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  چكيده:

در اين  عمومي ايران بوده است. يپزشكدندان آموزشدرسي تلفيقي در الگوي برنامه هش حاضر، ارائههدف پژو

، آناي و تحليل و تفسير اطالعات حاصل از پژوهش از روش كيفي استفاده شده است. ابتدا با مطالعات كتابخانه

معتبر جهان بررسي شد.  هايدانشگاهبرخي از تجارب واقعي و  يپزشكدنداندر برنامه درسي ممكن انواع تلفيق 

معتبر، به طراحي و ارائه الگوي راهنما جهت  هايدانشگاههاي نظري و دستاوردهاي تجربي سپس بر بنياد استدالل

مختلف  هايدانشگاهاز بررسي تجارب درسي تلفيقي اقدام گرديد و به شيوة نظري اعتبارسنجي شد. توليد برنامه

درسي به الگوي تلفيقي برنامه هادانشگاه، اين نتيجه حاصل شد كه عنايت اين يپزشكدنداندرسي در تلفيق برنامه

را  هادانشگاهدرسي در اين هاي تغيير و اصالح برنامهبا پيامدهاي مثبت همراه بوده و در مجموع، محور فعاليت

ورود «و » مبتني بر شواهد يپزشكدندان«، »با پژوهش توأم آموزش«تمركز بر رويكردهاي تلفيقي با محوريت 

 هايدانشگاهتشكيل داده است. با عنايت به تجربه جهاني و  يپزشكدنداني درسي ريزدر برنامه» جديد يهادانش

درسي اين  هايبرنامهرويكرد تلفيق در  كارگيريبهعمومي و  يپزشكدندانهاي ايران در زمينه اصالح برنامه
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عمومي الگويي خواهد بود كه در سه سطح (سطح  يپزشكدندان آموزشريزي درسي تلفيقي دوره، الگوي برنامه

چهار عنصر  ةدربارگيري حوزة علمي، سطح رشته تحصيلي، سطح برنامه موضوعي يا محتواي درس)؛ با تصميم

و  هاروش(اهداف، محتوا، روش و ارزشيابي) و با رعايت چهار اصل (تلفيق همزمان در سطح خرد و كالن؛ تنوع 

و مكمل بودن تلفيق از درون ـ تلفيق از بيرون) به وا ـ فرايند محوري برنامه تلفيق ن محتچند بعدي بودن؛ تعادل بي

  .پردازدميدرسي  هايبرنامهتوليد 

  عمومي. يپزشكدندانالگو، برنامه درسي تلفيقي، دوره  :واژگان كليدي

  مقدمه

 يپزشكدندان جملهمنپويا در علوم مختلف  آموزشجهان پيچيده و متغير امروز، نياز به 

و جامعه را به صورتي جامع و همه جانبه  پزشكاندندانو انتظارات  نيازهادارد، آموزشي كه 

آن از چنان كيفيتي برخوردار باشد كه بتوانند نياز عمومي جامعه در  هايبرنامهسازد و  برآورده

 يپزشكدندانرا برآورده سازد. بدين سبب برنامه درسي دوره  يپزشكدندانخصوص خدمات 

عمومي بايد داراي مطالب و محتوايي باشد كه نيازهاي دنياي جديد را برآورده سازد، 

كه  دهندمي آموزشدرسي متداول و سنتي، مفاهيم و موضوعاتي را به دانشجويان  هايبرنامه

در  سردرگمي، بيهودگي و گاهي حتي ربطيبيمجزا از هم و تصنعي هستند و موجب احساس 

). 2007، 2و آكرسام 2006و همكاران،  1آبوت ؛1380(احمدي و مهرمحمدي،  شودميآنان 

دريافت  آموزش ارتباطبيمنقطع و  ايشيوهبه  يپزشكدندانامروزه هنوز، بسياري از دانشجويان 

كه ممكن است حتي پس از دريافت مدارك رسمي نيز دركي از ارتباط  ايگونهبه؛ كنندمي

يا آگاهي الزم براي ايجاد  مربوط به علوم پايه نداشته و افت شدهدري هايآموزشبرخي از 

در قرن بيستم و مواجهه عالمانه با  آموزشپيوند بين پژوهش و عمل را نداشته باشند. تجربه 

برنامه «مسائل واقعي عرصه عمل در ابتداي قرن بيست و يكم، اين دستاورد را داشته است كه 

                                                           

1 . Abbott 

2 . Akersom 
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شده مقابله با اين مسائل  آزمونعملي و  هايراهيكي از » يپزشكدندان آموزشدرسي تلفيقي 

  است.

يا اصولي كه در اشكال كالمي، تصويري  هادادهالگو (مدل) عبارت است از اطالعات، 

يا  تا عقيده، وضعيت يا پديده معيني را معرفي اندشدهبندي به صورت رياضي) دسته وگاه(

الگو، ماهيت و عصاره دانش و تفكر يك متخصص است كه به  توصيف نمايند: به عبارت ديگر

 يهايتجلصورت واضح و مختصر بيان شده است. الگوي برنامه درسي تلفيقي عبارت است از 

درسي براي تلفيق  زيربرنامهكه  ييهاچارچوبو يا تصويري اصول، اركان و  ينمودار كالمي،

، الگوي برنامه درسي تلفيقي، نقطه ترروشنعبارت  به .دانديمبرنامه درسي مهم و ضروري 

 يزيربرنامه وپزشكي  آموزشارائه شده توسط يك فرد متخصص ( يرهنمودهاو  نظرها

 منظور تلفيقي است. درسي هايبرنامهمحتواي  زيآمتيموفقمطلوب و  يدهسازمان يبرا) درسي

 اجزا از اركان نيز، منظور نهاده شده است. آن براست كه الگوي مورد نظر  ييهاهيپااز اصول، 

  ).2000، 2و آبوت 2005، 1آگسبورگ( استعمده الگوي مورد نظر 

درسي به معناي ارتباط دادن و درهم آميختن محتواي برنامه درسي براي  هايبرنامهتلفيق 

فراواني در طول تاريخ برنامه  يهاجدلانسجام تجربيات يادگيري دانشجويان است. بحث و 

اين  نظرانصاحببا يكديگر از سوي  هاآنو مواد درسي و تلفيق  هارشتهدرسي در زمينه ارتباط 

رويكرد تلفيق در  كارگيريبهو الگوهاي گوناگوني در زمينه  هاهينظرحوزه مطرح شده است. 

ع زيادي برخوردار است. مختلف ارائه گرديده است كه از تنو يهارشتهدرسي  هايبرنامه

درسي  هايبرنامهالگوي حاضر، حاصل مطالعه و بررسي ادبيات و پيشينه تلفيق و بازنگري در 

معتبر جهان است و درصدد ارائه تصويري جامع از  يهادانشگاه يپزشكدندان يهادانشكده

                                                           

1 . Augsburg 

2 .Abott 
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براي اجرا در زيست ـ بوم ايران است  يپزشكدنداندر تلفيق برنامه درسي  موردبحثمحورهاي 

  ).1382(مهرمحمدي، 

 عمومي دوره دكتراي درسيبرنامه  ايران: يپزشكدندانوضعيت فعلي برنامه درسي 

در يكصد و  شودميپزشكي كشور اجرا دندان هايدانشكدهپزشكي كه در حال حاضر در دندان

است. بر مبناي  شدهتصويب  27/3/1367مورخ  ريزيبرنامهبيست و ششمين جلسه شوراي عالي 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اهداف سازمان بهداشت جهاني كه دولت جمهوري 

اعاده سالمتي براي آحاد ملت ايران  ،دانديم هاآنصول حاسالمي ايران خود را مقيد به 

، نيتأمپزشكي،  آموزشضروري است و بر اين پايه هدف اصلي وزارت بهداشت درمان و 

، يپزشكدنداندر برنامه درسي موجود  حفظ و ارتقاء سالمتي افراد جامعه، تعريف شده است.

