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چكيده
مقدمه
در طول دهههاي گذشته جمهوري اسالمي ايران با تغييرات مهم اجتماعي سياسي روبرو گرديده است .ازجمله
اين پيامدها ،گرايش عمومي به تغييرات عمده اجتماعي و مسئوليتپذيري اجتماعي بوده است .بهگونهاي كهه
وضعيت فراهمشده شرايط را براي اجراي ايده ادغام خدمات بهداشتي و درماني (سالمت) با آموزش پزشکي به
وجود آورد .در حال حاضر حدود  52سال از زمان ادغام آموزش پزشکي در نظام سالمت ميگذرد ،اما باوجود
سالها دور شدن از مبدأ تصويب و اجراي قانون تشکيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،هنهوز ههم
بحثهاي مربوط به ادغام و انفکاك آموزش پزشکي بهطورجدي ادامه دارد .بر اين اساس اين مطالعه با ههدف
ارزيابي پيامدهاي آموزشي و افقهاي پيش رو در نظام ادغام يافته آموزش پزشکي با ارائه خدمات سهالمت در
ايران صورت گرفت.
روششناسي
روش مطالعه از نوع مطالعات تلفيقي چند روشي است كه در دو بخش كلي با استفاده از روشههاي پهووهش
كيفي و كمي صورت ميگيرد .به اين منظور مطالعه در سه فاز طراحي گرديد كه فاز اول اين پهووهش شهامل
مرور نظاممند جهت جمعآوري و بررسي مستندات موجود در خصوص پيشينه و نتايج ادغام و انجهام مطالعهه
مقطعي است .در فاز دوم مطالعه به روش كيفهي بهه تبيهين درك افهراد متخصه ،،اعضهاي هيئهتعلمهي و
دانشجويان دانشگاهههاي علهوم پزشهکي سراسهر كشهور پرداختهه شهد .همچنهين در ايهن مرحلهه از طريهق
مصاحبههاي فردي و سؤاالت كيفي ،اطالعات جمعآوري و به روش تحليل محتوا تجزيهوتحليل گرديد .در فاز
سوم يک تحليل موقعيت از وضعيت فعلي ادغام انجام گرفت كه بر اساس نتايج حاصل از اين فاز و دو فاز قبلي
مهمترين دستاوردهاي ادغام شناسايي و پيشنهادها براي افزايش هرچه بيشتر بهرهوري كشور از سيستم ادغام
و همسوتر كردن هرچه بيشتر ادغام با نيازهاي ملي ،روندهاي جهاني آموزش پزشهکي و نقشهه جهامع علمهي
سالمت كشور ارائه گرديده است.
يافتهها
در بخش كمي از ميان  021پرسشنامه دريافت شده ،تعداد  52پرسشنامه به علت مخدوش بهودن اطالعهات
واردشده و يا عدم تکميل بيشتر آيتمها از مطالعه كنار گذاشته شدند .اطالعهات موجهود در  052پرسشهنامه
تکميلشده باقيمانده مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت .درمجمهوع  10درصهد از شهركتكننهدگان مهرد و 03
درصد زن از اين جمع  10درصد در گروه سني  11-21سال  09درصد در گروه سني  91تا  11سهال و 01

درصد در گروه سني  21سال به باال قرار داشتند .فقط  6درصد از شركتكنندگان در گروه سني زير  91قرار
داشتند .بيش از 11درصد از شركتكنندگان در اين فاز مطالعه بيش از چهل سال سن داشتند .در ارتباط بها
موفقيت نظام ادغام يافته در تحقق اهداف خود ،در حدود  91درصد شركت كنندگان ميزان موفقيت را خيلي
زياد/زياد 91 ،درصد تا حدودي و  95درصد كم/خيلي كم عنوان كرده اند .عليرغم آنکه در حدود  91درصد
شركتكنندگان دستاوردهاي طرح ادغام را در ارتباط با اهداف پيش رو كم /خيلي كم ارزيابي كردهاند ،اما در
پاسخ به ادامه طرح ادغام يا انفکاك با توجه به شرايط فعلي كشور ،تنهها  2درصهد افهراد معتقهد بودنهد كهه
