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 مقدمه
مختلف مواجه است  هایعرصهت سریع و عظیم در لاجدید با تغییر و تحو عصر

 ان بازمهمبتواند  ستی، برای تحقق شایسته اهداف خود بایسلامت نظام آموزش عالی

، دانشجویان را نیز به دانش و هاآنبرای مواجهه با  ریزیبرنامهت و لاشناسایی این تحو

آینده را شناسایی کنند و برای آن  مسائلو لات مجهز سازد که بتوانند تحو هاییمهارت

 (.1) گردندآماده 

  سازی دانشجویانو آماده توانمندسازی عالی، آموزش مهم وظایف از یکی

 یک سرمایه عنوان ها بهو توجه به آن آینده نیازهای و تقاضاها ها،چالش در برابر

  بوده،. ترسیم آینده برای همه دانشجویان مهم استاجتماعی در آموزش عالی 

 گردند با آموزش عالی محسوب میاز عناصر اصلی حوزه  که آشنایی دانشجویان

 (.2) ضروری است این مباحث

 پژوهیآیندهمختلف ازجمله شناخت آینده یا  هایعرصهدانشجویان در سازی توانمند

 تلاوبا تغییرات و تح رویاروییاست. عدم توانایی دانشجویان در  هادانشگاه مهم از وظایف

هایی است که موجب از دست دادن سهم بازار کار برای دانشجویان ، ازجمله چالشآینده

 علوم هستند آموزش اصلاحات خواستار جهان سراسر در آموزشی ذینفعان (.3) گرددمی

لمی ع اعتلای ترویج گوناگون و هایدانشجویان بافرهنگ نیازهای به زمانهم طوربه که

 و نیازها با عالی آموزش نظام ورودی تریناصلی عنوانبه دانشجویان .(4) توجه نمایند

ند س افق درتحقق اهداف نظام آموزش عالی  در را نقش ترینمهم گوناگون، هایخواسته

 گرفتن هفاصل آنان، باعث نیازهای به توجهیبی و کنندیم ایفا کشور ساله 22 اندازچشم

 .(5) گرددیمخویش  بلند آرمان از دانشگاه

 علوم حوزه در علمی مرجعیت سلامت، کسب حوزه در عالی آموزش اندازچشم

 در یرـهبر معظم ممقا اتتأکید ازجمله ( که6) باشدمی 1424 افق در منطقه در سلامت

 چکیده
 ،یاثر بخش آموزش یبا روش ها ندهیآ یازهایدر برابر چالش ها و ن انیدانشجو یتوانمندساز سابقه و هدف:

مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی  نیاست. ا یعلم تیسلامت جهت کسب مرجع یمهم آموزش عال فیاز وظا

 آموزش مفاهیم آینده نگاری و مرجعیت علمی در گروه های کوچک انجام شد.

نفر انتخاب  26تعداد استعداد درخشان به  انیدانشجو نیبوده، نمونه از ب یلیتحل-یفیمطالعه توص نیا :روش کار

در سه گروه کوچک مشارکت داده شدند. ابزار  ،یعلم تیو مرجع ینگارندهیبا آ ییآشنا یو در کارگاه آموزش

رار گرفت. ق اریدر اخت یبرگزار زکارگاه بودکه قبل و پس ا یآموزش میپژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل مفاه

در  سوالی –کروسکال یو آزمون آمار یفیتوص یو آماره ها spss21کارگاه، با نرم افزار  ریتاث لیو تحل فیتوص

 .انجام گرفت 25/2 یدار یسطح معن
مقطع  ( در5/38%اکثرا ) و یپزشک در دانشکده ان،یاز دانشجو یمی، حدود ن92/22 یسن نیانگیمیافته ها: 

 شیرگاه در افزاکا یکارگاه نشان داد، اثر برگزار ینمرات قبل و پس از برگزار نیانگیم سهیبوده اند. مقا یکارشناس

به  انیدرصد دانشجو 4/95است.  دهمعنادار بو یعلم تیو مرجع ینگار ندهینسبت به مقوله آ انیدانشجو یآگاه

