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Abstract: The general medicine program in Iran includes four curricular phases: 

basic sciences, physiopathology, externship, and internship. The 1-year phase of 

physiopathology involves internal medicine, pharmacology, semiology (symptom and 

clinical examination skills), and pathology. Today, countries have designed specific 

curricula to train military physicians as part of general and specialized physicians. One 

of the issues that physicians in military medicine should pay attention to is new wars 

and methods of preventing and defending them. This research was done to examine 

the importance of human resources in military medicine and to study the readiness and 

professionalization of medical students. The aim of this study is to respond 

appropriately in military and critical situations. This research used a mixed-method 

approach. In the qualitative phase, a needs assessment questionnaire was designed, and 

the data were obtained from the analysis of the content of articles and opinions of 15 

experts and university professors. In the quantitative phase, the Delphi method and 

snowball sampling were used. The questionnaire was completed by available samples 

who were 20 teachers and 25 students participating in the course. The evaluated 

indicators of the questionnaire were obtained from three categories: content, teacher, 

and system. Based on results, a three-credit course of military medicine training was 

added to the general medicine physiopathology phase and offered in four weeks in a 

theoretical-practical manner. The results also showed the importance of teaching 

military medicine training in physiopathology courses and using up-to-date resources 

of military medicine. This course can play a very important role in preparing general 

medical students for military contexts and critical situations. 
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 مقدمه

پایه؛   علوم  مقطع  چهار  از  متشکل  پزشکی 

کارورزی و  کارآموزی  باشد  فیزیوپاتولوژی؛  دوره  می   .١  

فارماکولوژی، امب  شامل  فیزیوپاتولوژی  ساله   داخلی،  حث 

بالینی(،   معاینه  مهارتهای  و  شناسی  )عالمت  سمیولوژی 

که   باشد.می  پاتولوژی آنجا  درسی  برنامهاین  از  های 

علوم  بیولوژی،  فیزیک،  علم  همچون  اجزایی  بر  پزشکی 

بالینی   و  اجتماعی  و  گرفتهرفتاری  رهمین باست،    قرار 

دانش و مهارتهایشان از موضوعهای    باید دانشجویان  اساس  

بیمار به بالین  را ترکیب نموده و در  )    کار گیرند   مختلف 

 . (١395بهاری وهمکاران 

هداشتی و درمانی  ب  خدمات  ارایه  مسئولیت  نظامی  طب

طب نظامی یک نوع پزشکی    .به نظامیان را به عهده دارد

نیا و  به خطرات  که  است  دیگر  تخصصی  و  سربازان  زهای 

تواند در سطوح تخصصی و  می و    اعضا ی نظامی توجه دارد

عرصه  فوق  در  شامل  تخصصی  نظامی  مختلف  های 

اثرات  و  ارگونومی  نظامیان،  در  درمان  و  پیشگیری 

ارا به  نظامی  مخصوص  ی  ابزارها  و  خدمات  ئدستگاهها  ه 

کرمان  )  بپردازد پزشکی  و  ،  ١390علوم  شال  سلطانی 

 .(١396همکاران 

توسعه  های  روش  از  یکی  عنوان  به  آموزش  امروزه 

سازمان انسانی  به  منابع  سازمانی  هر  باشد.  می  مطرح  ها 

خود را    مأموریتافراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا  

رحمانی  به انجام برساند. پرورش انسان های زبده و ماهر )

ضرورت   (١380خوبدل و ساده وندی    ،١394و همکاران  

پیشرفت ا بقا و  برای  ناپذیری است که سازمان ها  جتناب 

نیازمندند؛   امروزی سخت بدان  پرتغییر و تحول  در جهان 

اصلی   وظایف  از  یکی  عنوان  به  آموزش  دلیل  همین  به 

تدوین   در  همواره  و  بوده  مطرح  انسانی  منابع  مدیریت 

برنامه های توسعه یا تغییرات سازمانی به عنوان عامل مهم  

توجه گیرد  مورد  می  ا  .قرار  دنیای  و  در  اختالفات  مروز 

های بیشمار و میان کشورها باعث جنگ  درگیری های زیاد

از   استفاده  این مسائل سبب شده  گسترده ای شده است. 

گسترده  و  متنوع  بسیار  مهاجم  کشورهای  توسط  سالح 

های   درگیری  جریان  به  توجه  با  و   رابطه  این  در  شود. 

عداد زیاد قربانیان، نیاز به آماده  نظامی در سراسر جهان و ت

خدمات   نقش  و  نظامی  پزشکی  پرسنل  بیشتر  سازی 

اکثر   در  نظامی  طب  که  آنجا  از  است.  مشهود  پزشکی 

غیر  پزشکی  های  دانشکده  در  سنتی  طور  به  کشورها 

آماده   و  نظامی  پرسنل  آموزش  شود،  می  تدریس  نظامی 

برن  و  آکادمی های پزشکی نظامی  از طریق  آنها  امه  سازی 

است  گرفته  قرار  توجه  مورد  تر  جدی  آموزشی   های 

وهمکاران  ) دارای   2005ویالویسینیو  پزشکی  آموزش   .)

ن پزشکی  آموزش  بین  زیادی  غیر  تفاوت  پزشکی  و  ظامی 

ویژه  مدارس  التحصیالن  فارغ  برای  اما  نیست،  نظامی 

  )  نظامی به مهارتهای خاص پزشکی نظامی توجه می شود

 (.20١0گمبل وهمکاران 

و   تربیت  برای  مختلف  کشورهای  دنیا  در  امروزه، 

نظامی پزشک  تخصصی،    آموزش  و  عمومی  سطوح  در 

خصی را طراحی و تدوین  های درسی مشفعالیتها و برنامه

وهمکاران  )  اندکرده پزشکان  (200١راپ  نظامی  در طب   .

