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بعد شناسی اثربخشی برنامهی درسی آموزش پزشکی :درونی ،بیرونی و نهادی
جعفر ترکزاده* :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامهریزي آموزشی ،دانشکدهي علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
فهیمه کشاورزی :دانشجوي دکتراي مطالعات برنامهي درسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
.

چكیده :برنامهي درسی آموزش پزشکی ،بهعنوان نقشهي یادگیري ،قاعدتاً بایستی به تغییر رفتار و ایجاد مجموعهاي از
دانش ،تفکر ،نگرش ،ارزش و مهارتها در فراگیران منجر گردد .توانمندسازي دانشگاه براي پویش معنادار و سازنده در
آینده اي متحول و متغیر ،مستلزم طراحی و اجراي برنامههاي درسی اثربخش میباشد تا از این طریق ،تحولی اساسی در نظام
آموزشی بهطور خاص و نظام اجتماعی بهطور عام ایجاد گردد .با درک اهمیت اثربخشی برنامهي درسی آموزش پزشکی جهت
تحقق اهداف غایی ،رسالت و چشمانداز دانشگاه هاي علوم پزشکی و نظر به جامعیت رویکرد سه بعدي درونی ،بیرونی و نهادي
اثربخشی و قابلیت کاربردي آن جهت سنجش اثربخشی برنامهي درسی آموزش پزشکی ،مطالعهي حاضر به بررسی ابعاد
سهگانهي اثربخشی در برنامهي درسی آموزش پزشکی با نگاهی بین رشتهاي پرداخته است .توجه به اثربخشی برنامهي
درسی از سه بعد درونی ،بیرونی و نهادي میتواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی برنامههاي درسی در
دانشگاههاي علوم پزشکی فراهم سازد .این مطالعه نشان میدهد که ایجاد تعادل و انسجام بین عوامل درونی (اثربخشی
درونی) و هماهنگی و تعادل بین برنامهي درسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده در ارتباط با محیط پیرامون و همچنین
برقراري ارتباط مناسب با محیط پویا و متغیر (اثربخشی بیرونی) و در پی آن تحقق رسالتها و مطلوبیتهاي اساسی برنامهي
درسی آموزش پزشکی (اثربخشی نهادي) در تعامل با همدیگر ،ضرورتی تام دارد.
واژگان کلیدی :برنامهي درسی ،آموزش پزشکی ،اثربخشی ،اثربخشی درونی ،اثربخشی بیرونی ،اثربخشی نهادي.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامهریزي آموزشی ،دانشکدهي علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
( )Email: djt2891@gmail.com
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مقدمه
مأموریت مهم آموزش در علوم پزشکی ،تربیت افراد
توانمند و شایستهاي است که داراي دانش ،نگرش و
مهارتهاي الزم براي حفظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه
باشند (کریمی .)1392 ،در این راستا آموزش پزشکی با
هدف توسعهي پایدار در جهت بهبود توانایی دانشجویان
در تصمیمگیريهاي آینده و ایجاد یک چشمانداز جهانی از
طریق برنامهي درسی کارامد و متناسب با تحوالت موجود
شکل گرفته است (بارث2011 ،؛ فدیوا و موشیزوکی،
 .)2010برنامهي درسی بهعنوان قلب نظام آموزش عالی،
آشکارترین وجه اعالم پیام و عملیاتیترین تدبیر نظام
آموزشی براي مدیریت یادگیري شاگردان است و شامل
فرصتهاي یادگیري و کلیهي تجاربی است (آیزنر)2002 ،
که با نظارت و مسؤولیت نظام آموزشی و بهمنظور ایجاد
تغییرات مطلوب در دانش ،مهارتها و نگرشهاي شاگردان
طراحی و اجرا میشود و عملکرد آنان را مورد ارزشیابی
قرار میدهد (اژدري و همکاران .)1392 ،عناصر متعددي
در شکلدهی برنامهي درسی با هدف رشد و پرورش
دانشجویان نقش دارند ،که الزام وجودي همهي عناصر،
دستیابی به هدف و اثربخشی برنامهي درسی را بهدنبال
دارد .مثالً در بعد اجرا ،آیزنر ( )2002یادآوري مینماید که
حصول اطمینان از فراهم بودن زمینههاي اجراي
برنامههاي درسی -بهویژه برنامههاي درسی جدید
بهواسطۀ اینکه فرایند ایجاد تغییر در سطح دانشگاهها و
کالسهاي درس ،فرایندي بسیار پیچیده است؛ یک مرحلۀ
حساس و پر اهمیت بهشمار میآید .وي میافزاید که بر اثر
کمتوجهی به این مرحله ،طراحی برنامهي درسی و مواد و
منابع آموزشی ،در عین مطلوبیت ،محکوم به شکست است
و به اقدامی خالی از اثر تبدیل میشود .بهعنوان مثال،
ضعف و فتور استاد بهعنوان یکی از حلقههاي زنجیرۀ نظام
آموزشی و شاید مؤثرترین عنصر آن ،میتواند موجب از
هم پاشیده شدن این زنجیره و شکست در دستیابی به
هدفها باشد .این اصطالح حکمتآمیز میتواند مصداق
بیابد که« :قوت یک زنجیره ،چیزي بیش از قوت
ضعیفترین حلقۀ آن نیست» (آیزنر1979 ،؛ نقل در
مهرمحمدي .)1387 ،دستیابی به هدف ،مبناي
برنامهریزي و هستهي اصلی تمام وظایف و کارهاي
مسؤولین آموزشی است .روش مدیریت بر مبناي هدف،
عمالً نیز بر این نکته تأکید دارد که هر قدر سازمانها در
دستیابی به اهدافشان نزدیکتر باشند ،اثربخشتر هستند.
در برنامهي درسی نیز دستیابی به اهداف متعالی تعلیم و
تربیت متناسب با رسالت و مأموریت اصلی آموزش عالی،

