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ي هدفمند آموزش پزشکی بررسی اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاري توسعه
 تخصصی و فوق تخصصی در کشور

 
 2، ناصر سیم فروش2، سید امیر محسن ضیایی1*شیما طباطبایی

 

 چکیده
 

بر بودن آموزش پزشکی تخصصی و فوق و پر هزینه و زمان، نوظهور در جهان و ایران با توجه به روندهاي مقدمه:
هاي راهبردي ضروري است. هدف این مقاله تببین اهمیت ریزيتخصصی، اتخاذ رویکرد نوآورانه آینده نگاري در برنامه

 ي هدفمند این بخش است. سناریو نویسی در توسعهآینده نگاري و 
با . ابتدا  تحلیلی است -این تحقیق به روش اسنادي براي پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی با رویکرد توصیفی :ها روش

 آینده براي تببین و در نهایت چارچوب مناسب و پیشنهادات کاربردينگاري هاي آینده هاهمیت و شیو ،مطالعه جامع

 گردد.می هدفمند این حوزه در کشور ارائه ينگاري توسعه

و  هاي ممکن، احتمالی، و مطلوببهره گیري از تعامل خبرگان و سناریو نویسی خالقانه، امکان ارائه تصویر آینده ها:یافته
آموزش پزشکی  ي هدفمندتري را از آینده را فراهم نموده، و به ارائه راهکارهایی جهت توسعهتصور مناسبهمچنین 

 گردد.هاي آینده منجر میتخصصی و فوق تخصصی ایران در طول دهه

هاي آینده آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده نگاري براي برنامه ریزيالگوي مناسب  نتیجه گیري:
ي گذشته و در مرحلهي اول تدوین سناریوي پایه با پایش الگوهاي رشد گردد. مرحلهسطح ملی در دو مرحله پیشنهاد می

سناریوهاي هاي متمرکز با خبرگان کشور؛ جهت تدوین سناریوهاي احتمالی براساس روندهاي آینده است. بحثدوم 
هاي راهبردي را امکان انعطاف پذیري در تصمیم گیريعنوان ابزاري براي ارائه مدل مفهومی آینده نگاري کیفی متفاوت به

 سازد. فراهم می
 

 آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی، آینده نگاري، پانل خبرگان، سناریو  ها:کلید واژه
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  مقدمه
هر  هاي ترقی و پیشرفت در طی مسیر قله توسعه و تعالی و

گیري از تجربیات گذشته اي در گرو بهره  کشور و در هرحیطه
و نگاه به آینده آرمانی و تالش و برنامه ریزي براي رسیدن به 

در افق اندار توسعه کشور  سند چشم .)1( جایگاه مطلوب است
اولین سند تفکر راهبردي و آینده نگاري در کشور است  1404
هاي مختلف کشور  اساس آن محورهاي توسعه در بخش که بر

ها  تقسیم کار، هر کدام از بخشتدوین و با انجام 
هاي خود جهت تحقق آینده  هایی را بر اساس قابلیت ولیتمسؤ

هاي  در این سند ویژگی. )1، 2(اند  مطلوب ایران عهده دار شده
مطلوب تصویر شده است که بخش مهمی از آن  ي جامعه

برخورداري از سالمت با کیفیت زندگی مطلوب بوده و ایران 
علمی و فناوري را  ،ایگاه نخست اقتصاديجکشوري است که 

سیر تحوالت در نظام سالمت و . )3( در سطح منطقه دارد
عنوان چالشی جهان شمول و تعهد سیستم  آموزش پزشکی به

گویی مناسب و حرکت در  سالمت و آموزش پزشکی در پاسخ
هاي  جهت سند چشم انداز، نیاز به تحلیل صحیح از ارزش

هاي خالقانه و نوین علمی و تدوین  شکشور و استفاده از رو
اي هوشمندانه در راه رسیدن به اهداف آرمانی سند چشم  نقشه

جامع علمی کشور در بخش سالمت  ي طلبید. نقشه انداز را می
این . در پاسخ به نیازهاي مذکور بود 1390و انتشار آن در سال 

 علمی ي برنامه ي سند با رویکرد آینده نگاري و با هدف تهیه
چشم انداز بود و در تدوین براي رسیدن به اهداف غایی سند 

سالمت مردم  ي تمامی خبرگانی که دغدغه "خرد جمعی"آن از
 ي جامع سالمت نخستین تجربه ي را دارند استفاده شد. نقشه

از طرفی ابالغ  .)4( آینده نگاري از این نوع در ایران است
ري در ابتداي هاي کلی سالمت از سوي مقام معظم رهب سیاست

، درمان و وزارت بهداشتهاي آینده  گیري هت، ج1393سال 
در این سند ). 5( آموزش پزشکی ایران را مشخص نموده است

عنوان  آموزش پزشکی و وظایف وزارت بهداشت به ي بر حوزه
 13ت. در بند متولی آموزش پزشکی در کشور تاکید شده اس

موضوع آموزش طور مشخص به  به هاي کلی سالمت سیاست
صورت  ي نظام آموزش علوم پزشکی به توسعه"پزشکی و 

گو و  ، مبتنی بر نیازهاي جامعه، پاسخسالمت محورهدفمند، 
عادالنه و با تربیت نیروي انسانی کارآمد، متعهد به اخالق 

هاي متناسب با  اي و داراي مهارت و شایستگی اسالمی حرفه
ده است. نقش و پرداخته ش"لف کشور نیازهاي مناطق مخت

آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در  جایگاه
گذاري مبتنی  دانایی محور و همچنین اهمیت سیاست ي توسعه

بر شواهد براي دستیابی به اهداف وزارت بهداشت، درمان و 
اساس اسناد باالدستی و  ، برنظام سالمت آموزش پزشکی و

در  فوق تخصصی هاي تخصصی و مزیت نسبی هر یک از رشته
گذاري مبتنی بر آینده پژوهی در  ریزي و سیاست کشور، برنامه

صصی بالینی آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخ ي حوزه
 ي دهه 3در  ضروري ساخته است.پزشکی را بیش از پیش 

هاي  ها و دوره سیس رشتهأگیري در ت چشم گذشته افزایش
 هاي تکمیلی تخصصی فوق تخصصی و دوره تخصصی و

ها در ایران  و همچنین پذیرش دستیاران این دوره فلوشیپ)(
خصوص از  ها به ایم. تعداد کلی دانش آموختگان این دوره داشته

و در نتیجه در  هاي داخل کشور روند افزایشی داشته دانشگاه
متخصص و فوق تخصص  ، تعداد پزشکانطول سه دهه گذشته

ري داشته است. محصول ایران روند رشد صعودي چشمگی
، تخصصی و فوق تخصصی هاي هزش پزشکی در دورآمو

نیروي انسانی متخصص و فوق تخصص کشور را تشکیل 
ها به جمع  این دوره دهند که هر ساله فارغ التحصیالن می

   .)6( شوند نیروي انسانی متخصص کشور افزوده می
هر چند ضرورت گسترش آموزش پزشکی تخصصی و فوق 

اهداف همواره مورد ها و  تخصص پزشکی بر اساس آرمان
توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، 

سال  35لیکن افزایش مداوم ظرفیت آموزش پزشکی کشور در 
تربیت نیروي متخصص و فوق تخصص  گذشته و نیاز کشور به

سازي نیازهاي سالمت جامعه و دستیابی به  براي برآورده
 ي تر به توسعهاهداف واالي چشم انداز، ضرورت توجه بیش

یکی از  دهد. هدفمند مبتنی بر نیازهاي جامعه را نشان می
ها و برنامه  ها، مداخله ترین ابزار در تدوین سیاست کلیدي
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هاي مناسب در بخش آموزش پزشکی تکیه بر اطالعات  ریزي
  ).6مستند و استناد به شواهد است (

ها  پیشرفتهمچنین با استفاده از این اطالعات، نظارت و پایش 
و دستاوردهاي آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در 

توانند  گردد. این اطالعات، می المللی میسر می مقیاس ملی و بین
کار روند که وضعیت آموزش  هایی به براي تولید شاخص

پزشکی را در هر مقطع از زمان و در مقایسه با نیازهاي کشور 
دهند. با این  نشان می و همچنین در مقایسه با سایر کشورها را

توانند با در نظر  گیران آموزش پزشکی می  اطالعات، تصمیم
، هزینه نمایند  گرفتن نیازهاي واقعی، منابع را در مسیر اثر بخش

). آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دقیقاً جایی 7(
شود و  است که به نیازهاي سالمت خاص در کشور پرداخته می

وزش پزشکی و نظام سالمت را مورد هاي سیستم آم اولویت
دانیم هزینه آموزش  گونه که می دهد. همان توجه قرار می

هاي تکمیلی  پزشکی تخصصی و فوق تخصصی و دوره
هاي پزشکی،  آوري تخصصی (فلوشیپ) با توجه به رشد فن

هاي نوین آموزشی باالست.  ها و شیوه آوري جراحی و فن
صصی و فوق هاي تخ محصول آموزش پزشکی در دوره

تخصصی، نیروي انسانی متخصص و فوق تخصص کشور را 
دهند. با توجه به طوالنی بودن زمان تربیت  تشکیل می

تا  10ي پزشکی که برابر  متخصصان و فوق متخصصان حرفه
ریزي نیروي انسانی پزشکی باید یک  سال است، لذا برنامه  15

ریزي  هاي برنامه  یکی از چالش )8، 9(دهه قبل صورت پذیرد 
خصوص  کالن براي آینده عدم قطعیت نهفته در آینده و به

هاي مختلف تخصصی پزشکی است  تغییرات سریع در حوزه
هایی از اطالعات و واقعیات که  با این همه آثار و رگه). 8(

توانند رهنمون ما به آینده  ریشه در گذشته و حال دارند، می
 صرفاً آینده محتمل چندین برايتصمیم گیري "البته  باشند.

، غفلت از رصد تغییرات آتی را در "هبراساس تجارب گذشت
  ).10( کامی روبرو خواهد شد پی خواهد داشت و با تلخ

از آنجا که تربیت نیروي انسانی و آموزش نیروي متخصص و 
بر است، و همچنین مستقیماً بر  فوق تخصص بسیار زمان

است، لذا تحقیقات نوآورانه ي ارائه خدمات پزشکی مؤثر  نحوه
ریزي و آینده پژوهی در این زمینه   با دیدگاه نوین به برنامه

 ي هاي الزم براي تضمین عرضه ضروري است. یکی از روش
مناسب نیروي انسانی متخصص و فوق تخصص در آینده در 

عنوان برون داد و محصول سیستم آموزش پزشکی  کشور به
وامل و روندهاي کالن تخصصی و فوق تخصصی، تعیین ع

ي نیروي متخصص و فوق تخصصی و  مؤثر برکفایت عرضه
ي رشد و  همچنین روندهاي اختصاصی تأثیرگذار بر آینده

ي هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  توسعه
است. هدف این مقاله تاکید بر اهمیت و جایگاه آینده نگاري 

مندي از  ي بهرهریزي کالن و پیشنهاد الگویی برا در برنامه
هاي مناسب آینده پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آینده  روش

ي هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و  نگاري با هدف توسعه
  فوق تخصصی در کشور است.

