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FAMILIARIZING NEW STUDENTS WITH THE UNIVERSITY AND STUDY SKILLS: 

ONE-DAY WORKSHOP FOR MEDICAL STUDENTS IN THEIR FIRST SEMESTER 
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Introduction: It is essential to familiarize students with the university environment and let them 
reach to a level of attitude, knowledge and skill to be able to function actively in a student-
centered manner. A workshop was designed for new medical students, in collaboration with 
senior students and office of vice-chancellor for education. The workshop was held during the 
third month of studying medicine in the January ١٩٩٨. 
 
Methods: The program contained: introduction to medicine courses, different approaches to 
studying medicine including basic sciences, introduction to university and academic 
organization, methods of using library and scientific sources, interrelationship with senior 
student, strengthening responsibility moods. The workshop consisted of teamwork and general 
discussion sessions. Also, they were asked to answer the question that how should they attempt 
to become an informed and successful physician in the future. 
 
Results: Over ٩٠ percent of participants were satisfied with their attendance in the workshop. 
Also, they demanded the continuation of running such workshops in different stages of their 
study years. The students estimated now –a-day medical education far from acceptable and 
optimal situation. 
 
Conclusions:  It seems that assessing and meeting and meeting student's needs, especially in the 
first year of their study is very essential. Also, trying to find the causes of gradual frustration of 
medical students requires organized action by the educational authorities. Students themselves 
are considered as a strong, open minded and creative source of knowledge for solving their own 
problems. Performing such workshop by itself met some needs of medical students. 
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  آشنايي با دانشگاه و مهارتهاي دانشجويي
  كارگاهي يك روزه براي دانشجويان ترم يك پزشكي

  
  فر؛ بهزاد ذوالفقاري؛ پيمان نصري نيا؛ آرش حدادگر؛ بنفشه تميزي خاطره سپنج

  
  قالهچكيده م
اي كـه از ابتـداي        به گونـه  » مهارت«و  » دانش«،  »نگرش« آشنايي دانشجويان با محيط دانشگاه و رسيدن آنها به سطحي از             .مقدمه

كارگاه آموزش مهارتهاي دانشجويي    . رسيد  تحصيالت دانشگاهي قادر به كاركردهاي فعال و دانشجو محور باشند، ضروري به نظر مي             
  . با همكاري معاونت آموزشي و دانشجويان سالهاي باالتر برگزار گرديد٧٧ويان پزشكي ورودي بهمن در سومين ماه تحصيل دانشج

آشنايي با دوره هاي پزشكي، رويكردهاي مختلف بـه مطالعـة دروس پزشـكي، آشـنايي كلـي بـا                :  محتواي كلي برنامه شامل    .روشها
و ... ها و بهره گيري از سـاير مكانهـاي آموزشـي و      از كتابخانه اجرايي در دانشگاه، يادگيري روش صحيح استفاده –تشكيالت علمي   

هايي پس از تأييد روايي ظاهري و محتوايي          روش اجرا به صورت كار گروهي و بحث عمومي بود و براي ارزشيابي كارگاه، پرسشنامه              
  .طراحي و در قسمتهاي مختلف برنامه به دانشجويان داده شد

همچنين نياز بـه    .  درصد دانشجويان از شركت در كارگاه رضايت داشتند        ٩٠دهد كه بيش از       نشان مي  نتايج به دست آمده      .يافته ها 
شرايط . هاي بعد، برگزاري كارگاههايي متناسب با سالهاي بعد براي همين دانشجويان، مورد تأكيد آنها قرار گرفت                 تكرار آن در دوره   

  .نشجويان با حالت مطلوب فاصله داشتفعلي حرفة پزشكي و همچنين آموزش پزشكي از ديدگاه دا
يابي و  تر، برآورده نمودن اين نيازها و ريشه  به نظر مي رسد سنجش نيازهاي دانشجويان، به خصوص دانشجويان ترمهاي پايين.بحث

ورت تدريجي در طول ساليان تحصيل، امريست كه همكاري وسيع و جـدي مـسؤولين را بـا دانـشجويان بـه صـ         تفاوتي    رفع علِل بي  
  .طلبد سازمان يافته مي

