
                                                                                                                                                            

 پژوهشی اصیلمقاله 

 یزمینهاساتید علوم پزشکی در  درسی یبرنامه ایدئولوژیبندی شناسایی و اولویت

 درسی یگانه برنامههای ششفهمؤل
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 چکیده
ی ابزار و نقشه راه عمل درسی و آموزش به مثابه یبرنامه یاحان حوزهتواند برای طراساتید می درسی یبرنامه شناسایی ایدئولوژی زمینه و هدف:

های اساتید علوم پزشکی در رابطه با مؤلفه ایدئولوژیبندی شناسایی و اولویتنماید. بدین صورت در پژوهش حاضر سعی شده است که به 
 پرداخته شود. درسی یگانه برنامهشش

)عج(  بقیه اهللعلوم پزشکی  دانشگاهاساتید  یپژوهش متشکل از کلیه یباشد. جامعهمی مقطعی –ی روش پژوهش از نوع توصیف :بررسی روش
 یایدئولوژی برنامهاستاندارد  یاز پرسشنامهدر پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطالعات . عنوان نمونه انتخاب شدندبهنفر  19تعداد و  بوده

 .مورد استفاده قرار گرفت SPSS v16 تحلیل اطالعات نرم افزار آماری جهت تجزیه و. استفاده شد اسکایرو درسی
ایدئولوژی  شاملگانه های ششمؤلفههر یک از اساتید علوم پزشکی در درسی  یایدئولوژی برنامه اول اولویت این مطالعه، نتایج براساس ها:یافته

 های در مؤلفهو ایدئولوژی یادگیرنده محور ؛ دانش و فراگیر ،تدریس هایؤلفهدر مایدئولوژی کارایی اجتماعی ؛ در مؤلفه هدفبازسازی اجتماعی 
  بود. و ارزشیابی یادگیری

درسی ایدئولوژی کارایی  یبرنامه هایمؤلفهغالب در ایشان  درسی، یهای برنامهضمن توجه اساتید علوم پزشکی به همه ایدئولوژی گیری:نتیجه
  باشد.جهت عملکرد مثمرثمر می دسازی فراگیراننعبارت دیگر، تأکید ایشان بر توانمبهدادند. رار ق باالتری اجتماعی را در اولویت

 علوم پزشکی.اساتید ، درسی یبرنامههای درسی، مؤلفه یایدئولوژی برنامه :یکلیدواژگان 
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  مقدمه

عنوان قلب نظام آموزشی یاد بهدرسی  یهمواره از برنامه    

بزاری در راستای دستیابی به اهداف ی ابه مثابهشده و از آن 

اهمیت توجه . (2) بهره گرفته شده استتعلیم و تربیت کالن 

درسی  یبرنامه یبه باورهای افراد در جهت تقویت حوزه

رد و که  آنجاییمفهومی انکارناپذیر را به وجود آورده تا 

ضرورت شناسایی  عالوه بر( Red & Shainlineشانلین )

درسی، بر لزوم توجه به باورهای  یرنامهباورهای طراحان ب

 نمایندکید میدر فرایند طراحی محتوای آموزشی تأ اساتید

بایستی درسی را می یهای برنامهموضوع دیدگاهدر واقع (. 0)

درسی  یبرنامه یترین مباحث حوزهترین و حساساز اساسی

شدن و حرکت  یموجبات مفهومبه شمار آورد، چراکه 

درسی  یبرنامهطراحی و تدوین مراحل مختلف در  آگاهانه را

( معتقد Shubertبه طور مثال؛ شوبرت )(. 3) آوردفراهم می

باورهای  از گرفته نشأتدرسی  یبرنامهکه است، زمانی 

 (.9)شودبین فلسفه و آموزش متجلی می است پیوندشخصی 

 بهو لزوم توجه ضرورت گر آن است که همین تعاریف نشان

همواره از جمله مربیان و مدرسان، عناصر آموزشی های دیدگاه

درسی قرار  یبرنامه یتوجه متخصصان و فعاالن حوزهمورد 

 درسی یهگرفته است. زیرا تعیین نوع ایدئولوژی برنام

(Curriculum Ideology) تعیین اثرگذاری جهت  عالوه بر

(، با ایجاد دیدگاهی 3غایات، چیستی و چگونگی تربیت )

