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طراحی ،اجرا و ارزشیابی دوره فلوشیپ آموزش پزشکی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم

محمودرضا دهقانی ،1مهال سالجقه ،*2مجید فصیحی هرندی ،3کامبیز بهاءالدین بیگی ،4بهاره بهمن بیجاری،5
7

زینب شکیبا ،6زهرا فتاحی

 .1پزشک و کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مربی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3استادیار ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دانشیار ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آیندهپژوهشی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .5دانشیار ،گروه کودکان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .7کارشناس ارشد برنامهریزی درسی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله96/9/11 :

آخرین اصالح مقاله97/7/7 :

پذیرش مقاله97/7/8 :

زمینه و هدف :فعاليتهایي که در زمينه توانمندسازی اعضای هيأت علمي صورت ميگيرد ،منجر به تقویت توانمندیهای اعضای هيأت علمي در
ایفای نقشهای مختلف خواهد شد .پژوهش حاضر با هدف طراحي و اجرای دوره فلوشيپ آموزش پزشكي ویژه اعضای هيأت علمي در دانشگاه علوم
پزشكي کرمان ،ارزشيابي این دوره و در نهایت ،ارایه توصيههای معتبر جهت طراحي برنامههای آینده در زمينه توانمندسازی آنان انجام گردید.
روش کار :در این مطالعه مداخلهای نيمه تجربي 53 ،نفر از اعضای هيأت علمي دان شگاه علوم پزشكي کرمان در دوره یک ساله توانمندسازی اعضای
هيأت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش طراحي شده بود و شامل حيطه های اصلي آموزش پزشكي بود ،شرکت نمودند .ارزشيابي دوره
فلوشيپ آموزش پزشكي در چند مرحله و با استفاده از هرم  Kirkpatrickانجام گرفت.
یافتهها :نتایج سطح اول هرم  Kirkpatrickنشان دهنده رضایت بيشتر شرکتکنندگان ( 87درصد) از کيفيت کلي دوره فلوشيپ آموزش پزشكي بود.
این دوره منجر به افزایش دانش اعضای هيأت علمي و تغييرات نگرشي مثبت در آنها شد .یافتههای سطح دوم هرم تفاوت معنيداری را بين نتایج
پيشآزمون و پسآزمون نشان داد ( .)P > 0/05بررسي تأثير این دوره بر تغييرات رفتاری و ميزان استفاده از آموختهها در آموزش به دانشجویان نيز
بيانگر تغييرات مثبت بود.
نتیجهگیری :دوره فلوشيپ آموزش پزشكي منجر به ایجاد تغييرات مثبت در نگرش شرکتکنندگان نسبت به آموزش و برنامههای توانمندسازی اعضای
هيأت علمي و افزایش دانش در مورد اصول و استراتژیهای آموزشي و کسب مهارتهای آموزشي ميشود .بر اساس نتایج به دست آمده ،ميتوان
اظهار داشت که دوره فلوشيپ آموزش پزشكي به بسياری از اهداف از پيش تعيين شده خود دست یافت.
کلید واژهها :توانمندسازی ،اعضای هيأت علمي ،آموزش پزشكي
*نویسنده مسؤول :مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن  034-31325332 :نمابر034-31325342 :
Email: mahla.salajegheh90@gmail.com
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پزشکی کرمان بر اساس مدل ارزشیابی Kirkpatrick

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

مقدمه
رسالت و کارکرد اصلي نهادهای آموزش علوم پزشكي،
آموزش و تربيت نيروی انساني متخصص مورد نياز جامعه و
فراهم نمودن زمينه مساعد برای رشد و توسعه سالمت کشور
عامل تأثيرگذار در دستيابي به این هدف مهم محسوب

فرایندی تعریف ميشود که اعضای هيأت علمي را برای ایفای
نقشهای مختلف آماده ميسازد و باعث ميشود آنها در
راستای مولد بودن و بهروز بودن تقویت گردند (.)12
از آنجایي که دانشگاههای علوم پزشكي ساالنه هزینههای
هنگفتي را برای توانمندسازی اعضای هيأت علمي صرف
ميکنند و اجرای این برنامهها زمان بسياری را طلب ميکند،

