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مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره پانزدهم ،شماره اول ،ص 1397 ،1 -9

بررسی تطابق عملکرد مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با وظایف تعیین شده از دیدگاه
مدیران مراکز
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علیرضا کالنتری ،1نورا رفیعی ،1سعید حسینی ،2سمیه نوری حکمت ،3علی اکبر حقدوست ،4رضا دهنویه
 .1دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

 .3دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار ،گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران
 .4دکتری اپیدمیولوژی ،استاد ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .5دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشیار ،گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران

دریافت مقاله96/5/5 :

آخرین اصالح مقاله96/10/12 :

پذیرش مقاله96/10/17 :

زمینه و هدف :مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با هدف ارتقاي کيفيت آموزش علوم پزشکی ایجاد شدهاند .به نظر میرسد که پس از
گذشت بيش از دو دهه از زمان شکلگيري ،این مراکز هنوز در جهت انجام برخی از وظایف با مشکل مواجه هستند .با توجه به اهميت جایگاه مراکز
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،مطالعه حاضر با هدف تطابق عملکردهاي این مراکز با وظایف آنها صورت گرفت.
روش کار :این پژوهش از نوع کاربردي بود که به صورت کيفی در سال  1392انجام شد .جامعه تحقيق را مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش
پزشکی کشور تشکيل دادند .دادهها توسط  40نفر از مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از طریق پرسشنامه حاوي سؤاالت باز و در قالب
یک نشست کشوري جمعآوري گردید و سپس با استفاده از تحليل محتوا مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :بيش از نيمی از عملکردهاي شاخصی که مسؤوالن مراکز به آن اشاره نمودند ،به سه وظيفه اول ،دوم و چهارم این مراکز اختصاص داشت و تنها
 18درصد از عملکرهاي شاخص مرتبط با سایر وظایف ( 11مورد) بود .حدود  28درصد از عملکردهایی که در این مراکز انجام شده است ،ارتباط
مستقيمی با هيچ کدام از وظایف چهاردهگانه نداشت.
نتیجهگیری :با وجود گذشت چندین دهه از احداث مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،این مراکز هنوز در خصوص همه وظایف خود توجيه
نيستند .توصيه میگردد دستورالعملهاي الزم در جهت توجه کامل به انجام همه وظایف تدوین شود و نظارت کافی بر اجراي آنها صورت گيرد.
کلید واژهها :مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،عملکرد ،شاخص ،کيفيت ،آموزش علوم پزشکی ،ایران
نویسنده مسؤول :پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن034-31325410 :

 نمابر034-31325403 :
Email: rdehnavi@gmail.com

بررسی تطابق عملکرد مراکز مطالعات و...

مقدمه

کالنتري و همکاران

به عنوان مغز متفکر دانشگاه ،مسؤوليت ارتقاي کيفی آموزش را

کارکنان توانا و سيستم مؤثر ،ابزارهاي ضروري جهت فراهم

در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور به

کردن سطوح قابل قبولی از خدمات سالمت در جامعه هستند

عهده دارند .ایفاي این نقش حساس ،مستلزم وجود ساز و کار

( .)1در سالهاي اخير براي تأمين نيروي انسانی بخش
سالمت ،افزایش تعداد دانشگاههاي علوم پزشکی در سراسر
کشور ایران در دستور کار قرار گرفته است .هدف و مأموریت

دایمی در دانشکدهها و مراکز آموزشی -درمانی است تا
فعاليتهاي توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه
تسري یابد .این مراکز به طور عمده جهت تقویت کيفيت

اصلی دانشگاههاي علوم پزشکی ،تربيت کارکنان توانمند و

آموزش در ابعاد متنوع نظارت و هماهنگی برنامههاي آموزشی،

شایسته است که دانش ،نگرش و مهارتهاي الزم را جهت

ارزیابی تکنيکهاي ارزشيابی نوین ،تحليل نتایج امتحانات،

حفظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه داشته باشند (.)2

ارزیابی جامع از کارمندان دانشگاهی ،سازماندهی و نظارت بر

پس از گذشت سالها در جهت افزایش تعداد دانشگاههاي

دانشجویان ،حمایت از تحقيقات در آموزش ،هماهنگی و

علوم پزشکی و با وجود رسيدن تعداد این دانشگاهها و

نظارت بر دفاتر توسعه آموزش در دانشکدهها و بيمارستانها

دانشآموختگان به حد قابل قبول ،به دليل این که بسياري از

فعاليت مینمایند (.)5 ،6

اعضاي هيأت علمی در شيوه تدریس تخصص نداشتند ،کيفيت
آموزش پزشکی در عمل دچار چالش گردید (.)3

