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مقدمه
آموزش عالی یکی از با ارزشترین منابعی است که
جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد .هدف و
نقش آموزش عالی در کشور ،تربیت نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز جامعه ،ترویج ،ارتقای دانش،
گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای
توسعه کشور است .بر این اساس ،اهمیت کیفیت
آموزش عالی در رشد و توسعه فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی کشور آشکار میشود (قاسمی،
 .)4911از این حی این نظام برای حیات و بالندگی و
پویایی خود باید مستمرا همراه با تحوالت محیط
بیرون ،تغییر کند .به عبارت دیگر  ،در شرایط متغیر و
متحول کنونی  ،اعتالی کارایی و اثربخشی آموزش
عالی و انعطاف پذیری آنها برای مواجهه با مسائل و
مشکالت موجود و توانایی آنها در پاسخگویی به
خواستههای محیطی است (انگلهارت .)6116 ،اهمیت
ارتباط با محیط و پاسخگویی به نیازها و اقتضائات آن
تا بدان حد است که عمالً سازمان به خصوص آموزش
عالی برای رفع نیازی از نیازهای اساسی محیط و
خدمت به آن پدیده امده است (رابینز.)4719 ،
سازمان ها تحت تأثیر محیطی قرار دارند که در آن
زندگی میکنند و به نوبه خود بر آن تأثیر میگذارند
(ذاکر صالحی .)4919 ،هیچ سازمانی خود کفا نیست
بلکه همه برای بقا به برقراری ارتباط با سیستمهای
بزرگتری که جزئی از انها هستند نیاز دارند .به
گونهای که میتوان بیان نمود که فلسفه وجودی
سازمانها پاسخگویی به خواستهها و انتظارات محیطی
است و سازمانی می تواند بر اساس فلسفه وجودی خود
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
نماید (راویچاندران .)6119 ،بر این اساس یکی از
حوزههای نظام آموزش عالی ،برنامه درسی است که
موفقیت و پایداری و اثرگذاری آن منوط به پاسخگویی
به موقع آن به محیط مخصوصا محیط آموزش عالی
میباشد .زیرا برنامههای درسی مهمترین و اساسیترین
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مؤلفه نظام آموزش عالی است که الزمه طراحی
برنامهها اقدامات آموزشی مؤثر و توجه به برنامه ریزی
درسی نظامدار میباشد و دانشگاهها ناگزیر از طراحی و
اجرای دورههای تحصیلی و برنامه اثر بخش برای
جذب دانشجو و نیز انعکاس یافتهها و پژوهشهای
خود در قالب برنامه درسی بودهاند (خاقانیزاده،
 .)4919برنامه درسی و ابعاد آن ،آیینه تمام نمای
میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخگو بودن دانشگاهها
به نیازهای در حال تغییر جوامع هستند (مهر
محمدی .)4974 ،و از مهمترین ابزار و عناصر تحقق
بخشی به اهداف و رسالتهای کلی آموزش به شمار
میآیند و از این رو ،شایسته توجه بسیار دقیق هستند.
امروزه  ،نگاهها به سمت آموزش عالی با موضوعاتی
متمرکز بر تناسب و ارتباط برنامه درسی و کیفیت
برنامهها  ،ارائه و توفیق برنامهها ،منابع انسانی و
کیفیت دانش آموختگان میباشد .صنعتی شدن و
