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ABSTRACT
Advances in technology and discoveries lead to promoting health services and,
consequently, improving the quality of patient care services. In the meantime,
educational programs and teaching methods play an important role in achieving
the goals, and it is necessary to change and update the necessary information in
them as technology advances and Crisis times that will take society into coma;
Such as infectious diseases like Covid-19; To be able to meet the needs of the
human day and health care system maintains its efficiency. Changing curricula
to keep pace with existing technologies and innovations is a challenge, even for
the best professors at medical universities. "Change" has a protocol of "best
principles" developed by "change managers" and must be applied when
developing medical education programs. Although different curricula have
different outcomes and learning objectives; But the basic principles of change
management theory apply to all aspects of change in curricula and include six
steps: driving change and setting goals, communicating with stakeholders,
planning, monitoring, and evaluation.
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 1دانشجو پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
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 4دانشجو پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

پیشرفت فناوری و اکتشافات جديد ،ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی و به تبع آن بهبود کیفیت خدمات مراقبت از

نامه به سر دبیر

بیمار را به همراه دارد .در اين میان برنامههای آموزشی و روشهای تدريس در تحقق اهداف نقش بهسزايی دارند و

پيشينه پژوهش

ضروری است که همگام با پیشرفت تکنولوژی و مواقع بحرانی که جامعه را به اغما خواهد برد؛ نظیر بیماریهای

تاريخ دريافت1400/02/08 :
تاريخ پذيرش1400/04/18 :

واگیر چون کوويد ،19-تغییر و بهروزرسانیهای الزم در آنها ايجاد شود؛ تا بتوان پاسخگوی نیازهای روز بشر بود و
سیستم سالمت و مراقبت کارآمدی خود را حفظ کند .اعمال تغییر در برنامههای آموزشی با هدف همگامشدن در
راستای فناوریها و نوآوریهای موجود ،حتی برای بهترين اساتید دانشگاههای علوم پزشکی نیز يک چالش

كلمات كليدي

محسوب میشود« .تغییر» پروتکلی از «بهترين اصول» را دارد که توسط «مديران تغییر» تدوين شدهاند و در زمان

مديريت تغییر

تدوين برنامههای آموزش پزشکی بايد اعمال شوند .علیرغم اينکه برنامههای آموزشی مختلف خروجیها و اهداف

برنامه درسی پزشکی

يادگیری مختلف و مختص به خود را دارند؛ اما اصول پايه نظريه مديريت تغییر برای کلیه جنبههای تغییر در

کوويد19-

برنامههای آموزشی اعمال میشود و شامل  6گام است :محرک تغییر و تنظیم اهداف ،برقراری ارتباط با ذينفعان،

برنامهريزی ،نظارت و ارزيابی.
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پذيرش تغییر دشوار است و ممکن است برخی ذينفعان در

پیشرفت در پژوهشهای آموزش پزشکی ،زمینه

برابر آن مقاومت کنند .اين دشواریها ممکن است با اتخاذ

ساز تغییراتی در برنامه آموزش پزشکی است  .شیوع

اصول نظريه مديريت تغییر ،کاهش پیدا کنند ( .)3با درک

 COVID-19و تاثیر آن بر نظام آموزشی ،ضرورت اضافه

راهکارهای مناسب ،مديران برنامههای آموزشی میتوانند

کردن مضامین حرفهای ،اخالق حرفهايی ،بهداشت عمومی،

در پیادهسازی تغییرات ،رفتارها ،مهارتها ،فناوریها ،قوانین

بهداشت شغلی و مطالعات میانرشتهای به برنامههای

و راهبردها در سازمان عملکرد موثری داشته باشند .اگرچه

آموزشی را به جامعه بشری گوشزد کرد .به عبارتی؛ با

برنامههای آموزشی مختلف خروجیها و اهداف يادگیری

توجه به تغییرات مداوم و لحظهای دنیای امروز ،هر زمان

مختص به خود را دارند که بايد به صورت مستمر بازنگری

احتمال شیوع بیماریهای ناشناختهای چون کوويد19-

شوند؛ اما اصول پايه نظريه مديريت تغییر برای تمام

وجود دارد و به ناچار برنامههای درسی ،بايد يک جايگزين

جنبههای تغییر در برنامههای آموزشی به قرار زير اعمال

در کوتاهترين زمان برای مواجهه در دسترس داشته باشد.

