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 دهيچک
 يریا فراگ و راتییا تغ قیا دق فهام  يبارا  هاا  يا رشته  انیباعث گسترش و توسعه مهاي فناورانه  افزايش پیچیدگي مسائل و پیشرفت :زمينه و هدف

 يپزشاك  علوم بر هیتك با تنها حوزه نيا فهم امكان و است کرده دایپ يا دهیچیپ تیماه اساساًو سالمت  بهداشت. شده است آنها با ييارويرو يچگونگ

 نيپاسخ به ابراي است؟  يتابع چه الگو و مدل رانيا يدر علوم پزشك ها يا رشتهن ایم يریکارگ هبمقاله آن است که  نيا يپرسش اصل. بود نخواهد ایمه

در علوم  ها يا رشته انیم يریگکار به تیدهنده به وضع عوامل شكل. ها بررسي شده است اي رشته دهنده به توسعه میان بازيگران و عوامل شكلپرسش 

 چگونه است؟  گريكديآنها از  يگذارتأثیرو  يريپذتأثیر هيعوامل بر پا نيا يریتفس-يساختار لیتحلکدام هستند؟  رانيا يپزشك

 لیتحل روش ؛يپزشك علوم در ها يا رشته  انیم توسعه ندهيآ بر گذارتأثیر عوامل ياعتباربخش و يگذار تياولو ،يگردآور منظور به خبرگاننل پا: روش

 .ها يا رشته  انیم تیوضع بر عوامل و کنشگران نقش ييشناسا منظور به مكتور و مک کیم افزار نرم از استفاده با يریتفس-يساختار

 گر، لیتسه نیقوان وضع قيطر ازکننده   لیتسه و گر تيهدا عنوان به گذار استیس ينهادها يبانیپشت و تيحما ازمندین ها يا رشته  انیوسعه مت: ها افتهي

 .يا رشته  انیم ماژوالر يها برنامه توسعه ،يا رشته  انیم يپژوهش و يآموزش يها هسته توسعه

 نيشاتر یب، «يانساان  مناابع  جاذ   يهاا  اسات یس ينیباازب » عامال  و ياثرگذار نيشتریب ،«سوم نسل يها دانشگاه به گذار لزوم» عامل :گيری نتيجه

 و عوامال  ريساا  بار  و کناد  يم فراهم ها يا رشته  انیم توسعه يبرا شدت به را نهیزم که است يعامل سوم نسل يها دانشگاه عامل. دارند را يريپذتأثیر

 يها و برنامه ها استیدر قالب س که يشكل به شود ليتبد دانشگاه مسلط گفتمان بهها بايد  اي رشته میان  توسعه. است اثرگذار اي رشته هاي میان  دانش

 .مدون شود يپزشك يآموزش عال يراهبرد
 

 اي ، مطالعات میان رشتهيپزشكعلوم  یري،تفس-يساختار یلتحل: ها يدواژهکل

 
 مقدمه

  پیچیده و درهام بريم ماهیت  طبیعت و جهاني که ما در آن به سر مي

به تناسب ارتقاي سطح دانش و معرفت بشر ابعااد متفااوت   . اي دارد تنیده

هاا   اي رشاته   توسعه میان. شود تنیدگي آشكارتر مي اين پیچیدگي و درهم 

هااي   ترين ابزارهاي معرفتي انسان براي شناساايي پیچیادگي   يكي از مهم

برخاورداري از   دلیال  هاا در ايان میاان باه     دانشاگاه . (0)گفته شده اسات 

هااي متفااوت،     رشاته اکوسیستم مناسب در گرد هم آوردن متخصصان از 

  اي، میاان  رشاته   ها و ماهیت میان امكانات مناسبي براي تبیین پیچیدگي

هاي حااکم بار عاالم هساتي را در      فرهنگي فهم واقعیت  تخصصي و میان

 .کنند و شكل خواهند داد اختیار دارند، خلق مي

سال گذشته باه شاكلي از    3هاي علوم پزشكي طي  شگاهدر ايران دان

اند تا  گذاران حوزه علوم پزشكي ترغیب شدهباال به پايین از سوي سیاست

پرسش اصلي اين مقاله . (2)ها را در علوم پزشكي ارتقا دهند اي رشته میان 

  توان میان هاي علوم پزشكي ايران چگونه مي آن است که در فضاي دانشگاه

ها را ارتقا داد و توسعه بخشید؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتادا از   اي رشته

ايم تا پرسش اصالي پاژوهش در گاام دوم     چند پرسش تحلیلي آغاز کرده

نفعاان، متخصصاان و اعضااي اجتماعاات علاوم       نظر ذي. پاسخ داده شود

ها در  اي رشته گذار بر پیشرفت میان تأثیرپزشكي کشور در خصوص عوامل 

ي چیست؟ روابط میان عوامل شناسايي شده از حیاث میازان   علوم پزشك

گذار تأثیرآفرينان  گذاري چگونه است؟ کنشگران و نقشتأثیرپذيري و تأثیر

هااي علاوم پزشاكي     ها در دانشگاه اي رشته دهنده به وضعیت میان  و شكل

 ايران کدام هستند؟
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 حسن بشیري و مقدم محمد حسیني

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /442

 شناسی مفهومی و روش چارچوب
كي در جهان و ايران مستلزم توجه اي در علوم پزش رشته  توسعه میان

بار ايان اسااه فهام     . آفرينان و بافتارها اسات  گانه ساختارها، نقش به سه

 (4)راهبردها و سناريوهاي مطلو  نیازمند توجه همزمان است به

طاور مساتقیم و غیرمساتقیم بار      نقش کنشگران و کارگزاراني که به. الف

علماي،    ضااي هیتات  توسعه آموزش عالي اثرگذار هستند از قبیال اع 

گاذاران ملاي و    پژوهشگران، دانشجويان، مديران دانشگاهي، سیاسات 

 صاحبان کسب و کارها؛

ساختارهاي آموزشي، پژوهشي، نوآوري، کارآفريني و فناورانه از قبیال  .  

