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مهال سالجقه2و ،*1علی نوروزی

 .1مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهیدر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دانشجوی دکتری آموزش پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران

⚫دریافت مقاله99/12/12 :

آخرین اصالح مقاله1400/3/23 :

⚫پذیرش مقاله1400/3/29:

زمینه و هدف :توانمندسازی اعضای هیئت علمی در بعد آموزشی نیازمند اتخاذ راهكارهای مشخص و منسجم میباشد كه زمینهساز نیل به اهداف
توانمندسازی در این حوزه باشند .هدف این مطالعه ،طراحی برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی كرمان بود.
روش کار :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است كه در سال  1399به طراحی برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشكی كرمان براساس چهار گام از مدل برنامهریزی درسی كرن از شناسایی مشكل و نیازسنجی تا تدوین استراتژیهای آموزشی پرداخته است .برای
اجرای گامهای شناسایی مشكل و نیازسنجی چهار جلسه گروه متمركز با اعضای هیئت علمی و برخی از دانشجویان برگزار شد.
یافتهها :نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی براساس ویژگیهای خاص مخاطبان برنامه مشخص شدند .در نتیجه نیازسنجی از گروه هدف ،نیازهای
آموزشی ویژه هر گروه هدف در  19حیطه و  32مهارت تعیین شدند .در گامهای بعدی ،هدف ویژه و اهداف اختصاصی و استراتژیهای آموزشی برنامه
تدوین گردیدند.
نتیجهگیری :پژوهش منجر به تدوین یک برنامه جامع برای توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی كرمان گردید ،این نتایج
میتواند به بومیسازی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشكی كمک كند و گامی در راستای بهبود برنامههای توانمندسازی
اعضای هیئت علمی در كشور بردارد.
کلیدواژهها :برنامههای توانمندسازی اعضای هیئت علمی ،مدل برنامهریزی كرن ،طراحی ،نیازسنجی

*نویسنده مسؤول :گروه آموزش پزشكی ،مركز مطالعات و توسعه ،دانشگاه علوم پزشكی كرمان ،كرمان ،ایران
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Email: m_salajegheh@kmu.ac.ir

طراحی برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای...

مقدمه
با توجه به نقش و جایگاه اعضای هیئتعلمی در توسعه
مؤسسات دانشگاهی ،توجه به مقوله توانمندسازی اعضای
هیئتعلمی بهمنظور ایفای مؤثر نقشهایشان ،یک ضرورت
اجتنابناپذیر تلقی میشود ( .)2 ،1در دانشگاههای علوم
پزشكی ،توانمندسازی اعضای هیئتعلمی ،به لحاظ نقش مهمی
كه در سالمت جامعه در ابعاد متعدد دارند ،از اهمیت بیشتری

سالجقه و همكار

توانمندسازی اعضای هیئتعلمی در زمینه مهارتهای آموزشی
است؛ برنامههای توانمندسازی اعضای هیئتعلمی كه در نهایت
منجر به ارائه آموزش باكیفیت و یادگیری بهتر دانشجویان
میشود ( .)13توانمندسازی اعضای هیئتعلمی در بعد آموزشی
نیازمند اتخاذ راهكارهای مشخص و منسجم میباشد كه
زمینهساز نیل به اهداف توانمندسازی در این حوزه هستند.
استاینرت1

