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 مقاله پژوهشی

  امدهایو پمداخالت ، هابرنامه: یدر نظام آموزش پزشک یعلمئتیه ياعضا يتوانمندساز
 

  ٢*باندهين ديحس، ١ياسحاق مراد
 

  10/11/1395تاریخ پذیرش  07/09/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 در نظام آموزش ييت بسزايمختلف علوم از اهم يهاحوزهر در ياخ يهاشرفتيپدر عصر حاضر و با توجه به  يعلمئتيه ياعضا يتوانمندساز: هدف و زمينهپيش
ا ق بين تحقين بخش انجام گرفته است. ايدر ا يگوناگون يهايزيربرنامهمختلف  يت دارد که در کشورهاين موضوع تا آن حد اهميبرخوردار است. ا يپزشک

 يران و سطح جهانيدر ا يدر نظام آموزش پزشک يعلمئتيه ياعضا توانمندسازيمختلف  يهاجنبهدر شناخت  يسع ييمحتوا استقرال يو تحل يمرور يکرديرو
  دارد.

از  مطالعات مرتبطها، آن يسيو معادل انگل يعلوم پزشک يهادانشگاه، يپزشک آموزش، يتوانمندسازبا استفاده از كلمات كليدي  يمرور اين مطالعه در: هاروش
 و ... يمجله آموزش در علوم پزشک، Academic medicine, Medical education, Scopus Google scholar, PubMed,يهاگاهيپا در ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۰سال 

ار قر ، موردبررسيهابرنامهمختلف  يهاجنبهمطالعه و ، مقاالت مرتبط، يتوانمندساز يهابرنامهمختلف  يهاجنبهل يتحل يبرا تاًينها .مورد جستجو قرار گرفتند
  .گرفتند

 کاررفتهبه يآموزش يهاروش-۲ يتوانمندساز يهابرنامه يل محتوايتحل-۱: شدند بنديدسته ريمطالب در چهار دسته ز، از جستجوحاصل  جينتا : بر اساسهاافتهي
دو مقاله  نيفرمت ا رسديمبه نظر  که توانمندسازي يهابرنامه يامدهايپ -۴ يتوانمندساز يهابرنامهدر  کاررفتهبهنوع مداخالت -۳ يتوانمندساز يهابرنامهدر 
  بود ياشدهرفتهيپذمقاله فرمت و قالب  نينوشتن ا يبرا

 ياتمطالع يهاروشاستفاده از ، سازيپياده يگوناگون برا ياز محتواها استفاده به نياز، يدر حوزه آموزش پزشک يتوانمندساز يهابرنامه يارتقا: گيرينتيجه
ف مختل يهاتيصالحو  هامهارت يسبب ارتقا، يتوانمندساز يهابرنامهكه  داريم اگر ما اطمينان هرحالبه باال دارد. سطح و چندگانه يو منابع اطالعات يبيترک

ردد. در گ يتوانمندساز يهابرنامهسبب بهبود  توانديم هابرنامهج ينتا يابيتا ارز ريزيبرنامه مندنظام يهاروشاستفاده از ، گردديم يعلمئتيه ياعضا ياحرفه
بايد  الحنيدرعآگاه گردند و  توانمندسازي يسنت يهابرنامه يذات يهاضعفد نسبت به يبا يتوانمندساز يهابرنامهدخيل در  و افراد يعلمئتيهجه اعضاي ينت

  .باشديم دهيتندرهم يساختار يده و دارايچيپ ينديفرآ، يعلمئتيه ياعضا يتوجه داشت كه توانمندساز
 يآموزش پزشک، يعلمئتيه، يتوانمندساز: هاکليد واژه

  
 ۱۰-۱۸ ص، ۱۳۹۶ فروردين، ۹۰درپي پي، اولشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۴۸۳۶۷۶۳۵تلفن:  ،پزشکي آموزش گروه ،تهران پزشکي علوم دانشگاه ،تهران: آدرس مکاتبه

Email: h-didehban@razi.tums.ac.ir 

  
  مقدمه

ل يآن سازمان تشک يانسان يرويهر سازمان را ن يه اصليسـرما 
هور ظ، يشتابان کنون يايع در دنيرات وسييتغ ي. از طرف)۱(دهديم

در قبال  ييپاســخگو لزوم، ن و رشــد شــتابان علمينو يهايآورفن
ــدهارائـه ت خـدمـات   يـ فيک قرار داده  تأکيدنفعان را مورد يبه ذ شـ

ــگاه يوربهرهبر  مؤثرق عوامل يتحق يهاافتهي. )۲(اســـت ، هادانشـ
درصــد از  ۳۰ ييتنهابه يعلمئتيه ينشــان داد که عملکرد اعضــا

                                                             
 عضو هيات علمي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ١
 سنده مسئول)يايران (نو تهران، تهران، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، آموزش گروه پزشکي، آموزش دکتراي دانشجوي ٢

ــانن يکه ا کنـد يمن ييرا تب يوربهرهانس يـ وار گاه يجا دهندهنشـ
 يدانشگاه يهاسيپردت يدر کسب موفق يعلمئتيه ياعضار يخط

