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ABSTRACT  

Background and Aim: Identifying the faculty members’ educational needs is an indispensable 

activity in planning faculty development curricula.   

Materials and methods: In this qualitative content analysis, data were collected through group 

discussions and individual in-depth interviews among the faculty members of Kurdistan 

University of Medical Sciences. Data analysis was done concurrently with data collection using 

the content analysis method.   

Results: Five major themes, 16 categories, and 11 subcategories were obtained from the data 

analysis. The themes included personal development, planning and management, a favorable 

atmosphere for academic interactions, a suitable academic environment, and facilities and 

equipment.   

Conclusion: Faculty members are one of the main and important factors in the educational 

structure of the country, so paying attention to their needs in various aspects of education, 

management, and welfare is a fundamental and necessary step. The concepts extracted here 

opened many windows of a professor's needs to the research team. A faculty member can 

perform his or her job description perfectly if there are support structures in the social, 

organizational, psychological, and psychological dimensions. Identifying educational needs is an 

important step in planning faculty development programs and plays an important role in 

improving the quality of education.   
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 چکیده

های ضروری در برنامهه ههای توسهعه ای اعضهای هیئهت       شناسایی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی یکی از فعالیت: و هدف نهیزم

 علمی است.

 مهه ین یهها  هها بها اسهتیاده از مبها  ه     داده حلیهل محتهوای اهراردادی ان هام شهد،     دراین مطالعهه کییهی کهه بهه شهیوه ت      ها: و روش مواد 

 یدانشهگاه علهوم پزشهک    یدانشهکده پزشهک   یعلمه  ئتیه یاز اعضا یفرد قیعم یها و مبا  ه یگروه یها به دو روش بحث افتهیساختار

 .ان ام شد یارارداد یتومح لیها با روش تحل آن یآور زمان با جمع هم ها داده لیشد. تحل یآور کردستان جمع

 ،یشهامل توسهعه فهرد    هها  هیه ما . درونبدسهت آمهد  ط قهه   ریه ز 11ط قه و  11 ،یاصل هیما درون 5 قیتحق یها داده لیوتحل هیاز ت ز :ها افتهی

 و امکانات بود التیتسه ،یمناسب دانشگاه طیمح ،یتعامالت دانشگاه یجو مناسب برا ت،یریو مد یزیر برنامه

آنهان در ابعهاد     یازهها یلهاا توجهه بهه ن    روند یکشور به شمار م یو مهم ساختار آموزش یاز عوامل اصل یعلم ئتیه یضااع :یریگ جهینت 

 یازهها یاز ن یادیه ز یهها  چهه یمطالعهه در  نیه شهده از ا  اسهتخراج  میاست. میاه یو ضرور یاساس یگام یو رفاه یتیریمد ،یمختلف آموزش

اجهرا کنهد کهه     یخهود را بهه نحهو عهال     فیشرح وظا تواند یم  یدرصورت یعلم ئتیعضو ه کیگشود.   قیگروه تحق یاستاد را به رو کی

مههم در   یگهام  ،یآموزشه  یازهها ین ییوجهود داشهته باشهد. شناسها     یو روانه  یو رو ه  یسهازمان  ،یدر ابعهاد اجتمهاع   یتی مها  یساختارها

  آموزش دارد تیییک یقادر ارت یمهم نقشبوده و  یعلم ئتیه یرشد اعضا یها برنامه یبرا یزیر برنامه

 ، به ود عملکردیتوسعه فرد ،یدانشکده پزشک یعلم ئتیه یاعضا ،یازسن ین :یدیکل کلمات

 11/8/1411پایرش: 22/4/1411اصال یه نهایی:  11/8/99وصول مقاله:
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 مقدمه
 عالی آموزش موسسه هر سرمایه ترین مهم ،علمی هیئت اعضای

 تدریس، های ینهزم در نانآ یتوانمندساز و شوند یم محسوب

 اهداف و ها رسالت گردد می س ب ره ری، و پژوهی دانش

نیازسن ی با  .(1)یابند تحقق خوبی به آموزشی موسسه گسترده

شناسایی نیازهای مهم، م نایی برای تعیین اهداف بوده که با 

سایر عناصر مهم، در جهت ارتقاء  یده سازمانو  یزیر برنامه

سطح آموزش دانشگاه  ارتقاء یتاًنهاید و اسات های یتوانمند

 از یکی عنوان به آموزشی نیازسن ی .(2)شود یمان ام 

 موجب انسانی نیروی توانمندسازی راستای در مهم ابزارهای

 اثربخش گیری یمتبم شده، آموزشی یها شکاف سازی یاننما

 این ریزان برنامه و گیران تبمیم به و کرده تسهیل را سریع و

 های ینهو هز محدود مالی منابع به توجه با تا دهد یم را امکان

 را مناسب راهکار مختلف، های ینهگز بندی یتاولو با فزاینده،

 نیازسن ی اآنکهب .(5-3) یرندکارگ به ها شکاف پر کردن برای

 فنون و ارارگرفته موردتوجه اخیر در ارن تنها اصولی، و علمی

 هستند، توسعه در ال و جوان هنوز فرایند این یها مدل و

 و آموزشی یزیر برنامه نظام در نیازسن ی میقوده ی  لقه

 تهدید شدت به را آموزشی یها برنامه نتایج ایران درسی

 توجه اهمیت زمان، از برهه این در بنابراین. کند یم

 آموزشی، نیازسن ی امر به آموزشی یها نظام نظران صا ب

 علوم های دانشگاه. (1) است گاشته از تر یاننما و آشکارتر

 آن کمک به اساتید که کنند ریزی برنامه طوری باید پزشکی

 خود تخببی  یطة از فراتر را، خویش های اابلیت بتوانند

 باالترین در را دانش ویان آموزش باشند اادر و دهند گسترش

 نیاز مطابق خدمت ارائه برای را ها آن و سازند عملی ممکن  د

 یا مطالعه در یانمحمد یار .(2) یندنما آماده  رفه و جامعه

 ریزی برنامه در گام ترین یاساس و اولین را آموزشی نیازسن ی

 و است نموده ذکر پزشکی آموزش و بهداشت،درمان سیستم

 به من ر را دایق یها یکتکن و الگوها اساس بر نیازها تعیین

 .(8)داند یم سیستم در ریزی برنامه کارآیی و اثربخشی افزایش

 علمی هیئت اعضای آموزشی نیازسن ی خبوص در تحقیقاتی

 همکاران و آویژگان مطالعه نتایج که یطور به است، شده ان ام

 پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت اعضای داد، نشان( 1388)

