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Abstract: The purpose of the present study was to determine the role of the behavioral-

cognitive dimension in medical education. A qualitative study was conducted to extract the 

data required for this purpose. The research population was the most prestigious medical 

universities of the Ministry of Health in Iran. The qualitative phase was conducted through 

interviewing with the university officials. Then, the interviews were analyzed using 

content analysis, and MAXQDA10 software was used to analyze the qualitative data. Next, 

the content of the interviews was categorized into one category, four concepts and eighty 

codes. The main category of the study was the process of medical education. The concepts 

of the study were as follows: 1) cognitive objectives of the medical education system; 2) 

behavioral-cognitive factors; 3) cognitive strategies; 4) behavior. The main cognitive 

objectives of the medical education system were innovation, problem solving, realization, 

and perception. Obtained in our results were also 42 behavioral-cognitive factors, 10 

cognitive strategies, and 25 behaviors. It is essential to take into account the behavioral-

cognitive dimension in policy-making, planning, presenting proposals, and executing 

academic activities.  
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 مقدمه

-موضوع آموزش از موضوعات اساسی در هر جامعه      

ای استو معلم و فراگیر عناصر اصلی آنند.  در 

 های مختلفی وجود دارند کهروانشناسی، مکاتب و روش

 ی راهای یادگیرها و نظریههر کدام به نوبه خود واقعیت

ی اند )کریمهای خاص مورد بررسی قرار دادهاز دیدگاه

(. آموزش چهار هدف عمده 1394مونقی و همکاران 

ان دارد: فضیلت، پرورش خرد، مبادی آداب بارآوردن انس

 (.1383و یادگیری )شعبانی وارکی و همکاران 

با مطالعه شخصیت انسان، چهار ویژگی اساسی قابل 

 یا تشخیص است که عبارتند از: ادراک یا بینش، توانایی

 وقدرت، تمایل یا گرایش، رفتار یا کنش. رفتار میوه 

ست )نصر حاصل ارتباط سه رکن دیگر شخصیت انسان ا

های رفتارگرایی  نسبت به جنبش(. 1379اصفهانی 

ی بر آموزش داشته است )امرسون زیاد دیگر، تأثیر

 اید(. رفتارگرایی به این معنی است که رفتار را ب2007

به کمک رفتارهای قابل مشاهده تبیین کرد، نه 

یط فرایندهای ذهنی. روانشناسان رفتاری برای تأثیر مح

ن ایابر رفتار انسان اهمیت زیادی قائلند. برای رفتارگر

 ت. هر چند که دریادگیری، تغییر در رفتار آشکار اس

