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Background and Aims:Curriculum experts emphasize on the role of 

professors and trainers as guide, facilitator and learning assurance. The ability of 

professors to teach by using active teaching and learning methods and the use of 

student-centered teaching methods is a necessity. This study aimed to determine the 

effectiveness of need-centered workshops on improving the knowledge and skills of 

religious professors in Tehran University of Medical Sciences. 

Methods: The present study is applied in terms of purpose and intervention in 

terms of method. The statistical population of this study were religious professors of 

medical universities of Tehran and a number of 139 students were selected 

randomly. This study was carried out in the form of an interventional research 

design and the implementation of a workshop of faculty members with pre-test and 

post-test. Information about the knowledge and skills of faculty members were 

collected using a researcher-made questionnaire. 

Results:The results show that the training course for the needs-based 

curriculum was effective in increasing the knowledge of faculty members. There is a 

significant difference between the pre-test and post-test average of the samples at 

95% confidence level. 

 Conclusion: Having the knowledge and teaching skills along with learning 

method is one of the requirements for teachers, especially for novice teachers and 

professors of religious lessons. Initial empowerment workshops and its continuity, 

as well as its periodic evaluation, are recommended. 
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 ی آموزشی نیاز محور در ارتقاء دانش و مهارت تدریس اساتیدهاکارگاهسنجش میزان اثربخشی 

 ی علوم پزشکی شهر تهران(هادانشگاهدروس معارف اسالمی ) 
 

 3داود رنجبران، 1یابوالفضل خوش

 

 علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(، تهران، ایران گروه فرهنگ و معارف اسالمی، دانشکده پزشکی دانشگاه .1

 ایران گروه فرهنگ و معارف اسالمی، دانشگاه هنر دانشگاه تهران ،تهران، .3

 اطالعات مقاله  
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و  کنندهلیتسهراهنما، عنوانبهنظران برنامه درسی به نقش اساتید و مربیان صاحب زمینه و اهداف:

ی و یادگیری فعال و اددههای ی.توانمندی اساتید در تدریس با روشددارندیتأکیادگیری  کنندهنیتضم

ی اثربخشتعیین  باهدفهای تدریس دانشجو محور یک ضرورت است.این مطالعه ی از روشریگبهره

ی علوم پزشکی هادانشگاهی آموزشی نیاز محور بر ارتقاء دانش و مهارت اساتید دروس دینی در هاکارگاه

 .هران انجام گرفتت

ای است. و ازنظر روش یک مداخله کاربردی یک تحقیق هدف، ازنظر حاضر تحقیق :بررسیروش 

گیری به ان و با نمونههای علوم پزشکی شهر تهرجامعه آماری این مطالعه اساتید دروس دینی دانشگاه

ای و اجرای کارگاه نفر بود.در این مطالعه در قالب طرح تحقیق مداخله 931روش تصادفی به تعداد 

آزمون انجام شد. اطالعات مربوط به دانش  و مهارت اساتید با آزمون و پسآموزشی اساتید با پیش

 آوری گردید.استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع

ازنظر  محور ریزی درسی نیازکارگاهی برنامه آموزش نتایج حاکی از آن است که دوره :هایافته

 آزمونپس و آزمونپیش بین میانگین داریمعنی بوده و تفاوت اساتید اثربخش آگاهی و دانش افزایش

 درصد وجود دارد. 19در سطح اعتماد  هانمونه

در کنار هنر معلمی از الزامات کار معلمان  های تدریساز دانش و مهارت برخورداری: گیرییجهنت

های توانمندسازی اولیه و باشد. برگزاری کارگاهکار و اساتید دروس دینی میبخصوص برای معلمان تازه

 گردد.ای آن پیشنهاد میتداوم آن و همچنین ارزشیابی دوره

 تاستاد ، معلم ، توانمندی تدریس ، ارزشیابی، دانش ، مهار کلیدی کلمات

 

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
 ابوالفضل خوشیدکتر

اسالمی، معارفوفرهنگگروه 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه ا... )عج(، تهران، ایران

  تلفن:

09132032190 

 کترونیک:پست ال

Khoshi46@gmail.com 

 مهمقد 

 برای قوی بازوانی آموزشی یهاسازمان در ارزشیابی امروزه

 قطع، مورد در انتویها مآن کمک به که است معلمان و مدیران

 درسی و آموزشی یهابرنامه توسعه و تعدیل یا اصالح ادامه،

نمود. هدف ارزشیابی روشن نمودن خطاها،  یریگمیتصم

اطالعات بیشتر  و کسبو معایب و محاسن برنامه است  هاانحراف

 مؤثر هابرنامهخود بتواند در اخذ تصمیمات مربوط به  ٔ نوبهبهکه 

ی سودمند دست هاحلراهست که با کشف باشد در این صورت ا

رسیدن به اهداف یاری  درراهاندارکاران نظام آموزشی را 

است که "سیستم بازخورد "نوعی  در حقیقت ارزشیابی. بخشدیم

در نیل به  یادگیرندگانصورت عدم توفیق  برنامه ریزان در

ها دوره را تکرار کنند و در صورت موفقیت در دستیابی به هدف

و در صورت مفید نبودن  ابدیبعدی ارتقاء  ٔ ها به مرتبههدف

 .شود دنظریها تجدها در آنهدف

 و مدیران آموزش انهیسال نهیهزکه  دهدیم نشان هایبررس

 دالر چهل میلیارد از بیش آمریکا کشور در هاسازمانکارکنان 

 بدون آموزشی، مختلف یهاسازمانمسئله  این به توجه . با]1[است

 باشد، سالیانه داشته وجود مناسبی بازخورد سیستماینکه 

 به بنا کنندیم خاص یهامهارتآموزش  صرف زیادی یهانهیهز

 مسئوالن آموزشی و مدیران از برخیSchuler و  Shimon  گفته

 بنابراین است. آموزشی سودمند نوع هر که کنندیم تصور

 

