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گردید اجرا و  یطراح ،ه بازخوردیو ارا انیروش مشاهده همتا یریکارگه و مؤثر با ب یتعامل یسخنران یکارگاه آموزش در پژوهش حاضر، زمینه و هدف:

 قرار گرفت. یابیارز موردنتایج آن در نهایت،  و

 یعلم تأیه یاعضامتشکل از تهران انجام شد. جامعه پژوهش  یدر دانشگاه علوم پزشک 1395تا  1394سال  از یفیتوص تحقیق نیا کار: روش

استفاده شد.  Kirkpatrickکارگاه از روش  یابیارزش ی. براانتخاب شدندصورت در دسترس   به که بود یمؤثر و تعامل یکننده در کارگاه سخنران شرکت

 یها کیاستفاده از تکن زانیم یابیارزش جهتفرم  کیو  One Minute Note کیتکن ا،ینامه روا و پا و عملکرد بر اساس پرسش یریادگیسطح واکنش، 

 قرار گرفت. یابیاز شرکت در کارگاه، مورد ارز پسکردن در کالس درس شش ماه  یتعامل

 بیترغ یکردن سخنران یتعامل یها کیو تکن یها را نسبت به استفاده از اصول سخنران آن است کنندگان معتقد بودند که کارگاه توانسته شرکت ها: افتهی

 شرکت در از پسشش ماه  یتعامل یها کیاستفاده از تکن زانیم نیشتری. بنمایدفراهم  شانیبرارا  سیتدر ندیبر فرا یشیو بازاند نیکند و فرصت تمر

 بود. ویفعال و استفاده از سنار یابیسخ، ارزشپرسش و پا های کیمربوط به تکن به ترتیب کارگاه

 ریتأث یتوانمندساز یها برنامه تیفیک یه بازخورد بتواند در ارتقایمشاهده عملکرد و ارا ن،یفراهم نمودن فرصت تمر که رسد یبه نظر م: یریگ جهینت

 نکته توجه گردد. نیبه ا زین یتوانمندساز یها برنامه ریدر ساکه  گردد یم شنهادیداشته باشد. پ یمناسب

 بازخورد ان،یمشاهده همتا ،یعلم تأیه یاعضا یمؤثر، توانمندساز یسخنران: ها کلید واژه

 

 مقاله کوتاه
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 مقدمه
 یها برنامه یبازنگر در یادیز تحوالت ریاخ یها سال در

 و هیپا علوم ادغام سمت به حرکت و یپزشک علوم یدرس

 از استفاده همچنان حال  نیا بااما  است، افتاده اتفاق ینیبال

 اگرچه دارد. قرار سیتدر یها روش ریسا صدر در یسخنران

 استادمحور و یریادگی فعال ریغ روش کی عنوان  به یسخنران

 تیماه لیدل به دگاهید نیا دیشا اما باشد، می نقد مورد

 تیرعا عدم و نادرست استفاده لیدل به بلکه ،ستین یسخنران

 یسخنران که چرا ؛(1، 2) باشد افتاده اتفاق آن اصول

 علوم یها دانشگاه در سیتدر روش نیتر عیشا و نیتر پراستفاده

 و نیتر یمیقد از یکی روش نیا چهاگر (.1-3) است یپزشک

 اما ،است یپزشک رشته در آموزش یها روش نیپرکاربردتر

 روش نیا سفانهأمت که اعتقاد دارند یآموزش متخصصان امروزه

 شود نمی گرفته کار به درستی به پرکاربرد و سودمند یآموزش

 یها یابیارزش در همواره که مشکالت نیتر مهم از یکی (.3، 4)

