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Abstract
Recently, Problem- based strategy had used for
revising nursing curriculum. The aim of the
present study was to identify how the problembased strategy has applied in nursing curriculum
in America, Canada and Australia and proposed
methods for applying it in Iranian nursing
curriculum.This comparative study was done
according to Beredy’s model: Description,
interpretation, juxtaposition, and comparison.
The population was the documentation of world
nursing colleges. The samples were totally 10
colleges of 3 countries: USA, Australia, and
Canada who were selected by purposive sampling.
Inclusion criteria was applying problem- based
strategy in B.A. nursing curriculum. Data
collection instrument was checklist problembased which developed by Changiz & et al
(2006). Nursing curriculum in these countries,
were retrieved through their publications, books,
Internet, their Sites and communicating
electronically. Validity of these documents
assessed by internal validity and critique the
external validity were reviewed. Data analysis
was performed according to Beredy’s model.
Based on applying this strategy, proposed
methods for applying student- center strategy are
to pay attention on teaching, learning and
evaluation methods, developing lessons goals
based on risk factors and community problem
and developing health policy course.Attention to
ways for applying problem- based strategy in
nursing curriculum can promote Iranian nursing
curriculum.
Keywords:
Bredey’s Model, Curriculum
undergraduate, Problem- based strategy, nursing.
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چکیده
اخيراً راهبرد مشکلمحوري براي باشنگري برنامه درسکی پرسکتاري
 هدف اش انجکام.مورد توجه دانشکدههاي پرستاري قرار گرفته است
 تعيين نحوه پيکادهسکاشي راهبکرد مشککل محکوري در،این مطالعه
 کانکادا و اسکتراليا و ارا که،برنامه درسی ليسانس پرسکتاري آمریککا
راهکارهاي پيشنهادي براي عملياتی ککردن آن در برنامکه درسکی
 ایکن مطالعکه تطبيقکی بکه کمک.کارشناسی پرستاري ایران است
الگوي بردي و به رو نمونهگيري هدفمنکد بکر رویکده دانشککده
 ابکزار. استراليا و کانادا انجام شد،پرستاري برتر اش سه کشور آمریکا
 مرحله اجراي راهبرد مشکلمحوري بر اسکا5 ،جمعآوري دادهها
 سؤالی طراحی شده در مطالعکة چنگيکز و همککاران22 چ ليست
 اعتبار اسناد و مدارک جمکعآوري شکده اش طریکن نقکد.) بود2002(
 تجزیهوتحليل دادهها نيز بر اسا.درونی و نقد بيرونی بررسی شد
، بر اسا نحوه پيکادهسکاشي ایکن راهبکرد.الگوي بردي انجام شد
راهکارهاي مناسب براي پياده سکاشي راهبکرد مشککل محکوري در
،کوریکولوم پرستاري ایران اش طرین رو هاي یاددهی و یکادگيري
 اهککداف درو و واحککدها بککر اسککا-رو هککاي ارششککيابی
ریسککککاکتورها و مشکککات جامعککه و وجککود واحککد سياسککتهککاي
 لذا استکاده اش تجارب دانشکده پرستاري برتر دنيا در.سامتی است
ارا ه راهبرد مشکلمحوري و بومیساشي آنها میتوانکد بکه سکبب
.ارتقاي برنامه درسی کارشناسی پرستاري در ایران گردد
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مقدمه

بر اساس رهیافتهای جدیدد لمید ض ودروری اسدت دا
برنامهریزی آموزش کشدورض مدور بدازنرری متدریر ر
بخش مرونض محروا و برنامهریزی رسد قدرار ییدر دا
یتررش و ار قای کیفیت آموزشهدای محردوای ض فردر
مدارض پرسش محور و بدا اسدرفا از فنّداوریهدای ندوی
آموزش د صددورگ ییددر ( .)Mehrani, 2006حقیقدداگ
مرعد ی نشان ا اند که انشدوویان قدا ر بده بازیداب
لموم پایه ر طد سدالهدای رسد بدانین نیتدرند و
نی وانند انش لموم پایه را ر بدانی بردار بررندد .ندذا
باید فرصر فراهم شو ا بازیاب و بهکدارییری صدحی
انش ر آیند را تهیل نیاید .رویرر مشرل محدوری
بهلنوان یک روش یا ییری سداترهیراید ض ر راسدرای
تمق فرصت برای بازیداب و بدهکدارییری اندش نظدری
مدثرر اسدت ( Azila, Rogayah, & Zabidi-Hussin,
 .)2006ساترهیرای یک نظریه یا ییری اسدت کده بدر
سدداتر انددش وسددی فراییددر بددهصددورگ انفددرا ی یددا
اجریال أکید ار (.)fazeli & karami, 2015
مشرل محدوری اداک از آن اسدت کده آمدوزش از
طریق یک سناریوی واقع صورگ ییر ( Bazrafkan et
 .)al., 2008رویرر مشرل محوریض یک روش یدا ییری
ارزشیند است که ر آن یا ییرند ابردا با یدک مشدرل
مواجه م شو و سپس از طریق حقیدق انشدوومحورض
آن را نرال م کند .ای مشرالگ بر اساس اونویتهدای
بهداشر  -رمان انرخاب مد شدوند .بدهطدور مشدخ
یرو های  5ا  10نفر از انشوویان با اسرا تو ض کدار
م کنند .اسرا تهیل یر بو و انشوویان را شدویق
م کند ا آنچه ر مور مشرل م اننددض بیدان نیایندد
( .)Bazrafkan et al., 2008اید روش انشدوو محدور
بددو ض فعانیددت انشددوویان را ر فرآینددد یددا ه –
یا ییری افزایش م هدض آنها را بهصدورگ ادلکننددة
مشرالگض ارای مهارگ یا ییری مدا ام انعیدر و مهدارگ
ارزشیاب و بازیاب اطاللداگ ربیدت مد کندد (Kiguli-
 .)Malwadde et al., 2006از آنوای که ای رویرر بدا

