آینـدهنگاری مراقبتهای سالمـندی با تکنیک سنـاریو
ارائه شده به عنوان بخشی از شرایط دریافت درجهی دکتری تخصصی در رشتهی مدیریت
خدمات بهداشتی و درمانی

استاد راهنما
دکتر محمــدرضا مــلکی
استادان مشـاور
دکتر حمیدرضا برادران
دکتـر حمیــد رواقــی

نگارنده
سلیــمه گوهــرینژاد

تابستان 5931
«حق استفاده از مفاد پاياننامه براي دانشگاه علوم پزشكي ايران محفوظ است»

تعهد اجتناب از رسقت ادبی
اينجانب سلیمه گوهــرینژاد ،دانشجوي رشتهي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مقطع دکترای تخصصی به شماره دانشجويي
 1199351129تأيید مينمايم که کلیه نتايج اين پاياننامه ،حاصل کار اينجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخهبرداري شده از
آثار ديگران را با ذکر کامل مشخصات آوردهام  .در صورت اثبات خالف مندرجات فوق ،به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم
( قانون حمايت از مولفان ،مصنفان و قانون ترجمه و تكثیر کتب و نشريات و آثار صوتي ،ضوابط و مقررات آموزشي ،پژوهشي و انضباطي )...با
اينجانب رفتار خواهد شد و حق هر گونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مكتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خويش سلب
ميکنم .در ضمن ،م سئولیت هرگونه پاسخگويي به اشخاص ،اعم از حقیقي و حقوقي و مراجع ذيصالح (اعم از اداري و قضايي) ،برعهده خودم
خواهد بود و دانشگاه هیچ مسئولیتي دراينباره نخواهد داشت.

نش
انم و انمخانوادگی دا جو :سلیمه گورهی ژناد
ی
اتر خ و امضاء

واگذاری حقوق معنوی
بدينوسیله اعالم ميدارم که کلیهي حقوق معنوي اين پاياننامه و مطالب موجود در آن (همچنین کلیه محصوالت سختافزاري و نرمافزاري که
استخراج ،خريداري يا ساخته شده است) متعلق به دانشكده مديريت و اطالعرساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران و در اختیار استاد
راهنما است .در صورت هرگونه توافق قبلي بر خالف اين مالكیت با شخص سوم ،امكان استفاده بدون اجازه کپي دانشگاه که شرايط چنین
توافقي را تعیین مينمايد ،مجاز نميباشد.
نسخهبرداري (به هر روش) چه از متن کامل يا استخراجها ،تنها با هماهنگي استاد راهنما و نويسنده ثبت شده و براساس دستورالعمل ارائه شده
توسط کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشكي ايران امكانپذير است .تكثیر نسخههاي بیشتر ،به هر شكل از کپيهاي موجود ،براساس اين
دستورالعامل بدون اجازه کتبي استادراهنما و نويسنده ،امكانپذير نیست .استفاده از پاياننامه در مقالهها يا هر نوشته علمي ديگر ،منوط به ذکر
منبع و با رعايت ضوابط انتشارات دانشگاه علوم پرشكي ايران ميباشد.
همچنین متعهد ميگردم کلیه مقاالتي که بعد از دفاع از پايان نامه از آن استخراج و منتشر خواهم نمود با ذکر نام و وابستگي سازماني استاد
(اساتید) راهنما و مشاور (ين) باشد در غیر اينصورت هر يک از اساتید حق خواهند داشت از انتشار مقاله ظرف مدت  8ماه از تاريخ دفاع ،صرفاً
استاد راهنما (ي اول) حق خواهد داشت تا نسبت به انتشار مقاله اقدام نمايد .بديهي است اتخاذ تصمیم در مورد ذکر و ترتیب اسامي در مقاله بر
عهده ايشان بوده و حق هیچگونه اعتراضي نسبت به درج نشدن نام خود در فهرست نويسندگان مقاله را نخواهم داشت.

نش
انم و انمخانوادگی دا جو :سلیمه گورهی ژناد
ی
اتر خ و امضاء

هر پاداشی که زنـدگی به تالشهایمان ،بدهد یا ندهد ،هنگامی که به پایان تالشمان نزدیک میشویم ،هر
کداممان باید حق آن را داشته باشیم که با صدای بلنـد بگوییم:

"من آنچـه در توان داشتهام ،انجـام دادهام"
لویی پاستـور ()5911-5981

تقدیم هب همهی کسانی هک دوستشان دارم...

با تقدیر از راهنماییهای ارزشمند استادان ارجمند
جنـاب آقای دکتـر محمـدرضا ملـکی
جنـاب آقای دکتـر حمـیدرضا براداران
جنـاب آقـای دکتــر حمیــد رواقــی

چکیـده
مقدمه :موفقیت جامعهي بشري در بهبود نظام بهداشتي درماني و تأمین اجتماعي ،جهان را در آستانهي سالمندي قرار داده است .هر چند مواجههي
کشورهاي مختلف با پديده سالمندي جمعیت به نسبت توسعه يافتگي ،با تقدم و تأخر زماني همراه است ولي افقهاي آتي حكايت از آن دارد که
نحوهي مراقبت سالمندان نگراني عمدهي کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران خواهد بود .بنابراين ،ضروري مينمايد که براي مواجههي موثر با اين
پديده از هماکنون اقدامات اساسي بهعمل آيد .در همین راستا ،پژوهش حاضر با هدف آيندهنگاري مراقبتهاي سالمندي در ايران طراحي و اجرا
گرديد .انتظار ميرود نتايج اين پژوهش ،ضمن شناساندن چالشهاي وضعیت فعلي مراقبتهاي سالمندي در ايران ،سناريوهاي متنوعي در اختیار
سیاستگذاران و سازمانهاي مسئول ارائهي مراقبتهاي سالمندي قرار دهد.
روش :اين پژوهش ،يک مطالعهي آيندهنگاري با تلفیق دو رويكرد هنجاري و اکتشافي و روش سناريو منطق شهودي است که در سالهاي  3131و
 3131صورت گرفت .اين پژوهش از نظر هدف ،اکتشافي -هنجاري و از لحاظ فرايند طراحي به آن دلیل که متكي بر دانش ضمني مشارکتکنندکان
است ،کیفي و از بعد نتايج ،پژوهشي کاربردي است .براي انجام اين پژوهش سه مرحلهي مجزا براساس سه فاز سناريونگاري منطق شهودي طراحي
گرديد .مرحلهي اول که بهمنظور شناسايي پیشرانهاي کلیدي آيندهي مراقبت سالمندي صورت گرفت مشتمل بر  1گام مجزا (مطالعهي تطبیقي،
تحلیل اسناد باالدستي ،مطالعهي وضعیت فعلي مراقبت سالمندي و تحلیل روند) است .مرحلهي دوم ،اولويتبندي و رتبهبندي پیشرانهاي شناسايي
شده بر اساس دو معیار عدمقطعیت و پتانسیل تاثیرگذاري است .مرحلهي سوم که در فرايند سناريوسازي از آن با عنوان سنتز نیز نام برده ميشود
مشتمل بر شناسايي منطق سناريوها ،تحلیل داينامیكي مولفههاي کلیدي هر سناريو ،نگارش ادبي هر سناريو و اعتباريابي سناريو است.
مشارکتکنندگان در هر سه مرحلهي پژوهش ،ترکیبي از ذينفعان کلیدي در سه سطح فرادستان ،همكاران و فرودستان ( )Macro, Meso, Microبودند
که بتوانند اطالعات کامل و متنوعي از موضوع مورد بررسي ارائه دهند .بر اين اساس ،شرکتکنندگان با روش نمونهگیري مبتني برهدف و با حداکثر
تنوع انتخاب شدند .از روشهاي تحلیل تماتیک ،چارچوبي ،تحلیل  STEEPو تحلیل داينامیكي در مراحل مختلف پژوهش استفاده شد .در طي انجام
مطالعه موارد اخالقي رعايت و مجوز اخالق از کمیتهي اخالق دانشگاه علوم پزشكي ايران اخذ شد.
نتایج :يافتههاي مرحله ي تحلیل اسناد نشان داد که توجه به سالمندان در قوانین و اسناد باالدستي مغفول واقع شده است و تنها دو سند سیاسي
ويژهي سالمندان در کشور تدوين شده است .نتايج مطالعهي کیفي متشكل از  5چالش اصليِ "سیاستگذاري"" ،دسترسي"" ،زيرساختهاي فني"،
"يكپارچگي و هماهنگي" و "زنجیرهي مراقبت سالمت" در وضعیت فعلي مراقبتهاي سالمندي در کشور بود .تحلیل روندهاي اجتماعي ،اقتصادي،
تكنولوژيكي ،زيستمحیطي و سیاسي به همراه مراحل قبلي منجر به شناسايي  13فاکتور بر آيندهي مراقبتهاي سالمندي شد .در مرحلهي سنتز با
ترکیب نتايج بهدست آمده از مراحل قبلي و رتبهبندي پیشران هاي کلیدي توسط خبرگان و سپس جايگذاري در ماتريس سناريو ،دو عدم قطعیت
کلیدي با نام "پاسخگويي" و "فناوري" از درون دادهها انتظام و انتزاع يافت .سپس بر اساس اين دو عدمقطعیت کلیدي  1سناريو با نامهاي "آغاز يک
تحول"" ،معموليهاي قهرمان"" ،در اسارت تكنولوژي" و "يک پارادايم منسوخ" شكل گرفت .نتايج اعتبارسنجي انجام شده در خصوص سناريوهاي
فوق بیانگر آن است که سناريوهاي معموليهاي قهرمان و آغاز يک تحول با درجهي احتمال باالتري قابل وقوع است.
نتیجهگیری :سالمندي فرايندي طبیعي و غیرقابل اجتناب در زندگي بشر است که نميتوان آن را متوقف نمود ،اما ميتوان از طريق مداخالت آگاهانه
تا حد ممكن ان را به تاخیر انداخت .يافتههاي اين مطالعه نشان داد که نظام فعلي مراقبتهاي سالمندي پاسخگوي نیازهاي سالمندان و خیل عظیم
سالمندان در آينده نميباشد و براي اينكه بتواند پاسخگوي نیازهاي اختصاصي سالمندان آينده باشد نیازمند يک بازطراحي و بازسازماندهي با در نظر
گرفتن تمامي ابعاد و مولفههاي تاثیرگذاري است که تاکنون مدنظر سیاستگذاران و برنامهريزان نبوده است .از اينرو بايستي کالنروندهاي حوزهي
علم و فناوري و نیز تغییرات پارادايمي دانش پزشكي را رصد کرده و با تدوين راهبردهاي کنشپذير ،بنیانبرافكن و مرزشكن ،با پذيرش انقالب
ديجیتالي و اطالعاتي مسیر الزم براي تبديل شدن نظام سالمت از بیمار-محور به تندرستي-محور را مهیا کرد .کاربست نتايج اين پژوهش ميتواند
گزينههاي معقولي براي مداخالت اثربخش و پیادهسازي مراقبتهاي نوآورانه در اختیار ذينفعان و نقشآفرينان حوزهي مراقبت سالمندي قرار دهد.
کلمات کلیدی :آيندهنگاري ،مراقبتهاي سالمندي ،سناريو ،ايران

أ

«این خدای بزرگ است که ،شما را از نطفه ضعیف آفرید و در شرایط ضعف و ناتوانی پرورش داد .بعد دوران قدرت و جوانی به شما بخشید و سپس روزگار
ضعف و پیری را برای شما مقرر داشت».
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فصـل اول
معرفی پژوهش
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هر کس را که طول عمر دهیم در آفرينش واژگونه ميکنیم (و به ناتواني کودکي باز ميگردانیم) آيا انديشه نميکنند؟ سورهي يس آيهي 18

 9-9مقدمه
سالمندي بخشي جداييناپذير از زندگي ب شر است که ناشي از حرکت و تكامل انسان حول محور زمان ميباشد( .)3در واقع،
سالمندي يک سیر و روند بیولوژيک است که از دههي سوم عمر شروع شده و بهتدريج فعالیتهاي جسمي ،ذهني ،اجتماعي و
بطور کلي عملكردي فرد را محدود ميکند( .)2در سال هاي اخیر بهبود سبک زندگي ،ارتقاي بهداشت و پیشرفت دانش پزشكي از
جمله عواملي بودهاند که منجر به افزايش امید به زندگي در جوامع و نهايت ًا سالمندي جمعیت شدهاند( .)1پائول واالس 3نويسندهي
کتاب سنلرزه 2مي نويسد ،در طول تاريخ ،جمعیت جهان همواره جوان و با میانگین سني بیست سال بوده است .اما در نسل
کنوني متوسط سن جهان دو برابر شده و از  22سال در سال  3375به بیش از  11سال تا سال  2151خواهد رسید و براي اولین
بار در طول تاريخ ،جمعیت سالمندان از جوانان بیشه خواهد گرفت( .)1اين روند افزايش سالخوردگي جمعیت هم در کشورهاي
توسعهيافته و هم در کشورهاي در حال توسعه پديدهاي مشترک است اما سرعت آن ،در اين دو جوامع کامالً متفاوت است.
بهعنوان مثال در فرانسه  335سال زمان نیاز است تا جمعیت سالمندي از  7درصد به  31درصد برسد در حالیكه همین دو برابر
شدن جمعیت سالمندي در کشورهاي درحال توسعه اي همچون ايران ،برزيل و چین در طول دو تا سه دهه رخ خواهد داد()5
(شكل .)3-3
بر اساس پیشبینيهاي رسمي سازمانهاي بینالمللي ،ايران بهعنوان يک کشور در حال توسعه در حال نزديک شدن به پیري
جمعیت است( .)1سازمان ملل در گزارش سال  2132هشدار داده است که ايران در کنار کشورهاي مغولستان و کوبا سريعترين
تحوالت جمعیتي را تجربه خواهد کرد ،بنابراين نیاز هست هر چه سريعتر اقدامات پیشدستانه براي رويارويي با اين پديده را انجام
دهند( .)8 ,7پديدهي سالخوردگي جمعیت در ايران هم چون ساير نقاط جهان به دلیل افزايش امید به زندگي ،ارتقاي سطح
بهداشت و کاهش میزان باروري کل بوده است .در ايران ،سیاست کنترل جمعیت در دههي  11با شعار «فرزند کمتر ،زندگي
بهتر »1منجر به کاهش نرخ رشد زادوولد شد( . )3اما کمي بعدتر به دلیل طوالني شدن جنگ ايران و عراق و نیاز به نیروي جوان و
کارآمد برنامه تنظیم خانواده کنار گذاشته شد و رشد انفجارگونهي جمعیت در دههي  11را رقم زد( .)31همین امر باعث شد تا در
1
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دهه  11و  71نیازهاي گروه سني کودک و نوجوان (تغذيه ،ايمنسازي ،بهداشت و مدرسه) نقش پررنگي را در برنامهريزيهاي
کالن کشوري داشته باشد و از دههي 81نیز دغدغهي اصلي دولتمردان و سیاستگذاران تامین نیازهاي جوانان (اشتغال ،مسكن،
ازدواج) باشد( . )33در نتیجه رسیدگي به امور سالمندان به حاشیه رانده شد و عليرغم تاکید فراوان آموزههاي ديني و فرهنگِ
مليِ ايران بر تكريم سالمندان ،اين موضوع در سیاستهاي کشور ورود پیدا نكرد .شواهد نشان ميدهد که سابقهي بحث و گفتمان
سیاسي روي مسئلهي سالمندي در نظام برنامهريزي کشور ايران از يک دهه تجاوز نميکند و عليرغم نیازهاي فزايندهي اين گروه
سني به خدمات سالمت ،توجه مستقیم اندکي به تاثیر پديدهي سالمندي جمعیت روي تهیه و تدارک خدمات سالمت معطوف
شده است(.)32
باتوجه به اينكه که طي سالهاي آينده ،اين پديده تاثیر چشمگیري در شكل دادن به الگوهاي مراقبت و تقاضاي مربوط به نظام
مراقبت سالمت خواهد داشت ضرورت اخالقي حكم ميکند که اقدامات فوري صورت گیرد .در اين میان بهنظر ميرسد ،انجام
پژوهشهايي که به شناخت همهجانبهي وضعیت فعلي و آتي مراقبتهاي سالمندي بپردازد و مبنايي براي تولید شواهد باشد بیش
از هر زمان ديگر احساس ميشود .بنابراين مطالعهي حاضر با هدف آيندهنگاري مراقبتهاي سالمندي در ايران ،سعي دارد از طريق
ترکیب مطالعهي تطبیقي ،مرور متون ،تحلیل روندها و نظرات تخصصي خبرگان ،سناريوهاي آينده نظام مراقبت سالمندي را به
تصوير کشانده تا نقشهي راهي براي سیاستگذاران و برنامهريزان فراهم آورد .انتظار ميرود که نتايج اين پژوهش ،سیاستگذاران
کشورهاي در حال توسعهي مشابه ايران را ،که در آينده اي نزديک پیري جمعیت را تجربه خواهند کرد ،به فعالیت در جهت
سازماندهي همهي جانبهي نظام مراقبت سالمندي که در آن ساختن آيندهاي سالم ،مولد ،عادالنه و پايدار براي سالمندان در
کانون توجه قرار گیرد ترغیب کند .در اين فصل اول از پژوهش ،شرحي مفصلي از بیان مسئله و دغدغههاي موجود ،اهمیت انجام
مطالعه ،اهداف پژوهش و مفاهیم واژگان بهکار رفته در پژوهش ارائه شده است.

 1-9بیان مسئله
در ابتداي هزاره سوم ،پديدهي سالمندي بیش از گذشته بهصورت يک واقعهي عمدهي جهاني جلووهگور شوده اسوت( .)31پیرشودن
جمعیت محصول توسعهيافتگي جوامع است و بیانگر آن است که تالشهاي ديروز بشر در درمان و کنترل بیماريهواي هموهگیور از
يک سو و تحديد موالید از سوي ديگر ،جمعیت جهان را در آستانهي پیري قرار داده است(.)31
براساس پیشبینيهاي جمعیتي سازمان ملل متحد سهم جمعیت  11ساله و بیشتر در دنیا ،که در حال حاضر حدود ( %32معوادل
 811میلیون نفر) است تا میانهي قرن بیستويكم به بیش از ( %23معادل دو میلیارد نفر) خواهد رسید( .)5مسئلهي سوالخوردگي
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جمعیت جهان پديدهي فراگیري است که همهي کشورهاي دنیا را با شدت و ضعف فرا خواهد گرفت( .)35بهعنوان مثال اين پديده
در کشورهاي توسعهيافته در طول يک قرن و در کشورهاي در حال توسعه در مدت زمان بسیار کوتاهي ،معادل  35تا  21سوال رخ
خواهد داد(( .)31شكل  3-3سرعت پیرشدن جمعیت را در کشورهاي درحال توسعه (چین ،ايران ،برزيل) و کشورهاي توسعهيافتوه
(فرانسه ،سوئد ،انگلستان و امريكا) نشان ميدهد) .پیري جمعیت در کشورهاي در حال توسعه به داليل مختلف بسیار پیچیدهتور از
کشورهاي توسعهيافته خواهد بود .تجارب و شواهد حاکي از آن است که در کشورهاي توسعهيافتوه ،سوالمندي بوا بهبوود وضوعیت
شاخصهاي سالمت ،انسجام ساختارهاي مراقبتي و حمايتهاي اجتماعي برنامهريزي شدهي همراه بوده اسوت ،موضووعاتي کوه در
کشورهاي در حال توسعه با ترديد جدي مواجه است(.)31

Source :Kinsella K ,He W .An Aging World. Washington, DC: National Institute on Aging and U.S. Census Bureau, 2009.

