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چکیده

مقدمه: نظارت در آموزش از سازوکارهای بسیار مهم است که به بهبود اثربخشی و در نهایت 

ارتقای کیفیت آن در نظام آموزش عالی منجر می¬شود. اجرای یک نظارت ایده آل منطبق 

بر اهداف آموزشی، مستلزم  شناخت واقعیت هاي حاکم بر آن و  برنامه ریزی برای مدیریت 

بهتر آن است. 

هدف: شناســایی واقعیت هاي نظارتي است که می¬تواند در جو سازمانی دانشگاه به عنوان 

امتیاز یا محدودیت بر نظارت مدیران آموزشی اثر بگذارد. 

مواد و روش ها: مطالعه کیفی حاضر با روش تحلیل محتوی انجام شد. مشارکت کنندگان این 

پژوهش اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشــی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد بودند که به روش نمونه¬گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها به کمک 

10 مصاحبه نیمه ســاختاریافته به دســت آمد.  مصاحبه ها ضبط وسپس با دقت پیاده و با 

استفاده از روش تحلیل محتوي قراردي تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: بتحلیل محتوی توصیف های غنی مشارکت کنندگان منجر به استخراج )6( درون 

مایه  اصلی شامل کمبود وقت، تعدد نقش، کمبود نیرو، ماهیت پیچیده نظارت، دشوار بودن 

نظارت بر فرد متخصص و نبود اختیارات کافي در نظارت بوده است.

نتیجه گیری:به منظور بهبود کیفیت آموزش در پرســتاري، باید استفاده از روشهای متنوع 

دیگری از جمله نظارت مشارکت مورد تمرکز و توجه مدیران پرستاري در دانشگاه ها قرار گیرد 

تا مشکالت موجود رفع گردد. 

کلمات کلیدی: آموزش پرستاری،  مدیر پرستاري،  نظارت آموزشی

کندوکاوی بر واقعیت های زنده نظارت آموزشی
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 مقدمه

نظارت بخش ضروری و فعالیت غیرقابل اجتناب در هر مؤسســه 

آموزشــی به ویژه در دانشــگاه های علوم پزشــکی است)1( این 

کارکرد مدیریتی، با هدف رشد حرفه ای  و ارتقای کیفیت آموزش 

انجام می شود)2( . نظارت ابزاری مؤثر برای اطمینان از دسترسی 

به کیفیت اســت؛ رویکردی ســاختارمند بــرای تاملی عمیق بر 

عملکرد اســت که منجر به دسترســی به اهداف می شود؛ ابزاری 

قدرتمند در افزایش و یا کاهش برانگیختگی شغلی است)3( چرا 

که به نقل از پیرس یکی از عوامل مهم ترک شــغلی بیش از 70 

درصد کارکنان، نظارت های غیر مؤثر ناظران است )4(.

در ســازمان های آموزشی از جمله دانشــگاه ها یکی از مهم ترین 

فعالیت های مدیریت، نظارت بر عملکرد مدرســان می باشد. مدیر 

گروه یکی از ناظران مدیریتی محســوب می شــود که مستقیما 

با اعضــای هیئت علمــی گروه خــود درتعامل اســت. ازجمله 

فعالیت های مهم این مدیرآموزشــی، نظــارت برکیفیت آموزش 

اســت. فعالیت نظارتــی مدیرگروه باید به ســمت تحقق اهداف 

آموزشــی که مهمترین آنها، ارتقای کیفیت آموزش است گرایش 

داشته باشد)5(. 

به منظور انجام نظارت اثربخش توســط مدیرگروه، باید شــرایط 

مناســب برای تحقق هدف های نظارت مهیا باشد. این شرایط به 

عنوان شاخص های کارآمد نظارتی، شامل موارد متعددی هستند 

که از جمله آنها، به هنگام و به موقع بودن نظارت است. بازخورد 

مناســب و منطبق بر عملکرد، نتیجه نظــارت به موقع و بهنگام 

اســت)6(. نظارت درصورتی می تواند پیامدی مثبت داشته باشد 

که منظم، ساختارمند و مرتبط با اهداف باشد)7(.

عالوه بر شاخِص به هنگام بودن، »ارتباط« درامر نظارت و ارزیابی 

یک عنصر کلیدی و مهم اســت، که باعث تســهیل و تسریع این 

فرآیند می گردد نظارت می تواند در سایه تعاملی دو جانبه با فرد 

نظارت شــونده و برقراری اعتماد و اطمینان انجام شــود تا ناظر 

و نظارت شــونده بتوانند در محیطی آرام با هدف دســتیابی به 

خودشکوفایی و ارتقای فردی و حرفه ای انجام وظیفه نمایند)8(.

 سومین عامل مهم در اجرای یک نظارت اثربخش، »قابل اطمینان 

بودن« اســت. نظارت شونده بدنبال نظارت باید مطمئن شود که 

این نظارت به عنوان مچ گیری و سرزنش او انجام نمی گیرد، بلکه 

در راســتای دســتیابی به اصالح و ارتقای حرفه ای است. در این 

صورت اســت که او نیز در فرایند نظارتی خود شریک شده و این 

فرایند را برای نظارت کننده نیز تسهیل می کند)8(. 