  . دانشجوي پزشكي؛ دورة توجيهي ورود به دانشگاه.هاي اصلي واژه
  

  مقدمه
   ساختار متفاوت نظام آموزش ابتدايي و متوسـطه بـا نظـام         
آموزش عالي، رويكـرد متفـاوتي را بـراي يـادگيري دانـش و              

  .طلبد مهارتها در محيط دانشگاه مي
كـه بـراي تحـصيل در رشـتة            آشنا نبودن دانش آمـوزاني      

اند بـا     پزشكي با عنوان دانشجويان پزشكي وارد دانشگاه شده       
رشتة مورد نظرشان، وجود منابع علمـي بـه زبـان انگليـسي،         
تفاوت امكانات آموزشي دبيرستانها و دانشگاهها، تفاوت حجم  
اطالعات و نيز انتظا كارآيي متفاوت از دانـش آموختگـان دو            

ز بــه روشــهاي يــادگيري متفــاوت در رده و بــه تبــع آن نيــا
دبيرستان و دانشگاه، مجموعاً دانشجويان را در بـدو ورود بـا            

كند و منجربه ايجاد وقفه اي بين زمان          مشكالتي روبه رو مي   
ورود دانشجو به دانشگاه و زمان فعاالنه عمل كردن در نظـام            

  . ناميد»بهت«آموزشي مي گردد كه شايد بتوان آن را دوره 

رسـد اگـر دانـشجويان تـازه وارد، آموزشـها و         نظـر مـي      به  
سازيهاي متناسب بـا محـيط جديـد را دريافـت دارنـد               آماده

(Orientation)  توانند وضعيت خود را در محيط       ، زودتر مي
دانشگاه درك كنند و نگرشها و تواناييهايشان را متناسـب بـا            

تـر    آن گسترش بخشند كه در نتيجه اين وقفة زمـاني كوتـاه           
  .اهد شدخو

  »اي حيـاتي    حلقـه «   گاه از چنين برنامه هـايي بـه عنـوان           
(Vital link)    در فرايند پيوند ميـان دبيرسـتان و دانـشگاه 

  ).١(شود  ياد مي
به اين هدف، با همكـاري دانـشجويان    يابي        به منظور دست  

سالهاي باالتر، معاونـت آموزشـي دانـشكده پزشـكي و مركـز             
ه آموزشي مهارتهاي دانـشجويي     توسعه آموزش پزشكي كارگا   

  .طراحي و اجرا گرديد
نيا، مـديريت مطالعـات و توسـعه آمـوزش پزشـكي،              خاطره سپنج : آدرس

   درمـاني اسـتان اصـفهان،      –دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي         
  ٠٣١١ ‐ ٧٩٢٢٩٨٤تلفن 

  روشها

  آشنايي با دانشگاه و مهارتهاي دانشجويي
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 از كليــه دانــشجويان پزشــكي ورودي ١٣٧٨   در فــروردين 
كت در كارگاه دعوت دعوت به عمل آمـد          براي شر  ٧٧بهمن  
نـام نمودنـد و        نفـر ثبـت    ٨٢ دانشجوي تـرم اول،      ١٥٠كه از   

  .پنجاه و دو نفر در كارگاه شركت كردند
هـاي صـبح عمـدتاً اهـداف          روزه بـود و برنامـه        كارگاه يك   

هاي بعـدازظهر اهـداف مهـارتي و دانـشي را             نگرشي و برنامه  
  .داد پوشش مي

آمـوزش پزشـكي و مقـررات    هـاي    حث، دوره    در ابتداي مبا  
نظام آموزشي به مدت نيم ساعت و به صورت سخنراني ارائه           

برنامه بعد، يادگيري روش كار گروهي بود كـه قالـب           . گرديد
Small group discussion در .  براي آن انتخاب گرديـد

به شيوة كـار در گروههـاي كوچـك         اين برنامه كلياتي راجع     
ويان به هفت گروه تقسيم شـدند كـه         سپس دانشج . بيان شد 

در هر گروه دو نفـر از دانـشجويان سـالهاي بـاالتر گروهيـار               
(Facilitator)بودند .  