و همكاران در یک مطالعه مروری نظاممند در سال

برخوردار است ( .)3عالوه بر این ،تحوالت سازمانهای

 ،2016برخی از نتایج برنامههای توانمندسازی آموزشی اعضای

بهداشتی درمانی ،افزایش پیچیدگی مراقبتهای بهداشتی و

هیئتعلمی هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی را

مفاهیم در حال تغییر آموزش پزشكی مانند روشهای جدید

گزارش كردند .در این مقاله ،پژوهشگران بر طراحی برنامههای

آموزش ،ارزشیابی و یادگیری منجر به ایجاد تقاضاهای روزافزون

توانمندسازی متناسب با نیازهای مخاطبان برنامهها تأكید كردند

در زمینههای آموزش ،پژوهش ،رهبری ،مدیریت و موارد دیگری

( .)5مرور نظاممند فاونگ 2و همكاران در سال  2017به كسب

از اعضای هیئتعلمی شده است .تقاضاهایی كه هدف نهاییشان

نتایجی از جمله تغییرات رفتاری مشاهده شده در اعضای

حضور اعضای هیئتعلمی خالق و مفید ،محققان موفق و

هیئتعلمی شامل بهبود مهارتهای تدریس ،كسب موقعیتهای

پزشكان توانمند است ( .)5 ،4برای پاسخگویی به این نیازها،

رهبری و افزایش بروندادهای آكادمیک پرداختند .)13( .نتایج
گورایا3

اعضای هیئتعلمی ،نیاز به كسب دانش ،مهارتها و تواناییهای

پژوهش

جدید دارند؛ لذا بسیاری از دانشگاههای علوم پزشكی در سراسر

برنامههای توانمندسازی اعضای هیئتعلمی بر تقویت دانش و

دنیا اقدام به طراحی و اجرای برنامههای آموزشی بهمنظور

توانمندیهای حرفهای شركتكنندگان در این دورهها بود (.)14

افزایش مهارتهای اعضای هیئتعلمی كردهاند (.)7 ،6

پیریانی4

و همكاران در سال  2019نشاندهنده تأثیر

و همكاران در سال  2018نتیجه گرفتند كه اعتمادبهنفس

منظور از توانمندسازی اعضای هیئتعلمی فعالیتهای

اعضای هیئتعلمی برای تدریس بعد از شركت در كارگاههای

برنامهریزی شده برای آمادهسازی یا كمک به اعضای هیئتعلمی

توانمندسازی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است ( .)15نتایج

برای ایفای نقشهایشان در زمینههای آموزش ،پژوهش ،رهبری

مطالعه

كولال5

و همكاران در سال  2019نشاندهنده رضایت

و مدیریت است كه منجر به بهرهوری ،سودمندی ،كارایی و

شركتكنندگان از برگزاری دوره توانمندسازی و دانش كسب

توسعه شخصی و حرفهای اعضای هیئتعلمی برای رسیدن به

شده بود .همچنین بیشترین تغییر ایجاد شده در رفتار حرفهای در

اهداف ،چشمانداز و مأموریتهای سازمان میشود (،9 ،8 ،7 ،4

زمینه دریافت و ارائه بازخورد ،تعیین و محول كردن مسئولیت و
سایكی6

 .)11 ،10به عبارت دیگر ،توانمندسازی اعضای هیئتعلمی

وظایف و بهبود ارتباطات گزارش شد ( .)16مطالعه

بهعنوان فرایندی تعریف میشود كه اعضای هیئتعلمی را برای

همكاران در سال  2019نشاندهنده منافع حاصل از دوره

ایفای نقشهای مختلفشان آماده میسازد و سبب میگردد

توانمندسازی مانند افزایش دانش در مورد روشهای آموزش

ایشان در راستای مولد بودن و بهروز بودن تقویت شوند (.)12

بالینی با تمركز بر احترام و اعتماد نسبت به فراگیران ،افزایش

بهطور معمول ،برنامههای توانمندسازی با تمركز بر نقشهای
متفاوت اعضای هیئتعلمی؛ مانند آموزشی ،پژوهشی ،حرفهای و
فردی برنامهریزی و اجرا میشوند .در این پژوهش ،منظور

2

و
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دوره هجدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه درآموزش پزشكی

