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Abstract
Introduction: The assignment-based approach is an educational strategy that emphasizes learning 
by doing tasks. In this approach, the learner learns how to act in different situations, and this approach 
teaches skills that are similar to the tasks that the learner encounters in the real world and in practice. 
Therefore, the purpose of this study was to design an optimal assignment-based curriculum model 
for nursing masters students based on Akker model.
Methods: This research was a qualitative study. It was based on the interpretive model and the 
content analysis method was used. 5 volumes of books were selected as statistical sample. The 
research tool was Shanon Entropy, which presents data processing in the context of content analysis 
in a new and quantitative way. The extracted components were analyzed by Shannon entropy content 
analysis method. In order to complete the design of the proposed model, a semi-structured interview 
was conducted on 12 nursing education and training specialists in 1997 and the proposed model was 
designed based on Acker's ten elements for master's degree in nursing.
Results: According to the research findings on the peculiarities and characteristics of the teaching 
materials element, the most important components of the task-based curriculum design included: 
being diverse and engaging, well-equipped laboratories, tailored to the needs of learners, integrated, 
purposeful, applied and Practical, Interactive Textbooks, Workshops, Clinical Skills Unit, Projects, 
Better Learning, Flowcharts, Clinical Experiences, Simulations, Theory and Practice, Communication 
Training, Writing Assignments, Tutorials, Targeted, Integrated, Approach The Pedagogical Reflection 
of Community Realities, Ability to Use New Materials and Resources, and use of images.
Conclusions: In order to design the suggested task-based curriculum model, the Aker model was 
used. Based on the findings of the present study, it can be concluded that students can achieve 
sustainable and lifelong learning by integrating their findings, transfer and generalization into the 
environment, so that they can play a role. Implement yourself as one of the human resources involved 
in human well-being in the workplace. Therefore, it is suggested that the needs of learners and the 
real needs of the community be identified and empowered by conducting training courses for clinical 
teachers and empowering curriculum specialists in designing practical assignments and utilizing the 
curricula of leading universities in curriculum use. The task-centered attention should be taken into 
consideration.
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چکیده   
مقدمــه: رویکــرد مبتنــی بــر تکلیــف، یــک اســتراتژی آموزشــی اســت کــه بــر یادگیــری از طریــق انجــام وظایــف تاکیــد دارد. در ایــن 
روش فراگیــر مــی آمــوزد کــه در موقعیتهــای مختلــف چگونــه عمــل کنــد و  ایــن رویکــرد مهارتهایــی را آمــوزش مــی دهــد کــه در 
واقــع مشــابه همــان وظایفــی هســتند کــه فراگیــر در دنیــای واقعــی و در عمــل بــا آنهــا روبــرو مــی شــود. بنابرایــن هــدف ایــن پژوهــش، 
الگــوی پیشــنهادی جهــت  طراحــی برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف در کارشناســی ارشــد رشــته پرســتاری بــر اســاس طــرح اکــر اســت.
روش کار: ایــن پژوهــش بــه صــورت کیفــی انجــام گردیــد. بــر الگــوی تفســیری اســتوار بــود و از روش تحلیــل محتــوا اســتفاده شــده 
اســت. 5 جلــد کتــاب  بــه عنــوان نمونــه آمــاری  انتخــاب شــد. ابــزار پژوهــش "آنتروپــی شــانون" )Shanon Entropy( بــود کــه 
پــردازش داده هــا را در  بحــث تحلیــل محتــوا  بــا نــگاه جدیــد و بــه صــورت کمــي و کیفــي مطــرح مــي کنــد. مولفــه هــای اســتخراج 
شــده بــه روش تحلیــل محتــوای آنتروپــی شــانون بررســی شــد . همچنیــن جهــت تکمیل طراحــی الگــوی پیشــنهادی، مصاحبــه ای نیمه 
ســاختار یافتــه در ســال97 بــر روی12 نفــر از متخصصــان علــوم تربیتــی و آمــوزش پرســتاری انجــام شــد و بــا اســتفاده از روش ســنتز 

پژوهــی، الگــوی پیشــنهادی بــر اســاس عناصــر دهگانــه اکــر بــرای دوره کارشناســی ارشــد رشــته پرســتاری طراحــی گردیــد.
یافتــه هــا: بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش در زمینــه مختصــات و ویژگــی هــای عنصــر مــواد و منابــع آموزشــی، مهمتریــن مولفــه 
هــای طراحــی برنامــه درســی تکلیــف محــور، کــه شــامل متنــوع و جــذاب، آزمایشــگاه هــای مجهــز، مطابــق بــا نیازهــای فراگیــران، 
تلفیقــی، هدفمنــد، کاربــردی و عملیاتــی، کتــاب هــای درســی تعاملــی، کارگاه هــای آموزشــی، واحــد مهــارت هــای بالینــی، پــروژه هــا، 
امــکان یادگیــری بهتــر، فلوچــارت، کســب تجــارب بالینــی، شــبیه ســازی هــا، پیونــد بیــن تئــوری و عمــل، آمــوزش ارتباطــی، تکالیــف 
نوشــتاری، جــزوات آموزشــی، هدفمنــد، تلفیقــی، رویکــرد پداکوژیکــی انعــکاس واقعیــت هــای جامعــه، توانمنــدی در اســتفاده از مــواد و 

منابــع جدیــد، اســتفاده از تصاویــر شناســایی شــد.
نتیجــه گیــری: بــه منظــور طراحــی الگــوی پیشــنهادی برنامــه درســی تکلیــف محــور از الگــوی اکــر اســتفاده شــد بــا توجــه بــه 
یافته هــای پژوهــش حاضــر می تــوان نتیجــه گرفــت کــه دانشــجویان بــا تلفیــق یافتــه هــای خــود، انتقــال و تعمیــم  بــه محیــط بــه 
یادگیــری پایــدار و مــادام العمــر دســت یابنــد تــا اینکــه بتواننــد نقــش خــود را بعنــوان یکــی از ســرمایه هــای انســانی کــه بــا جان انســانها 
ســر و کار دارنــد بــه نحــو احســن در محیــط هــای کاری انجــام بدهنــد. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود کــه نیازهــای فراگیــران و نیازهــای 
واقعــی جامعــه شناســایی شــده و بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی اســاتید بالیــن را توانمنــد کــرده و توانمنــد ســازی متخصصیــن برنامــه 
ریــزی درســی در طراحــی تکالیــف کاربــردی و بهــره گیــری از برنامــه هــای درســی دانشــگاههای پیشــرو در اســتفاده از برنامــه درســی 

تکلیــف محــور مــورد توجــه جــدی قرارگیــرد.
کلیدواژه ها: آموزش پرستاری، الگوی اکر، برنامه درسی مبتنی بر تکلیف، طراحی، مقطع کارشناسی ارشد. 
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مقدمه
ــی در  ــای درس ــه ه ــای برنام ــزی ه ــرح ری ــی ط ــدف از تمام ه
فراینــد آمــوزش، فراهــم آوردن فرصتهــای یادگیــری بــرای 
ــارکت در  ــره را از مش ــر به ــد حداکث ــا بتوانن ــت ت ــجویان اس دانش
فرایندهــای انتخــاب شــده یادگیــری فراگیرنــد و بــه باالتریــن حــد 
یادگیــری ممکــن دســت یابنــد )1(. در حقیقــت ضامــن بقــای هــر 
رشــته و هــر حرفــه ای حرکــت بــا کاروان پرشــتاب تولیــد علــم و 
بــه کارگیــری آن در بهبــود خدماتــی اســت کــه بــه جامعــه ارائــه 
میدهــد و بایــد بــه مــوازات ســایر رشــته هــای علمــی توســعه یابــد 
برنامهریزي درسي اهمیت دادن  از موضوعات مهم در  )2(. یکــی 
ساختن  هماهنگ  و  درسي  برنامههاي  در  تجدیدنظر  و  نوسازي  به 
محتوا و روشهاي تدریس با شرایط در حال تغییر است. مطالعات و 
بررسيها نشان ميدهد برنامههاي درسي دانشگاهي درکشور از بدو 
تدوین، چندان تغییر اساسي نیافتهاند. همچنیــن اهداف و راهبردهاي 
پیشبیني شده در برنامههاي توسعه در خصوص برنامههاي درسي 
به  درسي  برنامهریزي  اختیارات  واگذاري  آییننامه  و  دانشگاهها 
دانشگاهها چندان تحقق نیافته است )3(. بازنگــري در برنامــه درســي 
دانشــگاه هــا پدیــده مســتمر، ضــروري و غیرقابــل اجتنــاب اســت. 
دانشــگاه هایــي کــه متولــي آمــوزش افــراد مســئول مراقبــت هاي 
ــه  ــژه پزشــکان و پرســتاران هســتند، ب ــه وی ــي ب بهداشــتي درمان
منظــور ایــن کــه کیفیــت خــود را در ســطح باالیــي حفــظ کننــد یا 
آن را ارتقــاء بخشــند چــاره اي جــز تغییــر ندارنــد. از ســوي دیگــر 
بازنگــري در آمــوزش پزشــکي بــه دلیــل پاســخگو بــودن بــه رونــد 
ــاي  ــن آوري ه ــي، ف ــتي درمان ــاي بهداش ــت ه ــي در مراقب جهان
ــاران،  ــد بیم ــد، انتظــارات جدی ــروز بیمــاري هــاي نوپدی ــد، ب جدی
انفجــار دانــش و افزایــش میــزان اطالعــات راجــع بــه بدن انســان، 
ــوزش  ــر نظــام آم ــر )4(. در دهــه اخی ــاب ناپذی امــري اســت اجتن
پزشــکی در کشــور مــا نیــز بــه علــل مواجهــه بــا رشــد و فنــاوری 
ــتاری،  ــوزش پرس ــی آم ــای درس ــه ه ــیع در برنام ــرات وس و تغیی
بازنگــری هایــی انجــام داده اســت تــا بتوانــد در پاســخ بــه افزایــش 
تقاضــا بــرای ارتقــاء توانمندیهــای فــارغ التحصیــالن رشــته هــای 
ــته  ــداف رش ــون اه ــد )5( و چ ــو باش ــتاری جوابگ ــکی و پرس پزش
هــای آمــوزش پزشــکی از نظــر ســازمان بهداشــت جهانــی پرورش 
افــراد توانمنــد در دانــش و مهــارت و ارزش هــا و رفتارهایــی اســت 
ــد، بخاطــر  کــه باعــث ارتقــاء ســالمتی همــه افــراد جامعــه گردن
ناتوانــی روش هــای ســنتی در بــر آورده ســاختن توقعــات جامعــه 
از فــارغ التحصیــالن رشــته هــای آمــوزش پزشــکی باعــث شــده 
ــای درســی بصــورت جــدی  ــه ه ــر در برنام ــه تغیی ــاز ب اســت نی

احســاس گــردد. اکثــر برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری مــا دارای 
ــی  ــن در صورت ــوب و مشــخص شــده ای نیســت ای ــداف مکت اه
اســت کــه تقریبــاً تمــام  دانشــکده هــا و دانشــگاه هــا در ســطوح 
اروپــا و آمریــکا و بســیاری از دانشــکده هــای آســیایی تکلیــف خود 

