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مقدمه
درآموزشـی در راستاي بهبود عملکـرد سیسـتم   

و مدرسـین علمیهیئتاعضاي آموزش، هادانشگاه
ــه ــوانب ــد عن ــدي در فراین ــاکتور کلی ــاددهیف -ی

مطــابقبــر عهــده دارد.مــؤثريیــادگیري، نقــش 
مـدرس آموزشـی سیسـتماتیک طراحـی دیـدگاه 
درمطلـوب موفقیتایجادبرايعاملتریناساسی
توانـد مـی اسـتاد اسـت. آموزشـی هايهدفتحقق
راآموزشیامکاناتکمبودودرسیهايکتابنقص

موضـوع وموفقیـت برعکس، بهترینیاکندجبران
عـاطفی ایجـاد ارتبـاط  درتواناییعدمباراتدریس
کنـد.  تبدیلغیرجذابوغیرفعالمحیطبهمطلوب

)1-3(.

اسـتاد، دانشـگاه هـر درآمـوزش اساسـی ارکـان 
کهاستبدیهی. باشدمیآموزشیو محیطشجودان

افـت سـبب رکـن سـه از ایـن یـک هـر دراختالل
ست کلیـه اشد لذا ضروريخواهدآموزشیکیفیت
فرایندبه اینکهبا توجهتقویت گردد. آموزشارکان 

متعـددي عوامـل تـأثیر تحـت یـادگیري -یاددهی
یـادگیري، بـه تمایـل فراگیران،رفتارهايهمچون

اسـت، فیزیکـی منـابع ومحـیط درسـی، محتـواي 
راکارآمـد ومـؤثر تدریس،آموزشعرصهمحققان

یـادگیري وآموزشـی پیشـرفت درعاملترینمهم
ــددادهتشــخیصدانشــجو ــدریس.ان ــدت کارآم
ازکـه استمدرساعمالوهاویژگیازايمجموعه
.شـود مـی حاصـل آموزشـی اهـداف هـا آنطریـق 

.رانیاتهران،تهران،یپزشکعلومدانشگاه،یپزشکدانشکده،ياحرفهيدکترايدانشجو: ینجفمیمر

.رانیاتهران،تهران،یپزشکعلومدانشگاه،یپزشکدانشکده،ياحرفهيکتراديدانشجو: ینجفنویم

).مسئولسندهینو(*رانیاتهران،تهران،یپزشکعلومدانشگاه،یپزشکدانشکده،یپزشکآموزشیتخصصيدکترايدانشجو: يریکشمفاطمه* 
Fkeshmiri1385@gmail.com

دانشگاهیتخصصيدکتراانیدانشجویآموزشيازهاینومهارتشکافلیتحل
سیتدريراهبردهابارابطهدرتهرانیپزشکعلوم

چکیده
یمبتنـ مـدون يزیربرنامهازمندینکشوريهادانشگاهيندهیآیعلمئتیهياعضاونیمدرسعنوانبهیتخصصيدکتراانیدانشجوتیترب:هدفوزمینه

انجـام تهـران یپزشـک علومدانشگاهیتخصصيدکتراانیدانشجویآموزشيازهاینیبررسهدفباحاضرپژوهشلذا.استکیستماتیسيهایازسنجینبر
.شد
يدکتـرا انیدانشـجو مطالعـه مـورد جمعیـت . شـد انجام1390سالدرمقطعیصورتبهکهاستوکاربرديیلیتحل-یفیتوصحاضرپژوهش:ارکروش
يپرسشـنامه ازاسـتفاده بـا اطالعـات گـردآوري .شـد انجاميسرشمارصورتبهيریگنمونه. بودتهرانپزشکیعلومدانشگاهیپزشکدانشکدهیتخصص

فنـون بـا مـرتبط آموزشـی نیازهـاي وهامهارتگویه16وفرديمشخصاتبخشدوشاملکه%) 95یآموزشازینو% 86مهارتکرونباخيالفا(استاندارد
.شدانجامSPSS16افزارنرمیلیتحل-یفیتوصيهاآزمونازاستفادهباهادادهتحلیلوتجزیه. گرفتقراربررسیموردباسیتدر
بـه ،یبررسـ مورديهاطهیحهیکلدر5از3,98نیانگیمکسببایپزشکدانشکدهمختلفيارشتهیتخصصيدکتراانیدانشجودادشاننجینتا:هاافتهی

ـ انگجادیايهاروش"،) 4,4("یمنطقساختاراساسبریدرسمطالبارائهیچگونگ". دارندازینتجربهکسبوآموزش يهیـ گو4و) 4,3("رانیـ فراگدرزهی
) 4,2(درمشـابه نیانگیمکسببا"سیتدرمیمفاهاتیکلودرسطرحنگارشوهیتهنحوه،يانتقادتفکراتیکل،یدانشگاهیرساناطالعمنابعباییناآش"
بـدون ییشـنا آسـطح درراخودمهارت،یبررسموردموضوع16هیدرکل2,65نیانگیمکسبباانیدانشجونیهمچن.گرفتقراریآموزشازینسومرتبهدر

.استبودهرانیفراگیابیارزشبامرتبطموضوعاتدریتخصصيدکتراانیدانشجويهامهارتنیکمتر. کردندیابیارزییاجراتسلط
ـ نبریمبتنیابیارزشوسیتدرفنونمجموعهیآموزشيهادورهيبرگزارلزوم،یتخصصيدکتراانیدانشجويازهاینبهباتوجه:يریگجهینت بـا آنـان ازی