هاااي  هاااي پژوهشااي، شاارکت هااا، هسااته کاااله دره، آزمايشااگاه

 از دانشگاه؛هاي زايشي  ها و ساير شرکت بنیان، استارتاپ دانش

هااي فرهنگاي، سیاساي،     اين موضوع ناظر بر زمینه(: بافتارها)ها  زمینه .پ

باومي اسات کاه علاوم      اقتصادي، ارزشي، اجتماعي، فناورانه و زيست

 . المللي احاطه کرده است پزشكي را سطوح تحلیل محلي، ملي و بین

هاي منتشار شاده در مجاالت و    براساه مطالعه آثار، منابع و گزارش

ها و مؤسسات آموزش عالي، روندهاي توساعه  هاي راهبردي دانشگاهبرنامه

هاا در  رشاته ها استخراج و عوامل اثرگذار بار توساعه میاان     اي رشته  میان

گانه مفهومي مذکور توسعه  مطابق سه. (4)هاي مختلف بررسي شد پژوهش

و کنش عوامال توانمندسااز، عوامال بازدارناده      اي حاصل برهم رشته  میان

 :کشش بازار يا همان تقاضا است شامل

        منظور از عوامل توانمندساز، عاواملي هساتند کاه باه توساعه میاان

 کنند؛ ها کمک مي اي رشته 

     منظااور از عواماال بازدارنااده عااواملي اساات کااه آهنااگ پیشاارفت

مقاومت ساختاري و : سازد از قبیل ها را کُند و متوقف مي اي رشته میان

 ها شود؛ اي رشته اند مانع توسعه میانتو فرهنگي تغییر که مي

 اين عوامل ناظر بر فهم تحوالت فضاي ملي : عوامل کشش بازار و تقاضا

و جهاني و همچنین توجه به تقاضاي بازار کار براي افرادي است کاه  

هاي  توانمندي تحقیق و پژوهش و مهارت الزم براي فعالیت در زمینه

ن عوامل نیز تحات عناوان کشاش    اي. اي را در اختیار دارند رشته بین 

 .اند بازار مورد بررسي قرار گرفته

المللي؛ برگزاري  با اين چارچو  و براساه مطالعه تجربیات ملي و بین

میزگردهاي خبرگان با اعضاي جامعه علمي علوم پزشكي کشور، مصاحبه 

نظران در وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشاكي و همچناین    با صاحب

گذار در حاوزه   نظران در ساير نهادهاي ملي سیاست ر صاحبگفتگو با ساي

هاا احصاا و    اي رشاته  گاذار بار توساعه میاان     تأثیرعلم و فنااوري عوامال   

 .ها بررسي شده است بندي شده که در ادامه ذيل تحلیل داده دسته

 

 روش

هدف از گام نخست اين پژوهش، شناسايي عوامل اثرگذار بار توساعه   

هاي علوم پزشاكي کشاور، بررساي و تحلیال      دانشگاهها در  اي رشته  میان

براي دستیابي . اثرگذاري آنها بر يگديگر و تحلیل هر يک از بازيگران است

ابتدا طي هماهنگي وزارت . هاي مختلفي استفاده شد به اين هدف از روش

هاي علوم پزشكي دعوت  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تمامي دانشگاه

کننده مشاتمل بار   شرکت 12تعداد . لعه شرکت کنندشدند تا در اين مطا

علمااي و گااذاران، اعضاااي هیتاات  زن از میااان سیاساات 20ماارد و  10

مندي  هاي علوم پزشكي که مستولیت، تجربه و عالقه پژوهشگران دانشگاه

اي داشتند در جلساات   رشته هاي پژوهشي و آموزشي میان  به انجام برنامه

روم در ايان   با استفاده از محایط اساكاي  پانل خبرگان به شكل مجازي و 

هاي پانال خبرگاان و    پژوهش مشارکت کردند و سپس با استفاده از روش

دهنده به آينده  هاي اين افراد در خصوص عوامل شكل انگیزي ديدگاه ذهن

فرايند کار به اين . اي در علوم پزشكي ايران دريافت شد رشته  توسعه میان

صاه ماديريتي طارح پژوهشاي باراي      شكل انجام گرفت کاه نخسات خال  

هاي مجازي ابتدا تجار  جهاني  کنندگان ارسال و از طريق نشست شرکت

گاناه آيناده ساهیل     نفعان مطابق روش سه هاي ذي مطرح و سپس ديدگاه

تصوير بزرگ : (3)عنايت اهلل برحسب سه پرسش اصلي دريافت شد شامل 

نید؟ براي تحقاق ايان   دا و مطلو  آينده توسعه در علوم پزشكي را چه مي

دانیاد؟ بار    تصوير کدام عوامل را توانمندساز و کدام عوامل را بازدارنده مي

  پذير در فرايند توسعه میانتأثیرگذار و تأثیردهنده،  اين اساه عوامل شكل

پاس از شناساايي عوامال    . ها در علوم پزشكي ايران استخراج شد اي رشته

با اساتفاده از روش تحلیال مااتريس     توانمندساز، بازدارنده و کشش بازار،

، اثرگذاري و اثرپذيري عوامل بررسي (Cross-Impact-Analysis)اثرات متقابل 

 نگااري راهباردي میشال گاوده     ايان بررساي براسااه روش آيناده    . شد

(Michel Godet) کارگیري ابزارهاي توساعه داده شاده در ايان روش     و با به

ده در پانل خبرگان تكمیل و در دست آمسپس نتايج به. (1)صورت گرفت

باراي شناساايي   . اساتفاده شاد   MicMacافازار   عنوان ورودي نارم  ادامه به

بازيگران و اهداف آنها از پانل خبرگان استفاده شد و نتايج پانل به عناوان  

 .مورد تحلیل و بررسي قرار گرفت Mactorافزار  ورودي در نرم

 

 ها يافته
 ای رشته  يانم تحليل ساختاری عوامل توسعه 

دهناده،   براساه نشستي که باا خبرگاان برگازار شاد عوامال شاكل      

ها در علاوم پزشاكي    اي رشته پذير در فرايند توسعه میان تأثیرگذار و تأثیر

عامال   4عامل توانمندساز،  ۷شامل عامل  03ايران استخراج و در مجموع 

ي ايان  توضیح و کارکردهاا . عامل کشش بازار شناسايي شد 4بازدارنده و 

صورت تفصیلي تهیه شد؛ اما با توجه باه محادوديت   ه عوامل در جدولي ب

 0جدول بندي عوامل در  هايي از اين توضیحات به همراه دسته مقاله نمونه

افازار   عوامل شناسايي شده براي اساتفاده در نارم  . نمايش داده شده است

 دي سااختاربن  2جادول  صورت ماتريس اثرات متقابل تحلیل ساختاري به
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 گرانيباز و عوامل يساختار لیتحل: رانيا يپزشك علوم يها در دانشگاه ها يا رشته  انیم

 444/گستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهن ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

 های علوم پزشکی ايران ها در دانشگاه ای رشته دهنده به وضعيت ميان عوامل شکل -1جدول 

 نقش عامل توضيح عامل برچسب کوتاه شده عوامل

اي و گاذار از   رشاته   بندي به میان تمايل بودجه)منابع مالي 

 (مداري و گروه آموزشي تخصصي محوريت رشته
 ايرشتهزش و پژوهش میان هاي مالي از آموحمايت منابع مالي

 توانمندساز

پشاتیباني ساتادي وزارت بهداشات در    )هاي نهادي حمايت

، ايجااد  (ايجااد بوردهااي تخصصاي   )اي  رشاته  توسعه میان 

ريازي   گذاري و برناماه  نامه باالدستي، هدف ها در آيین مشوق

 (ها در سطح دانشگاه

 هاي نهاديحمايت

 اي  رشته  هاي میان مهراهبري، نظارت و ارزيابي ملي برنا

 دهيبه رسمیت شناختن گشايش سازماني و ساختارهاي پاداش

 تولید ثروت توجه به ارزش افزوده اقتصادي
زاياي،   اي در اشاتغال  رشته  هاي میان ها و فعالیت اثربخشي برنامه

