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در حوزه آموزش از نظر  يپزشك دياسات يسازمناسب توانمند يكارها راه
  مشهدپزشكي  دانشكده علمي هيأتاعضاي 

 
  يبيشع يعل، عمادزاده يعل، عباس مكارم، *يديمج روزهيف، يمونق يميكر نيحس

  
 

  چكيده
و  است بر عملكرد آموزش مؤثراز عوامل ، توانمند يجو جاديا يبرا ها دانشگاه تيظرف شيو افزا يتوانمندساز نديفهم فرامقدمه: 

 نييو تع  ييپژوهش حاضر با هدف شناسا. دينما يم يرا ضرور علمي هيأتاعضاي  يبر توانمند گذارتأثيركارها و عوامل  راه ييشناسا
م پزشكي مشهد دانشگاه علو دانشكده پزشكي علمي هيأتاز نظر اعضاي  پزشكي اساتيد يآموزش يوانمندسازت يكارها راهترين  مناسب

  . انجام شد
مستندات و متون و  يابتدا با بررس .مشهد انجام شد يدر دانشگاه علوم پزشك 1391در سال  مقطعي يفيتوصی  مطالعه نياها:  روش

محقق ي  پرسشنامه، سپس براساس فهرست، استادان استخراج شد يمناسب توانمندساز يكارها فهرست راه، اننظر صاحبسپس نظر 
 اعضاي نفر از 96 اري) در اخت87/0يهمبستگ بي(با ضر ييبا استفاده از روش بازآزما ييايو پا يمحتوا ييروا نييتع ازماده و پس آ  ساخته
 اي طبقه–يتصادف يريگ روش نمونه به  ) كه ينيبال علمي هيأتنفر عضو  76، هيپا علمي هيأتنفر عضو  20(  يدانشكده پزشك علمي هيأت

ها با  داده. قرار داده شد )1(نامناسب )2( مناسب ي، تا حدود)3(مناسب نهيكارها سه گز هر كدام از راه يبرا. رار گرفتق، انتخاب شده بودند
  . قرار گرفت ليو تحل ي) مورد بررسسيوال-و كروسكال يتنيو (من يوآمار استنباط يفيآمار توص يها شاخص
، 51/2، 42/2، 33/2 نيانگيبا م بيبه ترت پيو فلوش يمدت آموزش  كوتاه يها دوره، دعملكر نيمشاهده بهتر، يكارگاه آموزش يكارها راهنتايج: 

كوتاه  يها ورهد، كارگاه يكارها كه راه دهد يم  نشان جينتا. نامناسب شناخته شد يكار راه، ديو نظارت بر عملكرد اسات كارها راهترين  مناسب 59/2
 نيب نيو همچن ديعملكرد با سن اسات نيبهتري  كار مشاهده راه نيب. )p>05/0رتباط دارند (ا علمي هيأت اعضايبا سن  پيفلوشو  يمدت آموزش

مدرك ، يرتبه علم، علمي هيأتنوع ، (جنسعلمي هيأت اعضاي يفرد هاي يژگيو ريبا سا يآموزش يتوانمندساز يكارها راهترين  مناسب
  . )p<05/0( شدمشاهده ن يمعنادارنوع استخدام و سابقه كار) ارتباط ، يليتحص

 يو اجرا يريز برنامه يبرا علمي هيأتاعضاي  توانمندسازي يها دوره انريز برنامهمدرسان و ، رانيمطالعه جهت مد نيا جينتاگيري:  نتيجه
  . باشد ديتواند مف علمي مي هيأت اعضاي يتوانمندساز يها دوره

  
  كارها راه، علمي هيأت اعضاي، اساتيدپزشكي ، يتوانمندسازهاي كليدي:  واژه
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دانشگاه علوم ، يكارشناس ارشد آموزش پزشك، يديمج روزهيفنويسنده مسؤول:  *

  nafiroze2@gmail. com. رانيا، شهركرد، شهركرد يپزشك
گروه  ،شواهدبر  يمراقبت مبتن قاتيمركز تحق ،)اري(دانش يمونق يميكر نيحس دكتر

 . رانيمشهد، مشهد، ا ي، دانشگاه علوم پزشكيدانشكده پزشك ي،آموزش پزشك
 )karimih@yahoo.comي)؛ دكتر عباس مكارم (استاد)، گروه آموزش پزشك ،
 ي)؛ علmakarema@mums.ac.ir(. رانيا، مشهد، مشهد يعلوم پزشك انشگاهد

. رانيا، مشهد، مشهد يدانشگاه علوم پزشك، يگروه آموزش پزشك، )يعمادزاده (مرب
)emadzadea@mums.ac.irگروه مغز و اعصاب، )اري(استاد يبيشع ي)؛ دكتر عل ،

  مقدمه
و مركز ثقل  يركن اساس به عنوان علمي هيأتاعضاي 
 شوند يمحسوب م يمراكز علم ييايشالوده پو، ها دانشگاه

كشور به شمار  يو مهم نظام آموزش يو از عوامل اصل
 تأثير يد آموزش عالآنها بر عملكر يو توانمند روند يم

                                                                              
  )shoeibia@mums.ac.ir(. رانيا، مشهد، مشهد يدانشگاه علوم پزشك
  21/4/94 تاريخ پذيرش:، 29/2/94، تاريخ اصالحيه: 6/12/93 تاريخ دريافت مقاله:
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، يتوانمند يبرا فيتعرترين  يمحور .)1(دارد ميمستق
حس  جاديا، مشاركت شيافزا، اريختقدرت و ا يواگذار
در  يتوانمند يبرخ. )2است( زشيو انگ تيمسؤول
 يمدرسان برا يها را فرصت يآموزش يها تيموقع

و مشاركت در  يريپذ تيمسؤول، انتخاب، استقالل
  .ددانن مي ماتيتصم

 يآن ط مؤثر يكارها و عوامل و راه توانمندسازيمقوله 
توجه  آموزشي–يعلم يها طيدر مح رياخ يها دهه
ات مؤسسمحققان و كارگزاران ، اننظر صاحباز  ياريبس

. )3را به خود معطوف داشته است( يآموزش عال
جهت بهبود  علمي هيأت اعضاي يتوانمندساز يكارها راه

و  قيتحق، آموزش يها نهيزم در يفرد يها دانش ومهارت
 ينقش علم يبرا دياسات يساز  و به منظور آماده تيريمد
 يدر تمام سطوح آموزش شانيا يو افزايش اثر بخش دخو

