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  يبر ادغام در آموزش پزشك تأكيدبا  يدرس يها ادغام در برنامه
  

  *يشاطر جالل اي، ماريماني كوين
  

  
  چكيده
 يدوره پزشك يبرنامه آموزش راتييروند، تغ نيبا ا يعلوم پزشك يو لزوم همگام ايعلوم در دن يروزافزون و تصاعد شرفتيپ: مقدمه
 يهدف از مطالعه حاضر بررس .است دهيالزم گردان افتهيبه صورت ادغام  دمانيرا از نظر محتوا و چ هيدوره علوم پا به خصوص يعموم

  .است يانواع و مراحل ادغام در علوم پزشك ت،ياهم م،يو ارائه مفاه يدر علوم پزشك يدرس همتون مختلف درباره ادغام برنام
و كتب ) google scholar( گوگل اسكوالر تيو وب سا PubMed گاهيبوده و با جستجو در پا يمقاله به صورت مرور نيا: ها شرو

 هيته قيادغام و تلف ،integration يها واژه ديبا كل يو آموزش پزشك يدرس يريز برنامه نهيدر زم يو خارج يو مجالت معتبر داخل
 50روش حدود  نيآمده با ا به دستتعداد مقاالت . جستجو شدند 2011تا  2000 يها سال صلهمقاالت منتشر شده در فا. است دهيگرد

  .ديگرد يو بررس آنها انتخاب نيمقاله و كتاب از ب 31حدود  يمقاله بود كه پس از مطالعه و بررس
 يها شپژوه ديادغام از د يمراحل ادغام و اثربخش ،يمطالعه منجر به استخراج مفهوم ادغام، انواع ادغام در آموزش پزشك نيا: نتايج

 فيتعر كپارچهي ستميس كي جاديجدا از هم و ا يها ستميس بيترك ايكل  كي ليادغام به عنوان تشك يبه طور كل. ديمختلف گرد
از  افتهيادغام  يريادگي ،ينيبال يها كه در دوره ،يو ادغام عمود يادغام افق. وجود دارد يپزشك وزشادغام در آم يدو نوع اصل .شود مي
ادغام  كولوميكور كيموضوع به  بر يآموزش مبتن كياز  دنيرس يردن براها  .قرار گرفته است تأكيدمورد  شتريب ،يريادگي طيمح قيطر
  .كند مي شنهاديمرحله را پ ازدهي يط افته،ي

 كي ينردبان ادغام برا يگام رو نيتر مناسب. است يدر آموزش پزشك دهيچيمفهوم پ كيمهم و  ياستراتژ كيادغام، : گيري نتيجه
. دارد يبرنامه بستگ يمربوطه و اهداف كل يبرنامه موجود، تجربه و نگرش معلمان، دانشكده پزشك: مانند ييفاكتورها به يدانشكده پزشك
 اي ينكته كه توال نيالبته دقت به ا. گردد يم انيدانشجو يريادگي شيبدن منجر به افزا يها ارگانبراساس  ينيو بال هيادغام علوم پا

 علمي هيأت يدروس توسط اعضا يمحتوا قينبوده و تطب رانيفراگ يمعادل ادغام برا ارگان، الزاماً كياطالعات در دروس و حول  قيتطب
  .است يضرور استمتفاوت از هم  انيو دانشجو

  
  يپزشك ،ينيبال ه،يادغام، علوم پا: هاي كليدي واژه

  1213تا  1202: )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/پزشكيمجله ايراني آموزش در علوم 

  
  
  مقدمه 

يكي از  ،ي درسيها موضوعادغام، تلفيق يا در هم آميختن 

                                                 
 ،يارشد آموزش پزشك يكارشناس يدانشجو ،يشاطر جالل ايمار: نويسنده مسؤول *

. رانيتنكابن، ا ،يواحد تنكابن، دانشكده پزشك يدانشگاه آزاد اسالم
m_jalali@toniau.ac.ir  

 ،يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق ،ي، گروه آموزش پزشك)ارياستاد(نيكو يماني  دكتر
  )yamani@edc.mui.ac.ir. (رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك

  2/11/90: ، تاريخ پذيرش27/10/90: ، تاريخ اصالحيه17/9/90 :تاريخ دريافت مقاله

و دشوارترين مباحث مربوط  ترين ترين، چالش انگيز جالب
مروري بر تاريخچه . به طراحي برنامه درسي است

كند كه اين مبحث  مي انديشه و عمل در باب ادغام روشن
در طول تاريخچه برنامه درسي از جايگاهي ويژه 

هاي اساسي  برخوردار بوده و يكي از دل مشغولي
ي درسي بوده ريز برنامهاندركاران  پردازان و دست نظريه
البته بر اساس منابع تخصصي مربوط به برنامه . است
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درسي ادغام تحت هر شرايطي و به هر شكل قابل قبول 
در . طلبد مي ي خاص خود راها نيست و شرايط و شيوه

واقع ريشه تلفيق در سطح آموزش عمومي است، اما در 
برنامه درسي آموزش عالي بايد از جنبه نتايج مورد 

 ).1(ري قرار گيردتوجه بيشت

پيشرفت روزافزون و تصاعدي علوم در دنيا و همگامي 
اجتناب ناپذير علوم پزشكي با اين روند، موجب شده است 

به تا لزوم تغييرات برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي 
دوره علوم پايه چه از نظر محتوا و چه از نظر  خصوص

 چيدمان به صورت ادغام يافته پيش از پيش احساس
ي درسي دوره پزشكي بر اجزايي مانند ها برنامه). 2(گردد

علم فيزيك، بيولوژي، علوم رفتاري و اجتماعي و علوم 
سنتي اين اجزا به صورت  به طور. باليني استوار است

ي اوليه و ها سالبر علوم پايه در  تأكيدجداگانه و با 
شوند،  مي ي بعد آموزش دادهها سالتجربيات باليني در 

رود كه دانش و مهارتشان از  مي ز دانشجويان انتظاراما ا
مختلف را تركيب كرده و در كار باليني خود  هاي موضوع