درسي به سه حوزه دروس عمومي، پايه و تخصصي تقسيم شده است. در اين برنامه،  هايبرنامه

شده و هر موضوع درسي به طور جداگانه  يبندميتقسبه واحدهاي موضوعي  موردنظردروس 

شده كه  يزيربرنامهعمودي دروس به ترتيبي  يدهسازماندر . گرچه شده است يزيربرنامه

و علوم پايه به عنوان  تعريف شده است» ازينشيپ«ارتباط هر درس با ديگري تحت عنوان 

علمي  يهاحوزهعلوم باليني مطرح گرديده است، اما ارتباط افقي بين دروس متعلق به  ازينشيپ

  اقل ممكن دنبال شده است.مختلف در حد

در دو سال اول (چهار نيمسال تحصيلي) فقط بـه دروس علـوم پايـه بـه صـورت جـدا، جـدا        

. بعـد از موفـق   شـوند يمـ تمامي دروس عمومي هم در اين دوره ارائه  معموالًو  شودميپرداخته 

و دروس  ودشمي) شروع 7تا  5شدن دانشجويان در آزمون علوم پايه دوره پره كلينيك (نيمسال 

وارد دوره پـره   عمالً 7و از پايان نيمسال  شودميدر البراتوار بر روي موالژ و فانتوم انجام  عملي

 12كلينيــك و تــرم  11و  10. در نيمســال ندوشــيمــ) 9و  8و  7كلينيــك (نيمســال  كلينيــك و

؛ كه از معاينه تا درمان كامل يـك بيمـار را   شودميجامعه نگر و كلينيك پيگيري  يپزشكدندان
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بايستي دانشجو تجربـه كنـد. دوره پـره كلينيـك شـامل البراتـوار پروتـز، ترميمـي، جايگـذاري          

. همچنـين، از  شـود مـي دهان و دندان  يهايماريبتشخيص  و كامل و پريو، جراحي دنداندست

 پروپـوزال بايسـتي   9و تا قبـل از تـرم    دشومينيز پرداخته  نامهانيپابه مباحث مربوط به  8نيمسال 

  ).1تصويب گردد (جدول شماره 

  يپزشكدندان: سطوح تلفيق در برنامه درسي جاري 1جدول شماره 

  نوع و محتواي تلفيق  سطح تلفيق

به سه حوزه دروس عمومي، پايه و تخصصـي   يپزشكدندانكل برنامه درسي موجود   سطح برنامه

خصصي، ارتباط عمودي مطرح تقسيم شده است. در دو حوزه دروس پايه و دروس ت

كه ورود به مرحله بعد منوط به گذشتن از مرحلـه قبـل اسـت. در دو سـال      شده است

اول (چهار نيمسال تحصـيلي) فقـط بـه دروس علـوم پايـه بـه صـورت جـدا پرداختـه          

  .شونديمتمامي دروس عمومي هم در اين دوره ارائه  الًمعموو  شودمي

درسي به صورت واحدهاي درسي مجـزا تعريـف و تـدوين شـده امـا بـين        هايبرنامه  سطح برنامه درسي

تعريف شده است. در عين حـال، از حيـث    ازينشيپجدا، ارتباط از نوع  يهانيپليسيد

افقـي علـوم پايـه از علـوم بـاليني بـه طـور كامـل جـدا و تفكيـك شـده             يدهسازمان

  شده است. يزيربرنامه

در محتواي برنامه 

  درسي

بـوده اسـت؛ يعنـي دانشـجويان در     » درونـي «در محتواي برنامه درسي، تلفيـق از نـوع   

  .اندنكردهريزان درسي بر آن تمركز ولي برنامه اندپرداختهيادگيري خود به تلفيق 

توصـيف كـرد؛ امـا از     تـوان يمـ مختلف و از ابعاد گوناگوني  يهاانيبن برنامه درسي را با اي

اوصاف محوري برنامه درسـي  « توانيممنظر موضوع مورد بحث در اين مقاله دو ويژگي آن را 

نظـري و عملـي و يكـي     يهـا آموزشقلمداد كرد: اول تفكيك بين » ايران يپزشكدندانكنوني 

و دوم تفكيك بين دروس نظري و عملي كردن  يزيربرنامه(عملي) را مبتني بر ديگري (نظري) 

ريـزان درسـي   برنامـه  يريـ گميتصـم علوم. اين دو ويژگي بـر پايـه    يهاشاخهو  هارشتهبر اساس 
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برنامـه  بـين اجـزاي محتـوايي    » ارتبـاط «چگـونگي اعمـال دو نـوع     ةدربار يپزشكدندان آموزش

ارتباط «و » ارتباط عمودي«مذكور با نام  يهايژگيوبه ترتيب  هاآن؛ كه از اندافتهيدرسي ظهور 

). 1382، آموزشـي  هـاي برنامهاجرايي بازنگري  دستورالعملو  1374تايلر، ياد شده است (» افقي

خصايص حاكم ير در حال اجرا در ايران و سا يپزشكدندانبا بررسي الگوي فعلي برنامه درسي 

اين برنامه مطـرح   امه درسي تلفيقي درناصول بر عمالًگفت كه  توانيم)، 2بر آن (جدول شماره

بنابراين، با عنايت به آثار و پيامدهاي تجربه شده اعمـال تلفيـق در برنامـه     ؛و پيگيري نشده است

)، نياز است براي 1382، آموزشي هايبرنامهاجرايي بازنگري  دستورالعمل( يپزشكدنداندرسي 

در ايـران، از رويكردهـاي مناسـب تلفيقـي در برنامـه       يپزشـك دنـدان برنامه درسي  يروزرسانبه 

متناسب با بوم ايران استفاده گردد؛ كه سعي شده در اين مقاله با اسـتفاده از   يپزشكدنداندرسي 

ه الگويي متناسـب بـا بـوم    معتبر جهان ب يهادانشگاهبررسي رويكردهاي تلفيقي در برنامه درسي 

  .افتيدست يپزشكدندانجديد در علم  يهاشرفتيپايران و متناسب با 

  پزشكيو اصول حاكم بر برنامه درسي فعلي دندان هايژگيو: 2جدول شمارة 

  و اصول هايژگيو  رديف

  و مقدم دانستن بخش نظري» نظري ـ عملي«ي درسي بر بنياد تفكيك زيربرنامه  1

ي دروس بر اساس ماهيت منفك علوم نه نيازهاي پاسخگويي زيربرنامه  2

  آموختهدانش

  براي يادگيري عميق» تمركز بر موضوع«ي درسي بر اساس اصل زيربرنامه  3

  از علوم جديد بهرهيبهاي درسي متعدد و در بعضي موارد تكراري و برنامه  4

  بالينيجدايي مبحث علوم پايه از يكديگر و از علوم   5

  هاي درسيي در برنامهريپذانعطافنبود    6

  پزشكي مبتني بر شواهدي به ضوابط دندانتوجهيب  7

  ي اجراي برنامه درسي به درمانگاه جامع مراقبت از بيمارازينيب  8

ي مطرح در هايآمادگطوالني شدن دورة مواجهه دانشجو با بيمار براي كسب   9

  برنامه
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اسـاس   جـاي دنيـا بـر    هر در يپزشكدندانكه بازنگري برنامه درسي  شودميامروزه مشاهده 

بررسـي مـوردي برنامـه درسـي و اصـالحات صـورت        .دريـ گيمنيازها و شرايط جامعه صورت 

آمريكـاي شـمالي و اروپـا نشـان      يپزشـك دنـدان  1پزشكي مقدماتيدندان درسيگرفته در برنامه 

شرح ذيـل فهرسـت   ه ب توانيمرا  يپزشكدنداندرسي  ريزيبرنامه كه عمده تغييرات در دهديم

  نمود:

  ؛العمرماداميادگيري  يهامهارتتوسعه يادگيري خودمحور و  •

 ؛بركم شدن حجم اطالعات محض در برنامه آموزشي ديتأك •

 ؛انتخابي در برنامه درسي محوري و يهابخشن يتبي •

 ؛ينيو بالاشكال مختلف ادغام دانش پايه  •

 ؛جاري نظام سالمت در برنامه آموزشي و مشكالتاهميت انعكاس موضوعات  •

 ؛آموزشي جنرال يهاگاهيجادر  آموزشارائه  •

 ؛پيامدمحور آموزشو ضروري  يهايتوانمندبر تضمين دستيابي به  ديتأك •

 :يهابخشمحتوايي در  يهاحوزهتوسعه  •

o ؛مبتني بر شواهد يپزشكدندان 

o  ؛تكنولوژي اطالعات 

o ؛ارتباطي يهامهارت 

                                                           

1  . Undergraduate medical Education (UME) 

ي به ايجاد ارتباط افقي و عمودي بين مباحث با توجهيبموضوع محوري و   10

  يكديگر

  نبود ارتباط بين آموزش و پژوهش در برنامه درسي نظري و عملي  11

 پزشكينبود رويكردهاي پزشكي در آموزش مباحث دندان  12
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o ؛ايياخالق پزشكي و رفتارحرفه 

o   سالمت ارتقاو مفاهيم پيشگيري. 