اثربخشی آنرا تضمین میکند .در واقع اثربخشی ،بررسی
میزان مؤثر بودن اقدامات انجامشده براي دستیابی به
اهداف از پیش تعیینشده است .بهعبارتی سادهتر ،در یک
مطالعهي اثربخشی ،میزان تحقق اهداف و مطلوبیتها در
سطوح و الیههاي مختلف اندازهگیري میشود (ترکزاده و
همکاران1393 ،؛ ترکزاده و همکاران1388 ،؛ هوي و
میسکل2007 ،؛ مارتز2008 ،؛ ترکزاده1376 ،؛ هاشمی،
1383؛ دفت1385 ،؛ طاهري1385 ،؛ کریتنر2005 ،؛
انجمن خدمات اجتماعی آمریکا2011 ،؛ یمنی )1382،اما
بهنظر میرسد براي تعریف مفهوم اثربخشی میبایست
گامی فراتر نهاد؛ به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک
دورهي آموزش حاصل خواهد شد که :اوالً ،نیازهاي
آموزشی به روشنی تشخیص داده شود؛ ثانیاً ،برنامهي
مناسبی براي برطرف ساختن نیازها طراحی شود؛ ثالثاً،
برنامهي طراحیشده بهدرستی اجرا گردد و رابعاً ،ارزیابی
مناسبی از فرایند آموزش و در نهایت دستیابی به اهداف
انجام شود (طاهري .)1385 ،اثربخشی برنامهي درسی
آموزش عالی از این مسأله مستثنی نیست و برنامهي
درسی که یادگیري پویا و منعطف دانشجویان را با تعلیم و
تربیت در ابعاد مختلف رسمی و غیر رسمی ادغام نماید،
اثربخشی را بههمراه خواهد داشت (احمد و پارسونز،
2013؛ لویی و همکاران2000 ،؛ سونگ و همکاران،
.)2012
اثربخشی واقعی برنامهي درسی آموزش پزشکی
میبایست از ابعاد مختلف از جمله بعد عملکردي مد نظر
قرار گیرد ،که از آن بهعنوان اثربخشی بیرونی یاد میشود.
اثربخشی بیرونی به مفهوم کارامدي یادگیريهاي حاصل
از آموزش در موقعیتهاي خارج از فرایند آموزش است که
فراگیر در آنها کار یا زندگی میکند .در عین حال،
اثربخشی بیرونی ،مستلزم تحقق اثربخشی درونی برنامه
است .بهعبارتی ،برنامهي درسی باید از تناسب و انسجام
درونی کافی بین اجزاي مختلف خود در عمل برخوردار
باشد تا بتواند اهداف تعیینشدهي خود را محقق نماید.
اثربخشی نهادي ،نیز حاصل یا پیامد اثربخشی درونی و
بیرونی است ،و بیانگر تأثیر نظام آموزشی بر تحقق
رسالتها و مأموریتهاي سازمان میباشد (ترکزاده و
همکاران .)1393 ،بررسی کیفیت نظام آموزشی ،خصوصاً
برنامهي درسی آموزش پزشکی ارتباط بسیار نزدیکی با
میزان اثربخشی آن دارد .مطالعات صورتگرفته نشان
میدهد که در حوزهي مطالعات برنامهي درسی ضعفها و
نارساییهایی وجود دارد؛ بهعنوان نمونه ،آرمانگرایی بیش
از حد برنامهي درسی در کنار محافظهکاري و تالش در

فصلنامهی علمی-پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال هفتم ،شمارهی  ،1بهار 1395

ترک زاده و همكاران
جهت حفظ وضع موجود ،عدم انطباق برنامههاي درسی با
نیازها و احتیاجات اقتصادي  -اجتماعی جامعه ،غلبهي
آموزشهاي نظري بر احتیاجات زندگی و واقعیتها و
نیازهاي موجود ،محدودیتها و حاکمیت روشهاي سنتی
در آموزش ،فقدان انعطاف در برنامههاي آموزشی ،تأکید بر
سنجشهاي کمی و پاسخ محور ،بیتوجهی به یادگیري
معنادار و تأکید بر یادگیري طوطیوار و  ...نمونههایی از
ضعفها و نارساییهایی میباشد که تحقق هدفهاي
متعالی برنامهي درسی آموزش عالی را دچار وقفه ساخته
است؛ در حالیکه تحقق هدف در برنامهي درسی،
پاسخگویی به محیط متغیر و تحقق مطلوبیتها ،رسالت
اصلی و اساسی دانشگاه میباشد؛ این در حالی است که
ظاهراً در برنامههاي درسی فعلی به موارد فوق و امثال این
موارد کمتر توجه شده است .در حالیکه پایه و اساس
آموزش پزشکی و موفقیت عملکرد سازمانی دانشگاه به
اثربخشی برنامهي درسی آنها بستگی دارد .بنابراین ،با
توجه به رسالت و حیطهي آموزش پزشکی و در بطن آن
برنامهي درسی دانشگاههاي علوم پزشکی ،بررسی میزان
اثربخش بودن برنامههاي درسی مذکور بیش از پیش
احساس میگردد.
با درنظر گرفتن این مهم که ،آموزش و انتقال اطالعات
یکی از کارکردهاي مهم آموزش پزشکی بهحساب میآید و
در تربیت نیروي انسانی مورد نیاز پزشکی ،وجود یک
برنامهي آموزشی مدون ،جامع و منطبق با نیازهاي نظام
سالمت بهعنوان رکن محوري هر آموزشی ضرورتی اساسی
است (غفاري و همکاران )1390 ،و با تصور اینکه برنامهي
درسی آموزش پزشکی قالب رسمی اجراي موارد فوق
میباشد ،جهت دستیابی به برنامهي درسی برخوردار از
کیفیت و اثربخشی الزم متناسب با شرایط و اقتضائات
مناطق مختلف کشور ،بایستی برنامهي درسی آموزش
پزشکی را از سطوح و ابعاد مختلف اثربخشی درونی،
بیرونی و نهادي مورد بحث و بررسی قرار داد .تعیین بازده
آموزش ،ارتقاي کیفیت آموزش ،توسعهي اعتماد جمعی و
 ...ضرورت تعیین اثربخشی برنامههاي آموزشی را بهطور
کلی و ارائهي سؤاالتی از این قبیل که آیا بین عناصر و
ابعاد مختلف برنامهي درسی آموزش پزشکی تناسب و
انسجام درونی جهت تحقق اهداف نهایی آموزش پزشکی
وجود دارد؟ آیا برنامهي درسی آموزش پزشکی از کارامدي
الزم برخوردار است؟ آیا فراگیر پس از گذراندن دروس
تخصصی موفق به اتخاذ یک موقعیت متناسب با دوره،
رشتهي تحصیلی و برنامهي درسی کسبشده میباشد؟
آیا برنامهي درسی موجود رسالت و مأموریت اصلی آموزش

