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علمي دانشگاه علوم پزشكي  تأآموزشي اعضاي هي پژوهي دانشعملكرد 
  1388- 91ي ها سالاصفهان بين 

  
  ، طاهره چنگيز، عارفه موسوي*ميترا دادمان، نيكو يماني 

  
 

  چكيده
بهداشت،   ها، وزارت دانشگاه علمي در فرآيند انتخاب، استخدام و ارتقاي اعضاي هيأت پژوهي با توجه به نقش و اهميت دانش: مقدمه

علمي  نامه ارتقاي هيأت پژوهي آموزشي به آيين با هدف ارتقاي كيفيت آموزشي اساتيد اقدام به افزودن بند دانش درمان و آموزش پزشكي
اين مطالعه با هدف ارزيابي عملكرد . علمي نموده است عضاي هيأتكشور به منظور افزايش نوآوري و خالقيت در عملكرد آموزشي ا

  . انجام شد 1388-91هاي  علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بين سال پژوهي آموزشي اعضاي هيأت دانش
علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است  نفر از اساتيد هيأت 127شامل تحليلي نمونه پژوهش در اين مطالعه توصيفي : ها روش
پژوهي  براساس جدول امتيازات محاسبه شده در كميته دانش ها داده. پژوهي شدند حائز كسب امتياز دانش 1388-91هاي  كه در سالبودند

مصوب هيأت مميزه مركزي وزارت بهداشت، درمان  پژوهي آموزشي، سازي و محاسبه امتيازات دانش دستورالعمل معادل برمبناي(آموزشي
  . استفاده شدChi-square-testو  ANOVA-test پيرسون، هاي به منظور تحليل نتايج از آزمون. گردآوري شد) و آموزش پزشكي

نفر  42، دانشياري علميمتقاضي رتبه %) 62(نفر  79به ترتيب . علمي آموزشي بودند كننده هيأت از افراد شركت%) 2/99(نفر 127: نتايج
كننده در برنامه  از افراد شركت%) 6/60(نفر 77. اند استادي و استادياري بوده هاي علمي به ترتيب متقاضي رتبه%) 5(نفر  6و %) 33(

 نامه آييناز هر دو حيطه %) 2/36(نفر 46اي و  خانه هاي وزارت از فعاليت%) 2/3(نفر  4هاي دانشگاهي، پژوهي آموزشي از فعاليت دانش
علمي مختلف و همچنين اساتيد  هاي هاي وزارتي اختالف معناداري در بين رتبه نتايج اين مطالعه تنها در فعاليت. امتيازكسب كردند

% 77هاي دانشگاهي، طرح دوره با  در فعاليت). =000/0pو  χ2=64/17(و ) =002/0pو χ2 =46/12(هاي مختلف نشان داد دانشكده
همچنين ميزان . نامه مشاهده نشد ارتباط معناداري بين سن و امتياز كسب شده از آيين. ان كسب امتياز را داشتترين ميز درصد بيش

  . هاي سني مختلف نشان نداد نامه اختالف معناداري در گروه استفاده از مصاديق آيين
تر داشته و نيازمند صرف زمان  ساختار ساده تر از مصاديقي كه تهيه آن دهد اساتيد بيش نتايج به دست آمده نشان مي: گيري نتيجه

شود با بازنگري  پژوهي آموزشي مطرح است، پيشنهاد مي رغم تمامي مزايايي كه براي فرآيند دانش لذا علي. اند استفاده نموده باشد،تري  كم
نامه فعلي و ترغيب  هاي آيين ديتنامه و افزودن موارد آموزشي ديگر و همچنين اصالح سقف امتيازات، بتوان به رفع محدو مفاد آيين

  . ها پرداخت اساتيد به استفاده از فرآيندهاي نوآورانه و خالقانه در بهبود كيفيت آموزشي دانشگاه
  

  عملكرد اساتيد ،علمي، كيفيت آموزشي پژوهي آموزشي، ارتقاي اعضاي هيأت دانش :هاي كليدي واژه
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، گروه آموزش پزشكي، مركز تحقيقات )استاديار(دكتر نيكو يماني  :نويسنده مسؤول *

  yamani@edc.ac.ir. ايران ،اصفهان ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،آموزش پزشكي
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 ،اصفهان ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،آموزش پزشكي، مركز تحقيقات آموزش پزشكي

  مقدمه
آموزش عالي نقش اساسي و محوري در فرآيند توسعه 
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  ميترا دادمان و همكاران  علمي پژوهي آموزشي  اعضا هيأت عملكرد دانش
 

 http://ijme.mui.ac.ir )6(14؛ 1393شهريور / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  528

جوامع و هماهنگي بين ابعاد مختلف توسعه در هر جامعه را 
براي توليد دانش نو و  ها دانشگاهراستا  نيدر هم. است دارا

. )1(يت سنگيني برعهده دارندمسؤولتربيت نيروي انساني 
 تماعيو مراكز آموزش عالي، مانند هر نظام اج ها دانشگاه

توانند  ديگر و بر اساس سطح پيشرفت و نيازهاي جامعه، مي
فرهنگي  - سازمان ملي. )2(كاركردهاي متفاوتي داشته باشند

را توليد  ها دانشگاهسه كاركرد اصلي ) يونسكو( ملل متحد
دانش  كارگيري بهو ) آموزش(، انتقال دانش )پژوهش(دانش 

در دستان  موزشارتقاي كيفيت آ. )3(داند مي) ارائه خدمات(
توسعه  است و علمي اعضاي هيأتعناصر مؤثر دانشگاه يعني 

ارتقاي نيروي انساني بدون توجه به افزايش كارآيي، حفظ و 
به عنوان اركان ( علمي هيأتانگيزه، نشاط و نوآوري اعضاي 

توجه به  نيبنابرا. )4(پذير نخواهد بود امكان) اصلي آموزش
به دنبال آن توجه به رشد  و ها دانشگاهآموزش در  تيفيك