در واقع از اواخر قرن بيستم بود كه . از آن استفاده كنند
ي تجربيات ده سازمانآموزش پزشكي، تركيب اين اجزا و 

يادگيري ادغام يافته ازطريق بيمار را مورد حمايت قرار 
در برنامه درسي  هاي موضوعنياز به ادغام ). 3(داد

ي مربوط به آموزش پزشكي مانند ها شپزشكي، در گزار
گزارش شوراي اعتباربخشي آموزش پزشكي تخصصي 

(ACGME) برنامه توانمندسازي پزشكان عمومي ،
(GPEP: General Practitioner Empowerment 

Program) ئز به عنوان يك موضوع حا پزشكان فردا و
رسد كه  مي بنابراين به نظر. اهميت مطرح شده است

يادگيري ادغام يافته، فوايد زيادي داشته و يك فاكتور 
البته بحث . استي آموزشي ها كليدي مؤثر در ارائه برنامه

با آن اي  درباره ادغام يك بحث دوقطبي است كه عده
ي ها استراتژي در مدل. موافق و بعضي نيز مخالفند

SPICESغام به صورت يك پيوستار، با ادغام كامل ، اد
در  هاي موضوع در يك سر طيف، و يادگيري مبتني بر

  ).4(هايي مابين آن دو مشخص شده است سر ديگر و قدم

ي پزشكي تربيت ها با وجود اين كه هدف اصلي دانشكده
 -پزشكاني است كه بتوانند در آينده معضالت بهداشتي

درماني جامعه را برطرف نمايند، اغلب، دانشجويان 
. ي اول دچار نوعي سردرگمي هستندها سالپزشكي در 

يكي از نكات مهمي كه برايشان مبهم است مقدار مطالب 
مورد نياز آنان از ميان انبوهي از محتواي نظري ارائه 

شود كه  مي اين سردرگمي موجب. ه به آنان استشد
نگرش آنان نسبت به دروس علوم پايه، به عنوان دروسي 

و غيرضروري بوده، در  مؤثرآينده شغلي آنان غير كه در
). 5و3(آمده و نسبت به آن نگرش منفي داشته باشند

در همين راستا در دانشگاه علوم پزشكي اي  مطالعه
اط منطقي بين محتواي دروس اصفهان نشان داد كه ارتب

ي باليني ها علوم پايه و مباحث مطرح شده در دوره
ي ها البته ناهماهنگي). 6و5(دانشجويان وجود ندارد

موجود در ارائه مناسب و به موقع دروس، اين مشكل را 
ادغام دروس پايه و باليني به . تر كرده است پيچيده

ه شده ي ارائها صورت افقي و عمودي، يكي از راه حل
ي اخير از سوي ها سالجهت حل اين مشكل است، كه در 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد توجه 
هدف از مطالعه حاضر  ).5(خاص قرار گرفته است

بررسي متون مختلف در باره ادغام برنامه درسي در 
علوم پزشكي و ارائه مفاهيم، اهميت، انواع و مراحل ادغام 

   .استدر علوم پزشكي 
  
  ها شرو
داده  گاهيو با جستجو در پا يمقاله به صورت مرور نيا

PubMed  وERIC تيوب سا google scholar  و كتب
 يريز برنامه نهيدر زم يو خارج يو مجالت معتبر داخل

 ،integration يها واژه ديبا كل يو آموزش پزشك يدرس
 هيته 2011تا  2000 يها سالدر فاصله  قيادغام و تلف

روش  نيآمده با ا به دستمقاالت  دتعدا. است دهيگرد
 31حدود  يمقاله بود كه پس از مطالعه و بررس 50حدود 

  .ديآنها انتخاب گرد نيمقاله و كتاب از ب
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  ادغام فيتعر
اجزا و  بيادغام را ترك) Macquarie( ريمك كوا فرهنگ
 كي جاديجدا از هم و ا يها ستميس بيترك ايكل  كي ليتشك
) Webster(فرهنگ وبستر . كند مي فيتعر كپارچهي ستميس

كل  كيبه صورت  بيترك اي يهماهنگ ليادغام را تشك
كرده است و باالخره  فيتعر يكل كار كي اي كپارچهي

 نديفرا ايادغام را عمل ) Oxford( آكسفوردفرهنگ لغات 
 فيبا هم كاركنند تعر كهيبه طور زيچند چ ايدو  بيترك
ادغام، «: كند مي را ارائه فيتعر نيزاين يملك). 7(كند مي

 انيرابطه م يبه منظور برقرار يمواد آموزش يده سازمان
است كه اغلب به صورت  ينمودن مطالب كپارچهي ايآنها 

 ، آموزش دادهها دپارتمان اي كيآكادم يها رهجداگانه در دو
 ختنيدرهم آم يعني ق،يتلف ايادغام  يكل به طور). 8(»شود مي

كه در سنت  ،يدرس يها موضوع اي ييمحتوا يها حوزه
در  گريكديجداگانه و مجزا از  به طور يآموزش يها نظام

  .اند گنجانده شده يبرنامه درس
  

  ادغام خچهيتار
ادغام  يدرس يها و ظهور برنامه شيدايپ يخيتار سابقه

نسبت  شيگرا. است يدرس يريز برنامه يبه درازا افتهي
 ،يالديم 1765از سال  يپزشك يبه ادغام در برنامه درس

 ياصالح برنامه آموزش نهيدر زم يبا پنج جنبش اصل
 يرا در آموزش پزشك يريچشمگ راتييآغاز گشته و تغ

 نيا يزشيعوامل انگ يوقت. جاد كرديا يشمال يكايآمر
موضوع  كي م،يكن مي مهم اصالح را مالحظه يها شجنب
شامل شود كه  مي انينما جيو واحد به تدر كپارچهي

دانش محور  يتوجه و فهم ساختارها ،يعالقمند شيافزا
علم  انياست كه، خبرگان و مبتد يشناخت يندهايو فرا
اصالح برنامه . كند مي زيمتما گريكديرا از  يپزشك

