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تحوالت دنیای کنونی تعلیم و تربیت را با چالشهایی مواجه نموده است که پاسخگوی نیازهای
فعلی آموزش پزشکی نیست .در این ارتباط توجه زیادی به هنر به عنوان مبنایی برای آموزش
شده که انتظار میرود سبب بهبود عملکـرد تحـصیلی و ارتقای فردی دانش آموختگان گردد.
برای تدوین برنامه درسی بر مبنای هنری ،آگاهی از بستر موجود و نیازهای یادگیرندگان ضروری
است .هدف مطالعه حاضر ،بررسی نقش هنر در آموزش پزشکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند است.

مواد و روشها

پست الکترونیک:
kfarrokhfall@yahoo.com

این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است .جامعه مورد مطالعه ،دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند در سال  97-98و روش نمونهگیری بصورت دردسترس بود .مجموعا 101 ،نفر
شامل  38نفر دانشجوی پسر و  63نفر دانشجوی دختر وارد مطالعه شدند .نتایج پرسشنامه روا و
پایا بصورت الکترونیکی (اپلیکیشن موبایل) در دسترس دانشجویان قرار گرفت.

یافتهها
نشان داد که  %27از دانشجویان به طور تخصصی یک رشتهی هنری خاص را دنبال میکردند.
بیش از  %80دانشجوبان ،در حین درس خواندن به فعالیتهای هنری مشغول بودند که
موثرترین آن موسیقی بود .همچنین دانشجویان ،موافقِ ادغام هنر در برنامه درسی و تامین
زیرساختهای آن بودند.

نتیجهگیری
بهرهگیری از هنر برای یادگیری جزو برنامهی روزانهی دانشجویان قرار دارد ،درعین حال به طور
رسمی اقدامی صورت نگرفته است .پیشنهاد میشود در دانشگاههای علوم پزشکی معرفی و توجه
عملی به علوم انسانی پزشکی به عنوان زیر بنای کاربرد هنر در پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژهها
هنر ،یادگیری ،دانشجویان ،آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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مقدمه