 ياعضا توانمندسازيلزوم ، ذکرشده. با توجه به عوامل )۳(باشـد يم
ــ يراهکـارها از  يکي عنوانبـه  يعلمئـت يه ــاسـ ارتقاء  يبرا ياسـ

 يهابرنامهبوده و  ريناپذاجتناب يو شـناخت  ياحرفه يهاتيصـالح 
 موردبررسي هاتيصـالح ن يتحقق ا يد در راسـتا يبا توانمندسـازي 

ــت .)۴(رنـد يقرار گ ــازي يهابرنـامه نرت ياسـ را هرگونه   توانمندسـ
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ــا دانديم يابرنامه  يبرا يعلمئتيه يکه هدف آن کمک به اعضـ
ــازتعر پژوهش و ، چون آموزش يخود در ابعــاد يهــانقشف يب

در آموزش  يعلمئتيه ياعضا ي. شـبکه بهساز )۵(اسـت  يتيريمد
ر آن ب يکه تمرکز اصل يابرنامهرا هرگونه  توانمندسـازي ز ين ١يعال

چون  ييهاجنبهو به  دينمايمف ياســـت تعر يعلمئتيه ياعضـــا
ن ي. بر هم)۶(دارد تأکيد ياحرفه يهاتيـ فعـال ق و يتحق، سيتـدر 

را در  هابرنامهن يا ياجرا يمختلف علوم پزشک يهادانشگاه، اساس
ــمقـالـب    ــ يهاکارگاه يبرگزار، نارهايسـ  يهادورهارائه ، يآموزشـ
 يبرا يو فرد يگروه يهامشـــاورهو  يفرد يهاتيفعال، پيفلوشـــ
ــا  يافراد برا يابيدر بـدو ورود و در جهت ارز  يعلمئـت يه ياعضـ

ــغل يارتقـا  ــوع ي). با توجه به اهم۳۸(دهنديمارائـه   يشـ ت موضـ
و لزوم توجه هر چه  يدر پزشک يعلمئتيه ياعضـا  توانمندسـازي 

ن يا يهدف اصل، ن موضوعيل در ايدخ يفاکتورهاشتر به ابعاد و يب
ــ، مقاله ــازيمقاالت مختلف در حوزه  يمطالعه و بررسـ  توانمندسـ

، توانمندســازي  يهابرنامه يل محتوايتحل و يعلمئتيه ياعضــا
ــي يهـا روش   يامدهايـ پو نوع مـداخالت و   کـاررفتـه  بـه  آموزشـ

  بوده است . هابرنامهن يدر ا  آمدهدستبه
.  

  مواد و روش کار
ــامل يهاگاهيپاابتدا  يمرور ن مطالعهيدر ا  Google داده شـ

scholar,Pub med, Scopus در مجالت منتشــرشــده  و مقاالت 
ــک  medical teacher, medical ,ازجملــه يمعتبر آموزش پزشـ

education شامل  ينه آموزش پزشکيدر زم يمعتبر داخل و مجالت
آموزش  در توسعه يهاگامو  يآموزش در علوم پزشـک  يرانيمجله ا
ــک ــتفاده از  يپزش ــازي يهاکليدواژهبا اس ، ٢يعلمئتيه توانمندس

ز و يو ن هاآن يسيمعادل انگل و ٤ياحرفه يارتقاو  ٣يکپزشآموزش 
ــتجو قرار گرفت و مقاالت مرتبط  فوق مورد يهاواژهب يـ ترک جسـ

 .شدند يو بررسانتخاب 
  
  هايافته

ت يمقاله بدون محدود ۵۰۴ابتدا ، منابع و متون يدر جستجو
ــتجو يزمان ــ ياز جس ــت آمد که پس از بررس تعداد  يمنابع به دس

 ليبه دلمقاله  ۶عدم ارتباط با موضوع و تعداد  ليبه دلمقاله  ۲۴۳
ــه از مطـالعه خارج گرد   مقاله ۳۸تعداد  درنهايتدند. ينبود خالصـ

از  ياريبســ  درمجموعوارد مطالعه شــد.  يانتخاب و جهت بررســ
ــالحو  هايتوانمند يارتقا، مقـاالت  ــا ياحرفه يهاتيصـ  ياعضـ

ــتهان يب، بلندمدتند محور و يفرآ، دهيچيپ، را يعلمئتيه . دانداشـ

                                                             
1-Professional and Organizational Development Network in 
Higher Education 
2 faculty development 

مقاالت مرتبط با  يل محتوايـ تحل يبرا، مطـالعـه   نيدر امحققـان  
، يدر نظام آموزش پزشک يعلمئتيه ياعضـا  توانمندسـازي حوزه 

ــازي يهابرنامه يجنبه محتوا ۴مقـاالت مـذکور را از    ، توانمندسـ
ــ يهاروش موجود در مقاالت و  نوع مداخالت، هابرنامهدر  يآموزش