ميشوند ( .)1تالش در مسير رشد و بالندگي این چهرههای

انجام یک ارزشيابي دقيق و علمي ضروری است که نقاط قوت

کليدی در هر نهاد آموزشي ،ميتواند منجر به ارتقای کميت و

و کاستيها و راههای پيشرفت و اصالح آن و همچنين ،ميزان

کيفيت آموزش و توانمندی بيشتر دانشآموختگان و سرانجام

تحقق اهداف و به طور کلي تصویری از وضعيت اثربخشي

ارایه خدمات مطلوبتر در حوزه سالمت توسط آنان گردد

آموزشي این دورهها را نشان دهد (.)13

( .)2نقش اعضای هيأت علمي به عنوان هدایتگر مسير بالندگي
دانشجویان از اهميت ویژهای برخوردار است (.)3

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي
کرمان تاکنون دورههای آموزشي مختلفي از جمله دوره

تحوالت سازمانهای بهداشتي -درماني ،افزایش پيچيدگي

فلوشيپ آموزش پزشكي را ویژه توانمندسازی اعضای هيأت

مراقبتهای بهداشتي و مفاهيم در حال تغيير آموزش پزشكي

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

مانند روشهای جدید آموزش ،ارزشيابي و یادگيری ،منجر به

هدف گسترش دانش آموزش پزشكي و آشنایي اعضای هيأت

ایجاد تقاضاهای روزافزون در زمينههای آموزش ،پژوهش،

علمي با روشهای نوین در زمينههای برنامهریزی ،آموزش و

رهبری ،مدیریت و موارد دیگری از اعضای هيأت علمي در

ارزشيابي دانشجو برگزار شد .در طي دو دوره از برنامه

ایفای نقشهایشان شده است ( .)4 ،5تالشها و فعاليتهایي

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

که در زمينه توانمندسازی اعضای هيأت علمي صورت گرفته

از اعضای هيأت علمي در دورههای مذکور شرکت نمودهاند.

است ،منجر به تقویت توانمندیهای اعضای هيأت علمي در
نقشهای مختلف آموزشي ،پژوهشي ،مدیریتي ،فرهنگي و
الگوسازی آنها در حوزه سالمت خواهد شد ،بنابراین ،بسياری
از دانشگاههای علوم پزشكي در سراسر دنيا اقدام به طراحي و
اجرای برنامههای آموزشي به منظور افزایش مهارتهای

هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحي و اجرای دوره
فلوشيپ آموزش پزشكي ویژه اعضای هيأت علمي در دانشگاه
علوم پزشكي کرمان و ارزشيابي آن و در نهایت ،ارایه
توصيههای کاربردی جهت طراحي برنامههای آینده در زمينه
توانمندسازی اعضای هيأت علمي بود.

اعضای هيأت علمي نمودهاند (.)6 ،7
منظور از توانمندسازی اعضای هيأت علمي ،فعاليتهای

روش کار

برنامهریزی شده برای آمادهسازی و یا کمک به این گروه برای

در این مطالعه مداخلهای نيمه تجربي ،دوره توانمندسازی

ایفای نقشهایشان در زمينههای آموزش ،پژوهش ،رهبری و

آموزشي اعضای هيأت علمي تحت عنوان فلوشيپ آموزش

مدیریت است که منجر به بهرهوری ،سودمندی ،کارایي و

پزشكي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه

توسعه شخصي و حرفهای آنها برای رسيدن به اهداف،

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

چشماندازها و مأموریتهای سازمان ميشود ( .)4 ،7-11به

سپس مورد ارزشيابي قرار گرفت .این دوره توانمندسازی

عبارت دیگر ،توانمندسازی اعضای هيأت علمي به عنوان

اعضای هيأت علمي به مدت یک سال از ابتدای مهر سال
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است و اعضای هيأت علمي متخصص و باانگيزه ،مهمترین

دوره پانزدهم شماره سوم

طراحي ،اجرا و ارزشيابي دوره فلوشيپ...

 1394تا ابتدای مهر سال  1395برگزار گردید .در این دوره،

دهقاني و همكاران

مقدمات آموزش مجازی و نرمافزارهای مربوط به آن بود.

