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برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی :برنامهای استراتژیک و تعاملی در هزاره سوم
جمیله آقاتبار رودباری ،1دکتر ترانه عنایتی*2

چکیده
زمینه و هدف :بر نامه ریزی استراتژیک و تعاملی با درک صحیح از تحوالت محیطی و ارزیابی واقعگرایانه از
توانمندیهای داخلی ،به دانشگاه های علوم پزشکی در نیل به اهداف کمک می نماید .این پژوهش به منظور
بررسی برنامه تحول و نوآوری از منظر برنامه ریزی استراتژیک و تعاملی انجام شد.
روش بررسی :این پژوهش اسنادی با جستجو در پایگاه های معتبر اینترنتی ،سایت معاونت آموزشی
وزارت بهداشت وبررسی جدید ترین مقاالت و اسناد مرتبط با تحوالت آموزش عالی و آموزش پزشکی و برنامه
ریزی دانشگاهی در قرن بیست و یکم ،برنامه تحول و نوآوری و برنامه استراتژیک و تعاملی در دانشگاه ها
درنیمه اول سال  1398انجام شد.
یافتهها :از آنجایی که رویدادهای غیر قابل پیش بینی در محیط های پیچیده همچون دانشگاه های علوم
پزشکی به طور مداوم در حال رخ دادن می باشد ،به نظر می رسد ،برنامه ریزی سازگار شونده با هویت دانشگاه
ها ،برنامه ریزی استراتژیک بر آمده از مبانی تفکر و بصیرت استراتژیک با به کارگیری مبانی و اصول گرایش
برنامه ریزی تعاملی شامل مشارکت ،مداومت ،هماهنگی و کل نگری باشد .در چنین شرایطی نظام سالمت
جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اسناد باالدستی و با رویکردی استراتژیک و تعاملی ،برنامه تحول و نوآوری
در آموزش علوم پزشکی مشتمل بر 11بسته تحولی و یک برنامه پایش بسته ها را با با نگاه به سیاستهای کلی
نظام سالمت و سیاستهای کلی بخش آموزش عالی ابالغی مقام معظم رهبری ،توجه به کسب مرجعیت علمی
در منطقه و با نگاه آیندهنگارانه و نوآورانه طراحی و اجرایی نموده است.
نتیجهگیری :نظام آموزش سالمت کشور در همگامی با الزامات دانشگاه های هزاره سوم ،تدوین و اجرای
برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی را با رویکرد استراتژیک و تعاملی مورد تا کید قرار داده است.
کلمات کلیدی :برنامه استراتژیک ،بر نامه ریزی تعاملی ،تحول و نوآوری ،آموزش پزشکی
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مقدمه
پویاییها و تحوالت شدید محیطی عصر کنونی
ضرورت برنامهریزی برای رویارویی با این تحوالت را بیش
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از پیش نمایان ساخته است .در عرصه پیشرفت و توسعه،
سازمانهایی موفق بودهاند که توانسته اند با درک صحیحی
از محیط و تحوالت آن و ارزیابی دقیق واقع گرایانه از
توانمندی های داخلی ،استراتژی موثری را براساس
ماموریت خود تدوین نموده ،بستر مناسب برای اجرای آن
ها را فراهم آورند .در چنین شرایطی و برای پاسخگویی به
این نیاز برنامه ریزی استراتژیک جایگاهی ویژه یافته است
[ .]1امروزه از مدیریت دانش استراتژیک جهت دستیابی به
نوآوری و مزایای رقابتی استفاده می شود[.]2
محیط پر سرعت ،بی ثبات و مبهم موجب شده است
که سازمان های امروز خواستار برنامه ریزی استراتژیک
باشند چرا که روش های سنتی برنامه ریزی برای
پاسخگویی به این خواسته ها موثر نبوده ،برنامه ریزی
استراتژیک برای پیشگامی دررقابت بسیار مهم است.
تمرکز و نیاز به رویکرد انطباقی و تعاملی برای برنامه
ریزی استراتژیک به طور فزاینده ای دارای اهمیت
شده است[.]3ا گرچه چشم انداز برای افق زمانی 3تا5
ساله،چشم انداز واقعبینانه ای نیست ،اما فرایند برنامه
ریزی استراتژیک با همه کاستیهای خود می تواندخیلی
آموزنده باشد ونباید از این جنبه غفلت نمود[.]4برای آنکه
نیات استراتژیک تبدیل به نتایج استراتژیک شود ،راهی
بسیار طوالنی و پیچیده پیش روی سازمان ها است.
این بدان معناست که اغلب اندیشمندان حوزه مدیریت
استراتژیک بر این مسئله متفق القول اند که اجرا ،بزرگ
ترین و درعین حال پیچیده ترین مشکل فرآیند مدیریت
استراتژیک است.
رمز بقا و موفقیت ساز مان ها در دنیای پر التهاب و پر

