 نامه به سر دبیر
تربیت دانشجوی توانمند در راستای ایفای نقش استادی
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در دنیای رقابتی امروز ،کیفیت عامل تعیین کننده در
رقابت جهانی میباشد و از آنجایی که کیفیت و برتری رقابتی
در هر جامعه ای ناشی از اندیشه و عمل مدیران ،برنامهریزان،
سیاستگذاران ،مهندسان و سایر اقشار و افراد تحصیل کرده
آن جامعه می باشد لذا میتوان ادعا نمود که کیفیت در
آموزش این افراد میتواند زیربنایی ترین و مهمترین عامل و
رکن این پیشرفت و برتری رقابتی تلقی گردد .بنابراین
ضروری می باشد دانشگاهها و مراکز آموزشی در تربیت این
افراد باالترین سطح استانداردها و کیفیت را به کار گیرند
(انصاری .)2102 ،در این بین اعضای هیأت علمی هر
دانشگاهی نقش اصلی و محوری را در فراهم نمودن این
استانداردها و سطح کیفیت را برعهده دارند(بور و همکاران،
 )2112و (بوچل و ادوارد  .)2112در ایران به دلیل نسبت
پایین تعداد استاد به دانشجو" با جمله" در کشورمان دالیلی
از جمله تعداد کم اساتید نسبت به تعداد دانشجویان ،حجم
باالی وظایف اعضای هیأت علمی ،کمبود امکانات و مشغلههای
روز افزون زندگانی اعضای هیأت علمی  ،عملکرد و نقش
اعضای هیأت علمی در این زمینه را تحت تأثیر قرار داده است.
لذا نیازمند ارائه راهکارها ،برنامهریزیها و انجام مداخالت
اثربخش در راستای برطرف نمودن این مشکالت میباشیم .در
این مطالعه محققین از اردیبهشت سال  0821با پیشنهاد و
اجرای فرایندی در صدد بهبود این مشکالت برآمدند .هدف
اصلی این مطالعه که به مدت  2سال انجام گرفت ،تربیت
دانشجویان توانمند در راستای ایفای نقش استادی و یاری
دهنده اعضای هیأت علمی دانشگاه در انجام وظایف مربوطه
بود با امید به این که این مطالعه بتواند از حجم کاری اعضای
هیأت علمی کاسته و فـرصـتهـای بیشـتـری بـرای آنها

جهـت ارائـه آمـوزشهـا و انجام پژوهشهای با کیفیت فراهم
آورد .لذا ابتدا تیمی شامل دو نفر از دانشجویان مستعد در
رشتههای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و پزشکی و دو
نفر از اعضای هیأت علمی از رشتههای فوق سازماندهی
گردید .در مرحله بعد بر اساس شرایط ،توانمندیها ،عالیق و
نظرات اعضاء دروس روش تحقیق کمی ،روش تحقیق کیفی،
پروپوزال نویسی و آموزش نرم افزار End Noteجهت انجام
مداخله و مطالعه انتخاب گردید و دانشجویان در این دروس
آموزشهای الزم را دریافت کردند.

آموزشوتربیتدانشجویانبهترتیبشاملمراحل
زیربود:
 حضور در کالسهای اساتید انجام کارهای عملی زیر نظر اساتید همکاری در طرحهای تحقیقاتی همکاری در برگزاری کالسهای آموزشی و سایر فعالیتها برگزاری کالسهای آموزشی و کارگاهها برگزاری جلسات رفع ایرادات و مشکالت دانشجویان بهصورت دورهای توسط اساتید
ارزیابی کارگاهها و کالسهای برگزار شده با چک لیست
طراحی شده (ضمیمه )0که توسط شرکـتکنندگان و
فراگیران تکمـیل میشـد و مقایـسه نتایج آن با نتایج
کالسها و کارگاههای برگزار شده توسط سایر اعضای هیأت
علمی دانشگاه که بصورت تصادفی انتخاب میشدند انجام
گرفت .نتایج ارزیابی کالسهای برگزار شده توسط دانشجویان
در نمودار  0و کالسهای برگزار شده توسط اساتید در نمودار
 2نشان داده شده است.
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در حالت کلی کالسها و کارگاههای برگزار شده توسط این دانشجویان با کسب میانگین امتیاز  28/21±01/10درحدخیلی خوب از
سوی شرکتکنندگان ارزیابی شده است.

