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بررسی عملکرد مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دو دهه اخیر :چالشها و راهکارها
علی اکبر حقدوست ،1مژگان امامی ،2رضا دهنویه ،3نادر ممتازمنش ،4فرنگیس شوقی شفق آریا،5
*6

محمد حسین مهرالحسنی

 .1دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،استاد ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران
 .2کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان ،استادیار ،گروه کودکان ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .5کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
 .6دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
کرمان ،ایران

 دریافت مقاله39/6/61 :

آخرین اصالح مقاله39/9/4 :

 پذیرش مقاله39/4/61 :

زمینه و هدف :هدف اصلی آموزش پزشکی ،تربیت کارکنان توانمند و شایسته جهت حفظ و ارتقای سالمت جامعه است .در این راستا ،مراکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی ( Education development centersیا  )EDCبرای زمینهسازی و ارزیابی کیفیت آموزش تأسیس شدهاند .بنابراین با
توجه به ضرورت وجود این مراکز ،پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشها و ارایه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد طراحی شد.
روش کار :این مطالعه از نوع کاربردی و کیفی بود که در سال  6934صورت گرفت .جامعه مورد پژوهش 422 ،نفر از مدیران و کارشناسان مراکز مطالعات
و دفاتر توسعه دانشکدهها ،معاونین آموزشی ،رؤسای دانشگاهها و اعضای هیأت علمی بودند .دادهها به صورت زمانبندی شده طی یک همایش دو روزه
در قالب  3سخنرانی کلیدی 9 ،پانل و  1نشست تخصصی جمعآوری شد .الزم به ذکر است که تحلیل دادهها بر اساس روش تحلیل چارچوبی انجام
پذیرفت.
یافتهها :در زمینه استقرار صحیح مراکز 7 ،چالش اصلی و  62چالش فرعی شناسایی گردید .به عبارت دیگر ،ضعف حاکمیت و رهبری آموزشی باعث بروز
چالشهایی در مراکز شد .در چارچوب حاکمیت و رهبری آموزشی مؤلفههایی همچون سیاستگذاری ،نظارت و ارزیابی و مؤلفههای زمینهساز اجرا مانند
ساختار ،نیروی انسانی و فرایندها شناسایی گردید که ارتباط بین سیاستگذاری ،نظارت و مؤلفههای زیرمجموعه از طریق دو مؤلفه کلیدی «مدیریت دانش
و ارتباطات» تعریف گردید.
نتیجهگیری :مراکز مطالعات به دلیل دور شدن از جایگاه اصلی مدیریت دانش و ارتباطات در حوزه حاکمیتی و حمایتطلبی جهت تضمین و ارتقای
کیفیت آموزشی ،دچار چالش شدهاند که سه روند «ادغام آموزش و ارایه خدمت ،خصوصیسازی خدمات و عدم شفافیت تعامالت بخش دولتی و
خصوصی» زمینه تشدید این چالشها را فراهم نموده است.
کلید واژهها :حاکمیت و رهبری آموزشی ،کیفیت آموزش ،مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ()EDC
* نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،بزرگراه هفت باغ ،کرمان ،ایران
 تلفن194-96463463 :

 نمابر194-96943419 :

mhmhealth@kmu.ac.ir

Email:

بررسی عملکرد مراکز مطالعات و توسعه...

مقدمه
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،تولید منابع به
ویژه تربیت منابع انسانی موردنیاز یکی از کارکردهای اصلی
نظام سالمت محسوب میشود که با به کارگیری دانش و
مهارتهای روز و ایجاد شایستگیهای الزم ،عملکرد نظام
سالمت را بهبود میبخشد و به دنبال آن ارتقای سالمت جامعه
را در پی خواهد داشت ( ،)6بنابراین یکی از نگرانیهای

حقدوست و همکاران

در یک مطالعه تفکر بهبود کیفیت آموزش برای اولین بار در
سال  6333با هدف ارزشیابی آموزش و یادگیری در علوم
پزشکی در دانشگاه بوفالوی آمریکا ( )Buffaloشروع شد.
اولین مرکز توسعه آموزش پزشکی نیز در سال  6332در
دانشگاه وسترن رزرو آمریکا ( )Western Reserveو در
سال  6333در دانشگاه ایلینویز شیکاگو ( )Illinoisبا هدف
تربیت مربیان و مدیران مراکز توسعه آموزش آغاز به کار کرد.

سیاستگذاران سالمت میباشد ( .)4سرمایه انسانی باید تحت

در سال  6313بنا به توصیه گروهی از مشاورین سازمان

حفاظت و نگهداری قرار گیرد و جهت حفظ مهارتهای

جهانی بهداشت ،برنامه جهانی آموزش مدرسین توسط این

موجود و ارتقای آن با پیشرفت فنآوری و تولید دانش جدید،

سازمان طراحی و به اجرا درآمد .در این مرحله هشت مرکز با

آموزش مداوم و یادگیری حین کار ضروری است (.)6

هدف تربیت مدرسین منطقهای تأسیس گردید .یکی از این

آموزش به معنای نمایش دانش نیست ،بلکه فرایندی شامل

مراکز هشتگانه در سال  6936شمسی ( 6374میالدی) در

شناسایی سطح یادگیری و تصمیمگیری جهت مداخالت

دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد .وظیفه عمده این مرکز ،طراحی

تسریع کننده یادگیری میباشد ( .)9پس میتوان گفت

و بهبود روشهای آموزش و برنامهریزی و ارزشیابی در گروه

مأموریت اصلی آموزش علوم پزشکی ،تربیت کارکنان توانمند

پزشکی کشور و منطقه مدیترانه شرقی بود و سپس این

و شایستهای است که دانش ،نگرش و مهارتهای الزم برای

مسؤولیت از مراکز منطقهای به مراکز کشوری در سطح ملی و

حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه را داشته باشند ( )4و

مؤسسهای تا سال  6321واگذار گردید ( .)2تاکنون مراکز

دانشگاهها باید دانشجویانی به جامعه تحویل دهند که بتوانند با

توسعه آموزش پزشکی در بیشتر کشورهای منطقه مدیترانه

دانش ،مهارت و آمادگیهای خود ،انتظارات امروز و فردای

شرقی و از جمله در ایران با هدف ارتقای کیفی آموزش،

جامعه ملی و بینالمللی را برآورده سازند (.)3

توانمندسازی اعضای هیأت علمی ،ارزیابی استاد ،دانشجو و

جهت ارایه سطح قابل قبولی از خدمات مراقبت سالمت در
جامعه ،وجود نیروی انسانی توانا و یک سیستم کارا حیاتی
است ()3؛ چرا که روشهای آموزشی ممکن است با نیازهای