  و موافق یبرگزار وهیبودن موضوع و مناسب بودن ش یدرصد با کاربرد 9/92علاقه مند و  یدوره آموزش یمحتوا

 اعلام نمودند. انیدانشجو ریسا یکارگاه برا نیا یدرصد موافقت خود را با الزام برگزار 7/72

موثر در توانمند  یکوچک، گام یدر گروه ها یعلم تیو مرجع ینگار ندهیآ میآموزش مفاه گیري:نتیجه 

در آموزش  یاهداف برنامه تحول و نوآور یدر راستا یعلم تیو مرجع ینگار ندهیآ نهیدر زم انیدانشجو یساز

 باشد. یم یپزشک

 معاونت آموزشی، ،یدر آموزش علوم پزشک ونوآوری تحول رخانهدبی. 1
 .رانیا ،بابل ،بابل پزشکیعلومدانشگاه

 یدانشگاه علوم پزشک ،یریو گرمس یعفون یها یماریب قاتیمرکز تحق. 2
 .رانیبابل، بابل، ا

 

 

 جمیله آقاتباررودباری نویسنده مسئول:* 

 دانشگاه ،یدر آموزش علوم پزشک یتحول ونوآور رخانهیدب آدرس:

 .رانیا بابل، بابل،پزشکی علوم
 + 98 1111728249 تلفن:

 j.aghatabar@yahoo.com:  پست الکتروني:

 

 
 

 

 ،یعلم تیمرجع ،ینگار ندهیآکلیدي:  يهاواژه

 آموزش، گروه کوچک ان،یدانشجو
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 از مندیبهره و اییـشناسبنابراین،  .باشدمی المتـس ماـنظ یـبالغا هایسیاست

 (.7) گرددمی بمحسو رکشو یتوسعه ایبر صت مهمیفر هادانشگاه ینمنداتو

  دلیل بهبه معنای مراجعه مستمر دیگران به یک فرد یا سازمان مرجعیت 

 مرجعیت علمی  .آن فرد یا سازمان تعریف شده است هایپتانسیلو  هاقابلیت

 گانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم  11 هایبستهیکی از  نگاریآیندهو 

  بلندمدت اسناد شودمی مشخص کشورمان، وضعیت به نگاه در (.8) استپزشکی 

  آینده در یادگیرنده و بنیاندانش جامعه به شدنتبدیل بر( 1424 اندازچشم سند)

  و ارتباطات و آن زیرساخت و بستر عنوانبه اطلاعاتی جامعه که دارند تأکید

 (.9) باشدمی آن تحقق ابزار اطلاعات، فناوری

 ترینبااهمیت از .بنگرد آینده اندازهایچشم به بوده، آینده متوجهبایست می آموزش

 . است هاسازمان فعالیت و وقایع نگریآینده و بینیپیش آموزشی، ریزیبرنامه مبانی

 ریزیبرنامه آغاز نقطه سازمان، از خارج و داخل آتی هایفرصت به نسبت بودن آگاه

  پذیریآسیب با را آموزشی ریزیبرنامه محصول آن، به توجه عدم و است آموزشی

 (.12) سازدمی روبرو

 ظامن برای بهتر آینده دهیشکل در نگاریآینده و پژوهیآینده نقش به توجه با

 ادایج مطالعات، این مشارکتی و پرهزینه بر،زمان ماهیت و سلامت و پزشکی آموزش

است  ضرورت یک پزشکی آموزش بخش در موردنیاز فرهنگی و علمی فکری، بسترهای

 هایسیستم نگاری،آینده و پژوهیآینده هایروش آموزش مانند هاییزیرساخت و به

 ینتدو جهت در نگاریآینده هایپروژه از معنوی و مادی پشتیبانی منسجم، اطلاعاتی

یاز ایران ن سلامت عالی آموزش و پزشکی آموزش توسعه ملی هایسیاست و راهبردهای

 (.11) گردد فراهم تیدارد که بایس

تجهیز دانشجویان به دانش و  در کافی به رسالت خود اندازهبهآموزشی  هاینظام

احتمالًا،  (.12) اندنپرداختهدر جامعه امروز و آینده  مؤثربرای مشارکت  های لازممهارت