 ،است شده اشاره آن به انیدانشجو از ینظرسنج و مختلف

 که ینحو به باشد؛ می سیتدر یها روش به مربوط مشکالت

 روش همچنان ،یدرس یها برنامه بیشتر در یبازنگر از پس

 با که است یتعامل ریغ یسخنران ،هیپا علوم در غالب یآموزش

 .شود یم اجرا یادیز اشکاالت

 تاداناس آشنایی عدم موجود، مشکالت لیدال از یکی دیشا

 توانمندسازی فعلی های روش مدیاناکار یا بودن ناکافی و

 متون، از بسیاری در باشد. زمینه این در علمی تأهی اعضای

 یعلم تأیه یاعضا مناسب یتوانمندساز به مربوط مشکالت 

 یها روش از استفاده در یکاف نگرش و زشیانگ نبودن و

ه ب عدم عوامل ترین مهم جمله از ،یکاربرد و متنوع سیتدر

 که ای مطالعه در (.2، 4) است شده ذکر ها روش این کارگیری

 ترین مهم از یکی شد، انجام تهران پزشکی دانشکده در تازگی به

 مشکالت ،علمی تأهی اعضای توسط ذکر شده های شاخص

 های روش بودن نامناسب و ناکافی و توانمندسازی به مربوط

 به بیشتر استادان اغلب دیگر، طرف از (.5) بود موجود

 که چرا؛ دارند انتقاد مذکور های کارگاه برگزاری های شیوه

 قرار ها آن اختیار در عملکرد نقد و تمرین برای را کافی فرصت

 مطالعات مرور به ،مشکالت این مشاهده از پس د.ده نمی

 ه شدپرداخت سخنرانی  کارگاه برگزاری نحوه بررسی و موجود

 از ،کارگاه برنامه طراحی در شود. می داده توضیح ادامه در که

 بهره زمینه این در موفق های دانشگاه تجارب و موجود متون

 (.6) شد گرفته

 در که دیگرد مشخص ،مشابه های پژوهش یبررس در

 روش تیفیک یارتقا به یتوانمندساز مختلف یها برنامه

 از استفاده به زین ها برنامه نیا در است. شده توجه یسخنران

 یخاص توجه یشیبازاند کیتحر و بازخورد و مشاهده روش

 برای را ای ساعته 4 کارگاه Steinertو  Nasmith است. شده

 McGill پزشکی دانشکده استادان به تعاملی سخنرانی آموزش

 مانند مباحثی هیارا به کارگاه این طراحی در کردند. طراحی

 کردن تعاملی های استراتژی معرفی تعاملی، سخنرانی موانع

 طول در ها استراتژی این تمرین جهت فرصتی هیارا و سخنرانی

 بیشتر که داد نشان ارزشیابی نتایج شد. توجه کارگاه

 نیز ماه شش از بعد و دانستند مفید را کارگاه کنندگان شرکت

 سیتدر عملکرد در سخنرانی کردن تعاملی های روش از اغلب

 (.1) کردند استفاده خود

 بررسی هدف با که زین همکاران و Mcleod تحقیق در

 استادان شده ضبط سخنرانی از همتایان ارزیابی امهبرن ثیراتأت

 بین در روش این که گردید مشخص ،گرفت انجام

 ارتقای به منجر و داشت باالیی رشیپذ کنندگان شرکت

 سخنرانی هیارا های مهارت که ها اعتقاد داشتند آن .شد یادگیری

 ارتقا تواند می ،بازخورد و انیهمتا مشاهده روش از استفاده با

 هدف را با یگرید مطالعه همکاران و Pattison (.7) پیدا کند

 روش ازو با استفاده  پزشکی استادان تدریس توانمندسازی

 McMaster دانشگاه در بازخورد هیارا و انیهمتا مشاهده

 را استفاده مورد روش برنامه این کنندگان شرکت دادند. انجام

 ارزیابی مفید بسیار خود تدریس های توانمندی ارتقای برای

 انجام به منجر شده هیارا بازخورد که بودند معتقد آنان .نمودند

 (.8) است شده شان ای حرفه عملکرد بر بازاندیشی
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 برداشت نهیزم نیا در شده انجام های پژوهش تیکل از چهآن

 بر تواند یم یتوانمندساز یها برنامه که است نیا ،شود یم

 مؤثر یاصول و فعال یریادگی یها روش از استفاده گسترش

 و نیتمر فرصت که فیضع یتوانمندساز یها برنامه اما ،باشد

 شود، ینم فراهم آن در یعلم تأیه یاعضا یبرا بازخورد

 سیتدر یها مهارت یریکارگ  به جهت یمناسب تجربه تواند ینم

 تحقیقات (.9) دینما جادیا یعلم تأیه یاعضا یبرا را شده

 سیتدر یها روش با آن سهیمقا ،یسخنران یبررس به یادیز

 اما ،(1) اند پرداخته آن یها کننده لیتسه و موانع و فعال

 فیتوص و ینمندسازتوا یها برنامه مورد در یمحدود مطالعات

صورت  بازخورد و انیهمتا مرور از استفاده از حاصل اربتج

 گرفته است.

 دانشگاه تجربه فیتوص از انجام پژوهش حاضر، هدف

 مشاهده و مرور روش از استفاده در تهران یپزشک علوم

 در یعلم تأیه یاعضا یتوانمندساز یبرا بازخورد و انیهمتا

 یاعضا تیرضا زانیم نییتع ،یتعامل و مؤثر یسخنران روش

 یابیارزش و ثرؤم و یتعامل یسخنران کارگاه از یعلم تأیه

 .بود یسخنران نمودن یتعامل یها کیتکن از هاستفاد یامدهایپ
 

 کار روش
 تا 1394 سال ازبود که  یمقطع -یفیتوصاز نوع  مطالعه نیا

 ،یطراح مرحله سه در و تهران یپزشک علوم دانشگاه در 1395

 یاعضا مورد بررسی متشکل از جامعه گردید. یابیارزش و اجرا

 یتعامل و ثرؤم یسخنران کارگاه در کننده شرکت یعلم تأیه

 انتخاب شدند. دسترس در صورت بهها  نمونه بود.