را مشــخص نمــوده انــد )6(.
یکــی از رویکردهایــی کــه در دهــه هــای اخیــر در دنیــا گســترش 
یافتــه و بــا تحــوالت اخیــر قرابــت نزدیکــی دارد. رویکــرد برنامــه 
درســی مبتنــی بــر تکلیــف اســت کــه در پاســخ بــه کاســتی هــا 
و نقــاط ضعــف و تمرکــز بــر نقــاط قــوت رویکــرد برنامــه درســی 
ــری  ــن و طراحــی شــده اســت )5(. یادگی ــر مســاله تبیی ــی ب مبتن
تکلیــف محــور یــا یادگیــری حــول وظایــف )نقــش هــا( و تــالش 
دانشــجو جهــت درک نــه تنهــا وظایــف بلکــه مکانیســم هــای آن 
ــوزش  ــد )7(. آم ــی باش ــف م ــذ آن تکالی ــع و ماخ ــه منب ــت ک اس
تکلیــف محــور قبــل از فــارغ التحصیلــی محوریــت کامــل برنامــه 
ــاط  ــل ارتب ــوری و عم ــن تئ ــد، بی ــی کن ــهیل م ــی را تس آموزش
ــه  ــب آموخت ــی از مطال ــه اســتفاده عمل ــد و زمین ــرار مــی نمای برق
شــده تئــوری و مهارتهــای عملــی یــاد گرفتــه شــده در ســالهای 
اولیــه تحصیــل را در ســالهای بعــدی فراهــم مــی کنــد. بخصــوص 
ــن  در دوره کارشناســی ارشــد آمــوزش مســتمر و مــاداام العمــر ای
ــتر و  ــزه بیش ــی و انگی ــاد کارای ــب ایج ــا موج ــری ه ــوع یادگی ن
ــی  ــری م ــرای یادگی ــاختار ب ــک س ــاد ی ــی و ایج ــای ذهن مدله
ــز  ــه دانشــجومحوری و حــل مســأله را نی ــن زمین باشــند. همچنی
فراهــم مــی ســازد و  زمینــه فهــم بــر اســاس عملکــرد )تمریــن( 
مــداوم را فراهــم ســاخته و دانــش و مهــارت هــا را بــه روزرســانی                    

ــد )8(. مــی کن
ــف در سرتاسر جهان رو به گسترش است. در  رویکرد مبتني بر تکلی
نظام آموزشي ایران نیز در حال مطرح شدن است، بطوري که برخي 
از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکي بر استفاده از این رویکرد تاکید دارند )9(. 
بنابراین ضرورت دارد برنامهریزان درسي در این زمینه الگویي را تهیه 
و تدوین نمایند تا به عنوان یــک الگوي بومي و متناسب با شرایط 
و امکانات نظام آموزشي کشور مورد استفاده قرار بگیرد. برنامههاي 
ــتاری بر اساس الگوي محتوا محور و یا دیسیپلیني  درسي فعلي پرس
سازماندهي شده است و این نوع برنامههاي درسي در شرایط فعلي 
چندان موفقآمیز نیستند. بنابراین ضرورت دارد یک تغییر اساسي در 
برنامههاي درسي و روشهاي یاددهي - یادگیري صورت بگیرد تا 
برنامههاي درسي از محتوا محوري و استاد محوري به مساله محوري 
و دانشجو محوري تغییر یابند. همچنین نتایج محققان نشان ميدهد 
ــیضعیف  ــتاری در پرورش نگرشها و مهارتهاي بالین دروس پرس
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ــج بیانگر  ــن نتای ــه ای ــد ک هستند و با نیازهاي جامعه تناسب ندارن
ــتاری  ــای درســی پرس ــه ه کاربردي نبودن و اثربخش نبودن برنام

است )10(. 
برنامــه ریــزی درســی تکلیــف محــور در طراحــي و تدویــن 
ــاي  ــه ه ــي از دغدغ ــر یک ــر حاض ــي در عص ــاي درس ــه ه برنام
امــروز متخصصــان آمــوزش عالــی باالخــص در علــوم پزشــکی و 
پرســتاری اســت و برنامــه ریزان درســي را در راســتای ورود ســبک 
ــق  ــت. طب ــرار داده اس ــتاری ق ــوزش پرس ــه آم ــور ب ــف مح تکلی
دیــدگاه ســازنده گرایــی توجــه بــه تنــوع روش هــای آموزشــی و 
فعــال از نــوع روییدنــی و دانشــجو محــور و مبتنــی بــر جامعــه مــد 
نظــر مــی باشــد. بنــا بــه دیــدگاه پراگماتیســمی سیســتم آمــوزش 
ــد  ــالش کن ــل ت ــن نظــر و عم ــردن شــکاف بی ــم ک ــه ک ــد ب بای
و کمــک کنــد کــه در برنامــه درســی مبتنــی برتکلیــف ایناتفــاق 
رخ  مــی دهــد تــا دانشــجویان از نظریــه هــا، تئوریهــا و الگوهــای 
ــد  ــه اســتفاده نماین ــط جامع ــه هــای درســی در محی ــد برنام جدی

.)11(

ــاط و تعامــل  ــرای نشــان دادن ارتب ــی اکــر ب ــار عنکبوت الگــوی ت
درونــی عناصــر و همچنیــن بــه منظــور تأکیــد بــر اصــل 
ــک  ــکل ی ــه ش ــروض ب ــر مف ــان ده عنص ــیب پذیری، چیدم آس
ــبکه  ــته و ش ــده اســت.که هس ــی متصــور ش ــار عنکبوت ــبکه ت ش
اصلــی بعنــوان جهــت کننــده بقیــه شــبکه هــا عمــل مــی کنــد. 
عــوامل و عناصر تشکیل دهنده خــرد برنامه درسي عبارتند از: اهداف، 
فعالیتهاي  برنامه  حوزه  مولفین  از  برخي  آموزش.  روشهاي  محتوا، 
دیگري  عناصر   ،)12( ارزشیابي  روشهاي  و  دانشجویان  یادگیري 
همچون منابع و ابزار یادگیري، زمان، فضا، گروه بندي دانشجویان 
و استراتژيهاي تدریس را به فهرست فوق افزوده اند. تبیینعناصر 
ــه برنامه درسي، مشتمل بر مقاصد و اهداف، محتوي، مواد و  ــه گان ن
منابع، فعالیتها، استراتژيهاي یادگیري، ارزشیابي، گروهبندي، زمان و 
ــم )13( تحت عنوان »منطق« به عناصر  ــر ده ــرا عنص فضا  و اخی
طراحي برنامه درسي اضافه نموده است. »منطق به اصول کلي یا 
جهت  را  گانه  نه  عناصر  که  ميشود  مربوط  طرح  اصلي  ماموریت 

ميدهد.

جدول1: عناصربرنامه درسي از دیدگاه اکر

عناصر برنامه درسي از دیدگاه اکر )فتحی و اجارگاه و شفیعی ،1392(.

منطق
مقاصد و اهداف

محتوا
فعالیتهايیادگیري

نقش استاد
مواد و منابع

گروهبندي دانشجویان
مکان
زمان

سنجش و ارزشیابي

چرا دانشجویانباید یاد بگیرند؟
دانشجویان در جهت تحقق چه اهدافي به یادگیري ميپردازند؟

دانشجویانچهچیزي را یاد ميگیرند؟
دانشجویانچگونه یاد ميگیرند؟

استاد چگونه فرایند یاددهي و یادگیري را تسهیلميکند؟
دانشجویان با کمک چه چیزي به یادگیريميپردازند؟

دانشجویانبا چه کساني به یادگیري ميپردازند؟
دانشجویان در کجابه یادگیري ميپردازند؟

دانشجویانچه زمانيبه یادگیري ميپردازند؟
دانشجویان چگونه ارزشیابي ميشوند؟

کــدام از ایــن مولفــه هــا و عناصــر برنامــه درســی پرســش هــای 
ــه  ــه درســی ب ــای برنام ــی الگوه ــرای طراح ــده ای ب جهــت دهن

برنامــه ریــزان و متخصصــان تعلیــم و تربیــت مــی باشــند. 
بــر اســاس ادبیــات تحقیــق آمــوزش مبتــی بــر تکلیــف توانســته 
باعــث افزایــش خــود آگاهــی و عــزت نفــس و تقویــت مهارتهــای 
ارتباطــی و مشــارکتی و قــدرت ســازگاری دانشــجویان بــا شــرایط 
حرفــه ای و محیــط واقعــی گــردد و نیــز موجــب توانایــی شــرکت 
ــه ای و  ــای حرف ــدی ه ــاء توانمن ــای گروهــی و ارتق در بحــث ه
ایجــاد یکپارچگــی و بهــم پیوســتگی آموختــه هــای فراگیــران و 
یادگیــری عمیــق تــر شــود. آمــوزش مبتــی بــر تکلیف، یک ســبک 
متمرکــز و ســاختاریافته را بــرای آمــوزش و یادگیــری پیشــنهاد می 
نمایــد و ایــن تفکــر را حمایــت مــی کنــد کــه آمــوزش در رشــته 
هــای علــوم پزشــکی بویــژه در شــاخه پرســتاری مــی توانــد بســیار 

اثربخــش تــر واقــع شــود )16-14(. اســتفاده از این روش آموزشــی 
مــی توانــد دغدغــه گسســتگی آموختــه هــای دانشــجویان در دوره 
ــوم  ــکی )از عل ــروه پزش ــای گ ــته ه ــوزش رش ــف آم ــای مختل ه
ــل  ــان را حاص ــن اطمین ــد و ای ــش ده ــی(، را کاه ــا بالین ــه ت پای
ــت  ــیاری از قابلی ــن روش بس ــالن از ای ــارغ التحصی ــه ف ــد ک نمای
هــای مــورد انتظــار جامعــه و مراکــز سیاســت گــذاری بهداشــتی 
از دانشــجویان را خواهنــد داشــت و مــی تواننــد عــالوه بــر کســب 
ــد در  ــور مفی ــت حض ــای الزم جه ــارت، توانمندیه ــش و مه دان
ــه  ــمند ب ــات ارزش ــه خدم ــکی و ارای ــتاری و پزش ــاغل پرس مش
ــد متخصصــان  ــه تاکی ــا توجــه ب ــه را داشــته باشــند )17(. ب جامع
برنامــه هــای درســی بــر طراحــی الگوهــای برنامــه هــای درســی 
ــور و  ــده مح ــی و یادگیرن ــات زمان ــرایط و مقتضی ــا ش ــب ب متناس
انتقــاد از برنامــه هــای درســی محتــوا محــور و موضوعــات مــدون 
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ســنتی و عــدم توانایــی فــارغ التحصیــالن در انتقــال آموختــه هــا 
ــده در اهداف  ــه یادگیرن ــه ب ــدم توج ــی، ع ــط کار و زندگ ــه محی ب
شورايعاليبرنامهریزي، عدم موفقیت برنامههاي درسي در کمک به 
دانشجویان براي احراز قابلیتهاي شغليالزم، عدم زمینه مناسب در 
برنامههاي درسي دانشگاهي جهت پرورش تفکر انتقادي و خالقیت 
تناسب  عدم  و  نظارت  امر  در  زیاد  مشکالت  وجود  دانشجویان،  در 
ــا نیازهاي تحصیلي  محتوايکتابهاي درسي و جزوههاي آموزشي ب
ــدم ارزیابي برنامههاي درسي دانشگاهي، عدم تناسب  دانشجویان، ع
ــوری(، ناکافي بودن واحدهاي  ــورت تئ ــه ص ــتر ب ارایه مطالب )بیش
عملي و کاروزي، عــدم مهــارت و قابلیتهاي شغلي دانشجویان 
در محیــط هــای بالینــی )6(، ضــرورت دارد برنامــه هــای درســی 
ــا  ــا ب ــه ت ــرار گرفت ــی ق ــد و ارزیاب ــورد نق ــوزش پرســتاری م در آم
ــود  ــا وج ــن ب ــود. همچنی ــازی ش ــب س ــد متناس ــرات جدی تغیی
احســاس نیــاز بــه تغییــر و تدویــن ایــن رویکــرد در نظــام آمــوزش 
پرســتاری و اجرایــی شــدن ایــن رویکــرد در اکثــر دانشــگاه هــاي 
کشــورهاي پیشــرفته بــه دلیــل ســازگار بــا داللــت هــاي نظریــه 
ــول  ــال تح ــرایط در ح ــا ش ــازگاری ب ــازگرایی و س ــاخت و س س
عصــر حاضــر و تاکیــد بــر مهــارت هــای ســطوح شــناختی باالتــر 
هنــوز در برنامــه درســی نظــام آموزشــی پرســتاری در کشــور مــا 
اجرایــی نشــده اســت. علــت اجرایی نشــدن ایــن رویکــرد در بخش 
آمــوزش پرســتاری کشــورمان را مــی تــوان در جدیــد بــودن و یــا 
عــدم تحقیــق و بررســی بنیادی محتــوای ایــن رویکــرد، پیامدهای 
ــی شــدن و عــدم  ــا مزیــت هــا و مضــرات اجرای ــی آن و ی احتمال
طراحــی الگــوی مطلــوب بــرای ایــن رویکــرد دانســت. علــت ایــن 
خــالء را هــم مــی تــوان در ایــن مــورد دانســت کــه محققــان در 
کشــور مــا برخــالف ســایر کشــورها بــه واکاوی و تحلیــل رویکــرد 
مبتنــی بــر تکلیــف توجهــی نشــان نــداده انــد و یــا اگــر هــم شــده 
ــوز  ــتاری هن ــوزش پرس ــش آم ــه در بخ ــدود ک ــیار مع ــت بس اس
ــوان  ــه عن ــق ب ــدگاه محق ــذا آنچــه از دی ــی نشــده اســت. ل اجرای
مســاله پژوهــش حاضــر مدنظــر اســت آن اســت کــه چگونــه مــی 
ــف در دوره  ــر تکلی ــی ب ــه برنامه-درســی مبتن ــوان الگــوی بهین ت
کارشناســی ارشــد رشــته پرســتاری را طراحــی کــرد تــا پاســخگوی 
ــد در  ــات جدی ــتفاده از نظری ــن اس ــای دانشــجویان و متضم نیازه

