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Introduction: The present study aimed to evaluate the effect of empowerment courses for academic staff of Mashhad
University of Medical Sciences on their satisfaction and knowledge regarding teaching and evaluation methods based on the
Kirk Patrick model.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, faculty members of basic and clinical sciences who had participated
in empowerment workshops in the field of education in 2017 (eighth and ninth courses) were studied. A researcher-made
questionnaire was used to evaluate the aforementioned workshops based on the first level of the Kirk Patrick model which is
the reactive level. Pre-test and post-test tests were used immediately before and after the workshop to evaluate the second level
of the Kirk Patrick model, which is the learning level.
Results: Regarding the ninth empowerment workshops, the highest mean satisfaction of clinical sciences faculty members
was related to the "curriculum plan" workshop. On the other hand, the highest mean satisfaction of basic sciences faculty
members was related to student-centered teaching methods. In addition, regarding the eighth empowerment workshops, the
highest mean satisfaction of clinical science faculty members was related to the new methods of clinical assessment. On the
other hand, the highest mean satisfaction of basic science faculty members was related to the fundamentals of virtual education
and new technologies in education. The scores of the faculty members in both the basic and clinical sciences groups
significantly increased after the eighth and ninth empowerment workshops.
Conclusion: As evidenced by the obtained results, it can be concluded that in-service training courses can improve the
academic staffs' skills of teaching and assessing students. In addition, it was revealed that academic staffs’ satisfaction varied
depending on the type of the course.
Key words: Assessment, Kirkpatrick model, Workshop, Academic staff
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چکیده
 این مطالعه با هدف بررسی تأثیر دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر رضایتمندی و دانش آنان:مقدمه
.در زمینه مهارتهای تدریس و ارزشیابی مبتنی بر مدل کرک پاتریک انجام شده است
 اعضای هیات علمی علوم پایه و بالینی که در کارگاههای توانمند سازی در حیطه آموزشی در سال، در این پژوهش مقطعی:مواد و روش ها
 جهت ارزشیابی کارگاههای مذکور بر اساس سطح اول مدل کرک. (دوره هشتم و نهم) شرکت کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند1396
 که، جهت ارزشیابی برنامه در سطح دوم مدل کرک پاتریک. از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که سطح واکنشی می باشد،پاتریک
. بالفاصله قبل و بعد از برگزاری کارگاه استفاده شد،سطح یادگیری می باشد از آزمون های پره تست و پست تست
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بررسي تأثیر دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمي ...

یافته ها :در مورد کارگاههای توانمند سازی دوره نهم ،بیشترین میانگین رضایت اعضای هیات علمی علوم بالینی ،مربوط به کارگاه تدوین طرح
دوره بود .به عالوه ،بیشترین میانگین رضایت اعضای هیات علمی علوم پایه از برگزاری کارگاهها ،مربوط به کارگاه روشهای تدریس دانشجو
محور بوده است .در مورد کارگاههای توانمند سازی دوره هشتم ،بیشترین میانگین رضایت اعضای هیات علمی علوم بالینی از برگزاری کارگاهها،
مربوط به کارگاه روشهای نوین سنجش بالینی بوده است .بیشترین میانگین رضایت اعضای هیات علمی علوم پایه از برگزاری کارگاهها مربوط
به مبانی آموزش مجازی و تکنولوژیهای نوین در آموزش بوده است .نمره آزمون اعضای هیات علمی هم در گروه علوم پایه و هم در گروه علوم
بالینی ،پس از برگزاری کارگاههای توانمند سازی دوره هشتم و نهم به طور معناداری افزایش یافته بود.
نتیجهگیری :کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی توانسته است سبب بهبود یادگیری آنان در زمینه مهارتهای تدریس و ارزشیابی شود.
رضایت اساتید بسته به نوع کارگاه متفاوت بوده است.
كلمات كلیدی :ارزشیابی ،الگوی کرک پاتریک ،کارگاه ،اعضای هیات علمی
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پزشكي كشور ،عامل موثري بر يادگيري دانشجويان و

در دوران معاصر ،آموزش و بهسازي منابع انساني يكي

كيفيت ارائه خدمات درماني در بالين بيمار مي باشد .به

از مهم ترين دل مشغولي هاي مديران و سياستگذاران

عبارت ديگر ،آموزش كافي ،موثر و كارآمد به خصوص در

سازمان هاي اثربخش را تشكيل مي دهد .آموزش ،يكي از

زمينه علوم پزشكي كه با حيات بيمار سر و كار دارد ،در

ملزومات انسانها براي توسعه عملي هر موسسه اي

نهايت سبب ارتقاي كيفيت خدمات درماني به بيماران و

است2(.و)1

درك فزاينده ازاهميت و نقشي كه آموزش مي

جايگاه سالمت جامعه مي

گردد)5-9(.