.استیآموزشستمیسدرمدرستیتربالزاماتازیکیيتوانمندبریمبتنکردیروبردیتاک

يتوانمندآموزش،س،یتدرمهارت،یازسنجین:هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

31/6/92تاریخ پذیرش:30/1/92تاریخ دریافت: 
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توانـایی و مهـارت   اثربخشی تـدریس، بسـتگی بـه    
اساتید در تعیین اهداف و انتظارات آموزشی، ایجاد 

هـاي روشمحیط یادگیري حمـایتی، بکـار گیـري    
و ارزیـابی و سـنجش فراگیـران    ، مناسب آموزشـی 

بـودن ، روزآمـد بازخورد سازنده، ارزشیابی برنامـه 
ارتبـاطی  مهـارت برقـراري علمی مدرس،اطالعات
).4،5(داردمطلوب

دانشگاهیهاينظامدریادگیري-ددهیکیفیت یا
درگیر درعواملتمامیبهنگاه جديمستلزم
اعضايبدون شک،.یادگیري است-یاددهیفرایند
عواملازاین فراینددرهادانشگاهعلمیهیأت
جهت بهبود. شوندمیمحسوبمؤثروعمده
فردي مداومتوسعههمیادگیري،-یاددهیفرایند
درکهوظایفیارزشیابیهمومیعلهیأتاعضاي

یکهايشاخصهازدارند،عهدهبهاین فرایند
).6(موفق استدانشگاه
یعلمئتیهاعضاي آموزشفردي و مداومتوسعه
سازگاري د وفرایندهاي انطباقترینمهمیکی از 

افراد در فرایند مدیریت تغییر در راستاي دستیابی 
سیستم"ه است. نیازهاي جامعاهداف سیستمی،به

ابزار عنوانبهکارکنانآموزشاز "کارجهانی
مؤثرتر درنقشایفاييسازآمادهبنیادي جهت

برگزاري گریدعبارتبه.)7(کندیمتعریف جامعه
افراد را در راستاي تواندیمآموزشیيهادوره

اهداف سیستم و ایفاي نقش افراد در سیستم آماده 
حدودتابقاي سیستموسازد. نظر به اینکه حیات

بستگی دارد.آنکارکنانمهارتودانشبهزیادي
هايدورهطریقازآموزشیيهابرنامهيارائه

ها،کالبژورنالسمینارها،ي،رسمی بازآموز
يهافنوهاروشسایر وهاکارگاه،هاومیسمپوز

انجام زیادييهانهیهزمختلف که باآموزشی
اثربخشی سیستم را در کسب توانیم.شودیم

کلیداما؛ اهداف سیستم در پی داشته باشد
نیازبر اساسيزیربرنامهاقدامات،ایناثربخشی
شده، پذیرفتهاصلیکعنوانبه.استمخاطبان
یکازینشیپ،آموزشینیازهايیو بررسشناخت
نیازهايشناسایی.موفق استآموزشیيسامانه

کارکنانآموزشيزیربرنامهگامنخستین،آموزشی
برداشتهیدرستبهگاماین. اگررودیمشماربه

فراهمدرست،يبرنامهپیشرفتينهیزمشود،

تضمینبرايترقیدقبنیانیساننیبدوشودیم
بهکارکنانآموزشيبرنامهسودمنديوکیفیت
.)8(دیآیمدست

يهابرنامهمراحل تدوین ترینمهملذا یکی از 
است. مفهوم"نیازسنجی"توانمندسازي کارکنان 

تحلیلويآورجمعفرایندمعنايبهنیازسنجی
افراد،نیازهايشناساییمنجر بهکهاستاطالعات

یا جامعهومحلیيجامعهمؤسسات،،هاگروه
–نیازهاتشخیصمورددرآنطیدرکهشودیم

آموزشیمحتوايتعیینونیازهااولویتتعیین
يریگمیتصماینوشودیميریگمیتصمازیموردن

. نیازهايردیگیمقرارآموزشیيزیربرنامهمبناي
و تعییندرتواندیمشدهشناختهآموزشی

ومناسبآموزشیداددروناهداف،يسازفراهم
در راستاي توانمندي سازيسودمند منابعکاربرد

يمؤثردستیابی به اهداف نقش منظوربهکارکنان 
).10-8(ایفا نماید

به تغییرات روزافزون در سیستم با توجه
يازهاینتعیین منظوربهنیازسنجی ،آموزشی
عمده مراکز يهاچالشیکی از مدرسینآموزشی

در علوم پزشکی هايدانشگاهمطالعات يتوسعه
است. رسالت اصلی آموزشیراستاي اهداف نظام 

علوم پزشکی تربیت نیروي انسانی هايدانشگاه
اي بهداشت و درمان جامعه است. ارتقمنظوربه

نسل آموزشتولیمهادانشگاهیعلمئتیهاعضاي 
جدیدي هستند که الزم است این خدمات را ارائه 

که اکثریت اساتید استیحالنمایند. این در 
آموزشتدریس، هايروشينهیدرزمدانشگاه 

در مورد مدرسیناغلب . )12-11(انددهیندرسمی 
دهند آموزشباید آنچه، موضوعات و محتوي

ولی در مورد اینکه چگونه باید ،متخصص هستند
و بسیاري از آنان اندنداشتهدهند، آموزشی آموزش

و ارزیابی آموزشی يزیربرنامه، تدریسهايروشبا 
لذا ضروري است در .)12(ایی کافی ندارندآشن

