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استعراض التعليم الطبي في اإلقليم :التحديات واألولويات وإطار العمل
الملخص التنفيذي
.1

تعزيز النُظُم الصحية ،من أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملة ،هو أحد األولويات االسرتاتيجية اخلمسة اليت
أقرهتا اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط يف ما يتعلق بعمل املنظمة مع الدول األعضاء يف
َّ
ِ
اإلقليم ،خالل املدة من  2112إىل  .2112وتنمية املوارد البشرية هي عماد أي نظام صحي ،وتقدمي تعليم
كمقدمني للخدمة
صحي متميز وعايل اجلودة أمر أساسي حىت يتمكن أطباء الغد من االضطالع بأدوار متنوعة ُ
أو أكادمييني أو باحثني أو مديرين أو قادة وبُناة للنُظُم الصحية .وزادت أعداد األطباء وكثافتهم بالنسبة لعدد
السكان زيادة كبرية يف غالبية بلدان اإلقليم يف املدة بني  1991و  .2112وكانت هناك زيادة سريعة يف عدد
كليات الطب خاصة منذ  ،1991كما تضاعف عدد كليات الطب اخلاصة منذ  .2111ومتثَّل التحدي الرئيسي
يف ضمان جودة التعليم الطيب.

.2

وقامت منظمة الصحة العاملية بإجراء استعراض شامل لوضع التعليم الطيب اجلامعي ،هادفة من وراء ذلك إىل
الوقوف على التحديات اليت تواجه التعليم الطيب يف اإلقليم ،وحتديد األولويات ووضع إطار للعمل .وأُج ِري
مسح مشل  292كلية من كليات الطب استجابت منها للمسح  152كلية (بنسبة  ،)%52منها  %21على
األقل من كليات الطب يف كل بلد .وكان  %25تقريبا ممن استجابوا للمسح من عُمداء الكليات ورؤساء
األقسام بكليات الطب .واستُ ِ
كمل املسح مبراجعة مستفيضة ملا ُكتِب يف هذا املوضوع ،وع ْقد مقابالت شخصية
مع مصادر املعلومات الرئيسية.

.2

سجلة لدى وزارة التعليم
وأظهرت النتائج اليت خلص إليها االستعراض أن أكثر من نصف كليات الطب ُم َّ
سجلة إما لدى وزارة الصحة أو جمالس طبية .وُميول القطاع العام ما يزيد على %21
فم َّ
العايل ،أما بقية الكليات ُ
من كليات الطب ،وحصل  %21منها على شكل ما من أشكال االعتماد .ووقف االستعراض على حتديات
رئيسية تتصل باإلدارة الرشيدة (احلوكمة) يف جماالت وضع القوانني وتقدير االحتياجات واالعتماد واملسؤولية
االجتماعية وتوزيع كليات الطب وهجرة خرجييها .ويُقدم كثري من كليات الطب أكثر من مسار واحد من
مسارات املناهج الدراسية ،علما بأن غالبية الكليات تُقدم مناهج تقليدية ،أو مناهج تعتمد على التخصصات
الدراسية ،أو مناهج متكاملة ،أو مناهج على أساس األنظمة .كما مت حتديد حتديات جوهرية يف طُُرق التدريس
وتصميم املناهج ومدى ارتباطها باالحتياجات الصحية للمجتمعات .ففي جمال تقومي الطالب وتقييم الربامج،
مل تستطع أكثر كليات الطب أن تُقدم سياسة مكتوبة لتقومي الطالب ،واستمرت يف االعتماد على استذكار
تكامل املعارف وتطبيقها ،وحل املشكالت ،والتفكري النقدي.
احلقائق بدال من اختبار الوظائف املعرفية مثل ُ
وتتعلق التحديات الرئيسية بطُُرق التدريس والتدريب واجلودة .واملعايري الرئيسية املعتمدة يف ترقية أعضاء هيئة
التدريس هي سنوات اخلربة العملية والبحوث واألعمال املنشورة .وأفاد أكثر من  %25من كليات الطب أن
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براجمها لتطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة التدريس تتَّ ِسم بالضعف أو ال يوجد لديها مثل هذه الربامج .كما كانت
هناك حتديات رئيسية تتعلق بتعيني أعضاء هيئة التدريس وتطوير قُ ُدراهتم ،ومن هذه التحديات توافُر أعضاء هيئة
التدريس ،ونسبتهم مقارنة بالتالميذ ،ومعايري تعيينهم ،وأنشطة تطوير قُ ُدراهتم .وتعاين كليات الطب يف أكثر
البلدان من عدم كفاية التجهيزات فيما يتعلق بتوفري بيئة مواتية للتعلُّم وإتاحة موارد التعلُّم ،مع وجود حتديات
خاصة تتعلق بتوافُر املوارد التعليمية الالزمة لدعم نظام التعليم الذي يتمحور حول الطالب والتدريب على
املهارات السريرية.
.4

والتعليم الطيب مسرية تدوم طيلة احلياة ،وتتألف من سلسلة متصلة احللقات تشمل التعليم اجلامعي ،وبعد
ب تركيز هذه الورقة يف املقام األول على التعليم الطيب
اجلامعي (الدراسات العليا) ،والتعليم املستمر .وينص ُّ
اجلامعي ،لكنها تُسل ط الضوء يف الوقت ذاته على أمهية الدراسات العليا والتعليم املستمر ،ومها موضوعان حمل
مراجعة مستمرة من جانب املنظمة يف اإلقليم .وتقرتح الورقة إطار عمل إقليمي ُيدد األولويات االسرتاتيجية
ويُبني اإلجراءات املطلوب من البلدان واملنظمة اختاذها على املدى القصري والطويل دعما إلصالح التعليم الطيب.
وتُشجع املنظمة البلدان على اختاذ إجراءات عاجلة عن طريق :تشكيل جلنة توجيهية من أصحاب الشأن املعنيني
املتعددين تكون مسؤولة عن توجيه عملية إصالح التعليم الطيب يف البلد؛ وإنشاء أقسام تُعَن بالتعليم الطيب يف
كليات الطب أو تعزيز األقسام القائمة؛ ووضع وتنفيذ برامج إلعداد القادة تستهدف ُعمداء كليات الطب؛
ومراجعة الوضع الراهن العتماد كليات الطب وتعزيز هيئات االعتماد الوطنية املستقلة؛ ووضع خطط العمل
مدعوة إىل النظر يف البينات والرباهني املعروضة
الوطنية استنادا إىل إطار العمل اإلقليمي .واللجنة اإلقليمية َّ
أمامها حول عملية اإلصالح ،وإىل اعتماد إطار العمل اإلقليمي الرامي إىل تقوية التعليم الطيب اجلامعي يف
اإلقليم.

المقدمة

.1

.5

تعزيز النُظُم الصحية ،من أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملة ،هو أحد األولويات االسرتاتيجية اخلمسة اليت
أقرهتا اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط يف ما يتعلق بعمل املنظمة مع الدول األعضاء يف
َّ
اإلقليم ،خالل املدة من  2112إىل  .)1( 2112وحددت الدول األعضاء سبع أولويات لتعزيز النُظُم الصحية
منها تنمية قوى عاملة صحية متوازنة ،يتوفَّر لديها احلافز ،وموزَّعة توزيعا جيدا ،وتُدار بشكل جيد ،وتتمتع مبزيج
من املهارات املالئمة .ويتطلب أي نظام صحي جيد األداء ختريج األعداد الضرورية من أرباب املهن الصحية،
السيَّما األطباء ،وفق معايري اجلودة املطلوبة ،إذ يضطلع األطباء بأدوار متعددة؛ فمنهم ُمقدمو اخلدمات
واألكادمييون والباحثون واملديرون والقادة وبُناة النُظُم الصحية.

