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بنـايياز عوامل زيـرعلمياعضاي هيئت: چكيده
كيفـي آنهـا تـأثير      هستند كه توسـعه عالي  آموزش 

و توجـه بـه   . دارد هـا  دانشـگاه  بسزايي بر عملكرد
تـرين   عنـوان مهـم   علمي به   اعضاي هيئت بالندگي 

كشـور ضـرورتي انكارناپـذير      نيروهاي متخصص
پزشكي در تـأمين،    توجه به اهميت علوم  با. است

حفظ و ارتقاي سالمت جامعه، و تحوالت سـريع  
گذشته، ضرورت توجـه بـه   هاي  هده اين علوم در

هـا   پزشـكي نـوين بـيش از سـاير حـوزه      آموزش 
   توانمندسـازي اعضـاي هيئـت    و  شود  احساس مي

علمي به عنوان يك برنامه بنيادي و بـا رويكـردي   
در ايـن  . گرفتـه اسـت   مورد توجه قـرار اي  هتوسع
ضمن مروري بر تجارب گذشته آمـوزش و   ،مقاله

علمي در علـوم پزشـكي و     بالندگي اعضاي هيئت
انـدازي از   تحوالتي كه اين حوزه روي داده، چشم

شـده  علمي ترسيم   هاي فرداي اعضاي هيئت نقش
همچنين چهار دهـه فعاليـت در آمـوزش و    . است

هـاي   هدانشـگا علمـي در    بالندگي اعضـاي هيئـت  
تجـارب   بررسـي شـده كـه    پزشكي كشـور،   علوم

عــالي و  شاي را در اختيــار مــديران آمــوز آزمــوده
  . دهد كشور قرار ميهاي  هدانشگاساير 

  

Abstract: Faculty members are 
important and key factors in higher 
education that their quality affects on 
universities function greatly. Knowledge 
accelerated movement and great changes 
that extent human knowledge lead to pay 
attention to faculty development as most 
important special manpower. Regard to 
medical sciences is important in 
creating, maintaining and health 
promoting of society and new 
accelerated revolution that occurs in 
recent decades, Attention to medical 
education was felt more than other area 
and faculty empowerment was paid 
attention as an underlying program with 
developmental Approach. In this article, 
with review education experience and 
faculty development in medical sciences 
and revolution that occur in this area, the 
view of role of faculty in the future was 
drawn. Also Four decades faculty 
development activities in medical 
education at universities of medical 
sciences give valuable experiments for 
higher education managers in other 
universities.   
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   مقدمه
 متخصص نيروي تربيت در خود مهم رسالت لحاظ به عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه

 براي صالحيت واجد و شايسته انساني نيروي آموزش در را مهمي نقش، هپژو دانش و
 عالي آموزش مهم عوامل از علمي  هيئت اعضاي ،ميان اين در. دارند عهده بر كشور
 و روح مثابه به و دارد ها دانشگاه عملكرد بر سزاييب تأثير آنها كيفي توسعه كه هستند
 . )1373، قارون( باشند مي ها بخش ساير توسعه زيربناي عالي آموزش جان

 علمـي   هيئـت  اعضـاي  در دانشكده يا دانشگاه مفهوم است معتقد) 1985( بالدوين
 كيفيـت  افـزايش  واقعي مصداق، گروه اين توان و دانش اعتالي و شود مي خالصه آن
 رمزدن، )2000( كربر، )2005( رايس جمله از بسياري نظران صاحب. است دانشگاه در
 بـراي  تخصصـي  دانـش  و معلمـي  دانـش  تلفيـق  ضرورت بر) 1990( ربوي و) 2003(

 و حفـظ ، تـأمين  در پزشـكي  علـوم  اهميـت  لحاظ به. اند هداشتتأكيد  1عالمانه تدريس
 رخ حـوزه  ايـن  در اخيرهاي  هده در كه چشمگيري تحوالت و جامعه سالمت ارتقاي

 ديـده  يشـتر ب آن در بنيـادين  اصـالحات  و علـوم  ايـن  آموزش به توجه ضرورت، هداد
 توسـعه  مراكـز  انـدازي  راه و تأسـيس  بـه  منجر نهايت در ،راستا اين در تالش. شد مي

 آن عطف نقطه كه گرديد پزشكي علوم در شده تعريف ساختار يك عنوان به 2آموزش
 عناويني با دنياهاي  هدانشگا همه در تدريج به حركت اين. بود ميالدي 1970 هاي سال
 و آمـوزش  مركـز ، آمـوزش  توسـعه  مركـز ، 3علمي  هيئت اعضاي بالندگي واحد چون

 چشمگيرهاي  پيشرفت اما. يافت گسترش آن نظاير و 5اساتيد آموزش واحد، 4يادگيري
هـاي   نقـش  و داده گسترش نيز را علوم اين آموزش دايره، پزشكي علوم اخيرهاي  هده

 نـدگي بال ضـرورت  بـه  توجـه  بـا . زده اسـت  رقـم  علمي  هيئت اعضاي براي را نويني
 بهبـود  در آنتـأثير   و تخصصـي  نيروهـاي  تـرين  مهـم  عنـوان  بـه  علمي  هيئت اعضاي
 در بالنـدگي  و آمـوزش  مراكزهاي  فعاليت از روندي ،مقاله اين در، ها دانشگاه عملكرد
 قـرار  بررسي مورد عملي تجربه يك عنوان به جهان و ايران پزشكي علومهاي  هدانشگا
  : باشد مي ذيل موارد بررسي ،لهمقا اين عمده اهداف. است گرفته
  ،علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش مفهومي تغييرات •
  ،پزشكي علومهاي  هدانشگا در بالندگي و آموزش ضرورت تبيين •
 ،جهان و ايران در علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش گذشته به نگاهي •
  . علمي  هيئت اعضاي بالندگي و پزشكي علوم آموزش آتي تحوالت به يانداز چشم •

                                                                                                                                      
1. Scholarly Teaching 
2. Education Development Centers (EDC)  
3. Faculty Development (FD)  
4. Teaching & Learning Center (TLC)  
5. Teacher Training Center (TTC)  
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 در علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش در تجربه دهه 4 از بيش بر مروري
، عملي نمونه يك عنوان به تواند مي كشور از خارج و داخل پزشكي علومهاي  هدانشگا
 پيش كشورهاي  هدانشگا ساير در »شده فراموش ضرورت« يك از را روشني تصوير
 . دهد قرار عالي آموزش رهبران و مديران روي
 
  علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش مفهوم

و  بهسازي با گاه و اند متداول بسيار 2بالندگي و 1آموزش واژه دو دانشگاهي ادبيات در
 و يادگيري فرايند به را آموزش واژه) 2008( رو و زبايار. اند هشد جايگزين نيز توسعه
 اطـالق  غلش يك مناسب انجام رايب نياز مورد ]هاي[ 3توانايي و مهارت، دانش كسب
 . )2008، 5روو  4رزاباي( كنند مي

 توسعه براي كه استهايي  تالش معناي به آموزش است معتقد) 2003( برناردين 
 ايشه فعاليتو  شغل نوع با رابطه در ]علمي  هيئت عضو يك[ جاري عملكرد بهبود و

 افراد نگرش نوع و ها ارتمه، تخصصي دانش در تغيير ايجاد مستلزم و شود مي انجام
هاي  فرصت نمودن فراهم و طراحي مفهوم به بالندگي واژه اما. آنهاست رفتارهاي يا

 اوفعلي  شغل به محدود الزاماً و است افراد آتي ارتقاي و رشد به كمك براي يادگيري
 ارتقا به آموزش ديگر عبارت به. )2003، 6برناردين( دارداي  هتوسع رويكردي و نبوده

 آنها كهاي  هبالقوهاي  توانايي به بالندگي و دارد توجه افراد بالفعلهاي  توانايي بهبود و
  . سازد مي آماده آتيهاي  پيشرفت براي را

 فرايندهايبا  افراد آشناسازي و توجيه معادل را آموزش مفهوم) 2007( 7ايوانسويچ
 به معطوف را بالندگي اصطالح و نموده تعريف مدت كوتاه و جاري فرايندهاي

 مهمهاي  مسئوليت و دورتر آينده يك ترسيم براي را افراد كه دانند ميهايي  فعاليت
  . )2007؛ ايوانسويچ، 2007، 9و بولندر 8اسنل( كند مي آماده
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 را تكـاملي رونـد   بالندگي و آموزش مفهوم دو پزشكي علوم آموزش حوزه در اما 
 دو ايـن  از را متنـوعي  كـاركردي  تعـاريف  نظران صاحب واند  هنمود طي زمان طي در

  : اند هداد ارائه مفهوم
 هاي مهارتتوسعه  حيطه سه در را علمي  هيئت اعضاي آموزش) 1975( 1گاف
 2سنترا. كند مي معنا سازماني فرهنگ تقويت و درسيهاي  هبرنام بهتر طراحي، آموزشي

