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دانشگاه علوم  يعلم أتهياعضاء  يآموزش يسنج ازين

 1392در سال  زيتبر يپزشك

، يني، ابوالقاسم امسالك رنجبرزاده باي، فري، رضا غفار*منوچهر خوش باطن

 عنبر گل سايپر ،يسوسن حسنزاده سلماس

  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

m.khoshbaten@yahoo.com 

 هاي اساسي و لفهؤدر قلمرو آموزش، نياز سنجي به عنوان يكي از م مقدمه:

كجـا كـه مسـئله     و هـر  شـود  مـي ريزي در نظر گرفته  ضروري فرايند برنامه

مطرح باشد، از نيـاز سـنجي بـه    اي از تدابير آموزش  تدوين و اتخاذ مجموعه

اي از  و مبناي منطقي هر برنامه وجود نياز يا مجموعه شود ميطور مكرر ياد 

نيازهاست. هدف مطالعه حاضر تعيين نيازهاي آموزشـي و پژوهشـي اعضـاء    

هـايي كـه بايـد     علمي دانشگاه علوم پزشـكي تبريـز بـوده تـا اولويـت      هيأت

هـاي آموزشـي    براي طراحي برنامـه  آموزش داده شوند تعيين و به مسئولين

 .ارائه گردد

كه در سـال   باشد ميـ مقطعي اين پژوهش يك مطالعه توصيفي  روش كار: 

 هيـأت نفـر از اعضـاء    250در دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام شد.  1392

دانشكده انتخاب و وارد مطالعه شدند.  10علمي به صورت تصادفي نسبي از 

اخته بود كه روايـي آن توسـط   ت پرسشنامه محقق سآوري اطالعا ابزار جمع

يـد رسـيد بـه صـورت حضـوري توزيـع و در       أينظران به ت چند تن از صاحب

هـا   مورد از آنها تكميل گرديد. براي تجزيه و تحليـل داده  230نهايت تعداد 

هاي توصيفي مورد تجزيه و تحليـل قـرار    و آماره SPSS 21افزار آماري  از نرم

 گرفت.

ت علمـي دانشـگاه علـوم    أدست آمده اعضاء هيـ ه بر اساس نتايج ب: ها يافته

عنوان اولين نيـاز آموزشـي خـود اعـالم     ه پزشكي تبريز، ارزيابي دانشجو را ب

نمودند. آنان همچنين مباني ياددهي و يادگيري، نگارش علمي مقاالت، نياز 

هـا و فنـون    سـنجي آموزشـي، پـژوهش در آمـوزش و نظـام سـالمت، روش      

ريــزي آموزشــي، ارزشــيابي برنامــه، راهنمــايي و مشــاوره   برنامــهتــدريس، 

ـ       آموزشي، اخالق حرفه عنـوان  ه اي، كـاربرد رايانـه در آمـوزش بـه ترتيـب ب

 نيازهاي آموزشي خود بيان نمودند.

ت علمـي  أاين مطالعه به معرفي نيازهـاي اعضـاء هيـ   گيري:  بحث و نتيجه

اين نيازها به تفكيك هـر   بندي موضوع و اولويت 50دانشگاه در سه حيطه و 

ت علمـي  أريـزي آموزشـي اعضـاء هيـ     حيطه پرداخته است. مسئولين برنامه

ريزي آموزشي مناسب براساس اين نيازها گامي مهم در  توانند يك برنامه مي

ارتقاء سطح علمي اساتيد برداشته و نقش مؤثري در ارتقاء كيفيـت آمـوزش   

 ايفا كنند.

