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 مقاله پژوهشی 

 

تحول و نوآوری در آموزش  یهاريسك اجرای استراتژی بسته یارائه الگو

 علوم پزشكی

 

 ، وحيد خاشعی، عطاءاله پورعباسی، نادر مظلومی، سعيد صحت*حسين حيدری

 

 

 چكيده

و  دیجد یبه روش یمشکل واقع کیحل  یدر آموزش به معنا یاست. نوآور یهیبد یدر آموزش امر ینوآور شدنیدر عصر جهانمقدمه: 

در آموزش  یتحول و نوآور یهابسته یاستراتژ یاجرا سکیر یکشف الگوبا هدف  مطالعه  نیاعادالنه است.  یریادگی جیترو یساده برا
 انجام شد. یعلوم پزشک

 ادیداده بن کردیپژوهش با رو نیااست.  یفیک کردیو از منظر رو یفیاز منظر هدف توص ،یکاربرد یریگمطالعه از منظر جهت نیاها: روش

در  یتحول و نوآور یهابسته یرؤساو  یآموزش نیمعاون هیشامل کل یبه مرحله اجرا در آمد. جامعه آمار  (Charmas)چارمز افتیو ره
بود.  ینظر تیکفا یبردارنمونه اریمع ،یادفتص ریغ یاراد یبردارمدل نمونه ،ینظر یریگنمونه شبودند. رو شیگانه آماکالن مناطق ده

و  یمتمرکز، محور ه،یاول یدر چند مرحله )کدگذارو  یآورو مصاحبه( جمع یاسناد، مشاهده مشارکت یها با استفاده از روش )بررسداده
 (Mulcahy, Rita) یمالکه تایر سکیر تیریمد یهادر پرتو آموزه زین یفیک العهبر خواسته از مط سکیر یشدند. الگو ی( کدگذارینظر
 شد. یفیک یابیارز

 ،یاقتصاد ،ینگرش ،یساختار یهاسکیمقوله )ر 5مشتمل بر  ییدر الگو سکیر یابیو ارز ییبر خواسته از مراحل شناسا یالگونتايج: 

 یدارا یاتیعمل یهاسکیر و بیضر نیباالتر یدارا یساختار یهاسکیمفهوم، ارائه شد. ر 39مقوله و  لیذ 16( و یاتیو عمل یتیریمد
 سکیر یعنیواحد است؛  80از  54 زیها نبسته یکل استراتژ سکیر بیبودند. ضر سکیر یابیارز هدر مرحل سکیر بیضر نیترنییپا

 ها در اجرا متوسط است.بسته

 یبه مرحله اجرا یاستراتژ نیرحله تدواست که از م یفراوان یذات یهاسکیر یدارا یتحول و نوآور یهابسته یاستراتژ یاجراگيري: نتيجه

 .گرددیم هیتوص سک،یر تیریاهرم کنترل و مد نتریعنوان در دسترسها بهبسته یاستراتژ یسیاساس بازنو نیکشانده شده است، بر ا یاستراتژ

 

 یآموزش علوم پزشک ،یتحول و نوآور یهابسته ،یاجرا، استراتژ سک،یالگو، رهای كليدی: واژه
 47تا  35 (:5)22؛ 1401 فروردينمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 
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 تیدر آموزش از اهم هایاست. نوآور یو تکامل ضرور

