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عنبری و همكاران2

مقدمه
اعضاي هیأت علمی به عنوان سرمایههاي ارزشمند
جامعه،نقشبسیارحساسوارزشمنديدرتربیتنیروي
انسانیمتخصصایفامینمایند(اسديوهمکاران.)9111
امروزه برنامههاي رشد و بالندگی اعضاي هیأت علمی
( ،)Faculty Development Programsاز جمله
استراتژيهاي نوین به منظور حفظ و ارتقاي دانش و
عملکرد اساتید به شمار میرود که طی چند دهه اخیر،
توسط اکثر کشورها بهکار گرفته شده (عنبري  )9119و
(وزارتبهداشت)9119تاضمنارتقايتوانعلمیاعضاي
هیأت علمی براي انجام وظایف شغلی خود در حیطههاي
مختلف آموزش ،پژوهش ،درمان و نیز انجام فعالیتهاي
اجرایی_مدیریتی،بسترمناسبیبرايایجادتحولدرنظام
آموزشی ایجاد نماید (اسدي و همکاران  )9111و (گرنت
 .)9111در واقع توانمندسازي اعضاي هیأت علمی به
مجموعهايازفعالیتهايمنظموبرنامهریزيشدهاطالق
میشودکهباهدفارتقايسطحدانش،نگرشوعملکرد
اساتیددر حیطههاي مختلف آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
صورت میگیرد و آنها را براي ایفاي نقشهاي مختلف
آماده میسازد (کروسبی و هاردن  .)9111لزوم توجه به
آموزش اساتید به این نکته مهم معطوف میشود که در
برنامه آموزشی دانشجویان ،اجزایی چون :استاد ،دانشجو،
روش تدریس ،اهداف ،امکانات و مدیریت آموزشی ،تعیین
میگرددکهمحوریتاینبرنامهرا،استادتشکیلمیدهد.
لذا ارتقاي سطح  توانمنديهاي اساتید در اجراي هر چه
بهتر برنامه تدوین شده  ،نقش مهمی را ایفا خواهد نمود
(زارعیانواحمدي.)1911
تحقیقاتنشانمیدهدیکیازاساسیترینمرحلهدر
برنامهریزي آموزشی ،تعیین اهداف و اولویتها بر اساس
نیازسنجی فراگیران میباشد (امینی و همکاران .)9119
چون اهداف آموزشی تعیینکنندهي مجموعه آموختههاي
نظري و عملی میباشد که فراگیر باید در پایان دورهي
آموزشی آن را کسب کرده باشد (الهیاري و همکاران
 )9119و در آموزش بزرگساالن ( ،)Pedagogyانجام
نیازسنجی برنامههاي آموزشی ،عالوه بر مـحقق شدن
اهدافدرحیطهدانش(،)Cognitive Domainنگرش
( )Affective Domainو مهارت ( Psychomotor
)Domainشـرکتکنـندگان،عاملـیمهـمومحـوريدر
ارتقاي کیفیت خدمات نیز خواهد بود (پولولی و همکاران
.)9119



