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 دهيچک
لت خاصي دارند و لزوم توجهه بهيا از پهيا بهه ايهو مورهو  در       هاي فرهنگي ارزش و منزدر نظام ديني و اجتماعي ايران فعاليت: زمينه و هدف

بررسي مفاهيم فرهنگي از ديدگاه استادان و دانشجويان دانشكده پزشهكي دانشهگاه علهوم     ايو مطالعه با هدف. باشد ها مورد تأکيد فراوان مي دانشگاه

 .پزشكي کرمانشاه انجام شده است

تمامي استادان گروه علوم پايه، دانشهجويان رشهته    شامل جامعه آماري. مقطعي انجام شده است -ايو پژوها به صورت يک مطالعه توصيفي :روش

دمهوگرافي و   پرسشهنامه بهوده کهه شهامل دو بطها ا العهات       اسهتفاده،  مهورد  ابزار. پزشكي مقطع علوم پايه و دانشجويان تحصيالت تكميلي بودند

 . باشد ن ميهاي کالهاي پايه فرهنگي در قالب ده حيطه شاخص شاخص

 لبهي و دردانشهجويان   گرايي، عهدالت علمهي و حه    هاي خرد فرهنگي، از ديدگاه استادان سه شاخص ابتكار و خالقيتدر رابطه با شاخص :ها يافته

ي بهاتتريو   لب ح   لبي و تربيتي آموزشي و در دانشجويان تحصيالت تكميلي، اخالق عمومي، تربيتي آموزشي وپزشكي، عدالت اجتماعي، استقالل

 .ميانگيو نمره را کسب کرده و بيشتريو اولويت را داشتند

ههاي علمهي دقيه  و    به دليل انتزاعي بودن مفاهيم و دشواري سنجا مضاميو ارزشي و همچنيو اهميت و ظرافت مورهو ، بررسهي   :گيرینتيجه

ههاي فرهنگهي و اجتمهاعي نيهز بهه شهكل       ت آموزش و پژوها، فعاليتها فراهم کند که به موازا تواند شرايط و تمهيداتي را در دانشگاهمند مي نظام

مندي بيشتر دانشجويان از ايو کارکرد مهم مورد نظر  ها و بهره هاي فرهنگي در دانشگاهرو به منظور ارتقا فعاليت از ايو. تر و مؤثرتر انجام پذيرد صحيح

 .نمايد مي در ايو راستا رروري آنان با تعامل و متقابل برقراري ارتباط در مراکز آموزش عالي،
 

 فرهنگيان، دانشجو يان،دانشگاهپزشكي، : ها كليدواژه

 
 مقدمه

تريو مفاهيم علوم  تريو و مهم تريو، پيچيده فرهنگ را از عمومي

. (0)ههاي بشهري جريهان دارد     دانند که در همه فعاليهت  انساني مي

اي از رفتارهاي يهادگرفتني، اعتقهادات،    توان مجموعه فرهنگ را مي

هايي دانست که ميان جمعي از افراد مشترک است  ها و سنت عادت

شوند، آموخته  و به  ور متوالي توسط ديگران که وارد آن جامعه مي

دانها،  : فرهنگ کليتهي ازسهاختارهاي  . (2)شود و به کار گرفته مي

ها و عاداتي است  رسوم و هر گونه قابليت هنر، اخالق، قانون، آداب،

که به وسيله انسان به عنهوان عضهوي از جامعهه کسهب شهده و در      

ها مثبت بهوده و فضهايي    برخي از فرهنگ. کند رفتارهاي او بروز مي

انساني، همراه با جو اعتماد و حمايتي ايجاد و باعث عملكرد و گرم، 

فرهنگ منفي نيهز نشهانگر وجهود فضهايي     . شوند وري مؤثر مي بهره

. (3)گرا، سهفت و سهطت خواههد بهود     بسته، سرد، مستبدانه وظيفه

اي اسهت کهه فرهنهگ سهالم و صهحيح       جامعه اسالمي ايران جامعه

ساني در تمامي مراتب و روابط اجتمهاعي آن همهواره از   اسالمي و ان

باشههد بههه همههيو دليههل يكههي از  اي برخههوردار مههي محوريههت ويههژه

هاي مهم و مورد توجه مسئوتن نظام، انديشمندان، متفكران  دغدغه

 .(4)و پژوهشگران جامعه اسالمي بوده است 
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 و همكاران محمدرسول خزاعي

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  اي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتق /441