انگیزه و ایجاد واکنش مثبـت است که توسط سیستم پاداش

توسعه سـریع فناوریهـای اطالعـات و ارتباطـات و حرکـت

لیمبیک میسر میشـود ( .)3همچنـین اثـرات آمـوزش هنـر

جوامع به سمت جوامع دانش محور ،باعث ایجاد فرصـتهای

روی حافظــــه ،توجــــه انتخــــابی (،)attention Selective

جدیــد در زمینــه برنامــهریزی و آمــوزش شــده اســت .در

تواناییهـــای فيـــایی ( ،)Spatialریاضـــیات و خوانـــدن در

نظامهای نوین آموزشی ،تالش بر این است که با بهرهگیـری

کودکان شناخته شـده اسـت .عالوه بر این ،هنر روی توانایی

از شیوههای آموزش نوین و استفاده از رسـانههای گونـاگون،

کودکـــان در حـــل مســائل اجتمــاعی (مهـــارت هـــای

فرآیند یاددهی -یادگیری بـا کـارایی مناسـب تـری صـورت

اجتمـاعی) نیز اثـرات قابـل تـوجهی دارد ( .)4همچنـین در

پذیرد ( .)1بررسیها نشان میدهد که در روشهـای سـنتی

پژوهشی گزارش گردیده که استفاده از هنـر باعــث بهبــود

آموزش ،مطالبِ به خاطر سپرده شده توسط دانشجو حداکثر

عملکـرد تحـصیلی افراد در دانشگاه میشود (.)5

هشت ماه دوام داشته و فراموش خواهند شد و نیاز به تکـرار

معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت از سـال  1394بـه مقولـه

آنها خواهد بود .همچنین تدریس دروس به روش سـخنرانی،

"هنر و سالمت" به طور ویژه توجه خاص داشـته و "ارتقـای

معادل با یادگیری نبوده چراکه یادگیری در واقع ،کسب یک

دانش هنر و سالمت" را به عنوان ماموریـت ویـژه بـه کـالن

دانش و مهارت و به کاربردن آن در عمل است و بایسـتی بـه

منطقـه  9آمـایش آموزشـی در حـوزه علـوم پزشـکی یعنـی

مدت طوالنی ادامه داشته باشد ( .)2به نظـر میرسـد مقولـه

خراسان بزرگ به سرپرستی دانشگاه علـوم پزشـکی نیشـابور

هنر و آموزش پزشکی با مفهوم علوم انسانی پزشـکی عجـین

واگذار نموده است .در ایـن راسـتا سـعی شـد کـه آگـاهی و

شده است؛ با این وجود تاکنون اجماعی نسبی در ارتبـاط بـا

نگرش دانشجویان راجع به کاربرد رشتههای مختلف هنری و

تعریف علوم انسانی پزشکی وجود نداشته است .با این حـال،

به طور کلـی "علـوم انسـانی پزشـکی" در آمـوزش پزشـکی

باید به خاطر داشـت کـه گسـتره علـوم انسـانی پزشـکی بـا

بررسی گردد .تاکنون مطالعهی جامعی در خصـوص دیـدگاه

مسائلی مانند درمان ،از رهگـذر هنـر و ادبیـات تفـاوت دارد.

دانشجویان در ارتباط با نقش هنر بر یـادگیری دروس علـوم

کالج دانشـگاهی لنـدن کـه یکـی از مراکـز پیشـرو در علـوم

پزشکی ،انجام نشده است .بـدین ترتیـب مطالعـه حاضـر بـا

انسانی پزشکی است ،آن را ایـن گونـه تعریـف کـرده اسـت:

اهداف زیر صورت گرفته است:

«علوم انسانی پزشکی عبارت است از فعالیتی میان رشـتهای

 )1تعیــین انــواع فعالی ـت هــای هنــری دانشــجویان ضــمن

که با تاسی از بنیـههای خالقانـه و فکـری رشـتههای علمـی

یادگیری دروس )2 ،تعیین عالقه مندی دانشجویان به رشته

مختلف مانند هنر ،ادبیات ،فلسفه ،انسانشناسـی و غیـره بـه

های هنری مختلف و  )3تعیین نظـر دانشـجویان راجـع بـه

دنبال اهداف آموزشی در پزشکی است».

ادغام هنر در آموزش پزشکی و یا ملزومات آن.

اخیرا بررسی تاثیر هنر بـر عملکـرد انسـان ،توجـه محققـان

مواد و روشها

زیادی را به خود جلـب کـرده اسـت .یکـی از اهـداف مهـم،

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و جامعـه مـورد

افزایش کارایی عملکرد ذهنی دانشجویان هنگام مطالعه است

مطالعه شامل دانشـجویان در حـال تحصـیلِ دانشـگاه علـوم

که در این رابطه بر بهبود تمرکز ،توجه و نیز حافظه اثر مـی

پزشکی بیرجند در سـال تحصـیلی  97-98میباشـد .تعـداد

گذارد .سادهتـرین و رایجتـرین کـاربرد هنـر همـان افـزایش

نمونه آماری این مطالعه با اسـتفاده از فرمـول کـوکران 101
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نفــر بــرآورد شــد و بــرای انتخــاد دانشــجویان از روش

تمامی سواالت محاسبه شد که آنها هـم بیشـتر از  0/79بـه

نمونهگیری دردسترس استفاده شد .معیـار ورود بـه مطالعـه

دست آمد که مورد تایید واقع گردیـد .بـرای بررسـی پایـایی

شامل دانشجویان در حال تحصـیل دانشـگاه علـوم پزشـکی

پرسشنامه ،این پرسشنامه به صورت پایلوت بر روی  15نفـر

بیرجند در نیمسال اول  97-98بوده است؛ همچنین کسـب

از افراد گروه هدف اجرا شد .پایایی مربوط بـه حیطـه هنـر و

رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه ضـروری بـود .معیـار

آموزش با توجه به مقیاس نمره دهی  0و  1در سـواالت آن،

خروج از مطالعه شامل عدم پاسخگویی به تمام سواالت بـود.

با استفاده از فرمول کودریچاردسون  ،20برابر بـا  1و پایـایی

ضــمنا نیــاز بــه درج نــام و نــام خــانوادگی دانشــجویان در

پرسشنامه عالقهمندیهای دانشجویان به هنر بـا اسـتفاده از

پرسشنامهها نبود و نظرات دانشجویان کامال محرمانه بـوده و

آلفای کرونبا برابر با  0/79به دست آمد که مورد تایید واقع

فقط برای برنامه های آینده معاونت آموزشی و انتشـار نتـایج

شد .جهت جمعآوری دادهها ،در سال  1397بـه بخشهـای

تحقیق بکار میرود.