 ايجاد ايبر بايد مي ها دانشگاه كه دارد مي بيان راهايي  فعاليت ازاي  هدامن) 1976( 2سنترا
 مورد هاي نقش بهتر ايفاي براي علمي  هيئت اعضايهاي  توانمندي تقويت يا ايجاد
 ديدگاه از علمي  هيئت اعضاي عملكرد بازخورد لزوم بر او. دهند انجام آنها انتظار

 براي را ارزشمندي پيشنهادات تواند مي امر اين بود معتقد و نمودهتأكيد  دانشجويان
  . آورد بوجود آتي تغييرات در آموزش اثربخشي

 علمي  هيئت اعضاي جانبه همه ارزيابي نتايج از استفاده لزوم بر) 1983( 3استريتر 
. كند ميتأكيد  آنها توانمندسازي در خودارزيابي و دانشجويان، همكاران ديدگاه از

 و تدريس نحوه آموزش از فراتر چيزي به مفهوم اين از) 1988( 5اشميتز و 4بالند
 ايجاد علمي  هيئت اعضاي آموزش غايي هدف معتقدند و نموده اشاره معلمي
  هيئت عضو استخدام و بكارگيري زمان از تغيير اين. است افراد در تغييرهاي  هزمين

 وها  ظرفيت ارتقاي بر عالوه كه يابد مي استمرار مداوم طور به و شده شروع علمي
 6معنا معلم و راهنما يك او از نهايت در، پژوهشي و علمي، تخصصيهاي  توانمندي

 اعضاي آموزش و ارزيابي مستقيم ارتباط بر) 1993( همكاران و 7هيچكاك. بسازد
 . كنند مي تلقي امر اين در مهمي عامل را سازماني محيط و نموده اشاره علمي  هيئت
ي، ا هحرف سطوح در را علمي  هيئت اعضاي بالندگي) 1998( 9اربي و 8ويلكرسون 
 پيشـرفت  بـا  همگـام . نماينـد  مـي  بنـدي  طبقـه  سـازماني  و رهبري، آموزشيي، ا هحرف

 بر، )2000( 10استينرت. شد ارائه مفهوم اين از جديدتري تعاريف، يادگيريهاي  نظريه
 و مشـاركت  نيـز  و تـدريس  و آمـوزش  در يـادگيري هـاي   نظريه وها  روش بكارگيري
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 بـه  اشـاره  بـا  2006 سـال  در ،نويسـنده  همين. ورزد ميتأكيد  دانشگاهيهاي  همكاري
  هيئـت  اعضـاي  عملكـرد  نتـايج  و بروندادها ارزيابي به) 1994( 1پاتريك كرك ديدگاه
  . كند مي اشاره نتيجه و رفتار، يادگيري، واكنش سطح 4 در علمي

 نقش 12 و حيطه 6 در را علمي  هيئت اعضاي وظايف، )2000( 3كرازبي و 2هاردن
 آموزش مقام در علمي  ئتهي عضو يك، ايشان ديدگاه از. شمرند مي بر اصلي نقش
، آموزشي ريزي هبرنام، همچنين. باشد آموزش كننده تسهيل يك عنوان به بايد دهنده
 اهم از بودن الگو نيز و، ارزيابي، اطالعات توليد، علمي منابع توسعه و تدوين
  . گردد مي محسوب علمي  هيئت عضو يكهاي  فعاليت

  
  علمي  تهيئ اعضاي بالندگي و آموزش ضرورت و اهميت
 و اقتصادي، اجتماعي تغييرات از متعدديهاي  چالش با ]پزشكي علوم[ آموزش امروزه
 عـدم ، تغييـر ، ثبـات  عـدم . )2005، 5و يانگ 4بك( است مواجه ها دانشگاه در، محيطي
 مفهـومي  جغرافيـاي  كـه  هسـتند  مهمـي  تغييـرات ، بـودن  بيني پيش غيرقابل و اطمينان
 يـك  از، امروزه. )2008، 7؛ ويليام2000، 6بارنت( اند هداد قرار تأثير تحت را ما پيرامون

 كسـي معلـم دانشـگاه   . باشد جامعه در فعال فرد يك رود مي انتظار دانشگاهي فرد يك
 نيـز  و دهـد  تطبيق خود اجتماعي متعدد هاي نقش با و بشناسد را خود بتواند كهاست 
 از مملو اجتماعي در گيزند براي را خود پيرامون جامعه نيز و خود دانشجويان بتواند

 از مـا  برداشـت ، متـداول  طـور  به. )2008؛ ويليام، 2000، 8آرچر( سازد آماده تغييرات
 و بـوده  رشـته  يك در تخصصي دانش داراي كه شود مي اطالق فردي به "استاد "واژه

 اما. است ديده تدريس نحوه مورد در نيز را مدتي كوتاه و محدودهاي  آموزش احتماالً
 برخوردار و دهنده آموزش، پژوهشگر، علمي فرد يك، خود واقعي مفهوم در استاد يك
 الگـو  يـك  نهايت در و خالق و نوآورانههاي  فعاليت داراي، تخصصي باالي كيفيت از

 . )2009، 10؛ پتوس1997و همكاران،  9اسكف( است
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 و نقش ايفاي براي الزم نگرش و دانش، مهارت كسبها  ويژگي اين داشتن الزمه 
 از، پزشكي علوم در ويژه به يفنّاور رشد و اطالعات انفجار. است معلمي الترس

 طور به. سازد مي ضروري را پزشكي آموزش توسعه و تغيير كه است مهمي الزامات
 برابر دو ماه 20 هر پزشكي علوم زمينه در اطالعات، شود مي زده تخمين متوسط
 بر نيز اجتماعي و اقتصادي، ينّاورف، جمعيتي تغييرات نظير پيراموني تحوالت. گردد
 علوم آموزش نتيجه در و زنند مي دامن جديدهاي  نياز ظهور و پزشكي علوم حوزه

 اين در. )1386 ،همكاران و كجوري( انگارد ناديده را تغييرات اين تواند نمي پزشكي
 پژوهشي و آموزشي مسير گر هدايت عنوان به علمي  هيئت اعضاي نقش ميان

 در كههايي  فعاليت و ها تالش همه. است خورداربراي  هويژ اهميت از دانشجويان
 تقويت به منجر، پذيرد صورت علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش زمينه

، مديريتي، پژوهشي، آموزشي مختلفهاي  نقش در علمي  هيئت اعضايهاي  توانمندي
. )2008همكاران، و  1لين مك( شد خواهد سالمت حوزه در وي الگوسازي و فرهنگي

 بر مثبتي اتتأثير علمي  هيئت اعضاي آموزش كه است داده نشان تحقيقات. )2008
هاي  هشيو بهبود نهايت در و. )2007ويليام و همكاران، ( دارد دانشجويان يادگيري
 طيف در و دانشجويان يادگيري بهبود به، آموزشي ارزيابي و ريزي برنامه، آموزش
و همكاران،  لين مك( شد خواهد بيماران بهبود و سالمت بخش ارتقاي تر وسيع
 تواند مي علمي  هيئت اعضاي توانمندسازي راستاي در استادان آموزش واحد. )2008

هاي  توانايي نظير فرديهاي  شايستگي بالندگي و توسعه از را متنوعي خدمات
 در پاسخگويي و پذيري مسئوليت تا شغليهاي  فرصت و مديريتي، پژوهشي، آموزشي

 همه تواند مي حوزه اينهاي  فعاليت حيطه. دهد ارائه رااي  هسسؤمهاي  نياز قبال
اسكف و ( گيرد بر در را المللي بين و ملياي،  همنطق، سازماني و شغلي، فردي سطوح

 . )1997همكاران، 
  

   علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش تاريخچه
 1960 دهه اواخر به، علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزشهاي  فعاليت اولين پيشينه
 حركت اين پيشگامان اولين آمريكا ويژه به، غربهاي  هدانشگا و گردد مي باز ميالدي

 ارزشيابي هدف با اي  برنامه بار اولين براي 1955 سال در. )1373، ابراهيم نوه( ندا هبود
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 و گرديد آغاز آمريكا در 1بوفالو دانشگاه در پزشكي علوم در يادگيري و آموزشي
 2ريزرو وسترن دانشگاه در آموزش توسعه مركز اولين 1958 سال در آن متعاقب

 3نويز ايلي   دانشگاه پزشكي آموزش توسعه مركز نيز 1959 سال در. شد سيسأت
 فلسفه با 4بهداشت جهاني سازمان 1969 سال در اما. نمود كار به شروع شيكاگو
 در را مدرس تربيت جهاني برنامه، يپزشك علوم مدرسان در تدريس مهارت تقويت
 سطحي در كه بود اقدامي ترين مهم واقع در كه كرد اجرا و طراحي وسيع سطحي

 اساتيد بالندگي و آموزش ضرورت به را پزشكي علومهاي  هدانشگا توجه، المللي بين
 آموزش رونداي  همقال در) 2008( همكاران و لين مك. )1379، پيك( نمود معطوف