  . )4(ستا شده يطراح
به  ها آموزش مهارت، دياسات يسازاز توانمند هدف

 دياسات يسازمان تيبا توجه به موقع علمي هيأتاعضاي 
 ندهيدر حال و آ شانيا يكار اتيحفظ نشاط ح يبرا

ه مؤسسهر  تيموقع اين كهبا توجه به  ياز طرف. )5است(
 يبرا يثابت يبرنامه و الگو نيبنابرا است منحصر به فرد
 توانمندسازي يها برنامه. )6ندارد( جودو توانمندسازي

متفاوت بوده و به  گريبه دانشگاه د يمدرس از دانشگاه
 يالگوها. )7شود( يم ارائه يرسمريو غ يصورت رسم

، كوتاه مدت يها دوره، نارهايسم، ها شامل كارگاه يرسم
و  نيگزيجا يو الگوها است مشاوره فرد به فرد، پيفلوش

، يآموزش رسم، همكاران وسطآموزش ت يرسمريغ
 نيهمچن. )5(است يو خودآموز يكيالكترون يريادگي

 را دياسات يتوانمندساز يها برنامه يآموزش يمحتوا
دسته اول شامل محتوا ، نمود ميان به دو دسته تقستو مي

در گروه  آموزش، ينيبال رآموزشينظتر  جيرا يها نهيو زم
و  زخوردبا، بزرگ يها در گروه يسخنران، كوچك

و  يريادگيدر آموزش و  ياستفاده از تكنولوژ، يابيارز
 يها مهارت رينظ ديجد يدسته دوم شامل محتواها

در  يا و حرفه كيآكادم ياه مهارت، يو رهبر تيريمد
 يها و برنامه يتوسعه سازمان، يليبورس تحص، تيريمد

   .)4(يآموزش
، يازتوانمندس يها برنامه يو اجرا يدر طراح

اعضاي  يازهايات و نمؤسس يآموزش يها تيوضع
 نيه و همچنمؤسس تيموقع تأثيركه تحت  علمي هيأت
، در نظر گرفته شود ديبا است همؤسسدر شانيا تيموقع
در اغلب اوقات  يمناسب توانمندساز يكارها راه نيبنابرا

 .)8را در بردارد( يو فرد ياهداف سازمان نيب يهماهنگ
 ها تي) و همكاران فعالBland( با نظر بالند طابقم نيهمچن

تعهد و  شيبه منظور افزا يتوانمندساز يها و برنامه
در  شانيا فينسبت به وظا علمي هيأتاعضاي  تيمسؤول
آوردن  به دستدر جهت  شانيو تالش ا ها مانساز

  . )9(شود يو اجرا م يطراح يو فرد ياهداف سازمان
 يژگيدو و توانمندسازي مؤثر يها برنامه بيترت نيا به

 يبرا يانداز كل چشم كيدارند: اول آنكه  يمهم و اصل
بر  مؤثر يها جنبه ي نمودن همه ينشان دادن و بررس

 هيبه كل قيتوجه دق، اين كه گريد است؛ دياسات تيموفق
نها آداشته و  دياسات توانمندسازي ندياقدامات الزم در فرا

  . )8كند( مي يسازمان ده را
شده  تأكيد) و همكاران Steinret( نرتيمطالعه است در

 ديبا يمناسب توانمندساز يها كارها و برنامه است كه راه
 توانمندسازي، يو فرد يسازمان يازهايبر اساس ن

ارتباط  يفرد يها مهارت يرا با توانمندساز يمانساز
  .)10دهند(
مهم جهت  اتيخصوص ريسا، بر موارد ذكر شده عالوه
عبارتند از: دارا  توانمندسازي يكارها و راه ها تيفعال

، سازمان تيواضح و روشن از مامور فيبودن تعر
به  يابيدست يبرا ها تيكارها و فعال نظام مند راه يطراح

و  ها از مهارت يفيدر برداشتن ط، يماناهداف ساز
 يها ادغام آموزش، دياسات جهتالزم  يها يتوانمند
 طيدر مح يدارا بودن كاربرد عمل، يو عمل يتئور

و  يدر طراح ديبا علمي هيأتاعضاي  نيهمچن، يسازمان
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. مشاركت داشته باشند يتوانمندساز يها برنامه ياجرا
متعهد بوده و نسبت  ها برنامه يبه اجرا آموزش دهندگان

شناخت داشته باشند و  ها تيبه محتوا و موضوعات فعال
 يها فعاالنه در برنامه به طور ديكنندگان با شركت

 يدر تمام ديبا راتييتغ. شركت داشته باشند توانمندسازي
در  كننده و نه فقط در افراد شركت يآموزش طيمح

 يگزاربر بعد از اين كه ًتاينها. شود جاديا، ها برنامه
 ردنجهت برطرف ك ياقدامات سازمان ديبا ها برنامه

شركت كنندگان در دسترس  تيابهامات وحما
  . )12و11و8باشد(

 سيو تدر قيز تحق اعم ا يكار علم تيفيك ها دانشگاه در
. )13دارد( ياستادان بستگ ييايبه پو زياز هر چ شيب

از اهداف همه  مؤثر سي: تدرسدينو ي)) مBaralبارال 
 تأكيدنكته  نيبر ا دياسات تيرو در ترب نيست از ا ا دياسات

 يراستا سازمان ده نيدر ا يآموزش يها وبرنامهشود يم
 - ياددهيحث  چون مبا يبر مباحث نهيزم نيدر ا شود يم
مواد  يسازمان ده، اهداف درس نيتدو، يريادگي

 يها وهيش، يريادگي -ياددهي يها وهيش، يآموزش
و  انيمرب انيم نيدر ا. )14(شود يم تأكيد يابيارزش
از جهت  يقيو عم زيچالش برانگ تيمسؤول ينيبال دياسات

 ي) وآماده ساز11دارند( يكانتقال هنر و علم حرفه پزش
آموزش به عنوان  يمتخصصان بهداشت و درمان برا

و  يعلم يها دوره ياثربخش شيافزا يبرا يضرورت
  . )15(شود يدر نظر گرفته م سيتدر

كنند كه  يزير برنامه يطور ديبا يپزشك يها دانشكده
را فراتر از  شيخو يها تيبه كمك آن بتوانند قابل دياسات
خود گسترش دهند و قادر باشند  يتخصص طهيح

 يحد ممكن عمل نيرا در باالتر انيآموزش دانشجو
 يها نهيدر زم علمي هيأتاعضاي  يتوانمندساز. سازند