دریس ت و شودمیبعد کیفیت آموزشی هر نظام آموزشی به خود آموزش مربوط  ترینمهم

تدریس خوب دارای سه رکن اصلی رابطه  فرایند .آموزشی است هایفعالیترکن اصلی 

. (13) ستامناسب بین استاد و دانشجو، روحیه معلمی و انتقال مطالب و بعد علمی استاد 

امت جامعه سل هایمراقبتبهبود  به منجر آموزش پزشکی هایپیشرفت با توجه به اینکه

بر اساس  ستیبای  پزشکی تخصصی فوق آموزشی تخصصی، هایبرنامه توسعه  ،گرددمی

در توسعه عدالت آموزشی های مؤثر از قدم  و هدفمند باشد. آمایش سرزمین نگاریآینده

 (.14) استآموزش پزشکی  سازیبومیو توسعه دسترسی به خدمات پزشکی و 

 و کم یل بازدهیبه دل ،دروس نظری به دانشجویان به شیوه سنتی سخنرانی ارائه

کار گروهی یکی از  گردد.میاساتید و فراگیران  آور بودن، موجب عدم رضایتملال

اه مثبت نسبت به دانشگ هاینگرشفرصت ایجاد باشد که میاصلی تدریس  هایروش

در  .کندمیتقویت  هاآنعلم را در ذهن دانشجویان و تعامل عاطفی را بین تحصیل و 

ی نیز ، تجربیاتمسئولیتو  کارتقسیمدر  اندوزیتجربه افراد ضمنجریان کار گروهی، 

در کار و بحث مشارکت  .نمایندکسب می هافعالیت دهیسازمانمدیریت و  ٔ  نهیدرزم

 .(15) شودمیو ماندگارتر  ترعمیقگروهی باعث یادگیری 

است ، ارتباطی رودررو و بدون واسطه بودههای کوچک تعداد اعضا محدود در گروه

 همکاری ،صحبت صریح ،میزان مشارکت دارد.در گروه  و متمایز نقش خاصعضو  هرو 

ای هبیشتر از گروه مراتببههای کوچک گروهی و احساس دوستی بین اعضا در گروه

های آموزش در گروه در روششود. تفکر انتقادی در افراد تقویت می بوده، تربزرگ

 ،ها، احساسات، عقاید و دلایل رفتار دیگراننگرشضمن آگاهی از کوچک، فراگیران 

ای خود هکنند و به تغییر و تطبیق نگرشهای خود و دیگران را نقد و بررسی مینگرش

-هترین دلایل استفاده از گرواز مهم زند.پردادر مسیر تحلیل و ارزشیابی نگرش خود می

 (16) باشدمی هاآنهای فراگیران و شکل دادن به نگرش های کوچک، افزایش مهارت

 های دانشجویی و عنوان ابزاری جهت پرورش فعالیتگروه کوچک به شیوه

  چون افزایش یمسائل و با توجه به تقویت یادگیری مشارکتی، در جامعه کنونی

 المللی شدن های متنوع و بینفرهنگو  هاتعداد دانشجویان با زمینهروزافزون 

 های درسی تر شدن نیاز به برنامهپررنگ موجب که هادانشگاه شدنیو جهان

 ها علاوه بر محتوای یادگیری به چگونگی یادگیری که در آن فراگیرمتنوع و 

 (.17دانشجویان نیز توجه شود، نقش بسزایی دارد )