اعتمادبهنفس جهت تدریس و نقش مثبت تعامالت گروهی در

هیئتعلمی برمبنای مدل كرن است .برنامه طراحی شده در این

آموزش بالینی بود (.)17

مطالعه به گونهای بود كه هر یک از استادان جدیدالورود با سه

در ایران نیز مطالعاتی در زمینه برنامههای توانمندسازی

روش برگزاری سمینار توسعه حرفهای ،جلسه مشاوره با همتایان

آموزشی اعضای هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشكی

و برگزاری جلسه معارفه در گروه آموزشی مورد آموزش قرار

صورت گرفته است .كجوری و همكاران در مطالعهای در سال

گرفتند ( .)22مدل كرن ،الگویی جامع است كه با تعداد مراحل

 2015در دانشگاه علوم پزشكی شیراز دریافتند كه تغییرات مثبت

مناسب ،استفاده از آن در تحقیقات مناسب و كاربردی است،

در سطح دانش اعضای هیئتعلمی در زمینه روشهای تدریس،

بنابراین از آنجا كه هدف مطالعه حاضر طراحی برنامه جامع

ارائه بازخورد ،ارزشیابی دانشجو و مدیریت زمان و استفاده از

توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم

این آموختهها در محیط واقعی روی داده است ( .)18دهقانی و

پزشكی كرمان بود برای دستیابی به هدف مورد نظر ،مبنای

همكاران در در سال  2019در دانشگاه علوم پزشكی كرمان اقدام

برنامهریزی چهار گام اولیه از مدل كرن در نظر گرفته شد.

به طراحی ،اجرا و ارزشیابی دوره فلوشیپ آموزش پزشكی
نمودند .نتایج نشاندهنده رضایت اكثر شركتكنندگان از كیفیت

روش کار

كلی ،افزایش دانش و تغییرات نگرشی مثبت در اعضای هیئت

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است كه در سال 1399

علمی و استفاده از آموختهها در آموزش به دانشجویان بود (.)19

به طراحی برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای

موارد پیشگفته بهخوبی نشاندهنده ارزش و جایگاه دورههای

هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشكی كرمان براساس چهار گام از

توانمندسازی آموزشی اعضای هیئتعلمی میباشد .در دانشگاه

مدل برنامهریزی درسی كرن از شناسایی مشكل و نیازسنجی تا

علوم پزشكی كرمان با وجود اقدامات ارزشمند در حوزه

تدوین استراتژیهای آموزشی پرداخته است .این پژوهش توسط

توانمندسازی اعضای هیئت علمی ،تاكنون برنامه جامعی كه در

كمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكی كرمان با كد

برگیرنده ابعاد مختلف این فعالیت مهم باشد تدوین نشده است.

اخالق تحت عنوان IR.KMU.REC.1399.636 :تأیید شد.

از سوی دیگر ،پرداختن به آموزش نیازمند طی كردن مراحل

شركتكنندگان بهصورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند و هر زمان

مختلف و مستلزم اقداماتی است كه این اقدامات ،برنامهریزی

كه مایل بودند میتوانستند از مطالعه خارج شوند و اهداف

نامیده میشود .یكی از مدلهای برنامهریزی آموزشی ،مدل كرن1

پژوهش و موارد اخالقی برای شركتكنندگان بهصورت كتبی و

است .این مدل ،یک رویكرد شش مرحلهای شامل شناسایی

شفاهی توضیح داده شد .همچنین به شركتكنندگان در پژوهش،

مشكل و نیازسنجی ،نیازسنجی از گروه هدف برنامه ،شناسایی

اطمینان از محرمانگی اطالعات ارائه شد و توضیح داده شد كه

اهداف كلی و اختصاصی ،تدوین استراتژی های آموزشی،

نتایج حاصل ،تنها برای اهداف پژوهش استفاده خواهند شد.

اجرای برنامه و ارزشیابی است ( .)20مدلی جامع برای توسعه

گام نخست مدل كرن به شناسایی مشكل و نیازسنجی

برنامه آموزشی كه بهصورت اختصاصی برای استفاده در آموزش

اختصاص دارد .در این پژوهش ،بهمنظور تبیین مشكل و بررسی

پزشكی طراحی شده است ( .)21از مدل كرن در برخی مطالعات

ابعاد آن در دانشگاه از گروه متمركز 3استفاده شد .دعوتنامه

استفاده شده است .مطالعه لویال 2و همكاران در سال 2018

الكترونیكی جهت حضور در جلسه برای برخی از اعضای

تجربه بسیار باارزشی از طراحی دورههای آموزشی اعضای

هیئتعلمی دانشگاه و برخی دانشجویان ارسال شد و هدف از
دعوت به ایشان اعالم گردید و در صورت موافقت در گروه قرار