بـنابراینمیتـوانگفـتکهنیازسنـجیآمـوزشـیعبارت
استازشناسایینیازهايآموزشیودرجهبندي آنهابه
ترتیب اولویت که باید کاهش یافته یا حذف شوند
(یارمحمدیانو همکاران )9119و یا فرآیند تصمیمگیري
درباره اینکه چه محتوایی در آموزش بایدمنظور گردد به
عنوان نیازسنجی تعریف میشود (بلدوین و همکاران
 .)1225صاحبنظران نیاز را تفاوت یا فاصله بین وضع
مطلوب (هدف) و وضع فعلی تعریف کردهاند و ارزیابی
نیازهايآموزشیرابه عنوانیکیازمراحلاصلیبرنامهي
آموزشی محسوب مینمایند (یارمحمدیان و همکاران
 )9119و (سالم و همکاران  .)9119امروزه نیازسنجی
آموزشی به عنوان یک ابزار بسیار مهم و ارزشمند در
طراحی،توسعهوارزشیابیبرنامههاتلقیمیشود(جعفري
و همکاران  .)9111لذا نیازسنجی برنامههاي آموزشی
اعضايهیأتعلمیبهعنوانشالودهومحوراصلیارتقاي
کیفیت در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاهها تلقی
میشود(بذرافکنوهمکاران)9119و(ادکولیوهمکاران
 )9111و شناسایی این نیازها ،ضمن اینکه گامی مهم در
جهتتقویتبرنامههايرشدوبالندگیاعضايهیأتعلمی
خواهدبود،میتوانددرارتقايکیفیتآموزشعلومپزشکی
نیزتأثیرگذارباشد(آویژگانوهمکاران)9112و(سالمو
همکاران.)9119
مشروط به اینکه کلیه برنامههاي رشد و بالندگی
اعضاي هیأت علمی بر اساس ارزیابی نیازهاي آموزشی و
دقیقاًمرتبطبافعالیتحرفهايآنانانجامپذیرد(شهیديو
همکاران  )9119و (آبراهامسون و همکاران .)1222
تحقیقات همچنین نشان میدهد که اکثر برنامههاي
آموزشی ،منطبق با نیاز واقعی شرکتکنندگان نبوده و
متأسفانه این امر منجر شده تا بسیاري از برنامههاي اجرا
شده از اثربخشی الزم برخوردار نباشد (حسینی و اصالنی
 .)1121صاحبنظران بر این باورند که تجزیه و تحلیل
نیازها دربارهي فراگیران ،جامعه و همچنین ساختار دانش
موردنیاز،اطالعاتاصولیرادر اختیارطراحانبرنامههاي
آموزشی قرار میدهد (بلدوین و همکاران  .)1225بلوم
( )Blumنیز،مشارکتفراگیرانرادرامربرنامهریزيونیز
فرآیند یاددهی-یادگیري ،به عنوان یکی از شاخصهاي
مهم اثربخشی ذکر مینماید که بسیاري از مطالعات
پژوهشینیزمؤیدایننظریهمیباشد(تقیپور.)9111در
واقع ،آموزش مبتنی بر نیازسنجی و مرتبط با عملکرد
حرفهاي شرکتکنندگان را به عنوان یک عامل انگیزشی
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9نياز سنجی و مقایسه برنامه های توسعه و...
ذکر مینماید (گرنت  .)9119بدیهی است که شناسایی
ایننیازهابراساساصولیخاصپایهریزيمیشودوالگوها
وفنونمتعدديبرايشناساییایننیازهاوجوددارد.لیکن
انتخاب نوع الگو و تکنیک نیازسنجی براي پروژههاي
آموزشی بر اساس مالکهاي متعددي انجام میگیرد
(نورمن و همکاران  .)9111دایمارو ( )Dimaureروش
خودارزیابی را براي نیازسنجی ،مطرح مینماید تا
شرکتکنندگان در برنامههاي آموزشی خواسته و احساس
نیاز خود را پیرامون یادگیري ارزیابی نمایند (جدیدي و
همکاران.)9112
طبیعتاًاینارزیابینیازتوسطآناندرصحیحمحتواي
آموزشی ( ،)Organization of Contentهدف ارتقاي
سطحدانش،نگرشوعملکردشرکتکنندگانبرنامه،مورد
تأکیدفراوانقرارگرفتهاست(عنبريورمضانی.)9111در
دانشگاههاي علوم پزشکی کشور نیز اعضاي هیأت علمی
پس از اخذ تخصص ،مشغول به تدریس میشوند ،این در
حالیاستکهدورههايالزمرابرايانجاموظایفحرفهاي
خودبهعنوانیکهیأتعلمیآموزشندیدهاند(نیوبلو
دایوید  )1221و (میشل و بارت  .)9111مطالعات نشان
داده است که اساتید بالینی ،آمادگی کمی براي انجام
مسؤولیتهايآموزشیدارند(هیوسنوهمکاران)9111و
اغلب آنها در مورد محتوا و آنچه که باید آموزش دهند،
متخصص هستند ولی در مورد اینکه چگونه باید آموزش
دهند ،آموزشی ندیدهاند و با روشهاي جدید تدریس،
برنامهریزي و ارزشیابی آموزشی و نیز روشهاي انجام
پژوهش به شکل علمی آشنایی کافی ندارند .بنابراین
نیازسنـجیوبرگزاريکارگاههـايآموزشیمتناسببانیاز
آنان بسیار حائز اهمیت میباشد (فرهادیان و همکاران
 .)9111پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین و مقایسه
نیازهايآموزشیاساتیددانشکدههايدانشگاهعلومپزشکی
اراکدرحیطههايمختلف،درسال1921انجامپذیرفت.
روش کار
این پژوهـش ،یک مطـالعهي نیازسنجی بود که به
صورت تـوصـیفـی_تـحلیـلـی در  سـال  1921در
دانـشــگـاهعلومپزشکیاراکانجامگرفت.حجمنمونهدر
این تحقیق ،برابر حجم جامعه مورد پژوهش بود ،بنابراین
 111نفرازاعضايهیأتعلمیگروههايبالینی،گروههاي
علوم پایه و گروههاي پرستاري و مامایی در  1دانشکده
( پزشکی،پرستاريمامایی،پیراپزشکیوبهداشت)وارداین
مطالعهشدند.



معیارخروجعضـوهیـأتعلمـیازاینپژوهش،حضوردر
بورسیهيتحصیلی،داشتنسابقهيخدمتکمتراز 1ماه،
عدم شرکت در حداقل دو برنامه آموزشی و نیز عدم
پاسخگویی کامل به پرسشنامه مورد نظر بود که در این
مطالعهتعداد 5نفردربورسیهيتحصیلیبودندو 9نفر
نیز به چکلیست مورد نظر پاسخ ندادند ،لذا  1نفر از
مطالعهخارجشدهو 151نفرازاعضايهیأتعلمیوارد
اینمطالـعهشـدند.درایـنپژوهـش،نیـازهـاي آموزشی
اعضايهیأتعلمیازششبعدشامل:الف) پژوهشیب)
آموزشیومهارتهايمرتبطباتدریسج) توسعهيفردي
د) ارائه خدمات درمانی و ارتقاي سالمت ه) اجرایی-
مدیریت  و) فعالیتهاي عضو هیأت علمی در خارج از
دانشگاه،موردارزیابیقرارگرفت.اینتقسیمبنديبراساس
شرحوظایفاعضايهیأتعلمیدانشگاههايعلومپزشکی
کشور مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
طراحی گردید (وزارت بهداشت  )9111و (آویژگان و
همکاران.)9112
ابزارجمعآوريدادههایکچکلیستسهبخشیبود
که بخش اول مربوط به مشخصات زمینهاي عضو هیأت
علمی،بخشدوممربوطبه11عنوانازبرنامههايآموزشی
موردنیازاعضايهیأتعلمیوبخشسومچکلیستبه
یکسؤالبازاختصاصداشتتااگربرنامهايدر11عنوان
گنجانده نشده ولی عضو هیأت علمی احساس نیاز براي
برگزاريآنبرنامهرادارد،مرقومنماید.این چکلیستبر
اساسطیفلیکرتوبهصورتاولویتاولتااولویتپنجم
طبقهبندي شده بود که اعضاي هیأت علمی نیازهاي
آموزشی خود را از طریق تکنیک خودارزیابی در شش
حیطهبهطورمجزاتعییننمایند .همچنیندراینپژوهش،
قبلازتوزیعچکلیستبیناعضايهیأتعلمی،الزمبود
تاسطحرواییآنتعیینگردد.روشکاربدینشکلبودکه
عنوانازبرنامههايآموزشیدرششحیطهيجداگانه،