ها  رسالت ددگر يسبب م يو رهبر يدانش پژوه، سيتدر
  . )16(ابديتحقق  زين يه آموزش عالمؤسس عيو اهداف وس

 يتوانمندساز يها كارها و برنامه راه يو اجرا يطراح
 يشده برا يزير برنامه يها تيفعال به عنوان دياسات

(مثل  يو بهبود دانش و مهارت در موضوعات شرفتيپ
و  قيتحق يها مهارت، يياجرا، سيتدر يها مهارت
اعضاي و اساس عملكرد  هي) كه پاينيبال يها مهارت
. )17(است الزم ،ستا يات آموزشمؤسسدر  علمي هيأت

به  يابيدست نديفرا، كايآمر يانجمن آموزش پزشك
از  يرا بخش يدر عملكرد آموزش ها يتوانمند

 رياخ يها در سال زين رانيدر ا. )18(داند يم ياعتباربخش
ظر قرار ن مد يضرورت توجه به موضوع توانمندساز

  . )19است( گرفته
 ييشناسا نهيمطالعات انجام شده در زم ياز طرف 

در آموزش  علمي هيأتاعضاي  يتوانمندساز يكارها راه
موجود نشان داده است كه در  يآمارها. اندك است

كشورمان بر  يات آموزش پزشكمؤسسها و  دانشگاه
 مؤثربندرت عوامل  يو تجار يصنعت يها خالف سازمان

 يرا بررس يسانان يروين يتوانمندساز يها و روش
ها و  انجام شده توسط سازمان قاتياند و تحق نموده
مناسب مراكز آموزش و  زيكشور ن يصنعت يها بخش
مي توانند  ييكارها چه راه . اين كه)20(نيست يدرمان

از ، بخشد ارتقاهيات علمي را  اعضايتوانمندي 
لذا پيدا  ؛اشدب موضوعات چالش برانگيز و ناشناخته مي

كارها ضرورت زيادي پيدا  ها و راه كردن بهترين روش
 يآموزش يها دوره گريو د نارهايها و سم كارگاه. كند مي
 ايآ، )5هستند( ديرشد اسات يها برنامه يها شكل نيتر جيرا
با  علمي هيأتاعضاي  هيكل يبرا نارهايها و سم                 كارگاه نيا

 يگو پاسخو  بمتفاوت مناس يها يدو توانمن يرتبه علم
مطالب فوق همه لزوم تحقيق  ؟است متفاوت آنان يازهاين

 جيرا يها از روش ريبه غ گريكارهاي د در مورد راه
كند تا بتوان  آموزش را مطرح مي نهيدر زم توانمندسازي

پاسخ مناسب و  علمي هيأتاعضاي  يآموزش يبه نيازها
  .مكفي ارايه كرد

به منظور  دياسات يها ييبودن توانا به روز يطرف از
 ياتيح تياولو كيدانشگاه  يازهايمناسب به ن يده پاسخ

نامه طرح   نيي) و با توجه به آ3شود( مي محسوب
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) و با 21(علمي هيأتاعضاي  يو توانمندساز ييافزا  دانش
 ديها و فوا دانشگاه يو ضرورت توانمندساز تيوجود اهم

مناسب  يكارها ام شد تا راهلقوه آن مطالعه حاضر انج با
 دگاهياز د علمي هيأت ياعضا يآموزش يها مهارت شيافزا

  . شود ييشناسا شانيا
  

  ها روش
، انجام شد يكه به شكل مقطع يفيتوصی  مطالعه نيدر ا

 يآموزش يمناسب توانمندساز يكارها راه يبه بررس
 1391مشهد در سال  يدانشكده پزشك علمي هيأتاعضاي 

 يفرد يها يژگيو نيارتباط ب همچنين ،پرداخته شد
 يمناسب توانمندساز يكارها و راه علمي هيأتاعضاي 
اعضاي مورد مطالعه  تيجمع. شد يبررس يآموزش
و نمونه پژوهش  بودندمشهد  يدانشكده پزشك علمي هيأت

 بودن ينيو بال هيبراساس پااي  طبقه- يبه روش تصادف
مطالعه  نيا. شدانتخاب  شانيا نياز ب علمي هيأتاعضاي 

  . انجام شده است يابزار) و كم هي(ته يفيدر دو بخش ك
 يجلسات بحث گروه، مرور متون قياز طر نخست

 يعنيپژوهش؛  ياصل سؤالمتمركز و مصاحبه به 
اعضاي  آموزشي يتوانمندساز يكارها راهترين  مناسب
نفر از  21جلسات  نيدر ا. پاسخ داده شد ؛علمي هيأت

ن و كارشناسان مسؤوال، رانيمد، اننظر صاحب
و  يوزشآم رانيمد، علمي هيأتاعضاي  يتوانمندساز

و  نشيب يكه آگاه و دارا يكارشناسان آموزش پزشك
بودند دعوت  قيموضوع مورد تحق نهيدر زم يكافتجربه 
 10و9جلسات گروه متمركز در قالب دو جلسه (. شدند

 5را  در جلسه اول كننده كه افراد شركت، شد لينفره) تشك
 علمي هيأتاعضاي  ينفر از مسؤوالن توانمندساز

نفر از كارشناسان آموزش  4و  يپزشكدانشگاه علوم 
مركز  ريمد زيو در جلسه دوم ن دادند  ليتشك يپزشك

 يدانشگاه علوم پزشك يمطالعات و توسعه آموزش پزشك
اعضاي  ين توانمندسازمسؤوالنفر از  5، مشهد
نفر از كارشناسان آموزش  4ودفاتر توسعه و  علمي هيأت

ازدعوت  يافراد اين كهبا توجه به . شركت كردند يپزشك
قادر به شركت در جلسات نبودند با  يليشدگان به دال

در جلسات گروه . آمد به عمل يمصاحبه فرد شانيا
مطالب ضبط و  هيدر هنگام مصاحبه كل نيمتمركز و همچن

 هيلدر مرحله بعد ك. ديگرد مكتوب و ثبت  نيهمچن
 به صورتشده در جلسات  انيو موارد ب ها مصاحبه

و دسته  يبار بازخوان نيسپس چند ،مكتوب نوشته شد
كه  يجلسات گروه متمركز و مصاحبه تا زمان. شد يبند
و  امدياز جلسات به دست ن يديكار جد راه گريد

. كرد دايادامه پ، بودند يتكراراستخراج شده  يكارها راه
 5،گروه متمركزجلسه  2( مه جلساتپس از خات تيدر نها