ما اهای مختلفی پدید آمدند، چارچوب رفتارگرایی نظریه

تمام آنان اتفاق نظر دارند که موضوع اصلی علم 

و  هاروانشناسی، رفتار است. روانشناسی باید در پژوهش

 پذیرهپذیر و اندازهای خود، رفتار مشاهدهپردازینظریه

مورد را به جای فرایندهای ذهنی غیر قابل دسترس 

 (.1386توجه قرار دهد )سیف 

که رفتارگرایان از فرایندهای داخلیی ییادگیری  در حالی

هیای ییادگیری شیناختی بیر کردنید، نظرییهغفلت میی

دهد، تأکیید اهمیت آنچه که در درون یادگیرنده رخ می

های شناختی به آنچه (. نظریه2008کنند )باستیبل می

دگیری بیه ماابیه گذرد، توجه داشته و به ییادر ذهن می

نگرنید. بیا های شناختی یادگیرنده مییتغییری در کنش

افتید صیرفا  این تفکر که آنچه در تغییر رفتار اتفیاق میی

مبتنی بر روابط بین محرک و پاسخ اسیت، بیه مخالفیت 

برخاسته و به میدد رویکیرد خبرپیردازی ییادگیری و بیا 

تأکید بر پردازش اطالعات در بین محرک و پاسخ توسط 

هیای ذهن، درک ما از فرایند آموزش و یادگیری و شیوه

تسییهیل آن را دچییار دگرگییونی نمییوده اسییت )واتکینیی  

(. بییه بیییان دیگییر، در بعیید شییناختی بییر رشیید و 2000

توانایی شناخت و باال بردن میی ان آگیاهی آنیان تأکیید 

(. شناخت به آن 1393شود )ای دی و مهدوی منش می

شیود کیه از طریی  الق میدسته از فرایندهای ذهنی اط

هیای آن اطالعات دریافیت شیده از راه حیواس بیه روش

آیید، در یابد، بیه صیورت رمی  در مییمختلف تغییر می

های بعیدی بازییابی شود و در استفادهحافظه ذخیره می

(. شناخت اصالح وسیعی است که 1382شود )سیف می

راک های ذهنی مانند تفکر، ادعمدتا  در ارجاع به فعالیت

 (.2001گیرد )سولسو و استدالل مورد استفاده قرار می

-اساتید و دانشجویان از اج ای کلیدی آمیوزش پ شیکی

اند. مراک  آمیوزش موففنید اطالعیات الزم را در زمینیه 

چگییونگی پیشییرفت تحصیییلی دانشییجویان و اجییرای 

های آموزشی مؤسسه خیویش گیردآوری اثربخش برنامه

دن ون گفته شد و با ملحوظ نمیونمایند. بنا بر آنچه تاکن

 واین نکته که اشتراک دانش در دانشگاهها میان اساتید 

دانشجویان فعالیت و رفتاری اجتماعی است که در بافت 

و فضای اجتماعی رخ داده و عوامیل مختلیف انسیانی از 

ز سیایر عوامیل بیر شناختی بیش ا-جمله عوامل رفتاری

 بعید عیین نقشت»آن تأثیر دارد؛ پژوهش حاضر با هدف 

 انجام شد.  « پ شکی علوم آموزش در شناختی-رفتاری

 روش کار

شیناختی در -به منظور استخراج اج ای بعد رفتاری     

ای کیفی انجیام شید. حوزه آموزش علوم پ شکی مطالعه

های علوم پ شکی قطب کشور جامعه پژوهش را دانشگاه

موزش واقع در استان تهران و وزارت بهداشت، درمان و آ
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داد. مرحله کیفی از طری  مصیاحبه پ شکی تشکیل می

