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 مقاله پژوهشی 

 
دانشگاه علوم  علمی هیأت اعضای یو آموزش یعلم یها ییتوانا یابیارز

 همدان یپزشک

 

 یگیمحمدب ای، رو*احمد صداقت
 

 

 چكيده

انجام شود،  یدرست  مرحله به نیست که اگر اا ها آن یبند تیو اولو یآموزش یازهاین ییشناسا یآموزش یزیر گام برنامه نیاولمقدمه: 

 یاعضاموزشی آتوانایی های علمی و  نییمطالعه با هدف تع نیتر و مؤثرتر خواهد بود. ا راحت یآموزش ی توسعه یندهایفرا یاجرا
 .دیاجرا گرد شانیا دگاهیهمدان از د یدانشگاه علوم پزشک علمی هیأت

در دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت پذیرفت. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه  6931مطالعه مقطعی در سال این ها:  روش

 اطالعات پرسشنامه آوری جمعانتخاب شدند. ابزار  یا طبقه یتصادف یریگ با روش نمونه دینفر از اسات 502علوم پزشکی همدان بود، که 
بر اساس  طهیدر چهار حموزشی آتوانایی های علمی و را در مورد  داساتید نظرات خو روایی و پایایی آن تأییدپس از  بود که محقق ساخته

 لیو تحل یا تک نمونه t یآمار یها آزمون قیاز طر یآور ها پس از جمع اظهار نمودند. داده 2تا  6 ازیلیکرت با امتای  درجه 2 اسیمق
 .دیگرد لیو تحل  هیتجز دمنیفر انسیوار

 نیانگی)م درسی مهارت طراحی برنامهبه ترتیب بر اساس امتیاز توانایی های علمی و آموزشی  میانگین ،یعلم أتیه یاز نظر اعضانتايج: 

 و( 96/4±5= امتیاز نیانگی)م یآموزش یابیارزشمهارت  ،(54/4±5= امتیاز نیانگی)م یریادگیو  یاددهیمهارت  به ،( 60/4±9= امتیاز

 . بود دیاسات دگاهی، از دیو آموزش یعلم یها ییتوانا یها تیعنوان اولو به بیبه ترت (29/4±5= امتیاز نیانگی)م مشاوره و ارتباط مهارت

 یاز نظر اعضا یبرنامه درس ینتایج این مطالعه بیانگر این مسأله بود که الزم است تمهیداتی در مورد حوزه طراحگيري:  نتيجه

 تر بیشخاص جهت آشنایی  یآموزش یها دوره یو برگزاراتخاذ شود توانایی های علمی و آموزشی اول  تیعنوان اولو به  علمی هیأت
  در دانشگاه علوم پزشکی همدان فراهم گردد. یدرس هبرنام یطراح یها با عناصر و مولفه دیاسات

 

 یآموزش ارزیابی ،آموزشی یها مهارت ،توانایی های علمی و آموزشیهای كلیدی:  واژه

  568تا  500(:05)83؛ 8931 ديدر علوم پزشكي/ آموزش مجله ايراني 

 
مقدمه 

 یارتقا یبرا یا لهیعنوان وس به  یتوسعه منابع انسان

                                                 
گروه علوم  ،یدرس یزیر برنامه یدکتر یاحمد صداقت، دانشجونویسنده مسؤول:  *

 رانیا. تهران. ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم انسان ،یتیترب

(sahmads215@gmail.com) 

 یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یعموم یپزشک یدانشجو ،یگیمحمد ب ایؤر

 (royam284@gmail.com). رانیهمدان. ا

 17/6/79 تاریخ پذیرش: ،1/4/79، تاریخ اصالحیه: 72/11/72 مقاله: تاریخ دریافت

که دو  راتییتطابق سودمند با تغ یبرا یو راه تیفیک
 تیها هستند، از اهم ن رقابت سازما یاساس ی شاخصه

 نیتر مهم ،علمی هیأت یاعضا. (1برخوردار است) یاتیح
(. 2)شوند یمحسوب م یهر مؤسسه آموزش عال  هیسرما