هاي متفاوتي از فرهنگ وجود دارد و هنگام بحث در  تعابير و برداشت

ابههام و پيچيهدگي   « ريهزي فرهنگهي   برنامهه »يا « امور فرهنگي»خصوص 

ريزي  دهد که مديريت و برنامه مطالعات نشان مي. شود زيادي مشاهده مي

باشد و  گذاري و پژوها در ابتداي راه خود مي فرهنگي هنوز از لحاظ قانون

هاي خود ارايه نداده است  شناسي مديريتي يا مفهومي از هدف  وز روشهن

ريزي در بطا فرهنهگ   با وجود چنيو مشكالتي، توجه به امور برنامه. (4)

ريزي فرهنگي، فرآيند مستمري است  باشد و برنامه ناپذير مي امري اجتناب 

امروزه فقر معنوي، دوري .  لبد ي فعاتن اجتماعي را مي که مشارکت همه

ست در مقابل تهاجم فرهنگي بيگانه يكي از از هدف حقيقي، تسليم و شك

بهدون  . شناسان و مربيان جوامهع اسهت   ها ،جامعه هاي مهم خانواده نگراني

هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي موجب ارتقاي سطح معنوي،  شک فعاليت

تأميو بهداشت و امنيت رواني، شناخت و رسيدن به غايت خلقت و صيانت 

 .(6)شود  ه ميدر برابر تهاجم فرهنگي بيگان

استانداردها و الگو براي عملكردي  ههاي فرهنگي و تهي توجه به فعاليت

بهديهي اسهت چنهيو    . سالم در ايو راستا، از اهميت زيادي برخوردار است

ها، بررسي ميزان مطابقهت آن   امري نيازمند بازخواني، بررسي و نقد داشته

هاي مناسب براي تربيت شههرونداني   مروز و  رح برنامهبا نيازهاي دنياي ا

هاي گونهاگون   است که بتوانند هدايت و رهبري فكري جامعه را در عرصه

ريزي فرهنگ وجود  هاي متنوعي در باب برنامه ديدگاه. (0)دار شوند  عهده

دارد؛ از ديدگاهي که فرهنگ را بهه دليهل ماهيهت و سهاختار وابسهته بهه       

دانهد تها ديهدگاهي کهه      پذير نمي سازوکارهاي دروني و تاريطي آن، برنامه

ريهزي   ز برنامهه برخهي نيه  . خواهد تمام ارکان فرهنگ را مديريت کنهد  مي

ريزي براي جلب مشهارکت مهردم در اداره امهور     فرهنگي را در واقع برنامه

اي از جملهه برنامهه فرهنگهي     هر برنامه. (8)دانند  مي فرهنگي يک اجتما 

. براي ا مينان از تطاب  پيشرفت آن با اهداف بايد مورد ارزيابي قرار گيرد

ها و هم براساس فرايندها قابهل انجهام اسهت     هم بر اساس خروجي ارزيابي

هها و مفهاهيم    هاي بهزر  شهاخص   مهمتريو ابزار ارزيابي به ويژه در سيستم. (9)

