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دانشگاه  علمي هيأت ياعضا يتوانمندساز يها دوره يآموزش يازسنجين
  اصفهان  يعلوم پزشك
 

  يماني كوي، ن*يجعفر رشاهيم ميابراه ديس ،يستانيمحمدرضا ن ،يدستجرد يفروغ توكل
  

 

  چكيده
 ييپژوهش حاضر، با هدف شناسا است علمي هيأتريزي براي رشد اعضاي  شناسايي نيازهاي آموزشي، گامي مهم در برنامهمقدمه: 

  .شدانجام  هاي توانمندسازيدورهاصفهان در  يپزشك دانشگاه علوم  علمي هيأت ياعضا يآموزش يازهاين
مصاحبه با اساتيد  10درمرحله كيفي  استفاده شد. يفيو ك يكم يكردهاياز رو از،يمورد ن يها متناسب با داده در اين پژوهش ها: روش
دانشگاه  علمي هيأتجامعه آماري، كليه اعضاي در بخش كمي  انجام شد.پژوهش،  نيپاسخ سؤاالت ا ليحلپرسشنامه و تساخت براي 

انتخاب  اي طبقه–يتصادف رييگ روش نمونه برآورد شد كه بهنفر  260حجم نمونه  بود و نفر) 726(1395در سال  علوم پزشكي اصفهان
بود كه پس از تأييد روايي و پايايي مورد استفاده قرار  ساخته محقق. روش گردآوري اطالعات در اين تحقيق مصاحبه و پرسشنامه شدند

مستقل،  ي(ت يو استنباط يفيها در دو سطح توص داده ليتحل بود. كرتيل يا نهيپنج گز فيمقياس استفاده شده در پرسشنامه طگرفت. 
  .شد) انجام LSD يبيو آزمون تعقانس يوار ليتحل ،يهمبستگ
نتايج بخش كمي  .به دست آمد يطبقه با تم فرع 10و  يطبقه اصل 4كد در  110 ،يكدها و بازنگر ليپس از تحلدر بخش كيفي  :نتايج

 يجانيبر هوش ه يتنبم تدريس روش س،يها و فنون تدر روش طهي؛ در حنمودند اعالم يآموزش ازين ها طهيح يدر تمام دياسات نشان داد
 يها پژوهش يو اجرا يطراح ،يعلم منابع تيريپژوهش و مد طهحي در) 73/3±96/0( نيآنال يابيارزش ،يابيارزش طهحي در) 02/1±79/3(

 داراي ،)46/3±16/1( علمي هيأتي اعضا ها نامه نييو آ يبا مقررات ادار ييآشنا ها، نامه نييبا آ ييشناآ طهحي در و) 07/4±98/0( هيثانو
و  يعلم منابع تيريپژوهش و مد طهيدر ح يآموزش يازهايو ن علمي هيأت ياعضا يمرتبه علم بين نيبود. همچن نيانگيم نيتر بيش
  مشاهده شد.)=001/0p( دار معناتفاوت  ها، نامه نييبا آ ييآشنا

 در اين يآموزش يها برنامه شود يم شنهاديمورد مطالعه، پ يها همؤلفنسبت به اكثر  دياسات يازآموزشيبا توجه به اظهار نگيري:  نتيجه
   ود.ش ياصالح و بازنگرراستا 

  
  يعلوم پزشكدانشگاه توانمندسازي،  ،يازسنجين ،علمي هيأت يآموزش، اعضاهاي كليدي:  واژه
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 ،يتي(استاد)، گروه علوم ترب يجعفر رشاهيم ميابراه ديدكتر سنويسنده مسؤول:  *

. رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب
sebrahimjafari@yahoo.com  

و  يتيدانشكده علوم ترب ،يتيارشد)، گروه علوم ترب ي(كارشناس يتوكل فروغ
 )؛arshadd1393@gmail.com. (رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يروانشناس

و  يتيدانشكده علوم ترب ،يتي)، گروه علوم ترباري(استاد يستانيدكتر محمدرضا ن
 دكتر)؛ neyestani@gmail.com. (رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يروانشناس

 ،يپزشكعلوم آموزش  قاتيمركز تحق ،ي)، گروه آموزش پزشكاري(دانش يماني كوين
اصفهان، اصفهان،  يدانشگاه علوم پزشك ،يمطالعات و توسعه آموزش پزشك تيريمد

  مقدمه
در  عيسر يها شرفتيبا توجه به گذشت زمان و پ

ات، مؤسس يانسان يروين ،يقاتيو تحق يعلم يها نهيزم
نظر در  ديو تجد يمبرم به آموزش، بازآموز ازين

  ).1خود را خواهند داشت( يقبل يها فراگرفته

                                                                              
  )yamani@edc.mui.ac.ir. (رانيا

  1/3/96 تاريخ پذيرش: ،4/2/96، تاريخ اصالحيه: 26/7/95 مقاله: تاريخ دريافت
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هاي ارزشمند جامعه،  به عنوان سرمايه علمي هيأت اعضاي
 نيروينقش بسيار حساس و ارزشمندي در تربيت 