1 Kern
2 Loyal

3 Focus group
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گرفتند .دلیل دعوت از دانشجویان ،كسب دیدگاه نظرات ایشان

اعضای هیئتعلمی تدوین شد .با توجه به اینكه گروه هدف

در زمینه مهارتهای آموزشی مورد نیاز برای اعضای هیئتعلمی

برنامه ،اعضای هیئتعلمی بهعنوان مخاطب اصلی برنامههای

در جهت ارتقای فرایند یاددهی و یادگیری بود .معیار دعوت

توانمندسازی هستند 3 ،جلسه گروه متمركز ( 15نفره 10 ،نفره و

افراد به این جلسه ،دارا بودن تجربه مدیریت و برگزاری

 18نفره) مانند مرحله قبل ،با برخی از اعضای هیئتعلمی

دورههای توانمندسازی اعضای هیئتعلمی و دانشجویان

دانشگاه برگزار شد .قبل از جلسات گروه متمركز ،فهرست

عالقهمند به مشاركت در امور توسعه آموزشی دانشگاه بود.

نیازهای استخراج شده در مرحله قبل ،تهیه و برای

همچنین تالش شد كه در افراد مدعو ،تنوعی از گروههای

شركتكنندگان ایمیل شد .میانگین زمانی هر جلسه  45دقیقه

آموزشی متفاوت در نظر گرفته شود .در این جلسه مجازی،

بود .در این جلسات سعی شد كه تنوعی از گروههای آموزشی

نظرات آنها در خصوص نیازهای آموزشی اعضای هیئتعلمی،

متفاوت وجود داشته باشد.

محتوا و شیوه اجرای برنامههای توانمندسازی اعضای

در گام سوم مدل برنامهریزی كرن به تدوین اهداف كلی و

هیئتعلمی ،گردآوری شد .در روز برگزاری گروه متمركز،

اهداف ویژه برنامه پرداخته میشود .در این مطالعه ،با توجه به

مجدد ًا رضایت تکتک مشاركتكنندگان كسب گردید و برای

نتایج حاصل از نیازسنجی در مراحل قبل ،اهداف كلی و

ضبط صدا از ایشان اجازه گرفته شد.

اختصاصی برنامه نگاشته شد و سپس در اختیار متخصصان در

جلسه گروه متمركز با سؤال كلی «به نظر شما ،اعضای

كمیته علمی واحد توانمندسازی اعضای هیئتعلمی دانشگاه به

هیئتعلمی در چه مواردی از مهارتهای آموزشی نیاز به

تعداد  4نفر قرار گرفت و براساس نظرات ایشان ،اصالحات الزم

آموزش دارند؟» كه توسط مدیر جلسه مطرح گردید ،شروع و با

صورت گرفت.

سؤاالت اختصاصی مانند« :برای ارائه این آموزشها به چه

در گام چهارم مدل برنامهریزی كرن ،استراتژیهای آموزشی

برنامههایی نیاز است؟ امكانات الزم برای آموزش به اعضای

موردنیاز برنامه تدوین میشوند .در این پژوهش ،برمبنای

هیئتعلمی چیست؟ و  »...ادامه یافت .جلسه حدود یک ساعت

اطالعات حاصل از گامهای اول و دوم و نیز نوع اهداف

و نیم طول كشید .مدیر جلسه سعی كرد همه شركتكنندگان را

آموزشی ،نسبت به تدوین محتوی و روش آموزشی مناسب اقدام

درگیر بحث كند و به همه فرصت اظهارنظر و توضیح و تفسیر

شد .سپس نتایج در اختیار متخصصان در كمیته علمی واحد

تجربیاتشان را بدهد .تمام صحبتها ضبط شد و از بحثها و

توانمندسازی اعضای هیئتعلمی دانشگاه به تعداد  4نفر قرار

نكات ارائه شده یادداشتبرداری شد .بعد از پایان جلسه،

گرفت و براساس نظرات ایشان اصالحات الزم صورت گرفت.

