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اي از یادگیري، قاعدتاً بایستی به تغییر رفتار و ایجاد مجموعه يعنوان نقشهي درسی آموزش پزشکی، بهبرنامه :چكیده

         ندسازي دانشگاه براي پویش معنادار و سازنده در ها در فراگیران منجر گردد. توانمو مهارت دانش، تفکر، نگرش، ارزش

ق، تحولی اساسی در نظام باشد تا از این طریهاي درسی اثربخش میاي متحول و متغیر، مستلزم طراحی و اجراي برنامهآینده

آموزش پزشکی جهت  درسی يطور عام ایجاد گردد. با درک اهمیت اثربخشی برنامههطور خاص و نظام اجتماعی بآموزشی به

هاي علوم پزشکی و نظر به جامعیت رویکرد سه بعدي درونی، بیرونی و نهادي انداز دانشگاهتحقق اهداف غایی، رسالت و چشم

           ي حاضر به بررسی ابعاد درسی آموزش پزشکی، مطالعه ياثربخشی و قابلیت کاربردي آن جهت سنجش اثربخشی برنامه

 ياي پرداخته است. توجه به اثربخشی برنامهپزشکی با نگاهی بین رشته درسی آموزش يی در  برنامهاثربخش يگانهسه

هاي درسی در تواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی برنامهدرسی از سه بعد درونی، بیرونی و نهادي می

یجاد تعادل و انسجام بین عوامل درونی )اثربخشی دهد که اهاي علوم پزشکی فراهم سازد. این مطالعه نشان میدانشگاه

شده در ارتباط با محیط پیرامون و همچنین ي درسی قصد شده، اجرا شده و کسب درونی( و هماهنگی و تعادل بین برنامه

 يبرنامههاي اساسی ها و مطلوبیتبرقراري ارتباط مناسب با محیط پویا و متغیر )اثربخشی بیرونی( و در پی آن تحقق رسالت

 درسی آموزش پزشکی )اثربخشی نهادي( در تعامل با همدیگر، ضرورتی تام دارد. 
    

 درسی، آموزش پزشکی، اثربخشی، اثربخشی درونی، اثربخشی بیرونی، اثربخشی نهادي. يبرنامه کلیدی: واژگان
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 مقدمه
تربیت افراد  ،علوم پزشکی مأموریت مهم آموزش در   

است که داراي دانش، نگرش و اي توانمند و شایسته

هاي الزم براي حفظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه مهارت

در این راستا  آموزش پزشکی با  (.1392ند )کریمی، باش

پایدار در جهت بهبود توانایی دانشجویان  يهدف توسعه

انداز جهانی از چشمهاي آینده و ایجاد یک گیريدر تصمیم

و متناسب با تحوالت موجود  مدکارادرسی  يهطریق برنام

 ؛  فدیوا و موشیزوکی،2011)بارث،  شکل گرفته است

عنوان قلب نظام آموزش عالی، هدرسی ب ي(. برنامه2010

ترین تدبیر نظام آشکارترین وجه اعالم پیام و عملیاتی

و شامل  آموزشی براي مدیریت یادگیري شاگردان است

( 2002آیزنر، ) تجاربی است يهاي یادگیري و کلیهفرصت

منظور ایجاد که با نظارت و مسؤولیت نظام آموزشی و به

هاي شاگردان ها و نگرشتغییرات مطلوب در دانش، مهارت

شود و عملکرد آنان را مورد ارزشیابی طراحی و اجرا می

تعددي (. عناصر م1392)اژدري و همکاران،  دهدقرار می

درسی با هدف رشد و پرورش  يدهی برنامهدر شکل

 ،عناصر يدانشجویان نقش دارند، که الزام وجودي همه

دنبال ي درسی را بهدستیابی به هدف و اثربخشی برنامه

نماید که یادآوري می( 2002) دارد. مثالً در بعد اجرا، آیزنر

            هاي اجرايحصول اطمینان از فراهم بودن زمینه

           هاي درسی جدیدویژه برنامهبه -هاي درسیبرنامه

ها و واسطۀ اینکه فرایند ایجاد تغییر در سطح دانشگاهبه

است؛ یک مرحلۀ هاي درس، فرایندي بسیار پیچیده کالس

افزاید که بر اثر . وي میآیدمی شماراهمیت به حساس و پر

درسی و مواد و  يتوجهی به این مرحله، طراحی برنامهکم

منابع آموزشی، در عین مطلوبیت، محکوم به شکست است 

 ،عنوان مثالهشود. بو به اقدامی خالی از اثر تبدیل می

هاي زنجیرۀ نظام عنوان یکی از حلقههضعف و فتور استاد ب

تواند موجب از آموزشی و  شاید مؤثرترین عنصر آن، می

دستیابی به هم پاشیده شدن این زنجیره و شکست در 

تواند مصداق آمیز میها باشد. این اصطالح حکمتهدف

           چیزي بیش از قوت  ،قوت یک زنجیره»بیابد که: 

؛ نقل در 1979، )آیزنر «ترین حلقۀ آن نیستضعیف

          دستیابی به هدف، مبناي (.1387مهرمحمدي، 

ي اصلی تمام وظایف و کارهاي ریزي و هستهبرنامه

روش مدیریت بر مبناي هدف، لین آموزشی است. ومسؤ

ها در کید دارد که هر قدر سازمانأنیز بر این نکته ت عمالً

 .تر هستندتر باشند، اثربخشبه اهدافشان نزدیک دستیابی

دستیابی به اهداف متعالی تعلیم و  ي درسی نیزدر برنامه

تربیت متناسب با رسالت و مأموریت اصلی آموزش عالی، 

در واقع اثربخشی، بررسی  کند.خشی آنرا تضمین میاثرب

شده براي دستیابی به میزان مؤثر بودن اقدامات انجام

در یک  ،ترعبارتی سادهشده است. بهش تعییناهداف از پی

ها در اثربخشی، میزان تحقق اهداف و مطلوبیت يمطالعه

زاده و )ترک شودگیري میهاي مختلف اندازهسطوح و الیه

؛ هوي و 1388زاده و همکاران، ؛ ترک1393اران، همک

؛ هاشمی، 1376زاده، ؛ ترک2008؛ مارتز، 2007میسکل، 

؛ 2005تنر، ؛ کری1385؛ طاهري، 1385؛ دفت، 1383

اما ( 1382؛ یمنی،2011مریکا، انجمن خدمات اجتماعی آ

بایست  ثربخشی میرسد براي تعریف مفهوم انظر میبه

          ن معنا که اثربخشی هنگامی در یک به ای ؛گامی فراتر نهاد

 نیازهاي ،اوالً :آموزش حاصل خواهد شد که يهدور

 يبرنامه ،ثانیاً ؛آموزشی به روشنی تشخیص داده شود

 ،ثالثاً ؛اي برطرف ساختن نیازها طراحی شودمناسبی بر

ارزیابی  ،درستی اجرا گردد و رابعاًشده بهطراحی يبرنامه

نهایت دستیابی به اهداف  ند آموزش و درمناسبی از فرای

درسی  ياثربخشی برنامه .(1385)طاهري،  دانجام شو

 يو برنامه نیست ثنیمستآموزش عالی از این مسأله 

که یادگیري پویا و منعطف دانشجویان را با تعلیم و  درسی

رسمی ادغام نماید، تربیت در ابعاد مختلف رسمی و غیر 

)احمد و پارسونز،  واهد داشتهمراه خاثربخشی را به

؛ سونگ و همکاران، 2000؛ لویی و همکاران، 2013

2012 .) 