  قرار دادند. ، موردبررسيج مداخالتينتا
  : يعلمئتيه ياعضا توانمندسازي يهابرنامه يمحتوا
را  يعلمئتيه ياعضا، در مقاالت مختلف يتوانمندسـاز  يهابرنامه

 يعيف وسيدر ط هانقشن ي. اندينمايمآماده  يمختلف يهانقشدر 
ــ يس گرفتــه تــا پژوهش و رهبرياز آموزش و تــدر قرار  يآموزشـ

 ن نکته که اکثرين در مقاله خود ضـمن اشاره به ا ي. مک لاندگرفته
خود مورد آموزش قرار  يو شغل ياحرفهطه يدر ح يمعلمان پزشـک 

، يچون مدرس پزشک ييهاطهيحدر  هااکثر آن کهيدرحال رنديگيم
ــ  ــنـدگ ين نويتمر، يمحققـان آموزشـ ــيريو مـد  يسـ ، يت آموزشـ

ــتهافت يدر يکاف يهاآموزش ــت)۶(اندنداش نرت در مقاله خود ي. اس
ــا دارديمان يب ــک يعلمئتيه يکه اعض  ييهاطهيحد در يبا يپزش

ــالح يمبتن يابيارز، س موفقيموانع تـدر ، چون آموزش ، تيبر صـ
، آموزش و پژوهش مداوم، يآموزشــ  يفنّاور، پنهان يبرنامه درســ

 يبرنامهک ي، گريد يامقـاله در  ين وي. همچن)۷(ننـد. يآموزش بب
ــازيموفق  ــامل ارتقا توانمندس ، يآموزشــ يارتقا، ياحرفه يرا ش

. عبدالرحمان در مقاله )۴(دانديم برنامه يابيارزشو  يسازمان يارتقا
آموزش ، مســئله بر حل  يمبتن يريادگيچون  ييهاطهيحبه ، خود

ــت  ــرپــا، يف خبرگيتعر، ياحرفــهبهــداشـ جهــت  ييآموزش سـ
ن يز اياشــاره دارد.لند کســتر ن يعلمئتيه ياعضــا توانمندســازي

ــازيک برنامه يموارد را در  ــاره توانمندس ــت مورداش : قرار داده اس
با  يابيارز، ينينوشـــتن اهداف ع، (طرح درس)يدرســـ ريزيبرنامه

ــتفــاده از طراح ــؤاالت ياسـ ــر سـ ، ينمره ده يطراح، يحيتشـ
ــتراتژ ــجويانگ، ينمره ده يهـا ياسـ  يهايينـاتوانا ، انيـ زش دانشـ

ارائه و  يهامهارت، فعال يريادگي، ت کالس درسيريمد، يريادگيـ 
ک ينک در ي. س)۸(شواهد يابيجستجو و ارز، يشـ يبازاند، ارتباطات

 ،ت کالسيريمد، يارتباط يهامهارتمانند  يپ مواردينامه فلوشبر
ر تفک يهامهارتو  يريادگيدر  يفرد يهاتفاوت، انيزه دانشجويانگ
، يس عاليچون تدر يف به مواردي. ل)۹(شـــنهاد نموده اســـتيرا پ

ــ  ــعه  يرهبر، يو دانش پژوه يبرنـامه درسـ روش ، ياحرفهو توسـ
لد يلونا در مطالعه خود در في. سور)۱۰(داشـته است س اشـاره  يتدر
ــک خـانواده بـه موارد  پز س و يتدر يهامهارتل بهبود ياز قب يشـ

ــعه ، يارتباط يهامهـارت ، پژوهش، آموزش ، يفناور، ياحرفهتوسـ
ــجو يو نمره ده يابيارز، ينيبال يهامهارت، تيريمـد  ، انيبه دانشـ

3 medical education 
4 professional development 
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 بانديده حسين مرادي، اسحاق
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ــ ريزيبرنــامــه آموزش در منــاطق محروم ، روابط همکــار، يدرسـ
ــکيــوانفورمـات  ــاره دارد يک پزشـ ک در برنــامــه يــ. بــارد)۱۱(اشـ

 ريزيبرنامهو  يابيس و ارزيتدر يارتقا يبه دو بعد اصل توانمندسازي
دج به ي. تروبر)۱۲(اشاره دارد يت و رهبريريو بعد بهبود مد يدرس

 يارتقا، ينيبال يهامهارت، يريادگيس و يچون بهبود تدر يموارد
پژوهش  يهامهارتت عملکرد وتوسعه يريمد يهاکيتکن، ياحرفه

  يعلمئتيه ياعضا توانمندسازي. جانسـون برنامه  )۱۳(اشـاره دارد 
کنترل جلسه و ، يچون جو آموزش يشامل موارد ينيرا در حوزه بال

ــ، يارتباط يهامهـارت ، کالس  يريادگيارتقاء ، بازخورد، يابيارزشـ
ــتيب، خود راهبر ــته اسـ ــت)۱۴(ان داشـ نرت در مطالعه خود ي. اسـ

، يدرس ريزيبرنامه، اصول آموزش يبرا يچون دانش عموم يموارد
در آموزش  يف خبرگيباز تعر، رانيفراگ يابيارز، سيتدر يهـا روش

ــال ، يفيو ک يکم يهــاروشنقــد ، قيروش تحق، يو نظر ينيب
ر گيبا د يهمکار، مؤثرارتباط  يبرقرار يهامهارت، برنامه يابيارزش

را مورد  يآموزش يرهبر، ن عملکرديبر بهتر يشواهد مبتن، هاحرفه
ن موارد را در چهار طبقه يا يو، درمجموعاشـاره قرار گرفته است.  

