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Abstract

Introduction: The program of development and innovation in medical education was
developed with a fundamental look at the evolution in the field of medical science
education. Evaluation of the program of development and innovation in medical
education in Iran needs tools that can determine the success and challenges of the
program. The purpose of this study was to design and psychometrically evaluate the
tools for measuring the evolution of innovation in medical education.
Methods: This mixed method study was done during the academic year 2018-2019. At
the qualitative stage of the study, the strains were designed and at the second stage
(Quantitative stage), the psychometric analysis was performed. The instrument was
designed with 293 items but reduced to 166 items after two Delphi stages. Quantitative
and qualitative face and content validity were assessed and the reliability was
determined by Cronbach's alpha and composite reliability. Finally, the confirmatory
factor analysis of the tool was confirmed using SmartPLS 3 software.
Results: After determining the validity and reliability, a questionnaire including 12
dimensions and 84 items was designed. Content validity index of all items was above
0.7. For the construct validity, factor loadings of all items demonstrated good values,
mostly above 0.7, and the reliability of both criteria (Cronbach's alpha, composite
reliability) for all dimensions was above 0.7. Besides, mean variance (AVE in all
dimensions) was more than 0.5.
Conclusion: The results of this study provide a good evidence of the robustness of the
factor structure and the reliability of the evaluation tool of the program of development
and innovation in medical education. These results could be of interest to researchers
in the development of tools for measuring the program at other medical universities and
higher education institutions.

Copyright © 2020, Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is
properly cited.

111

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
دوره  ،15شماره 1401 ،2
صفحات121-111 :

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش برنامهی تحولونوآوری در آموزشعلومپزشکی
*2

جميله آقاتباررودباري ،1ترانه عنايتي

 1معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل،ایران
 2گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران

*نویسنده مسوول :ترانه عنایتی ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران .ایمیلtenayati@yahoo.com :

