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 مقاله پژوهشی 

 

 یمبتن یآموزش علوم پزشک یپژوهندهیبر آ گذارتأثیر یهامؤلفه ییشناسا
 یرقابت ییایپو کردیبر رو

 
 فالح دی، وح*یپور، فاطمه طاهرفاطمه حسن

 

 

 چكيده

. آوردمی فراهم را هادانشگاه یآموزش پزشک طهیدر ح یندهروشن از آ یریتصو یارشته انیمفهوم م کیبه منزله  یپژوهندهیآمقدمه: 

در دانشگاه علوم  یرقابت ییایپو کردیبر رو یمبتن یآموزش علوم پزشک یپژوهندهیبر آ گذارتأثیر یهامؤلفه ییشناسا با هدف پژوهش حاضر
 انجام شد. ندراناستان ماز یپزشک

 هیانجام شد. جامعه پژوهش شامل کل یفیک یمحتوا لیو تحل افتهیساختارمهیبا استفاده از مصاحبه ن یفیمطالعه به روش ک نیاها: روش

انتخاب و آرا و  ،یبرفگلوله یریگها، به روش نمونهنفر از آن 13بود که در مجموع  یان عرصه آموزش پزشکنظرصاحبمتخصصان و 
 شد. لیو تحل هیتجز یو انتخاب یباز، محور ینظراتشان در سه مرحله کدگذار

 ولهمق 6حوزه مستلزم توجه به  نیا پژوهییندهنشان داد که آ یان حوزه آموزش پزشکنظرصاحبحاصل از مصاحبه با  جینتا یفیک لیتحلنتايج: 

تعامل  ،یکاربرد یهاگسترش پژوهش ،یو پژوهش یآموزش یهامجرب، تنوع برنامه علمیهیأت)کادر  یعل طیمقوله است. شرا ریز 21و  اصلی
 کیبه عنوان  ینده)ضرورت تفکر در مورد آای نهی(، عوامل زمیو کاربرد پذیرانعطاف یبرنامه درس ان،یات دانش بنمؤسسو  هاتدانشگاه با شرک

 استیوجود س نده،یاز آ یریمنتقدانه و تفس یهامهارت داشتن) گرمداخله طیمناسب(، شرا یمتعدد، ارتباطات اجتماع یامکانات آموزش ،یتیعمل ترب
و  یآموزش یهاتیتوسعه ظرف ،یمنابع انسان ی(، راهبردها )توانمندسازنگرییندهآ یهابا شاخص انیو دانشجو دیاسات ییو آشنا یتوانمندساز

، در نظر العمرمادام یریادگی یارتقا ،یآموزش یدادهای)ارائه عملکرد فعاالنه در برابر رو امدهای( و پسیگوناگون تدر یهاو استفاده از روش یپژوهش
 استخراج شد.ها داده لیو تحل هینظر منظم( از تجز دیو تجد یابیارز ،یاجتماع هیبه عنوان سرما انیدانشجو تنگرف

مهم و  یامر یرقابت ییایبر پو یمبتن یدر حوزه آموزش علوم پزشک یپژوهندهیدر مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که آگيري: نتيجه

آموزش  یپژوهندهیها در جهت آمؤلفه نیاز ا توانندیم یپژوهندهیو آ یاست و لذا پژوهشگران و متخصصان حوزه آموزش پزشک تیبا اهم
 .ندیاستفاده نما یپزشک

 

 .یرقابت ییایپو کردیرو ،یآموزش در علوم پزشک ،یپژوهندهیآهای كلیدی: واژه
 386تا  376 (:37)21؛ 1400 آذر پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 

 مقدمه 
که در  یاجتماع یهانظامترین یو محورین ترمهماز  یکی

                                                 
 ،یآموزش تیری(، گروه مداری)استاد یدکتر فاطمه طاهرنویسنده مسؤول:  *

. رانیواحد بابل، بابل، مازندران، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان
tahaeri_ftm@hotmail.com 

دانشکده،  یآموزش تیریمد ،یآموزش تیریمد یدکتر یپور، دانشجوحسن فاطمه

. رانیواحد بابل، مازندران، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم انسان

بر  را ینظام سالمت، نقش اساس داریجهت تحقق توسعه پا
به  ازیاست که به موجب ن یعهده دارد، آموزش پزشک

(fatemehmm@yahoo.com؛ دکتر وح)تیری(، گروه مداریفالح )استاد دی 

. رانیواحد بابل، بابل، مازندران، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یآموزش

(vahidfaalah20@yahoo.com) 

 3/8/1400، تاریخ پذیرش: 25/7/1400، تاریخ اصالحیه: 1/6/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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گیری شکل عیدر سطح وس یریادگیمختلف  یهاعرصه
 رسای به نسبت ،هاانسان یماریمسائل مرتبط با سالمت و ب

(. آنچه که 1)برخوردار است یخاص یژگیو زا هاآموزش
در  تیو کم تیفیاز ک یبا هر سطح انیو دانشجو رانیفراگ