 
دوماهناهم علمی 

 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 9316 آبان-مهر
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است،  ندسودم ییتنهابه آموزش که کرد ادعا توانینم وقتچیه

، اولین رندیقرار گارزیابی  مورد آموزشی یهادوره اینکه مگر

است. وی  شدهثبت Ralph Tylerبه نام تعریف رسمی ارزشیابی

ی جهت تعیین میزان موفقیت برنامه الهیوسارزشیابی را 

  .]3[ داندیم موردنظری آموزشی مطلوب هاهدفبه  دنیدررس

 Cranbach  و استفاده از اطالعات ی آورجمعارزشیابی را

. به داندیمآموزشی  ٔ برنامهی در مورد یک ریگمیتصمجهت 

ی آموزشی هابرنامهاو تعیین موفقیت یا عدم موفقیت  ٔ  دهیعق

ی واقعی، یاددهی هاتیموقعی اطالعات در آورجمعفقط از طریق 

ی در مورد ریگمیتصماست و هرگونه  ریپذامکانیادگیری  –

صورت  شدهیآورجمعاطالعات  بر اساسید آموزشی با ٔ برنامه

، ارزشیابی فرآیند سدینویمدر تعریف ارزشیابی Bibuyگیرد. 

به قضاوت  تیدرنهاشواهدی است که  دارنظامی و تفسیر آورجمع

ارزشی با چشمداشت به اقدامی معین بینجامد. در این تعریف 

ود منظور از عبارت اقدامی معین، اتخاذ تصمیم مناسب جهت بهب

ارزشیابی را فرآیند، تعیین کردن، به  Staflebim برنامه است.

دست آوردن و فراهم ساختن اطالعات مفیدی برای قضاوت در 

تعریف کرده است. بازرگان معتقد است ارزیابی  هایریگمیتصم

 ٔ  دهیپدی یک واحد یا هاتیفعالآموزشی عبارت از انعکاس 

برای نیل  هاتیفعالو  هابرنامهآموزشی در جهت بهبود و پیشرفت 

 .  ]2[می باشدموردنظربه بازده و برون داد 

سیف در تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  اکبریعل

، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از سنجش سدینویم

ی هاباهدفنتایج حاصل  ٔ سهیمقاعملکرد یادگیرندگان و 

که  بارهنیرادی ریگمیتصم منظوربه شدهنییتعآموزشی از پیش 

ی یادگیری هاکوششی آموزشی معلم و هاتیفعالآیا 

و به چه میزانی اهداف  انددهیانجامیادگیرندگان به نتایج مطلوب 

ی و امرحلهی ابیارزش ارزشیابی تشخیصی، صورتبهآموزشی 

 . ]3[است  ارزشیابی پایانی و ارزشیابی نهایی محقق شده

 گانهسه مراحل در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از برنامه

 تحت هاآن از که پذیرد صورت تواندیم ارزشیابی و اجرا طراحی،

 یا پایانی ارزشیابی و تکوینی ارزشیابی تشخیصی، عنوان ارزشیابی

 تدریس از . ارزشیابی تشخیصی پیششودیم بردهنام یامجموعه

 توانایی میزان اطالعات درباره یآورجمع آن هدف و ردیگیم انجام

 کمبودهای از آگاهی منظوربه یادگیرندگان، یهادانسته پیش و

 تشخیصی ارزشیابی بلکه نیست، هاآن و جبران آموزشی

 الزمه یادگیری که را شاگردان ورودی رفتار یا و پایه یهاآموخته

 آموزش شروع مورد در تا سنجدیم را است جدید مطالب

 از اطالع ارزشیابی تکوینی هدف در .شود انجام یریگمیتصم

 درس از ی خاصیهاقسمت در آموزدانش تدریجی پیشرفت میزان

 یهاآموخته تکمیل و تقویت برای او به کمک و تدریس طول در

 شدهنییتع پیش از آموزشی یهاهدف از یک اساس هر بر جدید

 بکار و یادگیری تدریس بهبود باهدف تکوینی ارزشیابی است.

 دانش تفکر شدن نمایان جباتمو ارزشیابی . اینشودیم گرفته

 را تشانیوضع با ارتباط در هاآن به همچنین ارزشیابی و آموزان

ی پایانی که به آن ارزشیابی تراکمی هایابیارزش. آوردیم فراهم

 پایان یا و آموزشی دوره یک پایان سال، پایان ، درشودیمنیز گفته 

 تفسیر ندفرای آموزشی .ارزشیابیندیآیم عمل به درسی واحد یک

 کلی اهداف در مورد قضاوت برای اطالعات سنجش از طریق نتایج

 است  آموزشی در دوره کنندگانشرکتموفقیت  میزان یا آموزش

Kirkpatrick بیان ارزشیابی آموزشی برای اساسی دلیل سه 

 از: اندعبارت که کندیم

 و نقش دادن با نشان آموزش واحد وجودی دالیل توجیه .1 

 سازمان یهارسالت اهداف و تحقق در آن اهمیت

 آموزشی  برنامه ادامه نسبت به یریگمیتصم .3 

  ]5[آموزش  بهبود.2 

 ی،انهیچندگز یهاآزموناز:  اندعبارت ابزارهای ارزشیابی

 یهاآزمون ی،جور کردنی هاآزمون غلط، – صحیح یهاآزمون

 ،کارپوشه مشارکت، میزان ارزشیابی انشایی، یا تشریحی

پروژه  و علمی مقاله تدوین همکالسان، توسط سنجش خودآزمایی،
 طریق از را آموزشی محتوای خواهدیممعلم  کهیهنگام.  ]2،1،0[

