
http://ijme. mui. ac. ir   895/  )10( 1393/14دي / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  يمرور  مطالعه:  يدر آموزش پزشك گرا سازنده يدرسي  عناصر برنامه
  

  عمران يصالح ميابراه ،يمحمد يمهد ،ينها، احمدرضا نصراصف*بلترك ينيعابد منتيم
  

 

  چكيده
امروزه آموزش  گر،ياز طرف د. دآي مي به حساب يمهم آموزش پزشك يها از كاركرد يكعنوان ي و انتقال اطالعات به آموزش: مقدمه
 يها وهيكه ش ها كرديرو نياز ا يكي. طلبد مي يديجد يها وهيو ش ستين گو جوابصرف  يبر سخنران يو مبتن يسنت وهيبه ش يپزشك
 نييپژوهش تب نيهدف ا .است يدر مقابل آموزش سنت گرايي سازنده كرديآموزش با رو ،است هبه دنبال آورد يرا در آموزش پزشك ديجد
  .است گرا در آموزش پزشكي سازنده درسي برنامه يها يژگيو

 ينترنتيو منابع ا يدر آموزش پزشك گرايي سازنده كردياسناد و مدارك مرتبط با رو اي، مروري از منابع كتابخانهي  در اين مقاله: ها  روش
 يواژه ها ديبا كل .استفاده شد 2014تا  2001از سال SID, Magiran, Science direct Ericشده در  هيمقاالت نما ريمختلف نظ

در ابتدا تعداد . ديو مجزا جستجو گرد يبيبه صورت ترك ديو اسات درسي عناصر برنامه ،يآموزش پزشك ،گرايي سازنده يسيو انگل يفارس
كه فقط خالصه در دسترس بود را حذف نمود و مرور  ييگر آنها بعد پژوهش ي به دست آمد در مرحله هياول يمقاله در جستجو ياديز

عناصر  نييبه تب نهيزم نيدر ا ريمقاالت اخ يبر مبنا .ها استخراج شد داشتند، انتخاب و مطالب آن يتر شيكه با موضوع ارتباط ب يتمقاال
  .پرداخته شد يدر آموزش پزشك گرا سازنده كرديبا رو يبرنامه درس ياصل

شامل  درسي ر عنصر برنامههاچ. ديمرتبط و معتبر استخراج گرد ي مقاله 37شده مستندات  يمقاله بررس 120از مجموع  تيدر نها. :نتايج
هدف آموزش توجه بر  كرديرو نيدر ا. قرار گرفت بررسيمورد  گرايي سازنده كرديدر قالب رو يابيو ارزش سيتدر يها هدف، محتوا، روش

از  يزشآمو ليو اص يواقع يها تيبر موقع يبرنامه مبتن يمحتوا. است انيدانشجو در نشيو كسب ب ليقدرت تحل ،يتفكر انتقادي  توسعه
 ريكه دانشجو را درگ يي استايپو يها بر روش يمبتن زين سيتدر يها روش. است يآموزش يها لميحداقل ف اي يمارستانيجمله مراكز ب

  .است يريادگي يبرا ينمره دادن نبوده بلكه ابزار يبرا يابزار جهيمحور است و در نت نديفرا زين يابيارزش .كند مي آموزش نديفرا
 يها ابزار ،يواقع يها طيبر مح يمبتن ديبا يآموزش در حوزه پزشك كرد،يرو نيدر ا يبرنامه درس يبا توجه به عناصر اصل: گيري نتيجه

نقش جو و نقش مدرسان به عنوان  به عنوان نقش فعال و مشاركت انينقش دانشجو الزم است بوده و عالوه بر آن يشگاهيو آزما يعمل
   .رنگ گردد پر يريادگي طيمح سازي آماده يبراگر  تسهيل
  يآموزش پزشك ،گرايي سازنده ،درسي برنامهعناصر ،درسي برنامه: ي كليديها  واژه
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  16/9/93 :، تاريخ پذيرش9/9/93: ، تاريخ اصالحيه14/7/93: تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
يادگيري ي  ي بسياري دربارهها در قرن گذشته نظريه

ي  ، نظريهها از اين نظريهيكي . ارائه شده است
ي ها است كه تأثيرات ژرفي بر رويكرد گرايي سازنده

و نوع نگاه  انداز چشمته است و يادگيري و تدريس گذاش
به ماهيت يادگيري و به تبع آن آموزش، تدريس، فراگير، 
محتوي، نقش مدرس و محيط يادگيري را اساساً دچار 
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در اين زمينه تغيير كرده و يك ديدگاه تحول آفرين را 
يكي از عناصر مطرح در اين راستا،  ).1.(ارائه داده است

ي ها بدون ترديد، برنامه. باشد مي ي درسيها برنامه
در اين بين . درسي نقش كليدي در نظام آموزشي دارند