پرسیدن سثاالگ مرعد شروع م شو ض به انشوو کیک
م کند ا سثاالگ را بر اساس اندش قرمد تدو پاسد
هد و فعاالنه اطاللاگ بیشرری را جتروو نیاید .رواقع
فرآیند یا ییری ر مشرل محوری بر پایه اندش قرمد
اسروار م یر (.)Nshaho, 2005
راهرر مشرلمحوری از سال  1969وسی انشدرا
مددک متددرر ( )Mcmasterشددروع شددد .هددووار بدداروس
( )Howard barrowsیدک سددری سمتددمهمرا د بددرای
رویرر مشرل محوری ر سال  1986طرااد کدر دا
بهطور کامل آن را واو کند .ر ای اکتونوم ر یک
انرهددای طی دف ی دا ییری مددور محددور ( case- based
()learningیک بییار وسی اسرا آموزش ا م شو )
و ر انرهای یرر طیف مشرل محوری قرار ار  .ر ای
رویرر ض زمینده بدرای یدا ییری انشدوویانض مشدرالگ
بییار است دا انشدوو اندش نظدری و بدانین الزم ر
مور آن را کت نیاید .مراال مشدرل محدوری شدامل
روبرو شدن با مشرلض ال متدلمه بدا اسدردالل بدانین ض
عیی نیازهای یا ییری ر یک فرآیند ردا ن ض مطانعده
فر ی ()Self-studyض بهکارییری انش یا یرفرده شدد
ر مور مشرل و تالصه کر ن آنچده یدا یرفرده شدد
است (.)48
مطانعاگ یذشره أکید بر فواید و اردراگ مبردت اید
رویرر ر روند آموزش و یا ییری اشرهاند .ا ید نیداض
شددی پددور و مهدداجر ( & adib neia, mohajer,
 )sheikhpoor, 2013بدا هددپ پدشوهش بررسد ددأریر
روش های ددریس فعدال بدر مهدارگهدای ادل متدلمه
اجریال نشدان ا ندد کده روش آمدوزش ادل متدلمه
بیشدددرر از روش کاوشدددرری میدددانری ادددل متدددلمه
انش آموزان را ر بعد ال منطق متلمه و بعدد شدیو
اجرندداب ار قددا م د بخشددد .هیچنددی وبت د کهددر و
هیراران ( )veisi kahreh et al., 2015با هدپ ارربخش
آمددوزش اددل متددلمه بددر کدداهش اوددطراب ریاودد
انشآموزان با سرکشناتر وابتره به زمینه مطانعهای
را انوام ا ند و نشان ا ن که ای روش م واند سدر
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کدداهش اوددطراب فراییددران یددر  .اید راهرددر سددر
حریک انشوو به سیت یا ییری تو  -رهرر ( Ghosh
 ), 2000b; NSHAHO, 2005& Dawka, 2000aو
کت اهداپ عیی شد برای هدایت کاربر اصول پایه
ر محییهدای بدانین مد یدر ( Ghosh & Dawka,
 .)2000bمشرل محوری ااک از آن است که آموزش از
طریق یک سناریوی واقع صورگ م ییر ( Bazrafkan
 .)et al., 2008کوریرونددوم پرسددراری بایدد بددهیونددهای
طراا شو که فراییر برواندد از اندش تدو ر بدانی
اسرفا کند (.)Lieaghtdar M
ر شددفیمد ()Sheffieldض برنامدده رسد بددهصددورگ یدک
نیتت وافق یافره ر مور ظاهراگ مشدرالگ بدانین کده از
منابع منرشر شد و یرر برنامههای رسد اسدرخرا شدد
بو ض سازمان هد شدد .سدپس از اسدا ید نظرسدنو شدد و
نیر ه انوام شد .یک طرح و برنامه کار بدرای هدر مشدرل
بدده هیددرا محرددوی و پیامددد آن سدداتره شددد .ر منچتددرر
()MANCHESTERض برنامه رس ودروری مشدرل محدور
ر مددور شددات مح دییهددای بددانین ( Index clinical
 )situationو وانیندددیهددای الزم بددرای انشددوویان جدیدد
سددازمان هدد شددد .ایدد شددات ض وصددیههددای را بددرای
مراقرتهای اونیدهض رانویده و هیچندی مهدارگ و اندش الزم
برای هر قتیت طراا کر (.)Lieaghtdar M
انشرد هدای پرسدراری ایدران ر قدرن  11تدو را
ب نیاز و کامالً جدا از انشرا های یرر جهدان و هیتدو
با غییراگ آنها نی انند .فرر کنون ر برنامه رسد
پرسراری باید برواندض انشدوویان را ربیدت نیایدد کده
ارای فرر انرقا ی و وانای هدای ادل متدلمه و یردر
وانای های وروری برای طابق بدا یتدررش روزافدزون
لموم باشند ( .)Lieaghtdar Mنذا سدثال پشوهشد اید
مطانعدده ایدد بددو کدده نحددو پیددا سددازی راهرددر
مشددرلمحددوری ر برنامدده رس د نیتددانس پرسددراری
آمریراض کانا ا و اسدررانیا و اراهده راهرارهدای پیشدنها ی
برای لیمیدا کدر ن آن ر برنامده رسد کارشناسد
پرسراری ایران چیتت؟

