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چکیده
هدف این مقاله ،بررسی تجربیات تلفیق در برنامهدرسی جامعهنگر (مبتنی بر نیازهای جامعه) دوره
دندانپزشکی عمومی در قرن بیستویکم در دانشگاههای معتبر جهان و بهرهگیری از آن برای بازنگری
برنامهدرسی در ایران است .روش پژوهش ،کیفی از نوع تحقیق تاریخی است .ابتدا با مطالعات
کتابخآنهای و با تحلیل و تفسیر اطالعات ،انواع تلفیق در برنامهدرسی دندانپزشکی برخی از دانشگاههای
معتبر جهان بررسی و سپس تصویری از وضعیت ایران ارائه شد .در نهایت ،راههای استفاده از تجربه
جهانی برای بهسازی برنامههای درسی دوره دندانپزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان
میدهد دو نوع تلفیق در برنامههای درسی دوره دندانپزشکی طی دهه اول قرن بیستویکم اعمال شده
است :تلفیق افقی و تلفیق عمودی .به لحاظ تعداد ،موارد اعمال تلفیق عمودی دارای تعداد بیشتری است؛

 *.1استادیار گروه آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیdr.safarnavadeh@gmail .com :
 .2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار گروه داندانپزشکی اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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به گونهای که دو مورد ادغام افقی و چهل مورد ادغام عمودی در بررسیها شناسایی شد .نتیجه این که
مزایای تلفیق در دوره طوالنی ششساله دندانپزشکی ،بسیار قابل توجه میباشد .این مزایا از نگاه
آموزشی به سهولت یادگیری ،استمرار یادداری ،سرعت یادآوری و دقت بکارگیری مربوط هستند که
هر یک از آنها برای بازنگری برنامههای درسی از دیدگاه جامعهنگرانه برای این رشته کافی میباشند.
عالوه بر این ،اینگونه دالیل تجربی به همراه فشار همسویی با برنامههای جهانی و پاسخگویی به نیازهای
اجتماعی و انطباق با شرایط بازار کار ،سبب شده است بازنگری برنامههای درسی بر اساس معیارهای
تلفیق ،امری ضروری و ناگزیر جلوه کند و البته فایده بیشتری را برای دانشگاههایی به ارمغان آورد که بر
اساس تجربه جهانی و به موقع اقدام بدان نمایند.

واژههای کلیدی :تجربهی بینالمللی تلفیق ،برنامهدرسی دندانپزشکی جامعهنگر ،
برنامهریزی درسی تلفیقی ،دندانپزشکی عمومی