از تغییر و تحول امروز ،هشیاری رهبران و مدیران در به
کار گرفتن مناسب ترین استراتژی ها برای سازمان می
باشد .در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،فعالیت های ارزش
آفرین سازمان ها فقط به دارایی های مشهود وابسته
نیست ،بلکه دانش و قابلیت کارکنان ،کیفیت محصوالت و
خدمات ،روابط با مشتریان و ذی نفعان و تامین کنندگان،
فناوری اطالعات و ارتباطات و فر هنگ سازمانی ،خیلی
ارزشمند تر از دارایی های مشهود و فیزیکی هستند و
قدرت اصلی ارزش آفرینی هر سازمان به توانمندی آن در
بکارگیری این دارایی های نامشهود بستگی دارد[. ]5
سازمان ها بر خالف تمایلشان به پیروی از خرد و نظم
به دالیل پیچیده حا کم بر محیط شان نمی توانند مطابق
خواسته خود اقدام کنند .این معیارهای مورد عالقه یا
هنجارهای خردمندانه مورد تا کید ،ایجاب می نماید،
سازمان ها نه تنها دارای عناصر هماهنگ در درون بلکه
مطابقت الزم با محیط بیرون خود دارا باشند .از این
جهت ،وظایف دو گانه مدیریت ایجاد هماهنگی های الزم
درونی و پاسخ گویی یا وا کنش درست به اوضاع بیرونی
است[ .]6بر این اساس ،برنامههای تحول و نوآوری در
آموزش علوم پزشکی به منظور ارتقای پاسخگویی نظام
سالمت به نیازهای جامعه و تأمین منابع انسانی مورد
نیاز ،تدوین شد و الگوی اجرایی آن باتوجه به بستر فراهم
شده در مناطق آمایشی کشور تنظیم گردید [ .]7این
پژوهش به منظور بررسی برنامه تحول و نوآوری از منظر
برنامه ریزی استراتژیک و تعاملی انجام شد.
روش بررسی
این پژوهش اسنادی به منظور بررسی برنامه تحول و
نوآوری در آموزش پزشکی از منظر برنامه ریزی استراتژیک
و تعاملی با جستجو در پایگاه های معتبر اینترنتی ،سایت

جمیله آقاتبار رودباری و همکاران

معاونت آموزشی وزارت بهداشت وبررسی جدید ترین

اقتضائات محیطی پاسخ الزم و به موقع دهد[.]10

پزشکی و برنامه ریزی دانشگاهی در قرن بیست و یکم،

سابقه ای دیرین برخورداراست و تحولی بزرگ در زمینه

روند جهانی آموزش عالی سالمت در هزاره سوم و برنامه

تفکر و عمل برنامهریزی ایجاد شده است و رویکرد برنامه

تحول و نوآوری و برنامه استراتژیک و تعاملی در دانشگاه

ریزی با توجه به پویایی و پیچیدگی سیستم های دانشگاهی

ها ،درنیمه اول سال  1398انجام شد.

و عناصر آن ها از برنامهریزی خطی ،برنامهریزی بخشی،
کالسیک و حتی برنامهریزی استراتژیک که در دهه 80