 يكي از مفاهيم بسيار اساسي كه امروزه در حيطه برنامه
 ثحاد اي يدنيروئ شود، برنامه درسي مي درسي مطرح

)Emergent curriculum( بر ديدگاه  يكه مبتن است
 يِريو جهت گ يتئور نيا يبر مبنا). 2(است ييگرا سازنده

كه شيوه انتقال  رفتيپذ ديدر حوزه آموزش، با يكل
يك جنبه مهم از  نوانو اطالعات علوم پزشكي به ع ها يافته

واقعيت اين است كه . شود مي متفاوت زين يآموزش پزشك
ي انتقال دانش ها شناختي و رفتاري شيوه علومتحول در 
. و يا آموزش پزشكي را دگرگون ساخته است پزشكي

ديگر آموزش پزشكي به شيوه سنتي و مبتني بر كالس 
 زيكي ا. طلبد مي ي جديديها نيست و شيوه گو جوابدرس 

ي جديد را در آموزش ها كه شيوه يريادگي ها اين رويكرد
ت آموزش با رويكرد پزشكي به دنبال آورده اس

در ). 3(در مقابل آموزش سنتي است گرايي سازنده
و  گرايي سازنده كرديرو كارگيري بهكه بحث  نجاستاي

 مطرح كرديرو نيدر ا يدرسي  عناصر برنامه يچگونگ
 زين ايو اسدن ينيعابدمطلب،  نيا دييدر تأ. شود مي

عنوان  به گرا سازنده سيكاربست تدر تيبر اهمتر پيش
  ).4(اند پرداخته يمناسب در آموزش پزشك يكردروي
بر  گرايي سازنده هينظر يها شهياست كه ر نيا تيواقع

و ) piaget( اژهي، پ)Dewey( ييويد يها دهيگرفته از ا
يك  گرايي سازنده). 6و5(است )Vygotsky( يگوتسكيو

فلسفه يادگيري است كه بر ساختن دانش توسط 
يا اجتماعي اشاره صورت انفرادي  يادگيرندگان به

نو به آموزش با وجود  يكردو به عنوان روي .)7(دارد
مختلف آموزش را در  يها طهينوپا بودن آن به شدت ح

 نيبر ا ديتأك يريادگي -ياددهي كرديرو نيا. است دهينورد
كه از مدرس به ذهنِ  ستين يزيدارد كه دانش، چ

است كه با توجه  رندهيادگي نيبلكه ا ابد،يانتقال  رندهيادگي

. سازد مي را ديخود دانش جد يبه تجاربِ قبل
ي ها لوح ران،، اين ديدگاه را كه ذهن فراگيگرايي سازنده

را،  ها هرگز ايده رانفراگي. كند مي سفيدي هستند، رد
؛ كنند نمي دهند، جذب مي را نمايش ها زماني كه مدرس آن

). 6(هستندخويش  آفرينندگان دانش ران،در عوض فراگي
ر توان ادعا نمود كه د مي با توجه به مطالب مذكور

دانش و فهم و درك، براي هر يادگيرنده  گرايي سازنده
ضمن ) Vandewelle( لوي ونده. منحصر به فرد است

توجه به يادگيرنده و ساير موارد مطرح در اين ارتباط، 
). 8(سازد مي اهميت اين ديدگاه را بيش از پيش نمايان

قرار است عمالً وارد  يريادگي كرديرو نيكه ا زماني
است كه  نيشود ا مي آموزش گردد، آنچه مطرحي  رخهچ

 يمبتن يعناصر برنامه درس ايآموزش و  يعناصر اصل
ابتدا بر  ،اساس نيچگونه خواهد بود؟ بر ا كرديرو نيبر ا

 عناصر برنامهترين  يبه اصل يموضوع اتياساس ادب
 نيا يرا بر مبنا ياشاره و سپس عناصر اصل درسي

كه، قلب هر  يبا وجود .مدهي مي مورد توجه قرار كرديرو
عوامل  ، ولي)9(تپد مي درسيِ آن علمي در برنامهي  رشته

 كهاي  گونه آن نيز متعددند، بهي  دهنده يا عناصر تشكيل
نظران مطرح  بندي عناصر را به تعداد صاحب توان طبقه مي

درسي  حوزه برشمرد كه در طراحي هر برنامهدر اين 
 لريبه عنوان مثال تا. نمودبايد به اين عناصر توجه 

)Tyler (ر عنصرِ تعيين اهداف، انتخاب محتوا، هاچ
را  ها سازماندهيِ تجارب و ارزشيابيِ ميزان اثربخشيِ آن

نيازسنجي، تعيين ) Taba(تابا ). 10(برشمرده است
سازماندهي محتوا، انتخاب اهداف، انتخاب محتوا، 