  ).2نمايد( مي انساني متخصص ايفا
، از علمي هيأتهاي رشد و بالندگي اعضاي  برنامه امروزه،

هاي نوين به منظور حفظ و ارتقاي دانش  جمله استراتژي
اخير   رود كه طي چند دهه و عملكرد اساتيد به شمار مي

توسط اكثر كشورها به كار گرفته شده تا ضمن افزايش 
براي انجام وظايف شغلي  علمي هيأتتوان علمي اعضاي 

هاي مختلف آموزش، پژوهش، درمان و نيز  حيطه خود در
هاي اجرايي و مديريتي، بستر مناسبي براي  انجام فعاليت

ايجاد تحول در نظام آموزشي ايجاد نمايد. در واقع، 
اي از  به مجموعه علمي هيأتتوانمندسازي اعضاي 

شود كه  اي اطالق مي ريزي شده هاي منظم و برنامه فعاليت
دانش، نگرش و عملكرد اساتيد در  با هدف ارتقاي سطح

هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و اجرايي صورت  حيطه
  ). 3گيرد( مي
 Need(يسنج ازيتوجه به ضرورت ن تيحائز اهم نكته

assessmentبراي تدوين و طراحي  ،ي) است. به طور كل
ريزان  ، برنامهعلمي هيأتاعضاي  يهاي توانمندساز برنامه

 يازسنجينيازسنجي دقيق بپردازند. نبايد به  آموزشي مي
است كه بدون  يآموزش يها از برنامه يضرور ينديفرآ

 ي. براگردد ير حركت مشخص نميآن هدف و مس
 ،يآموزش يها برنامه ازياطالعات مورد ن يساز فراهم
در سنجش، پاسخگو و مسؤول نمودن مؤسسات  يابيارز

 رات،ييبا تغ ييو همسو يهماهنگ يآموزش يها و نظام
ها و تحقق  در برنامه ياساس ليها و مسا ضعف ييشناسا
). بر 4ضرورت دارد( يازسنجين ؛يمشاركت يها برنامه

 يهاي آموزش برنامه يازسنجيتوان ن مي اساس، نيهم
 يرا به عنوان شالوده و محور اصل علمي هيأتاعضاي 
ها  دانشگاه يو پژوهش يدر نظام آموزش تيفيارتقاي ك

مهم در  يگام اين كهضمن  ازها،ين ييسانمود. شنا يتلق
اعضاي  يهاي رشد و بالندگ برنامه تيجهت تقو

آموزش  تيفيدر ارتقاي ك تواند يم د؛خواهد بو علمي هيأت

هاي  برنامه هيكل ،اين كهباشد؛ مشروط به  رگذاريتأث زين
 ازهايين يابيگروه بر اساس ارز نيا يرشد و بالندگ

اي آنان انجام  حرفه تيمرتبط با فعال قاًيو دق يآموزش
  .رديپذ

هاي  دهد كه اكثر برنامه تحقيقات همچنين نشان مي
 است كنندگان نبوده شركت ياز واقعيمنطبق با ن ،يآموزش

هاي  از برنامه ارييشده تا بس باعثامر  نيو متأسفانه ا
  ).3الزم برخوردار نباشد( ياجرا شده از اثربخش

ريزي كنند كه  پزشكي بايد طوري برنامه هاي دانشكده
هاي خويش را، فراتر از  اساتيد به كمك آن بتوانند قابليت

حيطه تخصصي خود گسترش دهند و قادر باشند 
آموزش دانشجويان را در باالترين حد ممكن، عملي 

خدمت مطابق نياز جامعه و ارائه ) و آنها را براي 5سازند(
  ).6حرفه آماده نمايند(

 نيه ابو همكاران، در پژوهش خود  يمحمودآباد يمظلوم
باليني به هر هفت  علمي اعضاي هيأتكه  دنديرس جهينت

هاي مرتبط با ارتقاء و  نامه حيطه اصلي، به ويژه آيين
غير باليني به حيطه پژوهش نياز  علمي هيأتاعضاي 

). ميرزايي كارزان و همكاران، در 7آموزشي دارند(
هاي آموزشي اعضاي  پژوهشي به منظور شناسايي نياز

دانشگاه علوم پزشكي ايالم، به اين نتيجه دست  علمي هيأت 
د، كه در حيطه آموزش و يادگيري، باالترين نياز نيافت

تدريس؛ در  هاي نوين آموزشي مربوط به شيوه
هاي  ارزشيابي، باالترين نياز آموزشي مربوط به شيوه

نياز آموزشي  الترينارزشيابي دانشجو؛ در پژوهش، با
مربوط به مقاله نويسي به زبان انگليسي؛ در حيطه 
فناوري اطالعات، باالترين نياز آموزشي مربوط به 

عمومي،  طهيي فناوري اطالعات؛ در حها مهارتآشنايي با 
رين نياز آموزشي مربوط به شيوه ارتباط با باالت

دانشجو؛ و در حيطه زبان انگليسي، باالترين نياز 
مربوط به نگارش متون علمي به زبان انگليسي  زشيآمو

