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 ƷƳ ǼǁƹǸǭƋ ǻƘǵ ǄƱƘǁ ƹƗ ǼǊǖƛ ǃǸǆƱ ƷƳ ǼǮǪǕ ƟƎǾǵ ǻƘǊǕƗ ǳƘūƴǽƳ
ǳƘǂǱƘǭƸǥ ǼǦǁƺř ǫǸǪǕ ǳƘŬǂǱƗƳ )ČĎēċ(  

 ؛**نصرت اهللا منتظري   ؛**شريین ایران فر ؛*داریوش شكیبایي  

 ****ناهید یاري  ***منصور رضایي  

 : چكیده
مي هستند ، چنين توصيه شده كه يامعه در حال تغيير دابا توجه به اينكه در شرايط زندگي امروز ، نيازهاي ج: سابقه و هدف 

تواند نقـش مهمـي در ايـن     مي اننظر به اينكه استفاده از تجربيات مدرس. بايست در آموزش خود تغيير ايجاد كنيم   ما نيز مي
عضاي هيأت علمـي  به منظور تعيين ديدگاه اداشته باشد و با توجه به كمبود اطالعات در اين زمينه ، مطالعه حاضر  خصوص

  .صورت گرفته است ١٣٨٠هاي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال  در مورد بعضي از شاخص
ي مشخصات دموگرافيـك اعضـا  ( دو قسمت بر  اي مشتمل  تحليلي  از پرسشنامه -مطالعه توصيفي اين ر د : ها مواد و روش
از روايي محتوا و براي روايي  تعيين  براي. استفاده گرديد ) زشيهاي آمو شاخص آنان در خصوص  هاينظر وهيأت علمي 

بـراي   . را نشـان داد  ٧/٠و تعيين آلفاي كرانباخ استفاده شد كه ضـريب همبسـتگي    پايايي ابزار از يك مطالعه مقدماتيتعيين 
  .فاده شداست) ضريب همبستگي و آزمون كاي دو(ها از آمار توصيفي و آمار تحليلي تجزيه و تحليل داده

درصد آنان مرد، محل  ٦٩. نفر پرسشنامه را تكميل نمودند  ١٥٧ ،هيأت علمي شاغل در دانشگاه ياز مجموعه اعضا:  ها يافته
درصـد،   ٩/٦٦و بودنـد  هاي روش تدريس شركت كـرده   درصد در كارگاه ٧/٩٠دانشكده پزشكي، در درصد  ٤/٧٤اشتغال 
روش   خصـوص دررا دوره يا واحدخاصي  گذراندن تاًمدع همچنين. دانستند ناسبن ماها را بانيازهاي آموزشي مدرس كارگاه

تـرين مشـكالت آموزشـي را     مهـم . و زمان مناسب آن را قبل از شـروع بكـار دانسـته انـد    ) ٩/٨٧(تدريس براي مدرس الزامي
عدم تناسب تعـداد   ،%)٥٤(هاي آموزشي با نياز جامعه  هماهنگي رشته ، عدم%)٣/٥٠(آموزشي توجه مسئولين به مشكالت عدم

  .دانستند%) ٦/٦٨(نامناسب بودن گزينش دانشجو  و همچنين %)٣/٥٠(انساني فضاي آموزشي و نيروي ،دانشجويان با امكانات
هاي روش تدريس را مناسب بـا نيازهـاي آموزشـي خـود      كارگاه ،هيأت علمي يرغم اينكه حدود يك سوم اعضا به: بحث 

هيأت علمي ميـزان   يهمچنين اعضا. شكل مداوم و متوالي ضروري دانسته اند ههايي را ب ري كارگاهبرگزا اما عموماً  ،دانستهن
توجه مسئولين به مشكالت آموزشي و ميزان تناسـب تعـداد دانشـجويان بـا امكانـات و فضـاي آموزشـي و نيـروي انسـاني را          

ها و رفـع مشـكالت    به كميت و كيفيت كارگاه رسد كه توجه بيش از پيش مسئولين چنين به نظر مي. ضعيف ارزيابي نمودند
  . گردد هيأت علمي در اين خصوص توصيه مي يو استفاده از مشاركت بيشتر اعضا است انشگاه قابل تأكيد شي دآموز
 .هاي آموزشي، ديدگاه اعضاي هيأت علمي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  شاخص   : ها واژهكليد

و عضو مركز حتقیقـات بیولـوژي پزشـكي، دانشـگاه       استادیار گروه فیزیولوژي *

 .علوم پزشكي كرمانشاه



 
 

دیدگاه اعضاي هیأت علمي در خصوص بعضي از شاخص 
 …هاي آموزشي در

)  ١٨ ( 

آمار حیاتي  Ph.D ***       .علوم پزشكي كرمانشاهعضو هیأت علمي دانشگاه   **

 .و عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  .كارشناس مركز توسعه، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  ****
باغ ابریشم، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم  ،كرمانشاه :ار مكاتباتد هعهد *