در  یآموزش نقش مهم رایبرخوردار هستند، ز یاژهیو

 دیبا ینوآور ن،ی( بنابرا1)دارد داریپا یاندهیآ جادیا

و مثبت در نظر  یضرور راتییتغ یبرا یعنوان ابزاربه

است که رفاه  نیطور گسترده اعتقاد بر ا( به2)گرفته شود

نظام  تیفیبه ک یادیکشورها تا حد ز یو اقتصاد یاجتماع

 یامروز یآموزش یهانظام .(3)دارد یها بستگآموزش آن

 شدهنییو هم کارآمد باشند و به اهداف تع یهم کاربرد دیبا

 .(4)ابندیاستفاده از منابع موجود دست  نیدر پرتو بهتر

اقتصادی  و توسعه یگزارش سازمان همکار اساسبر  

(Organisation for Economic Co-operation and 

Development-OECDو  یبرابر شیافزا ی(؛ فشار برا

در  یآموختگان نظام آموزشدانش یآموزش جیبهبود نتا

فشارها  ران،یدر ا .(5)است شیسراسر جهان در حال افزا

 یاز سو یدر نظام آموزش یتحول و نوآور شیافزا یبرا

از داخل و  یاورو فن یتیجمع ،یاقتصاد ،یاسیس یروهاین

 رسدیبه نظر م .(6)است شیخارج از کشور روبه افزا

که  دانندیم رانیدر ا یآموزش گذاراناستیاز س یاریبس

 یخصوص کهنه نظام آموزش عالب یآموزش یهانظام

و  یسیبه بازنو ازیشدت نسالمت کشور در همه سطوح به

 .(7)نوآور شدن دارد

نظام  یهاستمیرسیزمختلف  یهاتیفعال ن،یعالوه بر ا 

 یهاشرفتیدر چند دهه گذشته پ رانیا یآموزش عال

 تیفیسطح کارتقای در  ژهیوداشته است، به یمحدود

در بخش  یگذارهیسرما شیو افزا یخدمات پزشک

و ابداعات  هادهیتنها به اسالمت نه یآموزش عال .(8)سالمت

فعال در عرصه سالمت  یانسان یروین تیترب یبرا یدیجد

ارتقای و  یپوشش انتظارات عملکرد یدارد بلکه برا ازین

در  یادرجه 360موجود به چرخش  تیوضع

 یبرا .(9)دارد ازین یآموزش یهاو برنامه هایگذاراستیس

 یاسیدر مق دیبا دیچرخش جد نیا دار،امعن ریتأث جادیا

جانبه باشد تا بزرگ و همه یاندازه کافشوند که به ییاجرا

استاد و دانشجو  رنده،یگسیسرو هاونیلیم اراتبتواند انتظ

کشور  تیاز جمع یبزرگ یهارا برآورده سازد و به بخش

 یدر آموزش عال یفقدان نوآور .(10)کند یرسانخدمت

 یقیعم یو اجتماع یاقتصاد یامدهایپ تواندیسالمت م

عرصه  گذاراناستیس که یطور به .(11)داشته باشد

 یرقابت تیمز نیکه آخر دهندیآموزش سالمت هشدار م

است و  یدر نوآور نمودن نظام آموزش اشییتوانا ران،یا

 یرویداشتن ن ثیکشور را از ح زین فیضع ینوآور

 یکارآمد بهداشت یروهایخصوص نبکارآمد،  یانسان

قرار  یجد یریپذبیدر معرض خطر آس یدرمان

نظام آموزش  گذاراناستیس یبرا رو،نیا از .(12)دهدیم

طور مداوم نظام را به نیکشور مهم است که ا متسال

 یعزم جد کیبا  یخواست تحول نیا که ینحونوآور کنند به

ابر  کیشد و منتج به ظهور  بیترک گذاراناستیس یاز سو

در  یتحول و نوآور یهابه نام بسته یآموزش استیس

تحول در  استیس نیدر ا .(13)شد یآموزش علوم پزشک

 یآموزش علوم پزشک یمشکل واقع لح یآموزش به معنا

عادالنه و  یریادگی جیترو یو ساده برا دیجد یبه روش

ها بسته نیمحور و اثربخش است. در اجامعه حالنیدرع

در نظر  دیجد یفراتر از فناور یزیدر آموزش چ ینوآور

در آموزش علوم  یتحول و نوآور که ینحو شد، بهگرفته

و نوآور نمودار شد.  گرابسته( تحول 12) در قالب یپزشک

نظام آموزش علوم  یند تا خروجهست ها در تالشبسته نیا

با  .(14)نوآورانه ارتقا بخشند یهارا به روش یپزشک

 کیدر آستانه  یها، آموزش علوم پزشکبسته نیظهور ا

 یهاستمیرسیاز ز یاریبس .(15)انقالب کامل قرار گرفت

دستخوش  اهبسته نینظام آموزش سالمت در پرتو ا

مورد انتظار  جیاما تا حصول نتا .(16)شد یادیبن راتییتغ

  .(17)است شیدر پ یها راه طوالندر محورها و اهداف بسته

در  یدر آموزش علوم پزشک یتحول و نوآور یهابسته

 نیمواجه شدند که در مرحله تدو ییهامرحله اجرا با چالش

انحراف  .(14)نشده است یها توجهها به آنبسته یاستراتژ

 یهانگاشته شده و وجود چالش یراهبرد یهااز برنامه

 یها، امربرنامه انیمجر یرو شیپ یاتیو عمل یفن
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 تیریاز دانش مد یبرخوردار. (18)است ریناپذاجتناب

ها کارگر در رفع موانع و حل چالش تواندیم سکیر

است بر  یدیپژوهش حاضر تأک ،اساس نیبر ا .(19)باشد

است؛ لذا  یاز هر استراتژ ینفکیجزء ال سکیمهم که ر نیا

وزارت بهداشت در حوزه  کیامروز که برنامه استراتژ

از مرحله  یورتحول و نوآ یهاآموزش در قالب بسته

، است و به مرحله اجرا ورود کرده است گذار نموده نیتدو

 در ،یاستراتژ یاجرا یهاسکیاست که ر یضرور

و بر  شدهیابیارزو  ییشناسا ،یتحول و نوآور یهابسته

برنامه  نیموفق ا یمستخرج از آن، اجرا یالگو هیپا

 کن،یرا به انتظار نشست. ل یو کالن کشور یراهبرد

 یاجرا سکیر یالگوساز تینها و در یابیارز ،ییشناسا

 گذاراناستیس یبرا یعنوان رهنمونبه تواندیم یاستراتژ

 مدر آموزش علو یوزارت بهداشت در بحث تحول و نوآور

 عیکه چگونه وقا دیشود و مشخص نما فیتعر یپزشک

وزارتخانه را در تحقق  نیا ییتوانا ،یو خارج یداخل

مطالعه  نی. ادهدیقرار م ریمذکور تحت تأث یهابسته

 یاجرا سکیر یجهت کشف الگو یاکتشاف یسفر

در آموزش علوم  یتحول و نوآور یهابسته یاستراتژ

 است. یپزشک

 