  ).8بوده است(
 ييو همكاران، در پژوهش خود به منظور شناسا يشاه
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دانشگاه علوم  علمي هيأت ياعضا يآموزش يازهاين
كه اعضا به  دنديرس جهينت نيهرمزگان، به ا يپزشك

 ازيخود ن فيمختلف وظا يها طهيح نهيآموزش در زم
  ).9دارند(

و همكاران، در دانشكده  )Pololi( يپولولنتايج مطالعه 
) آمريكا Massachusetts( پزشكي دانشگاه ماساچوست

نشان داد كه مديران اجرايي ارشد دانشگاه نياز به اصالح 
تحقيق و عملكرد باليني را جزو و بهبود عملكرد تدريس، 

  ).10اند( اولويت آموزشي اساتيد عنوان نموده
 توسط ادكلي يقيدانشگاه ملك فيصل عربستان، تحق در

)Adkoliانجام شد كه نيازهاي  2010) و همكاران در سال
 مانندرا شامل موضوعاتي  علمي هيأتآموزشي اعضاي 

هاي كوچك و بزرگ،  توانايي تدريس در گروه
ريزي و آموزش باليني، طراحي برنامه درسي و  برنامه

توسعه منابع يادگيري، ارزشيابي فراگيران، ارزشيابي 
ها، تحقيق عملي، آگاهي از اصول آموزش و  دوره

هاي اخالقي و نگرشي، مهارت در  پرورش، ارزش
رتباطي نشان داده ي مديريتي و اها مهارتگيري، و  تصميم

  ).8است(
هاي اخير، چه در حيطه  پزشكي در طي دهه آموزش

آموزش و چه از بعد تخصصي علوم پزشكي رشد 
، لذا ضروري است اعضاي است ي داشتهگير چشم
هاي  هاي علوم پزشكي با تازه در دانشگاه علمي هيأت

آشنا شوند و از  تر بيشها  تخصصي آموزش اين رشته
هاي آموزشي خود جهت  فعاليت هاي جديد در روش
يادگيري و ايجاد يادگيري عميق   -در فرايند ياددهي لتسهي

اساس، دستورالعمل  نيدر فراگيران استفاده نمايند. بر هم
 ياعضا يساز و توانمند ييطرح دانش افزا يياجرا
 يو پژوهش يات آموزشمؤسسها و  دانشگاه علمي هيأت

به  ،يانقالب فرهنگ يعال يشورا يكشور، از سو
 نيمعاون قيشد تا از طر غكشور ابال يها دانشگاه
به  يابيها، دست دانشگاه يامنا هيأت تيو با حما يآموزش

  ).11اهداف طرح را مقدور سازد(

حاضر، با هدف تعيين نظرات اساتيد در مورد  پژوهش
ها  روش يها نهيسطح مهارت و نياز آموزشي آنان در زم
 يمنابع علم تيريو فنون تدريس، ارزشيابي، پژوهش و مد

ها انجام گرفت، تا محتوي آموزشي  نامه آيينبا  ييو آشنا
 شياز پ شيب علمي هيأتهاي رشد و تعالي اعضاي  برنامه

 يپس از بررس آنان متناسب گردد. يآموزش يازهايبا ن
 يازسنجين نهيمقاالت و مطالعات انجام شده در زم

 نيآمد كه در ا به دست جهينت نيا ،علمي هيأت ياعضا
 ،سيها و فنون تدر روش يمحورها تر بيشها  پژوهش

 تأكيدارزشيابي و پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته و 
 ؛وجود داشته است ها نامه نييبا آ ييبر محور آشنا يتر كم

پوشش داده  ها طهيح يپژوهش تالش شد تمام نيدر ا
  شود.

  
  ها روش

در  از،يمورد ن يها مطالعه متناسب با داده نيا در
(توصيفي  يكم يكردهايمختلف پژوهش از رو يها بخش

استفاده شده است. در مرحله مطالعه  يفيو ك مقطعي)
علمي از دانشكده  هيأتانجام مصاحبه با اعضاي  اب ،يفيك

ها نشان  مصاحبه ليو تحل هيتجزتلف آغاز شد و خهاي م
 دهيرس يبه اشباع نظر مصاحبه ششممطالعه در كهداد 

 يمتفاوت اعضا يها ازيحال، با توجه به ن نياست؛ با ا
ها تا تعداد  مختلف، مصاحبه يها علمي در دانشكده هيأت

 جي. الزم به ذكر است، كه از نتاافتيادامه  مصاحبه10
ها هم به منظور ساخت  مصاحبه ليحاصل از تحل

 نيت اسؤاالپاسخ  ليحلپرسشنامه و هم به منظور ت
  پژوهش، استفاده شد.