روش پژوهش

مطانعه ااور یک مطانعه طریق بر اساس انروی بر ی
اسددت ددا نحددو اجددرای راهرددر مشددرلمحددوری را ر
انشرد های بر ر پرسراری ر سه کشور امریراض کانا ا و
اسددررانیا بررس د نیددو و راهرارهددای مناس د ض بددرای
پیا سدازی راهردر انشدوومحوریض ر برنامده رسد
کارشناس پرسراری ایران را اراهه نیاید.
یر از مهم ری روش های اسراندار بدرای مقایتدة
طریق برنامههای آموزش ض انروی جدر زی آل بدر ی
( )Gorge Z. Beredyاست .از نظدر بدر یض ر مطانعداگ
طریق باید روشهای آموزش شدناتره شدد و شدیوة
آموزش مناس انرخداب شدو  .انردوی بدر ی ()1969
شامل چهار مرامه؛ وصیفض فتیرض هیوواری و مقایته
است .ر مرامة وصیفض پدید هدای حقیدق بدر اسداس
شواهد و اطاللاگض یا اشدتبدر اری شدد و بدا ددار
یافرههای کاف بدرای بررسد و نقدا ی ر مرامدة بعدد
آما م شو  .ر مرامه فتیرض اطاللاگ وصدیف شدد
ر مرامدة اولض وارسد و حمیددل مد شددو  .ر مرام دة
هیوواریض اطاللا که ر و مرامة قرل آمدا شدد ض
برای ایوا چارچوب برای مقایته شراهت ها و فاوگ هاض
طرقهبندی و کندار هدم قدرار ا مد شدو  .ر مرامدة
مقایتهض متلمة حقیق بدا وجده بده جزهیداگ رزمیندة
شراهتها و فاوگها و پاس ا ن به سثالهای حقیدق
بررسد و مقایتده مد یدر ( Aghazadeh, 2006[ In
]; Karimi Moonaghi & Khorashadizadeh, Persian
 )2015ای انرو ر مطانعداگ مخرمدف ر ایدران و سدایر

نقاط جهدان بدرای مقایتده رویرر هدای آموزشد بردار
یرفرده شدد اسدت (; Kaabbasi, Assareh & USA
Sabouri
Motlagh,
MasteriFarahani,
&
JalilzadehHeydarlo, 2012; Shekari & Rahimi,
 .)2009ر مطانعددة ااوددرض ر مرامددة اول ( وصددیف)؛