میشود:

عالوه بر اين ،تغییر نقش پزشکی در جامعه و شرايط و

محرکی برای تغییر و تنظیم اهداف

انتظارات فزآينده بیماران از پزشکان ،خصوصا در مواقع

محرک تغییر میتواند خارج از تغییرات جهانی ،فشار دولتی

بحران به اين معنی است که محتوای برنامههای درسی

و فشار از سوی جامعه باشد ،يا ممکن است از سوی رهبر و

پزشکی بايد تغییر يابد ( )1دانشکدههای پزشکی بايد

مديريت ارشد برای بهبود کیفیت يادگیری دانشجويان

اطمینان حاصل کنند که برنامه درسی آنها در پاسخ به

موضوعی داخلی محسوب شود ( .)4همچنین نظريه مديريت

تغییرات در پروسیجرهای بالینی و نیازهای پزشکان آينده

تغییر بر تعريف رسالت ،اهداف و راهبردهای رهبران ،جهت

تکامل میيابد .بررسی برنامه درسی پزشکی در موسسه علوم

تغییر تاکید میکند .ازاينرو تحلیل موقعیتی برای شناسايی

بهداشتی  PAPRSBنشان داد که زمان اختصاص داده شده

نیازها و نوع تغییرات در برنامههای آموزشی و تحلیل

برای آموزش اين موضوعات بسیار کمتر از زمانی است که

ويژگیهای سازمانی در تعیین اندازه و نوع تغییر ،الزم و

برای آموزش بیماریهای غیرواگیر و ساير دروس

ياریگر خواهد بود .امکانسنجی نیز منابع الزم جهت تغییر

اختصاص داده شده است ( .)2بستههای تحول و نوآوری در

را شناسايی میکند .تحلیل میدان نیرو ،سود-هزينه و تحلیل

آموزش علوم پزشکی ،الگوی در حال تغییر سالمتی و نیاز

( SWOTنقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهديدها) که

به آموزش مداوم پزشکی و بازآموزی مداوم را گوشزد

بايد پیش از اصالحات انجام شوند را نیز نبايد فراموش کرد

میکند .با توجه به کاهش زمان اختصاص داده شده به

(.)3

مضامین ذکر شده برای آماده سازی بهتر پزشکان در

برقراری ارتباط با ذينفعان

مواجهه با بحرانها و بیماریهای همهگیر در آينده ،ضروری

يکی از نکات مهم تغییر موفق در برنامههای آموزشی،

است که ساعتهای تدريس اين موضوعات را در تمام

ارتباط گسترشيافته بخش دولتی و خصوصی است .پس از

برنامههای درسی پزشکی تغییر يابند.

تحلیل اولیه ،برقراری ارتباط عمیق با ذينفعان داخلی و
خارجی از طريق کارگاهها ،سمینارها ،مقاالت آکادمیک و
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پزشکی مبتنی بر شواهد ضروری است .هدف از اين کار

نظارت

مقابله با ترس ،شفافسازی سردرگمیها و کا4هش

مرحله نظارت به موقعیتهای غیرقابل پیشبینی مبهم

مقاومت در برابر تغییر میباشد؛ زيرا کارمندان و ذينفعان

میپردازد .کاهش عملکرد به علت انتقال از يک سیستم به

بايد برای ايجاد تغییر از انگیزه کافی برخوردار باشند (.)5 ,4

سیستم ديگر ممکن است به وجود آيد .اين نزول عملکرد

مرحله برنامهريزی

دورهای معموال در سازمانی رخ میدهد که به دنبال

برای رسیدن به اهداف ،چشماندازها بايد شفاف و

پیادهسازی برنامه جديد است .با پاسخدهی به نیازهای

هوشمندانه (معین ،دستيافتنی ،واقعبینانه ،زمانبندیشده و

ذينفعان ،جشن گرفتن موفقیتها ،افزايش انگیزه کارکنان و

قابل اندازهگیری) باشند .تحلیل نتايج ،توانايی بهبود اهداف

دانشجويان و استقرار اهداف کوتاه مدت در برنامههای

تیم تغییر را ارتقاء میبخشد .تیم تغییر برنامههای آموزشی

آموزشی جديد ،میتوان بر اين نزول عملکرد غلبه نمود.