مقدمه
نیاز به تغییر در برنامهدرسی دندانپزشکی عمومی نیازی جهانی است .در ربع آخر قرن
بیستم ،عمق و وسعت توقعات عمومی از دندانپزشکی افزایش یافته و به انفجاری در
تقاضا برای خدمات دندانپزشکی منجر شده است .برخی از این تقاضاها را روندهای
اجتماعی موجود ،بخصوص رشد دموکراسی در بسیاری از نقاط جهان ،دامن میزند.
امروزه هم دولتها و هم آحاد مردم با تاکید بیشتر بر ارتقای سالمت و پیشگیری از
بیماریها ،خواهان پاسخگویی و دگرگونی کیفی خدمات سالمت میباشند .رشد
تکنولوژی و علوم زیستی نیز در این تقاضا سهم اساسی داشته است .همچنین،
پیشرفتهای تجربی در زمینه آموزش و یادگیری نیز حایز توجه هستند .ظهور نظریههای
جدید و توفیق آنها در عرصه آموزش و برنامهریزی درسی ،موضوعی مهم در سه دهه
گذشته بوده است .درخواست اعمال تغییرات به شکلهای گوناگونی ظهور مییابد که
یک نمونه آن نشست جهانی آموزش پزشکی است .در نشست مذکور که در سال 2113
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برگزار شده است ،زمینههای تغییر برنامههای درسی دندانپزشکی به شرح زیر معرفی
شدهاند (نصر اصفهانی و همکاران.)2331 ،
 دگرگونیهای جمعیتی و از جمله سالخوردگی جمعیت نیاز شدید به تاکید بر پیشگیری هزینههای دائما رو به تزاید مراقبتهای بهداشتی انحراف مسیر مراقبتهای بهداشتی تحت تاثیر فشارهای بازار و تجاری شدن انفجار اطالعات در زمینههای مختلف علوم پزشکی از جمله دندانپزشکی.دندانپزشکی باید در متن تغییرات آموزشی روز در جهان و همچنین در پاسخگویی
به نیازهای جامعه در هزاره سوم تغییر نماید .نیاز به درمان بیماران مسن ،تاکید بر
مهارتهای استدالل بالینی و عملکرد مبتنی بر شواهد (دندانپزشکی مبتنی بر شواهد)،
تغییر طبیعت ارتباط دندانپزشک و بیمار ،هزینههای درمانی ،ورود مضامین سالمت
کارکنان حرفهای شاغل در بخش بهداشت و درمان دهان و دندان (کنترل عفونتها و
بیماریها من جمله بیماری ایدز) ،تاکید بر اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری اخالقی و
باالخره نیاز به مدیریت اطالعات و تعهد به آموزش مادامالعمر ،جملگی از زمینههای
تغییر در جهان به حساب میآیند؛ که آموزش و برنامههای درسی دندانپزشکی در پاسخ
به آنها باید واکنش نشان دهد .در پاسخ به بخشی از این تعهدات ،کمیته «آینده آموزش
دندانپزشکی »2در سال  2111طی گزارشی تحت نام «آموزش دندانپزشکی بر سر دو
راهی :چالشها و تغییر» به عنوان توصیه آورده است که در آموزش دندانپزشکی:
 -2به دانشجویان دندانپزشکی و اساتید آنها خدمات مراقبت جامع ارائه شود.
 -0مدل مراقبت جامع بر اساس گزارش مرکز مطالعات پزشکی با مشخصات ذیل تهیه
شود:
)1. IMO (Institute of Medicine
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 آموزش توسط دندانپزشکان عمومی در برابر الگوی متخصصین آموزش بیمار محور تداوم مراقبت جامع بیمار در برابر مراقبت قطعه قطعه شده تمرکز بر ارزیابی و درمان در برابر تمرکز صرف بر روند درمانی (روند نظری درمان) تمرکز بر توانمندیها در برابر الزامات آماری و عددی.در مبحث تلفیق برنامههای درسی ،رویکردهای مختلفی مطرح هستند .گرچه
دیدگاههای تلفیقی در مقابل دیدگاههای تفکیکی 2یا موضوعات مجزا ،دارای وحدت
رویه هستند ،ولی خود این دیدگاه دارای رویکردهای متمایزی است و هم اکنون
میتوان در درون دیدگاه تلفیقی از سه رویکرد شناخته شده یاد کرد :رویکرد چند
رشتهای ،رویکرد میان رشتهای و رویکرد فرارشتهای .در بارۀ این رویکردها در مباحث
نظری برنامه درسی به تفصیل بحث شده و شواهد نظری برای آنها تدارک شده است؛
ولی در عرصه عمل آنچه که در حوزه علوم عملی مورد استفاده قرار گرفته رویکرد چند
رشتهای بوده و در دهه گذشته هم گرایش جدی به سمت رویکرد میان رشتهای شکل
گرفته و استفاده از آن در رشتههای عملی مثل پزشکی و دندانپزشکی نیز کاربردهای