 علمي هيأتجامعه آماري كليه اعضاي  ،يمرحله كم در
به تعداد  1395دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

 عيحجم نمونه جهت توز نيينفر بود. به منظور تع 726
 نيپرسشنامه، از جدول مورگان استفاده شد كه بر ا

 اريآمد. مع دستبه  نفر 260اساس حجم نمونه معادل 
شاغل در دانشگاه  علمي هيأتبه مطالعه، عضو  دورو
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  .بود اصفهان يعلوم پزشك
از  يها، با تعداد آغاز، به منظور تهيه بانك گويه در

مختلف مصاحبه انجام  يها از دانشكده علمي هيأت ياعضا
بود. محقق با  افتهيساختار مهيها از نوع ن شد. مصاحبه

انجام  يبرا يتماس تلفن قياز طر اي يمراجعه حضور
ها بنابر  مصاحبه ينمود. تمام يوقت قبل نييمصاحبه تع

شونده در دفتر كار آنان به انجام  افراد مصاحبه خودنظر 
بود. محقق  قهيدق 45ها  زمان مصاحبه نيانگيو م دهيرس

كننده در مصاحبه اقدام به  با كسب اجازه از افراد شركت
ها، با متد  مصاحبه ليضبط مصاحبه نموده است. تحل

كه مراحل آن عبارت بود از  يموضوع يمحتوا ليتحل
 دار، معناها، استخراج جمالت  مصاحبه نخواندن مت

ها و مشخص  طبقه يگذار كدها، نام يبند طبقه ،يگذار كد
دقت  نيياست. تع دهيها به انجام رس طبقه نيكردن رابطه ب
شده  دييتا نيها با نظر و مشورت متخص و صحت داده

  است. 
آمده از  به دستهاي  مرحله بعد، با استفاده از گويه در

استفاده از  ،يو خارج يها، مطالعه متون داخل مصاحبه
ها تكميل و پس از چند نوبت  نظر متخصصان بانك گويه

مشورت با متخصصان ويرايش شد. سپس با استفاده از 
اي طراحي گرديد. روايي  ها، پرسشنامه بانك گويه

نفر صاحب نظر و متخصص تأييد  6 مكامه با كپرسشن
كرانباخ  يآلفا بيبا استفاده از ضر زيشد و پايايي آن ن

به دست آمد. مقياس استفاده شده در پرسشنامه  95/0
- 5 يها نهياست؛ كه شامل گز كرتيل يا نهيپنج گز فيط

 كم اريبس-1كم و -2 ،يتاحدود-3 اد،يز-4 اد،يز اريبس
 ازين زانيم نيتر بيشخود  نظردهندگان بنابر  پاسخ ؛است
خود در مورد هر  ازين زانيم نيتر كمو  »اديز اريبس«را با 
اند. الزم به ذكر  مشخص كرده» كم اريبس«را با  سؤال

 جينتا ليدر نظر گرفته شده در تحل نيانگياست، كه م
) به 01/3عدد (حد وسط  زانيم ها حاصل از پرسشنامه

  .برش در نظرگرفته شدي  نقطهعنوان 
 قيطور حضوري از طر  نام به به صورت بي ها پرسشنامه

دفاتر  يبرا يمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك
همان مركز  قيها ارسال و از طر توسعه آموزش دانشكده

شده در  ليتكم يها . همه پرسشنامهديگرد يآور جمع
 افزار ها با نرم هها مد نظر قرار گرفتند. كليه داد ورود داده

SPSS-22 قرار گرفت. ليو تحل هيتجز دمور  
 يو استنباط يفيها در دو سطح توص و تحليل داده تجزيه

 ،يفراوان انيبه ب يفي. در سطح توصديبه انجام رس
پرداخته شده و در سطح  اريو انحراف مع نيانگيدرصد، م
سن، سابقه  نيارتباط ب يبه منظور بررس ،ياستنباط

 ؛يمورد پژوهش از آزمون همبستگ يها طهيخدمت و ح
 علمي هيأت ياعضا يآموزش يازهاينتفاوت  سهيمقا يبرا

و به منظور  انسيوار ليآنان از آزمون تحل يو مرتبه علم
از  ياز نظر مرتبه علم دينظرات اسات انيتفاوت م ييشناسا

  .دي، استفاده گردLSD يبيآزمون تعق
  

  نتايج
كنندگان در  كتر%) از ش80نفر ( 8 ،يفيدر بخش ك

افراد  تر بيش%) مرد بودند. 20نفر ( 2مصاحبه زن و 
 ارياستاد يرتبه علم يبخش، دارا نيكننده در ا شركت

  %) بودند.20( يرتبه مرب يتعداد دارا نيتر كم%) و 50(
 ديابتدا منجر به تول يفيك يها داده ليحاصل از تحل جهينت

كدها و  ليكه پس از تحل ديطبقه گرد 10كد در  220
طبقه  10و  يطبقه اصل 4كد در  110 يبند طبقه ،يبازنگر

خود  يفرع يها طبقه يآمد كه برخ به دست يبا تم فرع
  ).1(جدول است طبقه ريچند ز يدارا
شده،  عيپرسشنامه توز 260از مجموع  ،يبخش كم در

و  لي%) تكم80دهيميزان پاسخپرسشنامه ( 210تعداد 
كنندگان،  كتر%) از ش 71/45نفر ( 96بازگشت داده شد. 