تواند در بهبود عملكرد نيروها و بهبود بازده سازماني ايفا

معموالً رويكردهاي متفاوتي براي ارزشيابي آموزشي در

نمايد سبب شده است تا منابع مالي ،مادي و انساني

بسياري از منابع عنوان شده است كه مي تواند در ارزشيابي

گسترده اي صرف اين آموزش ها شود به اين اميد كه منافع

آموزشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان مورد

به جهت

استفاده قرار بگيرد .در بين انواع رويكردهاي موجود،

اينكه دانش و مهارت افراد شاغل در حرف مرتبط با سالمتي

رويكردهاي هدف مدار و سيستماتيک به طور گسترده اي

حائز اهميتي ويژه است ،بنابراين آموزش آنان نيز اهميتي

در ارزشيابي از آموزش كاركنان به كار مي روند.

و دستاوردهاي ملموس عايد سازمان ها

گردد()2

ويژه براي مديران و سياستگذاران اين گروه

دارد)3(.

چهارچوب هاي فراواني براي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي

آموزش هاي ضمن خدمت در جهت توانمندسازي

بيان شده اند كه از دو رويكرد هدف مدار و سيستماتيک

اساتيد ،ركني مهم در ارتقاي حرفه اي آنان و به روز كردن

تأثير پذيرفته اند .در رويكرد هدف مدار (نتيجه دار) ،صرفاً

و تمرين مهارتهاي حرفه اي در بالين هست )4(.در سالهاي

نتيجه و پيامد حاصل شده از برنامه آموزشي مورد بررسي

اخير در كشورما ،به نقش آموزش در حرفههاي مرتبط با

قرار مي گيرد و با توجه به آن تصميمات درمورد برنامه

سالمت در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،توجه خاصي

آموزشي اخذ مي گردد )10(.در بين الگوهاي موجود با توجه

شده است و لزوم پرداختن به ارزشيابي اين برنامه ها نيز

به اين رويكرد مي توان به الگوي ارزشيابي كرك پاتريک

احساس مي گردد .قطعا آشنايي با اصول تدريس و ياددهي

اشاره كرد .در اين الگو چهار سطح براي ارزشيابي آموزشي

از سوي اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم
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پيشنهاد مي شود كه عبارتند از  :واكنش ،يادگيري ،رفتار و

برخوردار نمي باشند .لذا تربيت نيروي انساني متخصص كه

نتايج.

از توانمنديهاي الزم در زمينه تدريس و آموزش علوم

واكنش ،چگونگي احساس شركت كنندگان را در مورد

پزشكي برخوردار باشد ،همواره يكي از اهداف وزارت

برنامه آموزشي اندازه گيري مي كند .اين پيمايش ها به دنبال

بهداشت ،درمان و آموزش علوم پزشكي قلمداد شده است.

دريافت نظرات شركت كنندگان در خصوص آموزش،

در همين راستا ،اين وزارتخانه در طي ماموريتي

برنامه درسي ،تكاليف درسي ،مواد و تجهيزات آموزشي،

دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور را موظف به

است)4(.

برگزاري دوره هايي براي توانمندسازي اعضاي هيات علمي

كالس يا وسايل و محتواي دوره هاي آموزشي

يادگيري عبارت از تعيين ميزان فراگيري مهارتها ،تكنيک ها

نموده است.

و حقايقي است كه در دوره آموزشي ،به شركت كنندگان

در دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز ،گذراندن

آموخته مي شود .استفاده از پيش آزمون و پس آزمون براي

كارگاههاي توانمند سازي اساتيد براي اعضاي هيات علمي

منظور از رفتار،

كه در بدو ورود به دانشگاه هستند ،اجباري مي باشد .اين

چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار

كارگاهها در زمينه هاي مختلف آموزشي ،پژوهشي و

شركت كنندگان در اثر شركت در دوره هاي آموزشي

فرهنگي با هدف ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هيات علمي

حاصل مي شود و آن را مي توان با ادامه ارزيابي در محيط

برگزار گرديده اند .نتيجه مطلوبي كه اين دوره ها مي توانند

واقعي كار روشن ساخت .اين سطح نسبت به سطوح پيشين

داشته باشند اثربخش بودن آنها است كه به دنبال خود

بسيار چالش برانگيز است چرا كه نخست ،شركت كنندگان

افزايش كيفيت خدمات ،كاهش مرگ و مير و دوباره كاري

سنجش اين سطح پيشنهاد

ميگردد)11(.

بايد فرصتي را بر تغيير رفتارشان به دست آورند .منظور از

ها و امثال آن را در

بردارد)1(.