 امر دهد، ضرورت ارائه آموزشی وسایل و امکانات تدریس، روش

 از پس بالفاصله ارزشیابی یهاکیتکن و روش که کندیم ایجاب

 دیدانیم که گونههمان زیرا شود، تهیه ی آموزشیهاهدف تدوین

 دیگر از طرف و یادگیرنده عملکرد طرفکیاز آموزشی یهاهدف

 یهاهدف دیگر، کالمی به ،دهدیم نشان را معلم آموزشی انتظارات

 کندیم مشخص پیش از را ارزشیابی یهاوهیش و معیار آموزشی

 است آموزش قرار که را چیزی داندیم دقیقاً معلمی هر رونیازا

 تشخیص وسیله باید کسوی از کند. ارزشیابی ارزشیابی باید بدهد

 در شاگردان یهاتیفعال میزان از قادر باشد جهاتی از یعنی باشد

 ی آنانماندگعقب و پیشرفت ،هاآموخته میزان و یادگیری طول

 یهایآگاه بتواند دیگر سوی از و دهد به دست معتبر اطالعاتی

 صریح و ارزشمند معلم، ش تدریسرو ضعف و قدرت از را الزم

صحیح  انتخاب همچنین و محتوا اعتبار آموزشی، یهاهدف بودن

 یریگاندازه در که را ابزارهایی کفایت و آموزشی وسایل و مواد

؛ دهد نشان را شودیم کاربردهبه یادگیرندگان تحصیلی پیشرفت

 از: تناسب اندعبارت ارزشیابی فرآیند ضروری اصول بنابراین

 از بخشی مثابهبه ارزشیابی از تلقی یادگیری، اهداف ارزشیابی با

 نظارت گوناگون، و راهبردهای ابزارها از استفاده یادگیری، فرآیند

 بهبود به کمک و بازخورد ارائه راهبردها، کیفیت بر مستمر
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 یهاهینظر به مرتبط واقعی، یبازندگ مرتبط و نگرکل یادگیری،

بامطالعه ادبیات ارزشیابی؛ درسی هبرنام بر حاکم یادگیری

رویکرد عام مربوط به ارزشیابی  شش یطورکلارزشیابی آموزش به

های رویکردو پرکاربردترین  نیترمهمگفت  توانیمکه آموزش را 

 .باشندیم بازشناختارزیابی اثربخشی یا 

وجود نیز متعددی  یدر ارزشیابی الگوهابر همین اساس 

خاصی که در تعریف  یهادگاهیاس ددارد. این الگوها بر اس

هریک،  هادگاهیاند. این دگرفتهارزشیابی وجود دارد شکل

خاص از ارزشیابی را موردنظر قرار داده و الگوی خاصی  ییهاجنبه

اند. برخی از الگوها توجه خود را به ارزشیابی رفتار را تنظیم کرده

معطوف مربوط به آن  یهاوهییادگیرنده، مواد آموزشی یا ش

اند. گروه دیگری از الگوها، بر اهمیت نقش ارزشیابی در کرده

کرده و در این رابطه کوشش دارند تا با  دیتأک یهایزیربرنامه

آموزشی  یزیراستفاده از الگوهای متعدد نسبت به اصالح برنامه

اقدام نمایند و دسته دیگری از الگوها بر اهمیت گردآوری 

 .ددارندیتأک یریگمیاطالعات برای تصم

توسعه  یهاستمیارزشیابی بخش نهایی تقریباً همه س

را برای تعیین  ییهایو متدلوژ هاکیآموزشی است. زیرا تکن

را برای بهبود مداخالت آموزشی فراهم  ییهااثربخشی و راه

شده است که در مرور ادبیات موضوع مشخص وجودنی. بااآوردیم

آموزشی در  اکنندگانیی مهآموزشی برا یهاارزشیابی برنامه

بیشتر موارد در کلیت و بهتر بودن، نامتجانس هستند. برخی این 

ارزشیابی،  یهانهیمانند هز یسازمانامر را به فاکتورهای درون

طور ساده عدم اعتماد کمبود وقت، فقر تجربه ارزشیابی، یا به

 مدیرانی که اعتقاددارند که آموزش ذاتاً خوب است، نسبت داده و

ها و ابزارهای جامع نسبت آن را به فقر نمونه، روش یاعده

دلیل آن ریشه در این حقیقت دارد که  نیتراند؛ اما شاید مهمداده

پیچیده  خودیخودآموزشی به یهاکار ارزشیابی اثربخشی دوره

مختلف،  یهاو حوزه هایژگیزمان واست. تعامالت دینامیک و هم

یادگیرندگان، موقعیت آموزش،  اهداف آموزشی و سازمانی و

مداخالت آموزشی مورد  کهیرا هنگام یادهیچیفاکتورهای پ

 .آورندیارزشیابی قرارمی گیرند، به وجود م

ی بندمیتقسدر پنج دسته زیر  توانیمموجود را الگوهای 

 کرد:

  Kirkpatrickالف( الگوی ارزیابی اثربخشی 

 ب(الگوی ارزشیابی سیپ

 ( Transfer) پ( مدل انتقالی

  ROI   (Return Onت( مدل ارزشیابی اثربخشی سودمند

Investment) 

 ,IPOO ( Input, Process, Output یابیث( الگوی ارزش

Outcome) 