داشته   را  پزشکان  سایر  به  نسبت  متفاوت  آموزشی  باید 

ها باید به نحوی باشد که پزشکان را در هر  باشند. آموزش

دارن نگه  آماده  وه)   دشرایطی  (.  20١١مکارانکیچنر 

های کلینیکی  ها فقط در حد آموزش ساده مهارتآموزش

های ذهنی در شرایط و دانش پزشکی نیست، بلکه آمادگی

نگی  )  ها باشدزا و چالشی نیز باید بخشی از آموزشاسترس 

تخصص  .(20١2 با  رابطه  نظامی،  در  طب  نیاز  مورد  های 

های  (، وارد دورهMDباید فرد پس از کسب رتبه پزشکی)

ای، مدیسین، تروما، جنگ هستهپزشکی نظامی شامل: تله

هوایی،   طب  نظامی،  فیزیولوژی  بیولوژیکی،  و  شیمیایی 

نظامی،   درپزشکی  اقتصاد  فضایی،  طب  دریایی،  طب 

نظامی شود روانشناسی  و  نظامی  -محمدی)  اپیدمیولوژی 

سال  (20١9همکاران    و  مهر در  نظامی  طب  دپارتمان   .

های آموزش پزشکی نظامی  مباحث مطرح در برنامه  2009

کند: طب برای نیروها، طب  را شامل موارد زیر معرفی می 

مراقبت  و  معالجه  عملیات،  در  نیروها، طب  انتقال  از   قبل 

مواقع  در  جراحی  درجنگ،  تروما  مدیریت  مجروحین، 
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یخ نظامی،  روانشناسی  نبرد،  میدان  و  در  اضطراری  زدگی 

شیمیایی،   حمالت  در  نظامی  طب  جنگل،  و  کوهستان 

بحرانهسته در  نظامی  طب  بیولوژیکی،  و  و  ای  ها 

    .(20١9همکاران   زاده ودهقان) پیشگیری

برنامه درسی طب    پزشک متخصص و دانش آموخته با

اورژانس نظامی با توانایی هایی که در امر مراقبت و اداره 

و  بهترین  دارد،  جنگی  و مصدومان  بدحال  بیماران  کردن 

ایران  مسلح  نیروهای  برای  پزشکی  تخصص  ترین  مناسب 

بود  مأموریتدر   خواهد  اورژانس  شرایط  و  رحمانی  )  ها 

بهداشت.  (١394وهمکاران   در  روانشناختی  روانی   عوامل 

می ایفا  مهمی  بسیار  نقش  دریایی  نیروی  کنند،   نظامیان 

بیشتر توجه  لزوم  به پرد  در عوامل  این   به بنابراین  اختن 

اهمیت   نظامی  دریایی  نیروهای  روانی  و  جسمی  سالمت 

دارد وهمکاران  سلطانی)  اساسی  مهمترین (.  ١396شال 

وظیفه تشکیالت طب نظامی آلمان در زمان صلح تربیت و  

خوبدل )  استپزشکی برای زمان جنگ    کادره سازی  آماد

ساده سال    .(١380وند  و  به  ١390در    ارزشیابی که 

  عالی   آموزش  نظام  در  مجازی  آموزش  های  دوره  اثربخشی

پرداخته (  مشهد  فردوسی  دانشگاه:  موردی  مطالعه)  ایران

آموزش اهمیت  نهایی  شده،  بازخورد  و  از آها  پس  ن 

ع  در  دوره  فربرگزاری  و  ملکرد  توجه  مورد    تأکیداگیران 

است گرفته  قرار  وهمکاران  )  فراوان  واجارگاه  فتحی 

ای از طب و در ارتباط  طب نظامی به عنوان شاخه.  (١390

آسیب میبا  نظامی  پرسنل  صدمات  و  همین ها  بر  باشد. 

می را  نظامی  طب  پیشگیریاساس  علم  و    ،توان  درمان 

جهت   درمانی  بهداشتی،  فعالیتهای  در    کادر دیگر  نظامی 

مانند   کشورهایی  در  دانست.  نظامی  عملیات  و  مناطق 

زمینه  این  در  آموزشی  موسسات  ترکیه  و  چین  آمریکا، 

های آموزشی دانشجویان در  کنند. در این دوره فعالیت می 

شبیه موقعیت  مییک  قرار  شده  شایستگی  سازی  گیرند. 

در  پزشکان  تمامی  برای  اصلی  شایستگی  عنوان  به  عملی 

نظام  مورد  طب  باید  جمله    تأکید ی  از  گیرد.  قرار 

فردی  شایستگی شایستگی  داشت،  مدنظر  باید  که  هایی 

نداشتن  صورت  در  که  اضطراب  و  ترس  همانند  است. 