آموزشیراستاي ارتقاي عملکرد سیستم 
آموزشیيهادورهکشور برگزاري هايدانشگاه

مدون توسط يزیربرنامهمرتبط با فنون تدریس  با 
نیروي انسانی در يتوسعهمتولیان تربیت و 

قرار گیرد.موردتوجهآموزشیسیستم 
کشور هايدانشگاهيهادغدغهیکی از 
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تجربه و جایگزینی اساتید ساتید بابازنشستگی ا
مدرسین يسازامادهاست لذا تجربهیبجوان اما 

مدرس یکی از عنوانبهجوان براي ایفاي نقش 
هايیستمسدر علمییئتهجذب يهاچالش

مهم براي هايیگاهجااز یکیاست.آموزشی
آموزشیيهادورهتوانمندسازي مدرسین جوان، 

مقطع تحصیالت تکمیلی آناز ترمهمحین کار و 
پیش از ورود به سیستم يسازامادهعنوانبه

است. لذا متولیان جذب و توانمندسازي آموزشی
هايدانشگاهدر وزارت بهداشت و نیز علمییئته

با توانندیمعلوم پزشکی در سراسر کشور 
آموزشیيهادورهمدون و برگزاري یزيربرنامه

تاي اهداف واالي مناسبی را در راسبسترمرتبط،
و يدانشجو محورو حرکت به سمت آموزشی

و تدریس فراهم آورند. آموزشینوین یکردهايرو
هايمهارتبررسی باهدفپژوهش حاضر لذا

دانشجویان دکتراي آموزشیتدریس و نیازهاي 
تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

آموزشمتولیان نیتربزرگیکی از عنوانبهتهران 
تحصیالت تکمیلی در کشور انجام شد.

کارروش 
است يکاربردتحلیلی _پژوهش حاضر توصیفی 

دانشگاه در 1390سال مقطعی در صورتبهکه 
موردمطالعهجمعیت علوم پزشکی تهران انجام شد.

دکتراي تخصصی سال اول و دوم دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی در 

انجام شد وسرشماري صورتبهيریگهنمون. بودند
کلیه دانشجویان دکتراي تخصصی دانشکده 

گردآوري.نفر)78(نددر مطالعه وارد شدپزشکی
استاندارد که يپرسشنامهاطالعات با استفاده از 

روایی صوري و محتواي پرسشنامه، توسط 
شده دیتائآموزشی نظرانصاحبوکارشناسان

آموزشیو نیاز %86ارت مهکرونباخ يآلفا(،است
شامل دو مذکور پرسشنامه .)13(شد) انجام95%

بخش است که در ابتدا، مشخصات فردي و سپس 
یهگو16آموزشی دانشجویان بانیازهايوهامهارت

سطح،گویههردر مقابلگرفت،قراربررسیمورد
شدن،و الگوتسلطحددرصورتبهفردمهارت
اجرایی وتسلطبدونآشناییاجرا،حددرتسلط

مشخص4تا1نمراتباترتیببهندارمآشنایی
موردبررسیجامعه آموزشینیاز،عالوهبه.شده بود

يادرجه5صورتبههاگویههمانجه بهتوبانیز
5تا1نمراتباوکمخیلیزیاد تاخیلیصورتبه

گرفت.قرارپرسشمورد
نمراتمیانگین،هادادهتحلیلوتجزیهدر

وضعیتقضاوتبرايمالكعنوانبههانهیگز
مهارت،براي،بنابراین.شدگرفتهنظردرمهارت

نمرهوگرفته شدنظردرمعیارعنوانبه2,5نمره
.گردیدتلقیپایینمهارتسطحعنوانبهکمتر

معیار نمرات نیاز آموزشی نیز نمره سه است و 
آندر آموزشبیانگر نیاز به سهنمرات بیشتر از 

با استفاده از هادادهزمینه است. تجزیه و تحلیل 
SPSS16افزارنرمتحلیلی- توصیفیيهاآزمون

.انجام شد

هاافتهی
کلیه دانشجویان سال اول و دوم در این مطالعه

دکتراي تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
) کهنفر78شدند (پزشکی تهران در مطالعه وارد 

) درصد48,7مرد (نفر دانشجویان 38تعداد از این 
نرخ .)) بودنددرصد51,3زن (نفر دانشجویان 51و 

جویان ) میانگین سنی دانشدرصد100پاسخگویی 
درصد84,6بوده است. 30,7±5,6مورد مطالعه 

مرتبط با آموزشیيهاکارگاهدانشجویان در 
؛ وو فنون تدریس شرکت نکرده بودندهامهارت
واحد درسی در رابطه با فنون تدریس هیچ93,6

نگذرانده بودند.
نتایج نشان داد دانشجویان دکتراي تخصصی 

کسب میانگین مختلف دانشکده پزشکی با ايرشته
، به موردبررسیهايحیطهدر کلیه 5از 3,98

و کسب تجربه نیاز دارند. نتایج مطالعه آموزش
به ترتیب موردبررسینشان داد در بین موضوعات 

چگونگی ارائه مطالب درسی بر اساس ساختار «
ایجاد انگیزه در هايروش")،4,4(»منطقی

نابع با مآشنایی"گویه ي 4) و 4,3("فراگیران
تفکر انتقادي، نحوه یاتکلدانشگاهی،رسانیاطالع

تهیه و نگارش طرح درس و کلیات مفاهیم 
) در رتبه 4,2با کسب میانگین مشابه در ("تدریس

