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  چكيده
كيفيت  ياعضاي هيات علمي است كه به نوبه خود موجب ارتقا يهاي توسعهريزي برنامهاولين گام در برنامه آموزشي نيازسنجي :زمينه و هدف
 حاضر با هدف تعيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي ايالم يمطالعه .شودميرش آموزش و پرو
  .انجام گرفت

بر اساس مدل نيازسنجي سه بعدي كافمن، ابتدا با استفاده از . آماري به دو گروه دسته بندي شد يدر پژوهشي توصيفي، جامعه :روش بررسي
طالعات كلي درخصوص نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي از شركت كنندگان گروه اول گرد آوري شد و سپس با روش كدگذاري مصاحبه، ا

در مرحله . كلي دسته بندي و تدوين شدند يشش حيطه سه مرحله اي اشتراوس و كوربين،گويه ها يا كدهاي مربوطه، استخراج گرديد كه نهايتا در
از ديدگاه خود اعضاي ) =85/0rروا و پايا(وزشي و اولويت هر كدام از موضوعات حيطه ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پاياني، ميزان نياز آم

  .استيودنت استفاده شدT تجزيه وتحليل داده ها با روش هاي آمار توصيفي همچون فراواني، ميانگين، انحراف معيار و آزمون . هيات علمي تعيين شد
آموزش و يادگيري، باالترين نياز آموزشي مربوط به شيوه هاي نوين تدريس و كمترين نياز آموزشي مربوط به  ينتايج نشان داد در حيطه  :يافته ها 

ارزشيابي آموزشي، باالترين نياز آموزشي مربوط به شيوه هاي ارزشيابي دانشجو وكمترين نياز آموزشي مربوط به  يبرگزاري ژورنال كالب؛ در حيطه
؛ در حيطه پژوهش، باالترين نياز آموزشي مربوط به مقاله نويسي به زبان انگليسي و كمترين )OSCE(آزمون عيني ساختار مند يارزشيابي به شيوه

ت و فناوري اطالعات، باالترين نياز آموزشي مربوط به آشنايي با مهارت هاي فناوري اطالعا ينياز آموزشي مربوط به اخالق در پژوهش؛ در حيطه
و كمترين كمترين نياز آموزشي مربوط به استفاده از كامپيوتر در آموزش؛ در حيطه عمومي، باالترين نياز آموزشي مربوط به شيوه ارتباط با دانشجو 

و كمترين سي نگارش متون علمي به زبان انگلينياز آموزشي مربوط به اخالق حرفه اي و در حيطه زبان انگليسي، باالترين نياز آموزشي مربوط به 
  .نياز آموزشي مربوط به ترجمه متون تخصصي بود

موضوعات مورد بررسي در اين تحقيق به عنوان نياز آموزشي قلمداد شدند و در اولويت بندي  ياز ديدگاه مطالعه شوندگان،كليه : نتيجه گيري
ان انگليسي و اولويت آخر مربوط به حيطه ارزشيابي آموزشي زب يحيطه هاي شش گانه باتوجه به ميانگين امتيازات، اولويت اول مربوط به حيطه

  .بوده است
  نيازسنجي آموزشي، اعضاي هيات علمي، برنامه ريزي آموزشي، توانمندسازي: كليدي گانواژه
  مقدمه

 ارتقايها و موسسات، درگرو سازمان يپيشرفت و توسعه   
. )1(سطح دانش، بينش، مهارت و رفتار منابع انساني است

كيفيت  ارتقاياي براي توسعه منابع انساني به عنوان وسيله
  منابع انساني و راهي براي تطابق سودمند با تغييرات، كه دو 

  
  
  

  
  

  كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايالم -1
  شكي ايالماستاديار دانشگاه علوم پز -2
  مربي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم -3
  ايالم استاديار و مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي -4
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اساسي رقابت سازمان ها هستند، از اهميت حياتي  يشاخصه
حي و برنامه ريزي بايستي به خوبي طرا ،برخودار بوده 

ها و موسسات ضرورت برنامه ريزي در سازمان. )2(شود
آموزشي، زماني مطرح گرديد كه لزوم استفاده مطلوب از منابع 

وري مشخص و امكانات محدود و دستيابي به حداكثر بهره
بينانه، اطالعات ريزي اصولي و واقعبرنامه چون درشد و 

هاي گذشته مطمئن، جامع و صحيح مورد نياز است؛ در دهه
ند  نيازسنجي آموزشي، بيش از پيش مورد توجه قرار فراي

  .)3(گرفته است
ريزي آموزشي، شناسايي نيازهاي آموزشي و اولين گام برنامه 

رستي دهخوبي و بههاست كه اگر اين مرحله باولويت بندي آن
انجام شود، اجراي فرايندهاي توسعه ي آموزشي راحت تر و 

نياز سنجي آموزشي به عنوان يكي از . )2(موثرتر خواهد بود
ازي نيروي انساني موجب دسنوانمابزارهاي مهم در راستاي ت

نمايان سازي شكاف هاي آموزشي شده، تصميم گيري اثر 
بخش و سريع را تسهيل كرده و به تصميم گيران و برنامه 

