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 مقاله پژوهشی 

 

شرکت کننده  دیاسات دگاهید از یسیزبان انگل یبرنامه توانمندساز یابیارزش

 اصفهان یدر دانشگاه علوم پزشک

 

 انیمرجان منصور ،یرضا صبرمحمد ،یمانی کوین ،*ییایالهه سادات ض

 

 

 چكيده

 يستگي دارد، معاونت آموزشبدر توليد علم جهاني به دانش زباني آنها  علميهيأتکه ميزان مشارکت اعضاي  نیباتوجه به امقدمه: 

را در دستور کار خود دارد.  يتوانمندساز يهااز برنامهاي گسترده فيط ک،يتوسعه تعامالت آکادم کردیاصفهان با رو يدانشگاه علوم پزشک
 يريادگی زانيم ،يسيزبان انگل يزاصفهان از برنامه توانمندسا يدانشگاه علوم پزشک علميهيأت ياعضا دگاهید يپژوهش با هدف بررس نیا

 .شد انجام کیکرک پاتر يالگو يابيارزش قیآن از طر يهاشچال و هافرصت يو بررس

زبان  يتوانمندساز يهاکالسشرکت کننده در  علميهيأت يجامعه پژوهش شامل اعضا ،يمقطع يفيمطالعه توص نیدر ا: هاشرو

 ساخته گرپرسشنامه پژوهش ،ه نفر(. ابزار مطالع 72وارد مطالعه شدند ) يترم به صورت سرشمار 3 يبودند که در ط 1399در سال  يسيانگل
 Pearson ن،يانگيم سهیمقا يهامونو آز يفيبا استفاده از آمار توص هاداده ليتحل هیقرار گرفت. تجز تایيدآن مورد  یيایو پا روایي که بود

spearman وPaired t-test .انجام گرفت 

بودن  يمناسب و کاربرد. بود 130از  94/87 ± 6پرسشنامه  یينمره نها نيانگيقرار گرفت. م ليپرسشنامه مورد تحل 65در نهایتنتايج: 

از موارد  يسيزبان انگل يريادگیبه  رسشدن مد لیقا تياهمو  همکاران ریبه سا هيو توص يبعد يهابه شرکت در دوره يمندعالقه، دوره
يف را مي توان از موارد انجام تکال ينداشتن فرصت برا ای دياسات يهاتداخل با کالس دوره وفشرده و استرس زا بودن فرصت هاي دوره و 

از نمرات  تربيش يدارمعنابه طور  يسيزبان انگل يشده بعد از برنامه توانمندساز يابینمرات ارز ن،يهمچنچالش هاي دوره در نظر گرفت. 
 .قبل از برنامه بود 

 شیافزاآنان  يريادگیسطح همچنين و  زبان داشتند يبرنامه توانمندساز نسبت بهباالیي  دگاهیدنمره  علميهيأت ياعضاگيري: نتيجه

را  يسيزبان انگل يتوانمندساز يهاکالس يتوان نحوه برگزارمي آن، يهافرصت يمطالعه و بررس نیا يهاافتهی توجه بهداشته است. با 
 برطرف ساخت. انآن را تا حد امک صیارتقا داد و نقا

 

 علمیهیأتارزشیابی، برنامه توانمندسازی، زبان انگلیسی، اعضای های کلیدی: واژه
 198تا  190 (:26)22؛ 1401 شهريور /آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

 
 

                                                 
 تقایمرکز تحق ،یپرستار یدکترا ،ییایدکتر الهه سادات ض نویسنده مسؤول: *

 یدانشگاه علوم پزشک ،یمطالعات و توسعه آموزش پزشک تیریمد ،یآموزش پزشک

  esziaee@yahoo.com. رانیاصفهان، ا ،اصفهان

 ،یآموزش پزشک قاتیمرکز تحق ،ی)استاد(، گروه آموزش پزشک یمانی کوین دکتر
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 (jmansourian@gmail.com. )رانیا
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  مقدمه

