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Abstract: The present study investigated the effect of redundant curriculum on 

achievement goals (educational and skill areas) and empowerment of medical students in 

medical universities of Mazandaran province. The statistical population of this applied 

research in the qualitative phase included 15 faculty members and experts of universities of 

medical sciences familiar with the curriculum. The population of quantitative phase included 

2800 medical students of whom 210 were selected as the research sample based on 

Cochran's formula. The sampling method in the qualitative phase was the purposive 

sampling method while in the quantitative phase, the stratified random method proportional 

to the size of the statistical population was used. Methods and tools of data collection in the 

qualitative phase included the Delphi method which was done using semi-structured 

interviews, and in the quantitative phase, the field method was conducted with the help of a 

researcher-made questionnaire including 85 items. Data analysis was performed by 

exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS 21 and SMARTPLS3 software. 

The results are as follows: 1- In examining the dimensions of the curriculum, 6 dimensions 

and 44 indicators were identified and confirmed. Main dimensions and indicators include: 

individual factors of the student (6 indicators), individual factors of the professors (9 

indicators), extra-organizational factors (3 indicators), organizational factors (14 indicators), 

educational factors (8 indicators) and contextual factors (6 indicators) 2- Redundant 

curriculum has a significant effect on the achievement goals of medical students. 3- 

Redundant curriculum has a significant effect on the empowerment of medical students. 
Keywords: redundant curriculum, achievement goals, empowerment, medical sciences. 
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 مقدمه

منظور آمووزش   عالی یکی از مهمترین نهادها به موزشآ    

توسعه و تأمین منابع انسانی و رکن اصلی در پیشرفت هموه 

اي جانبه هر کشور است. این نهاد کارکردها و وظوای  عمو  

در خصوص رشو  و توسوعه اصتصوادي  اجتمواعی  سیاسوی  

عنوووای یووا نهوواد  فرهنگووی و تربیتووی جوامووع دارد و بووه

 هوا و جنبوه اختارمن   نیازمن  مالحظه علمی تمام بخو س

-دانشگا (. 1394)نصیري و همکارای  هاي مختل  آی است

شون  و ها مغز متفکر و نیروي محرکه هر جامعه محسوب می

پیشرفت یا عقب مان گی جوامع تا ح  زیوادي بوه کیفیوت و 

کمیت خ مات مراکز دانشوگاهی بسوتگی دارد. همزموای بوا 

عواتی  نقوو  الواموع از سونتی بوه صونعتی و ا پیشورفت ج

دانشگا  ها نیز تغییر یافته و دانشگا  ها از یا انتقال دهن   

دان  صرف به منبع ص رت ملتها در تولی  دان  و تکنولوژي 

 (.1396)نیاز آذري و همکارای  ان تب یل ش  

 سوح  بواتترین عنووای بوه پزشکی آموزش و عالی آموزش

 اسوت  برخوردار مالحظه اي صابل همیتا از آموزشی جامعه

 مختل  ابعاد در جامعه توسعه و در رش  اساسی نقشی زیرا

 ایفاء سیاسی و اصتصادي  اجتماعی فرهنگی  علمی  فناوري 

 آموزشی تالشهاي نظام و فعالیت ها کلیه حاصل و می کن 

 است حالی در (. این2015می شود )فاضل  منعکس آی در

موی  تشوکیل دانشووویای را ایرانوی جامعوه بخ  اعظم که

 راهبورد یا عنوای به گفتمای توانمن سازي بر تاکی  دهن .

 ابزاري عنوای به به توانمن سازي که می گردد باعث سازمانی

 صوادر آی پرتوو دانشگاهی در انسانی منابع که ش   شناخته

و  افرینوی ارزش و کوارآفرینی سومت بوه بوود خواهنو 

 شود. محیط نگریسته کنن  تحرک ج ی  نسل دانشگاههاي

 بوراي کوه هستن  هایی سازمای ش   توانمن  هاي آموزشی

 بوراي فرصتهایی شایستگی ها  ظهور رسان ی به و پیشرفت

 خوود اعضواي تثبیت شایسوتگی هواي و استقالل و انتخاب

 محیحهواي مهمترین منبوع بین این در که می کنن  ایواد

 از آنووایی هن .می د تشکیل دانشوویای را آموزشی -علمی

 بوراي ش ی ص م پی  مسئول کشوري هر در دانشگاهها که

 بنیوای و شوالود  نیوز دانشووویای و هستن  توسعه تحول و

 افوزای  بوراي دانشووویای لواا محیحهاي دانشوگاهی انو  

 هستن  خاصی تعلیمات و نیازمن  آموزش خود توانمن یهاي

 نحو به من توان جامعه ایواد یا در را خود نق  و وظای  تا

 به حرکت در راستاي ویژ  به مهم این دهن . انوام شایسته

 خواهو  بیشوتري نموود آینو   نسول هواي دانشوگا  سمت

 (.2011یافت)فراهانی و صربانی 

هاي درسی  بستر شکل گرفتن مهمترین فراین  نظام  برنامه

دانشگاهی یعنی یادگیري است. آمووزش  پوژوه  و عرضوه 

سات آمووزش عوالی توا حو ود سؤخصصی توسط متخ مات 

)فتحوی و  هاي درسی وابسوته اسوت زیادي به پویایی برنامه

(.  در اشار  به انواع برناموه درسوی  1393اجارگا  و مکارای 

( به نقل از آیزنور سوه نووع برناموه درسوی از 2002ایستپ )

جمله)آشووکار  پنهووای و پوووب( را بووه تصووویر مووی کشوو . 

درسی آشوکار  و بزرگتورین کوچکترین تیه مربوط به برنامه 

درسی پوب اسوت. برناموه هواي درسوی تیه مربوط به برنامه

آشکار یا صری  به برنامه هاي کلی اعالم ش   بوراي محالعوه 

یعنی آنچه که مرکز آموزشوی اعوم از دانشوگا  و یوا م رسوه 

انو   اشوار  دارد. تبلیغ می کنن  که براي ارائه  آمواد  کورد 

درسی پنهای اسوت. سی مربوط به برنامهدردومین تیه برنامه

آنچه که ما از  ریق توربیاتمای در یا کالس یا یا برناموه  

آموزیم. این برنامه از  ریق توربیات آموزشی یا یا گرو  می

شود. برنامه درسی پوب بوه عنووای سوومین صبلی ساخته می

درسی به موضوع ها و مباحوث و برنامه  بزرگترین تیه برنامه

-درسی رسمی یا صوری  مویش   از برنامههاي حافن فرآی

ها خواسوته یوا ناخواسوته در پردازد. برخی محالب  و مهارت

رسمی مورد غفلوت صورار موی گیورد بوه عنووای مثوال برنامه

آموزش در مورد ای ز یا مشارکت زنای در جامعه که در  ول 

تواری  یوا ملوت ممکون اسووت موورد توجوه واصوع نشووود و 

درسی بیاموزن . ایون توانن  آی را از  ریق برنامهدانشوویای ن

موارد در دسته برناموه هواي پووب صورار موی گیورد )غربوا و 

 (.1396همکارای 

آنچه در این تقسیم بنو ي بوه نووعی فرامووش شو   اسوت  

برنامه درسی است که بخو  هوایی از آی بوراي هور رشوته  

ه  بوا هوایی کوناکارآم  )زائ ( باش   به عبوارت دیگور برناموه

-پیشرفت جامعه  و شغل هاي مرتبط با آی تناسوب ن اشوته

باش  و در مشاغل بکار نیای  به این نوع برنامه درسی  برنامه 
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زائ ( گفته می شود )حسینی لرگوانی و درسی زائ  )یادگیري