مقاصد،  آنچه این الگوها را از یکدیگر متمایز ساخته است

 ها برویژه آن داتیرویکردها، ماهیت موضوع موردبحث، تأک

 یهادگاهیابی، مبانی نظری و دخاصی از ارزشی یهابخش

توجه به این نکته الزم  حالنیها است. درعآن یشناختانسان

است که الگوهای پدید آمده برای رفع مسائل در فرهنگ خاصی 

به این  ستیبایاند، در کاربرد هریک از این الگوها مشدهخلق

 . ]9[توجه گردد هاها و تمایزتفاوت

بر  گذشته یهاسال در هورارزشیابی مش یهامدل بیشتر

 Kirkpatrick.]10[اندبناشده  Kirkpatrickالگوی ارزشیابی اساس

 فرایند و کرده آموزش تعریف برنامه یک در اثربخشی تعیین عنوان

 از: اندعبارت که کندیم تقسیم گام یا چهار سطح به را ارزشیابی

 که است یالعملعکسمیزان  واکنش از واکنش: منظور.1

آموزش از  دوره یک اجرای در مؤثر ی عواملتمامبه نفراگیرا

 .دهندیم نشان خود

 میزان از تعیین است عبارت یادگیری )دانش(: یادگیری.3

 دوره در طول که و حقایقی هاکیتکن ،هامهارت فراگیری

 شدهروشن آنان برای و شدهآموخته کنندگانشرکت به آموزشی

 شرکت از بعد و ضمن ،ی قبلهاآموزش قیاز طر توانیمو  است

 برد. پی آن میزان آموزشی به دوره در

 در که است میزان تغییراتی و یرفتار چگونگ از رفتار: منظور.2

حاصل  آموزشی دوره در شرکت اثر در کنندگانشرکت رفتار

 کار واقعی در محیط ارزیابی ادامه با توانیم را آن و شودیم

 بسیار قبلی سطح به سطح نسبت ساخت. این روشن

 است. و حساس زیبرانگچالش

 طوربه که اهدافی است تحقق میزان نتایج نتایج: منظور از.3

 بسیار چهارم سطح یریگاندازهارتباط دارد.  سازمان به مستقیم

 هزینه، کاهش ازجمله نتایج از شواهدی آن در و مشکل است

 حوادث و سوانح یا کارمندان ییجاجابهو  هاتیفعال یکاردوباره

 . ]11،13[شودیم ررسیب

نظران برنامه درسی به نقش اساتید و مربیان صاحب

 دیتأکیادگیری  کنندهنیتضمو  کنندهلیتسهعنوان راهنما،به

ی علمئتیهی آموزش مدیران اعضاء هادورهی هاتیموفقدارد.

برای  سخاوتمندانه صورتبههستند و  هادورهاست که مدرس این 

ی هاوهیشدر  ترخالقی هادهیابا ارائه و  گذارندیمتربیت وقت 

.در این کنندیمیادگیری عمل  کنندهلیتسهعنوان تدریس به

است که اساتید  شنهادشدهیپخصوص ماتیک در یک مطالعه ملی،

و  قرار دادهمستمر باید برنامه درسی را مورد بررسی  طوربه

نند زیرا ارائه ک مؤثری را برای یادگیری اخالقانهی جدید و هادهیا
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بدون چنین عملی این خطر وجود دارد که در تضمین رفتار 

