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ــعه آموزش معرفى شده است، اما روشهاى موثر در آموزش و تصميم گيرى اجرائى به  ــهاى متعددى جهت توس هر چند روش
ــتند . اين مطالعه مرورى با هدف معرفى تحليل ميدان نيرو"Force Field Analysis" و تحليل شكاف    ــناخته شده نيس خوبى ش
ــت ، اين روش ساده و مؤثر در مدلهاي تصميم ــت. تحليل ميدان نيرو يك تكنيك مديريتي اس ــده اس "Gap Analysis" انجام ش

ــعه آموزش بخصوص آموزش پزشكي مي تواند مؤثر باشد. تحليل  ــريعتر بكار مي رود كه در توس  گيري با تصميم هاي بهتر و س
ــت كه دربهبود وضعيت  ــايي فاصله ها يا فضاهاي خالي (خأل) بين وضعيت كنوني و وضعيت رضايت بخش اس ــكاف، شناس ش

آموزش و تربيت نيروهاي انساني مي تواند كمك كننده باشد. 
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ــت و يكي از تأثيرگذارترين  تحليل ميدان نيرو يك تكنيك مديريتي اس
ــرفت ها در زمينه علوم مختلف به خصوص علوم اجتماعي بوده است.  پيش
ــت. به عبارت ديگر آناليز  بهترين ترجمه آن تجزيه و تحليل ميدان نيرو اس

نيروها و فشارهاي مثبت و منفي در يك زمينه مى باشد. 
اين روش فراهم كننده چارچوبي براي نگريستن به قدرت ها و نيروهايي 
ــاي اجتماعي، تأثير         ــت به خصوص مثًال موقعيت ه ــت كه بر يك موقعي اس
مي گذارد و همچنين به نيروهايي توجه مي كند كه فرد يا موقعيت وي را به 
حركت تحريك و يا تشويق مي كنند در واقع نيروهاي كمك كننده هستند و 
ــري نيروهايي كه جلوي تّرقي را مي گيرند و مانع از حركت و تغيير  يك س
ــا بلوك كننده يا عقب نگه دارنده به آن ها  ــوند و نيروهاي مهاركننده ي مي ش

اطالق مي شود (1 و 2).
ــخصي به نام  ــط ش دياگرام هاي روش تحليل ميدان نيرو اولين  بار توس
ــناس اجتماعي بود ابداع شد و با زمينه هاي علوم  كرت لوين1 كه يك روانش
ــي اجتماعي، گسترش سازماني، مديريت  اجتماعي، روانشناسي، روانشناس
تغيير و ... مرتبط مي باشد. كرت لوين در سال 1890 ميالدي در آلمان متولد 
ــت و تصميم گيري ها در  ــرات در مديري ــياري از تغيي ــد او پايه گذار بس ش
ــت . فعاليت هاي زيادي در آمريكا  ــاس بوده اس موقعيت هاي خاص و حس
داشت و آموزش هاي بسياري در زمينه حركت ها در داخل سازمان ها انجام 
ــد بود فيلد (زمينه)      ــرايط ايجاد كرد. او معتق ــي براي بهبود ش داد و تغييرات
ــيار ديناميك و متحرك باشد. زمينه با تجربيات و گذشت زمان  مي تواند بس
ــد، لوين به آن لقب  ــود، وقتي كامًال پرداخته ش ــتخوش تغييراتي مي ش دس
فضاي زندگي داد كه شامل عاليق، ارزش ها، نيازها، خلقيات، هدف ها، ايده
ــه تغييرات فضاي  ــود، لوين معتقد بود ك ــخصى مي ش  ها، اضطراب هاى ش
زندگي شخص به اينترناليزه (داخلي) كردن محرك هاي خارجي فيزيكي يا 
ــي (يادگيري تجربي)  ــت. اگرچه لوين از كلمه تجرب ــته اس اجتماعي وابس
ــتفاده نكرد، ولي معتقد بود كه تعامل تجربه در فضاي زندگي يا محرك  اس
ــس زدن و عقب ماندن مهم  ــرفت يا پ ــي (در منطقه مرزي) براي پيش خارج
ــه پذيرفتن محرك  ــود، بلك ــه نمي تواند باعث تغيير ش ــت و تنها تجرب اس
خارجي هم اهميت دارد (1 و 2). تحليل ميدان نيرو  كه توسط كرت لوين 
ابداع شد، بعدها توسط دانشمندان ديگر تكميل گرديد و يك روش مناسب 