آموزش بايد از بهداشت و درمان منفک شود و مابقي افراد خواستار ادامه طرح به صورت ادغام يافتهه كنهوني
( 19درصد) و ادامه طرح به صورت ادغام يافته به شرط رفع نواق ،و موانع آن ( 25درصهد) بودنهد .موفقيهت
طههرح ادغههام در پاسههخگوي بههه نيازهههاي جامعههه در تربيهت نيروههها را (ازنظههر كمهي و كيفهي) 90 ،درصههد
شركت كنندگان خيلي زياد/زياد 91 ،درصد تا حدودي و  90درصد كم  /خيلي كهم تلقهي كردنهد .اطالعهات
حاصل از تحليل سؤاالت باز پرسشنامه ارسالي به دانشگاههاي سراسر كشور (بخش كيفي ،فاز اول) نيز در 6
طبقه اصلي «فلسفه و اهداف اوليه ادغام»« ،دستاوردها و موفقيت هاي ادغام»« ،چالش ههاي فهرا روي طهرح
ادغام»« ،تأثيرات مثبت و منفي ادغام بر مؤلفه هاي آموزشي» و «امکان انتزاع يا مديريت ادغهام» ارائهه شهده
است .همچنين اطالعات حاصل از مصاحبههاي فردي با افراد صاحبنظر (بخش كيفي ،فاز دوم) در  1طبقهه
«درك ادغام»« ،واقعيت ادغام»« ،پيامدهاي مثبت و منفي ادغام» و «افق هاي پيش روي ادغام» آورده شهده
است .بهطوركلي در بخش كيفي به نظر اكثريت شركتكنندگان ،طرح در رسيدن به بسياري از اهداف اوليهه
خهود موفهق بههوده اسهت و همگهي اذعهان دارنههد كهه كمبودهها و مشههکالتي ههم وجههود دارد ،امها اكثريهت
شركت كنندگان اين مشکالت را به عدم اجراي كامل ادغام ،ضعف هاي مديريتي ،مسائل فرهنگي و اقتصهادي
نسبت ميدهند كه با و بدون ادغام وجود داشته و دارد .از طرف ديگر مخالفان ادغام كه تعداد آن ها كم بهود
بيشتر نارساييهاي سيستم آموزشي موجود را به ادغام نسبت ميدهند كه ازجمله و مههم تهرين آن هها افهت
كيفيت آموزش علوم پزشکي را برميشمارند كه اين افت كيفيت آموزش به شدت تحت تأثير افزايش پذيرش
دانشجو و داشتن ديد كميت گرايي نسبت به تعداد فارغ التحصيالن قرار گرفته است .در پاسخ به ايهن انتقهاد
مدافعان اظهار ميدارند كه وزارت علوم در اين زمينه بهتر از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي عمهل
نکرده است و مسائلي چون افت كيفيت آموزش (اگر چنين باشد) بيکاري و تورم نيروههاي تحصهيل كهرده و
غيره ناشي از عوامل ديگري غير از وجود يا عدم ادغام است و حتي در صورت ايجاد ارتباط مستقيم بين اين
دو موافقين ادغام بيان ميكنند كه بخشي از نتايج حاصل ناشي از آن است كه ادغام عملکردي يها عمليهاتي
بهخوبي اتفاق نيفتاده است.
بحث و نتيجهگيري
بهطوركلي شركتكنندگان انفکاك مجدد سيستم ر ا نهتنها درماني براي نارسائيهاي موجود نميدانند بلکهه
آن را به شدت خطرناك و موجب مشکالت عديده و اتالف منابع ميدانند .ازاينرو مخهالفين تهأثير ادغهام بهر
آموزش پزشکي را منفي ارزيابي ميكنند و موافقين نيز معتقدند كه ادغام واقعي صورت نگرفته است به همين
دليل از دستاوردهاي آن رضايت ندارند .مديريت ادغام و تکميل فرآيندهاي آن ،به نظر شركتكنندگان در اين

طرح تنها راه منطقي پيش روي نظام آموزشي و ارائه خدمات كشورمان است كه بايد با درايت ،سهنجيده و بها
طمأنينه و نظر كارشناسي طراحي و اجرا گردد.
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