آموزش و  تيفيكارتقاي  يدر راستا  ميعل هيأت ياعضا
. )5(برخوردار است ياديز تيكارا از اهم يانسان يروين تيترب

شناسايي عوامل تأثيرگذار بر نوآوري و خالقيت اعضاي 
كننده زمينه مناسب  تواند فراهم مي ها دانشگاهدر  علمي هيأت

وابسته به علوم پزشكي  هاي نشكدهجهت پرورش و تعالي دا
پژوهشي آموزشي راهي براي گسترش،  دانش. )6(باشد

. )7(يادگيري استتوسعه، ترويج آموزش و اتصال آموزش با 
آموزشي را هر نوع فعاليت و  پژوهي دانش) Boyer(بوير 

هاي كشف، آموزش، كاربرد  آوري برجسته علمي در حيطه نو
 به دستاطالعات  سازي پارچهي اصيل و يكها نتايج پژوهش

 هاي مختلف علمي آمده از اجزاي مختلف يك رشته يا رشته
استفاده از پژوه فردي است كه با  دانش. )8(داند مي

هاي دانش را به صورت  هاي ذهني خود عرصه توانمندي
و منظم ) Informed(، آگاهانه )Creative(خالقانه 

)Disiplined (دگرگوني و  اربرد و يا آنرا دچ به پيش مي
  . )9(نمايد تغيير مي

با تغيير وضعيت اقتصادي جامعه و ايجاد مشكالتي  زمان هم
هاي پزشكي و تغييرات  هاي دانشكده در زمينه تأمين هزينه

ها، اين  و خودگرداني بيمارستان ها دانشگاهدر مديريت مالي 
ها به ارائه بيش از حد خدمات باليني با رويكرد  دانشكده

. دداختنهاي آموزشي آن پر درماني و بدون توجه به جنبه
از  ها دانشگاهشود تحقيق و تدريس در  اگرچه غالباً اعالم مي

اهميت يكساني برخوردارند، اما در فرآيند انتخاب، استخدام 
، نقش پژوهش بيش ها دانشگاه علمي هيأتاعضاي ارتقاي و 

در حال حاضر . گيرد از آموزش مورد توجه قرار مي
 درآمخدمات باليني را براي كسب د علمي هيأتاعضاي 

و پژوهش را براي حفظ شأن دانشگاهي خود بهترين  تر بيش
هاي  به اين ترتيب كيفيت و كميت فعاليت. اند يافته كار راه

نبوده و  علمي هيأتاعضاي ارتقاي براي  يآموزشي گلوگاه
در زمان ترفيع اين اعضا محصوالت پژوهشي تنها دغدغه 

  . )10(اساتيد بوده است
آموزشي را به عنوان يكي از نيز نقش ) Ramsden( رامسدن

هاي پژوهشي،  هاي اساتيد كه در كنار ساير نقش نقش
هاي باليني مهجور مانده  اي، اجرايي و فعاليت توسعه حرفه

در طي ) Paskiwicz(پاسكيويكس . )11(معرفي كرده است
هاي عملكردي در آموزش  كند كه شاخص مي پژوهشي بيان

ي داده و بر تر كمميت به كاركردهاي آموزشي اه الًعالي عم
. )12(اند هاي پژوهشي بيش از حد متمركز شدهداد برون

هاي گسترده براي  تالش رغم عليي ايران نيز ها دانشگاه
كيفيت و كميت آموزش پزشكي از طريق ارائه ادغام ارتقاي 

اند از اين  يافته خدمات سالمت و آموزش پزشكي نتوانسته
آموزش  جه،يو در نترصت به نحو مطلوب استفاده كنند ف

بنابراين . به حاشيه رانده شده است تر بيشروز به روز 
ي علوم پزشكي يعني ها دانشگاهين رسالت تر مهماولين و 

درماني و  - هاي پژوهشي نقش آموزش، در برابر رسالت
گر شده و مروج اين فرهنگ  تر جلوه رنگ ارائه خدمات كم

ه درمان، و ممتازان در عرص رتراست كه پژوهشگران ب
انتظار . هاي آموزشي نيز هستند ها در زمينه برترين گزينه

رسالت اوليه دانشگاه يعني آموزش در اين كه رود براي  مي
هاي آموزشي به سطوح  صدر قرار گيرد و جايگاه فعاليت

هاي همه جانبه اعضاي  يابد، فعاليت ارتقاقابل قبول 
  . )10(مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد علمي هيأت

زشكي به در اين راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ
همت ورزيد و مفهوم  1387در سال  نامه ارتقا بازنگري آيين

پژوهي آموزشي را براي اولين  پژوهي و به ويژه دانش دانش
ي علوم ها دانشگاه علمي هيأتاعضاي ارتقاي نامه  بار به آيين

امكان  هنام مصاديق اين آيين. )7(پزشكي كشور افزود
مستندسازي، ارزيابي گسترده و دقيق را فراهم آورده، بستر و 
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پژوهانه را  هاي دانش زمينه الزم براي امتيازدهي به فعاليت
اصلي ي  نامه شامل دو حيطه اين آيين. نمايد ميسر مي

 علمي هيأتاي و دانشگاهي است كه فعاليت اعضاي  خانه وزارت
آموزشي،  ريزي تدريس، برنامهي مختلف از جمله ها ر زمينهد

راهنمايي و مشاوره، مديريت و رهبري آموزشي و ارزيابي 
بدين ترتيب . دهد مي فراگيران را مورد سنجش و ارزيابي قرار

هاي  توانند از طريق فعاليت مي علمي هيأتاعضاي 
ارتقاي پژوهانه با انتقال مؤثر دانش و تجربه خود، در  دانش

بكوشند و در سطح  فراگيران رگيري دياد - فرآيندهاي ياددهي
 . )13(فراتر به كليه اقشار جامعه نيز ياري رسانند

