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⃰ نویسنده مسؤول:
نشانيکاملپستي:ارومیه،انتهایخیابانجهاد،دانشگاهلومپزشکیارومیه.شماره

تماس:0441-2232296
Email:drlameei@gmail.com

میباش��د.پسازادغ��اموزارتبه��داریباآموزشعلومپزش��کیو
تش��کیلوزارتبهداش��ت،درمانوآموزشپزش��کیدرسال1364،
انتظارمیرفتبهتدریجدونظامادغامیافتهبهسوییکپارچگیکامل
حرکتکنندوهماکنوندرنقطهایایس��تادهبودیمکهنظامآموزشی
ونظامارائهیخدمات،رس��التواهدافمشترکیراتعقیبمیکردند؛
ولیبهنظرميرسدازظرفیتهایادغامبهخوبیاستفادهنشدهاست.
]2[لذا،هردوطرفازنتایجادغامرضایتکاملندارند.نظامآموزشی
احس��اسمیکندکهدرشرایطادغامبیش��تردرگیرمشکالتدرمانی
کشورش��دهاس��تونظامارائهیخدماتابرازمیداردکهنیرویکار
تربیتش��دهتوانمندیهایالزمبرایپاسخگوییبهنیازهایجامعهرا
ن��دارد.هنوزهمزمزمهانت��زاعدونظامازطرفبرخیازصاحبنظران

مقدمه
بهنظرمیرس��دآموزشعلومپزش��کیدرهمهجایدنیادچارمشکل
شدهاست.بدینمعنیکهپاسخگویِیخودنسبتبهنیازهایجامعهرا
ازدستدادهاست.راهبردهایمتنوعیبرایسوقدادنآموزشعلوم
پزش��کیبهسویپاسخگوییارائهشدهاس��ت.]1[یکیازراهبردهای
بالقوهمؤثربرایحلبحرانپاس��خگوییآموزشعلومپزشکی،ادغام

مقاله اصيل

تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سيستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام 
یافته: یک مطالعه کيفی

،فرخاسالملو2،سیامکعقلمند2 ابوالفتحالمعی1⃰
1.دانشکدهیپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیارومیه،ارومیه،ایران.
2.دانشکدهیبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیارومیه،ارومیه،ایران.

دریافتمقاله:1390/5/12،پذیرشمقاله:1390/7/11

چکيده
زمینهوهدف:بهنظرميرسدآموزشپزشکيپاسخگویيخودبهنیازهايجامعهراازدستدادهاست.یکيازراهبردهايبالقوهیمؤثربرايحل
بحرانپاسخگویيادغامميباشد.باادغاموزارتبهداريوآموزشعلومپزشکيدرکشورمادرسال1364،انتظارمیرفتبهتدریجدونظامادغام
یافتهبهسوییکپارچگیکاملحرکتکنندوليچنیناتفاقينیفتادهاست.کارآموزیدانشجویانرشتههایمختلفعلومپزشکیدرعرصههاي
نظامارائهیخدماتميتوانستزمینهايبرايتمرینادغامدریکمقاسکوچکباشد.اینکهآیاایندورههابهدرکمفهومادغاموحرکتبه
سمتیکپارچگیکمککردهاستیانه،روشننیست.اینمطالعهباهدفکليدرکمیزانتعاملبیندانشکدهیبهداشتونظامارائهیخدمات

درزمینهیکارآموزی،ازدیدگاهدانشجویان،اعضایهیأتعلمیومدیراننظامارائهیخدماتدردانشگاهعلومپزشکیارومیهانجامگرفت.
روشبررسی:اینیکمطالعهیکیفیاستکهدرآنسهنفرازاعضایهیأتعلمیسهگروهآموزشيدانشکدهیبهداشت،سهنفرازدانشجویان
دورهیکارداني،سهنفرازدانشجویاندورهیکارشناسيوسهنفرازمدیراننظامارائهیخدماتبهطورهدفمندانتخابشدندوباآنانمصاحبه
انجامگرفت.مصاحبههانیمهساختارمندبودندوبرایانجامآنهاازراهنمایمصاحبهاستفادهگردید.مصاحبههاضبطوپیادهشدند.متونپیاده

شدهدرچرخههایرفتوبرگشتیمتعددکدگذاری،دستهبندیوخالصهشدند.
یافتهها:یافتههاتحتسهعنوانکلينظامآموزشي،نظامارائهیخدماتوتعاملنظامآموزشيبانظامارائهیخدماتدستهبنديشد.یافتههانشان
ميدهدکهتعاملایندونظامدررابطهبادورههايکارآموزيدانشجویانبسیارضعیفاست.بااینوجود،زمینههايتعاملبینایندونظامبه

طورروشنمشخصگردیدودرنهایتپیشنهاداتيبرايبهبودتعاملبیندانشکدهیبهداشتونظامارائهیخدماتبهدستآمد.
نتیجهگیری:یافتههاحاکيازایناستکهنظامآموزشيونظامارائهیخدماتتعاملالزمرابرایهرچهبهترادارهکردندورههایکارآموزی
ندارند.بهبودتعاملبینایندونظامدرگرودرکدرستادغاموبرنامهریزيواجرابرايتحققآناست.تحققادغامبهمعنيحرکتبهسوي

یکپارچگياستکهتعاملمستمر،موتورحرکتآناست.

