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در  علمي تأهي اعضای های توانمندیتقویت  به منجر يرد،گ صورت مي علمي تأهي توانمندسازی اعضای در زمينه که هایي فعاليت زمینه و هدف:

علمي در دانشگاه علوم  تأهيدوره فلوشيپ آموزش پزشكي ویژه اعضای  یحاضر با هدف طراحي و اجرا پژوهششد.  مختلف خواهد های نقش ایفای

 انجام گردید. آنانهای آینده در زمينه توانمندسازی  های معتبر جهت طراحي برنامه ه توصيهیارا ،و در نهایت این دورهپزشكي کرمان، ارزشيابي 

شگاه علوم پزشكي کرمان در دوره یک ساله توانمندسازی اعضای نعلمي دا تأهينفر از اعضای  53نيمه تجربي، ای  مداخلهدر این مطالعه  کار: روش

لي آموزش پزشكي بود، شرکت نمودند. ارزشيابي دوره های اص و شامل حيطه بود علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش طراحي شده تأهي

 .گرفت انجام Kirkpatrickفلوشيپ آموزش پزشكي در چند مرحله و با استفاده از هرم 

( از کيفيت کلي دوره فلوشيپ آموزش پزشكي بود. درصد 87کنندگان ) شرکت بيشتردهنده رضایت  نشان Kirkpatrickهرم  سطح اول نتایج ها: افتهی

 نتایج بينرا  داری  معني تفاوتسطح دوم هرم  های یافته. شد ها آنو تغييرات نگرشي مثبت در  ت علميمنجر به افزایش دانش اعضای هيأاین دوره 

ها در آموزش به دانشجویان نيز  و ميزان استفاده از آموختهثير این دوره بر تغييرات رفتاری (. بررسي تأP < 05/0نشان داد ) آزمون پس و آزمون پيش

 تغييرات مثبت بود.بيانگر 

های توانمندسازی اعضای  کنندگان نسبت به آموزش و برنامه تغييرات مثبت در نگرش شرکت منجر به ایجاددوره فلوشيپ آموزش پزشكي : یریگ جهینت

توان  مي ،دست آمدهه اساس نتایج ب . برشود ميهای آموزشي  های آموزشي و کسب مهارت ت علمي و افزایش دانش در مورد اصول و استراتژیهيأ

 اظهار داشت که دوره فلوشيپ آموزش پزشكي به بسياری از اهداف از پيش تعيين شده خود دست یافت.

 يآموزش پزشك ،يعلم تأيه یتوانمندسازی، اعضا: ها کلید واژه
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 مقدمه

 ،پزشكي علوم آموزش نهادهای اصلي کارکرد و رسالت

 و جامعه نياز مورد متخصص انساني نيروی تربيت و آموزش

 کشور سالمت توسعه و رشد برای مساعد زمينهنمودن  فراهم

 ترین مهم، باانگيزه و متخصص علمي هيأت اعضای و است

 محسوب مهم هدف این به دستيابي در تأثيرگذار عامل

 های چهره این بالندگي و رشد مسير در تالش (.1) شوند مي

 و کميت یارتقا به منجر تواند مي ،آموزشي نهاد هر در کليدی

 سرانجام و آموختگان دانش بيشتر توانمندی و آموزش کيفيت

 گردد آنان توسط سالمت حوزه در تر مطلوب خدمات هیارا

 بالندگي مسير هدایتگر عنوان به علمي تأهي اعضای نقش (.2)