صورت تصادفي از بين افراد داوطلب جهت شرکت در دوره

نتایج حاصل از بررسي متون در مورد دورههای برگزار شده

انتخاب شدند .محتوای آموزشي دوره فلوشيپ آموزش پزشكي

مشابه در دانشگاههای علوم پزشكي جهان از طریق پانل

شامل چهار ماژول برنامهریزی درسي و آموزشي ،روشها و

متخصصان انتخاب شد.

فنون تدریس ،ارزشيابي دانشجو و فنآوریهای نوین در

در طول دوره یک ساله اجرای دوره فلوشيپ آموزش

یادگيری الكترونيكي به عنوان حيطههای اصلي آموزش بود.

پزشكي ،از روشهای آموزشي که تلفيقي از استاد محوری و

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

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

نيم بود .ماژول برنامهریزی درسي طي چهار جلسه به صورت

عمده آموزش مبتني بر حل مسأله ،کار تيمي ،انجام پروژه و

کارگاههای  5ساعته (در مجموع  20ساعت) ،ماژول روشها و

بازاندیشي ،پرسش و پاسخ ،بحث در گروههای کوچک،

فنون تدریس طي  7جلسه به صورت کارگاههای  5ساعته (در

آموزشهای الكترونيكي و مجازی صورت گرفت.

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

ارزشيابي دوره مطابق با مدل ارزشيابي  Kirkpatrickانجام

صورت کارگاههای  5ساعته (در مجموع  20ساعت) و ماژول

شد .این مدل ،دورههای آموزشي را با چهار سؤال روبهرو

فنآوریهای نوین در یادگيری الكترونيكي طي  3جلسه به

ميسازد که انجام ارزشيابي هر سطح به هر کدام از این سؤاالت

صورت کارگاههای  5ساعته (در مجموع  15ساعت) برای

پاسخ ميدهد.

اعضای هيأت علمي برگزار شد.

