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نیازسنجي آموزشي و تدوين برنامه آموزشي با بهرهگیری از مدل Developing a curriculum
()DACUM

محمدرضا دهقاني ،1سولماز زارع ،2ليال بذرافكن ،3ميترا اميني ،*3جواد كجوري ،4علياصغر حيات ،5پريسا نبيئي
 .1متخصص كودكان ،استاديار ،گروه اطفال ،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و مركز تحقيقات ارتقاي كيفيت آموزش باليني ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
 .2دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش پزشكي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
 .3دكتراي تخصصي آموزش پزشكي ،استاديار ،گروه آموزش پزشكي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و مركز تحقيقات ارتقاي كيفيت آموزش باليني ،دانشگاه علوم
پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
 .4فوق تخصص قلب ،استاد ،گروه قلب ،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و مركز تحقيقات ارتقاي كيفيت آموزش باليني ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
 .5دانشجوي دكتراي تخصصي مديريت آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي و مركز تحقيقات ارتقاي كيفي آموزش باليني ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
 .6دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و مركز تحقيقات ارتقاي كيفيت آموزش باليني ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران

دريافت مقاله24/01/42 :

آخرين اصالح مقاله29/4/44 :

 پذيرش مقاله29/9/01 :

زمينه و هدف :یک از روشهای بسیار مطرح و کاربردی در زمینه نیازسنجی و تدوین برنامه آموزشی ،مدل Developing a ( DACUM
 )curriculumمیباشد .این مدل ،امروزه به عنوان روشی منحصر به فرد ،خالقانه و بسیار مؤثر برای تجزیه و تحلیل یک شغل یا حرفه به کار میرود.
روش كار :در این پژوهش ،سه کارگاه دو روزه متشکل از افراد خبره با استفاده از روش  ،DACUMبه نیازسنجی آموزشی و تحلیل شغلی مدیران
آموزشی (معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی ،معاونین آموزشی دانشکدهها و مدیران گروههای آموزشی) دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته شد و
سپس بر اساس نتایج حاصل ،برنامه آموزشی برای آنان تهیه گردید.
يافتهها :کارگاهها منجر به شناسایی  3وظیفه و  50فعالیت برای معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی 2 ،وظیفه و  80فعالیت برای معاونین آموزشی
دانشکدهها و  03وظیفه و  28فعالیت برای مدیران گروههای آموزشی گردید .لیست مهارتها و دانش مورد نیاز ،لیست ابزار ،تجهیزات و لوازم مورد نیاز و
لیست رفتارهای ویژه شغلی نیز تهیه گردید .سپس بر اساس اطالعات حاصل از کارگاهها ،پرسشنامههایی جهت سنجش میزان اهمیت ،دشواری و تکرار
وظایف طراحی گردید .لیست نهایی دانش ،مهارتها ،ابزار و تجهیزات مورد نیاز ،رفتارهای ویژه شغل بر اساس اظهارات اعضای کمیته  DACUMو
پاسخ دهندگان به پرسشنامهها تهیه گردید.
نتيجهگيري :با توجه به میزان اهمیت ،دشواری و تکرار وظایف و همچنین لیست دانش ،مهارتها ،رفتارهای ویژه شغل و بررسی برنامههای آموزشی
مدیران آموزشی در سایر کشورها ،برنامه آموزشی مشتمل بر اهداف ،محتوا ،شیوه اجرا و نحوه ارزشیابی تهیه و تدوین گردید تا به منظور آموزش مدیران
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد استفاده قرار گیرد.
كليد واژهها :نیازسنجی آموزشی ،تحلیل شغلی ،برنامه آموزشی ،مدیران آموزشی
*نويسنده مسؤول :مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
تلفن1100-4999132 :

نمابر1100-4999132 :

Email: mitraamini51@yahoo.com
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مقدمه

دهقانی و همکاران

نظامهای آموزشی ،تشخیص یا شناسایی ضعفها و مسایل و

اولین و اساسیترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی،

مشکالت اساسی سازمان یا نظام آموزشی ،رشد و توسعه

اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند نیازسنجی است.

سازمان و کارکنان و استفاده بهینه از منابع و امکانات میباشد

نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین ساختمان آموزش است و
هر قدر این سنگ زیرین بنیانیتر و مستحکمتر باشد ،بنای
روی آن محکمتر و آسیب ناپذیرتر خواهد بود .در قلمرو

(.)5
بنابراین میتوان گفت که نیازسنجی ،حداکثر استفاده از منابع
موجود در جهت تحقق هدفهای مهم و با ارزش را امکانپذیر

آموزش ،نیازسنجی به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی و

میسازد ( .)3طرحریزی و اجرای پروژههای نیازسنجی

ضروری فرایند برنامهریزی در نظر گرفته میشود و هر جا که

آموزشی ،در هر سطحی مستلزم پیروی از یک طرح و مدل

مسأله تدوین طرحها و اتخاذ مجموعهای از تدابیر آموزشی

مشخص است .انتخاب یا طراحی و تدوین مدل نیازسنجی

مطرح باشد ،از نیازسنجی به طور مکرر یاد میشود (.)0

میتواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرایند نیازسنجی

به بیانی دیگر ،وجود و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان

شود .یک مدل مناسب باید هدف ،قلمرو ،روشها و رویههای

گامی اساسی در طراحی برنامههای آموزشی سازمانها میباشد.

اجرایی و سایر ابعاد الزم جهت انجام یک پروژه نیازسنجی

نیازهای آموزشی ،کمبود و نقص در تواناییها ،دانشها و

آموزشی را مشخص و معین کند (.)9

گرایشهای افراد تحت آموزش است .از یک دیدگاه ،نیاز

با توجه به تجارب انجام نیازسنجی آموزشی در سازمانهای

آموزشی عبــارت از مهارت ،دانش و توانایی است که افراد،

دولتی ایران ،مدل مناسب جهت انجام نیازسنجی آموزشی مدلی

واجد آن نیستند و برای آن که کار خود را به صـورت

است که پاسخگوی الزامات خارجی و داخلی سازمانها در

موفقیتآمیزی انجام دهند ،ضروری است (.)4

شرایط متحول کنونی باشد (.)1

شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی ،پیشنیاز یک

یکی از این مدلها ،مدل نیازسنجی DACUM

سیستم آموزشی موفق است ( .)9نیازسنجی با شناسایی نیازهای

( )Developing a curriculumاست که روشی مؤثر برای

مهم ،مبنایی برای دستیابی به اهداف است و بستر مناسبی را

تجزیه و تحلیل یک شغل یا حرفه میباشد که مبتنی بر سه

برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای
اولویت یافته فراهم میسازد .در واقع کیفیت این دادهها،
اثربخشی دورههای آموزشی و در نهایت کارکرد آموزش را

فرض و منطق به شرح زیر است:

 -0کارکنان خبره دقیقتر از سایر افراد میتوانند شغل یا
حرفه خود را توصیف و تعریف نمایند.