.2

وملنظمة الصحة العاملية باع طويل يف االستثمار يف تنمية املوارد البشرية يف اإلقليم ،مبا يف ذلك التعليم الطيب،
َّ
وقدمت املنظمة دعما كبريا يف هذا املضمار .ففي مخسينات وستينات القرن املاضي ،دعمت املنظمة إنشاء
أقسام الصحة العمومية يف كليات الطب .وكان هلذه األقسام الفضل يف حتفيز إجراء تغيريات يف طريقة تدريس
الطب ومزاولته عن طريق جعل التعليم الطيب أكثر ارتباطا باالحتياجات الصحية للمجتمعات .ويف أواخر
السبعينات ومطلع الثمانيناتَّ ،
قدمت املنظمة الدعم إىل البلدان إلنشاء مراكز التطوير التعليمي يف كليات الطب
اليت لعبت دورا مهما يف تطوير املناهج الدراسية وص ْقل مهارات أعضاء هيئة التدريس .ويف العِقدين املاضيني
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حتول التعاون بني املنظمة والدول األعضاء إىل أولويات أخرى ،لكنه غدا واضحا أن التعليم الطيب مل يساير ـ ـ يف
َّ
كل األوقات ـ ـ التطورات املتسارعة اليت حدثت يف أرجاء خمتلفة من اإلقليم.
.2

صنفت سبعة بلدان يف اإلقليم على أهنا تُو ِاجه أزمة فيما يتعلق باملوارد البشرية الصحية ( .(2ومع
ويف عام ُ 2112
1
صنفت إىل ثالثة جمموعات ـ ـ حتديات ال يُستهان هبا ،كما تسنح هلا
ذلك ،تواجه كافة بلدان اإلقليم ـ ـ اليت ُ
فرص يف جمال التعليم الطيب تتعلق حبوكمة القوى العاملة ،ودخوهلا سوق العمل ،ومرحلة نشاطها ،وخروجها من
سوق العمل.


الحوَك َمة  :غياب االسرتاتيجيات الوطنية الشاملة املعنية بالقوى العاملة ،وعدم كفاية التنسيق بني أصحاب
الشأن املعنيني املتعددين؛ وقصور ال ُق ُدرات التنظيمية واإلدارية؛ وقصور اإلشراف على تعليم املهن الصحية.



الدخول إلى سوق العمل :القصور وعدم التوازن يف إعداد العاملني الصحيني؛ والقيود املفروضة على عملية
التعيني متمثلة يف البطالة وتوظيف أعداد دون املستوى املطلوب؛ وزيادة االعتماد على العاملني األجانب مع
وجود اختالفات يف ظروف العمل (اجملموعة األوىل).



القوى العاملة النشطة :نقص عام يف أعداد األطباء وطواقم التمريض والقابالت والعاملني باملهن الصحية
املساعدة ؛ ووجود اختالالت جغرافية يف مجيع الكوادر؛ وضعف االحتفاظ بالقوى العاملة يف املناطق الريفية؛
وضعف تنظيم مزاولة املهنة لألطباء وطواقم التمريض والقابالت والعاملني باملهن الصحية املساعدة؛ وتدين
أداء العاملني الصحيني وحتفيزهم.



الخروج :القصور يف إدارة هجرة القوى العاملة على الرغم من نقص العاملني الصحيني يف البلدان الـ ُموردة
هلم؛ وارتفاع معدالت تبدُّل العاملني األجانب يف البلدان اليت تستقبلهم وغياب التعاون اإلقليمي فيما يتعلق
بانتقال العاملني الصحيني؛ وبلوغ العاملني الصحيني مرحلة الشيخوخة يف بعض البلدان وعدم وجود
اسرتاتيجية الستبداهلم.
الجدول  .1كثافة األطباء في إقليم شرق المتوسط (لكل  1111نسمة في
الفترة )3113-1991
المجموعة التي صنفت إليها البلدان

1

1990

2013

المجموعة األولى

19.1-11.1

34.5-19.5

المجموعة الثانية

6.8-2.2

24.5-6.1

المجموعة الثالثة

2.5-1.5

3.7-0.3

صنفت بلدان اإلقليم إىل ثالثة جمموعات استنادا إىل احلصائل الصحية للسكان وأداء النُظُم الصحية ومستوى اإلنفاق على الصحة .ومشلت بلدان
ُ
وعمان وقطر والكويت واململكة العربية السعودية ،أما بلدان اجملموعة الثانية فهي :األردن وتونس
ين
ر
البح
و
املتحدة
بية
ر
الع
ات
ر
اإلما
األوىل:
اجملموعة
ُ
ومجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية العربية السورية والعراق وفلسطني ولبنان وليبيا ومصر واملغرب ،وبلدان اجملموعة الثالثة هي :أفغانستان وباكستان
وجيبويت والسودان والصومال واليمن.
3
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حتسنا كبريا يف اإلقليم يف الفرتة بني  1991حىت ،2112
وحتسنت أعداد وكثافة األطباء بالنسبة إىل عدد السكان ُّ
َّ
ما عدا بلدان اجملموعة الثالثة (اجلدول  ،)1نتيجة للزيادة املطردة يف عدد كليات الطب اليت زادت طيلة العقود
الست املاضية ِ 12ضعفا ،لرتتفع من  11كلية يف  1951إىل أكثر من  211كلية اليوم ،وقد أُ ِ
نشئ أكثر هذه
الكليات بعد .)4( 1911
تغري العبء املرضي ،وتنامي خصخصة الرعاية
وهناك حتديات عامة أثَّرت على التعليم الطيب يف اإلقليم منها ُّ
الصحية بوترية سريعة ،وارتفاع سقف توقُّعات املرضى واجملتمعات ،وعدم االستقرار السياسي والصراعات .وال
تزال معظم كليات الطب تستخدم النُـ ُهج التقليدية اليت تتميز باعتمادها على املدرس وتقوم على أساس
التخصصات الدراسية دون أن تتكامل الربامج التدريبية اليت تُركز على املعرفة الواقعية واالستذكار بدال من
التفكري النقدي واالستدالل السريري .وغالبا ما يُ َّ
قدم التدريب يف املستشفيات التخصصية (مستشفيات املستوى
الثالث ) ،اليت ينخفض هبا التعامل مع اجملتمع ومواقع الرعاية الصحية األولية .وتفتقر بلدان كثرية إىل برامج
اعتماد وطنية أو نُظُم موثوقة لضمان اجلودة.

.11

وبعد أن وضعت املنظمة هذا الوضع يف اعتبارها طيلة العامني املاضيني ،أجرت استعراضا شامال لوضع التعليم
الطيب اجلامعي ،هادفة من وراء هذا االستعراض إىل الوقوف على التحديات اليت تُو ِاجه التعليم الطيب يف اإلقليم،
وحتديد األولويات ،ووضع إطار للعملِ .
وتوجز هذه الورقة النتائج اليت خلص إليها االستعراض وتقرتح إطارا
للعمل .فالتعليم الطيب مسرية تدوم طيلة احلياة ،وتتألف من سلسلة متصلة احللقات تشمل التعليم اجلامعي
والدراسات العليا والتعليم املستمر .وتُركز هذه الورقة يف املقام األول على التعليم الطيب اجلامعي ،لكنها تُسلط
الضوء يف الوقت ذاته على الدراسات العليا والتعليم املستمر ،ومها أيضا موضوعان حمل مراجعة مستمرة من
جانب املنظمة يف اإلقليم.

.11

مدعوة إىل النظر يف البينات والرباهني املعروضة أمامها حول إصالح التعليم الطيب ،وإىل اعتماد
واللجنة اإلقليمية َّ
إطار العمل اإلقليمي الرامي إىل تعزيز التعليم الطيب اجلامعي يف اإلقليم.

 .3استعراض التعليم الطبي الجامعي

 1.2أهداف
.12

االستعراض

أجرت منظمة الصحة العاملية يف  2114دراسة حول التعليم الطيب يف إقليم شرق املتوسط .وكان اهلدف من هذه
الدراسة إعداد اسرتاتيجيات ُمسندة بالبينات إلصالح التعليم الطيب يف اإلقليم على غرار املسح العاملي لكليات
الطب الذي أُجري يف الفرتة  .)5( 2111-1991أما األهداف اخلاصة للدراسة فكانت على النحو التايل:


إعداد خرائط بكليات الطب تُبني أعدادها ،وتوزيعها ،وعدد الطالب امللتحقني هبا وعدد خرجييها سنويا،
وتوزيع اجلنسني هبا ،وبراجمها التدريبية ،وملكيتها.



قرها املؤسسات الطبية.
استعراض املكونات املختلفة للمناهج الطبية اليت تُ َّ




حتديد ُخمرجات ونواتج التعليم الطيب فيما يتعلق جبودة خرجييها.