کادر  برای  را  ناپذیری  جبران  مشکالت  کافی  آموزش 

می ایجاد  ها  بحران  هنگام  در  اناگنوستو )  د کندرمانی 

نظا  (.2020وهمکاران   طب  در  صحیح  برای آموزش  می 

-پزشکان قبل از اعزام منجر به پیشگیری و کاهش ناتوانی

می میر  و  مرگ  و  آموزش  شود.ها  این  از  شامل  برخی  ها 

در مراقبت مجروحین  و  مصدومین  مدیریت  و  اولیه  های 

 .(20١9اسپونر وهمکاران ) تصحنه اس 

این پژوهش با توجه به اهمیت حضور پزشکان مجرب  

پیشگیری جهت  دیده  آموزش  افراد    و  موقع  به  درمان  و 

های نظامی و ابالغیه وزارت  ها و محیطنظامی در عملیات

دانشگاه  برای  هایی  دوره  تعریف  درخصوص  های  بهداشت 

را  آموزشی  های  دوره  تا  است  برآن  پزشکی  علوم  نظامی 

دانشگاه پزشکی  دانشجویان  و  جهت  برگزار  نظامی  های 

ارزیابی شایان ذکر    .د ده  قرار  بررسی  مورد  را  آنها    سپس 

ارزیابی این دوره بیشتر بدان دلیل است که   است اهمیت 

صورت  به  و  مسلح  نیروهای  سطح  در  بار  اولین  برای 

ضعف و    شناسایی نقاط   آکادمیک طراحی و اجرا می شود. 

می مختلف  ابعاد  از  آن  را قوت  امر  اندرکاران  دست  تواند 

نیازسنجی  و  بعدی  های  دوره  طراحی  در  پیش  از  بیش 

ارزیابی دوره   ق تر مفاد آموزشی طب رزمی یاری نماید.دقی

سطح چند  سا  پرسشنامه  اساس  بر در    توسط   خته،محقق 

انجام    دانشجویان  و  (اساتید  )  تحقیق  و  آموزشی  تیم

 .گرفت

 

 روش کار
یک مطالعه آمیخته )کیفیی و   به صورتتحقیق حاضر  

( در دانشیگاه علیوم پزشیکی بقییه الیه )عی ( جهیت کمّی

در سیال ی  نظام  یوپاتولوژیزیدوره ف  نیاول  یبرگزار  یابیارز

. جامعه هدف مطالعیه در بخیش صورت گرفت  ١397-98

و اعضای هیئت علمی دانشیکده   اساتید  نفر از  20کیفی را  

های پزشکی، پرستاری، بهداشیت و داروسیازی بیا سیابقه 

سال تدریس در زمینه های میرتبط بیا هیدف   ١5بیش از  

نییز شیامل دو قسیمت،  کمّیبخش تحقیق و جامعه هدف 

 از  هنفیر  25اساتید دوره و یک گیروه  نفره از    20یک گروه  
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-دانشجویان شرکت کننده در ایین دوره هیا تشیکیل میی

گییری هدفمنید و دهند. در بخیش کیفیی بیا روش نمونیه

بیا روش سرشیماری،  کمّینفر و در بخش   ١8گلوله برفی،  

 نمونه ها تعیین شدند.

 :ی(روش اجرا )بخش کیف

بخش کیفی در دو مرحله اجیرا شید.   حاضر  در مطالعه

نظیام در مرحله اول از روش مطالعه کتابخانیه ای و میرور  

و   یو کتیب فارسیبهره گرفتیه شید. تمیامی مقیا ت    مند

 یاطالعیات یاز بانیک هیامرتبط با موضوع هیدف   یسیانگل

، Elsevier ،Scopusهمچییییون  یو خییییارج یداخلیییی

Pubmed ،Medline ،Iranmedex ،Irandoc  بیییییا

میورد  Google Scholar یجسیتجو یکمک موتورهیا

 یاز جستجو  نانیپس از اطم  قرار گرفت.  یبررسو    مطالعه

 لییشیده، از روش تحل  یکامل و اشباع اطالعات جمع آور

 یریییگ جییهیو نت یطبقییه بنیید ،یکدگییذار یمحتییوا بییرا

 فتیهکمیک گر  یآمده از منیابع اطالعیات  به دستاطالعات  

یین اطالعات اولیه و ساختار کلی تحقیق، از پس از تع  شد.