مختلف و  یها پیت ییشناسا منظوربه  سیتدر طیدر مح
از  شانیالزم است ا یریادگیمطلوب  طیمح جادیا

نام دارد استفاده  یکه پداگولوژ سیتدر نینو یها وهیش
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 نیمعلم است. ا کی یعلم وجود ایهنر  یکنند. پداگوژ
آموزش  یراهبردها ای ها یاصطالح عمومأ به استراتژ

 یریادگی بکاز آن به عنوان س یشود، که برخ می مربوط
روش "به  ها که در لغت نامه یکنند. پداگوژ می ادی زین

ترجمه شده، به  "میعلم تعل"، "میفن تعل"، "یآموزگار
 انیدر جر یآموزش یاز راهبردها حیعنوان استفاده صح

  (.3)شود می فیتعر زین یریادگیو  یاددهی ندیفرا
و  یابیارز ،یانسان یروین یتوانمندساز یدر راستا 
مهم  یاز ابزارها یکیعنوان  به  یآموزش یازسنجین

 و شودمی یآموزش یها شکاف یساز انیموجب نما
. با (4) نمایدمی لیرا تسه عیاثربخش و سر یریگ میتصم

در قرن  ،یآموزش یازهاین یو اصول یعلم یابیارز آن که
مفقوده  ی ، حلقهاست مورد توجه قرار گرفته ریاخ

 ران،یا یدرسو  یآموزش یزیر در نظام برنامه یازسنجین
 (.5)کند یم دیشدت تهد را به  یآموزش یها برنامه جینتا

 س،یتدر یها نهیدر زم علمی هیأت یاعضا یتوانمندساز
ها و اهداف  رسالت گردد یسبب م یو رهبر یپژوه دانش

 ،ی. توانمندسازابدیتحقق  زین یمؤسسه آموزش عیوس
 یفایا یبرا علمی هیأت یآن اعضا یاست که ط یندیفرا

مولد  یآماده شده و در راستا یمختلف آموزش یها نقش
(. از جمله 7و6گردند) می تیروز بودن تقو بودن و به

و همکاران که  یراستا شاه نیدر ا یمختلف یها پژوهش
به  علمی هیأت یدر پژوهش خود نشان دادند که اعضا

 ازین یو علم یآموزش یها طهیح ی نهیآموزش در زم
نشان داد در  جینتا و همکاران انکارز ییرزای(. م8دارند)

 یآموزش ازین نیباالتر ،یریادگیآموزش و  ی طهیح
 ازین نیتر کمو  سیتدر نینو یها وهیمربوط به ش

 ینیآزمون ع ی وهیبه ش یابیمربوط به ارزش یآموزش
( Biermann) رمنیباپژوهش  جینتا(. 4ساختارمند است)

که از  بود «و عمل یورتئ نیارتباط ب»از  یحاک و همکاران
 انسیو وار رود یبه شمار م یابیارز تیفیبا ک یها یژگیو

از  سیتدر یها مهارت ینیب شیرا در پ یتر بیش
(. 9)است  به خود اختصاص داده یتیشخص یها یژگیو

 سیتدر یها مهارت ( و همکارانThadani) یتدن
را  یا دانشگاه و عالقه اعضا در آموزش حرفه علمی هیأت

از  ،یضمن هیاز آن بود که نظر یحاک جینتا .کردند یرسبر

 یبرا ینیب شیبوده و پ تر یقو یرفتار یریگ اندازه
 یا و عالقه اعضا در آموزش حرفه سیتدر یها  مهارت

پژوهش  جینتا(. 11کنترل، شناخته شد) یرهایعنوان متغ به
از آن بود که ابزار  یحاک و همکاران (Sommer) سومر

 لیمنظور تسه به تواند یباال م نانیاطم تیبا قابل یابیارز
 یبرنامه درس یو طراح سیتدر یها در کسب مهارت

 لسنیدر پژوهش ن. (11)ردیمورداستفاده قرار گ
(Nielsenنتا )یآموزش یازهایاز آن بود که ن یحاک جی 

