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: مطالعه مووردی رشوته   های علوم پزشکیتوان پاسخگویی برنامه درسی رشتهاین مطالعه با هدف ارزیابی  چكیده:

 4974باشد کوه در سوال   میپیمایشی _انجام شد. این یک پژوهش توصیفی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

د کوه  جامعه آماری این مطالعه کلیه اعضای اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودنو  انجام شد.

 و ناموه پرسوش  صوورت  بوه  (6142) نکومنود  و زادهتور   چارچوب اساس ها برشارکت کردند. در این مطالعه دادهم

 t زموون آ از اسوتاندارد  انحراف و میانگین بر عالوه پژوهشهای شد. برای تحلیل داده گردآوری ساختارمند مصاحبه

برنامه درسی رشته پرستاری به محیط پاسخگو بووده   ،پژوهشهای استفاده شد. بر اساس یافته فریدمن و استودنت

، ساختاری و عملکردی به محیط نیوز  ته پرستاری از لحاظ ابعاد مفهومی(. همچنین برنامه درسی رشp<%5) است

ر پاسخگویی را داشوتند.  ( و بعد عملکردی بیشترین مقدار و بعد مفهومی کمترین مقداp<%5) پاسخگو بوده است

، معناداری برنامه درسی در گرو پاسخگویی به محویط اسوت و از ایون حیو      یک منظر اجتماعیسد از ربه نظر می

 شود.امه درسی پرستاری در قلمرو پژوهش، معنادار ارزیابی میبرن

 

 .، رشته پرستاریارزیابی، پاسخگویی به محیط، برنامه درسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ترین منابعی است که آموزش عالی یکی از با ارزش     

