههمان
به مجله به استفاده از منابع مختلف در بيان  يارسال
 يهاپژوهش يبندپژوهش و تفاوت دسته يشناسروش

كـه در حـوزه علـوم سالمت وجود  ييهاتربيتي با پژوهش
  دارد اشاره شده بود.

مربوط به  يهاها، مقاالت و نوشتهبه كتاب ياجمال ينگاه با
 ينيبال يهااز رشته يپزشك رگروهيمختلف ز يهارشته

 شوديمشاهده م يو آمار يولوژيدمياپ ،يگرفته تا آموزش
روبرو  يپژوهش ميو مفاه فياز تعار يعيوس فيكه با ط

كه ممكن است در نظر اول آشفته و متشتت به نظر  ميتهس
 تيقرار دارند كه وضع يافراد ف،يط نيسر ا كي. در ديآ

پژوهش در  يشناسو تنوع در روش پسندنديموجود را نم
و در سر  كننديقلمداد م يجد بيرا آس يآموزش پزشك

مختلف قرار دارند  يهااز رشته يپژوهشگران ف،يط گريد
كه از پژوهش  يخود و تلق يارشته يهانهيزم انيكه بر بن

ند. هست مشغول يپزشكآموزش  در يورزدارند به پژوهش
توجه داشت كه هرچند حركت به سمت  ديبا نيبنابرا

زنده در گفتمان  يكرديدر پژوهش، رو ياستانداردساز
حركت ارزشمند  نيا ياست، اما زمان يمجله آموزش پزشك

 يدر عرصه آموزش پزشك يخواهد بود كه استانداردساز
 رايپژوهش منجر نشود. ز يسازكساني يبه تالش برا

 دهيشن كردهايعرصه سخن همه رو كيدر  ودرمي انتظار
گردد. به  رهيچ گرانيخاص بر د يكرديرواين كه شود نه 

خواهد بود كه،  مؤثر ياستانداردها زمان فيتعر گر،يد انيب
 يذب حداكثرباعث ج رد،يعرصه صورت پذ كي يبه اقتضا

 ياممختلف شود و از ظهور تم يهارشته يكردهايرو
آنكه  ي. لذا ما بجادياستقبال نما ليتفكرات اص
 يرا محدود و تنها مشمول استانداردها ياستانداردها

 فيبه سمت تعر ديبا م،يينما "يرشته آموزش پزشك"
 گريد اني. به بمياز استانداردها حركت كن يترعيوس

 نيو از ب يسازكسانيبه مثابه  ديرا نبا ياستانداردساز
  ترجمه كرد. هااختالفها و بردن تنوع

مقاالت  يجهت بررساي ) مطالعه34(و همكاران يفخار
فارسي زبان چاپ شده در حوزه آموزش علوم پزشكي 

نامتعادل  تياز وضع يمهم اريبس يهاانجام دادند كه نشانه
دارد. آنها نشان دادند  رانيا يپژوهش در آموزش پزشك

پرستاران سهم بااليي از نگارش مطالعات را به خود 
 مطالعات، نوع ترين و همچنين شايع داناختصاص داده

. ه استبود تدريس يهامرتبط بر روي روش يهابررسي
 توسعه و بوده اندك پزشكي آموزش رشته خاص مطالعات
 يك عنوان به پزشكي آموزش رشته خاص تحقيقات
   .ه استديطرح گردم ضرورت

ه مقال جيمطالعات فوق با نتا جيدر كنار هم گذاشتن نتا با
ه ب يابيكه جهت دست ديرس جهينت نيبه ا توانيحاضر م

 ازيها نرشته ريسا نيبه جذب متخصص تر، يغن يمحتوا
 يعلوم اجتماع يهانظران رشته. لذا دعوت از صاحبميدار

جلب  يمناسب برا يبسترها جاديو ا يو علوم انسان
در عرصه  مؤثربه مشاركت و حضور  نهاآ يهمكار

 يدر راستا ياتيعمل يهاكارراهبه عنوان  يآموزش پزشك
  .گردنديم شنهاديهدف پ نيتحقق ا

در » آموزش ياستانداردساز«به  ازيدوم از ن كرديرو در
آمده  انيها صحبت به مها و دستورالعملدو مبحث روش

 يتوجه داشت كه امروزه در كشور، نهادها دياست. با
 ليتشك يسنت يكردهايها و روروش يبر مبنا ياريبس