الوقوف على التحديات اليت تواجه التعليم الطيب وحتديد أولوياته والتوصية حبلول ملواجهة هذه التحديات.
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الجدول  .2المسح الذي أجرته دراسة التعليم الطبي في شرق المتوسط :نسبة
إجابة كليات الطب
عدد كليات الطب عدد كليات الطب نسبة اإلجابة
ال 
بلدان
() %
التي أجابت
المستطلعة آراؤها
71.7
33
46
اجملموعة األوىل
53.8
64
119
اجملموعة الثانية
45.5
60
132
اجملموعة الثالثة
52.9
157
297
 
اجملموع

 2.2النهْج والطرق
.12

.14

است ِ
خدم إطار حتليلي يُبني كيف تُؤثر املتغريات املختلفة اخلاصة بالنظام والسياق على سياسات التعليم الطيب
ُ
وجودته ،ومثَّل هذا اإلطار أساسا إلعداد أدوات املسح ( .)2واستخدمت الدراسة عددا من الطرق جلمع
البيانات .وقد َّ
حدد استعراض األعمال السابقة مقاالت نُ ِشرت يف مصادر على شبكة اإلنرتنت وجمالت إقليمية
غري ُمفهرسة .واستخدمت الدراسة استبيانا إلكرتونيا شامال جلمع البيانات حول التعليم الطيب ،وتناول هذا
االستبيان جوانب متصلة باحلوكمة واملسؤولية االجتماعية وتطوير املناهج الدراسية واختيار الطالب وتقوميهم
وتقييم الربامج ،واالعتماد واملوارد التعليمية .وأخريا ،وفَّرت املقابالت الـ ُمتعمقة مع مصادر املعلومات الرئيسية
معلومات نوعية تكميلية.
وتشري التقديرات إىل أنه يوجد باإلقليم حاليا أكثر من  251مؤسسة من مؤسسات املهن الصحية ،منها ما يزيد
على  211مؤسسة عبارة عن أقسام طبية أو كليات أو مدارس للطب .ومن إمجايل كليات الطب الـ ُمستطلعة
آراؤها وعددها  292كلية ،أجاب على االستبيان اإللكرتوين ما جمموعه  152كلية (بنسبة ( )%52اجلدول .)2
وقد أجابت على الطلب  %21على األقل من كليات الطب يف كل بلد من بلدان اإلقليم البالغ عددها 22
وسجلت عشرة بلدان َّ
معدل إجابة وصل إىل  .%111وكان  %25تقريبا ممن أجابوا َّإما ُعمداء لكليات
بلداَّ .
الطب ( )%52أو رؤساء أقسام هبا (.)%22

 2.2ملخص النتائج الرئيسية
.15

تُعرض النتائج الرئيسية اليت خلصت إليها الدراسة حتت ستة جماالت رئيسية تتصل بالتعليم الطيب اجلامعي:
أ) استعراض كليات الطب؛ ب) احلوكمة واملسؤولية االجتماعية واالعتماد؛ ج) تطوير املناهج الدراسية؛
د) اختيار الطالب وتقوميهم وتقييم الربامج؛ هـ) تعيني أعضاء هيئة التدريس وتطوير قُ ُدراهتم وتقييمهم؛ و) توفري
البيئة املواتية للتعلُّم وإتاحة موارد التعلُّم.

أ) استعراض وضع كليات الطب
.12

صنفت إليها
شهدت العقود الستة املاضية زيادة ُمطردة يف إنشاء كليات الطب يف كل اجملموعات الثالثة اليت ُ
بلدان اإلقليم ،وحدثت الزيادة الكبرية حتديدا منذ التسعينات .وتضاعف عدد كليات الطب اخلاصة منذ 2111
(الشكل .)1
5
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ومتنح أكثر من  %55من كليات الطب درجة البكالوريوس يف الطب واجلراحة
) ، Bachelor of Surgey (MBBSو %12درجة البكالوريوس يف الطب واجلراحة Medicinae
) ،Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiae (MBBChو %29دكتوراه يف الطب .ويبلغ متوسط مدة
الربامج اليت تقدمها الكليات  1.1±2.2سنة .كما يبلغ متوسط مدة املرحلة التأهيلية  1.2±1.1سنة ،واملرحلة قبل
السريرية  1.2±2.2سنة ،واملرحلة السريرية  1.2±2.5سنة ،واالمتياز .1.4±1.1
Bachelor of Medicine,

ب) الحوَك َمة والمسؤولية االجتماعية واعتماد كليات الطب
.11

سجلة لدى
سجلة لدى وزارة التعليم العايل ،بينما توجد  %22منها ُم َّ
هناك أكثر من  %51من كليات الطب ُم َّ
سجلة لدى اجملالس الطبية .وال يعتمد إصدار تراخيص إلنشاء كليات طب
فم َّ
وزارة الصحة ،أما بقية الكليات ُ
جديدة على تقدير االحتياجات ،ويتاج هذا األمر إىل تنظيم صارم .وال يزال القطاع العام يضطلع بدور
جوهري يف متويل كليات الطب يف اإلقليم؛ إذ أفادت  %21من كليات الطب حبصوهلا على دعم مايل من
القطاع العام.
70

60

50

40
1974-1950
2000-1975

30

20

10

0




الشكل  .1نمو كليات الطب العامة والخاصة في إقليم شرق المتوسط ،الفترة
.19

.21



3112-1991

ويف العِقد املنصرم ،زادت أعداد الطالب الـ ُملت ِحقني سنويا بالكثري من كليات الطب يف بلدان اجملموعتني الثانية
والثالثة ،وبلغت يف املتوسط  )211±( 212طالبا يف بلدان اجملموعة الثانية ،و )222±( 241طالبا يف بلدان
اجملموعة الثالثة .وتفيد التقارير أن عدد اخلرجيني من كليات الطب يف بلدان اجملموعة الثانية يزيد كثريا عنهم يف
بلدان اجملموعة الثالثة .ويزيد عدد الطالبات عن عدد الطالب الذكور مبائة طالبة يف املتوسط يف كل كلية من
كليات الطب يف اإلقليم (اجلدول  ،)2مع وجود اختالف ملحوظ يف بلدان اجملموعة الثالثة .ودخول أعداد أكرب
عرضة
من اخلرجيات إىل سوق العمل هو اجتاه إجيايب ،مع سعي احلكومات إىل الوصول إىل الفئات السكانية ال ُـم َّ
للمخاطر واجملتمعات اليت تعاين نقصا يف اخلدمات ،إال أن هذا األمر يتطلب اهتماما من جانب رامسي
السياسات بظروف العمل واألمن يف املناطق الريفية واملناطق النائية.
وال يكشف مدى املسؤولية االجتماعية لكليات الطب عن اختالفات جوهرية بني بلدان اجملموعات الثالثة
(اجلدول  .)4ورسالة كليات الطب ،عندما تُصاغ للتعبري عن االلتزام بتخريج أطباء يُلبُّون احتياجات اجملتمع ،ال
6
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تعكس املمارسات الفعلية ملعظم كليات الطب .وتُبذل جهود كثرية يف الوقت الراهن لتحسني املسؤولية
االجتماعية يف اإلقليم.2
.21

وأفادت  %21تقريبا من كليات الطب حبصوهلا عن شكل ما من أشكال االعتماد لدى هيئة اعتماد وطنية أو
عاملية .وهناك جماالت رئيسية أفادت التقارير أن االعتماد يُؤثر عليها تأثريا إجيابيا مثل تصميم املناهج الدراسية
( ،)%22وتطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة التدريس ( ،)%22والعمل اجلماعي ( ،)%51وحتسني االعرتاف بالكليات
( ،)%22واملكاسب املالية (.)%22
الجدول  .3عدد الملتحقين سنوياً بكليات الطب ،وأعداد خريجيها وتوزيعهم حسب نوع الجنس
الطالبات
الطالب
متوسط عدد الخريجين
متوسط الطالب
مجموعة البلدان
الذكور
()3113
الملتحقين سنوياً ()3112
370±259
386±314
75±30
162±157
المجموعة األولى
889±796
828±739
277±122
303±311
المجموعة الثانية
777±568
275±368
123±102
267±241
المجموعة الثالثة
768±617
595±519
142±151
280±247
كل البلدان
الجدول  .4االلتزام بتدابير المسؤولية االجتماعية حسبَما أفادت كليات الطب
االلتزام بالعمل في كليات الطب تعين
الرؤية والرسالة
المجتمعات المحيطة
مجموعة البلدان
مستوحاة من مفهوم ظل شراكة وثيقة مع وتدعم الطلبة الذين
بكليات الطب
سائر أصحاب
المسؤولية
المستَطلَعة آراؤهم والتي
يعكسون تنوعاً
الشأن المعنيين في
االجتماعية
قدمت مالحظات حول
اجتماعياً
مجال الصحة
المسؤولية االجتماعية
3.5
3.5
3.4
2.5
المجموعة األولى
3.2
3.4
3.3
2.9
المجموعة الثانية
3.1
3.2
3.0
2.5
المجموعة الثالثة

(مقياس ليكرت من  5نقاط =1 :املستوى األدىن و =5املستوى األعلى لاللتزام)

التحديات الرئيسية


ضعف التنظيم فيما يتعلق بفتح كليات جديدة للطب ،وغياب املبادئ التوجيهية الشاملة استنادا إىل االحتياجات.