لزوم نوآوری و برنامه ریزی در دانشگاه ها

و برنامه جامع از  1960گذرو دانشگاه ها به رویکردهای

ویژگی عصر حاضرتغییرو متحول شدن می باشد که ناظر

برنامهریزی مشارکتی و تعاملی روی آورده اند[.]11

بر حرکت در مسیر توسعه ی هرچه بیشتر فناوری ،علم و

چالش پیش روی سازمان ها در مدیریت استراتژیک

ارتباطات درعرصه جهانی است .در چنین وضعیتی به باور

منابع انسانی ،همواره این بوده است که کدام استراتژی

بسیاری صاحبنظران ،موفقیت نظام آموزش عالی ،داشتن

ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی موفقیت سازمان را

برنامهبرایتغییرونوآوریوحرکتبهسویپیشرفتضروری

تضمین خواهد کرد و در توسعه کارکنانی که بتوانند مزیت

است .آینده به کشورهایی تعلق دارد که بتوانند ظرفیت های

رقابتی پایدار برای سازمان محسوب می شوند ،مؤثر خواهد

الزم را در نظام های آموزش عالی خود ایجاد کنند [.]8

بود[ .]12آنچه در دانشگاه به عنوان یک سازمان ضروری و

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی

اساسی به نظر میرسد وبیانگر وجه تمایز آن با سایر سازمان

در ترویج تغییر الگوهای توسعه پایدار به عنوان مرا کز

های آموزشی است ،مهارت آموزی و آموزش با توجه به

دانش و نوآوری دارند .عالوه بر این ،آنها در حال حاضر

جهت گیری استراتژیک سازمان و تغییر و تحول پیوسته

با فرآیندهای مدیریت تغییر و تحول خود مواجه هستند

آن است نه صرفا ارائه آموزش های ثابت و آکادمیک .ایده

که شامل آموزش ،تحقیق ،مدیریت موسسات و مناطق

اصلی دانشگاه سازمانی ،نظاممند کردن وظیفه آموزش با

محروم جامعه هستند .این چالش شامل در نظر گرفتن

توجه به جهت گیری های استراتژیک سازمان است[.]13

جامع تمام فعالیت هایی است که مربوط به پایداری

تحقیقات حا کی از مزایای ترکیب برنامه ریزی

هستند[ .]9دانشگاه برای حفظ بقای معنادار خود با توجه

استراتژیک و استراتژی های نوظهور است .در این میان،

با تحوالت و پیچیدگی های محیطی نیاز به برنامه ریزی

از آنجایی که این تعامل و ترکیب در انزوا اتفاق نمی افتد،

توسعه دانشگاهی دارد تا در برابر تغییرات و تحوالت منفعل

مزایای حاصل از این ترکیب به ساختار سازمانی که همچون

عمل نکند .این امر هم زمانی محقق میگردد که دانشگاه

مکانیسم کنترل عمل می نماید ،وابسته است[.]14

از توانمندی الزم برای مقابله با چالش های محیطی و
استفاده از فرصت ها به شکل مطلوب برخوردارباشد .تحقق

گرایش های برنامه ریزی

این مهم مستلزم آن است که از توانمندسازی به عنوان یک

دوره های تاریخی سیر تکامل برنامه ریزی  ،گرایش
های خاصی از برنامه ریزی را به وجود آوردند:
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مقاالت و اسناد مرتبط با تحوالت آموزش عالی و آموزش

استفاده از برنامهریزی در نظامهای آموزش عالی از

استراتژی کلیدی توسعه استفاده نماید تا بتواند به نیازها و
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گرایش ارتجاعی(گرایش به گذشته)

بر اساس اهداف کلی بلند مدت و تحلیل نیرو های بنگاه

گرایش غیرفعال(گرایش به حال)

مورد توجه قرار گرفت .مدل های برنامه ریزی استراتژیک

گرایش فعال(آینده گرایی)

بازرگانی در کلیه زمینه ها به ویژه آموزش عالی و دانشگاه

گرایش تعاملی(آینده ساز)

ها تاثیر داشته است اما مسئله مورد توجه این است

سبک فرا گیر در حال حاضر گرایش فعال می باشد.

که مدل های برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده در

طرفداران این گرایش آینده رابهتر از حال و آینده فرض

تجارت ،به آسانی قابل انطباق و انتقال به آموزش عالی

نموده ،دوست دارند تغییر را شتاب دهند و از فرصت ها

نمی باشند ،چرا که اساسا سازمان دانشگاه ها با بنگاه های

استفاده نمایند .برنامه ریزی در یک سازمان فعال عبارت

تجاری متفاوت هستند[.]17

است از پیش بینی آینده و آماده شدن برای آن و برنامه
ریزی امروز برای کارهایی که باید در آینده انجام شود[.]15

خصو صیات برنامه ریزی استراتژیک

انعکاسی از ارزش های حا کم بر جامعه و معطوف به پرسش
برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی آمایش سرزمینی استراتژیک به طور
فزاینده ای در سراسر جهان برای ایجاد چشم انداز
هماهنگ برای هدایت توسعه میان مدت و بلند مدت
انجام می شود .با این حال ،از منظر نظری و مفهومی،

ها ومسایل اصلی سازمان است.
دارای دید بلند مدت است وافق های دور رادر سازمان
مطرح می سازد.
فرا گیر بوده ،در سطوح عالی سازمان شکل گرفته ،برنامه
های عملیاتی را در بر می گیرد وبه آن جهت می دهد.

برنامه ریزی فضایی استراتژیک دشوار است؛ از این

به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی سازمان توجه دارد.

حیث که چند بعدی است ودر پیچیدگی های اجتماعی

با مطرح کردن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تبیین

و سیاسی و نهادی تعبیه شده و بسیار وابسته به زمینه

رسالت های سازمان ،مدیران را با فعالیت ها هماهنگ می سازد.