11
در یک جلسه  Focus Groupکه تیمی متشکل از 95
نفر از اعضاي هیأت علمی گروههاي مختلف آموزشی،
استادیارانمراکزمطالعاتوتوسعهيآموزشپزشکیونیز
مدرسـانکـارگاههايرشدوبالـندگیاعضايهیأتعلمی
این دانشگاه بودند ،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
چکلیست  11عنوانی ارائه شده در این جلسه شامل1 :
عنوان در حیطهي اولویتهاي آموزشی و   مهارتهاي
مرتبط با تدریس 19 ،عنوان در حیطهي اولویتهاي
پژوهشی2،عنـواندرحـیطهيتوسعهيفـردي1،عنوان
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عنبری و همكاران4
در حیطهي اولویتهاي اجرایی  -مدیریتی 1 ،عنوان در
حیطه يارائهخدماتدرمانیوارتقايسالمتو 9عنوان
نیزدرحیطهيفعالیتهايتخصصیخارجازدانشگاهقرار
داشت که پس از برگزاري جلسهي  Focus Groupبه
ترتیبدرحیطهياولویتآموزشیومهارتهايتدریس
از 1عنوانبه 19عنوان،درحیطهياولویتهايپژوهشی
از 19عنوانبه 19عنوان،در حیطهيتوسعهيفردياز
 2عنوان به  11عنوان و در حیطهي اولویتهاي
اجرایی_مدیریتیاز 1عنوانبه 11عنوان،تغییریافت.اما
هادرحیطهي فعالیتهايتخصصیخارجاز

عناوینبرنامه
دانشگاهوحیطهيارائهيخدماتدرمانیوارتقايسالمت
مورد تأیید اساتید  شرکتکننده در جلسهي  Focus
Groupقرارگرفتلذاتغییريدربرنامههايایندوحیطه
حاصلنشد.
بنابراینپسازبرگزارياینجلسه 11،عنوانآموزشی
به11عنوانتغییریافتوچکلیستطراحیشدهباانجام
تغییرات الزم ،مورد تأیید اعضاي گروه قرار گرفت .پایایی
اینچکلیست نیزبراساسآلفايکرونباخبهمیزان1/21
محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت .بهلحاظ رعایت اصول
اخالقی در این پژوهش ،از شوراي پژوهشی و نیز کمیته
اخالق در پژوهشهاي علوم پزشکی این دانشگاه ،مجوز
کتبیاخذگردید.همچنینازذکرنامونامخانوادگیعضو
هیأت علمی در چکلیستها امتناع شد .دادهها نیز از
طریق نرم افزار  Epi 6و آزمون آنالـیز واریـانس یـک
طـرفه ANOVAو با اطمینان  P<0/05مورد تحلیل
قرارگرفت.

یافتهها
از تعداد  151نفر عضو هیأت علمی پاسخدهنده به
چکلیست (جدول،)1سهاولویتاولاعضايهیأتعلمی
درحیطهآموزشومهارتهايتدریس،شامل:آشـناییبـا
شیوههايجدیدتدریس(،)1/11 ± 1/95نحوهيپرورش
یـادگـیريخـودمحـور()Self learningدردانشـجویان
()9/19±1/91وتکنولوژيآموزشی()9/51±1/11تعیین
گردید .نکته قابل توجه اینکه بر اساس نیازسنجی انجام
شده،کارگاهآشناییباشیوههايجدیدتدریس،دربینکل
حیطههاي مورد بررسی نیز به عنوان "دومین نیاز و
اولویت" اعضاي هیأت علمی این دانشگاه ارزیابی گردید
(جدول..)9همچنیننیازبهبرگزاريکارگاههـايارزیـابی
درونـی(،)9/21±1/52تهـیهطـرحدرس()9/21±1/12و