و  ادگيريي يها ي يادگيري، سازماندهي فعاليتها فعاليت
 نيكال). 11(ارزشيابي را مورد توجه قرار داده است

)Klein (ي ياددهيها نه عنصرِ اهداف، محتوا، راهبرد - 
ي يادگيري فراگيران، ها يادگيري، مواد و منابع، فعاليت

يران، زمان و فضا يا بندي فراگ ي ارزشيابي، گروهها روش
 صرنيز عنا )Oliva( وااولي). 12(محيط را ذكر كرده است

درسي برشمرده  را براي برنامهاي  گانه مشابه دوازده
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نظران؛ اين مراحل را  صاحب يبرخ نهمچني). 13(است
 درسي شامل اهداف، محتوا، اجرا و ارزشيابيِ برنامه

اين عناصر در  ،توان عنوان نمود كه مي نبنابراي. دانند مي
درسي خالصه شده و شامل تبيين  برنامهي  چرخه

لذا در ). 15و14(هستند اجرا و ارزشيابي ،اهداف، محتوا
 اين پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه و از آن

ي ها جايي كه عناصر مطرح شده توسط تايلر در الگو
است؛  اخته شدهننظران ديگر مشترك بوده و ش صاحب

يادگيري و  -ي ياددهيها محتوا، راهبرد عناصرِ هدف،
  .قرار گرفتند يي ارزشيابي مورد بررسها روش

مطالعات  ،گرايي سازنده دگاهيد اي هينظربا رابطه  در
 ريغ ايو  ميصورت گرفته، كه به صورت مستق يگوناگون
 ها از عناصر فوق را از دل آن كيهر  توان مي ميمستق

داخلي، ي  تحقيقات انجام شده نيب نيدر ا. استخراج كرد
 تر بيشآموزش پزشكي بسيار اندك بوده و ي  طهدر حي

آموزش  يبرا طور كلي را به كرديرو ناي ها پژوهش
در در اين زمينه  اما مطالعات متعددي. اند كرده حيتشر

از  يبه هر حال برخ. خارج از كشور انجام شده است
و  ينيعابد: هستند شرح نيصورت گرفته بد قاتيتحق

علوم  دياساتاي  حرفه يها تيصالح يهمكاران به بررس
 هو تكياند  پرداخته گرايي سازنده دگاهياز منظر د يپزشك
 -ياددهي يها راهبرد( سيآنان بر عنصر تدر ياصل

بوده  ،ستدري بر روش كرديرو نيا ريو تأث) يريادگي
به شرح  گريد يدر پژوهش ايو اسدن ينيعابد). 3(است

مناسب  يكردعنوان روي به گرا سازنده سيكاربست تدر
در ، )Rolloff( رولوف). 4(اند پرداخته يدر آموزش پزشك

ر نموده است كه نياز است ها اظارائه نتايج پژوهش خود
گرايي آموزش ببينند و  بر اساس نظريه سازنده ديكه اسات

بر اين اساس چارچوب جديدي براي دوره كارشناسي 
آمده كه  گريد يپژوهشهاي  يافتهدر ). 16(طراحي گردد

 طيمتناسب با سالمت مح يپرستار يها امروزه برنامه
است كه  نيدادن ا رييبه تغ ازمنديكرده و ن رييتغ

 هياستفاده از نظر. كنند مي چگونه فكر انيدانشجو

 هدر پژوهش فوق ب. گشاست امر راه نيدر ا گرايي سازنده
در كاربرد اصول  اش يو نوآور ييگرا سازنده فيتوص

 خصوص براي به يدرس ريزي برنامهفعال  يريادگي
  ).17(پرداخته شده است يپرستار انيدانشجو موزشآ
را به عنوان رويكرد  گرايي سازنده) Hampton(مپتون ها 

 جايگزين آموزش سنتي در آموزش پرستاري معرفي
اي  هفته 10در پروژه  كننده شركت انينموده كه دانشجو

ي ها مقايسه با رويكرد در تري يادگيري اثر بخشبه نتايج 
 2012سال  كه در يدر كنفرانس). 18(اند سنتي دست يافته

در  ازيو مورد ن يضرور يها آموزش ادر ارتباط ب
 ندهيكه در آ ييها آموزش د،يبرگزار گرد يپزشكي  طهيح
مطرح شد  ،است ازمندين كيآكادم يشغل يها رتهام يبرا

 نده،يآ يبرا ازيمورد ن يها از آموزش يكي نيب نيكه در ا
 رنده،يادگيذكر شد كه نقش مدرس،  گرايي سازنده

را متحول  يريادگي نديفرا تيمشاركت و ماه
ي  سهيبا هدف مقا يگريپژوهش د). 19(سازد يم

 نيدر ب زين گرايي سازندهبا  يسنت سيتدر يها روش
كه با  يگروه. پرسنل بخش اورژانس انجام شده است