 يدر آموزش پزشك ياريمباحث بس تأثيرتحت  يآموزش
كه  يپنج مدل عمده برنامه آموزش .قرار دارد) ديجد(مدرن

 جاديا يشمال يكايآمر يدر آموزش پزشك را يراتييتغ
  :است ليكردند به قرار ذ

 

-Apprenticeship model                     (1765) 

- Discipline- base model                   (1871) 

- Organ system- base model              (1951) 

- Problem- base learning model        (1971) 

- Clinical- presentation based model (1991) 

نسبت  يانيپا خيتوان تار نمي ها شجنب نياز ا كي چيه به
تا  يحت هياصالحات اول يتهاياصول و فعال رايز. داد

 1940تا  1930 يها دهه يط). 9(امروز پابرجا هستند
اصول  يجد به طور ،يآموزشگران عرصه پزشك يالديم

بر رشته را مورد  يمبتن يمدل برنامه درس يها تيو فعال
 كاهش ،يالديم 1944مثال در سال  يبرا. قراردادند سؤال

كه تنها باعث  هيعلوم پا اتييجز زانيدر م ياديز
 »قيبردن عال نيو ازب انيمغشوش كردن ذهن دانشجو«

بر  يمدل مبتن نيهمچن. دانسته شد يضرور د،يگرد مي
تنها «موضوع كه  نيا منسوخ و »ياز نظر آموزش«رشته 

ن است كه يا يپزشكان عموم يبرا حيچارچوب صح
 دهيآشكارا به چالش كش »چه مقدار باشد هيعلوم پا زانيم

كه  ينظام آموزش كيشد كه،  انيب نيهمچن. شد
مورد  هاي موضوع يرا در معرض توال انيدانشجو

 به طورمختلف قرار دهد  يها شمطالعه در بخ
و نامطلوب است و  وستهيناپ ،يتكرار يرضروريغ

آموزش  يتوال بااند  شده يكه مجذوب پزشك يانيدانشجو
). 10(گردند مي و سرخورده وسيما ينيو بال ينيبال شيپ

و در  يآموزش پزشك ييكايانجمن آمر 1982در سال 
و  يآموزش پزشك يسيانجمن انگل 1994و  1993سال 
 نيبه ا ازين يآموزش پزشك يجهان ونيفدراس نيهمچن

 ريمتعدد، نظ يها مكرر و در مناسبت به طوررا  راتييتغ
به  ازين. شدند ادآوري يجهان يآموزش پزشك يها شيهما
 هيتوص زيدر كشور ما ن يآموزش پزشك ستميس رييتغ

در  يسوم آموزش پزشك شيهما هيانيب. شده است
 يها در برنامه رييو تغ يلزوم بازنگر) 1377(اصفهان
 ديدر حال حاضر دانشگاه شه. را مطرح كرد يآموزش
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در نظام  راتييپروژه تغ گريو چند دانشگاه د يبهشت
 تيدر باب اهم). 11(اند را اجرا نموده يآموزش پزشك

 ،يرشته پزشك ييابتدا يها سالدر  ينيشروع آموزش بال
قرن گذشته،  يدر ط. عنوان شده است يمطالب متعدد

را  يسال مطالب تئور 3تا  2به مدت  يپزشك انيدانشجو
اما . گرفتند مي آنها فرا ينيقبل از مشاهده كاربرد بال

نسبت  يديجد كرديرو ر،ياخ يها در دهه يپزشك شآموز
كارشناسان  يزودرس داشته است و برخ ينيبه تجربه بال

پرداختند كه  هيفرض نيا انيبه ب ،يبرجسته آموزش پزشك
جا به جا شوند چگونه  ينيو بال هيعلوم پا يها سالاگر 

از  يبرخ هيبا توص. متحول خواهد شد يآموزش پزشك
 يعموم يپزشك رخانهيدب ريو معتبر نظ يمراكز تخصص

اشكال  ،يپزشك يها از دانشكده ياديتعداد ز ايتانيبر
 يپزشك ليتحص هياول يها سالدر  ينيمختلف تجربه بال

  ).12(اند ادغام نموده هيرا در طول دوره آموزش علوم پا
  

  ادغام تيو اهم ضرورت
 كيتنها «: ديگو مي )White hed(هد  تيكه وا همانگونه
 يوجود دارد وآن زندگ تيو ترب ميتعل يبرا يماده درس

عصر امروز عصر انفجار ). 8(»در تمام ابعاد آن است
شود  مي منتقل رندهيادگيكه به  ياطالعات. اطالعات است

اگر  نيبنابرا. او سودمند نخواهد بود يبعد برا يمدت
ارائه  رندگانيادگيمجزا از هم، به  ورتاطالعات به ص

در ). 13(افراد حل نخواهد كرد ياز زندگ يشود مشكل
 كردياتخاذ رو تيها و اهم در باب ضرورت) 1989(يكتاب

  : آمده است نينچنيا يادغام در برنامه درس
 يدرس يها ضوعموافزوده شدن به تعداد : رشد دانش -1

 يبه عنوان روند ،يعلم يها شدن رشته يدراثر تخصص
  .آموزش را با بحران مواجه ساخته است ريتوقف ناپذ

 يزمان محدود و ناكاف: تكه شده تكه يجدول زمان -2
 لياست كه به دل يماده درس كياختصاص داده شده به 

  .است ريزناپذيگر يكثرت مواد درس
  

 نياز مشكالت ا يكي: يمربوط بودن برنامه درس -3
  .است يبا زندگ يدرس يمحتوا يارتباط يحوزه ب

  يعيطب يها طيدر مح يريادگي تيفيتطابق با ك -4
نسبت به  افتهيادغام  يبرنامه درس ازيارتباط با امت در

 يها شود، برنامه مي موضوع محور گفته يها برنامه
محور،  مسأله يها نسبت به برنامه افتهيادغام  يدرس

شود و  مي سطح باال يفكر يها مهارتموجب پرورش 
، ضرورت ها سدر يدر محتوا يوجود مطالب تكرار

 يرضروريغ يآشكار شدن مطالب تكرار ليادغام را به دل
  ).8(كند مي آشكار يدرس يها برنامه شيپاال جهيو در نت

