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Abstract 

    Futures studies is a new field of exploration that involves explicit and systematic 

thinking about alternative futures.  A change in higher education seems to be essential, 

and all education experts agree. One way to make a difference is to study futures 

studies. Accordingly, the aim of the present study is to review futures studies as an 

innovative strategy in educational promotion of universities. 

In this review article, articles published during 2003 to 2019 were studied in Persian and 

English journals from databases in Google Scholar, ProQuest, Elsevier, Pubmed, ISI 

(Web of Science), Science Direct, SID, Magiran, IranDoc, Iran Medex, Scopus. The 

search for articles was mainly done using keywords; Futures studies, Innovative 

Strategy, Educational Promotion, Medical Education, Medical Sciences University. The 

process of selecting articles was based on this strategy: At the end of the search, 23 

papers met the criteria for entering the study. The findings showed that the futures 

studies is not only a mysterious and magical knowledge and approach to comment on 

the future, but also makes human attention to the future more rational and therefore 

more successful. Considering the role of futures studies in building a better future for 

the country's medical and health education system, as well as the time-consuming 

nature; expensive and participatory studies; creating the necessary intellectual, scientific 

and cultural contexts in the field of medical education is a necessity. 

The ultimate goal of many futures studies in the field of educational management and 

planning is to help improve education systems to train capable generations. The time 

has come for the universities of medical sciences to develop the necessary capacity 

building for futures studies and to enable the participation and extensive support of 

researchers and faculty members in future research and programs in the field of medical 

education and health research across the country. 
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 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (00-22)2شماره   یازدهم دوره

  هادانشگاهراهبردی نوآورانه در ارتقاء آموزشی  یپژوهندهیآ
 

 3عنایتی ترانه ،*2نیازآذری کیومرث ،1منیره پروانه

 

 چكيده
 جایگزین است. یهاندهیآباره تفکر صریح و سیستماتیک در دربردارنده اوشگری وحیطه جدیدی از ک یپژوهندهیآ    

آموزش بر این امر اجماع دارند. یکی از  نظرانصاحبو تمام  رسدیمتغییر در آموزش عالی امری بسیار ضروری به نظر 

راهبردی نوآورانه در  عنوانبه یژوهپندهیآمطالعه حاضر، مرور  هدف اساسنیبرااست.  یپژوهندهیآایجاد تغییر،  یهاراه

 .باشدیم هادانشگاهارتقاء آموزشی 

 Magiran ؛ اطالعاتی یهاگاهیپا در موجود انگلیسی و فارسی مجالت در شدهچاپ یهامقاله از مروری، مطالعه این در
Google Scholar, ProQuest, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), Science Direct, SID IranDoc, Iran 

Medex, Scopus از استفاده با و عمده طوربه هامقاله شد. جستجوی استفاده 9112-9102 یهاسالمحدوده  در 

 معادل انگلیسی ، راهبردی نوآورانه، ارتقاء آموزشی، آموزش پزشکی، دانشگاه)علوم پزشکی( ویپژوهندهیآ؛ یهادواژهیکل

 Futures studies, Innovative Strategy, Educational Promotion, Medical Education, Medical Sciences هاآن

University و عنوان غربالگری از نهایت پس در شد و انجام راهبرد این اساس بر مقاالت انتخاب ندیفراگردید.  انجام 

 شناخته مقاله به ورود یارهایمع واجد مقاله 92 ،کامل متن بررسی و مطالعه از پسو  جیو نتا هاروش و مواد چکیده،

پیرامون آینده نیست،  اظهارنظردانش و رویکردی اسرارآمیز و جادویی برای  تنهانهپژوهی که آینده داد نشان هاافتهی .شدند

ه در ساخت آیند یپژوهندهیآنقش  بهباتوجهسازد. می زتریآمتیموفقتر و در نتیجه بلکه توجه انسان به آینده را خردورزانه

؛ پرهزینه و مشارکتی این مطالعات؛ ایجاد بسترهای برزمانهمچنین ماهیت  بهتر برای نظام آموزش پزشکی و سالمت کشور،

 در بخش آموزش پزشکی یک ضرورت است. ازیموردنفکری، علمی و فرهنگی 

برای  یآموزش یهانظامارتقاء  مک بهک، یآموزش یزیربرنامهحوزه مدیریت و  یهایپژوهندهیآاری از یبس یهدف نهای

 یپژوهندهیآعلوم پزشکی برای  یهادانشگاه. زمان آن رسیده است که در باشدیمتوانمند  ییهانسلت یترب

های در برنامه یعلمئتیهگسترده محققان و اعضای  تیحماو الزامی صورت پذیرد و امکان مشارکت  یهایسازتیظرف

 کی و سالمت در سراسر کشور فراهم گردد.در حوزه تحقیقات آموزش پزش یپژوهندهیآ

 

 .، راهبردی نوآورانه، ارتقاء آموزشی، دانشگاهیپژوهندهیآ :یديکل یهاواژه
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 مقدمه
های آغازین هزاره سوم را در حالی تجربه بشر سال   