چکیده
مقدمه :برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با نگاه بنیادین به تحول در حوزه آموزش علوم پزشکی شکل گرفت .سنجش برنامه تحولو
نوآوری در آموزش علومپزشکی در ایران نیازمند ابزاری است ﮐه بتواند به ﻃور دﻗیﻖ موفقیتها و ﭼاﻟشهای این برنامه را اندازهگیری و تعیین نماید.
این پژوهش به منظور ﻃراحی و روانسنجی ابزار سنجش برنامه تحولونوآوری در آموزش پزشکی انجام شد.
روشها :این مﻄاﻟعه آمیخته (ﮐمی و ﮐیفی)در سال تحصیلی 1397-1398انجام گردید .در مرحله ﮐیفی پژوهش ،ﻃراحی گویهها با استفاده از بررسی
متون و فن دﻟفی و در مرحله ﮐمی روانسنجی پرسشنامه ﺻورت گرفت .ابزار اوﻟیه با  293گویه ﻃراحی و پس از دو مرحله دﻟفی به 166گویه تقلیل
یافت .روایی ﺻوری و محتوایی ﮐمیوﮐیفی بررسی و پایایی آن به روش آﻟفایﮐرونباخ و پایاییترﮐیبی تعیین گردید .نهایتاً با تحلیلعاملتأییدی ابزار
مذﮐور با استفاده از نرمافزار  Smart pls3موردتایید ﻗرار گرفت.
یافتهها :پس از مراحل تعیین رواییوپایایی ،پرسشنامهای با  12بعد و 84گویه ﻃراحی شد .مقدار شاخص روایی محتوایی همه گویهها باالی 0/7به
دست آمد .در بررسی روایی سازه ،مقدار بارعاملی تمام گویهها ،مقادیر مناسبی عمدتا باالتر از ،0/7پایایی هر دو مالک:آﻟفایﮐرونباخ ،0/89پایاییترﮐیبی
ابعاد بین( ،)0/97،0/86میانگین واریانس استخراج شده( (AVEرا در همه ابعاد بیشتر از  0/5نشان داد.
نتیجهگیری :نتایج این مﻄاﻟعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختارعاملی و پایایی ابزار سنجش برنامهتحولونوآوری است.ابزار ﻃراحی شده
اعتبار و پایایی خوبی دارد و می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی برنامهتحولونوآوری در سایر دانشگاههای علومپزشکی و موسسات
آموزشعاﻟی سالمت ،مورد توجه و استفاده پژوهشگران ﻗرار گیرد.
واژگان کلیدی :ابزار ،آموزشپزشکی ،برنامهتحولونوآوری ،روانسنجی
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توسعه و ارتقای منابع و زیرساختهای آموزشعلومپزشکی» و
«برنامه پایش بستههای تحوﻟی» ﻃراحی و اجرایی گردید[.]12،11
مهمترین نقاط ﻗوت روش تدوین برنامه تحولونوآوری
آموزشعلومپزشکی عبارت است از :توجه ویژه به اسناد باالدستی
حوزه سالمت ایران ،ارتباط متقابل میان سیاستها و
جهتگیریهای ﮐلی برنامه جامع و بستههای عملیاتی و تدوین
ترجمان سیاستهای دوازدهگانه در برنامهتحولنظام سالمت .اﻟبته
تدوین بستههای عملیاتی پایان ﮐار نیست و تحقﻖ اهداف و
سیاستهای ﮐالن از ﻃریﻖ پیادهسازی بستهها ،درگرو ترجمان
بستههای عملیاتی در ﻗاﻟب پروژهها و اﻗدامات روشن است[.]13
نتایج پژوهش ملک زاده و همکاران نشان داد ،با اجرایی شدن
برنامهتحولونوآوری ،تعامل هدفمند بین دانشگاههای منﻄقه و
گفتمان تحول ونوآوری در محیط دانشگاهی به وجودآمد .در برخی
بستهها نظیر اعتباربخشی مؤسسات و مراﮐز آموزشی ،ارتقای نظام
ارزیابی آزمونهاو پایش بستههای تحوﻟی نتایج ملموستر و در
برخی بستهها نظیر بیناﻟمللیشدن آموزشعلومپزشکی ،توسعه-
آموزشمجازی و اعتالیاخالقحرفهای ﻗدمهای موثری برداشته
شده است[.]14
برنامهتحولونوآوری در آموزشعلومپزشکی ،نقشهراه
آموزشعلومپزشکیﮐشور را مشخص نموده است.ارزیابی و
سنجش عملکرد برنامه ها در ﮐاهش هزینهها ،ارتقای ﮐیفیت
خروجیها و محصوالت و جلب رضایت ذینفعان به ویژه در
دانشگاهها ﮐه مرﮐز تفکر و اندیشه ،خالﻗیت و نوآوری و متوﻟی
پاسخگویی به نیازهای جامعه در جهت توﻟید ،ترویج و توسعه
دانش و فناوری هستند ،از اهمیت خاﺻی برخوردار است[.]15
ممیزی و حسابرسی نوآوری روش خوبی است ﮐه توسط مدیران
برای شناسایی نقاط ﻗوت و ضعف نوآوری استفاده می شود؛ با این
حال ،ﭼارﭼوبهای ممیزی فعلی و موجود ﮐافی نیستند[ .]16این
امر مهم ،مستلزم ﻃراحی و به ﮐارگیری ابزاری مناسب می باشد.
از آنجایی ﮐه از زمان ابالغ برنامهتحولونوآوری در آموزش-
پزشکی ابزار مناسبی برای اندازهگیری این برنامه ﻃراحی نشده
است و از سوی دیگر ،فرآیند تحولآموزشپزشکی در سﻄوح
گوناگون مستلزم سرمایهگذاری هنگفت میباشد ،آگاهی از میزان
اثربخشی و بازدهی این برنامهی ﮐالن برای سیاستگذاران و
برنامهریزان نظام آموزش سالمت بسیار مهم و ضرورتی انکار
ناپذیر است .اسناد مختلفی با توجه به نظرات و گزارشهای اعالم
شده دانشگاهها ،بررسی سامانههای پایش و ارزیابیهای ﮐیفی و
مشاهده برخی خروجیها ،بر اثربخشی و نتایج ﻗابل توجه و
دستاوردهای این برنامه تاﮐید نمودهاند و بیشک این برنامهی
ﮐالن ﮐه با توجه به اسناد باالدستی و با رویکردآینده نگارانه
تدوین شده و با رﺻد مستمر اجرای آن در دانشگاههای علوم
پزشکی زیر ساختهای مناسب بوجود آمده است ،اثربخشی ﻗابل
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مقدمه
خالﻗیتونوآوری الزمه توسعه و پیشرفت و تعاﻟی یک
سازمـان بوده و آگاهی از فنون و تکنیکهای آن ضرورتی
اجتنابناپذیر برای مدیران و سایر ﮐارﮐنان سازمان است[.]1
خالﻗیـت و تداوم زندگی فعال ،نیازمند نـوآوری مستمر است[.]2
ظرفیتهای نوآوری سازمانی تحت تأثیر توانمندی سازمانها در
انتقال دانش و مهارتهای مبتنی بر فناوری و ﮐسب تجربیات برتر
میباشد و دانش اساس نوآوری به شمارمیرود.از اوایل دهه
 ،1990پدیدههای نوآوری مبتنی بر دانش و اﻗتصاد مبتنی بر دانش
در تعامل باهم رشدوتوسعه پیداﮐردهاند.]3[ .
دانشگاه به دﻟیل داشتن خصوﺻیات اساسی ازجمله سرمایه-
انسانی اعم از دانشجو و اعضایهیئتعلمی ،مکان مناسبی برای
نوآوری مبتنی بر دانش میباشد[ .]4آموزشعاﻟی میتواند با
استفاده از اﻗدامات اثربخش بر مهارتها و ﺻالحیتهای افراد
تأثیر مثبت بگذارد[ .]5همزمان با تغییر در ﮐل سیستم آموزشعاﻟی
دنیا ،آموزشپزشکی نیز دﭼار تحوالت شگرفی گردیده است[.]6
سیاستگذاری برای آموزش سالمت بایستی مبتنی بر درک
آنچه ﮐه تأثیرات عمدهای بر روی سالمت مردم دارند ،باشد [.]7
اگرﭼه مهمترین وظیفه وزارت بهداشت ،آموزش و تأمین نیروی
متخصص برای جامعه است ،اما هنوز فاﺻله فارغاﻟتحصیالن
دانشگاهها با نیازهای واﻗعی تخصصی جامعه مشاهده میشود[.]8
سرمایهانسانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر تشخیص فرﺻت تأثیر
است و شامل مهارتهای ذاتی نظیر هوش و دیگر تواناییهای
ﮐسبشده از ﻃریﻖ آموزش و یا تجارب حرفهای میباشد[]9
شناسـایی و بهرهمندی از توانمندی دانشگاهها فرﺻتی برای
توسعهی ﮐشور محسوب میگردد[.]10
برنامه جامع آموزشعاﻟی نظام سالمت در راستای تحقﻖ
اهداف برنامه تحول نظام سالمت ،سندی راهبردی است ﮐـه بر
مبنای اسناد باالدستی تدوین گردید[ .]11،12تحول در نظام
آموزشعلومپزشکی با تأﮐید بر اوﻟویتهای ﮐشور بهعنوان گام
ﭼهارم ﻃرح تحولنظامسالمت مﻄرح شد و وزارت بهداشت،درمان
و آموزشپزشکی خود را به تحقﻖ اثربخش آن متعهد میداند[.]13
بر این اساس ،در وزارت بهداشت ،سند تحولونوآوری در آموزش-
علومپزشکی در ﻗاﻟب بستههای 12گانه « آیندهنگری و
ظرفیتسازی برای ﮐسب مرجعیتعلمی» « ،توسعهﮐارآفرینی در
بستر دانشگاههای نسلسوم»«،آموزشپاسخگو و عداﻟتمحور»،
« توسعهراهبردی ،هدفمند و مأموریتگرایی برنامههای آموزش-
عاﻟی سالمت» « ،مأموریتگرایی و ارتقایتوانمندی دانشگاهها در
بستر آمایش سرزمینی» « ،اعتالی اخالقحرفهای»« ،
بیناﻟمللیسازی آموزشعلومپزشکی» « ،توسعهآموزشمجازی در
علومپزشکی» « ،ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علومپزشکی»،
«اعتباربخشی برنامهها ،مؤسسات و بیمارستانهایآموزشی»« ،

توجهی نیز به همراه داشته است ،ﻃراحی ابزاری متناسب و روان-
سنجی شده برای اندازهگیری این برنامه و تبیین وضعیت آن
ضرورت داشته است؛ ﭼرا ﮐه شاخص و ابزار معتبر ،امکان ﻗضاوت
و سنجش عملکرد برنامهها را فراهم میسازد و بر اساس آن می-
توان مسیر آینده را ﻃراحی نمود .بر این اساس ،این پژوهش به
منظور ﻃراحی و روانسنجی ابزار سنجش برنامهتحولونوآوری در
آموزشعلومپزشکی انجام شد.