  :شده است انيادغام ب يبرا ليذ يايمنابع مزا يبعض در
دهد و  مي را كاهش ها بودن بودن قطعات دورهتكه تكه  -1

  .كند مي جاديا ها رشته نيوحدت و ارتباط را ب
  .دهد مي شيرا افزا انيدانشجو زهيانگ -2
 به صورتكه  يدانش يعني. شوديتر ممؤثرآموزش  -3
شود، احتمال  نمي شود و به كار گرفته مي گرفته ادي زولهيا

  .است شتريفراموش شدن آن ب
در واقع از سطح . رود مي باالتر ياهداف آموزشسطح  -4

به خاطر آوردن دانش به سطح كاربرد دانش و 
  .ابدي مي ارتقا مسألهحل  يها مهارت

  .شود مي استادان يموجب ارتباط و همكار -5
  ).15و14(گردد مي يشدن منابع آموزش يموجب منطق -6
اعتماد به نفس، نگرش مثبت و  شيافزا گر،يداي  مطالعه در

البته . ادغام ذكر شده است جياز نتا يريادگيدر  يتوانمند
كه درباب ضرورت ادغام ذكرشد، وجود  يليدال

كند چون  نمي مختلف را رد يها متخصص رشته
پژوهش در هر حوزه را  تيفيك هستند كه نيمتخصص

  ).16(دهند مي شيافزا
 نيادغام ذكر شده از جمله ا يبرا يبيمنابع، معا يبعض در
  :كه
ته، به طور كامل رش كياي  هيمحتوا و اصول پا -1

  .پوشش داده نشود
مباحث ناخواسته  يبرخ رد،يصورت نگ قياگر توجه دق -2
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  .حذف شوند
كه براساس رشته خودشان  يبر آموزش سنت دياسات -3

  .تر باشند هست مسلط
  .دارد يكمتر نهيآموزش براساس هر رشته، هز -4
 تيهدا يتواند اثر سوء بر رو مي يقيآموزش تلف -5

 ندهيدر آ ،يدانشجو در ارتباط با انتخاب شغل توسط و
  ).15و14(داشته باشد

هرچه اثربخش تر بودن ادغام  يپس الزم است، برا
 دهيشيباال اند بيبرطرف كردن معا يبرا ييهاكار راه

  .شود
  

  ادغام انواع
 يمفهوم ادغام ممكن است برا. مفهوم است كي ادغام
كنند گنگ و مبهم  مي كه از آن استفاده ياز كسان ياريبس

 كي ايسازمان  كيممكن است در  گريبه عبارت د. باشد
 يروزمره استفاده شود، ول به طورواژه  كي يرشته علم
را از آن درك  يمتفاوت يكنندگان مختلف معان استفاده

 كيقدان زبان و درك مشترك از كه ف تاس يهيبد. كنند
 يفيارائه تعر. شود مي مفهوم مانع كاربرد درست آن

 نيزبان مشترك براساس ا جاديروشن از مفهوم ادغام و ا
همه  يكار كردن بر رو يرا برا نهيزم ف،يتعر

  ).7(سازد مي مرتبط با ادغام، فراهم هاي موضوع
مطرح شده كه  ياديز يها يبند مفهوم ادغام دسته يبرا

 يكه توسط ملك يبند دسته. آمده است ريدو نوع آن در ذ
  :ارائه شده شامل

چند رشته  ايدر آن دو : اي رشته سازي يمواز -1
 گرفته اديرشته  كيشوند و آنچه در  مي هماهنگ و مرتبط

  .شود مي تيتقو گريدر رشته د يريادگيشود با  مي
از  يموضوع درس كي وهيش نيدر ا: اي چند رشته -2

 يژگيو نيتر  مهم. شود مي چند رشته آموزش داده قيطر
همه  به طور مسأله ايموضوع  كياست كه  نيروش ا نيا

  .شود مي يجانبه بررس
 يها رشته تيهو ،يقبل يها وهيدر ش: اي رشته نيب -3

دروس  ايواحدها  وهيش نيدر ا يول. شوند مي حفظ يعلم
 بوجود ديجد يدرس نيشده و عناو بيبا هم ترك

 نياز ب ها استقالل رشته گريآورند، بعبارت د مي
  ).13(روند مي

  
  يدر آموزش پزشك ادغام

. وجود دارد يادغام در آموزش پزشك ينوع اصل دو
  يو ادغام عمود يادغام افق

 ،ينيبال يها در دوره. هستند ياختصاص يكردهايرو كه
 شتريب ،يريادگي طيمح قياز طر افتهيادغام  يريادگي

و  ينيقرار گرفته است و بر تجربه زودرس بال تأكيدمورد 
 اين كه ليبه دل ،يتخصص ريغ يآموزش يها طيمح

در  افتهيادغام  يريادگي يبرا يشتريب يها فرصت
  ).3(شده است تأكيد شتريدهند ب مي دسترس قرار

  
  يافق ادغام

مفهوم  كيكه حول  يدرس هاي موضوع ،يادغام افق در
با هم ) يدوره درس كي ايسال  كيدر ( مشترك هستند

 يمواز يها رشته نيادغام ب نيهمچن). 3(شوند مي بيترك
ادغام  زين يميوشيو ب يولوژيزيف ،يمثل ادغام آناتوم

عنوان مثال ارائه همزمان ه ب). 15و14(شود مي دهينام يافق
به علت  يماده درس كيبه عنوان  يولوژيزيو ف يآناتوم

به  يآن دو منطق يساختار و عملكرد آموزش نيارتباط ب
مختلف  يها حوزه ديموارد اسات گونه نيدر ا. رسد مي نظر
 بيترك. كنند يكار م يمحتوا به صورت مشاركت كي يرو
و  دياسات نيارزش ادغام ب شيدروس، منجر به افزا نيا

در  عيشا به طورادغام  نوع نيا). 16(شود مي انيدانشجو
صورت  نيبه ا. شود مي بر ارگان استفاده يمبتن كرديرو