اطاللاگ مرتوط ر مور برنامه رس انشدرد هدای
بر ر پرسراری ر سه کشور مور مطانعهض هیده شدد .ر
مرامة وم مطانعه ( فتیر)ض بر اساس  5مرامده اجدرای
راهرر مشرلمحوری بیدان شدد ر مطانعدة چنریدز و
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هیراران ()1006ض اطاللاگ به ست آمد از برنامههدای
رس انشرد های مور مطانعهض مور فرر و اسدردالل
قددرار یرفردده ( )Changiz & Yousefy, 2006و مددوار
مر ری با راهرر مشرلمحوری مور فتیر قرار یرفرند.
ر مرامددة سددوم مطانعدده (هیوددواری)ض شددراهتهددا و
فاوگهای برنامههدای رسد مخرمدفض ر مدور نحدوة
اجرای راهرر مشرلمحوری مشخ شد و بدر اسداس
مرااددل پیددا سددازی آنض راهرددر هددای مددور مطانعدده
طرقهبندی شدند .رنهایدتض ر مرامدة چهدارم مطانعده
(مقایته)؛ برای پاسخروی به آتری و مهم ری سدثال
حقیقض راهرارهای اجرای برای پیا سازی ای راهردر
ر برنامههای رس مور مطانعهض با هم مقایتده شددند
ا راهرارهای پیشنها ی به منظور اجرای ای راهردر ر
برنامه رس پرسراری ایرانض مطرح شو .
ر ای پشوهش جامعدة آمداریض اسدنا و مددار برنامده
رس کارشناس پرسدراری ر کشدورهای جهدان اسدت .بدر
اساس مترنداگ اریخ ر تصوص را انددازی پرسدراری ر
ایرانض پرسراری ایدران از آاداز داکنونض از پرسدراری ر سده
کشور آمریراض اسررانیا و کانا ا أریراگ بتیاری یرفرده اسدتض
نذا نیونه آماری ر اید مطانعدهض سده کشدور مدذکور اسدت.
انشدرد پرسدراری از انشدرد هدای بر در اید
مویولاً
کشورهاض به روش نیونهییدری هدفیندد وار مطانعده شددند.
به ای منظور ابردا انشرد بر ر کشورهای مدور مطانعده
(س انشرد ) مشدخ شددند و بدر اسداس موجدو بدو ن
اطاللاگ رزمینة برنامه رس پرسراری منطردق بدا راهردر
انشوومحوریض جیعاً انشرد انرخاب شد .بدا اسدرفا از
بانددکهددای اطاللددا موجددو ر شددررة جهددان اینررنددتض
مدالی ض اریک و منابع کرابخاندهای و هیچندی یدزارشهدای
رسددی کشددورها ر کنفددرانسهدداض هیددایشهددا و کنرددر هدداض
اطاللاگ مور نظر جیعآوری شد.
ر ای پشوهش منابع ا هاض اسنا و مدار برنامده
رس کارشناسد پرسدراری انشدرد هدا اسدت کده از
جترووی سایت انشرد ها به ست آمد اسدت .بدرای
قضاوگ ربار الررار اسنا و مددار بده نقدد بیروند و

رون منابع وجده شدد .ر نقدد بیروند ض اصدم بدو ن
مدار مور نظر بو  .ر واقع به اید معند اسدت کده
مدار بازیاب شد ض هیان مدار و متدرنداگ مربدوط
به نیونه مور مطانعه باشد و ر نقدد روند اهییدت و
صحت محروای مدار قضاوگ شد .به ای معند اسدت
که محروای مدار بازیاب شد ر جت پاسدخروی بده
سثال حقیق بو و بر اساس متدرنداگ واقعد نظدیم
شد باشد .برای باال بر ن الررار اسنا و مدار ر اید
پشوهشض سع شد که بیشدرر از کرداب هداض سدایت هدا و
مومههای معررر اسرفا شو  .ودی اینرده سدع شدد
رجیه منابع انرمیت ا اد امردان بددون تطدا باشدد.
ابزار جیعآوری ا های ای مطانعدهض  5مرامده اجدرای
راهرر مشرلمحوری بیدان شدد ر مطانعده چنریدز و
یوسف ( )1006اسدت ( .)Lieaghtdar Mاید مراادلض
بهلنوان ابزار راهنیای کنندد بدرای جتدرووی مطاند
مر ری با نحو لیمیا کر ن راهرر مشرلمحدوری ر
انشددرد هددای مددذکورض مددور اسددرفا قددرار یرفددت ددا
اجرا/لدددم اجددرا و هیچنددی مرااددل اجددرای راهرددر
مشرلمحوری را مشخ نیایدد .شدرح مراادل راهردر
مشرلمحوری ر ا امه بیان شد است:
مراحل پیادهسازي راهبرد مشکلمحوري