روش ها
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پژوهش حاضر از نوع ترﮐیبی بود ﮐه در سال تحصیلی-98
1397با هدف ﻃراحی و اعتباریابی ابزار سنجش برنامهتحولو-
نوآوری در آموزشعلومپزشکی انجام شد .فرایند ابزارسازی شامل
به ﮐار بستن ﻗوانین و مراحﻟی خاص در ﻃراحی ابزارهای معتبر و
پایا جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش است .هدف از ابزارسازی
اراﺋه شواهدی از ﺻحت نتایج حاﺻل از پژوهش است[ .]17اعتبار-
سنجی(اعتباردهی) در روش و رویه ﮐیفی برای رسیدن به رویکرد
پایدار ضروری است[.]18
با توجه به این ﮐه ﺻاحبنظران و متخصصان ابزارسازی
معتقدند ﮐه محتوای ابزار بایستی به ﻃور مستقیم از افرادی ﮐه
مرجع آن ابزار هستند استخراج گردد[ ،]19جامعهآماری پژوهش
در بخش ﮐیفی شامل خبرگان برنامه تحولونوآوری اعم از
مسئوﻟین اجرایی و ﮐارشناسان برنامه ،متخصصان آموزشپزشکی
و آموزشعاﻟی درگیر در فرایند اجرای برنامه در سﻄوح ستادی،
ﮐالن منﻄقهای و دانشگاهی و در بخش ﮐمی شامل روسا،
معاونین آموزشی ،مدیران برنامهتحولونوآوری ،مسئوﻟین اجرایی
و ﮐارشناسان دبیرخانه تحول ونوآوری در آموزش پزشکی
دانشگاههایﮐالن منﻄقه یک بوده است .جمعآوری دادهها در این
پژوهش ترﮐیبی در دو مرحله ﮐیفیوﮐمی انجام شد .در مرحله
ﮐیفی پژوهش ،ﻃراحی گو یههای پرسشنامه و در مرحله ﮐمی،
روانسنجی پرسشنامه ﺻورت گرفت .این پژوهش در ﭼند مرحله
انجام شد .در مرحله اول با استفاده از مﻄاﻟعه ﮐیفی و پیشینه
مﻄاﻟعاتی در سه گام گویه های اوﻟیه یا استخر سواالت تهیه و
استخراج شده است.
در گام نخست مرحلهی اول ،مﻄاﻟعه و بررسی ادبیات تحقیﻖ
مرتبط با برنامه از ﻃریﻖ مﻄاﻟعه اسناد باالدستی و سیاستی مرتبط
اعم از برنامه جامع آموزش عاﻟی سالمت ،ﮐتاب بستههای تحول-
ونوآوری در آموزشپزشکی و شاخصهای رﺻد برنامهتحولو-
نوآوری ورژن یک و دو(آتنا) ،نسخه بازنگری شده و ویرایش
سوم(آبان )96و پنجم(دی  )96بستههایتحول ،برنامهعملیاتی
ابالغی به دانشگاهها در سال  ،1397برنامه عملیاتی موجود در
سامانه پایش برنامه عملیاتی دانشگاهها در حوزه آموزش(،)hop
ﮐتابچههای اﻗدامات راهبردی برای اجراییسازی بستههای تحول

و نوآوری ،بررسی عملکرد دانشگاههای ﮐالن مناﻃﻖ و خروجی-
های برنامه اعم از گزارش ،ﮐتاب ،نرمافزار و مقاالت و سایر منابع
و استخراج موﻟفهها و شاخصهای مرتبط انجام شد.
در گام دوم مرحلهی اول دستهبندی و نظمدهی به موﻟفهها و
شاخصهای استخراج شده در ﻗاﻟب بستههای تحول و ساختاردهی
آنها در ﻗاﻟب جدول انجام شد .با توجه به این ﮐه برای شاخص-
های ﮐمی بستهها ،استانداردی از جانب وزارت بهداشت اعالم
نشده بود ،امکان مقایسه و ارزیابی دانشگاهها بر اساس شاخص
ﮐمی امکانپذیر نبود؛ شاخصهای ﮐیفی ابالغ شده از جانب
معاونت آموزشی وزارت متبوع در اسناد ذﮐر شده برای اجرایی-
سازی بستهها و فعاﻟیتهای تعریفشده برای هر بسته در در سﻄح
درون دانشگاهی به عنوان گویههایی برای ارزیابی بستههای
تحولونوآوری انتخاب گردیدند .از آنجایی ﮐه برای برنامه پایش
بستههای تحوﻟی فعاﻟیت و شاخص مشخصی در اسناد مربوﻃه
یافت نشد ،با توجه به روند پایش بستهها در سﻄوح ملی ،منﻄقهای
و دانشگاهی و اسناد و مقاالت منتشر شده از نتایج پایش بستهها
و مﻄاﻟعه و بررسی فرمهای نظرسنجی ادواری وزارت متبوع در
خصوص عملکرد سامانههای پایش و بهرهگیری از نظرات
خبرگان ،پرسشنامه مشتمل بر  13گویه برای برنامه پایش بسته-
های تحوﻟی توسط پژوهشگران ﻃراحی گردید .در مجموع 293
گویه (شاخص و فعاﻟیت) استخراج و پرسشنامه اوﻟیه ،شکل دهی
شد.
در گام سوم مرحله اول ،از تکنیک دﻟفی استفاده گردید.
ناشناختگی افراد درگیر در پژوهش ،تکرار و بازخور اﻃالعات از
جمله ویژگیهای اساسی روش دﻟفی است[.]20
معیار ورود خبرگان در این مرحله شامل :فعاﻟیت ترجیحا به
عنوان عضوهیاتعلمی ،دارا بودن حداﻗل  5سال سابقه فعاﻟیت در
حوزه آموزش ،آشنایی ﮐامل به بستههای تحولونوآوری ،دارا بودن
سمت رﺋیس دانشگاه /معاونآموزشی /مدیر تحولونوآوری و یا
مسئوﻟیت اجرایی بستهها بوده است.
از خبرگان به تعداد 8نفر به ازای هر بسته تحوﻟی درخواست
گردید ،نسبت به ادغام گویههایی ﮐه دارای مشابهت و یا
همپوشانی هستند و حذف گویههایی ﮐه تکراری به نظر میرسند،
اﻗدام نمایند و ﭼنانچه شاخصی دارای اهمیت بوده وﻟی مغفول
مانده است را پیشنهاد نمایند .با بهرهگیری از تکنیک دﻟفی،
دیدگاههای خبرگان موردبررسی و جرحوتعدیل ﻗرار گرفت و پس
از دو بار ارسال و دریافت پرسشنامه و تجزیهوتحلیل دیدگاهها،
اجماع و اتفاقنظر ﮐلی به دست آمد .بر این اساس ،پرسشنامهایی
در ارتباط با سنجش بستههای تحولونوآوری به تعداد 166گویه
در  12بعد اﺻلی( 11بسته و یک برنامه پایش بستهها) شامل
آیندهنگاری و ظرفیتسازی برای ﮐسب مرجعیت علمی ،توسعه-
ﮐارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم ،آموزش پاسخگو و
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جهت تعیین روایی سازه ،از روش تحلیلعاملیتاییدی استفاده
شد .برای این منظور پرسشنامهها در اختیار روسا ،معاونین
آموزشی ،مدیران برنامهتحولونوآوری ،مسئوﻟین اجرایی بستهها و
ﮐارشناسان بستهها و دبیرخانه تحولونوآوری در آموزش پزشکی
دانشگاههای ﮐالن منﻄقه یک ﮐه به روش نمونهگیری سرشماری
هدفمند به تعداد120نفر انتخاب شدند ،ﻗرار گرفت 110.نمونه
پرسشنامه را تکمیل و عودت دادند .با حذف سه پرسشنامه
مخدوش 107 ،پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل ﻗرار گرفت .ساختار
عاملی پرسشنامه از ﻃریﻖ تحلیل عاملی تأییدی )CFA
یا  ( Confirmatory factor analysisارزیابی گردید .هدف
پژوهشگر در تحلیل عاملی تأییدی ،بررسی ساختارعاملیویژهای
است ﮐه درباره تعداد عاملها ،تعداد سؤاالت و اﻟگوی ﻗرار گرفتن
سؤاالت در هر عامل بهﻃور آشکار فرضیهای بیانشده و برازش
ساختار عاملی موردنظر در فرضیه با ساختار ﮐوواریانسهای
اندازهگیری شده آزمون میگردد[ .]23تحلیل عاملی تأییدی برای
بررسی سازه پرسشنامه به ﮐمک نرمافزار آماری
samartpls3انجام گرفت.