 توسعه ،پژوهش آموزش، لیاص  یطه شش هر در اصیهان

 و ارتقاء سالمت و درمانی خدمات مدیریتی، و اجرایی فردی،

 ،علمی هیئت وظایف و دانشگاه از خارج تخببی های فعالیت

 آموزش  یطه. دارند آموزش به نیاز فردی توسعه  یطه ویژه به

 و است نگرفته ارار توجه مورد مناسب، و شایسته صورت به

  یطه شش هر وزن و اهمیت ریزی برنامه برای نمودند یشنهادپ

 .(1) شود مشخص استاندارد صورت به

 آموزش ی توسعه وا دبه نقل از میرزایی کارزان و همکاران، 

 اعضای آموزشی نیازهای بررسی با غربی ایندیای دانشگاه

 یادگیری همچون مواردی ،2119 سال در دانشگاه علمی هیئت

 و یادگیری برای ها یتفعال طرا ی بزرگ، یها کالس در فعال

 کالس، مدیریت یادگیری، و تدریس یها شرو ارزیابی،

 ،یزبرانگ چالش دانش ویان مدیریت دانش ویان، انگیزش

 محیط در یا  رفه رفتار بالینی، و آزمایشگاهی آموزش

 نوشتن زمان، مدیریت دانش ویان، خبوص در و دانشگاه

 به را کالس برای رو ی آمادگی و کاربردی- علمی تحقیق

 که رسد یم نظر .به(9) است دهکر ذکر آموزشی نیاز عنوان

 بر م تنی و مند نظام شواهد ای اد با آموزشی های یوهش اثربخشی

 یها پاسخ سن ش سختی. است بوده توجه مورد کمتر تحقیق

 کم ود این دالیل از یکی تواند یم موضوع مورد در متنوع
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 و اساتید های یدگاهد و ت ربیات باورها، است الزم پس. باشد

 گیرد ارار توجه مورد آموزشی ازهاینی زمینه در دانش ویان

 رویکرد. نمود عملیاتی آموزشی  یطه در را نتایج بتوان تا

 با تواند یم کییی های یقتحق عمیق های یدگاهد و یرپا انعطاف

 در و نموده کشف را اساتید تیسیرهای و ها تیاوت کندوکاو،

 شناسایی را آنان ادراکات و ها یدگاهد گوناگون، های یتروا

 این در پژوهش نیازها گسترده دامنه به توجه با ،رو ینازا. کند

 امکان این گروهی بحث بردن بکار. رسد یم نظر به مهم زمینه

 و کنند بیان را خود عقاید علمی یئتهاعضای  تا دهد یم را

 یرپا انعطاف کافی اندازه به اساتید مبا  ه ساختار همچنین

 تشویق و ها پاسخ شناسایى یا اکتشاف باعث که بود خواهد

 باشند خود نیازهای بیان به محدودیت و اج ار بدون اساتید

 گام اولین عنوان به نیازسن ی به پزشکی آموزش در .(11-11)

 اادام این فقدان و است نشده م اول خاصی توجه ریزی برنامه

. خورد یم چشم به ریزی برنامه مرا ل تمامی در اساسی

 نظرسن ی و مدیران نظر اساس بر عمدتاً آموزشی یها برنامه

 راگ که یدر ال. شود یم اجرا علمی هیئت اعضای از یررسمیغ

 علمی الگوهای از استیاده با علمی یئته اعضای وااعی نیازهای

 و ها آن عملکرد کیییت ارتقاء من ر به تواند یم شوند، تعیین

 به دستیابی برای بنابراین،؛ شود جامعه نیازهای رفع

 آموزشی نیازهای با مرت ط های یدهپد و کشف یشناس معرفت

 و اکتشاف از گزیرنا محقق اجتماعی، - فرهنگی بستر در افراد

 نشان مطالعات در. است علمی هیئت اعضای های یدگاهد ت یین

 طریق از یداسات ت ارب و باورها مطالعه که شده داده

 از تا شد آن بر محقق .(13-12) است الزامی یشناس معرفت

 الیه های مختلف ،علمی هیئت اعضایدیدگاه  سیربر طریق

 با مطالعه این منظور، این به .زدسا رشکاآ را نیشاا یهازنیا

 دانشکده پزشکی در علمی هیئتت یین نیازهای اعضای  هدف

 .گرفت عملکرد آنان صورت و به ودراستای توسعه فردی 

 ها مواد وروش

تحلیل محتوای کییی است که به شیوه  یا همطالع این پژوهش 

 علمی هیئتت یین نیازهای اعضای  هدف باو  اراردادی

عملکرد  و به ودراستای توسعه فردی  دانشکده پزشکی در

توان روش  یرا م یییمحتوای ک لیتحل. گرفت آنان صورت

 قیاز طر یداده های متن ییمحتوا یذهن ریبرای تیس یقیتحق

 ایسازی  مضمونی نظام مند ،کدبندی، و ط قه بند ندهاییفرا

 یژگیاز و یکی نی. همچندانستالگوهای شناخته شده  یطرا 

پردازی به جای آزمون  هینظر یییپژوهشهای ک نیادیبن های

روش  ،یت رب کردیرو کی توانیم یییک لیحلاست. با ت هینظر

عناصر مورد  تیشناسانه و کنترل شدة مر له به مر له را با رعا

 لیکه تحل کنندیم انیب فیتعار نیا ه در نظر گرفت.مطالع

داده  قتیدهد اصالت و ق یبه محققان اجازه م یییمحتوای ک

 تینیکنند. ع ریتیس یبا روش علم یول ،یذهن ةها را به گون

 نیکدبندی نظام مند تضم ندیفرا کیوجود  ةلیبه وس جیانت

وای محت ایازکلمات  ییبه فراسو یییمحتوای ک لی. تحلشودیم

پنهان  ایرا که آشکار  ییالگوها ای مضامینو  رودیمتون م ینیع

. دیآزما یهستند به صورت محتوای آشکار م

بودند دانشکده پزشکی  علمی هیئتاعضای  کنندگان مشارکت

انتخاب و با  از نوع مت انس هدفمند یریگ نمونهبه روش که 

مودند. شرکت ن در مطالعهکت ی، آگاهانه و آزادانه  نامه یترضا

برای آگاهی از کیایت نمونه پژوهش  ها دادهمالک اش اع 

با استیاده از  ها داده یآور جمع. ارار گرفت استناد مورد

 و گروهی یها بحثدو روش نیمه ساختاریافته به  یها مبا  ه

جلسه بحث  4طی  ها دادهعمیق فردی ان ام شد.  یها مبا  ه

 8و  ر گروهه نیر در 11 و  داکثر 9با  داال  گروهی

گردید. مدت جلسات گروهی بین  یآور جمع مبا  ه فردی

ساعت و با توجه به  5/1تا  1ساعت و مبا  ه فردی بین  2تا1

 کلی سؤاالتطرح  با مبا  ه ابتدا شرایط و روند مبا  ه بود.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             4 / 16

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-6415-fa.html


 ی اعضای...تبین نیازها   220

 2041فروردین اردیبهشت  /  هشتاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و مجله علمی دانشگ

 

چه  علمی هیئتبه عنوان یک عضو ) مثال عنوان به .شد یمغاز آ

 یجتدر و به ؟(کنید یم ساس نیازهایی را در دانشکده پزشکی ا

راستای اهداف پژوهش پرداخته  در تر یقعم سؤاالتبه طرح 

محقق ضمن هدایت وتسهیل جلسات بحث گروهی سعی  شد.