در راستاي تحقق این اهداف مهم ،آیيننامههایی در وزارت
بهداشت مصوب شده است که به شرح وظایف مراکز مطالعات

ضعف در فرایندهاي آموزشی همراه با تحوالت عظيمی که

و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی و

در سه دهه اخير در رشد تکنولوژي و علوم پزشکی رخ داد،

دفاتر توسعه آموزش پرداخته است .طبق این آیيننامهها ،مراکز

نياز به دگرگونی و تغيير در آموزش پزشکی را بيشتر نمایان

توسعه و دفاتر آنها ملزم هستند که وظایف محول شده را به

ساخت و منجر شد تا اولين جرقههاي شکلگيري مراکز توسعه

خوبی انجام دهند ،اما نتایج مطالعاتی که در خصوص این

آموزش پزشکی با هدف ارتقاي کمی و کيفی خدمات آموزشی

مراکز انجام شده است ،نشان میدهد که این مراکز با

در سطح ملی و دانشگاهی زده شود ( .)4پس از راهاندازي

چالشهایی مواجه هستند .به عنوان مثال ،ممتازمنش و شفق

اولين مراکز توسعه در سال  1958و  1959در کشور آمریکا و
تسري آن به سایر کشورها ،این مراکز (مراکز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکی) در بخش سالمت کشور ایران نيز از

آریا با انجام پژوهشی به این نتيجه رسيدند که با وجود تغيير و
تحوالت قابل مالحظه توسط مراکز توسعه آموزش ،عدم
تناسب ساختار و تشکيالت ،کمبود منابع مالی مراکز توسعه

سال  1369با هدف ارتقاي کيفيت آموزش در دانشگاههاي

آموزش دانشگاهها و نامناسب بودن نظام پرداخت اعضاي

علوم پزشکی ایجاد شدند ( )2 ،4و بعد از آن و با گذر زمان،

هيأت علمی درگير آموزش و درمان مانع از ایفاي نقش کامل

تعداد آنها افزایش یافت؛ به طوري که امروزه  45دانشگاه

مراکز توسعه آموزش در ارتقاي کيفی آموزش شده است (.)2

علوم پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

بسياري از چالشهاي ذکر شده مواردي بودند که تحت

پزشکی داراي این مراکز هستند و اکنون با ایجاد مراکز توسعه

کنترل مراکز توسعه آموزش نيستند ،اما برخی از مشکالت در

آموزش در دانشگاههاي علوم پزشکی ،تحوالت شگرفی در

خصوص رسيدن این مراکز به اهدافشان از مدیریت خاص

آموزش دانشگاهها صورت گرفته و نگاه سنتی اعضاي هيأت

مسؤوالن آنها ناشی میشود؛ به طوري که گاهی مشاهده

علمی به آموزش تغيير کرده است و مدرسان به این باور

میشود که بسياري از اوقات وظایفی که این مراکز طبق

رسيدهاند که تدریس هم علم است و هم هنر ( .)2این مراکز

آیيننامههاي کشوري ملزم به انجام آن هستند ،به خوبی انجام
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دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

نمیگيرد یا این که به برخی از آنها توجه زیادي میشود؛ در

توسعه پزشکی ،در چارچوب وظایف تبيين شده،

حالی که به برخی از آنها بیتوجهی میگردد.

پرسشنامههاي طراحی شده به روش فرصتطلبانه در اختيار

با توجه به اهداف مراکز توسعه آموزش ،مهم است که

 40نفر از مدیران مراکز توسعه آموزش پزشکی کل

اطمينان یابيم این مراکز کارایی مؤثري دارند .بنابراین ،ارزیابی

دانشگاههاي علوم پزشکی کشور که در همایش ساليانه سال

رسمی عملکرد آنها ،یکی از گامهاي حياتی براي پيشرفت

( 1392تهران) حضور داشتند ،قرار داده شد.