نـحـوهي تهیـهي طـرح دوره  (  ،)Course planبه
عنوان سه اولویت آخر اعضاي هیأت علمی در حیطهي
آموزشومهارتهايتدریسارزیابیشد.
در این مطالعه بین انتخاب کارگاه نحوهي پرورش
یادگیري خود محور در دانشجویان با جنسیت اساتید
( )P<0/051و نیز نوع دانشکدهي محل خدمت (جداول
9و)9اختالفمعناداريمشاهدهشد( .)P<0/062دراین
مطالعه ،بین سه اولویت اول اساتید  در "حیطهي
پژوهشی" به ترتیب :شیوهي نگارش مقاالت التین
(،)1/99±1/99اصولجستجودرتحقیق()9/15±1/51و
اصول پژوهش در آموزش ( )9/19±1/91به عنوان
اولویتهاي اصلی اساتید تعیین شدند .همچنین اختالف
معناداريبینجنسیتاعضايهیأتعلمیباشیوهنگارش
مقاالتالتین()P<0/01ونیزاصولپژوهشدرآموزش
بامحلخدمتاساتیددردانشکدهها( )P<0/038مشاهده
شد به طوري که اساتید دانشکده پرستاري و مامایی
بیشترین نیاز را به نسبت سایر اساتید اعالم نمودند .الزم
بهذکراستکهنیازبهبرگزاريکارگاههايپزشکیمبتنی
بر شواهد ( ،)9/51±1/11( ،)EBMکارگاه روش تحقیق
مقدماتی( )9/91±1/11و کارگاه پژوهش در صنعت
( )9/11±1/19به ترتیب به عنوان آخرین اولویت اعضاي
هیأت علمی در حیطهي پژوهش ارزیابی گردید .در این
مطالعه کارگاههاي مکالمه زبان انگلیسی (،)1/11±1/52
انجام مکاتبهي علمی داخلی و خارجی ( )9/21±1/11و
تفکر مثبت ( )9/15 ±1/12به ترتیب اولویتهاي اول تا
سوماساتیددر"حیطهيتوسعهيفردي" ارزیابیشدکه
بین جنسیت اساتید با برگزاري کارگاه مکالمهي زبان
انگلیسی ( )P<0/001و نیز کارگـاه تفکـر مثـبت با
سـابـقهي خدمت اساتید ( )P<0/05اختالف معناداري
مشاهدهشدبهطوریکهاساتیدمؤنثبیشازمذکراحساس
نیاز براي برگزاري کارگاه مکالمه زبان انگلـیسی و در
سـوابق خدمـت 1تا 11سال و نیز سابقهي خدمت باالي
99سالبیشتریناعالمنیازرانسبتبهکارگاهتفکرمثبت
داشتند ( .)P<0/05آشنایی با پاورپوینت (،)9/91±1/29
تاریخ تحوالت جهانی ( )9/11±1/11و جریان شناسی
سیاسی ( )1/21±1/11به عنوان سه اولویت آخر از
حیطهيتوسعهفرديتوسطاساتیدارزیابیشد .البتهدر
"حیطهي اجرایی– مدیریتی "نیز مدیریت زمان
( ،)9/11±1/55تصمیمگیري ( ،)9/11±1/51مهـارتهـاي
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5نياز سنجی و مقایسه برنامه های توسعه و...
ارتبـاطـی ( )9/91±1/19سه اولویت اول و کارگاههاي
مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه (،)9/15±1/11
مدیریت عمومی ( )9/11±1/11و آشنایی با مدیریت
کیفیت جامع ( )9/55±1/11( ،)TQMبه عنوان سه
اولویتآخرتوسطاساتیدارزیابیگردید.درحیطهي"ارائه
خدماتدرمانیوارتقايسالمت"،کارگاهآشناییباقوانین
ومقرراتحرفهاي( )9/15±1/11بهعنـواناولیناولـویت
ارزیـابیشـدونحـوهيآمـوزشبـهبیمار(،)9/15±1/25
تریاژ بیماران ( )9/11±1/21و طبابت از راه دور (±1/29
)9/15نیزبهترتیببهعنوانآخریناولویتهاياساتیددر
اینحیطهارزیابیشد.کهاختالفمعناداريبینبرگزاري
کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات حرفهاي بر حسب
دانشکده مشاهده شد ( )P<0/085به طوريکه اساتید
دانشکده ي پرستاري و مامایی بیش از سایر دانشکدهها
اعالمنیازنمودهبودند.همچنینبینمرتبهيعلمیهیأت
علمی و نیز مدرک تحصیلی در حیطهي ارائهي خدمات
درمانی نیزاختالف معناداريوجودداشت .بهطوري که با
ارتقايمرتبهونیزمدرکتحصیلیاساتید،نیازبهبرگزاري
کارگاههاي آموزشی در این حیطه افزایش یافت
( .)P=0/0001در انتها "حیطهي فعالیتهاي خارج
دانشگاه"،برگزاريکارگاهاصولوروشارائهيآموزشبه
جامعه()9/11±1/19بهعنوانمهمتریناولویتونحوهي
فعالیت در انجمنهاي علمی ( )9/11±1/15به عنوان
آخریناولویتهادراینحیطهارزیابیشدند.درنهایتاین
پژوهش نشان داد به ترتیب  %51/99اعضاي هیأت علمی
کارگاههاي مربوط به اولـویت توسعهي فردي%11/51 ،
اولویت پژوهـشی %11/11 ،اولویـت آمـوزشی%91/11 ،
اولویـت اجـرایی_مدیریـتی و  %11/11اولویت خدمات
درمانی،رابهعنوانمهمتریننیازهايآموزشیخودارزیابی
نمودند.
بین حیطههاي مورد ارزیابی با جنسیت اساتید و
دانشکدهمحلخدمتآناناختالفمعناداريمشاهده نشد
( .)P>0/05اما بین اساتید استخدام رسمی و متعهد
خدمتباحیطههايموردبررسیاختالفمعناداريازنظر
میانگین وجود داشت ،لذا نیاز به برگزاري کارگاههاي
حیطهي پژوهشی ) (P<0/028و حیطهي ارائه خدمات
درمانی و ارتقاي سالمت ( ،)P<0/017بیش از سایر
حیطهها در بین اساتید رسمی و متعهد خدمت انتخاب
گردید.




ضمناًدرسابقهيخدمت 1ماهتا 9سالونیز 19تا99
سال نیز اختالف معناداري با حیطههاي مورد ارزیابی
مشاهده گردید ( .)P<0/04به طوريکه نیاز به برگزاري
کارگاههاي حیطهي پژوهشی در این گروه به دلیل جوان
بودن و یا در شرف دانشیار شدن بیش از سایر سوابق
خدمتبود.