  .]12،13[اخالقی آینده شکست بخوریم

ی کنندگلیتسه -1نقش معلم در سه ویژگی اصلی یعنی 

 بر اساسو  ابدییممدیریت محیط یادگیری تجلی -2راهبردی -3

حیطه -3حیطه شناختی)دانشی( -1سه حیطه اصلی یادگیری 

حیطه روان،حرکتی )مهارتی( نقش معلم یا  -2شی( عاطفی)انگیز

اهداف محتوا و  تناسببهراهبرد تدریس در محیط یادگیری 

 .ابدییمعناصر دیگر آموزش مجال بررسی فعالیت 

ی یاد شده هاطهیحسه ویژگی فوق و  بر اساساین پژوهش 

در هریک از  هاکارگاهآموزش نیاز محور در  ریتأثمیزان  به دنبال

برافزایش دانش و  دیتأک؛ مطالعات گذشته باشدیمطه فوق سه حی

 هایروشمهارت اساتید درس معارف اسالمی در استفاده از 

،این پژوهش ضمن توجه به این نیاز اندداشتهتدریس نوین را 

توسط دانشجویان و اساتید به میزان اثربخشی آن در  ابرازشده

ته است و مطالعات تدریس کارگاه آموزش نیاز محور اساتید پرداخ

نیاز آموزش تدریس نوین و  دکنندهییتأگذشته در این زمینه 

 . ]15[باشدیمی نوین تدریس هاکیو تکن هامهارتآَشنایی با 

ی طراحی زمانهمی پژوهش یوسفی لویه به هاافتهدر ی

  .]12[شد است دیتأکآموزش اساتید در بعد دانشی،انگیزشی،مهارتی 

دارد که اساتید دروس  دیتأکخوشی ی پژوهشی هاافتهدر ی

معارف اسالمی از نظر دانشجویان به لحاظ علمی و اخالقی در 

شرایط خوبی قرار دارند ولی در زمینه تدریس نیاز به تغییر روش 

  .]11[از معلم محوری به روش نوین و فعال تدریس وجود دارد

ی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که آبادقوامابراهیمی 

درک  شیبرافزاآموزش راهبردهای یادگیری عالوه  هایشرو

ی،تنظیم وقت و زیربرنامهمطلب،منجر به افزایش سرعت یادگیری،

  .]10[شودیمحل مسئله 

است.  گرفته صورت  Kirkpatrickمدل  اساس بر تحقیق این

 با توانیمرا  آموزشی یهابرنامه اثربخشی مدل میزان این در

ارزشیابی  مورد نتایج و رفتار ، یادگیری،واکنش سطح از استفاده

 را یادگیری واکنش و سطوح فقط حاضر تحقیق که قرارداد

 است. داده قرار موردسنجش

 روش بررسی

-در این پژوهش توصیفی مورداستفادهروش تحقیق 

پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق متشکل از اساتید و 

نیاز محور به تعداد  ی آموزشهاکارگاهنظران حاضر در صاحب

با توجه به در  مورداستفادهی ریگنمونه.روش باشدیمنفر  020

ی علمئتیهاختیار داشتن مشخصات مربوط به تمام اعضای 

 ی تصادفی ساده بوده است.ریگنمونهحاضر در کارگاه،

 آمدهدستبهحجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 

  .]19[نفر خواهد بود 912برابر 05/0است،در سطح خطای 

به چه اطالعاتی  داندیم واقعاًزمانی که محقق  حالنیدرع

را نیز  موردنظرشنیاز دارد و نحوه سنجش متغیرهای 

 هادادهی آورجمعی برای دیو مفابزار کارآمد  نامهپرسش،داندیم

  .]30[باشدیم

در این پژوهش،پرسشنامه بوده  هادادهلذا ابزار گردآوری 

اطمینان از روایی ابزار سنجش دو اقدام  منظوربهمچنین است.ه

نظران متناسب با زمینه تحقیق و مشورت با استادان و صاحب-1

ارائه توضیحات الزم همراه با تحویل -3. هاآنی از نظرات ریگبهره

 پرسشنامه به پاسخگویان صورت گرفت.

از روش  هاپرسشنامهدر این تحقیق برای برآورد پایایی 

 Cronbachمقدار آلفای .]31[استفاده شدCronbachیب آلفای ضر

پایا بودن  دهندهنشانبوده است که  0001/0برابر  شدهمحاسبه

 .باشدیم هاپرسشنامه

ساخته است که روایی آن بر  محقق پرسشنامه ابزار تحقیق

 اساس نظرات خبرگان و متخصصین تائید شده است. ابزار

 بر کنندهشرکت افراد نظرات بررسی به بخش در سه گیریاندازه

 پردازد.می Kirkpatrickالگوی اساس

 در کنندگاننگرش شرکت و آگاهی به مربوط اول بخش

 سؤال 10ریزی درسی نیاز محور )شامل برنامه به نسبت دوره

 ای( است.چهارگزینه

 در کنندگانشرکت نظر سنجش به مربوط دوم بخش

 این ای( است.ل چهارگزینهسؤا 10دوره )شامل  برگزاری خصوص

 پردازند.می فوق الگوی اول سطح ارزیابی بخش به دو

 های تجربی و تهیه پرسشنامهبه روش مربوط سوم بخش

 به ارزیابی سؤال( که 15است )شامل  آزمونپس آزمون وپیش

 پردازد.می دوم سطح

آلفای  روش از استفاده باها پرسشنامهپایایی  خصوص در

Cronbach برای پرسشنامه آگاهی و  درصد 03د پایایی درص

 کنندگانشرکتدرصد برای پرسشنامه سنجش نظرات 00نگرش، 

 در خصوص کارگاه آموزشی است.

  یادرجه 3از مقیاس  کمی به کیفی یهادادهتبدیل  برای

Likert امتیاز  و  =3امتیاز ، متوسط  =2امتیاز، خوب   3 -) عالی

 و مقایسه لیوتحلهیتجز شد. برای امتیاز  ( استفاده 1 =ضعیف 

 درصد، فراوانی، نظیر ی توصیفیهاشاخص از آمدهدستبه یهاداده

 ی همبستههاگروه برای t استنباطی آزمون میانگین، شاخص

 است. شدهاستفاده

 30کارگاه دو روزه) 31ی نیاز محور به تعداد هاکارگاه

تعداد  که شدهانجام 95الی  92در سال  ترمششساعت(طی 
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نظران نفر از اساتید،مدرسان و صاحب 020 کنندگانشرکت

ی علوم پزشکی شهر تهران هادانشگاهدروس معارف اسالمی 

( در آزمونپسو  آزمونشیپی تشخیصی)هاآزمون.اندبوده

 صورتبهانگیزشی و مهارتی در دو مرحله  ی دانشی،هاطهیح

 10در قالب  (آزمون تشخیصی )ابتدایی( و آزمون نهایی)پایانی

ی با اپرسشنامه تیدرنهااست. شدهانجامی انهیچهارگز سؤال

توزیع  کنندگانشرکتبین  هاکارگاهعنوان بررسی کیفیت تشکیل 

 است. شدهانیبشد، نتایج در بخش بعدی  آزمونپس مهیضمو 

 هایافته

در کارگاه  کنندگانشرکتبررسی جمعیت شناختی 

نفر  129از بین کل  1جدول  که مطابق دهدیمآموزشی نشان 

 50تا  30نفر( بین  13) هاآندرصد از  1/51، سن دهندهپاسخ

سال و تنها  30تا  20نفر( بین  35درصد )معادل  2/22سال، 

سال سن  20تا  30نفر است بین  33درصد که معادل با  0/15

درصد از افراد دارای مدرک دکتری بوده و  9/03همچنین  دارند.

درصد از افراد مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل  1/15نها ت

از افراد دارای سابقه  9/13به لحاظ سابقه خدمت نیز  دارند.