با دست اندرکاران اجرایی انجام شد. با توجیه بیه قلمیرو 

موضییوعی نمونییه هدفمنییداز میییان مییدیران، ر سییا و 

سیال سیابقه  3های مرتبط با حیداقل کارشناسان حوزه

کاری در حوزه آموزش علوم پ شکی انتخاب شد. بیدین 

ختارمند با نمونه گیری هدفمند منظور مصاحبه نیمه سا

و به روش گلوله برفی با استفاده از راهنمای مصیاحبه و 

ها صیورت گرفیت. در مصیاحبه نیمیه در حد اشباع داده

ساختاریافته سؤالسؤاالت توصیفی و ساختاری با تمرکی  

ای کییه باییید پوشییش داده شییده و بییر مسییائل یییا حییوزه

شیوند. مییمسیرهایی که باید پیگیری شیود، گنجانیده 

ها برای تمام شیرکت کننیدگان مایل هیم توالی پرسش

هیای هیر فیرد نیست. بلکه به فراینید مصیاحبه و پاسیخ

تیر بستگی دارد. مصاحبه بیا سؤالسیؤاالت سیاده و کلیی

تیر پییش شروع شده و به سمت سؤالسؤاالت اختصاصیی

رفت. در طراحی راهنمیای مصیاحبه از نظیرات تییم می

شید. راهنمیای مصیاحبه بیه  پژوهشی مطالعیه اسیتفاده

هیا را از دهید انیواع مشیابهی از دادهمحق  اطمینان می

تمام افراد مطلع گردآوری کنید. رواییی ابی ار تحقیی  از 

طری  تأیید گروه متخصصین و اعتبار آن از طری  چیک 

ای کیه اطالعیات از کردن نظرات اعضای شرکت کننیده

از  آید، صورت گرفیت. همچنیین قبیلآنان به دست می

ای آزمایشی با دو نفر از افراد آگاه شروع تحقی ،  مطالعه

در زمینییه موضییوع پییژوهش در راسییتای رفییع نییواقص 

راهنمای مصیاحبه انجیام شید. قبیل از انجیام مصیاحبه 

ارتباط مناسب اعیم از: معرفیی پژوهشیگر، ذکیر انگیی ه 

اجرای پژوهش، ذکر محرمانه ماندن نام مصاحبه شیونده 

ه، علییت انتخییاب فییرد مصییاحبه و مکالمییات ضییبط شیید

شونده، و اخذ رضایت فرد مصاحبه شونده جهیت ضیبط 

مکالمات و برقرار شد. جهت امکان تبیادل بهتیر افکیار و 

اطالعات، مصاحبه رو در رو انجام شد. مصاحبه در زمانی 

تر بیوده و نسبتا  کوتاه که برای مصاحبه شوندگان راحت

در طییی دغدغییه فکییری کمتییری داشییتند، انجییام شیید. 

های مورد نظیر یادداشیت و بیا رضیایت مصاحبه قسمت

مصاحبه شونده از ابی ار ضیبط مکالمیات اسیتفاده شید. 

-های صوتی پییادهجهت تج یه و تحلیل اطالعات، فایل

بندی شیدند. نسیخه سازی و مستند شده، و نهایتا  طبقه

برداری در فاصله زمانی کوتاه پس از مصاحبه انجام شد. 

روش تحلیل محتوا تج یه و تحلیل شد. به ها به مصاحبه

هیای پیژوهش از نیرم افی ار منظور تج یه و تحلیل داده

MAXQDA10  .استفاده شد 

در پژوهش حاضر سعی شد با ایجاد تمهیداتی معیارهای 

های کمّی رعایت دقت، مشابه روایی و پایایی در پژوهش

هیا از تلفیی  شوند. جهت اف ایش دقت و مقبولیت یافته

د روش چک کردن مجیدد بیا مصیاحبه شیوندگان و چن

تحلیل هم مان توسط پژوهشگران استفاده شد. مالقیات 

حداقل دو بار با هر یک از مشیارکت کننیدگان پیژوهش 

هیای برای جمیع آوری اطالعیات، اسیتفاده از یادداشیت

هیای تلفنیی روزانه در حین جمع آوری اطالعات، تماس

قیع میورد لی وم، یا حضوری با شیرکت کننیدگان در موا

نظرخییواهی از شییرکت کننییدگان بییرای تأیییید صییحت 

هیای پژوهشیگر و میرور توسیط افیرادی غییر از برداشت

شرکت کنندگان انجیام شید. همچنیین، بیرای افی ایش 

هیا دربیاره صیحت تفسییرها و فراینید تأییدپذیری یافته

کدگذاری با تعدادی از همکاران آشینا بیا نحیوه تحلییل 

رت شد و کلیه مراحل انجام کار های کیفی مشوپژوهش

 ها به دقت ثبت شد. و چگونگی استخراج داده
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 یدر آموزش پزشک یشناخت -ی. نقش بعد رفتار1جدول 

Table 1. The role of behavioral-cognitive dimension in medical education  

  

 یدر آموزش پزشک یشناخت -یعوامل رفتار تاثیر. فلوچارت 1شکل 

Figure 1. Flowchart of the influence direction of behavioral-cognitive factors in medical education 

 

 