نتايج ،ميزان تحقق هدفهايي است كه به طور مستقيم به

عليرغم برگزاري چندين ساله اين كارگاهها ،تا كنون

سازمان ارتباط دارد .اندازه گيري اين سطح بسيار مشكل

هيچگونه بازخوردي از پيامدهاي آنها ،به مديريت امور

است و در آن شواهدي از نتايج ،از قبيل كاهش هزينه ها،

هيات علمي دانشگاه انعكاس داده نشده است .اين در حالي

دوباره كاري ها ،افزايش كيفيت توليدات يا خدمات ،سود

است كه سازمان ها در قبال هزينه ها و منابع صرف شده

و فروش بررسي مي

شود)11(.

خواهان گزارش هاي علمي و عيني درباره اثرگذاري واقعي

در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،پس از

دوره هاي آموزشي هستند .لذا ارزشيابي كارگاههاي مذكور

فارغ التحصيلي از رشته تخصصي مربوطه و كسب بورد

و ارائه بازخورد از تأثيرات آن هم اكنون در دستور كار

تخصصي و بر اساس معيارهاي خاص ،افراد به عنوان عضو

مديران و دست اندركاران حوزه توانمندسازي و ارتقاء

هيات علمي به دانشكده ها معرفي مي گردند .اين افراد اگر

اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار گرفته

چه ممكن است در حيطه كاري خود بسيار كارآمد و داراي

است .با توجه به اين موضوع اين پژوهش با هدف تعيين

دانش و تبحر باشند ،ولي اغلب به سبب حجم باالي مطالب

تأثير دوره هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه

دوره تخصصي و نيز محدود بودن واحدها مرتبط با اصول

علوم پزشكي مشهد بر رضايتمندي و دانش آنان در زمينه

تدريس ،از آگاهي كافي در زمينه آموزش علوم پزشكي
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مهارتهاي تدريس و ارزشيابي براساس مدل كرك پاتريک

ميزان نمره باالتر بود نشان دهنده رضايت بيشتر فراگيران از

در سال  1396انجام شده است.

كارگاه برگزار شده بود.

مواد و روشها

ارزيابي روايي پرسشنامه مذكور بدين صورت بود كه

اين پژوهش ،يک مطالعه به شيوه مقطعي و بر اساس

پس از طراحي ،پرسشنامه در اختيار  7نفر از اعضاي هيئت

مدل كرك پاتريک بود .الزم به توضيح است كه دوره هاي

علمي گروه آموزش پزشكي و اساتيد برگزار كننده كارگاهها

توانمند سازي مورد مطالعه در اين پژوهش ،دوره هاي هشتم

قرار گرفت و از آنان خواسته شد براي هر سوال ،يكي از

و نهم اين كارگاهها در سال  1396بوده است .كارگاههاي

گزينه هاي "ضروري است ،مفيد است ولي ضروري نيست،

ذكر شده داراي محتواي آموزشي ،پژوهشي و اخالقي

ضروري نيست" را عالمت بزنند .سپس ضريب نسبي روايي

مي باشند .با توجه به وسعت محتوايي اين كارگاهها،

محتوا طبق فرمول زير محاسبه شد.

پژوهش حاضر تنها به كارگاههاي حيطه آموزشي محدود
گرديد .گذراندن اين دوره ها براي اعضاي هيات علمي
جديدالورود الزامي بوده است .اعضاي هيات علمي علوم
پايه و باليني كه دوره هاي ذكر شده را گذراندند در مطالعه
مورد بررسي قرار گرفتند .شرط ورود به مطالعه ،رضايت از
شركت در مطالعه و نيز تكميل فرم ارزشيابي و هر دو
پرسشنامه پره تست و پست تست بوده است .معيارهاي
خروج از مطالعه شامل تاخير درحضور در كالس ،ترك
كالس يا كامل نبودن فرم ها بود.
جهت ارزشيابي كارگاههاي مذكور بر اساس سطح اول
مدل كرك پاتريک ،كه سطح واكنشي يا احساسي مي باشد،
از يک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .براي طراحي
پرسشنامه از نظرات اساتيد برگزاركننده كارگاه استفاده شد
و يک پرسشنامه شامل  17سوال جهت ارزيابي رضايتمندي
فراگيران در مورد محتواي كارگاه و امكانات محل اجراي
برنامه طراحي گرديد .نمره گذاري پرسشنامه بر اساس
معيارهاي ليكرت بود .بدين صورت كه در مورد هر سوال
پرسشنامه ،عدد  4معادل كامال موافقم ،عدد  3معادل موافقم،
عدد 2معادل مخالفم و عدد  1معادل كامال مخالفم در نظر
گرفته شد .بدين ترتيب پرسشنامه مذكور نمره كلي از 17
تا  68را مي توانست به خود اختصاص دهد .هر چه قدر

در اين رابطه  nEتعداد متخصصاني است كه به گزينه
"ضروري" پاسخ داده اند

و  Nتعداد كل متخصصان است.