تعیین خواهد کرد .در این میان ،نحوه تعریف و تعیین نیازهای

 -4یک راه مؤثر برای تعریف و تبیین یک شغل یا حرفه

آموزشی اثر مهمی در کیفیت و موفقیت کار دارد؛ چرا که

عبارت از توصیف دقیق وظایفی است که کارکنان

آموزش گران است و تنها باید موقعی ارایه شود که هم پاسخی

خبره انجام میدهند.

به یک نیاز شناخته شده باشد و هم بهترین راه حل برای
مشکالتی باشد که از آن طریق قابل حل هستند .فعالیتهای
آموزشی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند ،در
واقع نوعی اتالف منابع ارزشمند خواهند بود (.)2

 -9انجام درست هر وظیفه مستلزم به کارگیری دانش،
مهارتها ،ابزارها و رفتارهای مثبت کارکنان میباشد.
روش  DACUMبه دالیل مختلفی منحصر به فرد است.
وقتی که آن را با مصاحبه ،مشاهده و بسیاری دیگر از

هدف از نیازسنجی ،فراهمسازی اطالعات برای برنامهریزی،

رویکردهای سنتی تحلیل شغل و نیازسنجی مقایسه میکنیم،

ارزیابی و سنجش ،پاسخگو و مسؤول کردن مؤسسات و

قدرت ناشی از ترکیب ویژگیهای این روش ،آن را به
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مؤثرترین و با کیفیتترین فرایند تحلیل در دسترس در حال

مسؤولیت اصلی و  80وظیفه به ترتیب اهمیت جهت شاغلین

حاضر تبدیل میسازد .از جمله این مزایا میتوان به تعامل

مورد نظر تعیین گردید (.)2

گروهی ،قدرت طوفان مغزی تقویت شده ،همیاری گروهی،

در مطالعهای دیگر Kim ،و همکاران در کره جنوبی به

اجماع نظر گروهی ،آینده محوری ،پذیرش و حمایت نتایج

تجزیه و تحلیل وظیفه و شرح شغل پرستاران بر اساس مدل

توسط کارکنان و یادگیرندگان ،پیامد جامع ،کیفیت باال و هزینه

 DACUMپرداختند .در این تحقیق طی  1کارگاه (پانل)031 ،

پایین اشاره کرد .این روش همچنین به تمایل بسیاری از مربیان

نفر از پرستاران خبره که در تسهیالت درمانی مشغول به کار

و مدرسان دورههای آموزشی برای ایجاد یک مبنای پژوهشی

بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند و دادههای گردآوری شده در

مناسب ،به هنگام و بر اساس مقتضیات محلی برای برنامهریزی

رابطه با تکرار ،اهمیت و دشواری وظایف اصلی و فرعی و

درسی و آموزشی پاسخ میدهد DACUM .شغل را به دقت

جزیی پرستاران تحلیل گردید .نتایج حاصل  5وظیفه کلی49 ،

تعریف میکند و به طور دقیق ،آن چه که در حال حاضر در

وظیفه میانی و  83مورد وظیفه جزیی را نشان میدهد که هر

یک شغل در حال رخ دادن است ،شناسایی میکند (.)8

یک از درجه اهمیت و تکرار پذیری متفاوتی برخوردار بودند

کارگاه تجزیه و تحلیل  DACUMمتشکل از یک نفر

(.)01

تسهیلگر آموزش دیده  DACUMو یک کمیته  5-04نفره از

مطالعهای دیگر توسط  Johnsonدر مرکز فنآوری زمین-

متخصصین شغل یا حرفه مربوط و یا سایر قلمروهای مرتبط

فضای ملی آمریکا انجام شد .در این مطالعه ،فرایند اعتباربخشی

میباشد .جدول تحقیقی  DACUMکه به طور معمول حاصل

با به کارگیری تکنیک تحلیل شغل  DACUMانجام گرفت که

دو روز کارگاه است ،شامل وظایف و فعالیتهای کاری همراه

در آن کارکنان خودشان به توصیف و تعریف حرفهشان

با جزئیات است که توسط افراد انجام میشود.

میپردازند .با استفاده از این روش 8 ،نفر از متخصصین GIS

عالوه بر این ،ارتقا و توسعه دقیق وضعیت وظایف و

( )Geographic information systemاز سراسر کشور55 ،

فعالیتهای کاری ،لیست دانش و مهارتهای عمومی ،رفتار

گروه وظیفه مشترک 95 ،گروه دانش و مهارت و  41گروه

کارکنان ،ابزار ،تجهیزات ،مواد و تدارکات و موارد مورد نظر و

رفتاری را تعیین نمودند .در نهایت ،این مطالعه منجر به

روندهای آتی شغلی نیز مشخص میگردد.

شفافسازی مسؤولیتهای متخصصین  GISو تکمیل

روش  DACUMبه طرز گستردهای در ایاالت متحده
آمریکا ،کانادا و تعدادی دیگر از سایر کشورها مورد استفاده

اطالعات مورد نیاز وزارت نیروی کار و اداره آموزش آمریکا
گردید (.)00

قرار میگیرد؛ چرا که این فرایند بسیار مؤثر ،کارا و سریع است

 Shinو همکاران طی مطالعهای به تحلیل شغلی کمک

و از هزینه کمی برخوردار است ( .)8در ادامه به برخی از

پرستاران پرداختند .هدف از این مطالعه ،بررسی وظایف و

مطالعات انجام شده به روش  DACUMدر خارج از کشور

نقشهای کمک پرستاران که با استفاده از روش DACUM

اشاره میگردد:

بود و این بررسی از سه بعد اهمیت ،تکرار و سختی فعالیتها

 Cooperو همکاران در مطالعهای در کانادا با بهرهگیری از

انجام شد .در نتیجه این تحقیق 3 ،وظیفه و  08فعالیت

روش  DACUMبه بررسی صالحیتها و کفایتهای مورد

شناسایی شدند و محتوا و مطالب استاندارد مورد نیاز جهت

نیاز ارایه دهندگان خدمات مراقبتی تسکینی در زمینه روحی و

تدریس به وزارت بهداشت و رفاه ارایه شد (.)04

روانی در مراکز درمانی پرداختند .در این تحقیق ،جمعآوری

با توجه به این مطالب ،پژوهش حاضر در دانشگاه علوم

اطالعات از طریق برگزاری گارکاه انجام گردید و  02حیطه

پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شیراز اجرا گردید.
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محققان در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی وظایف معاونین

که در مطالعه خود ،میخواهد از کدام یک از روشهای کمی و

آموزشی دانشکدهها ،بیمارستانهای آموزشی و مدیران

یا کیفی در مرحله اول استفاده کند .در این صورت ،اگر محقق

گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس میزان

به دنبال طرح چارچوب ،فرضیهای و یا ابزاری برای انجام کار

اهمیت ،دشواری و تکرار و همچنین بررسی نیازهای آنان بر

است ،میبایست ابتدا از روش کیفی استفاده کند و بدین

مبنای مدل  DACUMبودند تا در نهایت ،یک برنامه آموزشی

ترتیب ،چارچوب ،ساختار و ابزاری برای انجام مرحله بعدی

بر مبنای این مدل ،برای مدیران آموزشی این دانشگاه ارایه

تحقیق -که به صورت کمی برگزار میشود -تهیه کند؛ اما در

نمایند.