 ییندهآ از دورنما یک ساختن که یافتند دست نتیجه این به همکاران و کارشکی

 و اتتحصیل در فرایندها ترینمهم از یکی خوب ساختار دارای و بینانه واقع بلندمدت،

 ریزی،برنامه برای هاآن به گردد،می دانشجویان در قوی انگیزه موجب و بوده حرفه

 باعث آینده از اندازیچشم ترسیم. کندمی کمک گیریتصمیم هدف، گیریجهت

 مختلف ابعاد در افراد عملکرد و بر گرددمی هامطلوبیت سمت به فرد اهداف دهیجهت

 (.18) است تأثیرگذار دینی شخصی، اجتماعی، تحصیلی،

 عملکرد بر داریمعنی اثر نگریآینده هایزاده و همکاران، مؤلفهترک در پژوهش

 هایؤلفهم برخی توانمی که بود آن از حاکی مطالعه نتایج. داشت دانشجویان تحصیلی

 آینده. نمود بینیپیش داریمعنی صورتبه را دانشجویان گیری هدفجهت نگری،آینده

 اییزهانگ زیرا دارد؛ فرد هدف گیریجهت در مهمی نقش آینده به مثبت نگرش داشتن و

 زمان رد آینده اهداف بینیپیش معنای به است شده ایجاد فرد در آینده به نگرش از که

 تلاش در بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه اهداف ترسیم با فرد زمینه این در. است حاضر

 (.19) باشدمی موفق عملکرد کسب برای

نایی توابین رابطه مثبت  مطالعه کشاورزی و همکاران حاکی از این بوده است که

راینـد بـر ف و عوامل مؤثر از بین تمام ابعاد جود دارد وتحصیلی و موفقیت پژوهی وآینده

نتایج  (.2) است نگریآیندهبیشترین میانگین مربوط به روحیه  ،یادگیری -یـاددهی

روش تدریس استاد، سازماندهی  هایمؤلفهنشان داد که  زمانی و همکاران پژوهش

حیت صلا ،زمان، مکان ،محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات دانشکده، وضعیت دانشجو

 کیفیت بر تأثیرگذار املعو از آموزشی پژوهشینوین  هایفنّاوریو  استاد ایحرفه

 (.13باشند )میآموزش در آموزش عالی کشور 

، هاسبک، هاچارچوبیـادگیری اغلـب بـر  -یاددهی ٔ  درزمینه شدهانجامتحقیقات 

و راهبردهای یادگیری متمرکز بوده و بیشتر گرایش به گذشته و زمان حال  هامهارت

 ٔ  رزمینهدو نگرشی جدید  پژوهیآیندهرویکردی مبتنی بر توسعه  بر این اساس، دارند.

 ترینمهم از یکی (.2) ضرورت دارد پویا آموزشی نظام یک قالب در یادگیری –یاددهی

 رشنگ به دادن شکل و فراگیران هایمهارت افزایش کوچک، هایگروه از استفاده دلایل

 اندیگر رفتار دلایل و عقاید احساسات، ها،نگرش از فراگیران روش، این در. است هاآن

 غییرت به و داده قرار بررسی و نقد آینه در را دیگران و خود هاینگرش سپس شده، آگاه

در این راستا، این مطالعه با  (16) پردازندمی خود نگرش ارزشیابی و تحلیل و تطبیق و

نگاری و مرجعیت علمی به دانشجویان در هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم آینده

ی مرجعیت های بستهکوچک که یک مطالعه نیمه تجربی در اجرای برنامههای گروه

 است، انجام شد. علمی

 

 هاروشمواد و 
 یتحلیلی انجام گرفت. جامعه-و به روش توصیفی 1397مطالعه حاضر در پاییز 

استعداد درخشان دانشگاه  از بین دانشجویان و نمونه موردمطالعه دانشجویان دانشگاه
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The Effectiveness of Teaching of the concepts of Foresight and Scientific Authority to Students 

Aqatabar Roudbari & Javanian 

 