  
  روش ها

ي مروري و سپس تحلیلی  این پژوهش در دو بخش مطالعه
ي مروري با هدف تبیین جایگاه آینده  انجام شده است. مطالعه

ي هدفمند آموزش  ریزي راهبردي توسعه در برنامهنگاري 
ي  پزشکی تخصصی و فوق تخصصی ایران است. مطالعه

 موفقیت اجراي تحلیلی متون، با هدف پیشنهاد چارچوبی براي

ي هدفمند  ي توسعه در زمینه نگاري آینده هاي پروژه آمیزتر
  آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی ارائه شد.

  ،و تخصصی ی علمیمقاالتو  ها براي جستجوي کتاب
 PubMedنظیر  خارج از کشور معتبر هاي اطالعاتی پایگاه

با استفاده  Googleو Google Scholarو  Scopusو Embaseو
 Foresight, Future study inماننداز کلمات کلیدي مرتبط 

medical education Foresight in medical education, 
Foresight in PGME, Foresight in specialist supply 

planning, Expert Panel, Scenario, Scenario 
development, .همچنین براي  مورد جستجو قرار گرفت

 هاي کلیدي: جستجوي مقاالت علمی فارسی زبان با واژه
 ي آموزش تخصصی و فوق تخصصی، آموزش پزشکی، توسعه

هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی و نیروي 
انسانی متخصص، مطالعات آینده، آینده پژوهی، آینده نگاري، 
 آینده نگاري در آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی،
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هاي آینده نگاري، سناریو نگاري، سناریو نویسی، پانل  روش
 IranDoc و SIDهاي اطالعاتی  پایگاه  نیز در خبرگان،

منابع  جستجو شد. Googleو  Magiran و IranMedexو
 اطالعاتی قید شده مورد بررسی، مطالعه و نقد قرار گرفت.

دست آمده از این مرور، استخراج و از  همتون علمی مرتبط ب
در تحلیل متون از  نظر ربط محتوایی و سیر منطقی، بررسی شد.

روش تحلیل محتواي متون براي شناسایی چارچوب پیشنهادي 
  استفاده شد.

  
  ها  یافته

روند، از  کار می ربوط، واژگان بسیاري بهامروزه در مطالعات م
هاي مطرح آینده پژوهی، آینده اندیشی، قلمرو آینده،  جمله واژه

مطالعات آینده، آینده شناسی و در نهایت آینده نگاري است. 
ها و پیش  اما هر یک از واژگان وابسته و برآمده از نظریه

در هاي بسیارند. کارشناسان و متخصصان مسائل آینده  فرض
هاي مذکور معادل و یکسان  ایران نیز اعتقاد دارند همه واژه

)، شاید بتوان آینده 11ها تفاوت وجود دارد ( نیستند و بین آن
 پژوهی را نامدار این اصطالحات دانست.

هایی  آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالشآینده پژوهی: 
وامل است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و ع

ریزي براي  هاي بالقوه و برنامه تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده
 FUTURESپردازد. آینده پژوهی معادل اصطالح  ها می آن

STUDY ي جمع است. کلمهFutures   به این دلیل استفاده شده
ها و  گیري از طیف وسیعی از متدولوژي  است که با بهره

نه زنی سیستماتیک و ، به گما "فقط یک آینده "جاي تصور به
چندین آینده "بلکه  "یک آینده"خردورزانه، در مورد نه فقط 

 هاي روش و اصول پژوهی، شود. آینده مبادرت می "متصور

 خصوص در اقدام و طرح ریزي تصمیم گیري، سپس و مطالعه

 ). آینده پژوهی،12، 13است ( آینده با مرتبط فناوري و علوم

 بررسی هاي مختلف مدل و علمی هاي  روش و فلسفی تفکرات

 و بدیل هاي ها آینده آن از استفاده با و مطرح را آینده ي مطالعه و
 براي آینده پژوهی، ابزاري لذا، و نماید می ترسیم را احتمالی

  ).13است ( آینده هوشمندانه مهندسی

هایی است که  واژه آینده نگاري یکی از برچسبآینده نگاري: 
براي Martin و  Irvineتوسط  1983براي اولین بار در سال 

هاي تحقیقاتی  اي استفاده شد که هدف آن تعیین اولویت پروژه
بینی آینده  بود. تنها از آن زمان بود که بین آینده نگاري و پیش

). اسالتر در تعریف خود از آینده نگاري 14تفاوت ایجاد شد (
بینی آینده نیست  آینده نگاري توانایی پیشنماید که  تاکید می

ها  دهد تا خوبی اي است انسانی که به ما اجازه می بلکه خصیصه
هاي مختلف پیشرفت  هاي را با هم مقایسه کرده و جنبه و بدي

گرایی کافی به  امور را ارزیابی نموده و در هر مرحله با واقع
ئه تعریفی ساده ي عمل بپوشانیم. او با ارا هاي ممکن جامه آینده