  (.3) است برخوردار ای ویژه اهميت از دانشجویان

 پيچيدگي افزایش ،درماني -بهداشتي های سازمان تحوالت

 پزشكي آموزش تغيير حال در مفاهيم و بهداشتي های مراقبت

 به منجر ،یادگيری و ارزشيابي ،آموزش جدید های روش مانند

 ،پژوهش آموزش، های زمينه در روزافزون تقاضاهای ایجاد

 در علمي هيأت اعضای از دیگری موارد و مدیریت ،رهبری

 هایي فعاليت و ها تالش (.4، 5) است شده هایشان نقش ایفای

  گرفته صورت علمي تأهي اعضای توانمندسازی زمينه در که

 در علمي تأهي اعضای های توانمندی تقویت به منجر ،است

 و فرهنگي مدیریتي، پژوهشي، آموزشي، مختلف های نقش

 بسياری ،بنابراین شد، خواهد سالمت حوزه در ها آن الگوسازی

 و طراحي به اقدام دنيا سراسر در پزشكي علوم های دانشگاه از

 های مهارت افزایش منظور به آموزشي های برنامه اجرای

  (.6، 7) اند نموده علميهيأت  اعضای

 های فعاليت ،علمي هيأت اعضای توانمندسازی از منظور

 برای این گروه به کمک یا و سازی آماده برای شده ریزی برنامه

 و رهبری ،پژوهش ،آموزش های زمينه در هایشان نقش ایفای

 و کارایي ،سودمندی ،وری  بهره به منجر که است مدیریت

 اهداف، به رسيدن برای ها آن ای حرفه و شخصي توسعه

 به (.4، 7-11) شود مي سازمان های موریتأم و هاانداز چشم

 عنوان به علمي هيأت اعضای توانمندسازی دیگر، عبارت

 ایفای برای را علمي تأهي اعضای که شود مي تعریف فرایندی

 درها  آنشود  باعث مي و سازد مي آماده مختلف های نقش

  (.12)گردند  تقویت بودن روز به و بودن مولد راستای

 های هزینهي ساالنه پزشك علوم های دانشگاه که جایي آن از

 صرف علمي هيأت اعضای توانمندسازی برای را هنگفتي

، کند مي طلب را بسياری زمانا ه برنامه این اجرای و کنند مي

 قوت نقاط که است ضروری علمي و دقيق ارزشيابي یکانجام 

 ميزان ،همچنين و آن اصالح و پيشرفت های راه و ها کاستي و

 اثربخشي وضعيت از تصویری کلي طور به و اهداف تحقق

  (.13) دهد نشان را ها دوره این آموزشي

 پزشكي علوم دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 دوره جمله از مختلفي آموزشي های  دوره تاکنون کرمان

 هيأت اعضای توانمندسازی ویژه را پزشكي آموزش فلوشيپ

 با 1393 سال مهر ابتدای از دوره این است. کرده برگزار علمي

 هيأت اعضای آشنایي و پزشكي آموزش دانش گسترش هدف

 و آموزش ریزی، برنامه های زمينه در نوین های روش با علمي

 برنامه از دوره دو طي در .شد برگزار دانشجو ارزشيابي

 نفر 100، 1395 سال تا 1393 سال از پزشكي آموزش فلوشيپ

  .اند نموده شرکت مذکور های دوره در علمي هيأت اعضای از

 دوره یاجرا و طراحي ،از انجام پژوهش حاضر هدف

 دانشگاه در علمي هيأت اعضای ویژه پزشكي آموزش فلوشيپ

 هیارا ،نهایت در و آن ارزشيابي و کرمان پزشكي علوم

 زمينه در آینده های برنامه طراحي جهتکاربردی  های توصيه

 .بود علمي هيأت اعضای توانمندسازی

 

 کار روش
 توانمندسازی دوره ،تجربي نيمه ای مداخله مطالعه این در

 آموزش فلوشيپ عنوان تحت علمي هيأت اعضای آموزشي

 دانشگاه در آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط که پزشكي

 انجام شده بود، طراحي و اجرا گردید و کرمان پزشكي علوم

 توانمندسازی دوره این .قرار گرفت ارزشيابيسپس مورد 

 سال مهر ابتدای از سال یک مدت به علمي هيأت اعضای
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 ،دوره این در .گردید برگزار 1395 سال مهر ابتدای تا 1394

