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   يآموزش يها كارگاه  يو اجرا ياصول طراح تيرعا زانيم يبررس
  

  يبابك عشرت، *يحقان بايفر، يخيمشا ايناد
 

  چكيده
به  ييگو پاسخ خدمات مطلوب و ارائهدر  يعلوم پزشك يها دانشگاه فياز وظا ريناپذ كيتفك يبخش يانسان يرويآموزش مداوم نمقدمه: 

 تيرعا زانيم يهدف بررس پژوهش با نيا .ديآ مي دربه اجرا  يآموزش يها كارگاهجمله  از يمتفاوت يها وهيجامعه است كه به ش يازهاين
  . اراك انجام شد يدانشگاه علوم پزشك يحوزه معاونت بهداشت در يآموزش يها كارگاه يو اجرا ياصول طراح

انجام گرفت. جامعه ونمونه پژوهش كليه كارگاههاي آموزشي ضمن خدمت  1393اين مطالعه توصيفي مقطعي درسال : ها روش
 به منظور. كارگاه به شيوه سرشماري وارد مطالعه شدند 28كاركنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اراك بود كه به تعداد 

به هركارگاه در كه  يپرسشنامه نظرسنج از هچنين. استفاده شد ييايپا و ييروا تأييدپس از  ساخته محقق ليست چكاطالعات از  يرگردآو
 يمركز و يپراكندگ يها شاخص استفاده ازبا  جينتا. استفاده شد نيز ديگرد عيتوز ريفراگ 560مجموع در  نفر و20  نيب يتصادف صورت

، نيانگيم با اجرا و مطلوب حددر  نمره 100 از 18/78±07/9 اكتساب با ها كارگاه يطراح ازيامت نيانگيمنتايج: . شد ليتحل
 و) 71/4±76/0( اهداف با محتوا مطابقت به مربوط نمره 5 از يطراح ازيامت نيانگيم نيباالتر. آمد دست به متوسط حددر  72/7±47/60
 ينظر مباحث زمان تناسب و) 95/2±57/1( ازهاين شيازپ رانيفراگ اطالع ،)67/2±72/0( كنندگان شركت مناسب تعداد مربوطترين  نييپا
 اهداف وضوح) 23/4±72/0( يريادگي در نيسدرم تأثير و رفتار به وطبازمريامت نيتر بيش اجرادر . بود) 3±94/0( يكارگروه و
 ياجرا و) 02/2±24/1( رانيفراگ ازين با محتوا كامل ارتباط عدم ،)95/1±99/0( محتوا يعلم دقت نهيزم در نيتر كم و) 74/0±18/4(

  . بود) 23/3±48/1( يگروه يكارها نامناسب
لذا . نمودند يابياجرا را متوسط ارز رانيفراگ اما اكثر ،بود ها كارگاه يمطلوب بودن طراح از يپژوهش حاك يها افتهيگيري:  نتيجه

  . گرددتوجه  زين يبه رفع نقاط ضعف طراح، كارگاه ينحوه اجرا نهيزم در انيمجر يبرا يآموزش يها دوره يگردد ضمن برگزار مي شنهاديپ
  

   يآموزش يازسنجين، يازسنجين، يآموزش يطراح، يكارگاه آموزش، كارگاههاي كليدي:  واژه
  493تا  482 :)54(16؛ 1395پزشكي/ علوم  درآموزش مجله ايراني 

  
مقدمه  

از  ريناپذ كيتفك يبخش يانسان يرويآموزش مداوم ن
خدمات  ارائه در يعلوم پزشك يها دانشگاه فيوظا

كه ) 1(جامعه است يازهايبه ن ييگو پاسخ مطلوب و
                                                 

گروه آموزش پزشكي،  ،)(دانشيار فريبا حقانيدكتر نويسنده مسؤول:  *
ايران. ، اصفهان، اصفهان پزشكي علوم مركزتحقيقات آموزش علوم پزشكي، دانشگاه

fariba. haghani@gmail. com  
، دانشجوي كارشناس ارشد آموزش پزشكي، مركزتحقيقات آموزش ناديا مشايخي

پزشكي، مديريت مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 
 ) mashayekhinadia@yahoo.comاصفهان، ايران. (

گروه اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم  ،)دكتر بابك عشرتي (دانشيار
  ) eshtatib@tums.ac.irپزشكي اراك، اراك، ايران. (

  21/9/94، تاريخ پذيرش: 21/9/94، تاريخ اصالحيه: 28/1/94مقاله:  تاريخ دريافت

 تواند ياجرا گردد م و يمطلوب طراح وهيچنانچه به ش
سالمت  يو ارتقااي  كاركنان را نسبت به اصول حرفه

 تيو نها ييايسازمان را به پو و) 2(ديمردم متعهد نما
گسترش روزافزون دانش  .)3(برساند يو اثربخش ييكارا

و  ييسو از آن شناخت مشكالت متعدد امديپ و يپزشك
محور  ريمعلم محور به فراگ يريادگينگرش  رييتغ

 و انريز برنامه يبرا ديجد يتيمسؤول گريد يازسو
كاركنان فراهم ساخته است  يآموزش يها سان برنامهدرم

روش ترين  آن انتخاب مناسب ياصل يمحورها از يكيكه 
ه ب مؤثر يريادگي طيمح كي جاديا .)4(است يريادگي
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كه  درمانآموزش كاركنان حوزه بهداشت ودر خصوص 
. شود مي هم تر دهيچياست پ اديآن زدر  راتييتغ دانيم

 يمناسب برا يآموزش يها روش استفاده از نيبنابرا
   .)5(راستبرخوردا يخاص تياهم از يريادگي و ياددهي

معتقد بود  1980دهه در ) Hewit-Talor( تالور-تيهو
مطلوب خواهد بود كه  حددر  يبزرگساالن زمان يريادگي

   .)6(شونده باشد تيخود هدا
 يگوناگون يها وهيكه به ش يآموزش يها روش نيب از
انواع ، فروم، وميسمپوز، كنفرانس، ناريسم، يسخنران رينظ

، ديآ درجهت آموزش كاركنان به اجرا  يگروه يها بحث
 ارياست كه بس يروش "Work shop" يكارگاه آموزش

كامالً با يادگيري خود  و رديگ ياستفاده قرارم مورد
خالق و ، يادگيري فعال است و رتبطهدايت شونده م