دارای سابقه  هاآندرصد  1/10سال و کمتر بوده،  5خدمت 

درصد از افراد دارای سابقه  3/30سال،  10تا  5خدمت بین 

دارای  هاآندرصد  3/30سال داشته و  15تا  10خدمت بین 

 .اندبودهسال  15سابقه خدمت بیشتر از 

عالوه بر این در زمینه تدریس بر مبنای تئوری نیاز محور 

ی را برای خود ذکر نکرده و اسابقهدرصد از افراد هیچ  2/91نیز 

. همچنین از اندداشتهتجربه تدریس بر این اساس را  هاآناز  3/0

شی تمامی افراد به ی آموزهاکارگاهدر  کنندگانشرکتبین 

پرسشنامه  3/12ی آگاهی و نگرش پاسخ داده و هاپرسشنامه

نموده اند.سنجش رضایت فراگیران از کارگاه آموزشی را تکمیل 

 جامعه آماری یهایژگیو .1جدول 

 

 ویژگی
 درصد فراوانی )نفر( یبندطبقه

 سن

20-30 33 0/15 

30-20 35 5/23 

50-30 13 1/51 

 مدرک علمی
 1/15 31 ارشناسی ارشد )یا معادل(ک

 9/03 110 دکتری

 سابقه خدمت

 9/13 10 پنج سال و کمتر

10-5 32 1/10 

15-10 21 3/30 

 3/30 30 سال و بیشتر 15

آشنایی با مبانی تدریس 

 نیاز محور

 3/0 111 بلی

 2/91 33 خیر

 

 الف( آگاهی نسبت به مبانی تدریس نیاز محور

کننده در کارگاه میزان آگاهی افراد شرکت منظور سنجشبه

 10های حاوی تعداد آموزشی، پیش از برگزاری کارگاه پرسشنامه

 ریزی درسی که بر اساس الگوی سؤال در مورد عناصر برنامه

Francis Klein شده و میزان دانش اساتید دروس دینی تهیه

، دانشیتهران را در سه حیطه  های علوم پزشکی شهردانشگاه

 3جدول  کند توزیع شد.یمیری گاندازهانگیزشی و مهارتی 

های صحیح و نادرست به هریک از سؤاالت فراوانی مربوط به پاسخ

برگه  129گانه پیش از برگزاری کارگاه آموزشی که در ده

 3گونه که در جدولمانه .شده استبازگردانده شده شمارش

 1ه سؤال شماره شود بیشترین جواب صحیح مربوط بمشاهده می

( بیشترین جواب صحیح %3/12) 5ازآن سؤال ( و پس%03بوده )

دارای  3را به خود اختصاص داده است. همچنین سؤال شماره 

دهندگان کمترین تعداد پاسخ صحیح بوده و اکثریت پاسخ

نمودار  1اند. شکل ( به این سؤال پاسخ اشتباه داده9/09%)

پس از برگزاری کارگاه آموزشی، د.دهها را نشان میفراوانی پاسخ

برای سنجش میزان آگاهی اساتید از  شدهعیتوزی هاپرسشنامه

و از ایشان  شدهعیتوز هاآنمبانی تدریس نیاز محور مجدداً بین 

خواسته شد بر اساس اطالعاتی که در طول برگزاری کارگاه به 

 آن پاسخ دهند. سؤاالت، بار دیگر به شدهدادهانتقال  هاآن
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 پیش از برگزاری کارگاه آموزشی هاپاسخفراوانی  . 2جدول 

شماره 

 سؤال

هاپاسخ  

پاسخ 

 صحیح
 پاسخ غلط

1 15 23 

3 29 10 

2 00 51 

3 91 33 

5 103 21 

2 13 135 

1 112 32 

0 22 102 

9 20 11 

10 23 101 

 ها پس از برگزاری کارگاه آموزشیفراوانی پاسخ . 3جدول 

 سؤالشماره 
 هاپاسخ

 پاسخ غلط پاسخ صحیح

1 102 22 

3 115 33 

2 132 12 

3 135 13 

5 133 11 

2 101 20 

1 110 31 

0 120 9 

9 131 10 

10 132 12 

 

 tاز آزمون  آمدهدستبهنتایج  .0جدول 

p- آماره  درجه آزادی مقدارt 

 اختالف میانگین نمرات در پیش و پس از برگزاری دوره آموزشی

 درصد 95سطح اعتماد 
 میانگین انحراف معیار خطای میانگین استاندارد

 حد پائین حد باال

001/0 120 100/3- 1030/0- 5150/0- 0123/0 3213/0 2503/0- 

 

های صحیح و نادرست به فراوانی مربوط به پاسخ 2جدول 

گانه پس از برگزاری کارگاه آموزشی که در هریک از سؤاالت ده

گونه که در همان شده است.برگه بازگردانده شده شمارش 129

شود بیشترین جواب صحیح مربوط به سؤال مشاهده می 2جدول 

( بیشترین %1/90) 2ازآن سؤال ( و پس%5/92بوده ) 0شماره 

جواب صحیح را به خود اختصاص داده است. همچنین سؤال 

اد دارای کمترین تعداد پاسخ صحیح بوده و تعد 2شماره 

( به این سؤال پاسخ اشتباه %2/31دهندگان )توجهی از پاسخقابل

منظور به دهد.ها را نشان مینمودار فراوانی پاسخ 3اند. شکل داده

این ها و همچنین آزمون حاصل از پرسشنامه یهاتحلیل داده

که برگزاری کارگاه آموزشی در ارتقاء دانش مدرسین نسبت  فرض

یزی درسی در درس معارف دانشگاهی ربرنامهی هاشاخصبه 

یم. برای اکردهآزمون مقایسه زوجی استفاده است یا خیر از  مؤثر

بوده  n-1در این آزمون دارای درجه آزادی  tاین منظور از آماره 
دهد. یمرا نشان  tاز انجام آزمون  آمدهدستبهنتایج  3جدول  .]33[