بزارهايي بهراي گهردآوري ا العهات، تحليهل و     هاي فرهنگي نيز ا هستند شاخص

گيهري فرهنگهي    هاي قابهل انهدازه   ارزيابي فرهنگ هستند و به منظور يافتو مقوله

دار توليد  بعد عهده به 0961ي  ها به تدريج از دهه دانشگاه. (01)شوند   راحي مي

هاي علمي و اجتماعي شدند و به مهرور زمهان    دانا و پژوها و تحقي  در زمينه

. دانشگاه گذاشته شد  ي انتقال بازسازي و ارتقاي فرهنگ جامعه نيز بر عهده وظيفه

ههاي اصهلي    بنابرايو پرداختو به فرهنگ و مقوتت مرتبط با آن يكهي از رسهالت  

 .(00)د شو ها محسوب مي دانشگاه

ههاي   کارگيري يكهي از چهارچوب   همطالعات داخلي در ايو عرصه اغلب با ب

ههاي ايهران،    مطرح در ادبيات فرهنگ، به ارزيابي ورعيت فرهنهگ در دانشهگاه  

هاي آموزش عالي  نظام. (02, 0)اند  بيشتر از ديد اعضاي هيئت علمي، پرداخته

هاي مطتلهف   ها در حوزه يا براي ارزيابي عملكرد دانشگاهمطتلف نيز در سطح دن

البتهه  . (03)انهد  بندي مطتلفهي کهرده   هاي رتبه ها و نظام اقدام به ايجاد شاخص

ها در صهورتي عملهي    ها در دانشگاه بايد توجه داشت که کاربردي بودن شاخص

کهارگيري   بنهدي بتوانهد بها بهه     سهازي و رتبهه   صخواهد شد که سيستم شهاخ 

مجموعه ابزاري کامل و دقي ، توان دانشهگاه را بهه درسهتي در مورهو  مهورد      

ار مطربهي بهر   بندي آثه  صورت رتبه بررسي مورد سنجا قرار دهد و در غيرايو

 .(04)رفتار و عملكرد دانشگاه خواهد داشت 

همواره دانشگاه به عنوان مرکز جامعهه مهدرن بها سهه کهارکرد آموزشهي،       

رو بررسهي و   پذيري مورد توجهه صهاحبنظران بهوده و از ايهو     پژوهشي و جامعه

نتهايج آن،   براساس تا سازد مي فراهم را امكان ها، ايو ايو جنبه هر يک از ارزيابي

 هها،  نارسايي رفع و هاي مثبت جنبه تقويت با شده و مشطص رعف و قوت نقاط

ايهو مطالعهه بها     بنهابرايو شود؛  مناسبي در ايجاد تحول و ارتقا برداشته هاي گام

جويان دانشهكده پزشهكي   هدف بررسي ديدگاه اعضاي هيئهت علمهي و دانشه   

دانشجويان رشته پزشكي )هاي فرهنگي و شاخص خصوص مفاهيمکرمانشاه در

. انجهام گرفهت   (PhD) دکتهرا  مقطع علوم پايه، دانشجويان کارشناسهي ارشهد و  

توانهد   بندي آن مهي  چراکه آگاهي از انوا  نيازهاي فرهنگي دانشجويان و اولويت

همچنهيو  . هاي امور فرهنگي دانشكده سهودمند باشهد   دهي به برنامه در جهت

سهزايي   هتواند نقا به  نظرات استادان محترم هيئت علمي نيز ميمندي از  بهره

 .هاي فرهنگي با هدف اثربطشي بيشتر را فراهم کند تر برنامه در ارائه مطلوب

 

 روش
مقطعهي در دانشهكده    -ايو پژوها به صورت يک مطالعهه توصهيفي  

جامعهه  . انجهام شهده اسهت    96-90پزشكي کرمانشاه در سهال تحصهيلي   

گروه علوم پايه دانشكده پزشكي  04تمامي استادان  وهاپژ ايو در آماري

، (نفهر  422)رشته پزشكي مقطع علوم پايهه   و تمامي دانشجويان( نفر 64)

باشند کهه بهه    مي( نفر 04) PhD و( نفر 004)دانشجويان کارشناسي ارشد 

انهد و حجهم    ها مورد مطالعه قرار گرفته گيري دردسترس نمونه روش نمونه

 .تعييو شده است d=  14/1فرمول کوکران با نمونه براساس 

پرسشنامه است که مضهاميو آن براسهاس    پژوها، ايو در استفاده مورد ابزار

هاي بطا کيفي مطالعه لطيفي و ظهوريان ابوترابي کهه   پرسشنامه مبتني بر يافته

اند، تنظهيم   هاي آن از ديد خبرگان و صاحبنظران فرهنگي شناسايي شده شاخص

راساس مطالعه مذکور پايايي پرسشنامه با توجه به اينكه مقدار رريب ب. شده است

بوده است تأييد و براي تأييد روايهي آن   0/1آلفاي کرونباخ تمامي متغيرها باتتر از 

شناسهي   هاي مديريت و جامعه نيز براساس نظر سه نفر از استادان و خبرگان رشته

 ها داراي دو بطا است؛ بطاپرسشنامه ايو پژو(. 01)اصالح انجام شده است 

هاي پايه  گويه است که شاخص 44دموگرافيک و بطا دوم حاوي  اول ا العات

ها عبارتند  ايو شاخص. هاي کالن در بردارد فرهنگي را در قالب ده حيطه شاخص

، (گويهه  4)خهواهي   ، عهدالت (گويهه  4)، هويهت انقالبهي   (گويه 4)هويت ديني : از

، (گويهه  6) لبهي   ، استقالل(گويه 4)، خانواده (گويه 4)، اخالق (گويه 4)عقالنيت 

 ( گويه 4)، مصرف فرهنگي (گويه3)، هويت ملي (گويه 4)سرمايه اجتماعي 

: اي بهه ترتيهب   دهي نيز با استفاده از  يف ليكرت پنج گزينهه  نمره مقياس
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 هاي فرهنگي ديدگاه استادان و دانشجويان دانشكده پزشكي کرمانشاه درخصوص مفاهيم و شاخص