دهد تا با توجه به منابع مالي محدود و ريزان اين امكان را مي
هاي مختلف، بندي گزينهزاينده، با اولويتـي فاـهنهـهزي

ها به كار  راهكار مناسب را براي پركردن شكاف
كه نياز سنجي علمي و اصولي، تنها در با آن .)4،2و5(گيرند

قرن اخير مورد توجه قرار گرفته و فنون و مدل هاي اين 
مفقوده  يحلقه ،فرايند هنوز جوان و در حال توسعه هستند

نظام برنامه ريزي آموزشي و درسي ايران نتايج  نيازسنجي در
بنابراين در اين . كندتهديد ميبه شدت هاي آموزشي را برنامه

هاي آموزشي به برهه از زمان، اهميت توجه صاحبنظران نظام
امر نيازسنجي آموزشي، آشكارتر و نمايان تر از گذشته 

ترين سرمايه هر موسسه اعضاي هيات علمي، مهم .)3(است
و توانمند سازي آنان در شوند آموزش عالي محسوب مي

زمينه هاي تدريس، دانش پژوهي و رهبري، سبب مي گردد 
رسالت ها و اهداف گسترده موسسه آموزشي به خوبي تحقق 

ظرفيت  ارتقايتوانمندسازي عبارتست از فرايند .  )6(يابند

قادر ساختن كاركنان به ايجاد ارزش افزوده در هاي الزم براي 
وليتي كه وسازمان و كارايي و اثر بخشي در ايفاي نقش و مس

 هاي علوم پزشكيدانشگاهدر  )7(در سازمان بر عهده دارند
هفت هاي اين امر، اعضاي هيات علمي را براي ايفاي نقش

گانه آماده ساخته و موجب تقويت آنان در راستاي مولد و به 
امروزه نيازسنجي آموزشي اساتيد  .)6(گرددروزبودن مي

 يدانشگاه، فعاليتي است كه با هدف توانمند سازي اعضا
و برهمين اساس در  )5،4و8( رسدهيات علمي به انجام مي

هاي گذشته در اين زمينه تحقيقات متعددي به انجام سال
دانشگاه ايندياي غربي با  آموزش يواحد توسعه .رسيده است

در سال  دانشگاهنيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي  بررسي
هاي بزرگ، همچون يادگيري فعال در كالس ، مواردي2009

هاي تدريس و ارزيابي، روشها براي يادگيري طراحي فعاليت
و يادگيري، مديريت كالس، انگيزش دانشجويان، مديريت 
دانشجويان چالش برانگيز، آموزش آزمايشگاهي و باليني، 

دانشجويان، خصوص  اي در محيط دانشگاه، و دررفتار حرفه
كاربردي و آمادگي - مديريت زمان، نوشتن تحقيق علمي

آموزشي ذكر كرده روحي براي كالس را به عنوان نياز 
  .)8(ستا
 توسط عربستانديگري در دانشگاه ملك فيصل  يمطالعه 

اعضاي  نيازهاي آموزشي، 2010ادكلي و همكاران در سال 
هيات علمي را شامل موضوعاتي چون توانايي تدريس در 

هاي كوچك و بزرگ، برنامه ريزي و آموزش باليني، گروه
منابع يادگيري، ارزشيابي  يدرسي و توسعه يطراحي برنامه

گاهي از اصول ها، تحقيق عملي، آفراگيران، ارزشيابي دوره
آموزش و پرورش، ارزش هاي اخالقي و نگرشي، مهارت در 

ارتباطي را نشان داده  مهارت هاي مديريتي و و ،تصميم گيري
  .)9(است

و  آويژگان نيازسنجي آموزشي يمطالعهنتايج  
 ،داد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشاندر) 1387(همكاران

در حيطه آموزش، نياز به آموزش اعضاي هيات علمي باليني 
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 ييادگيري مداوم و خود آموزي در دانشجويان؛ در حيطه
توسعه  يپژوهش، مهارت تحليل آماري داده ها؛ در حيطه

ي هافعاليت يفردي، مكالمه به زبان انگليسي؛ در حيطه
خدمات درماني  ياجرايي و مديريتي، مديريت زمان؛ در حيطه

ثبت اطالعات بيمار؛ و در حيطه  يو ارتقاي سالمت، نحوه
فعاليت هاي تخصصي خارج از دانشگاه، اصول و روش هاي 

آموزش و مشاوره به جامعه توسط رسانه هاي ارتباط  يهيارا
  .)6(انداولويت نخست نيازها بوده ،جمعي

سنجي آموزشي اعضاي  ر نيازد) 1386(سرچمي و همكاران
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين نيازهايي چون 
نوشتن طرح درس استاندارد، آموزش دانشجو محور، 

، استفاده از اينترنت براي آموزش OSCEروش  هارزشيابي ب
عنوان اولويت   بهرا آموزش و آشنايي با اصول پژوهش در 

 .)1(نداهنمودتعيين اعضاي هيات علمي اول نيازهاي 
بندي  در تبيين و اولويت )1390(سبزواري و همكاران

هاي علوم نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه
پزشكي كشور، اولويت اول نيازها را در شش حيطه به شرح 

هاي شيوه ،آموزش و يادگيري يحيطه :اندزير تعيين كرده
هاي تدريس، اصول وسبك هاي يادگيري و آموزش مهارت