21 

عنوان گروه نفر به 26 نام کرده بودند، به تعدادبابل که در سایت مرتبط ثبتعلوم پزشی 

 و مرجعیت علمی در آموزش نگاریآیندهبا  آشنایی هدف انتخاب و در کارگاه آموزشی

مشارکت داده شدند و  1396-97های ، برگزارشده در سه نوبت و طی سالعلوم پزشکی

موافق، موافق، بدون نظر، مخالف و بسیار  اربسی) ایگزینه 5ای با تکمیل پرسشنامه

که قبل و پس از برگزاری کارگاه در اختیارشان قرارگرفته بود، در مطالعه شرکت ( مخالف

داده شدند. توصیف اطلاعات دموگرافی و تحلیل اثر برگزاری کارگاه درافزایش آگاهی 

توصیفی و  هایمارهآ کارگیریبهو  spss21 افزارنرمبا استفاده از کنندگان، شرکت

درنهایت انجام گرفت.  25/2 داریمعنی سطح در والیس –آزمون آماری کروسکال 

کاربردی بودن و موردعلاقه بودن موضوع،  ٔ  درزمینهکنندگان میزان رضایت شرکت

موافقم،  هایمناسب بودن شیوه و الزام برگزاری برای سایر دانشجویان با انتخاب گزینه

 مخالفم و نظری ندارم سنجیده شد.

 
 هایافته

سال و نسبت مشارکت دانشجویان خانم در کارگاه  92/22میانگین سنی دانشجویان 

ده کنننفر به دست آمد. درصد بیشتری از افراد شرکت 8ه ب 18نسبت به دانشجویان آقا 

نزولی  تر به ترتیبحدود نیمی از دانشجویان، در دانشکده پزشکی و درصدهای پایین در

های توانبخشی، طب ایرانی و های پیراپزشکی، دندانپزشکی و دانشکدهدر دانشکده

 6/34و  5/38دانشجویان معادل اکثر  اند.الملل اشتغال به تحصیل داشتهپردیس بین

 (.1 ولجد) انددرصد به ترتیب در مقطع کارشناسی و در حال تحصیل در سال سوم بوده

با مقایسه میانگین نمرات پاسخ سؤالات پرسشنامه، قبل و پس از برگزاری کارگاه و 

مشخص شد، اثر  25/2در سطح معناداری  والیس –کروسکال انجام آزمون آماری 

 یتنگاری و مرجعارگاه در افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مقوله آیندهبرگزاری ک

 .(2است )جدول علمی معنادار بوده 

 
 
 

 

 درصد فراوانی طبقات متغیر نام متغیر

 جنسیت
 2/96 81 خانم

 1/03 1 آقا

 دانشکده

 2/69 82 پزشکی

 6/29 7 پیراپزشکی

 5/88 0 دندانپزشکی

 1/0 8 طب ایرانی

 7/7 2 یبخشتوان

 1/0 8 المللپردیس بین

 سال تحصیلی

 1/03 1 سال دوم

 9/06 6 سال سوم

 6/29 7 سال چهارم

 9/7 2 سال پنجم و ششم

 مقطع تحصیلی

 5/01 83 کارشناسی

 8/20 9 کارشناسی ارشد

 6/29 7 ای پزشکیدکتری حرفه

 5/88 0 ای دندانپزشکیدکتری حرفه

 

 

 

درصد به  4/95 ،یسنج تیرضا یهادهنده به پرسشپاسخ انیدانشجو انیاز م

بودن موضوع و مناسب  یدرصد با کاربرد 9/92مند و علاقه یدوره آموزش یمحتوا

درصد موافقت خود را با  7/72 نیاند. همچنکارگاه موافق بوده یبرگزار وهیبودن ش

 اعلام نمودند. انیدانشجو ریسا یکارگاه برا نیا یالزام برگزار

 يریگجهینتو  بحث

ی و نگارندهیآاثر برگزاری کارگاه در افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مقوله 
به محتوای  هانمونهدرصد از  92 بیش از مرجعیت علمی معنادار بوده است و همچنین

 و با کاربردی بودن موضوع و مناسب بودن شیوه برگزاری مندعلاقهدوره آموزشی 
 یتوانمندساز. در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، اندبودهکارگاه موافق  

 پرسش ردیف
نمرات پاسخ قبل از میانگین 

 برگزاری دوره

میانگین نمرات پاسخ پس از 

 برگزاری دوره

 
p-value 

 

33/2 آشنایی با برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 1  13/4  221/2  