است .عالوه بر این ،مباحث مربوط به برنامه ریزی فعلی

در این برنامه ریزی ساختار سازمانی انعطاف پذیر ومتناسب و

عمدت ًا بر خروجی های فرایند برنامه ریزی استراتژیک

همراه با تغییرات در طول زمان است[.]18

متمرکز است و تا حد زیادی از تأثیر برنامه های فضایی
استراتژیک بر تحوالت غافل می شوند[.]16
ریشه های برنامه ریزی استراتژیک به قرن بیستم(اوایل

مراحل برنامه ریزی استرتژیک:مدل swot

تعیین چشم انداز وماموریت

دهه  )1950در آمریکا برمی گردد و مجله بازرگانی هاروارد

تجزیه وتحلیل بیرونی«فرصت ها وتهدید ها»

نقش مهمی در این مورد داشت.در آن هنگام برنامه ریزی

تجزیه وتحلیل درونی«قوت ها وضعف ها»

استراتژیک برای سازو کارهای انتخاب محصول و بازار و

انتخاب استراتژی مناسب

جمیله آقاتبار رودباری و همکاران
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شمای ساده شده برنامه ریزی استراتژیک بر اساس روش swot
Mission

Vission

:Internal examination
strengths and weaknesses

Determine the strategic orientations
of the organization
منبع :الوانی.]18[1391،

مفهوم برنامه ریزی تعاملی

مفهوم برنامه ریزی تعاملی ،طراحی آینده دلخواه
و ابداع راه های پدید آوردن آن است .طرفداران گرایش
تعاملی معتقدند آینده را باید ساخت .آن هابه دنبال
ایجاد فرصت هستند نه فقط استفاده از آن .آنها سیستم
را طوری طراحی می کنند که یادگیری ،پویایی و انعطاف

تفاوت های اساسی برنامه ریزی برای آموزش عالی با
برنامه ریزی بنگاه و موسسه/شرکت بازرگانی

 دانشگاه ها دارای اهداف چند وجهی شاملاستانداردهای آموزش ،تحقیقاتی و خدماتی هستند.
 مخاطبان دانشگاه ها دارای طیف گسترده ای اعم ازدانشجویان ،صنعت ،منابع انسانی است.

پذیری را افزایش دهد[ .]15این برنامه ریزی به عنوان یک

 -موسسات آموزش عالی برای رسیدن به اهداف دارای

ابزار هوشمند استراتژیک می تواند به عنوان ابزاری در

استانداردهایی می باشند که دستیابی به استانداردهای

خدمت استراتژی سازی و کنترل سازمان ها قرار گیرد تا

بادوام برای تولید خدمات دانشگاهی دشوار هم می باشد

به طور مستمربه وسیله آن مفروضات استراتژیک سازمان

اما بنگاه ها رویه های خود را به آسانی تعیین می کنند.

بازبینی و ارزیابی شود و براساس داده های حاصل از

 -اعضای اجتماع علمی به ویژه اعضای هیات علمی

ناپیوستگی ها و پیچیدگی های محیطی ،تصمیمات

دانشگاه ها برای فعالیت خود نیاز به استقالل و آزادی

استراتژیک سریع اتخاذ شود و از این طریق با عملکردی

دارند که این امر مدیریت و رهبری دانشگاه ها را با

چابک در فضای رقابتی و محیطی پرتالطم ،سازمان به

مشکالتی مواجه می کند.

مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهد[.]19

 -فرایند تصمیم گیری در دانشگاه ها معموال فرایندی
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پیچیده و طوالنی است.

با ذینفعان ،تشویق مشارکت آنها در فرایندهای تصمیم
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 -دانشگاه ها در مقابل تغییرات محیطی بسیار اثر

گیری مدیریت ،ادغام شاخص های تاثیر پایداری در

پذیرند و این مسئله بر برنامه ریزی راهبردی آموزش عالی

برنامه مدیریت جهانی و ایجادیک دیدگاه جامع تر و

تاثیر می گذارد.

استراتژیک از دانشگاه که در حال حاضر در میان موقعیت

 دانشگاه سازمانی پویا با پیچیدگی زیاد و دارایبازیگران متنوع و متعدد است[.]20

های کلیدی به اشترا ک گذاشته شده است [.]9
یافته های پژوهش اردالن و همکاران تحت عنوان