ک يمشــخصــات  عنوانبه يت و دانش پژوهيريمد، يرهبر، سيتدر
که  کنديمن اشاره ير اميزب .)۱۵(مطرح کرده است يمدرس پزشک

ــک  ــ يمـدارس پزشـ ــرق آسـ  يهابرنامه ين محتوايتدو يا برايشـ
ــاز ــا يتوانمندسـ ل دانش ياز قب يموارد، خود يعلمئتيه ياعضـ

آموزش ، بزرگ يهاگروهو آموزش در  يس کردن مانند سخنرانيتدر
ن ي. همچندهنديمت قرار يرا در اولو، و مشاوره يارتباط يهامهارت

 أکيدت يتا بعد تئور يشـتر به بعد دانش يخود ب ياز سـنج يدر ن يو
و  هاروشچون  يام در مطالعه خود به موارديلي. و)۱۶(داشته است

، امهبرن يابيارزش، يبرنامه درس ين و بازنگريتدو، يآموزش يهامدل
امور  ،وتر و از راه دوريبر کامپ يمبتن يهايريادگي، دانشجو يابيارز

 يو توسعه و بهبود سازمان ينوع دوست، ياحرفهاخالق ، ييدانشـجو 
، ودن خيآنال توانمندسازيستم يز در سين ني. مک ک)۱۷(اشاره دارد

بر محل  يآموزش مبتن، ينيچون بازخورد و نظارت بال ييهامـاژول 
، مطالعات ينقد و بررســـ، يتوســـعه شـــغل، دانشـــجو يابيارز، کار

ــخنران و  ياحرفهن يآموزش ب، کوچک يهـا گروهآموزش در ، يسـ
از مقاالت  ي. تعداد)۱۸(اشـاره داشـته است   يريادگين اهداف ييتع
، )۱۹(يارتبــاط يهــامهــارتچون  يود را بر مواردز تمرکز خين

 يقرار داده بودند. تعداد )۲۱, ۲۰(مؤثرس موفق و يتدر يهامهارت
ــر، مختلف يهـا مـدل ز بـا ارائـه   ياز مقـاالت ن   يح چگونگيبــه تشـ

مختلف  يهاطهيحدر  توانمندســـازي يهابرنامهبهتر  ســازي پياده
ــ ريزيبرنامه ازجمله و روابط  )۲۱(سيتدر يهامهارت )۲۲(يدرسـ

 يک در مطالعه خود به مواردي. بورداندپرداخته )۲۳(ياحرفـه ن يب
 يهاروشمواد و ، ياحرفهتوسعه ، تيرير و مدييتغ يهايتئورچون 

دانشجو و عملکرد  يابيت ارزيريک و مديآموزش الکترون، يآموزشـ 

ــ، افراد ــ يهـا برنـامـه  بيايـ ارزشـ ، )۲۴(هاپروژهت يريمـد ، يآموزشـ
 يتوســعه رهبر، يتوســعه آموزشــ، ياحرفهلکرســون به توســعه يو

ــعـه   ، سيتدر يهاروشچون  ييهامهارتن بـه  يو من، )۲۵(وتوسـ
برقرار  يهامهارتروابط و ، يت و رهبريريمد يهاکيتکنو  هاروش

ن يچن توانيمان ي. در پا)۲۶(اندداشــته ارتباط و مشــاوره اشــاره   
 خود را بر اساس يهابرنامه يشتر مقاالت محتوايجه گرفت که بينت
ــرکتن ينـه و بـافـت برنـامه و همچن    يزم ، هابرنامهدر  کنندگانشـ

  .انددادهن قرار يو تدو موردبررسي
  : يعلمئتيه ياعضا يتوانمندساز يآموزش يهاروش
ر د توانمندسازي يهابرنامه سازيپيادهاجرا و  يان چگونگيدر ب

 نرت دريوجود دارد. است يشمار يب يز گسـتردگ ين يحوزه پزشـک 
ت مطــالعــات در حوزه يــکــه اکثر دارديمان يــمطــالعــه خود ب
ــازي ــات توانمندسـ ــکل کارگاهياسـ ، کوتاه مدت يهادوره، د به شـ

پک تات در ي. د)۴(استده يبرگزار گرد يطول يهابرنامهپ و يفلوش
 ييشکل اجرا، يعلمئتيه ياعضا توانمندسازي يهابرنامه يبرگزار