 شیو توسعه پ راتییتغ سوی به هادانشگاه که همچنان

(. 1)است یضرور زین علمیهیأت یتوسعه اعضا روند،می

 ریاخ یهادر دهه دیاسات یرو برنامه توانمندساز نیااز 

منجر  ی(. توانمندساز2)مورد توجه قرار گرفته است اریبس

 شیافزا ،علمیهیأت یاعضا زهیدانش، درک و انگ شیبه افزا

اعتماد  یشدن و ارتقاای حرفه ،یبه اهداف سازمان دنیرس

 کی یتوانمندساز ی(. به طور کل6تا3گردد)می به نفس

سازمان است و نبود آن منجر  شرفتیدرجهت پ یاستراژ

 (.7و4)گرددمی یمنف جیبه نتا

در  علمیهیأتکه میزان مشارکت اعضای  نیبه ا باتوجه

 یریادگیتولید علم جهانی به دانش زبانی آنها بستگی دارد، 

کسب  یو در راستا یآنها الزام یبرا یسیزبان انگل

اجازه  علمیهیأت یبه اعضا است و یجهان یتوانمند

 هیخود را ارا کیآکادم قاتیتحق یالمللبیندرسطح  دهدیم

دانشگاه  یراستا، معاونت آموزش نی(. در ا10تا8و6دهند)

 ک،یتوسعه تعامالت آکادم کردیاصفهان با رو یعلوم پزشک

را در دستور کار  یراهبرد یهااز برنامهای گسترده فیط

حرکت دانشگاه به سمت  لیراستا، به دل نیخود دارد. در ا

تسلط  تیاهم ،یخارج یشدن و جذب دانشجو یالمللبین

  (.11)است یضرور یسیزبان انگل هب دیاسات

در نظر گرفته شود که ضرورت  دیبا زیموضوع ن نیا

 از علمیهیأت یاعضا دگاهید یو بررس یابیارزش

مشخص شده است و  یبه خوب یتوانمندساز یهابرنامه 

به لزوم بازخورد گرفتن از برنامه  یمتعدد یهاشدر پژوه

به  زین گرید یهاشپژوه (. در13و12اند)داشته دیتاک

پرداخته شده  یسیانگل انزب یریادگی یابیارز

 داردمی انیب یدیبه نقل از جمش ی(. صفو15و14و6)است

 استادان نشان یتوانمندساز یهامرور انواع برنامه

سطح متوسط دارد و در  یتوانمندساز یهابرنامه دهد،می

در  ی(. درمقابل حاتم16)نشده است یابیارز یسطح مطلوب

خدمت موجب  نضم یهاشپژوهش خود نشان داد، آموز

                                                 
 15/5/1401، تاریخ پذیرش: 17/3/1401تاریخ اصالحیه: ، 10/1/1401مقاله:  تاریخ دریافت

 یآموزش یهافعالیت تیفیو ارتقای ک یدانش شغل شیافزا

و  یصفو نی(. همچن17)شودعلمی میهیأتاعضای 

 یهادوره تأثیر زین گریو در مطالعات د یصادق

 یرا با استفاده از الگو علمیهیأت یاعضا یتوانمندساز

 یریادگیو  یدر دو سطح واکنش کیکرک پاتر

این (. با توجه به 20تا18اند)داده رفتهقرار گ یابیموردارزش

دانشگاه  تیدر اولو دیاسات یسیزبان انگل یتوانمندسازکه 

بار اجرا شد الزم بود که  نیاول یقرار گرفته است و برا

توسعه و  یآن برا جیو از نتا ردیقرار گ یابیمورد ارزش

که به ای کار استفاده شود. مطالعه یارتقاء دوره در ابتدا

 دیاسات یسیزبان انگل یتوانمندساز یهابرنامه یابیارزش

 نییمطالعه با هدف تع نینشد و ا افتیپرداخته باشد، 

زبان  یاز برنامه توانمندساز علمیهیأت دیاسات دگاهید

 یهاشو چال هافرصت یو بررس یریادگی زانیم ،یسیانگل

 کیکرک پاتر یبر اساس الگو یابیارزش قیبرنامه از طر

 .انجام شد

 

