مجله ی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهی  ،3پاییز 69

تبیین درک اعضای هیئت علمی از برنامه های توانمندسازی در دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز :یک مطالعه کیفی
سلیمان احمدی :عضوهیات علمی ،دانشکده آموزش پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،تهران  ،ایران.
مهدی سیاح برگرد* :عضو هیات علمی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شااپور ،اهاواز،
ایران.

چكیده :توانمندسازی مهم ترین چالش مدیران در عصر حاضر است زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیر
قابل پیش بینی قرار دارند .از مهم ترین عوامل بروز این تغییرات میتوان به رقابت روز افزون جهانی ،توسعه و گسترش فن
اوری اطالعات و بروز تغییرات در ویژگی ها و خواسته های مشتریان اشاره کرد .مطالعه حاضربا رویکرد کیفی به روش
تحلیل محتوای با هدف بهینه سازی برنامه های توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت
گرفت .روش نمونه گیری به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود که تعداد 96نفر از اعضای هیات علمی انتخاب
ومصاحبه شدند .جمع آوری اطالعات به روش مصاحبه نیمه ساختاری بود.و تجزیه و تحلیل یافته های بدست آمده در
مطالعه نشان داد که به بطور میانگین بیش از دو سوم اساتید از برنامه ها و عملکرد کمیته توانمندسازی رضایت داشته و
نیز به نقاط ضعفی هم اشاره داشتند که باید جهت رفع آنها اقدام نمود .در این بررسی زمینه های مشارکت و نقاط قوت
کمیته توانمندسازی اساتید را میتوان در شاخص هایی مانند ایجاد انگیزه ،اطالعات و روزآمدی ،مشارکت در فرآیندهای
آموزشی و پژوهشی ،تسهیل ارتباطات تخصصی ،غنای شغلی ،تخصص گرایی و انجام ارزشیابی های منظم و کامل دسته
بندی کرد.بنابراین با توجه به نتایج مطالعه و نگرش مثبت اساتید نسبت به برنامه های کمیته توانمندسازی پیشنهاد می
شود که برنامه ریزی از طریق نیاز سنجی و همچنین نظرسنجی از اساتید و مشارکت آنها در اجرایی کردن برنامه ها از
نظر ساختاری ،پیشرفته و جدید شوند.

کلید واژه ها :توانمندسازی اعضای هیات علمی ،نگرش ،آموزش.
واژگان کلیدی :انگیزه پیشرفت ،عملکرد تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان پرستاری و مامایی.

*نویسندهی مسئول :عضو هیات علمی،مرکز مطالعات و توسعه آموزش  ،دانشگاه علوم پزشکی جنادی شااپور ،اهاواز،
ایران.

Email: Sayahbargard@gmail.com
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مقدمه
مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان ،نیروی
انسااانی آن سااازمان اساات(دنت  .)7602کیفیاات و
توانمندی نیروی انسانی ،مهمترین عامل بقاء و حیاات
سازمان است .نیروی انسانی توانمند ،سازمان توانمند را
به وجود می آورد .از نظار « دراکار » رشاد اقتصاادی
مرهاااون توانمناااد کاااردن کارکناااان فرهیختاااه
است(ارتورک)7606توانمندسازی کارکناان و مادیران
یک ابزار ضروری مدیریتی است که می توان درجهات
هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری ماورد
استفاده قرار داد .از نظر فاوک(()0661توانمندساازی
کارکنان یک فرایند است و از طریق آن یاک فرهنا
توانمند سازی توسعه مییابد که در آن آرمانها  ،اهاداف
 ،مرزهای تصمیم گیری و نتاایج تایریرات و تالشاهای
آنان در کال ساازمان باه اشاتراک گهاشاته میشاود .
توانمند کاردن افاراد موجای مای شاود تاا مادیران و
سازمان سریع تر و بدون اتالف منابع باه اهاداف خاود
نائل شاوند .کارکناان ،ساازمان و شاغل را از آن خاود
بداننااد و از کااار کااردن در آن بااه خااود ببالنااد(کالنی
)7665
بااه عقیااده  Pittsابعاااد اساساای توانمندسااازی منااابع
انسانی شامل هفت بعد به شرح ذیل می باشد:
-0اختیار :به منظور توانمند ساختن کارکنان بایاد
اختیارات رسمی و قدرت قانونی به انها واگهار شود
-7تصمیم گیری :به کارکنان بایاد اجاازه تصامیم
گیری در امور سازمان داده شود
-3اطالعات :باید اطالعات الزم و کاافی در اختیاار
کارکنان قرار داده شود
-4استقالل :باید استقالل کافی بدون نظارت شدید
به کارکنان داده شود
-5خالقیاات و نااوآوری :بایااد بااه کارکنااان اجااازه
استفاده از راه های خالق و ابتکاری داده شود
-9دانش و مهارت :کارکنان توانمناد بایاد داناش و
مهارت الزم برای پهیرش کارها را داشته باشند
-2مسئولیت کارکنان :افراد در برابار کارهاایی کاه
قباااااول میکنناااااد مسااااائولیت خواهناااااد
داشت(پیت()7665