پژوهشي آموزشي از  هاي دانش معيارهاي ارزشيابي فعاليت
سسه اعتباربخشي، راهنماهاي مطالعه ؤمجله و م 130بيش از 
يكي از . )14(هاي ارزيابي اساتيد استخراج شده است و فرم

ارزشيابي  يمحور اصلشش  اين دسته معيارها،
و ) Glassick(شده توسط گالسيك  يپژوهي معرف دانش

كه جنبه كاربردي براي آموزش داشته و  است همكاران وي
. )15(اي از كليه معيارها معرفي شده است به صورت عصاره

هاي  سازي كافي، استفاده از روش اهداف مشخص، آماده
و برخورد  رنامهمناسب، ارائه نتايج مهم، معرفي مؤثر ب

محور اصلي در اين ارزشيابي را شامل  6نقادانه، 
پژوهي  امتيازدهي هر يك از مصاديق دانش. )17تا16(شوند مي

ي مربوطه و ارائه مستندات مربوط ها بر مبناي انجام فعاليت
  . است به آن براساس شش محور ذكر شده

و مشكالت در  ها وجود ابهامات، محدوديت به توجه با
ارتقاي  نامه آيينآموزشي در  پژوهي دانشاجراي بند شرطي 

 نيا اين كهبا توجه به  و ها دانشگاه علمي هيأتاعضاي 
گرفته  قرار يمعرض بازنگر در حال حاضر در نامه آيين

گزارش با هدف كلي ارزيابي وضعيت  نياست، اطالعات ا
 علمي هيأتاعضاي پژوهي آموزشي  دانش يها تيفعلي فعال

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و مقايسه ميزان استفاده هر 
تواند  مي ،ارتقاينامه  آيين 1- 6يك از اساتيد از مصاديق بند 

  . مورد استفاده قرار گيرد نامه آيين يبازنگر يبرا
  

  ها روش
 - مطالعه حاضر، يك مطالعه كاربردي از نوع توصيفي

علمي  هيأتجامعه آماري شامل كليه اعضاي . است تحليلي

ارتقاي  يمتقاض دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است كه
نفر از اساتيد  127نمونه پژوهش شامل . مرتبه بودند

مركز مطالعات و ارتقاي كننده به دفتر  مراجعه علمي هيأت
ي ها سالكه در  است آموزش علوم پزشكي اصفهان وسعهت

 گيري نمونه. پژوهي شدند امتياز دانشحائز كسب  1388- 91
از  ها كه داده بيترت نيبه ا. انجام شد يبا روش سرشمار

 و يآموزش پژوهي دانشبه دفتر  كننده مراجعه ديپرونده اسات
 ازاتسازي و محاسبه امتي دستورالعمل معادل بر مبناي

پژوهي آموزشي، مصوب هيأت مميزه مركزي وزارت  دانش
اين  .)18(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استخراج گرديد

و ب ) اي خانه وزارت(الف ي  نامه شامل دو حيطه آيين
ي آموزشي ها شامل فعاليت "الف"حيطه . است) دانشگاهي(

 "ب"و حيطه  خانه وزارتدر سطح  علمي اعضاي هيأت
با توجه به  .است اساتيد در سطح دانشگاه ياه شامل فعاليت

مطالعه شده در متن مقاله  يها طهيح يمعرف اين كه
منظور مصاديق و توضيحات  نيا يبرا ،نبود ريپذ امكان

   .ذكر شده است 1 مربوطه در جدول
 نيهدف ا ازاتينمرات و امت سهيمقا اين كهبا توجه به 

مطالعه  نيدر ا ها طهياستفاده از ح زانيمطالعه نبوده و تنها م
و  ازاتيبه ذكر سقف امت يازيمورد توجه بوده است لذا ن

با توجه به  تيدر نها. نيست كسب شده ازاتيامت نيانگيم
در سه دانشكده پزشكي،   ميعل هيأت ياعضا شتريمشاركت ب

دندانپزشكي و داروسازي، ميزان استفاده اعضاي 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از مصاديق  علمي هيأت
 سه دانشكده نيپژوهي آموزشي تنها در ا نامه دانش آيين

ساير  علمي اعضاي هيأتقرار گرفت و  سهيمورد مقا
  . از مطالعه خارج شدند ها دانشكده

و براساس  SPSS-16افزار  ها با استفاده از نرم آناليز داده
مستندات و جدول امتيازات محاسبه شده در كميته 

  . پژوهي آموزشي انجام گرفت دانش
نامه با استفاده از  استفاده از مصاديق آيين ميزان
. هاي توصيفي به صورت درصد و فراواني بيان شد آماره

ي علمي مختلف از ها به منظور مقايسه ميانگين سني مرتبه
ANOVA-test  و به منظور تعيين ارتباط سن و امتياز

. كسب شده از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد
هاي مورد مطالعه و  ميان دانشكده درجهت مقايسه نتايج 
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  .استفاده شد Chi-square- testهاي علمي مختلف نيز از  همچنين در ميان مرتبه
  

  پژوهي آموزشي نامه دانش از مصاديق آيينشماي كلي  :1 جدول
 نامه آيين 1-6ي بند ها حيطه

  توضيحات  مصاديق  علمي هيأتاعضاي ارتقاي 

  ريزي آموزشي يك رشته تحصيلي برنامه -  )اي خانه وزارت(الف 
  بازنگري برنامه يك رشته تحصيلي -
  تدوين استانداردهاي يك رشته تحصيلي -
  رشته تحصيليريزي راهبردي يك  برنامه -
  مشاركت در طراحي برنامه تحول و نوسازي نظام آموزشي -
  هاي عملي مشاركت در طراحي برنامه -

  

