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  21/11/88 :پذیرش مقاله، 27/6/88 :دریافت مقاله
Ø شرایط زندگی امروز، نیازهاي جامعه در حال تغییر دایمی هستند، چنین توصیه شده است که مـا        باتوجه به اینکه در      : مقدمه

نظر به اینکه استفاده از تجربیات مدرسان می تواند نقش مهمی در این خـصوص       . نیز می بایست در آموزش خود تغییر ایجاد کنیم        
 اعضاي هیات علمی در مورد بعضی از شـاخص هـاي آموزشـی در     تعیین دیدگاهبا هدف مطالعه حاضر ،  در این راستا  داشته باشد   

  .  صورت گرفت1387 در سال لرستان دانشگاه علوم پزشکی 

Øمشخصات دموگرافیک اعضاي هیات (در این مطالعه توصیفی، تحلیلی از پرسشنامه اي مشتمل بر دو قسمت  : مواد و روش ها
براي تعیین روایی از روایی محتوا و براي تعیین پایایی ابزار . ستفاده گردیدا) علمی و نظرهاي آنان در خصوص شاخص هاي آموزشی

براي تجزیه و تحلیل داده ها از .  را نشان داد81/0ریب همبستگی ضاز یک مطالعه مقدماتی و تعیین آلفاي کرانباخ استفاده شد که 
  .  استفاده شدspss ver 15 )آزمون کاي دو منویتنی  ، غیر پارامتري ، اسپیرمن کروسکال والیس(آمار توصیفی و آمار تحلیلی 

Øمحل مذکرآنان % 59.  نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند100از مجموعه اعضاي هیات علمی شاعل در دانشگاه،  : یافته ها ،
هاي آموزشی اه را با نیازگکار% 66.9 شرکت کرده بودند و  تدریس روش در کارگاههاي % 76در دانشکده پزشکی، % 45اشتغال 

 %  90، برنامه ریزي آموزشی  ) %91(همچنین گذراندن دوره یا واحد خاصی را در خصوص روش تدریس . مدرسان مناسب دانستند
، % ) 82(   داشتن توان علمیآموزشی شاخصهاي مهمترین .  الزامی و زمان مناسب آنرا قبل از شروع بکار دانسته اندرسبراي مدرا 

، تناسب کارگاه با نیاز آموزشی  %)  72(، مشارکت اساتید در برنامه ریزي آموزشی  % ) 73( ی با نیاز جامعه هماهنگی رشته تحصیل
 فضاي آموزشی و  و، تناسب تعداد دانشجویان با امکانات%)54( عدم هماهنگی رشته هاي آموزشی با نیاز جامعه ، %) 62 (مدرس 
   .نستند دارا بسیار با اهمیت  % ) 68( انسانی نیروي
Ø    ند ت اعضاي هیات علمی، کارگاههاي روش تدریس را مناسب با نیازهـاي آموزشـی خـود ندانـس     % 9 :نتیجه گیري بحث و ،
همچنین اعضاي هیات علمی میزان توجه مستولین    .  برگزاري کارگاههایی را به شکل مداوم و متوالی ضروري دانسته اند           اکثریتاما

 میزان تناسب تعداد دانشجویان با امکانات ه تحصیلی با نیاز جامعه ، تصمیمم گیري مشارکتی  هماهنگی رشتبه مشکالت آموزشی و
 و  مسئولین به کمیت و کیفیت کارگاههـا زیادچنین به نظر می رسد که توجه       . .خواستار شدند و فضاي آموزشی و نیروي انسانی را        

برنامه ریزي  استفاده از مشارکت بیشتر اعضاي هیات علمی در  و رفع مشکالت آموزشی دانشگاه قابل تاکید است و     آموزش مداوم   
  . توصیه می گرددآموزشی و مدیریتی 

Ø اعضاي هیات علمی، دانشگاه،  شاخص هاي آموزشی، دیدگاه :واژه هاي کلیدي   
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  ملکشاهی و همکاران  لرستان از شاخص هاي آموزشی در دانشگاه علوم پزشکیدیدگاه اعضاي هیات علمی در خصوص بعضی
 

 89تابستان هم، دوازدیافته، دوره /  34 

  مقدمه
آموزش به معناي هر گونه فعالیـت یـا تغییـر از پـیش طـرح                

  ) 1( یادگیري در افراد ریزي شده اي است که هدف از آن ایجاد
بعبـارت  ) . 2. (و ایجاد تغییرات الزم در رفتار آنـان مـی باشـد     

 .دیگر آموزش با هدف ایجاد تغییر به منظور رفع نیاز انجـام میـشود          
باتوجه به اینکه در شرایط زندگی امروز که نیازهاي جامعه در حـال           

 خـود  تغییر دائمی هستند بنابراین الزم است که ما نیـز در آمـوزش     
آموزش پزشـکی، نقـش بزرگـی در سـالمت           ) .3(تغییر ایجاد کنیم  

طـول زمـان    انسانها در قرن بیستم ایفا کـرد ولـی ایـن سیـستم در    
آموزش پزشکی نه تنها بایـد آمـاده پاسـخگویی     . نیازمند تغییر است  

جامعه بطور گسترده باشد، بلکه باید خود را بـا تغییـرات    به نیازهاي
    .نگ سازدفناوریهاي جدید هماه

در ارتباط با نظام آموزش پزشکی کشور چنین پیشنهاد شـده           
که توجه بیشتر به کیفیـت آمـوزش بـه منزلـه ابـزار اصـلی تـامین              
مراقبتهاي بهداشتی درمانی مورد نیاز در کشور و در نهایـت ارتقـاي       

در غیــر اینــصورت . ســطح ســالمتی جامعــه امــري ضــروري اســت
بهداشـتی و درمـانی و ناکارآمـدي    مسئولیت کلیه تبعات مراقبتهاي    