 نت،يپاورپو يها دياسال دند،يآموزش د يروش سنت
آنان  يبرا يجمله مواد آموزش دئوازيو و ريتصاو

 گرايي سازندهروش  اكه ب ياما گروه ،شد مي محسوب
با  يو مواد آموزش سيتدر يمحتوا دند،يآموزش د

 تيفعال شياز افزا يحاك جيانتخاب شد، نتا ها مشاركت آن
 گرايي سازندهمشاركت در كاربرد روش  زانيو م يگروه

 كرديدر رو انيدانشجو گريبه عبارت د. بوده است
  ).20(شدند يريادگيامر  ردرگي گرا سازنده

 سيتدر يها راستا، روش نيدر اديگر  مهمعوامل  از يكي
عنوان  به نيب نيدر ا گرايي سازنده كرديكاربرد رو. است
عنوان شده  سيگذار در روش تدرريتأث كرديرو نبهتري
به  يدر پژوهش زين) Sivalingam( نگاميواليس). 21(است
 گرايي سازندهو  يشناخت ،يرفتار يها هينظر يبررس

بوده  گرايي سازنده هيبر نظر يپرداختند كه تمركز اصل
باعث  ييگرا سازنده ،پژوهش ذكر شده كه نيا در. است
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صورت  نيبد. شود مي يفعال در آموزش پزشك يريادگي
را كه در   يپزشكاي  حرفه يها مراقبت ان،يكه دانشجو

 نيا قيدارند، از طر ازيبدان ن يواقع يايمواجهه با دن
فعال  يريادگي نديدر فرا رايز ؛رندگي مي فرا كرديرو

 گو پاسخ شانيها يريادگيدر قبال  اين كههستند، ضمن 
با وجود اثربخشي اين رويكرد، تحقيقات ). 22(هستند

اين  كارگيري بهصورت گرفته در داخل، حكايت از عدم 
اهميت ). 24و23(ايران دارددر نظام آموزش  رويكرد

ي آموزش وابسته به ها اين رويكرد و روش كارگيري به
نظام  ديگري ها آن براي آموزش پزشكي از بخش

اين امر موضوعات و دليل . تر باشد آموزشي شايد مهم
فضاي علوم پزشكي است كه نياز به چنين رويكردي كه 
مبتني بر موقعيت و كار با موارد اصيل و واقعي است را 

 نيا كارگيري به تيلذا با توجه به اهم). 4(هدد مي افزايش
 نييپژوهش تب نيهدف ا ،يدر حوزه پزشك كرديرو
با  در آموزش پزشكي گرا سازنده درسي برنامه اصرعن

  .است مرور مطالعات در اين زمينه
  

  ها  روش
است كه  Narraitiveيمروري  مطالعه كيمطالعه حاضر 

صورت گرفته در حوزه  يها پژوهش يقصد دارد بر مبنا
 يبرنامه درس يبه عناصر اصل ييگرا سازنده كرديرو

جهت . بپردازد كرديرو نيا يبر مبنا يآموزش پزشك
ي ها دستيابي به متون و مقاالت مرتبط با كليد واژه

عناصر  ،گرايي سازنده ،يسدر فارسي و انگليسي برنامه
در منابع  يدر آموزش پزشك گرايي سازنده ،درسي برنامه
 Magiran, SIDشده در  هينما يمتعدد داخل يكيالكترون

 يكيانجام شده و منابع الكترون يها نامه پاياني  و مطالعه
شد  يسع Science direct, Ericدر خارج از كشور 

استخراج  حاضرمنابع در ارتباط با پژوهش ترين  ديجد
. است اندك زيمنابع مرجع كه تعداد آن ن يگردد به استثنا

 يمنابع موجود و غن 2014تا  2001 اساس از سال نيبرا
و منابع مرجع  ديپژوهش حاضر مطالعه گرد يدر راستا

، 1984 ،1962،1969 يعنيتر  قبل يها مربوط به سال
پژوهش  تنساختر  يجامع و غن ديد جاديا ليبه دل 1996

  .دياستفاده گرد زيحاضر ن
جستجو با كليد واژه هاي فارسي و انگليسي 

درسي و  گرايي، آموزش پزشكي، عناصر برنامه سازنده
در ابتدا . گرديداساتيد به صورت تركيبي و مجزا انجام 
دست آمد در ه تعداد زيادي مقاله در جستجوي اوليه ب

ي بعد پژوهشگر آنهايي كه فقط خالصه در  مرحله
دسترس بود را حذف نمود و مقاالتي كه با موضوع 

تري داشتند، انتخاب و مطالب آن ها استخراج  ارتباط بيش
مقاله بررسي شده  120در نهايت از مجموع . شد

در  ي مرتبط و معتبر استخراج گرديد و مقاله 37مستندات 
 يها و پژوهش "و كامالً مرتبط لياص" يها قالب پژوهش
 در گام دوم، عناصر برنامه. ديگرد بندي وابسته طبقه