و معنای آن وجود  درصد بوده 5آزمون کمتر از  Sig حالت ینادر 

پیش و پس از برگزاری  شدهدادهی هاپاسختفاوت معنادار بین 

کارگاه آموزشی وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه حدود 

توان نتیجه گرفت میانگین نمرات یماطمینان منفی هستند، لذا 

از پرسشنامه پس از برگزاری کارگاه آموزشی بیشتر  آمدهدستبه

نابراین شرکت در کارگاه آموزشی مثبت ارزیابی از قبل است و ب

 شود.یم

ی آموزشی نیاز هاکارگاهتحلیل آماری سنجش میزان اثربخشی 

 سنجش سؤاالتبه  نفر 103 کنندهشرکت استاد نفر 129 از محور

 دادند: آموزشی پاسخ کارگاه از رضایت

از نحوه پذیرش را  خود رضایت میزان اساتید درصد 30

مابقی خیلی  و متوسط درصد 2/15درصد زیاد،  0/59زیاد، خیلی

زیاد و  درصد از ایشان خیلی 0/19یگر دعبارتبهکم اعالم کردند. 

 .داشتند رضایت پذیرش نحوه از زیاد

درصد خیلی  2/35اسکان،  وضعیت از رضایت خصوص در

 رضایت متوسط در حد درصد 0/21 و زیاد درصد 2/22زیاد، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             7 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-1274-fa.html


 1292آبان  -مهر▐ 3 شماره 10 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

209 

 

 درصد متوسط به باال از وضعیت 9/21یگر دعبارتبهداشتند. 

 .داشتند رضایت اسکان

 3/9دوره )ساعات دوره(،  برگزاری طول از رضایت مورد در

 10و  درصد متوسط 2/31درصد زیاد،  5/33زیاد،  خیلی درصد

 15 یگردعبارتبهرضایت داشتند.  کم یلیخدرصد  1درصد کم و 

 درصد 35و  ستا باال به متوسط ساعات دوره رضایتشان از درصد

 کم خیلی و کم (دوره ساعات) برگزاری دوره طول از رضایتشان

 حد در امکانات آموزشی وضعیت از یتشانرضا درصد 0/1 .است

 صورتبهدرصد باقیمانده  91/21درصد زیاد و  1/53و  زیاد خیلی

 محتوای تناسب میزاندرصد  0/33 متوسط رضایت دارند.

 2/51حد خیلی زیاد،  در خود زشیآمو نیازهای با را آموزشی دوره

 در مورد .دانندیمدرصد در حد متوسط  9/35درصد زیاد و 

درصد از افراد میزان رضایت  2/23تدریس اساتید نیز،  هایروش

درصد از افراد  5/53از نحوه تدریس اساتید را در حد خیلی زیاد، 

 درصد 3/35 .اندکردهدر حد زیاد و مابقی در حد متوسط اعالم 

 و زیاد خیلی حد در را اجرایی کادر عملکرد نحوه از رضایت میزان

 رضایت متوسط حد در درصد 3/10 و زیاد حد درصد در 3/52

 کادر عملکرد از باال درصد متوسط به 2/01 گریدعبارتبهدارند. 

 درصد 3/51زیاد،  خیلی حد در درصد 3/10 دارند. اجرایی رضایت

 اهداف بودن روشن از متوسط دحد خیلی زیاد و مابقی در ح در

 شدهارائه مطالب کیفیت میزان درصد 3/39 دارند. رضایت کارگاه

 درصد در 2/15و  حد زیاد درصد در 1/53زیاد،  یلیحد خ را در

دوره  مطالب یدهسازمان میزان درصد 3/30 دانستند. متوسط حد

درصد در  5/12درصد در حد زیاد و  2/55را در حد خیلی زیاد، 

 مسئولیت انجام درصد میزان 5/22 .اندکردهمتوسط اعالم حد 

درصد در حد زیاد و  9/53آموزشی مدرسان را در حد خیلی زیاد، 

درصد  9/03 گریدانیببهدرصد در حد متوسط دانستند.  2/10

خیلی زیاد و زیاد  در حدانجام مسئولیت آموزشی مدرسان را 

 .انددانسته

 بحث

 فراهم اثربخشی آموزش تعیین برای اطالعاتی ارزشیابی

 برای مناسب هایهستاد مستلزم تعیین ارزشیابی .کندیم

 یهابرنامهارزشیابی  در مورداستفاده هایستاده ی است.ریگاندازه

 یا دانش یادگیری برنامه، اجرای فراگیران از رضایت شامل آموزشی

 مانند و نتایجی شغل در مهارت و دانش از استفاده مهارت جدید،

 .است یوربهره

دانشگاه سراسر کشور از سال  310طرح نیاز محوری در 

ی از توجهقابلعده  اکنونهمو  اجراشده 1295تا سال  1292

اساتید دروس معارف )دینی( دانشگاهی در ایران از آن استقبال 

مبدع روش نیاز محور در  عنوانبه. پژوهشگران این مقاله اندنموده

ی درسی نیاز محور در ایران و زیربرنامهمدل  ایران عالوه بر ارائه

کارگاه در این زمینه در طول سه سال گذشته حدود  هادهطراحی 

ی گوناگون را در هادانشگاهنفر از اساتید سراسر کشور در  1500

 آموزش داده است. چندروزهی هاکارگاه

هدف اصلی ارزشیابی کارگاه آموزشی توسط اساتید حاضر 

ی روش تدریس اساتید است تا انتقال هااشکال حاصال در دوره،

انجام  ترحیصحو  ترکامل صورتبهدانش از اساتید به دانشجو 

بتواند نقاط ضعف و مشکالت را  سوکارزشیابی باید از ی نیا گیرد.