است که قرار  یزیهمان چ نند،یبمی آموزش هادانشگاه
و  ینه چندان دور در مراکز درمان اییندهاست در آ

 یازهاین یگوپاسخبه حالت اجرا درآمده و  هامارستانیب
اهداف ین ترمهماز  یکی نیبنابرا (.2)مردم باشد یدرمان

متخصص و  یانسان یروین تیترب ،ینظام آموزش پزشک
سالمت جامعه ارتقای در  مؤثرتوانمند جهت مشارکت 

 (.3)است
به تغییر و تحوالت پرشتاب حوزه نظام آموزش  باتوجه

 ستمیپزشکی در سراسر جهان، ضروری است که س

 طیو سالمت جهت روبه رو شدن با شرا یآموزش پزشک

نهفته در  تی(. عدم قطع4)داشته باشد نگرییندهآ ،یبحران

گذشته و  عیوقا یابیشهیو ر یندهآ راتییرصد تغ نده،یآ

 انگذارسیاست یها را برافرصت ازارزشمند  یحال منبع

فراهم  ینظام آموزش پزشک زانیربه خصوص برنامه

 ازین یندهآ طینسبت به شرا ی(. شناخت و آگاه5)سازدیم

 یآموزش پزشک یعال رانیو مد انگذارسیاست یاساس

پاسخ داده  یپژوهندهیآ قیاز طر ازین نیاست. امروزه ا

مشارکت در  یراب یابزار پژوهیینده(. آ6)شودیم

بهبود ارتباطات  نهیو زم شودمی جامعه محسوب شرفتیپ

که به نفع جامعه  کندمی را فراهم ینظارت عموم شیو افزا

 یدانش است که به فرد چگونگ ینوع پژوهیینده(. آ7)است

 نیتا فرد در ا آموزدمی مبهم را اییندهو نوع برخورد با آ

 یو موجب آگاه گرددمشکل روبه رو  نیترکمبا  ییارویرو

 و هافرصت دادها،یو شناخت سازمان نسبت به رو

منافع را  نیتربیشگردد، تا بتواند یم یاحتمال یدهاتهدی

در آموزش  یپژوهندهیآ ژهیو تیاهم نی(. بنابرا8)کسب کند

 یانسان یروین تیبه جهت رسالت آن در ترب یپزشک

 یروین تیو کم تیفیتوانمند و متخصص و متعهد و ک

جامعه  یندهسالمت حال و آ یازهاین کننده نیتأم یانسان

 (.9)است

 یندگیتحرک و پو یعنوان کرد تالش برا دیبا ییسو از

با  یکیبه طور نزد یدر عرصه جهان ینظام آموزش پزشک

 المللینیوجهه و رتبه ب شیافزا ،هاتیفعال یکنون ندیفرآ

موجب  یندگپوی و تحرک. است خورد گره هادانشگاه

 یاستانداردها یو ارتقا یدانشگاه یهارقابت دیتشد

 هادر دانشگاه ییاپوی مقوله(. 10)گرددمی آموزش تیفیک

درازمدت به  یراهبرد یگذارسیاستسو به  کی از

درازمدت به منظور اقدامات  یراهبرد یگذارسیاست

و  یآموزش ،یپژوهش یهاتیجهت بهبود فعال یمقتض

 یندگیپو یبرا گرید یدارد و از طرف ازین یخدمات

 یهماهنگ هتج ایپو یبستر جادای و هادانشگاه یهاتیفعال

 به نظر یمختلف دانشگاه ضرور یهابخش انیم

 یفیو ک یکم شیافزا گر،ید یانی(. به ب11)رسدمی

و  یندگیپو یتنها برا یو آموزش یپژوهش یهاتیفعال

و  یانداز راهبردچشم کی میبلکه ترس ست،ین یتحرک کاف

متشکل از مجموعه  یمناسب ندیفرا یو طراح یتیریمد

به اهداف مشخص  یابیجهت دست ینسازما یهاتیفعال

برخی  جی(. نتا12)و مهم است یاتیح اریبس زیشده ن

 رشیدر سازمان، موجب پذ ییاینشان داد پو مطالعات

موجب عملکرد  راتییتغ رشیپذ نیدر سازمان و ا راتییتغ

 تربیشموجب تطابق  یو عملکرد نوآور یباالتر، نوآور

در  نی(. همچن13)گرددیم یرونیب طیسازمان با مح

 شرفتیکه به ارائه مدل مطلوب رقابت جهت پ یپژوهش

نشان داد در  جیدر دانشگاه پرداخته شد، نتا یآموزش

ها و ابعاد رقابت در دانشگاه مشکل و شاخص یتمام

ها و ابعاد عملکرد موجود ضعف وجود داشته و شاخص

ج ینتا نی(. همچن14)متفاوت است اریبا عملکرد مطلوب بس

آموزش  یپژوهندهیآ یکه به بررس یگریمطالعه د

 ستمیدر س یپرداخته شد، نشان داد بازنگر یدانشگاه

دانشگاه  یپژوهندهیآ یهادر رأس برنامه دیبا یآموزش

به دست آمد  جینتا نیا گریدر مطالعه د نی(. همچن15)باشد

از  دیدر حوزه آموزش با یپژوهندهیکه پژوهشگر آ

 افته،یرشد ینبی شیقدرت پ ،یمانند تفکر انتقاد ییهایژگیو
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 زهیو انگ یتخصص کاف ،یعلم دگاهید ،یعالقه به کاوشگر

