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كشور از مراكز  يعلوم پزشك يها دانشگاه يعلم هيأت يانتظارات اعضا
  يفيمطالعه ك كي: يمطالعات و توسعه آموزش پزشك

 
  *يماني كوي، نيشاطر جالل اي، مارزيطاهره چنگ

  
 

  چكيده
 انينما شتريرا ب يدر آموزش پزشك رييو تغ يبه دگرگون ازيرخ داده است، ن يدر علوم پزشك ريكه در سه دهه اخ يميتحوالت عظ: مقدمه

 يارتقا استيس يسازي و اجرا ميتصم تيدر واقع مراكز توسعه مسؤول. گيري مراكز توسعه آموزش شده است ساخته و منجر به شكل
توسعه  علمي از مراكز مطالعات و هيأت يبر انتظارات اعضا يپژوهش، جستار نيا. باشند دار مي دهها را عه آموزش در دانشگاه تيفيك

  .آن باشند يتوانند از همكاران اصل مراكز هستند و هم مي نيا ياصل رندگانيافراد هم خدمت گ نيها است، چرا كه ا آموزش دانشگاه
و  يآموزش نيمعاون ،يعني(ورود به پژوهش  يارهايهدف آزاد، افراد واجد مع يابيارزش يبا الهام از الگو يفيمطالعه ك نيدرا: ها روش
مند، مورد مصاحبه  گيري هدف با استفاده از روش نمونه) سال سابقه كار 5با حداقل  يدولت يعلوم پزشك يها علمي دانشگاه هيأت ياعضا

پژوهش حاضر در چهار محور  ييايو پا ييروا. افتيها ادامه  ها تا زمان اشباع داده مصاحبه. باز قرار گرفتند يها با سؤال افتهيساختار  مهين
) thematic analysis(ها  تم ليو تحل هيتجز وهيمحتوا از ش ليو تحل هيتجز يبرا. تامين شد نيو تع ي، همسانيپذير انتقال ت،يمقبول

  .استفاده شد
تم ( طبقه 16، )يتم اصل( مايه درون 6پژوهش را در  يها افتهيها،  داده ريتفس. نفر در پژوهش حاضر شركت نمودند 15در مجموع : نتايج
بازگشت به فلسفه  ،يابيارزش ندينقش در فرا يفايا ،ينقش آموزش يفايا: عبارتند از ياصل يها مايه درون. داد يطبقه، جا ريز 9و ) يفرع

  .دفاتر توسعه ياعتال از تيعلم و حما دينقش در تول يفايا علمي، هيأت يمراكز و اعضا ،يوجود
آموزش دانشگاه  تيفينقش مراكز در ارتقاي ك تيو حساس تيتواند نشانگر اهم علمي مي هيأت يتوقعات اعضا يگستردگ: گيري نتيجه
در مراكز  شانيو جلب مشاركت ا زهيانگ جاديپاسخ به آن، به ا يعلمي و تالش برا هيأت يكشف انتظارات اعضا رسد به نظر مي. باشد

  .رديمراكز توسعه مورد استفاده قرار گ يآت يريز در برنامه پژوهش نيا جيتاناست  ديام. كند توسعه كمك مي
  

  دستاورد، انتظارات، توقعات ،علمي هيأت يمركز مطالعات و توسعه، اعضا: هاي كليدي واژه
  964تا  947 ):12(12؛ 1391 اسفند/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
مقدمه  

و  يدر رشد تكنولوژ ريكه در سه دهه اخ يميتحوالت عظ

                                                 
مركز  ،يگروه آموزش پزشك) ارياستاد(دكتر نيكو يماني : نويسنده مسؤول *

. رانياصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش علوم پزشك قاتيتحق
yamani@edc.mui.ac.ir   

آموزش علوم  قاتيمركز تحق ،ي، گروه آموزش پزشك)اريدانش( زيطاهره چنگ دكتر
؛ ماريا )changiz@edc.mui.ac.ir. (رانياصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك

واحد تنكابن،  يدانشگاه آزاد اسالم ،يشاطر جاللي، كارشناس ارشد آموزش پزشك
  )m_jalali@toniau.ac.ir. (رانيتنكابن، ا ،يدانشكده پزشك

  11/6/91: ، تاريخ پذيرش21/5/91: ، تاريخ اصالحيه7/5/91: تاريخ دريافت مقاله

در  رييو تغ يبه دگرگون ازيرخ داده است، ن يعلوم پزشك
ساخته و منجر به  انينما شتريرا ب يآموزش پزشك

و  يكم يگيري مراكز توسعه آموزش با هدف ارتقا شكل
شده  يو دانشگاه يدر سطح مل يخدمات آموزش يفيك

دامنه آموزش  يجهت بررس يالتيكتش تيفعال نياول. است
در دانشگاه بوفالو در سال  يدر علوم پزشك يريادگيو 

در سطح جهان، سازمان ). 1(آغاز شد كايدر آمر 1955
نمود،  يانداز مركز توسعه را راه 8بهداشت ابتدا  يجهان
آن از  تيبود و فعال رازيمركز در شهر ش 8 نياز ا يكيكه 
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و  يمركز طراح نيا مدهع فهيوظ. آغاز گشت 1972سال 
در  يريز و برنامه يابيآموزش، ارزش يها بهبود روش

از ). 2و1(منطقه بود ياكشور و كشوره يآموزش پزشك
 ديمراكز توسعه آموزش با ،ينظر سازمان بهداشت جهان

بندي اطالعات  و طبقه يگردآور يبه عنوان مركز اصل
مورد  يانسان يروين تيو كم تيفيك ،مربوط به آموزش

در ). 3(نديعمل نما يو درمان ياز در خدمات بهداشتين
علوم  ياه مراكز توسعه آموزش در دانشگاه جاديا ران،يا

آموزش، پس از  يفيك يكشور با هدف ارتقا يپزشك
وزارت  يدر معاونت آموزش يمركز نيچن سيتأس

 1368در اواخر سال  يبهداشت درمان و آموزش پزشك
قرار  كزمرآن ضرورت در دستور كار  كيبه عنوان 

  ).4(گرفت
توسعه  يواحدها فيتوص يمختلف برا يكشورها در

 ياسام نيرود، اگرچه ا ر ميبه كا يمتفاوت يآموزش اسام
با هم دارند، اما همه  يمتنوع، از نظر معنا اختالف كم

 تيفيك يحفظ و ارتقا"باشند مفهوم مي كيدهنده  نشان
 Julian(بكتون  نيجول). 2("يريادگيو  ياددهي

Beckton (توسعه آموزش دانشگاه،  يهاواحد: ديگو مي
در  يريادگي -ياددهي نديارتقاي فرا يبرا يمراكز كوچك

آمده است كه  يگريدر منبع د). 5(كل دانشگاه هستند
در دانشگاه  ييها توسعه آموزش دپارتمان يواحدها

را به  يريادگي -ياددهي تيفيبهبود ك تيهستند كه مسؤول
 يبرا وزشتوسعه آم يدر واقع واحدها). 6(عهده دارند

  ).7(برخوردارند كياستراتژ تيها، از اهم دانشگاه
آموزش  ياز اهداف اساس يكي تيفيك يكه ارتقاآنجا  از
از  يكي، و )8(رود جهان به شمار مي يدر تمام يعال

اي كشور ما در بخش  توسعه يها برنامه يها سياست
باشد، به  آموزش مي تيفيك يارتقا ز،ين يآموزش عال

توسعه آموزش در  يمنظور مراكز و واحدها نيهم
اند، و  دهيگرد سيتأسكشور  يعلوم پزشك يها دانشگاه

ها  در دانشگاه تيفيك يارتقا استيس تيمراكز مسؤول نيا
 فينامه شرح وظا نييدر آ). 9(باشند را عهده دار مي

مراكز توسعه منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان 
مراكز مطالعات و توسعه ": آمده است يو آموزش پزشك
 شگاه،به عنوان مغز متفكر دان) EDC( يآموزش پزشك

علوم  يها آموزش را در دانشگاه يفيك يارتقا تيمسؤول
  ).10("عهده دارنده ب يو خدمات بهداشت يپزشك
 تيفيك يمراكز در ارتقا ياتيبر نقش ح يديباال، تأك مطالب
خدمات در  تيفيپرداختن به مسأله ك. دانشگاه است يآموزش

 شرويهر سازمان پ ياساس تيها در زمره اولو نهيزم هيكل
و ) Parasuraman( پاراسورمناز  آقامواليي). 11(باشد مي

 نيب اوترا تف تيفيك فيكه تعر كند نقل ميهمكاران 
از وضع مطلوب و ادراكات آنها از  انيانتظارات مشتر

واضح است كه . اند نموده انيوضع موجود ارائه خدمات، ب
بوجود  ييها در سازمان شتريخدمات ب تيفيمشكل ك