 يآموزش يطيكارگاه مح .)5كند( مي متفكرانه را تشويق
 يها گروه در كار قيطر از يريادگيآن در  است كه

، است اديز رندگانيادگي نيب تعامل، افتد يكوچك اتفاق م
رشد  يفرد يها مهارت وجود دارد و يكارعمل تيموقع

 يها گروه دركار  به تر بيش كارگاه در . تأكيدكند يم
كار  قياز طر رفتار رييكامل و تغمشاركت ، كوچك
، مدت بودن كوتاه، يافراد به فشردگ يبعضاست  يگروه

   .)7( برحل مساله اشاره دارند يمبتن يريادگي
 ديآ دركه به اجرا  يبا هر روش يبرنامه آموزش كي

 يبرنامه علم كيخواهد بود كه بر اساس  اثربخش يزمان
  يطراح كيبدون  و شده باشد يطراح قيو دق

 به اهداف مورد نظر خود يمداخله آموزش چيه ستدر 
 ينوبت به اجرا يآموزش يازطراح پس .)8(رسد نمي

 يها وهيو ش ها روشست و به جا از دربرنامه با استفاده 
 واقع آموزش زماني مؤثر، حقيقت در. رسد مي يآموزش

شود كه فراگيران از روش آموزش رضايت داشته و  مي
طرح  .)9فعال داشته باشند( فرآيند آموزش مشاركت در

زمينه آن موجب  درهاي گوناگون  اين موضوع و بحث
 از يآموزش يها برنامه مورددر انجام تحقيقات بسياري 

 ييها وهيش بهكه  است دهيگرد يآموزش يها كارگاهجمله 

در به اجرا  رانيفراگ دگاهيد از يجمله نظرسنج متفاوت از
 و يبه پژوهش معطر توان مي مثال . به طورآمده است
 ياشاره نمود كه به بررس دانشگاه اصفهان درهمكارانش 

 ها كارگاه در كننده شركت ييماما و يپرستار انينظر مرب
در ، انيمرب تيمشخص نمودند به نظر اكثر پرداختند و

 و يبحث گروه يها روششده از  برگزار يها كارگاه
براساس اهداف برنامه كارگاه  يكارگاه يها تيفعال

مناسب و  ياصول آموزش تيرعا است و دهياستفاده گرد
مورد توجه كامالً بوده كه  يمباحث از موارد درشركت 

 يخضر نيهمچن .)10گردانندگان كارگاه قرار داشته است(
كاركنان اداره اوقاف  تيرضا زانيم نهيزمدر  يقيتحق در

 يروشن وضوح و زانيم از كنندگان نشان داد شركت
در تحقق اهداف كارگاه وازكا و تأثير زانيم، اهداف
تناسب محتوا با اهداف  داشتند اما از تيرضا يآموزش
 و ضوحو، يآموزش يازهايتناسب محتوا با ن از، يآموزش

، محتوابودن  به روز، يقابل فهم بودن اهداف آموزش
، اهداف دوره با توجه به محتوا و يطول مدت برگزار

 تيرضا يآموزش طيمح مكان و، دوره يبرگزار زمان
 در ها ينسبت به وجود ناكارآمد توان مينداشتند كه 

 .)11حوزه قضاوت نمود( نيا يدوره آموزش يبرگزار
خصوص  دركه  يپژوهش در زيهمكاران ن و يشهناز

بهورزي استان  مربيانتأثير كارگاه آموزشي بر آگاهي 
رويكردهاي مشاركتي از  نمودند انياصفهان داشتند ب

 مؤثريادگيري بهتر مباحث  دري آموزشي ها كارگاهجمله 
ي مشاركتي مانند بحث ها روشبوده و پيشنهاد نمودند از 

   .)12استفاده شود( تر بيش ها آموزش درگروهي 
 نيبرا يمبن زيدانشگاه تهران ن در وهمكاران يليسه افتهي

 در شركت، يبررس مورد علمي هيأت يبود كه اعضا
 يگام را ازين متناسب با يآموزش يها دوره كارگاه و

آموزش  تيفيك خود و يتوان آموزش يمناسب جهت ارتقا
   .)13دانستند( مي دانشگاه در
 ادواردز يبررس زيكشور ن خارج از مطالعات در

)Edwards (ساله جهت  4 مطالعه كي درهمكارانش  و
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نشان  سيدرت يها مهارت يآموزش كارگاه تأثير يابيارز
 ها دنتيزر در را سيردت يها مهارت يداد آموزش كارگاه

دهنده  داده كه نشان شيافزا يا قابل مالحظه به طور
پژوهش  در و) 14كارگاه مناسب بوده است( كي يبرگزار
 ياثربخش ديو همكاران هم مشخص گرد) Farrel( فارل

از جمله مشاركت فعال  يبه عوامل يكارگاه بستگ
 كنندگان تيبازخورد مناسب هدا و كنندگان شركت

 يبا توجه به لزوم بررس نيبنابرا .)15دارد( يكارگروه
 يها % دوره90كه  نينظر به ا، يآموزش يها دوره

 دانشگاه يبهداشت اونتبرگزارشده حوزه مع يآموزش
 يكارگاه وهيجهت كاركنان به ش اراك يعلوم پزشك
 يها كارگاه% از كل 56 تعداد نيا و است دهيبرگزارگرد

را به خود اختصاص داده  يدانشگاه علوم پزشك يآموزش
 ياجرا و يطراح يبه بررس محقق برآن شد، بود

حوزه معاونت  در شده گزاربر يآموزش يها كارگاه
 نيا دركنون  اراك كه تا يدانشگاه علوم پزشك يبهداشت

بپردازد تا با  بود رفتهيآن صورت نپذ در يبررس نهيزم
و ارائه  يبررس نيا يها افتهي ضعف ازنقاط قوت و يآگاه

 يها كارگاه ياثربخش زانيم يكاربرد شنهاداتيپ
  . ابدي شيافزا شده برگزار يآموزش

  
  ها روش

 1393سال  دربود كه  يمقطع يفيمطالعه از نوع توص نيا
جامعه . اراك انجام گرفت يدانشگاه علوم پزشك در

 يحوزه معاونت بهداشت يآموزش يها كارگاهپژوهش 
 هيو نمونه پژوهش شامل كل اراك يدانشگاه علوم پزشك

