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  چکیده

الزمه  مدار ارزش یدر مورد مفهوم برنامه درس د،یاسات به خصوص یان برنامه آموزشنفع ذيو درك  ها دگاهیاز د یآگاه: مقدمه

 نیمختلف، در ا يدر بسترها مدار ارزش یمتفاوت مفهوم برنامه درس یمعان لیبه دل. حوزه است نیمناسب در ا یآموزش ریزي برنامه

 ها اخالق و ارزشآموزش از دیدگاه صاحب نظران ،یبوم يها ارزشبا توجه به  مدار ارزش یدرسبرنامه  یمفهوم يها همؤلف يپژوهش الگو

  . تعیین گردید

نفر از  6از  مند هدف گیري با نمونه 93بود، که در سال  یموضوع يمحتوا لیتحل کردیبا رو یفیکاي  مطالعه این پژوهش: ها روش

 هیتجز .م شدساختارمند انجا مهین قیبا مصاحبه عم یبهشت دیشه یعلوم پزشکدانشگاه در  ها ارزشان حوزه آموزش اخالق و نظر صاحب

 نیدر ا )Guba & Lincoln( نکلنیصحت و استحکام گوبا و ل يارهایمع. دیانجام گرد MAXQDA 11 افزار نرممحتوا با  لیو تحل

  .شد تیمطالعه رعا

 یعموم یارزش یازسنجیتم، شامل ن نیداده شد و طبقات مرتبط با ا صیتشخ "مدار ارزش یبرنامه درس يها ویژگی" يتم محور: نتایج

اهداف  ن،التحصیال فارغمورد انتظار از  يها ارزش بندي ، طبقهها ارزشبر  یمبتن و رسالت مأموریت هیانیگروه هدف، ب یارزش یازسنجین و

 یاددهی يها روش ،یارزش يمحتوا یده سازمان ،از ارزش یغن يمحتوا ،یافتنیو دست  ینیع یارزش یموزشآ و يریادگی يامدهایو پ

  .شداستخراج  ها ارزشمساعد انتقال  یو جو آموزش طیانه، محمدار ارزش یابیارزش يها ، روشها ارزشسازي  یروند يمناسب برا يریادگی

و ملموس آموزش  ینیع ياجرا يبرا قیدق یو توال بیرا با ترت يندی، فرآمدار ارزش یبرنامه درس یبوم یمفهوم يالگو: گیري نتیجه

  .دهد می شنهادیمملکت خودمان پ طیبا توجه به شرا ها ارزش

  

  ، مطالعه کیفی، خبرگانمدار ارزش ی، برنامه درسها ارزشآموزش : هاي کلیدي واژه

318تا  304 ):40(15؛ 1394/ آموزش در علوم پزشکیمجله ایرانی 

  

1


  

                                                
دانشکده  ،یآموزش پزشک يدکترا يدانشجو ،الکه ياکبر میمر: نویسنده مسؤول *

. رانیا تهران، ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه ،یآموزش علوم پزشک

m.akbari@sbmu.ac.ir
دانشگاه  ،یدانشکده آموزش علوم پزشک ،ی، گروه آموزش پزشک)اریدانش( یزدانیدکتر شهرام 

؛ دکتر )shahram.yazdani@yahoo.com. (رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک

دانشگاه  ،یدانشکده آموزش علوم پزشک ،ی، گروه آموزش پزشک)اریاستاد( ياحمد مانیسل

؛ دکتر )soleiman.ahmady@gmail.com. (رانیا ن،تهرا ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک

دانشگاه علوم  ،یدانشکده آموزش علوم پزشک ،ی، گروه اخالق پزشک)اریاستاد(افشار  الیل

عباس فروتن  دی؛ دکتر س)lafshar@yahoo.com. (رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یپزشک

ران، ته ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک يولوژیزی، گروه ف)اریاستاد(

  )abforg@gmail.com. (رانیا

  21/5/94: ، تاریخ پذیرش6/3/94: ، تاریخ اصالحیه14/2/94: تاریخ دریافت مقاله

  مقدمه

در آموزش، توجه به  ها ارزشدر آوردن  تینیبه ع يبرا

 ر،یمس نیگام در ا نیاست و اول يضرور ها ارزش

 مدار ارزش یبرنامه درس. مناسب است ریزي برنامه

 يها محتوا و برنامه قیاز طر یارزش میمفاه کننده منتقل

به سطوح  لین نهیزم کننده مناسب است و فراهم یآموزش

بوده و عالوه بر  یکردن زندگ معنادارو  یباالتر آگاه

آنان به احساس  افتنیدست  ران،یبار آوردن فراگ یمنطق

 یبرنامه درس. کند می ر را فراهمبارتتر و پر قیعم
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 یارزش يدرك محتوا يبرااي  لهیتنها وس مدار ارزش

و  یلیتحل يها وهیفراتر از استدالل و ش یبلکه حرکت ستین

 خالل آموزش صورت درمعموالً است که  يورز شهیاند

  ).1(ردیگ می

در مجامع و مراکز معتبر  مدار ارزش یبرنامه درس مفهوم

کشور مختلف در  26و در  ونسکویه در از جمل بین المللی

 ن،یپیلیهند، ژاپن، کره، ف ،يدر اندونزمثالً از جمله  ایدن

انجمن نظارت و توسعه  ،)2(هیانوسیو اق يمالز لند،یتا

بر ارزش  یمبتن یبرنامه درس ،)3(کایامر یبرنامه درس

بر ارزش  یمبتن یسند برنامه درس ،)4(ایتانزان

اسناد  ،)6(وزلندیدر ن ها ارزش اسناد آموزش ،)5(ایاسترال

 یبرنامه درس ،)7(کایامر يایدر جورج ها ارزشآموزش 

و توباگو  دادینیتر یبرنامه درس ،)8(بنگالدش مدار ارزش

Trinidad & Tobago)()9( جدي مورد توجه اي  به گونه

چیستی ارزش، چرایی و ضرورت . قرار گرفته است

و رویکرد  یدر نظام آموزش ها ارزشي ساز نهادینه

 یاز جمله موضوعات ها ارزشراهبردي درباره آموزش 

باشد و در  می مدار ارزش یبرنامه درس يربنایاست که ز

 طیمختلف متناسب با شرا يکشورها يها کولومیکور

  ).10(پرداخته شده است نهاخودشان، به آاي  منطقه

به  یان برنامه آموزشنفع ذيو درك  ها دگاهیاز د یآگاه

 مدار ارزش یدر مورد مفهوم برنامه درس د،یاسات خصوص

 ریزي برنامهو ضرورت پرداختن به آن الزمه  تیو اهم

از  یپس از آگاه. حوزه است نیمناسب در ا یآموزش

با  میتوان می مفهوم، نیدر مورد ا د،یو درك اسات ها دگاهید

که همواره  ها ارزش يارتقا يدر راستا ها امهگسترش برن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مهم يها از برنامه