 مقوله مفهوم کد

 اهداف شناختی نظام آموزش علوم پزشکی خالقیت حل مسئله درک و فهم

فرایند آموزش علوم 

 پزشکی

 تعصب نسبت به دانشگاه

 اهیآگ

 خودآگاهی

 خودمدیریتی

 تعادل

 هماهنگی

 مالحظه

 توانایی عقل ورزی

 مفروضات فرهنگی

 تصورات

 نگرش

 عالئق ذهنی

 استرس و فشار روانی

 تمایالت

 صالحیت شناختی

 صالحیت عقالنی

 صالحیت عاطفی

 مهارت عقلی

 مهارت زیبائی شناسی

 انگیزش

 امنیت شغلی

 امنیت فکری

 تمرکزجویی

 توجه کانونی

 سئولیتاحساس م

 اهمیت دادن به آموزش

 وجدان کاری

 داوری ربط

 زمان

 تأیید دانش

 دانستن چگونگی ها

 خالقیت

 نوآوری

 تالش برای جستجوی اطالعات

 هوش درون شخصی)ذهن(

هوش میان شخصی)هوش 

 هیجانی(

 هوش اجتماعی

 مهارت اجتماعی

 مهارتهای زندگی

 توانایی تحصیلی

 اعتماد

 احساسات و عواطف

 شناختی-عوامل رفتاری

 الگوسازی

 اکتشاف

 تولید دانش

 بازشناسی

 استنباط

 استدالل

 تصمیم گیری

 حل مسئله

 مفهوم سازی

 پردازش اطالعات

 راهبردهای شناختی

 همدلی

 همفکری

مدیریت روابط و ارتباطات 

 دوستانه

 حل تعارضات

 جامعه پذیری

 عمل

 حرکت و جنب و جوش

 تدریس

 تربیت

 تعدیل هیجان

 مهار تکانه و خشم

 ذهن پروری

 خویشتن داری

 خویشتن پذیری

 خودفاش سازی

 قضاوت صحیح اخالقی

 یادگیری

 یادآوری

 تفکر

 اندیشه

 تعامل

 مشارکت

 حمایت

 عدالت

 جسارت

 رفتار
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 بحث 

ای و اجتمیاعی از هیای حرفیهآموزش، پژوهش، فعالییت

جمله اقداماتی است که در دانشیگاههای علیوم پ شیکی 

ای است ل اجتماعی پیچیدهشوند. آموزش تعامانجام می

که از عوامل درونی و بیرونی مؤثر بیر کیفییت و کمّییت 

پیذیرد. بنیابراین، عوامیل روابط مییان فیردی تیأثیر میی

ز سیایر عوامیل انسیانی بیر آن شناختی بییش ا-رفتاری

ن های اندکی در اییرسد پژوهشتأثیرگذارند.  به نظر می

وزش بیه زمینه انجام شده و اهمیت ایین عوامیل بیر آمی

های انجام خوبی درک نشده است. بررسی اندک پژوهش

شده درباره آموزش دانشیگاهی در داخیل کشیور نشیان 

فلت واقیع غشناختی مورد -دهد، نقش عوامل رفتاریمی

ارائییه الگییوی »ای بییا عنییوان شییده اسییت. در مطالعییه

پیشنهادی اشتراک دانش درون سازمانی مییان اعضیای 

« ل فیردی، سیازمانی و فنییهیئت علمی بر مبنای عوام

های علوم پ شیکی دامنیه میدیریت روابیط و در دانشگاه

 وهیای رفتارنید ارتباطات دوستانه و تعامل کیه از مؤلفیه

-هییای عوامییل رفتییاریهمچنییین اعتمییاد کییه از مؤلفییه

شناختی است در میان اعضای هیئیت علمیی نیامطلوب 

(. در 1392گ ارش شد )نعمتی انیارکی و نوشیین فیرد 

ای دیگیراین سیؤال مطیرح شید کیه آییا عوامیل عهمطال

 ان تمایل اساتید بیه طیرح درس شناختی بر می-رفتاری

(. 1393ها مؤید این تأثیر بود )نییازآذری مؤثرند؟ یافته

ینیه بنابراین، توجه به عوامل مذکور اهمیت دارد، زیرا زم

ساز تولیید دانیش، خالقییت و نیوآوری اسیت و رشید و 

-های کشور را تسیهیل مییشگاهتوسعه دانش علمی دان

 کند.        