 ارائه و اجراي طرح دوره  -  Course plan -  1- 6-1  )دانشگاهي( ب

- Lesson plan– ارائه و اجراي طرح درس 

  هاي آموزشي طرح جديد در دوره –اجراي برنامه جديد  -
  مداومآموزش  -
  آموزش اساتيد -
  آموزش ضمن خدمت -

  

    هاي جديد طراحي، بازنگري و اجراي طرح دوره -  1- 2-6
  طراحي و اجراي برنامه آموزشي يك رشته جديد -  1- 3-6

  طراحي و اجراي برنامه آموزشي يك مقطع جديد -
  

بازنگري برنامه آموزشي يك رشته تحصيلي در سطح  -  6-1- 4
  دانشگاه

  

  هاي باليني، درون جامعه نظري، عملي، عرصه  هاي جديد تدريس اجراي روش -  6-1- 5
هاي  مديا، دستورالعمل فيلم، محتواي الكترونيك، خودآموز، مولتي  مواد آموزشي يك رشته تحصيلي كارگيري بهتوليد و  -

عملكرد باليني، راهنماي مطالعه، دور آموزش از راه دور، جراحي 
  زنده و غيره

ها و ابزارهاي نوين ارزيابي  روش كارگيري بهتهيه و  -  6-1- 6
  فراگيران

، Mini CEXدرجه،  OSCE ،DOPS ،360فوليو،  بوك، پورت الگ
هاي مشابه آموزشي و غيره  ك اعمال جراحي و فعاليتنيثبت الكترو

 در ارزيابي فراگيران

  ها آزمونكيفيت ارتقاي ارزشيابي و  -
  هاي نوين ارزشيابي استاد روشطراحي و اجراي  -

  

، ها گروهها،  كيفيت دورهارتقاي ريزي  ارزشيابي و برنامه -
  مراكز و مؤسسات آموزشي

ارزيابي دروني، تهيه برنامه راهبردي گروه يا دوره، ارزيابي 
  ه مشاوره تحصيلي دانشجويان بيروني، ارزيابي و شيو

  
  نتايج
نفر اعضاي  127دهد كه از  هاي اين مطالعه نشان مي يافته
پژوهي آموزشي بودند  كه حائز امتياز دانش علمي هيأت

ميانگين . زن بودند 32%) 2/25(مرد و بقيه  %95) 8/74(
گروه . بود سال 25/47±48/0 كننده سني افراد شركت

نفر از  84%)2/62( سال باالترين فراواني 40-50سني 
 نفر 126 .كننده را به خود اختصاص داد تافراد شرك

آموزشي و تنها  علمي هيأتكننده  از افراد شركت%) 2/99(
توزيع فراواني اعضاي . ندپژوهشي بود علمي هيأتنفر  1

براساس مرتبه علمي درخواست شده جهت  علمي هيأت
رتبه  يمتقاض%) 62(نفر  79دهد به ترتيب  ارتقا نشان مي

%)  5(نفر  6و  استادي  %)33(نفر  42، دانشياري ميعل
ميانگين سني . نداستادياري بود ميعل  رتبه يمتقاض

 براساس رتبه علمي درخواست شده علمي هيأتاعضاي 
 برابرترتيب  به )ياريو استاد ياريدانش ،ياستاد(

38/036/49 ،26/021/46 ،32/050/46( كه با  بود
 معنادارتفاوت  اين ANOVAزمون آاز  دهاستفا
 127(كننده  از ميان افراد شركت. )P=01/0و  F=76/4(بود
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از  )%6/60(نفر 77پژوهي آموزشي  در برنامه دانش) نفر
از حيطه الف %) 2/3(نفر 4و تنها ) دانشگاهي(حيطه ب 

از %) 2/36(نفر  46. كسب كردند ازيامت) اي خانه وزارت(
ژوهي پ نامه دانش از هر دو حيطه اين آيين يافتهافراد ارتقا 
  . اند بهره جسته
از  علمي هيأتميزان استفاده اعضاي  2 و 1 نمودارهاي

پژوهي  نامه دانش آييناي  خانه وزارتي دانشگاهي و ها حيطه
  . دهد آموزشي را به طور كلي و به تفكيك مصاديق آنها ارائه مي

دانشگاه علوم پزشكي  علمي هيأتاستفاده اعضاي  ميزان
پژوهي آموزشي به  نامه دانش اصفهان از مصاديق آيين

تفكيك سه دانشكده پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي 
  . نشان داده شده است 2 در جدول
ي را در برخي از معناداراختالف  يكا مجذور آزمون

در سه دانشكده پزشكي،  2 مصاديق ارائه شده در جدول
  . دهد ازي نشان ميدندانپزشكي و داروس

  
هاي پزشكي،  پژوهي آموزشي به تفكيك دانشكده نامه دانش از مصاديق آييناعضا استفاده  توزيع فراواني نسبي و مطلق مقايسه :2 جدول

  دندانپزشكي و داروسازي
 نامه آيين 1-6ي بند هاحيطه

 P-value χ2  داروسازي  دندانپزشكي  پزشكي  افراد تعداد كل  علمي هيأتارتقائ اعضاي 

 64/17  0001/0* 9%) 45(  19%)76( 21%)28( 49%)41(  )اي خانهوزارت(الف

 503/0  778/0 16%) 80(  19%)76( 61%)82( 96%)81(  1-6-1  )دانشگاهي(ب

1-6-2  )16(%19 )8(%6 )36(%9  )20 (%4 *004/0  127/11 

1-6-3  )8(%10 )12(%9 )0(%0  )5 (%1 139/0  953/3 

1-6-4  )13(%16 )13(%10 )20(%5  )5 (%1 341/0  149/2 

1-6-5  )54 (%64  )66 (%49  )36 (%9  )30 (%6  *002/0  334/12 

1-6-6  )54 (%64  )70 (%52  )20 (%5  )35 (%5  *000/0  410/22 

  
كنندگان از مصاديق  شركتميزان استفاده  3 جدول
آموزشي را به تفكيك مرتبه علمي  پژوهي نامه دانش آيين