محققان اظهارات اعضای گروه را بررسی و تحلیل كردند و با

همچنین برای بررسی دقیقتر و دریافت نظرات بیشتر

روش تحلیل محتوای مرسوم 1كه نشأت گرفته از رویكرد تحلیل

متخصصان در این زمینه ،پیشنویس برنامه جامع توانمندسازی

محتوای استقرایی 2میباشد ،عبارات مهم و كلیدی در رابطه با

آموزشی اعضای هیئتعلمی برای مسئولین دفاتر توسعه آموزش

نیازهای آموزشی اعضایهیئت علمی استخراج گردیدند.

دانشكدهها و بیمارستانهای دانشگاه ( 12نفر) ارسال شد و

در گام دوم مدل كرن ،نیازسنجی از گروه هدف برنامه

نظرات آنان نیز دریافت گردید .سپس نظرات تمامی متخصصان

صورت میگیرد .در این پژوهش ،براساس نتایج گام اول و

در برنامه لحاظ شد و تغییرات الزم اعمال گردید .گامهای پنجم

اطالعات حاصل از بررسی متون فهرستی از نیازهای آموزشی

(اجرای برنامه) و ششم (ارزشیابی برنامه) مدل كرن فراتر از حد
اهداف مطالعه حاضر بود و انجام این گامها در این مطالعه

1 Conventional content analysis
2 Inductive content analysis
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اعضای هیئتعلمی متقاضی ارتقای دانش تخصصی آموزش

یافتهها
در جلسه گروه متمركز برگزار شده برای گام شناسایی مشكل
و نیازسنجی در بعد دانشگاه 15 ،نفر شركت داشتند .از این تعداد
 10نفر عضو هیئت علمی ( 6نفر از گروه های علوم پایه و  4نفر
از گروههای علوم بالینی) و  5نفر دانشجو ( 3نفر دانشجوی

پزشكی ،نیازهای ویژه مدرسان دورههای توانمندسازی آموزشی
اعضای هیئتعلمی و نیازهای ویژه اعضای هیئتعلمی آینده:
دانشجویان مقطع دكترای تخصصی و دستیاران ،تعیین شدند.
براساس نتایج حاصل از جلسات گروه متمركز برگزار شده

پزشكی 1 ،نفر داروسازی و  1نفر رشته كارشناسی ارشد علوم

در گام دوم ،نیازهای آموزشی ویژه هر گروه هدف شامل 19

تشریح) بودند .براساس نتایج حاصل از این گام ،نیازهای

حیطه و  32مهارت تعیین شدند كه در جدول  1ارائه شدهاند.

آموزشی اعضای هیئتعلمی براساس ویژگیهای مخاطبان

مبنای انتخاب گروههای هدف در تقسیمبندی نیازهای آموزشی

برنامههای توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی تعیین شد.

اعضای هیئتعلمی ،شیوهنامه اجرایی دورههای توانمندسازی

در نتیجه این گام ،این نیازها در شش دسته شامل نیازهای ویژه

آموزشی اعضای هیئتعلمی جدیداالستخدام دانشگاهها و

اعضای هیئتعلمی جدیدالورود ،نیازهای ویژه اعضای

معیارهای كیفیت دورههای الزامی توانمندسازی آموزشی اعضای

هیئتعلمی متقاضی ارتقای رتبه از مربی به استادیاری یا از

هیئتعلمی جدیدالورود ابالغ شده از سوی مركز مطالعات و

استادیاری به دانشیاری ،نیازهای ویژه اعضای هیئتعلمی

توسعه آموزش علوم پزشكی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

متقاضی ارتقای رتبه از دانشیاری به استادی ،نیازهای ویژه

پزشكی ( )23بود.