  ). 11(میحوزه گام بردار نیبوده است، در ا یپزشک

در  یمتوال يها پژوهش، ضمن انجام پژوهش نیا نیمحقق

 ها ارزش مؤثربرنامه آموزش  کشور خودمان، با فقدان

 یدر برنامه درساین که از جمله ). 12و1(مواجه شدند

از اهداف  یکی ران،یدر ا یدوره دکتراي پزشکی عموم

است که در جهت آشنایی  یتشکیل این دوره، تربیت طبیب

بیشتر با مکتب و تزکیه و تعالی روح کوشا باشد و کمک 

براي اي  بهداشت و درمان مردم را وسیله تأمینبه 

به برنامه  ازی، اما ن)13( رضاي خدا و تقرب به او بداند

 نیتدو یهدف متعال نیبه ا لین يبرا قایکه دق یآموزش

 انیالبته دانشجو. شود می شده باشد همچنان احساس

را  یو معارف اسالم ،یاسالم تیچون اخالق، ترب یدروس

ترم  کیخود دارند و تنها در  یدر برنامه آموزش

 یبرنامه آموزش). 14(گذارند می آن را پشت سر یلیتحص

کند و در سطح  می يرویپ یسنت وهیدروس از ش نیا

نوع  نیو ا ردیگ می صورت هیلو دانش او میانتقال مفاه

 يساز یدرون يرا برا ینیتضم چیه یبرنامه درس

 کیمطالعه، در  نیا نیلذا محقق. کند نمی جادیا ها ارزش

برنامه  یاصل يها همؤلف ،یمفهوم زیآنالدیگرپژوهش 

مختلف  يها برنامه یمفهوم لیرا از تحل مدار ارزش یدرس

  ). 12(استخراج کردند ایدر دن

در  مدار ارزش یجا که مفهوم برنامه درساز آن اما

 يها ارزشدارد، و  یمتفاوت یمختلف، معان يبسترها

 یبرنامه درس یینها يو فرهنگ بر الگو یبوماي  نهیزم

 يها ارزشفهم و استخراج  يبرا .گذارندتأثیر مدار ارزش

خودمان الزم بود تا به سراغ  یو بوماي  نهیزم

حوزه آموزش اخالق  در ها الکه س میبرو یاننظر صاحب

و  میشو مند بهرهکنند و از نظرات آنها  می کار ها ارزشو 

فرهنگ خودمان را ارائه  يها ارزشمتناسب با  يالگو

 قیتا از طر میان رفتنظر صاحب نیبه سراغ ا. میده

 يها همؤلف مینظراتشان، بتوان لیو تحل شانیمصاحبه با ا

 زیه از آنالبه دست آمد مدار ارزش یبرنامه درس یمفهوم

 تأیید ایو اصالح و  ینیرا مورد بازب ایمتون و مستندات دن

را با  مدار ارزش یبرنامه درس يها همؤلفو  میقرار ده

پژوهش،  نیلذا در ا. میسیخودمان بنو يها ارزشتوجه به 

از  مدار ارزش یبرنامه درس یبوم یمفهوم يها همؤلف

ستخراج ا ان،نظر صاحبنظرات  لیو تحل آوري جمع قیطر

 يدر جهت ارائه الگو یپژوهش، گام نیاست تا ا دیام. شد

  .، باشدمدار ارزش یبرنامه درس یاتیعمل
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  ها روش

نظر و درك "پژوهش  سؤالمطالعه در پاسخ به  نیا

 مدار ارزش یان در مورد مفهوم برنامه درسنظر صاحب

 نیا سؤالبه  ییگو پاسخ يبرا. انجام گرفت "ست؟یچ

 ،یموضوع يمحتوا لیتحل یفیک قیپژوهش روش تحق

 يمحتوا، برا لیتحل). 15(داده شد صیتشخ یروش مناسب

به کار  ها مصاحبه ناز مت یقیعم ریبه دست آوردن تفس

تحلیل محتواي کیفی براي تفسیر ذهنی ). 16(رود می

بندي  هاي متنی از طریق فرایندهاي طبقه محتوایی داده

). 17(دوش میسازي استفاده   بندي، و تم مند، کد نظام

ان آموزش نظر صاحب يها دگاهیمطالعه، د نیدر ا نیبنابرا

 ،یشتبه دیشه یدر دانشگاه علوم پزشک ها ارزشاخالق و 

و مورد  آوري جمع ها ضمن انجام مصاحبه 93در سال 

  .قرار گرفت ییمحتوا لیتحل

 &Corbin(پژوهش طبق نظر استراوس و کوربین نیا در

Strauss(، موضوع، انجام مرور متون  نو بودن لیبه دل

مقدماتی جهت افزایش حساسیت نظري محقق، در مورد 

در واقع . انجام شده است مدار ارزش یمفهوم برنامه درس

 یمفهوم برنامه درس زی، آنالها قبل از اقدام به مصاحبه

 کیر اددابتمطالعه،  نیا نیمحقق. )18(شد جامان مدار ارزش

برنامه  یاصل يها مؤلفه ،یمفهوم زیآنالدیگرپژوهش 

مختلف  يها برنامه یمفهوم لیرا از تحل مدار ارزش یدرس

مده از آبه دست  جیاز نتا و )12(استخراج کردند ایدر دن

در ایجاد چارچوبی براي هدایت تحقیق و  مفهومی زیآنال

  ). 19(ندمصاحبه کمک گرفت يراهنما هیته

ان حوزه آموزش نظر صاحبنفر از  6 يدیکل نیمطلع

با  یبهشت دیشه یدر علوم پزشک ها ارزشو  اخالق

دو نفر  ار،ینفر استاد کیسال،  57±3سن  نیانگیم

از دانشگاه علوم پزشکی شهید  سه نفر استاد ار،یدانش

بودند که عالوه بر  یان کساننظر صاحب. بودند بهشتی

در حوزه علوم  ،یو طب اسالم یحوزه علوم پزشک

و  لیسابقه تحص زین ینید ارفو مع اتیو اله یانسان

موضوع پژوهش ما مناسب و  يداشتند و برا تیفعال

به روش  يدیکل نیمطلع نییپس از تع. بودند کننده کمک

 یهماهنگ ها انجام مصاحبه ي، برامند هدف گیري نمونه

 )ساختارمند مهین(زمان انجام مصاحبه  الزم براي تعیین

 گاهانهآ تیفرم رضا لیتکم پس ازها  مصاحبه ،انجام شد

در مورد پژوهش و اهداف آن و  يمختصر حیو توض

 تهیکم ینکات اخالق هیو کل يو رازدار یمحرمانگ تیرعا

علوم  یطرح مصوب معاونت پژوهش( دانشگاه اخالق

با  ها مصاحبه. انجام شد ،)باشد می یبهشت دیشه یپزشک

از  یستیمصاحبه ل يدر راهنما. ت باز انجام گرفتسؤاال

 ،يدی، کلدهنده ننده، انتقالکاو، بازک ت ژرفسؤاال

در ارتباط با موضوع آورده شد  ،کننده ، دنبالدهنده انیپا

بازخورد و . شد یراهنما ط نیا يو روال مصاحبه بر مبنا

 يان به خودشان، برانظر صاحب يها دگاهیانعکاس د

 نیدر ا). 20(ضمن مصاحبه انجام شد زین ،تأیید افتیدر

صاحبه با کسب اجازه خاص م طیمطالعه با توجه به شرا

، از ضبط صوت استفاده شد و کنندگان از مشارکت

 ادهیکاغذ پ يکامل بر رو وربالفاصله مشروح آن به ط

  .شد

ساختارمند  مهین قیاز طریق مصاحبه باز عم اطالعات

ابتدا . آوري شد و از طریق تداعی معنا تحلیل شد جمع

 يبراهایی از متن که جدا و   واحد تحلیل، به صورت بخش

سپس واحد  .شوند، مشخص شد رمزگذاري انتخاب می

ها و یا  کلمه، جمله، یا عبارتي  هدربردارند ،معنا

هایی از زمینه یا محتوایشان با  جنبه درهایی که  پاراگراف

پس از آن، تحلیل . دییکدیگر ارتباط دارند، مشخص گرد

ها با خواندن آنها به صورت مکرر آغاز شد و  داده

سپس ). 21(از هر مصاحبه استخراج شد هیاول يرمزها

هایشان به  ها و تفاوت براساس شباهت ه،یاول يرمزها

بندي  ها دسته مقوله ریهاي معنادار در ز صورت خوشه 

بندي کردن  ی و گروهده سازمانبندي با  شدند و مقوله

ها،  و بسته به کیفیت ارتباط بین زیرمقوله ها مقوله ریز

به واپسین مفهوم   مقوله، پس از .)20(انجام گرفت

 )درون مایه( شده در تحلیل محتواي کیفی که مفهوم بیان
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  ).23و22(میدیتم است، رس

