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هاينوینبهمنظورحفظوارتقايسطحدانشازجملهاستراتژي هايرشدوبالندگیاعضايهیأتعلمی،هبرنامهامروز: چكيده

ينیازهايآموزشیاساتیددانشگاهعلومپزشکیاراکدررود،پژوهشحاضرنیزباهدفمقایسهوعملکرداساتیدبهشمارمی

عضوهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاراکدر151،نیازآموزشیتحلیلی-اینپژوهشتوصیفیدر.انجامپذیرفت1921سال

شامل وزارتمتبوع تأیید مورد ششحیطه توسعههايمهارتحیطه: پژوهشی، ارائههايتدریس، اجراییمدیریتی، يفردي،

بنديشدهبودبهروشبقهايکهباطیفلیکرتطگویه11لیستهايخارجدانشگاهتوسطیکچکخدماتدرمانیوفعالیت

هانیزازلیستموردتأییدقرارگرفتودادهرواییوپایاییچک.خودارزیابیتوسطاساتیدنیازسنجیوموردمقایسهقرارگرفت

يفردي،اولویتپژوهشی،اولویتبهترتیباولویتتوسعه دراینمطالعه.تحلیلشدANOVAوآزمونEPI6 افزارمطریقنر

اولویتفعالیتآمو خدماتدرمانیو اولویتارائه اولویتاجراییمدیریتی، نیاززشی، مهمترین عنوان به دانشگاه  هايخارج

ارزیابیشد دانشگاه این اساتید آموزشی دانشکدهبینحیطه. و جنسیتاساتید با ارزیابی يمحلخدمتاختالفهايمورد

يخدمتاختالفمعنادارييعلمیوسابقههابانوعاستخداماساتید،مرتبهیطهامابینح(.P>0/05)معناداريمشاهدهنشد

هابانیازواقعیاساتیدتأکیدنمودهوآنرااینپژوهشبرلزومانجامنیازسنجیونیزانطباقبرنامه(.P<0/05)مشاهدهگردید

 .نمایدکیفیتخدماتسالمتذکرمیعنوانمحوراصلیارتقايکیفیتآموزشعلومپزشکیونیزارتقايبه

 علمی،دانشگاهعلومپزشکیهیأتنیازسنجی،مقایسه،برنامهرشدوبالندگی،اعضاي:واژگان کليدی
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 مقدمه

سرمایها        عنوان به علمی هیأت ارزشمندعضاي هاي

نقشبسیارحساسوارزشمنديدرتربیتنیروي جامعه،

(.9111اسديوهمکاران)نمایندفامیانسانیمتخصصای

برنامه علمیامروزه هیأت اعضاي بالندگی و رشد هاي

(Faculty Development Programs)جمله از ،

واستراتژي دانش ارتقاي و حفظ منظور به نوین هاي

می شمار به اساتید اخیر،عملکرد دهه چند طی که رود

به کشورها اکثر توسط شده گرفته ع)کار 9119نبري و(

تاضمنارتقايتوانعلمیاعضاي(9119وزارتبهداشت)

حیطه در وظایفشغلیخود هايهیأتعلمیبرايانجام

فعالیت انجام نیز و درمان پژوهش، آموزش، هايمختلف

مدیریتی،بسترمناسبیبرايایجادتحولدرنظام_اجرایی

نماید همکاران)آموزشیایجاد 9111اسديو ) گرنت)و

9111 به(. علمی هیأت اعضاي توانمندسازي واقع در

فعالیتمجموعه برنامهاياز اطالقهايمنظمو ریزيشده

عملکردمی نگرشو هدفارتقايسطحدانش، شودکهبا

حیطه اجراییاساتیددر پژوهشیو هايمختلفآموزشی،

می آنصورت و نقشگیرد ایفاي براي را مختلفها هاي

میآماد ه )سازد هاردن به.(9111کروسبیو توجه لزوم

می معطوف مهم نکته این به درآموزشاساتید که شود

چون اجزایی دانشجویان، آموزشی برنامه دانشجو،: استاد،

تعیین مدیریتآموزشی، امکاناتو اهداف، روشتدریس،

.دهدگرددکهمحوریتاینبرنامهرا،استادتشکیلمیمی

ارتق توانمنديلذا چهايسطح اجرايهر هاياساتیددر

خواهدنمود ایفا نقشمهمیرا  برنامهتدوینشده، بهتر

(.1911زارعیانواحمدي)

اساسیتحقیقاتنشانمی ترینمرحلهدردهدیکیاز

اولویتبرنامه و اهداف تعیین آموزشی، اساسریزي بر ها

می فراگیران نیازسنجی )باشد امینی همکاران (.9119و

تعیین اهدافآموزشی آموختهکنندهچون هاييمجموعه

می عملی و دورهنظري پایان در باید فراگیر که يباشد

 باشد کرده کسب را آن همکاران)آموزشی و الهیاري

9119 ) بزرگساالن آموزش در انجام(Pedagogy)و ،

برنامه شدننیازسنجی مـحقق بر عالوه آموزشی، هاي

نگرش(Cognitive Domain)هدافدرحیطهدانشا ،

(Affective Domain)  مهارت  Psychomotor)و

Domain)کنـندگان،عاملـیمهـمومحـوريدرشـرکت

 همکاران)ارتقايکیفیتخدماتنیزخواهدبود پولولیو

9119).