بحث
دراینپژوهشنیازهايآموزشیاعضايهیأتعلمی
دانشگاهعلومپزشکیاراکدرحیطههايمختلفارزیابیو
مقایسه شد که نتایج این مطالعه ،مبین این واقعیت
میباشدکهاعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاراک
در "حیطهي توسعهي فردي و نیز حیطهي پژوهشی" به
ترتیبدارايبیشتریننیازآموزشیبودندکهباتحقیقیکه
دراصفهانانجامشد،همخوانیداشت(آویژگانوهمکاران
 .)9112به نظر میرسد که توجه اساتید به حیطهي
توسعهي فردي ،با عنایت به نیاز آنها در تقویت زندگی
فردي،خانوادگیواجتماعیبهلحاظوجودکارهايمتنوعو
فشرده ،ایجاد شده است .در مطالعهاي که پیرامون وزن
هریکازوظایفمختلفاعضايهیأتعلمیدانشگاهانجام
شد ،به آموزش بیشترین وزن اختصاص داده شد (حق
دوستوهمکاران)9111امادرحالحاضرتوجهبیشاز
حد دانشگاهها به "بروندادهاي پژوهشی" نسبت به
فعالیتهايآموزشیوبالطبععدموجودتعادلبینایندو
حیطه،میتواندبرکیفیتآموزشتأثیرگذارباشد.بهطوري
کهاساتیددراینمطالعه،حیطهيپژوهشیرابرحیطهي
آموزشی ارجح ارزیابی نمودند .در مطالعهاي که نیازهاي
یاددهیتوسط اساتیدارزیابیشد،نقش 19گانـهايبراي
اساتید با هـدف حـمایت دانـشجـو در موقعیتهاي
یـاددهی_یـادگـیـري ( Teaching & Learning
 )Situationsرسمیو غیررسمیذکرگردیدوتوانایی
استاد را به عنوان ارائه دهندهي اطالعات (داشتن قدرت
بیان ،توانایی آموزش در مکانهاي بالینیClinical  ،
 ،)Settingتسهیلگر (نقش مربی ،استاد راهنما ،استاد
مشاور)ونـیزایفـاينقـشدرمحیـطهايیاددهـی،بیـان
مینمایدکهطبیعتاًنیازمندکسبآموزشوتجربهيکافی
از سوي استاد میباشد (مک کیم  .)9112در این مطالعه
مهمترین نیاز آموزشی اساتید در حیطهي آموزش و
مهارتهاي تدریس ،مربوط به آشنایی با شیوههاي جدید
تـدریـس،پـرورشیادگیريخـودمحـوردردانشـجویـان،
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عنبری و همكارن  6
تکنولوژي آموزشی و آموزش مجازي بود که با مطالعهي
مشابهدردانشگاهعلومپزشکیاصفهاننیزهمخوانیدارد
(آویژگانوهمکاران.)9112
اماباتحقیقانجامشدهدردانشگاهعلومپزشکیانجام
شدهدردانشگاهعلومپزشکیمشهدکهاولیننیازآموزشی
اساتید را نوشتن طرح درس استاندارد و انتخاب منابع
آموزشیمناسبارزیابینمودهبودند،مغایرمیباشد(اسدي
و همکاران  )9111از آنجا که نگارش طرح درس و طرح
دوره به عنوان اولویتهاي آخر این دانشگاه در حیطهي
آموزش ارزیابی شد ،به نظر میرسد که بیشتر اساتید
دانشگاهعلومپزشکیاراک،نوشتنطرحدرسوحتیطرح
دورهرا،بهدلیلکمبودوقتکماهمیتمیپندارند.آشنایی
با شیوههاي نوین تدریس نیز ،رتبهي دوم را داشت ،لذا
اساتید به اهمیت شیوههاي تدریس در ارتقاي کیفیت
آموزش و یادگیري اثربخش ،واقفاند و این نتایج مطالعه
انجام شده پیرامون برنامههاي رشد و بالندگی اساتید
بالینی،تطبیقداشت(هیوسن)9111و(خواجهمیرزاییو
همکاران.)9111دراینمطالعهنیزآموزشمجازي،اولویت
چهارموآشناییباتکنیکهايارزشیابیازدانشجودراین
دانشگاهدراولویتبیستوهفتمقرارگرفتکهباتحقیقی
کهدردانشکدههايآسیاییانجامشد،مطابقتدارد(گرنت
 .)9111همچنین با بررسی انجام شده در یزد (قنبري و
همکاران)9111ورفسنجانکهنگارشمقاالتالتینرابه
عنوان اولویت سوم ارزیابی نمودند ،مشابه است (بخشی و
همکاران  .)9111در حیطهي توسعهي فردي ،برگزاري
کارگاههاي مکالمه زبان انگلیسی و انجام مکاتبهي علمی
داخلیوخارجی،بهترتیببهعنواناولینودومیناولویت
این دانشگاه قرار دارد .به نظر میرسد که اساتید براي
استفاده از فرصتهاي مطالعاتی و نیز برقراري ارتباط با
سایردانشگاههايخارجکشورونیز دستیابیبهروشهاي
جدید علمی ،نیازمند تسلط به مکالمهي زبان انگلیسی
میباشندکهمتأسفانهنظامآموزشیمادرمقاطعدبیرستان
ودانشگاهنتوانستهایننیازرابهخوبیمرتفعسازد.آشنایی
با نرم افزار پاورپوینت آخرین اولویت بود که میتوان دلیل
آن را توانمند بودن اساتید به دلیل لزوم کاربرد این
تکنولوژي،درتدریسدانشجویان،ارائهمقاالتدرکنگرهها
ذکر نمود که با  تحقیقات انجام شده پیرامون نیازهاي
آموزشی اساتید پیرامون تکنولوژي اطالعات ،نیز مطابقت
دارد (تقوي و همکاران ( ،)9111ممتازمنش و همکاران
.)9111امابامطالعاتانجامشدهدردانشگاهعلومپزشکی