و مصیاحبه بیا  یدلفی  کییبیه کمیک تکن  نظرسنجیروش  

 بیه دسیتاطالعات  که    صورت  نیخبرگان استفاده شد. بد

خبرگیان قیرار  اریدر اخت یابیجهت ارزآمده از مرحله اول، 

گرفت. نظرات خبرگان درخصوص اضافه کیردن، اصیالح و 

سیاختارهای   نیییلف و تعمخت  یو بخشها  مفاهیم  ینیبازب

مناسب در ارزشیابی عملکیرد )از دیید مدرسیین و از دیید 

 یدر سیه مرحلیه رفیت و برگشیت جمیع آور  دانشجویان(

جهیت   ارزییابی عملکیرد دوره  پرسشنامه  تیدر نها  .دیگرد

ضریب ) CVR یمحتوا به کمک شاخص ها  ییروا  یابیارز

در   (شیاخص رواییی محتیوا)CVIو    (نسبی روایی محتیوا

 هیگو یدر تمام CVRخبرگان قرار گرفت. شاخص   اریتاخ

هیا و   مؤلفیه  یدر تمیام  CVIو شاخص    0.8از    شیب  یها

)از دییید مدرسییین و از دییید  کییل پرسشیینامه نیهمچنیی

 ییروا  تیآمد. در نها  به دست  0.9از    شیب  زین  دانشجویان(

 .قرار گرفت  تأییدمورد  ابزار ییمحتوا

 (:کمّیروش اجرا )بخش 

پرسشینامه محقیق سیاخته از لحیا    نکهیابا توجه به  

 یابییارز  ازمندیشد، ن  تأییدتوسط خبرگان    ییمحتوا  ییروا

 منظییور نیییباشیید. بییه ا یمیی زییین ییایییسییازه و پا ییییروا

 نیییتع  یبیرا  ها در بین افراد نمونه قرار گرفیت.پرسشنامه

سیازه  ییروا نییتع یکرونباخ و برا  یاز شاخص آلفا  ییایپا

پاییایی  .دییاسیتفاده گرد یاکتشاف  یلعام  لیتحل  کیاز تکن

آمد و روایی   به دست  0.799کلی این پرسشنامه به میزان  

 قرار گرفت.  تأییدسازه نیز مورد 

 :پرسشنامه

ی از دوره آموزشی  نیا  یو محاسبه اثربخش  نییتع  یبرا

 یابییمورد ارز  یشاخصها  نگاه دانشجویان و فراگیران دوره،

 یو سیازماندهمیدرس    ،یپرسشنامه از سیه بخیش محتیو

 ١0. بیرای ایین پرسشینامه، بیه تعیداد شده اسیت  لیتشک

 ینمیره ا  5  فییط  کییاز    سیؤالهیر    یبراتعیین و    سؤال

در نهایییت  ( بهییره گرفتییه شیید.ی= عییال5تییا  فی=ضییع١)

به تدریس مدرسیین ییک نمیره در دانشجویان و فراگیران  

نییز خیلیی خیوب(  =4ضعیف تا  =  ١طیف چهار نمره ای  )

 .اعالم کردند

، از انیبه دانشجو  سیدوره و تدر  یمحتوارای بررسی  ب

مناسیب   زانیم  سؤال  ١0مدرسین خواسته شد تا در قالب  

بر دانشیجویان  دوره یاثربخش یبودن، مشارکت و عالقمند

 فییط کنیز یی سؤالهر  یبراو فراگیران را تعیین نمایند. 

بیرای  شید.  اسیتفاده(  ی= عیال5تیا    فی=ضیع١)  ینمره ا  5

ارزیابی نهایی از آمارهیای توصییفی تعیداد   نتیجه گیری و

)درصد( برای متغیرهای کیفی و میانگین )انحراف معییار( 

نسیخه   Excelبا کمیک نیرم افیزار    کمّیبرای متغیرهای  

 استفاده شد. 20١3

 :جامعه آماری

کیفی،   بخش  مطالعه  در  مورد  و  شامل  جامعه  اساتید 

تروما و  حوزه طب  دارای   صاحنظران  این خصوص  در   که 

بودند  تالیفاتی  و  بخش    .پژوهش  مورد    کمّی در  جامعه 

کننده در این  شرکت  دانشجویانمدرسین و    شاملمطالعه  

 .  بودند  دوره

 :حجم نمونه
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بخش   در  نمونه  تعیین حجم  گیری نمونه  ، کیفیبرای 

برفی گلوله  روش  با  و  شد  هدفمند  هر  ،  استفاده  که 

بعدیشوندهمصاحبه نفر  می   ،  معرفی  بخکنندرا  در  ش  . 

نفر از اساتید    20  دسترس  در  به صورتگیری  ، نمونهکمّی

از    25و   از دانشجویان دوره،  این  حاضر  افرادنفر   دوره   در 

آوری  جمع  برای  استفاده  مورد  ابزار  شد.  انجام  بودند، 

شرک دانشجویان  و  مدرسین  دوره  نظرات  کننده  ت 

شده  پرسشنامه   آموزشیتدوین  این    اثربخشی  بود. 

ت برای  دوره پرسشنامه  این  اثربخشی  محاسبه  و  عیین 

ارزیابی   مورد  شاخصهای  شد.  کارگرفته  به  آموزشی 

سازماندهی   و  مدرس  محتوی،  بخش  سه  از  پرسشنامه 

به   تدریس  و  دوره  محتوای  بخش  است.  شده  تشکیل 

ارزیابی دوره و مدرسین آن  دانشجویان داده شد تا جهت 

طراحی  محتوای  و  سازماندهی  بخش  نمایند.  تکمیل  را 

شده برای دوره نیز در اختیار اساتید دوره قرار گرفت. در  

به   تا  از مدرسین خواسته شد  پرسشنامه  تی در  سؤا این 

خصوص میزان مناسب بودن دوره، همگن بودن فراگیران، 

و   نظم  میزان  فراگیران،  عالقمندی  و  مشارکت  میزان 

میزان   فراگیران،  اثربخشی   تأثیرحضور  بر  تدریس  روش 

موقعیت حرفه ای بر تدریس، استفاده از وسایل   رتأثیدوره، 

تمایل  میزان  و  آموزشی  محیط  وضعیت  بصری،  و  سمعی 

هر   برای  شد.  پرسیده  بعدی  های  دوره  در  تدریس  برای 

عالی( بهره    =5ضعیف تا  = ١نمره ای )  5از یک طیف    سؤال

 گرفته شد.  

هر برای  ضمن  اخذ    سؤالدر  نیز  مدرسین  د یل  نیز 

رات و پیشنهادات و معایب دوره نیز مورد شد. در نهایت نظ

برای  همچنین  پرسشنامه  این  گرفت.  قرار  نظرسنجی 

با   فراگیران  و  هدف  سؤا دانشجویان  ارائه  همچون  تی 

و   بیان  شیوه  مدرسین،  تسلط  میزان  دوره،  در  موردنظر 

توانایی ها و انتقال مفاهیم، تالش برای ارایه مطالب به روز  

و جدید، ارائه تجارب عملی، توانایی مدرس در پاسخگویی  

توسط سؤا به   آن  ارائه  و  پیوستگی  و  نظم  رعایت  ت، 

ارائ و  مطالب  مناسب  بندی  جمع  گیری، مدرس،  نتیجه  ه 

فراگیران   به  اهمیت  تدریس،  برای  مناسب  وقت  تنظیم 

دوره وایجاد انگیزه در آنها، میزان تسلط در کنترل و اداره 

کالس، نحوه برخورد با فراگیران و حضور به موقع پرسیده  

نهایت فراگیران به تدریس مدرسین یک نمره در   شد. در 

ب( تعیین  خیلی خو=4ضعیف تا  =  ١طیف چهار نمره ای  )

 نمودند. 