21/2 آشنایی با بسته مرجعیت علمی 2  14/4  221/2  

42/2 اطلاع از اهمیت موضوع مرجعیت علمی 3  53/4  221/2  

با مفهوم مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی آشنایی 4  33/2  33/4  221/2  

42/2 آشنایی با الزامات مرجعیت علمی 5  27/4  223/2  

ی رسیدن به مرجعیت علمیهاگامآشنایی با  6  27/2  22/4  221/2  

ینگارندهیآآشنایی با مفهوم  7  87/2  62/4  221/2  

ینگارندهیآآشنایی با اهداف  8  73/2  42/4  222/2  

ینگارندهیآی هامشخصهآشنایی با  9  67/2  33/4  221/2  

ینگارندهیآآشنایی با کلید اصلی فعالیت  12  67/2  22/4  222/2  

ینگارندهیآی هایخروجآشنایی با  11  73/2  22/4  223/2  

و  نگاريآیندهبا  آشنایيکنندگان در کارگاه : فراواني و درصد شرکت7 جدول

 مرجعیت علمي در آموزش علوم پزشکي

والیس –کروسکال میانگین نمرات پاسخ سؤالات پرسشنامه، قبل و پس از برگزاري کارگاه و آزمون آماري  :2جدول   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

rm
s.

m
ub

ab
ol

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 6

https://crms.mubabol.ac.ir/article-1-86-en.html


 جوانیانو  قاتباررودباريآ؛ گاري و مرجعیت علمي به دانشجویاننبررسي اثر بخشي آموزش مفاهیم آینده 

 

 

00 
 

. است قرارگرفته دیتأکی و مرجعیت علمی مورد نگارندهیآ ٔ  درزمینهدانشگاهیان 
آموزش  یندهیآ یهایریگجهتازجمله اهداف مهم کشورها آن است که در خصوص 

نیرویی برای ایجاد تغییرات مثبت، به نیازها و  عنوانبهآن  یهاییتواناعالی و 
برای  لاییاین امر باید دارای اولویت با و ندینمادانشجویان توجه  یهاخواسته
مؤثر، محقق شده و  یهابرنامهکه از طریق  و مؤسسات آموزش عالی باشد هادانشگاه

 شودیمجر نکشور م یافتگیتوسعهبه مشارکت بهتر دانشجویان در فرایند نوسازی و 
(5.) 

دانشجویان موافق برگزاری این کارگاه برای سایر دانشجویان  اکثر در این مطالعه،
ی ی علوم پزشکی و دستیابهادانشگاه. با عنایت به نقش مهم دانشجویان در اندبوده
حقق ت کهنیاو با توجه به  ی علمی و مرجعیت علمیهاحوزهی شایسته در هاگاهیجابه 

حفظ آن در دنیای  دارعهدهمرجعیت علمی ایران نیازمند نسلی است که  اندازچشم
نخبگان امروز و نسل جوان در این راه رسالت  عنوانبهرقابتی امروز باشند. دانشجویان 

سط تو شدهانجامقرار گیرد. در بررسی  موردتوجهاین مهم بایستی  و( 22) دارندبزرگی 
 ،رییادگی -بـر فراینـد یـاددهی مؤثرو عوامل  اداز بین تمام ابعکشاورزی و همکاران، 

 یمطالعهنتایج  از و (18 و 2) بوده ینگرندهیآبیشترین میانگین مربوط به روحیه 
دیدگاه  از احیای رویکرد مرجعیت علمی در ایران حکمت افشار و همکاران تحت عنوان

ن اصلی و سه مضمو ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 یسازیبوم «،حرف آخر علمی را زدن که شامل مضامین فرعی متعددی استخراج شد

استناد دادن، ارجاع دادن، کرسی و مضامین فرعی شامل  قابل حصول بودنو  علم
، کشور در حال حاضر از نظر مرجعیت علمی دانشجویانداشتن در علم بودند. از نظر 
داشتن سوابق مرجعیت علمی از دیدگاه آنان  .باشدیمدر مرحله وابستگی علمی 