بايسـتي   و براي كشـور ايـران نيـز مطـرح اسـت      مسلماًكه  ،به منظور پاسخگويي به اين نيازها

تـا بتوانـد    طراحـي گـردد   يسـت يبايمبرنامه درسي تلفيقي جديدي  ،جدي گرفته و عملياتي شود

» سـالمت در جمهـوري اسـالمي ايـران    «كتاب  نيمؤلف نمايد. برآوردهمناسب نيازها را  ياگونهبه

و  1(پالسـكرت  انـد دانسـته پزشكي كشور را در بـدين شـرح   دندان آموزش) نقاط ضعف 1377(

  ):2006همكاران، 

  ؛پيشگيري در برنامه درسي يهاجنبهتوجهي به نگري و كمكمبود جامعه -

  ؛م پايه از دروس باليني و كلينيكيعلو آموزشجدا بودن  -

  ؛گيران براي مطالعه بيشتر و مستمرايجاد انگيزه كافي در فراعدم  -

  ضعف در تربيت افرادي كه متكي به خود باشند. -

اگر چه پـس از انتشـار كتـاب مـذكور بـازنگري در ايـن برنامـه انجـام گرفتـه اسـت؛ لـيكن            

پزشـكي دانشـگاه شـهيد    دانشـكده دنـدان   النيالتحصـ فارغنيازسنجي صورت گرفته از جمعي از 

كه اين برنامه از نظـر ميـزان ضـروري بـودن محتـواي انتقـال        دهديمنشان  1386بهشتي در سال 

در ميـان دروس علـوم پايـه تنهـا      دهـد يمـ يافته، وضعيت مناسبي ندارد. نتايج اين مطالعـه نشـان   

 ترجالبه و ضروري تشخيص داد النيالتحصفارغدرصد از  50آناتومي و فيزيولوژي را بيش از 

جامعـه تعبيـه شـده بـود،      يازهـا ينپزشكي جامعه نگر را كه به منظور انعكاس دوره دندان كهنيا

. اين در حالي است كـه هـدف   انددانستهحاوي مطالب ضروري  درصد پاسخگويان 40كمتر از 

 ياسـته يشاعمـومي   پزشـكان دنـدان تربيـت  «پزشكي از اجراي برنامه دوره دكتري عمومي دندان

بهداشـت و   آمـوزش مناسـب درمـاني، توانـايي     يهـا مهـارت است كه داراي مباني قوي علمي، 

                                                           

1 . Plasschaert 
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حـين و پـس از    يهـا پـژوهش دهان و دندان و كارايي الزم براي انجام  يهايماريبپيشگيري از 

تحصيل بوده و قادر به ارائه خدمات كيفي مناسب بـاليني و درمـاني و پيشـگيري در نظـام ارائـه      

بيان شده است. ايـن نـوع برنامـه    » خدمات بهداشتي درماني كشور جمهوري اسالمي ايران باشند

ر سـالمت د «كتـاب   نيمـؤلف . اين موضـوع از سـوي   شودميمعرفي » جامعه نگر«درسي با عنوان 

 هاآنبوده و  ديتأكدرسي نيز مورد  هايبرنامهبازنگري  يهاشاخصدر زمينه » جمهوري اسالمي

  ):2006(پالسكرت و همكاران،  انددانستهبرنامه درسي جامعه نگر را واجد چند ويژگي 

بهداشـتي، منـابع اقتصـادي، مـالي، انسـاني، امكانـات و        يهـا تيـ اولوبه نيازهاي جامعه،  -1 

 يهـا اسـت يس، افزايش كمي و كيفي دانش و اطالعات، فرهنگـي،  يآورفنتجهيزات، پيشرفت 

  تدريس (ياددهي ـ يادگيري) توجه شود. يهاروشبهداشتي، درماني و آموزشي، 

ق محروم و روستاها، مناط خصوصبهدرماني توده مردم، ـ ، نيازهاي بهداشتي  آموزشدر  -2

  در نظر گرفته شود.

  داشته باشد. ديتأكبر پيشگيري (در هر سطحي از سطوح آن)  -3

  بين نظام آموزشي با نظام خدمات بهداشتي هماهنگي وجود داشته باشد. -4

  علوم پايه و باليني و كلينيكي را به صورت ادغام شده در نظر گيرد. -5

  ايجاد كند. آموختگاندانشرا در  2و ارزيابي از خويش 1يخودآموزقابليت  -6

 درمان كننده را دنبال كند. يهاشيگراو  هانگرشارتباطي و تغيير  يهامهارت افزايش -7

اذعـان نمـود كـه     تـوان يمـ پزشكي كشـور  در يك نگاه گذرا به برنامه درسي كنوني دندان 

 قـرار داشـته و  جهـاني   ديـ تأكمـورد   اتفاقـاً بسياري از موارد فوق در اين برنامه وجود ندارد، كـه  

، بـار كيـ سـال   3-4. اين در حالي است كه بازنگري هر دينمايمضرورت اين تحوالت را تائيد 

                                                           

1. self education 

2 .self assessment 
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) فربهـي  يموزشـ آبيمـاري برنامـه    نيتـر عيشـا برنامه براي جلوگيري از بيماري شايع (يا در واقـع  

از  1379كه بـا توجـه بـه آخـرين بـازنگري سـال        باشديمبرنامه آموزشي نيز از الزامات ديگري 

  .)1385بهادر و همكاران، ( شودمياصالحات و بازنگري محسوب  الزامات ديگر اين

  روش انجام پژوهش

و  رديـ گيمـ قـرار   نظري يهاپژوهشاست كه در گروه  كيفيپژوهش  مطالعه حاضر از نوع 

سير  ،و مستندات در دسترس معتبر از منابع يريگبهرهتالش شده است كه با  عمالًدر اجراي آن 

و سـپس بـر اسـاس     بـا ديـدگاهي تحليلـي بررسـي شـود      يپزشـك دنـدان تلفيق در برنامه درسـي  

و تجـارب عملـي، الگـوي تلفيقـي برنامـه درسـي        يپـرداز هيـ نظربـه عمـل آمـده از     يهايبررس

پزشكي و تعلـيم   آموزش اندركاراندستبه  نظريپژوهش  .طراحي و ارائه گردد يپزشكدندان

بـه تحليـل وضـعيت بپردازنـد و بـا       تا ضمن درك شرايط كنوني بتوانند كنديمتربيت كمك  و

 ؛2002نيـري،  نماينـد (  ينـ يبشيپـ درسـي مناسـبي بـراي آينـده      هايبرنامه نظرورزانه، يهاتالش

 بـا  .)1382، آموزشـي  هـاي برنامـه اجرايي بازنگري  دستورالعملو  2005پالسكرت و همكاران، 

از  يبـردار شيفـ اطالعـات در قسـمت كيفـي     يآورجمـع توجه به ماهيت نظري پژوهش، ابـزار  

ادبيـات   ژهيـ وبـه است. براي اين منظور، ادبيات برنامه درسي،  بوده مطالعه اسناد و مدارك طريق

برنامه درسـي تلفيقـي مـورد كنكـاش قـرار گرفـت و بـراي گـردآوري اطالعـات در خصـوص           

معتبـر جهـان از اسـناد و     يهـا دانشگاهپزشكي عمومي ايران و ساير درسي دوره دندان يهابرنامه

نظري منجر به شناسايي مواردي از اعمال  يهاتالشاين استفاده گرديد.  هاآنمدارك مربوط به 

مبنـاي مناسـبي بـراي توليـد      توانسـتند يمـ درسي شد كه بر اساس منطق پايه  هايبرنامهدر  تلفيق

ايران باشند. براي اطمينان از اين مدعا، اعتبارسـنجي نظـري    هايدانشگاهبرنامه درسي تلفيقي در 

مـوارد   دربـاره كشور به قضـاوت   يپزشكدنداننفر از متخصصان  15نيز به انجام رسيد و طي آن 

  تلفيق پرداختند.
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  ريزان علوم انسانيراهكارهاي عملي براي برنامه ارائه

يكپارچگي انديشه و عمل بـا پيگيـري   به انساني  علومتلفيق  درسي ريزيدر تدوين برنامه -1

و هماهنگي علوم انساني با نهادهاي اجتماعي به پيشبرد علوم  تا توازن شود اجتماعي دنبالمسائل 