         درسی آموزش پزشکی  ياثربخشی واقعی برنامه      

ي مد نظر بایست از ابعاد مختلف از جمله بعد عملکردمی

شود. عنوان اثربخشی بیرونی یاد میقرار گیرد، که از آن به

هاي حاصل به مفهوم کارامدي یادگیرياثربخشی بیرونی 

هاي خارج از فرایند آموزش است که از آموزش در موقعیت

 ،کند. در عین حالیا زندگی می در آنها کارفراگیر 

قق اثربخشی درونی برنامه اثربخشی بیرونی، مستلزم تح

درسی باید از تناسب و انسجام  يعبارتی، برنامهاست. به

ردار مختلف خود در عمل برخودرونی کافی بین اجزاي 

ي خود را محقق نماید. شدهباشد تا بتواند اهداف تعیین

اثربخشی نهادي، نیز حاصل یا پیامد اثربخشی درونی و 

   بیرونی است، و بیانگر تأثیر نظام آموزشی بر تحقق 

زاده و )ترک باشدهاي سازمان میها و مأموریترسالت

ظام آموزشی، خصوصاً (. بررسی کیفیت ن1393همکاران، 

درسی آموزش پزشکی ارتباط بسیار نزدیکی با  يبرنامه

     گرفته نشانن اثربخشی آن دارد. مطالعات صورتمیزا

 ها ودرسی ضعف يبرنامهمطالعات ي حوزهد که در دهمی

گرایی بیش آرمانعنوان نمونه، هب هایی وجود دارد؛نارسایی

کاري و تالش در افظهدرسی در کنار مح ياز حد برنامه
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هاي درسی با انطباق برنامه عدم، وضع موجود جهت حفظ