 هاروش

از منظر هدف  ،یکاربرد یریگمطالعه از منظر جهت نیا

 کردیپنج رو انیاست. از م یفیک کردیو از منظر رو یفیتوص

 اد،یداده بن هینظر ،یدارشناسیپژوهش، پد تی)روا یفیک

داده » کردی( با استعانت از رویو مطالعه مورد ینگارقوم

 یاستراتژ یاجرا یهاسکیبه کشف و ثبت ر «ادیبن

 یدر آموزش علوم پزشک یتحول و نوآور یهابسته

است که مطالعات  نیا کردیرو نیانتخاب ا لی. دلمیپرداخت

گام را فراتر نهاده  هینظر کی جادیو ا فیاز توص ادیداده بن

تعامل  ایاقدام  ند،یفرآ کیاز  یانتزاع یلیچارچوب تحل کیو 

 انیاز م ادیمطالعه داده بن یجهت اجرا .(20)دهندیرا ارائه م

-ساخت ن،یمند استراوس و کوربمعمول )نظام افتیدو ره

مطالعه  نیچارمز ا افتیاز ره یمندچارمز( با بهره انهگرای

است  نیا افتیره نیانتخاب ا لیدل .(21)به مرحله اجرا در آمد

نگاه  یاز نوع نیکه چارمز برخالف استراوس و کورب

بر  دیتأک تلزمکه مس کندیم تیحما یاجتماع انهگرایساخت

 یهایدگیچیچندگانه و پ یهاتیمتنوع، واقع یمحل یاهایدن

 (.22)است اهایدن

 ،یآموزش نیمعاون هیپژوهش را کل نیا یآمار جامعه

ها در بستهسازی ییاجرا یهاتهیکم یرؤساو  رانیدب

دادند.  لیتشک شیگانه آماقطب کالن مناطق ده یهادانشگاه

 «ینظر یریگنمونه» یریگروش مورداستفاده جهت نمونه

 یعنیبود.  «یتصادف ریغ یاراد» زین یریگاست. مدل نمونه

ها را با در و هدفمند نمونه یدفتصاریبه شکل غ رپژوهشگ

داشتن،  تینظر داشتن فاکتور در دسترس بودن و رضا

قضاوت درباره زمان توقف  اری. معنمودیانتخاب م

ها بود. بدان معنا که مقوله «ینظر تیکفا» یریگنمونه

 ،تربیش یهاداده یآوراند که جمعشده اشباع یها وقتمقوله

 یریجهت جلوگ .(23)را جرقه نزنند دیجد یرنظ یهانشیب

 یبردارنمونه نیاز غرق شدن در انبوه اطالعات، در ح

 ادیداده بن قاتیدر تحق «یمقوله محور» یاز قاعده کل ینظر

است که  گونهنیا یمقوله محور مسأله. دیاستفاده گرد

 لیکرده و بالفاصله تحل یها را گردآورپژوهشگر داده

 (.24)شود یها گردآورتا همه داده ماندینم رو منتظ کندیم

اسناد،  یبررسشامل مطالعه  نیها در اداده یگردآور ابزار

قدم در  نی. اولبود قیو مصاحبه عم یمشاهده مشارکت

 یمتن "اسناد"رجوع به  ازیاطالعات موردن یگردآور

 ری( وزارت بهداشت و سادیموجود در ) سامانه نو کیالکترون

 یبررس مورد ی. اسناد چاپبود در دسترس یاسناد چاپ

 یهانامهنییها و آها، دستورالعملاز: کتابچه بسته بود عبارت

 یادوره یهاها، گزارشبسته یدر خصوص اجرا یابالغ

که ستاد  یها، اسنادبسته یها در خصوص اجرادانشگاه

مختلف  یهاشیوزارت بهداشت در هما یتحول و نوآور

 تیریدر حوزه مد یوزارت یهاهنامنییمنتشر کرده بود، آ
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 یاسناد اطالعات نیها. در امرتبط با بسته یو مال یسانمنابع ان