 ي%) مرد بودند. محدوده سن 29/54نفر ( 114زن و 
) 19/44±65/8( نيانگيسال با م 65تا  25 كنندگان شركت

) 87/12±85/9(نيانگمي با سال 35 تا 1 از خدمت سابقه و
نفر  131 ؛ي%) مرب48/10نفر ( 22 ،علمي  رتبه نظر از. بود

نفر  17و  ار؛يدانش %)05/19نفر( 40 ار؛ي%) استاد38/62(
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  %) استاد بودند.09/8(
موارد  ،ها پرسشنامه ليحاصل از تحل جيبراساس نتا

مربوط به  يها هيگو انيدر م نيانگيم نيباالتر يدارا
مورد  يها طهيدر ح علمي هيأت ياعضا يآموزش يازهاين

ها و فنون  روش طهيشرح است: ح نيبه ا ،پژوهش
 يجانيبر هوش ه يمبتن تدريس  روش س،يتدر

 ؛)73/3±96/0(نيآنال يابيارزش ،يابارزشي ؛)02/1±79/3(
 يو اجرا يطراح ،يمنابع علم تيرمدي و پژوهش
با  آشنايي ؛)07/4±98/0( زيمتاآنال: هيثانو يها پژوهش

ها  نامه آيينو  يبا مقررات ادار ييها، آشنا نامه آيين
)16/1±46/3.(  

آمده  به دست جيهمانگونه كه عنوان شد، از نتا ن،يهمچن
ها هم به منظور ساخت ابزار و هم  مصاحبه لياز تحل

 نيت پژوهش استفاده شد. بر اسؤاالپاسخ  ليجهت تحل
علمي نشان  هيأت ينفر از اعضا 10اساس، مصاحبه با 
به  ازين س،يها و فنون تدر روش طهيداد كه در ارتباط با ح

 يكالس و برقرار تيريمد يها نهيدر زم يآگاه شيافزا
استفاده از رسانه  ،اي حرفهبا دانشجو، اخالق  مؤثرارتباط 
 نهيافراد بود. در زم يمورد نظر تمام يآموزش ليو وسا

انجام «اكثر مصاحبه شوندگان بر موارد  ،يابيارزش
داشتند.  تأكيد» ت ارزشيابيسؤاالطراحي «و  »يابيارزش

 ،يمنابع علم تيريپژوهش و مد طهيبا ح طدر ارتبا
و » پژوهش يها با الزامات و روش ييآشنا«مقوالت 

بود كه  يموارد» پژوهش ديجد ميبا مفاه ييآشنا«
خود عنوان  يآموزش يها مصاحبه شوندگان جز دغدغه

با  ييآشنا نهيها در زم حاصل از مصاحبه جي. نتاكردند 
 ،»ديبه اسات يرسان اطالع«الت ها، مقو نامه آيين

و  »نياز قوان افتني يآگاه نهيدر زم دياسات يخودجوش«
 ياز جمله موارد اصل» همكاران قياز طر افتني يآگاه«

 نيدر ا نيهمچن .ندبود كه مصاحبه شوندگان مطرح كرد
و  نيباتجربه كه معتقدند قوان يبرخالف اعضا نه،يزم
 يو دسترس است در دسترس همه اعضا بوده ها نامه نييآ

 ياست، اعضا ريپذ همه امكان يو اطالع از آنها برا
در خصوص  يتر بيش ازين تر كمعلمي با سابقه  هيأت
 نهيزم نيدر ا دنيو آموزش د ها نامه نييبا آ ييآشنا

و از دست رفتن فرصت  افتنياطالع  ريد كردند؛احساس 
افراد  نيبود كه اكثر ا ياز جمله موارد اياستفاده از مزا

   ).1(جدول نمودند  عنوان
  

  كدها يبند ها و طبقه مصاحبه ليتحل جهينت :1 جدول
 زيرطبقه تم يا طبقه فرعي  تم يا طبقه اصلي

 ها و فنون تدريس روش

با  مؤثرمديريت كالس و برقراري ارتباط 
 دانشجو

 كالس مديريت

 فنون تدريس و استفاده از روشهاي نوين

 ارتباط با دانشجو

 اي حرفهيت مسؤول

  در تدريساي  اخالق حرفه

در اي  ي به اخالق حرفهبند پايرعايت و 
 تدريس

در اي  ي به اخالق حرفهبند پايعدم رعايت و 
 تدريس

 رسانه و وسايل آموزشياستفاده مناسب از  استفاده از رسانه و وسايل آموزش

عدم استفاده مناسب از رسانه و وسايل   
 آموزشي

 ارزشيابي
  انجام ارزشيابي

  ت ارزشيابيسؤاالطراحي

  هاي پژوهشآشنايي با الزامات و روش پژوهش و مديريت منابع علمي
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 آشنايي با مفاهيم جديد پژوهش