ي غلبه، جامعه اجتماعی -نیازها و احتیاجات اقتصادي 

ها و هاي نظري بر احتیاجات زندگی و واقعیتآموزش

هاي سنتی ها و حاکمیت روشمحدودیت، نیازهاي موجود

کید بر أت، شیهاي آموزفقدان انعطاف در برنامه، در آموزش

توجهی به یادگیري بی، هاي کمی و پاسخ محورسنجش

هایی از نمونه ... و وارکید بر یادگیري طوطیأمعنادار و ت

هاي باشد که تحقق هدفهایی میها و نارساییضعف

را دچار وقفه ساخته درسی آموزش عالی  يمتعالی برنامه

درسی،  يکه تحقق هدف در برنامهاست؛ در حالی

ها، رسالت اسخگویی به محیط متغیر و تحقق مطلوبیتپ

 باشد؛ این در حالی است کهاصلی و اساسی دانشگاه می

هاي درسی فعلی به موارد فوق و امثال این ظاهراً در برنامه

که پایه و اساس جه شده است. در حالیموارد کمتر تو

آموزش پزشکی و موفقیت عملکرد سازمانی دانشگاه به 

درسی آنها بستگی دارد. بنابراین، با  يرنامهاثربخشی ب

آموزش پزشکی و در بطن آن  يتوجه به رسالت و حیطه

هاي علوم پزشکی،  بررسی میزان درسی دانشگاه يبرنامه

هاي درسی مذکور بیش از پیش اثربخش بودن برنامه

 گردد. احساس می

ت نظر گرفتن این مهم که، آموزش و انتقال اطالعابا در     

آید و  حساب میاز کارکردهاي مهم آموزش پزشکی بهیکی 

وجود یک  ،در تربیت نیروي انسانی مورد نیاز پزشکی

آموزشی مدون، جامع و منطبق با نیازهاي نظام  يبرنامه

عنوان رکن محوري هر آموزشی ضرورتی اساسی هسالمت ب

 ي( و با تصور اینکه برنامه1390)غفاري و همکاران،  است

 آموزش پزشکی قالب رسمی اجراي موارد فوق  درسی

درسی برخوردار از  يجهت دستیابی به برنامه باشد،می

کیفیت و اثربخشی الزم متناسب با شرایط و اقتضائات 

درسی آموزش  يمناطق مختلف کشور، بایستی برنامه

پزشکی را از سطوح و ابعاد مختلف اثربخشی درونی، 

 بازده ررسی قرار داد. تعیینبیرونی و نهادي مورد بحث و ب

و  اعتماد جمعی يتوسعه ،آموزش کیفیت ياارتق ش،آموز

طور هب را آموزشی هايبرنامه اثربخشی تعیین ... ضرورت

االتی از این قبیل که آیا بین عناصر و ي سؤو ارائه کلی

درسی آموزش پزشکی تناسب و  يهابعاد مختلف برنام

اف نهایی آموزش پزشکی ق اهدانسجام درونی جهت تحق

ی از کارامدي درسی آموزش پزشک يآیا برنامه وجود دارد؟

آیا فراگیر پس از گذراندن دروس  الزم برخوردار است؟

تخصصی موفق به اتخاذ یک موقعیت متناسب با دوره، 

باشد؟ شده میي درسی کسبتحصیلی و برنامه يرشته

ریت اصلی آموزش درسی موجود رسالت و مأمو يآیا برنامه

اثربخشی   تعیین سازد؟ و ... ضرورتپزشکی را محقق می

سازد. با درسی آموزش پزشکی را مشخص میي برنامه

درسی آموزش  يدرک اهمیت اثربخش بودن برنامه

انداز پزشکی جهت تحقق اهداف غایی، رسالت و چشم

بعدي درونی،  نشگاه و نظر به جامعیت رویکرد سهدا

  نهادي اثربخشی و قابلیت کاربردي آن دربیرونی و 

تر درسی آموزش پزشکی جهت فهم بهتر و جامع يبرنامه

انشگاه  از مفهوم، ابعاد و درسی در د يکارورزان برنامه

منظور ي درسی و نیز بههاي اثربخشی برنامهمؤلفه

درسی در  يچارچوبی براي اثربخشی برنامه دستیابی به

         ي حاضر بر اساس مرور و آموزش پزشکی، مطالعه

شده توسط متخصصان و برخی هاي ارائهبندي دیدگاهجمع

           عنوان یک شده مبتنی بر آن، بههاي انجامپژوهش

ي تبیینی به روش مطالعه -ي مروري توصیفیمطالعه

 مطالعه دراي( به انجام رسیده است. این اسنادي )کتابخانه

اثربخشی در قلمرو  يگانهی ابعاد سه است تا به بررس صدد

اي پزشکی با نگاهی بین رشته ي درسی آموزشبرنامه

ذکر است با توجه به نقش و ارتباط مکمل بپردازد.  الزم به

ي درسی، تأمین اثربخشی برنامه مذکور، در يگانهابعاد سه

شده در عین استقالل نسبی خود، در الزم است ابعاد یاد

 گی متقابل قرار گیرند. پیوند و وابست

 اثربخشی
سازمان و  يواژه و مفهوم اثربخشی ابتدا در حوزه        

شده است و  ( مطرح1957) مدیریت توسط پیتر دراکر

هاي مرتبط با آن نیز در آن حوزه عمده مطالعات و پژوهش

      ها و ها، چارچوببه انجام رسیده است. لذا دیدگاه

ان و سازم يباط با آن در حوزههاي مختلفی در ارتمدل

توان به ، میعنوان نمونهمدیریت توسعه یافته است. به

اشاره کرد.  (2009)هال، هاي تولبرت و و مدل چارچوب

وجه اشتراک داخلی  ،توان گفت اثربخشیبنابراین می

ي توان گفت همهاي که میگونه؛ بهها استي سازمانهمه

یافته( به نوعی زمانسا) ها در سیستم سازمانیتالش

معموالً اثربخشی را معادلی درجه یا  معطوف به آن است.

؛ 2012؛ لئونگ و همکاران، 2014میزانی که )لویی، 

؛ 1392زاده و همکاران، ؛ ترک2010ریموند و همکاران، 

؛ عارفی و 1376زاده، ؛ ترک1388زاده و همکاران، ترک

؛ رنز و 1385؛ طاهري، 1385؛ دفت، 1389همکاران، 

دیمیتري و همکاران،  ؛2005 ؛ کریتنر،2004 هارمن،

؛ محمدي و همکاران،  1389؛ امینی و همکاران، 2003

؛ 1388زاده، ؛ حسین1391؛ محمدي و همکاران، 1392

(. با این تعریف، اثربخشی در نظام 1391رستگار و رضایی، 

درسی يهاي مختلف آن مانند برنامهآموزشی و ساحت
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یابد. اما واقعیت ن یک سیستم( نیز موضوعیت میعنوا)به 

طور کلی هدرسی و یا ب ياین است که اثربخشی برنامه

و پیچیده است. این ویژگی از  ، پر بعدآموزش و پرورش

و پیچیدگی آموزش و پرورش و  سو ناشی از پر بعديیک

  ، تحت تأثیردرسی است و از سوي دیگر يبرنامه

ي تعریف، تأمین و لی در زمینههاي مفهومی و عمپیشرفت

نظر ي خود اثربخشی قرار دارد. لذا بهگیرتضمین و اندازه

قلمرو دستیابی به تعریفی از اثربخشی یا  ارسد ابتدمی

درسی  يشناسی در برنامهمفهمی آن براي ورود به بعد

آموزش عالی الزم است. البته تالش نگارندگان بر این بوده 

  ثربخشی را با یک نگاه بین ا است که قلمرو عمومی

اي )با توجه به پیشرفت مفهوم در آن حوزه(، از رشته

خاستگاه اصلی آن یعنی حوزه سازان و مدیریت بازشناسی 

درسی و اثربخشی آن  يبرنامه ينمایند و سپس به حوزه

 ورود نمایند. 

(، اثربخشی سازمانی را درجه یا میزانی 1385دفت )      

           مورد نظر خود نایل آید تعریف هدافکه سازمان به ا

(، اثربخشی سازمان را 2004کند. رنز و هارمن )می

بلکه موضوعی بسیار  ؛دانندمفهومی واحد و منفرد نمی

دانند که مشتمل بر ترجیهات و انتظارات پیچیده می

ند در یک ( معتقد2007) متفاوتی است. هوي و میسکل

هاي آن با ي فعالیتمشاهدهسازمان اثربخش نتایج قابل 

باشد. مارتز اهداف سازمانی برابر بوده یا بیشتر از آن می

بخشی  ،لعنوان تحقق کامل یا حداقبه(، اثربخشی 2008)

(، 2005) . رابرت کریتنرشودمیاز اهداف سازمان اطالق 

سازمانی و برآوردن  اثربخشی را دستیابی به اهداف

دیک، تطبیق و توسعه در ي نزانتظارات جامعه در آینده

ند. از دادور می يمدت و تأمین بقا در آیندهي میانآینده

(؛ اثربخشی، 2011) مریکانظر انجمن خدمات اجتماعی آ

طور مداوم به هیک سیستم یا رویکرد سیستمی است که ب

و بهبود عملکرد سازمانی، ظرفیت عملکرد و خروجی  ءارتقا

خشی سازمانی دستیابی به طور کلی، اثربشود. بهمی منجر

رزشی مشترک گانه در قالب نظام اها و اهداف چنداولویت

اي که کسب اهداف از نظر گونهبا فرهنگ سازمانی است؛ به

هزینه و زمان بهینه باشد و رضایت خاطر افرادي را که در 

کنند، فراهم نماید. در عین جهت کسب اهداف تالش می

بعدي  داراي تعریف یکی نسبی است، زیرا اثربخش ،حال

رفته در آنها کارهنیست و هر سازمان بر اساس معیارهاي ب

 تواند در بعضی موارد اثربخش و یا غیر اثربخش باشدمی

معتقد است که  (1996) (. آرگریس1383)هاشمی، 

اثربخشی سازمانی منوط به توانایی سازمان در تحقق سه 

ب( نگهداري عملکرد ضروري زیر است: الف( نیل به هدف؛ 

 ،عبارتیبه ج( قابلیت انطباق با محیط. ؛ و و انسجام داخلی

هاي مدیریتی است که با تقویت تفکر اثربخشی اصالح رویه

هاي جدید و گروهی و مشارکت افراد منجر به تولید ایده

هاي سازمانی، و در نتیجه کسب موفقیت تقویت ارزش

 زادهی ترکاهمیت اثربخش يگردد. در زمینهسازمانی می

وجه اشتراک اصلی  ،دارد که اثربخشیاظهار می (1376)