رد. هدف و جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دا

تربیت نیروی انسانی  نقش آموزش عالی در کشور،

 ، ارتقای دانش،ویجمتخصص مورد نیاز جامعه، تر

فراهم نمودن زمینه مساعد برای گسترش تحقیق و 

توسعه کشور است. بر این اساس، اهمیت کیفیت 

 اجتماعی، آموزش عالی در رشد و توسعه فرهنگی،

 ،)قاسمی شوداقتصادی و سیاسی کشور آشکار می

(. از این حی  این نظام برای حیات و بالندگی و 4911

پویایی خود باید مستمرا همراه با تحوالت محیط 

غییر کند .به عبارت دیگر ، در شرایط متغیر و بیرون، ت

متحول کنونی ، اعتالی کارایی و اثربخشی آموزش 

ها برای مواجهه با مسائل و عالی و انعطاف پذیری آن

ها در پاسخگویی به مشکالت موجود و توانایی آن

(. اهمیت 6116 ،)انگلهارت های محیطی استخواسته

تضائات آن ازها و اقارتباط با محیط و پاسخگویی به نی

خصوص آموزش ه سازمان ب تا بدان حد است که عمالً

عالی برای رفع نیازی از نیازهای اساسی محیط و 

(. 4719، )رابینز خدمت به آن پدیده امده است

طی قرار دارند که در آن ثیر محیسازمان ها تحت تأ

گذارند آن تأثیر میکنند و به نوبه خود بر زندگی می

(. هیچ سازمانی خود کفا نیست 4919 ،ی)ذاکر صالح

های بقا به برقراری ارتباط با سیستم بلکه همه برای

ها هستند نیاز دارند. به بزرگتری که جزئی از ان

بیان نمود که فلسفه وجودی توان ای که میگونه

ها و انتظارات محیطی ها پاسخگویی به خواستهسازمان

سفه وجودی خود و سازمانی می تواند بر اساس فلاست 

به حیاتش ادامه دهد که مقبولیت اجتماعی داشته 

باشد و به عبارت دیگر سازمانی می تواند پاسخگوی 

اقتضائات محیطی باشد که خود را با تغییرات محیطی 

همواره به روز سازد و با ایجاد تغییرات درون سازمانی 

شرایط بهینه را برای انطباق مطلوب با محیط فراهم 

این اساس یکی از  بر(. 6119، راویچاندران) نماید

، برنامه درسی است که های نظام آموزش عالیحوزه

موفقیت و پایداری و اثرگذاری آن منوط به پاسخگویی 

محیط مخصوصا محیط آموزش عالی  به موقع آن به

ترین ترین و اساسیهای درسی مهمباشد. زیرا برنامهمی

عالی است که الزمه طراحی  مؤلفه نظام آموزش

به برنامه ریزی  و توجه اقدامات آموزشی مؤثرها برنامه

از طراحی و  ها ناگزیرباشد و دانشگاهدرسی نظامدار می

ی بخش برا های تحصیلی و برنامه اثراجرای دوره

های ها و پژوهشجذب دانشجو و نیز انعکاس یافته

، زادهنی)خاقا اندهخود در قالب برنامه درسی بود

، آیینه تمام نمای (. برنامه درسی و ابعاد آن4919

ها میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخگو بودن دانشگاه

به نیازهای در حال تغییر جوامع هستند )مهر 

ناصر تحقق ترین ابزار و عو از مهم (.4974 ،محمدی

های کلی آموزش به شمار بخشی به اهداف و رسالت

، شایسته توجه بسیار دقیق هستند. ز این روآیند و امی

ها به سمت آموزش عالی با موضوعاتی ، نگاه امروزه

تباط برنامه درسی و کیفیت متمرکز بر تناسب و ار

انسانی و ها، منابع ، ارائه و توفیق برنامه هابرنامه

صنعتی شدن و  باشد.کیفیت دانش آموختگان می

ری برای پیشرفت علمی و فناوری در سایه سرمایه گذا

جامعه دانش، ترویج رقابت علمی، پاسخگویی برنامه 

پاسخگویی برنامه . (4711 ،)نیو درسی و پژوهش است.

ها و اقتضائات درسی، توجه به نیازها، مطلوبیت

بهبود کیفیت در  محیطی و تالش برای توسعه نوآوری،

پویایی و پیشرفت  ، های خودها و کارکردایفای نقش

ری و ارتباط با ، خالقیت و نواو ه، رقابت جویجامع

های درسی باید پاسخگوی تولید محیط است. برنامه

های های شناختی و مهارت،کمک به تواناییدانش

نواوری، اغازگر تغییرات سازگار با تغییرات  ،اجتماعی

نوین باشد. در واقع برنامه درسی پاسخگو در اموزش 

های عالی در راستای رفع نیازها و پاسخ به نیاز

 (4979 ،زاده)تر  دانشجویان، دانشگاه و جامعه است

سیستم پاسخگویی دانشگاه به عنوان یک سیستم .

عملکردی  ساختاری، رفتاری دارای سه بعد مفهومی،

منظور از بعد مفهومی،  (.4979 ،زاده)تر  باشدمی

پنداره مفهومی موجود در سازمان در زمینه نقش و 

خدمت به توسعه ضرورت کارکردهای اساسی در 

ها، روش ها و الزامات ویژگی ابعاد، چیستی، ، جامعه

اساسی آن است. در واقع این بعد به اندیشه، بصیرت و 

ها و راهبردهای کالس سازمان در چشم انداز، ارزش

زمینه خدمت به توسعه جامعه خود اشاره دارد. اهمیت 

این بعد در این است که مبنای اساسی شکل گیری 
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 شود. منظور از بعد ساختاری، هریگر واقع میابعاد د