با توجه به تعداد متخصصان پاسخ دهنده بر اساس اين
فرمول ضريب نسبي روايي محتوا قابل قبول براي پرسشنامه
مذكور معادل  100درصد محاسبه شد .همچنين جهت
سنجش پايايي پرسشنامه ،ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه
شد .ميزان اين ضريب براي پرسشنامه معادل  0/92تعيين
گرديد.
همچنين جهت ارزشيابي برنامه در سطح دوم مدل كرك
پاتريک ،كه سطح يادگيري ،كسب دانش و تجربه مي باشد
از آزمون هاي پره تست و پست تست ،بالفاصله قبل و بعد
از برگزاري كارگاه استفاده شد .با توجه به محتواي متفاوت
كارگاهها براي اعضاي هيات علمي علوم پايه و باليني ،دو
پرسشنامه تستي مجزا براي اين دو گروه طراحي گرديد.
تستهاي مذكور ،ب ا همكاري مدرس كارگاه و با توجه به
اهداف يادگيري كارگاههاي مذكور طراحي گرديد و سعي
شد تا حد امكان تاكسونومي باالتر سواالت مد نظر باشد.
آزمون مذكور داراي بيست سوال بود و به هر پاسخ صحيح،
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نمره يک تعلق مي گرفت .بنابراين ،نمره كلي آزمون عددي

كارگاهها ،مربوط به كارگاه تدوين طرح دوره و پس از آن

بين صفر تا بيست بود .كه نمرات باالتر نشان دهنده يادگيري

كارگاههاي روشهاي نوين سنجش باليني ،مباني آموزش

و دانش باالتر بود .ميانگين نمره افراد شركت كننده در

مجازي و تكنولوژيهاي نوين در آموزش و اخالق حرفه اي

آزمونها ،قبل و بعد از برگزاري كارگاهها محاسبه و با

بوده اند كه از ميزان رضايتمندي مشابهي برخوردار بودند.
همان طور كه جدول  2نشان مي دهد بيشترين ميانگين

يكديگر مقايسه شد.
با توجه به اينكه ارزشيابي در دو سطح باالتر مدل كرك

رضايت اعضاي هيات علمي علوم پايه از برگزاري

پاتريک در كوتاه مدت امكانپذير نمي باشد ،نتايج ارزشيابي

كارگاهها ،مربوط به كارگاه "روشهاي تدريس دانشجو

تنها در دو سطح اول در اين مطالعه گزارش گرديد .جهت

محور" و پس از آن كارگاه" مباني انتخاب روش تدريس

t

و روشهاي تدريس معلم محور" و "اصول طراحي آزمون

مقايسه نمرات آزمون قبل و پس از كارگاه ،از آزمون

وآزمونهاي چند گزينه اي" بوده است.ميزان رضايتمندي از

زوجي استفاده شد.
یافته ها

كارگاههاي دوره نهم از نظر اعضاي هيات علمي گروه علوم

همان طور كه جدول  1نشان مي دهد بيشترين ميانگين

پايه ( )P=0/053و علوم باليني ( )P=0/061داراي تفاوت

رضايت اعضاي هيات علمي علوم باليني از برگزاري
جدول : 1

معنادار نبود.

نمرات فرم رضايتمندي از كارگاههاي توانمند سازي دوره نهم اعضاي هيات علمي علوم باليني
تعداد

حداقل

حداكثر

انحراف معيار±ميانگين

روشهاي نوين سنجش باليني

13

45

68

60±12/3

مباني آموزش مجازي و تكنولوژيهاي نوين در آموزش

17

46

68

60±8/7

اخالق حرفه اي

9

40

68

60±6/9

تدوين طرح دوره

14

47

68

61±6/8

نام كارگاه

P=0/061

نتيجه آزمون

جدول : 2

نمرات فرم رضايتمندي از كارگاههاي توانمند سازي دوره نهم اعضاي هيات علمي علوم پايه
حداقل

حداكثر

انحراف معيار±ميانگين

تعداد

مباني آموزش مجازي و تكنولوژيهاي نوين در آموزش

39

68

52±8/8

19

مباني انتخاب روش تدريس و روشهاي تدريس معلم محور

33

68

54±9/9

20

تدوين طرح دوره

30

65

49±10/5

20

اخالق حرفه اي

26

68

49±11/6

13

اصول طراحي آزمون وآزمونهاي چند گزينه اي

43

68

54±7/3

18

روشهاي تدريس دانشجو محور

42

68

59±8/7

21

نام كارگاه

نتيجه آزمون

P=0/061

چ
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جدول : 3

(ندا اسالمي و همكاران)