12
پزشکی را محقق میسازد؟ و  ...ضرورت تعیین اثربخشی
برنامهي درسی آموزش پزشکی را مشخص میسازد .با
درک اهمیت اثربخش بودن برنامهي درسی آموزش
پزشکی جهت تحقق اهداف غایی ،رسالت و چشمانداز
دانشگاه و نظر به جامعیت رویکرد سه بعدي درونی،
بیرونی و نهادي اثربخشی و قابلیت کاربردي آن در
برنامهي درسی آموزش پزشکی جهت فهم بهتر و جامعتر
کارورزان برنامهي درسی در دانشگاه از مفهوم ،ابعاد و
مؤلفههاي اثربخشی برنامهي درسی و نیز بهمنظور
دستیابی به چارچوبی براي اثربخشی برنامهي درسی در
آموزش پزشکی ،مطالعهي حاضر بر اساس مرور و
جمعبندي دیدگاههاي ارائهشده توسط متخصصان و برخی
پژوهشهاي انجامشده مبتنی بر آن ،بهعنوان یک
مطالعهي مروري توصیفی -تبیینی به روش مطالعهي
اسنادي (کتابخانهاي) به انجام رسیده است .این مطالعه در
صدد است تا به بررسی ابعاد سه گانهي اثربخشی در قلمرو
برنامهي درسی آموزش پزشکی با نگاهی بین رشتهاي
بپردازد .الزم بهذکر است با توجه به نقش و ارتباط مکمل
ابعاد سهگانهي مذکور ،در تأمین اثربخشی برنامهي درسی،
الزم است ابعاد یادشده در عین استقالل نسبی خود ،در
پیوند و وابستگی متقابل قرار گیرند.

اثربخشی
واژه و مفهوم اثربخشی ابتدا در حوزهي سازمان و
مدیریت توسط پیتر دراکر ( )1957مطرح شده است و
عمده مطالعات و پژوهشهاي مرتبط با آن نیز در آن حوزه
به انجام رسیده است .لذا دیدگاهها ،چارچوبها و
مدلهاي مختلفی در ارتباط با آن در حوزهي سازمان و
مدیریت توسعه یافته است .بهعنوان نمونه ،میتوان به
چارچوب و مدلهاي تولبرت و هال )2009( ،اشاره کرد.
بنابراین میتوان گفت اثربخشی ،وجه اشتراک داخلی
همهي سازمانها است؛ بهگونهاي که میتوان گفت همهي
تالشها در سیستم سازمانی (سازمانیافته) به نوعی
معطوف به آن است .معموالً اثربخشی را معادلی درجه یا
میزانی که (لویی2014 ،؛ لئونگ و همکاران2012 ،؛
ریموند و همکاران2010 ،؛ ترکزاده و همکاران1392 ،؛
ترکزاده و همکاران1388 ،؛ ترکزاده1376 ،؛ عارفی و
همکاران1389 ،؛ دفت1385 ،؛ طاهري1385 ،؛ رنز و
هارمن2004 ،؛ کریتنر2005 ،؛ دیمیتري و همکاران،
2003؛ امینی و همکاران1389 ،؛ محمدي و همکاران،
1392؛ محمدي و همکاران1391 ،؛ حسینزاده1388 ،؛
رستگار و رضایی .)1391 ،با این تعریف ،اثربخشی در نظام
آموزشی و ساحتهاي مختلف آن مانند برنامهي درسی
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(بهعنوان یک سیستم) نیز موضوعیت مییابد .اما واقعیت
این است که اثربخشی برنامهي درسی و یا بهطور کلی
آموزش و پرورش ،پر بعد و پیچیده است .این ویژگی از
یکسو ناشی از پر بعدي و پیچیدگی آموزش و پرورش و
برنامهي درسی است و از سوي دیگر ،تحت تأثیر
پیشرفتهاي مفهومی و عملی در زمینهي تعریف ،تأمین و
تضمین و اندازهگیري خود اثربخشی قرار دارد .لذا بهنظر
میرسد ابتدا دستیابی به تعریفی از اثربخشی یا قلمرو
مفهمی آن براي ورود به بعدشناسی در برنامهي درسی
آموزش عالی الزم است .البته تالش نگارندگان بر این بوده
است که قلمرو عمومی اثربخشی را با یک نگاه بین
رشتهاي (با توجه به پیشرفت مفهوم در آن حوزه) ،از
خاستگاه اصلی آن یعنی حوزه سازان و مدیریت بازشناسی
نمایند و سپس به حوزهي برنامهي درسی و اثربخشی آن
ورود نمایند.
دفت ( ،)1385اثربخشی سازمانی را درجه یا میزانی
که سازمان به اهداف مورد نظر خود نایل آید تعریف
میکند .رنز و هارمن ( ،)2004اثربخشی سازمان را
مفهومی واحد و منفرد نمیدانند؛ بلکه موضوعی بسیار
پیچیده میدانند که مشتمل بر ترجیهات و انتظارات
متفاوتی است .هوي و میسکل ( )2007معتقدند در یک
سازمان اثربخش نتایج قابل مشاهدهي فعالیتهاي آن با
اهداف سازمانی برابر بوده یا بیشتر از آن میباشد .مارتز
( ،)2008اثربخشی بهعنوان تحقق کامل یا حداقل ،بخشی
از اهداف سازمان اطالق میشود .رابرت کریتنر (،)2005
اثربخشی را دستیابی به اهداف سازمانی و برآوردن
انتظارات جامعه در آیندهي نزدیک ،تطبیق و توسعه در
آیندهي میانمدت و تأمین بقا در آیندهي دور میداند .از
نظر انجمن خدمات اجتماعی آمریکا ()2011؛ اثربخشی،
یک سیستم یا رویکرد سیستمی است که بهطور مداوم به
ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانی ،ظرفیت عملکرد و خروجی
منجر میشود .بهطور کلی ،اثربخشی سازمانی دستیابی به
اولویتها و اهداف چندگانه در قالب نظام ارزشی مشترک
با فرهنگ سازمانی است؛ بهگونهاي که کسب اهداف از نظر
هزینه و زمان بهینه باشد و رضایت خاطر افرادي را که در
جهت کسب اهداف تالش میکنند ،فراهم نماید .در عین
حال ،اثربخشی نسبی است ،زیرا داراي تعریف یک بعدي
نیست و هر سازمان بر اساس معیارهاي بهکاررفته در آنها
میتواند در بعضی موارد اثربخش و یا غیر اثربخش باشد
(هاشمی .)1383 ،آرگریس ( )1996معتقد است که
اثربخشی سازمانی منوط به توانایی سازمان در تحقق سه
عملکرد ضروري زیر است :الف) نیل به هدف؛ ب) نگهداري