 طراحی

 یگروه ،یتعامل و مؤثر یسخنران کارگاه یطراح منظور  به

 متبحر و عالقمند انیدانشجو و یعلم تأیه یاعضا از متشکل

 برنامه ییاجرا و یعلم تهیکم عنوان  به یسخنران نهیزم در

 توسعه و مطالعات مرکز ریمد شامل گروه نیا .دیگرد لیتشک

 به مندعالق یعلم تأیه یاعضا از نفر دو دانشگاه، آموزش

 یقو انیب فن یدارا ،یسخنران در متبحر یپزشک آموزش طهیح

 یدانشجو نفر کی و یسخنران یها کارگاه در سیتدر سابقه و

 طهیح در تیفعال سابقه یدارا یپزشک آموزش یدکترمقطع 

 سه .بود یعلم تأیه یاعضا یتوانمندساز و یریادگی -یاددهی

 شد. برگزار رمذکو کارگاه یطراح منظور  به ساعته 2 جلسه

 نییتع و اجرا روش اهداف، اصول، نیتدو ،جلسات نیا حاصل

 یطراح جهت شده  گرفته نظر در اصول بود. یابیارزش روش

 در ادامه آمده است. کارگاه

 یسخنران نیتمر و بازخورد هیارا فرصت دیبا کارگاه نیا در

 .گردد فراهم استادان یبرا یتعامل و مؤثر

 یابیخودارز و خود به نگاه تأمل، فرصت دیبا کارگاه نیا در

 .شود فراهم استادان یبرا

 و مؤثر یسخنران اصول کاربرد بر دیبا برنامه نیا دیتأک

 .ینظر مطالب هیارا تنها نه و باشد یتعامل

 اجرا

 20) روزه  سه کارگاه کی صورت  به دوره سه در برنامه نیا

« مؤثر یسخنران» عنوان با کارگاه روز نیاول .دیگرد اجرا ساعته(

 از قبل که استادان یسخنران از شده  ضبط یها لمیف بر یمرور با

 متون بر یمرور از پس شد. شروع بودند، کرده آماده کارگاه

 گانه نه اصول آن، دیفوا و یسخنران یها چالش با مرتبط

Gagne انتها در و یمعرف یسخنران ساختار به دادن نظم یبرا 

 ،آن دنبال به .گردید انیب بدن زبان و انیب فن با مرتبط اصول

 کی ساخت نیتمر به کوچک یها گروه در کنندگان شرکت

 یسخنران هیارا یبرا یا قهیدق 10 فرصت و پرداختند یسخنران

 فراهم شانیبرا کارگاه در شده ذکر اصول یریکارگ  به منظور  به

 توسط شده رادیا یها یسخنران تمام ه،یارا نیح در شد.

 و انیهمتا مرور یبرا و گردید یلمبرداریف کنندگان شرکت

 از افراد از کی هر و رآمدد شینما به مجدد بازخورد افتیدر

 به نمودند. افتیدر بازخورد یسخنران ساختار و انیب فن نظر

 شده  یطراح شیپ از ستیل چک کی از بازخورد، هیاار منظور 

 ت.اس آمده 1 شکل در بازخورد و مشاهده ندیفرا شد. استفاده

 ابتدا در ،«یتعامل یسخنران» عنوان با کارگاه روز نیدوم در

 یتعامل کیتکن 10 سپس .شد انیب بزرگساالن یریادگی اصول
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 پاسخ، و پرسش کوچک، گروه در کار» مانند یسخنران کردن

 از استفاده نقش، یفایا کارت، فلش مناظره، کوتاه، لمیف ز،یکوئ

 «یریادگی یابیرزشا و ویسنار از استفاده مکتوب، یآموزش مواد

 درس کالس در کی هر کاربرد بر دیتأک با فعال صورت  به

 نفره 7 تا 5 یها گروه در کنندگان شرکت سپس .دیگرد یمعرف

 یها کیتکن از استفاده با یتعامل یسخنران کی یطراح نیتمر به

 و رادیا قهیدق 10 در را خود یسخنران و پرداختند مذکور

 نمودند. افتیدر بازخورد

 

 
  کارگاه در بازخورد هیارا و همتایان توسط سخنرانی مشاهده فرایند. 1 شکل

 

