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Introduction: Short-term faculty development courses are one of the ways to 

improve faculty members' educational skills at universities. The aim of the present 

study was to assess the effect of short-term faculty development courses on 

faculty members' educational skills. 

Materials & Methods: The present study is a cross sectional study. In this study, 

faculty members of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences who 

participated in the courses were entered in the study. The course were developed 

through the literature review and the views of the experts. The educational 

objectives developed based on the expected roles of the faculty members in 

universities. The course is designed in three axes, including educational planning, 

teaching-learning methods, and assessment. The active learning methods were 

used, including Jigsaw, case-based learning, and small group discussion. Program 

evaluation is done by assessing learner satisfaction, learning, and transferring 

learning to the educational environment. Data were analyzed using descriptive 

statistics. 

Results: In the present study, 78 faculty members participated in the short-term 

faculty development courses. Four times faculty development courses have been 

implemented in in 2017-2019. The results of the present study showed that the 

participants were satisfied with the courses (4.57±0.15) and their performance on 

scenario-based questions was in the high level (8.57±2.96). Participants assessed 

their learning transfer to real situation in the higher than medium level. (±3.73 

0.36) 
Conclusion: Evaluation of the Short-term courses reported in acceptable level for 

improving participants’ performance. The results of the present study showed that 

short-term development courses could be used as a solution to improve faculty 

members' teaching skills and applying what they have learned in real-world 

settings.  
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و  سیرشد مهارت تدر یبرا ی: راهکاریکوتاه مدت توانمندساز یبرنامه ها

 یآموزش هایطیبه مح یعلم ئتیه ءاعضا یانتقال آموخته ها
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 یآموزش یتوسعه مهارتها یاز روشها یکی یعلم ئتیه یاعضا یکوتاه مدت توانمندساز یدوره ها مقدمه:

مدت  کوتاه یدوره ها ریتاث نییاست. مطالعه حاضر با هدف تع یعلوم پزشک یهادر دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا

در  یعلم ئتیه یاعضاتوسط  یآموزش هایطیبه مح یریادگیو انتقال  یآموزش یبر رشد مهارتها یتوانمندساز

 .انجام شده است زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک

متون و  بررسی از استفاده با مدتمطالعه برنامه دوره کوتاه نیاست. در ا یحاضر مقطع یمطالعه  روش كار:

 یمورد انتظار از اعضا یآموزش یدوره در رابطه با نقشها یشده است. اهداف آموزش نیبنظران تدوصاح دگاهید

 یروشها ،یآموزش یزیر نامهشده است که شامل بر یدر سه محور طراح یدوره آموزش نیشد. ا نییتع یعلم ئتیه

 ،ییمعما یشامل روشهافعال  یریادگی-یاددهی یدوره از روشها نیاست. در ا یابیو ارزش یریادگی-یاددهی

دانشگاه علوم  یعلم ئتیه یکوچک استفاده شد. اعضا یدر گروه ها یبر مورد، و بحث گروه یمبتن یریادگی

 یابینفر(، در مطالعه وارد شدند. ارزش 78) کردند رکتش یتوانمندساز یدر دوره ها که  یصدوق دیشه یپزشک

شرکت  یریادگی زانیو م یآموزش طیتقال آموخته ها به محان ران،یفراگ تیرضا یابیبرنامه با استفاده از ارز

 .شد لیتحل 19نسخه  SPSSبا نرم افزار  یفیآمار توص یکنندگان انجام شده است. داده ها با استفاده از  شاخص ها

 جیشرکت کردند. نتا یدوره کوتاه مدت توانمندساز 4در  یعلم ئتیه ینفر از اعضا 78در مطالعه حاضر  نتايج:

 عملکرد و( 57/4±15/0داشتند ) تیرضا یآموزش یدوره ها یاز اجراشرکت کنندگان عه حاضر نشان داد مطال

 یابینمرات خودارز نیانگمی. است شده گزارش( 57/8± 96/2در سطح مطلوب ) ویبر سنار مبتنی سواالت در آنان

( 73/3±36/0( باالتر از متوسط )یریادگی)انتقال  یواقع طیآموخته ها در مح یریشرکت کنندگان در رابطه بکارگ

 .شد یابارزی

بر عملکرد شرکت  یبرنامه آموزش رینشان داد تاث یبرنامه کوتاه مدت توانمندساز یابیارزش نتيجه گيري:

 یکوتاه مدت توانمندساز هایمطالعه حاضر نشان داد دوره جینتا.کنندگان در سطح قابل قبول گزارش شده است

