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تغییر و تحول ،پارادایم اصلی دوران معاصر است .سازمانها از هر نوعی که باشند برای بقا نیاز به پاسخگویی سریع به
طیفی از تغییرات درون و برونسازمانی دارند .دنیایی که در حال شکلگیری است نه تنها جدید است ،بلکه از ابعاد مختلفی
کامالً متفاوت از گذشته است و عدم قطعیت اصلیترین عامل تعیینکننده آینده دانشگاهها به حساب میآید( .)۱به طور
معمول مدیران سازمانها برای سازگاری با تغییرات آینده و عدم قطعیتهای مربوط به آنها از برنامهریزی راهبردی
استفاده میکردند .باوجود مزایای برنامهریزی راهبردی ،این رویکرد اطالعات اندکی درباره چگونگی پیشبینی و سازگاری
با تغییر در اختیار سازمانها قرار میدهد .عالوه بر این ،برنامهریزی راهبردی توانایی آگاه ساختن مدیران سازمانها
درباره تغییرات گسترده سیاسی ،محیطی ،اقتصادی و یا اجتماعی را ندارد()۲؛ همچنین در سالهای اخیر ،این تفکر وجود
داشته است که با وجود سیاستهای مبتنی بر توسعه علوم و فناوری برای احاطه بر عدم قطعیتها ،تاکنون تالشهای بشر
برای برنامهریزی آینده بر اساس دانش موجود ناکافی بوده است .این احساس نیاز به توسعه رهیافتهای جدید برای
پاسخگویی به تغییرات و روشهای پیشبینی تغییرات آینده در محیط عدم قطعیت انجام شده است( .)۳از جمله رهیافتهای
مؤثر برای کاهش این نقطهضعف دانش و هنر آیندهنگاری است.
آیندهنگاری فرایندی نظاممند در نگرشی بلندمدتتر به آینده علم ،فناوری ،اقتصاد ،محیط و جامعه است .این نگرش در قالب
شناسایی فناوریهای عمومی پدیدار شده و شامل مباحث پشتیبان تحقیقات راهبردی است .تحقیقاتی که به بیشترین منفعت
اقتصادی و اجتماعی منجر میشود(.)۴
در این راستا در سال  ۱۳۳۴اولین بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ،به عنوان «آیندهنگاری مرجعیت علمی
در آموزش علوم پزشکی کشور» تعیین گردید .جایگاه مرجعیت به معنای مراجعه مستمر دیگران به یک فرد یا سازمان
است که در نتیجه برنامهریزی بلندمدت و پشتکار جدی حاصل میشود( .)۵به این ترتیب با شناسایی مستمر افراد توانمند
و ارائه حمایتهای ویژه از این افراد ،کشور به سمت مرجعیت علمی در منطقه و جهان سوق داده میشود.
دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در جهان منجر به اقتدار ملی و ضامن بقا و پیشرفت جامعه است .از طرف دیگر
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آیندهنگاری ضرورتی اساسی برای تحقق مرجعيت علمی در آموزش علوم
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داشتن توان آیندهنگری با شناسایی انواع آینده و وضعیت مطلوب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی و برنامهریزی برای
دستیابی به آن بسیار مؤثر خواهد بود و برنامهریزی را به واقعیت نزدیک مینماید .بر این اساس و نیز با توجه به بستههای
تحول در آموزش ابالغی وزارت متبوع ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مسیر کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم
پزشکی گام نهاده است و با تشکیل کارگروه آیندهنگاری آموزش پزشکی و تشکیل جلسات و کارگاهها و اجرای طرحهای
برداشته است.
ایران برای پیشرفت ملی ،نیاز به کشوری برخوردار از انسانهای صالح ،فرهیخته ،سالم و تربیت شده در مکتب اسالم و
انقالب و با دانشمندانی در تراز برترینهای جهان؛ توانا در تولید و توسعه علم ،فناوری و نوآوری و بهکارگیری
دستاوردهای آن و پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان خواهد بود.
آموزش اندیشیدن به آینده و پژوهیدن درباره آینده ،یک الزام است که اگر امروز برنامهریزان امر آموزش با نگاهی
پیش دستانه بدان نپردازند ،فردا از سر اجبار و در دنباله روی منفعالنه به دنبال آن خواهند بود.
در پایان باید خاطرنشان کرد که به جای پیشبینی آینده بایستی به دنبال آمادگی حداکثری برای دامنهای از اتفاقات ممکن
و محتمل باشیم و حتی تفهیم این مسأله که میتوانیم در یک نگاه پیشدستانه به دنبال ساخت آیندههای مطلوب خود در
میان همه آیندههای ممکن و محتمل و با در نظر گرفتن مجموع ارزشهایمان باشیم ،گامی مؤثر در چگونگی اجرای مرجعیت
علمی در آموزش پزشکی کشور تا  ۲۲سال آینده خواهد بود.
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