درسی را در  یبرنامه گیرندگاناساتید و تصمیم ،روشن

ها در مورد راستای فهم عقاید خود و آگاهی از دیگر دیدگاه

 با توجه به اینکه (.5نماید)میدرسی ترغیب  یاهداف برنامه

ای از عقاید، دیدگاه جامع و کامل، و نوع ایدئولوژی مجموعه

 هایلوژیایدئوبنابراین  ،(6)به مسائل استروش نگریستن 

باورها  ها،ای از دیدگاهمجموعهتوان را نیز میدرسی  یبرنامه

 به شمارهای درسی های خاص در خصوص برنامهو ارزش

و به های حاکم بر جامعه الهام گرفته که از خط مشی روندمی

ت اجتماعی را در خصوص ترجیحات و گرایشاطبع آن 

 دهند.ا نشان میدرسی ر یهای تربیتی و برنامهاهداف و روش

درسی بایدها و  یای برنامههایدئولوژیبه عبارت دیگر 

بنا بر  (.5سازند)را معین میریزی درسی نظام برنامهنبایدها 

 درسی، یهای برنامهاهمیت موجود در تعاریف ایدئولوژی

در پردازی نظریهی داشت که از ابتدای دوره عنوانتوان می

های گوناگونی بندیتقسیم ،ونتاکندرسی  یبرنامه یحوزه

 بندی اسکایروتقسیم ،صورت گرفته است، لیکن در این میان

(Schiro) از جایگاه مناسبی در ها در خصوص ایدئولوژی

به باشد؛ چرا که درسی برخوردار می یتوجه به برنامه

درسی  یبرنامه یگانههای ششا مؤلفهصراحت در رابطه ب

، (Teaching) ، تدریس(Purpose of Education) هدف یعنی؛

 Nature of) ، یادگیری(Nature of Childhood) فراگیر

Learning)دانش ، (Nature of Knowledge)، ارزشیابی 

(Evaluation)  یی برنامهچهارگانه هایایدئولوژی همچنینو 

، (Scholar academic ideology) علمی پژوهان دانش یعنی؛ درسی

، یادگیرنده (Social efficiency ideology) کارایی اجتماعی

 و بازسازی اجتماعی( Learner centered ideology) محور

(Social reconstruction ideology) (.5) کندصحبت می 

عنوان دریافت از فراگیر بهایدئولوژی دانش پژوهان علمی، 

آنان از کننده دانش یاد کرده و آموزش را ابزاری برای آگاهی 

خود را  ید. در واقع آنان وظیفهدانها میدرونی رشته ساختار

در ایدئولوژی (. 6دانند )درسی می یانتقال ماهیت رشته

مجموعه رفتارهای متجلی در اعمال فرد  ،کارایی اجتماعی

دهد و آموزش در خدمت تغییر رفتار دانش را شکل می

همچنین در ایدئولوژی بازسازی (. 7باشد )فراگیران می

آموزش یک فرایند اجتماعی تلقی شده که در  ،اعیاجتم

به توانایی  اعتقادبازسازی جامعه مؤثر است. در این دیدگاه 

تعلیم و تربیت در جهت آموزش مردم در راستای درک و فهم 

(. ایدئولوژی یادگیرنده 6باشد )اصلی انکار ناپذیر می ،جامعه
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انتقال و نمایند بر تجربیات فراگیران تأکید مینیز  ،محور