 هاشرو

. جامعه است یمقطع یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر 

 یهاکالسشرکت کننده در  علمیهیأت یپژوهش اعضا

 ترم 3 یدر ط 1399در سال  یسیزبان انگل یتوانمندساز

 دیانجام گرد یصورت سرشماربه گیری که نمونه هستند

آگاهانه  تیپس از کسب رضا دیتمام اسات نیو بنابرا

 کالس. شدند مطالعه وارد نفر 72 شامل هاآنشفاهی 

دو روز در هفته  به صورتای جلسه 15ترم  3در  داساتی

و  نفر بودند 12-7در هر کالس . تعداد نفرات دیبرگزار گرد

شدن  لیکرونا و تعط روسیو یهاموج جادیا لیبه دل

اه تا اسفند م هاکالسمجدد آنها، دوره  یو برقرار هاکالس

 .دیبه طول انجام

 یدو سطح از الگو قیزبان، از طر یتوانمندساز برنامه

مورد  یریادگیشامل سطح واکنش و سطح  کیکرک پاتر

سطح واکنش، به  یت. جهت بررسقرار گرف یابیارزش
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 و عکس العمل  یمندرضایت زانیم یمنظور بررس

 یاز روش کم د،یاسات دگاهیمشارکت کنندگان به برنامه و د

 پرسشنامه محقق ساخته. دیردو از پرسشنامه استفاده گ

مستندات و متون مرتبط و سپس نظر  یکه با بررس است

. به منظور تأمین روایی دیگرد ینظران طراحصاحب

نفر از کارشناسان  5در اختیار  پرسشنامه،محتوایی 

طراحی پرسشنامه و مسلط به موضوع قرار گرفت و جهت 

اساتید علوم پزشکی غیر  نفر از10در اختیار ییایپا نییتع

 یآلفا بیضر و شد از واحدهای پژوهش قرار داده

پرسشنامه شامل  نی. ابه دست آمد 75/0کرونباخ 

 اسیبا مق ینظرسنج سؤال 26 ک،یمشخصات دموگراف

از کامال موافق تا کامال مخالف  ،ای درجه 5 کرتیل

شده اند(، دهی معکوس نمره 21و  8، 6، 4،5، 3تسؤاال)

در  باز  سؤالسطح توسط خود فرد و دو  نییتعت سؤاال

های برنامه توانمندسازی زبان ها و چالشفرصت خصوص

  .است درانتها انگلیسی اساتید

توسط مدرس زبان و با  ز،ین یریادگیسطح  یبررس جهت

و سطح زبان  یریادگی زانیاستفاده از آزمون استاندارد، م

 نیو بر ا دیگرد یابیارز هاکالسقبل و بعد از شروع  دیاسات

زبان  یریادگیجهت  یاریاساس نمره زبان آنها که مع

نمره قبل و بعد از  نیاست به دست آمد و سپس ا یسیانگل

ورود به مطالعه،  اریشد. مع سهیمقا یتوانمندساز سکال

خروج عدم  اریاز شرکت در پژوهش و مع دیاسات تیرضا

کامل پرسشنامه بود. به شرکت کنندگان در این  لیتکم

 آنها محرمانهپژوهش اطمینان داده شد که تمامی اطالعات 

. گرددمی اجتناب آنها خانوادگی نام و نام درج از و ماندمی

 . دیگرد تیرعا یاخالق مالحظات هیکل

و  یفیبا استفاده از آمار توص هاداده لیتحل هیتجز

 Pearson spearman ن،یانگیم سهیمقا یهاآزمون

 انجام گرفت. Paired t-testو

 

 نتايج

اساتید قرار گرفت که از این  پرسشنامه در اختیار 72تعداد 

دهی )میزان پاسخنفرپرسشنامه را تکمیل کردند  65تعداد 

 ند. مرد بود %48زن و  %52. از این بین، (درصد  90

اند و مراکزی که در این برنامه شرکت کرده هادانشکده

نفر(، دانشکده  20نفر(، دانشکده پزشکی)1) EDCشامل 

نفر(، دانشکده  6نفر(، دانشکده داروسازی) 17دندانپزشکی)