براي تصميم گيري سريع و بهتر شد (3).
ــت، اما نيروهايي كه وي از       ــال 1947 ميالدي درگذش كرت لوين در س
ــا به عنوان نيروهاي كمك كننده2 ياد مي كرد، امروزه به عنوان نيروهاي  آن ه
ــوند. هر چيز از فشارهاي كاري  ــويق كننده3 شناخته مي ش جلوبرنده يا تش
رئيس و مدير گرفته تا بدست آوردن مال و پول و يا حس رقابت با ديگران، 

همه اينها جزء نيروهاي محرك و جلوبرنده هستند. نيروهايي كه كرت لوين 
از آنها به عنوان نيروهاي عقب نگه دارنده يا مانع4 اسم مي برد، در حال حاضر 
نيروهاي پس زننده و مخالفت كننده5 نام دارند. بي عالقگي، دشمني، نداشتن 

امكانات مناسب و كافي نمونه هايي از اين دسته نيروها هستند (3 و 4).

ــطع تعادلي  ــطح تعادلي6 بدانيم. س ــه اي هم راجع به س ــت جمل بد نيس
ــند و ايجاد اين  ــت كه نيروهاي مثبت و منفي به تعادل مي رس ــطحي اس س

سطح مي تواند حّد توليد را در يك موقعيت خاص نشان دهد (4).
ــن روش كه كاربردي  ــايع اي ــريح نمونه بارز و ش در حال حاضر به تش
ــيع دارد پرداخته خواهد شد. براي تحليل ميدان نيرو چهار گام شناخته  وس

شده است: 
گام اول:

ــتي از نيروها يا فاكتورهاي نيروهاي تشويق كننده  بر يك برگه كاغذ ليس
و در مقابل ليستي از نيروها يا فاكتورهاي مخالفت كننده نوشته و در وسط 
ــت كه چيزي از قلم نيفتد  كاغذ هدف خاص قيد مي گردد. بايد توجه داش
ــته كامًال نوشته شده باشند. حتي موارد احساسي و  يعني عوامل هر دو دس
ــوند، چون اينها هم به صورت بارزي در نتيجه  ــتگي و ... فراموش نش خس

مؤثرند.
گام دّوم:

ــويق كننده و مخالفت كننده از 1 تا 5 (1 ضعيف به هر كدام از عوامل تش
 ترين يا پايين ترين نمره و 5 بر حسب اهميت قوي ترين يا باالترين نمره) 

Hindering Forces -4
Restraining Forces -5

Equilibrium -6

Kurt Lewin -1
Helping forces -2
Driving forces -3

كرت لوين (1890-1947)
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ــي به سمت  ــت. از هر كدام از عوامل خطي يا فلش ــده اس در نظر گرفته ش
هدف مي كشيم. اندازه طول و سايز فلش نمايان گر نمره عامل آن فاكتور و 

تأثيرگذاريش بر هدف اصلى مي باشد.
گام سوم:

ــع مي كنيم. آيا نتيجه،  ــه نفع و به ضرر را جداگانه جم ــال نمره هاي ب ح
مورد انتظار شما بوده يا خير؟ آيا فكر و احساس شما آن را تأييد مي كنند؟ 
ــت، عوامل پراهميت را تحت ــايد عوامل كم اهميّ درصورت منفي بودن ش
 الشعاع قرار داده اند. شايد عاملي از قلم افتاده باشد كه نقش كليدي در اين 
مهم دارد. آيا نمره ها واقعيند و در حدود طبيعي قرار گرفته اند؟ بايد بتوانيد 

جواب سؤاالت خود را پيدا كنيد.
گام چهارم:

ــايد بتوانيد نمره هاي موافق را افزايش  ــب1 خود ش حال با عملكرد مناس
داده يا نمره هاي مخالف را كاهش دهيد. 