بود و تا  مند هدفمطالعه، روش  نیدر ا گیري نمونه روش

ادامه داشت و حجم نمونه ها  تمهمه  يبرا ها اشباع داده

به  مند هدفگیري  روش نمونه. نفر شد 6 تیدر نها یواقع

کار رفت که بیشترین ه ب يدیکل نیور انتخاب مطلعمنظ

تأمین را نسبت به تجربه و پدیده مورد نظر محقق  ها داده

پژوهش، تجربه  نیما در ا يدیکل نیمطلع). 24(دندکر می

 يدر عرصه فرهنگ داشتند و منابع قابل اعتماد یطوالن

در مورد نهادها و  ژهیبه و یاز خاطرات بوم ،بودند

 ها ارزشکه در حوزه آموزش اخالق و  ییها سازمان

  . داشتند ییها فعالیت

 .، راهنماي مصاحبه بودها داده آوري جمع ابزار

 یاز مفهوم برنامه درس دیبر درك اسات ها مصاحبه

سؤاالت این راهنما در جستجوي . متمرکز بود مدار ارزش

  . مفهوم بود نیاز ا دیدرك اسات

روع شد و به تر ش کلی با موضوعات ساده و مصاحبه

هر مصاحبه،  يت خاص پیش رفت و در انتهاسؤاالسمت 

 زیآنال ،MAXQDA 11 افزار نرمبا استفاده از  ها داده

  . شد

ضبط شده، متن  يها کردن مصاحبه ادهیاز پ پس

مورد  یفیک یموضوع يبا روش تحلیل محتوا ها مصاحبه

 يمحتوا لیو تحل هیتجز. قرار گرفت لیو تحل هیتجز

صورت که پس از  نیبد ،چند گام انجام شددر  یاسیق

را  ییمعنا ي، واحدهاها بار خواندن متن مصاحبه نیچند

باز را با  يارذبعد از آن، کدگ. میمشخص کرد

سپس کدها . میانجام داد ییمعنا يواحدها يساز فشرده

و تشابه  تیشده تا بر اساس مرکز یبار بازخوان نیچند

در . شدند نیگزیجا یصلو طبقات ا ها طبقه ریدر ز ییمعنا

 يها تم کنندگان پژوهشگران و مشارکت نیاخر با توافق ب

و  ها قهطب لیتشک ،يکدگذار ندیفرآ. استخراج شد یاصل

 افزار نرمتوسط  ،یاصل يها تم و استخراج ها طبقه ریز

  . صورت گرفت

 یفعل نالتحصیال فارغرسد  می به نظر":طبقات ریزمثالً 

 شتریامروزه ب" ،"دندارن یخوب یارزش تیوضع

 شیگرا نالتحصیال فارغ" ،"مطرح است يماد يها ارزش

با  بیطب يها ارزشامروزه " ،"به فرار از خدمت دارند

 ،"ستین خوان هم یجامعه پزشکاي  حرفه يها ارزش

انتظارش را دارند، هم  ردمم آنچه با بیطب يها ارزش"

توسط خود  یحرفه پزشک يها ارزش" ،"ستیراستا ن

 ،"شود می میو بر اساس انتظارات جامعه تنظ پزشکان

نسبت به خدا خاضع تر  دیعلم با کی التحصیل فارغ"

چون  ییها ارزشمجهز به  دیصاحب علم با" ،"باشد

ضعف : (طبقه را در ،"و تواضع باشد یفروتن

مورد انتظار جامعه از  يها ارزشدر  نالتحصیال فارغ

 یخالاي  لحظه چیدر ه یانسان چیه ": طبقات ریو ز) حرفه

به  دنیرس يهمواره برا ها انسان" ،"ستیاز ارزش ن

انتظار " ،"کنند می که در ذهنشان هست تالش یارزش

 کیبر اساس  دیبا" ،"بر اساس سن متفاوت است یارزش

و  مأموریت دیشا" ،"میکن یابیارزش یارزش يالگو

 لا دهیا دینبا یانتظار ارزش" ،"گراست ال دهیا یلیرسالت خ

را  ،"ابتدا مشخص باشد دیمنظور از ارزش با" ،"باشدگرا 

از  یانتظارات ارزش ینیع يفقدان الگو: (در طبقه

 تیوضع(تم  تیو در نها میقرار داد )نالتحصیال فارغ

  .شد جاستخرا) یفعل نالتحصیال فارغدر  يمدار ارزش

و  نانیاطم تیانتقال، قابل تیقابل ت،یمقبول اریمع چهار

 یکیف يها صحت واستحکام داده يبرارا  تأیید تیقابل

 ارهایمع نیاز ا یپژوهش از برخ نیاند که در ا مطرح کرده

ها استفاده  حت و استحکام دادهص یابیجهت ارزش

  ).26تا24(شد

 قتیاز حق نانیاطم(اعتبار  تیقابل يمطالعه برا نیا در

، استفاده از چند )قیتحق میت ياز چک کردن اعضا ها افتهی

توسط  ها افتهی ي، بازنگرها داده آوري جمع يروش برا

 یزمان قیاز تلف نیاستفاده شد همچن قیتحق میت ياعضا

مداوم و امکان بازخورد به  به طور ها داده یبررس(

پژوهش توسط  جیو مرور مجدد نتا ینی، بازب)ها داده

 ینیانجام مصاحبه و بازب نیدر ح کنندگان مشارکت
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  . دیاده گردراهنما استف دیها توسط اسات داده

 پذیري میتعم ینشان دادن چگونگ(انتقال  تیقابل يبرا

) کنندگان و شرکت طیوصف مفصل مح قیاز طر ها افتهی

و  یلیتحل ق،یعم فاتیپژوهش، محقق با انجام توص نیدر ا

بستر مطالعه و  فی، توصکنندگان و مشارکت نهیاز زم یغن

پژوهش  ياجرا يبرا آنچه واضح و روشن از فیتوص

 گرید يها محیطدر  ها افتهیاستفاده از  طیام شد، شراانج

   .خوانندگان فراهم کرد يرا برا

به دست آمده  جینتا پذیري تکرار(اتکا  تیقابل یبررس يبرا

در این  )پژوهشگر نگري و چند جانبه ،یبازرس قیاز طر

ها و مدارك توسط  صورت عمل شد که داده نیمطالعه بد

 یطور دقیق مورد بررس از پژوهشگر، به رییک نفر غ

ها بدین ترتیب تعیین شد که  قرار گرفت و پایایی داده

 ها یآمده در مصاحبه، در یادآورنویس به دست يها داده

ها، کدها و طبقات  مصاحبههمچنین . آمد به دستنیز 

پژوهش گذاشته شد و از آنان  میاستخراج شده توسط ت

ی قرار خواسته شد تا صحت این کدگذاري را مورد بررس

تمامی مراحل انجام تحقیق به ویژه مراحل تحلیل . دهند

ثبت شد تا چنانچه  طمشروح و مبسو به صورتها  داده

محقق دیگري مایل به ادامه پژوهش در این حوزه باشد، 

بتواند بر اساس مکتوبات و مستندات موجود  یبه راحت

و سایر مراحل پژوهش  ها لیها و تحل مربوط به مصاحبه

  .ر را دنبال نمایداین کا

 )بودن یو انعکاس ينگر چندجانبه قیاز طر( تأیید تیقابل

پژوهش، همان  نیا يها افتهیکه  یمعن نیبه ا ،شد تیرعا

از نظر و تعصبات  یاست و خال کنندگان شرکت يها پاسخ

که از  آنچه ها مصاحبه نیدر ح رایباشد، ز می پژوهشگر

ها بازخورد و نآبه  ،شد می ان دركنظر صاحبکالم  عمق

  .شود تأیید ن،یدرك محقق یتا درست شد می داده نعکاسا

  