 دركاركنان وبرگزارشده  مصوب يآموزش يها كارگاه
اراك بود  يعلوم پزشك اهدانشگ يحوزه معاونت بهداشت

 وارد مطالعه سرشماري وهيش با كارگاه و 28كه به تعداد 
مصوب  يآموزش يها ورود به مطالعه دوره اريمع. شدند

كه مجوز اجرا  واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه بود
 اريمع و را كسب نموده بودند يقالب كارگاه آموزش در

 يجهت بررس كارگاه يبرگزار يمجر ليخروج عدم تما

 يجهت بررس رانيفراگ تيعدم رضا كارگاه و يطراح
توسط  كارگاه 28 بيترت نيبد. كارگاه بود يبخش اجرا

 يجهت بررس نيهمچن. گرفت رقرا يمحقق مورد بررس
به  يپرسشنامه نظرسنج، رانيفراگ دگاهيد بخش اجرا از

 20  كارگاه هر، كارگاه 28 در پرسشنامه 560تعداد 
ساده براساس ليست  يبه صورت تصادف پرسشنامه

كنندگان  از كل شركت نفر 1153 نيب حضور غياب كارگاه
بخش  دراطالعات  يابزار گردآور. ديگرد عيتوز ها كارگاه
كه با توجه  بود يا محقق ساخته ليست چككارگاه  يطراح

آن با  ييمحتوا ييوروا ديگرد هيتهاي  به مطالعات كتابخانه
ومورد  يبررس نهيزم نيا درصاحب نظر  دينظر اسات

 لوتيبا انجام مطالعه پا ليست چك ييايپا. قرارگرفت تأييد
سنجش  قيواز طركارگاه  28اوليه ازمجموع  كارگاه 10در

كرونباخ  يآلفا بيبه روش محاسبه ضر يوندر يهمسان
 ستلي چك بخش اول. بود 84/0آن  زانيبرآورد شد كه م

، جمله عنوان كارگاه مشخصات كارگاه از نييمربوط به تع
 يبين پيش طول مدت دوره و، مكان زمان و، يجرواحد م
 در سؤال 36شامل  بخش دوم. بود كنندگان شركت تعداد
 يجمله چگونگ كارگاه از يمرتبط با طراح يها نهيزم
مشخصات ، يازسنجين و يمشكل آموزش نييتع

، تناسب محتوا با اهداف اهداف و نييتع، كنندگان شركت
 و يگروه يها تيفعال ينيب شيپ، يآموزش يها روش
. بود يامكانات محل برگزار و طيگران و شرا ليتسه
 بود: 5تا 1از  يا جهدر 5 ليست چك سؤال 16 اسيمق
 ،)4( يقو ،)3( متوسط ،)2( فيضع ،)1(فيضع اريبس
 ري/خيكه به صورت بل سؤال 13 تعداد .)5( يقو اريبس
 صفر ازيامت ريخ نهيو به گز كي ازيامت يبل نهيبه گز بود

 يا نهيزم يرهايمورد متغ در سؤال 7 نيهمچن. تعلق گرفت
 به صورتآن  يفراوان و بود ازيامت موارد فاقد نيكه ا بود
  .ديگرد صد ذكردر 

با واحد  يابتدا براساس هماهنگ ها داده يجهت گردآور
 ستياراك ل يآموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشك

 در يمصوب حوزه معاونت بهداشت يآموزش يها دوره
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و  يمكان برگزار، يبرگزار خيتار ضمامقالب كارگاه به ان
 يروز قبل از برگزار كيسپس  ،دياخذ گرد يواحد مجر

 تيو رعا يمجر يواحدها دربا حضور  پژوهشگر كارگاه
و  يواحد مجر تيكسب رضا منشور اخالق پژوهش و

مستندات  يمحرمانه بودن اطالعات محقق به بررس تيرعا
 هيكل يبخش طراح ستيل چك ليكارگاه و تكم يطراح
  . اقدام نمود كارگاه
اي  پرسشنامه ازبا استفده ، بخش اجرا دراطالعات  يگردآور

 آن با ييايپا و) 10( تأييدآن ديگرمطالعات روايي در كه
حاصل از نظرات گردآوري ) 92/0(  كرونباخ يمحاسبه آلفا

پرسشنامه ازكارشناسان شركت كننده درطي 200شده از 
 پرسشنامه. ، انجام گرديدقرارگرفت تأييد موردكارگاه 10

، محتوا نهيزم دربخش  4 در سؤال 28بخش اجرا مشتمل بر 
كارگاه  جيان وبخش نتاگر تسهيل و نيمدرس، اجرا يچگونگ

 نفر از ستيب نيكارگاه ب يبرگزار روز دربود كه 
شد  عيتوز يتصادفكامالً  به طوره كارگا هر كنندگان شركت

به  ييگو پاسخ يالزم جهت چگونگ حاتيضمن توض و
نسبت به  فايت از آنها خواسته شد به صورت خوداسؤاال
تا  خالفمكامالً  كياز  يا جهدر  5 اسيآن براساس مق ليتكم
 زيپرسشنامه ن ييبخش انتها در. نديموافق اقدام نماكامالً پنج 
 يمورد چگونگ در رانينظرات فراگ يبه بررس سؤال 19يط

ت فاقد سؤاال نينمودن كارگاه پرداخته شد كه ا برگزار بهتر
  . ديمحاسبه گرد يفراوانصد در به صورت  بود و ازيامت

و  16( مطالعات گريبه استناد د و نينظر متخصص براساس
بر  و پرسشنامه ليست چكنمره كل ، يده ازيپس از امت )17

 ميتقس يصورت كه نمره اكتساب نيبد. ديتراز گرد 100 مبناي
نمره پرسشنامه به . شد 100 در بر نمره كل پرسشنامه ضرب

 تا 50، نامطلوب 99/49تا  0نمره  ،شد ميسه قسمت تقس
عالوه . نظر گرفته شد درمطلوب  100تا  75متوسط و  99/74

   .ديمحاسبه گرد 5از  تميهر آ اريانحراف مع و نيانگيبرآن م
به دست آمده از  يها داده سهيو مقا ليو تحل هيتجز يبرا