در  يدرس يها دوره ،يپزشك هياول يها سالكه در 
بدن مثل قلب و عروق، تنفس،  يها ارگان هيشب ييواحدها

واحدها  نيدر ا. شود مي يده سازمان رهيو غ هيكل
 يميوشيب ،يواوژيزيف ،يمثل آناتوم هيعلوم پا انيدانشجو

و علوم  يو اجتماع يرا با هم و به همراه علوم رفتار
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 يعيعملكرد طب صيتا بتوانند در تشخ رنديگ يم ادي ينيبال
رسد،  مي به نظر. ندياستفاده نما ها ارگان يعيرطبيو غ

 يريادگيو  مسألهبر  يمبتن كرديبا اتخاذ رو يادغام افق
در سراسر  يپزشك يها بر مورد توسط دانشكده يمبتن
  ).3(خواهد شد يهمگان ،انجه
  

  يعمود ادغام
كه در طول  يدرس هاي موضوع ،يادغام عمود در

وجود دارد، با هم  يبرنامه درس كيمختلف در  يها سال
آن، ارائه  يمثال خوب برا كي. شوند مي بيترك

و  هياز ابتدا و ارائه همزمان علوم پا ينيبال يها مهارت
كه  ييها رشته قينوع ادغام به تلف نيا). 3(است ينيبال

 زيشوند ن مي آموزش داده فمختل يها معموال در دوره
اول  ميمثال در دو سال و ن به عنوان. شود مي اطالق
شده  ميكوچك تقس يها به دسته انيدانشجو كولوم،يكور
 يمزمن به آنان معرف يماريبا ب يمارانيو ب
 يپزشك يدرس يها از برنامه ياريبس). 15و14(شوند مي

كه اند  شده يده سازمان يچهار مقوله اصل نيبراساس ا
 ه،يو پا ينيعلوم بال ،ينيو بال يارتباط يها مهارت: املش

  .يا و حرفه يتوسعه فرد و اجتماع و تيبهداشت جمع
 افتهيادغام  يبرنامه درس يده سازمانروش معمول  كي

در . است يچيمارپ كردياستفاده از رو ،يبه صورت عمود
شده در باال، ممكن است  انيب هاي موضوعهر كدام از 

ادغام در طول  هيوجود داشته باشد كه پا ييها مقوله
نوع  نيدر ا. دهد ليرا تشك يپزشك يدرس يها سال

قبل، در  يها سالاز  هاي موضوعمطالب و  ،يده سازمان
 يريادگيآن  جهيشود و نت مي بعد تكرار يها سال ايسال 

پس ). 3(است شتريب يدگيچيدر سطوح باالتر و با پ
 يها تكرار ساده مطالب در زمان يچيمارپ كولوميكور

بلكه در هر بار تكرار، مطلب به صورت  ستيمختلف ن
اي  گونهه ، و محتوا ب)14(گردد مي ارائه يتر قيعم

با مراحل رشد  يشود كه از لحاظ توال مي يده سازمان
و  ديابتدا عقا رانيفراگ. تناسب داشته باشد رانيفراگ يفكر

دهند و سپس در  مي را مورد مطالعه قرار ياصل يها دهيا
گردند تا آنها را  مي مجددا به همان مطالب باز يدوره بعد

در حال ). 17(اموزنديتر ب شرفتهيو پ قتريبه صورت عم
به دو بخش بندي  ميبا تقس يكم يدرس يها برنامه رحاض

كه به صورت جداگانه در طول  ينيو بال ينيقبل از بال
شود، وجود دارد و كاهش در  مي ارائه ليتحص يها سال
 هيوجود علوم پا نيمحسوس است، با ا هيبر علوم پا تأكيد

در  يماريب نديو فرا سميمكان حيدر توض يهنوز نقش مهم
  ).3(كند مي فايا ينيالب يها سالطول 

  
  افتهيادغام  يريادگي يبرا ازيمورد ن طيمح
از  افتني نانياطم افتهيادغام  يريادگيدر  ياصل منطق كي
ادغام،  يمناسب برا طيدر مح يريادگيمورد است كه  نيا

در . باشد افتهيادغام  يريادگي طيمح يبعبارت. فتدياتفاق ب
 يتخصص يريادگي هاي موضوعبزرگ كه  يها بيمارستان

 يمناسب برا طيبا مشكل عدم وجود مح شتريباند  شده
 يبرا ييها فرصت طيدر واقع مح. ميهست مواجه يريادگي

را  ماريبر ب يمبتن كرديآورد كه رو مي فراهم انيدانشجو
تجربه كنند، و آنها را  يماريبر ب يمبتن كرديدر مقابل رو

را تجربه ها  بيمارياز اي  گسترده فيكه ط سازد يقادر م
 نهيمفهوم زم) Regehr& Norman( و نورمن گرير. كنند

 كي يابيباز ييتوانا«: دهند يم حيتوض بيترت نيخاص را به ا
 تيبا وضع نهيزم اي طيشرا نيموضوع از ذهن، به شباهت ب

 دهيچيپ فيوظا انيدانشجو يوقت. ارتباط دارد يريادگي هياول
آنان  يبرا رنديگ مي ادي افتهيادغام  وهيش كيخود را با 

در  يواقع طوربه اند  آسان خواهد بود كه آنچه را آموخته
  ).3(»ط كار خود اجرا كننديمح

 به وسيلهكه  يواقع يبرنامه درس كياز نظر طراحان، 
قصد شده  يبر برنامه درس شود مي تجربه انيدانشجو

قصد شده و نوشته شده  يبرنامه درس نيب. دارد يبرتر
به  يواقع به طورچه اندازه  اين كهطراحان، و  به وسيله

. شود، اختالف وجود دارد مي كسب انيدانشجو وسيله
 ،يبرنامه درس كيزان ادغام در يم ياندازه واقع نيبنابرا
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نوشته  ها ها، مقاالت و كتابچه كه در طرح ستين يزيچ
 يريادگياز ادغام است كه در  يزانيشده است، بلكه م

 يدرس يها در واقع برنامه. دانشجو اتفاق افتاده است
به منظور . كنند مي يدتأكخود راهبر  يريادگي يرو ديجد