و  یعلم ئتیه یاعضا یآموزش یرشد مهارتها قیاز طر یآموزش تیفیجهت بهبود ک یارتواند به عنوان راهک یم

 . ردیمورد استفاده قرار گ یواقع یها طیآموخته ها در مح یریبکارگ
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 مقدمه

 یدر استراتژ رییبه واسطه تغ ریاخ یدر دهه ها

 ندیدر فرا ریبر نقش فعال فراگ دیتاک ،یشآموز نینو یها

منتج از  راتییو تغ یآموزش یها یرشد تکنولوژ ،یآموزش

در  دینقش اسات ،یریادگی-یاددهی یندهایآنها در فرا

 نی(. ا1دچار تحول شده است) یعلوم پزشک یدانشگاه ها

در  یعلم ئتیه یاعضا ینقشها نییاز به تبیامر موجب شد ن

مداوم آن  یو بازنگر یوم پزشکآموزش عل یها ستمیس

 ردیجامعه مورد توجه قرار گ یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا

 یاعضا یبرا یمختلف یها ی(. در متون نقشها و توانمند1)

نقش معلم  12(. هاردن 3-1شده است ) فیتعر یعلم ئتیه

 فیرا در شش طبقه تعر یپزشکآموزش علوم  ستمیدر س

کننده  دیتول ،یموزشآ یزیکرده است که شامل برنامه ر

 یلگریارائه کننده اطالعات، الگو بودن، تسه ،یمنابع آموزش

 Srinivasan(. در مطالعه 1کننده است ) یابیو ارز

 هیدر دو سطح پا ینیمدرس بال یهاینقشها و توانمند سیماتر

 سیتدر ه،یپا ینقشها درشده است.  فیتعر یو تخصص یا

در  سیتدر کوچک و یدر گروه ها سیتدر ن،یدر بال

 ینقشها ن،یبزرگ اشاره شد. عالوه بر ا یگروه ها

کننده  دیتول ،یآموزش یبرنامه ها تیریشامل مد یتخصص

 تیریمد ،یآموزش یپژوهش گر ،یآموزش یتکنولوژ

 یشد. و یمعرف یآموزش یاستگذاریو س یآموزش

 ،یآموزش را شامل دانش تخصص یبرا هیپا یهایتوانمند

 ،یفرد نیب یارتباط یمهارتها ،یدانشجومحور یهایتوانمند

 یبر عملکرد و عملکرد مبتن یمبتن یشیبازاند ،یاتعهدحرفه

 یشامل طراح یتخصص یهایداند و به توانمند یم ستمیبر س

 ،یو دانش پژوه یابیارزش ،یآموزش یبرنامه ها یو اجرا

بر تناسب و رشد  یاشاره کرد. و پیو منتوش یرهبر

 دیمذکور تاک یموثر نقشها یفایا یبرا دیاسات یتوانمند

 یاعضا یها یتوانمند گرید ی(. در مطالعه ا2کرده است )

شده است که در  فیتعر یدر منشور چندوجه یعلم ئتیه

و  یاجتماع ،یعملکرد ،یشناخت یهایآن توانمند

 (.3) ستقرار گرفته ا دیمورد تاک یفراتوانمند

کسب  ،یعلم ئتیه یاعضا یبه تنوع نقشها باتوجه

 یتوانمندساز یدر برنامه ها یو تخصص هیپا یهایندتوانم

به  یتوانمندساز یبرنامه ها یدارد. توسعه  ییبسزا تیاهم

 ئتیه یاعضا یآموزش یرشد مهارتها یبرا ییعنوان مبنا

 یشده است. درنظر گرفتن جنبه ها یمعرف یآموزش یعلم

توجه به  ،یعلم اتیه یاعضا تیبر موفق رگذاریمختلف تاث

 یعلم اتیه یاعضا یتوانمندساز ندیتلف در فرامراحل مخ

)رسالت و  یو اهداف سازمان یو توجه به اهداف فرد

 یتوانمندساز یبرنامه ها یو اجرا یارزشها( در طراح

 یبرنامه ها یدر طراحمل أت(. نکته قابل 4دارد ) تیاهم

 کیبه عنوان  یتوانمندساز فهومتوجه به م ،یتوانمندساز

نقش افراد را در طول  رییت که امکان تغاس یتوسعه ا ندیفرا

 کیدر  ن،یفراهم کند. عالوه بر ا یمراحل مختلف شغل

رشد دانش،  یبرا یبستر مناسب دیبا یچارچوب توانمند

تا  یمهارت و رفتار افراد در سطوح مختلف از مبتد

 یتهایاز فعال یفیط یری(. بکارگ3متخصص فراهم گردد )