پیشرفت علمی و فناوری در سایه سرمایه گذاری برای
جامعه دانش ،ترویج رقابت علمی ،پاسخگویی برنامه
درسی و پژوهش است( .نیو .)4711 ،پاسخگویی برنامه
درسی ،توجه به نیازها ،مطلوبیتها و اقتضائات
محیطی و تالش برای توسعه نوآوری ،بهبود کیفیت در
ایفای نقشها و کارکردهای خود  ،پویایی و پیشرفت
جامعه ،رقابت جوی  ،خالقیت و نواوری و ارتباط با
محیط است .برنامههای درسی باید پاسخگوی تولید
دانش،کمک به تواناییهای شناختی و مهارتهای
اجتماعی ،نواوری ،اغازگر تغییرات سازگار با تغییرات
نوین باشد .در واقع برنامه درسی پاسخگو در اموزش
عالی در راستای رفع نیازها و پاسخ به نیازهای
دانشجویان ،دانشگاه و جامعه است (تر زاده)4979 ،
.سیستم پاسخگویی دانشگاه به عنوان یک سیستم
رفتاری دارای سه بعد مفهومی ،ساختاری ،عملکردی
میباشد (تر زاده .)4979 ،منظور از بعد مفهومی،
پنداره مفهومی موجود در سازمان در زمینه نقش و
ضرورت کارکردهای اساسی در خدمت به توسعه
جامعه  ،چیستی ،ابعاد ،ویژگیها ،روش ها و الزامات
اساسی آن است .در واقع این بعد به اندیشه ،بصیرت و
چشم انداز ،ارزشها و راهبردهای کالس سازمان در
زمینه خدمت به توسعه جامعه خود اشاره دارد .اهمیت
این بعد در این است که مبنای اساسی شکل گیری
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ابعاد دیگر واقع میشود .منظور از بعد ساختاری ،هر
گونه جهت گیری ،ترتیبات و سازکارهای سازمانی
فراهم شده در جهت پیشبرد و تحقق کارکردهای
اساسی سازمان است .بعد ساختاری به تمام ساز و
کارهایی اشاره دارد که تسهیل کننده انتقال معنا و
مفهوم در سراسر سازمان و در برگیرنده تمام
فرایندهایی است که فعل و انفعاالت سازمانی در درون
آن انجام میپذیرد .بعد عملکردی نیز در واقع مجموعه
فعالیتها و اقداماتی است که در جهت پیشبرد و
تحقق کارکردهای اساسی سازمان به عمل میآید
(تر زاده .)4979 ،توفیق سازمان در پاسخگویی،
مستلزم اثربخشی و متأثر از آن است .از طرف دیگر اثر
بخشی و پاسخگویی سازمان ،هر دو مستلزم وجود
هماهنگی و همسویی و ارتباط معنادار اجزاء و
فعالیتهای سازمان و در نتیجه شکل گیری یک
سیستم مقتدر و کارامد برای تحقق مطلوبیتها و
کارکردهای سازمان در جامعه میباشد ،حالتی که از
آن به عنوان انسجام یاد میشود .انسجام موجب هم
افزایی امکانات و تالشهای سازمان در راستای تحقق
اثر بخشی و پاسخگویی میشود و خود نیز متقابال از
اثر بخشی و پاسخگویی سازمان بهره میبرد و نیرو
میگیرد .ترکیب سه ویژگی یاد شده (انسجام ،
اثربخشی ،پاسخگویی) ،سالمت سازمانی را به ارمغان
میآورند (مایلز .)4727 ،مالحظه میشود که سالمت
سازمانی در واقع از سه بعد پاسخگویی به محیط،
انسجام و اثر بخشی تشکیل شده است .لذا میتوان
گفت منظور از سالمت ان است که سازمان بتواند
همزمان با حفظ یکپارچگی و درستکاری درونی خود،
به شرایط و اقتضائات محیطی پاسخ دهد و در عین
حال اهداف و مطلوبیتهای خود را برآورده سازد