برای بیان  داشت از طریق طرح پرسشهای کلیدی ،فرصتی را

ت ارب شرکت کنندگان فراهم اورده و ت یین ابعاد مختلف 

 مبا  ه، ینآخر در .کند نیازهای اعضای هیت علمی راتسهیل

از روش  ها داده یآور جمعاز  پس .نیامد به دستجدیدی  داده

هر پس از اتمام ( 14) استیاده شد اراردادیتحلیل محتوی 

 نوار درهمان روز به صورت کلمه به کلمه از مبا  ه ،جلسه

 س کلی از مبا  ه  ای اد منظور به شد. یپو تا سازی یادهپ

چندین بار  مبا  ه ،ها در دادهگر غوطه گری پژوهش ونیز

دین بار مورد بازخوانی پیاده شده نیز چن و متنگوش داده شد 

 .از آن به دست آمد یحیو صحرک عمیق د تا ارار گرفت

کدگااری )ت دیل وا دهای معنایی به ع ارات  سپس

و شد  ( ان امموردنظر بودندکه بیانگر میهوم  یتر خالصه

 و ادغام ها متیاوتشابهات کدها جهت تعیین ت یبازنگر

 در مر لهان ام گرفت.  ط قات یرز یلو تشککدهای مشابه 

و تیاوت  تناسب تشابه، بر اساس ط قات یرز یبند دستهبعد 

 یتو درنهامر له استخراج گردید  یندر ا و ط قاتان ام شد 

خراج به است ها داده کدها ،ط قات یرز بازنگری م دد ط قات،

 افزار نرم . ازیدمن ر گردمطالعه  اصلی های یهما درون

11MAXQDA یبند و ط قه یکدگاار ،یبند دسته یبرا 

اطمینان از  جهت استیاده شد. ها مبا  همتون  اصل از 

از معیارهای  شده  اصلی کییی ها داده یاییو پاصحت 

یا  و تناسبتائید  یتاابل ث ات،-اطمینان یتاابل مق ولیت،

 تعاملبرای این منظور  .(15) استیاده گردید یریپا انتقال

شاهده ونیز م ها دادهوهش ژموضوع پ با پژوهشگر مدت یطوالن

از  چند تنتوسط  ها مبا  ه و متن شده استخراجکدهای 

پژوهش بود. اابلیت  یتبر مق ولتائیدی  کنندگان مشارکت

وات ،ث ت دایق  در اسرع یسینو با نسخه ها دادهث ات -اطمینان

نمودن مواعیت مشابه برای  و فراهمکلیه مرا ل پژوهش 

جهت  گرفت. مدنظر ارارتوسط پژوهشگر  کنندگان مشارکت

به همراه  ها مبا  هاز متن  ییها بخش پژوهش، یریپا یدتائ

ارزیابی ناظرین  مورد شده استخراج و ط قات ط قات یرزکدها ،

تنوع  با  داکثر یریگ نمونهتحقیق ارار گرفت.  گروهخارج از 

 یندر ا کند یمنتایج کمک  یریپا انتقالکه به افزایش 

 استیاده گردید. پژوهش 

 

 ها یافته

ط قه  11 ،اصلی یهما درون 5ی تحقیق ها داده وتحلیل یهت ز از 

شامل توسعه فردی،  ها یهما درونزیر ط قه پدیدار گردید.  11و 

 ،یدانشگاهمناسب برای تعامالت  جو ،یریتو مد یزیر برنامه

 (.1جدول بود ) و امکانات یالتتسه ،دانشگاهی محیط مناسب

 

 ت استخراج شده از مصاحبه های نیازسنجی اعضای هیت علمیمایه ها،طبقات وزیرطبقا : درون1جدول

 زیرطبقات طبقات مایه اصلی درون

 توسعه فردی   

وزش مداوم و مآ توانمندسازی اساتید برای برنامه های توسعه فردی،برنامه های

 دوره های بازاموزی  رفه ای

 های انیورماتیک آموزش مهارت
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 شگاه های کشور وجهانامکان براراری تعامل با سایر دان

 فرصتهای مطالعاتی

تیاهم نامه های بین المللی وبین دانشگاهی جهت 

 همکاری بین دپارتمانها ،ت ادل دانش و وت ادل استاد

    و    ریزی  برنامه

 مدیریت      

 

 بازنگری در ارزشیابی روش تدریس اساتید وارتقای استیاده از نتایج ارزشیابی

 سات  ضوری با ویدیو کنیرانس جایگزینی برخی از جل

 مدیریت دانشگاهی ومتیاوت با مدیریت سایر ادارات

 نامه ارتقاء در دانشگاه لزوم بازنگری آیین

 

 جو مناسب

برای تعامالت  

 دانشگاهی

 نشاط محیط آموزشی

  

 

 پاداش به تالش،تاکر به رکود

اختباص  -نشاط علمی با واایع متنوع ) گزارش سیر

(، یافته های پژوهشی دانش ویان یک روز به ارایه

 جشنهای مختلف

رفاات دانشگاهی درمقابل راابت ااتبادی ومحیط امن 

 برای اشتراک ت ارب

محیط  مناسب 

 دانشگاهی

 آرایش ومعماری فضا به صورت دانشگاهی 

 استیاده از فضای س ز درداخل دانشکده ها

 زرگان اراردادن م سمه ویا عکس بزرگان علم پزشکی ویا نوشتار ب

 استیاده از اسامی اساتید پیشکسوت درنامگااری کالسها وراهروها

 

   

 فضای فیزیکی مناسب  تسهیالت و امکانات
 پارکینگ

 اتاق اساتید

ت هیز فضاهای آموزشی ودسترسی به وسایل کمک 

 موزشیآ

)نرم افزار ونیروی انسانی( فن آوری اطالعاتپشتی انی  زیرساختهای فن آوری اطالعات

 ینترنت پرسرعتا
 لزوم وجود منشی ونیروی   خدماتی در گروه های آموزشی  

 

 : توسعه فردی1 یهما درون

و موزش آ مسئولیتمتخببانی هستند که  علمی هیئتاعضای 

و  یییتو کداشته  بر عهدهدانشگاه  در را و دانشعلم  اشاعه

اندازه زیادی به چگونگی عملکرد این اعضا  نش تادا توسعه

من ر  علمی هیئتنیاز به توسعه فردی در اعضای بسته است. وا

 .ط قه شد 3 یریگ شکلبه 

ی برنامه های آموزش توانمندسازی اساتید براالف( 

( و دوره PDP، برنامه های توسعه فردی) (CME)مداوم
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 کنندگان مشارکتبیشتر  .    (CPE)های بازآموزی  رفه ای

 ءارهای ارتقاراهک وتدریس نوین  های روشنیاز به یادگیری 

 علمی هیئت اعضای بالندگی مدیریت ند.کارایی را بیان کرد

عالی امری  آموزش عالی مدیران و گااران سیاست سوی از

 و به توسعه که هستند ییها برنامه نیازمند آنان .ضروری است

ارزشمند  ای یهسرماخود به عنوان  علمی هیئتارتقای اعضای 

 :گیت یم کنندگان مشارکتز ا یکی به آنان کمک نماید.