و انتظارات  ازهايشناختن و برآوردن نكه بر  ديآ مي
از  تيريمد يتلق ني، و اغلب ب)12(كنند تمركز نمي انيمشتر
و ) انيمشتر(كنندگان خدمت  افتيو انتظارات در كاتادرا

در عرصه ). 13(آنها تناسب وجود ندارد يانتظارات واقع
 دياي از جمله اسات گسترده فيط يآموزش، مشتر

از آنجا كه در آموزش ). 14(شود را شامل مي يدانشگاه
آموزش  ستميس يمسأله اصل تيفيارتقاي ك ز،ين يپزشك
ارتقاي  يبرا يمتعدد يكارها راه ربازيباشد، از د مي
 يكيبه عنوان  يابياند و ارزش مطرح و آزموده شده تيفيك

  ).15(از ابزارها به صور گوناگون مطرح شده است
مراكز  ياعتباربخش ياز سند استانداردها 1-17بند  در

منتشر شده  يمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك
آمده ي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 يابيارزش يبرنامه مشخص برا ديمراكز با" :است
اما  ؛)16("خود داشته باشند يها برنامه امديبرونداد و پ

مشكل است  اريبس فهيوظ كيمراكز  يها فعاليت يابيارزش
 يها شاخص فيدر آن، مشكل بودن تعر يله اصلو مسأ

 يبرا يعمل شنهادياي، چند پ در مطالعه. توسعه است
: آنها شامل نيتر برنامه ارائه شده است كه مهم يابيارزش

برنامه، مشاركت همه  يابيارزش ياستفاده از چند منبع برا
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و  يابيمرتبط با ارزش يها شاخص نييدر تع اننفع ذي
-هم). 2(باشد برنامه مي يابيهدف آزاد به ارزش كرديرو

-كه مبدع ارزشيابي هدف )Scriven( ونياز اسكرچنين 

از اثرات  ياريبسكند آزاد است نقل شده كه وي تأكيد مي
بر هدف  يمبتن يسنت يابيبرنامه در طول ارزش يجانب
 ابيبرنامه، ارز يابياگر در ارز ؛ وشوند گرفته مي دهيناد

برنامه معطوف كند، وسعت  يها نظر خود را فقط به هدف
 دهيبرنامه را ناد ياو محدود شده، آثار جانب دگاهيد

-نشان ديبا يابيارزشاز طرف ديگر، . )19تا  17(انگارد مي

تواند  ها مي به هدف دنيسدر ر تيموفق ايكه آ دهد
 ايكنندگان برنامه را برآورده سازد  مصرف يازهاين
 ياز ساختارها يراستا برخ نيهم در). 20(ريخ

 يها در ضوابط و روش يدر حال بازنگر ياعتباربخش
و بخصوص ) outcome( امديبر پ شتريب هيتك يخود برا

 امديبا پ) process( نديو فرا) input(ارتباط درونداد 
مطرح  يفعل ياعتباربخش يبر ساختارها يراداتيو ا تندهس

اند كه از جمله آن، توجه صرف به اهداف در  نموده
 يكسان دگاهياز مطرح شدن د يرينظرگرفته شده و جلوگ

  ).21(حضور دارند يواحد آموزش كياست كه در 
مراكز  يابيتوجه به ارزش تيبر اهم شگفتيموارد پ يتمام
و برآوردن انتظارات آنان به منظور  انيمشتر دگاهياز د

 عوامل از يكي كه ستين يديترد. دارد ديتأك تيفيارتقاي ك
) 22(است آن يانسان يروين سازمان، هر تيموفق بر مؤثر

 ياعضا ها، دانشگاه يانسان يروين ياصل ركن و
 از يكي عنوان به دياسات واقع در). 15(هستند يعلم أتيه

 نيتر يديكل از يكي و آموزش ستميس درونداد ياجزا
 ستميس عملكرد بهبود و ارتقاي در دانشگاه اركان

 نيااز ،)23(ندينما يم فايا ياساس و مؤثر نقش يآموزش
 گروه نيا در را مشاركت حس تنها نه آنان نظر كسبرو 
 عملكرد يابيارز يها روش از يكي بلكه دينما يم تيتقو

  ).24(است دانشگاه
مراكز توسعه  فيبه دستورالعمل و شرح وظا ينگاه با

 يكه اعضا افتيتوان در ها، مي آموزش در دانشگاه

مراكز  نيخدمات ا يكنندگان اصل افتيعلمي از در هيأت
عملكرد  يتمطلوب يها از شاخص يكي نيبنابرا ؛هستند

علمي از  هيأت يمراكز، برآورده شدن انتظارات اعضا
جبران  يبرا يگام اساس. باشد ارائه خدمات مي نديفرا

 تيفيخدمات، شناخت انتظارات آنان از ك تيفيشكاف ك
نقاط قوت و ضعف آن، و سپس اتخاذ  نييتع ،ارائه خدمات

نظرات  نيكاهش شكاف و تأم يمناسب برا ياستراتژ
  .آنان است

علمي در ارتقاي  هيأت يبه نقش مشاركت اعضا تيبا عنا
تا  ميپژوهش بر آن شد نيمراكز، در ا ردعملك تيفيك

پس  ياز مراكز مطالعات و آموزش پزشك شانيانتظارات ا
مراكز در  نيا تيبه دو دهه از فعال كياز گذشت نزد

 ديبه ام م،يكن فيكشور را توص يعلوم پزشك يها دانشگاه
جهت جلب  ييكار راه ها دگاهيد نياز خالل ا ميآن كه بتوان
 تيعملكرد مراكز و در نها تيفيشان و ارتقاي ك مشاركت

الزم به ذكر است كه تعداد . ميابيب آموزش نديارتقاي فرا
در مورد عملكرد مراكز توسعه  يابيمطالعات ارزش
 نياندك است و اغلب ا ران،يدر ا يآموزش پزشك

هدف محور  يبا استفاده از الگو يابيمطالعات، به ارز
مراكز، و  يرو، توجه به دستاوردها نياز ا. اند پرداخته

مراكز با  نيا يانتظارات برآورده نشده مخاطبان اصل
 يهدف آزاد به نظر ضرور يابيارزش ياستفاده از الگو

  .نمود مي
  

  ها روش
 يبا الهام از الگو يفيپژوهش ك كيپژوهش حاضر 

. باشد مي) goal free evaluation(هدف آزاد  يابيارزش
ها در  داده ليتحل يمورد استفاده برا يها از آنجا كه روش

 يها افتيره ،يناختمردم ش يها وهيالگو، شامل ش نيا
، به )20و19(است يفيك يها روش يگرا و به طور كل كل

از موضوع پژوهش و از آنجا  تر قيعم يمنظور كسب درك
علمي از  هيأت يكه توقعات و انتظارات اعضا يكه پژوهش

مورد  كپارچهيمراكز را، به طور گسترده، همه جانبه و 
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 در پژوهش ؛نشد افتيقرار دهد، توسط ما  يبررس
 هيها جهت تجز تم زيآنال وهيبا ش يفيك كرديحاضر از رو

 يفياز اهداف پژوهش ك. ميمحتوا استفاده كرد ليو تحل
 نيها، درك روابط ب هيفرض نيها، تدو دهيپد فيتوص

و در موارد عدم ) 25(هاست هيطرح نظر نديها و فرا دهيپد
 يفياز پژوهش ك يمناسب و قو يپژوهش نهيشيوجود پ

به دنبال  يفيدر واقع پژوهش ك). 26(شود استفاده مي
 است، ژهيو يها گروه ايتجارب افراد  قيدرك و فهم عم
كرد  دايرا پ ييها گروه ايافراد  ديگيري با پس هنگام نمونه

 يموضوع مورد بررس رايتجربه بوده و اخ نيا يكه دارا
انتخاب  يبرا جهيدر نت). 25(را تجربه كرده باشند

مند كه خاص  گيري هدف ندگان از روش نمونهكن شركت
 واجدافراد ). 27(مياست استفاده نمود يفيپژوهش ك

و  يآموزش نيپژوهش، معاون نيورود به ا يارهايمع
ي دولت يعلوم پزشك يها علمي دانشگاه هيأت ياعضا

سال سابقه كار بودند كه اطالعات و  5با حداقل كشور 
مورد مطالعه  در مورد مفهوم و موضوع قيتجارب عم

 ارمانيرا در اخت ياريبس يها توانستند داده داشتند و مي
ما با مراكز مطالعات و توسعه  منظور نيبه هم. قرار دهند
ارتباط مورد نظر پژوهش،  يعلوم پزشك يها دانشگاه

 ياهداف پژوهش برا حيضمن توضبرقرار نموده و 
به منظور جلب مشاركت آنان و (مراكز  نيمسؤول
با كمك ) قيكننده در تحق به نمونه مشاركت يدسترس