صورتی که محقق با توجه به داشتن پیشینه نظری کافی در
زمینه موضوع مطالعه خود و استفاده از فرضیات ابزار مناسب،

روش كار
پژوهش حاضر از نوع مطالعات تلفیقی بود که نتایج آن
میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد .روش
تحقیق تلفیقی ،یک ادغام سیستماتیک از روشهای کمی و
کیفی در یک مطالعه با هدف کسب یک تصویر کامل و فهم
عمیق از یک موضوع میباشد .روش تحقیق تلفیقی ،یک طرح
تحقیق است که در آن محقق دادههای کمی و کیفی را با هم در
یک مطالعه و یا با یک برنامه چند مرحلهای در یک مطالعه
ترکیب میکند .به این ترتیب ،میتواند به طور همزمان ،از نقاط
قوت هر دو روش بهره ببرد (.)09
روشهای تحقیق تلفیقی در  8گام خالصه و جمعبندی
میشود که در این مطالعه به شرح زیر بودند:
تدوین پرسشهای پژوهش و فرضیهسازی :در این مرحله،
این نکته مد نظر پژوهشگران قرار گرفت که آیا به طور اساسی
استفاده از روش تلفیقی در این پژوهش مناسب است؟
مشخص نمودن هدف از استفاده طرحهای آمیخته :در این
مرحله ،پژوهشگران باید دلیل خود را مبنی بر استفاده از این
روش پژوهش مشخص کنند؛ و با توجه به این که مطالعه در
دو بخش کمی و کیفی انجام میگرفت ،استفاده از این روش
مناسب به نظر میرسید.
انتخاب روششناسی :در گام سوم ،پژوهشگران پس از
روشن ساختن هدف خود ،بایستی روششناسی مناسب با طرح
پژوهش را انتخاب کنند .بدین معنا که محقق مشخص میکند
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مطالعه خود را در مرحله اول به صورت کمی انجام دهد ،در
مرحله بعدی جهت تحلیل دادهها و استفاده از نظرات محققین
در حوزه خود ،ادامه پژوهش را به روش کیفی انجام میدهد.
این مطالعه با توجه به این که در حوزه خود پژوهشهای
پیشین مناسب و کافی نداشت ،در مرحله اول به صورت کیفی
(با جمعآوری تمامی نظرات محققین در قالب برگزاری
کارگاههای مختلف) انجام گردید و در مرحله دوم با استفاده از
توزیع و جمعآوری دادههای حاصل از پرسشنامه به صورت
کمی اجرا گردید.
جمعآوری دادهها :در گام چهارم ،بر اساس روش انتخابی
پژوهشگران ،دادهها با استفاده از روشهای مختلفی چون
پرسشنامهها ،مصاحبهها و گروههای فکری جمعآوری شد.
تحلیل دادهها :در گام پنجم نیز با توجه به نوع طرح انتخابی
پژوهش ،تحلیل دادهها (کمی و کیفی) به صورت مجزا انجام
شد.
اعتبارسنجی دادهها :در گام بعدی به منظور حصول اطمینان
از نبود هیچ گونه شبههای در تحلیل دادهها ،ارزیابی انجام
گرفت.
توصیف دادهها :در گام هفتم بدون داشتن تعصبات و
گرایشهای فردی ،دادههای حاصل از پژوهش توصیف شد.
نتیجهگیری و تدوین گزارش :در گام آخر نتایج مطالعه در
قالب گزارش تهیه گردید (.)09
جامعه آماری:

دوره یازدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بخش اول این مطالعه ،به صورت کیفی انجام گرفت .در این

تعریف و شناسایی شغل مورد مطالعه ،شناسایی مسؤولیتها

مرحله ،ابتدا جامعه آماری مشخص گردید .این جامعه آماری

و وظایف کاری ،شناسایی فعالیتهای کاری مرتبط با هر

شامل معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی و معاونین

وظیفه کاری ،بازبینی و پاالیش وظایف و فعالیتهای کاری

آموزشی دانشکدهها و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم

استخراج شده ،شناسایی دانشها و مهارتهای مورد نیاز برای

پزشکی شیراز بودند و در مرحله تأیید دادهها ،عالوه بر

انجام هر فعالیت کاری ،تعیین میزان اهمیت ،فراوانی و سطح

معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی و معاونین آموزشی

یادگیری انجام هر فعالیت کاری میباشد و همچنین توانایی

دانشکدهها و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

حاضرین در انجام وظایف ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت و

شیراز ،معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی و معاونین

بر این اساس ،نقاط قابل بهبود به لحاظ آموزشی تعیین خواهد

آموزشی دانشکدهها و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم

گردید و پس از اولویتبندی نیازهای آموزشی ،در نهایت این

پزشکی اصفهان ،دانشگاه شیراز و دانشگاه اصفهان نیز مورد

اطالعات مبنایی برای طراحی برنامه آموزشی خواهد بود.

مطالعه قرار گرفتند.

بر مبنای اطالعاتی که از مرحله اول به دست آمد ،باید در

نمونه آماری :در این مطالعه به دلیل این که کلیه معاونین

خصوص مواردی چون رویکرد آموزشی تصمیمگیری شود.

آموزشی بیمارستانهای آموزشی و معاونین دانشکدههای

رویکرد آموزشی شامل نوع برنامه آموزشی و مواد آموزشی که

دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد مطالعه قرار گرفتند،

باید تدوین شود ،میزان و درجه اختصاصی کردن آموزش و

نمونهگیری انجام نشد .الزم به ذکر است که کلیه افراد پس از

پشتیبانی از آموزش میباشد (.)8

بررسیهای صورت گرفته به عنوان افراد خبره شناسایی شدند.

مرحله دوم این مطالعه به صورت کمی انجام گرفت .در این

در خصوص مدیران گروههای آموزشی ،نمونهگیری به صورت

مرحله ،برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد.

هدفمند انجام گردید 1 .نفر از مدیران گروهها با نظر رئیسهای

بدین صورت که بر اساس اطالعات حاصل از کارگاهها،

دانشکدهها که همان مسؤولین بالفصل مدیران گروهها

پرسشنامههایی جهت سنجش میزان اهمیت ،دشواری و تکرار

میباشند ،جهت شرکت در کارگاه انتخاب شدند.

فعالیتها طراحی گردید و از مقیاس لیکرت ( )1-5استفاده

ابزار گردآوری دادهها :در این پژوهش ،گردآوری دادهها به
صورت کتابخانهای و میدانی انجام گردید .بررسی مطالعات

شد .همچنین ضریب  Cronbach's alphaپرسشنامه 1/88
محاسبه گردید.