 به کرمان پزشكي علوم داشگاه علمي هيأت اعضای از نفر 53

 دوره در شرکت جهت داوطلب افراد بين از تصادفي صورت

 پزشكي آموزش فلوشيپ دوره آموزشي محتوای شدند. انتخاب

 و ها روش آموزشي، و درسي ریزی برنامه ماژول چهار شامل

 در نوین های وریآ فن و دانشجو ارزشيابي تدریس، فنون

 بود. آموزش اصلي های حيطه عنوان به الكترونيكي یادگيری

 و ماه دو ،ها ماژول این از یک هر برگزاری جهت زماني بازه

 صورت به جلسه چهار طي درسي ریزی برنامه ماژول بود. نيم

 و ها روش ماژول ساعت(، 20 مجموع )در ساعته 5 های کارگاه

 )در ساعته 5 های کارگاه صورت به جلسه 7 طي تدریس فنون

 به جلسه 4 طي دانشجو ارزشيابي ماژول ساعت(، 35 مجموع

 ماژول و ساعت( 20 مجموع )در ساعته 5 های کارگاه صورت

 به جلسه 3 طي الكترونيكي یادگيری در نوین های وریآ فن

 برای ساعت( 15 مجموع )در ساعته 5 های کارگاه صورت

  شد. برگزار علمي هيأت اعضای

 با آشنایي آموزشي، و درسي ریزی برنامه ماژول اهداف

 برنامه طراحي مهارت کسب و آموزشي و درسي ریزی برنامه

 نظری مباني خصوص در کنندگان شرکت دانش تعميق آموزشي،

 اعضای آگاهي افزایش آموزشي، و درسي ریزی برنامه عملي و

 ریزی برنامه برانگيز چالش و روز لیمسا مورد در علمي هيأت

 تدریس، فنون و ها روش ماژولاز  هدف بود. آموزشي و درسي

 تدریس فنون و ها روش زمينه در مهارت و آگاهي کسب

 به توجه بانيز  دانشجو ارزشيابي ماژول در بود. نوین و مرسوم

 تا شد تالش ،آموزش چرخه در فراگيران ارزشيابي اهميت

 در آزمون نقش و اهميت از صحيحي درک ایجاد مانند مواردی

 سنجش، حوزه مهم مفاهيم و اصطالحات با آشنایي یادگيری،

 ریزی طرح مختلف مراحل و آموزشي ارزشيابي و گيری اندازه

 بر ها آزمون انواع طراحي در توانایي نمودن فراهم و آزمون

 ارزشيابي سيستم تحليل ،همچنين و استانداردها طبق

 در اهداف ،نهایت در .گردد فراهم پزشكي علوم دانشجویان

 با آشنایي ،الكترونيكي یادگيری در نوین های وریآ فن ماژول

 بود. به آن مربوط افزارهای نرم و مجازی آموزش مقدمات

 و پزشكي آموزش معتبر منابع از استفاده با دوره محتوای

 شده برگزار های دوره مورد در متون بررسي از حاصل نتایج

 پانل طریق از جهان پزشكي علوم های دانشگاه در مشابه

 شد. انتخاب انصمتخص

 شزآمو فلوشيپ دوره اجرای ساله یک دوره طول در

 و محوری استاد از تلفيقي که آموزشي های روش از ،پزشكي

 قسمت ،اساس همين بر .گردید استفاده ،بود محوری دانشجو

 و پروژه انجام تيمي، کار له،أمس حل بر مبتني آموزش عمده

 ،کوچک های گروه در بحث پاسخ، و پرسش ،بازاندیشي

 .صورت گرفت مجازی و الكترونيكي های آموزش

 انجام Kirkpatrick ارزشيابي مدل با مطابق دوره ارزشيابي

 رو هروب سؤال چهار با را آموزشي های دوره مدل، این .شد

 تسؤاال این از کدام هر به سطح هر ارزشيابي انجام که سازد مي

 د.ده مي پاسخ

 به نسبت مطلوبي واکنش آموزشي، دوره فراگيران آیا واکنش:

 اند؟ داده نشان شده برگزار دوره

 افزایش است توانسته شده برگزار آموزشي دوره آیا یادگيری:

 نماید؟ ایجاد فراگيران دانش در مطلوبي

 مطلوبي تغيير است توانسته شده برگزار آموزشي دوره آیا رفتار:

 نماید؟ ایجاد فراگيران رفتار در

 تغيير است توانسته شده برگزار آموزشي دوره آیا نتيجه:

 .(14) نماید؟ ایجاد سازماني های شاخص در مطلوبي

است  (Reaction) واکنش ،Kirkpatrick مدل اول سطح

 ميزان و آن بودن بخش لذت برنامه، به فراگيران عالقه ميزان که

 دورهواکنش  سطح در .سنجد مي را کنندگان شرکت رضایت

 به دوره امكانات و مدرس محتوا، پزشكي، آموزش فلوشيپ

 در دوره انتهای در که گویه 15 متشكل از ای نامه پرسش کمک

 قرار ارزشيابي مورد شد، داده قرار کنندگان  شرکت اختيار

 امكانات، و محتوا مدرس، های بخش از کدام هر برای گرفت.