و انسجام داخلی؛ و ج) قابلیت انطباق با محیط .بهعبارتی،
اثربخشی اصالح رویههاي مدیریتی است که با تقویت تفکر
گروهی و مشارکت افراد منجر به تولید ایدههاي جدید و
تقویت ارزشهاي سازمانی ،و در نتیجه کسب موفقیت
سازمانی میگردد .در زمینهي اهمیت اثربخشی ترکزاده
( )1376اظهار میدارد که اثربخشی ،وجه اشتراک اصلی
همهي سازمانها است؛ بهگونهاي که اکثر تحقیقات
انجامشده در حوزه سازمان و مدیریت ،آگاهانه یا ناآگاهانه،
مستقیم یا غیر مستقیم به این مهم پرداختهاند .مسألهي
اثربخشی در نظام آموزشی بهطور کلی و برنامهي درسی
بهصورت خاص نیز مطرح و مهم میباشد .عوامل بسیاري
بر اثربخشی آموزش اثرگذار است که بهصورت خالصه
مطرح میگردد.
 -3-2انواع اثربخشی:
اثربخشی در دانشگاه بهعنوان یک سیستم اجتماعی باز
(هوي و میسکل ،)2005 ،هم در حوزهي درونسازمانی و
هم در حوزهي برونسازمانی باید مد نظر قرار گیرد و
سنجیده شود .اثربخشی سازمانی در شرایط مختلف ،یکی
از چالشهاي همیشگی دانشگاهها میباشد .دانشگاه باید
توان اثربخشی خویش را در شرایط و محیطهاي مختلف و
پیچیده به نحوهي مناسبی حفظ نموده و ارتقا دهد
(ترکزاده و همکاران .)1388 ،از آنجا که دانشگاه یک
سیستم تبدیلی است ،در بررسی آن باید بعد درونی و
بیرونی آن درنظر گرفته شود .اثربخشی دانشگاه در نهایت
تعامل اثربخشی درونی و بیرونی آن میباشد (یمنی،
 .)1382دانشگاه باید بتواند اثربخشی خویش را در شرایط
و محیطهاي مختلف و پیچیده به نحو مناسبی حفظ
نموده و ارتقا دهد (ترکزاده و همکاران.)1388 ،
 -1-3-2اثربخشی درونی:
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
صورت میتوان گفت که سازمان داراي اثربخشی درونی
است (ترکزاده)1388 ،؛ به این معنا که دانشگاه به چه
میزان توانسته است به کیفیت مطلوب فرایندها و تحقق
اهداف تعیینشدهي خود دست یابد (ترکزاده و همکاران،
.)1388
 -2-3-2اثربخشی بیرونی:
هنگامی که تحقق هدف (اثربخشی) منجر به تغییر
رفتار شود و در محیط کارامد باشد اثربخشی بیرونی
نامیده میشود (ترکزاده .)1388 ،اثربخشی بیرونی به
مفهوم کارامدي یادگیريهاي حاصل از آموزش در
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ترک زاده و همكاران
موقعیتهاي عملی خارج از فرایند آموزش است که فراگیر
در آنها کار یا زندگی کند؛ بهعبارتی هر چه یادگیريهاي
(برونداد) حاصل از آموزش بیشتر منجر به بروز رفتار و
نتایج مورد نظر در عملکرد فراگیر در موقعیتهاي عملی
خارج از محیط آموزش شود از اثربخشی بیرونی بیشتري
برخوردار است (ترکزاده و همکاران .)1387 ،در اثربخشی
بیرونی کارکردها بهطور دقیق در رابطه با محیط بیرونی و
اهداف اجتماعی تعریف میشوند و میزان به اجرا در آمدن
برنامههاي آموزشی و تغییراتی که در رفتار و کنش
فراگیران با توجه به اهداف از پیشتعیینشده بهوجود
میآید ،مدنظر است .به این منظور ،تجلی ابعاد سهگانهي
رفتار (دانش ،مهارت ،نگرش) و تسهیل انطباق یادگیري در
محیط مورد نظر قرار میگیرد (ترکزاده و همکاران،
.)1388
اثربخشی نهادی
تحقق فلسفهي وجودي فعالیت مورد نظر را اثربخشی
نهادي مینامند که در سطح کالن مطرح میشود
(ترکزاده.)1388 ،

اثربخشی
درونی

اینکه فعالیتهاي سازمان تا چه حد توانسته منجر به
تحقق مطلوبیتهاي سازمان در جامعه و ایفاي نقش
شایسته سازمان در جریان توسعهي ملی و نیز شکلگیري
روابط و تغییرات مثبت شود ،را اثربخشی نهادي مینامند
(ترکزاده و همکاران .)1393 ،بنابراین دستیابی به اهداف
درونی و بیرونی سازمان میبایست با مطلوبیتهاي اساسی
(چشمانداز ،رسالت و ارزشهاي) سازمان هماهنگ و
منطبق و در راستاي تحقق آنها صورت پذیرد (آرگون،
 .)1986الزمهي اثربخشی درونی و بیرونی وجود اثربخشی
در سطح مدیریت نظام دانشگاهی است که اثربخشی
نهادي نظام دانشگاهی نامیده میشود (یمنی.)1382 ،
بنابراین اثربخشی با سه رویکرد درونی ،بیرونی و نهادي
میتواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی
همکاران-
سازمان باشد .بر این اساس ،ترکزاده و
( ،)1393در پژوهشی در ارتباط با اثربخشی آموزش به
ارائهي الگوي مفهومی سه بعدي اثربخشی درونی ،بیرونی و
نهادي پرداختهاند که مبناي تحلیل و بررسی برنامهي

درسی اثربخش در این مقاله میباشد (شکل شمارهي .)1

انسجام کل دورهی آموزش ،تناسب روش با ارزشیابی ،تناسب محتوا با هدف آموزش ،تناسب هدف با
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 ...