مطالعات چندلر نشان می دهند ساختار سازمان از

انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت بر پایه مدل فرآیند

راهبردی که به خود می پذیرد ،پیروی می کند.تعیین

برنامهریزی راهبردی مبتنی بر نگرش تجویزی که با توجه

اهداف اساسی و بلندمدت  ،در پیش گرفتن برنامه های

اهمیت تدوین راهبرد در سطح سازمانها در مواجهه با

عملیاتی ویژه و تخصیص منابع برای نیل به آن ها ،راهبرد

محیط پیچیده ،انجام شد ،از میان راهبرد های تعیین

ویا استراتژی به شمار می آیند .مطالعات عمومی و بررسی

شده که شامل راهبردهای افزایش دسترسی به خدمات،

های عمیق چندلر در مورد سازمان ها نکات کلی را در

جذب نیروی انسانی مجرب و آموزشدیده ،بهبود آگاهی

مورد تغییرات ساختاری و نوآوری های سازمانی آشکار

و افزایش سواد سالمت افراد جامعه و بسترسازی مناسب

می سازد .فشارهای بازار و فنی یک جامعه صنعتی

جهت بهرهمندی یکسان از خدمات ،راهبرد افزایش

شهری،سازمان ها را وادار می سازد ساختار های خود را بر

دسترسی به خدمات به عنوان راهبرد برتر در وزارت

اساس مبانی مشابهی سازمان دهند ،هر چند لزوما تمامی

بهداشت شناخته شد .این یافته برای مدیران دانشگاه ها

سازمان ها تنها یک مسیر را برای رسیدن به ساختار جدید

و سازمان های تابعه برای تعیین سمت و سوی برنامهریزی

طی نمی کنند ،در نگرش به فرایند حرکت سازمان از یک

ها راهگشا خواهدبود[.]22

ساختار سنتی به سوی ساختاری جدید در وا کنش به

نتایج مطالعه والهیسر و همکاران( )2019در خصوص

تغییرات راهبردی ،درک تفاوت و تفکیک قایل شدن میان

تعامل بین برنامه ریزی استراتژیک و بریکالژ ( یک

وا کنش تطابقی و نوآوری خالق حایز اهمیت است[.]6

استراتژی نوظهور) در عملکرد شرکت نشان می دهد که

نتایج پژوهش دیانت نژاد و همکاران حا کی از این است که

یک ترکیب همیشه مفید نیست و منافع آن به ویژگی

تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی تاثیر گذار است و نیز

های ظهور استراتژی نو ظهور مورد نظر بستگی دارد .این

پنج رکن تفکر سیستمی ،فرصت طلبی هوشمندانه ،عزم

تعامل در انزوا بررسی نمی شود .انتظارمی رود که این امر

استراتژیک ،پیشروی بر اساس رویکرد علمی ،و تفکر در

به مکانیسم های کنترل (ساختار سازمانی) وابسته باشد.

طول زمان بر نو آوری سازمانی اثر گذار هستند[.]21

نتایج حا کی از تعامل منفی بین برنامه ریزی استراتژیک

بر اساس یافته های پژوهش یانز و همکاران

و بریکالژ است که بیشتر به ساختار سازمانی وابسته

راهبردهای دانشگاه ها برای رسیدن به پایداری عبارتند

است .عالوه بر این  ،در حالی که رابطه مثبت بین برنامه

از :انتشار و درونی کردن مأموریت و هماهنگی آن با

ریزی استراتژیک و عملکرد شرکت وجود نداشت ،اما بین

اصول پایداری ،ایجاد مکانیسم های نوین و قوی ارتباط

بریکالژ و عملکرد شرکت رابطه مثبت مشاهده گردید[.]14

جمیله آقاتبار رودباری و همکاران

آموزش عالی و برنامه ریزی در هزاره سوم و قرن 21

در هزاره سوم ،موسسات آموزش عالی برتربیش از
یک نقش دارند؛ این دانشگاه ها نه تنها آموزش و تعلیم
مسائل کوتاه مدت معاصر و همچنین مشکالت پیچیده
طوالنی مدت را به عهده می گیرند[ .]23
امروزه برنامه ریزی دانشگاهی با توجه به پیچیدگی
موقعیت های دانشگاهی با بحران مواجه است؛ به طوری
که رویکرد خطی در برنامه ریزی دانشگاهی نمی تواند به
درک و اصالح سیستم های دانشگاهی کمک کند[ .]24
رسالت مرا کز آموزش عالی در هر کشور برخاسته
از تعامل منابع انسانی فرهیخته با منابع در حال رشد
در فضایی آکادمیک است .با پایان قرن بیستم این
سیر تاریخی متحول تر گردیده ،سرعت بیشتری گرفته
است .پدیده هایی مانند جهانی شدن ،دنیای مجازی،
ساختارهای جدید ،توسعه فناوری ،ارتباطات ،تغییرات
جهانی ،همه و همه ضرورت بازنگری در برنامه ها،