(. همچنین می توای گفت: مق ار صابل ان از  1393همکارای 

آمووزش از بوین  گیري و صابل توجهی از یادگیري که پس از

( و یا آموزشی که بوه یادگیرنو گای 2012می رود )متاکس 

داد  می شود ولی بیشتر این آموزش ها غیور صابول اسوتفاد  

کواه  کیفیوت (. 2010  متاکس 2013خواهن  مان  )کانا 

آموزش  نبود محیط مناسب براي انتقوال یوادگیري  کواه  

کارآموختگوای انگیز  براي یادگیري  ع م انحباق میای تع اد 

رفت سرمایه گااري در و نیاز واصعی بازار کار و در نهایت ه ر

توای در صالوب مفهووم ضوایعات برناموه درسوی آموزش را می

 (.2017صفائی موح  و  رخای ) تبیین نمود

زائ  در ایرای و  برنامه درسیتحقیقات بسیار ان کی در مورد 

ی لرگوانی حسوین . در ایورای خارج از کشور انوام ش   است

-درسوی زائو   برناموهسازي برنامه( به منظور مفهوم1394)

بوودی هوا  نامتناسوبکاربردي بودی درسدرسی زائ  را  غیر

سوازي انو  و توانمنو درسی ناکارامو  دانسوتهمحتوا و برنامه

العمور  آزادي علمی  تأکی  بور یوادگیري موادماعضاي هیئت

درسی را مهمترین نامهآکادمیا  بازنگري و ارزیابی مستمر بر

را  کارهاي کاه  یادگیري هاي زائ  برشمرد  ان .   یکی از 

بخ  هاي جامعه که ش ی اً متأثر از برنامه درسی می باش   

حوز  پزشکی است این حوز  مستثنی از سوایر بخو  هوا و 

-هوايبایسوت از  ریوق برناموهآموزشی نبود  و میمؤسسات

ود را ت وین و اجرا نمایو . درسی رش  و تعالی دانشوویای خ

با وجود گسوتردگی محتووا و مفواهیم در علووم در این میای 

-توانمن ي عالو  بر کسب دان  نظري    دانشوویایپزشکی

اي و اخالق پزشوکی در سوح  هاي عملکردي و من  حرفه

نماین  )سن   توانمن ي هواي پزشوکای میاي را کسب حرفه

 (.1394عمومی به نقل چنگیز و همکارای 

-درسی زائ  می توان  بورآی اثوریکی از موضوعاتی که برنامه

 از برجسوته گاار باش  اه اف پیشرفت است. اه اف پیشرفت

 ها براي ادراک عملکرد موفقیت ترین چارچوب ترین و کامل

هاي آموزشوی و مهوارتی افراد  به خصوص در حیحهکه  آمیز

دوبوا نظریوه اهو اف توسوط  (.2010)کاپالی و فلوم  است

-است که شامل جهوتش   رائه( ا1984( و نیکوبز )1985)

هاي خاص موصعیتی هستن  کوه تمایول بوراي ترصوی  گیري

رش   اکتساب دان  و یا نشای دادی شایستگی خود در یوا 

دهو . نظریوه اهو اف بور ایون فور   بافت ویژ  را نشای می

استوار است که اهو اف پیشورفتی کوه یادگیرنو گای دربوار  

کنن  بور کیفیوت توانوایی و  شای دنبال می تحصیلی تکالی 

 (. 1992)ایمز  گاارد اشتغال نسبت به آی تکالی  تأثیر می

 بی  توانمن  فارغ التحصیالی به توجه ضرورت ما کشور در

 در بای  نیز دانشوویای می خورد. چشم به زمای دیگر هر از

 از انتظواراتی چوه کارفرمایوای که درک کنن  تحصیل  ول

 برنوامهریزي موضووع مورد ایون در و دارن  رغ التحصیالیفا

 و توربیات نحو از بهترین به بیاموزن  بای  دانشوویای کنن .

 اعتماد به بگیرن   بهر  می ده  ارائه دانشگا  که فرصتهایی

 فارغ التحصیلی از پس که شون  محمئن و کنن  کسب نفس

گردن .  من توان کالم یا در و کرد خواهن  پی ا مناسبی کار

همچنین  نتایج  و آمارهواي نورب بیکواري در کشوور ایورای 

درسی است اموا توا چوه حاکی از وجود نقص نسبی در برنامه

درسی در دانشک   هواي پزشوکی جوزء برناموه ان از   برنامه

هاي زائو  بوود  و چوه میوزای بور روي  اهو اف پیشورفت و 

الع دصیقوی گاار است ا وتوانمن ي دانشوویای  این دور  اثر

منتشر نش   است. این تحقیق درص د اسوت میوزای توأثیر و 

نق  برنامه درسی زائو  در رسوی ی بوه اهو اف پیشورفت و 

توانمن ي دانشوویای دور  پزشکی را بررسی نمود  و مو لی 

را براي ان از  گیري آی ارائه نمای . با توجوه بوه مووارد فووق 

درسوی ناموهپژوه  درص د جواب این سؤال است که آیوا بر

زائ  بر اه اف پیشورفت و توانمنو  سوازي دانشووویای دور  

 پزشکی مؤثر است؟

 روش کار

روش پژوه  تحقیوق حاضور از لحواد هو ف در زمور       

تحقیقات کاربردي بود و از لحاد گوردآوري ا العوات  روش 

ترکیبی یا آمیخته بود.  جامعه آماري در بخو  کیفوی ایون 

-درسوی در دانشوگا رگای برنامهاساتی  و خبشامل پژوه   

 20هاي اسوتای بوه تعو اد هاي علوم پزشکی و سایر دانشگا 

نفر که براساس روش نمونه گیري ه فمن  انتخاب ش . ایون 

گرو   براي انوام بخ  کیفی پژوه  انتخواب و در فرآینو  

 شواملمصاحبه شرکت کردن .  جامعه آماري در بخ  کمّی 

ر دور  پزشوکی عموومی در دانشوویای شاغل بوه تحصویل د
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سووح  دانشووگا  هوواي  علوووم پزشووکی دولتووی و آزاد اسووتای 