مورد مطالعه مراجعه شـد و پـس از توزیـع پرسشـنامه بـین

به منظور جمعآوری دادهها ،پس از تصویب طرح تحقیقـاتی

دانشجویان در رشتهها و مقاطع مختلف ،دادههـا جمـعآوری

در شورای پژوهشی و کمیته اخالق دانشـگاه علـوم پزشـکی

گردید .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادههـا در نـرم افـزار

بیرجند ،پرسشنامهای توسط پژوهشگر با بررسیهای متعـدد

 SPSSنســخه  18وارد شــد و از آمــار توص ـیفی بــرای بی ـان

و با استفاده از مطالعـات مشـابه طراحـی گردیـد و بصـورت

فراوانیها دادهها به درصد استفاده شد.

الکترونیکی (اپلیکیشن موبایل) در دسترس دانشجویان قـرار

یافتهها

گرفت .بخش اول ،اطالعات فردی شامل سن ،جنس ،رشته و

مجموعا 63 ،نفر در مقطع دکترای عمومی ( 62نفر رشـته ی

مقطع تحصیلی بود .بخش دوم در رابطه با بعد هنر و آموزش

پزشکی و  1نفر دندانپزشکی) 37 ،نفر در مقطـع کارشناسـی

و شامل  9سوال  2گزینهای بـود .بخـش سـوم در رابطـه بـا

( 10نفــر علــوم آزمایشــگاهی 6 ،نفــر پرســتاری 6 ،نفــر

عالقهمندیهای دانشجویان به هنر و شامل  11سـوال بسـته

رادیولوژی 4 ،نفر فناوری اطالعات سالمت 4 ،نفـر مهندسـی

پاســو و بــاز پاســو بــود .جهــت بررســی روایــی محتــوای

بهداشت محیط 2،نفر هوشبری 2 ،نفر بهداشـت عمـومی2 ،

پرسشنامه ،این پرسشنامه در اختیار  10نفـر از متخصصـین

نفر اتـاق عمـل و  1نفـر آرتـز و پروتـز دنـدان) و در مقطـع

موضوعی قرار داده شد و نظر آنها در مورد ضرورت ،تناسب و

کارشناسی ارشد ( 1نفر ایمونولوژی) در این مطالعـه شـرکت

ارتباط ،سـادگی و وضـوح هـر کـدام از سـواالت جمـعآوری

نمودند 38 .نفردانشجوی پسر و  63نفر دانشـجوی دختـر بـا

گردید .ورود و تحلیل دادههای جمعآوری شده در این بخش

میانگین سنی  20/87±1/73سال وارد مطالعه شدند.

با استفاده از نرم افزار اکسـل نسـخه  ،2018انجـام گرفـت و

نتــایج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه عمــده دانشــجویان از

ضـرایب  CVRو  CVIبــرای هـر کــدام از سـواالت محاســبه

فعالیتهای هنری مختلف ضمن مطالعه اسـتفاده میکردنـد.

گردید .از آنجایی که ضریب  CVRبرای حجم نمونه  10نفر،

همــانطور کــه در جــدول یــک آورده شــده اســت %77.2

بیشــتر از  0/62مــورد قبــول میباشــد و ضــرایب  CVRدر

دانشجویان اذعان کردند که با انجام دادن یک فعالیت هنری

تمامی سواالت باالی این مقدار بود ،از نظـر ضـرورت تمـامی

به درس خواندن تشویق می شدند %38 .دانشـجویان اظهـار

سواالت مورد قبول بود .در مرحلـه بعـد ضـریب  CVIبـرای

داشــتند کــه بعيـی فیلمها/تئــاتر بــه درس خوانــدن کمــک
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مینماید .دانشجویان بیشترین بهـره ای کـه ایـن فیلم/تئـاتر