پرسشنامه   دوره،  اتمام  از  پس  پژوهش،  اجرای  برای 

دانشجویان   و  مدرسین  تمامی  اختیار  در  دوره  ارزشیابی 

داوطلب و دردسترس قرار گرفت. در ابتدا هریک از اساتید  

مدرسین خودو  دانشجویان،  ،  سپس  و  و   دوره  فراگیران 

نمره نهایت  در  نمودند.  ارزیابی  را  رضایت    مخاطبین دوره 

گردید.   محاسبه  مدرسین  و  دوره  به  کنندگان  شرکت 

چهارده   دارای  سه    سؤالپرسشنامه  و  پاسخ   سؤال بسته 

چهارده   و  مدرسین  جهت  و    سؤالبازپاسخ  پاسخ  بسته 

می  سؤالدو دانشجویان  جهت  پرسشنامه  بازپاسخ  باشد. 

بازپاسخ جهت   سؤالبسته پاسخ و سه    سؤالدارای چهارده  

چهارده   و  دو  سؤالمدرسین  و  پاسخ  بازپاسخ    سؤالبسته 

میباشد. دانشجویان  گستردگی    جهت  به  توجه  با  البته 

مقاله   این  در  بیشتر  شاخص  نتای   گردید  سعی  ارزیابی، 

 مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

 

 هاافتهی

با توجه به اهداف مورد نظر در این پژوهش درخصوص 

نظامی   برنامه درسی طب  ب  هاییافتهطراحی  ااستفاده  زیر 

   آمد. به دستمحقق ساخته پرسشنامه  از
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 مناسب بودن مدت زمان دوره  .1جدول 

Table 1: Suitability of course length 
 عالی  خیلی خوب  خوب  متوسط ضعیف  

 ( ٪۵۰) ۲ ( ٪۲۵) ۱ ( ٪۲۵) ۱ ( ٪۰) ۰ ( ٪۰) ۰ امداد و نجات هفته اول : 

 ( ٪۳۳) ۲ ( ٪۳۳) ۲ ( ٪۱۷) ۱ ( ٪۱۷) ۱ ( ٪۰) ۰ هفته دوم : جراحی و تروما 

 ( ٪۰) ۰ ( ٪۶۰)  ۳ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۰) ۰ ( ٪۲۰) ۱ هفته سوم : آسیبهای شیمیایی و هسته ای 

 ( ٪۰) ۰ ( ٪۲۰) ۲ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۲۰) ۱ هفته چهارم : بهداشت، تغذیه و مدیریت سالمت

 ( ٪۲۰) ۴ ( ٪۴۰) ۸ ( ٪۲۰) ۴ ( ٪۱۰) ۲ ( ٪۱۰) ۲ مجموع 
 

 

 

 

نت به  توجه  دستای   با  جدو  به  براساس    ١  لآمده 

دوره،   زمان  مدت  بودن  مناسب  میزان    امتیازدرخصوص 

  20خیلی خوب،  رصد  د  40  به این مورد  کنندگانمشارکت

و   خوب  و  عالی  متوسط  درصد   ١0درصد  و  بوده    ضعیف 

  .است

 

 روش تدریس  تأثیرمیزان .  2جدول 

Table 2. The effect of the teaching method 
 عالی  خیلی خوب  خوب  وسطمت ضعیف  

 ( ٪۰) ۰ ( ٪۸۰) ۴ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۰) ۰ ( ٪۰) ۰ هفته اول : امداد و نجات 

 ( ٪۰) ۰ ( ٪۵۰)  ۳ ( ٪۵۰)  ۳ ( ٪۰) ۰ ( ٪۰) ۰ هفته دوم : جراحی و تروما 

 ( ٪۴۰) ۲ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۴۰) ۲ ( ٪۰) ۰ ( ٪۰) ۰ هفته سوم : آسیبهای شیمیایی و هسته ای 

 ( ٪۰) ۰ ( ٪۸۰) ۴ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۰) ۰ ( ٪۰) ۰ ریت سالمتهفته چهارم : بهداشت، تغذیه و مدی

 ( ٪۱۰) ۲ ( ٪۵۷) ۱۱ ( ٪۳۳)  ۷ ( ٪۰) ۰ ( ٪۰) ۰ مجموع 
 

نتای    به  توجه  دستبا  بر  به  جدول  آمده    2اساس 

دوره  تأثیرمیزان   براثربخشی  تدریس  اساتید  روش  ازنظر 

  روش تدریس بر اثربخشی دوره،   تأثیرمیزان    طب اورژانس

اساتید جراحیدرصد خیلی خو   80 نظر  از  درصد   50  ب، 

مرکز آسیب    اساتید   راز نظدرصد خوب،    50خیلی خوب و  

نظر    درصد خوب، از  40درصد عالی و    40شیمیایی    های  

درصد خیلی خوب   80اساتید بهداشت و مدیریت سالمت  

کلی روش تدریس    تأثیرمیزان    عدر مجموبیان شده است.  