مشهد که  19درصد اساتید مهارت پایینی در استفاده از
تکنولوژيرایانهايداشتند(غالمیوهمکاران)9119ونیز
مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
همخواننمیباشد(فرهادیانوهمکاران.)9111دراین
مطالعه تاریخ تحوالت جهانی و جریانشناسی سیاسی در
ردههاي آخر از کارگاه حیطهي توسعهي فردي اساتیددر
ایندانشگاهقرارداشت.علیرغماینکهداشتناطالعاتدر
این زمینه نقش مهمی در توانمندسازي اساتید در
پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات دانشجویان ،ایفا خواهد
نمود.بهنظرمیرسدکهعدمارتباطبینرشتهيتحصیلی
اساتید با چنین مباحثی ،که بیشتر در دانشکدههاي علوم
انسانیتدریسمیشودایننیازرادراولویتهايبعديقرار
دادهاست.درمطالعهايکهدردانشگاهشهیدصدوقییزد
انجامشداستفادهازدورههايکوتاهمدتدراولویتاولقرار
داشت (حسینی  )9111در حالی که در تحقیق حاضر به
عنواناولویتهشتمازحیطهتوسعهفرديقرارگرفتکه
به نظر میرسد اساتید این دانشگاه ،تمایل کمتري به
استفاده از فرصتهاي مطالعاتی به دلیل زیاد بودن
واحدهاي درسی ،وجود بوروکراسیهاي زائد اداري براي
استفادهازاینفرصتهاونیزتعطیلشدنمطب،خواهند
داشت.درحیطهياجرایی_مدیریتیاولیناولویتمدیریت
زمان ارزیابی شد که با تحقیقی که نیازهاي آموزشی را
دانشکدهي پزشکی ارزیابی نموده بود ،تطبیق داشت
(پولولی)9119بهنظرمیرسدکهنیازاعضايهیأتعلمی
در ساماندهی دقیق زمـان در انجـام وظایـف متـنـوع
شـغـلیاعماز:تدریس،انجـامپژوهـش،امـورمدیریتـیو
اجرایی،ارائهخدماتدرمانیونیزرسیدگیبهامورزندگی
شخصی،نیازمندمدیریتزمانخودمیباشند.
در اولویتهاي خدمات درمانی به نظر میرسد که با
عنایتبهاینکه 11/1درصداعضايهیأتعلمیرااساتید
بالینی و دانشکدهي پزشکی تشکیل میدهند .آشنایی با
مسائلحقوقیوقوانینمرتبطباکاردرماندراولویتاول
قرارگـرفتـهاسـتامـادرمطالـعهانجامشدهدردانـشگـاه
علوم پزشکی اصفهان ،نحوهي ثبت اطالعات بیمار ،در
اولویت اول قـرار داشـت .در حیـطـهي فـعالـیتهاي
تخـصصیخـارجازدانشگاه،اصولوروشارائهيآموزش
بهجامعهدراولویتاولقرارگرفتکهبامطالعهيهمکاران
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (آویژگان و همکاران
)9112و تحقیقدیگريدردانشگاهعلومپزشکیاراککه
نقـشمـشارکتشـرکتکننـدگانرادربرنـامهریـزيونیز
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ارزشیابیبرنامهها،مهمذکرنمودهوآنراعاملیمهمدر
ایجاد انگیزه براي شرکت فعال در کارگاهها برمیشمرد،
همخوانی داشت (عنبري  .)9119این پژوهش اگر چه
نیازهايآموزشیاعضايهیأتعلمیراارزیابی،امافرصت
اجراوارزیابیتأثیرایننیازسنجیبرارتقايدانشومهارت
اساتید براي محققان وجود نداشت که پیشنهاد مینماییم
سایرپژوهشگران،بهتأثیراجرايبرنامههادرارتقايکیفیت
آموزشوتحقیقاتبپردازند.

نتيجه گيری
این تحقیق بر لزوم نیازسنجی و نیز انطباق برنامههاي
آموزشـیبانیازواقـعیاعـضايهـیأتعلمیدرگـروههاي
مختلف آموزشی و نیز انطباق آن با دستورالعمل ارتقاي
اساتـیددانشـگاههاتأکـیدنمـودهونیازسنجـیبرنامـههاي

آموزشی اعضاي هیأت علمی را با هدف رشد ،توسعه و
بالندگیآنان،بهعنوانشالودهومحوراصلیارتقايکیفیت
درنظامآموزشیوپژوهشیدانشگاههاذکرمیکند.

تشكر و قدردانی
بدینوسیلهنویسندگانازسرکارخانممریمآویژگانو
همکاران ایشان محترم وي در دانشگاه علوم پزشکی
اصفهانتقدیروتشکرمینمایند.همچنینازاعضايمحترم
هیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاراککهنهایتهمکاري
رادرتکمیلچکلیستهاينیازسنجیداشتندوازسرکار
خانمدکترافسانهنوروزيناظرمحترماینطرحتحقیقاتیو
نیزآقايرضاخلیلی،کارشناسمحترمبرگزاريسمینارهاو
آقايمجتبیاحمدلو،کارشناسمحترمآمارمرکزتحقیقات
بیمارستانامیرالمومنین(ع)،تشکروقدردانیمینمایم.