  (.7پندارند )صرف اطالعات به فراگیر را مؤثر نمی

اکثر با توجه به بررسی پیشینه پژوهش مشخص گردید که 

 یشناسایی ایدئولوژی برنامه یهای خارجی در زمینهپژوهش

معلمان  -درسی، در بین معلمان و مدیران مدارس و دانشجو

که در اکثر دهد ها نشان میصورت گرفته و نتایج این پژوهش

ها، ایدئولوژی یادگیرنده محور در اولویت باالتری نسبت مؤلفه

رغم این علی (.1، 8) ا قرار داردـهولوژیـبه سایر ایدئ

طور کلی همه بندی، نکته قابل توجه این است که بهاولویت

پژوهش مورد  یدرسی از نظر جامعه یهای برنامهایدئولوژی

طور ها بهییک از ایدئولوژگذاری واقع شده و هیچ ارزش

 (.20، 22، 22، 1، 8) کلی رد نشده است

هر چند  -های انجام شده در داخل کشور نیز نتایج پژوهش

حاکی از آن است که  -تمرکز بیشتری بر معلمان داشته است

( و 23) ورـده محـوژی یادگیرنـا، ایدئولـهدر اکثر مؤلفه

تری نسبت به سایر ( در اولویت باال29) پژوهان علمیدانش

های رغم اینکه هر یک از جامعهها قرار دارد. علیایدئولوژی

ها مورد پژوهش، یک ایدئولوژی را بیش از سایر ایدئولوژی

اند، اما مانند ها در اولویت اول قرار دادهدر هر یک از مؤلفه

ها مورد های خارجی در اینجا هم همه ایدئولوژیپژوهش

 (.25، 29، 23) اندهگذاری واقع شدارزش

توان نتیجه گرفت که ضمن پژوهش می یبا نگاهی به پیشینه

 های اخیرمدرسان در سالدرسی  یتوجه به ایدئولوژی برنامه

اهتمام الزم به بررسی و  –به استشناء برخی از موارد  -

شناسایی ایدئولوژی اساتید دانشگاه صورت نگرفته و بعضأ به 

لذا . عمومی منحصر گردیده استپژوهش در مقاطع آموزش 

گذاری و ارزش شناسایی یهای اندکی در حوزهپژوهش

است.  کشور صورت پذیرفته اساتیددرسی  یبرنامه ایدئولوژی

ایدئولوژی  یزمینهدر  فعالیت علمی و توجهعدم  بایدالبته 

را بدان افزود، زیرا علوم پزشکی  یدر حوزه درسی یبرنامه

، نظام آموزشیبخش اعظمی از عنوان به علوم پزشکی یحوزه

 باشدمیمستقیم در ارتباط جامعه نیز افراد با سالمت و زندگی 

درسی  یهای برنامهو به تبع آن بررسی اولویت ایدئولوژی

از . اساتید علوم پزشکی از اهمیت مضاعفی برخوردار است

شناسایی و  یناد به فقر پژوهشی در حیطهتبا اس روینا

ام نظ اساتیدو  درسی فعاالن یبندی ایدئولوژی برنامهاولویت

آموزشی وزارت بهداشت در  آموزشی و از سوی دیگر جایگاه

، پژوهش حاضر درصدد افراد جامعه سطح سالمت راستای ارتقا

درسی  یبرنامه ایدئولوژیبندی و اولویت شناساییاست که به 

ه هدف، گانهای ششدر هر یک از مؤلفه اساتید علوم پزشکی

 .بپردازدتدریس، یادگیری، دانش، فراگیر و ارزشیابی 

 

 روش بررسی

 باو بوده های کاربردی پژوهش حاضر در زمره پژوهش   

 یجامعه. صورت گرفته است مقطعی –توصیفی روش 

بقیه  دانشگاه علوم پزشکیاساتید  یپژوهش نیز شامل کلیه

 Levyاز فرمول گیری که با بهره بودهدر شهر تهران اهلل)عج( 

and Lemeshow  (26 ) محاسبه عنوان نمونه بهنفر  19تعداد

نمونه گیری طبقه  یجهت جمع آوری نمونه از شیوهگردید. 

به این بهره گرفته شد،  –متناسب با حجم هر طبقه  -ای

 یدانشکده ترواحد کوچک 5ابتدا دانشگاه به صورت که 

تقسیم ژوهشکده داروسازی و پپرستاری، پزشکی، بهداشت، 

ستادان ها در هر واحد منطبق با درصد اگردید که تعداد نمونه

با  هاآوری دادهبرای جمع سپس .( بودآن واحد )یا دانشکده

در بین اساتید توزیع  هاپرسشنامه، استفاده از روش در دسترس

 86، تعداد های ناقصدر نهایت با حذف پرسشنامه گردید که

 .نهایی مورد تحلیل قرار گرفتند یونهعنوان نمبه پرسشنامه

ضمن  گر، پژوهشهاآوری دادهجهت جمع استالزم به ذکر 

 توضیحات مجوز مربوطه و یو ارائهاتید حضور در دفتر اس

برای را اعتماد افراد موجبات  در راستای اهداف پژوهش،

فقط در این پژوهش  حاضر فراهم آورد. یشرکت در مطالعه

 وارد مطالعه شدند و تمام وقت دانشگاه  اعضای هیئت علمی
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 اساتید از مطالعه خارج گردیدند. دستیاران و التدریسی حق اساتید