ها در مناطق که در حوزه بسته یفعل یدادهایراجع به رو

 در حال رخ دادن بود، وجود داشت. شیآما

است.  «یمشاهده مشارکت»اطالعات  یابزار گردآور نیدوم 

نوع از مشاهده پژوهشگر در تالش است تا با  نیدر ا

 اتیکنندگان و ادبجهان مشارکت ،یقعوا طیدر مح یریقرارگ

مطالعه را درک  مورد دهیمصطلح آنان در مورد پد

 نیاساس پژوهشگر ضمن توافق با معاون نیبر ا .(25)دینما

 یهاتهیاز کم یتوانست در برخ شیکالن مناطق آما یآموزش

دانشگاه قطب کالن منطقه  7ها در بستهسازی ییاجرا

تنها نه هاتهیکم نیماهانه ا اتو با شرکت در جلسشود عضو

بلکه  ،ها کاهش دادبسته یاجرا دانیخود را با م ینیع صلهاف

اول راجع به  اطالعات دست یاز معان شیخو یسطح آگاه

 .دیها را ارتقا بخشمستور دربسته میمفاه

مصاحبه »مطالعه  نیها در اداده یابزار گردآور نیآخر 

مرحله از  نی. در ابود افتهیساختار مهین «قیعم

سؤاالت باز  یو تعامل یاکنندگان به روش مکالمهمشارکت

سؤاالت: درباره آنچه در  نیشد. ازجمله ا دهیانتها پرس

 دیدانیم ایآ د؟یده حیها در حال رخ دادن است، توضبسته

نموده است؟  یرا طراح ییهابسته نیوزارت بهداشت چرا چن

شما  یها براکاررفته در بستهواژگان به یو معان میمفاه ایآ

سو را هم شدهنیمحورها و اهداف تدو ایدرک است؟ آقابل

 شدهنیتدو شیپا یهاشاخص ایآ د؟یدانیبا عنوان بسته م

را  شیپا یهااهرم ایمتناسب با محورها و اهداف است؟ آ

ها با چه بسته یممکن است در اجرا د؟یدانیسنجش م قابل

 ریدر مس یگرید یهاچه دغدغه د؟یمواجه شو یمشکالت

  ؟دیدار گذاراناستیبه س یحتیچه نص د؟یها داربسته یاجرا

ها را بر اساس آن ،هاداده یبندو دسته یاز گردآور پس

متمرکز،  ه،یاول یچارمز در چهار مرحله )کدگذار افتیره

 ی. در مرحله اول )کدگذارمینمود ی( کدگذاریو نظر یمحور

گانه حاصله از مراحل سه میمتون حج انی( از مهیاول

شد. در  یپرتکرار جداساز عیکلمات و وقا ،داده یگردآور

 ییشناسا عیمتمرکز( کلمات و وقا یدوم )کدگذار مرحله

نسبت داده شد. در مرحله سوم  تریکل میبه مفاه شده

مقوالت  لیبه مقوالت و ذ می( مفاهیمحور ی)کدگذار

( ینظر یو در مرحله آخر )کدگذار افتی لیتقل تریمحور

 یمقوالت در قالب الگو زیرمقوالت و  م،یمفاه انیروابط م

 شد. دهیکش شیها، به نمابسته یجراا سکیر

 هاسکیها، الزم است ربسته سکیر یالگو لیاز تشک پس

که تمام  شوند چرا یابیمستقل ارز ندیفرآ کیدر 

 یکسانی تیارزش و اهم یدارا ،شدهییشناسا یهاسکیر

 میمقوالت و مفاه لیمقوالت، ذ هیاساس کل نی. بر استندین

 تایر کیاستراتژ سکیر تیریمد یهادر پرتو آموزه سکیر

 یاصل یهاسکیدر دودسته ر ) (Mulcahy, Rita یمالکه

واکنش  ازمندیکه ن ییهاسکیشد. ر یبنددسته ییو جز

 زین تیاهمکم یهاسکیو ر یاصل یهاسکیهستند در قالب ر

 یابیشد. جهت ارز یبنددسته ییجز یهاسکیعنوان ربه

کالن  یآموزش نی)معاون سکیر نیمالک انیاز م هاسکیر

معاون که هم در دسترس بودند و هم چهارگانه(  7مناطق 

انتخاب  ،مرحله از مطالعه را داشتند نیبه شرکت در ا لیتما

 ها انجام گرفت. بسته سکیر یابیارز ندیو فرآ

را  یگام متوالسه هاسکیر یابیارز یبرا یمالکه تایر

 تیفی)آزمون مفروضات، سنجش ک ه استنمود شنهادیپ

در گام اول  .(26)(سکیر بی)ضر اسیمق نییها و تعداده

مورد  یآمده از مراحل مختلف کدگذاردستبه سکیر یالگو

حاصل شود  نانیاطم نیآزمون مفروضات قرار گرفت تا ا

ها بسته سکیمرتبط با ر میمقوالت و مفاه لیها، ذکه مقوله

درست و متناسب  ،شده ها اشارهبه آن یینها یکه در الگو

منظور از جدول  نی. بداندشدهییها شناسابسته اتیبا واقع

آن است که  یاستفاده شد. ثبات به معنا امدیو پ ثبات

 امدیمعتبر هستند و پ سکیر میمقوالت و مفاه لیمقوالت، ذ

 لیاز مقوالت، ذ کی است که هر امیپ نیدهنده انشان زین

ند. هست ها مؤثربسته یچه مقدار بر اجرا میمقوالت و مفاه

تا  5 نیشد. ثبات ب شخصم 10تا  1 اسیبا مق امدیثبات و پ

ند هستمعتبر سکیر میمقوالت و مفاه لیمقوالت، ذ یعنی 10

 میمقوالت و مفاه لیمقوالت و ذ یعنی زین 10تا  5 نیب امدیو پ
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 ها دارند. بستهسازی ییدر اجرا یادیز ریتأث سکیر

ها سنجش شد. داده تیفیک سک،یر یابیدر مرحله دوم ارز

که "پاسخ داده شود  شپرس نیبه ا دیمرحله با نیدر ا

را درک  شدهییشناسا یهاسکیها ردانشگاه نیساکن

 زانیم یهاتمیها از آداده تیفیسنجش ک یبرا "اند؟کرده

اعتبار  تیو قابل سکیر یهابه داده یدسترس سک،یدرک ر

 1مرحله عدد  نیدر ا یبندرتبه اسیها استفاده شد. مقداده

 یعنی سکیزان درک ریم تمیآ یبرا 5تا  1بود. عدد  10تا 

 درک شده یخوببه سکیر نیموردنظر توسط مالک سکیر

 یهابه داده یمقدار دسترس تمیآ یبرا 5تا  1. عدد است

در  سکیمربوط به ر یو واقع ینیع یهاداده یعنی سکیر

ها وجود دارد. اثبات آن یبرا یدسترس است و مستندات کاف

 بهمربوط  یهاهمه داده میمطمئن شد یوقت تیدرنها

احتمال و  ستیبایند، مهستمعتبر شدهییشناسا یهاسکیر

( 1)شکل سکیرا در دماسنج ر هاسکیاز ر کی هر ریتأث

نمودار است که در ستون  ینوع سکی. دماسنج رمیکن نییتع

)اثر  ری( و در سطر آن تأثسکیآن احتمال )شانس وقوع ر

 کیعنوان به سکی. دماسنج رشودیم فی( تعرسکیوقوع ر

 نیبه ا رد،یگیمورداستفاده قرار م سکیر تیریابزار در مد

 بشانیبر اساس ضرا یهاسکیدماسنج ر نیشکل که در ا

پررنگ(  یروشن و طوس یطوس د،ی)سف یدر سه منطقه رنگ

قرار  دیسف هیدر ناح ییهاسکی. رشوندیم یبندرده

عنوان است و به 35ها کمتر از عدد آن بیضر رندیگیم

که در  ییهاسکی. رشوندیم رفتهدر نظر گ ییجز سکیر

 سکیر بیضر یدارا رندیگیروشن قرار م یطوس هیناح

 فیمتوسط تعر سکیعنوان رهستند و به 40تا  35 نیب

پررنگ قرار  یطوس هیکه در ناح ییهاسکیو ر شوندیم

عنوان است و به 40باالتر از  سکیر بیضر یدارا رندیگیم

 دیبا گذاراناستیو س شوندیدر نظر گرفته م یاصل سکیر

 (.26)ها واکنش نشان دهندسرعت به آنبه

مطالعه توسط  نیدر ا شدهیآورجمع یهاداده

 Excel, MAXQD, SPSS-26 یآمار یافزارهانرم

(Armonk, NY, USA) مراحل  ی. در تمامدیگرد لیتحل

اخالق در پژوهش  یهامطالعه دستورالعمل نیانجام ا

ها مصاحبه ندیدر فرآ ،اساس نی. بر ادیگرد تیچارمز رعا

کنندگان از بود و طبعاً مشارکت یسنج سکیر یبحث اصل

ها ها در بستر دانشگاهبسته یاجرا یهاو چالش هاضعف

ها صحبت نیا انیاست در م یهیبد کردند،یصحبت م

ذکر  زین یتیو حاکم یساختار یهایناکارآمد یبرخ

شونده را به مصاحبه نانیاطم نیا دیپژوهشگر با شد،یم

 نی. بنابراکندیها استفاده نمدر گزارش یکه از نام و دادیم

نمود و از  یآورجمع نامیرا ب هاادداشتی واصوات 

اخذ شد. در  یآگاهانه شفاه تیکنندگان رضامشارکت

کنندگان با نحوه آگاهانه مشارکت تیاخذ رضا ندیفرآ

 نانیاطم نیها آشنا شدند و به آنان او ادغام داده یگردآور

هم  با یها در مراحل چهارگانه کدگذارداده شد که داده

ها به و امکان عطف و ربط داده شوندیم ختهیدرآم

. با در نظر داشتن ستیفراهم ن ینظر فننقطه اشخاص از

و  یلیتحم استیس کیها بسته یکه استراتژ تیواقع نیا

از  یبرخ نیبنابرا ،وزارت بهداشت بود یاز سو یناگهان

پس پژوهشگر در  ؛با آن موافق نبودند هاتهیکم یاعضا

از  یادارانهرفتار جانب گونهچیه دیبایم ق،یمصاحبه عم

 شهیاند یکه حقوق آزاد دادیخود بروز نم

 گردد. فیکنندگان تضعمشارکت

 