کليد واژه ها:نظامآموزشی،نظامارائهیخدمات،تعامل،ادغام.
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مطرحمیباش��دوازطرفدیگرحتیطرف��دارانادغامنیزازوضعیت
موجودناراضیبودهونگرانسرنوشتادغاممیباشند.]3[

دربارهیادغامبرداش��تهاوتعاری��فمتفاوتيوجوددارد.]5-10[ولي
اگربهتعریفکالس��یکادغامکهعبارتاس��تاز»فرایندترکیبدو
نظام»آموزش��ی«و»ارائ��هیخدمات«بهطوریک��هتعاملایندو،
ب��هیکپارچگیکاملمنجرش��ود«]11[توجهکنی��م،درمییابیمکه
واژهه��ای»فرایند«و»تعامل«،کلیدیتری��نواژههادرتعریفادغام
میباشند.بدینمعنیکهبرایتحققیکپارچگیبایددرهردونظامو
درتعاملباهماقداماتیانجاممیگرفتتابهتدریجایندوبهس��مت
یکپارچگیحرکتمیکردند.بهنظرمادرطولبیشازبیس��تس��ال
گذش��تهبهابعادفرایندیبودنادغاموتعاملبیندونظامآموزش��یو
ارائهیخدماتتوجهکمتریش��دهاست.درنتیجه،امروزمیبینیمکه
عماًلتعاملبینایندونظامازحدمطلوبفاصلهیزیادیدارد.هنوز
ه��مدرعرصههایارائهیخدماتوآموزش،دونظامجداازهمعمل

میکنند.چارهچیست؟
بازگش��تبهمعنیدقیقادغاموعملبهآنمیتواندمش��کالتس��ر
راهادغ��امرابهتدریجمرتفعکند.کارآموزیوکارورزیدانش��جویان
رش��تههایمختلفعلومپزش��کیميتوانس��تزمینهايبرايتمرین
ادغ��امدریکمقیاسکوچکباش��د.اینکهآی��اایندورههابهدرک
مفهومادغاموحرکتبهس��متیکپارچگیکمککردهاس��تیانه،
روشننیست.بنابراین،اینمطالعهباهدفکليدرکمیزانتعاملبین
دانش��کدهیبهداش��تونظامارائهیخدماتدرزمینهیکارآموزی،از
دیدگاهدانشجویان،اعضایهیأتعلمیومدیراننظامارائهیخدمات

دردانشگاهعلومپزشکیارومیهانجامگرفت.

مواد و روش ها
انتخ��ابعرصه:دراینمطالعهعرصهیکارآموزیدانش��جویانس��ه
گروهموجوددردانشکدهیبهداشتدانشگاهعلومپزشکیارومیهیعنی
بهداشتعمومی،بهداشتحرفهایوبهداشتمحیطانتخابشد.علت
اصلیانتخاباینعرصهوجودافرادعالقهمندبهتغییردردانش��کدهی
بهداش��تونظامارائهیخدماتدرایندانش��گاهبود.ازطرفدیگر،
محدودبودنتعدادرشتههایتحصیلیدرایندانشکدهشرایطرابرای

جمعآوریدادههاتسهیلمیکرد.
انتخابش��رکتکنندگاندرمطالعه:برایاینمطالعهتعدادش��شنفر
دانش��جوازرش��تههایمختلف،س��هنفرعضوهیأتعلمیوسهنفر
ازمدیرانمرتب��طباعرصهیکارآموزیدانش��جویاندرنظامارائهی
خدمات،بهطورهدفمندانتخابش��دند.تعداددانشجویانبهایندلیل
دوبراب��راعض��ایهیأتعلمیومدیرانانتخابش��دکهدادههاازدو
گروهازدانش��جویانیعنیدانش��جویاندورهیکاردانیوکارشناس��ی
ناپیوس��تهجمعآوریشد.ش��رکتهریکازافراددرمطالعهبهمنزله

رضایتآنانبرایشرکتدراینمطالعهبود.
روشجم��عآوریدادهه��ا:دادهه��اازطری��قمصاحب��هعمی��قنیمه
س��اختارمندجمعآوریش��د.برایهدایتمصاحبههاازیکراهنمای
مصاحبهاس��تفادهگردید.همهیمصاحبههاتوس��طدونفرازمحققین
انجامگرفت.هدایتمصاحبههاتوسطایندونفراواًلتضمینمیکرد

کهفرایندهرمصاحبهبهدرس��تیوباثباتشروعوبهپایانرسد.ثانیًا
تعاملبیندونفرموجبمیش��دکهفراین��دمصاحبههادرطولزمان
بهبودیابدوهردونفرازتجربیاتهمیادبگیرند.همهمصاحبههاضبط

وبرایتحلیلپیادهشدند.
روشتحلی��لدادهها:تحلیلدادههابااتماماولینمصاحبهآغازگردید.
ازآنج��اکهپیادهکردنهرمصاحبهتاح��دودیزمانبربودلذاقبلاز
اتماماینکار،مصاحبههایضبطش��دهتوس��طیکیدیگرازمحققین
گ��وشدادهمیش��دوب��رایتعییننح��وهیادام��هیمصاحبهها،به
مصاحبهکنندگانپسخوراندارائهمیش��د.س��پس،متنپیادهشدههر
مصاحب��هنیزبهترتیبانجاممصاحبه،توس��طاینس��هنفرکدگذاری
میگردید.درپایان،کدهادریکجلس��همشترکبهبحثگذاشتهشد
وبینسهنفرتوافقحاصلگردید.پسازگروهبندیکدهاومشخص
کردنعناویناصلیوزیرعنوانهایمرتبط،شواهدیازدادههاکهاز
عناویناصلییازیرعنوانهاحمایتمیکردارائهگردید.درادامهبرای
افزایشاعتبارش��واهدارائهش��ده،اینمواردمج��دداًبهتأییدمصاحبه
ش��وندگانرس��ید.درانتها،اطالعاتبهدس��تآمدهموردتفسیرقرار

گرفت.
ب��رايرعایتجنبههاياخالقيپژوهش،اواًلمطالعهبهتأییدکمیتهی
اخالقپژوهشدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیارومیه
رس��یدهاست.ثانیًاش��رکتکنندگانباآگاهیکاملازاهدافمظالعهو
رضایتآگاهانهدرمطالعهش��رکتکردهواینرضایتراشفاهًادرهر
مصاحبهیضبطش��دهاعالمنمودهاند.ثالثًامطالبضبطشدهفقطدر
اختیارگروهمحققینبودهاستوپسازاتماممطالعهامحاشدند.رابعًا
مطالبپیادهش��دهکاماًلمحرمانهماندهودرگزارشتهیهش��دهسعی
شدهاستافرادمصاحبهشدهشناسایینشوندوبهجزمصاحبهکنندگان

کسیازهویتایشانمطلعنمیباشد.