توسعه اعضاءو ارتقاء هیات علمی عبارت است از هار
نوع برنامه و فعالیتی که هدف آن افزایش مهارت ها ،
توانایی های فردی ،شفاف سازی ارزش هاا و تقویات
انگیزش اعضاء هیات علمی است.
بنابراین نیاز به توانمندسازی و توجه ویژه به آن عنوان
معیاری کارآمد در موفقیت سازمان و ایجااد محایو و
جو سازمانی مطلوب جهت مشارکت فعال کارکناان و
بروز خالقیت آنها کامال احساس می شود .درارتباط با
نظام آموزش پزشکی کشور توجه بیشتر به کیفیات
آموزش به منزله ابازار اصالی تایمین مراقبات هاای
درمانی ،بهداشتی مورد نیاز در کشور و ارتقای سطح
تندرستی جامعه امری ضاروری اسات در غیار ایان
صورت مسئولیت کلیه تبعات درماانی  -بهداشاتی و
ناکارآمدی دانش آموختگان بار عهاده متولیاان امار
آماوزش خواهاد باود (بنادورا  . )7666باه منظاور
جلوگیری از این ضعف آموزشی مرکز توسعه آماوزش
پزشکی جندی شااپور اهاواز در ساال هاای متماادی
اقدام به برگزاری کارگاه هایی در زمینه توانمندساازی
کادر هیئت علمی دانشگاه باا توجاه باه نیااز سانجی
بعمل آمده نموده و در این مطالعه در راساتای بهیناه
سازی فرایند به ارزیابی برنامه های اجرا شاده در دو
سال گهشته توسو اعضا هیت علمای دانشاگاه علاوم
پزشکی اهواز و نیز تبیین درک آنان از کارگااه هاای
توانمندسازی مرکز مطالعات آموزش پزشکی پرداخت
.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع کیفای و باه روش تجزیاه و
تحلیال موضاوعی محتاوا عرفای ( Conventional
 )Content Analysisبااوده (فاضاالی )0364کااه
جامعه ایان مطالعاه را اعضاا هیئات علمای دانشاگاه
جندی شاپور اهواز که سابقه شارکت در برناماه هاای
کمیتااه توانمندسااازی دانشااگاه داشااته انااد و دارای
آشنایی و آگاهی با برنامه هاای کمیتاه توانمندساازی
دانشگاه هستند ،تشکیل دادند که در ابتدا با توجه باه
اهداف پژوهش و به منظاور پاساخگویی باه ساواالت
تحقیق ،ویژگای هاای شارکت کننادگان در تحقیاق
تعیاین شااد و سا ( شاارکت کنناادگان در پااژوهش
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مشخص و با آنان تماس تلفنی برقارار شاد و از آناان
جهت شرکت در پژوهش دعوت به¬عمال آورده شاد.
پ( از کسی رضایت آگاهانه و کتبای ،داده هاا جماع
آوری شدند .ابزار مورد استفاده در جمع آوری داده ها
شااامل پاااره ای از اطالعااات جمعیاات شااناختی و
راهنمای مصاحبه برای جمع آوری داده ها بود.
در این مطالعه ،اطالعات با استفاده از مصاحبه هاای
نیمااه ساااختار ی جمااع آوری شااد .ابتاادا اطالعااات
جمعیت شناختی مشاارکت کنناده در فرمای ربات
گردید .بعد از صحبت های ابتدایی ،مصاحبه باا ایان
سواالت کلی همانند  :لطفا تجربه خاود را از شارکت
در برنامه های کمیته توانمندسازی دانشاگاه توضایح
دهید؟ یا تجربه آخرین حضاور خاود در هار یاک از
برنامه های کمیته توانمندسازی دانشاگاه را توضایح
دهیااد؟ .شااروع شااد در خااالل مصاااحبه ،سااواالت
پیگیری جهت کاملتر شادن اطالعاات کسای شاده
مطرح شد .از جمله اینکاه پا( از توضایح در ماورد
یک پرسش به خصوص از ایشان خواساته شاد یاک
مثال نیز ارائه کنند و یا در صورت بیان ایراد از برخی
بخش های برنامه از ایشان خواسته شد راهکار ماورد
نظر خود را بیان کنند .سواالت بعدی براساس پاسا
ایشان شکل گرفت .در مصااحبه باا توجاه باه درک،
تجاااارب و باااازخورد مصااااحبه شاااونده ،ساااواالت
اختصاصی تر در جهت اهداف مطالعه مطرح گردید .
زمااان مصاااحبه هااا بسااته بااه موقعیاات ،همکاااری
مشارکت کننده ها و شرایو محیطای متغیار و باین
 36تا  96دقیقه بود .به طور معماول مصااحبه هاای
ابتدایی نسبت به سایر مصاحبه ها طوالنی تر بودناد.
پاا( از هماااهنگی و کساای رضااایت از مشااارکت
کنندگان ،مصاحبه ضبو و پ( از اتمام مصااحبه باا
تمام جزئیات پیاده سازی شد .تعداد دفعات مصاحبه
از  0تا  7متغیر بود .کل متن هر مصاحبه باه عناوان
واحد تحلیل در نظر گرفته شد .و باا خالصاه ساازی
بیشااتر واحاادهای معنااایی ماارتبو بااا هاام ،کاادهای
پژوهش تهیه و با بررسی تفاوت هاا و شاباهت هاای
موجود بین کدهای استخراج شده( از نظر معناایی و
تعداد) ،محتوای مصاحبه ها به طبقات و زیر طبقات

