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حاکمیت آموزشی نیاز آموزش پزشکی امروز
2

سیده زهرا نهاردانی ،1سمیه علیزاده ،1زهره سهرابی

 .1دانشجوی دکتری آموزش پزشکی ،دانشجوی دکتری ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،استادیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

 دریافت مقاله49/6/1 :

 پذیرش مقاله49/7/5 :

حاکمیت آموزشی یک مسئله اصلی سیاست در قرن بیست

مورد توجه قرار گیرد .که بتواند جوابگوی چالشهای دنیای

و یک می باشد .حاکمیت به یک اهرم بسیار مهم در بهبود

آموزش امروز باشند؛ در نتیجه می توان با دادن اختیارات بیشتر

کیفیت در تمام جنبه های آموزش عالی تبدیل شده است به

و پاسخگویی مسئوالنه تر نظام آموزش عالی را که عمدتاً

طوریکه با استفاده از دادن اختیارات بیشتر و پاسخگویی

سلسله مراتبی است ،به الگویی مناسب با شرایط جامعه دست

مسئوالنه تر سعی در ضمانت کیفیت در سراسر دنیا دارد .یک

یافت(.)1

حاکمیت خوب به عنوان یک نقطه ورودی می تواند به

یک حاکمیت خوب به عنوان یک نقطه ورودی می تواند به

باالترین عملکرد سازمانی در ارائه خدمات آموزشی کمک

باالترین عملکرد سازمانی در ارائه خدمات آموزشی کمک

نماید .با وجود ضرورت و اهمیت حاکمیت آموزشی در پیشبرد

نماید .در آموزش عالی حاکمیت بر قوانین و مکانیزم هایی

اهداف آموزشی نظام آموزشی ،مقاالت چندانی در این

اشاره می کند که ذینفعان مختلف تصمیم گیری را در رابطه با

خصوص وجود ندارد .متن پیش روی با استفاده از کلیدواژه-

چگونگی پاسخگویی تحت تاثیر قرار میدهد .به بیانی دیگر

های حاکمیت آموزشی و حاکمیت آکادمیک ،اصول و عناصر

حاکمیت شامل چارچوبی است که در آن یک موسسه اهداف

حاکمیت آموزشی از پایگاه های معتبر به صورت فارسی و

خود را به شیوه ای منسجم و یکپارچه دنبال می کند .اما

انگلیسی تهیه شده است .در این مقاله ،مفاهیم بنیادی و مراحل

مدیریت آموزشی اشاره به اجرای مجموعه ای از اهداف قصد

حاکمیت آموزشی در آموزش پزشکی با زبانی ساده و کامالً

شده در یک موسسه آموزش عالی با توجه به اهداف اولیه دارد.

کاربردی برای استفاده استادان علوم پزشکی توضیح داده

نویسندگان متعددی نشان دادند که حاکمیت آموزشی باید به

می شود.

توسعه ارائه مراقبت های بهداشتی به عنوان سازمان یادگیری،

دانشگاه ها برای حفظ کیفیت آموزشی ،مشارکت در تولید

که در آن یادگیری مداوم در سطح فردی و تیم یکی از ویژگی

علم ،کسب رتبه مناسب در دنیا ،جلب دانشجویان خارجی و

های کلیدی بهبود خدمات و تغییر و تحول می باشد کمک

دستیابی به منابع مالی نیاز به تغییر روشهای سنتی مدیریت و

کند(3و.)2

تطابق با تغییرات دارند .علیرغم محدودیتهای مدل فرهنگی،

کلمه حاکمیت ریشه در یونان باستان دارد و به معنای

عدم توانایی پاسخگویی مدل های سنتی به نیازهای آموزشی

سکاندار ،راننده یا مدیر در تمدن های متوالی اشاره به اعمال

باعث می شود تا جنبه های دیگر مدیریت با عنوان حاکمیت

قدرت کنترل و تصمیم گیری دارد( .)9درپژوهشی نیز با
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استفاده از مفهوم فرمان و کنترل به تشریح مفهوم حاکمیت

تدوین شده و تمرین و ممارست بدون استرس فراگیر بر روی

پرداخته شده است(شکل شماره .)1براین اساس بین حاکمیت

یک بیمار فرضی اشاره کرد .اما این روش نقاط ضعفی هم دارد

و فرمان داری و کنترل هم پوشانی کمی وجود دارد .اما

مانند امکان عدم احاطه کامل دستیار به بیمار مطرح شده وعدم

حاکمیت مفهومی جامع تر از کنترل و فرمان دارد (.)5

توانایی دستیار در اداره کالس و ایجاد بی نظمی که البته با

از نقاط قوت این روش می توان به استفاده از نیروهای

حضور –نه چندان فعال -استاد قابل رفع یا تعدیل می باشد.