سپس . ميافراد مذكور را انتخاب نمود شان،يا
كنندگان پژوهش درباره زمان  الزم با شركت يها يهماهنگ

قبل از آغاز مصاحبه به . و مكان مصاحبه به عمل آمد
پژوهش  تيدر ارتباط با ماه ،ينكات اخالق تيمنظور رعا

انتخاب به آنان جهت  و هدف از انجام آن و دادن حق
 رد شركت در پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات ايقبول 

 يحاتي، توض)كنندگان نام شركت يجا هبكد استفاده از (
اخذ  يو شفاه يآنان را به صورت كتب تيارائه و رضا

آرام كه از نظر زمان و مكان  يطيها در مح مصاحبه. شد
مصاحبه . فتريكنندگان بود، انجام پذ مورد توافق شركت

باشد و  آوري اطالعات مي جمع يها روش نياز بهتر يكي
نظرات خود را در مورد  يشود تا افراد با آزاد موجب مي

آوري  جمع يبرا). 28(ندينما انيموضوع مورد پژوهش ب
 علمي هيأتتوقعات اعضاي ( بخش پژوهش نيا يها داده

 افتهيساختار  مهي، از مصاحبه ن)از مراكز توسعه آموزش
جلسات مصاحبه  قيباز از طر يها با استفاده از سؤال

 يها مالك اصل اصل اشباع داده. مياستفاده نمود يانفراد
 افتيدر نديها، فرا اشباع داده. حجم نمونه بود نييتع

 يقبل يها داده تيتا زمان تكرار و تثب ديجد يها داده
ها  آوري داده ها و جمع انجام مصاحبه نيبنابرا). 27(است

نفر  15 باو در مجموع  افتيبه اشباع ادامه  دنيرس تا
مصاحبه ابتدا  يراهنما نيجهت تدو. شدمصاحبه 

الزم  يفيك يها اخذ داده يكه برا ينيموضوعات و عناو
 يسؤال باز و كل ينموده و سپس با تعداد هيبود را ته

مصاحبه با سؤال  .ميكرد يمصاحبه را طراح يراهنما
 يعلمي درباره دستاوردها هيأت ياعضا دگاهيد يكل

ها  در تمام مصاحبه يدو سؤال كل. شد مراكز آغاز مي
اساس ضرورت و پاسخ  سؤاالت برساير شد و  تكرار مي
ها با كسب  تمام مصاحبه. ديگرد كنندگان، طرح مي شركت

 كيتنها . ديكنندگان ضبط گرد آگاهانه از شركت تيضار
اما . صدا نشدبه ضبط  ليكننده در مصاحبه ما شركت

در زمان مصاحبه، كلمه  شيها اجازه داد كه تمام صحبت
 انيدر پا. رديبه كلمه نوشته شده و مورد استفاده قرار گ

 يكنندگان موافقت خود را برا هر مصاحبه همه شركت
. پژوهش اعالم نمودندگزارش در  تشاناستفاده از نظرا
در . ديبه طول انجام قهيدق 65تا  38 نيها ب زمان مصاحبه

آن به  يفرصت پس از اتمام مصاحبه، محتوا نياول
  .صورت كلمه به كلمه نوشته شد

در چهار محور  شهيپژوهش حاضر ر ييايو پا ييروا
در  ييايمشابه پا( ي، همسانيپذير انتقال ت،يمقبول

دارد ) confirmability( نيو تع) است يكم يها پژوهش
 تيمقبول). 30و29(شده  شنهاديو گوبا پ نكلنيكه توسط ل

 يمعناست كه برگرداندن مصاحبه برا نيبد
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پژوهش با  نيباشد كه در ا قبولكنندگان قابل  شركت
كنندگان و  از شركت يتعداد يارسال متن مصاحبه برا

امر  نيها توسط آنان و رفع ابهامات ا چك كردن مصاحبه
در  جينتا ايبدان اشاره دارد كه آ يپذير انتقال. محقق گشت
مورد  نيكاربرد دارد؟ در ا تيقابل گريد يها همورد گرو

كنندگان مطلع و صاحب  شركت انتخاببا  ميكرد يسع زين
 يو ثبات هنگام يهمسان. ميابيمهم دست  نينظر به ا

كنندگان  شركت ياز سو يهمسان يها كسب شد كه پاسخ
مختلف مطرح شده بود،  هاي قالب به سؤال مشابه كه در

حاصل شد كه در  قيطر نيبد زيپژوهش ن نيتع. داده شد
تعصب در  نهتا از هرگو مينمود يخالل پژوهش، سع

ها  مورد موضوع مورد پژوهش، قبل و پس از مصاحبه
  .مياجتناب ورز

ها  تم ليو تحل هيتجز وهيمحتوا از ش ليو تحل هيتجز يبرا
)thematic analysis (استفاده شد)يها پژوهش). 31 
 يها داده ليو تحل هيجهت تجز وهيش نياز ا زين يگريد

مأنوس  يدر گام اول، برا). 33و32(اند خود استفاده كرده
تا  ميها را خواند بار متن مصاحبه نيها چند شدن با داده

 يعلمي در راستا هيأت ياعضا يها از گفته يكل وممفه
 ديتول يدر گام دوم، برا. آمد به دستهدف پژوهش 

ها  از متن مصاحبه و جالب يدينكات كل ه،ياول يكدها
 يها داده رياز دقت در تفس نانياطم يبرا. دياستخراج گرد

) peer check(همكاران  يبه دست آمده، از روش بازنگر
ها توسط همكاران  كه مصاحبه صورت نيبد. استفاده شد
در گام سوم، . ديبندي گرد و دسته يكدگذار زيپژوهش ن

مرتبط با  يكدها) ياصل يها تم( ها مايه درون نييتع يبرا
 يجداساز) تم( مايه درون كيقرار گرفتن در  يهم برا
نوبت با نظر  نيدر چند ليو تحل هيبخش از تجز نيا. شدند

پس از . رفتقرار گ يهمكاران طرح، مورد بازنگر
 رطبقه،يز ايگروه  كيحاصله در  يبندي كدها دسته

) يفرع يها تم ايطبقات ( تر بزرگ يها در دسته رطبقاتيز
ه از نظر مفهوم به هم وابسته بودند، قرار گرفته و در ك

از كنار هم قرار ) ياصل يها تم( ها مايه مرحله بعد، درون

 ارم،در گام چه. شدند ليتشك) يفرع يها تم( گرفتن طبقات
 شده از طبقات لينقشه تشك يو اصالح رو يبازنگر

) يفرع يها تم( طبقات يبعض. انجام گرفت) يفرع يها تم(
حذف گشته و  ياصالح و برخ نديفرا نيدر ا رطبقاتيو ز

 ها مايه در گام پنجم، درون. افتيانتقال  يگريبه بخش د اي
شدند كه  ميتنظ يشده و طور يگذار نام) ياصل يها تم(

ها به  مرحله تم نيدر ا. نديسؤاالت ما پاسخ گو بهبتوانند 
  .شدند ليطور كامل تشك

  
  نتايج

. حاضر شركت نمودند نفر در پژوهش 15در مجموع 
 ،يدندانپزشك ،يپزشك يها كنندگان از دانشكده شركت

. و بهداشت بودند ييو ماما يپرستار ،يداروساز
. بودند زننفر  5و  مردنفر  10كنندگان در مصاحبه، شركت
 1نفر تخصص و  11نفر فوق تخصص،  3مدرك  نيآخر

 سينفر رئ 1 يياجرا تسم. ارشد بود ينفر كارشناس
گروه  رينفر مد 4دانشكده،  ينفر معاون آموزش 6دانشكده، 

در  يعلمي با سابقه قبل هيأت ياعضا گرينفر د 4و 
  .گروه بودند ريو مد يمعاون آموزش يياجرا يها پست
مفهوم مشترك نشان داد كه  افتني يها برا داده ريتفس

علمي  هيأت يدر توقعات اعضا يموارد مختلف و متنوع
مراكز مطالعات و توسعه وجود  ينسبت به دستاوردها

 6موارد را در  نيتوان ا در مجموع مي يدارد، ول
 ريز9و مجموع ) يتم فرع( طبقه 16، )يتم اصل( مايه درون
 ي، جا)باشند طبقه مي ريز 2-3 ياطبقات دار يبعض( طبقه
 يفايا: عبارتند از ياصل يها مايه درون). 1جدول ( داد

بازگشت  ،يابيارزش ندينقش در فرا يفايا ،ينقش آموزش
 يفايا ،علمي هيأت يمراكز و اعضا ،يبه فلسفه وجود

  .دفاتر توسعه ياز اعتال تيعلم و حما دينقش در تول
و ) يتم اصل( مايه و اختصار هر درون بيبه ترت ريز در