.
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در حالت کلی کالسها و کارگاههای برگزار شده توسط
اعضای هیأت علمی با کسب میانگین امتیاز 28/82±00/82
در حدخیلی خوب از سوی شرکت کنندگان ارزیابی شده
است .همانطور که در دو نمودار مشاهده می شود اختالف
میانگین نمرات کالسها و کارگاههای برگزار شده توسط
دانشجویان و اعضای هیأت علمی یکسان بوده و این اختالف از
لحاظ آماری معنی دار نبود.
نتایجزیررامیتوانازادامهاجرایاینفرایندانتظار
داشت:
 تربیت دانشجویان توانمند و با مهارتهای باال بهبود کیفیت آموزشها و پژوهشها با کاهش بار کار اعضایهیأت علمی
 بهبود کیفیت آموزشها و پژوهشها با درک مناسب نیازها وروشهای آموزشی توسط دانشجویان مدرس به دلیل نزدیکی
و آشنایی بیشتر با نیازهای دانشجویان هم سطح
 ترغیب و تشویق سایر دانشجویان جهت ارتقای دانش ومهارت خود

 کاهش هزینههای آموزشی به دلیل هزینهها و حقالزحمههای پایین دانشجویان
 توسعه و بهبود فرهنگ آموزش هم سطحان در دانشگاه افزایش سطح کمی و کیفی آموزشها و پژوهشها بامشارکت دانشجویان در این حیطهها
 نزدیکی و همکاری بیشتر دانشجویان در امور آموزشی وپژوهشی
با توجه به اهداف کالن جمهوری اسالمی ایران که در
چشم انداز  0111بیان شده است و همانا کسب رتبه اول در
حیطههای مختلف در منطقه میباشد .کسب رتبه اول منطقه
در علم نیز یکی از مهمترین و زیربناییترین این حیطهها
میباشد .در این راستا افزایش سطح کمی و کیفی آموزشهای
دانشگاهی نقش غیر قابل انکاری خواهد داشت .لذا با توجه به
نتایج مورد انتظار بیان شده در قسمت نتایج ،میتوان انتظار
داشت که با اجرای این فرایند و فرایندهای مشابه در سطح
کالن و وسـیع و در سـایر دروس که باعـث تربیت دانشجویان
توانمـند و در راستای آن نیـروی کار فعـال و پویا که نتایج آن
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افزایش سطح کمی و کیفی آموزشها و پژوهشهای صورت
گرفته خواهد بود ،فرآیندهای مذکور نقش بهسزایی در
دستیابی به اهداف مرجعیت علمی در منطقه داشته باشند.
لذا امید است که با انتشار این مطلب در مجلهی توسعهی
آمـوزش جندیشـاپـور کـه یکـی از مـعتبـرتـریـن مـجـالت

علمی-پژوهشی در حیطهی آموزش پزشکی در ایران میباشد،
فرآیند فوق به عنوان یک الگو در سایر دانشگاهها نیز مورد
توجه قرار گرفته و اجرایی گردد .تا ضمن بهبود و رفع نقایص
احتمالی آن ،بتوان شاهد بهبود و افزایش کیفیت آموزشهای
علوم پزشکی در کشورمان باشیم.

ضمیمه :0چک لیست ارزیابی کالسها و کارگاه های برگزار شده توسط دانشجویان و اساتید.
گویهها
 -0در ابتدا در مورد اهداف کارگاه توضیح داده شد
 -2در ابتدا توضیحات کافی در مورد نحوه کار در کارگاه ارائه شده است.
 -8هدفهای کارگاه ارتباط بسیار نزدیکی با فعالیتهای حرفه ای من داشتند
 -1روشهایی که در جلسات کارگاه مورد استفاده قرار گرفت مرا تشویق به شرکت فعال کرد.
 -2مدرسین و گردانندگان کارگاه از دانش و مهارت کافی برخوردار بودند
 -8رفتار مدرسین محترمانه و مشوق بود
 -8رفتار گردانندگان محترمانه و مشوق بود.
 -2فضای عمومی کارگاه برای انجام کار جدی مساعد بود .
 -1امکان ابراز نظر و فعالیت آزادانه برای شرکت کنندگان فراهم بود.
 -01فضای عمومی کارگاه برای انجام کار جدی مساعد بود .
-00مدرسین کمکهای الزم را برای رسیدن من به هدفهای کارگاه انجام دادند.
 -02کارگاه با نظم و بر اساس اصول صحیح اداره شد.
 -08برای بحثهای فردی یا گروهی وقت کافی منظور شده بود.
 -01این کارگاه به من فرصت داد تا دانش خود را در مورد مسائل آموزشی افزایش دهم
 -02این کارگاه مرا تشویق کرد تا اطالعاتی را که بدست آوردهام پس از خاتمه کارگاه مورد استفاده قرار دهم.
 -08به درصد زیادی از اهداف آموزشی کارگاه در پایان دست یافتم .
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