   در هر كار گروهي يك سؤال مطرح گرديد و خواسته شـد            
كه پس از بحث و تبادل نظر، نتيجـة مـورد توافـق در گـروه                

  .نوشته و ارائه شود
انمنديهاي علمي، فرهنگي، اولين سؤال درمورد شرايط و تو   

اجتماعي و اقتصادي پزشكان و مقايسه آن با واقعيت موجود          
كنيد پزشكان در حالت مطلوب       فكر مي «: به عنوان مثال  . بود

چه تواناييهاي علمي بايد داشته باشند و اينكه به نظـر شـما             
  . »پزشكان فعلي چه ميزاني از اين تواناييها را دارا هستند؟

ــارگروه ــت    در ك ــه عل ــشجويان، ب ــايج   ي دوم دان ــابي نت ي
مثالًٌ به اين سؤال پاسخ دادنـد كـه         . كارگروهي اول پرداختند  

چرا در بعضي از موارد ذكر شده شرايط مطلوب و واقعيـات            «
و سـرانجام فهرسـتي از      » موجود تفاوت قابل توجهي دارنـد؟     
  .مشكالت و موانع را تهيه نمودند

م، از اعــضاي گــروه    در قــسمت ديگــري از كــارگروهي دو
عملكرد هر كـدام از شـما بـه عنـوان يـك             «پرسيده شد كه    

دانشجو چگونه بايد باشد تـا بتـوانيم بـه مـشكالت و موانـع               
آنهـا خواسـته    و از   » ليست شده در سؤال دوم پاسخ دهـيم؟       

ــاي    ــان بحــث گروهــي فهرســتي از راهكاره ــا در پاي شــد ت
  .پيشنهادي را ثبت نمايند

وهي، نتايج ثبت شـده توسـط برخـي از         در پايان هر كارگر   
گروهها در جلسه عمومي و بـا حـضور همـه گروههـا ارائـه و          

  .بررسي گرديد
   در برنامه بعدازظهر، هر كدام از گروههاي كوچـك توسـط           
ــورد اســتفاده    ــواع كتــب انگليــسي م ــا ان ــشان ب گروهيارهاي

ــر ــشجويان، نظي  و Essential, Reference, Text: دان
Hand book شدند و عمـالًَ بخـشهاي مختلـف يـك      آشنا

 ,Chapter, Part, Contents: كتاب انگليـسي، از قبيـل  
Preface Index, و Appendix را شناختند و كاركرد هر 

يك از اين قسمتها و نحـوه مراجعـه و بكـارگيري آنهـا را بـا                 
  .استفاده از كتبي كه دراختيار اعضاي گروه بود، آموختند

ــ  ــارگروهي همچن ــن ك ــف در     در اي ــاي مختل ين رويكرده
از تجـارب دانـشجويان     بكارگيري كتاب و جزوه بـا اسـتفاده         

آخرين برنامة كارگاه، بحـث در      . سالهاي باالتر بررسي گرديد   
جلسة عمومي بود كه با هدايت گروهياران موضـوعاتي نظيـر           
كاربرد علوم پايه در مسير پزشك شدن، رويكردهاي مختلف         

ر از اين دوره به بحث و تبـادل         به آن و چگونگي استفادة بهت     
  .نظر گذاشته شد

به منظور آشـنايي دانـشجويان بـا دروس علـوم              همچنين  
پايه، بروشوري كه حاوي معرفي اجمالي درسهاي علوم پايـه          

بخش ديگري از برنامـة كارگـاه،   . بود، به دانشجويان داده شد   
 بازديد هر كدام از گروهها از كتابخانه دانشكده بـود، در ايـن            

كننــدگان بــا بخــشهاي مختلــف كتابخانــه،  قــسمت شــركت
امكانات هر كدام و نحوه ارائه خدمات در كتابخانه آشنا شدند 

  .و چگونگي استفاده از كامپيوتر كتابخانه را ياد گرفتند
  :   ارزشيابي كارگاه در چهارقسمت برگزار شد