  ).4(دانش آموختگان بر عهده متولیان امر آموزش خواهد بود
این در حالی است که اساسـا آمـوزش چنـدان جـدي گرفتـه         
نمی شود بعنوان مثال در اکثر موارد از فارغ التحصیالن تخصـصهاي     
مختلف پزشکی به عنوان عضو هیات علمی در قالـب طـرح نیـروي              

،تعهد خدمت استفاده میشود بدون آنکه در ارتبـاط بـا      انسانی ،سرباز 
  ).3(مفهوم آموزش و شرایط و لوازم  آن آموزش کافی دیده باشند

با توجه به مشکالت فوق و با توجه به اینکـه تجربـه تـدوینی               
برنامه هاي آموزشی در سراسر کشور ما بسیار محـدود میباشـد لـذا     

داکثر بهـره گیـري از    به نظر میرسد راه مناسب آن باشد کـه بـا حـ            
تجربیات دیگران در این زمینه و با توجه به شـرایط ویـژه خـود بـه                

در ایـن بـاره   ). 3(تدوین برنامه هاي آموزشی مناسـبتر اقـدام کنـیم      
استفاده از دیدگاههاي مدرسان دانشگاه در عـین حـال کـه از یـک             

طرف می تواند تجارب وسیغی را در اختیار برنامـه ریـزان آموزشـی            
دهد از طرف دیگر فاصله بین تئوریهـاي کالسـیک آموزشـی و         قرار  

مشکالت و موانع عملی اجراي تئوریها را روشـنتر میـسازد و نقـش               
مهمی در رویکرد واقع گرایانه مسئولین و برنامـه ریـزان نـسبت بـه             

در یکی از مطالعات صورت     . وضعیت آموزشی دانشگاه خواهد داشت    
در رابطـه   ) 1376(کـاران   گرفته توسط محمد رضا ظفر قندي و هم       

با بررسی مشکالت دانشگاه علوم پزشکی تهـران و دانـشکده هـا ي              
تابعه آن از دیدگاه اعضاي هیات علمی ، آنها  عمده ترین مـشکالت           
آموزشی  را به ترتیب اولویت عدم قانون مندي ،عـدم برنامـه ریـزي        

اشکاالت مـدیریتی ،عـدم توجـه بـه       ،عدم توجه به مسائل آموزشی،    
  ). 5(الت  و مشکالت مالی مطرح نمودندمشک

در بررســی بــذر افکــن و همکــارانش در خــصوص مــشکالت 
آموزش پزشکی  چنین اظهار شده که در شرایط کنـونی کـشور مـا         
که در مدت نسبتا کوتاهی تعداد دانـشجویان پزشـکی بـه چنـدین              
برابر افزایش یافته و به دلیل عدم رشد متناسب بودحـه و امکانـات ،       

کـه بایـستی    سرانه آمـوزش پزشـکی کـاهش یافتـه اسـت ،     بودجه 
کیفیت ابعاد مختلف پزشکی که در نهایت بر کیفیت حرفه اي فـارغ     
التحــصیالن ایــن رشــته تــاثیر مــستقیم دارد، مــورد بررســی قــرار  

بعضا عنوان شده کـه بطـور کلـی دوره آمـوزش پزشـکی               ) .6(گیرد
 تـامین گـردد     عمومی حداقل استاندارد مورد نیاز را که می بایـست         

  ).6(،فراهم نساخته است
هم در این رابطه اظهار میدارد کـه  بـا     )1370( جواد خشابی     

افزایش تعداد دانشجویان پزشکی و تاسیس دانـشکده هـاي نوبنیـاد     
پزشکی و ایجاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بـه نظـر              
می رسد که الزم است مـسائل موجـود آموزشـی و راه هـاي ارتقـا                  

تـا از افـت سـطح    . سطح کیفی آموزش بصورت مستمر بررسی شود    
علمی فارغ التحصیالن رشـته هـاي پزشـکی در کـشور پیـشگیري              

  ).7(گردد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             2 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-313-en.html


  ملکشاهی و همکاران  لرستاندیدگاه اعضاي هیات علمی در خصوص بعضی از شاخص هاي آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی
 

 89 تابستان  ، دوازدهمیافته، دوره/  35 

ــات و     ــتفاده از تجربی ــه اس ــد ک ــر میرس ــه نظ ــوع ب در مجم
دیدگاههاي اعضاي هیات علمـی میتوانـد نقـش مهمـی در تـدوین          

 گذشـته و    برنامه هاي آموزشی مناسبتر و کمک به حـل مـشکالت          
شاخصهاي آموزشی  کـه    . ارتقاي سطح آموزش دانشگاه داشته باشد     

در این  مطالعه بـراي تعیـین وضـعیت آموزشـی از دیـدگاه اعـضاء                 
هیات علمی براي ارتقاء سطوح آموزشی در دانـشگاه علـوم پزشـکی       

برنامـه   لرستان مورد استفاده قرار گرفت شـامل امکانـات آموزشـی،          
کارگاههـاي آموزشــی ،   ش دانـشجو ، نحـوه پـذیر   ریـزي آموزشـی،  

روشهاي تدریس و ارزشیابی و عوامـل مـوثر بـر موفقیـت آموزشـی              
  .بودند

 رسی نظرات افـراد درگیـر در آمـوزش         رسد که  بر    به نظر می  
 اعتبار ارزشیابی عملکرد آموزشی دانشگاه  را افزایش می دهـد و در 

سئولین دستیابی به اهداف ارزشیابی که ارتقاي کیفیت می باشـد مـ   
وهش فوق بـا هـدف تعیـین       ژ لذا در این راستا پ ..نماید را یاري می

دیدگاههاي اعضاي هیات علمی در خصوص بعضی از شاخص هـاي      
   انجام گرفت1387آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان  

  ها مواد و روش
ـیفی تحلیلـی مقطعـی بـود                      . مطالعه فـوق مطالعـه اي  توص