 . گردید ارزیابیدرصد عالی  ١0 در این دوره،  

 

 

 
 تنظیم مطالب درسی  . 1نمودار 

Figure 1: Syllabus design 
درسی مطالب  اساتید  تنظیم  و    توسط  نظم  رعایت  و 

  50خوب،  ارزیابی    درصد١9دهنده  پیوستگی مطالب نشان

  متأثر. این نتای  بیشتر بود درصدضعیف 3١ درصد متوسط

دانش منفی  نگرش  که  از  چرا  است؛  دوره  کل  به  جویان 

تجربیات و  مطالب  اند   براساس  آموخته  )نمودار   جدیدی 

١.)   
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 میزان مشارکت و عالقمندی فراگیران  . 3جدول  

Table 3. The rate of learners’ participation and interest  

 عالی  خیلی خوب  خوب  متوسط ضعیف 

 ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۴۰) ۲ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۰) ۰ هفته اول: امداد و نجات 

 ( ٪۰) ۰ ( ٪۳۳) ۲ ( ٪۵۰)  ۳ ( ٪۱۷) ۱ ( ٪۰) ۰ هفته دوم: جراحی و تروما 

 ( ٪۴۰) ۲ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۰) ۰ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۲۰) ۱ هفته سوم: آسیبهای شیمیایی و هسته ای 

 ( ٪۰) ۰ ( ٪۶۰)  ۳ ( ٪۰) ۰ ( ٪۲۰) ۱ ( ٪۲۰) ۱ هفته چهارم: بهداشت، تغذیه و مدیریت سالمت

 ( ٪۱۴) ۳ ( ٪۳۳)  ۷ ( ٪۲۴) ۵ ( ٪۱۹) ۴ ( ٪۱۰) ۲ مجموع 

 

جدول   نتای   میزان    3بنابراین  و  درخصوص  مشارکت 

از  عالقمندی اساتید    فراگیران  عالی،  ١4نظر    33درصد 

خوب،   خیلی  و  24درصد  خوب  درحد  ١0درصد  درصد 

متوسط بوده است. حضور فراگیران در این دوره با توجه به  

بر مباحث  بودن  تر  نوین  جذاب  دانشجویان  و  بوده  ای 

حضور  مباحث  در  منظم  طور  به  کردند  می  سعی  بالتبع 

 .داشته باشند

 

 بحث

از  قبل  پزشکان  برای  نظامی  طب  در  صحیح  آموزش 

ها و مرگ و میر اعزام منجر به پیشگیری و کاهش ناتوانی 

های اولیه و  ها شامل مراقبتبرخی از این آموزش  شود.می

مصدومین اس  مدیریت  صحنه  در  مجروحین  )اسپونر   تو 

پژوهش    .(20١9وهمکاران   این  در  در  اساتید  د یل 

اورژانس  طب  اساتید  است:  زیر  صورت  به  دوره  اثربخشی 

مدت کوتاه  ولی  مناسب  را  جذاب    ،(١)جدول    اثربخشی 

و   تدریس  موضوع  پیرامون سؤا بودن  دانشجویان  ت 

ح کردند.  موضوع، تدریس فعال با شراکت فراگیران را مطر

به   توجه  با  ندانستند.  کافی  را  امکانات  زم  و  وسایل  اما 

انتظار    مباحث امداد و نجات آن هم در دوره اول برگزاری،

مختلف کمک تجهیزات  وجود  از  وجود    بیشتری  آموزشی 

داشت که سعی می شود در دوره های بعدی درخواست و  

ر  زیر  موارد  جراحی  گروه  اساتید  گردد.  مرتفع  ا  نیازها 

صورت وجود امکانات عملی و فیلم    دره بودند:  مطرح کرد

 محور   ویژه دره  )ب  های مربوط به درمان مجروحین خودی

بهترمی اثربخشی  فراگیران،   بازخوردشود،    مقاومت( 

روشهای  ابو ارائه  و  تصاویر  و  مثال  بودن  واقعی  سطه 

این   در  بود.  خوب  بسیار  شده  تجربه  مطالب  و  کاربردی 

بر بایستی  هرچه  مورد  جهت  در  تری  دقیق  ریزی  نامه 

و   فیلمها  قالب  در  نظامی  طب  مباحث  شدن  تر  جذاب 

بالینی،   اساتید  تجارب  بر  مبتنی  آموزشی  اسالیدهای 

های آموزشی موزشی مانند مانکنآکمک  استفاده از وسایل 

احیا، کنترل خونریزی، انتقال مصدومین و    تروما و  نقل و 

گیرد. صورت  گروه   ...  و    های  آسیب  اساتید  شیمیایی 

بومی   مدل  براساس  که  بودند  معتقد  سالمت  مدیریت 

کرد ارائه  را  مباحث  خود  میانهابداعی  نظر  به  این  د،  رسد 

تواند به طرق مختلف و بر اساس تجربه اساتید  پیشنهاد می

گروه بهداشت، توجه و عالقه    دگیرد. اساتیمورد اجرا قرار  

، در صورت   دانشجویان، مناسب بودن بخش عملی مباحث

بود، می بیشتر  از روشهای دیگر    افزایش زمان کالس  شد 

   .(2)جدول هم استفاده کرد

درگیری    جهان،   سراسر  در  طبیعی  بالیای  و  هادر 

  هایمراقبت  هایسیستم  ترینیافتهسازمان  بر  حتی

برنامهمی  تأثیرعواملی    بهداشتی اهداف  در  که  ها  گذارند 

و   شود  گرفته  درنظر  گیرندباید  قرار  ارزیابی    مورد 

به  به نظر می  (.  2020)آناگنوستو وهمکاران   با توجه  آید 

اساتید چندان در ،جدید بودن عناوین و محتوای تدریس  

وقت مطالب  تنظیم  نبودند  و  موفق  خویش    . تدریس 

و    دهش  تراختصاصیپیشنهاد می گردد عناوین تا حدودی  

شان مطالب را اختصاص یافته به ای  مطالباساتید بر اساس  

دوره چارچوب  ارائه   در  و  تنظیم  پزشکی  فیزیوپاتولوژی 

در    .کنند نظامی  بهداشت  مباحث  اینکه  به  توجه  با 

های پزشکی کمتر مطرح است، نظر اساتید بیشتر بر گروه

در این حوزه بود که فعالً بر اساس    افزایش ساعت تدریس 
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درسی نمی    برنامه  پذیر  امکان  داستاندارد  ن  ای  رباشد. 