متعددی تقسیم شد.س ( داده های کد گهاری شده
،توسو محقاق در اختیاار یاک ناارر خاارجی کاه
صاحی نظر در تحقیق کیفی بود ،قرار گرفت و از او
خواسته شد که کدهای ماتن رااساتخراج نمایاد تاا
مشخص گردد آیا او نیز درک مشابهی ازداده ها دارد
یاا ناه .سا ( ،ایان دو گاروه کاد ،ماورد مقایساه
قرارگرفت .مقایسه کدهای باه دسات آماده توساو
محققین و ناررخارجی ،نشان داد درصد توافق وجود
دارد.همچنین از روش کنترل عضو نیز (Member
)checkingاساتفاده گردیاد بادین صاورت کاه
کدهای استخراج شاده از متاون ،باا مصااحبه هاای
تکمیلی از طریق ارتباط تلفنی و یا حضوری (جهات
رفع پاره ای ابهامات) صورت پهیرفت تاا اطمیناان
حاصل گردد که کداستخراجی از متن مصاحبه ها با
آن چیازی کاه ماورد نظار مشاارکت کننادگان در
مصاحبه بود ،هماهنگی دارد و در صورت عدم توافق،
اصالحات صورت گرفت.
جامعه آماری مورد مطالعه کلیه اعضای هیئت علمی
دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی جنااادی شااااپوراهوازکه
سابقه(حداقل دوسال)شرکت در برنامه هاا و کارگااه
های برگزار شده توسو کمیته توانمندسازی دانشگاه
را داشااتند .معیارهااای ورود شاارکت کنناادگان بااه
مطالعه داشتن تجربه شرکت و یا نظارت بار برناماه-
های اجرا شده توسو کمیته توانمندسازی دانشاگاه،
تمایل و توانایی انتقال تجارب و شارکت در تحقیاق،
توانایی قدرت بیان با حداکثر تنوع از لحاا (عناوان
شغل ،سابقه و محل کار ،جان( و تحصایالت) باود.
روش نمونه گیری هدفمند به شکل گلوله برفی باود
وحجم نمونه با توجه به کیفی بودن مطالعه متشکل
از  96نفر اعضا هیئت علمی دانشاگاه علاوم پزشاکی
جندی شااپور اهاواز کاه در طای دو ساال اخیار در
دورهای توانمندسازی شرکت نمودند  ،بود .جمعا 91
مصاحبه انجام شد که  1مورد از مصاحبه هاا جهات
بدست آوردن اطالعات و جزئیات بیشتر و رفاع پااره
ای ابهامااات مجااددا تکاارار شااده بااود.در انتخاااب
مشارکت کنندگان به ناهمگن باودن نموناه انتخااب
شده از لحا عنوان شغل ،سابقه و محل کاار ،سان،

فصلنامهی علمی-پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال هشتم ،شماره ی ، 3پاییز 6331

353

سیاح برگرد و احمدی

جن( و تحصیالت دقت شد تا نتایج بدست اماده از
نمونه معرف جامعه مورد بررسی باشد.

یافته ها
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیال داده هاای
حاصل از مصاحبه ها ،کد گاهاری داده هاای خاام و
مقایسه کدها و براساس تشابه وتفاوت ،نتایج تحلیال
از محتوای بدست امده در سه طبقه قرارداده شد.
 زمینه هاای مشاارکت و مزایاای کمیتاه توانمناد
سازی اعضای هیات علمی
 چااالش هااای موجااود در برنامااه هااای کمیتااه
توانمندسازی اعضای هیات علمی
 راهکارهاااا جهااات بهباااود عملکااارد کمیتاااه
توانمندسازی اعضای هیات علمی
زمینههه هههای مشههارکا و مزایههای کمیتههه
توانمندسازی اعضای هیات علمی
بر اسااس تجاارب اسااتید شارکت کنناده در ایان
مطالعااه ،زمینااه هااای مشااارکت و مزایااای کمیتااه
توانمندسازی اساتید به هفات زیرمجموعاه اساسای
مربوط به عوامال انگیزشای ،اطالعاات و روزآمادی،

مشااارکت در فرآیناادهای آموزشاای و پژوهشاای،
تسهیل ارتباطات تخصصی ،غناای شاغلی ،تخصاص
گرایی و انجام ارزشیابی ها می باشد.
همه مشارکت کنندگان اعتقاد داشاتند کاه برناماه
های توانمند سازی آسیی ها و یا چالش هاایی نیاز
دارد که رفع و حل آنها به بهبود و ارتقاء این برناماه
ها کمک می کند .این چالش ها را با توجه باه نظار
مشااارکت کنناادگان در سااه زمینااه اساایی هااای
مسااایل آموزشاای ،عاادم وجااود هماااهنگی کااافی و
کارایی نامناسی سیستم اطالع رساانی و ارزشایابی
میباشد.
راهكارها جهها بهبهود برنامهه ههای کمیتهه
توانمندسازی اعضای هیات علمی
همان گونه که عنوان شاد ،نقااط ضاعف زیاادی در
برنامه های کمیته وجود دارد کاه بایاد راهکارهاای
مناسبی جهت رفع این مشکالت بدست آید .عماده
راهکارهااای مشااارکت کنناادگان در ایاان مصاااحبه
شاامل مفااهیمی از جملاه اصاالح اماور محتاوایی،
بهبود امور اجرایی و بهبود امور مربوط به ارزشایابی
برنامه ها می باشند.

جدول  :1درون مایه ،زمینه مشارکت و مزایای کمیته توانمندسازی اساتید
درون مایه

طبقات اصلی و فرعی
عوامل انگیزشی  :فراهم آوردن امکانات آموزش،پژوهش در محیط ،ایجاد
انگیزه با پاداش ،ایجادکمیته رفاه فعال برای ارتقاء رفاه عضو هیات علمی،
تشویق و الگوشدن اساتید موفق

نمونه کد
تقویت منابع کتابخانه دیجیتال،اجباری شدن شرکت در برنامه ها،ارائه تسهیالت
مالی،معرفی اساتید موفق رشته های مختلف

زمینه مشارکت و مزایای کمیته توانمندسازی اساتید

اطالعات و روزآمدی :تقویت پایگاههای اطالعاتی و کتابخانه دیجیتال،

سهولت دسترسی به پایگاه های اطالعاتی علمی ،حمایت از اساتید جوان با ایده های

اهمیت به نوآوری و ایده خالق

خالقانه

مشارکت در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی :مشارکت و تشویق در بیان