مفیدی را به دنبال داشته است .تصور اولیه آن است که در رویکرد تلفیقی اصوال مباحث
نظری و عملی با یکدیگر تلفیق می گردند؛ در حالیکه این حد تلفیق حداقل پیامد
رویکرد تلفیقی میباشد .به طور مثال در مباحث مربوط به دانش نظری در دوره علوم
پایه دروسی از قبیل تشریح (آناتومی) ،فیزیولوژی ،و بیوشیمی به طور مجزا در حال
حاضر برنامهریزی و تدریس میشوند که الزم است با محوریت بخشیدن به مباحث
مربوط به سالمت دهان و دندان ،تمام این دروس با مباحث مربوط به دهان و دندان پیوند
زده شود .این رویکرد عمال رویکرد چند رشتهای محسوب میشود .این رویکرد از
1. subject matter
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اواخر دهه  12میالدی در دنیا رایج شده است و هنوز هم مبنای نظری برنامهریزی درسی
در این رشتهها را شکل میدهد .بنابراین ،با این رویکرد آنچه که علوم پایه نام گرفته به
مباحث انتزاعی این علوم محدود نمیشود بلکه با محوریت مباحث دندانپزشکی به نوعی
در ارتباط با هم قرار میگیرند و سازمان تازهای از مطالب و مباحث را شکل میدهند؛
که درهم تنیده و آمیخته میباشند و قابلیت تازهای برای یادگیری ایجاد میکنند (یزدانی
و حسینی.)2330 ،
دومین مسئلهای که از اوائل دهه آخر قرن بیستم میالدی مطرح شد ،به بحث در
خصوص دندانپزشکی جامعهمحور و جامعهنگر میپردازد .مولفین کتاب سالمت در
جمهوری اسالمی که همگی از مدیران و سیاستگزاران نظام آموزشی و بهداشتی کشور
بوده و یا هستند و در این زمینه سبقه طوالنی دارند به مشکل اصلی برنامهدرسی تاکید
داشتهاند که همانا «کمبود جامعهنگری در آن و کمتوجهی به جنبههای پیشگیری است».
لذا با توجه به نیازها و اقتضائات جامعه (نیازهای اجتماعی در برنامهدرسی و پرورش
مهارتسازی دندانپزشکی سازگار با محیط اجتماعی و بخصوص با شرایط تغذیهای،
سالمت و بهداشت دهان و دندان که به زمینههای فرهنگی برمیگردد) نیاز است که
دندانپزشکانی جامعهمحور و جامعهنگر تربیت شوند .از اواخر دهه آخر قرن بیستم (و در
ابتدای قرن بیستویکم) در دنیا و در سه و چهار سال گذشته در ایران حرکت از
رویکرد چندرشتهای 2به سوی رویکرد بینرشتهای 0آشکارا ظهور پیدا کرده است .این
تغییر جهت البته اقدامی مقبول و مفید است؛ زیرا اوالً کم و بیش آشکار شده است که
بحث از اینکه چگونه این دروس باید به هم گره بخورند و به تعبیر دیگر تلفیق شوند،
موضوعی است که در گفتمان غالب آموزش و برنامهریزی حوزۀ دندانپزشکی در حال
رسمیت یافتن است و ثانیا عنایت به این موضوع که چگونه بخش عملی با نظری در
1. multidisciplinary
2. interdisciplinary
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ارتباط قرار گیرد تا بتواند بهتر و بیشتر عملیاتی گردد ،ضمن آنکه موضوعی با سابقه و
مقبول بوده است ،اخیرا با شدت و حدت بیشتری مطرح گردیده است تا به گونهای عمل
شود که دانش آمو خته این حوزه در محل کار ،کارآمدتر عمل کند و با توجه به
رویکردهای جامعهمحور و جامعهنگر یک دندانپزشک موقعیتشناس و سازگار با
زیست-بوم (فرهنگ و اجتماع) تربیت شود (انجمن علمی آموزش پزشکی ایران،
.)2332
در این موضوع برخی الگوهای برنامهریزی درسی برای کاربست در حوزهی پزشکی
و دندانپزشکی مطرح شده است؛ که از جمله آنها الگوی شش مرحلهای دانشجومحور با
نام اختصاری  SPICESاست .این الگو شش مرحلهای بوده و در بحثهای پزشکی
عمال مورد استفاده قرار گرفته است و نتایجی که تاکنون گزارش شده مثبت ارزیابی
گردیده ا ست .این دستاورد سبب شده است تا تالش شود که نمونه اجرایی آن برای
دندانپزشکی با توجه ویژه به شرایط دندانپزشکی خاص ایران نیز طراحی گردد .در این
فرایند قصد آن بوده است که الگو و شیوههای تلفیق در دندانپزشکی ایران نیز بر اساس
ویژگیهای خاص بوم -فرهنگ ایران دنبال گردد .ویژگی های الگوی SPICES