تتم عملية خصخصة التعليم الطيب يف أكثر البلدان بوترية سريعة دون تنظيم.



عدم وجود هيئات اعتماد مستقلة يف الكثري من البلدان ،مع عدم اعتماد  %41من كليات الطب.



عدم ترسيخ املسؤولية االجتماعية يف بيانات رسالة كليات الطب ،مع افتقار القادة التعليميني للوعي هبذا املفهوم.



وجود تفاوت كبري يف توزيع كليات الطب بني البلدان ،بل وداخل البلد الواحد.



كثافة هجرة األطباء من بلدان اجملموعتني الثانية والثالثة إىل بلدان اجملموعة األوىل ،وإىل بلدان خارج اإلقليم.

 2مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،الفريق املعين باملسؤولية االجتماعية التابع الحتاد التعليم الطيب يف إقليم شرق املتوسط.
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ج) تطوير المناهج
.22

ورد أكثر من  211إجابة من  151كلية طب تقريبا ،أشارت إىل أن الكثري من هذه الكليات تُقدم أكثر من
مسار واحد من مسارات املناهج الدراسية .ومن بني هذه الكليات ،تُقدم  %22مناهج تقليدية تعتمد على
التخصصات الدراسية ،و %21تُقدم مناهج متكاملة تعتمد على األنظمة ،بينما تُقدم  %15مناهج تقوم على
وجهة حنو اجملتمع أو مناهج خمتلطة .واستنادا إىل العناصر الستة لنموذج  SPICESالـ ُمعرتف به
املشكالت أو ُم َّ
سجلت أكثر كليات الطب درجات متوسطة على مقياس من  11نقاط (اجلدول
ملراجعة املناهج الدراسية (َّ ،)1
مقررات اختيارية يف املناهج اليت تُدرسها كليات
َّ .)5
وسجلت كل البلدان نقاطا منخفضة فيما يتعلق بإتاحة َّ
سجلت كليات الطب اخلاصة نقاطا أعلى من نظرياهتا العامة يف مجيع العناصر الستة.
الطب ،بينما َّ

.22

ومل تتناول املناهج الدراسية على حنو مناسب موضوعات أخرى بات مقبوال على نطاق واسع أهنا ضرورية
للمهنيني الصحيني األكفاء واملؤهلني تأهيال تاما يف التعليم الطيب ،مثل تنمية ال ُق ُدرات القيادية ،واملهنية،
اصل ،والطب الـ ُمسند بالبينات ،وسالمة املرضى .وأفادت  %21من كليات
واألخالقيات الطبية ،ومهارات التو ُ
الطب بأهنا تُر ِاجع مناهجها الدراسية مرة كل مخس سنوات مقارنة بنسبة  %41منها تُر ِاجع مناهجها على فرتات
غري منتظمة أو ال تُر ِاجعها على اإلطالق.

الجدول  .9دمج نموذج  SPICESفي مناهج كليات الطب (العدد= )111

مجموعة البلدان

اجملموعة األوىل
(العدد= )22
اجملموعة الثانية
(العدد=)44
اجملموعة الثالثة
(العدد=)49
مجيع البلدان

مجتمعي
المرتكز أم
يعتمد على
المستشفيات

مقررات
اختيارية أم
برنامج
اعتيادي

منهجي أم غير
منهجي

يتمحور حول
َ
الطالب أم حول
المدرس

يعتمد على
المشكالت أم
على المواد
الدراسية

متكامل أم
يعتمد على
التخصص
الدراسي

4.1

6.3

6.9

6.7

8.0

5.0

4.8

4.4

4.6

4.8

4.9

3.8

5.5

5.2

5.5

5.5

3.9

5.6

5.4

5.3

5.8

5.1

4.0

5.5

مقياس من  11نقاط =1 :األدىن و  =11األعلى
.24

وال تزال كليات الطب األقدم يف بلدان اجملموعتني الثانية والثالثة تتبع نـُ ُهجا أكثر تقليدية .وهناك أسباب رئيسية
وراء اإلصرار على اتباع أسلوب التعلُّم الذي يتمحور حول املدرس منها مقاومة أعضاء هيئة التدريس خاصة يف
جمال العلوم الطبية األساسية ،واحلاجة إىل موارد إضافية لبناء غرف دراسية للمجموعات الصغرية ،ودعم املكتبة،
املتصور عند تطبيق هنْج
وتعيني مزيد من أعضاء هيئة التدريس .كما أن هناك عوامل إضافية تتمثَّل يف اخلطر
َّ
أحدث ،وفكرة أن املنهج الدراسي احلايل يُس ِهم يف ختريج "أطباء يراعون السالمة" ،وغياب القادة يف جمال
التعليم.
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التحديات الرئيسية


يواصل عدد كبري من كليات الطب تدريس مناهج تقليدية تتميز بتمحورها حول املدرس واعتمادها على
التخصصات الدراسية واملستشفيات.



التدريس الذي يعتمد على التلقني هو الطريقة السائدة ،بينما ال ُجتيد غالبية كليات الطب تطبيق الطرق االبتكارية
مثل التعلُّم القائم على املشكالت ،والقائم على الفريق ،واجملتمعي املرتكز.
بيانات رسالة كليات الطب ،مىت ِ
وجدت ،ال تُوجه عملية تصميم املناهج الدراسية وتنفيذها وتطويرها.




ال تتناول املناهج بشكل مناسب موضوعات مثل الطب الـ ُمسند بالبينات واألخالقيات الطبية ومنهجية البحوث
وسالمة املرضى.



ال تتم مراجعة املناهج أو حتديثها بانتظام ،مع غياب دور الطالب يف تطوير املناهج يف عدد كبري من كليات
الطب.

د) تقويم الطالب
.25

أفادت  %15تقريبا من كليات الطب أن لديها سياسة واضحة لتقومي الطالب ،ومع ذلك َّ
قدمت مثاين كليات
فقط دليال مكتوبا على وجود هذه السياسة .وكان التقومي ُمتَّسقا بقوة مع الكفاءات املتوقَّعة من اخلرجيني يف
 %49من كليات الطب ،وبدرجة متوسطة يف  %22من الكليات ،وبدرجة طفيفة أو غري ُمتَّسق على اإلطالق
يف  %14من الكليات .ويثري عدم وجود سياسة مكتوبة للتقومي تساؤالت حول وضع أهداف وكفاءات واضحة
للمقيمني
للتعلُّم ،والطُُرق اليت تنتهجها الكلية لتقييم نواتج التعلم ،ووجود إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية ُ
والطالب.

.22

ويستخدم أكثر من  %91من كليات الطب أسئلة االختيار من أجوبة متعددة ،اليت يقوم فيها الطالب باختيار
أفضل إجابة ،كإحدى طرق االختبارات التحريرية يف املراحل السريرية وقبل السريرية على حد سواء .ومع ذلك
ال تزال  %41من كليات الطب تستخدم األسئلة املقالية كأداة لالختبار التحريري ،أما يف جمال التقييم السريري
فتُستخدم على نطاق واسع طرق مثل تقييم احلاالت .وقد ثبت اخنفاض موثوقية طرق االختبار املذكورة .وبوجه
عام ،ال يزال تقومي الطالب يعتمد على استذكار احلقائق بدال من اختبار الوظائف املعرفية مثل تكامل املعارف
وتطبيقها ،ومهارات حل املشكالت والتفكري النقدي.

.22

وأفادت  %21من كليات الطب أهنا تعتمد على تقومي الطالب يف عدد من األنشطة املنهجية املختلفة تشمل
احملاضرات واجللسات السريرية لتقييم الربامج ،فيما أفادت  %25منها أهنا تُش ِرك أعضاء هيئة التدريس يف تقييم
الربامج .ومل يتم بعد تطوير التقييم اخلارجي للربامج أو تنفيذه بشكل كامل.