 اناتياز ب ييها شده و با مثال فيطبقات آن توص
  .شده است تيكنندگان حما شركت
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  از مراكز توسعه آموزش دانشگاه علمي هيأتها، طبقات و زيرطبقات مربوط به توقعات اعضاي  درونمايه :1جدول 

  )تم اصلي(درونمايه )تم فرعي(طبقات زير طبقات 
 ايفاي نقش آموزشي  ارتقاي برنامه درسي هاي موجود در برنامه درسي چالش

 تغييربرنامه درسي به سمت جامعه نگر

 آموزش مدرسين نقش توانمندسازي

 نياز به رشد بيشتر

 آموزش مداوم جامعه پزشكي ها اثربخشي برنامه

 نظارت بر اجرا

 توسعه آموزش از طريق تربيت دانشجو 

 پرورش استعدادهاي علمي دانشجويان 
 ايفاي نقش در فرايند ارزشيابي  بازنگري در ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد نگرش نسبت به ارزشيابي استاد

 هاي اجرا و تفسير ارزشيابي رويه

 هاي ارزشيابي  لزوم بازنگري در فرم

 هاي ارزشيابي دانشجوارتقاي روش  
 فلسفه وجودي مراكز  

 مراكز و اعضاي هيئت علمي تعامل با اعضاي هيئت علمي 
 وظايف اعضاي هيئت علميتعدد 
 جذب اعضاي هيئت علمي 
  ايفاي نقش در توليد علم نشر علم 

 ارتباط پژوهش و آموزش  
 دانش پژوهي و اساتيد 
 دانش پژوهشي و مراكز 
 حمايت از اعتالي دفاتر توسعه نظارتي-ارتباط حمايتي 
 هادفاتر توسعه و دانشكده 

  

و  نيپژوهش اول نيدرا: ينقش آموزش يفايا -1
كنندگان توقعاتشان را  كه شركت يترين دستاورد برجسته

 يطبقات. مراكز بود يكردند نقش آموزش انيدر مورد آن ب
برنامه  يارتقا: گرفتند شامل يمايه جا درون نيكه در ا

 ،يآموزش مداوم جامعه پزشك ن،يآموزش مدرس ،يدرس
دانشجو و پرورش  تيق تربيتوسعه آموزش از طر

 يدر طبقه ارتقا. باشد مي انيدانشجو يعلم ياستعدادها
موجود در برنامه  يها طبقه چالش ريدو ز يبرنامه درس

رار به سمت جامعه نگر ق يبرنامه درس رييو تغ يدرس
 يموجود در برنامه درس يها چالش رطبقهيدر ز. گرفت

سازي  كنندگان به صورت ضرورت فراهم توقعات شركت
و  افتهي رييتغ يآموزش يها سازي برنامه ادهيبستر جهت پ

حضور افراد متخصص به  ،يآموزش نينو يها روش
 يها كولوميكور نيها جهت تدو صورت همكار با دانشكده

  .شد انيها، ب طرح درس يو نظارت بر اجرا ،ديجد
پرداختن به  يبرا يبستر و طيمح ،فضا": 15ه كنند شركت
  ".كه اونجا نوشته وجود نداره يبه اون مفهوم كولوميكور

نگر  به سمت جامعه يبرنامه درس رييتغ رطبقهيدر ز
 يها برنامه يتوقعاتشان به صورت انجام كارشناس

جهت  نهيسازي زم آمادهجامعه نگر و ضرورت توجه و 
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  .ديگرد انيآن توسط مراكز ب ياجرا
 يكنه تو يبازنگر تونه يكه م ييتنها جا": 2ه كنند شركت

 يشورا. به جامعه، مراكز توسعه هستند ييگو نقش پاسخ
 يشورا كيجامعه نگر كه االن وجود داره، عمالً 

 شيها يكنه كارشناس نمي يساز است، كارشناس  يمتصم
است كه مراكز  نيكه تصور من ا ييجا كي يستيبا مي

  ".بشه امتوسعه هستند انج
طبقه نقش  ريدو ز ن،يطبقه آموزش مدرس در

در . گرفت يجا شتريبه رشد ب ازيو ن يتوانمندساز
كنندگان،  انتظارات شركت ،ينقش توانمندساز رطبقهيز

علمي جهت  هيأت ياعضا يبرا زهيانگ جاديضرورت ا
 ،يآموزش نينو يها وهيشكارگيري  استمرار در به

 يعضاا يضرورت وجود مراكز به منظور توانمندساز
 يكنندگان اجبار از شركت يعلمي بوده و تعداد هيأت

. ها را توقع داشتند از كارگاه يشتريكردن تعداد ب
به رشد  ازين رطبقهيعلمي در ز هيأت يانتظارات اعضا

مناسب  يها شامل ضرورت استفاده از روش شتر،يب
در به خصوص  يتوانمندساز يها كارگاه در يآموزش

ارائه  يها آموزش ياجرا يسازي برا بستر ،ينيحوزه بال
آن توسط مراكز، لزوم استمرار  يشده و نظارت بر اجرا

 يازسنجيو به روز كردن آنها، ن يآموزش يها كارگاه
ها به  كارگاه يبرگزار نيها و همچن كارگاه يبرگزار يبرا

  . اي بود فهو چندحر يصورت مجاز
 دياستادا با ديبگ دييايب ديتوان شما مي": 1ه كنند شركت

تا مثالً بتونن  ننيمثالً آموزش را بب شرفتهيحتماً دوره پ
 نيو شما اومد استاد نيا يوقت يكنن، ول دايارتقا پ
 نيتو ا اديب ادخو مي ديها را هم بهش داد دوره نيباالتر

اجراش فراهم باشه،  يها نهيزم دياجرا كنه، با ستميس
  ".عملكرد خودش رو جهينت نهيبب ديبا يعني

 رطبقهيدو ز يدارا يآموزش مداوم جامعه پزشك طبقه
 رطبقهيدر ز. ها و نظارت بر اجرا بود برنامه ياثربخش
 يبرا زهيانگ جاديكنندگان ا ها اغلب شركت برنامه ياثربخش
 اتيكنندگان آموزش مداوم را از ضرور شركت

كنندگان  طبقه نظارت بر اجرا، شركت ريد و در زدانستن مي
 يبرگزار يمجدد برا يريز و برنامه يازسنجيانجام ن
 يطبقه بعد. كردند انيها را به عنوان انتظاراتشان ب دوره

طبقه  نيدانشجو بود، در ا تيترب قيتوسعه آموزش از طر
كنندگان انتظار داشتند مراكز فقط به  از شركت يتعداد

 تيعلمي بپردازند و ترب هيأت ياعضا يبراارائه دوره 
ها  را به دانشكده يپزشك شدر رشته آموز انيدانشجو

 يعلم يدر طبقه پرورش استعدادها. نديواگذار نما
 هيكنندگان توجه مراكز به كل انتظار شركت ان،يدانشجو
انتخاب آنان منحصراً  يبه جا انيدانشجو يها توانمندي

ه به آموزش آنان از و توج يعلم يبراساس توانمند
  .تر بود نييپا يها سال

ها  خورده اين هيكنم بهتر باشه  فكر مي": 6ه كنند شركت
تر و  تر، منظم نييپا يها تر و از سال عيرو وس

 نايتر باهاشون كار كنن، چون به نظر من ا كيستماتيس
هدر  يليهستند و وقتشون خ يخاص يليخ ياستعدادها

   ".رهيم
پژوهش،  نيدر ا: يابيارزش ندينقش در فرا يفايا -2

كنندگان توجه  بود كه شركت ياز موارد زين يابيارزش
مايه تحت  درون نيموضوعات ا. اي به آن داشتند ژهيو

 د،ياسات يعملكرد آموزشارزشيابي در  يبازنگر نيعناو
  . بندي شدند دانشجو طبقه يابيارزش يها ارتقاي روش

 دياسات يعملكرد آموزشارزشيابي در  يطبقه بازنگر در
استاد،  يابينگرش نسبت به ارزش نيبا عناو رطبقهيسه ز

در  يو لزوم بازنگر يابيارزش رياجرا و تفس يها هيرو
نگرش به  رطبقهيدر ز. گرفت يجا يابيارزش يها فرم

كنندگان توقعاتشان را  اي از شركت استاد، عده يابيارزش
آن بر  ريتأث ليبه دل يابيارزشبه صورت ضرورت انجام 

فرهنگ  جاديا ،علمي هيأت يارتقاي عملكرد اعضا
نمرات كم  ليدال يها و بررس در دانشگاه يابيارزش
اجرا و  يها هيرو رطبقهيدر ز. كردند انيب يابيارزش
به  يابيكنندگان انجام ارزش شركت ،يابيارزش ريتفس

 انيااز نظر همت شترياستفاده ب ،يفيو ك يفيصورت توص



  و همكاران زيطاهره چنگ  علمي از مراكز توسعه آموزش هيأت يانتظارات اعضا
 

  http://ijme.mui.ac.ir )12(12؛ 1391اسفند /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  954