(. افزون بر آن در 16)برخوردار باشد پژوهییندهآ یبرا

در  دیجد یبانیرا به عنوان پشت پژوهییندهمطالعه آ کی

 یمعن نینمودند. به ا یمعرف یراهبردگیری میجهت تصم

ریزی و برنامهگیری میتصم دهیچیپ یدر فضا مروزهکه ا

شواهد  یجهت بررس کردیرو کیبه  ازنی هادر سازمان

 تواندمی پژوهییندهراستا آ نیکه در ا شودمی احساس

 (. 17)باشد یسنت یهامکمل روش

فوق، امروزه  یپژوهش اتیو ادب ینظر یتوجه به مبان با

 کردیمختلف با رو یها در کشورهااز سازمان یاریبس

خود دارند.  یسازمان طیدر بهبود شرا یسع یپژوهندهیآ

 ستین یمستثن هیقض نیهم از ا یآموزش در علوم پزشک

بر  گذارتأثیر یهامؤلفه ییشناسا هدف با پژوهش نیلذا ا

 کردیبر رو یمبتن یآموزش علوم پزشک یپژوهندهیآ

 .است یرقابت ییایپو

 

 هاروش

 کردیبا رو یو مطالعات مورد یفیک پژوهش حاضر از نوع

پژوهش، شامل  یاست. جامعه آمار یفتوصی – یاکتشاف

 تیرمدی عرصهان نظرصاحبمتخصصان و ی هیکل

استان  یدانشگاه علوم پزشک یو آموزش پزشک یآموزش

قرار  افتهیساختارمهیبود که مورد مصاحبه ن مازندران

آگاهانه از حضور  تیورود )داشتن رضا یهاگرفتند. مالک

 یآموزش تیریدر رشته مد علمیهیأتعضو  ،در پژوهش

متخصص  ،یاریبا حداقل درجه استاد یو آموزش پزشک

( و خروج یو آموزش پزشک یپژوهندهیو آگاه به حوزه آ

ورود به پژوهش( از  یهاو نداشتن مالک ی)عدم همکار

 یاز اجرا شیپ نیقرار گرفت. همچن یپژوهش مورد بررس

بودن اطالعات  رمانه)مح یها مالحظات اخالقمصاحبه

آگاهانه  ترضای جلب و داوطلبانه شرکت شده، کسب

 هایپژوهش، عدم انتشار اطالعات آزمودن در هایآزمودن

 یبخش( مورد بررسبه دیگران و ایجاد یک جو اطمینان

 یصورت بود که پس از بررس نیقرار گرفت. روش کار به ا

از خبرگان و آگاهان  نفر25  ،یو پژوهش یسوابق علم

 یهاگروه رانیمد ن،یدانشگاه و معاون سیشامل رئ یدیلک

 یدانشگاه علوم پزشک علمیهیأت یو اعضا یآموزش

انتخاب  یگلوله برفگیری نمونه قیاستان مازندران از طر

نفر که در  11 با مصاحبه هاآن نیاز ب تیشدند و در نها

تخصص  یو آموزش پزشک یآموزش تیریمد نهیزم

 به عمل آمد. یظرداشتند، اشباع ن

 هادانشگاه علمیهیأت یمطالعه، محل کار اعضا نیا طیمح

 45تا  25 نیاعضا بود. هر مصاحبه ب رسای کار دفتر و

ها پس از ضبط، بالفاصله . مصاحبهدیبه طول انجام قهیدق

 افزارنرمبه صورت کلمه به کلمه مکتوب شد و به 

«MAXQD 2018 »در پاسخ به دیگرد یمنتقل و کدگذار .

 کیعوامل مستخرج به عنوان  تمامی ،هات مصاحبهسؤاال

کدها با توجه به  یته شد، پس از بررسکلمه در نظر گرف

 به هاقرار گرفت و مقوله کریکدیمفهوم مشابه در کنار 

کرد  داپی ادامه هابه مقوله میمفاه لینحوه تبد نای. آمد دست

 لیبا تحل بیترت نید. به ایگرد ییشناسا هیاول یتا ابعاد اصل

 لیمقوله به دست آمد. تحل 11کد در  290متون،  یمحتوا

ارائه شده توسط  هایدستورالعمل اساس بر هاداده

سه  ی( طCorbin & Strauss)ائوس و استر نیکورب

 یو انتخاب یمحور یباز، کدگذار یکدگذار یمرحله اصل

با  مدهبه دست آ یهامقوله یگذار(. نام18)صورت گرفت

زبان مورد  ،ینظر نهیشیتوجه به اصطالحات موجود در پ

پژوهشگر انجام شد.  لیتحل نیاستفاده متخصصان و همچن

 یپژوهش، از روش بررس ییاز روا نانیحصول اطم یبرا

 اریدر اخت هاافتهیاز  یاستفاده شد و بخش یتوسط اعضا

انجام  لینفر از مصاحبه شوندگان قرار داده شد تا تحل 6

از اعتبار  نانیکنند. جهت حصول اطم یرا بررس دهش

 5 دییو تأ ینیاستخراج شده مورد بازب یپژوهش، کدها

 قرار گرفت. یفیک یهاپژوهش محقق در حوزه
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 نتايج