واکنش :آیا فراگيران دوره آموزشي ،واکنش مطلوبي نسبت به

اهداف ماژول برنامهریزی درسي و آموزشي ،آشنایي با

دوره برگزار شده نشان دادهاند؟

برنامهریزی درسي و آموزشي و کسب مهارت طراحي برنامه

یادگيری :آیا دوره آموزشي برگزار شده توانسته است افزایش

آموزشي ،تعميق دانش شرکتکنندگان در خصوص مباني نظری

مطلوبي در دانش فراگيران ایجاد نماید؟

و عملي برنامهریزی درسي و آموزشي ،افزایش آگاهي اعضای

رفتار :آیا دوره آموزشي برگزار شده توانسته است تغيير مطلوبي

هيأت علمي در مورد مسایل روز و چالشبرانگيز برنامهریزی

در رفتار فراگيران ایجاد نماید؟

درسي و آموزشي بود .هدف از ماژول روشها و فنون تدریس،

نتيجه :آیا دوره آموزشي برگزار شده توانسته است تغيير

کسب آگاهي و مهارت در زمينه روشها و فنون تدریس

مطلوبي در شاخصهای سازماني ایجاد نماید؟ (.)14

مرسوم و نوین بود .در ماژول ارزشيابي دانشجو نيز با توجه به

سطح اول مدل  ،Kirkpatrickواکنش ( )Reactionاست

اهميت ارزشيابي فراگيران در چرخه آموزش ،تالش شد تا

که ميزان عالقه فراگيران به برنامه ،لذتبخش بودن آن و ميزان

مواردی مانند ایجاد درک صحيحي از اهميت و نقش آزمون در

رضایت شرکتکنندگان را ميسنجد .در سطح واکنش دوره

یادگيری ،آشنایي با اصطالحات و مفاهيم مهم حوزه سنجش،

فلوشيپ آموزش پزشكي ،محتوا ،مدرس و امكانات دوره به

اندازهگيری و ارزشيابي آموزشي و مراحل مختلف طرحریزی

کمک پرسشنامهای متشكل از  15گویه که در انتهای دوره در

آزمون و فراهم نمودن توانایي در طراحي انواع آزمونها بر

اختيار شرکتکنندگان قرار داده شد ،مورد ارزشيابي قرار

طبق استانداردها و همچنين ،تحليل سيستم ارزشيابي

گرفت .برای هر کدام از بخشهای مدرس ،محتوا و امكانات،

دانشجویان علوم پزشكي فراهم گردد .در نهایت ،اهداف در

پنج گویه در پرسشنامه قرار داشت .در انتهای هر پرسشنامه

ماژول فنآوریهای نوین در یادگيری الكترونيكي ،آشنایي با

از شرکتکنندگان درخواست گردید تا نظرات و انتقادات خود
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 53نفر از اعضای هيأت علمي داشگاه علوم پزشكي کرمان به

محتوای دوره با استفاده از منابع معتبر آموزش پزشكي و

دوره پانزدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

را مرقوم نمایند .نمرهگذاری این پرسشنامه به روش طيف

پرسشنامهها و استفاده از نتایج حاصل بدون ذکر نام در نظر

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

گرفته شد.

( 5نمره) بود.
سطح دوم مدل  ،Kirkpatrickیادگيری ( )Learningبود

در دوره فلوشيپ آموزش پزشكي برگزار شده توسط مرکز

دوره آموزشي به اعضای هيأت علمي آموخته شده بود ،از

مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي کرمان که به

طریق پيشآزمون (قبل از شروع هر یک از ماژولهای

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

آموزشي) و پسآزمون (بالفاصله پس از پایان هر ماژول) مورد

 1395برگزار شد 53 ،نفر از اعضای هيأت علمي شرکت

ارزشيابي قرار گرفت .بدین منظور ،یک آزمون چهار گزینهای

نمودند 41 .درصد از شرکتکنندگان از رشتههای علوم باليني،

مشتمل بر  20سؤال که بر اساس سرفصل و اهداف دوره

 25درصد از رشته بهداشت و مدیریت 12 ،درصد از رشته

طراحي شده بود ،مورد استفاده قرار گرفت .برای اعتبارسنجي

دندانپزشكي 10 ،درصد از رشتههای علوم پایه 7 ،درصد از

آزمون مذکور ،روایي محتوا با استفاده از پانل متخصصان

رشته داروسازی و  5درصد از رشته پرستاری و مامایي بودند.

بررسي و تأیيد گردید .پایایي آزمون با هدف تعيين همساني

 64درصد از مشارکتکنندگان سابقه کار کمتر از  5سال و

دروني نيز با محاسبه ضریب  Cronbach's alphaمورد

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

بررسي قرار گرفت و با ضریب  0/85تأیيد شد.

علمي 3 ،درصد از نمونهها مربي 88 ،درصد استادیار و

در سطح سوم مدل  ،Kirkpatrickتغييرات رفتاری

 9درصد دانشيار بودند.

( )Behaviorاعضای هيأت علمي شرکتکننده در دوره

ارزشيابيهای انجام شده در سطح اول هرم Kirkpatrick

فلوشيپ آموزش پزشكي مورد بررسي قرار گرفت .برای این

نشان داد که از نظر بيشتر شرکتکنندگان ( 87درصد) کيفيت

منظور ،تفاوت نمرات ارزشيابي اعضای هيأت علمي توسط

کلي دوره فلوشيپ آموزش پزشكي خوب بود و  12درصد نيز

دانشجویان ،قبل و پس از شرکت در دوره توانمندسازی مورد

کيفيت را متوسط ارزشيابي کردند.

مقایسه قرار گرفت.
سطح چهارم مدل  ،Kirkpatrickنتایج ( )Resultsاست که

برخي از مشارکتکنندگان برنامهها را قابل قبول ،مفيد،
لذتبخش و مرتبط با اهداف خود ميدانستند و نسبت به نقاط

به دليل لزوم فاصله زماني بين اجرای برنامه و ارزشيابي سطح

قوت و ضعفشان در زمينه آموزش آگاهي بيشتری کسب کرده

چهارم مورد بررسي قرار نگرفت.

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

یافتهها به صورت ميانگين و انحراف معيار گزارش شد.