شکل  -9-9سرعت پیرشدن جمعیت در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه

عالوه بر اين ،برآوردهاي جمعیتي نشان ميدهد ،تا سال  2151از هر  31نفر سالمند ،قريب به  8نفر ،در کشورهاي در حال توسعه
زندگي خواهند کرد( . )1کشورهايي که فرصت چنداني براي تطابق ساختار و عاملیت با وضعیت دموگرافیكي و اپیدمیولوژيكي آينده
را ندارند و همواره هشدارهايي را از سوي نهادهاي بینالمللي به لزوم پاسخ بههنگام و آگاهانه دريافت کردهاند( .)37بهعنوان مثوال،
سازمان جهاني بهداشت در گزارش جمعیتي سال  2132به پیري جمعیت در کشورهاي ايران ،مغولستان و کوبا بوه شودت هشودار
داده است و عنوان کرده است که بايستي هر چه سريعتر اقدامات سیاسي و مداخلهاي ترتیب داده شود( .)38سوازمان ملول نیوز در
پیشبیني جمعیتي  2131خود 31 ،کشور در حال توسعه را معرفي کرده است که تا سال  2151بیشترين سرعت حرکت به سمت
پیر شدن را خواهند داشت .بر اساس اين گزارش ،کشور امارات متحدهي عربي از نظر سرعت پیر شدن با رشد  15درصدي ،رتبهي
نخست بحرين با رشد  23درصدي رتبه دوم و سپس ايران در جايگاه سوم جهان از لحاظ سرعت پیر شودن جمعیوت قورار گرفتوه
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است( .)33بنابر اين گزارش ،میزان افزايش جمعیت باالي  11سال ايران از سال  2132تا  2151بالغ بر  21درصد پیشبیني شوده
است و انتظار ميرود در سال  2151حدود  11درصد جمعیت ايران باالي  11سال باشد .کشورهاي عمان ،سنگاپور ،کوره جنووبي،
ويتنام ،کوبا ،چین و ترينیداد و توباگو نیز از نظر سرعت پیر شدن در رتبههاي چهارم تا دهم اين پیشبینوي قورار گرفتوهانود(.)21
نتايج گزارش ديدهبان سالمندي جهان که در شكل  2-3به تصوير کشیده شده است ،مبین رشد پیري جمعیت ايوران در آينودهاي
نهچندان دور است .بر اساس اين گزارش ،جمعیت سالمندان باالي  11سال در ايران از چنان رشد تصاعدي برخوردار اسوت کوه از
رتبهي 311ام جهان در سال  2132به رتبهي 11ام در سال  2151خواهد رسید(.)22 ,23

شکل -1-9مقایسهی درصد جمعیت سالمندان باالی  62سال و  02سال در ایران در سال  1291و 1232

همزمان با رشد جمعیت  11سال به باال ،جمعیت سالخوردگان سالخوردهتر نیز با سرعت افوزايش خواهود يافوت .بطوريكوه جمعیوت
بسیار سالخورده که به آنها صدسالهها 3گفته ميشود ،نیز به رقم قابل مالحظهاي خواهد رسید و سهم سالمندان  81سواله و بواالتر
جهان ،که در حال حاضر  %31است تا سال  2151به  %33خواهد رسید( .)22بر اساس پژوهشهاي گستردهي انجام شوده ،افوزايش
جمعیت سالمندي بدون استثنا در همهي جوامع ،نتیجهي اجتنابناپذير افزايش امید به زندگي ،پیشرفتهاي پزشكي ،بهبود شرايط
بهداشتي ،کاهش نرخ باروري و مرگ و میر طي سالهاي توسعه بوده است(.)21
همهي اين آمار و ارقام نشان از ظهور يک چالش جمعیتي در آينده دارد که ميتواند هشداري براي برناموهريوزان و سیاسوتگوذاران
اجتماعي در کشورهاي درحالتوسعه باشد .چراکه پیري جمعیت اگر به درستي کنتورل و موديريت نشوود ،بوه انحواي گونواگون بور
سیستمهاي اجتماعي تاثیر خواهد گذاشت .نیاز بوه توامین اجتمواعي ،تهیوه و تودارک خودمات بهداشوتي و رفواهي ،ارتقوا منزلوت

Centenarians
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اجتماعي ،دسترسي به امكانات آموزشي ،بهداشتي ،تغذيهاي ،برابري جنسیتي ،فراهم کوردن زمینوهي مشوارکت در جامعوه و ايجواد
شبكههاي حمايتي از سالمندان ،بخشي از تمهیداتي است که بايد در جهت بهبود وضعیت سالمندان برداشته شود(.)21
بررسي پیمايشي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي در خصوص وضعیت سالمندان در کشوور نشوان مويدهود کوه بوا وجوود
اهمیت بیمههاي بازنشستگي به عنوان مطمئنترين سازوکار حمايت از افراد در دروان سالمندي ،در حال حاضر نزديک به  3میلیون
نفر از پوشش بیمه محروم هستند و در دوران سالمندي نیازمند کمک دولت خواهند بود .اين بررسي همچنین نشوان مويدهود کوه
امكانات مراقبتي و پزشكي ويژهي سالمندان در کشور ما بسویار انودک و اغلوب گوران اسوت و بخوش عمودهاي از خودمات سوالمت
سالمندان در تعهد صندوقهاي بیمه نمي باشد و اين مسئله باعث شده است که اغلب سالمندان در هنگام بیمواري بوه دلیول فقور و
نبود حمايتهاي اجتماعي از گرفتن خدمات مراقبتي محروم باشند(.)25
بررسي حق شناس نیز در خصوص ابعاد جامعهشناختي سالخوردگي جمعیت نیوز نشوان داد کوه در زمینوهي حمايوت از سوالمندان
برنامهاي منسجم و هدفمند وجود ندارد و بین سازمانهاي متولي امور سالمندان انسجام و هماهنگي در اجراي برنامههاي سوالمندي
ديده نمي شود .همچنین اين بررسي نشان داد که ،اسناد باالدستي مرتبط با سالمندي جمعیت متمرکز بر سالمندان بیموار و نواتوان
است و بسیاري از موضوعات نوظهور که ممكن است در آينده بروز پیدا کند در سیاستها مورد توجه قرار نگرفته است(.)21
احمدي نیز در تحلیل سیاست هاي سالمت سالمندي در کشور نشان داد که سالمند شدن جامعه و پیامدهاي ناشوي از آن از کوانون
توجه مسئولین و سیاستگذاران ارشد دور مانده و نظام مراقبت در هیچيک از سطوح سهگانه ،آمادگي ارائه خدمات به خیول عظویم
سالمندان در دهههاي آينده را ندارد(.)7
مشكالت کشوري پیشگفت ،در کنار وجود نشانههايي از زنانهشدن سالمندي( ،)27بروز تفاوتهوا و نوابرابريهواي اجتمواعي ،وقووع
بزرگترين جريانهاي مهاجرتي ،تغییر الگوي اپیدمیولوژيک بیماريها ،گرايش بهسوي ابتال همزمان بوه چنودبیماري 3موزمن( )28و
بياعتبارشدن روش هاي سنتي طبابت ،از يک سو و مواجه شدن با سالمندان سالم و بدون هور گونوه نواتواني و بیمواري ،سوالمندان
باسواد ،دستیابي افراد به وسايل ارتباطي و اطالعاتي ،مراقبتهاي پزشكي فرديشوده ،)23(2پزشوكي بوازتواني ،پزشوكي از راه دور و
بارقههاي پیشرفتهاي علم و فناوري در افزايش طول عمر 1از سوي ديگر ،تنها بهعنوان بخشي از فرصتها و چالشهواي مورتبط بوا
مراقبت سالمندي در دنیاي مملو از تغییر مطرح ميباشند که لزوم تفكر آيندهنگر و آيندهانديشي را بیش از پیش آشكار ميکند(,11
1

Co-morbidity
Individualized Medicine
 3شرکت گوگل با تاسیس زيرمجموعه پزشكي خود بهنام «کالیكو» افزايش طول عمر بشر و مبارزه با پیري را دستور کار خود قرار داده است .لري پیچ مدير کل اجرايي گوگل در مصاحبهاي عنوان
کرد «بیماري و پیري دو عاملي هستند که دير يا زود خانوادههاي تکتک ما را دستخوش تغییر قرار ميدهند ،درحالیكه با بهرهگیري از تفكر آيندهنگر درباره بهداشت و فناوري زيستي ،خواهیم
توانست زندگي میلیونها انسان را متحول کنیم ».ريکرزويل مدير تحقیقات هوش مصنوعي گوگل ادعا ميکند که تا پايان قرن بیستويكم ديگر مرگومیري وجود نخواهد داشت و روياي ديرين
عمر جاويدان به واقعیت بدل خواهد شد.

2

5

 .)13در حقیقت ،با توجه به تغییرات فزاينده در عرصههاي فناوري ،اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي و عدمقطعیتهاي نهفتوه در آنهوا،
تنها رويكرد و سیاستي که احتمال کسب موفقیتهاي بیشتر دارد تالش براي معماري آينده است .بنوابراين سیاسوتگذاران نیازمنود
مجهز شدن به ابزارهاي جديدي براي رويارويي با آينده هستند تا به صورت پیشدستانه تغییرات را پیشبیني و براي آنها سیاست-
گذاري کند(.)12
در اين میان ،يكي از رويكردهاي مناسب براي پرداختن به آيندهي پرابهام و تالش در راسوتاي سواخت و معمواري آينوده ،مطالعوات
آيندهنگاري است که با رصد تغییرات فناورانه ،اقتصادي ،اجتماعي و کشف واقعیتهاي نهفته در آنها ،برنامههواي منطقوي و عملوي
براي به چنگ آوردن فرصته ا و مقابله با تهديدها ارائه نموده و شرايط را براي توسعه و بهبود آينوده همووار مويسوازد( .)11هودف
مطالعات آينده نگارانه ،مديريت روندها ،انطباق با شرايط بقا و رشد و احراز آمادگي براي موارد پیشبیني نشده است به عبوارت بهتور
آرمان آيندهنگاري ،کشف آيندههاي محتمل ،گزينش بهترينها و در صورت امكان معماري آينده اسوت( .)11از آنجواييکوه مفواهیم
عدمقطعیت و پیچیدگي در گسترهي سالمت نمود برجستهاي دارند ،فعالیتهواي آينودهنگواري در ايون حووزه توالش مويکنود کوه
زنجیرهي پیچیدهي علتها و معلولها را کشوف و از ايون طريوق نیروهواي شوكلدهنودهي آينوده را شناسوايي کورده و اقودامهواي
سنجیدهاي براي ساختن آينده ،با کمرنگ نمودن اثر عدمقطعیتها ،به انجام رساند .روند رو به افزايش فعالیتهواي آينودهنگواري در
گسترهي علوم زيستي ،پزشكي و سالمت حكايت از مطلوبیت بكارگیري اين رويكرد در علوم سالمت دارد .نقشهي علمي بنیواد ملوي
سالمت امريكا ،خدمات طبي ملي انگلیس ،نظام مراقبت بیماران دمانس در آلمان ،نظام مراقبت بیمواريهوا در امريكوا ،مراقبتهواي
اولیهي سالمت در امريكا و انگلستان ،آيندهي مديكیر و مديكید از جمله موضوعات در حیطهي سالمت بوودهانود کوه بوا اسوتفاده از
آيندهنگاري چشماندازهاي مطلوبي از آينده را ترسیم و تحقق آن را ممكن کردهاند(.)17()11 ,15
مرور مطالعات نشان مي دهد عالوه بر شرايط اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و محیطي ،اولويتهاي بهداشتي هر کشور نیز،
نقش بسزايي در تعیین موضوع براي آيندهنگاري دارد و از آنجايي که بررسي گذارهاي جمعیتي در کشور نشانگر چیره شدن الگوي
سني سالخوردگان از سال  3131به بعد در ساختمان سني جمعیت ميباشد ،همگام با آن الزامات و ضرورتهاي سیاستگذاري
خاص را فرامي خواند .بنابراين آنچه در اين پژوهش مورد توجه است از يکسو ،شناخت مسائل و مشكالت اکنون و آينده سالمندان
ايران به طور عام و از سوي ديگر ،ضرورت سیاستگذاري ،برنامهريزي و آيندهنگاري مرتبط با آنان در اين زمینه است .بنابراين قبل از
آنكه پديدهي سالمندي در کشور به يک معضل غیرقابل حل تبديل شود بايستي با بهرهگیري از تجارب کشورهاي توسعه يافته،
رصد تغییرات محیطي ،مدلهاي ذهني خبرگان و بسیج منابع ملي ،براي ارتقاي کیفیت زندگي در آن دوره برنامهريزي کرد .به

۸

همینمنظور پژوهش حاضر تالش دارد با بهرهگیري از تكنیک سناريو ،آيندهي مراقیتهاي بهداشتي سالمندان در ايران را ترسیم
نمايد تا نقشهي راهي در اختیار سیاستگذاران و برنامهريزان قرار دهد.

 5-9اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش
اهمیت و ضرورت انجام اين پژوهش از چند وجه قابل تبیین است که در ذيل شرح آنها آمده است.
 -3امروزه تغییرات جهان با آهنگي پرشتاب رخ ميدهند .تغییرات جمعیتي و بهدنبال آن پیر شدن جوامع و تاثیر آن بر جنبوههواي
مختلف اجتماعي ،اقتصادي و سیاسي زندگي بشر به يكي از موضوعات بحثبرانگیز در بسیاري از کشورهاي جهان تبوديل شوده
است و لزوم درک بهتر اين وضعیت براي آمادگي در آي نده را ضروري ساخته است .چرا که تجارب و شواهد نشان داده است کوه
اگر تصمیم گیري تنها بر اساس تجارب گذشته باشد ،غفلت از رصد تغییرات آتي را در پي خواهد داشوت و بوا تلوخکوامي روبورو
خواهد شد .در همین راستا ،بررسي برنامههاي توسعهي سالمت در کشور نشان از چند ويژگي نگوران کننوده دارد :درگیوري در
زمان حال و مطرح نبودن آينده ،فقدان تعهد به هدفها و سیاستهاي برنامههاي توسوعه ،بويتووجهي بوه سوناريوهاي آينوده و
محوريت يک سناريو در برنامهها که به آن هم در عمل اعتنايي نميشود .لذا با توجه به اينكوه سالمندشودن جمعیوت کشوور در
سالهاي آتي بر اساس روندهاي تاريخي غیرقابل انكار است ،ضروري اخالقي حكم مينمايود از هماکنوون اقودامات آيندهنگرانوه
مدنظر قرار گیرد .بنابراين اين پژوهش تالش دارد با توجه همهجانبه به موضوع سالمندي آيندههاي بديل مراقبت سوالمندي در
ايران را ارائه دهد و فعالیتهاي موجود در اين زمینه را به سمت بهترين آينده جهت دهد.
 -2در سند چشمانداز  3111آمده است که(« :)17در سال  3111جمهوري اسالمي ايران کشوري اسوت بوا مردموي برخووردار از بواالترين

سطح سالمت و داراي عادالنهترين و توسعهيافتهترين نظام سالمت در منطقه «3در اين راستا اهوداف کوالن نظوام سوالمت عبارتنود از:
ارتقاي سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي آحاد مردم ايران ،تامین عدالت در سوالمت توا سوال  3111و دسوتيوابي بوه
جايگاه اول منطقه در مراعات حقوق اسالمي ،انساني و مدني و پاسخگويي و تكريم خدمتگیرندگان .سند چشمانداز توسوعه ،در
واقع افقي بلند مدت را به صورت کیفي براي کشور ترسیم کرده است که محقق ساختن آن ،مستلزم بهکارگیري آيندهپژوهوي و
دستیابي به کا رکردهاي بسیار موثر و مفید آن است .بنابراين ،در راستاي تحقق اهداف سند چشمانوداز ،ضورورت اخالقوي حكوم
ميکند که براي سالمندان نیز بهعنوان يک گروه جمعیتي که تا سال  3111شمسي حدود  31میلیون نفر از جمعیوت کشوور را
تشكیل خواهند داد مدلهاي مراقبتي نوين متناسب با شرايط و ويژگيهاي سالمند و خواست و انتظارات آنان مدنظر قرار گیرد.
 3شامل آسیاي میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهاي همسايه :آذربايجان ،افغانستان ،اردن ،ارمنستان ،ازبكستان ،امارات متحده عربي ،بحرين ،پاکستان ،تاجیكستان ،ترکمنستان ،ترکیه ،سوريه،
فلسطین ،قرقیزستان ،قزاقستان ،قطر ،کويت  ،گرجستان ،عراق ،عمان ،عربستان سعودي ،لبنان ،مصر و يمن
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بنابراين استفاده از ابزار آيندهپژوهي به منظور اتخاذ سیاستهاي مناسب و با توجه به مالحظات خواص کشوور ،اجتنواب ناپوذير
است.
 -1فراگیر شدن پديدهي سالمندي در سراسر جهان خصوصاً در دهوههاي اخیور سوبب بوروز نگرانيهوايي در سیسوتمهاي سوالمت
کشورهاي جهان و دستاندرکاران نظام سالمت در دنیا شووده است .سازمان ملول متحود و سوازمان جهواني بهداشوت از جملوه
ارگانهايي هستند که تا کنون برنامههاي مدوني براي رويارويي موثر با پديدهي سالمندي در جهان تنظیم کردهانود و در جهوت
ارتقا سالمت اين گروه بزرگ جمعیتي در تالش هستند .گواه اين امر انجام نشسووتها و تدوين دستورالعملها و نظوامناموههايي
است که سالمندي جمعیت را هدف قرار ميدهند .در اين زمینه ميتوان به موارد متعددي اشاره کرد .به عنووان مثوال ،در سوال
 3382اولین اجالس سران سازمان ملل با موضوع سالمندي ،در وين تشكیل شد .در اين اجالس کشورهايي کوه بوا ايون مسواله
مواجه بودند ،شرکت فعالتري داشته ،توصیههايي براي روبرو شدن آگاهانه با اين مساله ارائه نمودند و به بررسي اهمیت موضوع
پرداختند 21 .سال بعد در سال  ،2112اجالس سران بوا موضووع سوالمندي در مادريود تشوكیل جلسوه داد( .)13 ,18در ايون
اجالس ،به دلیل اهمیت موضوع ،تمام کشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت از جمله ايران شرکت کرده و بوه انجوام اقودامات
زير متعهد شدند:


از بین بردن تبعیض سني و غفلت در مورد سالمندان؛ اگر چه تبعیض در تمامي اشكال و مصاديق آن مورد نكوهش و مطرود است و اعمال
آن در مورد سالمندان نیز از اين قاعده مستثني نیست ،اما اين موضوع اغلب به دست فراموشي سپرده ميشود و در کل کودکان و جوانان از
جايگاه برتر و توجه بیشتر برخوردارند.



ارتقاي عزت اجتماعي سالمندان



ايجاد جامعهاي براي تمام سنین؛ بايستي برنامهريزيهاي يک جامعه در حال پیرشدن نیز در راستاي اين تغییرات طراحي و اجرا شوند.
براي مثال اگر تاکنون جمعیت کودکان بیشتر بوده است و ما نیاز به مدرسهسازي داشتهايم ،از اين پس که رشد جمعیت کودکان سیر
نزولي دارد ،بايد سرمايهگذاريهاي ما به سمتي سوق داده شوند که بتوانیم تسهیالتي براي مراقبتهاي مورد نیاز سالمندان فراهم آوريم .در
واقع سمتگیري منابع مالي و انساني ما همواره بايد در جهتي باشد که نیاز بیشتري وجود دارد.