نفر(، مرکز تحقیقات قلب  3نفر(، دانشکده تغذیه ) 9)بهداشت

نفر(،  1نفر(، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی ) 1و عروق )

نفر(  3نفر( و دانشکده توانبخشی ) 4دانشکده پرستاری )

نفر  42(، %9نفر مربی ) 6 ه است. از نظر رتبه علمی،بود

نفر  23( بودند و %26نفر دانشیار ) 17 ( و%65استادیار )

( قبال %65و مابقی )اند ( قبال کالس زبان شرکت کرده35%)

 اند. کالس نرفته

 94/87 ± 6در بررسی دیدگاه اساتید، میانگین نمره نهایی 

صورت معکوس بودند، ت که به سؤاال. برخی بود 130از 

  (.1جدول )شدنددهی معکوس نیز نمره

 

 نمره دیدگاه اساتید در خصوص برنامه توانمندسازی زبان به تفکیک حیطه  و انحراف معیار میانگین .1جدول 

طه
حی

 

میانگین و  آیتم

انحراف معیار 

نمره هر 

 سوال

میانگین و انحراف 

هر نمره معیار 

 حیطه

ش
گر

ن
 

  17/4±8/0 .کنممیشرکت در دوره آموزش زبان انگلیسی را به همکاران خودم توصیه 

ی هاستعلمی براساس سیاهای مورد انتظار اعضای هیأتتواند در مورد توانمندیدانشگاه می

 گیری نماید.ی دانشگاه تصمیمهاستباالدستی و سیا

1±28/3  
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تواند زبان فراگیرد و نیازی به این قوانین و دوره آموزشی خودش می هر استاد بر حسب نیاز

 نیست.

3/1±57/2 3 ± 34 

  20/3±2/1 علمی، احساس خوبی ندارم.از شرکت در کالس زبان به عنوان عضو هیأت

  75/2±2/1 تر موفقیت من در آزمون زبان است.ها بیشهدف کالس کنممیاحساس 

هایم را شود نتوانم ضعفدانشگاهی در کالس آموزش زبان باعث میحضور سایر همکاران 

 براحتی بیان کنم.

2/1 ± 32/2  

  78/3±1/1 علمی الزم است در این دوره شرکت کنم.یک هیأت به عنوانیم هافعالیتبرای انجام بهینه 

  4±6/0 ندارد.علمی ضرورت نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی برای من به عنوان عضو هیأت

  67/3±1 علمی در این خصوص آگاهی دارم.و آیین نامه توانمندسازی اعضای هیأت دستورالعملاز 

  73/3±1 .کنممیهای بعدی حتما شرکت در دوره

طح
س

ن 
عیی

ت
 

  33/3±1 آزمون تعیین سطح به درستی میزان مهارت من در زبان انگلیسی را تعیین نمود.

 9 ± 3 57/3±9/0 اند.لحاظ توانمندی زبان انگلیسی در سطح من انتخاب شدههایم از هم کالسی

از حق انتخاب خود در مورد مؤسسه طرف قرارداد دانشگاه و مؤسسه خصوصی دیگر اطالع 

 داشتم.

 

3/1±02/3  

ف
الی

تک
و 

ع 
ناب

م
 

  38/3±1 تکالیف تعیین شده متناسب با هدف برگزاری کالس/ دوره است.

  56/3±1 درسی این دوره متناسب با نیاز من است.های کتاب

  90/1±9/0 فرصت انجام تکالیف داده شده را دارم.

از دستورالعمل مصوب دانشگاه در خصوص توانمندسازی زبان انگلیسی و نحوه حمایت از 

 های پرداختی اطالع دارم.هزینه

1±60/3 ±2 12 

اد
ست

ا
 

 13 3± 64/3±9/0 کند.به یادگیری میروش تدریس استاد در کالس، مرا تشویق 

  91/3±9/0 یادگیری مشارکتی و فعال در کالس برقرار است.

  14/4±4/0 استاد اصلی کالس نسبت به یادگیری ما عالقمند است.