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

دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون مقایسه

را به سایر همكارانشان نيز توصيه ميکنند .همچنين ،از تعامالت

ميانگينها (آزمون  )tدر نرمافزار آماری  SPSSنسخه 23
(  )version 23, IBM Corporation, Armonk, NYمورد

و ارتباط بين مدرسان و شرکتکنندگان اظهار رضایت نمودند.
ارزشيابيهای انجام شده در سطح دوم هرم Kirkpatrick

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

بيانگر افزایش معنيدار دانش شرکتکنندگان بين پيشآزمون

معنيداری در نظر گرفته شد.

(ميانگين نمره  7/9از  )20و پسآزمون (ميانگين نمره  13/9از

در تمام مراحل پژوهش ،مالحظات اخالقي شامل کسب
رضایت آگاهانه از اعضای هيأت علمي برای تكميل

 )20با استفاده از آزمون  tبود که تأیيدکننده تأثير مثبت دوره
فلوشيپ آموزش پزشكي ميباشد.
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که با هدف تعيين فراگيری دانش و مهارتهایي که در طول

یافتهها

دهقاني و همكاران

طراحي ،اجرا و ارزشيابي دوره فلوشيپ...

رفتاری و ميزان استفاده از آموختهها در محل کار ،تفاوت

هيأت علمي باید به صورت هدفمند و مبتني بر اصول یادگيری

نمرات ارزشيابي اعضای هيأت علمي توسط  180نفر از

صورت گيرد و زمينههای الزم برای مشارکت اعضای هيأت

دانشجویان ،قبل و پس از شرکت در دوره توانمندسازی مقایسه

علمي در برنامهها فراهم آید ( ،)15در فاز طراحي دوره

گردید .در اولين نيمسال تحصيلي قبل از شرکت در دوره

فلوشيپ آموزش پزشكي تالش شد که برنامه و محتوای دوره

آموزشي ،ميانگين نمرات ارزشيابي اعضای هيأت علمي 4/38

بر اساس نيازهای آموزشي اعضای هيأت علمي و حيطههای

به دست آمد که این عدد در نيمسال تحصيلي که همزمان با

اصلي آموزش پزشكي طراحي شود.

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

در مرحله اجرای برنامههای توانمندسازی اعضای هيأت

اعضای هيأت علمي در نيمسال اول بعد از پایان دوره 4/8 ،بود

علمي ،الزم است به شكل انعطافپذیر و بسته به شرایط و

که نشان دهنده تغييرات مثبت ميباشد.

موقعيت افراد ،از انواع شيوههای آموزش بهره جست ( .)16در
زمينه اجرای دوره فلوشيپ آموزش پزشكي سعي بر استفاده از

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام مطالعه حاضر ،طراحي و اجرای دوره
فلوشيپ آموزش پزشكي ویژه اعضای هيأت علمي در دانشگاه
علوم پزشكي کرمان و ارزشيابي آن و در نهایت ،ارایه

مداخالت آموزشي بر اساس اصول آموزش و یادگيری
بزرگساالن ،یادگيری تجربي ،روشهای فراگير محور و ارایه
بازخورد بود.
نتایج مطالعه  Elliotو همكاران که با هدف بررسي تأثير

توصيههای معتبر جهت طراحي برنامههای آینده در زمينه

دوره  18ماهه توانمندسازی اعضای هيأت علمي در زمينه

توانمندسازی اعضای هيأت علمي بود.

آموزش پزشكي انجام شد ،نشان داد که این دوره موجب

نتایج نشان داد که این دوره منجر به تغييرات مثبتي در

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

نگرش شرکتکنندگان نسبت به آموزش و همچنين ،برنامههای

افزایش دانش اعضای هيأت علمي در مورد موضوع مورد

توانمندسازی اعضای هيأت علمي و افزایش دانش در مورد

تدریس و روشهای آموزشي ميشود .همچنين ،نتيجهگيری

اصول و استراتژیهای آموزشي و کسب مهارتهای آموزشي
گردید .بر اساس نتایج به دست آمده ،ميتوان گفت که دوره
فلوشيپ آموزش پزشكي به بسياری از اهداف از پيش تعيين
شده خود دست یافت.
 Steinertو همكاران در مرور نظاممندی بر مقاالت مرتبط
با توانمندسازی اعضای هيأت علمي در فاصله زماني سالهای