ها و ها، فرصتکند که جهان سرشار از عدم قطعیتمی

های ها و پیشرفتاست. سیر تحولتهدیدهای تازه 

گوناگون بشر نشان از آن دارد که آینده شبیه گذشته 

نیست و راه جلوگیری از غفلت زدگی و عقب ماندن از 

دیگران، اندیشیدن به آینده و حرکت در مسیر ساختن 

یک  عنوانبه یپژوهندهیآ (.0)هوشمندانه آینده است

ری شاهد یچشمگ طوربه نسبتاً جدید یارشتهانیمحوزه 

 (.9)بوده است یشناختروشطرح و بسط مباحث 

در قالب یک تحلیل علمی،  یپژوهندهیآنخستین فعالیت 

روهی از محققان به سرپرستی گ 0221-0222 یهاسالدر 

یک استاد  ازآنپس، در امریکا انجام شد. 0آگبرن

اصطالح  0201از اواسط دهه  9آلمانی به نام اوسیپ

  در سالمدرن  یپژوهندهیآ(. 2)ا باب کردر یشناسندهیآ

با انتشار کتاب تصور آینده نوشته  تا 0211-0221

و کتاب هنر حدس زدن نوشته  0210، در سال 2پوالک

، ازآنپسرسمی شناخته شد و  طوربه 0220در سال  0وتل

 ینگارندهیآ یالمللنیب مؤسساتمراکز تحقیقاتی و 

ژاپن از سال  ینگارهندیآ یندهایفرا (.0)یافت سیتأس

برنامه  0221، آلمان در ابتدای دهه (1)آغاز گردید 0291

 1فوتوربرنامه  9110و در سال  90در آستانه قرن  یفناور

آفریقای جنوبی  (9)0221، سوئد در دهه (2)را اجرا نمود

خود  یهاپروژه 9112ترکیه در سال  و (2)0221از اواخر 

ان با انتشار نشریه فرانسوی. (9)کردند یاندازراهرا 

هایی، تأثیر شدیدی بر جنبش و ارائه مقاله 2ویپرسپکت

 9های ژوونل. در پرتو تالشاندپژوهی داشتهجهانی آینده

ای متعلق به اکنون آینده صرفاً عرصه ،فکرانشهمو 

 سابقه گفت بتوان . شاید(8)شوددانشمندان محسوب نمی

 لکش به یول ،سدریم قرنمین به رانیا در یپژوهندهیآ

                                                 
1. Ogburn 
2. Ossip  
3. Polak  
4. Vattal 
5. Germany: Foresight future & Technology at the 

Beginning of the 21st Century 
6. Prospective  
7. Bertrand de Jouvenel  

 قائل آن یبرا توانیم سالهده یاسابقه صرفاً منسجم،

بافت  متناسب با باید کشور در یپژوهندهیآ شد. رشتة

همان  واقع در مهم این و شود ساماندهی موجود

 (.9)است کشور در یپژوهندهیآ شدنیبوم

پژوهی دانشی است که به توان گفت: آیندهبنابراین می

های مبهم برود و زد چگونه به مصاف آیندهآموانسان می

ترین دشواری شود و در این رویارویی دستخوش کم

دانش  تنهانهپژوهی بیشترین سود را به چنگ آورد. آینده

 اظهارنظرو رویکردی اسرارآمیز و جادویی برای 

پیرامون آینده نیست، بلکه توجه انسان به آینده را 

 (.0)سازدمی زتریآمتیموفقتر و در نتیجه خردورزانه

 تواندیم هک است یافرا رشته یامطالعه یپژوهندهیآ

 (.2)دهد قرار خود ریتأث تحت را علوم تمام

آتی  یهاچالشاز تجارب گذشته و تحلیل  یریگبهرهبا 

دستی این حوزه المت و همچنین بررسی اسناد بانظام سال

نوآوری در آموزش علوم پزشکی با  وبرنامه تحول 

تدوین شد. این و آینده نگارانه یکردی پیشگیرانه رو

از  سالمتآینده نظام  التحل مشک درصددبرنامه 

آموزش پاسخگو و تربیت نیروی  یسازادهیپمجرای 

 (.01)مت ایران استالانسانی متناسب با نیازهای آتی س

 یهاانسانبشر معاصر با  ینگرندهیآتفاوت عمده 

ت اصول یو رعا یمندظامن، هاتیواقع یدگیچیگذشته، پ

 ،یپژوهندهیآ ،یعبارت نده است. بهیعلمی در مطالعات آ

دادها، یاست که سازمان را نسبت به رو یدانش و معرفت

 ،هاابهام احتمالی آتی آگاه کرده، یدهایو تهد هافرصت

 ییآن را کاهش داده و توانا یهادغدغهدها و یترد

 یپژوهندهیآهد. دیش میهوشمندانه را افزا یهاانتخاب

 (.00)مهندسی هوشمندانه آینده است یبرا یابزار

 مستلزمهای آن و زیر نظام یطورکلبه تیوتربمیتعلنظام 

. باشندیمنوعی تحول در ساختار و محتوای خود 

 عملهای آموزشی برای تحقق اهداف مشخصی نظام

 لعوام ریتأث تنظام تح نای ندیفرا معموالًاما  کنندیم

های آموزشی نظام اندرکاراندست .رار داردق مختلفی

 نناگزیر به استفاده از ابزارهایی برای مشخص ساخت

امکان  بیترتنیابهتا  هستندنظام آموزشی  قعیتمو
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میان  ندر ای. آن فراهم گردد ترمناسبری براه

 تابزاری برای شناخ عنوانبههای آموزشی شاخص

 .(09)نددار برعهده فردمنحصربهنقشی  ،بیشتر

آن را در زمره  توانیماز مباحثی است که  یپژوهندهیآ

اندیشمندان و البته،  دولتمردان، یهادغدغه نیتریاصل

 اخیر تلقی کرد. یهادههپژوهشگران در 

همچون  ییهانهیزممتعدد علمی در  یهایپژوهندهیآ 

 یهایفناورمالی، بورس و سهام،  یکار، بازارها بازار

دانشگاهیان  پررنگه پایدار مؤید حضور مختلف و توسع

در این میان، بخشی از حوزه . هاستپژوهشدر این 

خود  یپژوهندهیآبه  هادانشگاهمطالعات آینده در 

است که بیشتر در  افتهیاختصاصعالی  آموزش

تعداد دانشجو،  ینیبشیپهمچون  ییهانهیزم

و  هارشتهآینده  ینیبشیپمالی،  یهاینیبشیپ

دانشگاهی به چشم  یهایابیبازارتحصیلی و  یهاشیگرا

 .(02)دیآیم

مطالعه حاضر با هدف مروری بر  اساسنیبرا

راهبردی نوآورانه در ارتقاء  عنوانبه یپژوهندهیآ

 انجام شده است. هادانشگاهآموزشی 

 

 روش کار

 در شدهچاپ یهامقاله از مروری، مطالعه این در   

 یهاگاهیپا در موجود انگلیسی و فارسی مجالت

 ,Google Scholar, ProQuest, Elsevierاطالعاتی

Pubmed, ISI (Web of Science), Science Direct, 

SID, Magiran, IranDoc, Iran Medex, Scopus در 

شد. راهبرد  استفاده 9112-9102تا   یهاسالمحدوده 

 هامقاله متناسب با اهداف پژوهش جهت جستجوی

، یپژوهندهیآ یهادواژهیکل از استفاده با و عمده طوربه

راهبردی نوآورانه، ارتقاء آموزشی، آموزش پزشکی، 

 ,Futures studiesهاآن معادل انگلیسی علوم پزشکی و

Innovative Strategy, Educational Promotion, 

Medical Education, Medical Sciences انجام 

 راهبرد این اساس بر مقاالت انتخاب ندیفراگردید. 