یعبارتـوزشـجیآمـتکهنیازسنـوانگفـتنابراینمیـب

بهآنبنديیینیازهايآموزشیودرجهاستازشناسا ها

شوند حذف یا یافته کاهش باید که اولویت ترتیب

همکاران) فرآیندتصمیم(9119یارمحمدیانو یا گیريو

به گردد آموزشبایدمنظور اینکهچهمحتواییدر درباره

می تعریف نیازسنجی عنوان همکاران)شود و بلدوین

1225 صاحب(. نیاز وضعنظران بین فاصله یا تفاوت را

 هدف)مطلوب کرده( تعریف فعلی وضع ارزیابیو و اند

يعنوانیکیازمراحلاصلیبرنامه نیازهايآموزشیرابه

می محسوب آموزشی همکاران)نمایند و یارمحمدیان

9119 ) )و همکاران و 9119سالم نیازسنجی(. امروزه

و مهم بسیار ابزار یک عنوان به درآموزشی ارزشمند

جعفري)شودهاتلقیمیطراحی،توسعهوارزشیابیبرنامه

 همکاران 9111و برنامه(. نیازسنجی آموزشیلذا هاي

اعضايهیأتعلمیبهعنوانشالودهومحوراصلیارتقاي

دانشگاه پژوهشی و آموزشی نظام در تلقیکیفیت ها

وهمکارانادکولی)و(9119بذرافکنوهمکاران)شودمی

9111 ضمناینکهگامیمهمدر( شناساییایننیازها، و

هايرشدوبالندگیاعضايهیأتعلمیجهتتقویتبرنامه

توانددرارتقايکیفیتآموزشعلومپزشکیخواهدبود،می

سالمو)و(9112آویژگانوهمکاران)نیزتأثیرگذارباشد

(.9119همکاران

کل اینکه به برنامهمشروط بالندگییه و رشد هاي

نیازهايآموزشیو اساسارزیابی بر اعضايهیأتعلمی

شهیديو)ايآنانانجامپذیرددقیقاًمرتبطبافعالیتحرفه

 9119همکاران ) )و همکاران و (.1222آبراهامسون

می نشان همچنین برنامهتحقیقات اکثر که هايدهد

شرک واقعی نیاز با منطبق وتآموزشی، نبوده کنندگان

برنامه بسیارياز تا منجرشده اینامر هاياجرامتأسفانه

نباشد برخوردار اثربخشیالزم از اصالنی)شده حسینیو

1121 تحلیلصاحب(. و تجزیه که باورند این بر نظران

درباره دانشنیازها همچنینساختار جامعهو يفراگیران،

هاياختیارطراحانبرنامهموردنیاز،اطالعاتاصولیرادر

می قرار آموزشی )دهد همکاران و 1225بلدوین بلوم(.

(Blum) ریزيونیزنیز،مشارکتفراگیرانرادرامربرنامه

یاددهی شاخص-فرآیند از یکی عنوان به هايیادگیري،

می ذکر اثربخشی مطالعاتمهم از بسیاري که نماید

در(.9111تقیپور)شدباپژوهشینیزمؤیدایننظریهمی

عملکرد با مرتبط و نیازسنجی بر مبتنی آموزش واقع،

شرکتحرفه انگیزشیاي یکعامل عنوان به را کنندگان
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می ذکر )نماید 9119گرنت شناسایی(. که است بدیهی

شودوالگوهاریزيمیایننیازهابراساساصولیخاصپایه

لیکن.زهاوجودداردوفنونمتعدديبرايشناساییایننیا

پروژه براي نیازسنجی تکنیک و الگو نوع هايانتخاب

مالک اساس بر میآموزشی انجام متعددي گیردهاي

( نورمن همکاران 9111و .) Dimaure)دایمارو روش(

می مطرح نیازسنجی، براي را تاخودارزیابی نماید

برنامهشرکت احسهايکنندگاندر اسآموزشیخواستهو

 نمایند ارزیابی یادگیري پیرامون را خود و)نیاز جدیدي

(.9112همکاران

اینارزیابینیازتوسطآناندرصحیحمحتواي طبیعتاً

هدفارتقاي(Organization of Content)آموزشی ،

کنندگانبرنامه،موردسطحدانش،نگرشوعملکردشرکت

در(.9111ورمضانیعنبري)تأکیدفراوانقرارگرفتهاست

علمیدانشگاه هیأت اعضاي نیز کشور پزشکی علوم هاي

مشغولبهتدریسمی اخذتخصص، ایندرپساز شوند،

ايهايالزمرابرايانجاموظایفحرفهحالیاستکهدوره

نیوبلو)اندخودبهعنوانیکهیأتعلمیآموزشندیده

 1221دایوید ) )و بارت و 9111میشل نشانمط(. العات

انجام براي کمی آمادگی بالینی، اساتید که است داده

و(9111هیوسنوهمکاران)هايآموزشیدارندمسؤولیت

بایدآموزشدهند،اغلبآن که آنچه و موردمحتوا در ها

آموزش باید چگونه اینکه مورد ولیدر متخصصهستند

ندیده آموزشی روشدهند، با و تدریس،اند جدید هاي

روشبرنامه نیز و آموزشی ارزشیابی و انجامریزي هاي

ندارند کافی آشنایی علمی شکل به پژوهش بنابراین.

هـايآموزشیمتناسببانیازنیازسنـجیوبرگزاريکارگاه

می اهمیت حائز بسیار آنان همکاران)باشد و فرهادیان

9111 مقایسه(. و تعیین هدف با نیز حاضر پژوهش

هايدانشگاهعلومپزشکیوزشیاساتیددانشکدهنیازهايآم

 .انجامپذیرفت1921هايمختلف،درسالاراکدرحیطه

 روش کار
پژوه      مطـالعهشـاین یک به، که بود نیازسنجی ي

تـوصـیفـی درتـحلیـلـی_صورت ـس در1921ال

حجمنمونهدر.گرفتپزشکیاراکانجاماهعلومـگــشـدان

بنابرایناینتحقی پژوهشبود، مورد برابرحجمجامعه ق،

هايهايبالینی،گروهنفرازاعضايهیأتعلمیگروه111

گروه و پایه علوم در مامایی و پرستاري دانشکده1هاي

وارداین(پزشکی،پرستاريمامایی،پیراپزشکیوبهداشت)

.مطالعهشدند





ش،حضوردریازاینپژوهـأتعلمـوهیـمعیارخروجعض

ماه،1يخدمتکمترازيتحصیلی،داشتنسابقهبورسیه

عدم نیز و آموزشی برنامه دو حداقل در شرکت عدم

این در که بود نظر مورد پرسشنامه به کامل پاسخگویی

نفر9يتحصیلیبودندونفردربورسیه5مطالعهتعداد

چک به نیز لذا ندادند، پاسخ نظر مورد 1لیست ازنفر

نفرازاعضايهیأتعلمیوارد151مطالعهخارجشدهو

دندـعهشـاینمطال نیـنپژوهـدرای. آموزشی ايـازهـش،

اعضايهیأتعلمیازششبعدشامل (بپژوهشی(الف:

يفرديتوسعه(جهايمرتبطباتدریسآموزشیومهارت

د ه( سالمت ارتقاي و درمانی خدمات ارائه -اجرایی(

مدیریت و ازفعالیت( خارج در علمی هیأت عضو هاي

بنديبراساساینتقسیم.دانشگاه،موردارزیابیقرارگرفت

هايعلومپزشکیشرحوظایفاعضايهیأتعلمیدانشگاه

پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مصوب کشور

 گردید )طراحی بهداشت 9111وزارت ) و)و آویژگان

(.9112همکاران

لیستسهبخشیبودهایکچکآوريدادهابزارجمع

زمینه مشخصات به مربوط بخشاول هیأتکه عضو اي

هايآموزشیعنوانازبرنامه11علمی،بخشدوممربوطبه

لیستبهچکموردنیازاعضايهیأتعلمیوبخشسوم

عنوان11ايدریکسؤالبازاختصاصداشتتااگربرنامه

 برايگنجانده نیاز احساس علمی هیأت عضو ولی نشده

لیستبرچکاین.برگزاريآنبرنامهرادارد،مرقومنماید

اساسطیفلیکرتوبهصورتاولویتاولتااولویتپنجم

نیازهايطبقه علمی هیأت اعضاي که بود شده بندي

شش در خودارزیابی تکنیک طریق از را خود آموزشی

همچنیندراینپژوهش، .یننمایندحیطهبهطورمجزاتعی

لیستبیناعضايهیأتعلمی،الزمبودقبلازتوزیعچک

کاربدینشکلبودکهروش.تاسطحرواییآنتعیینگردد

يجداگانه،هايآموزشیدرششحیطهعنوانازبرنامه11

یکجلسه Focus Group در تیمیمتشکلاز 95که

گرو علمی هیأت اعضاي از آموزشی،هنفر مختلف هاي

يآموزشپزشکیونیزمطالعاتوتوسعهاستادیارانمراکز

هیأتعلمیهايرشدوبالـندگیاعضايمدرسـانکـارگاه

گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد بودند، دانشگاه .این

شامل11لیستچک جلسه این در شده ارائه عنوانی :1

حیطه در اولویتعنوان آموزشیي مهارتهاي   هايو

 تدریس، با حیطه19مرتبط در اولویتعنوان هايي

عنوان1ردي،ـيفعهيتوسیطهـواندرحـعن2پژوهشی،
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حیطه اولویتدر ي اجرایی -هاي در1مدیریتی، عنوان

عنوان9يارائهخدماتدرمانیوارتقايسالمتوحیطه

گاهقرارهايتخصصیخارجازدانشيفعالیتنیزدرحیطه

جلسه برگزاري پساز که داشت بهFocus Groupي

هايتدریسمهارتياولویتآموزشیوترتیبدرحیطه

هايپژوهشیياولویتعنوان،درحیطه19عنوانبه1از

يفرديازيتوسعهحیطهعنوان،در19عنوانبه19از

2 به حیطه11عنوان در و اولویتعنوان هايي

اما.عنوان،تغییریافت11عنوانبه1مدیریتیاز_اییاجر

هايتخصصیخارجازفعالیتيهادرحیطهعناوینبرنامه

يخدماتدرمانیوارتقايسالمتيارائهدانشگاهوحیطه

 اساتید تأیید جلسهشرکتمورد در کننده  Focusي

Groupههايایندوحیطقرارگرفتلذاتغییريدربرنامه

.حاصلنشد

عنوانآموزشی11بنابراینپسازبرگزارياینجلسه،

لیستطراحیشدهباانجامعنوانتغییریافتوچک11به

گرفت قرار اعضايگروه تأیید مورد تغییراتالزم، پایایی.

21/1آلفايکرونباخبهمیزانبراساسنیزلیستاینچک

گرفت قرار تأیید مورد و محاسبه اصولهب. رعایت لحاظ

 از پژوهش، این کمیتهاخالقیدر نیز و شورايپژوهشی

پژوهش در مجوزاخالق دانشگاه، این پزشکی علوم هاي

همچنینازذکرنامونامخانوادگیعضو.کتبیاخذگردید

چک در علمی شدلیستهیأت امتناع ها ازداده. نیز ها

افزار نرم آنال Epi 6طریق آزمون وـو یـارییز کـانس

اطمینانANOVA رفهـط با تحلیل P<0/05و مورد

.قرارگرفت

 هایافته

        تعداد هیأتعلمیپاسخ151از عضو بهنفر دهنده

،سهاولویتاولاعضايهیأتعلمی(1جدول) لیستچک

آشـناییبـا:هايتدریس،شاملدرحیطهآموزشومهارت

نحوه(11/1±95/1)هايجدیدتدریسشیوه يپرورش،

دردانشـجویان(Self learning)یـادگـیريخـودمحـور

تکنولوژيآموزشی(91/1±19/9) 51/9±11/1)و تعیین(

انجام.گردید اساسنیازسنجی بر اینکه توجه قابل نکته

هايجدیدتدریس،دربینکلشده،کارگاهآشناییباشیوه

حیطه عنوان به نیز بررسی مورد و"هاي نیاز دومین

"اولویت این علمی هیأت گردیداعضاي ارزیابی دانشگاه

ابیـايارزیـههمچنیننیازبهبرگزاريکارگاه(..9جدول)

و(21/9±12/1)درسرحـطیهـه،ت(21/9±52/1)یـدرون





تهیوهـحـن طهـي دورهـي (Course plan)رح به،

علمی هیأت اعضاي آخر اولویت سه حیطهعنوان يدر

 .هايتدریسارزیابیشدآموزشومهارت

نحوه     کارگاه انتخاب بین مطالعه این پرورشدر ي

اساتید جنسیت با دانشجویان در محور خود یادگیري

(P<0/051) دانشکده نوع نیز جداول)يمحلخدمتو

دراین.(P<0/062)اختالفمعناداريمشاهدهشد(9و9

اول سه بین مطالعه، اساتید اول  ویت يحیطه"در

ترتیب"پژوهشی به التینشیوه: مقاالت نگارش ي

و(15/9±51/1)،اصولجستجودرتحقیق(99/1±99/1)

 آموزش در پژوهش 19/9±91/1)اصول عنوان( به

شدنداولویت تعیین اساتید اصلی اختالف .هاي همچنین

شمعناداريبینجنسیتاعضايهیأتعلمیباشیوهنگار

P<0/01)مقاالتالتین نیزاصولپژوهشدرآموزش( و

مشاهده (P<0/038)هابامحلخدمتاساتیددردانشکده

مامایی و پرستاري دانشکده اساتید که طوري به شد

نمودند اعالم اساتید نسبتسایر به را بیشتریننیاز الزم.