یافته ها
دادههادرس��هعنوانکلی»نظامآموزش��ی«،»نظامارائهیخدمات«
و»تعام��لبیننظامآموزش��یونظامارائهیخدمات«س��ازماندهی
ش��د.درنظامآموزش��یس��هزیرعنوان»برنامه/اه��دافکارآموزی«،
»آموزشگیرن��ده«و»آموزشدهنده«ودرنظامارائهیخدماتدوزیر
عن��وان»عرصهکارآموزی«و»کارکن��ان«مدنظرقرارگرفت.درزیر،

یافتههابرحسبعناوینمورداشارهارائهشدهاست.

نظام آموزشی
برنامه/اهداف کارآموزی

یکیازعواملتعیینکنندهیاثربخشیدورهیکارآموزیروشنبودن
اهدافوفعالیتهاییاستکهدانشجویانبرایدستیابیبهایناهداف
انجاممیدهند.همهیمصاحبهش��وندگاندانشجوبهغیرازیکنفر،
اظهارکردندکهقبلازش��روعکارآموزییکجلسهتوجیهیداشتهاند.
دراینجلس��هتوجیهیکلیاتمربوطبهدورهیکارآموزیارائهش��ده
اس��ت.برخیازداش��جویاناینجلس��هرامفیدوبرخیآنراناکافی
میدانستند.براینمونهاظهاراتدونفرازدانشجویانارائهمیشود:

»جلس��اِتتوجیهيقبلازکارآموزيرفتهب��ودمخیليخوببود،اگه
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جلس��اتتوجیهينباشد،اوندس��تورالعملکارآموزیدیگردستآدم
نیست«.

»جلس��هتوجیهيداشتیم،وليمدتآنخیليکمبودیکهفتهبودبا
توجهبهتنوعکارهایيکهمیخواس��تیمبکنیم...اصاًلزیادنرسیدن...

بگنکهچهکاربکنیم«.
بااینتوصیف،دیدگاههایدانش��جویانرشتههایمختلفدررابطهبا
جلس��هیتوجیهیمتفاوتبودهاس��ت.امااهدافوفعالیتهایمرتبط
باکارآموزیدرهیچیکازس��هگروهآموزش��یموردمطالعه،تدوین
نشدهبود.آنچهوجودداش��تزمانبندیحضورفیزیکیدانشجویان
درعرصههایمختلفبود.برایمثالدیدگاهدونفرازدانش��جویاندر

زیرارائهمیشود:
»بلهبرنامهیزمانبنديمش��خصيوجودداشتطبقاونبهپایگاهو

مرکزبهداشتيمیرفتیم«.
»برنام��هزمانبنديبهاونصورتنب��ود.برنامهزمانبنديبودکهدو

هفتهفالنمرکزمیرویددوهفتهدیگراینجامیروید«.
هرس��هنفرازمدیراننظ��امارائهیخدماتمصاحبهش��ده،دربارهی
فقدانبرنامهواهدفآموزش��یاظهارنظ��رکردند.برایمثالیکیاز

مدیرناظهارکرد:
»درح��الحاضراینکارآموزیهاییکهدرعرصههایآموزش��یارائه
میش��ودبهنظرمنیکچیزفرمالیتهاستکهبهاینصورتکهباید
براس��اسیکبرنامهریزیخاصویکدیدگاهخاصدانشجویانیکه
تئوریهایش��انرامیبینند.ب��اآنبرنامهریزیوباآناهدافوارداین

حیطهشوندوبدانندچهاهدافیرادنبالمیکنند«.
یکیدیگرانازمدیرانگفت:

»نههدفآموزشیدارندنهبرنامهآموزشی...که]مشخصکند[اینها
چهچیزهاییراازاینپایگاهبهداش��تیکهآمدند...بایدیادبگیرند]و[

بهچهچیزهاییتوجهکنند«.
ی��کنفرازاعض��ایهیأتعلمیاع��المکردکهب��رایکارآموزیو
کارورزییکبرنامهکلیوجودداردودونفرنیزاعالمداشتندکهقبل
ازاعزامداش��جویانبهعرصه،یکجلس��هتوجیهیبرایآنانبرگزار

میشود.

آموزش گيرنده
الف(انگیزهیدانشجو:انگیزهیدانشجویانبراییادگیریبسیارمهم
اس��ت.اهمیتاینموضوعموردتأکیدبیشتردانشجویانقرارگرفت.
ازطرفدیگر،دانشجویاندراینرابطهنظراتمتفاوتیاعالمداشتند.

برایمثالیکیازدانشجویانگفتکه:
»اگرحسابکنیمش��اید20درصددانشجویانانگیزهیکافيداشتند
بروندت��ويعرصهخوبکارکنندودانش��جویانضعی��فمیخواهند

همینطوريبگذرانند«.
دانشجویدیگریگفت:

»حتيدانشجوهایيکهدرسطحپایینبودندتويکارهايعمليباهم
بیشتررقابتمیکردندکهآمدیماینجاکاریادبگیریم«.

دونفرازمدیراننظامارائهیخدماتاظهارکردندکهدانشجویانبرای
یادگیریدرعرصهیکارآموزیانگیزهیکافیونگرشمثبتنداشتند.

دیدگاههایآناندرزیرارائهمیشود:
»انگیزهشانبرایحداقلکسبمهارتهاخیلیبهآنصورتکهبگیم

کافینیست«.
»بهنظرمندانش��جویاننگرشش��انخوبنیس��تچونکهشایدآینده

کاریشانراتاریکمیبینندحاالزیادباعالقهکارنمیکنند«.
ب(یادگی��ریدرعم��ل:هم��هش��رکتکنندگاندرمطالع��ه،اعماز
دانش��جویان،مدیرانوهیأتعلمی،یادگیریت��وأمباارائهیخدمت
رابرایدانشجویانضروریدانستهاند.بدینمعنیکهشرکتکنندگان
معتق��دبودندزمانییادگیریبهبهترینوج��هاتفاقمیافتدکهفراگیر

درگیرفرایندارائهیخدمتشود.یکیازدانشجویاناظهارکرد:
»البتهدرحینارائهیخدمتبیشترمیتوانیمیادبگیریم«.