 نگاهي با اخيرهاي  هده طول در را ميالدي 2006 تا 1970 هاي سال از كيپزش علوم
 نقطه ميالدي 1970 آغازين هاي سال. )1 جدول( دادند قرار بررسي مورد تاريخي
 پزشكي علوم در علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش ترويج و توسعه در عطفي
  . است

، 6جيسون هيليارد، 5ميلر جرج: چون افرادي به توان مي حركت اين پيشگامان جمله از 
 فرانـك ، 11شـولمن  لـي ، 10اسكف كلي، 9هاردن رونالد، 8چي مك ويليام، 7بالند كارول
. )1982، 16و وسـتبرن  15جيسون(. برد نام... و 14اربي ديويد، 13گيلبرت جين، 12استريتر

 در رفتـاري هـاي   نظريـه  بـه  گـرايش ، گرفت شكل ها سال اين در كه تغييري ترين مهم
هـاي   ويژگـي  بـر  تأكيـد  بيشـترين ، فكري فلسفه اين پي در. بود پزشكي علوم شآموز

  هيئت اعضاي به كمك براي هايي تالش آن دنبال به كه بود »خوب استاد« يك رفتاري
  . )1998ويلكرسون و اربي، ( آمد عمل به تر اثربخش آموزش و تدريس براي علمي
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 آموزشهاي  واحد اندازي راه و يسسأت دوره اين اتفاقات ترين بنيادي از يكي اما
 ديدگاه از استفاده با علمي  هيئت اعضاي عملكرد ارزيابي شدن متداول و استادان

 برگزاري به آموزشيهاي  هبرنام اغلب دوره اين در. )2008لين،  مك( بود دانشجويان
ويلكرسون و اربي، ( شد مي محدود مدت كوتاه آموزشي هاي كارگاه و سمينارها

 بيشترين بود متداول يادگيري در رفتاري الگوهاي، دوره اين در كه آنجا از .)1998
 سازماندهي، رفتاري اهداف تنظيم و نگارش نحوه بر اساتيد آموزشهاي  هبرنام اهتمام

 و بازخورد ارائه، اندوزي مهارتهاي  فرصت ايجاد، آموزشي محتواي و منابع توالي و
 قابل رفتارهاي، مجموع در و بود شده تعيين يآموزش اهداف از صحيح ارزشيابي نحوه

 روشن رفتاري اهداف داشتن، بيان تسلط، كالم لحن نظير كالس در نامعلم مشاهده
 اعضاي بالندگيهاي  هبرنام كه آنجا از. )1983، 1موراي( گرفت مي قرار توجه مورد... و

 ادبيات در ،بود معلمي و تدريس هاي مهارت آموزش حوزه در بيشتر نيز علمي  هيئت
 است شده استفاده 2اساتيد آموزش واژه از بيشتر، ميالدي 70 دهه در پزشكي آموزش

  . )2000، 4بنور( گرديد رايج 3علمي  هيئت اعضاي بالندگي اصطالحها  بعد و
 در كه فكري تحوالت ترين مهم. شد شروع 1980 آغاز از تغييرات اين دوم دوره 
 جديدي تغييرات جمله از. بود شناختي هاي نظريه ترويج و توسعه، داد رخ زمان اين
 چون مفاهيمي ظهور گذاشت تأثير پزشكي علوم آموزش حوزه بر دوره اين در كه

 ظهور، پزشكي آموزش در ادغام و تلفيقي درسيهاي  هبرنام، بزرگساالن آموزش
. )2008لين،  مك( بود نگر جامعه پزشكي بر تأكيد و اطالعاتي نوينهاي  يفنّاور

 در دانشجويان ديدگاه از علمي  هيئت اعضاي ارزيابي به كه اهميتي و توجه، همچنين
 سوي به 80 دهه از را پزشكي علوم آموزش تدريج به، بود شده آغاز قبل دوره

 زمينه بخصوص ،ها سال اين در. داد سوق عمل در دانشجو يادگيري و دانشجومحوري
 نقش، تدريج به و گرديد فراهم تلفيقي واي  هرشت بين مباحث به ورود براي آمادگي
 كرد پيدا گرايش يادگيري كننده تسهيل سوي به صرف دهنده آموزش از نمعلما

 سمينارها، دهه اين در علمي  هيئت اعضاي بالندگيهاي  هبرنام بيشتر. )1987شولمن، (
 مشاوره، دانشجو و استاد ارتباط، گروهي بحث موضوعات با آموزشيهاي  هكارگا و
 بالندگي« واژه تدريج به، بعد به دهه اين از. بود 5ارشادي هاي آموزش و، وزشيآم
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ويلكرسون و اربي، ( شد پزشكي علوم آموزش ادبيات وارد »علمي  هيئت اعضاي
 شكل از علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزشهاي  هشيو همچنين. )1998

 سخنراني و ظرين شكل به اغلب كه كار محيط از خارج و توجيهيهاي  آموزش
 پيدا بيشتري گرايش 1كار محيط در و خدمت حينهاي  هشيو به شد مي داده آموزش

  . )2000بنور، ( كرد
 ايـن  رويـدادهاي  ديگـر  از، آموزشـي هاي  يفنّاور سريع گسترش و ظهور دنبال به
 نظيـر  نوينهاي  يفنّاور از استفاده با مهارتيهاي  آموزش و خودارزيابي به توجه دوره
 . )2008لين،  مك( بود بصري سمعي وسايل و وويدئ

 سر. )2008لين،  مك( بود مقارن اجتماعي يادگيريهاي  نظريه رشد با 1990 دهه
 موردكه  اعالميه اين. شد شروع 1988 سال در ادينبورو اعالميه از حركت اين آغاز
 لمانپار در بعد سال، گرفت قرار جهان كشور 80 از پزشكي آموزش كارشناسان توافق
 كه بود زمان اين در. گرفت قرار تأييد مورد رسمي طور به نيز پزشكي آموزش جهاني
 تغييرات به توجه با و شد مطرح "چه؟ براي پزشكي آموزش" سئوال، بار اولين براي

 جديد شعار بود آمده بوجود درماني و بهداشتي خدمات ارائه نظام در كه وسيعي
 همكاران و يزداني( گرفت شكل »بهتر المتس خدمات ارائه براي پزشكي آموزش«

 پزشكي علوم آموزش به نگر جامعه رويكرد، دهه اين در عطف نقطه ترين مهم. )1386
 به آموزشهاي  روش تمايل، 2العمر مادام يادگيري. بود آن مديريت و محتوا، روش در
 درسي هبرنام، محور جامعه آموزش، مسئله بر مبتني يادگيري، دانشجومحورهاي  هشيو

 آموزش، 6شواهد بر مبتني پزشكي، عالي آموزش در 5گرايي حرفه ،4اختياري و 3اصلي
 بودند مفاهيمي جمله از دانشگاه در پاسخگويي و 8الگو نقش در استاد، 7مداوم پزشكي
 حوزه به مفاهيم اين ورود تبع به. كردند پيدا بيشتري گسترش دوران اين در كه بودند

 داد رخ علمي  هيئت اعضاي مورد در كه تغييراتي ترين مهم، پزشكي علوم آموزش
 به تر متعالي سطحي در و آموزش كننده تسهيل به مدرس از آنها نقش تغيير برتأكيد 
 ارزيابي اتمؤسس استقرار و ها دانشگاه در پاسخگويي همچنين. بود الگو يك عنوان
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. )2008لين،  كم( يافت بيشتري گسترش دوره اين در كه بود مواردي جمله از بيروني
هاي  هشيو به توجه و همكاران ديدگاه از ارزيابي نيز آموزشي ارزشيابي حوزه در

 در دوران اين در كهي تغييرات ديگر از. گرديد مطرح آموزش در 1همكارانه واي  هحرف
 در پژوهشيهاي  فعاليت توسعه، افتاد اتفاق علمي  هيئت اعضاي بالندگي مراكز

 . بود دانشجويان بين در گروهيهاي  ليتفعا ترويج نيز و آموزش
 در پژوهي دانش مفهوم تعريف باز، دوره اين مفهومي تحوالت از ديگر يكي
 آن پيشگام كه حركت اين. بود يادگيري ياددهي پژوهي دانش ويژه به ها دانشگاه
 ضرورت بر و متمركز گرديد آغاز 1990 سال در بود كارنگي بنياد رئيس 2بوير ارنست
 تدريس و تلفيق، كاربرد، اكتشاف شامل علمي  هيئت اعضاي هاي نقش همه هب توجه
 توسط پژوهي دانش كيفي هاي شاخص تعريف با بوير ديدگاه بعدها. )1990بوير،( بود

  . يافت بيشتري گسترش) 2000( همكاران و 3گالسيك
  

  2000 از پس تا 1970 هاي سال از پزشكي آموزش تحوالت تاريخي روند )1( جدول
 اعضاي بالندگي و آموزش بر عينيپيامدهايواتتأثيربنياديومفهوميتحوالت سال