گردید. پس از جستجوی الکترونیکی، مقاالت  انجام

ناهمگون بسیاری بررسی شدند که برای حذف منابع 

مطالعه شدند. فقط از  هامقاله، عنوان و خالصه ارتباطیب

فارسی و انگلیسی استفاده شد و  یهازبانمقاالت دارای 

 دارای چکیده بودند از مطالعه حذف صرفاًمقاالتی که 

شدند. در این مقاله از هر نوع مطالعه پژوهشی با هر نوع 

که  ییهامقالهمتدولوژی استفاده شد. در نهایت، همه 

شواهدی از مطالعه ما نشان دادند، برای مطالعه کامل 

 انتخاب شدند. 

 و مواد چکیده، و عنوان غربالگری از نهایت پس در

 مل،کا متن بررسی و مطالعه از و پس جیو نتا هاروش

 .شدند شناخته مقاله به ورود معیارهای واجد مقاله 92

اصلی متناسب با اهداف پژوهش  یهاافتهی ازآنپس

 استخراج گردید.

اخالقی مربوط به شیوه  مسائلدر این پژوهش کلیه 

پژوهش رعایت شده و کمیته اخالق در پژوهش 

نموده و  دییتأواحد ساری آن را  ،دانشگاه آزاد اسالمی

زیست پزشکی ایران  یهاپژوهشانه اخالق در در سام

تعارض  گونهچیهنویسندگان مقاله  ضمناً است. شدهثبت

 .اندنکردهمنافعی را گزارش 

 

 هاافتهی

 توان که داشتن شدهانیب زادهصاحبدر مطالعه    

 مطلوب وضعیت و آینده انواع ییشناسا با ینگرندهیآ

 یبرا یزیربرنامه و پزشکی آموزش در علمی مرجعیت

 زین و اساسنیبرابود.  خواهد مؤثر اریبس آن به یابیدست

 وزارت یابالغ آموزش در تحول یهابسته بهباتوجه

 لیکتش با اصفهان یکپزش علوم دانشگاه متبوع،

 لیکتش و یکپزش آموزش ینگارندهیآ ارگروهک

 ی، برایپژوهش یهاطرح یاجرا و هاکارگاه و جلسات

 منطقه در یکپزش آموزش در تیمرجع به یابیدست

 .(00)است قدم برداشته یکشورهفت یشیآما

در مطالعه جویباری آمده است که هر اجتماع یا سازمان 

و سیستمی که نتواند تغییرات و پیامدهایی را در زندگی 

کند و یا قادر نباشد با آمادگی به استقبال آن  ینیبشیپ

کی از دچار آسیب جدی خواهد شد. ی دیتردیببرود، 

است.  ینگارندهیآو  یپژوهندهیآایجاد تغییر،  یهاراه
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       0011 پاییز، 2، شماره یازدهمدوره                ی                                                                                                                            تعالی بالین

است  یامرحلهجامعه دانشگاهی هنوز در  رسدیمبه نظر 

 ینگارندهیآو  یپژوهندهیآکه نیاز به آموزش درباره 

در تمامی مقاطع تحصیلی از  شودیمپیشنهاد  دارد.