و سپس فهرست  يبند دسته جينتا مصاحبه فردي)
 اعضاي اريدر اخت تأييدشده جهت  هيته يكارها اهر

 نيا ميدر تنظ. كننده در گروه متمركز قرار گرفت شركت
خواسته شد تا مناسب بودن هر كدام از  اعضا فهرست از

 علمي هيأت اعضاي يآموزش يتوانمندساز يكارها برا راه
 نيو اعمال نظرات ا يپس از بررس. نديرا مشخص نما

 نيتر مناسب نهيپژوهش در زم نيا ياصل سؤالگروه به 
 علمي هيأتاعضاي  آموزشي توانمندسازي يكارها راه

 يكارها پاسخ داده شد و راه، يدانشكده پزشك
دانشكده  علمي هيأتاعضاي  يآموزش توانمندسازي

 جيسپس با استفاده از نتا، ديمشهد مشخص گرد يپزشك
پرسشنامه  يدر ابتدا. ديگرد نيپرسشنامه تدو، حاصل

و  هي: نوع گروه از نظر علوم پاشامل ياطالعات فرد
، سن، كار سابقه، يدرجه علم، نوع استخدام، ينيبال

 علمي هيأتاز عضو  يليمدرك تحص نيآخر، تيجنس
 يكارها در قسمت دوم پرسشنامه راه. درخواست شد

هر  يشده و برا ستيخراج شده از گروه متمركز لاست
 ينامناسب و تا حدود، مناسب نهيكارها سه گز كدام از راه

خواسته  علمي هيأتاعضاي  مناسب قرار داده شد و از
كارها با  شد كه نظر خود را در مورد هر كدام از راه

  . ندياعالم نما ها نهياز گز يكيانتخاب 
 نينفر از متخصص 10نظر پرسشنامه با  ييمحتوا ييروا
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و آموزش  دياسات يدر امر توانمندساز نظر صاحبو 
 ييايپا نييجهت تع. قرار گرفت تأييدمورد  يپزشك

 بيترت نياستفاده شد به ا ييپرسشنامه از روش بازآزما
كه جزء  علمي هيأتاعضاي  نفر از 10كه پرسشنامه به 

 يرآو جمع، ليو پس از تكم ليتحونمونه پژوهش نبودند 
ها جهت  روز مجددا پرسشنامه 15شد و سپس به فاصله 

 نيب يداده شد و همبستگ ليبه همان افراد تحو ليتكم
پژوهش  نيكه در ا ديهر دو مرحله مشخص گرد جينتا
پس از . قرار گرفت تأييدابزار مورد  ييايبود و پا 87/0

 عيتوز ها نمونه نيبپرسشنامه در ، ييايو پا ييروا تأييد
 يكه ابتدا توسط معاونت پژوهش بيترت نيبه ا شد؛
كار به  تيماه تأييدمحقق و  يبر معرف يمبتناي  نامه
ارسال شد  يدانشكده پزشك يآموزش يها گروه، رانيمد

 يآموزش يها و سپس با حضور محقق در گروه
اعضاي  اريدر اخت ها پرسشنامه )و دانشكده ها مارستاني(ب

  . قرار داده شد علمي هيأت
 يدانشكده پزشك علمي هيأتاعضاي  مطالعه يمارجامعه آ

 475) شامل 1391بودند كه در زمان انجام پژوهش (سال 
 )ينينفرعلوم بال 386و  هينفر پا 89( علمي هيأتعضو 

% و توان 10دقت مطالعه ، حجم نمونه نييتع يبرا، ندبود
حجم ، بيترت نيا به. گفته شدنظر  در p=5/0، %90آزمون 
ل و با در نظر گرفتن احتما رآورد شدنفر ب 80نمونه 

وارد مطالعه  ينيبالو  هيدو گروه پانفر در  96 زشير
، شدند كه با توجه به عدم تناسب تعداد افراد در هرگروه

نفر از  20 .شد ميتعداد به تناسب حجم هر گروه تقس نيا
نفر از اعضاء  76علوم پايه و  علمي هيأتاعضاء 

   مطالعه شدند. علوم باليني وارد علمي هيأت
ها با استفاده از  داده، ها پرسشنامه يآور از جمع بعد
. گرفت قرار ليو تحل هيمورد تجز SPSS-16 افزار نرم

 نيانگيم نيآوردن باالتر به دستو  يجهت كد گذار
مناسب  نهيشده به گز ليتكم يها كارها در پرسشنامه راه

 نهيزنمره دو و به گ بمناس يتاحدود نهيبه گز، نمره سه
بر اساس داده شد و سپس  كينامناسب نمره 

كارها  راه نيانگيداده شده م يها ها و پاسخ پرسشنامه
به  را داشت نيانگيم نيكار كه باالتر محاسبه و چهار راه

 ليو تحل هيدر تجز. كار انتخاب شد راهترين  مناسب عنوان
 يفيتوصاز آمار  ياطالعات فرد فيتوص يبرا، يآمار

 يبرا. استفاده شد يو درصد فراوان يشامل فراوان
اعضاي  در يتوانمندساز يكارها راه عيتوز فيتوص
خدمت از  نيبدو خدمت و ح ينيو بال هيپا علمي هيأت

و انحراف  نيانگيشامل؛ م يفيآمار توص يها شاخص
 يكارها راه نيانگيم سهيدر مقا. دياستفاده گرد اريمع

حسب  بر علمي هيأتاعضاي  يآموزش يتوانمندساز
دو حالته بود از آزمون  يفيك رياگر متغ يمشخصات فرد

بود  يچند حالت يفيك ريو اگر متغ يتنيو من يمتر پارا ريغ
از . استفاده شد سيوال-كروسكال يپارامتر رياز آزمون غ
در دو گروه  ها نسبت سهيمقا يدو برا يآزمون كا
) α>05/0( يمعنادارسطح  ها در همه آزمون. استفاده شد

  . نظر گرفته شددر 
  

  نتايج
اعضاي  نيشده در ب عيپرسشنامه توز 96از مجموع 

پرسشنامه  87تعداد ، مشهد يدانشكده پزشك علمي هيأت
، تعداد نياز ا. درصد) 6/90يپاسخ ده بيشد (ضر ليتكم
، يني%) علوم بال5/80نفر ( 70و  هي%) علوم پا5/19نفر( 17
 يكترا%) د2/40نفر( 35، اري%) استاد6/58نفر( 51