ــت؟ عوامل را مرور كرده  آيا امكان وجود عملكرد بهتري براي انجام اس
ــاي فرضي را در پايين  ــات بهتر تصميم مي گيريم. آن عمل ه ــراي عملي و ب
ــپس نمره بندي مجدد انجام مي گيرد        ــته يا به ياد مي سپاريم. س صفحه نوش
ــه ضرر را             ــره عوامل به نفع و ب ــع زده، نم ــر آن ها را جم ــك بار ديگ و ي
جداگانه محاسبه مي كنيم. حال چه تغييري در جمع آن ها حاصل شده؟ آيا 
توانسته ايم جمع عوامل به نفع را افزايش بدهيم و يا به ضرر را كم كنيم؟(5 

.(7 –
حال ما مي توانيم تصميم گيري درست تر و سريع تري داشته باشيم؛ حتي 
ــرد. ولي تصميم  ــورد مقبوليت قرار نگي ــه براي برخي م ــر نتايج حاصل اگ

درست و شفاف است. 

به جاي اينكه بدون طرح و نقشه عمل شود، در روش جديد  مي توان با 
ــن روش در آموزش بخصوص  ــر تصميم گيري كرد. اي ــتفاده از آن بهت اس
ــيع مي تواند داشته باشد و باعث تغيير و بهبود  آموزش پزشكي كاربرد وس
ــي شده و توسعه آموزشي را موجب گردد. به عنوان مثال،  وضعيت آموزش
ــاير  ــات گزارش صبحگاهى، ژورنال كالب و س براى بهبود وضعيت جلس
ــات و كالس هاى درس مى توان اين روش را آزمايش كرد. هر آنچه  جلس
ــود به عنوان نيروى كمك كننده و هر چه  ــدن وضعيت ش كه باعث بهتر ش
ــروي مخالف در نظر       ــود به عنوان ني ــالل در ارائه آموزش ش ــب اخت موج
مي گيريم و به آن نمره مي دهيم. بعد از جمع زدن هر يك از دو دسته نيرو 
براى افزايش نمره هاى مثبت يا كمكى و يا براى كم كردن نيروهاى منفى يا 
ــتفاده مى شود. پس از آن مجددا نمره  مخالف از برنامه عملياتى خاصى اس
داده مى شود. با انجام دقيق برنامه هاى عملياتى مى توان در وضعيت موجود 

بهبودى حاصل كرد. 
ــي شده است، تحليل شكاف مي روش ديگري كه در اين مطالعه بررس
ــاي خالي. خأل فضاي بين  ــه و تحليل فاصله ها يا فضاه ــد؛ يعني تجزي  باش
ــت (8). تحليل  ــده آل يا رضايت بخش اس ــت موجود و وضعيت اي وضعي
ــكاف، اين فضاها را خالصه و دسته بندي و مرتب مي نمايد يعني كاستي ش
ــيدن به سطح مطلوب و رضايت بخش را مشخص مي كند (9).   ها براي رس
ــعه آموزش  ــوم مختلف از جمله توس ــعه آموزش عل ــن روش در توس اي
ــكي، اقتصاد و ... كاربردهاي زيادي دارد. فلوچارت زير نمايان گر اين  پزش

روش در آموزش بوده كه در آمريكا به كار  رفته است (10).
 

ــكاف استفاده وسيعي  ــعه آموزش پزشكي نيز ازتحليل ش در زمينه توس
ــن و كاربردي ترين آن ها مي توان از روش        ــت. از بارزتري صورت گرفته اس

سه مرحله اي2 نام برد: 

مرحله اول، شناسايي نيازها:
ــتم را شناسايي كرده و مي نويسيم و اهداف سيستم را  ابتدا نيازهاي سيس

در نظر مي گيريم. 

مرحله دوم، يافتن منابع (منابع تأمين كننده نيازها يا رفع كننده نيازها): 
مراكزي كه مي توانند اين نيازها را رفع نمايند، مشخص مي كنيم. 