مداوم در آموزش پزشکی به شمار میرود ( .)7هدف از انجام

پس از جمعآوري دادهها ،اعضاي تيم تحقيق با تحليل محتوا

مطالعه حاضر ،بررسی عملکردهاي شاخص مراکز مطالعات و

به استخراج عملکرد از پرسشنامهها پرداختند .در مرحله بعد،

توسعه آموزش علوم پزشکی کشور از دیدگاه مدیران مراکز و

با بررسی آیيننامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه

مطابقت آنها با وظایف مندرج این مراکز در آیيننامهها بود.

آموزش پزشکی کشور ،عملکردهاي استخراج شده از مرحله قبل
در حيطههاي مختلف وظایف آیيننامه گنجانده شد .در نهایت،

روش کار

براي هر وظيفه و عملکرد استخراج شده ،فراوانی و درصد افراد

این تحقيق از نوع کاربردي و توصيفی بود که در سال

اشاره کننده به آن موضوع تعيين گردید و بر اساس آن،

 1392انجام شد .جامعه پژوهش را مدیران مراکز مطالعات و

عملکردهاي اشاره شده در حيطه وظایف آیيننامه مشخص شد.

توسعه آموزش پزشکی کشور که در همایش ساالنه شرکت

مطالعه حاضر با کد اخالق  ،IR.KMU.REC.1396.33در

نمودند ،تشکيل دادند .ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامهاي

کميته اخالق سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأیيد شد.

متشکل از  2سؤال باز در خصوص عملکرد مراکز توسعه
آموزش پزشکی بود که با نظر دو نفر از خبرگان در زمينه

یافتهها

آموزش پزشکی تدوین گردید .سؤاالت پرسشنامه با این

در پژوهش حاضر ،عملکردهاي شاخص مراکز توسعه

هدف به صورت باز طراحی شد که بدون هيچگونه

آموزش پزشکی در قالب  14وظيفه اصلی این مراکز گنجانده

پيشداوري ،به مدیران اجازه دهد تا فعاليتهاي مهم و انجام

شد و عملکردهایی که قابل ربط دادن به وظایف اصلی نبود،

شده در مراکزشان و حتی جزییترین فعاليتها که گاهی در

در گزینه سایر قرار گرفت .در نهایت ،براي هر کدام از

حيطه وظایف تبيين شده مراکز توسعه پزشکی از آن نامی برده

وظایف ،فراوانی (تعداد افراد اشاره کننده به عملکرد) و درصد

نشده بود ،اشاره نمایند .بدین منظور و با هدف بررسی ميزان

فراوانی تعيين گردید (جدول .)1

تطابق فعاليتهاي انجام شده در هر مرکز از نظر مدیران مراکز
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بررسی تطابق عملکرد مراکز مطالعات و...
جدول  .1ميزان مطابقت عملکردهاي شاخص مراکز توسعه آموزش پزشکی با آیيننامههاي شرح وظایف این مراکز