هايپزشکیمبتنیذکراستکهنیازبهبرگزاريکارگاهبه

بر (EBM)شواهد روشتحقیق(11/1±51/9)، کارگاه ،

91/9±11/1)مقدماتی صنعت( در پژوهش کارگاه و

(19/1±11/9 اولویتاعضاي( آخرین عنوان ترتیببه به

حیطه در علمی گردیدهیأت پژوهشارزیابی این .ي در

کارگاه مطالعه انگلیسی زبان مکالمه ،(11/1±52/1)هاي

مکاتبه يانجام خارجی و داخلی 21/9±11/1)علمی و(

مثبت 15/9±12/1) تفکر اولویت( ترتیب تابه اول هاي

ارزیابیشدکه"يفردييتوسعهحیطه"سوماساتیددر

مکالمه کارگاه برگزاري با اساتید جنسیت زبانبین ي

 P<0/001)انگلیسی با( مثـبت تفکـر کارگـاه نیز و

سـابـقه اساتید خدمت P<0/05)ي معناداري( اختالف

مشاهدهشدبهطوریکهاساتیدمؤنثبیشازمذکراحساس

در و انگلـیسی زبان مکالمه کارگاه برگزاري براي نیاز

1سـوابقخدمـت سابقه11تا نیز و يخدمتبااليسال

اعالمنیازرانسبتبهکارگاهتفکرمثبتسالبیشترین99

 P<0/05)داشتند پاورپ(. با ،(91/9±29/1)وینتآشنایی

 جهانی تحوالت 11/9±11/1)تاریخ شناسی( جریان و

 21/1±11/1)سیاسی آخر( اولویت سه عنوان ازبه

يتوسعهفرديتوسطاساتیدارزیابیشدحیطه البتهدر .

اجراییحیطه"  –ي زمان"مدیریتی مدیریت نیز

تصمیم(55/1±11/9) مه(11/9±51/1)گیري، ايـهارتـ،
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91/9±19/1)یـاطـارتب ) کارگاهسه و اول هاياولویت

 حوادث در بحران مدیریت مترقبه ،(15/9±11/1)غیر

 عمومی 11/9±11/1)مدیریت مدیریت( با آشنایی و

 جامع (TQM)کیفیت ،(11/1±55/9 سه( عنوان به

ارائه"يدرحیطه.اولویتآخرتوسطاساتیدارزیابیگردید

کارگاهآشناییباقوانین،"خدماتدرمانیوارتقايسالمت

بهعنـواناولیناولـویت (15/9±11/1)ايومقرراتحرفه

،(15/9±25/1)يآمـوزشبـهبیمارارزیـابیشـدونحـوه

بیماران  (11/9±21/1)تریاژ دور راه طبابتاز ±29/1)و

هاياساتیددرنیزبهترتیببهعنوانآخریناولویت(15/9

داینحیطهارزیابیش کهاختالفمعناداريبینبرگزاري.

حرفهکارگاه مقررات و قوانین با حسبآشنایی بر اي

 شد مشاهده P<0/085)دانشکده اساتیدطوري به( که

دانشکدهدانشکده سایر بیشاز مامایی و پرستاري  هاي

اعالمنیازنمودهبودند يعلمیهیأتهمچنینبینمرتبه.