 کارآفريني و نوآوري و دستیابي به ثروت ملي

 پذيري دانشگاه قابتر ها پذيري حاکم بر دانشگاه فضاي رقابت
ها باه يكاي از رونادهاي     اي رشته  سوي میانها به تمايل دانشگاه

 .جهاني دستیابي به مزيت رقابتي تبديل شده است

 جذ  نیروي انساني ماهر بازبیني سیاست جذ  منابع انساني
در جذ  افراد به توانمندي آنهاا در حال مساتله، کاار گروهاي،      

 .كر وسیع دقت شودهاي بین تخصصي و تف همكاري

 وزارت آموزش عالي هاي وزارت عتف و وزارت بهداشت ادغام دانشگاه
خانه در يكديگر هاي دو وزارتبازگشت به وضعیت ادغام دانشگاه

 و تشكیل وزارت آموزش عالي

 سازي و مرجعیت علمي المللي توجه به بین
سازي آماوزش و  الملليبین

 پژوهش

ه عرصه رقابت باراي جاذ  دانشاجو،    ها و ورود بتقويت همكاري

هااي مشاتر     المللاي و تعرياف برناماه   داشتن پژوهشگران باین 

 المللي آموزشي، پژوهشي، نوآوري و توسعه فناوري در عرصه بین

نظاام آموزشاي موجاود اياران بار      )هژموني رشاته محاوري   

شاكل   Iمنظاور از  . شكل تمرکاز دارد  Iپرورش متخصصان 

 .(يک حوزه است افرادي با دانش عمیق در

 هژموني رشته محوري

 ها و جذ  نیروهامحوري بر گفتمان دانشگاهتسلط رشته

ها و موضوعات بديع در خارج از حاوزه  مقاومت در مقابل نوآوري

 تخصصي

 بازدارنده

ريازي   عدم انعطاف در برنامهريزي آموزشي ناکارآمد و  برنامه

صصاي  هاا بار مبنااي آماوزش تخ    ساختار دانشگاه)آموزشي 

اي مناساب   رشاته  شده است و باراي مطالعاات باین     طراحي

 .(نیست

 برنامه آموزشي غیر منعطف

ماداري طراحاي    مدل آموزش دانشگاهي بر اساه مدل تخصا  

 شده است

 شده است هاي آموزشي قالبي و از پیش تعیین ريزي برنامه

 ارتباط ناکارآمد میان تخصصي
ارتباااااااط ناکارآمااااااد  

 تخصصي میان

 هاي مختلف ري ارتباط مطلو  بین رشتهعدم برقرا

 ساختار مقاوم مقاومت ساختار دانشگاهي

 ها مدار حاکم بر دانشگاه ساحتي و تخص  ساختار سازماني صلب تک

ماداري باه    وجود ساختار دانشگاهي مقاوم در برابر تغییر از رشته

 اي رشته  میان

 موزش و پژوهشبازار آ اي و ملي نیازهاي جامعه در سطح محلي، منطقه
گويي اجتماعي دانشگاه در برابر نیازهاي پذيري و پاسخ مستولیت

 جامعه

 کشش بازار

 تحول در مشاغل آينده ها اي رشته  آينده تحول مشاغل و نیاز به توسعه میان
بر اساه همان موضوع کشش بازار تحول در مشااغل آيناده باا    

 شتا  در حال وقوع است 

اتصاال باازار سارمايه و    )نسال ساوم   لزوم گذار به دانشاگاه  

 (هاي دانشگاهي فناوري به برنامه
 هاي نسل سومدانشگاه

هاي آموزشي، پژوهشي و نوآورانه باا هادف گساترش     ارائه برنامه

 گويي اجتماعي کارآفريني، پاسخ

 پیچیدگي در حل مسائل تر شدن مسائل دنیاي واقعيپیچیده
ن از قبیل پیري جمعیت ماهیت مسائل اکنون و آينده جامعه ايرا

 محیطي هاي زيست و آلودگي

 

دسات آماده در پانال خبرگاان تكمیال و در اداماه       سپس نتايج به. شدند

اعضاي پانل نظر خود را در . استفاده شد MicMacافزار  عنوان ورودي نرم به

 Pو حرف  4هر يک از اين عوامل بر يكديگر از صفر تا  تأثیرخصوص میزان 

 کام،   تاأثیر =  0، تاأثیر باي =  1)اناد   یرمساتقیم امتیااز داده  براي اثارات غ 

(. براي اثرات غیرمساتقیم ياا باالقوه    Pزياد و  تأثیر=  4متوسط،  تأثیر=  2

سااپس مبتنااي باار روش تحلیاال ساااختاري رابطااه بااین عواماال توسااعه 

 Micmac 6.1.2افزار متقابل با استفاده از نرم تأثیرها در ماتريس  اي رشته میان

ياک مااتريس دو بعادي     Micmacماتريس تنظیم شده در . (۷)سي شدبرر

هاي ماتريس اثرات متقابل نشاان داد کاه    تحلیل اولیه داده. است 03×03

درصاد برخاوردار    011ماتريس با دو بار تكرار از مطلوبیت و بهینه شدگي 

 .هاي آن استنامه و پاسخدهنده روايي باالي پرسشاست که اين نشان

نگاااري  ساااختاري چااارچو  آينااده-تحلیاال تفساایري مطااابق روش

راهبردي میشل گوده، عاملي که در مجموع سطر، بیشترين امتیاز را کسب 

گذارترين عامل و عاملي که در مجموع ستون، بیشترين امتیاز را تأثیرکند 

لازوم  »بر اين اساه عامل . شود پذيرترين عامل لحاظ ميتأثیرکسب کند 

 ، بیشترين اثرگذاري و عامال  41با امتیاز « سل سومهاي ن گذار به دانشگاه
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 ماتريس اثرات متقابل عوامل تکميل شده -2جدول 

  
 کشش بازار عوامل بازدارنده عوامل توانمندساز
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ل توانمندساز

عوام
 

 P P 0 4 0 0 0 2 2 2 4 2 2 4 1 منابع مالي

 P 0 4 2 2 0 4 4 2 4 4 0 0 1 4 هاي نهادي حمايت

 P 4 2 0 0 0 4 4 2 4 2 4 1 2 4 تولید ثروت

 P 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 1 4 2 4 پذيري دانشگاه رقابت

 P P P P 4 P 2 4 4 2 1 4 4 2 2 ماهر جذ  نیروي انساني

 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 2 4 2 4 2 وزارت آموزش عالي

 4 2 2 4 2 2 4 4 1 0 4 2 2 4 4 سازي آموزش و پژوهش المللي بین

ل بازدارنده
عوام

 

 1 0 0 2 4 4 4 1 0 2 4 0 0 4 4 هژموني رشته محوري

 0 0 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 برنامه آموزشي غیرمنعطف

 1 0 0 0 4 1 2 4 0 0 1 0 0 1 0 تخصصي ارتباط ناکارآمد میان

 0 0 0 0 1 4 4 2 0 4 2 0 0 0 4 ساختار مقاوم

ش ب
ش

ک
ازار

 4 4 4 1 1 1 1 1 4 0 4 4 4 4 4 بازار آموزش و پژوهش 

 P P 2 2 4 0 P 4 4 4 4 4 1 4 4 تحول در مشاغل آينده

 4 1 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 هاي نسل سوم دانشگاه

 1 4 2 4 4 2 2 4 4 0 4 4 2 2 2 پیچیدگي در حل مسائل

 