 اي که اکثر تحقیقات گونه؛ بهستا هاسازمان يهمه

شده در حوزه سازمان و مدیریت، آگاهانه یا ناآگاهانه، انجام

 ياند. مسألهمستقیم یا غیر مستقیم به این مهم پرداخته

درسی  يرنامهطور کلی و بهاثربخشی در نظام آموزشی ب

امل بسیاري باشد. عوصورت خاص نیز مطرح و مهم میهب

صورت خالصه هگذار است که ببر اثربخشی آموزش اثر

 گردد.مطرح می

 انواع اثربخشی: -2-3
 عنوان یک سیستم اجتماعی بازهاثربخشی در دانشگاه ب    

سازمانی و ي درون(، هم در حوزه2005)هوي و میسکل، 

سازمانی باید مد نظر قرار گیرد و برون يهم در حوزه

سنجیده شود. اثربخشی سازمانی در شرایط مختلف، یکی 

باشد. دانشگاه باید ها میهاي همیشگی دانشگاهاز چالش

هاي مختلف و توان اثربخشی خویش را در شرایط و محیط

  مناسبی حفظ نموده و ارتقا دهد يپیچیده به نحوه

(. از آنجا که دانشگاه یک 1388زاده و همکاران، )ترک

ن باید بعد درونی و سیستم تبدیلی است، در بررسی آ

نظر گرفته شود. اثربخشی دانشگاه در نهایت بیرونی آن در

)یمنی،  باشدتعامل اثربخشی درونی و بیرونی آن می

(. دانشگاه باید بتواند اثربخشی خویش را در شرایط 1382

حو مناسبی حفظ هاي مختلف و پیچیده به نو محیط

 (.  1388زاده و همکاران، )ترک نموده و ارتقا دهد

 اثربخشی درونی:  -2-3-1

در این بعد از اثربخشی، سازمان باید از تناسب و     

انسجام درونی کافی بین اجزاي مختلف در عمل برخوردار 

باشد تا بتواند اهداف مورد نظر را محقق سازد؛ در این 

سازمان داراي اثربخشی درونی توان گفت که صورت می

به این معنا که دانشگاه به چه  (؛1388زاده، )ترک است

لوب فرایندها و تحقق میزان توانسته است به کیفیت مط

زاده و همکاران، )ترک خود دست یابد يشدهاهداف تعیین

1388 .) 

 اثربخشی بیرونی:  -2-3-2

ییر هنگامی که تحقق هدف )اثربخشی( منجر به تغ      

رفتار شود و در محیط کارامد باشد اثربخشی بیرونی 

(. اثربخشی بیرونی به 1388زاده، )ترک شودنامیده می

هاي حاصل از آموزش در مفهوم کارامدي یادگیري
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هاي عملی خارج از فرایند آموزش است که فراگیر موقعیت

 هايعبارتی هر چه یادگیري؛ بهدر آنها کار یا زندگی کند

داد( حاصل از آموزش بیشتر منجر به بروز رفتار و )برون

هاي عملی نتایج مورد نظر در عملکرد فراگیر در موقعیت

خارج از محیط آموزش شود از اثربخشی بیرونی بیشتري 

. در اثربخشی (1387زاده و همکاران، )ترک برخوردار است

طور دقیق در رابطه با محیط بیرونی و بیرونی کارکردها به

شوند و میزان به اجرا در آمدن اجتماعی تعریف می اهداف

هاي آموزشی و تغییراتی که در رفتار و کنش برنامه

      وجودهشده بتعیینراگیران با توجه به اهداف از پیشف

 يگانه، تجلی ابعاد سهبه این منظور آید، مدنظر است.می

 )دانش، مهارت، نگرش( و تسهیل انطباق یادگیري در  رفتار

زاده و همکاران، )ترک گیردقرار می مورد نظرمحیط 

1388.) 

 اثربخشی نهادی

وجودي فعالیت مورد نظر را اثربخشی  يتحقق فلسفه    

        شودنامند که در سطح کالن مطرح مینهادي می

 (.1388زاده، )ترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي سازمان تا چه حد توانسته منجر به اینکه فعالیت

هاي سازمان در جامعه و ایفاي نقش قق مطلوبیتتح

گیري ملی و نیز شکل يشایسته سازمان در جریان توسعه

نامند روابط و تغییرات مثبت شود، را اثربخشی نهادي می

دستیابی به اهداف  بنابراین (. 1393زاده و همکاران، )ترک

 هاي اساسیبایست با مطلوبیتدرونی و بیرونی سازمان می

هاي( سازمان هماهنگ و انداز، رسالت و ارزش)چشم

)آرگون،  منطبق و در راستاي تحقق آنها صورت پذیرد

ي اثربخشی درونی و بیرونی وجود اثربخشی (. الزمه1986

در سطح مدیریت نظام دانشگاهی است که اثربخشی 

(. 1382)یمنی،  شودنهادي نظام دانشگاهی نامیده می

یکرد درونی، بیرونی و نهادي بنابراین اثربخشی با سه رو

تواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی می

-همکاران       زاده و سازمان باشد. بر این اساس، ترک

(، در پژوهشی در ارتباط با اثربخشی آموزش به 1393)

الگوي مفهومی سه بعدي اثربخشی درونی، بیرونی و  يارائه

 يلیل و بررسی برنامهاند که مبناي تحنهادي پرداخته

 (. 1 ي)شکل شماره باشددرسی اثربخش در این مقاله می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1393زاده و همکاران، : چارچوب مفهومی سه بعدی اثربخشی درونی، بیرونی، نهادی )ترک2 یشکل شماره

 

 
 

 

 

 

 

 

های  اثربخشی دوره

 آموزش

ابی، تناسب محتوا با هدف آموزش، تناسب هدف با آموزش، تناسب روش با ارزشی یانسجام کل دوره

ارزشیابی، تسهیل فرایند یادگیری از طریق، تناسب محتوا با روش آموزش، تناسب روش با هدف، 

 تسهیل فرایند یادگیری از طریق، تناسب محتوا با ارزشیابی و ...

 

تسلط، هماهنگی و همکاری، تسهیل یادگیری در محیط کار، انطباق رفتار با قوانین، افزایش مهارت و 

پذیری، افزایش اعتماد به نفس، عالقمندی به عضویت در سازمان، ،  نظمکاهش استرس و نگرانی

کیفیت خدمات، توانایی کشف و  یاستقالل در انجام وظایف، تسهیل بهبود عملکرد در محیط، ارتقا

تسهیل انطباق در محیط  الگوی رفتاری جدید، یها، توسعهاصالح خطاها، کاهش میزان بازگشتی

 کار، توانایی درک و تفسیر اجتماعی ...

 

  

 

 

 

سطح سودآوری سازمان،  یبهبود تصویر بیرونی سازمان، کیفیت محصوالت اصلی سازمان، ارتقا

های داخلی،  میزان رضایت مشتریان یا گذاری سازمانیت محصوالت جانبی سازمان، سرمایهکیف

طح سازمان در اقتصاد ملی، میزان بازگشت سرمایه، س ان در ارتقایایان خارجی، سهم سازمکارفرم

کفایی ملی میزان رضایت مشتریان یا کارفرمایان، افزایش سهم صادرات سازمان، میزان اشتغال خود

 زایی درون و بیرون، میزان جذب تکنولوژی های جدید و ...