 ،یابیارزش ،ینوآور ان،یتعامل با دانشجو ،استادان
مناسب  زاتیکالس درس و اختصاص تجه تیریمد

و همکاران  یطوالبمطالعه  جینتا(. 12است) یآموزش
برنامه و  تیریهمچون، مد یاز آن بود که عوامل یحاک

 یو ابزارها یریپذ انعطاف ،یمحور رندهیادگیمنابع، 
 ،یریادگی یها و راهبردها روش ،یابیارتباط، ارز یبرقرار

 لیتحلاهداف،  لیتحل ،یطراح وهیش ،یده سازمان
ابزار  ،یآور محتوا، اصول، فن لیو تحل رندهیادگی

بوده است  یآموزش و تجارب آموزش تیاولو ،یابیارزش
به آموزشی، علمی و های ا و تواناییارزیابی نیازه(. 13)

در نظام  توسعه درحالو عنوان یک حوزه جوان 
توجه بیشتر نیازمند  ریزی آموزشی و درسی ایران برنامه
 یها مهارت فیپژوهش ضمن تعر نیقصد ا نیبنابرا است،
و  ازهاین یبند تیو اولو ییشناسا ،یتیترب یاساس
دانشگاه  علمی هیأت یاعضا یآموزش و یعلم یها ییتوانا

 بود. شانیا دگاهیهمدان از د یعلوم پزشک
 

 ها روش
بود و جامعه  یمقطع یفیپژوهش توص کیمطالعه  نیا

دانشگاه علوم  علمی هیأت یپژوهش را اعضا نیا یآمار
 لینفر( تشک 433) 95-96 یلیهمدان در سال تحص یپزشک

حجم نمونه از فرمول کوکران  نییتع یدادند. برا می
(W.G Cochran استفاده ) نفر  215 ،یشد و نمونه آمار

 یساخت یدارا یجامعه آمار .دیردگ نییاز کل جامعه تع
 یتصادف یرگی از روش نمونه نینامتجانس بود و بنابرا

. دیو دانشکده( استفاده گرد تی)برحسب جنسای  طبقه
ساده نمونه انتخاب شد  یطور تصادف سپس از هر طبقه به

اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه  و تعداد در هر طبقه به
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 . بود یآمار
محقق ساخته شامل  یا ها پرسشنامه داده یابزار گردآور

مطالعات و که با استفاده از  پاسخ بود سؤال بسته 35
شامل دو بخش  ها ، پرسشنامهمتون مشابه طراحی شد

شامل سه سؤال  کیبود: بخش اول اطالعات دموگراف
و بخش دوم  سابقه و نوع استخدام( زانیم ت،ی)جنس

در حوزه )سؤال  32 دیاسات یکیپداگوژ یها مهارت
سؤال،  7 یدرس برنامه یسؤال، طراح 7 یریادگی -یاددهی

سؤال  7سؤال، مشاوره و ارتباط  11 یآموزش یابیارزش
 نیدر ا یشد. نمره ده می جهت انجام پژوهش( را شامل

بود. سؤاالت  کرتیل یا درجه 5 اسیبر اساس مق بخش 
لیکرت به صورت مثبت و ای  درجه 5 اسیپرسشنامه با مق

بودند. در  5تا  1 ازیکامالً مخالفم تا کامالً موافقم با امت از
 یها مهارت یها بخش دوم مؤلفهاین پرسشنامه برای 

و حداکثر  32حداقل نمره قابل کسب  د،یاسات یکیپداگوژ
 بود. 161نمره قابل کسب 

برای تعیین روایی صوری پرسشنامه از دو روش کمی و  
نفر از  21کیفی استفاده شد جهت تعیین کیفی روایی،

به چهره مورد  هصورت چهر در این زمینه به دیاسات
میزان تناسب و  ،یمصاحبه قرارگرفته و سطح دشوار

قرار گرفت. پس از اعمال  یابهام سؤاالت مورد بررس
اصالحات، در گام بعدی از روش کمی استفاده شد. در 