تشویق بیان ایده درفرآیندهای تصمیم گیری ،عملی سازی ارزیابیهاو پیشنهادات،توجه بهه

نظرات اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های آموزشی،پژوهشی

نظرات ،پیشنهادات وانتقادات ،جلسات هماندیشی بااساتید ،همکاری با انجمهن صهنفی،

وفعالیت های علمی ،پژوهشی و آموزشی

امتیاز شرکت در برنامه های کمیته وترفیع ساالنه

تسهیل ارتباطات تخصصی:کار تیمی و مشارکت امور پژوهشی و

تشکیل کارگ روه های کوچک تخصصی ایجاد ارتباط برای همکاری اساتید با رشهته ههای

آموزشی،وجود تسهیالت ارتباطی با سایر اعضا

مختلف و در واقع تقویت حوزه های بین رشته ای

غنای شغلی :استفاده از نظرات و برنامه ریزی ها پاداش مبتنی بر
عملکرد،خودکنترلی

کاربرد نظرات اساتید درتعیین اهداف و روش اجرای برنامه های کمیته ،اهدای تسهیالت
به افرادفعال در برنامه های کمیته ،تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری در انجام وظایف
شغلی،عدم حضور تمام وقت در محیطو ایجاد شرایطی مطالعه و پژوهش در منزل

تخصص گرایی :واگذاری مسئولیت با توجه به تخصص و تجربه

استفاده از نظرات اساتید با تجربه و متخصص در هدف گذاری واجرای برنامه ها ،توجه به

کاری،تشکیل جلسات درون گروهی تخصصی و ژورنال کالب ها ،وجود

جلسات ژورنال کالب و تخصصی گروه و تغییر روش اجرای آنهها درجههت اسهتفاده از

گروه های آموزشی تخصصی مجزا در هر بخش

مقاالت جدید ،تشکیل گروه های تخصصی کوچک برای تصمیم گیری درمورد رشته ههای
مربوطه

ارزشیابی  :نظرسنجی از اساتید درمورد برنامه های مختلف آموزشی و
پژوهشی،وجود سیستم ارزشیابی عملکرد اعضاء هیات علمی از طرف گروه
های آموزشی مرتبط و دانشجویان ،بازخورد به اساتید از نحوه عملکرد

ارزشیابی های منظم و جامع از اساتید ،ارزیابی درون گروهی از طرف اساتید گروه

خود
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جدول دو:درون مایه ،چالش های موجود در برنامه های کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی
درون مایه

نمونه کد

طبقات اصلی و فرعی

تکرار مطالب قدیمی،عدم ارائه مطالب مرتبط با نیازهای روز شغلی ،ندادن فرصت به پژوهشگران جوان با ایده نو،انعطاف ناپهذیزی
آموزشی:تدریس عناوین

دربرگزاری با برنامه روزانه اعضا عدم بهره گیری ازروشهای آموزشی جدید ،نپرداختن به موضوعاتی مانند آموزش تعهد حرفهه ای

قدیمی ،اشکاالت اجرایی

،عدم آشنایی سخنرانان با روشهای جدید تدریسواستفاده از شیوه سخنرانی و یا پرسش و پاسخ ،عدم استفاده از ابزار و امکانات نوین
تدریس مانند آموزش مجازی

چالش های
موجود در برنامه
های کمیته
توانمندسازی

هماهنگی ناکافی :هماهنگی

عدم هماهنگی کافی بین برگزارکنندگان و سازمان های مربوطه ،عدم تناسب زمان با حجم مطالب ارائه شده،عدم رعایت تناسب بین

ناکافی اجرا هماهنگی ناکافی

تعداد شرکت کنندگان و ظرفیت اعالم شده ،ناهناهنگی در زمان تنظیم شده در اجرای برنامه ها ،عدم تناسب و تنوع دوره ها با توجه

محتوایی،ناهماهنگی

به عالیق و سطوح متفاوت آموزشی ،عدم استفاده از تمام ظرفیت ها بدلیل مصلحت های غیرعلمی ،عدم ارتباط با واحدهای آموزشی

فرابخشی

دیگر از جمله دفاتر توسعه آموزش و کمیته توانمند سازی

اساتید

اطالع رسانی و انگیزه سازی ناکافی به اعضای هیات علمی بخصوص اعضای جدیدالورود برای شرکت در دوره ها ،نبود یک برنامهه
کارایی نامناسب سیستم اطالع

نظام مند و جامع برای ارزشیابی دوره های آموزشی توانمندسازی،قطع ارتباط با شرکت کنندگان پس از پایان دوره ها که منجر بهه

رسانی و ارزشیابی :اطالع

نداشتن بازخورد از دوره ها و بهره گیری ا ز مشارکت کنندگان به عنوان مدرسان دوره های توانمندسازی .لهزوم توجهه بیشهتر بهه

رسانی،ارزشیابی

انتقادات و پیشنهادات،عدم اجرای نیازسنجی های علمی به منظور تعیین دقیق نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی و برنامه ریزی و
اجرا

جدول سه :درون مایه ،راهکارها ی بهبود عملکرد کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی
درون مایه

طبقات اصلی و فرعی
اصالح امور محتوایی :ایجاد تمایز بیشتر در اهداف

راهکارها ی بهبود
عملکرد کمیته
توانمندسازی
اساتید

نمونه کد
جلوگیری ازبرگزاری دوره باموضوعات تکراری،تشریح اهداف دوره با جزئیات و اجتنهاب از کهل نگهری در

دوره های توانمندسازی،انعطاف پذیری دوره ها

اهداف و عناوین ،تکرار دوره ها به چند بار در سال و یا ترم،تغییر میزان دشواری دوره و تفکیهک اسهاتید بهر

متناسب با شرایط شرکت کنندگان ،توجه به سطوح

اساس درجه علمی فرد،تخصصی شدن و ممانعت از برگزاری دوره عمومی ،بررسی واهمیت به موضوعات نوین

مختلف مخاطبین تخصصی کردن دوره های آموزشی

،اجتناب از سبک تئوری وپرداختن بیشتر به عملی سازی موضوعات و ضرورت تناسب آموزش ههای نظهری بها