 را يمحل توانمندســازيبرنامه  يهاکارگاهبرنامه خود را اســتفاده از 
ــتفاده از تکنيچارد تي. ر)۲۷(دهـد يمقرار  تـأکيـد  مورد  ک يتر اسـ
ــئلــهبر  يمبتن  يهــاکــارگــاهکوچــک را در  يهــاگروهو در  مسـ

نرت در مقاله خود به ي. است)۲۸(دانسـته اسـت   مؤثر توانمندسـازي 
 کنديمان ياشـاره داشته است و ب  توانمندسـازي  يارزش کار گاهها
ــازي يهاکارگاهکه اســتفاده از   يهاگروههمراه با کار در  توانمندس

 از طرف يبانيو بازخورد و پشت ياسـتفاده از کتاب آموزشـ  ، کوچک
 يهاکـارگـاه  مطرح در  يهـا کيـ تکن عنوانبـه  توانـد يمهمکـاران  

ــازي  ــود توانمنـدسـ بالقوه  ريتأثز به ين ي. کومـاگـا  )۲۹(عنوان شـ
ــازي يهاکارگاه ــتفاده از تکن توانمندس  يهاگروهک بحث در يبا اس

بر نگرش ، شروازاينن  استفاده يکوچک اذعان نموده است. همچن
 يشنهاديام در مدل پيلي. و)۳۰(گذار بوده اسـت  ريتأثو درک افراد 

 يبيترک يهاروشاســـتفاده از ، دياســـات توانمندســـازي يخود برا
 ياسـتفاده از شـبکه به اشتراک گذار  ، يآموزشـ  يهاکارگاه ازجمله

 يهانشستمجالت و استفاده از ، مطالب ازجمله استفاده از وبالگها
نقش را  يفاياستفاده از روش ا ي. لدهان)۱۲(کرده است ، تأکيديمل

 يقرار داده است. و تأکيدمورد  توانمندسازي يهابرنامه يدر برگزار
ــتفاده  ــارکت افراد در روازايناس ، با تنوع باال يهاگروهش را در مش

بر استفاده  تأکيدن در مطالعه خود با ي. مک ل)۳۱(دانسته است مؤثر
، توانمندسازي يهابرنامه يدر برگزار يمجاز يهاآموزشت ياز ظرف

شــترافراد و يبر وب را ســبب تعامل ب يمبتن يهافرمتاســتفاده از 
ــ ــيوسـ افراد  يريادگي يآموزش مطابق با الگوها يبرا يله با ارزشـ

ــاره به اهمي. بورد)۱۸(دانـد يم ــمن اشـ ت يک در مطالعه خود ضـ
ر پ را ديفلوش يهادوره يبرگزار توانمندسازي يهابرنامهبيايارزشـ 

 يدانسته است. و مؤثرخود  يجهت درک نقش افراد از سبک رهبر
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ــعه يهمچن ــبکهن به توس ــتردگک با توجه به يالکترون يهاش  يگس
شتر از  افراد يت بيپ و حمايفلوش يهادورهافراد شـرکت کننده در  

ــت تأکيد ــت)۲۴(داشـ ت برنامه ياز عوامل موفق يکيز ينرت ني. اسـ
ر همراه با کار د يتجرب يريادگيکرد يرا استفاده از رو توانمندسازي

ــاره به ي. بدانديمکوچک  يهاگروه ــمن اشـ کر در مطالعه خود ضـ
استفاده ، توانمندسازي يهابرنامه سازيپيادهدر  يت مدل سازياهم
 يمشارکت يسـاختارها ت از يبر شـبکه و حما  يمبتن يهاتيفعالاز 

ــبکهبر  يمبتن ــتين حمايآنال يهاشـ در  رأس .)۳۲(ت نموده اسـ
فعال در  يهاروشت استفاده از يمطالعه خود ضـمن اشـاره به اهم  

لم به همراه بحث را ياستفاده از ف، توانمندسازي يهابرنامه يبرگزار
ت و مسائل يقوم، نژاد، تيدر جهت آموزش مسـائل مرتبط با جنس 

فراد ا کنديمدانسته است و اشاره  مؤثر يز چند فرهنگيبحث بر انگ
ــرکـت کننـده در مطالعه   ــعه مهارت و  ين روش را برايا، شـ توسـ

و در ق به بحث و گفتگيو تشو، تيريمد، ليتسه يبرا نفساعتمادبه
، درمجموع. )۳۳(داننديمگذار تأثيرز مهم و يمورد مسائل بحث برانگ

 رددگيمران برگزار يکارگاه در اق يافت شده از طري يهاروششتر يب
ن در ي)ا۳۷گر نقاط وجود دارد(يبا د يارين نظر مشـابهت بس يو از ا

ــت که جهت گ يحال ــو  يمطالعات ب يرياس ــمت و س ــتر به س  يش
 يريادگيط کار  و جوامع يدر مح يعلمئتيه ياعضا توانمندسازي

بر محل کار و جوامع  يمبتن يريادگي رســد يموبه نظر  باشــد يم
  ).۳۸نده خواهد بود (يدر خور توجه مطالعات در آ يريادگي

