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 بر اساسبه وضعیت تقاضای خدمات سالمت و آموزشی  پژوهانه آیندهرویکردی 
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 چکیده

ابزارهای عصر دانایی است و عامل مهمی در کاهش ریسک و کنترل عدم  رینت کلیدیانشی نرم از د عنوان به پژوهی آینده

یک ابزار مدیریتی است جهت اطالع نسبی از هر آنچه ممکن است در آینده اتفاق افتد و یا وقوع آن محتمل ، است ها قطعیت

در این پژوهش . باشند تر اثربخشمختلف  های عرصهدر تا  نماید میاین آگاهی به برنامه ریزان و تصمیم گیران کمک . است

ی شهر فارسان و آینده مطلوب شناسایی آموزشمحتمل یا سناریوهای احتمالی تقاضای خدمات  های آیندهتا  شود میسعی 

در این پژوهش از . توصیفی و از شاخه اکتشافی است، کاربردی است و از لحاظ روش، این پژوهش از لحاظ هدف. گردد

محتوایی و پیرامونی از  های پیشرانبرای مشخص کردن  .دلفی و سناریونویسی هم استفاده شده است، پایش محیطی های روش

، یشناس جامعه، مدیریت، پزشکی های زمینهنفر از خبرگان در  02استفاده شده که از  غیر ساختارمند ای پرسشنامهآزمون 

در پژوهش حاضر . از دانش آنان استفاده شد مندی بهرهرمان برای تکمیل و اقتصاد و نیز مدیران بخش سالمت و د، روانشناسی

بین عوامل کلیدی که اثرگذار بوده که  اسیشن ریختبا توجه به  ها دادهبرای انجام محاسبات سناریونویسی و تجزیه و تحلیل 

و وضعیت سطح دانشی  کنندگان عرضهدو عدم قطعیت کلیدی شناسایی شده شامل وضعیت سطح کیفی خدمات  درنهایت

 . نگرشی تقاضاکنندگان شد و از طریق روش صلیب یا ماتریس به خلق چهار سناریو یا آینده محتمل ختم شد
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