بهرهگیري از تجربیات سالمندان براي آيندههاي بهتر



مهیا کردن زمینههاي اشتغال و کارآفريني سالمندان در جهت توسعهي کشور



فراهم نمودن امكان دسترسي سالمندان به خدمات اجتماعي و مشارکت فعاالنه در جامعه

پیرو همین اجالس ،در سال  2112سازمان جهاني بهداشت ،چارچوب سیاستي سالمندي فعال را که متشكل از سوه رکون سوالمت،
مشارکت و امنیت بود را براي اقدام در سراسر کشورهاي جهان منتشر کرد( .)11اين سازمان در سوال  2111نیوز ،اصوولي را تحوت
۶

عنوان اصول دوستدار سالمندي بهعنوان راهنمايي براي اقدامات اولیهي جامعهمحور در سوه محوور اطالعوات ،ارتباطوات و آمووزش
سالمندان ،نظام مراقبتهاي سالمت و محیط فیزيكي مناسب در ارائهي خدمات بوه سوالمندان معرفوي کورد( .)13سوازمان جهواني
بهداشت در سال  2117با توجه به زنانه شدن جمعیت سالمندي ،چارچوب سالمت و سالمندي براي زنوان را بوه دلیول آنكوه هنووز
مراقبتهاي جنسیتمحور در سیاستهاي سالمت بسیاري از کشورها ورود نكرده است و همچنین ناديده انگاشوتن زنوان در فراينود
مراقبت ،تبعیضهاي جنسیتي و بیوه شدن زنان ،برنامههايي را در جهت برابري جنسیتي در ارائهي مراقبتهاي سوالمندي زنوان بوه
کشورهاي جهان ارائه نمود(.)12
همچنین اين سازمان با توجه به چالش بزرگ تغییرات جمعیتشناختي و پیر شدن جوامع در نیمهي اول قورن  ،23سوال  2132را
بهعنوان سالمت و سالمندي نامگذاري کرد و بر سالمت سالمندان به عنوان محور همهي اقودامات خصوصواً در کشوورهاي در حوال
توسعه تاکید کرد(.)11
دفتر منطقهاي مديترانهي شرقي 3سازمان جهاني بهداشت نیز در سال  3332استراتژيهوايي را در زمینوهي مراقبوت سوالمندان بوا
تاکید بر هماهنگيهاي بینبخشي ،ادغام مراقبتهاي سالمندي در  PHCو ارائه خدمات يكپارچه به سالمندان اعالم کورد و در سوال
 2112به دلیل عدم اجراي آنها در کشورهاي فوق ،پس از بازنگري و بهروزرساني ،اجوراي آنهوا را توا سوال  2123در کشوورهاي
منطقه تمديد نمود .اين اسناد برخي از موارد نشاندهندهي اهمیت مراقبتهاي سالمندي در دنیاست(.)11
در مجموع مي توان چنین نتیجه گرفت که بحث سالمندي جمعیت محدود به يک کشور يا منطقه نبوده و پديدهاي است که نظام
سالمت همهي کشورهاي جهان با آن دست به گربیان هستند و بايد متناسب با شرايط زمینهاي خود براي رويارويي موثر با آن
برنامههاي همهجانبهنگري تدوين نمايند .براين اساس بهنظر ميرسد عليرغم توجه ويژهي جامعهي جهاني به سالمت سالمندان طي
دهههاي اخیر ،هنوز برنامههاي جامعي در خصوص سالمت سالمندان در کشور ما وجود ندارد و بر اساس شواهد متقن ،آنچه که
هست را ميتوان موردي ،فاقد يک جهتگیري راهبردي و محروم از ارتباطات بینبخشي توصیف نمود .بنابراين انجام پژوهش فوق
به دلیل ديدگاه آيندهنگر ،سیستمي و نظاممند ،جامع و واقعگرايانه و همچنین توجه به شرايط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و
امكانات موجود در قالب نگاه نوآورانهي آيندهنگاري ،ضرورتي است که نميتوان آن را انكار کرد.
 -1استفاده از آيندهنگاري در نظام سالمت جمهوري اسالمي ايران ،اولین بار در سال  3181بهمنظورِ تدوين نقشهي جامع علمي
سالمت در افق  3111در جهت پاسخ به نیاز سالمت جامعه و حرکت علم و نوآوري در نظام سالمت صورت گرفت .از جمله
زيرپروژههاي آينده نگاري که در راستاي پاسخ به نیاز جامعه در اين سند باالدستي اجرا گرديد ميتوان به آيندهنگاري عوامل
Eastern Mediterranean Regional Office
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اجتماعي موثر بر سالمت ،مدلسازي بار بیماريها در افق  ،3111پزشک خانواده و آيندهنگاري نظام مراقبت بیماريها در افق
 3111اشاره کرد .مغفول ماندن توجه به مسئلهي سالمندي در اين سند باالدستي ،عليرغم نیاز مضاعف به اين موضوع ما را بر آن
داشت که با تكیه بر دانش نیروهاي متخصص در حوزههاي مختلف ،آيندهنگاري مراقبتهاي سالمندي را با هدف شناسايي چالش-
هاي فعلي مراقبتهاي سالمندان از يکسو و شناسايي روندها و عدمقطعیتهاي 3تاثیرگذار بر شكلگیري الگوي مراقبت سالمندان
از سوي ديگر ،جهت تدوين سناريوهاي آينده مراقبت سالمندي را به انجام رسانیم.
امید که در آيندهاي نزديک با پايبندي به شواهد متقن ،تغییرات چشمگیر در وضعیت سالمت ،مراقبت و امنیت سالمندان شاهد
باشیم.

 4-9اهداف پژوهش
 9-4-9هدف آرمانی
بسترسازي براي شكلگیري آيندهي مطلوب که در آن سالمندان بتوانند با باالترين کیفیت و مطابق با استانداردهاي روز بهداشوتي و
درماني ،زندگي ايمن همراه با سالمتي و رضايتمندي را تجربه کنند.
 1-4-9هدف اصلی
هدف اصلي اين پژوهش شناسايي آيندههاي بديل 2براي پاسخ به نیازهاي مراقبتي سالمندان با بهکارگیري تكنیک سناريو است.
 5-4-9اهداف ویژه
 .3شناسايي سیاستهاي مرتبط با مراقبتهاي سالمندي در ايران
 .2شناسايي برنامههاي مراقبت سالمندي در کشورهاي توسعهيافتهي منتخب
 .1شناسايي چالشهاي وضعیت فعلي ارائهي مراقبتهاي سالمندي در ايران
 .1تحلیل روندهاي تاثیرگذار بر ارائهي مراقبتهاي سالمندي در ايران
 .5شناسايي عدمقطعیتهاي کلیدي مرتبط با مراقبتهاي سالمندي
 .1تدوين سناريوهاي آيندهي مراقبتهاي سالمندي ايران
 .7شناسايي راهبردهاي دستيابي به سناريوي مطلوب

Uncertainties
Alternative Futures
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 4-4-9اهداف کاربردی
-

کاهش نگرانيها و دغدغههاي سیاستگذاران و مردم نسبت به آيندهي مراقبتهاي سالمندي از طريق روشون سواختن امكوان،
ضرورت و کیفیت تفكر و تدبر دربارهي آينده

-

فهم انگارههاي نو و بديل از آيندهي مراقبتهاي سالمندي با شناسايي آيندههاي ممكن (کدام پديدهها امكانپذيرنود) ،محتمول
(احتمال بروز کدام پديدهها بیشتر است) و مطلوب (کدام پديدهها بايد رخ دهند).

-

ترسیم نقشهي راه آينده مراقبتهاي سالمندي متناسب با شرايط ،زيرساختها و نیازهاي کشور

 3-9سوالهای پژوهش
 .3سیاستهاي فعلي ارائهي مراقبتهاي سالمندي در ايران چیست؟
 .2برنامههاي ارائهي مراقبتهاي سالمندي در کشورهاي توسعهيافتهي منتخب چگونه است؟
 .1چالشهاي فعلي نظام ارائهي مراقبتهاي سالمندي در ايران چیست؟
 .1روندهاي اجتماعي ،فناورانه ،اقتصادي ،زيستمحیطي و سیاسي اثرگذار بر مراقبتهاي سالمندي چه ميباشند؟
 .5عدمقطعیتهاي کلیدي در آيندهي مراقبتهاي سالمندي کدامند؟
 .1چه سناريوهايي براي آيندهي مراقبتهاي سالمندي ايران ميتوان متصور بود؟
 .7راهبردهاي دستيابي به سناريوهاي مطلوب کدامند؟

 6-9تعاریف نظری و عملیاتی واژگان و مفاهیم
9-6-9

آیندهنگاری9

تعاریف نظری
 -3فرايندي است که در آن ابتدا تصويري از وضع مطلوب و آرماني سازمان در نظر گرفته ميشود و سپس تواناييها و قابلیوتهواي
الزم براي رسیدن به آن در سازمان ايجاد ميشود .به عبارت ديگر در اين روش ما در زمان آينده ايستادهايم و به حول نارسوايي
در زمان حال براي رسیدن به چنین آينده اي مي انديشیم(.)15
 -2فرايندي نظاممند براي روشن ساختن آيندههاي مختلف به منظور آمادگي براي آينده به بهترين وجه ممكن(.)11

Foresight
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 -1آينده نگاري ،ترکیبي از تفكر و عمل است ،فرايندي سیستماتیک از اقداماتي که هم اکنون بايد انجام دهویم توا زمینوه موفقیوت در
آينده فراهم شود .بطور قطع آيندهنگاري پیشبیني 3يا پیشگويي 2نیست ،بلكه کاووشي در آيندهي بلندمدت با تعیین زمینههواي
کلیدي است(.)17
تعریف عملیاتی؛ فرايند نظاممندي که منجر به شناسايي حاالت مختلف آينده ميشود و تیم پوژوهش سوعي در شناسوايي و تبیوین
موقعیتهاي نوظهور و همچنین ارائهي تدابیري براي رويارويي با آنها دارد.
فرآيند نظاممندي که منجر به توسعهي گسترهاي از ديدگاهها در مورد راههاي امكانپذير توسوع آينودهي مراقبوت سوالمندي شوود،
سپس درک کافي از اين ديدگاهها ،منجر به تصمیمگیريهايي ميشود که بهترين فرداي ممكن را شكل ميدهد.
1-6-9

سناریو5

تعاریف نظری
 -3سناريوها روايتهايﻰ از آيندههاﻯ ممكن الوقوع هستند که به منظور تصمیمگیرﻯ در شرايط با عدم اطمینان باال ايجاد
مﻰگردند(.)18
 -2روش منظمﻰ براﻯ کشف نیروهاﻯ پیشران کلیدﻯ در متن تغییرات شتابان با پیچیدگﻰهاﻯ فوق العاده و عدم قطعیوتهواﻯ متعودد
است .از اين طريق ،رهبران و مديران با نگاه به رويدادهاي غیرهمنتظره در آينده و درک عمیق پیامدهاي احتموالي ذيوربط آنهوا،
چندين داستان متمايز دربارهﻯ آيندههاي ممكن را بدون اختصاص دادن احتماالت ،کشف و تعريف مينمايند(.)13
تعریف عملیاتی؛ سناريو در اين پژوهش به معني ،داستانهاي مربوط به آيندهي سالمندي کشور و مراقبتهاي متعاقب با آن اسوت.
به عبارت بهتر ،سناريوها به صورت نموداري ،پويا و متحرک ،با تمرکز روي نیروهاي پیشوران کلیودي در پويِ کشوف جريوان تحوول و
مسیر آينده در پديدهي مورد نظر است.
 5-6-9تحلیل

روند4

تعریف نظری؛ ريچارد اسالتر 5تحلیل روند را به معني بهرهگیري از سريهاي زمواني و دادههواي تواريخي بوراي تشوخیص و رديوابي
تغییرات محیطي و ايجاد بینشي در باب موقعیتهاي احتمالي آينده تعريف ميکند(.)51

1

Forecasting
Prediction
3
Scenario
4
Trend Analysis
5
Richard Slaughter
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تعریف عملیاتی؛ هدف ما از تحلیل روند در اين پژوهش ،شناسايي و رصد متغیرهاي اجتماعي ،فناورانه ،اقتصادي ،زيسوتمحیطوي و
سیاسي به منظور درک کامل محیط و ظرفیتهاي بالقوهيتاثیرگذار بر آيندهي مراقبتهاي سالمندي است.
4-6-9

سالمندی9

تعریف نظری؛ تغییرات بیولوژيكي که در نحوهي زيست ارگانیسم ،که در طول زمان ظاهر ميشود .ايون تغییور بوا کواهش میوروي
حیاتي و تطبیقي يعني کاهش قابلیت انطباق فرد بوا شورايط ناگهواني و نواتواني در ايجواد تعوادل مجودد هموراه بووده و بوه تودريج
دگرگونيهايي را در ساختمان و عمل اعضاي مختلف بدن فرد به وجود ميآورد(.)53
تعریف عملیاتی؛ مطابق با تعريف نظري است.
3-6-9

سالمند1

تعاریف نظری؛ براي اطالق يک فرد پیر يا سالمند ،چندين تعريف وجود دارد .ديدگاههاي متداول که از فرد سوالمند تعريفوي ارائوه
نمودهاند عبارتند از:
دیدگاه تقویمی؛ در اين ديدگاه سن تقويمي را مبناي تعريف سالمندي قرار ميدهند .سازمان جهاني بهداشت با توجه به تفاوت امید
به زندگي در جوامع در يک تعريف کلي ،سن  11سالگي را مرز دوران سالمندي در نظور گرفتوه اسوت .در حواليکوه ،در کشوورهاي
پیشرفته و غربي با توجه به امید به زندگي باالتر ،بهداشت بهتر و معلولیت و ناتواني کمتور در بوین افوراد آن جواموع ،سون تقوويمي
سالمندي را  15سالگي در نظر گرفته است.
دیدگاه علوم اجتماعی؛ زماني که فرد از فعالیت اجتماعي کنارهگیري ميکند و يا بازنشسته ميشود ،سالمند محسوب ميشود.
دیدگاه روانشناختی؛ در اين ديدگاه رفتار افراد در دورهي سالمندي مورد توجه و بررسي قرار ميگیرد .اغلوب افوراد در ايون دوران
نگاه به گذشته دارند و زندگي خود را مرور ميکنند .آنها با بررسي موفقیتها و ناکاميهاي خود در طوول زنودگي سوپري شوده ،بوه
دنبال به دست آوردن مفهومي براي زندگي خود هستند.
دیدگاه زیستشناختی؛ در اين ديدگاه آغاز تغییرات جسماني و عملكردي که با تحلیول هموراه اسوت و مودتي بعود از بلوو شوروع
ميشود ،مبناي سالمندي است(.)52
تعریف عملیاتی؛ منظور از سالمند در اين پژوهش سن تقويمي يعني افراد باالي  11سال ،براسواس قوانون بازنشسوتگي جمهووري
اسالمي ايران ميباشد.

Aging
Elderly
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 6-6-9مراقبتهای

سالمندی9

تعریف نظری؛ مجموعه اقدامات پیشگیرانه ،درماني ،توانبخشي و تسكیني متخصصّان بهداشت بهمنظور حفو ،،ارتقوا  ،پبشوگیري،
درمان و بازتواني سالمندان که توسط متخصصان نظام سالمت در سطوح مختلف مراقبت انجام مﻰگیرد ،گفته ميشود(.)1
تعریف عملیاتی؛ شامل مجموعه اقدامات پیشگیري ،درماني ،توانبخشي و تسكیني براي سالمندان است.
 7-6-9نیروهای

پیشران1

تعاریف نظری؛
 -3نیروهايي است که بر پیامد رويدادها اثر دارند .به عبارت ديگر عناصري که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلي سناريوها شده و
سرانجام داستانها را مشخص ميکنند(.)51
 -2عوامل تاثیرگذار بر روندها ،رويدادها ،تصاوير و اقدامها که ممكن است آيندههاي متمايزي پديد آورند.
تعریف عملیاتی؛ منظور فاکتورها و عواملي که منجر به تسريع يا تضعیف يک روند شده و آيندههاي متفاوتي را ايجاد ميکند.
0-6-9

عدمقطعیت5

تعریف نظری؛ هر چه بر شتاب تغییرات جهاني افزوده شود ،امكان پیشبیني آيندههاي جهان درازمدت کاهش مييابد .هر جوا کوه
آينده غیرقابل پیشبیني باشد اصطالحا گفته ميشود که آينده با عدم قطعیت همراه است .شناسايي عودم قطعیتهوا يكوي مراحول
اصلي در طراحي سناريوهاي آينده است(.)18
تعریف عملیاتی؛ منظور عوامل موثر در مراقبتهاي سالمندي است که از درجهي پیشبیني پذيري بسیار پايیني برخووردار اسوت.

1

Elderly Care or Aged-care
Driving Force, Driver
3
Uncertainty
2

14

1

فصـل دوم
پیشینهی پژوهش

«آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد بلکه چیزی است که خود میسازد!»