ثربخشی ا

 درونی

اثربخشی 

 بیرونی

اثربخشی 

 نهادی
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 درسی آموزش پزشكی یاثربخشی برنامه
 يالی و بالتبع آن برنامهدرسی آموزش ع يبرنامه       

درسی آموزش پزشکی بایستی موجب تربیت و تأمین 

         نیروي انسانی ماهر، متخصص و کارامد مورد نیاز 

هاي مختلف جامعه گردد و اعتالي سطح علمی، بخش

زیرا  نماید.جامعه را تضمین  غیرههنگی و اجتماعی، فر

عناصري  درسی آموزش عالی از جمله عوامل و يبرنامه

است که در تحقق بخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش 

(. از بعد معنوي 1385و همکاران،  نوروززاده) بسزایی دارد

شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون مختلف حیات طیبه، 

تربیت عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی و از بعد 

ایجاد و تقویت یک یا چند مهارت قابل عرضه در  مادي

، ازار کار که با استعدادهاي فردي تناسب داشته باشدب

رغ التحصیالن و تربیت ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل در فا

از جمله  هاي اجتماعیمنظور ورود به عرصهمتخصصان به

اي که گونهباشد؛ بهدرسی در دانشگاه می ياهداف برنامه

بال دني درسی آموزش عالی بهتحقق آنها اثربخشی برنامه

معناي میزان تحقق اهداف خواهد داشت، زیرا اثربخشی به

باشد. بنابراین براي سنجش اثربخشی و رسالت سازمان می

درسی، حدود یا میزانی که اهداف چندگانه تأمین  يبرنامه

اثربخشی که باشد. رابینز معتقد است شوند، مد نظر میمی

تایج سازمانی هم به وسایل و امکانات )فرایند( و هم به ن

درسی آموزش  يحاصله توجه دارد، در اثربخشی برنامه

عالی نیز بایستی هم به فرایند کار و هم به نتایج توجه 

 نمود.

درسی  ياي از اثربخشی و موفقیت برنامهبخش عمده     

در دانشگاه منوط به آن است که تغییرات مورد انتظار 

نظام  یعنی مشتریان اصلیدرسی در دانشجویان  يبرنامه

وجود آید. توجه به این واقعیت خصوصاًً در آموزش به

زیادي برخوردار است. درسی از اهمیت  يهاي برنامهنظام

ن در داخل کشور گرفته محققاصورت جويجستوبر اساس 

درسی به  يهر یک بر روي بعد خاصی از اثربخشی برنامه

ده زا؛ ترک1393 ،زاده و همکاران)ترک اندمطالعه پرداخته

؛ محمدي 1387همکاران، زاده و ؛ ترک1388و همکاران، 

؛ صباغی و 1392؛ کرمی و همکاران، 1392 ،و همکاران

؛ کاظم پور و 1389؛ امینی و همکاران، 1392سعادتمند، 

؛ کرمی و 1392؛ صباغی و سعادتمند، 1390همکاران، 

؛ محمدي و 1389؛ عارفی و همکاران، 1392همکاران، 

ن عنواه(، ب1391محمدي و همکاران، ؛ 1391همکاران، 

شود. گرفته اشاره مینمونه به برخی از مطالعات صورت

( در پژوهشی با عنوان ارزیابی 1393زاده و همکاران )ترک

اثربخشی درونی، بیرونی و نهادي سیستم آموزش در 

شرکت پتروشیمی اروند به این نتیجه دست یافتند که 

ي از دیدگاه کارکنان اثربخشی درونی، بیرونی و نهاد

تر از حد مطلوب و از دیدگاه مدیران باالتر از حد پایین

زاده و مطلوب است. همچنین در پژوهش دیگري نیز ترک

( با عنوان ارزیابی اثربخشی بیرونی 1388) همکاران

انتظامی ناجا  يداري رستهي درسی آموزش درجهبرنامه

          صیلیتف يبه این نتیجه دست یافتند که برنامه

 يداري در ابعاد توسعهي آموزشی فراگیران درجهدوره

دانش، مهارت و نگرش، تسهیل انطباق در محیط کار و 

تسهیل یادگیري در محیط کار از کفایت مطلوب برخوردار 

 نیست. 

( در پژوهشی 1387زاده و همکاران )همچنین ترک      

دروس عملی و  با عنوان ارزیابی اثربخشی درونی و بیرونی

  داريي آموزش درجهدرسی دوره يکاربردي برنامه

ي ناجا به این نتیجه دست یافتند که ي عملیات ویژهرسته

درسی دروس مورد نظر از اثربخشی درونی نسبی  يبرنامه

سته به شده نتواني درسی آموختهبرخوردار است؛ اما برنامه

محققان  يل شود. یافتهاثربخشی بیرونی مطلوبی نای

( در رابطه 1392دیگري نیز از جمله محمدي و همکاران )

درسی اشاره به این ي ا ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامهب

       اي هاي فنی، رفتاري و زمینهدارد که شایستگی

تر از حد هاي مختلف تحصیلی پایینآموختگان گروهدانش

اساس ي درسی بر لوب است و اثربخشی بیرونی برنامهمط

آموختگان زن اي در دانشاي رفتاري و زمینههشایستگی

 هايآموختگان مرد بود. همچنین یافتهباالتر از دانش

( در رابطه با میزان 1392) تحقیقات صباغی و سعادتمند

 يهاي شهروندي در برنامههاي ارزشاثربخشی مؤلفه

این است که اختالف  يدهندهي ابتدایی نشاندرسی دوره

هاي شهروندي از انگین نمره میزان اثربخشی ارزشمی

رامون دوستی معنادار بوده دیدگاه آموزگاران مرد و زن پی

با عنوان  ( در تحقیقی1392کرمی و همکاران )است. 