 افزار بااستفاده ازنرم يمركز و يپراكندگ يها شاخص

SPSS-20 يها داده ليو تحل هيجهت تجز. ديگرد استفاده 

نمودارها  و يجداول فراوان از زين يا نهيزم يرهايمرتبط با متغ
  . ديانحراف استاندارد استفاده گرد و نيانگيم، صددر  نييتع و
  

  نتايج
. قرار گرفت يابيكارگاه مورد ارز 28مطالعه  نيا در
نشان  يآموزش يها كارگاه يحاصل از بررس يها افتهي

 روز و 43 مدت ينفر ط 1153سال تعداد  كيطول  در، داد
طول مدت . اند دهيساعت آموزش د 223 عرض در

بود كه  ريروز متغ تا چهار كي نيب يآموزش يها كارگاه
روزه برگزار  كيصورت  به) كارگاه16( ها كارگاه 1/57%

 يها كارگاه دركنندگان  شركت دامنه تعداد. شده بود
، التياز نظر تحص. بود رينفر متغ 94تا  12 نيب يآموزش
) %6/66نفر(277 به تعداد كنندگان شركت تعداد نيتر بيش

 بيآن به ترت پس از و يكارشناس يليرا رده تحص
 و) %12نفر(50ارشد  يكارشناس ،)%2/13نفر(55 يكاردان

سابقه  نيتر . بيشداده بود ليتشك) %7/6نفر( 28 يتردك
تا ده سال به تعداد  كيبه سابقه خدمت  رانيخدمت فراگ

  . اختصا ص داشت) %8/59نفر( 245
، نمره 100ها از  كارگاه يطراح ازيامت نيانگيم

 برآورد مطلوب حد در كه آمد به دست 07/9±18/78
 در ياز نظر طراح) كارگاه 20( ها كارگاه% 4/71. دگردي

 يكارگاه چيه. حد متوسط بودند در يحد مطلوب و مابق
  . نبود فيحد ضع درنظر  نياز ا
 يمرتبط با طراح يها تميآ ازيارامتيانحراف مع و نيانگيم

جدول  در ليست چكت سؤاال كتفكي به نمره 5از ها كارگاه
 نيجدول باالتر نيا يها افتهيبر اساس . ارائه شده است 1
مربوط به مطابقت  بيبه ترت يطراح يها تميآ نيانگيم

مكان  تيفيك، يكارگاه با اهداف آموزش يآموزش يمحتوا
وتناسب  كنندگان از نظر امكان تعامل شركت يزاربرگ

 و برنامه كارگاه با اهداف بود درشده  نيمباحث تدو
مربوط به تعدادمناسب  بيترت به ازيامتترين  نييپا

به گروه هدف  يرسان اطالع تيفيك، كارگاه كنندگان شركت
تناسب زمان مباحث  و ازهاين شيخصوص پ دركارگاه 
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  . ودب يگروه و يو كار عمل ينظر
  ي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اراكآموزش يها كارگاه يطراح امتياز اريمع وانحراف نيانگيم : 1 جدول

 نيانگيم سؤال
 وانحراف

  اريمع
  39/4±13/1  ) يابيارزش وهيش،محتوا،برنامهكنندگان،، شركتيازسنجيناطالعات(است؟ كامل حد تاچه كارگاهپرونده
 كردن آمادهها،  داده ليتحل هيتجزهادادهآوريجمع،يريزبرنامه(؟استشدهتيرعاحدتاچه ازهاين سنجش ياجرامراحل
  ) يينها گزارش

47/1±56/3  

  75/3±48/1  است؟ شده در نظرگرفته يكار تجربه،خاصيوروداتيخصوص،يعموماتيخصوص،حد چه تاكنندگان  شركتدر انتخاب
  32/3±63/1 ؟استشدهتوجهدر كارگاه)نفر20-30كنندگان ( شركت تعدادمناسببهحدتاچه

  3±94/0  ) يبازآموز ازيامت زانيم، ازهاين شيپ،اهداف،مكان،زمان(؟استچگونهدر كارگاهحضورجهت هدف گروه به يرساناطالعتيفيك
  67/2±72/0  ) ...و يبازاموز ازيامت(؟استچگونهرندگانيادگيفعالحضورتيتقوجهتيقيتشو يها وهيش بهتوجهزانيم

  32/4±02/1  ؟ است شدهكيتفكهدفتيوجمعآنجاديايبراالزمزمانر، مدتييتغ نوع نييتع به حدچهتااهداف
  53/4±76/0 دارد؟تناسبكارگاهاهدافباحدچهتاكارگاه در برنامه شده نيتدومباحث

  17/3±86/0 است؟شدهيبينپيشيآموزشمتنوعيهاازروشاستفاده حد تاچه كارگاهدر برنامه
 مباحث ودوسوم ينظر مباحث سومكي(دارد؟تناسبحدچهتايگروه–يعملكاروينظر مباحث به افتهي اختصاصزمان
  ) يكارگروه و يعمل

57/1±95/2  

  52/4±84/0  ) ريمتغ نفره 3- 7(؟استبودهچگونهيگروهيكارهاانجامجهتكوچكيها گروه به افرادبندي ميتقستيفيك
  26/3±66/1 ؟استمتناسبحدچهتاكوچكيها گروه باتعداد انگرتسهيلتعداد
  71/4±76/0 دارد؟مطابقتكارگاهيآموزشاهدافباحد چه تا كارگاه يآموزشيمحتوا

  32/4±27/1 ؟استچگونهصداونور،هيتهونظر از كارگاه يبرگزارمكانتيفيك
  6/4±73/0 ؟استچگونهكنندگانشركتتعاملوامكاندمانيچ نظر از يبرگزارمكانتيفيك

  
مشكل  صياساس تشخ، مستندات نشان داد يبررس

) كارگاه 14موارد ( %50 دركارگاه  يطراح يبرا يآموزش
 ليبراساس تحل) كارگاه10% (7/35، هدف ليبر اساس تحل

) كارگاه4صد (در 3/14با  ازيبود و سنجش ن عملكرد
  . بودصد را به خود اختصاص داده در  نيتر كم
 ازيو ن اطالعات زانيم) كارگاه 21صد موارد (در  75 در

 دهيسنج موضوع كارگاه نهيزم در نيمخاطب يآموزش
 يابيگونه ارز چيه يبين پيشكارگاه  7 دراما  بود، شده

