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آموزش پزشكي يكي از مهمترين چالشهاي فراروي

سردبير مجله معتبر جاما نيز در مقاله سال  1229اين نشريه ،به

مسؤوالن پزشكي كشور است .آموزش ،پژوهش و ارايه

وجود اين مشكل در دانشگاههاي اياالت متحده آمريكا اشاره

خدمات بهداشتي -درماني از وظايف چندگانهاي است كه به
طور عام از وظايف دانشگاههاي علوم پزشكي و به طور خاص
از وظايف اعضاي هيأت علمي اين حوزه ميباشد .دانشگاههاي

نمود .همچنين ،فدراسيون جهاني آموزش پزشكي ( WFMEيا
 )World Federation for Medical Educationنيز با
برگزاري همايشهاي ساالنه جهاني و منطقهاي و تدوين

علوم پزشكي بستر اصلي ارايه اين وظايف چندگانه به شمار

استانداردهايي درصدد چارهانديشي براي رفع اين مشكالت

ميروند و در كشور ما به دليل ادغام نظام ارايه خدمات درماني

ميباشد (.)9

با آموزش پزشكي ،اين پيچيدگي افزونتر ميشود .عالوه بر

بنابراين ،وجود چالشها و مشكالت بخش آموزش پزشكي

اين ،بخشي از اين مسؤوليت خطير به دانشگاه آزاد اسالمي به

به خصوص در قرن حاضر ،واقعيت انكارناپذيري است و

عنوان متولي بخش غير دولتي آموزش پزشكي محول شده است

شواهد نشان دهنده فراگير بودن و شموليت جهاني آن ميباشد.

كه دستيابي به آموزش مطلوب در اين ساختار ،نيازمند شناسايي

چالشهاي فراروي آموزش پزشكي كشور با چالشهاي جهاني

نقاط قوت و ضعف و چالشهاي موجود در اين زمينه و برطرف

مشترک است .رويكرد غالب برنامه درسي پزشكي عمومي در

كردن آنها ميباشد.

ايران رويكرد منظم بوده است و براي برخورد با چالشهاي

محيطهاي دانشگاهي در اواخر قرن بيستم يكي از

فوق ،رويكرد مناسبي به نظر نميرسد ( .)5چالشهاي فراواني

بيسابقهترين تغييرات را تجربه نمودند ( .)2ورود به هزاره سوم،

كه پيش روي شغل پزشكي قرار گرفته است ،شامل تغييرات

با تنوع نقشها در آموزش عالي ،آموزش با كيفيت ،تنوع نيازها،

اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و جمعيت شناسي ميباشد كه

مهارت نيروي كار ،افزايش تقاضا ،محدوديت منابع ،رقابت

سبب گرديده است تا با افزايش آگاهي مردم ،سطح انتظارات

فزاينده و جهاني شدن همراه بوده است .اين چالشها نيازمند

آنها از سيستم ارايه مراقبت افزايش يابد .امروزه ،مديريت

پاسخگويي آني و سريع دانشگاهها ميباشد و روشن است كه

منابع انساني در سطح جهاني با مسايلي روبهرو ميباشد.

چنين محيطي به دانشگاهها اجازه نميدهد به روش سنتي اداره
شوند ( .)2 ،1بنابراين ،مسأله آموزش پزشكي نيز همواره مورد
توجه بوده است Philip .در مطالعه خود ،آينده آموزش

مديريت سرمايه نيروي انساني در حوزه سالمت نيز از اين
معضالت تأثير ميپذيرد .طرح ادغام آموزش پزشكي با نظام
ارايه خدمات با طيف گستردهاي از چالشها در ارتباط است.

پزشكي در آمريكا را نگران كننده خواند و مشكالت موجود در

تحليل مؤلفههاي مرتبط نشان ميدهد كه با گسترش تحوالت

اين سيستم را مورد بررسي قرار داد .وي اشاره كرد كه تغييرات

جهاني و چالشهاي روبهروي مديريت نيروي انساني ،الزم

نظام ارايه خدمات ،موجب تغييرات بيش از حد فعاليت

است اين طرح در حوزه سالمت به تغييرات پايداري دست

كلينيكي دانشكدههاي پزشكي شده است .دانشكدههاي پزشكي

يابد تا دوام خود را بيمه سازد ( ،)2اما اصليترين پيامدهاي

براي تطابق با اين تغييرات و حفظ كيفيت آموزش ،تحت فشار

طرح ادغام آموزش و درمان ،تحقق تدريجي عدالت ،كيفيت،

هستند .بسياري از مراكز دانشگاهي كاهش شديد درامدهاي

دسترسي و هزينه اثربخشي خدمات ميباشد .با ايجاد طرح

خود را گزارش كردهاند .بنابراين ،فرسودگي محيطهاي باليني،

ادغام ،فارغالتحصيالني خواهيم داشت كه از طريق پژوهش و

از دست دادن درامدهاي باليني و عواقب آن ،موجب تحميل

نوآوري ،جامعه را در جهت يك جامعه مبتني بر نوآوري و

فشارهاي مضاعف به اعضاي هيأت علمي شده است كه اين

اقتصاد كشور را در جهت اقتصاد دانشمدار هدايت ميكنند و
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بر چالشهاي مطرح در حوزه مديريت فايق خواهند آمد (.)7

تجربه حضور و خدمت در اين سيستم را داشتهاند و دغدغه

نظام آموزش پزشكي كشور به نظر صاحبنظران حاضر از

آنها ،آموزش با كيفيت پزشكي در اين سيستم است؛ شايد

چالشهاي متعددي در هر يك از سه محور مورد تأكيد سازمان

شناسايي و مشخص شدن اين چالشها و معضالت ،به بهبود

بهداشت جهاني رنج ميبرد .محور اول ،جمعآوري و استفاده

وضعيت آموزشي و رسيدن به اهداف عالي آموزشي در اين

از خرد؛ محور دوم ،شكلدهي به سياستهاي سالمت ،تعيين

نهاد دانشگاهي و ارايه راهكار براي رفع چالشها كمك نمايد.

چشماندازها و راهبردها و محور سوم ،گذاشتن تأثير بر روي

در اين راستا ،بيگمان مطالعه تجارب اين افراد به شيوه كيفي

رويكردهايي براي كنترل و تنظيم است كه انجام مطالعات

در شناخت عميقتر و واقعيتر چالشهاي موجود در نظام

اختصاصي در هر حيطه با استفاده از ابزارهاي كمي و كيفي

آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد اسالمي مفيدتر خواهد بود.

براي دست يافتن به راهكارهاي كاربردي جهت حل آنها و
تبديل اين چالشها به فرصت براي نظام سالمت كشور
ضروري ميباشد (.)3

روش کار
اين مطالعه به روش تحليل محتواي كيفي در سال 2848

شناسايي چالشهاي موجود در آموزش پزشكي و اقدام

انجام گرفت .جامعه مورد مطالعه ،استادان باليني دانشكده

براي رفع و اصالح آنها ،موجب بهبود دستيابي به اهداف

پزشكي شاغل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد بودند.

آموزش و تربيت افراد ماهر و ارتقاي كيفيت خدمات درماني و

دانشگاه آزاد اسالمي مشهد يكي از بزرگترين و مطرحترين

بهداشتي در سطح كشور خواهد شد .در بين مشكالت موجود،

واحدهاي مجري آموزش پزشكي در سطح دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسالمي نيز به عنوان يك بازوي كمكي در بخش

اسالمي ميباشد .بنابراين ،شناسايي مشكالت و معضالت اين

خصوصي ،در راستاي اين سيستم آموزشي به فعاليت خود

سيستم دانشگاهي در بخش آموزش پزشكي و تدابيري براي

ادامه ميدهد .تاكنون هيچ مطالعهاي درباره وضعيت اين

رفع آنها ،تضمين كننده كيفيت آموزش و درمان خواهد بود،

مشكالت در بخش خصوصي آموزش پزشكي صورت نگرفته

اما متأسفانه تاكنون مطالعهاي در اين زمينه انجام نگرفته است.

و به نوعي از نظر دور مانده است .شناسايي چالشها و

بنابراين ،تصميم گرفته شد تا در گام نخست ،تجربه

تدابيري براي رفع آنها ،در كيفيت آموزش و درمان در بخش

صاحبنظران فعال در اين سيستم كه دغدغه آنها نيز كيفيت

خصوصي مؤثر خواهد بود .دانشگاه آزاد اسالمي به اذعان

آموزش و تربيت پزشكان كارامد و ارتقاي خدمات بهداشتي-

رياست اين دانشگاه در طي عمر  81ساله خود ،موفقيتهاي

درماني بود ،بررسي شود .براي شناسايي مشكالت و ابعاد

چشمگيري به دست آورده است؛ به طوري كه بيش از نيمي از

مختلف آن به گونهاي كه تجربه شده و موجود است ،رويكرد

فارغالتحصيالن كشور در اين دانشگاه تربيت شدهاند و امروزه،

كيفي با مشورت دستاندركاران انتخاب شد تا با كنكاش

نيز بيش از  29درصد سهم توليد علم و  92درصد بار آموزش

عميق ،مشكالت و ابعاد مختلف آنها شناسايي گردد.

عالي كشور را عهدهدار ميباشد ،اما تاكنون مطالعهاي درباره

مطالعه حاضر ميتواند مبنايي براي جهتگيري مطالعات

بررسي چالشها و مشكالت سيستم آموزشي و به ويژه آموزش

ديگر باشد تا در حيطههاي شناخته شده با تمركز بيشتري

پزشكي در دانشگاه آزاد اسالمي گزارش نشده است .بنابراين،

پرداخته شود .براي انتخاب مشاركت كنندگان ،از روش

ضرورت انجام اين مطالعه آشكار ميباشد.