از جملــه عوامل دیگری که می تواند بــر نظارت صحیح، اثر گذار 

باشــد توجه و صرف منابع کافی برای نظارت است )7( .به منظور 

دستیابی به این مهم، نظارت می تواند با توجه به همه ابعاد نظارتی 

انجام پذیرد. حضور پر رنگ فرد ناظر ســبب اطمینان به اهمیت 

و ارزش کار می شــود. در این صورت افراد می دانند که ناظر برای 

فعالیت های آنان ارزش قایل شــده و به آنهــا توجه می کند. این 

امر باعث می شود تا ازاشــاعه رفتارهای غیراخالقی به دلیل عدم 

احســاس مسؤولیت توســط ناظر جلوگیری شود. نظارت ضعیف 

سبب می شــود افراد نظارت شونده احســاس کنند که کارشان 

بی ارزش و بی اهمیت اســت. عالوه بر چهــار عامل کلیدی باال، 

عوامل متعدد دیگــری مانند نظارت ناکافی، عدم وجودرفتارهای 

مشورتی، شخصیت ناظر، بی اطالعی مدیر آموزشی به عنوان ناظر 

از رفتارها و روش های نظارتی به عنوان مشکالت نظارت می تواند 

فرایند نظارتی را تحت تأثیر قرار دهد)7, 9(. 

برای اینکه نظارت بتواند به صورت اصولی انجام شود باید زمینه ها 

و شاخص های مهم نظارتی  مشخص شوند تا مدیران بتوانند برای 

دستیابی به کیفیت آموزشی مطلوب از این نوع نظارت بهره ببرند.  

نظارت در فرایند آموزش پرســتاری  بــه بهبود آموزش بالینی و 

تئوری و نتیجتًا کاهش شــکاف تئوری و عمل منجر می گردد. از 

همیــن زاویه، نظارت را می توان از جملــه وظایف اصلی مدیران 

آموزشی در آموزش پرستاری دانست)10(. در صورتی این وظیفه 

بــه صورت اصولی قابل اجرا اســت که زمینه هــای اجرا و موانع 

بکارگیری آن تسهیل گردد. در نظارت آموزش و بالین پرستاری 

واقعیت های نظارتی که ســبب ضعف نظارت بر عملکرد مدرسان 

شــده واضح و روش نمی باشــند بر این اساس در پژوهش حاضر 

ســؤال اینجا است که چه واقعیاتی در نظارت فعلی حاکم بر نظام 

آموزشــی پرستاری در حال رخداد اســت؟ محقق امید دارد که 

بتواند بر اساس دسترسی به  این واقعیات، مسایل حاکم بر نظارت 

آموزشی  در شرایط فعلی را شناسایی کند تا  از طریق شناسایی 

و گزارش آن به مدیران آموزشی امکان کنترل  آنها جهت ارتقای 

فرایند نظارت را فراهم سازد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف 
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تبیین واقعیت های نظارتی حاکم در آموزش پرســتاری بر اساس 

تجربیات اعضای هیئت علمی انجام شد. 