خود  يريادگيكرديرو اب افتهيادغام  يريادگي يساز آسان
 يو راهنماها يريادگيراهبر الزم است طرحها و اهداف 

 انيباز خود دانشجو تياما در نها. شوند يمطالعه طراح
خود  يبرا افتهيرا به شكل ادغام  يريادگيهستند كه 

  ).18و3(آورند مي فراهم
  

  ادغام مراحل
 كيبرموضوع به  يمبتن يبرنامه درس كياز  دنيرس يبرا

 يمرحله ضرور ازدهي يط افته،يادغام  يبرنامه درس
 به عنوانمرحله  ازدهي نيردن از اها پروفسور. است
در چهار پله اول نردبان، . كند مي ادينردبان ادغام  يها پله

 يبا حركت رو. است ها رشته اي هاي موضوع يرو تأكيد
. شود مي تأكيدبر ادغام چند رشته  يپله بعد ششنردبان، 

مراحل  نيا. افتد مي كامل اتفاق به طورادغام  ييدر پله نها
  :عبارتند از بيبه ترت

  
  Isolation ونيزوالسيا: پله اول -1
 نيدر ا. اند دهينام زين ينابسامان ايتكه شدن  مرحله را تكه نيا

به صورت مجزا  يتخصص يها رشته ايها  مرحله دپارتمان
 يخود، محتوا ديهر رشته از د دياسات. هستند گريكدياز 

 نييو زمان ارائه را تع بيعمق مطالب، ترت ،يبرنامه درس
 يدرباره آناتوم يسخنران كيدر  رانيفراگمثالً . كنند مي

درباره  يگريد يكنند و سپس در سخنران مي شركت
دو  نيتادان ااز اس كدام چياما ه ابند،ي مي حضور يولوژيزيف

  .اطالع ندارد گريكالس د يآموزش يكالس از محتوا
  
  Awareness يآگاه: پله دوم -2
بر موضوع  يمرحله گرچه آموزش هنوز مبتن نيا در

شده، از  سيتدر هاي موضوعاز  كيهر  دياست، اما اسات

 گريو موضوع د گريچه در كالس درس د آن يمحتوا
 يرسان اطالع نيا. دارند يشود آگاه مي آموزش داده

ارتباط درباره  يو برقرار سازي مستند قيتواند از طر مي
در هر جلسه  اتيمحتواهداف هر دوره و موضوع و 

  .رديصورت گ
  
   Harmonization سازي هماهنگ: پله سوم -3

مرحله  نيبه ا زيمشاوره ن ايچون اتصال  يگريد ياسام
 ها، دوره مسؤولمرحله، استادان  نيدر ا. داده شده است

مشاوره كرده و ارتباط  گريكديدرباره دروس خود با 
تواند به صورت  مي مذاكرات نيا. ندينما مي برقرار
 يها تهيدر قالب كم يررسميو غ يرسم يها بحث

استادان  ها مشاوره نيبا ا. باشد يدرس يريز برنامه
خود را با  يآموزش يها شوند كه برنامه مي بيترغ

  .نديهماهنگ نما گريكدي
  
  Nesting سازي النه: پله چهارم -4
مرحله در  نيدر ا. نديگو مي زين ونيمرحله را انفوز نيا

بر موضوع،  يدرس مبتن اي يدرون برنامه درس
به عنوان هدف  هاي موضوع ريمرتبط با سا يها مهارت

 يآموزش اتيشوند و از محتو مي مورد نظر معلم مطرح
 موضوع كي سازي يغن يمختلف برنامه، برا هاي موضوع

در دوره  سازي مثال از النه كي. توان استفاده كرد مي
از  ييها جنبه يعبارت است از معرف يشناس بيآس

در قالب مهارت حل مساله به منظور نشان  ينيبال يپزشك
 يادغام ارتقا گر،يمثال د. يشناس بيدادن كاربرد آس

از  يبه درون تعدادها  بيمارياز  يريشگيسالمت و پ
  .است يدر برنامه درس ياصل يها دوره

  
-Temporal coيزمان سازي هماهنگ: پله پنجم -5

ordination   
 زين» آموزش همزمان« اي »يآموزش مواز«مرحله را  نيا

مرحله مباحث هر موضوع توسط  نيدر ا. نامند مي
 يريز برنامه يشود ول مي سياستادان همان رشته تدر
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اي، به  رشته نيب يهايارائه مطالب با انجام هماهنگ يزمان
در  مرتبط ارائه شده نيكه عناو رديگ مي انجام يصورت

در . زمان آموزش داده شود كيدر  هرشت ايهر موضوع 
 نيبر رشته است، اما عناو يمرحله هنوز آموزش مبتن نيا

 سيهفته تدر كي ايروز  كيمختلف در  يها مشابه رشته
مختلف به  يها مطالب رشته نيارتباط ب افتنيگردد و  مي

به  يپزشك هيدر مقطع علوم پا. است رانيعهده خود فراگ
همزمان مسائل  سيرا با تدر يگتوان هماهن مي عنوان مثال

برقرار  يو آناتوم يولوژيزيمرتبط با قلب در دروس ف
 به صورت همزمان صورت ها شآموز نيگرچه ا. كرد
ا ب يولوژيزيو ف يآناتوم نيارتباط ب ياما برقرار رد،يگ مي

 ميتنظاي  به گونهبندي  است و برنامه زمان رانيخود فراگ
 ليتسه رانيفراگ ياارتباط را بر يشود كه برقرار مي
  .دينما
  
  Sharing مشاركت: پله ششم -6
حالت  نيدر ا. نامند مي زيمرحله را آموزش مشترك ن نيا

 به طورتوافق برسند كه  نيممكن است دو رشته به ا
 يريز برنامه ،يبرنامه آموزش كي ياجرا يمشترك برا

دو رشته  نيمشترك ب سيو تدر يكه طراح يهنگام. كنند
 يده سازمان يمشترك برا ميشود، از مفاه مي انجام