  نتایج

 ها ارزشان حوزه آموزش اخالق و نظر صاحبنفر از  6

نفر  کیسال،  57±3سن  نیانگیبا م یدر علوم پزشک

پژوهش  نیسه نفر استاد در ا ار،یدو نفر دانش ار،یاستاد

 ان عالوه بر حوزه علومنظر صاحب. شرکت داشتند

و  اتیو اله یدر حوزه علوم انسان ،یو طب اسالم یپزشک

  .داشتند تیو فعال لیسابقه تحص زین ینیمعارف د

حاصل از مصاحبه با  يها داده لیو تحل هیتجز

 کنندگان شرکت يها گفته بندي منجر به دسته کنندگان شرکت

 ها تم و از آنها طبقات تیطبقات شد که در نها ریقالب ز در

و طبقات برنامه  ها تم. استخراج شد لیطبق جدول ذ

  .درسی ارزش مدار در جدول یک نشان داده شده است

  

  مدار ارزش ی، طبقات برنامه درسها تم :1 جدول

  طبقات  ها تم

  حرفه از جامعه انتظار مورد يها ارزش در نالتحصیال فارغ ضعف  فعلی نالتحصیال فارغ در يمدار ارزش وضعیت

  نالتحصیال فارغ از ارزشی راتانتظا عینی الگوي فقدان

  شاخص ارزشی الگوهاي تأثیر  فرد در انهمدار ارزش رفتارهاي بروز برگذار تأثیر عوامل

  ارزش از غنی محتواي و متون تأثیر

  ها ارزش توسعه آموزشی برنامه تدوین

  رسمی غیراي  حرفه محیط مواجهات تأثیر

  اي حرفه جامعه يها ارزش و هنجارها تأثیر

  حال همه در خداوند نظارت هب اعتقاد

  آموزشی محیط و جامعه خانواده، گذاري تأثیر
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  کنونی آموزشی نظام اجزاي يمدار ارزش لزوم  افراد يمدار ارزش در آموزشی نظام آفرینی نقش

  ها ارزش بر مبتنی رسمی کوریکولوم طراحی

  پنهان کوریکولوم نقش به توجه

  قبلی ارزشی يها ساخت زیر تأثیر

  سالمت منظا تأثیر

 و اخالق يساز نهادینه براي کنونی آموزشی نظام وضعیت

  ها ارزش

  ها ارزش توسعه برنامه فقدان

  ها ارزشسازي  نهادینه در رسمی کوریکولوم ضعف

  بارسمی پنهان و غیررسمی کوریکولوم اییراست هم عدم

  آموزشی رسمی برنامه حمایت  مدار ارزش درسی برنامه مفهوم طرح ضرورت

  ها ارزش آموزش مناسب ساخت یرز فقدان

  ها ارزش آموزش عملیاتی و مدون برنامه فقدان

  ها ارزش بر مبتنی رسالت و مأموریت بیانیه  مدار ارزش درسی برنامه يها ویژگی

  ها ارزش آموزشی برنامه محتواي یده سازمان

  هدف گروه از و عمومی ارزشی نیازسنجی

  ارزش از غنی محتواي

  دانشجو گزینش ها سیاست در تغییر

  ها ارزشسازي  درونی یادگیري یاددهی يها روش

  یافتنی دست و عینی ارزشی اهداف و پیامدها

  نالتحصیال فارغ از انتظار مورد يها ارزش بندي طبقه

  ها ارزش انتقال مساعد آموزشی جو

  نیالالتحص فارغ از انتظار مورد يها ارزش طیف  نالتحصیال فارغ از انتظار مورد يها ارزش"

  فردي يها ارزش

  اجتماعی و فردي بین يها ارزش

  اجتماعی هنجارهاي و ها ارزش

  مذهبی و دینی و الهی يها ارزش

  شمول جهان اخالقی يها ارزش

  حرفه خاص يها ارزش

  شهروندي يها ارزش

  محتواي غیر مستقیم غنی از ارزش  مدار ارزشی درس برنامهي محتواي ها ویژگی

  رزشمحتواي مستقیم غنی از ا

  کوریکولوم کل در ها ارزش ادغام  آموزشی برنامه در ها ارزش یده سازمان نوع

  ها ارزش شده ریزي برنامه تمرین و تکرار

  جداگانه درسی برنامه یک

  ها ارزش موزشآ يها روش بخش اثر مدیریت  ها ارزش آموزش بخش اثر يها روش

  ارزشی تعارضات کردن مطرح

  آموزش يها روش ارزشی غناي

  دانشجو سطح با متناسب ارزشی جههموا

  الگومداري

  آموزشی مداخالت از استفاده

  تحلیه و تجلیه تخلیه،: یعنی مراقبه
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  باز و شفاف گفتگوي

  محور دانشجو يها روش از استفاده

  ارزشی تقویت و بازتاب و فیدبک از استفاده

  پایانی ارزشیابی  ها ارزش یادگیري اثربخش ارزشیابی

  ارزشیابی خود

  ها ارزش ارزشیابی مؤثر يها روش

  مستقیم غیر طور به رفتار ارزشیابی

  ها ارزش تکوینی ارزشیابی

  ها ارزش انتقال در مدرس نقش  مدار ارزش آموزش برنامه در پنهان کوریکولوم يها ویژگی

  رسمی کوریکولوم با پنهان کوریکولوم کردن اراست هم

  اخالقی کدهاي طریق از پنهان کوریکولوم مدیریت

  ها ارزش انتقال در همساالن و همتایان گروه أثیرت

  ارزشی آزاد بحث براي دانشجو و استاد يها توانمندي  مدار ارزش درسی برنامه در ارزشی چارچوب

  ارزشی بحث باز فضاي مدیریت و حمایت

  مرجع ارزشی چارچوب تنظیم  ارزشی استدالل و قضاوت پرورش يها راه

  تعارض و اخالقی مسأله شناسایی: اول

  ارزشی استدالل و درك: دوم

  سازي نهادینه براي تکرار و تمرین: سوم

  درسی برنامه درون موانع  مدار ارزش درسی برنامه شدن عملیاتی موانع

  موزشیآ برنامه و همؤسس نظام، اجزاي در موانع

  ارزشی تمرین و تجربه فضاي کردن فراهم  ها ارزش آموزش شخصی تجربه

  ها ارزش به کردن کرف به دانشجوها تشویق

  ارزشی مواجهات کردن فراهم

  دیگر ارزشی الگوهاي یا خود ،الگو مداري از استفاده

  زمان ارزشی الزامات  مدار ارزش کوریکولوم کننده مساعد هاينیاز پیش و الزامات

  کاربردي ارزشی الزامات

  

توسط  ها تم طبقات، طبقات و ریارتباط ز يسپس، الگو

 يها همؤلف ،ینیدر بازب تیدر نها. ج شداستخرا افزار نرم

 مدار ارزش یبرنامه درس یبوم يمفهوم با توجه به الگو

، طبقات و ها تم همه يان، برانظر صاحببر اساس نظر 

برنامه  يها ویژگی: یتم اصل .بدست آمد طبقات ریز

به همراه  2آن طبق جدول  تو طبقا مدار ارزش یدرس

   .رفته شددر نظر گ نیچن نیآنها ا فیتعار

  