موسیقی را مـوثرترین شـاخه هنـری در کمـک بـه آمـوزش

میبردند را تشویق به کسب مهارت بیشتر ( ،)%45/8معرفـی

پزشــکی معرفــی نمودنــد و بعــد از آن بــه ترتیــب ادبیــات

یــک الگــوی کــاری ایــده آل ( )%30/6و تشــویق بــه درس

نمایشــی/فیلم و هنرهــای تجســمی و شــعر/ادبیات را دارای

خواندن بیشتر ( )%18/1بیان نمودند %43 .دانشجویان ،حین

کارایی بیشتر جهت آموزش پزشکی نام بردند (شکل%81 .)1

درس خوانــدن بــه موســیقی گــوش میدادنــد کــه بیشــتر

از مشارکت کنندگان ،اهل مطالعه کتاد غیر درسی بودنـد و

دانشجویان ( )%67/7شرکت کننده در مطالعـه ،گـوش دادن

 37%شرکت کنندگان اعالم کردنـد کـه خوانـدن کتـابی در

به موسیقی در حین درس خوانـدن را باعـث آرامـش حـین

گذشته ،آنها را به درس خواندن تشویق کـرده اسـت .پاسـو

مطالعه معرفی کردند و  %24/2اظهار داشـتند کـه موسـیقی

دانشجویان بـه برخـی سـواالت در مـورد هنـر و آمـوزش در

باعــث افــزایش تمرکــز ح ـین مطالعــه گردی ـد .دانشــجویان

جدول  1آورده شده است.

جدول  -1پاسو دانشجویان به سواالت در مورد هنر و آموزش
پاسخ

سواالت
آیا انجام دادن یک فعالیت هنری شما را به درس خواندن تشویق میکند؟
آیا فیلم یا تئاتری بوده است که شما را به درس خواندن تشویق کند؟
آیا موسیقی شمارا به بهتر درس خواندن و پیشرفت تحصیلی تشویق میکند؟
آیا حین درس خواندن به موسیقی گوش میدهید؟
آیا حین درس خواندن به نقاشی یا خوشنویسی میپردازید؟
آیا نقاشی یا اثر تجسمی ای بوده است که شمارا به درس خواندن تشویق کند؟
آیا اهل مطالعه کتاد غیر درسی هستید؟
آیا کتابی خوانده اید که شما را به درس خواندن تشویق کند؟
آیا به صورت تخصصی در زمینه های هنری فعالیت دارید؟

بلی

خیر

78
38
64
43
41
14
81
37
27

23
63
37
58
60
87
20
64
74

همچنــین مشــخد گردیــد کــه از ب ـین رشــتههای هنــری،

(3نفــر) ،و شــعر (3نفــر) بــود .از بــین رشــتههای هنــری،

موسیقی بیشترین عالقهمندی را در بین دانشجویان داشـت.

عالقمندی دانشجویان به رشتههای موسیقی ،فیلم و تئـاتر از

حـــدود  %26/4از دانشـــجویان بـــه صـــورت تخصصــی در

همــه بیشــتر بــوده اســت (شــکل .)1ضــمنا موس ـیقی پــاپ

زمینههای هنری فعالیت داشـتند کـه مهمتـرین رشـتههای

بیشترین عالقمندی را از بین سبکهای مختلف موسیقی در

تخصصی دانشجویان به ترتیب موسیقی (12نفـر) ،نقاشـی و

بین دانشجویان داشت ( .)%71/3نتایج در شکل  2ارائه شـده

طراحی ( 9نفر)  ،تئاتر ( 3نفر) ،عکاسی (2نفر) ،خوشنویسـی

است.
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شکل  -1میزان کارایی و نقش هنر در آموزش پزشکی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شکل  -2عالقمندی دانشجویان به رشته های هنری مختلف

از نظر دانشجویان ادغام هنر در آموزش پزشکی و ارتقای زیر

آشنایی کامل نداشت .تنها  %13دانشجویان بـا واژه و مفهـوم

ساختهای آن بسیار ارزشمند است ولی با سایر ملزومات آن

(علوم انسـانی پزشـکی) آشـنایی مختصـری داشـتند و %87

آشنایی نداشتند .در مـورد ضـرورت ادغـام هنـر در آمـوزش

دانشجویان هیچ اطالعی از آن نداشتهاند (جدول  .)2با وجود

پزشکی ،%97/2 ،موافق تلفیق هنر و آموزش پزشکی بودند و

عالقه به ادغام هنر به برنامـه درسـی امـا حـدود یـک سـوم

 73%افزودن درس مقدمات هنـر در واحـد هـای درسـی یـا

دانشجویان موافق به اختصاص واحد درسـی هنـر و سـالمت

جایگزینی بـا دو واحـد درسـی را ضـروری دانسـتند%85/1 .

بودند و دلیل آن را افزایش بیشتر دروس تئوری ابراز نمودند.