پیشین به صورت کتابخانهای و مراجعه به کتب ،مقاالت و

در آخرین مرحله با توجه به میزان اهمیت ،دشواری و تکرار

اینترنت صورت گرفت و در روش میدانی با برگزاری

وظایف و همچنین لیست دانش ،مهارتها و رفتارهای ویژه

کارگاههای تخصصی اطالعات مورد نیاز جمعآوری گردید.

شغل ،برنامه آموزشی مشتمل بر اهداف ،محتوا ،شیوه اجرا و

این کارگاهها با توجه به نظر متخصصین در این زمینه

نحوه ارزشیابی تهیه و تدوین گردید تا به منظور آموزش

طراحی شد که طی آن دادههای مورد نظرجمعآوری گردید.

مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد استفاده قرار

کارگاه تجزیه و تحلیل  DACUMبه طور معمول متشکل از

گیرد.

یک نفر تسهیل کننده کارگاه آموزشی و حدود  5-04نفر از

روش اجرا :دراین پژوهش سه کارگاه دو روزه برای سه

کارکنان متخصص و کارشناس از حرفه یا شغل مربوط و سایر

گروه معاونین آموزشی دانشکدهها ،معاونین آموزشی

قلمروهای مرتبط میباشد.

بیمارستانهای آموزشی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز برگزار گردید .در طی این کارگاهها،
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دهقانی و همکاران

نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی...

وظایف و فعالیتهای مربوط با استفاده از روش بارش افکار و

طریق پست الکترونیکی به اطالع آنان میرسید .این کار جهت

بحثهای گروهی کوچک تعیین گردید و سپس توسط گروه،

حفظ اطمینان و اعتماد شرکت کنندگان از عدم تغییر و حذف

مورد مرور مجدد قرار گرفت .پس از آن دانش و مهارتها و

و اضافه نظرات آنان بود.

ابزار مورد نیاز جهت انجام کار و همچنین روند و دغدغههای
آتی شغل ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

يافتهها

کارگاه معاونین آموزشی دانشکدهها با حضور  5نفر از

در کارگاه معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی به روش

معاونین آموزشی دانشکدهها برگزار گردید .کارگاه معاونین

 3 DACUMوظیفه و  50فعالیت توسط اعضای کمیته

آموزشی بیمارستانها با حضور  8نفر از معاونین آموزشی

شناسایی گردید که این وظایف عبارت از نظارت و ارزیابی

بیمارستانهای آموزشی برگزار گردید .کارگاه مدیران گروههای

آموزشی در سطوح مختلف فراگیران ،شرکت در جلسات،

آموزشی نیز با حضور  1نفر از مدیران گروههای آموزشی

ارتقای امکانات آموزشی و رفاهی فراگیران ،نظارت در حیطه

برگزار شد .الزم به ذکر است که مالک انتخاب افراد به عنوان

آموزش با محوریت اعضای هیأت علمی ،ارزشیابی آموزش با

افراد خبره جهت شرکت در کارگاه عبارت از مهارت فنی و

محوریت اعضای هیأت علمی و ارتقا و نظارت بر اجرای

اشتغال به کار آنها به صورت تمام وقت بود؛ در زمینه مهارت

اخالق حرفهای پزشکی بودند.

فنی ،با اظهار نظر سرپرست بالفصل ،افرادی انتخاب شدند که

سپس نتایج کمیته  DACUMبه منظور تأیید دادهها برای

در کارشان بسیار ماهر بودند و از پیشرفتها و نیازهای حاضر

معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

در زمینه فعالیتشان آگاه بودند و در زمینه اشتغال به کار تمام

شیراز و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال گردید تا در سه

وقت ،با اظهار نظر سرپرست بالفصل ،افرادی انتخاب شدند که

بعد اهمیت ،دشواری و تکرار مورد بررسی قرار گیرد .عالوه بر

در شغل مورد نظر به صورت تمام وقت مشغول فعالیت بودند

این از افراد پاسخ دهنده خواسته شد تا نظرات خود را در زمینه

و دانش و آشنا بودن آنها نسبت به همه ابعاد شغل محرز بود.

اصالح ،حذف یا اضافه کردن وظایف ذکر شده در جدول

کلیه افراد شرکت کننده در کارگاهها ،طبق بررسی انجام شده و

تحقیقی  DACUMبیان نمایند .نتایج حاصل پس از این

اظهار نظر سرپرستان بالفصلشان به عنوان افرادی خبره
شناسایی شدند.

مرحله به شرح جداول زیر میباشد:
جدول  0نشان دهنده پر اهمیتترین ،دشوارترین و پر

مالحظات اخالقی :جهت حفظ محرمانگی اطالعات و

تکرارترین وظایف معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی

دادهها از ذکر هر گونه نام و یا سمت شرکت کنندگان در

شیراز میباشد .انحراف معیار به دست آمده ،نشان دهنده میزان

کارگاهها پرهیز شد.

توافق نظر باالی معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی

با توجه به این که تمامی افراد شرکت کننده در کارگاهها از
محققین و کارشناسان آموزشی بودند ،قبل از شروع دوره با
شرح موضوع و هدف مطالعه به صورت ضمنی از همه آنها
رضایت آگاهانه گرفته شد و آنان با اطالع از موضوع پژوهش
در این دوره کارگاهها شرکت نمودند.
پس از هر جلسه کارگاهها و جمعبندی تمامی نظرات
شرکت کنندگان دوره ،قبل از شروع جلسه بعد ،تمام نظرات از
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است.
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
جدول  .0پر اهمیتترین ،دشوارترین و پر تکرارترین وظایف معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی
میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

0

ارزشیابی آموزش با محوریت اعضای هیأت علمی

9/51 ± 1/50

4/83 ± 1/52

1/88 ± 1/21

4

نظارت و ارزیابی آموزشی در سطوح مختلف فراگیران

9/95 ± 1/98

4/92 ± 1/22

4/22 ± 1/43

9

ارتقا و نظارت بر اجرای اخالق حرفهای پزشکی

9/42 ± 1/52

4/94 ± 1/31

0/21 ± 1/51

2

شرکت در جلسات

9/43 ± 1/22

0/12 ± 1/28

4/43 ± 1/95

5

نظارت در حیطه آموزش با محوریت اعضای هیأت علمی

9/22 ± 1/28

0/31 ± 1/50

9/13 ± 1/24

3

ارتقای امکانات آموزشی و رفاهی فراگیران

4/11 ± 1/98

0/51 ± 1/22

0/21 ± 1/29

ردیف

پر اهمیتترین

دشوارترین

پر تکرارترین

وظایف

با توجه به جدول  0کلیه فعالیتها به جز فعالیت ارتقای

برگزاری ،مدیریت پروژه ،سازماندهی کردن ،مذاکره ،ارتباط،

امکانات آموزشی و رفاهی فراگیران ،دارای اهمیت باالیی

مدیریت زمان ،نیازسنجی ،ارزیابی و مهارتهای کامپیوتری نیاز

بودند .همچنین فعالیت ارزشیابی آموزش با محوریت اعضای

داشتند .همچنین دستگاه فاکس ،دستگاه تلفن ،کامپیوتر،

هیأت علمی دشوارترین و نظارت در حیطه آموزش با

اینترنت ،چاپگر ،نرمافزار و کمد بایگانی ،تجهیزات و لوازم

محوریت اعضای هیأت علمی پر تکرارترین وظیفه معاونین

مورد نیاز آنان بود.
سرانجام رفتارهای ویژه شغلی جهت معاونین آموزشی

آموزشی بیمارستانهای آموزشی بودند.
عالوه بر این ،در طی کارگاه  DACUMبه منظور انجام

بیمارستانهای آموزشی عبارت از مسؤولیت پذیر بودن،

وظایف و فعالیتها ،لیست دانش ،مهارتها ،ابزار و تجهیزات

سختکوشی ،استقامت در کار ،منطقی بودن ،انعطاف پذیر

مورد نیاز ،رفتارهای ویژه شغل تهیه و طی پرسشنامه تأیید و

بودن ،قابل اعتماد بودن ،صبور بودن ،پاسخگو بودن ،خود

تکمیل گردید.