 درسنجش  نيا. صورت نگرفته بود كنندگان شركت ازين
كارگاه و قبل از  يروز برگزار در) %86كارگاه ( 18

كارگاه  يقبل از طراح) %14مورد (3 در شروع مباحث و
 يها نحوه حضور گروه هدف كارگاه. انجام شده بود

 يمابق و ياجبار) كارگاه18( موارد %3/64 در يآموزش

  . داوطلبانه بود
 كنندگان توجه به تعداد مناسب شركت زانيم جنبه از

تعداد مناسب ) %36(كارگاه  10در  ،)7()نفر20-30كارگاه (
 تعداد، يمابق دربود و  دهيگرد تيكنندگان رعا شركت
تا  يكارگاه درنفر بوده و  30از  تر بيش كنندگان شركت

) %19/67كارگاه ( 18 در. حضور داشتند زينفر ن 94
گونه  چيه يمابق در شده بود و يبين پيش يكارگروه

  . نشده بود دهيتدارك د يانجام كار گروه يبرا يطراح
 نيشده ب عيپرسشنامه توز 560اجرا از  يبررس در

شد و  برگشت داده) %73( پرسشنامه 410 تعداد رانيفراگ
 ها كارگاه ياجرا ازيكل امت نيانگيم. ديگرد ليو تحل هيزتج
 حد در كه آمد دست به 47/60±72/7، نمره 100 از

 رانينفر فراگ 410از نظر . دگردي برآورد متوسط
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را  ها كارگاه ياجرا) %3/7نفر( 30، مطالعه در كننده شركت
) %7/2نفر ( 11اجرا را متوسط و ) %90نفر( 369، نامطلوب

 نيباالتر. نموده بودند يابارزي مطلوب را ها كارگاه ياجرا
 اجرا وهشي به) 9/74±8/10( ازينمره با امت نيانگيم

 شامل يكم اريبا تفاوت بس يمابق اختصاص داشت و
 و) 17/69±98/15( نيمدرس عملكرد) 65/69±8/10( جينتا

  . قرار داشتند ازيسطح از امت كي در) 12/69±77/7( محتوا

 ها كارگاه ينمرات مرتبط با اجرا اريوانحراف مع نيانگيم
. ارائه شده است 2جدول  در ت پرسشنامهسؤاال كتفكي به

 نيتر بيش مجموع درجدول  نيا يها افتهيبر اساس 
 يريادگي در نيمدرس تأثيرو  به رفتار ازمربوطيامت

عدم ، محتوا يدقت علم نهيزم در نيتر كم وضوح اهداف و
نامناسب  يو اجرا رانيفراگ ازين محتوا با لارتباط كام

  . بود يگروه يكارها
  

 اراك يپزشك علوم دانشگاه يبهداشت معاونت يآموزش يها كارگاه ياجراامتياز اريمع انحراف و نيانگيم: 2 جدول

  اريمع وانحراف نيانگيم سؤال  رديف   هاي اجرا بخش
  07/4±73/0  كردمافتيدرراالزماطالعاتيآموزشكارگاهيبارهدر  1 محتوا

  02/2±24/1 داشتارتباطمنشغلوتيفعالحوزهباكارگاهيمحتوا  2
  92/3±74/0 ساختبرآوردهمراانتظاراتكارگاهنيا  3
  09/4±75/0 دادقرارارمنياختدريديجداطالعاتكارگاهيمحتو  4
  18/4±74/0 داشتمطابقتيآموزشاهدافباكارگاهيمحتو  5
  95/1±99/0 بودبرخوردارمناسبيعلمدقتازكارگاهيمحتو  6
  96/3±94/0  شد استفاده ديجد يتخصصموضوعاتفهمجهتمناسبيهاومثالحاتيتوضاز  7

 18/4±75/0 بودواضحوروشنمنيبراكارگاهاهداف  8 شيوه اجرا

 99/3±85/0 شد من يريادگيكيتحرباعثكارگاهيطدرشدهانجاميهاتيفعال  9

 84/3±85/0 كرد جاديا من درراالزميهامهارتكارگاهيطدرشدهانجاميهاتيفعال  10

 36/2±03/1 بودمناسبكارگاهيطدرشدهارائهمطالبيدشوارسطح  11

 75/3±95/0 بودمناسبكارگاهيطدرمطالبارائهسرعت  12

 96/3±85/0 بود مناسبكارگاهدراستفادهمورديآموزشيهاوهيشوروش  13

 96/3±86/0 بودمناسبكارگاهدراستفادهموردزاتيتجهوليوسا  14

 92/3±89/0 شدجلبكارگاهيطدركنندگانشركتمشاركت  15

 62/3±06/1 داشتتناسبمطالبحجمباكارگاهبهافتهياختصاصزمان  16

 88/3±08/1 بودمناسبيوصداپردازنور،هيتهوازنظريبرگزارمحل  17

 و نيمدرسعملكرد
  گران ليتسه

 13/2±21/1 داشتندرامطالبارائهيبراالزميآمادگكارگاهنيمدرس  18

 23/4±72/0 بودسودمندكارگاهيمحتوايريادگييبرانيمدرسحضور  19

 34/4±76/0 بوددوستانهويميصمكارگاهيطدرنيمدرسرفتار  20

 28/3±49/1 شددادهيكارگروهياجرايبرايكافحيتوض  21

 23/3±47/1 بودمناسبگرانليتسهتوسطيگروهيكارهاتيهدا  22

 23/3±48/1 اجراشدبرنامهبامطابقيگروهيكارها  23

 77/3±13/1 بودمناسبكارگاهيبندجمع  24

 92/3±85/0 افتمي دست كارگاهيابتدادرشدهمشخصاهدافبهكارگاهدرحضوربا  25 جينتا

 99/3±78/0 رميگكاربهآموختمكارگاهدرراآنچهتوانميم  26

 96/3±84/0 بودمحتوايريادگي يبرايخوبروشكارگاه  27

 07/2±09/1 بودمنيكارازينبامتناسبكارگاه  28 
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به دقت  ازيامت نيتر كمبخش محتوا  در رانيفراگ ازنظر
كارگاه با  يكارگاه وارتباط محتوا يمحتوا مناسب يعلم

اجرا  وهيش در. تعلق داشت رانيو شغل فراگ تيحوزه فعال
مطالب وتناسب زمان  يمناسب بودن سطح دشوار