و تعلق گرفتن ارزش  انينظر دانشجو يبه جا نيمسؤولو 
 ،ييدر سنجش نها انيدانشجو يتر به نظرخواه اي كم نمره
 يها رده انياخذ شده از دانشجو يابيدهي به ارزش وزن

 يو زمان اجرا وهيدر ش يو بازنگر يليمختلف تحص
 يلزوم بازنگر رطبقهيرا انتظار داشته و در ز يابيارزش

 ي،ابيسؤاالت ارزش بيني مجددباز ،يابيارزش يها در فرم
سؤاالت  يدر طراح يآموزش يها توجه به روش

متناسب با  يابيارزش يها فرم ميو تنظ ،استاد يابيارزش
 يها گروه يبرا يو اختصاص انيدانشجو يليمقطع تحص

  .نمودند انيراب يآموزش
درگذر  ديها هم با ارزشيابي نيخود ا": 1ه كنند شركت
كه  يمشكالت و نواقص ديما با يعنيبشه  up dateزمان 

ها را با  وجود داره، اين يابيبحث ارزش نيوقت در هم هي
فرم  هي ميتون من معتقدم كه ما نمي م،يگذر زمان رفع بكن

 مياز دو سال ازش استفاده بكن شتريثابت ب يابيارزش
  ".در حال رشده طور نيهم ستميس نيا چون
دانشجو، ضرورت  يابيشارز يها طبقه ارتقاي روش در
اي از  مورد انتظار عده يابيارزش يها سازي روش يبوم

  .كنندگان بود شركت
 نيكنن ا مي يرويپ ييالگو هيدارن از  نايا": 8ه كنند شركت

سازي كرده  نهيتونه كارآمد باشه كه به مي يالگوها زمان
  ".مياستفاده كنها  اين از ميتون ينم مياگه نكرده باش م،يباش

 ،مايه درون نيدر ا: يبازگشت به فلسفه وجود -3
كنندگان بر ضرورت وجود مراكز توسعه در  شركت
ساز  ميتصم يداشته و آنان را بازو ديها تأك دانشگاه

زير آنان توقعات خود را . آوردند به حساب مي تيريمد
ضرورت بازگشت مراكز به : اظهار داشتندسه سرفصل 
جلب نظر  ود،د خمداوم عملكر شيو پا يفلسفه وجود

قرار دادن آموزش، لزوم  تيبه منظور در اولو نيمسؤول
 يبه اعضا شانيها و ارائه دستاوردها توجه به تمام رشته

  .علمي هيأت
 يابتدا انيدر سال EDCكه  نهيواقعش ا": 4ه كنند شركت
اول  شن،يم ليها كه تشك واقعاً مثل همه سازمان لشيتشك

شه و بعد از  مي ليسازمان تشك هي ،يهدف هي يدر راستا
 EDCاالن  ه،كن مدت اصالً سازمان هدفش را گم مي هي
رو  ازهاشينظر بكنه و دوباره نديتجد هيبرگرده و  ديبا
   ".بره و كجا هست استهخو كجا مي نهيكنه، بب نييتع
مايه سه  درون نيدر ا: علمي هيأت يمراكز و اعضا -4

 فيتعدد وظا ،علمي أتهي يتعامل با اعضا نيطبقه با عناو
 يعلمي جا هيأت يعلمي و جذب اعضا هيأت ياعضا
علمي  هيأت يدر طبقه تعامل با اعضا. گرفت
 شتريكنندگان انتظارات خود را به صورت تعامل ب شركت

مشكالت  ييشناسا نظورعلمي به م هيأت يمراكز با اعضا
 يو ارائه دستاوردها ينيبال يها آنان خصوصاً در حوزه

EDC  ياعضا يها دهي به فعاليت منظور جهتبه 
  .علمي اظهار نمودند هيأت

علمي  خودشون را به هيأت EDC": 14ه كنند شركت
با  دنشون،يد اديعلمي ب كنن منتظر نباشن هيأت كينزد

مسائل  كهي برقرار كنن، تا زمان كيعلمي ارتباط نزد هيأت
   ".نكنن ازيممكنه احساس ن ننينب كيرا از نزد

علمي انتظار  هيأت ياعضا فيطبقه تعدد وظا در
مركز به امر آموزش بود و  شتريكنندگان توجه ب شركت

كنندگان  علمي شركت هيأت يدر طبقه جذب اعضا
 EDCتر شدن نقش  انتظاراتشان را به صورت فعال

از  ارانيباالخص آموزش دست ،يعلم يرويدرجذب ن
  .نمودند انيب ليدوران تحص

 يشه برا كه قبول مي ياز ابتدا كس دياش": 6ه كنند شركت
از اول در نظر گرفته بشه كه اگه  ،يرشته تخصص كي

از واحدها رو زودتر  يكسريعلمي بشه  هيأت ادخو مي
 نيا يكي يكيبشه و بعد حاال  ارياستاد نجايا اديبگذرونه، ن

 يليخ ديجلوتر، شا اديكم ب كي نايها را بره، اگه ا كارگاه
  ".آل باشه دهيا

 يمايه طبقات درون نيدر ا: علم دينقش در تول يفايا -5
و  يمانند نشر علم، ارتباط پژوهش و آموزش، دانش پژوه

در طبقه . قرار گرفتند ،و مراكز يو دانش پژوه ،دياسات
كنندگان ضرورت توجه به  شركت ينشر علم انتظار برخ
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 يو پژوهش يانتشار مجالت آموزش يامر آموزش به جا
پژوهش و آموزش ضرورت توجه  رتباطه ادر طبق. بود

توجه  ليدلهآموزش ب تيفيمراكز به موضوع كاهش ك
ارتقا و  ازيبه پژوهش به منظور كسب امت دياسات اديز

  .شد انيها ب پژوهش تيفيتوجه به كاهش ك نيهمچن
صرف  يبرا ميكن ما االن پژوهش مي": 4ه كنند شركت

پژوهش  م،يكن مي دايارتقا پ ميكن پژوهش، پژوهش مي
 ديپژوهش با كهي در صورت. ميريبگ ازيكه امت ميكن مي

بشه كه رفع مشكل بشه، پژوهش بشه كه آموزش بهتر 
پژوهش در خدمت آموزش باشه در خدمت  يعنيبشه 

  ".فقط در خدمت خود پژوهشه نپژوهش اال. سالمت باشه
كنندگان به  انتظار شركت د،يو اسات يطبقه دانش پژوه در

 يمراكز از اعضا تيو حما زهيانگ جاديصورت لزوم ا
و ضرورت  ،انجام پژوهش در آموزش يعلمي برا هيأت
 يها انجام پژوهش يعلمي برا هيأت يبندي اعضا دسته

و  يحوزه درمان و پژوهش در آموزش براساس توانمند
و مراكز، به صورت  يپژوه دانشو در طبقه  ؛عالقه آنان

 انيب ،در آموزشضرورت تمركز مراكز بر انجام پژوهش 
  .ديگرد

درمانگاه  يتو ديعلمي كه با اون هيأت": 14ه كنند شركت
آموزش دانشجو بذاره و  يتمام هم و غمش را برا

آموزش را در درمانگاه به دانشجو منتقل بكنه حاال 
 يب ريش هيشه  پژوهش در آموزش هم بكنه، مي ادخو مي
 ديشما كه دار م،يكن assignو دم، مگر اين كه افراد را  الي

مربوط به آن  يها پژوهش ديبر د،يكن كار مي خشب نيدر ا
كارو  نيا motivationو براساس  ديبخش را انجام بد

و  ديقرار بد ارشونيامكانات و بودجه الزم در اخت ديبكن
در پژوهش در آموزش  انيهمه افراد ب مياصرار نكن

   ".مشاركت بكنن
مايه دو  درون نيدر ا: دفاتر توسعه ياز اعتال تيحما -6

و دفاتر توسعه و  ي،نظارت -يتيطبقه ارتباط حما
 ،ينظارت -يتيدر طبقه ارتباط حما. گرفتند يها جا دانشكده

و نظارت مراكز  تيكنندگان به صورت حما انتظار شركت

توسعه بر عملكرد دفاتر توسعه، و در طبقه دفاتر توسعه 
 يبرا طيسازي شرا همبه صورت فرا ،ها و دانشكده

دفاتر در  گاهيشدن پا يدفتر توسعه و قو يانداز راه
  .شد انيها ب دانشكده
 مياگه بگ يول ه،يخوب زيچ يليها خEDO ": 1ه كنند شركت

داشته باشه، بره كارش رو  EDO هياي  هر دانشكده
گو باشه، كار نكرده رو  انجام بده و بعد هم به ما پاسخ

كه خب اگه  نكن ها احساس مي گو باشه، دانشكده پاسخ
EDO به اين  يازين گهينداشته باشن بهتره، چون اقالً د