در برنامه درسی دانشجویان  ژهیوبهکارشناسی تا دکترا، 

، ینگارندهیآدکترای تخصصی مباحثی از قبیل 

برای آینده، تفکر خالق خارج  یسیونویسنار یهاپروژه

جاری، ترسیم نقشه راه گنجانده شود.  یهاچهارچوباز 

این  اندرکاردستو مسئولین  یعلمئتیهبرای اعضای 

مدون و توانمندسازی  یهاآموزشدر قالب  تواندیمامر 

دانشجویان در قالب یک واحد و برای  یسازماندرون

 .(01)درسی صورت گیرد

 نشر آفت حاضر حال در بر اساس مطالعه حیدری آنچه

 تکرار و یسینودوبارهاست  یپژوهندهیآ حوزة در

 از کشور قبل نشر عوامل دارد جا که است مطالب

آن  مطالب بودن نو از آثار این انتشار مورد در تصمیم

 زمانی تا رشته زان اینور کنند. دانش حاصل اطمینان

 جهانی آشنایی یپژوهندهیآ مکاتب و هاشهیاند با که

 و نو سخن ابراز به قادر یخوببه باشند نداشته کافی

 .(9)بود نخواهند حوزه این نوآوری در

 تا است اظهار داشت که ضروری اشمطالعهدر  8اسکات

چند  و نگاهی جامع با عالی آموزش حوزه یهااستیس

 نهادهای مرتبط و نفعانیذ تمامی و شود یمتنظ سطحی

 .(02)شوند دیده سطوح تمامی در

 در خصوص عالی آموزش یالمللنیب مجله در 2آلباک

است  گفته عالی آموزش مؤسسات و مرجعیت تعالی

 دارد. هیچ آرزو را جهانی دانشگاه یک هرکس

 موفق تواندینم باشکوه دانشگاه یک بدون کشوری

 که داندینم کسچیه که است نای مشکل شود، اما

 که است این سؤال و چیست جهانی دانشگاه یک

 .(09)افتیدست آن به باید چگونه

 سالمتدر بخش آموزش پزشکی و  یپژوهندهیآانجام 

. باشدیمو موانع بسیاری مواجه  هاچالشکشور با 

، این نوع مطالعات، یپژوهندهیآاهمیت  رغمیعل

                                                 
8. Scott 
9. Altbach 

در بخش  نفعیذهای هموضوعی ناآشنا برای گرو

در بین پژوهشگران حوزه  البتهآموزش پزشکی است و 

آموزش پزشکی تعداد معدودی از محققان بر ادبیات و 

در . تسلط دارند ینگارندهیآو  یپژوهندهیآمتدولوژی 

 یندیفرادر حوزه آموزش پزشکی  یپژوهندهیآحقیقت 

 .(08)در حال تکامل و نسبتاً جدید است

منی در پژوهشی بیان داشتند که و نا یدختیب

های آینده، الزم ما در دهه یهادانشگاه آموختگاندانش

های است عالوه بر دانش و توان تخصصی در حوزه

و  هایتوانمندمختلف علم و فناوری، به یک سری از 

 ؛ لذاز مجهز باشندین کدی مشتریلک یهامهارت

از ضرورت اصالحات  نظرصرفشور، ک یهادانشگاه

، باید از یو مدیریت یساختاری، و الزامات فرهنگ

خود  یبه تحوالتی در رویکردهای آموزش اکنونهم

 .(02)دست بزنند

و  یپژوهندهیآنقش  بهباتوجهطباطبایی اعالم داشت 

در ساخت آینده بهتر برای نظام آموزش  ینگارندهیآ

؛ برزمانکشور، همچنین ماهیت  سالمتپزشکی و 

تی این مطالعات؛ ایجاد بسترهای پرهزینه و مشارک

در بخش آموزش  ازیموردنفکری، علمی و فرهنگی 

 یهاروشپزشکی یک ضرورت است. آموزش 

علمی  یسازوکار عنوانبه ینگارندهیآو  یپژوهندهیآ

و  یریگمیتصمضروری  یهامؤلفهبرای فراهم ساختن 

و  هارساختیز، ایجاد النسیاستگذاری در سطح ک

منسجم، پشتیبانی مادی و معنوی از  العاتیاطهای سیستم

راهبردهای و تدوین  در جهت ینگارندهیآهای پروژه

آموزش پزشکی و آموزش عالی  ملی توسعه یهااستیس

زمان آن  رسدیمفراهم گردد. به نظر باید مت ایران الس

علوم پزشکی برای  یهادانشگاهرسیده است که در 

صورت پذیرد و  امیالز یهایسازتیظرف ینگارندهیآ

گسترده محققان و اعضای  تیو حماامکان مشارکت 

در  ینگارندهیآو  یپژوهندهیآهای در برنامه یعلمئتیه

در سراسر  سالمتحوزه تحقیقات آموزش پزشکی و 

 .(91)کشور فراهم گرد
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 ریزیبرنامه جایگاه محمود زاده و محبوب فر به مطالعه

 اسالمی جمهوری عالی آموزش نظام در پژوهیآینده

حوزه  این با مرتبط هایرشته توسعة و ایجاد ایران،

 آموزش بحث به توجه ضرورت ،مسئله این اند.پرداخته

 در را حوزه این در و متخصص کارآمد انسانی نیروی

 ضروری ،اساسنیبرا نماید.می مشخص ایران کشور

 رشته توسعه برای جامع تر، طرحیسریع چه هر تا است

 با پژوهی،آینده مختلف هایدوره ایجاد و ژوهیپآینده

 و فعال هایپژوهشکده وزارت علوم، همکاری

 .(90)گردد تهیه کشور پژوهیآینده هایمؤسسه

با هدف ارائه مدلی برای ایجاد  یی و همکارانفدامطالعه 

و  ینگارندهیآ یهاکیتکنی بر دانشگاه کارآفرین مبتن

ابزار تولید علم در نظام آموزشی ایران انجام شد. 

محقق ساخته  یهانامهپرسش هادادهگردآوری 

نتایج  .بوده است ینگارندهیآکارآفرینی، تولید علم و 

دانشگاه کارآفرین در  یهامؤلفهنشان داد که ابعاد و 

نی، نگرش نظام آموزشی ایران به ترتیب افعال سازما

، پاداش، رهبری کارآفرین، یریپذانعطاففردی، 

 ینگرندهیآ یهامؤلفهفرهنگ کارآفرین است. ابعاد و 

، یبندصورتدر نظام آموزشی ایران به ترتیب شامل 

تولید علم  یهامؤلفه، اجرا است. ابعاد و ینیبشیپپویش، 

در نظام آموزشی ایران به ترتیب انگیزشی، ساختار، 

، سیستم هادانشگاهبودن  محورآموزشنشگاه، حمایت دا

، روحیه همکاری پژوهشی، پارچهکیمدیریت دانش 

منابع مالی است. مدل نهایی  نیتأممحدودیت در 

پژوهش برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر 

و تولید علم در نظام آموزشی  ینگارندهیآ یهاکیتکن

 .(99)ایران تأیید شد

در مدیریت دانش حوزه  یپژوههندیآواعظی به نقش 

با استفاده از مصاحبه عمیق با خبرگان  یانسانعلوم

آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در  ینیبشیپپرداخت. 