 مواد و روش ها

به منظور دســتیابی به هدف مطالعــه از تحلیل محتوی کیفی ، 

یکی از مهم ترین تکنیک های پژوهشــی که در پی شناخت داده 

ها، به تحلیل آنها می پردازد، استفاده شد )11-12(. در این روش 

تم ها یــا الگوها از طریق فرایند سیســتماتیک طبقه بندی کدها 

شناسایی شده)13( و سپس به شرح پدیده می پردازد.)14( 

مشــارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند از بین مربیان 

آموزشی دانشــکده پرستاری ـ مامایی مشهد با حداقل یک سال 

سابقه کار آموزشی در تئوری و بالین و همچنین مدیران گروه های 

آموزشــی که حداقل یک ســال ســابقه مدیر گروهی داشتند و 

عالقمند به شــرکت در پژوهش بودند انتخاب شــدند. تجزیه و 

تحلیــل داده های هر مصاحبه، راهنمایی برای مصاحبه بعدی بود 

به این ترتیب نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. در مطالعه 

حاضر از مصاحبه 8 به بعد، کد یا داده ی جدیدی اضافه نشــد اما 

برای اطمینان بیشتر 2 مصاحبه دیگر نیز انجام شد. به این ترتیب 

با 7 نفر از مربیان آموزشــی و 3 نفر از مدیران گروه های آموزشی 

که مجموعا 10 نفر بودند مصاحبه شد. اکثریت مشارکت کنندگان 

خانم، میانگین سنی 46 سال، میانگین سابقه کار آموزشی مربیان 

10 ســال و مدیران آموزشی 6 ســال و جزء گروه های آموزشی 

داخلی- جراحی، اطفال و فوریت های پزشــکی بودند.  متناســب 

بــا روش پژوهش، از مصاحبه باز و نیمه ســازمان یافته به عنوان 

روش اصلی گردآوری داده ها اســتفاده شــد . پس از اطمینان از 

محرمانــه بــودن مصاحبه ها و رضایت جهت ضبــط مصاحبه ها، 

مصاحبه با بیان ســؤال کلی"چه مــواردی فرایند نظارت فعلی را 

متاثر خود کرده اســت؟ " آغاز شــد و با سؤاالت ژرفکاو و پیگیر 

مانند منظورتان چیست؟ لطفا بیشــتر توضیح دهید؟ می توانید 

مثال عینی تر برای درک پدیده بزنید؟ ادامه یافت. مدت مصاحبه 

حداقــل بین 20 تا حداکثر 45دقیقه بود. محیط مصاحبه محیط 

واقعی بود، لذا مصاحبه ها در محل کار مصاحبه شــوندگان یعنی 

اتاق آنها در دانشکده و یا محیط کارآموزی، در ساعتی که با توافق 

خود مشارکت کنندگان تعیین می شد انجام گردید. بالفاصله بعد 

از انجام هــر مصاحبه، محتوای آنها به طور مکتوب پیاده شــد. 

متن مصاحبه ها جهت غوطه وری، مکررا توسط پژوهشگر خوانده 

شد، داده ها کدگذاری و براساس رویکرد تحلیل محتوی کیفی به 

روش مرسوم یا قرار دادی )Conventional(مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفت. گام های زیر برای تحلیل طی شد:

- پیاده کردن دست نوشــته ها: متن مصاحبه ها در word و سپس 

در نرم افزار MaxQda7 وارد شد و سپس مکررا متن دست نوشته 

برای درک پدیده مورد نظر و غوطه وری در داده ها قرائت گردید.

- مشخص کردن واحد های معنایی: برای این منظور جمالت و یا 

پاراگراف هایی از صحبت های مشارکت کنندگان که به بخشی از 

پدیده مورد مطالعه اشاره داشت، مشخص شد.

- تبدیــل واحد های معنایــی به کدهای بــاز: واحدهای معنایی 

مشخص شــده به منظور فشرده شدن و خالصه شدن کدگذاری 

شد. 

- بازنگری کدها با متن: کدها مرتبا مرور شــده و کدهای مشابه 

ادغام شدند.

- دسته بندی طبقات: کدها بر اساس وجود تشابه و تفاوت دسته 

بندی شدند.

- انتزاعــی کــردن طبقات و شناســایی درون مایه ها : طبقات با 

هم مقایســه شدند تا به معنای کلی تری از پدیده مورد مطالعه با 

کنار هم گذاشتن طبقات دست یابیم. هدف شکل گیری طبقات 

انتزاعی توصیف پدیده، افزایش درک و تولید دانش در آن زمینه 

است. خالصه ای از این مرحله در جدول )1( آمده است )13(.

برای اطمینان از صحت واستحکام داده ها، دست نوشته ها پس از 

تحلیل همراه با کدهای اولیه استخراج شده به مشارکت کنندگان 

 ارائه شد و نظرات اصالحی و پیشنهادات آنها دریافت و اعمال گردید

)Member check( بــرای اطمینان از صحت کدها، مصاحبه های 

کدگذاری شــده برای اساتید صاحب نظر در تحقیق کیفی ارسال 

گردید و نظرات اصالحی آنها درباره صحت و ســقم کدها اعمال 

شد)External Check(. برای اطمینان از صحت داده ها، محقق 

زمــان کافی جهت جمع آوری داده ها در نظــر گرفته و با رفت و 

 برگشت مکرر در داده ها، درگیری طوالنی مدت خود را حفظ کردند.

)Prolonged engagement(. درگیــری مداوم با داده ها افزایش 

وسعت و عمق اطالعات را امکان پذیر نمود. نمونه گیری با حداکثر 

واریانس )از نظر سن/جنس/ سابقه آموزش و مدیرگروهی/ انتخاب 
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گروه های مختلف آموزشی( قابلیت تأیید و انتقال پذیری داده ها را 

افزایش داد جهت حسابرســی، محقق مراحل و روند تحقیق را به 

طور دقیق ثبت و گزارش نمود تا امکان پیگیری آن برای سایرین 

فراهم شود. جهت انتقال پذیری ســعی شد نقل قول ها به همان 

صورت که توسط مشارکت کنندگان بیان شده ارائه گردد. ویژگی 

و مشخصات دقیق دموگرافیک مشارکت کنندگان برای استفاده از 

نتایج مطالعه به تفصیل ارائه شد)15(.