 ها نامه آيينآشنايي با 

  اطالع رساني به اساتيد
  خودجوشي به منظور آگاهي

  نقش همكاران

  
سن، سابقه خدمت و  نيارتباط ب يبه منظور بررس

 ،يابيارزش س،يها و فنون تدر روشنيازسنجي  يها طهيح
 ها، نامه نييبا آ ييو آشنا يمنابع علم تيريپژوهش و مد
اساس، افراد با سابقه  نيانجام شد. بر ا يآزمون همبستگ

با  ييبه آشنا يتر كم ازياحساس ن ،تر بيشسن  يو دارا

 نيها به ا ها و كارگاه كالس رو شركت د ها نامه نييآ
سن و  يدارا يمنظور را عنوان كردند و بالعكس اعضا

 ازمنديخصوص خود را ن نيسابقه خدمت كم در ا
مورد با  نيكه ا ؛)2(جدول كردند احساس  تر بيشآموزش 

  ها تطابق دارد. حاصل از مصاحبه يها افتهي
  

  با سن و سابقه خدمت افراد مورد مطالعه نيازسنجي يها طهيح انيم يهمبستگ زانيم يبررس :2جدول
سابقه سن 

  خدمت
ها وروشحيطه

  فنون تدريس
 حيطه

  ارزشيابي
 پژوهش وحيطه 

  مديريت منابع علمي
  آشنايي حيطه

  ها با آيين نامه
 ضريب همبستگي سن

  سطح معناداري
         

 ضريب همبستگي  سابقه خدمت
  سطح معناداري

89/0 
001/0  

        

 ها و روشحيطه
  فنون تدريس

 ضريب همبستگي
  سطح معناداري

11/0- 
11/0  

07/0- 
29/0  

       

 ضريب همبستگي ارزشيابي
  سطح معناداري

02/0- 
71/0  

001/0- 
89/0  

69/0 
001/0  

      

 پژوهش وحيطه
  مديريت منابع علمي

 ضريب همبستگي
  سطح معناداري

11/0- 
08/0  

08/0- 
21/0  

55/0 
001/0  

53/0  
001/0  

    

  آشناييحيطه
  ها با آيين نامه

 ضريب همبستگي
  سطح معناداري

22/0 
001./  

08/0- 
21/0  

34/0 
001/0  

25/0  
001/0  

54/0  
001/0  

  

  
 يآموزش يازهاين هايحيطه سهيبه منظور مقا ن،يهمچن
 ليآنان از آزمون تحل يو مرتبه علم علمي هيأت ياعضا

، نشان داده 3در جدول نتايج استفاده شد كه  انسيوار
  شده است. 
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  آنان يعلمي و مرتبه علم هيأت ياعضا يآموزش يازهاين هايحيطه سهيمقا :3جدول

مجموع  
  وراتذمج

درجه 
  آزادي

ميانگين مجموع 
  F P  وراتذمج

  18/0  60/1  64/0  3 93/1 هاواريانس بين گروه  ها و فنون تدريس ميانگين روش
  40/0  206 76/82 هاواريانس درون گروه

  -   209 70/84 واريانس كل
  33/0  14/1  59/0  3 77/1 هاواريانس بين گروه  ميانگين ارزشيابي

  51/0  206 72/106 هاواريانس درون گروه
  -   209 50/108 واريانس كل

  03/0  93/2  85/1  3 56/5 هاواريانس بين گروه ميانگين پژوهش و مديريت منابع علمي
  63/0  206 10/130 هاواريانس درون گروه

  -   209 67/135 واريانس كل
 08/0  21/2  31/2  3 93/6 هاواريانس بين گروه  ها نامه آيينميانگين آشنايي با 

  04/1  206 04/215 هاواريانس درون گروه
  -   209 97/221 واريانس كل

  
پژوهش و مديريت منابع  حيطهبر اساس نتايج تنها در 
ها، بين مرتبه علمي اعضاي  نامه علمي و آشنايي با آيين

شود. به  مورد مطالعه اختالف معنادار ديده مي علمي هيأت
منظور شناسايي تفاوت ميان مرتبه علمي از آزمون 

  ، استفاده شد. LSDتعقيبي 
پژوهش  طهيح نيانگيآزمون نشان داد كه در م نيا جيتان

 با استاد يمرب يمرتبه علم نيب يمنابع علم تيريو مد
 در و ،)49/0±20/0با استاد ( اراستادي ،)25/0±65/0(
با  اريمرتبه استاد نيب ها، نامه نييبا آ ييآشنا نيانگمي

وجود  )=p 01/0( معناداري تفاوت ،)64/0±26/0استاد (
 .دارد

  
  بحث

 يمطالعه به منظور بررس نيهمانطور كه ذكر شد، ا
دانشگاه علوم  علمي هيأت ياعضا يآموزش يازهاين

ها و  شامل روش ،يعموم يها اصفهان در دوره يپزشك
و  يمنابع علم تيريپژوهش و مد ،يابيارزش س،يفنون تدر

  . شدها انجام  نامه آيينبا  ييآشنا
ها در ارتباط با  حاصل از مصاحبه يها افتهي براساس

در  يآگاه شيبه افزا ازين س،يها و فنون تدر روش طهيح
با  مؤثرارتباط  يكالس و برقرار تيريمد يها نهيزم