مرحلة اول :قوانی و اقایق لیوم بدون هیچ مبدان
از کاربر آن دریس م شو .
مرحلة دوم :قوانی اجرای آموزش ا م شو  .وند
برنامهای برای اجرای شدن ندار .
مرحلة سوم :مبال ها یدا مشدرالگ بده هیدرا قدوانی
کاربر ی مور وجه است .ای مبدالهدا هدم قردل از
دریس برای حریک اذهدان و هدم بعدد از آن آور
م شو .
مرحلة چهارم :ال متلمه ر مرکز فعانیت هدای ور
است .قدوانی لیدوم ض مرجدع مدور وجده نیتدت؛
بنددابرای مشددرالگ بدددون هددیچ فعانیددت اسددرنراط
دریس م شو و یا قوانی اسرنراط فقی ر هیدان
مشرالگ مشابه کاربر ارند.
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مرحلة پنجم :ال متلمه ر مرکدز فعانیدتهدای ور
است .طوری که منرج به قدوانی اسدرنراط لیدوم
م شو  .مشرالگ نوشره شد ض هیان مشرالگ واقع
ر ط کار لیم هترند.
ر مددور شددیو وزیددهو حمیددل ا هدداض اطاللدداگ
جیدعآوری شدد بدده روش بدر ی وزیددهو حمیدل شددد.
بهطوریکده لدالو بدر فردر و اسدرداللض شدراهتهدا و
فاوگهای مر ها ر نظدر یرفرده شدد .ر اید مطانعده
ا هددای جیددعآوری شددد ر مددور کشددورهای مددور
مطانعه به طور تالصده و سدرهبنددی شدد ر جدداول
طریق مور مقایته و حمیدل قدرار یرفدت .سدپس بدا
وجه به نقاط اشررا و افرراق که ر جدداول طریقد
مشخ شد اسدتض را هدای پیدا سدازی اید راهردر
شناسای شد .رنهایت راهرارهای پیدا سدازی راهردر
مشرلمحوری ر برنامه رس پرسراری ایران پیشدنها
شد.
مالاظاگ اتالق ر مطانعه ااور شدامل :اماندت اری
ر انرقددال مطان د ض قددت ر جیددعآوری ا هددا و فتددیر
نرایج مطانعاگ قرم و رلایت اقوق مثنفی بو .

نتایج پژوهش

ر مرامة اول مطانعهض اطاللاگ مشروح ر و معررر در ر
مور اجرای راهرر مشرلمحوری ر انشرد های سده
کشور آمریراض کانا ا و اسررانیا بر اساس ابدزار جیدعآوری
ا هاض جیع آوری و مرروب شد .ر مرامة وم مطانعهض
اطاللاگ انشرد های انرخاب شد ض فتیر یر یدد و ر
مرامة سومض جدول طریق برای مقایتده شدراهت هدا و
فاوگ ها رسیم یر یدد کده نردایج اید سده مرامده ر
جدول شیارة  1آمد اسدت .مرامدة چهدارم مطانعده ر
پاس به سثال های پشوهش مرند بدر اراهده راهرارهدای
اجرای مناس برای پیا سازی راهرر مشدرلمحدوری
ر
ر برنامدده رسد پرسددراری ایددرانض فرددر و فحد
جدول فوق و ر نظر یدرفر شدراهتهدا و فداوگهدای
آن هاض ااک از آن است که انشرد های مذکور به طدور
مشابهض اما یاه با اسام مرفاوگ سع ر اجرای شدن
راهرر مشرلمحوری اشره اندد .طرقده بنددی اطاللداگ
جدول شیارة 1ض برای پاسخروی بده سدثال حقیدق ر
جدول شیارة  1آمد است.

جدول  .7طبقهبندي فعالیتها و مقایسه آنها در دانشکدههاي مذکور در راستاي عملیاتي شدن راهبرد مشکلمحوري
راهبرد مشکلمحوری
دانشکده
محتوی دروس بر اساس ریسکفاکتورها و مشکالت جامعه -مرحله  3مشکل محوری
دانشکده پرستاری اوهایو
دانشکده پرستاری جان هاپکینز
دانشکده پرستاری پرودو
دانشکده پرستاری نوتردم

سمینار ادغام یافته -یادگیری حین خدمت با هدف رفع مشکالت بهداشتی جامعه -مرحلهه
 5مشکل محوری
تدریس به روش سناریوی بالینی -امتحان موردی و رفلکشن -مرحله  3مشکل محوری

دانشکده پرستاری وسترن کانادا

نوشتن انعکاسی -مطالعات موردی -سهناریوها در روشههای تهدریس -پهروه متتنهی بهر
شواهد -مرحله  3مشکل محوری
تدریس به شیو سناریوهای بالینی -پروه ههای درسهی مشهکل محهور .مرحلهه  4مشهکل
محوری
امتحان انشای بالینی -واحد سیاسهتههای سهالمتی -امتحانهات پهروه و پهورت فولیهوی
الکترونیکی -مطالعه موردی -امتحانات خارج دانشکد ای -نقشه مفهومی -نقادی خهدمات
بالینی -مرحله  5مشکل محوری
سناریوهای متتنی بر مورد در تدریس -جلسات مشهکل محهور -آزمایشهاا ههای بهالینی-
سیناپس نوشتاری -مرحله  5مشکل محوری
روش تدریس بالینی بیمار استاندارد شد  -مرحله  4مشکل محوری

دانشکده پرستاری مانت رویال

مطالعه در فیلد -مرحله  5مشکل محوری

دانشکده پرستاری کمبرلین
دانشکده پرستاری استون هال
دانشکده پرستاری سیدنی

دانشکده پرستاری کوئیسلند
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جدول  .6ارائه راهکارهاي مناسب براي پیادهسازي راهبرد مشکل محوري در کوریکولوم پرستاري ایران
حیطه آموزشی

راهکارها

روشهاااای یااااددهی و

تدریس به شیو سناریوهای بالینی -یادگیری حین خدمت بها ههدف رفهع مشهکالت بهداشهتی

یادگیری

جامعه ،جلسات مشکل محور -آزمایشاا های بالینی نقشهه مفههومی -مطالعهه در فیلهد -روش
تدریس بیماران استاندارد شد .

