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Background and Aims: Most of the creativity and even the power of training 

lies in its design. The aim of this study is to investigate the impact of interventional 

strategy, supervised experience and feedbacks on experience, to promote the faculty 

members' functional skills in the field of training design. 

Methods: The study population consists of 158 faculty members which were 

chosen by using available sampling method. The research method was interventional. 

These interventions were designed in two fields of cognitive and functional skills. In 

the cognitive domain of skill, an interventional strategy of "supervised experience" was 

used and the effect of mentioned interventions was examined by pre-test and post-test 

comparing method. In the functional domain of skill, an intervention strategy 

"feedback on experience" was used through a checklist. The investigation of 

interventions impact in this area, was done through a checklist and in two structural 

and technical aspects.  

Results: The results of the data analysis, in the cognitive domain (based on the 

paired T-test), in the functional domain (based on the number of standard lesson plans 

developed by the professors) and from the learner's point of view (based on satisfaction 

questionnaire), indicate the impact of applying these strategies to improve skills in the 

design of training. 

Conclusions: Considering the fact that there is an essencial need for applying the 

acquired skills by academic staff, implementing interventional strategy in faculty development 

programs can help them to improve their applied skills in higher education. 
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 شده  نظارت تجربه" ایی مداخله بکارگیری استراتژیبرنامه توانمندسازی اساتید از طریق  بازسازی

 در طراحی برنامه درسی آنها یهامهارتهدف ارتقای با  "تجربه بر بازخوردو 
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لذا هدف این پژوهش،  نهفته است. ی آندر طراح آموزشقدرت  یت و حتیشترخالقیب زمینه و اهداف:

ارتقای مهارت عملکردی اعضای  ، در"بر تجربهتجربۀ نظارت شده و بازخورد "یامداخلهاستراتژی  کارگیریبه ریتأثبررسی 

 هیئت علمی در حوزۀ طراحی آموزش است.

گیری در نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند که از روش نمونه 853جامعۀ آماری، : بررسیروش 

طراحی  هارتۀ شناختی و عملکردیِ مطیحبود. این مداخالت در دو  یامداخلهدسترس استفاده شد. روش انجام پژوهش 

از راه مقایسۀ  مداخلۀ مذکور ریتأثاستفاده و  "تجربۀ نظارت شده"ی امداخله شد. در حیطه شناختی مهارت از استراتژی

چک  از راه "بازخورد بر تجربه"یامداخلهپیش آزمون و پس آزمون بررسی شد. در حیطۀ عملکردی مهارت، از استراتژی 

بعد محتوایی و  الت صورت گرفته در این حیطه از طریق چک لیست ودر دومداخ ریتأث لیست استفاده شد. بررسی

 ساختاری /تکنیکی صورت پذیرفت.

براساس تعداد )زوجی(، در حیطۀ عملکردی tآزمون  ، در حیطۀ شناختی)براساسهادادهنتایج تحلیل  :هایافته

بیانگرتاثیر  ساس پرسشنامۀ رضایتمندی(و از دیدگاه فراگیران)برا (ی استاندارد تدوین شدۀ هر استادهادرسطرح 

 بود. ۀ طراحی آموزشحوزی مذکور در ارتقای مهارت در هایاستراتژکارگیری به
 

 یامداخلهکارگیری استراتژی هایشان هستند. لذا بهکارگیری آموختهنیازمند به علمی اعضای هیئت :گیرینتیجه

 شود.یم ی مهارتی اعضای هیئت علمی توصیههادورهدر  مذکور

 
 

 اعضای هیئت علمی، سیتدر طراحی برنامۀ درسی، کلیدی: کلمات

 
 

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
 صادقی امیر

دانشکده  ی،گروه پرستار

و مامایی، دانشگاه  یپرستار

 یرانهمدان، ا ی،علوم پزشک

  تلفن:

61131118190 

پست الکترونیک:
ambehrad@yahoo.com 

 