 يهاي ارتباطي؛ حيطهمهارت ،عمومي يطهباليني؛ حي
هاي پيشرفت ارزيابي باليني، آزمون ينحوه ،ارزشيابي

هاي پيشرفت تحصيلي وتعيين روايي و پايايي آزمون
مقاله نويسي، استفاده از نرم : تحصيلي؛ در حيطه پژوهش

افزارهاي آماري و كاربرد آمار حياتي در پژوهش هاي علوم 
استفاده از منابع  ،وري اطالعاتآفن يپزشكي؛ حيطه

نگارش  متون  ،زبان انگليسي يو در حيطه ؛الكترونيكي
  .)10(علمي به زبان انگليسي

بررسي تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهد كه در بيشتر  
ها از ابزار پرسشنامه و يا مصاحبه همراه با پرسشنامه در آن

هاي و روش )1،2،5،6و8-12(نيازسنجي استفاده شده است
ترجيحي آموزش اساتيد نيز در برخي تحقيقات در قالب 

ده سمينار، كنفرانس و آموزش الكترونيك و با استفا ،كارگاه
هاي سخنراني، كارگروهي، بحث همراه با از تركيب روش

پژوهش .)5و10(استفاده از وسايل كمك آموزشي بوده است
هيات  يكنوني با هدف شناسايي نيازهاي آموزشي اعضا

، به انجام 1389علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم درسال 
  .رسيد

  
  روش بررسي

نياز سنجي سه  اس مدلـر اسـي، بـوصيفـت يعهـاين مطال   
در مدل . بعدي كافمن و در دو گام اصلي انجام گرفت

، نيازها از ديدگاه مديريت سيستم، )3(ننيازسنجي كافم
بر . گرفتاعضاي هيات علمي و دانشجويان مورد بررسي قرار 

اين اساس در گام اول، با روش نمونه گيري مبتني بر هدف، 
نفر شامل معاون آموزشي، مدير پژوهش، مديرآموزش،  52

ات و توسعه آموزش پزشكي، مدير آموزش مدير مركز مطالع
نفر از  28نفر از اعضاي هيات علمي عالقمند و  20مداوم، 

انتخاب ) دو نفر به نمايندگي دانشجويان هر رشته(دانشجويان 
و با استفاده از ابزار مصاحبه نيمه ساختارمند مورد  ندشد

-در اين گام با روش كدگذاري سه مرحله. مطالعه قرارگرفتند

، گويه ها يا نيازهاي آموزشي از )13(كوربينشتراوس و ا اي
ها در گام دوم گويه ،ديدگاه مصاحبه شوندگان مشخص شده 

حيطه  6سوالي در  47 اي پرسشنامه يا نيازها در قالب
گويه، ارزشيابي  6گويه، عمومي  16آموزش و يادگيري (

 ،گويه 3گويه، فناوري اطالعات  9گويه، پژوهش  10زشي آمو
در اين . مورد بررسي قرار گرفتند) گويه 3و زبان انگليسي 

آماري شامل تمامي اعضاي هيات علمي  يمرحله جامعه
مشغول به كار در دانشگاه علوم پزشكي ايالم در سال 

نفر بود كه با توجه به محدود و  92به تعداد  88-89تحصيلي 
دسترس بودن جامعه و همچنين اطمينان بيشتر روش  در

پرسشنامه . سرشماري، با اين روش مورد مطالعه قرار گرفتند
درجه  5سوال بود كه بر اساس طيف  47مورد استفاده شامل 
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اي ليكرت تنظيم شد و در آن خيلي كم به معناي كمترين 
 .ودب) پنج(و خيلي زياد به معناي بيشترين امتياز ) يك(امتياز 

روايي پرسشنامه با نظر چند نفر از اعضاي هيات علمي 
فر ـن 20ب نظر و پايايي آن با اجراي پرسشنامه برروي ـصاح

اخ ـاي كرونبـب آلفـه ضريـاري و محاسبـه آمـاز جامع
)85/0=r(ه ـپرسشنام يمعيار ورود به مطالعه كليه. تاييد شد

اي ـمه هده بودند و پرسشناـيل شـي بود كه كامل تكمـهاي
از روش هاي آمار . دـص نيز از مطالعه خارج شدنـناق

يفي نظير فراواني، ميانگين و انحراف معيار و همچنين ـتوص
راي مقايسه ديدگاه ـقل بـگروه هاي مست tون آماري ـآزم
ه بر حسب جنسيت ـامـروه هاي پاسخ دهنده به پرسشنـگ

ي، وزشـاي آمـمعيار تعيين اولويت نيازه. اده شدـاستف
ن هاي برابر و ـميانگي. دست آمده بوده انگين امتيازهاي بـمي

د و باالترين ـداد شدنـبه عنوان نياز آموزشي قلم 3باالتر از 
اي آموزشي تعيين ـت اول نيازهـوان اولويـه عنـين بـميانگ
  . شد
  

  يافته ها
 78داد ـده، تعـوزيع شـپرسشنامه ت 92از مجموع     
كه  نددـت داده شتازگشـل و بـتكمي )درصد 85(نامه ـرسشـپ