 440/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

. باشهد  مهي ( 4)، خيلهي زيهاد   (4)، زيهاد  (3)، متوسهط  (2)، کهم  (0)خيلي کم 

 .باشد مي 221و  44کثر نمره کل پرسشنامه نيز به ترتيب حداقل و حد

 افهزار  ايهو مطالعهه بها اسهتفاده از نهرم      ها در تجزيه و تحليل داده

SPSS-16 ها از جداول توزيع فراواني به  انجام شده و براي توصيف داده

هاي عددي؛ ميهانگيو، انحهراف معيهار     صورت تعداد، درصد و شاخص

 .استفاده شده است

ها بهدون ککهر نهام بهود و بعهد از تورهيح        پرسشنامه :ت اخالقیمالحظا

 .کردند پژوهشگر، افراد در صورت تمايل پرسشنامه را تكميل مي

 

 ها يافته
پرسشنامه توسط سه گروه مورد مطالعه تكميل شد  348در مجمو  

نفر از دانشجويان تحصهيالت تكميلهي و    012نفر از استادان،  44) 

از ديهدگاه اسهتادان سهه شهاخص     ( پزشهكي  نفر از دانشجويان 210

، درگهروه دانشهجويان   (0جهدول  )خواهي، عقالنيتو خهانواده   عدالت

و در گهروه  ( 2جهدول  )خهواهي، عقالنيهت وخهانواده     پزشكي عدالت

دانشجويان تحصيالت تكميلي سه شاخص عقالنيت، هويهت ملهي و   

باتتريو اولويت راداشهتندکه شهاخص عقالنيهت    ( 3جدول )خانواده 

وشاخص عدالتطواهي با کسب  وخانواده در هر سه گروه مشترک بود

باتتريو نمره را کسب کرد در گروه استادان همه  4/4نمره ميانگيو 

هاي کالن از ميايگيو نمرات خوبي برخوردار بودندو هشهت   شاخص

کسب کردند ودر گروه دانشجويان ( زياد) 4شاخص کالن نمره باتي 

( متوسط تا زيهاد ) 4تا3ها نمره بيو  خصتحصيالت تكميلي اکثر شا

را کسب کردند که در گروه تحصيالت تكميلي بهر عكها اسهتادان    

 .نداشتند 4ها مياينگيو نمره بيا از  هيچكدام از شاخص

سال و کمتريو و بيشتريو سهو بهه ترتيهب     44ميانگيو سني استادان 

 24و  0ب سال بوده و کمتريو و بيشتريو سابقه کار نيز بهه ترتيه   44و  31

در  درصهد  2/08استادان در مرتبه اسهتادياري،   درصد 4/04. سال بوده است

در مرتبهه مربهي    درصد 6/3در مرتبه استادي و  درصد 6/3مرتبه دانشياري، 

 4/24اسهتادان رسهمي،    درصهد  4/34انهد کهه    در ايو مطالعه شرکت داشته

ويان ميهانگيو سهني دانشهج   . انهد  تعههدي بهوده   درصهد  41پيماني و  درصد

 48و  23سال و کمتريو و بيشهتريو سهو بهه ترتيهب      ؟ تحصيالت تكميلي

 درصهد  0/03کننهده زن و   دانشجويان شهرکت  درصد 3/84. سال بوده است

 0/66ههاي دانشهجويي و    خوابگاه درصد 4/29باشند و محل سكونت  مرد مي

 .اند غيرخوابگاهي بوده درصد

د نمره در حد زياد تا مور 8شاخص  01دست آمده از  براساس نتايج به

بهاتتريو  . بسيار زياد بوده و در دو مورد در حد متوسط تا زياد بوده اسهت 

آمده مربوط به شاخص عدالت خواهي و پها از آن   دست بهميانگيو نمره 