در کنار توانمندسازی های پایه کارآمدی موضوعات

آموزش های تجربی و عملی

اصالح امور اجرایی :تنوع بخشی در روش های
توانمندسازی و محیط یادگیری با توجه به استفاده از
آموزش مجازی ،تقویت شرکت اعضای دربرنامه های
توانمندسازی ،تقویت مشارکت دفاتر توسعه دانشکده
ها ،بیمارستانها ودانشگاهها در برنامه توسعه آموزش،
بهبود امکانات اجرایی،بهبود اطالع رسانی بهبود

اصالح ش یوه های آموزشی ،همکاری با انجمن های صنفی و دخیل کردن آنها در برگزاری دوره هها،برگزاری
برنامه های کمیته توانمندسازی براساس رتبه های علمی اساتید،استفاده از امکانات و ابزار نهوین مهرتبط بها
موضوع،انتخاب مکانهای مناسب  ،بهبود اطالع رسانی اخبار دوره ها مانند استفاده از شهبکه ههای مجهازی و
رسانه ها،انجام تبلیغات با شیوه های نوین مانند انتشار تصاویر و کلیپ در شبکه های مجازی

اطالع رسانی
اصالح امور مربوط به ارزشیابی :ارتقاء کمی و کیفی
ارزشیابی دوره های توانمندسازی آموزشی

اجرایی کردن نظرسنجی های به عمل آمده از اساتید ،توجه بیشتر به انتقادات و پیشنهادات

برگزارشده

بحث و نتیجه گیری
زمینههه هههای مشههارکا و مزایههای کمیتههه
توانمندسازی اعضای هیات علمی

یکی از نتایج این مطالعه آشنایی باا مزایاای کمیتاه
توانمندسازی دانشاگاه جنادی شااپور اهاواز از دیاد
اساتید این دانشگاه می باشد .بر اساس نظرات بدست
آمده در این مطالعه  ،زمینه های مشارکت اساتید در
برنامه های کمیته درهفت قالی اصلی مورد بررسی
قرار گرفت که شاامل عوامال انگیزشای ،اطالعاات و
روزآمااادی ،مشاااارکت در فرآینااادهای آموزشااای و
پژوهشی ،تسهیل ارتباطات تخصصی ،غناای شاغلی،
تخصص گرایی ،و انجام منظم ارزشیابی در ارتباط با
برنامه های این کمیته می باشند .بار اسااس نظارات
اساتید ،شاید بتوان گفت مهم ترین عامل در شارکت

اساتید در برنامه های کمیتاه توانمندساازی محارک
های انگیزشی مانند فاراهم آوردن مناابع و امکاناات
آموزش و پاژوهش در محایو کاار ،ایجااد انگیازه از
طریق پااداش هاای درونای ،ارتقااء مساایل رفااهی
بخصوص مساله مسکن اساتید مای باشاد .ذکار ایان
نکته الزم است که اگر اساتید از نظر انگیزشای یاک
محرک داشته باشند که این محرک می تواند شاامل
انگیزه های مالی ،ترفیع هاای سااالنه ،حال مشاکل
مسکن اساتید و یا حتی فراهم آوردن امکانات ماورد
نیاز برای انجام پژوهش باشد ،قطعا مشارکت آنهاا در
این برنامه ها افزایش خواهد یافت.
دیگر عامل تاریرگهار در شرکت اساتید در این
برنامه ها ،مساله اطالعات و روزآمدی است که شامل
عواملی مانند افزایش دسترسی به پایگاه های
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سیاح برگرد و احمدی