ایــن حــوزه بــود؟

روش کار 
ــد  ــد. واح ــتفاده ش ــوا اس ــل محت ــق از روش تحلی ــن تحقی در ای
ــر(  ــا و تصاوی ــن ه ــا، تمری ــون، پرســش ه ــل صفحــات )مت تحلی

ــل  ــود )تحلی ــت موج ــرای بررســی وضعی ــاری  ب ــه آم ــود. جامع ب
محتــوای کمــی  کل کتــاب هــای درســی رشــته آمــوزش 
ــه از  ــوب )مصاحب ــت مطل ــخیص وضعی ــرای  تش ــتاری  و ب پرس
ــه  ــود. نمون ــی ( ب ــوم تربیت ــتاری و عل ــوزش پرس ــان آم متخصص
ــد  ــری هدفمن ــه گی ــورد نظــر در پژوهــش حاضــر نمون ــاری م آم
ــری از 5  ــه گی ــه  نمون ــوری ک ــه ط ــت.  ب ــور  اس ــالک مح و م
ــز  ــتاری نی ــوزش پرس ــته آم ــد رش ــی ارش ــاب دوره  کارشناس کت
ــه از  ــد انجــام شــد. همچنیــن نمون ــه صــورت عمــدی و هدفمن ب
ــم و  ــران تعلی ــتاری و صاحبنظ ــوزش پرس ــته آم ــان رش متخصص
ــه  ــو  ب ــی الگ ــی طراح ــل مبان ــت تکمی ــه جه ــت در مصاحب تربی
صــورت هدفمنــد  و مــالک محــور تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری 
ــه  ــرداری و مصاحب ــش ب ــامل فی ــق ش ــزار تحقی ــد. اب ــام ش انج
ــا  ــل داده ه ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ــود. ب ــاختاریافته ب ــه س نیم
از تحلیــل اســتنادی و ســنتزپژوهی اســتفاده شــد. مراحــل انجــام 
تحقیــق بــراي طراحــی الگــوي مطلــوب  برنامــه درســی تکلیــف 
ــا اســتفاده ازروش ســنتز پژوهــی و براســاس اطالعــات  محــور  ب
جمــع آوري شــده از طریــق 2 مرحلــه، انجــام شــد. در مرحلــه اول، 
ــا شناســایی مولفــه هــای برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف از  ب
حــوزه هــای مرتبــط و منابــع در دســترس بــا برنامــه درســی کــه 
ــی فلســفی،  ــی روانشــناختی، مبان ــق و مبان شــامل پیشــینه تحقی
ــوزه  ــه ح ــه درســی، مطالع ــی برنام ــناختی، مبان ــه ش ــی جامع مبان
دیــدگاه هــا و رویکردهــا برنامــه درســی، تجــارب و  نــوآوری هــای 
آمــوزش تکلیــف محــور در کشــورهای دیگــر و بررســی تطبیقــی، 
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. در ایــن مرحلــه پایه هــاي تئوریکــي و 
مبانــي نظــري در منابــع و متــون داخلــي و خارجــي شــامل: کتابها، 
ــور و  ــارج از کش ــل و خ ــده در داخ ــام ش ــات انج ــاالت، تحقیق مق
ســایت  هاي اینترنتــي مرتبــط بــا موضوع مــورد بررســي و اطالعات 
الزم جمــع آوري گردیــد. در ادامــه بــه دلیــل اینکــه در طی بررســی 
بــا اســتفاده از مبانــی و چهارچــوب مفهومــی حــوزه هــای مرتبــط 
امــکان طراحــی و پاســخگویی مســتند الگــوی برنامــه درســی بــر 
اســاس مــدل اکــر امــکان پذیــر نبــود، مصاحبــه ای از نــوع  نیمــه 
ســاختار یافتــه از متخصصــان تعلیــم و تربیــت و آموزش پرســتاری 
انجــام شــد کــه تحلیــل پاســخ هــر یــک از پرســش هــا در کنــار 
هــم گــردآوري شــد. ایــن پاســخ هــا چندیــن بــار بصــورت فعــال 
و تعاملــي خوانــده شــده و ســپس بــه صــورت بــاز کدگــذاري شــد. 
پــس ازکدگــذاري بــاز، داده هاي حاصــل از آن براســاس محورهاي 
مشــترکي کــه میــان آنهــا بــروز یافتــه درکنارهــم قــرار گرفتــه و 
فراونــي آنهــا محاســبه شــد. ســپس کدهــاي محــوري بــر اســاس 
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ــم  ــتند در ت ــر داش ــا یکدیگ ــه ب ــاي ک ــدي ه ــدي و ناهمانن همانن
ــده شــده وکدهــاي محــوري تحــت پوشــش آن در  ــي گنجان های
ــار توصیفــي،  ــا اســتفاده از آم ــزی، وارد شــده و ب ــزار کالی ــرم اف ن
ــت  ــک در پژوهــش مشــخص و در نهای ــي و درصــد هــر ی فراوان
ــل و  ــه و تحلی ــا تجزی ــی، داده ه ــنتز پژوه ــتفاده از روش س ــا اس ب
الگــوي مــورد نظــر طراحــي و تدویــن و در نهایــت بــراي توصیــف 
عناصــر الگــوی برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف از عناصر دســته 
بنــدي شــده توســط وان اکــر اســتفاده گردیــد و در نهایــت بــا کنــار 
هــم قــرار دادن ایــن داده هــا بــا  اســتفاده از روش ســنتز پژوهــی1  
و بــا  تاکیــد بــر  پژوهــش  نظریــه ای2و بــا بهره گیــري از شــیوه            
تحلیلــي- اســتنتاجي، تجزیــه و تحلیــل اطالعــات جمع آوري شــده 
انجــام شــد و الگــوي مــورد نظــر طراحــي و  بــا رعایــت موازیــن 
اخالقــی، در مصاحبــه هــای انجــام شــده از متخصصیــن تعلیــم و 
تربیــت و آمــوزش پرســتاری کلیــة فایــل هــا فاقــد اســم بــوده و 
بــا کــد مناســب مشــخص گردیــده انــد، انجــام مطالعــة فــوق هیچ 
گونــه هزینــه ای بــرای افــرادی کــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه 
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــات م ــد، نداشــته اســت،کلیة اطالع ان
شــده از طریــق قانونــی و بــا هماهنگــی مســئوالن ذیربــط وزارت 
علــوم و وزارت بهداشــت  مــی باشــد، در ایــن مقالــه بــه هیــچ وجه 
نامــی از مصاحبــه شــوندگان، جایــگاه و ســمت آنهــا بــرده نشــده 
اســت، در اســتفاده، ارائــه و نشــر مطالــب علمــی امانتــدار بــوده و 
کلیــة حقــوق محققیــن لحــاظ گردیــده اســت، بــه دقــت مــد نظــر 

بــوده و تدویــن  شــد. 
 

یافته ها
بــراي طراحــی الگــوي مطلــوب بــا اســتفاده از روش ســنتز پژوهــی 
و بــر اســاس اطالعــات جمــع آوري شــده از طریــق 3 مرحلــه بــه  
طراحــی الگــو پرداختــه شــد. در مرحلــه اول، بــا شناســایی مولفــه 
هــای برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف از حــوزه هــای مرتبــط و 
منابــع در دســترس بــا برنامــه درســی کــه شــامل پیشــینه تحقیــق 
ــی جامعــه شــناختی،  ــی فلســفی، مبان ــی روانشــناختی، مبان و مبان
مبانــی برنامــه درســی، مطالعــه حــوزه دیــدگاه هــا و رویکــرد هــا 
برنامــه درســی، تجــارب و نــوآوری های آمــوزش تکلیــف محور در 
کشــورهای دیگــر و بررســی تطبیقــی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. 
ــع  ــري در مناب ــي نظ ــي و مبان ــاي تئوریک ــه پایه ه ــن مرحل در ای
ــات  ــاالت، تحقیق ــا، مق ــامل: کتابه ــي و خارجــي ش ــون داخل و مت