 .باشد به ترتيب عقالنيت و هويت ملي مي
 

 فرهنگیهای كالن  بندی فرهنگی از ديدگاه استادان براساس شاخص اولويت -1جدول 

 اولويت (1-5)ميانگين و انحراف معيار از مقياس  های كالن شاخص

 0 41/4 ± 02/1 خواهي عدالت

 2 48/4 ± 01/1 عقالنيت

 3 43/4 ± 46/1 خانواده

 4 43/4 ± 90/1 هويت ملي

 4 34/4 ± 81/1 اخالق

 6 24/4 ± 84/1 سرمايه اجتماعي 

 0 22/4 ± 88/1 استقالل  لبي

 8 10/4 ± 10/0 هويت انقالبي

 9 92/3 ± 84/1 مصرف فرهنگي

 01 91/3 ± 90/1 هويت ديني
 

 های كالن فرهنگی بندی فرهنگی از ديدگاه دانشجويان پزشکی براساس شاخص اولويت -2جدول 

 اولويت (1-5)ميانگين و انحراف معيار از مقياس  های كالن شاخص

 0 00/4 ± 96/1 خواهي عدالت

 2 02/4 ± 94/1 عقالنيت

 3 00/4 ± 96/1 خانواده

 4 14/4 ± 19/0 هويت ملي

 4 96/3 ± 90/1 استقالل  لبي

 6 84/3 ± 98/1 اخالق

 0 04/3 ± 0/0 سرمايه اجتماعي 

 8 61/3 ± 19/0 مصرف فرهنگي

 9 41/3 ± 24/0 هويت انقالبي

 01 49/3 ± 2/0 هويت ديني
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 و همكاران محمدرسول خزاعي

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  اي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتق /442

 های كالن فرهنگی يان تحصيالت تکميلی براساس شاخصبندی فرهنگی از ديدگاه دانشجو اولويت -3جدول 

 اولويت (1-5)ميانگين و انحراف معيار از مقياس  شاخص های كالن

 0 86/3 ± 88/1 عقالنيت

 2 81/3 ± 82/1 هويت ملي

 3 04/3 ± 01/1 خانواده

 4 01/3 ± 90/1 عدالت خواهي

 4 60/3 ± 06/1 استقالل  لبي

 6 61/3 ± 04/1 اخالق

 0 43/3 ± 82/1 ت دينيهوي

 8 40/3 ± 91/1 سرمايه اجتماعي 

 9 38/3 ± 80/1 هويت انقالبي

 01 33/3 ± 08/1 مصرف فرهنگي

 
دست آمده از ده شاخص هشت شاخص نمره در حد  هبراساس نتايج ب

. زياد تا بسيار زياد بوده و در دو مورد در حد متوسط تها زيهاد بهوده اسهت    

خواهي و پا  آمده مربوط به شاخص عدالت دست بهباتتريو ميانگيو نمره 

 ..باشد از آن به ترتيب عقالنيت و خانواده مي

آمده همه موارد در حد متوسط تها زيهاد بهوده     دست بهبراساس نتايج 

و  آمده مربوط به شهاخص عقالنيهت   دست بهباتتريو ميانگيو نمره . است

  .باشد پا از آن به ترتيب هويت ملي خانواده مي

دهد کهه در   هاي خرد نشان مي دست آمده به نقكيک شاخص هايج بنت

 شاخص کالن

اسههتادان، شههاخص دينههداري  درصهد  81از ديههدگاه هويتتت دينتتی  .1

دانشههجويان پزشههكي  درصههد 8/40اجتمههاعي و رفتههاري، از ديههدگاه 

دانشجويان تحصيالت تكميلي پايبندي به  درصد 0/64گرايي و  آخرت

 .ولويت بوداحكام ديني داراي باتتريو ا

شاخص حمايت از محرومان از ديدگاه هر سه گهروه   هويت انقالبی  .2

تحصههيالت  درصههد 2/02دانشههجويان پزشههكي درصههد 84اسههتادان )