 نتايج
 استراتژی اجرای در مرحله کدگذاری محوری ریسک

 بندیدسته مفهوم 78 و مقوله زیر 17 مقوله، 5 در هابسته

ای از مراحل مختلف نمونه 1اطالعات مندرج در جدول. شد

نهایت روابط بین مقوالت دردهد. را نمایش می یکدگذار

زیر مقوالت و مفاهیم تحت عنوان کدگذاری نظری انجام 

پس از ارائه  گزارش گردید. 2شد که نتیجه در قالب شکل

شده بر اساس های شناساییالگوی ریسک، ریسک

های ریتا مالکهی ارزیابی کیفی شد. نتایج مراحل آموزه

 2ها در جدول آزمون مفروضات و سنجش کیفیت داده

 ه است.داراده ش
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 هاي چارمزاي از مراحل مختلف کدگذاري بر اساس آموزه: نمونه1جدول

 کد رفرنس کلمات و وقایع جداسازی شده کدگذاری اولیه

و  یعلم تیمرجع نیارتباط بنشده است. کالً مفهوم مرجعیت علمی یک مفهوم گنگ و تعریف

 خوبیبه هابسته ریبسته با سا نیا نیب ارتباطدر سند خوب برقرار نشده است.  نگاریآینده

اند و شود. مرجعیت علمی را تعریف نکرده. حمایت مالی اصاًل انجام نمیمشخص نشده است

ها و اند که ما بفهمیم مرجعیت علمی دقیقاً چیست. اهداف با شاخصآن نیاورده هایی برایمثال

ها در مناطق مختلف به ما بستهسازی نیستند. اخبار مربوط به اجرایی عنوان بسته منطبق

رسد. مرجعیت در پرتو وضعیت سیاسی حاکم بر کشور غیرممکن است. در نوشتن بسته نمی

مرجعیت از ما مشورت گرفته نشده. محورها و اهداف این بسته با محورها و اهداف بسته 

پوشان است. زمان وی دانشگاه نسل سوم، همسآموزش و بسته حرکت بهسازی المللبین

که امکانات  حالی اند درشده ها در این بسته یکسان دیدهمناسب به ما داده نشده. تمام دانشگاه

 .و موقعیت یکسان ندارند

 مفهوم مرجعیت علمی خیلی گنگ است و هر فرد

ترجمان شخصی خودش را دارد. ارتباط بین 

شخص نیست. ها ماین بسته با سایر بسته

اند، کاربردی برای بندی نشدهاهداف سطح

دهد، منابع را هدر می ها ندارد،دانشگاه

اند. زمان اجرای های کوچک دیده نشدهدانشگاه

بسته به نسبت اهداف و محورها کم است. 

وضعیت مالی ما برای اجرای این بسته مناسب 

 نیست.

IDI102 

IDI134 

IDI39 

IDI35 

IDI218 

IDI180 

IDI205 

IDI122 

IDI50 

IDI124 

 کد محتوی متنی مفاهیم )کدگذاری متمرکز(

های دلبستگی به دانشگاه-ارزیابی نامناسب-پوشانی محورهاهم -گنگی مفهوم -حرف گرایی

 ها.تحریم  تغییرات محیط سیاسی کشور و -زمانبندی نامناسب-ناکافی منابع مالی -بزرگ

 IDI 4قطعه 

 مقوله مقوله زیر مفاهیم )کدگذاری محوری(  آدرس ریسک کد رفرنس
RoT,IdI,PV E1 ریزیریسک بودجه تخصیص ناعادالنه و ناکافی منابع مالی 

ک
س

ری
ی

اد
ص

اقت
ی 

ها
 

RoT,IdI,PV E3 های حاکم بر سیاسی و تحریم-ثباتی محیط اقتصادیبی

 کشور

 اداری و مالی-ثباتی سیاسیریسک بی

E4  از درآمدهای جاری  درصد سهم آموزش 2عدم تحقق

 هادانشگاه

 

 هاآزمون مفروضات و سنجش کیفیت داده: 2جدول

 هاسنجش کیفیت داده مفروضاتآزمون  زیر مقوله |مقوله 

 قابلیت اعتبار داده های ریسکدسترسی به داده درک نسبت به ریسک پی آمد ثبات

 4 4 3 6 7 های مدیریتیریسک

 5 2 2 7 6 ریسک تفکر استراتژیک

 6 3 3 6 5 ریسک نقشه شناختی مدیران

 4 4 2 5 7 ریسک محتوی استراتژی

 3 3 4 6 8 ی پایش استراتژیهااهرمریسک 

 4 3 3 6 8 های ساختاریریسک

 5 2 3 4 8 ریسک ناهمگونی محورها و اهداف

 2 3 2 7 7 ریسک ساختار سازمانی و بروکراسی اداری

 5 3 3 5 8 ی سازمانیکاریاسیسریسک 

 4 2 2 6 6 ی منابع انسانیهاتیظرفریسک 

 3 3 2 6 6 های اقتصادیریسک

 3 2 2 6 5 یزیربودجهریسک 

 2 4 4 7 5 اجتماعی-ی اقتصادیثباتیبریسک 
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 5 2 1 5 6 هارساختیزریسک توسعه 