 37، مرد هي%) زن و بق3/33نفر( 29، يتخصص
از  تر بيش%) سابقه كار  4/64(نفر 56، يرسم)%5/42(نفر

%) در  8/36، نفر 32(يفراوان نيتر بيشسال داشتند و  5
. بود، سال 29-39 يمربوط به گروه سن، يسن يها گروه

و  هيپا علمي هيأتاعضاي دو گروه  نيب، جيبر اساس نتا
رتبه  يرهايدو بر اساس متغ يآزمون كا طبق، ينيبال
مدرك  نيخرآو  = p =37/9 (x2 , 0001/0( يعلم

 معناداراختالف  )= p = 78 /63 x2 , 0001/0( يليتحص
و بر اساس ، دو يطبق آزمون كا نيهمچن .وجود داشت

 يگروه سن، )=x2= 12/0p ,33/2( تيجنس يها متغير
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)75/1, x2=62/0p=( ،نوع استخدام )71/4, x2= 31/0p= (
 نيب يمعناداراختالف ) =x2= 27/0p ,20/1( و سابقه كار
  . مشاهده نشد ينيو بال هيدو گروه پا

، كار مطالعه نشان داد كه راه جينتا، 1توجه به نمودار با
مشاهده ، 59/2±58/0 نيانگيبا م يآموزش يها كارگاه

كوتاه  يها دوره، 51/2±56/0 نيانگيعملكرد با م نبهتري
 نيانگفلوشپ با مي، 42/2±69/0 نيانگيبا م يوزشمدت آم

كار نظارت بر  و راه نيانگيم نيباالتر داراي 80/0±33/2
 نيتر نييپا داراي 67/1±75/0 نيانگيبا م ديعملكرد اسات

  . هستند نيانگيم
 

 
  مطالعه مورددر افراد  يآموزش يتوانمندساز يكارها راه نيانگيم :1نمودار

  
كار  راهترين  مناسب نهادشيپ يمنظور بررس به

با  علمي هيأتاعضاي  دگاهياز د يآموزش يتوانمندساز
نوع ، جنس، (سن شانيا يفرد اتيتوجه به خصوص

، نوع استخدام، يرتبه علم، يليمدرك تحص، علمي هيأت
 كارها در راه نيانگيم نيباالتر سهيجهت مقا، سابقه كار)

با  علمي هيأتاعضاي ، ينيبالو  هيپا علمي هيأتاعضاي 
زن  علمي هيأتاعضاي  سال و 5از  تر بيشو  تر كمسابقه 

ترين  مناسب سهيمقا يو برا يتنيو مرد از آزمون من و
مدرك ، يبا رتبه علم علمي هيأتاعضاي  كارها در راه

مختلف از  يسن يها نوع استخدام و گروه، يليتحص
دو نشان  يآزمون كا جينتا. دو استفاده شد يآزمون كا

 يكوتاه مدت آموزش يها دوره، كارگاه يكارها راهداد كه 
ارتباط  علمي هيأتاعضاي  يسن يها با گروه پيو فلوش
اعضاي كه  بيترت نيبد، )p>05/0دارد ( معنادار
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با  علمي هيأتاعضاي نسبت به  تر بيشبا سن  علمي هيأت
كار  راه اند. نستهداتر  كارها را مناسب راه نياتر  نييسن پا

 معنادارارتباط  يسن يها عملكرد با گروه نيمشاهده بهتر
 يتوانمندساز يكارها راه نيتر سب منا نينداشت و ب

 علمي هيأتاعضاي  يفرد يها يژگيو ريبا سا يآموزش
نوع ، يليمدرك تحص، يرتبه علم، علمي هيأتنوع ، (جنس

 . نشد همشاهد يمعنادارسابقه كار) ارتباط ، استخدام

  
 يسن يها درگروه يتوانمندساز يكارها راهين تر مناسب سهي: مقا1 جدول

 فراواني (سال)گروه سني كارراه
2

  p-value 

 كارگاه

39-29  
50-40  
60-51  
71-61 

)65(%21  
)40/7(%11  
)78/9(%15  
)88/9(%8 

069/13 01/0 

 دوره كوتاه مدت آموزشي

39-29  
50-40  
60 -51  
71-61 

4//9(%13  
)51/9(%14  
)77/8(%18  
)66/7(%9  

 

901/8 01/0 

 فلوشيپ

39-29  
50-40  
60-51  
71-61 

)63/5(%20  
)29/6(%8  
)55/6(%10  
)88/9(%8 

987/15 01/0 

 مشاهده بهترين عملكرد

39-29 
50-40  
60-51  
71-61 

)56/3(%18 
)63(%17  
)42/1(%8  
)44/4(%4 

786/5 39/0 

 

  بحث
مناسب  يكارها راه نييپژوهش حاضر با هدف تع

دانشكده  علمي هيأتاعضاي  يآموزش يتوانمندساز
پژوهش نشان داد كه  جينتا. مشهد انجام گرفت يپزشك
، عملكرد نيمشاهده بهتر، يآموزش يها كارگاه يكارها راه

در افراد تحت  پيو فلوش يمدت آموزش كوتاه  يها دوره
و نظارت بر عملكرد  نيانگيم نيباالتر يمطالعه دارا

 يكارها راه انياز م. بود نيانگيمترين  نييپا يدارا دياسات
 نيباالتر يدارا يآموزش يها كار كارگاه ارائه شده راه

 انهيبار در خاورم نيول ا يبرا 1352از سال . بود نيانگيم

 رازيش يتوسط بخش آموزش پزشك يآموزش يها كارگاه
 نه ترايمد هيكل ناح حدر سط نيمدرس تيبا هدف ترب

 زين يسازمان بهداشت جهان هيتوص. )15آغاز شد( يشرق
با  ستيبا يم يعلوم بهداشت نيكه مدرس است مبنا نير اب

در آنها  سياصول علم آموزش آشنا گردند تا مهارت تدر
و  نيبهتر، يروش كارگاه آموزش ًشود و احتماال تيتقو
 سيتدر يها ارتجهت بهبود مه ميفرمت تعل نيتر يمنطق

  .)16در پزشكان است(
موزش كه در مركز مطالعات و توسعه آ يا مطالعه در

كرمانشاه و به منظور  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
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از  يدر مورد بعض علمي هيأتاعضاي  دگاهيد نييتع
 سوم كيحدود ، انجام گرفته است يآموزش يها شاخص

را مناسب  سيروش تدر يها كارگاه علمي هيأتاعضاي 
 ياما با برگزار، خود ندانسته يآموزش يازهاين