 .داراي بيشتريو اولويت بود( درصد 4/02تكميلي 

استادان شاخص عدالت علمي  درصد 0/92از ديدگاه  خواهی  عدالت .3

عهدالت اجتمهاعي و    درصهد  6/82  لبي، دانشهجويان پزشهكي   ح  و

 لبي، داراي بيشتريو  ح  درصد 4/00 دانشجويان تحصيالت تكميلي

 .اولويت بود

استادان، شاخص ابتكهار وخالقيهت،    درصد 0/92از ديدگاه عقالنيت  .4

بينا وفهم و دانشجويان تحصيالت  درصد 0/81دانشجويان پزشكي 

 .تفكر گرايي، داراي بيشتريو اولويت بود درصد 4/04 تكميلي

اي و  استادان، شهاخص اخهالق حرفهه    درصد 0/89از ديدگاه  اخالق  .5

 3/84و تحصيالت تكميلي  درصد 09/ 0عمومي، دانشجويان پزشكي 

 .اخالق عمومي داراي بيشتريو اولويت بود درصد

اسهتادان  )از ديدگاه هر سه گروه  شاخص تربيتي و آموزشي خانواده  .6

 3/83ت تكميلي تحصيال درصد 6/80دانشجويان پزشكي درصد 9/91

 .داراي بيشتريو اولويت بود( درصد

دانشهجويان  ( درصهد  89/ 0) از ديهدگاه اسهتادان   طلبتی   استتقالل  .7

شاخص خودباوري و دانشجويان تحصيالت تكميلهي  ( 0/82) پزشكي

 .، داراي بيشتريو اولويت بود(درصد 4/02) استقالل اقتصادي

و دانشهجويان   (درصهد  3/80)از ديدگاه استادان  سرمايه اجتماعی  .8

شههاخص مشههارکت اجنمههاعي و  (درصههد 6/02) تحصههيالت تكميلههي

قهانون مهداري، داراي بيشهتريو    ( درصهد  6/00)دانشجويان پزشهكي  

 .اولويت بود

شاخص افتطار به زبان و ادبيات ملي از ديدگاه هر  هويت ملی  .9

 درصد 2/62دانشجويان پزشكي درصد 6/04 استادان)سه گروه 

داراي بيشهتريو  ( درصهد  4/02تكميلي  دانشجويان تحصيالت و

 .اولويت بود

شهاخص تعهامالت و ارتبا هات فرهنگهي از      مصرف فرهنگتی   .11

دانشههجويان  درصههد 4/84اسههتادان ) ديههدگاه هههر سههه گههروه 

 0/43و دانشههجويان تحصههيالت تكميلههي  درصههد 2/06پزشههكي

 .داراي بيشتريو اولويت بود درصد

ههاي خهرد    شهاخص دست آمده در رابطه بها   هدر مجمو  نتايج ب

فرهنگي حاکي از آن است که از ديدگاه استادان سه شاخص ابتكار 

 لبي و در دانشجويان پزشكي  و خالقيت گرايي، عدالت علمي و ح 

 لبي و تربيتي آموزشي و در دانشهجويان   عدالت اجتماعي، استقالل

 لبهي   حه   تحصيالت تكميلي، اخالق عمومي، تربيتهي، آموزشهي و  

 .يو نمره را کسب کرده و بيشتريو اولويت را داشتندباتتريو ميانگ

 

 بحث

 اصهلي  وظهايف  جملهه  از مهؤثر  کارآمهد و  انساني نيروي تربيت

 دانشهگاه و  اصلي که بدنه از آنجايي شود و محسوب مي ها دانشگاه

 تشهكيل  دانشهجويان  را جامعهه  يک آينده پيشرفت محرکه نيروي

 فرهنگهي  ههاي  ارزش بها  منطب  تربيت اخالقي به توجه دهند، مي

 وافهزايا  پژوها و آموزش کيفيت ارتقاي کنار در جامعه، مقبول

 پيشهرفت  مسهير  هموارسازي در مهم مسائل از ها، دانشگاه بازدهي
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 هاي فرهنگي ديدگاه استادان و دانشجويان دانشكده پزشكي کرمانشاه درخصوص مفاهيم و شاخص

 443/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

 اخالقي، سالمت به شاياني کمک تواند مي رود و مي شمار به کشور

 از پيشهگيري  و فرهنگهي جامعهه   هويهت  حفظ اجتماعي، فرهنگي،

کنهد از اينهرو يكهي از اههداف ايهو مطالعهه        اجتماعي هاي آسيب

بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي وتحصيالت تكميلهي در رابطهه   