میتوانند از سازمانهايی که اصطالحات مربوطه را تجربه

اعضا هیات علمی دانشگاهها بايد ضعفهايی موجود حین

کردهاند ،درخواست مشاوره نمايند .اضافه کردن نمايندگان

پیادهسازی برنامه جديد را شناسايی و راهکارهای خود را

دولتی در تیم میتواند به شناسايی نیازهای سالمت جامعه

جهت برطرف نمودن آن به تیم تغییر ارائه دهند .همچنین

کمک کند ( .)4تیم تغییر با همکاری سازمانهای مرتبط،

تیم تغییر نیز بايد طرحهای کوتاه و بلند مدت را بسته به

يکپارچهسازی و برنامهريزی مشترک را ترويج میدهد.

انحرافات يا موقعیتهای غیرقابل پیشبینی ،اصالح نمايد.

توسعه مهارتهای کارکنان بايد در کانون توجه تیم تغییر

جهت ايجاد اين هماهنگی ،الزم است تا جلسات مکرری با

باشد .وظايف بايد به صورت صريح تخصیص يابند؛ برای

هدف همانديشی برای اصالح نقاط ضعف کوريکولوم

مثال جمعآوری نتايج يادگیری از گروههای مربوطه مستلزم

جديد میان اعضا هیات علمی و تیم تغییر برگزار گردد (.)8

برنامهريزی و حفظ ديدگاه مربوط به محدوديت زمانی

ارزيابی

است ،درصورت لزوم نیز برنامههای سازگار با شرايط جديد

ارزيابی اين برنامه مستلزم کسب بازخورد از دانشجويان،

بايد تنظیم شود (.)6

اعضا هیات علمی و ديگر ذينفعان میباشد .ارزيابی فرآيند

پیادهسازی

برای اعتبار و تضمین کیفیت آن ضروری است .روشهای

پیادهسازی راهبردهای آموزشی ،يادگیری و ارزيابی ،

مختلف ارزيابی و سنجش را میتوان برای مرور عملکرد

مستلزم هماهنگی و حمايت هرچه بیشتر اعضا هیات علمی،

تغییرات جديد در سطوح مختلف مانند سطوح سازمانی ،بین

دانشجويان و ديگر ذينفعان است .جهت ايجاد

فردی و فردی بهکار برد( .)3از ابزارهای ارزيابی تغییرات در

هماهنگیهای الزم بین تیمهای مختلف درگیر در فرآيند

برنامههای آموزشی میتوان به  ، DREEMکريک پاتريک

تغییر ،بايد ارتباطات در سطوح مختلف افزايش يابد .اجرا

و هرم میلر اشاره کرد .بسته به راهبردهای آموزشی به کار

صحیح مرحله پیادهسازی مستلزم پويايی منابع مالی و انسانی

گرفته شده در سطوح مختلف ابزار سنجش نیز میتواند

است (.)7 ,1

متفاوت باشد (.)10 ,9
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شكل :1چارچوبی برای تغییر برنامههای آموزشی ()3

در پايان بايد خاطر نشان کرد که نظريه مديريت تغییر از
ديدگاههای مختلف در نظر گرفته میشود .بیشتر نظريهها
اگر با موقعیت محلی تناسب داشته باشد ،عملکرد مناسبی
دارند .اندازه تغییر ،میزان ورودی ،منابع و زمان مورد نیاز
برای انجام تغییر را تعريف میکند؛ به عبارت ديگر تغییرات
بزرگتر مستلزم ورودی بیشتر از نظر توسعه منابع انسانی،

برابر تغییر است ( .)11 ,4مرحله برنامهريزی برای استفاده
صحیح از منابع ،حفظ ديدگاه مربوط به سنجش نیازها مهم
میباشد و ارتباط با تمام ذينفعان برای ايجاد شرايط
همکاری الزم است .فرآيند تغییر برنامههای آموزشی
مستلزم وجود سیستم ارزيابی قدرتمندی است تا بتواند
چرخه بعدی تغییر را بهبود بخشد (.)11

برنامهريزی و زمان خواهد بود .عامل مهمتر در ايجاد تغییر،
پشتیبانی از رهبری و «تیم تغییر» به منظور غلبه بر مقاومت در
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