اين و با توجه به  دياز منابع مرجع استخراج گرد درسي
 يدرسي  نامهاز صاحب نظران حوزه بر كيهر  كه

عنصر  4 اند، كردهبندي  متفاوت طبقه يعناصر را تا حد
مشترك بوده و  ها بندي طبقهي  كه در همهاي  هيو پا ياصل

مورد  شود، مي استفاده يآموزش يطراح يعموماً برا
عناصر موردنظر  نييپس از تع. دياستفاده واقع گرد

 كيو به تفك يبررس يمقاالت مرتبط به صورت مورد
در  گرا سازنده درسي از عناصر برنامه كيهر  يژگيو

از  كيهر  يها يژگيو. دياستخراج گرد آموزش پزشكي
بر  در آموزش پزشكي گرا سازنده درسي عناصر برنامه

و  ياساس مطالعات و مقاالت متعدد در مجالت داخل
كه ) زبان يسيانگل( خصوص مجالت خارجي به يخارج
را  مند بوده و مقاالت متعددي عالقه اريبس كرديرو نيبه ا

 اريمع. ديگرد نييبودند، استخراج و تب دهپ رسانبه چا
موضوع  تيانتخاب مقاالت مورد مطالعه بر اساس اولو

 يو آموزش پزشك گرايي سازندهبه دو عنصر  ها پژوهش
در  گرايي سازندهكه به عناصر  ها پژوهش ريبوده و سا

 تيبحث كرده بودند، در اولو يحوزه آموزش به طور كل
  .بعد قرار گرفت
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  نتايج
حاصله  جينتا. قرار گرفت يمقاله مورد بررس 37در مجموع 
هدف، محتوا، ( درسي ر عنصر برنامههاچ ياز بررس

 دگاهيبر اساس د ،)يابيو ارزش يريادگي - ياددهي يها راهبرد
  :بود ريشامل موارد ز يپزشك  در آموزش گرايي سازنده
اسناد و مدارك در دسترس، ي  بر اساس مطالعه :هدف

 انيآماده ساختن دانشجو ق،يعم يريادگي جاديبر ا ديتأك
و  يتفكر انتقادي  توجه بر توسعه ،يكار يزندگ يبرا

در  يآمادگ جادي، ا)25(نشيو كسب ب ليقدرت تحل
 جادي، فراهم نمودن ا)26(به منظور حل مسائل انيدانشجو

است  ييها مخالف، از جمله مؤلفه يها شهيتوان تحمل اند
به طور خالصه هدف . شود مي رحكه در عنصر هدف مط

 يدر حوزه پزشك ياست كه افراد ني، اگرا سازنده كرديرو
تأمل گونه اي  وهيكه بتوانند مسائل را با ش ابنديپرورش 

به حل آن  ايپو يها قرار دهند و با روش يمورد بررس
خود  تيآنچه اهم كرديرو نيا دربه هر حال  .)3(بپردازند

صرف بر حافظه است و در  ديتأك دهد، مي را از دست
  .شود مي ديو تأمل تأك نشيمقابل بر ب

از  ديبا گرايي سازنده دگاهيمحتوا بر اساس د: محتوا
 يها گردد و از ابزار تهيهمقاله  و كتاب نظيرمنابع متعدد 

 و انهيمانند را ،منابع استفاده گردد انيب يبرا يمختلف
 حيكه به تشر ينكته در دروس نيكه ا ،)23(كوتاه يها لميف

 متمركز ها گوناگون و درمان آن يها يماريبدن، ب
به طور خالصه در . است ازين شياز پ ششود، بي مي
منبعث از آن، محتوا  يها و روش گرا سازنده كرديرو

 ست،ين يعلمي  مربوط به هر رشته اتيصرفاً كتاب و نظر
ابزار عمل  كعنوان ي به هاتن ينظر اتيبلكه كتاب و ادب

شامل  تواند مي اساس، محتوا نيبر ا). 21و18(كنند يم
 يروز و در حوزه پزشك يجتماعا يها كتاب، بحث

و مسائل مربوط به آن، در قالب بحث، كتاب و  ها يماريب
مرتبط مطرح گردد تا به اهداف  يآموزش يها لميف اي
  .ديكمك نما يريادگي

ارتباط  نيآنچه در ا: يريادگي - ياددهي يها راهبرد

بر عهده دانشجو  ياست كه نقش اصل نيا ،رود مي انتظار
، )1(داشته باشد كننده تينقش هدا تر بيشباشد و مدرس 

 ياست كه فضا يمدرس در نقش كس گريبه عبارت د
تنوع  و تنوع موضوعات مطرح شده قيرا از طر يريادگي