بالقوه علمی وعملی گروه در جهت ارتقاء اهداف آموزشی
Steering

Goverance

Control

.
.

More
focused
focused

More
Comprehensive

شکل  .1ارتباط بین حاکمیت و فرمان داری و کنترل

به طور تفسیری "حاکمیت" شامل نهادهایی است که

حاکمیت یک الگوی اقتدار در تصمیم گیری است که

بخشی از تصمیم گیری آموزشی هستند و همچنین سیاست ها،

بررسی چگونگی عملیاتی شدن آن در کشورهای مختلف جهان

قوانین ،مقررات ،و شیوه های غیر رسمی بخشی از چارچوب

در برنامه درسی ،پیشرفت دانشجویان و امور مالی و پرسنلی

حاکمیت هستند.

میتواند آموزنده باشد و تصویری از اعمال واقعی در تصمیم

تعریف حاکمیت آموزشی

گیری به ما میدهد .در چندین کشور اروپایی از جمله

حاکمیت آموزشی فراتر از مدل های تضمین کیفیت و

انگلستان ،آلمان و سوئد و دیگران مانند استرالیا و نیوزیلند ،به

ادغام سنتی آموزش است( .)9بسیاری از متون حاکمیت

نظر میرسدتوسعه در غالب ایدئولوژی سیاسی عمومی دولت

آموزشی را در یک گستره و چارچوب یکپارچه متشکل از

برای هدایت مسیر حاکمیت آموزشی گرفته شده است(.)6

عناصری مانند ممیزی بالینی ،مدیریت خطر و توسعه سازمانی

در واقع حاکمیت آموزشی یک رویکرد سیستماتیک به

تعریف کرده اند( .)6دردانشگاه و سازمان ها امریکا

حفظ و ارایه کیفیت آموزش است؛ که هدف صریح و روشن

اسکاندیناوی و انگلیس حاکمیت آموزشی ،رویکردهای

آن به حداکثر رساندن پاسخگویی برای بهبود کیفیت در ارائه

مختلفی که برای مدیریت آموزشی ،تامین منابع مالی جهت

خدمات و مراقبت از بیمار است .که این هدف از طریق یک

ایجاد منفعت برای دانشجویان و جامعه است ،توصیف شده

چارچوب شامل استانداردها ،فرآیندها به دست می آید(.)9،6

است ،می توان گفت «حاکمیت» شامل نهادهایی که بخشی از

حاکمیت یکی از ابعاد مهم سیستم آموزشی موثر در دست یابی

تصمیم گیری آموزشی است ،سیستمی که نشان دهنده تعامل و

به اهداف است .شواهد نشان می دهد که حاکمیت بهترین

راه ارتباط این نهاد باهم است .سیاست ها ،قوانین ،مقررات و

تفکر به عنوان یک «توانمندساز» است که می تواند دیگر

شیوه های غیر رسمی و همچنین استانداردهای که از طریق آن

عناصر حیاتی ،مانند استفاده موثر منابع را حمایت کند .از دیگر

سازمان فعالیت های آموزشی خود را کنترل و نشان دهنده

فواید حاکمیت آموزشی می توان به افزایش و تضمین کیفیت

پاسخگویی برای بهبود مستمر کیفیت نیز بخشی از چارچوب

اشاره کرد( .)7چهارچوب حاکمیت آموزشی در تشویق

حاکمیت هستند(7و.)6

یادگیری بین حرفه ای و آموزش سازمانی و یکپارچه سازی
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موثر است .مدیریت ریسک و کاهش قرار گرفتن در معرض