عبارتند از:
( Student centerفراگیرمحور)( Problem-Based ،مسئلهمحور) Integrated

( Orientedجهتگیری تلفیقی)( Community Based Learning ،یادگیری
جامعه-محور)( Elective –drive ،جهتگیری انتخابی)( Systematic ،نظاممند).
استراتژیهایی که در این الگو مطرح است از جمله استراتژی دانشجومحوری در
برابر استاد محوری ،استراتژی ارائه دروس نظری و بالینی به صورت (یادگیری مبتنی بر
حل مسئله) در برابر ارائه مطالب مبتنی بر موضوع ،یادگیری مبتنی بر رشته در برابر
یادگیری بر اساس مطالب ادغام و تلفیق شده ،تاکید بر یادگیری بیمار محور در برابر
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یادگیری علم محور ـ سبب شده اند تا برنامههای درسی حاصل از این الگوی برنامه
ریزیدرسی و آموزش دارای ویژگیهای «سهولت یادگیری ،استحکام یادداری ،سرعت
یادآوری و دقت بکارگیری» گردند؛ و چنین قضاوتی پدید آید که بنیاد همه این
ویژگیها بر تلفیق است یا دست کم تلفیق در تحقق آنها دارای نقش محوری بوده است
(رپکو.)0220 ،2

روش پژوهش
مطالعه حاضر از نوع پژوهش تاریخی است که در گروه پژو هشهای کیفی قرار
میگیرد و در اجرای آن عمال تالش شده است که با بهرهگیری از منابع و مستندات در
دسترس ،سیر تلفیق در برنامهدرسی دندانپزشکی با دیدگاهی تحلیلی بررسی شود.
پژوهش تاریخی به بررسی موضوعات معین در مقطع زمانی مشخص میپردازد و محقق
با ارزشیابی صحت و سقم مطالب به تفسیر و تحلیل اطالعات اقدام نماید .در همین راستا
پژوهش تاریخی به دست اندرکاران آموزش پزشکی و تعلیم و تربیت کمک میکند تا
ضمن درک زمینهها و بسترهای شرایط کنونی بتوانند برنامههای درسی مناسبی برای
آینده پیشبینی نمایند (راسمن و مارشال ،2330 ،نیری ،0220 ،0فتحی واجارگاه.)2331 ،
با توجه به ماهیت نظری پژوهش ،ابزار جمعآوری اطالعات در قسمت کیفی
فیشبرداری از طریق مطالعه اسناد و مدارک بوده است .برای این منظور ،ادبیات
برنامهدرسی ،به ویژه ادبیات برنامهدرسی تلفیقی مورد کنکاش قرار گرفت و برای
گردآوری اطالعات در خصوص برنامههای درسی دوره دندانپزشکی عمومی ایران و
سایر دانشگاههای معتبر جهان از اسناد و مدارک مربوط به آنها استفاده گردید .این
بررسی محدود به دورهی زمانی مشخصی بوده است :در بررسی وضعیت ایران به دورهی
1. Repko
2. Neary
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زمانی پوششدهندهی برنامه جاری و در خارج به دورهی زمانی دهه اول قرن بیست و
یکم محدود شده است .برای دستیابی به منابع ،عالوه بر جستجوی منابع اصلی با مراجعه
به مراکز دانشگاهی معتبر ،از شیوۀ «تارعنکبوتی» هم استفاده شد .در این شیوه ،هر منبع
مربوط میتواند سرنخهایی از منابع دیگر را در اختیار قرار داده و پژوهش را به اطالعات
تازهای رهنمون شود .این شیوه بخصوص برای کسب اطالعات مربوط به خارج از ایران
استفاده شده است .جهت جمعآوری اطالعات ،از جستجوی سازمان یافته هدفمند
استفاده شد .در این روش ،طرح اولیه اطالعات مورد نیاز بر اساس پرسشهای اصلی
تدوین میشود و در منابع به جستجوی آنها اقدام میگردد .جهت تحلیل اطالعات نیز از
رو ش تحلیل نظری متمرکز بر پرسش استفاده شد .در این روش ،اطالعات برای شکل
دادن به پاسخی جامع و منطقی ،ترکیب میشود و سازمان قابل دفاع آنها مبنای تعیین
اعتبار روش محسوب میشود.

یافتههای پژوهش
الف) تجربهی بازنگری برنامهدرسی رشته دندانپزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه

(جامعهنگر) در برخی از دانشگاههای معتبر دنیا :کلینبرگ 2و همکارانش معتقد هستند
که آموزش دندانپزشکی باید در متن تغییرات آموزشی روز در جهان و همچنین در
پاسخگوئی به نیازهای جامعه در هزاره سوم تغییر نماید .نیاز به درمان بیماران مسن ،تاکید
بر مهارتهای استدالل بالینی و عملکرد مبتنی بر شواهد (دندانپزشکی مبتنی بر شواهد)،
تغییر طبیعت ارتباط پزشک و بیمار ،هزینههای درمانی ،ورود مضامین سالمت کارکنان
شاغل حرفهای در بخش بهداشت و درمان دهان و دندان (کنترل عفونتها) ،تاکید بر
اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری اخالقی و بالخره نیاز به مدیریت اطالعات و تعهد به