دارد: آینده نگاري گشایشی به آینده با  از آینده نگاري بیان می
ایجاد تغییرات الزم در وضعیت کنونی، توسعه دادن دیدگاها 

هاست.  هاي آینده و در آخر گزینش بهترین آن نسبت به انتخاب
اي براي اتخاذ  نگاري وسیله براساس تعریف اسالتر آینده

مند  ). آینده نگاري تالشی نظام12، 15(تصمیمات مناسب است 
براي نگاه به آینده بلندمدت است. بهترین شیوه براي تسلط بر 
آینده عبارت از گردآوري گسترده و جامع و سیستماتیک 

ي ذهنی  اطالعات، سپس تکیه بر فرایندهاي شهودي و خالقانه
اي  کوشد تا معرفت و اندیشه می"آینده نگاري). 11است ( 

ها  براي درك فرصت "نهادهاي دانش”گرانه را در میان آینده ن
سال آینده، ایجاد کند و  20تا  10و تهدیدهاي محتمل طی 

دهی  آنگاه با ایجاد و تقویت همکاري میان بخشی، به جهت
  ).16( هاي آنان در راستاي اهداف تعیین شده، بپردازد فعالیت

آینده  1984در سال Martin و  Irvine فرایند آینده نگاري:
دست  نگاري را به عنوان فرایندي تعریف کردند که اطالعات به

آمده از طریق نگاه به افق دور دست را قابل فهم و با ارزش 
) از دیدگاه آنان آینده نگاري ابزار کمی و کیفی در 17کند ( می

ها و  گذارد تا راهنمایی براي مشاهدات و گرایش اختیار می
گردد تا بتوانیم براي نیازها  ه سبب میها باشد. این پدید پیشرفت

هاي آینده آماده باشیم. با وجود اینکه این مفهوم  و موقعیت
توان از  براي تحلیل مفاهیم سیاسی بسیار کاربرد دارد ولی نمی

آن براي تعریف سیاست استفاده نمود. بنابراین آینده نگاري با 
زي نیست، ری ریزي پیوند خورده است، اما خود، برنامه برنامه

  ).18ریزي است ( هاي برنامه بلکه یکی از گام
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 چند هر نگاري: آیندههاي  در انواع پروژهاهداف مشترك 

 آنچه اما برد، کار به مختلفی اهداف براي توان می را نگاري آینده

 باید که است این است مشترك نگاري هاي آینده برنامه همه در

 موجود، تصمیماتی  هاي محدودیت و مطلوب اهداف به توجه با

 حال هر در .کرد اتخاذ بینابینی هدف یک به رسیدن براي

 : )18، 19از ( عبارتند نگاري آینده برنامه هر اهداف ترین اصلی

 آینده، بر تأثیرگذار عناصر وروندها  به نسبت آگاهی ایجاد -

  ها فرصت و تهدیدها قوت، ضعف، همچنین نقاط

 ها گزینه از متنوعی مجموعه ایجاد و ارزیابی -

 در فناوري و دانش ي توسعه و نوآوري نظام به دهی جهت  -

 آینده نیازهاي به توجه با کشور

 براي تالش و کالن سطح یک در مشترك چشم انداز ایجاد -

 مختلف هاي در حوزه اندازها چشم میان هماهنگی

 کلیدي، اقدامات به توجه کمک به آینده براي سازي آماده  -

 آینده بر مؤثر و فاکتورهاي ها قطعیت عدم گرفتن نظر در

 مختلف هاي گروه هاي فعالیت در هماهنگی بهبود  -

 مختلف، هاي حوزه در جدید هاي ارتباط و ها شبکه ایجاد  -

 نظام یک نفعان بین ذي در تقویت همکاري همچنین

 در مشترك مسؤولیت و تعهد احساس تقویت و توسعه  -

 مند  نظام تالش یک قالب

 بلندمدت تفکر تشویق و تداوم همچنین نظر، تبادل و بحث  -

 ) 19، 20کنشگران ( میان در

  
معناي   آینده نگاري بهبرتر:  ي آینده نگاري و انتخاب گزینه

مند به آینده است عالوه بر این مفهوم، شناسایی  نگرش نظام
عبارت  گیرد. به هاي راهبردي پژوهشی را نیز در بر می حوزه

هاي آینده، گزینه  وه بر شناخت گزینهدیگر در آینده نگاري عال
شود و تصمیمات راهبردي براي گزینه انتخاب  برتر انتخاب می
یا عنوان Martin و  Irvineشود. کتاب مشهور  شده انجام می

نه تنها نگاهی به آینده است بلکه شامل  "ها گزینش برنده"
). در مراحل اولیه 21شود ( تصمیمات اولیه نیز براي آینده می

شود سپس  هاي متعددي براي آینده طرح می نگاري گزینه آینده
گردد و اثر این گزینه  ها برترین گزینه کاندیدا می از بین گزینه

شود و در نهایت در مورد گزینه  روي وضع موجود سنجیده می
  ). 22شود ( کاندیدا تصمیم گیري می

  
اول  در پارادایمدو پارادایم مختلف برنامه ریزي براي آینده: 

که پارادایم سنتی یا اکتشافی است، آینده نتیجه علّی و معلولی 
اي محتوم، صلب و  باشد و آینده، آینده از وضعیت حال می

ثابت است و بدین ترتیب تاریخ طبق قوانین خود، حال را به 
کند. در این پارادایم آدمی ناظر بیرونی است که  آینده تبدیل می