نمونهگيري مبتني بر هدف استفاده شد تا از تجربههاي افراد

در گام نخست تصميم گرفته شد تا چالشها و مشكالت

كليدي و مؤثري كه بيشترين اطالعات در مورد عوامل

اين سيستم آموزشي از نظر خبرگاني بررسي شود كه سالها

تأثيرگذار را بازگو ميكنند ،استفاده گردد .در همين راستا،
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اعضاي هيأت علمي عالقمند به آموزش ،با تجربه و

بود .پس از مصاحبه ،متن گفتگوها از روي نوار پياده و چندين

صاحبنظر و افرادي كه تمايل به بيان درک و تجربه خويش

بار مرور شد و در هر مصاحبه كدگذاري انجام ميگرفت و

در اين زمينه را داشتند ،وارد مطالعه شدند.

براي تأييد به شركت كنندگان ارسال ميشد .متن مصاحبهها

نمونهگيري به صورت تدريجي و تا زمان اشباع دادهها انجام

بعد از چندين بار بازخواني دقيق توسط پژوهشگر ،به صورت

گرديد .پس از تبيين هدف مطالعه ،كليه مشاركت كنندگان

سيستم كدگذاري باز براي توليد طبقههاي اوليه مورد تجزيه و

پيشنهاد مصاحبه را پذيرفتند و موردي از امتناع مشاهده نشد.

تحليل قرار گرفت .به اين منظور ،ابتدا متن مصاحبهها به

قبل از انجام مصاحبه ،طي تماس تلفني و يا حضوري با

واحدهاي معنايي تقسيم شد و در مرحله بعد خالصه و به

مشاركت كنندگان ،اهداف مطالعه براي آنان بيان گرديد و پس

كدها تبديل گرديد .كدهاي مختلف بر اساس تفاوتها و

از اعالم موافقت براي مصاحبه حضوري ،هماهنگي الزم از نظر

شباهتهايشان با هم مقايسه شد و به طبقاتي دستهبندي گرديد.

زمان و مكان انجام مصاحبه انجام گرفت .موافقت مشاركت

در اين مرحله ،طبقههاي اوليه توسط دو پژوهشگر براي رسيدن

كنندگان به صورت شفاهي در ابتداي مصاحبه ضبط شد و

به درونمايهها مورد بحث و بازنگري قرار گرفت .براي افزايش

سپس دست نوشتهها به صورت كتبي به تأييد شركت كنندگان

اعتبار و مقبوليت دادهها از تحليل همزمان دادهها ،انتخاب

رسيد .جمعآوري دادهها و تحليل آنها  7ماه (از دي ماه سال

مشاركت كنندگان اصلي ،استفاده از تلفيق زماني ،رسيدگي و

 2841تا مرداد ماه سال  )2848به طول انجاميد .پس از انجام

مشاهده مداوم ،توصيف دقيق و عميق و بازنگري ناظران

 22مصاحبه ،اشباع دادهها حاصل شد .جمعآوري دادهها با

استفاده شد .براي مقبوليت دادهها چهار معيار اعتبار

اجراي مصاحبههاي نيمه ساختارمند انجام گرفت .قبل از انجام

( ،)Credibilityتأييدپذيري ( ،)Confirm abilityقابليت
()Dependendability

مصاحبه ،اهداف پژوهش براي شركت كنندگان توضيح داده

اعتماد

شد و پس از كسب موافقت ،اقدام به ضبط ديجيتالي صدا شد.

( )Transferabilityبه طور پيوسته مورد نظر محققان بوده

نكات مربوط به رازداري ،گمنامي و محرمانه بودن و پاک كردن

است .با وجود اختصاص زمان كافي براي جمعآوري دادهها،

صداها پس از پياده كردن مصاحبهها براي شركت كنندگان

حسن ارتباط با شركت كنندگان و انجام مصاحبه در مكانهاي

توضيح داده شد و نيز يادآوري گرديد كه شركت در مطالعه و

انتخاب شده توسط شركت كنندگان ،تأييد دست نوشتهها

خروج از مطالعه در هر زماني آزاد است.

توسط شركت كنندگان ،بازخواني كدهاي استخراج شده توسط

پس از هماهنگي و گرفتن وقت قبلي ،مصاحبهها در هر
محلي كه شركت كنندگان پيشنهاد مينمودند شامل دفاتر كار،

و

قابليت

انتقال

ديگر همكاران و نتيجهگيري و جمعبندي با توافق پژوهشگران
و تأييد ناظر خارج از مطالعه ،سعي بر تحقق آنها شده است.

دفاتر گروههاي آموزشي در بيمارستانها و مركز EDC

( ،)Educational Development Centerانجام شد .نمونه

يافتهها

سؤاالت شامل «با چه چالشها و معضالتي در طي فعاليتهاي

تعداد  22نفر از استادان باليني دانشكده پزشكي در اين

آموزشي -پژوهشي و درماني روزمره خود در رابطه با آموزش

مطالعه شركت نمودند .دامنه سني آنها از  92-54سال (با

پزشكي مواجه هستيد؟»« ،منشأ اين چالشها چيست؟» و «آيا

ميانگين سني  58/3سال) و سابقه فعاليت در سمت هيأت

راهكاري براي حل آن وجود دارد؟ چه راهكاري؟» بود .جريان

علمي در دانشكده پزشكي از  22-13سال (با ميانگين سابقه

مصاحبه متكي بر سؤاالتي بود كه در تعامل بين مصاحبهگر و

 23سال) بود 4 .نفر مرد و  2نفر زن و از نظر رتبه علمي يك

مصاحبه شونده پيش ميآمد .زمان مصاحبهها بين  12-52دقيقه

نفر دانشيار و بقيه استاديار بودند.
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چالشهاي آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد...

تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از مصاحبه با مشاركت

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و راهكارهاي بهبود

كنندگان ،منجر به استخراج  22كد اوليه و در نهايت1 ،

كيفيت تشكيل شد .هر كدام از اين طبقهها شامل زيرطبقاتي

درونمايه شامل چالشها و معضالت موجود و راهكارها شد.

بود كه هر يك جنبه خاصي از چالشهاي موجود در نظام

درونمايه چالشها و معضالت موجود از  7طبقه «مطرود شدن

آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد را توصيف ميكرد (جدول .)2

دانشگاه آزاد از سوي سيستم دولتي با وجود مقبوليت عمومي،

يافتههاي مطالعه در قالب درونمايههاي استخراج شده ،هر

سرخوردگي و بيانگيزگي دانشجويان مستعد ،مشكالت

يك توسط گزيدههايي از متن مصاحبهها در ادامه مورد بحث

استادان باليني پزشكي ،چالشهاي حوزه پژوهش ،چالشهاي

قرار گرفت.

حوزه آموزش باليني ،مشكالت مربوط به حوزه تعامالت با
جدول  :2درونمايهها ،طبقات و زيرطبقات به دست آمده
زيرطبقه

طبقه

درونمايه

كد خالصه شده
باورهاي غلط ساير نهادها از ماهيت سيستم دانشگاه آزاد

عدم درک ارزش وجودي دانشگاه آزاد از

مقبوليت عمومي و مطرود

چالشها و

ناديده گرفتن كيفيت فرايندهاي جاري در دانشگاه آزاد

سوي توليت آموزش پزشكي

شدن دانشگاه آزاد از سوي

معضالت

مقبوليت عمومي و توسعه دانشگاه آزاد

سيستم دولتي

موجود

استقبال مردم و توسعه دانشگاه آزاد با وجود هجمههاي موجود

اسالمي با وجود هجمههاي موجود
زمينه مساعد اجتماعي براي بيانگيزگي و سرخوردگي دانشجويان

سرخوردگي و بيانگيزگي دانشجويان

سرخوردگي و بيانگيزگي
دانشجويان

وجود قابليتها ،استعداد و عالقمندي دانشجويان در تقابل با
برخوردهاي متناقض اجتماعي
حجم كار زياد و محيط نامناسب

عدم رضايت شغلي استادان باليني

مشكالت استادان باليني
پزشكي

عدم رشد و ارتقاي حرفهاي
قوانين و برخوردهاي اداري -سازماني نامناسب
عدم وجود برنامه مدون براي توانمند سازي استادان

عدم رضايت از روند ارتقاي استادان

بستر نامناسب فعاليتهاي پژوهشي

عوامل دخيل در كاهش فعاليتهاي پژوهشي

نارسايي در استفاده از منابع موجود

در دانشگاه آزاد

عدم وجود تجهيزات تشخيصي تخصصي

كمبودهاي آموزش باليني

چالشهاي حوزه پژوهش
چالشهاي حوزه آموزش
باليني

كمبود بيمار به علت ناهمسويي برنامههاي وزارت بهداشت
جبران كمبود بيمار
كمبودهاي آموزش باليني
فرصتهاي ايجاد شده به دليل كمبودهاي آموزش باليني فعلي
ناديده گرفتن دانشگاه آزاد به عنوان يك منبع و فرصت
برآورده نشدن انتظارات حوزه پزشكي دانشگاه آزاد در تعامل با

ويژگي آموزش باليني فعلي
عدم آشنايي مسؤوالن وزارت بهداشت با

مشكالت مربوط به حوزه

حوزه پزشكي دانشگاه آزاد

تعامالت با وزارت

انتظارات تأمين نشده

بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي

وزارت بهداشت
راهكارهاي بهبود كيفيت آموزش پزشكي در تعامل با وزارت

راهكارهاي فرا سازماني بهبود كيفيت

بهداشت
راهكارهاي بهبود آموزش باليني پزشكي
راهكارهاي بهبود كيفيت در حوزه مديريت سازماني
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

جدول  :1كدها و زيرطبقات مقبوليت عمومي و مطرود شدن دانشگاه آزاد از سوي سيستم دولتي
كد خالصه شده

كد اوليه

طبقه

زيرطبقه

انطباق كامل دانشگاه آزاد با قوانين و
دستورالعملهاي وزارت بهداشت

باورهاي غلط ساير نهادها از ماهيت

برداشت اوليه نادرست از فلسفه وجودي دانشگاه

سيستم دانشگاه آزاد

آزاد
فرايندهاي توانمندسازي و ارتقاي استادان ،قابل

ناديده گرفتن كيفيت فرايندهاي

مقايسه در سيستم دولتي و دانشگاه آزاد نيست.