انگیخته بودن ،حرفهای گری ،پایبندی به اخالقیات ،منضبط

نتایج حاکی از آن بود که معاونین آموزشی بیمارستانهای

بودن و مشتاق بودن برای کار بودند .جدول  4نشان دهنده پر

آموزشی جهت انجام وظایف خود به دانشها و مهارتهای

اهمیتترین ،دشوارترین و پر تکرارترین وظایف معاونین

بین فردی ،برنامهریزی ،تصمیمگیری ،رهبری ،مشاوره،

آموزشی دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد.

جدول  .4پر اهمیتترین ،دشوارترین و پر تکرارترین وظایف معاونین آموزشی دانشکدهها
میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

0

تهیه برنامه عملیاتی دانشکده

2/40 ± 1/51

9/35 ± 1/55

1/23 ± 1/45

4

ارتقای امکانات رفاهی آموزشی

9/22 ± 1/59

0/20 ± 1/28

1/25 ± 1/22

9

ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان

9/29 ± 1/55

0/84 ± 1/54

4/05 ± 1/21

2

ارتقای کمیت و کیفیت آموزشی اساتید

9/98 ± 1/30

4/35 ± 1/50

0/08 ± 1/20

5

نظارت و ارزشیابی

9/44 ± 1/21

0/11 ± 1/51

4/29 ± 1/34

3

شرکت در جلسات

9/19 ± 1/25

4/01 ± 1/28

0/89 ± 1/11

1

هماهنگی با دیگر مراکز

4/88 ± 1/22

4/84 ± 1/51

0/01 ± 1/22

8

اجرای ویژه برنامههای آموزشی

4/41 ± 1/55

0/55 ± 1/22

1/11 ± 1/11

2

گزارش فعالیتها

4/00 ± 1/22

0/22 ± 1/54

0/11 ± 1/00

ردیف

پر اهمیتترین

دشوارترین

پر تکرارترین

وظایف
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تصمیمگیری ،تحلیل ،رهبری ،مشاوره ،برگزاری ،مدیریت
پروژه ،سازماندهی کردن ،ارزیابی و مهارتهای کامپیوتری نیاز

با توجه به جدول  4کلیه وظایف معاونین آموزشی

داشتند .همچنین دستگاه فاکس ،دستگاه تلفن،کامپیوتر ،اینترنت،

دانشکدهها به جز هماهنگی با دیگر مراکز و اجرای ویژه

چاپگر ،سالن کنفرانس ،فضای اداری ،لوازم اداری ،میز و

برنامههای آموزشی دارای اهمیت باالتر از سطح متوسط بودند.

صندلی تجهیزات و لوازم مورد نیاز آنان بود.

همچنین کلیه وظایف به جز تهیه برنامه عملیاتی دانشکده از

سرانجام رفتارهای ویژه شغلی جهت معاونین آموزشی

دشواری کمتر از حد متوسط برخوردار بودند و کلیه وظایف

دانشکدهها عبارت از مسؤولیت پذیر بودن ،سختکوشی،

معاونین آموزشی دانشکدهها از تکرار پذیری پایینی برخوردار

نگرش ذهنی مثبت ،استقامت در کار ،منطقی بودن ،انعطاف

بودند.

پذیر بودن ،قابل اعتماد بودن ،صبور بودن ،پاسخگو بودن ،خود

نتایج حاکی از آن بود که معاونین آموزشی دانشکدهها

انگیخته بودن ،حرفهایگری ،پایبندی به اخالقیات ،منضبط

جهت انجام وظایف خود به دانشها و مهارتهای بین فردی،

بودن ،مشتاق بودن برای کار ،مبتکر و خالق بودن و قاطعیت

مذاکره ،ارتباط ،مدیریت زمان ،نیازسنجی ،برنامهریزی،

بودند.

جدول  .9پر اهمیتترین ،دشوارترین و پر تکرارترین وظایف مدیران گروههای آموزشی
ردیف

وظایف

پر اهمیتترین

دشوارترین

پر تکرارترین

میانگین  ±انحراف

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف
معیار

معیار
0

پیگیری تأمین کادر علمی مورد نیاز گروه

2/23 ± 1/92

9/40 ± 1/53

1/11 ± 1/11

4

برنامهریزی جهت به کارگیری اعضای هیأت علمی در امور اجرایی

2/29 ± 1/92

4/10 ± 1/51

1/25 ± 1/99

دانشکده و دانشگاه
9

ارایه بازخورد مناسب و به موقع سایرین به اعضای هیأت علمی

2/92 ± 1/92

4/08 ± 1/22

1/31 ± 1/45

2

انجام ارزشیابی درونی گروه

2/01 ± 1/92

9/41 ± 1/51

0/11 ± 1/11

5

نظارت بر امور مالی گروه

2/11 ± 1/92

9/03 ± 1/50

0/05 ± 1/22

3

ایجاد تفاهمنامه بین گروهها ومراکز تحقیقاتی مربوط

9/51 ± 1/92

4/51 ± 1/31

0/14 ± 1/28

1

نظارت بر فعالیتهای دانشجویان در کلیه مقاطع

9/55 ± 1/92

0/23 ± 1/28

0/00 ± 1/24

8

نظارت بر عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس مقرارت موجود

9/28 ± 1/92

4/23 ± 1/31

0/01 ± 1/42

2

پیگیری در راهاندازی دورهها و بخشهای جدید

9/99 ± 1/92

9/48 ± 1/52

1/11 ± 1/11

01

برگزاری شوراهای گروه

9/94 ± 1/92

0/51 ± 1/54

4/53 ± 1/41

00

نظارت بر فعالیتهای کادر غیر آموزشی گروه

9/90 ± 1/92

4/92 ± 1/22

0/21 ± 1/51

04

برنامهریزی آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

9/01 ± 1/92

0/52 ± 1/29

0/21 ± 1/49

09

برنامهریزی فعالیتهای پژوهشی گروه و نظارت بر اجرای آن

9/03 ± 1/92

0/25 ± 1/51

0/41 ± 1/23

02

نیازسنجی و تهیه تجهیزات و وسایل و سایر نیازهای گروه

9/11 ± 1/92

0/22 ± 0/95

1/13 ± 1/43

05

برنامهریزی فعالیتهای بالینی گروه و نظارت بر اجرای آن

4/11 ± 1/59

0/22 ± 1/23

0/80 ± 1/21

03

ارتباط مستمر با مدیریت دانشکده و دانشگاه جهت هماهنگی و

4/34 ± 1/92

0/20 ± 1/24

9/12 ± 1/98

پیگیری امور
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آموزشی مدیران و رهبران آموزشی در  2کشور امریکا ،کانادا،
فرانسه ،فنالند ،اتریش ،سنگاپور ،تایوان ،نروژ و آفریقای

با توجه به نتایج جدول  ،9کلیه وظایف مدیران گروههای

جنوبی به منظور هر چه جامعتر بودن برنامه آموزشی ارایه

آموزشی از اهمیت باالتر از سطح متوسط برخوردار بودند.