کردند که برنامههای توانمندسازی برای کسب موفقيتهای
بيشتر نياز دارند که برنامههای خود را به صورت طوالني مدت
برگزار نمایند (.)17
نتایج پژوهش  Knightو همكاران در مورد تأثيرات برنامه
طولي توانمندسازی اعضای هيأت علمي در دانشگاه Johns

 Hopkinsدر مقایسه با گروه شاهد ،نشان دهنده افزایش

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

مهارت ارایه بازخورد و تمایل بيشتر به روشهای تدریس

دورههای توانمندسازی اعضای هيأت علمي ،طراحي صحيح و

دانشجو محور در گروه مداخله بود (.)18

اصولي برنامه بر اساس نيازهای اعضای هيأت علمي ،توجه به

در بررسي حاضر نيز برگزاری برنامههای توانمندسازی به

اصول آموزش بزرگساالن ،آموزش براساس روشهای تعاملي

صورت طوالني مدت مانند دوره یک ساله فلوشيپ آموزش

و مشارکتي ،فراهم نمودن فرصت کسب تجربه و ارایه برنامهها

پزشكي ،منجر به کسب نتایج پایدارتر شد.

به صورت طوالني مدت ميباشد (.)5
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در سطح سوم هرم  ،Kirkpatrickبرای ارزیابي تغييرات

با توجه به این که طراحي برنامههای توانمندسازی اعضای

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

دوره پانزدهم شماره سوم

پژوهش  Sorinolaو  ،)8( Thistlethwaiteمرور نظاممند

رسيدند که شرکت در دورهها باعث افزایش دانش اعضای

 Leslieو همكاران ( )1و مطالعه مروری  Steinertو همكاران

هيأت علمي در مورد روشها و استراتژیهای آموزشي و

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

همچنين ،افزایش دانش در مورد بازخورد و نحوه ارایه آن

دورههای توانمندسازی اعضای هيأت علمي نسبت به گذشته

نسبت به قبل از شرکت در دوره ميشود (.)23

بود ،اما با وجود پيشرفت در تعداد و کيفيت دورههای برگزار

نتایج تحقيقات  Berbanoو همكاران ( Hewson ،)24و

شده ،تالشهای بسيار کمي در جهت بررسي تأثير برنامههای

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

توانمندسازی انجام شده است .در تحقيق حاضر تالش شد با

توانایي اعضای هيأت علمي در برقراری یک محيط آموزشي

استفاده از سه سطح اول هرم  ،Kirkpatrickتأثيرات حاصل از

مناسب ،پرسيدن سؤاالت مناسب ،بهبود مهارتهای ارتباطي

دوره فلوشيپ آموزش پزشكي بررسي گردد.

با دانشجویان ،بيماران و خانواده آنها و مدیریت زمان بعد از

هرچند که نتایج بررسي حاضر در راستای یافتههای برخي

شرکت در دوره توانمندسازی ،بهبود مهارتهای تدریس در

مطالعات پيشين ( )19-21که در آنها برنامههای توانمندسازی

شرکتکنندگان و همچنين ،ایجاد تغييرات مثبت در نگرش

اعضای هيأت علمي منجر به بروز تأثيرات مثبتي در پيشرفت

اعضای هيأت علمي نسبت به برنامههای توانمندسازی و

اعضای هيأت علمي شده بود ،ميباشد ،اما با وجود برگزاری

آموزش بود Behar-Horenstein .و همكاران به این نتيجه

دورههای متعدد توانمندسازی اعضای هيأت علمي در ایران،

رسيدند که شرکت در دورهها باعث استفاده از مهارتهای

تحقيقات انجام شده در زمينه ارزشيابي برنامههای توانمندسازی

آموزش داده شده در دوره توانمندسازی مانند پرسش و پاسخ،

اعضای هيأت علمي در کشورمان زیاد نيست .در دانشگاه علوم

درگير نمودن دانشجویان در کالس درس و ارایه مثالهای

پزشكي کرمان نيز تاکنون پژوهشي که به بررسي تأثيرات این

مرتبط برای درک بهتر مطالب ميگردد (.)26

دورهها بپردازد ،انجام نشده بود و در پژوهش حاضر برای
اولين بار تأثيرات این دورهها مورد بررسي قرار گرفت.