ها  آزمون تفاوت ميانگين. دهد درخواست شده ارائه مي

هاي  در بين رتبه "الف"ي را در حيطه معناداراختالف 
  . دهد علمي مختلف نشان مي

  
رتبه علمي درخواست شده پژوهي آموزش به تفكيك م نامه دانش از مصاديق آييناعضا استفاده  فراواني نسبي و مطلقتوزيع مقايسه : 3جدول 

  توسط اعضا
ارتقائ نامه آيين 1-6ي بند هاحيطه

 تعداد كل افراد  علمي هيأتاعضاي 
متقاضي
  استادياري

  متقاضي
  دانشياري

  متقاضي
 P-value  χ2  استادي

  46/12  002/0*  26%) 61(  0%) 0(  0%) 0( 50%) 39(  )اي خانهوزارت(الف
  228/0  892/0  35%) 81(  68%) 82( 4%)66(104%)82(  1-6-1  )دانشگاهي(ب

1-6-2  )15(%19)0(%0 )17 (%14  )12 (%5 674/0  789/0  
1-6-3  )9(%11)0(%0 )7 (%6  )12 (%5 674/0  788/0  
1-6-4  )13(%17)0(%0 )13 (%11  )14 (%6 920/0  168/0  
1-6-5  )56(%71)83(%5 )54 (%45  )58 (%25 615/0  972/0  
1-6-6  )53(%68)50(%3 )48 (%40  )63 (%27 192/0  301/3  
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  پژوهي آموزشي نامه دانش علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از مصاديق آيين ميزان استفاده اعضاي هيأت :1نمودار 

  
ي بين سن و امتياز كسب معنادارهاي تكميلي ارتباط  يافته

و  r=-04/0(. نامه ارتقا را نشان نداد شده از آيين
654/0=P (نامه  همچنين ميزان استفاده از مصاديق آيين

  . ي سني مختلف نشان ندادها گروهي در معناداراختالف 
  

  
  

  پژوهي آموزشي نامه دانش علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از مصاديق آيين ميزان استفاده اعضاي هيأت :2نمودار

6 ‐6 ‐15 ‐6 ‐14 ‐ 6 ‐13‐ 6 ‐12‐ 6 ‐11‐ 6 ‐16 ‐1

53.555.9

13.48.7
15

81.9

39.4

ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از مصاديق آيين نامه دانش پژوهي آموزشي

٠۵١٠١۵٢٠٢۵٣٠٣۵۴٠۴۵۵٠۵۵۶٠۶۵٧٠٧۵٨٠

…ارزشيابي و برنامه ريزي ارتقاء كيفيت دوره ها، گروهها، مراكز و موسسات 
طراحي و اجراي روش هاي نوين ارزشيابي استاد
ارزشيابي و ارتقاء كيفيت آزمون ها
تهيه و بگارگيري روش هاو ابزارهاي نوين ارزيابي فراگيران
توليد و بكارگيري مواد آموزشي و كمك آموزشي
اجراي روش هاي جديد تدريس
بازنگري برنامه آموزشي يك رشته تحصيلي
همكاري با كميته هاي تدوين
طراحي و اجراي برنامه آموزشي يك مقطع
طراحي و اجراي برنامه آموزشي يك رشته جديد
طراحي، بازنگري و اجراي طرح دوره هاي جديد
آموزش ضمن خدمت
آموزش اساتيد
آموزش مداوم

طرح جديد-اجراي برنامه جديد
Lesson plan
Course plan
مشاركت در طراحي برنامه هاي ملي

سازي نظام آموزشي.مشاركت در طراحي برنامه تحول و ن
برنامه ريزي راهبردي يك رشته تحصيلي
تدوين استانداردهاي يك رشته تحصيلي
بازنگري برنامه يك رشته تحصيلي
برنامه ريزي آموزشي يك رشته تحصيلي
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  بحث
كه قبالً ذكر گرديد، اين مطالعه با هدف كلي  طور همان

پژوهي آموزشي  ارزيابي وضعيت فعلي فرآيند دانش
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در  علمي هيأتاعضاي 

  . انجام پذيرفت 1391سال 
در ميزان  گير چشمهاي اين مطالعه حاكي از تفاوت  يافته

) ب(ي دانشگاهي ها از فعاليت علمي هيأتاستفاده اعضاي 
ي آموزشي صورت گرفته در سطح ها نسبت به فعاليت

توان تمايل  است كه دليل اين امر را مي) الف( خانه وزارت
هايي دانست كه نياز  در اعالم فعاليت علمي اعضاي هيأت

آنها  گيري ي داشته و اندازهتر كمآوري مستندات  به جمع
نامه  آيين "الف"خصوص حيطه  در. است تر راحت
ي آموزشي در ها آموزشي كه به فعاليت پژوهي دانش

شود كه  پردازد، مشاهده مي مي  خانه وزارتسطح 
نامه يك رشته بازنگري بر«و » ريزي آموزشي برنامه«

دهنده نقش  كه نشان  حائز امتياز برتر بوده» تحصيلي
در مشاركت در اين دو  علمي هيأتتخصصي اعضاي 

با توجه به آنچه گفته شد، اعضاي . مصداق است
اختيارات كافي در اجراي مصاديق  علمي هيأت

هاي  ليكن با استفاده از توانمندي ؛اند اي نداشته خانه وزارت
را ارتقا اعضا توان امكان مشاركت  علمي و عملي آنها، مي

  . بخشيد
دهد، تقريباً تمامي  نشان مي 1 كه نمودار طور همان

آموزشي  پژوهي دانشنامه  مصاديق مطرح شده در آيين
قرار گرفته است، ليكن  علمي هيأتمورد استفاده اعضاي 

ين تر بيشدرصد % 77با ) Course plan (طرح دوره 
گير  توان گفت همه مي. ميزان استفاده را دارا بوده است