 تحصیلی مدرک نیز و حیطهعلمی ارائهدر خدماتي ي

درمانینیزاختالفمعناداريوجودداشت بابه. طوريکه

ارتقايمرتبهونیزمدرکتحصیلیاساتید،نیازبهبرگزاري

یافتکارگاه افزایش حیطه این در آموزشی هاي

(P=0/0001.)  انتها فعالیتحیطه"در خارجي هاي

برگزاريکارگاهاصولوروشار"دانشگاه يآموزشبهائه،

يبهعنوانمهمتریناولویتونحوه(11/9±19/1)جامعه

انجمن در فعالیت علمی 11/9±15/1)هاي عنوان( به

درنهایتاین.هادراینحیطهارزیابیشدندآخریناولویت

ترتیب به اعضايهیأتعلمی%99/51پژوهشنشانداد

توسعهکارگاه اولـویت به مربوط هاي فردي، %51/11ي

 پژوهـشی، 11/11اولویت % آمـوزشی، %11/91اولویـت

اجـرایی _اولویـت و 11/11مدیریـتی خدمات% اولویت

درمانی،رابهعنوانمهمتریننیازهايآموزشیخودارزیابی

.نمودند

حیطه وبین اساتید جنسیت با ارزیابی مورد هاي

نشددانشکدهمحلخدمتآناناختالفمعناداريمشاهده

(P>0/05 متعهد(. و رسمی استخدام اساتید بین اما

هايموردبررسیاختالفمعناداريازنظرخدمتباحیطه

کارگاه برگزاري به نیاز لذا داشت، وجود هايمیانگین

حیطه پژوهشی حیطه(P<0/028)ي خدماتو ارائه ي

 سالمت ارتقاي و سایر(P<0/017)درمانی از بیش ،

بینحیطه در انتخابها خدمت متعهد و رسمی اساتید

.گردید







سابقه در 1يخدمتضمناً تا نیز9ماه 19سالو 99تا

حیطه با معناداري اختالف نیز ارزیابیسال مورد هاي

 گردید (P<0/04)مشاهده طوري. برگزاريبه به نیاز که

دلیلجوانهايحیطهکارگاه به اینگروه يپژوهشیدر

 در یا و سوابقبودن سایر از بیش شدن دانشیار شرف

.خدمتبود

 بحث 
دراینپژوهشنیازهايآموزشیاعضايهیأتعلمی       

هايمختلفارزیابیودانشگاهعلومپزشکیاراکدرحیطه

واقعیت این مبین مطالعه، این نتایج که شد مقایسه

باشدکهاعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاراکمی

 حیطهيتوسعهحیطه"در نیز به"يپژوهشیيفرديو

ترتیبدارايبیشتریننیازآموزشیبودندکهباتحقیقیکه

آویژگانوهمکاران)خوانیداشتدراصفهانانجامشد،هم

9112 می(. نظر حیطهبه به اساتید توجه که يرسد

آنتوسعه نیاز عنایتبه با فردي، تقویتزندگیي در ها

لحاظوجودکارهايمتنوعوي،خانوادگیواجتماعیبهفرد

است شده ایجاد فشرده، مطالعه. وزندر پیرامون که اي

هریکازوظایفمختلفاعضايهیأتعلمیدانشگاهانجام

 شد داده اختصاص وزن بیشترین آموزش به حق)شد،

امادرحالحاضرتوجهبیشاز(9111دوستوهمکاران

دانشگاه هحد به پژوهشی"ا به"بروندادهاي نسبت

هايآموزشیوبالطبععدموجودتعادلبینایندوفعالیت

بهطوري.تواندبرکیفیتآموزشتأثیرگذارباشدحیطه،می

ييپژوهشیرابرحیطهکهاساتیددراینمطالعه،حیطه

نمودند ارزیابی ارجح آموزشی مطالعه. نیازهايدر که اي

نقشیاددهیتوسط ايبرايگانـه19اساتیدارزیابیشد،

موقعیت در دانـشجـو حـمایت هـدف با هاياساتید

_یـاددهی  Teaching & Learning)یـادگـیـري

Situations )غیررسمیذکرگردیدوتوانایی رسمیو

دهنده ارائه عنوان به را استاد اطالعات قدرت)ي داشتن

مکانبیان، در آموزش هتوانایی بالینی،  Clinicalاي

Setting)تسهیل ، استاد)گر راهنما، استاد مربی، نقش

هايیاددهـی،بیـانونـیزایفـاينقـشدرمحیـط(مشاور

نیازمندکسبآموزشوتجربهمی يکافینمایدکهطبیعتاً

سوياستادمی 9112مککیم)باشداز اینمطالعه(. در

در اساتید آموزشی نیاز وحیطهمهمترین آموزش ي

شیوهمهارت با آشنایی مربوطبه هايجدیدهايتدریس،

ان،ـجویـوردردانشـودمحـرورشیادگیريخـس،پـدریـت
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 آموزشتکنولوژي و مطالعهآموزشی با که بود يمجازي

مشابهدردانشگاهعلومپزشکیاصفهاننیزهمخوانیدارد

(.9112آویژگانوهمکاران)