التحديات الرئيسية



ِ
يفتقر الكثري من كليات الطب إىل سياسة حت ُكم تقومي الطالب تتسق جيدا وأهداف التعلُّم والكفاءات املتوقَّعة من
اخلرجيني.
تطبق أغلبية كليات الطب طرقا ثبت اخنفاض موثوقيتها وصحتها مثل أسئلة الصواب واخلطأ ،وأسئلة االختيار من
إجابات متعددة ،واألسئلة املقالية ،واحلاالت لتقييم املهارات السريرية.
9

ش م/ل إ



2/22

يتاج أعضاء هيئة التدريس إىل التدريب على مبادئ التقومي وكيفية كتابة أسئلة للتقومي عايل اجلودة ،كما يفتقر
الكثري من كليات الطب إىل بنوك للتقومي.
ال ختضع جودة تقومي الطالب الختبارات منتظمة ُّ
للتأكد من موثوقيتها وصالحيتها ومقبوليتها.
الجدول  .1ترقية أعضاء هيئة التدريس وبرامج تطوير قدراتهم (العدد= )131
تطوير القدرات
معايير الترقية
%91
غري متاح
سنوات اخلربة العملية
%95
برنامج ظريف
اإلصدارات البحثية
برنامج منتظم لكنه ضعيف
%12
اخلربة يف التدريس
برنامج منتظم
%52
خدمة اجملتمع
%22
رعاية املرضى

%10
%33
%23
%34

هـ) تعيين أعضاء هيئة التدريس ودعمهم وتطوير قدراتهم وتقييمهم
.21

يتضمن اجلدول  2املعايري األساسية الـ ُمستخدمة يف ترقية أعضاء هيئة التدريس وتطوير قُ ُدراهتم ،ومن ِضمن
َّ
املواضيع الرئيسية اليت تتناوهلا برامج التطوير تقومي الطالب ( ،)%11ومبادئ التدريس والتعلُّم ( ،)%12وتدريس
املهارات السريرية ( ،)%22وتصميم املناهج (.)%21

.29

ومعظم برامج تطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة التدريس برامج ظرفية ،وال تستند إىل تقدير االحتياجات .وهو ما يدل
على أن هناك حاجة إىل تعزيز ال ُق ُدرات القيادية واإلدارية يف تطوير التعليم وتصميم الربامج وقدرة هيئة التدريس
على التحلي بالكفاءات الالزمة الضطالعهم بدور املعلمني الطبيني األكفاء .ففي واقع األمر ،يضطلع أعضاء
وموجهني للطالب ومصممي املناهج
ومقيمني ُ
هيئة التدريس بكليات الطب بأدوار متعددة بوصفهم مدرسني ُ
ومقدمي خدمات صحية وباحثني ومتعاونني مع القطاعات األخرى ،ومن ثَّ فمن
الدراسية وقادة تربويني ُ
الواجب توافُر برامج قوية تستهدف تطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة التدريس.

.21

وترتاوح نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس من  1طالب إىل  21طالبا لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس
يف جمال العلوم األساسية ،ومن  4إىل  11طالب يف جمال العلوم السريرية يف بلدان اجملموعة الثالثة .ومثة عجز
حاد يف أعضاء هيئة التدريس يف أقسام العلوم الطبية األساسية ،وهو أمر مرده إىل اهلجرة من بلدان اجملموعة
املهمة اليت تؤدي إىل اهلجرة اخنفاض دخل أعضاء
الثالثة إىل بلدان اجملموعة األوىل يف األساس .ومن العوامل َّ
هيئة تدريس العلوم الطبية األساسية يف البلدان الـ ُمصدرة .أما املعدل األفضل يف حالة العلوم السريرية فيمكن
عزوه إىل االستعانة بأعضاء هيئة تدريس غري متفرغني ،إضافة إىل أعضاء هيئة التدريس املتفرغني يف املستشفيات
التعليمية .ويؤدي القصور يف تدريب أعضاء هيئة التدريس غري املتفرغني إىل احلد من مشاركتهم يف اجملاالت
املتعلقة بتطوير املناهج وتقييمها.

التحديات الرئيسية


هناك نقص حاد يف أعضاء هيئة التدريس يف بلدان اجملموعة الثالثة ،ال سيَّما القائمني بتدريس العلوم الطبية
األساسية.
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ويعتمد تعيني أعضاء هيئة التدريس على مؤهالهتم املهنية وإنتاجهم البحثي ،لكنه يستبعد معايري منها املهارات
التعليمية وال ُق ُدرات اإلدارية وخدمة اجملتمع.



وال يتم إشراك أعضاء هيئة التدريس غري املتفرغني بشكل جيد يف األنشطة التعليمية وأنشطة تطوير املناهج.



وال تُ َّنفذ أنشطة تطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة التدريس بطريقة شاملة ،وال تستند إىل نتائج تقدير االحتياجات وتغفل
بعض اجملاالت كالقيادة التعليمية.

و) توفير البيئة المواتية للتعلُّم وإتاحة موارد التعلُّم
.21

.22

للبيئة التعليمية املواتية أثر على حتصيل الطالب وعلى ما يدرسون وكيف يدرسونه وأسباب دراسته .وقد أشارت
نتائج تقييم توافر البيئة املواتية للتعلُّم وإتاحة موارد التعلُّم إىل أن كليات الطب يف معظم البلدان غري جمهزة مبا
يكفي من املرافق مثل املختربات املخصصة لصقل املهارات ومراكز احملاكاة السريرية ومرافق التقييم وغرف
التدريس للمجموعات الصغرية (الشكل .)2
أفاد  %41من املستطلعة آراؤهم بعدم وجود مستشفى تعليمي جامعي منفصل .وتتضمن املواقع البديلة
للتدريب السريري مراكز الرعاية الصحية األولية يف املناطق احلضرية ( )%15ومستشفيات املناطق/احملافظات
( .)%25ومل تُستخدم املواقع الريفية ومراكز رعاية األسرة واملرافق اجملتمعية يف األغراض التدريبية بشكل عام.
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الشكل  2توفير البيئة المواتية للتعلُّم وإتاحة موارد التعلم األساسية والمتقدمة (العدد = )113
.22

ومثة قصور كبري يف توافُر املرافق اليت تُعزز التعليم الذي يتمحور حول الطالب كغرف تدريس للمجموعات
الصغرية مقارنة بتوافر املوارد اليت تدعم التعليم الذي يقوم على التلقني كقاعات احملاضرات .وال توجد يف الوقت
الراهن خمتربات لصقل املهارات ومراكز حماكاة يف كثري من كليات الطب وال سيَّما يف بلدان اجملموعة الثالثة.

.24

وقد أمت الكثري من كليات الطب تأسيس وحدات أو أقسام للتعليم الطيب .غري أن معظم هذه الوحدات
واألقسام ال يعمل هبا أطباء متفرغون ومتخصصون يف التعليم الطيب ممن تتوافر فيهم املؤهالت الالزمة .ويقتصر
عمل هذه الوحدات على إدارة االختبارات ووضع اجلداول الزمنية لألنشطة املقررة باملناهج الدراسية وتنفيذ برامج
التطوير بوترية غري منتظمة .وال توجد األقسام الدراسية املتخصصة املعنية بالتعليم الطيب إال يف عدد قليل من
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كليات الطب .ومن ضمن أسباب عدم وجود وحدات تعمل بصورة جيدة قلة الوعي بأمهيتها يف إثراء املناهج
الدراسية والعملية التعليمية وقلة املوارد واملرافق.

التحديات الرئيسية


هناك نقص يف املوارد التعليمية ،وال سيَّما املرافق اليت تدعم التعليم الذي يتمحور حول الطالب والتدريب على
املهارات السريرية.



اجع مستمر يف
يفتقر الكثري من كليات الطب لوجود مستشفى تعليمي مستقل ،مع ما يقرتن بذلك من تر ُ
التدريب السريري.



وال يوجد ما يكفي من الطُُرق املتقدمة املستخدمة يف تدريس اجلوانب السريرية والتقومي ،أو ال يستخدمها كثري من
كليات الطب.



أما املرافق األخرى خبالف املستشفيات ،ومنها مرافق الرعاية الصحية األولية ومرافق تقدمي اخلدمة على مستوى
اجملتمعات احمللية ،فال تستخدمها كليات الطب االستخدام األمثل.