سازمان  د،ياسات يمانند مراكز توانمند يياند. نهادهاشده
در  يامتحانات كه همگ رهيدايا  يپزشك شسنجش آموز
 يموجود به اجرا يهاو دستورالعمل نيچارچوب قوان

. هرچند ندينمايشده خود اقدام م نييتع شياز پ فيوظا
 تايو ادامه ح ييايپو ينهادها برا نيانتظار بر آن است كه ا

خود  يهاهيها و رودست به بهبود روش ريمتغ يايدر دن
 فيدر وظا يافراط ريينهادها هرگونه تغ نيد ايبزنند، اما از د
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منسوخ  اي يروش آموزش كيمحوله (مانند منسوخ نمودن 
و مقاومت  ي) با واكنش منفيانهيچندگز نمودن آزمون

  مواجه خواهد شد.
ز نشان ا يمناقشه فعال در گفتمان مجله آموزش پزشك نيا

آموزش در  ياستانداردساز ريبه حركت در مس ليتما
 يبرا ايدارد. اما آ يبرتر آموزش تيفيبه ك يابيدست
 يميقد يهابه حذف روش ازيبرتر ن تيفيبه ك يابيدست

 فقط از ديبرتر با تيفيبه ك يابيدست يبرا اياست؟ آ
 يهاآزمون اياستفاده نمود؟ آ نينو يآموزش يهاوهيش

 يابيارز يخود را برا ييبطور كامل كارآاي نهيچندگز
 ديترديها بسوال نياز دست داده اند؟ پاسخ ا انيدانشجو

 ديجد يهاالزاماً بد است و نه روش ياست. نه سخنران يمنف
الزاماً ما را به سر منزل مقصود خواهد رساند. در  ،يابيارز

اجرا  ياست كه بجا و به درست وبخ يواقع روش
  . )37تا35(شود

آموزش در عرصه  يبه سمت استانداردساز حركت
 برقرار كردهايرو نيا نيرا ب يتعادل ديبا يآموزش پزشك

نقد نقصان  يحاو زمانهمبه طور  تواندمي تعادل ني. ادينما
باشد؛  نينو يهاموجود و ارائه روش يهاروش يو كاست

از اي منسوخ نمودن دسته ايروش  كيبا طرد اين كه نه 
   .انجامديب يگردي دسته از دارانه جانب تيبه حما كردهايرو
 دياز اسات يآموزش، گروه يحوزه دوم استانداردساز در

موجود از باال  هينقد رو يبر مبنا ييهادست به نگارش نامه
گروه هدف و  يازهايشدن نزده و بر فراموش  نييبه پا

-وانيخطر ابتال به د دگاهيد نيداشتند. در ا ديجامعه تأك

 ديتهد يدر آموزش پزشك )Bureaucratization( يساالر
مناقشه پنهان  ني. ارودمي عرصه به شمار نيا يبرا يجد

به حركت  ازينشان از ن يدر گفتمان مجله آموزش پزشك
است  يهيها است. بددستورالعمل يدر جهت استانداردساز

 يالساعه با استانداردسازخلق ماتيكه رجوع به تصم
به استاندارد در نگارش  يابيدست يندارد و برا يخوانهم

 يهاجز استفاده از پشتوانه ياها چارهدستورالعمل
  . ستيقدرتمند ن يپژوهش

 اي نامهنييكه در نگارش هرگونه آ ميخاطر داشته باش به
بر نگارندگان وارد  ياريبس يفشارها ،يدستورالعمل كشور

 ايكسر نمودن هر كلمه، جمله  اياضافه  راي. زگردديم
 يميمحروم ماندن قشر عظ ايبر منتفع شدن  تواندي، متبصره

سخن  دنيضرورت شن ياز مردم جامعه منجر شود. از طرف
روزافزون جامعه،  يازهايبه ن ييگوپاسخو  اننفعذي

كه از  زدانگيمي را بر يآموزش يهابرنامه سازانميتصم
بر خط مقدم و  يو نگاه نديايب رونيخود ب يجلسات درون
 نيمأخوذه خود داشته باشند. هرچند ا يهاميتبعات تصم

فراوان در امر  يهاچالشتضاد ممكن است منجر به ظهور 
 يبرنامه را در پ اننفعذي تيشود، اما رضاسازي ميتصم

 يدستاوردها روديراستا انتظار م نيخواهد داشت. در ا
ا ب مندصورت نظامبه يعرصه آموزش پزشك يپژوهش