بزرگساالن  یریادگیاصول  تیو فعال، رعا یتجرب یریادگی

بر کاربرد  دیبا تاک فهیبر وظ یمبتن یتهایفعال ،یشیمانند بازاند

بر پروژه به عنوان اصول برنامه  یمبتن یآموخته ها و برنامه ها

مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر  یتوانمندساز یها

ادغام آموزش های تئوری و عملی و دارا بودن کاربرد  نیا
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 تیاهم یتوانمندساز ییط سازمانی در برنامه هاعملی در مح

 (. 4دارد )

 ئتیه یاعضا یتوانمندساز یاز برنامه ها یفیط امروزه

 ،یآموزش یشده است که شامل کارگاه ها یمعرف یعلم

و برنامه  یطول یکوتاه مدت، برنامه ها یدوره ها نارها،یسم

 Steinert یمطالعه مرور جی(. نتا4است ) پیفلوش یها

کوتاه مدت  یو دوره ها نیشتریب یداد کارگاه آموزش نشان

(. 5کمتر در متون مورد استفاده قرار گرفته است) مدتو بلند

شرکت کنندگان در برنامه  دگاهیکه از د ستیدر حال نیا

 یمشاهده بهترین عملکرد )الگوها ،یتوانمندساز یها

(، دوره های کوتاه مدت آموزشی و فلوشیپ یعملکرد

(. در دانشگاه 6راهکارهای توانمندسازی است)مناسب ترین 

به صورت  یتوانمندساز یبرنامه ها مدتامورد مطالعه ع

شود. در مطالعه  یبرگزار م یتک جلسه ا یبرنامه آموزش

 ی هیپا یمهارتها"تحت عنوان  یآموزش یحاضر دوره 

در مرکز مطالعات و توسعه  "یآموزش در علوم پزشک

و اجرا شد. مطالعه  یطراحدانشگاه  یآموزش علوم پزشک

بر  یتوانمندساز مدتاهاثر دوره کوت یحاضر با هدف بررس

 طیشرکت کنندگان و کاربرد آموخته ها در مح یمهارتها

 .انجام شده است یواقع

 