1. Klineberg
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آموزش مادامالعمر جملگی از زمینههای مشترک تغییر در جهان به حساب میآیند که
آموزش دندانپزشکی در پاسخ به آنها باید واکنش نشان دهد (مرندی.)2300 ،
مطالعات انجام شده در خصوص اصالحات برنامهدرسی دندانپزشکی در سطح جهان
و اصالحات صورت گرفته در برنامه آموزشی دندانپزشکی مقدماتی 2آمریکای شمالی
و اروپا نشان میدهد که عمده تغییرات در برنامههای درسی دندانپزشکی به شرح ذیل
دنبال شده است:
 توسعه یادگیری خودمحور و مهارتهای یادگیری مادامالعمر تاکید بر کم شدن حجم اطالعات محض در برنامهدرسی تبیین بخشهای محوری و انتخابی در برنامهدرسی اشکال مختلف ادغام دانش پایه و بالینی اهمیت انعکاس موضوعات و مشکالت جاری نظام سالمت در برنامهدرسی ارائه آموزش در جایگاههای آموزشی دندانپزشکی عمومی تاکید بر تضمین دستیابی به توانمندیهای ضروری و آموزش پیامد محور توسعه حوزههای محتوایی در بخشهای :دندانپزشکی مبتنی بر شواهد ،تکنولوژیاطالعات ،مفاهیم پیشگیری و ارتقا سالمت ،اخالق پزشکی و رفتار حرفهای و
مهارتهای ارتباطی.
در این بررسی تجربه بازنگری در چهل دانشکده دنداپزشکی دنیا مورد بازبینی قرار
گرفت و با استفاده از مفاهیم اساسی حوزه مطالعات برنامهدرسی به جمعبندی آنها اقدام
شد .از آنجا که در تلفیق برنامهدرسی دو نوع ارتباط مطرح است ،دو نوع اساسی تلفیق با
عناوین «تلفیق افقی» و «تلفیق عمودی» در این بررسی مبنای سازماندهی و ترکیب
اطالعات قرار گرفته است .در مجموع پس از بررسی برنامههای درسی دانشگاههای
)1. under graduate medical education )UME

 / 59فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامهریزی درسی ،سال اول ،شمارة  ،4پاییز 1359

معتبر جهان این جمعبندی حاصل شد که طی دهه اول قرن بیست و یکم ،میزان تلفیق
عمودی بیشتر از تلفیق افقی مورد عنایت بوده است .در این بررسی مشخص شد که
گونههای شایع انواع تلفیق افقی در دو مورد و گونههای شایع تلفیق عمودی در چهل
مورد کاربرد داشته است .به دلیل انکه امکان گزارش مفصل همه این گونههای تلفیق در
این مقاله نیست ،به چند مورد از اقدامات بر اساس عمل چند دانشگاه اشاره و بعد به
گزارش نتایج حاصل اقدام میشود.
دانشگاه مارکویت (دارنان 2و همکاران 0221 ،و ایمانی و همکاران :)2331 ،در سال
 2111این دانشگاه بازسازی برنامهدرسی خود را آغاز کرد .تغییرات مورد نظر طی هشت
سال و در دو مرحله اتفاق افتاد :در فاز اول چند اقدام اساسی به آنجام رسیده است:
-2

حذف دروس و محتوا های تاریخ گذشته (کهنه شده)

-0

کاهش استفاده از روش های سنتی مانند صرف سخنرانی

-3

ادغام علوم پایه ،علوم رفتاری و علوم بالینی در تمام طول چهار سال آموزش

دندانپزشکی
-4

اجرای برنامهدرسی بر اساس نیازهای جامعه (دندانپزشکی جامعهنگر)

-1

تماس زودرس دانشجویان با محیط کلینیک و ایجاد و تقویت مهارتهای

ارتباطی بین فردی و ارتباط با بیمار
در فاز دوم ،فعالیتهای گستردهتر و البته ابداعی و متاثر از واقعیتهای رشد همه
جانبه علم و تغیر نیازهای اجتماعی به برنامهدرسی دندانپزشکی وارد شد؛ که عبارت
بودند از :ورود علوم جدید ،پژوهش محور شدن دانشجویان ،آنجام پژوهشهای
آکادمیک ،کاربرد علوم جدید و بیومدیکال در کلینیک برای پیشرفت مراقبت از بیمار،
ارتقا اساتید در خصوص ادغام محتوای بیومدیکال و کلینیک با فعالیتهای پژوهشی،
1. Dornan et al
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رویکردهای مبتنی بر شواهد ،تدریس مبتنی بر مورد ،2تاکید بر استفاده از علوم و
تکنولوزی جدید در مراقبت از بیمار.
دانشگاه کانکتیکوت (کمیته تغییر و بهبود آموزش دندانپزشیکی انجمن آموزش
دندانپزشکی آمریکا ،0221 ،ارنشتاین و هاکینز :)2334 ،این دانشگاه یک برنامه واحد در
خصوص ادغام زیستشناسی با دندانپزشکی به شکل ورود علوم جدید بیولوژیک و
پژوهش در دندانپزشکی ارائه داده است .هدف اصلی برنامهدرسی جدید استفاده از
اکتشافات جدید از قبیل بیولوژی مولکولی ،بیوتکنولوژی و انفورماتیک است که با به
خدمت گرفتن این علوم در آموزش دندانپزشکان برای خدمت رسانی بیشتر به بیماران
ظهور یافته است .در این دانشگاه برنامه زیست-داندانپزشکی کاربرد علوم جدید را در
دندانپزشکی بالینی از طریق آموزش آنها به دانشجویان ،دستیاران و اعضاء هیئت علمی
اجرایی می کند .این برنامه در پی آن است که دندانپزشکی را با علوم جدید روز ادغام
کند و از این طریق به کارآمدی و روزآمدی آن کمک نماید و البته جلوه بیرونی این
بکارگیری را هم آشکار کند .به همین دلیل ،برنامه زیست-داندانپزشکی (بیودنتیکس) بر
روی نوآوریهای بهداشت ،پژوهشهای نوین ،تکنولوژی و وسائل و تجهیزات جدید
متمرکز است و در آموزش دانشجویان این موارد کامال آشکارا در برنامهدرسی استفاده
میشوند .مواد بیودنتیکس توسط اساتید تهیه میشود و نحوۀ تولید این گونه
برنامهدرسی ،در سطح فارغ التحصیالن در دورههای فلوشیپ آموزش داده میشود؛ تا
دانش آموختگان بتوانند به عنوان مدرسان و آموزشگران آینده نقش ایفا کنند.
دانشگاه تگزاس (آبوال ،0222 ،آبوت ،0221 ،0آبوال 0220 ،و اکرسون :)0220 ،3در
این دانشگاه برنامهدرسی به منظور بازبینی برنامه از حیث میزان بهرهگیری آن از علوم
1. case-based teaching
2. Abbott
3. Akerson
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جدید در تمامی سطوح مورد بازنگری قرار گرفته است و در این مسیر از رویکرد
ارزشیابی نقادانه به شدت استفاده شده است .دستاورد اصلی بازنگری در برنامهدرسی
دندانپزشکی این دانشگاه را میتوان در عناوین و رویکردهای عمده زیر خالصه و
معرفی کرد:
-2دانشجویان و اساتید باید مهارتهای مبتنی بر شواهد را تجربه کنند.
-0دانشجویان و اساتید باید توانایی ارزشیابی نقادانه را در تمام امور آموزشی و درمانی
کسب نمایند.
-3استراتژیهای آموزش بالینی باید در هنگام آموزش به دانشجو رعایت گردد.
ب) ساختار برنامه دندانپزشکی در اروپا (اوسبرگ ،5002 ،1ممتازمنش و همکاران،