 یافته ها

توصیف غنی مشارکت کنندگان منجر به استخراج 350 کد اولیه 

شد. کدها پس از مرور مکرر، براساس وجود تشابه و تفاوت طبقه 

بندی شــدند که در نهایت  6 درون مایه  اصلی شــامل کمبود 

وقت مهم ترین چالش نظارتــی، تعدد نقش، کمبود نیرو، ماهیت 

پیچیده نظارت، دشــوار بودن نظارت بر فرد متخصص و نداشتن 

اختیــار کافی به عنوان  واقعیات زنده نظارت آموزشــی جاری یا 

همان فراز و نشــیب های نظارتی شناسایی شدند. هر یک از این 

طبقه های شــش گانه در زیر تحلیل شده است که پس از معرفی 

مختصر هر طبقه از نظر مفهومی، برخی شواهد برگزیده ناشی از 

مصاحبه، ارایه شده اند.  

1- کمبود وقت؛ مهمترین چالش نظارتی 

آنچــه که به عنوان مهم ترین چالش کلیدی در فعالیت نظارتی از 

طرف عضو هیئت علمی به عنوان نظارت شــونده و مدیرگروه به 

عنوان فرد ناظر مطرح شد، کمبود وقت بود. آنها معتقد بودند که 

نظارت کننده برای انجام نظارت با کیفیت و همه جانبه باید زمان 

مناســبی را در اختیار داشته باشد تا بتواند در زمان های مقتضی 

بر فعالیت های اعضای خود به منظور اصالح و ارتقای آن متمرکز 

شود. قاعدتًا در اختیار نداشتن زمان کافی به منظور انجام نظارت 

سبب حضور کمتر در بالین شــده و پیامد آن تعامل کمتر مدیر 

گروه و عضو هیئت علمی، بی اطالعی از مشــکالت فرا روی اعضاء 

و دانشجو، قضاوت بر اساس اطالعات کم و ناکامل، ناتوانی در رفع 

مشکالت، نارضایتی و کاهش انگیزه در افراد می شود. 

مشــارکت کننده 1 به عنوان مدیر گروه از نداشتن وقت شکایت 

می کنــد و می گوید: "فرایند نظــارت، کاری وقت گیر و زمان بر 

است و باید مدیرگروه زمان الزم را در اختیار داشته باشد تا بتواند 

حداقل در هر ترم به بخش ها یکبار هم که شده سر بزند".

مشارکت کننده 3 به عنوان نظارت شونده بیان می کند: "مدیران 

گروه های آموزشــی خصوصًا در پرستاری واقعا وقت ندارن وقتی 

مدیر گروه واحدهایش فولــه فوله چطوری می تونه نظارت دقیق 

داشــته باشه. شاید اگه وقت داشــته باشند بتونن بهتر نظارت بر 

فعالیت های ما داشته باشند".

2- تعدد نقش 

طبقه دیگری که در نتیجه تحلیل داده ها پدیدارشــد بحث حجم 

کاری بســیار باالی مدیران گروه های آموزشی پرستاری به دلیل 

داشــتن نقش های متعدد است که به عنوان یکی دیگر از مسایل 

مهم فرا روی نظارت می باشد. مدیران گروه های پرستاری بر خالف 

ســایرمدیرگروه ها عالوه براینکه برمســند مدیرگروهی قراردارند 

باید به عنوان مربی هم واحدهای تئوری وکارآموزی را پوشــش 

دهند بدیهی اســت که حجم کار زیاد ناشی از تعدد نقش سبب 

محدودیت های بسیار زیادی در انجام وطیفه نظارتی آنها خواهد 

شــد به طوری که زمانی مناســب در اختیار نداشته که بتوانند 

وظیفــه نظارتی خود را به صورت رضایت بخش انجام دهند. آنها 

بیشــترین زمان را درگیر آموزش دانشــجو در بخش هستند در 

نتیجه داشــتن مسؤولیت دانشجو در بخش و نیاز به پایش مداوم 

آنها، مانعی جهت عدم سرکشی منظم آنها به بخش ها می باشد که 

ایــن خود به عنوان یکی ازدالیل موانع نظارتی موجود نیز مطرح 

شده اســت. تنوع وظایف محوله و دارا بودن نقش های متعدد از 

جمله مسایلی است که به عنوان مشکالت نظارتی مطرح شد.

مشــارکت کننــده 1 به عنــوان مدیر گروه در رابطه با مشــکل 

فعالیت های متعدد خود از جمله داشــتن کاراموزی می گوید: " با 

وجود این همه درگیری در کاراموزی ها ممکن است بخشی رو در 

طول ترم اصاًل نتونم برم".

مشــارکت کننده 9 در زمینه درگیری متعــدد مدیر گروه و در 

نتیجه عدم رسیدگی و سرکشی به بخش ها می گوید:

"مدیر گــروه درگیر کاراموزی خودشــه نمی تونن بره بخش ها و 

سرکشی کنن"

3- دشوار بودن نظارت برافراد متخصص

از جمله واقعیت مهم دیگــری که  به ویژه مدیر گروه در نظارت 

خــود به آن اشــاره نمود فراز و نشــیب های مربوط به ســختی 

نظارت همکار به عنوان یک فرد متخصص بود. او معتقداست که 
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نظارت همکار که وضعیت و شــرایطی مانند مدیر گروه داردکار 

بسیارســختی است مدیر گروه اذعان داردکه هرکدام از اعضاء در 

حیطه هایــی تخصص دارند که فرد ناظر به عنوان مدیرگروه هیچ 

گونه اشرافی بر آنها نداشــته لذا اظهار نظرکردن درباره عملکرد 

آنها را کار مشکلی می داند. 