تاسیس فرهنگسرای دانشگاهی را بعنوان زیرسـاخت کـاربرد

در عین حال ارائه آن بصورت عملی مثال به صـورت مثنـوی

هنر در آموزش پزشکی مفید دانستند .نکته قابل تامل اینکـه

خــــــــوانی بســــــــیار پیشــــــــنهاد نمودنــــــــد.

کسـی بـا علـوم انسـانی پزشـکی ()Medical humanities
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جدول  -2پاسو دانشجویان به سواالت در مورد ادغام هنر در برنامه درسی و ملزومات آن
پاسخ

سواالت

بلی

خیر

آیا بطور کلی موافق تلفیق هنر و آموزش پزشکی هستید؟

98

3

آیا موافق به افزودن درس مقدمات هنر در واحد های درسی یا جایگزینی با دو واحد درسی موجود هستید؟

74

26

آیا موافق تاسیس فرهنگسرای دانشگاهی بعنوان زیرساخت کاربرد هنر در آموزش پزشکی هستید؟

86

14

آیا با واژه و مفهوم ( Medical humanitiesعلوم انسانی پزشکی) آشنا هستید؟

13

87

بحث
نتــایج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه از دیــدگاه
دانشجویان هنر و بویژه موسیقی تاثیر بسزایی بر یـادگیری و
ارتقای عملکرد و روحیه آنها دارد ،بعالوه تلفیق برنامـههای
هنری در آموزش علوم پزشکی الزم است .تاثیر مثبـت هنـر
بـر عملکـرد مغــز انــسان و کاربردهــایش ،مطلـب تـازهای
نیست ( .)6در تایید نتـایج نظـر سـنجی در خصـوص نقـش
اثربخش موسیقی بر یـادگیری بـا وجـود ایـن کـه مطالعـات
مشابهی که این تاثیر را بر آموزش پزشـکی بسـنجند ،انـد
هستند ،اما کیهانی و همکاران ،اثرکوتاه مدت گوش دادن بـه
یک قطعه موسیقی کالسیک برعملکرد ،توجه و تمرکـز را در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران بررسـی کردنـد.
نتایج نشان داد که گوش دادن بـه موسـیقی میتوانـد باعـث
بهبود عملکرد توجه و حافظه شـود ( .)7از طرفـی ریتمهـای
موسیقی میتواند تاالموس را تحریـک کـرده ( ،)8و بـه ایـن
ترتیـب تـاثیر ریـتم روی سیـستم اتونــوم و ایجــاد نــوعی
آرامبخشـی توضـید داده شــده اسـت کــه آن را بـا کـــاهش
سـرعت تنفس و ضربان قلب میتوان سنجید .به طوری کـه
بـا انتخـاد نوع مناسـب موســیقی مـیتــوان بــه میــزان
مطلـوبی فعالیـت سمپاتیک اتونـوم را کاسـت ( .)9از طرفـی
موسیقی هیجانی تاثیر معکوس دارد و واکنشهـای افـزایش
فعالیت سـمپاتیک را نشـان میدهـد کــه بــه خــوبی بــا
سـنجش ضـربان قلـب ،قابـل ثبـت میباشـد ( .)10در ایـن
مطالعه هم دانشجویان اشارهای به موسـیقیهای هیجـانی در
ضمن درس خواندن نداشتند .تـاثیرات مثبـت و کاربردهـای
موسیقی در حیطههـای آموزشـی نیز بسیار مورد توجه بوده