 .٠٨٣١-٤٢٧٤٦١٩تلفن  پزشكي، 

 : دمهمق
ي هر گونه اآموزش به معن

فعالیت یا تدبري از 

كه هدف  استاي  ریزي شده طرح پیش

از آن اجياد یادگريي در افراد 

و اجياد تغیريات الزم در ) ١(

 .)٢(باشد ها مي رفتار آن

وزش با هدف عبارت دیگر آم هب

منظور رفع نیاز  هاجياد تغیري ب

با توجه به اینكه   .شود اجنام مي

در شرایط زندگي امروز كه 

نیازهاي جامعه در حال تغیري 

الزم بنابر این ي هستند، ميدا

نیز در آموزش خود  ما است كه

در ). ٣(تغیري اجياد كنیم

با نظام آموزش پزشكي  ارتباط

كشور چنني پیشنهاد شده كه 

وجه بیشرت به كیفیت آموزش به ت

منزله ابزار اصلي تأمني 

هاي درماني، هبداشيت  مراقبت

مورد نیاز در كشور و در ایت 

ارتقاي سطح تندرسيت جامعه، 

ضروري است، در غري  يامر

صورت مسئولیت كلیه تبعات  این

هبداشيت و ناكارآمدي  -درماني 

دانش آموختگان بر عهده 

  هد بود متولیان امر آموزش خوا

این در حايل است كه ). ٤(

آموزش چندان جدي گرفته  اساسا

به عنوان مثال در  ؛شود مني

غ  اكثر موارد، از فار

هاي خمتلف پزشكي  التحصیالن ختصص

به عنوان عضو هیأت علمي 

شود، بدون آنكه در  استفاده مي

ارتباط با مفهوم آموزش و 

شرایط و لوازم آن آموزش كايف 

با توجه به . )٣(دیده باشند

مشكالت فوق و با توجه به 

هاي  اینكه جتربه تدویين برنامه

آموزشي در كشور ما بسیار 

باشد، لذا به نظر  حمدود مي

رسد راه مناسب آن باشد كه  مي

گريي از جتربیات  با حداكثر هبره

دیگران در این زمینه و با 

ه خود، به ژتوجه به شرایط وی

 هاي آموزشي تدوین برنامه

در ). ٣(اقدام كنیم تر بمناس

استفاده از  باره این
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ن دانشگاه در امدرس هاي دیدگاه

تواند  عني حال كه از یك طرف مي

جتارب وسیعي را در اختیار 

ریزان آموزشي قرار  برنامه

دهد، از طرف دیگر فاصله بني 

هاي كالسیك آموزشي و  تئوري

 يمشكالت و موانع عملي اجرا

تر  ها را روشن این تئوري

و نقش مهمي در رویكرد  سازد يم

واقع گرایانه مسئولني و 

ریزان نسبت به وضعیت  برنامه

. آموزشي دانشگاه خواهد داشت

در یكي از مطالعات  

شده كه اعضاي  گرفته مشخص صورت

هاي  هیأت علمي یكي از دانشكده

ترین مشكالت  پزشكي كشور، عمده

 :ترتیب اولویت آموزشي را به

برنامه  عدم قانومنندي، عدم

ریزي ، عدم توجه به مسائل 

آموزشي، اشكاالت مدیریيت و 

در  ).٥(اند مشكالت مايل دانسته

 یك بررسي چنني اظهار شده كه 

در شرایط كنوني كشور ما كه 

كوتاهي، تعداد  در مدت نسبتا

دانشجویان پزشكي به چندین 

برابر افزایش یافته و به 

دلیل عدم رشد متناسب بودجه و 

بودجه سرانه آموزش  امكانات،

پزشكي كاهش یافته است، باید 

كفایت ابعاد خمتلف آموزش 

پزشكي كه در ایت بر كیفیت 

التحصیالن این رشته  اي فار حرفه

تأثري مستقیم دارد، مورد 

بعضا  ).٦(بررسي قرار گريد 

طور كلي دوره  هب عنوان شده كه

آموزش پزشكي عمومي حداقل 

ه استاندارد مورد نیاز را ك

فراهم  تأمني گردد،مي بایست 

در جمموع به ). ٧(نساخته است

رسد كه استفاده از  نظر مي

عضاي ا هاي دیدگاهجتربیات و 

تواند نقش مهمي  ميهیأت علمي 

هاي آموزشي  در تدوین برنامه

تر و كمك به حل مشكالت  مناسب

سطح آموزش  يگذشته و ارتقا

هاي  شاخص. دانشگاه داشته باشد

ر این بررسي براي آموزشي كه د

تعیني وضعیت آموزشي مورد 

استفاده قرار گرفته است شامل 

ریزي  امكانات آموزشي، برنامه

آموزشي، حنوه پذیرش دانشجو، 

هاي  هاي آموزشي، روش كارگاه

تدریس و ارزشیابي و عوامل 

مؤثر بر موفقیت آموزشي 

با توجه به كمبود .بودند

اطالعات در این زمینه ، هدف 

 اضر بررسي وضعیت مطالعه ح

از هاي آموزشي  بعضي از شاخص
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دهندگان این سیستم  نظر آموزش

، یعين اعضاي هیأت علمي 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 .باشد مي

 