و به  سيتدر نيدر ح، كاربه قبل از شروع  ييها كارگاه
  . )22موافق بودند( يصورت مداوم ومتوال

 رييتغ يبر رو يقابل توجه تأثير يكارگاه آموزش كي
بر  يآموزش يزير اصول برنامه رشيپذ ينگرش به سو

 يها كارگاه ديبا لذا، )23بهتر دانشجودارد( يريفراگ يمبنا
لكه ب ديو اطالعات جد ها ارائه روش ينه تنها برا يآموزش
به نگرش  نندگانك شركت قيجهت تشو كساني يتيبا اهم

و اجرا  يريز طرح يمثبت نسبت به آموزش پزشك
  .)24گردند( 

عملكرد  نيمطالعه نشان داد كه مشاهده بهتر جينتا
 نيباالتر يدارا ها مطلوب) بعد از كارگاه ي(الگوبردار

 يالگوبردار تياز مطالعات در اهم ياريبس. است نيانگيم
كه همانگونه كه  كند يم انيعملكرد ب نياهده بهترو مش

 ها به نگرش و مهارت يابيدر دست الگوبرداريمفهوم 
شده است به  هيتوص ارانيو دست انيدانشجوتوسط 

 دياسات يهمان اندازه در مباحث مربوط به توانمندساز
به طور فعال و آگاهانه  دياسات. گرفته شده است دهيناد
لگوها و مشاهده و آموختن ازآنها  دنبال اه ب توانند يم

بدنبال به حداكثر  ديبا نيمسؤولات و مؤسسباشند و 
  . )25باشند( يريادگيفرصت  نيرساندن ا

عوامل مرتبط با  يكه به بررس، يمطالعه عبدالله در
 دياز د، علمي هيأتاعضاي  يروانشناخت يتوانمندساز

 نيامعلم پرداخته است  تيدانشگاه ترب علمي هيأتاعضاي 
بر  يپاداش مبتن، يمشاركت تيريمد طه؛يح عوامل را در چهار

از عملكرد مطلوب  يو الگوبردار يشغل يساز يغن، عملكرد
از  يبردار الگو ريو نشان داده شده است كه متغ نستهدا

رابطه  علمي هيأتاعضاي  يعملكرد مطلوب با توانمندساز
 يد بعدمفهوم چن كي يالگوبردار. )13نداشته است( معنادار

 يريادگيآن كه شامل  يو آموزش ياست كه بعد اخالق

 ،است و دادن بازخورد يدر كارآموز يريادگي، يا مشاهده
 يعملكرد يها يو استراتژ يلگوبردار تواند در درك ا مي
  . )26واقع شود( ديمف يالگوبردار يبرا

كوتاه  يها دوره، ها كارگاه يكارها راه، جيبه نتا باتوجه
 يعملكرد دارا نيو مشاهده بهتر پيفلوش ،يمدت آموزش

 يها هدف از برگزاري دوره. هستند نيانگيم نيباالتر
هاي  هاي جديد و تقويت مهارت كوتاه مدت آموزش مهارت

باشد و حداقل يك دوم از ساعات دوره  اي قبلي مي حرفه
  .)27گردد( عملي برگزار مي به صورت

ش و سنج يابيارز"با عنوان  يدر پژوهش يحاتم
 يرويضمن خدمت دفتر مطالعات ن يها آموزش ياثربخش
و كاركنان  علمي هيأت اعضايعملكرد  يدر ارتقا يانسان

 "يدانشگاه آزاد اسالم كيمنطقه  يدانشگاه يواحدها
دانش  شيضمن خدمت موجب افزا يها آموزش، نشان داد

دقت در كار و  شيافزا، يشغلرفتار و نگرش  رييتغ، يشغل
 علمي هيأتاعضاي  يآموزش يها تيعالف تيفيك يارتقا

  .)28(شود يم
 ) و همكاران كه با عنوانSteinert( نرتيمطالعه است در
 دياسات ارتقايمداخالت  يبر طراح مند نظاممرور  كي"

انجام  "يدر آموزش پزشك مؤثر سيبهبود تدر يبرا
در دوره  يمقاله مرور 53، هيخالصه اول 2777، شده
 نيداده مدال يها گاهيدر پا 2002-1980 يزمان

)Medline( ،كيار )ERIC( ،سيبما )EMBASE (
نشان داده كه در مقاالت مرتبط با  جيشده و نتا يبررس
كنندگان در  شركت، يكوتاه مدت آموزش يها دوره
دارند و  تيرضا ها از شركت در دوره يآموزش يدورها

 هيتوص زيها را به همكاران خود ن دوره نيشركت در ا
هم  كنندگان و هم شركت يبررس نيدر ا. )29اند( كرده
 كردينگرش مثبت به سمت رو شيافزا، زانير برنامه
 نياند و همچن محور را ذكر كرده رندهيادگي يآموزش
نسبت به نقاط قوت  يازخود آگاه يكنندگان گزارش شركت

ها را نام برده و  دوره نيضعف خود پس از شركت در ا و
ذكر  نرتياست. هارا داشتند دد برنامهمج يدرخواست اجرا
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 يها مهارت شيافزا گزارشات يكرده است كه در تمام
 يبصر –يسمع يها كيو استفاده از تكن ينيآموزش بال

و  ها در مهارت شيافزا نينشان داده شده است و همچن
مهارت در استفاده از  شيو افزا ديعملكرد آموزش اسات

كنندگان در  در آموزش از طرف شركت يساز هيشب
 .)29خدمت گزارش شده است( نيح يآموزش يها دوره
سطح  يارتقا يها وهيش يكه به بررس يميمطالعه حك در
 به دانش روز در يابيو پژوهشگران و دست روهاين يعلم

 يو آموزش كشاورز قاتيات و مراكز تحقمؤسس
 كوتاه مدت از نظر يآموزش يها دوره، پرداخته است

و  يرشناسان جهت توانمندسازو كا علمي هيأتاعضاي 
مناسب نبوده است  آنهابه روز نمودن اطالعات و دانش 

مدت اشاره   كوتاه يها سب بودن دوره منا  مطالعه به نا نيا
 يمطالعات يها از فرصت يبرخوردار تيكرده و محدود

و استمرار  تيعدم كفا، افتهيتوسعه  يدر كشورها
به منابع و  يسعدم دستر، كوتاه مدت يآموزش يها دوره