ایدئولوژی  یهـپرسشنامشامل  ابزار گردآوری اطالعات

(. پرسشنامه مذکور شامل 6) باشدمی اسکایرو درسی یبرنامه

و ارزشیابی  هدف، تدریس، یادگیری، دانش، فراگیرمؤلفه  6

ها بر حسب اولویت باشد که اساتید به هر یک از این مؤلفهمی

و در نهایت  دهندمیاختصاص  مد نظرشان نمره یک تا چهار

با جمع بندی نمرات اختصاص داده شده به هر یک از مؤلفه 

مورد وع ایدئولوژی در قالب چهار ن اساتیدنوع ایدئولوژی ها، 

ایدئولوژی  ن علمی،پژوهادانشنظر پرسشنامه یعنی ایدئولوژی 

ایدئولوژی و  بازسازی اجتماعیایدئولوژی  یادگیرنده محور،

های در بخش مؤلفه) .گرددمی مشخص کارآیی اجتماعی

گانه، ایدئولوژی برنامه درسی مطلوب از میانگین کمتری شش

باشد، زیرا در ها برخوردار مینسبت به میانگین دیگر مؤلفه

به معنای باالترین شباهت و نمره  2گذاری این ابزار عدد نمره

روایی  (باشد.تر شباهت با نظرات افراد میدارای پایین 9

متخصصان نفر از  5مذکور مورد تأیید رسشنامه محتوایی پ

؛ به گرفتقرار  تربیت و برنامه ریزی درسی ی تعلیم وحوزه

طوری که پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد و نظرات 

و موارد یاد شده از سوی آنان دریافت دی اصالحی و تأیی

از طریق  زـه نیـی پرسشنامـپایای نـد. همچنیـگردیاعمال 

های حاصل از داده به دست آمد. 71/2آلفای کرونباخ برابر 

با استفاده از نرم العات افراد شرکت کننده در پژوهش نیز اط

درصد تعداد، درصد، نمایش و با  SPSS v16افزار آماری 

قرار  مورد تجزیه و تحلیل و میانگین ، درصد تراکمیمعتبر

 گرفت.

 

 هایافته

درصد(  6/75) 65از افراد شرکت کننده در پژوهش تعداد     

. همچنین باشندمیزن درصد(  9/09نفر ) 02نفر مرد و تعداد 

نفر از  33بر حسب دانشکده محل تحصیل نیز تعداد 

 یدانشکده ازنفر  23نفر از پژوهشگاه،  06پزشکی،  یدانشکده

نیز از  رنف 9داشت و ـبه یدانشکدهنفر  22پرستاری، 

داروسازی نمونه پژوهش حاضر را تشکیل  یدانشکده

سال  92تا  36سنی  ردهدر  اساتیدبیشترین تعداد  دهند.می

 96تا  90سنی  یردهنفر از اساتید در  09و  بودندنفر(  39)

 یردهدر داد اساتید تع کمترینهمچنین . داشتندسال قرار 

باشد که الزم به ذکر می .بودند (نفر 5)سال  35تا  32سنی

عضو هیئت علمی افراد مورد مطالعه در بخش پژوهشکده 

 بوده که دارای کالس و زمان تدریس بودند.

 
 افراد مورد مطالعه ایاطالعات زمینه:  1جدول

 درصد فراوانی  

 

 جنسیت

 6/75 65 مرد

 9/09 02 زن

 2/222 86 مع کلج

 

 

محل  یدانشکده

 تدریس

 2/25 23 پرستاری

 9/38 33 پزشکی

 6/22 22 بهداشت

 7/9 9 داروسازی

 0/32 06 پژوهشگاه

 2/222 86 جمع کل

 

 

 سن )سال(

35- 32  5 8/5 

92- 36  39 5/31 

96- 90  09 1/07 

50- 97  25 9/27 

 3/1 8 و باالتر 53

 2/222  جمع کل

 

نتایح حاصل از جدول در مورد ایدئولوژی اساتید مورد مطالعه 

که در مؤلفه هدف ایدئولوژی بازسازی اجتماعی با  نشان داد 0

در اولویت اول اساتید قرار گرفت. در  68/2میانگین 

های های تدریس، دانش و فراگیر به ترتیب با میانگینمؤلفه

تماعی در اولویت ایدئولوژی کارایی اج 89/2و  26/0،  86/2

اول اساتید علوم پزشکی مورد مطالعه در پژوهش حاضر قرار 



 77      محمدی پویا

 97پاییز  ،11 یشماره ،11 یدوره پزشکی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