 مهمقد 

 تعالی و ارتقاء در اساسی توانمندسازی استادان، نقش

توانمندی کند. به عبارت دیگر، آموزش در سطح دانشگاه بازی می

یماً بر عملکرد آموزش عالی مستق دتوانیماعضای هیئت علمی 

ی اخیرمقولۀ توانمندسازی و هادههدر  . ]8[یرگذار باشدتأث

آن از موضوعاتی بوده که آموزش عالی به آن  مؤثری کارهاراه

.با توجه به تحول  و تغییرها ]2[اش بحث کرده استتوجه و درباره

 در حوزۀ آموزش علوم پزشکی، لزوم توجه به ارتقای کیفیت در

برای ارائۀ آموزش مؤثر، واقع  در .]8[شوداین حوزه احساس می

. گرچه نیست کافی ولی است الزم رشته یک در علمی تخصص

ی توانمندسازی استادان از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر هابرنامه

ی کوتاه هادورهی آموزشی و هاکارگاهاما برگزاری  ]4[تفاوت دارد

 . تعداد]5[شودیمسمی محسوب ترین الگوهای رمدت از رایج

 دریافت و های عملکردیصاحبنظران، برکسب توانمندی از زیادی

 اعضای هیئت که کنندمی پیشنهاد همگی و تاکید کرده بازخورد

 هایشان دارند.تمرینِ آموخته علمی، نیاز به

ی اعضای هیئت علمی در زمینۀ تدریس سبب توانمندساز

 .]6[آموزش عالی نیز تحقق یابد مؤسساتشود؛ رسالت و اهداف می

 توانمندسازی یهابرنامهحوزۀ آموزش معتقدند که  صاحبنظرانِ

 توانمندیهای که دشو اجراء و طراحی نوعی به بایستیم استادان

 در راشان که همان آموزش است اصلی نقش ایفای برای ضروری

ی هابرنامهمطالعات بیانگر این مطلب است که . دکن ایجاد آنها

بایست براساس راهکارهایی برای ارتقای یمتوانمندسازی استادان 

 

دوماهناهم علمی  
 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 6931 دی-آذر

 
www.edcbmj.ir 

 .Farname Inc مقاله پژوهشی
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ی فردی و ایجاد ارتباط با توانمندسازی سازمان طراحی هامهارت

به عبارتی آگاهی از نیاز آموزشی، مهمترین گام در . ]7 [شوند

 8337 در سال . ]3[شودو طراحی آموزشی محسوب می ریزیبرنامه

 Ride تا 8333 هایسال بین شده نتشرمقالۀم 24 همکاران و 

 از مانع ، متدولوژیک ضعف که گرفتند نتیجه و کرده مرور را 8336

پیامدهایحاصله از برنامه های  زمینۀ در قطعی گیری نتیجه

  توانمند سازی می گردد.

های توانمندسازی براساس مطالعات انجمن مرور برنامه

 این وضوح هب اییبرنامه دهد؛ درهرنشان می BEME همکاری

 هایسبک و نیازها برآورد برای که است داشته وجود آگاهی

 آموزشی، مختلف اهداف به دستیابی همچنین یادگیری، مختلف

 بر کرد. عالوه استفاده متفاوت های آموزشیاستراتژی از است الزم

 "از استفاده خاص طوربه زیادی مطالعات این محققان در

 و کارگرفتهبه "اییمداخله تراتژیاس" یک عنوانبه را "بازخورد

 عملکرد ارتقاء به منجر ساختاری و مندمنظا بازخورد دریافتند که

 .]3[شودمی تدریس

در داخل کشور  استادان توانمندسازی هایبرنامه مرور انواع

 از اعم هاروش ازدهد؛ علیرغم به کارگیری طیف وسیعی نشان می

 ایفای تعاملی، هایتمرین کوچک، گروه در یادگیری سخنرانی،

ازبرنامه های  کمی تعداد حال این سازی، با شبیه و نقش

استادان  جاری فعالیتهای با مستقیم زی مذکور از رتباطاتوانمندس

 قطعی گیرینتیجه از مانع متدولوژیک ضعف .]83[برخوردار هستند

 کهدر حالی .]88[است هابرنامه نوع این پیامدهای زمینۀ در

 و ارتقاء در اساسی نقش توانداستادان می های توانمندسازیبرنامه

و  Curran .]82[آموزش در سطح دانشگاه ایفا نماید تعالی

 های آموزشیگیری از تعامل در شیوهمعتقدند بهره ]88[همکارانش

 تأثیر به سزایی در یادگیری و رضایت فراگیران دارد.