 علمي  هيئت

1970 

 در رفتاريهاي  نظريه به گرايش
   آموزش
 يك رفتاريهاي  ويژگي بر تأكيد
 خوب استاد

  تر اثربخش تدريس ارائه براي علمي  هيئتاعضايبهكمك•
 يادگيرندگان انتظار مورد رفتار ارزيابي و بازخورد به توجه •

  اهداف با متناسب
 اعضاي بالندگي و آموزشهاي  واحد اندازي راه و سيسأت  •

 علمي  هيئت
 از استفاده با علمي  هيئت اعضاي عملكردهاي  ارزيابي •

 دانشجويانديدگاه

 شناختيهاي  نظريه توسعه 1980

  بزرگساالنآموزشمفاهيمظهور•
 پزشكي آموزش در ادغام و تلفيقي درسيهاي  هبرنام  •
  اطالعاتي نوينهاي  يفنّاور ظهور  •
  نگر جامعه پزشكي بر تأكيد •
 خودارزيابي به توجه •
 نظير نوينهاي  يفنّاور از استفاده با مهارتيهاي  آموزش •

 ...و، اساليد،ويدئو
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 اعضاي بالندگي و آموزش بر عيني پيامدهايواتتأثيربنياديومفهوميتحوالت سال
 علمي  هيئت

1990 
  اجتماعي يادگيريهاي  نظريه رشد

 بوير پژوهي دانش نهضت

  العمرماداميادگيري•
  محور دانشجو آموزشهاي  روش به گرايش  •
  مسئله بر مبتني يادگيري  •
   اختياري و اصلي درسي برنامه، محور جامعه آموزش  •
  پزشكي آموزش در گرايي حرفه   •
  شواهد بر مبتني پزشكي  •
  مداوم آموزش  •
   الگو يك نقش در علمي  هيئت اعضاي •
   دانشگاه در پاسخگويي گسترش  •
  بيروني ارزشيابي اتمؤسس شدن نهادينه •
 به تر متعالي سطحي در و كننده تسهيل به اساتيد نقش رتغيي •

  الگو يك عنوان
 واي  هحرفهاي  هشيو به توجه و همكاران ديدگاه از ارزيابي  •

  همكارانه
هاي  فعاليت ترويج و آموزش در پژوهشهاي  فعاليت توسعه •

 گروهي

2000 

 و گرايي حرفه مفهوم گسترش
   اخالق

   يفنّاورهاي  پيشرفت
  گيفرهن توسعه
 پژوهي دانش مفاهيم توسعه

  يبالين زودرسمواجهه رويكرد با پزشكيآموزشترويج•
 نظير واقعي آموزشي ارزشيابيهاي  هشيو از استفاده •

 عيني ساختارمند باليني آزمون، 1روزانه يادداشت هاي روش
 3ها فعاليت نيمرخ، 2)آسكي(
 ) نگرش و مهارت، دانش( عملكرد بر مبتني آموزش •
 فرهنگيهاي  تفاوت و وعتن افزايش  •
  پزشكي علوم در اخالق به توجه •
  مجازيهاي  هدانشكد گسترش و گيري شكل •
 پاسخگوييمفهومگسترش •

  2008لين و همكاران،  مك: بر گرفته از منبع
 
 پشت را ديگري تغييرات پزشكي علوم آموزش نيز آن از بعد و 2000 هاي سال اما

 تغيير، بيمار حقوق محوريت با پزشكي علوم در گرايي حرفه به بيشتر توجه. نهاد سر
 از استفاده، 4باليني زودرس مواجهه رويكرد با پزشكي هاي آموزش ارائه شيوه در

 باليني آزمون، روزانه يادداشت هاي روش نظير( واقعي آموزشي ارزشيابيهاي  هشيو
 و نوعت به توجه، عملكرد بر مبتني آموزش، )ها فعاليت نيمرخ، عيني ساختارمند
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 اولين گيري شكل نيز و پزشكي علوم در اخالق به توجه، فرهنگيهاي  تفاوت
 اين تحوالت ترين مهم از اجتماعي پاسخگويي مفهوم گسترش و مجازيهاي  هدانشكد
 بروندادهاي و نتايج ،سنجش قابل هاي روش طراحي. دشون مي محسوب دوره

 هاي پژوهش حوزه در يعلم  هيئت اعضاي وهشيپژ هاي مهارت تقويت و آموزشي
عالوه. )2008لين و همكاران،  مك( بود دوره اينهاي  هبرنام ديگر از... و كيفي و يكم 
 به محدود علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزشهاي  فعاليت زمان اين تا اين بر

 در اما. بود درس كالس در يادگيري ياددهي فرايندهاي بهبود و معلميهاي  توانمندي
 در دانش تسهيم اهميت و دانش مديريت مباحث توسعه با همگام بيستم رنق اواخر

 هاي نقش بازتعريف در بوير ارنست نهضت پي در و ها دانشگاه نظير هايي سازمان
 و آموزش به ديگري دريچه، »پژوهي دانش« مفهوم طرح و علمي  هيئت اعضاي
 را 2000 هاي سال از بعد تحوالت كه آنچه. شد گشوده علمي  هيئت اعضاي بالندگي

، »1خوب تدريس« چون مفاهيمي تمايز در توان مي، كند مي متمايز آن از قبل از
 4رمزدن اعتقاد به. كرد تعريف »3يادگيري و تدريس پژوهي دانش« و »2عالمانه تدريس«
 بيان به آن تعريف اما است بعدي چند و پيچيده بسيار فرايندي خوب تدريس) 2003(

 از كه هنگامي )5ص ( كند مي پذير امكان را دانشجو يادگيري كه تاس فرايندي ساده
، درسي برنامه تدوينهاي  فرايند همه واژه اين، گوييم مي سخن خوب تدريس يك
 گيرد مي بر در را... و آموزشي منابع معرفي، دانشجو ارزشيابي، محتوا مناسب ارائه

 در كه است اين در، عالمانه تدريس با آن تفاوت ترين مهم اما) 172: 2000، 5هيلي(
 6پداگوژيك دانش و) تخصصي( محتوايي دانش حوزه دو معلم، عالمانه تدريس

 از عالمانه و آگاهانه و نموده تلفيق يكديگر بااي  هخالقان نحو به را) تربيت و تعليم(
 نگاه در اما. )16: 2005، 8و داردن 7هم هين( جويد مي بهره فراگيران يادگيري براي آن

                                                                                                                                      
1. Good teaching 
2. Scholarly Teaching 
3. Scholarship of Teaching and Learning 
4. Ramsden  
5. Healey  

كه در متـون   آنجا است اما از و تربيت در گروه سني كودكان در تعريف دقيق؛ پداگوژِيك به معني علم تعليم. 6
اسـتفاده شـده و در تلفيـق دانـش     ) تعليم و تربيـت (پژوهي از واژه پداگوژِيك در معناي عام آن  مرتبط با دانش

اشاره شده است نويسنده نيز  PCKيا  Pedagogical Content Knowledge تركيبمحتوايي و دانش تربيتي به 
 . اله از اين واژه در معناي كلي آن استفاده كرده استدر اين مق

7. Hinham  
8. Darden 
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 فقط شود مي كسب ها سال طول در كه معلمي تجربه و دانش ،پژوهي انشد نگاه
 اين و )1990بوير، ( است »جامعه دارايي« بوير زعم به بلكه نيست معلم به محدود
 . )1999شولمن، ( گيرد قرار بازنگري و نقد و استفاده دسترس در بايد دانش

 

 
 
 
 
 
 

  
دانش پداگوژيك در تدريس عالمانه و و  محتواييدانش  ارتباطنقشه مفهومي ) 1(شكل 

  پژوهي دانش
  

 در همكاران و لين مك كه است ديگري موارد جمله از نيز دانشگاهي ارتباطات
 بعد از هم دانشگاهي ارتباطات. كنند مي تأكيد آن بر اساتيد آموزش پايدار نظام استقرار
 تواند مي ها مشاركت اين. دارد اهميت تجهيزاتي و مالي منابع تخصيص هم و علمي
 در را تري عميق ارتباطات و شده مالي منابع و علميهاي  نيروي افزايي هم باعث

. )2004 ،1چارد پريت( آورد بوجود المللي بين و ملي سطح درها  دانشكده و ها دانشگاه
 مطالعات انجمن، 3اروپا پزشكي آموزش انجمن، 2پزشكي آموزش جهاني فدراسيون
 ازاي  هشبك امروزه 5آمريكا آموزش پزشكي انجمن و اروپا در 4 پزشكي آموزش

 نيز 6فايمر همؤسس. اند هآورد بوجود جهان سطح در را يالملل نبي واي  همنطق ارتباطات
 و رهبريهاي  ظرفيت تقويتو  ايجاد منظور به كه است يالملل نبي اتمؤسس جمله از

 توسعه كشورهاي بين اي هشبك ارتباط برقرار طريق از پزشكي آموزش در مديريت
  . )2006و همكاران،  7بورديك( كند مي فعاليت يافته توسعه كمتر و يافته