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

اثربخشی

کاهش استرس و نگرانی ،نظمپذیری ،افزایش اعتماد به نفس ،عالقمندی به عضویت در سازمان،

آموزش

بیرونی

استقالل در انجام وظایف ،تسهیل بهبود عملکرد در محیط ،ارتقای کیفیت خدمات ،توانایی کشف و
اصالح خطاها ،کاهش میزان بازگشتیها ،توسعهی الگوی رفتاری جدید ،تسهیل انطباق در محیط
کار ،توانایی درک و تفسیر اجتماعی ...
بهبود تصویر بیرونی سازمان ،کیفیت محصوالت اصلی سازمان ،ارتقای سطح سودآوری سازمان،

اثربخشی
نهادی

کیفیت محصوالت جانبی سازمان ،سرمایهگذاری سازمانهای داخلی ،میزان رضایت مشتریان یا
کارفرمایان خارجی ،سهم سازمان در ارتقای اقتصاد ملی ،میزان بازگشت سرمایه ،سطح سازمان در
خود کفایی ملی میزان رضایت مشتریان یا کارفرمایان ،افزایش سهم صادرات سازمان ،میزان اشتغال
زایی درون و بیرون ،میزان جذب تکنولوژی های جدید و ...

شکل شمارهی  :2چارچوب مفهومی سه بعدی اثربخشی درونی ،بیرونی ،نهادی (ترکزاده و همکاران)1393 ،
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اثربخشی برنامهی درسی آموزش پزشكی
برنامهي درسی آموزش عالی و بالتبع آن برنامهي
درسی آموزش پزشکی بایستی موجب تربیت و تأمین
نیروي انسانی ماهر ،متخصص و کارامد مورد نیاز
بخشهاي مختلف جامعه گردد و اعتالي سطح علمی،
اجتماعی ،فرهنگی و غیره جامعه را تضمین نماید .زیرا
برنامهي درسی آموزش عالی از جمله عوامل و عناصري
است که در تحقق بخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش
بسزایی دارد (نوروززاده و همکاران .)1385 ،از بعد معنوي
شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون مختلف حیات طیبه،
تربیت عقالنی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی و از بعد
مادي ایجاد و تقویت یک یا چند مهارت قابل عرضه در
بازار کار که با استعدادهاي فردي تناسب داشته باشد،
ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل در فارغ التحصیالن و تربیت
متخصصان بهمنظور ورود به عرصههاي اجتماعی از جمله
اهداف برنامهي درسی در دانشگاه میباشد؛ بهگونهاي که
تحقق آنها اثربخشی برنامهي درسی آموزش عالی بهدنبال
خواهد داشت ،زیرا اثربخشی بهمعناي میزان تحقق اهداف
و رسالت سازمان میباشد .بنابراین براي سنجش اثربخشی
برنامهي درسی ،حدود یا میزانی که اهداف چندگانه تأمین
میشوند ،مد نظر میباشد .رابینز معتقد است که اثربخشی
سازمانی هم به وسایل و امکانات (فرایند) و هم به نتایج
حاصله توجه دارد ،در اثربخشی برنامهي درسی آموزش
عالی نیز بایستی هم به فرایند کار و هم به نتایج توجه
نمود.
بخش عمدهاي از اثربخشی و موفقیت برنامهي درسی
در دانشگاه منوط به آن است که تغییرات مورد انتظار
برنامهي درسی در دانشجویان یعنی مشتریان اصلی نظام
آموزش بهوجود آید .توجه به این واقعیت خصوصاً در
نظامهاي برنامهي درسی از اهمیت زیادي برخوردار است.
بر اساس جستوجوي صورتگرفته محققان در داخل کشور
هر یک بر روي بعد خاصی از اثربخشی برنامهي درسی به
مطالعه پرداختهاند (ترکزاده و همکاران1393 ،؛ ترکزاده
و همکاران1388 ،؛ ترکزاده و همکاران1387 ،؛ محمدي
و همکاران1392 ،؛ کرمی و همکاران1392 ،؛ صباغی و
سعادتمند1392 ،؛ امینی و همکاران1389 ،؛ کاظم پور و
همکاران1390 ،؛ صباغی و سعادتمند1392 ،؛ کرمی و
همکاران1392 ،؛ عارفی و همکاران1389 ،؛ محمدي و
همکاران1391 ،؛ محمدي و همکاران ،)1391 ،بهعنوان
نمونه به برخی از مطالعات صورتگرفته اشاره میشود.
ترکزاده و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان ارزیابی
اثربخشی درونی ،بیرونی و نهادي سیستم آموزش در

شرکت پتروشیمی اروند به این نتیجه دست یافتند که
اثربخشی درونی ،بیرونی و نهادي از دیدگاه کارکنان
پایین تر از حد مطلوب و از دیدگاه مدیران باالتر از حد
مطلوب است .همچنین در پژوهش دیگري نیز ترکزاده و
همکاران ( )1388با عنوان ارزیابی اثربخشی بیرونی
برنامهي درسی آموزش درجهداري رستهي انتظامی ناجا
به این نتیجه دست یافتند که برنامهي تفصیلی
دورهي آموزشی فراگیران درجهداري در ابعاد توسعهي
دانش ،مهارت و نگرش ،تسهیل انطباق در محیط کار و
تسهیل یادگیري در محیط کار از کفایت مطلوب برخوردار
نیست.
همچنین ترکزاده و همکاران ( )1387در پژوهشی
با عنوان ارزیابی اثربخشی درونی و بیرونی دروس عملی و
کاربردي برنامهي درسی دورهي آموزش درجهداري
رستهي عملیات ویژهي ناجا به این نتیجه دست یافتند که
برنامهي درسی دروس مورد نظر از اثربخشی درونی نسبی
برخوردار است؛ اما برنامهي درسی آموختهشده نتوانسته به
اثربخشی بیرونی مطلوبی نایل شود .یافتهي محققان
دیگري نیز از جمله محمدي و همکاران ( )1392در رابطه
با ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامهي درسی اشاره به این
دارد که شایستگیهاي فنی ،رفتاري و زمینهاي
دانشآموختگان گروههاي مختلف تحصیلی پایینتر از حد
مطلوب است و اثربخشی بیرونی برنامهي درسی بر اساس
شایستگیهاي رفتاري و زمینهاي در دانشآموختگان زن
باالتر از دانشآموختگان مرد بود .همچنین یافتههاي
تحقیقات صباغی و سعادتمند ( )1392در رابطه با میزان
اثربخشی مؤلفههاي ارزشهاي شهروندي در برنامهي
درسی دورهي ابتدایی نشاندهندهي این است که اختالف
میانگین نمره میزان اثربخشی ارزشهاي شهروندي از
دیدگاه آموزگاران مرد و زن پیرامون دوستی معنادار بوده
است .کرمی و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان
افزایش اثربخشی برنامهي درسی مهارتهاي زندگی از
طریق خلق محیطهاي یادگیري سازندهگرا به این نتیجه
دست یافتند که آموزش در محیط سازندهگرا با توجه به
انعطافپذیري و یادگیري عمیقتري که در فراگیران ایجاد
میکند ،در کنترل خشم مؤثرتر بهنظر میرسد .با توجه به
تحقیقات صورتگرفته ،در رابطه با انواع اثربخشی برنامهي
درسی آموزش عالی در ایران ،بر روي دو بعد اثربخشی
درونی و بیرونی مطالعات بسیاري صورت گرفته ،اما بر
روي بعد اثربخشی نهادي برنامهي درسی آموزش عالی
خصوصاً در آموزش پزشکی تاکنون تحقیق داخلی انجام
نشده است؛ در حالیکه سنجش اثربخشی بایستی به
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ترک زاده و همكاران
صورت کامل و جامع باشد و تمامی ابعاد اثربخشی برنامهي
درسی آموزش عالی بالتبع آن آموزش پزشکی را پوشش
دهد .بر این اساس ،در این پژوهش ،ابتدا به تعاریف
اثربخشی برنامهي درسی آموزش پزشکی و سپس
شناسایی مؤلفههاي اثربخش برنامهي درسی آموزش
پزشکی و ابعاد آن پرداخته میشود.