جاري در دانشگاه آزاد

استقبال مردم و توسعه دانشگاه آزاد با وجود
هجمههاي موجود

عدم درک ارزش وجودي دانشگاه

مقبوليت عمومي و مطرود شدن

آزاد از سوي توليت آموزش

دانشگاه آزاد از سوي سيستم

پزشكي

دولتي

مقبوليت عمومي و توسعه دانشگاه
آزاد اسالمي با وجود هجمههاي
موجود

 -مقبوليت عمومي و مطرود شدن دانشگاه آزاد از سوي

و دستورالعملهاي ابالغي را در همه زمينهها اجرا كند و خطا

سيستم دولتي (جدول )1

ننمايد ،اما به دليل اين كه در سالهاي تأسيس دانشگاه آزاد،

اين درون مايه بيانگر وجهه عمومي و مطرود شدن دانشگاه

تجربه مؤسسات دانشگاهي غير انتفاعي نبود ،برخي بدگمانيها

آزاد از سوي سيستم دولتي با وجود مقبوليت عمومي بود.

نسبت به موضوع دريافت شهريه شكل گرفت .يكي از

دانشگاه آزاد اسالمي با سادهترين و ابتداييترين امكانات

مشاركت كنندگان در اين باره گفت« :موقع تأسيس دانشگاه

ممكن ،كار خود را با هدف جلوگيري از فرار مغزها و ترسيم

آزاد ،مثل امروز سيستم غير انتفاعي نبود و اين جور در جامعه

آينده درخشاني براي عالقمندان به تحصيالت عالي و

جا افتاد كه شايد دانشگاهي است كه پول ميگيرد و مدرک

پاسخگويي به نياز كشور در زمينه نيروي كارامد و متخصص

ميدهد و متأسفانه ريشه اين تفكر در عملكرد برخي نهادهاي

آغاز كرد و با استقبال كم نظير مردم روبهرو شد .يكي از

دولتي هم ديده شد» .ديگر عضو هيأت علمي اين دانشگاه

مشاركت كنندگان در اين زمينه ابراز نمود« :آدم اگر يك

گفت« :دولت در حوزه آموزش پزشكي به ويژه وزارت

نگاهي به خانواده خودش هم بكند ،ميتواند قضاوت كند كه

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي را به

دانشگاه آزاد چقدر توسعه پيدا كرده است .من االن فرزندان،

عنوان يك منبع و فرصتي كه در اختيار دولت قرار دارد ،نگاه

خواهران و خواهرزادههاي خودم در اين دانشگاه تحصيل

نكرده است» .بعد ديگر ،عدم همساني فرايندهاي مشابه در

كردهاند و در موقعيتهاي خوبي مشغول به كار هستند .در

سيستم دولتي و دانشگاه آزاد بود كه شايد نظارت بيشتري را از

واقع ،دانشگاه آزاد بار بزرگي را از دوش همه برداشته است و

سوي متوليان امر آموزش پزشكي ميطلبد.

بايد كمك و حمايت شود و خداي ناكرده نبايد سنگاندازي

 -سرخوردگي و بيانگيزگي دانشجويان مستعد (جدول )8

شود».
همگام با توسعه ،دانشگاه آزاد سعي نموده است استانداردها
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جدول  :8كدها و زيرطبقات سرخوردگي و بيانگيزگي دانشجويان مستعد
كدهاي اوليه
عموميت بيانگيزگي در دانشجويان پزشكي كشور
تأثير جامعه و آينده شغلي بر بيانگيزگي دانشجويان
كم بودن تنوع و موارد قابل مطالعه دانشجويان نسبت به دانشجويان علوم پزشكي

كد خالصه شده

زيرطبقه

زمينه مساعد براي بيانگيزگي و
سرخوردگي دانشجويان

دانشجويان خوب و يك دستتر از علوم پزشكي

سرخوردگي و
وجود قابليتها ،استعداد و

بيانگيزگي

آزمونهاي كشوري

عالقمندي دانشجويان كه در تقابل

دانشجويان

به دليل پرداخت شهريه داراي انگيزه جبراني جهت تحصيل

با برخوردهاي متناقض اجتماعي

با وجود امكانات كمتر ،در شرايط مساوي داراي استعداد خوب و كسب نتايج در

طبقه

سرخوردگي و
بيانگيزگي
دانشجويان
مستعد

است.

ادامه تحصيل در مدارج باال و خدمت در دانشگاههاي علوم پزشكي
قابليت كار با تكنولوژي روز و مدياهاي اجتماعي

اين درونمايه بيانگر ناديده گرفته شدن ويژگيهاي مثبت و

در دانشگاههاي علوم پزشكي هم از اين قضيه شاكي هستند كه

منفي دانشجويان در دانشگاه آزاد اسالمي بود .شركت كنندگان

دانشجويان حاال قابل مقايسه با زمان خودمان نيستند» .در جاي

مطالعه حاضر ،اغلب به وجود يك بيانگيزگي عمومي در

ديگري همين مشاركت كننده بيان كرد« :البته يك قابليتهايي

دانشجويان كشور معتقد بودند و به طور عمومي شرايط

هم دارند .دانشجويان امروز به دليل استفاده از تكنولوژي و

اجتماعي ،اقتصادي و به طور خاص آينده شغلي حرفه پزشكي

تكنيكهاي فنآوري اطالعات و مدياهاي اجتماعي ،خيلي از ما

و محيط آموزشي را از عوامل آن دانستند ،اما در دانشگاه آزاد،

جلوتر هستند .روشهاي آموزش سنتي به صورت انتقال يك

به دليل پرداخت شهريه ،دانشجويان بيشتر خود را براي درس

طرفه آنها را خسته ميكند؛ چرا كه با يك جستجوي اينترنتي

خواندن مقيد ميدانند .عالوه بر اين ،كسي كه تصميم به

محتوا را از ما هم بهتر پيدا ميكنند .بنابراين ،آموزش سنتي

تحصيل در رشته پزشكي ميگيرد ،داراي عاليق و انگيزههاي

ابزار مناسبي نيست».

دروني ميباشد .به طور كلي ،استادان پزشكي از دانشجويان

يكي ديگر از استادان عقيده داشت كه «دانشجويان بسيار

خود راضي بودند و با توجه به اين كه بيشتر آنان سابقه كار در

خوب هم داريم كه فوق تخصص قبول شدند و االن به عنوان

دانشگاههاي دولتي را نيز داشتند ،در مقام مقايسه معتقد بودند

استاد در دانشگاههاي علوم پزشكي تدريس ميكنند» .ديگري

كه دانشجويان در دانشگاه آزاد يك دستتر هستند كه با وجود

گفت« :دانشجوهاي ما يك دستتر از دانشگاه سراسري

عالقه و استعداد ،از فرصت تحصيل در دانشگاه دولتي محروم

هستند .در آنجا دو سر طيف وارد ميشوند ،ولي ما اين جا

ماندهاند .كسب موفقيت در آزمونهاي كشوري با وجود

دانشجوهاي خوبي داريم .از نظر علمي بچههاي دانشگاه آزاد

امكانات كم نشان دهنده استعداد و قابليتهاي اين دانشجويان

در آزمونها موفق بودند و نشان دادند كه قابليتهاي زيادي

است و بسياري از آنها در مدارج باالي علمي در بخشهاي

دارند .آمار خوبي در قبولي رزيدنتي داريم و اين نشان ميدهد

مختلف دانشگاههاي علوم پزشكي مشغول به خدمت هستند.

كه با وجود امكانات كمتر در شرايط مساوي ،بچهها استعداد

بيشتر مشاركت كنندگان در اين زمينه اظهار داشتند:

خوبي دارند».

«بيانگيزگي دانشجويان يك مسأله همهگير است .همكاران ما
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
جدول  :9كدها و زيرطبقات مشكالت استاد باليني پزشكي
كدهاي اوليه

كد خالصه شده

طبقه

زيرطبقه

حجم كار زياد و فشار مضاعف وارد شده به اعضاي هيأت علمي پزشكي
افزايش فعاليتهاي آموزش باليني استادان به دليل نبود دستيار
دلزدگي و عدم رضايت استادان به دليل مقايسه فضاهاي باليني ،تعداد

حجم كار زياد و محيط
نامناسب

بيماران و تجهيزات در بخش دولتي
دلزدگي و عدم رضايت شغلي به دليل عدم آگاهي و ناهماهنگي ساختار
اداري با پزشكان
دلزدگي و عدم رضايت شغلي به دليل نابرابري حقوق و دستمزد

عدم رضايت شغلي
استادان باليني

قوانين و برخوردهاي اداري-
سازماني
مشكالت استادان

عدم آگاهي استادان از برنامههاي موجود براي رشد و ارتقاي حرفهاي

باليني پزشكي

استادان در دانشگاه آزاد
عدم ارتقاي استادان به دليل كم بودن امكان انجام فعاليتهاي پژوهشي

عدم رشد و ارتقاي حرفهاي
نارضايتي از روند

دلزدگي و عدم رضايت شغلي استادان به دليل عدم پيشرفت و ارتقاي
شغلي با وجود استعداد وتوانمندي
عدم وجود برنامه مدون برنامهريزي براي بهبود وضعيت ارتقاي اعضاي
هيأت علمي
اجراي ناكافي دورههاي آموزشي توانمند سازي استادان