در این زمینه مشــارکت کننده 1)مدیر گروه( از ســختی نظارت 

بــر همکار بیان می کند" اگر به مربی که می دونم مشــکالتی در 

آموزش خود داره اشکاالتشــو بگم براشون سخته که قبول کنند 

چون فرد خــودش را صاحب نظر می دونه و نمــی تونه براحتی 

حرف من را  بپذیرد چون من و همکارم در یک سطحیم بنابراین 

نظارت بر کارهای او خیلی کار مشکلیه ".

مشــارکت کننده 8 بیان می کند: "خوب این واقعیتی اســت که 

نظارت بر مربی به عنوان یک فرد صاحب نظر، کاره بسیارسختیه 

چون ممکنه اشکاالتشون رو قبول نکنن".

4- ماهيت پيچيده نظارت

نظارت عملکردی پیچیده است که نمی توان بر تمامی جنبه های 

کنترل رفتار حتی اگر هم نظارتی دقیق اعمال شود متمرکز شد. 

روابطی بین دانشجو و مربی می تواند در بخش و حتی کالس های 

تئوری حاکم باشــد که اطالع از این روابط به سختی امکان پذیر 

اســت مگر اینکه دانشــجو از آن به عنوان حربه ای برای گرفتن 

امتیاز اســتفاده کند و یا برای بیان آن تشویق به دریافت پاداش 

شــود. از این رابطه دانشجو و مدیر گروه به عنوان روابط پنهان و 

در نتیجه ماهیت پیچیده نظارت یادکردند. به نظر می رســد که 

شــناخت جنبه های پنهان رفتار نیاز به مهارت های رفتارشناسی 

در مدیریت دارد.

این روابط پنهان را در زمینه کنترل ورود و خروج بیشتر می توان 

دید. یکی از اعضای هیئت علمی )مشــارکت کننده 7( می گوید: 

"به راحتی یک مربی با دانشجوهای خود می تونه هماهنگی کرده 

و حضــور در بخش رو طوری که مدیر گروه متوجه نشــه تغییر 

بدند" مشــارکت کننده 4 نیز بیان کرد: " دانشجو ها ممکنه که با 

مربی خود هماهنگی کنند و نیان اما کسی چیزی نمی فهمه".

5- نبود اختيارات کافی در نظارت

یکی از ملزومات مدیریتی به منظور انجام وظیفه داشتن اختیارات 

الزم جهت تصمیم گیری است درخواست انجام مسؤولیت و ایفای 

نقش بدون تفویض اختیــارات برای انجام اقدام مقتضی از جمله 

مسایلی اســت که بویژه مدیران گروه ها در گفتگوهای خود بیان 

کردند. مدیران آموزشی معتقد بودند که برای انجام فعالیت هایی 

از جملــه بازخورد به مربــی بویژه در نتیجــه پیامدهای مثبت 

عملکردشان اختیارات کافی ندارند.

 مشارکت کننده 1)مدیر گروه( می گوید: "بایدیکسری اختیارات 

رو دانشــکده در اختیار مدیر گروه قــرار بده که برای هر موردی 

نخواسته باشند مرتبا با معاون آموزشی تماس بگیرن"

مدیر گروه دیگر )مشــارکت کننده 10(بیــان می کند: "در مورد 

مشکالت همکاران مدیر گروه خیلی دستش بسته است دربرخی 

جدول 1. نمونه ای از مراحل انجام تجزیه وتحلیل محتوی

درون مایهطبقاتکدهاواحد معنایی

وقتـي مـن خودم کارآمـوزي دارم و تمـام وقتم درگيره 
چـه طـوري بايد نظارت مدام داشـته باشـم.)م-1(

- داشتن کارآموزی و درگير بودن 
- تعدد نقش- تمرکز بر فعاليت های مضاعفمدير گروه

وقتـی مديـر گـروه واحدهـاش فولـه فولـه و هـر روز 
خـودش تـا ظهـر کارآموزيه چطـوری می تونـه نظارت 

دقيـق داشـته باشـه. )م-3(

- درگيری در آموزش و واحدهای 
- حضور در برنامه های جانبیفول مدير گروه

مدير گروها اکثرا جزء شـورای پژوهشـی، اسـتاد راهنما 
و ... هسـتند واقعا درگيرن.)م- 8(

- داشتن مسئوليت هاي متعدد 
مدير گروه
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موارد اگر همکاران خواســته ای به حق داشته باشند ما به دالیل 

برخی محدودیت اختیاراتی که داریم نمی تونیم اونو حل کنیم". 