هاي زندگی از ي درسی مهارتافزایش اثربخشی برنامه

گرا به این نتیجه هاي یادگیري سازندهطریق خلق محیط

را با توجه به گآموزش در محیط سازندهیافتند که دست 

تري که در فراگیران ایجاد پذیري و یادگیري عمیقانعطاف

رسد. با توجه به مینظر کند، در کنترل خشم مؤثرتر بهمی

 يگرفته، در رابطه با انواع اثربخشی برنامهتحقیقات صورت

درسی آموزش عالی در ایران، بر روي دو بعد اثربخشی 

اما بر  ،رونی مطالعات بسیاري صورت گرفتهدرونی و بی

درسی آموزش عالی  يروي بعد اثربخشی نهادي برنامه

جام خصوصاً در آموزش پزشکی تاکنون تحقیق داخلی ان

که سنجش اثربخشی بایستی بهنشده است؛ در حالی
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 يصورت کامل و جامع باشد و تمامی ابعاد اثربخشی برنامه

آموزش پزشکی را پوشش درسی آموزش عالی بالتبع آن 

ابتدا به تعاریف  ،در این پژوهش ،دهد. بر این اساس

درسی آموزش پزشکی و سپس  ياثربخشی برنامه

درسی آموزش  يهاي اثربخش برنامهشناسایی مؤلفه

 شود. پزشکی و ابعاد آن پرداخته می

  :اثربخشی درونی برنامه درسی آموزش پزشکی
درسی آموزش  يامهمنظور از اثربخشی درونی برن   

   پزشکی تناسب و انسجام درونی بین اجزاي مختلف

باشد. درسی جهت تحقق اهداف مورد نظر می يبرنامه

تحقق اهداف درونی شامل انسجام و تناسب میان ابعاد و 

درسی از جمله تناسب بین محتوا با هدف  يعناصر برنامه

 آموزش، تناسب بین محتوا با روش آموزش، تناسب بین

محتوا با ارزشیابی، تناسب روش با هدف و تناسب هدف با 

ارزشیابی و همچنین محیط یادگیري پویا، کیفیت علم، 

کیفیت تدریس و میزان توجه استادان به دانشجو، منابع 

درسی،  يدر دسترس، رضایت دانشجویان از برنامه

اي هیأت علمی، سنجش و هاي تحقیقی و حرفهفعالیت

وصول منابع، میزان درگیري هیأت علمی  ارزشیابی، قابلیت

باشد. اگر در مراحل طراحی و تدوین، اجرا و و ... می

درسی آموزش پزشکی به ابعاد و عناصر  يارزشیابی برنامه

ند درسی بدان معتقد يمختلفی که صاحب نظران برنامه

خوبی نقش هر یک ایفا گردد، اثربخشی توجه شود و به

عنوان هذکور حاصل خواهد شد. بدرسی م يدرونی برنامه

 ویژه رالف تایلرهایی که متقدمان بهاساس دیدگاه نمونه، بر

درسی را  ي( مطرح کرده است اثربخشی برنامه1949)

  اثربخشی درونیصورت زیر خالصه نمود: هتوان بمی

درسی  ي+ محتواي برنامه = اهداف مؤثري درسیبرنامه

که اگر به در حالیبی مؤثر. مؤثر+ سازماندهی مؤثر+ ارزشیا

( توجه کنیم 1991درسی کالین ) يعناصر برنامه

امل موراد درسی آموزش عالی ش ياثربخشی درونی برنامه

درسی = اهداف  ياثربخشی درونی برنامهباشد: زیر می

هاي مواد و منابع مؤثر+ فعالیت محتوا مؤثر+مؤثر+ 

مؤثر+  شیابی یادگیري مؤثر+ راهبردهاي تدریس مؤثر+ ارز

 .بندي مؤثر+ زمان و فضاي مؤثرگروه

توان ( نیز می2003) بر اساس عناصر مد نظر اکر    

درسی اثربخش را از بعد درونی چنین متصور  يبرنامه

صحیح+  درسی = منطق ياثربخشی درونی برنامهنمود: 

هاي مواد و منابع مؤثر+ فعالیت محتوا مؤثر+اهداف مؤثر+ 

یادگیري مؤثر+ نقش مؤثر معلم + سنجش و ارزشیابی 

بر اساس آنچه  بندي مؤثر+ زمان و مکان مؤثر. مؤثر+ گروه

درسی آموزش  يذکر گردید، اثربخشی درونی برنامه

پزشکی در نتیجه ارتباطات تعاملی میان ابعاد و عناصر 

      درسی در جهت تحقق اهداف شکل  يمختلف برنامه

هاي بنابراین براي درک بهتر کیفیت درونی برنامهگیرد. می

هاي درسی آموزش پزشکی بایستی فهرستی جامع از مؤلفه

درسی را مورد توجه قرار داد تا بر اساس  ياثربخش برنامه

)شکل  آن بتوان میزان اثربخشی درونی را بررسی کرد

 (. 2 يشماره

زش درسی آمو یاثربخشی درونی برنامه -2 یشکل شماره

 پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :درسی آموزش پزشکی ياثربخشی بیرونی برنامه

عنوان یک سازمان آموزشی، فراگیر عمالً در دانشگاه به    

 يباید برنامه درسی یا دروس مشخصی را طی دوره

هاي خود را در آموزشی بگذراند و بعد از آن، آموخته

به و آزمون کند. کار گیرد و در عمل تجرموقعیت واقعی به

 يعنوان اثربخشی بیرونی برنامهگونه اثربخشی بهاین

(. 1385پور، ، محسن1382)یمنی،  شوددرسی یاد می

          ي درسی آموزش پزشکی بنابراین کیفیت برنامه

میزان توانمندي و مهارت دانش آموختگان  يکنندهتعیین

. بر این باشدهاي شغلی در جامعه میجهت احراز موقعیت

هاي حاصل اساس، اثربخشی بیرونی کارامد بودن یادگیري

هاي عملی خارج از ي درسی در موقعیتاز مواد برنامه

موقعیت آموزشی دانشگاه است که دانشجو در آن کار و 

هاي حاصل از هرچه یادگیري ،عبارتیکند. بهزندگی می

و  مواد و محتواي برنامه درسی بیشتر منجر به بروز رفتار

هاي عملینتایج مورد نظر در عملکرد فراگیران در موقعیت

 

اثربخشی 

 نهادی

 اثربخشی بیرونی

 اثربخشی درونی

 تناسب روش با ارزشیابی

 

 تناسب هدف با محتوا  

 

 تناسب منابع مالی با هدف

 تناسب هدف با ارزشیابی

 تناسب روش با هدف

 با عالیق فراگیر تناسب محتوا

 تناسب هدف با زمان

 تناسب فعالیت یادگیری با ارزشیابی 

 

 انسجام برنامه درسی
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 يخارج از چارچوب آموزشی و تحصیلی گردد، برنامه 

              درسی از اثربخشی بیرونی بیشتري برخوردار است

توان اذعان (. بنابراین می1387همکاران،  زاده و)ترک

درسی آموزش پزشکی داراي  يداشت که زمانی برنامه

اثربخشی بیرونی است که بتواند به نیازهاي محیطی 

هاي اثربخش بدهد و کارامدي الزم در محیط و در پاسخ

سازمانی هاي عملی خارج از فرایندهاي درونموقعیت

در چنین شرایطی تجلی ابعاد )دانشگاهی( داشته باشد. 