شده ،مورد بررسی قرار گرفت .عناوینی نظیر رهبری آموزشی،

دشوارترین وظایف مدیران گروههای آموزشی ،پیگیری در

مدیریت منابع انسانی ،مدیریت ،مدیریت مالی ،اداره کردن و

راهاندازی دورهها و بخشهای جدید ،انجام ارزشیابی درونی

سازماندهی ،رهبری ،قانون ،سیاستگذاری و مهارتهای

گروه ،نظارت بر امور مالی گروه و پیگیری تأمین کادر علمی

ارتباطی ،از محتویات مشترک در برنامه آموزشی مدیران و

مورد نیاز گروه بود .همچنین با توجه به جدول  ،9پر

رهبران آموزشی این  2کشور بود .مواردی نظیر برنامهریزی،

تکرارترین وظیفه ،ارتباط مستمر با مدیریت دانشکده و دانشگاه

ارزیابی ،فنآوری اطالعات ،مدیریت منابع ،مدیریت تعارض،

جهت هماهنگی و پیگیری امور بود و سایر وظایف از تکرار

مهارتهای زبانی ،روانشناسی ،روش تحقیق بر حسب نیاز در

پذیری پایینی برخوردار بودند.

برنامههای آموزشی مدیران و رهبران آموزشی مورد استفاده

نتایج حاکی از آن بود که مدیران گروههای آموزشی دانشگاه
جهت انجام وظایف خود به دانشها و مهارتهای بین فردی،
مذاکره ،ارتباط ،مدیریت زمان ،برنامهریزی ،تصمیمگیری،
تحلیلی ،رهبری ،مشاوره ،سازماندهی کردن ،ارزیابی ،مدیریت
مالی ،هوش هیجانی ،حل تعارض ،مصاحبه ،حل مسأله و

قرار میگیرد (.)02-44
اهداف کلی و اختصاصی برنامه آموزشی برای مدیران
آموزشی
 .0ارتقای عملکرد مدیران آموزشی در امر مدیریت و
رهبری آموزشی در محیطهای آموزشی

مهارتهای کامپیوتری نیاز داشتند .همچنین دستگاه فاکس،

 .4درک هر چه بیشتر ضرورت امر آموزش و ارتقای آن در

دستگاه تلفن ،کامپیوتر ،اینترنت ،چاپگر ،فضای اداری ،لوازم

عمل به منظور ارایه خدمات هر چه بهتر به فراگیران ،جامعه

اداری ،میز و صندلی ،تجهیزات و لوازم مورد نیاز آنان بود.

آموزشی و در کل جامعه.

سرانجام رفتارهای ویژه شغلی جهت معاونین آموزشی
دانشکده ها عبارت بودند از؛ صادق بودن ،سخت کوشی،

 .9تجهیز مدیران آموزشی به علوم مدیریت و رهبری
آموزشی

انعطاف پذیر بودن ،درک و پذیرش ابهام ،منطقی بودن ،شهود،

عناوین:

نگرش ذهنی مثبت،روشن فکربودن ،پاسخگو بودن ،حرفه ای

مدیریت و رهبری در سازمانهای آموزشی ،مدیریت منابع

گری ،منصفانه رفتار کردن ،منضبط بودن ،قابل اعتماد بودن،

انسانی ،مدیریت مالی ،سیاستهای رهبری و آموزش ،ارتقای

استقامت در کار ،مسؤولیت پذیر بودن ،مبتکر و خالق بودن،

آموزش از طریق نظارت و روابط سازمان آموزشی و جامعه.

جامع نگر بودن ،صبور بودن ،مشتاق بودن برای کار ،پایبندی به

روش آموزش:

اخالقیات و کارآفرینی بودند.

ویژگیهای شیوه تدریس و یادگیری مؤثر با استفاده از نام

در این پژوهش با توجه به اهمیت ،دشواری و تکرار
وظایف و با در نظر گرفتن دانش و مهارتهای مورد نیاز
جهت انجام کار و رفتارهای ویژه شغلی که به آنها اشاره شد،
برنامه آموزشی جهت آموزش مدیران آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز تهیه گردید .به این منظور ،محتوای برنامه

اختصاری  ASPIREبه شرح زیر خالصه شدهاند:
فعالیت ( :)Activityهر چه یاد گیرنده در فعالیت هدفمند
آموزشی درگیر شود ،با احتمال بیشتری یاد میگیرد.

حمایت ( :)Supportفضای حمایت کننده به فرد فرصت
خطرجویی و اشتباه را که الزمه یادگیری است ،میدهد.
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مشارکت ( :)Partnershipهر گاه یاد دهنده و یاد گیرنده
مشارکت فعال داشته باشند و با یکدیگر بیاموزند ،یادگیری پر
بارتر میشود.

یکپارچگی ( :)Integrationیادگیری با ایجاد ارتباط بین
مطالب جدید و تجارب و عالیق یادگیرنده تسهیل میگردد.

دهقانی و همکاران

بحث و نتيجهگيري
عرضه آموزش اثربخش در یک سازمان ،مستلزم داشتن یک
مدیریت آموزشی کارآمد و پویا است؛ چرا که استفاده بهینه از
همه منابع مادی و معنوی در راستای آموزش و پرورش نیروی
انسانی ،بستگی به عملکرد این مدیریت دارد .در همین راستا،

تأمل و باز اندیشی ( :)Reflectionهر گاه یاد گیرنده

در کتاب بحران جهانی نیز یادآوری شده است که «اگر قرار

مطالب جدید را مرور کند و بر روی معانی آن تأمل نماید،

است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع بپیوندد ،این

یادگیری تقویت میشود.

صراحت ( :)Explicitnessتوافق صریح در مورد اهداف و
روشها باعث ارتقای یادگیری مؤثر میگردد (.)49

تحول و دگرگونی بایستی از مدیران آموزشی آغاز گردد.)9( ».
ضرورت و اهمیت رهبری و مدیریت آموزشی مؤثر ،به
عنوان ضرورتی جهت موفقیت دانشگاهها و سایر مراکز

با در نظر گرفتن این اصل ،شیوه آموزش کارگاهی جهت

آموزشی به شدت در قرن  40مورد تأکید و تأیید قرار گرفت.