اساتید به  تا جای ممکن    توصیه گردید که   رابطه  مباحث 

و   تنظیم  دانشجویان  نظامی  فیزیوپاتولوژی طب  سطح  در 

شود. بندی  دوره    اولویت  این  در  درسی  مطالب  تنظیم 

بیشتر بر اساس سلیقه اساتید و بدون مشخص شدن کتاب 

نظام  با طب  مرتبط  و  صورت گرفت. در دوره    های خاص 

دوره   برگزاری  دانشجویان اول  نظامی  طب  فیزیوپاتولوژی 

این کار    پزشکی اکثر اساتید بر اساس تجربه شخصی خود

را انجام دادند و طبعاً تنظیم مطالب درسی چه بسا چندان  

و   بندی  جمع  رو  این  از  ؛  است  نبوده  استاندارد  پایه  بر 

می   زمانی  محدودیت  به  توجه  با  مطالب  از  گیری  نتیجه 

ده باشد به نحوی که در نظرات توانست دچار نقصان گردی

نقیصه  دانشجویان این نقص خود را نشان داده است. این 

بومی می رفرنس  تصویب کتب  و  تدوین  با  آینده  در  تواند 

 .(١)نمودار برطرف شود و که تا حدودی نیز فراهم گردیده  

شبیه   اسپونر آموزش  عنوان  تحت  خود  مطالعه  طی 

 سازی   شبیه  دید ج  درسی  برنامه  یکدر طب نظامی  سازی  

گیرند که خود  شده را ارائه میدهند و نتیجه می  استاندارد

تا    ومشارکت  تمایل  پزشکان دارند   رویه   چندین  درزیادی 

اسپونر )  دنبخشب  بهبودعملکرد خود را    اولیه  های  مراقبت

نیز    (20١9وهمکاران   حاضر  مطالعه  در  میزان و  درکل 

است،  مشارکت    بوده  را  با   د یل  از  در مییکی  توان 

مباحث   و  نظامی  طب  و  بهداشتی  مباحث  بودن  جدیدتر 

CBRN    برانگیزتر بودن این دو گروه   سؤال و جذاب تر و

با طب   مرتبط  مباحث  از  بسیاری  این که در  دانست؛ چه 

نظامی در حیطه اورژانس و جراحی دانشجویان از اطالعات 

اند بوده  برخوردار  بیشتری  ای  و  (3)جدول    پایه  کبلی   .

( در مطالعه خود تحت عنوان گزارشی از 202١)  کارانهم

آموزش عالی برای نظامیان به بررسی آموزش در نظامیان  

پردازد. در این گزارش ایجاد انگیزه را    انگلیس و کانادا می

می مهم  یادگیری  همکاران  )  دانند  برای  و  (. 202١کبلی 

پژوهش   این  بهدر  توجه  در    با  انگیزه  ایجاد  ارزیابی  نتای  

در  خود  اهداف  به  نتوانسته  پزشکی  دانشکده  فراگیران، 

یابد؛ هرچند در حدود   به نحو مطلوب دست  انگیزه  ایجاد 

نیمی از فراگیران معتقد بودند که انگیزش نسبی در ایشان  

بر  بایستی  البته  است.  ایجاد شده  نظامی  رویکرد طب  در 

روی نتای  بیشتر بحث و تحقیق شود. باید درباره ضرورت 

زاری دوره و کاربردی که این دوره در آینده حرفه ای برگ

با   بیشتر  دارند،  نظامی  پزشک  یک  عنوان  به  آنان 

و  کیفیت  ارتقای  همچنین  شود.  صحبت  دانشجویان 

در این   افزایش تجارب عملی و منحصر به فرد دانشجویان

 دوره می تواند به ارتقای انگیزه آنان منجر شود.

 

 یجه گیرینت

مواددوره و  فیزیوپاتو  ها  دورهای  دانشگاه لوژدرسی  ی 

یکدیگر   با  شرایط کشورها  به  باتوجه  نظامی  پزشکی  های 

این است.  باید  دوره  متفاوت  و    با  تناسبمها  نیازها 

فاکتجامعه    اپیدمیولوژی البته  مانند  ورباشد.  دیگری  های 

و  برنامه تجهیزات  زمان،  مکان،  مجر  ریزی  نیز    باساتید 

-ها باید در محیط شبیهد. آموزش گرفته شون  ردر نظباید  

و  آمادگی  از  پزشکان  تا  پذیرد،  صورت  شده    سازی 

بحرانشایستگی هنگام  در  ضروری  حوادث های  ها، 

غیرمترقبه و صحنه نبرد برخوردار باشند و بتوانند خدمات  

به مناسب  زمان  در  هنگام  شایستگی   را  در  ضروری  های 

خوردار باشند ها، حوادث غیرمترقبه و صحنه نبرد بربحران

و  مجروحین  به  مناسب  زمان  در  را  خدمات  بتوانند  و 

به   و  مناسب  منابع  ارائه  بر  بایستی  ارائه دهند.  مصدومین 

از جمله آخرین مقا ت علمی مرتبط جدای از تدوین   روز

 و انتخاب کتب بومی اهتمام ورزید.