ارتقاي استادان
عدم وجود برنامه مدون براي
توانمند سازي استادان

اين درونمايه با چهار زيرطبقه حجم كار زياد و محيط

ميدانستند و در اين باره گفتند« :اعضاي هيأت علمي در

نامناسب ،عدم پيشرفت و ارتقاي حرفهاي ،عدم وجود برنامه

دانشگاه آزاد خيلي درگير فضاي آموزشي ميشوند؛ چرا كه كار

مدون براي توانمند سازي استادان و قوانين و برخوردهاي

رزيدنت و فلوشيپ در دانشگاه دولتي را خودش بايد انجام

سازماني حاكي از نارضايتي نسبي در بين استادان پزشكي اين

دهد ،فرصت فعاليتهاي پژوهشي كم ميشود ،يك پزشك

دانشگاه مشخص گرديد .يكي از مهمترين مشكالت استادان در

نميتواند درس بدهد ،جراحي بكند ،مطب برود ،تحقيق هم

اين دانشگاه ،سرعت كند رشد و ارتقاي حرفهاي ميباشد .يك

بكند ،به خانوادهاش هم برسد ،تز هم بردارد ،مديريت اجرايي

عضو هيأت علمي با  18سال سابقه در اين زمينه بيان داشت:

هم داشته باشد ،مقاله هم بدهد .شما نياز به بازوهايي داريد كه

«ما نه به خاطر مسايل مادي ،بلكه به دليل حضور در يك

ايده را از او بگيريد و بپرورانيد .فشار كارهاي حيطه پزشكي،

محيط آكادميك و علمي و پيشرفت در اين زمينه عضو هيأت

كارهاي باليني ،بخش ،اتاق عمل ،درمانگاه ،كالس ،دانشكده

علمي شديم ،ولي حاال بعد از  18سال ،از خودم انتظار دارم كه

و ...را هم اضافه كنيد .در واقع ،شرايط ايدهآل و برانگيزانندهاي

حداقل يك فوق اندوكرين كه مورد عالقهام بود را ميگرفتم،

هم نيست» .ديگري بيان داشت« :عالوه بر اين كه فعاليتهاي

ولي همان متخصص با رتبه استادياري ماندهام» .ديگري گفت:

پژوهشي دانشگاه دولتي بستر آمادهتري دارد ،مراكز تحقيقاتي،

«دانشگاه جهت فرصتهاي مطالعاتي استادان و ارتقاي مرتبه

تجهيزات جانبي وسيع و گسترده ،دانشجويان رزيدنت و

علمي آنان برنامهاي ندارد و اين ركود با روحيه استادان پزشكي

فلوشيپ كه بار اصلي فعاليت پژوهشي را به دوش دارند،

جور نيست» .برخي از مشاركت كنندگان نيز علت عدم ارتقا و

فعاليت پژوهشي در آنها خيلي تسهيل شده است».

پيشرفت را مربوط به حجم كارهاي اعضاي هيأت علمي
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استاد ديگري گفت« :كساني كه در دانشگاه آزاد كار ميكنند،

مسايل بياطالع هستند .پروسهها كند و در هم پيچيده است و

به طور كلي خيلي هم نخبه هستند .خيلي از افراد در بورد خود

هيچ كس هم اطالع درستي ندارد» .بنابراين ،درخواست

ممتاز بودهاند و به هر دليلي وارد دانشگاه آزاد شدهاند ،اما به

برنامهريزي براي ارتقاي حرفهاي استادان را از مهمترين

ازاي استعداد ،توان و لياقتي كه داشتند ،پيشرفتي را احساس

برنامهها ميدانستند .همچنين ،برگزاري دورههاي آموزشي

نكردند .بنابراين ،طبيعي است كه احساس دلخوري داشته

توانمند سازي استادان و به روز شدن مهارتها و تواناييهاي

باشند» .عالوه بر عواملي مثل حجم كار زياد ،عدم رشد و

آنها ،از ضروريات مطرح شده بود .در زمينه ساير نابرابريها

ارتقاي حرفهاي و گاهي نامأنوس بودن قوانين سازماني با حرفه

بياناتي مانند« :مسأله ديگر ،تفاوت درامدهاست .كسي كه در

پزشكي ،عدم هماهنگي و آگاهي بخشهاي اداري و سازماني

دانشگاه آزاد كار ميكند ،با وجود اين كه ممكنه فعاليت

شكايت ديگر بود .يكي از شركت كنندگان در اين باره بيان

فيزيكي و درگيري آموزشياش خيلي بيشتر باشد ،ولي ميزان

نمود« :بخش اداري شرايط ويژه حرفه پزشكي را درک نميكند

درامدش بر اساس اشلهاي تعريف شده خيلي پايينتر است».

و ما را با خودشان مقايسه ميكنند .براي آنها شرايط اورژانس

ديگري صادقانه اظهار داشت« :من از نظر حقوقي راضي نيستم؛

اصالً قابل درک نيست» .ديگري گفت« :در محيطهاي اداري و

چون مقايسه ميكنم با دانشگاه دولتي از نظر ارتقا و آييننامه

سازمان مركزي ما نميگوييم تافته جدا بافته هستيم ،ولي در آن

ارتقا اصالً راضي نيستم ،ولي با همين شرايط سعي ميكنم

قسمتها فرد گمنامي هستيم ،ولي در علوم پزشكي شرايط و

رضايت دانشجويانم را فراهم كنم».

روحيات استادان پزشكي حتي در قسمتهاي اداري و سازماني

 -چالشهاي حوزه پژوهش (جدول )5

درک ميشود .من آنجا هم رفتهام ،ولي در اين جا از خيلي
جدول  :5كدها و زيرطبقات چالشهاي حوزه پژوهش
كد خالصه شده

كدهاي اوليه

زيرطبقه

طبقه

كمبود امكانات و تجهيزات مراكز تحقيقاتي
كاهش فعاليتهاي پژوهشي به دليل افزايش فعاليتهاي آموزشي
كاهش فعاليتهاي پژوهشي به دليل عدم حضور دستياران

بستر نامناسب فعاليتهاي پژوهشي
عوامل دخيل در كاهش فعاليتهاي

كاهش فعاليتهاي پژوهشي باليني به دليل كمبود بيمار

پژوهشي در دانشگاه آزاد

عدم ارايه طرحهاي توجيهي مناسب براي استفاده از منابع پژوهشي
عدم استفاده از امكانات موجود به دليل كمبود اطالعرساني
عدم استفاده از امكانات موجود به دليل غير همزماني آموزش و

چالشهاي
حوزه
پژوهش

نارسايي در استفاده از منابع موجود

كاربرد تجهيزات

اين درونمايه نيز حاكي از نامناسب بودن بستر فعاليتهاي

عالوه بر اين ،نبود تجهيزات و مراكز تحقيقات تخصصي،

پژوهشي حيطه پزشكي به خصوص پژوهشهاي باليني بود.

مشكل ديگري بود كه مشاركت كنندگان در اين مورد بيان

بستر نامناسب فعاليتهاي پژوهشي ناشي از نبود بيمار به تعداد

نمودند« :به دليل درگيري آموزشيه يا اين كه رزيدنت ،انترن و

كافي براي انجام پژوهشهاي باليني ،عدم حضور دستيار به

فلو كه خيلي تو كار پژوهش هستند ،نداريم .تجهيزات و

عنوان بازوي اجرايي پژوهشهاي كلينيكي و فشار بار آموزشي

وسايل پژوهش مثل مراكز تحقيقاتي ،مراكز پاراكلينيكي خيلي

ميباشد كه به اعضاي هيأت علمي از اين ناحيه وارد ميشود.

مجهز در دسترس نيست ،تنوع و تعداد بيماران كم است.
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

پژوهش در اعضاي هيأت علمي پزشكي خيلي سركوب شده

پژوهشي هر ساله براي خريد كتاب سردرگمي وجود دارد.

است و به همين دليل اعضاي هيأت علمي ما نتوانستهاند از نظر

ژورنالها به وفور حتي بيشتر از سراسري ،در زمان قبل از

هرم علمي خود را ارتقا دهند و اغلب در كف هرم ايستا

تحريم در دسترس بود ،اما متأسفانه خوب استفاده نميشد؛

شدهاند و همه استاديار هستند».

يعني در هيچ كجاي دنيا با اين هزينه اندک نميتوانستي

البته در بعضي موارد هم امكانات و تجهيزات خوبي فراهم

دسترسي داشته باشي ،ولي چون اطالعرساني خوبي نشد ،از

شده است كه به نظر ميرسد بايد براي استفاده بهينه از آنها،

اين فرصت حداقل در گروه پزشكي كمتر استفاده شد .عالوه

برنامهريزي صورت گيرد .موانع استفاده از امكانات موجود

بر اطالعرساني ،آگاهي هم وجود نداشت؛ يعني من به عنوان

عبارت از عدم آگاهي ،نارسايي آموزش استفاده از منابع و عدم

عضو هيأت علمي نميدانستم از اين منابع چطور استفاده كنم».