مازن ای بودن . این دانشووویای در پونج شوهر سواري  بابول  

صائمشهر   بهشهر و نوشهر در استای مازن رای  توزیوع شو ن  

نفر بود. براي تعیین نمونه هاي این  2800که تع اد کل آنها 

 فمن  استفاد  شو . در ایون پژوه  از روش نمونه گیري ه

 10مرحله از روش دلفی استفاد  ش . ب ین نحو که از تع اد 

هوایی کوه نفر ازخبرگای خواسته ش  نسبت به ادغام شاخص

داري مشابهت و هم پوشانی هستن   و حاف شواخص هواي 

که تکراري به نظر می رسن  اص ام نماین . همچنوین از آنهوا 

ي اهمیووت بووود  و در خواسووته شوو  چنانچووه شاخصووی دارا

ها مغفول مانو   را پیشونهاد نماینو . بو ین فهرست شاخص

گویوه  94بوه  103ترتیب تعو اد گویوه هواي پرسشونامه از 

کاه  پی ا کرد و براساس نظر خبرگای گویۀ ج ی ي اضافه 

گویه در  راحی ابزار اصلی برناموه  94نش . در نهایت تع اد 

هواي عواد و مؤلفوهدرسی زائ  بکار گرفتوه شو . همچنوین اب

هواي علووم اساسی برنامه درسوی زائو  در آمووزش دانشوگا 

نظوري و پزشکی توسط پژوهشگر  با بررسی متووی و ادبیوات

گیوري از نظورات اسوتاد راهنموا و برداري و سپس بهر فی 

گویه در صالب ج ول  94بع  و  6مشاور شناسایی و نهایتا با 

ی  ارسال گردی  نفر از خبرگا10شکل دهی ش . سپس براي 

 85که پس از دو مرحله  دلفی با استفاد   از فون دلفوی بوه 

گویه کاه  یافت. ب ین ترتیب ابعاد محتوایی برنامه درسوی 

زائ  در دانشگا  هاي علوم پزشکی بر اساس مبوانی نظوري و 

نظرات خبرگای شناسایی و بر اساس توافوق خبرگوای تأییو  

یووق پرسشوونامه شوو . در مرحلووه دوم در بخوو  کمووی از  ر

-درسی زائ  به همرا  پرسشنامه  توانمن ساخته برنامهمحقق

-آوري داد سازي و اه اف پیشرفت دانشوویای جهت جموع

 هاي مورد نیاز استفاد  گردی . از  ریق محالعه مبانی نظري

و پیشینه  فوی  بورداري اولیوه و از  ریوق دسوته بنو ي و 

ساسوی برناموه ج ول بن ي آی ها  مؤلفه هاو شاخص هواي ا

درسی زائ  شناسایی ش . از   ریق فن دلفی و ارسال ابعاد و 

مؤلفه هاي دسته بن ي ش   به خبرگای و کسب توافوق تزم 

پس از دو مرحله دلفی  ابعاد  مؤلفه ها  و شاخص هاي نهایی 

براي برنامه درسی زائ  شناسایی و تعیین ش . بر این اسواس 

. از  ریق ایون پرسشونامه اصالحات تزم در آی به عمل آم 

ها اصالح و تأیی  نهایی صرار گرفتن . ماحصول ابعاد و شاخص

گویه  در ارتبواط بوا  85بخ  کیفی  تولی  پرسشنامه اي با 

بع  اصولی )عوامول فوردي دانشووو   6برنامه درسی زائ  در 

عوامل فردي استاد  عوامل سازمانی  عوامل آموزشی  عوامول 

زمینه اي( می باش . در بخ  کموی بروی سازمانی و عوامل 

عووالو  بوور پرسشوونامه برنامووه درسووی زائوو  از دو پرسشوونامه 

پرسشنامه برنامه درسی استان ارد  دیگر نیز استفاد  ش . 

: این پرسشنامه محقق ساخته که ماحصل اجراي بخ  زائد

 85کیفی و با استفاد  از فن دلفی نهایی ش   اسوت شوامل 

دي دانشوو  عوامل فردي استاد  بع  )عوامل فر 6شاخص در 

عوامل سازمانی  عوامول آموزشوی  عوامول بوروی سوازمانی و 

عواموول زمینووه اي (توو وین  گردیوو   اسووت همچنووین ایوون 

درجه اي )خیلی  5پرسشنامه بر اساس  ی  لیکرت مقیاس 

کم  کم  متوسط  زیاد و خیلوی زیواد( کوه بوه ترتیوب بوراي 

پرسشننامه ش   است. در نظر گرفته  5تا 1هرک ام امتیاز 

: بوراي دسوتیابی بوه داد  هواي اهو اف اهداف پیشنرف 

 خواهو  استفاد  (2001)ما گریگور پیشرفت از پرسشنامه 

ش . این پرسشنامه براي سنو  نوع اه اف پیشورفت افوراد 

مواد  تشوکیل  24( و از 2×2)بر  بق الگوي چهوار وجهوی 

 یشویگرا هاي اه اف تبحرشامل خرد  مقیاس کهش   است 

مواد (  اهو اف عملکورد 6)اجتنوابی ماد (  اه اف  تبحور 6)

ماد ( می باش . 6ماد ( و اه اف عملکرد اجتنابی )6گرایشی)

درجوه اي )کوامال  5سواتت در صالب  ی  لیکورت مقیواس 

حو اصل نمور  در ایون مخالفم توا کوامال مووافقم صورار دارد. 

پرسشنننامه . باشوو  مووی 120و حوو اکثر  24پرسشوونامه 

سوازي از هاي توانمنو براي دستیابی به داد  :سازیمندتوان

( اسوتفاد  1995) ارو میشو زریترروانشناختی اسپپرسشنامه 

اي سووال پونج گزینوه 15ش  این پرسشونامه شوامل خواه 

یعنوی  روانشناختی سازيع  توانمن بُ 5 ی  لیکرت است و 

  معنوی دار بوودی و موؤثر بوودی  خوود مختواري  شایستگی

. سونو  ال مویؤسو 3لفه در صالوب ؤد را بوه ازاي هر ماعتما

درجه اي )کامال مخالفم تا  5 ی  پاسخکویی از نوع لیکرت 

 ها همه خرد  مقیاسح اصل نمر  در کامال موافقم صرار دارد. 