اسـت .ایـن تـاثیرات حتــی در دوره جنینـی نیـز مشـاهده
شده ،به طوری که تحت تاثیر موسـیقی شواهدی مبنـی بـر
افزایش بهـرهی هوشـی و بهبود یـادگیری در آینــده وجـود
داشــته اســت ( .)11همچنــین نشــان داده شــده اســت کــه
یــادگیری موســیقی بــا افــزایش بهـــرهی هوشـــی ارتبـــاط
تنگاتنگی دارد (.)12
در مطالعهی مقصودی پور و همکاران ،دانشـجویان دانشـگاه
علوم پزشکی تهران به طور تصادفی به چهار گـروه موسـیقی
پاپ ایرانی ،سنتی ایرانی ،کالسیک موتزارت و شـاهد جهـت
بررسی عملکرد حافظهی کاری تقسیم شدند .نتایج نشان داد
که گوش دادن به موسیقی کالسیک به دلیل داشتن تمپوی
پایین ،میتوانـد باعـث بهبـود عملکـرد حافظـهی کـاری در
دانشجویان گردد ( .)13شریفی و همکاران در مطالعـه خـود،
نشــان دادنــد کــه شــنیدن موسـیقی مولکولهــای مختلــف،
میتوان به تفـاوت سـاختار موسـیقیایی و در نتیجـه تفـاوت
ساختار بیوشیمیایی آنها پی برد (.)14
در طول دههی گذشته ،هنر در مرکزِ ایـدههای جدیـد بـرای
تغییر ساختار آموزشی قرار گرفته اسـت .بررسـیهای انجـام
شده در مورد کاربرد هنر در آموزش نشان داده است که هنر
در آموزش دارای مزایای متعددی مانند :مجال کـافی جهـت
ارائــه راه حلهــای مختلــف ی ـک مشــکل ،فــراهم کننــدهی
زمینــهی مشــارکت فعــال یادگیرنــدگان ،افــزایش و پــرورش
خالقیت ،پـرورش تفکـر و رشـد مهارتهـای اجتمـاعی و ...
محققان جهت تسهیل فرایند یاددهی و یادگیری بوده لـذا از
این جهت ادغام هنـر در برنامـه درسـی بسـیاری از رشـتهها
پیشـنهاد گردیــده اسـت .هــدف اصــلی ایـن برنامــه ،تبــدیل
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دانشـجویان بـه متخصصــان هنـری نیســت ،در عـو ،،ایـن
برنامهها در تـالش هسـتند کـه در و کـارآیی دانشـجویان
بــرای اســتفاده از هنــر بــه عنــوان قســمتی از تکنیکهــای
آموزشی را ارتقا داده و یادگیری و آموزش خالقانه و فعـال را
بهبود بخشند ( .)15ضمنا معلمان نیز تلفیق هنر در آمـوزش
را با توجه به قریحههای متفـاوت دانشآمـوزان در یـادگیری
عمیق و عینی بسیار مناسب دانستهاند (.)17 ،16
رشته هنری که در این مطالعه از دیـدگاه دانشـجویان رتبـه
دوم را در کارا تر نمودن آموزش پزشکی دارد ،فیلم و ادبیات
نمایشی است .همذات پنداری خیالی با شخصیتهای ادبی و
وضعیت زیستی آنهـا موجـب میشـود دانشـجویان پزشـکی
پیش از آنکه در وضعیتهای بـالینی چنـین شـرایطی را بـه
عنوان پزشک تجربه کنند و نسبت به آن پیشآگاهی داشـته
باشند .همچنین دانشجویان پزشـکی میتواننـد مهارتهـایی
کاربردی از فـیلم و هنـر بیاموزنـد؛ بـرای مثـال مهارتهـای
ارتباط شفاهی از هنرِ نمایش و یا توانایی تجزیـه و تحلیـل از
فلسفه (.)18
طبیعی است که دانش آموختگان علـوم پزشـکی میبایسـت
وضعیت بیماران خود را از رهگذر دانش علمی در بـاد بـدن
دریابند و روشهای علمی را برای درمان بیماران پـیش روی
خویش قرار دهند .اما ضروری اسـت ایـن رویکـرد علمـی در
وضعیت بالینیِ برخورد با بیمـار اصـالح شـود .یـک پزشـک
«انســانی» میبایســت مهــارت و بیــنش تفســیری و نیــز
حساسیت اخالقی برای به کارگیری رویکرد و مهارت علمـی
خود در قبال بیمار داشته باشد .همچنین یک پزشک حـاذق
وظیفه دارد در برخورد با بیماران ،ارزشها و تصورات خود در
باد مشکالت و بسترهای زیستی بیماران را مد نظر قرار دهد
( .)19در این مطالعه دانشجویان اظهـار نمودنـد کـه موافـق
تلفیق هنر در آموزش پزشکی هستند ولی در عـین حـال بـا
علوم انسانی پزشـکی آشـنایی نداشـتند .در مطالعـات انجـام
شده عواملی از قبیل تلفیق هنـر بـا سـایر دروس (،)22-20
استفاده از شعر و داسـتان بـرای یـاددهی ( )23و توجـه بـه
عالقهمندی هنری یادگیرندگان از مولفههای هنری ضـروری
در محتــوای برنامــه درســی برشــمرده شــده اســت (.)20