پزشکی در نتیجه ارتباطات تعاملی میان ابعاد و عناصر
مختلف برنامهي درسی در جهت تحقق اهداف شکل
میگیرد .بنابراین براي درک بهتر کیفیت درونی برنامههاي
درسی آموزش پزشکی بایستی فهرستی جامع از مؤلفههاي
اثربخش برنامهي درسی را مورد توجه قرار داد تا بر اساس
آن بتوان میزان اثربخشی درونی را بررسی کرد (شکل
شمارهي .)2

منظور از اثربخشی درونی برنامهي درسی آموزش
پزشکی تناسب و انسجام درونی بین اجزاي مختلف
برنامهي درسی جهت تحقق اهداف مورد نظر میباشد.
تحقق اهداف درونی شامل انسجام و تناسب میان ابعاد و
عناصر برنامهي درسی از جمله تناسب بین محتوا با هدف
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
در دسترس ،رضایت دانشجویان از برنامهي درسی،
فعالیتهاي تحقیقی و حرفهاي هیأت علمی ،سنجش و
ارزشیابی ،قابلیت وصول منابع ،میزان درگیري هیأت علمی
و  ...میباشد .اگر در مراحل طراحی و تدوین ،اجرا و
ارزشیابی برنامهي درسی آموزش پزشکی به ابعاد و عناصر
مختلفی که صاحب نظران برنامهي درسی بدان معتقدند
توجه شود و بهخوبی نقش هر یک ایفا گردد ،اثربخشی
درونی برنامهي درسی مذکور حاصل خواهد شد .بهعنوان
نمونه ،بر اساس دیدگاههایی که متقدمان بهویژه رالف تایلر
( )1949مطرح کرده است اثربخشی برنامهي درسی را
میتوان بهصورت زیر خالصه نمود :اثربخشی درونی
برنامهي درسی= اهداف مؤثر  +محتواي برنامهي درسی
مؤثر +سازماندهی مؤثر +ارزشیابی مؤثر .در حالیکه اگر به
عناصر برنامهي درسی کالین ( )1991توجه کنیم
اثربخشی درونی برنامهي درسی آموزش عالی شامل موراد
زیر میباشد :اثربخشی درونی برنامهي درسی = اهداف
مؤثر +محتوا مؤثر +مواد و منابع مؤثر +فعالیتهاي
یادگیري مؤثر +راهبردهاي تدریس مؤثر +ارزشیابی مؤثر+
گروهبندي مؤثر +زمان و فضاي مؤثر.
بر اساس عناصر مد نظر اکر ( )2003نیز میتوان
برنامهي درسی اثربخش را از بعد درونی چنین متصور
نمود :اثربخشی درونی برنامهي درسی = منطق صحیح+
اهداف مؤثر +محتوا مؤثر +مواد و منابع مؤثر +فعالیتهاي
یادگیري مؤثر +نقش مؤثر معلم  +سنجش و ارزشیابی
مؤثر +گروهبندي مؤثر +زمان و مکان مؤثر .بر اساس آنچه
ذکر گردید ،اثربخشی درونی برنامهي درسی آموزش

شکل شمارهی  -2اثربخشی درونی برنامهی درسی آموزش

اثربخشی درونی برنامه درسی آموزش پزشکی:

پزشکی

اثربخشی
نهادی
اثربخشی بیرونی

اثربخشی درونی
تناسب هدف با ارزشیابی

انسجام برنامه درسی

تناسب روش با هدف
تناسب هدف با زمان

تناسب منابع مالی با هدف
تناسب روش با ارزشیابی

تناسب محتوا با عالیق فراگیر

تناسب هدف با محتوا

تناسب فعالیت یادگیری با ارزشیابی

اثربخشی بیرونی برنامهي درسی آموزش پزشکی:
در دانشگاه بهعنوان یک سازمان آموزشی ،فراگیر عمالً
باید برنامه درسی یا دروس مشخصی را طی دورهي
آموزشی بگذراند و بعد از آن ،آموختههاي خود را در
موقعیت واقعی بهکار گیرد و در عمل تجربه و آزمون کند.
اینگونه اثربخشی بهعنوان اثربخشی بیرونی برنامهي
درسی یاد میشود (یمنی ،1382 ،محسنپور.)1385 ،
بنابراین کیفیت برنامهي درسی آموزش پزشکی
تعیینکنندهي میزان توانمندي و مهارت دانش آموختگان
جهت احراز موقعیتهاي شغلی در جامعه میباشد .بر این
اساس ،اثربخشی بیرونی کارامد بودن یادگیريهاي حاصل
از مواد برنامهي درسی در موقعیتهاي عملی خارج از
موقعیت آموزشی دانشگاه است که دانشجو در آن کار و
زندگی میکند .بهعبارتی ،هرچه یادگیريهاي حاصل از
مواد و محتواي برنامه درسی بیشتر منجر به بروز رفتار و
نتایج مورد نظر در عملکرد فراگیران در موقعیتهاي عملی
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خارج از چارچوب آموزشی و تحصیلی گردد ،برنامهي
درسی از اثربخشی بیرونی بیشتري برخوردار است
(ترکزاده و همکاران .)1387 ،بنابراین میتوان اذعان
داشت که زمانی برنامهي درسی آموزش پزشکی داراي
اثربخشی بیرونی است که بتواند به نیازهاي محیطی
پاسخهاي اثربخش بدهد و کارامدي الزم در محیط و در
موقعیتهاي عملی خارج از فرایندهاي درونسازمانی
(دانشگاهی) داشته باشد .در چنین شرایطی تجلی ابعاد
سهگانهي رفتار (دانش ،نگرش و مهارت) و تسهیل انطباق
یادگیري در محیط مورد توجه قرار میگیرد (ترکزاده،
 .)1388در این راستا ،مؤلفههایی از این جمله ،میزان
توسعه و ترویج دانش ،توسعهي مهارتها (مهارت حل
مسأله ،مهارت ارتباطی ،مهارتهاي مدیریتی و فنآورانه،
مهارت تحقیقی ،ویژه ،تخصصی و کاربردي) ،نگرشهاي
کاربردي ،یادگیري فعال ،بهرهبرداري بیشتر از فرصتهاي
آموزشی توسط فارغ التحصیالن ،استقالل در انجام وظایف،
تعهد و تخصص ،پرورش ذهنی ،خالقیت ،افزایش اعتماد به
نفس ،تسهیل بهبود عملکرد در محیط ،هماهنگی و
همکاري ،نظمپذیري ،عالقمندي به عضویت در سازمان،
انطباق رفتار با قوانین ،عالقمندي به عضویت در سازمان،
تفکر عمیق تربیتی و آموزشی ،توانایی کشف کردن و
اصالح خطا ،توسعهي الگوي رفتاري جدید شامل اثربخشی
بیرونی برنامهي درسی آموزش پزشکی میباشد .بنابر آنچه
ذکر گردید ،هرچه برونداد حاصل از فرایندهاي برنامهي
درسی منجر به بروز رفتار و نتایج مورد نظر در عملکرد
دانشجویان گردد ،اثربخشی بیرونی برنامهي درسی آموزش
پزشکی بیشتر خواهد شد .بر این اساس بایستی الگوهاي
ارائهشونده در اثربخشی برنامهي درسی آموزش پزشکی
بهگونهاي طراحی گردد که بتواند مهارت خاص رشتههاي
تخصصی را پوشش دهد (شکل شمارهي .)3
شکل شمارهی -3اثربخشی بیرونی برنامهی درسی آموزش پزشکی

اثربخشی نهادي برنامهي درسی آموزش پزشکی:
تحقق مطلوبیتهاي اساسی از طریق برنامهي درسی
و ارائهي بازتاب و اثر مورد نظر در جامعه اثربخشی نهادي
برنامهي درسی میباشد (ادارهي ریاست مدارس و
کالجهاي جنوبی آمریکا .)2008 ،بنابراین در اثربخشی
نهادي دستیابی به اهداف درونی و بیرونی حاکم بر
برنامهي درسی آموزش پزشکی با مطلوبیتهاي اساسی
(چشم انداز ،رسالت و ارزشها) برنامهي درسی آموزش
پزشکی هماهنگ و منطبق و در راستاي تحقق آنها صورت
میپذیرد .در واقع ،در صورتی رسالت واقعی برنامهي
درسی آموزش پزشکی موجب بقاي معنادار و توسعه پایدار
مؤسسات آموزشی میگردد که متناسب با شرایط محیطی
حاکم باشد .به نوعی هماهنگی نزدیک و دقیق بین
برنامههاي درسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده
اثربخشی برنامهي درسی آموزش پزشکی بهدنبال دارد .اگر
آرمانها ،اهداف ،محتوا و روشهاي یاددهی-یادگیري و
شیوهي ارزشیابی پیشرفت یادگیري برنامهي درسی
بهصورت مجموعه فعالیت یادگیري در کالس درس عملی
گردد ،مطمئناً به اثربخشی نهادي برنامهي درسی آموزش
پزشکی منجر خواهد شد .رشد و توسعهي تکنولوژي
آموزشی ،تربیت نیروي انسانی متخصص ،ارتقاي سطح
فرهنگ عمومی ،رشد فضایل اخالقی ،گسترش مرزهاي
دانش ،کسب کماالت انسانی ،توسعهي ملی ،متناسب
سازي علوم با جهانبینی اسالمی ،التزام اجتماعی،
تجاريسازي برنامهي درسی ،رضایت ذينفعان ،میزان
جذب تکنولوژي جدید ،میزان اشتغالزایی درون و برون،
خودکفایی ملی ،ارتقاي اقتصاد ملی از جمله برخی از ابعاد
اثربخشی نهادي برنامهي درسی آموزش پزشکی میباشد.
بر اساس مطالب ذکرشده میتوان الگوي سه بعدي
اثربخشی درونی ،بیرونی و نهادي برنامهي درسی آموزش
پزشکی را بهصورت زیر درنظر گرفت (شکل شمارهي .)4
شکل شمارهی  -4اثربخشی نهادی برنامهی درسی آموزش پزشکی