باتحقیقانجامشدهدردانشگاهعلومپزشکیانجاماما

شدهدردانشگاهعلومپزشکیمشهدکهاولیننیازآموزشی

منابع انتخاب و استاندارد درس طرح نوشتن را اساتید

اسدي)باشدآموزشیمناسبارزیابینمودهبودند،مغایرمی

همکاران 9111و طرح( نگارشطرحدرسو که آنجا از

به اولویتدوره حیطهعنوان در دانشگاه این آخر يهاي

می نظر به شد، ارزیابی اساتیدآموزش بیشتر که رسد

دانشگاهعلومپزشکیاراک،نوشتنطرحدرسوحتیطرح

آشنایی.پندارنددورهرا،بهدلیلکمبودوقتکماهمیتمی

شیوه رتبهبا تدریسنیز، نوین لذاهاي داشت، را دوم ي

ب شیوهاساتید اهمیت کیفیته ارتقاي در تدریس هاي

واقف اثربخش، یادگیري مطالعهآموزشو نتایج این و اند

برنامه پیرامون شده اساتیدانجام بالندگی و رشد هاي

خواجهمیرزاییو)و(9111هیوسن)بالینی،تطبیقداشت

دراینمطالعهنیزآموزشمجازي،اولویت(.9111همکاران

هايارزشیابیازدانشجودرایناییباتکنیکچهارموآشن

دانشگاهدراولویتبیستوهفتمقرارگرفتکهباتحقیقی

گرنت)هايآسیاییانجامشد،مطابقتداردکهدردانشکده

9111 .) یزد در شده انجام بررسی با قنبريو)همچنین

ورفسنجانکهنگارشمقاالتالتینرابه(9111همکاران

استعنوان مشابه ارزیابینمودند، بخشیو)اولویتسوم

 9111همکاران حیطه(. توسعهدر برگزاريي فردي، ي

مکاتبهکارگاه انجام و انگلیسی زبان مکالمه علمیهاي ي

داخلیوخارجی،بهترتیببهعنواناولینودومیناولویت

دارد قرار دانشگاه این می. نظر برايبه اساتید که رسد

فرصتاستفا از باده ارتباط برقراري نیز و مطالعاتی هاي

هايدستیابیبهروش هايخارجکشورونیزسایردانشگاه

مکالمه به تسلط نیازمند علمی، انگلیسیجدید زبان ي

باشندکهمتأسفانهنظامآموزشیمادرمقاطعدبیرستانمی

شناییآ.ودانشگاهنتوانستهایننیازرابهخوبیمرتفعسازد

نرم پاورپوینتآخریناولویتبودکهمیبا تواندلیلافزار

این کاربرد لزوم دلیل به اساتید بودن توانمند را آن

هاتکنولوژي،درتدریسدانشجویان،ارائهمقاالتدرکنگره

نیازهاي پیرامون شده انجام تحقیقات  با که نمود ذکر

مطابقتآموزشیاساتیدپیرامونتکنولوژياطالعات،  نیز

 )دارد همکاران و (9111تقوي همکاران)، و ممتازمنش

امابامطالعاتانجامشدهدردانشگاهعلومپزشکی(.9111



 که از19مشهد استفاده مهارتپایینیدر اساتید درصد

ونیز(9119غالمیوهمکاران)ايداشتندتکنولوژيرایانه

پز علوم دانشگاه در شده انجام اصفهان،مطالعه شکی

دراین(.9111فرهادیانوهمکاران)باشدهمخواننمی

جریان تحوالتجهانیو تاریخ شناسیسیاسیدرمطالعه

حیطهرده کارگاه از يفردياساتیددريتوسعههايآخر

رغماینکهداشتناطالعاتدرعلی.ایندانشگاهقرارداشت

اسا توانمندسازي در مهمی نقش زمینه دراین تید

خواهد ایفا دانشجویان، ابهامات و سؤاالت به پاسخگویی

يتحصیلیرسدکهعدمارتباطبینرشتهبهنظرمی.نمود

دانشکده در بیشتر که چنینمباحثی، هايعلوماساتیدبا

هايبعديقرارشودایننیازرادراولویتانسانیتدریسمی

هیدصدوقییزدايکهدردانشگاهشدرمطالعه.دادهاست

مدتدراولویتاولقرارهايکوتاهانجامشداستفادهازدوره

9111حسینی)داشت به( تحقیقحاضر حالیکهدر در

عنواناولویتهشتمازحیطهتوسعهفرديقرارگرفتکه

می نظر بهبه کمتري تمایل دانشگاه، این اساتید رسد

فرصت از زیاستفاده دلیل به مطالعاتی بودنهاي اد

بوروکراسی وجود درسی، برايواحدهاي اداري زائد هاي

هاونیزتعطیلشدنمطب،خواهنداستفادهازاینفرصت

مدیریتیاولیناولویتمدیریت_ياجراییدرحیطه.داشت

را آموزشی نیازهاي که تحقیقی با که شد ارزیابی زمان

داشتدانشکده تطبیق بود، نموده ارزیابی پزشکی ي

رسدکهنیازاعضايهیأتعلمیبهنظرمی(9119پولولی)

متـنـوع وظایـف انجـام در زمـان دقیق ساماندهی در

تدریس،انجـامپژوهـش،امـورمدیریتـیو:شـغـلیاعماز

اجرایی،ارائهخدماتدرمانیونیزرسیدگیبهامورزندگی

.باشندشخصی،نیازمندمدیریتزمانخودمی

میاولویتدر نظر به درمانی خدمات باهاي که رسد

اساتید1/11عنایتبهاینکه درصداعضايهیأتعلمیرا

دانشکده و میبالینی تشکیل پزشکی دهندي با. آشنایی

مسائلحقوقیوقوانینمرتبطباکاردرماندراولویتاول

قرارگـرفتـهاسـتامـادرمطالـعهانجامشدهدردانـشگـاه

نحوه اصفهان، پزشکی درعلوم بیمار، اطالعات ثبت ي

داشـت قـرار اول اولویت حیـطـه. فـعالـیتدر هايي

اصولوروشارائه يآموزشتخـصصیخـارجازدانشگاه،

يهمکارانبهجامعهدراولویتاولقرارگرفتکهبامطالعه

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه همکاران)در و آویژگان

تحقیقدیگريدردانشگاهعلومپزشکیاراککه و(9112

ریـزيونیزکننـدگانرادربرنـامهنقـشمـشارکتشـرکت
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عاملیمهمدرارزشیابیبرنامه مهمذکرنمودهوآنرا ها،

کارگاه در فعال شرکت براي انگیزه برمیایجاد شمرد،ها

 داشت )همخوانی چه (.9119عنبري اگر پژوهش این

ارزیابی،امافرصتنیا زهايآموزشیاعضايهیأتعلمیرا

اجراوارزیابیتأثیرایننیازسنجیبرارتقايدانشومهارت

می پیشنهاد نداشتکه برايمحققانوجود نماییماساتید

هادرارتقايکیفیتسایرپژوهشگران،بهتأثیراجرايبرنامه

.آموزشوتحقیقاتبپردازند

 نتيجه گيری
انطباقبرنامها نیز نیازسنجیو لزوم هايینتحقیقبر

هايآموزشـیبانیازواقـعیاعـضايهـیأتعلمیدرگـروه

ارتقاي دستورالعمل با آن انطباق نیز و آموزشی مختلف

 هايهاتأکـیدنمـودهونیازسنجـیبرنامـهاساتـیددانشـگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

















 هیأت اعضاي وآموزشی توسعه رشد، هدف با را علمی

بالندگیآنان،بهعنوانشالودهومحوراصلیارتقايکیفیت

  .کندهاذکرمیدرنظامآموزشیوپژوهشیدانشگاه

 و قدردانی تشكر
نویسندگانازسرکارخانممریمآویژگانووسیلهبدین     

پزشکی علوم دانشگاه در وي محترم ایشان همکاران

همچنینازاعضايمحترم.نمایندقدیروتشکرمیاصفهانت

هیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاراککهنهایتهمکاري

هاينیازسنجیداشتندوازسرکارلیسترادرتکمیلچک

خانمدکترافسانهنوروزيناظرمحترماینطرحتحقیقاتیو

نیزآقايرضاخلیلی،کارشناسمحترمبرگزاريسمینارهاو

يمجتبیاحمدلو،کارشناسمحترمآمارمرکزتحقیقاتآقا

.مینمامی،تشکروقدردانی(ع)بیمارستانامیرالمومنین





 1931توزیع فراوانی مشخصات دموگرافيک اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشكی اراک در سال (. 1)جدول 

 دانشكده محل خدمت نوع استخدام مرتبه علمی جنسيت
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51

(5/95)%



119

(5/11)%





51

(1/91)%



25

(1/11)%

1

(1/9)%

91

(9/15)%

92

(1/91)%

95

(1/15)%

11

(91)%

11

(91)%

112

(12)%

99

(9/91)%

11

(1/11)%
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برحسب"اراکهايآموزشیاعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیزسنجیبرنامهانیيمقایسه. 2شماره  جدول

هايموردارزیابیحیطهودومدربهترتیباولویتاولتاسی"جنسیت

 P ميانگين بر حسب جنسيت  ±انحراف معيار   حيطه مورد ارزیابی  ها عناوین کارگاه اولویت