1- The Research Synthesis 
2- Theoretical Inquiry: Components and Structure   

انجــام شــده در داخــل و خــارج از کشــور و ســایت  هاي اینترنتــي 
ــورد بررســي و اطالعــات الزم جمــع آوري  ــا موضــوع م ــط ب مرتب
ــردی  ــر راهب ــن عناص ــور تعیی ــه منظ ــد ب ــه بع ــد. در مرحل گردی
برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف در برنامــه هــای آمــوزش نظــام 
ــی   ــوای کم ــل محت ــود )تحلی ــت موج ــی وضعی ــتاری، بررس پرس
کتــاب هــای درســی کارشناســی ارشــد پرســتاری( مــورد مطالعــه 
ــانون  ــی ش ــل آنتروپ ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــت و ب ــرار گرف ق
وضعیــت موجــود کتــب هــای درســی مشــخص شــد. در ادامــه، 
ــوم  ــه ای از متخصصــان عل ــاختار یافت ــه س ــوع نیم ــه از ن مصاحب
تربیتــی )برنامــه ریــزی درســی (و آمــوزش پرســتاری انجــام شــد 
کــه تحلیــل پاســخ هریــک از پرســش هــا در کنــار هــم گــردآوري 
شــدند. ایــن پاســخ هــا چندیــن بــار بــه صــورت فعــال و تعاملــي 
خوانــده شــده و ســپس بــه صــورت بــاز کدگــذاري شــدند. پــس 
از کدگــذاري بــاز، داده هــاي حاصــل از آن بــر اســاس محورهــاي 
مشــترکي کــه میــان آنهــا بــروز یافتــه در کنــار هــم قــرار گرفتــه 
ــر  ــوري ب ــاي مح ــپس کده ــدند. س ــبه ش ــا محاس ــي آنه و فراون
اســاس هماننــدي و ناهماننــدي هایــي کــه بــا یکدیگــر داشــتند در 
تــم هایــي گنجانــده شــده و کدهــاي محــوري تحــت پوشــش آن 
در نــرم افــزار کالیــزی، وارد شــده و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــي، 
فراوانــي و درصــد هــر یــک در پژوهــش مشــخص و در نهایــت بــا 
اســتفاده از روش ســنتز پژوهــی، داده هــا تجزیــه و تحلیــل و الگوي 
مــورد نظــر طراحــي و تدویــن و در نهایــت بــراي توصیــف عناصــر 
الگــوی برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف از عناصــر دســته بنــدي 
ــای حاصــل از  ــه ه ــد. یافت ــتفاده گردی ــر اس شــده توســط وان اک
تحلیــل محتــوای آنتــروپ شــانون از مولفــه هــای برنامــه درســی 
تکلیــف محــور  نشــان داد کــه فراوانــی مولفه هــای  برنامه درســی 
مبتنــی بــر تکلیــف از توزیــع نرمــال برخــوردار نبــوده در حالیکــه به 
برخــی از مولفــه هــا نســبت بــه ســایر مولفــه هــا توجــه بیشــتری 
شــده اســت و در مقابــل بــه برخــی از مولفــه هــا توجــه کمتــری 
شــده اســت و بــر اســاس بررســی هــای صــورت گرفتــه از مجموع 
کتــب )1611( فراوانــی، در رابطــه بــا ابعــاد و مولفــه هــای برنامــه 
درســی تکلیــف محــور در کتــب پرســتاری کــه در 9 مولفــه اصلــی 
و56 مولفــه فرعــی پرداختــه شــده اســت. بیشــترین فراوانــی از بین 
ــق  ــی )363( تعل ــا فراوان ــری همخــوان ب ــه یادگی ــا ب مضمــون ه
گرفــت و کمتریــن فراوانــی بــه مضمــون ارزشــگذاری بــا فراوانــی 
)59(، بدســت آمــد و همچنیــن بیشــترین ضریــب اهمیــت بــرای 
مضمــون روح جمعــی بــه شــاخص مکمــل بــا ضریــب )0/504(، 
مــی باشــد و کمتریــن ضریــب اهمیــت در کتــب کارشناســی ارشــد 
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پرســتاری بــه مولفــه تضــاد درونــی )طراحــی( بــه شــاخص عــدم 
پذیــرش تغییــر در فلســفه بــا ضریــب اهمیــت )0( بــه دســت آمــد. 
فراوانــی مولفــه هــای مطلــوب برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف 
ــا  ــان ب ــودکان و نوجوان ــتاری ک ــالت روان پرس ــاب مداخ در کت
فراوانــی )434(، کتــاب اخــالق و روابــط حرفــه-ای در پرســتاری 
ــا  ــو ب ــه مددج ــی ب ــهای آموزش ــاب روش ــی )441(، کت ــا فراوان ب
فراوانــی )142(، کتــاب طــرح و برنامــه ریــزی درســی بــا فراوانــی 
ــی  ــا فراوان ــودک ب ــالمت ک ــت س ــی وضعی ــاب بررس )300(، کت
)293(،  فراوانــی کل مولفــه هــا در بیــن کتــب پرســتاری )1611( 
ــب پرســتاری  ــن کت ــی در بی ــزان فراوان مــی باشــد. بیشــترین می
ــی  ــا فراوان ــه ای در پرســتاری ب ــط حرف ــاب اخــالق و رواب ــه کت ب
ــهای  ــاب روش ــه کت ــوط ب ــی مرب ــزان فراوان ــن می )441( و کمتری
آموزشــی بــه مددجــو بــا فراوانــی )142( مــی باشــد.  بــا توجــه بــه 
الگــوی اکــر منطــق طراحــی برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف 
ــه       ــر مصاحب ــز ب ــا تمرک ــتاری ب ــد پرس ــی ارش در دوره کارشناس
نیمــه ســاختاریافته بــا متخصصــان علــوم تربیتــی و اســاتید علــوم 
ــه  ــد ک ــام ش ــع نظــری انج ــات و مناب ــینه تحقیق ــکی و پیش پزش

نتایــج آن در زیــر ارائــه شــده اســت.  

حــوزه عناصــر برنامــه درســی برنامــه درســی 
مبتنــی بــر تکلیــف بــر اســاس مــدل اکــر در الگــوی 

ــنهادی  پیش
بــا توجــه بــه نقــش محــوری منطــق یــا چرایــی برنامــه درســی، 
کــه نقــش و ماموریــت اصلــی در برنامــه درســی را ایفــا مــی کنــد 
ــازی   ــم س ــد تصمی ــده در فراین ــت دهن ــه ای جه ــم مولف و درحک
ــش  ــت آرای ــوان وضعی ــی ت ــد، م ــی کن ــل م ــی عم ــه درس برنام
ــه  ــان داد ک ــژه ای نش ــورت وی ــه ص ــی را ب ــه درس ــر برنام عناص
در آن، همــه عناصــر و مولفــه هــای حــول محــور منطــق اصلــی 
برنامــه درســی بــه یکدیگــر متصــل و مربــوط هســتند. مهمتریــن 
یافتــه هــای پژوهشــی در زمینــه منطــق بــه شــرح زیــر می باشــد:

منطق
یادگیــری ترکیبــی، رویکــرد پداکوژیکــی، دو وجهــی بــودن، 
ــی،  ــرد گرای ــادار، کارب ــل، معن ــویه، مکم ــی، دوس ــوزش ارتباط آم
توانمنــدی در حــل چالشــها، تــداوم و پایــداری عملکــرد، رضایــت 
منــدی، افزایــش مســئولیت پذیــری، یادگیــری عمقــی، اســتقالل 
ــوع و  ــم متن ــناختی، مفاهی ــای فراش ــود مهارته ــری، بهب در یادگی
چندگانــه، آشــنایی بــا مســایل واقعــی جامعــه، تلفیقــی و یکپارچــه، 

ــی، ســناریوی واقعــی بالینــی،  ــه، روئیدن ــری همیاران ادغــام، یادگی
ــه ای و  ــی، زمین ــش عمل ــش و واکن ــی، کن ــره ای، گروه مذاک
موقعیتــی، ارائــه و نمایــش، خــود ارزیابــی، دگــر ارزیابــی، شناســایی 
ــی  ــای درس ــه ه ــتفاده از برنام ــه، اس ــران و جامع ــای فراگی نیازه
دانشــگاههای معتبــر، بــکار گیــری دانــش عملــی، تربیــت بــرای 
تمــام عرصــه هــا، انعــکاس واقعیتهــای جامعــه، تلفیــق و پوشــش 
همــه جانبــه نیازهــای بیمــاران، تصاویــر، پمفلــت هــای آموزشــی، 
تکالیــف نوشــتاری، کتابهــای درســی تعاملــی، شــبیه ســازها، دانش 
عملــی، دانــش ســود منــد و مفیــد، زمــان،  هزینــه بــر بــودن، عــدم 
ــه دســتور  ــدم ارائ ــیابی، ع ــار ارزش ــود معی تخصــص مدرســان، نب
العمــل و راهنمــای اجــرا، طــرح درس، پیــش بینــی نکــردن عــدم 
ــی،  ــز گرای ــات، تمرک ــازماندهی موضوع ــی در س ــاف، ناتوان انعط
حصــار عقالنیــت تکنیکــی، ناتوانــی در ادغــام و تلفیــق بیــن تئوری 
ــی متخصصــان  ــفه، ناتوان ــر در فلس ــرش تغیی ــدم پذی ــل، ع و عم
در طراحــی تکالیــف کاربــردی، عــدم شناســایی نیــاز هــای 
دانشــجویان، عــدم بــکار گیــری دانــش عملــی، افزایــش مشــارکت 
و دخالــت فراگیــر، غیــر خطــی بــودن، یادگیــری چندگانــه، تعاملــی 
ــاق در  ــال، مســاله محــور، انعطــاف و انطب و کنشــی، رویکــرد فع
ــردی و  ــه، کارب ــم پای ــم مفاهی ــرد و کالن، درک و فه ــطح خ س
عملــی بــودن، یادگیرنــده محــور، روش آزمایشــگاهی، حــل 
مســاله، مهــارت ارتباطــی، مهــارت قضــاوت بالینــی، مهــارت حــل 
ــن نقــش اســتاد و پرســتار،  ــی، تضــاد بی مســاله، روشــهای تلفیق
ــی،  ــایل حقوق ــل مس ــه دلی ــار ب ــدک روی بیم ــه ان ــکان مداخل ام
عــدم توانمنــدی اســاتید، مــدت محــدود تحصیــل، مســایل مالــی، 
عــدم تطبیــق آموزشــها بــا نیازهــا و انتظــارات، اجــرای موقعیتــی 
ــن  ــتاران، از بی ــرش پرس ــش و نگ ــر در دان ــز، تغیی ــر متمرک و غی
بــردن فاصلــه بیــن محیــط یادگیــری و محیــط بالیــن، برگــزاری 
ــف  ــا تکالی ــجویان ب ــردن دانش ــر ک ــی، در گی ــای آموزش کارگاهه
عملــی، اســتفاده از امکانــات پیشــرفته آموزشــی، تحقیــق و 
ــا و سیاســتهای  ــی، اولویته پژوهــش، کســب توانمندیهــای عموم
ــهای  ــن و ارزش ــا و قوانی ــتاندارد ه ــت اس ــه، رعای ــتی جامع بهداش
حرفــه ای، ایجــاد فرصــت جهــت بــکار بــردن یافتــه هــا و دانــش 
در عرصــه عمــل و تعمیــم یافتــه هــا بــه موقعیــت هــای جدیــد. 