 لياستفاده از رسانه و وسا ،اي حرفهدانشجو، اخالق 
 يآموزش مورد نظر تمام نينو يها و روش يآموزش

  افراد بود. 
ها  حاصل از پرسشنامه جينتا ليو تحل هيتجز ن،يهمچن

 علمي هيأت ياعضا دگاهينمره د اريو انحراف مع نيانگيم
 يازهاياصفهان نسبت به ن يدانشگاه علوم پزشك

است كه  نيا انگريب يعلمي  بر اساس رتبه يموزشآ
 يها هيگو يدر پژوهش نسبت به تمام كنندگان شركت

 ازياظهار ن سيتدر فنونها و  مطرح شده درباره روش
   ند.كرد
تحقيق حاضر در حيطه آموزش حاكي از آن بود كه  نتايج

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، انواع  يعلم هيأتاعضاي 
بر هوش  يآموزش مبتن ژهيآموزش به و يها روش

 امر نيكه ا ند.خود ذكر كرد ازين نيتر بيشرا  يجانيه
روش و  نيبا ا يكاف يياز عدم آشنا يتواند ناش مي

 يخصوص از سو نيدر ا يموزشآ يها نگذراندن دوره
دانشگاه بعد از كسب مدارك  علمي هيأت ياكثر اعضا
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خصوص در دانشگاه  نيها در ا مربوطه و خالء آموزش
  باشد. 
هاي ارزشيابي را به  با روش ييآشنا علمي هيأت اعضاي
پژوهشي در  ند.آموزشي خود اعالم نمود ازيعنوان ن

آمريكا نشان داد كه اساتيد در زمينه طراحي برنامه 
هاي يادگيري، نوشتن  ، ارزيابي بازدهدهي نمرهدرسي، 
نياز آموزشي باال  ،يي جامع پرستارها آزمونسؤاالت 

 خواني همنظر با پژوهش حاضر  نيكه از ا )؛12د(ان داشته
 زيو همكاران، ن انيارمحمدي يفيمطالعه توص دردارد.
سطح مهارت  زياصفهان ن يدانشگاه علوم پزشك دياسات

سؤاالت آزمون،  ليلو تح ريتفس نهيخود را در زم
 يطراح يعمل يها مهارت ،يابيارزش يها روش
مهارت و  شيدانستند وافزا نييپا يعملكرد يها آزمون
  ).13اند( كردهخود ذكر  ازيرا ن نهيزم نيدر ا يآگاه
 يمنابع علم تيريپژوهش و مد يها نهيارتباط با زم در

 ميبا مفاه ييپژوهش و آشنا يها با روش ييمقوالت آشنا
  افراد بود. يپژوهش مورد نظر تمام ديجد
ين نياز را تر بيشمطالعه، اساتيد درحيطه پژوهش  نيا در

 زيآنالمانند متا هيثانو يها پژوهش يو اجرا يبه طراح
 علمي هيأتدر نيازسنجي آموزشي اعضاي  اند.هكرد انيب

باليني دانشكده پزشكي اصفهان در حيطه پژوهش، 
ها اعالم  تحليل آماري دادهين نياز را به مهارت تر بيش
جزء  زيمورد در پژوهش حاضر ن ني)؛ كه ا14ند(نمود

 گونه به نظر نيآمد؛ ا به دستباال  نيانگيبا م يازهاين
 يها رسد كه شركت مستمر اكثر اعضا در كارگاه مي

 ازياز نظر طول دوره و تناسب با ن يآمار يها روش
آنان باشد. در اين  ازين يگو پاسختاكنون نتوانسته  دياسات

در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان اي  مطالعه جمورد نتاي
 يهاي آمارافزار نرمهاي آناليز داده و  نشان داد كه كارگاه

 يآموزش يها ازيو مقاله نويسي به زبان انگليسي جز ن
نظر، با مطالعه حاضر  نيآنها بوده است؛ كه از ا يباال
  دارد. خواني هم
دانشگاه  دياسات زيو همكاران، ن انيمدارمحيمطالعه  در

 نهيخود در زم ياصل يآموزش ازياصفهان ن يعلوم پزشك
  با منابع  ييآشنا يمنابع علم تيريپژوهش و مد

)؛ كه 13ند(عنوان نمود يكيو مجالت الكترون ياطالع رسان
 نيدر ا يريادگيهنوز به  ديبراساس مطالعه حاضر، اسات

  كنند.  مي ازين حساسموارد ا
با  ييآشنا نهيها در زم حاصل از مصاحبه جينتا

 يكه برخالف اعضا بودمطلب  نيا انگريها، ب نامه آيين
ها در دسترس همه  نامه آيينو  نيباتجربه كه معتقدند قوان

همه  يو اطالع از آنها برا يو دسترساست اعضا بوده 
 ازين تر كمبا سابقه  علمي هيأت ياست، اعضا ريپذ امكان
ها و آموزش  نامه آيينبا  ييدر خصوص آشنا يتر بيش