 های روش و جامعخالیه آموزش مدون  شجاچیزی که "

و تعلیم  های یوهشبرای اساتید است طوری که تدریس نوین 

 یکدستو تدریس را به شکل اصولی  و روش یتترب

 تواعات مشخص شود نه اینکه با آزمون وخطا در که یرندفرابگ

خطاها ، م یتدریس کن ای یوهشیاد بگیرم که به چه  ها سالطی 

و ناب ا رو مرتکب بشوم  های یریگو سهل  ها یریگ و سخت

 تدریس تازه به فرمت استاد کامل دربیام، ها سالاز  بعد

 تی شش دوره آموزش  یا و سال یکطی ممکنه  که یدر ال

 و بااولین نیاز همینه  ه،فشرده کیییت آموزشم باال بر جامع و

 " .شود ینمران برگزاری کارگاه این مقوله ج 

 انیورماتیک یها مهارتب( آموزش 

انیورماتیک یکی دیگر از نیازهای  های مهارتآموزش 

. با پیشرفت تکنولوژی، استاین دانشگاه  علمی هیئتاعضای 

داشتن مهارت استیاده از رایانه و اینترنت در ان ام کلیه 

از جمله آموزش و پژوهش  علمی هیئتیک عضو  های فعالیت

 .رسد یمن یک امر ضروری به نظر به عنوا

 کشور وجهان یها دانشگاهامکان براراری تعامل با سایر ( ج

مطالعاتی و  یها فرصتاین ط قه شامل دو زیر ط قه 

دانشگاهی جهت همکاری بین  ینو ب المللی ینب یها نامه تیاهم

مهم  مسئله .باشد یماستاد  و ت ادلدانش و  ت ادل ،ها دپارتمان

در دانش مشارکتی  این است که ای اد خبوص یندر ا

دانش فردی متکی  ی ادبر اوصرفا  شده گرفتهنادیده  ها دانشگاه

افراد خالی از  ای یرهو جزجداگانه  های یتفعالهستند و 

 یفضع یاربست ربه بین اساتید  و انتقالاست  و تعاملمشارکت 

 ها آنو انتقال ت ارب بین  . لزوم تعامل سازنده بین اساتیداست

ن را آ علمی یئته یو اعضا تکرار شد کرات بهمیهومی بود که 

راستا تعامل با دنیای  یندر هم به عنوان یک نیاز بیان کردند.

زبان اساتید  از خارج میهومی بود که به عنوان نیازی دیگر

یک استاد  اطعاً»: گیت یم یا کننده مشارکتعنوان شد. 

 یناز ایکی  که دِدارز رو نیا ییها مؤلیهارتقا برای  دانشگاه

 هست، یعنی ارت اط با دنیای خارج. تعاملنیاز به  ها مؤلیه

فضاهای آموزشی ن اید جوری باشن که همه چیزو در درون 

با سایر جاها  تعاملباید  اطعاًخودشون بخوان تامین بکنن. 

. «داشته باشه وگرنه بعد از یه مدتی همه چیز ش یه هم میشه

و توانمندسازی  ای  رفهروند توسعه  یکی از صور  مایت از

الزم برای  های زمینه سازی فراهمدانشگاه،  علمی هیئتکادر 

، اندوزی ت ربهمطالعاتی به منظور  های فرصتاز  مندی بهره

 های پیشرفتسازی اطالعات، آشنایی با  ، بهنگامافزایی دانش

و بازسازی توان  ها آنعلمی و فناوری سایر کشورها و انتقال 

خبوص  ینا در .ورزی است و بنیه اندیشه ای فه ر

براین باور بود که یکی از نیازهای اعضای  ای کننده مشارکت

مطالعاتی جهت  یها فرصتتسهیل استیاده از  علمی هیئت

چگونه »علمی استاد است. یو ارتقا ها آنکردن دانش  روز به

 .ودشفراهم  باید. امکانات مانتقال دانش به داخل بدی توانیم یم

و تا یک استاد دانشگاه با علوم روز دنیا  کمتر شودباید  موانع

ملل  یرو سامرت ط با رشته خود در سایر کشورها  یقاتتحق

دانشمندان رشته  و باب ینیم  یم از نزدیکوباید بر آشنا شود

 ."تعامل باشیم در یم ووشنا بشآن از نزدیک خودما

 و مدیریت ریزی برنامه: 2 مایه درون

 مایه دروندر خبوص  علمی هیئتاعضای  شده مطرحای نیازه

 ط قه ارار گرفت. 4در و مدیریت  ریزی برنامه
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 و به ود بازنگری در ارزشیابی روش تدریس اساتیدالف( 

 استیاده از نتایج ارزشیابی

ارزشیابی اساتید  یو ساختارهانیاز به بازنگری در اصول 

براین باور  ندگانکن مشارکتتکرار شد.  ها مبا  هدر  کرات به

ارزشیابی موجود اادر به تیکیک مدرس  های یستمسبودند که 

الزم به  و اصال اتاوی از مدرس ضعیف نیست و بازخوردها 

 کنندگان مشارکتاز  یکی .گیرد ینمدن ال ارزشیابی صورت 

اهمیت خیلی کمی  کنم یمکه فک  موضوعییه »:گیت یم

یه مدرس خیلی بهش داده میشه در وااع عدم تیاوت بین 

میشه گیت  اال یا ضعییه یا  ی اًتقرخوب و یک مدرسیه که 

یا یه سیستمی  ریزی برنامهیعنی اگر این دانشگاه یه ؛ متوسطه

داشته باشه که یه تیاوتی یا یه تشویقی بتونه تو این زمینه اائل 

کمک زیادی بکنه باشه و  یرگاارتأثبشه به نظرم میتونه خیلی 

 ." آموزشیبه پیش رد اهداف 

 جایگزینی برخی از جلسات  ضوری با ویدیو کنیرانسب(

بر این باور بودند که برخی از جلسات  کنندگان مشارکتاکثر 

شاید الزم ن اشه ما ».برگزار کردبا ویدیو کنیرانس  توان میرا 

از یکی از اساتید  کنیم یمدعوت  مثالًکه  یا جلسهبرای هر 

ظر مکانی جاب ایی الزم داشته باشه. از ن  تماًکه بیاد  المللی ینب

از جای خودشون در مورد چیزی با افراد  یشانا شد یماگه 

هم هست. ابزاری هست  اطعاًدیگه ای صح ت بکنن، خب 

هست یا به نظر  مؤثرجدا از فضا به عنوان ابزار آموزشی خیلی 

 .«من نیاز محسوب میشه

 راتبا مدیریت سایر ادا و متیاوت دانشگاهیمدیریت ج(

را جهت ارتقای  دانشگاهیوجود مدیریت  کنندگان مشارکت

 به». کردندکیییت سیستم آموزش از نیازهای مهم خود بیان 

هست.  مهم اطعاً دانشگاهیمدیریت  عنوان نیاز به نظر من

سمت اجرایی و مدیریتی باید به اواره افرادی امنتهی این 

؛ باشن ها ییتواناکه از نظر شخبیتی دارای اون  هدوخته بش

یعنی مهارت رو داشته باشن. جدا از اون ویژگی های شخبی 

 .«افرادکارو داشته باشن، یعنی اونو نمیشه عمومیت داد به همه 

 یازن مدیریت ما هم به  » بر این باور بود؛ یا کننده مشارکت

 یکشانتیک ها ینا ره ری، هم به  اکمیت اداریداریم، هم به 

که ما به چه  گردد یبرمبه این  همه وم دانشگاهی های یستمسدر 

 .«نوع مدیریتی نیاز داریم

 ارتقاء در دانشگاه نامه آیینلزوم بازنگری   (د

ارتقاء در دانشگاه به عنوان یک نیاز  نامه آیینلزوم بازنگری 

مشارکت کننده  مطرح شد. علمی هیئتمهم از سوی اعضای 

و  نامه آیینهر ارتقا همانند  نامه یینآ "ای بر این باور بود:

دستورالعملی با گاشت زمان نیاز به بازنگری و اصالح و رفع 

 ."ه ایرادات موجود دار

 دانشگاهیجو مناسب برای تعامالت :  3 مایه درون

بیانگر اهمیت جو مناسب برای تعامالت  مایه دروناین 

است و ط قه  علمی هیئتدانشگاه از نظر اعضای  دانشگاهی

 برگرفت. در رانشاط محیط آموزشی 

 نشاط محیط آموزشی

به  و تاکر زیر ط قه پاداش به تالش سهخود شامل  هاین ط ق

اختباص  ،سیرگزارش )نشاط علمی با واایع متنوع  ،رکود

 یها و جشن یک روز به ارایه یافته های پژوهشی دانش ویان

در مقابل راابت ااتبادی و محیط  دانشگاهیرفاات  ،(مختلف

 . ارب استامن برای اشتراک ت

ا ساس نیاز  اساتید دانشکده پزشکی به وجود نشاط آموزشی

به نظر من محسوب  مهمیک نیاز  نشاط آموزشی»کردند  یم

یعنی سیستم ؛ هست پاداشو نشاط آموزشی اساسش بر  میشه

، به صورت متناسب که اشاره بازخورد مث تسیستم پاداش 

ه عنوان میشه. اون چیزی که در  ال  اضر به نظر میرسه ب

؛ هست یمردگ دلویک نوع  انگیزهن ود  وجود داره، مشکل
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 ارتقاب ینید اوانینی وجود داره که  مثالًیعنی یک فرد آموزشی 

ش رو زمانی بهش میدن که رفتارهایی داره ان ام میده او پاد

باید یه اسمت  مثالًکه اون رفتارها اسمتیش آموزشی نیست. 

 ؛ وکه خیلی خوبه تی باارهاز تالشش رو روی تحقیقا یا عمده

 ما بل علمی داشته باشه. ولی این  سودمندیاین فرد باید 

 موزشیش رو میآ انگیزهو ری طرا ی شده که نیس علمی جو

دیگه رغ تی نداره که از این طرف بیاد  رکتی بکنه و  ؛ وگیره

آموزشی خودش رو که نیازهای اون  های یتوانمند

باید در  یدنظریت دیه  ه.هستن نشون بد ها یرندهگ آموزش

د نشاط آموزشی رو شته باشه تا استااوجود د دهی پاداشنحوه 

 .«ا ساس بکنه

در مقابل راابت ااتبادی و محیط امن برای  دانشگاهیرفاات 

 اشتراک ت ارب

به  یلتما اهتمام به لزوم ان ام کارتیمی و مشارکتی،

از  یزپره درمانی، های یتمواع در ینظرخواه ،رسانی یاری

من ر به تعامالت اثربخش  ییجو راابترو یه  رو یه بدبینی و

و انتقال  لزوم تعامل سازنده بین اساتید .شود یمبین اساتید 

اعضای  و تکرار شد کرات بهمیهومی بود که  ها آن ت ارب بین

یکی از  را به عنوان یک نیاز بیان کردند. نآ علمی یئته

کی از نیازهای عضو ی»بر این باور بود: کنندگان مشارکت

باید  علمی هیئتعضو  است. ت ربهنیاز به کسب  علمی هیئت

این  ؛ کهنیاز محسوب میشه یک ینافضائی براش فراهم بشه و 

اضافه بشه. یک فرد عضو  اش ت ربهمرتب جدا از نال ش به 

دریک محیط دوستانه وبی باید جوری باشه که  علمی هیئت

اشه و جوری باشه فضای داشته ب غرض امکان اشتراک ت ربه

 .«.مهارت و اسکیلش ارتقا پیدا بکنه و ت اربشآموزشیش که 

 : محیط مناسب دانشگاهی4 مایه درون

از نظر را  یشگاهدانلزوم وجود محیط مناسب  مایه دروناین 

آرایش الف(  ط قه 4و شامل  دهد یمنشان  علمی هیئتاعضای 

از فضای  ، ب( استیادهدانشگاهیو معماری فضا به صورت 

ج( ارار دادن م سمه و یا عکس  ها دانشکدهس ز در داخل 

بزرگان علم پزشکی و یا نوشتار بزرگان د( استیاده از اسامی 

یکی  .استو راهروها  ها رده یگاار ناماساتید پیشکسوت در 

از نیازهای خود برشمردند  علمی هیئتاعضای  که میاهیمیاز 

برای یک عضو  اهیدانشگآرایش و معماری فضا به صورت 

باید  یدانشگاهاز دیدگاه من یک فضای » بود. علمی هیئت

دارای استانداردهای معینی برای نیل به اون اهدافی که اون 

سیستم داره از نظر فیزیکی ا راز بکنه، یعنی اگه نتونه اون 

با مشکالتی روبه رو میشه که  عمالًبکنه خب فراهم  شرایط رو

 .«دود در درونش خیه خواهد شبخشی از نیازها خودبه خ

یه سری  آیم یماز همون دم در که » گیت: یا کننده مشارکت

 دانشگاهیشکل و شمایل  اصالًنیازهای ما برآورده نیست، 

 .« نمای اکادمیکی ای اد میکنه نداره. وجود یه م سمه تو هال

 و امکاناتتسهیالت : 5 مایه درون

ی مهم اعضای به عنوان یکی از نیازها مایه دروناین 

فضای فیزیکی مناسب و  ط قه 3آشکار و  علمی هیئت

و لزوم وجود منشی و  اطالعات  یآور فن های یرساختز

ی اد دبیرخانه گروه و ای آموزشی ها گروهنیروی خدماتی در 

زیر  3ط قه فضای فیزیکی مناسب خود شامل  را شامل شد.

و  ط قه پارکینگ، اتاق اساتید و ت هیز فضاهای آموزشی

 های یرساختز. ط قه است یآموزش کمکدسترسی به وسایل 

فن آوری اطالعات نیز دو زیر ط قه پشتی انی  یآور فن

را  پرسرعتو نیروی انسانی( و اینترنت  افزار نرم) اطالعات

یک نیاز  نیاز به پارکینگ در محیط دانشگاه .شود میشامل 

رفاهی مهم  ن را به عنوان یک نیازآبود که اکثریت اساتید  مهم

از نیازهای رفاهیه یک استاد دانشگاه این هست که  دانستند.
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جایی رو داشته باشیم ماشینمون رو پارک کنیم. اساتید جایی 

ماشینمون اینقد گرم  تابستون هاشون ندارند. برای پارک ماشین

ین مشکل رو سایر کارکنان هم ا ،توش مبری ممیشه نمیتونی

 .«دارند

 است کم ها اتاق اینکه دلیل به» :گیت یم یا کننده مشارکت

 ان ام کاری نمیتونه همکارم میکنه مراجعه من به دانش و واتی

 ولی بود تر کوچک ها اتاق یکاشا .میشه درگیر ذهنش و بده

 . «بود نیره یک

 یها دانشگاه که هست آموزشی امکانات هم نکته یک»