قرار گرفت.آموزشیسوم نیاز 
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نتایج نشان داد دانشجویان با کسب میانگین
، مهارت خود موردبررسیموضوع 16در کلیه2,65

بدون تسلط اجرایی ارزیابی آشناییرا در سطح 

کردند. کمترین مهارت دانشجویان دکتراي 
تفسیر و تحلیل "تخصصی در موضوعات مرتبط با 

نتایجو استفاده از )94/1(آزمونسؤاالتنتایج 

نیازهاي اموزشی دانشجویان دکتراي تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-1نمودار 

تهرانتدریس دانشجویان دکتراي تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکیهايوضعیت مهارت-2نمودار 
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ارزشیابی هايروشبا آشنایی)، 23/2(یابیارزش
")35/2روش (فراگیران و مزایا و معایب هر 

در حیطه شدهتعیینه مهارت ارزیابی کردند. هر س
ارزشیابی فراگیران قرار گرفته است.

بینرابطهخطی جهت بررسیرگرسیونآزمون
دانشجویان مهارتسطحوآموزشیمتغیرهاي نیاز

هاآندموگرافیک متغیرهايبادکتراي تخصصی
بین داريمعنینشان داد رابطه یجنتاانجام شد.

) اما 0,01Sigد (دارتدریس موجود باسابقهمهارت 
بین مهارت و جنس، کارگاه و داريمعنیرابطه 

تعداد واحدهاي مرتبط با فنون تدریس وجود 
نداشت.

مرتبط با هايمهارتو آموزشیبین نیازهاي 
نیز رابطه موردبررسیفنون تدریس دانشجویان 

وجود نداشت.داريمعنی

گیريو نتیجهبحث
به اینکه مقطع تحصیالت تکمیلی در با توجه

اعضاي سازيآمادهمتولی تربیت و هاشگاهدان
علوم پزشکی هايدانشگاهيآیندهعلمیهیئت

آموزشکشور است لذا ضروري است در کنار 
هايبرنامهفنون تدریس در آموزشتخصصی، 

مختلف لحاظ گردد.هايرشتهآموزشی
حاضر نشان داد دانشجویان يمطالعهنتایج 

ف دانشکده مختلهايرشتهدکتراي تخصصی در 
هايحیطهدر کلیه 3,98پزشکی با کسب میانگین 

سوي دیگر ازنیاز داشتند.آموزش، به موردبررسی
دانشجویان نیز نشان داد هايمهارتبررسی 

16در کلیه2,65یانگینمدانشجویان با کسب 
"سطح ، مهارت خود را در موردبررسیگویه 
ه ارزیابی کردند ک"بدون تسلط اجراییآشنایی

عدم توانمندي دانشجویان براي تدریس در مؤید
آموزشیضروري است مدیران لذاکالس است.

تدریس هايمهارتآموزشتوجه بیشتري به 
آندانشجویان مذکور داشته باشند که الزمه 

با هاهمکاريبررسی نیازهاي فراگیران، توسعه 
مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه جهت برگزاري 

تدریس هايمهارتو ارزشیابی شیآموزهايدوره
شبیه سازي شده و واقعی است. هايمحیطدر 

اولین گام در عنوانبهتواندمینتایج مطالعه حاضر 

مرتبط با فنون تدریس آموزشیریزيبرنامهچرخه 
و در راستاي تربیت و توانمندسازي مدرسین 

کشور، مورد استفاده این دهعلمیهیئتاعضاي
هايدورهین مهم نیاز به برگزاري قرار گیرد که ا

مرتبط با فنون تدریس و توانمندسازي آموزشی
.سازدمیمنطبق با نیاز دانشجویان را ضروري 

داد در بین موضوعات نتایج مطالعه نشان
چگونگی ارائه مطالب "به ترتیب موردبررسی

هايروش")،4,4("درسی بر اساس ساختار منطقی
گویه ي 4) و 4,3("نایجاد انگیزه در فراگیرا

یاتکلدانشگاهی،رسانیاطالعبا منابع آشنایی"
تفکر انتقادي، نحوه تهیه و نگارش طرح درس و 

با کسب میانگین مشابه در "کلیات مفاهیم تدریس
قرار گرفت.آموزشی) در رتبه سوم نیاز 4,2(

چگونگی ارائه مطالب درسی بر اساس ساختار "
بر تدریس موفق در مؤثریکی از عوامل "منطقی

منطقی است. مفهوم ساختارآموزشفرایند 
تدریس مشتمل بر بیان هدف، مشخص نمودن 
رئوس مطالب، پروراندن و تقویت موضوع اصلی، 

مدرس تواندمیکه باشدمیگیرينتیجهخالصه و 
و فراگیر را در درك بهتر و ساختارمند فرایند 

فلسفه اصلی تدریس . دهدمیتدریس یاري 
مختلفی هاينظریهاختارمند رعایت اصول س

يوارهطرحیادگیري، خبر پردازيهمچون نظریه 
یادگیري آزوبل استداريمعنیينظریهپیاژه و 

مذکور زمانی یادگیري ينظریهطبق سه .)14(
يسازماندهکه پیش افتدمیساختارمند اتفاق 

اولیه تشکیل و در روند تدریس مفاهیم جدید با 
و در پایان گرددمیقبلی مرتبط يسازماندهپیش 

مطالب جدید بنديطبقهتدریس با خالصه بندي و 
مجدد و بهبود یادگیري فراهم یادآوريموجب 

تعیین روند ساختارمند تدریس . )14(آیدمی
مؤیدتواندمینیاز دانشجویان ترینمهمعنوانبه

ند در یادگیري بهتر مدرك لزوم تدریس نظام
با برگزاري تواندمیفراگیران باشد. لذا این نیاز 