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

جنسيت
زن

مرد

مربی

استادیار

دانشيار

ضریب K

پيمانی

آزمایشی

رسمی

خدمت

متعهد

پزشكی
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مامایی










پرستاری

25
()%11/1

1
()%9/1

91
()%15/9

92
()%91/1

11
()%91

11
()%91

112
()%12

99
()%91/9

پيراپزشكی

51
()%95/5


51
119
()%91/1( )%11/5




نوع استخدام

95
()%15/1

دانشكده محل خدمت

11
()%11/1
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جدول شماره  .2مقایسهينیازسنجیبرنامههايآموزشیاعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاراک"برحسب
جنسیت"بهترتیباولویتاولتاسیودومدرحیطههايموردارزیابی
اولویت عناوین کارگاهها

حيطه مورد ارزیابی

انحراف معيار  ±ميانگين بر حسب جنسيت

P

زن

مرد

1

نگارشمقاالتالتین

پژوهشی

()1/11±1/2

()1±1/12

1/11

9

آشناییبامتدهايجدید
درسی

مهارتهايتدریس

()1/12±1/99

()9/21±1/91

1/52

9

مکالمهزبانانگلیسی

پژوهشی

()1/5±1/2

()9/1±1/1

1/111

1

انجاممکاتبهعلمیداخلیو
خارجی

پژوهشی

()1/9±1/11

()9/1±1/59

1/19

5

پرورشSelf Learningدر
دانشجو

مهارتهايتدریس

()1/12±1/9

()9/1±1/91

1/15

1

مدیریتزمان

اجراییمدیریتی

()9/1±1/5

()9/19±1/51

1/25

1

اصولجستجو

پژوهشی

()9/5±1/1

()9/1±1/5

1/51

1

تکنولوژيآموزشی

مهارتهايتدریس

()9/1±1/1

()9/5±1/5

1/19

2

آشناییباآموزشمجازي

مهارتهايتدریس

()9/1±1/9

()9/9±1/1

1/99

11

تصمیمگیري

اجراییمدیریتی

()9/5±1/1

()9/1±1/5

1/11

11

تفکرمثبت

توسعهفردي

()9/5±1/1

()9/9±1/1

1/51

19

پژوهشدرآموزش

پژوهشی

()9/9±1/5

()9/5±1/9

1/91

19

روانشناسییادگیري

مهارتهايتدریس

()9/9±1/1

()9/1±1/1

1/51

11

روشتدریس

مهارتهايتدریس

()1/9±1/1

()9/1±1/1

1/1

15

مهارتهايارتباطیبادانشجو مهارتهايتدریس

()9/9±1/1

()9/1±1/9

1/11

()9/9±1/1

()9/9±1/5

1/19

11

روشتحقیقپیشرفته

پژوهشی
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اولویت عناوین کارگاهها

حيطهی مورد
ارزیابی

انحراف معيار  ±ميانگين بر حسب جنسيت

P

زن

مرد

11

روشمطالعه

توسعهفردي

()9/1±1/1

()9/1±1/5

1/99

11

مهارتتحلیلآماري

توسعهفردي

()9/2±1/1

()9/1±1/5

1/119

12

نحوهنگارش رزومه

توسعهفردي

()9/9±1/2

()9/9±1/1

1/29

91

Reference Manager

پژوهشی

()9/1±1/1

()9/11±1/1

1/11

91

مدیریتآموزشی

مهارتهايتدریس

()9/9±1/1

()9/9±1/5

1/15

99

نگارشمقاالتفارسی

توسعهفردي

()9/5±1/1

()9/1±1/1

1/9

99

مهارتراهنماییومشاوره

مهارتهايتدریس

()9/9±1/5

()9/1±1/5

1/11

91

مدیریتکارگروهی

اجرایی-مدیریتی

()9/5±1/1

()9/11±1/1

1/19

95

تهیهپرسشنامه

پژوهشی

()9/9±1/1

()9/12±1/5

1/19

91

مهارتهايزندگی

توسعهفردي

()9/1±1/1

()9/19±1/1

1/19

91

شیوهارزشیابیدانشجو

مهارتهايتدریس

()9/11±1/1

()9/1±1/5

1/19

91

رازشادزیستن

توسعهفردي

()9/1±9/11

()9/1±1/1

1/99

92

اصولوروشارائهآموزش
بهجامعه

فعالیتخارجاز
دانشگاه

()9/11±1/1

()9/11±1/1

1/19

91

آشناییمرکزRCT

پژوهشی

()9/9±1/1

()9/2±1/1

1/11

91

چگونگیاستفادهازدوره
فلوشیبو...