برنامه و پرورش استعدادهای درخشان تأسیس و راهاندازی
شدهاند (.)2 ،3
EDCها در ایران از سال  6913در دانشگاههای علوم

یاد گیرندگان و جامعه متناسب نباشد ( .)4از اینرو ،در

پزشکی کشور ایجاد شدند .در حال حاضر 43 ،دانشگاه علوم

سالهای اخیر مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،

( Education development centersیا  )EDCجهت

مسؤولیت تربیت نیروی انسانی موردنیاز سالمت جامعه را بر

تقویت کیفیت آموزش در ابعاد متنوع نظارت و هماهنگی
برنامههای آموزشی ،در زمینههای ارزیابی تکنیکهای ارزشیابی
نوین ،تحلیل نتایج امتحانات و ارزیابی جامع از کارمندان
دانشگاهی ،سازماندهی و نظارت بر دانشجویان ،حمایت از
تحقیقات در آموزش و هماهنگی و نظارت بر دفاتر توسعه
آموزش در دانشکدهها و بیمارستانها فعالیت مینمایند (.)1 ،7

412

عهده دارند و  EDCدر همه آن دانشگاهها تأسیس گردیده
است .به منظور اشاعه فعالیتهای توسعه آموزش ،به تدریج
دفاتر توسعه آموزش (Education development office
یا  )EDOنیز به عنوان بازوان اجرایی  EDCدر دانشکدهها و
مراکز آموزشی -درمانی تأسیس شدند (.)3

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

از آن جا که EDCها ،مسؤولیت ارتقای کیفی آموزش را در

دوره یازدهم شماره چهارم

روش کار

دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر عهده دارند ،ایفای این

این مطالعه از نوع کاربردی -کیفی بود که به صورت مقطعی

نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دایمی در دانشکدهها و

در سال  6934انجام گرفت .برای دستیابی به هدف تحقیق،

مراکز آموزشی -درمانی است تا بتواند آموزش را در تمام

نویسندگان (تیم انجام دهنده تحقیق) تصمیم گرفتند که با

ارکان دانشگاه بهبود بخشد و جهت تولید ایده و نوآوری در

هماهنگی و همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان

آموزش الزم است موانع و مشکالت پیش روی مراکز برداشته

و آموزش پزشکی (تیم اجرایی) ،همایشی دو روزه به صورت

شود .بنابراین با توجه به گذشت بیش از دو دهه از راهاندازی

هدفمند در سطح کشور برگزار نمایند .در این راستا،

 ،EDCنیاز است که از کارایی این مراکز اطمینان حاصل گردد.

موضوعات و افراد جهت سخنرانیها ،نشستها و پانلها به

در این راستا ،مطالعاتی که ضرورت انجام ارزیابی و

صورت برنامهریزی شده بود .در این پژوهش ،افراد شرکت

رتبهبندی  EDCرا مدنظر قرار میدهند ،انجام شده است؛

کننده در سومین همایش مراکز مطالعات و توسعه آموزش

مانند مطالعه حقدوست و همکاران که بر اعتباربخشی این

دانشگاههای علوم پزشکی  EDOو  EDCشامل  41نفر از

مراکز و رتبهبندی آنها تأکید داشت و از روش نشست

مدیران مراکز مطالعات وزارت و دانشگاههای علوم پزشکی

خبرگان به بررسی استانداردهای مرتبط با ارزیابی عملکرد

 661 ،EDCنفر از مدیران دفاتر توسعه EDOهای

مراکز پرداخت (.)61

دانشکدههای دندانپزشکی ،داروسازی ،پرستاری و مامایی،

در ارزیابی مقایسهای و رتبهبندی  ،EDCمحمدی و

بهداشت ،پیراپزشکی و مدیریت و اطالعرسانی 34 ،نفر از

مجتهدزاده بیان نمودند که  EDCنقش مهمی در پیشبرد

کارشناسان مراکز  EDOو  41 ،EDCنفر از معاونین آموزشی

اهداف آموزشی و تضمین کیفیت خدمات آموزشی آنها دارد،

دانشگاهها 63 ،نفر از اعضای هیأت علمی و  3نفر از رؤسای

بنابراین بررسی کمی و کیفی عملکرد و ارزیابی آنها از اهمیت

دانشگاهها به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند که

خاصی برخوردار است و کمک شایانی به شناسایی وضعیت

اعضای پانل و نشستها و سخنرانها از بین جامعه و بر حسب

این مراکز ،تبیین نقش و جایگاه آنها ،ایجاد رقابت سازنده و

جایگاه سازمانی و تأثیرگذاری در فرایند اجرا انتخاب گردیدند.

ارایه الگوهای موفق کشوری خواهد نمود (.)66
ممتازمنش و شوقی شفق آریا به بررسی نقش ،جایگاه و
دستاوردهای  EDCپرداختند و به این نتیجه رسیدند که با
وجود تغییر و تحوالت قابل مالحظه توسط EDCها ،متناسب

از روش نشست خبرگان به منظور جمعآوری دادههای
مرتبط با چالشهای اجرایی  EDOو  EDCاستفاده شد .الزم
به توضیح است که تمام بحثها ضبط و سپس پیادهسازی
گردید .سخنرانی در ابتدای پانلها و نشستها صورت گرفت

نبودن ساختار و تشکیالت ،کمبود منابع مالی  EDCدانشگاهها

تا مشارکت کنندگان بتوانند وارد بحث شوند 3 .سخنرانی

و نامناسب بودن نظام پرداخت اعضای هیأت علمی درگیر در

( Lectureیا  )Lکلیدی حاصل از تحقیقات مرتبط با عملکرد

آموزش و درمان و ...مانع از ایفای نقش کامل این مراکز در

 EDCو تجربیات گذشته  9 ،EDCپانل که در آنها  44نفر

ارتقای کیفی آموزش شده است (.)3

در بحث شرکت نمودند ( Participate in meetingیا

از اینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین چالشهای اجرایی
و راهکارهای بهبود عملکرد EDCها طراحی شد.