یافتهها
بررسی مشخصات جمعیتی پاسخگویان بیانگر آن بود ﮐه
ازنظر جنسیت  53/3درﺻد زن46/7،درﺻد مرد 71/03،درﺻد
عضو هیئتعلمی 28/97 ،درﺻد غیر هیئتعلمی12/14،درﺻد
مربی31/77،درﺻد استادیار 20/56،درﺻد دانشیار 6/54 ،درﺻد
استاد 13/76،درﺻد از پاسخگویان تا حدود یک سال،
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عداﻟت محور ،توسعهراهبردی ،هدفمند و ماموریتگرایی برنامه-
های آموزش عاﻟی سالمت ،ماموریتگرایی و ارتقای توانمندی
دانشگاهها در بستر آمایش سرزمینی ،اعتالی اخالق حرفهای،
بیناﻟمللیسازیآموزشپزشکی ،توسعه آموزش مجازی در
آموزش ،ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی،
اعتباربخشی برنامهها مؤسسات و بیمارستانهای آموزشی ،توسعه
منابع و ارتقای زیرساختهای آموزشعلوم پزشکی و برنامه بسته
پایش تحول شکلدهی گردید.
پس از استخراج گویههای حاﺻل از روش دﻟفی ،جهت تعیین
روایی ﺻوری و محتوایی آنها ،نظرات خبرگان به تعداد 20نفر
جمعآوری شد .برای تعیین روایی ﺻوری از دو روش ﮐیفی و ﮐمی
استفاده شد .جهت تعیین روایی ﺻوری ﮐیفی 10،نفر از خبرگان
بهﺻورت ﭼهره به ﭼهره مورد مصاحبه ﻗرار گرفتند و سﻄح
دشواری (دشواری درک عبارات و ﮐلمات) ،میزان تناسب (تناسب
و ارتباط مﻄلوب عبارات با ابعاد پرسشنامه) و ابهام (احتمال وجود
برداشتهای اشتباه از عبارات و یا وجود نارسایی در معانی ﮐلمات)
بررسی گردید .پس از اﺻالح موارد بر اساس نظر آنان ،درگام
بعدی جهت ﮐاهش عبارتها ،حذف عبارتهای نامناسب و تعیین
اهمیت هر یک از عبارتها ،از روش ﮐمی تأثیر گویه (Item
)impactاستفاده شد .در این روش برای هر یک از گویههای
ابزار ،ﻃیف ﻟیکرت پنج ﻗسمتی،ﮐامالً مهم است (امتیاز  )5مهم
است (امتیاز )4به تا حدودی مهم است (امتیاز )3اندﮐی مهم است
(امتیاز )2و مهم نیست (امتیاز )1در نظر گرفته شد .درﺻورتیﮐه
نمره تأثیر مساوی و یا بیشتر از  1/5باشد ،عبارت برای تحلیلهای
بعدی مناسب تشخیص داده میشود و حفظ میگردد[.]21
برای تعیین روایی محتوا نیز از دو روش ﮐیفی و ﮐمی استفاده
شد .در این مﻄاﻟعه تعیین روایی محتوا مبتنی بر ﻗضاوت افراد
متخصص میباشد .درروش ﮐیفی تعیین روایی محتوا ،گویهها
توسط خبرگان موردبازنگری ﻗرار گرفتند و اﺻالحات ضروری در
آنها اعمال شد .برای تعیین روایی محتوا به روش ﮐمی ،شاخص
نسبت روایی محتوا  CVRیا  Content validity ratioو
شاخص روایی محتوا  CVIیا Content validity Index
مورداستفاده ﻗرار گرفت .برای تعیین نسبت روایی محتوا از 20نفر
از خبرگان درخواست شد تا هر گویه را بر اساس ﻃیف سهﻗسمتی
ضروری است ،مفید است وﻟی ضروری نیست و ضروری نیست،
بررسی نمایند .نسبت روایی محتوا برای تکتک گویهها با استفاده
از فرمول زیر محاسبه شد[.]22