فردريش نیچه

 9-1مقدمه
فلسفهي وجودي نظامهاي سالمت ارتقاي سالمت جامعه از طريق عرضهي مراقبتهاي بهداشتي با کیفیت در تمام طول دورهي
زندگي افراد جامعه است .از زايمانِ بي خطر يک نوزاد سالم گرفته تا مراقبت همراه با احترام از يک فرد سالمند ،همگي در دستان
نظامهاي سالمت رقم ميخورد( .)51نظامهاي سالمت براي تحقق اين اهداف در دهههاي اخیر تالشهاي فراواني کردهاند که
دستاوردهاي چشمگیري همچون کاهش مرگ و میر نوزادان ،افزايش امید بهزندگي ،ارتقاي استانداردهاي زندگي و بكارگیري
فناوريهاي نوين در درمان و کنترل بیماريها بوده است که همگي اين دستاوردها ،جمعیت جهان را در آستانهي پیري قرار داده
است(.)21
هر چند فرايندِ پیري در انسان امري طبیعي و غیرقابل اجتناب است اما شتاب گرفتن اين روند در دهههاي اخیر در کشورهاي
توسعهيافته و دهههاي آتي در کشورهاي درحال توسعه ،موجي از نگرانيها را در سراسرِ جهان بهراه انداخته است( .)55مطالعات
پرشماري وجود دارد که پیري جمعیت را چالشي براي نظامهاي سالمت خصوصاً براي کشورهاي در حال توسعه بیان ميکند .ايران
نیز ،به عنوان يک کشور در حال توسعه پس از تجربهي گذر از تغییرات اپیدمیولوژيک بیماريها ،افزايش امید به زندگي ،کاهش
تدريجي میزان موالید ،بايد خود را براي مديريت موج سالمندي در آيندهاي نه چندان دور آماده کند( . )51آيندهاي که در آن الزم
است ،تمام مقوله هاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،تكنولوژيكي ،زيست محیطي و قانوني در تعامل با يكديگر براي مراقبت کامل و
جامع از سالمندان بهکار گرفته شود تا بتواند پاسخگوي نیازهاي متفاوت سالمندان آينده باشد .لذا بهنظر ميرسد ،علم و هنر
آيندهنگاري بهعنوان رويكردي جامع ميتواند با تجمیع مقولههاي گفته شده ،آيندههاي ممكن ،3باورپذير 2و محتمل 1در اين حوزه
را شناسايي کرده و راه را براي جهتدهي و ساخت آينده مرجح 1هموار کند.
در اين فصل براي آشنايي با موضوع پژوهشي مطالعه ،در بخش اول ،مباني نظري آيندهپژوهي اعم از تاريخچه ،ضرورت ،اهداف،
پیشفرضها و تكنیک ها ارائه شده است .در بخش دوم تكنیک سناريونگاري به عنوان يک ابزار مورد استقبال در آيندهنگاري و
تكنیک بكار رفته در اين رساله ،مورد تحقیق و تدقیق بیشتر قرار گرفته است .در بخش سوم ،مفاهیم مربوط به سالمندي تشريح
شده است .سپس مطالعهي تطبیقي کشورهاي برتر در حوزهي سالمندي ارائه شده و در پايان مروري بر پیشینهي پژوهش در ايران
و دنیا و چارچوب مفهومي مطالعه آمده است.
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 1-1بخش اول – مبانی نظری آیندهپژوهی
 9-1-1آیندهپژوهی چیست؟
امروزه مطالعات مربوط به آينده با عناوين مختلفي مانند آيندهپژوهي ،مطالعات آينده ،آيندهانديشي و آيندهنگاري پيگیري ميشوند.
بر اين اساس توافق کاملي میان متخصصان در مورد مناسبترين واژه که بتواند بهعنوان نام اين رشته مطالعاتي معرفي شود ،وجود
ندارد .آيندهپژوهي شاخه اي از علم و فناوري است که با کشف و طراحي آينده و شكل بخشیدن به دنیاي مطلوب سروکار دارد.
آيندهپژوهي سیاستها را تثبیت نميکند ،بلكه به تعديل آن کمک ميکند تا در مقابل تغیرات شرايط زمانه ،مناسبتر ،منعطفتر و
مقاومتر باشند(.)51
 1-1-1تاریخچهی آیندهپژوهی
ميتوان تاريخ تالش آدمي در شناخت آينده را به سالهاي بسیاري دوري برده و ريشهي بسیاري از آداب و سنن تاريخي را در آن
جستجو کرد .بهعنوان مثال مجموعه آدابي که در هنگام تولد يک نوزاد انجام ميپذيرد تا وي آيندهاي روشن و موفق پیشرو داشته
باشد ،يا آدابي که لشكريان و جنگجويان قديمي براي حملهي موفق خود تدارک ميديدهاند و حتي فراموش نبايد کرد ،سواالتي که
فرماندهان جنگي قديمي از ستارهشناس پیشگو براي تعیین زمان مناسب حمله استفاده ميکردهاند ،جملگي گواه بر تمايل بشر به
ادراک آينده است .در طول تاريخ بشر ،پیشگويي آينده همواره هواداران بسیاري داشته است حتي در بسیاري از جوامع پیشرفته
هنوز تمايالت زيادي به فالگیري ديده ميشود .بهعنوان مثال فالهاي چاي و قهوه ،تفأل به کُتُب مقدس ،و کتابهايي چون
يیچینگ 3و اشعار حاف ،تنها برخي از اين نمونهها هستند(.)57
کنجكاوي بشر دربارهي آينده ،در وابستگي بقاي انسان به تفكر آگاهانه او دربارهي راههاي نیل به اهدافش ريشه دارد .ادامهي حیات
شرويمان است .آيندهنگري در طي هزاران سال تمدن بشري ،اشكال
ما وابسته به کشف راههاي مناسب براي غلبه بر چالشهاي پی ِ
مختلفي به خود ديده است .بابلیان و ايرانیان با انگیزه پیشگويي نجومي ،دانش ستارهشناسي را گسترش دادند و مردم يونان براي
آگاهي از آينده خود به سروش معبد دلفي مراجعه ميکردند .در واقع اديان مختلف ،خصوصاً اديان الهي نیز براي تضمین آينده بهتر
انسانها در دنیا و آخرت ظهور کردند .دستهاي از فیلسوفان اروپايي در قرون جديد به اين فكر افتادند که از طريق کشف قوانین
کالن جامعه و تاريخ ،وقايع آينده را پیشبیني کنند .اين فكر زماني به ذهن برخي فیلسوفان اروپايي خطور کرد که کشف قوانین
طبیعت ،دانشمندان را به پیشبینيهاي دقیق علمي قادر ساخته بود .اين فیلسوفان ،انسان را در برابر قوانین تحمیلي تاريخ تسلیم و
I Ching

1۶

1

ناگزير قلمداد ميکردند .در اواخر قرن نوزدهم مشخص شد که قوانین اجتماعي را نميتوان بهراحتي کشف نمود و براي همین
ت معطوف به کشف
پیشبیني آيندة جوامع ،بسیار دشوارتر از چیزي است که آنها تاکنون تصور ميکردند .در قرن بیستم مطالعا ِ
آينده شكل علمي و دقیقتري به خود گرفت و فرضهاي نادرست قرن نوزدهم مبني بر مقدر بودن آينده را کنار نهاد و بهتدريج
زمینه براي شكلگیري مطالعات آينده پژوهي فراهم گشت(.)11
آيندهپژوهي حاصل تالش هاي انسان عصر نوين براي مواجهه با آينده و متأثر ساختنِ آن به روشهايي جديد است .روشهاييکه بر
خالف روشهاي پیشینیان بر نیروهاي فراطبیعيِ افراد خاص و شیوههاي مرموز تكیه ندارد و سعي ميشود تا جاي ممكن نظاممند،
مصرّح و عیني باشند .آيندهپژوهي ،پیشبیني آينده نیست ،بلكه بررسي آيندههاي ممكن به منظور کشف راههاي ساخت آينده
مرجح است .آيندهپژوه به يک آينده يكتا باور ندارد ،بلكه معتقد است آينده ميتواند در نتیجهي کنشهاي ما به انحاي گوناگوني
محقق شود(.)58
اولین فعالیت آيندهپژوهي در قالب يک تحلیل علمي در سالهاي  3311تا  3311توسط يک گروه محققین و بوا سرپرسوتي ويلیوام
اف آگبرن 3در زمینه جامعهشناسي که علم نوپايي شناخته ميشد ،در آمريكا انجام شد .اين گوروه بوراي اولوین بوار متودولوژيهاي
علمي نظیر برونيابي 2و بررسيهاي علمي را در مورد روندهاي اجتماعي روز آمريكا به انجام رسانده و ضمن انتشوار اولوین کاتوالوگ
روندها در آن کشور ،موفق به آيندهبینيهاي مهمي از جمله افزايش نرخ مهاجرت و ازدياد طالق شدند .همچنوین بالفاصوله پوس از
جنگ جهاني دوم ،و به دنبال تجزيه و تحلیل تكنولوژيهاي مورد استفاده در آلمان و ژاپن ،متدولوژيهاي نويني براي آينودهنگواري
ابداع شد و در نتیجه آن دستاوردهاي تكنولوژي مهم دهههاي  3351و  3311شامل رادار ،موشکهاي بالیستیک قارهپیما و حمل و
نقل هوايي از قبل پیشبیني شد .در دوران جنگ سرد و مسابقه تسلیحات هستهاي ،دغدغه مهم دست اندرکاران نظامي ،پیشبینوي
زنجیره رخدادهايي بود کوه پوس از يوک رويوارويي احتموالي هسوتهاي ميتوانسوت اتفواق بیفتود .از هموین رو ،اولوین بوازيهواي
جنگي1بوجود آمد .اينها مدلهايي از يک رويارويي هسته اي بودند که احتماالت مختلف را بررسي و تحلیل ميکردند .شكل کاملتور
اين مدلها ،موجب بوجود آمدن سناريو شد که امروزه يكي از مهمترين ابزارهاي آينوده پژوهوي محسووب ميشوود .بوا کموک ايون
سناريوها ،سلسله رويدادهاي متصور در يک زمان بسیار کوتاه پس از شروع يک جنگ هستهاي ،قابل تصور و مدل کوردن بووده و در
نتیجه ميتوان عكس العملها و نحوه آمادگيهاي الزم براي روبرو شدن با چنین جنگي را تدوين نمود .اين مشابه همان نقشي است
که سناريو بهعنوان يک ابزار در آينده پژوهي فعلي بازي ميکند.
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درسال  3311نیاز به پیشبیني تكنولوژي ،منجر به انجام يكوي از مشوهورترين ارزيابيهوا بوا اسوتفاده از روش دلفوي 3در چوارچوب
حمايتهاي موسسه رند ،خبرگان فنآوريهاي مختلف طي يک پروژه مشترک مامور شدند که تكنولوژيهاي نوظهوردر يكصود سوال
آينده را پیشبیني نمايند .بررسي آنان شش مقوله « تحوالت مهم علمي»« ،کنترل جمعیت»« ،اتوماسویون»« ،پیشورفت در زمینوه
علوم فضايي»« ،جلوگیري از جنگ» و «سیستمهاي تسلیحاتي» را شامل ميشد .اين تكنیک از افراد ميخواست کوه ضومن ارائوهي
ارزيابي خود ،پراکندگي پاسخهاي ساير خبرگان را نیز در نظر گرفته و پس از بحوث در موورد تفاوتهوا ،نهايتواً ارزيابيهواي تجديود
نظرشده خود را ارائه کنند .نتايج اين تكنیک بهطرز عجیبي در پیشبیني ظهور تكنولوژيهاي دهههاي بعدي ،دقیق بود.
آيندهنگاري بهمثابه يک فعالیت عمومي از دهه شصت آغاز شد .برتراند دوژوئنل 2اولین مطالعه نظوري در موورد آينوده ،بنوام «هنور
گمان» را نوشت .او در اين زمینه با اشاره به اين که «هیچ واقعیتي در مورد آينده وجود ندارد» ،نتیجه گرفوت کوه يوافتن مودارک و
استنتاجات براي آينده ،نیازمند روشهايي غیر متداول ميباشد .هوشیاري نسبت به زمینههاي کشف آينده از همین زمان آغاز شود.
هاريسون براون 1در کتاب خود بهنام «چالش پیش روي آينده بشر» در سال  3351بسیاري از مسايل بومشناسي 1و مسايل مربووط
به توسعه را که انسان در حال حاضر با آن روبروست ،پیش بیني کرد .راشل کارسون 5با نوشتن کتاب «بهار سواکت »1کوه در سوال
 3312منتشر شد ،با تصويرکردن دنیايي بدون سینه سرخ (نوعي پرنده) ،آغازگر جنبش زيست محیطي بود .تحلیل مسايل مربوط به
آينده در کتاب «بمب جمعیت» اثر پاول ارلیش 7و نیز کتاب محدوديتهاي رشد 8به نقطه اوج رسید .انتشار اين آثوار و پویشبینوي
فروپاشي جامعه صنعتي ،دنیاي آن زمان را دچار شوک روحي نمود.
بعدها ،رويدادهايي نظیر ترور برادران کندي و مارتین لوترکینگ ،جنگ ويتنام ،بحران نفتي و رسوايي واتر گیت نشان داد که آينده-
پژوهان در پیشبیني اين موضوع درست عمل کردهاند.
اولین دوره آموزشي آيندهپژوهي در سال  3311توسط جیم ديتور 3در انستیتو پلي تكنیک ويرجینیا تدريس شد .کوتاه مودتي پوس
از آن وندل بل 31سري دورههاي آموزشي خود در دانشگاه يیل 33را شروع کرد .پوس از انتقوال ديتوور بوه دپارتموان علووم سیاسوي
دانشگاه هاوايي ،وي دورههاي آينده پژوهي متمرکزي در آن دانشگاه براي دانشجويان دورههاي فوق لیسانس و دکترا ايجاد نمود .در
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سال  3371اولین دوره تخصصي فوق لیسانس براي آينده پژوهي در دانشگاه هوستون توسط جیب فاولز 3و کريس ديود 2برپوا شود.
بعدها مشابه اين دوره در دانشگاههاي ماساچوست ،آکرون ،مینه سوتا ،يو اس سي و دانشگاه ايوالتي پورتلنود نیوز دايور شود( .)53دو
سازمان معتبر آيندهپژوهي جهان يعني انجمن آينده دنیا 1و همچنین فدراسیون جهاني آينده پژوهي ،1در همین دوران به ترتیب در
سالهاي  3317در آمريكا و  3371در پاريس تأسیس شدند ،انجمن آينده دنیا عالوه بر عضوو گیوري بویش از  11111نفور تواکنون،
فقط در اوايل دهه  81متجاوز از  5111نفر را در کنفرانسهاي مختلف آينده پژوهي حاضر کرد و نیز موفق به انتشار مجلوه معوروف
«آينده پژوه» 5گرديد .از طرف ديگر فدراسیون آيندهپژوهي جهان که نسبت بوه انجمون آينوده دنیوا کوه سوازمان بینالمللويتوري
محسوب ميشود ،آيندهپژوهان سرتاسر گیتي را در يک انجمن حرفهاي گرد هم آوردهاست .همچنین در دهه  81انتشارات

الزويور1

مجله معروف «آيندها» 7را بنا گذاشت که هم اکنون معتبرترين نشريه آکادمیک و فكري در زمینه آيندهپژوهوي محسووب ميشوود.
بعدها در آغاز دهه  ،31نشريه معتبر فصلي تحقیق در مورد آيندهها توسط انجمن آينده و نشريه «آينوده نگواري» توسوط انتشوارات
کمفورد 8به نشريات مربوط به آيندهپژوهي اضافه شدند(.)11
آيندهپژوهي به معناي دقیق خود عمالً از میانه قرن بیستم ظهور نمود .مطالعهي قاعدهمند ،تحلیلي و نظاممند آينده پوس از جنوگ
دوم جهاني پا به عرصه نهاد .سرعت و پیچیدگي تحوالت اجتماعي و فناوري ،انگیزه اصلي تاسیس اين رشته جديد را تشكیل ميداد.
شايد بتوان «انديشكده رند» وابسته به وزارت دفاع آمريكا را از نخستین مراکز آيندهپژوهي جهان به شمار آورد.کاپالن ،رشر ،دالكوي
و گوردون در اين موسسه به مطالعه آينده بر اساس پیشبیني پرداختند .بسیاري از فنون پویشبینوي و روشهواي آينودهپژوهوي را
انديشمندان اين مرکز به دنیا عرضه نمودند .در فرانسه نیز موسساتي به منظور مطالعات آينده تاسیس شد و به تدريج اين رشوته در
سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفت(.)13
فدراسیون جهاني آينده پژوهي از مراکز مهم در اين زمینه بهشمار مي آيد .در دهههاي 71و 81میالدي آيندهپژوهان بزرگي همچون
«آلوين تافلر» و «جان نايسبیت» ظهور کردند و کتابهاي پرفروش تافلر با عناوين «شوک آينده» و «موج سووم» بوا اقبوال جهواني
مواجه گشت و «پل کندي» نیز موفق شد کتاب تاثیرگذار و پرفروش «جهان در سال  »2121را به رشته تحرير درآورد .روند توسعه
مطالعات آينده و اقبال مردم ،محققان ،سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي به اين زمینه نوظهور ،روز به روز گسترش مييابود و
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مورد اقبال دانشگاهیان قرار ميگیرد ،بهگونهاي که به گفته «جیم ديتوور» بويترديود آينودهپژوهوي را بايود يوک رشوته پژوهشوي
دانست(.)12
آيندهنگاري ” فرآيندي سیستماتیک ،مشارکتي و گردآورنده ادراکات آينده است ،که چشم اندازي میانمدت تا بلندمدت را با هدف
اتخاذ تصمیمات روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بنا ميسازد”)11(.
پیدايش پارادايم آيندهنگاري را ميتوان از دو ديدگاه بررسي نمود .از ديدگاه نخست ،ابداع روش دلفي توسط محققین موسس رند
در ده  3311میالدي که به ظهور روشي علمي و کارآ جهت پیشبیني پیشرفتهاي علمي و فناوري منجر گرديد( .)11در اواخر
دهه  11و اوايل دهه  ،3371ژاپنيها با استفاده از تجرب متخصصان اين موسسه ،روش دلفي را بهصورتي گسترده جهت پیشبیني
وضعیت علم و فناوري تا سال  2111میالدي بهکار گرفتند و اولین مطالعه گسترده خود را به انجام رساندند .هدف ژاپنيها در ابتدا
صرفاً پیشبیني وضعیت علم و فناوري بود اما در خالل انجام اين فرآيند (که هر  5سال يكبار در ژاپن انجام ميشود) به نتايجي
فراتر از پیشبیني دست يافتند بهگونهاي که قادر به جهتدهي نسبي وضعیت تحقیقات و توسعه علمي و فناوريكي جامعه خود
گرديدند .بدين ترتیب ،ديگر مفهوم پیشبیني بیانگر اين فعالیت نبود و در عمل مفهوم جديدي به نام “آيندهنگاري” که به معناي
ايجاد آينده مورد نظر ميباشد ،خلق گرديد .از ديدگاه ديگر ،تحوالتي که در سه حوزة برنامهريزي استراتژيک ،مطالعات آينده و
توسعه سیاست رخ داد ،منجر به ظهور آيندهنگاري گرديد(.)15
به طور کلی رویکرد انسان به آینده ،در سه مقوله کلي قرار گرفته است .ابتدا «آيندهشناسي »3که در واقع نوعي نگاه خاص به
آينده است .آيندهشناسي از آينده محتوم سخن ميگويد و در واقع شناخت معرفتي آينده اينجا مطرح است« .آيندهانديشي »2نیز
مبحثي ديگر است که به آينده ،نگاه آکنده از وهم و ترس دارد .در اين حالت نیز هنجار و ارزش جايي ندارد .به طور مثال دغدغه ما
نسبت به آينده و رهنمون پدر و مادر به فرزندان در رابطه با درس خواندن و کسب تحصیل ،بر گرفته از همین نوع نگاه به آينده
است .تفاوت عمدة «آيندهپژوهي »1و «آيندهشناسي» در نوع نگرش اين دو به ساحت آينده است .آيندهشناس با قاطعیت از آيندهاي
جزمي و تغییرناپذير سخن ميگويد ،اما آيندهپژوه با استناد به اطالعات موجود ،از چند آينده سخن ميگويد .آيندهپژوهي نوعي نگاه
هنجاري به آينده دارد( .)58بنابراين دانشي است با هستيشناسي ،معرفتشناسي ،روششناسي و روشهاي خاص خود که بر خالف
دو نوع قبل ،ماهیت آن قابل آموزش دادن و يادگرفتني است و اهداف گوناگوني دارد که عبارتند از:
.3

کاهش رخدادهاي ناگهاني؛

1

Futurism
Futurology
3
Futures Studies
2
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.2

برنامهريزي میان و بلندمدت؛

.1

پیشبیني تحوالت آينده؛

.1

شناخت فناوريهاي آينده و ايجاد بستر مناسب تعامل با آنها؛

.5

شناخت بازيگران و پیشرانهاي عرصه جهاني؛

.1

درک قواعد بازي در عرصه جهاني؛

.7

شناخت مرزهاي دانش؛

.8

ايجاد وفاق و بسیج اجتماعي درباره تصمیمهاي مربوط به آينده؛

.3

عامل گسترش ارتباطات؛

 .31عامل تمرکز بر آيندههاي دور ،محتمل و مطلوب؛
 .33ابزاري براي هماهنگي میان پژوهشگران؛
 .32عاملي در راستاي ايجاد تعهد نسبت به عملي کردن برنامهها()11؛