اثرات ناشی از  نیترمهمآینده و شناسایی عوامل تغییر، 

قلمداد گردیده  یانسانعلومبر  یپژوهندهیآفرایند 

 .(92)است

اران، در سه فاز تشکیل پنل در مطالعه پورعباسی و همک

نخبگان و احصای اسناد باالدستی کشور، تحلیل محتوای 

آن در نظام آموزش عالی  آورالزام یهاگزارهبیانیه و 

تحول و نوآوری در آموزش  یهابستهسالمت، تطبیق 

اصلی بیانیه گام دوم صورت  یهامقولهعلوم پزشکی با 

زش شامل نیل گرفت. در نهایت سه مقوله مرتبط با آمو

به مرجعیت علمی و ارتقای عزت ملی، علم نافع و در 

خدمت نیاز جامعه و عدالت در دسترسی و رفع 

 یهابستهمحرومیت از محتوای بیانیه منتج و انطباق 

 بهباتوجه .بررسی شد هامقولهتحول و نوآوری با این 

نهادهای  یشرویپسال آتی  01مسیری که این بیانیه برای 

 یهاو برنامه هااستیسر داده، بدیهی است کشور قرا

 یهابرنامهکلی کشور مانند نقشه جامع علمی کشور، 

در بلندمدت مورد بازنگری  ستیبایمتوسعه نیز  سالهپنج

قرار گیرد. در این راستا ضروری است تا با تدبیر 

 عنوانبه، 0000ساختارهای الزم، نقشه حرکت ایران 

ایران  اندازچشمتحقق سند دوم پس از  سالهچهلدوره 

 .(90)، مبتنی بر اصول گام دوم انقالب ترسیم گردد0010

مطالعه حسینی مقدم و همکاران، چگونگی  بهباتوجه

دستیابی به تعالی، سرآمدی و مرجعیت در سطح ملی و 

گذاران در المللی به یکی از مسائل اصلی سیاستبین

ح سطح تحلیل ملی و مؤسسات آموزش عالی در سط

است. برای پاسخ به این پرسش  شدهلیتبدتحلیل نهادی 

اصلی، خاستگاه مرجعیت علمی در ایران، تجارب ملی، 

المللی و نیز تجربه دانشگاه علوم پزشکی گیالن بین

رویکرد به کار  :است شدهیبررسموردپژوهی  عنوانبه

پژوهی بوده و در این مقاله ناظر بر آینده شدهگرفته

یادگیری حین »از آن  شدههام گرفتهالمحور اصلی 

آن  آمدهدستبهنتیجه  نیترمهم است.« مشارکت و عمل

های دستیابی به سرآمدی و است که تعیین اولویت

آفرینان و مرجعیت علمی مستلزم مشارکت تمامی نقش

گیری خواست و اراده جمعی در دانشگاه و تبدیل شکل

دانشگاه است کردن آن به گفتمانی در داخل و خارج از 

تا روایی و پایایی الزم برای دستیابی به آینده مطلوب 

  .(91)حاصل شود
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 مروری                                                                                                     پروانه و همکاران

 
       0011 پاییز، 2، شماره یازدهمدوره                ی                                                                                                                            تعالی بالین