تعیین عوامل مؤثر بر حضیور در »ای با عنوان در مطالعه

کیه در دانشیگاه علیوم پ شیکی « کالسهای درس نظریه

-مشهد انجام شد بر ضرورت توجیه بیه عوامیل رفتیاری

شناختی شامل انگی ش، تمایالت، داوری ربیط، زمیان و 

ط و ارتباطییات تأیییید دانییش و همچنییین مییدیریت روابیی

دوستانه به عنوان رفتار مطلوب تأکیید شید )معراجیی و 

 (. 1398همکاران 

در مطالعات انجیام شیده در سیایر کشیورها )نیواالنین و 

، مییک کانییل 2015، لبلنییک و مونتریییو 2010پیتکییاال 

، ادگییوس و زاکلت کایییا 2015، رات و همکییاران 2015

( 2019، کرمر و همکیاران2016، کرمر و روری  2015

بر ضرورت توجه بیه احساسیات و عواطیف تأکیید شیده 

است. دانشجویان علوم پ شکی از لحاظ عاطفی دائما  در 

شیوند کیه عواطیف چالشند؛ زیرا با شرایطی مواجیه میی

کنیید. عواطییف منفییی در مابییت و منفییی را درگیییر مییی

شرایطی همچون پیامدهای منفی ناشی از عدم سیالمت 

ترام نسبت بیه پ شیکان در بیمار، وجود تردید و عدم اح

بین بیماران، ایجاد یک دوره جدیید، ارتباطیات نظیارتی 

ناآشنا، نقایص درمان و ارتباطات پیچیده و مسیئله سیاز 

بین پ شکان ارشد، مواجهه با عدم قطعییت و خطاهیای 

-پ شکی. عواطفی که بواسطه چنین تجاربی حاصل میی

شوند، ممکن است بیرای سیالمت دانشیجو مضیر باشید. 

غییرات تحت عنوان تغییرات روان تنی در پاسخ به یک ت

هیای واقعه یا موضوع تعریف شیده و مشیتمل بیر جنبیه

فی یولوژیک، رفتاری و احساسی اسیت. عواطیف سیازنده 

گروهی از عواطفندکه مسیتقیما  بیا موقعییت مرتبطنید. 

چنین عواطفی بر عملکرد و اف ایش عملکرد حافظه مؤثر 

ی گروهیی از عواطفنید کییه از اسیت. امیا عواطیف، اتفیاق

منبعی غیرمرتبط منتج می شیوند. چنیین عیواطفی بیه 

کییاهش عملکییرد حافظییه و در نتیجییه کییاهش عملکییرد 

شیود. فراینیدهای شیناختی، از قبییل دانشجو منجر می

توجه و ادراک، در پیردازش اطالعیات بیه عنیوان فیلتیر 

هیای کنند. عوامل مؤثر بر توجه و ادراک بر گامعمل می

دی فرایند یادگیری تأثیرگذارند. اگر توجه و پیردازش بع

اطالعات بیه درسیتی انجیام شیود، اطالعیات جدیید در 

حافظه کدگذاری خواهد شد. کدگذاری فراینیدی اسیت 

که از طری  آن اطالعات جدید ثبت شیده، بیا اطالعیات 
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ذخیره شده قبلی، ترکیب شیده و مسیتقیما  بیر توانیایی 

در آینیده تأثیرگیذار خواهید  بازیابی اطالعات از حافظیه

 بود.

، میورتر و 2016در برخی مطالعات )دوراته و همکیاران 

( نی  بر ضرورت توجه به دلسوزی تأکید 2018همکاران 

در راسیتای ارائیه مراقبتهیای بیا کیفییت بیه  شده است.

 های بالینی جهت درمانبیماران، نه تنها آموزش مهارت

نی بیمییار، و در بیمییاری اهمیییت دارد؛ بلکییه شییأن انسییا

نتیجه همدردی و دلسوزی با وی حائ  اهمیت اسیت. بیا 

این وجود، میی ان دلسیوزی دانشیجویان پ شیکی بیرای 

 وهای اولیه تحصیل دانشگاهی بیشتر بوده بیمار در سال

 یابد.های بعد کاهش میبه تدریج در سال

، 1398در بسیییاری از مطالعییات )غفییوری و همکییاران 

، 1397، طیالبی و همکیاران 1398امیری و همکیاران 

، احییراری و همکییاران 1396نیییک انجییام و همکییاران 

، عروجلیو و همکیاران 1395، عباسی و همکاران 1395

، حسییین زاده و 1395، سیییعادت و همکیییاران 1395

، کوییک و 1395، آزادیان و همکیاران 1396همکاران 

( در خصوص استرس و فشار روانیی بیه 1392همکاران 

مییوزش علییوم آشییناختی حییوزه -تییاریعنییوان عامییل رف

د پ شکی بر ضرورت آگاهی از انواع منابع استرس زا تأکی

 شد.