نمرات فرم رضايتمندي از كارگاههاي توانمند سازي دوره هشتم اعضاي هيات علمي علوم باليني
حداقل

حداكثر

انحراف معيار±ميانگين

تعداد

تدوين طرح دوره

47

68

57±6/1

19

مباني آموزش مجازي و تكنولوژيهاي نوين در آموزش

42

68

52±7/6

21

مباني آموزش مجازي و تكنولوژيهاي نوين در آموزش

42

65

50±11/3

24

اصول تدريس و يادگيري در محيطهاي باليني(بخش اول)

45

63

55±4/8

20

اصول تدريس و يادگيري در محيطهاي باليني(بخش دوم)

48

68

63±5/0

11

روشهاي آموزش در بخشهاي باليني (بخش دوم)

48

68

61±6/4

11

روشهاي آموزش در بخشهاي باليني (بخش دوم)

50

68

59±6/6

14

اصول طراحي آزمون وآزمونهاي چند گزينه اي

52

68

62/3±5/7

12

اصول طراحي آزمون وآزمونهاي چند گزينه اي

48

68

59/4±7/4

10

روشهاي نوين سنجش باليني

48

68

58±6/8

13

روشهاي نوين سنجش باليني

54

68

3/4±64

12

اصول طراحي آزمون وآزمونهاي چند گزينه اي

42

68

56±7/6

23

اخالق حرفه اي

39

65

54±8/3

11

نام كارگاه

نتيجه آزمون

همان طور كه جدول  3نشان مي دهد بيشترين ميانگين
رضايت اعضاي هيات علمي علوم باليني از برگزاري

P<0/001

آموزش مجازي و تكنولوژيهاي نوين در آموزش" داراي
تفاوت معنادار يود)P=0/014( .

كارگاهها ،مربوط به كارگاه "روشهاي نوين سنجش باليني"

همان طور كه جدول  4نشان مي دهد بيشترين ميانگين

و پس از آن "اصول طراحي آزمون و آزمونهاي چند گزينه

رضايت اعضاي هيات علمي علوم پايه از برگزاري

اي" بوده است .ميزان رضايتمندي از كارگاههاي دوره

كارگاهها مربوط به "مباني آموزش مجازي و تكنولوژيهاي

هشتم از نظر اعضاي هيات علمي گروه علوم باليني داراي

نوين در آموزش" بوده است .ميزان رضايتمندي از

تفاوت معنادار بود ( .)P<0/001اين تفاوت بين كارگاه

كارگاههاي دوره هشتم از نظر اعضاي هيات علمي گروه

"روشهاي نوين سنجش باليني" با "مباني آموزش مجازي

علوم پايه داراي تفاوت معنادار نبود)P=0/453( .

و تكنولوژيهاي نوين در آموزش" ( )P<0/001و كارگاه

چنانچه در جدول  5و  6مشاهده مي شود ،نمره آزمون

"اخالق حرفه اي ( ")P=0/012و اصول تدريس و

اعضاي هيات علمي هم در گروه علوم پايه و هم در گروه

يادگيري در محيطهاي باليني (بخش اول) ( )P=0/015از

علوم باليني ،پس از برگزاري كارگاههاي توانمند سازي به

نظر آماري معنادار بود .همچنين رضايت از كارگاه

طور معناداري افزايش يافته است .با اينحال اين افزايش در

"روشهاي آموزش در بخشهاي باليني" با كارگاه "مباني

گروه علوم پايه به طور معناداري ( )P=0/034بيشتر از گروه
علوم باليني بوده است(.جدول )7
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جدول : 4

نمرات فرم رضايتمندي از كارگاههاي توانمند سازي دوره هشتم اعضاي هيات علمي علوم پايه
حداقل

حداكثر

انحراف معيار±ميانگين

تعداد

مباني آموزش مجازي و تكنولوژيهاي نوين در آموزش

52

67

59±5/3

14

آزمونهاي چند گزينه اي

42

68

56±7/6

23

آزمونهاي تشريحي و اصول تحليل آزمون

36

68

54±9/8

23

اخالق حرفه اي

45

68

56±7/5

18

روشهاي تدريس دانشجو محور

44

68

56±7/3

17

مباني انتخاب روش تدريس و روشهاي تدريس معلم محور

43

68

53±6/6

21

نام كارگاه

نتيجه آزمون

جدول : 5

P=0/453

اطالعات توصيفي نمرات پيش و پس آزمون كارگاههاي توانمند سازي دوره نهم در دو گروه اعضاي هيات علمي علوم پايه و باليني
*P-value