 نامه پرسش هر انتهای در .داشت قرار نامه پرسش در گویه پنج

 خود انتقادات و نظرات تاگردید  خواستدر کنندگان شرکت از
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 طيف روش به نامه پرسش این گذاری نمره نمایند. مرقوم را

  قوی خيلي سطح تا نمره( 1) ضعيف خيلي سطح از ليكرت

 بود. نمره( 5)

بود  (Learning) یادگيری ،Kirkpatrick مدل دوم سطح

 طول در که هایي مهارت و دانش فراگيری تعيين هدف باکه 

 از ،بود شده آموخته علمي هيأت اعضای به آموزشي دوره

 های ماژول از یک هر شروع از )قبل آزمون پيش طریق

 مورد ماژول( هر پایان ازپس  )بالفاصله آزمون پس و آموزشي(

 ای گزینه چهار آزمون یک ،منظور بدین گرفت. قرار ارزشيابي

 دوره اهداف و سرفصل اساس بر که الؤس 20 بر مشتمل

 اعتبارسنجي برای گرفت. قرار استفاده مورد ،بود شده طراحي

 متخصصان پانل از استفاده با محتوا روایي مذکور، آزمون

 همساني تعيين هدف با آزمون پایایي تأیيد گردید. و بررسي

 مورد Cronbach's alphaضریب  محاسبه بانيز  دروني

  .تأیيد شد 85/0 ضریب باو  گرفت قرار بررسي

 رفتاری تغييرات ،Kirkpatrick مدل سوم سطح در

(Behavior) دوره در کننده شرکت علمي هيأت اعضای 

 این برای گرفت. قرار بررسي مورد پزشكي آموزش فلوشيپ

 توسط علمي هيأت اعضای ارزشيابي نمرات تفاوت منظور،

 مورد توانمندسازی دوره در شرکت ازپس  و قبل دانشجویان،

 .قرار گرفت مقایسه

است که  (Results) نتایج ،Kirkpatrick مدل چهارم سطح

 سطح ارزشيابي و برنامه اجرای بين زماني فاصله لزوم دليل به

 نگرفت. قرار بررسي مورد چهارم

گزارش شد.  معيار انحرافميانگين و  صورته ب ها یافته

  مقایسه آزموناز  استفاده اهای به دست آمده ب داده

  23 نسخه SPSS آماری افزار نرمدر  (t )آزمون ها ميانگين

(version 23, IBM Corporation, Armonk, NY مورد )

به عنوان سطح  P < 05/0تجزیه و تحليل قرار گرفت. 

 در نظر گرفته شد.داری  معني

 کسب شامل ياخالق مالحظات پژوهش، مراحل تمام در

 تكميل برای علمي هيأت اعضای از آگاهانه رضایت

 نظر در نام ذکر بدون حاصل نتایج از استفاده و ها نامه پرسش

 .شد گرفته

 

 ها یافته
 مرکز توسط شده برگزار پزشكي آموزش فلوشيپ دوره در

 به که کرمان پزشكي علوم دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات

 سال مهر ابتدای تا 1394 سال مهر ابتدای از سال یک مدت

 شرکت علمي هيأت اعضای از نفر 53 ،شد برگزار 1395

 باليني، علوم های رشته از کنندگان شرکت از درصد 41 نمودند.