 15كي، ـپزش يدهـوط به دانشكـمورد مرب 37از اين تعداد 
مورد مربوط به  14راپزشكي، ـمورد مربوط به دانشكده پي

 يربوط به دانشكدهـورد مـم 12بهداشت و  يدانشكده
ركت ـاز ش) دـدرص2/19(نفر  15 .پرستاري و مامايي بود
 .دـمرد بودن) درصد 8/80(نفر  63و كنندگان در مطالعه، زن 

اسي ارشد و ـداراي مدرك كارشن) درصد 59(نفر  46همچنين 
از نظر رتبه . دـص بودنـدكترا يا متخص) درصد 41(نفر  32

 2/37(نفر  29ي، ـمرب) درصد 2/60(نفر  47 ،علمي نيز
ميانگين  .دانشيار بودند) درصد 6/2(نفر  2استاديار و ) درصد

وع پنج ـده از مجمـت آمـدسه ار امتيازات بو انحراف معي
وزش و ـآم لـامـشانه ـش گـاي شـههـياز در حيطـامت

ابي ـ، ارزشي)07/4±64/0(يـ، عموم)77/3±61/0(يادگيري
، فناوري )87/3±56/0(، پژوهش )72/3±68/0(آموزشي
 .بود )27/4±86/0(يسيـان انگلـو زب )25/4±69/0(اطالعات

ترين ـري؛ بيشـوزش و يادگيـآم يمطالعه شوندگان در حيطه
  دريس و كمترين نياز را بهـن تـهاي نويه شيوهـاز را بـني
ارزشيابي  يدر حيطه ؛البـبرگزاري ژورنال ك يوهـنح 

هاي ارزشيابي دانشجو و بيشترين نياز را به شيوه ،آموزشي
ون عيني ـوه آزمـه شيـي بـكمترين نياز به ارزشياب

رين نياز به ـبيشت ،شـپژوه يهـحيط در ؛(OSCE)ساختارمند
ي و كمترين نياز را به اخالق ـان انگليسـه زبـي بـمقاله نويس
ه فناوري اطالعات، بيشترين نياز را به ـدر حيط ؛در پژوهش

از را به استفاده از ـرين نيـك و كمتـاستفاده از منابع الكتروني
 ن نيازـريـعمومي بيشت يدر حيطه ؛كامپيوتر در آموزش
ربوط ـاز مـمترين نيـو و كـا دانشجـاط بـمربوط به روش ارتب

ترين ـبيش ،ان انگليسيـزب يو در حيطه ؛رفه ايـبه اخالق ح
ليسي و كمترين ـارش متون علمي به زبان انگـنياز را به نگ

چنين ـهم. دـمه متون تخصصي اعالم كردنـنياز را به ترج
ان داد كه ـها نشن نمرات نيازها در همه حيطهـبررسي ميانگي

ات علمي ـاي هيـتمامي نيازهاي مورد بررسي توسط اعض
وزشي ـاز آمـوان نيـه عنـالم، بـكي ايـوم پزشـدانشگاه عل
ن امتيازات ـانگيـمي يهتايسـمق ).1جدول (دـاعالم شدن

 يهـاعضاي هيات علمي زن و مرد شركت كننده در مطالع
ل، ـستقـاي مـهروهـگ tون ـاده از آزمـا استفـر، بـحاض

ان ـاوت معناداري را در نيازهاي حيطه عمومي نشـتف
ا داري ـحيطه ها تفاوت معن يو در بقيه )=P 032/0(.داد
رين زمان برگزاري كارگاه ـدر رابطه با بهت. اهده نگرديدـمش
ان ـها نشهـي، يافتـات علمـاي آموزشي جهت اعضاي هيـه

 2/69(ه ـج شنبـپنو ) دـدرص 8/53(داد روزهاي چهارشنبه 
اه ـدگـاز دي ،انـل زمستـال و فصـم سـن دو نيـ، بي)دـدرص
  ن زمان برگزاري كارگاهـش بهتريـمورد پژوه يهـجامع

  .بود 
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  اولويت بندي نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم: 1جدول 
درصد انتخاب گزينه زياد و خيلي  گويه حيطه

 زياد

 اولويت انحراف معيار 5نمره از ميانگين

 3/92 37/4 62/0 3 شيوه هاي نوين تدريس  
 9/76 09/4 9/0 11 طراحي تدريس 

 8/80 96/3 59/0 16 برنامه ريزي و بازنگري برنامه درسي

 82 86/3 65/0 22 مديريت كالس 

 6/84 22/4 69/0 8 اصول و شيوه هاي يادگيري دانشجويان
 CPC 8/53 46/3 23/1 36بر تظاهرات باليني آموزش مبتني

 EBL 4/56 48/3 04/1 35يادگيري مبتني بر شواهد 

 EBM 1/64 53/3 35/1 33پزشكي مبتني بر شواهد 

 2/69 72/3 93/0 27 تفكر انتقادي و خالق 

 70 9/3 71/0 19 استفاده از ابزار كمك آموزشي

 64 88/3 08/1 21 آموزش مهارت باليني 

 59 36/3 3/1 37 برگزاري گزارش صبحگاهي

 8/44 3/3 28/1 38 برگزاري ژونال كالب 

 7/57 49/3 36/1 34 روش هاي تدريس باليني

 5/79 08/4 83/0 12 شيوه هاي يادگيري مادام العمر

 3/74 95/3 82/0 17 شيوه هاي پرورش خالقيت در دانشجويان

شي
وز
ي آم

شياب
ارز

  