ارايه طرحهاي توجيهي مناسب ميباشد .يكي از مشاركت

 -چالشهاي حوزه آموزش باليني (جدول )2

كنندگان در اين باره بيان كرد« :دانشگاه براي منابع آموزشي
هزينه ميكند ،ولي هدفمند نيست .بخش عظيمي از بودجه
جدول  :2كدها و زيرطبقات كمبودها و ويژگي آموزش باليني
كدهاي اوليه

كد خالصه شده

عدم دسترسي به تجهيزات تخصصي و فوق تخصصي به دليل سطح بندي مراكز

عدم وجود تجهيزات تشخيصي

درماني
تشديد كمبود بيمار در سيستم درمان دانشگاه آزاد به دليل طرح نوين وزارت
بهداشت در تقبل  42درصد هزينه درمان توسط دولت در بخش دولتي
تبديل تدريجي آموزش باليني به آموزش باليني مجازي به دليل كمبود بيمار

تخصصي
كمبود بيمار به علت ناهمسويي
برنامههاي وزارت بهداشت
جبران كمبود بيمار

عدم تناسب بين فضاهاي آموزشي ،تعداد دانشجويان و تعداد بيماران
كاهش پويايي آموزش باليني به دليل عدم وجود دستيار در چرخه آموزش باليني
عدم وجود بيمار به اندازه كافي ،يك عيب در آموزش باليني

زيرطبقه

طبقه

كمبودهاي
آموزش باليني

كمبودهاي آموزش باليني

كمبودها و ويژگي
آموزش باليني

كمبود تجهيزات و ابزار تشخيصي ،عامل آموزش باليني ناقص
تعامل مستقيم دانشجويان با استادان تنها حسن عدم حضور دستيار در آموزش
باليني دانشگاه آزاد
افزايش فرصت انجام امور بيماران و اقدامات درماني به وسيله انترنها به دليل

فرصتهاي ايجاد شده به دليل

ويژگي آموزش

عدم وجود دستيار و ورزيدهتر شدن دانشجويان

كمبودهاي آموزش باليني فعلي

باليني فعلي

موفقيتهاي چشمگير فارغالتحصيالن دانشگاه آزاد
رضايتمندي كلي استادان از دانشجويان

آموزش باليني در دانشگاه آزاد يك ويژگي دارد و آن عدم

تعامل مستقيم با استادان قرار گيرند .اغلب فرايندها و امور

وجود آموزش دستياران است كه از ديدگاه اعضاي هيأت علمي

درماني كه در بيمارستانهاي دولتي توسط دستيار انجام ميگيرد،

داراي معايب و محاسني ميباشد .عدم حضور دانشجويان علوم

توسط كارورزان پزشكي انجام ميشود و از اين لحاظ

پزشكي تحصيالت تكميلي موجب شده است تا دانشجويان در

دانشجويان ورزيدهتر ميشوند كه موفقيتهاي چشمگير بعدي
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فارغالتحصيالن اين دانشگاه شاهد اين ادعا است .يكي از

مطلوب نيست ،ضربه ميخورد .من نگرانيم اين هست كه بعد

مشاركت كنندگان در اين مورد ميگويد« :براي دانشجويان از

از اين با اين برنامهها نتوانيم اين قابليتها را در دانشجوهامون

يك جهت ،دانشگاه آزاد حسن و از يك جهت ،ضعف است.

داشته باشيم؛ به دليل اين كه روز به روز از اين جهت تحت

حسنش از اين جهت كه اگر دانشگاه رزيدنت ندارد ،دانشجوي

فشار باشيم كه دانشجويان پزشكي متريال آموزشيشان را از

دانشگاه آزاد ميتواند بعضي كارهاي باليني را كه رزيدنت انجام

دست بدهند» .شركت كنندهاي عنوان نمود« :خيلي از

ميداده است ،خودش به دست گيرد .بنابراين ،شايد بتوان گفت

فارغالتحصيالن دانشگاه آزاد در ردههاي فوق تخصصي در

در خيلي از امور ميتواند ورزيدهتر باشد .در دانشگاه دولتي

علوم پزشكي تدريس ميكنند .بنابراين ،دانشجويان اين دانشگاه

همون كار را فلوها و رزيدنتها انجام ميدهند و به انترن كاري

قابليتهايي دارند كه توانسته است آنها را در رقابت با

نميرسد .فقط ممكن است در حد بستري ببيند» .ديگري نيز

نخبههاي علوم پزشكي كه امكانات بيشتر و وسيعتر داشتند،

عقيده داشت« :حسنش شايد اين باشد كه هيأت علمي مستقيم با

موفقتر كنند» و مشاركت كنندهاي با  18سال سابقه گفت« :يك

دانشجو در تعامل است» .از سوي ديگر ،معايب آن از ديدگاه

بيمار داخلي با يك كتاب هاريسون برابري ميكند و ما سر يك

مشاركت كنندگان به اين شرح بيان شد« :بحث ديگر در سيستم

بيمار همه مباحث را مطرح ميكنيم ،ولي دانشجويان تنوع را

آموزشي ما در حقيقت سلسله مراتب آموزشي است .اگر ما

دوست دارند و ميخواهند كيسهاي بيشتري ببينند».

دستيار داشته باشيم ،دستيارها به انترنها و انترنها به استاژرها

يكي ديگر از مشاركت كنندگان رهايي از اين عيب را در

آموزش ميدهند و همين طور آموزش را به سلسله مراتب

دنياي مجازي و بيماران مجازي مييابد« :شما با تختهاي

پايينتر منتقل ميكنند .همه بحث آموزش به استادان منتقل شده

خالي روبهرو شوي؛ در حالي كه آموزش پزشكي در عمل بايد

است و آنان همه بار آموزشي را بر عهده دارند كه خودش باعث

به صورت مجازي و غير بالين انجام شود و ميتواني شبيه

فرسودگي ميشود .مهمترين مشكل ،نبود رزيدنت است .اگر در

سازي كني يا به اينترنت وصل شوي و بحثها ...يك جورايي

رشتههاي ماژور داخلي ،اطفال و جراحي دستيار داشتيم ،كمك

آموزش باليني ما داره تبديل به آموزش باليني مجازي ميشه و

خوبي براي ردههاي پايينتر بود .بيگمان انترنها پربارتر و بهتر

ما كمتر بيمار حقيقي داريم .مهمترين مشكل ،بحث بيمار

ميتوانستند آموزش بگيرند» .مشاركت كننده ديگري بيان نمود:

است» .برخي افراد نيز كمبود تجهيزات تشخيصي و تخصصي

«رزيدنت با اطالعات به روزتر منجر به القاي سطح سواد در

را از عوامل مؤثر در كمبود بيمار ذكر كردند« :مشكل ،تجهيزات

استاد هم ميشود ،مسؤوليتش را كمتر ميكند .براي آنكاليها

و ابزارهاي تشخيصي است كه در آموزش بايد كنار بيمار

نكته مهم آموزشي ،نبود اسيستانه كه منجر به افت كيفيت

وجود داشته باشد .كمبود برخي از اين ابزار تشخيصي باعث

آموزش شده است».

ميشود كه مريضهاي ما در عمل از سيستم درماني ما خارج

مسأله مهم ديگر در آموزش باليني دانشگاه آزاد ،كمبود بيمار

شوند و شما تشخيص را در وسط كار رها بكنيد؛ چون مريض

به عنوان جزء اصلي آموزش باليني ميباشد كه از ديدگاه

برنميگردد و قطعي شدن تشخيص ممكن است زير سؤال

استادان اين دانشگاه بهتازگي برنامههاي وزارت بهداشت بيش

برود و اين براي سيستم آموزشي نقص است».

از پيش آن را تهديد كرده است .يكي از مشاركت كنندگان كه

همه شركت كنندگان از اجراي طرح نوين وزارت بهداشت

داراي مسؤوليت اجرايي در دانشكده پزشكي بود ،گفت:

و تقبل  42درصد هزينه درمان در بيمارستانهاي دولتي ،بدون

«دانشجويان دانشگاه آزاد به دليل اين كه بيمار ،متريال اصلي

در نظر گرفتن سيستمهاي آموزشي -درماني دانشگاه آزاد ابراز

آموزش باليني است و از لحاظ تعداد و تنوع روي تختهايش

نگراني كردند .يكي از مشاركت كنندگان بيان داشت« :طرح
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اخير بيمه همگاني و پرداخت  22درصد هزينه درمان توسط

درمان را در آنجا از بين برده و هم به كيفيت آموزش باليني ما

بيمار در مراكز دولتي باعث شد كه در بيمارستانهاي دولتي

لطمه زده است».
 -مشكالت مربوط به حوزه تعامالت با وزارت بهداشت،

تخت براي بيمار وجود نداشته باشد و گوشه راهرو باشند؛ در

درمان و آموزش پزشكي (جدول )7

حالي كه بيمارستانهاي ما خالي شده است .خوب اين كيفيت

جدول  :7كدها و زيرطبقات مشكالت مربوط به حوزه تعامالت با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
كدهاي اوليه

كد خالصه شده

زيرطبقه

طبقه

عدم اعمال فرصتهاي يكسان و سختگيريهاي بيمورد
براي مثال ،در دادن مجوز مجالت و پژوهشكده از سوي
وزارتخانه به دانشگاه آزاد
بدبيني و عدم لحاظ نمودن پتانسيلهاي دانشگاه آزاد در

ناديده گرفتن دانشگاه آزاد به
عنوان يك منبع و فرصت

عدم آشنايي مسؤوالن وزارت
بهداشت با حوزه پزشكي
دانشگاه آزاد

برنامهريزيهاي وزارت بهداشت

مشكالت مربوط به حوزه

انتظار همه جانبهنگري در برنامهريزي و گرفتن سياست از

تعامالت با وزارت بهداشت،

سوي وزارت بهداشت
وزارت بهداشت ،حوزه پزشكي دانشگاه آزاد را به عنوان
بخش آموزش پزشكي غير دولتي مورد حمايت قرار دهد.
جايگاه تعريف شده دانشكدههاي پزشكي دانشگاه آزاد و

درمان و آموزش پزشكي
انتظارهاي حوزه پزشكي دانشگاه
آزاد در تعامل با وزارت بهداشت

انتظارات تأمين نشده

زير واحدهاي آن همچون كميته تحقيقات دانشجويي مانند
دانشگاههاي علوم پزشكي در وزارت بهداشت