 :)1831در بازنگریهای برنامهدرسی دندانپزشکی در اروپا ،سنتها و رویکردهایی
مطرح شده است ،که میتوان آنها را به این شرح معرفی کرد:
 شروع هر چه سریعتر تماس دانشجویان در اولین فرصت ممکن با بیماران برایدانشجویان سال اول و دوم دندانپزشکی
 تدریس مباحث بیومدیکال طریق روش تلفیق (ادغام) ادغام افقی و عمودی در دروس زیستشناختی و علوم پایه در برنامه درسی دندانپزشکی
 ادغام مراقبتهای بیماران در آموزشهای بالینی مهارتهای ارتباطی و تمرین عملیاتی درمان و مدیریت بیماری بیماران و اطالعاتمربوط به تکنولوژی کامپیوتری
 ادغام آموزش رویکردهای اخالقی و حرفهای در آموزش های معمول دندانپزشکی آموزش احیا و طب اورژانس به طور عملی و تکرا ر مناسب1. Augsburg
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 حرکت به سوی ادغام آموزش علوم پایه برای دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی ایجاد مرکز مراقبتهای جامع دندانپزشکی که در آن وضعیت اقتصادی ،اجتماعی وروحی ،روانی بیماران همزمان با بیماری دهان و دندانشان در نظر گرفته میشود
 تاکید بر روی کار گروهی و تامین هزینه اثربخشی از طریق آموزش اثربخش به پرسنلدندانپزشکی
 ارزشیابی از عملکرد و بازده کاری و اثر بخشی و کیفیت مراقبت های درمانی؛ تاکید بر سیستم ارجاع توسط دندانپزشکان عمومی؛ تا خدمترسانی خود را (به عنوانیک بازی نقش )2برای درمان مناسب و ارجاع به موقع بیمارانی که نیاز به درمانهای
تکمیلی دارند به متخصصان مربوطه تکمیل نماید.
عناوین اصلی تلفیق عمودی در برنامههای درسی دندانپزشکی دانشگاههای مورد
بررسی به  22مورد میرسد؛ که به شرح زیر میباشند:
 -2ادغام علوم پایه در بالینی و بر عکس ،به عنوان مثال  :تماس زودرس با بیمار
 -0ادغام بیماریهای دندانی با بیماریهای عمومی (ادغام آموزش طب (پزشکی) و
جراحی (بیماری های انسان) ،برنامه درسی دندانپزشکان عمومی)( ،ادغام علوم پزشکی و
دندانپزشکی)
 -3ادغام مهارتهای ارتباطی در تمام مهارتهای بالینی دندانپزشکی (ادغام جامعه
شناسی ،روانشناسی ،مهارتهای ارتباطی ،آموزش روابط بین بیمار ودندانپزشک،
تشخیص نیازهای اختصاصی و ویژه طب دهان و دندانپزشکی)
 -4ادغام علوم جدید و زیست-پزشکس (بیومدیکال) ،تفکر نقاد و مها رتهای مبتنی
برشواهد در مباحث دندانپزشکی
 -1ادغام علوم کامپیوتری و روش پژوهش در مباحث دندانپزشکی
1. Role Modeling
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 -1ادغام بین دندانپزشکی بالینی و علوم انفورماتیک ،مهندسی زیستی ،نانوتکنولوژی،
بیولوژی مولکولی و غیره ،ارتباط برقرار میگردد.
 -0ادغام بین علوم پایه و یافتههای پژوهشی بالینی
 -3ادغام علوم بالینی درمانگاه جامع
 -1ادغام اخالق و رفتار مناسب حرفهای در مباحث دندانپزشکی
 -22ادغام کار گروهی با تیم بهداشت دهان و دندان و دندانپزشکان و پرستاران
دندانپزشکی و مدیریت این تبم در کایه مباحث دندانپزشکی (مدیریت و رهبری تیم
بهداست دهان ودندان)
ج) تجربه بازنگری برنامهدرسی دندانپزشکی در ایران :آموزش دندانپزشکی در سالهای
قبل از پیروزی انقالب تنها در پنج دانشکده دندانپزشکی تهران ،مشهد ،شیراز و اصفهان
به صورت سالی و واحدی با گذراندن  042واحد درسی به صورت علوم پایه،
پرهکلینیک 1و کلینیک آنجام میشد و ساالنه به حدود  012نفر پذیرش داده میشد.
اولین برنامه آموزش دندانپزشکی پس از پیروزی انقالب و انقالب فرهنگی ،آموزش
دندانپزشکی براساس اساسنامه دانشکدههای دندانپزشکی مصوبه  12/20/22ستاد انقالب
فرهنگی پایهریزی شد .مطابق آئیننامه مصوب ستاد انقالب فرهنگی کل واحدهای
درسی این دوره  023واحد نظری و  02واحد کارورزی در مراکز درمانی و مرکز استان
بود .دومین برنامه آموزشی حاصل از بازنگری دوم که در شورای عالی برنامه ریزی
مورخ  10/3/00تصویب گردید ،بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اهداف
سازمان بهداشت جهانی -که دولت جمهوری اسالمی ایران خود را مقید به وصول به
آنها میدانست -باهدف اعاده سالمتی برای آحاد ملت ایران ،تغییراتی در واحدهای
درسی این دوره داده شد .این برنامه شامل  021-020واحد درسی و طول دوره  1سال
 .2پیش بالینی
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است .پس از دو سال و گذرانیدن  13واحد دروس عمومی و علوم پایه ،دانشجویان وارد
دوره بالینی میشوند و آموزش خود را با حضور بیماران ادامه میدهند .در انتهای دوره 1
ساله و پایان یافتن واحدها و ارائه پایاننامه فارغالتحصیل میشوند .بازنگری سوم در سال
 2303توسط کمیته بازنگری آموزش دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
آنجام شد و پس از تائید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در تاریخ
 2301/0/32به تصویب شورایعالی برنامهریزی علوم پزشکی کشور رسید .از نکات
کلیدی که در این بازنگری و در راستای اصالح آن اشاره شد ،این موضوع مهم بود که
تربیت نیروی انسانی در بخش دندانپزشکی میبایست به هدف تأمین ،حفظ و ارتقاء
سالمت دهان و دندان افراد جامعه منجر شود که متأسفانه تاکنون به این هدف نایل نشده
است و از طرفی در چند سال گذشته اعتراض به محتوای برنامه آموزشی دوره دکتری
دندانپزشکی شروع و افزایش یافته است .برای مثال این سواالت که چرا دانش
آموختگان دانشگاهها با نیازهای جامعه خود آشنایی کافی ندارند و یا چرا محتوای برنامه
آموزشی در جهت رفع نیازهای جامعه طراحی نشده است ،در ذهن بسیاری از متولیان
دلسوز آموزش دندانپزشکی کشور وجود داشته و دارد .با توجه به شرح فوق ،بازنگری
برنامه که یک جزء اساسی از توسعه آموزش قلمداد میگردد به عنوان یک ضرورت
قطعی پذیرفته شده و به مورد اجرا درآمد (بهادر و همکاران.)2331 ،
بر اساس این برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی یکی از دوره¬های مصوب