نیز توجه  و ادنی در توانمندسازی استادانرغم اهمیت یعل

های عنوان یکی از اولویتبه توانمندسازی اعضای هیئت علمی به

صورت گرفته در داخل طالعات آموزش عالی در سطح کشور، م

اعضـای  توانمندسازی هایآن است که برنامهکشور حاکی از 

و در سطح مطلوبی  داردسطح متوسط رو به پایین  ،هیئـت علمی

نیز در پژوهشی  ]85[و همکاران hnaziSha..]84[ استارزیابی نشده 

های آموزشی بر آگاهی بهورزان استان که دربارۀ تأثیر دوره

های اصفهان داشتند، بر بیشتر استفاده کردن از استراتژی

 ها برای یادگیری مؤثرتر تاکید کردند.مشارکتی در این دوره

دهد از دیدگاه اعضای هیئت علمی، همچنین تحقیقات نشان می

های آموزشی متناسب با نیاز آنان گامی مناسب ی برنامهطراح

هایشان در حوزۀ آموزش و در نهایت ارتقاء برای ارتقای توانمندی

 .]86[شودکیفیت آموزش در سطح دانشگاه محسوب می

ی آموزشی یک هامهارتترین یاساسبرنامۀ درسی از  تدوین

را در  شود و کسب توانمندی در این زمینه اومدرس محسوب می

مندی از یک برنامۀ بهره .]87[دهدیمیاری  مؤثرارائۀ آموزش 

آموزد و یمدرسی مدون، چگونگی آموزش دادن را به مدرس 

طراحی برنامۀ درسی منجر به تکمیل فرآیند آموزش خواهد 

برنامۀ  کرده استحاضر، سعی  بنابراین مطالعۀ .]83[شد

 اییمداخله ستراتژیکارگیری ابهتوانمندسازی استادان از طریق 

 آن بر ریتأثو بررسی  "تجربه بر بازخوردشده و  نظارتۀ تجرب"

برنامۀ  طراحی ژه دراعضای هیئت علمی به وی ارتقای مهارت

 را بازسازی کند. درسی

 بررسی  روش

 هایبرنامه تحلیل و تجزیه روش کار در مرحلۀ اول

 شناسایی فهد با بود که مد نظر حوزۀ در دانشگاه توانمندسازی

هم  تحلیل و ها انجام شد. تجزیهاین برنامه بازنگری و هانارسایی

 ها)محتوایمستندات مربوط به برنامه کارشناسی با بررسی

فراگیران از  ارزیابی کننده، شرکت هدف هایگروه آموزشی،

 بررسی بر عالوه. مدرسین( انجام شد مشخصات ها وبرنامه

 نقد و مشتریان، نقد خبرگان، دنق روش از مستندات، کارشناسی

 شد و استفاده نیز مذکور هایبرنامه تحلیل و تجزیه در فراگیران

استفاده شد که  نقایص و هانارسایی شناسایی در حاصله بازخورد

 و استادان توانمندسازی هایبرنامه بازنگری همگی بر لزوم

 تئوری و مفهومی چارچوب یک براساس هابرنامه این بازسازی

 شده بازنگری برنامۀ اساس توصیه شد، این کردند. براکید میت

 محتوای نظر بوده و از محور فرایند رویکردی دارای بایستمی

 گروه عملکردی این برنامه باید توانمندی شود. ترگسترده آموزشی

 تئوری و مفهومی چارچوب یک بر مبتنی در بر بگیرد و را هدف

و روز آمد بودن آنها در   هاروش تنوع اجرا نظر همچنین از باشد.