دانش، نگرش و مهارت( و تسهیل انطباق ) رفتار يگانهسه

زاده، )ترک گیردیط مورد توجه قرار مییادگیري در مح

هایی از این جمله، میزان (. در این راستا، مؤلفه1388

حل  )مهارت هامهارت يتوسعه و ترویج دانش، توسعه

ورانه، آهاي مدیریتی و فنمسأله، مهارت ارتباطی، مهارت

هاي تخصصی و کاربردي(، نگرش ، ویژه،مهارت تحقیقی

هاي برداري بیشتر از فرصتال، بهرهکاربردي، یادگیري فع

آموزشی توسط فارغ التحصیالن، استقالل در انجام وظایف، 

تعهد و تخصص، پرورش ذهنی، خالقیت، افزایش اعتماد به 

ملکرد در محیط، هماهنگی و نفس، تسهیل بهبود ع

پذیري، عالقمندي به عضویت در سازمان، نظم همکاري، 

مندي به عضویت در سازمان،  انطباق رفتار با قوانین، عالق

تفکر عمیق تربیتی و آموزشی،  توانایی کشف کردن و 

الگوي رفتاري جدید شامل اثربخشی  ياصالح خطا، توسعه

بنابر آنچه باشد. درسی آموزش پزشکی می يبیرونی برنامه

 يداد حاصل از فرایندهاي برنامهذکر گردید، هرچه برون

ایج مورد نظر در عملکرد درسی منجر به بروز رفتار و نت

درسی آموزش  يدانشجویان گردد، اثربخشی بیرونی برنامه

ر این اساس بایستی الگوهاي پزشکی بیشتر خواهد شد. ب

ي درسی آموزش پزشکی شونده در اثربخشی برنامهارائه

هاي اي طراحی گردد که بتواند مهارت خاص رشتهگونهبه

 .(3ي )شکل شماره تخصصی را پوشش دهد
 ی درسی آموزش پزشکیاثربخشی بیرونی برنامه -3یشکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :درسی آموزش پزشکی ياثربخشی نهادي برنامه
درسی  يهاي اساسی از طریق برنامهتحقق مطلوبیت      

بازتاب و اثر مورد نظر در جامعه اثربخشی نهادي  يو ارائه

         ارس و ي ریاست مد)اداره باشددرسی می يبرنامه

(.  بنابراین در اثربخشی 2008هاي جنوبی آمریکا، کالج

          نهادي دستیابی به اهداف درونی و بیرونی حاکم بر

 هاي اساسیدرسی آموزش پزشکی با مطلوبیت يبرنامه

درسی آموزش  يها( برنامه)چشم انداز، رسالت و ارزش

          ها صورت نپزشکی هماهنگ و منطبق و در راستاي تحقق آ

 يدر صورتی رسالت واقعی برنامه ،پذیرد. در واقعمی

درسی آموزش پزشکی موجب بقاي معنادار و توسعه پایدار 

گردد که متناسب با  شرایط محیطی مؤسسات آموزشی می

  حاکم باشد. به نوعی هماهنگی نزدیک و دقیق بین

هاي درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده برنامه

دنبال دارد. اگر رسی آموزش پزشکی بهد يثربخشی برنامها

یادگیري و -هاي یاددهی، محتوا و روشاهدافها، آرمان

          درسی يارزشیابی پیشرفت یادگیري برنامه يشیوه

صورت مجموعه فعالیت یادگیري در کالس درس عملی هب

درسی آموزش  يگردد، مطمئناً به اثربخشی نهادي برنامه

تکنولوژي  يپزشکی منجر خواهد شد. رشد و توسعه

آموزشی، تربیت نیروي انسانی متخصص، ارتقاي سطح 

فرهنگ عمومی، رشد فضایل اخالقی، گسترش مرزهاي 

ي ملی، متناسب دانش، کسب کماالت انسانی، توسعه

 ی اسالمی، التزام اجتماعی، بینسازي علوم با جهان

نفعان، میزان ت ذيي درسی، رضایسازي برنامهتجاري

رون و برون، زایی دزان اشتغالجذب تکنولوژي جدید، می

اقتصاد ملی از جمله برخی از ابعاد  خودکفایی ملی، ارتقاي

باشد. درسی آموزش پزشکی می ياثربخشی نهادي برنامه

توان الگوي سه بعدي شده میبر اساس مطالب ذکر

ی آموزش درس ياثربخشی درونی، بیرونی و نهادي برنامه

 (. 4 ي)شکل شماره صورت زیر درنظر گرفتهپزشکی را ب
 درسی آموزش پزشکی یاثربخشی نهادی برنامه -4 یشکل شماره

 

 

 

 

 اثربخشی نهادی

 اثربخشی بیرونی

 اثربخشی درونی

مهارت  یتوسعه

 ها

 پذیریظمن

 انطباق رفتار با قوانین
 خالقیت 

 استقالل

 اعتماد به نفس

 توانایی کشف کردن

 تعهد و تخصص

 پرورش ذهنی

 همکاری هماهنگی و

 بهبود عملکرد

 

 اثربخشی بیرونی

 اثربخشی درونی

 گسترش مرز دانش

 سازی علمجاریت
 خودکفایی ملی

 تضمین کیفیت

 التزام اجتماعی

 نفعانرضایت ذی

 کماالت انسانی

 جذب تکنولوژی

 سطح فرهنگ یارتقا

 عمومی

 زاییشتغالا شایستگی بین المللی

 بهبود شرایط اجتماعی

 اثربخشی نهادی
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بر اساس موارد فوق، اثربخشی و حفظ یا اکتساب آن در 