 کتورپروژ ویدیو و کامپیوتر به زم ه ها کالس همه تر بزرگ

 رو دانش و ما. ب ریم لپتاپ م  وریم این ا ما ولی هستن خوب

. مهمیه خیلی اتیاق پایین بیوفته اگه صندلی روی فرستیم یم

 سیستم .ندارن ویروس آنتی اینکه یا ن اشه، ریموت باید چرا

 .میکنن منتقل ویروس و ندارن ویروس آنتی ما امتحانات وا د

 .« کرد  ل میشه ویروس آنتی یک خرید با را ت خیلی اینو

ابزار آموزشی هست یعنی در  علمی هیئتنیاز دیگر یک عضو 

ابزاری از نظر  اطعاًارار داره،  دانشگاهیکه یک فضای یی جا

آموزشی مورد نیاز هست که تناس ی با اون فضا داشته باشه و 

این ابزار ویژگیش اینه که هر روز در  ال آپدیت شدن هست. 

 ود داره  تی به صورت اپلیکیشن رو موبایلاالن ابزارهایی وج

 ینهمچ ،که شما میزنین تمام اجزای بدن رو برای شما میاره

 .«باشه در دسترس در دانشگاهامکاناتی باید 

و ی آموزشی ها گروهلزوم وجود منشی و نیروی خدماتی در 

 ی اد دبیرخانه گروها

ی اه گروهکنندگان پاسخگویی به نیازهای  یدگاه مشارکتاز د

 علمی ارار دارد. نیازهای یک عضو هیئت رأسآموزشی در 

ی درگروهایکی از این نیازها را نیاز به  ضور یک منشی 

آموزشی باید به  یها نیازهای گروه»آموزشی بیان کردند. 

صورت خاص برطرف بشه. مثالً وجود یک منشی گروه ط ق 

 «.چارت باید باشه 

زیادی را در ارت اط با  بیشتر اساتید دانشکده پزشکی نیازهای

ی درس عنوان کردند و ها کالستکنولوژی آموزشی در 

معتقد بودند که وجود یک رابط تکنولوژی آموزشی در 

ی تکنولوژمرت ط با  مسائلدانشکده پزشکی برای مدیریت 

یکی از اساتید دانشکده  ی ست.و ضرورآموزشی الزم 

 که دبو آموزشی تکنولوژی رابط یک اگه»گیت: یمپزشکی 

 بهش رو های آموزشی یتکنولوژهای مرت ط با  یتمسئولکل 

 .« رو اضایا اون بکنه مدیریت میتونه بسپارن

 

 بحث 

 علمی هیئتاین مطالعه با هدف ت یین نیازهای اعضای  

 عملکرد به ود وراستای توسعه فردی  دانشکده پزشکی در

 به استاد نقش تدریس، و آموزش امر در .طرا ی گردید

 تربیت و تعلیم به اهداف رسیدن در دهنده آموزش فرد عنوان

 ،آید درمی اجرا به او آموزشی توسط برنامه که ای رسانه نیز و

 در مهم گامی آموزشی، نیازهای شناسایی .است انکارناپایر

 و بوده علمی هیئت اعضای رشد یها برنامه برای ریزی برنامه

یم میاه .دارد آموزش کیییت ارتقای در مهمی نقش

 زیادی از نیازهای یک های دریچهاز این مطالعه  شده استخراج

این مطالعه  های یافته .تحقیق گشود گروهاستاد را به روی 

 جو ،و مدیریت ریزی برنامه اکی از آن بود که توسعه فردی، 

فیزیکی مناسب  یفضا ،دانشگاهیمناسب برای تعامالت 

یازهای اعضای ن ینتر مهماز  و امکانات یالتتسه دانشگاهی،

به  کنندگان مشارکتتوسعه فردی  ط قه در .هستند علمی هیئت

اساتید اشاره کردند. یک گروه  مشارکت ولزوم تعامل 

اثربخشی را در  یطه  های فعالیت تواند میآموزشی در صورتی 

 های فعالیتداشته باشد که اساتید گروه  دانش و تربیت وتعلیم 
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ختار نداشته باشند بلکه اساتید سا فااد و جداگانه و ای جزیره

همدیگر  با یافته سازمان مشارکتی و منظم وتعاملی هدفمند 

داشته باشند. این یک نیاز ا ساس شده است که الزم است 

ن توجه خاصی داشته باشند تا بتوانند به آبرنامه ریزان به 

 اساتید دست یابند. ارت اط فراگیران و اخالای واعتالی علمی 

 از مشترک های ان ام فعالیت منظور به همکاران اب تعامل و

 ترین مهم اخیر های دهه در. (11) است متقابل ت ادل طریق

 کارگروهی توانایی است، شده اشاره آن که به هایی شایستگی

 دادن ان ام در افراد به زیرا .است مسائل مختلف  ل برای

صدری  مطالعه.(14) نماید می کمک دشوار و پیچیده وظایف

همکاری  و مشارکتی نگاه وجود دهد می نشان همکاران و

در  باالیی انگیزه تواند می باهم دانشکده مختلف یهابخش

. درخواست کند ای اد علمی هیئت اعضای توانمندسازی

 فناوری ،پژوهش فردی، توسعه خبوص در هایی آموزش

 اعضای اولویت در تیبتر به پزشکی آموزش اطالعات و

تدریس  های یوهشنیاز به یادگیری . (12) ارار دارند علمی هیئت

نه فقط برگزاری یک کارگاه  اثربخش و ییها روشنوین با 

در ود که اساتید آن را چالش دیگری ب روزه یکآموزشی 

 علمی هیئت اعضاینیازهای خود جای دادند.  یبند ط قه

 در آنان توانمندسازی و بوده دانشگاه هر سرمایه ینتر مهم

 وسیع اهداف و ها رسالت شود یم س ب تدریس زمینه

نشان داد که اسدی نیز  نتایج مطالعه .یابد تحقق نیز ها دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی گیالن سه  علمی هیئتاز دیدگاه اعضای 

 های روششامل:  یببه ترتآیتم اولویت اول در  یطه آموزش 

 های روش و نوین تدریس در کالس های یوهش، نوین تدریس 

بالینی )گزارش ص حگاهی،  یها بخشنوین تدریس در 

 بودندآموزش سرپایی، راند بالینی، آموزش در جامعه( 

و فنون تدریس به  ها روشدیگری  یطه  یا مطالعه.در (18)

شد و  شناخته علمی هیئتاولویت اعضاء  ینتر مهمعنوان 

این  یطه به  یها کارگاهاکثریت اساتید، متقاضی تشکیل 

اعضای  آموزشی نیازسن ی در .(11) صورت  ضوری بودند

 نیاز آموزشی گیالن نیز، پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت

 نیازهای دوم ی رت هدر  مؤثر و مناسب تدریس روش انتخاب

 به با توجّه .(18)تاس ارارگرفته تدریس و طرا ی  یطه

 اخیر، یها در سال دانشگاهی های یطمح تغییر  ال در یتماه

 محسوب علمی هیئت اعضای برای شایستگی یک تدریس

 مرجع یها چارچوب یافتن دن ال به باید ها دانشگاه و شده

 علمی هیئت اعضای بالندگی برای ییها برنامه توسعة برای

 باشند آنان دانش مهارت و نگرش، در ییرتغ رویکرد با جوان

از ت ادالت و  ای نمونهمطالعاتی به عنوان  های فرصت .(19)