عه مـا را کلیـه اعـضاي هیـات علمـی دانـشگاه علـوم                جامعه مورد مطال  
پزشکی لرستان کـه در دانـشگاه  مـشغول بـه فعالیـت بودنـد تـشکیل             

 پرسـشنامه  120روش نمونه گیري  بصورت سرشماري بـود کـه       . میداد
قابلیـت  پرسـشنامه   100بین اعضاي هیـات علمـی توزیـع و در نهایـت           

ژوهش پرسـشنامه اي   ابزار گردآوري داده هـا در ایـن پـ        . بررسی داشتند 
قـسمت اول مشخـصات فـردي از جملـه      .مشتمل بـر دو قـسمت بـود         

، وضعیت استخدامی، سابقه تدریس، دانشکده محل خـدمت         سن،جنس
، میزان واحد  ، کارگاههاي گذرانده شده در خصوص روشهاي تـدریس             
، مسئولیت و یک سـوال بـاز درخـصوص راه هـاي افـزایش توانمنـدي                 

 سـوال اصـلی کـه بـر     33 ، قـسمت دوم شـامل      اساتید در امر تـدریس    

اساس مقیاس لیکرت در موضوعات مختلف شـامل ضـرورت گذرانـدن            
، عوامـل مـوثر   )  سوال 6(کارگاههاي روش تدریس در زمان مناسب آن   

، امکانـات آموزشـی موجـود در        )  سـوال  8(بر موفقیت آموزشی مـدرس    
ارکت اعـضاي  ، نحوه مدیریت برنامه ریزي و مـش   )  سوال   5( دانشکده ها 

، مـشکالت پـذیرش دانـشجو       )  سوال   4(هیات علمی در روند آموزشی      
و همچنین یک سوال در خصوص کاربرد وسائل آموزشـی          )   سوال   10(

توسط استاد و میزان اهمیت استفاده از وسائل و رسـانه هـاي آموزشـی               
 گزینـه  5براي سنجش سواالت از مقیـاس  . و پیشنهادها بود    )  سوال   4(

) اهمیت زیاد ، نسبتا زیاد ، متوسط  ،نسبتا کم  بـسیار کـم          ( اي لیکرت 
سـواالت پرسـشنامه برگرفتـه از مجـالت و کتـب معتبـر            . استفاده شد   

ـتفاده شـد بـراي ایـن               .علمی بود    براي تعیین روایی از اعتبـار محتـوا اس
 نفر از اساتید دانشگاه و  مـدیریت مرکـز توسـعه و آمـوزش              5منظور به   

 اساتید آمـار داده و نظـرات اصـالحی اسـاتید اعمـال              پزشکی دانشگاه و  
پایایی ابزار  با آزمون مجدد آلفاي کرونباخ با ضریب همبـستگی            . گردید  

پرسـشنامه توسـط همکـاران پرسـشگر بـصورت          .  کسب گردیـد   81/0
( حضوري  بین اعضاء هیات علمی کـه شـرایط مـورد پـژوهش شـدن                 

ـتان              ـنگاه علـوم پزشـکی لرس ، سـابقه تـدریس     عضو هیات علمـی داش
پرسشنامه ها به صورت خـود      . را داشتند توزیع گردید     ) حداقل یکسال   

پـس از جمـع آوري پرسـشنامه هـا          . ایفایی ودر یک مرحله تکمیل شد     
ـتند          100نعداد   پـس از جمـع آوري      .  پرسـشنامه قابلیـت بررسـی داش

.  مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد       spss 15اطالعات با نرم افزار 
میانگین ، درصد  و توزیـع       (عات بدست آمده در قالب آمار توصیفی        اطال

  و آزمــــــون آمــــــاري  ) فراوانــــــی نــــــسبی و مطلــــــق  
 Mann-Whithney ،   Kruskal-Wallis ــل ــراي تحلیــــ    بــــ

  . داده ها در ارتباط سنجی با مشخه هاي فردي استفاده گردید

  ها یافته
 عضو هیات علمـی شـاغل در دانـشگاه علـوم            127از مجموع      

  .  پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت100پزشکی لرستان 
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  ملکشاهی و همکاران  لرستان از شاخص هاي آموزشی در دانشگاه علوم پزشکیدیدگاه اعضاي هیات علمی در خصوص بعضی
 

 89تابستان هم، دوازدیافته، دوره /  36 

نتایج حاصل از بررسی مشخصه هاي فردي نمونه هـا نـشان داد      
 . مذکر بودند%  59نمونه ها مونث و % 41که 

ــه هــا     ــانگین ســنی نمون ــراف معیــار   47/37می ــال بــا  انح    س
 )98/5sd=± (       که  اکثریـت  )قـرار   35-39در گـروه سـنی      % 26 

ــد % 78. داشــتند %  34از نظــر وضــعیت اســتخدامی . متاهــل بودن
. طرحـی بودنـد   % 12تعهـد خـدمت  و       %16پیمانی ،   % 38رسمی ،   

 04/5 سال با انحـراف معیـار        7/6همچنین میانگین سابقه نمونه ها      
 20 بدست آمد که کمترین سـابقه یکـسال و بیـشتیریت سـابقه               ±

 72/19میـانگین واحـدهاي تـدریس شـده در دونیمـسال           .سال بود 
 واحـد ،  50که کمترین یک واحد و بیـشترین  ±= sd) 97/8(واحد 

از نظـر  .  واحدي قرار داشتند20-24به طوریکه که اکثریت در گروه     
، % 16مقطـع تحـصیلی متخـصص       ( اسـتاد یـار    % 47مرتبه علمی   

Ph.D 31  %  نمونه هـا در  % 45. مربی کارشناس ارشد بودند % 53و
بهداشـت و پیـرا پزشـکی و        در دانـشکده    %  32دانشکده پزشـکی ،     