توافق  بیضر کیاز سؤاالت از  کیهر  ییارتباط با روا
شد  یآور ها جمع استفاده شد و نظرات آن دیاسات نیب

به  ،یشمارش یگمایساستفاده از روش  اسپس ب
 ییروا، جیها اقدام شد. طبق نتا آن لیو تحل یبند جمع
و شاخص  CVR =42/1بر اساس شاخصسؤاالت  یتمام

8/1=CVI قرار گرفت. تأیید موردمربوط به پرسشنامه 
 یپرسشنامه اعضا یها اسیکل مق ییایپا نیهمچن

شد که برابر  کرونباخ محاسبه یبه روش آلفا یعلم تأیه
در  یتحت بررس ها طهیح یتمام ییایپا ریمقادبود و  92/1

که مقدار نرمال است، باالتر به  7/1پژوهش از مقدار  نیا
 به پرسشنامه به پاسخگویی درمشارکت افراد  دست آمد.

 کامل رضایت و آگاهی با بنابراین ،بود داوطلبانه صورت
 مالحظات رعایت منظور به شد. انجام کنندگان مشارکت

 رازداری رعایت اصل و اطالعات ماندن محرمانه اخالقی،

 شد.
- یافزار آمار ها، با استفاده از نرم داده لیو تحل  هیتجز

SPSS 20 (IBM, Armonk, NY, USA) SPSS-20 
صورت گرفت. در  یو استنباط یفیدر دو سطح توص
 ی)برا یا تک نمونه t یها از آزمون ،یسطح آمار استنباط

 دمنیفر انسیروا لینمونه و مبنا( و تحل نیانگیم سهیمقا
 یو آموزش یعلم های ییتوانا  حوزه یبند رتبه ی)برا

 ( استفاده شد.علمی هیأت یاعضا
 

 نتايج
نفر نمونه شرکت داشتند  215پژوهش  نیدر مجموع در ا

 شانیا کی( که اطالعات دموگرافیده درصد پاسخ 111)
 نشان داده شده است. 1در جدول

 
 یاعضا کیدموگراف یرهایهای توصیفی متغ آماره: 1 جدول

 )اعداد جدول بر اساس نفر است( علمی هیأت
 مرد جنسیت

 زن 
(2/71% )146 
 (8/28%)59  

 سابقه آموزشی 
 بر حسب سال

 سال 5زیر 
 سال 11-5
 سال 15-11
 سال 21-15

 سال 21باالی 

(6/34% )71 
(9/21% )45 
(2/11%)23 
(2/13% )27 
(1/19% )39 

 رسمی  نوع استخدام
 قراردادی 

(6/56% )116 
(4/43% )89 

 215( %111)  جمع

 
چهارگانه  یها مهارت نیانگیمطالعه نشان داد م جینتا

 ،یریادگیو  یاددهی ،یبرنامه درس یطراح یها مهارت
 یاعضا نیو مشاوره و ارتباط در ب یآموزش یابیارزش
 و 31/4±2 ،24/4±2 ،11/4±3 بیبه ترت علمی هیأت

مربوط  یها مهارت تیوضع یبررس برای. بود 2±53/4
استفاده شد  یا تک نمونه یدر شرکت کنندگان از آزمون ت

بود، میانگین  یا نهیگز 5و ازآنجا که طیف مورد سنجش 
 یر نظر گرفته شد که با توجه به سطح معنادارد 3مبنا 

 نانیدرصد اطم 99از  شی(، با بP <11/1آزمون ) نیا
گفت در چهار مهارت مذکور با توجه به سطح  توان یم

مهارت  نیانگیمبنا و م نیانگیم نیآزمون، ب نیا یمعنادار
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 تفاوت معنادار وجود دارد. رهایمتغ
، از یو آموزش یعلم های ییتوانا یها تیاولو یبررس یبرا

استفاده شد. با توجه به  دمنیاز آزمون فر دیاسات دگاهید
 شیبا ب( p<،98/89=2χ 11/1) آزمون نیا یسطح معنادار