دانشجو  تر بيش .)6و5(ازدس مي دهارائه آما يها روش
را دنبال و چه  يچه موضوعات كند مي است كه مشخص

مدرس  كرد،يرو نياما در ا. را مد نظر قرار دهد ييها وهيش
كه  ييها ريكامل دارد تا مس يِبلكه آمادگ ؛)1(ستيمنفعل ن
 تيآن هستند را دنبال نموده و به تقو ريگيپ انيدانشجو

خالق  يها از روش نيبنابرا). 6(ديكمك نما ها آن يريادگي
 استفاده ييها كه روش يبدان معن شود، مي استفاده

 ليكند تا به دنبال دل جاديدر دانشجو ا يكه چالش شود مي
به  انيدانشجو قيطر نيو از ا) 29تا27(و حل آن بگردد

به  يدرس فيشوند كه در انجام تكال دهيكش يسمت
در  تواند مي كتهن نيشوند كه ا بيترغ يگروه يها تيفعال

علل  صيتشخ يبرا يو پرستار يپزشك يها رشته
  .)17و4(كاربرد داشته باشد ها و درمان آن ها يماريب

بر  گرايي سازنده دگاهيبراساس د يابيارزش: يابيارزش
كه هر اي  نه نمره كند، مي هيتك يريادگي نديبهبود فرا

از  ديهدف اسات .)23(ردگي مي دانشجو از درس مربوطه
 انيدانشجو يريادگي زانياز م يبر محور آگاه يابيارزش

 هاكه آزمون، تن رديمد نظر قرار گ دينكته با نياست و ا
ترم  انيپا يها و نمره شود نمي محسوب يابيارزش اريمع
 ديبا يابيبلكه ارزش نيست از درس يابيمالك ارزش هاتن
 نبنابراي). 1(صورت مستمر در طول ترم انجام شود به
 نيبر ا يتنبم ديبا يابيارزش يپزشك انيدانشجو يبرا

به موارد مربوط به اند  توانسته زانيباشد كه تا چه م
 افتهيدرمان آن دست  ايو  يمارشناخت بي

طبق اين نظريه هدف،  گريبه عبارت د). 18و17(باشند
انتقال دانش نيست كه دانشجو به حفظ مطالب بپردازد و 

لكه آنچه در ب ،در امتحان آن را به مدرس باز پس دهد
 چهاست كه آن نيا ابد،ي مي تياهم انياز دانشجو يابيارزش

  .)1(كنند ادهياند بتوانند عمالً پ خوانده يبه صورت نظر
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  بحث
اشاره شد كه عناصر هدف، محتوا،  ها افتهيدر بخش 

به عنوان  يابيو ارزش يريادگي -ياددهي يها راهبرد
به  گرايي سازنده كرديدر رو يدرس برنامه يعناصر اصل

هدف در  ،به عنوان نمونه .شوند مي ظاهر يصورت متفاوت
از حفظ و  گرايي سازندهبر  يمبتن يآموزش يطراح
و  قيبه فهم عم انيمطالب توسط دانشجو دهي پس باز
). 1(ابدي مي رييتغ يكار يها طيمطالب در مح كارگيري به

 يو همكارانش در پژوهش )Kala(به عنوان مثال كاال 
 يها هدف در روش كه دنديرس جهينت نيمشابه به ا

به تأمل و فهم  يدر پزشك گرايي سازندهبر  يمبتن سيتدر
 يها طيآن در مح يريبه كارگ جهيمطالب و در نت قيعم
اغلب  زيدر بعد محتوا ن). 7(است ديمورد تأك يمارستانيب

 فيبر محتوا و تكال ديصورت گرفته به تأك قاتيتحق
 ميدر تنظ يآموزش يها يتكنولوژ كارگيري به ل،ياص

  .)18و6و5و1(اند محتوا و تكثر محتوا اشاره نموده
 ييگرا حوزه سازنده يها پژوهشي  در بعد روش آنچه همه

نقش فعال دانشجو و نقش  اند، قرار داده توجهمورد 
بسته  جهيدر نت ).18و6و5و4و3و1(است مدرس يگر تسهيل

 يها باشد از روشاي  آموزش در چه رشته اين كهبه 
دانشجو محور استفاده  يها و البته روش يآموزش متعدد
ي  همه زين يابيدر رابطه با ارزش). 5و1(ه استديگرد
محور  نديفرا يابيمشابه، توجه را به ارزش قاتيتحق

  .)23و21و1(اند معطوف كرده
 كرديرو نيا يبر مبنا زين يمدرسان حوزه پزشك نيبنابرا

. دهند رييتغ يريادگيو  سيبه تدر را موظفند كه نگاه خود
انتقال ي  فهيكه مدرس، وظ يسنت يها كرديبر خالف رو

از  كيهر  كرديرو نيدر ا رد،اطالعات را به عهده دا
خود به  يها داشته يدانش خود را بر مبنا رندگانيادگي