  3±2/1 زند.استاد اصلی کالس معموال در جلسات به زبان فارسی حرف می

س
کال

ن 
ما

 ز
 و

ان
مک

 

  07/3±1/1 بازدهی مناسبی دارد.ساعت برگزاری کالس 

  74/3±1 کند.محل برگزاری کالس شرایط مناسب یادگیری را فراهم می

 15 ± 3 39/3±1 شود.امکانات سمعی و بصری مناسبی در کالس استفاده می

  42/2±3/1 های معمول دانشگاهی من ندارد.زمان بندی کالس تداخلی با برنامه

  80/3±8/0 ها مناسب بود.کالس امور اداری و ثبت نام

 

ت پرسشنامه، پاسخ به سؤاالهمچنین عالوه بر بررسی 

ت باز انتهای پرسشنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت سؤاال

ت باز به سؤاالت پرسشنامه و سؤاالو نظرات اساتید در 

 شده است.ارائه  2جدول در  هافرصتو  هاشعنوان چال
 

 ی برنامه توانمندسازی زبان انگلیسی اساتیدهاشو چال هافرصت. 2جدول 

 هافرصت هاشچال

 نفر(5) هادر گروه ترکمبرگزاری دوره با تعداد 

 تربیشنیاز به بازه زمانی 

 ضرورت ارتقاپرهیز از اجبار برای ارائه گواهی در محدوده زمانی مشخص و 

ی اساتید یا نداشتن فرصت هاکالسفشرده و استرس زا بودن به دلیل تداخل با 

 مناسب و کاربردی بودن دوره از نظر اساتید

 ی بعدی و توصیه به سایر همکارانهای به شرکت در دورهمندعالقه

 الزامی و ضروری بودن بودن دوره از نظر اساتید

 اهمیت قایل شدن مدرس در کالس به یادگیری زبان انگلیسی
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 برای انجام تکالبف

 برای برخی اساتیدضرورت نداشتن قوانین و دوره آموزشی 

 نیاز به مرخصی با حقوق با توجه به آزمون آیلتس

 اساتیدو نه توانمندسازی فقط موفقیت در آزمون زبان  هاکالسهدف  

 نیاز به تغییر ارزشیابی نهایی

 اظ توانمندی در سطح همدیگراز لح هاانتخاب هم کالسی

 تشویق به یادگیری توسط مدرس

 یادگیری مشارکتی و فعال در کالس

 شرایط مناسب یادگیری از نظر اساتید

 استفاده از امکانات سمعی و بصری مناسب در کالس

 هاکالسمناسب بودن امور اداری و ثبت نام 

 با نیازهای برنامه هاکتابمتناسب بودن 

 بودن دوره از نظر اساتیدلذت بخش و مفید 

 

ی هادر بررسی ارتباطات، نتایج نشان داد بین همه حیطه

پرسشنامه به جز حیطه تعیین سطح با نمره پرسشنامه 

آورده شده  3جدول داری وجود دارد که در معناارتباط 

 است. 

 ی پرسشنامه با نمره کلی پرسشنامههاررسی ارتباط بین حیطه. ب3جدول 

 p- value ضریب همبستگی نوع آزمون میانگین و انحراف معیار حیطه

 spearman 56/0 00/0 34 ± 3  نگرش

 pearson 39/0 06/0 9 ± 3 تعیین سطح کالس

 pearson 62/0 00/0 12 2± منابع و تکالیف

 pearson 57/0 00/0 13 3± استاد

 Pearson 59/0 00/0 15 ± 3 مکان و زمان کالس

 