مباحث مطرح شده از ديدگاه مشاركت كنندگان درباره اين

است و از هم جدا نيست .ممكن است االن زياد جدي نباشد،

درونمايه را ميتوان در دو طبقه برشمرد .اول اين كه وزارت

ولي در آينده بيگمان ضربه خواهيم خورد .اتالف سرمايه هم

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه آزاد را به عنوان

اتفاق ميافتد؛ مثل ناديده گرفتن مركز  EDCمسؤوالن مركز ما

يكي از منابع و فرصتها در برنامهريزيها در نظر نميگيرد و

اصالً در جلسات مربوط يا حتي در همايش ساالنه آموزش

شايد به توانمنديها و ويژگيهاي اين سيستم به طور كامل

پزشكي دعوت نميشوند؛ در حالي كه همكاري در اين زمينه

آگاه نيست و به نوعي نگرشهاي دوگانه و ناديده انگاري در

به ارتقاي آموزش كمك ميكند .من مطلبي را در يكي سايتها

عملكردهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مشهود

از قول يكي از مسؤوالن خواندم كه اگر فارغالتحصيالن

ميباشد كه رفع اين چالش ،منجر به بهبود نظام آموزش

دانشگاه آزاد در كار حرفهاي خود مرتكب قصوري شوند ،هيچ

پزشكي در دانشگاه آزاد و افزايش كيفيت رشد نيروهاي كار در

كس دانشگاه آزاد را مؤاخذه نخواهد كرد ،ولي قطعاً وزارت

جامعه خواهد شد و از طرف ديگر ،سهيم شدن حوزه پزشكي

بهداشت و نظام پزشكي در مورد كيفيت ارايه خدمات بايد

دانشگاه آزاد به سيستم درماني كشور ،باعث افزايش كيفيت

پاسخگو باشند» .يكي ديگر از مشاركت كنندگان ميگويد:

خدمات باليني ارايه شده به جامعه ميشود .نظرات مشاركت

«براي مثال ،طرح اخير بيمه همگاني و پرداخت  22درصد

كنندگان در اين مورد چنين بود« :در بحث توسعه نظام نوين

هزينه درمان توسط بيمار در مراكز دولتي ،باعث شد كه در

سالمت ،وزارتخانه بايد فكري بكند كه بخش خصوصي و

بيمارستانهاي دولتي تخت براي بيمار وجود نداشته باشد و

دانشگاه آزاد ضربه نخورد و اين به نفع سالمت و آموزش

گوشه راهرو باشند؛ در حالي كه بيمارستانهاي ما خالي شده
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است .اين موضوع كيفيت درمان را در آنجا از بين برده و به

سختگيريها بيشتر است .به نظر ميرسد اون اعتماده هنوز

كيفيت آموزش باليني ما هم لطمه زده است .بدون ترديد

ايجاد نشده است».

رضايت خدا هم در چنين اموري نيست».

ديگري بيان نمود« :كميته تحقيقات دانشجويي در دانشگاه

ديگري شكايت ميكرد« :ديدگاههاي دوگانه در وزارتخانه

آزاد چندين سال كميته برتر بوديم ،اما اين كميته در سطح

بايد برداشته شود و دانشگاه آزاد نبايد به عنوان يك رقيب نگاه

وزارتخانه جايگاه شناخته شدهاي نداشت .كميته تحقيقات

شود ،به عنوان يك كمك در بخش آموزش بايد نگاه شود».

دانشجويي بر اساس ميزان و نحوه فعاليتهاي خود يك

همچنين ،معتقد بودند كه دانشگاه آزاد براي ارايه

بودجهاي را حتي ميتواند از وزارتخانه دريافت بكند ،اما در

توانمنديهايش نياز به فرصت و مجال دارد .ديدگاهها در اين

ساختار وزارتي اصالً دانشگاه آزاد تعريف نشده بود تا كميته

باره چنين بود« :براي مثال ،در دانشگاههاي دولتي به راحتي

تحقيقات ما بتواند در آنجا هم يك صاحب امتياز باشد.

مجوز انتشار مجله داده ميشود ،ولي در رابطه با دانشگاه آزاد

ميخواهم ،بگم كه اين جايگاه براي دانشگاه آزاد در وزارتخانه

سختگيريها خيلي بيشتر است .يك جورايي شايد بشه گفت

به رسميت شناخته نشده است».

كه دانشگاه آزاد هنوز نتوانسته آن طور كه بايد ،اطمينان

 -راهكارهاي پيشنهادي بهبود كيفيت (جدول )3

وزارتخانه را در بعضي جاها به دست بياورد .مثل همين دادن
مجوز يا مصوبه براي پژوهشكده و مجالت يك جورايي
جدول  :3كدها و زير طبقات راهكارهاي پيشنهادي بهبود كيفيت
كدهاي اوليه

زيرطبقه

كد خالصه شده

طبقه

اختصاص يارانه به دانشگاه آزاد در اجراي طرح نوين سالمت دولت براي ارتقاي
ارايه كيفيت خدمات به جامعه و آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد
اختصاص سهميه از طرح نيروي انساني دانش آموختگان دانشگاه آزاد به دانشگاه آزاد
برقراري آموزش دستيار تخصصي
وزارت بهداشت در برنامهريزيها و اتخاذ سياستها ،موقعيت دانشگاه آزاد را هم به
عنوان بخش آموزش پزشكي غير دولتي در نظر بگيرد.

راهكارهاي بهبود كيفيت
آموزش پزشكي در تعامل
با وزارت بهداشت

راهكارهاي فرا
سازماني بهبود كيفيت

تعامل مستقيم مراكز  EDCبا وزارت بهداشت ،الزمه ارتقاي كيفيت آموزش باليني و
وحدت رويه در دو سيستم دولتي و دانشگاه آزاد
برنامهريزي براي بهبود وضعيت بخش باليني از نظر تعداد و تنوع بيمار و كمبود
تجهيزات
تعامل مركز  EDCبا ستاد مركزي دانشگاه براي ارتقاي آموزش پزشكي

راهكارهاي

راهكارهاي بهبود آموزش

پيشنهادي

باليني پزشكي

بهبود كيفيت

اطالعرساني چشمانداز و برنامه استراتژيك دانشگاه به كاركنان
واگذاري اختيار به مديران مياني در قبال كاركرد مؤثر

راهكارهاي درون

ارزشيابي كيفي از وظايف سپرده شده
تشويق كاركردهاي مطلوب و تجديد نظر در كاركردهاي نامطلوب
تمركز امكانات آموزشي -پژوهشي -درماني در يك مركز

راهكارهاي بهبود كيفيت

سازماني بهبود كيفيت

در حوزه مديريت سازماني

ايجاد برندهايي ويژه دانشگاه آزاد در زمينه سمينارها ،جشنواره ،پژوهشكده و...
افت كيفيت آموزش به دليل همراهي در اجراي قوانين آموزشي
وجود گريزگاههاي مانع از ادامه تحصيل دانشجويان فاقد صالحيت در رشته پزشكي
EDC: Educational Development Center
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اين درونمايه به راهكارهاي پيشنهاد شده از سوي شركت

شود و به عنوان يك كمك در بخش آموزش بايد نگاه شود».

كنندگان براي بهبود و ارتقاي آموزش پزشكي و رفع

شركت كننده ديگري ابراز كرد« :يك مقدار هم بايد تجهيزات

چالشهاي موجود در دانشگاه آزاد پرداخت .راهكارهاي ارايه

گرفته ميشد .براي مثال ،يك بخش مثل راديولوژي كه ميخواهد

شده در دو طبقه راهكارهاي فراسازماني و درون سازماني

دستيار بگيرد ،بايد )Magnetic resonance imaging( MRI

دستهبندي شد .در بخش فراسازماني ،بيشتر به تعامالت حوزه

هم داشته باشد كه خوب از اين نظر كمبود داشتيم كه بايد

پزشكي دانشگاه با وزارت بهداشت و مطالبات از وزارتخانه

تأمين ميشد ،ولي باز در پروسه سطحبندي مراكز درماني

برميگردد كه در اين مورد گزيدهاي از نظرات شركت كنندگان

نميتوانستيم اين تجهيزات را بگيريم».

ارايه شد« :در بحث تربيت نيروي انساني هيچ سهميهاي از

در بخش راهكارهاي درون سازماني ،مشاركت كنندگان

نيروهاي طرحي كه توسط خود دانشگاه آزاد تربيت ميشوند

خواستار آگاهي از برنامه استراتژيك سازمان ،واگذاري اختيار

به خود سيستم ما تعلق نميگيرد .با اين كه پيامدهاي آموزشي

به مديران مياني براي افزايش راندمان امور و انجام ارزيابيهاي

ما يعني پزشكان عمومي و پرستارها و ماماهايي كه ما تربيت

كيفي و ارايه بازخورد به صاحبان عملكرد بودند .در اين مورد

ميكنيم ،مستقيم تحويل جامعه ميشوند ،ولي وزارتخانه هيچ

چند ديدگاه بيان ميشود« :دورنماي برنامههاي دانشگاه آزاد

تعاملي با مركز  EDCما ندارد؛ در حالي كه با كنار گذاشتن

بايد به همه هيأت علمي گفته شود تا آنها هم سهمي داشته

تعصبها ،به طور كامل مشهود است كه وجود  EDCفعال و

باشند .ما االن نميدانيم كه ميخواهيم كمي يا كيفي بهبود

ارتقاي آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد منجر به وحدت رويه

بدهيم ،اين چشماندازها مشخص نيست»« .سيستمهاي درماني

آموزش و ارايه خدمات باليني در دو سيستم شده است و در

در خيلي از كشورهاي دنيا خيلي ساده است ،بيمارستانها

نهايت ،به ارتقاي سالمت جامعه كمك خواهد كرد»« .عدم

خيلي ساده است ،مديريتش خيلي ساده است .براي مثال ،يك

تخصيص سوبسيد جهت ارايه خدمات درماني آموزش باليني

مدير گروه اختيارات تام دارد و اگر سرپيچي از سياستهاي

كه در نهايت ،جامعه از آن منتفع خواهد شد ،در واقع

كلي بكند ،عوضش ميكنند ،ولي راندمان و كاركرد ازش

بيانصافي است .تخصيص يارانه و سوبسيد در اين بخش هم

ميخواهند ،در واقع كار كيفي ميخواهند نه كمي ،ولي در حال

به آموزش و هم به درمان كمك ميكند و در نهايت ،اين

حاضر ،آموزش ما كميگرا است .ميخواهند كه فالن ساعت

جامعه و دولت هست كه از هر دوي اين بخش منتفع ميشود.