روایی محتوا بر اساس شاخص روایی محتوا انجام شد[.]23
پس از محاسبه  CVRمیتوان شاخص  CVIرا محاسبه نمود.
برای محاسبه این شاخص ،ارزیابان در خصوص آیتم ابزار
مورداستفاده ،در سه معیار مربوط یا اختصاﺻی بودن ،سادگی و
روان بودن و وضوح یا شفاف بودن ،بر اساس ﻃیف ﻟیکرت 4
ﻗسمتی اظهارنظر مینمایند .بهعنوانمثال ،جهت معیار مربوط
بودن گزینههای -1 ،مربوط نیست -2 ،نسبتاً مربوط است-3
مربوط است  -4ﮐامالً مربوط است ،به ﮐار گرفته میشود[.]24
بدین منظور پژوهشگران پرسشنامه ﻃراحیشده را در
اختیار 20نفر از خبرگان ﻗراردادند تا میزان مربوط بودن ،ساده بودن
و واضح بودن هر یک از عبارات موجود در پرسشنامه را تعیین
نمایند .بدین ترتیب سه معیار ساده بودن ،مربوط بودن و واضح
بودن بهﺻورت مجزا در ﻃیف ﻟیکرت ﭼهارﻗسمتی برای هر یک
از گویهها موردبررسی ﻗرار گرفت .در این تحقیﻖ ،امتیاز شاخص
روایی محتوا برای هر گویه بهوسیله تقسیم تعداد متخصصان
موافﻖ با عبارت دارای رتبه 3و  4بر تعداد ﮐل متخصصان و
بهﺻورت زیر محاسبه شد[.]22

20/56درﺻد بین  1-2سال 66/34 ،درﺻد بیش از سه سال در
برنامه تحول فعاﻟیت داشتهاند.
امتیاز تأثیرگویه :پس از محاسبه شاخص امتیاز تأثیرگویه،
هیچگویه امتیاز پایینتر از  1/5نداشتند؛ بنابراین ﮐلیه گویهها حفظ
و تعداد 166گویه باﻗی ماند.
نسبت روایی محتوا)  :(CVRنتایج حاﺻل از محاسبه این
نسبت نشان داد ﮐه مقادیر نسبت روایی محتوا برای 61گویه ﮐمتر
از  0/5بود ﮐه حذف شدند
.

و تعداد گویهها از  166به  85ﮐاهش یافت.
شاخصرواییمحتوا) :(CVIبر اساس نتایج حاﺻل از محاسبه
این شاخص ،گویههای با مقادیر شاخص روایی محتوای پایینتر
از  0/79تعداد بایستی حذف میگردید[ ]21ﮐه ﮐلیه گویهها امتیاز
باالتر از  0/79ﮐسب نمودند و حذف نشدند.
تحلیل عاملی تأییدی:از بین 120پرسشنامه پخششده110 ،
پرسشنامه عودت داده شد .سه پرسشنامه مخدوش بود و
موردبررسی ﻗرار نگرفت .تحلیل عاملی تأییدی بر روی تمام 107
پرسشنامه تکمیلشده انجام شد.
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بعد

بارعاملی

گویه

) (AVEاستخراجشده

اشتراکی

0/63
0/03
0/79

0/8

0/87

0/63

0/38

0/83
0/89
0/71
0/86
0/89
0/88

0/91

0/67

0/48

0/84
0/79
0/91
0/91
0/9

0/93

0/76

0/56

0/86

0/81
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.1تشکیل ستاد ﮐمیتههای دانشگاهی مرجعیت علمی
.2تعیین نقاط ﻗوتوظرفیتهایمنﻄقهای بهمنظور ﮐسب
مرجعیت علمی با توجه به مأموریتهای ویژه تعیینشده
آیندهنگاریوظرفیتسازی
.3پیشنهاد تغییر در ﮐوریکوﻟومها بر اساس مأموریتهای ویژه
برای ﮐسب مرجعیت
علمی
.4تدوین سند مرجعیت علمی دانشگاه با تأﮐید بر ظرفیتها و
ﭼشماندازها
.5تدوین سند آیندهنگاری دانشگاه
.6تشکیل ﮐمیته دانشگاه نسل سوم در سﻄح دانشگاه
.7تدوین نقشه راه برای دانشگاههای نسل سوم در سﻄح
دانشگاهی
.8جلب همکاری تمامی نهادهایدرونیوبیرونی نظام سالمت در
منﻄقه
توسعهﮐارآفرینی در بستر
دانشگاههای نسل سوم
.9جهتدهی پایاننامههای تحصیالتتکمیلی به سمت
پژوهشهای ﭼندمرﮐزی
.10حمایت ازاعضایهیاتعلمی جهت اتخاذ وابستگیهای
دوگانهوﭼندگانه در دانشگاهومشارﮐت و حضور در مراﮐز رشد-،
شرﮐتهایدانشبنیانوﺻنعت
.11نظارت برتدوینواجرای برنامههای درسی دانشگاهی بر اساس
برنامه آموزشی ﮐشوری مبتنی بر پاسخگویی به جامعه
.12شناساییوتأمین عرﺻههای آموزش موردنیاز برای پیادهسازی
مواجهه زود دانشجویان در عرﺻههای جامعهوآموزش مبتنی بر
جامعه
آموزش پاسخگو وعداﻟت-
.13ایجاد بستر الزم برای ارتباط مؤثر دانشکدهها با مراﮐز
محور
بهداشتی-درمانی،راهاندازی مرﮐز آموزش پاسخگوی استاندارد،
بهینهسازی فیلد آموزشی جامعه نگر با توجه به مراﮐز در دسترس
بهمنظور تسهیل آموزش
.14تدوین شیوهنامههای مرتبط با ارزشیابیونظام پرداخت
اعضایهیئتعلمی در راستای تشویﻖ اساتید فعال درزمینهٔ
آموزش در عرﺻه جامعه
.15شناسایی ظرفیتهای بومی منﻄقهای با نگاه به برنامههای
موجود
.16تدوینوپیشنهادبرنامههایآموزشی رشتههای جدید بر اساس
توسعهراهبردی،هدفمندو-
ظرفیتهای منﻄقهای
مأموریت گرایی
.17انﻄباق برنامههای آموزشی موجود با ظرفیتهایبومی-
برنامههای آموزش عاﻟی
منﻄقهای
سالمت
.18اراﺋهی برنامه درسی به فراگیران بر اساس ﮐوریکوﻟومهای-
مصوب
.19گرفتن بازخورد از فراگیران در خصوص اجرایﮐوریکوﻟوم