   انتظارات دانشجويان از چنين كارگاهي به صورت سؤال باز         
هاي كارگاه پرسـيده شـد كـه چهـل و             ل از شروع برنامه   و قب 

و پاسـخها   كنندگان بـه آن پاسـخ دادنـد           چهار نفر از شركت   
ــد ــراي بررســي كدبنــدي گردي ــه منظــور بررســي نظــر . ب ب

دانشجويان درمورد كارگروهي صبح، ارزشيابي از بحث علـوم         
پايه و همچنين كلّ كارگاه، سه پرسـشنامه در مقيـاس پـنج            

» كــامالً مخــالفم«تــا » كــامالًٌ مــوافقم«رت از اي ليكــ درجــه
و روايي ظاهري و محتوايي آنهـا مـورد تأييـد        طراحي گرديد   

ها پاسخ دادند  تعداد دانشجوياني كه به پرشسنامه. قرار گرفت
  .كنندگان بود  نفر از كل شركت٣٧ و ٣٦، ٥٠به ترتيب 

 SPSSافـزار        تجزيه و تحليل اطالعات بـا اسـتفاده از نـرم          
جام شد و نتايج بر مبناي ميانگين و انحراف معيـار بررسـي    ان

  .گرديد
  
  
  

  ها يافته
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 ٦/٩٤هاي ارزشيابي از كل كارگاه نشانگر آن بود كـه                يافته
. درصد دانشجويان از شركت در اين كارگاه رضـايت داشـتند          

 درصد آنها بيان كردند كه اگر در ابتداي ترم          ٦/٩٤همچنين  
بق با نيازهاي آن زمان برگزار شود،       دوم، دوره مشابهي و مطا    

 درصـد، بـه دانـشجويان       ٨/٩١در آن شركت خواهند كـرد و        
كردند كه در اين كارگـاه شـركت          هاي بعدي توصيه مي     دوره
  .كنند

 درصد دانشجويان بهتر ياد گرفتن مهارتهـاي بحـث          ٢/٨٩   
برخـورد برگزاركننـدگان    درمـورد   . كردن را ضروري دانستند   

 درصـد، اجـراي     ٣/٦٢ا رضايت داشـتند و      دوره صددرصد آنه  
  .دوره را طبق زمان تنظيم شده ندانستند

 درصـد دانـشجويان     ٧/٨٥   در مباحث مربوط به علوم پايـه        
هاي جديدي در ذهنشان شكل گرفته بود ولي در جريان    ايده

هـا را     بحث فرصت كافي براي فكر كردن درمـورد ايـن ايـده           
  .نداشتند

هايي   جويان تازه وارد از چنين برنامه     انتظارات دانش    درمورد  
 درصد خواستها و نيازهاي آنان مجموعاً بـه شـرح زيـر             ٩/٩٧
  :بود
ــادگيري شــيوه ‐١ ــشگاه، خــصوصاً   ي هــاي موفقيــت در دان

ي با روش استفاده از كتاب، روش درس خواندن و          يآشنا
  ). درصد٥٨/٣٩(نحوة برخورد با زبان انگليسي 

تاً مـسايل آموزشـي     دانستن دربارة رشتة پزشكي و عمد      ‐٢
 ). درصد٢/٣٠(

آشنايي با امكانات دانشگاهي به ويژه آشنايي با تحقيق و   ‐٣
 ). درصد١٢/٢٨(امكانات تحقيقاتي 

دانــشجويان تمايــل    درمــورد تغييــر رشــته، شــش درصــد 
 درصـد دانـشجويان بـا       ٧/٨٣. داشتند به رشته ديگري بروند    

اند تـا     شدهها و امكانات دانشگاه بسيج        همه مجموعه «عبارت  
 درصد دانشجويان   ٩٦. مخالف بودند » ما پزشك خوبي بشويم   

ريـزي    براي رسيدن به آرمانهايشان به تالش بيـشتر و برنامـه          
براسـاس نتـايج ثبـت شـدة كارهـاي          . تري نياز داشتند    دقيق

