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ابق كاري همه ما با سو. در دنياي امروز مرتب شاهد تغييرات مكرر هستيم و آموزش پزشكي هم از اين امر مستثني نيست
اند و برخي نيز در  بعضي تغييرات به ثمر نشسته. ايم متفاوت تغييرات زيادي را در نظام ارائه خدمات تا نظام آموزش شاهد بوده

ها، برخورد زودرس،  نظام جامع ارائه خدمات و ادغام خدمات با آموزش گرفته، تا خودگرداني بيمارستان. اند نطفه خفه شده
ايد كه آيا حاصل فشارها و  انديشيده هموارده با خود . اند هاي مناطق محروم، آزمون علوم پايه از آن جمله هارزيابي دروني، سهمي

اند؟ آيا به  ريزي شده اند؟ آيا اساساً تغييرات درست انتخاب و برنامه بوده  Cost-effectiveهاي صرف شده در اين امور انرژي
اند؟ اساساً آيا تغييرات در نظر گرفته شده ضروري  الت جديدي شده يا نشدهاند؟ آيا سبب ايجاد مشك حل مشكل كمك كرده

اند؟ و مجوعه تمامي اين خاطرات كاري منجر به نوعي بدبيني به هر گونه تغيير شده است، بدبيني كه در برخي شرايط منجر  بوده
ر اين شرايط چيست؟ چگونه بايد انديشيد و عمل كا به راستي راه. شود هاي پيدا و پنهان در عرصه مديريتي مي به ايجاد مقاومت

  كرد تا مشكالت در عرصه بهبود و ارتقاي نظام آموزشي به حداقل برسد؟
. نيست reformبايد توجه داشت هر تغييري، . است) (reformدر اين عرصه اولين سؤال در ضرورت ايجاد تغيير يا اصالح 

اما آيا به راستي هر نظامي . يا اصالح نام دارند reformارتقاي سيستم گردند، ريزي شده كه منجر به اصالح و  تغييرات برنامه
كنيد، چرا حفظ وضع موجود را به چالش بكشيم؟ چرا دغدغه درست كنيم؟ چرا  اگر احساس رضايت مي. است reformنيازمند 
د شد؟ نكته در آنجاست كه نظام آموزش هايي صرف كنيم كه اميدي به بازگشت آن نداريم و احياناً فقط دردسرساز خواهن هزينه

نيازمند مراقبت است و مرتباً با پويايي . شود كند و بالنده مي رشد مي. پزشكي مانند هر سيستم مديريتي ديگري داراي جان است
نظمي  ياي به حداقل انرژي و حداكثر ب بايد توجه داشت بر اساس قانون ترموديناميك هر سيستم بسته. خاص در حال تغيير است

اي روبرو هستيم و نيازمند مديريت  در نظام آموزشي هم ماهيتاً با چنين پديده. كند مگر آنكه بر آن انرژي وارد شود سير مي
ماند مگر آن كه مبتني بر تغيير و اصالح دائمي  جامع و پايش دائم براي حفظ كيفيت موجود هستيم و البته هيچ كيفيتي پايدار نمي

با توجه به مفهوم كيفيت كه در ديدگاه مشتري مداري، به شكل عمده و مهمي . ت بدون تغيير متصور نيستاصوالً كيفي. باشد
نياز در حال تغيير جامعه موتور محركه مهمي در ضرورت . شود كنندگان در ارتباط ديده مي و مصرف Clientمبتني بر نياز 

  .ايجاد تغيير است
سال  2آميز علوم به نحوي كه نيمه عمر علوم پزشكي را به حدود  ژي، افزايش انفجارهاي تكنولو تغيير بافت جامعيتي، پيشرفت

همين امر باعث شد تا . هاي تغيير در نيازهاي آموزشي متوليان فرداي نظام ارائه خدمات است همه نشانه... رسانده است و
گذاري كنند و بر مبناي آن نياز به  پايه كنفدراسيون جهاني آموزش پزشكي و وزارت بهداشت جهاني پروژه دكتران فردا را

                                                 
. وه فارماكوگنوزي، دانشكده داروسازي و مركز تحقيقات  آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران، گر)استاديار(دكتر بهزاد ذوالفقاري : نويسنده مسؤول *

zolfaghari@pharm.mui.ac.ir  
  .پذيرش گرديده است 20/12/89اصالح شده و در تاريخ  22/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  11/11/89اين مقاله در تاريخ 
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العمر و همكاري و  پزشكاني را تعريف كنند كه در نظام ارائه خدمات توانايي حل مشكل، تفكر نقادانه، ارائه خدمات يادگيري مادام
ها برداشته شده  مانهاي معتبر جهان اقداماتي در جهت نيل به اين آر همراهي گروهي را داشته باشند و تقريباً در اغلب دانشگاه