بررسی منظم جو سازمانی؛ نظارت مستمر بر پیشرفت و
چابکی استراتژیک ،برای ترویج و پیشبرد نوآوری در میان
کل کارکنان ضرورت دارد[ .]28در عصر حاضر ،درکشورهای
در حال توسعه ،اجتناب از برنامه های پرهزینه اما بی اثر و
غیر کاربردی وایجاد سیستم هایی که به حل مسائل عملی
کمک نماید ،بسیار مهم است [.]29
امروزه در اهداف و برنامه ریزی استراتژیک ،پنج
جنبه در آموزش عالی ،بسیار مهم است :دموکراسی
دانش و دسترسی ،رقابت در بازار و بودجه ،تحقیقات و
فن آوری  ،تحرک جهانی و ادغام و یکپارچگی با صنعت.
دانشگاه ها باید دارای برنامه های استراتژیک و از جمله
اهداف استراتژیک باشند .رهبران آموزش عالی و مدیران
دانشکده ها و بخش ها بایستی مطابقت با نیاز های بازار
و جامعه را در برنامه ریزی مد نظر قرار دهند.نتایج نشان
داده است که بسیاری از دانشگاه ها درک غلط در مورد
مدل استراتژیک و برنامه ریزی راهبردی دارند .دانشگاه
های خصوصی و دانشگاه های دولتی ،هیچ کدام دانش

محتواها و سیاست ها و ساختارهای نظام های آموزش

کافی در مورد این موضوع ندارند [.]23

دانشگاه ها در کشورها به دنبال تحقق ماموریت ها و

روند تحوالت آموزش پزشکی

وظایفی که در حال حاضر چند کارکردی و چند نهادی

آموزش پزشکی یک حوزه مطالعاتی گسترده است که

عالی را ضروری کرده است [ .]25نظام آموزش عالی و

است ،می باشند .امروزه ،تا کید بیشتر دانشگاه های دنیا
به برنامه ریزی راهبردی و با تفکر آینده نگر دانشگاهی به
عنوان تدوین نقشه راه تحقق اهداف است[.]26
در هزاره سوم ،ارتقای استراتژی های پایدار در
موسسات آموزش عالی و سایر سازمان ها ،با توجه به ماهیت
ذاتی آنهابایستی مورد توجه قرار گیرد[ .]27مجموعه ای از
شرایط الزم و کافی برای نوآوری برای توسعه پایدار در
آموزش عالی شامل رهبری قاطع در جهت استراتژیک؛
برنامه ریزی منظم ،انعطاف پذیر و فرا گیر ؛ نظرسنجی و

به عنوان زیر مجموعهای از تحقیقات آموزشی به بررسی
دروندادها ،فرآیندها و بروندادهای مرتبط با تدریس و
یادگیری علوم پزشکی میپردازد[.]30
بررسی عمیق عوامل موثر بر رشد و توسعهی دانش و
حرفهی پزشکی و موانع آن در دورههای مختلف تاریخی،
منجر به برداشتن گام های مهم جهت ارتقای جایگاه
علمی آن در کشوراست .پزشکی نوین که بر مشاهده،
تجربه و آزمون علمی بنا شده است ،از اواسط قرن نوزدهم
در اروپا آغاز گردید[.]31
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آموزش دانشگاهی رسمی در ایران به1700سال پیش
برمی گردد ،ولی سیاستگذاری نوین برای علم و فناوری
در ایران از حدود 100سال قبل آغاز گردید .آموزش علوم
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پزشکی کشور تا پیش از سال 1364با نظام آموزش عالی
کشور یکی بود و پس از آن با هدف ارتقای پاسخگویی
آموزش به نیازهای بخش خدمات ،آموزش علوم پزشکی
با نظام ارائه خدمات ادغام و وزارت بهداشت ،درمــــان و
آمــــوزش پزشکی تشکیل شدو مسئولیت تربیت نیروی
انسانی نظام سالمت کشور به عهده حوزه آموزش این
وزارتخا نه قرار گرفت[.]32
تحوالت آموزش عالی و (آموزش پزشکی) در قرن
بیست و یکم عبارتند از :مجازی شدن،جهانی شدن و بین
المللی شدن ،تجاری شدن ،شرکتی شدن،کاالیی شدن،
فرا گیرشدن و استاندارد شدن[ .]33آموزش پزشکی از
اعمال فشارها برای جهانی شدن در عصر حاضر مصون
نیست .در عین حال مسئولیت اجتماعی دانشگاه های
علوم پزشکی در رسیدگی به اولویت های سالمت مورد
تا کید قرار گرفته است[.]34
امروزه آموزش پزشکی همچون کل سیستم آموزش
عالی دنیا دچار تحوالت شگرفی گردیده است ،افزایش
نیازهای جوامع ،پیشرفت دانش و اصالح شیوه ها در
آموزش پزشکی منجر به بازنگری در اغلب برنامه های
آموزش پزشکی دانشکده های پزشکی برتر دنیا شده
است .نیازهای روزافزون و متغیر کشور و پیشرفت دانش
و فن آوری همراه با نوآوری و اصالح شیوه ها در آموزش
پزشکی دنیا ایجاب می نماید که برنامه های آموزش
پزشکی کشور ما نیز متناسب با این تغییرات گام بردارد
[ .]35در این راستا ،نظام سالمت در این همگامی ،اقدام
به تدوین و اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم
پزشکی نموده است.