وظيفه اول

وظایف و فعاليتهاي اصلی مراکز مطالعات و

عملکردهاي شاخص از نظر مسؤوالن

توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها

مراکز

فراوانی
افراد اشاره کننده

جمع فراوانی ذکر شده

به موضوع

توسط افراد در هر

(درصد)تعداد

حيطه (درصد)تعداد

هدایت ،هماهنگی ،اجرا و نظارت بر تدوین و

پزشکی پاسخگو

(2 )1/8

(17 )15/2

بازنگري برنامههاي آموزشی با تأکيد بر پاسخگو

آموزش پاسخگو

(2 )1/8

بودن آنها به نيازهاي سالمت جامعه تحت پوشش

طرح درس

(8 )7/2

دانشگاه در محدوده اختيارات دانشگاه ،مطابق با

برنامهریزي

(4 )3/6

ضوابط شوراي عالی برنامهریزي

بررسی طرح درس اعضاي هيأت علمی

(1 )0/9

و ارایه بازخورد
وظيفه دوم

سازماندهی ،برنامهریزي ،اجرا و نظارت بر ارتقاي

کارگاه

(13 )11/7

توانمنديهاي اعضاي هيأت علمی در زمينههاي

ژورنال کالب

(1 )0/9

مختلف آموزش علوم پزشکی

توانمندسازي استادان

(8 )7/2

برگزاري دوره براي استادان

(1 )0/9

تقویت اخالق حرفهاي در رشتههاي

(1 )0/9

(24 )21/4

علوم پزشکی دانشگاه
وظيفه سوم

هدایت و نظارت بر اجراي روشهاي نوین

فعاليت در زمينه ارتقاي کيفيت آموزشی

(1 )0/9

(1 )0/9

آموزشی و ارزشيابی براي توسعه و ارتقاي کيفيت
آموزش دانشگاه
وظيفه

سازماندهی ،اجرا و نظارت بر ارزشيابی اعضاي

ارزشيابی

(19 )16/9

چهارم

هيأت علمی و فرایندهاي یاددهی -یادگيري

اصالح فرم هاي ارزشيابی اعضاي هيأت

(1 )0/9

وظيفه پنجم

هدایت و نظارت بر فرایندهاي ارزشيابی فراگيران

(20 )17/8

علمی
تحليل آزمون جدي در دانشگاه

(1 )0/9

(1 )0/9

و تحليل نتایج آزمونها با هدف ارتقاي کيفی
آزمونها
هدایت و نظارت بر برنامههاي آموزشی مراکز

واحد بيمار استاندارد شده در شوراها و

وظيفه ششم

مهارتهاي بالينی دانشگاه

نهادهاي تصميمگيري دانشگاه

سازماندهی و نظارت بر فرایندهاي شناسایی،

فعال بودن دفتر استعداد درخشان و

جذب و بهرهوري استعدادهاي درخشان

شناخته شدن توسط استادان و دانشجویان

وظيفه

هدایت ،تصویب ،تأمين بودجه و نظارت بر اجراي

پژوهش در آموزش

هشتم

طرحهاي پژوهش در آموزش

وظيفه نهم

هدایت و نظارت بر برنامههاي آموزش از راه دور

وظيفه هفتم

آموزش الکترونيک

(1 )0/9
(1 )0/9
(5 )4/5
(6 )5/4

(1 )0/9
(1 )0/9
(5 )4/5
(6 )5/4

و الکترونيکی دانشگاه
وظيفه دهم
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هدایت ،هماهنگی ،تسهيل ،نظارت و ارزیابی

تأکيد بر بحث دانش پژوهی آموزش در

فعاليتهاي دانشپژوهی بر اساس آیيننامه مربوط

فرایند ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمی

وظيفه

نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعاليتهاي

تأسيس مراکز توسعه آموزش بيمارستان

یازدهم

دفاتر توسعه آموزش تابعه

و مراکز آموزشی

(1 )0/9
(2 )1/8

(1 )0/9
(2 )1/8

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی
اتاق فکرمعاونت آموزشی دانشگاه

وظيفه

ارایه مشاوره در خصوص مسایل آموزشی دانشگاه

دوازدهم

به مراجع ذيربط

وظيفه

ارایه مشاوره در طراحی و ارزشيابی برنامههاي

سيزدهم

آموزش مداوم دانشگاه

وظيفه

شرکت در جلسات ،شوراها و کميتهها بر اساس

شرکت فعال در شوراها و نهادهاي

چهاردهم

ضوابط و مقررات

تصميمگيري دانشگاه

سایر

تشکيل کميتهها

(7 )6/3

شرکت در المپيادها ،جشنواره مطهري

(6 )5/4

گرفتن امتياز مجله

(4 )3/6

احداث مرکز تحقيقات بالينی

(1 )0/9

مشارکت و رهبري تدوین برنامه

(1 )0/9

-

(1 )0/9
(1 )0/9

(1 )0/9
(1 )0/9
(31 )27/7

استراتژیک کل دانشگاه
تدوین نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی

(1 )0/9

کرمان و برنامه استراتژیک
جلب مشارکت اعضاي هيأت علمی با

(2 )1/8

تخصصهاي گوناگون
آموزش پزشکی ،تعداد باالي تحصيل

(1 )0/9

کردههاي آموزش پزشکی
تقویت دانشجویان به خصوص

(3 )2/7

فعالسازي و مشارکت آنان در
فعاليتهاي آموزشی
گسترش رشتههاي آموزشی در مقاطع

(1 )0/9

کارشناسی ارشد
فعالسازي تمام واحدهاي مرکز توسعه

(1 )0/9

آموزش پزشکی
انتساب ریاست مرکز توسعه آموزش

(1 )0/9

پزشکی با حوزههاي تخصصی مرتبط با
آموزش
تعامل روشن و واضح بين مرکز توسعه

(1 )0/9

آموزش پزشکی و معاونت آموزشی
دانشگاه
ارتقاي پایه اعضاي هيأت علمی
جمع

(1 )0/9
100

100

وظيفه اول :این وظيفه بر هدایت ،هماهنگی ،اجرا و نظارت

عملکردهاي شاخصی که مسؤوالن مراکز مطالعات و توسعه

بر تدوین و بازنگري برنامههاي آموزشی با تأکيد بر پاسخگو

آموزش پزشکی در ارتباط با این حيطه انجام دادند ،شامل

بودن آنها به نيازهاي سالمت جامعه تمرکز داشت.

پزشکی پاسخگو ،آموزش پاسخگو ،طرح درس ،برنامهریزي،
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بررسی تطابق عملکرد مراکز مطالعات و...

بررسی طرح درس اعضاي هيأت علمی و ارایه بازخورد بود.

دانشگاه (وظيفه ششم) و سازماندهی و نظارت بر فرایندهاي

در مجموع 15/2 ،درصد از عملکردهایی که این مراکز انجام

شناسایی ،جذب و بهرهوري استعدادهاي درخشان (وظيفه

میدهند ،در این حيطه قرار میگيرد.

هفتم) داللت داشت .فعاليتهاي اندکی در زمينه انجام این

وظيفه دوم :این وظيفه بر سازماندهی ،برنامهریزي ،اجرا و

وظایف انجام شده بود .به عبارت دیگر 0/9 ،درصد از

نظارت بر ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هيأت علمی در

عملکردهاي شاخصی که توسط مراکز انجام شده بود ،در

زمينههاي مختلف آموزش علوم پزشکی تأکيد داشت .در

راستاي هر کدام از این وظایف قرار داشت.

مجموع 21/4 ،درصد از عملکردهاي شاخصی که در مراکز

وظيفه هشتم :این وظيفه بر هدایت ،تصویب ،تأمين بودجه

مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کشور انجام شده است ،در

و نظارت بر اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش تأکيد نمود.

جهت انجام این وظيفه بود .از جمله عملکردهاي شاخصی که

 4/5درصد از عملکردهاي شاخص مراکز مطالعات و توسعه

توسط مسؤوالن این مراکز انجام شده است و در پژوهش

آموزش پزشکی در راستاي این وظيفه بود« .پژوهش در

حاضر به آن اشاره گردید ،میتوان به برگزاري کارگاه و ژورنال

آموزش» فعاليتی است که این مراکز در راستاي انجام این

کالب ،توانمندسازي استادان ،برگزاري دوره براي استادان و

وظيفه انجام دادند.

تقویت اخالق حرفهاي در رشتههاي علوم پزشکی دانشگاهها
اشاره نمود.

وظيفه نهم :این وظيفه بر هدایت و نظارت بر برنامههاي
آموزش از راه دور و الکترونيکی دانشگاه تأکيد داشت5/4 .

وظيفه سوم :این وظيفه بر هدایت و نظارت بر اجراي

درصد از عملکردهاي شاخصی که توسط مراکز توسعه آموزش

روشهاي نوین آموزشی و ارزشيابی براي توسعه و ارتقاي

دانشگاهها انجام میشود ،در راستاي این وظيفه و با تأکيد بر

کيفيت آموزش دانشگاه تأکيد کرد .اطالعات به دست آمده از

«آموزش الکترونيک» بود.