ريهزي رفهع نيازههاي فرهنگهي      هاي فرهنگي براي برنامه با اولويت

اي  باشد که در ايو راسهتا بها مطالعهه    براساس عالقمندي آنان مي

فهت،  انجهام گر  2104و همكهاران درسهال    Jane Karimiکه توسط 

باشد چراکه بررسهي ديهدگاه دانشهجويان در رابطهه بها       همسو مي

هههاي فرهنگههي بههه عنههوان يكههي از نيازهههاي آموزشههي و   اولويههت

اي آنههان نشههان داده کههه  اي مههورد تأکيههد و نتههايج مطالعههه حرفههه

اي،  حرفهه -نيازههاي آموزشهي  : دانشجويان با سه دسته نياز شامل

گي مواجهه هسهتند و   هاي زنهد  نيازهاي شطصي و نيازهاي مهارت

هها بهه ارزيهابي مسهتمر نيازهها در       توصيه شده است که دانشهگاه 

اي در راسههتاي  هههاي مشههاوره جهههت توسههعه و يهها اصههالح برنامههه

ههاي هميشهه درحهال تغييهر دانشهجويان، بنردازنهد کهه         خواسته

 .(04)مطالعه حارر نيز در هميو راستا انجام شده است 

نشان داد که امروزه  0394اران در سال مطالعه جويباري و همك

هاي کشورهاي توسعه يافته، نقا نظام آموزش عالي  يكي از شاخص

و از ديدگاه اکثر دانشجويان، فرهنگ . سازي است در فرهنگ و تمدن

بيهان روشهو   . ههاي درسهي فرهنهگ بنيهابيني بهود      حاکم بر کالس

نشهجويان و  شان، تعامل و ارتبهاط بيشهتر بها دا    استادان از انتظارات

تواند منجر به برقراري ارتباط  محور مي هاي دانشجو  بكارگيري روش

بيشتر بيو استاد و دانشجو و دانشجويان با يكديگر و ايجاد فرهنگ 

باز و صميمي شده و به عنوان راهكاري براي افزايا فرهنگ کالسي 

باشد، ارايه شود که  که عامل مهم و مؤثري در عملكرد تحصيلي مي

آن با نتايج مطالعه حارر که با هدف اهميت مشهطص شهدن    نتايج

هههاي فرهنگههي از ديههدگاه اسههتادان و دانشههجويان بههراي    اولويههت

 گهذاران دانشهكده بهراي پاسهطگويي درسهت و      ريزي سياست برنامه

هاي فرهنگي استادان و دانشجويان انجام شده  نزديک شدن ديدگاه

 .(06)باشد  است، همسو مي

يكي از اهداف ديگر ايو مطالعه بررسي ديدگاه استادان در رابطهه  

آبهادي   يو جهت با مطالعه فهتح باشد که از ا فرهنگي مي هاي با اولويت

همطواني دارد که نشان داد در مجمو  اعضاي هيئهت   0393در سال 

علمي به ررورت توجه و پرداختو به مسائل فرهنگي اکعان دارند؛ اما 

ها توسط چه کساني و به چه نحوي انجام شود و  در اينكه ايو فعاليت

ريهزان امهور    نامهه چگونه مورد ارزيابي قرار بگيرد، بها يكهديگر و بها بر   

به  وري که اعضاي . فرهنگي درآموزش عالي اختالف نظرهايي دارند

هههاي فرهنگههي و تربيتههي را نهفتههه در بطههو   هيئههت علمههي فعاليههت

هها   دانند و به زعهم بسهياري از آن   هاي آموزشي و پژوهشي مي فعاليت

در مطالعهه   ناپذير اسهت و  آموزش از تربيت و فعاليت فرهنگي تفكيک

هاي فرهنگي با درجه اهميت متفهاوتي   ز مشطص شد اولويتحارر ني

 .(00)قرار دارند 

يهل ورهعيت فرهنگهي    بها ههدف تحل   0380مطالعه توحيدلو در سال 

دانشگاه و با استفاده از مدل چهار بعهدي گلهدن و اسهتارک بهه تحليهل و      

. سنجا ورعيت مذهبي و اجتماعي استادان و دانشجويان پرداخته است

نتايج ايو پژوها نشان داد که استادان ايو دانشگاه بيشهتريو مشهارکت   

را دارنهد   ديني، سياسي و اجتماعي و در نتيجه باتتريو ورعيت فرهنگهي 

ههاي کهالن فرهنگهي از     که با نتايج مطالعه ما مبني براينكه اکثر شهاخص 

ديدگاه استادان نمره باتيي کسب کردند مطابقهت داشهت ولهي از جههت     

 .(08)ها تفاوت وجود داشت  ترتيب اولويت

شهاخص کهالن فرهنگهي از     01دست آمهده براسهاس    هدر نتايج ب

، چهار شاخص عدالت خواهي، عقالنيت، ديدگاه سه گروه مورد مطالعه

هويت ملي و خانواده باتتريو ميانگيو نمره در هر سه گروه با داشتو 

 دسهت  بهه در مجمو  ميانگيو نمهره  . اولويت متفاوت کسب شده است

آمده در گروه دانشجويان تحصيالت تكميلي در مقايسهه بها دو گهروه    

که در حهد متوسهط تها     قرار دارند 4تا  3ديگر کمتر بوده و بيو نمره 

و در  4تها   4باشد؛ اما در گروه استادان ميانگيو نمهرات بهيو    زياد مي

 .آمده است دست بهحد زياد تا خيلي زياد 

دههد بهاتتريو ميهانگيو نمهره      نتايج ايو مطالعهه نشهان مهي   

هاي کالن در هر سه گروه مربوط به شاخص عدالت خواهي  شاخص

ن کهه مهورد تاکيهد در فرهنهگ     از ديدگاه استادا( 41/4 ± 02/1)