پر شود ،ولي وقتي نگاه ميكنيم ،كاركرد نميخواهند .مثالي

سياستگذاريهاي خود وزارت بهداشت هم يك جورايي از

ميزنم ...سر سال به جاي ساعت كار ،رئيس دانشكده پزشكي

واگذاري آموزش ممانعت كرده است؛ براي مثال در آموزش

از مدير گروه بخواهد كه طي سال گروه چند تا مقاله داشته؟

اطفال مشكلي كه داريم ،سياست وزارتخانه اين است كه

چند تا سمينار شركت كرده؟ رضايتمندي دانشجوها چطور

بخشهاي آموزش دهنده تخصص اطفال در كشور راهاندازي

بوده؟ ارتباط و تعامالت با بخشها و گروههاي ديگر چگونه

نكنند .حاال اگر قابليتش را هم داشته باشيم ،به دانشگاه ما

بوده؟ چه نوآوريهايي كردين؟ مستندات ژورنالها و معرفي

مجوز نميدهند .به نظر ميرسد كه در سياستگذاريها هم

بيمار؟ چقدر بيمار بستري كردين؟ كاركرد درماني؟ همه اينها

يك محدوديتهايي وجود دارد .با وجود اين كه دانشگاه ما

ضريب داشته باشند و گروههايي كه خوب كار ميكنند ،تشويق

قابليت نسبي داشته ،اما اين مجوز براي ما صادر نشده است.

شوند ،حتي از نظر حقوقي از نظر فرصت مطالعاتي ...و در

خيلي رشتهها اشباع شده است و با وجود زيرساختها ،مجوز

مورد گروههايي كه كمتر كار ميكنند ،بايد تجديد نظر بكنند».

صادر نميشود .دانشگاه آزاد به عنوان يك رقيب نبايد نگاه

مشاركت كننده ديگري پيشنهاد داد« :يك سري كارها را
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خودمان بايد انجام دهيم .دانشگاه آزاد باالخره بايد در برخي

دانشگاههاي ما مثل يك قيف چپه است .بر عكس همه جاي

جاها براي خود صاحب برند شود .براي مثال ،فرض كنيد كه

دنيا؛ يعني اين جا دانشجويان به سختي وارد دانشگاه ميشوند،

يك پژوهشكده خاص يا سمينار خاص داشته باشد ،به عنوان

ولي از آن طرف با هر كيفيتي باالخره خارج ميشوند .طي 25

دانشگاه آزاد شناخته شود .مانند مسابقات روبوكاپ براي

دوره چند دانشجوي پزشكي وسط تحصيل به فوق ديپلم يا

دانشگاه آزاد تعريف شده است و در دنيا ميدانند كه متعلق به

كارشناسي تنزل پيدا كردهاند؟ از بين  1222دانشجو شايد 1-9

دانشگاه آزاد قزوين است .اين يك نوع برند و افتخار براي

نفر؛ در حالي كه همه صالحيت پزشك شدن را نداشتهاند».

دانشگاه آزاد است .در حوزه علوم پزشكي هم بايد سعي كنيم

مشاركت كننده ديگري با  18سال سابقه گفت« :هر ورودي -1

كه براي خود برندسازي كنيم تا اعضاي هيأت علمي ما

 2تا دانشجو داريم كه اينها به درد پزشكي نميخورند،

صاحب يك اعتبار شوند و مفتخر شوند و از اين انفعال

صالحيت ادامه تحصيل در رشته پزشكي را ندارند و بايد از

دربيايند» .ديگري گفت« :به هر حال همه اين مشكالت وجود

تحصيل آنها ممانعت شود ،ولي كاري انجام نميشود .بايد

دارد و مسؤوالن دانشگاه بايد برنامهريزي كنند كه چطور بر

قوانين سختگيرانه اجرا شود» .همچنين ،شركت كنندهاي

مشكالتي كه از خارج از سيستم به وجود آمده است ،فايق آيند

مطرح كرد« :سختگيري نكردن در مورد حضور و غياب

و نبايد دست روي دست گذاشت» .همچنين ،بيان شد« :ايجاد

دانشجويان موجب ميشود كه همراهي دانشجويان به خصوص

دانشگاههاي غير انتفاعي ضربه بزرگي بوده است .شما در

در كالسهاي فيزيوپات كم باشد؛ يعني اين كه هيچ كس به

گلبهار ميبينيد كه آن چيزي كه دانشگاه ميخواسته تحقق پيدا

دليل غيبت نميافتد و نيز بعضي دلسوزيها كه دانشجو عقب

نكرده است .دانشگاه دولتي به دانشگاه آزاد مجال داد؛ چون

نيفتد و شهريه ندهد ،تبصره ميگذارند و باعث ميشود تا

بودجه نداشت ،بايد خصوصي هزينه كنيد و دولتي بگيريد شما

دانشجو خيالش راحت شود و كيفيت آموزش پايين ميآيد.

مجبوريد يك  Kبگيريد با قانون جديد كه  42درصد را دولت

قوانين هميشه هست ،ولي مهم اجراي قوانين است».

تقبل كرده است ،ولي به دانشگاه آزاد بودجهاي نداده و دانشگاه
آزاد هميشه با كسري بودجه مواجه بوده است .همه جا به

بحث و نتیجهگیری

بخش خصوصي كمكهاي ويژهاي ميكنند از انجمنها،

در مورد درونمايه اول (مطرود شدن دانشگاه آزاد از سوي

خيريهها ،مراكز تحقيقاتي و ...اكثريت قريب به اتفاق،

سيستم دولتي با وجود مقبوليت عمومي) ،در معرفي ويكي پديا

دانشگاهها حتي در كشورهاي پيشرفته پولي است و بانكها وام

آمده است كه دانشگاه آزاد اسالمي سامانهاي دانشگاهي در

ميدهند و ميگيرند .مسأله اين است كه بودجه دانشگاه بايد از

ايران و خارج از ايران و از بزرگترين مراكز آموزشي در ايران

جايي بيايد و نميتواند تنها متكي به شهريه دانشجو باشد».

است كه كار خود را در  22مرداد سال  2822آغاز كرد .اين

در بحث قوانين آموزشي در مرحله اجرا ،گاهي اين قوانين

دانشگاه بر پايه رتبهبندي بينالمللي University ( URAP

از طرف مجريان با مماشات اجرا ميشود كه اين امر به كيفيت

 )Ranking by Academic Performanceبا رتبه  112در

آموزش ضربه ميزند و از طرف ديگر ،به دليل موقعيت خاص

دنيا و رتبه  1در ايران بعد از دانشگاه تهران ،از معتبرترين

حرفه پزشكي ،همه افراد صالحيت ادامه تحصيل در اين رشته

دانشگاههاي ايران محسوب ميشود .اين نظام رتبهبندي بر

را ندارند و دانشگاه بايد از اين نظر برنامه و قانون مشخص را

اساس ميزان توليدات علمي كار ميكند و دانشگاه آزاد به

اجرا نمايد .در اين مورد يكي از مشاركت كنندگان با  13سال

صورت يك مجموعه واحد (نه يكايك واحدها به صورت

سابقه بيان كرد« :يك اشكال عمده از همان ابتدا اين است كه

جداگانه) در آن شركت نموده است .همچنين ،دانشگاه آزاد
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اسالمي سومين دانشگاه جهان از ديدگاه شمار دانشجو بعد از

جهت ارتقاي احساس خودكارامدي ،ميتوان مؤلفههاي

دانشگاه اينديرا گاندي در هندوستان و دانشگاه عالمه اقبال در

برنامهريزي و محيط آموزشي را به عنوان عوامل مؤثر مورد

پاكستان ميباشد (.)4

بررسي قرار داد .بازنگري برنامههاي آموزشي ،اصالح

امروزه ،به دليل محدوديت منابع ،وجود دانشگاهها و

زيرساختها و شرايط محيط آموزشي ،استفاده از روشهاي

مؤسسات غير انتفاعي در همه جاي دنيا پذيرفته شدهاند و اجرا

نوين ارزشيابي باليني و استراتژيهاي تدريس و ...جهت

ميشود .ترديدي نيست كه توسعه و پيشرفت عمومي كشور در

افزايش احساس خودكارامدي دانشجويان و نيل به اهداف

گرو پيشرفت علمي آن است و پيشرفت علمي باعث اقتدار،

متعالي آموزش ضروري ميباشد .از اينرو ،انگيزه دانشجويان

سربلندي ،عزت و كسب احترام و آبرو ميگردد .تكيهگاه اصلي

براي يادگيري را ميتوان با روشهاي نوين تدريس و ارزيابي

توسعه و پيشرفت بر اساس الگوي اسالمي -ايراني ،جامعه

ارتقا داد .بنابراين ،اگرچه نميتوان در زمينه بزرگتر (عوامل

علمي و دانشگاهي كشور ميباشد .انتظار ميرود كه دانشگاهها

اجتماعي و اقتصادي) تغيير ايجاد كرد ،اما در زمينه كوچكتر و

پرچمدار پيشرفت علمي و توانمند در پاسخگويي به نيازها و

در سطح دانشگاه ،ميتوان موجب ارتقاي عوامل روانشناسي و

مشكالت جامعه باشند و مانند يك سيستم باز براي بقا و ادامه

پيامدهاي متعاقب آن گرديد (.)21

حيات خود با محيط رابطه متقابل (تعامل) داشته باشند .از منابع

موضوع مورد بحث در درونمايه سوم ،مشكالت استادان

موجود در محيط استفاده كنند و محصوالتي را هم به محيط

باليني پزشكي ميباشد .مسايلي كه در اين حوزه مطرح شد،

صادر نمايند .يكي از معيارها و شاخصهاي ارزيابي اين

نشان دهنده نارضايتي نسبي در بين اعضاي هيأت علمي است،

خواهد بود كه چه مقدار از كارهاي علمي در خدمت نيازهاي

ولي آنان به دليل انگيزههاي دروني مانند علمدوستي ،آموزش و

كشور قرار گرفته و خدمات و محصوالت دانشگاه با صنعت،

عالقه به دانشجويان در جهت حفظ كيفيت آموزش تالش

تجارت ،كشاورزي ،سياست و ...چقدر گره خورده است (.)22

ميكنند و اين موضوع در كالم استادان محسوس بود .يافتههاي

بنابراين ،دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان يكي از دستاوردهاي

مطالعه عابدي نشان داد كه ارتقا بايد بر اساس تواناييها و به

انقالب اسالمي و با توجه به جايگاهي ملي و بينالمللي كه

صورت مستمر و منظم انجام شود و فرصت الزم براي پيشرفت

دارد ،بايد مورد حمايت مردم و دولت و نهادهاي مرتبط قرار

به افراد داده شود و در زمينه پرداخت ،بايد امنيت شغلي براي

گيرد و با بدبينيهاي بياساس منزوي نگردد.