  .اند هاي در پيش رو در هم شكسته است، نكته آن است كه برخي از اين اقدامات نتايج بسي درخشان داشته و برخي نيز با مقاومت
امري كه با تالش براي ادغام . بار ديگر به تغييرات ساليان اخير به ويژه دو دهه گذشته نظام آموزشي علوم پزشكي بينديشيم

هاي  هاي تخصصي، افزايش توليد علم و پژوهش در رشته التحصيالن، افزايش رشته دمات و افزايش تعداد فارغآموزش و خ
اندركاران اين  دهد و موجب سرافرازي ما به عنوان متوليان و دست مختلف پزشكي و علوم وابسته خود را به خوبي نشان مي

خواند و  هايمان ما را به فراسوي فراتري مي آل ها و ايده آرمان هاي ذهني، نظام آموزشي است اما وقتي نيك بنگريم دغدغه
اند، چرا  همگي ما و مسؤولين در ساليان اخير در صدد بهبود وضع موجود بوده. كنيم هايي را احساس مي ها و نابساماني نارسايي

معضالتي . آوريم كه به دست آورده و ميايم كه شايد حاصل تالش بي وقفه، بايستي بيش از آني باشد  كه همگان بر آن باور بوده
كارها يا به وجود آورنده  ايم اما چنان كه اشاره شد در بعضي اوقات اين راه كاري براي آن انديشيده ايم و راه اي ديده را در گوشه

هاي  عنوان نمونه آزمونبه . اند كه بعضاً منجر به تضعيف يا حذف راه حل ارائه شده بوده. اند و يا خواهند بود مشكالت جديد بوده
هاي بانوان، متأهالن، مديران، مناطق محروم، ارزيابي  پژوهي، سهميه جامع به ويژه آزمون علوم پايه، ارزشيابي اساتيد، دانش

هاي ما دواي دردهاي شناخته شده نظام آموزشي  به راستي مشكل در كجاست؟ چرا راه حل. اند دروني همگي از اين دست بوده
كارهاي  هاي بشري و راه رسد مشكل در نحوه نگاه بر اين نظام آموزشي از سويي و بكارگيري ناقص تجربه ه نظر ميما نيست؟ ب

نگر به نظام آموزشي به  جانبه توجه به مشكل و نه علل ايجاد آن، فقدان نگاه سيستميك و همه. علمي براي معضالت اين نظام است
هاي مقطعي و بخشي و بعضاً همراه با  ن مرتبط فراوان و پيچيده است، نگاهپذير كه داراي اركا تجزيه» يك كل«عنوان 
زدگي، عدم شناخت كافي از فرآيندهاي موجود و در هم تنيدگي اجزا نظام آموزشي و ارائه خدمات، گسست بين  سياست
ثباتي در مديريت فكري  ه بيهاي نظام آموزشي به همرا clientكنندگان  گذاران اصلي و مجريان و مصرف گيران و سياست تصميم

رساني و برخي اوقات بروز  نظام آموزشي و فقدان تبيين و ثبات استراتژي جامع نظام آموزشي علوم پزشكي سبب آسيب
به راستي اگر گذشته چراغ راه آينده است در اين مسير چه بايد . مقاومت در برابر تغييرات مذكور و حتي تغييرات آتي شده است

  كرد؟
نيازهاي نظام آموزش پزشكي در شرايط  ترين موارد براي كاهش مشكالت در ادامه راه شناخت پيش  رسد يكي از مهم به نظر مي

ها مورد ارزيابي قرار دهيم و  كند كه هر تغييري را در چارچوب اين خاستگاه اين امر به ما كمك مي. كنوني داخلي و جهاني است
  .گيري كنيم بر مبناي آن تصميم

هاي تفكر انتقادي، حل  اي از جمله مهارت هاي حرفه اي با قابليت چنان كه اشاره شد هدف نظام آموزشي بايد تربيت افراد حرفه
فرآيندهاي موجود نظام آموزشي در راستاي تأمين نياز جامعه به چنين افرادي مدنظر قرار . مسأله، برقراركننده ارتباط باشد

. هاي بيش از پيش نمايد تواند وضعيت موجود نظام آموزشي را دچار چالش گاه راهبردي ميتصميمات مقطعي و بدون ن. گيرد
افزاري روبرو  افزاري و نرم نكته اساسي آن است كه در چارچوب اصالح نظام آموزشي، با محدوديت منابع اعم از منابع سخت

هاي  كار در عرصه تقويت مهارت ا به عنوان يك راههاي كوچك ر به عنوان مثال در صورتي كه استراتژي تدريس در گروه. هستيم
Team working وSelf directed Learning شويم كه با محدوديت تعداد اساتيد عالقمند  انتخاب كنيم در نگاهي گذرا متوجه مي

اي تامين هايي كه داراي طراحي مناسب باشند، محدوديت مالي بر هاي فرهنگي، فقدان يا محدوديت كالس و مسلط، محدوديت
هاي مناسب نظام آموزشي از  ها انتخاب گلوگاه لذا با توجه به اين محدوديت. هاي مرتبط و مانند آن روبرو خواهيم بود پروژه