  

                                                                                                                                      
1. Pritchard  
2. Word Federation for Medical Education (WFME)  
3. Association for Medical Education in Europe (AMEE)  
4. Association for the Study of Medical Education (ASME)  
5. Association of the American Medical Education (AAMC)  
6. Faimer 
7. Burdick  

دانش پژوهي ياددهي يادگيري

داگوژيكدانش پ
»اصول آموزش«

 دانش محتوايي
 »وم پزشكيعل«

 تدريس
  عالمانه
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 ايران پزشكي علومهاي  هدانشگا در علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش
 و آمـوزش  توسعه مراكز در بار اولين ايران در علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش

 ايـن  نخستين هاي گام. گرفت شكل) سابق هلويپ( شيراز دانشگاه پزشكي دانشكده در
 بـر ) مـيالدي  1969( خورشيدي 1348 سال به كلي برنامه و ايده يك قالب در حركت

 در تـدريس  مهـارت  تقويـت  فلسفه با بهداشت جهاني سازمان ،سال اين در، گردد مي
 جهـاني   برنامه، آموزش علمي اصول با آنان كردن آشنا طريق از پزشكي علوم مدرسان
  : شد بيني پيش مرحله سه در كه كرد اجرا و طراحي را مدرس تربيت
 و مربيـان  تربيت براي نوي ايلي   دانشگاه آموزش توسعه مركز انتخاب: اول   مرحله 

  . آموزش  توسعه مراكز مديران
 كـه . 1اي منطقـه  مدرسان تربيت هدف با 1972 سال تا مركز 8 سيسأت: دوم  مرحله
  . شد انتخاب، شرقي مديترانه منطقه مركز مسئول وانعن به شيراز دانشگاه

 ملي سطح در كشوري مراكز به يا  منطقه مراكز از يتمسئول واگذاري: سوم  مرحله
  . 1980 سال تا اي  همؤسس و

 نهضـت  يـك  عنوان به ميالدي 70 و 60هاي  هده طي مدرس تربيت مراكز تشكيل
 در، شـد  يـاد  چنانكـه . )1379، پيك( رود مي شمار به پزشكي آموزش در تغيير جهاني
اي  همنطقـ  مدرسـين  تربيـت  هـدف  بـا  جهـاني  مركز 8 سيسأت، برنامه اين دوم مرحله
اي  همنطق سازمان در اساتيد آموزش مركز عنوان به شيراز دانشگاه و بود شده بيني پيش

، آمـوزش  بهبود هاي  روش طراحي مركز اين    عمده وظيفه. شد انتخاب 2شرقي مديترانه
  . بود  منطقه سطح در و كشور در پزشكيهاي  هگرو در آموزشي ريزي برنامه و ارزشيابي

 و تربيت و تعليم برجسته نظران صاحب از 3تابا دكتر حضور با 1972 سال در 
 دانشكده در آموزش توسعه مركز رسمي فعاليت شرقي مديترانه ناحيه اداره مسئول
 اين اصلي اهداف، سيسأت بدو از. گرديد آغاز عملي شكل به شيراز دانشگاه پزشكي
 و شد نهاده بنا، فعالهاي  هشيو به غيرفعال آموزش از آموزشي نظام تغيير بر مركز

 صحيح آموزش گسترش در مهمي تأثير بهداشت جهاني سازمان با آن نزديك همكاري
  . داشت منطقهاي ه هدانشگا سطح در

                                                                                                                                      
1. Regional Teacher Training Center (RTTC)  
2. East Mediterranean Regional Organization (EMRO)  
3. Taba 
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 اساتيد جهت مدت كوتاه ايه رسبو برقراري و آموزشي هاي كارگاه برگزاري با 
 از تن 420 به قريب سال سه مدت در، منطقههاي  هدانشگا ساير اساتيد و داخلي
 هايكشور در واقع مختلف مؤسسه 30 از پيراپزشكي و پزشكيهاي  هرشت اساتيد
 از. كردند شركت مركز اين آموزشي مختلفهاي  هبرنام در انگلستان و آمريكا، منطقه
 و شيراز دانشگاه گرفتن قرار توجه مورد، آموزشيهاي  هبرنام اين گزاريبر نتايج ديگر

 همچنين و مجاور ممالك دانشگاهيان از زيادي تعداد بين در آن مختلف هاي فعاليت
  . )1381، تاريخچه( بود بهداشت جهاني سازمان
   :نمود اشاره ذيل ردامو به توان مي شد انجام دوران اين در كه هايي فعاليت ساير

  ؛آموزشيهاي  هرسان توليد مركز ايجاد جهت متخصص نيروهاي تربيت •
   ؛آموزشي هاي كتاب و Learner پزشكي آموزش همجل چاپ شامل: انتشارات •
 اسـاتيد  براي سپس و شيراز دانشگاه اساتيد جهت اول فاز در: اساتيد بازآموزي •
  ؛شرقي مديترانه منطقه
 دراي  همنطقـ  آموزشي كارگاه اولين لتشكي و سمينارها ها كنفرانس دادن ترتيب •
 دانشـگاه  پزشـكي  آموزش توسعه مركز اعضاء توسط مشتركاً كه شيراز در 1351 سال
 . گرديد برگزار شيراز دانشگاه و نوي ايلي

 سـازمان  نظـر  تحت و مركز اين همكاري با اجتماعي پزشكي بخش 1352 سال در
 سـال  در و كـرد  آغـاز  را وستاهار بهداشتي كارگزاران آموزش پروژه، جهاني بهداشت

 مختلـف  هاي بخش و پزشكي آموزش بخش سايؤر از متشكل ارزشيابي كميته 1353
 1بـاليني  جـامع  امتحانـات  بررسـي  و اجـرا ، تهيـه  كـه  گرديد تشكيل پزشكي دانشكده

 جهـاني  بهداشـت  سازمان با مركز اين همكاري. گرفت عهده هب را پزشكي دانشجويان
 جنـگ  وقـوع  نظيـر  مشـكالت  ازاي  هپـار  علـت  به ولي داشت مهادا نيز 1360 سال تا

 تصـويب  عـدم  بـه  منجر آمريكا با سياسي روابط قطع نيز و داخلي مشكالت، تحميلي
 موقتـاً  فعاليـت  اين ادامه و شد باره اين در علمي مشتركهاي  فعاليت و همكاري ادامه

  . )1381 تاريخچه( گرديد متوقف
 در، عالي آموزش فرهنگ و وزارت از پزشكي علومهاي  هدانشگا استقالل از پس 
 و تقويت، اندازي راه بر پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزارت اهتمام 1364 سال

 تجديد مركز اينهاي  فعاليت ديگر بار، پزشكي آموزش توسعه مراكز توانمندسازي

                                                                                                                                      
1. Comprehensive 
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 مراكز اندازي راه به موظف كشور پزشكي علومهاي  هدانشگا همه و يافت حيات
 گرديدند آموزشي معاونت ساختاريهاي  هزيرمجموع از يكي عنوان به آموزش توسعه

 نوينهاي  هشيو توسعه، مراكز اين اندازي راه و ايجاد اصلي هدف. )1379، پيك(
 ارتقاي و آموزش نوينهاي  هشيو از گيري بهره، آموزشي ارزشيابي و ريزي هبرنام

 در شركت، اول هاي گام در. بود نياد نوينهاي  پيشرفت با مطابق آموزش كيفيت
 تدريس هاي روش، درسي و آموزشي ريزي هبرنام شامل ضروري آموزشي هاي كارگاه

 بعد مراحلدر  و. شد الزامي علمي  هيئت اعضاي همه براي آموزشي ارزشيابي و
 و مديريتهاي  آموزش همراه به تخصصيهاي  هرشت تناسب به نياز موردهاي  هدور

 و طراحي طوليهاي  آموزش يا و مدت كوتاههاي  هدور وها  هكارگا بقال در رهبري
 در اصالحات و تغيير ضرورت و پزشكي علوم وسيع تحوالت و گسترش. شد اجرا
 و مديريت در تخصص به نياز و سو يك از پزشكي علوم آموزش نوينهاي  هشيو

 نظران بصاح توجه، ديگر سوي از پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مراكز رهبري
 اين تشخيص پي در و نمود جلب تخصصي رشته يك عنوان به پزشكي آموزش به را

 تربيت و تعليم اصول از تلفيقي با پزشكي آموزش ارشد كارشناسي رشته، ضرورت
 اعضاي، رشته اين در پذيرش براي هدف هاي گروه. شد اندازي راه پزشكي دانش
 پزشكي علوم ارشد كارشناسياي ه هرشت آموختگان دانش و پزشكان، علمي  هيئت
هاي  هدور ريزان برنامه و مدرسين عنوان به رشته اين آموختگان دانش اغلب. بودند

. شدند كار به مشغول پزشكي آموزش توسعه مراكز در اساتيد آموزش و بالندگي
هاي  هدور طي جهت نيز كشور پزشكي آموزش اندركاران دست از گروهي، همزمان