 : ها مواد و روش
–اي توصیفي ژوهش حاضر مطالعهپ

ست    لي ا گردآوري       .حتلی بزار  ا

ــه   داده ــن مطالعـ ــا در ایـ هـ

شنامه  بر    پرس شتمل  سمت   ٢اي م ق

فردي      . دبو  صات  سمت اول مشخ ق

از مجلــه ســن ، جــنس ، وضــعیت  

ــتخدامي ،   ــعیت اس ــل ، وض تأه

حمل         شكده  تدریس ، دان سابقه 

گاه     حدها و كار هاي    خدمت و وا

روش  خصــوصگذرانــده شــده در 

  ٣٧قسمت دوم شامل   . تدریس بود  

سئوال براساس مقیاس لیكرت در      

ضــرورت   شــاملخمتلــف  موضــوعات

یس  هاي روش تدر   گذراندن كارگاه  

در زمــان مناســب آن ، عوامــل 

درس،  م مؤثر بر موفقیت آموزشي     

ــود در   ــي موج ــات آموزش امكان

حنــوه مــدیریت،    ،هــا دانشــكده

مه  ضاي       برنا شاركت اع یزي و م ر

شي ،       ند آموز مي در رو یأت عل ه

ــجو و   ــذیرش دانشـ ــكالت پـ مشـ

شنهاد  ب پی عیني   براي . ودها  ت

روایي و پایایي ابزار اندازه      

به   یب از اعت  گريي  توا  ترت   بار حم

ــاخ    ــاي كرانبـ ــریب آلفـ و ضـ

ــد   ــتفاده گردی ــهاس ــریب  ك ض

ستگي آن   مد      ٧/٠مهب ست آ  . به د

جامعــه مــورد بررســي، اعضــاي 

ند و        شگاه بود مي دان یأت عل ه

نه  سرتس       روش منو نه در د گريي، منو

كاران      . بود  سط مه شنامه تو پرس

مي         یأت عل ضاي ه بني اع یق در  حتق

یع و   سط      توز یل تو  پس از تكم

مجع آ ها  آن گذاري و    ،  كد  وري ، 

مــورد   SPSSتوســط نــرم افــزار 

.  جتزیـه و حتلیـل  قـرار گرفـت     

ــن    ــه ای ــل ب ــه و حتلی روش جتزی

عات          تدا اطال كه اب بود  یب  ترت

گذاري   هاي عالمت   درصد پاسخ   شكل  به 

سئواالت         مورد از  هر  براي  شده 

سخ        سپس پا ید و  عیني گرد هاي   ت

داده شـده برحسـب سـن، جـنس ،     

تدریس   وضعیت استخدامي، سابقه   

ــه    ــردي  ب ــات ف ــایر مشخص و س

ــك ــك و دو   در تفكی ــداول  ی ج

ب   عدي  صد      هب ني و در صورت فراوا

 براي عالوه بر آن   . مشخص گردید  

ها        بني متغري ستگي  شان دادن مهب ن

از آزمـون جمـذور كـاي و ضـریب     

 .توافق چوبروف استفاده شد

 

 : ها یافته
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موع   مي       ٢٠٠از جم یأت عل ضو ه ع