نقاطي را انتخاب كرد كه نقش . بايستي در انتخاب نقاط تغيير حساسيت ويژه به خرج داد. اهميت بسياري برخوردار خواهد بود
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هاي  صرف وقت و هزينه در پروژهايي كه به علت. نظام آموزشي داشته باشند outcomeفرايندها و  كليدي و اهرمي در ساير
يابند، فقط باعث  ها دستخوش مقاومت شديد شده و امكان استقرار نمي گوناگون از جمله عدم شناخت صحيح از نيازها و اولويت
  .ايجاد مشكل براي شروع ساير اقدامات اصالحي خواهد شد

هر تغيير بايستي از نگاهي استراتژيك به نيازهاي حال و آينده جامعه انتخاب گردد و در اين راستا شناخت فرايندهاي موضوع 
اي تفكر و  بايستي توجه داشت هر مشكلي فقط يك مشكل نيست بلكه حاصل گونه. اي برخوردار است موجود از اهميت بالقوه

هيچ علتي به . وزشي علت و معلول در ارتباط تنگاتنگ بوده و بر هم اثر مستقيم دارنددر نظام آم. اي از ارتباطات پيچيده است شبكه
بنابراين رمز شروع يك . تنهايي علت نبوده و خود معلول است و هيچ معلولي هم فقط يك معلول نيست و خود علت مي باشد

گسترده و استفاده از ابزارهاي مختلف هاي  برنامه اصالحي، شناخت صحيح موقعيت فعلي است كه اين امر به كمك مشاوره
بايستي توجه داشت برنامه اصالحي بدون . پذير خواهد بود گيري به ويژه تأكيد بر مطالعات كيفي امكان پژوهشي و تصميم

ش انگيزه مديريت در بهبود و ارتقاي نظام آموزشي به همراه دان. پشتوانه مؤثر و واقعي مديريت ارشد امكان تحقق نخواهد يافت
تواند موتور محركه هر تغييري باشد و از طرفي بدون حمايت حداقلي بدنه اجرايي نظام آموزشي به  وي از فرايندهاي مذكور مي

گونه كه بدون انگيزه و  رسد، همان علمي و دانشجويان امكان دستيابي مديريت به اهداف مذكور بعيد به نظر مي ويژه اعضاي هيأت
اين امر در نظام آموزشي ما كه بعضاً دستخوش تغييرات است . يابند و محدود امكان گسترش نمي حمايت مديريت تغييرات ضمني

  .رود سازي اصالح در نظام آموزشي به شمار مي هاي نمادينه از آفت
ابل براي انجام تغيرات مسيرهاي زير ق. بندي و شيوه اجرايي نمودن تغييرات در نظام آموزشي است نكته بعدي در انتخاب زمان

  :طي شدن است
 روش استقرار سيستم جديد براي اولين بار - 1

 روش قطع سيستم قديمي و استقرار سيستم جديد - 2

 روش قطع و استقرار بخش به بخش سيستم  - 3

 روش استقرار سيستم جديد، كار همزمان و قطع سيستم قديمي در مرحله بعد - 4

 هاي خاصي از مجموعه روش نصب كامل سيستم در بخش - 5

بيني و فوريت و ضرورت تغيير در مورد نظر  هاي قابل پيش ها به مجموعه امكانات، ميزان مقاومت انتخاب هر يك از اين روش
كه  چنان. اي منسجم بايستي در نظر قرار گيرد بايستي توجه داشت كه خود تغيير، فرايندي است كه در مجموعه. بستگي دارد

  .كننده تغيير است كننده و تعيين نياز تبيين. وران سيستم است يازهاي جامعه و بهرهاشاره شد تغيير فرايندي برآمده از ن
پس از آن بكارگيري و استقرار تغييراست و . سازي جمعي براي انجام فرآيند جديد ضروري است در اين مسير مشاوره و همراه

رد و آنگاه فرايند مذكور در حين انجام و استقرار و در اين راستا بايستي پشتيباني الزم فراهم گردد و اصالحات الزم صورت پذي
  .اين ارزشيابي مبناي اصالح و ارتقاي مسير جديد خواهد بود. در پايان مورد ارزشيابي قرار گيرد

تواند تحت الشعاع اثرات  بايستي توجه داشت در نظام آموزشي ارزشيابي كه امري ضروري است؛ ارزشيابي مذكور مي
Haloeffect ،Howthorn  لذا حفظ نگاه . سازد قرار گيرد و اين امر ارزشيابي مذكور و تغيير نتايج آن را دچار مشكل مي

  .كننده استقرار صحيح اصالحات مذكور گردد تواند تضمين هاي گوناگون مي Biassسيستمي و پايش دائمي و به ويژه احتراز از 
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