)PMو  1نشست تخصصی( Focus Group Discussions
یا  )FDGدر ارتباط با  EDCدانشگاههاEDO ،
دانشکدههای پزشکی و بیمارستانها EDO ،دانشکدههای
دندانپزشکی EDO ،دانشکدههای داروسازیEDO ،
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دانشکدههای پرستاری و مامایی و  EDOسایر دانشکدهها

مورد هر کدام از اجزای مدل با یکدیگر مقایسه و ارتباط بین

(دانشکدههای بهداشت ،پیراپزشکی و مدیریت و اطالعرسانی)

هر کدام از اجزا با زیرمجموعه آن مشخص شود .برای درک

برگزار گردید و نتایج نشستها در هر روز توسط دبیر نشست

بهتر گفتههای افراد ،هر جا که الزم بود به اصل نوشتهها رجوع

در نشست عمومی ارایه و مورد بحث قرار میگرفت و سپس

و مطالب الزم نیز به آن اضافه گردید (.)64
مالحظات اخالقی

بازخورد از افراد اخذ گردید.
جهت تحلیل دادهها از روش تحلیل چارچوبی مشتمل بر

همه مشارکت کنندگان در آغاز هر جلسه از نحوه طراحی

پنج مرحله «آشناسازی ،شناخت چارچوب مفهومی ،کدگذاری،

همایش و مشارکت تیم تحقیق آگاهی یافتند .همچنین به آنان

ترسیم جدولها و نگاشت و تفسیر» استفاده شد .در این روش

آگاهی داده شد که بحثها و سخنرانیها ضبط میشود ،اما

طی مرحله آشناسازی ،فرمی حاوی اطالعات مربوط به افراد و

گمنامی و محرمانگی شرکت کنندگان حفظ میگردد.

خالصهای از محتوای هر پانل ،نشست و سخنرانی تدوین
گردید .محتویات به صورت جداگانه کدگذاری و فهرستی از
این کدها به همراه ارتباط آنها با چارچوب مفهومی استخراج
شد .در این مرحله به هر کدام از بخشهای دارای اطالعات
مرتبط ،یک یا دو کد اختصاص داده شد .سپس این کدها با
برگزاری جلسات مکرر بین پژوهشگران و بحث و تبادل نظر
مورد بررسی مجدد قرار گرفت و تغییر داده شد .این فرایند

یافتهها
چالشهای اجرایی  EDCو  EDOدر دانشگاههای علوم
پزشکی کشور در  7چالش اصلی و  62چالش فرعی دستهبندی
و در نهایت راهکارهای بهبود وضعیت این مراکز از دیدگاه
خبرگان بیان گردید (جدول .)6

چند بار تکرار و سپس جداول ترسیم گردید تا نظر افراد در
جدول  :6چالشهای اجرایی و راهکارهای بهبود وضعیت مراکز توسعه آموزش پزشکی
چالشها

زیرمجموعه

روند ادغام آموزش و

دیدگاه بالینی و پزشک

ارایه خدمت در بخش

ساالری در بخش سالمت

سالمت

ایران

روند خصوصیسازی

عدم شفافیت تعامالت بین

در بخش سالمت

بخش دولتی و خصوصی

تعداد
ارجاعات
PM = 9
FGDs = 1

راهکارهای پیشنهادی
تأکید ستاد کشوری به دانشگاهها جهت تشکیل شورای دانشگاهی آموزش پاسخگو
(با حضور معاونتهای مرتبط دانشگاه ،رؤسا و معاونین آموزشی دانشکدهها و
گروههای آموزشی مرتبط) به منظور سیاستگذاری ،برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی

ارجاعات
PM = 4
FGD = 1

فرایندهای آموزشی و اجرایی مرتبط با تربیت دانشآموختگان پاسخگو به نیازهای
جامعه در گروههای مختلف تحصیلی دانشگاه

L=1

تعداد

تأکید در خصوص آموزش و آشنایی هرچه بیشتر کارکنان مراکز مطالعات با مفاهیم

L=1

آموزش پزشکی و تسری آن به اعضای هیأت علمی دانشگاهها
PM = 4
FGDs = 1
L=1
سیاستگذاری
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تعدد مراکز تصمیمگیری و
اختیارات محدود EDCها

PM = 69

تأکید بیشتر بر نگاه به آینده و در نظر گرفتن تغییرات محیطی و منطقهای و استانی
آینده و تأثیر آن در برنامهریزی توسعه آموزش پزشکی در مراکز و دفاتر توسعه
دانشکده
تالش در جهت تعیین جایگاه و ساختار مراکز و دفاتر در ساختار دانشگاه و
دانشکدهها

PM = 6
FGD = 1
L=1
PM = 1

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
در حوزه تصمیمگیری
وجود جایگاه ضعیف

دوره یازدهم شماره چهارم
FGDs = 4

تقویت راهکارهای معرفی قابلیتها و فعالیتهای دفاتر توسعه آموزش به اعضای
هیأت علمی و گروههای آموزشی

حاکمیتی در مراکز

استفاده از ظرفیت دانشگاهها در راستای ارتقای جایگاه ( EDCبه ویژه هیأت امناهای

ضعف در حمایتطلبی از

دانشگاه)

اجرا در سطوح ملی و

L=6

توجیه رؤسای دانشکدهها نسبت به وظایف و نقش  EDOبه عنوان اتاق فکر

FGD = 4

L=6

دانشگاهی
PM = 4
ضعف در ارزشیابی و
عملیاتی نمودن نتایج
حاصل از آن
نظارت و ارزشیابی

تدوین نظام ارزشیابی جدید متناسب با شرایط هر دانشکده و ارایه آن به بخش
ارزشیابی استادان دانشکده با تأکید بر تنوعبخشی به روشهای ارزشیابی و ارزشیابی
سازنده

FGDs = 4

توجه به تفسیر اطالعات در ارزشیابی استاد ،کار خیلی مهمی است .تکیه صرف بر
نظرخواهی از دانشجویان میتواند بسیار خطرناک باشد

نظارت و بازخورد ناکافی

تأکید ستاد کشوری به دانشگاهها جهت بهرهبرداری از نتایج ارزشیابی استادان در

بر نحوه عملکرد مراکز

برنامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی (ایجاد رابطه بین دو برنامه ارزشیابی و