بینی  ي محتوم بپردازد و پیش آینده تواند به اکتشاف آن تنها می
هاي باقیمانده از فیلمی که در حال  نیم نگاهی است به پالن

پخش است. سؤاالتی که در این پارادایم مطرح و پاسخ داده 
شوند در مورد این است که آینده داراي چه وضعیتی است؟  می

) پارادایم دوم  23و ما چگونه خود را با آن آینده وفق دهیم؟ (
ه خاستگاه مفهوم آینده نگاري است با رویکرد قبلی کامالً ک

هاي خود  متفاوت است. در این پارادایم آدمی با علم به توانایی
در ساخت و تغییر جهان، خود را بازیگري توانمند در دنیا 

ي تغییر تاریخ و جهان را دارد. در این الگو،  بیند که داعیه می
عبارتی دیگر  آینده ماست. بهاي از اعمال حال و  آینده نتیجه

شود و قابل ساختن است. انسان، جایگاه و  آینده ساخته می
عنوان بازیگر، نقش ایفا  منظر بیرونی خود را رها کرده و به

پذیر  هاي متفاوتی امکان کند. آینده محتوم نبوده و آینده می
  ).23گردد ( می

ي اصلی  در پارادایم اول؛ که بر پیش بینی استوار است، مساله
در خصوص پیش گویی دقیق آینده است. در مقابل آینده 

دنبال  نگاري در پی پیشگویی نیست بلکه فرایندي است که به
هایی که  باشد. بینش هاي مشترك از آینده می ایجاد بینش

ي اقدامات کنونی خود، حمایت خود را از  وسیله نفعان به ذي
بینی همچنان  زه پیشکنند. با وجود اینکه امرو ها اعالم می آن

هاي مهم و کلیدي آینده پژوهی است اما از دهه  یکی از حوزه
میالدي آینده نگاري به سنت حاکم آینده پژوهی تبدیل  70

شده است و در واقع آینده نگاري از آینده نگري محض فراتر 
ي مطلوب  رفته و به طراحی و معماري آینده و ساخت آینده

  ). 24شود ( معطوف می
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نگاري کامالً کاربردي در رویکرد هنجاري،  هاي آینده یوهاز ش
هاي مطلوب و چگونگی نیل  جهت ترسیم چشم انداز و آینده

هاي خوشایند، برگزاري کارگاه با حضور خبرگان  به این آینده
 که است این در دسته دو ي این عمده تفاوت ها است. نفع و ذي

 سازند، می حال وگذشته  مبناي بر را آینده اکتشافی هاي روش

 مشخص را ممکن و مطلوب ي آینده ارزشی، هاي روش ولی

در  کرد. ریزي برنامه حال زمان براي آن مبناي بر تا بتوان کنند می
توان از هر دو رویکرد اکتشافی و  نگاري، می فرآیند آینده

صورت ترکیبی استفاده  هاي کمی یا کیفی به هنجاري، روش
  )19، 25، 26( کرد

هاي بر  هایی که ارائه شده است روش اع تقسیم بنديدر انو
ي دانایی خبرگان براي ایجاد راهبردهاي بلند مدت با  پایه

استفاده از پانل خبرگان و سناریو نگاري آینده ار رویکردهاي 
 پانل، ). روش25، 26اند ( ي آینده نگاري بر شمره شده خالقانه

 اي شیوه همراه است و مشارکت عمیق افراد با گستردگی
انداز و  کاربردي در رویکرد هنجاري، جهت ترسیم چشم

 هاي خوشایند هاي مطلوب و چگونگی نیل به این آینده آینده
 را همدیگر در اغلب تحقیقات آینده نگاري چندین روش است.

نمایند (براي مثال پانل  تکمیل را یکدیگر نتایج و کنند پشتیبانی
  ).27خبرگان و سناریو نگاري) (

هاي خبرگان  بندي دیدگاه سناریو، ابزار اولویتاریو نگاري: سن
هاي آینده است که هر کدام تلفیق منحصر  ي احتمال درباره

ها همچنین کمک  هاي کلیدي دارد. سناریو فردي از سائق به
هاي بالقوه ولی غیرمنتظره  ها و هم فرصت کنند که هم چالش می

  ).12-16شناسایی شوند (
ایجاد فضایی از ممکنات است  کارگیري سناریو، هدف از به

هاي اتخاذ شده به آزمایش گذاشته  که در آن کارایی سیاست
نیست،  آینده خاص یک بینی پیش تنها  سناریو، شود. یک می

 از تصویري سناریو واقع، است. در احتماالت همه توصیف بلکه

  ).28است ( و محتمل ي ممکن آینده
ممکن، از طریق ایجاد یک جریان سناریوها، توصیف آینده 

به سوي وابط عوامل اثرگذار فعلی و آینده منطقی براساس ر
توان از برون ده  براي تولید این سناریو می ) 29( آمد است. پی

و ها  پانلهاي کوچکی از خبرگان و یا از برگزاري  کار تیم

 دست ن بهتري از خبرگا هاي گروه گسترده برداشت دیدگاه
 Brain” بارش ذهنیستفاده از خبرگان، از روش آورد. در ا

Storming “کنش بعضی از متغیرهاي  هایی که برهم و مدل
شود. روش سناریو  می بهره گرفتهدهند،  کلیدي را نشان می

هاي دیگر که یک آینده را متصور  نویسی بر عکس روش
ها  دهد که تعداد آن ي ممکن را ارائه می شوند، چندین آینده می