گیری توجه کند؛همچنین اگر ما درک درستی از نیروهای تاثیر

چالش های حقوقی و تمرین پاسخگویی برای کیفیت و

گذارداخلی و خارجی بر حاکمیت داشته باشیم بهتر می توانیم

پیامدهای آموزشی نیز از فواید حاکمیت آموزشی است(.)6

با چالشهای پیش روی آن برخورد کنیم(.)11

حاکمیت آموزشی درتحقیقات از دیدگاه های مختلف

عناصر حاکمیت آموزشی

مدیریتی  ،فنی و سیاسی بررسی شده است .اهداف(بیان و

حاکمیت موثر از یک محل به محل دیگر و در سراسر زمان

اجرای اهداف ) و نتایج(سیستم پاسخگو) دوپایه حاکمیت

متفاوت است و ساختار آن در سراسر جهان به شدت متفاوت

هستند(.)9حاکمیت مطلوب در نظام آموزشی نیاز به شرایطی

است با این وجود مدل های مختلفی وجود دارد که می تواند

مانند ،وجود استانداردها ،اطالعات مربوط به عملکرد ،مشوق

حاکمیت آموزشی را تبیین نماید( .)9،7در این جا عناصر

برای عملکرد مطلوب و مهمتر از اینها پاسخگویی دارد که

حاکمیت که درسرویس ملی بهداشت اسکاتلند ( National

پاسخگویی یک فرایند فعال است که مسئولین در مورد برنامه-

 )Health Service Scotlandپیاده می شود به عنوان نمونه

های خود از عمل ،رفتار و نتایج کارها را اطالع رسانی و

آورده شده است.

توجیه میکنند و بر طبق آن مجاز شمرده میشوند(.)4

همانطور که در شکل شماره دو نشان داده شده است،

حاکمیت یک هنر است که شامل ظرفیت مقابله موثر با

اصول حاکمیت ،استانداردها معیارها و نشانگر ،ارزش ها و

رقابت پیچیده منافع و برنامهها ،طیف گسترده مشارکت

الویت ها ،فرآیند مدیریت کیفیت ،مدیریت ریسک ،ساختار

کنندگان ،بازیگران و مناسباتی که باعث پیرفت یا شکست

گزارش دهی حاکمیت عناصر تشکیل دهنده حاکمیت می

مجموعه می شود .حاکمیت موثر باید به محدودیتهای زمانی،

باشند .که ارتباط بین این عناصر به شکل یک هشت ضلعی

اشخاص ،اهمیت مشارکت و بروکراسی در فرایند تصمیم

نشان داده شده است.

شکل  .2ارتباط بین عناصر حاکمیت آموزشی

پاسخگویی و مسئولیت در اینجا به این معنی است که

برنامه بستگی دارد.گزارش حاکمیت آموزشی باید توسط

مالکیت واضح و روشن از جریان کار ،روش ها و مسائل،

مدیران ارشد پاسخگو قبل از ارسال برای بررسی گزارش

ومنبع کنترل وجود دارد .در ساختار گزارش دهی نوع و

توسط گروه اجرایی حاکمیت آموزشی و یا کمیته حاکمیت

فراوانی گزارش ها به استراتژی های ریسک و اهمیت جریان

آموزشی و تحقیقات تایید شود.گزارش ها معموال توسط
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اطالعاتی مانند گزارش ارزیابی ،رویه های مستند ،گزارش

شود.کمتر می شود .در یک سیستم باز و شفاف برای عموم

بررسی های خارجی  ،خالصه بازخورد از شرکت کنندگان

مردم روشن است که چه کسی و چه تصمیمی می گیرد

حمایت می شوند(.)6

مشارکت در هر سطح را تشویق و نظارت به طور معمول اتفاق

توسعه و پیاده سازی فرآیندهای حاکمیت آموزشی بر

می افتد.

اساس فعالیت های چند حرفه ای انجام می شود .کیفیت

سادگی و کارایی()Simplicity and Efficiency

فعالیت های آموزشی از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل از

ساختار حاکمیت ساده و کارآمد تصمیمات به موقع و با

مدارک ارائه شده در برابر استانداردهای شناخته شده تعیین

حداقل سردرگمی و همپوشانی  ،هزینه ،را در سیستم آموزشی

می شود .در اغلب موارد این بررسی دقیق توسط کارکنان خود

تضمین می کند.

موسسه و سازمان های خارجی انجام می شود(.)6
پنج شاخص کلی برای ارزیابی ساختار حاکمیت آموزشی
در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی تعریف شده است.که به شرح زیر
می باشد(.)7

همچنین زدگاگا ( )2116سه سطح از تحلیل حاکمیت را
ارائه میدهد)11( :
داخلی یا نهادی که حاکمیت آموزش عالی در سطح
موسسه آموزشی است.
خارجی یا سیستمی که حاکمیت آموزش عالی در سطح

ثبات (:)Stability
ثبایت سیستم آموزشی را قادر می سازد که منطقی و برنامه
ریزی شده کار کند.حا کمیت با ثبات وقتی برنامه یا جهت
حرکت در سیستم تغییر می کند تغییرات بزرگ کمی نیاز دارد
پاسخگویی()Accountability
ساختار حاکمیت با پاسخگویی قوی که در آن خطوط