نظریکیازمدیرانچنیناست:
»خوددانش��جودرگیردرعملبش��ودبهتردرافکارشباقیمیماندتا
اینکهصرفًافقطمش��اهدهبکند.مش��اهدهییکقس��متازآموزش
میتواندباش��د،ولیقسمتبسیارعظیمشراخوددانشجوبهنظرمن

بایدانجامبدهد«.
باالخرهیکیازاعضایهیأتعلمیگفتهاست:

»مانمیتوانیمآموزشراجداازمسایلخدماتیبدانیم«.
ج(ارزیابیدانش��جو:موضوعبعدیکهدرارتباطبادانش��جویانمورد
توجهقرارگرفتهبود،ارزیابیدانش��جومیباش��د.همهشرکتکنندگان
درمطالعهبرلزومارزیابیدرس��تتأکی��دکردند.برخیذکرکردندکه

ارزیابیانجامنمیگیرد.دونفرازدانشجویانبیانداشتند:
»هیچکسارزیابينمیکرد«.

هرسهنفرازمدیرانش��رکتکنندهدرمطالعهمعتقدبودندکهارزیابی
جاریدانش��جویاندرعرصههایکارآموزیمناس��بنیس��ت.یکیاز

آنانگفت:
»ارزیابیدانش��جودرفیلدمناس��بنیستچونازابتدابرنامهواهداف

روشننیست«.
یکیدیگرازآنانمطرحکردکهارزیابیبیشترسلیقهایاست:

»افرادیکهدرآنجاحضوردارندازش��وننمرهایتحتعنواننمرهی
دورهیکارآم��وزیمندی��دمکههمکارهامیگیرند...ش��ایداحتمااًل

بستگیبهسلیقهیاینفرد]کارشناسمرکز[داشتهباشد«.
پیش��نهادشدهاس��تکهارزیابیگامبهگام،روزانه،مبتنیبراهدافو
برنامهوبامش��ارکتهرس��هطرفدرگیردرکارآموزی،یعنیاعضای
هی��أتعلمی،کارکنانودانش��جویان،انجامگیرد.براینمونهیکیاز

دانشجویانچنینمطرحکرد:
»ارزیابياگرمرحلهبهمرحلهباش��دمثاًلبخشواکسیناس��یونرایک
بارارزیابيکنند...بهداشتمادروکودکرایکبار...جداجداارزیابي

کنندبهترمیشود«.
یک��یدیگرازدانش��جویانبهاس��تانداردکردنارزیابیاش��ارهکردو

گفت:
»بهنظرمنبهتراس��تیکامتحانجامعیازبچههاگرفتهش��ودکه
ازهمهبچههایکس��ؤالمش��ترکیپرسیدهش��ودوسؤاالتشانهم

استانداردباشد«.
همهیدانش��جویانوهیأتعلمیمعتقدبودندکهاگرارزیابیتوس��ط
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اعضایهیأتعلمیوکارشناس��انشاغلدرمراکزانجامبگیرد،بهتر
اس��ت.یکیازمدیرانپاراازاینفراترگذاش��تهومعتقدبودکهخود

دانشجویاننیزبایددرفرایندارزیابیمشارکتکنند.اواظهارکرد:
»ب��هنظرمناعضایهی��أتعلمی،کارکنانوخوددانش��جوبایددر

ارزیابیمشارکتکنند«.

آموزش دهنده
دراینجابهدومس��ألهیمهماشارهشدهاست:یکی»حضوراعضای
هی��أتعلمیدرعرص��هیکارآم��وزی«ودیگری»آش��ناییآنانبا

دستورالعملهایمراقبتها«.
الف(حض��وراعضایهیأتعلمیدرعرصهها:همهیدانش��جویانو
مدیرانمعتقدبودندکهحضوراعضایهیأتعلمیدرعرصههاحضور
کمرنگیبودهاس��ت.براینمونهنظراتیکیازدانش��جویانراذکر

میکنیم:
»زیادنمیرسیدند،درکوتاهمدتمیآمدندوبرمیگشتند«.

نظریکیازمدیرانبهشرحزیرمیباشد:
»حضوراعضایهیأتعلمیبهنظرمنکمرنگاست.خیلیکمرنگ؛
شایدبهایندلیلکهاعضایهیأتعلمیجایگاهخودشانرادرمقطع

نظریمیبینند«.
اعض��ایهیأتعلمیکام��اًلدیدگاهمتفاوتیداش��تند.بدینمعنیکه
حضوراعضایهیأتعلمیدرعرصهراالزمنمیدانس��تندوبانظارت
برکارآموزیونهحضوردایم،موافقبودند.نمونهایازنظراتاعضای

هیأتعلمیچنیناست:
»ای��نکههمکارانهیأتعلمیمس��تقیمًادرفیلده��ایاجراییبروند
همکاریبکنند،نه،زیادمناس��بنخواهدب��ودوازطرحکلیماندور

خواهیمشد«.
»براساسسرفصلهایجدیدنیازیبهحضوراعضایهیأتعلمیدر

فیلدهایآموزشینیست«.
»]کارآم��وزی[بانظارتهی��أتعلمیانجامبگیرد،ن��هحضوردائمی

هیأتعلمی«.
ب(آش��ناییاعضایهیأتعلمیبادس��تورالعملها:درعینحالکه
دانش��جویانمعقتدبودندکهاعضايهیأتعلمیبادس��تورالعملهای
مراقبتیآش��ناییکافیداش��تهاندولیمدیراننظامارائهیخدماتبر
اینباوربودندکهآناننسبتبهدستورالعملهاآگاهیالزمرانداشتند.
براینمونهنظراتیکیازدانشجویانویکیازمدیرانارائهمیشود:

»...کاماًلآشنابودندوماراهمباآنهاآشنامیکردند«.
»بهنظرم��ناطالعاتاعضایهیأتعلمیدرای��نزمینههامحدود

است«.