آلفایکرونباخ

پایاییترکیبی

میانگین واریانس

شاخص

0/80
0/78
0/84

0/86

0/90

0/64

0/44

0/74
0/82
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بعد

بار عاملی آلفایکرونباخ پایاییترکیبی

گویه

.20اجرای مأموریتهای محول شده از سوی وزارت بهداشت،درمانوآموزش-
پزشکی
مأموریت گرایی و
.21اراﺋهی فهرستی از مشوقهای انگیزشی جهت ماندگاری نیروهایهیئتعلمی
ارتقای توانمندی
.22شناسایی ظرفیتهاوانتشار توانمندیهای علمی،آزمایشگاهیوتجهیزاتی
دانشگاهها در بستر
دانشگاه به دانشگاههاومناﻃﻖ ﮐشور
آمایش سرزمینی
.23پیشنهاد برنامههای آموزشی نظاممند ﮐوتاهمدت برمبنای نیازهای بخش
دوﻟتیوغیردوﻟتی
.24برگزاری ﮐارگاه/بازآموزی و یادورههایمرتبط اخالق پزشکی برای اعضای
هیئتعلمی/حرفهمندانوﮐارﮐنان
.25برگزاری برنامه مدون آموزش اخالق پزشکی بهﺻورت تم ﻃوﻟی برای
رشتههایی ﮐه دوره ﮐارآموزی باﻟینی دارند
اعتالی اخالق
.26تشکیل ﮐمیتهدانشگاهیاخالقدرآموزشپزشکی
حرفهای
.27برگزاری شورایدانشگاهیاخالقپزشکی
.28تدوین گزارش جامع آموزش اخالق پزشکی بهﺻورت ساالنه
.29تهیه ابزار معتبر برای ارزیابی اخالق حرفهای حرفهمندانپزشکی/اساتید/
دانشجویانودستیارها
.30تالش درجهت جذب دانشجوی خارجی
.31ایجادوتوسعهشبکهدانشگاهی باهدف بیناﻟمللیسازیوارتقای سﻄح بیناﻟملل
دانشگاه
.32Education IRanبهروزرسانی
.33ﻃراحی سایت دانشگاه به زبانهای خارجی با توجه به ﮐشور هدف و با توجه
به تجربه ﮐاربریواستفاده مؤثر از شبکههای اجتماعی
بیناﻟمللی سازی .34شناسایی توانمندیهای گروههایآموزشیوتحقیقاتی دانشگاه درزمینهٔ اجرای
دورههای آموزشی بیناﻟمللی توسط دانشگاه
.35جلب مشارﮐت مؤثر متخصصانوپژوهشگران ایرانیوغیرایرانی مقیم خارج از
ﮐشور توسط دانشگاهها درزمینهٔ شناسایی نیازهای آموزشی ﮐشورهای هدف،
اجرای برنامههای آموزشی بیناﻟمللوبازاریابی برای جذب دانشجوی بیناﻟملل
.36انجام ارزشیابی درونی برنامههاویا موسسهی دانشگاه با توجه به معیارهای
اعتباربخشی بیناﻟمللی
.37تشکیل ﮐمیته/ﮐارگروه آموزشمجازی(جهت پیادهسازی نرمافزار ، LMS
ارزیابیوتدوین محتوای تخصصی و )...
.38ﻃراحی استانداردهای فرایند آموزشمجازی مبتنی بر نیازهاودانش
موجوداعضاهیئتعلمی
.39شناسایی ،برنامهریزی ،اجراوارزشیابی برای توسعهی رشتهها وارایه دروس و
توسعه آموزش
دورههای ﮐوتاهمدت مجازی یا ترﮐیبی بر اساس مقررات
مجازی
 .40فراهمسازی بستر نرمافزار LMSبرای آموزشهایمجازی
.41برگزاری ﮐارگاههای آموزشی  LMSجهت توانمندسازی اعضایهیئتعلمی
.42شناسایی ظرفیتهایموجود ،منابع راهبردیوبرآوردوجذب سرمایه انسانی
متخصص موردنیاز برای توسعه آموزش مجازی درسﻄح دانشگاه
.43اختصاص فضای فیزیکی برای توسعهیآموزشمجازی
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گویه