 مدل طراحی منظوربهمطالعه رمضانی و همکاران 

 شمالی خراسان پزشکی علوم یهادانشگاه اعتباربخشی

 بر کیفی بخش انجام گردید. در یپژوهندهیآ رویکرد با

 به همصاحب 01طی  هدفمند یریگنمونه روش اساس

 نفر 912 تعداد نیز کمی بخش در و رسید اشباع

 .شدند نمونه انتخاب عنوانبه دسترس در صورتبه

 محقق نامهپرسش از هاداده به دستیابی و سنجش جهت

 بر گردید. استفاده از مصاحبه حاصل یسؤال 91 ساخته

 عامل مدیریت 09 اکتشافی عاملی تحلیل نتایج اساس

 و یوجود ، پژوهش، فلسفههایاستراتژ سازمانی، تدوین

انسانی،  یاطالعات، نیرو یفناور ،اهداف، دانشجویان

، یعلمئتیه یاعضا به مربوط ، خدماتیزیربرنامه

 مالی، آموزش شناسایی آموزشی، عوامل امکانات

 علوم یهادانشگاه اعتباربخشی تأییدی شدند. مدل

 از یپژوهندهیآرویکرد  با شمالی خراسان پزشکی

 .(92)است بوده برخوردار الزم برازش

 علوم و همکاران در دانشگاه یفیمطالعه شر بهباتوجه

 است یافرا رشته یامطالعه یپژوهندهیآ مشهد، یکپزش

دهد.  قرار خود ریتأث تحت را علوم تمام تواندیم هک

 هک هستند نظام سالمت ندهیآ یانسان منابع انیدانشجو

 در آموزش قیطر از اندتویم آنان یپژوهندهیآ ییتوانا

 یهمبستگ بهباتوجهابد. ی بهبود لیتحص یهاسال یط

 کیفیت و دانشجویان یپژوهندهیآ ییتوانا نیب فیضع

اثرگذار  عوامل رودیم احتمال یادگیری، تجارب

 هاآن از استفاده با بتوان هک باشد داشته وجود یتریقو

 ای و نمود ینیبشیپ را انیدانشجو یپژوهندهیآ توانایی

 .(2)داد شیافزا

بیان داشتند که  یامطالعهپورعباسی و همکاران در 

 یهانظام یهارمجموعهیزآموزش عالی سالمت از جمله 

علم و فناوری است که به دلیل محیط در حال تغییر 

سالمت و لزوم پاسخگویی آموزش به این  یهانظام

آینده نگارانه این حوزه از  یگذاراستیسمحیط متغیر، 

 ت.برخوردار اس یاژهیوهمیت ا

تدوین برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 

از  یبرداربهرهبا نگاه به وضعیت آینده سالمت کشور، 

 هابرنامه یسازادهیپ، هابرنامهاسناد باالدستی در تدوین 

 نفعانیذدر بستر آمایش سرزمینی، استفاده از نظرات 

، جلب هابرنامهین حوزه آموزش در مرحله تدوین ا

، استفاده از هابرنامهمحیطی در اجرای  یهامشارکت

نتایج آموزش در پژوهش در مراحل تدوین و اجرای 

، تفکیک اقدامات اجرایی برنامه در سطوح هابرنامه

 یزیربرنامهو  یالمللنیبعملیاتی، توجه به استانداردهای 

با  مانزهمو ارزیابی  المللنیببرای اقدامات در سطح 

نظر خبرگان  بهباتوجهاجرا از نقاط قوتی است که 

در برنامه تحول و نوآوری در آموزش به آن  توانیم

 .(01)اشاره کرد

 وظایف از بر اساس مطالعه مرزوقی و همکاران، یکی

 مختلف یهاعرصه در دانشجویان توانمندی ،هادانشگاه

 یپژوهندهیآ است. توانایی آینده شناخت جمله از

 به نزدیک آنان یادگیری تجارب کیفیت و انشجویاند

 یادگیری، تجارب کیفیت ابعاد بود، بین متوسط حد

 و رسمی روابط و محتوا یادگیری، یریپذانعطافابعاد 

 با یداریمعن و مثبت رابطه دانشجو استاد یررسمیغ

داشت.  وجود دانشجویان یپژوهندهیآ توانایی ابعاد

 و یریگمیتصم برای دتوانیم تحقیق این نتایج

 بهبود بعد در حداقل عالی آموزش نظام در یزیربرنامه

 رشد در مؤثری عامل عنوانبه تجارب یادگیری کیفیت

 .(99)باشد مفید دانشجویان یپژوهندهیآ توانایی

 یپژوهندهیآکه  دارندیمنظری و همکاران بیان  اشرف

 یارشتهنیب مستقل حوزه یک و اقدام دانش مثابهبه

 یشناختروش و یشناختمعرفت یهاپشتوانهاز  برخوردار

 حوزه این تازگی و بداعت دهدیم نشان هاافتهیاست. 

 از غیرعلمی انتظار و باورهای نادرست مطالعاتی،

آشنایی  آن، کاربست مناسب یهاروش و یپژوهندهیآ

 روابط پژوهشگران و دانشجویان اساتید، اندک

 هزینه و بودن برزمانمطالعاتی،  حوزه این با المللنیب

انباشت  عدم نهایت در و ییهاپژوهش چنین انجام مالی

 احتمالی عوامل یپژوهندهیآ یهاافتهی از حاصل دانش

 و عام طوربه یپژوهندهیآبه  توجه ضعف در مؤثر

 ضرورت بر مقاله .است خاص طوربه سناریونویسی
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دروس  در یپژوهندهیآ یشناسروششناخت  و تدریس

 .(98)دارد داللت ایران یهادانشگاه

 موارد بیشتر بیان نمود که در اشمطالعهمینسکی در 

 و دانشجویان جهانی تراز در مطرح یهادانشگاه

 جهان سراسر از را صاحب استعداد یعلمئتیه اعضای

 کشورها کدام از که ندارد اهمیتی و کنندیم جذب

 دانشجویان جمعیت درصد 82 مثالعنوانبههستند. 

 دانشگاه هستند؛ برای کشورها سایر از هاروارد دانشگاه

 کلمبیا دانشگاه برای و درصد 88 آمار همین استنفورد

 درصد 89 کمبریج است. در دانشگاه درصد 82

 هستند. در اروپا اتحادیه از خارج از دانشجویان

 بوستون شهر در (Northeastern) نورثایسترن دانشگاه

 نسبت که است نفر 92208 یالمللنیبن دانشجویا تعداد

 90 کنندهرهیخ آمار دانشگاه کل دانشجویان به هاآن

 .(92)درصد است

 صورتبهنظام آموزشی را  ضعیتزمانی و هاشاخص

 هاآنا تدوین و بررسی که ب کشاندیمتصویر  به نروش

از موقعیت آن حاصل  یتردرستک در و شناخت بیشتر

نظام آموزشی  بود وضعیتبهتشخیص برای  ن؛ ایشود

 های آموزشی برایدارد زیرا نظام اهمیتی حیاتی

بهبود عملکرد خود به بیشتر و  ییکارابخشی و اثر

که  حاصل نمایدینان منیاز دارد تا اطراهنمای عمل 

خواهند  تدس موردنظرخوبی به مقصد  تیفیباک

 .(09)تیاف

حوزه مدیریت  یهایپژوهندهیآاری از یبس یهدف نهای

 یهانظامارتقاء  مک بهک ،یآموزش یزیربرنامهو 

 .(02)باشدیمتوانمند  ییهانسلت یبرای ترب یآموزش

پژوهی و امیری سواد رودباری پژوهشی با عنوان آینده

 بررسی از پس مقاله . اینانجام داد های آیندهسازمان

 عواق در پژوهی،آینده و بینی()پیشدوراندیشی هایواژه

 را بردمی کار به در سازمان پژوهیآینده که مسیری

 به برای حامی یک عنوانبه آن از و دهدمی نشان

 .(21)شودمی یاد دلخواه آینده ایجاد و کشیدن تصویر

 

 

 بحث

  یپژوهندهیآاهميت 

 ترشیپاز منابع و مقاالت متعدد علمی که  گونههمان   

 یپژوهندهیآمفهوم لزوم توجه به  دیآیبرمذکر گردید، 

است. در این راستا، اسناد باالدستی  ریناپذاجتنابامری 

 . ندینمایم یاژهیو دیتأکدر کشور ما نیز بر این رویکرد 

سالگرد  چهلمین مناسب به انقالب دوم گام بیانیه

رهبری  معظم مقام توسط ایران اسالمی انقالب پیروزی

انقالب  توحیدی فلسفه پشتوانه به بیانیه شد. این ابالغ

جمهوری  اساسی قانون دکترین مبنای بر و اسالمی

نگاهی  با کشور، فعلی شرایط بیان ضمن اسالمی،

 دوم سال 01 در را کشور حرکت مسیر بلندمدت

 یهامقوله جمله . ازدینمایم مشخص انقالب اسالمی

 و علم توسعه شده، دیتأک آن بر بیانیه این در مهمی که

 گام بیانیه یسازییاجرا برای یزیرمهبرنافناوری است. 

 مسئولیت باالدستی، اسناد از یکی عنوانبهانقالب،  دوم

 جمله از کشور علمی است. توسعه کشور ینهادها تمام

 است الزم و شده کید تا آن بر این بیانیه در که مباحثی

 حرکت راستا این در کشور دانش در متولی نهادهای

 آتی سال 01 برای بیانیه این که مسیری بهباتوجهکنند. 