توان به این گرفته است. همچنین از دیگر نتایج پژوهش می

های یادگیری و ارزشیابی به موضوع اشاره نمود که در مؤلفه

ایدئولوژی یادگیرنده  80/2و  61/2های ترتیب با میانگین

 قرار داشت.محور در اولویت اول اساتید 
  

 درسی یگانه برنامههای ششید بر اساس مؤلفه: ایدئولوژی اسات2جدول 

 علوم پزشکی ایدئولوژی اساتید درسی یهای برنامهمؤلفه
انحراف  ± میانگین

 معیار
 بیشترین نمره کمترین نمره

 هدف

 57/0 26/0 37/0 ± 158/2 پژوهان علمیدانش

 99/0 15/2 21/0 ± 23/2 یادگیرنده محور

 81/2 97/2 68/2 ± 117/2 بازسازی اجتماعی

 86/2 52/2 68/2 ± 825/2 کارایی اجتماعی

 تدریس

 77/0 013/0 53/0 ± 20/2 پژوهان علمیدانش

 26/0 702/2 19/2 ± 23/2 یادگیرنده محور

 03/0 855/2 29/0 ± 81/2 بازسازی اجتماعی

 25/0 660/2 86/2 ± 10/2 کارایی اجتماعی

 یادگیری

 

 

 91/0 26/0 07/0 ± 22/2 پژوهان علمیدانش

 12/2 98/2 61/2 ± 172/2 یادگیرنده محور

 72/0 06/0 98/0 ± 23/2 بازسازی اجتماعی

 08/0 88/2 28/0 ± 135/2 کارایی اجتماعی

 دانش

 55/0 20/0 33/0 ± 22/2 پژوهان علمیدانش

 91/0 22/0 32/0 ± 88/2 یادگیرنده محور

 68/0 09/0 96/0 ± 29/2 بازسازی اجتماعی

 32/0 80/2 26/0 ± 23/2 کارایی اجتماعی

 فراگیر

 07/0 80/2 98/0 ± 25/2 پژوهان علمیدانش

 52/0 23/0 80/2 ± 88/2 یادگیرنده محور

 78/0 32/0 66/0 ± 25/2 بازسازی اجتماعی

 20/0 67/2 89/2 ± 13/2 کارایی اجتماعی

 ارزشیابی

 73/0 03/0 29/0 ± 25/2 پژوهان علمیدانش

 22/0 63/2 06/0 ± 21/2 یادگیرنده محور

 88/0 93/0 59/0 ± 22/2 بازسازی اجتماعی

 25/0 69/2 89/2 ± 82/2 کارایی اجتماعی
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 درسی یگانه برنامههای ششبندی ایدئولوژی اساتید بر اساس مؤلفه: اولویت 1جدول 

 یبرنامه  هایمؤلفه

 سیدر

 

 بندیاولویت

 هاایدئولوژی

 دانش یمؤلفه یادگیری یمؤلفه تدریس  یمؤلفه هدف یمؤلفه
 یمؤلفه

 ارزشیابی

 یمؤلفه

 فراگیر

 یادگیرنده محور کارایی اجتماعی یادگیرنده محور کارایی اجتماعی بازسازی اجتماعی اولویت اول
کارایی 

 اجتماعی

 کارایی اجتماعی یادگیرنده محور کارایی اجتماعی محور یادگیرنده کارایی اجتماعی اولویت دوم

دانش 

پژوهان 

 علمی

 یادگیرنده محور اولویت سوم
بازسازی 

 اجتماعی

دانش پژوهان 

 علمی

دانش پژوهان 

 علمی

دانش پژوهان 

 علمی

یادگیرنده 

 محور

 دانش پژوهان علمی اولویت چهارم
دانش پژوهان 

 علمی

بازسازی 

 اجتماعی

بازسازی 

 اجتماعی

بازسازی 

 اجتماعی

بازسازی 

 اجتماعی
 

 بحث

 ،هدف یدر مؤلفه ایج پژوهش حاکی از آن بود که اساتیدنت    

-را در درجه و بازسازی اجتماعی کارایی اجتماعیایدئولوژی 

یادگیرنده های گذاری نمودند. ایدئولوژیرزشاول اهمیت ا ی

عدی های بنیز به ترتیب در رتبه دانش پژوهان علمیمحور و 

 کاکرانین یافته با یافته پژوهش نتیجه ا. قرار گرفتند اولویت

(Cochran) (8 ،)درانی و همکاران (، 23) و همکاران ملکی

نیز در  درانی و همکاران،باشد، زیرا همسو میبه مراتب ( 25)

کارایی که ایدئولوژی  به این نتیجه رسیدندپژوهش خود 

کسب نموده هدف  یهبر اساس مؤلفاول را  اجتماعی، اولویت

به این نتیجه رسید کران، در پژوهش خود همچنین کااست. 