 دياول از همه با EDO يول. ستيپاسخ بدن ن نكه بخوا
 ديشه با ؤول ميمس اديكه م يفرد ره،يشكل بگ ئتشيه

داشته باشه و بتونه  يميكارش حالت ت ديبا نه،يآموزش بب
مهمن كه من فكر  يها تميها همه آ همه را وارد كنه اين

  ."مغفول موندن مكن مي
  

  بحث
 نييهدف آزاد به تب يپژوهش با الهام از الگو نيدر ا

علمي در  هيأت يتوقعات و انتظارات برآورده نشده اعضا
پرداخته  يمورد مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشك

  .شد
پژوهش از  نيكننده در ا انتظارات صاحب نظران شركت

گسترده بود،  يمراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشك
چندجانبه  اد،يآنها را نشأت گرفته از وسعت ز توان يكه م
ضح وا. عملكرد مراكز دانست ييايو پو يدگيچيپ ،بودن

دهنده آموزش،  كننده و انتقالديكه تول يياست، نهادها
متخصص جامعه  يروهايو مرتبط با ن يابيشپژوهش، ارز

موجود  تيوضع يبه طور مستمر به بررس ديهستند با
تنگناها و علل  ييمسائل و شناسا ليخود پرداخته و با تحل

عملكرد  تيفيك يارتقا يبرا يعمل يكارها راه نيآن، به تدو
توان انتظار داشت كه با جلب مشاركت  مي. بپردازندخود 
بهتر  يپژوهش ،يآموزش يازهاين ،علمي هيأت ياعضا

 يبرا يترپذير تر و امكان يعمل يها شناخته شده و راه حل
كه ادعا  يسازمان گريبه عبارت د. شود افتيمشكالت 
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اي اداره شود كه  گونه هب ديباشد با مي تيفيكند دنبال ك مي
. خود را برآورده كند انيو انتظارات مشتر ازهايبتواند ن

به انتظارات  يابيدستجهت  يفيك كردياستفاده از رو
و  قيعم يديتوانست د ،علمي هيأت يبرآورده نشده اعضا

ما  يبرا) مراكز تيمتناسب با ماه(ي نيحال ع نيدر ع
فراهم آورد كه منجر به درك بهتر موضوع و اهداف 

جنبه را  نيمراكز از ا يابيپژوهش گشته و امكان ارز
  .سازد سريم

كنندگان نشان داد كه توقعات  شركت اناتيب ليتحل
 6در  توانيعلمي را م هيأت يبرآورده نشده اعضا

از آن در  يعيبندي كرد كه بخش وس مايه دسته درون
اين . ديسازي گرد مفهوم ينقش آموزش يفايمايه ا درون

پژوهش انتظارات كنندگان در  يافته نشان مي دهد شركت
خود را با وقوف به رسالت اصلي مراكز توسعه يعني 

  .اند ارتقاي كيفيت آموزش، بيان كرده
 ،يبرنامه درس يپژوهش حاضر در طبقه ارتقا در

جهت  يآموزش يسازي فضاها ضرورت آماده
 ياز جمله انتظارات اعضا نينو يها وهيسازي ش ادهيپ

همكاران در در پژوهش نعمت بخش و . علمي بود هيأت
 يمؤثر در ارتقا عوامل تياهم زانياصفهان در ارتباط با م

 ينيعلمي بال هيأت ياز نظر اعضا ،يآموزش پزشك
 يها در بخش يامكانات آموزش شيافزا ،يدانشكده پزشك

). 34(قرار گرفت فهرستدر صدر % 5/87با  مارستانيب
 تيفيآشكار است مراكز توسعه كه مسؤول ارتقاي ك

مناسب  يآموزش يبه نقش فضا ديباشند با آموزش مي
نموده و  يشتريب عنايت يآموزش يها روش ياجرا ايبر

  .نديامر جلب نما نيرا به اذيربط  نيتوجه مسؤول
طرح  يكنندگان نظارت بر اجرا توقعات شركت گرياز د

ها نشان داد كه اكثر  پژوهش يبرخ جينتا. درس بود
درس و مؤثر بودن آن در به داشتن طرح  ازيمدرسان ن
 يعوامل نيبا وجود ا. داشتند انيرا ب سيتدر تيفيارتقاي ك

 يريز درمورد برنامه يآگاه دمو ع اديمانند حجم كار ز
و كاربرد طرح  هياز عوامل محدودكننده در ته يدرس

آن دانسته  يوقت كالس را مانع اجرا كمبود نيز درس و
 ياجرابربر ضرورت نظارت  يديامر تأك نيا). 36و35(اند

كنندگان  بر توقع شركت يدييطرح درس توسط مراكز و تأ
  . باشد در پژوهش ما مي

طبقه،  نيكنندگان در ا مورد انتظار شركت يدبع افتهي
جهت  يبرنامه و بسترساز يضرورت انجام كارشناس

 جينتا. جامعه نگر توسط مراكز بود يها برنامه ياجرا
گروه  37اران كه در مجموعه و همك انيمطالعه تراب

كشور  يعلوم پزشك يها در دانشگاه ياجتماع يپزشك
 زاتيو تجه ليها از وسا گروه نيانجام شد، نشان داد كه ا

 يدر پژوهش). 37(ستنديبرخوردار ن يكاف يكمك آموزش
 يو دانش با عملكرد مناسب اعضا يآگاه نيب گريد

ارتباط جامعه نگر  يآموزش پزشك نهيعلمي در زم هيأت
 ياست همكار يهيبد). 38(حاصل شد ميو مستق يقو

 يپزشك شرفتيعلمي از عوامل مؤثر در پ هيأت ياعضا
ها  و ارتقاي كارگاه يبرگزار قيبوده و از طر رجامعه نگ

). 3(ديبهبود بخش يرا تا حدود يهمكار نيتوان سطح ا مي
 راهبردسازي  ادهيپس نقش كارشناسانه مراكز در پ

و توجه  يمارستانيآموزش ب يآموزش جامعه نگر به جا
ها  برنامه ياجرا يعلمي برا هيأت ياعضا يبه توانمندساز

 شتريب تيبا جد نهيزم نيدر ا ديو مراكز با هآشكار بود
  .نديتالش نما

به صورت  نيپژوهش در طبقه آموزش مدرس جينتا
و  نيمدرس يضرورت وجود مراكز جهت ارتقاي آموزش

- بهها  در كارگاه يمناسب آموزش يها وهياز ش استفاده

پژوهش با  نيا جينتا. ديگرد انيب نيدر حوزه بالخصوص 
% 35/52در اصفهان كه نشان داد كه  يپژوهش هاي يافته

در مورد  شتريآموزش ب هب ازين يدروس عمل دياز اسات
با  نيهمچن اين يافته ؛)39(دارند يعمل سيتدر يها روش

 .)40(دارد يخوان و همكاران هم يباريپژوهش جو جهينت
ي ها كارگاهعناوين مراكز در  ياز ضرورت بازنگر يحاك

  . است ينيبال روش تدريس و توجه بيشتر به آموزش
 يبرا يرسازها، بست كارگاه يرسان و به روز يازسنجين
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ها از  كردن كارگاه ياجبار ياجرا و نظارت بر اجرا و حت
اي در دانشگاه  مطالعه. بود كنندگان انتظارات شركت گريد

علمي  هيأت يتهران نشان داد كه اعضا يعلوم پزشك
 ت،يفيك شيها، افزا شدن كارگاه يخواستار تداوم و اجبار

كه  )24(ها بودند نمودن كارگاه يو كاربرد يرسان به روز
  .دارد يخوان ماين يافته هبا 

ها به  كارگاه يبرگزار كنندگان،شركتانتظارات  گرياز د
 يها پژوهش جينتا. اي بود و چندحرفه يصورت مجاز
 تينشان داده كه اكثر يآموزش مجاز بارهانجام شده در

با  يريادگينسبت به  يعلمي نگرش مثبت هيأت ياعضا
است  بهترپس ). 42و41(دارند يكيالكترون يها وهيش

هاي آموزش اساتيد  ارائه دوره وهيدر ش يبازنگر، مراكز
  .دستور كار خود قرار دهند را در
 يمعاونت آموزش استيبنا بر س 1387چند از سال  هر

دفاتر آموزش  ،يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
از مراكز مطالعات و توسعه  يمداوم به لحاظ سازمان

 يجدا شدند، اما با توجه به سابقه طوالن يآموزش پزشك
دو مجموعه، بخش قابل  نيا تيبودن فعال دهيو در هم تن

علمي از مراكز توسعه به  هيأت ياعضااز توقعات  يتوجه
در . افتياختصاص  يمقوله آموزش مداوم جامعه پزشك

كنندگان  شركت يطبقه آموزش مداوم جامعه پزشك
شركت در  يبرا زهيانگ جاديتوقعاتشان را به صورت ا