ـ :  گروهي، دانشجويان ويژگيهاي پزشـك ممتـاز، نظيـر         ه ارائ
تباط و مديريت   مراقبتهاي بهداشتي در همه سطوح، ايجاد ار      

نظــام ارائــه خــدمات بهداشــتي را در حالــت مطلــوب بــراي 
ـ پزشكان ضروري دانـستند ا     ْا در حالـت واقعـي، مهارتهـاي        م

پزشكان را يك پنجم ميزان مطلوب برآورد نمودند و بر ايـن            
 درصد از پزشكان، فرهنـگ تحقيـق و         ١٠باور بودند كه فقط     

هدفشان كسب   درصد از پزشكان     ١٠پژوهش را دارند و تنها      
  .درآمد نيست

  
  بحث

دهد كه بـسياري   هاي دانشجويان نشان مي     بررسي خواسته 
به دانستن اطالعات دربارة رشته خـود،       )  درصد ٩/٩٧(از آنها   

  .دانشگاه و روش تعامل با محيط نياز دارند
   اين سؤالها به نحو ديگري بازگو كنندة تفاوت نظام مدرسه          

رنده است كه نـسبت بـه آمـوختن         و دانشگاه از ديدگاه يادگي    
قــسمتهاي مختلــف : اي از مــسائل، ازجملــه طيــف گــسترده

دانشگاه و كار مسؤوالن، شيوة تحقيـق، امكانـات دانـشگاه و            
  .كند نحوة استفاده از كتابهاي دانشگاهي احساس نياز مي

هـاي گونـاگوني منجـر     انديـشي      اين تفاوت ساختار به چاره    
 از دبيرستان به دانشگاه تـسهيل       گشته است تا فرايند انتقال    

گــردد كــه از آن جملــه مــي تــوان بــه تــأليف كتبــي ماننــد 
College study skills) هاي موفقيت  و آموختن شيوه) ٢
سازي براي    هاي طوالني مدت آماده     در دانشگاه، داشتن برنامه   

، برگـزاري   )٣(آموزاني كه قرار است وارد دانشگاه شوند          دانش
 كشوري دربـاره پيونـد ميـان مدرسـه و          شوراها و همايشهاي  

هـاي   ، ايجد مراكز مشاورة آموزشي و اجراي دوره    )١(دانشگاه  
اشاره كرد) ٤(ل معرفي دانشگاه براي دانشجويان سال او.  

   شايسته است در كشور ما نيز براي حـل مـشكل مـذكور،             
بـا اهـداف    (هـايي را      برگزاري مـنظم و مـستمر چنـين دوره        

  .ر دانشگاه متقبل گرددسازماني د) آموزشي
هايي نگرش مثبتـي را          از سوي ديگر ، اجراي چنين برنامه      

هـاي دانـشگاهي، در دانـشجويان ايجـاد         نسبت بـه مجموعـه    
 ٧/٨٣(كننـدگان     وقتي درصد زيـادي از شـركت      . خواهد كرد 

هـا و امكانـات       كننـد كـه همـه مجموعـه         گمان نمـي  ) درصد
وبي شـوند، يعنـي     اند تا آنها پزشك خـ       دانشگاهي بسيج شده  

متأسفانه ساختارهاي دانشگاهي ما از آغاز با نگرشي منفي از          
اين اعتماد سـلب شـده بايـد بـه          . سوي دانشجويان مواجهند  

اي عملي جلب گردد تـا بـه تبـع آن انگيـزه تعامـل بـا                   گونه
  .تر گردد محيط هم در دانشجويان قوي

ن كننـدگا   دهد درصد بسيار كمي از شركت          نتايج نشان مي  
باتوجـه بـه    . تمايل داشتند به رشته ديگري بروند     )  درصد ٦(

كنندگان در كارگاه حدوداً يك سوم دانـشجويان          آنكه شركت 
توان نتيجـه گرفـت كـه حـداقل           دادند، مي   ترم را تشكيل مي   

يك سوم وروديها انگيزه كافي براي تحصيل در رشتة پزشكي  
هـستند  را دارند و خواستار يادگيري هرچه بيشتر در محيط          