به قدرت متغیرهایی دارد که بر یکدیگر کنش و واکنش  بستگی
  ). 16(دهند  نشان می

تواند چند  از این رو، این روش، این برتري را دارد که می
آورد تا که  زیرا این روش این امکان را فراهم می ،بعدي باشد

تعداد زیادي متغیر، بر اساس میل خبرگان شرکت کننده، در 
دخالت داده شوند. از آنجا که “ یعلت و معلول”ي  یک رابطه

دهد، از  را براي آینده ارائه می“ گزینه”نویسی چندین  سناریو
ي خاص  هاي دیگر که تمرکز به یک آینده هاي روش کاستی

کند تا  ) سناریو پردازي کمک می30( جوید دارد، دوري می
اندیشیم در شرایط محیطی متفاوت آینده، پیروزمندانه به  بی

اي از چند سناریو  بپردازیم. تدوین مجموعه هدایت امور
ریزي سیستماتیک براي انجام اقدامات الزم را   متمایز، برنامه

سناریو در آینده نگاري تدوین  4یا  3سازد. معموالً  ممکن می
  ).31شود ( می
  
 ممکن، هاي آینده سطح سه سناریوها، و انداز چشم ترسیم در

 قرار ارزیابی مورد محتمل هاي آینده و باورکردنی هاي آینده

  ).32( گیرد می
 که است ممکن هاي وضعیت تمامی شامل: ممکن هاي آینده

 اي مجموعه ها، آینده از طیف این. شود محقق آینده در تواند می

 عمدتاً و دارد نظر در اش آینده براي انسان که هستند تصاویري

 ها، آینده این .است بشر ذهن تصویرپردازي حاصل و تخیلی

  .است امروزي بشر علم و دانش از فراتر
 دانش براساس که است مواردي شامل :باورکردنی هاي آینده

 برخالف و دارد وجود آینده در ها آن ظهور امکان بشر، فعلی

 هستند، بشر فعلی دانش و اصول با متناقض که ممکن هاي آینده
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 باورکردنی، هاي آینده. هستند اصول این بر منطبق ها آینده این

 .باشند می ممکن هاي آینده از اي زیرمجموعه

 تحقق احتماالً که دارد اشاره هایی آینده به :محتمل هاي آینده

 باورکردنی هاي آینده از هایی ها زیرمجموعه آینده این. یابند می

 ممکن، هاي از آینده ترکیبی آینده، براي سناریونویسی در. هستند

 و شود می ترسیم مطلوب آینده عنوان به باورکردنی، و محتمل
 جمله از مختلفی سناریوهاي آینده، آن به رسیدن براي

 شود می تدوین متشابه و متفاوت متناسب، متناقض، سناریوهاي
از  متعددي هاي گزینه وجود بر آینده نگاري فرض) 27(

 و )Plausible( باورکردنی و )Possible( ممکن هاي آینده
 مطلوب یآینده ها آن میان از ما که است) Probable( محتمل

)Preferable (گیریم می تصمیم و کنیم می را انتخاب خود )33.( 

ي آموزش پزشکی در حال  هاي رو به آینده در حوزه پژوهش
بینی به سمت آینده نگاري و تدوین سناریو  حاضر از پیش

ي آموزش پزشکی و برون داد آین  روند. در بررسی آینده می
یعنی نیروي انسانی سالمت و همچنین میزان عرضه و آموزش 

تقاضاي نیروهاي پزشکی متخصص و فوق تخصص، وقتی از 
هاي احتمالی صحبت می شود در حقیقت به  شناسایی آینده

هاي ممکن  اند. زیرا آینده سمت آینده نگاري تمایل پیدا نموده
هاي کیفی  توانند از روندهاي خطی (تعمیم روند) تا بیانیه می

  هنجاري یا سناریوهاي مثبت و منفی تغییر کنند. 
هاي آینده نگاري در دنیا در حوزه سالمت:  مثال از پروژه

ي علمی سالمت کشور، تجارب سایر  جهت تدوین نقشه
). 34کشورها در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است (

دا، توان به تجربیات کشورهاي کانا ي این کشورها، می از جمله
 1995انگلستان، ژاپن و استرالیا اشاره نمود، کانادا در سال 
 2013نقشه جامع سالمت را با رویکرد آینده نگاري براي سال 

). انگلستان نیز 35اند ( تدوین نموده 2010و ژاپن براي سال 
 "دیدگاه بلند مدت آینده در سالمت"آینده نگاري تحت عنوان 

ندهاي جهانی و احتماالً را در بخش سالمت با توجه به رو
انجام داد و حاصل این  90رکود اقتصادي اروپاي غربی در دهه 

)، در سال 36تدوین سناریو بود (  vision 2020آینده نگاري
دولت استرالیا هم با رویکرد آینده پژوهی و رساندن  2007

هاي آموزش،  المللی در بخش هاي بین استرالیا از نظر شاخص

انجام  2020ي اول جهان در سال  .. در رتبهسالمت، انرژي و .
  ).37شد (

 در خوبی تجارب جهان پیشرو هاي دانشگاهدر آموزش عالی: 

دارند  خود هاي برنامه ریزي در پژوهی آینده از استفاده یزمینه
 دانشگاه در راهبردي آینده نگاري و ). آینده اندیشی41-38(

شد  داده  ي وسعهت 2011ي  دوره براي 2009 سال از دوبلین
 بخش دو در دوبلین دانشگاه در سناریو نگاري آن ي ). نمونه40(