باشد و کمتريو ميانگيو نمره مربهوط بهه    ديني وايراني ما نيز مي

از ديهدگاه دانشهجويان   ( 33/3 ± 08/1)شاخص مصرف فرهنگهي  

ههاي   در گروه استادان همه شاخص. تحصيالت تكميلي بوده است

که کمتريو   وري اند به کالن از ميانگيو نمره خوبي برخوردار بوده

دسهت آمهده    هدر نتهايج به  . باشهد  مي 91/3 ± 90/1يو نمره ميانگ

شهاخص خهرد فرهنگهي از ديهدگاه سهه گهروه مهورد         44براساس 

مطالعه، سه شهاخص عهدالت علمهي، عهدالت اجتمهاعي و اخهالق       

عمههومي بههه ترتيههب در گههروه اسههتادان، دانشههجويان پزشههكي و   

دانشجويان تحصيالت تكميلي باتتريو ميانگيو نمره کسب شهده  

ههاي کهالن    دسهت آمهده از شهاخص    هت که برخالف نمهرات به  اس

هاي مورد مطالعه از ايهو نظهر وجهود     فرهنگي، شباهتي بيو گروه

 . ندارد

 

 گيری نتيجه
به دليل انتزاعي بودن مفاهيم و دشواري سنجا مضهاميو ارزشهي و   

منهد   هاي علمي دقيه  و نظهام   همچنيو اهميت و ظرافت مورو ، بررسي

ها فهراهم کنهد کهه بهه مهوازات       تمهيداتي را در دانشگاهتواند شرايط و  مي
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 و همكاران محمدرسول خزاعي

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  اي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتق /444

تر و  هاي فرهنگي و اجتماعي نيز به شكل صحيح آموزش و پژوها، فعاليت

ههاي فرهنگهي در    فعاليهت  ياز اينرو به منظهور ارتقها  . مؤثرتر انجام پذيرد

مندي بيشتر دانشجويان از ايو کارکرد مهم مورد نظر در  ها و بهره دانشگاه

آنان را در ايو راسهتا   با تعامل و متقابل برقراري ارتباط وزش عالي،مراکز آم

 .نمايد مي رروري

 تقدير و تشکر
مصهوب   90093ايو مقالهه حاصهل  هرح تحقيقهاتي شهماره      

وسهيله از معاونهت    دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه است که بهديو 

محتههرم تحقيقههات و فنههاوري دانشههگاه و همچنههيو اسههتادان و    

 .شود اند، قدرداني مي ه در ايو پروژه مشارکت داشتهدانشجوياني ک
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Abstract 
Background: In the religious and social system of Iran, cultural activities are of special value and dignity and the 

necessity of paying more attention to this issue is emphasized in universities. The purpose of this study was to 

investigate the cultural preferences of medical professors and students of Kermanshah University of Medical 

Sciences. 

Methods: This study was a descriptive cross-sectional study. The statistical population consisted of all professors of 

basic sciences, medical students of graduate sciences and postgraduate students. The instrument used in this study 

was a questionnaire consisting of two parts:1) demographic information; and 2)basic cultural indices in ten domains 

of macro indices.  

Results:Overall, the results of the micro-cultural indices indicated that threeindicators of innovation and creativity, 

scientific justice and entitlement from the teachers' point of view,social justice, independence seeking,and 

educational attainment from the students’ point of view, and general ethics, educational attainment, and demanding 

righteousnessamong postgraduate students hadthe highest average scores. 

Conclusion: Due to abstraction of concepts and the difficulty of measuring valuesas well as the importance and 

delicacy of the subject, rigorous and systematic scientific studies can provide conditions and arrangements in 

universities that, in addition to education and research, cultural and social activities are undertaken more accurately 

and effectively. Therefore, in order to promote cultural activities in universities and to make the most of students' use 

of this important function in higher education centers, it is necessary to interact with them. 
 
Keywords: Culture, Faculty, Students, Medicine 
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