 .3التعليم الطبي المستمر والدراسات العليا في مجال الطب
.25

التقاعد دون املشاركة يف أي نشاط من أنشطة التعليم
ما زال األطباء يف معظم بلدان اإلقليم ميارسون املهنة حىت ُ
الطيب املستمر .ويهدف التعليم الطيب املستمر إىل حتسني أداء املهنيني الصحيني ومواكبة التطورات يف املمارسات
الطبية وتلبية التوقعات املتزايدة للمستفيدين من اخلدمة واجلمهور فيما يتعلق بتقدمي الرعاية الصحية ( .)9وأفادت
تسعة بلدان بأن لديها أجهزة تنظيمية لشؤون التعليم الطيب املستمر ،منها أربعة بلدان يف اجملموعة األوىل ،وثالثة
بلدان يف اجملموعة الثانية ،وبلدان اثنان يف اجملموعة الثالثة .ومخسة من هذه األجهزة التنظيمية تابعة لوزارة
الصحة ،وتشمل أدوارها ووظائفها تعزيز أنشطة التعليم الطيب املستمر ووضع املعايري اليت حتكمها واعتمادها
ورصدها وتقييمها.
الجدول  7وضع أقسام طب األسرة وخريجيها
البلدان

المجموعـة األولى
المجموعـة الثانية
المجموعة الثالثة
.22

كليات طب بها
أقسام طب أسرة
(العدد)
22-1
2-0

7-0

الخريجون الذي
يختارون طب األسرة
)(%
51-10
11-0
11-1

عدد خريجي أقسام
طب األسرة سنوياً
(العدد)
121-10
241-0
11-0

وأفادت ستة بلدان بوجود معايري الغرض منها ضمان جودة التعليم الطيب املستمر الذي تقدمه اجلهات العاملة
يف هذا اجملال واعتماد تلك اجلهات وقياس مدى جودهتا مقارنة مبعايري جهات االعتماد الدولية املماثلة .وأفادت
ثالثة بلدان بأهنا تتبع نظام التعليم الطيب املستمر إلعادة اعتماد األطباء أو إصدار ُرخص جديدة هلم.
والساعات املعتمدة واملدة الفاصلة بني الرتخيص وإعادة الرتخيص هي املعايري ال ُـمستخدمة حاليا إلعادة اعتماد
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األطباء .وتستخدم سبعة بلدان الساعات املعتمدة ملنح االعتماد ،بينما يُشرتط مرور من ثالث إىل سبع سنوات
إلعادة الرتخيص .ويُشرتط احلصول على ما يرتاوح من  15إىل  21ساعة معتمدة سنويا إلعادة االعتماد.
.22

ومعظم اجلهات اليت تُقدم خدمة التعليم الطيب املستمر مؤسسات تابعة لوزارة الصحة أو اجلامعات أو النقابات
الطبية املهنية .وهناك جهات أخرى منها املؤسسات اخلاصة وشركات األدوية واملستشفيات العسكرية
واالحتادات الدولية.

.21

أما الدراسات العليا يف جمال الطب فتشمل التدريب التايل للحصول على درجة طبية أساسية ،وميكن أن تكون
َّإما تدريبا مهنيا يؤهل للحصول على عضوية أو زمالة يف اجملالس الوطنية ،أو تدريبا أكادمييا يؤهل للحصول على
درجة علمية (ماجستري العلوم  MScأو ماجستري الفلسفة  MPhilأو دكتوراه الفلسفة  .)PhDويركز هذا القسم
على الدرجة العلمية األوىل .وقد أفادت ستة عشر بلدا بأن لديها جملسا وطنيا ،بينما أفادت عشرة بلدان أخرى
أن لديها مؤسسات أخرى تقدم برامج الدراسات العليا .وتشارك مجيع اجملالس الوطنية يف التدريب الـ ُمؤهل
لالعتماد والتدريب املنتظم على حد سواء.

.29

وتقدم البلدان الستة عشر دراسات عليا يف اجملال الطيب يف معظم التخصصات العامة ،بينما يُقدم العديد منها
أيضا دراسات عليا يف التخصصات الطبية الدقيقة بتنوع واسع يرتاوح من  21إىل  .21ويواجه الكثري من بلدان
اجملموعة الثالثة صعوبات يف استيعاب خرجيي الدراسات العليا املؤهلني ،منها السودان ( ،)%22وباكستان
( ،)%21واليمن ( ،)%29والصومال ( .)%5وجيتذب التدريب على مستوى الدراسات العليا يف طب األسرة
أقل من  %11من اخلرجيني يف معظم بلدان اجملموعتني الثانية والثالثة ومن  %11إىل  %51يف بلدان اجملموعة
األوىل (اجلدول .)2

.41

وأُسس اجمللس العريب لالختصاصات الطبية يف عام  1921مببادرة من منظمة الصحة العاملية .ويساهم اجمللس يف
ويتخرج منه أخصائيون مثل ُمقدمي خدمات الرعاية
توفري التعليم الطيب العايل اجلودة يف مرحلة الدراسات العلياَّ ،
وال ُـمدربني والقادة ،ويساعد يف تشجيع الربامج الوطنية املماثلة .وبعد إنشاء اجملالس الوطنية ،أضحى اجمللس
العريب اآلن مصدرا ثانويا العتماد هؤالء اخلرجيني الذين يرغبون يف احلصول على مؤهالت مزدوجة .و َّأدى هذا
الوضع إىل ازدواجية غري ضرورية يف املوارد ،وهو ما يستدعي مراجعته.

التحديات الرئيسية
التعليم الطبي المستمر


يفتقر واضعو السياسات واملهنيون إىل الوعي بأمهية برامج التعليم الطيب املستمر اليت تُقدَّم مبنأى عن الربامج
األخرى ،مع فقدان الصلة بني اللوائح واكتساب الكفاءات والتطوير الوظيفي والرتقية وإعادة االعتماد أو إعادة
الرتخيص.



ال يوجد يف الكثري من البلدان معايري للربامج أو اعتماد للجهات اليت تقدم برامج التعليم املستمر.

الدراسات العليا في مجال الطب


الطلب على بعض التخصصات (مثل أمراض القلب ،واجلراحة ،وأمراض النساء وما إىل ذلك) ال يتواءم مع
احتياجات البلدان (مثل طب األسرة والصحة العمومية وطب الطوارئ).
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قررة ،مع اتباع طريقة غري
وهناك تركيز على اإلجراءات املتعلقة باملناهج الدراسية لالنتهاء من عمليات التناوب الـ ُم َّ
منهجية بدال من اتباع طريقة منهجية يف اكتساب الكفاءات ونتائج التعلُّم.
ويركز التقييم على ُّ
التأكد من أن الدارس قد اكتسب معارف حمددة بدال من اكتساب مهارات ،وسلوكيات مهنية
أو تكوين اجتاهات مهنية.

 .4أولويات تعزيز التعليم الطبي الجامعي في إقليم شرق المتوسط
.41

واستنادا إىل التحليل الذي أجراه االستعراض ،يقرتح املكتب اإلقليمي سبع أولويات اسرتاتيجية ملواجهة
التحديات يف خمتلف جماالت التعليم الطيب اجلامعي .ومن املهم مراعاة أن هذه الورقة تُركز على التعليم الطيب،
غري أن تنفيذ هذه األولويات االسرتاتيجية سيتطلب التزاما من كلية الطب كلها كمؤسسة ،وهو ما يتطلب بدوره
تعبئة قُ ُدراهتا البحثية وقُ ُدرات تقدمي اخلدمات لتحقيق هذا الغرض.

احلوكمة واملسؤولية االجتماعية واالعتماد


األولوية االستراتيجية  :1تعزيز ال ُق ُدرات التنظيمية للمؤسسات املعنية وتوفري املعايري والدالئل اإلرشادية الالزمة
إلنشاء كليات طب جديدة.



األولوية االستراتيجية  :3إنشاء/تعزيز هيئات االعتماد الوطنية املستقلة اليت لديها من االختصاص واملوارد ما
يُؤهلها لضمان جودة اإلدارة الرشيدة للكليات ،مبا يف ذلك املسؤولية االجتماعية بوصفها ركنا أساسيا من أركان
معايري االعتماد الوطنية.

تطوير املناهج وتقومي الطالب وتقييم الربامج





األولوية االستراتيجية  :3تشجيع الكليات على إنشاء وحدات للتعليم الطيب أو مراكز لتطوير التعليم ملراجعة
املناهج الدراسية على حنو منتظم ودعم تطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة التدريس.
األولوية االستراتيجية  :2بناء قُ ُدرات القادة التعليميني الالزمة لقيادة عملية إصالح املناهج ،وهو ما من شأنه أن
يؤدي إىل وضع مناهج تتمحور حول الطالب وتُركز على تلبية احتياجات اجملتمعات احمللية وعلى تطوير ال ُق ُدرات
بالتكامل.
وتتسم
ُ
األولوية االستراتيجية  :9وضع معايري الختيار الطالب تقوم على أساس اجلدارة ،ووضع أنظمة لتقومي الطالب
وتقييم الربامج تتسم باملصداقية واملوثوقية.