روشهای ارزشیابی

پروه های درسی مشکل محور و متتنی بر شواهد خارج دانشکد ای ،نوشتن انعکاسی -مطالعات
موردی و امتحان رفلکشن -سمینار ادغام یافتهه -سهیناپس نوشهتاری -امتحهان انشهای بهالینی-
امتحانات پروه و پورت فولیوی الکترونیکی نقادی خدمات بالینی

اهداف دروس و واحدها

محتوی دروس بر اساس ریسکفاکتورها و مشکالت جامعه و وجود واحد سیاستهای سالمتی

بحث و نتیجهگیري

ای مطانعه با هدپ عیدی نحدو پیدا سدازی راهردر
مشددرل محددوری ر برنامدده رسد نیتددانس پرسددراری
آمریراض کانا ا و اسدررانیا و اراهده راهرارهدای پیشدنها ی
برای لیمیدا کدر ن آن ر برنامده رسد کارشناسد
پرسراری ایران به انوام رسید است .نرایج اید مطانعده
طریقدد نشددان ا کدده انشددرد هددای مددذکور ر
پیا سازی راهرر مشدرلمحدوری ر بداال ری مرامده
پیا سازی راهرر مذکور یام بر اشره اندد .پیدا سدازی
ای د راهرددر از طریددق  3ایطدده روشهددای یددا ه -
یا ییریض روشهای ارزشیاب و اهداپ روس و وااددها
ر کوریروندددوم پرسدددراری صدددورگ یرفرددده اسدددت و
فعانیتهای مخرمف ر هرکدام از ای ایطه قابدل اجدرا
است.
هیتو با نرایج ای مطانعه ر تصوص اجرای راهرر
مشرلمحوری ر روشهای یدا ه  -یدا ییریض مدانوا
( )Malwaddeو هیراران ( )1006الش کر ند ا روش
مشرلمحوری را ر برنامده رسد از طریدق روشهدای
یا ه  -یا ییری برار برندد .مراادل مخرمفد را بدرای
پیددا سددازی مشددرل محددوری ر روشهددای یددا ه –
یا ییری بدا شدریل یدرو اسدا یدض بریدزاری جمتداگ
یروه مرعد و بریدزاری کاریدا هدا اسدرفا نیو ندد.
رشره های مخرمف ر ای یم اسا ید وجو اشت .اید
کییرهض ابردا ووعیت بهداشر جامعه اویانددا را بررسد
نیو و نیازهدای بهداشدر مدر م را مشدخ نیو ندد.