اهي اعضاي ، باال بودن آگتر راحتبودن، نگارش 
از چگونگي نگاشتن طرح دوره، اجباري بودن  علمي هيأت

هاي  آن براي تمامي اعضاي آموزشي و برگزاري دوره
مكرر معرفي طرح دوره و طرح درس، موجبات اين امر را 

مطلوب  گر نشاناعضا ميزان استقبال . فراهم نموده است
رود  يا نامطلوب بودن اين برنامه نبوده و انتظار مي

 گيري آموزشي با انتخاب و بهره علمي هيأتاي اعض
پژوهانه ديگر نيز به ابداع،  هاي مبتكرانه و دانش روش

اين . و بهتري دست زنند تر بيشنوآوري و خالقيت 

 علمي هيأتاعضاي اين كه  رغم عليدهد  نمودار نشان مي
توليد و «، »هاي جديد تدريس روش«به مصاديقي همچون 

ها و ابزارهاي نوين  روش«، »به كارگيري مواد آموزشي
به خوبي » ها كيفيت دورهارتقاي «و » ارزيابي فراگيران

اجراي «اند، ليكن بعضي ديگر از مصاديق از جمله  پرداخته
همكاري با «، »هاي آموزشي جديد ها و طرح برنامه
اصالً مورد توجه قرار نگرفته و به » تدوين هاي كميته

. توجه نشده است ،بعضي ديگر آنچنان كه شايسته است
رسد با توجه به اهميت مصاديق ذكر شده در  به نظر مي

هاي  پژوهي و لزوم توجه به همه جنبه نامه دانش آيين
مورد توجه قرار گيرد  تر بيشآموزشي بايستي اين موارد 

ار هم و با رشد برابر بتوانند با تا همة مصاديق در كن
آموزشي و ارتقاي حفظ جايگاه خود در آموزش، به 

  . ي دانشجويان كمك كنندمند رضايتافزايش سطح 
توان دليل عدم استفاده و محجور ماندن مصاديقي  مي

طراحي يك رشته و يا يك «، »آموزش ضمن خدمت«چون 
طراحي «و » ها آزمونكيفيت ارتقاي «، »مقطع جديد

ي  حيطهرا مربوط به » هاي نوين ارزشيابي استاد روش
، قوانين دست و پاگير علمي هيأتاختيارات محدود اعضاي 

جهت  اقتصادي دانست كه اساتيد همواره در مسائلو 
 مسألهفعاليت در اين مصاديق با آنها مواجه هستند و اين 

در مصاديق مذكور  تيانگيزه و تمايل آنها را در فعال
شود عالوه بر  بنابراين پيشنهاد مي. دهد كاهش مي

هاي  سازي بستر مناسب جهت انجام فعاليت فراهم
پژوهانه مذكور، با باالبردن سقف امتيازات  آموزشي دانش

را به استفاده  علمي هيأتدر اين مصاديق، بتوان اعضاي 
 از سوي ديگر با. از آنها ترغيب نمود تر بيشهر چه 

اعضا هاي تشويقي و باالبردن آگاهي كار راه كارگيري به
توان به رشد  ي آموزشي ميها كارگاهاز طريق برگزاري 

نامه  برابر ميزان استفاده از مصاديق ذكر شده در آيين
نماي كلي از وضعيت استفاده  2 نمودار. بود اميدوار

 طور همان. دهد نامه را نشان مي اساتيد از مصاديق آيين
نامه بنا به داليل  آيين 1-6-1 شود مورد كه مشاهده مي

  . مورد استفاده قرار گرفته است تر بيشالذكر  فوق
كنوني در  توجه به اين كه مطالعاتي مشابه مطالعه با

منابع خارجي وجود نداشت و امكان مقايسه و بحث نتايج 
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اين مطالعه به صورت كلي با نتايج ان مطالعات وجود 
 نامه آيين قيمقايسه به تفكيك مصاد لذا ،نداشت
   .انجام گرفت يآموزش پژوهي دانش

بررسي مطالعات انجام گرفته مبني بر تأثير استفاده از  با
راهنماي يادگيري باليني در افزايش نمره يادگيري در 

، لزوم استفاده از )19(حركتي -حيطه شناختي و رواني 
هاي جديد آموزشي كمك آموزشي و  انواع تكنولوژي

، )20(آن بر سطح آگاهي و عملكرد فراگيرانارتقاي 
اساتيد به افزايش سطح مهارت در  موزشياحساس نياز آ

و همچنين نگرش ) 21(هاي تدريس نظري و باليني روش
هاي الكترونيكي و  مثبت اغلب فراگيران نسبت به آموزش

، )22(هاي آموزشي اثربخش ز راه دور به عنوان روشا
آوردن بستري مناسب جهت انجام  توان لزوم فراهم مي

ها را به خوبي  حيطه اينهاي آموزشي اساتيد در  فعاليت
  . حس كرد
هاي نوين در  خصوص روش انجام شده در هاي بررسي

در  Logbookدهنده اهميت  ارزشيابي فراگيران، نشان
، تأثير )23(هاي كارآموزان پايش و هدايت توانمندي

فوليو بر افزايش وسعت يادگيري مستقل، مشاركت  پورت
، )24(دانشجويان و ايجاد امكان بازخورد به دانشجو

 360روش ارزشيابي  رايپايايي، روايي و سادگي اج
ي ساختارمند باليني ها آزمونبودن   و اثربخش) 25(درجه

)OSCE (ن يك شيوه ارزشيابي استانداردبه عنوا)26( 
  .  است

توان نتيجه گرفت اعضاي  مي 2 بررسي نمودار از
اي به  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان توجه ويژه علمي هيأت

و  1- 6- 5( »ارزيابي فراگيران«و » هاي نوين تدريس روش«
ارتقاي ريزي در جهت  از طرفي برنامه. اند داشته )1- 6- 1