6-کمبود نيرو

از مسایل دیگر مطرح شــده در گفتگوهای اعضای هیئت علمی 

و مدیران آموزشــی به عنوان واقعیت نظارت پدیدار شــد بحث 

کمبود نیرو بود که یکی از چالش های مهم دیگر در انجام وظایف 

و اجرای درست مسؤولیت ها است این مهم می تواند عاملی باشد 

که به درســتی نتوان مشکالت را آن طور که باید پیگیری نمود. 

بحــث کمبود نیرو را در دو مورد مهم کمبود نیرو و عدم پیگیری 

مشکالت و دیگری کمبود نیروبه منظور تفویض برخی اختیارات 

بــود. مدیر گــروه معتقد بود که در صورت وجــود نیروی کافی، 

می توان برای انجام برخی از وظایف مثاًل پیگیری مشکالت مطرح 

شده درگروه، سرکشی به بخش ها و سایر مسایل در زمینه کاری 

از آنها استفاده کرد. 

در این زمینه مشارکت کننده 3 ) عضو هیئت علمی( بیان می کند:

"من خودم شــاهد بودم که وقتی به یکــی از مدیرگروه ها درباره 

بعضی از اساتید به دالیلی اعتراض شد در جواب گفتند خوب من 

چیکار کنم نیرو ندارم " 

دیگری می گوید: " مدیر گروه در زمینه ی نظارت تفویض اختیار 

می تونــه بکنه اما مدیرای ما کســی رو ندارن واقعا با کمبود نیرو 

مواجه اند".

  بحث

نتایج حاصل از تحلیل محتوی  منجر به آشــکار شدن مضامینی 

چــون کمبود وقت، تعــدد نقش، کمبود نیــرو، ماهیت پیچیده 

نظارت، نبود اختیارات کافی و سختی نظارت بر کار فرد متخصص 

شــد که فعالیت نظارتی مدیران آموزشــی را در دانشگاه  از خود 

متأثر می سازد. 

به طور کلی و با نگاهی به پیشــینه تحقیق از یک سو و یافته های 

تحقیق حاضر از سوی دیگر، به نظر می رسد که اجرای یک نظارت 

ایده آل و موفق منطبق بر اهداف آموزشــی، مســتلزم شناخت 

واقعیت های حاکم بر نظارت فعلی آمــوزش و برنامه ریزی برای 

رفع نواقص آن اســت. در این راســتا یکی از مسایلی که توسط 

مشــارکت کنندگان در پژوهش حاضر به عنوان مهم ترین چالش 

عمده بیان شــد بحث کمبود وقت بود. این موضوع مهم به ویژه 

در رشته پرستاری که مدیران آموزشی نیز خود واحدهای زیادی 

را در طــول هفته به صــورت کارآموزی پوشــش می دهند قابل 

توجه اســت. و از طرفی به علت اینکه مهم ترین بخش آموزشــی 

دانشجویان پرستاری بالین است و در مقابل بیشترین مشکالت و 

نارضایتی ها نیز را در ارتباط با آن مطرح  می شــود نیاز به حضور 

پر رنگ تر ناظر در بخش ها می باشــد تا بتواند بررسی جامعی از 

مشکالت مواجه شــده اعضاء ودانشجویان داشته باشد که به این 

مهم جز با داشتن وقت کافی نمی توان دست یافت)16(.

امــا آنچه جــای تأمل دارد این کــه مدیرگروهی کــه در طول 

هفته، وقت زیادی را صرف مدیریــت کارآموزی می کند و ضمنًا 

مســؤولیت دانشــجو را در بخش به عهده دارد چه گونه می تواند 

در طول مدت کارآموزی بخش را رها نموده و به ســایر بخش ها 

سرکشی نماید؟ نداشــتن وقت کافی سبب حضور کمرنگ او در 

بالین شــده و به دنبال آن تعامل با عضو هیئت علمی و دانشجو 

نیز کمتر می شــود و قاعدتا تحلیل دقیق و درســت مشــکالت 

بدنبال عــدم حضور مداوم و ارتباط تنگاتنــگ امکان پذیر نبوده 

که این خود سبب دلســردی اعضا و نارضایتی از نظارت موجود 

می گردد، به طوریکه مشــارکت کنندگان در پژوهش این وضعیت 

را وضعیتی ناخوشــایند تلقی نموده و آن را عامل بی انگیزه شدن 

تلقی می کنند. مشــارکت کنندگان معتقــد بودند که عدم تعامل 

نزدیک و اطالع از نحوه اداره بخش و روش آموزشی مربی به دلیل 

کمبود وقت و عدم حضور مدیرگروه در بخش ســبب می شود که 

تفاوت ها در آموزش دیده نشود و به دنبال آن بازخورد ها منطبق 

بر عملکرد انجام نگیرد. 

در زمینه اهمیت داشــتن وقت کافی واثــرآن بر نظارت ادوارد و 

همکاران )2005( نیز با مشــارکت کنندگان در پژوهش موافقند. 