مهارت،  4 انیگفت که از م توان یم نان،یدرصد اطم 99از 
مشاوره و ارتباط  ی رتبه به مهارت حوزه نیانگیم نیباالتر

رتبه به مهارت  نیانگیم نیتر کم( و 43/3= تبهر نیانگی)م
( 81/1رتبه=  نیانگیم) یبرنامه درس یطراح ی حوزه

نشان داد  زین دمنیآزمون فر جیاختصاص داشت. نتا
برنامه  یشامل طراح بیبه ترت دیاسات یها مهارت تیاولو
و مشاوره  یآموزش یابیارزش ،یریادگیو  یاددهی ،یدرس

، 81/1بیبه ترت ها طهیرتبه ح نیانگیم وو ارتباط است 
با  زین دمنی. آماره فردیمحاسبه گرد 43/3، 61/2، 16/2

 (.p <1111/1معنادار شد ) 11/1در سطح  98/89مقدار 
 

 بحث
و  یعلم یها ییتوانا یابیارزمطالعه به منظور  نیا

 علمی هیأت یاعضا یکیپداگوژ یها مهارت یآموزش
. نتایج پژوهش رفتیهمدان انجام پذ یدانشگاه علوم پزشک

 یمربوط به طراح یها که مهارت دهد یحاضر نشان م
 دیبا یاول اثرگذار تیلووبه عنوان ا یدرس ی برنامه

 یدانشگاه علوم پزشک یشآموز زانیمدنظر برنامه ر
مطالعات همسو  ریسا جیبا نتا افتهی نیهمدان باشد ا

که  و همکاران یمطالعه عگبهبا  ی(. ول16تا14و8و4بود)
دانشگاه  یکیآموزش الکترون ی در توسعه کیموانع پداگوژ
کردند،  یاهواز را بررس شاپور یجند یعلوم پزشک

که عوامل  دادنشان  شانیمطالعه ا جیندارد. نتا یخوان هم
ارتباط،  یبرقرار یابیشامل: ارز بیمژثر به ترت

ها و منابع از موانع  برنامه تیریو مد یریپذ انعطاف
(. بر 17)در دانشگاه هستند کیآموزش الکترون ی توسعه

 یضر، مهارت طراححاصل از پژوهش حا جیاساس نتا
حوزه که  نیا نییبا توجه به رتبه پا یبرنامه درس

عنوان  حوزه است و به نیبه ا تر کمتوجه  ی دهنده نشان
پژوهش حاضر با  جیشد. نتا یابیاول ارز تیو اولو ازین

(، 18زاده و همکاران) (، ترک8و همکاران) یمطالعه شاه
راستا بود. احتماالً لزوم  ( هم19)و همکاران انیفرهاد

 یها علوم پزشکی در عرصه یها گروه دیحضور اسات
و دانشگاه و فشردگی واحدهای درسی فرصت  الینب

مطلوب و توجه به عناصر  یبرنامه درس یانجام طراح
.در کند یمحدود م دیاسات یرا برا یمؤثر در برنامه درس

گی واحدهای کارزان و همکاران نیز فشرد ییرزایتحقیق م
 یبرنامه درس یدرسی یکی از معضالت انجام طراح

و  یریادگی یها شناخت سبک نی(. همچن4ارزیابی گردید)
بر شناخت به استادان کمک خواهد کرد تا  یمبتن سیتدر

 نی(. به ا21استفاده کنند) سیمناسب تدر یها از روش
اعتماد صرف به  یجا شود، به می شنهادیمنظور، پ

از  د،یاسات یابیاز ارزش شده یآور جمع یها داده
گوناگون(  یابزارها قی)از طر یآموزش یازسنجین

 اریبس نانیبتوانند، با اطم یعلم یها شود تا گروه تفادهاس
که جز  نیو عملکرد مدرس سیتدر تیفیک صیباال به تشخ
اقدام کنند.  شود یمحسوب م یبرنامه درس یحوزه طراح
و  گذاران استیس ران،یش به مدپژوه یها افتهیبا توجه به 