 مرد زن

 11/1 (1±12/1) (11/1±2/1)پژوهشینگارشمقاالتالتین1

آشناییبامتدهايجدید9

درسی

 52/1 (21/9±91/1) (12/1±99/1)هايتدریسمهارت

 111/1 (1/9±1/1) (5/1±2/1)پژوهشیهزبانانگلیسیمکالم9

انجاممکاتبهعلمیداخلیو1

خارجی

 19/1 (1/9±59/1) (9/1±11/1)پژوهشی

درSelf Learningپرورش5

دانشجو

 15/1 (1/9±91/1) (12/1±9/1)هايتدریسمهارت

 25/1 (19/9±51/1) (1/9±5/1)اجراییمدیریتیمدیریتزمان1

 51/1 (1/9±5/1) (5/9±1/1)پژوهشیاصولجستجو1

 19/1 (5/9±5/1) (1/9±1/1)هايتدریسمهارتتکنولوژيآموزشی1

 99/1 (9/9±1/1) (1/9±9/1)هايتدریسمهارتآشناییباآموزشمجازي2

 11/1 (1/9±5/1) (5/9±1/1)اجراییمدیریتیتصمیمگیري11

 51/1 (9/9±1/1) (5/9±1/1)توسعهفرديتفکرمثبت11

 91/1 (5/9±9/1) (9/9±5/1)پژوهشیپژوهشدرآموزش19

 51/1 (1/9±1/1) (9/9±1/1)هايتدریسمهارتروانشناسییادگیري19

 1/1 (1/9±1/1) (9/1±1/1)هايتدریسمهارتروشتدریس11

 11/1 (1/9±9/1) (9/9±1/1)هايتدریسمهارتهايارتباطیبادانشجومهارت15

 19/1 (9/9±5/1) (9/9±1/1)پژوهشیروشتحقیقپیشرفته11
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ی مورد حيطه ها عناوین کارگاه اولویت

 ارزیابی 

 P ميانگين بر حسب جنسيت  ±انحراف معيار  

 مرد زن

 99/1 (1/9±5/1) (1/9±1/1)توسعهفردي روشمطالعه11

 119/1 (1/9±5/1) (2/9±1/1)توسعهفردي آماريمهارتتحلیل11

 29/1 (9/9±1/1) (9/9±2/1)توسعهفردي رزومه نحوهنگارش12

91Reference Manager 11/1 (11/9±1/1) (1/9±1/1) پژوهشی 

 15/1 (9/9±5/1) (9/9±1/1) هايتدریسمهارت مدیریتآموزشی91

 9/1 (1/9±1/1) (5/9±1/1) توسعهفردي نگارشمقاالتفارسی99

 11/1 (1/9±5/1) (9/9±5/1) هايتدریسمهارت مهارتراهنماییومشاوره99

 19/1 (11/9±1/1) (5/9±1/1) مدیریتی-اجرایی مدیریتکارگروهی91

 19/1 (12/9±5/1) (9/9±1/1) پژوهشی تهیهپرسشنامه95

 19/1 (19/9±1/1) (1/9±1/1) توسعهفردي مهارتهايزندگی91

 19/1 (1/9±5/1) (11/9±1/1) هايتدریسمهارت شیوهارزشیابیدانشجو91

 99/1 (1/9±1/1) (1/9±11/9) توسعهفردي رازشادزیستن91

اصولوروشارائهآموزش92

بهجامعه

فعالیتخارجاز

 دانشگاه

(1/1±11/9) (1/1±11/9) 19/1 

 11/1 (2/9±1/1) (9/9±1/1) پژوهشی RCTآشناییمرکز91

چگونگیاستفادهازدوره91

 ...فلوشیبو

 92/1 (1/9±11/9) (1/9±2/1) توسعهفردي

 2/1 (2/9±1/1) (19/9±1/1) توسعهفردي تربیتدرخانواده99
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آموزشی اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشكی  یزسنجی برنامهاني یمقایسه. 9دول شماره ج

 1931در سال اول در هر حيطه  به ترتيب سه الویت "برحسب دانشكده"اراک

Df  و P
بر حسب   fميزان (

دانشكده ، به ميزان 

9 =f  محاسبه

 )گردید

 

 

 ميانگين  ±انحراف معيار 

 بر حسب دانشكده 

 

 

   
   

   
  

   
   

   
   

اه 
رگ

کا
ن 

وا
عن

 

 

   
   

   
   

  
 

    

ت
وی

ال
 

طه
بو

مر
ه 

يط
 ح

در
 

عنوان 

حيطه 

مورد 

 ارزیابی

ی
شك

پز
را

پي
 

ی
شك

پز
 و  

ی
ار

ست
پر

ی
مای

ما
ت 

اش
هد

ب
 

21/1 (1/1±1) (9/1±11/1) (9/1±11/1) (9/1±11/1) 
آشناییبامتدهايجدید

 درسی

اول

 و 
ی

زش
مو

ه آ
يط

ح

س
ری

تد
ی 

ها
رت

ها
م

 

162/1 (1/1±1) (9/1±1/9) (1/1±9/1) (2/1±9) 
Self Learningپرورش

 دردانشجو

 دوم

91/1 
(11/9±91/9

) 
 تکنولوژيآموزشی (1/1±9) (1/1±9/9) (5/1±1/9)

 سوم

اول نگارشمقاالتانگلیسی (11/1±9/1) (11/1±5/1) (1/1±1) (2/1±1/1) 92/1

ی
ش

وه
پژ

ه 
يط

ح
 

جستجواصول (12/9±9) (5/1±5/9) (5/1±1/9) (1/1±9/9) 99/1  دوم

 موزشآاصولپژوهشیدر (19/1±1/1) (5/1±1/9) (91/1±9/9) (1/1±5/9) 198/1
 مسو

اول مکالمهزبانانگلیسی (11/1±9/1) (19/1±1/1) (1/1±1/9) (1/1±1) 15/1

ی
رد

ه ف
سع

تو
ه 

يط
ح

 