  اننظر صاحباز نظر  یبوم مدار ارزش یبرنامه درس يها ویژگی: 2 جدول

 درسی برنامه هاي ویژگی: اصلی تم

  مدار ارزش
  تعاریف

، از طریق نیازسنجی ارزشی عمومی حرفه مدار ارزشیافتن نیازهاي اساسی براي طراحی برنامه درسی   نیازسنجی ارزشی عمومی

التحصیالن به  دستی، مراجعه به آرا و نظرات نخبگی، بررسی پیمایشی فارغتحلیل متون و اسناد باال

گذاري آنها و همچنین بررسی وضعیت  هاي اخالقی، ارزشی حرفه و اولویت منظور تعیین چالش

  .گیرد فعلی انجام می التحصیالن فارغ در يمدار ارزش
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بدو ورود به دوره در نیازسنجی ارزشی گروه هدف انجام ارزشی دانشجویان در  رخ نیمارزیابی   نیازسنجی ارزشی گروه هدف

  . گیرد می

بیانیه مأموریت و رسالت مبتنی بر 

  ها ارزش

  . باشد ها الزامی می هاي آموزشی به ارزش اختصاص بخشی از بیانیه مأموریت و رسالت برنامه

هاي مورد انتظار از  بندي ارزش طبقه

  التحصیالن فارغ

ها به تمام  التحصیالن و اطالع رسانی ارزش هاي مورد انتظار از فارغ ارزش سازي ضمن تعیین و شفاف

ها از نظر سطح تعامل به طبقات  بندي ارزش تقسیم ،)دانشجو، استاد، و مدیران آموزشی(ان نفع ذي

هاي الهی،  از نظر منشاء ارزشی به طبقات ارزش و اجتماعی، شهروندي ،هاي فردي، بین فردي ارزش

هاي خاص حرفه صورت  ها و هنجارهاي اجتماعی و ارزش القی جهان شمول، ارزشهاي اخ ارزش

  .گیرد می

اهداف و پیامدهاي یادگیري و 

آموزشی ارزشی عینی و دست 

  یافتنی

ارزشی فراگیران در بدو ورود  رخ نیمهاي ارزشی حرفه و  ضمن تعیین اهداف بر اساس نیازها و اولویت 

هایی که شامل چند  در برنامه(گیري ارزشی دوره و اهداف انتهاي هر فاز و تعیین اهداف و پیامدهاي یاد

شناخت، قضاوت و  ،ها، پرورش آگاهی الزم است تا محوریت اهداف در برنامه آموزش ارزش ،)فاز است

بندي ارزشی  استدالل ارزشی باشد و تدوین اهداف و پیامدهاي عینی و دست یافتنی بر اساس طبقه

نظران این  هایی آمده که به صورت پیشنهاد از طرف صاحب ل در برخی طبقات مثالدر ذی. صورت گیرد

  :مطالعه بیان شده اند

 ،"پذیري مسؤولیت" ،"کرامت نفس" ،"احترام گذاشتن و پذیرش احترام ": مثالً عبارتند از هاي فردي ارزش

ترام گذاشتن به دیگران و اح" ،"خود تنظیمی در انجام کارها"ارزش قایل شدن براي خود" ،"نوع دوستی"

توسعه  ،"زندگی  فلسفه دانستن " ،"خودشناسی " ،"ها رعایت و عشق به انسان" ،"باورها و اعتقادات آنها

  .فضایل و صفات ممتازه فردي، احترام به کرامت انسانی، افزایش خود کارآمدي

  هاي اخالقی جهان شمول ارزش

 ،"ارزش قایل شدن براي دیگران" ،"گوش کردن فعال ": از مثالً عبارتند هاي بین فردي و اجتماعی ارزش

. "نمود ارزشی در ارتباطات کالمی و غیر کالمی با بیمار و سایرین" ،"انهمدار ارزشارتباطات اجتماعی "

  .رشد همدلی و همدردي بین فردي، بهبود و ارتقاي سرمایه اجتماعی

  .ي اجتماعی و شهرونديها پرورش مهارت: مثالً عبارتند از هاي شهروندي ارزش

  ها و هنجارهاي اجتماعی ارزش

اعتقاد به " ،"نگاه مثبت به عالم" ،"نشاط و روشنی و خوبی دهنده اشاعه ":مثالً عبارتند از هاي الهی ارزش

  .گیري سیستم ارزشی ایجاد نگاه متعادل به زندگی، توسعه معنویت، کمک به شکل ،"نظارت الهی 

وقت صرف کردن براي " ،"صبر و حوصله در تعامل با بیمار ": عبارتند ازمثالً  هاي خاص حرفه ارزش

گو بودن در مورد درستی و نادرستی  پاسخ" ،"احساس مسؤولیت در یادگیري دانش پایه" ،"بیمار

حریص به علم و " ،"استفاده به جا از دانش" ،"تحقیق  از بردن لذت " ،"لذت بردن از تحصیل" ،"کارها

 ،"مقلد نبودن " ،"شهامت ورود به مطالب نو" ،"دیگران به خدمت در سبقت" ،"یات الهیآشناخت 

گیري  شکل. "ها و بیمار دوست داشتن انسان" ،"شناسی وظیفه"،"موختهآ آنچه احساس وظیفه در برابر"

هاي مختلف، توجه به  ها به مقوالت و گزینه اي در فرد، توانایی انتساب ارزش ها و وظایف حرفه نقش

  .هاي انفرادي، توسعه استدالل و قضاوت اخالقی گیري هاي ارزشی در تصمیمپیامد

 آن به ارزشی عناصر و بگیرد قرار بازبینی مورد دوره ارزشی اهداف اساس بر باید دوره درسی محتواي  ارزش از غنی محتواي

 تقیممس غیر محتواي دسته دو در کلی طور به مدار ارزش آموزشی برنامه محتواي. گردد اضافه

  . گیرند می قرار) ارزش از غنی دروس و متون( مستقیم محتواي و ،)ارزش از غنی مواجهات(

  دهی سازمان

  محتواي ارزشی

 و موجود دروس وها  دوره آموزش حین در یافته ادغام صورت به تواند می ارزشی محتواي دهی سازمان

  .باشد جداگانه دروس یاها  دوره قالب در و کوریکولوم کل در شده ریزي برنامه تکرار
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یادگیري مناسب -هاي یاددهی روش

  ها سازي ارزش براي درونی

  

هاي دانشجو محور شامل  هاي آموزش و یادگیري مرجح در این برنامه درسی استفاده از روش روش

معنوي و الگومداري ارزشی، مشاوره و کارآموزي، مواجهات واقعی غنی از ارزش، /گري ارزشی مربی

، )تخلیه، تجلیه و تحلیه(ز مداخالت آموزشی، خود بازاندیشی ارزش محور از طریق مراقبه استفاده ا

ها، تمرینات حل  گذاري ارزش گران آموزشی، گفتگوها و اشتراك توسط تسهیل تمرینات ارزشی هدایت شده

و پرورش قضاوت و استدالل ارزشی با تنظیم چارچوب ارزشی مرجع، شناسایی  تعارضات ارزشی

ه اخالقی و تعارض، درك و استدالل ارزشی، تمرین و تکرار براي نهادینه سازي، فیدبک و بازتاب و مسأل

  . تقویت ارزشی

، ارزشیابی تکوینی و پایانی مدار ارزشي ارزشیابی در این برنامه، خودارزیابی ها استراتژيترین  متداول  انهمدار ارزش هاي ارزشیابی روش