%( 36زن ) 4%( و 64مرد ) 7نفر،  11پژوهش تعداد  نیدر ا

 یبرا یو انحراف استاندراد سن نیانگیحضور داشتند. م

کل  برای و 50/46±45/5زنان  برای ،57/46±10/3مردان 

نفر با  5پژوهش  نیدر ا نهمچنی. بود 54/46±83/3نمونه 

%( قرار 55) یارینفر با رتبه استاد 6%( و 45) اریرتبه دانش

 یبرا لیتحل یداشتند. در پژوهش حاضر، واحد اصل

 ،یمحور یبودند. در مرحله کدگذار میباز، مفاه یکدگذار

 ،یاصل یهامقوله افتنی برای هارونوشت مصاحبه

قرار  یبه طور منظم مورد بررس هارمقولهزی ،هامقوله

  21)مفهوم( و  قوله اصلیم 6عداد ت ندیفرا نیا یگرفت. ط

. در دیگرد شناسایی هاآن یهایژگیمقوله استخراج و وزیر

 شششامل  ،یکدگذار میابعاد پارادا ،یانتخاب یکدگذار

 ،گرمداخله راهبردها، عواملموانع،  ،یعل طیدسته شرا

 یهاافتهی. دیمشخص گرد امدهایپ ( وحاکم زمینه )بستر

 آمده است. 1در جدول  یربر کدگذا یمبتن

 

 یآموزش پزشک یپژوهندهیآ یو فرع یاصل یهامقوله یمحور یکدگذار :1جدول

 تعداد کد کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

 زبانوجود اساتید آشنا به چند  به کارگیری متخصصان شرایط علی

24 
 متخصصان دارای تجربه علمی و پژوهشی

 های پزشکیمتخصصان دارای مهارت

 های نواساتید دارای تخصص

های آموزشی و تنوع برنامه

 پژوهشی

 محورهای آموزشی پژوهشوجود برنامه
22 

 وجود تحقیقات میدانی

های پژوهشگسترش

 کاربردی

 نیازهای علوم پزشکیهای مبنی بر افزایش پژوهش
16 

 های مبنی بر نیازهای علمیافزایش پژوهش

ارتباط و تعامل میان افراد و 

 سازمان

 ات دانش بنیانمؤسسها و ظرفیت مشارکت با شرکت

ات دانش مؤسسها و های مشترک با شرکتظرفیت برگزاری دوره 16

 بنیان

برنامه درسی کاربردی و 

 پذیرانعطاف

 برنامه درسی مبنی بر نیازهای جامعهطراحی 
30 

 طراحی برنامه درسی کاربردی

 های الزمنبود زیرساخت زیرساخت

 خشک بودن نظام 22

 انداز مشترکنداشتن چشم

 های آموزشیکمبود نیروهای شایسته و با استعداد در سازمان سبک رهبری موانع
22 

 عدم روحیه کار تیمی

 عدم توجه یه تفکر نظام مند به تفکر سیستمیعدم توجه 

 خشک بودن نظام آموزشی 34

 پیروی از رویکرد سنتی در آموزش پزشکی

 22 آموزش موارد غیرکاربردی حوزه علم و صنعت ییجدا

 دیاسات کردینبودن رو کسانی

 یپژوه ندهیدر آ

 گرایی و کسب اطالعات بیشترتخصص
22 

 16 مالی و کمبود انگیزشضعف  کمبود بودجه 
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توسعه توانمندسازی نیروی  راهبردها