اطالعاتی مثل مجالت علمی معتبر دنیا و همچنین
حمایت کردن از ایده های نو و خالقانه می باشد.
متاسفانه برای سالیان طوالنی دانشگاه ها به نیروهای
جوان و ایده های خالقانه اهمیت زیادی داده نمی
شد که این مساله یا به دلیل عدم اعتماد به جوانان و
یا بدلیل عدم تخصیص منابع مالی به ایده های تازه
که ممکن است دیر بازده باشند بود اما در سالیان
اخیر شاهد این هستیم که خیلی از این ایده ها مورد
حمایت قرار گرفتند و روند ربت اختراعات و یا طرح
های جدید متناسی با پیشرفت های علمی روز دنیا
در دانشگاه رو به افزایش است (فاولو )7663که نقش
حمایتی کمیته توانمندسازی دانشگاه را در این
زمینه نمیتوان نادیده گرفت.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،مشارکت در
فرآیندهای آموزشی و پژوهشی یکی از مهم ترین
مزایای کمیته توانمندسازی اساتید دانشگاه جندی
شاپور بود که تقریبا اکثر اساتید شرکت کننده در
این ارزیابی به این موضوع اشاره کرده بودند .براساس
نظرات اساتید ،مشارکت در فرآیندهای آموزشی و
پژوهشی را می توان در قالی هایی از جمله شرکت
دادن اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های
آموزشی و تشویق اساتید به بیان نظرات خود در
نحوه اداره و اهداف برنامه های کمیته توانمندسازی،
مشارکت در فعالیت های علمی مانند همایش ها و
کارگاه ها بررسی کرد .خوشبختانه در سالهای اخیر
شاهد این هستیم که کمیته به طور منظم و چند بار
در سال از اساتید نظرخواهی به عمل می آورد و در
مواردی هم این نظرات را در اداره برنامه های کمیته
اعمال می کند که این را می توان یکی از مهم ترین
مزایای کمیته برشمرد همچنین یکی از اقدامات
اساسی در زمینه مشارکت در فرآیندهای آموزشی
می تواند همکاری کمیته با انجمن های صنفی در
برگزاری همایش ها وکارگاه ها باشد تا عالوه بر
اجرای تخصصی تر از طریق انجمن ها هزینه های
برگزاری این دوره ها تامین گردد.
تسهیل ارتباطات تخصصی نیز از عوامل زمینه ساز
شرکت اساتید در برنامه های کمیته توانمندسازی
می باشد(زیپ  .)7606در این زمینه اساتید بر این
باور بودند که کمیته می تواند از طریق کار تیمی و
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برقراری ارتباط بین اساتید با رشته های مختلف
منجر به ارتقای فعالیت های بین رشته ای می شود
تا اساتید با رشته های مختلف در کنار هم طرح های
علمی را با هماهنگی بیشتری انجام دهند .بر اساس
نظرات اساتید ،مفهوم غنای شغلی یکی دیگر از
عوامل محرک اساتید جهت شرکت در برنامه های
کمیته توانمندسازی اساتید می باشد که در واقع به
معنای القای ح( رضایتمندی و مفید بودن از انجام
وریفه خود می باشد .غنای شغلی با عواملی مانند
مشارکت دادن اساتید رد تصمیم گیری ها برای
برنامه های کمیته مانند نحوه هدف گهاری ها و
روش انجام برنامه های مختلف در ارتباط است که
خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که این
کمیته اساتید را به شرکت در برنامه ها و ارائه نظرات
خود درجهت اصالح برنامه ها و تعیین اهداف کوتاه
مدت و بلندمدت کمیته تشویق می کند.
محمدی( )0316در بررسی رابطه پاداش مبتنی
برعملکرد ،غنی سازی شغل و مادیریت مشارکتی با
توانمندسازی ،دریافت که پاداش مبتنی برعملکرد
عمدتاً بر احاساس افار اد از شایستگی خود تیریر می
گهارد ،همچنین باعث افزایش اطمنیان افراد نسبت
به ماؤرر باودن شان درحوزه کاری و سازمانی خود
می شود  .بین غنی سازی شغل و توانمندساازی
رابطاه مستقیمی وجود دارد و اعتقاد کارکنان به
غنی سازی شعل به آنان اطمینان می دهد که می
توانناد در حوزه کاری و سا زمانی خود مورر واقاع
شاده (احاساس موررباودن) و کار مهمی را برای
سازمان و جامعه شان انجام دهند (معنی دار بودن).
بین مدیریت مشارکتی و توانمندساازی کارکنان
رابطه وجود دارد  .بدین ترتیی ،مدیران مشارکتی با
القای احساس ماورر باودن در کارکنان ،تسهیل
کننده فرایند توانمندساز ی به شمار می آیند
(محمدی.)0316
بررسی اطالعات کسی شده می توان گفت که مهم
ترین و اصلی ترین شاخص تخصص گرایی مربوط به
واگهاری مسئولیت و اختیار به اساتید با توجه به
تخصص وتجربه کاری آنهاست .خوضبختانه اخیرا
عملکرد کمیته به گونه ای شده که به نظرات اساتید
با تجربه و تخصص بهتر از قبل اهمیت می دهد و
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این انگیزه اساتید را برای شرکت در برنامه های
کمیته بیشتر می کند .در این زمینه یکی از
پیشنهادات می تواند تشکیل گروه های کوچک
تخصصی به صورت جداگانه برای رشته های مختلف
باشد تا تصمیم گیری ها و هدف گهاری ها به شکل
تخصصی تر انجام گیرد .یکی دیگر از اقدامات جالی
در این زمینه تقویت جلسات ژورنال کالب هست که
جدیدا با همکاری این کمیته ،برگزاری این جلسات
بصورت منظم و جدی تر برقرار شده است.
یکی دیگر از اتفاقات مثبت در کمیته ،انجام
ارزشیابی های منظم از اساتید در ارتباط با برنامه
های کمیته توانمندسازی اساتید می باشد که
بصورت منظم چند بار در سال انجام می گیرد و
منجر به دریافت بازخورد مناسی نسبت به برنامه ها
می شود .این ارزیابی ها باعث اصالح بهتر برنامه ها
می شود و این کار به اساتید انگیزه شرکت در این
برنامه ها را می دهد.
در یک مطالعه که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
انجام گرفت مشخص شد که پاداش مادی ،مدیریت
مشارکتی ،سیستم مشاوره ای ،مسئولیت پهیری و
گسترش کار تیمی به ترتیی باالترین اولویت ها را
در توانمندسازی اعضای هیات علمی را دارند .
( محمدی)0316،
آسیب ها و چالش های موجود در برنامه های
کمیته توانمندسازی اساتید

باتوجه به تحلیل نظرات اساتید ،برنامه ها و فعالیت
های کمیته توانمندسازی دارای آسیی ها و
اشکاالتی است که برطرف کردن آنها به بهتر شدن
برنامه ها کمک می کند .این آسیی ها را می توان
در قالی مسایل آموزشی ،عدم وجود هماهنگی کافی
و ناکارآمدی سیستم اطالع رسانی و ارزشیابی دسته
بندی کرد(عبداللهی  .)0315بر اساس نتایج این
مطالعه ضعف مسایل را می توان در قالی تدری(
مطالی قدیمی و تکراری و همچنین اشکاالت اجرایی
بررسی کرد .اکثر اساتید معتقد بودند که موضوعات
برنامه های کمیته قدیمی هستند و نوآوری در
مطالی ارائه شده وجود ندارد .عالوه بر این ،کمتر به
اساتید جوان میدان داده می شود تا ایده های جدید
خود را بیان کنند و در جهت عملی سازی آنها گام