 است. بر برنامه دانشگاهی سناریوهاي و محیطی سناریوهاي

 و اقتصادي اجتماعی، سیاسی، ي مؤلفه چهار ها آن حسب تقاطع
 فنی دانشگاه براي نگاري آینده گیرد. طی می شکل فرهنگی

  ).41است ( کرده تأکید زیر رهیافت چند بر استرالیا سوینبرن
 گیري تصمیم و گذاري مشی خط نظام در باید نگاري آینده .1

 بشود؛ نهادي یکپارچه صورت به دانشگاه و عالی آموزش

 الزم هاي سازي ظرفیت نگاري آینده براي دانشگاه در باید . .2

   گیرد؛ صورت

 کارکنان و علمی هیئت اعضاي درگیري و مشارکت بدون . .3

 میسر نگاري مطلوب آینده امکان دانشگاه، هاي برنامه در

 شود؛ نمی

 نگاري آینده بایسته ترین مهم کارآمد اطالعاتی نظام .4

  .است دانشگاهی
 آینده بر مبتنی راهبردي ریزي برنامه ي  درباره تحقیقی استرالیا در 

 در .است شده انجام 2006 تا 1999 سال از ها در دانشگاه پژوهی

 و است شده ایجاد دانشگاهی اندیشی آینده ي شبکه کشور این
  شود. می منتشر نگاري آینده بولتن

پروژه هاي آینده نگاري در زمینه توسعه آموزش پزشکی 
  تخصصی و فوق تخصصی 

) توصیه AAMCریکا (مانجمن آموزش پزشکی آ 2006در سال 
درصد افزایش  30هاي پزشکی  نمود که باید پذیرش در دانشگاه

هاي تخصصصی و فوق  ها و رشته ند و همچنین باید دورهپیدا ک
) این توصیه بر اساس مطالعات 42تخصصی هم توسعه یابند (

مبنی بر کمبود پزشکان در آمریکا و همچنین بر اساس 
فاکتورهاي شناخته شده تاثیرگذار بر آینده عرضه و تقاضاي 

اولین نوع از   AAMCپروژهنیروي پزشکی ارائه شد. 
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هایی است که به شیوه ترسیم آینده و نه پیش بینی  گزارش
رویکرد آینده هاي متعددي با  ). بعد از آن پروژه45( ارائه گردید

ي توسعه آموزش پزشکی تخصصی به انجام  پژوهی در حوزه
  ).43-49( رسید

در مورد  اي که در دانشگاه علوم پزشکی میشیگان در پروژه
خصصان و فوق عرضه و تقاضاي پزشکان و به خصوص مت

هاي مختلف آمریکا و مطالعه با گرایش به  هاي رشته تخصص
ها  آنانجام شد.  2020آینده نگاري و تدوین سناریو براي سال 

طور خاص براي بررسی آینده عرضه نیروي انسانی  به
عامل را در نظر  4و تدوین سناریو پایه  پزشکی متخصص

  داشتند:
 -3 -هاي جدید  ورودي تعداد -2-تعداد و ترکیب پزشکان -1

نرخ مهاجرت  -4ها (بازنشستگی و مرگ و...)  تعداد خروجی
نتایج گزارش حاکی از آن بود که با حفظ روند پذیرش فعلی 

هاي تخصصی و فوق تخصصی،  هاي پزشکی و دوره دانشگاه
روند رشد تعداد متخصصان در آینده نسبت به روند رشد 

با کمبود پزشک مواجه جمعیت کندتر خواهد بود و در آینده 
  ).50خواهند شد (

در ایالت  2030براي سال  2008پروژه آینده نگاري که در سال 
ویرجینیا صورت گرفته است و به بررسی عوامل و متغیرهاي 
مؤثر بر آینده آموزش تخصص و فوق تخصص پرداخته است 

)51.(  
ریزي راهبردي براي  در گزارشی مربوط به استرالیا و برنامه

) آموزش پزشکی تخصصی و فوق 2025تا سال  2012ده (آین
ارائه شد، از سناریو نگاري و روش  2011تخصصی در سال 

عنوان ابزاري براي ارائه  تدوین سناریوهاي کیفی متفاوت به
هاي آینده  مدل مفهومی جهت کمک به تعیین تعداد ورودي

ی هاي ملّ ) براي برنامه ریزي2025تا سال  2012هاي  (بین سال
براي آینده آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی استرالیا 

  ).52یاد شده است (
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  گیري نتیجه
و فوق  یثر ازآموزش پزشکی تخصصؤبرداي م بهرهاهمیت  •

در سطح جهان مناسب  براي رسیدن به جایگاهتخصصی 
 ناپذیر است. انکار

ارزش آینده نگاري این است که روش ضابطه مندي را  •
ها و جهان فراهم  از آینده ملت براي تصویر سازي

روري علم در آینده، در ضسازد به طوریکه نقش  می
  کانون توجهات آن قرار دارد.