براي ب سوت آوردی امتیوازات هور  باش .می 15و ح اکثر  3

زیه و بع   موموع امتیازات مربوط به آی جمع می گردد. تو
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تحلیل داد  ها با  تحلیل عامل اکتشافی و تأیی ي با استفاد  

انوووام گرفووت.  SMARTPLS3و  21SPSSاز نوورم افووزار

پوووووووژوه  حاضووووووور بوووووووا کووووووو  اخوووووووالق  

IR.IRCD.REC.1399.324  در کمیتووووه ي اخووووالق

 دانشگا  ثبت ش .

 ها یافته 
اساتی  شامل جامعه آماري در بخ  کیفی این پژوه        

هاي علوم پزشکی و سوایر درسی در دانشگا رنامهو خبرگای ب

نفر که براساس روش نمونوه  20هاي استای به تع اد دانشگا 

گیري ه فمن  انتخاب ش . ایون گورو   بوراي انووام بخو  

کیفی پژوه  انتخاب و در فرآین  مصاحبه شرکت خواهنو  

دانشوویای شواغل  شاملکرد.  جامعه آماري در بخ  کمّی 

دور  پزشکی عمومی در سح  دانشوگا  هواي   به تحصیل در

علوم پزشکی دولتی و آزاد اسوتای مازنو ای موی باشو . ایون 

دانشوویای در پنج شهر سواري  بابول  صائمشوهر   بهشوهر و 

نوشهر در استای مازن رای  توزیع ش   ان  که تع اد کل آنهوا 

بوز چن  پرسشنامه که یا یا دو مشخصوه نفر است.  2800

یوه مشوارکت ی را کامول ننوشوته بودنو   کلت شناختیجمع

. برگردان نو  ژوهشوگربوه پ و ه را تکمیولپرسشنام کنن گای

بووا فراوانووی  دانشووووي زیبیشووترین فراوانووی مربوووط بووه 

کمترین فراوانی مربووط بوه دانشوووي %( و 56) معادل187

%( موی باشو . همچنوین 44نفر معوادل ) 151مرد با فراوانی

بوا  رشوته پزشوکی دانشووویای هبیشترین فراوانی مربووط بو

کمتورین فراوانوی مربووط بوه %( و 78)معوادل  265فراوانی 

%( موی 22نفر معادل ) 73دانشوویای دن انپزشکی با فراوانی

 باش .

جهت بررسی  ابعاد برنامه  درسی زائ   از آزموی تی استفاد  

ش . با توجه به مق ار آزموی تی و سح  معنواداري محاسوبه 

ها می توای گفوت ( براي همۀ شاخصp=000<0/05ش   )

هاي گزارش ش   در برناموه درسوی زائو  اثور تمامی شاخص

معناداري داشته و مورد تأیی  می باشن . براساس این ج ول 

شواخص(  در بعو  عوامول  6در بع  عوامل فوردي دانشووو)

شواخص(  در 14شاخص(  در بعو  سوازمانی) 9فردي استاد)

شواخص( و  3بروی سازمانی)شاخص(  در بع   8بع  آموزش)

بعو  و 6شاخص( تأیی  ش ن . ب ین ترتیب  4در بع  زمینه )

 شاخص شناسایی گردی . 44

 شورفتیزائ  بر اه اف پ یدرسۀبرنام ریتأثبه منظور پاس  به 

ی و با توجه به نرموال نبوودی توزیوع رشته پزشک اییدانشوو

موورد  که در plsها  از آزموی م ل ساختاري با نرم افزارداد 

 داد  هاي با توزیع غیر نرمال نیز بکار می رود استفاد  ش . 

 

 . مدل اندازه گیری در مورد متغیرهای تحقیق1شکل 

Figure 1. Measurement model for research variables 
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 زوجی تأثیر برنامه درسی زائد بر اهداف پیشرفت  t. خالصه ضریب مسیر، آماره 1جدول 

Table 1. Summary of path coefficient, paired t-statistic of the effect of redundant curriculum on 

achievement goals 

 اثر مستقیم متغیرها
 مقدار

 tآزمون
p-value نتیجه 

 تأیید 0.011 2.541 -0.120 اهداف پیشرفت -برنامه درسی زائد

 

   رآورد شبا توجه به مق ار آزموی تی و سح  معناداري ب

(p=011<0/05 )   برنامه درسی زائ  در اه اف پیشرفت

 -120/0دانشوویای اثر معناداري دارد. و مق ار این تأثیر 

  منفی و معکوس است. به عبارت دیگر با افزای  سح  

برنامۀ درسی زائ   سح  اه اف پیشرفت دانشوویای 

 کاه  می یاب . 

 سازيتوانمن  زائ  بر  درسی برنامه ریتأثجهت بررسی 

 با توجه به مق ار آزموی تی و یرشته پزشک اییدانشوو

 برنامه   ( p=000<0/05سح  معناداري برآورد ش   )

 

 

درسی زائ  در توانمن سازي دانشوویای اثر معناداري دارد. 

  منفی و معکوس است. به  -270/0و مق ار این تأثیر 

سح  عبارت دیگر با افزای  سح  برنامۀ درسی زائ   

توانمن سازي دانشوویای کاه  می یاب .  جهت ارائه 

م ل پیشنهادي ابعاد مؤثر برنامه ي درسی زائ  و با توجه 

به مق ار آزموی تی و سح  معناداري محاسبه ش   

(p=000<0/05 براي همه ابعاد می توای گفت ابعاد )

آموزش  استاد  بروی سازمانی  دانشوو  زمینه و سازمانی 

درسی زائ  اثر معناداري داشته و مورد تأیی  در برنامه 

  است.

 
 

 . مدل نهایی در حالت معناداری2شکل

Figure 2. The final model in the significant mode 
فاص  یا معیار بهینه سازي کلوی  plsم ل سازي مسیري 

 است. یعنی تابع کلی براي ارزیابی برازش م ل وجود  
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م لسازي مسویري سوه شواخص  ن ارد. به همین دلیل در

متفاوت براي تناسب ارائه م ل ارائه شو   اسوت: شواخص 

اشووتراک  شوواخص افزونگووی و شوواخص نیکووویی بوورازش 

(GOF.) 

  (: ایون معیوار نشوای CV-COMمعیار شاخص اشوتراک)

مووی دهوو  کووه چووه مقوو ار از تغییوور پووایري شوواخص 

ها)سؤاتت( توسط ساز  مرتبط با خود تبیین می شوود و 

گین شواخص هواي اشوتراک بوراي تعیوین روایوی از میان

 مو لمنظوور بررسوی کیفیوت  بوههمگرا به کار می رود. 

گیري نتایج آزموی بررسی اعتبوار اشوتراک بررسوی ان از 

موموع مواورات مشاه ات بوراي هور بلووک  SSOش . 