 4 4 3 6 7 های عملیاتیریسک

 4 4 2 7 7 ریسک آگاهی

 6 2 3 6 6 یبندزمانریسک 

 3 3 4 5 7 ارتباطاتریسک 

 5 3 2 7 8 های حمایتیریسک

 4 3 1 6 8 های نگرشیریسک

 4 4 1 6 8 ریسک رفتاری

 4 2 2 7 7 ریسک شناختی

 
 زیر ها ومقوله کلیه که ( نشان داد2جدول ) هایداده

. هستند معتبر کدگذاری، مرحله در شدهمقوالت شناسایی

 بدان معنا این و است 5 باالی هاپیامد کلیه ریسک چراکه

 بر زیادی شده تأثیراتشناسایی هایریسک تمام که ستا

 بعد از. گذارندها بر جا میبسته استراتژی اجرای روی

 کلیه که است آن از حاکی هانیز یافته هاداده کیفیت سنجش

 مناسبی وضعیت از مقوالت ریسک مقوالت و زیر

 مقدار های )میزان درک،مقیاس که چرا ،ندهستبرخوردار

را کسب  5 عددی زیر اعتماد( ضریب قابلیت و دسترسی

 .اندکرده

 ییهای جزبندی مقوالت و زیر مقوالت پس از حذف ریسکرده :3جدول 

 بندیرده ضریب زیر مقولهمقوله و 
تفسیر 

 ریسک
 بندیرده ضریب مقوله و زیر مقوله

تفسیر 

 ریسک

 اصلی 3 51 های مدیریتیریسک اصلی 1 58 های ساختاریریسک

 اصلی 1 63 ریسک تفکر استراتژیک اصلی 1 61 های منابع انسانیریسک ظرفیت

 اصلی 2 58 ریسک محتوی استراتژی اصلی 2 60 کاری سازمانیریسک سیاسی

 اصلی 3 42 ریسک نقشه شناختی مدیران اصلی 3 57 ریسک ناهمگونی

 اصلی  42 های پایش استراتژیریسک اهرم اصلی 4 53 ریسک ساختار سازمانی

 اصلی 4 49 های عملیاتیریسک اصلی 1 58 های نگرشیریسک

 اصلی 1 60 بندیریسک زمان اصلی 1 63 ریسک رفتاری

 اصلی 2 52 ریسک آگاهی اصلی 2 40 ریسک شناختی

 ریسک ارتباطات اصلی 2 56 های اقتصادیریسک
 اصلی 3 42

 ریسک حمایتی اصلی 1 64 ریزیریسک بودجه

 شده است.اعمال 06/0در اعداد این جدول رنج رو به باال در حد  اصلی 2 47 مالی-اداری-ثباتی سیاسیریسک بی

 کل(= ضریب ریسک 58+58+56+51+49)÷5=54

 

 در شدهشناسایی هایریسک شد، مشاهده که گونههمان

 تا کیفی شدند ارزیابی فوق عملیات طی کدگذاری، مراحل

 مندرج اهداف و استراتژی به دستیابی در هریک تأثیر شدت

 داشتن نظر در با فرآیند این در. شود مشخص هابسته در

مقوالت و زیر مقوالت مندرج « مالکهی ریتا» هایآموزه

سازی شدند، الگوی اولیه ریسک در دماسنج ریسک پیاده
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ها ریسک نهایت درها محاسبه وسپس ضریب هر یک آن

 و« اصلی» هایریسک شدند بندیتقسیم در دودسته

 از دسته آن اصلی هایریسک« ییجز» هایریسک

 بود، 35 عدد از بیش هاآن ضریب که بودند هاییریسک

 نادیده شدنمی را هابسته تحقق بر هاآن تأثیر بنابراین

 داده پاسخ سؤال دو در بخش ارزیابی ریسک به. گرفت

 شانبالقوه منافع با مقایسه در هابسته آیا: این که اول :شد

 که هاییریسک آیا: آن که نیستند؟ دوم ریسک پر خیلی

 اجرای بر ایعمده اثر اند،شدهشناسایی

 کل ضریب ازآنجاکه: اول سؤال به پاسخ در دارند؟ هابسته

 بنابراین است 80 از 54 هابسته استراتژی اجرای ریسک

 علوم آموزش در نوآوری و تحول هایبسته که گفت باید

 و ندهست برخوردار متوسطی ریسک از پزشکی،

 مقدار کردن کم برای الزم راهبرد بایدمی گذارانسیاست

 در. نمایند اتخاذ ها،بسته بازنویسی و اصالح با را ریسک

 کل ریسک ضریب ریسک دماسنج در: دوم سؤال خصوص

های بندیداده شد تا جایگاه ریسک کل در رنگ قرار

 اساس این گانه دماسنج ریسک مشخص شود. برسه

 قرار( 6 احتمال و 9 تأثیر) محدوده کل ضریب ریسک

 که کرد قضاوت گونهاین توانمی بنابراین گرفت؛

هم دارای احتمال وقوع  شده شناسایی اصلی هاییریسک

 هابسته انتظار مورد نتایج بر زیادی اند و هم اثرباالیی

 .(1)شکل گذارندمی
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 احتمال

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 تأثیر

 دهد(ها را نشان میدماسنج ضریب ریسک کل )رنگ نارنجی جایگاه ضریب ریسک کل بسته: 1 شكل

 

 
 هاریسک اجرای بستهالگوی مبنایی : 2 شكل
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 بحث

مطالعه  نیا ست،ا دایعنوان پ دواژهیگونه که از کلهمان

اول  تیبر عهده داشت: در مأمور تیزمان دو مأمورهم

 ییها شناسااز داده یانبوه انیرا از م هاسکیر ستیبایم

 یهاسکیر ستیبایدوم م تیو در مأمور کردیم

. در مرحله نمودیم یبندو رتبه یابیرا ارز شدهییشناسا

بود که انواع مختلف داده  نیا تیمأمور ،سکیر ییشناسا

از  یمندها( را ضمن بهره)اسناد، مشاهدات و مصاحبه

نموده  یکدگذار« چارمز» یهاو آموزه «ادیداده بن کردیرو»

 سکیر یالگو ،ینظر یمرحله کدگذار در تینهادر تا 

 هاسکیر ،ریمس نی. در اابدیها ظهور بسته یاستراتژ

که  یتیموقع ایاتفاق  شامد،یپ داد،یعبارت بود از هر رو

ها محدود ها را در صحن دانشگاهبسته یاستراتژ یاجرا

. پس از کردیبه اهداف را با مانع مواجه م یابیکرده و دست

. در افتیها نمود بسته سکیر یاول، الگو تیمأمور یاجرا

مفهوم در خصوص  87مقوله و  ریز 17مقوله و  5الگو  نیا

 تیازآن در مأمورشد. پس ییشناسا هاهبست یاجرا سکیر

 یهاشده، در پرتو آموزه ییساشنا سکیر یدوم، الگو

 تینهادر قرار گرفت و  یفیک یابیمورد ارز «یمالکه تایر»