ب     شگاه  ل    هشاغل در دان ي  طور ك

شد   پرسشنامه تكمیل    ١٥٧تعداد  

از  . و مورد بررسي قرار گرفت     

%  ٢/٨٩زن ، % ٣١بني این تعداد    

ــل،  ــي ،  % ٣/٢٦متأه ــي قطع رمس

رمســي آزمایشــي و بقیــه % ٤/٤٠

%  ١/٧٠مربي ،  % ٣/٢٧پیماني ،  

ــتادیار،  ــیار  % ٦/٢اسـ دانشـ

ــد ــكده  % ٤/٧٧ .بودنـ در دانشـ

ــكي ،  ــكده  % ٥/٦پزشـ در دانشـ

ــت و  ــكده  در د% ١/١٦هبداش انش

پرســـتاري و مامـــایي شـــاغل 

قبل از شروع به     % ٧/٦١. بودند 

حدي         یا وا موزش ، دوره  كار آ

با روش   باط  شي    در ارت هاي آموز

ند،     نده بود صد   ٧/٩٠نگذرا در

هاي روش تدریس شركت      در كارگاه 

افــراد %  ٩/٦٦. كــرده بودنــد

گاه    ین كار با       ا سب  ها را متنا

.  دانستند  خود  نیازهاي آموزشي  

یاز % ٩/٨٧ ندن دوره     ن به گذرا

حد    ندوخنت        يیا وا براي ا خاص 

ــدریس و   ــش روش تـ %  ٩/٦٧دانـ

گاه را ز     تداوم كار اد ی ضرورت 

ــد  ــابي كردن ــ. ارزی  ١دول درج

یع   یأت       توز ضاي ه یدگاه اع د

بــا عوامــل  ارتبــاطدر علمــي 

مؤثر در موفقیت آموزشي  نشان     

 .داده شده است

لمــي میــزان   عاعضــاي هیــأت 

شكده      شي دان نات آموز  ،ها  امكا

كان       بودن م سب  ثل منا   ، ها  كالس م

، امكانــات  هــا  ابعــاد كــالس  

ــش در    ــكوت و آرام ــي، س فیزیك

وسایل كمك آموزشي را     ها و  كالس 

ــه    ــد ك ــابي كردن ــاد ارزی زی

به          بوط  یاد مر صد ز شرتین در بی

وسایل كمك آموزشي مثل دستگاه       

هد  پك   و اور ین  %) ٨/٥٢(ا و كمرت

به   آن  بوط  شي    فیلم مر هاي آموز

مدیریت    .بود ) %٢/٣١( صوص  در خ

و مشاركت اعضاي هیأت علمي در     

  ،ریزي آموزشي به ترتیب     برنامه 

قش ا   %  ٥٠ یزان  ن یأت    م ضاي ه ع

ــي را ــیابي  علمـــ در ارزشـــ

ــه ــا برنامــــــــ   ،هــــــــ

میــزان  اجــراي   درصــد   ٩/٣٥

ــي  ــوانني آموزش ــد  ٨/٢٨، ق درص

ــه ــي،  برنامــ ــزي آموزشــ ریــ

و ، مـدیریت آموزشـي   درصـد ٣/٢٧

ــد٨/١٦ ــكالت   درص ــه مش ــه ب توج

ــي   ــابي آموزش ــب ارزی را مناس

 . كردند
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)  ٢٢ ( 

 ǧǷƴƩČ :  در موفقیت  مؤثردر خصوص امهیت عوامل دیدگاه اعضاي هیأت علمي  توزیع

 در ها  آن آموزشي

 )١٣٨٠(دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

میزان امهیت 

 عوامل

 مجع كم متوسط زیاد

 ١٤٦ مدرك ختصصي

)٢/٩٤

( 

٩ 

)٨/٥( 

٠ 

)٠( 

١٥٥ 

)١٠٠( 

 ١٥٦ داشنت توان علمي 

)١٠٠( 

٠ 

)٠( 

٠ 

)٠( 

١٥٦ 

)١٠٠( 

 ١٤٥ توانایي سخنوري

)٥/٩٣

( 

١٠ 

)٥/٦( 

٠ 

)٠( 

١٥٥ 

)١٠٠( 

هاي  توان مهارت

 ارتباطي 

١٤٠ 

)٣/٩٠

( 

١٤ 

)٩( 

١ 

)٦/٠( 

١٥٥ 

)١٠٠( 

توان اجياد تفكر 

 نقاد

١٢٣ 

)٣/٧٩

( 

٢٨ 

)١/١٨

( 

٤ 

)٦/٢( 

١٥٥ 

)١٠٠( 

توان اجياد حل 

مشكالت در 

 دانشجویان

١١١ 

)٧٣( 

٣٤ 

)٤/٢٢

( 

٧ 

)٦/٤( 

١٥٢ 

)١٠٠( 

فعالیت پژوهشي 

 استادان

١٠١ 

)٥/٦٦

( 

٤٢ 

)٦/٢٧

( 

٩ 

)٩/٥( 

١٥٢ 

)١٠٠( 

میزان تناسب كم را      درصد  ٥/٢٦

ــه ــراي برنام ــز  ب ــزي متمرك ری

شگاه  عالم  ها   دان ند  ا در . كرد

شجو     پذیرش دان صوص  صد  ٥٤ ،خ  در

هـاي حتصـیلي بـا     همهـاهنگي رشـت  

ــه،  ــاي جامعـ ــد٥١نیازهـ  درصـ
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)٢٣
( 

ستعدترین    خاب م فراد   انت را ا

كور،   صد  ٣/٥٠در كن سب   در تنا

تعــداد دانشــجو بــا امكانــات  

ــي،  ــد ٦/٦٨آموزش ــزینش  درص گ

اي را  دانشــجو بــه روش ســهمیه

ــب و  ــزینش  % ٣/٤١نامناســ گــ

شجو   قه    رادان  و اي به روش منط

ــد ٤٤ ــاس   درصـ ــزینش براسـ گـ

ستند     بومي  سب دان   .بودن را منا

صد ٩/٥٨ ضا  در مي    ي اع یأت عل ه

ر احتســاب معــدل دبريســتان د  

ــري،   ــور سراس ــد ١/٢٨كنك  درص

ضافه  شرحيي      ا سئواالت ت را  كردن 

كور،    صد  ١/٣٠به كن صاحبه   در م

ــور و  ــي در كنكـ   ١/٦٩اختصاصـ

صد  سهمیه    در لف از      حذف  هاي خمت

 .پیشنهاد دادند را كنكور

ج  یع  ٢دول در یدگاه   ، توز د

در خصــوص  اعضــاي هیــأت علمــي 

ریزي متمركز     بودن برنامه   مناسب 

نشان   ن آنا برحسب مرتبه علمي    

ــت ــده اســــــ   .داده شــــــ

ــد ٩/٤٢ ــل   درص ــي در مقاب مرب

ــد ٥/٢٢ ــتادیاران درصــ   ،اســ

برنامه ریزي متمركز را مناسب      

ــه   ــتند كـــ ــن دانســـ   ایـــ

 

نادار       ماري مع ظر آ ختالف از ن ا

 .P)=  ٠٥/٠(بود

شته    با      مهاهنگي ر صیلي  هاي حت

 درصد  ٨/٥٤نیاز جامعه از نظر    

ــان  و  ــد ٢/٣٤مربیـــ  درصـــ

 .اســتادیاران  مناســب اســت   

ــدر ــاحبه در   وردم ــزودن مص اف

كور  بي  ،كن شكده    مر  ها  هاي دان

متایـل    نسـبت بـه اسـتادیاران   

ند     شان داد شرتي را ن در  ٨/٥٤(بی

ها   بني آن  كه  )درصد  ٤/٢٠مقابل  

دار آمـاري وجـود   تفـاوت معنـا  

  داشــــــــــــــــــــــــت  

)٠٠١/٠=P(.   ــتادان ــر اس از نظ

دانشكده پزشكي توان اجياد  حل       

ــل    ــجو از عوام ــكل در دانش مش

یت      مؤثر در موفق  تدریس امه یت 

شكده      به دان سبت  مرتي ن غري    ك هاي 

ــت ــكي داش ــل  ٨/٦٧(پزش در مقاب

دار اكه تفاوت معن   ) درصد  ٦/٨٨

ــت  ــاري وجودداشـ   .)P/ =٠٣(آمـ

شكده      مي دان یأت عل ضاي ه ي ها  اع

ــاحب غ ــزودن مصـ ــكي افـ   هريپزشـ

به   صي  ضروري   اختصا كور را  تر   كن

دانشــكده  علمــي اعضــاي هیــأتاز

ستند   شكي دان ب  ١/٥٧(پز ل در مقا

صد  ٢/٢٢ فاوت از     ) در ین ت كه ا

ــ   ــز معن ــاري نی ــر آم دار انظ

 .)P=٠١/٠(بود

اعضاي     توزیع سين    ٣جدول  در 

برحسب تناسب شیوه     هیأت علمي   



 
 

دیدگاه اعضاي هیأت علمي در خصوص بعضي از شاخص 
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)  ٢٤ ( 

شان       مي ن شده گزینش عل    داده 

 ǧǷƴƩč -  در خصوص مناسب بودن برنامه ریزي دیدگاه اعضاي هیأت علمي  توزیع

 متمركز برحسب مرتبه علمي آنان

 )١٣٨٠(علوم پزشكي كرمانشاه  در دانشگاه 

مناسب بودن    

ریزي  برنامه

 مرتبه علمي  

 مجع زیاد متوسط كم

 ٩ مربي 

)٤/٢١

( 

١٥ 

)٧/٣٥

( 

١٨ 

)٩/٤٢

( 

٤٢ 

)١٠٠( 

 ٣٠ استادیار 

)٢٧( 

٥٦ 

)٥/٥٠

( 

٢٥ 

)٥/٢٢

( 

١١١ 

)١٠٠( 

 ǧǷƴƩĎ- برحسب تناسب شیوه گزینش علمي از دیدگاه عضاي هیأت علمي توزیع سين ا

 نان  آ

 ).١٣٨٠سال (در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

گزی شیوه تناسب میزان

نش 

 سن  

 مجع زیاد متوسط كم 

 ٣٠ سال ٤٠كمرت از 

)٥/٣٩

( 

٣٢ 

)١/٤٢

( 

١٤ 

)٤/١٨

( 

٧٦ 

)١٠٠( 

 ١٣ سال ٤٠بیشرت از 

)٣/١٨

( 

٤٣ 

)٦/٦٠

( 

١٥ 

)١/٢١

( 

٧١ 

)١٠٠( 

  