جدول  .1نیازهای آموزشی ویژه گروههای هدف اعضای هیئت علمی
گروه هدف

استراتژی آموزشی

حیطه /مهارت
برنامهریزی درسی مقدماتی
آموزش

روشهای پایه تدریس
ارزشیابی دانشجو مقدماتی

اعضای هیئتعلمی
جدیدالورود

پژوهش در آموزش

روش تحقیق مقدماتی

دانشپژوهی

دانشپژوهی مقدماتی

سخنرانی تعاملی ،ارائه مشاوره

مدیریت و رهبری آموزشی

سخنرانی تعاملی ،یادگیری

مقدماتی

الكترونیكی

مهارتهای ارتباطی پایه

سخنرانی تعاملی ،ارائه مشاوره ،ارائه

حرفهایگری پایه

فیلم و سناریو

مدیریت و مقررات

سخنرانی تعاملی ،یادگیری

دانشگاهی پایه

الكترونیكی

مدیریت و رهبری آموزشی

مدیریت و مقررات دانشگاهی

برنامهریزی درسی متوسطه

ارتقای رتبه از مربی به
استادیاری یا از استادیاری به
دانشیاری

الكترونیكی
سخنرانی تعاملی ،ارائه مشاوره

مهارتهای ارتباطی و حرفهای گری

اعضای هیئتعلمی متقاضی

سخنرانی تعاملی ،یادگیری

آموزش

روشهای تدریس متوسطه
ارزشیابی دانشجو متوسطه

سخنرانی تعاملی ،یادگیری
الكترونیكی

پژوهش در آموزش

روش تحقیق متوسطه

سخنرانی تعاملی ،ارائه مشاوره

دانشپژوهی

دانشپژوهی متوسطه

سخنرانی تعاملی ،ارائه مشاوره

مدیریت و رهبری آموزشی

سخنرانی تعاملی ،یادگیری

متوسطه

الكترونیكی

مدیریت و رهبری آموزشی
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سالجقه و همكار
مهارتهای ارتباطی متوسطه

سخنرانی تعاملی ،ارائه مشاوره ،ارائه

حرفهایگری متوسطه

فیلم و سناریو

برنامهریزی درسی پیشرفته
اعضای هیئتعلمی متقاضی

آموزش

روشهای تدریس پیشرفته

ارتقای رتبه از دانشیاری به
استادی

ارزشیابی دانشجو پیشرفته
مدیریت و رهبری آموزشی

مدیریت و رهبری آموزشی
پیشرفته

الكترونیكی

آموزش

روشهای تدریس

ارتقای دانش تخصصی آموزش
پزشكی

ارزشیابی برنامه /دانشجو
مدیریت و رهبری آموزشی

الكترونیكی
سخنرانی تعاملی ،یادگیری

برنامهریزی درسی
اعضای هیئتعلمی متقاضی

سخنرانی تعاملی ،یادگیری

سخنرانی تعاملی ،یادگیری
الكترونیكی

مدیریت و رهبری آموزشی

سخنرانی تعاملی ،یادگیری

پیشرفته

الكترونیكی

فنون تدریس در كارگاههای
آموزشی
مدرسان دورههای

آموزش

آموزش مجازی و یادگیری

سخنرانی تعاملی ،یادگیری

الكترونیكی

الكترونیكی

توانمندسازی آموزشی اعضای

اصول برگزاری كارگاه

هیئتعلمی

تعاملی
مهارتهای ارتباطی و حرفهایگری

تكنیکهای كالمی و

سخنرانی تعاملی ،ارائه مشاوره ،ارائه

غیركالمی ارتباطی

فیلم و سناریو

برنامهریزی درسی مقدماتی
اعضای هیأت علمی آینده:

آموزش

دانشجویان مقطع دكترای

روشهای پایه تدریس

سخنرانی تعاملی ،یادگیری

(كالس درس و بالین بیمار)

الكترونیكی

ارزشیابی دانشجو مقدماتی

تخصصی و دستیاران
مهارتهای ارتباطی و حرفهایگری

مهارتهای ارتباطی پایه

سخنرانی تعاملی ،ارائه مشاوره ،ارائه

حرفهایگری پایه

فیلم و سناریو

اهداف تدوین شده در گام سوم كرن ،برای برنامه جامع

مختلف مخاطبان ،تخصصی كردن دورههای آموزشی در كنار

توانمندسازی آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشكی

توانمندسازیهای پایه و تقویت مشاركت دفاتر توسعه دانشكده-

كرمان شامل هدف ویژه و اهداف اختصاصی بودند .هدف ویژه

ها و بیمارستانهای دانشگاه در برنامه توانمندسازی تدوین

ارتقای توانمندیهای اعضای هیئتعلمی و بهبود عملكرد

شدند.