که  شود یم شنهادیپ یدانشگاه علوم پزشک زانیر برنامه
( یتی)دانش ترب کیسطح دانش پداگوژ یارتقا یاستادر ر
ضمن خدمت در  یآموزش یها برنامه ،علمی هیأت یاعضا

و اجرا گردد. منابع  یطراح ،یریادگیو  یاددهیحوزه 
 علمی هیأت یاعضا ییافزا منظور دانش متناسب به یعلم

گردد. در حوزه  ایمه ،یبرنامه درس یدر حوزه طراح
 یها یابیو ارزش یانسان ابعاز من یآموزش یابیارزش

بهبود و توسعه در حوزه  یشکل هدفمند برا به ییدانشجو
استفاده شود. در حوزه مشاوره و  یآموزش یابیارزش

و  یآموزش یها ، کارگاهها نشست یارتباط برگزار
در حوزه مشاوره و ارتباط، در  یآموزش یها یشیاند هم

. از ردیدانشگاه قرار گ نیمسؤولدستور کار 
که پرسشنامه  بودپژوهش حاضر این  یها تیدودمح

شده محقق ساخته بود که با استفاده از مطالعات  استفاده
شود در  می هیو متون مشابه طراحی شده بود و توص

 یآمار ییها روش پرسشنامه با یسنج مطالعات آتی روان
 .ردیاز جمله تحلیل عاملی انجام پذ

 

 گيري نتيجه
مربوط به حوزه  یها آمده نشان داد، مهارت دست به جینتا
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 یها اول مهارت تیعنوان اولوبه  یبرنامه درس یطراح
ارائه خدمات آموزشی و  یبرا نیاست. بنابرا یگیپداگوژ

درمانی  تربیت نیروی انسانی هم در عرصه ارائه خدمات
 علمی هیأت اعضایو هم ارتقای فردی و سازمانی 

با  دیاسات تر بیشبستر و زمینه آشنایی  دیبا اهدانشگ
فراهم شود. در  یبرنامه درس یطراح یها عناصر و مؤلفه

با ایجاد زمینه الزم و فراهم آوردن  توان یخصوص م نیا
 در مجامع علمی و شرکت در دیامکان عضویت اسات

سمینارهای داخلی و خارجی، اشاعه فرهنگ استفاده 
از طریق فراهم آوردن  کیاز منابع الکترونی تر بیش

 اشاره کرد. یاطالعاتی مرتبط با هر رشته درس یاه کانب

 قدرداني

ویژه ه از کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان ب
اساتید که صرف وقت نمودند و در تکمیل پرسشنامه 

 شود. داشتند، صمیمانه قدردانی میهمکاری 
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Abstract 

 
Introduction: The first step in educational planning is identifying and prioritizing educational needs so that 

if this is done correctly, it will be easier and more effective to implement educational development processes. 

The purpose of this study was to determine the faculty members’ academic and educational abilities from 

their point of view in Hamadan University of Medical Sciences. 

Methods: This cross-sectional study was performed in Hamadan University of Medical Sciences in 2016. 

The statistical population included all the faculty members of Hamadan University of Medical Sciences. 205 

faculty members were selected by stratified random sampling. Data gathering tool was a researcher-made 

questionnaire. After confirming its validity and reliability, the faculty members expressed their views on 

academic and educational abilities in four domains based on a 5-point Likert scale of 1 to 5. Data were 

analyzed using one-sample t-test and Friedman ANOVA. 

Results: According to the faculty members’ point of view, the priorities of academic and educational 

abilities were the skill of curriculum design (mean score = 4.10 ± 3), teaching and learning skill (mean score 

= 4.24 ± 2), educational evaluation skill (mean score = 4.31 ± 2) and counseling and communication skill 

(mean score = 4.53 ±2), respectively. 

Conclusion: The results of this study indicated that curriculum design needs to be considered as a top 

priority for academic and educational abilities of faculty members, and special training courses should be 

provided to familiarize faculty members with the elements and components of curriculum design in Hamadan 

University of Medical Sciences. 

 

Keywords: Academic and educational abilities, educational skills, educational evaluation 
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