 افتی لیمفهوم تقل 39مقوله و  ریز 16مقوله،  5به  هاسکیر

 شی( نما2ها در قالب شکل )بسته سکیر یینها یو الگو

چهار قطعه کلیدی است: قطعه اول:  یالگو دارا نیداده شد. ا

شرایط مبنایی بروز ریسک. قطعه دوم: پدیده محوری 

و  سکیر نیها و تعامالت مالکریسک. قطعه سوم: کنش

ها و تعامالت را پیامدهای حاصل از کنش قطعه چهارم:

 یاجرا سکیر یدر الگو ییمبنا طی. شرادهدینمایش م

و  یجابیاز علل و عوامل ا یاها به مجموعهبسته یاستراتژ

ها از بروز آن یو چگونگ ییو چرا سکیر دهیپد یجادیا

ها( ها در دانشگاهبسته انیکنندگان )مجرمنظر مشارکت

دارد و  ییمبنا طیمنشأ در شرا یمحور دهیاشاره دارد. پد

شکل  یبرا گریکدیها با آن قیو تلف یتالق یمحصول چگونگ

. قطعه هستند گوناگون عادمختلف با اب یدادن به الگوها

اشاره دارد  یریو تداب هاسمیبه مکان زیها و تعامالت نکنش

ها بسته یاستراتژ یاجرا سکیر دهیکه در برخورد با پد

. شودیبه کار گرفته م انیو مجر گذاراناستیتوسط س

کاهش  یهستند که برا یهدفمند یها راهبردهادرواقع کنش

اتخاذ  هاسکیاز ر یاهخانواد ای سکیر کیاحتمال بروز 

رخ  ای سکیر دهیها پدکه با در نظر گرفتن آن شوندیم

 نی. آخرابدییکاهش م اریاحتمال وقوع آن بس ایو  دهدینم

 یامدهایپ ییمبنا یپردازهیدر روش نظر یمیاصطالح پارادا

اساس هر جا  نیها و تعامالت است. بر احاصل از کنش

 ای یامسأله ایدر پاسخ به امر  یانجام عمل ای یراهبرد

 یافراد ایفرد  یاز سو یتیحفظ موقع ایمنظور اداره به

 نیو توجه به ا یهمراه دارد. بررس ییامدهایاتخاذ شود، پ

است.  یتیریمد یراهبردها ضرورت تیریمد یبرا یامدهایپ

 یاز سو شنهادشدهیپ یهااز کنش کیدر مطالعه حاضر هر

ها منجر دربسته ارمورد انتظ جیبه حصول نتا انیمجر

 اند.شده حی( تشر2در شکل ) امدهایپ نیا یتمام گردد،یم

 گذاراناستی( به س2مندرج در شکل ) یهاافتهیبه  مستند

در  یعلمئتیه یاعضا تیعضو یبرا گرددیم هیتوص

 ژهیو ازاتیامت ،هابستهسازی ییاجرا یعلم یهاتهیکم

کارشناسان  یدر نظر گرفته شود و برا یمرتبه علمارتقای 

 وندیعملکرد را با حقوق و دستمزد پ زیها ندربسته ریدرگ

 کیاستراتژ جینتا یسوبه یعملکرد واقع ساننیبد ازده ت

ها مدت مندرج در بستهکوتاه یاتیمورد انتظار و اهداف عمل

 گرددیم هیتوص گذاراناستیسوق داده شود. به س

و به نسبت حجم  ینیرا بازب یجذب منابع انسان یهااستیس

سازی ییها در خصوص اجراشده به دانشگاهکار اضافه

داده شود.  زیها نبه آن یانسان یرویجذب ن مکانها، ابسته

احراز شغل  طیشرا گرددیم هیتوص گذاراناستیبه س

کرده و داشتن  یسیها را بازنودانشگاه یآموزش نیمعاون

ها و بستهسازی ییاجرا یهاتهیفعال در کم تیسابقه عضو

 یآموزش یهاو کارگاه یتخصص یهاشرکت در کارگروه

عاون احراز شغل م یهاعنوان مؤلفهها را بهمرتبط با بسته

که تعدد  ها در نظر گرفته شود. ازآنجادانشگاه یآموزش

و  یها سردرگممندرج در بسته یاهداف و محورها
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 گذاراناستیبه س نی، بنابرانموده استرا منتج  یآشفتگ