شاخصه
آيتم

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

نمره پيش آزمون پايه

12

5/ 9

3 /26

0

12

نمره پس آزمون پايه

12

12/92

2/54

9

18

نمره پيش آزمون باليني

8

8/ 1

2/ 1

5

11

نمره پس آزمون باليني

8

12/5

2/ 9

8

15

>0/001

0/004

*paired sample t-test

جدول : 6

اطالعات توصيفي نمرات پيش و پس آزمون كارگاههاي توانمند سازي دوره هشتم در دو گروه اعضاي هيات علمي علوم پايه و باليني
*P-value

شاخصه
آيتم

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

نمره پيش آزمون پايه

15

8/33

2/28

5

15

نمره پس آزمون پايه

15

12/93

1/66

10

15

نمره پيش آزمون باليني

17

9/29

3/05

3

13

نمره پس آزمون باليني

17

12/11

0/ 6

11

13

0/001

0/002
*Paired sample t-test

جدول : 7

مقايسه تغييرات نمرات پيش و پس آزمون بين گروههاي باليني و علوم پايه

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

كمترين

بيشترين

ميانه

نتيجه آزمون

باليني

17

14/12

13/49

-5

40

15

Z=2/12

علوم پايه

15

23

9/22

0

35

25

P=0/034

چ
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حداقل انتظار از يک برنامه آموزشي آن است كه در

بحث

در طي اين پژوهش براي سنجش ميزان رضايت

انتها فراگيران از آن برنامه راضي باشند .رضايت مندي

فراگيران از كارگاههاي توانمند سازي از پرسشنامه استفاده

فراگيران موجب افزايش انگيزه آنها براي آموختن و

شد و رضايت شركت كنندگان در مورد منطبق بودن اهداف

مشاركت آن ها در فرايند ياددهي -يادگيري مي شود .عدم

كارگاه با نياز آنان ،كاربردي بودن موضوعات و نيز رضايت

رضايت فراگيران از برنامه آموزشي خود يكي از عوامل مهم

آنان از امكانات سمعي بصري و محل برگزاري كارگاهها

در شكست برنامه هاي آموزشي است .چون فراگيران

مورد سنجش قرار گرفت .بر اساس نتايج به دست آمده ،در

مشتريان اصلي سيستم هاي آموزشي هستند و امروزه بقاي

مورد كارگاههاي توانمند سازي دوره نهم ،بيشترين ميانگين

سيستم هاي آموزشي منوط به رضايت مشتريان آن

است.

رضايت اعضاي هيات علمي علوم باليني ،مربوط به كارگاه

سطح واكنش داراي سه زير سطح است :واكنش به عنوان

تدوين طرح دوره و پس از آن كارگاههاي روشهاي نوين

يک احساس عاطفي نسبت به آموزش ارائه شده ،واكنش به

سنجش باليني ،مباني آموزش مجازي و تكنولوژيهاي نوين

عنوان قضاوت در مورد كارآمدي آموزش داده شده و

در آموزش و اخالق حرفه اي بوده اند كه از ميزان

تركيبي از هر دو مورد.

رضايتمندي مشابهي برخوردار بودند .به عالوه ،بيشترين

با آن كه فراگيران در محيط خوشايند انگيزه بيش تري

ميانگين رضايت اعضاي هيات علمي علوم پايه از برگزاري

براي آموختن دارند وليكن نبايد تاكيد بيش از حد بر

كارگاهها ،مربوط به كارگاه روشهاي تدريس دانشجو محور

لذت بخش نمودن فرايند آموزش ،محتواي علمي و عملي

و پس از آن كارگاه مباني آموزش مجازي و تكنولوژيهاي

برنامه ها را كم اهميت سازد .بايد دانست كه در آموزش،

نوين در آموزش بوده است.

وجود فشار و استرس خفيف در فراگير در آماده سازي

در مورد كارگاههاي توانمند سازي دوره هشتم ،بيشترين

ذهني براي يادگيري نقش دارد .همچنين فرصت هاي

ميانگين رضايت اعضاي هيات علمي علوم باليني از

يادگيري بايد براي فراگير چالش برانگيز باشد و او را در

برگزاري كارگاهها ،مربوط به كارگاه روشهاي نوين سنجش

وضعيت عدم تعادل شناختي قرار دهد .الزم به ذكر است

باليني و پس از آن اصول طراحي آزمون و آزمونهاي

كه وجود اين فشار و چالش ممكن است براي فراگيران

چندگزينه اي بوده است .بيشترين ميانگين رضايت اعضاي

خوشايند نباشد.

هيات علمي علوم پايه از برگزاري كارگاهها مربوط به مباني

دراين سطح براي سنجش ،طبق نظر كرك پاتريک

آموزش مجازي و تكنولوژيهاي نوين در آموزش بوده است.