اهداف و مقاصد
ــای  ــنگ زیربن ــی و س ــام آموزش ــه نظ ــده ب ــت دهن ــدف جه ه
آموزشــی اســت. یکــی از حیاتــی تریــن عناصــر در فراینــد برنامــه 
ــداف،  ــد. اه ــی باش ــداف م ــا اه ــدف ی ــن ه ــی، تعیی ــزی درس ری
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ــرای  ــوده و برنامــه هــا ب ــزی درســی ب ــی برنامــه ری عناصــر اصل
دســتیابی بــه آن، طراحــی و ســپس اجــرا می شــوند. تمــام کارهــا 
و وظایــف اعــم از نیازســنجی، تعییــن محتــوا، روش تدریــس، اجــرا 
و ارزشــیابی بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف شــکل مــی گیرنــد 
ــم و  ــی تعلی ــد نهای ــع قص ــا در واق ــدف ه ــوند. ه ــی می ش و عمل
تربیــت بــوده و یــا نتایجــی را مشــخص مــی ســازند کــه انتظــار 
ــار  ــوان در رفت ــه درســی، بت ــک برنام ــس از اجــرای ی ــی رود، پ م
یادگیرنــده مشــاهده نمــود. کــه بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهش 
ــن  ــه مختصــات و ویژگیهــای عنصــر اهــداف ، مهــم تری در زمین

ویژگیهــا بــه قــرار زیــر شناســایی شــد.
تربیــت بــرای تمــام عرصــه هــا، بکارگیــری دانــش آموختــه شــده 
ــود  ــری خ ــای یادگی ــاء مهارته ــه، ارتق ــای چندگان ــط ه در محی
راهبــر، مشــارکت دادن فعاالنــه فراگیــران در امــر یادگیری، توســعه 
مهارتهــای بالینــی و ارتباطــی، یکپارچــه ســازی دانــش تئــوری بــا 
عملکــرد بالینــی، برقــراری ارتبــاط مناســب بــا بقیــه تیــم درمــان، 
ــر،  ــود راهب ــری خ ــه یادگی ــد ب ــی، تعه ــارب بالین ــترش تج گس
ــت  ــدی، تقوی ــت من ــش رضای ــری، افزای ــئولیت پذی ــت مس تقوی
مهارتهــای خــود ارزیابــی، فراهــم ســاختن امکانــات و تجهیــزات 
پیشــرفته، تقویــت مهارتهــای تحلیلــی جهــت اقــدام و پاســخگویی 
ســریع، اجــرای موقعیتــی و زمینــه ای، تقویــت مهارتهــای تفکــر 
انتقــادی، مشــارکت فعــال اســاتید درطراحــی برنامــه هــای درســی، 
کاربــردی و عملیاتــی کــردن محتواهــا، تقویــت اســتقالل در 
یادگیــری، ایجــاد عالقــه و اشــتیاق در یادگیــری، بینــش وســیع، 
مدیریــت، تعامــل بــا تجــارب ســایر کشــورها، شناســایی نیــاز های 
ــت پرســتاران  ــن رشــته ای، تربی ــران، ایجــاد هماهنگــی بی فراگی
متعهــد، انتقــال آموختــه هــا در عمــل، توانمنــد کــردن در کارهــای 
ــه  ــکان دســتیابی ســریع ب ــوزی، ام ــارت آم ــت مه گروهــی، تقوی
منابــع علمــی، آمــاده ســازی فراگیــران بــرای اشــتغال در محیــط 
هــای چندگانــه، یادگیــری ترکیبــی، رویکــرد پداکوژیکــی، افزایــش 
ــری،  ــتقالل در یادگی ــی، اس ــری عمق ــری، یادگی ــئولیت پذی مس
بهبــود مهارتهــای فراشــناختی، مفاهیــم متنــوع و چندگانــه، 
ــا مســایل واقعــی جامعــه، تلفیقــی و یکپارچــه، ادغــام،  آشــنایی ب
یادگیــری همیارانــه، روئیدنــی، ســناریوی واقعــی بالینــی، مذاکــره 
ــی،  ــه ای و موقعیت ــی، زمین ــش عمل ــش و واکن ــی، کن ای، گروه
ــاز  ــایی نی ــی، شناس ــر ارزیاب ــی، دگ ــود ارزیاب ــش، خ ــه و نمای ارائ
هــای دانشــجویان، اســتفاده از برنامــه هــای درســی دانشــگاههای 
معتبــر، بــکار گیــری دانــش عملــی، ترییــت بــرای تمــام عرصــه 
هــا، انعــکاس واقعیتهــای جامعــه، تلفیــق و پوشــش همــه جانبــه 

نیازهــای بیمــاران، اســتفاده از مــواد آموزشــی پیشــرفته، کتابهــای 
ــی، دانــش ســودمند،  ــی، شــبیه ســازها، دانــش عمل درســی تعامل
اســتفاده بهینــه از زمــان، توانمنــد ســازی مدرســان بالیــن، انتخــاب 
معیــار ارزشــیابی دقیــق و معتبــر، ارائــه دســتور العمــل و راهنمــای 
اجــرا، داشــتن طــرح درس، پیــش بینــی کــردن انعطــاف در برنامــه 
هــای درســی، ســازماندهی موضوعــات توســط متخصصــان، بیرون 
آمــدن از حصــار عقالنیــت تکنیکــی، بکارگیری متخصصــان جهت 
ادغــام و تلفیــق بیــن تئــوری و عمــل، توانمنــد ســازی دانشــجویان 
در بــکار گیــری دانــش عملــی، افزایش مشــارکت و دخالــت فراگیر، 
ــی و  ــری تعامل ــت یادگی ــه، تقوی ــای چندگان ــری ه ــت یادگی تقوی
کنشــی، مبتنــی بــر رویکــرد هــای فعــال،  فراهــم ســاختن امــکان 
ــه درک و  ــه ب ــرد و کالن، توج ــطح خ ــاق در س ــاف و انطب انعط
فهــم مفاهیــم پایــه، کاربــردی و عملــی ســاختن، یادگیرنــده محور، 
ــی،  ــارت ارتباط ــرورش مه ــاله، پ ــل مس ــگاهی ح روش آزمایش
پــرورش مهــارت قضــاوت بالینــی، تقویــت مهــارت حــل مســاله، 
کاربــرد روشــهای تلفیقــی، برگــزاری کارگاههای آموزشــی، افزایش 
ــی و خــود  ــه خــود ارزیاب واحدهــای عملــی و کارورزی، رســیدن ب
آگاهــی، اســتفاده از رویکرد هــای نویــن، مشــارکت دادن فراگیران، 
کســب تجــارب بالینــی و میدانــی، تعهــد بــه یادگیــری خــود راهبر، 
ارتقــای مهارتهــای فراشــناختی، بهبــود مهارتهای اســتدالل بالینی، 
تقویــت برقــراری ارتبــاط مناســب بــا بقیــه تیــم درمــان، تشــویق 
دانشــجویان بــه اســتفاده از پژوهــش و اعمــال نتایــج حاصــل از آن 
در عملکــرد، توســعه مهــارت یکپارچــه ســازی دانــش تئــوری بــا 
عملکــرد بالینــی از طریــق تلفیــق دروس، تربیــت پرســتاران فــارغ 
ــاوت  ــی و قض ــای تحلیل ــی از مهارته ــطح باالی ــا س ــل ب التحصی
بالینــی جهــت پاســخگویی و اقــدام ســریع، فراهــم کــردن امکانات 
و تجهیــزات و آزمایشــگاه هــای تخصصــی شــبیه ســازی جهــت 

ــوزی روز. اســتفاده کامــل از تکنول

محتوا
محتــوای برنامــه درســی شــامل مجموعــه مفاهیــم، مهــارت هایی 
کــه برنامــه ریــز آنــان را انتخــاب و ســازماندهی مــی کنــد و تعامل 
یاددهــی و یادگیــری معلــم و شــاگرد را ایجــاد مــی کنــد. بــا توجــه 
بــه یافتــه هــای پژوهــش در زمینــه مختصــات و ویژگیهــای عنصر 

محتــوا، مهــم تریــن ویژگیهــا بــه قــرار زیــر شناســایی شــد.
ــه  ــا توجــه ب ــت فرایندهــای فراشــناختی ب ــوع و جــذاب، تقوی متن
شایســتگی هــا و تواناییهــای فراگیــران، پاســخگو بــودن، کاربــردی 
ــال،  ــکر و فع ــودمند، کنش ــش س ــد، دان ــش مفی ــی، دان و عملیات
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چالشــی، معنــادار، ارتباطــی، اســتقالل در یادگیــری، خودراهبــری، 
خــود تنظیمــی، یادگیــری مــادام العمــر، پــرورش مهــارت بالینــی، 
ارتقــای دانــش پایــه، کار گروهــی و مشــارکتی، اولویــت دادن بــه 
مســایل جامعــه، انعــکاس مســایل موجــود جامعــه، تلفیقــی، ادغــام، 
ــش  ــوان واکن ــل، ت ــی مکم ــای مطالعات ــازی فرصته ــم س فراه
ــای  ــه ویژگیه ــه ب ــغلی، توج ــای ش ــا واقعیته ــق ب ــریع مطاب س
فرهنگــی، اولویــت دادن بــه مســایل بهداشــتی نــو ظهــور مطابــق 
ــی،  ــارب جهان ــتفاده از تج ــی، اس ــی الملل ــای ب ــتاندارد ه ــا اس ب
کنــش و واکنــش همیارانــه، پیونــد بیــن تئــوری و عمــل، انعطــاف 
ــداوم و  ــگ، ت ــه و هماهن ــر یکپارچ ــی، تفک ــودن، روییدن ــر ب پذی
پایــداری و عملکــرد، تقویــت مهــارت تجزیــه و تحلیــل، تکیــه بــر 
ــی و  ــا اصــول ســازنده گرای ــق ب ــه ای مطاب اصــول اخالقــی حرف
پراگماتیسمی،آشــنا ســاختن فراگیــران بــا مســئولیتهای حرفــه ای 
ــن،  ــر بالی ــز ب ــر ضــروری متمرک ــی، حــذف واحدهــای غی و قانون
ــه هــای نویــن  ــد، درج یافت ــه روز و جدی ــع ب ســاخت دانــش، مناب
ــناختی،  ــطوح ش ــای س ــاز ه ــق و نی ــا عالی ــب ی ــی متناس درمان
ــی  ــع اطالعات ــه مناب ــد همســان ب ــی، تاکی ــی حرکت ــی، روان عاطف
ــور،  ــر مح ــه(، فراگی ــوز، جامع ــش آم ــه، دان ــازمان یافت ــش س )دان
ــه  ــران ب ــش فراگی ــه محــور، گرای ــدم حافظ ــخ، ع پرســش و پاس
تحقیــق و پژوهــش، تجــارب میدانــی، تجــارب بالینــی و کلینیکــی، 
ارتقــاء تشــخیصی و درمانــی همیارانــه متناســب ســازی محتــوای 

ــا موقعیتهــای بالینــی. ب

فعالیتهای یاددهی و یادگیری
روش هــای تدریــس از عناصــر اصلــی برنامــه درســی اســت و در 
فراینــد آمــوزش و یادگیــری نقــش بــارزی را ایفــا مــی کنــد. تحقق 
هــدف هــای آموزشــی از طریــق کاربــرد روش هــا و فنــون تدریس 
امــکان مــی یابــد. در روش هــای یاددهــی و یادگیــری، مــواردی 
چــون نحــوه ارائــه دانــش، تغییــر نگــرش و آمــوزش مهــارت هــای 
مــورد نظــر توســط معلــم بــه دانــش آمــوز، چگونگــی ارتبــاط معلم 
بــا یادگیرنــده، نحــوه اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات در فراینــد 
آمــوزش، نحــوه و میــزان مشــارکت یادگیرنــده در امــر یادگیــری، 
ــا محیــط، مــواد و  ــا یکدیگــر، ب چگونگــی ارتبــاط یادگیرنــدگان ب
بــا وســایل و امکانــات آموزشــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد . بــا 
توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش در زمینــه مختصــات و ویژگیهــای 
عنصــر فعالیتهــای یاددهــی و یادگیــری، مهــم تریــن ویژگیهــا بــه 