عنوان » با  ای مؤلیهتعامالت علمی و دانشگاهی در پرتو 

در .است  فراوان« المللی نبی های همکاریعالی و  آموزش

پایه نتایج  اصل از مطالعات و  بر آستانه  همین خبوص،

ت ارب مربوط، م موعه پیشنهادهایی را ارائه کرده است که 

گسترش ارت اطات بین دانشگاهی داخلی و توسعه روابط علمی 

و بین  ای دانشکدهاز طریق ارت اطات بین بخشی، بین  المللی بین

در اعزام اعضای  ت دیدنظرکشوری و دانشگاهی و بین 

مطالعاتی و  های فرصت، سمینارها و ها کنگرهبه  علمی هیئت

بهنگام از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی دنیای  گیری بهره

شناسانه،  و مسئله گرا نظامپیشرفته، از این موارد است. از منظر 

محدود  علمی هیئتمطالعاتی ن اید تنها به اعضای  های فرصت

شود، بلکه الزم است با اتخاذ تدابیری الزم زمینه برای 

کلیه کنشگران شایسته نظام آموزش و پژوهش  مندی بهره

راستا  یندر ا.(21) مطالعاتی فراهم شود های فرصتکشور از 

را بیان کردند. مطالعاتی  یها فرصتنیاز به  کنندگان مشارکت

آنان بر این باور بودند که عدم تعامل با دنیای خارج من ر به 

نیز  خواهد شد. در مطالعه مهدی زادهایزوله شدن یک استاد 

در راستای ارتقای کییی خود به بیان این  کنندگان مشارکت
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 فراهم با تا داشتند انتظار که معنی بدینمیهوم پرداختند.

 و استیاده علمی م امع در شرکت نامکا مانند شرایطی کردن

 آموزش یها برنامه اجرای نیز و مطالعاتی یها فرصت از

 کارشان کیییت ،ها آن ای  رفه و علمی نیاز با متناسب مداوم

آشنایی با تایج مطالعه  اضر نشان داد که ن.(21) یابد ارتقا

اعضای  از نیازهای مهم عاتفن آوری اطال های مهارت

که در نیز نشان داد  پژوهش اسدی های یافته.  است علمی هیئت

 و IT هایمهارت با آشنایی ،علمی هیئت اعضای IT  یطه

عنوان  رایج در آموزش و پژوهش را به یافزارها نرمز ا استیاده

 اند نمودهوزشی در اولویت اول انتخاب دو نیاز آم

 12  داد نشان زمینه این در دیگری ی مطالعه همچنین.(18)

 در پزشکی مشهد معلو دانشگاه علمی هیئت اعضا از درصد

 پائین مهارت دارای ای یانهرا های یآور فن و اینترنت ی ینهزم

تکنولوژی  با توجه به ورود .(22)دارند باال آموزش به نیاز و

به  یافزار سختو  یافزار نرم های یستمساطالعات و انواع 

با  علمی هیئت یطه آموزشی امروزه آشنایی اعضای 

آن جهت تسهیل فرآیند یاددهی  یریکارگ به و IT تکنولوژی

 ازپیش یشب ها آموزش کیییت ارتقاء هدف با و یادگیری –

 اطالعات زمینه یشپ  در تیاوت یلدل به اگرچه. است ضروری

 یها بخشدر  یطه ماکور میزان نیاز به  علمی هیئت اعضای

از دیگر نیازهای .(18) مختلف فناوری اطالعات متیاوت است

به  ارزشیابی بود . یها روشبازنگری در  کنندگان مشارکت

ارزشیابی باید بتواند تیاوت بین یک مدرس اوی  ها آنباور 

ویک مدرس ضعیف را نشان دهد . یک سیستم ارزشیابی 

 یابی یشهریک استاد را  مناسب باید دالیل افت نمره ارزشیابی

کند. و برای رفع مشکالتی که یک استاد از دیدگاه 

در دهد . ارائه و راهکارکرده  ریزی برنامهدانش ویان دارد 

 یدبابراین باور بودند که  کنندگان مشارکتمهدی زاده  مطالعه

 و گیرد ارزشیابی ارار مورد به شیوه صحیحی عملکردشان

نیست.این  شان یوااع از عملکردتابی باز ها یابیارزش این نتایج

به بر اساس نتایج (21). ته با نتایج مطالعه  اضر همسوستیاف

 نمره اعالم و ارزشیابی ان ام آمده از مطالعه کیخائی دست

 آموزش کیییت به ود در زیادی  د تا تواند یماساتید  به آن

طالعه اسدی نشان داد که نتایج م .(23)د مث ت بگاار تأثیر

 های مهارتدر  یطه  علمی هیئتدرصد از اعضای  1/23

 ینتر مهمعمومی آشنایی با اصول آموزش م ازی را به عنوان 

با نتایج مطالعه ما همخوانی که  اند نمودهنیاز آموزشی اعالم 

استیاده از فضاهای م ازی و اینترنت در فرایندهای .(18)دارد 

یادگیری و امکان ارائه بسیاری از وا دهای درسی به  -یاددهی

آموزش از راه دور که کمک تکنولوژی فوق و به صورت 

و عدم نیاز به  ضور  ها ینههزدر وات و  فراوانس ب کاهش 

فیزیکی استاد و دانش ویان در زمان و مکان خاصی گردیده 

 علمی هیئتاست، به عنوان یک نیاز اساسی از سوی اعضای 

با توجه  . (18)است شده مطرحدر مطالعه اسدی  کننده شرکت

و مدیریت، اعضای  ریزی برنامهبه نتایج مطالعه  اضر در  یطه 

ا مدیریت سایر و متیاوت ب دانشگاهیمدیریت  علمی هیئت

نتایج  .ادارات را به عنوان یکی از نیازهایشان مطرح نمودند 

 های فعالیت اکی از آن بود که در  وزه مطالعه اسدی 

اداری و  های نامه یینآمدیریتی آشنایی با اوانین، مقررات و 

اولین و دومین  عنوان بهاستخدامی و مدیریت زمان به ترتیب 

دانشگاه تعیین  علمی هیئت نیاز آموزشی از سوی اعضای

در محیط کاری مواردی چون ط یعت انسان، ط یعت .گردید

روابط انسان، س ک مدیریت، رابطه سازمان با اعضاء و جامعه ، 

و ... باید مورد  پایری یبآسخانواده ، س ک زندگی، معنویت، 

، اسدیدر مطالعه  کننده شرکتز نظر اساتید ا.توجه ارار گیرد

ر راستای ارتقاء وضعیت آموزش، تغییر در نوع اولین تغییر د

تیکر و دیدگاه مسئولین به مقوله آموزش و تغییر در تیکر 

 یزه اساتید و دانش ویان است مدیریتی در جهت ای اد انگ
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 که اعضای نکته این به توجه با دیگر سوی از .(18)