 هاآموزش بودن کاربردی و فوری ارتباط و شود لحاظ هر برنامه

 .رعایت شود

 ایمداخله استراتژی کارگیری به نتایج بررسی کارشناسی،

 کنار را هم در"تجربه بر بازخورد" و "شده نظارت تجربۀ"

هاد کرد پیشن هابرنامه در این های معمول به کار گرفته شدهروش

های توانمندسازی استادان در حوزۀ طراحی و بر این اساس برنامه

ای و با رویکرد آموزشی ـ مشاوره هاییبرنامۀ درسی درقالب دوره

ای طراحی و اجرا شد. جامعۀ آماری مبتنی بر استراتژی مداخله

 های پزشکی،نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه از دانشکده 853

بودند که در این  پیراپزشکی و بهداشت زشکی،دندانپ پرستاری،

ی امداخلهها شرکت کردند. پژوهش حاضر با روش توصیفی دوره

 انجام شده و از روش نمونه گیری در دسترس هم استفاده شد. در

شد که روش اجرای  برگزار ایآموزشی ـ مشاوره دورۀ 7 مجموع
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ای به ورهها به تفکیک رویکردهای آموزشی و مشاهر یک از دوره

 کار رفته در آنها به این شرح است:

 آموزشی: روش اجرای دوره با رویکرد

محقق( برای آشنایی فراگیران با ضرورت )الف( ابتدا مدرس

و اهمیت ارتقای توانمندی استادان در حوزۀ طراحی برنامۀ 

درسی، اهداف آموزشی دوره و تجارب یادگیری مبتنی بر چک 

داد. ب( فراگیران در قالب می به آنها الزم را هایلیست، آموزش

های کوچک همگن براساس دانشکده /رشتۀ تخصصی تقسیم گروه

شد. سپس و نقش و وظایف اعضا و لیدر گروه تشریح می شدندمی

بسته های هر گروه)شامل راهنمای کارِ گروهی مشتمل بر تجارب 

های فردی و گروهی ساختارمند مبتنی بر چک لیست و کتابچه

دست پژوهشگر اصلی به عنوان ابزار کمک وزشی تدوین شده بهآم

 شده به صورت نظارت تجارب (شد.جتحویل لیدر می آموزشی(

 هایمهارت کسب جهت در بودکه ساخته محقق ساختارمندو

 آموزش استراتژی از استفاده با درسی برنامه طراحی در ضروری

آموزشی، طبقه ها عبارت بودند از تحلیل شد. این مهارتمی کسب

بندی اهداف، هدف نویسی آموزشی، انتخاب استراتژی آموزشی 

 آموزشی، انتخاب متد ارزیابی متناسب با اهداف متناسب با اهداف

معیاری و کمکی متناسب با  آموزشی آموزشی و انتخاب وسایل

 درس مذکور.

 در رویکرد این :ایمشاوره روش اجرای دوره با رویکرد

ی مورد نظر   دوره از برگزاری هفته یک تا وزر چند زمانی فاصلۀ

کاربردی دربارۀ برنامۀ درسی که  تجربۀ کسب .می گردید اجرا

 بر بازخورد ارائه استادان آموزش آن را رسماً به عهده داشتند و

ها مبتنی بر آمد. مشاورهبه شمار می این دوره تجربه از اهداف

 و آنان را در شدهر یک از فراگیران ارائه می چک لیست به

 کرد.برنامۀ درسی استاندارد هدایت می طراحی و تدوین یک
 

 هادادهتجزیه و تحلیل 

 Spssآوری شده، از نرم افزار ی جمعهادادهبرای تحلیل 

v16 Spss Inc., Chicago, I11, USA) استفاده شد. برای تحلیل )