و  يريز برنامه كيسازنده  ياجزا. گردد مي محتوا استفاده
است كه در دو رشته  يمباحث و مطالب ،يآموزش مشاركت

توان دوره علوم  مي به عنوان مثال. دارند يهمپوشان
و دپارتمان  يرا توسط دپارتمان روانپزشك يرفتار

  .شود مي گام شروع نيادغام از ا. بهداشت برگزار نمود
  
  Correlation يهمبستگ: هفتم پله
 زين كيبرنامه دموكرات ايمرحله را برنامه همزمان  نيا

و  ها بر رشته تأكيدچنان  مرحله هم نيدر ا. نديگو مي
 يعمدتاً از دروس مبتن ياست و برنامه درس هاي موضوع

چهارچوب،  نيشود، اما در ا مي ليبر موضوع تشك
دروس منسجم عالوه بر  اي افتهيادغام  سيجلسات تدر

 كيدر مثالً  .گردد مي عرضه زيبر موضوع ن يدروس مبتن
 دگاهيگوارش را از د انيدانشجو ،يبرنامه آموزش پزشك

در ) يولوژيزيف ،يپاتولوژ ،يآناتوم( مختلف هاي موضوع
و سپس در بعدازظهر آخر  رنديگ مي اديهفته  كيطول 
 ماريب كيدر ارتباط با  يقيجلسه آموزش تلف كيهفته 

از ساختار و  ييها كه جنبه رديگ مي مورد بحث قرار
شده در آن  سيكه در طول هفته تدر ،يعيعملكرد طب
 پروژه به اي فيدادن تكل گر،يمثال د. وجود دارد

شده  سيتدر هاي موضوع قيدر مورد تلف انيدانشجو
  .است

  
  Complementary programيليبرنامه تكم: هشتم پله
 نيدر ا. نامند مي زيشده ن بيمرحله را برنامه ترك نيا

بر موضوع و هم آموزش  يهم آموزش مبتن كرديرو
 يبخش مهم يقيتلف يجلسات آموزش. وجود دارد يقيتلف

زمان،  ثيكه از ح يتياست و اهم ياز برنامه درس
 جلسات داده نيدانشجو به ا يابيمنابع و ارز صيتخص
بر موضوع نباشد،  يمبتن سياز تدر شتريشود اگر ب مي
ممكن  يادغام سيتمركز تدر .تر از آن نخواهد بود كم

 مختلف يها باشد كه رشته يسرفصل اياست بر مضمون 
در  كرديرو نيكاربرد ا. توانند در آن مشاركت كنند مي

بر  تأكيدها  در آزمون. مهم است اريدانشجو بس يابيارزش
  .منعكس گردد ديهر دو جزء برنامه با

  
  Multi- discipline يا چند رشته: نهم پله
. نديگو مي زيكننده ن كمك ايشده  دهيمرحله را تن نيا

موضوع را در درس  ايچند رشته اي،  چند رشته كرديرو
 قياز طر يگردآور نيو ا آورد مي مشخص گرد هم

 يريادگيكانون  ن،يعناو ايها  ، سرفصلها مسأله ن،يمضام
اي  چند رشته يدگيدر هم تن يژگيو. دانشجو خواهند بود
هر مضمون به آن از  تياز ماه رآن است كه صرفنظ

. شود مي نگاه ها رشته اي هاي موضوعچشم  چهيدر
دانشجو است اما هر رشته  يريادگيمضمون كانون 
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 يخود را حفظ كرده و به چگونگ يفرد تيموجود
دانشجو نسبت به مضمون مورد  يريادگيمشاركت در 

  .شدياند مي يبررس
  
   Inter- discipline يا رشته نيب: دهم پله
 ايمرحله اكثر  نيدر ا. نديگو مي زين كپارچهيمرحله را  نيا

مورد نظر ادغام به صورت  يها رشته هاي موضوعتمام 
به  گريشود و ممكن است كه د مي ارائه يديدوره جد
صورت  يرشته جدا ارجاع كيبه عنوان  هيرشته اول

 ييها دهيبه عنوان مطالعه پداي  رشته نيآموزش ب. ردينگ
را به طور همزمان  يچند رشته دانشگاه ايكه كاربرد دو 

  .شده است فيتعر رد،يگ يدر برم
  
  Trans- discipline يا فرا رشته: ازدهمي پله
 زيشدن و غرق شدن ن يكيمرحله كه به آن  نيا

 نيدر ا. مرحله از نردبان ادغام است نيآخر ند،يگو مي
 ستيعنوان ن كي ايموضوع  كي يريادگيمرحله كانون 

دانش مربوطه  نهيدر زم يواقع يايدن مثال از كيبلكه 
  ).20و19و14و4(است

  
  گيري نتيجهبحث و 

در آموزش  دهيچيمفهوم پ كيمهم و  ياستراتژ كيادغام، 
 يي ها مدرسان و وجود برنامه نياست و ارتباط ب يپزشك

نكات مربوط  نيتر  مهم مختلف از هاي موضوعمشترك از 
اگر چه مدرسان در اغلب موارد ممكن است . به آن است

در  اين كهمدرسان با ادغام موافق باشند، احتمال 
خودشان دچار اختالف  دياز ادغام به صالحداي  مرحله

نردبان  يگام رو نيتر پس مناسب. نظر شوند وجود دارد
: مانند ييفاكتورها به يدانشكده پزشك كي يادغام برا

و امكانات  طيبرنامه موجود، تجربه و نگرش معلمان، شرا
 يبرنامه بستگ يمربوطه و اهداف كل يدانشكده پزشك

  ).4(دارد
مطالعه  نيدچن يالديم 1970و  1960 يها دهه در

رابطه نشان دادكه  نيدر هم يشناخت -يعلم يپژوهش
 كه در آن به كار بردهاي  نهيانتقال اطالعات، مستقل از زم

اطالعات . ستين حيصح يآموزش ياستراتژ كيشود،  مي
سازد  مي را قادر ريمناسب، فراگ نهيزم كيمنتقل شده در 
به خاطر بسپارد و ارتباط آنها را درك  رتا مطالب را بهت