کارایی  ایدئولوژی به سمتهدف  یمؤلفه در افرادکه 

نتایج  در نهایتیادگیرنده محور گرایش دارند و  واجتماعی 

نیز حاکی از گرایش افراد به  پژوهش ملکی و همکاران

، از هدف داشت یدر مؤلفهایدئولوژی بازسازی اجتماعی 

های ذکر همسویی نتایج پژوهش حاضر با پژوهشرو این

هدف که  از آنجا. شودهدف نمایان می یشده، در مؤلفه

ها و انتقال مهارت ،آموزش در ایدئولوژی کارایی اجتماعی

 لی به فراگیران استهای کاربردی در محیط شغعملدستورال

 یژی برگزیدهرسد که ایدئولونظر میلذا منطقی به ( ،6)

ی هدف آموزش، ایدئولوژی اساتید علوم پزشکی در مؤلفه

باشد؛ چرا که دانشجویان علوم پزشکی ضمن کارایی اجتماعی 

-خود باید به یادگیری مهارت یآشنایی با ماهیت دانش رشته

 یدر مؤلفه های کاربردی الزم در محیط شغلی بپردازند.

ساتید بیشتر به سمت این شکل بود که ا تدریس نیز نتایج به

و این نتیجه با داشتند گرایش عی ایدئولوژی کارایی اجتما

( همسویی دارد؛ چرا که 25) نتایج پژوهش درانی و همکاران

های خود به اولویت ایدئولوژی کارایی ایشان نیز در پژوهش

-تدریس رسیده بوند. این اولویت ارزش یاجتماعی در مؤلفه

در علوم پزشکی نه تنها  که باشد؛ چراگذاری منطقی می

-مهارت آموزشهدف، بلکه عمده فرایند تدریس نیز نهایتاً بر 

نتایج حاکی یادگیری  یدر مؤلفههای کاربردی متمرکز است. 

در  برای اساتیده محور ایدئولوژی یادگیرند کهاز آن بود 

( 8) های کاکرانو این نتیجه با نتایج پژوهش دارداولویت قرار 

( همسویی دارد؛ چرا که نتایج این 23) همکارانو ملکی و 

ها نیز حاکی از اولویت ایدئولوژی یادگیرنده محور در پژوهش
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ایدئولوژی یادگیرنده محور از آنجا که  .یادگیری دارد یمؤلفه

تأکید ای از تجارب برای رشد فراگیران دستهسازی به فراهم

 -النه فراگیران ای که شرایط مشارکت فعاگونهبه (،6) نمایدمی

در محیط یادگیری را  -ای منفعلعنوان گیرندهنه صرفاً به

لذا در اولویت قرار گرفتن این ایدئولوژی ، آوردمیفراهم 

در این باشد؛ چرا که برای اساتید علوم پزشکی قابل توجیه می

های کالسدر فراگیران علوم، با فراهم ساختن شرایط حضور 

فرصت برای مشارکت  ،هاو آزمایشگاه هابیمارستانآموزشی و 

آید، از فراهم میفعاالنه و تجارب عملی و بالینی فراگیران 

ایدئولوژی یادگیرنده محور  توان اولویت قرار گرفتنرو میاین

علوم در یادگیری روند  برآمده از همینرا یادگیری  یدر مؤلفه

نش دا هایمؤلفهاساتید علوم پزشکی در  پزشکی عنوان نمود.