 روش كار

مطالعه دوره  نیاست. در ا یمطالعه حاضر مقطع

و اجرا شده است  یطراح یعلم ئتیه یاعضا یتوانمندساز

 یتوانمندساز یکه در دوره ها یعلم ئتیه یااعض هیو کل

مطالعه برنامه  نیشرکت کردند، در مطالعه وارد شدند. در ا

 دگاهیمتون و د بررسی از استفاده با مدت¬دوره کوتاه

دوره بر  یشده است. اهداف آموزش نیوصاحبنظران تد

 یعلم ئتیه یمورد انتظار از اعضا یآموزش یاساس نقشها

شده  یدر سه محور طراح یه آموزشدور نیشد. ا نییتع

-یاددهی یروشها ،یآموزش یزیاست که شامل برنامه ر

دوره شامل  یاست. موضوعات آموزش یابیو ارزش یریادگی

 نیتدو ،یپزشک مآموزش علو ستمیمدرس در س ینقشها

-یاددهی یو طرح درس، انواع روشها یبرنامه آموزش

ئله، بازخورد بر حل مس یمبتن یفعال، انواع روشها یریادگی

و  یابیارز ستمیکالس درس، س تیریمد ،یشیو بازاند

 یدوره از روشها نیاست. در ا ریفراگ یابیارز یروشها

 و،یاربر سن یمبتن یریادگی ،ییروش معما ،یتعامل یسخنران

در  ینقش و بحث گروه یفایبر مورد، ا یمبتن یریادگی

 یریادگی-یاددهی یکوچک به عنوان روشها یگروه ها

به  یشیبازاند یفرصتها نیال استفاده شد. عالوه بر افع

رابطه با کاربرد آموخته ها را در  یو گروه یصورت فرد

 فراهم شد.  یواقع طیمح

 یابیارز ،مندیتیرضا یابیبرنامه با استفاده از ارز یابیارزش

بر  یشرکت کنندگان )با استفاده از سواالت مبتن یریادگی

 طیآنان به مح یال آموخته هاانتق یابی( و خودارزویسنار

با شرکت کنندگان  تیرضا یابیانجام شد. ارز یآموزش

سوال انجام شد.  9استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 

 12) یآموزش پزشک نیمتخصص دگاهیپرسشنامه از د ییروا

 یابزار با استفاده از آلفا یشد و انسجام درون دیینفر( تا

(. Cronbach alpha= 0.91شد. ) یابیکرونباخ ارز

بود و  یدرجه ا 5 کرتیل ی(. نحوه نمره ده1 وستی)پ

 یریادگینمره قابل اکتساب بود.  1وحداقل  5حداکثر 

 4) افتهیرییتغ یحیسواالت تشر تفادهبا اسشرکت کنندگان 

 نیقرار گرفت. در ا یابی( مورد ارزویبر سنار یسوال مبتن

شرکت  شده از یساز هیشب تیموقع جادیسواالت با ا

 یزیخواسته شده است عملکرد خود را در برنامه رکنندگان 

 یروشها یاجرا یبرا یفرصت آموزش یطراح ،یآموزش

با  یآموزش هکالس درس/دور یفعال، طراح یریادگی
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بر حل مسئله و برنامه  یمبتن یریادگی یاستفاده از روشها

 یها تیدر موقعشرکت کنندگان  یابیارز یبرا یزیر

 نیینمره تع 10هر سوال  یام دهند. نمره برامختلف را انج

از شرکت  نیشد. همچن نییتع 40شد. حداکثر نمره آزمون 

( لسوا 10محقق ساخته ) یکنندگان خواسته شد پرسشنامه 

آموخته شده در دوره  یدر رابطه با انتقال مهارتها

ماه از  2حداقل بعد از گذشت  یواقع طیبه مح یتوانمندساز

پرسشنامه توسط  نیا ییکنند. روا لیتکم شرکت در دوره را

شده بود و  دیینفر( تا 12) یآموزش پزشک نیمتخصص

= 93/0شد. ) یابیارز زیابزار مذکور ن یانسجام درون

Cronbach alphaآموخته  یری(. بکارگ2 وستی(. )پ

 نیتدو ،یآموزش یطراح ندیشرکت کنندگان در فرا یها

فعال،  یریادگی-یاددهی یطرح درس/دوره، استفاده روشها

 یشیاستفاده از بازاند ران،یارائه بازخورد سازنده به فراگ

به شرکت کنندگان  تیو هدا یبهبود عملکرد فرد یبرا

 ستمیس نیموثر، تدو یریادگیجهت  یشیسمت بازاند

متناسب و  ریفراگ یابیارز یاستفاده از روشها ،یابیارز

 ینمره دهقرار گرفت. نحوه  یابیمورد ارز نتیبلوپر نیتدو

و سنجش کاربرد آموخته ها در  یسنج تیپرسشنامه رضا

شد.  فی( تعریا نهیگز 5) ادیز یلیکم تا خ یلیخ فیط

شد. داده ها با استفاده  نییتع 1و حداقل نمره  5حداکثر نمره 

و  اریانحراف مع ن،یانگی)م یفیآمار توص یاز شاخصها

 شد. لیتحل SPSS 19درصد( در نرم افزار 

اخالق دانشگاه علوم  تهیمطالعه در کم نیا: یخالقا مالحظات

 دیی. تاIR.SSU.1399.021با کد زدی یصدوق دیشه یپزشک

 .شده است

 نتايج

مرد  36(%15/46شامل ) یعلم ئتیه ینفر از اعضا 78       

مختلف شامل  های¬زن از دانشکده 42(%84/53و )

 ی، پزشک14(%94/17) ی، پرستار6(%69/7) یداروساز

 9(%5/11) ی، دندانپزشک6(%6/7) یراپزشکی، پ26(33/33%)

شرکت  یتوانمندساز یدر دوره ها 17(%79/21و بهداشت )

 یاز دوره هاشرکت کنندگان  یتمندیرضا نیانگیداشتند. م

هر  کتفکی به که است شده گزارش 57/4±15/0مذکور 

نشان  1در نمودار شماره  یدوره کوتاه مدت توانمندساز

 داده شده است

 

 یشرکت کنندگان از دوره توانمندساز یتمندینمرات رضا نیانگیم: 1مودار شماره ن
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بر  یمبتن یابینمرات شرکت کنندگان در ارز نیانگیگزارش شده است. م 28/34(45/0کل نمرات شرکت کنندگان ) نیانگیم