مرتبط با مفاهیم آموزشیهايدورهکارگاه و 
یادگیري و نیز نحوه تدریس ساختارمند –یاددهی 

به اینکه با توجهد در مطالعه فرهادیان مرتفع گرد
بودند در علمیهیئتاعضاي بررسیموردجامعه 

قرار نگرفته بود. هاآنآموزشیالویت نیازهاي 
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با که نیاز دانشجویان دکتراي تخصصی کهیدرحال
.)15(استتفسیرپذیربه عدم تجربه تدریس توجه

ایجاد انگیزه در الویت دوم نیاز هايروش
دانشجویان مذکور قرار گرفت. ایجاد آموزشی

انگیزه زیرساخت اساسی در راستاي یادگیري بهتر 
وسیله و هدف یادگیري توانمیاست. انگیزه را 

ري به معنی هدف یادگیعنوانبهتلقی کرد. انگیزه 
منظوربهآموزشیعاطفی مطالب يجنبهبر تأکید

ایجاد عالقه و یادگیري در فراگیر است. وسیله 
نیازپیشروانی، آمادگیصورتبهبودن انگیزه 

بر آنتأثیرکه شودمییادگیري درنظرگرفته 
انگیزه تحصیلی .)14(آشکار استکامالًیادگیري 

کارایی وافزایشرا جهتمناسبیبسترتواندمی
عملکردوموفقیتوآموزشینظاماثربخشی

آورد و بسیاري از پیامدهايفراهمدانشجویان
با آشناییلذا  ).19- 16(رقم زندراآموزشی

ایجاد انگیزه از ضروریاتی است که هايروش
مؤثريفرایند یادگیري نقش کارآمديدر تواندمی

هايروشآموزشبر تأکیدداشته باشد. بنابراین 
آموزشایجاد انگیزه از موضوعات مهمی است که 

در رابطه با فنون تدریس آموزشیهايدورهدر آن
ر پژوهش دیگر در . فرهادیان دباشدمیضروري 

مدرسین در رابطه با آموزشنیز بر لزوم 87سال
کرده تأکیدایجاد انگیزه در فراگیران هايروش

به اهمیت عوامل انگیزشی در با توجهاست. 
و آموزشیو پیامدهاي آموزشاثربخشی فرایند 

آنغیراموزشی در زندگی فراگیران، توجه به 
.)20(ضروري استشیازپشیب

دانشگاهی، کلیات رسانیاطالعبا منابع آشنایی"
وه تهیه و نگارش طرح درس و تفکر انتقادي، نح

در رتبه سوم بیشترین "کلیات مفاهیم تدریس
قرار گرفته است.آموزشینیازهاي 

یکی از نیازهاي "رسانیاطالعبا منابع آشنایی"
به رشد با توجهاشاره شده در مطالعه حاضر است. 

امروز و رسالت کیآکادمعلوم در جهان روزافزون
اطالعبا منابع آشناییدوره دکتراي تخصصی، 

و پایگاه اطالعاتی یکی از نیازهاي رسانی
در زمینه آموزشاست. لذا آموزشیهايمحیط

پژوهش در يتوسعهمذکور، امکان رشد و 

را آموزشموضوعات تخصصی و نیز پژوهش در 
یرساناطالعمنابعبانیاز به آشنایی. کندیمفراهم 

يمطالعهمجالت الکترونیکی در مجموعهو
نیازهاي اعضاي ترینمهمفرهادیان یکی از 

پژوهشی دیگر در.)13(معرفی شدعلمیهیئت
نیازيدکترمقطعازترنییپارینر نشان داد اساتید

جهانیشبکهواینترنتمنابعازبه استفادهبیشتري
اعالم داشتند اما اساتید با مدرك دکترا و وب

از منابعاستفادهحیطهدرراکمترينیازباالتر،
نمودنداعالمیرساناطالعيهايتکنولوژویادگیري

هايدورهلزوم مؤیدنتایج مطالعه حاضر نیز .)21(
با در رابطه با موضوع مذکور است. لذا آموزشی

از اعضاي زشیآموانتظارات سیستم توجه
پژوهشگر و محقق، نیاز عنوانبهجوان علمیهیئت

اطالعاتی هايپایگاهبیشتر دانشجویان با آشناییبه 
و نحوه کسب منابع قابل تفسیراست. در مطالعه 
حاضر نیز دانشجویان بیشترین تسلط را در این 
گویه اعالم کردند و از سوي دیگر با توجه 

بیشتر منابع اطالعاتی با کاربرد آشناییضرورتبه
در انجام پژوهش موجب شد دانشجویان بیشترین 

تواندمینیاز در مهارت مذکور را نیز ابراز کنند که 
تحصیالت يدورهروند رو به رشد پژوهش در مؤید

اطالعيهايتکنولوژبا آشناییو لزومتکمیلی
و منابع الکترونیک باشد.یرسان

گر از نیازهاي کلیات تفکر انتقادي یکی دی
ملیحاضر است. شوراييمطالعهدر شدهتعیین
کندمیتفکر انتقادي در تعریف خود عنوان توسعه

کهاستو عقالنیدارنظامفراینديانتقاديتفکر
مفهومبه متبحرانهوفعالطوربهفرد،آنطی

اطالعات ارزشیابیوترکیبتحلیل،کاربرد،،سازي
طریق ازوپردازدمیشده تولیدیاشدهگردآوري
وباورسمتبهاستداللوتأملتجربه،مشاهده،