تطوير قُدُرات أعضاء هيئة التدريس وتوفري البيئة املواتية ُّ
للتعلم


األولوية االستراتيجية  :1اجتذاب أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة واالحتفاظ هبم ،خاصة يف جمال العلوم
الطبية األساسية وعلوم الصحة العمومية ،عن طريق اتباع سياسات تعيني وترقية تستند إىل معايري اجلدارة.



األولوية االستراتيجية  :7ضمان كفاية املوارد التعليمية الالزمة لتشجيع التدريب الذي يتمحور حول الطالب
عزز ،وزيادة استخدام مرافق الرعاية الصحية األولية وغريها من مرافق اجملتمع احمللي.
والتدريب السريري الـ ُم َّ

.42

يلتقي العديد من األولويات االسرتاتيجية على هدف تعزيز املؤسسات ،ومن ثَّ تتبوأ تلك األولويات مكانة
املرجح أيضا أن
خاصة يف تنمية القوى العاملة الصحية واستدامتها مبا يُليب االحتياجات الوطنية .وعليه ،فمن َّ
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تكون هذه األولويات االسرتاتيجية موضع اهتمام خاص من جانب السلطات الوطنية يف سعيها إىل تطوير
النظام الصحي الذي يفي باحتياجات املستقبل ،فضال عن اهتمام شركاء التنمية ،وال سيَّما منظمة الصحة
تتحمل مسؤولية إسداء املشورة إىل الدول األعضاء بشأن املسائل املتعلقة بالسياسة الصحية.
العاملية اليت َّ
 .5إطار إصالح التعليم الطبي الجامعي في إقليم شرق المتوسط
.42

وقد نتج عن هذا االستعراض الدقيق وضع إطار عمل إلصالح التعليم الطيب اجلامعي يف اإلقليم .وينُص اإلطار
(امللحق  )1على جمموعة من اإلجراءات لكل أولوية من األولويات االسرتاتيجية؛ منها إجراءات قصرية املدى
( 2أشهر  12 -شهرا) وأخرى متوسطة املدى ( 24-12شهرا) تنفذها البلدان يف خمتلف جماالت التعليم الطيب.
كما أنه يرسم دورا حمددا للمنظمة وشركائها ،وال سيَّما االحتاد العاملي للتعليم الطيب ،يتمثَّل يف تقدمي الدعم
التقين .وعلى كل بلد أن يُكيف إطار العمل ،استنادا إىل مستوى تطوره وتقييم احتياجاته.

.44

بالتحرك يف مخسة اجتاهات.
ويستلزم الشروع يف عملية اإلصالح يف كل بلد التعجيل
ُّ
.1

تشكيل جلنة توجيهية من أصحاب الشأن املعنيني املتعددين تقودها وزارة التعليم العايل أو وزارة الصحة
لتوجيه عملية إصالح التعليم الطيب يف البلد.

.2

تأسيس أقسام تُعَن بالتعليم الطيب يف كليات الطب أو تعزيزها مبا يُؤهلها لتقدمي الدعم التقين الالزم ملراجعة
املناهج وتقومي الطالب وتقييم الربامج وتطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة التدريس.
تطوير وتنفيذ برامج تنفيذية لبناء ال ُق ُدرات القيادية لدى عُمداء كليات الطب يف جمال التعليم الطيب مبا يف
ذلك املسؤولية االجتماعية.

.4

مراجعة الوضع احلايل العتماد كليات الطب ،وإنشاء أو تعزيز هيئات االعتماد الوطنية املستقلة اليت لديها
من االختصاص واملوارد ما يُؤهلها لضمان جودة التعليم الطيب.

.2

.5

وضع خطة عمل على الصعيد الوطين تستند إىل إطار العمل اإلقليمي إلصالح التعليم الطيب على املدى
القصري واملتوسط.

 .1االستنتاجات
.45

.42

أحرز التعليم الطيب يف اإلقليم ُّ
تقدما خالل العقود العديدة املاضية .فزيادة كثافة األطباء بالنسبة لعدد السكان
وعدد كليات الطب واجلهود اليت تُبذل العتمادها خطوتان مهمتان ص ْوب حتسني جودة التعليم الطيب .غري أن
مثة حتديات كثرية ال تزال ماثلة ،بل تنشأ حتديات جديدة مع تطور اإلقليم ذاته.
وقد وفَّرت الدراسة اليت أُجريت حول التعليم الطيب يف شرق املتوسط فرصة ملراجعة التعليم الطيب اجلامعي يف
اإلقليم .وورد هبا تقييم أساسي ميكن استخدامه كمعيار قياس يف السنوات املقبلة .و ُِ
اقرتح إطار عمل إقليمي
يدد األولويات االسرتاتيجية ويبني اإلجراءات القصرية املدى والطويلة املدى اليت ينبغي أن تتخذها البلدان
واملنظمة إلصالح التعليم الطيب .ويشجع املكتب اإلقليمي البلدان على اختاذ إجراءات عاجلة من خالل :إنشاء
جلنة توجيهية من أصحاب الشأن املعنيني املتعددين من أجل توفري التوجيهات الالزمة إلصالح التعليم الطيب يف
كل بلد؛ وإنشاء أقسام للتعليم الطيب يف كليات الطب أو تطوير األقسام املوجودة حاليا؛ ووضع وتنفيذ برامج
15
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تطوير ال ُق ُدرات القيادية لعُمداء كليات الطب؛ ومراجعة الوضع احلايل العتماد كليات الطب وتطوير هيئات
االعتماد الوطنية املستقلة؛ ووضع خطط عمل وطنية استنادا إىل إطار العمل اإلقليمي.
.42

ويقع عبء إصالح التعليم الطيب على عاتق القيادة السياسية والتعليمية يف البلدان .ومنظمة الصحة العاملية
وشركاؤها ملتزمون بتقدمي الدعم إىل الدول األعضاء فيما يتعلق بتنفيذ هذا اإلصالح .واللجنة اإلقليمية مدعوة

إىل النظر يف البينات والرباهني املعروضة أمامها حول عملية اإلصالح ،وإىل اعتماد إطار العمل اإلقليمي
الرامي إىل تقوية التعليم الطيب اجلامعي يف اإلقليم.
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الملحق  1إطار العمل اإلقليمي إلصالح التعليم الطبي الجامعي في إقليم شرق المتوسط
اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء
األولويات
على المدى المتوسط
على المدى القصير
( 32-13شهراً)
( 1أشهر 13-شهراً)
الحوَك َمة والمسؤولية االجتماعية واالعتماد
بناء/تعزيز ال ُق ُدرات التنظيمية
مراجعة وتكييف املعايري
األولوية االستراتيجية :1
للمؤسسات املعنية عن طريق
والدالئل اإلرشادية الوطنية
تعزيز ال ُق ُدرات التنظيمية
توفري املوارد الالزمة لضمان
للمؤسسات املعنية وتوفري املعايري املتعلقة بإنشاء كليات طب
والدالئل اإلرشادية الالزمة إلنشاء جديدة استنادا إىل التوجيهات مواكبة كليات الطب
اجلديدة والقدمية ملعايري
اإلقليمية اليت وضعها االحتاد
كليات طب جديدة.
التعليم الطيب املطلوبة.
العاملي للتعليم الطيب ومنظمة
الصحة العاملية.
تعزيز هيئات االعتماد
وضع معايري وطنية للتعليم
األولوية االستراتيجية :3
الطيب استنادا إىل دليل االعتماد الوطنية عن طريق السعي إىل
إنشاء/تعزيز هيئات االعتماد
احلصول على االعتماد لدى
اإلقليمي ودمج املسؤولية
الوطنية املستقلة اليت لديها من
اهليئات الدولية (االحتاد
االجتماعية يف تلك املعايري.
االختصاص واملوارد ما يُؤهلها
تدريب العمداء وقادة القطاع العاملي للتعليم الطيب).
لضمان جودة اإلدارة الرشيدة
تنفيذ معايري املسؤولية
الصحي على املسؤولية
للكليات ،مبا يف ذلك املسؤولية
االجتماعية عن طريق إقامة
االجتماعية بوصفها ركنا أساسيا .االجتماعية.
الشراكات بني كليات الطب
واجلهات اليت تقدم اخلدمات
الصحية.
تطوير المناهج وتقويم الطالب وتقييم البرامج
إعالن املؤسسات املعنية عن
األولوية االستراتيجية :3
سياسة إلنشاء وحدات التعليم
تشجيع الكليات على إنشاء
الطيب يف كليات الطب.
وحدات للتعليم الطيب أو مراكز
توفري املوارد الالزمة لوضع برامج
لتطوير التعليم ملراجعة املناهج
لتطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة
الدراسية على حنو منتظم ودعم
التدريس وتعزيز تلك الربامج.
تطوير قُ ُدرات أعضاء هيئة
التدريس
األولوية االستراتيجية :2
بناء قُ ُدرات القادة التعليميني
الالزمة لقيادة عملية إصالح
املناهج ،وهو ما من شأنه أن
يؤدي إىل وضع مناهج تتمحور
حول الطالب وتركز على تلبية