، بیشاترين  44تیااز  باا ام « هااي جاذ  مناابع انسااني    بازبیني سیاسات »

هاي نسل سوم عاملي است که زمینه را  عامل دانشگاه. پذيري را دارندتأثیر

کناد و بار سااير عوامال و      ها فراهم مي اي رشته براي توسعه میان شدت به

ها  اي رشته با همین استدالل توسعه میان. متغیرهاي سیستم اثرگذار است

هااي علاوم پزشاكي     هااي جاذ  مناابع انسااني در دانشاگاه      بر سیاسات 

 .سزايي خواهند گذاشت بهتأثیر

سااختاري، پاراکنش عوامال در چهاار     -مطابق روش تحلیل تفسیري

نشاان داده   شاكل  اين چهار ناحیاه در  . گیرندناحیه مورد بررسي قرار مي

ت بسایار  صاور  ناظر بر عوامل دو وجهي است کاه باه   0ناحیه . شده است

محورهاي افقي و عماودي کاه   . کنندپذير عمل ميتأثیرگذار و بسیار تأثیر

باه   0دهد در ناحیاه   گذاري را نشان ميتأثیرپذيري و تأثیرترتیب میزان  به

در تحلیل ساختاري  0عوامل توزيع شده در ناحیه . رسند بیشینه خود مي

وامال قابلیات   ايان ع . شوند عنوان عوامل راهبردي شناخته مي تفسیري به

عوامل راهبردي . هدايت و کنترل را توسط طراحان و مديران سیستم دارند

در همین ناحیه عواملي که در بااالي خاط   . بیانگر پويايي سیستم هستند

گاذاري   گیرند عوامل دو وجهي و يا متغیرهاي ريسک، ناام قطري قرار مي

اري و کنترل منظور از متغیرهاي ريسک عواملي با قابلیت دستك. شوندمي

اين عوامل، ظرفیت تبديل شدن به عوامل . هستند توسط مديران سیستم

 .(1)کلیدي را در موفقیت يا شكست سیستم دارند

 ریتاأث  ساک ير عوامال  ايا  رهایمتغ بر سرعتبه ستمیس در راتییتغ

 عوامال  ريساا  باه  عيسار  يلا یخ را راتییتغ زین عوامل نيا و گذارند يم

 خاط  ريا ز کاه  يعاوامل  نیهمچن. کننديم قلمنت خود هیناح در وابسته

 و شاوند يما  دهیا نام هادف  يرهاا یمتغ ايا  عوامل رندیگيم قرار يقطر

 ف،يا تعر براسااه  هدف يرهایمتغ. هستند ستمیس يبازده دهنده نشان

 تاالش  در رانيماد  و شاوند  يم محسو  ستمیس دستاورد يبرا يا نقطه

 دو عوامال  چاه  0 هیا ناح عوامال . هساتند  عوامل نيا به يابیدست يبرا

 حرکات  و يزيا ر برنامه يبرا را ييباال ظرفیت ،هدف عوامل چه و يوجه

 نيا ا از (بااال -چا  ) 2 هیا ناح. دارند يداريپا و تكامل سمت به ستمیس

 رییا تغ جاديا يبرا يکمتر توان زانيربرنامه که است تیاهم حائز منظر

 تار روشان  تعباربه دارند؛ اریاخت در را هیناح نيا يرهایمتغ و عوامل در

 مانناد  دهاد  يما  رخ ساتم یس از خاارج  در کاه  يراتا ییتغ هیا ناح نيا در

 نيشتریب عوامل نيا. شوند يم لحاظ يفناور و علم شمول جهان تحوالت

 اياا عواماال يشااكل بااه و دارنااد را يريرپااذیتأث نيکمتاار و يرگااذاریتأث

 .شونديم محسو  يطیمح اي و يورود يرهایمتغ
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 گرانيباز و عوامل يساختار لیتحل: رانيا يپزشك علوم يها در دانشگاه ها يا رشته  انیم

 443/گستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهن ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

 

 
 ها ای رشته ؤثر در توسعه ميان پراکنش عوامل م -1شکل 

 

، کمتاارين ساااختار تأثیرگااذاري و  (پااايین-چاا ) 4عواماال ناحیااه  

ايان دساته   . توانند متغیر راهبردي محسو  شوندتأثیرپذيري را دارند و نمي

عوامل ناظر بر متغیرهاي مستقل و مستثنا هستند که ارتباط بسیار کمي باا  

. شاود خود به سه بخش تقسیم ماي ناحیه سه . ساير عوامل در سیستم دارند

شوند و در منتهاا  عنوان عوامل يا متغیرهاي گسسته خوانده ميعواملي که به

گیرناد و ارتبااطي باا پوياايي و     چ  ناحیه سه قارار ماي  -علیه سمت پايین

عواملي که با عنوان اهرماي ثانوياه شاناخته    . تغییرات کنوني سیستم ندارند

ساتند بیشاتر از اينكاه تأثیرپاذير باشاند،      طور کامل مستقل ه شوند و بهمي

قارار دارناد عوامال     4دسته سوم عاواملي کاه در ناحیاه    . تاثیرگذار هستند

عنوان اهداف ضعیف و عوامل ريسک ثانوياه تحلیال   کننده نامیده و به تنظیم

عواملي که در جدول تكمیل شده توسط خبرگان کمتارين امتیااز   . شوند مي

. گیرناد  ذيري دريافت کنند در اين ناحیه قارار ماي  را در تأثیرگذاري و تأثیرپ

ها تعداد اين عوامل زياد نیسات و وجاود آنهاا بیاانگر ايان       معموالً در تحلیل

اهمیات شناساايي    است اين عوامل از نظر خبرگاان عوامال خنثاي ياا کام     

دلیال وابساتگي شاديد باه سااير      نیز باه ( پائین-راست) 4در ناحیه . اند شده

 .گیرند خاصیت راهبردي ندارندکه در اين ناحیه قرار ميعوامل، متغیرهايي 

تحول مشااغل آيناده و نیااز باه توساعه میاان       »بر اين اساه عامل 

قرار گرفتاه اسات عااملي خاارج از      2لیه ناحیه اکه در منتها « ها اي رشته 

عنوان ورودي در سیستم در نظر گرفتاه  تر بهعبارت روشنکنترل است؛ به

عامل . بیشترين تأثیرگذاري و کمترين تأثیرپذيري استشود که داراي مي

قارار   4عنوان عامل مستقل در ناحیاه  به« تخصصي ارتباط ناکارآمد میان»

 4گرفته است که با توجه به قرارگیري آن در سمت راسات پاايین ناحیاه    

ريزي آموزشي  برنامه»همچنین عواملي مانند . کننده استيک عامل تنظیم

، «مناابع ماالي  »، «ريازي آموزشاي   م انعطااف در برناماه  عاد »و « ناکارآمد

در « بازبیني سیاست جذ  منابع انسااني »، «مقاومت ساختار دانشگاهي»