توانمیتفکر انتقادي را .)22(رودمیپیشعمل
توانایی و گرایش فرد براي سنجش نتایج امور و 

تعریف "شواهدبر اساس آنيدربارهگیريتصمیم
، نقشآموزشدر رویکردهاي نوین .)14(کرد

اساتیدمخزن اطالعات وعنوانبهآموزشیمراکز
اطالعات، تغییردهندهانتقالوسخنرانعنوانبه

کسببهصرفاًاینکهبجايدانشجویانوکرده است
درراخویشمهارتبپردازند، بایدحفظ اطالعاتو
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پردازشازپسوافزایش دادهاستداللوتفکر
در حالی این .)23(کاربندندبهراهاآنعات،اطال
علوم هايدانشکدهاکثردرهمکه هنوزاست

هايروشآموزشی،هايهدفپزشکی کشور،
یادسپاريبرمبتنیدانشجویان،و ارزشیابیتدریس

درسیهايکتابوجزوهمطالبعظیمی ازحجم
موردتوجهکمترو استداللتفکرتحلیل،واست؛

لذا در اولین گام در راستاي . )24(گیردمیقرار
ضروري استحرکت به سمت تفکر انتقادي 

و  اهمیتباعلمیهیئتاعضاي ومدرسین
آشنا شوند تا آنيتوسعهپرورش و هايشیوه

کشور فراهم هايدانشگاهدر آنکارگیريبهزمینه 
آید.

سازيآمادهپرورش تفکر انتقادي مستلزم 
براي متعددي راهايفرصتشرایطی است که 

گیريتصمیم، آنو ارزیابی هااندیشهتحلیل 
متنوع، تشویق هايدیدگاهمنطقی و ارج نهادن به 

بر استدالل تأکیدگفتگوي آزاد بین فراگیران، 
شرایط مذکور بر نقش .)14(منطقی فراهم آورد

فعال دانشجو و رویکرد حل مسئله که از 
است،آموزشیهايسیستماهداف تریناساسی
در این یندهآمدرسین آموزش. لذا کندمیتأکید

نقش بسزایی در گسترش کاربرد تواندمیحیطه 
ین امر تفکر انتقادي در بین فراگیران ایفا نماید. ا

ایجاد و توانمندسازي هايدورهآموزشاهمیت 
فنون تدریس بیش از هايدورهتفکر انتقادي را در 

رویکرد آموزش. بنابراین سازدمیپیش ضروري 
یکی از آنپرورش هايروشتفکر انتقادي و 

مرتبط با يهايزیربرنامهموضوعات الزامی در 
دیگر است. در پژوهش هادانشگاهفنون تدریس در 

الویت عنوانبهتفکر انتقادي آموزشنیز نیاز به 
هاي اساسی براي مدرسی و اساتید مطرح شده بود 

در آنآموزشلزوم توجه جدي به مؤیدکه 
تفکر .)20(باشدمیبر تدریس آمادگیهايدوره

مهم در مطالعات آموزشنیاز عنوانبهانتقادي 
. )25, 20(قرار گرفته شده استموردتوجهمتعدد 

طراحان تأکیدلزوم مؤیدتواندمیکه این امر 
تفکر انتقادي هايمهارتبر آموزشیهايدوره
است.

دوم تیدر الونحوه تهیه و نگارش طرح درس 

دانشجویان موردمطالعه قرار آموزشینیازهاي 
تناسبعدمازناشیمشکالتوجودگرفت.

يهاتیمسئولاهداف دوره و باآموزشمحتواي
براي مشخصچهارچوبیتدوینگیر،مدرس و فرا

طرحتدوین. )26(سازدیمضروريرادرسهر
تدریسازقبليهاتیفعالاساسیمراحلازدرس

دادن را آموزشچگونه تواندمیو شودمیمحسوب 
آموزدیمرا به فراگیر آموختنبه مدرس و چگونه 

مدرس برايتواندمی. لذا تدوین طرح درس )27(
) و براي فراگیر تیفیباکومؤثرآموزش(جهت ارائه

و آموزشکیفیتبهنسبتآنانبهبود دیدگاه(
مفید )هاتیفعالهماهنگیومنطقینظمایجاد

به اهمیت طرح درس در با توجهواقع شود. 
نحوه تدوین طرح آموزش، تدریس ساختارمند

تدریس یکی از الزامات در تربیت مدرسین و 
مبارکی نیز در مطالعه .استعلمیهیئتاعضاي 

جهتمدونریزيبرنامهو آموزشیکارگاهخود ارائه
تقاياردرس را درطرحاجرايوتدوینتحقق
تحصیلی پیشرفتکسبتبعبهوآموزشفرایند

مراقبتیمطلوبعملکردهايپیشبردودانشجو
.)28(کندمیقلمداد مؤثر

هاروشانواعازاستفادهآویژگان در مطالعه خود
درس که طرحتهیهو چگونگیآموزشفنونو

یکی از ابزارهاي تدریس ساختارمند است در 
قرار داده علمیهیئتاي نیازهاي اعضاي هالویت
نحوه دیگر،ايمطالعهدر همچنین.)29(است

تدریس بهمنديعالقهودرستنظیمودهیسامان
استشدهفیمعرتوانمنداستادیکخصوصیاتاز
محدود يتجربهدر مطالعه حاضر با توجه .)30(