 از استفاده و دار مشکل انیدانشجو» عنوان با سوم روز

 مورد در جذاب یسخنران کی با ،«یهارا در افزارها نرم

 سپس .دیگرد آغاز درس کالس در دار مشکل انیدانشجو

 روش با بحث نیا شد. انیب مشکالت نیا تیریمد یها راه

 و Prezi از استفاده اصول سپس .دیگرد اداره پاسخ و پرسش

 در استادان انتها در شد. انیب یعمل صورت  به دیاسال ست

 ریسا و خود یدهایاسال ست یبررس به کوچک یها گروه

 به ستیل چک کی از استفاده با و پرداختند گروهشان یاعضا

 د.دادن بازخورد گریکدی

 بازخورد هیارا یبرا ستیل چک دو کارگاه نیا در ،نیبنابرا

 بازخورد هیارا یبرا اول ستیل چک .قرار گرفت استفادهمورد 

 ست به بازخورد منظور  به دوم ستیل چک و مؤثر یسخنران به

 از ،ها ستیل چک نیا یطراح منظور  به بود. شده  یطراح دیاسال

  .دیدگر استفاده کارگاه یعلم تهیکم نظرات و متون مرور

 صدا مدیریت شامل یسخنران اصول به بازخورد ستیل چک

 گفتن، سخن سرعت صدا(، بلندی صدا، تن صدا، بم و )زیر

 صحبت کلمات، صحیح تلفظ الزم، مواقع در کردن سکوت

 به کتابی، صورت به نه معمولی گفتگوی یک با مشابه کردن

 چشمی، تماس حفظ و برقراری کنندگان، شرکت نام بردن کار

 حرکت دست، حرکات از مناسب استفاده مثبت، و بشاش رهچه

 زدن لبخند مناسب، لباس پوشیدن انرژی، با کالس اطراف به

 نه مخاطبان به نگاه ها، پاسخ به فعال دادن گوش الزم، زمان در

 از و خالصه صورت به اسالید مطالب هیارا اسکرین، صفحه به

 ارهایمع نیا .ودب اسالید روی از کلمه به کلمه نه و خود زبان

 الزم توانمندی از مهارت این انجام برای» اسیمق اساس بر

 این تواند می ؛ندارد نیاز اضافه تمرین به و است برخوردار

 تواند نمی؛ دارد بیشتر تمرین به نیاز اما دهد، انجام را مهارت

 وجود ؛دارد زیادی تمرین به نیاز و دهد انجام را مهارت این

 این طول در مهارت و نیست الزم هیارا ینا برای مهارت این

  .شد داده بازخورد «نشد مشاهده هیارا

 بخش دو شامل دیاسال ست به بازخورد هیارا ستیل چک

 13 قالب بخش در و 7 ،محتوا بخش در بود. قالب و محتوا

بود که در ادامه آمده ی موارد شامل و داشت قرار یابیارز اریمع

 اسالیدها مطالب؛ است زرو به شده استفاده یمحتوا» است.

 کاربردی و مهم اطالعات ؛است موجود دانش با مرتبط و علمی

 محتوای با مرتبط تصاویر و نمودارها ها، شکل؛ است شده هیارا

 خوبی به را یهارا پیام نمودارها و ها شکل؛ است اسالید هر

 مشخص لزوم صورت در اسالید هر رفرنس؛ کنند می منتقل

مشاهده سخنرانی توسط همتایان و 

 ضبط حین سخنرانی 

مشاهده مجدد فیلم های کوتاه 
ضبط شده با هدف ایجاد 

 خودآگاهی نسبت به نحوه ارایه 

( فرد، همتایان، مدرسان)بازخورد   
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 است مناسب اسالیدها در محتوا هیاار ترتیب ؛است شده

 مطالب خواندن ؛گیری( نتیجه و بحث نتایج، روش، )مقدمه،

 ؛است مناسب شده استفاده فونت نوع ؛است آسان اسالیدها

 200 از باالتر کالس) است مناسب شده استفاده فونت اندازه

  200 از کمتر کالس) (،36 متن: و 42 هدینگ:=  نفر

= نفر 50 از کمتر )کالس (،28 متن:و  36 هدینگ: = نفر

 ها هدینگ تمام در فونت اندازه و نوع ؛(24 متن:و  32 هدینگ:

 ؛است مشابه متن تمام در فونت اندازه و نوع ؛است مشابه

 چهار از بیشتر ؛است مناسب فونت و زمینه پس رنگ تطابق

 رنگ اسالیدها همه در ؛است نرفته کار به اسالید هر در رنگ

 6 )حداکثر است مناسب اسالید هر البمط میزان ؛است ثابت

 مناسب گذاری بولت ؛(اسالید هر در خط 6 و خط هر در کلمه

 مرتبط اسالیدها دهی عنوان ؛کند نمی ایجاد درك خطای و است

 منطقی اسالیدها قرارگیری ترتیب ؛است اسالید محتوای با

 صحیح گرامری و امالیی نظر از جمالت و کلمات و است

 خوب، ،یعال» صورت به بازخورد هیارا اسیمق«. اند شده نوشته

 در نظر « است ناقص و ارتقا به ازمندین بخش، تیرضا

 .گرفته شد

 یابیارزش

 سطح سه در و Kirkpatrick مدل از استفاده با یابیارزش

 ادامه در که (2 )شکل شد انجام «عملکرد و یریادگی واکنش،»