قــرار زیــر شناســایی شــد.
ــرد  ــارکتی، رویک ــل، مش ــویه، مکم ــناختی، دوس ــای فراش فعالیته
پداکوژیکــی، یادگیــری از همــکار، دوره هــای آموزشــی و کارگاهی، 
روئیدنــی، بــارش مغــزی، ایفــای نقــش، خــود ارزیابــی، تکالیــف و 
ــی، تجــارب  ــاز هــای واقع ــر نی ــی ب ــروژه هــای مشــترک، مبتن پ
میدانــی، تجــارب بالینــی، یادگیــری بــر اســاس ســناریو، کنــش و 
واکنشــی، زمینــه ای و موقعیتــی، مذاکــره ای، انعطــاف پذیــر بــودن 
ــوری و  ــجو مح ــی از دانش ــی، ترکیب ــردی، عملیات ــا، کارب فعالیته
اســتاد محــوری، مبتنــی بــر مســاله، مبتنــی بــر تکالیــف و وظایــف 
متنــوع و چندگانــه، اســتفاده از اطلســها و موالژهــا و پمفلــت هــای 
ــی،  ــری در گروههــای کوچــک، فعالیتهــای تعامل آموزشــی، یادگی
ــق و ترکیــب روشــها، شناســایی نیازهــا، اســتفاده از تجــارب  تلفی
دیگــر کشــورها، کتابهــای تعاملــی، مطالعــه خــود راهبــر هدایــت 
ــری از  ــی، یادگی ــری الکترونیک ــوردی، یادگی ــات م ــده، مطالع ش
همــکار، یادگیــری آنالیــن، آمــوزش بــه کمــک شــبیه ســاز هــای 
مــدرن، تکالیــف نوشــتاری، دو وجهــی بــودن، آمــوزش ارتباطــی، 
طراحــی تکالیــف کاربــردی، هدفمنــد، در راســتای تفکــر یکپارچــه، 
گرایــش بــه فعالیتهــای چالشــی، رویکــرد فعــال، یادگیــری عمقی، 
امــکان تعمیــم یافتــه هــا بــه  محیــط، پرســش و پاســخ و تقویــت 
ــها و  ــل چالش ــازی در ح ــد س ــه، توانمن ــادی، همیاران ــر انتق تفک
قضاوتهــا، یادگیــری در دل محیــط بالینــی، کاربــرد نظریــات 
ــتاری،  ــی پرس ــای درس ــه ه ــی در برنام ــازنده گرای ــری س یادگی
فراگیــران بایــد مــدام در حــال یادگیــری و مجهــز بــه علــم بــه روز 
باشــند، جلســات تعاملــی در بالیــن، اســتفاده از شــبیه ســازها بخاطر 

کاهــش خطاهــای انســانی.  

نقش معلم
عنصــر مهــم بعــدی در برنامــه درســی، معلــم اســت کــه بــا عبارت 
پرسشــی چگونــه معلمــان یادگیــری را تســهیل مــی کننــد همــراه 
شــده اســت. معلــم عــالوه بــر اینکــه در برنامــه درســی یکــی از 
ــی و  ــام آموزش ــم در نظ ــری مه ــردد، عنص ــی می گ ــر تلق عناص
حتــی بــه عنــوان مهنــدس اجتماعــی نیــز محســوب می شــود. بــا 
توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش در زمینــه مختصــات و ویژگیهــای 
ــر  ــرار زی ــه ق ــا ب ــن ویژگیه ــم تری ــم، مه ــای معل ــر فعالیته عنص

شناســایی شــد.
دوســویه، مکمــل، تعاملــی، تســهیل گــر، نقــش هدایتــی، بعنــوان 
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راهنمــا و مشــاور، کنــش و واکنــش، خبــره و کارآمــد، توانمنــد در 
بالیــن، فراهــم ســازی فرصتهــای غنــی، ایجــاد انگیــزه و رغبــت 
ــنایی  ــن، آش ــای نوی ــرد فناوریه ــص در کارب ــران، متخص در فراگی
ــه،  ــرد، همیاران ــن، کارب ــات رویکردهــای نوی ــا دیدگاههــا و نظری ب
بعنــوان دوســت و همــکار ارزیــاب، ارائــه بازخــورد ســریع، تقویــت 
ــه  مهارتهــای فراشــناختی دانشــجویان، طــرح مســایل چالشــی، ب
ــخصیتی  ــاد ش ــام ابع ــه تم ــه ب ــران، توج ــیدن فراگی ــش کش چال
فراگیــران، درگیــر کــردن دانشــجویان بــا تکالیــف عملــی، 
ــا  ــتاد ب ــنایی اس ــی، آش ــای درمان ــه ه ــام عرص ــرای تم ــت ب تربی
روشــهای تحقیــق و پژوهــش، رعایــت مســایل ارزشــی و حرفــه 
ــه  ــتن روحی ــر، داش ــئولیت پذی ــم، مس ــت نظ ــد، رعای ای، قانونمن
ــوع در  ــهای متن ــرد روش ــودن، کارب ــر ب ــاف پذی ــکاری، انعط هم
ــه، داشــتن طــرح و  ــایی مســایل مطــرح در جامع ــس، شناس تدری
ــر  ــجویان، رهب ــک از دانش ــش هری ــردن نق ــخص ک ــه، مش برنام
ــزاری دوره  ــردی، برگ ــف کارب ــی تکالی ــد در طراح ــر توانمن و مدی
هــای کارگاهــی، عالقــه منــد بــه حضــور در بالیــن، تغییــر دانــش 
و نگــرش پرســتاران، کــم کــردن شــکاف بیــن محیــط کالســی بــا 
محیــط بالینــی، ارائــه دانــش مفیــد و ســودمند  انتقادپذیــر بــودن، 
توانایــی قضــاوت و تصمیــم گیــری و اســتدالل بالینــی، پیگیــری 
وضعیــت آموزشــی فراگیــران مبتــدی، رشــد و توســعه مهارتهــای 
ارتباطــی و بالینــی، انعــکاس واقعیتهــای جامعــه، کنتــرل جریــان 
یادگیــری، ســازماندهی و نظــارت برفعالیتهــای فراگیــران، احتــرام 
بــه عقایــد و ارزشــهای دیگــران، ارزشــیابی مســتمر، ایجــاد محیــط 
ــتفاده از  ــی، اس ــارب غن ــودن تج ــذاب، دارا ب ــا و ج ــری پوی یادگی
دانــش تیمــی، جلســات چهــره بــه چهــره،  آمــوزش الکترونیکــی، 
یکپارچــه نمــودن مطالــب، تعامــل بــا دیگــر اســاتید، تقویــت تفکــر 
واگرایــی، مشــخص شــدن نقــش اســتاد و پرســتار در بالیــن، کاربرد 
ــه اصطالحــات پزشــکی. ــوع در آمــوزش، مســلط ب روشــهای متن

زمان آموزش 
ــگاه  ــوزش از جای ــان آم ــه زم ــرورش مولف ــوزش و پ ــاد آم در نه
خاصــی برخــوردار بــوده و زمــان در تــار و پــود فعالیت هــای 
ــش در  ــای پژوه ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ــی دارد. ب ــش اساس آن نق
زمینــه عنصــر زمــان آمــوزش، مهــم تریــن ویژگیهــا بــه قــرار زیــر 

ــایی شــد. شناس
انعطــاف پذیــر بــودن، هماهنــگ، مکمــل، مدیریــت زمــان، تجارب 

ــی  ــه ای، دووجه ــف حرف ــام وظای ــه انج ــت دادن ب ــی، ولوی میدان
ــی،  ــه ای و موقعیت ــه مســتقل، زمین ــد، مطالع ــودن، تجــارب مفی ب
ــر  کنــش و واکنشــی، تاکیــد بــر حــل مســایل زمــان یادگیــری ب
اســاس ســناریو، تکالیــف بــر اســاس زمــان مدیریــت شــده باشــد، 
اســتفاده حداکثــری و منطقــی از زمــان، اختصــاص زمان بیشــتر به 
فعالیتهــای بالینــی و کارورزی، صرفــه جویــی در زمــان بــا امکانــات 
پیشــرفته ای همچــون آمــوزش آنالیــن و کتابهــای درســی تعاملی، 
انجــام وظایــف بــه صــورت فــردی و تــا حــدودی کار در گروههای 
کوچــک، تحقیــق و پژوهــش، حــل مســایل چالشــی، بســتر ســازی 
جهــت حضــور فعــال در بالیــن، شــرکت منظــم در شــیفت هــای 
بالیــن و کلینیکهــای تخصصــی، افزایــش مــدت تحصیــل، قابــل 

پیــش بینــی بــودن محیــط بالیــن بــا برنامــه ریــزی صحیــح.

مکان آموزش 
یکــی از عوامــل مهــم تعییــن کننــده موفقیــت یــک برنامه درســی 
اثربخــش و نیــز تعییــن کننــده رفتــار یادگیرنــده، تجــارب در مکان 
هــای آموزشــی اســت کــه بــا دســتاوردها و موفقیــت او در ارتبــاط 
اســت.  بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش در زمینــه مختصــات و 
ویژگیهــای عنصــر مــکان آمــوزش، مهــم تریــن ویژگیهــا بــه قــرار 

زیــر شناســایی شــد.
بیمارســتانها و مراکــز خدمــات  فضــای کالس، کلینیکهــا و 
ــوع  ــای متن ــور در مکانه ــی، حض ــای بالین ــط ه ــتی، محی بهداش
)مهدکــودک هــا، مراکــز نگهــداری از ســالمند، حضــور در ســالن 
ــی،  ــرد پداکوژیک ــه ای، رویک ــی و زمین ــی(، موقعیت ــای ورزش ه
ــوژی  ــه تکنول ــز ب ــد، مجه ــل، هدفمن ــویه، مکم ــی، دوس دووجه
ــی  ــای آموزش ــه، کارگاهه ــی جامع ــط واقع ــرفته، محی ــای پیش ه
ــی،  ــش و واکنش ــی، کن ــی، ترکیب ــردی، عملیات و کارورزی، کارب
مشــارکتی، از بیــن بــردن فاصلــه بیــن محیــط کالس بــا محیــط 
بالیــن، فراهــم کــردن امکانــات آزمایشــگاهی، یادگیــری از همکار، 
تجــارب میدانــی، تربیــت بــرای تمــام عرصــه هــا، امــکان انعطاف، 
تعمیــم آموختــه هــا بــه محیــط واقعــی، روابــط حســنه بــا اعضــای 
تیــم درمــان، آمــوزش در محیــط امــن و بــه دور از تنــش، شــرکت 

ــد ســازی در جهــت حــل چالشــها.  ــای توانمن در کارگاهه

ارزشیابی
ــه  ــه درســی شــامل ارزشــیابی برنام ــات برنام ارزشــیابی در مطالع
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ــرفت  ــیابی پیش ــان ارزش ــا هم ــده ی ــیابی یادگیرن ــی و ارزش درس
تحصیلــی مــی باشــد. ارزشــیابی فراینــدی اســت کــه بــه منظــور 
ــم و  ــاره اینکــه فعالیــت هــای آموزشــی معل ــری درب ــم گی تصمی
ــوب  ــج مطل ــه نتای ــوزان ب ــش آم ــری دان ــای یادگی ــش ه کوش
ــای  ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ــرد. ب ــورت می گی ــت، ص ــده اس انجامی
ــیابی،  ــر ارزش ــای عنص ــات و ویژگیه ــه مختص ــش در زمین پژوه

ــر شناســایی شــد. ــرار زی ــه ق ــا ب ــن ویژگیه مهــم تری
ارزشــیابی مســتمر و فراینــدی، ارزیابــی توســط همــکالس، خــود 
ارزیابــی، ارزیابــی از همــکار، اســتفاده از ارزشــیابی نویــن، کارپوشــه 
عملکــرد بالینــی، چــک لیســتهای مراقبــت )مشــاهده(، ارزشــیابی 
بــر اســاس اســتانداردهای مشــخص، ارزشــیابی ورودی، ارزشــیابی 
ــه  ــی، تکالیــف نوشــتاری و شــفاهی، ارائ تکوینــی، ارزشــیابی پایان
بازخــورد، جــزوات آموزشــی، ارائــه تکالیف بالینی، اســتفاده از شــبیه 
ســازها جهــت ارزشــیابی، پــروژه هــای فــردی و گروهــی، کتابهای 
درســی تعاملــی، پرونــده هــای ســالمت الکترونیکــی، پداکوژیکــی 
ــد، ارزیابــی مهارتهــای بالینــی، ارزیابــی از میــزان حضــور در  جدی
مکانهــای آموزشــی، کاربســت روشــهای متنــوع در ارزشــیابی، بکار 
ــران،  ــی فراگی ــر اســاس توانای ــی ب ــج عملکــرد، ارزیاب ــری نتای گی
ــی  ــتاندارد، ارزیاب ــق و اس ــای دقی ــار ه ــاس معی ــر اس ــد، ب هدفمن
مهارتهــای ارتباطــی و بالینــی، ارزیابــی نیازهــای جامعــه، ارزیابــی 
میــزان مشــارکت فراگیــران، ارزشــیابی تلفیقــی و ترکیبــی، آزمــون 
ــی،  ــای علمــی و عمل ــی، ســنجش مهارته ــع از دروس عموم جام
آزمونهــای ســاختار یافتــه بالینــی )OSPE-OSCE(، ارزیابــی از       
ــی از کتابهــای آموزشــی، ارزشــیابی  ــی، ارزیاب ــد هــای درمان فراین

پویــا و هدفمنــد.