.44تربیت نیروی انسانی موردنیاز مراﮐز سنجش
.45تنوعبخشی آزمونهای دانشگاهی ازنظر ﮐیفیت ،نوعو تواتر آزمونها
.46استفاده از بستر فضای مجازی برای برگزاریآزمونهایمتنوع
.47برگزاری آزمون ﺻالحیت حرفهای در سﻄح دانشگاه
ارتقای نظام
.48هزینهﮐرداعتبارات در تجهیز مراﮐز واجد شرایط اوﻟیه
ارزیابیوآزمونها
.49توانمندسازی اساتید برای برگزاریآزمونها
.50پایش آزمونهای گروههای آموزشی ازنظر انﻄباق با استانداردها
.51آمادهسازی داوﻃلبان برای موفقیت در آزمونهای ملیومنﻄقهای
.52همکاری در ﻃراحی آزمونهای مهارتی در همه رشته مقاﻃع
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.53برنامهریزی(تشکیل ﮐمیته،تربیتوآموزش نیروی انسانی) برای
اجرای اعتباربخشیموسسهای
 .54انجام خودارزیابی اعتباربخشیموسسهایوتهیه گزارش
.55برنامهریزی جهت رفع موارد عدم انﻄباق اعتباربخشی موسسه ای
.56انجام ارزیابی بیرونی اعتباربخشیموسسهای دانشگاه در سﻄح ﮐشور
.57پایش بر انجام فرایند اعتباربخشیموسسهای در دانشگاه
.58برنامهریزی(تشکیل ﮐمیته،تربیتوآموزش نیروی انسانی)برای
اجرای اعتباربخشی آموزشی مراﮐز آموزشیدرمانی
.59انجام خودارزیابیومستندسازی اعتباربخشی آموزشی مراﮐزآموزشی-
درمانی
 .60برنامهریزی جهت رفع موارد عدم انﻄباق اعتباربخشی آموزشی
مراﮐزآموزشیدرمانی
.61انجام ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی مراﮐز آموزشی درمانی
اعتباربخشی
دانشگاه در سﻄح ﮐشوری
برنامهها ،مؤسسات
.62پایش بر انجام فرایند اعتباربخشیآموزشی مراﮐز آموزشیدرمانی
و بیمارستانهای
.63برنامهریزی(تشکیل ﮐمیته،تربیتوآموزش نیروی انسانی)برای
آموزشی
اجرای اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی در دانشکدهپزشکی
.64انجام اعتباربخشی برنامه پزشکیعمومیومستندسازیآن
.65برنامهریزی جهت رفع موارد عدم انﻄباق اعتباربخشی برنامه
پزشکی عمومی
.66نظارت بر ﮐمیته اعتباربخشی دانشکدهها توسط EDC
.67برنامهریزی(تشکیل ﮐمیته،تربیتوآموزش نیروی انسانی)برای
اجرای اعتباربخشی برنامه آموزش مداوم
.68انجام اعتباربخشی مرﮐزوبرنامههایآموزش مداومومستندسازیآن
.69برنامهریزی جهت رفع موارد عدم انﻄباق اعتباربخشیمرﮐزو-
برنامههایآموزشمداوم
.70پایش پرفعاﻟیت ﮐمیتههای دانشگاهی اعتباربخشیبرنامههای-
آموزشی
.71استقرار نرمافزار شناسنامه مراﮐزآموزشیدرمانیودانشکدهها
.72حمایت از اعضایهیئتعلمی داوﻃلب برای تحصیل در مقﻄع
ﮐارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه
.73تهیه فهرست جامع آزمایشگاههای آموزشی دانشگاه و تجهیزات
موجود
توسعه منابع
.74بهروزرسانی نرمافزارهاوسختافزارهای الزم برای اتصال به
و ارتقای
سامانههاییکپارﭼهآموزشپزشکیﮐشور
زیرساختهای
.75فهرستنویسی تجهیزاتوامکاناتآموزشی بیمارستانهای دانشگاه
آموزش علوم
.76اختصاص سهم از درآمدهای اختصاﺻی برای تأمینتجهیزات-
پزشکی
آموزشی بیمارستانها
.77فعالﮐردن ﮐمیتههایاستعداد درخشاندانشگاه
.78تخصیص بودجه به گروههای مختلفآموزشی برای تأمین
تجهیزاتآزمایشگاهی
.79مشارﮐت دانشگاه در تدوین برنامهعملیاتیمشترکوفعاﻟیتهای
بستههاموجوددرسامانههایپایش
.80ﻗرارگرفتن پایش برنامه عملیاتی بستهها درزمره مهمترینوبااﻟویت-
ترین اﻗدامات حوزه آموزش دانشگاه
.81ارتقای مقدوراتوتالش در رفع محدودیتهای دانشگاهدر جهت
برنامه پایش
تحقﻖاهدافوانتظارات برنامهعملیاتیبستههایتحولونوآوری
بستههای تحولو-
.82اراﺋه گزارش نتایج پایشو ارزیابیهایانجامشدهبه مدیران
نوآوری
.83تحلیل دورهای گزارش نتایج پایش بستههاوپیشنهادراهکارهای
اﺻالحی با توجه به نتایج پایش بستهها
.84حمایتوایجادانگیزش در مسئوﻟینوﮐارشناسان درگیر در امر پایش
بستهها
.85همسوسازی ظرفیتهای دانشگاه در جهت اهداف برنامهتحول-
ونوآوری درآموزشپزشکی
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یافتههای جدول1-1،3-1،2-1نشانمیدهد ﮐه پایایی هر دو
مالک(آﻟفایﮐرونباخ ،پایاییترﮐیبی) همه ابعاد باالی  0/7است،
همچنین میانگین واریانس استخراجشده( (AVEدر همه ابعاد از
 0/5بیشتر است و نیز نشان میدهد ﮐه مقدار بار عاملی گویهها
بهجز گویه تعیین نقاط ﻗوت و ظرفیتهای منﻄقهای بهمنظور
ﮐسب مرجعیت علمی از بعد آیندهنگاری و ظرفیتسازی برای
2

ﮐسب مرجعیت علمی( ،)0/3دارای مقادیر مناسبی عمدتاً باالتر از
 0/7میباشند.
جدول شماره 2نشان میدهد ﮐه مقدار جذر AEVمتغیرهای
مکنون در پژوهش حاضر ﮐه در خانههای موجود در ﻗﻄر اﺻلی
ماتریس ﻗرارگرفتهاند از مقدار همبستگی میان آنها ﮐه در
خانههای زیرین و ﭼپ ﻗﻄر اﺻلی ترتیب دادهشدهاند ،بیشتر است.

جدول .2ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی ابعاد بستههایتحول
9
8
7
6
5
4
3

1
0/87
1
0/79
0/55
2
0/80
0/46
0/54
3
0/79
0/60
0/31
0/38
4
0/84
0/60
0/62
0/44
0/44
5
0/84
0/60
0/62
0/52
0/46
0/53
6
0/86
0/64
0/46
0/52
0/49
0/46
0/51
7
0/86
0/55
0/62
0/51
0/49
0/50
0/39
0/48
8
0/80
0/82
0/51
0/55
0/43
0/44
0/44
0/59
0/72
9
0/74
0/49
0/65
0/72
0/80
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0/65
0/65
0/51
0/45
10
0/82
0/54
0/73
0/48
0/59
0/52
0/50
0/43
0/43
0/75
0/73
11
0/77
0/60
0/66
0/68
0/44
0/54
0/67
0/63
0/57
0/57
0/54
0/49
12
-1آموزش پاسخگو-2،آیندهنگاری-3،ارتقای نظام ارزیابی-4،اعتباربخشی-5،اعتالیاخالقحرفهای-6،برنامهپایش-7،بیناﻟمللیسازی-8،توسعه آموزش-9،توسعه-
راهبردی-10،توسعهراهبردی-11،توسعهمنابع-12،توسعهﮐارآفرینی-13،مأموریتگرایی