 برگزاري همچنين. شدند اعزام اسكاتلند در 1دندي دانشگاه به نهزمي اين در تخصصي
 توجه پزشكي آموزش زمينه در، يالملل نبي و كشوري ساالنه همايش چندين
 آموزشي تحقيقات انجام و آموزش در پژوهش بر اهتمام ضرورت به را نظران صاحب
 علومهاي  هدانشگا در 1379 - 1380 هاي سال در كه ديگري اتفاق. داشت معطوف
 علوم جمله از كشورهاي  هدانشگا همه در دروني ارزيابي مفاهيم توسعه، افتاد پزشكي
. نمود ايجاد ها دانشگاه در سازماني يادگيري بعد در را زيادي تغييرات كه بود پزشكي

 به ها دانشگاه اغلب در كه دروني ارزشيابيهاي  واحد اندازي راه به ها دانشگاه الزام
 زمينه شوند مي محسوب آموزش توسعه مراكز زيرمجموعههاي  واحد از يكي عنوان

                                                                                                                                      
  . شكي، واقع در كشور اسكاتلند استهاي پيشرو در رشته آموزش پزترين دانشگاه از مهم Dundeeدانشگاه . 1
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هاي  هبرنام واي  همؤسس ارزيابيهاي  روش و مفاهيم ترويج و توسعه براي را ديگري
 كليه در باره اين در متعددي آموزشيهاي  هكارگا و سمينارها و آورد بوجود آموزشي
  . )1384، همكاران و اللهي نعي( گرديد برگزار كشور پزشكي علومهاي  هدانشگا
. بـود  مصـادف  بالينيهاي  مهارت آموزش مراكز تأسيس با 1380 - 1381 هاي سال
 فضـاي ، شـده  سـازي  شـبيه هـاي   محـيط  از استفاده با باليني هاي مهارت آموزش مراكز

 در مفيـد  تجـارب  كسـب  و خطـا  و آزمون طريق از يادگيري براي را مناسبي آموزشي
  . )1381 ،خرداد پيك( آوردند مي فراهم ليعمهاي  مهارت زمينه
 درسيهاي  هبرنام تدوين در ها دانشگاه استقالل زمينه حدودي تا كه 1383 سال در
، پزشـكي  علـوم هـاي   هرشـت  درسيهاي  هبرنام تدوين زمينه درهايي  فعاليت، شد فراهم
 نتـدوي  ضرورت و روزانه درس طرح تدوين، اختياري و اصلي درسي برنامه به توجه

 مباحث اين طرح دنبال به. پذيرفت انجام علمي  هيئت اعضاي توسط 1مطالعه راهنماي
 پزشـكي  علـوم هـاي   هدانشـگا  در بسياري آموزشيهاي  هكارگا و مدت كوتاههاي  هدور
  . شد برگزار مباحث اين با علمي  هيئت اعضاي آشنايي براي
 در پزشكي آموزش در تغيير رويكرد با كه هايي ديدگاه ترين مهم از يكي اما
 پزشكي رشته آموزش در تغيير و اصالحات برنامه شد مطرح كشور در اخير هاي سال

 رشته اين درسي برنامه در باليني و پايه علوم ادغام استراتژي از گيري بهره با عمومي
 مطرح آمريكا پزشكيهاي  هدانشكد در ميالدي 80 دهه در بار اولين ديدگاه اين. بود
 پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده در1382 سال در بار اولين نايرا در و شد

، كرمان، شيراز پزشكي علوم جمله از ديگر دانشگاه چند آن از پس و بهشتي شهيد
 در حاضر حال در و نمودند پيادهاي  همرحل يا و كامل طور به را برنامه اين... و اصفهان
 لحاظ به. شود مي انجام ادغام ظامن با پزشكي رشته آموزش كشورهاي  هدانشگا اغلب
 آمد بوجود علمي  هيئت اعضاي آموزش براي جديدي الزامات، تغيير اين بودن بنيادي

 و اهداف از وسيعي طيف در تغييرات اين مديريت به مند نظام رويكردي آن الزمه كه
 ههم كه بود... و ارزشيابيهاي  روش، آموزشهاي  هشيو، منابع، درسي برنامه محتواي

 و يزداني( داشت مستقيم تأثير علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزشهاي  فعاليت بر
  . )1386 ،همكاران
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 نقش اهميت و، پزشكي اخالق، پزشكي علوم در گرايي حرفه نيز اخير هاي سال در
 آمـوزش  بـه  ويـژه  اهتمـام  و توجه نيز و ارشادي الگوي عنوان به علمي  هيئت اعضاي
 تحصـيالت  مقـاطع  در نـوين  ارزشـيابي هـاي   هشـيو  و زشكيپ علوم تخصصي دكتري
 جديدهاي  هزمين كه ؛است پزشكي علوم آموزش در روز به و عمده مباحث از تكميلي

  . است آورده بوجود علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش در را
 تغييرات پيش از بيش شتاب نيز و موضوعات تكثر و تنوع، جديد مباحث ظهور

هاي  هدانشگا در رااي  هتوسعهاي  فعاليت از زيادي حجم پزشكي معلو آموزش در
 1آموزش توسعه دفاتر گيري شكل ساز زمينه امر همين كه داشت دنبال به پزشكي علوم
  . شد دانشكده هر در

 عنوان به دانشگاه هر در پزشكي آموزش توسعه مركز، 1384هاي  سال از قبل تا
 را علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش هوظيف آموزشي معاونت ساختار از بخشي

 متخصصهاي  نيرو تربيت و حوزه اين در فعاليت دهه سه از بعد اما. داشت عهده بر
هاي  هدانشكد كه بود شده فراهم آن زمينه اكنون پزشكي علوم آموزش توسعه در

 و آموزشهاي  فعاليت خود ويژه نيازهاي اساس بر و مستقل صورت به مختلف
 دفاتر 1385 سال در منظور همين به. گيرند دست در را علمي  هيئت اعضاي بالندگي
 آموزشي معاونت ساختار از بخشي عنوان به و مستقل صورت به آموزش توسعه

 از بخشي تفويض با آموزش توسعه مركز حاضر حال در و آمدند بوجودها  دانشكده
 علمي مشاوره و حمايت، يراهبر وظيفه بيشترها  دانشكده به خود اجراييهاي  فعاليت
 . دارد عهده بر را توسعه دفاتر

 انجام پزشكي علومهاي  هدانشگا در 1386 به نزديك هاي سال تا كه هايي فعاليت
 دانشاي  هعالمان شيوه به بتوانند كرد مي كمك علمي  هيئت اعضاي به واقع در شد

. بزنند پيوند) تربيتي علوم( كپداگوژي دانش با را) پزشكي علوم( خود تخصصي
 به آن از) 2000( ماركز و) 1990( بوير، )2000( كربر، )1999( شولمن كه چيزي

 ظهور و جهاني تحوالت با راستا هم 1387 سال در اما. كنند مي ياد »عالمانه آموزش«
 پژوهي دانش نهضت از برخاسته كه 2»يادگيري و تدريس پژوهي دانش« چون مفاهيمي

 بالندگي و آموزش به نويني رويكرد، بود 1990 هاي سال در بوير ارنست رهبري به
 كيفيت ارتقاي در را بنيادي تغييرات رود مي انتظار كه شد گشوده علمي  هيئت اعضاي
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 بر عالوه، پژوهي دانش قانون اساس بر. آورد بوجود علمي  هيئت اعضاي عملكرد
 مورد نيز آنها زشيآموهاي  نوآوري، علمي  هيئت اعضاي پژوهشي كاركردهاي، ارزيابي
 امتيازات بايد مي علمي  هيئت اعضاي، ارتقا مراتب طي براي و فتهرگ قرار ويژه توجه

 است اين اصلي نكته اما. )1387 ،پژوهي دانش نامه آيين( نمايند كسب نيز را آموزشي
 آنها استخدامي و علمي ارتقاي در علمي  هيئت اعضاي آموزشي هاي فعاليت زماني كه

گالسيك، ( پژوهي دانش كيفيهاي  شاخص داشتن بر عالوه كه بود هدخوا مؤثر
 و منتشر يالملل نبي يا و دانشگاه، دانشكده سطح در مناسبي نحو به بايد ،)2000
 مديريت و آموزشي دانش تسهيم اصلي هدف با رويكرد اين. باشد شده رساني اطالع
 . شود مي انجام پزشكي علومهاي  هدانشگا در دانش