(هوی و میسکل .)6111 ،پس در واقع برنامه درسی
پاسخگو برنامهای است که شرایط سالمت سازمانی را
در نظر بگیرد(شکل شماره .)4

شکل شماره .1عنوان؟؟؟؟؟؟

مهر علیزاده و آرمن در پوژوهش خوود بوه ایون نتیجوه
دست یافتند که تجارب و برنامههای آموزشی و درسوی
تحصیالت دانشگاهی با نیازهوای بوازار کوار همخووانی
ندارد(مهرعلیزاده .)4912 ،برنامه ریزی درسوی مبتنوی
بر شایستگی در آموزش عالی موضوع مطالعوهای اسوت
که مومنی مهموئی آن را انجام داده و عودم سوازگاری
برنامههای درسی دانشگاهی با تقاضای بازار کار و اماده
نبودن دانش اموزان برای ایفوای نقوش در جامعوه را از
جمله ضرورتهای این نوع برنامه درسوی ذکور نمووده
است(مؤمنی .)4912 ،والتر لومدی در مطالعهای نشوان
داد که معلمان برنامه درسوی جوامع را در یوک حجوم
گسترده حمایت میکنند و منابع و تغییر برنامه درسی
جزء چالشهایی بودند که ممکون اسوت موانع اجورای
برناموه درسوی پاسوخگو توسوط معلموان بورای دانوش
اموزان مختلف شود (لومدی.)6149 ،
بووا توجووه بووه آنچووه گفتووه شوود ضوورورت پاسووخگویی
دانشووگاههووای علوووم پزشووکی بووه محوویط از اهمیووت و
حساسیت ویوژهای برخوور دارنود .دانشوگاههوای علووم
پزشکی ،مسئؤولیت تعلیم و تربیوت متخصصوانی را بور
عهده دارند که پس از دانش اموختگی بتوانند با انجوام
وظایف حرفهای خود و پایبندی به اصول مشخصی که
این حرفوه ایجواب موینمایود ،در راه ارتقوای سوالمت
جامعووه تووالش نماینوود .بنووابراین وجووود یووک سیسووتم
پاسخگویی مؤثر و کارامد در دانشگاهها امری ضروری و
اجتناب ناپذیر است .محققان با در

اهمیت مسوأله و

توجه به مقتضیات محیطی به ارائه مدل مفهوومی زیور

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

نشووان داد کووه مجموووع زیوور عاموول  76/49درصوود از

برداشته شود.

واریانس پرسشنامه مورد مطالعه را تبیوین نموودهانود.
پایایی هر یک از ابعاد نیز بوا اسوتفاده آلفوای کرونبوا

شکل شماره  .2عنوان؟؟؟

محاسووبه گردیوود در ادامووه نیووز مقوودار ضووریب آلفووای
و با توجه به اهمیت و جایگاه پاسوخگویی برناموههوای
درسووی در تحقووق فلسووفه وجووودی برنامووه و تحقووق
کارکردهای اساسی آن در خدمت به توسوعه جامعوه از

کرونبا برای پرسشنامه پاسخگویی برنامه درسوی بوه
محیط(کل سؤاالت پرسشونامه) محاسوبه گردیود کوه
برابر با  1/71میباشد .اطالعات گردآوری شوده توسوط

یکسو و ضرورت وجود الزامات و ایجابات الزم در برنامه

نرم افزار  Spss19و با استفاده از شاخصهای توصیفی

برای تحقق اثر بخشی مطلوب برناموه درسوی از سووی

و به کارگیری ازمونهای  tاستودنت و فریودمن موورد

دیگوور و ایوونکووه در جسووتجوی انجووام شووده چنووین
مطالعه ای در رشتههای علوم پزشکی انجام نشده ،ایون
پژوهش با هدف ،ارزیابی توان پاسخگویی برنامه درسی
رشته پرستاری (مطالعه موردی :دانشگاه علوم پزشوکی
یاسوج) انجام گرفت.

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
بوورای بررسووی پاسووخگویی برنامووه درسووی رشووته
پرستاری به محیط از لحاظ ابعاد مفهوومی ،سواختاری،
عملکردی از آزموون  tاسوتودنت اسوتفاده شود و مورز

روش کار
این مطالعه یک پژوهش توصیفی_پیمایشوی اسوت
که در سال  4974انجام گرفوت .جامعوه آمواری کلیوه
اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش مشارکت
کردند .دادههای پژوهش بر اساس چارچوب تور