گونه جهت گیری، ترتیبات و سازکارهای سازمانی 

های شده در جهت پیشبرد و تحقق کارکردفراهم 

و  اساسی سازمان است. بعد ساختاری به تمام ساز

کارهایی اشاره دارد که تسهیل کننده انتقال معنا و 

ام مفهوم در سراسر سازمان و در برگیرنده تم

الت سازمانی در درون فرایندهایی است که فعل و انفعا

پذیرد. بعد عملکردی نیز در واقع مجموعه آن انجام می

که در جهت پیشبرد و  ها و اقداماتی استفعالیت

ید آهای اساسی سازمان به عمل میتحقق کارکرد

، (. توفیق سازمان در پاسخگویی4979 ،زاده)تر 

 از آن است. از طرف دیگر اثرثر لزم اثربخشی و متأمست

وجود  بخشی و پاسخگویی سازمان، هر دو مستلزم

و ارتباط معنادار اجزاء و هماهنگی و همسویی 

های سازمان و در نتیجه شکل گیری یک فعالیت

ها و قتدر و کارامد برای تحقق مطلوبیتسیستم م

تی که از حال باشد،در جامعه می های سازمانکارکرد

م موجب هم . انسجاشودنسجام یاد میآن به عنوان ا

های سازمان در راستای تحقق افزایی امکانات و تالش

شود و خود نیز متقابال از بخشی و پاسخگویی می اثر

برد و نیرو بخشی و پاسخگویی سازمان بهره می اثر

ویژگی یاد شده )انسجام ، گیرد. ترکیب سه می

ارمغان  (، سالمت سازمانی را به، پاسخگوییاثربخشی

شود که سالمت . مالحظه می(4727 ،مایلز) ورندآمی

، واقع از سه بعد پاسخگویی به محیطسازمانی در 

توان بخشی تشکیل شده است. لذا می انسجام و اثر

گفت منظور از سالمت ان است که سازمان بتواند 

، ظ یکپارچگی و درستکاری درونی خودهمزمان با حف

هد و در عین ی پاسخ دبه شرایط و اقتضائات محیط

های خود را برآورده سازد حال اهداف و مطلوبیت

پس در واقع برنامه درسی . (6111، )هوی و میسکل

ای است که شرایط سالمت سازمانی را پاسخگو برنامه

 (.4شماره در نظر بگیرد)شکل 

 . عنوان؟؟؟؟؟؟1شکل شماره

جوه  مهر علیزاده و آرمن در پوژوهش خوود بوه ایون نتی    

های آموزشی و درسوی  یافتند که تجارب و برنامه دست

تحصیالت دانشگاهی با نیازهوای بوازار کوار همخووانی     

(. برنامه ریزی درسوی مبتنوی   4912 ،ندارد)مهرعلیزاده

ای اسوت  ستگی در آموزش عالی موضوع مطالعوه بر شای

م داده و عودم سوازگاری   که مومنی مهموئی آن را انجا

ا تقاضای بازار کار و اماده های درسی دانشگاهی ببرنامه

ی نقوش در جامعوه را از   نبودن دانش اموزان برای ایفوا 

های این نوع برنامه درسوی ذکور نمووده    جمله ضرورت

ای نشوان  (. والتر لومدی در مطالعه4912، منیؤاست)م

م داد که معلمان برنامه درسوی جوامع را در یوک حجو    

درسی بع و تغییر برنامه کنند و مناگسترده حمایت می

هایی بودند که ممکون اسوت موانع اجورای     جزء چالش

برناموه درسوی پاسوخگو توسوط معلموان بورای دانوش        

 (. 6149 ،)لومدی اموزان مختلف شود

 چووه گفتووه شوود ضوورورت پاسووخگوییبووا توجووه بووه آن

هووای علوووم پزشووکی بووه محوویط از اهمیووت و دانشووگاه

هوای علووم   دانشوگاه  دارنود.  ای برخوور ژهحساسیت ویو 

ولیت تعلیم و تربیوت متخصصوانی را بور    ؤمسئپزشکی، 

تگی بتوانند با انجوام  عهده دارند که پس از دانش اموخ

اصول مشخصی که ای خود و پایبندی به وظایف حرفه

، در راه ارتقوای سوالمت   نمایود این حرفوه ایجواب موی   

جامعووه تووالش نماینوود. بنووابراین وجووود یووک سیسووتم 

امری ضروری و  هاپاسخگویی مؤثر و کارامد در دانشگاه

له و ذیر است. محققان با در  اهمیت مسوأ اجتناب ناپ

توجه به مقتضیات محیطی به ارائه مدل مفهوومی زیور   

اند، تا بر این اسواس گوامی در جهوت توسوعه     پرداخته
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مبووانی علمووی و غنووای مفهووومی علوووم مووورد مطالعووه 

 برداشته شود. 
 عنوان؟؟؟ .2 شماره شکل           

 

هوای  اهمیت و جایگاه پاسوخگویی برناموه   و با توجه به

درسووی در تحقووق فلسووفه وجووودی برنامووه و تحقووق   

کارکردهای اساسی آن در خدمت به توسوعه جامعوه از   

یکسو و ضرورت وجود الزامات و ایجابات الزم در برنامه 

بخشی مطلوب برناموه درسوی از سووی     برای تحقق اثر

در جسووتجوی انجووام شووده چنووین  کووه دیگوور و ایوون

های علوم پزشکی انجام نشده، ایون  ای در رشتهالعهمط

درسی ، ارزیابی توان پاسخگویی برنامه پژوهش با هدف

: دانشگاه علوم پزشوکی  رشته پرستاری )مطالعه موردی

 یاسوج( انجام گرفت.

 روش کار

پیمایشوی اسوت   _این مطالعه یک پژوهش توصیفی     

 انجام گرفوت. جامعوه آمواری کلیوه     4974که در سال 

اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 

بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش مشارکت 

های پژوهش بر اساس چارچوب تور  زاده  داده کردند.