 نيدر ا گريبه عبارت د. سازند مياي  صورت فعاالنه
و  طيمح سازي آمادهي  فهيوظ هامدرس تن كرد،يرو

 طيمح نيتا در ا ردگي مي را بر عهده يريادگي يها فرصت
به عنوان  زيدانشجو ن. بپردازد يريادگيدانشجو به  ،يغن

كه به صورت فعاالنه و  دآي مي به حساباي  رندهيادگي
موضوعات است و در  يريادگيبه دنبال  انهجوي مشاركت

. دارد ميدخالت مستق سيتدر وهيهدف و محتوا و ش نييتع
اطالعات بدون ي  هدف، ارائه كرديرو نيدر ا نيعالوه بر ا

 ظرمد ن يسنت يها كرديدخل و تصرف آن گونه كه در رو
 يبلكه هدف از آموزش، تواناساز ،نيست بود، مطرح

 انيدانشجو ليتحلي  و استقالل و پرورش قوه انيدانشجو
گاو  كيذهن دانشجو به عنوان  كرد،يرو نيدر ا. است

كرده،  افتگونه كه دري كه اطالعات را همان ستيصندوق ن
دارد كه دانشجو تا  تيموضوع اهم نيبلكه ا ديبازگو نما
به كشف  يافتيدر يها دانش يتواند بر مبنا مي چه حد

  .ابديخود دست ي  در حرفه تيو خالق ديجد يها ريمس
 وهيآموزش و ش يمحتوا ،هدف آموزش يبر مبنا 

 رييتغ زين كرديرو نيمنبعث از ا يها در روش زيآموزش ن
 تياهم رندهيادگيهدف آموزش و  كرديرو نيدر ا. ابندي مي

به  يابيآموزش و محتوا و ارزشي  وهيش جهيدر نتدارد، 
 يها كه روش يمعن نيبد ؛ندآي مي عنوان ابزار به حساب

كه بر  ابندي مي تيجهت اهم نيدر آموزش از ا متعدد
ي  وهيمختلف، ش يها موضوعات مختلف در رشته يمبنا

 ،يريادگي سازي ارائه متفاوت است و به جهت اثربخش
  .ابدي مي تيمختلف آموزش اهم يها وهيش

. دارد تيبودن اهم يبعد ابزار نيهم زيدر مورد محتوا ن
كمك  يريادگيبه  فمختل يها وهيمحتوا به شي  ارائه
 كيمربوط به عالئم  تيموقع كيدر  ،به عنوان مثال. كند مي
با عالئم  يماريآن ب ياز فرد دارا يمورد واقع ،يماريب

ي  مطالعه تيبا موقع سهيكه در مقا كند مشخص كمك مي
موضوع را به صورت  رندهيادگيدر متون،  يماريعالئم ب

در . فرا گيرد تر بيش يبا ماندگار جهيو در نتتر  ينيع
موضوع خاص  كيممكن است آموزش  ،گريد تيموقع
ي  مشاهده مانندممكن نباشد  يافراد به صورت عمل يبرا
 ،ها تيگونه موقع نيدر ا. انيدانشجو يعضو برا ونديپ

. باشد گو جواب تواند مي يآموزش يها لميمشاهده ف
ي  آموزش و ارائه يها متكثر و متنوع روش يها وهيش
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ي  حوزه يدارد كه بتواند دانشجو تيجهت اهم نيمحتوا از ا
مهم  تيواقع كياما . برساند موردنظررا به اهداف  يپزشك
اي  به گونه دياست كه با نيآموزش و محتوا ا وهيدر ش

 گر انينما يو واقع ينيعاي  را به گونه تيباشد كه موقع
  .ندگوي مي يتيموقع يريادگيباشد كه اصطالحاً به آن 

كه  ستين نيدارد ا تيآنچه اهم زين يابيبعد ارزش در
به . ديدانشجو بتواند آنچه را مطالعه كرده از حفظ بگو

بتواند  يپزشك يكه دانشجو ستيمهم ن ،عنوان مثال
بلكه آنچه  ديرا از حفظ بگو يماريب كيعالئم ي  همه
است بتواند عالئم مطالعه شده را در  نيدارد، ا تياهم

به عنوان . رديگ به كار يبه نحو مقتض يعمل تيموقع
 اطالعات راو عالئم آن  ماريب كيد با مشاهده بتوان ،مثال

بتواند  جهيخود مرتبط نموده و در نت نيشيرا به دانش پ
 نيا يبر مبنا. كمك كند يماريو درمان ب صيبه تشخ

محور  نديفرا ديبا يپزشكي  در حوزه يابيموضوع، ارزش
دارد  تيآنچه اهم لذا. باشد يعمل يها تيبر موقع يو مبتن