 ازرايامت نيتر كمبه گارگاه با حجم مطالب  افتهياختصاص 
 يمادگآبه  نيمدرسبخش عملكرد  در رانيفراگ داشته و

 تيو هدا يگروه يكارها ياجرا زين و نيمدرس درالزم 
نمره  نيتر كمان گر تسهيلتوسط  يگروه يمناسب كارها

نمره  نيتر كم جيمورد بخش نتا دررا اختصاص دادند كه 
  . آنان بود يازكاريمربوط به متناسب بودن كارگاه با ن

كارگاه نشان داد كه از  ياجرا ينظرسنج جينتا مجموع در
حد خوب بود و  دراجرا  وهيش) %2/52نفر ( 214نظر 

حد متوسط  دراجرا را  ،)نفر 189( راني%فراگ1/46
  . آن را نامطلوب دانستند ينموده ومابق يابيارز

  
  بحث

  ياجرا و يبا هدف طراح كه قيتحق نيا يها افتهي
دانشگاه  يحوزه معاونت بهداشت يآموزش يها كارگاه  

 ديانجام گرد يمقطع يفياراك به روش توص يعلوم پزشك
حد مطلوب  در يآموزش يها كارگاه ينشان داد طراح

 بهبود يبرا ديكه باحد متوسط بوده است  دراجرا و
 يطراح دركه  يموارد زين و ها كارگاه ياجرا تيفيك

  .گردد اتخاذ يريكسب نموده بودند تداب يتر كم ازيامت
، كامل بودن پرونده كارگاه ها كارگاه يطراح يبررس در 

 نشيچ، با اهداف يآموزش يمحتوا تناسب مباحث و
 يافراد برابندي  ميتقس و رانيامكان تعامل فراگ مبلمان و

 كارگاه و ياهداف اختصاص كيتفك، يگروه يكارها
 ها كارگاه يكارگاه از نقاط قوت طراح يكيزيف طيشرا

 يازآموزشيمراحل سنجش ن تيمانند رعا مواردي. بودند
 يوورود يعموم اتيتوجه به خصوص، رانيفراگ

جهت حضور  يقيتشو يها وهيتوجه به ش، كنندگان شركت
 يمتنوع آموزش يها روش استفاده از كنندگان فعال شركت

 تيبه تقو ازين يگروه يرهاكا گران ليتسه تعداد زيون
 ازبهين يوعمل ياما ازجنبه توجه به مباحث نظر. داشتند
عدم تناسب كامل  رسديبنظر م. وجود دارد يجد يبازنگر

 كي ليبه دل يوعمل يبه مباحث نظر افتهيزمان اختصاص 
 اديز و تعدد اهداف و ها كارگاهروزه برگزارشدن اغلب 

 اديتعداد ز نيمچنه. باشد يآموزش يحجم محتوا بودن
 يها تازه نهيزم درمرتب به طور ديكه با يكاركنان
باشد  دهيد سبب گردتوان مي ننديآموزش بب يبهداشت

 داگالس .نشده باشد تيرعا كنندگان تعدادمناسب شركت
)Douglas (اغلب  ها كارگاه، اند  كرده انيب و همكارانش
را  يخود مهارت رندهيادگيشوند كه   يطراح يطور ديبا

كارگاه  زين) Websterواز نظر وبستر() 18كسب كند(
است كه  يمختصر فشرده و معموالً يبرنامه آموزش

 نيمع نهيزم كي دراز افراد  يكوچك گروه نسبتاً يبرا
كنندگان  نكته دارد كه شركت نيبر ا تأكيدو شده  ليتشك
 در نيا .)19مشكل تالش خود را انجام دهند( لح يبرا
مطالعه حاضر اختصاص تناسب زمان  دراست كه  يحال

بوده كه  يجزو موارد يوكارگروه يوعمل يمباحث نظر
مطالعه  جيجنبه نتا نيازا. دارد يجد يبازنگر ازبهين

موافقت مربوط به  نيتر كمكه  زين يحاضر با مطالعه نوح
 يوگروه يفرد يها بحث يبرا يتدارك نمودن فرصت كاف

اما  .)20دارد( يخوان بود هم دهيطول كارگاه اعالم گرد در
افراد روش  تياكثر كه همكاران و يمطالعه معطر با نتايج

  نبر روش آموزش بزرگساال يمبتن كارگاه را كه ياجرا
متناسب با موضوع مورد نظر از  وند بوددانسته 

 يو باز يساز مشابه، نقش يفايا، يبحث گروه يها روش
) 10(بود  دهياستفاده گرد يكارگاه يها تيقالب فعال در
  . ندارد يخوان هم
نشان داد استفاده  زين يمطالعه مومن نتايج كه ييآنجا از

مفيد واقع شود و  تواند ييس مدرت دراز روش مشاركتي 
 نيبنابرا .)21را افزايش دهد( رانيميزان رضايت فراگ

 يها روش يو اجرا يزير مورد برنامه دراست  يضرور
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 يگروه يها تيفعال يو اجرا يبين پيش و سيدرت يمشاركت
  . رديصورت پذ يتر بيشتوجه  يآموزش يها كارگاه در

افراد تحت  % 39و همكارش نشان داد انيصباغ يبررس 
هرگروه  ياستاد راهنما را به ازا كي حضور تأثيرمطالعه 

اظهارنظر  يفرصت مناسب برا جاديادر نفره  6 اي 5
اما ) 22نموده بودند( انيب اديز يليوخ اديز يوبحث گروه

در پژوهش   يمورد بررس يها كارگاهاز  يتعداددر 
در و  بود نشده ينيب شيپ يگونه كارگروه چيه حاضر

 يكارها گران ليو تسه ها گروهتعداد  نيب زين يمابق
كه  يصورتدر تناسب كامل وجود نداشته است  يگروه

بحث وتبادل  گر تسهيل ديبا ديدهد اسات مي نشان ها افتهي
   .)23(كالس باشنددر س در باره موضوع در نظر 

 ديكارگاه معموال با كي يبرگزار يكه برا نيتوجه به ا با
داده شود تا برآن اساس  صيتشخ ازيون يمشكل آموزش
 صيتشخ يمشكل آموزش، ديآدر وبه اجرا  يكارگاه طراح