 ǧǷƴƩď  - سب نقش فعالیت پژوهشي استادان بر ح اعضاي هیأت علمي توزیع سابقه كار

 در موفقیت آموزشي
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( 

 ).١٣٨٠سال (دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه   در از دیدگاه آنان 

نقش فعالیت پژوهش 

 )سال( سابقه كار 

 مجع زیاد متوسط كم 

٧  ١-٩ 

)٥/٨( 

٢٦ 

)٧/٣١

( 

٤٩ 

)٨/٥٩

( 

٨٢ 

)١٠٠( 

٢  ١٠-٢٥ 

)٣/٣( 

١١ 

)٧/١٧

( 

٤٩ 

)٧٩( 

٦٢ 

)١٠٠( 

 

با سن    ضاي هیأت علمي   اع: است 

ــي را   ٤٠ ــیوه فعل ــاالتر ش و ب

تر از اساتید با سن كمرت       مناسب 

 .سال ارزیابي كردند ٤٠از 

با      مي  یأت عل ضاي ه  ٤٠سن   اع

بومي را         گزینش  باالتر  سال و 

  عضاي هیأت عملي   تر از ا  مناسب 

مرت از      سن ك   ٧/٥٧(سال   ٤٠با 

بل   صد ١/٣١در مقا یابي  ) در ارز

ند  فاوت ك  كرد ماري  دارامعن ه ت آ

ــان داد   را نشـــــــــــــــ

)٠٢/٠=P.(    اعضاي هیـأت علمـي

سال و باالتر احتساب      ٤٠با سن   

در كنكــور را معــدل دبريســتان 

اعضــاي  تــر از  سراســري ضــروري

مي     یأت عل مرت از     ه سن ك   ٤٠با 

در مقابــل  ٦٨(ســال دانســتند 

ایــن اخــتالف   كــه) درصــد ٤/٤٩

 ).P=٠٤/٠(بود دار معنا

دهــد كــه  مــينشــان  ٤جــدول 

یأت     ضاي ه مي اع سابقه     عل با 

ــ ــال ١٠یش از بـ ــت  ،سـ فعالیـ

عوامــل مهــم    پژوهشــي را از 

ــدریس  ــت در تـــــ موفقیـــــ

 ).P=٠٥/٠(دانند مي

 
 : حبث 
لي  سوم          ع یك  حدود  كه  غم این ر

گاه      مي، كار یأت عل ضاي ه هاي   اع

روش تــدریس را متناســب بــا    

ــود  ــي خــ ــاي آموزشــ نیازهــ

سته  ند  ندان ما   ،ا مدتا ا با   ع

هــا قبــل از  برگــزاري كارگــاه

ب    تدریس    ،كار  هشروع  حني   و  در 

فق       هب  توايل موا مداوم و م صورت 

ــد ــ. بودن ــاي  هدر مطالع اي اعض

ندن         به گذرا یاز  مي ن یأت عل   ه

ــي در    ــد آموزش ــاه فراین كارگ
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)  ٢٦ ( 