زاده

و نکومند ( )6142به صوورت پرسوشناموه و مصواحبه
ساختارمند گردآوری شدپرسشنامه مذکور مشتمل بور
سه بعد مفهومی ،ساختاری و عملکردی میباشد که به
صورت طیف لیکرتی پنج گزینهای از نوع کامالً موافقم
تا کوامالً مخوالفم طراحوی گردیوده و شوامل 19گویوه
میباشد .روایی پرسوشناموه از نووع روایوی صووری بوا

شدت پایین برای این سه عامل  9در نظر گرفته شوده
است .نتایج نشان داد که برنامه درسی رشته پرسوتاری
در هوور سووه بعوود بووه محوویط پاسووخگو بوووده اسووت
( .)sig<.05همچنووین بوورای بررسووی مقایسووه ابعوواد
پاسخگویی برنامه درسی رشته پرستاری بوه محویط از
نظر اساتید از ازمون فریدمن استفاده شد و نتایج نشان
داد که از لحاظ آماری تفاوت معناداری در نمورههوای
ابعاد پاسخگویی برنامه درسوی بوه محویط وجوود دارد.
بررسی مقادیر نشان داد بیشوترین مقودار پاسوخگویی
برنامه درسوی بوه محویط بوه ترتیوب مربووط بوه بعود
عملکردی ( ،)9/92ساختاری ( )6/14و در نهایوت بعود
مفهومی ( )6/97میباشد( .جداول.)6،4

استفاده از تحلیل عواملی بوا اسوتفاده ازنظور خبرگوان
مربوطه مورد تأیید قرارگرفت .تحلیل عامل تأییدی نیز
جدول شماره .1عنوان؟؟؟؟
 Test Val ue = 3پاسخگویی برنامه درسی رشته پرستاری به محیط به طور کلی
tآماره

درجه آزادی

سطح معناداری)دو دامنه(

اختالف میانگین

5/945

11

0/001

0/52

tآماره

درجه آزادی

فاصله اطمینان  59درصد برای اختالف میانگین ها
حد باال

حد پایین

0/95

0/15

 Test Val ue = 3پاسخگویی برنامه درسی به محیط از لحاظ بعد مفهومی
سطح معناداری)دو دامنه(

اختالف میانگین

فاصله اطمینان  59درصد برای اختالف میانگین ها
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9/955

0/001

11

حد باال

حد پایین

0/02

0/11

0/12

جدول شماره  .2پاسخگویی برنامه درسی به محیط از لحاظ بعد ساختاری
Test Val ue = 3
tآماره

درجه

سطح معناداری

آزادی

(دو دامنه)

فاصله اطمینان  59درصد برای اختالف میانگین ها

اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

11
5/125

0/95
0/001

0/19

0/59

پاسخگویی برنامه درسی به محیط از لحاظ بعد عملکردی
Test Val ue = 3
فاصله اطمینان  59درصد برای
سطح معناداری

tآماره

درجه آزادی

5/125

11

اختالف میانگین

اختالف میانگین ها

(دو دامنه)

0/59

0/001

حد باال

حد پایین

0/19

0/95

نتایج حاصل ازرتبه بندی فریدمن برای عوامل مورد مطالعه
ردیف

عوامل پاسخگویی برنامه درسی به محیط

رتبه میانگین

1

مفهومی

2/55

2

ساختاری

2/14

3

عملکردی

5/55

Si g=0/000

Chi -Square=20/676Df =1

انسجام درونی ،با پوشش اثر بخشی به مقتضیات

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه درسی رشته

محیطی پاسخهای مناسب داده شود .این امر مستلزم

پرستاری در هر سه بعد به محیط پاسخگو بوده است.