مومووووع موووواورات خحاهووواي  SSEمتغیووور پنهوووای  

نیز  SSE/SSOبینی براي هر بلوک متغیر پنهای و پی 

دهو . را نشوای می cv-COMشاخص اعتبار اشتراک یوا 

اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهاي پنهای مثبت 

بور اسواس  گیري کیفیوت مناسوب دارد.باش   م ل ان از 

شود که شاخص وارسی اعتبار  می  3 شمار  ج ولنتایج 

ها مثبت اسوت  اشتراک متغیرهاي پنهای براي تمام ساز 

 .  ش   از کفایت مناسبی برخوردار است ینلاا م ل ت و

 (CV-REDشاخص افزونگی)

 یمعیار شاخص حشو یا افزونگ .2جدول 
Table 2. CV-RED 

 SSO SSE متغیرها
 شاخص افزونگی

Q=(1-SSE/SSO) 

 0.290 1918/000 2/704/000 آموزش

 0.241 2/307/656 3/042/000 استاد

 0.176 834/991 1/014/000 یسازمان برون

 0.203 1/615/685 2/028/000 دانشجو

 0.356 781/128 1/352/000 نهیزم

 0.262 3/488/175 4/732/000 یسازمان

شود که شاخص وارسی  می 2بر اساس نتایج ج ول 

ها مثبت اعتبار اشتراک متغیرهاي پنهای براي تمام ساز 

ش   از کفایت مناسبی برخوردار  است  لاا م ل ت وین

 .  است

 گیری و نتیجهبحث 

توورین چووال  هوواي آموووزش عووالی در  میکووی از مهوو     

بسیاري از کشوورهاي جهوای تو وین   تغییور و بهسوازي 

برنامه هاي درسی دانشگا  ها است  به گونه اي که بتوانن  

نی را تربیت کنن  کوه نسوبت بوه نیازهواي الفارغ التحصی

جامعه و مؤسسات موجود در آی پاسخگو باشن  و در عین 

ت علمی و فناورانوه بهور  شایسوته اي بورد  تال از تحوح

. از آنووایی کوه برناموه درسوی یکوی از موضووعات باشن 

بنیادي در آموزش عالی محسوب می گوردد  لوزوم توجوه 

ویژ  به آی در ت وین مناسب بوا شورایط اصتضوائی را صو  

کن . ایون پوژوه  از یوا سوو یوه بررسوی  و چن ای می

درسی پرداخته و از سوویی دیگور بوه شناسایی ابعاد برنامه

درسوی زائو  در اهو اف پیشورفت و بررسی اثورات برناموه

پردازد.  در موضوع شناسایی ابعاد برنامه توانمن  سازي می

ساز   اثر گواار شناسوایی و  6درسی زائ   در این پژوه  

ساز  از دی گا  اسوتادای و دانشووویای  6تأیی  نمود.  این 

پزشوکی و بور اسواس بیشوترین اثر)بوا دانشگا  هاي علوم 

اي  عوامل عوامل زمینه»شامل  توجه با بار عاملی اثرگاار(

آموزشی  عوامل سازمانی  عوامل فوردي دانشووو  عوامول 

فردي استاد و در نهایت عوامل بروی سازمانی  عوامل مؤثر 

بر شکل گیري برنامه درسی زائ  شناسوایی شو ن . اولوین 

عاملی اثرگواار بعو  زمینوه بوا چهوار عامل با بیشترین بار 

 نبووودی  پزشووکآموووزش  در یپژوهوو نوو  یآ عوو مشوواخص 

 نیب يهايهمکار ع م  ایاستراتژ و درازم ت يزیربرنامه

اگرچووه ی بووود شووغل قیوودص ياسووتان ارها نبووودی و بخشوو

حاضور انووام  پوژوه پژوه  کامال مشابهی در موضووع 
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هوایی وییحوال یافته هاي پژوه  همسنش   است  با این

هاي انوام ش   در ایون زمینوه را با نتایج برخی از پژوه 

. ایون نتوایج بوا نتوایج پوژوه  حسوینی نشای می دهنو 

(  با تأکیو  بور آینو   پژوهوی در آمووزش 1398لرگانی )

-برناموه( »1999پزشکی همخووانی دارد. از نظور یانو  )

اي است که از نظریه انتقوادي تعلویم و ای   «درسی آین  

اسوت و بایو  بوه عنووای درسی شکل گرفتهبیت و برنامهتر

مفهومی از تعلیم و تربیت در ارتباط با چشم انو از جامعوه 

آین   در نظر گرفته شود. وي بیوای موی کنو  کوه چنوین 

ریزای درسی را به همورا  مفهومی بای  با خود  تأمل برنامه

ت جامعه م ری البه نحوي که با مسائل و مشک باش داشته

گیر باشن . به همین منظور مادام بای  در جهت بررسوی در

که تا چه ح   شود و بررسیپرسی   تی تدرسی  سؤابرنامه

اه اف برنامه درسی تحقق یافته است؟ برنامه درسی آین   

کش  ش نی نیست  بلکه بایسوتی تصوور شوود و سواخته 

شود. برنامه درسی آین   و اه اف آی صرفاً به عنووای یوا 

یر از دنیایی که هم اکنوی وجود دارد نیست  بلکه عالم صغ

هاي متصوري است که پیشواپی  یا عالم صغیر از آین  

بود  و بایستی عمل شود  یوا عوالم صوغیر از آینو   هوایی 

(. 2013)ویلیامسووی  است که هنووز بایو  سواخته شوود

من   ابت ا بایو  در این براي داشتن نظام آموزشی نظامبنابر

آین   رشته پزشکی پژوه  نمود و  نتایج  را بوه ارتباط با 

منظور رفع کاستی ها و رش  و توسعه این گرو  از جامعوه 

هوواي درازموو ت و میووای موو ت اسووتفاد  نمووود. در برنامووه

توانو  همچنین نتایج آین   پژوهی در حووز  پزشوکی موی

ریوزای آموزشوی و درسوی ان از مشترک تماي برناموهچشم

 محسوب گردد.

درسی زائ  عامول آموزشوی عامل اثرگاار در برنامهدومین 

شوواخص شووامل وجووود دروس  8اسووت در ایوون بُعوو  

غیرکاربردي  ع م پویایی آموزش و تلفیق آی بوا پوژوه   

هاي تعامل کمتر ارتباط استاد و شاگرد   نارسایی در روش

حمایتی آموزش  ع م  راحی آمووزش ت ریس  محیط غیر

هاي آموزش با نیازهواي ق برنامهبر اساس نیازها  ع م تحاب

فرگیرای و مشکل در نظام ارزشیابی آموزشوی شناسوایی و 

هواي عو م تحوابق برناموه"تأیی  ش . در این میای شاخص

از دیوو گا  اسوواتی  و   "آموووزش بووا نیازهوواي فرگیوورای

ها  در دانشوویای با اختالف زیادي نسبت به سایر شاخص

هواي ر است. شواخصگیري برنامه درسی زائ  اثرگااشکل

احصا ش   در این پژوه   همه ارکوای اصولی آمووزش از 

جمله  راحی  اجرا  ارزشیابی را در برگرفته و نشوای موی 

اگرچوه  دهو  نقوص در هموه ارکوای آمووزش وجوود دارد.