نظام آموزش عالی در کشور جمهوری اسالمی ایران است که به اعطاء مدرک
دانشگاهی می¬آنجامد .این دوره مجموعه¬ای هماهنگ از فعالیت¬های آموزش
نظری ،عملی ،بالینی و تحقیقاتی است .هدف از اجرای برنامه دوره دکتری عمومی
دندانپزشکی تربیت دندانپزشکان عمومی شایسته¬ای است که دارای مبانی قوی علمی،
مهارت¬های مناسب درمانی ،توانایی آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری¬های
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دهان و دندان و کارایی الزم برای آنجام پژوهش¬های حین و پس از تحصیل بوده و
قادر به ارائه خدمات کیفی مناسب درمانی و پیشکیری در نظام ارائه خدمات بهداشتی
درمانی کشور جمهوری اسالمی ایران باشند .طول دوره دکترای عمومی دندانپزشکی 1
سال و مشتمل بر  11عنوان درسی است این دروس در سه قسمت دروس عمومی ،دروس
علوم پایه و دروس اختصاصی قرار دارد (برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی
دندانپزشکی.)2301 ،
در مقدمه این بازنگری ،آمده است :بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و
اهداف سازمان بهداشت جهانی که دولت جمهوری اسالمی ایران خود را مقید به وصول
به آنها میداند ،اعاده سالمتی برای آحاد ملت ایران ضروری است و بر این پایه هدف
اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمتی افراد
جامعه تعریف شده است .بدیهی است تربیت نیروی انسانی در بخش دندانپزشکی میباید
به هدف فرعی تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت دهان و دندان افراد جامعه منجر شود .از نظر
کارشناسان ،با وجود افزایش تعداد دندانپزشکان -تعداد دندانپزشکان کشور از  0222نفر
در سال  2310به  22222نفر در سال 2300و  04222نفر در سال  2330افزایش یافت-
هدف مذکور محقق نشده و باید برای چهارمین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی
بازنگری برنامه آموزش دندانپزشکی در دستور کار قرار گیرد و اعالم شد که هرگونه
اصالح باید مبتنی براسناد ملی ،منطقه¬ای و جهانی و شواهد معتبر صورت پذیرد
(مرندی و همکاران.)2300 ،
اینطور بنظر میرسد به منظور پاسخگویی به این نیازها که مسلما برای کشور ایران نیز
مطرح است و بایستی جدی گرفته و عملیاتی شود برنامه درسی تلفیقی جدیدی می-
بایستی طراحی گردد ،تا بتواند به گونهای مناسب نیازها را برآورده نماید .مولفین کتاب
«سالمت در جمهوری اسالمی ایران» ( )2300که همگی از مدیران و سیاستگذاران نظام
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آموزشی و بهداشتی در بخش آموزش دندانپزشکی محسوب میشوند ،نقاط ضعف
آموزش دندانپزشکی کشور را در بدین شرح دانستهاند (مرندی و همکاران:)2300 ،
 کمبود جامعهنگری و کمتوجهی به جنبههای پیشگیری در برنامهدرسی جدا بودن آموزش علوم پایه از دروس بالینی و کلینیکی عدم ایجاد انگیزه کافی در فراگیران برای مطالعه بیشتر و مستمر ضعف در تربیت افرادی که متکی به خود باشند.اگر چه پس از انتشار کتاب مذکور بازنگری در این برنامه آنجام گرفته است؛ لیکن
نیازسنجی صورت گرفته از جمعی از فارغالتحصیالن دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
شهید بهشتی در سال  2331نشان میدهد که این برنامه از نظر میزان ضروری بودن
محتوای انتقال یافته ،وضعیت مناسبی ندارد .نتایج این مطالعه نشان میدهد در میان
دروس علوم پایه تنها آناتومی و فیزیولوژی را بیش از  12درصد از فارغالتحصیالن
ضروری تشخیص داده شده و جالبتر این که دوره دندانپزشکی جامعهنگر را که به
منظور انعکاس نیازهای جامعه تعبیه شده بود ،کمتر از  42درصد پاسخگویان حاوی
مطالب ضروری دانسته اند .این در حالی است که هدف از اجرای برنامه دوره دکتری
عمومی دندانپزشکی «تربیت دندانپزشکان عمومی شایستهای است که دارای مبانی قوی
علمی ،مهارتهای مناسب درمانی ،توانایی آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماریهای
دهان و دندان و کارایی الزم برای آنجام پژوهشهای حین و پس از تحصیل بوده و قادر
به ارائه خدمات کیفی مناسب بالینی و درمانی و پیشگیری در نظام ارائه خدمات بهداشتی
درمانی کشور جمهوری اسالمی ایران باشند ،بیان شده است .این نوع برنامهدرسی با
عنوان «جامعهنگر» معرفی میشود .این موضوع از سوی مولفین کتاب «سالمت در
جمهوری اسالمی» در زمینه شاخصهای بازنگری برنامههای درسی نیز مورد تاکید بوده
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و آنها برنامهدرسی جامعهنگر را واجد چند ویژگی دانستهاند (مرندی و همکاران،
:)2300
 -2به نیازهای جامعه ،اولویتهای بهداشتی ،منابع اقتصادی ،مالی ،انسانی ،امکانات و
تجهیزات ،پیشرفت فنآوری ،افزایش کمی و کیفی دانش و اطالعات ،فرهنگی،
سیاستهای بهداشتی ،درمانی و آموزشی ،روشهای تدریس (یاددهی ـ یادگیری) توجه
شود.
 -0در آموزش ،نیازهای بهداشتی – درمانی توده مردم ،به خصوص مناطق محروم و
روستاها ،در نظر گرفته شود.
 -3بر پیشگیری (در هر سطحی از سطوح آن) تاکید داشته باشد.
 -4بین نظام آموزشی با نظام خدمات بهداشتی هماهنگی وجود داشته باشد.
 -1علوم پایه و بالینی و کلینیکی را به صورت ادغام شده در نظر گیرد.
 -1قابلیت خود آموزی 2و ارزیابی از خویش 0را در دانشآموختگان ایجاد کند.
 -0افزایش مهارتهای ارتباطی و تغییر نگرشها و گرایشهای درمان کننده را دنبال
کند.
در یک نگاه گذرا به برنامهدرسی کنونی دندانپزشکی کشور میتوان اذعان نمود که
بسیاری از موارد فوق در این برنامه وجود ندارد ،که اتفاقا تاکیدات جهانی نیز ضرورت
این تحوالت را تائید مینماید .این در حالی است که بازنگری هر  3-4سال یک بار،
برنامه برای جلوگیری از بیماری شایع (یا در واقع شایعترین بیماری برنامه آموزشی)
فربهی برنامه آموزشی نیز از الزامات دیگری میباشد که با توجه به آخرین بازنگری سال
 2301از الزامات دیگر این اصالحات و بازنگری محسوب میشود.