آنها می نویسند آنچه که می تواند بر کیفیت نظارت نظارت کننده 

تأثیر مهمی داشــته باشد مدت زمان در دسترس است چرا که بر 

اساس  داشــتن وقت کافی، مدیر آموزشی می تواند برنامه زمانی 

خود را طوری تنظیم نماید که بتواند بر عملکرد تمامی نیروهای 

خود از نزدیک نظارت داشــته باشد و آنها را در رسیدن به اهداف 

آموزشی یاری نماید)17(. 

در مطالعات متعددی از جمله عوامل ســازمانی مؤثر بر موفقیت 

ناظر را، تعداد ســاعات گذرانده شده بر نظارت کارکنان می دانند. 
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جالب اینکه درمطالعات دیگر، داشــتن زمــان کافی را از جمله 

عوامل مؤثر بر نظارت ایمن می دانند. کاتریل هم داشــتن وقت و 

زمان کافی را از جمله شرایط یک نظارت آموزشی خوب و موفق 

بیان می کند)7(. 

از جمله طبقات مهم دیگری که در مصاحبه با مشارکت کنندگان 

پدیدار شــد تعدد نقش ناظر بــود آنها معتقــد بودند وقتی که 

مدیرگــروه خود هماننــد مربی واحدهای فــول و کاملی را باید 

پوشــش دهد قاعدتًا زمانی را برای انجام وظیفه نظارتی ندارد. در 

حقیقت تعدد نقش برای فــرد مفهومی را با عنوان تعارض نقش 

ایجاد می کند که به صورت نقش های متفاوت، زیادی فعالیت های 

مربوط به هرنقش جلوه گر می شود. در زمینه تعدد نقش ها و ایجاد 

تعارض به دنبال آن میرکاملی همخوان با نتایج پژوهش اشــاره 

می کند، فرد درگیر نقش های مختلف در آن واحد مجبور اســت 

که چند نقش را به لحاظ مسؤولیت های مختلفی که بر عهده دارد 

ایفــا کند. بر آوردن انتظارات متفاوت و ایفای نقش های گوناگون 

بعضًا فرد را تحت فشــارهای روانی نیز قرار می دهد که این فشار 

روانی ناشی از عدم پاســخگویی مناسب به همکاران و در نتیجه 

اعتراض آنها می باشد)18(. 

نصیریانی نیز همانند نتایج این مطالعه در مقاله خود اشاره می کند 

که حجم کاری زیاد به علت تنوع نقش ها سبب کاهش زمان کافی 

برای اجرای نظارت اثربخش می شــود)19(. سایر پژوهش ها نیز 

نشــان داد که 25 درصد علت اضطراب در تعدد نقش، خواسته ها 

و انتظــارات متفاوت و گوناگون همکاران اســت)20(. بنابراین با 

توجه به ارتباط در هــم تنیده دو مفهوم نبود وقت کافی و تعدد 

نقشــی، به نظر می رســد که این دو مهم باید نقطه تمرکز اصلی 

مدیران ارشــد پرستاری در دانشــکده به منظور توجه به کاهش 

نقش هــای محوله به مدیران گروه های آموزشــی و یا در اختیار 

گذاردن نیروهای کمکی در جهت یاری رســانیدن آنها در مقوله 

نظارت قرار گیرد .   

یکی دیگــر از واقعیت هایــی حاکم بر نظارت فعلی  بر اســاس 

تجربیات مشارکت کنندگان نداشتن نیروی انسانی کافی است. در 

زمینه اهمیت نیروی انسانی نیری می نویسد تامین نیروی انسانی 

و برنامه ریزی صحیح قطعًا یکی از عوامل موفقیت در هر سازمانی 

از جمله دانشــگاه به عنوان سازمان آموزشی است. نیروی انسانی 

مهم ترین رکن هر نظامی را تشکیل می دهد که می تواند آن را به 

ســوی اهداف توسعه هدایت کند )20(. مدیریت و نیروی انسانی 

خارج از اینکه چه نقشــی در ســازمان ایفــا می نمایند و اهمیت 

آن چقدر اســت بی شك مهم ترین عامل به حرکت درآوردن چرخ 

سازمان است و اثربخشی و کارآیی هرتغییر و تحولی بسته به نوع 

عملکــرد مدیریت و دیگر نیروی انســانی آن دارد)21(. بنابراین 

در صــورت کمبود نیرو، امکان انجام تغییرات مورد نیاز به منظور 

اصالح و بهبود وضعیت امکان پذیر نمی باشد.