  .در دانشکده هاي پرستاري و مامایی  شاغل بودند% 23

نمونـه هـا داراي مـسئوالیت هـاي اجرایـی         % 52از نظر مـسئولیت     
%  24نمونه ها کارگاه هـاي  روش تـدریس مقـدماتی ،      % 52. بودند

ــق پیــشرفته ،  آمــوزش % 17طراحــی ســوال ، %  % 44روش تحقی
کارگاه ارزشـیابی دانـشجو را      % 44رمی ،   طرح درس ت  % 53بالینی ،   

نمونه ها اظهار نمودند کـه  قبـل از شـروع بـه      % 38. گذرانده بودند 
  کــــار آموزشــــی دوره هــــاي مــــرتبط بــــا آمــــوزش را      

  .گذرانده اند
در بررسی این  سوال که به نظر شما گذرانـدن چـه نـوع کارگـاه              

تـدریس  پیش از شروع به تدریس براي افـزایش توانمنـدي در امـر             
برنامـه  %   90روشـهاي تـدریس  ،     % 91ضروري  است ؟ به ترتیب       

  .طرح درس  را ضروري می دانستند%  83ریزي آموزشی ، 
در جدول شماره یک نتایج توزیع دیـدگاه اسـاتید هیـات علمـی                  

دانشگاه علوم پزشکی لرسـتان در ارتبـاط بـا  اهمیـت کارگاههـاي               
  .آموزشی نشان داده  شده است 

  
  توزیع فراوانی نسبی اعضاي هیات علمی در خصوص بعضی شاخصهاي آموزشی) : 1(ل شماره جدو

 بسیار کم نسبتا کم اهمیت  متوسط نسبتازیاد اهمیت زیاد  اهمیت کارگاههاي آموزشی-1
%62 تناسب کارگاه با نیاز آموزشی مدرس  17%  10%  4%  7%  

%48 هاي تدریسنیاز به گذراندن دوره یا واحدي خاص براي کسب مهارت  23%  21%  5%  3%  
%47  نیاز به گذراندن دوره یا واحدي خاص براي افزایش معلومات و آگاهی  28%  17%  3%  5%  

%41 مناسب بودن مدت زمان برگزاري دوره  34%  18%  1%  6%  
%38  ضرورت گذراندن دوره یا کارگاه روش تدریس قبل از شروع تدریس  36%  20%  3%  3%  

%25  روش تدریس در حین تدریسضرورت تداوم کارگاه  41%  22%  7%  5%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

اعضاي هیات علمی میزان امکانات آموزشی دانـشکده هـا ، ماننـد      
مناسب بودن مکان کالسها ، ابعـاد کالسـها ، امکانـات فیزیکـی ،               

وت و آرامش در کالسـها و وسـایل کمـک آموزشـی را بـسیار        سک
زیاد ارزیابی کرده بودند،  که بیشترین درصد بـسیار زیـاد مربـوط     

مربوط به وسائل کمـک     % 51به مناسب بودن امکانات فیزیکی  و        
بیشترین درصد بسیار زیاد استفاده از وسائل کمـک         . آموزشی بود 

ــه کــامپیوتر  ــا ) رپوینــت برنامــه پاو(آموزشــی مربــوط ب و % 76ب
  . به دست آمد%  17کمترین اسالید با 

 

اسـاتید همیـشه از وسـائل کمـک     % 49کـه  این در حالی بـود      
  . آموزشی در امر تدریس استفاده میکردند

در خصوص مدیریت و مشارکت اعضاي هیات علمی در برنامـه        
مـشارکت  % 73ریزي هاي آموزشی دانـشکده هـا  اکثریـت بـا      

ــی ،     ــزي آموزش ــه ری ــی را در برنام ــات علم ــضاي هی % 64اع
آموزشـی و   مشارکت اعـضاء هیـات علمـی در تـدوین قـوانین             

مــشارکت اعــضاي هیــات علمــی را در امــر % 56کمتــرین بــا 
مدیریت واحدها و دانـشکده هـا بـسیار زیـاد ارزیـابی نمودنـد                

  )2جدول   (
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  ملکشاهی و همکاران  لرستاندیدگاه اعضاي هیات علمی در خصوص بعضی از شاخص هاي آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی
 

 89 تابستان  ، دوازدهمیافته، دوره/  37 

  فراوانی نسبی  اهمیت مشارکت اعضاي هیات علمی در برنامه ریزي آموزشی و مدیریت) :  2(جدول شماره 
اهمیت   نسبتازیاد اهمیت زیاد  اهمیت مشارکت اعضاي هیات علمی در برنامه ریزي آموزشی و مدیریت-

 متوسط
 بسیار کم کمنسبتا 

  %1  %0  %4  %23  %72  برنامه ریزي آموزشی
  %5  %1  %4  %26  %64  تدوین قوانین آموزشی در دانشکده

  %1  %0  8  %28  %63  ارزشیابی برنامه هاي آموزشی
  %1  %0  %8  %35  %56  مدیریت واحدهاو دانشکده

  
  در موفقیت آموزشی آنها در دانشگاه علوم پزشکی لرستانتوزیع دیدگاه اعضاي هیات علمی در خصوص اهمیت عوامل موثر ) : 3(جدول شماره 
 بسیار کم نسبتا کم متوسط نسبتازیاد زیاد  اهمیت عوامل موثر در موفقیت آموزشی مدرس-2-

 0 0 %4 %14 %82 داشتن توان علمی-
 0 0 %4 %19 %77 توان برقراري مهارتهاي ارتباطی-
 %1 %3 %3 %23 %70 توانایی سخنوري-
 0 %1 %7 %37 %55 جاد حل مسئله در دانشجویان توان ای-
 %3 %3 %23 %41 %30   داشتن سابقه تدریس-
 0 %6 %28 %40 %26 فعالیت پژوهشی مدرس-
  %4  %2 %33 %39 %22  مدرك تحصیلی باال-
 %8 %6 %29 %39 %18 رتبه دانشگاهی مدرس-