، هدف بود لياز موارد براساس تحل يمين درداده شده 
 عملكرد ليبراساس تحل يآن مشكل آموزش پس از
مشكل  ييعمل شناسا دركه  يحال در. شده بود ييشناسا

 يبررس. فن كي فنون باشد نه صرفاً نياز ا يبيترك ديبا
 ستميس كي ازين شيپ يآموزش يازهايوشناخت ن

گام  نيتر ياقدام اساس نيموفق است ومعموال ا يآموزش
و  ماندربهداشت و  ستميس يآموزش يزير برنامه در

   .)24(است يآموزش پزشك
 دركه  ديمطالعه حاضر مشخص گرد در نيهمچن

 ازيداده شده ن صيتشخ يازآموزشني ها اكثركارگاه
كارگاه  يبرگزار انيكه بنا بر نظرمجراست  بوده يهنجار

 انيشده ازنوع ب نييتع ازيمورد ن كي درشده وتنها  نييتع
خواست در  رانيفراگ يكارگاه از سو يشده بوده و اجرا

 يكه عسگر يا وهيش بامورد  نيا. است دهيگرد
 درنيازسنجي آموزشي بهورزان شاغل  دروهمكارانش 

استان  درمان هاي بهداشت و هاي بهداشت شبكه خانه
شده  انيمحسوس وب يازآموزشياصفهان انجام دادند ون

 آموزش و يها برنامه يبهورزان را قبل از طراح

كردند  يبررس رانيخودفراگ دگاهيازد يبازآموز
 در يازسنجين وهيش نيا رسد مي نظرب .)25(راستيمغا

كه به  يحوزه معاونت بهداشت يآموزش يها كارگاه
 انيمجر يوازسو يرمشاركتيغ طرفه و كيصورت 

 درتنها  است دهيبود باعث گرد رفتهيصورت پذ
 يها كارگاه دربه صورت داوطلبانه  راني%موارد فراگ7/35

  . نديبرگزارشده شركت نما
، يبرنامه براساس اصول علم كي يطراح تيبر اهم عالوه
. برخورداراستاي  ژهيو تيازاهم زيست آن ندر ياجرا

  مستندات  رغم يوجود دارد كه عل ياريبس يها برنامه
اجرا با  در يعدم مهارت كاف ليبه دل، يست طراحدر

 يست كارگاه آموزشدر ياجرا. شكست مواجه شده است
مورد نظر  ياهداف رفتار به دنيرس يبرا، شده يطراح
 نيباالتر رانينشان داد فراگ ها افتهي. دارد ياريبس تياهم
 آنان تأثيرو  نيمدرس مانهينمره را به رفتارصم نيانگيم
مطابقت محتوابا اهداف وروشن بودن ، محتوا يريادگيبر

نمره اختصاص  نيانگيم نيتر كماهداف كارگاه دادند اما 
 يارتباط محتوا، كارگاه يمناسب محتو يبه دقت علم

متناسب بودن ، رانيو شغل فراگ تيكارگاه با حوزه فعال
ومناسب  نيمدرس درالزم  يامادگ، يازكاريكارگاه با ن

 يبازنگر ازبهيمطالب داشت كه ن يبودن سطح دشوار
  . دارد يجد
مورد  يها كارگاه يآموزش يمحتوا مطابقت خصوص در

مطالعه حاضر با  در جينتا يآموزش با اهداف يبررس
دوره  ياثربخش يابيمورد ارز در يمطالعه هداوند جينتا

 نيبحران استان كرمان كه ا تيريمد يآموزش كارگاه
 نيا. دارد يخوان هم دانستند يتناسب را متوسط به باال م

مورد روشن بودن اهداف كارگاه  در نيهم چن يخوان هم
 سيدرت يها از روش تيرضا و، حاضر يبررس در

كه ) 26مذكور مطابقت دارد( يان با بررسمدرس
محتوا مطابق با اهداف  هيبه ته نيمدرستوجه  دهنده نشان

  . داشته است
% افراد موردمطالعه 7/60وهمكاران  يمطالعه تراب در
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 مؤثركامالً و مؤثركالس را ازعوامل  يكيزيف طيشرا
مطالعه  دركه ) 27نمودند( انيكالس ب درشركت 
كارگاه از  يكيزيف طياز شرا كنندگان شركت زاكثريحاضرن

داشتند كه  تيرضا يصداپرداز نور و، هينظر تهو
 يآموزش طيمح تأثيربه  انيتوجه مجر دهنده نشان

 طيارتباط با مهم بودن نقش شرا در. است يريادگيبر
 توان يها م و كالس يآموزش يها دوره يبرگزار يكيزيف

آن  ياشاره كرد كه ط زيو همكارش ن يبه مطالعه نبو
نامطلوب ، دانشگاه آزاد يرشته پزشك اني%دانشجو43

 سرنگ كال، حرارت، كالس مانند نور يكيزيف يبودن فضا
 مؤثركالس در خود  يو كالفگ يخستگدر را 

   .)28(دانستند يم
كارگاه با حوزه  يارتباط محتوا رانيفراگ دگاهيد از

بودن كارگاه با  زمتناسبيو ن رانيو شغل فراگ تيفعال
به خود  ينييپا ازيبود كه امت يازموارد شانيا يازكارين

 ليامر به دل نيا ديشا رسد يبنظر م. اختصاص داده بود
 محسوس و يازهاين نييتعدر  رانيعدم مشاركت فراگ

ن اشاره شد آبه  زين يطراحدر  كه شانيشده ا انيب
  . ارتباط داشته باشد

 يكارها يو اجرا يكاف حيتوض ارائهحاضر  يبررسدر 
 يمناسب كارها تيهدا زيمطابق با برنامه و ن يگروه
 ازبهيبود كه ن يان ازمواردگر تسهيلتوسط  يگروه
كه  يهداوند يبررس جينتا جنبه با نيداشتند وازا تيتقو

 يليو خ اديحد ز دررا  يگروه يها بحث تي% هدا4/82
 نشان و) 26(مطابقت نداشت نداعالم نموده بود اديز

 نهيزمدر  يمورد بررس يها كارگاه انيدهد مجر مي
در  نيا .)22دقت الزم به خرج نداده اند( يگروه يكارها
 يو همكاران رويكردها) Curranاست كه كاران ( يحال
 يكوچك را راهبرد يها گروهاز طريق  يبر يادگير يمبتن