سیستم آموزشی است.
بین المللی یا جهانی که حاکمیت آموزش عالی در سطح
بین المللی و با چشم انداز جهانی است.
که حاکمیت آموزشی در هر کدام از این سطوح تعاریف و
اصول خاص خودرا دارد.
چهارچوب ساختار حاکمیت آموزش

واضح و روشن است با چنین ساختاری ،منبع تصمیم گیری

در این قسمت نمونه چهارچوب از ساختار حاکمیت ارایه

شناخته شده است ،عواقب خوب  /رفتار بد و نتایج تعریف

می شود که برگرفته از ساختار تعریف شده است(.)6( )NHS

شده است ،و کارمندان از نقش خود درک داشته و در آن ها

در این چهارچوب در باالترین سطح هیت بورد قرار گرقته

انگیزه برای به انجام رساندن اهداف نظام آموزشی وجود دارد.
نوآوری ،انعطاف پذیری ،و پاسخ ( Innovation,
:)Flexibility, and Responsivenes

است که پاسخگویی نهایی در قبال کیفیت و عملکرد سیستم
آموزشی به عهده آن می باشد .ودر نهایت واحد های محلی که
در سطح دانشکده در اجرای حاکمیت نقش دارند قرار دارند.

ساختار حاکمیت گسترده نوآورانه ،انعطاف پذیر با تغییر

همانطور که مشاهده می کنید عالوه بر وظایف هر واحد ،

بافت سازگار می شود و پاسخ مناسب به خواسته های جدید

ارتباط بین سطوح نیز کامال واضح و مشخص است .نکته قابل

خارجی می دهد.

توجه این است بر اساس چارت طراحی شده با وجود فاصله

) (Openness and Transparencyبازبودن و شفافیت

بین باالترین سطح یعنی هیت بورد وپایین ترین سطح( واحد

شفافیت اجازه می دهد تا تبادل اطالعات در میان سطوح

های محلی مستقر در دانشکده ها) ،یک تعامل دو طرفه بین

مختلف سیستم حاکمیت انجام شود .وقتی سیستم باز و شفاف
است  ،احتمال این که به فاسد یا به طرف عالیق خاص کشیده
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این دو سطح وجود دارد.

دوره ی دوازدهم شماره چهارم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

حقوقی و تمرین پاسخگویی برای کیفیت و پیامدهای آموزشی

»با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت «حاکمیت

 با وجود این که حاکمیت موثر از.نیز از دیگر فواید آن است

،شامل نهادهایی که بخشی از تصمیم گیری آموزشی است

یک محل به محل دیگر و در سراسر زمان متفاوت است و

سیستمی که نشان دهنده تعامل و راه ارتباط این نهاد باهم

اما بیان.ساختار آن در سراسر جهان به شدت متفاوت است

 مقررات و شیوه های غیر رسمی و، قوانین، سیاست ها.است

اهداف و اجرای آن ها و پاسخگویی دو پایه اصلی حاکمیت

همچنین استانداردهای که از طریق آن سازمان فعالیت های

 پاسخگویی یکی از اصطالحاتی است که در هزارة.می باشند

آموزشی خود را کنترل و نشان دهنده پاسخگویی برای بهبود

سـوم در مفهومی نو ظاهر شده است و در کشور مـا نیـز بـه

 توسعه.مستمر کیفیت نیز بخشی از چارچوب حاکمیت هستند

 ساختار حاکمیت با.تـازگی مورد توجه قرار گرفته است

و پیاده سازی فرآیندهای حاکمیت آموزشی بر اساس فعالیت

پاسخگویی قوی در آن خطوط واضح و روشن است با چنین

کیفیت فعالیت های آموزشی.های چند حرفه ای انجام می شود

 عواقب، منبع تصمیم گیری شناخته شده است،ساختاری

از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل از مدارک ارائه شده در

 و افراد درگیر در، رفتار بد و نتایج تعریف شده است/ خوب

 در اغلب موارد.برابر استانداردهای شناخته شده تعیین می شود

نظام آموزشی از نقش خود درک داشته و در آن ها انگیزه برای

این بررسی دقیق توسط کارکنان خود موسسه و سازمان های

با این وجود این که.به انجام رساندن اهداف وجود دارد

.خارجی انجام می شود

حاکمیت آموزشی می تواند اهرمی جهت تحقق پاسخگویی

چهارچوب حاکمیت آموزشی در تشویق یادگیری بین

سیستم آموزشی باشد در کشور ما چندان مورد توجه قرار

.حرفه ای و آموزش سازمانی و یکپارچه سازی موثر است

.نگرفته است

مدیریت ریسک و کاهش قرار گرفتن در معرض چالش های
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