سازمان میباشد و اهداف اختصاصی شامل آمادهسازی اعضای

در گام چهارم ،استراتژیهای آموزشی در نظر گرفته شده

هیئتعلمی برای ایفای نقش خود به عنوان یک معلم دانشگاه در

برای برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای هیئتعلمی

بدو ورود ،آمادگی برای كسب توانمندیهای بیشتر در طول

دانشگاه ،شامل مجموعه وسیعی از فعالیتهای بلندمدت یا

مدت فعالیت بهعنوان عضو هیئتعلمی دانشگاه ،انعطافپذیری

كوتاهمدت ،رسمی یا غیررسمی ،فردی یا گروهی شامل كارگاه،

دورهها با توجه به شرایط شركتكنندگان ،توجه به سطوح

سمینار ،منتورشیپ ،یادگیری الكترونیكی و آنالین ،و برنامههای
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توانمندسازی طولی برای توانمندسازی اعضای هیئتعلمی
بودند.
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مطالعات متعددی اقدام به طراحی دورههای توانمندسازی
آموزشی اعضای هیئت علمی براساس انجام نیازسنجی با استفاده
از روش های متفاوت مانند پرسشنامه و مصاحبه كردهاند .نتایج

بحث
این مطالعه با توجه به ضرورت وجود یک برنامه جامع
توانمندسازی آموزشی ویژه اعضای هیئتعلمی كه براساس
ویژگیها و نیازهای خاص مخاطبان متفاوت طراحی شده باشد،
انجام شد .در این مطالعه برای طراحی برنامه جامع توانمندسازی
آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشكی كرمان ،از
مدل برنامهریزی كرن استفاده شد.
در مطالعه استاینرت و همكاران كه در سال  2010با هدف
بررسی دالیل شركت یا شركت نكردن اعضای هیئتعلمی بالینی
در دورههای توانمندسازی انجام شد ،مهمترین عوامل مؤثر برای
حضور اعضای هیئتعلمی در دورههای مذكور شامل فراهم
شدن زمینه مناسب برای رشد فردی و حرفهای ،تناسب محتوای
برنامههای توانمندسازی با نیاز شركتكنندگان و فرصت مناسب
برای برقراری ارتباط با همكاران بیان شدند .همچنین یكی از
مهمترین موانع برای شركت نكردن در برنامههای توانمندسازی
متناسب نبودن اهداف و محتوای دوره با نیازهای اعضای
هیئتعلمی ذكر شده بود .در نتایج این پژوهش بیان شده بود كه
استفاده از برنامههای جامع و مدون برای دورههای توانمندسازی

مطالعه حاضر همراستا با یافتههای پژوهش بهارهورنستین 12و
همكاران در سال  2014كه بیانگر اولویتهای آموزشی برای
توانمندسازی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشكده
دندانپزشكی بود ،در زمینههای آموزش ،ارزشیابی ،دانش پژوهی
و مدیریت و رهبری آموزشی میباشد .در یافته های این پژوهش
بیان شد كه طراحی برنامه توانمندسازی براساس نیازهای اعضای
هیئت علمی قبل از اجرای برنامه ،باعث ارتقای رشد حرفهای و
اطمینان از تطابق خدمات ارائه شده برمبنای نیازها میشود (.)25
پژوهش دیاس 13و همكاران در سال  2017در زمینه بررسی
عوامل مؤثر و موانع در موفقیت دورههای توانمندسازی اعضای
هیئتعلمی و بررسی نیازهای آموزشی ایشان در  22دانشكده
پرستاری در پاكستان با استفاده از پرسشنامه انجام شد .نتایج
بیانگر نیازهای آموزشی در زمینههای برنامهریزی درسی ،یاددهی
و یادگیری و پژوهش در آموزش حتی در اعضای هیئتعلمی با
مدارک تخصصی و تجربه كاری باال بود ( .)26برخی از
یافتههای این پژوهش در زمینه حیطههای موردنیاز برای
اولویتهای آموزشی ،مشابه با نتایج مطالعه حاضر است.
نتایج مطالعه حاضر همراستا با یافتههای پژوهش