 بررسیی رابطیه ادراک از عیدالت»ای با عنوان در مطالعه

آموزشی و آگاهی از آینده شیغلی بیا اشیتیاق تحصییلی 

با تأکیید بیر امنییت « دانشجویان دانشگاه علوم پ شکی

اختی بییان شید کیه نشی-شغلی به عنوان عاملی رفتاری

دانشجویان در محییط دانشیگاهی بیا کمّییت و کیفییت 

رشته های تحصیلی اعیم از آینیده شیغلی و آمیوزش از 

شییوند. اییین موضییوع سییط  نظریییه تییا عمییل آشیینا مییی

 انگی شی آنان را در جهت فعالیت در بیازار کیار افی ایش

 (.1397همکاران  و مومنی)دهد می

اربرد نظریییه هییای کیی»ای دیگییر بییا عنییوان در مطالعییه

 هییایبییا معرفییی نمونییه« یییادگیری در آمییوزش بییالینی

آمییوزش  در ناختیشیی-هییای رفتییارینظریییه از اسییتفاده

 ای از ییادگیریبالینی تأکید کردند هر نظریه بیه جنبیه

رد ای دارند. ضرورت داپرداخته و در آموزش کاربرد ویژه

بیر  ااساتید با نظریه های مذکور و کاربرد آن آشنا بوده ت

حسب شرایط یادگیری و تجیارب فراگییران در راسیتای 

اد بهره برداری از این نظرییه هیا گیام بردارنید؛ زییرا افیر

شییاغل در محیییط بهداشییتی و درمییانی از لحییاظ تفکییر، 

پییذیرش و احتییرام باییید بییا شییغل تطییاب  پیییدا کننیید 

 (.1390)ابوالحسنی و همکاران 

ینی از در مطالعه ای تأکید شد در کیالس و محییط بیال

ری شود. استاد با به کیارگیاصول رفتارگرایی استفاده می

اختیییار و توزیییع دانییش بییه طراحییی و کنتییرل محیییط 

یادگیری ساختار یافتیه میی پیردازد. وی طیرح درس و 

وسائل کمک آموزشی را فراهم نموده، آمیوزش نظرییه و 

عمییل را زمانبنییدی نمییوده، اهییداف آموزشییی را تعیییین 

ر دهیای دانشیجویان ها به موفقییتندهنموده و با انگی ان

 و جهت شکل گییری رفتیار مابیت پاسیخ داد )بیلینی 

(. تیدوین طیرح دروس، مهیارت آمیوزی، 2009هالستد 

تییدریس در الگییوی متییوالی سییاده پیچیده، تأکییید بییر 

پیامدهای یادگیری، ارزشیابی، انگیی ش مابیت از دیگیر 

ت کاربردهای رفتیارگرایی در آمیوزش علیوم بیالینی اسی

 (.2007)امرسون 

 گیرینتیجه

بی شک عوامل شناختی رفتاری متعددی بر فراینید      

هییای علییوم پ شییکی کشییور تییأثیر آمییوزش در دانشییگاه

-گذارند. عوامل محیطی کالس، دانشکده و دانشگاه میی

توانند بر فرایند مذکور تأثیر گیذار باشیند، امیا از سیوی 

یین حیوزه رفتیاری در ا-دیگر اثرگذاری عوامل شناختی

غیر قابل چشم پوشی است. لذا بیرای ایجیاد ییک نظیام 

آموزش عالی سالمت کارمد و مستقل، ضروری است بیه 
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اند، رفتاری قالب بررسی-تمام عواملی که از بعد شناختی