علـوم   يها دانشگاه ،يازسنجين ،يعلم يأتهآموزش، اعضاء كلمات كليدي: 

 يبند تياولو ،يپزشك
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دانشگاه  انيدانشجو يزندگ يها مهارت زانيم يبررس

 نيبدو ورود به عرصه بال در النيگ يعلوم پزشك

 ، سيده انسيه ميرحجتي*ساقي موسوي

 ندانشگاه علوم پزشكي گيال

saghi_m80@yahoo.com 

مشكالت احتمـالي   مسايل و ها و سازگاري با چالش تطابق و تواناييمقدمه: 

اين ميان دانشجويان كـه در   پيش رو از ضروريات زندگي هر فردي است. در

 جمله كسـاني هسـتند كـه در    شوند؛ از زمره قشر جوان جامعه محسوب مي

موجـود   فرهنگي و.. تماعي،شرايط اقتصادي، اج تأثيراين مقطع سني تحت 

برخـورد بـا    بسـياري از مـوارد در   در و گيرنـد  محيط اطرافشان قرار مـي  در

هـاي ناشـي    آسيب در معرض مشكالت و طبعاً مشكالت دچار چالش شده و

هـا   شـوند. بررسـي   سازگاري با شـرايط مطروحـه مـي    از عدم قدرت تطابق و

هارت هاي زندگي منجر بـه  اين وادي آموزش و ارتقاء م اند كه در نشان داده

بالطبع توانـايي حـل    پذير شده و اين گروه آسيب افزايش اعتماد به نفس در

الشـعاع   روابط بين فردي وكارايي آنان را تحت گيري و مسايل؛ قدرت تصميم

 هـاي زنـدگي در   كنند بر آموزش مهـارت  دهد. محققين پيشنهاد مي قرار مي

 هـدف ارتقـاء دانـش و    شـده بـا  صورت ساماندهي ه قالب يك واحد درسي ب

اي جهـت تعيـين    چنين ديدگاهي مطالعه گردد. با تأكيدنگرش دانشجويان 

بـدو   هاي زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي گـيالن در   ميزان مهارت

 ورود به عرصه بالين صورت گرفت.

پژوهش حاضركه يك مطالعه مقطعي از نـوع توصـيفي تحليلـي    روش كار: 

چهـار   سؤال به تفكيك در 60ي محقق ساخته مشتمل بر ا است. پرسشنامه

مبتني بر اهداف پـژوهش و   "ارتباطي اجتماعي و عاطفي، شناختي،"حيطه 

ــي و  ــه روش  مشخصــات فــردي دانشــجويان پــس از تعيــين رواي ــايي ب پاي

كه درآستانه ورود  89اختيار كليه دانشجويان پزشكي ورودي  سرشماري در

هـاي آمـاري توصـيفي     هـا بـه روش   گرفـت. داده به عرصه بالين بودند قـرار  

داري  (ميانگين و انحراف معيار) و اسـتنباطي (تـي تسـت) در سـطح معنـي     

)05/0= Pافزار  استفاده از نرم ) باSPSS .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

 ها بـه ترتيـب در   ها به تفكيك حيطه ميانگين مهارت زندگي نمونهها:  يافته

هـاي عـاطفي    حيطه مهـارت  )، در28/3±70/0تي (هاي شناخ حيطه مهارت

) و در حيطـه  21/3±75/0هـاي عـاطفي (   )، در حيطه مهارت72/0±26/3(

هـاي   ) بود. همچنين بين جنس و مهارت15/3±72/0هاي ارتباطي ( مهارت

 داري مشاهده نشد. ها ارتباط معني زندگي نمونه

انشـگاه علـوم   هاي زندگي دانشجويان د ميزان مهارتگيري:  بحث و نتيجه

ــه     ــا توجــه ب ــذا ب ــرار دارد. ل ــوبي ق پزشــكي گــيالن در ســطح نســبتاً مطل

هاي رشته پزشكي و طوالني بودن دوره آموزش دانشـجويان ايـن    پيچيدگي

هـاي ديگـر، الزم اسـت توسـعه      رشـته نسـبت بـه سـاير دانشـجويان رشـته      

 . كيد قرار گيردأهاي زندگي آنان در ابعاد مختلف مورد ت مهارت

   ني، عرصه بالانيدانشجو ،يزندگ يها مهارتكليدي: كلمات 

 