  
  فردا به اندازي چشم
 طور به پزشكي آموزش و، عام معناي در آموزش. است تغيير حال در دائماً ما زندگي
 اين رسد مي نظر به و است نورديده در 21 قرن تا را تغييرات از وسيعي طيف خاص
. بود خواهد پيشرفت به رو شده و تمخ نيز حاضر زمان به، طوالني و مداوم فرايند
 توجهي قابلهاي  موفقيت از نشان سويي از اساتيد بالندگي و شآموز گذشته به نگاهي
 ظهور. خواند مي فرا ما فرداي نوين نيازهاي شناساييدر  را ما، ديگر سوي از و داشته
هاي  نياز در را زيادي تغييرات... و فرهنگي، اجتماعي تغييرات، جديدهاي  وژيلتكنو
 اطالعات از وسيعي گستره ،زهومرا. است آورده بوجود علمي  هيئت اعضاياي  هحرف
 اين و است دسترسي قابل نمايشگر صفحه روي بر دانشجويان انگشتان حركت با

 اساتيد؛ از دانشجويان دور چندان نهاي  هآيند در آيد نظر به گاهي است گرديده باعث
 نهافنّاور تغييرات اين. )503: 2000بنور، ( باشند نياز بي دانش دهنده انتقال يك نقش در

 يك قالب در گاهي بلكه نداده قرار خود تأثير تحت را يادگيري شناختي حيطهصرفاً 
 مثال عنوان به. است كرده دگرگون نيز را رفتاري مهارتيهاي  هحيط، مجازي واقعيت

 و هستند كاهش به رو عفوني هاي بيماري از بسياري پزشكي علمهاي  پيشرفت اثر در
 مير و مرگ علل بيشترين روزگاري كه هايي ريبيما از بسياري از حاضر حال در

 آن دنبال به و بيماران تعداد بر، اين و نيست خبري ديگر دادند مي تشكيل را ها انسان
 نوينهاي  يفنّاور به توجه ضرورت بنابراين و است داشته تأثير پزشكي علوم آموزش

 ها بيماري الگوي تغيير همچنين. يابد مي افزايش ،شده 1سازي شبيه بيماران قالب در
. است نموده ايجاد دنيا جمعيتي هرم در را زيادي تغييرات گذشته قرن به نسبت
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 زندگي كيفيت و عمر طول، مردم سالمت وضع ارتقاي و بهداشت پيشرفت با چنانكه
 افزايش سوي به را جمعيتي هرم ها انسان عمر طول افزايش و داشته بهبود رو نيز

 داشته تأثير بالينيهاي  هعرص در نابيمار تنوع بر و هبرد پيش به سالمندي جمعيت
  . )6: 1386 ،همكاران و يزداني( است
، سلولي ژنتيك، يفنّاور زيست در پزشكي علوم جديدهاي  پيشرفت، همچنين 

 حوزه در اخالقهاي  بحث از جديدي جوانب... و ناباروري درمان، همانندسازي
 چنانكه است داشته علوم اين آموزش بر را زيادي اتتأثير و نموده مطرح را پزشكي
 نظير ظهوري نوهاي  هرشت ،ايران كشورمان نيز و دنياهاي  هدانشگا از بسياري در امروزه
 نشان پزشكي تغييرات روند بر مروري. اند هآمد ميان به پزشكي حقوق و اخالق

 به رو تيشناخ حوزه دهنده آموزش يك مقام در استاد نقش كه اندازه همان به دهد مي
 و فلسفي، اخالقي جديدهاي  هجنب ظهور با نسبت همان به، است شدن تر رنگ كم

 پزشكي آموزش و جديد دنياي در علمي  هيئت اعضاي براي نوينيهاي  نقش نگرشي
  . )2000بنور، ( است ملتأ و طرح قابل
 تغييراتي، است داده قرار خود تأثير تحت را پزشكي آموزش كه تغييراتي ديگر از
 درمانيهاي  هشيو. است داده رخ پزشكي علوم تجربي و يفّنهاي  پيشرفت در كه است
 در اقامت زمان نمودن كوتاه و غيرتهاجمي و سرپايي هاي درمان سمت به روز به روز

 جاي بيمارستاني هاي درمان، چنانكه. )1998، 2و بورتون 1لف( رود مي پيش بيمارستان
 پزشكي رويكردهاي و خانواده پزشك، منزل در اريپرست، منزل در درمان به را خود

 بستري زمان مدت كردن كوتاه يا و بيماري از قبل پيشگيري بر بيشتر كه اجتماعي
 تأثير تحت را پزشكي علوم آموزش ،تغييرات اين همه و يافته گرايش ،دارندتأكيد 
 بر مبتنياً صرف ديگر پزشكي حوزه در كار امروزه ديگر سوي از. داد خواهد قرار خود

، مختلف كاريهاي  هگرو از گيري بهره نيازمند گذشته از بيش و نبوده فردي تخصص
 درمان و مديريت و استاي  هحرف چندهاي  همكاري واي  هرشت بينهاي  فعاليت
 به امر اين و است غيرممكن عمالًاي  هحرف بين آموزش از گيري بهره بدونها  بيماري
 ضرورت يك، باشد ديدگاه يا ايدئولوژي يك آنكه از بيش ظراننصاحب برخي زعم
 عالوه علمي  هيئت اعضاي كه است آن دهنده نشان امر اين و) 2000بنور، ( است عيني
 آموزش دانشجويان به را خود تخصصي مهارت و دانش كه باشند قادر بايد مي آنكه بر

 از شايد... و القياخ مسائل، كارگروهي، انساني ارتباطات و ديگران با كار بلكه دهند
 . باشد دانشجويان به آموزش اصليهاي  اولويت
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  ها يافته
 ايـن  دهـد  مي نشان اخيرهاي  هده در پزشكي علوم آموزش جهاني تحوالت بر مروري
 دوره بـه  ورود ،مسـير  ايـن  در. اند هنمود طي را تكاملي روندي زمان بستر در تحوالت
 كـه  نـوين  مفـاهيم  ورود بـا  دوره هر غازآ بلكه نيست قبل دوره پايان معناي به جديد

 1970 هـاي  سال از كه حركتي. است همراه است پزشكي علوم حوزه تحوالت از ثرأمت
 يـادگيري  در رفتـاري هـاي   نظريه از پذيريتأثير با ابتدا در، يافتاي  هتاز شكل ميالدي
 پـيش  عنـوان  بـه  آمـوزش  كمـي  و سـاختاري  ابعاد به را آموزشي نظران صاحب توجه

  . داشت معطوف حركت اين اوليههاي  ازني
 و آموزش توسعه مراكز تأسيس به عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه توجه

 حمايتي جايگاه كه بود هايي گام اولين واقع در علمي  هيئت اعضاي بالندگيهاي  واحد
 به و. آورد بوجود ها دانشگاه در آموزش كيفيت ارتقاي زمينه در را مديران پشتيباني و

 تعالي و بهبود زمينه علمي  هيئت اعضاي رفتاريهاي  ويژگي به توجه آن دنبال
 رفتارهاي، منابع، محتوا، اهداف، درسي برنامه بعد در را آموزش عينيهاي  هجنب

 فراهم شوند مي محسوب آموزشي نظامهاي  درونداد جمله از غالباً كه... و، آموزشي
 تدريج به بود همراه شناختيهاي  نظريه عهتوس با كه حركت اين دوم مرحله در. آمد

 اين در. گرديد معطوف آموزشي فرايندهاي به توجه سمت به درونداد از حركت
، آموزش كننده تسهيل به دهنده آموزش از علمي  هيئت اعضاي نقش تبديل ،دوران

 جهت در حركت ازهايي  نمونه فعال آموزشهاي  هشيو و دانشجومحوري رويكردهاي
 همراه اجتماعيهاي  نظريه توسعه با كه سوم دهه اما. اند آموزشي ايندهايفر اصالح

 در دانشجو ارزشيابيهاي  هشيو به توجه. ناميد »نگري جامعه« دوران توان مي را بود
 و ارزيابي مفاهيم شدن نهادينه تقويت، مسئله بر مبتني يادگيري، واقعيهاي  محيط
 در باالخره و. باشند مي مطرح دوران اين گپررن نقاط از اجتماعي پاسخگويي افزايش

 عنوان به( بيماران به توجه و يفنّاورهاي  پيشرفت كه 2000 از بعد هاي سال
 شمار به آن مشخصه ترين مهم) درماني و بهداشتي خدمات نهايي كننده مصرف

 پيوند يكديگر به نزديك ارتباطي در بيماران و آموزش، سالمت بخش، رود مي
 آموزش نزديكتر ارتباط و اجتماعي پاسخگويي مفهوم تقويت آن دنبال هب. خورند مي
 . خورد مي چشم به گذشته از بيش دوره اين در مردم سالمت خدمت در
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 علمـي   هيئـت  اعضاي بالندگي و آموزش، دهه چند اين طي در نيز مديريتي لحاظ به
 جهـاني  زمانسـا  حركـت  ايـن  آغـازين  هاي سال در. است نموده طي را بلوغ از روندي
 ايـن  اجـراي  در و داشـت  عهـده  بـر  را مهـم  اين سياستگذاري متمركز طور به بهداشت
 دار عهده را پزشكي علوم آموزش توسعه وظيفه منطقه هر از همكار مركز يك ها سياست