ز اایران و همچنین داشتن روحیه جهاد علمی در دانشگاهیان و دانشجویان  درگذشته
 (.22است )به مرجعیت علمی رویکرد  عوامل احیای

 و صیلیتح موفقیت در مهمی گام ،نانهیبواقع صورتبه آینده از دورنمایی ساختن
 باعث انیدانشجو توسط آینده ینیبشیپ است. پزشکی رشته در دانشجویان یاحرفه
 به را نانآ شده، خودشکوفایی تحصیلی پیشرفت و یادگیری برای داریمعن زمینه ایجاد

 (19) دارددنبال 
 اختنس سلامت، نظام و پزشکی آموزش نظام هدف و توجه کانون اینکه به توجه با

 و نگرانهندهیآ ماهیت، فرایندینیز از نظر  پزشکی آموزش و است بهتر یاندهیآ
 برای یپزشک علوم یهادانشگاه در که اکنون فرصت مناسبی است است؛ دوراندیشانه

 تردهگس حمایت و مشارکت امکان و پذیرد صورت لازم یهایسازتیظرف ینگارندهیآ
 حوزه در نگاریآینده و پژوهیآینده هایبرنامه در یعلمئتیه اعضای و محققان

 چراکه ؛(14 و 11) گردد فراهم کشور سراسر در سلامت و پزشکی آموزش تحقیقات
 و اهداف گیریبر جهت آینده به نگرش طرز و دارند قرار آینده در انگیزشی اهداف

 (.18) گذاردمی تأثیر فرد عملکرد روی بر درنتیجه
ی موفق آموزش عالی سلامت، نیازمند ایجاد تغییرات هایریگجهتکه ازآنجایی

 ، باشدیم ی دانشجویان با رویکردهای مناسب آموزشیازهاینبه  توجه ومثبت 
 آموزش این مفاهیم در قالب برگزاری کارگاه کوچک موردتوجه قرار گرفت. 

 های برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی به اختصاص یکی از بسته
 سازی برای مرجعیت علمی و تأکید بر کسب مرجعیت و ظرفیتنگری آینده

 ها انداز آموزش عالی سلامت کشور، اهتمام دانشگاهعنوان چشمعلمی به
 طلبد ازپیش میسازی برای نیل به این مهم بیشسازی و ظرفیترا بر آماده

 وسوی و در این راستا، آموزش و هدایت نگرش دانشجویان بدین سمت
 های دانشگاهی، گام مهمی برای ریزیارکت آنان در برنامهو جلب مش
 های رفیع در علم و فناوری برای دانشگاه و کشور و دستیابی به کسب جایگاه

 مرجعیت علمی است.
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Abstract 

Background and Objective: Empowering students against the challenges 

and needs of the future with effective educational methods is one of the 

important tasks of health higher education for scientific authority.The aim 

of this study was to investigate the effectiveness of the teaching of concepts 

of foresight and scientific authority in small groups. 

Methods: This is a descriptive-analytic study. 26 students of brilliant talent 

were selected and participated in three small groups workshop on Foresight 

and Scientific authority. The research tool was a researcher-made 

questionnaire containing the educational concepts of the workshop before 

and after small groups workshop. Descriptive and analytic analysis was 

performed using SPSS21 and descriptive statistics and Kruskal-Wallis 

statistical test at a significant level of 0.05 

Results: The average age of the students was 22.92, about one-half of the 

students were from the medical school and most (38.5%),were at the 

undergraduate level. The comparison of the mean scores before and after 

the workshop showed The effectiveness of workshops has been significant 

in increasing students' awareness of the subject of of Foresight and 

scientific authority. 95.4% of students were interested in the content and 

90.9%, stated that they were applicable to the subject and the 

appropriateness of the method and 72.7% agreed with the requirement of 

the workshop to be presented for other students 

Conclusion: Teaching of the concepts of Foresight and scientific authority 

in small groups is An effective step in empowering students in the field of 

foresight and scientific authority to achieve the goals of the program of 

development and innovation in medical education. 
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