  .انساني كمك كند

هـاي تربيتـي   ضـرورت  و تفكـر  هـاي مهارت تلفيق به انساني ريزي علومبرنامه نيدر تدو  -2

  .شود توجه ارزشي المللي در قالب مفاهيم اخالقي وملي و بين

اساسـي   تيـ در اولوعلوم انساني بايد  درسيريزي برنامهمحور در تدوين  مسئلهرويكرد   -3

درسـي  در عصـر برنامـه   و كـاربرد آن   دانـش فراينـد دوسـويه    بـه همـين ترتيـب   قرار گيرد و بـه  

  .شودتوجه » بيو ارزشيا آموزش«

 گـذاري، تصـميم  بـا فرآينـد سياسـت    نظـري  مباحـث  يعلوم انسانريزي برنامه در تدوين  -4

  .گردد كپارچهيگيري سازي و تصميم

و تحليـل مسـائل اجتمـاعي     جهـت  يدانش آموختگان علوم انسـان  در يپردازهيتوان نظر  -5

  ود.شداده ارتقا گيريبر فرايندهاي تصميم يرگذاريتأث

هماهنگي مناسب بين دانش نظـري   و توازن يعلوم انساندرسي محتواي برنامه تدوين در  -6

  .گردد هاي فردي و جمعي دنبالاز طريق پروژه عملي و

ــه   مفــاهيم  -7 ــواي برنام ــدوين محت ــي در ت ــوم درســي ارزشــي و اخالق ــل از انســاني عل قبي

مورد توجـه قـرار    شناختي و...جامعه شناختي،المللي از نظر روانبينو قهرمانان ملي  هايويژگي

  .هاي تأثيرگذار بر فرآيند اجتماع تبيين شودگيرد و با تفكر تحليلي ويژگي
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  هاافتهيتحليل  

مـتن تغييـرات   بايـد در   يپزشـك دنـدان  آمـوزش معتقـد هسـتند كـه     و همكارانش 1كلينبرگ
 تغييـر نمايـد.   پاسخگوئي به نيازهاي جامعه در هزاره سـوم در جهان و همچنين در  آموزشي روز

 تنـي بـر شـواهد   بعملكـرد م  و اسـتدالل بـاليني   يهـا مهـارت بر  يدتأكنياز به درمان بيماران مسن، 

درمـاني، ورود   هـاي ينههزبيمار،  تغيير طبيعت ارتباط پزشك و مبتني بر شواهد)، يپزشكدندان(

(كنتـرل   درمـان دهـان و دنـدان    در بخـش بهداشـت و   ياحرفهمضامين سالمت كاركنان شاغل 

نيـاز بـه مـديريت     بـاالخره اخالقـي و   پـذيري يتمسـئول و  ياحرفـه بر اخـالق   يدتأك )،هاعفونت

 حسـاب بـه مشـترك تغييـر در جهـان     هـاي ينهزمجملگي از  العمرمادام آموزشاطالعات و تعهد 

بـه نقـل از   ؛2002( بايد واكـنش نشـان دهـد    هاآندر پاسخ به  يپزشكدندان آموزشكه  آينديم

در پاسـخ بـه    .)1382و هاشـميان،   1993، 3دريـك  ؛1382شمشـيري،   ؛2007، و همكـاران  2آبلال

طي يك گزارش  و 1995در سال  »4يپزشكدندان آموزشآينده « كميته اين تعهدات، بخشي از

 را مطـرح كـرده   هـايي يهتوص» تغيير و هاچالش بر سر دوراهي: يپزشكدندان آموزش«تحت نام 

). 2006و پالســـكرت و همكـــاران،  1382زاده و اســـتوار، يوســـف؛ 1382(شمشـــيري، اســـت 

ADEA در بخـش مراقبـت جـامع     2003سال  در جلسات ساليانه (هشتادمين جلسه) خود در نيز

بايـد متمركـز بـر سـاختار و      21در قـرن   يپزشـك دنـدان بـاليني   آمـوزش آورده است كـه برنامـه   

مـدرن انتقـال    هاييوهشمديريت آموزشي بيمار محور و مبتني بر توانمندي باشد. نياز به توجه به 

 يدتأكباليني همچنين  يهامحركالكترونيكي، دانشجو محوري و  ابزارهايبر  يدتأكاطالعات با 

از ديگـر   يپزشـك دندان آموزشطب و پاتوفيزيولوژي، علوم رفتاري و اجتماعي در  مضاعف بر

(عزيـزي و همكـاران،    شودميدر دنياي امروز محسوب  يپزشكدندان آموزشالزامات تغيير در 

                                                           

1. Klineberg 

2. Aboelela 

3 . Drake 

4. Institute of Medicine:IOM 
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جهان و دندانپزشكي در سطح  مطالعات انجام شده در خصوص اصالحات برنامه درسي .)1383

آمريكـاي شـمالي و اروپـا     1اصالحات صورت گرفته در برنامه آموزشي دندانپزشـكي مقـدماتي  

 شرح دنبال شـده اسـت   دينبي، درسي دندانپزشك يهابرنامهكه عمده تغييرات در  دهديمنشان 

يـادگيري   يهامهارتتوسعه يادگيري خود محور و  .)1387يزداني و همكاران،  ؛1991(فوالن، 

محوري  يهابخشتبيين  بر كم شدن حجم اطالعات محض در برنامه درسي؛ ديتأك؛ العمرمادام

اهميـت انعكـاس    اشكال مختلف ادغـام دانـش پايـه و بـاليني؛    اعمال و انتخابي در برنامه درسي؛ 

 يهـا گـاه يجادر  آمـوزش موضوعات و مشكالت جاري نظام سالمت در برنامه آموزشي؛ ارائـه  

 آمـوزش ضـروري و   يهـا يتوانمندبر تضمين دستيابي به  ديتأك كي عمومي؛آموزشي دندانپزش

دندانپزشكي مبتني بر شـواهد، تكنولـوژي    يهابخشمحتوايي در  يهاحوزهتوسعه  پيامد محور؛

 يهـا مهـارت و  ياحرفـه اطالعات، مفاهيم پيشگيري و ارتقا سـالمت، اخـالق پزشـكي و رفتـار     

 ادشـده ي يپزشـك دنـدان بر همين بنياد از برخي اصول براي حاكميت بـر برنامـه درسـي     ارتباطي.

  ).3است (جدول شماره 

  توانمند مطلوب پزشكدندان: اصول حاكم بر تربيت 3جدول شماره 

  عمومي يپزشكدنداناصول الگوي مطلوب برنامه درسي دوره   رديف

 )يبخشتوانارائه خدمات سالمت دهان و دندان (پيشگيري، درمان و   اصل اول

  يپزشكدندان امكان پرورش تخيل و قوه تفكر نقادانه در دانشجوي   اصل دوم

  پژوهشي هايبرنامهطراحي، مشاركت و اجراي   اصل سوم

 توانمند پزشكدندان تيباتربمرتبط  يهايستگيشاكسب همه   اصل چهارم

  عمومي و دانشجو محوري يهامهارترشد فردي و    اصل پنجم

  و پوياي و استمرار در امر يادگيري ايجاد زمينه و شرايط آفرينش گري و خالقيت  اصل ششم

  و ايجاد زمينه گرايش و تخصص در دانشجويان يريپذانعطاف   اصل هفتم

  جديدتقويت پژوهش در سطح جهاني و ملي و ارتباط تنگاتنگ با علوم    اصل هشتم

  و مشاور سالمت دهندهآموزشايجاد آمادگي جهت   اصل نهم

 كسب صالحيت جهت راهبري و مديريت در گروه سالمت  اصل دهم

                                                           

1. under graduate medical education (UME) 
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  ارتباطي يهامهارت، مسئوليت و حقوق پزشكي و ياحرفه، اخالق و رفتار هاارزش  اصل يازدهم

  يپزشكدندانكسب صالحيت جهت توليد دانش در زمينه   اصل دوازدهم

  شناخت ابعاد شخصي، متفاوت و حتي منحصر به فرد دانشجويان   اصل سيزدهم

 مبتني بر شواهد يپزشكدندانكسب صالحيت جهت    اصل چهاردهم

الگـوي دانشـگاه شـهيد بهشـتي (حسـيني و همكـاران،        خصوصـاً با بررسي الگوهاي داخلـي  

ماركويـت، تگـزاس و كـانكتيكوت     يهـا دانشگاه خصوصبه) و الگوهاي متعدد خارجي 1387

ايـن   يپزشكدندان) در تلفيق برنامه درسي 2006و پالسكرت و همكاران،  2001آمريكا (ليك، 