سپس برنامه رس قدیی را بررس نیو و نقای آن
را ر رفددع ایدد نیازهددا مشددخ نیو نددد .ایدد یددرو
نیازسنو نیز انوام ا ند ا مشخ شو برای رفع ای
نیازهاض پرسراران نیاز به کت چه وانیندیهای ارندد.
ای یرو اذلان اشدرند کده مشدرل محدوری ر کندار
روش های انشوومحور و جامعهمحور أریراگ فزایند ای
تواهد اشت (.)Malwadde et al., 2006
هیچنی ر راسرای نرایج ای مطانعهض ر مطانعه ای
کیف که کمونرمی ( )1011()Klunklinر ایمند انوام
ا استض مشرل محوری ر اهداپ روس و واادها را
ر رس ار قای سالمت انوام ا  .آنانیز محردوا ر اید
مطانعه نشان ا که طدابقض جتدرووی کیدکض تدو -
ار قا ه و ار قای فرایندد فردر از فوایدد یدا ییری بده
شیو مشرل محوری است .هیچنی ای مطانعه ودی
وجدده بدده محروبیدت اید روش ر جامعدده بددی انیممد
پرسراریض الالم اشره است که اسدا ید و سیتدرمض اید
روش را باید به طور سیتریا یک و نظاممندد بدا ددار
محیی یا ییری مناس ض آشنای کارمندان و انشوویان
با ای غییراگ ر کوریرونوم اجدرا نیایندد ( Klunklin,
 .)Subpaiboongid, P, Viseskul, & Turale, 2011نذا
یر از روش های مناس پیا سدازی مشدرل محدوریض
وجه به مشرالگ بهداشدر جامعده ر اهدداپ روس و
واادها است.
کر ی ( )1994()Creedyبرای اجرای روش مشدرل
محوری ر برنامه رس از طریق انوام مشرل محدوری
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ر روش های یا ه  -یا ییری بهر یرفت .او بدا بیدان
ای نرره که مشرل محوری م واندد شدراپ لدوری و
لیل ر پرسراری را رفع نیایدض اذلان اشدره اسدت کده
برای اجرای آن باید مدرسدی بدر روی لیمردر یرکدز
یافرهض فرصت اجرای لدوریهدا را ر شدرایی جدیدد بدر
اساس آزمدون و تطدا فدراهم نیایندد و رنهایدتض ا ن
بدازتور و اشددر رفرارهددای ایدایررر وددروری اسددت
( .)Creedy & Hand, 1994نذا یرچه ای مطانعه هیتو
با نرایج مطانعه فعمد مشدرل محدوری را ر روشهدای
یا ه و یا ییری برار بر استض اما سده شدرط مهدم
برای اجرای کامل و بهینه آن را نیز بیان اشره است.
پاندد( ( )1001()Pangبددرای اجددرا کددر ن مشددرل
محددوری ر برنامدده رس د نیتددانس پرسددراری از روش
حقیددق لیمرددر رددامم ( Developmental action
 )inquiryاسرفا کر  .او اذلان اشت که وظیفه اصدم
ر ای روشض انرقدال از مشدارکت و دور و انشدوو بده
هیراری انشوو و و ور م یدر  .اید روش و امقده
پویا و وابتره به هم است که مشارکت بی الضای یدرو
اصم مشرل محور و و ور و بی و ور و انشووض بدرای
شرلییری انش مفید برای مشدرل محدوری را فدراهم
م کند .نرایج ای مطانعه بیانرر آن بو که انشوویان و
اسا ید نقش تو را ر برنامه رس بهرر کت کدر و
پیامدددهای یددا ییری افددزایش یافردده اسددت .انرردده بددی
پاس های ک ک و فر ی انشوویان فاوگهای وجدو
اشت .ای مطانعه أکید اشت که انرقال برنامه رسد
از معمم محوری به انشوومحوریض از تو یدا ییری بده
یددا ییری یروه د هیردداریکننددد ( Co- operative
 )group learningو از یددا ییری لددوری محددور بدده
یددا ییری لیمرددر محددورض ددأریراگ فراواند ر فرآینددد
یا ییری و یدا ه ار ( .)Pang et al., 2002ندذا بده
نظر م رسدد بدرای اجدرای مشدرل محدوری ر برنامده
رس ممزوما وجو ار که ددار آنهدا مد واندد
سر بهدر ییدری بهردر از اید روش شدو  .روش هدای
یا ه ض ارزشیاب و اجرای مشدرل محدوری ر اهدداپ