دانشجو بتواند نشان دهد  يآموزش ندياست كه در فرا نيا
  .گرفته است ادي گرفته، مي ادي ديآنچه عمالً با

ي  بود كه همه نينقاط قوت پژوهش مقاله حاضر ا از
چارچوب در  كيرا در قالب  درسي برنامه يعناصر اصل

 باپژوهش  نيحال ا نيبا ا. مطالعه مد نظر قرار داد كي
نكته در بخش  نياول روبرو بود، زين ييها تيمحدود
انجام  يدر جستجو بود؛ موردنظرمقاالت  آوري جمع

كه از  يچه بسا مقاالت مهم يديكلمات كل يگرفته برا
پژوهش حاضر  يمشخص بود كه برا دهيو چك نيعناو
پژوهشگران نتوانستند به اصل  يول رسند مي به نظر ديمف

اجازه  كننده هينما يها تيسا رايز ابنديمقاله دست ب
 را موردنظرمقاالت  يآزاد به متن اصل يدسترس

 يكي قاالت،م آوري جمعدر  تيعالوه بر محدود. دادند نمي

از مقاالت  ياريبود كه بس نيا گريد يها تياز محدود
به  درسي عنصر برنامه كيدر مورد  هامورد استفاده تن

 "نقش مدرس" بحث پرداخته بودند به عنوان مثال عنصر
را مورد توجه قرار داده بودند و  "يابيارزش "عنصر اي

 ييگرا از مقاالت در حوزه سازنده ياريبس نيعالوه بر ا
را بر عناصر  كرديرو نينقش ا يبه طور كلاند  دهيكوش

در آموزش مورد توجه قرار دهند و در  درسي برنامه
 نيبه ا ازين يوارد كردن آن در آموزش پزشك يبرا جهينت

 تيهادر ن. شگر دست به استنتاج بزندبود كه پژوه
 يها دوره ياجرا قيمحققان از طر گردد، مي دهاشنيپ

 زانيم يبه صورت تجرب گرايي سازندهبر  يمبتن يآموزش
 يآموزش پزشك يها طيرا در مح كرديرو نيا ياثربخش

  .قرار دهند يكشور مورد بررس
  

  گيري نتيجه
موجز حاضر به صورت مختصر و ي  مقاله ،طور كلي به

ارائه داد  يچارچوب نظر كي يبه مدرسان آموزش پزشك
آموزش خود را  دگاهيد نيا يبتوانند بر مبنا ها كه آن
حاصل از پژوهش  جينتا يبر مبنا. نديو اجرا نما يطراح

در  يابيو ارزش سيتدر يها هدف، محتوا، روشعناصر 
 متفاوت يسنت دگاهيبه د تنسب گرايي سازنده دگاهيد

 نيدر ا يبرنامه درس يوجه به عناصر اصلبا ت. هستند
بر  يمبتن ديبا يآموزش در حوزه پزشك كرد،يرو
بوده و  يشگاهيو آزما يعمل يها ابزار ،يواقع يها طيمح

 كيبه عنوان  انينقش دانشجوالزم است عالوه بر آن 
 جو و نقش مدرسان به عنوان نقش نقش فعال و مشاركت

  . رنگ گردد پر يريادگي طيمح سازي آماده يبراگر  تسهيل
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Abstract 
 
Introduction: Training and information transfer are considered as one of the major functions of medical 
education. However, traditional lecture-based methods no longer satisfy the needs of medical education and 
require new approaches. One of these approaches which has presented new methods in medical education is 
constructivist trainingversus traditional training. The aim of this study was to explain the characteristics of 
constructivist curriculum in medical education. 
Methods: In this review study, library materials and documents related to constructivism approach in 
medical education and various online sources such as articles indexed from 2001 to 2014 in SID, Magiran, 
and Eric were used. Keywords used were constructivism, medical education, curriculum elements and 
faculty members, both alone and in combination. The initial search yielded a large number of articles then 
the researcher who was just eliminated summary available and browse articles that were more associated 
with the selected material was then extracted. Based on more recent literature, the main elements of the 
constructivist approach to curriculum in medical education were explained. 
Results: Finally, Out of 120 investigated articles in total, documents of 37 relevent and credible articles were 
obtained. Four elements of curriculum namely goal, content, teaching methods, and evaluation were 
explained in the constructivist framework. In this approach the goal of education was to develop critical 
thinking, analytical skills, and insight in students. The content of the training program was based on real 
situations such as hospitals or at least training videos. Teaching methods were based on dynamic methods 
which engaged students in the learning process. The evaluation was process-based so that it was not a tool 
for scoring, but for learning. 
Conclusion: Given the main elements of curriculum in this approach, education in the medical field should 
be based on actual situations, practical and laboratory tools. Moreover, the active and participatory role of 
students and the role of teachers as facilitators should be underscored for preparing the learning 
environment. 
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