ــكي  ــوم پزشــــ   ،%)٨٣(علــــ

ــرح ــیابي ،%)٩٠(درس طـ   و ارزشـ

ــئواالت   ا ــازي ســ ستانداردســ

حاني  كامپیوتر و   %) ١٠٠(امت و 

ــي   ــان انگلیسـ را  %) ١٠٠(زبـ

منوده   براز  ن  ا چنني در  ). ٨(د ا مه

گري در    عه دی صوص مطال موزش    خ آ

كه            ید  شخص گرد سرپایي م طب 

درصــد اعضــاي هیــأت   ٧٧حــدود 

علمـــي خواهـــان گذرانـــدن   

آشنایي بیشرت     براي هایي   كارگاه 

س     یات م ند أبا جزئ ).  ٩(له بود

تایج       ین ن له   متامي ا و از مج

ته  ضر      یاف عه حا حاكي   هاي مطال

ضاي         شدید اع یاز  ساس ن از اح

مي     یأت عل شنایي       ه به آ سبت  ن

هاي خمتلف آموزش     بیشرت با جنبه   

ست    شكي ا ین در  . پز ست    حايل ا ا

طبق اظهار نظر    كه از یك طرف    

ــان،  ــوزش  كارشناس ــد آم فراین

شود   پزشكي چندان جدي گرفته مني     

فار  صص    غو از  صیالن خت هاي   التح

ب      شكي  لف پز یأت      هخمت نوان ه ع

مي      ستفاده  مي ا بدون   ، شود  عل

م  آنكــه در ارتبــاط بــا مفهــو

آمــوزش و شــرایط و لــوازم آن 

شند        یده با كايف د موزش  .  )٣(آ

چنني  بود          مه كه كم شده  عان  اذ

مسي در     عات ر تدریس    مورد مطال

در بني اعضاي هیأت  علمي منجر       

بــه كــاهش بــازده آموزشــي     

مي    شگاه  ما  ،)١٠(شود  دان از  ا

ــي    ــات آموزش ــر توقع ــرف دیگ ط

اي از مهــني اعضــاي  مالحظــه قابــل

 ود؛ر انتظــار مــيهیــأت علمــي 

عنـوان مثـال در ارزشـیابي     هبـ 

توســط  اعضــاي هیــأت علمــي    

عددي از       موارد مت شجویان،  دان

مجله به روز بودن مسائل علمي،       

هارت  مدرس، روش      م باطي  هاي ارت

ــوه    ــجویان، حن ــیابي دانش ارزش

استفاده از ابزار كمك آموزشي     

ــرار    ــي ق ــورد بررس ــريه م و غ

ساس     . گريد  مي  شرایطي اح چنني  در 

ــه   ــني ب ــاز  مدرس ــزایش  نی اف

شي        هاي آموز نه  عات در زمی اطال

طبیعــي اســت و در مطالعــات    

ضاي         بت اع گرش مث یز ن عددي ن مت

به      سبت  مي ن یأت عل گاه  ه هاي   كار

مرتبط با اصول آموزش پزشكي و       

شي     ست    گزارش  حتوالت آموز شده ا

در جممـوع بـا توجـه    ) . ١١و١٠(

ــه  ــه مطالعــ ــران و   بــ دیگــ

ــای ــه    جنتــ ــر، ادینــ حاضــ

ش پزشكي به   هاي آموز   كارگاه  شدن 

ستمر،        توايل و م مداوم، م شكل 

اي خمتلـف پیشـنهاد   هـ  در زمینـه 

به        . گردد  مي  جه  با تو چنني  مه
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)٢٧
( 

اینكه راندمان كارگاه در سنني      

 ،)١٠(باشــد كمــرت بیشــرت مــي  

هاي   شود كه برنامه    پیشنهاد مي  

 اســتخدامآموزشــي از ابتــداي 

اعضاي هیأت علمي برگزار شود        

اعتقــاد بــه نقــش بــاالي     .

نایي   صي     توا مدرك ختص سخنوري ، 

ــوان ــاطي در   و ت ــي و ارتب علم

آموزشــي مــدرس و در   موفقیــت

مرحلــه بعــدي قــرار گــرفنت    

جياد      متغري توان ا یل  هایي از قب

حل           جياد  توان ا قاد ،  كر ن تف

شجویان و    شكل در دان یت   م فعال

ــز   ــتادان نی ــي اس ــاي پژوهش ه

ن  مي  باالي        دتوا سهم  شه در  ری

هــاي  شــیوه ســخنراني در روش 

داول و حاكمیــت آموزشــي متــ 

شگاه        روش بر دان سنيت    ها  هاي 

شد    شته با ته    . دا ین نك   خالف  ا

تأكید مطالعات بر عدم كارایي       

آمــوزش بــه روش ســخنراني و   

اي در  یــادگريي بــه روش حافظــه

ــی  ــرفت حتص ــه  ليپیش و در نتیج

شور     شرفت ك ین       پی به ا ست و  ا

ستفاده از         به ا صیه  یل  تو دل

وفـــور    هـــاي غريســـنيت بـــه روش

شاهده  چنني   ). ١٣و١٢(گردد  مي  م مه

اینكــه اعضــاي هیــأت   بــاوجود

طــور كلــي امكانــات   هعلمــي بــ

آموزشي موجود را خوب ارزیابي     

اند، اما توجه مسئولني به        منوده 

ــگاه را    ــي دانش ــكالت آموزش مش

نتیجه حاضر    .ضعیف دانسته اند   

تواند حاكي از دوري مسئولني     مي 

مر        مي در ا یأت عل ضاي ه از اع

ــي و   ــدیریت آموزش ــع دم ر واق

ــاس  ــتفاده از انعكـ ــدم اسـ عـ

كز علمي   امدیریت مشاركيت در مر  

شد   شور با حايل . ك حمدودیت    در  كه 

ــي در   ــاي آموزش ــات و فض امكان

هــاي كشــور  برخــي از دانشــگاه

- ١٧(مشكالتي را مطرح كرده است    

ــني    ،)١٤ ــيب مدرسـ ــایت نسـ رضـ

ین  صوص  درا هت       خ سيب ج صت منا فر

هـــاي آموزشـــي در    فعالیـــت 

ــاه  ــ را كرمانش ــراهم س اخته ف

ست  قش        .ا یت و ن به امه جه  با تو

اعضـاي هیـأت علمـي در سیسـتم     

مي          ظر  به ن چنني  شي  سد   آموز ر

هــا در امــر  آنمشــاركت بیشــرت 

اي در ارتقاي   مدیریت نقش عمده   

ــته  ــي داشــ ــت آموزشــ كیفیــ

شد  عدم      ).١٨(با گر،  سوي دی از 

علمــي و مســتمر از    ارزیــابي 

مدیریت آموزشي دانشگاه، موجب     

 شود  خور مي باز ماندن حلقه    ناقص 

نا  في        و یقی تأثري من ضعف  ین  ا

ــي د ــتم آموزشـ ــد ر سیسـ خواهـ
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)  ٢٨ ( 

شت  مي      ). ١٧(دا یأت عل ضاي ه اع

شجو،         گزینش دان حنوه  صوص  در خ

ــا     ــجو ب ــب دانش ــزان تناس می

امكانــات  آموزشــي ، نــريوي   

انســاني و فضــاي آموزشــي ،   

یابي و      سب ارز ضعیت را نامنا و

هببود آن با احتساب معدل      براي  

، حـــذف دبريســـتان در كنكـــور

هاي خمتلف موافقت داشتند       سهمیه 

  اي در مطالعه  با این یافته    كه 

هواز         شكي ا لوم پز شگاه ع دان

به   ). ١٩( ه است نیز تأیید شد   

كه         شان داده  عات ن عالوه مطال

ــي در    ــوم جترب ــرات عل ــدل من مع

زمان كنكور از قدرت پیش بیين        

بـــاالیي در میـــزان موفقیـــت 

)  ٢٠(دانشجویان برخوردار است    

رسد كه توجه     به نظر مي   چنني  . 