مستمر نبودن ارزشیابی
مراکز

PM = 4

L=4

توانمندسازی)
نظارت بر  EDCبر اساس استاندارد

FGD = 9

L=6

ارایه گزارش کیفیت آموزش دانشکده به صورت فرمی
وجود الزامی هیأت ممیزه دانشگاهی ،آموزشی و پژوهشی
PM = 3

اعالم چارچوب پیشنهادی تشکیالت  EDCو EDOها به تفکیک تیپ دانشگاهها از
سوی ستاد کشوری به دانشگاهها (بدیهی است که این امر رایزنی مراکز مطالعات

PM = 4

دانشگاهها و همچنین معاونتهای آموزشی را با معاونتهای توسعه دانشگاهها جهت
عدم وجود ساختار
ساختار سازمانی

تشکیالتی مناسب در

FGDs = 9

مراکز

تدوین طرح تفصیلی تشکیالت  EDCو EDOها تسهیل خواهد کرد)
الزم است نقشها و مقررات بازنگری شده با یکدیگر هم سو و سازگار گردند

FGD = 9

تعریف دقیق شرایط احراز برخی سمتهای مرتبط ،مانند مسؤول مرکز مطالعات و
L=1

مسؤول دفاتر
تسهیل و اجازه تبدیل پست درون دانشگاهی

L=1

کاهش واحدهای موظفی مسؤولین محترم EDOها
اختصاص کارشناس آموزشی مجرب که تا حد امکان فارغالتحصیل ارشد آموزش
PM = 4

شرکت فعال مسؤول  EDOدر شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده

کمبود نیروی انسانی
شایسته
ضعف در عملکرد نظام
نیروی انسانی

تشکیل کمیته مشورتی از دانشجویان
FGDs = 4

مشارکت اعضای محترم هیأت علمی به عنوان رابط و اعضای هیأت علمی پاره وقت

FGD = 4

دفتر توسعه آموزش

آموزش و استخدام و به

الزامی اعالم شدن شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاهها در کارگاههای آموزشی

کارگیری نیروی انسانی

«مبانی آموزش پزشکی» مشتمل بر روشهای تدریس ،طرح درس و طرح دوره و

تأثیر منفی انگیزه و نگرش
کارکنان

پزشکی باشد

PM = 1

L=6

طراحی سؤاالت امتحانی
تأکید بر استفاده حداکثری از پتانسیلهای مراکز در جهت ایجاد انگیزه در اعضای

L=6

هیأت علمی جهت مشارکت در فعالیتها و استفاده از تجارب سایر دانشگاهها در
این خصوص
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فرایندها

نامشخص بودن گردش
کار

حقدوست و همکاران
PM = 4

الزام به وجود راهنماها ،پروتکلها و پیوستهای آموزشی

PM = 6

FGDs = 6

تأکید بیشتر بر درک عمیقتر سندهای باالدستی مانند نقشه علمی ،نقشه تحول نظام

FGD = 6

سالمت و آمایش سرزمینی در جهت ایفای برخی نقشها و وظایف مرتبط در مراکز
و دفاتر توسعه

L=1

L=1

تأکید بیشتر بر تولید خروجیهای واضح و روشن توسط  EDCو EDOها
حداکثر تعامل با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
توسط EDO

PM = 2

PM = 1

تقویت ارتباطات با بدنه اعضای هیأت علمی و گروههای آموزشی و فراهم کردن جو
مناسب برای ارتقای منزلت آموزش
تعامالت نامناسب درون
ارتباطات

برگزاری جلسات دورهای برای هماهنگی فعالیتها

FGDs = 9

دانشگاهی در حوزه

تقویت شبکه مراکز مطالعات و ارسال پیامکهای یادآوری آموزشی به استادان

آموزش

تأکید بیشتر بر نفوذ فعالیتهای  EDCو EDOها در دل گروههای آموزشی و

FGD = 4

دانشکدهها و برقراری تعامل فعال
برقراری ارتباط بین عملکرد مورد انتظار ،ارزشیابی تکوینی -بازاندیشی،

L=6

L=9

توانمندسازی ،نظارت و برنامهریزی برای ارتقای عملکرد
تبادل تجارب دانشگاهها و استفاده از امکانات یکدیگر
شبکه  :EDCوجود اتاق گفتگویی برای  EDOدر دانشکده جهت انتقال تجربیات
گسترش مبادالت علمی با سایر مراکز موفق در زمینه آموزش پزشکی

PM = 1

اعطای امتیازاتی به میزان همکاری استادان با  EDOو EDC

PM = 9

تنوعبخشی فعالیتهای توانمندسازی و تأکید بر اثرگذاری آنها
ترجمان ضعیف دانش
دانش

کمبود مهارت و تخصص

تأکید بیشتر بر فراهم کردن فرصتهای مناسب برای انجام فعالیتهای نوآورانه در
FGDs = 4

انجام وظایف محول شده توسط  EDCو EDOها

FGD = 4

تشکیل دورههای آموزشی در بدو ورود و کمک به اعضای هیأت علمی برای ارتقای

نیازهای آموزشی تأثیرگذار

فرایندهای آموزشی در عرصه

بر کیفیت عملکرد مراکز

معادلسازی فعالیتهای توسعه آموزش به جای فعالیتهای پژوهشی در ترفیع پایه
L=6

سالیانه
ارتباط فعالیتهای آموزشی با ارتقای مرتبه ،ارتقای پایه ،تمام وقتی و کارانه

L=4

در سیستم  ،EDOدورههای توانمندسازی باید به صورت خودآموزی باشد و
آموزش از سطح باال به پایین صورت گیرد (آموزشهای آبشاری)
EDC: Education development center; EDO: Education development office; PM: Participate in meeting; Focus Group Discussions (FGDs); L:
Lecture

روند ادغام آموزش و ارایه خدمت در بخش سالمت

میتواند ناشی از ادغام آموزش و نظام ارایه خدمت در بخش

به عقیده بعضی از خبرگان ،دیدگاه بالینی حوزه بهداشت و

سالمت باشد.