اثربخشی نهادی
اثربخشی نهادی

اثربخشی بیرونی
هماهنگی و همکاری

استقالل

تجاریسازی علم
جذب تکنولوژی

اعتماد به نفس
انطباق رفتار با قوانین

توانایی کشف کردن

بهبود شرایط اجتماعی

خالقیت
التزام اجتماعی

پرورش ذهنی

تعهد و تخصص
نظمپذیری

بهبود عملکرد

رضایت ذینفعان

تضمین کیفیت

ارتقای سطح فرهنگ
کماالت انسانی

عمومی
گسترش مرز دانش

شایستگی بین المللی

اشتغالزایی

توسعهی مهارت
ها

اثربخشی درونی

خودکفایی ملی

اثربخشی بیرونی

اثربخشی درونی
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ترک زاده و همكاران
بر اساس موارد فوق ،اثربخشی و حفظ یا اکتساب آن در
شرایط مختلف ،چالش همیشگی هر سازمانی و از جمله
دانشگاه و بالتبع آن برنامهي درسی دانشگاهها میباشد.
ترکزاده ( )1388بیان میکند دانشگاه باید بتواند
اثربخشی خود را در شرایط و محیطهاي مختلف و متغیر
به نحو مناسبی حفظ نماید و ارتقا دهد .صاحبنظران و
متخصصان برنامهي درسی نیز میبایست با دقت بیشتري
به محیط اطراف و درون خود و نیازها و انتظارات در حال
تغییر توجه کنند و عوامل ،جهتها و روندهاي تغییر را
درک کنند و با اتخاذ تدابیر مناسب به نحو مقتضی اقدام
نمایند .بنابراین در تحلیل اثربخشی برنامهي درسی
آموزش پزشکی الزم است که این سه بعد درنظر گرفته
شوند .در واقع ،اثربخشی درونی الزمه و شرط اساسی
اثربخشی بیرونی است (یمنی1382 ،؛ قاسمی قاسموند،
 .)1390اثربخشی درونی برنامهي درسی براي تحقق
اثربخشی بیرونی آن هر چند که الزم است ،ولی کافی
نیست .براي اینکه اثربخشی درونی و بیرونی برنامهي
درسی تحقق یابد الزم است که متخصصان و صاحبنظران
برنامهي درسی از لحاظ مدیریت و سازماندهی مواد و
محتواي برنامهي درسی بتوانند زمینههاي تحقق اثربخشی
درونی (آکادمیک) و اثربخشی بیرونی (ارتباط متناسب با
محیط در حال تغییر) را فراهم نمایند .دانشگاه با این دو
نوع اثربخشی بدون اثربخشی نهادي برنامهي درسی با
مشکل مواجه خواهد شد (یمنی .)1382 ،بنابراین
اثربخشی با سه رویکرد درونی ،بیرونی و نهادي میتواند
چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی
برنامههاي درسی دانشگاهی باشد .در این راستا تالش در
جهت پویایی درونی برنامهي درسی و ایجاد تعادل و
انسجام هر چه بیشتر بین عوامل درونی (اثربخشی درونی)
و هماهنگی و تعادل بین برنامهي درسی و محیط پیرامون
و ارتباط مناسب با محیط پویا و متغیر (اثربخشی بیرونی)
و در پی آن اثربخشی سطح مدیریت نظام دانشگاه و
ارائهي تصویر مطلوبتري از ظرفیتهاي سازمانی و تحقق
رسالتها و مطلوبیتهاي برنامهي درسی آموزش پزشکی
(اثربخشی نهادي) ضرورت مییابد .منظومهي زیر
اثربخشی برنامهي درسی را در ابعاد سهگانه بهصورت
مرتبط و کامل نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهداف اصلی و اساسی برنامهي درسی
آموزش پزشکی  -تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز
جامعه ،ترویج و ارتقاي دانش ،گسترش تحقیق و فراهم
نمودن زمینه مساعد براي توسعهي کشور و انتقال ارزشها
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و هنجارها ،بهطور کلی حفظ و ارتقاي فرهنگ جامعه به
نسل جوان جامعه ،ایجاد و تقویت یک یا چند مهارت قابل
عرضه در بازار کار که با استعدادهاي فردي تناسب داشته
باشد ،ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل در فارغ التحصیالن و
تربیت متخصصان بهمنظور ورود به عرصههاي اجتماعی،
اثربخشی با سه رویکرد درونی ،بیرونی و نهادي میتواند
چارچوب منسجم و کاملی باشد ،زیرا برنامه درسی
میبایست همزمان داراي انسجام و پیوستگی درونی نسبت
به تحقق اهداف تعیینشده باشد .بر این اساس ،تأکید بر
آنچه انتظار میرود فراگیران تحقق بخشند و سازماندهی
تمام فعالیتهاي تدریس براي نیل به این هدف حایز
اهمیت است .همچنین ،برنامهي درسی آموزش پزشکی
میبایست پویا بوده و توان پاسخگویی به محیط داشته
باشد ،به این معنا که فارغ التحصیالن مهارت و توانمندي
الزم را کسب نموده و در محیط اجتماعی اثربخش عمل
نمایند .بنابراین تغییر و بهسازي دایمی برنامههاي درسی
دانشگاهها ،استقبال ،ایجاد قلمروهاي نو و علمی بهگونهاي
است که بتوانند فارغ التحصیالنی را تربیت کنند که نسبت
به نیازهاي جامعه و مؤسسات موجود در آنها پاسخگو
باشند و در عین حال از تحوالت علمی و فناوري نیز بهره
شایستهاي برده باشند ،ضروري بهنظر میرسد.
همچنین در برنامهي درسی آموزش پزشکی بایستی
پیشبینی گردد که مواد و محتواي برنامهي درسی امکان
برقراري ارتباط معنادار ،مفید و مؤثر با محیط و تأمین بقا
در آینده را داشته باشد ،بنابراین تحقق رسالتها و
مطلوبیتهاي اساسی برنامهي درسی در این رشته ،امري
ضروري است .اثربخشی هر برنامهي آموزشی ،به فلسفهاي
که در طراحی برنامهي درسی درنظر گرفته شده است،
بستگی دارد .اگر فلسفهي برنامهي درسی طراحیشده
مبتنی بر کسب شایستگیهاي خاصی نباشد
فارغ التحصیالن در بازار کار توانمندي انجام کار را
نخواهند داشت ،زیرا در عصر حاضر شاهد یک تغییر
پارادایم در برنامهي درسی از برنامهي درسی سنتی به
برنامهي درسی نو ظهور میباشیم .برنامهي درسی سنتی
با دانستن دانش ،ارتباطات نوشتاري ،مهارتهاي
دیسیپلینی ،جهتگیري عقالیی ،مسألهسازي ،دانش
بهعنوان فرایند فهمیدن ،مفهوم محوري ،دانش محوري،
یادگیري محض و یادگیري مبتنی بر مطلب و قضیه
مشخص میباشد .در مقابل برنامهي درسی نوظهور داراي
ویژگیهاي متعارض از قبیل دانستن چگونگی ،ارتباطات
شفاهی ،مهارتهاي قابل انتقال ،جهتگیري عملی ،دانش
بهعنوان محصول ،اطالعات ،مسأله/بحث محور ،تکلیف/
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The Effectiveness of Medical Education Curriculum: Internal, External and
Institutional
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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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