نظام ارائه ی خدمات   
عرصه ی کارآموزی

ارزیابیدانشجویانواعضایهیأتعلمیرشتههایمختلفتحصیلی
ازاثربخش��یکارآم��وزیدرعرصههاینظامارائهیخدماتبس��تهبه
نوعرش��تهیتحصیلی،متفاوتبود.برایمثالدانش��جویانرش��تهی
بهداش��تعمومیدورهرامفیدارزیابیکردند.درحالیکهدانشجویان

رش��تههایبهداشتحرفهایوبهداش��تمحیطآنراکماثرارزیابی
کردند.درواقع،گروهاخیرعمدتًابهدلیلضرورتکارآموزیدرس��ایر
عرصههایغیرمرتبطبانظامارائهیخدمات،کارآموزیدرعرصههای
نظ��امارائهیخدم��اتراناکافیدانس��تهاند.نمونههاییازدیدگاههای

گروهاولارائهمیشود:
»وقت��يآدمحضورپیدامیکنهتويعرصهبامش��کالتس��المتو
]مش��کالت[بهداشتيوارائهیخدماتبهداشتآشنامیشود،بعداون
رش��تهخودشراواقعًاپیدامیکنهکهچیهبرايچيبهوجودآمده،چه
کارهایيمیخواهدانجامبدهد،ارتباطرش��تههايدیگررابارش��تهی

خودشمیفهمد«.
»اگرباانصافبخواهیمقضاوتکنیممنخودمبهشخصهخیليخوب
دیدمهرچی��زيراکهمادرتئوريیادگرفتهبودیممرکزخودمونبه
چش��مونمیدیدیمکاماًلهمراستابودندحتياگرازلحاظتئوريزیاد
جلونباشیم.دانشجویيکهنمراتشسطحپایین]بود[خودشمیرفت

درمرکزیادمیگرفتهمهچیزرا«.
دانش��جویانگروهدومعرصهرامناس��بارزیابینکردند.بدینمعنی
کهحضوردرعرصههاینظامارائهیخدماتفقطبخش��یازنیازهای
دورهیکارآم��وزیراب��رآوردهمیکند.عالوهبرای��ن،حتیحضوردر
مراک��زنیزبهنظرمیرس��دبهدالیلیکهدرابتدایگزارشارائهش��د
دانش��جویانراارضانمیکرد.نمونههاییازنظراتدانش��جویانگروه

دومبهقرارزیراست:
»بلهتقریبًامیتوانیمبگوییمکه]آموزشدرعرصهیبانیازها[مطابقت

نداردفقط]با[بخشيازآنمطابقتدارد«.
»نهمس��لمًاکهمتناس��بنیست...برایبچههاخوباستیکمدتی

همدرمراکزروستاییبگذرانیم«.
»چیزهای��یکهدرکتابهامیخوانیمباآنکاریکهیککارش��ناس
یاکاردانبهداش��تحرفهایدرمرکزبهداشتیدرمانیانجاممیدهد،
واقعًامتفاوتاس��ت.اصاًلهیچربطیبهمسائلدرسیندارددرمسائل
بهداش��تیدرمانیولیتویصنعتش��ایدمطابقتداشتهباشدوخیلی

واجباستکهبایدباشد«.
اعضایهیأتعلمیرش��تههایمختلفنیزدیدگاههایمشابهیارائه

کردند.برایمثالیکیازآنانگفت:
»وضعیتموجودچندانمناس��بنیستچوناهداف]روشننیست[یا
پرس��نلیکهدرمراکزکارمیکنندتوجیهنشدهاندووظیفهیخودشان

نمیدانند؛همینطورهیأتعلمیهمبرایشانبازنشده«.
دیگریاظهارکردکه:

»مانیازصنعترانمیدانیم...بایددخیلباشیمکهببینیمکهنیازفالن
صنعتدرزمینهیایمنیوزمینهیبهداشتچیهستشوبعدباتوجه
بهآننیازبیاییموطرحوبرنامهایراپیشنهادبدهیمواجرابکنیم«.

مدیراننظامارائهیخدماتکهباکارآموزیدانش��جویانارتباطدارند
نی��زکارآموزیدرعرصهینظ��امارائهیخدم��اترادورازایدهالها
تلقیمیکنند.آنانبابهکاربردنعباراتیچون»رهاشدندانشجویان
درفیلد«،»محدودبودنآم��وزشبهکارهایروتین«،»محدودبودن
آموزشبهعرصههایش��هری«،»فراهمنشدنشرایطبرایآموزش
دانش��جویان«،و»مشخصنبودنمسؤولآموزشدرفیلد«مشکالت
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عرصههایکارآموزیرابهخوبیمنعکسکردهاند.
اس��تانداردنبودنمکانارائهیخدمت،کاستیدرامکاناتوتجهیزات
مراکز،مش��کلایابوذهاب،مشخصنبودنفهرستارائهیخدمات
واس��تانداردنبودنروشارائهیخدمتس��ایرمش��کالتعرصههای

کارآموزیبودندکهبهآنهااشارهشد.

کارکنان نظام ارائه ی خدمات
همهیش��رکتکنندگاندرمطالعهدربارهیانگی��زهیکارکنانبرای
مش��ارکتدرآموزشدانشجویاناظهارنظرکردند.براینمونهنظرات

یکیازمدیراننظامارائهیخدماتدرزیرارائهمیشود:
»خ��ودکادریکهارائهیخدمتمیدهندیاانگی��زشکافیندارندیا
اصاًلتوجیهنیس��تندکهایندانش��جویانرابهکاربکشند.حتیوجود

دانشجویانراگاهًابرایخودشاناستراحتمحسوبمیکنند«.
ضمنتأکیدب��رانگیزهیکارکنان،توصیهکردهاندکهس��ازوکارهایی
برایتقویتاینانگیزهپیشبینیشود.ازجملهپیشنهادشدهاستکه

درقبالزحماتآنانمبلغیجبرانیپرداختگردد.
»مثاًلحقوقشانرازیادکنندیایکامکاناتيرادرنظربگیرند«.