مرحله سوم، شناسايي فضاهاي خالي (خأل)، فاصله يا شكاف:
ــطح ايده آل يا رضايت بخش ما شناسايي        ــطح فعلي با س فاصله اي كه س

مي شود (11).

Action plan -1Three Stage -2

Driving Forces
(Positives)

Restraining Forces
(Negatives)

Issue
or

Change
Under
Study

در        شکاف  تحليل  و  نيرو  ميدان  تحليل  روش هاي  معرفی 
ــی ــک ــزش بـــهـــبـــود وضـــعـــيـــت آمـــــــوزش پ

٨٧ تابســـتان  و  بهـــار  ـ  ســـوم  شـــماره  ـ  دوم  ســـال  توسعه آموزش علوم پزشکیدوفصلنامه ی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی



با شناسايى شكاف ها در وضعيت موجود مثال در آموزش پزشكى فعلى 
در مقايسه با وضعيت مطلوب، با در نظر گرفتن تدابير وعملكرد مناسب مى 
ــت. اين تجزيه و تحليل در  توان در راه اصالح و بهبود وضعيت گام برداش
موارد اقتصادي و توسعه آن نيز روش خاص خود را دارد. براي اين كار دو 

فاز معرفي شده است. 
فاز اول:

شناسايي فاصله ها، فضاهاي خالي (خأل) يا شكاف ها 
فاز دوم:

پركردن فاصله ها، فضاهاي خالي (خأل) يا شكاف ها با عملكرد مناسب (12).

ــود كه حاوي سؤاالت مثبت  ــتفاده مي ش ــنامه اي اس در فاز اول از پرسش
ــه جواب بلي، خير و غير ممكن يا غير قابل عملكرد دارد.  اگر  ــت و س اس
ــب فاصله ها يا شكاف ها را پر كرد.  جواب خير بود، مي توان با روش مناس
ــد، كاري نمي توانيم انجام  ــر جواب غير ممكن يا غير قابل عملكرد باش اگ

بدهيم. جواب بلي، نياز به كاري ندارد. 
در فاز دوم: عملكردهاي مناسب استانداردي وجود دارند كه مي شود از 
آن ها براي پركردن فاصله ها يا شكاف ها در توسعه اقتصادي استفاده كرد. 

ــعه  ــي موفق در توس ــكاف مي تواند روش تحليل ميدان نيرو و تحليل ش
آموزش در موقعيت هاي آموزشي و باليني براي بهبود بخشيدن به وضعيت 
ــي دانشجويان پزشكي و ساير موارد آموزشي نظير جلسات گزارش  آموزش

موردي و ژورنال كالب باشد.
به عنوان مثال، در دانشكده پزشكى مشهد از روش تحليل ميدان نيرو براى 
ــد. فرم هاى تحليل ميدان  ــى وضعيت گزارش صبحگاهى استفاده ش بررس

ــط اساتيد،  ــتاده و توس ــى فرس ــتان هاى آموزش نيرو به بخش هاى بيمارس
ــاى كمك كننده يا  ــد. نيروه ــتياران، كارورزان و كارآموزان تكميل ش دس
ــى به ترتيب اهميت  ــراى برگزارى بهتر گزارش صبحگاه ــويق كننده ب تش
بيشتر به كمتر؛ حضور تعداد زيادى از استادان درجلسه، مهارت در هدايت 
ــيدن سوال مناسب، افزايش مهارت در طرح تشخيص افتراقى  بحث و پرس
ــتيار،  ــطح كارآموز، كارورز، دس ــجويان، تفكيك بحث در س ــط دانش توس
ــتفاده از  ــى و بحث، اس ــت زمان معرف ــتادان، رعاي ــر وقت اس ــور س حض
PowerPoint و نيروهاي بازدارنده، قطع كردن بحث ها توسط استاد، بحث
ــتاد، تعداد زياد دانشجو، عدم شروع و اتمام به ــوى اس  هاى يك طرفه از س