 انسانی

 های اجتماعی کارکنانافزایش مهارت

 های کارآفرینیافزایش مهارت 28

 های امنیتیارتقای مهارت

های آموزشی افزایش ظرفیت

 و پژوهشی

 فراهم نمودن امکانات الزم برای یادگیری زبان

 های مجازیارائه آموزش 24

 ایآموزش سواد رسانه

های گوناگون استفاده از روش

 تدریس

 پژوهی در تدریسهای آیندهاستفاده از مولفه
18 

 استفاده از راهبردهای یادگیری فعال

داشتن مهارتهای منتقدانه و  گرعوامل مداخله

 تفسیری از آینده

 های حل مسألهمهارت

 های ارتباطیمهارت 22

 های اجتماعی و یادگیریمهارت

وجود سیاست توانمندسازی 

 دانشجویان

 های آموزشی مورد نیازتوانمندسازی با افزایش و توسعه فعالیت

68 
 های کارآفرینیتوانمندسازی با گذراندن دوره

 آموزیتوانمندسازی دانشجویان با مهارت

 های دانشجویانحمایت مالی از پژوهش

آشنایی اساتید و دانشجویان 

 نگریهای آیندهبا شاخص

 تأکید بر یکسان بودن رویکرد اساتید با یکدیگر

22 
 پژوهیتأکید بر رویکرد پژوهی در آینده

 افزارهای آموزشیآشنایی با نرم

 نگریافزارهای آیندهآشنایی با نرم

ضرورت تفکر در مورد  زمینه )بستر حاکم(

 عنوان یک عمل تربیتیبه یندهآ

 تفکر انتقادی

48 

 تفکر خالق

 تفکر واگرا

 تفکر سیستمی

 ایجاد تفکر در پرسش به جای پاسخ

 ارتباط بین اساتید و دانشجو وجود ارتباطات اجتماعی

 علمیهیأتهمکاری بین اعضای  20

 هابا سایر دانشگاه مؤثرارتباط 

تحصیالت های آموزشی دوره

 تکمیلی

 های متنوع در مقاطع تحصیلی جهت جذب دانشجووجود رشته

 های علمیبرگزاری همایش 20

 های مراکز تحقیقاتی جهت جذب دانشجوقابلیت

پیامدهای علمی، آموزشی،  پیامدها

 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

 ارائه عملکرد فعاالنه در برابر رویدادهای آموزشی

14 

 العمرمادامارتقای یادگیری 

 در نظر گرفتن دانشجویان به عنوان سرمایه اجتماعی

 ارائه عملکرد فعاالنه در برابر رویدادهای آموزشی

 ارزیابی و تجدید نظر منظم

 

پژوهش در جدول فوق، در ادامه  یکل جیپس از ارائه نتا

پژوهش را به  یکه هر کدام از موارد اصل شودیم یسع

  مربوطه ارائه کرد. حاتیهمراه توض

به عنوان  شودیکه در جدول فوق مشاهده م طورهمان
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که بر رشد آموزش  یعل طیشرا یهامقوله نیاز ا یکیمثال 

اثر دارد، ارتباط و  یعلوم پزشک یهادر دانشگاه یپزشک

یکی از مشارکت . است هاافراد و سازمان نیتعامل ب

 محور پژوهش هایدانشگاه توسعه» کنندگان بیان داشت:

 نیا در هاو تعامل با سازمان یتعامل یپژوهش یهاطرح و

 یلیخ رونیب یایکننده باشد. ما با دنکمک تواندیم نهیزم

 «برطرف شود دیشکاف با نیو ا میفاصله دار

 (. 9کننده )مشارکت

از موانع مهم در  یکیجدول فوق نتایج ارائه شده اساس  بر

 و علم حوزه ییجدا ،یآموزش پزشک پژوهییندهآ ندیفرآ

یکی از مشارکت  است. انبنی دانش مؤسسات و هاشرکت

که آموزش  میمبرم دار ازیلذا ن» کنندگان بیان داشت:

مخاطبان سوق داده شود.  یواقع یازهایبه سمت ن یپزشک

حوزه دانشگاه و حوزه  ییمانع، جدا نیدر واقع بزرگتر

که چندان  مدهیمی را آموزش یزیما چ یعنیاجرا است 

از  یکی نیهمچن (.5کننده )مشارکت «کاربرد ندارد

 شیافزا ،یآموزش پزشک پژوهییندهمؤثر بر آ یراهبردها

است که در قالب،  دیجد یو پژوهش یآموزش یهاتیظرف

زبان، ارائه  یریادگی یفراهم نمودن امکانات الزم برا

گرفته  لشکای آموزش سواد رسانه ،یآموزش مجاز

امروزه زبان » یکی از مشارکت کنندگان بیان داشت: است.

استفاده از  یبرا انیابزار و بن کیبه عنوان  یسیانگل

 یهاافتهی نیدتریبه جد یابیو دست یریادگی یهافرصت

 (. 9کننده )مشارکت« است یعلم

مشاهده  1ارائه شده درجدولنتایج که در  همانگونه

از  یکی یندهاز آ یریمنتقدانه و تفس یها، مهارتشودیم

با  یآموزش پزشک یپژوهشیندهآ در گرمداخله طیشرا

است که تحت  یدر نظام آموزش یرقابت تیمز کردیرو

 ،یارتباط یهاحل مسأله، مهارت یهامهارت مانند یطیشرا

یکی از مشارکت  .است یریادگیو  یاجتماع یهامهارت

 یلیخ انیتوان حل مسأله دانشجو» کنندگان بیان داشت:

داشته باشند و از  انتقادی تفکر هاآناین که دارد.  تیاهم

 انیو افکار خود را ب هادهیآزاد بتوانند ا یهابونیتر قیطر

ارتباط مؤثر  یهارا با مهارت انیدانشجو یستیکنند. با

 (. 10کننده )مشارکت «میآشنا کن

 ینده، ضرورت تفکر در مورد آنتایجبر آن بر اساس  افزون

است که تحت  ییهانهیاز زم یکی ،یتیعمل ترب کیبه عنوان 

تفکر خالق، تفکر واگرا، روش  ،یچون تفکر انتقاد یطیشرا

پاسخ  یتفکر در پرسش به جا حادیا ،یستمیتفکر، تفکر س

تفکر  کی یپژوهندهیآ» نتایج ارائه شده .ردگیمی شکل

مثبت  یهااست که موجب اتفاق ینیبشیهمراه با پ

که امروز  یاز مشکالت یلیخ میبدان دیو با شودمی یآموزش

 ازنی حتما لذا و شود تر پررنگ تواندمی همیندهدر آ میدار

در  یتیو ترب میدارد. اِعمال تحول تعل یبه تأمل و بررس

 (. 3کننده )مشارکت «ضرورت دارد یلیخ پژوهییندهقالب آ

فعاالنه در برابر  یارائه عملکردها امدها،یاز پ یکی ییسو از

به این که ضمن  یپژوهندهیآ»است.  یآموزش یدادهایرو

 یندهبا نگاه معطوف آ دیزمان حال توجه دارد با

مطلوب ارائه دهد.  ینظام آموزش یرا برا ییکارهاراه

 یفضا ررا دممکن است  یندهکه در آ یمشکالت نیهمچن

 یهابرنامه شیو برا دینما ینبیشیاتفاق افتد را پیندهآ

 (.13کننده مشارکت) «ندیتدارک بب

 

 بحث

بر  گذارتأثیر یهامؤلفه ییهدف از پژوهش حاضر شناسا

 کردیبر رو یمبتن یآموزش علوم پزشک یپژوهندهیآ

مازندران بود.  یدر دانشگاه علوم پزشک یرقابت ییایپو

 طیو شرا هانهیزمین ترمهماز  یکیمطالعه نشان داد،  جینتا

وجود  ،یدر حوزه آموزش علوم پزشک یپژوهندهیآ یعل

امر آن است که  نیو مجرب است. علت ا خصصمت دیاسات

–یتجربه علم یزبان، دارا نیآشنا به چند دیوجود اسات

نو از  یهاو دارا بودن تخصص یتیامن یهامهارت ،اجرایی

در  راتییو تغ یجمله عوامل تحرک حوزه آموزش پزشک

 ا،یپو ستمیس کیاست. در  یپژوهش -یساختار آموزش

مجرب و توانمند  ،متخصص علمیهیأتوجود کادر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5345-fa.html


 پور و همکارانفاطمه حسن یدر آموزش علوم پزشک یپژوهندهیآ
 

 ijme.mui.ac.ir: http// (37)21: 1400/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آذر  382