 ياعضـــا يتوانمندســـاز يهابرنامه ينوع مداخالت در بررســ 
  : يعلمئتيه

قرار  موردبررسي ياريمداخالت بسـ ، اگر چه در مقاالت متعدد
ن يدر ا ينظر يکرديرو يدارا يکن مقـاالت معـدود  يول انـد گرفتـه 

 هازجمل يآموزش يهايتئورشه در يز رين يحوزه بودند. مقاالت اندک
ــاالنبزرگ يريادگيکرد يرو ن يبودند. بر هم يتجرب يريادگيو  سـ

اســتفاده کرده   يفيک يکردهايروز از ياز مقاالت ن ياســاس تعداد
د در يانجام گرد يفيکرد کينرت در مقاله خود که با رويبودند. اســت

 يعلمئتيه يزه و درک اعضــايبود که انگ ســؤالن يپاسـخ به ا  يپ
ندر ي. تج)۳۴(ست؟يچ توانمندسازي يهابرنامهاز شرکت در  ينيبال

پ بر خود يفلوشـــ يهابرنامه ريتأث يدر مقاله خود ضــمن بررســ  
ــک يکـارآمـد    مهياز روش ن، ريتأثن يل ايتحل يبرا، يمعلمان پزشـ

. )۹(اســتفاده نموده بود توانمندســازي يطول يهابرنامهو از  يتجرب
ــت ــ يخود در حوزه رهبر مندنظـام نرت در مرور ياسـ در  يآموزشـ
که  يشتر مداخالتين نکته که بيبا نظر به ا يتوانمندساز يهابرنامه

ــ يدر حوزه رهبر ــازي در  يآموزشـ  يهابرنامه يبر رو توانمنـدسـ
 يطول يهابرنامهگر يپ و ديفلوش، کوتاه مدت يهابرنامه، يکارگاه

د ف کرده است و تعدايتوص يشتر مطالعات را کميب اندشدهمتمرکز 
دند. استفاده نموده بو يبيو ترک يفيکرد کيز از روياز مقاالت ن يکم

عداد و ت يتک گروه يمه تجربين يشتر مطالعات را از نوع کميب يو
کرد دو گروهه استفاده نموده بودند. يز از روياز مطالعات ن يمعدود

ــتفاده از  يو در آخر  يدگيچيمختلف را با توجه به پ يهاروشاسـ
در مرور نظامند  ين وي. همچن)۳۵(خواسـتار شده است ، مداخالت

ــک يتـدر  يهـا تيـ فعـال  يکـه بر رو  يگريد در  يس معلمـان پزشـ
قرار داده است استفاده از هر  موردبررسي توانمندسـازي  يهابرنامه

ت مداخال يدگيچيرا جهت آشکار شدن پ يبيو ترک يفيدو روش ک
ــتفاده از  يشـــنهاد نموده اســـت. ويپ  ازجملهد يجد يهاروشاسـ

ــتفــاده از ، بر عملکرد يمبتن يهــايابيــارز مختلف  يهــاروشاسـ
مختلف  يهاياستراتژسـه  يو منابع مختلف و مقا هاداده آوريجمع

ــازي  يبرا  يهابرنامهنده يمداخالت آ يهاتيـ اولورا از  توانمنـدسـ
ار قر تأکيدس مورد يدر حوزه تدر يعلمئتيه ياعضا توانمندسازي
ــت آنچه به نظر ، نوع مداخالت يرينه به کارگيدر زم. )۴(داده اسـ

در کشور استفاده  يشـتر از روش کارگاه ين اسـت که ب يا رسـد يم
 دباشيمهمراه  ين روش با کارگروهينکه ايت به ايو با عنا شـود يم

و عدم اســتقبال  يحوصــل يح آن منجر به بيصـح  يريکارگبهعدم 
هر  يريکارگبهآنچه قبل از ، . به نظرشوديمدر آن  کنندگانشرکت

ــنايالزم اســت ا يمداخله آموزشــ  يجامع و کاف يين اســت که آش
وجود داشته باشد. الزم است   کنندگانشرکتز يموضوع و نباهدف، 
با توجه به  يق و محکميه مطالعات و شواهد دقيبر پا هاآنانتخاب 

ه نين زميدر ا يباشد تا از هرگونه نقص، ط موجود آنيمه و شرايضم
  د.يممانعت به عمل آ

  : يامد مداخالت توانمندسازيپ
ــاره  هاآنکه در مقاالت به  يج مداخالت مختلفيان نتايدر ب اش

 أکيدت امدهايپل يتحل يمختلف برا يشده است بر استفاده از الگوها
، سيخود در حوزه تدر مندنظامنرت در مقاله مروريشده است. است

مختلف  يامدهايپ يابيارز يبراک يضــمن اشــاره به هرم کرک پاتر
ــد ا ۷۷، در مقـاالت  ن مـداخالت در کـل مقـاالت را در فاز    يدرصـ

ار قر موردبررسيکه مطالعات در آن  يفاز بعد ي. ودانديم يريادگي
ــد و تنها  ۷۲با  يرا فاز رفتار اندگرفتـه  ــد ۱۹درصـ مجموع  درصـ