بـر ورود سـه    يپزشـك دنـدان نتيجه حاصل شد كه محور و مـدار تغييـر و اصـالح برنامـه درسـي      

، »يپزشـك دندانهمراه با پژوهش در  آموزشرويكرد «درسي بوده است:  هايبرنامهرويكرد در 

». يپزشـك دنـدان جديـد در   يهادانشرويكرد ورود «و » مبتني بر شواهد يپزشكدندانرويكرد «

باوجوداين؛ محوريت اين سـه رويكـرد مـانع اقـدامات متعـدد مربـوط بـه اصـالحات خـاص در          

امـا در ميـان سـه     ؛انـد نداشـته درسي نشده است؛ هر چند كه اين موارد شكل عمـومي   هايبرنامه

 يپزشـك دنـدان كه طي آن علـوم جديـد وارد مباحـث     ييهاروشبه  يابيدستيكرد مذكور، رو

بـر روي   يانـده يفزاگذشته به شـكل   يهاسالشوند، بيشتر مورد توجه بوده است. همچنين، طي 

 هاآنتغيير برنامه درسي در  يهامدلكه اين  ييهادانشكدهپژوهش تمركز شده است و حتي در 

كه از طرق مختلف درصدد وارد كردن علوم جديـد در مباحـث    رسديمانجام نشده، نيز به نظر 

مـورد   هـاي دانشـگاه درسي كـه در   هايبرنامهاصالح و تغيير  يهامدل. در اندبوده يپزشكدندان

  ، موارد ذيل اعمال شده است:اندشدهكار گرفته هبررسي ب

  ؛يپزشكدندانادغام علوم پايه بيومديكال، علوم رفتاري و علوم باليني در تمام طول دوره  -

  ؛يپزشكدنداندر برنامه درسي   case –based dental roundايجاد و ورود واحد  -

  يادگيري تجربيات جامعه محور؛ يهافرصتايجاد تجربيات باليني زودرس و  -

  يني؛ادغام علوم بيومديكال با بال -



 169                                  پزشكي ...                                   الگوي برنامه درسي تلفيقي در آموزش دندان

  درسي؛ هايبرنامهوارد كردن علوم انفورماتيك و منابع اطالعاتي در  -

  پيش بيني شيوة نوشتن مقاله علمي و ارزيابي و نقد مقاالت علمي؛ -

  طراحي پژوهش و آمار حياتي؛ آموزشطراحي برنامه درسي براي  -

  .مبتني بر شواهد يپزشكدندانبر اساس موازين  آموزشدرسي و  يزيربرنامه -

تلفيـق   يهاوهيشمختلف تلفيق عمودي و افقي بر اساس  يهاگونهنشان داد كه  هايبررساين 

مختلـف دنيـا    هايدانشگاه يپزشكدندان آموزشدرسي  هايبرنامهاز درون و تلفيق از بيرون در 

ه شد كه تنظيم گرديد. مشاهد 3به شرح جدول شماره  هاآنمطرح شده است كه فهرست نهايي 

دنبـال شـده    يپزشـك دنـدان نوع فعاليت اصالحي در فرايند اصالح برنامه درسـي   33در مجموع 

. البتـه مزايـاي مترتـب بـر     شـوند يمـ محسـوب  » تلفيق عمـودي «از نوع  هاآناست كه البته اغلب 

اعمال تلفيق عمودي متفاوت از تلفيق افقي است ولي اين نوع تلفيق طي دو دهـه گذشـته بيشـتر    

  مورد عنايت بوده است.

  مختلف هايدانشگاهدرسي  هايبرنامه: موارد اعمال تلفيق در 3جدول شماره 

  موضوع تلفيق  رديف

 علوم پايه آموزشهاي باليني در استفاده از مثالادغام علوم پايه در باليني و   1

 در برنامه درسي case-based dental round كاربست علوم به صورت ادغام و  2

 در برنامه درسي بر شواهدمبتني  يپزشكدندانورود   3

  يپزشكدندانتقويت رويكرد پزشكي در خدمات باليني   4

- پس از فارغ علوم باليني و علوم رفتاري ،پزشكيعلوم پايه  پرورش دانشجو به عنوان فردي خودآموز در زمينه  5

 يپزشكدندان كاري در تمام طول دوره التحصيلي

 يپزشكدنداندر برنامه درسي  پزشكي يهااورژانسورود   6

 يپزشكدندانعلوم جديد در لحاظ كردن   7
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 يپزشكدندان(جامعه نگر) در برنامه درسي  بر جامعهمبتني  آموزش  8

و جستجوي منابع الكترونيكي، انفورماتيك و  مطالعه يهامهارت ي اطالعاتي،ژتكنولو يهادورهاضافه كردن   9

 يپزشكدندانمنابع اطالعاتي در برنامه درسي 

 يپزشكدندانبدن در برنامه درسي  يهادستگاهادغام افقي محتواي علوم پايه پزشكي به شكل   10

 ارزيابي و نقد مقاالت علمي در برنامه درسي مهارت نوشتن مقاله علمي و  11

 يپزشكدندانطرح درمان در برنامه درسي ثبت   12

 تجربيات جامعه محور هاي يادگيري وفرصت و هنگامتجربيات باليني زود   13

در  يپزشكدندان يهاپژوهش، طراحي پژوهش، آمار حياتي پيشرفته و كاربردي در يپزشكدندانپژوهش در   14

 برنامه درسي

به  با بيمار فرضي بتواند به انگليسي پزشكدندانزبان انگليسي كه در نهايت دانشجو به عنوان يك  آموزش  15

 حرف بزند و مقاله علمي بنويسد خوبي

 نگر به بيمارمنظور كسب ديد كليبه جامع  تقويت درمانبه صورت  جامع در درمان علوم باليني تمامي ادغام  16

(Comprehensive patient care)  يپزشكدنداندر برنامه 

 يپزشكدندانمباحث كلينيكي  تروما در ادغام مباحث كنترل و مديريت درد و اضطراب و  17

 )در سالمندي يپزشكدندان( سالمندان يپزشكدندانهاي پايه عملي مهارت  18

 علوم پزشكي و دندانپزشكي) آموزشعمومي (ادغام  يهايماريبدنداني با  يهايماريبادغام   19

 يپزشكدنداندر  ياحرفهادغام اخالق و رفتار مناسب   20

 ادغام بهداشت دهان و دندان با بهداشت عمومي  21

مسائل پيشگيري از  آموزش ،)Basic dental care( يپزشكدندانهاي اساسي مراقبت واحدي به نام ايجاد  22

ادغام اورژانس دندانپزشكي اطفال ، و كودكدندان به خانواده كودك  و بهداشت دهان و هايدگيپوسانواع 

 واحد دندانپزشكي اطفال در

 ادغام واحد دندانپزشكي پيشگيري و دندانپزشكي كودكان  23

  و اندودانتيكس ادغام پره كلينيك بخش دندانپزشكي كودكان با پره كلينيك بخش ترميمي  24
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 اساس علوم پايه پزشكي و ارتباط كلينيكي مباحثادغام عمودي ارگان سيستم بر   25

نزديكي  صورتبهپاتولوژي دهان  و هايماريبو جراحي دهان: ( پاتولوژي دهان ،دهان يهايماريب ادغام واحد  26

 گردد). ادغام و صورتبا جراحي فك 

 دانتيكسبا پريو يولوژيكروبيمادغام درس   27

 و ترميمي دانتيكسپريو هايبخش ادغام  28

  و ترميمي اندودانتيكس هايبخشادغام   29

 استفاده از داروها در دندانپزشكي عمليارتباط با ادغام فارماكولوژي پايه به صورت   30

هاي تئوري به آموزش و يادگيري دانشجويان كورس كيفيت ادغام دروس تئوري با عملي براي باال بردن  31

 Comprehensiveصورت  به   هاي كلينيكيورسو ك  PBL- Hybrid interdisciplinary صورت

Patient Care .ارائه شود 

، روانشناسي، يشناسجامعه(ادغام  يپزشكدندانهاي باليني هاي ارتباطي در تمام مهارتادغام مهارت  32

و اختصاصي و ويژه طب دهان  يازهاين، تشخيص پزشكدندان روابط بين بيمار و آموزشارتباطي،  يهامهارت