  . باشد ها، می ار به طور غیر مستقیم توسط برخی روشارزشیابی رفت ،انهمدار ارزش

محیط و جو آموزشی مساعد انتقال 

  ها ارزش

ها و  کننده بحث و به چالش کشیدن ارزش ها در فضاي مناسب امن و حمایت ارائه برنامه درسی ارزش

روه همتایان و همساالن در ي محیط از طریق کدهاي اخالقی و توجه به تأثیر گمدار ارزشهمچنین کنترل 

ها و حمایت و مدیریت توانمندسازي استاد و دانشجویی که قصد بحث و به چالش کشیدن  انتقال ارزش

  .راهه نروند ها را دارند که در نهایت به بی ارزش

  

 کولومیکور ": ان شاملنظر صاحب يها دگاهید نیهمچن

 ،"کنند می عمل فیمورد ضع نیدر ا یرسم ریپنهان و غ

 ،"فندیمورد ضع نیدر ا یفرهنگ ییدانشجو يها معاونت"

ا راست هم یرسم کولومیاهداف فوق برنامه با کور"

 یرسم ریغ کولومیاز دانشجو با کور تیحما" ،"ستین

 ییاراست همعدم : (در طبقه ار "کولومیا با کورراست هم

قبل از "و  )یرسم و پنهان با یرسمغیر کولومیکور

در " ،"آن يها حکمتگذراندن  ،یشروع مباحث پزشک

 ،"گنجاندن نام خدا و نقش خدا در شفا ،یپزشک يها کتاب

و  ها حکمتحرف از  ،یاستاد در ضمن آموزش پزشک "

از  ییموجود رد پا کولومیدر کور" ،"عظمت خدا بزند

 يبرا یآموزش کنون" ،"ستین يگراي  و حرفه ها ارزش

 کولومیرضعف کو(را در طبقه  "اثر است یموضوع ب نیا

در بدو ورود نظام  "و ) ها ارزشسازي  نهیدر نهاد یرسم

در طول " ،"کند نمی حرفه را شفاف يها ارزش یآموزش

 ها ارزش" ،"کند ها نمی ارزش يبرا يکار یدوران آموزش

 ،"خود را از دست داده تیجذاب یونکن یموزشآدر نظام 

ذوق دارند کمک به  آنچه دانشجوها به سمت تیهدا"

دانشجوها  تیشناخت و هدا" ،"ستها ارزشسازي  هنینهاد

 ،"است یآموزش پزشک يبه سمت ذوقشان از کارها

مباحث " ،"میمورد ندار نیاالن در ا یعمل یسند کتب چیه"

 ،"شود یاحطر دیموضوع با نیاجرا در ا وهیو ش ينظر

مورد  نیدر ا دیکتب با نیو تدو ها دوره ها یمرب تیترب"

مورد  نیدر ا یکنون یوزشنظام آم ،"بشود یطراح

ارائه  یآموزش پزشک نیاز پیش" ،"ندارد یمناسب یطراح

 ،"اخالق در همه دروس گنجانده شود" ،"ن استآحکمت 

 "لیمسا نیاو با ا ییو آشنا دیاسات يگذاشتن کارگاه برا"

و  میقرار داد) ها ارزشفقدان برنامه توسعه (طبقه  دررا 

 ینظام آموزش تیوضع یطبقات تم اصل نیاز تمام ا

را استخراج  ها ارزشاخالق و سازي  نهیدر نهاد یکنون

، مدار ارزش یضرورت طرح مفهوم برنامه درس م،یکرد

و عوامل  مدار ارزش یشدن برنامه درس یاتیموانع عمل

 گرید زیانه در فرد نمدار ارزش يابر رفتارهگذار تأثیر

 میان استخراج کردنظر صاحب يها هستند که از گفته ها تم

مورد توجه قرار  دیبا مدار ارزش یو در برنامه درس

  . رندیگ

دانشجو را از  نشیگز يها استیس رییتغ اننظر صاحب

که  ،اند ذکر کرده مدار ارزش یبرنامه درس يها ویژگی

 مدار ارزش یبرنامه درس يالبته به آن در الزامات کاربرد

   .میپرداز می
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  مدار ارزش یبرنامه درس يهانیاز پیش

 یبرنامه درس يهانیاز پیشالزامات و  یطور کل به

  : میقرار داد یرا در دو طبقه کل مدار ارزش

توجه به : شامل) Temporal antecedents( یزمان الزامات

 Value Focused(از سطح خانواده  یتعامالت ارزش

Family Interactions(، قبل از دانشگاه  یلیدر سطوح تحص

)Value Focused Pretertiary Education (يو فضا 

  ). Value Focused Media Atmosphere( ها رسانه

: شامل) Functional antecedents( يکاربرد الزامات

ه و مؤسسنظام و  يدر تمام اجزا ها ارزش تیمحور

 Value based Educational system( یبرنامه آموزش

& Institutions & programs(، دادیصورت که رو نیبد 

شود که نظام،  می محقق یزمان مدار ارزش یرسبرنامه د

رو  نیاز ا. گردند مدار ارزش یه و برنامه آموزشمؤسس

 یوقوع برنامه درس يالزم برا يو دروندادها هانیاز پیش

  :عبارتند از مدار ارزش

نظام  يدر اجزا دیبا يمدار ارزش ،یسطح نظام آموزش در

ه و فلسف ،مأموریت هیانیب ت،یتول: از جمله یآموزش

 نیقوان ،يارذاستگی، سها دوره هیآموزش در کل میپارادا

 ها استیو کارکنان، س دیاسات یابیارزش یاستخدام

و آموزش  تیترب ،یدانشجو، خلق منابع انسان رشیپذ

 یچارچوب ارزش نیتدو رکنان،کا يمدرسان، ارتقا

 صیو تخص نیو تدو گذاري هیمشخص و شفاف، و سرما

  .بودجه، لحاظ گردد

 يدر اجزا دیبا يمدار ارزش ،یه آموزشمؤسسح سط در

 یجو سازمان ،یمنابع انسان تیریو مد يرهبر: آن از جمله

و رسالت، و  مأموریتاز دانشجو،  کننده تیحما یدانشگاه

پنهان لحاظ  یکارکردها و خدمات و برنامه درس هیکل

  . گردد

  

  مدار ارزش یبرنامه درس يامدهایپ

برنامه  میه فرد تحت تعلرود ک می انتظار یکل به طور

 Value(بر ارزش  ی، طبابت مبتنمدار ارزش یدرس

based practice ( را از خود بروز دهند، شهروند

باشد و در جامعه به ) Value based citizen( مدار ارزش

نقش کند  يفایجامعه ا مدار ارزشعضو  کیعنوان 

)Value based social member (کل جامعه  نیهمچن و

) Value based social actor( يمدار ارزشسمت را به 

خود و  يبا خود، خدا یدر واقع، ارتباط خوب. سوق دهد

واحد خانواده، مدرسه، محل کار، (خود  رامونیپ يایدن

داشته ) جامعه، ملت، جهان و در سطح باالتر با خداوند

 انسان، فرد به سمت ها ارزشآموزش  انیدر جر. باشد

 موجب مدار ارزش یبرنامه درس. رود می شیکامل شدن پ

 که قرار یطیشود که افراد قادر باشند تا در هر مح می

در واقع . باشند ها ارزشمشوق، راهبر و منبع  رندیگ می

با  ،یارزشسازي  یو درون گذاري ارزش کیالکتید ندیفرا

 گرانیشود و سپس به روابط با د می دانستن خود شروع

کند تا بلوغ  می قع تالشآموزش در وا. شود می بسط داده

  .فتدیمداوم اتفاق ب به طور تیشخص

  