آموزش این برنامه در نظر گرفته شد تا هر چه بیشتر به اصل

در بسیاری از نقاط جهان از جمله کشورهای توسعه یافته و در

یاد گیرنده محور بودن آموزش پرداخته شود و امکان حداکثر

حال توسعه ،اهمیت به سزایی برای رهبری و مدیریت آموزشی

مشارکت یاد گیرنده و تعامل او فراهم گردد .نحوه ارایه مطالب

قایل هستند و آن را جهت کسب بهترین نتایج ضروری

بسته به موضوع و با نظر مدرس کارگاه میتواند از میان

میدانند .اقدام به تربیت مدیران آموزشی سالها است که در

روشهای بحثهای گروهی کوچک ،سخنرانی ،حل مسأله و

اغلب نظامهای آموزشی مرسوم شده است ،اما اغلب دیده

ژورنال کالب انتخاب گردد.

میشود که خود این اقدام هدف بوده است نه بهبود بخشیدن

شرایط اجرا:

کیفیت شرایط آموزشی .از این رو ،باید خاطر نشان کرد که تا

امکانات آموزشی مورد نیاز عبارت از سالن کنفرانس،

زمانی که ضرورت مدیریت در آموزش و اهمیت آن در جامعه

وسایل و تسهیالت کمک آموزشی و کتب مرجع هستند.

احساس نشده و وظایف مدیران آموزشی به درستی تشخیص

آموزش دهندگان نیز عبارت از اعضای هیأت علمی

داده نشده است ،افراد شایسته و مناسب این کار به خدمت

دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،اعضای هیأت علمی

نظام آموزشی در نمیآیند و به دنبال آن هر گونه برنامه

دانشکده علوم تربیتی دانشگاه و  ...بودند.

آموزشی ،فاقد اثربخشی خواهد بود (.)42

نحوه ارزشیابی نیز به دو صورت بود :ارزشیابی تکوینی (بر

در سالهای اخیر ،اقداماتی در جهت بهبود کیفی مدیریت

اساس بازخورد همکالسیها و مدرسان کارگاه و میزان

آموزشی انجام شده و دورهها و مراکز آموزشی مدیریتی در

مشارکت یاد گیرندهها در کارگاه) و ارزشیابی نهایی :آزمون

نقاط مختلف کشور ایجاد گردیده است؛ اما تا رسیدن به حد

چند گزینهای و تشریحی

مطلوب هنوز راهی طوالنی در پیش است .برای این که این

نحوه محاسبه نمره کل بر اساس ارزشیابی تکوینی (31
درصد) و ارزشیابی پایانی ( 21درصد) بود.

مسیر به درستی طی شود ،الزم است آسیبهای وارده به
مدیریت نظام آموزشی به خوبی تشخیص داده شود و سپس با
ارایه راهکارهایی مناسب به رفع منشأ بروز آنها پرداخته شود.
در جواب به این سؤال و این که نقطه شروع برای طرح
برنامهریزی پرورش منابع انسانی کجاست؟ در میان اکثر
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پیشینههای پژوهشی مربوط به آموزش ،پاسخ این است:

که به جز وظیفه ارتقای امکانات آموزشی و رفاهی فراگیران،

«سنجش نیازها که بایستی قبل از توسعه برنامه آموزشی

سایر وظایف از اهمیت باالیی برخوردار هستند.

صورت بگیرد» .سنجش جامع نیازهای آموزشی یعنی بررسی

همچنین دشوارترین وظیفه معاونین آموزشی بیمارستانهای

گسترده و منظم شرایط سازمانی به منظور مشخص کردن

آموزشی ،ارزشیابی آموزش با محوریت اعضای هیأت علمی و

تفاوت بین چیزی که فرد باید بداند و انجام بدهد با آن چیزی

پس از آن به ترتیب نظارت و ارزیابی آموزشی در سطوح

که میداند و انجام میدهد (.)45

مختلف فراگیران ،ارتقا و نظارت بر اجرای اخالق حرفهای

برنامههای آموزشی مدیران نیز از این قاعده مستثنی

پزشکی ،شرکت در جلسات ،نظارت در حیطه آموزش با

نمیباشد .یکی از روشهای بسیار مطرح و کاربردی در زمینه

محوریت اعضای هیأت علمی و ارتقای امکانات آموزشی و
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رفاهی فراگیران بودند .با توجه به میزان میانگین به دست آمده

( .)8از این رو پژوهش حاضر در دانشگاه علوم پزشکی و

برای این وظایف ،میتوان نتیجه گرفت کلیه وظایف دارای

خدمات بهداشتی -درمانی شیراز تحت عنوان نیازسنجی

دشواری پایینتر از سطح متوسط هستند.

آموزشی مدیران و تدوین برنامه آموزشی با بهرهگیری از مدل

پر تکرارترین وظیفه معاونین آموزشی بیمارستانهای

 DACUMاجرا گردید .هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی

آموزشی ،نظارت در حیطه آموزش با محوریت اعضای هیأت

و اولویتبندی نیازهای آموزشی مدیران جهت طراحی

علمی و پس از آن به ترتیب نظارت و ارزیابی آموزشی در

برنامههای آموزشی مناسب بود؛ به گونهای که برنامههای

سطوح مختلف فراگیران ،شرکت در جلسات ،ارتقای امکانات

آموزشی مفید واقع شوند و نه تنها سبب هدر رفتن سرمایههای

آموزشی و رفاهی فراگیران ،ارتقا و نظارت بر اجرای اخالق

مادی و معنوی نگردد ،بلکه موجب همسو نمودن

حرفهای پزشکی و ارزشیابی آموزش با محوریت اعضای هیأت

سیاستگذاریهای آموزشی دانشگاه با تصمیمگیریهای کالن

علمی بودند.

کشور شود .در همین رابطه ،در این تحقیق مهمترین،

با اهمیتترین وظیفه معاونین آموزشی دانشکدهها ،تهیه

دشوارترین و پر تکرارترین وظایف و فعالیتهای مدیران

برنامه عملیاتی دانشکده و پس از آن به ترتیب ،ارتقای امکانات

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تفکیک سه گروه

رفاهی آموزشی ،ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان ،ارتقای

معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی ،معاونین آموزشی

کمیت و کیفیت آموزشی استادان ،نظارت و ارزشیابی ،شرکت

دانشکدهها و مدیران گروههای آموزشی مشخص گردید.

در جلسات ،هماهنگی با دیگر مراکز ،اجرای ویژه برنامههای

نتایج حاکی از آن بود که با اهمیتترین وظیفه معاونین

آموزشی و گزارش فعالیتها بودند .با توجه به میزان میانگین

آموزشی بیمارستانهای آموزشی ،ارزشیابی آموزش با محوریت

به دست آمده برای این وظایف ،میتوان نتیجه گرفت که به جز

اعضای هیأت علمی و پس از آن به ترتیب نظارت در حیطه

وظایف اجرای ویژه برنامههای آموزشی ،هماهنگی با دیگر

آموزش با محوریت اعضای هیأت علمی ،نظارت و ارزیابی

مراکز و گزارش فعالیتها ،سایر وظایف از اهمیت باالیی

آموزشی در سطوح مختلف فراگیران ،شرکت در جلسات ،ارتقا

برخوردار هستند.