 ،عنوان ابزاري براي توسعه پایدار به آینده نگاري امروزه •
تر  اي بهتر و روشن آینده ثر برايؤي مها گذاري سیاست

  رود. کار می به

آموزش  هدفمند ي و توسعه رشد ،منظور ترسیم آینده به •
نیروي  و مدل عرضه و فوق تخصصی یتخصص پزشکی

فوق تخصص پزشکی در دو دهه  و انسانی متخصص
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تواند در فرایند  به بهترین وجه میآینده، آینده نگاري 
را مشخص رو پیش  هاي چالش ،ها فرصت ،تصمیم سازي

 .)53( سازد

هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و  ي آینده نگاري توسعه
گیري از دانش و تعامل فکري  ویژه با بهره فوق تخصصی به

خبرگان و رویکرد خالقانه محقق و سناریو نویسی، امکان 
تصور  و هاي ممکن، احتمالی، و مطلوب تصویر آینده ي ارائه

هدفمند در این بخش  ي و توسعهتري را از آینده رشد  مناسب
 ي راهکارهایی جهت توسعه ي و به ارائه ،)54(فراهم نموده را 

هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی ایران در 
  گردد. منجر می ي هاي آینده طول دهه

ده نینهادي براي اجراي موفقیت آمیز آچارچوب پیش ي ارائه
نگاري توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق 

  :تخصصی در ایران 
 هاي توصیه وانت می آینده نگاري اصول و مفاهیم ادبیات، مرور با

 در نگاري آینده هاي پروژه آمیزتر موفقیت اجراي براي را زیر
فوق  توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و ي زمینه

 نمود: ارائهتخصصی 

آینده  فنی هاي مهارت با متخصص کارگروه یک یلتشک -
راهبردي ریزي  در برنامه بیشتر هماهنگی جهت نگاري
 یهاي تخصصی و فوق تخصص رشته

آینده  هاي پروژه صحیح اجراي براي جامعي  برنامه تدوین -
 تحمیل و کاري موازي از جلوگیري جهت نگاري

 آینده در مضاعف هاي هزینه

 آینده هاي پروژه در که کنندگانی مشارکت از تفادهاس -

 داشته نگاري آینده با قبلی آشنایی یا کرده نگاري شرکت

  باشند.
تخصصی و  براي انجام آینده نگاري توسعه آموزش پزشکی 

م زکه مبتنی بر شواهد باشد دو مرحله ال فوق تخصصی کشور
  است.

اطالعات رشد آموزش  ي گردآوري گسترده :بخش اول
سال گذشته و روش  35تخصصی و فوق تخصصی در طول 

پایش الگوهاي رشد آموزش پزشکی تخصصی و فوق 
تخصصی در جمهوري اسالمی ایران جهت تدوین سناریو پایه 

کمی آینده در ادامه و هم جهت است که در این سناریو، رشد 
 تاریخی نرسیای نماینده این روندها باشد. می با روندهاي گذشته

 اغلب دلیل، همین به سازند؛ می را متداول آینده که هستند

 نگارش مبنا سناریوي عنوان به "عادي روال"نام  به سناریویی

 روندها، از آینده (اعمي  سازنده هاي لفهؤم آن از پس و شود می

 روال این که اقدامات) و تصاویر Driving forces رویدادها،

 متداول مسیر از را آن و دهند می قرار ثیرأت تحت را عادي

  .)54(شوند  می بندي دسته و شناسایی کنند، می منحرف
هاي همگرایی و  آینده نگاري براساس روش بخش دوم:

هاي متمرکز با خبرگان آموزش  شهودي شامل مشاوره در بحث
پزشکی تخصصی و فوق تخصصی کشور؛ جهت تدوین 

آینده و دستیابی به  هاي سناریوهاي احتمالی براساس روند
ثر ؤروندها و عوامل مدر این بخش  راهکارهاي عملی است.

آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ي توسعه ي آینده بر
هاي سناریوطراحی مشخص شده و در ادامه به  در کشور

هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق  ي توسعه ي آینده
یوي خلق سناردر نهایت  انجامد. می تخصصی در کشور

 ي ریزي آینده ارائه راهکارهاي کاربردي در برنامه ومطلوب 
زش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی هدفمند آمو ي توسعه
 ها و برنامه پذیري در تصمیم گیري مکان انعطافا  کشور،

هاي آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی را فراهم  ریزي 
  سازد.  می

  سپاسگزاري
نامه دکتراي تخصصی آموزش  این مقاله حاصل بخشی از پایان

پزشکی خانم شیما طباطبایی به راهنمایی اساتید دکتر ناصر 
سیم فروش و دکتر سید امیر محسن ضیایی در دانشگاه علوم 

  .پزشکی شهید بهشتی است
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ABSTRACT 
 
Background: Considering the emergent trends in world and Iran, and also length of time and high expense 
of post graduate medical education (PGME), considering innovative approach in strategic planning and using 
foresight study is an essential task. Aim of this research is to explain the importance and role of foresight and 
scenario development in purposeful development of PGME. 
Method: This is an analytic- descriptive study. We conduct this comprehensive review of foresight literature 
to answer the research questions. Then, for purposeful development of PGME in Iran, a suitable framework 
of foresight study and applicable suggestions were proposed. 
Results: Using expert opinion and interactions with innovative foresight approach of scenario writing, 
provides better image of alternative futures are being categorized in possible, probable and preferred levels. 
This leads to solutions and guidance for purposeful development of PGME in Iran in next decades. 
Conclusions: We developed a new model for foresight of the Health Supply and Medical Professionals 
Education in Iran. In the first phase, we propose linear trend analyses by using the historical data of last 
decade’s growth trend to forecast the trend out to next 10 years. In the 2nd phase we suggest qualitative 
foresight methods. Panel expert and Scenario modeling are the main methods of our study to explore the 
implications of possible alternative futures. This foresight model provides flexibility in medical education 
strategic decision makings. 
 
Key words: post graduate medical education (PGME), foresight study, expert panel, scenario writing 
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