  
ــا  ،   ــشگاه ه ــشجو در دان ــذیرش دان ــت  پ % 73در خــصوص اهمی

تناسـب تعـداد      % 68ته تحصیلی با نیازهاي جامعه ،     هماهنگی رش 
انتخاب مستعد تـرین افـراد در       % 53دانشجو با امکانات آموزشی  ،       

ــور ،  ــور و   % 52کنک ــف از کنک ــاي مختل ــهمیه ه ــذف س % 23ح

% 33مــصاحبه اختــصاصی در کنکــور را بــسیار مهــم و همچنــین 
 اضافه کـردن %  29احتساب معدل دبیرستان در کنکور سراسري و  

جدول شـماره  .( سواالت تشریحی را به کنکور  مهم ارزیابی نمودند       
4 .(  

  
  توزیع دیدگاه اعضاي هیات علمی در خصوص اهمیت شاخص آموزشی پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی لرستان)  : 4(جدول شماره 

 بسیار کم نسبتا کم متوسط نسبتازیاد زیاد   اهمیت شاخص آموزشی پذیرش دانشجو-

  %0  %0  %5  %22  %73  هماهنگی رشته هاي تحصیلی با نیاز هاي جامعه-
  %0  %0  %5  %27  %68  تناسب تعداد دانشجو با امکانات آموزشی-

  %0  %1  %16  %30  %53  انتخاب مستعد ترین افراد در کنکور-
  %6  %3  %25  %14  %52   حذف سهمیه هاي مختلف از کنکور-

  %12  %21  %28  %16  %23   مصاحبه اختصاصی در کنکور-
  %9  %11  %28  %33  %19   احتساب معدل دبیرستان در کنکور سراسري-

  %19  %15  %38  %11  %17   گزینش دانشجو بر اساس بومی بودن-
  %13  %9  %34  %28  %16   گزینش دانشجو به روش سهمیه اي  منهاي مناطق-

  %16  %18  %22  %29  %15   اضافه کردن سواالت تشریحی به کنکور-
  %13  %5  %43  %26  13  جو به روش منطقه اي گزینش دانش-

   بیان شده است5 گانه در جدول شماره 5دیدگاه اعضاء هیات علمی در باره درجه اهمیت شاخصهاي آموزشی  
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  ملکشاهی و همکاران  لرستان از شاخص هاي آموزشی در دانشگاه علوم پزشکیدیدگاه اعضاي هیات علمی در خصوص بعضی
 

 89تابستان هم، دوازدیافته، دوره /  38 

  
   گانه5توزیع فراو انی نسبی واحدهاي مورد پژوهش برحسب  اهمیت شاخصهاي آموزشی  ) :  5( جدول شماره 

  بسیار کم  کم         متوسط         نسبتا زیاد     زیاد      فراوانی نسبی/  اهمیت عوامل
  0  %1  %7  %16  %76  مشارکت اعضاي هیات علمی در برنامه ریزي آموزشی و مدیریت

  0  0  %8  %25  %67  میزان امکانات آموزشی موجود دانشکده
  0  %4  %2  %40  %54  عوامل موثر در موفقیت آموزشی مدرس

  %1  %3  %20  %31  %45  کارگاههاي آموزشی
  0  0  %31  %50  %19  شاخص آموزشی پذیرش دانشجو

  
 بین شاخص عوامل مـوثر بـر    Mann-Whithneyآزمون آماري 

، مـسئولیت  =p 016/0موفقیت آموزشـی اسـتاد بـا مرتبـه علمـی          
 ، سـن بـا      =p 0 /039اجرایی با اهمیت شاخص گذراندن کارگاهها     

 بـا    و همچنـین   >001/0Pاهمیت شاخص گذراندن کارگاه هـا بـا       
 ، بـا    =p 03/0شاخص عوامل موثر بـر موفقیـت آموزشـی مـدرس          

 و مشارکت در برنامه ریـزي آموزشـی و          =p 03/0امکانات آموزشی 
بین تاهل و شاخص عوامل مـوثر بـر         .  نشان داد  =p 04/0مدیریتی

 و امکانـــات =p 05/0موفقیـــت آموزشـــی و پژوهـــشی مـــدرس
همچنــین آزمــون آمــاري   .  مــشاهده شــد =p 06/0آموزشــی

Kruskal-Wallis           بین اهمیت مشارکت اعضاء هیـات علمـی بـا 
و مقطع تحصیلی با عوامـل مـوثر بـر       =p 03/0وضعیت استخدامی 

  . نشان داد=02/0pموفقیت آموزشی و پژوهشی مدرس 

   و نتیجه گیري بحث
اعضاي هیات علمی تناسب کارگاههـاي آموزشـی         % 62حدود        

 نمودند و  بـا برگـزاري   با نیاز آموزشی مدرس را بسیار مهم گزارش   
کارگاه ها پیش  از شروع به کار آموزشـی ،در حـین خـدمت و بـه           

مطالعـه ي زینـالو و   . صورت مداوم و متـوالی بـسیار موافـق بودنـد      
همکاران در مورد بررسی تاثیر کارگاههـاي آموزشـی  بـر کیفیـت              
فعالیت آموزشی اعضاي هیات علمی  دانشگاه  علوم پزشکی تهران           

به گذراندن کارگاههاي فرآیند آموزشـی      % 83ن داد که      نتایج  نشا  
طرح درس ، ارزشیابی و استاندارد سازي سواالت امتحـانی          %  90،  

).  8(را ابراز نمـوده بودنـد   % 100و کامپیوتر و زبان انگلیسی   % 100
ــت  ــنجی و اولوی ــذا نیازس ــام اول    ل ــی، گ ــاي آموزش ــدي نیازه بن

ي موجـود از نظـر اعـضاءهیات    هـا  برنامه  ارزیابی. ریزي است برنامه

ارتقـاي کیفیـت    ها از ضروریات سازي برنامه علمی  به منظور بهینه
 .شـود  بوده و موجب افزایش کارآیی و اثربخشی آموزش مداوم مـی       