ها  دوره ننامناسب بود ليروز به عنوان دال يدانش علم
  . )30ذكر شده است(

تمام وقت و پاره وقت  به صورت پيفلوش يها دوره
 يسال برا2تمام وقت به مدت  يها دوره. شود يبرگزار م

 نيشده و اگر چه ا يطراح يدانشگاه اعضاي يآمادگ
 يول رديگ ير برمرا د سيتدر يها مهارت تر بيشها  دوره
، قيتحق، مثل علمي هيأتاعضاي  يها نقش گريبر د نيهمچن
 ،ماريبر نقش مراقبت از ب تر كم زانيو به م يياجرا

 پاره وقت پيفلوش يها در دوره. دارد تأكيد زيپزشكان ن
از حدود چند هفته تا چند  يتر كموقت  علمي هيأتاعضاي 

مربوطه ه مؤسسدر  يآموزش رسم يماه در سال را برا
ات مؤسسمربوطه را در  يها و سپس پروژه گذرانند يم

و هم  يعمل يها مهارت همها  دوره نيا دهند يمه م خود ادا
  . )31(دهد يرا آموزش م يتئور يها مهارت

در  ريي) و همكاران تغSteinert( نرتيمطالعه است در
 رياز معلم محور به سمت فراگ دياسات يآموزش كرديرو

مثبت در دانش و عملكرد  رييتغ كي نيمحور و همچن

بر  پيفلوش يها كننده در دوره شركت دياسات يآموزش
 يها مشاهده شده است و دوره ياساس نمرات خودسنج

اعضاي  يآموزش يها ارتمه شيرا جهت افزا پيفلوش
  . )29اند( مناسب دانسته علمي هيأت
دهد كه همه  مي ) نشانNancy( يمطالعه نانس جينتا

 يها مهارت پيفلوش يها ان در دورهكنندگ شركت
 يها يتوانمند نهياذعان داشتند كه در زم يآموزش
آنها  ييبر توانا يمثبت تأثير پيفلوش يها دوره يآموزش

استفاده بهتر ، بزرگ و كوچك يها در گروه يدر سخنران
 يها يبردن استراتژ به كارو  يوبصر يسمع لياز وسا

و  يا در طراحآنه ييتوانا شيو افزا يآموزش ديجد
درك آنان از انواع  شيافزا، يا نهيت چندگزسؤاالساخت 

. داشته است دادن  بك ديو ف يابيارز يها مختلف روش
 يها مطالعات كه داللت بر مناسب بودن دوره نيا جينتا

 دينما يم علمي هيأتاعضاي  يتوانمندساز يبرا پيفلوش
  . )32(است مطالعه حاضر جينتا يدر راستا

به  ديارائه شده نظارت بر عملكرد اسات يكارها راه انيم از
نظارت . كار شناخته شده است راهترين  مناسب نا عنوان

است و به عنوان  يو رهبر تيريمد ياز عملكردها يكي
كاركنان به  يها تياز انجام فعال نانياطم يبرا يراه

 فيتعر شانيا يها يستگيو توسعه شا مؤثرصورت 
رشد و بهبود  يبرا يعنوان راه به ظارتن. )33(گردد يم

به  يابيدست ليتسه يبرا يعامل زيكاركنان و ن يها تيفعال
مهم در  يندهاياز فرا يكياست و  ياهداف سازمان

) Panuonenمطالعه پانوئن (. شود يها محسوب م سازمان
 ستميماهه س 12 يدر فنالند نشان داد كه به دنبال اجرا

 يازهاين يبررس نحوه در يراتييتغ، ينينظارت بال
 يو ثبت مراقبتها يپرستار نديفرا ياجرا، مارانيب

درصد پرستاران  50از  شيشده كه در ب جاديا يپرستار
مراقبت  ياستانداردها يدر اجرا، در پژوهش كننده  شركت
  . )34اند( رشد داشته يپرستار

 165 دگاهيد يو همكاران كه بررس يمطالعه صالح جينتا
 ديشه يدانشگاه علوم پزشك لميع هيأت ينفر از اعضا
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 ياصفهان و دانشگاه علوم پزشك يعلوم پزشك، يبهشت
پرداخته است  ينيو بال يهمدان در مورد نظارت ادار

 ينظارت ادار يها در مورد مولفه ديكه اسات دهد ينشان م
 تأثيرتنها ، گردد ياجرا م ها دانشگاه دركه در حال حاضر 

 يدر كارگاهها مدرس توسط خود و شركت يابيارزش
كامالً  يريادگي- سيتدر نديرا در بهبود فرا سيروش تدر

 يابيكه ارزش يدر حال، اند دانسته ديمف اديو تا حد ز ديمف
 سيتدر يابيساالنه مدرس توسط اداره آموزش و ارزش

كامالً و  دهيفا  يب اديحد ز تارا  يمدرس بدون اطالع قبل
 يدر راستا زيالعه نمط نيا جينتا. )33اند( دانسته دهيفا يب

  . است مطالعه حاضر
 يها كارگاه يعني نيانگيم نيبا باالتر يكارها راه جيطبق نتا
و  پيو فلوش يكوتاه مدت آموزش يها دوره، يآموزش

رتبه ، (جنس يعملكرد با مشخصات فرد نيمشاهده بهتر
اعضاي  )ينيو بال هيپا، يليمدرك تحص، يدانشگاه

نداشتند و فقط ارتباط  يمعنادارارتباط  علمي هيأت
 يها و دوره پيفلوش، يآموزش يها كارگاه نيب معنادار

 نينشان داده شد و بر هم يسن يها گروهو  كوتاه مدت
 يها عملكرد و گروه نيكار مشاهده بهتر راه نياساس ب

  . مشاهده نشد يمعنادارارتباط  يسن
 نفر از 70 دگاهيد يبه بررساي  در مطالعه انيصباغ

 يها كارگاه يدر خصوص اثر بخش علمي هيأتاعضاي 
 يها سال يكه ط وتريو كامپ سيروش تدر، قيروش تحق

و  يبهشت ديشه يدر دانشگاه علوم پزشك 80تا 78
 جينتا. پرداخت ،بود برگزار شده يبهشت ديدانشگاه شه

رشته ، سن يرهايمتغ اسپژوهش نشان داد كه بر اس
رتبه  ،يليمدرك تحص، )يرپزشكيو غ ي(پزشك يليتحص

 يآموزش يها كارگاهو تعداد دفعات شركت در  يدانشگاه
بر . وجود دارد يمعناداردو دانشگاه تفاوت  دگاهيد نيب