بر اساس نتایج پژوهش حاضر در زمينه طراحي برنامههای
توانمندسازی اعضای هيأت علمي ،پيشنهاد ميشود که برنامههای

بررسي مطالعات گذشته نشان دهنده کسب نتایج مشابه با

توانمندسازی به صورت طوالني مدت ،مبتني بر چارچوب

تحقيق حاضر مانند رضایت از برنامههای برگزار شده ،تغييرات در

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

دانش و نگرش و یا خودگزارشدهي از تغييرات رفتاری در زمينه

و حمایت بيشتر سازماني از این برنامهها طراحي شود .در زمينه

برگزاری دورههای توانمندسازی اعضای هيأت علمي ميباشد.

ارزشيابي برنامههای توانمندسازی نيز بهتر است از روشهای

نتایج پژوهش  Kollischو همكاران که با هدف بررسي

ارزشيابي ترکيبي ،بررسي تغييرات حاصل از برنامههای

تأثيرات دوره توانمندسازی اعضای هيأت علمي در مورد

توانمندسازی اعضای هيأت علمي در سطح سازمان و ارزشيابي

روشهای تدریس با استفاده از بررسي نظرات قبل و بعد از

ميزان استفاده از آموختهها در محيط کار استفاده نمود.

برنامه شرکتکنندگان ،دستياران تحت آموزش آنان و

از جمله محدودیتهای مطالعه ميتوان به چند مورد اشاره

برگزارکنندگان دوره انجام شد ،نشان دهنده توجه بيشتر اعضای

نمود .در تحقيق حاضر تأثيرات دوره توانمندسازی تنها بر روی

هيأت علمي به نيازهای آموزشي دستياران ،افزایش

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

انعطافپذیری ،ارایه بازخورد و افزایش عالقه و انگيزه برای

تعميمپذیری نتایج را با محدودیت مواجه ميسازد .همچنين،

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

برای بررسي تأثيرات از گروه شاهد استفاده نشد که در این
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همكاران ( ،)10مرور نظاممند  Steinertو همكاران (،)4

 Gelulaو  Yudkowskyبا انجام مطالعهای به این نتيجه
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دهقاني و همكاران

... اجرا و ارزشيابي دوره فلوشيپ،طراحي

نتيجهگيری

حالت تعيين دقيق تأثيرات و مرتبط دانستن آنها با دوره

در دانشگاههای علوم پزشكي ساالنه دورههای آموزشي

 برای بررسي نتایج.فلوشيپ آموزش پزشكي دشوار است

فراواني جهت توانمندسازی اعضای هيأت علمي برگزار

حاصل از دوره توانمندسازی اعضای هيأت علمي در مطالعه

ميگردد که این دورهها زمان و هزینههای هنگفتي را به خود

 اما، استفاده گردیدKirkpatrick  از سه سطح اول مدل،حاضر

 نتيجه مطلوبي که این دورهها ميتوانند.اختصاص ميدهند

سطح چهارم به دليل لزوم فاصله زماني بين اجرای برنامه و

 اثربخش بودن آنها است که آموزش بهتر،داشته باشند

.ارزشيابي سطح چهارم (نتایج) مورد بررسي قرار نگرفت

.دانشجویان و افزایش کيفيت خدمات را به دنبال دارد

برای انجام پژوهشهای آینده در این زمينه به محققان
پيشنهاد ميگردد که حجم نمونههای بزرگتر و بين دانشگاهي

سپاسگزاری
 مدیریت و،بدین وسيله از ریاست و معاونت آموزشي

 برای بررسي دقيقتر تأثيرات، همچنين.را مد نظر قرار دهند
 بهتر است از گروه شاهد و،توانمندسازی اعضای هيأت علمي
.انجام مقایسه استفاد نمایند

مجموعه همكاران مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشكي
کرمان و اعضای محترم هيأت علمي به جهت حمایت و
. تقدیر و تشكر به عمل ميآید،پشتيباني در انجام این پژوهش
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