و عوامل  ستهداناي  بين حرفه يها ييادگير يسودمند برا
اثرات مهم بر  يرا دارا يون اين شيوه يادگيردر يتعامالت
 انيب ياز يادگير رانيو رضايت فراگ ييادگير، عاليق
   .)29دارند( مي

بوده  زين ييها تيمحدود يمطالعه دارا حاصله از جينتا
 يبه عدم امكان بررس ييسو از توان مي است كه
حوزه در  يمجر يها واحد هيكل يآموزش يها كارگاه

 يكارگاه ازسو يعدم برگزار ليبه دل يمعاونت بهداشت
از  اشاره نمود و يررسمدت بطول در واحدها  از يبعض
 قيطر اجرا از يبررس جيكه نتا نيگرايد ييسو

است  دهيحاصل گرد رانيفراگ يسو از يده خودگزارش
  . ديآ رشماه ب تيمحدود به عنواند توان مي كه

  گيري نتيجه
 يآموزش يها كارگاه ينشان داد طراح هاي پژوهش يافته

دانشگاه علوم  يحوزه معاونت بهداشتدر برگزارشده 
 نيب نيادر اما  است مطلوب بوده حددر اراك  يپزشك

 يرسان اطالع تيفيك، كنندگان توجه به تعداد مناسب شركت
به مباحث  افتهيوتناسب زمان الزم اختصاص  رانيبه فراگ

  همچنين . دارد يجد يبازنگر ازبهين يوعمل ينظر
حد در  ها كارگاه ياجرا هاي اين پژوهش نشان داديافته

عدم ، محتوا يبودن دقت علم نييمتوسط بوده است كه پا
 و تيبا حوزه فعال يآموزش يارتباط كامل محتوا

 ينامناسب بودن سطح دشوار و رانيفراگ يازكارين
وعدم  نيمدرسدر الزم  ينداشتن آمادگ، مطالب

نقاط  به عنوان يگروه ينامناسب كارها تياجراوهدا
براساس  نيبنابرا. بود يمورد بررس يها كارگاهضعف 

در  يآموزش يها كارگاه انيشود مجر مي شنهاديپها  افتهي
چون  و ننديكارگاه آموزش بب ياجرا يچگونگ نهيزم

گذارد به رفع نقاط ضعف  يم اجرا اثر وهيبرش يطراح
 يتوجه گردد تا برآن اساس نسبت به طراح زين يطراح
 تدارك، رانيفراگ يكار ازيمتناسب با ن ييها كارگاه
كارگاه توسط  يبرگزار و مناسب يلمع يمحتوا
 به تعداد نيب نيا در كامل اقدام و يمادگآ با ينيمدرس

 يبرا يآموزش يها كارگاهدر  كنندگان مناسب شركت
  . گردد ژهيتوجه و زين يكارگاه وهيآموزش به ش

منظور ه مطالعه ب نيكه ا نيگردد با توجه به ا مي شنهاديپ
 يحوزه معاونت بهداشت يآموزش يها كارگاه يابيارز
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 به منظور، دياراك انجام گرد يدانشگاه علوم پزشك
 دانشگاه و يآموزش يها كارگاهكل  از يابيارز

خاص جهت  يها عملالدستور هيته يبرا گيري ميتصم
تحت  يها حوزه ريسا در يكارگاه آموزش يبرگزار

  . ديآدر اجرا  زبهين يپوشش دانشگاه علوم پزشك
  
  دانيدرق
 ارشد آموزش ينامه كارشناس انيمقاله برگرفته از پا نيا

اصفهان با شماره  يدانشگاه علوم پزشك در يپزشك
 يها تيحمااز  لهيوس نيبد. باشد مي 393168مصوب 

 اصفهان  يدانشگاه علوم پزشك يمعاونت پژوهش يمال
 اراك و يدانشگاه علوم پزشك يمعاونت بهداشتونيز 
 غيدر يب يهمكار و يآموزش يها دوره يبرگزار انيمجر

گروه آموزش ، ارياستاد يسركار خانم دكتر روزبهان
تشكر و ، طرح نيا دراراك  يدانشگاه علوم پزشك بهداشت
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Abstract 
 
Introduction: Continuing education of human resources is an integral part of medical universities’ tasks to 
offer desirable services and meet the society’s needs which is achieved through various ways including 
workshops. Therefore, the purpose of this study was to examine the extent of compliance with principles of 
designing and implementing educational workshops by the vice chancellor for health of Arak University of 
Medical Sciences. 
Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed in 2014. The population and sample 
consisted of in-service all of educational workshops for the staff of the vice chancellor for health of Arak 
University of Medical Sciences which were calculated at 28 workshops Data collection tool was a 
researcher-made checklist whose validity and reliability had been confirmed. Also, a survey questionnaire 
was randomly distributed among 20 learners in each workshop leading to a total number of 560 learners. 
Data were analyzed by central tendency and dispersion indices. 
Results: The mean score of design was at a desirable level (78.18±9.07 out of 100), while that of 
implementation was average (60.47±7.72). The highest score of design was related to content-goal 
compatibility (4.71±0.76 out of 5), while the lowest scores were related to the appropriate number of 
participants (2.67±0.72), learners’ knowledge of prerequisites (2.95±1.57) and proportion of the time of 
theoretical subjects and group work (3±0.94). As to implementation, the highest scores were related to the 
behavior and impact of teachers in learning (4.23±0.72) and clarity of goals (4.18±0.74), while the lowest 
scores were related to the content’s scientific accuracy (1.95±0.99), the lack of complete relevance of 
contents to learners’ needs (2.02±1.24) and improper implementation of group work (3.23±1.48).  
Conclusion: The results indicate the desirability of workshops’ design but most of the learners had an 
average evaluation of the implementation. Therefore, it is suggested that besides holding training courses for 
directors about the implementation of workshops, special attention should be given to overcoming the 
weaknesses of workshops’ design. 
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assessment 
 
Addresses: 
1. MSc Student in medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan Uuiversity of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran. Email: mashayekhinadia@yahoo.com 
2. () Associated Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan 
Uuiversity of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Email: fariba.haghani@gmail.com 
3. Associated Professor, Department of Epidemiology, Health School, Arak University of Medical Sciences, 
Arak, Iran. Email: eshtatib@tums.ac.ir 
 
 