، سن ريپژوهش بر اساس متغ نيا يها افتهياساس 
آن است كه گروه  دهنده آمده نشان به دست يها افتهي

 نيمثبت ا تأثيربر  نيرياز سا تر بيشسال  59تا  54 يسن
اعضاي  مطالعه نيدر ا نيهمچن. دارند تأكيد ها دوره

نسبت  يارشد و رتبه مرب يبا مدرك كارشناس علمي هيأت
، و مدرك باالتر يبا رتبه علم علمي هيأتاعضاي  به

 ؛)35(اند كرده يابيارز مؤثرو  ديرا مف يآموزش يها كارگاه
 يبرا زهيانگ شيتواند موجبات افزا مي ها كارگاه اين كه

كسب  نيو همچن يمهارت شغل شيافزا، فيوظا يادا
فراهم  علمي هيأت ياعضاي يبرا يسازمان عيو ترف ازيامت

انتخاب و اثر بخش قلمداد كردن  ليتوان دل مي كند را
و رتبه  با مدرك علمي هيأتاعضاي  از طرف ها كارگاه

  . دانستتر  نييپا يعلم
و  رازيدر ش 1380نسب كه در سال  يمطالعه موسو در

 1372 يها سال نيكه ب يدينگرش اسات يبررسبا عنوان 
 يزير اصول و برنامه يدر سه كارگاه آموزش 1375 يال

مركز توسعه  يابيآموزش و ارزش يها روش، يآموزش
 جينتا. اند انجام شد شركت كرده رازيش يآموزش پزشك

 يآموزش يزير برنامه يها كه در كارگاه نشان داد
 يمعنادار يارنمرات برحسب جنس تفاوت آم نيانگيم

در . آمد به دستنمرات افراد مونث باالتر  نيانگيدارد و م
 .)15را نشان نداد( يمعنادارتفاوت  ها نيانگيموارد م هيبق
با  ها از كارگاه يتعداد اين كهمطالعه با توجه به  نيا

 يمدت را بررس يطوالن يعنوان مشخص در فاصله زمان
  . است متفاوت جينتا يدارا ريكرده نسبت به پژوهش اخ

با ابعاد  ييها كه انجام پژوهش ميشو مي ادآوري انيپا در
تواند در هر چه بهتر و  مي گتررنمونه بز يو داراتر  عيوس

  . واقع گردد ديحاصله مف جيپر بارتر شدن نتا
و  يفيتوان به انجام بخش ك مي پژوهش نياز نقاط قوت ا

آموزش  نيمناسب توسط متخصص يكارها ارائه راه
و  علمي هيأت اعضاي يوانمندسازت نيو مسؤول يشكپز
 يو گستردگ يابزار نام برد كه با توجه به فراوان هيته
در جهت  يديجد دهيتواند ا مي يتوانمندساز يكارها راه

 يها بودن برنامهتر  مؤثركارها و  راه ييشناسا
 علمي هيأتاعضاي كارها به  و ارائه راه يتوانمندساز

  . باشد
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  گيري نتيجه
دانشكده  علمي هيأت اعضايپژوهش نشان داد كه  نيا

، يكارگاه آموزش دانشگاه علوم پزشكي مشهد پزشكي
 نيو مشاهده بهتر پيفلوش، يكوتاه مدت آموزش يها دوره

خود  توانمندسازي يبرا يمناسب يكارها عملكرد را راه
 تر كمجوان و با سابقه  علمي هيأت ياعضاي. ندينما مي قلمداد

، ملكردع نيمشاهده بهتر، كارگاه يكارها از راه سال 5از 
 انيو سنجش عملكرد توسط دانشجو انياز همتا يريادگي

 يزير در جهت برنامه تواند يم جينتا نيا اند. استقبال نموده
 يو توانمندساز ارتقا يها مناسب برنامه يگذار استيو س
آموزش و  نيو مسؤول رانيمد. به كار گرفته شود دياسات
از  يريگ بهرهبا  توانند يم علمي هيأتاعضاي  يندسازتوانم

اجرا و  ،يريز  برنامهدر  علمي هيأتاعضاي مشاركت 
ها و  برنامه نيا تيفيك، يتوانمندساز يها برنامه يابيارز
 . ات را ارتقا دهندمؤسس يآموزش ستميس

  
  قدرداني

اين تحقيق قسمتي از طرح تحقيق مربوط به پايان نامه 
 دراست كه  يارشد آموزش پزشك يدوره كارشناس

شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با كد 
. تصويب و مورد حمايت مالي قرار گرفته است 901102

 يپژوهشگران از حمايت و پشتيباني معاونت پژوهش
مشاركت كنندگان  تماميدانشگاه علوم پزشكي مشهد و 

  . در اين تحقيق كمال تشكر و قدرداني را دارند
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Abstract 
 
Introduction: Understanding the process of empowerment and promoting universities’ capabilities to create 
an empowered atmosphere are factors affecting functions of education which require identification of the 
strategies and effective factors in faculty members’ empowerment. The present study was conducted to 
identify and determine the most appropriate strategies of educational empowerment for faculty members of 
medicine from the viewpoints of faculty members of Mashhad School of Medicine. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2012 in Mashhad School of Medicine. 
Initially, a list of appropriate strategies to empower faculty members was extracted from reviewing 
documents, literature, and experts’ opinions; then, a researcher-made questionnaire was developed based on 
the list, and after verifying the content validity and reliability by means of test-retest (correlation coefficient 
at 0.87), was distributed among 96 faculty members (20 faculty members of basic sciences, 76 clinical 
faculty members) who were selected through stratified random sampling. Each strategy was evaluated as 
appropriate (3), rather appropriate (2) or inappropriate (1). Data were analyzed using descriptive and 
inferential statistics (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis). 
Results: The strategies of workshops, observation of the best performance, short-term training courses and 
fellowship were the most appropriate strategies with means of 2.33, 2.42, 2.51, and 2.59, respectively while 
monitoring professors’ performance was identified as an inappropriate strategy. Results showed that the 
strategies of workshops, short-term training courses and fellowship were correlated with the age of faculty 
members (p<0.05). No significant correlation was found between the strategy of observation of the best 
performance and faculty members’ age and also between the most appropriate educational empowerment 
strategies and other individual characteristics of faculty members (gender, type of faculty member, academic 
ranking, academic degree, type of employment and working experience) (p>0.05). 
Conclusion: The findings of this study could be helpful for managers, instructors and planners of 
empowerment courses for faculty members. 
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