تجزیه و تحليل یافتهها نشان داد که تنها یکی از مراکز

وظيفه دهم :این وظيفه شامل هدایت ،هماهنگی ،تسهيل،

دانشگاهی ،یک فعاليت (فعاليت در زمينه ارتقاي کيفيت

نظارت و ارزیابی فعاليتهاي دانشپژوهی بر اساس آیيننامه

آموزشی) در خصوص این وظيفه انجام داده بود یا به عبارت

مربوط میباشد .تنها فعاليتی که توسط یکی از مراکز در راستاي

دیگر 0/9 ،درصد عملکردهاي شاخص مراکز در این حيطه

انجام این وظيفه انجام شد ،تأکيد بر بحث دانشپژوهی آموزش

قرار گرفت.

در فرایند ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمی بود .به عبارت

وظيفه چهارم :این وظيفه شامل سازماندهی ،اجرا و نظارت
بر ارزشيابی اعضاي هيأت علمی و فرایندهاي یاددهی-

دیگر 0/9 ،درصد از فعاليتهاي مراکز در این حيطه قرار
داشت.

یادگيري بود 17/8 .درصد عملکردهاي شاخص مراکز در

وظيفه یازدهم :شامل نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن

راستاي انجام این وظيفه بود .مهمترین فعاليتها در این

فعاليتهاي دفاتر توسعه آموزش تابعه میباشد .فعاليتهاي

خصوص از انجام ارزشيابی و اصالح فرمهاي ارزشيابی اعضاي

انجام شده در این خصوص شامل تأسيس مراکز توسعه

هيأت علمی تشکيل شد.

آموزش پزشکی بيمارستان و مراکز آموزشی بود 1/8 .درصد از

وظایف پنجم ،ششم و هفتم :این وظایف بر هدایت و

عملکردهاي شاخص مراکز در راستاي انجام این وظيفه بود.

نظارت بر فرایندهاي ارزشيابی فراگيران و تحليل نتایج

وظایف دوازدهم ،سيزدهم و چهاردهم :این وظایف شامل

آزمونها با هدف ارتقاي کيفی آزمونها (وظيفه پنجم) ،هدایت

ارایه مشاوره در خصوص مسایل آموزشی دانشگاه به مراجع

و نظارت بر برنامههاي آموزشی مراکز مهارتهاي بالينی

ذيربط (وظيفه دوازدهم) ،ارایه مشاوره در طراحی و ارزشيابی
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

برنامههاي آموزش مداوم دانشگاه (وظيفه سيزدهم) و شرکت

شده در این مراکز بود و با توجه به گستردگی دامنه وظایف،

در جلسات ،شوراها و کميتهها بر اساس ضوابط و مقررات

سعی شد که به عملکردهاي عمده پرداخته شود.

(وظيفه چهاردهم) بود .یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که

بيشتر عملکردهایی که کارشناسان به آن اشاره کردند ،در

فعاليتهاي چندانی در راستاي این وظایف صورت نگرفته

حيطه وظيفه دوم «سازماندهی ،برنامهریزي ،اجرا و نظارت بر

است 0/9 .درصد از عملکردهاي شاخص مطابق با وظيفه

ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هيأت علمی» قرار داشت .مراکز

دوازدهم و  0/9درصد عملکردها مطابق با وظيفه چهاردهم بود

توسعه آموزش پزشکی جهت انجام این وظيفه اقداماتی مانند

و در خصوص وظيفه سيزدهم بنا بر اظهار نظر مسؤوالن این

تشکيل کارگاه ،برگزاري ژورنال کالب ،توانمندسازي استادان،

مراکز ،فعاليتی صورت نگرفته بود.