گو اينكه پس از مدت كوتاهي حضور در دانشگاه، نگرش آنان 
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٣٥

يابـد و گرايشـشان بـه پـژوهش و            به سمت منفي جهت مـي     
  ).٥(شود مطالعات درسي و علمي كم مي

اي از افـراد         ازطرفي، همين دانشجويان تازه وارد كه نمونـه       
انــد، ســطح پــاييني از تواناييهــاي پزشــكي، فرهنــگ  جامعــه

ي ويژگيهاي اخالقي را بـراي پزشـكان جامعـه          پژوهش و حت  
ــه ترتيــب (متــصور هــستند   ١٠ درصــد و ١٠ درصــد، ٢٠ب

از آنجا كه فقط دو مـاه از ورود ايـن دانـشجويان بـه               ). درصد
گذرد و عمالً با پزشكان و نظام بيمارسـتان روبـه            دانشگاه مي 

دهد كه جامعه از نحـوه        ين بينشي نشان مي   نرو نشده اند، چ   
 –به عبارت ديگر، فرآيند آموزشي      .  راضي نيست  كار پزشكان 

تربيتي پزشكان در دورة تحصيل، انتظارات جامعه را چنـدان          
كنـد و بـازنگري ايـن فرآينـد ضـروري بـه نظـر             برآورده نمي 

دنيايي كه مؤسسات آموزشـي در آن       «به ويژه آنكه    . رسد  مي
  ).٦(»سعي به اهتمام مسؤوالنه دارند، دنيايي پوياست

و توصـيه بـه دانـشجويان       )  درصد ٦/٩٤(از كارگاه      رضايت  
)  درصـد  ٨/٩١(هاي بعد بـراي شـركت در ايـن كارگـاه              دوره

 است كه در ايـن دوره تـا حـدودي نيازهـاي آنـان               نمبين آ 
مرتفع گرديده اما از آنجا كه اين خواستها ماهيتي پويـا دارد،        

اي داشـته باشـيم چنانكـه         نبايد انتظار توقف آن را در نقطـه       
هـاي     درصد از شركت كنندگان خواستار برگزاري دوره       ٦/٩٤

بـه ايـن   . مشابهي و مطابق بـا نيازهـاي ترمهـاي بعـد بودنـد       

صورت، دانشجو، دانشگاه و رابطه ميان آنها در مسيري رشـد           
  .يابنده قرار مي گيرد

ــه نظــر مــي  رســد الزم اســت ســاختارهاي     در مجمــوع ب
يان قـرار گيرنـد و      دانشگاهي در ارتباط نزديكتري با دانشجو     

 دنيازها را به صورتي منسجم و مستمر ارزيابي نموده و درصد    
  .ارائه پاسخ مناسب باشند

هاي دانـشجويان از نيازهايـشان، توانـايي             باتوجه به آگاهي  
يابي و رسيدن به راه حلهاي مؤثر بهتـر اسـت از              آنها در علت  

خواهنـد و   خود دانشجويان هـم بـه عنـوان كـساني كـه مـي        
ريـزي،   توانند فرايند آموزش را بهبـود بخـشند، در برنامـه         مي

  .هاي اصالحِي آموزشي استفاده گردد اجرا و ارزشيابي برنامه
:    در پايان براي سنجش اهداف بلندمدت اين كارگاه، نظيـر         

پـذيري    فعاالنه عمل كردن دانشجويان در محيط، مـسؤوليت       
نـديهاي  آنها و گام برداشتنشان در جهـت رسـيدن بـه توانم           

هـاي بعـدي    كنندگان و ارزيابي پزشك موفق، پيگيري شركت 
  .گردد آنها در سالهاي بعد پيشنهاد مي

  
  قدرداني

ــا   همــه   از ــرم و ســاير بزرگــواراني كــه ب ــاران محت  گروهي
همفكري، همراهي و همكاري خود ما را دراجراي اين برنامه          

يفي، و نوشتن اين مقاله ياري نمودند، به ويژه آقاي دكتر شر          
خانم دكتر چنگيز، آقاي نوعدوست و خانم اسـدي صـميمانه           

  .كنيم تشكر مي
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