ايان عوامال   . شاوند  بنادي ماي   عنوان متغیرهاي وابسته تقسیمبه 4ناحیه 

شادت از سااير   ه وابستگي زيادي به ساير عوامل شناسايي شده دارند و با 

 .عوامل تأثیرپذير هستند

 

 ها در علوم پزشکی ای رشته  آفرينان توسعه ميان تحليل نقش

آفرينان دستیابي به فهام بهتار    نقش-هدف اصلي تحلیل بازيگران

. گاناه توضایح داده شاده اسات     اي مطابق سه رشته  نظام توسعه میان

هاي تحلیال   نگاري راهبردي میشل گوده يكي از روش چارچو  آينده

هاي تمام بازيگران مرتبط  منافع و ديدگاه بر اين اساه. بازيگران است

ها در علاوم پزشاكي نقاش     اي رشته و روابط بین آنها در توسعه میان 

عبارت ديگر اين بازيگران کلیدي هساتند کاه    اي دارد؛ به کننده تعیین

. دهناده آيناده خواهناد باود    بر متغیرها و عوامل تأثیرگذارند و شكل

، امكاان شناساايي   (Mactor)مكتاور  تحلیل بازيگر با اساتفاده از روش  
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کنناد را   مجموعه منسجمي از راهبردهايي کاه باازيگران دنباال ماي    

هااي اصالي سیساتم ماورد      اين راهبردها بار مولفاه  . دهد دست مي به

روش مكتاور امكاان تحلیال    . مطالعه، اثارات جادي خواهناد داشات    

اف و همزمان اثرگذاري و اثرپذيري متقابل بازيگران در ارتباط با اهاد 

 (.1)هد دست ميراهبردها را به

در اين پژوهش بر اساه مصاحبه کیفي انجام شده با خبرگان 

هاا   اي رشته هاي کلیدي توسعه میان  عوامل اصلي، اهداف و برنامه

تاري از تاأثیر متقابال     ير دقیاق در علوم پزشكي شناسايي و تصاو 

. رويدادها و ترکیب بهتر رواباط باین باازيگران ارائاه شاده اسات      

بازيگران کلیدي و اهداف و راهبردهايي کاه باازيگران در توساعه    

در سه سطح تحلیل  4جدول کنند مطابق  ها دنبال مي اي رشته میان

پس از تهیه جدول اهداف . ملي، مؤسسه و فرد مشخ  شده است

اثارات  »و « اثرات باازيگران بار يكاديگر   »ازيگران، دو ماتريس و ب

با حضور خبرگاان و براسااه    4جدول مطابق « بازيگران بر اهداف

. نفعاان تكمیال شاد    نظر حداکثري ذي تكنیک دستیابي به اجماع

شود طیف متنوعي از  که از بررسي اين جدول فهمیده مي همچنان

، مؤسسااه (هداشااتوزارت ب)بااازيگران در سااطوح تحلیاال ملااي  

و ( آموخته علمي، دانشجو و دانش  اعضاي هیتت)، فرد (ها دانشگاه)

 .اند نیز بخش صنعت از يكديگر تفكیک شده

  طور مستقیم يا غیر مستقیم بر توساعه میاان  اين بازيگران به

باراي مثاال بخاش    . ها در علوم پزشكي تاثیرگذار هستند اي رشته

آموختگاان دانشاگاهي    شصنعت از طريق جذ  يا عدم جذ  دانا 

اي  رشاته  هاي آموزشي میان  دهد که تا چه اندازه برنامه نشان مي

. ها پاسخگوي نیاز و تقاضااي ايان بخاش باوده اسات      در دانشگاه

شود تحلیل بازيگران هم وجه اکتشافي دارد و هم وجاه   يادآور مي

در اين مقاله در وجه اکتشافي شناسايي تأثیر عوامال و  . هنجاري

ان باار راهبردهااا و اهااداف و چگااونگي اتحادهاااي بااالقوه، بااازيگر

ها و تمايز میان بازيگران مورد توجه قرار گرفت و در وجاه   تفاوت

هايي براي ايجاد اتحاد و طرح موضوعات تمرکز  هنجاري بر توصیه

 .شده است

 

 بازيگران کليدی و اهداف آنها -3جدول 

 و راهبردهای بازيگران اهداف ای رشته بازيگران کليدی در توسعه ميان

 هدف سطح بخش برچسب بازيگران کليدی

 اجرا دانشگاه ها دانشگاه

ی
مل

 

 گسترش مرزهاي دانش

 (بازار، صنعت، جامعه)گويي به نیاز بخش تقاضا پاسخ ستادي وزارتخانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 هاي ملي دستیابي به پیشرفت اجرا هیتت علمي سساتؤها و م اعضاي هیتت علمي دانشگاه

 تولید ثروت و بازده اقتصادي بیشتر بازار/ تقاضا  دانشجو دانشجويان

 بازار/ تقاضا  صنعت صنعت

ی
اه

شگ
دان

ح 
سط

 

 دستیابي به تعالي، سرآمدي و مرجعیت علمي

 سازي آموزش و پژوهش المللي بین ستادي آموخته دانش آموختگان دانش

 گاه در جامعهافزايش اثربخشي دانش 

 هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه روزآمدسازي برنامه

 هاي رقابتي در دانشگاه ايجاد مزيت

 هاي دانشگاهي گرايي برنامه گسترش مأموريت

 گذار به دانشگاه نسل سوم

رد
ح ف

سط
 

 هاي آموزشي و پژوهشي مندي از فعالیت رضايت

 افزايي و گفتگوهاي بین تخصصي هم

 هاي شغلي بهتر دستیابي به فرصت

 

 ماتريس اثرات متقابل بازيگران -4جدول 

 آموخته دانش صنعت دانشجو هيئت علمی وزارتخانه دانشگاه 

 1 4 4 4 2 1 دانشگاه

 0 0 2 4 1 4 وزارتخانه

 0 4 4 1 0 4 هیتت علمي

 0 2 1 2 0 0 دانشجو

 4 1 2 2 0 0 صنعت

 1 4 2 1 1 1 آموخته دانش
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 گرانيباز و عوامل يساختار لیتحل: رانيا يپزشك علوم يها در دانشگاه ها يا رشته  انیم

 44۷/گستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهن ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