هـا، بـا انجـام نیازسـنجی،      شود قبل از طراحـی برنامـه     پیشنهاد می 
ها و ارتقاي کیفیـت آمـوزش مـداوم فـراهم      برنامه زمینه اثربخشی

 همچنـین در مطالعـه صـابریان و همکـاران در خـصوص       .گـردد 
تعیین نظرات اساتید در مورد برنامه ریزي درسی مشخص گردیـد           

افـراد بـا تـدوین طـرح درس قبـل از شـروع دوره       % 88که حدود   
ولی حجم کار زیاد را مانع تهیه طـرح درس          . آموزشی موافق بودند  

خـود را براسـاس     از افـراد تمـام جلـسات درس         % 4/60دانستند و   
طـرح درس تـدوین شـده تـدریس نمـوده و آنـرا در ارتقـا کیفـی         

ــستند    ــی دانــــ ــوثر مــــ ــود مــــ ــدریس خــــ   ) .9.(تــــ
تمامی این نتایج و از جمله یافتـه هـاي مطالعـه حاضـر حـاکی از                 
احساس نیاز شدید اعضاي هیات علمی نسبت به آشنایی بیشتر بـا          

 کـه از  این در حالی است   . جنبه هاي مختلف آموزش پزشکی است     
یک طرف طبق اظهار نظر کارشناسـان،  فراینـد آمـوزش پزشـکی            
چندان جدي گرفته نمی شود و از فارغ التحصیالن تخـصص هـاي    
مختلف پزشکی به عنوان هیات علمی اسـتفاده مـی شـود ، بـدون           
اینکه در ارتباط با مفهوم آموزش و شرایط لوازم آن آمـوزش کـافی       

  .دیده باشند 
 کمبود مطالعات رسمی در مورد تـدریس        همچنین اذعان شده که   

در بین اعـضاي هیـات علمـی منجـر بـه کـاهش بـازده آموزشـی               
  ) .10(دانشگاه می شود

اما از طرف دیگـر توقعـات آموزشـی قابـل مالحظـه اي از همـین                 
به عنوان مثال در ارزشـیابی اعـضاي       .اعضاي هیات انتظار می رود        
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زجملـه بـه روز   هیات علمی توسط دانشجو یـان مـوارد متعـددي ا          
بودن مسائل علمی ، مهارتهاي ارتبـاطی مـدرس ، روش ارزشـیابی        
دانشجویان ، نحوه استفاده از ابـزار کمـک آموزشـی و غیـره مـورد            

در چنین شرایطی احساس نیاز مدرسین بـه     . بررسی قرار می گیرد   
در . افــزایش اطالعــات در زمینــه هــاي آموزشــی طبیعــی اســت  

مثبت اعضاي هیات علمی نـسبت بـه   مطالعات گوناگون نیز نگرش  
کارگاههاي مرتبط با اصول آمـوزش پزشـکی و تحـوالت آموزشـی         

 کارگـاه هـایی ماننـد روشـهاي        گزازش شده است  به طـوري کـه        
آموزش و ارزشیابی که مستقیما با عملکرد اساتید در ارتبـاط بـوده          
اند در مقایسه با برنامه ریـزي آموزشـی کـه اغلـب در بـسیاري از                  

 ها و بخصوص دانشکده پزشکی کمتر مورد اسـتفاده قـرار      دانشکده
   ).7،11،12 (. می گیرد، تاثیر بیشتري داشته است

آشنایی عمیق اسـاتید دانـشگاه از اصـول و روش هـاي تـدریس و            
ارزشیابی عامل مهمی در موفقیت شغل معلمی می باشـد یکـی از             

رد روش راه هاي دستیابی به این مهم برگزاري کارگاه هاي اسـتاندا   
  . تدریس و ارزشیابی خواهد بود 

یکی از راه هاي انکـار ناپـذیر در ارتقـاي کیفیـت آمـوزش، برنامـه             
برنامـه ریـزي درسـی    . ریزي درسـی و داشـتن طـرح درس اسـت         

فرآیندي اسـت جهـت تعیـین هـدف هـاي مناسـب و تـشخیص                
مسائل، نیازها، امکانات و محدودیت هایی که براي رسـیدن بـه آن           

  .د استهدف ها موجو
در مجموع با توجه به  سایر مطالعات و نتایج مطالعه فـوق نهادینـه    
کردن کارگاههاي آموزشـی پزشـکی بـه شـکل مـداوم ، متـوالی و         

همچنـین بـا   . مستمر در زمینه هاي مختلـف پیـشنهاد مـی شـود         
توجه به اینکه بازده کارگاه ها بستگی به نیاز مدرسین و  شروع بـه       

می شود که برنامه هاي آموزشی از ابتـداي  موقع آنها دارد پیشنهاد     
همچنـین  توصـیه مـی    .  استخدام اعضاي هیات علمی برگزار شود  

شود که مناسـب بـا نیازمنـدي هـاي هـر دانـشکده کارگـاه هـاي          
نیازســنجی بــا شناســایی اختــصاصی طراحــی گــردد و  پیـشرفته 

مبنایی براي تعیـین اهـداف و بـستر مناسـبی بـراي       نیازهاي مهم،
اولویـت یافتـه فـراهم     ی سایر عناصر مهم، حول نیازهايسازمانده

اعتقـاد بـه نقـش بـاالي تـوان  علمـی ، تـوان برقـراري          .می سـازد  
مهارتهاي ارتباطی ، توانایی سخنوري ، توان ایجاد حـل مـسئله در            

برقـراري  .   دانشجویان  در موفقیت آموزشی مدرس  مـوثر اسـت            
اي بهبــود فراینــد مهارتهــاي ارتبــاطی بــین  اســتاد و دانــشجو بــر