مي توان از نظرخواهي و پرسشنامه استفاده كرد.

نمره آزمون دانشي اعضاي هيات علمي هم در گروه علوم

شركت كنندگان چه واكنشي نسبت به دوره از خود نشان

پايه و هم در گروه علوم باليني ،پس از برگزاري كارگاههاي

مي

دهند؟()12

توانمند سازي دوره هشتم و نهم به طور معناداري افزايش

در دوره هاي آموزشي مدرسان در جهت ارتقاي دانش

يافته بود .نتايج فوق مي تواند به مديريت امور هيات علمي

نظري ،اصالح نگرش فراگيران و افزايش توانمندي هاي

براي انتخاب موضوع كارگاهها و برگزاري هر چه بهتر آنها

عملي آنان تالش مي كنند .مهم ترين مالك در مؤثر بودن

كمک كند.

اين آموزش ها ميزان يادگيري فراگيران است .در پايان دوره
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آموزشي فراگير بايد قادر باشد كه آموخته هاي خود را ارائه

بيشتري پس از كارگاهها نشان دهنده نمرات حتي پايين تري

نمايد .اين سطح الگو خود داراي سه زير سطح است :آزمون

باشد .مساله ديگر اينكه معموال تاكسونومي سواالت تستي

آموخته ها بالفاصله بعد از اتمام آموزش ،آزمون آموخته ها

محدود به سطوح پايين تر مي گردد .در اين پژوهش با توجه

مدتي بعد براي بررسي ميزان نگهداري آموزش ،آزمون

به محدوديت زمان پاسخ دادن به آزمونها ،امكان طراحي

آموخته ها به وسيله نمايش عملكرد در محيط شبيه سازي

سواالت به صورت تشريحي نبود و لذا امكان ارزشيابي

شده

سطوح باالتر دانشي ميسر نشد .چه بسا كه ارزشيابي در

مطالعات بليچ نشان مي دهد كه آزمون هاي قبل و بعد

سطوح باالتر با نتايج متفاوتي همراه باشد .از سوي ديگر

از دوره آموزشي توانايي برآورد ميزان يادگيري فراگير بعد

علي رغم تعداد نسبتا باالي شركت كنندگان در كارگاهها،

از آموزش را دارد .در مطالعه حاضر نيز از پيش آزمون

تعداد افرادي كه در هر دو آزمون پره تست و پست تست

بالفاصله قبل از برگزاري كارگاهها و پس آزمون بالفاصله

شركت كرده بودند پايين بود كه نشان مي دهد نتايج كسب

پس از برگزاري آخرين كارگاه براي بررسي دانش فراگيران

شده از نظر قابليت تعميم به همه شركت كنندگان نيز

استفاده شد .آزمونهاي طراحي شده با توجه به محتواي

محدوديت دارد.

متفاوت كارگاهها ،براي اعضاي هيات علمي علوم پايه و

لذا به نظر مي رسد مديريت امور هيات علمي مي بايست

باليني متفاوت بود .در طراحي سواالت از نظر اساتيد گروه

به جاي برگزاري اجباري كارگاههاي مذكور ،امتيازات ويژه

آموزش پزشكي و ساير مدرسين كارگاهها استفاده شد و

و جديدي را براي شركت كنندگان در كارگاهها در نظر

سعي گرديد تاكسونومي سواالت باالتر از  ،1طراحي گردد.

بگيرند .همچنين جهت ارتقاي هر چه بيشتر محتواي

بر اساس نتايج اين مطالعه ،نمره آزمون اعضاي هيات علمي

كارگاههاي مذكور تالش نمايند .قطعا با توجه به سير سريع

هم در گروه علوم پايه وهم در گروه علوم باليني ،پس از

پيشرفت و توسعه علوم كه از جمله در آموزش علوم

برگزاري كارگاههاي توانمند سازي دوره هشتم و نهم به

پزشكي نيز شاهد هستيم ،نيازسنجي هاي دوره اي از اعضاي

طور معناداري افزايش يافته بود كه نشان دهنده موفقيت

هيات علمي تا حد زيادي به انتخاب موضوعي كارگاهها

نسبي برگزاري كارگاههاي مذكور در جهت افزايش

كمک خواهد نمود .از سويي نبايد فراموش كرد كه گرفتن

توانمنديهاي تدريس و ارزشيابي اعضاي هيات علمي بوده

پيشنهاد و بازخورد از اعضاي هيات علمي جوان كه در

است .با اينحال چند نكته قابل تامل مي باشد.