 6/84 08/4 61/0 12 ارزشيابي دانشجوشيوه هاي 

 8/71 92/3 69/0 18 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 8/62 57/3 17/1 31 نحوه ارزيابي باليني دانشجو

 7/65 72/3 85/0 27 تعيين روايي و پايايي آزمون هاي پيشرفت تحصيلي

 3/74 79/3 88/0 25 تحليل آزمون هاي پيشرفت تحصيلي

 5/60 56/3 15/1 32 (OSCE)شيوه آزمون عيني ساختارمند ارزشيابي به

 2/55 59/3 16/1 30 استفاده از كارپوشه يا پورتفوليو

 4/56 64/3 09/1 29 (log book)آموزشي ياستفاده از كارنامه

 3/74 67/3 94/0 28 شيوه هاي ارزشيابي آموزشي

 1/64 79/3 76/0 25 اعتبار بخشي و ارزيابي دروني

ش
ژوه

پ
  

 9/76 89/3 97/0 20 آشنايي با پژوهش كيفي و متا آناليز

 7/66 95/3 78/0 17 تحقيق كمي

 5/43 56/3 84/0 32 كاربرد آمار حياتي در علوم پزشكي

 3/51 74/3 81/0 26 استفاده از نرم افزار آماري در تحليل داده ها

 6/43 49/3 81/0 34 اخالق در پژوهش 

 1/64 82/3 96/0 24 زش پژوهش در آمو
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 8/71 85/3 95/0 23 مقاله نويسي به زبان فارسي

 9/94 41/4 59/0 2 مقاله نويسي به زبان انگليسي
 9/76 21/4 91/0 9 بررسي متون و مرجع نويسي

ي 
اور

فن
ات

الع
اط

  

 5/79 31/4 79/0 5 استفاده از منابع الكترونيك
 6/84 33/4 73/0 4 اتآشنايي با مهارت هاي فناوري اطالع

 82 13/4 97/0 10 استفاده از كامپيوتر در آموزش

اي
ت ه

هار
م

 
مي

مو
ع

  

 4/74 95/3 93/0 17 اخالق حرفه اي 

 9/76 97/3 07/1 15 حقوق بيمار 

 2/87 23/4 66/0 7 مهارت هاي ارتباطي 
 9/76 97/3 66/0 15 فنون مشاوره و راهنمايي 

 6/84 26/4 71/0 6 روش ارتباط با دانشجو 
 3/87 03/4 7/0 13 مديريت تصميم گيري آموزشي

ان 
زب

سي
گلي

ان
  

 1/82 41/4 78/0 2 مكالمه انگليسي  
 82 44/4 96/0 1 نگارش متون علمي به زبان انگليسي

  8/71 99/3 26/1 14 ترجمه متون تخصصي 
  

  بحث
ها، مهبرنامه ريزان نظام آموزشي ناگزيرند در تدوين برنا   

اي داشته باشند، لذا تمامي تصميمات در داليل قانع كننده
ها و استفاده خصوص تدوين اهداف آموزشي، محتواي برنامه

با . موثر از منابع و امكانات محدود، تابعي از نيازسنجي است
توان بر تشخيص نيازها، قبل از انتخاب هر نوع راه حل، مي

افزود و با انجام اقدام  ميزان كارآيي و اثربخشي برنامه ها
مناسب، قابليت اعتماد، اثربخشي و اخالقي بودن آنچه انجام 

يافته هاي پژوهش حاضر، با توجه . مي شود را ممكن ساخت
نشان )1جدول (به ميانگين امتياز نظرات جامعه مورد پژوهش

آموزش و يادگيري، بيشترين نياز مربوط به  يداد در حيطه
بود كه اين نتيجه با يافته هاي شيوه هاي نوين تدريس 

. )14(در دانشگاه علوم پزشكي اراك، همخواني دارداي مطالعه
ديگري در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي  يدر مطالعه

كشور نياز به آموزش شيوه هاي نوين تدريس در اولويت اول 
آموزش قرار داشته كه همسو با تحقيق حاضر  ينيازهاي حيطه

زسنجي آموزشي اعضاي هيات علمي در نيا. )10(است

دانشگاه علوم پزشكي گيالن، نياز آموزشي انتخاب روش 
دوم نيازهاي حيطه طراحي  يتدريس مناسب و موثر در رتبه

، اما در تحقيق آويژگان و  )15(و تدريس قرار گرفته است 
طراحي و اجراي آموزش از راه دور به  ينحوه )6(همكاران 

زهاي آموزشي اعضاي هيات علمي پايه عنوان اولويت اول نيا
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تعيين شد و يدانشكده

مهارت به كارگيري انواع روش ها و فنون آموزش در رتبه 
  . چهارم اين اولويت بندي قرار گرفته است

آموزش حاكي از آن بود كه  ينتايج تحقيق حاضر در حيطه
پزشكي ايالم، آموزش اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم 