حاضور انووام  پوژوه پژوه  کامال مشابهی در موضووع 

هوایی حوال یافته هاي پژوه  همسویینش   است  با این

هاي انوام ش   در ایون زمینوه با نتایج برخی از پژوه را 

. نتایج این سؤال با نتایج پژوه  حسوینی نشای می دهن 

( با تأکی  بر  راحی  نیازسنوی و ارزسوابی 1392لرگانی )

( با تأکی  بر عو م 1389و محتوا    نتایج پژوه  ایزدي )

تناسب محتوا با نیاز بوازار کوار  پوژوه  چلیوا و بوجانو  

( با تأکی  بر مؤلفه هواي آمووزش) راحی  اجورا و 2016)

( با تأکی  بر  راحی 2011ارزشیابی(  گراسمن و ساتس )

( با تأکی  بور 2010مناسب آموزشی  پژوه  بهاتی و کر )

( بوا تأکیو  بور 1993 راحی آموزش  پژوه  فوکسووی )

  پوژوه  عوامل مربوط به  راحی دور   عوامول آموزشوی

تأکیوو  بور محتووواي معتبور  پووژوه   ( بوا2003بواتیس )

فریزر ( با تأکی  بر  رحی مناسب همسو است. 2006پرز)

همیواري  درسووی را فرآینوو برناموه (2006) و بوسانکیت

 رادیوونو  اوچیاموا. داننو بین دانشوویای و اسوتادای موی

یوادگیري بوین اعضوا را  افوزای  همکواري و ( نیز2008)

داننو . از درسوی مویهايهي مشارکت در تهیه برنامنتیوه

-کنن   در تولی  برنامهنگا  آنای تعامل بین اعضاي شرکت

درسی موجب انتقال دان  و عقای  آنای در مورد آموزش و 

 یاددهی و یوادگیري یادگیري به یک یگر و در نتیوه بهبود 

بایوو  اذعووای نمووود کووه  یووادگیري زائوو  نوووعی  .شووودمووی

یاد در فرآینو  یوادگیري  یادگیري است که با وجود زمای ز

-هاي زیاد براي آموزش  دانو  آموختوهو همچنین هزینه

ش   فاص  کاربرد است و فراگیر ب وی احسواس رضوایت از 

توان  در محیط کار از دانو  خوود اسوتفاد  یادگیري نمی

زائو  نوه تنهوا انگیوز   نمای . در نهایت با افزای  یادگیري
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توان  موجب کواه     میآی  بلکه این پ یافراد پایین می

ناکارآم ي نظام آموزشی بوه ویوژ  نظوام دانشوگاهی شوود 

توانو  (. این ناکارام ي موی2011  کین  2011)متاکس 

ناشی از ع م توجه به نیاز فراگیورای و بوازار کوار   راحوی 

نامناسووب  ازدیوواد وجووود دروس غیرکوواردي  توو ریس و 

 ارزشیابی نامناسب و ع م حمایت آموزشی باش .

درسووی زائوو  بُعوو  سووومین عاموول اثرگوواار بُعوو  در برنامووه

اي عمول کوردی شواخص سولیقه 14سوازمانی اسوت کوه 

توجهی به استان اردهاي آموزشوی  مشوکل در  راحای  بی

هاي غیور درسی  سیاستپایرش نوآوري و تغییر در برنامه

درسی و پژوهشی م وی  اجرا مفی  در سازمای  نبود برنامه

درسی  نظام برنامه هاي  برنامهالعملو دستورناصص صوانین 

درسوی  عو م درسی ناکارام   وجود نواصص در نظام برنامه

-هاي برناموهتوجه به مقوله کیفیت  ع م توازی بین مؤلفه

  دانشووگا  کموی توسوعهافزای درسوی  توجوه بیشوتر بوه 

 حضوور  مسوتمرارزشیابی و نظوارت سیستم نبودی کارآم 

هواي گیوريتصومیمدر ذینفعوای تمامی مشارکت و ناکافی

 و صووانین اجوراي مسوتمر پیگیوري و نظوارت عو م  یالک

شناسایی و تأیی  ش . در این میوای از دیو گا   هانامهآیین

 "نظام برنامه درسی ناکارام  "اساتی  و دانشوویای شاخص

بخو  درسی زائ  دارد نتایج ایون بیشترین اثر را در برنامه

( بووا تأکیوو  بوور عاموول 1392بووا نتووایج حسووینی لرگووانی )

( با تأکی  بور 1397دانشگا   پژوه  حسینی و همکارای )

سووازمانی  پووژوه  غربووا و همکوواری –عاموول موو یریتی 

ع م تخصص افوراد درتو وین برناموه ( با تأکی  بر 1397)

 نظوارت و درسیع م برانگیزانن گی محتواي برنامه  درسی

  پوژوه  ستان ارد از سوي م یرای دانشگاهیارزشیابی ا و

( بوا تأکیو  بور نیوروي انسوانی ناکارآمو   1396 رخای )

هاي تناسب اه اف آموزشی با نیاز (1389پژوه  ایزدي )

( با تأکی  بر محویط کوار 1988  پژوه  بال وین )مهارتی

همسو است.  یکی از دتیل  ایواد موارد یاد ش    استفاد  

هوا اسوت کوه مسولماً  به در سح  دانشوگااز افراد کم تور

توان  آنحوور بایو  و شوای  تغییورات جو ي در سوح  نمی

آموزش بوجود آورن  درحوز  آموزش و  راحی افورداي را 

می  لب  که خود خواهای تغییر و نوآوري باشو . هرچنو  

تزمه آی این است که در سح  دانشگا  تغییور و نووآوري 

ش  که در پژوه  حاضر همورا  ها باسرلوحه تمامی برنامه

در این راستا ارتباط صحی  و موثر دانشگا  و با نقصای بود. 