سالهاي قبل در اين كارگاهها شركت كرده اند و نظرسنجي

اول اينكه ،ميانگين نمره پس آزمون در هر دو دوره

از آنان در مورد تأثير كارگاهها بر توانمنديهاي تدريس آنان

برگزاري و در هردو گروه پايه و باليني كمتر از نمره 13

مي تواند راهنماي بسيار موثري در جهت نيل به اهداف

(از مجموع  20نمره) بوده است كه معموال نمره خوبي در

آموزشي مديريت امور هيات علمي باشد.

نظر گرفته نمي شود .دوم اينكه ،پس آزمون بالفاصله پس

از آنجا كه مهارتهاي عملي و باليني پزشكان و حرف

از برگزاري آخرين كارگاه بوده است و لذا نمره حاصله

وابسته ،فعاليتهايي پيچيده هستند و اجراي صحيح بسياري

بيانگر ميزان ماندگاري دانش كسب شده در اين كارگاهها

از اين مهارتها ،متضمن حيات بيمار مي باشد ،بنابراين

نمي باشد .چه بسا كه برگزاري پس آزمون با فاصله زماني

پيشنهاد مي شود كه يادگيري و مهارتهاي عملكردي آنان را

چ
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بررسي تأثیر دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمي ...

به صورت پيوسته و با فواصل منظم مورد ارزشيابي قرار

كارگاهها با توجه به روز ،فصل و مقطع زماني مورد نظر

دهيم.

اساتيد طراحي گردد .از اساتيد مجرب براي تدريس در

به عالوه پيشنهاد مي شود براي ارزشيابي مناسب از

كارگاهها استفاده شود .همچنين ،ايجاد شرايط مناسب به

مدلهاي به روز و كارآمد در حيطه علوم سالمت استفاده

لحاظ امكانات و فضاي آموزشي و فرصتهاي آزاد براي

گردد كه مدل كرك پاتريک يكي از آنهاست چرا كه طبق

حركتهاي خارج از برنامه آموزشي مقرر مدنظر قرار گيرد و

بيان باتس اين مدل فرآيند پيچيده ارزشيابي برنامه هاي

نيز رويه هاي اجرايي و مديريتي و رهبري علمي دانشگاه به

آموزشي را تسهيل مي كند )2(.با اينحال ،بعضي از انتقادات

سمتي باشد كه باعث ارتقاي انگيزه با هدف مشترك

به رويكرد هدف محور وارد است و الگوي كرك پاتريک

"آموزش ،پژوهش و خدمات برتر" گردد.

هم از اين انتقادات مصون نيست .انتقاداتي نظير اين كه الگو

نتیجه گیری

توجه چنداني به فرايند آموزش ،امكانات ،تكنولوژي هاي

با در نظر گرفتن محدوديتهاي اين مطالعه ،به نظر

آموزشي ندارد .همچنين اين الگو به ارزشيابي تكويني توجه

مي رسد برگزاري كارگاههاي توانمند سازي اعضاي هيات

ندارد و فقط براي ارزشيابي پاياني برنامه متكي شده است.

علمي در حيطه آموزشي توانسته است سبب بهبود يادگيري

اين الگو به فرايند تدريس و مقدمات آن توجه نكرده

آنان در زمينه مهارتهاي تدريس و ارزشيابي شود .در زمينه

اين مدل تنها به سنجش دستيابي به اهداف و

رضايت از كارگاهها ،نظر اساتيد بسته به نوع كارگاه متفاوت

پيامدهاي از قبل تعيين شده توجه دارد و پيامدهاي ناخواسته

بوده است .طراحي روشهايي براي ارزيابي اثرات بلند مدت

برنامه آموزشي را ناديده مي گيرد .همچنين اين الگو به اينكه

دوره ها در سطح سازمان مي تواند موضوع پژوهشهاي آتي

چگونه مداخالت آموزشي منجر به بروز نتايج شده اند توجه

باشد.

است)12(.

تشکر و قدردانی

ندارد.
به عالوه ايجاد تغيير در اعضاي هيات علمي ،بهتر است

اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش

در شرايط طبيعي رخ دهد و براي مدتي طوالني پايش شود،

پزشكي است كه با شماره  1300در كتابخانه دانشكده

كه در بررسي حاضر با توجه به هدف پژوهش كه ارائه

پزشكي مشهد به ثبت رسيده است .بدينوسيله از مركز

گزارشي از مراحل اول و دوم مدل بوده و دو مرحله بعدي

توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي مشهد و كارشناس

تحت پايش هستند ،رعايت اين امر ميسر

نشد.

در نهايت جهت جلب مشاركت بيشتر اعضاي هيات

مربوطه سركار خانم عرفاني به دليل همكاري در جمع آوري
داده ها قدرداني مي گردد.

علمي در كارگاههاي مذكور توصيه مي گردد برگزاري
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