انجاممکاتبهعلمیداخلیو (1/1±1/9) (5/1±1) (1/1±2/9) (1/1±1/1) 91/1

 خارجی

 دوم

 تفکرمثبت (1/1±9) (1/1±5/9) (1/1±1/9) (1/1±1/9) 29/1
 سوم

اول مدیریتزمان (1/1±9/1) (1/1±1/1) (1/1±1/9) (9/1±1/9) 91/1

ی
یت

یر
مد

ه 
يط

ح
و  

ی
رای

اج
 

 تصمیمگیري (9/1±9) (1/1±5/9) (51/1±1/9) (1/1±2/9) 51/1
 دوم

 سوم مهارتارتباطی (9/1±1) (1/1±1/9) (51/1±9/9) (9/1±2/9) 91/1

اصولآموزشبهجامعه (1/1±1/1) (2/1±1/9) (1/1±1/9) (5/1±1/9) 92/1


اول يط
ح

ه  ج 
ار

خ

اه
شگ

دان
 

قوانینومقرراتحرفهاي (1/1±9) (5/1±1/9) (1/1±2/9) (5/1±1/9) 185/1
اول

ه 
يط

ح

ی
مان

در
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برحسب "اراکآموزشی اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشكی  یزسنجی برنامهاني یمقایسه. 4دول شماره ج

 1931در سال اول در هر حيطه  به ترتيب سه الویت "سابقه خدمت

Df  وP
بر  f ميزان)

حسب سابقه 

خدمت، به ميزان 

5 =f  محاسبه

 (گردید

 

 ميانگين ±انحراف معيار 

 بر حسب سابقه خدمت 

 

  

عنوان حيطه 

 مورد ارزیابی

ی 
اال

ب
22 

ال
س

 

22-
17 

ال
س

 

17-
ال 12

س
 

ال 12-8
س

 

8-9 
ال

س
 

6 
تا 

اه 
م

9 

ل 
سا

 

در  الویت عنوان کارگاه 

حيطه 

 مربوطه

91/1 
(1/1±9/1) (5/1±1/9) (1/1±1/9) (9/1±2/9) (1/1±9/1) (2/1±9/1) 

آشناییبامتدهايجدید

 درسی

اول

 و 
ی

زش
مو

ه آ
يط

ح

س
ری

تد
ی 

ها
رت

ها
م

 

29/1 
(9/1±1) (1/1±1/9) (9/1±1/9) (9/1±1/9) (9/1±2/9) (1/1±2/9) 

درSelf Learningپرورش

 دانشجو

 دوم

11/1 
 تکنولوژيآموزشی (1/1±1/9) (9/1±1/9) (1/1±9/9) (5/1±1/9) (9/1±1/9) (5/1±9/9)

 سوم

55/1 
(1/1±1/1) (1/1±1/9) (1/1±1/1) (1/1±1/1) (5/1±1/1) (9/1±9/1) 

 نگارشمقاالتانگلیسی

اول

ی
ش

وه
پژ

ه 
يط

ح
 

91/1 
(1/1±9/1) (1/1±9/9) (1/1±9/9) (1/1±1/9) (1/1±1/9) (9/1±1/1) 

 جستجواصول

 دوم

19/1 
(1/1±1/9) (5/1±9/9) (1/1±1/9) (1/1±1/9) (9/1±9/9) (9/1±1/9) 

 اصولپژوهشیدراموزش

 سوم

 مکالمهزبانانگلیسی (9/1±1/1) (1/1±1) (1/1±1/9) (1/1±1/9) (1/1±1/9) (1/1±9/1) 29/1
اول

ی
رد

ه ف
سع

تو
ه 

يط
ح

 

91/1 

انجاممکاتبهعلمیداخلیو (9/1±9/1) (1/1±1/9) (1/1±1/1) (1/1±1/9) (1/1±5/9) (1/1±9/1)

 خارجی

 دوم

 تفکرمثبت (1/1±1/9) (±5/9)1/1 (9/1±1/9) (5/1±1/9) (2/1±9/9) (1/1±1/9) 15/1
 سوم

 مدیریتزمان (5/1±1/9) (1/1±5/9) (9/1±1/9) (1/1±2/9) (9/1±2/9) (1/1±1/9) 51/1
اول

ی
یت

یر
مد

ه 
يط

ح
و  

ی
رای

اج
 

21/1 
 تصمیمگیري (1/1±1/9) (5/1±5/9) (5/1±9/9) (1/1±5/9) (1/1±9/9) (1/1±1/9)

 دوم

 مهارتارتباطی (1/1±5/9) (1/1±5/9) (5/1±9/9) (1/1±9/9) (1/9±1/9) (2/1±1/9) 11/1
 سوم

59/1 

اصولآموزشبهجامعه (5/1±1/9) (1/9±2/9) (1/1±5/9) (1/1±5/9) (9/9±1/9) (1/1±1/9)



اول

ه 
يط

ح

ج 
ار

خ

اه
شگ

دان
 

99/1 

قوانینومقرراتحرفهاي (1/1±9/9) (1/1±2/9) (1/1±9/9) (5/1±9/9) (1/9±1/9) (1/1±1/9)
اول

ه 
يط

ح

ی
مان

در
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Abstract: Nowadays, faculty members' developmental programs have been considered as 

modern strategies in order to promote and revenue teachers' knowledge. This study aimed to 

comparative educational needs of faculty members in Arak University Colleges of Medical 

Sciences in 2012. In this cross-sectional study, educational needs of 158 faculty members 

were assessed in six ranges confirmed by followed ministry. These ranges contained: teaching 

skills, research, individual development, management executive, remedial services and 

outside-university activities. Data were collected by 61-section checklist in Liker .The 

validity and reliability of this checklist was confirmed. Data was analyzed through Epi6 and 

ANOVA test. In this study, the individual development priorities, research priorities, 

education al priorities, executive management priorities, preferences and priorities of health 

care services were evaluated as most of the educational needs. There was no significant 

difference between assessed ranges with sex and kind of faculty (P> 0.05) but there was 

significant difference between type of employment, scientific degree, and record of service 

with assessed ranges (P< 0.05). This study emphasizes on the necessity of needs and also 

adapted programs based on faculty members' actual needs and mentioned as the main pivot to 

promote both medical educational quality and health services quality.  

Keywords: Assessment, Comparison, Developmental program, Faculty members, Medical 

Sciences University. 
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