 است بدیهی داده، قرار کشور نهادهای پیش روی

 جامع نقشه مانند کشور کلی یهابرنامهو  هااستیس

 ستیبایم توسعه نیز سالهپنج یهابرنامه کشور، علمی

 راستا این گیرد. در قرار یموردبازنگر بلندمدت در

 حرکت هنقش الزم، ساختارهای ریباتدب تا است ضروری

 تحقق از پس دوم سالهچهلدوره  عنوانبه ،0000 ایران

 دوم گام اصول بر ، مبتنی0010 ایران اندازچشم سند

 .(20)گردد ترسیم انقالب

 

 هادانشگاهو نظام آموزشی  یپژوهندهیآ

در این بخش و در گام نخست، شرحی بر نقش    

 خواهیم داشت. هادانشگاهدر سطح  یپژوهندهیآ

 دوران یاصل میپارادا ،روتحولییتغ، 01قاد مانکبه اعت

 بقا یبرا باشند هک ینوع هر از هاسازماناست.  معاصر

                                                 
10. Munck 
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 و درون تغییرات از به طیفی عیسر ییپاسخگو به ازین

 عامل نیتریاصل قطعیت، دارند. عدم یسازمانبرون

 .(29)دیآیم حساببه هادانشگاه آینده کنندهنییتع

، دانش و معرفت شکل بخشیدن در حقیقت یپژوهندهیآ

آگاهانه، فعاالنه و پیشدستانه  یاگونهبهبه آینده 

 . (22)است

ت و تجهیز یترب یاگونهبهآینده یک ملت،  یهانسلاگر 

بشوند که بتوانند در هر زمان، درک صحیحی از 

موقعیت و شرایط داشته باشند )توانایی تشخیصی(، بر 

شرایط، بتوانند  مبنای درک صحیح خود از موقعیت و

تصمیم درست و راه درست را اتخاذ کنند )توانائی 

تصمیمی(، قادر باشند الزامات ضروری برای پیمودن این 

ورزیده  قدرآن راه را شناسائی کنند )توانایی تشخیصی(،

تأمین  اندکردهه بتوانند الزاماتی را که شناسائی کباشند 

، یطلبعزت، یواهخآرماننمایند )توانائی تأمینی(؛ و اگر 

اق به پیشرفت، همراه با پشتکار و امید یخودباوری و اشت

فرهنگی(،  یهامحرکباشد ) شدهنهینهاد هاآندر 

تا حد نزدیک به تضمین، به بقا، موفقیت و  توانیم

 . (02)امیدوار بود هاآنپیروزی 

 عظیم بازار از تا کنندیم تالش هادانشگاه از بسیاری

 بازار داشته باشند. این بیشتری سهم جهان عالی آموزش

است.  گرفتهشکل پژوهش و آموزش عرصه دو در

 نشان هادانشگاه راهبردی برخی یهابرنامه تحلیل

 از بسیاری یهابرنامه در مشترکی محورهای که دهدیم

به انجام  منظوربه هادانشگاه. (20)است شدهفیتعر هاآن

رتقای خود، رساندن وظایف خطیر و نیز پویایی و ا

نیازمند الگو و ابزار مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی 

و  ییکارامربوط و  یندهایفراها و از روند برنامه

باشند. از آموختگان در بازار مشاغل میاثربخشی دانش

ریزی دیگر، نظام آموزش عالی کشور باید با برنامه سوی

انسانی، دقیق در امور آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی 

های وری و استفاده بهینه از سرمایهبرای افزایش بهره

 ددهندهینو شیازپشیبموجود در کشور تالش نموده و 

 .(21)شکوفایی و اقتدار علمی و فرهنگی جامعه باشد

شف یا ابداع، بررسی، ارزشیابی و کنده نگران، یهدف آ

های ممکن، محتمل و بهتر تصویر آینده نهادن روپیش

تواند که دریابند چه چیز می هستندنان در پی آن است. آ

. (22)باشد، چه چیزی ممکن و چه چیزی ناممکن است

ای بیان داشتند که و همکاران در مطالعه 00استرونگ

ایجاد ارتباط میان تاریخ و آینده، مقدمه کارها را تسهیل 

ف هش صروپژ یجابهکه د دارد عتقاا 09بل ،(29)کندیم

ه آن را یندآباید ه ینددر آ یانسانعلوم ینیبشیپف با هد

 .(28)هیمدشکل ن مادخو

 یپژوهندهیآجا دارد در این بخش مروری نیز بر نقش 

علوم پزشکی و حوزه آموزش  یهادانشگاهدر سطح 

 پزشکی داشته باشیم.