ــتر ي. بدانديمک يج هرم کرک پاتريمقاالت را در فاز نتا  مقاالتشـ
ــانينتـا امـد و  يـ ل پيـ تحل يبرا و  ياز روش خود گزارش ده، جشـ

ه ک دينمايمشنهاد يپ يآخر و در پرسـشنامه استفاده نموده بودند. 
ــتفاده از يـ بـا  ــمت اسـ  يابيد و چند گانه ارزيجد يهاروشد به سـ
ــعه  ازجمله امـدهـا  يـ پ ــتاندارد قدم يتدر يهاتيموقعتوسـ س اسـ

 يآموزش يدر حوزه رهبر يو ين در مقاله مروري. همچن)۴(ميبردار
خود را  يامدهايپدرصد از مقاالت  ۶۴ توانمندسـازي  يهابرنامهدر 

درصد در حوزه ۳۶، يريادگيدرصـد در حوزه  ۹۳، در حوزه واکنش
ج  از هرم کرک يدرصد کل مقاالت در حوزه نتا۲۹ر رفتارو تنها ييتغ

حوزه  نيز در ايشتر مقاالت نيقرار داده است. ب يابيک مورد ارزيپاتر
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 بانديده حسين مرادي، اسحاق
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396، فروردین 90، شماره اول، پی در پی پانزدهمدوره  14

 يهابرنامه يامدهايپ يابيجهت ارز ياز پرسشنامه و خودگزارش ده
شــنهاد يپ يدر انتها يخود اســتفاده نموده بودند. و توانمندســازي

ــطوح يج از هرم کرک پاتريانجـام مـداخالت در حوزه نتـا    ک و سـ
ز در ين يزرلي. کارن ل)۳۵(را ارائه داده است. ياموسـسه و  يسـازمان 
ــازي يهابرنامهخود در حوزه  مندنظاممرور  در آموزش  توانمندسـ

خودگزارش  يهاپرسشنامهو  ياسـتفاده از روش نظرسنج  يپزشـک 
در مقاالت متعدد دانســته  امدهايپ يابين روش ارزيشــتريرا ب يده

 ييهاابزارز يرا ن هايسنجدر نظر  کاررفتهبه يشترابزارهايب ياست. و
 أکيدتگر مقاله فوق يج دي. از نتادانديمن ييپا ييايبـا  اعتبـار و پـا   

ــتر بر رويب ــنـد  يفرآ يشـ ل در يدخ يانـه يزمو عوامـل   يآموزشـ
ا ن در مطالعه خود بي. مک ل)۳۶(باشديم توانمندسـازي  يهابرنامه

 ياجتماع ييبر پاســخگو توانمندسـازي  يهابرنامهت ياشـاره به اهم 
 ديبا توانمندســازي يهابرنامه يامدهايپ گيرياندازهاشـاره دارد که  
 يفيبا اشاره به مستندات ضع يفه باشـد و يبر وظ يواقع گرا ومبتن

ــتر ايب، وجود دارد هابرنامهامد يـ پ گيريانـدازه کـه در حوزه   ن يشـ
ــطوح پا يرا از نوع کم هايريگانـدازه  ک يهرم کرک پاتر ينييو سـ

ــطح باالتر هرم فوقگيرياندازه يو برا دانديم ــتفاده از ، ها در س اس
ــنهاد يو بلندمدت را پ يفيک يهاروش . در کل الزم )۶(دينمايمشـ
امدها در نظر يک جهت انتخاب پيهرم کرک پاتر يسطوح باالاست 

 هازجملآن  ينييان ذکر است که سطوح پايگرفته شود هر چند شا
 ژهويبهالزم است و  يازسنجيط و نيمح يابيجهت ارز، سطح واکنش

ما  يو پرسـشنامه در کانتکست و بافت کنون  يسـنج ازنظراسـتفاده  
ــديمج يز راين توان آن را در نظر نگرفت. در نظر گرفتن  يونم باشـ

امدها يل پيتحل يگوناگون برا يکردهـا ياز الگوهـا و رو  يامجموعـه 
ــد. قبل از اجرا و  کنندهکمـک  توانـد يمز ين ــازيپيادهباشـ هر  سـ

ــازيدر نظر گرفتن زم، يابرنـامـه   ، ينه و بافت مرتبط با توانمندسـ
  .باشديمت يار حائز اهميبس
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  گيرينتيجهبحث و 
ده يچيپ يانهيزمده در يچيپ يمداخالت، دياســات يتوانمندســاز

گوناگون  يهاجنبه يبه بررســـ، ن پژوهشي. هرچند در اباشـــديم
ــازي يهابرنامه ــاره گرد توانمندس کن يد و ليدر مقاالت مختلف اش

 يعلوم پزشک يهادانشگاهدر  يتوانمندسـاز  يهابرنامه يروند ارتقا
ــتهران يدر ا ــتياز د ترآهسـ که تعداد  يطور، بهگر نقاط جهان اسـ