 بـه  توجـه  بـا  نيـز  و علمـي   هيئـت  اعضاي شدن توانمند و آموزش توسعه با همراه. شد
 بـه  كشـور  هـر هـاي   ويژگـي  با متناسبها  برنامه پذيري انعطاف و تمركززدايي ضرورت
  . آمدنـد  بوجـود  دانشـگاه  هر در آن دنبال به و كشور هر در آموزش توسعه مراكز تدريج

 آموزشيهاي  فعاليت توسعه و علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش وظيفه كه امروز تا
 ايـن  توسـعه  و بلـوغ  شـاهد  ينوع به مسير اين در ما و است يافته انتقال دانشكده هر به

 علـوم  تغييرات از ثرأمت علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش ،مجموع در. هستيم مراكز
 بـه  تـوان  مـي  را دوران اين از گذار. است نموده طي را مفهومي گذار و تحوالت پزشكي
 نـوعي  بـه  و برونـداد  بـه  درونـداد ، كيفي به كمي، انتزاعي به عيني مفاهيم از عبور نوعي
 علـوم  در علمـي   هيئـت  اعضـاي هاي  نقش. نمود تعبيرها  فراتوانايي بهها  توانايي از گذار

. دارد خود روي پيش را نوينيهاي  ضرورت و نورديده در را زيادي تغييرات نيز پزشكي
 1364 هـاي  سـال  در عـالي  آمـوزش  بدنه از پزشكي علوم جدايي از بعد آنكه ديگر نكته

 بـه  و يافتند استقرار پزشكي علومهاي  هدانشگا در تنها وزشآم توسعه مراكز، خورشيدي
 اعضـاي  بالنـدگي  بر عالوه پزشكي علومهاي  هدانشگا آموزشي معاونت از بخشي عنوان
 در. نـد ا فعاليـت  به مشغول آموزشيهاي  سازي تصميم وها  سياستگذاري در، علمي  هيئت
 و آمـوزش  توسـعه  مسير تمراراس و ايجاد در عامل 6 رسد مي نظر به موضوع اين تحليل
 بـر  مـؤثر  عوامـل  جايگـاه . اسـت  بـوده  گذارتأثير پزشكي علومهاي  هدانشگا در بالندگي
  : است آمده )2( شكل در هم با آنها ارتباط و علمي  هيئت اعضاي بالندگي

 ) مديريت( سياستگذاران و رهبران حمايت •
  ) زيرساخت( آموزش توسعه مراكز استقرار •
  ) رويكرد( پزشكي علوم شآموز نگري جامعه •
  1) عالمانه آموزش( پداگوژيك دانش و پزشكي علوم تلفيق •
 ) شتاب( جهاني تحوالت با پيوند •
 ) انداز چشم( آتي نيازهاي نگري آينده •
 

                                                                                                                                      
1. Scholarly Teaching 
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  بالندگي اعضاي هيات علمي در آموزش و نقشه مفهومي عناصر موثر بر ) 2(شكل 
 وم پزشكيهاي عل دانشگاه

  
  گيري نتيجه و بندي جمع

 بررسي رويكرد دو از علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش موضوع مقاله اين در
 داده قرار خود تأثير تحت را پزشكي علوم آموزش كه تحوالتي بر مروي با ابتدا. شد

 اعضاي نوينهاي  نقش و علوم اين آموزش فرداي نيازهاي به توجه ضرورت ،است
 تغييرات به ما نگاه، رويكرد اين در. گرديد بررسي مسير اين هدايت در ميعل  هيئت

 و آكادميك زندگي جمله از و زندگي جوانب همه كه است جديد عصر پارادايمي
 داده تغيير اساتيد براي هم و دانشجويان براي هم را دانشگاهيهاي  محيط در زيست
، تحوالت اين عرصه در. زند مي رقم را نوينيهاي  نقش يك هر براي بالطبع و است
 كه است اين آينده در پزشكي علوم مدرسان و علمي  هيئت اعضاي نقش ترين مهم

 و سازند رهنمون هايشان فرصت و استعدادها تبلور و كشف سمت به را دانشجويان
 متكي آنكه از بيش را دانشجويان و نمايند تقويت آنها در را يادگيري در راهبري ،خود
 و علم توليد سرعت، امروزه. نمايند »يادگيري منابع« به متكي بياورند بار »داستا« به

 و دانش همه رود نمي انتظار اساتيد از ديگر كه شده زياد آنقدر دنيا در اطالعات
 معلمان از را جمله اين آينده در ما احتماالً. بدانند را خود رشته در موجود اطالعات

. »كرد پيدا را آن توان مي ولي دانم نمي را سئوال اين خپاس من«: كه شنيد خواهيم بسيار

  پداگوژيپزشكي وتلفيق علوم

 مديريتزيرساخت

آموزش و بالندگي
 اعضاي هيات علمي
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 جستجو در معلمي بقاي رمز اما نيست مهم چندان ديگر نداند را مطلبي استاد كه اين
 علوم و اخالقي مباحث ظهور. است دانش نمودن روز به و نوينهاي  دانش يافتن و

 بتوانند بايد اساتيد. تاس آورده بوجود اساتيدهاي  نقش در را زيادي تغييرات، نوين
 آينده زندگي و امروز روحي و هيجاني خم و پيچ پرهاي  مسير در را دانشجويان

 و. بياموزند را زندگي پيچيدههاي  موقعيت با مواجهه توانايي آنها به و نمايند هدايت
 با تطبيق براي علمي  هيئت اعضاي توانمندسازي در را نوين گرايشي خود اين

  . است گشوده خود جديدهاي  نقش
 ترسيم علمي  هيئت اعضاي فرداي از ييها نقش از كه نيمرخي برسد نظر به شايد

، مالي مسائل، دانشگاههاي  پيچيدگي. است دستيابي غيرقابل و دور تصويري، شده
 آموزش، دانشگاهي برون و دانشگاهي درون فضاي، فردي مشكالت، اي حرفه روابط

هاي  چالش... و پژوهشيهاي  فعاليت، دانشگاه به علمي خدمات ارائه، دانشجويان
هاي  پيچيدگي با مواجهه اما. دهد مي قرار علمي  هيئت عضو يك روي پيش را متعددي
 هايي مهارت و نگرش، دانش نمودن روز به و وانيبازخ، تقويت مستلزم جديد عصر
 يزچ هر از بيش خود اين و است جديد علمي دنياي با سازگاري الزمه كه است

 با شدن همسو براي را علمي  هيئت اعضاي بهسازي و بالندگي به توجه ضرورت
 دورنماي ما پيرامون تحوالت و تغيير شناخت و شود مي متذكر دانش جهاني حركت
 رويكرد در. دهد مي قرار ما روي پيش آيندههاي  هدانشگا به ورود براي را تري واضح
، كشوري شده اجرا نمونه عنوان به پزشكي معلوهاي  هدانشگا در شده ياد تجربه، دوم
 و ها دانشگاه ساير در شده فراموش ضرورت يك مورد در بازانديشي به را ما

  . خواند مي فرا عالي آموزش اتمؤسس
 حيطه دو نزديكي، پزشكي علوم در بالندگي و آموزش مطرحهاي  ويژگي از يكي

 تلفيقي با كه است) تربيت و تعليم( پداگوژيك علوم و) پزشكي علوم( محتوايي علوم
  فراهم را آموزش بالندگي و توسعه زمينه »روش« و »محتوا« از عالمانه

 يك عنوان به علمي  هيئت اعضاي بالندگي و آموزش، هآنك ديگر نكته. آورد مي
 نگاه نيازمند چيز هر از بيش، ها دانشگاه در كيفيت ارتقاي و توسعه زيرساخت
 كه زماني تا و است عالي آموزش رهبران و يرانمداي  هسرماي و دورانديش

، نباشد مطرح دانشگاه در توسعه محور عنوان به علمي  هيئت اعضاي توانمندسازي
 و نگرش نوع. نيست يافتني دست چندان ها دانشگاه و عالي آموزش در كيفيت ارتقاي
 و قانونيي ها هزمين، اول گام عنوان به باره اين در عالي آموزشارشد  مديران حمايت
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 هاي زيرساخت تأمين و. آورد مي بوجود حركت اين تداوم و آغاز براي را پشتيباني
 طرح براي مناسب فضاي، ها دانشگاه در علمي  هيئت اعضاي بالندگي مراكز در الزم

 اين استمرار و پويايي اما. آورد مي فراهم را آموزشي جديد موضوعات و مسائل
 پيراموني تحوالت، نگر جامعه رويكردي اتخاذ با شگاهدان كه است آن نيازمند حركت
 و تنظيم جامعه نيازهاي راستاي در را خوداي  هتوسع اهداف و كرده رصد را خود

 توانند نمي ها دانشگاه، علم شمول جهان ماهيت خاطر به ديگر سوي از و. نمايد هدايت
 يالملل نبي علمي مراكز با پيوند طريق از و انگارند ناديده را جهاني تحوالت و تغيير
  . بخشد تريبيش شتاب خود علمي حركت به، آينده از وسيع يانداز چشم در تواند مي
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