  بحث

 يها همؤلف یکل به طور"پژوهش  سؤالدر پاسخ به 

 ،"کدامند؟ در کشور ما مدار ارزش یبرنامه درس یمفهوم

هاي همؤلفان نظر صاحبو اعمال نظر  ینیپس از بازب

 یارزش یازسنجین: عبارتند از مختلفی بدست آمد که

و  مأموریت هیانیگروه هدف، ب یارزش یازسنجین ،یعموم

مورد  يها ارزش بندي ، طبقهها ارزشبر  یمبتن رسالت

 و يریادگی يامدهایاهداف و پ ن،التحصیال فارغانتظار از 

از  یغن يمحتوا ،یافتنیو دست  ینیع یارزش یآموزش

 - یاددهی يها روش ،یارزش يمحتوا یده سازمانارزش، 

 يها ، روشها ارزشسازي  یندرو يمناسب برا يریادگی

مساعد  یو جو آموزش طیانه، محمدار ارزش یابیارزش

 مدار ارزش يها امهبرن یدر بررس. ها ارزشانتقال 

 نیدر اغلب موارد، به وضوح به ا گر،ید يکشورها

که در مطالعه ما آورده شده است،  یبه صورت ها همؤلف

امه برن يها همؤلفهاي  ویژگی ریدر ز. اشاره نشده بود
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مطالعه را با چند  نیحاصل ا يشنهادیپ مدار ارزش یدرس

  . میکن می سهیمقا گریکشور د

از خبرگان  ییها گروه هیانوسیو اق ایآس یبرنامه درس در

 تیوضع یبررس يمتمرکز، برا يها به صورت گروه

 یارزش یازسنجیشدند و ن لیجوامع مختلف تشک یارزش

 ازین ها ارزشدر برنامه آموزش  آنچه میتنظ يرا برا

نظرات  یبررس نیبرنامه، همچن نیدر ا. است، انجام دادند

هستند،  مدار ارزش یکه گروه هدف برنامه درس رانیفراگ

از طرق  زی، نها ارزشآنها از  يها از نظر درك و دانسته

برنامه بر  نیا یارزش هیانیب. ه استمختلف انجام گرفت

 هیاعالم: لیباز ق یجهان يها هیانیو ب ها هیاساس اعالم

سازمان ملل در مورد  هیحقوق بشر، اعالم یجهان

منطقه  يبرا مپورکواالال 1993سال  هی، اعالمها ارزش

برنامه  نیدر ا. ه استشد میتنظ ها ارزشدر مورد  ایآس

با  یانسان يها ارزشتوسعه کامل  يبرا یاهداف ارزش

در . شده است میتنظ یاحترام به کرامت انسان تیمحور

موزش آبه  افتهیو ادغام  انهیکل گرا کردینامه، روبر نیا

 ردر واقع انسان را با تمام ابعادش د. شده است ها ارزش

مواد و  هیاست و در ته شده موزش درنظر گرفتهآ

اقدام شده  کردیرو نیطبق ا زین یمتن یآموزش يمحتوا

 يبرا یمتنوع يها استراتژيبرنامه از  نیدر ا. است

برنامه . شود می استفاده يارذگ ارزش ندیفرا لیتسه

عالوه بر کالس  ه،یانوسیو اق ایآس ها ارزشآموزش 

 هم، انجام یرسمغیرآموزش  يها درس، در عرصه

 یابیبر آنست که خود ارزش دیبرنامه تاک نیدر ا. شود می

در  نیهمچن رد،یصورت گ ریفراگمدام توسط خود  دیبا

 بارها و بارها با استفاده از ز،یآموزش ن نیح

 دهیسنج ریفراگ یمختلف، رفتار ارزش يها استراتژي

  ). 2(شود

پس از  ا،یتانزان یدر برنامه درس ها ارزشادغام  زهیانگ

از نظر  افتهیتوسعه ن يکشورها یالملل بین یبررس

 ایتانزان تیوضع. آنها بود یجهان بندي و رتبه يمدار ارزش

اي  زهیبد گزارش شد و انگ اریبس یگزارش جهان نیدر ا

 یازسنجیدر ن .شد ها ارزشآموزش  نهیکار در زم يبرا

 یدر برنامه درس رییبه تغ ازیانجام گرفت ن ایتانزان رکه د

اهداف و . دیمحرز گرد یدر برنامه درس ها ارزشو ادغام 

در هر سه  کولومیکور نیا يریادگی یارزش يامدهایپ

. شد میبلوم تنظ) یحرکت یو روان یعاطف ،یشناخت(حوزه 

و  یآموزش يها استراتژياز  کولومیکور نیدر ا

 یمیو خودتنظ یآگاهکه سبب خود شد استفاده یابیارزش

 گیري میتصم يکه فرد را برااي  به گونه. گردد می یارزش

  ). 4(کند می آماده یآت یانه در زندگمدار ارزش

وضع  یبررس يبرا ینشست مشترك مل کی ایاسترال در

 نهیمطلوب در زم به وضع دنیرسسازي  موجود و فراهم

 نیدر ا. ه استشد لیتشک 1989در سال  ها ارزشآموزش 

شهروند  يبرا دیبا ریکه فراگ یاساس يها ارزشنشست، 

 يمتشکل از فرهنگها ییایخوب بودن در جامعه استرال

در  ،به دانستن آن دارد ازین یالملل بینمختلف و در مجامع 

در . ه استشد نیتدو یآموزش يامدهایقالب اهداف و پ

گروه هدف در هر دانشکده با  یارزش يازهاین ایاسترال

هم  نشانیو والد رانیآن دانشکده که فراگ يتوافق اعضا

 شود می بیتصو ،شوند می دانشکده محسوب ياز اعضا

و  یابیارزش. شود می و با مشارکت تمام اعضا اجرا

از  رانینظر گرفتن فراگ ریبا ز ایدر استرال یارزش شسنج

مورد انتظار در  یارزش يامدهایبه پ یابیدست نزایلحاظ م

. ردیگ می صورت یارزش يها تمرینو  ها فعالیتضمن 

به  یابیدست زانیمنظم از لحاظ م به طور رانیفراگ

  ).5(شوند می شیپا یارزش يامدهایپ

برنامه  يها همؤلف ياجرا ندیفرا یو توال بیترت میتنظ

و  ینیدر جهت آموزش ع ی، گام مهممدار ارزش یدرس

سازي  یدر جهت درون يمؤثرو تالش  ها ارزشملموس 

آموزش ). 27(باشد می یعلوم پزشک رانیدر فراگ ها ارزش

سازي  طبق برنامه و با فراهم دیو اخالق با ها ارزش

مورد  يامدهایبه پ لین يها و برانیاز پیشو  الزامات

. میمطلوب دلخواه برس جهی، تا به نت)28(برود شیانتظار پ

 يبرا یتیفعال ای ،یکنون یل حاضر در نظام آموزشدر حا
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انجام شده طبق  تیفعال ایشود و  نمی حوزه انجام نیا