صنعت می توان  موجب افزای  نوآوري و انتقوال دانو  و 

توجه بیشوتر بوه توسوعه کمّوی  . همچنینتکنولوژي گردد

ها باعث غفلت از عنصر کیفیت در نظوام آموزشوی دانشگا 

اي اخیور بوه وفوور صابول هوگردی   که فرآین  آی در سال

باش . گستردگی نظام آموزشی می توان  تبعات مشاه  می

-منفی را نیز به همرا  داشته باش  از جمله این تبعات می

توجهی به مخا بوای و نیازهواي آنهوا و  عو م توای به  بی

هوا  و مهمتور از هموه گیوري -ها در تصومیممشارکت آی

 ا نام برد. هکاه  کیفیت آموزشی در سح  دانشگا 

درسی زائ   عامل فوردي چهارمین عامل اثر گاار در برنامه

شاخص شامل آشونایی کوم  9باش   در این بُع  اساتی  می

هواي تو ریس  کوم تووجهی بوه برخی از اساتی  از سوبا

اي و معلمووی  میووزای توووارب توانمنوو ي و مهووارت حرفووه

نبودی پایر اساتی   انگیز  پایین برخی از اساتی   مسئولیت

برخی از اساتی   به روز نبوودی اسوتاد در رشوته خوودش  

اي استاد  سالمت جسومانی و روانوی اسوتاد و اخالق حرفه

ویژگی هاي رفتاري و شخصیتی شناسایی و تأیی  شو . در 

اخالق حرفه اي  "این میای از دی گا  اساتی  و دانشوویای 

ارد درسوی زائو  دبیشترین اثرگوااري را در برناموه "استاد

(  غربوا 1392نتایج این بخ  با نتوایج حسوینی لرگوانی )

( و 1389(  ایوزدي )1396(   رخای و همکارای )1397)

( همسو است. استادای دانشگا  با عنایوت 1993فوکسوی )

هواي فوردي در یوادگیري دانشووویای و در نظور به تفاوت

هوا در تو ریس و همچنوین توجوه بوه گرفتن این تفواوت

ود می توانن  نیل به اه اف را تسوهیل چگونگی ت ریس خ

تورین مهومهمین خوا ر از اسوتادای بوه عنووای  کنن . به

گوااري در و سرمایه شودیاد میسرمایه نظام آموزش عالی 

ازي ایون افوراد بسویار حوائز سوآموزشووی و به هايبرنامه

(  )بوروی و 1391)اجتهوادي و همکوارای  اهمیت اسوووت

درسوی در حوال برنامه دیگر  (.  از سویی 1996همکارای 
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هوواي متعارضووی از صبیوول دانسووتن ظهووور داراي ویژگووی

-انتقال  جهتهاي صابلچگونگی  ارتبا ات شفاهی  مهارت

-عوات  مسوئلهالعنوای محصول  ا  گیري عملی  دان  به

محور  تکلی  محور  وظیفوه محوور  یوادگیري محور  بحث

حی )کرمووی و فتووا کوواربردي و یووادگیري توربووی اسووت

(.  کوتاهی در این زمینه هوا موجوب شوکل گیوري 1391

گردد. بنابراین اساتی  براي مان گاري  درسی زائ  میبرنامه

ها و ت ریس  به منظوور کیفیوب بهسازي و تحول در روش

بخشی در آموزش و یوادگیري  نیازمنو  حمایوت فزاینو   

هواي باشن . ایون موضووع بوا آمووزشسیستم آموزش  می

توان  اثرات رت و بازنگري  و توجهات دیگر میمستمر  نظا

 مثبتی در آموزش را فراهم سازد.

درسی زائ  بُع  عامل فوردي گاار در برنامهپنومین بُع  اثر

شاخص شامل ع م  6باش  که در این پژوه  دانشوو می

عالصه من ي بوه رشوته پزشوکی   عو م عالصوه بوه برخوی 

ینو   شوغلی  ش    دلسردي نسبت به آموضوعات ت ریس

اشووتغال همزمووای بووا تحصوویل دانشوووو  بوواتبودی سوون 

دانشوویای و انتخاب رشته ب وی عالصه صرفاً بر اساس جو 

عمومی شناسایی و تأیی  ش . در این میای از نظر اساتی  و 

بیشوترین "دلسردي نسبت به آین   شوغلی  "دانشوویای 

ا نتوایج درسی زائ  دارد. نتایج این بخ  بواثر  را در برنامه

(   رخوای 1397(  غربا )1392پژوه  حسینی لرگانی )

( 1993( فوکسوووی )1389(  ایووزدي 1396و همکووارای )

همسو است. یکی از فاکتوهاي مهم در آموزش و یادگیري 

انگیزش یکی از عوامول اصولی بوروز  موضوع انگیزش است

رفتار است و در تمام رفتارها از جمله یوادگیري  عملکورد 

صیت  و هیوای ال  یادآوري  فراموشی  تفکر  خادراک  دصت

(. همچنین یکوی 1390 خ یوي و مفاخري) اثرگاار است

هواي فوردي در  یوادگیري  از موضوعات مرتبط با  تفواوت

بایسوت در کوه موی هاي یوادگیري فراگیورای اسوتسبا

راستاي بهبود کیفیت ت ریس  افزای  انگیور  یوادگیري و 

گیري  مووورد توجووه یوواد–یوواددهیینوو  آاثربخشووی فر

(. از ایون رو 2001)بانو ي و هوین  آموزشگرای صرار گیرد

هاي هاي فردي دانشوویای به لحاد سباشناسایی تفاوت

یادگیري به منظور ایواد انگیز   ارتقاي کیفیت یادگیري و 

نمای . با ناپایر میپیشرفت تحصیلی آنای  ضرورتی اجتناب

ت ایون جنبوه از این حال شواه  گویاي ایون واصعیوت اسو

است. عوالو  بور ایون آموزش کمتر مورد توجه اساتی  بود 

اي شرایط اصتصادي و اجتماعی دانشوویای بعضاً بوه گونوه

بایست در کنار آموزش و یوادگیري  بخو  از است که می

-وصت مفی  را به اشتغال موصت اختصاص دهنو  کوه  موی

 توان  کیفیت آموزش را تنزل ده  و زمینوه شوکل گیوري

 یادگیري زائ  را فراهم نمای . 

درسوی زائو   عامول بوروی آخرین عامل اثر گاار در برنامه

هاي دیگور و سازمانی با سه شاخص ورود محتوا از سازمای

افزای  حوم و زمای دور   ع م پاسوخگویی بوه نیازهواي 

بازار کار و  مسائل سیاسی شناسایی و تأیی  شو .  در ایون 

ورود محتوووا از "و دانشوووویایمیووای از دیوو گا  اسوواتی  

درسوی زائو  بیشترین اثر را در برناموه "سازمای هاي دیگر

و  دارد. نتایج این بخ  با نتایج پژوه  حسوینی لرگوانی

فتحی و اجارگا  با تأکی  بر عوامول فرهنگوی اجتمواعی از 

برحسوب  نوه فشوار توأثیر گورو  تحوت دور  راحیجمله)

 و بازار مشارکت ع م) جمله (  و عوامل اصتصادي ازضرورت

هوواي گیووري دربووار  سرفصوولتصوومیم اموور دریووای کارفرما

( همسوو موی کشوور اصتصاد محور نبودیدان   دانشگاهی

باش . آنچه مسلم است حوم دروس دور  پزشکی در حو  

باش  حال اضافه کردی بوار یوادگیري صابل توجهی زیاد می

گیورد د  صورار مویدروسی که کمتر در عمل موورد اسوتفا

گردد  خسوتگی و ضمن اینکه باعث افزای  زمای دور  می

کاه  انگیز  دانشوویای  را نیز به همورا  دارد. همچنوین 

وضعیت  سیاسی  اصتصادي جامعه و نیاز بازار کوار  نیوز از 

هایی است که انگیز  تحصیل را در دانشوو کواه  محرک

شود. بوا ایون میدرسی زائ  گیري برنامهداد  و باعت شکل

حال وضعیت اصتصادي و بازار کار در ایرای ایون نقضوای را 

 نشای می ده .