اثر مداخالت صورت گرفته در حیطۀ شناختی یادگیری، از آزمون 

ی هادادهبرای مقایسۀ  %35تی زوجی در سطح اطمینان 

گردآوری شده در قبل و بعد از مداخالت استفاده شد. تحلیل 

در حیطۀ عملکردی هم براساس بررسی کارشناسی مبتنی  هاداده

بر چک لیست انجام شد. بدین صورت که چک لیست مذکور در 

براساس آن ۀ ابعاد مختلف یک طرح درس استاندارد بود و رندیبرگ

شد. همچنین در ی تدوین شده ارزیابی میهادرسکلیۀ طرح 

مطالعۀ حاضر، دیدگاه فراگیران نیز تجزیه و تحلیل شد. ابزار به 

 از با استفاده آن روایی کار رفته در این رابطه پرسشنامه بود که

 (α /.=35)آلفای کرونباخ روش با آن پایایی و متخصصین نظرات

 از)مقیاس لیکرت  سؤال در 84شنامه دارای شد. این پرس تعیین

 امتیاز ترتیب به که عالی بسیارخوب خوب متوسط و ضعیف( بود

اعضای هیئت  اینکه به توجه داد. بامی اختصاص خود به را 5 تا 8

 853 نهایت بودند؛ در مختار پرسشنامۀ مذکور علمی برای تکمیل

 کردند به تمامی تکمیل را های ارزشیابیفرم نفرعضو هیئت علمی

 شد. تحلیل و تجزیه ها با استفاده از آمار توصیفیپرسشنامه همۀ و

 یافته ها

ۀ طراحی آموزش به حوزمداخالت صورت گرفته در  ریتأث

عضو هیئت علمی از هفت دانشکدۀ زیر  853مدت دو سال، روی 

مجموعۀ دانشگاه تجزیه و تحلیل شد. بررسی تأثیر مداخالت 

در حیطۀ شناختی از مهارت مذکور از طریق  صورت گرفته

تی زوجی آزمون و پس آزمون و با استفاده از آزمون مقایسۀ پیش

 .(8انجام شد)جدول  %35 اطمیناندر سطح 

 

 مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قبل و بعد از مداخالت در حیطه شناختی .1جدول 

Sig-t t SD Mean N group 

338/3 37/42 - 3/8 8/6 853 Pre-test 

  4/8 8/88 853 Post-test 

 

بود.  3/8و انحراف معیار آن  8/6میانگین نمره پیش آزمون 

 و 8/88 ، میانگین نمره پس آزمونهابرنامهپس از برگزاری 

بود. بطوریکه تغییر میانگین نمره پیش و  4/8انحراف معیار آن 

 ،  t=  - 37/42،ت بود پس آزمون بطور معنی داری با هم متفاو

338/3 > p  ،857=df . نتایج آزمونt  زوجی بیانگر ارتقای

 بود. ختیشنا طهیحی اعضای هیات علمی در توانمند
 

 

 

همچنین بررسی تأثیر مداخالت صورت گرفته در حیطۀ 

 های از طریق بررسی تعداد طرح درس عملکردی از مهارت مذکور

ارزیابان آنها را تأیید  انجام شد که تدوین شدۀ استاندارد

کرده بودند. نتایج این بررسی حاکی از افزایش مهارت عملکردی 

 833استادان در حوزۀ طراحی آموزش بود که منجر به تدوین 

استادان  طرح،833شد. که از این  طرح درس استاندارد عنوان

 48عنوان، استادان دانشکدۀ پزشکی  58دانشکدۀ توانبخشی
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عنوان، استادان  86نشکدۀ دندانپزشکی عنوان، استادان دا

 86عنوان، استادان دانشکدۀ داروسازی  22دانشکدۀ پرستاری 

دانشکدۀ  و استادان عنوان 88عنوان، استادان دانشکدۀ بهداشت

عنوان طرح درس استاندارد،  طراحی و تدوین  3پیراپزشکی 

 کردند.