درمان ایران بر نقش مراکز آموزشی و کیفیت آموزش و در
نتیجه جایگاه  EDCتأثیرگذار بوده است که این چالش

•

محیط و جو کل وزارتخانه به صورت پزشکی و

درمان محور است (پانل  2 ،4و .)41
روند خصوصیسازی در بخش سالمت
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واگذاری بعضی از خدمات مراقبت سالمت به بخش

دوره یازدهم شماره چهارم

•

نیاز است که مراکز در شوراهای درون دانشگاهی و

خصوصی و از طرف دیگر ضعف در تعامالت بین بخش

برون دانشگاهی عضو باشند و نظارت بر اساس استاندارد

دولتی و خصوصی باعث شده است که کیفیت آموزش ارایه

صورت گیرد (پانل  3و .)1

شده در بخشهای واگذار شده به حداقل ممکن کاهش یابد.
•

بخشهایی مانند داروخانهها ،فیزیوتراپی و ...که در

بیمارستان به صورت خصوصی هستند ،آموزش در آن مشکل
پیدا میکند (پانل .)69
سیاستگذاری
ضعف مراکز در ایفای نقش سیاستگذاری ،یکی از

•

جایگاه  EDCاز رهبری و حاکمیتی به سمت

مدیریت و اجرا میرود (پانل .)61
•

الزم است که جایگاه  EDCدر سطوح دانشگاهی

نهادینه شود (پانل  1و نشست تخصصی .)6
شرکت کنندگان در مورد ضعف در حمایتطلبی از اجرا در
سطوح ملی و دانشگاهی اظهار داشتند:

چالشهای مورد بحث بود EDC .وارد حوزه سیاستگذاری

•

حمایتطلبی و دفاع ضعیف است (پانل .)2

و تیمسازی و ارتقای سیستم آموزشی نشده است (پانل .)4

•

وزارتخانه نقش سیاستگذاری و حاکمیتی را درست

 EDCاز طریق تصمیمسازی وارد حوزه سیاستگذاری و

اجرا نمیکند ...خودشان پاسخگو نیستند و منتقد هستند که

رهبری آموزشی نشده است (پانل  1و .)4

ارتباطات در سطح دانشگاهی به هم ریخته است و بنابراین

تعدد مراکز تصمیمگیری و اختیارات محدود در حوزه

مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی مشخص نیستند (پانل

تصمیمگیری :الزمه هر تصمیمگیری در راستای بهبود کیفیت

.)41

آموزش توسط  ،EDCاختیارات تفویض شده است که به

•

امور اجرایی از طرف دانشکدهها و مرکز مطالعات به

عنوان یکی از چالشهای سیاستگذاری توسط جمعی از

دفاتر توسعه سپرده شده و حجم کار اجرایی EDOها افزایش

خبرگان به آن اشاره گردید.

یافته است (نشست تخصصی  6و .)4

•

بعضی از مداخالت برای بهبود عملکرد نظام

آموزشی خارج از اختیارت دانشگاه است تا چه برسد به
.EDC؛ مانند تصمیمگیری شورای انقالب فرهنگی در ارتقای
اعضای هیأت علمی و( ...پانل .)3
•

کل مدیریت فرایند آموزش در نزد  EDCو حتی در

حوزه ریاست دانشگاه نیست (پانل  4و .)2
وجود جایگاه ضعیف حاکمیتی در مراکز :اگرچه با ابالغ
قوانین و دستورالعملهای سطح کالن ،استقرار مراکز و
فعالیتها به دانشگاهها واگذار شده است ،اما جایگاه
سیاستگذار چندان شفاف نیست.
•

جایگاه سیاستگذاری در مقیاس استانی و استانداری

مانند آموزش عالی و عضویت دانشگاه در آن مشاهده نشده
است (پانل  2و .)66

•

 EDCجایگاه رهبری دارد و باید از قدرت غیر

رسمی استفاده کرد ،اما چنین نیست (پانل .)46
•

 EDCنقش رهبری آموزشی خود را از دست داده

است (سخنرانی .)4
نظارت و ارزشیابی
یکی از مشارکت کنندگان در حوزه نظارتی بیان داشت :نگاه
مکانیکی به نتایج ارزشیابی درست نیست و باید روی آن
تحلیل داشت (نشست تخصصی .)4
ضعف در ارزشیابی و عملیاتی نمودن نتایج حاصل از آن:
به کارگیری نتایج حاصل از ارزشیابی ،یکی از موارد مطرح
شده در این حوزه بود.
•

گسست نسبی بین سیستم تصمیمگیری و سیستم

ارزشیابی وجود دارد (سخنرانی .)3
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•

توسعه و توانمندسازی اعضای هیأت علمی مبتنی بر

نظام ارزشیابی نیست (پانل  9و نشست تخصصی .)4
•

تعریف جامعی از ارزشیابی تکوینی هیأت علمی (در

درون دانشکدهها) و اتصال آن با نظام توانمندسازی وجود
ندارد (سخنرانی .)3

حقدوست و همکاران

•

بر اساس رویکرد حاکمیتی و رهبری آموزشی،

نگاشت نهادی و نقشها شفاف نمیباشد (پانل  2 ،4و .)66
•

نحوه تعامالت بین  EDCدر سطح دانشگاهها و

شرح وظایف آنها شفاف نمیباشد (نشست تخصصی .)6
نیروی انسانی

نظارت و بازخورد ناکافی بر نحوه عملکرد مراکز :به

کمبود نیروی انسانی شایسته :برخی از مشکالت اجرایی در

عملکرد سیستم نظارتی و بازخورد بر نحوه اجرای

بحث کمبود نیروی انسانی و به ویژه کمبود نیروی شایسته و

مسؤولیتهای مراکز نیز باید توجه شود؛ چرا که هر سازمانی

متخصص است.