مورری برداشته نمی شود .یکی دیگر از مشکالت در
این زمینه عدم توجه به نیازهای حرفه ای اساتید و
پزشکان در این برنامه ها و فاصله گرفتن از نیازهای
تخصصی آنها می باشد .عالوه بر این اکثر شرکت
کنندگاه باور داشتند که مشکالت اجرایی شامل
تکراری بودن نحوه ارائه برنامه ها ،استفاده از ابزاری
آموزشی تکراری منجر به تکراری شدن و خسته
کننده شدن روند کارگاه ها در سالهای متوالی شده
است.
بنابر باور اساتید یکی از مشکالت موجود در برنامه
های کمیته توانمندسازی ضعف در هماهنگی برنامه
ها می باشد که این می تواند شامل ناهماهنگی در
اجرا ،ناهماهنگی در محتوای برنامه ها و ناهماهنگی
فرابخشی باشد .اساتید مشارکت کننده در ارتباط با
عدم هماهنگی در اجرای برنامه ها به مواردی
ازجمله عدم هماهنگی بین کمیته برگزارکننده دوره
ها و سازمان های مربوطه ،عدم تناسی زمان با حجم
مطالی ارائه شده ،عدم رعایت تناسی بین تعداد
شرکت کنندگان و ررفیت اعالم شده و ناهماهنگی
در زمان تنظیم شده در اجرای برنامه ها اشاره
کردند .همچنین اکثر اساتید بر این باورند که عدم
آمادگی بسیاری از سخنرانان برای ارائه و عدم رعایت
وقت در حین اجرا منجر به هرج و مرج در مدت
زمان اجرا و بی نظمی در برنامه ها می شود .در
مطالعه ای که توسو نوابی و همکاران انجام شد ،این
گونه گزارش داده شد که سخنرانان باید وقت
بیشتری صرف طراحی سخنرانی شان کنند بطوری
که محتوای سخنرانی و مطالبشان متناسی با
مخاطبشان تنظیم شود .عالوه بر این ،نتایجشان
نشان دهنده این بود که هرچه شرکت کنندگان در
برنامه ها مشارکت و ارهارنظر بیشتری در برنامه ها
داشته باشند ،انگیزه آنها افزایش خواهد یافت(برین
بام .)0616

یکی از معضالت حاضر ،عدم وجود ارتباط بین
برگزارکنندگان این برنامه ها و سازمان های صنعتی
و یا شرکت های دانش بنیان است که درصورت
وجود ارتباط مناسی می توان مشکالت مالی و یا
ضعف امکانات مورد نیاز برای فعالیت های علمی را
برطرف کرد .در این زمینه می توان به عوامل دیگری
فصلنامهی علمی-پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال هشتم ،شماره ی ، 3پاییز 6331

سیاح برگرد و احمدی

مانند هرج و مرج و بی نظمی در اجرای برنامه ها
بدلیل عدم آمادگی بسیاری از سخنرانان برای ارائه و
عدم رعایت وقت در حین اجرای برنامه ها اشاره
کرد .در زمینه ناهماهنگی محتوایی می توان به
مشکالتی ازجمله عدم تنوع کافی در محتوای برنامه
های ارائه شده با توجه به عالیق و سطوح آموزشی
مختلف اشاره کرد که معموال عنوان این برنامه ها
شبیه به هم هست و انعظاف پهیری اندکی وجود
دارد.
چالش دیگر در برنامه های کمیته توانمندسازی
دانشگاه جندی شاپور مربوط به عدم هماهنگی
فرابخشی می باشد .یکی از مشکالت موجود در این
زمینه می تواند هماهنگی و همکاری ضعیف کمیته
و دیگر واحد های آموزشی مانند دفاتر توسعه
آموزش دانشگاه می باشد که شاید بتوان گفت
تاحدودی این ضعف در همه ارگان های کشور وجود
دارد که معموال خیلی باهم همکاری فعال ندارند.
یکی دیگر از مشکالت فرابخشی مربوط به مسایل
غیر علمی و دخیل کردن مصلحت های غیر علمی
در برنامه ها می باشد .متاسفانه نه فقو در برنامه
های این کمیته بلکه در اکثر ارگان ها و بخش های
کشورمان مسایل غیر علمی نقش تعیین کننده ای
در مسایل علمی دارند .دیگر مشکل برنامه های
کمیته توانمندسازی اساتید ،کارایی نامناسی سیستم
اطالع رسانی و همچنین ارزیابی است که متاسفانه از
سیستم ها و ابزار جدید برای اطالع رسانی استفاده
نمی کنند و به نظر می رسد این مشکل براحتی
قابل حل باشد .یکی دیگر از مشکالت که تعداد
زیادی از اساتید به آن اشاره داشتند ضعف در
ارزیابی ها بود .مهم ترین موضوع در این زمینه
اعتراض اساتید به عدم عملی سازی شدن این
نظرسنجی ها بود که اساتید عنوان داشتند که
باوجود اینکه نظرسنجی ها به شکل منظم انجام می
گیرد اما شاهد اعمال پیشنهادات و انتقادات نیستند.