افراد ايجاد گردد .همچنين ،با پرداخت باال و متناسب با حق

درونمايه دوم به مطالعه سرخوردگي و بيانگيزگي

افراد ،طوري برنامهريزي شود كه ميزان پرداخت براي مخارج

دانشجويان پزشكي مستعد دانشگاه آزاد اسالمي از ديدگاه

معمولي افراد كافي باشد تا رضايت شغلي افراد در زمينههاي

استادان ميپردازد .در مورد ويژگي دانشجويان اين دانشگاه

مختلف مهيا گردد (.)28

مطالعات زيادي انجام نشده است .نتايج مطالعه واحدي و

بر اساس نتايج مطالعه رضوي اصل ،عامل حقوق و مزايا،

همكاران نشان ميدهد كه روحيه تحمل ابهام ،توفيقطلبي،

ارتقاي گروه شغلي و ...از عوامل اصلي در رضايت شغلي

ريسكپذيري ،خالقيت و كنترل دروني در بين دانشجويان

ميباشد ( .)29يافتههاي مطالعه تيموري و همكاران بر روي

دانشگاه آزاد ايالم در سطح باال و روحيه استقاللطلبي آنان در

رضايتمندي استادان علوم پزشكي دانشگاه اصفهان در سال

سطح پايين بوده است ( .)22نتايج تحقيق فرجپور و همكاران

 2832نشان داد كه به طور كلي اعضاي هيأت علمي از رضايت

حاكي از آن بود كه نمرات ويژگيهاي ذكر شده در سطح

شغلي خوبي برخوردار هستند ( .)25همچنين ،نتايج مطالعات

متوسط ميباشد و تفاوت بين رشتهاي وجود دارد .بنابراين،

عميد و همكاران ( ،)22ستوده اصل و همكاران ( ،)27فروغي
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و همكاران ( )23و رنجبر و وحيدشاهي ( )24نشان داد كه

اعضاي هيأت علمي در درمانگاه ،اتاق عمل و هدايت

استادان علوم پزشكي در سيستم دولتي رضايت شغلي خوبي

كارآموزي و كارورزيهاي باليني ،بخش زيادي از وقت افراد

داشتهاند .با توجه به تفاوت بارز رضايت شغلي اعضاي هيأت

صرف ارايه اينگونه خدمات ميشود .از اينرو ،به نظر ميرسد

علمي در دو سيستم دولتي و غير انتفاعي و پيامدهاي متعاقب

كه برنامهريزي و استفاده بهينه از امكانات موجود و استفاده

آن ،به نظر ميرسد كه بازنگري يا حتي استقرار نظام هماهنگ

مشترک از منابع تخصصي و اضافه شدن نيروهاي دستياري به

در رفع اين چالش كمك كننده باشد.

عنوان بازوهاي كمكي در اجراي پژوهشهاي باليني به بهتر

درونمايه چهارم كه به چالشهاي فعاليتهاي پژوهشي در

شدن وضع موجود كمك نمايد.

حوزه علوم پزشكي ميپردازد ،حاكي از وجود مشكالتي در اين

درونمايههاي پنجم ،ششم و هفتم به ارايه چالشها و

زمينه است .در يافتههاي مطالعه افشاري و حيدرپور سه مطلب

برخي راهكارهاي مرتفع نمودن آنها ميپردازد كه به ويژه

عنوان شد؛ فشردگي فعاليت در بخش آموزش باليني ،فشار و

زمينه واحد دانشگاهي مورد مطالعه است و پژوهشگران،

تراكم برنامههاي درسي استادان و مهمتر بودن مسايل باليني بيمار

مطالعات پژوهشي مشابهي نيافتند تا امكان مقايسه ميسر شود.

نسبت به تحقيقات از سوي اعضاي هيأت علمي دانشگاه اهواز،

از اينرو ،توصيه ميگردد مسؤوالن مربوط ،در مورد

كرمانشاه ،همدان و بوشهر به عنوان مانع تحقيق شمرده شدند .به

چالشهاي مطرح شده مربوط به آموزش باليني در درونمايه

عبارت ديگر ،فعاليتهاي آموزشي متضاد با پژوهش محسوب

پنجم و ششم و راهكارهاي ارايه شده در درونمايه هفتم و

گرديد ( .)12نتايج تحقيق كريميان و همكاران نشان داد كه

اعتقاد به توليت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

تحقيقات دانشگاهي از مجموعهاي از موانع فردي ،درون

تأمل و تفكر نمايند و نسبت به اجراي راهكارهاي پيشنهادي

دانشگاهي و فرادانشگاهي تأثير ميپذيرد .تأمين منابع مالي و

برنامهريزي و اقدام نمايند.

تدارک تجهيزات و امكانات مورد لزوم از ضرورتهاي اساسي

نتيجهگيري

بخش تحقيقات علوم پزشكي است .عالوه بر اين ،داشتن

با توجه به ديدگاههاي اعضاي هيأت علمي گروه پزشكي در

نيروهاي كارامد پژوهشي كه قادر باشند از تجهيزات و

دانشگاه آزاد اسالمي و چالشها و مشكالت و راهكارهاي ارايه

تكنولوژي موجود بهرهبرداري بهينه كنند ،گاهي مهمتر از تأمين

شده ،انتظار ميرود كه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

منابع است .كمبود نيروي انساني و دستياران پژوهشي كارامد از

پزشكي در مقام توليت نظام درمان و آموزش پزشكي،

مشكالتي بود كه در پژوهش حاضر به عنوان دومين مانع

عرصههاي آموزش باليني دانشگاه آزاد اسالمي را در

امكاناتي به آن اشاره شد .به نظر ميرسد در اين رابطه ،دانشگاه

برنامهريزيها و سياستگذاريها در نظر بگيرد .همچنين،

بايد تمهيداتي را براي تربيت و به كارگيري دستياران پژوهشي و

ارتباط مستقيمي با واحدهاي مجري آموزش علوم پزشكي

تأمين نيازهاي علمي آنها اتخاذ كند (.)12

برقرار نمايد و نظام هماهنگ و وحدت رويه در سيستمهاي

در مورد موانع حرفهاي نيز نتايج تحقيقات افشاري و

آموزش پزشكي دولتي و غير دولتي در زمينههاي مختلف ايجاد

حيدرپور ( ،)12وليزاده و همكاران ( )11و فرمانبر و عسگري

گردد .ارتقاي كيفي خدمات درماني و آموزشي از راه تخصيص

( )18در حوزه علوم پزشكي با نتايج تحقيق حاضر همسو بود.

يارانه ،فعال نمودن مراكز توسعه و مطالعات آموزش پزشكي و

اعضاي هيأت علمي حجم زياد فعاليتهاي بهداشتي درماني و

تا حد امكان برقراري نظام هماهنگ در پرداختها و ارتقاي

وقت ناكافي براي پژوهش را از مهمترين موانع حرفهاي در

حرفهاي اعضاي هيأت علمي مد نظر قرار گيرد .عالوه بر اين،

تحقيقات علوم پزشكي بيان داشتند؛ چرا كه به علت اشتغال

از مسؤوالن دانشگاه آزاد اسالمي نيز انتظار ميرود كه نسبت
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

سپاسگزاری
بدين وسيله از همكاري كليه اعضاي هيأت علمي گروه

به استفاده از شيوههاي مديريت مشاركتي و ارزيابي عملكرد
.نيروي انساني به نحو مقتضي برنامهريزي نمايند

 جناب آقاي دكتر محمد علي رئيسالسادات،پزشكي و همچنين
به عنوان ناظر خارجي در زمينه تحليل محتوا و طبقهبندي و
. صميمانه تشكر و قدرداني ميگردد،استخراج درونمايهها
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Background & Objective: Medical education is one of the most important challenges facing
Iranian medical authorities. Meanwhile, Islamic Azad University as a non-governmental authority
for medical education has its own challenges and problems. This study aimed to assess faculties’
perception to identify the challenges in this area to improve the achievement of educational goals
and the quality of health care.
Methods: In this qualitative study in 2014, the conventional content analysis was done for 10
semi-structured interviews with the faculty member of Islamic Azad University with experience,
interest and authority in medical school. After implementation of interviews, reviews were done
several times. The open coding system was used to generate initial categories for analysis.
Results: Analysis of data obtained from interviews with participants resulted seven themes
including the public system abandoned the university, despite the general acceptance, ignoring
students’ positive and negative characteristics, problems of clinical faculty, challenges of research
area, challenges in clinical education, problems related to the field of interaction with the Ministry
of Health and Medical Education, and improving strategies. Each theme consisted of several subcategories and described the specific aspects of the challenges in this area.
Conclusion: It is expected that the Ministry of Health and Medical Education in the Stewardship of
Health and Medical Education, consider the clinical education in Islamic Azad universities in terms
of planning and policy-making. Islamic Azad University officials also should consider strategies
within the organization.
Key Words: Challenges, Clinical education, Education, Medical, Islamic Azad University
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