بحث
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میدهد ﮐه مقدار جذر AEVمتغیرهای مکنون در این پژوهش
ﮐه در خانههای موجود در ﻗﻄر اﺻلی ماتریس ﻗرارگرفتهاند از
مقدار همبستگی میان آنها ﮐه در خانههای زیرین و ﭼپ ﻗﻄر
اﺻلی ترتیب دادهشدهاند ،بیشتر است؛ ازاینرو میتوان گفت در
پژوهش حاضر ،در مدل ،ابعاد تعامل بیشتری با گویههای خوددارند
تا با گویههای دیگر .بهعبارتیدیگر رواییواگرای مدل در حد
مناسبی است.
ازآنجاییﮐه دانشگاهها عهدهدار نوع مهمی از سرمایهگذاری
در منـابع انسانی هستند ﮐه با فراهمنمودن زمینه باﻟندگی دانش،
مهارتونگرش نیروی انسانی در حوزههای فنی حرفهای و
مدیریتی و با پیشرفتهای علمی ،پژوهشی وفناورانه ،زمینهرا برای
رشدوتوسعهاﻗتصـادی فـراهم میسازند[ ]5وجهت به حداﮐثر
رساندن و سرمایهگذاری در آموزش نهتنها مدیران بلکه تمامی
افراد شاغل در سیستم میبایست نسبت به فرآیند آموزش و انتقال
آن نگران باشند [ .]25سنجش عملکرد نظام سالمت میتواند
اﻃالعاتی به هنگام و مرتبط در رابﻄه با عملکرد نظام سالمت در
اختیار تصمیم گیران ﻗرار دهد؛ این اﻃالعات باعث آگاهی مدیران
برنامهها و سیاستگذاران میگردد و شرایﻄی را فراهم میآورد ﮐه
بتوان حرﮐت به سمت اهداف ملی را پایش و سیاستهای مرتبط
را ارزیابی نمود .پایشوارزیابی بهموﻗع تحوالتواﺻالحات،
شواهدی برای هدایت ﮐردن مستمراجرای اﺻالحات فراهم
میآورد[.]26
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این پژوهش ترﮐیبی(ﮐمی و ﮐیفی) با ﻃی مراحل و گامهایی
ﺻورت پذیرفت .در بخش ﮐیفی با استفاده از مﻄاﻟعه ﮐیفی و
پیشینه مﻄاﻟعاتی و بهرهگیری از فن دﻟفی ابزار اوﻟیه ﻃراحی و پس
از تعیین روایی ﺻوری و محتوایی بهﺻورت ﮐیفی ،در بخش ﮐمی
شاخص ضریب آیتم تعیین و ﮐلیه گویهها با امتیاز باالی  1/5باﻗی
ماندند .با توجه به مشارﮐت  20نفر از خبرگان ،مقادیر نسبت روایی
محتوا برای 61گویه ﮐمتراز  0/5بود ﮐه حذف شدند و تعداد گویهها
از  166به  85ﮐاهش یافت .با محاسبه شاخص روایی
محتوا) ،(CVIﮐلیه گویهها با امتیاز باالتر از  0/79باﻗی ماندند.
براین اساس ،گزینههای باﻗیمانده برای پرسشنامه مناسب
تشخیص داده شدند[.]21،22
تحلیلعاملیتأییدی با تمام  107پرسشنامه انجام و نتایج
تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهندﮐه پایایی هر دو مالک
(آﻟفایﮐرونباخ ،پایاییترﮐیبی) باالی  0/7است و میتوان گفت
ابعاد(سازههای) مدل اندازهگیری از پایایی موردﻗبول و مناسبی
برخوردارند؛ همچنین میانگین واریانس استخراجشده( (AVEدر
همه ابعاد از  0/5بیشتر است ﮐه نشاندهنده رواییهمگرایی
مناسب مدل اندازهگیری برنامهتحولونوآوری در آموزش پزشکی
است[ .]22نتایج نشان میدهد ﮐه مقدار بارعاملی تمام گویهها
دارای مقادیر مناسبی عمدتاً باالتر از  0/7میباشند .همبستگی و
رواییباالیی بین گویهها و ابعاد پژوهش وجود دارد .نتایج نشان

10

11

12

مالحظات اخالقی
 مستخرج از رساله دکتری تخصصی با کد،این مقاله
 رضایت آگاهانه از.می باشد20821221981001
.مشارﮐتﮐنندگان در پژوهش اخذشده است

تضاد منافع
.هیچگونه تضاد منافعی در بین نویسندگان وجود ندارد

سپاسگزاری
از خبرگان و مسئوﻟین برنامهتحولونوآوری در آموزش علوم
پزشکی درسﻄح ﮐشوری و ﮐالن منﻄقه یک ﮐه در مراحل مختلف
این پژوهش با اراﺋه رهنمودها و تکمیل ﺻادﻗانه پرسشنامه
. ﻗدردانی به عمل میآید،همکاری فرمودند

نتیجهگیری
 برنامهتحولونوآوری دارای ابعاد،نتایج این مﻄاﻟعه نشان داد
 با توجه به نتایج این پژوهش میتوان نتیجه.ﭼندگانه می باشد
 بعد برنامهتحولونوآوری به نحو مﻄلوبی میتوانند12،گرفت
-تحولونوآوری در آموزش علوم پزشکی را در دانشگاههایعلوم
پزشکی و مؤسساتآموزشعاﻟی اندازهگیری نمایند و ابزار
ﻃراحیشده در این پژوهش میتواند بهعنوان یک ابزار معتبربرای
سنجش برنامه تحولونوآوری درآموزشپزشکی و باهدف ارزیابی
عملکرد و شناسایی نقاط ﻗوت و ضعف ﮐارﮐردهای دانشگاههای
علومپزشکی و مؤسساتآموزشعاﻟی سالمت در جهت تحقﻖ
.اهداف تحولونوآوری در آموزش پزشکی به ﮐار گرفته شود
،یافتههای برآمده از بهﮐارگیری ابزار ﻃراحیشده در این پژوهش
 میتواند،ضمن مشخص نمودن وضعیت موجوداین برنامه
،زمینههای الزم را برای سیاستگذاران آموزشعاﻟی سالمت
تصمیمگیرندگان و دانشگاهها برای تعیین نقشه راه آتی در مسیر
.پیشرفت و تعاﻟی تحولونوآوری آموزش علوم پزشکی فراهم نماید
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