5-1-1

تاریخچهی آیندهپژوهی در ایران

اولین فعالیت آيندهپژوهي در ايران به بیش از  11سال قبل ،يعني سال  3127برميگردد .اين فعالیت در راديو و تلويزيون ايران و با
روش دلفي توسط دکتر مجید تهرانیان انجام شد .ايشان از صاحبنظران مختلف کمک گرفت تا آيندهي اجتماعي ايران را شناسايي
کند.
در سال  3117دکتر جهانبگلو کار ارزشمندي در خصوص هنر دورنگري در در انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرد .بايد پذيرفت که
در زمینه آيندهپژوهي در کشور ما فعالیتهاي مستمري صورت نگرفته است به نحوي که فقدان استمرار در مطالعات آيندهپژوهي
ال مشهود است و شايد بتوان گفت سابقهي نسبتاً قابل قبول در فعالیت اين حوزه به کمتر از ده سال ميرسد.
کام ً
بهعنوان نخستین تجربهي ملي در حوزه آيندهنگاري فناوري از ابتداي سال  3185تا بهمن ماه  3188طرح تحقیقاتي در مرکز
تحقیقات سیاست علمي کشور در دو مرحله ،تحت عنوان "پايلوت آيندهنگاري مناسبترين فناوريهاي ايران" انجام شد که به
بررسي فناوريهاي مناسب ايران طي افق زماني  21ساله پرداخت .اين طرح به اختصار "پامفا  "3111نام گرفت.
هم اکنون تحقیقات مهمي در سطوح کالن از جمله سیاستگذاري در حوزههاي مختلف با رويكرد آيندهپژوهي تهیه شدهاند که با
گذشت زمان بر تعدد و تنوع آنها افزوده ميشود .از سوي ديگر میل و کشش جامعه علمي نیز نسبت به ورود رويكرد آيندهپژوهي در
تمام ابعاد و حوزههاي دانش ،فزوني مييابد .متأسفانه اين حالوت و جاذبه گاهي موجب ميشود بسیاري از تحقیقات تنها نامي از
آيندهپژوهي را در عناوين خود داشته باشد و يا در خوشبینانهترين حالت تنها از برخي روشهاي آيندهپژوهي بدون توجه به اينكه
چه نیازي در تحقیق وجود دارد و اينكه آيا روش انتخاب شده ميتواند نیاز مزبور را مرتفع سازد ،به اجرا درآيند .البته در سالهاي
اخیر کارهاي علمي ارزندهاي نیز در اين حوزه انجام شده است .به طور مثال اولین فار التحصیل دکتراي آيندهپژوهي کشور در
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دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره) موفق به دفاع از رساله دکتراي خود با عنوان "طراحي مدل تأثیر آيندهنگاري بر سیاستگذاري
علم ،فناوري و نوآوري در سطح ملي" در سال  3132شد .تعداد دارندگان مدرک دکتراي آيندهپژوهي در حال حاضر به پنج نفر
فزوني يافته است و دهها دانشجوي ديگر نیز در سالهاي آتي پا به عرصه علمي و فناوري کشور خواهند گذاشت .اين موضوع مبین
اين نكته است که بستر جامعه با ورود متخصصان اين حوزه شكوفا خواهد شد و امیدواريم فعالیتهاي گستردهاي را با محوريت
آيندهپژوهي در کشور شاهد باشیم(.)11

 5-1اصطالحات آیندهپژوهی
آيندهپژوهي از حوزه هاي نسبت ًا جديد و نوپاي معارف بشري است که از عمر آن هنوز يک قرن هم نگذشته است .بر اين اساس از
جهت تعريف و اصطالحات به اجماع واحدي دست نیافته است .در زبان فارسي از هر سه اصطالح آيندهپژوهي ،آيندهنگري و
آيندهنگاري و در زبان انگلیسي از انواع اصطالحات  Futuring ، Forecast ،Futures Studiesو  Future Surveyاستفاده ميشود.
گروه واژهگزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي جمهوري اسالمي ايران در سال  3183اصطالحات مربوط به آيندهپژوهي را در قالب
 13واژه تدوين کرده است که برخي از مهمترين آن به شرح زير است:
-

آیندهپژوهی :9کوششي نظاممند براي بررسي همهي حوزههاي مربوط به آينده

-

آیندهنگاری :1فرايندي نظاممند و مشارکتي که در آن استنباطهاي مختلف را دربارهي آينده گرد هم ميآورند و از آن طريق چشماندازي
میانمدت يا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیمهاي روزآمد و مهیا کردن اقدامهاي مشترک پيميريزند.

-

آیندههای باورپذیر :5شماري از آيندههاي ممكن که با توجه به دانش امروزي بشر تحققپذير است.

-

آیندههای بدیل :4آيندههاي گوناگوني که ممكن است براي افراد و گروهها و رويدادها وجود داشته باشد.

-

آیندههای محتمل :3آيندههاي باورپذيري که امكان تحقق آنها با درجهاي از احتمال وجود دارد.

-

آیندههای ممکن :6همهي وضعیتها و حالتهايي که ممكن است در آينده محقق شوند.

 4-1تفاوت آیندهنگری وآیندهنگاری
در طول زمان تالشهاي متعدد و متنوعي براي بررسي و تحقیوق در موورد آينوده و بوا هودف درکي درست از آن انجام شده که
بدون شک خاستگاه همه آنها ،نیاز به تصمیمگیري و برنامهريزي درست براي آينده بوده است .شايد بتوان اقدامات انجام شده جهت
آيندهنگري (پیشبیني) آينده را از نخستین و در عین حال مهمترين تالشها دانست.
1

Futures studies, Futures, Futures Fields, Futures Research Foresight
Foresight
3
Plausible Futures
4
Alternative Futures
5
Probable Futures
6
Possible Futures
2
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در آيندهنگري تالش مويشوود توا بوا تكیوه بور مشواهدات و تجربیات تكرار شده در گذشته ،آينده را پیشگويي کرد .گذشت زمان و
فشار انتقادات زيادي که بر اين روش تجربي وارد بود ،ماننود اتكواي بویش از حد بر دادههاي گذشته ،عدم وجود اطالعات جامع و
قابل اطمینان در بسیاري از موارد و صرفنظر کردن از برخي متغیرهاي تأثیرگذار در مسايل پیچیده ،موجب شد ضعف و عدمقابلیت
اتكا به ايون روش پررنگتر شود .بهويژه آن که در اين نگرش ،آينده امري ثابت ،بدون تغییر و منتج از گذشوته فرض ميشود که
انسان هیچ نقشي در چگونگي شكلگیري آن ندارد و ناچار است تنهوا بوه نحووهي پذيرش و انطباق با آن بیانديشد .حال آنكه ظهور
دانشهاي جديد با توجه به نقش تأثیرگذار انسوان در تغییور رونود گذشوته و چگونگي شكلگیري آينده ،قابلیت استفاده و اعتماد
به پیشبیني را بهبود داده اسوت .بودينترتیوب بررسي آينده تنها محدود به تخمین احتمال وقووع آينودههواي خواص نبووده،
بلكوه شوامل تعیوین آيندههاي مطلوب و شناسايي روش تحقوق آنهوا نیوز مويشوود.
يكوي از ايون دانوشهواي جديود آيندهنگاري است .در حقیقت آيندهنگاري ،دانشي پیشگستر براي ساختن آينده و براساس اين
باور است که آينده متأثر از اقدامات و تصمیمات امروز است .نكته قابل توجه آن است که هور چنود در آيندهنگاري از ابزارهاي
مختلف پیشبیني استفاده ميشوود ،اموا نتوايج و خروجيهاي آن کامالً متفاوت از نتايج و خروجيهاي پیشبیني است .در واقع
تأکید آينودهنگواري بر پیشبیني آينده نیست بلكه بر شناسايي تصمیمها و اقدامهاي مناسب براي ساختن آينده ،با توجه به
الزامهاي دقیقتر يک آينده مطلوب و با حداقل نمودن عدمقطعیت است .بدون ترديد هرچه بستر اطالعاتي تصمیمگیري جامعتر و
دقیقتر باشد ،گزينههاي پویشرو متنووعتور و قابول اتكواتر و در نهايت منافع حاصل شده بیشتر خواهد بود .بنابراين آيندهنگري يا
پیشبیني روشي است که در آن آيندهپژوه با استفاده از روشهاي کمي بهدنبال کشف و پیشبیني آينده و ديدن آنچه در آينده رخ
خواهد داد ميباشد .حال آنكه آيندهنگاري در پي نگاشت آينده است .آيندهنگاري نه تنها شامل درک آيندههاي ممكن بلكه آمادگي
براي اتخاذ تصمیمات براي آينده است .شكل  3-2تفاوت اين دو مفهوم را نشان ميدهد(.)17
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شکل  -9-1تفاوت آیندهنگری و آیندهنگاری()60

 3-1انواع آینده
آيندهپژوهان در مطالعات آيندهنگاري ،چهار گونهي آينده را در نظر ميگیرند که اصطالحاً به آن مخروط آينده 3يا  4Pگفته ميشود.
 -3آیندههای ممکن :2تمامي حاالت شدني که استعداد تحقق در آينده را دارند و بهعبارت روشنتر ،محال ذاتي نبوده و
امكانپذير هستند در چارچوب آيندههاي ممكن توصیف ميشوند.
 -2آیندههای باورپذیر :1همان آيندههايي هستند که بر پايه ي دانش و خرد بشر ،باورکردني و پذيرفتني هستند در صورتيکه
آيندههاي باورپذير را با اصول و چارچوب هاي علمي و تجربي بیازمايیم در تحقق پذيري آنها خللي وارد نخواهد شد و به
عبارت ديگر سازگار با اصول علمي و يافتههاي دانشي بشر هستند .تفاوت بنیادين آيندههاي باورپذير و آيندههاي ممكن از
آنجا سرچشمه ميگیرد که آيندههاي ممكن ميتوانند با بنیانها و دانش کنوني بشر سازگار و همخوان نباشد .براي مثال بر
پايهي همین باور ،تصور آيندهاي که در چارچوب آن انسان مانند ماهي زير آب زندگي کند ميتواند آيندهاي ممكن باشد اما
آيندهاي باور پذير نیست .آيندهپژوهان بر همین قیاس ،آيندههاي باورپذير را زيرمجموعهي آيندههاي ممكن ميدانند.

1

The future cone
Possible
3
Plausible
2

2۸

 -1آیندههای محتمل :3در میان آيندههاي ممكن و باورپذير ،برخي از آيندهها از امكان وقوع بیشتري برخوردار هستند و بر
پايهي دانش و درک ما پذيرفتني هستند اين آيندهها را محتمل مينامند آيندههايي که به احتمال بیشتري تحقق مييابند و
حتي ادامهي روندهاي کنوني تلقي ميشوند .به همین اعتبار آيندههاي محتمل ،زير مجموعهي آيندههاي باورپذير هستند.
پیشبینيها و رويكردهاي علمي اغلب بر آيندههاي محتمل تكیه و تأکید دارند و ميکوشند از اين آيندهها پرده بردارند.
 -1آیندههای مرجح یا مطلوب :2آيندههاي سهگانهي پیشگفته در زمرهي دانش شناختي بودند و هدف از ترسیم آنها دست-
يابي به آيندهاي اکتشافي بود که هنجار و رفتاري را نیز به همراه ندارد .اين سه دسته از آيندهها تنها ميکوشند از فرداها
(درصورت امكان) پرده بردارند .اما آيندههاي مطلوب همان آيندههايي هستند که ما بر پايهي ارزشها و هدفگذاريها،
خواستار شكلگیري و تحقق آنها هستیم .بههمین اعتبار ميتوان آيندههاي مطلوب را از جنس آيندههاي برانگیزننده دانست
که برآيند قضاوتهاي ارزشي ما بوده و ذهنگرا هستند و با عینیتگرايي نهفته در آيندههاي ديگر تجانسي ندارند( .)13شكل
 2-2چهارگونهي آينده را نشان ميدهد.

%

%

Source: Vahidi Motlagh

شکل  1-1مخروط آینده

آيندههاي مطلوب به دلیل وابستگي شديد به قضاوتهاي ارزشي در نگاه افراد تفاوتهايي دارد .اين نوع از آينده مولود يک پرسش
کلیدي است " .خواستار تحقق چه آیندهای هستیم ؟ "

تحقق آيندهي مطلوب درگرو بسترسازي ،هنجارگرايي و آمادهسازي شرايط شكلگیري آينده است .آفرينش چشماندازها و ترسیم
آرمانشهرها (مدينه فاضله يا اتوپیا) بیانگر تالش انسانها و جوامع براي طراحي و ترسیم آيندههاي مطلوب است .آيندهپژوهان
Probable
Preferable
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1
2

همواره ميکوشند که ابتدا هر سه دايرهي آينده ممكن ،باورپذير و محتمل را تا حد خوبي کشف کرده و سپس جايگاه دايرهي
مطلوب را در بین آنها تعیین کنند تا بدين ترتیب خود و جامعه را به سمت اجماع دربارهي درک آيندهها و شناخت روشهاي
نگاشت و ساخت آينده مطلوب و پرهیز از آينده بد و نامطلوب کمک کنند .به بیان ديگر ،از طريق پروژهها و فرآيندهاي آيندهپژوهي
تالش ميکنیم که به اهداف مشخص و روشني دست يابیم(.)13

 6-1اهداف آیندهپژوهی
دانیل بل ،با تأکید بر نقش آيندهپژوهي در فرايند سیاستگذاري عمومي ،معتقد بود آيندهپژوهي بايد پیامدهاي تصمیمات سیاست
عمومي را مشخص ،مشكالت آتي را پیشبیني ،و راهحلهاي بديل را طراحي کند به نحوي که جامعه گزينههاي بیشتري براي
انتخاب داشته باشد( .)71اما در نگاهي وسیعتر ،آيندهپژوهي ابزاري براي ايجاد تغییر بهمنظور دستیابي به آيندهاي مطلوب است.
ابزاري که ميتوان آنرا در سطوح مختلف سازماني ،ملي و فراملي بهکار گرفت .در حاليکه بیشترِ آيندهپژوهان ،خود را تنها به تحقق
اهداف کارفرمايشان محدود ميسازند ،عدهاي ديگر مانند وندلبل ،هدف آيندهپژوهي را ارتقاي سطح زندگي بشر ميدانند .اين گروه
نهتنها دلنگران بهبود وضعیت نسلهاي کنوني و آينده بشر ،بلكه حتي گاهي متوجه کل حیات در کره زمین هستند( .)73در هر
حال ،هر گاه بخواهیم با تصمیمات خود ،آينده را متأثر سازيم ،با چهار سؤال اساسي مواجه ميشويم.
 -3با در نظر گرفتن شرايط فعلي ،چه کنشهايي ممكن هستند؟
-2

پیامدهاي احتمالي هر يک از اين کنشهاي ممكن چه خواهد بود؟

 -1کدام پیامد مطلوبتر است؟
 -1براي تحقق آنچه مطلوبمان است ،چه کارهايي بايد بكنیم؟ پاسخ به اين چهار پرسش را ميتوان هسته مرکزي مطالعات آينده و
اهداف عمده آيندهپژوهي دانست.