 یبسته )محتو 4بسته را به حداکثر  12 گرددیم هیتوص

 لینظارت محور( تقل ومحور  نهیمحور، زم ندیمحور، فرآ

توسعه  ،ینگارندهی)آ یهاراستا بسته نیدهند. در ا

بسته  کیها( در هم ادغام و به و ارتقا آزمون یراهبرد

 ،یساز المللنی)ب یهاشوند. بسته لیتبد یمحور یمحتو

در هم ادغام و به  زی( نینیسرزم شیو آما یسازیمجاز

اخالق  یعتال)ا یهامبدل شوند. بسته یندیبسته فرآ کی

ارتقای نسل سوم و  یهادانشگاه یسوحرکت به ،یاحرفه

محور  نهیبسته زم کیدر هم ادغام تا به  زی( نرساختیز

ها و )سنجش آزمون یهابسته تینهادر  بدل شوند و 

 کیشوند و به  بیباهم ترک زیمؤسسات( ن یاعتباربخش

 مبدل شوند.  یبسته نظارت

جهت ممانعت از  گرددیم شنهادیپ گذاراناستیبه س

 یهر بسته را با واژگان تک مفهوم نیادراکات متناقض عناو

که  یافراد گرددیم هیتوص همچنین. ندیباز نگارش نما

را در سطح  ،هستند یو تحوالت آموزش راتییخواهان تغ

افراد را  نیسپس ا ییشناسا یعلوم پزشک یهاکل دانشگاه

ها( دانشگاه یآموزش رانی)مد یدیکل یهاتیدر موقع

به  تواندیماشخاص  نیا یخواهتحول هیبگمارند، روح

 تینهادر ها و فرهنگ آموزش حاکم بر دانشگاه رییتغ

ها، منتج خواهد بسته یحاصله از اجرا راتییتغ رشیپذ

تعداد کل  گرددیم هیتوص گذاراناستیشود. به س

سامانه  ورا حداکثر به د ریگزارش گ یمخزن یهاسامانه

 شرفتیروند پ سامانه مربوط به گزارش کیدهند  لیتقل

مربوط به  زیسامانه ن کیها و دانشگاه یاتیعمل یهابرنامه

ها در کالن مناطق حصول اهداف بسته یهااخذ گزارش

از محورها و  کیهر یبرا گرددیم هیتوص همچنین. شیآما

منطبق با  یلمع-یاهداف مندرج در هر بسته کارتکس زمان

 یزمان هاتید تا فورنکن میها، تنظدر دانشگاه یجار تیواقع

خودشان را به  یها جابسته یاجرا ندیموجود در فرآ

ها از دانشگاه یبدهند و استرس زمان یزمان یهابرنامه

 زدوده شود. 

و ابهام در  یمطالعه از گنگ نیا یفیک یاز کدها یاریبس

 نیدر ا ند؛یگویسخن م اهمندرج در عنوان بسته میمفاه

نسبت به  گرددیم هیتوص گذاراناستیخصوص به س

در آموزش  یکتابچه فرهنگ واژگان تحول و نوآور نیتدو

 هیتوص گذاراناستی. در کل به سندیاقدام نما یعلوم پزشک

مطالعه؛ سند  نیا یهاشنهادیو پ هاافتهیمنطبق با  گرددیم

ول و تا تح ندینما یسیرا بازنو یتحول و نوآور یهابسته

به خود  یتربیش تینیع یدر آموزش علوم پزشک ینوآور

بسته  کی گرددیم شنهادیپ زیپژوهشگران ن ری. به ساردیگ

آن  سکیر یسازانتخاب و به مدل یبسته تحول 12 انیرا م

ها از بسته سکیر ایبسته بپردازند تا مشخص شود که آ

در  گرددیم همچنین پیشنهاد ؛کندیم تیتابع یکل یالگو کی

ها به بسته سکیر یمستقل نسبت به الگوساز یپژوهش

را با  شیخو یینها یاقدام و الگو شیمناطق آما کیتفک

تا مشخص  ندینما سهیمطالعه مقا نیا یشنهادیپ یالگو

 یالگو رییدر تغ شیمتفاوت مناطق آما بومستیگردد ز

 .ریخ ایها مؤثر است بسته سکیر

 تیمواجه بود: محدود تیمطالعه با دودسته محدود نیا

 توانیم ی. از بعد موضوعییاجرا تیو محدود یموضوع

( تاکنون 1394ها )بستهسازی ییادعا نمود که از زمان اجرا

 یاجرا سکیکه به مبحث ر یمطالعه مشخص چیه

است.  رفتهیها پرداخته باشد، صورت نپذبسته یاستراتژ

 هاافتهیاز  یبانیجهت پشت ینظر عاتاطال یآورجمع نکیل

اطالعات  یگستره مکان نیبود. همچن یدشوار اریکار بس

اطالعات را ازلحاظ  یکشور گردآور شیدر ده منطقه آما

 مواجه نمود. تیبا محدود یقدر ،ییاجرا

 

 گيرينتيجه

 استراتژی اجرای فرآیند در ریسک بروز مبنایی شرایط

 نبود از خبر که است مفاهیمی از سرشار هابسته

 اجرای از پیش فرهنگی و مالی، زمانی اداری، سازوکارهای

 تدوین فرآیند در استراتژیک تفکر نبود. دهدمی استراتژی

ترین از مهم استراتژی در اجرای زدگیشتاب و استراتژی
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 کدهای حاصله از مرحله کدگذاری و ارزیابی ریسک بود.

 استراتژی اجرای توان گفت که ریسکمی ،بر همین اساس

اجرای آن.  نه گرددبرمی هاآن "نادرست" دوینت به هابسته

 تنظر داشتن الوی ها با دربازنویسی سند بسته ،بنابراین

 .ناپذیر استریسک این مطالعه ضرورتی اجتناب

 

 قدرداني

آموزشی و  محترم مساعدت و همکاری کلیه معاونین

بسته در سازی های اجراییکمیتهمحترم ی رؤسا

گانه آمایش را های علوم پزشکی مناطق دهدانشگاه
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Strategy implementation risk model for transformation and 

innovation packages in medical education 

 

Hossein Heidari1, Vahid Khashie2, Ataullah Pourabbasi3, Nader Mazloomi4, Saeed Sehat5 
 

Abstract 

 
Introduction: In the age of globalization, innovation in education is obvious. Innovation in education means 

solving a real problem in a new and simple way to promote equitable learning. In this study, by implementing 

and evaluating the risks arising from the implementation of the strategy of transformation and innovation 

packages in medical education, the implementation of a national strategy was supported. 

Methods: This study is from the perspective of applied orientation, from the perspective of descriptive purpose 

and qualitative in terms of approach. This research was conducted using grounded theory method and Charms 

approach. The Statistical population included all educational assistants and heads of transformation and 

innovation packages in the land use planning. Data were collected (document review, participatory 

observation and interview) and coded in several stages (initial, centralized, central and theoretical coding). 

The risk model for qualitative study was also qualitatively assessed in light of the teachings of risk management 

(Rita Mulcahy). 

Results: The model on demand from the stages of risk identification and evaluation was presented in a model 

consisting of 5 categories (structural, attitudinal, economic, managerial and operational risks) and 16 sub-

categories and 39 concepts. Structural risks had the highest coefficient and operational risks had the lowest 

risk coefficient at the risk assessment stage. The total risk factor of the package strategy is 54 out of 80 units; 

this means that the risk of packages in execution is moderate. 

Conclusion: Implementing the strategy of transformation and innovation packages has many inherent risks 

that have been taken from the stage of strategy development to the stage of strategy implementation. Therefore, 

rewriting the strategy of packages as the accessible lever for risk control and management is recommended. 

 

Keywords: Model, Risk, Execution, Strategy, Transformation and Innovation Packages, Medical Education 
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