ی کارایی اجتماعی گرایش داشتند. در و فراگیر بر ایدئولوژ

دانش که  اعتقاد بر این استاجتماعی ایدئولوژی کارایی 

های ها و تواناییمهارت یدانشی است که با ارائه ،ارزشمند

همچنین در این  دهد.رد اجازه فعالیت میبه ف ی،عمل

شود که ییاد م یی مواد خامفراگیر به مثابه ،ایدئولوژی

ها و نهایی مبدل گردیده و توانایی به محصولبایست می

توان گفت لذا می (.23و  8)ای به دست آوردی سازندهرفتارها

های عملی را در فراگیران علوم پزشکی مهارتاوالً از آنجا که 

-طبق ایدئولوژی کارایی اجتماعی بهپس  - دهدتوسعه می

و ثانیاً در علوم پزشکی  - شودتلقی میدانشی ارزشمند عنوان 

اند، از آموزند که قبالً فاقد آن بودههایی را میفراگیران مهارت

-رو اولویت دادن به ایدئولوژی کارایی اجتماعی در مؤلفهاین

نظر های دانش و فراگیر توسط اساتید علوم پزشکی منطقی به

-ها در مؤلفهبندی ایدئولوژینتیجه حاصل از اولویت رسد.می

های قبلی ی دانش و فراگیر، با نتایج هیچ یک از پژوهشها

های گذشته اغلب در همسویی ندارد و از آنجا که پژوهش

اند، اتفاقاً همین موضوع های غیرپزشکی صورت گرفتهحوزه

های صورت گرفته در وجه تمایز این پژوهش با پژوهش

توان گفت عبارت دیگر میباشد. بههای غیرپزشکی میحوزه

درسی  یهای برنامهیدهی ایدئولوژتفاوت اصلی اولویت که

های غیرپزشکی این است که در در علوم پزشکی و حوزه

های عملی فراگیران علوم پزشکی، دانشی که به توسعه مهارت

بینجامد و نیز تربیت فراگیرانی که در محیط اجتماع توانمند و 

ای غیرپزشکی هکارا باشند، در اولویت باالتری نسبت به حوزه

های دانش و فراگیر، اساتید علوم قرار دارد. افزون بر مؤلفه

طور کلی ایدئولوژی کارایی ها بهپزشکی در مجموع مؤلفه

ها در باالترین اولویت اجتماعی را نسبت به سایر ایدئولوژی

های ای است که در هیچ یک از پژوهشقرار دادند و این نتیجه

غیرپزشکی بودند و در مجموع  یزهکه عموماً در حو -پیشین 

پژوهان علمی را در ایدئولوژی یادگیرنده محور و دانش

ی مشاهده نشد و یافته -دادندباالترین اولویت قرار می

ها نشان داد که در نهایت یافته شود.متمایزی محسوب می

ارزشیابی بر ایدئولوژی یادگیرنده محور  یاساتید در مؤلفه

(، 8) های کاکرانن نتیجه با نتایج پژوهشای، تأکید نمودند

( همسویی 23) ( و ملکی و همکاران1) (Mnguni) منگونی

های ایشان نیز از اولویت ایدئولوژی دارد؛ چرا که پژوهش

در  ارزشیابی حکایت دارد. ییادگیرنده محور در مؤلفه

مورد توجه قرار ایدئولوژی یادگیرنده محور تعامالت افراد 

طاها و اشتباهات احتمالی فرد به آن گوشزد خو  گیردمی

 یبرنامهبهبود عملکرد فردی و تحقق  وسیله تا بدین گرددمی

عبارت دیگر، ارزشیابی در این به(. 8و  6) حاصل شوددرسی 

توسعه و تعالی عملکرد  ابزاری برایعنوان بهایدئولوژی 

بی را ارزشیا یاز همین رو اساتید، مرحله. شودتلقی میفراگیر 

نیز موقعیتی برای توانمندسازی فراگیران از طریق اصالح 

منزله خاتمه کنند. یعنی ارزشیابی بهعملکرد ایشان تلقی می

منزله دریافت بازخورد و اصالح یافتن آموزش نیست بلکه به

 یعملکرد فراگیران است. این نوع نگاه در طراحی برنامه

ای که گونهوده بهدرسی توسط متخصصین بسیار حائز اهمیت ب

دانند. ی تکمیل و احیای فرایند آموزش میارزشیابی را حلقه

از آنجا که در علوم پزشکی هم ارزشیابی ابزاری برای کاهش 
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از طریق پی بردن به خطاها و - خطا و توسعه عملکرد فراگیر

لذا در اولویت قرار گرفتن این ایدئولوژی  ،باشدمی -اشتباهات

 پذیر است.پزشکی توجیه توسط اساتید علوم

، های اشاره شده برای هر مؤلفهبندیاولویت با توجه به

یک یا بعضأ رغم گرایش بیشتر به علیاساتید که  مشخص شد

ها را دیگر ایدئولوژیبه طور کلی  ،در هر مؤلفهدو ایدئولوژی 

این اند اما میزان گرایش کلی کمتر بوده است. نیز مدنظر داشته

( 22) (Foil) فویل(، 22)( Reding) ردینگهای تهیافته با یاف

همخوان ( 20) (Hon Ng & Cheung) هونگ و چونگو 

های خود به این باشد، چرا که ایشان نیز در پژوهشمی

ها را اره کرده و در نظر داشتن تمامی ایدئولوژیـوع اشـموض

گوشزد  - بندی حاصل شدهضمن توجه به اهمیت اولویت–

گذاری و اولویت رغم ارزشعبارت دیگر علیهب کرده بودند.