به طور کلي کشف يا ابداع ،آزمون و ارزيابي ،و پیشنهاد آيندههاي ممكن ،محتمل و مطلوب از اهداف آيندهپژوهي بهشمار ميرود.
آيندهپژوهان ميخواهند بدانند که کدام پديدهها امكانپذير (آيندههاي ممكن) ،احتمال بروز کدام پديدهها بیشتر (آيندههاي
محتمل) و کدام پديدهها بايستي روي دهند (آيندههاي مرجح) .از ديگر اهداف آيندهپژوهي ميتوان به تالش براي ايجاد و حف،
گونهي خاصي از جامعه اشاره کرد .در واقع آيندهپژوهان ميکوشند تا جامعهاي پديد آورند که در آن ،مردم آزادانه به آيندهپژوهي
بپردازند و درباره ي احتماالت بديل و ترجیحات خود در مورد آينده آشكارا گفتگو و تبادل نظر کنند .بايد توجه داشت که تجسم
شرايط سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در آينده ،نیازمند پرسشگري دربارهي شرايط کنوني جامعه است و اغلب ،طرح
چنین پرسشهايي در جوامع خودکامه و ديكتاتوري ،مخالفت با رژيم حاکم تلقي ميشود و ممكن است به آزار و اذيت،
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بدرفتاريهاي جسمي ،تبعید يا حبس نیز بینجامد .حتي در جوامع مردمساالر نیز پرسشگري دربارهي وضع موجود ،چندان
پذيرفته شده نیست و گاه تالشهايي نیز براي سرکوب آن صورت ميگیرد .آيندهپژوهان ،آشكارا ميکوشند تا راه را براي جستار
آزادانه و تبادل مدني انديشهها باز نگهدارند(.)11
هدف از آيندهپژوهي کشف ،خلق و آزمون منظم آيندههاي محتمل و مطلوب است تا نظام تصیمگیري را بهبود بخشد .اوارد
کورنیش ،بنیانگذار و رهبر انجمن آينده جهان مهمترين هدف آيندهپژوهي را اينطور بیان ميکند« :درک کنیم با تداوم روندهاي
امروز ،در آينده چه روي خواهد داد و تصمیم بگیريم که آيا چنین آينده اي برايمان مطلوب است يا خیر؟ و اگر نیست بكوشیم آن را
تغییر دهیم ».بهعبارت بهتر آيندهپژوهي در پي محتمل کردن آيندههاي مطلوب و توجه به آيندههاي ممكن است که در صورت
وقوع اثر شگرفي بر جامعه ميگذارد ،است .وندل بل هدف عمدهي آيندهپژوهي را حف ،و گسترش بهرهوري و رفاه بشريت و
ظرفیتهاي ادامهي حیات بر روي کرهي زمین ميداند .تافلر معتقد است که اين هدف جز از طريق کاوشهاي منظم به منظور
اکتشاف دورانديشانهي ممكنات ،بررسي منظم محتمالت و ارزيابي اخالقي مرجحات ممكن نیست(.)72
در واقع آيندهپژوهان ميکوشند تا با تصور و ترسیم آيندههاي ممكن ،محتمل و مطلوب و ارائه اطالعات و آگاهيهواي نوسبتاً
دقیوق ،بستري را فراروي سیاستگذاران ،برنامه ريزان و مديران جامعه فراهم نمايند تا آنها بتوانند در تصمیمگیريها و برنامهريزي
هايشان با نگاه به آينده و پیشبیني روندهاي آتوي عمول نموده و از فرصتها ،امكانات و منابع موجود تا حد امكان استفاده کرده و
با اطمینان بیشتري گام بردارند .جهانِ امروز اين اصل را به عنوان اصل اساسي پذيرفتوه اسوت کوه سوكون و تكرار و رجوع به
ي موجود در زمان و مكان است؛ به اين
گذشته اصل نیست ،بلكه حرکت و تغییر و پیشرفت اصل است ،و اصل با واقعیت متغیرِ نسب ِ
ترتیب که دنیواي اموروز را غوغاي ترقي و پیشرفت فرا گرفته است .هنگامي که مردم درک بهتري از تغییور بوه دسوت آورند ،براي
تأثیرگذاري مثبت بر آيندهاي که در حال تكوين است ،فرصوتهواي بیوشتري خواهند داشت .بنابراين ايجاد و اشاعهي فرهنگ امید
به آينده که منجر به شكوفايي اجتماعي و سازماني ميشود از اهداف غايي آيندهنگاران است(.)11
 9-6-1اهداف نهگانهی آیندهپژوهی
 -3مطالعهي آيندههاي ممكن؛ براي کشف آيندههاي ممكن بايد وضع موجود را با روشهايي جديد و متفاوت بررسي کرد.
روش هايي که آگاهانه از قید و بند تفكر سنتي ،رايج و معمول رهايي يافته باشند و از ديدگاهي که براي تودهي مردم غیرعادي
و حتي ناخوشايند به نظر مي رسد به مسائل نگاه کنند .در اين روش با تفكري خالق و جانبي ،واقعیتهايي ديده ميشوند که
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ديگران از مشاهده ي آنها ناتوان هستند .اين نوع تفكر نه تنها طرح پرسش دربارهي وضع موجود را دربرميگیرد ،بلكه به
پرسشگري دربارهي آنچه ميتواند باشد وجود داشته باشد نیز ميپردازد.
 -2بررسي آيندههاي محتمل؛ هدف از بررسي آينده هاي محتمل ،يافتن پاسخي براي اين پرسش است که در يک بازهي زماني
معین و باتوجه به مقتضیات ويژه ،محتملترين آينده براي پديدهاي خاص چه خواهد بود؟ يكي از پرسشهاي متداول اين است
که اگر اوضاع به همین منوال ادامه يابد ،محتملترين آينده براي پديده اي خاص چه خواهد بود؟ اگر انسان به رفتار کنوني
خود ادامه دهد محتملترين آينده چه خواهد بود؟ هر دو پرسش ،از سويي ،ما را به مطالعهي شرايط موجود فرا ميخواند تا
پیش بیني خود را بر آنها استوار کنیم و از سويي ديگر نیز ما را به بررسي روندهاي پیشین دعوت ميکنند .روندهايي که از
گذشته تا حال ادامه يافتهاند .هدف از مطالعه ي روندها ،آگاهي از رويدادهايي است که در گذشتهي نزديک روي دادهاند .براي
بررسي آيندههاي محتمل به آگاهي از چگونگي گذار پديدهها در مسیر گذشته تا حال ،نیاز داريم .آگاهي از روندهاي گذشته به
ما کمک خواهد کرد تا دريابیم که ادامه ي همین روندها در آينده ،چه سرانجامي خواهد داشت .در واقع براي رسیدن به
محتملترين آينده ،بايد به دنبال درستترين و معتبرترين مفروضات بود خواستهاي که تنها از طريق افزايش اطالعات
امكانپذير است.
 -1بررسي تصويرهاي آينده3؛ آيندهپژوهان به اين معتقدند که تصويرهاي آينده به شكلگیري اقدامهاي تاريخي افراد کمک کرده
است .به تعبیر روشنتر افراد تالش ميکنند خود را با آنچه گمان ميکنند روي خواهد داد ،سازگار کنند .يا به گونهاي رفتار
مي کنند که آينده دلخواه خود را بسازند .بنابراين يكي از اهداف آيندهپژوهان اين است که به مردم کمک کند تا تصويرهاي
خويش را از آينده (ايدهها ،امیدها ،آرزوها ،باورها و عاليقشان نسبت به آينده) محک زده و شفاف نمايند تا کیفیت
تصمیمهايي که براي آينده ميگیرند بهبود يابد .شمار بسیار زيادي از پژوهشهاي اجتماعي مدرن بر اين حقیقت صحه
گذاشته اند که تصويرهاي مثبت از آينده ،پیامدهاي سودمندي به ارمغان خواهند آورد .براي مثال ،پژوهش جان
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( )3381دربارهي دو نسل از مردم اين نتايج را در پي داشت :نوجواناني که با برنامه زندگي ميکنند در بیشتر نقشهاي
اجتماعي خود در سنین بزرگسالي از ثبات بیشتري برخوردار خواهند بود ،در طول حیات خود کمتر در برابر بحرانها به ستوه
مي آيند ،ثبات عاطفي بیشتري دارند و در مقايسه با همتايان خود که در دوران نوجواني کمتر بر پايهي برنامه عمل کردهاند ،در
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دوران کهنسالي بیشتر احساس خوشبختي خواهند کرد .بنابراين تصويرهاي آينده در هدايت رفتار بشر عامل مهمي بهشمار
ميآيد.
 -1مطالعهي بنیانهاي معرفتي آيندهپژوهي3؛ آيندهپژوهي نیز مانند هر حوزهي معرفتي ديگري با اين پرسش روبرو است که
دانش مورد ادعاي خود را چگونه بهدست آورده است؟ بايد اذعان کرد که آيندهپژوهان بخش زيادي از زمان و تالش خود را به
اقتباس يا ابداع ابزارهاي روششناختي اختصاص دادهاند .آنها در مطالعات تجربي متعددي از اين ابزارها استفاده کردهاند البته
اين بدان معنا نیست که ديگر هیچ نیاز به بهبود اين روشها و يا انجام پژوهشهاي بیشتر در اين زمینه احساس نميشود؛
البته که اين نیاز احساس ميشود! هدف يادآوري اين نكته است که آيندهپژوهان در ابداع ،کاربرد و نقد روشهاي آيندهپژوهي
پرکار بودهاند و آثار فراواني از خود بجاي گذاشتهاند .اما در تشريح مباني فلسفي گفتههاي خود دربارهي آيندههاي ممكن،
محتمل و مرجح ،تالش چنداني انجام ندادهاند .در میان آنها به استثناي برخي موارد انگشتشماري همچون هلمر ،اسالتر و
عنايتاله ،توجه و تفكر نقادانهي پیوسته به مسائل اصلي مرتبط با ماهیت آيندهپژوهي رواج ندارد.
 -5بررسي بنیانهاي اخالقي آيندهپژوهي2؛ بررسي بنیانهاي اخالقي آيندهپژوهي به شكل مستقیم از جستوجوي آيندههاي
مرجح بهعنوان يكي از اهداف آيندهپژوهان سرچشمه ميگیرد .آيندهپژوهان براي بررسي میزان مطلوبیت آيندههاي بديل ،بايد
اهداف و ارزش هاي بشري را مطالعه و ارزيابي و از آنها استفاده کنند .براي مثال آيندهپژوهان در پي پاسخ به سواالت زير
باشند :چرا جامعهي پايدار بهتر از جامعهي کمدوام است؟ چرا نسلهاي امروز بايد نگران رفاه نسلهاي فردا باشند؟ چرا مردم
بايد براي تحقق جامعهاي عدالتمحور تالش کنند؟ چرا بايد خواستار صلح و سازگاري باشند؟
 -1تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال؛ بدون شک انسان از گذشته براي هدايت رفتارهاي کنوني و خلق تصاوير آينده استفاده
ميکند و از داشتههاي خوب گذشته براي خلق آيندههاي مطلوب نیز بهره ميگیرد.
 -7تلفیق دانش و ارزشها براي طراحي اقدام اجتماعي1؛ آيندهپژوهان براي طراحي حرکت اجتماعي بايد بر حجم انبوهي از
اطالعات و دانش پراکنده متمرکز شوند و آن را سازماندهي کنند .در واقع آيندهپژوهان براي اتخاذ تصمیمات سیاسي به دانشي
نیاز دارند که بخش عمدهي آن به دست کارشناسان ساير حوزهها تولید ميشود .حوزههايي که حتي آيندهپژوهان نسبت به آن
آگاهي چنداني ندارند .طراحي اقدام اجتماعي ،اغلب به گستره وسیعي از حوزههاي تخصصي گوناگون نیاز دارد.
1
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 -8افزايش مشارکت مردمي در تصويرسازي از آينده و طراحي آن؛ تمام تالش آيندهپژوهان ب ر اين است تا از مشارکت مردم در
تصويرسازي و طراحي آيندهاستفاده کنند .اين شیوه مردم ساالرانه گرچه گاه از روند آهسته و ناامیدکنندهاي رنج ميبرد و
حتي به بروز اختالفات و مشاجرات میان مردم میانجامد اما بهاستناد شواهد ،بیش از خودکامگي در بهبود شرايط انسانها موثر
خواهد بود .براي مثال حكومتهاي مردم ساالر نه تنها با يكديگر وارد جنگ نميشوند بلكه از شیوع قحطي و گرسنگي در
کشورهاي خود نیز جلوگیري ميکنند.
 -3ترويج تصويري ويژه درباره ي آينده و حمايت از آن؛ تصويرهاي خالقانه و انديشمندانه از جامعهاي متفاوت و بدون کاستي،
تناقضهاي موجود کنوني و آيندههايي گسسته که پیدايش جهاني تازه و متفاوت را پیشبیني ميکند ميتواند در قالب چنین
چشماندازهايي مطرح شوند(.)11

 7-1اصول و قواعد آیندهپژوهی
 9-7-1عدمقطعیت
موضوع اساسي در آيندهپژوهي ،حصول اگاه و شناخت دقیق آينده نیست ،بلكه ارائهي گزينههاي ممكن است .در آيندهپژوهي،
شناخت آينده با قاطعیت انجام نميشود و به شرايط ،نوع سیستمها و تصمیمگیريهاي افراد بستگي دارد .با استفاده از روشهاي
آيندهپژوهي نميتوان آينده را دقیقاً ترسیم کرد؛ بلكه مهمترين جنبهي آيندهپژوهي بهدست آوردن احتماالت متناظر براي
سناريوهاي گوناگون و محتمل است .اغلب گفته ميشود آيندهپژوهي عدم قطعیت را کاهش ميدهد اما در واقع آيندهپژوهي تالش
براي اداره و تدبیر عدمقطعیتها و بينظميهاست.
 1-7-1ترکیب روشها
يكي از اصول آيندهپژوهي ،ضرورت استفاده از روش ترکیبي است .بهکارگیري همزمان چندروش بهجاي اتخاذ تنها يک روش
آيندهپژوهي ،براي مثال استفاده همزمان از چند روش مانند تحلیل روند ،دلفي ،پانل خبرگان ،ذهنانگیزي ،سناريونويسي و غیره،
بینش و درک عمیقتري نسبت به آينده ايجاد مي کند .دلیل اين امر آن است که معموالً هر روش داراي نقاط قوت و ضعفي است و
استفاده همزمان از چندين روش ،احتمال خطا را کاهش داده و کارآيي فرايند آيندهپژوهي را افزايش ميدهد.
 5-7-1مشارکت
ضرورت مشارکت تمامي تصمیمگیران و تصمیمسازان در اجراي روشها ،اصل ديگري است که تقريباً مورد اجماع آيندهپژوهان
است .زيرا از طريق مشارکت فعال ميتوان به افزايش اعتبار و ارزش آيندهپژوهي افزود .با اين بیان هرگونه خودرايي و انفعال در
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آيندهپژوهي قابل قبول نیست .آيندهپژوهي در خأل و به دور از مشارکت ،عالوه بر افزايش احتمال خطا ،پذيرش و مقبولیت آن را نیز
کاهش ميدهد.
 4-7-1خطاپذیری
آينده پژوهي در تمامي اشكال دانش بشري خود داراي درصدي از انحراف و خطاست .از سوي ديگر صرف وجود خطا و انحراف در
آيندهپژوهي دلیل نقص آن نیست ،بلكه آنچه مهم است کاهش اين خطا و داشتن تدابیري براي غلبه بر آن است.
 3-7-1قضاوتی بودن
اغلب آيندهپژوهان عینيگرا هستند ،اما بسیاري از روشهاي آيندهپژوهي بهشدت به قضاوت ذهني افراد وابسته است .از اينرو ارزش
آيندهپژوهي در توان جمعبندي آن ،از داوريهاي افراد ،ايجاد بستري براي نوآوري و خالقیت و طرح سوال اساسي و ايدههاي جديد
در افراد و به چالش کشیدن قضاوتها و نظرات متعدد است.
 6-7-1روایی روش
هريک از روشهاي آينده پژوهي داراي مفروضات ،اصول ،قواعد کلي و مشخص است .اين اصول موجب ميشود تا بهکارگیري يک
روش نیازمند توجه و رعايت اين موا رد باشد .اگر بدون رعايت مباني و اصول هر روش از آن استفاده شود ،روايي و تبییني بودن
نتايج با ترديد بسیار همراه بوده و قابل اتكا نیست.
 7-7-1نگرش سیستمی
مطابق نگرش و تفكر سیستمي هر پديده مورد مطالعه در يک سیستم ،تحت تاثیر سیستمهاي ديگر است .بهعنوان نمونه در
آيندهپژوهي يک برنامهي اقتصادي بايد توجه داشت که اين برنامه بهعنوان يک سیستم داراي اجزا و ارکاني با ارتباطات پوياست که
مجموعه منظمي را شكل دادهاند ،اما اين سیستم خود نیز تحت تاثیر عوامل متعدد و سیستمهاي ديگري مانند سیستم اقتصاد
جهاني ،محیطهاي اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي است.

 0-1تکامل مبانی آیندهپژوهی
آيندهپژوهي در طي سه نسل به بلو تكامل دست يافته است .اين سه نسل در زمرهي آيندهپژوهيهاي ايدهآل محسوب ميشوند ،در
حاليکه در يک مطالعه آيندهپژوهي ميتوان ترکیبي از عناصر هر سه نسل را مورد استفاده قرار داد .ساختار سه نسل آيندهپژوهي به
شرح زير است:
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-

نسل اول به پیشبینيهاي فناورانه توسط صاحبنظران اکتفا ميشد .در اين نسل متخصصان و صاحبنظران نخبه ايدههاي عرصهي علم
و فناوري را سازماندهي ميکردند.

-

نسل دوم به مقولههايي مانند بازار و صنعت توجه شد .اين نسل در دههي  3331با همكاري و مشارکت متخصصاني از دانشگاهها،
آکادميها و صاحبنظراني از صنعت و بازار انجام گرفت و آيندهانديشي به عنوان يک هدف اصلي براي نزديک کردن هر چه بیشتر دو گروه
مذکور عمل ميکرد.

-

نسل سوم به موضوعات اجتماعي و ديدگاه کاربرمحور توجه شده است .موضوعاتي مانند مسائل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي محور
بررسيهاي آيندهپژوهي نسل سوم است .اين نسل مبتني بر مشارکت همهي ذينفعان است و تالش دارد کردن گروهها و آحاد جامعه را به
صحنهي تصمیمگیري و تصمیمسازي وارد کند .سازمانهاي داوطلبي که به امور رفاهي سالخوردگان ميپردازد يا مانند سازمانهاي
غیردولتي به موضوعات محیط زيست توجه دارد نمونهاي از فعالیتهاي آيندهپژوهانهي نسل سوم است.

 1-1معرفتشناسی 3آیندهپژوهی
در اينجا پرسش اصلي اين است که آيندهپژوهان دانش خود دربارهي گذشته ،حال و آينده را بر اساس کدامین بنیانهاي فلسفي بنا
کردهاند؟ گونهشناسيهاي متفاوتي از پارادايمهاي پژوهشي را در مطالعات آينده به شرحي که در ذيل ميآيد ارائه دادهاند.
 -9گونهشناسی وندل بل2؛ وندل بل ،از نظريهپردازان مطرح مطالعات آينده در کتاب «مبانی آیندهپژوهی؛ تاریخچه ،اهداف و

دانش جلد اول ،»5معرفتشناسي آيندهپژوهي را در سه نوع اثباتگرايي ،پسااثباتگرايي و واقعگرايي انتقادي 1قلمداد کرده و
واقعگرايي انتقادي را معرفتشناسي مطلوب خود معرفي ميکند .به اعتقاد بل تمامي آيندهپژوهان و بیشتر انديشمندان در سراسر
جهان فار از اينكه به ريشه اين ديدگاههاي فلسفي پي برده باشند يا خیر به يكي از اين بنیانهاي فكري معتقد هستند .از نگاه
بل ،دوران بلو آيندهپژوهي هم زمان با آخرين موج حمله به پوزيتیويسم طي شده و بدين جهت بخشي از آيندهپژوهان بهشدت
تحت تأثیر فلسفههاي پساتجددگرايانه و ضدپوزيتیويستي واقع شدهاند ،اين در حالي است که به اعتقاد برخي ،چنین انديشههايي
نميتواند بنیانهاي فلسفي مناسبي براي آيندهپژوهي فراهم کند .از اين روي بل ،واقعگرايي انتقادي را بهعنوان فلسفهاي بديل که
نظريهي معرفتي مناسبي براي آيندهپژوهي است معرفي ميکند(.)11
ي ،در مقالهي «آیندهپژوهی :نظریهها و روشها ،»6چهار نوع
 -1گونهشناسی سهیل عنایتاله5؛ اين آيندهپژوه پاکستان ِ
معرفتشناسيِ را بهعنوان چارچوب نظري و قدرتمند براي فهم آينده معرفي ميکند .رويكردهاي پیشبینيکننده ،7تفسیري،3
1

Epistemology
Wendell Bell
3
Foundation of Futures Studies; History, Purpose and Knowledge. Vol 1
4
Critical Realism
5
Sohail Inayatullah
6
)Futures Studies: Theories and Methods (2013
7
Predictive
2
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انتقادي 2و کنش مشارکتي .1آيندهپژوهي پیشبیني کننده مبتني بر علوم اجتماعي تجربي است که در آن جهان پايدار و با
قوانین ثابت فرض شده است و آيندهپژوه در آن به دنبال پیشنگري آينده از طريق روشهاي کمي است .در معرفتشناسي
تفسیري ،جهان داراي قوانین است اما اين قوانین لزوم ًا جهاني نبوده و تابع فرهنگ و تاريخ هستند ،بنابر اين روش پیشبیني
آينده بر فهم تصاوير رقیب درباره آينده تكیه دارد .در معرفتشناسي انتقادي که بر مبناي انديشه پساساختارگرا است فهم
جهان گیجکننده است و آيندهپژوهان بهدنبال تعريف آيندههاي جايگزين و رهاييبخش 1هستند .رويكر چهارم به مراتب
دموکراتیکتر و متمرکز بر نظرات ذينفعان در خلق آيندههاي مرجح بر جامعه ،سازمان و موسسه است .در اين رويكرد
ديدگاههاي ذينفعان در قالب يک «چشمانداز مشترک» طراحي ميشود .بنابراين اين نوع آيندهپژوهي را ميتوان فرايندي براي
يادگیري عملي مشترک دانست ،يادگیري چگونگي طراحي و خلق آيندهي مطلوب(.)71
 -5تایپو و هینتانن5؛ اين دو آيندهپژوه فنالندي هفت پارادايم آيندهپژوهي را معرفي کردند .پارادايم اثباتگرايي کنتي،1
انسانگرايي خوشبینانه ،7انسانگرايي کثرتگرا ،8دموکراسي مبتني بر رايگیري ،3پراگماتیسم انتقادي ،31پراگماتیسم
نسبيگرايانه 33و آنارشي دموکراتیک.)71(32
 -4گونهشناسی ریچارد اسالتر31؛ اين استاد آيندهپژوه استرالیايي در کتاب خود با عنوان «آيندهاي فراتر از ناکجاآباد »31چهار
سنت را در بیان معرفتشناختي آيندهپژوهي معرفي کرده است ،سنت تجربي 35که توسعه يافته در کشور امريكاست ،سنت
انتقادي 31که پايه و اساس فرهنگي داشته و خاستگاه آن اروپاست ،سنت بینالمللي و چندفرهنگي 37که بیشتر از ساير سنتها
بسط و توسعه يافته و هنوز هم در حال تكوين و تكامل است و نهايتاً سنت انتگرال 38که با کار کن ولیبر 33و همكارانش در
جهان ظهور يافته است و ميتوان بهنوعي آن را تكامل سنتهاي پیشگفت دانست(.)75
1

Interpretive
Critical
3
Participatory Action Learning/Research
4
Emancipatory
5
Tapio and Hietenan
6
Contean Positivist
7
Optimistic humanism
8
Pluralistic humanism
9
Polling democracy
10
Critical pragmatism
11
Relativistic pragmatism
12
Democratic anarchy
13
Richard Slaughter
14
)Futures Beyond Dystopia: Creating Social Foresight (Futures and Education Series
15
Empirical Traditional
16
Critical Traditional
17
International an Multicultural Traditional
18
Integral Traditional
19
Ken Wilber
2
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 -3گونهشناسی جوزف وروس3؛ اين آيندهپژوه استرالیايي در مقالهاي با عنوان «در باب مبناي فلسفي پژوهش آيندهها ،»2پنج
پارادايمِ اثباتگرايي ،پسااثباتگرايي ،سنجشگرايي ،برساختگرايي و مشارکتجويي براي مطالعات آيندهپژوهي معرفي ميکند.
اين پارادايمها از پاسخهاي ي که براي برخي سواالت اساسي دارند ،قابل تمايز هستند .پاسخ به سواالت سه بعد اصلي هر پارادايم
يعني هستيشناختي ،معرفتشناختي ،روششناختي و بعد چهارم ،ارزششناختي مرزهاي پارادايم را مشخص ميکند .سوال
هستيشناختي به ماهیت واقعیت ميپردازد و سوال معرفتشناختي ماهیت دانش را مورد توجه قرار ميدهد .سوال
روش شناختي معطوف به اين است که پژوهشگر چطور آنچه بايد بداند را کسب کند .سوال ارزششناختي نیز به دنبال پاسخ به
سوالي است که ميپرسد چه چیزي ذاتاً ارزشمند است؟ اين ابعاد در جدول زير بهطور خالصه نمايش داده شدهاند(.)71
جدول  –9-1جنبههای مبنایی پنج پاردایم مورد استفاده در آیندهپژوهی جوزف وروس
پارادایم

هستیشناختی

اثباتگرایی
Positivism

پسااثباتگرایی
Post-Positivism

واقعگرايي ساده،
واقعیت واقعي اما قابل فهم

واقعگرايي انتقادي
واقعیت واقعي اما ناقص و
قابلیت
فهم احتماالتي

سنجشگرایی
Criticalism
واقعگرايي تاريخي ،واقعیت مجازي
شكلگرفته توسط
ارزشهاي اجتماعي ،سیاسي،
فرهنگي ،اقتصادي ،نژادي و
جنسیتي؛ شكلداده شده در گذر
زمان

برساختگرایی
Constructivism
نسبيگرايي،
واقعیتهاي
محلي و خاص
برساخته شده

مشارکتی
Participatory
واقعیت مشارکتي ،واقعیت ذهني
عیني ،ساخته شده
بهطور مشترک توسط ذهن

معرفتشناختی
روششناختی
ارزش شناختی

دوگانهانگاري /عینتگرايي؛
جست و جوي حقیقت

دوگانهانگاري تحول يافته/
عینتگرايي؛ سنت/جماعت
انتقادي؛ جستجوي حقیقت
محتمل

تبادلي/ذهنیتگرايي؛ يافتههاي ارزش
واسطه

تبادلي/ذهنیتگرايي؛
يافتههاي مشترکاً ايجاد
شده

ذهنیتگرايي انتقادي در تبادل
مشارکتي با کیهان؛ معرفتشناسي
گستردهي تجربي ،نمايشي ،گزارهاي
و عملي دانش؛ يافتههاي

تجربي/دستكاري شده؛ تايید
فرضیهها؛ روش عمدتاً کمي

تجربهگرايي تحول يافته/
دستكاريشده؛ چندگانگي
انتقادي؛ ابطالگرايي فرضیهها؛
مكن است شامل روشهاي
کیفي شود

گفت و شنودي /جدل

تاويلي /جدلي

مشارکت سیاسي در اقدام پژوهي
مشترک؛ برتري عملیاتي؛ به بردن
زبان زمینهاي در بافت تجربي
اشتراکي

معرفت گزارهاي ،داد و ستدي به نحو
ابزاري و به منزله وسیلهاي براي
رهاييبخشي اجتماعي ارزشمند
است؛ اين نوع رهايي هدفي في نفسه
است و بنابراين واجد ارزش ذاتي
است

معرفت گزارهاي ،داد و
ستدي به نحو ابزاري و
به منزله وسیلهاي براي
رهايي بخشي اجتماعي
ارزشمند است؛ اين نوع
رهايي هدفي في نفسه
است و بنابراين واجد
ارزش ذاتي است

معرفت عملي در اين خصوص که
چگونه به شكوفايي در پرتو يک
خودآيئیني متوازن دست يافت،
همكاري و سلسه مراتب در يک
فرهنگ هدفي في نفسه است ،و
بنابراين واجد ارزش ذاني است.