ناموه و مصواحبه   به صوورت پرسوش   (6142و نکومند )

مه مذکور مشتمل بور  گردآوری شدپرسشنا ساختارمند

باشد که به لکردی میسه بعد مفهومی، ساختاری و عم

موافقم  ای از نوع کامالًصورت طیف لیکرتی پنج گزینه

گویوه  19مخوالفم طراحوی گردیوده و شوامل      تا کوامالً 

نووع روایوی صووری بوا     از ناموه  . روایی پرسوش باشدمی

نظور خبرگوان   استفاده از تحلیل عواملی بوا اسوتفاده از   

ییدی نیز . تحلیل عامل تأقرارگرفتیید مورد تأمربوطه 

درصوود از  49/76نشووان داد کووه مجموووع زیوور عاموول  

 انود. تبیوین نمووده   نامه مورد مطالعه راپرسشواریانس 

پایایی هر یک از ابعاد نیز بوا اسوتفاده آلفوای کرونبوا      

محاسووبه گردیوود در ادامووه نیووز مقوودار ضووریب آلفووای 

برنامه درسوی بوه    نامه پاسخگوییکرونبا  برای پرسش

حاسوبه گردیود کوه    پرسشونامه(  م االت محیط)کل سؤ

باشد. اطالعات گردآوری شوده توسوط   می 71/1برابر با 

های توصیفی و با استفاده از شاخص Spss19نرم افزار 

موورد   استودنت و فریودمن  tهای و به کارگیری ازمون

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 هایافته

بوورای بررسووی پاسووخگویی برنامووه درسووی رشووته       

، به محیط از لحاظ ابعاد مفهوومی، سواختاری  ری پرستا

اسوتودنت اسوتفاده شود و مورز      tعملکردی از آزموون  

در نظر گرفته شوده   9شدت پایین برای این سه عامل 

برنامه درسی رشته پرسوتاری  نتایج نشان داد که  است.

سووه بعوود بووه محوویط پاسووخگو بوووده اسووت    در هوور 

(sig<.05).   همچنووین بوورای بررسووی مقایسووه ابعوواد

پاسخگویی برنامه درسی رشته پرستاری بوه محویط از   

نظر اساتید از ازمون فریدمن استفاده شد و نتایج نشان 

 هوای نموره  در معناداری تفاوت آماری لحاظکه از  داد

 .پاسخگویی برنامه درسوی بوه محویط وجوود دارد     ابعاد

بررسی مقادیر نشان داد بیشوترین مقودار پاسوخگویی    

ه ترتیوب مربووط بوه بعود     برنامه درسوی بوه محویط بو    

نهایوت بعود   ( و در 14/6) (، ساختاری92/9عملکردی )

 (.6،4)جداول باشد.( می97/6مفهومی )

 . عنوان؟؟؟؟1شماره جدول

Test  Val ue = 3 کلی طوره ب محیط به پرستاری رشته درسی برنامه پاسخگویی 

ه آمار t  اختالف میانگین )دو دامنه(معناداریسطح  درجه آزادی 
 درصد برای اختالف میانگین ها 59فاصله اطمینان 

 حد پایین حد باال

945/5 11 001/0 52/0 95/0 15/0  

Test  Val ue = 3 مفهومی بعد لحاظ از محیط به درسی برنامه پاسخگویی 

ه آمار t  درصد برای اختالف میانگین ها 59فاصله اطمینان  اختالف میانگین )دو دامنه(سطح معناداری درجه آزادی 
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 حد پایین حد باال

955/9 11 001/0 12/0 02/0 11/0  

 

 ساختاری بعد لحاظ از محیط به درسی برنامه پاسخگویی .2جدول شماره 

Test  Val ue = 3 

ه آمار t درجه  

 آزادی

 سطح معناداری

 )دو دامنه(

 اختالف میانگین
 درصد برای اختالف میانگین ها 59فاصله اطمینان 

 حد پایین حد باال

125/5 
11 

001/0 59/0 19/0 
95/0  

 