ی ها، میانگین نمره بین مرتبههامیانگیناز نظر مقایسه 

قبال  ، بین دو جنس و بین افرادی کهعلمیهیأتمختلف 

با افرادی که اند کالس زبان بیرون دانشگاه شرکت کرده

 تفاوتی نداشته است.اند شرکت نکرده

کرک  مدل دوم سطح در برنامه ارزشیابی جهت همچنین

پیش آزمون و پس  باشد ازمی یادگیری سطح که پاتریک،

برنامه  برگزاری بعد از و قبل بالفاصله آزمون،

 مدرس توسط این آزمون،. شد استفاده توانمندسازی

 طراحی هاکالس یادگیری به اهداف توجه با و برنامه

 که. بود 10 تا صفر عددی بین آزمون کلی نمره .گردید

. بود باالتر دانش یادگیری و دهنده نشان باالتر نمرات

 از بعد و قبل در آزمونها، کننده شرکت افراد نمره میانگین

 شد. مقایسه یکدیگربا  و محاسبه برنامه برگزاری

( و نمره پس 1/4 ± 1/1بررسی نتایج نمره پیش آزمون )

با استفاده از تحلیل آماری و آزمون  (2/6 ± 2/1آزمون )

Paired t-test  است دارمعنانشان داد نتایج (00/0P= و )

 .سطح نمرات ارتقا یافته است

 

 بحث

ها و فرصت د،یاسات دگاهید یبررس با هدف مطالعه حاضر

بعد از برنامه  دیاسات یریادگی زانیبرنامه و م یهاشچال

به دست  جی. بر اساس نتاانجام شد یسیزبان انگل یتوانمندساز

زبان  یبرنامه توانمندساز یاز برگزار دیاسات دگاهیدنمره آمده 

به شرکت در  لیاست. تما دهیگرد یابیارز باال یسیانگل

داشتن احساس خوب از شرکت در کالس،  ،یبعد یهادوره

از  تیها، رضاشرکت در کالس یبه همکاران برا هیتوص

 یاستاد از موارد سیش تدرروشده و  نییتع یهاکتاب ف،یتکال

 . دهدیرا نشان م دیمثبت اسات دگاهیاست که د

 ک،یستماتیمطالعه مرور س قیاز طر زی( نSteinert) نرتیاشتا

مقاله و  111در  دیاسات یتوانمندساز هایبرنامه یبا بررس

کنندگان در برنامه شرکت یباال دگاهید (Blakeney)یبلک ن

شرکت  یآنها را برا لیو و تمااند را ارائه داده یتوانمندساز
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(. 22و21اند)مثبت اعالم کرده نده،یمشابه در آ هایدر برنامه

 یسیزبان انگل یآموزش یهابرنامه جینتا زین (Dincer)نسریید

 دیاسات یمندرضایتکرده است و  گزارشرا مطلوب  دیاسات

شرکت در  یآنها برا لیشرکت کننده در برنامه و تما

( و Nazim) می(. نظ6)را نشان داده است یبعد یهابرنامه

مناسبت  و یمندرضایتدر مطالعه خود  زی( نHazaea) ییهزا

را  دیاسات یسیزبان انگل یابیبودن کارگاه ارزش یو کاربرد

 ،یمطالعه مرور کی قیسالجقه از طر نی(. همچن15)ارائه دادند

 یتوانمندساز یهاهای انجام شده از برنامهنتایج ارزشیابی

علمی و را به صورت رضایت باالی اعضای هیأت دیاسات

(. 23)کرده است گزارشتغییرات مثبت در دانش و نگرش آنها 

 یخوانحاضر هممطالعه  جیبا نتا یمطالعات همگ نیا جینتا

 دارد.

به  توانیبرنامه م نیا یهافرصت یدر بررس نیهمچن 

 قیتشو د،یبودن بودن دوره از نظر اسات یو ضرور یالزام

 و یریادگیمناسب  طیتوسط مدرس، شرا یریادگیبه 

اشاره کرد.  دیبودن دوره از نظر اسات دیلذت بخش و مف 

ها را قابل شرکت کنندگان، برنامه زیدر مطالعه سالجقه ن

و  دانندیلذت بخش و مرتبط با اهداف خود م ،قبول، مفید

اعتماد به نفس، انگیزه و عالقه بیشتر برای تدریس را 

 (. 23اند)گزارش کرده

وجود دارد  زین یتیموارد نارضا یپژوهش در برخ نیا در

فت، ها را به عنوان چالش برنامه در نظر گرآن توانیکه م

 نییتع فیاکثرا فرصت انجام تکال دیاساتاین که از جمله 

برنامه با  یرا ندارند و زمان بند هاکالسشده در 

 رییبه تغ ازیاستاد تداخل دارد و ن یآموزش یهابرنامه

شده است. در پژوهش  انیب دیتوسط اسات یینها یابیارزش

 یتوانمندساز یهاکالسمشکالت  ی( برخDragerدراگر )