معرفت گزارهاي درباره عالم
هدفي في نفسه است که به نحو
ذاتي واجد ارزش است

معرفت گزارهاي درباره عالم
هدفي في نفسه است که به
نحو ذاتي واجد ارش است

Joseph Voros
)On the Philosophical Foundations of Futures Research (2005
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 -6گونهشناسی جنیفر گیدلی3؛ ايشان که هماکنون رياست فدراسیون جهاني آيندهپژوهي را به عهده دارند يكي از کاملترين
تقسیمبنديهاي گونهشناسيهاي آينده پژوهي را در مقالهاي با عنوان «آيندهپژوهي در دوران فاخته ،آيندههاي رويايي از تفكر
آينده »2ارائه کردهاند که در شكل  1-2بهطور خالصه آورده شده است .رويكردهاي معرفتشناختي گیدلي بر اساس دو پارادايم
فكري تقسیمبندي شده است؛ پارادايم اثباتگرايي که سبک پیشبینيمحور مبتني بر علوم تجربي را شامل ميشود و پارادايم
پسااثباتگرايي که شامل سبکهاي انتقادي (مبتني بر تفكر پستمدرن) ،سبک تعبیري-تفسیري (مبتني بر فرهنگ و جامعه)،
سبک مشارکتي (مبتني بر يادگیري حین عمل) و نهايت ًا سبک يكپارچهنگر .جدول  3-2خالصهي اين سبکها را نشان
ميدهد(.)77

The Future

Futures

-

-

-

Planetary Futures

Participatory Futures

Alternative Futures

Preferred Futures

Probable Future

Source: Gidley 2010

شکل  -5-1پارادایمهای آیندهپژوهی
جدول  -9-1رویکردهای آیندهپژوهی گیدلی
رویکردهای آیندهپژوهی

اصطالحات کلیدی

اهداف

تئوریهای وابسته و پارادایمها

رویکرد اثباتگرایی به آینده «»The Futre
پیشبینيکننده /تجربي

آينده محتمل

اثباتگرايي و تجربهگرايي

تحلیل روند ،پیشبیني ،کنترل

تکثرگرایی رویکردهای پسااثباتگرایی به آیندههای چندگانه «»Multiple Future
پستمدرن /انتقادي

آيندههاي مطلوب

تئوري انتقادي /شالودهشكني

هنجاري /رهاييبخش

فرهنگي /تفسیري

آيندههاي بديل يا ممكن

ساختارگرايي /هرمنوتیک

آيندههاي بديل

مشارکتي

آيندههاي مشارکتجويانه

اقدامپژوهي /تئوريهاي امید

توانمندساز

جامع /يكپارچهنگر

آيندههاي انتگرال يا سیارهاي

تئوري انتگرال /تئوريهاي سیارهاي

عدالت جهاني /عصر سیارهاي

Jennifer M. Gidley
”Futures Studies in Crazy Times Visionary Futures of “Futures Thinking
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 92-1کارکردهای آیندهپژوهی
 -3افزایش تعهد به برنامه3؛ برنامههاي آيندهنگاري بر پاي مشارکت خبرگان است و همین مشارکت به همراه خود ،تعهد آنان
را براي پیادهسازي به همراه دارد .زمانيکه برنامه توسط خبرگان تدوين ميشود ،اين دولت است که برنام خود را از خبرگان
ميگیرد و نه برعكس .در کشور ما برنامه ابزار اعمال حاکمیت دولتها است .برنامهريزي در وضعیت فعلي ،گفتماني است که
در آن حاکمان خود را بهمثاب چوپاناني ميبینند که وظیفه دارند تا تودة جامعه را به راه درست هدايت نمايد ،اما در
آيندهنگاري ،اين حاکمان هستند که برنام حرکت خود را از جامع وسیع خبرگان دريافت ميکنند تا مبادا به اشتباه تصمیم
بگیرند.
 -2افزایش هماهنگی میان بازیگران2؛ در برنامههاي آيندهنگاري اينکه چه کسي خبره است و ترکیب خبرگان چگونه باشد،
اهمیت زيادي دارد .به زبان ديگر ،اينکه چه کساني حق رأي و انتخاب گزينههاي توسعه را دارند ،ضرورت دارد .برخالف آنچه
در تدوين برنامهها در کشور ما ديده ميشود ،مشارکتکنندگان تنها زينت يک برنام از پیش مشخص نیستند! خبرگان تنها
وظیف شرکت در کارگروههاي طوفان فكري را ندارند ،بلكه خبرگان گزينهها را هم طرح و هم انتخاب ميکنند .خبرگان با
ترکیب حدود پنجاه-شصت درصد از بخش خصوصي ،سي-چهل درصد از جامع دانشگاهي-پژوهشي و تنها در حدود  5تا 31
درصد از میان سیاستگذاران انتخاب ميشوند .همین مشارکت در فرايند برنامهريزي خد منجر به هماهنگي میان نقشآفرينان
واقعي جامعه ميشود.
 -1شکلگیری اجماع1؛ خبره مفهومي غیرسیاسي است .به همین دلیل است که با مشارکت هم خبرگان (و نه فقط بخشِ
موافق دولت) ،برنامهها غیرسیاسي تدوين ميشوند .با تغییر دولتها ديگر مسئولین نميتوانند مدعي شوند که برنام پیشین
توسط دولت پیشین تدوين شده و دولت جديد نیاز به برنام جديد دارد ،آيندهنگاري در ذات خود سیاسيزدايي در حوزههاي
تخصصي را بههمراه دارد .ديگر نگاه سیاسي به حوزه هاي تخصصي نميشود ،چرا که خبرگان خود براي حوزة خود برنام
توسعه مينويسند و نه سیاسیوني از بیرون از آن حوزه که در تمامي حوزهها ادعاي تخصص دارند .اجماع نتیج آيندهنگاري
است و نیازي به قانون و دستورالعمل و ابالغیه و مجازات ندارد .اجماع بر پاي روشهايي علمي مانند دلفي يا سناريوها و
مشارکت خبرگان شكل ميگیرد .به اين ترتیب برنامهريزي خود ابزار ايجاد اجماع ميشود و نه اسباب شكاف در جامعه.
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 -1بهبود ارتباطات3؛ تخصصيشدن ،روند اجتنابناپذير دنیاي توسعهيافته است .اين تخصصيشدن اما گاه منجر به شكلگیري
زبانهايي تخصصي ميشود که ارتباطات را به شدت کاهش ميدهد بهعنوان نمونه متخصصین اقتصاد با زبان اقتصادي چنان
در خصوص برنامهريزي سخن ميگويند که خبرگان حوزهاي مانند مخابرات نه ادراکي از آن صحبتها دارند و نه برنامهاي را
که اقتصاددانان مينويسند قبول دارند .در آيندهنگاري مشارکت بر اساس ابزارهاي علمي بايد در فرايندي باشد که خبرگان به
انتخاب از میان ديدگاههاي بديل دست بزنند .بر هیمن اساس الزم است ديدگاههاي بديل به سادهترين زبان مفاهیم خود را
براي خبرگان آن حوزه ارائه دهند تا راي الزم را کسب نمايند .در آيندهنگاري درست به مانند يک فرايند رايگیري و انتخاباتي
ديدگاههاي توسعه بايد وارد رقابت شوند و رايدهندگان متخصصین و خبرگان هستند.
 -5نگاه بلندمدت2؛ اگر بر پاي بسیاري از مطالعات بپذيريم که جامع ايراني جامعهاي کوتاهنگر است ،اهمیت اين کارکرد دو
چندان ميشود .آيندهنگاريها از يکسو ،تصويري بلندمدت ارائه ميدهند و از سوي ديگر ،برنامههايِ اقدام کوتاهمدت.
شكلگیري گفتوگو میان ديدگاههاي مختلف توسعه ،بهصورت ضمني جامعه را به سمت نگاه بلندمدت سوق ميدهد.
آيندهنگاري گفتمان بلندمدتنگري را در جامعه خلق و تحكیم ميکند .امروز که در آستان تدوين برنام پنج سال ششم توسعه
هستیم ،شايد بايد اين پرسش را از سیاستگذار داشت که «اين شیوة برنامهريزي در کدام کشورهاي جهان هنوز وجود دارد که
دولت بر آن تأکید ميکند؟»« ،کدام کشورها سازمان برنامه (به شیوة سازمان برنامه و بودجهاي که قرار است احیا شود)
دارند؟»« ،چرا بايد ما بر روشهايي اصرار داشته باشیم که در دنیاي امروز منسوخ شدهاند و از رويكردها و روشهايي چشم
بپوشیم که دنیاي امروز بر پايهي آن برنامهريزي ميکند؟»؛ آيا تیم برنامهريزي از خود اين سوال را نميپرسد که «چرا دنیا
ديگر به اين شیوه برنامهريزي نميکند؟» آيا تیم برنامهي ششم بهتر نیست در شیوهي کار خود بازانديشي کند؟()11

 99-1محرکهای آیندهنگاری
محرکهاي اصلي آيندهنگاري را ميتوان به  1دستهي اصلي تقسیم نمود:
 -3افزايش رقابت
 -2افزايش محدوديتها بر هزينهي بخش عمومي
 -1افزايش پیچیدگي
 -1افزايش اهمیت توانش علم و تكنولوژي

Communication
Concentration on the longer term
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در ادبیات آيندهنگاري به واسطهي آن که اين محرکها همگي با حرف  Cآغاز ميشوند با نام اختصاري  4Csنیز شناخته ميشوند.
البته موارد ديگري نیز بر اين محرکها افزوده ميشود(.)13

 91-1آینده چگونه ساخته میشود؟
جیمز ديتور 3يكي از آيندهپژوهان برجسته ،آينده را اندرکنش  1فاکتور روندها ،2رويدادها ،1تصاوير ،1اقدامات 5معرفي ميکند.

شكل  1-2چهار عامل فوق در شكلدهي آينده نشان ميدهد.

روند عبارتست از
منظم،
تغییرات
مستمر و يا دورهاي در
پديدهها در طول يک
بازهي زماني.

پديدههايي هستند که
در يک لحظه از زمان
اتفاق ميافتند و نظم
موجود در دادهها يا
پديدهها را برهم
ميزند.

تصوير مولفه هايي از آينده
است که مردم در ذهن
خود ميپرورانند.

اقدام ،کنش يا آنچه با نام
کنش اجتماعي از آن ياد مي
شود ،به هرگونه تصمیمگیري
و عملي اشاره ميکند که بر
آمده از تصاوير فرد يا سازمان
است.

شکل  -4-1بلوکهای ساخت آینده

بيشک روندها و رويدادها شناختهشدهترين واژههاي آيندهشناسي هستند که بر دو ويژگي آينده متمرکز هستند ،روند اشاره به
پیوستگي تاريخي و زماني دارد ،و رويداد بر گسستگيهاي تاريخي تاکید ميورزد .روند "تغییرات منظم در دادهها يا پديدهها در
خالل زمان" است .روندها از گذشته آغاز ميشوند و تا آينده ادامه مييابند .اما رويدادها بر خالف روندها يک گسست تاريخي را
بیان مي کنند .رويدادها حاصل يک اتفاق يا حادثه هستند که به شدت بر روندها و بهطور کل بر آينده تاثیر ميگذارند.
شگفتيسازها 1دسته اي از رويدادها هستند که از احتمال وقوع بسیار کمي برخوردار هستند اما با وقوعشان آينده به شدت تحت
تاثیر قرار ميگیرد .تصاوير حاصل برداشت يا خواست افراد و گروههاي گوناگون در مورد آينده است .اقدامات بر اساس تصاوير
بازيگران مختلف از آينده شكل ميگیرد .تصاوير بهصورتهاي گوناگوني انتشار مييابد ،از جمله در سخنرانيها ،گفتگوها و
سناريوهايي که از طرف بازيگران تهیه ميشود( .)78شكل  5-2بر هم کنش بلوکهاي سازندهي آينده را نشان ميدهد.
1
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فعالیتها

رویدادها

A
آرزوها

کالن روندها

شکل  -3-1برهمکنش بلوکهای آینده

 95-1رویکردهای انجام مطالعات آیندهنگاری
براي بررسي هر حوزهاي از علوم بايد به بررسي رويكردهاي آن به جهان هستي پرداخت .آيندهپژوهي داراي سه رويكرد عمده است.
 9-95-1رویکرد اکتشافی
در اين رويكرد زمان حال نقطهي آغازين بررسي آينده است و با طرح پرسش کلیدي «چه ميشود اگر »3آغاز ميشود ،چه ميشود
اگر نرخ رشد x ،يا  yباشد؟ چه ميشود اگر رويداد  wيا  zروي دهند؟ چه ميشود اگر اين يا آن راهبرد دنبال شود؟ در واقع،
پیشبیني اکتشافي درصدد پاسخگويي به ايون سوئوال اسوت کوه :صورف نظور از چیزهاي مطلوب ،چه احتماالتي وجود دارد؟ اين
نوع آيندهپژوهي که شايد از همهي انواع آن متداولتر است ،از فنون رايج در علوم اجتماعي تجربي به پیشبیني آينده ميپردازد.
پیشبیني در اين گونهي آيندهپژوهي بر اطالعات ارزشمند از گذشته و حال استوار است و بسیار مورد استفادهي کارشناسان و
اقتصاددانان است .با تكیه بر اين روش آنها ميتوانند برخي رخدادها و وضعیتهاي آينده را پیشبیني کنند و از اين طريق
سیاستها و راهبردهاي حوزهي کاربري خود را طراحي کنند .از تكنیک پیشبیني خطي معمو ًال بیش از ساير تكنیکها استفاده
ميشود .در دهههاي اخیر ،بهويژه پس از موفقیتهاي شرکت شل در بحران نفتي  ،3371تكنیک سناريونگاري نیز جاي خود را در
پیشبیني آينده گشوده است .اما از اين تكنیک اغلب به منظور پیشبیني انحرافهاي جزئي از سناريوي هنجاري استفاده ميشود.
شايد نقطه ضعف اصلي پیشبیني ،فرض پايهاي آن باشد :اينكه قانون جبر بر جهان مسلط است و آينده درست در همان مسیري
توسعه مييابد که پیشبینيکنندگان ميگويند .اين فرض نادرست ،قدرت انتخاب و ارادهي آدمي را در شكلبخشیدن به آينده نفي
ميکند .پیشبیني به داليل زيادي در میان مردم و حتي مديران محبوب است .از آنجا که پیشبینيها و و عموم ًا پیشبینيهاي
What If
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خطي و ترجماني از «حال» هستند ،کسي را نگران نميکنند .پیشبیني پرسشس از آينده نیست و از آن جهت که داعیهي منطقي
بودن دارد ،نتايج آن کموبیش با سهولت پذيرفته ميشود .به همین دلیل است که اين نوع آيندهپژوهي را اغلب آيندهپژوهي
عامهپسند مينامند .امروزه بسیاري از آيندهپژوهان تالش ميکنند تا از آيندهپژوهي عامهپسند فاصله بگیرند و به موارد ژرفتر،
جديتر و حساستري بپردازند که حقیقتاً ميتوانند در خلق آيندههاي معنادار براي بشريت ،جوامع و سازمانها مفیدتر باشند .با اين
همه ،از آنجا که دستاوردهاي آيندهپژوهي عامهپسند خريداران فراواني در سراسر دنیا دارد ،هیچکس نميتواند اهمیت آن را دست
کم در شرايط کنوني و ناديده بگیرد .به آيندهپژوهي اکتشافي آيندهپژوهي تحلیلي نیز گفته ميشود.
 1-95-1رویکرد هنجاری یا تجویزی
اين رويكرد به معرفي آيندههاي مبتني بر اصول ،ارزشها و هنجارهاي جامعه ميپردازد در واقع پیشبیني هنجاري بوه ايون سوئوال
پاسخ ميدهد که :ما خواهان چه آيندهاي هستیم؟ ما ميخواهیم چوه بوشويم؟ بوه عبوارت ديگر ،هنگامي که رويكردهاي هنجاري
را به کار ميگیوريم ،بررسوي خوود را از نقطوهاي زماني در آينده آغاز ميکنیم و پرسشهوايي را بوا عبوارت «چگونه» ميسازيم :اگر
رويدادها به گونهاي باشند که در آينده مولفهي رشد x ،درصد بیش از اندازهي کنوني باشد ،چگونه خواهد شد؟ چه چیزي ما را به
سوي وضعیت  yسوق خواهد داد؟ به اين آيندهپژوهي ،آيندهپژوهي مشارکتي نیز ميگويند.
 5-95-1رویکرد تصویرپردازانه

اين رويكرد ،آيندهها را مبتني بر آمال و تخیل افراد ترسیم ميکند.)11( .