عملکردی بعد لحاظ از محیط به درسی برنامه پاسخگویی  

Test  Val ue = 3 

ه آمار t  درجه آزادی 
 سطح معناداری

 )دو دامنه(
 اختالف میانگین

درصد برای  59فاصله اطمینان 

 اختالف میانگین ها

 حد پایین حد باال

125/5  11 001/0  59/0  19/0  95/0  

 نتایج حاصل ازرتبه بندی فریدمن برای عوامل مورد مطالعه

 رتبه میانگین عوامل پاسخگویی برنامه درسی به محیط ردیف

55/2 مفهومی 1  

14/2 ساختاری 2  

55/5 عملکردی 3  

Chi -Square=20/676Df =1                                Si g=0/000 

 بحث

نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه درسی رشته      

پاسخگو بوده است. پرستاری در هر سه بعد به محیط 

ایط متحول و توان گفت در شردر تحلیل این سؤال می

مین و استمرار ها به منظور تأپویای امروزی سازمان

وه بر توجه به محیط درونی خود خود، عالبقای معنادار 

رقابت بیرونی نیز توجه داشته  بایست به محیط پرمی

باشند و بتوانند با آن تعاملی پویا برقرار کند. برای 

تعاملی پویا و توانایی در پاسخگویی به مقتضیات 

د تغییر و توسعه هدفمند و محیطی مستلزم ایجا

 هایو قابلیت هاریزی شده و ارتقای ظرفیتبرنامه

رچگی و مین یکپادرونی است تا از این طریق ضمن تأ

بخشی به مقتضیات  ، با پوشش اثرانسجام درونی

شود. این امر مستلزم های مناسب داده محیطی پاسخ

های داخلی دانشگاه برای ها و شایستگیتوسعه ظرفیت

باشد. از نتایج اسخگویی به شرایط متغیر محیطی میپ

پاسخگویی برنامه درسی  از این پژوهش،ه دست آمده ب

در سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی به محیط 

است که از میان این ابعاد بعد عملکردی بیشترین 

مقدار و بعد مفهومی کمترین مقدار پاسخگویی به 

توان گفت که شاید داشتند. در این رابطه میمحیط را 

ود یکی از دالیل ضعف پاسخگویی بعد مفهومی نب

در  روشن و مشتر  درباره بعد مفهومی به عنوان 

این یافته  اولین مبنای توسعه دانشگاهی کارآمد باشد.
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بررسی  که اولین بار مورد بح  ونپژوهشی به دلیل آ

ای و های کتابخانهقرار گرفته است در جستجوی

، شواهد تحقیقاتی مرتبط، همسو و یا اینترنتی

 نشد. ناهمسویی توسط پژوهشگر یافت

 گیرینتیجه

 حیات در پاسخگویی ضرورت و اهمیت به توجه با

 این واقع در هادانشگاه جمله از اجتماعی هایسیستم

 نیاز بدون بتواند سازمانی هر که رسدمی نظر به بعید

 کار به خارجی، و داخلی مخاطبان به پاسخگویی به

 که نمود بیان توانمی این بر عالوه. دهد ادامه خود

 و هاخواسته به پاسخگویی سازمان وجودی فلسفه

 اساس بر تواندمی سازمانی و است محیطی انتظارات

 مقبولیت که دهد ادامه حیاتش به خود وجودی فلسفه

 سازمانی دیگر عبارت به.  باشد داشته اجتماعی

 را خود که باشد محیطی اقتضائات پاسخگوی تواندمی

 ایجاد با و سازد روز به همواره محیطی تغییرات با

 انطباق برای را بهینه شرایط سازمانی درون تغییرات

 نماید. فراهم محیط با مطلوب

 مالحظات اخالقی

شرکت مشارکت کنندگان پژوهش به صورت      

داوطلبانه بوده و پرسشنامه به صورت حضوری ارائه و 

توضیحات الزم در ارتباط با ابعاد و جوانب پژوهش ارائه 

ها خواسته شد که در اظهار نظر خود گردید و از آن

صرف برنامه را در نظر گرفته و در رابطه با شخص یا 

ف و احساسات س عواطجریان خاصی و یا بر اسا

 .ارزیابی انجام نگیرد
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Abstract:  This study aimed to evaluate the power of response to medical 

sciences disciplines’ syllabuses as a Case study of  nursing discipline at Yasuj 

University of Medical Sciences. This descriptive survey was carried out while all 

professors and faculty members  (19 individuals) of Nursing Faculty at nursing 

department of Yasuj university of medical sciences were participated in 2015. In 

this study, data were collected according to the framework of Turkzadeh and 

Nekumand (2016) through a structured questionnaire and interview. Then to 

analyze the data, t-student and Friedman tests were used in addition to mean and 

standard deviation.. According to the results, the nursing curriculum has been 

responsive to the environment (p<%5). Nursing curriculum was also responsive 

to the environment in terms of conceptual, structural and functional dimensions 

(p <% 5); moreover, functional dimension had the highest amount of 

responsiveness and conceptual dimension had the lowest amount of 

responsiveness to the environment. It seems, the significant of nursing curriculum 

is depended on response to environment; and in this regard, nursing curriculum in 

the field of research is evaluated meaningfully. 

Keywords: Evaluation, Response to environment, Curriculum, Nursing, Medical 

Sciences. 
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