 .نشان داده شده است 1ها در جدول شماره  طهیح کیبه تفک ویسنار

 یشرکت کنندگان در دوره کوتاه مدت توانمندساز یریادگینمرات  نیانگیم :1جدول شماره

 Mean SD حیطه 

 42/2 88/8 برنامه ریزی درسی

 38/3 33/8 یادگیری فعال-روشهای یاددهی

 43/3 05/8 روشهای مبتنی بر حل مسئله

 62/2 02/9 روشهای ارزیابی

 

شرکت کنندگان در رابطه  یابینمرات خودارز نیانگیم

( یریادگی)انتقال  یواقع طیآموخته ها در مح یریگبکار

نمرات  نیانگیشد. م یابارزی( 73/3±36/0باالتر از متوسط )

 یزیشرکت کنندگان در حوزه برنامه ر یریادگیانتقال 

 در و 4/3 ±49/0 یریادگی-یاددهی حوزه در ،21/0±35/4

روش  یفراوان نیشتربی. است 44/3±38/0 یابارزی حوزه

، 72(%30/92) یتبط با روش بحث گروهفعال مر یها

 میبر ت یمبتن یریادگی، 60(%92/76بر مورد ) یمبتن یریادگی

شرکت کنندگان  یابیبوده است. در حوزه ارز 54(23/69%)

مربوط به  ریفراگ یابیارز یروشها نیشتریاذعان داشتند ب

، 72(%30/92) یانهیگزچند  تسواال یاصول یطراح

و پروژه  72(%30/92) تهافیرییتغ یحیسواالت تشر

نمرات  نیب یداریبوده است. تفاوت معن 72(30/92%)

 یآموخته ها شرکت کنندگان در دانشکده ها یریبکارگ

( گزارش P=0.6) دیاسات تی( و جنسp=0.8مختلف )

 .نشده است

 

 و نتيجه گيري بحث

 ئتیه یاعضا یمتنوع برا ینقشها نییباتوجه به تب        

 یبرنامه ها یو اجرا یها، طراحدر دانشگاه  یعلم

 یها ییو توسعه توانا یبه منظور آماده ساز یتوانمندساز

شده ضرورت دارد.  نییتب یموثر نقش ها یفایا یآنان برا

 یاز اجراشرکت کنندگان مطالعه حاضر نشان داد  جینتا

داشتند و  تیرضا یکوتاه مدت توانمندساز یدوره ها

در سطح مطلوب  ویر سنارب یعملکرد آنان در سواالت مبتن

آنان در رابطه با انتقال آموخته ها  یابیخودارز نیبود. همچن

 شد. یابیباالتر از متوسط ارز یواقع طیبه مح

مراکز  یاز رسالتها یکی یتوانمندساز یها برنامهتوسعه 

 یعلوم پزشک یمطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه ها

ه با در رابط یشود. مطالعات متعدد یمحسوب م

(. 7. 5انجام شده است) یعلم ئتیه یاعضا یتوانمندساز

کوتاه مدت و  یدوره ها نار،یسم ،یآموزش یکارگاه ها

 ئتیه یاعضا یتوانمندساز یبلند مدت برا یبرنامه ها

 زی(. در دانشگاه مورد مطالعه ن5شده است ) هیتوص یعلم
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 یاجرا م یعمدتا بصورت سخنران یتوانمندساز یبرنامه ها

 نیداشته است. در ا دیکه عمدتا بر انتقال اطالعات تاکشود 

شده  یطراح یبه صورت دوره ا یمطالعه برنامه توانمندساز

ماه و  کیدو روز تا  فیدر ط تکوتاه مد یاست. برنامه ها

شود که  یم فیروز تعر 4-3در  ییدوره ها نیانگیبه طور م

کوتاه  ی(. دوره ها5گردد) یم یبا هدف مشخص طراح

 قیشده و از طر یزیبستر هدفمند و برنامه ر جادیبا امدت 

 یشرکت کنندگان را برا دار،یمعن یها تیفعال یطراح

 تیفیجهت ارائه آموزش باک یضرور یکسب توانمندها

دوره  یابیارزش جینتا ز،یدهد. در مطالعه حاضر ن یم یاری

 یدوره کوتاه مدت توانمندساز یکارآمد دمؤی مدتکوتاه

 است.