شاه14

موجب افزایش استقبال و مشاركت اعضای هیئتعلمی خواهد
شد ( .)24همچنین استاینرت و همكاران در سال  ،2016در
مروری نظاممند بر مقاالت مرتبط با توانمندسازی اعضای
هیئتعلمی در فاصله زمانی  2002تا  ،2012بر طراحی محتوای
مناسب و مرتبط دورههای توانمندسازی با نیازهای مخاطبان و
استفاده از روشهای صحیح آموزشی براساس اصول آموزش و
یادگیری بزرگساالن مانند یادگیری تجربی تأكید داشتند (.)5
گورایا و همكاران در مطالعه مروری كه در سال  2019انجام
دادند تأكید بر انجام نیازسنجی و طراحی برنامههای
توانمندسازی در پاسخ به نیازهای اعضای هیئت علمی داشتند
(.)14

12 Behar-Horenstein
13 Dias
14 Shah
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و همكاران در سال  2018میباشد كه در راستای طراحی
برنامه توانمندسازی ،اولویتهای آموزشی اعضای هیئتعلمی با

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش ،منجر به تدوین برنامهای جامع برای

استفاده را با استفاده از پرسشنامه تعیین كردند و نیازهایی مانند

توانمندسازی آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشكی

كسب مهارت بیشتر در زمینه توانمندیهای آموزشی ،ارزشیابی و

كرمان گردید؛ برنامهای كه بدون شک ریشه در نیازهای واقعی

مدیریت و رهبری آموزشی را گزارش كردند (.)27

آموزشی اعضای هیئتعلمی دارد و پاسخگوی نیازهای مخاطبان

منظور 15و همكاران در سال  2018اقدام به بررسی نیازهای

خاص میباشد .بهكارگیری نتایج این مطالعه میتواند به

آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشكدههای پزشكی و

بومیسازی نیازهای آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای

دندانپزشكی برای دورههای توانمندسازی كردند .نتایج

علوم پزشكی ،كمک كند و گامی در راستای بهبود برنامههای

نشاندهنده اولویتهای آموزشی در زمینههای روانشناسی

توانمندسازی اعضای هیئتعلمی در كشور بردارد.

یاددهی و یادگیری ،مهارتهای آموزش و ارزشیابی ،پژوهش در
آموزش ،مدیریت و رهبری آموزشی و حرفهایگری بود كه در
برحی موارد همراستا با نتایج پژوهش حاضر هستند (.)28
اما از جمله نقاط قوت این مطالعه كه آن را از پژوهشهای
پیشین متمایز میسازد ،استفاده از یک رویكرد منطقی ،نظاممند،
پویا و تعاملی برای برنامهریزی میباشد كه عالوه بر نیازسنجی
به سایر مراحل حیاتی برنامهریزی درسی شامل تعیین اهداف و
استراتژیهای آموزشی برنامه نیز میپردازد كه این مراحل در
برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه
علوم پزشكی كرمان در همان مرحله طراحی ،مورد توجه قرار
گرفتند.
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،نداشتن تمایل و انگیزه
به همكاری شركتكنندگان در فوكوسگروپها به دالیلی مانند
برنامه كاری فشرده و كمبود زمان بود .بهمنظور كاهش این
محدودیت تالش شد كه اعضای هیئتعلمی در مورد نقش این
پژوهش در ارتقای كیفیت برنامههای توانمندسازی اعضای
هیئتعلمی و ایجاد و ارتقای توسعه سازمانی در دانشگاه علوم
پزشكی كرمان توجیه گردند.
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سپاسگزاری
این مطالعه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشكی كرمان با شماره طرح  99000898انجام
شده است .از همكاری صمیمانه اعضای هیئتعلمی و همكاران
دانشگاه علوم پزشكی كرمان كمال سپاسگزاری را داریم.
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