برگزاري دوره براي استادان و تقویت اخالق حرفهاي در

 27/7درصد از عملکردهایی که توسط این مراکز انجام شد

رشتههاي علوم پزشکی دانشگاه را انجام دادند .با توجه به این

به طور مستقيم در هيچکدام از  14وظيفه مصوبه وزارتخانه

که یکی از اهداف ایجاد این مراکز ،تقویت استادان جهت

نمیگنجيد .این عملکردها شامل تشکيل کميتهها ،شرکت در

آموزش نيروي انسانی کارامد میباشد ،توجه جدي به این

المپيادها ،جشنواره مطهري ،گرفتن امتياز مجله ،احداث مرکز

وظيفه اهميت خاصی دارد .همه عملکردهاي انجام شده در این

تحقيقات بالينی ،مشارکت و رهبري تدوین برنامه استراتژیک

حيطه به نوعی سعی در تقویت سطح علمی استادان دارد .با

کل دانشگاه ،تدوین نقشه علمی دانشگاه و برنامه استراتژیک،

توجه به این که بسياري از موارد مذکور در این وظيفه جنبه

جلب مشارکت اعضاي هيأت علمی با تخصصهاي گوناگون،

عينیتر و ملموستري دارند ،بسياري از دانشگاهها در جهت

آموزش پزشکی ،تعداد باالي تحصيل کردههاي آموزش

انجام این وظيفه اقدام نمودهاند.

پزشکی ،تقویت دانشجویان به ویژه فعالسازي و مشارکت آنان

وظيفهاي که در رتبه دوم قرار میگيرد و مسؤوالن مراکز به

در فعاليتهاي آموزشی ،گسترش رشتههاي آموزشی در مقاطع

آن اشاره داشتند« ،سازماندهی ،اجرا و نظارت بر ارزشيابی

کارشناسی ارشد ،فعالسازي تمام واحدهاي مرکز توسعه

اعضاي هيأت علمی و فرایندهاي یاددهی -یادگيري» بود .به

آموزش پزشکی ،انتساب ریاست مرکز توسعه آموزش پزشکی

طور قطع اگر سيستم مناسبی جهت ارزشيابی استادان وجود

با حوزههاي تخصصی مرتبط با آموزش ،تعامل روشن و واضح

داشته باشد ،آنها انگيزه بهتري براي بهبود فعاليتهاي خود

بين مرکز توسعه آموزش پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه و

خواهند داشت که این امر موجب میشود کيفيت آموزش بهتر

ارتقاي پایه اعضاي هيأت علمی بود.

شود .نتایج برخی پژوهشها نشان داده است که ارزشيابیهاي
مستمر و بازخورد صحيح ،نقش مؤثري را در بهبود کيفيت

بحث و نتیجهگیری

آموزش ایفا میکند ( .)8-11این مراکز با انجام اقداماتی

مراکز مطالعات و توسعه آموزش با هدف توسعه آموزش

همچون ارزشيابی و اصالح فرمهاي ارزشيابی اعضاي هيأت

پزشکی ایجاد شده است .برنامههاي توسعه آموزش در

علمی ،سعی نمودند تا در این جهت به برنامه جامه عمل

زمينههاي اصلی شامل پژوهش در آموزش ،آموزش استادان،

بپوشانند.

آموزش مداوم دانشآموختگان و ارزیابی و نظارت بر

سومين موردي که توجه زیادي به آن شد« ،هدایت،

فعاليتهاي آموزشی متمرکز میباشد ( .)3هدف از انجام

هماهنگی ،اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگري برنامههاي

مطالعه حاضر ،تطابق عملکردهاي شاخص با  14وظيفه مصوب

آموزشی با تأکيد بر پاسخگو بودن آنها به نيازهاي سالمت
جامعه» بود .عملکردهاي شاخصی که در راستاي این وظيفه
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بررسی تطابق عملکرد مراکز مطالعات و...

انجام شد ،شامل پزشکی پاسخگو ،آموزش پاسخگو ،طرح

اصلی هيأت علمی تحت تأثير قرار گيرد .همچنين ،پيشنهاد

درس ،برنامهریزي ،بررسی طرح درس اعضاي هيأت علمی و

کردند که باید به کيفيت آموزش اهميت بيشتري داده شود (.)13

ارایه بازخورد بود .با توجه به اهميت برنامههاي آموزش ،تنها

تحقيق رنجبر و وحيدشاهی ،کاهش اهميت جایگاه آموزش و

تدوین و اجراي آنها کافی نمیباشد و این امر زمانی کاملتر

معلم بودن از نظر اعضاي هيأت علمی را نشان داد (.)14

میشود که نظارت مناسبی هم صورت گيرد.