 .توضیح داده شده است کیتفک به

 

 
 کارگاه پیامدهای ارزشیابی برای Kirkpatrick مدل. 2 شکل

 

 واحد در که ها کارگاه یابیارزش نامه پرسش :واکنش سطح

 علوم دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز یتوانمندساز

 تأیه یاعضا تیرضا یابیارز جهت ،شد  نیتدو تهران یپزشک

 از اجازه کسب از پس .گردید استفاده کارگاه برنامه از یعلم

 رکا بهپژوهش حاضر  در نامه پرسش نیا ،یابیارزش واحد

 که تشکیل شده است سؤال 11 از مذکور نامه پرسش شد. گرفته

 متوسط، خوب، ،ی)عال کرتیل یا درجه  پنج اسیمق کی در

 کارگاه تیفیک یابیارز به 1 تا 5 از (فیضع یلیخ و فیضع

 هر یانتها در یحضور صورت  به نامه پرسش نیا .پردازد می

 شد. یآور جمع و عیتوز کارگاه

 جهت One Minute Note کیتکن از :یریادگی سطح

 برنامه در کنندگان شرکت تأمل به کیتحر و یریادگی یابیارز

 سؤال دو کارگاه هر یانتها در منظور نیدب .گردید استفاده مذکور

 ییزهایچ چه و بود؟ جذاب تانیبرا کارگاه نیا در یموارد چه»

 معلم عنوان  به خود عملکرد در که دیگرفت ادی کارگاه نیا در

 کنندگان شرکت اریاخت در «نمود؟ دیخواه استفاده آن از دانشگاه

 فعال یابیارزش یها کیتکن از که مذکور کیتکن در گرفت. قرار

 دهیپرس یاصل سؤال سه ،رود به شمار می یتعامل یسخنران در

 رفتار 

 یادگیری

 واکنش 

One minute papers  

  (سؤاالت بازاندیشی )

استفاده از  )اثرات طوالنی مدت برنامه 
( تکنیک های تعاملی در کالس درس  

ارزشیابی دیدگاه در مورد نحوه اجرای  
( سؤالی 11 پرسش نامه)برنامه   
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 چه دیگرفت ادی امروز جلسه در که یا نکته نیتر مهم»؛ شود یم

 خود عملکرد در که دیگرفت ادی کارگاه نیا در یمیمفاه چه ،بود؟

 موارد و نمود؟ دیخواه استفاده آن از دانشگاه معلم عنوان  به

 کیتکن نیا در که یسؤاالت تعداد «.بود؟ چه یسخنران در نامفهوم

 ندارد. یخاص تیمحدود ،دیپرس توان یم

 از استفاده یامدهایپ ،سطح نیا در :عملکرد سطح

 گرفت. قرار یبررس مورد یسخنران نمودن یتعامل یها کیتکن

 یاعضا نظرات ،کارگاه برگزاری از پس ماه شش ،منظور نیدب

 استفاده زانیم یبررس یبرا برنامه در کننده شرکت یعلم تأیه

 با خود یها السک در یسخنران نمودن یتعامل یها کیتکن از

 فرم کی برای این کار گرفت. قرار سؤال مورد لیمیا از استفاده

 در گردید خواستدر کنندگان شرکت از آن در و شد یطراح

 ریاخ ماه شش در که کنند ادداشتی کیتکن هر یرو هروب ستون

 ،اند کرده استفاده درس کالس در کیتکن هر از یزانیم چه به

 64 ،شده ارسال ایمیل 140 از راستا، نیا در دفعات(. )تعداد

 به بود. درصد 71/45 یپاسخده زانیمکه  دادند پاسخ نفر

 .دیگرد ارسال یادآوری لیمیا ،یپاسخده زانیم شیافزا منظور 

 22نسخه  SPSS افزار نرم از یکم یها داده لیتحل منظور  به

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY )یبرا و 

 با .گردید استفاده یدست یمحتوا لیتحل از یمتن یها داده لیتحل

 و )درصد( یفراوان از ، جهت گزارشها داده تیماه به توجه

  .شد  استفاده (اریمع )انحراف نیانگیم

 در کنندگان شرکت بود. یاریاخت کامالً پژوهش در شرکت

 محرمانه .اختیار کامل داشتند نامه پرسش لیتکم عدم ای لیتکم

 یآور جمع و یکل صورت  به جینتا انتشار ،یاسام بودن

 شده  گرفته نظر در مالحظات ریسا از ،نام ذکر بدون اطالعات

 .ه شدگرفت یفاهش صورت  به تیرضا بود. مطالعه در

 