بیش از پیش به جتربیات اساتید       

مي       ضروري  صوص  ین خ شد  در ا .  با

از نظر اعضاي هیأت علمي شاغل       

هــاي غريپزشــكي در  در دانشــكده

مقایســه بــا شــاغلني دانشــكده  

شك  ند  ،يپز حل       « ب جياد  توان ا

ــجویان  ــكل در دانش ــت » مش امهی

شرتي   شي     بی یت آموز را در موفق

توجه به   با  . داشته است   مدرس 

كرتا      شجویان دوره د یت  دان ترب

ته       ین یاف شكي ا شكده پز در دان

ــت  ــار اس ــیار دور از انتظ  .بس

با        هه  شكي در مواج شجوي پز دان

ــكالت    ــا مش ــف ب ــاران خمتل بیم

متعــددي روبــرو خواهــد شــد و 

حل           توان  شنت  كه دا ست  بدیهي ا

مي      شجویان  شكل در دان ند   م توا

نشانه خوبي از موفقیت آموزشي     

شد    شرت       ،مدرس با جه بی ما تو ا

س  شكده امدر شكي     ن دان هاي غريپز

ن     صوص میتوا ین خ یل   هب  ددر ا دل

یك    طه نزد لم        راب با ع نان  تر آ

اعضاي هیأت علمي    . باشد  آموزش 

در  هاي غريپزشكي عمدتا    دانشكده 

حدهاي      ولط  خود وا صیل  دوران حت

ــوزش را   ــا روش آمـ ــرتبط بـ مـ

نده  خود         گذرا ته  ین نك ند، ا ا

ن  مي  س     دتوا هم و اسا قش م ي در ن

یدگاه   فاوت د یأت   هاي   ت ضاي ه اع

ــي  ــي (علمـ ــتادیار  ومربـ اسـ

) هاي پزشكي و غريپزشكي    دانشكده 

اعضاي هیأت علمي    . داشته باشد  

سال         بیش از ده  كار  سابقه  با 

قش        سایرین ، ن با  سه  در مقای

ــتادان  ــي اس ــت پژوهش  را فعالی

ــي  ــت آموزش ــم درموفقی ــر  مه ت

ستند  مي     . دان ظر  با     به ن سد  ر

ن افـراد،  توجـه بـه جتربـه ایـ    

مي     ضر  ته حا بر      نك ید  ند تأك توا
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( 

بر          لم  ید ع پژوهش و تول یت  امه

 .كیفیت آموزش باشد

طور كلي مشكالت متعددي در      هب 

سیستم آموزش فعلي كشور        مورد 

جود      ،)٢١( قررات مو قوانني و م

شي  كه      ) ٢٢(آموز شته  جود دا و

  مطالعـــــه حاضـــــر نیـــــز

ید    كات     بر تأك ین ن .  داردا

  هايدعالوه مهاهنگ با پیشنها      هب 

عمل آمده در سایر مطالعات        هب 

ضاي           شرت اع شاركت بی بر م مبين 

ریزي    هیأت علمي در امر برنامه    

لي در         ظر ك ید ن شي و جتد آموز

ــن    ایـــــــــــــــــــــــ

رسد كه     نظر مي   هچنني ب  ) ٢٣(مورد 

مشــاركت مســتمر و قانومننــد   

كاس        مي و انع یأت عل ضاي ه   اع

ــش از    ــن خب ــدگاه ای ــداوم دی م

  سیســـــــتم آموزشـــــــي ، 

حتوال       مي در  قش مه ضروري ن و  ت 

اجتنـاب ناپـذیر رونـد آمـوزش     

  باشــــد پزشــــكي داشــــته 

و توجـه بـیش از بـیش در ایـن     

 .گردد خصوص پیشنهادمي

 
 :تشكر و قدرداني 

از مدیریت  پژوهشي كه امكان      

فــراهم را  اجنــام چــنني حتقیقــي

ــددمنو ــار ن ــه انيو از مهك در  ك

مجع آوري آن      شنامه و  یل پرس تكم

چنني        ند و مه یاریگر بود ما را 

از كساني كه تایپ گزارش ایي       

شتند      هده دا به ع شكر و   ،را  ت

 .شود قدرداني مي

 :منابع
مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان . اسداهلي پ، افشار پ -١

جمله . دانشگاه علوم پزشكي اهواز در خصوص وضعیت فعلي آموزشي

   . ١١، صفحه  ٧مشاره ؛  ١٣٨١سال . ایراني آموزش در علوم پزشكي

بررسي دیدگاه اساتید دانشگاه علوم . ل، نیك سرشت  ع بذرافكن -٢

جمله ایراني . ريامون تدوین طرح درس در شرایط موجودپ پزشكي

 . ٢٨، صفحه  ٧مشاره   ؛١٣٨١سال  ،آموزش در علوم پزشكي

خربنامه  .روابط عمومي دبريخانه شوراي پزشكي و ختصصي كشور -٣

؛  ١٣٧٨دماه آموزشي پزشكي و ختصصي ، برنامه آموزشي ، خردا

 . ١٦-٢١ات مشاره هفتم ، صفح

روابط عمومي دبريخانه شوراي پزشكي و ختصصي كشور، خربنامه  -٤

هاي آموزشي  آموزش پزشكي و ختصصي ، اصالح روند تدوین برنامه
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مشاره هفتم، ؛  ١٣٧٨هاي ختصصي و فوق ختصصي، خرداده ماه  دوره

 .١٥صفحه 

. خ، مهرداد ر ، صادق نیتاظفر قندي م، فتوحي ا، رضایي  -٥

هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي هتران در  ينظرسنجي از اعضا