 جمله از اجرایی های فعالیت و مدیریت امکان علمی هیئت

 مسائل از یدارند آگاه عهده به را آموزشی گروه مدیریت

 و دانشگاه اهداف پیش رد در ریتو مدی ریزی برنامه به مربوط

در مطالعه  اضر .(22)است  کننده کمکآموزشی  گروه

ق و تن یه یکی دیگر از نیازهای تشوی های یسممکاناجرای 

ه مطالع در. است علمی هیئتاز سوی اعضای  شده مطرح

 ،ها یتفعال در دهی مشارکت همکاران متغیرهای و صدری

 از ها ینوآور به پاداش و کار پیشرفت با متناسب پاداش

 علمی هیئت اعضای توانمندسازی بر مؤثر راهکارهای

بر  کنندگان مشارکتمطالعه  اضر  در.(12)  ذکرشده است

. ای اد فضای اشاره کردند یآموزشپاداش بر ای اد نشاط  یرتأث

با مح ت، رابطه با دوستان، ت ارب موفق و محیط کارو  توأم

 یژهو بهر رشد عواطف و د تواند یمفضای فیزیکی مناسب 

در شرایطی که صیات مث ت رایج باشد بر  . نشاط مهم باشد

شاط خواهد بود، زیرا جو همراه با ن بخش لاتآمدن  سرکار

.توجه به نشاط کارکنان در  کند یماست و از فرد استق ال 

برای نشاط کارکنان راهی  هایی ینهزمسازمان و فراهم کردن 

 روان کارکنان است المتدستیابی به س برای اعتماد اابلو  مؤثر

در مطالعه  اضر نشاط آموزشی به عنوان یک نیاز مهم .(24)

مطرح شد.بر اساس بیانات  علمی هیئتبرای اعضای 

، ای اد انگیزه در افراد با استیاده از کنندگان مشارکت

یر بسزایی در نشاط تأثمتناسب با شرایط افراد  یها پاداش

عملکرد این افراد کلیدی در دانشگاه دارد.در  آموزشی و

 کنندگان مشارکتدیب و همکاران نیز از دیدگاه مطالعه ا

ای اد جو  ینچن همو  پرنشاطفضایی شاد و  سازی ینهزم

شدن نقش  پررنگدر  یرگاارتأثیادگیری مث ت از عوامل 

این مطالعه مشابهت  های یافتهروابط بین فردی اساتید بود که با 

جو  مایه درونمطالعه  اضر در  های یافتهبر اساس .(25) داشت

، اختباص فضای آموزشی  دانشگاهیمناسب برای تعامالت 

 دانشگاهیمنط ق بر استانداردهای موجود و لزوم تیاوت فضای 

دانشگاه با فضای اداری و نشاط آموزشی به عنوان نیازهای 

لعات نشان در این خبوص مطا بیان شد. علمی هیئتاعضای 

 تواند یمسازنده  یسازمان فرهنگکه ساخت یک  دهد یم

ردن رو یه همکاری در کارکنان موجب رضایت شغلی و باال ب

ه اسدی الزم است عبر اساس نتایج  اصل از مطال.(24) شود

آموزشی و  های یوهشامکانات و فضاهای آموزشی متناسب با 

محیط کار  یده سازماننوین ارزشیابی تامین گردد.  های روش

 ها دانشگاهدر  ور بهرهم و و ای اد محیطی آرا در جهت خلق

طوری که من ر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی و کاهش 

دستیابی ه  یتدرنهاو رشد خدمات مث ت و  ها یافسردگ

 استدانشگاه  یها برنامهشود، الزمه پیش رد  موردنظر یور بهره

این مطالعه  اکی از آن است که  های یافته .(18)

را جهت  و امکاناتنیاز به برخی تسهیالت  کنندگان مشارکت

ذکر ود خ یو پژوهشفرایندهای آموزشی  یعو تسریل هتس

،  یآموزش کمکاز جمله این نیازها دسترسی به وسایل . کردند

و ایرادات فنی کامپیوترهای اساتید  و رفع یا دورهبازبینی 

اینترنت،نیاز به نیروی خدماتی درگروه ها،ا داث  یستمس

دانشگاه بود. میاهیم مشابهی در ط قه  یطدر محپارکینگ 

مهدی زاده نیز  هدر مطالعفراهم نمودن شرایط کاری مناسب 

 با فراهم مدیریت تا داشتند انتظار است. آنان شده گن انده

 محیط در یو رفاه پژوهشی آموزشی، الزم امکانات کردن

 مطلوب محیط فیزیکی، ت هیزات و امکانات مانند کار

 الزم ت هیزات و کار یطدر مح رفاهی امکانات کارآموزی،

ان ام  بهتر چه هر ار خود های یتفعال بتوانند ها پژوهش برای

 شده مشخصو همکارانش نیز صدری در مطالعه .(21) دهند

 اثرگاار علمی هیئتیه اعضای که کیییت محیط کار در رو 

 .(12)است 
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 گیری یجهنت

 و بوده دانشگاه یک اساسی های یهسرما علمی هیئت اعضای

 سیستم توانمندی به منتج آنان آموزشی توانمندی ارتقاء

 لاا .است ت حر و بامهارت انسانی نیروی تربیت و آموزشی

 جزئی آنان یشترب یتوانمندساز جهت در آموزشی نیازسن ی

 بر .شود یم محسوب آموزشی یریز برنامه از ناپایر یجدائ

نیازهای  ینتر مهم اصل از این تحقیق،  های یافتهاساس 

فکری دانشگاهی  های یهسرمابه عنوان  علمی هیئتاعضای 

و مدیریت، جو محیطی اجتماعی  ریزی برنامهتوسعه فردی، 

دانشگاه، تسهیالت و امکانات و فضای فیزیکی مناسب 

بر کیییت  یرتأثاهی با رف های یاستس. باشند یمدانشگاهی 

، زندگی فردی و علمی هیئتزندگی و ای اد انگیزه در اعضای 

تا آن ا که رفاه  دهد یمارار  یرتأثآنان را تحت  یا  رفه

ارزیابی  یها شاخصیکی از  عنوان به علمی هیئتاعضای 

است و عدم تامین زندگی  شده یانبعملکرد آموزش عالی 

ا ترام نگااشتن به اشر  مادی دانشمندان و پژوهشگران و

در زمینه  یماندگ عقب یها شاخصاندیشمند در جامعه یکی از 

از عوامل اصلی و  علمی هیئتاعضای  .شود میعلمی محسوب 

و تامین نیازهای  روند یممهم ساختار آموزشی کشور به شمار 

 .رسد یمآنان ضروری به نظر 

 

 یو قدردانتشکر 

 یدتائبه  .1395/379IR.MUK.RECاین مقاله با شماره  

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کردستان رسیده است. بین 

از تعارض منافعی وجود ندارد.  گونه یچهنویسندگان این مقاله 

دانشکده پزشکی که با اختباص  علمی یئتهاعضای محترم 

و کمال تشکر  اند بودهتحقیق  گروهیاریگر  ارزشمندشانزمان 

 را داریم.  یسپاسگزار
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