در   بایستی  علمی  تجارب  انتقال  میزان  نحو  همین  به 

دوره تقویاین  از  ها  یکی  گردد.  در    مهمترینت  ما  اهداف 

)ع (   اهلل  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  دوره  این  تدوین 

پزشکی   دانشجویان  به  بومی  علمی  تجارب  آخرین  انتقال 

به رغم    های محوله  مأموریتدر چارچوب   سازمانی است. 

نگرش منفی دانشجویان به کل دوره، این نتای  نشان می  

دانشجویان مطالب   آموخته دهد که  این دوره  در  ای  تازه 

دوره،   بودن  مقدماتی  به  توجه  با  که  است  طبیعی  اند. 

نسبت  به  و  دانشجویان  برای  آموزشی  محتوای 
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میآموخته پیش محسوب  تازه  آنان  بر های  اساس    شوند. 

یک طول  در  شده  ارائه  چهارگانه  مباحث  اساتید    دیدگاه 

مرح در  باید  و  است  بوده  مقدماتی  و  اولیه  کار  له  هفته، 

 و کارورزی تکمیل شود. آموزی

 پیشنهادات

ارزیابی به  توجه  و با  فراگیران  از  آمده  عمل  به  های 

برنامه و  بررسی  تامل،  قابل  زیر  موارد  های  ریزیاساتید، 

 بعدی مدیران آموزشی دانشگاه و کشور خواهد بود. 

عملی   محیتدریس  از جمله کوه    دانشگاه  بیرون  طدر 

ا به  نیاز  و..،  طب  نوردی  های  کارگاه  و  آزمایشگاه  یجاد 

در مقاطع مختلف تحصیلی    دوره زمان    نظامی و ...، افزایش 

یکپارچگی مراکز آموزش و پژوهش دانشگاه درحوزه طب   ،

واژه ها    کلید   اصالح   و  ها   لسر فصعناوین و    بهبود  نظامی،

دقیق تر شوند. تبیین بیشتر دوره به دانشجویان به منظور 

بیشتر انگیزه  و ایجاد  است  بسیارارزشمند  دوره  برگزاری   ،

حرکتی جدید درتغییر نگاه دانشجویان پزشکی سپاه ازنگاه  

آینده  کار  محیط  محوری  سالمت  نگاه  به  بیمارمحوری 

بازدید   دوره،  درسی  طرح  و  بیشتر  زمان  است،  بوده  شان 

)آشنایی با موارد منجر به آسیب    نظامی ازکمیسیون های  

از    بعد  های عملی بیشتر  زیابیدر محل های نظامی و..(، ار

است با تعامل بیشتر بین اساتید و    د شود. امیکالس انجام  

حوزه  در  آموزشی  زمینه  در  با تری  اهداف  به  فراگیران 

 طب نظامی دست یابیم. 
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  ١دوره  .  پزشکی متشکل از چهار مقطع علوم پایه؛ فیزیوپاتولوژی؛ کارآموزی و کارورزی می باشد  :چکیده

حث داخلی، فارماکولوژی، سمیولوژی )عالمت شناسی و مهارتهییای معاینییه  امب  شامل  فیزیوپاتولوژی  ساله  

در    از پزشییکان بخشیییوان بییه عنیی  برای آموزش پزشک نظییامی کشورها امروزه باشد.می بالینی(، پاتولوژی

از مسائلی که باییید پزشییکان در   .اندای درسی مشخصی را طراحی کردههسطوح عمومی و تخصصی، برنامه

اییین   های پیشگیری و مقابله با آنهییا اسییت.های نوین  و روشجنگداشته باشند،   توجهآن    هبطب نظامی  

سییازی  ایآمییادگی و حرفییه  بررسییی  جهییتو    با توجه به اهمیییت منییابع انسییانی در طییب نظییامی ،پژوهش

  .اسییت  یهای نظامی و بحراندر موقعیتمناسب   پاسخ ،پژوهش است. هدفشده  انجامدانشجویان پزشکی، 

تحلیییل   مییده ازآبه دست داده های با استفاده از  در بخش کیفی   .بود ترکیبیحاضر در پژوهش روش کار  

از   کمّیدر بخش شد.  طراحی سنجش نیازپرسشنامه   ،نفر از اساتید دانشگاه  ١5نظرات  مقا ت و  محتوای  

  دردسییترسنمونه هییای با استفاده از کمیل پرسشنامه ت.  استفاده شد  گیری گلوله برفیروش دلفی و نمونه

های مورد ارزیابی  شاخص .بودند کننده در دورهدانشجویان شرکتنفر از  25اساتید و  نفر از 20 مشتمل بر

طییب  آموزشییی واحیید سه ،  براساس نتای   .اخذ گردید، مدرس و سازماندهی  اپرسشنامه از سه بخش محتو

اضافه شییده    عمومی  پزشکی  لوژیفیزیوپاتو  عملی به برنامه درسی-نظری  به صورت  هفته چهارطی  نظامی

نظییامی در دوره هییای    طییب  آموزشییی  هایواحیید  تییدریس  اهمیییت  از   نشییانآمییده    به دسییتنتای   است.  

عمییومی    یپزشییکدانشجویان  تواند در آموزش  می  دارد و  طب رزمی  روزمنابع به ازاستفاده و  لوژیفیزیوپاتو

 .نقش بسیار مهمی داشته باشد  یبحران  و    نظامی  فضاهای  جهت

 

 .، برنامه درسیلوژیفیزیوپاتودوره  طب نظامی،   گان کلیدی:واژ

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