ــوع پرداخته بودند و بيبه ا يمقاالت معدود ــتر بر نتاين موض ج يش
است  ين در حالي. ااندداشتهو آن هم در کوتاه مدت اشاره  هابرنامه

ن يدر ا يعيوس يهاشرفتيپا يو مناطق مختلف دن هادانشگاهکه در 
 به روز بودن، ن نکتهيحوزه در حال اتفاق افتادن است. با توجه به ا

ــتن رو هـا برنـامـه    يو ارتقا يبرگزار يبرا مندنظـام  يکرديو داشـ
ــازي يهابرنـامـه   ــتن  ريناپذاجتناب يامر، توانمندسـ بوده و داشـ

 توانديم هادانشگاهگر يات ديو استفاده از تجرب بلندمدت يهابرنامه
ــد. مؤثرنه ين زميدر ا وع ن، محتوا يد بر رويبا يکل طوربه واقع باش

ن يينمود تا تع تأکيد توانمندسازي يهابرنامه يامدهايمداخالت و پ
دست  موردنظر يامدهايپبه اهداف و  اندتوانسـته  هابرنامها يگردد آ

 سازيپيادهدر جهت  يديجد يکردهاير. الزم است از رويا خيابند ي
آن استفاده  رأساسـتفاده شود که در   هابرنامهامد يپ گيرياندازهو 
هرچند  .باشديموتر يبر شبکه و کامپ يو مبتنن يآنال يکردهايرواز 

ــازي يهابرنامهمختلف  يهاجنبهن مقـالـه به   يدر ا در  توانمندسـ
ــاره گرد  ــؤاالتکن يد وليـ مقـاالت مختلف اشـ در مورد  يفراوان سـ

ــازيپيـاده اجرا و  يچگونگ ــت. نکته مهم يبـاق  سـ لزوم ، مانده اسـ
ــازيپيـاده  ــاسهر گونـه برنامه  سـ نه و بافت مرتبط با يزم ، بر اسـ

و  يبيترک يکردهاياستفاده از رو، گريد ياست. از سو توانمندسازي
د. قرار دارن تأکيدمورد  ياموسسهو  يدر سطح سازمان هابرنامه ريتأث

 يشيد به بازانديبا هابرنامهن يل در ايو افراد دخ يعلمئتيه ياعضا
 حالدرعينبپردازند.  يسنت يهابرنامه ياحتمال يهاضعفدر مورد 

ده يچيپ يساختار يدارا توانمندسازيد توجه داشت که موضوع يبا
ــد يم يادهيـ تندرهمو  اج به ياحت، هابرنـامـه   يارتقـا  يو برا بـاشـ

ــطح باال دار يو مطالعات يبيترک يهاروش م. همان طور که يدر سـ
ــاره گرد قبالً که برنامه درآن در حال  ينه و بافتيد توجه به زمياشـ

در حال  يطيدر چه شـــرا هابرنامهن ينکه اياســـت وا ســـازيپياده
 ياعضا توانمندسازي يهابرنامهاسـت از نکات مهم در   سـازي پياده

 اجرا و، توجه به محتوا، ان ذکر استيان شاياست. در پا يعلمئتيه
ــازي يهابرنامه يامدهاينوع مداخالت و پ ــبب  توانمندس نه تنها س

ــد هابرنامهت يـ فيش کيافزا  شيافزا ينه را برايبلکه زم، خواهد شـ
ــ يهاتيفعالت يفيک ــ يآموزشـ ــا يو پژوهشـ ــان و اعضـ  يمدرسـ
  .آورديمفراهم  يعلوم پزشک يهادانشگاه يعلمئتيه
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Abstract 
Background and Aims: Faculty member’s development at present and with regard to recent 
developments in various fields of medical education, is very important. This issue is so important various 
programs have been conducted in different countries. In this review article we try to identify the various 
aspects of empower faculty members in medical education in Iran and worldwide. 
Materials and Methods: In this review study, by using the key words of faculty member development, 
medical education, medical universities and their English equivalents, studies from 2000 to 2014 in the 
database, Scopus Google scholar, Pub med were searched. Finally, to analyze the different aspects of 
empowerment programs, related articles, studies and various aspects of the programs, were studied. 
Results: According to results, entries were grouped into four categories: 1) analyze the content of faculty 
development programs, 2) educational methods used in faculty member development programs, 3) the 
type of interventions used in faculty member development programs, 4) faculty development outcomes. 
Conclusions: Promoting empowerment programs in medical education, need to use a wide variety of 
content for implementation, qualitative and mixed methods studies and use of multiple and high level 
data sources. However, if we believe that faculty development programs, improves professional skills 
and qualifications of the faculty members, accordingly, using a systematic plan to evaluate the results 
of the program can be improved empowerment programs. As a result, faculty members and individuals 
involved in empowerment programs must continue to reflect the inherent weaknesses of traditional 
empowerment programs and at the same time, it should be noted that the faculty development is complex 
process and has intertwined structure. 
Keywords: Faculty development, Empowerment, Medical education 
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