  . ستین مند نظامبرنامه و 

حاصل از  مدار ارزش یبرنامه درس ياستفاده از الگو با

اساس و  دیکه با یارزش يها تیو اولو ازهاین ،مطالعه نیا

شوند و  می نییتع رد،یقرار بگ کولومیکار کور يمبنا

 يامدهایو اهداف و پ نالتحصیال فارغاز  یانتظارات ارزش

نها، آگردند و متعاقب  می میترس زینان نآمورد انتظار از 

از جمله نوع محتوا،  یآموزش طیدر مح ها فعالیت هیکل

 زین یابیآموزش و ارزش يها آن و روش یده سازمان

از  یرزشانتظارات ا فیالگو، ط نیدر ا. گردد می میتنظ

 يریادگیاز ابتدا مشخص است و لذا  نالتحصیال فارغ

 به اهداف مشخص انجام لین يبرا یارزش مند هدف

  .به هر جهت نخواهد بود يبار يریادگیو  ردیگ می

 به طور مطالعه نیدر ا کننده ان شرکتنظر صاحباز نظر 

انه در فرد مدار ارزشعوامل در بروز رفتار  يسر کی یکل

 يمناسب برا یبرنامه آموزش که عالوه برگذارند تأثیر

از ارزش در  یغن يو لحاظ کردن محتوا ها ارزشتوسعه 

بها  ،برنامه نیدر ا یارزش ياستفاده از الگوها ،برنامه نیا

 یرسمغیرپنهان و مواجهات  کولومیکور تأثیربه  دادن

جامعه  يها ارزشهنجارها و  نیهمچن ،الزم است افراد

 یشگیفرد بر نظارت هم یر درونباو تأثیر و يحرفه ا

 نیامعموالً خداوند بر اعمالش را خاطر نشان کردند که 

که فرد  یاموزش يها محیطباور در جامعه، خانواده و 

برنامه  نیا نیدر کنار تدو نیرابناب. بوده شکل گرفته است

پنهان و  کولومیکور اتتأثیربه  دی، بامدار ارزش یآموزش

فرد  یقبل یآموزش يها محیطو  خانواده و جامعه اتتأثیر

  .بها داد زین

بر  یمبتن کولومیکور يرو شیپ یچالش اساس نیهمچن

است  نیا گر،ید يو چه در کشورها رانیچه در ا ها ارزش

با  یهمگون يدوام و بقا در جامعه و برا يبرا ریکه فراگ

 ایکند و  يرو خواهد تک نمیاین که  يافراد جامعه و برا

 يو هنجارها ها نرم تأثیرتحت  د شود،قلمدا زیجامعه گر

 کولومیمد نظر کور یو به ثبات ارزش ردیگ می رارق جامعه

 کولومیکور نیا تأثیرکند که تحت  می فکر ریفراگ. رسد نمی

 محبوب و همه پسند در جامعه پا يبر رفتارها ایگو

که  ییها محیطجامعه، خانواده و  نیبنابرا). 29(گذارد می

 يها داشته و دارد و هنجارها و نرم فرد در آنها حضور

انه نقش مدار ارزش يبروز و ظهور رفتارها رآنها، د

که فرد در آنها  ییها محیطتالش شود تا  دیبا). 30(دارند

اگر . هم راستا گردند کولومیحضور دارد با کور

شود در  می آموزش داده کولومیکه در کور ییها ارزش

فرد، مورد قبول و  تیکار و فعال طیمح ،خانواده ،جامعه

را در  یانتظار بروز رفتار ارزش انتو نمی هنجار نباشد،

منابع گفته شده است که  یالبته در برخ. فرد داشت

که فرد  ردیصورت گ قیآنچنان عم دیبا ها ارزشآموزش 

. عمل کند مدار ارزشضد ارزش، هم  طیمح کیدر  یحت

نشجو در که دا ییها محیطو کنترل  ینیاما به هر حال بازب

 يبرا دیاست که با ییاآنها قرار دارد، از اصول و کاره

  .انجام داد مدار ارزش کولومیکور تیموفق

که  میکن می نکته اشاره نیمطالعه به ا نیا يها تیمحدود از

 آوري جمعمناسب،  یبرنامه آموزش کی یطراح يبرا

. ان برنامه الزم استنفع ذيتمام  يها دگاهینظرات و د

ان برنامه از نفع ذي ریاست تا مصاحبه با سا ازین نیبنابرا

در  يکه به نحو یکسان هیو کل انیدانشجو ران،یجمله مد

  .انجام شود زیمشارکت دارند ن ها ارزشآموزش  نامهبر

  

  گیري نتیجه

 بیرا با ترت يندیفرآ یبرنامه درس یبوم یمفهوم يالگو

و ملموس آموزش  ینیع ياجرا يبرا قیدق یو توال

 شنهادیمملکت خودمان پ طیبا توجه به شرا ها ارزش

برنامه  يالگو یاتیعمل ياجرا یی که درها همؤلف .دهد می

: شامل ،باید مورد توجه قرار گیرد يشنهادیپ مدار ارزش

 يازهاین افتنی يبرا یعموم یارزش یازسنجین يها روش

 ،مدار ارزش یبرنامه درس یدر جهت طراح یاساس

و در بدو ورود  انیشجودان یارزش رخ نیم یابیارز

و رسالت  مأموریت هیانیب نگارش آن، انجام گیچگون
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در که  ییها ارزشتعیین  مدار، ارزش یبرنامه آموزش

قرار  نالتحصیال فارغمورد انتظار از  يها ارزش بندي طبقه

 یآموزش و يریادگی يامدهایاهداف و پ گیرد، تعیینمی

از  یغن يامحتو يها ویژگی، یافتنیو دست  ینیع یارزش

 يها روش و تعیین یارزش يمحتوا یده سازمان ،ارزش

 ها ارزشسازي  یدرون يمناسب برا يریادگی یاددهی

 ، تعیینانهمدار ارزش یابیارزش يها روشتعیین 

 .ها ارزشمساعد انتقال  یو جو آموزش طیمح هاي ویژگی

برنامه  يندیمدل فرا ،يبعد يها است تا در پژوهش دیام

مملکت  طیو با توجه به شرا یاتیملع به طور یسدر

  .و ارائه گردد هیخودمان ته

  

  قدردانی

 یپژوهش ضمن تشکر از معاونت پژوهش نیا نیمحقق

 تیو حما بیخاطر تصوه ب یبهشت دیشه یعلوم پزشک

 نیدر ا کنندگان از مشارکت ،یقاتیطرح تحق نیاز ا یمال

و  ها پژوهش که با صبر و حوصله در انجام مصاحبه

نمودند، کمال تشکر را  ياری د روند پژوهشبر شیپ

  .دارند
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Value-based Curriculum model from the Viewpoints of Experts in 
Education of Ethics and Values in Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences

ShahramYazdani1, Maryam AkbariLakeh2, Soleiman Ahmady3, Leila Afshar4, Syed Abbas 
Foroutan5

Abstract

Introduction: Knowing and understanding the views of educational program stakeholders, especially 
faculty members about the concept of value-based curriculum are requirements of appropriate planning in 
this field. Given multiple conceptualizations of value-based curriculum in different contexts, this research 
developed the conceptual components model of the value-based curriculum with respect to indigenous values 
from the viewpoints of experts in education of ethics and values.
Methods: This qualitative study with thematic content analysis approach was performed in 2014. Six experts 
in education of ethics and values in Shahid Beheshti University of Medical Sciences were selected through 
purposive sampling method and then participated in semi-structured in-depth interviews. MAXQDA 11
software was used for content analysis. Guba and Lincoln’s standards of rigor and trustworthiness were 
respected in this study.
Results: The main theme “value-based curriculum features” was identified and associated categories were 
extracted including: general and targeted value needs assessment, value-based mission statement, 
classification of values expected from graduates, concrete achievable outcomes and objectives of value-
based learning and education, value rich contents, organization of value content, proper teaching-learning 
methods for internalization of values, value-oriented evaluation methods, conducive educational 
environment for value transfer.
Conclusion: Indigenous conceptual model of value-based curriculum suggests a process with a precise 
sequence for the concrete implementation of values education in accordance with the situation in Iran.

Keywords: Values education, value-based curriculum, experts, qualitative study.
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