-6(، مراكز و مؤسسات آموزشي ها گروهها،  كيفيت دوره
به خوبي  علمي هيأتدر كارنامه عملكرد اعضاي  يزن) 6-1

ان گذار سياسترسد مديران و  به نظر مي. درخشد مي
اند با فراهم كردن امكانات و  آموزشي دانشگاه توانسته

را به استفاده اعضا ايجاد انگيزه در اساتيد، امكان ترغيب 
 2 همچنين بررسي نمودار. آورند از اين مصاديق فراهم

به بندهاي  علمي هيأتكم توجهي اعضاي  حاكي از
طراحي، اجرا «، )1-6-2( »هاي جديد بازنگري طرح دوره«

هاي آموزشي يك رشته يا يك مقطع  و بازنگري برنامه
توان با  ليكن مي. است )1-6-3(» جديد در سطح دانشگاه

انات و تسهيالت جانبه، فراهم آوردن امك هاي همه حمايت
، درصد استفاده از اين علمي هيأت ايالزم و تشويق اعض

  . موارد را نيز افزايش داد
نامه  از مصاديق آييناعضا ميزان استفاده  مقايسه
پژوهي در ميان سه دانشكده پزشكي، دندانپزشكي و  دانش

هاي استنباطي نشان  داروسازي با استفاده از آماره
ه دندانپزشكي به ميزان دهد كه اعضاي دانشكد مي

 )اي خانه وزارتي ها فعاليت(ي از حيطه الف تر بيش
مشاركت  گر نماياناگرچه  مراين ا. اند استفاده كرده

ي آموزشي اين دانشكده در ها گروهو اعضا  تر بيش
، ليكن شواهد است اي خانه وزارتي آموزشي ها فعاليت

هاي نوآورانه،  دهد كه اين اعضا به فعاليت نشان مي
پژوهانه و استفاده از مصاديق جديد در آموزش و  دانش

ين تر بيشمبادرت ورزيدند و  تر كمارزيابي فراگيران 
امتيازات كسب شده مربوط به طراحي و اجراي و 

ها و بازنگري دروس عمومي  بازنگري طرح دوره
  . بوده است خانه وزارتسطح دندانپزشكي در 

هاي نوين آموزشي  پزشكي در اجراي روش دانشكده
در بين سه دانشكده مذكور شاخص و باالتر  )1- 6- 5(

هاي جديد  اجراي روش«بوده و توانمندي باالي اساتيد در 
 كارگيري بهتوليد و «، )نظري، عملي و باليني(» تدريس

همچون فيلم، محتواي » مواد آموزشي و كمك آموزشي
مديا و غيره در تدريس را  مولتي وز،الكترونيك، خودآم

دانشكده  علمي هيأتمشاركت فعال اعضاي . دهد مي نشان
ارتقاي «و » نهاي نوين ارزيابي فراگيرا روش«پزشكي در 
در مقايسه با دو دانشكده ديگر ) 1-6-6( »ها كيفيت دوره

   .است گير چشم
تفاوت  گر نمايانانجام گرفته در اين مطالعه  هاي بررسي
ي ها از فعاليتاعضا گيري  در ميزان بهره معنادار
 به تفكيك مرتبه علمي درخواست شدهاي  خانه وزارت
اعضاي متقاضي درجه  دهدنشان مي 3 جدول. است

استادي نسبت به متقاضيان درجه دانشياري به ميزان 
استفاده ) اي خانه وزارت(الف ي  ي از حيطهتر بيش
شود، اعضايي كه  طور استنباط مي بنابراين اين. اند نموده
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از مرتبه علمي باالتري برخوردارند، سابقه فعاليت 
. اند اي داشته خانه وزارتي در امور تر بيشآموزشي 
تر نيز  شود زمينة فعاليت اعضاي علمي جوان پيشنهاد مي

فراهم  خانه وزارتدر  هاي آموزشي يگذار سياستدر 
ي سني ها گروهدهد كه  هاي تكميلي نشان مي يافته. آيد

مختلف تفاوتي در ميزان فعاليت و كسب امتيازات 
بودن امتيازات را تر  پژوهانه نداشته و باالتر يا پايين دانش
  . توان به گروه سني خاصي نسبت داد نمي

اي به ارزيابي امتيازات  در مطالعه و همكاران افشاري
 علمي هيأتنفر از اعضاي  85پژوهي آموزشي در  دانش

هاي  براساس يافته. دانشگاه علوم پزشكي مشهد پرداختند
ين امتياز را از تر بيش علمي هيأتاين مطالعه، اعضاي 

اجراي «و » طراحي و اجراي طرح دوره و طرح درس«
كسب % 31و % 41ا به ترتيب ب »موزشيهاي نوين آ روش
 علمي هيأتآنها به اين نتيجه رسيدند كه اعضاي . اند نموده
» هاي نوين آموزشي اجراي روش«اند از  تر توانسته مسن

رسد اين  به نظر مي. ي را كسب نمايندتر بيشامتيازات 
نامه بستگي  موضوع به گذشت زمان از اجراي اين آيين
پژوهي  دانش داشته است، يعني هر چه از اجراي فرآيند

هاي نوين  گذرد، تمايل اساتيد به اجراي روش آموزشي مي
مطالعه حاضر به عنوان دومين . )27(يابد افزايش مي

پژوهانه  هاي دانش مطالعه در زمينه ارزيابي فعاليت
ي علوم پزشكي انجام گرفته ها دانشگاه علمي هيأتاعضاي 

 تمامي مصاديق اضراست با اين تفاوت كه در مطالعه ح
پژوهي آموزشي به تفكيك مورد بررسي و تجزيه و  دانش

كه قبالً بيان گرديد  طور همان. تحليل قرار گرفته است
مطالعه افشاري و همكاران به سنجش ارتباط بين 