همچنین تحقیقات نشان داده اسـت کـه تلفیـق تـدریس بـا
احساس عاطفه از روشهای مهـم بهبـود اثربخشـی در ارائـه
دروس به شمار میرود ( .)24توجه و اهتمام عملی به تربیت
هنری در نظام آمـوزش پزشـکی امـری خردمندانـه اسـت و
باعث رشد در ابعاد علمی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی ،اخالقـی و...
میشود .امروزه حفظ استانداردهای بـاالی آموزشـی در گـرو
قرار دادن هنر و زیباشناسی در مرکز ،و بـه عنـوان هسـتهی
اصلی نظـام آموزشـی اسـت ( .)24بـا توجـه بـه نقشـی کـه
زیباییشناسی در بهبود و رشد تعلیم و تربیت دارد ،متأسفانه
تحقیقات کـافی در ایـن زمینـهی آمـوزش پزشـکی صـورت
نگرفته است.
بنابر آنچه گفته شد ،پزشکان میتوانند دانش علمـی در بـاد
بیماریها و روشهای درمانی را بـا شـناخت «انسـانیِ» فـرد
بیمار همراه سازند .این امر در نهایت میتوانـد بـه تشـخید
بالینی مناسب در جهت بهبود وضعیت بیمـار در ایـن برهـه
خاص از زندگی وی بیانجامد .شاید تمرکز بر علـوم بـالینی و
تخصصی رشته پزشکی ،سبب مهجور ماندن علوم انسـانی در
آموزش پزشکی شده است .تحقق شرایطی که در باال ذکر آن
رفت در گرو اصالح ساختارهای آموزشی در علم پزشکی و به
طور خاص استفاده از رویکردهایی است که بـه حـوزه علـوم
انسانی و هنر تعلق دارند .علـوم انسـانی و هنـر بـه دو شـیوه
میتوانند با پزشکی نسبتی ویژه پیدا کنند .نخسـتین شـیوه،
شیوهای است که در آن علوم انسانی و هنر نقشی «ابـزاری»
در تربیت پزشکان آینده بازی میکند .برای مثال ،میتوان از
رهگـذر آثـار ادبـی ،دانشـجویان پزشـکی را بـا وضــعیتهای
غامضِ ) )problematicزندگی آشنا ساخت؛ وضعیتهایی که
یکسره برای این دانشجویان ناشناخته اسـت ( .)25از طرفـی
آمــوزش مبتن ـی بــر هنــر میتوانــد بعنــوان ی ـک چــارچود
جایگزین برای درونگرایـی اخالقـی در برخـورد بـا مباحـث
اخالقی در پزشکی مطرح گردد .بنابراین ،کاربردهای ابـزاری
علوم انسانی و هنر در پزشکی را میتوان به دو گروه تقسـیم
کرد :علوم انسانیای که میتوانند به مثابـه منبعـی از مـوارد
پزشکی( )medical casesنقشآفرینی کنند (مانند ادبیات) و
علوم انسانیای که میتوان از رهگـذر آن برخـی مهارتهـای
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کاربردی را به دانشجویان پزشکی آموزش داد (مانند فلسفه)؛
مهارتهایی که در آینده برای پزشکان سودمند خواهند بود.
شـیوهی دوم نقشآفرینـی علــوم انســانی و هنــر در آمــوزش
پزشکی ،اهمیت «غیر ابزاری» آن است که از دو جنبه قابـل
بررسـی اســت .ایـن اهمیـت بــر تفــاوت دو مفهــوم آمــوزش
( )educationو تربیت ( )trainingاسـتوار اسـت .در آمـوزش
ســنتی پزشــکی در دانشــگاهها ،دانشــجویان بــرای شــغلی
مشخد در پایان دوران تحصیالت خود آماده میشـوند و یـا
به عبارت دیگر برای آن شغل تربیـت میشـوند .در واقـع در
اینجا یادگیری یک هدف است؛ اما ورود علوم انسـانی و هنـر
به عرصه پزشکی در پی نگاهی آموزشی است که آمـوزش را
نه یک هدف بلکـه یـک فرآینـد در نظـر میگیـرد .در واقـع
آموزش دیدن برخالف نگاه محدود تربیتی به معنای داشـتن
چشماندازی کلی است که نیـل بـه آن تنهـا از رهگـذر علـم
پزشکی ممکن نیست .فرآینـد آموزشـی تـاثیری عمیـقتر از
فرآیند تربیتی بر زندگی شخصی دانشجویان دارد .در فرآیند
آموزشی پرسش اصلی این نیست کـه «پزشـکان چـه کـاری
میتواننــد انجــام دهنــد» ،بلکــه پرســش «چــه انســانهایی
میشوند» بوده که اساس آموزش را تشکیل میدهد .فعالیت
پزشکی تنها درگیر دانش و مهارتها نیست ،بلکه رویکـردی
انسانی و همدالنه به انسانها دارد .تحقـق ایـن امـر در گـرو
نقشآفرینی علوم انسانی و هنر در آموزش پزشکی است.
نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که طبق خوداظهاری ،انجـام
دادن یک فعالیت هنری بیش از  70درصـد از دانشـجویان را
به درس خواندن تشویق میکنـد .بطوریکـه دانشـجویان ،در
حین درس خواندن یا به موسیقی گـوش میدهنـد و یـا بـه
نقاشی/خوشنویسی مشغول میباشند؛ که در واقع بهرهگیـری
از هنر جزو برنامهی روزانهی آنها قرار دارد .با توجـه بـه ایـن
که برخورد با بیماران و ناخوشی آنان به همراه دروس فشرده
این دوره ،لـزوم توجـه بـه هنـر را بـرای کـاهش فرسـودگی