شرایط مختلف، چالش همیشگی هر سازمانی و از جمله 

باشد. ا میهدرسی دانشگاه يدانشگاه و بالتبع آن برنامه

کند دانشگاه باید بتواند بیان می (1388) زادهترک

هاي مختلف و متغیر اثربخشی خود را در شرایط و محیط

نظران و سبی حفظ نماید و ارتقا دهد. صاحببه نحو منا

بایست با دقت بیشتري درسی نیز می يمتخصصان برنامه

حال به محیط اطراف و درون خود و نیازها و انتظارات در 

ها و روندهاي تغییر را تغییر توجه کنند و عوامل، جهت

درک کنند و با اتخاذ تدابیر مناسب به نحو مقتضی اقدام 

درسی  ينمایند. بنابراین در تحلیل اثربخشی برنامه

نظر گرفته پزشکی الزم است که این سه بعد درآموزش 

اثربخشی درونی الزمه و شرط اساسی  ،شوند. در واقع

 قاسمی قاسموند،؛ 1382)یمنی،  بیرونی است اثربخشی

درسی براي تحقق  ياثربخشی درونی برنامه(. 1390

ولی کافی  ،اثربخشی بیرونی آن هر چند که الزم است

 ينیست. براي اینکه اثربخشی درونی و بیرونی برنامه

نظران درسی تحقق یابد الزم است که متخصصان و صاحب

دهی مواد و ت و سازمانمدیری درسی از لحاظ يبرنامه

هاي تحقق اثربخشی درسی بتوانند زمینه يمحتواي برنامه

)ارتباط متناسب با  درونی )آکادمیک( و اثربخشی بیرونی

محیط در حال تغییر( را فراهم نمایند. دانشگاه با این دو 

درسی با  ينوع اثربخشی بدون اثربخشی نهادي برنامه

(. بنابراین 1382)یمنی،  مشکل مواجه خواهد شد

تواند اثربخشی با سه رویکرد درونی، بیرونی و نهادي می

           چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی

هاي درسی دانشگاهی باشد. در این راستا تالش در برنامه

درسی و ایجاد تعادل و  يجهت پویایی درونی برنامه

درونی(  )اثربخشی انسجام هر چه بیشتر بین عوامل درونی

درسی و محیط پیرامون  يو هماهنگی و تعادل بین برنامه

)اثربخشی بیرونی(  و ارتباط مناسب با محیط پویا و متغیر

    و در پی آن اثربخشی سطح مدیریت نظام دانشگاه و 

هاي سازمانی و تحقق تري از ظرفیتتصویر مطلوب يارائه

ی درسی آموزش پزشک يهاي برنامهها و مطلوبیترسالت

زیر  يیابد. منظومه)اثربخشی نهادي( ضرورت می

صورت گانه بهاد سهدرسی را در ابع ياثربخشی برنامه

 دهد.مرتبط و کامل نشان می

 گیریبحث و نتیجه 
ي درسی با توجه به اهداف اصلی و اساسی برنامه     

تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز  -آموزش پزشکی 

قاي دانش، گسترش تحقیق و فراهم جامعه، ترویج و ارت

ها کشور و انتقال ارزش ينمودن زمینه مساعد براي توسعه

طور کلی حفظ و ارتقاي فرهنگ جامعه به و هنجارها، به

ایجاد و تقویت یک یا چند مهارت قابل نسل جوان جامعه، 

عرضه در بازار کار که با استعدادهاي فردي تناسب داشته 

رغ التحصیالن و یه و تحلیل در فا، ایجاد قدرت تجزباشد

هاي اجتماعی،  ورود به عرصهمنظور تربیت متخصصان به

تواند می  اثربخشی با سه رویکرد درونی، بیرونی و نهادي

             چارچوب منسجم و کاملی باشد، زیرا برنامه درسی

درونی نسبت  بایست همزمان داراي انسجام و پیوستگیمی

شده باشد. بر این اساس، تأکید بر یینبه تحقق اهداف تع

رود فراگیران تحقق بخشند و سازماندهی آنچه انتظار می

ز اي تدریس براي نیل به این هدف حایهتمام فعالیت

درسی آموزش پزشکی  ياهمیت است. همچنین، برنامه

بایست پویا بوده و توان پاسخگویی به محیط داشته می

التحصیالن مهارت و توانمندي  باشد، به این معنا که فارغ

الزم را کسب نموده و در محیط اجتماعی اثربخش عمل 

هاي درسی می برنامهند. بنابراین تغییر و بهسازي داینمای

اي گونهال، ایجاد قلمروهاي نو و علمی بهها، استقبدانشگاه

است که بتوانند فارغ التحصیالنی را تربیت کنند که نسبت 

و مؤسسات موجود در آنها پاسخگو به نیازهاي جامعه 

باشند و در عین حال از تحوالت علمی و فناوري نیز بهره 

 رسد.     نظر میاي برده باشند، ضروري بهشایسته

درسی آموزش پزشکی بایستی  يهمچنین در برنامه      

درسی امکان  يبینی گردد که مواد و محتواي برنامهپیش

ید و مؤثر با محیط و تأمین بقا برقراري ارتباط معنادار، مف

ها و در آینده را داشته باشد، بنابراین تحقق رسالت

امري  ،درسی در این رشته يهاي اساسی برنامهمطلوبیت

اي آموزشی، به فلسفه يضروري است. اثربخشی هر برنامه

نظر گرفته شده است، ي درسی درکه در طراحی برنامه

شده ي درسی طراحیهبرنام يبستگی دارد. اگر فلسفه

            هاي خاصی نباشد مبتنی بر کسب شایستگی

نمندي انجام کار را فارغ التحصیالن در بازار کار توا

زیرا در عصر حاضر شاهد یک تغییر  نخواهند داشت،

درسی سنتی به  يدرسی از برنامه يپارادایم در برنامه

سی سنتی در يباشیم. برنامهدرسی نو ظهور می يبرنامه

هاي با دانستن دانش، ارتباطات نوشتاري، مهارت

           سازي، دانش گیري عقالیی، مسألهدیسیپلینی، جهت

عنوان فرایند فهمیدن، مفهوم محوري، دانش محوري، هب

یادگیري محض و یادگیري مبتنی بر مطلب و قضیه 

درسی نوظهور داراي  يباشد. در مقابل برنامهمشخص می

، ارتباطات از قبیل دانستن چگونگیهاي متعارض ویژگی

گیري عملی، دانش هاي قابل انتقال، جهتشفاهی، مهارت

 محور، تکلیف/ مسأله/بحثعنوان محصول، اطالعات، به
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         محوري، یادگیري کاربردي و یادگیري تجربی  وظیفه

(. بنابراین بررسی و 1392 )کرمی و  فتاحی،  باشدمی

درسی فعلی و حرکت به سمت  يسنجش اثربخشی برنامه

  نماید.ي درسی مطلوب بیش از پیش ضروري میبرنامه
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Abstract: Curriculum as a learning map should have led to a change in behavior, and creates a 

set of knowledge, thinking, attitudes, values and skills in the person. Empowering university for 

scanning a meaningful and constructive campaign  in various evolved future requires the design 

and implementation of effective programs, hence a major fundamental change in the education 

system in particular as well as society in general should be created. Recognizing the importance 

of  curriculum effectiveness in higher education to achieve the ultimate goals, missions and 

visions of  university; and regarding to the integrity of three-dimensional perspective of internal, 

external and institutional of effectiveness; and due to its applicability to measuring the 

effectiveness of the curriculum in higher education for better and more comprehensive 

understanding of curriculum; the present study examined three aspects of the effectiveness of 

the curriculum in interdisciplinary higher education. Regarding the effectiveness of the 

curriculum from the three dimensions of internal, external and institutional, it can provide 

coherent framework for achieving the essential goals of educational program. The result of 

study showed that creating a balance and coherence between the internal factors as well as 

creating harmony and balance between the intended, implemented and achieved curriculum in 

relation to the environment, in addition to communicate effectively with dynamic and evolved 

environment (External effectiveness), consequently, the achievement of missions and 

fundamental desirability in medical education curriculum (institutional effectiveness) 

interacting with each other have been observed an absolute necessity. 

 

Keywords :  Curriculum, Higher Education, Effectiveness, Internal Effectiveness, External 

Effectiveness, Institutional Effectiveness. 
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