مدرس از  یکمبود وقت مدرس و درک ناکاف ،یزبان خارج

 نی(. همچن9)گزارش شده است رندگانیادگیابعاد مختلف 

 یعلمأتیه یاعضا ی( برخDiencer) نسرییدر مطالعه د

اند داشته انیب یسیزبان انگل زشبعد از آمو یپژوهش

مکالمه بوده  یازهایارتباط با ن یب یسینگلاآموزش زبان 

در  زین ی(. اکبر6)به اصالح دارد ازیها نبرنامه نیاست و ا

را عدم  دیزبان اسات یتوانمندساز یهاشمطالعه خود چال

ی زبان انگلیسی، تداخل هاکالسانگیزه برای شرکت در 

ی زبان هاکالسبرگزاری  نی درسی با زماهاکالس

های شغلی و نداشتن زمان کافی برای انگلیسی، گرفتاری

ی هاکالسگلیسی و هزینه باالی ثبت نام یادگیری زبان ان

ی زبان در وقت اداری، عدم هاکالسزبان، عدم برگزاری 

متناسب با نیاز فراگیران و عدم وجود  هاکالسبرگزاری 

مقاالت  نی(. ا24)امکانات مناسب گزارش کرده است

را  یسیزبان انگل یاز برنامه توانمندساز دیاسات یتینارضا

با پژوهش حاضر  یتیهرچند عوامل نارضا دهد،ینشان م

موارد متفاوت است. از جمله در پژوهش حاضر  یدر برخ

در نظر گرفته  دیجهت آموزش اسات یمدرس زبان، وقت کاف

 مواردمند بوده است. عالقه دیاسات یریادگیاست و به 

موارد هم با  یمطالعات ذکر شده در برخ یتینارضا

ضرورت  نهیمثال در زم یپژوهش حاضر مطابقت دارد برا

 دیاسات یهاکالسآن با  یسازاصالح در برنامه و متناسب

 نشود.  جادیا یکه تداخلای به گونه

شده  یابینشان داد که نمرات ارز جیپژوهش حاضر نتا در

زبان  یتوسط مدرس زبان بعد از برنامه توانمندساز

از نمرات قبل از برنامه  ترشیب یبه طور معنادار یسیانگل

زبان  یبرنامه توانمندساز تأثیردهنده بوده است که نشان

که توسط  یمرورای بوده است. در مطالعه یسیانگل

های سالجقه و همکاران جهت ارزشیابی برنامه

 یدر آموزش علوم پزشک علمیهیأتتوانمندسازی اعضای 

انجام شده است، ارتقای دانش نظری و افزایش 

با استفاده از پرسشنامه،  دیی عملی اساتهامندیتوان

 یابیآزمون/پس آزمون مورد ارزش شیپ ایمصاحبه و 

و  یمدر مطالعه اسال نی(. همچن23قرار گرفته است)

آزمون و پس  شیبا استفاده از پ زین انیهمکاران و شا

 تأثیر یبررس یبرا کیکرک پاتر یریادگیآزمون، سطح 

دانشگاه علوم  یعلمأتیه یاعضا یتوانمندساز یهادوره

 جیقرار گرفته است. نتا یابیو کارکنان مورد ارزش یپزشک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5436-en.html


 الهه سادات ضیایی و همکاران انگلیسی اساتید زبان توانمندسازی ارزشیابی برنامه
 

 http://ijme.mui.ac.ir (26)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / شهريور  196