جهت دستیابی به هدف غایی مستلزم آگاهی از وضعیت
موجود خود است.
•

•

(سخنرانی .)6

روش گذشتهنگر و آسیبشناسی و بازخورد ارایه

•

نمیشود (ضعف در ارزشیابی و کارکرد بهبود مستمر سیستم)

.)67

(پانل  66و .)67
•

بازخورد به دانشگاه داده شده است ،اما به EDC

منتقل نشده و امنیتی شده است (پانل .)3
•

نتایج حاصل از پژوهشهای کاربردی در  EDCبه

سایر بدنه وزارتخانه و دستگاههای ذیربط گزارش نمیشود
(پانل  3 ،9و .)67

نیروی انسانی متناسب با نیاز در مراکز توزیع نشدهاند
مراکز  EDCساختار و جایگاه خود را ندارند (پانل

ضعف در عملکرد نظام آموزش و استخدام و به کارگیری
نیروی انسانی :ضعف در عملکرد نظام آموزش و مهارتدهی و
نیز استخدام نیروی انسانی ،بر بروز چالش در  EDCاثرگذار
بوده است.
•

در این زمینه به علت ضعف شایستگی نیروی

انسانی ،مهارت ،تربیت و آموزش درست در نسل جدید

مستمر نبودن ارزشیابی مراکز :ارزشیابی دورهای و سنجش

آموزشی اتفاق نمیافتد و به علت عدم شایستگی پاسخگوی

منظم عملکرد مراکز و دفاتر توسعه مورد تقاضا و تأکید

نیازهای جامعه نیست ،چه برسد به تربیت و آموزش نیروی

میباشد.

پاسخگو (پانل .)2

•

ارزشیابی و ارزیابی بسیار فرمتی و مقطعی است و به

صورت مداوم و در حین کار و فرایندی صورت نمیگیرد (

•

میشوند (ضرورت تخصص) (نشست تخصصی .)3
•

پانل .)9
ساختار سازمانی

کارشناسان از همه جا رانده ،به EDOها منتقل
عدم به کارگیری متخصصین ،اگرچه وجود دارند

(پانل .)41

عدم وجود ساختار تشکیالتی مناسب در مراکز :بنا بر گفته

تأثیر منفی انگیزه و نگرش کارکنان :بدون شک انگیزه و

برخی از شرکت کنندگان ،مشخص شد که نقش و پست

نگرش کارکنان بر بروز رفتار و عملکرد مناسب در راستای

سازمانی افراد به وضوح تعریف نشده است و وظایف و

اجرا اثرگذار میباشد.

فعالیتها متناسب با آن در مراکز انجام نمیشود.
•

چارت سازمانی و پست ستارهدار برای مراکز وجود

ندارد (پانل  66 ،3و  67و نشست تخصصی  4و .)3
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تصمیمگیریها کالن نیست .انگیزهها فردی است و

بعد از انتشار مقاالت و تکمیل کردن رزومه ،برنامهها رها
میشوند (پانل .)66
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افراد دارای عالقه فردی هستند (نشست تخصصی
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•

ارتباط بدنه عملیاتی اعم از اعضای هیأت علمی و

فراگیران شفاف نیست (پانل  7 ،4 ،9 ،6و  3و نشست
•

 EDCبه نهادی برای ارتقای اعضا و کارکنان مراکز

تبدیل شده است (سخنرانی .)4
•

انگیزش بر اساس پست متفاوت بود (نشست

تخصصی .)4
•

نگرش اعضای هیأت علمی نسبت به اجرا مطلوب

نبوده است (نشست تخصصی .)4
فرایندها
نامشخص بودن گردش کار :فرایندهای کاری در سطوح
اجرایی مراکز به صورت شفاف و به روز نمیباشد.
•

در برنامهها سردرگم هستند (نشست تخصصی .)3

•

سیستم یا نظام مبتنی بر فرایند و مأموریتهای

تعریف شده ،طراحی نشده است (پانل .)1

تخصصی  4و سخنرانی .)4
دانش
ترجمان ضعیف دانش :به گفته برخی از خبرگان ،تجربیات
و دالیل موفقیت در حوزه دانش منتقل نمیشود.
•

انتقال تجربیات بین دانشگاهها اتفاق نمیافتد و

نیازمند ایجاد یک کمیته  EDCهستیم (پانل  67و نشست
تخصصی .)4
کمبود مهارت و تخصص :بعضی از خبرگان به میزان
مهارت و تخصص الزامی برای کارکنان شاغل در حوزه
آموزش اشاره نمودند.
•

دورههای آموزشی برگزار شده در  EDCمبنی بر

نیازسنجی نیست و با توجه به گروههای مختلف مخاطبین

ارتباطات

طراحی نشده و همچنین از تکنیکهای جدید استفاده نگردیده

تعامالت نامناسب درون دانشگاهی در حوزه آموزش :یکی

است (نشست تخصصی .)9

دیگر از چالشها ،ارتباطات ضعیف بین ذینفعان درون
دانشگاهی میباشد.
•

تیمها و گروههای کاری در مراکز وجود ندارند و

ارتباطات بین آنها تعریف نشده است (پانل  66و نشست
تخصصی .)4
•

•

رویکرد

توانمندسازی

فردی

در

چارچوب

توانمندسازی سازمان نیست .بنابراین نیاز است که یک سیستم
و محیط چند متغیره جهت حمایت از توانمندسازی ایجاد شود
(پانل  1و .)2
نیازهای آموزشی تأثیرگذار بر کیفیت عملکرد مراکز :کلیت

ارتباط متقابل بین  EDCو معاونتها مشکل است

فرایند سیستم آموزشی در راستای سالمت جامعه تعریف نشده

(نشست تخصصی )3؛ چرا که معاونت آموزشی وارد عمل

است .بدون شک این مسأله با وظایف مراکز مطالعات همچون

نمیشود و هماهنگی ایجاد نمیکند (پانل .)62

ارتقای کیفی آموزش و توانمندسازی افراد جامعه مغایر

•

کار EDCها با دیگر مراکز فعال در حوزه آموزش

مانند اداره کل آموزش ،آموزش مداوم ،اداره امور هیأت علمی

میباشد.
•

روند تغییر در نظام آموزشی متناسب با تغییرات

و ...به صورت موازی انجام میشود که ناشی از به هم ریختگی

پیشرو (گذار اپیدمیولوژیک ،تغییرات بیماریها ،عصر دانش/

ارتباط سازمانی مبتنی بر نقشها است (پانل .)3

پزشک خانواده /سالمت محوری در آموزشهای پزشکی)

•

مرز شفافی بین  EDCو  EDOنیست و نحوه

تعامالت عمومی و افقی این مراکز در ارتباطات سازمانی
تعریف نشده است (نشست تخصصی .)6

نبوده است (سخنرانی .)4
•

مداخالت  EDCمبتنی بر تئوریهای آموزشی،

فلسفه علم و ...نمیباشد و یک نظام فکری منسجم در
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خصوص تربیت و آموزش در چارچوب چشمانداز نداریم