گروه بندی
ــات و  ــه مختص ــش در زمین ــای پژوه ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ب
ویژگیهــای عنصــر گــروه بنــدی، مهــم تریــن ویژگیهــا بــه قــرار 

ــد. ــایی ش ــر شناس زی
مشــارکتی، هدفمنــد، تعاملــی، ترکیبــی، آمــوزش ارتباطــی، انعطاف 
پذیــری در گروههــا، روحیــه همــکاری، ترجیحــا کار درگروههــای 
کوچــک، دو ســویه، احتــرام بــه تمــام ابعــاد شــخصیتی، انتقــاد پذیر 
بــودن،  تقســیم وظایــف، مشــخص کــردن تکالیــف درگــروه، توجه 
ــر،  ــر و مدی ــوان رهب ــه تفاوتهــای فــردی، انتخــاب ســرگروه بعن ب
تقویــت مهارتهــای حــل مســاله، مشــارکت در بحثهــای چالشــی، 

کشــف اســتعدادها در درون گــروه، اشــتراک در تجــارب، یادگیــری 
چندگانــه، انتقــال آموختــه هــا بــه همدیگــر، تقویــت نقــاط ضعــف 
و قــوت، خــود ارزیابــی، دگــر ارزیابــی، رضایــت منــدی، تلفیــق و 
یکپارچــه ســازی اطالعــات، تغییــر در دانــش و نگــرش، افزایــش 
مشــارکت، درک و فهــم عمیــق مســایل، تقویت روحیــه همفکری، 
ــه چالــش کشــیدن افــکار یکدیگــر، تقویــت تــوان پاســخگویی  ب
ســریع، تقویــت مهارتهــای ارتباطــی و بالینــی و قضــاوت اســتدالل 
بالینــی، تــداوم و پایــداری عملکــرد، انعــکاس واقعیتهــای جامعه در 

گــروه، مســایل کاربــردی.

مواد و منابع 
یکــی از محصــوالت نهایــی هــر طــرح برنامــه درســی تولیــد انــواع 
ــورت  ــه ص ــی ب ــواد آموزش ــت و م ــی اس ــواد آموزش ــون م گوناک
بســته یــا کیــت تهیــه و عرضــه می شــود کــه ایــن بســته حــاوی 
مــواد یادگیــری انفــرادی فراگیرنــده از قبیــل کتــاب درســی، کتــاب 
ــدازه  ــزار ان ــا اب ــم و تدریــس، آزمــون ی تمریــن و ... راهنمــای معل
گیــری شــخصی، وســایل آموزشــی مــورد اســتفاده در کالس درس 
از قبیــل وســایل نمایشــی، مرجــع و گروهــی، تجهیــزات دیــداری 
ــه هــای پژوهــش در  ــه یافت ــا توجــه ب ــی باشــد. ب و شــنیداری م
ــع آموزشــی،  ــواد و مناب ــه مختصــات و ویژگیهــای عنصــر م زمین

مهــم تریــن ویژگیهــا بــه قــرار زیــر شناســایی شــد.
ــای  ــا نیازه ــق ب ــز، مطاب ــگاههای مجه ــذاب، آزمایش ــوع و ج متن
ــای  ــی، کتابه ــردی و عملیات ــد، کارب ــی، هدفمن ــران، تلفیق فراگی
درســی تعاملــی، کارگاههــای آموزشــی، واحــد مهارتهــای بالینــی، 
ــارت، کســب تجــارب  ــر، فلوچ ــری بهت ــکان یادگی ــا، ام ــروژه ه پ
بالینــی، شــبیه ســازی هــا، پیونــد بیــن تئــوری و عمــل، آمــوزش 
ارتباطــی، تکالیــف نوشــتاری، جــزوات آموزشــی، هدفمنــد، تلفیقی، 
رویکــرد پداکوژیکــی، درگیــر کــردن دانشــجو بــا تکالیــف عملــی، 
تغییــر در دانــش و نگــرش پرســتاران، بکارگیــری دانــش عملــی، 
ــه،  ــای جامع ــکاس واقعیته ــا، انع ــه ه ــام عرص ــرای تم ــت ب تربی
توانمنــدی در اســتفاده از مــواد و منابــع جدیــد، اســتفاده از تصاویــر.
ــر  ــف ب ــر تکلی ــی ب ــی مبتن ــه درس ــوی برنام ــب الگ ــن ترتی بدی
اســاس طــرح اکــر و اســتخراج مولفــه هــای مــورد نظــر از ادبیــات 
تحقیــق و انجــام مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته، طراحــی گردیــد که 

نمــای شــماتیک آن بــه صــورت زیــر اســت.
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نمودار 1: نمای شماتیک الگوی پیشنهادی بر اساس طرح  اکر

بحث 
ــه درســی  ــه برنام ــدف پژوهــش حاضــر طراحــی الگــوی بهین ه
مبتنــی بــر تکلیــف در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته پرســتاری 
بــر اســاس طــرح اکــر مــی باشــد. بدیــن منظوربــا مطالعــه مکــرر 
متــون و اســناد و بــا شــیوه تحلیــل کالیــزی نســبت بــه تجزیــه 
و تحلیــل داده هــا اقــدام گردیــد و در نهایــت بــا بررســی جمــالت 
و معانــی آنهــا 9 مولفــه اصلــی و 56 مولفــه فرعــی بعنــوان مولفــه 
هــای مطلــوب برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف گزینــش و مــدل 
مفهومــی بــر اســاس ایــن مولفــه هــا اســتخراج شــد کــه مولفــه 
هــای اصلــی شــامل: 1- یادگیــری همخــوان 2-خودشــکوفایی3- 
روح جمعــی 4- کاوشــگری علمــی 5- یادگیــری در عرصــه 
)یــاران در یادگیــری( 6- تعییــن ارزشــها )ارزشــگذاری( 7-کاربــرد، 
یکپارچگــی و ســازماندهی 8- تضــاد درونــی 9- تضــاد بیرونــی و 
نیــز مولفــه هــای فرعــی شــامل: یادگیــری ترکیبــی بــا فراوانــی 
ــوزش  ــودن )38(، آم ــی ب ــی )7(، دو وجه ــرد پداکوژیک )10(، رویک
ــدی در  ــی )61(، توانمن ــادار )10(، کاربردگرای ــی )21(، معن ارتباط

ــا  ــرد ب ــداری عملک ــداوم و پای ــی )40(، ت ــا فراوان ــها ب ــل چالش ح
ــت  ــی )25(، رضای ــا فراوان ــی ب ــری عمق ــی )108(، یادگی فراوان
منــدی بــا فراوانــی )30(، افزایــش مســئولیت پذیــری بــا فراوانــی 
)42(، بهبــود مهارتهــای فراشــناختی بــا فراوانــی )105(، اســتقالل 
ــا فراوانــی )8(، مکمــل  ــا فراوانــی )39(، دوســویه ب در یادگیــری ب
بــا فراوانــی )11(، هدفمنــد بــا فراوانــی )10(، تلفیقــی و یکپارچــه 
ــا فراوانــی )19(،  ــا فراوانــی )115(، مفاهیــم متنــوع و چندگانــه ب ب
دانــش عملــی بــا فراوانــی )12(، دانــش ســودمند بــا فراوانــی )11(، 
مســائل جهــان واقعــی بــا فراوانــی )135(، ادغــام بــا فروانــی )50(، 
همیارانــه بــا فراوانــی )6(، روئیدنــی )16(، ســناریوی واقعــی بالینــی 
بــا فراوانــی )207(، کمبــود فضــا بــا فراوانــی )15(، مذاکــره ای بــا 
فراوانــی )7(، گروهــی بــا فراوانــی )84(، کنــش و واکنــش عملــی 
)48(، زمینــه ای و موقعیتــی )75(، ارائــه و نمایــش تصویــری )50(، 
ــف  ــی )10(، تکالی ــای آموزش ــت ه ــی )8(، پمفل ــا فراوان ــت ب ماک
نوشــتاری )10(، کتابهــای درســی تعاملی )13(، شــبیه ســازها )33(، 
خوداریابــی )33(، دگرارزیابــی )18(، چــک لیســتهای مراقبتــی )5(، 
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ارزشــیابی عملکــرد بالینــی )11(، ناتوانــی متخصصیــن در طراحــی 
تکالیــف کاربــردی )15(، عــدم شناســایی  نیازهــای دانشــجو )40(، 
ــری از  ــره گی ــدم به ــی )130(، ع ــای واقع ــایی نیازه ــدم شناس ع
ــدم  ــفه )12(، ع ــر در فلس ــرش تغیی ــدم پذی ــان )22(، ع متخصص
ــان )8(،  ــر جه ــگاهی معتب ــای دانش ــه ه ــری از برنام ــره گی به
ــی )25(،  ــز گرای ــات )31(، تمرک ــازماندهی موضوع ــی در س ناتوان
حصــار عقالنیــت تکنیکــی )7(، ناتوانــی در ادغــام و تلفیــق بیــن 
تئــوری و عمــل )166(، نبــود معیــار ارزشــیابی )68(، زمــان )20(، 
طــرح درس )9(، پیــش بینــی نکــردن امــکان انعطــاف )16(، عــدم 
تخصــص مدرســان )25(، عــدم ارائــه دســتور العمــل و راهنمــای 
اجــرا )14(، اســتخراج گردیــد. برنامــه درســی مبتنــی بــر تکلیــف 
ــف  ــای مختل ــیپلین ه ــا دیس ــت ب ــن اس ــردی نوی ــک رویک ی
یادگیــری بصــورت ســاختارمند و یکپارچــه کــه فراگیــر در برنامــه 
درســی مبتنــی بــر تکلیــف تمــام دانــش و مهارتهــای الزم بــرای 
ــو را از  ــه مددج ــریع ب ــخگویی س ــوان پاس ــکل و ت ــت مش مدیری
ــت  ــه جه ــگ و یکپارچ ــورت هماهن ــه بص ــام وظیف ــق انج طری
ارتقــای مهارتهــای ارتباطــی و بالینــی بــه کار مــی گیــرد وهمیشــه 
چالــش هــای زیــادی در اجــرای رویکــرد هــای نویــن برنامــه های 
درســی در دنیــا وجــود دارد کــه بــا یافتــه هــای )18-21، 10،6،8(