اساتيد و زمان شروع اجراي  ي هامتيازات كلي كسب شد
با  ه،اند و ليكن در اين مطالع پژوهي پرداخته نامه دانش آيين

 1388ي متوالي ها سالتوجه به تغييرات انجام پذيرفته در 
 1- 6مبني بر شرطي و غيرشرطي بودن بند  1391تا 
خصوص ارتباط اين متغيرها  توان در نامه ارتقا، نمي آيين

هاي  از طرف ديگر فعاليت. اظهارنظر قطعي كرد
اي توسط افراد خاصي كه از سوي  خانه وزارت
پذيرد و  صورت مي شوند يبرگزيده م خانه وزارت

در اجراي مصاديق آن  علمي هيأتبنابراين تمامي اعضاي 

محدوديت زماني اعضاي . اختيار چنداني ندارند
عدم آگاهي آنان نسبت به استفاده از مصاديق علمي  هيأت
هاي انجام شده از  نامه و مستندسازي فعاليت آيين

 با. معضالتي بود كه پژوهشگران با آن روبرو بودند
دانشگاه علوم ي  توجه به محدود بودن مطالعه به جامعه

 ،آن محدود بودن تعميم نتايج به دنبالپزشكي اصفهان و 
ي ها دانشگاهبنابراين انجام مطالعات مشابه در ساير 

توان با  رسد مي به نظر مي .شود مي كشور توصيه
ي افزايش آگاهي و توانمندي ها كارگاهها و  برگزاري دوره

، اين اعضا م آوردن امكان مشاركت تماميو فراه
ها را بر طرف ساخت و شاهد توجه روزافزون  محدوديت

كيفيت آموزشي و ارتقاي و نهادينه شدن اين بخش در 
شود با  پيشنهاد مي. باشيم ها دانشگاهتحقق رسالت 

نامه، موارد آموزشي ديگري همچون  بازنگري مفاد آيين
الكترونيكي در  گيريمشاركت در طراحي و اجراي ياد

سطح دانشگاه، مشاركت در طراحي و اجراي مسابقات 
هاي آموزشي ساختاردار و برگزاري CD علمي، تهيه

نامه  هاي آموزش پزشكي براي اساتيد در اين آيين دوره
ها و پيشبرد و به  لحاظ شود تا بتوان به رفع محدوديت

  . كردن امور آموزشي پرداخت روز
  

  گيري نتيجه
پژوهشي آموزشي و  نامه دانش سي كلي آيينبا برر

چگونگي اجراي آن در دانشگاه علوم پرشكي اصفهان، به 
ارتقاي رسد آموزش جزء فراموش شده در  مي نظر

و به تبع آن تحقق رسالت اصلي  علمي اعضاي هيأت
 6- 1رود اجراي بند  مي بنابراين انتظار. دانشگاه بوده است

ارتقا بتواند انگيزه و توان اساتيد را عالوه بر  نامه آيين
ي آموزشي نيز سوق ها پژوهشي به فعاليت يها فعاليت
پژوهي  تمامي مزايايي كه براي فرآيند دانش رغم علي. دهد

نامه نيازمند يك سري  آموزشي مطرح است، اين آيين
از آن  مسألهاين . است اصالحات و تغييرات ساختاري

نامه فعلي سقف  كه براساس آيينشود  جهت مطرح مي
امتيازات در نظر گرفته شده جهت مصاديق ذكر شده 

از مصاديقي  تر بيشاعضا مناسب نيست و در واقع 
ي به خود تر كمكنند كه تهيه آن زمان  استفاده مي
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. تري برخوردارند اختصاص داده و از ساختار ساده
ري و بنابراين ماهيت اصلي اين فرآيند كه ابتكار و نوآو

 اعضاكيفيت آموزشي است ناديده گرفته شده و ارتقاي 

نامه به عنوان يك ابزار كسب امتيازات در  به اين آيين
  .نگرند مرتبه علمي خود ميارتقاي جهت 
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Abstract 
 
Introduction: Due to the significant role of scholarship in the process of faculty member selection, 
employment, and promotion in universities, the Ministry of Health added the scholarship of teaching into 
promotion of faculty members' regulation to improve the educational quality and increase innovation and 
creativity in the teaching performance of faculty members. Therefore, this study was done to assess faculty 
members’ performance in scholarship of teaching in 2009-2012 in Isfahan University of Medical Sciences.  
Methods: In this descriptive-analytic study, a sample of 127 faculty members of Isfahan University of 
Medical Sciences who finished the scholarship of teaching credential process between 2009-2012 were 
studied. The data were collected based on the scores they gained according to the Scholarship of Teaching 
Committee (approved by the Ministry of Health and Medical Education).Pearsonو Chi-square test and 
ANOVA-test were used for statistical analysis.  
Results:127 (99.2%) of the participants were faculty members. Out of this number, 79 (62%) were 
applicants for associate professor level, and 42 (6%) were applicants of assistant professor level, and 6 
(33%) had applied for full professor level. The level of scholarship activities were in 60.6% of participants 
exclusively at the university level, while 3.2% gained all credits from ministry activities and 36.2% of 
participants had activities at the both levels. A significant difference was observed between the different 
academic ranks regarding activity levels (P=0.002 and x2=12.46) and (P=0.000 and x2=17.64). In the 
University level activity, course planning with 77% had the highest rate of credentials. No significant 
relationship was observed between age and scores obtained in regulations. The rate of using different items 
of the regulation did not show a significant difference regarding different age groups. 
Conclusion:The results indicated that less complicated and less timely activities were more frequently 
presented. Despite of all the advantages of scholarship of teaching process, it may be proposed that the 
bylaw of teaching scholarship should be revised. It seems necessary that the type of scholar activities should 
be expanded and the ceiling scores to be reformed. Hence, it may encourage teachers to use from innovative 
and creative processes and finally improve the quality of education in university 
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