عملکرد بخشهای دیگر به خصوص کلیت مدیریت نظام

(پانل .)1

سالمت در حوزه آموزش میباشد.
با توجه به شکل  ،6سه روند مهم بخش سالمت شامل
«روند ادغام آموزش و ارایه خدمت ،روند خصوصیسازی و

بحث و نتیجهگیری
جایگاه  EDCها به عنوان مرکز سیاستساز آموزشی در
دانشگاهها و اجرای اصول حفظ کیفیت آموزش ،بسیار حایز
اهمیت میباشند ،اما چالشها و موانعی در دستیابی به این
هدف غایی وجود دارد که بیشتر این چالشها به دلیل بروز

عدم شفافیت تعامالت بین مراکز دولتی و خصوصی» بر حوزه
حاکمیت و رهبری آموزشی و زیرمجموعه آن یعنی حوزه
سیاستگذاری ،نظارت و ارزیابی و سطوح اجرایی اثر گذاشته
و کیفیت آموزش را با چالش مواجه نموده است.

مسایل برون سیستمی و تحمیلی بر  EDCو بار ضعف

شکل  :6مدل تحلیلی چالشهای اجرایی EDCها ( )Education development centers

روند ادغام آموزش پزشکی و ارایه خدمات در بخش
سالمت به دالیلی مانند کمبود نیروی انسانی پزشکی و نیز

ادغام عملکردی همراه نبوده ( )69و بر اثر این ادغام جایگاه
آموزش نسبت به درمان کمرنگتر شده است.

امکانات و شرایط آموزشی الزم در وزارت آموزش عالی ،یکی

به منظور جبران کیفیت آموزش پزشکیEDC ،ها در جهت

از عوامل تأثیرگذار بر بروز چالشهای آموزش پزشکی است.

تضمین کیفیت آموزشی گسترش یافتند .الزم به توضیح است

با توجه به پژوهش تورانی و همکاران ،این ادغام ساختاری با

که این مراکز تنها یک مرکز فکری و مطالعاتی برای معاونت و
کل نظام آموزش عالی بخش بهداشت و درمان محسوب
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میشوند و نمیتوان از آنها انتظار کار اجرایی داشت ،بلکه کل

مشارکت اعضای هیأت علمی و کارکنان در فعالیتهای

اجزای این نظام به ویژه معاونت آموزشی و ادارات تابعه و

بینالمللی آموزشی ،باعث شد که این واحدها وجهه آموزشی

همچنین اعضای هیأت علمی ،مسؤول تضمین و ارتقای کیفیت

خود را از دست بدهند و بیشتر به مراکز اقتصادی تبدیل شوند.

میباشند .بنابراین نیاز است که بر نقش  EDOو EDCها به

سه جریان «ادغام ،خصوصیسازی و عدم شفافیت

عنوان بازوی تصمیمسازی و فکری در جایگاه رهبری و

تعامالت» و تمایل ارایه خدمت توسط پزشکان در بخش

حاکمیت آموزش علوم پزشکی به ویژه در حوزههای

خصوصی منجر به کاهش کیفیت آموزش شده است و برایند

سیاستگذاری ،برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی جهت تضمین و

این سه روند باعث شد که اولویت آموزش نسبت به ارایه

ارتقای کیفیت نظام آموزش پزشکی تأکید شود و طرحها و

خدمات کمتر شود و افرادی که وظایف صفی دارند ،کمتر به

برنامههایی جهت بهبود کیفیت و تحول نظام آموزش علوم

این وظایف تمایل نشان دهند .به عبارت دیگر منجر شد تا

پزشکی برای ساماندهی منابع مالی و نیروی انسانی واحدهای

نیروهای آموزشی که وظایف درمانی هم دارند ،نتوانند وظایف

اجرایی و صفی ارایه گردد.

آموزشی خود را به خوبی انجام دهند و بیشتر در بخش

عالوه بر روند ادغام ،روند تأثیرگذار دیگر بر بروز

خصوصی حضور پیدا کنند .برای جبران این خأل و برآورد

چالشهای آموزش پزشکی و در نتیجه مراکز  ،EDCروند

انتظارات مربوط به اجرای برنامهها ،بار انجام اقدامات اجرایی

خصوصیسازی و واگذاری برون سازمانی فعالیتها و خدمات

در خصوص تضمین کیفیت به EDCها تحمیل گردید و در

مختلف بخش سالمت است .این روند بر کاهش کیفیت

نتیجه کارکنان مراکز را با حجم کاری زیاد مواجه و از

آموزش تأثیرگذار است؛ چرا که بخش خصوصی خود را

مأموریت اصلی دور نمود.

موظف به ارایه آموزش نمیداند .از جمله این بخشها میتوان
به آزمایشگاه ،رادیولوژی ،داروخانه و بیمارستانها اشاره نمود.

روندهای مربوط به ادغام و خصوصیسازی و عدم شفافیت
تعامالت بین مراکز دولتی و خصوصی و شیفت نیروی انسانی

در روند عدم شفافیت تعامالت بین بخش دولتی و

بین دو بخش باعث شده است تا مراکز نتوانند نقش حاکمیتی

خصوصی و با توجه به پژوهش  Peoplesو ،Wang

خود را به خوبی ایفا کنند و به تبع آن زمینه اجرا و نظارت را

خصوصیسازی در بخش سالمت منجر به تفاوت تعرفههای

نیز فراهم نمایند و بیشتر درگیر برنامههای اجرایی کوتاه مدت

بخش دولتی و خصوصی گردیده است ( )64که بر این اساس

شدهاند .هسته مرکزی در مؤلفههای حاکمیتی ،مؤلفه «مدیریت

تمایل به فعالیت در بخش خصوصی برای پزشکان بیشتر شده

دانش و اطالعات» میباشد که زمینه تصمیمگیری مبتنی بر

و به علت پررنگ شدن ارایه خدمات در بخش خصوصی و

شواهد و ایجاد زبان مشترک بین کل مراکز تصمیمگیری را

عدم شفافیت تعامالت بین بخش دولتی و خصوصی ،بخش

ایجاد نموده است .بنابراین میتوان بر اساس منطق واحدی

آموزش پزشکی را با مشکل مواجه نموده است.