از رشته  درصد 12 مدیریت، و بهداشتاز رشته  درصد 25

از  درصد 7 پایه، علوم های از رشته درصد 10 پزشكي، دندان

 بودند. مامایي و پرستاریاز رشته  درصد 5 و داروسازیرشته 

  و سال 5 از کمتر کار سابقه کنندگان مشارکت از درصد 64

از نظر مرتبه  .داشتند سال 5 از بيشتر کار سابقه درصد 36

 درصد استادیار و  88ها مربي،  درصد از نمونه 3علمي، 

 درصد دانشيار بودند. 9

 Kirkpatrick هرم اول سطح در شده انجام های ارزشيابي

 کيفيت (درصد 87) کنندگان شرکت بيشتر نظر ازکه  داد نشان

 درصد نيز 12 و بود خوب پزشكي آموزش فلوشيپ دوره کلي

 کردند. ارزشيابي متوسط را کيفيت

 مفيد، قبول، قابل را ها برنامه کنندگان مشارکت از برخي

 نقاط به نسبتدانستند و  مي خود اهداف با مرتبط وبخش  لذت

 کرده کسب بيشتری آگاهي آموزش زمينه در ضعفشان و قوت

 برای بيشتر عالقه و باالتر روحيه انگيزه، نفس، به اعتماد. بودند

 برنامه این در شرکت که داشتند اظهار و نمودند بيان را تدریس

 تعامالت از ،همچنين .کنند مي توصيه نيز همكارانشان سایر به را

  .نمودند رضایت اظهار کنندگان شرکت و مدرسان بين ارتباط و

 Kirkpatrick هرم دوم سطح در شده انجام های ارزشيابي

 آزمون پيش بين کنندگان شرکت دانش دار يمعن افزایش بيانگر

 از 9/13 نمره )ميانگين آزمون پس و (20 از 9/7 نمره )ميانگين

 دوره مثبت ثيرأت کنندهتأیيد که بود t آزمون از استفاده با (20

  .باشد مي پزشكي آموزش فلوشيپ
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 تغييرات ارزیابي برای، Kirkpatrick هرم سوم سطح در

 تفاوت کار، محل در ها آموخته از استفاده ميزان و رفتاری

 از نفر 180 توسط علمي هيأت اعضای ارزشيابي نمرات

 مقایسه توانمندسازی دوره در شرکت ازپس  و قبل دانشجویان،

 دوره در شرکت از قبل تحصيلي سال نيم اولين در .گردید

 38/4 علمي هيأت اعضای ارزشيابي نمرات ميانگين آموزشي،

 با زمان هم که تحصيلي سال نيم در عدد این که به دست آمد

 ارزشيابي نمرات ميانگين .رسيد 5/4 به ،بود دوره برگزاری

 بود 8/4 ،دوره پایان از بعد اول سال نيم در علميهيأت  اعضای

 .اشدب مي مثبت تغييرات دهنده نشان که

 