 ییاز علم روز و راهنماگیری با بهره دیضرورت دارد. اسات

 توانندمی یو پژوهش یآموزش یهادر حوزه انیدانشجو

ت یقابل نی. همچنندیاز علوم را بگشا یدیجد یهانهیزم

 یهاجذب دانشجو در دانشگاه منوط به داشتن رشته

 نیهم بر .است ستهیباسواد و شا یعلم دیاسات ،یکاربرد

به علت  یکه امروزه توسعه کم گرددیاساس مشاهده م

 شرفتیدر پ مؤثر یگام تواندمی مرتبط، دیوجود اسات

 افته،ی نیراستا با ادانشگاه باشد. هم یآموزش پزشک

به طور  دیاسات سیپژوهشگران اعتقاد دارند روش تدر

(. 19)دارد تأثیر انیدانشجو یپژوهندهیآ یبر رو میمستق

( موضوع و بحث روز Parish) شیافزون بر آن از نظر پار

به استخدام در  انیآماده نمودن دانشجو ینظام آموزش

 ییگوپاسخو  ایبه اهداف حرفه افتنیبه جهت دست یندهآ

 یابیدست یاست. لذا برا یاجتماع یهاتیمسؤولدر برابر 

 نگریندهآ یریادگیو  تیفیبا ک سیبه تدر ازیاهداف ن نیبه ا

 (.20)است محور شو دان

 ییهنوز قلمرو یدر حوزه آموزش علوم پزشک یپژوهندهیآ 

مانده  یناشناخته در حال تکامل و نسبتاً بدون پژوهش باق

در امر علوم  پژوهییندهاصول آ یبررس نیاست. بنابرا

در علوم  پژوهییندهآ یخورد. برایبه چشم م ترکم یپزشک

 دیعالوه بر توجه به مسائل و موضوعات جد یستیبا یپزشک

 نیدر ا یندهآ یهاتیموانع و عدم قطع یو نوظهور، به بررس

 یندهکه در آ یگرانیو باز رهایحوزه پرداخت و با رصد متغ

به  کنند،می فایا یو اساس ینقش اصل یآموزش پزشکنظام 

 تیوضع همچنین .دیحوزه اهتمام ورز نیا رانشیپ ییشناسا

 یاحتمال راتییتغ فتنرا با در نظر گر یمطلوب نظام آموزش

 یندگیو پو ییایبه سمت پو یآموزش پزشک ریمشخص و مس

 در هاداده یو کدگذار لیتحل جینمود. افزون بر آن نتا تیهدا

در سه قالب  یعلوم پزشک پژوهییندهآ راهبردهای مورد

و  یآموزش یهاتیظرف شیافزا ،یانسان یروین یتوانمندساز

با توجه  سیگوناگون تدر یهاو استفاده از روش یپژوهش

 یمنابع انسان ی. توانمندسازردگیمی موجود شکل طیبه شرا

 یامروز یهادانشگاه و هاسازمان یهایاز جمله استراتژ

 یهایزیربرنامه نده،یبا نگاه به آ گردد،می است و موجب

و از هدر  ردیصورت پذ تر کاربردی و تر منسجم تر، قیدق

 یگردد. بررس یرجلوگی و بودجه دانشگاه یدادن منابع مال

خواهان بهبود  ،یاگر آموزش پزشک دهدیمطالعات نشان م

عملکرد نظام سالمت در ارتقای و  انیدانشجو یریادگی

نسبت به اشاعه و  دیبا ،باشد یترقاب ییایبه پو یابیدست

با توجه به  سیو تدر یآموزش دیجد یهاکاربرد روش

پژوهشگران بر  جه،ینت نیبا ا اراست. همدیاقدام نما دیبا طیشرا

 نینو یالگوهااین که عالوه بر  دیهستند که اسات دهیعق نیا

از حد  شیآن را ب شناسند،می از حد متوسط شیرا ب سیتدر

(. از نظر 21)رندگیمی به کار سیتدر ندیمتوسط در فرآ

در  یتفکر انتقاد یهابودن مهارت نییپژوهشگران، پا

است که آموزش  نیا انگریب یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 یریادگی -یاددهی یهاو روش یدرس یهادر برنامه یعال

است نقاد و متفکر خوب عمل نکرده  انیپرورش دانشجو یبرا

است که  یکه به دنبال رشد و پرورش افراد یو در صورت

 یدر قلمرو آموزش بازنگر دینقاد باشند، با یذهن یدارا

 (. 22)دینما

 یامدهاپی هاداده یو کدگذار لیو تحل هیتوجه به تجز با

در دو دسته الف( در  یرقابت ییایبر پو یمبتن پژوهییندهآ

ب(  یاجتماع هیبه عنوان سرما انینظر گرفتن دانشجو

قرار  یندهدر کمک به مطالعه آ یریادگیمرکز  سیتأس

تعامالت و ارتباطات  یپژوهش یهاافتهیاند. بر اساس گرفته

 یهاعرصهین ترمهماز  یکی دیو اسات انیدانشجو نیب

 یدانشگاه هیسرماین ترمهمو  یارتباطات در آموزش عال

شده است که روابط  انیب نی. همچنگرددمی محسوب

(. بر اساس 23)است نییخود پا دیبا اسات انیدانشجو

 دیبا اسات انیارتباطات دانشجو شیپژوهش افزا یهاافتهی

 زانیم لیاز قب یو روانشناخت یلیتحص یرهایبر اساس متغ

و احساس  یخودباور ،یخودکارآمد ،یلیتحص شرفتیپ

نشان مطالعات پژوهشگران  جیاست. نتا گذارتأثیرغرور 

نتوانسته است  یآموزش عال ران،یداده است که در جامعه ا

به  یاجتماع هیو رشد سرما جادیخود در ا ینقش اصل
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نشان داده  یپژوهش جیتان نی(. همچن24)کند فایا یدرست