اساتید، آنان نسبت به استفاده  سوی یک ایدئولوژی ازدادن به 

باشند و بنا به ضرورت و های بیگانه نمیاز دیگر ایدئولوژی

اطالعات از آنان اقتضائات کالس در فرایند آموزشی و انتقال 

ه و قابلیت ای که درخور تأمل بودنکته نیز بهره خواهند برد.

اینکه  های آتی را دارد،در اولویت قرار گرفتن برای پژوهش

تواند در اولویت دادن یک گر زیادی میمتغیرهای مداخله

از  –ها سهیم باشد ئولوژی نسبت به سایر ایدئولوژیدای

های روانشناختی و فلسفی اساتید تا غالب بودن نوع دیدگاه

که  -و استاد بودن ایشان انشجو بودن د یدرسی دوره یبرنامه

ه عمیق ـا روش مصاحبـای آتی و بـهی پژوهشـد طـبای

آنچه  ساختارمند از اساتید علوم پزشکی جویای آن شد.نیمه

بندی این در این پژوهش مهم بود شناسایی و اولویت

های آتی عنوان مبنایی برای پژوهشها بود که بهایدئولوژی

 گیرد.قرار می

 

 گیرینتیجه

ها، به همه انواع ایدئولوژی توجهضمن  اساتید علوم پزشکی   

 در اولویتایدئولوژی کارایی اجتماعی را ها در اکثر مؤلفه

های ها و توانمندیمهارت فراگیری یعنیقرار داده  باالتری

عبارت . بهتلقی کردندعملی در شرایط بالینی را ارزشمند 

یس و انتقال دانش و تا تدر گرفته گذاریهدفدیگر، از فرایند 

ان بر توانمندسازی و ـد ایشـران، تأکیـفراگی به آموزش

 یای که فراگیران بتوانند در عرصهگونهافزایی است بهمهارت

نکته قابل توجه اینکه  مثمرثمری داشته باشند. عملکرد ،بالینی

ایشان در کنار تأکید بر توانمندسازی فراگیران، اهمیت زیادی 

دسازی قائل نعاالنه فراگیران در فرایند توانمبرای مشارکت ف

عنوان عنصر مهمی در جریان آموزش تلقی شده و فراگیر را به

ی صرف اطالعات نیست بلکه با فراهم کنند که گیرندهمی

 شودآوردن شرایط تجربه، پویایی وی در این مسیر تضمین می

یه . این رو-یعنی اهمیت دادن به ایدئولوژی یادگیرنده محور-

درسی علوم پزشکی همیشه مدنظر بوده است، چرا  یدر برنامه

عملی و  هاییاین علوم، توسعه آن دسته از توانایی یکه الزمه

توان داشته باشد و زمانی می جامعه کارایی برایاست که  بالینی

پویایی ها را کرد که شرایط را برای ادعای توسعه این توانایی

یادگیری فراهم -ن در فرایند یاددهیفراگیرا و مشارکت فعاالنه

آگاهی از ایدئولوژی  با توجه به ضرورتدر نهایت  نمود.

 ( و9) جهت تحقق اهداف آموزشیدر  درسی یبرنامه

با درسی آموزش عالی  یبرنامهضرورت بررسی  همچنین

 اجرای، (27) توجه به اهمیت آن در توسعه و تعالی جامعه

همراستایی ایدئولوژی اساتید  توسعهبرای حفظ و  هاییبرنامه

 ارتقاءدرسی علوم پزشکی، جهت  یهای برنامهبا ویژگی

 آید.نظر میدرسی توسط اساتید الزم به یاجرای برنامه

 

 تقدیر و تشکر

نویسندگان مقاله نهایت مراتب تقدیر و تشکر خود را از     

دارند. پژوهش اساتید شرکت کننده در پژوهش اعالم می

خرج از طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات حاضر مست

به شماره  )عج( اهللیهبقبهداشت تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
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