هاي ماتريس صفر به معني نبود تأثیر  ، اعداد درايه3جدول  در

باه معناي    2به معني شدت کم تأثیر ياا نفاوذ،    0يا نفوذ بازيگر، 

به معني شدت باال تأثیر يا نفاوذ و   4شدت متوسط تأثیر يا نفوذ، 

بر اين اساه . به معني شدت بسیار باال تأثیر يا نفوذ است 4نهايتاً 

و متوسااط و تااأثیر  2شااگاه باار وزارتخانااه بااراي مثااال تااأثیر دان

مطاابق  . و با شدت باال ارزيابي شده اسات  4وزارتخانه بر دانشگاه 

امتیاز « دستیابي به پیشرفت ملي»اين جدول وزارتخانه در هدف 

را گرفته و اين به معناي آن اسات کاه ايان موضاوع از اهاداف        4

هیات  بنیادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اسات و ما 

باازيگر  . وجودي اين وزارتخانه در گرو دستیابي به اين هدف است

را کسب کرده  2گذار به دانشگاه نسل سوم امتیاز دانشگاه در هدف

و اين ناظر بر آن است که ماهیت وجودي و مأموريت دانشگاه در 

هااي   تواناد يكاي از پاروژه    گرو اين گذار نبوده بلكه اين هدف مي

 .اظ شودهاي کشور لح دانشگاه

تاأثیر   Matrix of Direct and Indirect Influence-MDIIماتريس 

. کناد  مستقیم و غیرمستقیم مرتبه دوم بین بازيگران را تعیین مي

منظااور از مرتبااه دوم يعنااي تااأثیر غیرمسااتقیم حااداکثر از يااک 

اناداز  سودمندي اين مااتريس ايان اسات کاه چشام     . بازيگر ديگر

به اين معني کاه ياک   . کند تي ارائه ميهاي رقاب تري از بازيکامل

تواند با تأثیرگذاري بر آن از طريق يک بازيگر واساطه،   بازيگر مي

عناوان مثاال صانعت از    باه . هاي آن را کاهش دهاد تعداد انتخا 

هااي   تواناد انتخاا    هااي علماي و کااربردي ماي     طريق دانشاگاه 

هااا از طريااق  هااا را محاادود کنااد و بااه عكااس دانشااگاه دانشااگاه

هااي باازيگر    هاي نوپا و کسب و کارهاي فناوراناه انتخاا    رکتش

کاه باراي   « جمع»عملیات . کنند ديگر يعني صنعت را محدود مي

شود همان مقیاه شدت براي ارزياابي   استفاده مي MDIIمحاسبه 

باا وجاود ايان،    . کناد  را مانعكس نماي   MDIتأثیرات مساتقیم در  

یاات تااأثیر شاااخ  خااوبي بااراي اهم  MDIIمقااادير موجااود در 

دو شااخ  از  . مستقیم و غیرمستقیم بازيگران بر يكديگر هستند

 :شود محاسبه مي MDIIماتريس 

       میزان تأثیرگاذاري مساتقیم و غیرمساتقیم هار باازيگر(Ii –   جماع

 ؛(سطرها

   میاازان وابسااتگي مسااتقیم و غیرمسااتقیم هاار بااازيگر(Di –  جمااع

 (.ها ستون

را  گرانيبااز  نیبا  میرمساتق یو غ میمستق ریتأث س،يدرون ماتر ريمقاد

 يگار يبار د  يشتریب ریتأث ،گريهرچه مقدار باالتر باشد، باز. دهند ينشان م

مقادار   يعلما  تیته -دانشگاه  هيدرا 1جدول  در يعنوان نمونه وقتبه. دارد

و  میکاه مجماوع اثارات مساتق    اسات   يمعنا  نيا کرده است؛ به ا افتيدر 01

باا توجاه باه    . اسات  01برابار   يعلما  تیتدانشگاه بر ه( 2مرتبه ) میرمستقیغ

در  گرانيبااز  نياثرگذارتر «خانه وزرات»و  «دانشگاه»، بازيگران ارائه شده حیتوض

در  گرانيبااز  نيرترياثرپاذ  «دانشاجو »و  «صانعت »و  هاا  يا رشاته  انیتوسعه م

 .هستند ها يا رشته انیتوسعه م

 

 اهداف -ماتريس اثرات بازيگران  -5جدول 

 بازيگر

ش مرز
ستر

گ
ش

ی دان
ها

 

خ
پاس

ضا
ش تقا

خ
ی به نياز ب

گوي
 

ت
شرف

ی به پي
دستياب

 
ی

ی مل
ها

شتر 
ی بي

صاد
ت و بازده اقت

توليد ثرو
ی 
ت علم

ی و مرجعي
ی، سرآمد

ی به تعال
دستياب

 

ن
بي

 
ی

الملل
 

ش
ش و پژوه

ی آموز
ساز

 

شگاه در جامعه
ی دان

ش
خ

ش اثرب
افزاي

 

ی برنامه
روزآمدساز

 
شگاه

ی دان
ش

ی و پژوه
ی آموزش

ها
 

ت
جاد مزي

اي
 

ها
شگاه

ی در دان
ی رقابت

 

ت
ش مأموري

ستر
گ

 
ی برنامه

گراي
 

ی
شگاه

ی دان
ها

 

ل سوم
س

شگاه ن
گذار به دان

 

ت
ضاي

ر
 

ت
ی از فعالي

مند
 

ی
ش

ی و پژوه
ی آموزش

ها
 

 هم
ن

ی بي
ی و گفتگوها

افزاي
 

ی
ص

ص
خ

ت
 

ت
ص

ی به فر
دستياب

 
ی بهتر

ی شغل
ها

 

 2 2 0 2 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 دانشگاه

 2 0 0 0 2 2 0 4 2 2 4 4 4 0 وزارتخانه

 2 2 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 هیتت علمي

 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 دانشجو

 1 0 0 0 1 2 1 -0 0 0 4 2 2 1 صنعت

 4 1 4 1 1 2 1 2 0 1 2 0 2 1 آموخته دانش
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 حسن بشیري و مقدم محمد حسیني

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /441

 بازيگران غيرمستقيمماتريس اثرات مستقيم و  -6جدول 

MDII آموخته دانش صنعت دانشجو هيئت علمی وزارتخانه دانشگاه Ii 

 41 1 01 01 01 3 ۷ دانشگاه

 41 4 01 01 ۹ 3 1 وزارتخانه

 3۳ 1 01 01 1 3 1 هیتت علمي

 2۳ 3 ۷ ۷ 1 4 3 دانشجو

 2۲ 1 ۹ 1 1 4 3 صنعت

 1۳ 4 3 4 4 2 2 آموخته دانش

Di 26 2۲ 35 42 42 2۳ 1۲2 

 

مطابق اين تحلیل اعضاي هیتت علماي باازيگراني هساتند کاه هام      

هاي توسعه میاان   تر سیاستعبارت روشنو هم اثرپذير هستند؛ به اثرگذار

صانعت و  . ها بر محور اعضااي هیتات علماي اجارا خواهاد شاد       اي رشته 

دانشجويان که هر دو در طرف تقاضا و بازار قرار دارند اثرپذيرترين بازيگران 

ماتريس تأثیر مستقیم و غیار  . شوند اي محسو  مي رشته در توسعه میان 

 : کند دو نوع اطالعات مفید را ارائه مي( MDII)قیم مست

  تأثیر مستقیم و غیرمستقیمي که بازيگرi بر بازيگرj يعني همان . دارد

و بار اسااه   ( يكي نیستند jو  iکه البته در اين معادله ) MDIIijدرايه 

 iنسبت به باازيگر   jتعريف، با وابستگي مستقیم و غیر مستقیم بازيگر 

 .برابر است

 ثیرات غیرمستقیمي که بازيگر تأi  از طريق يک بازيگر واسطه ديگر بر

در بسیاري از موارد اثر اعمال يک سیاست يا تصمیم باراي  . خود دارد

نده سیاست تأثیرگذاري در يک بازيگر سیستم، به خود بازيگر ايجادکن

 .گردد يا تصمیم بازمي

 