راهكارهها جهها بهبهود رونهد فعالیها کمیتههه
توانمندسازی اساتید

همان گونه که ذکرشد ،در فعالیت ها و همچنین
برنامه های کمیته توانمندسازی اساتید نقاط ضعفی
وجود دارد که نیازمند راهکارهای مناسبی جهت رفع
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این مشکالت می باشد .عمده راهکارهای پیشنهادی
اساتید در این مصاحبه شامل مفاهیمی از جمله
اصالح امور محتوایی ،بهبود شیوه اجرای برنامه ها و
بهبود امور مربوط به سیستم ارزشیابی برنامه ها می
باشند.
ارائه راهکارهایی جهت اصالح محتوایی برنامه های
ارائه شده توسو این کمیته یکی از راه حل های
بهبود عملکرد کمیته توانمندسازی می باشد که با
ایجاد تمایز بیشتر در هدف گهاری دوره های
توانمندسازی ،انعطاف پهیری دوره ها متناسی با
شرایو شرکت کنندگان ،توجه به سطوح مختلف
مخاطبین ،تخصصی کردن دوره های آموزشی و
کارآمدی موضوعات در ارتباط می باشد .یافته ها
نشان می دهد که بدلیل ارتباط داشتن موضوعات
مورد بحث ،ایجاد تعادل بین ارائه مطالی از طریق
تغییر در سیستم سیاست گهاری سالمت مورر
می باشد.
در حوزه اصالح امور محتوایی در ابتدا باید به این
نکته توجه شود که اهداف بصورت واضح و کامل
بیان شوند و از کاربرد عناوین کلی دوری کنید تا
اساتید بتوانند راحتتر و با اطالع کامل از محتوای
برنامه ها در این دوره ها شرکت کنند .عالوه بر این
یکی دیگر از پیشنهادات جهت بهبود امور محتوایی
منعطف کردن زمان برگزاری دوره هاست که در
طول ترم چندبار برگزار گردد تااساتید بتوانند فارغ از
نگرانی زمان کالس ها در این دوره ها شرکت کنند.
دیگر پیشنهاددر این زمینه توجه به سطوح رتبه و
تخصص اساتید است که بهتر است برگزاری دوره
های توانمندسازی اساتید با درجه های علمی
متختلف بصورت جداگانه برگزار شده تا بر مشارکت
اساتید افزوده شود .اساتید در زمینه تخصصی تر
کردن برنامه های کمیته برای رشته های مختلف نیز
توصیه نموده که موجی افزایش کارایی شرکت
کنندگان میگردد .کارآمد شدن موضوعات دوره های
آموزشی کمیته توانمندسازی یکی دیگر از عوامل
بهبود بخش عملکرد این کمیته است .در این زمینه
باید موضوعات نوین ارائه شده و اساتید نگاه سنتی
خود را نسبت به موضوعات ارائه شده در کارگاه ها را
اصالح نمایند و همچنین در راستای کاربردی سازی
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مطالی و آموزش های تئوری قدم برداشته تا در
گامهای بعدی به اشتغال زایی نیزمنجر شود.
یکی دیگر از روش های بهبود برنامه های کمیته
توانمندسازی اصالح امور اجرایی فعالیت های کمیته
است که این روش ها بطور کلی شامل تنوع بخشی
به
روش های توانمندسازی و محیو های یادگیری با
توجه ویژه به استفاده از آموزش مجازی ،تقویت
شرکت اعضای هیات علمی در برنامه های
توانمندسازی ،تقویت مشارکت دفاتر توسعه دانشکده
ها ،بیمارستان ها و دانشگاه ها در برنامه توسعه
آموزش ،بهبود امکانات اجرایی و بهبود اطالع رسانی
می باشد.
یافته های این مطالعه بیانگر این است که شیوه های
آموزشی در این برنامه ها نیازمند تغییرات جدی می
باشند .در واقع می توان با استفاده از برخی فعالیت
ها مانند برگزاری سخنرانی جامع ،استفاده از پنل
های کوچک ،استفاده از روش های جدید در آموزش
ها و دخیل کردن انجمن های صنفی در برگزاری
همایش ها و یا کارگاه ها منجر به بهبود اجرای این
برنامه ها می شود.
دیگر راهکار بهبود عملکرد کمیته ،تشویق مشارکت
اساتید در برنامه های توانمندسازی است .در این
راستا به نظر می رسد برگزاری دوره ها بر اساس
رتبه های علمی اساتید می تواند منجر به افزایش
شرکت اعضای هیات علمی در این برنامه ها شود.
عالوه بر این ،الزامی بودن شرکت برای کسی
ارتقاهای علمی می تواند منجر به افزایش مشارکت
اساتید در این برنامه ها شود که در نهایت به بهبود
عملکرد کمیته کمک می کند.
پیشنهاد دیگری که دربهبود فعالیت کمیته مطرح
شد ،ایجاد ارتباط تنگاتن دفاتر توسعه آموزش
دانشکده ها و بیمارستان ها می باشد بدین گونه که
چشم انداز و اولویت های دفاتر توسعه آموزش
دانشگاه با برنامه ها و هدف گهاری های کمیته
هماهن شوند.
دیگر راهکار مورد استفاده در سالهای اخیر  ،بهینه
سازی اطالع رسانی برنامه های کمیته بوده که می
تواند از طریق رسانه های مجازی برای بهبود شیوه

های اجرا و اطالع رسانی برنامه ها انجام گیرد.
دیگرنتایجی که از این مطالعه بدست آمد این بود
که فرایند ارزشیابی اصالح گرددکه مهمترین نکته
ذکر شده برنامه های کمیته در راستای عملی سازی
نظرات اساتید بود .به نظر می رسد که کمیته باید در
این مورد اهتمام بیشتری داشته باشد و بیشتر به
پیشنهادات و انتقادات اساتید که در فرم های ارزیابی
بیان کردند توجه کنند.
در پایان میتوان گفت نتایج این مطالعه تاکید دارد
که راهکارهایی همچون بهبود ارزشیابی  ،بهبود
شیوه اجرای برنامه ها ،عملی کردن پیشنهادات و
انتقادات ،تنوع بخشی به روش های توانمندسازی و
محیو های یادگیری با توجه ویژه به استفاده از
آموزش مجازی ،توجه به سطوح مختلف مخاطبین از
جمله فعالیت های مورر برای بهبود برنامه های
توانمند سازی هستند.
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Abstract :Empowerment is the most important challenge for executives in the
present era because organizations are subject to rapid and unpredictable change.
One of the most important factors in this change is the growing global competition,
the development and expansion of information technology, and changes in the
characteristics and demands of customers. The aim of this study was to determine
the achievement of the objectives of the faculty empowerment programs at the
Center for the Study and Development of Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences. This research is based on qualitative approach and Content Analysis
Content Analysis. The sampling method was purposive sampling and then
continued as a snowball. A total of 60 faculty members were interviewed. The data
collection method was Semi-structured Interview's semi-structured interview. On
average, more than two thirds of the teachers were satisfied with the programs and
performance of the empowerment committee, but pointed to weak points that need
to be addressed to address them. According to the findings of the study, the areas of
participation and strengths of the professors' empowerment committee can be found
in indicators such as motivation, information and updating, participation in
educational and research processes, facilitating specialized communication,
occupational enrichment, specialization, and conducting regular evaluations. Results
suggested that these programs be updated with the help of professors and through a
survey of them and also with their participation in order to make them more
effective in executing these programs.
Keywords: Faculty member Empowerment, Attitude, Education
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