 )يپزشكدندان

  دندانپزشكي معمول يهاآموزش در ايحرفه و اخالقي هايرويكرد آموزش ادغام  33

  و بحث يريگجهينت

شناسايي و تدوين  يپزشكدندانتلفيق برنامه درسي  يهانهيزمپس از آنكه موضوعات و 

قرار داده شد تا نسبت  يپزشكدنداننفر از متخصصان  15در اختيار تعداد  هاآنشدند، مجموعه 

 يپزشكدندان» در برنامه مطلوب هاآنضرورت اعمال «و » در برنامه كنوني هاآنوجود «به 

مورد عنايت برنامه جاري  اصوالًاعالم نظر كنند. آنان گزارش كردند كه موارد مطرح شده يا 

توجه شده كه از كفايت الزم برخوردار نيست! اغلب اين متخصصان  نبوده و يا در حدي بدان

همه موارد مطرح شده بايد در برنامه درسي دوره  باًيتقردرصد) همچنين اعالم داشتند كه  89(

يا » بومي بودن«نگراني متخصصان را موضوع  نيترعمدهعمومي اعمال شود.  يپزشكدندان
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كرده بودند كه بايد به انطباق اين  ديتأكتشكيل داده بود. آنان بر اين موضوع » تقليدي بودن«

  ايران نيز توجه شود. هايدانشگاهدستاوردها با شرايط اجرايي 

  هاافتهيتحليل 

مورد  هايدانشگاهدربارة الگوي برنامه درسي تلفيقي مورد استفاده  ترقيعمدر جستجوي  

بررسي، مشخص شد كه مبناي تغييرات و اعمال اصالحات بر اصولي قرار گرفته است كه 

ياد كرد. اين اصول را با » يپزشكدنداناصول تلفيق برنامه درسي «به عنوان  هاآناز  توانيم

در حوزه مطالعات برنامه درسي و براي كاربست در شرايط  هاآنعنايت به تعبيرات تخصصي 

  به شرح زير معرفي كرد: توانيمايران  هايدانشگاه

الگوي تلفيق بايد دامنه تلفيق در  اصل اول: تلفيق همزمان در سطح خرد و كالن:

تلفيق (تلفيق در سطح محتواي برنامه درسي) تا تلفيق چندين ماده درسي (قالب يك ماده درسي 

در سطح برنامه) را به رسميت بشناسد. بر مبناي اين اصل، در تلفيق برنامه درسي بايد هم به 

) و هم به تلفيق ميان مواد درسي مختلف (تلفيق يارشتهتلفيق در يك ماده درسي (تلفيق درون 

 ، توجه به ساختار رشته و سلسله مراتبيارشته) توجه نمود. در تلفيق درون يارشته چند

مفهومي و ارتباط و هماهنگي محتواي درون يك حوزه معرفتي است، بدون اين كه تالشي 

و  1385يد (بهادر و همكاران ي ديگر به عمل آهارشتهبراي ارتباط برقرار كردن آن محتوا با 

). تلفيق در سطح محتوا به دليل آنكه داراي سابقه بيشتري است و البته منطق آن نيز 2002نيري، 

لت قابل درك است، با مقاومت كمتري مواجه بوده است؛ حال آنكه به همين دليل زمان با سهو

 هايبرنامهيكي از وجوه ماهيتي  توانيم را آنعنايت به اين سطح از تلفيق سپري شده و امروزه 

  درسي قلمداد كرد.
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الگوي تلفيق برنامه درسي نبايد با  بودن: يچندبعدو  هاروشاصل دوم: تنوع   

محتواي برنامه  يدهسازمانبرخورد نمايد. در  زيآمتعصبجزمي و  ايگونهبهمقوله تلفيق 

و ساير  يارشته، ميان يارشته، چند يارشتهدرسي، رويكردهاي گوناگوني همچون درون 

خود است.  و نقاط قوت و ضعف خاص هاتيظرفداراي  هركدامرويكردها مطرح است كه 

محدود ساختن برنامه درسي به يك رويكرد خاص، آن را از مزايا و محاسن ساير رويكردهاي 

 نظرانصاحب. به همين دليل، ارائه پيوستار رويكردهاي تلفيق توسط سازديمديگر محروم 

ف در حوزه برنامه درسي، از جمله جي كوبز، فوگارتي و سايرين، برنامه درسي را از انعطا

متعدد، بهبود  يهاتيموقعسازد و كارايي برنامه را در مند ميرويكردهاي مختلف بهره گزينش

 هايبرنامه. به عقيده گالرثون، بهترين نوع تلفيق برنامه وجود ندارد و انواع مختلف بخشديم

و همكاران،  1(ريچارد كنندميدرسي، الگوهاي گوناگوني از موفقيت و تحقق هدف را ارائه 

1996.(  

الگوي تلفيق برنامه  اصل سوم: تعادل بين محتوا ـ فرايند محوري برنامه تلفيق:

به  ؛بينجامد 3و فرايندـ محور 2درسي محتواـ محور هايبرنامهدرسي بايد به تركيبي متعادل از 

عبارت ديگر، برنامه درسي تلفيقي بايد به تلفيق حول مضامين دانشي و تلفيق حول مضامين 

فرايندي، به طور همزمان، عنايت نمايد و دستاورد آن هم در هر برنامه درسي واحد و هم در 

درسي يك دورة آموزشي يا رشته تحصيلي از اين ويژگي برخوردار باشد. برنامه  هايبرنامهكل 

محتوا محور بر مفاهيم، موضوعات و مطالب مقبول متمركز است؛ كه در فهم درسي 

. برنامه درسي كنندمييقيني و مطمئن را عرضه  يهادانشو  رونديمخاص به كار  يهاتيموقع

و راهبردهاي عمومي متركز است كه به دانشجويان كمك  هامهارتفرايند محور بر مسائل، 

 ايگونهبهرا بفهمند و مسائل را حل كنند. در الگوي تلفيق بايد مختلف  يهاتيموقعتا  كنديم
                                                           

1. Richard 

2. content-based 

3. process-based 
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: يادگيري اهداف دارديماظهار  1كه هيلدا تابا طورهمانمتعادل به اين دو بعد توجه شود؛ زيرا 

متعدد دارد، از جمله يادگيري محتوا و يادگيري رفتارهاي پيچيده در ارتباط با دانش، نگرش و 

ون حركت به سمت يك برنامه درسي متعادل مبتني بر محتوا و فرآيند مهارت. به گفته اريكس

بر تفكر سطح باال  ديتأكحركت به سمت عمق بيشتر در تدريس و يادگيري و  توانديماست كه 

 1382، يزداني و همكاران، 2يپزشكدندان آموزشهاي را به ارمغان آورد (استانداردهاي برنامه

  ).2005همكاران،  و كومباياشي و

الگوي تلفيق بايد اصل چهارم: مكمل بودن تلفيق از درون ـ تلفيق از بيرون: 

باشد. تلفيق از بيرون به معناي  »تلفيق از بيرون« و »تلفيق از درون« يكلمعطوف به هر دو گونه 

ان درسي ريزبرنامهمحتوا به شكل تلفيقي است كه به وسيله  يدهسازمانطراحي برنامه درسي و 

. طبق پژوهش فيندلي، سازمان برنامه درسي و توجه به ارتباطات افقي و عمودي شودميانجام 

يادگيري تلفيقي توسط دانشجويان را حمايت كند. در  توانديمبرنامه درسي (تلفيق از بيرون)، 

 مقابل، تلفيق از درون به فعاليت يادگيري مربوط است و اقدامي است كه توسط دانشجويان

. بنياد اين نوع تلفيق در نوع نگاه به يادگيري و دانش شخصي نهفته است و بر رديگيمصورت 

اما اين نظريه مدافع تلفيق از درون با رقباي  ؛شودميبنياد نظريه سازنده گرايي، به ناچار انجام 

اين  . به همين دليل، بهكنندميجدي مواجه است؛ كه البته از رويكرد تلفيق از برون حمايت 

 ؛2004شمرد (پالسكرت و همكاران،  زيآمتيموفق را آننظر كرد و  جانبهكي توانينمموضوع 

  ).1374و تايلر،  1387پور، موسي

براي رعايت  :يپزشكدنداناركان الگوي مطلوب و جامع تلفيق برنامه درسي 

 يزيربرنامهو بر اساس تجارب جهاني  يپزشكدندانتلفيقي دروس  يزيربرنامهاصول مبنايي 

                                                           

1. Hilda Taba 

2. Accreditation Standards for Dental Education Programs 
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بر پايه سه سطح  يپزشكدندانچارچوب الگوي تلفيق برنامه درسي  ،يپزشكدنداندرسي 