از جمله مسایل مطرح دیگر در نظارت بحث نبود اختیارات کافی 

است. اختیار به عقیده سایمون )1957( یعنی قدرت تصمیم گیری 

بــرای هدایت فعالیت ها و اعمال دیگــران. یکی از اصول مهم در 

تفویض اختیار حفظ تناســب بین اختیار و مسؤولیت است زیرا 

نمی توان کسی را مسؤول نتایج عملی دانست که اختیارات کافی 

برای انجام آن نداشته باشد)22(. مدیر در صورتی می تواند نظارت 

را به خوبی انجام دهد که برخی اختیارات به منظور تصمیم گیری 

تفویض شــده باشــد. مشــارکت کنندگان خواهان آن بودند که 

به منظور انجام درســت وظایف، باید در راســتای مســؤولیت ها 

اختیاراتی نیز به آنها محول شــود. مشابه با نتایج به دست آمده، 

در مطالعه کیفی دیگری نیز بیان می شــود که در خواست انجام 

مســؤولیت ها و وظایف متعدد بدون تفویض کافی اختیار جهت 

تصمیم گیری و اقدام از مسایل و مشکالت نظارتی است)19( این 

درحالی اســت که  حضرت علی )ع( به عنوان یکی از الیق ترین 

و کارامد تریــن مدیران اســالمی در نهج البالغــه به بحث مهم 

تفویض اختیار اشــاره نموده است و از این بزرگوار نقل شده است 

که مســؤولیت دادن به دیگران و ارائــه اختیارات الزم از بهترین 

روش های مدیریتی است)23(. 

ســرانجام آخرین واقعیت نظارتی حاکم بر نظارت فعلی براساس 

تجربیات مشــارکت کنندگان سختی نظارت بر عضو هیئت علمی 

بــه عنوان یک فرد صاحب نظر و متخصص  اســت در این زمینه 

موافق با نتایج مطالعه حاضر، گلیگمن )1998( نیز اشاره می کند 

نظارت فرد متخصص یکی از مشــکالت همراه با نظارت است به 

همین منظور او رویکردهای متنوعی را در روش های نظارتی بیان 

می کند و معتقد است که این رویکردها باید با توجه به فردی که 

مورد نظارت قرار می گیرد انتخاب شود. آنچه مسلم است اینکه در 
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صورتی که عضو هیئت علمی از نظر مهارتی و صاحب نظر بودن با 

شخص ناظر در یک سطح اند باید روشی مؤثر را انتخاب نمود که 

از جمله این روش ها نظارت مشــارکتی است)24( . بنابراین باید 

استفاده از روش های متنوع نظارتی مورد تمرکز  مدیران آموزشی 

پرستاری نیز باشد.

 نتيجه گيری

نظارت عملکردی پیچیده اســت که با وجود داشتن تعدد نقش، 

نبود وقت، عدم وجود نیروو سایر موارد اشاره شده در این پژوهش، 

نمی توان بر تمامی زوایای آشــکار و پنهان آن دســت یافت. لذا 

باید به منظورانجام نظارت مؤثر و کارآمد با شناسایی چالش های 

نظارتی و برنامه ریزی برای رفع آن، بستر مناسب برای اجرای آن 

را فراهم نمود. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد توجه و 

تمرکز مسؤولین دانشکده های پرستاری به عنوان انعکاس دهنده 

مشکالت آموزشی و پیگیری آنها قرار گیرد تا با مدیریت صحیح، 

بتوانند مشــکالت نظارتی که یکی از مهم ترین عوامل دخیل در 

ارتقای کیفیت آموزش در علوم پزشــکی است را شناسایی کرده 

و گام هایــی در جهت رفــع و برنامه ریزی اصولی آنها بر دارند. از 

محدودیت های مطالعه حاضر می توان به عدم دسترسی بیشتر به 

سایر مربیان محترم آموزشی و مدیران گروه ها به دلیل محدودیت 

وقت و تراکم بار کاری آنها اشاره نمود. 

 تشکر و قدرانی

از مدیران گروه های آموزشی و اساتید دانشکده پرستاری- مامایی 

مشــهد که علیرغم داشتن مشغله های آموزشی و مدیریتی بسیار 

زیاد، در پژوهش حاضر شــرکت نمودند کمال تقدیر و سپاس را 

دارم برای این عزیزان پر تالش، فداکار، دلســوز و مسوولیت پذیر 

آرزوی موفقیت و سالمتی می نمایم.
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Inquiry lived facts in educational supervision

Introduction: Educational supervision is the most important ways 
that resulted to efficiency and quality improvement in higher education  
system. For implementing ideal supervision, educational managers 
should be assess and diagnosis facts of it and then planning for its'  
effective management. 
Aim: The aim of this study was diagnosis of educational supervision 
facts in a universities that might be effect on supervision performance 
educational managers, positively or negatively.
Method: This study was content analysis as a qualitative study.  
Educator and educational departments' managers participated in 
this study who were worked in nursing school in Medical Sciences  
University of Mashhad. They were selected purposively. Data were 
gathered by (10) semi- structured interviews that they recorded and then 
transcribed carefully and analyze by Conventional Content Analysis.
Results: Six explicit themes derived from interviews' content analyses; 
time shortage, variety of roles, staff shortage, complex supervision's 
identity, difficulty of experts' supervision and lack of authority fit to  
supervision.  
Conclusion: For quality improvement in nursing education should be 
use different method for educational supervision in universities; such as 
participative supervision for problem solving.
Key words: educational supervision, nursing education, nurse manager
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