 ها یافته
 نمودند شرکت نفر 140 ،کارگاه نیا یبرگزار دوره سه کل در

 15/57) نفر 80 و انزن را ها آن درصد( 85/42) نفر 60 که

 کنندگان شرکت یسن نیانگیم .تشکیل دادند انمردرا  درصد(

 نفر 112 ،یدانشگاه رتبه نظر از بود.سال  56/43 ± 52/10

 1 و درصد( 28/19) اریدانش نفر 27 درصد(، 00/80) اریاستاد

  بودند. (صددر 72/0) استاد نفر

 یها فرم نفر 120 کننده، شرکت نفر 140 از :واکنش سطح

 بیشتر در ،یابیارزش جینتا اساس بر .کردند لیتکم را یابیارزش

  انتخاب موافقم کامالً و موافقم یها نهیگز یابیارز مورد یها تمیآ

 (.3شکل ) بود شده

 
 تهران یدر دانشگاه علوم پزشک یبرگزار سه دورهطی کنندگان در کارگاه  نظرات شرکت .3شکل 
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 از درصد( 85/92) نفر 130 :یریادگی سطح

 لیتحل اساس بر دادند. پاسخ را سؤاالت نیا کنندگان رکتمشا

 کارگاه نیا، One Minute Note کیتکن از حاصل یها داده

 نیتمر جهت یعلم تأیه یاعضا یبرارا  یدیجد فرصت

 مشاهده یبرا یفرصت ،یسخنران ندیفرا بر تأمل ،یسخنران نحوه

 در تعامل نیتمر فرصت بازخورد، افتیدر فرصت خود،

 نمود. فراهم مؤثر یسخنران اصول از استفاده و یسخنران

 کارگاه، نیا در شرکت از پس که بودند معتقد کنندگان شرکت

 یتعامل یها کیتکن از یشتریب دفعات  به تا کنند یم تالش

 یبرا یشتریب زمان دارند یسع ،نمایند استفاده یسخنران نمودن

 بعد به نیا از ،کنند صرف خود یسخنران کردن آماده

 ضعف نقاط کردن برطرف یبرا و ضبط را خود یها یسخنران

 خود همکاران ازهمچنین،  نمایند. می مشاهده را لمیف خود

 خود یها کالس یمحتوا و داشت خواهند بازخورد درخواست

 اناتیب از یا نمونه 1 جدول داد. خواهند رییتغ را

 .دهد یم اننش را کنندگان شرکت

 

 
 و یادگیری سطح ارزشیابی برای teOne Minute No تکنیک از حاصل تعاملی و ثرؤم سخنرانی کارگاه در کنندگان شرکت بیانات از یا نمونه :1 جدول

 علمی تأهی اعضای بازاندیشی تحریک

 ها پاسخ نمونه سؤاالت

 کارگاه این در مواردی چه

 بود؟ جذاب برایتان

 .بود جالب دار مشکل دانشجوی

 .بود جدید صوتی تارهای بهداشت

 م.بود ندیده را خودم فیلم حال  به تا

 م.فهمید را این کارمان... در داریم ایراد چقدر

 .بود جدید کاربردشان و ها کیتکن

 .داد انجام شه می اماه، سخت گرفتن بازخورد و دادن بازخورد

 .بود عملی خیلی کارگاه

 یاد کارگاه این در چیزهایی چه

  به خود عملکرد در که گرفتید

 آن از دانشگاه معلم عنوان

 نمود؟ خواهید استفاده

 هرگز قبالً که شود یم مشخص ها لمیف این در زیادی نکات بگیرم، فیلم میها یهارا از قبل از بیشتر کنم یم سعی

 .است نشده دیده

 .کرد خواهم استفاده بیشتر مناظره و سناریو مانند کردن تعاملی یها کیتکن از

 ...اسالیدهایم ست در هم و کالس مورد در هم ؛بود خواهم بازخورد گرفتن دنبال به

 .کنم خارج طرفه  کی حالت از و کنم فعال را سخنرانی جلسات که دارم تصمیم من

 .کنم یم هیارا محتوا کمتر و کنم یم ریوایز را خودم یها کالس محتوای

 .شود ساخته اول از همه باید اسالیدهایم ست

 .بود خواهد متفاوت کالس در سخنرانی نحوه

 

 

ال پاسخ دادند ؤس نیبه ا (درصد 71/45)نفر  64: عملکرد سطح

نمودن شش ماه  یتعامل یها کیاستفاده از تکن زانیم نیشتریو ب

پرسش و پاسخ،  های کیکارگاه، مربوط به تکنشرکت در از  پس

 (.2بود )جدول  ویو استفاده از سنار فعال یابیارزش
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 کارگاه در شرکت ازپس  ماه شش کنندگان شرکت توسط تعاملی سخنرانی یها کیتکن از استفاده میانگین :2 جدول