 (MMDII)تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم بيشينه  ماتريس

ماتريس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بیشینه براي تعیاین حاداکثر   

از طريق )طور مستقیم يا غیرمستقیم میزان نفوذ يک بازيگر بر ديگري، به

ماااتريس تااأثیرات مسااتقیم و . شااود اسااتفاده مااي( يااک بااازيگر واسااطه

غیرمستقیم بیشینه دو دسته اطالعات براي تحلیال موضاوع پاژوهش در    

 :دهد شامل اختیار قرار مي

  حداکثر تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم هر بازيگر(IMAXi )  کاه از

 .شود ها محاسبه ميجمع رديف حاصل

  حداکثر تأثیرپذيري مستقیم و غیرمستقیم هر بازيگر(DMAXi ) که از

 .شود ها محاسبه مي جمع ستون حاصل

جادول  )طور که از ماتريس بیشینه مشخ  است  بر اين اساه همان

عناوان باازيگر اصالي و پاس از آن اعضااي هیتات علماي،        دانشگاه به( ۷

بیشاترين اثرپاذيري   . بیشترين اثرگذاري مستقیم و غیرمساتقیم را دارناد  

بناابراين هرگوناه   . مستقیم و غیرمستقیم نیاز مرباوط باه صانعت اسات     

گذاري بايد نقش اصلي دانشگاه و اعضاي هیتت علمي و اثرپذيري  سیاست

ها صنعت  اي رشته با توجه به اينكه از توسعه میان . بگیردصنعت را در نظر 

هاي صانعت باراي اجاراي     پذيرد، الزم است حمايت بیش از همه تأثیر مي

 .ها اخذ شود ها و سیاست مشوق

 

 یريگ جهينتبحث و 
 باه  توجاه  ازمناد ین ي،ا رشاته   انیا م بساتر  در يپزشاك  علاوم  ياعتال

 انیا توساعه م  يوامل ساختارع يبررس. است دانشگاه ياجتماع تیلستوم

لازوم گاذار باه     بار  نفعاان  يذ دیا تأک انگریا ب يدر علوم پزشاك  ها يا رشته 

 راتییتوجه به تغ تیموضوع نشانگر اهم نيا. استنسل سوم  يها دانشگاه

که دانشاگاه را احاطاه    يا جامعه در دهیچیقالب مسائل پ درکه  يو تحوالت

 تار  نعباارت روشا  است؛ باه و در حال محقق شدن  وستهیکرده به وقوع پ

 گذشاته  يادامه رونادها  کشور تیجمع يریپ لیقب از مسائل نياز ا يبرخ

 

 بيشينه غيرمستقيمماتريس تأثيرات مستقيم و  -۳جدول 

MMDII آموخته دانش صنعت دانشجو هيئت علمی وزارتخانه دانشگاه IMAXi 

 01 4 4 4 4 2 1 دانشگاه

 04 0 4 4 4 1 4 وزارتخانه

 04 4 4 4 1 2 4 لميهیتت ع

 ۹ 2 2 1 2 0 2 دانشجو

 01 4 1 2 2 0 2 صنعت

 ۹ 1 4 2 2 0 0 آموخته دانش

DMAXi 00 ۷ 04 04 03 02 ۷0 
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 گرانيباز و عوامل يساختار لیتحل: رانيا يپزشك علوم يها در دانشگاه ها يا رشته  انیم

 44۹/گستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهن ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

 خادمات  ارائاه  در هوشامند  يهاا  همچون گسترش ساامانه  ياست و برخ

است که هنوز باه   نوآيندناظر بر مسائل و موضوعات ( ۹)درمان و بهداشت

 ياجتمااع  يريپاذ  تیولتمسا . (01)نشده است ليبدجامعه ت ياصل انيجر

 يو پژوهشا  يمتناوع آموزشا   يها برنامه يو اجرا فيدر قالب تعر دانشگاه

شاكل گرفتاه و در حاال     دهیچیپ مسائل يبندصورت يبرا يا رشته  انیم

 ينا یع ترجماان پاسخ باه آنهاا    يمناسب برا يکارها راه يجستجو و وقوع

 . دانشگاه نسل سوم است مفهوم

هااا در  اي رشاته  ن پاژوهش در پاساخ باه چگااونگي توساعه میاان      ايا 

در گاام  . هاي علوم پزشكي اياران در ساه گاام اصالي انجاام شاد       دانشگاه

کنندگان که از اعضاي اجتماع علماي علاوم    نخست، اطالعاتي از مشارکت

در مرحله دوم پژوهش باا اساتفاده از روش   . آوري شد پزشكي بودند جمع

ها و اثرات آنها بر  اي رشته ل اثرگذار بر توسعه میان تحلیل ساختاري، عوام

نشان داده شده با  2چنانكه در شكل  در اين مرحله هم. يكديگر تحلیل شد

آوري شده تحلیل و مشخ  شاد   مک اطالعات جمع استفاده از ابزار میک

 و ياثرگاذار  نيشاتر یب ،«ساوم  نسل يها دانشگاه به گذار لزوم» عاملکه 

 را يريرپذیتأث نيشتریب، «يانسان منابع جذ  يها استیس ينیبازب» عامل

 يبرا شدته ب را نهیزم که است يعامل سوم نسل يها دانشگاه عامل. دارند

 يرهاا یمتغ و عوامال  ريساا  بار  و کناد  يما  فراهم ها يا رشته  انیم توسعه

 انیا م توساعه  اساتدالل  نیهما  با. است اثرگذار اي رشته  هاي میان دانش

 علاوم  يهاا  دانشاگاه  در يانساان  مناابع  جاذ   يها استیس رب ها يا رشته 

همچنین در بخش تحلیال عوامال    .گذاشت خواهند ييسزا ربهیتأث يپزشك

تحاول  »عامال  سااختاري، مشاخ  شاد کاه     -در ناحیه چهارگانه تحلیل

خاارج از کنتارل    يعاامل  «هاا  يا رشته  انیبه توسعه م ازیو ن ندهيمشاغل آ

 شوديدر نظر گرفته م ستمیدر س ينوان ورودعتر بهعبارت روشناست؛ به

 باطارت»عامل . است يريرپذیتأث نيو کمتر يرگذاریتأث نيشتریب يکه دارا

که با توجه به  شناسايي شدعنوان عامل مستقل به «يتخصص انیناکارآمد م

. کننده استمیعامل تنظ کي 4 هیناح نيیآن در سمت راست پا يریقرارگ

عدم انعطاف در »و « ناکارآمد يآموزش يزير برنامه»مانند  يعوامل نیهمچن

 ،«يسااختار دانشاگاه   ومات مقا» ،«يمناابع ماال  » ،«يآموزش يزير برنامه

 يرهاا یعناوان متغ  باه  4 هیا در ناح «يجذ  منابع انسان استیس ينیبازب»