و نظارت بر اجرای اخالق حرفهای پزشکی و در نهایت ارتقای

همچنین دشوارترین وظیفه معاونین آموزشی دانشکدهها

امکانات آموزشی و رفاهی فراگیران بودند .با توجه به میزان

تهیه برنامه عملیاتی دانشکده و پس از آن به ترتیب هماهنگی با

میانگین به دست آمده برای این وظایف ،میتوان نتیجه گرفت

دیگر مراکز ،ارتقای کمیت و کیفیت آموزشی استادان ،شرکت
در جلسات ،گزارش فعالیتها ،ارتقای امکانات رفاهی
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آموزشی ،ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان ،نظارت و

انجام ارزشیابی درونی گروه ،نظارت بر امور مالی گروه،

ارزشیابی و اجرای ویژه برنامههای آموزشی بودند .با توجه به

پیگیری تأمین کادر علمی مورد نیاز گروه ،برنامهریزی عادالنه

میزان میانگین به دست آمده برای این وظایف ،میتوان نتیجه

جهت به کارگیری اعضای هیأت علمی در امور اجرایی

گرفت کلیه وظایف به جز تهیه برنامه عملیاتی دانشکده دارای

دانشکده ،دانشگاه و مراکز غیر دانشگاهی ،ایجاد تفاهمنامه بین

دشواری پایینتر از سطح متوسط هستند.

گروهها و مراکز تحقیقاتی مربوط ،نظارت بر عملکرد اعضای

بر طبق یافتههای پژوهش پر تکرارترین وظیفه معاونین

هیأت علمی بر اساس مقرارت موجود ،ارایه بازخورد مناسب و

آموزشی دانشکدهها به ترتیب نظارت و ارزشیابی ،ارتقای

به موقع به اعضای هیأت علمی و کارکنان و فراگیران،

کیفیت آموزشی دانشجویان ،شرکت در جلسات ،ارتقای کمیت

برنامهریزی فعالیتهای پژوهشی گروه و نظارت بر اجرای آن،

و کیفیت آموزشی استادان ،هماهنگی با دیگر مراکز ،گزارش

برنامهریزی آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن ،برگزاری

فعالیتها ،ارتقای امکانات رفاهی آموزشی ،تهیه برنامه عملیاتی

شوراهای گروه ،برنامهریزی فعالیتهای بالینی گروه و نظارت

دانشکده ،اجرای ویژه برنامههای آموزشی بودند.

بر اجرای آن ،نظارت بر فعالیتهای دانشجویان در کلیه مقاطع،

با اهمیتترین وظیفه مدیران گروههای آموزشی ،پیگیری

نیازسنجی و تهیه تجهیزات و وسایل و سایر نیازهای گروه،

تأمین کادر علمی مورد نیاز گروه و پس از آن به ترتیب

ارتباط مستمر با مدیریت دانشکده و دانشگاه ،جهت هماهنگی

برنامهریزی عادالنه جهت به کارگیری اعضای هیأت علمی در

و پیگیری امور بودند .با توجه به میزان میانگین به دست آمده

امور اجرایی دانشکده ،دانشگاه و مراکز غیر دانشگاهی ،ارایه

برای این وظایف ،میتوان نتیجه گرفت کلیه وظایف به جز

بازخورد مناسب و به موقع به اعضای هیأت علمی و کارکنان و

وظایف انجام ارزشیابی درونی گروه ،پیگیری تأمین کادر علمی

فراگیران ،انجام ارزشیابی درونی گروه ،نظارت بر امور مالی

مورد نیاز گروه ،نظارت بر امور مالی گروه و پیگیری در

گروه ،ایجاد تفاهمنامه بین گروهها و مراکز تحقیقاتی مربوط،

راهاندازی دورهها و بخشهای جدید دارای دشواری پایینتر از

نظارت بر فعالیتهای دانشجویان در کلیه مقاطع ،نظارت بر

سطح متوسط هستند.

عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس مقرارت موجود،

نتایج نشان داد که پر تکرارترین وظیفه مدیران گروههای

پیگیری در راهاندازی دورهها و بخشهای جدید ،برگزاری

آموزشی به ترتیب ارتباط مستمر با مدیریت دانشکده و دانشگاه

شوراهای گروه ،نظارت بر فعالیتهای کادر غیر آموزشی گروه،

جهت هماهنگی و پیگیری امور ،برگزاری شوراهای گروه،

برنامهریزی آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن ،برنامهریزی

نظارت بر فعالیتهای کادر غیر آموزشی گروه ،برنامهریزی

فعالیتهای پژوهشی گروه و نظارت بر اجرای آن ،نیازسنجی و

آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن ،برنامهریزی فعالیتهای

تهیه تجهیزات و وسایل و سایر نیازهای گروه ،برنامهریزی

بالینی گروه و نظارت بر اجرای آن ،برنامهریزی فعالیتهای

فعالیتهای بالینی گروه و نظارت بر اجرای آن ،ارتباط مستمر

پژوهشی گروه و نظارت بر اجرای آن ،نظارت بر عملکرد

با مدیریت دانشکده و دانشگاه جهت هماهنگی و پیگیری امور

اعضای هیأت علمی بر اساس مقرارت موجود ،نظارت بر امور

بودند .با توجه به میزان میانگین به دست آمده برای این

مالی گروه ،نظارت بر فعالیتهای دانشجویان در کلیه مقاطع،

وظایف ،میتوان نتیجه گرفت که کلیه وظایف از اهمیت باالیی

ایجاد تفاهمنامه بین گروهها و مراکز تحقیقاتی مربوط ،پیگیری

برخوردار هستند.

در راهاندازی دورهها و بخشهای جدید ،انجام ارزشیابی

دشوارترین وظیفه مدیران گروههای آموزشی ،پیگیری در

درونی گروه ،ارایه بازخورد مناسب و به موقع به اعضای هیأت

راهاندازی دورهها و بخشهای جدید و پس از آن به ترتیب

علمی،کارکنان و فراگیران ،نیازسنجی و تهیه تجهیزات و وسایل
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 دشواری و تکرار وظایف و با،در نهایت با توجه به اهمیت

 برنامهریزی عادالنه جهت به کارگیری،و سایر نیازهای گروه

در نظر گرفتن دانش و مهارتهای مورد نیاز جهت انجام کار و

 دانشگاه و مراکز،اعضای هیأت علمی در امور اجرایی دانشکده

 برنامه آموزشی،رفتارهای ویژه شغلی که به آنها اشاره شد

غیر دانشگاهی و پیگیری تأمین کادر علمی مورد نیاز گروه

جهت آموزش مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

.بودند

.تهیه گردید
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