 گیری نتیجه و بحث
 دوره یاجرا و طراحي ،حاضر مطالعهاز انجام  هدف

 دانشگاه در علمي هيأت اعضای ویژه پزشكي آموزش فلوشيپ

 هیارا ،نهایت در و آن ارزشيابي و کرمان پزشكي علوم

 زمينه در آینده های برنامه طراحي جهت معتبر های توصيه

 بود. علمي هيأت اعضای توانمندسازی

 در مثبتي تغييراتمنجر به  دوره این که داد نشان نتایج

 های برنامه ،همچنين و آموزش به نسبت کنندگان شرکت نگرش

 مورد در دانش افزایش و علمي هيأت اعضای توانمندسازی

 آموزشي های مهارت کسب و آموزشي های استراتژی و اصول

 دوره که گفت توان مي ،آمده دسته ب نتایج اساس بر .گردید

 تعيين پيش از اهداف از بسياری به پزشكي آموزش فلوشيپ

 یافت. دست خود شده

Steinert مرتبط مقاالت بری مند نظام مرور در همكاران و 

 های سال زماني فاصله در علمي هيأت اعضای توانمندسازی با

 موفقيت دالیل جمله از رسيدند که  به این نتيجه 2012 تا 2002

 و صحيح طراحي، علمي هيأت اعضای توانمندسازی های دوره

 به توجه علمي، هيأت اعضای نيازهای اساس بر برنامه اصولي

 تعاملي های روش براساس آموزش بزرگساالن، آموزش اصول

ها  برنامه هیارا و تجربه کسب فرصت نمودن فراهم مشارکتي، و

 (.5) باشد مي مدت طوالني صورت به

 اعضای توانمندسازی های برنامه طراحي که این به توجه با

 یادگيری اصول بر مبتني و هدفمند صورت به باید علمي هيأت

 هيأت اعضای مشارکت برای الزم های زمينه و صورت گيرد

 دوره طراحي فاز در ،(15) آید فراهم ها برنامه در علمي

 دوره محتوای و برنامه که شد تالش پزشكي آموزش فلوشيپ

 های حيطه و علمي هيأت اعضای آموزشي نيازهای اساس بر

 .شود طراحي پزشكي آموزش اصلي

 هيأت اعضای توانمندسازی های برنامه یاجرا مرحله در

 و شرایط به بسته و پذیر انعطاف شكل به است الزم ،علمي

 در (.16) جست بهره آموزش های شيوه انواع از افراد، موقعيت

 از استفاده بر سعي پزشكي آموزش فلوشيپ دوره اجرای زمينه

 یادگيری و آموزش اصول اساس بر آموزشي مداخالت

 هیارا و محور فراگير های روش تجربي، یادگيری بزرگساالن،

 بود. بازخورد

 ثيرأت بررسي هدف با که همكاران و Elliot مطالعهنتایج 

 زمينه در علمي هيأت اعضای توانمندسازی ماهه 18 دوره

نشان داد که این دوره موجب  شد، انجام پزشكي آموزش

 باالتر، روحيه نفس، به اعتماد انگيزه، شغلي، رضایت افزایش

 مورد موضوع مورد در علمي هيأت اعضای دانش افزایش

 گيری نتيجههمچنين،  شود. مي آموزشي های روش و تدریس

 های موفقيت کسب برای توانمندسازی های برنامه کهکردند 

 مدت طوالني صورت به را خود های برنامه که دارند نياز بيشتر

 (.17) نمایند برگزار

 برنامه ثيراتأت مورد در همكاران و Knight پژوهشنتایج 

 Johns دانشگاه در علمي هيأت اعضای توانمندسازی طولي

Hopkins افزایش دهنده نشان ،شاهد گروه با مقایسه در 

 تدریس های روش به بيشتر تمایل و بازخورد هیارا مهارت

 (.18) بود مداخله گروه در محور دانشجو

 به توانمندسازی های برنامه برگزاری نيز حاضربررسي  در

 آموزش فلوشيپ ساله یک دوره مانند مدت طوالني صورت

 شد. پایدارتر نتایج کسب به منجر پزشكي،

 و McLeod مروری مطالعه مانند مرتبطتحقيقات  مرور

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeod%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9164401
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 ،(4) همكاران و Steinert مند نظام مرور ،(10) همكاران

 مند نظام مرور ،Thistlethwaite (8) و Sorinola پژوهش

Leslie مروری مطالعه و( 1) همكاران و Steinert همكاران و 

 تكاملي سير در مثبت و چشمگير تغيير دهنده نشان( 5)