  . دارد باالیی آموزش، اهمیت
 نتایج مطالعه قدمی و همکاران  در این راستا نشان داد که از  نظـر   

ترین عوامل مؤثر در ارتباط دانـشجو و اسـتاد، فـن        دانشجویان مهم 
ــت ــان و رعایـ ــارت بیـ ــتاد  مهـ ــط اسـ ــدریس توسـ ــاي تـ   هـ

 ، تجربـــه اســـتاد )% 5/81(، ســـطح علمـــی اســـتاد   )% 84( 
%  50بود در حالی که بـیش از  ) % 5/68(، اخالق استاد )% 5/76 (

ــأثیر  و جــنس اســتاد را در ایــن ارتبــاط بــی  دانــشجویان، ســن ت
  . )13(دانستند

آموزشـی اسـتاد نمایـانگر     هـاي  بعـضی ویژگـی   با توجه به اینکـه  
فـردي نـشانگر    هاي اخالقی و هاي تدریس و  بعضی ویژگی مهارت

هـاي آموزشـی بـراي بهبـود ایـن          گـاه روابط انسانی است ارائـه کار     
  .گردد  ارتباط توصیه می

توانایی سخنوري یکی از عوامل موثر بر موفقیت آموزشـی مـدرس             
که سهم باالي شیوه سخنرانی در روشهاي آموزشـی         . به دست آمد  

ایـن  .متداول و حاکمیت روشهاي سنتی بر دانشگاهها داشته باشـد      
یی آمـوزش بـه روش      نکته خالف تاکیـد مطالعـات بـر عـدم کـارا           

سخنرانی و یادگیري به روش حافظـه اي در پیـشرفت تحـصیلی و     
به این دلیل توصیه به اسـتفاده از   .  در نتیجه پیشرفت کشور است      

   )1،14،15( روشهاي غیر سنتی بوفور مشاهده می شود 
ــد نظــر در روش ــزوم تجدی ــدریس و اســتفاده از   ل هــاي ســنتی ت

هـاي آموزشـی    از سـوي سیـستم   هاي نوین و فعال یادگیري، روش
 ها در علوم مختلف متداول شـده  احساس شده و کاربرد این روش

هـاي آموزشـی فعـال،        شود با به کارگیري روش      پیشنهاد می . است
موضـوعات آموزشـی شـده تـا      باعث مشارکت بیشتر دانشجویان با

  .زمینه براي یادگیري بیشتر آنان فراهم شود
 مراکـز  و هـا  وزشـی دانـشگاه  آم مـسئولین  هـاي  نگرانـی  از یکی

 رسـانه  از صـحیح  اسـتفاده  پزشکی عدم آموزش توسعه مطالعات
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 از اسـتفاده  که است شده گزارش ).16 ،1(باشد  می آموزش هاي
تـا   را آن میـزان  که طوري به است هاي آموزشی بسیار کم  رسانه

  ) .17(اند  کرده گزارش  16%
آمـوزش   توسـعه  و مطالعـات  مرکـز  ویـژه  به ها دانشگاه در امروزه

 برگزار را هاي آموزشی کارگاه از بعضی که شود می سعی پزشکی
 ارزیـابی  و آمـوزش  هـاي  دادن رسانه قرار دسترس در با و نمایند

و  ترغیب را وسائل این از استفاده یادگیري آموزش فرآیند متناوب
 17 ( گیـرد  انجام تر بهینه استفاده ها رسانه این از تا کرده تشویق

 بـا عـدم اسـتفاده    نشود، واقع مؤثر تمهیدات این چنانچه ) . 18، 
 در آموزشـی  کـاربرد تکنولـوژي   فلـسفه  هـا  رسانه این از صحیح
 مهـارت  آن دنبال به و شود می یادگیري تضعیف  آموزش فرآیند
 مـی  کـاهش  فراگیرنده و استاد بین متقابل و تعامل ارتباطی هاي
 آموزش یادگیري فیتکی کاهش مانند عوارضی مشکالت این. یابد
  .) 19،20(داشت خواهد دنبال به را

اعضاي هیات علمـی  اذعـان نمودنـد کـه          % 49در مطالعه حاضر      
  .بطور دائم از وسایل کمک آموزشی استفاده می کردند 

  در دانـشگاه 1377اي که توسط صـدیقی و همکـاران    مطالعه در
 دانشگاه مدرسین عملکرد و نگرش آگاهی بررسی گیالن با عنوا ن 

تکنولوژي آموزشی انجام شـد نتـایج    کاربرد از گیالن پزشکی علوم
 تکنولـوژي  کـاربرد  بـه  نسبت اساتید میزان نگرش نشان داد، که 

نگـرش منفـی     % 7/3و نگرش مثبت %91و تفاوت بی %8آموزشی 
این موضوع  می تواند ) .19(است  متفاوت ما نتایج با بوده است  که

 اساتید و یا عدم اختصاص  دادن وقت کافی          به علت عدم انگیزه در    
براي استفاده از وسائل آموزشی  و نگرش منفی و عدم آگـاهی  در               

 .ربرد وسائل در امر تدریس  باشدکا
آموزش باید در فضاي مناسـب، بـا روش و امکانـات مطلـوب و بـر             

هاي علمـی فراگیـران انجـام پـذیرد تـا       اساس نیاز، عالقه و زمینه
انگیـزه   و دانشجو در یادگیري، احساس رغبت ومدرس در تدریس 

  ).21(کند 
با توجه به رابطه مستقیم بین کاربرد وسائل آموزشی بـا پیـشرفت         

تحصیلی و  کیفیت  باالي یادگیري در  دانشجویان ، لـذا برگـزاري     

جهت ارتقا آگـاهی مدرسـین و بهبـود     کارگاه هاي آموزش مداوم 
. آموزشـی  توصـیه مـی شـود     نگرش  آنها نسبت به کاربرد وسائل      