ها و  دوره يبرا يازسنجيآموزش مداوم، ن يها برنامه
 انيآن، ب تيفيمجدد به منظور بهبود ك يريز نامهبر

و همكاران در ارتباط با  يمطالعه فرمان يها افتهي. داشتند
 جيپرستاران در رابطه با آموزش مداوم با نتا دگاهيد

اي  مطالعه جينتا نيهمچن). 43(دارد يخوان پژوهش ما هم
از نظر  نيعناو تياولو نيدر خوزستان نشان داد كه ب

زمان اختصاص داده شده به آنها انطباق  پزشكان و
 بخش تيرضا زيها ن برنامه ينداشته و محتوا دوجو

نشان داد كه هر چه به  زياي در اراك ن مطالعه). 44(ستين
ها از نظر  پزشكان اجازه مشاركت و اظهار نظر در برنامه

 شتريب زهيانگ جاديداده شود امكان ا يو مكان يزمان

بر ضرورت  يديالب خود تأكمط نيا). 45(خواهد بود
بر  يبه منظور تحقق اهداف مراكز مبن يازسنجيانجام ن

كنندگان  در شركت يريادگي تيفيو ارتقاي ك زهيانگ جاديا
  .است

 جيدانشجو نتا تيترب قيدر طبقه توسعه آموزش از طر
 يعلمي و واگذار هيأت يشامل ارائه دوره فقط به اعضا

به تحول  ازيبا آن كه ن. بود گريدانشجو به مراكز د تيترب
مراكز توسعه آموزش  سيدرآموزش منجر به تأس يفيك

رسد  به نظر مي كنيها شده است، ل در دانشگاه يپزشك
و متبحر  دهيآموزش د يانسان يرويكمبود تعداد ن

محوله، سبب كاهش  فيمتناسب با حجم و تنوع وظا
 ،لميع هيأت ياعضا ديشا .)3(مراكز شده است نيا ييكارآ

 ميآموزش مستق تيمسؤول يراه حل را در واگذار
الزم به ذكر است كه  .اند افتهي گريد يبه نهاد انيدانشجو

آموزش مستقيم دانشجو فقط در مراكزي كه مجري 
هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي آموزش  دوره

هاي آموزش پزشكي  پزشكي هستند به عهده دپارتمان
ا مراكز توسعه يا در محل است كه در ارتباط مستقيم ب

رود در  اين مراكز فعاليت مي كنند؛ از اين رو، احتمال مي
 علمي هيأتها، اشتغال بيشتر اعضاي  اين دسته دانشگاه

هاي اين دانشجويان، سبب غفلت  مراكز به برگزاري كالس
  .باشد ها شده علمي دانشكده از آموزش اعضاي هيأت

 يعلم ياستعدادهاپژوهش در طبقه پرورش  جينتا
 انيانتخاب دانشجو يبه صورت توقع برا ان،يدانشجو

آنان و شروع آموزش آنان از  يها توانمندي هيبراساس كل
دو  نيدر ا. شد انيورود به دانشگاه ب يابتدا يها سال

دهنده  اين يافته نشان. نشد افتي يطبقه پژوهش مرتبط
شوندگان به وظيفه مراكز در مورد  توجه مصاحبه

رورش استعدادهاي علمي دانشجويان، و حساسيت پ
ايشان نسبت به فرآيندهاي موجود انتخاب و پرورش 

  .دانشجويان در دفاتر استعداد درخشان است
و  تيبه علت ماه يابيارزش ،يدر مراكز آموزش امروزه

ترين  يترين و جنجال از گسترده يكيعملكرد خاص خود 



  و همكاران زيطاهره چنگ  علمي از مراكز توسعه آموزش هيأت يانتظارات اعضا
 

  http://ijme.mui.ac.ir )12(12؛ 1391اسفند /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  958

كننده  نييل تععام كياست كه به عنوان  يمباحث آموزش
در  باًيتقر يآموزش يها برنامه يو اثربخش يدر سودمند

مورد  ا،يمعتبر در سطح دن يمراكز آموزش عال يتمام
 يفايمايه ا پژوهش در درون نيدر ا. رديگ استفاده قرار مي

كنندگان انتظارشان را به  شركت ،يابيارزش ندينقش در فرا
آن در نقش  ليبه دل يابيصورت ضرورت انجام ارزش

ها  پژوهش يبرخ جينتا. نمودند انيب ديبهبود عملكرد اسات
مستمر و بازخورد  يها نشان داده است كه ارزشيابي

آموزش ايفا  تيفيك بودرا در به ينقش مؤثر ح،يصح
كنندگان در  ، كه با توقع شركت)47و46و15(كند مي

در  يابيفرهنگ ارزش جاديا. دارد يخوان پژوهش ما هم
پژوهش . انتظارات بود گريها از د شگاهدان انيدانشجو

 يانجام شده در كرمانشاه نشان داد كه اكثر اعضا
كردن را به شرط آماده يابيعلمي انجام ارزش هيأت
دانستند و اغلب  مي يو بستر مناسب ضرور طيشرا

اعتقاد داشتند كه دانشجويان منبع مناسبي براي نظردهي 
ر است كه آشكا). 48(در مورد استادان خود هستند

 ديارتباط را با اسات نيشترياين كه ب ليبه دل انيدانشجو
پس  ند،يآ به حساب مي يابيارزش يمنبع برا نيدارند بهتر

در آنان و فرهنگ  يابيفرهنگ ارزش جاديتالش در جهت ا
زمره در  ديعلمي با هيأت يدر اعضا يابيخودارز

  .رديمراكز قرار گ يها تياولو
و استفاده  ي،فيكي و فيتوص به صورت يابيانجام ارزش
 جينتا. كنندگان بود توقعات شركت گرياز د انياز نظر همتا

كنند  مي هيتوص دينشان داد اسات زيپژوهش در اهواز ن كي
در  گريد يها روش ي،شخص يها قهيجهت كاهش سل

 يمند تا رضايت ردياستاد مورد توجه قرار گ يابيارزش
  ).49(فراهم شود دياسات

به روش آموزش،  شتريدر سؤاالت و توجه ب يبازنگر
 ان،يدانشجو يتر به نظرخواه اي كم اختصاص ارزش نمره

استاد براساس  يابيارزش يها دهي به چك ليست وزنو 
كنندگان  توقعات شركت گرياز د انيدانشجو يليرده تحص

ارزش به  نيشتريب زين گريد يها در پژوهش. بود

 ديو اسات) 50(ه شداختصاص داد سيروش تدر يها نهيگز
در پرسشنامه  ديكه با يترين سؤال در مورد اين كه مهم

 سيگنجانده شود روش آموزش و مهارت تدر دياسات
در دانشگاه علوم  يپژوهش). 51(استاد است توافق داشتند

به  انيدانشجو يازدهيامت نيتهران نشان داد كه ب يپزشك
، كه )52(وجود داشت اي رابطه يليتحص يها استاد با سال

دهي به چك  بر وزن يكنندگان ما مبن با توقع شركت
 انيدانشجو يليبراساس رده تحص يابيارزش يها ليست

كنندگان ضرورت  شركت گرياز توقعات د. دارد يخوان هم
 جينتا. بود يابيارزش يو زمان اجرا وهياصالح در ش

 يبرا يياجرا هيدر اصفهان نشان داد كه رو يپژوهش
 يابيارزش يها رساني فرم آوري و اطالع جمع ،عيتوز

ها مورد  هيرو نيدارد و الزم است ا ياستاد كاست
كنندگان ما  ، كه با توقع شركت)53(رديقرار گ يبازنگر

  .داشت يخوان هم
 ياهداف آموزش شبرديپ يبرا ديبا يسازمان آموزش هر

 ت،يهدا تيمسؤول ،يخدمات آموزش تيفيك نيو تضم
خود را به  دياسات يآموزش يها كنترل و توسعه فعاليت

مراكز مطالعات و  ليتشك هياول ليبسپارد و دل يمركز
آماده  فهيدر واقع وظ. بود نيهم زيها ن توسعه در دانشگاه

ترين محرك  يآموزش اصل يعلمي برا هيأت يكردن اعضا
مراكز توسعه آموزش در جهان بوده  يانداز راه يبرا

تعادل  جادياز اركان رسالت مراكز توسعه، ا يكياست و 
 يمختلف آموزش يها رشته نيو انسجام الزم در ب

توقع  ،يمايه بازگشت به فلسفه وجود در درون). 3(است
 لسفهعلمي به صورت لزوم بازگشت به ف هيأت ياعضا
 تيجهت در اولو نيمراكز و جلب نظر مسؤول يوجود

 انيها ب رشته قرار دادن آموزش و لزوم توجه به تمام
تهران  يدر دانشگاه علوم پزشك يدر پژوهش نيهمچن. شد