ور هاض یرچه برای اجدرای مشدرل محدوری ر برنامده
رس مفید هتدرندض امدا میمیردان ()1999()Milligan
الالم کر است که مشرل محوری محدو یتهای ار
که ر اجرای آن باید به آنها وجه شو  .ندذا حقیقداگ
بیشرری ر ای تصوصض ر برنامه رسد یدرو لمدوم
پزشر مور نیاز است .برنامه رسد بدا مددل مشدرل
محوری باید به سرک های مخرمف یا ییری انشدوویان
وجه اشره باشد و ندوع ر اید برنامده رسد مدور
وجده قدرار ییدر ( .)Milligan, 1999رواقدع بده نظدر
م رسد که مشرل محوری باید ر کنار انشدوومحوری
اجرا شو ا مفید و مبیر ریر واقع یر .
اویددس و هددار ن ( )1999()Davis & Hardenر
شیار  15راهنیای های انوی اروپدای آمدوزش لمدوم
پزشدر ( Association for Medical Education in
) )Europe(AMEEر مددور مشددرل محددوری بیددان
م ارند کده اسدا ید مد وانندد مشدرل محدوری را ر
روشهای یا ه و یا ییری اجدرا نیایندد .سدناریوهای
بانین را از مهم ری ای روشها بیان کر اندد .مشدرل
محوری بهلنوان ار یر از روشهای انشوومحوریض
جایرا ویش ای ر طراا برنامه هدای رسد ار  .الزم
به ذکر است که ر ای روش باید هتدره اصدم برنامده
رس نیز انرخاب شو  .آنها ر وی ض مرذکر شدد اندد
که مشرل محوری محدو یتهای نیز ار که از طریدق
مشخ کر ن پیامدهای واادهای رسد ض بدرانریخر
انشوویان و کارمندانض هیه و دار منابع مور نیدازض
وجو محیی یا ییری و ار قای مهارگهدای کدار یید ض
اسددرفا از روشهددای صددحی و مرااددل لمی د انوددام
مشرل محوری ر دریس و ر نظر یرفر انرخابهای
برای انشوویانض م واند ای مشرالگ و محددو یتهدا
را رفع نیایدد ( .)Davis & Harden, 1999اید مطانعده
نیز به اهییت و ورورگ وأم بدو ن مشدرل محدوری بدا
انرخاب بو ن أکید ار  .ر هیی راسرا و هیاهن( بدا
نرایج ای مطانعه رزمینة مشدرل محدوریض ورنهیدل و
ان( ( )1006()Thornhill & Tongوی غییر برنامده
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رس انشوویان یرو پزشر بدرای قویدت یدا ییری
آنهدداض الددالم اشددرهانددد کدده یددا ییری مددور محددورض
مدداجولهددای یددا ییری متددرقلض یددا ییری از طریددق
پروژ های رس مشرل محور و قویت مهارگهای ادل
مشرل ر کارهدای یید ض از روشهدای اجراید شددن
مشدرل محددوری ر برنامده رسد اسدت .انرردده أکیددد
کر اند که باید ای رویرر بعد از مشخ شدن هتدره
اصم برنامه رس صورگ ییدر  .چدرا کده اید هتدره
اصم هیان اداقلهای اید آن هترند کده انشدوویان
باید آنها را کت نیایند (.)Thornhill & Tong, 2006
از مهم ری محدو یت های ای مطانعه آن است کده
مقاالگ و اطاللاگ مربوط به انشدرد هدا کده بده زبدان
انرمیت بو ض ر ای مطانعه مور اسدرفا قدرار یرفرده
است .هیچنی ر تصوص اطاللاگ مربدوط بده برنامده
رس انشرد هاض نها مطاند موجدو ر سدایتهدای
انشرد هاض یزارش ها و مطاند مدر ری اسدرفا شدد
است .عدا ی از انشرد ها اطاللاگ کامدل و جدامع را
منرشر کر بو ند؛ اما لد ای هم تالصهیدوی نیدو ض
بعض داً مددوار ی را منرشددر نرددر و اطاللدداگ آنهددا ددا
ادو ی میرد اسدت نداق باشدد .هیچندی مقداالگ
مر ری که بهصورگ رایران و یا از طریق شدرره انشدرا
لموم پزشر مشهد تریداری شد و ر اتریار محققی
قرار یرفره بو ض اسرفا شد است .ر واقع هرچندد کده
محققی الش بتیار نیو اند که اطاللاگ کامم را بده
سدت آورنددض وند بده نیدل محددو یتهدای مدذکورض
ااریال آن مطرح است که روشهای یرری هدم بدرای
نها ینه کر ن راهرر های  SPICESوسی انشرد های
پرسراری به طور تالقانه اسرفا شد باشد کده بازیداب
نشد باشند.
یر از مشرالگ اجرای که محققی ر ای مطانعده
با آن برتور کر بو ندض لدم سهونت ر سدریاب بده
اطاللاگ مور مطانعه ر تصدوص هددپ مطانعده بدو .
بهطوریکه سریاب به اطاللداگ آموزشد ض فراینددها و
راهرر های پیدا شدد ر برنامده رسد ر بعضد از

انشددرد بددهصددورگ متددرنداگ ر سددررس کدداربران
مخرمف قرار نید ییدر  .بازیداب اید مطانعداگ یاهداً از
طریق مرا ره با آموزش انشرد ها میتر شد .یر یرر
از مشرالگ اجرای ض سازمان ه اوم بداالی اطاللداگ
بازیاب شد بو که بر اسداس انردوی بدر ی و بدا قدت
فراوان محقق یر ید.
ای مطانعه با هدپ عیی راهرارهای اجرای راهرر
مشرلمحوری به انوام رسید است .نذا بر اساس اهداپ
و سثاالگ مطانعه ااورض الش ر راسرای عیی میزان
کارای ای راهرارها نشد است .نذا پیشدنها مد شدو
میددزان ارربخش د هددر کدددام از ای د راهرارهددا بددهطددور
مقایته ای ر مطانعاگ مداتمهای بررس شو  .هیچنی
شرایی و ممزوماگ اجرای موفقیت آمیز ای راهرر مدور
مطانعه قرار ییر .
بهطورکم ض راهردر مشدرلمحدوری ر کدل برنامده
رس کاربر ار که انشرد های بر ر پرسراری نیداض
سع ر اجرای آن اشدرهاندد .اید راهردر بده اشدرال
مخرمف قابل اجرا است .انشرد های مخرمف بدر اسداس
منددابع و امراندداگ ر سددررسض رویرر هددای مرفدداوگ و
تالقانهای را بردار یرفرده اندد .یافرده هدای اید مطانعده
م واند ر بدازنرری و ایودا برنامده هدای آموزشد ر
مقاطع مخرمف و هیچنی سایر رشرههای لموم پزشدر
قابل اسرفا م باشند.
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