1. self-education
2. self-assessment
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بحث و نتیجهگیری
توجه به تحوالت در عرصه دانش و تغییرات اقتصادی و اجتماعی جوامع ،ضرورت
بازنگری و دگرگونی برنامههای درسی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را بیش از پیش
آشکار میسازد .اما از آن جا که دانشگاهها منابع محدودی دارند باید این منایع را به
درستی به کار برند .فرایندی که دانشگاهها به کار میگیرند باید دارای کارایی ،اثربخشی
و به لحاظ سیاسی مورد حمایت قرار گیرد چرا که بسیاری از برنامههای جدید بسیار
خوب که موفق به کسب پذیرش از سوی اعضای گروه سوی اعضا گروه یا موسسه
آموزشی نشدهاند بقای چندانی نداشتهاند.
ادغام یا تلفیق در آموزش پزشکی به دو دسته افقی و عمودی تقسیم میگردد؛ که هر
یک از آنها دارای مبانی منطقی و دستاوردهای خاص خود هستند .منظور از تلفیق افقی،
ادغام دروسی است که در یک مرحله زمانی تدریس میگردند .تلفیق علوم پایه با
یکدیگر در این دسته قرار میگیرد (به عنوان مثال جنین شناسی ،بافت شناسی ،آسیب
شناسی) یا تلفیق دروس بالینی (به عنوان مثال طب پیشگیری ،روانپزشکی ،طب
سالمندی) با یکدیگر از این نوع است .پس این ادغام شامل دروسی است که در یک
مرحله مطرح میشوند و زمان ارایه آنها از حیث اجرای برنامه «واحد» محسوب میشود.
منظور از تلفیق عمودی ،تلفیق دروسی است که به لحاظ زمانی در پی هم قرار می
گیرند .در اینجا میتوان به ادغام علوم پایه با علوم بالینی اشاره کرد .در واقع تلفیق
عمودی هم شامل تماس زودرس دانشجویان در ترمهای نخست با بیماران در علوم پایه و
هم آموزش علوم پایه در دوره بالینی برنامهدرسی میشود .واقعیتهای تاریخی نشان
میدهد که تلفیق در برنامههای درسی به طور کلی و تلفیق برنامههای درسی رشتههای
خاص ،دارا تحوالتی بوده است و برخی از صاحب نظران به شناسایی و معرفی این
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تحوالت اقدام کردهاند؛ که یکی از آنان پروفسور هاردن 2است .از دیدگاه پروفسور
هاردن ،تلفیق طی مراحلی در علوم پزشکی رخ میدهد .وی یازده مرحله تلفیق در
آموزش علوم پزشکی را بدین شرح معرفی کرده است -2 :جدایی – 0 ،آگاهی-3 ،
هماهنگی -4 ،النه سازی یا انفوزیون -1 ،هماهنگی زمانی-1 ،شریک شدن یا تدریس
مشترک-0 ،ارتباط -3 ،تکمیل کردن مخلوط -1 ،چند رشتهای -22،بین رشتهای-22 ،
فرا رشتهای .این تقسیمبندی تحوالت تلفیق در علوم پزشکی نشان میدهد که بازنگری و
بازسازی برنامهدرسی دندانپزشکی در بسیاری از دانشگاههای موفق جهان از مرحله
چندرشتهای گذشته و به مرحله بین رشتهای وارد شده است؛ حال انکه در ایران برنامه-
درسی جاری دندانپزشکی را با تسامح میتوان یک «برنامهدرسی چندرشتهای» قلمداد
کرد.
همانطور که در مقدمه به ضرورت بازنگری برنامهدرسی رشته دندانپزشکی به دلیل
نقش مهم آن در قبال جامعه اشاره شد ،بازنگری در این رشته از حساسیت ویژهای
برخوردار است که شاید همین یکی از دالیل تمرکزگرایی در برنامهریزی درسی این
رشته باشد .در هر حال ،ضمن توجه به بازنگری ،ضروری است که از مشارکت اعضای
هیئت علمی و متخصصین این رشته بهره گرفت و حتی دانشجویان و اعضای جامعه را
که دریافت کننده خدمت از این رشته و تحصیلکنندگان آن هستند نیز به نوعی درگیر
نمود و از نظرات آنان استفاده کرد؛ تا بتوان فرایند بازنگری را به نحو احسن به آنجام
رساند .توجه به برنامهدرسی اصلی به دلیل حجم زیاد مطالب و بعضا تکراری بودن
مباحث در دروس مختلف که بازنگری را با مشکل مواجه میسازد ،امری است
ضروری ،و امید است با مشخص نمودن برنامه اصلی و افزایش تفویض اختیار به
دانشگاهها در امر بازنگری ،بتوان در قبال این بازنگریها بهتر از قبل عمل نمود .تلفیق
1. Professor Harden
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افقی و عمودی محتوا در برنامهدرسی دندانپزشکی نیاز دانشجویان را به معنادار کردن و
کاربردیتر کردن برنامهدرسی برطرف میکند.
با توجه به انواع تلفیقی و مزایای تلفیق در دوره طوالنی شش ساله دندانپزشکی به
عنوان یک رشته متاثر از تصمیمگیریهای جهانی ،برای آنجام بازنگری موفق آن یکی
از روشهای موثر و شاید ناگزیر ،اعمال تلفیق در برنامهدرسی میباشد .برای تحقق این
مهم ،موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 حمایت مدیریت از پروژههای آموزشی و تامین منابع کافی تشکیل کارگروهها برای بازنگری برنامهدرسی تقویت نظام پاداش اعضای هیئت علمی برنامهریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی تعیین اولویت در اجرای پروژههای آموزشی پیشبینی شدهارزش دادن به میزان متناسب به آموزش و پژوهشدر نظر گرفتن ارزشیابی به عنوان یک عنصر اصلی در پروژه و برنامهریزی برای آنجامارزشیابی از ابتدای شروع پروژه
با عمل کردن به این پیشنهادها و توجه به بازنگری برنامهدرسی به عنوان یک عنصر
ض روری خصوصا با جدی لحاظ کردن انواع ادغام در جریان برنامهریزی درسی رشته
دندانپزشکی امید است که هر چه بیشتر بر غنای برنامههای درسی این رشته افزوده شده و
بتواند فارغالتحصیالنی توانمند و متعهد در رشته خود و متناسب با نیازهای جامعه تربیت
نماید .در مجموع میتوان به این نتیجه رسید ،که در تمام این مدلهای برنامهدرسی
دندانپزشکی هدف دستیابی به روشهایی است که طی آن علوم جدید وارد مباحث
دندانپزشکی شوند .همچنین به شکل فزایندهای بر روی پژوهش و متمرکز هستند .در
سایر دانشکدههای دندانپزشکی که این مدلها در آنها آنجام نشده ،نیز به نظر میرسد
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که از طروق مختلف درصدد وارد کردن علوم جدید در مباحث دندانپزشکی هستند .در
این مدلها موارد ذیل آورده شده است:
ادغام علوم پایه بیو مدیکال( 2زیست پزشکی) ،علوم رفتاری و علوم بالینی در تمام طولدوره دندانپزشکی
ایجاد و ورود واحد مطالعه موردی در دندانپزشکی جامعهنگردر برنامهدرسیدندانپزشکی
ایجاد تجربیات بالینی زودرس و فرصت های یادگیری تجربیات جامعه محورادغام علوم بیومدیکال با بالینی ورود انفورماتیک و منابع اطالعاتی در برنامهدرسی نوشتن مقاله علمی و ارزیابی و نقد مقاالت علمی ورود دروس مربوط به طراحی پژوهش و استفاده از آماردندانپزشکی مبتنی بر شواهددر نهایت با توجه به تمامی مواردی که شرح آنها رفت ،میتوان گفت که اگر به
شکل صحیح از موارد تلفیق در طراحی الگوی خاص برنامهدرسی تلفیقی دندانپزشکی
استفاده گردد خدمت بسیار شگفتی به جامعه دندانپزشکان و کل جامعه خواهد شد.

1. Biomedical
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