رویکرد استراتژیک و تعاملی در طراحی برنامه تحول
و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

سیاست گذاری در آموزش علوم پزشکی جهت حل
مسئله بایستی نگاهی جامع نگر و سیستمی به مسئله
داشته باشد و کلیه روندهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی
زیست محیطی سیاسی و فرهنگی را مد نظر قرار دهد.
نگاهی عمیق تر به مسئله داشته باشد  .جهت در نظر
داشتن اصول و مبانی ارزشی  ،سیاستگذاران باید به
دیدگاه هستی شناسی و معرفت شناسی خود را به مسئله
مشخص نمایند و افق های آینده را ترسیم نمایندو پس از
آن به برنامه ریزی و سیاست گذاری بپردازند[.]36
در این راستا در شرایط کنونی کشور ،عالوه بر تکالیف
قانونی برنامههای توسعه در ارتقای سالمت و اصالح
شاخصهای کالن سالمتی کشور ،تعهدات بینالمللی
از جمله اهداف توسعه هزاره سوم ،سازمان ملل نیز همه
دولت ها را موظف به اولویت دادن به بخش سالمت و تحول
در این نظام نموده است .فاز چهارم طرح تحول سالمت
مربوط به بخش آموزش است که طراحی آن از اسفند ماه
 1393آغاز و از مهر ماه  1394در قالب بسته های تحولی
که با نگاه به سیاستهای کلی سالمت و سیاستهای کلی
بخش آموزش عالی ابالغی مقام معظم رهبری و با نگاه به
کسب مرجعیت علمی در منطقه و با نگاه آیندهنگارانه و
نوآورانه طراحی گردیده است ،اجرایی گردید[ .]37با توجه
به این که سیاست گذاری در آموزش علوم پزشکی جهت
حل مسئله بایستی نگاهی جامع نگر و سیستمی به مسئله
داشته و کلیه روندهای مرتبط را با نگاه عمیق تر مورد توجه
قرار دهد[ .]36در طرح ریزی بسته های تحول و نوآوری،
رویکردی استراتژیک و جامع در آموزش علوم پز شکی مورد
توجه قرار گرفته است(شکل یک)[.]38
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نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اسناد

سالمت فراهم بوده است که برای بهره برداری از این

باالدستی به ویژه سیاستهای کالن ابالغی از سوی مقام

ظرفیت ها ،ترسیم نقشه راه مبتنی بر شواهد و اسناد

معظم رهبری ،به عنوان متولی آموزش و تربیت منابع

باالدستی امری اجتنابناپذیر بوده است [ .]39بر این

انسانی حوزه سالمت وظیفه سنگینی را بر دوش دارد .با

اساس ،برنامه تحول و نوآوری با رویکرد استراتژیک و

عنایت به گسترش قابل توجه دانشگاههای علوم پزشکی و

به شیوه تعاملی در قالب یازده بسته و یک برنامه پایش

مؤسسات آموزش عالی سالمت در کشور ،زیرساختهای

تدوین و اجرایی گردید(.شکل .)2

مناسبی برای ارتقای کمی و کیفی آموزش عالی در حوزه

شکل  -2مدل مفهومی رویکرد استراتژیک و آینده نگارانه دربرنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی[.]38