تدريس را به عنوان اولويت اول نيازهاي  شيوه هاي نوين
آموزشي خود در اين حيطه مي دانستند، كه اين امر مي تواند 
از طرفي، ناشي از نگذراندن دوره هاي آموزشي مربوط به 
روش تدريس و آموزش از سوي اكثريت اعضاي هيات علمي 

تخصصي،  و  يبه رشتهدانشگاه، بعد از كسب مدارك مربوط 
هاي خالء آموزش هاي ضمن خدمت مناسب در دانشگاه

علوم پزشكي باشد و از طرف ديگر، نشانگر اهميت وظايف 
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آموزشي اعضاي هيات علمي است كه تدريس و آموزش 
ترين فعاليت كاري ايشان محسوب دانشجويان به عنوان مهم

است، از نتايج ديگر تحقيقات نيز مويد اين نكته . شودمي
اي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشان داد كه جمله مطالعه

اعضاي هيات علمي، در طول سال، بيشترين زمان 
پردازند و فعاليت خود را به امر آموزش مي) ساعت3/332(

در رتبه هاي بعدي قرار ... هاي پژوهشي و باليني و فعاليت
  . )16(دارند

همچنين نتايج نشان داد اعضاي هيات علمي شركت كننده در 
آموزش و يادگيري كمترين نياز را به  ياين پژوهش، در حيطه

برگزاري ژورنال كالب اعالم كردند كه اين موضوع  ينحوه
هاي علوم در بررسي نيازهاي اعضاي هيات علمي دانشگاه

فت سوم قرار گر ينياز در رتبه 13پزشكي كشور در بين 
، اما در نيازسنجي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه )10(

 يعلوم پزشكي اصفهان، برگزاري ژورنال كالب در حيطه
نياز  6پژوهش، و در اولويت بندي نيازهاي اين حيطه از بين 

پنجم قرار داشته است كه از اين نظر  يمورد بررسي در رتبه
برخالف پژوهش . )16(خواني داردبا نتايج تحقيق حاضر هم

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، در اين تحقيق با توجه به 
ماهيت و هدف آموزشي فعاليت برگزاري ژورنال كالب براي 

آموزش و  ياساتيد باليني، اين موضوع در قالب نيازهاي حيطه
در بررسي نتايج، از علل . يادگيري مورد بررسي قرار گرفت

آخر نيازهاي حيطه آموزش،  يقرار گرفتن اين نياز در رتبه
توان به تعداد كم اعضاي هيات علمي باليني شركت كننده مي

در اين تحقيق نسبت به اعضاي هيات علمي علوم پايه، اشاره 
كرد چرا كه اين موضوع اصوال فعاليتي مربوط به آموزش 

هاي ارزشيابي آموزشي، شيوه يدر حيطه. بيمارستاني است 
لويت اول نيازهاي آموزشي اعضاي ارزشيابي دانشجو در او

هيات علمي شركت كننده در پژوهش قرار گرفت كه با نتايج 
نيازسنجي اساتيد دانشگاه ملك فيصل عربستان كه در آن 
ارزشيابي فراگيران و ارزيابي دوره به عنوان نياز آموزشي 

همچنين . )9(اعضاي هيات علمي ذكر شده همخواني داشت
نتايج نيازسنجي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم 

در آن، ) دـدرص 5/64(ان ـه شركت كنندگـپزشكي تبريزك
 يهاي ارزشيابي فراگيران را به عنوان نياز آموزشي حيطهروش

نتايج تحقيق حاضر مشابهت  ارزشيابي عنوان كرده بودند، با
در اين  يني ساختارمندارزشيابي به شيوه آزمون ع. )17(دارد

حيطه از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 
ايالم به عنوان اولويت آخر ذكر شد، هرچند در تحقيق 
سرچمي و همكاران در دانشگاه علوم پزشكي قزوين، اين نياز 

ج به دست آمده در نتاي. )1(در اولويت اول قرار داشت 
ارزشيابي آموزشي، بيانگر اهميت جايگاه دانشجويان  يحيطه

به عنوان مشتريان نظام دانشگاهي است، زيرا مباحث مرتبط با 
دانشجو و پيشرفت تحصيلي او از ديدگاه اعضاي هيات علمي 

اند و اولويت دوم اين دانشگاه، بيشترين اولويت را داشته
زمون هاي پيشرفت تحصيلي بود و حيطه نيز مربوط به بحث آ

آزمون عيني ساختارمند  يقرار گرفتن نياز ارزشيابي به شيوه
تواند ناشي از دشواري به كارگيري اين شيوه آخر، ميدر رتبه

ارزيابي در برخي از رشته ها و هزينه اجراي آن باشد كه 
شركت كنندگان را بر آن داشته تا اولويت كمتري را براي آن 

پژوهش اولويت اول نيازهاي آموزشي  يدر حيطه .ندقايل شو
اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم مربوط به 

در حالي كه در تحقيق . مقاله نويسي به زبان انگليسي بود
مشابه از ميان هفت نياز مورد بررسي مقاله نويسي در اولويت 

در تحقيق ديگري در مراكز پزشكي . )10(پنجم قرار گرفته بود
اورژانس آمريكا اولويت اول به تحقيقات آموزشي اختصاص 

نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر در اين حيطه . )18(يافت
زبان انگليسي و  ينشان داد كه اعضاي هيات علمي در زمينه

به ويژه نگارش مقاله به زبان انگليسي نيازمند آموزش هستند 
پايين نگارش مقاله در مجالت خارجي در  يو شايد سرانه

گاه علوم پزشكي ايالم، بين بعضي از اعضاي هيات علمي دانش
براساس نتايج تحقيق، اولويت . ناشي از اين نياز بوده باشد
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آخر در اين حيطه مربوط به اخالق در پژوهش بود كه اين 
موضوع در تحقيقات مشابه كمتر مورد توجه قرار گرفته و 

علي رغم اهميت و جايگاه باالي . شايد مغفول مانده بود
خالق در پژوهش، در اين مباحث و موضوعات مربوط به ا

نيازسنجي از سوي شركت كنندگان در مطالعه به عنوان نياز 
با اولويت باال ذكر نشده است، اگرچه اين مورد نيز به مانند 

و  3ساير نيازهاي مورد بررسي، داراي ميانگين امتياز بيشتر از 
به عنوان نياز با اولويت پايين تر مورد توجه اعضاي هيات 

اولويت هاي اعالم شده از سوي اعضاي . استعلمي  بوده 
فناوري اطالعات نشان داد اولويت  يهيات علمي در حيطه

اول مربوط به استفاده از منابع الكترونيك بود كه نتايج 
تحقيقات مشابه نيز نياز به آموزش در اين زمينه را تأييد كرده 

درصد  62تحقيق ديگري در اين زمينه نشان داد . )19(است
 ياعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در زمينه

اي داراي مهارت پايين و نياز آموزشي اينترنت و فناوري رايانه
از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم . )2(باال هستند

پزشكي ايالم، استفاده از كامپيوتر در آموزش در اولويت آخر 
فناوري اطالعات قرار  ينيازهاي آموزشي آنان در حيطه

ره داشت اما به طور كلي نيازهاي مربوط به اين حيطه در زم
در اين رابطه . اولويت هاي باالي نيازهاي آموزشي آنان بود

نتايج نيازسنجي آموزشي اعضاي هيات علمي باليني دانشگاه 
نيازهاي  23 ياصفهان، نياز به آموزش ويندوز را در رتبه

جديد آموزش دانشگاهي و لزوم شرايط . )6(دادآموزشي نشان 
آشنايي اعضاي هيات علمي با فناوري هاي جديد اطالعاتي و 

فناوري  يآموزشي، از طريق آموزش نيازهاي مربوط به حيطه
نتايج نشان داد در بين اعضاي . اطالعات امكان پذير است

هاي الزم جهت هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم زمينه
ناوري هاي جديد اطالعاتي به وجود آمده و آشنايي بيشتر با ف

هاي الزم را كسب برخي از اساتيد در اين زمينه توانمندي
كرده اند، اما نياز به برگزاري دوره هاي مربوطه هنوز هم 
وجود دارد كه با يافته هاي مطالعه دانشگاه ايالتي ميشيگان 

نه روش هاي ادغام تكنولوژي در دوره هاي آمريكا در زمي
هاي مبتني بر وب به زشي از جمله اينترنت و توسعه دورهآمو

عمومي اولويت اول  يدر حيطه .)20(همخواني داردخوبي 
نيازهاي آموزشي از ديدگاه جامعه مورد مطالعه مربوط به 

اط با دانشجو بود كه با نتايج نيازسنجي آموزشي روش ارتب
اعضاي هيات علمي دانشگاه گيالن همسويي دارد كه در آن 
ارتباط خوب با دانشجو به عنوان يك عامل بسيار مهم در 

. )15(بودارتقاي انگيزه استاد به منظور رشد فردي ذكر شده 
دراين حيطه اخالق حرفه اي به عنوان آخرين اولويت نيازهاي 
آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

قرار گرفتن اخالق حرفه اي در اولويت آخر . تعيين شده است
تيد در نيازهاي آموزشي اين حيطه، شايد ناشي از تسلط اسا

هاي تخصصي شان بوده است كه از ديدگاه رشته يزمينه
-اي را در اولويت آموزشي پايينشركت كنندگان اخالق حرفه

تري قرار داده است، اين در حالي است كه نتايج تحقيقات، 
آموزش اخالق  يوجود كمبودها و مشكالتي را در زمينه

 اي به ويژه در سيستم آموزش سنتي نشان دادهحرفه
زبان انگليسي بيشترين نياز مربوط  يدر حيطه .)21و22(است

به نگارش متون علمي به زبان انگليسي وكمترين نياز مربوط 
در تحقيق آويژگان و . متون تخصصي بود يبه ترجمه

همكاران مقاله نويسي به زبان انگليسي در اولويت سوم نيازها 
توسعه  يهانگليسي در اولويت اول نيازهاي حيط يو مكالمه

 يحيطه ديگري در يدر مطالعه.)16, 15(فردي قرار داشت
 علمي، نمتو نگارش انگليسي، اولويت هاي اول نيازها، به زبان

 اختصاص تخصصي ترجمه متون و انگليسي زبان به مكالمه

آنچه روشن است، آشنايي با زبان انگليسي به . )10(داشت 
تخصصي، براي اعضاي هيات علمي  يرشته يويژه در زمينه