يمؤلفهدانشجویان دکتراي تخصصی در تدریس 
قرار آموزشیمذکور در سه الویت اول نیازهاي 

گرفته است.
کلیات مفاهیم یادگیري، تدریس و ارزشیابی نیز 

با کسب آموزشیسومین الویت نیاز عنوانبه
هايدورهن شد. برگزاري تعیی4,2میانگین 

در رابطه با مفاهیم یادگیري، تدریس و آموزشی
در درك صحیح از اهمیت تواندمیارزشیابی 

در بهبود هاآنهریک از موضوعات مذکور و نقش 
با . گرددمیمهم تلقی آموزشیعملکرد در سیستم 

ايپایهبه اینکه اکثریت دانشجویان با مفاهیم توجه
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اآشنا هستند لزوم یادگیري نآموزشو اساسی 
آنمفاهیم یادگیري و مبانی فلسفی و تئوري 

و آموزشدر انتخاب هدایت فرایند تواندمی
واقع گردد. نتایج مؤثرارزشیابی و روش تدریس 

مطالعه فرهادیان با نتایج مطالعه حاضر متفاوت بود 
به جامعه پژوهش انتخابی مطالعه با توجهکه 

.استتفسیرپذیرمذکور 
تدریس دانشجویان هايمهارتکمترین نیاز در 

تفسیر و "موضوعات در مطالعه حاضر مربوط به 
و استفاده از )94/1(آزمونسؤاالتتحلیل نتایج 

هايروشبا آشنایی، )23/2(یابیارزشنتایج 
تعیین شد. هر سه ")35/2(ارزشیابی فراگیر 

هايمهارتمهارت مذکور مرتبط با مجموعه 
به با توجهو سنجش فراگیران است. ارزشیابی

علوم پایه هايرشتهدر موردبررسیاینکه جامعه 
اعالم نیاز رسدمیمشغول به تحصیل بودند، به نظر 

از آگاهیمذکور ناشی از عدم هايمهارتکمتر به 
اهمیت ارزشیابی در بهبود عملکرد فراگیران و 

اهمیت، آموزشاست. لذا این امر آموزشیسیستم 
سفه و کاربرد ارزشیابی فراگیران و ارزشیابی فل

آموزش. همچنین سازدمیبرنامه را ضروري 
ارزشیابی و چگونگی تفسیر و هايروشمفاهیم و 

مرتبط با آموزشیهايدورهدر آزمونتحلیل نتایج 
. فرهادیان در مطالعه خود الزامی استتدریس 

دوراندرپزشکیگروهاساتیداذعان کرد اغلب
واندنگذراندهارزشیابیيدرزمینهدرسیتحصیل،

مدتطولاز نظرنیزشدهبرگزارهايکارگاه
نیاز اساتیدبامتناسبآموزشیمحتويوبرگزاري
هايکارگاهدرشرکتواستنشدهطراحی

).13(باشدآناننیازجوابگويارزشیابی نتوانسته
در آموزشي نیاز مدرسین دهندهاین امر نشان

و کاربرد آنزمینه ارزشیابی و تحلیل نتایج 
تأکیدنیبنابرااست.آموزشیارزشیابی در سیستم 

بر موضوع مذکور در مطالعات مختلف نیاز به 
مدون و کاربردي در رابطه با فرایند ریزيامهبرن

را در آناجراي ارزشیابی فراگیر و استفاده از نتایج 
.سازدمیبیش از پیش ضروري آموزشیسیستم 

در موضوعات مرتبط با موردبررسیدانشجویان 
هاآنو کاربرد آموزشیبا انواع وسایل آشنایی"
و نحوه دسترسی به منابع آشنایی)، 3,10(

دانشگاهی و توانایی در ارائه سخنرانی رسانیطالعا
مهارت خود را مطلوب ارزیابی کرده اند. ")2,97(

در مقطع آموزشیبه اینکه رویکرد با توجه
تحصیالت تکمیلی مبتنی بر دانشجومحوري و 

است لذا آموزشینقش فعال دانشجویان در فرایند 
آنو نحوه کاربرد آموزشیبا وسایل آشنایی

و رسانیاطالعبا منابع آشنایی"سیرپذیر است. تف
نیز از اهمیت بسزایی "آننحوه دستیابی به 

موجبات رشد و توسعه تواندمیبرخوردار است که 
علوم پزشکی کشور هايدانشگاهيآیندهمدرسین 

را فراهم اورد. لذا با توجه به اینکه یکی از اهداف 
رشد مقطع تحصیالت تکمیلی، تربیت پژوهشگر و 

توانمندي هاي پژوهشی دانشجویان این مقطع 
و نحوه رسانیاطالعبا منابع آشنایی. لذا باشدمی

یکی از اصول پایه ي عنوانبهآندستیابی به 
پژوهش توجیه پذیر است. نحوه ارائه سخنرانی نیز 

دانشجویان وضعیت بود کههايمهارتاز دیگر 
ه رویکرد ببا توجهخود را مطلوب ارزیابی کردند. 