توسعهفردي

()9/1±1/2

()9/1±9/11

1/92

99

تربیتدرخانواده

توسعهفردي

()9/19±1/1

()9/2±1/1

1/2
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جدول شماره  .9مقایسهی نيازسنجی برنامهی آموزشی اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشكی
اراک"برحسب دانشكده" به ترتيب سه الویت اول در هر حيطه در سال 1931

)ميزان  fبر حسب

بر حسب دانشكده

دانشكده  ،به ميزان

دوم

پرورشSelf Learning
دردانشجو

()9±1/2

()1/9±1/1

()9/1±1/9

()1±1/1

1/162

تکنولوژيآموزشی

()9±1/1

()9/9±1/1

()9/1±1/5

(9/91±9/11
)

1/91

اول

نگارشمقاالتانگلیسی

()1/9±1/11

()1/5±1/11

()1±1/1

()1/1±1/2

1/92

دوم

اصولجستجو

()9±9/12

()9/5±1/5

()9/1±1/5

()9/9±1/1

1/99

اصولپژوهشیدرآموزش

()1/1±1/19

()9/1±1/5

()9/9±1/91

()9/5±1/1

1/198

اول

مکالمهزبانانگلیسی

()1/9±1/11

()1/1±1/19

()9/1±1/1

()1±1/1

1/15

دوم

انجاممکاتبهعلمیداخلیو
خارجی

()9/1±1/1

()1±1/5

()9/2±1/1

()1/1±1/1

1/91

تفکرمثبت

()9±1/1

()9/5±1/1

()9/1±1/1

()9/1±1/1

1/29

اجرایی

حيطه مدیریتی و

مدیریتزمان

()1/9±1/1

()1/1±1/1

()9/1±1/1

()9/1±1/9

1/91

تصمیمگیري

()9±1/9

()9/5±1/1

()9/1±1/51

()9/2±1/1

1/51

سوم

مهارتارتباطی

()1±1/9

()9/1±1/1

()9/9±1/51

()9/2±1/9

1/91

خارج

حيطه


اول

اصولآموزشبهجامعه

درمانی

حيطه

مهارتهای تدریس

حيطه آموزشی و

سوم

حيطه پژوهشی

سوم

حيطه توسعه فردی

سوم
اول
دوم

دانشگاه

اول
قوانینومقرراتحرفهاي

بهداشت

اول

آشناییبامتدهايجدید
درسی

()1/11±1/9

()1/11±1/9

()1/11±1/9

()1±1/1

1/21

ارزیابی

()1/1±1/1

()9±1/1

مامایی

گردید(

پرستاری و

پزشكی

 f =9محاسبه

پيراپزشكی

مورد

الویت در حيطه مربوطه

حيطه

انحراف معيار  ±ميانگين
عنوان کارگاه

عنوان

 Dfو P

()9/1±1/2

()9/1±1/5

()9/1±1/1

()9/2±1/1

()9/1±1/5

()9/1±1/5
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سابقه خدمت" به ترتيب سه الویت اول در هر حيطه در سال 1931
 Dfو P

انحراف معيار  ±ميانگين
بر حسب سابقه خدمت

عنوان حيطه

حسب

سابقه

()1/9±1/9

()9/1±1/1

()1/1±1/1

()9/1±1/1

()9/5±1/1

()1/9±1/1

تفکرمثبت

()9/1±1/1

)9/5±(1/1

()9/1±1/9

()9/1±1/5

()9/9±1/2

()9/1±1/1

1/15

مدیریتزمان

()9/1±1/5

()9/5±1/1

()9/1±1/9

()9/2±1/1

()9/2±1/9

()9/1±1/1

1/51

تصمیمگیري

()9/1±1/1

()9/5±1/5

()9/9±1/5

()9/5±1/1

()9/9±1/1

()9/1±1/1

سوم

مهارتارتباطی

()9/5±1/1

()9/5±1/1

()9/9±1/5

()9/9±1/1

()9/1±9/1

()9/1±1/2


اول

سال

 6ماه تا 9

()1/1±1/9

()1±1/1

()9/1±1/1

()9/1±1/1

()9/1±1/1

()1/9±1/1

حيطه آموزشی و

مهارتهای تدریس

حيطه پژوهشی

دوم
اصولجستجو
سوم
اصولپژوهشیدراموزش

حيطه توسعه فردی

اول

مکالمهزبانانگلیسی

دوم
انجاممکاتبهعلمیداخلیو
خارجی
سوم
اول

حيطه

دانشگاه

اجرایی

حيطه مدیریتی و

خارج

حيطه

درمانی

دوم

سال

()9/1±1/9

()9/9±1/9

()9/1±1/1

()9/1±1/1

()9/9±1/5

()9/1±1/1

نگارشمقاالتانگلیسی

8-12

()1/1±1/9

()9/1±1/1

()9/1±1/1

()9/9±1/1

()9/9±1/1

()1/9±1/1

اول

سال

()1/9±1/9

()1/1±1/5

()1/1±1/1

()1/1±1/1

()9/1±1/1

()1/1±1/1

سوم

12-17

تکنولوژيآموزشی

()9/1±1/1

()9/1±1/9

()9/9±1/1

()9/1±1/5

()9/1±1/9

()9/9±1/5

سال

دوم

پرورشSelf Learningدر
دانشجو

()9/2±1/1

()9/2±1/9

()9/1±1/9

()9/1±1/9

()9/1±1/1

()1±1/9

17-22

اول

آشناییبامتدهايجدید
درسی

()1/9±1/2

()1/9±1/1

()9/2±1/9

()9/1±1/1

()9/1±1/5

مربوطه

سال

 9-8سال

خدمت ،به ميزان

()1/9±1/1

حيطه

باالی 22

مورد ارزیابی

الویت در

عنوان کارگاه

(ميزان

f

 f =5محاسبه
گردید)
1/91
1/29
1/11
1/55
1/91
1/19

1/29
1/91

1/21

1/11
1/59

اصولآموزشبهجامعه

()9/1±1/5

()9/2±9/1

()9/5±1/1

()9/5±1/1

()9/1±9/9

()9/1±1/1

قوانینومقرراتحرفهاي

()9/9±1/1

()9/2±1/1

()9/9±1/1

()9/9±1/5

()9/1±9/1

()9/1±1/1

اول
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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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