 ،بوده  برخوردار هاي علوم پزشكي از اهميت باالييدانشگاه
بنابراين به عنوان نياز آموزشي مورد توجه خواهد بود، 
همچنان كه در اين تحقيق اولويت اول كل نيازهاي آموزشي 
. هم مربوط به نگارش متون علمي به زبان انگليسي بوده است
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در خصوص بهترين زمان برگزاري كارگاه هاي آموزشي، 
صل اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم  پزشكي ايالم، ف

نيمسال و روزهاي چهارشنبه زمستان ، در طول و بين دو 
عصر و پنجشنبه را بهترين زمان برگزاري كارگاه هاي آموزشي 

در بررسي ) 1386(تحقيق سرچمي و همكاران. دانسته اند
بهترين زمان برگزاري كارگاه ها، فصل پاييز، ابتداي ترم و روز 

ديدگاه اساتيد علوم دوشنبه را بهترين زمان برگزاري كارگاه از 
در بررسي انجام شده در دانشگاه . )1(پزشكي عنوان كرده اند

ركت ـش درصد 57، )2005( ط روزن ال امـميشيگان توس
 43كنندگان بهترين روز ترجيحي را روزهاي آخر هفته و

دهند، جيح نميعنوان كرده اند كه روز خاصي را تر درصد
همچنين شركت كنندگان بهترين ساعت شروع كارگاه را 

  .)20(عصر تعيين نموده اند  13صبح تا  9ساعت 
  نتيجه گيري

ي با توجه به نتايج كلي نيازسنجي اعضاي هيات علم   
دانشگاه علوم پزشكي ايالم، تمامي موضوعات مورد بررسي 

نيازمند آموزش به  ،وزشي بوده ـدر حيطه ها به عنوان نياز آم
ه اين است ـل توجـقاب يهـاما نكت. اعضاي هيات علمي بودند

ت ـادي تحـكه در آموزش بزرگساالن، يادگيري تا حد زي

محوريت دادن  ه آموختن است، بنابراينـرد بـاز فـاثير نيـت
اي هيات علمي، ـاي اعضـه نيازهـي بـاي آموزشـهكارگاه

اي هيات ـراي ارتقاي توان آموزشي اعضـگامي مناسب ب
ر ـالوه بـع. تــاه اسـي دانشگـوزشـت آمـي و كيفيـعلم
هاي انجام ازسنجيـق با نيـن تحقيـج ايــه نتايـن مقايسـاي

ات ـاي هيـعضد اـدهين ديگر، نشان ميـشده توسط محقق
ه ـاي مشابـن داشتن نيازهـلف، ضمـاي مختـهاهـعلمي دانشگ

ود هستند كه ـاص خـژه و خـو مشترك، داراي نيازهاي وي
ل ـابـمر قـق، دوره اي و مستـجي دقيـجز با انجام نيازسن

اه ـردد در دانشگـگيـاد مـذا پيشنهـيست، لـايي نـشناس
ا و ـهزاري دورهـالوه بر برگـالم عـكي ايـوم پزشــعل

ده، ـن شـاي تعييـنيازه يهـهاي آموزشي در زمينكارگاه
دام ـر اقـا و مستمـازسنجي پويـستم نيـاد سيـت به ايجـنسب
  .شود

  
  تقدير و تشكر

مراتب تشكر و سپاس از تمامي عزيزاني كه ما را در انجام    
اري كردند به ويژه اعضاي محترم هيات علمي ـاين تحقيق ي

.گردد وم پزشكي ايالم، اعالم ميـه علدانشگا
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Background and objective: Educational needs assessment is the first step in planning faculty development 
programs which, in turn, promotes the quality of education. The current study aimed at determining and 
prioritizing educational needs of faculty members in Ilam University of Medical Sciences. 

Materials and Method:  In a descriptive study, deputy for education, Education affairs, Research, CME, and 
EDC managers along with 20 concerned faculty members and 28 students were interviewed first. Second, all 
the faculty members were given a researcher-made questionnaire (r=0.85) containing 47 questions in six 
main domains. Based on Kaufman's 3D need assessment model, all domains were developed and by Strauss 
and Corbin 3-stage method   details were extracted.   Data analysis was conducted by descriptive methods; 
namely the frequencies, the mean, the standard deviation, and the T test. 

Results: In teaching-learning domain, the most important educational need was recent teaching methods, 
while the least important went for journal club. In assessment domain, the most important one was student 
assessment method, while OSCE was the least. In research domain, the most important priority belonged to 
paper writing in English, while the   least was ethics in research. From ITC domain view points, ITC Skills 
and applying computer in education were the most and the least priorities respectively. Similarly, in general 
skills domain teacher-student communication skills were the most important topic; however, professionalism 
was the least one. Finally, from the English language point of view, English writing/communication was the 
most important topic, while special scientific texts translation   was the least important.  

Conclusion: All studied topics were  considered  as  educational needs by participants ; however,  out of all 
six domains,   English  language  and  educational   assessment were the  first   and  the  last  priorities 
respectively.  

Keywords: Educational need assessment, Faculty member, Educational planning, In-service 

 