 دری استفاده شده امداخلهی هایاستراتژکارگیری به ریتأث

ۀ حوزارتقای توانمندی عملکردی استادان و بهبود مهارت آنها در 

 37 کل بررسی شد. در طراحی آموزش از دیدگاه فراگیران نیز

 بودن و کاربردی سودمندی درجۀ نفر( 846درصد از فراگیران)

نفر(  5)درصد از آنها 8و  را عالی تا خوب مطالب ارائه شده

 چنین اعضای هیئت علمیمتوسط تا ضعیف ارزیابی کردند. هم

شغلی  نیازهای متناسب با آموزشی به کار رفته را روشی استراتژی

درصد،  33شان)نفر( و تحصیالت و دانش 888،درصد 37خود)

 نفر( 847درصد از فراگیران) 33 نهایت در .دانستندی( منفر 823

آموزشی در برنامۀ  ایاستراتژی مداخله کارگیریاز به

 دان رضایت کامل داشتند.توانمندسازی استا

  حثب

 های علمی،های انسانی درمحیطیهسرماتوانمند سازی 

مداخالت دراز  است. لذا طراحی و تدوین اهمیت حائزی آموزش

های آموزشی یتوانمندمدت برای حفظ و ارتقا مدت و کوتاه

رود. از سوی دیگر یمبه شمار  هادانشگاهی هارسالت استادان از

های کسب شده و نیز به مهارت بودن کاربردی و فوری ارتباط

تواند در کارایی و می ای ـ آموزشیهای مداخلهکارگیری استراتژی

 گذار باشد.ریتأثاستادان  های توانمندسازیبرنامه میزان سودمندی

 کارگیری استراتژیبه که دهدیمنتایج تحقیق نشان 

ارتقای مهارت  ی نظارت بر تجربه و بازخورد بر تجربه درامداخله

ۀ طراحی آموزش از دو جنبۀ یادگیری شناختی و حوزاستادان در 

 ۀسیمقا یادگیری عملکردی تاثیرگذار بوده است. نتایج حاصل از

 ۀنمرتفاوت معناداری بین  دادیمنشان آزمون و پس آزمون  شیپ

وجود دارد. این امر بیانگر این مطلب بود  آزمونپس وآزمون شیپ

ۀ شناختی یا دانش استادان رخ داده حوزگذاری در که اولین اثر

 است.

یامدهای پداد یمنتایج حاصل از بررسی کارشناسی نشان 

 با مستقیم استادان ارتباط توانمندسازی هایحاصل از برنامه

در مطالعۀ حکیمی به  نداشته است. جاری آنان فعالیتهای

ی هامهبرناروزنبودن دانشِ استادان از دالیل نامناسب بودن 

ی هادرسطرح  کهیدرحال .]83[توانمند سازی آنها ذکر شده است

مدرس طراح تدریس آن  مربوط به دروسی است که تدوین شده

عهده داشت. از سوی دیگر، تعداد طرح را در دانشکدۀ مربوطه به

ژی به کار رفته در استرات مثبت ریتأثی تدوین شده بیانگر هادرس

 عملکردی )مهارتی( استادان تلقی شد.پژوهش حاضر بر یادگیری 

های دهد استفاده از استراتژینتایج مطالعات نشان می

آموزشی مشارکتی و فعال در افزایش میزان رضایت فراگیران مؤثر 

 خام جانشینی کننده، . از آنجا که رضایتمندیِ شرکت]23[است

رود، لذا برای آثار واقعی مداخالت در حوزۀ آموزش به شمار می

تایج حاصل از تحلیل پرسشنامۀ رضایتمندی از دیدگاه فراگیران ن

حاکی از مطلوب بودن طراحی برنامۀ توانمندسازی استادان بر 

به کار رفته  داد استراتژیای بود و نشان میپایۀ استراتژی مداخله

ۀ حوزآنان در  از دیدگاه استادان شرکت کننده در ارتقای مهارت

 بوده است. مؤثرطراحی برنامۀ درسی 

و تحلیل  تجزیه به آن اشاره شد، قبالًهمانطور که 

ی توانمندسازی هابرنامهکارشناسی و بررسی مستندات نشان داد 

از چارچوب نظامند مبتنی بر تئوری و عمل برخوردار نبودند. 

