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چكيده
مقدمه
در سال  1931دانشگاه علوم پزشکي تهران دوره  MPHبا گرايش اخالق را تأسيس نمود و پسازآن در سال
 1931اولين دوره دانشجويان دکتراي تخصصي  PhDاخالق پزشکي پذيرفتهه شهدند .در حهال حاضهر سهه
دانشگاه علوم پزشکي تهران ،علوم پزشکي شهيد بهشتي و علوم پزشکي شيراز تربيت دانشجويان اين دوره را
بر عهده دارند .با توجه به آنکه سه دوره از دانشجويان دکتهراي اخهالق پزشهکي ()PhD in Medical Ethics
مقطع آموزشي خود را به اتمام رسانده و امتحان جامع پايان دوره را گذراندهاند ،اين برنامه در زمان مناسبي
براي اجراي ارزشيابي قرار دارد تا چرخه برنامه را تکميل کرده و ارتقاء يابد .به همين منظور بازنگري دوره در
قالب طرح تحقيقاتي مصوب فرهنگستان علوم پزشکي کشور انجام گرديد.
روششناسي
براي اجراي اين ارزشيابي ،دوره برگزارشده ،از ديد  1گروه از ذينفعان مورد مداقه قهرار گرفهت .ايهن چههار
گروه عبارت بودند از مديران و سياستگذاران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،معاونين آموزشهي و
مديران برگزارکننده دوره ،مدرسين گروههاي آموزشي و دانشجويان.
بر اساس مدل  6مرحلهاي کرن ،گام آخر براي تکميل فرآيند يک دوره و برنامه درسي ارزشيابي استفاده شد.
يافتهها
پيامدهاي مورد انتظار و توانمنديهاي خروجي واضح نبوده و با برنامه درسي تناسب ندارد.
ميان دانشجويان و مدرسان و مديران برنامه در مورد سطح اهداف يا ميهزان توانمنهديههاي الزم در هنگهام
فارغالتحصيلي توافقي وجود ندارد .وجود چنين توافقي ميتواند بخشي از کاسهتي برنامهه مهدون را پوشهش
دهد.
مديران آموزشي نيز مشکالتي بر سر اجراي دوره توصيف کردند کهه ازجملهه ماهيهت ميهانرشهتهاي دوره و
فقدان تجربه همکاري مدون و نظاممند ،چالشهاي مقرراتي و کمبود منابع اعم از مالي و انساني را ميتهوان
نام برد .از ديد مدرسين دوره نيز مشکالتي مطرحاند که مهمترين آن فقدان سازوکار نظاممند براي طراحهي
دروس و عدم تناسب محتواي برنامه درسي با اهداف مفروض براي فارغالتحصيالن است.
به باور صاحبنظران آموزشي سياست تربيت دانشجوي دکتراي تخصصي  PhDبا ظرفيت باال ازجمله عواملي
است که گرچه در ديد اول منجر به افزايش اهميت و اعتبار يکرشته ميشود و کاستيها و خألهاي موجهود

و حس شده در آن تخصص را پوشش ميدهد اما در درازمدت ميتواند به افت کيفيت آموزش و عدم دانش و
مهارت الزم در فارغالتحصيالن اين مقطع بيانجامد و اعتبار و کارايي رشته را مخدوش نمايد.
براي اين امر داليل متعددي مطرح است ازجمله کمبود منهابع ،آزمهون ورودي بههصهورت رقهابتي و هنجهار
مالک ،جذب افراد فاقد صالحيت کافي يا بدون عالقه به زمينه کاري رشته ،عدم شفافيت مالکهاي مصاحبه
شفاهي ،ظرفيت اعالمشده متمرکز بدون نيازسنجي واقعي و ضرورت شکلدهي سريع به رشته که لزوم ارتقاء
کيفيت و توجه به تجارب گروههاي آموزشي در راستاي تغيير در ميزان و نحوه پذيرش را تحتالشهعا قهرار
ميدهد.
بحث و نتيجهگيري
ارتقاء اخالق پزشکي در کشور نيازمند بذلتوجه و همراهي در سطوح باالي مديريتي هستند.
اين پيشنهادها در خصوص تعيين هدف از تربيت نيروي متخصص و توانمنديهاي مورد انتظار از آنان ،نحوه
اجراي برنامه و سياستهاي پذيرش دانشجو قابلطرح هستند.
ارتقاء دوره نياز به تصويب دستورالعملهاي الزم در کميتههاي ذيربط وزارتي و دانشگاهي ناظر بهه تفهاوت
ماهوي اخالق پزشکي با ساير رشتههاي علوم پايه دارد .از طرف ديگر سياستهاي پذيرش دانشهجو بايسهتي
با توجه به بازتعريف آستانه خصوصيات شخصيتي) ،(General Characteristicsدانهش ،سهوابو و تجربهه الزم
براي ورود به دوره ،تعيين حداکثر سقف پذيرش با توجه بهه منهابع و کيفيهت آمهوزش ،تعيهين مهالکههاي
حداقلي براي ورود به دوره ،برقراري توازن ميان کيفيت وروديهاي دوره و تعهداد موردپهذيرش ،پهذيرش از
ساير مجاري ورودي با توجه به نقشها و توانمنديهاي تعريفشده ماننهد پهذيرش مرحلهه کتبهي از طريهو
آزمون دستياري ،يا تصميم به پذيرش دانشجو از ساير رشتههاي گروه پزشهکي و رشهتهههاي مهرتبط علهوم
انساني موردبازنگري قرار گيرند.
درعينحال ميتوان با طراحي دورههاي مختلف در سطوح گوناگون بهمنظور بسهط نظهري و توسهعه دانهش
اخالق پزشکي همزمان با پاسخگويي به نياز متخصصين باليني در رشتهههاي تخصصهي و سهاير رشهتهههاي
وابسته به پزشکي ،اقدام نمود.
كليدواژه :بازبيني ،آموزش اخالق پزشکي ،PhD ،بهبود تربيت متخصصين ،برنامه درسي.