كه اطالعات منتقل  ابدي مي بهبود يكند و عملكرد، زمان
در ). 10(رودبه كار  گردد، مي كه استفادهاي  نهيشده در زم

و همكاران در دهه گذشته  تيكه توسط اشماي  مطالعه
كه  يهلند انيانجام شد، نشان داد كه آن دسته از دانشجو

نسبت به  ننديب مي آموزش افتهيم با برنامه ادغا
 صياز تشخ يدر برنامه سنت دهيآموزش د انيدانشجو

با  سهيبرخوردارند و از نظر عملكرد، قابل مقا يبهتر
در چهارچوب حل مساله هستند  دهيآموزش د انيدانشجو

پژوهش  جينتا). 21(دارند يتر مطلوب يريادگي يامدهايو پ
 ستميدر س يودنشان داد ادغام عم ايدر استرال گريد

كه  يآموزش طيمح جاديمانند ا يمتعدد ديفوا يآموزش
دنبال ه استاد و دانشجو جذاب و اثرگذار باشد را ب يبرا

 هيكل يو توسعه فرد تيخواهد داشت و منجر به رضا
نشان داد كه  زين يگريپژوهش د). 22(كاركنان خواهد شد

منجر به  يدر درس پاتولوژ يو عمل هيادغام مباحث پا
. گردد مي يريادگيبا هم و خود انيدانشجو شتريب ملتعا

نحوه آموزش منجر به  نياذعان داشتند كه ا انيدانشجو
ارزش كار  صيآنان گشته و سبب تشخ تيجلب رضا

در  زين يمشابه يپژوهش). 23(در آنان شده است يگروه
مباحث  اصفهان نشان داد كه ادغام يدانشگاه علوم پزشك

 رييمنجر به تغ يشناس يكتردر درس با هيو پا يعمل
و  ديواحد مف كيدرس به عنوان  نيبه ا انينگرش دانشجو

 نيكه ضرورت گذراندن ااي  به گونه دهيگرد يكاربرد
 نيهمچن). 24(كنند مي احساس شتريدرس را ب

و  يدر ارتباط با دروس آناتوم يگريد يها شپژوه
نسبت به  انيبهبود نگرش دانشجودهنده  نشان يولوژيزيف
). 26و25(طرح ادغام بود ين دروس پس از اجرايا

در  يقيتلف ينيدر ارتباط با آموزش بال يگريپژوهش د
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 انيمنجر به بهبود نگرش دانشجو ،يپرستار انيدانشجو
انجام  يها شپژوه جينتا). 27(ديگرد مارانينسبت به ب

نشان دهنده  زين ينيشده در مواجهه زودرس بال
). 30و29و28(است ينيلو با هيادغام مباحث پا ياثربخش

كرمانشاه نشان داد كه  يدر علوم پزشك يپژوهش جينتا
 يريادگي طيدر مح يآمادگ جاديا نهيطرح ادغام در زم
با وجود مطالعات ). 31(داشته است يعملكرد نسبتاً موفق

غام از اد زيحوزه كه در اكثر موارد ن نيانجام شده در ا
روشن نشده  يواردم نهيزم نيكند، هنوز در ا مي تيحما
 يبر اثربخش يمبن يمانده است و شواهد روشن يباق

موفق ادغام شود، وجود  يكه منجر به اجرا يادغام و راه
  ).3(ندارد
 تأكيدرا مورد  ليوجود مطالعات انجام شده نكات ذ نيبا ا

  :دهد يقرار م
براساس چارچوب ارگان  ينيو بال هيادغام علوم پا -1

  .گردد يم انيدانشجو يريادگي شيمنجر به افزا ستميس
و  هيعلوم پا افتهيادغام  يها يپس از ارائه سخنران -2
 يريادگيمانند خود يذهن ژهيو يها مهارتكسب  ،ينيبال

 انيحل مساله، دانشجو يها مهارتو  انيتوسط دانشجو
و  ديمف ينينظر بالرا كه از اي  هيرا قادر ساخت تا دانش پا

  .بود، ساختارمند كنند ياساس
توسط اهداف  يروش چون انتظارات عملكرد نيدر ا -3
به سمت  يآموزش يها ششود و تال مي فيتعر يريادگي

خواهد  تيگردد هدا مي فعال يريادگيكه موجب  يطيمح
  .افتيخواهد  شيافزا يريادگيشد، 

اطالعات در  قيتطب اي ينكته كه توال نيدقت به االبته 
 يمعادل ادغام برا ارگان، الزامًا كيدروس و حول 

 يدروس توسط اعضا يمحتوا قينبوده و تطب رانيفراگ
 يضرور استمتفاوت از هم  انيو دانشجو علمي هيأت
).11(است
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Abstract 
 
Introduction: There are increasing advances in science. Medical science must move with this growing 
trend. Therefore, it is necessary to change the content and setup of medical education curriculum especially 
basic sciences courses. This study aimed to review literatures about integration in medical curriculum and to 
present concepts, importance, types and stages of integration in medical science. 
Methods: In this review article, Google Scholar, Pub Med, books and journals were search using following 
key words: curriculum planning, medical education, and integration. Search was limited to published 
literature during 2000-2011. Fifty articles were obtained through this search strategy. Finally, 31 articles 
and book reviews were selected and reviewed. 
Results: Concepts, importance, types, stages, and effectiveness were extracted from selected literature. 
Generally, integration means creating a whole or combining separate systems into an integrated system. 
There are two main types of integration (horizontal and vertical integration) in medical education. 
Integrated learning through learning environment is more emphasized in clinical courses. Harden offers 
eleven stages to turn a subject-based education to an integrated curriculum  
Conclusion: Integration is an important strategy and complex concept in medical education. The most 
appropriate step in integration for a medical school depends on some factors such as existing program, 
teachers' experience and attitude, medical school and the overall goals of curriculum. Integration of basic 
and clinical sciences based on body organs lead to increased learning. It is necessary to know that matching 
and arranging information about an organ is not necessarily equal to the integration for learners. 
Integration by learners and faculty members is different. 
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