همچنین تاکید نکردن بر دستیابی استادان به ارتقای مهارت 

ی، سخنران بر تنیمب تدریسِۀ شیو مطلقِ اکمیتعملی، ح

به کسب تجربه،   هابرنامهاختصاص ندادن بخشی از زمان این 

ی مذکور از هابرنامهشده در  کسب ۀبر تجرب بازخورد عدم ارائه 

ی توانمندسازی تا قبل از هابرنامهی کمبودهادیگرچالش ها و 

 رفت.یموهشی حاضر به شمار اجرای طرح پژ

سی کارشناسی، های حاصل از بررپس براساس یافته

به ؛ دن آموزشهاکرکاربردی اصالحات الزم انجام شد. از آن جمله: 

ای؛ فراهم کردن امکان ی آموزشی ـ مداخلهاستراتژ یریکارگ

 یریگبهره؛ در حین و پس از آموزش دریافت بازخورد برای فراگیر

 متدهای یطراح؛ آموزش به عنوان مدرس حوزۀ یناز متخصص

مبنا  ؛عملکردی عینی هایسنجه بر مبتنی ریفراگ یابیارز

گیری بهره طراحی برنامۀ درسی؛در  واقعی استادان ازیقراردادن ن

ها ای در روش اجرا. همۀ این یافتهاز دو رویکرد آموزشی و مشاوره

ضعف حال، آیند. با اینبه شمار میژوهش حاضر نقاط قوت پ از

ی از توانمندساز یهابرنامهحضور در  یالزم در استادان برا ۀانگیز

ای در های آموزشی ـ مشاورهمهمترین نقاط ضعف اجرای برنامه

 شد.پژوهش حاضر محسوب می

 یرگیجهینت

با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف و به منظور ارتقای 

 شود؛یم شنهادپی ی توانمندسازی استادانهابرنامهکیفی 

مضامین انتخابی با  یهاصورت دورههاز برنامه ب ییهابخش

آموزشی ترتیب داده شود تا استادان بتوانند بنا به عالئق  ۀپیشرفت

 مختلف آموزش هاییطهدر ح ،خود را ۀشخصی دانش و تجرب

در قالب  آموزش مجازیشود پیشنهاد می . همچنینارتقاءدهند

 یهابرنامه شده وانجام  ی توانمندسازیهابرنامهارائۀ 
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 به صورت فرآیند محورزش موآ ۀاستادان در حوز یتوانمندساز

برای مهارتها  ۀو توسع کاربردی یادگیری فرصتتا  طراحی شود

 استادان فراهم شود.

 تقدیر و تشکر

سپاسگزاری  وسیله از معاونت محترم آموزشی دانشگاهبدین

 به کارگیری در ۀ خود ما رامشفقانهای یتحمابا  کنیم کهیم

 مندسازی استادان وی توانهابرنامه مداخالت آموزشی نوین در

 دادند. ۀ آموزش یاریحوزآنها در  ی عملکردیهامهارت ارتقای

 اخالقی هیدییتأ

پژوهش حاضر بخشی از یک فرایند آموزشی است و 

مداخالت صورت گرفته در آن را مجریان اصلی فرآیند مذکور 

مسئوالن ذیربط  دییتأ)نویسندگان مقالۀ حاضر( با هماهنگی و 

ژوهش شرکت اعضای هیئت علمی در این پاند. انجام داده

 ی به صورت داوطلبانه بوده است.امداخله

 تعارض منافع

هیچ گونه تعارضی در منافع، فرآیند نگارش و فرآیند داوری 

 مقاله بین نویسندگان وجود نداشت.

 یمنابع مال 

  مالی دریافت نشده است. کمکبرای انجام پژوهش حاضر، 
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