 داشته را مدنظر آینده شرایط باید همواره سازمان یک

 اولین و از یکی احتمالی روندهای از بودن باشد. آگاه

 یک ایجاد جهت در که است هاییگام ترینضروری

. سیر تحوالت در (22)شود برداشته باید ترروشن آینده

چالشی  عنوانبهنظام سالمت و آموزش پزشکی 

و کسب آمادگی  یشیاندندهیآاست؛ لذا  شمولجهان

، ضرورت سیستم زیآممخاطرهبرای رویارویی با شرایط 

 .(91)ی استسالمت و آموزش پزشک

 آموزش بیان داشته که یامطالعهدر  زادهصاحب

 الزام یک آینده، درباره پژوهیدن و آینده به شیدنیاند

نگاهی  با آموزش امر ریزانبرنامه امروز اگر که است

 در و اجبار سر از فردا نپردازند، بدان پیشدستانه

 یجابه .بود خواهند آن دنبال به منفعالنه یرودنباله

 برای حداکثری آمادگی دنبال به بایستی ندهیآ ینیبشیپ

 باشیم. این گامی محتمل ممکن و اتفاقات از یادامنه

 آموزش در مرجعیت علمی اجرای چگونگی در مؤثر

 .(00)بود خواهد آینده سال 91 تا کشور پزشکی

بیانیه گام دوم در حوزه  یسازییاجرابرای  یزیربرنامه

نهاد متولی تربیت  عنوانبهآموزش علوم پزشکی کشور 

علم و  اندرکاراندستنیروی انسانی نظام سالمت و 

اقدامات نیازمند  نیترمهمفناوری کشور از جمله 

                                                 
11. Strong 
12. Bell 
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 یهابستهانطباق  است. یگذاراستیسو  یزیربرنامه

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با اصول 

ه از این اقدام بود ک یانمونهاز این بیانیه  شدهاستخراج

راهبردی برای واکنش به  ینگارندهیآ .(90)ذکر شد

و بهبود عملکرد در  هابحرانمحیط رقابتی و غلبه بر 

اطالعات و  یآورجمعسطح سازمانی و ملی است تا با 

پویش محیطی و با افزایش آگاهی و بینش، تصمیم 

برای ساخت و ایجاد آینده  یریگمیتصمسازان را در 

 .(01)مطلوب کمک کند

مطالعه حاضر، بر این پایه قرار دارد که  یبندجمع

نسبتاً  یندیفرادر حوزه آموزش پزشکی  یپژوهندهیآ

نظام  بهبود وضعیتبرای  ، واست و رو به تکامل جدید

آموزشی  یهاستمیسدارد زیرا  اهمیتی حیاتیآموزشی 

بهبود عملکرد خود به بیشتر و  ییکارابخشی و اثر برای

حاصل ینان مد تا اطننیاز دارینی راهنمای عمل و گایدال

 تدس موردنظرخوبی به مقصد  تکه با کیفی نمایند

 ت.خواهند یاف

 

 یپژوهندهیآ یهاچالش

در کنار محاسن متعدد و کارکردهای مختلفی که    

را نیز  ییهاچالشپژوهی آورده شده است، برای آینده

که در مطالعاتی به  مینیبیم نظرانصاحباز سوی برخی 

است، در راستای رعایت عدالت در  شدهاشاره هاآن

 .میپردازیمبحث، به این مقوله نیز 

های مناسبی برای توسعه ها، برنامهبسیاری از سازمان

اند و این رویداد را به فال پژوهی تدارک دیدهآینده

اند. اما از سوی دیگر باید دقت داشت که نیک گرفته

ه همان میزان که پژوهی باین موج تقاضا برای آینده

باشد؛ چرا که  نیخطرآفرتواند است، می کنندهدلگرم

شود که نتایج مند سبب آن میعدم فعالیت اصولی و نظام

کار مناسب نباشد و این باور در اذهان شکل گیرد که 

 .(0)پژوهی نتوانست کمکی کندآینده

یک زمینه  عنوانبه یآموزش یپژوهندهیآ، نیبنیدرا

نسبتاً جدید بین دو قلمرو مدیریت و  یارشتهانیم

است  ییهاحوزه، از یپژوهندهیآآموزشی و  یزیربرنامه

که در آن انجام  ییهاپژوهشه با وجود کثرت ک

 .(09)باشدیماختصاصی  یشناسروشفاقد یک  شودیم

 در حال مستمراً هادانشگاهکه  داردیماظهار  02ابلس

در  یانسانلومعتغییرند، بنابراین پژوهش در حوزه 

عوامل  در خصوصمستلزم کسب دانش  هادانشگاه

امروزه بهتر از هر زمان دیگر نیاز  .(00)ایجاد تغییر است

 011و  11های زمانی های دوربرد، در افقریزیبه برنامه

ها انجام ریزیبرنامه گونهنیاگردد و اگر ساله درک می

بخشی  کشور در سطوح ملی، نگردد، باید قید کارآمدی

 . (09)و سازمانی زده شود

مدنظر قرار گیرد  هاچالش، شایسته است این اساسنیبرا

آینده با عدم قطعیت، رخدادهای غیرمنتظره و  کهنیاو 

را همواره لحاظ  شودیم ختهیآمدرهممسائل نوظهور 

 نمود.

 

 یريگجهينت

 هنوز یپژوهندهیآ در مجموع در شرایط فعلی، مفهوم   

 ویژه واقع نشده است و مبانی موردتوجه هادانشگاهدر 

در واحدهای رسمی دروس دانشگاهی  یپژوهندهیآ

 نظر . بهشودینمجامع مورد التفات واقع  صورتبه

 برای هادانشگاه در که آن است وقت رسدیم

این  پذیرد. الزم صورت یسازتیظرف یپژوهندهیآ

 صورتبهو  یندیفرا صورتبه تواندیمخود  نوبهبهمهم، 

مرتبط باشد یا  یهاکارگروهو  هاتهیکمتوجه به تشکیل 

فیزیکی و  یهارساختیزفراهم نمودن  صورتبه

 امکانات و تجهیزات فنی باشد.

جهان پیشنهاد  پیشرو یهادانشگاهتجارب  بهباتوجه ضمناً

تقاء سطح دانشکده پردیس ار گرددیم

و افزایش  هاهدانشگا( المللنیب)دانشکده خودگردان

به لحاظ کمی سراسر جهان از دانشجویان مستعد جذب 

گیرد تا ارتباطات قرار ویژه  موردتوجهو کیفی 

و  شدهتیتقوبرقرار و  شیازپشیب یالمللنیبآکادمیک 

 در راستای جنبش جهانی علمی حرکت نماییم.

                                                 
13. Abeles 
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اهمیت سرمایه فکری و نقش مدیریت  بهباتوجههمچنین 

جهت  مدتکوتاهآموزشی  یهادورهدانش، طراحی 

، یعلمئتیهبرای اعضای  یپژوهندهیآتبیین مفهوم 

و بر اساس اولویت  جیتدربهدانشجویان و کارمندان، 

در این  .گرددیمو مفید تلقی  مؤثرسازمانی اقدامی 

یک  عنوانبه یعلمئتیهمیان، ارتقای توانمندی اعضای 

 یاهیپاقش ، نیپژوهندهیآرکن مهم و اساسی در حوزه 

 در پیشبرد اهداف و رسالت آن مجموعه خواهد داشت.

 ینیبشیپو  ییگوشیپاست که در کنار  ذکرانیشا

آینده محتمل، باید در پی کسب آمادگی الزم جهت 

قوانین و  بهباتوجهمواجهه با این آینده محتمل هم بود و 

الزم جهت  یهارساختیزمقررات و اسناد باالدستی 

نده محتمل را هم فراهم نمود، در واقع حصول این آی

 برای ضروری یهایسازتیظرف هادانشگاه باید در

 پذیرد. صورت یپژوهندهیآ
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