اگرچهترجیحدادهش��دهاس��تکهآموزشدانشجویاندرعرصههابه
عهدهیکارکنانباشدولیاظهارنظرشدهاستکه:

•آموزشیکهتوسطکارکنانارائهمیشودپایینترازحدانتظاراست.
•کارکنانحداقلهایالزمبرایمربیگریراندارند.

برایمثالیکیازمدیراننظامارائهیخدماتگفت:
»کلهمکارانیکهآنجاحضوردارندمسؤولآموزشدانشجویانهم
هس��تندبهعنوانیکیازوظایفتعریفشدهش��ان،...منتهیشرایط
کاریدرواحدهایتابعهمابهنحویاستکهاینوظیفهبهآنصورت

کهانتظارمیرفتانجامنمیشود«.
ضمنًادوپیش��نهادمطرحش��دهاس��تکهدرجهتارتقایمش��ارکت

کارکناندرآموزشدانشجویانمیباشند:
•توانمندسازیکارکنان

•ارزیابیعملکردکارکنانتوسطدانشجویان
یکیازاعضایهیأتعلمیمطرحکرد:

»افرادیکهدرفیلدهاکارمیکنند]باید[کاماًلازنظرعلمیزیرنظراساتید
حمایتشدهباشند]تا[درکنارهمبتوانندکارشانراانجامبدهند«.

یکیازدانش��جویاننیزدررابطهباارزیابیعملکردکارکنانمراکزدر
طولدورهکارآموزیبیانکرد:

»درپایانازدانش��جوبخواهندشما]عملکردمربیانرا[چگونهارزیابي
کردی��د؛]اگر[بهمربیایکهآم��وزشخوبينمیدادبهاونتذکرداده
شود،حتمًاازدفعهیبعداوندیگهبادانشجویانهمکاريمیکند«.

تعاملبیندانشکدهیبهداشتونظامارائهیخدمات
اعضایهی��أتعلمیومدیراننظامارائهیخدماتفقدانتعاملبین
دانشکدهیبهداش��تونظامارائهیخدماتراباعباراتمختلفبیان

کردهاند.براینمونهیکیازاعضایهیأتعلمیگفت:
»یعنیهرچیکهتابهحالصحبتازتعاملمیکردیمعماًلنیست...
فیلدهایاجراییوفیلدهایآموزشییکمقدارفاصلهگرفته]اند[«.

یکیدیگرازاعضایهیأتعلمیمطرحکرد:

»درحالحاضرتعاملیکهبیندانشکدهیما]و[گروهماواینمراکزی
کهخدماتارائهمیدهندوجوددارد،مناسبنیستش«.

مدیراننظامارائهیخدماتنیزکموبیشنظراتمش��ابهیداشتهاند.
برایمثالیکیازآنانابرازکرد:

»االنهمکاریوتعاملبهنظرمنخیلیضعیفاست«.
یک��یازاعضایهیأتعلمیریش��هیفقدانتعاملبیندانش��کدهی
بهداش��تونظ��امارائ��هیخدم��اترادرتلق��یآن��انازوظای��فو

مسؤولیتهایشانمیبیند.اونظرخودراچنینبیانکرد:
»...دانش��گاهخ��ودرااینطوریدرنظرمیگیردک��ههدفاصلیآن
تولیدنیرویانسانی...وتولیدعلم]است[وشبکهیبهداشتبهقضایا
اینطورنگاهمیکندکههدفشصرفًاارائهیخدماتبهداشتی]است[،
یعنیدرزمینهیآموزشاگروظیفهایهمداش��تهباشددراولویتدوم
ق��رارمیگیردنهدراولویتاول؛...]اینامر[موجبمیش��ودکهیک

مقدارقضیه]کارآموزی[راخوبانجامندهیم«.
دیگ��ریاینجدای��یرادرنگرشدوطرفبهتعاملوهمکاریباهم

میبیند.اوگفت:
»افرادیکهدرحوزهیمعاونتبهداشتیکارمیکنندهیچموقعنگرشمثبتی
نسبتبهاعضایهیأتعلمیندارند.اینهاتعاملندارند.اینهاتازمانیکه

تعاملنداشتهباشندپیشرفتیهمدراینزمینهنخواهیمداشتیم«.
»نگرشهابایدتغییربکند.نگرشهیأتعلمینسبتبهاعضایمعاونت
مثبتاست.منتهینگرشیکهدرآنجاحاکماستمثبتنیستبهما«.

باالخ��ره،یکیدیگرازاعضایهیأتعلم��یجداییبیننظامارائهی
خدماتونظامآموزشیرامردودمیداند.اوابرازکرد:

»م��انمیتوانیمآموزشراجداازمس��ائلخدماتیبدانی��م.منتهااین
مس��تلزمایناستکهمادیدیرابهافرادبدهیم.افرادیکهدرمراکز
کارمیکنندچهدرمانیچهبهداش��تیوهمینط��وربهاعضایهیأت
علم��یش��ناختیرادراینزمینهبدهیمکهچطورم��امیتوانیمتعامل
رازیادتربکنیموهیأتعلمیدس��تشبازترباش��دکهبتوانددرس��ایر

زمینههافعالیتبیشتریراداشتهباشد«.
ازمجموعاظهارنظرهاياینسهگروهدرزمینهیتعاملبیندانشکدهی
بهداشتونظامارائهیخدمات،زمینههايتعاملبینایندومشخص
شدوپیشنهاداتينیزبرايبهبودتعاملارائهگردید.ذیاًلبرایپرهیزاز