و  افتنياطالع  ريكردند؛ د مي احساس نهيزم نيدر ا دنيد
 ياز جمله موارد اياز دست رفتن فرصت استفاده از مزا

  كردند. مي افراد عنوان نيبود كه اكثر ا
نتايج حاصل از اين پژوهش قرار است اين كه توجه به  با

توانمندسازي اساتيد كمك هاي  به بهبود كيفيت كارگاه
: استفاده از شودميارائه  رينمايد، لذا پيشنهادات ز

ها ؛ ارتباط و  كارگاه يموفق در برگزار دياسات اتيتجرب
ها؛  در كارگاه دياسات يعمل تيو فعال هيتعامل دو سو

درباره زمان  كنندگان و شركت دياز اسات يجنظرسن
ها در  آموخته يها؛ نظارات بر روند اجرا كارگاه يبرگزار

  .ديروند كار اسات
 يپژوهش به بررس نيبر بودن؛ در ا زمان ليبه دل 
دانشگاه علوم  علمي هيأت ياعضا هيكل يآموزش يازهاين

نظر عدم  نيشده است كه از ا پرداختهاصفهان  يپزشك
در  علمي هيأت ياعضا يآموزش يازهاين قيدق يبررس

 نيا ياصل يها تيمختلف از جمله محدود يها دانشكده
  .ديآ مي پژوهش به شمار

در هر  ييها كه انجام پژوهش ميشو مي ادآوري انيپا در
 ياعضا يآموزش يازهاياز ن يدانشكده به منظور آگاه

 زيو ن ؛يمختلف علوم پزشك يها در دانشكده علمي هيأت
تك  تك يبرا يكيانجام پژوهش حاضر به طور تفك

 ازيتر نقيدق ييبه منظور شناسا ياصل يها طهيح



  علمي هيأت ياعضا يتوانمندساز يها دوره يآموزش يازسنجين   ي و همكاراندستجرد يفروغ توكل
 

http://ijme.mui.ac.ir  / 479/  )51( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

تواند منجر به  مي ها؛ طهيدر هر كدام از ح دياسات يآموزش
  گردد.تري  قيدق جينتا
  

  گيري نتيجه
 دياسات يازآموزشيبا توجه به نتايج پژوهش و اظهار ن

 شود يم شنهاديمورد مطالعه، پ يها همؤلفنسبت به اكثر 
 زيو ن ودش يموجود اصالح و بازنگر يآموزش يها برنامه

تناسب  يو دارا ديجد يآموزش هايكارگاه ليدر جهت تشك
  .رديصورت گ يتر با نياز آموزشي اساتيد، اقدامات بيش

  قدرداني
 يدر شوراي پژوهش يقاتيپژوهش به عنوان طرح تحق نيا

به  295200اصفهان با كد مصوب  يدانشگاه علوم پزشك
 يبانيو پشت تياست. پژوهشگران از حما دهيرس بيتصو

تمامي عزيزاني كه در انجام اين تحقيق ياري رساندند و 
كه در علوم پزشكي اصفهان دانشگاه  علمي هيأتاعضاي 

همكاري داشتند،  ها ها و تكميل پرسشنامه انجام مصاحبه
  .را دارند يكمال تشكر و قدردان
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Educational Needs Assessment of Empowerment Programs for 
Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences 

 
Forough Tavakoli Dastjerdi1, Mohammadraze Neyestani2, Ebrahim Mirshahjafari3, Nikoo 

Yamani4 
 

Abstract 
 
Introduction: Identification of educational needs is an essential step in planning for faculty development. 
The aim of this study was to identify educational needs of faculty members of Isfahan University of Medical 
Sciences in empowerment programs. 
Methods: Depending on required data, both quantitative and qualitative approaches were employed. In the 
qualitative stage, 10 interviews were held with professors to develop a questionnaire and analyze the 
responses to research questions. In the quantitative stage, statistical population included all of the faculty 
members of Isfahan University of Medical Sciences in 2016 (n=726). Sample size was determined at 260 
subjects who were selected by stratified random sampling. Data collection tools were interview and a 
researcher-made questionnaire whose validity and reliability had been confirmed. It was based on a five-
point Likert scale. Data were analyzed at descriptive and inferential levels (independent t-test, correlation, 
ANOVA, and LSD follow-up test). 
Results: Analysis and review of the codes in the qualitative stage yielded 110 codes in four main categories 
and 10 subcategories. Findings of the quantitative stage showed that faculty members reported educational 
needs in all areas. In the area of teaching methods and techniques, emotional intelligence-based teaching 
method (3.79±1.02); in evaluation, online evaluation (3.73±0.96); in research and scientific resources 
management, design and implementation of secondary research (4.07±0.9); and in the area of familiarity 
with regulations, familiarity with administrative and faculty regulations (3.46±1.16) had the highest mean 
scores. Furthermore, a significant difference was found between faculty members’ academic rank and 
educational needs in the areas of research and scientific resources management and familiarity with 
regulations (p=0.001). 
Conclusion: Considering the educational needs reported by the faculty members in most of the areas, 
revision of existing educational programs is recommended. 
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