) تنظيم گرديد. بر اين اساس، اركان برنامه 1374) و چهار عنصر (تايل، 1387پور، (موسي

درسي از تركيب اين دو بعد، شناسايي و تعيين شد. در سه سطح برنامه، برنامه درسي در سطح 

حوزه علمي، برنامه درسي در سطح رشته تحصيلي و برنامه درسي در سطح موضوع قرار گرفته 

). چهار عنصر برنامه درسي نيز 2004و پالسكرت و همكاران،  1385ان، است (بهادر و همكار

). بر اساس سطوح و 1996عبارتند از: اهداف، محتوا، روش و ارزشيابي (ريچارد و همكاران، 

  .شودميمعرفي  4عناصر برنامه درسي، اركان برنامه به شرح جدول شماره 

  يپزشكدندان آموزش: اركان برنامه درسي تلفيقي 4جدول شماره 

  ارزشيابي  روش  محتوا  اهداف  

 يهايريگجهت  ساختار برنامه درسي  اهداف كالن  سطح حوزة علمي

  آموزشكالن نوع 

اصول اساسي 

  ارزشيابي برنامه

اهداف تفصيلي   سطح رشتة تحصيلي

 يهاتيصالحبيانگر 

  آموختهدانش

 يهايبندميتقس

  محتوايي نظري ـ عملي

رويكردهاي روشي 

نوع ارائه  مربوط به

  (سنتي ـ مجازي)

اصول اساسي 

ارزشيابي پيشرفت 

  تحصيلي

اهداف عملكردي   سطح برنامه موضوعي

  موضوعات خاص

انتخاب واحدهاي 

  محتوايي ـ موضوعي

تنظيم  يهاروش

و متنوع  داريمعن

  مخاطب تناسببه

 يبندزمانروش و 

و ابزار سنجش 

  پيشرفت تحصيلي

است؛ كه حاصل اين  يريگميتصمدر هر سطح و براي هر عنصر برنامه درسي نياز به 

ناميد. در جدول » ركن برنامه درسي« توانيمتصميمات در هر مورد، دستاوردي است كه آن را 

معرفي  يپزشكدندان آموزشدر  كارگيريبهمجموعه اركان برنامه درسي تلفيقي براي  4شمارة 

 درباره يريگميتصم. اندشده؛ كه از ارتباط متقاطع سطوح ـ عناصر برنامه درسي حاصل اندشده

 يزيربرنامهمختلفي ممكن است؛ كه در صورت رعايت اصول  يهاشكلمحتواي اركان به 
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. اين شودميناميده » برنامه درسي تلفيقي«كه  شودميدرسي تلفيقي، دستاوردي حاصل 

را » 2نقشه مفهومي«و در سطح خرد » 1وب برنامه درسيچارچ«تصميمات در سطح كالن 

، 4بين و 1389، عمومي يپزشكدندان آموزشدبيرخانه شوراي ، 1989، 3(جاكوب سازنديم

). الزم به يادآوري است كه اصول اول تا سوم به صورت آشكار و اصل چهارم به 1997

داراي ظهور متفاوت در سند  هاآنو نتيجه  شودميصورت پنهان در سند برنامه درسي اعمال 

است، لكن شيوه سنتي و  يارشتهبرنامه درسي است. در اين الگو، با آنكه اولويت با تلفيق ميان 

به صورت  گنجدينماز محتوا كه در قالب اول  و آن قسمت شودمينفي ن كامالًمتداول نيز 

. شودميهر رشته و هويت خاص آن حفظ  چارچوبو  شودميرشته و موضوعات مجزا آورده 

 يهاشكلو مواد درسي مختلف به  هارشتهو يا تلفيق در بين  يارشتهبدين ترتيب، تلفيق درون 

كه در آن هويت مواد و موضوعات  5موازي يهارشته. رويكرد رديگيمگوناگون صورت 

وعي همپوشي محتوايي اما مواد درسي مختلف كه داراي ن مانديممستقل باقي  طوربهدرسي 

در تلفيق سطح خرد  مؤثر، يكي از طرق رنديگيمهمزمان، در برنامه درسي قرار  طوربههستند، 

در  تواننديمهستند و  ييهاتيقابلهمچنين، هر يك از مواد درسي داراي  .شودميمحسوب 

 6ثانوي. اين موضوع در قالب مفهوم وظيفه و كاركرد نديدرآساير دروس  يهاهدفخدمت 

. به طور مثال از ظرفيت طبيعي رديگيمو به صورت آگاهانه مورد استفاده قرار  شودميمطرح 

در انسان استفاده  هايماريبو پاتولوژي براي تفهيم  يشناسبافتدروس اناتومي، فيزولوژي، 

(و آبلال و  شودميمواد درسي نيز اطالق  7يكنندگتيتقوكه به اين امر كاركرد  گردديم

  ).2007همكاران، 

                                                           

1. Curriculum Mapping 

2. Conceptual Map 

3. Jacobs 

4.  Bean 

5. Parallel Disciplines 

6. Secondary Function 

7. Reinforcing Function 



 177                                  پزشكي ...                                   الگوي برنامه درسي تلفيقي در آموزش دندان

 يهاحوزهكلي  يبندطبقهتلفيق برنامه در سطح كالن شامل تعيين سازمان برنامه از حيث 

درسي مجزاست و بازسازي برنامه از حيث ارتباط عمودي بين  هايبرنامهعلمي و عناوين 

مربوط به علوم مختلف سازنده  يهابخشنظري و عملي و ارتباط افقي بين  يهابخش

رشته براي پاسخگويي به انتظارات و نيازهاي اجتماعي در سطح  آموختگاندانش يهاتيصالح

مفاهيم، اصول،  ةديتندرهم يدهسازمان. تلفيق برنامه در سطح خرد شامل رديگيمبعدي قرار 

مطرح در محتواي يك برنامه درسي است. مزاياي برنامه درسي تلفيقي  يهامهارتمسائل و 

. اين اقدام منجر باشديم توجهقابل، بسيار يپزشكدندان سالهششوالني و در دوره ط يطوركلبه

اصول و  كارگيريبهو بر ماندگاري يادگيري و  شودميبه افزايش انگيزه يادگيري دانشجويان 

برنامه كه الزام به تغيير و بازنگري  ييروندها اما ؛يادگرفته شده نقش مثبت دارد يهاروش

روندهاي اصلي جهاني  .در دو سطح قابل شناسايي هستند دهديمرا نشان  يپزشكدنداندرسي 

، ساالرمردم يهاحكومت، توسعه جهاني شدنبازنگري برنامه درسي دندانپزشكي شامل:  ديمؤ

..)، الزامات عصر .يالمللنيب يهاسازمان، هادولتبجاي  هاشركت( يالمللنيببازيگران عرصه 

 ليبه دلكشورها  يبندرتبهدر  ييهاييجابجاو افراد،  هاشركت ،نهادها ،هادولتدانش بر روابط 

توجه روز افزون به  ژي بجاي توليدات انبوه صنعتي و منابع زيرزميني وفروش دانش و تكنولو

در حوزه سالمت و نيز الزام  رگذاريتأثهم چنين، روندهاي اصلي  .ستيزطيمححفظ و بهبود 

، تغيير الگوي هايماريبتغيير الگوي  عبارتند از: ها. اين رونددهنديمبه بازنگري را نشان 

مصرف و شيوه زندگي، افزايش سن و سالمندي جامعه، رشد و توسعه بسيار سريع برخي 

 عنوانبه آموزش)، تبديل IT،ژنوميكس ، پروتئو ميكس،يوتكنولوژيبعلوم (نانو،  يهاشاخه

توجه جوامع، افزايش تقاضا براي تحصيالت  مورد يهاارزشيك صنعت كليدي، تغيير در 

 جديد در تشخيص و درمان يهايفناورظهور  تعريف و تلقي از سالمت و تكميلي و تغيير در

  .)2005(كومباياشي و همكاران، 
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  يريگجهينت

  عمومي يپزشكدنداننمونه: الگوي پيشنهادي برنامه درسي تلفيقي 

به عمل آمده در برنامه  يهايبررسبا توجه به  درسي تلفيقي كه هايبرنامهيك نمونه از  

معتبر  يهادانشگاهدرسي  هايبرنامهايران و بررسي انواع تلفيق موجود در  يپزشكدندانفعلي 