اقدام به سیاستگذاری و نظارت سیستم کرد .همچنین زمینه

روند خصوصیسازی در کل کشور و حتی در بازار آموزش

اجرا را فراهم و ساختار ،نیروی انسانی ( )63و فرایندها را در

در سالهای اخیر رشد پیدا کرد و منجر به ایجاد واحدهای

یک جهت سازماندهی نمود .به عنوان مثال مشخص شد که

بینالملل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور شد .اگرچه

روند ادغام و وجود انگیزههای درمانی بیشتر نسبت به آموزش

اهدافی همچون تقویت و جذب دانشجویان و ارتباطات

و همچنین حجم کار اجرایی تحمیل شده بر مرکز از سوی

بینالمللی و کاهش بودجه دولتی باعث ایجاد واحدهای

واحدهای مسؤول ،موجب کاهش انگیزه نیروی انسانی شده و

بینالملل در آموزش شد ،اما در عمل به دلیل ضعف در
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 EDCرا در دستیابی به رسالت خویش با مشکل مواجه نموده
است.
در پژوهش انتظاری و همکاران گزارش شد که توجه و
ارزشگذاری ناکافی بر فعالیتهای آموزشی اعضای هیأت

حقدوست و همکاران

بر اساس یافتههای پژوهش ،ضرورت انجام اقدامات ذکر
شده منطقی به نظر میرسد:
 -6تعیین جایگاه و ساختار مراکز و دفاتر در ساختار
دانشگاه و دانشکدهها

علمی در مقایسه با فعالیتهای پژوهشی و درمانی ،باعث افت

 -4استفاده از حداکثر پتانسیل مراکز در جهت ایجاد انگیزه

انگیزه اعضای هیأت علمی گردیده است ( .)63الزم به توضیح

در اعضای هیأت علمی برای مشارکت در فعالیتها و تجارب

است که در این میان ،داشتن یک شبکه ارتباطی ( )61که بتوان

سایر دانشگاهها

مدیریت دانش را بر اساس آن انجام داد ،مؤلفه مرکزی در بین

 -9برگزاری دورههای آموزشی و آشنایی بیشتر برای

متغیرهای زمینه اجرا میباشد .پس دو مؤلفه مدیریت دانش و

کارکنان مراکز مطالعات با مفاهیم آموزش پزشکی و تسری آن

ارتباطات باید بیشترین نقشآفرینی را داشته باشند تا بتوانند

به اعضای هیأت علمی دانشگاهها

سیستم مؤلفههای تأثیرگذار را مدیریت کنند.

 -4تأکید بر نقش حمایتطلبی و گسترش ارتباطات بین

نتیجهگیری

مراکز تصمیمگیری مؤثر بر نظام آموزش علوم پزشکی جهت

مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاههای علوم

ایجاد زبان مشترک و گفتمان کیفیت آموزشی و یکپارچگی

پزشکی با ماهیت ارایه ایده ،طرح و برنامهها و به منظور

نظام اطالعاتی و تصمیمگیری در حوزه مدیریت و رهبری نظام

زمینهسازی جهت تضمین و ارتقای کیفیت آموزش فعالیت

آموزشی

مینمایند و از طریق مدیریت دانش و ارتباطات بر بهبود
مؤلفههای سیاستگذاری ،نظارت و ارزیابی و همچنین عوامل
زمینهساز برای اجرا مانند توانمندسازی نیروی انسانی ،بهبود
ساختارها و فرایندهای کاری تأکید مینمایند .به طور قطع
کمبودها و موانعی در این مراکز وجود دارد که با برطرف کردن

 -3برقراری ارتباطات مناسب بین مراکز و دفاتر توسعه با
بدنه آموزش اعم از اعضای هیأت علمی و فراگیران
 -1تأکید بر استفاده از فنآوری ارتباطات و اطالعات در
تنظیم ارتباطات درون بخشی و برون سیستم
 -7ایجاد شبکه مجازی EDCها

آنها میتوان  EDCدانشگاهها را به کانون تولید ایده و
نوآوری در آموزش علوم پزشکی تبدیل نمود .از اینرو نیاز
است که نقش حاکمیتی و رهبری آموزشی و حمایتطلبی بین
همه دستگاهها و مراکز تصمیمگیری به درستی ایفا شده،
مدیریت دانش قوی جهت گفتمانسازی در این زمینه در سطح
کالن و دانشگاهی ایجاد گردد .در حقیقت EDC ،با مشارکت
بیش از پیش دستاندرکاران میتواند با به کارگیری روشهای
آیندهنگاری نسبت به نقش خود در راستای ارتقای کیفیت
آموزشی و تحقق آینده مطلوب در این زمینه اقدام نماید.

سپاسگزاری
بدینوسیله از مدیران محترم مراکز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش دانشگاههای علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی ،معاونین آموزشی،
اعضای هیأت علمی و کارشناسانی که از طریق شرکت در
سومین همایش  EDO-EDCمورخ  42-43آبان ،سال 6934
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موجبات انجام این پژوهش
را فراهم کردند ،قدردانی به عمل میآید.

Researches Center; 2004. Available from:
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/729070. [In
]Persian
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Background & Objective: The main objective of medical education is the training of competent
and qualified personnel to maintain and improve public health. In this regard, education
development centers (EDC) for medical sciences have been established to provide and assess the
quality of education. Therefore, due to the need for these centers, this study aimed to examine
their challenges and provide strategies to improve their performance.
Methods: An applied and qualitative study was carried out in 2013. The study population was 288
members of the managers and personnel of study centers and development offices of faculties,
educational deputies, heads of universities, and faculty members. Data was collected during a 2day scheduled conference in the form of 5 key lectures, 3 panels, and 6 Focus Group Discussions.
Data analysis was performed using framework analysis.
Results: In the correct establishment of the centers, 7 key challenges and 18 sub-challenges were
identified. Within the framework of the educational governance and leadership, components such
as policy making, monitoring, evaluation, and predisposing components of implementation like
structure, manpower, and processes were identified. The relationship between policy making,
evaluation, and sub-components is defined by two key factors of knowledge management and
communications.
Conclusion: EDC centers have been challenged because of moving away from the original
position of knowledge management and communications in the field of governance to ensure and
improve the quality of education. The 3 trends of integration of education and service delivery,
privatization of services, and lack of clarity of interactions between public and private sector have
exacerbated these challenges.
Key Words: Governance and educational leadership, Quality of education, Education
development centers for medical sciences
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