همســو مــی باشــد، ولــی بــا نتایــج )22( همســو نمــی باشــد. 
همچنیــن، مصاحبــه از نــوع نیمــه ســاختار یافتــه ای از متخصصان 
ــل  ــه تحلی ــد ک ــام ش ــتاری انج ــوزش پرس ــت و آم ــم و تربی تعلی
پاســخ هریــک از پرســش هــا درکنارهــم گــردآوري شــدند. مولفــه 
هــای اصلــی ویژگــی هــای برنامــه درســی تکلیــف محــور شــامل: 
ــی و  ــور، عملیات ــده مح ــور، یادگیرن ــئله مح ــودن، مس ــرا ب عملگ
ــی  ــای درس ــه ه ــودن برنام ــاف ب ــل انعط ــودن و قاب ــردی ب کارب
مــی باشــد.یافته هــای پژوهــش و مصاحبــه بــا اســاتید پرســتاری 
حاکــی اســت نظــام آمــوزش پرســتاری بــا چالــش هــای از جملــه، 
عــدم تطابــق آموزشــها بــا انتظــارات و مســایل مطــرح در جامعــه و 
نیــز غیــر قابــل پیــش بینــی بــودن محیــط بالیــن و عــدم توانمنــد 
ســازی اســاتید، تضــاد بیــن تلفیــق نقــش اســتادی و پرســتاری، 
ــتخراج  ــتاران اس ــی پرس ــایل مال ــل و مس ــدود تحصی ــدت مح م
گردیــد کــه نیــاز اســت بــرای اجــرای برنامــه هــای درســی جدیــد 
ــی، اســاتید  ــه هــای ســازنده گرای ــا نظری و پیشــرو و هماهنــگ ب
ــی و  ــز و موقعیت ــر متمرک ــه شــامل: اجــرای غی ــی را ک راهکارهای
ــل انعطــاف کــردن برنامــه هــای درســی آمــوزش پرســتاری،  قاب
ــاتید  ــازی اس ــت توانمندس ــی جه ــای آموزش ــزاری کارگاه ه برگ
پرســتاری از لحــاظ مهارتهــای ارتباطــی و بالینــی، نیــاز ســنجی و 

شناســایی مســایل موجــود جامعــه جهــت از بیــن بــردن فاصله بین 
محیــط یادگیــری و محیــط بالیــن و مشــارکت دادن دانشــجویان در 
ــر  ــت درگی ــی جه ــای درس ــه ه ــن برنام ــی و تدوی ــد طراح فراین
کــردن دانشــجویان بــا تکالیــف عملــی، تغییــر در دانــش و نگــرش 
فراگیــران جهــت تلفیــق و پیونــد تجــارب خــود و کاربــرد دانــش 
در عرصــه عمــل و تعمیــم آموختــه هــا بــه موقعیتهــای جدیــد و 
ــه داده  ــند را ارائ ــی باش ــر م ــود راهب ــر و خ ــادام العم ــری م یادگی
انــد. در واقــع دانشــگاههای زیــر نظــر علــوم پزشــکی بایســتي بــا 
ــایي  ــا شناس ــي آن و ب ــر داخل ــط و عناص ــي از محی ــب آگاه کس
تحــوالت محیطــي و وضعیــت خویــش، تغییــرات الزم را در جهــت 
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــد. البت ــاد نمای ــود ایج ــا در خ ــات پوی ــه حی ادام
ــاختار  ــف، س ــداف و وظای ــه اه ــه عناصــر، از جمل بایســتي در هم
ــاط  ــا ارتب ــرد ت ــه طــور هماهنــگ انجــام گی و برنامــه هــاي آن ب
آنهــا بــه طــور منطقــي حفــظ گــردد. گرچــه همیشــه نمــي تــوان 
کــم و کیــف تغییــرات را در همــه شــرایط و ابعــاد بــه طــور کامــاًل 
هماهنــگ انجــام داد ولــي وجــود هماهنگــي نســبي بیــن عناصــر 
ــر  ــاب ناپذی ــري الزم و اجتن ــي، ام ــت و پویای ــراي داشــتن حرک ب
اســت )23( کــه رویکرد مبتني برتکلیــف در سطح کالن بر هر 
سه منبع یاد شده تمرکز ميکند )24(. دانشسازمان یافته شــامل 
دروس اصلي، عاملیت و فاعلیت دانشجو شــامل: تجربه میداني و 
ویژگيهاي محیطکار )کارورزی(، جامعــه نیازها و اقتضائات محیطي: 
حاصلتعامل دروس اصلي و تجربه میداني دانشجو در محیطکار و 
انتخاب مسایل واقعي، تاکید بر مسایل واقعيجامعه و تلفیقي از منابع 
اطالعاتي مــی باشــد. در ایــن پژوهــش بــه دلیــل گســترده بــودن 
موضــوع پژوهــش، محقــق در بررســی مولفــه ها بــا وجــود تعدادی 
اختــالف نظــر در تقســیم بنــدی یافتــه هــا در میــان مولفــه هــا بــه 
علــت وجــود برداشــت هــای مختلــف از پیامهــا و  بــررس کتابهای 
درســی تنهــا مربــوط بــه رشــته آمــوزش پرســتاری کــه ایــن امــر 
ــای  ــای درســی در دیگــر دوره ه ــه کتابه ــم ب ــکان تعمی ــود ام خ
ــع  ــود. در واق ــه ب ــت مواج ــا محدودی ــد ب ــی ده ــی را  نم تحصیل
ــران  ــای فراگی ــن نیازمندیه ــتای تامی ــنهادی در راس ــوی پیش الگ
ــوزش  ــف در آم ــر تکلی ــی ب ــرد مبتن ــا رویک ــتاری ب ــوزش پرس آم
ــا  ــت ت ــده اس ــنهاد ش ــی و پیش ــکی طراح ــوزش پزش ــی و آم عال
دانشــجویان مهارتهــای ارتباطــی و بالینــی الزم را از طریــق برنامــه 
هــای درســی کســب کــرده و بتواننــد بــا تلفیــق یافتــه هــای خــود 
و انتقــال و تعمیــم  بــه محیــط بــه یادگیــری پایــدار و مــادام العمــر 
ــوان یکــی از  ــود را بعن ــش خ ــد نق ــه بتوانن ــا اینک ــد ت دســت یابن
ســرمایه هــای انســانی کــه بــا جــان انســانها ســرو کار دارنــد بــه 
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ــن  ــرای ای ــد ب ــام بدهن ــای کاری انج ــط ه نحــو احســن در محی
امــر بایــد نیازهــای فراگیــران و نیازهــای واقعــی جامعــه شناســایی 
شــده و بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی اســاتید بالیــن را توانمنــد 
ــی در  ــزی درس ــه ری ــن برنام ــازی متخصصی ــد س ــرده وتوانمن ک
طراحــی تکالیــف کاربــردی و بهــره گیــری از برنامــه هــای درســی 
ــورد  ــد م ــای جدی ــتفاده از رویکرده ــرو در اس ــگاههای پیش دانش

توجــه جــدی قرارگیــرد. 

نتیجه گیری 
ــات و  ــه مختص ــش در زمین ــای پژوه ــه ه ــه یافت ــه  ب ــا توج ب
ــوع و  ــامل متن ــیکه ش ــع آموزش ــواد و مناب ــر م ــای عنص ویژگیه
ــا نیازهــای فراگیــران،  جــذاب، آزمایشــگاههای مجهــز، مطابــق ب
تلفیقــی، هدفمنــد، کاربــردی و عملیاتــی، کتابهــای درســی 
تعاملــی، کارگاههــای آموزشــی، واحــد مهارتهــای بالینــی، پــروژه 
هــا، امــکان یادگیــری بهتــر، فلوچــارت، کســب تجــارب بالینــی، 
شــبیه ســازی هــا، پیونــد بیــن تئــوری و عمــل، آمــوزش ارتباطــی، 
تکالیــف نوشــتاری، جــزوات آموزشــی، هدفمنــد، تلفیقــی، رویکــرد 
پداکوژیکــی انعــکاس واقعیتهــای جامعــه، توانمنــدی در اســتفاده از 
مــواد و منابــع جدیــد، اســتفاده از تصاویــر بــه عنــوان مهــم تریــن 
مولفــه هــای طراحــی برنامــه درســی تکلیف محور شناســایی شــد. 
بنابرایــن  در حالــت کلــی مــی تــوان گفــت کــه در رشــته هــای 
عملیاتی-کاربــردی ماننــد پرســتاری اســتفاده از رویکردهــای نوین 
و تلفیقــی از الزامــات برنامــه هــای درســی بــه حســاب مــی آیــد 
ــز  ــه متمرک ــای نیم ــون ه ــوزش در آزم ــد آم ــن روش جدی و ای
یــا غیرمتمرکــز اثربخشــی بهتــری دارد. از محدودیــت هــای ایــن 
ــان  ــی متخصص ــارب کاف ــدان تج ــه فق ــوان ب ــی ت ــش م پژوه
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــتاری ک ــاتید پرس ــی و اس ــزی درس ــه ری برنام
ــنهاد        ــورت پیش ــن ص ــرد. بدی ــاره ک ــد، اش ــی کردن ــت م فعالی
ــه  ــورد نظــر در منطــق برنام ــه م ــه یافت ــه ب ــا توج ــود ب ــی ش م

درســی مبتنــی بــر تکلیف جایــگاه پرســتاران را فقط در بیمارســتان 
ندیــده و دانشــجویان درمانگــر نبــوده و در ســر فصــل دروس بــه 
جامعــه نگــری تاکیــد بشــود. و راهــکار مــورد نظــر  اینکه دانشــگاه 
فرصتهــای یادگیــری چندگانــه را بــرای دانشــجویان بــا تصویــب 
گرایشــهای جدیــد و فراهــم ســاختن زیرســاختهای الزم و تخصص 
هــای مرتبــط بــا نیــاز ســنجی ازواقعیتهــای جامعــه ایجــاد بکننــد. 
همچنیــن بــه پژوهشــگران آتــی پیشــنهاد مــی شــود کــه بــه هــر 
یــک از مولفــه هــا و ابعــاد برنامــه درســی تکلیــف محور بــه عنوان 
تحقیــق مجــزا و مســتقل بپردازنــد و میــزان اثــر بخشــی هــر کدام 
از مولفــه هــا بطــور مقایســه ای بررســی شــود. همچنیــن مقایســه 
ــا الگــوی برنامــه هــای درســی  ــوب )پیشــنهادی(، ب الگــوی مطل
علــوم پزشــکی ســایر کشــورها جهــت آشــکار ســاختن امتیــازات 
الگــوی پیشــنهادی نیــز مــی توانــد موضوعــی بــرای پژوهشــگران 

آتــی باشــد.

سپاسگزاری
از همــکاری تمامــی اســاتید دانشــکده پرســتاری دانشــگاه تبریــز 
ــز  ــگاه تبری ــی دانش ــی و روان شناس ــوم تربیت ــروه عل ــاتید گ و اس
و گــروه برنامــه ریــزی دانشــگاه آزاد مرنــد تقدیــر و تشــکر                  
مــی نماییــم. همچنیــن ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری 
ــد  ــگاه آزاد مرن ــی دانش ــزی درس ــه ری ــته برنام ــی رش تخصص
ــه  ــش96523 و کمیت ــی پژوه ــورای تخصص ــدکه درش ــی باش م
ــالق  ــد اخ ــه ک ــورخ 97/11/12 ب ــکی1/181152 م ــالق پزش اخ

ــت. ــیده اس ــت رس ــماره170500به ثب ش
منابع مالی توسط محقق تامین شده است.
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