ازویژگی های بارز این برنامه ،توجه به تحوالت آموزش

استراتژیک و تعاملی بوده است .تحوالت آموزش عالی

عالی در سده ی بیست و یکم و هزاره سوم با رویکردی

و (آموزش پزشکی) در قرن حاضر عبارتند از :مجازی
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شدن،جهانی شدن و بین المللی شدن ،تجاری شدن،
شرکتی شدن،کاالیی شدن ،فرا گیرشدن و استاندارد
شدن[.]33
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در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی تمامی
این روند ها و تحوالت با رویکردی استراتژیک و تعاملی
در قالب شکل گیری بسته های عملیاتی تحت عناوین
آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت
علمی ،توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل
سوم ،آموزش پاسخگو و عدالت محور ،توسعه راهبردی،
هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی
سالمت ،ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها
در بستر آمایش سرزمینی  ،اعتالی اخالق حرفه ای ،بین
المللی سازی آموزش پزشکی ،توسعه آموزش مجازی در
آموزش ،ارتقای نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی،
اعتباربخشی برنامه ها موسسات و بیمارستان های
آموزشی ،توسعه منابع و ارتقای زیر ساخت های آموزش
علوم پزشکی ،برنامه پایش بسته های تحول مورد توجه و
تا کید قرار گرفت .در عین حال ،اجرای استراتژی بسته
های تحول و نوآوری مشکل است ونمی توان تنها با ذکر
چند نکته ی مدیریتی اجرای این استراتژی کالن کشوری
را توصیف نمود .نظام آموزش علوم پزشکی کشور برای
درک فرآیند اجرای استراتژی بسته های تحول و نوآوری
نیازمند مدلی جامع با رویکردی نظام مند است که تحلیل
و عمل در برخورد با این بسته ها را تشریح نماید .درک
صحیح موفقیت و شکست این بسته ها مستلزم این است
که که تصمیمات و اقدامات مربوط به اجرای استراتژی
بسته های تحول و نوآوری نسبت به معیاری مورد سنجش
و ارزیابی قرار گیرند[.]40

بحث و نتیجه گیری
برنامه ریزی استراتژیک ابتدا در سازمان های تجاری
وصنعتی ظهور پیدا نمود و با توسعه ی نظریه های
سازمانی و مدیریت و اهمیت برنامه ریزی به عنوان یکی از
وظایف بسیارمهم در مدیریت ،در سیستم های آموزشی
و دانشگاه ها به دلیل ماهیت سیستم های دانشگاهی به
ویژه دانشگاه های علوم پزشکی جمله پیچیدگی زیاد،
چند وظیفه ای بودن و عدم اطمینان باالی محیطی
جایگاه ویژه ای یافت و در این راستا ضمن گذر از دوره
های برنامه ریزی و همسو با تحوالت آموزش علوم
پزشکی در هزاره سوم ،به دلیل پیچیدگی ها ،تخصصی
بودن و چند حرفه ای بودن ،دانشگاه ها ی علوم پزشکی
به رویکرد برنامه ریزی استراتژیک تعاملی روی آورده اند.
فرایند برنامه ریزی استراتژیک با در نظر گرفتن کلیه
عوامل سازمانی و محیطی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و
تهدیدها و نقاط قوت و ضعف سازمان ها برای محیط ها
و سازمان های بسیار پیچیده باتنوع فرایندها ،پرا کندگی
وظایف و تخصص ها مانند دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های
علوم پزشکی قابل کاربرد است .این برنامه زمانی بیشترین
اثربخشی را دارد که براساس تفکر و بصیرت استراتژیک و
در نظر گرفتن ماموریت دانشگاه ها ،ویژگی بوم شناسی و
الزامات محیطی طرح ریزی گردد .موفقیت این نوع برنامه
ریزی در اجرا  ،در گرو توجه به مولفه های متعدد از جمله
روندهای آموزشی نوآورانه و آینده نگارانه می باشد .بدین
سبب ،نظام آموزش عالی سالمت کشور در همگامی با
تحوالت و الزامات آموزش عالی و آموزش علوم پزشکی
در قرن بیست و یکم ودانشگاه های هزاره سوم ،تدوین
و اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی را با
رویکرد استراتژیک و تعاملی مورد تا کید قرار داده است.
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Program of the development and innovation of medical education: a strategic and

Jamileh Aqatabar Roudbari1, Taraneh Enayati2*

Abstract
Background and Objective: Strategic and interactive plan help the universities to achieve their goals by

understanding the environmental changes and realistic assessment of their internal capabilities. The aim of this
study was to examine the program of development and innovation in medical education from the perspective of
strategic and interactive planning.
Materials and Methods: This documentary research was carried out by searching in the databases and the

websiteof the Ministry of Health’s Deputy Directorate for Education and a review of the articles and documents
related to Developments in higher education and medical education and university planning in the 21st century,
the Program of development and Innovation and the Strategic and Interactive Program.
Results: Since unpredictable events are occurring continuously in University of Medical Sciences, it seems

that adaptive planning with the identity of universities, is the strategic planning based on the principles of strategic
thinking and insight,using the principles of interaction planning Including participation, continuity, coherence
and Holistic view. Under these circumstances, the health system of the Islamic Republic of Iran, based on
upstream documents and with a strategic and interactive approach,has designed and implemented the program of
development and innovation of medical education including 11 development packages and a package monitoring
plan with a strategic approach, looking at general health policies and policies of The General Department of
Higher Education announced the Supreme Leader’s attention to the acquisition of scientific authority and with a
perspective and innovative look.
Conclusion: health education system, in line with the requirements of the Third Millennium Universities, has

emphasized development and implementation of a program for reform and innovation of medical education with
a strategic and interactive approach.
Key words: Strategic plan, interactive plan, program for development and innovation, medical education
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