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 یآموزش علوم پزشک تحقيقات نهيدانشگاهها در زم یپژوهش و آگاهی مدیران آموزش
  ، رامين پازكيليدا فتاحي زاده

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان

تجارب جهاني در مقوله توسعه نشان داده اند كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته پژوهشهاي علمي گام اول توسعه بوده  مقدمه و اهداف:

ش پژوهش در كشورهاي توسعه يافته چنان گسترده شده است كه رهبران و سياست گذاران براي هر نوع سياست سازي و برنامه ق. ناست 
د . امروزه اصل كاربردي بودن پژوهشها نياز به هر چهار وظيفه مديريتي يعني برنامه ريزي ، پشتوانه پژوهشي درخواست مي كنن ،ريزي

مقابله با چالشهاي موجود ، نياز به انتخاب راه حل هاي مناسب  چالشهاي جديد در حوزه آموزش راههاي سازماندهي ، رهبري و ارزيابي دارد.
ه ، متغيرهاي مختلفي ب خصوصا سازمانهاي آموزشي محيط دروني و بيروني سازمان ها براي رفع مشکالت. با گذشت زمان و پيچيده تر شدن

 تتوسعه وپيشرف با توجه به نقش كليدي مديران آموزشي در دانشگاهها در در اين خصوصكه انتخاب راه حل ها را مشکل ميسازد  آوردهوجود 
 ميسازد.آشکارتر  رامديريت آموزشي  ضرورت بيش از پيش به تحول عملکرد. ارتقاء آموزش علوم پزشکي و

كتابخانه اي و جستجو در مقاالت و منابع الکترونيکي ، انجام گرفت ،  به شيوه مروري و بااستفاده از منابع مطالعه كه اين روش و نتایج :

ده ها و سيس دانشگاهها و دانشکخصوصا در حوزه علوم پزشکي در كشور بيشتر جنبه كمي داشته و به تا در دهه گذشته توسعه آموزش نشان داد
 رشته هاي جديد پرداخته وافت كيفيت ناشي از توسعه كمي فراگير در سالهاي اخير نمود پيدا كرده و وجود چالشهاي جديد در آموزش پزشکي از

ا، افزايش انتظارات افزايش جمعيت و كاهش انگيزه دانشجويان و هيات علمي ،كمبود امکانات آموزشي و عدم استفاده صحيح از آنه جمله
 دانشجويان و مخاطبين آموزشي، تغيير نيازهاي جامعه ، انفجار اطالعات ، تسهيل ارتباطات ،كاهش منابع ، پيشرفت تکنولوژي ، ورود مفاهيم

پژوهشهاي جديد در آموزش پزشکي و ... ، همه ضرورت توجه بيش از بيش به تحول در حوزه آموزش پزشکي بوجود آورده است.وبه دنبال آن 
آموزشي و ارتقاء كيفيت آموزش در دانشگاهها با وجود مشکالت مالي و  پاسخ به نيازها و مشکالت توسعه اي و كاربردي متعددي به منظور

 در عمل بکار گرفته نميشود.  يافته هاي پژوهش اداري تحقيقاتي، انجام گرفته ولي متاسفانه بسياري از

مراكز توسعه آموزش پزشکي كشور ارتقا كيفيت آموزش در علوم پزشکي با بهره گيري از روشهاي جديد از آنجا كه هدف كلي  نتیجه گیری:

 پژوهش و آگاهي مديريت در آموزش به منظور باال بردن سطح دانش و كارآئي دانش آموختگان بر اساس نيازهاي جامعه ميباشد. در اين راستا
، توانائي تشخيص  شناسائي و حل مشکالت در محيط آموزشي ن را در مواردي همچون،آنا در حوزه آموزش از تحقيقات مديران آموزشي

و متغير هاي تاثيرگذار بر فرآيندهاي آموزشي و ... ، خطر پذيري حساب شده در  ، شناخت و توجه به عوامل معتبردر حوزه هاي آموزشي تحقيقات
...  و دي ، ايجاد ارتباط نزديک تر و اثر بخش تر با محققان و مشاوران آموزشيتصميم گيري ، جلوگيري از تاثير برخي تمايالت و خواستهاي فر

سازي سازمانهاي آموزشي ، احساس تعلق، تعهد چابک انجام اقدامات اصالحي و تغييرات الزم بر اساس نتايج تحقيقات ضمن ياري خواهدكرد.
آموزشي و ارتقاء  ضمن پاسخ به نيازها و مشکالت عملکرد فردي و... سازماني، وجدان كاري، اخالق كاري، وفاداري، بهبود رضايت شغلي و

ي و دانائ توجه مديران و رهبران آموزشي با وجود . لذا . كيفيت آموزش ونهايتا در صورت لزوم تغيير سبکهاي مديريت را در پي خواهد داشت
يدادهايي رو اهميت دادن به تحقيقات در حوزه آموزشي ، ضمن آگاهي وخود شخصا به تحقيق نپردازند، نياز دارند  توانائي در زمينه فني، چنانچه

وامکانات و  علوم پزشکي پژوهش ها در زمينه آموزش و بر اساس نتايج را كه براي سازمان مهم هستند را درک و پيش بيني و كنترل كنند.
 ها بپردازند .يمات و تدوين برنامهها بينش و عملکرد بهتر به اتخاذ تصمو شناسايي ارتباطِ پديده اطالعات واقعي
 دانشگاه علوم پزشکي  - در آموزشپژوهش  - آموزش پزشکي - آموزشي مديريت كلمات كليدي:
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