جهان و استفاده از نظرات تخصصي مطرح شده و الگويي تلفيقي براي برنامه درسي 

. الگوي تلفيقي پيشنهادي براي شودمي، در اينجا معرفي شودميايران محسوب  يپزشكدندان

كه در يك دوره  كنديمرا مطرح  يابرنامهعمومي در ايران،  يپزشكدندانبرنامه درسي دوره 

  :شودميشش ساله، در شش مرحله به اجرا گذاشته 

  ؛سال اول: علوم پايه رفتاري و يادگيري

  ؛سال دوم: علوم پايه پزشكي

  ؛يپزشكدندانپايه  سال سوم: علوم

  ؛يپزشكدندانسال چهارم: پيش باليني 

  ؛يپزشكدندانسال پنجم: كارآموزي 

  .يپزشكدندانسال ششم: كارورزي در جامعه 

  دگيريعلوم پايه رفتاري و ياسال اول: 

، مهـارت مطالعـه،   العمـر مـادام ارتباطي، كسب توانايي يـادگيري خـود محـور و     يهامهارت

زبـان انگليسـي، اخـالق     آمـوزش ، مواجهـه زودرس بـا بيمـار،    يپزشـك دنـدان جستجو در منـابع  

مبتنـي بـر شـواهد     يپزشـك دنـدان ، انفورماتيـك و منـابع اطالعـاتي،    يپزشـك دنـدان در  ياحرفـه 

  .شونديماز دروس هستند كه در سال اول ارائه  يامجموعه
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  علوم پايه پزشكي سال دوم:

بـدن، ادغـام عمـودي محتـواي      يهـا دسـتگاه ادغام افقي محتواي علوم پايه پزشكي به شكل 

بدن،  يهادستگاه يهادورهو پاتولوژي در محتواي  »داخلي يهايماريب«سنتي  يهادورهتئوري 

در برنامـه لحـاظ    پزشـك دنـدان شايع و يا مهم از ديدگاه يـك   يهايماريب عمدتاًدر اين بخش 

اضافه شدن دوره  يپزشكدندانپزشكي و  يهااورژانس. اضافه شدن دوره مباني احيا و گردديم

  .شودميدر اين سال ارائه  يپزشكدندانتماس زودرس با بيمار، تست هاي ژنتيكي مربوط به 

  يپزشكدندانسال سوم: علوم پايه 

، يپزشكدندان، پژوهش در يپزشكدندانآشنايي دانشجويان با مباحث اختصاصي علوم پايه 

 .باشنديمجزء دروس سال سوم  يپزشكدندانورود علوم جديد در 

  يپزشكدندانسال چهارم: پيش باليني 

يك  عنوانبهگرفتن مسئوليت اداره بيمار  عهده بردانشجو براي  يسازآمادههدف از اين فاز 

 وهاي تئـوري و عملـي (فـانتوم    اين فاز ارائه دوره يهايژگيو. از باشديمعمومي  پزشكدندان

در  آمـوزش ارائـه   صـورت بـه ؛ كـه  باشـد يمباليني  يهابخشادغام شده در  صورتبه) كينيكل

ــا تعريــف نقــش جديــد دســتيار    يهــابخــش تخصصــي مربوطــه ديــده شــده اســت. همچنــين ب

براي دانشجويان در اين فاز، دانشجويان نقش بيشـتري در اداره بيمـاران نسـبت بـه      يپزشكدندان

و تجربه پژوهش، به نوشتن مقاله علمي و ارزيـابي   ييآشناو براي  رنديگيمبرنامه سنتي بر عهده 

  .گمارنديمو نقد مقاالت علمي همت 

  يپزشكدندانسال پنجم: كارآموزي 

، افـزايش  يريگميتصم، تقويت قدرت هامهارتهدف از اين مرحله كسب تجربه، پرورش  

 بهداشـتي و  و تكميل پرورش انديشه از طريق رويارويي مسـتقيم دانشـجو بـا مسـائل     نفساتكابه

درماني دهان و دندان و واگذار كردن مسئوليت امور سالمت دهان و دندان بيمـاران بـه اوسـت.    

  است. موردنظرمبتني بر شواهد در اين مرحله  يپزشكاندنداعمال رويكرد 
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  يپزشكدندانسال ششم: كارورزي در جامعه 

كه بر اساس اهداف و تعهدات  باشديمتجربه جديدي  كامل در اين برنامه طوربهاين مرحله 

واقعي نظام بهداشتي مراقبت دهان و دندان در جامعه بنا نهاده شده است. در اين فاز دانشـجويان  

تحـت پوشـش دانشـگاه     بهداشتي درمـاني دهـان و دنـدان    يهاكينيكلمراقبت ادغام شده را در 

 عنـوان بـه د جامعـه را  گذرانده و ضمن تجربه طبابت مستقل، مراقبت سالمت دهان و دندان آحـا 

  عمومي در شرايط ذيل و تحت نظارت استاد مشاور بر عهده خواهند داشت: پزشكدندانيك 

 ارائه سطح اول خدمات مراقبت دهان و دندان، مستقل از سن و جنس بيمار؛ .1

 اعضـا  ريسـا از منابع سالمت از طريق مراقبت هماهنگ و در همكاري بـا   مؤثراستفاده  .2

 گروه بهداشتي مراقبت دهان و دندان در سيستم مراقبت بهداشتي و درماني كشور؛

 ايط خاص فرد، خانواده و جامعه وي؛ارائه خدمات فردي با در نظر گرفتن شر .3

 پزشك و بيمار؛ مؤثرپايا از طريق برقراري ارتباط  يامشاورهراري رابطه برق .4

 خگوئي به نيازهاي بيماران)؛طولي (همزمان با پاس ارائه خدمات مراقبت مداوم .5

 حاد و مزمن دهان و دندان؛ يهايماريبتشخيص و درمان  .6

 .و مناسب مؤثرارتقا سالمت از طريق مداخالت  .7

الگوي پيشنهادي برنامه درسي تلفيقي حائز ارزش است.  يبندزمانمراحل اجرايي و برنامه 

پيشنهادي است. قبل از منظور از مراحل اجرايي، چگونگي و ترتيب اجراي اركان الگوي 

كه فولن در مورد  ييرهنمودهاتوجه به  موردنظرپرداختن به مراحل اجراي اركان الگوي 

يك نوع تغيير و  عنوانبهتلفيق  چراكه. رسديممناسب به نظر  كنديمتغييرات آموزشي ارائه 

تلفيق برنامه درسي)، توجه  نجايادر برنامه درسي است. نكاتي كه در اجراي تغيير (در  ينوآور

 :بدان الزم است عبارتند از
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  كنند. نظرتبادلبراي تغيير برنامه، بايد طراحان و مجريان  -

  با اندكي ابهام، ناهماهنگي و عدم اطمينان براي افراد همراه است. رييتغ هر -

در  1است و افت اجرايي ريناپذاجتناب، تعارض امري اساسي و زيآمتيموفقدر تغيير  -

تغيير عالمت اين است  دردسريبمراحل اوليه تغيير مقطعي بوده و مقدمه موفقيت است. اجراي 

  تغيير زيادي صورت نگرفته است. واقعاًكه 

افراد تمايلي به اجراي تغيير نداشته باشند، كافي نبودن منابع  شودمياز داليلي كه موجب  -

  براي حمايت طرح اجرايي و نيز فقدان زمان الزم براي اجراي تغيير است.

نبايد انتظار داشت كه همه يا اكثر افراد با جريان تغيير همراهي كنند. تغيير فرآيندي،  -

آن قرار  ريتأثتعداد افرادي كه تحت تدريجي و گام به گام است كه در طي اجراي برنامه 

  نياز دارد. 2تحولي و تكامل يابنده يزيربرنامه. تغيير به يك شودمياضافه  رنديگيم

يا  نهادكيدر  شدهتيتثبدستور كار واقعي هر نوآوري، تغيير فرهنگ و روابط و ضوابط -

 ين، اجراي موفقموسسه است. هر نوآوري آموزشي به يك تغيير فرهنگي نياز دارد. همچن

  نوآوري مستلزم قوانين و مقررات الزم و نگرش مثبت به تغيير است.

، توجه به موقعيت و بستر موجود براي انجام موردنظراجراي الگوي  منظوربهبدين ترتيب، 

، تلفيق برنامه نجايانظام آموزشي، تغيير (در  يهاتيواقعتلفيق حائز اهميت است. با توجه به 

  يك دانشكده) بايد به شكل تدريجي و محدود شروع و دنبال شود. يزشكپدنداندرسي 

                                                           

1. Implementation Dip 

2.  Revolution Planning 
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