عوامال   ريبه ساا  ياديز يعوامل وابستگ نيا. شوند يم يبند میوابسته تقس

 منظار  از .هساتند  ريرپذیعوامل تأث رياز سا شدت بهشده دارند و  ييشناسا

 يهاا  برنامه شبردیپ يبرا ازیمورد ن يمنابع انسان جذ » کنندگان مشارکت

 دررو  شیعامال پا   نيرتريرپاذ یتأث «يا رشاته  انیا م يو پژوهشا  يآموزش

باه اعتقااد   . شاده اسات   نیای تع يپزشك علوم در ها يا رشته  انیم شبردیپ

 اریا اخت در ازمناد ین يا رشاته   انیا م يهاا  امهبرن ياجرا کنندگان مشارکت

 در رو نيا ا از. اسات  کاار  نيا ا انجاام  يبارا  مناساب  و مااهر  کادر داشتن

و  هاا  داناش  باه  كارد يرو با است يضرور يانسان منابع جذ  يها استیس

 و اساتخدام  يا رشاته   انیا م يهاا  برناماه  انجام يبرا ازین مورد يها مهارت

 توساعه  صاورت  نيا ا ریا غ در. ردیا گ صاورت  مساتعد  افاراد  يریکاارگ  باه 

 ماهر و دهيد آموزش يانسان منابع بحران با يپزشك علوم در ها يا رشته انیم

جذ   يها استیبر س ها يا رشته  انیرو توسعه م نياز ا. بود خواهد مواجهه

 خواهاد  يا کنناده  نیای تعاثار   يعلوم پزشك يها در دانشگاه يمنابع انسان

 .گذاشت

 گفتماان  بهها بايد  اي رشته  ت که توسعه میانتوصیه گام دوم اين اس

 يهاا  و برنامه ها استیدر قالب س که يشكل به شود ليتبد دانشگاه مسلط

تحقاق   يچگاونگ  ساپس  ومادون شاود    يپزشاك  يآموزش عال يراهبرد

 نفعاان يذ انیا دانشاگاه م  ندهيبزرگ آ ريعنوان تصودانشگاه نسل سوم به

 .شود ياالذهان نیب يدیکل

هااا در  اي رشاته   م نقااش باازيگران عرصااه توساعه میااان  در گاام ساو  

براي تحلیل بازيگران و . هاي علوم پزشكي مورد بررسي قرار گرفت دانشگاه

ها از ابازار   اي رشته میزان تاثیر آنها بر يكديگر و نیز بر اهداف توسعه میان 

 گرانيتماام بااز   يهاا  دگاهيا اسااه مناافع و د   نيبر ا. مكتور استفاده شد

نقاش   يدر علوم پزشك ها يا رشته  انیآنها در توسعه م نیو روابط بمرتبط 

هساتند کاه بار     يدیکل گرانيباز نيا گريعبارت ددارد؛ به يا کننده نییتع

باازيگران   .خواهناد باود   ندهيدهنده آو شكل رگذارندیو عوامل تأث رهایمتغ

  انیاادر توسااعه م گرانيباااز نياثرگااذارتر «خانااه وزرات»و  «دانشااگاه»

  انیا در توسعه م گرانيباز نيرترياثرپذ «دانشجو»و  «صنعت»و  ها يا شتهر

 ياعضاا  آن از پاس  و ياصال  گريبااز  عناوان به دانشگاه .هستند ها يا رشته

 نيشتریب. دارند را میرمستقیغ و میمستق ياثرگذار نيشتریب ،يعلم تیته

 رها  نيبناابرا . است صنعت به مربوط زین میرمستقیغ و میمستق يرياثرپذ

 و يعلما  تیتا ه ياعضاا  و دانشاگاه  ياصل نقش ديبا يگذار استیس گونه

  انیا م توساعه  از نكاه يا باه  توجاه  باا . ردیا بگ نظار  در را صنعت يرياثرپذ

 يهاا  تيا حما اسات  الزم رديپاذ  يما  ریتأث همه از شیب صنعت ها يا رشته

نظر خبرگان و  مطابق .دشو اخذ ها استیس و ها مشوق ياجرا يبرا صنعت

 «يملااا شااارفتیپ باااه يابیدسااات» ،ننااادگان در پاااژوهشک مشاااارکت

بار  . وزارت بهداشت لحاظ شده اسات  ياست که برا يهدف نيدارتر تياولو

 تگريهادا  و گذاراستیس نهاد نيتر ياصلبه عنوان  وزارتخانه نيا اساه نيا

 انیا م توساعه  موضاوع  الزم است به طور جدي يپزشك علوم يها دانشگاه

 يوابساتگ . دنباال کناد   يملا  شارفت یپ باه  يبایدسات  يبارا ها را  يا رشته 

 نيا به وزارتخانه باعث شده است ا يپزشك يعال آموزش نظام يساختارها

 يوزارتخاناه در اجارا   نيا ا يبه هماراه دانشاگاه کاه کاارگزار اصال      گريباز

 توساعه  کنشاگران  نيرگذارتریاست تأث يپزشك يآموزش عال يها استیس

 نيرتريو دانشاجو اثرپاذ   صانعت  بخاش . شاوند  لحااظ  هاا  يا رشاته   انیم

 ناي تیوضع نيانخست  لیدل. هستند ها يا رشته  انیدر توسعه م گرانيباز

 و دارناد  قارار  باازار  و تقاضا طرف در دو هر انيدانشجو و صنعت که است

 يحكمرانا  نظاام  در گريبااز  دو نيا ا يرگاذار یتأث و حضور عدمدوم  لیدل

 .است يپزشك يعال آموزش
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Abstract 
Background: The increase in the complexity of issues and technological advances has led to expansion and 

development of interdisciplinary fields to accurately understand the changes and learn how to face them. The Health 

system has basically become a complex system and it will not be possible to understand this field by merely relying 

on medical sciences. The main objective of this research is to design the desired model for interdisciplinary 

developments in medical sciences in Iran. To answer this question, the actors and factors shaping the development of 

interdisciplinary fields were investigated. What are the factors shaping the situation of interdisciplinary use in Iran's 

medical sciences? How is the structural-interpretive analysis of these factors based on their influence on each other? 

Methods: The methods that were used to conduct this study included: an expert panel to collect, prioritize and 

validate factors affecting the future development of interdisciplinary fields in medical sciences; structural-interpretive 

analysis using MicMac and Mactor software to identify the role of actors in interdisciplinary studies. 

Results: Development of interdisciplinary studies requires support of policy-making institutions as guides and 

facilitators through establishment of facilitating laws, development of interdisciplinary education and research cores, 

and development of interdisciplinary modular programs. 

Conclusion: The factor "requiring transfer to third generation universities" has the most impact and the factor 

"revision of human resources recruitment policies" is the most affected. Third-generation university is a factor that 

can provide substantial ground for development of interdisciplinary studies and influeces other factors and 

interdisciplinary knowledge. The development of interdisciplinary fields should become the dominant discourse of 

the university in such a way that it is codified in the form of policies and strategic programs of higher medical 

education. 
 
Keywords: Interdisciplinary Studies, Medical Sciences, Structural-Interpretive Analysis 
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