در این پژوه  عوالو  بور تو وین مو ل عوامول موؤثر بور 

درسوی زائو  بور اهو اف درسوی زائو   نقو  برناموهبرنامه

سووازي دانشوووویای نیووز پیشوورفت دانشوووویای و توانمنوو 
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وی حاکی از آی بررسی گردی . در بررسی نخست نتایج آزم

درسی زائ  در اه اف پیشورفت اثور منفوی و بود که برنامه

معکوس دارد. این نتیوه ب ای معنا اسوت کوه بوا افوزای  

درسوی زائوو   اهو اف پیشوورفت دانشوووویای سوح  برنامووه

یاب . جهت مقایسوه نتوایج ایون بخو  منوابعی کاه  می

یافت نگردی  اما در واصع روشن است که وجوود نقصوای در 

رنامه درسی  ارائه دروس غیر کاربردي و مشکالت ع یو   ب

دیگر و همراهی آی با مشوکالت شخصوی و فوردي باعوث 

تزلزل در اه اف دانشوویای گوردد و نتواننو  چشوم انو از 

فراد بوا اهو اف عملکورد واضحی براي خود متصور شون . ا

گرایشی تمایل به نشای دادی ارزش خود نسبت به دیگرای 

یی  شایستگی یوا توانوایی أنها از یادگیري  تدارن  و ه ف آ

خود است. این افراد به دریافت صضواوت مثبوت از دیگورای 

خواهن  در محیط آموزشی بهتر از گرای  دارن . آی ها می

دیگرای عمل کنن  و گرای  به مقایسه عملکورد خوود بوا 

درسی زائو  اهو اف که با وجود اجراي برنامه دیگرای دارن 

پژوه  حاضر  گیرد.اي از ابهام صرار میهاله دانشوویای در

همچوی سایر پژوه  ها از مح ودیت هایی برخوردار بوود 

که ع م تعمیم جامعه  پژوه  حاضر به سوایر دانشوگاهها 

مح ودیتهاي  که گفت میتوای موموع یکی از آنها بود. در

 رشته هاي تحقیقات تمامی در مکای و زمای بع  به مربوط

 صورتی به توانمن سازي بحث و عام   ور بهانسانی  علوم

 ممکون را تحقیوق ایون از آمو   از دست به نتایج خاص 

 بوه بوا توجوه کل  ور به اما ده  صرار الشعاع تحت است

 انتظور از دور نتیووه گیوري چنوین آم   دست به نتایج

 خروجوی بوراي موی تواننو  و دانشوگا  هوا بوود نخواهو 

 را تحقیوق در ایون شو   ارائوه مو ل توانمنو  دانشووي

 .نماین  استفاد 
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 شاپور ي آموزش جن يي توسعهموله                     

 ي آموزش علوم پزشکی توسعهي مرکز محالعات و فصلنامه                                                                                                                                                         

   1400بهار   1  شمار  دوازدهمسال                                                                                                                                                         

 

 ی( و توانمندسازیو مهارت یآموزش یها طهی)ح شرفتیزائد بر اهداف پ یبرنامه درس ریتأث بررسی

 استان مازندران یپزشک رشته علوم انیدانشجو

 

    .راییا ساري   يسار واح  یاسالم آزاد دانشگا   یدرس يزیر برنامه  یتیترب علوم گرو دانشووي دکتري   :علی حلیمی

 سواري   يسوار واحو  یاسالم آزاد دانشگا   یدرس يزیر برنامه  یتیترب علوم گرو عضو هیئت علمی   :*عصم  رسولی هسید 

  .راییا

   .راییا ساري   يسار واح  یاسالم آزاد دانشگا   یدرس يزیر برنامه  یتیترب علوم گرو   یعلم ئتیه عضو :وحید فالح

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .راییا ساري   يسار واح  یاسالم آزاد دانشگا   یدرس يزیر برنامه  یتیترب علوم گرو عضو هیئت علمی   مسؤول: سندهینو*

 

Email: esmatrasooli@mihanmail.ir   

 

( و یو مهوارت یآموزش يها حهی)ح شرفتیزائ  بر اه اف پ یبرنامه درس ریتأث پژوه  حاضر به بررسی :چکیده

در دانشگا  هاي علوم پزشکی استای مازن رای پرداخت. « استای مازن رای یپزشک رشته اییدانشوو يتوانمن ساز

کاربردي بود. جامعه آماري ایون پوژوه  در بخو  کیفوی   ز نظر ماهیت و ه ف از نوع پژوه  هايژوه   اپ

نفور و در بخو  کمّوی  20اعضاي هیأت علمی و خبرگای  دانشگا  علوم پزشکی آشنا به برنامه درسی به تعو اد 

ا العوات در بخو  کیفوی  از نفر بود. روش  و ابزار جمع آوري  2800شامل دانشوویای علوم پزشکی  به تع اد

روش دلفی که با استفاد  از  مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت و در بخ  کمّی   از روش می انی با ابزار 

توزیه و تحلیل داد  ها با  تحلیل عامل اکتشافی و تأیی ي با  .سوالی صورت گرفت 85پرسشنامه محقق ساخته 

در -1انوام گرفت. نتایج ب سوت آمو   بو ین شورح اسوت: SMARTPLS3و  21SPSSاستفاد  از نرم افزار

عوامول  ها شامل:شاخص شناسایی و تأیی  ش . ابعاد اصلی و شاخص 44بُع   و  6بررسی ابعاد برنامه درسی زائ  

شوواخص(  عواموول  3شوواخص(  بووروی سووازمانی) 9شوواخص(  عواموول فووردي اسووتاد) 6فووردي دانشوووو)

درسی زائو  برنامۀ -2شاخص( می باش   6شاخص( و عوامل زمینه اي) 8شاخص(  عوامل آموزشی)14سازمانی)

 اییدانشوودرسی زائ  بر توانمن  سازي برنامۀ -3ی تأثیر معنادار دارد.پزشک رشته اییدانشووبر اه اف پیشرفت 

 ی تأثیر معناداري دارد.پزشک رشته

 

 .لوم پزشکیع-توانمن  سازي  اه اف پیشرفت  برنامه درسی زائ  واژگان کلیدی:
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