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یکی از اصلیترین اجزای آموزش ،برنامه درسی است كه از آن به عنوان قلب آموزش نیز یاد میشود و دارای نقشهای
مختلفی است ،از جمله این كه باید بتواند مجموعهای از فرصتهای یادگیری را در راستای تربیت نیروی انسانی مورد
نیاز جامعه فراهم نماید .حركت به سوی آموزش مبتنی بر صالحیت در محتوای برنامههای درسی علوم پزشکی میتواند
سیستم سالمت و مراقبت را در مواقع بحرانی نظیر بیماریهای واگیری چون كرونا كه به یکباره جامعه را در اغما
خواهند برد ،بسیار كارآمدتر نشان دهد .زمانی كه شکلگیری و سازماندهی اركان و عناصر برنامه درسی در راستای
پاسخ به یك یا مجموعهای از نیازها باشد برنامه درسی پاسخگو نامیده میشود .دالیل نیاز به تغییر در تدوین محتوای
برنامههای درسی را میتوان در پنج مقوله بیان نمود -1 :یادگیری آموزش علوم پزشکی كمتر از راه نوشتن است و
بیشتر از آن ،با بازتاب و حل مسأله (كنجکاوی و اكتشاف) همراه است -2 .ارتباط داشتن دانشجوی پزشکی با محیط
بیرونی ،بر اساس واقعیت و ترویج درک ارتباط بین خود و جامعه است -3 .وجود برنامه درسی منعطف كه بتواند در
شرایط بحرانی نیازهای آنی جامعه را رصد كرده و برای رفع آن چارهای كاربردی بیندیشد به گونهای كه در كوتاهترین
زمان ممکن نهایت بهره الزم رو برای مدیریت وضعیت موجود در خود داشته باشد -4 .با توجه به تغییرات مداوم و
لحظهای در دنیای امروز ،بیم آن میرود كه هرلحظه یك نوع بیماری ناشناخته گریبانگیر جامعه شود و به ناچار
برنامههای درسی علوم پزشکی باید یك جایگزین در كوتاهترین زمان برای مواجهه در دسترس داشته باشد -5 .تمركز
بر روی اطالعات یا دانش نیست ،بلکه بیشتر بر بیمار ،شرایط و انتظارات وی است.
آنچه كه عیان است این كه لزوم تغییر در كوریکولومهای پزشکی نسبت به امر آموزش پاسخگو كامالً احساس میشود.
در این راستا لزوم تغییر محتوای برنامههای درسی به سوی آموزش مبتنی بر شایستگی میتواند بعنوان یکی از شقوق
مهم قلمداد گردد .ویژگیهای این نوع برنامه درسی شامل تأكید بر عملکرد حرفهای یادگیرندگان ،داشتن نگاه یادگیری
خودراهبر و یادگیری مادامالعمر ،فعال بودن نقش یادگیرنده در امر آموزش و یادگیری ،تأكید بر آموزش مهارتها ،تأكید
بر شایستگیها و دستاوردهای یادگیری ،نقش اصالحی و یادگیری ارزشیابی ،فعالیتهای یادگیری مبتنی بر استاندارد و
اهمیت ارزشیابی تکوینی در آن ،همزمانی توجه به نظر و عمل( )1و همچنین رویکردهای آموزشی منعطف ،یادگیری در
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بحران کرونا و ضرورت بازنگری و تغيير در تدوین محتوای برنامههای

قباد رمضانی و همکاران

نامه به سردبیر

گروههای بزرگ ،گروههای كوچك ،یادگیری فردی و توجه به مواد یادگیری متنوع است(2و .)3میتوان با بازنگری و
تغییر در تدوین محتوای برنامههای درسی در علوم پزشکی به این سو ،اثربخشی و كارآمدی نظام علوم پزشکی و
سالمت را ارتقای دوچندان داد .بنابر نظر تایلر برای تعیین اهداف برنامه درسی یکی از منابع اصلی ما باید جامعه باشد و
ما هنوز فاصلهای زیاد با جامعه در متن برنامه درسی داریم خود بسی جای تأمل است .بزرگترین چالش سیستمهای
جامعه است ،تغییرات موردنظر باید در قالب برنامههای درسی (تدوین اهداف آموزشی مبتنی بر شایستگی ،تهیه
كوریکولوم آموزشی ،تدوین محتوای آموزشی متناسب با نیاز جامعه ،بهكارگیری روشهای متناسب و تکنولوژی
آموزشی و ارزشیابی متناسب با وظایف شغلی آینده فراگیران) ،دانشجویان و اساتید و پاسخ جامعه و محیط آموزشی،
مدیریت آموزشی و پاسخگویی به جامعه باشد .پیشنهاد میگردد برنامههای درسی علوم پزشکی در همه مقاطع و سطوح
بازنگری و اصالح شوند و اهداف آنها بیشتر بر مبانی شایستگی محوری فراگیران ،پاسخگویی اجتماعی و در راستای
آموزش جامعهنگر تنظیم شود.
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علوم پزشکی پیشرو و آینده ،نیاز آنها به تالش برای نشان دادن اثرات بیشتر بر سالمت از طریق برقراری ارتباط با