 یعلمأتیه یدر اعضا یریادگی زانیم شیمطالعات افزا نیا

 (Diencer)نسریی(. در مطالعه د25و19اند)گزارش کرده ار

نمرات سطح زبان  ،یبرنامه توانمندساز لیبعد از تشک زین

با مطالعه  زیمطالعات ن نیا جیکه نتا (6)است افتهیارتقا 

 دهدیمطالعات نشان م یسو است. به طور کلحاضر هم

و  یمندرضایت دیزبان اسات یتوانمندساز یهابرنامه

موارد  یدارد هرچند در بعض یرا در پ هاآن یریادگی

موضوع  نیوجود دارد. با توجه به ا یتیمشکالت و نارضا

 یابیارزش در خصوص دهمنتشر ش یمطالعه داخل چیکه ه

پژوهش  نینشد و ا افتی ،دیزبان اسات یبرنامه توانمندساز

به عنوان نقطه  تواندیاست م نهیزم نیمطالعه در ا نیاول

 زیمطالعه ن تیگرفته شود. محدود رقوت مطالعه در نظ

وقفه  جادیکرونا و اگیری پژوهش با همه نیمصادف شدن ا

 ریپژوهش را با تاخ نیبود که انجام ا هاکالس یدر برگزار

 یریادگی زانیمگیری جهت اندازه نیمواجه ساخت و همچن

قبل و بعد استفاده شد که از نظر  یاز روش تک گروه

 است. فضع یدارا یتا حدود یآمار

 

 گيرينتيجه

 اهمیت به توجه بانمره دیدگاه اساتید، نمره باالیی بود و 

 ،علمیهیأت اعضای در انگلیسی زبان به مناسب تسلط کیفیت

 نحوه وانتمی مطالعه، این یهایافته آوردن دست به با

 ارتقا را انگلیسی زبان توانمندسازی یهاکالس برگزاری

 رفع صدد در و برده پی آن یهاکاستی و عیوب به داده و

 نهایت در. گردد تقویت آن مثبت نکات همچنین و ییمآبر آنها

از جمله  هافرصت بررسی با تواندمی مطالعه این نتایج

مناسب و کاربردی بودن و ضرورت برنامه از دیدگاه 

 دوره از جمله فشرده بودن دوره و نیاز یهاشچال اساتید و

 و آموزش سطح ارتقای به منجر نهایی، ارزشیابی تغییر به

 .گردد علمیهیأت اعضای در پژوهش

 قدرداني

اساتیدی که در تعیین روایی پرسشنامه مشارکت کلیه از 

 شرکت کننده در این مطالعه اساتیدداشتند و نیز 

اذعان میدارند  گردد. همچنین نویسندگانمی اریزسپاسگ

 .که هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد
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Abstract 

 
Introduction: Seeing as the active participation of faculty members in the development of world science 

depends highly on their language knowledge, the Deputy of Education of Isfahan University of Medical 

Sciences with the approach of developing academic interactions has implemented wide range of language 

instruction programs. This study endeavored to determine the views of faculty members on the English 

language instruction program, measuring the level of learning and examining opportunities and challenges 

through evaluation based on the Kirk Patrick model. 

Methods: The population of this cross-sectional descriptive study consisted of faculty members participating 

in English language instruction classes in the academic year 2020, who were included in the study by census 

during three semesters (72 individuals). The instrumentation was a questionnaire developed by the researchers 

to examine the views of the respondents, with authenticated validity and reliability. Data analysis was done 

using descriptive statistics and average comparison tests, Pearson, Spearman, and Paired t-test. 

Results: Sixty-five questionnaires were analyzed. The average final score of the questionnaire is 87.94 out of 

130. Suitability and useability of the course, interest in participating in subsequent program and 

recommending to other colleagues, and the importance of persuading the lecturer to learn English from the 

opportunities of the program and intensive and stressful course and interference with professors' classes or 

not having the opportunity to do homework It can be considered as one of the challenges of the course Besides, 

the scores evaluated by teacher after the English language instruction program led to significantly higher 

scores, which in turn indicated the applicability of the program. 

Conclusion: Faculty members had a high score of the language instruction program and the level of learning 

has increased. Obtaining the findings of this study and examining its opportunities, it is possible to elevate the 

English language instruction programs and greatly reduce its shortcomings. 
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