توسعه ظرفیتها و شایستگیهای داخلی دانشگاه برای

در تحلیل این سؤال میتوان گفت در شرایط متحول و

پاسخگویی به شرایط متغیر محیطی میباشد .از نتایج

پویای امروزی سازمانها به منظور تأمین و استمرار

به دست آمده از این پژوهش ،پاسخگویی برنامه درسی

بقای معنادار خود ،عالوه بر توجه به محیط درونی خود

در سه بعد مفهومی ،ساختاری و عملکردی به محیط

میبایست به محیط پر رقابت بیرونی نیز توجه داشته

است که از میان این ابعاد بعد عملکردی بیشترین

باشند و بتوانند با آن تعاملی پویا برقرار کند .برای

مقدار و بعد مفهومی کمترین مقدار پاسخگویی به

تعاملی پویا و توانایی در پاسخگویی به مقتضیات

محیط را داشتند .در این رابطه میتوان گفت که شاید

محیطی مستلزم ایجاد تغییر و توسعه هدفمند و

یکی از دالیل ضعف پاسخگویی بعد مفهومی نبود

برنامهریزی شده و ارتقای ظرفیتها و قابلیتهای

در

درباره بعد مفهومی به عنوان

درونی است تا از این طریق ضمن تأمین یکپارچگی و

اولین مبنای توسعه دانشگاهی کارآمد باشد .این یافته

روشن و مشتر
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Success of Faculty Members of Iranian
Agricultural Colleges in Outreach
Services
Delivery.
Semi-Annually
Iranian of Higher Education, Summer,
NO.2. [In Persian]
Hoy K, Mikel G .C . 2008, Educational
Administration : Theory , Research ,
And Practice . Mc Graw Hill , Hill
companies Ins , 1221.
Khaghanizadeh M, Fathi Vajargah K
2004, Patterns of academic curriculum .
Baqiyatalah- Med Sci Edu Dev J .Vol.
1(2):NO.9-11. [In Persian]

و بررسی

پژوهشی به دلیل آنکه اولین بار مورد بح

قرار گرفته است در جستجویهای کتابخانهای و
 همسو و یا، شواهد تحقیقاتی مرتبط،اینترنتی
.ناهمسویی توسط پژوهشگر یافت نشد

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت و ضرورت پاسخگویی در حیات
سیستمهای اجتماعی از جمله دانشگاهها در واقع این
بعید به نظر میرسد که هر سازمانی بتواند بدون نیاز
 به کار،به پاسخگویی به مخاطبان داخلی و خارجی
 عالوه بر این میتوان بیان نمود که.خود ادامه دهد
فلسفه وجودی سازمان پاسخگویی به خواستهها و
انتظارات محیطی است و سازمانی میتواند بر اساس

Mehrmohammadi M, Mahmoodi F
2012,
Upsidedownness:A
New
Approach to Curriculum Design in
Professional Fields (with emphasis on
Education).
Journal
of
Higher
Education Curriculum Studies Vol.3,
No. ,6, 141-177.., . [In Persian]

فلسفه وجودی خود به حیاتش ادامه دهد که مقبولیت

Miles M 1969, Planned Change and
organizational health: Figure and
Ground “From” organizations and
human behavior: Focus on schools “ ,
MC Grow Hill.

مالحظات اخالقی

Momeni Gh 2013, Study of The
Relationship
Between
Type:
Organizational
Structure
and
Organizational Development in Shaid
Chamran and Ahwaz Islamic Azad
University.
Mutendwahothe
W.L
2013,
Implementing a Responsive Curriculum
to Diverse Learners. J Soc Sci,
Vol.35(2),Pp 111-123. College of
Education, Department of Curriculum
and Instructional Studies, Room 6-54
AJH.VdW Building, P.O. Box 392,
UNISA, Pretoria, 0003, South Africa.

 به عبارت دیگر سازمانی. اجتماعی داشته باشد
میتواند 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 نماید

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
گردید و از آنها خواسته شد که در اظهار نظر خود
صرف برنامه را در نظر گرفته و در رابطه با شخص یا
جریان خاصی و یا بر اساس عواطف و احساسات
.ارزیابی انجام نگیرد
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Evaluating Power of Response in Nursing Curricula: Case Study of
Yasuj University of Medical Sciences
1:

Jafar TorkZadeh*: Faculty Member, Department of Administration & Educational
Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2:
Hamideh Kholghifard, Ph.D Student in Curriculum, Department of Administration &
Educational Planning, Shiraz University , Shiraz, Iran.

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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