افراد  انیدر م یاست که اعتماد و مشارکت اجتماع

از حد متوسط است و  تر نییپا انیو دانشجو کردهلیتحص

 یهمبستگ التیو تحص یاجتماع هیسرما یهامؤلفه انیم

 یهاافتهیمطالعات با  نیا جی( که نتا25)وجود دارد یمنف

 دارد.  یخوانهمپژوهش حاضر 

 تیمحدود نینبود. نخست تیاز محدود یپژوهش خال نیا

مطالعه  یو زمان یمطالعه حاضر مربوط به قلمرو مکان

 یدانشگاه علوم پزشک درمطالعه  نیکه ا یمعن نیاست به ا

ها دانشگاه ریبه سا میمازندران صورت گرفت و قابل تعم

 تیرعا اطیجوانب احت دیبا یدهمیو در صورت تعم ستین

محدود بودن مطالعات انجام گرفته در  نیشود. همچن

بود که  یگرید تیپژوهش به عنوان محدود نیارتباط با ا

 نیا رگید تیبا آن مواجه بودند. محدود سندگانینو

که  یمعن نیبه ا ،است پژوهش مربوط به روش پژوهش

قرار گرفت و  یمورد بررس یفیپژوهش به صورت ک نیا

 جامعه یک از وتر کم اطالعات توانمی در مطالعات کیفی

با مطالعات کمی و پرسشنامه  مقایسه در محدودتر آماری

 نیترمهممطالعه  تالش نموده است تا  نیگردآوری کرد. ا

بر اساس  یآموزش علوم پزشک یپژوهندهیآ یهامؤلفه

قرار دهد، لذا جهت کسب  یرا مورد بررس یرقابت کردیرو

 یاحتمال یهامؤلفه ریسا شود،یم شنهادیپ تر،قیدق جینتا

 ردیقرار گ یمورد بررس یآموزش پزشک ندر متخصصا

 یپژوهندهیدر خصوص آ یدانش منسجم قیطر نیتا از ا

 حاصل شود.  یآموزش پزشک

 

 گيرينتيجه

 نیترمهمپژوهش نشان داد  نیا جینتا ،یکلبندی جمع کیدر 

تحرک در نظام  جادیو ا یرقابت ییایدر پو مؤثرعوامل 

)کادر  یعل طیاستان مازندران شامل، شرا یآموزش پزشک

 ،یو پژوهش یآموزش یهامجرب، تنوع برنامه علمیهیأت

تعامل دانشگاه با  ،یکاربرد یهاگسترش پژوهش

 یبرنامه درس ان،یدانش بن اتمؤسسها و شرکت

)ضرورت تفکر ای نهی(، عوامل زمیو کاربرد پذیرانعطاف

 یامکانات آموزش ،یتیعمل ترب کیبه عنوان  یندهدر مورد آ

 گرمداخله طیمناسب(، شرا یمتعدد، ارتباطات اجتماع

وجود  نده،یاز آ یریمنتقدانه و تفس یهامهارت داشتن)

با  انیو دانشجو دیاسات ییو آشنا یتوانمندساز استیس

منابع  ی(، راهبردها )توانمندسازنگرییندهآ یهاشاخص

و  یو پژوهش یآموزش یهاتیتوسعه ظرف ،یانسان

)ارائه  امدهای( و پسیگوناگون تدر یهااستفاده از روش

 یارتقا ،یآموزش یدادهایعملکرد فعاالنه در برابر رو

به عنوان  انی، در نظر گرفتن دانشجوالعمرمادام یریادگی

 یآگاه ،است نظر منظم( دیو تجد یابیارز ،یاجتماع هیسرما

و  یآموزش تیریمد ،یپژوهندهیمتخصصان حوزه آ

در جهت بهبود  تواندیعوامل م نیاز ا یآموزش پزشک

 .کننده باشدکمک یآموزش پزشک

 

 قدرداني

 یدر نهایت پژوهشگران از همه خبرگان، اعضا

دانشگاه علوم  یو متخصصان آموزش پزشک علمیهیأت

مازندارن به خاطر همکاری صمیمانه و  یپزشک

شایان ذکر است  اعتمادشان، نهایت تقدیر و تشکر را دارد.

د واحد خرج از رساله دکتری دانشگاه آزاتاین مقاله مس

( IR.IAU.BABOL.REC.1400.104) بابل با کد اخالق

.است
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Identifying Effective Components on Futures Studies of Medical 

Sciences Education Based on Competitive Dynamics Approach 

 

Fatemeh Hassanpor1, Fatemeh Taheri2, Vahid Fallah3 

 

 

Abstract 

 

Introduction: Futures studies as an interdisciplinary concept provides a vivid image of the future in the field 

of medical education in universities. This study endeavored to identify effective components on futures studies 

of medical sciences education based on competitive dynamics approach in Mazandaran University of Medical 

Sciences. 

Methods: This qualitative study was performed through semi-structured interviews and qualitative content 

analysis. The population included experts in the field of medical education, a total of 13 of whom were selected 

by snowball sampling, and their votes and opinions were analyzed in three stages of open, axial and selective 

coding. 

Results: Qualitative analysis of the results of interviews with experts in the field of medical education showed 

that the futures studies of research in this field requires attention to 6 major categories and 21 subcategories. 

Causal conditions (experienced academic staff, diversity of educational and research programs, expansion of 

applied research, university interaction with knowledge-based companies and institutions, flexible and applied 

curriculum), contextual factors (necessity of thinking about the future as an educational practice, multiple 

educational facilities, and appropriate social communication), interfering conditions (having critical and 

interpretive skills of the future, existence of empowerment policy and familiarization of professors and students 

with futuristic indicators), strategies (empowerment human resources, development of educational and 

research valences and use of various teaching methods) and consequences (providing active performance vs. 

educational events, promoting lifelong learning, considering students as social capital, regular evaluation, & 

review) was extracted from the analysis. 

Conclusion: Overall, the results of this study revealed that futures studies in the field of medical education 

based on competitive dynamics is important and therefore researchers and specialists in the field of medical 

education and futures studies can use these components for the futures studies of medical education. 

 

Keywords: Futures Studies, Medical Sciences Education, Competitive Dynamics Approach 
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