 گذشته به نسبت علمي هيأت اعضای توانمندسازی های دوره

 برگزار های دوره کيفيت و تعداد در پيشرفت با وجود اما ،بود

 های برنامه ثيرتأ بررسي جهت در کمي بسيار های تالش شده،

 با شد تالش حاضر تحقيق در است. شده انجام توانمندسازی

 از حاصل ثيراتتأ ،Kirkpatrick هرم اول سطح سه از استفاده

 .گردد بررسي پزشكي آموزش فلوشيپ دوره

 برخي های یافته راستای در بررسي حاضر نتایج که هرچند

 توانمندسازی های برنامه ها آن در که (19-21)پيشين  مطالعات

 پيشرفت در مثبتي ثيراتتأ بروز به منجر علمي هيأت اعضای

 برگزاریبا وجود  اما، باشد مي بود، شده علمي هيأت اعضای

 ایران، در علمي هيأت اعضای توانمندسازی متعدد های دوره

 توانمندسازی های برنامه ارزشيابي زمينه در شده انجامتحقيقات 

 علوم دانشگاه در .نيست زیاد کشورمان در علمي هيأت اعضای

 این ثيراتأت بررسي به کهپژوهشي  تاکنون نيز کرمان پزشكي

 برای حاضر پژوهش درو  بود نشده انجام ،بپردازد ها دوره

 گرفت. قرار بررسي مورد ها دوره این ثيراتأت بار اولين

با  مشابه نتایج کسب دهنده نشان گذشته مطالعات بررسي

 در تغييرات شده، برگزارهای  برنامه از رضایت مانند تحقيق حاضر

 زمينه در رفتاری تغييرات از دهي خودگزارش یا و نگرش و دانش

 باشد. مي علمي هيأت اعضای توانمندسازی های دوره برگزاری

 بررسي هدف با که همكاران و Kollisch پژوهشنتایج 

 مورد در علمي هيأت اعضای توانمندسازی دوره ثيراتأت

 از بعد و قبل نظرات بررسي از استفاده با تدریس های روش

 وآنان  آموزش تحتدستياران  ،کنندگان شرکت برنامه

 اعضای بيشتر توجهدهنده  نشان شد، انجام دوره برگزارکنندگان

 افزایش ،دستياران آموزشي نيازهای به علمي هيأت

 برای انگيزه و عالقه افزایش و بازخورد هیارا پذیری، انعطاف

 (.22) بود توانمندسازی دوره در شرکت از بعد آموزش

Gelula و Yudkowsky  به این نتيجه  ای مطالعهبا انجام

 اعضای دانش افزایش ها باعث رسيدند که شرکت در دوره

 و آموزشي ایه استراتژی و ها روش مورد در علمي هيأت

 آن هیارا نحوه و بازخورد مورد در دانش افزایشهمچنين، 

 (.23) شود مي دوره در شرکت از قبل به نسبت

 و Hewson ،(24) همكاران و Berbanoنتایج تحقيقات 

 افزایش کننده  بيان (25) همكاران و Tax و (15) همكاران

 آموزشي محيط یک برقراری در علمي هيأت اعضای توانایي

 ارتباطي های مهارت بهبود مناسب، االتؤس پرسيدن مناسب،

 از بعد زمان مدیریت و ها آن خانواده و بيماران دانشجویان، با

 در تدریس های مهارت بهبود توانمندسازی، دوره در شرکت

 نگرش در مثبت تغييرات ، ایجادهمچنين و کنندگان شرکت

 و توانمندسازی های برنامه به نسبت علمي هيأت اعضای

به این نتيجه  همكاران و Behar-Horenstein .بود آموزش

 های مهارت از استفادهباعث  ها شرکت در دوره رسيدند که

 پاسخ، و پرسش مانند توانمندسازی دوره در شده داده آموزش

 های مثال هیارا و درس کالس در دانشجویان نمودن درگير

 (.26) گردد مي مطالب بهتر درک برای مرتبط

 های برنامه طراحي زمينه در نتایج پژوهش حاضر اساس بر

 های برنامه شود که پيشنهاد مي ،علمي هيأت اعضای توانمندسازی

 چارچوب بر مبتني ،طوالني مدت صورت به توانمندسازی

 همتایان کمک با یادگيری کار، محل در آموزش بر مبتني نظری،

 زمينه در .ها طراحي شود برنامه این از سازماني بيشتر حمایت و

های  روش از نيز بهتر است توانمندسازی های برنامه ارزشيابي

های  برنامه از حاصل تغييرات بررسي ترکيبي، ارزشيابي

 ارزشيابي و سازمان سطح در علمي هيأت اعضای توانمندسازی

 .استفاده نمود کار محيط درها  آموخته از استفاده ميزان

 اشاره چند مورد به توان مي مطالعه های محدودیت جمله از

 روی بر تنها توانمندسازی دوره ثيراتأت تحقيق حاضر در. نمود

 امر این شد. بررسي دانشگاه یک در و کوچک گروه یک

 همچنين، سازد. مي مواجه محدودیت با را نتایج پذیری تعميم

 این در که نشد استفادهشاهد  گروه از ثيراتأت بررسي برای
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 دوره با ها آن دانستن مرتبط و ثيراتأت دقيق تعيين حالت

 نتایج بررسي برای است. دشوار پزشكي آموزش فلوشيپ

 مطالعهدر  علمي هيأت اعضای توانمندسازی دوره از حاصل

 اما ،گردید استفاده Kirkpatrick مدل اول سطح سه از حاضر،

 و برنامه اجرای بين زماني فاصله لزوم دليل به چهارم سطح

 نگرفت. قرار بررسي مورد )نتایج( چهارم سطح ارزشيابي

 محققان به زمينه این در آینده های پژوهش انجام برای

 دانشگاهي بين و تر بزرگ های نمونه حجم که گردد مي پيشنهاد

 ثيراتأت تر دقيق بررسي برایهمچنين،  دهند. رارق نظر مد را

 وشاهد  گروه از ، بهتر استعلمي هيأت اعضای توانمندسازی

  نمایند. استفاد مقایسه انجام

 گيری نتيجه

 آموزشي های دورهساالنه  پزشكي علوم های دانشگاه در

 برگزار علمي هيأت اعضای توانمندسازیفراواني جهت 

 خود به را هنگفتي های هزینه و زمان ها دوره این که گردد مي

 توانند مي ها دوره این که مطلوبي نتيجه .دهند مي اختصاص

 بهتر آموزش که است ها آن بودن اثربخش، باشند داشته

 .به دنبال دارد را خدمات کيفيت افزایش و دانشجویان
 

 سپاسگزاری
 و مدیریت آموزشي، معاونت و ریاست از وسيله بدین

 پزشكي علوم دانشگاه توسعه و مطالعات مرکز همكاران مجموعه

به جهت حمایت و  علمي هيأت محترم اعضای و کرمان

 .آید مي عمل به تشكر و تقدیر، پژوهش این انجام درپشتيباني 
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