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مقدمه و اهداف
يادگيري  شايستگي هاي  واجد  آموختگان  دانش  پرورش 
مادام العمر، يکي از اهداف مهم فدراسيون جهاني آموزش پزشکي 
است. متخصصان حوزه برنامه ي درسي معتقدند در ميان تمام 
عناصر برنامه درسي، روش ياددهي يادگيري از جايگاه ويژه اي 
برخوردار است، چرا كه روش تدريس با يادگيري مطلوب رابطه 
مستقيم دارد. اين مطالعه به منظور تعيين شيوه هاي ياددهي - 
يادگيري تقويت كننده شايستگي هاي يادگيري مادام العمر در 

دانشجويان دوره ي پزشکي عمومي صورت گرفت.

روش اجرا
اين مطالعه به روش كيفي انجام گرفت. گردآوري اطالعات از 
طريق مصاحبه نيمه ساختار يافته باز پاسخ با 21 نفر از صاحب 
نظران و اساتيد به طريق نمونه گيري هدفمند )شيوه گلوله برفي( 
و مطالعه كتابخانه اي صورت گرفت. تحليل داده هاي حاصل از 
مصاحبه ها به روش تحليل محتوا بر اساس رويکرد كريپندورف 
انجام گرفت. يافته هاي كتابخانه اي به روش واكاوي مدارك، 

استنتاج و تفسير و طبقه بندي مطالب انجام گرفت.

نتايج
 نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه روش هاي ياددهي 

يادگيري ذيل: »يادگيري مسئله محور«، »يادگيري مبتني بر 
مورد«، »يادگيري مبتني بر پروژه«، »يادگيري از همتا«، »در 
بر  مبتني  »يادگيري  مشاركتي«،  »يادگيري  گروه كوچک«، 
وظيفه«، »نقشه سازي مفهومي«، »يادگيري الکترونيکي«، »ايفاي 
نقش« و »روش مباحثه« در تقويت شايستگي هاي مورد نياز 
تربيت پزشک يادگيرنده مادام العمر در برنامه ي درسي دوره 

پزشکي عمومي از اهميت بااليي برخوردار است.

بحث و نتيجه گيري
اين پژوهش نشان داد كه تقويت شايستگي هاي مورد نياز 
فعال  روش هاي  كارگيري  به  مستلزم  مادام العمر  يادگيري 
به  بتوانند  دانشجويان  آن  در  كه  است  يادگيري   - ياددهي 
فعاليت بپردازند. لذا با توجه به جايگاه و ضرورت يادگيري 
مادام العمر در حرفه پزشکي، توصيه مي شود در برنامه ي  درسي 
دوره ي پزشکي عمومي در خصوص تقويت شايستگي هاي 
مورد نياز پزشک يادگيرنده  مادام العمر، روش هاي يادگيري 

فعال به دست آمده در اين پژوهش مورد استفاده قرار گيرد.

يادگيري،  ياددهي  العمر،  مادام  يادگيري  کليدي:  کلمات 
آموزش پزشکي، تحقيق كيفي

مقاله پذيرفته شده به صورت پوستر در سيزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي كشور - ارديبهشت1391
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