تطویلکالمبهفهرستزمینههاوپیشنهاداتاشارهميشود.
1.زمینههایتعاملبیندانشکدهیبهداشتونظامارائهیخدمات

شرکتکنندگاندرمطالعهبرایتقویتتعاملبیندانشکدهیبهداشت
ونظامارائهیخدماتزمینههایزیررامطرحکردند:

• مشارکتطرفیندربرنامهریزیآموزشی
• نظارتمشترککارکنانواساتیدبرکارآموزیدانشجویان

• مشارکتدوطرفدرارزیابیدانشجودرعرصههایکارآموزی
• استفادهازاساتیدبرایتوانمندسازیکارکنانعرصهها

• حضوراعضایهیأتعلمیدرکمیتههایعلمیمعاونتبهداشتی
• ش��رکتمدیراننظامارائهیخدماتدرجلساتآموزشیدانشکدهی

بهداشت
• تبادلدستورالعملهایمراقبتی

• برگزاریجلساتهماهنگی
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ب��راینمون��ه،ذیاًلتع��دادیازنظراتمدی��رانوهی��أتعلمیارائه
میشود:

»بایداعضایهیأتعلمیتعاملبسیاربسیارنزدیکیبامعاونتبهداشتی
داش��تهباش��ندوآنهاهمباما.یعنیاطالعاتیکهآنهادارنددراختیار
ماقراربدهندوتوانمندیهاواطالعاتیکهاعضایدانش��گاهیدارنددر
اختیارمعاونتبهداشتیونیروهاییکهدرآنجاکارمیکنند،بگذارند«.

»بهنظرمنبایدهردوتاباهمَمچباشندچونهمکارمنکهآنجاهستششاید
بهاندازهییکهیأتعلمیتوانمندنیستشکهآگاهیدانشجویانراباالببردو
بارعلمیشانرازیادبکند.ولیخوبازبعضیازپتانسیلهایهمکارهایمراکز

بهداشتیدرمانیهماعضایهیأتعلمیمیتواننداستفادهبکنند«.
»اعضایهیأتعلمیوکادربهداش��تیمثلحلقههایزنجیرکاماًلبههم
وصلمیباشند.حتییکیازاینهااگرجدابشوداینزنجیردیگراونزنجیری

کهمامیخواهیمنیستوبازمیشودوسروتهینخواهدداشت«.
»یعن��یاگرایش��انازمادعوتبکنندآرامآرامم��ادرکناراینهاقرار
بگیریموروابطدوس��تانهحاکمبش��وداینهاماراجزوعضوخانوادهی
خودشانتلقیبکندوازطرفیهمماآنهارادخالتبدهیمدرمسائل

آموزشیماناینرسمخواهدشدوزیادسختنیست«.
2.پیشنهادات

بهطورکلیپیش��نهاداتیکهمصاحبهشوندگانبرایبهبودتعاملبین
نظامآموزشیونظامارائهیخدماتارائهکردندعبارتهستنداز:

• تدوینبرنامهآموزشیبرایکارآموزی
• تسهیلیادگیریازطریقارائهیخدمت
• استانداردکردنروشارزیابیدانشجویان

• مشارکتاعضایهیأتعلمی،کارکنانودانشجویاندرارزیابیدانشجو
• ارزیابیگامبهگامدانشجو

• تقویتحضوراعضایهیأتعلمیدرعرصهها
• استانداردکردنعرصههایکارآموزی:تعییناستانداردهایفیزیکی،

تجهیزاتیومراقبتی
• تسهیلایابوذهابدانشجویانوهیأتعلمی

• استانداردکردنروشارائهیخدمت
• توانمندسازیکارکنان

• ارزیابیعملکردکارکنانتوسطدانشجویان

بحث و نتيجه گيری
اگرماازمنظرمفهومادغامبهتعاملبیندانشکدهیبهداشتونظامارائهی
خدماتنگاهکنیم،بایدبهیکس��ؤالاساسیپاسخدهیم.سؤالایناست:
چراباوجوداینکهبیشازبیس��تسالازتشکیلوزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزش��کیمیگذرد،براس��اسیافتههایاینمطالعه،تعاملبین
دانش��کدهیبهداشتونظامارائهیخدماتدرحدبسیارضعیفیقراردارد؟
بایدیادآوریکنیمکهادغامنظامآموزش��یبهعنوانیک»نظامفعالیت«1
باسابقهیتاریخی،اجتماعیوفرهنگیخاصخودبانظامارائهیخدمات
بهعنوانیک»نظامفعالیت«کاماًلمتفاوتکهدارایشکلگیریتاریخی،
اجتماعیوفرهنگیمتفاوتیاست،بهسهولتامکانپذیرنمیباشد.زیراهر
ی��کازایندونظامفعالیت،رس��التواهدافمتفاوت��یدارندوتقریباًوجه
مشترکیبینآنهاوجودندارد.بنابراین،برایایجادیکپارچگیبینایندو

نظامفعالیتمتفاوت،ابتداایندوبایدرس��التواهدافمشترکیبرایخود
تعریفکنند،سپسبرایتحققآنهابرنامهریزیوعملنمایند.بهعبارت
دیگر،تعاملبیندونظامزمانیمعنیخواهدداشتکههردوبرایتحقق
رسالتواهدافمشترککارکنند.دراینصورتمرزبندیهابهتدریجازمیان
برداشتهمیشودویکپارچگیاتفاقمیافتد.تعیینرسالتواهدافمشترک
اگرچهالزماستولیکافینیست.زیرازمینههایمتفاوتتاریخی،اجتماعی،
فرهنگیوحتیسیاسیدردونظاممتفاوت،مانعازدرکمتقابلوتعاملمؤثر

میشود؛تعاملیکهایندونظامرابهسمتیکپارچگیسوقدهد.]21[
دراینمطالعهکموبیشبهنکاتمهمباالاش��ارهش��دهاس��ت.برای
مثالدراظهارنظراتزیرمشکالتمربوطبهتلقیدونظامازوظایف