 های برنامه با رابطه در مندمطالعات مرور نظام جینتا

برنامه  یبرا یمتنوع یآموزش ینشان داد محتوا یتوانمندساز

شده است که نشان دهنده انتظارات  نییتب یتوانمندساز یها

آنها  یعلم ئتیه یاز اعضا یآموزش یها ستمیمختلف س

(. ارتقای تدریس، ارزیابی، برنامه ریزی درسی، 7. 5است)

، دانش پژوهی، رهبری و مدیریت از طبقات تدریس

(. در 9. 8است) یتوانمندساز یموردتوجه در برنامه ها

BEME guide در برنامه  دیموردتاک یموضوعات آموزش

 یکردهایو رو سیتدر میشامل مفاه یتوانمندساز یها

 یطراح ر،یفراگ یابیو ارز سیبهبود عملکرد تدر ،یریادگی

و دانش  یآموزش تیرهبر ،یآموزش هبرنام نیتدو ،یآموزش

 ئتیه یاعضا ی(. توجه به بهبود مهارتها5است) یپژوه

از برنامه  تیحما ،یابیارز س،یشامل تدر طهیح 5در  یعلم

 یدر برنامه ها نگیو منتور یسازمان یرهبر ،یدرس

(. اگرچه تنوع 10شده است ) هیتوص ایپو یتوانمندساز

 ئتیه یاعضا یساز یتوانمند یها در چارچوبها یتوانمند

(، اما در 4-2شود) یم دهید یآموزش یها ستمیدر س یعلم

شرکت کنندگان در  یبر توسعه مهارتها یبرنامه ها یعمده 

 یو روشها سیتدر یروشها ،یدرس یزیبرنامه ر یحوزه ها

(. در مطالعه حاضر باتوجه 9. 8. 6شده است) دیتاک یابیارز

رشد  ،یدسازنهدف دوره کوتاه مدت توانم نکهیبه ا

در  یآموزش یشرکت کنندگان بود، محتوا هیپا یمهارتها

 یروشها ،یدرس یزیشامل برنامه ر یسه محور اساس

شد. مشابه با  یطراح یابیارز یو روشها یریادگی-یاددهی

در  یمطالعه حاضر، در برنامه کوتاه مدت توانمندساز

 ،یریادگیمانند اهداف  یموضوعات  Dennickمطالعه

 کیپرسش کردن و تکن یمهارتها ساختارمند، یریادگی

(. 11فعال مورد توجه قرار گرفته است) یریادگی یها

 یموثر اعضا ینقشها یفایا یبرا یلیتکم یاگرچه دوره ها

 شود. یم هیتوص یآموزش یها ستمیدر س یعلم ئتیه

 ،یتوانمندساز یبرنامه ها یاز نکات مهم در طراح یکی

جومحور و اصول متناسب با دانش یهایاستفاده از استراتژ

(. استفاده 7. 5است) یتجرب یریادگیبزرگساالن و  یریادگی

 هایگروه در کار با همراه توانمندسازی های_از کارگاه

 تحمای و بازخورد آموزشی، کتاب از استفاده کوچک،

 هایبه عنوان تکنیک های کارآمد در کارگاه انیهمتا

به عنوان  یمکار(. ه7. 5شده است) معرفی توانمندسازی

و ارائه  افتیخودراهبر، در یریادگیفرصت  م،یعضو ت

حل مسئله و انتقال  یرشد مهارتها ،یابیبازخورد، خودارز

موثر برنامه  یها به عنوان فاکتورها طیمح ریبه سا اتیتجرب

(. یکی از عوامل 5. 4شده است) نییتع یتوانمندساز

کرد یادگیری موفقیت برنامه توانمندسازی، استفاده از روی

شده  فیتجربی همراه با کار در گروههای کوچک تعر

 دانشجو کردیدر مطالعه حاضر استفاده از رو .(5است)

فعال و مسئله محور  یریادگی-یاددهی یو روشها یمحور

نشان داد شرکت  اضرمطالعه ح جیشده است. نتا دیتاک

فعال در  یکنندگان عملکرد خود را در استفاده از روشها

کردند. شرکت  یابیخود متوسط ارز یآموزش طیمح
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 یکنندگان اذعان داشتند بعد از دوره توانسته اند از روشها

بر  یمبتن یریادگیروش  ،یفعال شامل روش بحث گروه

بر مورد خود استفاده کنند. عمده  یمبتن یریادگی م،یت

توسط شرکت  یذکر شده در دوره توانمندساز یروشها

 یرسد تجربه روش ها یبه نظر مکنندگان تجربه شده بود. 