ها میان اسیاتید و توجه نمود. اشتراک دانش در دانشگاه

دانشجویان فعالیت و رفتاری اجتماعی است که در بافت 

ی اجتماعی رخ داده و عوامیل مختلیف انسیانی از و فضا

شناختی بیش از سیایر عوامیل بیر -جمله عوامل رفتاری

-عوامیل رفتیاری زمینه آن تأثیر دارد. به بیان دیگر، در

 دوران تحصیییل دانشییگاهی آن در تییأثیرات و شییناختی 

 بیر و شیده ارائیه دانشیجویان و اسیاتید الزم به اطالعات

در  همچنیین. شیود تأکید یچنین عوامل اهمیت و نقش

 هیایبرنامه به دانشجویان ویژه آموزشی هایری یبرنامه

شناختی مؤثر بر آموزش علوم -عوامل رفتاری بر متمرک 

هییای برنامییه الزم اسییت سییاختار. نمییود توجییه پ شییکی

 راسیتا، همین شود. در طراحی نحو مناسب به آموزشی،

جویان و دانشی بایسیتی ریی ان دانشیگاه برنامه و مدیران

توجه یا عدم توجه به عوامل فیوق  پیامدهای از را اساتید

  . سازند آگاه الذکر

شایان ذکر است مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبلیی 

تری اجرا شیده و عیالوه بیر شناسیایی در سط  گسترده

خییی از آنهییا در سییایر شییناختی کییه بر-عوامییل رفتییاری

انید، بیه مطالعات منحصرا  به صورت کمّی بررسیی شیده

شناسییایی راهبردهییای شییناختی، اهییداف شییناختی و 

رفتارهای قابل مشاهده در حوزه آموزش علیوم پ شیکی 

منجر شده و این نکتیه بیه عنیوان نقطیه قیوت مطالعیه 

حاضر حائر اهمیت است. اما با توجیه بیه اینکیه مطالعیه 

حاضر به بررسی کمِی این عوامل سه گانیه مسیتخرج از 

جامعیه دانشیجویی تحیت پوشیش های مطالعه در یافته

آموزش عالی نظام سالمت ایران نپرداخته اسیت، انجیام 

مطالعات کمّیی در ایین خصیوص ضیروری بیوده و ایین 

موضوع به عنوان نقطه ضعف مطالعه حاضر قابیل توجیه 

این مقاله بخشی از طرح مصوب الزم به ذکر است  است.

مرک  ملی تحقیقات راهبردی آموزش پ شکی)نصیر( بیه 

 .می باشد 970130شماره 
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 این پژوهش بهوم پ شکی بود، ناختی در آموزش علش-هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بعد رفتاری چكیده:

زارت ان و وهای علوم پ شکی قطب کشور واقع در استان تهرجامعه پژوهش را دانشگاه روش کیفی انجام شد.

ان ندرکارا  مصاحبه با دست دادند. مرحله کیفی پژوهش از طریبهداشت، درمان و آموزش پ شکی تشکیل می

تحلیل  ج یه وحلیل محتوا تج یه و تحلیل شدند. به منظور تهای پژوهش به روش تاجرایی انجام شد. مصاحبه

-کد طبقه 80مفهوم و  4مقوله،  1ها در قالب استفاده شد. محتوای مصاحبه MAXQDA10هانرم اف ار داده

عه از مطال منتج یند آموزش علوم پ شکی به عنوان مقوله اصلی مطالعه در نظر گرفته شد. مفاهیمآبندی شد. فر

 ؛ ورفتار.ردهای شناختیشناختی؛ راهب-عوامل رفتاری د از:اهداف شناختی نظام آموزش علوم پ شکی؛عبارت بودن

شتند. ار داخالقیت، حل مسئله، و درک و فهم در زمره مهمترین اهداف شناختی نظام آموزش علوم پ شکی قر

لوم عدر نظام آموزش نوع رفتار مورد انتظار  25و  راهبرد شناختی 10ناختی، ش-عامل رفتاری 42همچنین 

ن نشجویاگذاران حوزه آموزش علوم پ شکی و همچنین دا پ شکی استخراج شد. ضروری است مدیران و سیاست

 .اشته باشندهای دانشگاهی در نظر دها و فعالیتری یرحها، طری یرا در برنامه شناختی-بعد رفتاری و اساتید

 .پ شکی، دانشگاه علوم پ شکی وزش علومشناختی، آم-بعد رفتاری واژگان کلیدی:

 
 

 

 

 

 

 

 