  مرتبط گردد.  يريگميسطوح كالن تصم
 يانتقاد لياز روش تحل يريگاز نقاط قوت مطالعه بهره يكي

 رانيدر ا يآموزش پزشك يهاگفتمان است كه در پژوهش
 نيا گريد تيباشد. مز ياتازه انيجري هكنندشروع توانيم

پژوهش در ي هحوز يخيتار طيفهم شرا يمطالعه تالش برا
چرا اكنون  مياست تا از رهگذر آن بفهم رانيآموزش در ا

  .ميدار ندهيآ يبه سو يو چه راه ميينجايا
  

  گيرينتيجه
ي همناقشمطالعه نشان داد كه  نير ادگفتمان  يانتقاد ليتحل
به مثابه عرصه و آموزش  يآموزش پزشك انيم ياصل

 نيگفت اول توانيم جهيبه مثابه رشته است. در نت يپزشك
 ،كنديم ديرا تهد يآموزش پزشكي هكه عرص يخطر

-monoرشته ( كيمحدود شدن آن به صرف 

disciplinaryرشته آموزش  ينف يمعنابه  ني) است. ا
جه دادن به سرشت بلكه به قصد تو ست،ين يپزشك

عرصه است. آموزش  نيا ياو چندرشته يارشتهانيم
 تي، واجد ظرف"يعرصه آموزش" كيبه عنوان  يپزشك
مختلف است  يهاپژوهشگران رشته يجهت گردآور ييباال

 يآموزش پزشك يارتقا يبرا يغن يتا از رهگذر آن بستر
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  .آوردفراهم 
 يساالروانيد يه آموزش پزشكصعر يبرا ديتهد نيدوم

 يصرف نهادها يبه مجر يپژوهشي هو فروكاستن عرص
مقابله با  يبرا ياست. از عوامل ضرور سازميكالن تصم

بر پژوهش بودن  مبتني و يمندنظام ،ديتهد نيا
ال در قب نيمسؤولبودن  گوپاسخكالن و  يهايريگميتصم

خدمت و  انيو تعادل م زنتوا جاديمخاطبان آن است. ا
صورت گرفته  يهاكه پژوهش يينهادها سيپژوهش، تأس

 يعرضه كنند و تالش برا ياستيس يهارا در قالب بسته
 ،يآموزش پزشك گذاراناستيس انيارتباط م يبرقرار

اندركار دست ماًيكه مستق افراديحوزه و  نيپژوهشگران ا

را از  يهستند عرصه آموزش پزشك انيآموزش دانشجو
و گسترش آن  دنيبه بال و حفظ كرده دهايتهد نيگزند ا

  .رسانديم ياري
  

  قدرداني
 يآموزش پزشك يمحترم دكترا انياز دانشجو لهوسي نيبد

ه ك يبهشت ديو شه رانيتهران، ا يعلوم پزشك يهادانشگاه
 كمال ،داشتند نقشور شدن آن رو با دهيا نيدر شكل دادن ا
  .ميينمايرا م يتشكر و قدردان
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Abstract 
 
Introduction: Using the historical discourse analysis is an approach to discover general insights of thinkers 
of a field of study. The studies resulted from the perspectives of the critical social sciences allow scholars to 
explore unspoken and hidden ideas of the educational methods and tools. The aim of this study was to critically 
analyze the discourse of the Iranian Journal of Medical Education in the first 18 years of its publication.      
Methods: In this study, critical discourse analysis was performed using Foucault's approach. All “letters to 
the editor” were analyzed in respect of language usage as a cultural mediator in power relations, 
considerations in social interactions, institutions and the body of knowledge.   
Results: The investigations showed that there are two main approaches in the part of “Letter to the editor”: 
A demand for “the standardization of research” and “the standardization of education”. In a deeper layer, it 
seems that there is a dispute between “medical education as a field” and “medical education as a discipline”. 
Conclusion: The two main threats to the field of medical education are to restrict it to the discipline of medical 
education as a mono-discipline and to bureaucratize it in the form of directives and guidelines of the macro-
policymaking institutions. In order to maintain the richness of the field of medical education, the diversity and 
range of involved disciplines must be maintained and reinforced. Establishing a balance between service and 
research, establishing institutions carrying out research in the form of policy packages, and attempting to 
establish a relationship between medical education policymakers, researchers in the field and those involved 
directly in training students will help to grow and develop the field of medical education. 
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