نگرش نسبت به  جادیعالوه بر ا ،یفعال در دوره توانمندساز

 یاحساس خودکارآمد جادیفعال، در ا یریادگی یروش ها

 جیمذکور هم موثر بوده است. نتا یروشها یاجرا یبرا

و اعتمادبه  یحرفه ا ینشان داد مهارتها Gjerde عهمطال

 یتوانمندساز یوره هابعد از شرکت در د نینفس مدرس

مطالعه حاضر مشابه است.  جی( که با نتا12است ) افتهیبهبود 

 یم ینشان داد دوره توانمندساز Dennickمطالعه  جینتا

از رفتار  نیمدرس یابیمثبت در خودارز رییتواند موجب تغ

توانند با  یم نیمدرس نیخود شود. عالوه بر ا یشآموز

 یشتریاعتماد به نفس ب د،یجد سیتدر یمهارتها یریبکارگ

کسب کنند  یتا دو سال بعد از دوره توانمندساز کیبعد از 

 یریو اعتمادبه نفس در بکارگ ی(. احساس خودکارآمد11)

 یعلم ئتیه یاعضا نیدر ب یآموزش نینو یکردهایرو

عملکرد آنان  رییتواند موجبات تغ یو م دارد یادیز تیاهم

ا ضرورت دارد برنامه فراهم کند. لذ یواقع یطهایرا در مح

گردد که بتواند در  یطراح ییبه نحو یتوانمندساز یها

موثر  یعلم ئتیه یاعضا یاحساس خودکارآمد جادیا

 باشد.

بعد از کار به صورت  یشیکار و بازاند نیح یشیبازاند

 یهابرنامهبا همکاران الزم است در  ایو  یانفراد

ربرد آنچه لحاظ گردد تا بتواند موجبات کا یتوانمندساز

(. 5. 4را فراهم کنند ) رندیبگ ادیعملکرد بهتر  یبرا دیآنها با

 هفرصت تجرب جادیحاضر عالوه بر ا یدر دوره توانمندساز

فعال، از شرکت کنندگان  یریادگی-یاددهی یروشها

آموخته  میخواسته شده است که در رابطه با استفاده از مفاه

 ،یآموزش یخود )طراح یآموزش ندیشده در عناصر فرا

 یفعال و آزمون ها یریادگی-یاددهی یاستفاده از روشها

 یفرد یشیبازاند یفرصتها جادیکنند. ا یشیمتناسب( بازاند

دهد که  یقرار م یتیرا در موقعشرکت کنندگان  یو گروه

جهت کاربرد  یشتریب یبتوانند اعتماد به نفس وآمادگ

العه مط جیکسب کنند. نتا یواقع طیآموخته ها را در مح

Dennick یکوتاه مدت توانمندساز ینشان داد دوره ها، 

کرده  بیبر نحوه عملکرد خود ترغ یشیرا به بازاند نیمدرس

مطالعه حاضر نشان  یابیخودارز جینتا با(. مشابه 11است )

شرکت  یشیبازاند شیموجب افزا یداد دوره توانمندساز

 مطالعه جیخود شده است. نتا یکنندگان بر عملکرد فرد

Sullivan  نشان داد عملکرد شرکت کنندگان در

 بیترغ ،یتجرب یریادگیاهداف  نییمانند تع یموضوعات

خود،  اتیدر رابطه با تجرب یشیبه بازاندشرکت کنندگان 

 یکسب مهارتها یبرا نیفرصت تمر جادیارائه بازخورد و ا

شرکت  زی(. در مطالعه حاضر ن13است) افتهیبهبود  سیتدر

و شرکت کنندگان ارائه بازخورد به  کنندگان بهبود

شرکت کنندگان  تیو هدا یبر عملکرد فرد یشیبازاند

موثر را گزارش کردند که  یریادگیجهت  یشیبازاند یبرا

عملکرد  یابیاست. اگرچه ارزش Sullivan جینتا بامشابه 

 دگاهیو از د یواقع طیدر مح یعلم ئتیه یاعضا

مطالعه  جید. نتاگرد یم شنهادیو همکاران پ انیدانشجو

 یو همکاران نشان داد برنامه ها Bilal زیمتاآنال

موجب بهبود دانش و عملکرد شرکت  یتوانمندساز

از  یکی(. 10) ستمذکور شده ا یکنندگان در دوره ها

انسجام اهداف و  ،یدوره کوتاه مدت توانمندساز یهایژگیو

 کی در کنندگانشرکت تیشده و هدا یطراح یمحتوا

 یروزه م کی یاست که برخالف کارگاه ها یمنطق فیط

مطالعه حاضر  جیآنها شود. نتا یتواند موجب بهبود مهارتها

بر  یدر سواالت مبتنشرکت کنندگان نشان داد عملکرد 
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شرکت کنندگان  نیمطلوب بوده است. همچن ویسنار