به طور قطع تمام نقشها ،وظایف و فعاليتها در قالب یک

همانگونه که مشاهده شد ،بيش از نيمی از عملکردهاي

ساختار منسجم انجام میگيرد .به نظر میرسد که یکی از دالیل

شاخصی که مسؤوالن مراکز به آن اشاره نمودند ،مربوط به سه

عدم تمرکز بر بسياري از وظایف ،از نبود چارت سازمانی

وظيفه اول ،دوم و چهارم بود و تنها  18درصد از عملکرهاي

مشخص و فقدان دستورالعملهاي الزم جهت اختصاص زمان

شاخص مرتبط با سایر وظایف ( 11مورد) میشد .با نگاهی به

و فعاليت براي کف و سقف وظایف نشأت میگيرد.

درصدها ،بسيار ساده میتوان درک نمود که عمده تمرکز مراکز

حقدوست و همکاران نيز عدم وجود چارت تشکيالتی مناسب

بر وظایف اول ،دوم و چهارم بوده و عمل به سایر وظایف

را یکی از معضالت بزرگ مراکز توسعه آموزش پزشکی

بسيار کمرنگ بوده است .ممکن است این امر به دالیلی از

دانستند و «اعالم چارچوب پيشنهاد شده تشکيالت مراکز

جمله تعيين سقف خاص براي انجام هر کدام از وظایف (به

مطالعات و دفاتر توسعه به تفکيک تيپ دانشگاهها از سوي

عبارت دیگر این که مراکز خود را ملزم به انجام همه وظایف

ستاد کشوري به دانشگاهها» را راهکاري جهت حل این مشکل

نمیدانستند) ،عدم وجود دانش و مهارت کافی براي انجام سایر

بيان نمودند (.)15

وظایف و یا اهميت کمتر انجام سایر وظایف از دید آنها باشد.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،با گذشت چندین دهه از

به هر حال ،الزم است که نظارت کافی بر عملکرد این مراکز

احداث مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،این مراکز

انجام گيرد.

هنوز در خصوص همه وظایف تعيين شده خود توجيه

در سند استانداردهاي اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه

نشدهاند .توصيه میشود دستورالعملهاي الزم جهت توجه

آموزش پزشکی آمده است که «مراکز باید برنامه مشخصی

کامل به انجام کليه وظایف تدوین شود و نظارت کافی بر

براي ارزشيابی برونداد و پيامد برنامههاي خود داشته باشند»،

اجراي آنها صورت گيرد .همچنين ،میتوان با اقداماتی از

اما ارزشيابی فعاليتهاي مراکز وظيفه بسيار مشکلی است و

جمله تعيين جایگاه مراکز و دفاتر توسعه آموزش پزشکی در

مسأله اصلی در آن ،مشکل بودن تعریف شاخصهاي توسعه

دانشگاه و دانشکدهها ،تعيين ميزان حداقل و حداکثر زمان الزم

میباشد ( .)12در نتيجه ،مشکل بودن فرایند ارزشيابی و نبود

براي اختصاص به هر وظيفه ،تعيين ميزان اهميت انجام هر

نظارت کافی بر عملکردهاي مراکز ،باعث عدم توجه به همه

وظيفه و تعریف کردن فعاليتهاي الزم براي انجام هر وظيفه،

وظایف میشود .از طرف دیگر ،مشاهده شده است که حدود

تا حد زیادي مراکز توسعه آموزش پزشکی را به اهداف خود

 28درصد از عملکردهایی که در این مراکز انجام شده بود ،در

نزدیک کرد.

راستاي هيچ کدام از وظایف چهاردهگانه قرار نداشت.
در پژوهشی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد،
اغلب اعضاي هيأت علمی بيان کردند که پرداختن به برخی از
عوامل جانبی باعث شده است که نقش آموزش در ارتقاي
اعضاي هيأت علمی کمرنگ شود و آموزش به عنوان رسالت
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دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

 درمان و آموزش،توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت
 تشکر و، در انجام این پژوهش هممکاري نمودند،پزشکی
.قدردانی به عمل میآید
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