 بیشینه کمینه معیار انحراف ± میانگین تکنیک

 4 0 3/1 ± 0/1 کوچک گروه در کار

 20 2 8/8 ± 2/6 پاسخ و پرسش

 5 0 8/1 ± 4/1 کوئیز

 7 0 3/2 ± 0/2 سناریو

 4 0 4/1 ± 1/1 هنداوت

 5 0 9/1 ± 1/1 نقش ایفای

 0 0 0 کارت فلش

 2 0 7/0 ± 4/0 مناظره

 3 0 9/0 ± 4/0 فیلم

 20 0 4/6 ± 5/4 فعال ارزشیابی
 

 گیری نتیجه و بحث
 یها کالس در یتعامل یسخنران از استفاده تیاهم به توجه با

 تأیه یاعضا یتوانمندساز تیاهم گرفتن نظردر  با و بزرگ

 دانشگاه تجربه فیتوص به مطالعه حاضر ،زمینه نیا در یعلم

 و انیهمتا مرور روش از استفاده در تهران یپزشک علوم

 روش در یعلم تأیه یاعضا یتوانمندساز یبرا بازخورد

 از استفاده که داد نشان نتایج پرداخت. یتعامل و مؤثر ینرانسخ

 یها برنامه در عملکرد به بازخورد هیارا و انیهمتا مرور روش

 یکاربرد و جذاب نیعناو از استفاده کنار در یتوانمندساز

 دار مشکل انیدانشجو و یصوت یتارها بهداشت ان،یب فن مانند

 تأثیرات کارگاه به نسبت کنندگان شرکت دگاهید بر تواند یم

و  Nasmith پژوهش جینتا با افتهی نیا باشد. داشته یمثبت

Steinert (1) نحوه که اعتقاد دارند ها آن .بود راستا هم 

 بر عالوه یعلم تأیه یاعضا یتوانمندساز یها برنامه یبرگزار

 روش از استفاده گسترش و کنندگان شرکت دگاهید بر ریثأت

 تیهو جادیا و نگرش بر تواند یم ،ثرؤم و یتعامل یسخنران

 (.1) باشد گذاراثر زین دانشگاه یعلم تأیه یاعضا یا حرفه

 کارگاه یاجرا نحوه و محتوا ،تحقیق حاضر جینتا اساس بر

 بر تأمل کیتحر باعث و بود توجه  جالب کنندگان شرکت یبرا

 جینتا لیتحل شد. شان سیتدر در برنامه نیا مطالب از استفاده

 یبرگزار که داد نشان One Minute Note تکنیک از حاصل

 به نسبت ندگانکن شرکت در عالقه جادیا باعث برنامه نیا

 .شود می انیهمتا ریسا از بازخورد افتیدر و سیتدر مشاهده

 از یکی عنوان  به انیهمتا بازخورد و مشاهده روش امروزه

 آموزش در یعلم تأیه یاعضا یتوانمندساز مؤثر یها روش

 گسترش حال در واست  گرفته قرار توجه مورد یپزشک علوم

 یاعضا در دگاهید نیا جادیا ،همچنین (.10، 11) باشد می

 محک را خودشان یسخنران هیارا از قبل دیبا که یعلم تأیه

 یسخنران نمودن یتعامل یبرا باشند، داشته یابیخودارز و بزنند

 گرانید از و کنند یبازنگر را خود سیتدر یمحتوا دیبا

اجرا  برنامه یاجرا یامدهایپ نیتر مهم از یکی رند،یبگ بازخورد

 از یا نشانه و سیتدر ندیفرا بر لتأم کیتحر بیانگر که بودشده 

 .باشد می سیتدر نحوه بر یشیبازاند

 ارزیابی هدف با که زین همکاران و McLeod مطالعه در

 استادان شده ضبط سخنرانی از همتایان ارزیابی برنامه ثیراتتأ

 ارتقای به منجر و داشت باالیی رشیپذ برنامه نیا، شد انجام

 دانشگاه در نیز همکاران و Pattison (.7) گردید یادگیری

McMaster ،برای را بازخورد و یسخنران مشاهده روش 

 .نمودند ارزیابی مفید بسیار تدریس های توانمندی ارتقای

 هیارا بازخورد که اعتقاد داشتند پژوهش آنان کنندگان شرکت

 شده شان ای حرفه عملکرد بر بازاندیشی انجام به منجر شده

  .همسو بود بررسی حاضر جینتا با که (8) است
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 بر یشتریب تمرکز یندهآ مطالعات در گردد یم شنهادیپ