در حوزه  یواقع طیخود را در مح یآموخته ها یریبکارگ

-یاددهی یو در حوزه روشهادر سطح مطلوب  یزیبرنامه ر

کرده اند. تجربه محدود  یابیدر سطح متوسط ارز یریادگی

 تیمانند محدود یستمیشرکت کنندگان و مشکالت س

و  رمنعطفیغ یآموزش یابرنامه ه ،یزمان آموزش

استفاده از  یبرا یآموزش یمنابع و فضاها تیمحدود

تواند در کسب  یم یابیآموزش و ارز نینو یکردهایرو

با هدف  Sarikayaبوده است. مطالعه  رگذاریتاث جینتا

بزرگ و  یدر گروه ها سی)تدر یآموزش یرشد مهارتها

 یمبتن تیو هدا یگریکوچک، نشان دادن و مرب یگروه ها

 یاعضا نیدر ب ریفراگ یابیارز ی( و ابزارهایبر توانمند

نشان داد عملکرد  یمطالعه و جیشد. نتا یطراح یعلم ئتیه

شرکت  یابین در آموزش دادن و ارزشرکت کنندگا

رفتار و بهبود  رییتغ نیکرده است و ارتباط ب رییتغکنندگان 

شرکت کنندگان آموزش مثبت بوده است. بهبود عملکرد 

سواالت  ،یا نهیسواالت چندگز یاصول یراحدر رابطه با ط

بوده است  دار¬یمعن ینیبال یمهارتها یابیو ارز یشفاه

(14 .)Godfrey ان عملکرد شرکت کنندگان و همکار

 یزیبرنامه ر ،یازسنجیرا در حوزه ن یتوانمندساز یدوره ها

(. مشابه با 15کردند ) یابیمطلوب ارز یریادگی تیریو مد

مطالعه حاضر، بهبود عملکرد شرکت کنندگان در  جینتا

 یابیدر حوزه آموزش و ارز تهایاز مهارتها و فعال یبرخ

رسد به منظور بهبود  یگزارش شده است اما به نظر م

عملکرد شرکت کنندگان الزم است عناصر  یحداکثر

 آنها لحاظ گردد. یتوانمندساز یاثربخش در برنامه ها

تواند به طول دوره  یمطالعه حاضر م تیمحدود از

و نحوه ورود شرکت کنندگان به دوره  یتوانمندساز

 یابیمطالعه ارزش نی)داوطلبانه بودن( اشاره کرد. در ا

بوده  یابیبصورت خودارزکنندگان شرکت یه هاآموخت

عملکرد شرکت  یابیگردد ارز یم شنهادیاست که پ

مختلف در  نفعانیذ دگاهیاز د یواقع طیکنندگان در مح

  .لحاظ گردد ندهیمطالعات آ

 یاعضا یکوتاه مدت توانمندساز یدوره ها

 یآموزش یتوسعه مهارتها یاز روشها یکی یعلم ئتیه

است که در مطالعه حاضر اجرا شده  یعلم ئتیه یاعضا

در سه محور  هیو پا یاساس یدوره مهارتها نیاست. در ا

و  یریادگی-یاددهی یروشها ،یآموزش یزیبرنامه ر

شده است.  فتهمورد توجه قرار گر یابیارز یروشها

شرکت کنندگان در رابطه با کاربرد آموخته ها  یابیخودارز

شده است.  نییسط تعدر سه محور مذکور، باالتر از متو

بهبود  یتوانمندساز یبرنامه ها یهدف اصل نکهیباتوجه به ا

گردد برنامه  یم شنهادیاست پ یآموزش یندهایفرا تیفیک

 طیدر مح یکاربرد آموخته ها شیافزا یدر راتا یزیر

 .ردیصورت پذ یعلم ئتیه یتوسط اعضا یواقع

 

 تشكر و قدردانی:
-شرکت نویسنده مقاله از همکاری ارزشمند

ین پروژه با حمایت مالی اکنندگان کمال تشکر را دارد. 

آموزش پزشکی، تهران، ایران  یراهبرد قاتیمرکز ملی تحق

 انجام شده است 981793شماره طرح  با

    

 تضاد منافع:

نویسنده اعالم می دارد هیچ گونه تعارض منافعی   
 نداشته است.   
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