خودومشکالتنگرشیاشارهشدهاست:
»...دانش��گاهخ��ودرااینطوریدرنظرمیگیردک��ههدفاصلیآن
تولیدنیرویانسانی...وتولیدعلم]است[وشبکهیبهداشتبهقضایا
اینطورنگاهمیکندکههدفشصرفًاارائهیخدماتبهداشتی]است[،
یعنیدرزمینهیآموزشاگروظیفهایهمداش��تهباشددراولویتدوم
ق��رارمیگیردنهدراولویتاول؛...]اینامر[موجبمیش��ودکهیک

مقدارقضیهرا)کارآموزی(خوبانجامندهیم«.
»اف��رادیک��هدرحوزهیمعاونتبهداش��تیکارمیکنن��دهیچموقع
نگرشمثبتینسبتبهاعضایهیأتعلمیندارنداینهاتعاملندارند،
اینهاتازمانیکهتعاملنداش��تهباش��ندپیش��رفتیهمدراینزمینه

نخواهیمداشت«.
مییروهمکاران2چهاراصلرابرایهمکارییاش��راکتدوس��ازمان
ذک��رکردهاندک��هایناصولدررابط��هباادغامدونظ��امفعالیتنیز

صادقاند.ایناصولعبارتنداز:]31[
1.برقراریرابطهایمبتنیبراعتماد،احترام،صداقتوتعهد

2.توافقبرسررسالت،ارزشهاواهدافهمکاری
3.تنظیمقدرتواستفادهازمنابعمیانهمکاران
4.ایجادارتباطبازقابلدسترسمیانهمکاران

جانگوجکس��ون3معتقدهس��تندکهبرایادغاممؤثر،وجودارتباطو
دسترس��ی؛فرهنگ،ارزشهاوکارتیمیوتعهدوتش��ویقالزماست.
]41[آنانفهرستطوالنیازاقداماتالزمبرایتحققهریکازموارد
باالارائهدادهاند.اجلونی4هماهنگیوهمکاریراپیششرطادغامتلقی
کردهاس��ت.اوفهرس��تیازهماهنگیوهمکاریبی��ندونظام،مثل
مش��ارکتطرفیندرفعالیتهاییکدیگر،حضوردانشکدههایپزشکی
دربرنامهریزیهایمربوطبهتربیتنیرویانسانیوحضورنظامارائهی
خدماتدربوردهایآموزشپزشکی،تهیهییکپروتکلبراینحوهی
همکاریدرابعادمختلف،بسطنوعخدماتوجمعیتتحتپوششمراکز
آموزش��یوابستهبهدانشکدههایپزشکیودراختیارگرفتنعرصههای

نظامارائهیخدماتبرایآموزشراارائهمیدهد.]51[
توضیحاتباالنشانمیدهدکهفقدانتعاملمؤثربیندانشکدهیبهداشت
ونظامارائهیخدمات،درشرایطیکههیچتالشبرنامهریزیشدهایبرای

1. Activity system
2. Meyer et al.
3. Jong & Jackson
4. Ajlouni  
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نزدیکیایندوبهعملنمیآید،چیزدورازذهنینمیباشد.زیراجداییاین
دونظامباتوجهبهاینکهایندو،دونظامفعالیتکاماًلمتمایزهس��تند،
کاماًلطبیعیاست.تحققادغامیابهعبارتدیگرتعاملدونظامبهنوعی
کهایندوبهسمتیکپارچگیحرکتکنند،نیازمندفراهمآوردنشرایطی
استکهدرباالاشارهشد.امابهنظرمیرسددانشکدهیبهداشتبهعنوان
بخش��یازنظامآموزش��یوهمچنیننظامارائهیخدمات،شایدتاکنون

اقداماتاولیهبراینزدیکیبههمرانیزانجامندادهاند.
نتایجاینمطالعهنشانمیدهدکهتعاملبیندانشکدهیبهداشتونظامارائهی
خدماتنزدیکبهصفراس��ت.بااینوجود،فهرس��تیاززمینههایتعاملو
پیشنهاداتمربوطبهاقداماتذیربطنیزارائهشدهاست.اگرچهفهرستاقدامات
عمدتاًجنبههای»س��ختافزاری«برایایجادتعاملرانش��انمیدهد،ولی
چنانکهدرباالاش��ارهش��د،جنبههای»نرمافزاری«برایایجادتعامل،مثل
تغییرباورها،نگرشوارزشها،اهمیتبیشتریدارد.بنابراین،بهبودتعاملبین
دانشکدهیبهداشتونظامارائهیخدماتبدواًماهیتفرهنگیداردوبهتدریج

امکانپذیرمیباشد؛همچنانکهدراینمطالعهبهآناشارهشدهاست:
»یعنیاگرایش��انازمادع��وتبکنندآرامآرامم��ادرکناراینهاقرار

بگیریموروابطدوس��تانهحاکمبش��وداینهاماراج��زوعضوخانواده
خودشانتلقیبکندوازطرفیهمماآنهارادخالتبدهیمدرمسائل

آموزشیمان،اینرسمخواهدشدوزیادسختنیست«.
بهطورخالصه،دراینمطالعهمشخصگردیدکهتعاملبینآموزشوارائهی
خدماتضعیفاست.روشنشدکهریشهیتعاملضعیفدرماهیتمتمایز
دونظامفعالیتودردیدگاههاونگرشهایدوطرفنهفتهاست.همچنین
فهرستکاملیاززمینههایتعاملواقدامات»سختافزاری«یا»مکانیکی«
برایتقویتتعاملبهدستآمدهاست.جاسازیایناقداماتسختدربستر

اقدامات»نرمافزاری«یا»فرهنگی«بهبهبودتعاملمنجرخواهدشد.

تقدیر و تشکر
ازهم��هش��رکتکنندگاندرای��نمطالع��هکهوقتودان��شخودرا
س��خاوتمندانهوباصبروحوصلةفراواندراختیارماگذاشتندصمیمانه

تقدیروتشکرمینماییم.
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