هاي آموزشی متناسـب بـا       ها و برنامه     الزم است استراتژي   همچنین
نیازها و انتظارات دانشجویان باشد و به جاي تأکید بیش از اندازه به   

  . هاي بهبود کیفیت آموزشی تأکید شود هاي کمی، به شاخص جنبه
ی انـسانی آنهـا بـستگ    هـا بـه نیـروي    موفقیت و پیشرفت دانـشگاه 

ي  ها قادر به جذب، حمایت حفظ روحیه  اگر این سازمان). 22(دارد
ها و وظایف خطیر خـود،   نباشند در جهت انجام مسؤولیت کارکنان

ي افـراد،   عوامل مؤثر بـر روحیـه   از جمله. شوند با مشکل روبرو می
که فـضاي   باشد ها می گیري افزایش امکان مشارکت آنها در تصمیم

هــا و  ، پرنــشاط و فعـال نمـوده و توانمنـدي   کلـی دانـشگاه را پویـا   
  درایـن  .سازد استادان را به خوبی شکوفا و متجلی می هاي خالقیت
نمونه ها اذعان داشتند که  مشارکت اعضاي هیـات          %  76پژوهش  

ننایج  .  علمی در برنامه ریزي آموزشی و مدیریت  بسیار مهم است           
شارکت در رجایی پـور و همکـاران  در خـصوص رابطـه میـزان مـ             

تصمیم گیري هاي مدیریتی با سطح روحیه اعضاي هیـات علمـی            
که بین میزان مـشارکت اعـضاي هیـأت         موید این مطلب است که      

ي آنهـا رابطـه    هاي مدیریتی با سطح روحیه گیري تصمیم علمی در
اعـضاي هیـأت علمـی در     بیـشترین میـزان مـشارکت   . وجود دارد

گیـري پژوهـشی و       یمهاي مدیریتی مربوط بـه تـصم        گیري  تصمیم
  گیـري آموزشـی بـود    میزان مشارکت مربوط بـه تـصمیم   ترین کم

  )1 ، 23. (  
باتوجه به اهمیت و نقش اعضاي هیات علمی در سیستم آموزشـی            
چنین بنظر می رسد مشارکت بیشتر آنهـا در امـر مـدیریت نقـش        

  عمده اي در ارتقاي کیفیت آموزشی داشته باشد 
توانـد بـر    هـاي سـازمانی مـی    گیـري  تـصمیم   مـشارکت افـراد در   

ي  روحیـه  هـاي کـاري بیفزایـد و باعـث تقویـت      پارچگی گروه یک
همچنین تعهد بیشتري در آنها براي نیل به اهـداف          . کارکنان شود 
لـذا مـشارکت مـستمر و قانونمنـد اسـاتید      . نمایـد  سازمانی ایجاد

دانشگاه  در امر برنامه ریزي آموزشی ،  می تواند نقـش مهمـی در              
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حوالت ضروري و اجتناب ناپـذیر رونـد آموزشـی داشـته باشـد و               ت
  ) .1(توجه بیش از بیش در این خصوص پیشنهاد می گردد 

اعضاي هیات علمی در خصوص نحوه گزینش دانشجو اذعـان نمودنـد              
که  هماهنگی رشته هاي تحصیلی با نیازهاي جامعـه ، تناسـب تعـداد         

عد تـرین افـراد در کنکـور ،         دانشجو با امکانات آموزشی ، انتخاب مـست       
حذف سهمیه هـاي مختلـف از کنکـور از شاخـصهاي بـسیار مهـم در          
پذیرش دانشجو هستند که این  یافته  بـا مطالعـه اي کـه در دانـشگاه           

) . 1،24(علوم پزشکی اهواز و کرمانشاه انجام گرفته تایید شـده اسـت            
ل  بـاالي  به عالوه مطالعات نشان داده اند کـه افـرادي کـه داراي معـد     

نمــرات علــوم تجربــی  بودنــد در زمــان کنکــور و دوران تحــصیل در  
ـین بـه     ) . 1،24،25(دانشگاه از موفقیت بیشتري برخـوردار بودنـد          چن

نظر می رسد که توجه بیشتر بـه تجربیـات اسـاتید در  ایـن خـصوص       
ـنی          .ضروري می باشد    35-39از نظر اعضاء  هیات علمی در دو گروه س

ـته             در مقایس  40-44و   ه با سایر گروه هاي سنی ، مورد همـاهنگی رش
هـاي تحــصیلی بـا نیازهــاي جامعـه اهمیــت بیـشتري را در پــذیرش     

  5 اعضاء هیات علمی بـا سـابقه کـاري کمتـر از      .  داشته است   دانشجو

ـتادان را در                  سال در مقایسه با سایرین  نقش  فعالیتهـاي پژوهـشی اس
اضـر مـی توانـد تاکیـد بـر      یافتـه ح . موفقیت آموزشی مهمتر دانستند     

  . اهمیت پژوهش و تولید علم بر کیفیت آموزش باشد 
به طور کلی مسائل متعددي در مـورد سیـستم آموزشـی فعلـی ،                
قوانین و مقرارت موجود آموزشی  در دانشگاهها مطرح مـی باشـد              

امیـد اسـت کـه بـا     . که نیاز بـه بررسـی و پیگیـري و اصـالح دارد         
گاههاي اساتید دانشگاهها گامی مـوثر در  استفاده از تجربیات و دید    

بهبود و اصالح مشکالت که بعنوان شاخص معرفی شدند برداشـته          
  .شود

  تشکر وقدردانی
از معاونت محترم تحقیقـات و فنـاوري کـه هزینـه طـرح را تقبـل                  

نموده و همچنین از کارکنان مـدیریت پژوهـشی ، اعـضاءهیات علمـی        
نم  مژگــان ملکــشاهی و کلیــه ،آقــاي یــزدانبخش غالمــی ، ســرکارخا

  .عزیزانی که مارا در انجام طرح یاري نمودند کمال تشکر را داریم
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