). ١٣٧٦آبان و آذرماه (ها  رابطه با مشكالت دانشگاه و دانشكده

 . ٨٧-٩١ات صفح،  ٤مشاره ؛  ١٣٧٧سال  ،جمله دانشكده پزشكي هتران

 .روابط عمومي دبريخانه شوراي آموزش پزشكي و ختصصي كشور -٦

وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي ختصصي،  خربنامه آموزشي

 . ٣٩-٤٢ات مشاره هشتم، صفح؛ ١٣٧٨، مردادماه پزشكي

مقایسه نظرات اساتید . بزرگیان م ، دهر بذرافكن ل، دهقاني م -٧

ارتباط با  بادانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شرياز در

سال  ،در علوم پزشكي  جمله ایراني آموزش. فرایند آموزش پزشكي

 .٢٩صفحه  ، ٧مشاره  ،١٣٨١

بررسي .  ز سهیلي ث، زینالو ع، صدیقي گیالني م، خاكبازان -٨

هاي آموزشي برگزارشده در مركز مطالعات و توسعه  تأثري كارگاه

جمله ایراني آموزش در  .١٣٨٠تا  ١٣٦٧آموزش پزشكي هتران از سال 

 .٧٤صفحه ، مشاره هفتم؛  ١٣٨١سال  ،علوم پزشكي

ده ف،  صحاف ابراهیمي  ف، خوشباطن م،  ويل م، زالي عباسع -٩

هیأت علمي بالیين  يبررسي آگاهي و نگرش اعضا. صفائیان ع

جمله .  دانشگاه علوم پزشكي تربیز در زمینه آموزش طب سرپایي

صفحه   ،مشاره هفتم ؛ ١٣٨١، سال ایراني آموزش در علوم پزشكي

٧٨. 

هاي مقدماتي  اهتأثري كارگ. نوحي ع، حق دوست ع، فرج زاده س -١٠

روش تدریس بر آگاهي، نگرش و عملكرد مدرسني دانشگاه علوم 

جمله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني  .پزشكي كرمان

 .٥-٩، صفحات  ٢٢مشاره ؛  ١٣٨١تابستان  ،قزوین

هیأت  يبررسي دانش نگرش و عملكرد اعضا. هبادراني م، مياني ن -١١

هاي اینرتنت در  د رایانه و شبكهعلمي دانشگاه نسبت به كاربر

جمله  .)١٣٨١سال (امر آموزش در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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)٣١
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مشاره هفتم، صفحه ؛  ١٣٨١سال  ،در علوم پزشكي ایراني آموزش

٣٤. 

ارتباط امكانات آموزشي و . ادمهي ا، جوادي ي، حق دوست ع -١٢

شكي هاي علوم پایه پیشرفت حتصیلي دانشجویان پز نريوي انساني خبش

جمله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني قزوین، . كرمان

 . ٥٦-٣٦ات ، صفح٢٢مشاره ؛  ١٣٨١تابستان 

13. Ryam M, Carlton KH, Ali NS. Evaluation of traditional classroom teaching methods versus 

course delivery via the world wide web. J Nurs Educ 1999 Sep; 38(6): 272-70. 

. خوشباطن م، هریرچي قدمي ح، صفائیان ع، عطایي ب، ويل م -١٣

نظرسنجي از دانشجویان دستیاران اساتید و فارغ التحصیالن 

كیفیت آموزش  يپزشكي در خصوص آموزش پزشكي به منظور ارتقا

جمله ایراني آموزش در علوم . پزشكي در دانشكده پزشكي تربیز

 .٥٤صفحه ،ه هفتممشار؛  ١٣٨١پزشكي، سال 

خوشباطن م، احساسات وطن م، شريودخبشي آ، عبدالعلیان ف،  -١٤

بررسي دانش نگرش و عملكرد اعضاي هیأت علمي . نامداري ف

 ٨١دانشكده پزشكي تربیز در مورد وسایل كمك آموزشي در تابستان 

 ،مشاره هفتم ؛ ١٣٨١سال  ،جمله ایراني آموزش  در علوم پزشكي. 

 .٥٦صفحه 

وضعیت آموزشي بالیين رشته دندانپزشكي از . ابي كبرهان جم -١٥

دیدگاه اساتید و دانشجویان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

جمله دانش علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني قزوین،  .قزوین

 . ٤٨-٥٥ات صفح، ٢٢مشاره  ؛١٣٨١تابستان 

بررسي دیدگاه اساتید . غفوریان بروجردنیا م، شكوریان ع -١٦

ه علوم پزشكي اهواز نسبت به بازخورد نتایج ارزشیابي دانشگا

 ،جمله ایراني آموزش در علوم پزشكي. استاد و هببود كیفیت تدریس

 .٩٢صفحه  مشاره هفتم،؛ ١٣٨١سال 

17. Wallin L, Bostrom AM, Harrey G, Wikblad K, Ewald V. Progress of unit based quality 

improvement: an evaluation of a support strategy.  Available at: http://www.ncbi . nlm.nih.gov/ 
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)  ٣٢ ( 

هیأت علمي و  يمقایسه دیدگاه اعضا. افشاري پ، اسداهلي پ -١٩

خصوص حنوه گزینش دردانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اهواز  

سال  ،جمله ایراني آموزش در علوم پزشكي. دانشجو براي دانشگاه

 .١٦صفحه  ،مشاره هفتم؛  ١٣٨١

معیاري جدید براي گزینش . صبوري كاشاني ا، زینالو ع -٢٠

 ١٣٨١سال ، جمله ایراني آموزش در علوم پزشكي .داوطلبان پزشكي

 .٨٤-٨٥صفحه  ،٧مشاره ؛ 

بررسي دیدگاه . صفري ي، بازرگان ر، دارابي ف، ساالري ن- ٢١

مدرسني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در خصوص موانع استفاده 

سال ، جمله ایراني آموزش در علوم پزشكي. هاي تدریس فعال از روش

 .٨٤مشاره هفتم ، صفحه ؛  ١٣٨١

بررسي نظرات دانشجویان و اعضاي .  فسانه،  فرود افسرفرود ا -٢٢

. هیأت علمي پرستاري و مامایي در مورد مشكالت آموزشي بالیين

صفحه  ، ٧ مشاره؛  ١٣٨١سال  ،جمله ایراني آموزش  در علوم پزشكي

٩٥. 

بررسي . حممدي م، زینالو ع، گرامنایه م، آزاد س، عارفانیان ح -٢٣

نظرات اعضاي هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي هتران در مورد 

جمله ایراني . مشكالت موجود در برنامه ریزي آموزشي دانشگاه
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