الدعم التقني المقدم من
منظمة الصحة العالمية
وضع معايري ودالئل إرشادية
إلنشاء كليات طب جديدة
استنادا إىل املعايري الدولية ومبا
يليب االحتياجات اإلقليمية
بالتعاون مع االحتاد العاملي
للتعليم الطيب
وضع دليل يتناول املعايري
اإلقليمية للتعليم الطيب ،وبناء
قُ ُدرات البلدان على تأسيس
نظام اعتماد يف جمال التعليم
الطيب.
إقامة شراكات مع الشبكات
الدولية واإلقليمية لتعزيز
املسؤولية االجتماعية وتنظيم
احللقات العملية وتطوير
وسائل املساعدة األخرى
للقادة التعليميني حول
املسؤولية االجتماعية.

تأسيس وحدات للتعليم
الطيب جمهزة مبا يكفي من
املوارد للقيام بأنشطة التعليم
الطيب مثل مراجعة املناهج
وبرامج تطوير قُ ُدرات أعضاء
هيئة التدريس.

وضع دليل إلنشاء وحدات
التعليم الطيب وحتديد
اختصاصاهتا.

صد تنفيذ
بناء قُ ُدرات القادة التعليميني
مراجعة ور ْ
اإلصالحات اليت من شأهنا
الالزمة ملراجعة املناهج
أن تضمن مراعاة املناهج
وإصالحها عن طريق تقدمي
املقررات الدراسية املنظمة للقادة الدراسية للسياق املقدمة فيه
وتركيزها على إكساب
التعليميني.
ال ُق ُدرات وتكاملها ومتحورها
حول الطالب.

تنظيم حلقات عملية ووضع
دليل لتصميم املناهج وتقييم
أثر األساليب املختلفة يف
تصميمها.
نشر التجارب الناجحة يف
إصالح املناهج من داخل
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اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء
األولويات
على المدى المتوسط
على المدى القصير
( 32-13شهراً)
( 1أشهر 13-شهراً)
احتياجات اجملتمعات احمللية وعلى
تقييم فاعلية إصالح املناهج
بالتكامل.
تطوير ال ُق ُدرات ،وتتسم
عن طريق إجراء الدراسات
ُ
التقييمية للعملية التعليمية
ونتائجها.
رصد فاعلية معايري اختيار
تقييم املمارسات احلالية
األولوية االستراتيجية :9
والوقوف على الثغرات ووضع الطالب ومصداقيتها
وضع معايري الختيار الطالب
معايري تستند إىل البينات وذات وموثوقيتها وأثرها التعليمي
تقوم على أساس اجلدارة ووضع
وحتديثها استنادا إىل جتارب
جدوى وموثوقة الختيار
أنظمة لتقومي الطالب وتقييم
التنفيذ.
الربامج تتسم باملصداقية واملوثوقية .الطالب.
تقييم املمارسات املتبعة حاليا دمج تقومي الطالب يف
يف تقومي الطالب والوقوف على املناهج وضمان ُحسن
متاشيه مع اسرتاتيجيات
الثغرات واألولويات.
وضع سياسات وأنظمة لتقومي التدريس والتعلم ونتائجهما.
الطالب واعتمادها من اهليئات إنشاء بنك ألسئلة التقومي
عالية اجلودة على الصعيد
التنظيمية وهيئات االعتماد
الوطين لتبادهلا بني كليات
الوطنية.
الطب.
تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتوفير البيئة المواتية للتعلُّم
مراجعة حزمة الدخل واملكافآت السعي إىل احلصول على
األولوية االستراتيجية :1
املوافقة على مجع مزيد من
واحلوافز القائمة اليت يصل
اجتذاب أعضاء هيئة التدريس
األموال وتنفيذ احلزمة
عليها أعضاء هيئة التدريس
ذوي الكفاءة واالحتفاظ هبم،
صد االجتاهات
ور
جلديدة
ا
الطبية
العلوم
يس
ر
بتد
القائمون
خاصة يف جمال العلوم الطبية
ْ
السائدة يف االحتفاظ
األساسية وعلوم الصحة العمومية ،األساسية والصحة العمومية
ومقارنتها باالجتاهات اإلقليمية بأعضاء هيئة التدريس يف
عن طريق اتباع سياسات تعيني
كل بلد.
وترقية تستند إىل معايري اجلدارة .والدولية لسوق العمل.
اعتماد وتنفيذ معايري
مراجعة معايري تعيني أعضاء
وسياسات تستند إىل اجلدارة
هيئة التدريس وترقيتهم املتبعة
حاليا ووضع سياسات تستند يف تعيني أعضاء هيئة
إىل معايري اجلدارة بالتشاور مع التدريس وترقيتهم.
جلنة اخلدمة املدنية.
األولوية االستراتيجية :7
ضمان كفاية املوارد التعليمية
الالزمة لتشجيع التدريب الذي
يتمحور حول الطالب والتدريب
عزز ،وزيادة استخدام
السريري الـ ُم َّ

الدعم التقني المقدم من
منظمة الصحة العالمية
اإلقليم وخارجه.

وضع دليل عملي عن التقومي
واملراجعة وحتديث معايري
اختيار الطالب.
وضع دليل إقليمي /جمموعة
أدوات إقليمية إلجراء تقومي
شامل للطالب ونظام تقييم
الربامج؛ وإلنشاء بنوك التقومي
الوطنية.

عقد مقارنة حلِزم الدخل
واملكافآت واحلوافز اليت يصل
عليها أعضاء هيئة التدريس
القائمون بتدريس العلوم الطبية
األساسية وعلوم الصحة
العمومية ونشر املعلومات
املتعلقة هبا.
الدعوة إىل عقد منتدى
إقليمي لتناول هجرة األطباء
وإدارة شؤوهنم مبا يتماشى مع
مدونة املنظمة العاملية لقواعد
املمارسة بشأن توظيف
العاملني الصحيني على
املستوى الدويل.
ضم احلد األدىن
ضم احلد األدىن رصد التنفيذ وحتديث قائمة تقدمي قائمة ت ُ
دمج قائمة ،ت ُ
املتطلبات األساسية الالزمة أو األمثل من املوارد التعليمية
من املوارد التعليمية املطلوبة،
يف املعايري عند إعادة ترخيص الستيعاب التطورات يف جمال املطلوبة إلقامة كلية طب
مسؤولة اجتماعيا وتركز على
كليات الطب القائمة أو إنشاء التعليم وتقدمي اخلدمات
إكساب الطالب الكفاءات
الصحية.
كليات جديدة.
املطلوبة.
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األولويات
مرافق الرعاية الصحية األولية
وغريها من مرافق اجملتمع احمللي.

اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء
على المدى المتوسط
على المدى القصير
( 32-13شهراً)
( 1أشهر 13-شهراً)

إضفاء الطابع املؤسسي على
الشراكة بني املؤسسات
األكادميية ومؤسسات الرعاية
الصحية الستخدام املرافق
الصحية خبالف املستشفيات
يف أغراض التدريب والرعاية
الصحية.

الدعم التقني المقدم من
منظمة الصحة العالمية

نشر دراسات احلاالت اليت
تقييم أثر الشراكة بني
تتناول التجارب الناجحة
اجلهات اليت تقدم اخلدمة
الصحية وكليات الطب على للشراكة بني الـ ُمدربني
وجهات تقدمي اخلدمة.
إحداث حتسن يف التعليم
واخلدمات الصحية.
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