تحصیالت تکمیلی که ارائه يدورهدر آموزشی
گروهی و ارائه توسط کارصورتبهدروس 

کسب مهارت نسبی در این باشدمیدانشجویان 
نیز تفسیرپذیر است.مؤلفه

گروه هدف کمترین مهارت خود را در موضوعات 
ارزشیابی فراگیران هايروشبا آشنایی"مرتبط با 

و تحلیل نتایج یرتفسوش،و مزایا و معایب هر ر
"و استفاده از نتایج ارزشیابیآزمونسؤاالت

ارزیابی کردند. هر سه مهارت مرتبط با مجموعه 
ارزشیابی و سنجش دانشجو است. هايمهارت

تدریس هايروشو آموزشدانشجویان عمدتا با 
سنجش و هايروشبطور نسبی اشنا هستند اما با 

بیگانه آناربرد نتایج مهمتر از همه با تفسیر و ک
موضوعات مرتبط با ضروري استهستند. لذا 

آموزشیدر الویت مباحث آنبر کاربرد تأکید
قرار علمیهیئتتربیت اعضاي هايدورهمرتبط با 

سنجش هايمهارتدر رابطه با آموزشییازنگیرد.
قرار موردتوجهفراگیران در مطالعات دیگر نیز 

.)25, 20(گرفته است
نکته شایان توجه در پژوهش حاضر، تعیین 

مرتبط با ارزشیابی دانشجو در هايمهارتمجموعه 
دوسر طیف کمترین مهارت و کمترین نیاز است 
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امر باشد، دانشجویان از این مؤیدتواندمیکه 
ابزار بهبود کیفیت عنوانبهاهمیت و لزوم ارزشیابی 

؛ نداشته اندآگاهیآموزشیو یادگیري سیستم
بر تأکیدارزشیابی و هايروشآموزشبنابراین 

حائز هايمهارتاز آنکاربرد نتایج و تفسیر 
هايروشمرتبط با آموزشیاهمیت در کارگاه هاي 

تدریس است.
دانشگاهی، مجالت رسانیاطالعبا منابع آشنایی

Full Text نیز از دیگر هاآنو نحوه دسترسی به
هاي بود که هم در طیف بیشترین نیاز و از مؤلفه

سوي دیگر بیشترین مهارت قرار گرفته است. این 
اي مذکور در مؤلفهامر نشاندهنده ي درك اهمیت 

رد در راستاي پیشبموردبررسیبین دانشجویان 
است ازیکسو و نیاز به آموزشیاهداف سیستم 

بهبود عملکرد خود در مهارت مذکور است. 
و آموزشیهايدورهنشان داد برگزاري ايمطالعه

هايمهارتو تقویت آشناییمنظوربهتربیتی 
موردتوجهتدریس در طول دوره تخصصی باید 

بیشتري قرار گیرد و بهتر است براساس سنجش 
هايمهارتآموزشیهايبرنامهد، نیازهاي موجو

تدریس براي دستیاران از ابتداي ورود به دوره 
.)31(تخصصی در نظر گرفته شود

در آموزشیریزيبرنامهبا توجه به اهمیت 
دانشجویان دکتراي تخصصی براي دگیآماراستاي 

موردتدریس اما این موضوع در جامعه پژوهش 
کمتر توجه شده بود. مشکالت مربوط به بررسی

و ناآشنایی با موردبررسیدسترسی به کلیه جامعه 
مفاهیم تدریس از جمله محدودیت هاي پیش رو 

تواندمیاما با این وجود نتایج مطالعه حاضر بود.
هايمهارتآموزشیهايدورههاي ریزيبرنامهدر 

تدریس دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و 
اثربخش مبتنی بر نیاز را تحقق بخشد.آموزش

مهارت ناکافی دانشجویان در مؤیدنتایج مطالعه 
تدریس است که این امر لزوم برگزاري هايمهارت

ر مبتنی بر توانمندي و مبتنی بآموزشیهايدوره
مهارتارتقايویادگیريآنعملکرد که هدف 

اجراي توانمنديبهآنانرسانیدنتافراگیران
اي است را حرفهوظایفایفايبرايآمیزموفقیت
بنابراین الزم است تدوین و پیاده ؛ سازدمیضروري 
اثربخش، براساس الویت آموزشیهايبرنامهسازي 

یازسنجی هاي و نیازهاي منتج از تحلیل شکاف و ن
انجام گیرد که این امر توجه و حمایت بیش از 
پیش متولیان مقاطع تحصیالت تکمیلی را در 

را نیاز دارد.آموزشیراستاي تحقق اهداف واالي 
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University of medical science as regards teaching skill

Maryam Najafi, Medical Student, Medical School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Minoo Najafi, Medical Student, Medical School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Fatemeh Keshmiri, PhD Student in Medical Education, Medical School, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran (*Corresponding author). Fkeshmiri1385@gmail.com

Abstract

Background: Training of PhD student as future faculty member need to planning base on
systematic need assessment. The aim of present study was assessed educational needs of PhD
student`s medical faculty in Tehran University of Medical Sciences.
Methods: In a descriptive study, 87 PhD student teaching in Tehran University of Medical
Sciences were selected by random stratified sampling and completed a 16 item questionnaire
as self-administered. The questionnaire was about their skills and educational needs in
teaching methods. This questionnaire was assessed (need α=0.95, skill α= 0.86). The data was
analyzed by SPSS software using frequency distribution, mean, standard deviation, and linear
regression.
Results: The Response rate was 100%. PhD student had educational needs in all 16 areas
under investigation. They considered their skills at familiar without implementation. (3.98:5).
Priority need`s student was organized presentation and motivation method in teaching. the
lowest skill`s student was in student assessment Field. The results showed no significant
relationship between the subjects' skills and educational needs, and their demographic
characteristics.
Conclusion: Considering educational need of PhD student, teaching skill workshop base on
their needs is necessary in training teacher.

Keywords: Teaching Skill, Need Assessment, Education.
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