حل نماید و از سوی دیگر به تقویت هرچه بیشتر تدریس در 

س تدری هایروشمورد  در محیط یادگیری منجر شود.

درصد از افراد میزان رضایت از نحوه تدریس اساتید  2/23اساتید،

درصد از افراد در زیاد و مابقی در حد  5/53را در حد خیلی زیاد،

درصد  3/95که با نتایج جعفری که در آن  اندکردهمتوسط اعالم 

درصد اساتید با ارزشیابی اساتید توسط  2/00دانشجویان و 

  .]32[ی داردمخوانه دانشجویان موافق بودند،

در مورد تناسب محتوای آموزشی دوره با نیازهای  سؤال

درصد زیاد  2/51درصد در حد خیلی زیاد  0/33 دیاسات آموزشی،

با مطالعات شکورنیا در  دانندیمدرصد در حد متوسط  9/35و 

  .]33[این زمینه همخوانی دارد

 درصد در 5/22در مورد مسئولیت آموزشی مدرسان،  سؤال 

در حد متوسط  2/10درصد در حد زیاد و  9/53حد خیلی زیاد 

درصد انجام مسئولیت آموزشی  9/03 گریدانیببه .انددانسته

با نتایج ضیایی که  انددانستهمدرسان را در حد خیلی زیاد و زیاد 

همخوانی  کنندیمتدریس را گزارش  درروندارزشیابی  ریتأث

  .]35[دارد

ارزشیابی اساتید بر فرایند آموزش و  ریتأثو نتایج امینی که 

هماهنگ است، ولی با نتایج  داندیم مؤثرکیفیت درس را 

ارزشیابی دانشجویان از استاد را بر فرایند  ریتأثسرچمی که 

همخوانی ندارد یک قسمت از این  کندیمتدریس کم گزارش 

به دلیل نبودن برنامه مشخص و  تواندیم هادگاهیداختالف 

  .]32،31[باشد هادانشگاهرنامه ارزشیابی در یکسان ب

در  درصد 9/31ی مطالب دوره را، دهسازماندر مورد  سؤال

درصد در حد  5/12درصد در حد زیاد و  2/55حد خیلی زیاد،

و ارائه  شدهنییتعی هاسرفصل. رعایت اندکردهمتوسط اعالم 

ابی مربوط به درس در نمره ارزشی مأخذو  منابع اطالعات جدید،

  .]33،30[مطالعات شکورنیا همخوانی وجود دارد در بود، مؤثر

ی و صادق نوین تدریس، هایروشدر مورد اهمیت  سؤال

تدریس نوین در افزایش  هایروشهمکاران به بررسی اهمیت 

و روش تدریس  اندپرداختهی فراشناختی و تفکر انتقادی هامهارت

ی دانشجویان مدرس را عامل مهمی در پرورش تفکر انتقاد
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نوبخت و همکاران روش تدریس نوین را  نیهمچن .]39[داندیم

مشارکت دانشجویان و افزایش قدرت  شیبرافزا مؤثرعاملی 

 .]20[دانندیم هاآنانتقادی 

 گیرییجهنت

عالقه اساتید  دهندهنشان)ساعات(  درصدی طول دوره 1/22 .1

، تکمیلی ی )مقدماتیامرحله صورتبه هادورهبه گذراندن این 

 نیو تمرو پیشرفته( و همچنین زمان کافی برای کسب دانش 

 و کسب مهارت الزم است.

ی عمودی دهسازمان صورتبهمیزان تناسب محتوای آموزشی  .3

درصدی با نیازهای آموزشی،  1/13و افقی و رضایت 

در کارگاه است که با  شدهارائهانسجام در محتوای  دهندهنشان

قبل از برگزاری  ازینشیپی درسی هاکتابتولید مقاالت و 

به ارتقاء محتوا و آمادگی باالتر اساتید قبل از  تواندیمکارگاه 

 شرکت در کارگاه کمک کند.

درصدی  9/03درصدی کادر اجرایی آموزش و  1/01رضایت  .2

میزان آگاهی اساتید  دهندهنشانمسئولیت آموزش مدرسان 

تدریس نوین و  هایروشبرای تغییر روش تدریس و پذیرش 

دانشگاهی مسئولیت جدی  گذاراناستیسنیاز محور است که 

 .دارندنهیزمدر این 

ارائه الگوی آموزش نیاز محور در درس معارف )دینی( در  .3

 هادانشگاهسایر 

 تقدیر و تشکر

این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی منصوب پژوهشگاه 

و پژوهش فرهنگ و اندیشه اسالمی مربوط به معاونت آموزش 

های باشد که کلیه هزینهها مینهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

داند بنابراین پژوهشگر به خود فرض می آن را متعهد شده است؛

آقا حاج ها،از مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

محمدیان و معاون محترم آموزش و پژوهشی نهاد مقام معظم 

و مدیر ارتقاء و کارآمدی استادان معارف  دکتر رنجبران رهبری،

زاده و تمامی همکاران  اسالمی)در زمان اجرای طرح( دکتر حیدر

های آموزشی نیاز محور که در کننده در کارگاهو اساتید شرکت

 تشکر و قدردانی نمایند. این مطالعه شرکت کردند،

 اخالقی هیدییتأ

 شوندهمصاحبهد ی به نام افراااشاره گونهچیهدر این تحقیق 

 نشده است.

 تعارض منافع 

 تعارض منافع در این مطالعه وجود نداشت.

 یمنابع مال

 معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری.
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