دانشجویان در محل کار پر تنش درمانی را بیشتر مینماید و
از طرفی نیز شرایط محیطی در روحیهی فردی کـه مشـغول
فعالیت است بسیار اثـر دارد ،جـای خـالی هنـر در آمـوزش
پزشکی بیش از پـیش احسـاس میشـود .بنـابراین بـه نظـر
میرســد لــزوم توجــه بــه ایــن مهــم در اولویــت اقــدامات
متخصصین آموزش پزشکی قرار گیـرد .ایـن مطالعـه از نظـر
جامعه آماری محدود به دانشگاه علوم پزشکی بیرجنـد بـوده
اســت و پیشــنهاد میشــود بــرای نتیجــهگیریهای کــالن،
مطالعات مشابه در سایر دانشگاهها و یا مطالعـه جـامعی کـه
نماینده کل دانشجویان علوم پزشکی باشد صورت گیرد.
نتیجهگیری
از دیدگاه دانشجویان ،هنر بویژه موسیقی و فیلم و نقاشی در
ارتقای آموزش پزشـکی و ارتقـای شخصـی دانـش آموختـه
اهمیت بـه سـزایی دارد و کاربسـت آن در بـین دانشـجویان
بصورت غیر رسمی صورت میگیرد .در خصوص ادغـام هنـر
در آموزش پزشکی موافقت کلی در بـین دانشـجویان وجـود
دارد اما آگاهی در زمینه علوم انسانی پزشـکی کـه زیربنـای
کاربرد هنر در آموزش پزشکی است بسیار انـد

اسـت کـه

لزوم معرفی و توجه عملیاتی به صـورت جـدی و رسـمی بـه
این مهم را مطرح میسازد.
تشکر و قدردانی
از دکتر یحیی محمـدی کارشـناس مرکزمطالعـه و دکتـری
تخصصی برنامهریزی درسی به دلیل راهنماییهای ارزنده در
طراحی مطالعه سپاسگزاری میشود.
تعارض منافع
این مطالعـه بـا فـرد یـا موسسـه ای تعـار ،منـافع نـدارد.
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ABSTRACT
Introduction
Recently, the study of the impact of art on human performance has attracted
many researchers. Also, art can improve academic performance and personal
growth of medical graduates. At the same time, little attention has been paid to
the role of art in medical education. The purpose of this study was to
investigate the use of art in medical education from the viewpoint of Birjand
University of Medical Sciences students and to analyze the students' practical
approach to using art and their different attitudes about the successful and
effective impact of art on education.
Materials and Methods
The descriptive-analytical research was performed on Birjand University of
Medical Sciences students in 2018-2019. Valid and reliable questionnaires
were made available to students electronically (mobile application).
Results
101 students including 38 male students and 63 female students were included
in the study. The results showed that 27% of students were pursuing a
particular artistic discipline. Over 80% of students were engaged in an artistic
activity while studying, in this issue, music was introduced as the most
effective art. The students also agreed to the integration of art in the curriculum
and its infrastructure development.
Conclusion
taking advantage of the arts to learn is part of the students' daily schedule, yet
no formal action has been taken. On the other hand, medical humanities as the
basis of the art integration in medical education require a serious introduction
and practical attention.
Keywords
Art, learning, students, medical education, Birjand University of Medical
Sciences
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