 سیتدر تیفیک یارتقا در انیهمتا همشاهد گسترش یراهکارها

 یابیارز به استاندارد یابزارها از استفاده با ،نیهمچن .شود

 یاعضا در سیتدر تیفیک با رابطه در آن عمق و یشیبازاند

 .دشو پرداخته یعلم تأیه

 شده  یمعرف کیتکن ده نیب از بر اساس نتایج به دست آمده،

 فعال یابیارزش و ویسنار پاسخ، و پرسش کیتکن سه کارگاه، در

 از یکی گرفت. قرار استفاده مورد ها کیتکن ریسا از شیب

 زانیم هیپا سطح از که بود نیا حاضر تحقیق یها تیمحدود

 دست در یاطالعات درس کالس در ها کیتکن نیا از استفاده

 ییآشنا ،مذکور یها کیتکن از شتریب استفاده لیدل دیشا .بودن

 عموماً که چرا ؛باشد ها روش نیا با یعلم تأیه یاعضا یقبل

 یابیارزش و پاسخ و پرسش کیتکن از یسخنران جلسات در

 ازین ها کیتکن یبرخ از استفاده ،گرید طرف از .شود یم استفاده

 از کدام چیه دلیل نیهم به دارد. مقدمات نمودن فراهم به

 نظر به .کردند نمی استفاده کارت فلش از یعلم تأیه یاعضا

 نمودن یتعامل یها کیتکن از استفاده گسترش یبرا رسد یم

 و فضا نیتأم خصوص در یشتریب تیحما است بهتر ،یسخنران

 در Steinertو  Nasmith گردد. فراهم ازین مورد امکانات

 معرفی تعاملی، سخنرانی موانع به آن در که یمشابه برنامه

 جهت فرصتی هیارا و سخنرانی کردن تعاملی های استراتژی

 جینتا به ،بود شده توجه کارگاه طول در ها استراتژی این تمرین

 کنندگان شرکت بیشتر که یطور به ؛افتندی دست یبخش تیرضا

 (.1) کردند یم ادهاستف یتعامل یها کیتکن از برنامه نیا از بعد

 ریثأت به مطالعات ریسا زین زمینه نیا در که گردد یم شنهادیپ

 انیدانشجو یریادگی یارتقا بر ها کیتکن نیا از استفاده

 یها کیتکن از که استادانی از انیدانشجو ایآ که نیا .بپردازند

 ایآ ،دارند؟ یباالتر تیرضا ،کنند یم یشتریب استفاده یتعامل

 محتوا در تخصص و تبحر زانیم از تر مهم ها کیتکن از استفاده

 هر ای شود استفاده است بهتر ها کیتکن از یادغام ایآ ،است؟

 تواند یم کردهایرو نیا از کی کدام و مجزا؟ صورت به کیتکن

 باشد؟ داشته همراه به را یتر قیعم و ماندگار یریادگی

 یریگ جهینت

 نمودن فراهم که رسد یم نظر به ،حاضر مطالعه نتایج اساس بر

 در بتواند بازخورد هیارا و عملکرد مشاهده ن،یتمر فرصت

 داشته یمناسب ریتأث یتوانمندساز یها برنامه تیفیک یارتقا

 از استفاده با یتوانمندساز یها برنامه از استفادههمچنین،  باشد.

 یریادگی و تیرضا زانیم بر تواند یم بازخورد و مشاهده

 در دشو یم شنهادیپ باشد. داشته یمطلوب تأثیر کنندگان شرکت

 گردد. توجه نکته نیا به زین یتوانمندساز یها برنامه ریسا

 به تنها که بود نیا حاضر مطالعه یها تیمحدود نیتر مهم از

 بنابراین، .شد اکتفا یابیارزش جینتا هیارا و تجربه کی فیتوص

 و یا سهیمقا یها روش از مطالعات ریسا درکه  گردد یم شنهادیپ

 یواقع اثرات یبررس جهت یا مداخله و یتجرب های پژوهش

 جادیا بر بازخورد و مشاهده بر یمبتن یتوانمندساز یها برنامه

 ها آن نگرش و دانش و یعلم تأیه یاعضا یا حرفه تیهو

 یخوداظهار تحقیق، تیمحدود نیدوم .شود استفاده

. در این بود ها کیتکن از استفاده زانیم بر یمبن کنندگان شرکت

 یبرا یتر قیدق یها یریگ اندازه و ها یابیارز است بهتر زمینه

 .صورت گیرد مشابه یها نامهبر ریسا و ها برنامه نیا ریثأت نییتع

 که گرفت انجام دانشگاه کی در فقطحاضر  مطالعههمچنین، 

 .کند یم مواجه تیمحدود با را آن جینتا میتعم

 

 سپاسگزاری

مطالعه،  نیشرکت کنندگان در ا یقدردان زحمات تمام

مرکز  یکارکنان واحد توانمندساز ،یعلم اتیمحترم ه یاعضا

تهران و  یمطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک

  .میبرنامه کمک نمودند، هست نیا یکه در اجرا یزانیعز یتمام
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