 موقع و نيز عدم وجود وسايل سمعى و بصرى عنوان شد. 
ــود: حضور تعداد  ــرح ب ــترك بدين ش ميانگين نمرات براى اين موارد مش
ــه 5، مهارت در هدايت بحث و پرسيدن سووال  ــتادان درجلس زيادى از اس
ــب توسط اساتيد 4، افزايش مهارت در طرح تشخيص افتراقى توسط  مناس
ــجويان 3، تفكيك بحث در سطح كارآموز، كارورز، دستيار 3، حضور  دانش
ــتفاده از  ــث 2، اس ــى و بح ــت زمان معرف ــتادان 3، رعاي ــت اس ــر وق س
PowerPoint 1 با جمع 21، و  براى نيروهاي بازدارنده: قطع كردن بحث

ــوى استاد 5 -، تعداد زياد  ــط استاد 5 -، بحث هاى يك طرفه از س  ها توس
ــجو 4 -، عدم شروع و اتمام به موقع2-، عدم وجود وسايل سمعى و  دانش
ــد. با وجود اين نمرات مشخص  ــبه ش بصرى 1-  با جمع 17- نمره محاس
ــر از آنچه كه در حال حاضر  ــردد كه گزارش صبحگاهى مى تواند بهت مى گ
ــت برگزار گردد. لذا براى افزايش نيروهاى كمك كننده يا تشويق كننده  هس
ــته شد. نقشه ــه هاى عملياتى نوش و يا براى كاهش نيروهاى بازدارنده نقش
 هاى عملياتى مناسب براى افزايش دادن نيروهاى تشويق كننده، دادن امتياز 

شناسايی و تحليل وضعيت موجود

جمع آوری اطالعات موجود

تحليل علت شکاف و ارائه
راه بر طرف کردن آن

شکاف به عنوان
نقطه شروع

شکاف

شناسايی وضعيت آينده بهبود  وضعيت
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ــودن دفتر حضور و  ــاتيد در صورت حضور مرتب2 +، ب ــراى ارتقاي اس ب
غياب  براى اساتيد 2 +، طرح سوال توسط مسوول  جلسه 2+، بحث عملى 
ــب براى كاهش دادن  ــرح حال1+  و نقشه هاى عملياتى مناس بر اساس ش
ــط يك مسوول مجرب و فعال ــه توس نيروهاى بازدارنده، اداره كردن جلس
ــب وقت جلسه 2+، فراهم كردن وسايل كمك آموزشى1+  2+، تنظيم مناس
نام برده شد. با به كار بردن صحيح هر يك از اين نقشه هاى عملياتى جمع 
نمره نيروهاى تشويق كننده به 28 افزايش و جمع نيروهاى بازدارنده به 12 
ــه ها و برنامه هاى عملياتى مناسب  كاهش پيدا كرد. در صورت رعايت نقش

وضعيت گزارش صبحگاهى بهبود خواهد يافت  (13).
همچنين وضعيت دوره كارورزى از نظر كاهش دوره اى تعداد كارورزان 
ــكاف مورد  ــن دوران با روش تحليل ش ــى آن ها در اي ــت آموزش و وضعي
ــى و نتايج آن در اختيار مسوولين ذى ربط قرار گرفت كه به اختصار  بررس

آورده شده است. 
شناسايى نياز: كفايت تعداد كارورزان و يا پزشكان.  •

منابع تامين كنده نياز: دانشكده پزشكى  •
شناسايى خأل يا شكاف: كاهش دوره اى كارورزان  •

ــتياران براى  ــتاران و دس پر كردن شــكاف: كمك گرفتن از پرس  •
ــرى نيروهاى طرحى در آن دوره از  ــتر با كارورزان، به كارگي همكارى بيش

زمان در صورت صالحديد.
ــكى  ــى وضعيت آموزش پزش در حال حاضر از اين دو روش در بررس
عمومى در بحث پياده سازى استانداردهاى پايه آموزش پزشكى عمومى در 
ــكده هاى پزشكى سراسر كشور  ــكى مشهد و همچنين دانش دانشكده پزش

استفاده مى شود.
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