پژوهش  تيكردند كه اهم انيعلمي ب هيأت ياغلب اعضا
علمي  هيأت ياعضا يباعث شده نقش آموزش در ارتقا

علمي  هيأت يرنگ شود و آموزش به عنوان رسالت اصل كم
 تيفيبه ك ديكردند كه با شنهاديپ و رديشعاع قرار گال تحت
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مايه توقعات  درون نيدر ا). 24(داد تياهم شتريآموزش ب
 ياصل لياز دال يجدا يزيكنندگان در پژوهش، چ شركت

مراكز را  ريخط تيامر خود مسؤول نيمراكز نبود كه ا جاديا
در  يتر ساخته و ضرورت بازنگر نيبه مراتب سنگ

  .دينما عملكردشان را آشكار مي
مايه مراكز و  كنندگان در درون پژوهش انتظار شركت نيدر ا

 يشتر مراكز با اعضايتعامل ب ،علمي هيأت ياعضا
تر شدن نقش مراكز توسعه در جذب  علمي و فعال هيأت
 يدر دانشگاه علوم پزشك يپژوهش جينتا. علمي بود هيأت

در  نيبر حضور مسؤول شتريب دياهواز نشان داد تأك
در ارتقاي  دياسات يبرا ييوان الگوبه عن يآموزش يها حوزه

 زين گرياي د مطالعه جينتا). 49(باشد آموزش مؤثر مي تيفيك
 قاتيتحق گاهيپا سيتأس اي مداخلهطرح  ينشان داد كه اجرا

علمي و ارائه  هيأت يمحل كار اعضا در مارستانيب ينيبال
بر عملكرد  يتوسط آن اثر مثبت يو پژوهش يخدمات آموزش

). 54(اعضا داشته است يپژوهش يها و شاخص يپژوهش
ت يدهنده كاهش اهم نشان زيمطالعه رنجبر و همكاران ن

علمي بود  هيأت يآموزش و معلم بودن از نظر اعضا گاهيجا
 يارهاياز جمله عدم استقرار مع يعوامل متعدد اكه ب

در انتخاب افراد در بدو ورود به عنوان عضو  يآموزش
رسد به منظور  به نظر مي). 23(تعلمي ارتباط داش هيأت
ارتباط تنگاتنگ با برقراري  ،يآموزش تيفيو ارتقاي ك تيتثب

 نهيتر مراكز در زم نقش فعال يفايعلمي و ا هيأت ياعضا
  .است ياصل يكارها از راه يكيجذب آنان 

پژوهشگران  يعلم يها فعاليت قياز طر يتوسعه علم امروزه
مراكز توسعه در  انيم نيدر ا. رديگ قرار مي يمورد بررس

 ياصل يها گاهياز پا يكيبه عنوان  يعلوم پزشك يها دانشگاه
رشد و  تيامر و در نها نيدرا ياساس ينقش ديعلم با ديتول

 عاتكنندگان توق كه شركت يطبقه بعد. ندينما فايتوسعه ا
 دينقش در تول يفاينمودند، ا انيخود را در ارتباط با آن ب

كنندگان توجه  مايه انتظار شركت ندرو نيدر ا. علم بود
از حد  شيتوجه ب ليآموزش به دل تيفيمراكز به كاهش ك

ارتقا،  ازيعلمي به پژوهش به منظور كسب امت هيأت ياعضا

و عالقه  يندعلمي براساس توانم هيأت يبندي اعضا دسته
 يها پژوهش ايپژوهش در آموزش ( انجام پژوهش يبرا

و تمركز مراكز توسعه بر انجام پژوهش در  ،)حوزه درمان
 يدر ارتباط با ارتقاي اعضا يدر پژوهش. آموزش بود

كنندگان  شركت ،تهران يعلمي در دانشگاه علوم پزشك هيأت
 يبرا ياظهار داشتند كه هنوز در دانشگاه از مدل مناسب

 ديشود و با استفاده نمي يآموزش يها فعاليت يابيارز
پژوهش، آموزش  نهيدر زم ارتقا طيا شرات ديشياند يكار راه

و  ؛و ساليق افراد فراهم گردد ها ييو درمان براساس توانا
وجود  يبهتر يها پژوهش، مشوق ياعتقاد داشتند كه برا

 يها قشوم وجود ،نيشااساس اظهارات ا بر). 24(دارد
علمي به  هيأت ياعضا شيپژوهش منجر به گرا براي شتريب

امر خود منجر به كاهش توجه آنان به  نيآن شده كه ا
پس الزم است مراكز توسعه به عنوان  .آموزش گشته است

ارتقاي  يضمن تالش برا ت،يفيك ينهاد مسؤول در ارتقا
 شاثربخ يها اي به انجام پژوهش ژهيآموزش، توجه و

و عاليق  يعلمي براساس توانمند هيأت يتوسط اعضا
  .ديبنما

توقع . دفاتر توسعه بود ياعتالاز  تيحما يمايه بعد درون
بر عملكرد دفاتر  EDCو نظارت  تيحما ،كنندگان شركت

ها و  EDO يانداز راه يبرا طيتوسعه و فراهم شدن شرا
رابطه پژوهش  نيدر ا. ها بود آن در دانشكده گاهيپا تيتقو

تعامل "مايه و زير طبقه  ؛ اما اين دروننشد افتي يمرتبط
دهنده پذيرش بسط  تواند نشان مي، "علمي هيأتبا اعضاي 

ها و مراكز باليني باشد و  سازماني مراكز در دانشكده
توجه بيشتر مراكز توسعه دانشگاهي را به ارزيابي 

ها، ضروري  در دانشكده علمي هيأتتر نيازهاي  دقيق
  .نمايد مي

  
  گيري نتيجه

تواند نشانگر  علمي مي هيأت يتوقعات اعضا يگستردگ
نقش مراكز در ارتقاي  تيو حساس تياهم آگاهي ايشان از

است كشف انتظارات  يهيبد. آموزش دانشگاه باشد تيفيك
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علمي و تالش در جهت مرتفع ساختن آن  هيأت ياعضا
 زهيعلمي شده و انگ هيأت يدر اعضا زهيانگ جاديسبب ا

است با  ديام. ستها فعاليت جاديدر ا يعامل اساس زين
 نيبتوانند با تدو نيمسؤول پژوهش نيا جيگيري از نتا بهره

از . آموزش بردارند يمهم در ارتقا يبرنامه مناسب گام
و در تعداد  يفيآنجا كه پژوهش فوق به صورت ك

اجرا گشته است،  يعلوم پزشك يها از دانشگاه يمحدود
از  يشتريو در تعداد ب يمطالعه به صورت كم ليتكم

 دييرا تأ جيتواند صحت نتا مي يعلوم پزشك يها دانشگاه
  .آن كمك كند يپذير مينموده و به تعم

  قدرداني
دانشگاه  يدر معاونت پژوهش 390091طرح با كد  نيا

 تيوبا حما دهيرس بياصفهان به تصو يعلوم پزشك
دانشگاه علوم  يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق

 انيمجر لهينوسيبد. اصفهان اجرا شده است يپزشك
 ياز معاونت پژوهش خود را يمراتب سپاس و قدردان
مطالعات و  راكزاصفهان و م يدانشگاه علوم پزشك
علمي كه  محترم هيأت يو اعضا يتوسعه آموزش پزشك

  . دارند مي برازرساندند ا ياريما را در انجام پژوهش 
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Abstract 
 
Introduction: The great developments in medical sciences during the past three decades have made 
transformation and change in medical education more necessary than ever, and led to the establishment of 
educational development centers (EDCs). EDCs are responsible for decision-making and policy 
implementation to promote quality of education in universities. This research, explores faculty expectations 
from EDCs, as the main clients who could be the main partners, too. 
Methods: This is a qualitative study inspired by goal-free evaluation model. Participants were selected 
using purposeful sampling from faculty members in public medical universities who were either the 
educational managers or had worked for more than 5 years. We used semi-structured individual interviews 
with open questions to collect data. The interviews were continued until data saturation. The validity and 
reliability of this research rooted in four axes, Credibility, Transferability, Dependability and 
Confirmability. Thematic analysis method was used to analyze the content. 
Results: Fifteen people participated in interviews. The data were categorized into 6 main themes, 16 classes 
(subthemes) and 9 subclasses. The main themes are as follows: EDCs’ educational role, the centers’ role in 
the evaluation process, return to EDCs’ existence philosophy, centers and faculty members, the centers’ role 
in knowledge production,and the supportive role of the centers in the development of Educational 
Development Offices (EDOs in school level). 
Conclusion: Extensiveand diverse expectations of the faculty members can suggest the significance and 
sensitivity of the centers’ roles in the quality promotion within medical universities. It seems that detection of 
the faculty members’ expectations and addressing them may help motivate them for better partnership. It is 
hoped that the results of this research will be utilized in the future planning by EDCs.  
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