 94-1روشهای آیندهنگاری
در يک تقسیمبندي ديگر روشهاي آيندهنگاري به دو بعد ماهیت و قابلیت تقسیم ميشوند.
 -9ماهیت3؛ آيندهنگاري از بعد ماهیت روش به سه نوع کمي ،کیفي و شبه کمي تقسیم بندي ميشود.
 روشهای کیفی بهطور معمول معاني رويدادها و ادراکات را در بر ميگیرد .از آنجا که تفسیرهاي اينچنیني بیشتر بر اساس خالقیت وذهنیت هستند اثبات و تايید آنها به سختي صورت ميگیرد .طبق جدول  1-2روشهاي کیفي زيادي همچون پسنگري ،بارش افكار،
پنل شهروندان ،اسكن محیطي ،پنل متخصصان ،کارگاههاي آينده ،بازيسازي ،مصاحبه ،مرور متون ،آنالیز ريختشناسي ،نظرسنجيهاي
پرسشنامهاي ،درخت ارتباط ،سناريو و تحلیل سوات در مطالعات آيندهنگاري وجود دارد.
 روشهای کمی به طور معمول با اندازهگیريهاي متغیرها و انجام تحلیلهاي آماري صورت ميگیرد .در جدول  1-2نمونهاي از روشکمي آورده شده است.
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 روشهای شبه کمی ،ترکیبي از اصول رياضي و روشهاي ذهني هستند .روشهاي دلفي ،تكنولوژيهاي کلیدي ،تحلیل چندمعیاره،تحلیل ذينفعان و رهنگاشت تكنولوژي نمونهاي از اين روشها است .جدول  1-2تقسیمبندي روشها بر اساس ماهیت را نشان ميدهد.
جدول  – 5-1روشهای آیندهنگاری بر اساس ماهیت
کیفی

کمی

شبه کمی

اين روش به معني ادراک ما از وقايع و رويدادهاسوت.
روشهاي کیفي بر اساس ذهنیت و خالقیت پژوهشگر
هستند و به همین تايیدپذيري آنها کمي دشوار است.

روشهاي کمي بر اندازهگیري متغیرها و
تحلیلهاي آماري استوار هستند که معموال
از دادههاي معتبر و پايا استفاده ميکنند.

اين روشها از اصول آمار و رياضي براي کمي کردن
قضاوتها ،آرا و نظرات صاحبنظران استفاده
ميکند( .وزندهي به نظرات در روش دلفي)

-3

پسنگري

-3

الگوبرداري

-3

تحلیل اثر متقابل

-2

ذهنانگیزي

-2

تحلیل سريهاي زماني

-2

دلفي

-1

پانل شهروندان/پانل کارشناسان

-1

مدلسازي

-1

تحلیل ساختاري

-1

سناريو

-1

تحلیل پتنت

-1

تكنولوژيهاي کلیدي

-5

پانل کارشناسان

-5

تحلیل روند
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 -1قابلیت3؛ اين تقسیمبندي توانايي جمع آوري و پردازش اطالعات بر اساس شواهد ،تخصص و خبرگي ،تعامالت و خالقیت را در
برميگیرد .اين تقسیمبندي در متون آيندهپژوهي با عنوان الماس آيندهنگاري 2نیز شناخته ميشود.
روشهای خالقمحور1؛ اشاره به ترکیبي از تفكر تخیلي و ذاتي که اصوالً توسط هنرمندان يا تكنولوژيستها ارائه ميشوود .ايون روش بوه
شدت به ابتكار و نوآوري افراد ماهر وابسته است به عنوان مثال نويسندگان داستانهاي علمي-تخیلي داراي چنین مهارتي هستند.
روشهای خبرهمحور1؛ به مهارت و دانش ضمني افراد در يک حیطهي خاص ارتباط دارد و اغلب در تصمیمگیرهاي باال به پايین اسوتفاده
ميشود .اين روشها با تكیه بر دانش ضمني باعث ميشود درک جامع و کاملي از تئوريها ،فرضیات و مشاهدات بدست آيد.
روشهای تعاملمحور5؛ فرايند تعامل و همكاري مشترک متخصصان و غیرمتخصصان (ذينفعان) اسوت .دانوش آينودهپژوهوي فراينودي
مشارکتي است که اغلب در جوامعي دموکراتیک وجود دارد و مشروعیت خود را از مشارکتهاي پايین به باال ميگیرد.
روشهای دادهمحور1؛ تالش هدفمند براي تشريح و پیشبیني پديدههاي خاص با تكیه بر اسناد قابل اعتماد و روشهاي تحلیلي
همچون؛ آمارها و انواع مختلف شاخصها .شكل  1-2هر کدام از روشهاي آينده نگاري را براساس میزان نزديكي و دوري با هر يک از اين
چهار جنبه نشان ميدهد.
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شکل  – 6-1الماس آیندهنگاری

پوپر 3در سال  2118در مقالهاي با عنوان " چگونه روشهاي مختلف آيندهنگاري انتخاب ميشوند؟"  881پروژه آيندهنگاري اروپا را
از لحاظ میزان استفاده از روشها مورد بررسي قرار داد که تعداد دفعات استفاده از هر روش را شناسايي کرد .نمودار  3-2نشان
ميدهد که بررسي و مرور متون ،پنل خبرگان ،سناريونگاري و برونيابي روند بیش از بقیه روشها مورد اقبال قرار گرفته است .بايد
اذعان داشت که مطالعات آيندهپژوهي بر حوسب قلمرو مورد استفاده نیز متفاوت ميباشند .بهعنوان مثال مطالعات آيندهپژوهي که
در عرصه ملي انجام ميشوند و مطالعاتي که در سطح يک منطقه فراملي صوورت مويگیورد ،بسته به هدف هرکودام نیازمنود
ابزارهواي مختلفي هستند.

نمودار  – 9-1میزان استفاده از روشهای آیندهنگاری

Popper
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1

بیشترين تعداد روشهاي آيندهپژوهي در پارادايم اثباتگرايي قرار دارند و اين بخاطر سلطهي طوالنيمدت اثباتگرايان به مطالعات
آيندهپژوهي در ابتداي شكلگیري آن بوده است .روشهاي اثباتگرايانه که بیشتر با هدف پیشنگري و پیشبیني بكار برده ميشوند
شامل :تحلیل اثرات روند ،تحلیل تاثیر متقابل ،مدلسازي آماري ،مدلسازي عامل ،تحلیل جايگزيني و متنکاوي هستند که در
طبقهي روشهاي کمي آيندهپژوهي قرار ميگیرند .دستهاي ديگر از روشها ،ترکیبي از کمي و کیفي هستند مثل :تصمیمسازي،
دلفي ،بازار پیشبیني که در طبقهي پسااثباتگرايي قرار ميگیرند .در اين روشها جستوجوي حقیقت محتمل دربارهي آينده از
طريق اخذ نظرات مجموعهاي از افراد صورت ميگیرد .در پارادايم سنجشگرايي يا نظريهي انتقادي تنها روش تحلیل اليهاي علتها
وجود دارد که در اين روش با تحلیل وقايع در چهار سطح متفاوت نقد و تحول زمان حاضر به عنوان هدف مطرح است .روشهاي
سناريو ،رهنگاشت ،چشمانداز و آيندههاي شخصي را ميتوان در پارادايم برساختگرايي قرار داد .اين پارادايم با ترسیم آيندههاي
ممكن و مطلوب به دنبال نوسازي آينده است و مسیر رسیدن به آن را نیز هموار ميکند .روشهاي مشارکتي نیز در ذيل پارادايم
مشارکتي قرار ميگیرند( .)73جدول  1-2خالصهاي از روشهاي آيندهنگاري و پارادايمهاي مربوط به هريک را نشان ميدهد.
جدول  -4-1ارتباط روشهای آیندهپژوهی با پارادایمهای پژوهشی
پارادایمها
روشها
مدلسازی عامل

اثباتگرایی

پسااثباتگرایی

*

تحلیل الیهای علتها
تحلیل تاثیر متقابل

*
*

مدلهای تصمیمسازی

*

دلفی

*

مدلسازی آماری

سنجشگرایی

برساختگرایی

مشارکتی

*
*

روشهای مشارکتی
*

آیندههای شخصی
*

بازار پیشبینی

*

سناریو

*

رهنگاشت
تحلیل جایگزینی

*

متنکاوی

*

تحلیل اثرات روند

*
*

چشمانداز
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 93-1روشهای آیندهنگاری
 9-93-1دیدهبانی

آینده9

ديدهباني در معناي عام عبارتست از زير نظر داشتن يک حیطهي خاص با هدف شناسايي چالشها و فرصتهاي آتي موجود در آن
زمینه است .ديده باني عالوه بر آينده ،براي موضوعاتي که در مجاورت زماني با پارادايمهاي فعلي ميباشند ،نیز انجام ميشود.
ديدهباني خصوصاً به منظور تعیین اولیه حوزه هاي کلیدي جهت انجام تجزيه و تحلیل عمیق بعدي و تهیه سناريو يا نقشه راه براي
آنها بسیار رويكرد مفیدي است.
 1-93-1تجزیه و تحلیل

روند1

روند يعني پديده اي که در يک مدت کوتاه با يک گرايش و منطق خاصي تكرار ميشود يا بهعبارتي يک روند نشان ميدهد که يک
موضوع اجتماعي يا مفهوم خاص به سمت و جايگاه خاصي گرايش داشته است و آيا اين گرايش در يک برهه زماني تدوام داشته
است .اولین گام در آيندهپژوهي ،کشف روندهايي است که هماکنون در جريان هستند .اين روش در واقع پیشبیني آينده از روي
ش واهد و قرائن تاريخي است که تغییرات يک داده در گذشته را نشان ميدهد .تجزيه و تحلیل روندها بويژه براي سنجش کارايي
کارايي سیاستگذاري ها و نمايان ساختن مشكالت در حال ايجاد بسیار سودمند هستند .نقطه ضعف عمدهي آنها در اين است که
پیشبیني آينده بهسادگي و با تعقیب روند گذشته يک داده بهندرت امكانپذير است.
 5-93-1تجزیه و تحلیل

پیشرانها5

براي شناسايي پیشرانهايي که روندهاي آتي را شكل ميدهند ،از اين روش بهرهگیري ميشود .با اين روش بهويژه ميتوان تعامل
پیشرانها را مورد بررسي و تدقیق قرار داده و بدين طريق پیشرانهاي اصلي که شكلدهندهي اينده هستند را تشخیص داد .براي
سنجش کارايي سیاستهاي اتخاذ شده و نیز براي پیش اگهي از مشكالت در حال ايجاد ،روش خوبي است .عالوه بر اين از اين روش
ميتوان بهعنوان مبنايي براي تدوين سناريوها ،نقشهراه يا چشمانداز استفاده کرد.
4-93-1

نقشهراه4

نقشه راه ،گامهايي که براي نیل به يک هدف بايد برداشت را تعیین ميکند .طیف وسیعي از انواع نقشه راه وجود دارد .بهعنوان
مثال يک نقشهي راه مربوط به تكنولوژي معموالً شامل ارزيابي مقوالتي همچون پیشرانهاي اجتماعي ،پیشرانهاي علوم ،تكنولوژي
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4۸

و کاربرد آنهاست .اين روش بويژه براي تعیین فهرست اقدامهاي الزم که بايد براي ظهور يک فناوري جديد به انجام رسانده شود،
بسیار مفید است.
3-93-1

چشماندازسازی9

تجسم و ايجاد تصويري غني و البته نهچندان دقیق از آينده است و در چشمانداز برخالف سناريو که ردپا از اکنون به آينده مشهود
است ،بیشتر شبیه پرش به آينده است و لزوماً نميتوان نحوهي تدوين چشمانداز را ديد .بههمین دلیل اخذ تايید ذينفعان براي
شروع کار براساس چشمانداز کاري مشكل است .براي مثمرثمر بودن ،چشمانداز بايد مقرون به واقعیات و به دور از خیالپردازي
باشد.
6-93-1

پسنگری1

در حوزهي مطالعات آيندهپژوهي ميتوان گفت که ابزارهوا و روشهاي پیشبیني که به پارادايم اکتشافي تعلق دارنود ،بوهخوبي
توسعه و رواج پیدا کردهانود .اموا در مقابول توجوه بوه ابزارها و روشهايي که نمايانگر و مشوق پارادايم هنجاري و
آيندهپژوهي انتقادي 1باشند کمرنگتر است .روش پسنگري از جمله اين روشهاست.
پسنگري با تصور آينده مطلوب شروع ميشود و سپس با تعیین قدمهاي الزم براي افزايش شانس رسیدن به آن آينده ادامه مي-
يابد .اين رويكرد تنها زماني عملي است که اهداف آينده به روشني و به دور از هرگونه ابهام تعیین شده باشند .درغیر اينصورت و
در جايي که تعدادي اهداف بالقوه متناقض وجود داشته باشند بكارگیري متدولوژي سناريو ارجح است .هدف پسنگري آماده
ساختن سیاستگذاران و عموم عالقهمندان به تصاوير آينده به عنوان يک زمینه براي تصمیمات و شكلدادن به آرا است ،به اين
ال جديد شود .برخالف پیشبیني ،که روندها
امید که دانش جديد و ايدههاي جديد ممكن است منجر به شناسايي برخي از آرا کام ً
را تجزيه و تحلیل ميکند و به آيندهي پیشرو مينگرد ،پسنگري چشماندازهاي آيندهي هنجاري را به منظور تهیه استراژي بكار
ميبرد.
7-93-1

مدلسازی4

کاربرد اين روش در بررسي آينده يک سیستم و نیز جايي که درکي از عوامل مؤثر بر تغییرات سیستم در طول زمان ،وجود دارد،
ميباشد .اين روش ابزار ارزشمندي جهت بررسي يک موضوع پیچیده ميباشد و در آن بررسيها بیشتر بر پايه ادراکات افراد صورت

1

Visioning
BackCasting
3
Critical Futures Studies
4
Modeling
2

47

ميگیرد تا شواهد .در نتیجهي استفاده از اين روش ،سنجهها در اختیار قرار ميگیرند .اين سنجهها کمک ميکنند تا تأثیر نسبي
گزينههاي مختلف ارزيابي شود ولي در اتكا به سنجههاي بدست آمده از مدلها بايد محتاط بود و محدوديتهاي آنها را در نظر
داشت .نكته مهم در اين روش اين است که براي ساختن و کالیبره کردن مدلها الزم است دادههاي خوبي در اختیار باشد.
 0-93-1شبیهسازی از طریق

بازی9

اين رويكرد مثل بازيهاي کامپیوتري ،از متولیان موضوع خواسته ميشود که خود را به عنوان بازيگران يک سناريو فرض کنند و در
مورد واکنشهاي خود تصمیم بگیرند .بدين ترتیب اين رويكرد روش خوبي براي سیاستگذاران است تا نحوه تأثیر سیاستهاي
فعلي خود را بر آينده و میزان کارايي اين سیاستها را در درازمدت ،شبیهسازي کنند .شبیهسازي حتي ميتواند در يک مدل
کامپیوتري شكل گیرد .با کارکردن با اين مدل کامپیوتري ،امكان مشاهدهي تاثیرات تصمیمات بر مجموعهاي پیچیده فراهم مي-
شود.
 1-93-1روش درخت

وابستگی1

در روش درخت وابستگي يک مطلب گسترده به شكل صعودي به زير مطالب کوچكتر تقسیم ميشود .خروجي اين فرانید نمايشي
گرافیكي با ساختار ترتیبي است که مطلب مورد نظر را به سطوح جزئيتر و ريزتر طبقهبندي ميکند .نقطهي شروع درخت
وابستگي ،ت شخیص نیازهاي يا اهداف آينده است .اين روش به منظور تشخیص شرايط مورد نیاز براي رسیدن به اهدافي مانند
فعالیت ها و  ...طراحي شده است .همچنین از اين روش براي نمايش تاثیرات احتمالي فناوري استفاده ميشود.
 92-93-1روش تحلیل

ریختشناسانه5

در اين روش به کمک نگاشتهها و با استفاده از زبان رياضي ،چشماندازي وسیع از جوابهاي موجود و گزينههاي ممكن کاربردهاي
آينده را نمايش ميدهد .تحلیل ريخت شناسي روش مكمل درخت وابستگي است و براي تشخیص و تعیین فرصتهاي جديد تولید
بهکار ميرود و چشماندازي وسیع از پاسخهاي ممكن ارائه ميدهد .دو ويژگي اساسي اين روش به شرح زير است:
 تحلیلي روشمند از ساختار جاري و آيندهي يک صنعت و ارائهي شكفاهاي کلیدي آن ساختار که مانع رسیدن به اهداف مورد نظراست.
 -محرکي قوي براي ابداع گزينههاي جديد پرکننده اين شكاف است.
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 99-93-1چرخ

آینده9

چرخ آينده روشي براي سازماندهي انديشهها و پرسش ها پیرامون آينده است .فرايند يا موضوع مورد برسي وسط يک برگه کاغذ و
منطبق با مرکز دايرهي فرضي کوچک نوشته مي شود و سپس از مرکز دايره خطوط کوچكي به محیط فرضي بیرون وصل ميشود.
هر يک از نقاط تقاطع اين خطوط با محیط دايره يكي از تاثیرات و نتايج ابتدايي را نشان ميدهد .تاثیرات دوم هر يک از تاثیرات
ابتدايي به همین ترتیب دايره را شكل ميبخشند .ترسیم اين تاثیرات کوچک و شكلگیري يک تصوير کلي مفید و کارآ از فرايند و
وقايع ادامه مييابد.
91-93-1

دلفی1

روش دلفي يک تكنیک ذهنانگیزي يا مشكلگشايي گروهي ساختاريافته است که به تناوب در آيندهنگاريهاي ملي و سیاسي مورد
استفاده قرار گرفته است و دربرگیرندهي پرسشهايي از کارشناسان بهوسیلهي گردش متوالي يک پرسشنامه است .نتیجه هر دور از
نظرات با استفاده از روشهاي کمي و کیفي تحلیل ميشود .نظرات مخالف و غالب بايد داليل متقن و معنيداري داشته باشد .تعداد
دفعات گردش پرسشنامه در هر مطالعه به سطح همگرايي و همرايي که نظرخواهي قصد دستيابي به آن را دارد بستگي دارد.
 95-93-1پویش

محیطی5

پويش محیطي به شناسايي مباحث نوپديد و موقعیتهايي که ممكن است بر آيندهي سازمان توأثیر بگذارنود ،مويپوردازد .اطالعات
شامل رويدادها ،روندها و روابط میان آنهوا اسوت ،که در محیط خارج از سازمان قرار دارند و براي مديران داخل سازمان تهیه
ميشود تا در برناموه هواي آتوي آنوان را يواري رساند .پويش محیطي به منظور بررسي ضعفها و قوتهاي سازمان براي پاسخگويي
به فرصتها و تهديدهاي بیروني بهکار ميرود .در حقیقت پويش محیطي روشي براي تشخیص ،جموعآوري و ترجمهي اطالعات
دربارهي تأثیرات خوارجي اسوت کوه در تصمیمات و برنامهها مورد استفاده قرار ميگیرد.
 94-93-1تحلیل الیهای

علتها4

تحلیل اليهاي علتها يكي از روشهاي آيندهنگاري است که توسط "سهیل عنايتاله" توسعه داده شده است .هدف از پیادهسازي
تحلیل اليوهاي علتها ،سواختارشوكني 5پديده هاي اجتماعي و رسیدن به درکي عمیوق از اليوههواي زيرين مسايل و مشكالت

1
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Delphi
3
Environmental Scanning
4
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5
Deconstruction
2
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است .پس از آشكار شدن اليههاي مختلف پديدهها و قرارگرفتن متن در بافت ،نوبت به تودوين و ارايهي سناريوهاي بديل آينده
ميرسد .در تحلیل اليهاي علتها حالتهاي مختلف دانسوتن ،اعوم از علمي -تجربي ،3تفسویري -تواويلي 2و فلسوفي-

انتقوادي1

يكپارچه ميشوند .ارزش و سودمندي اين روش در پیشبیني بهتر و دقیقتر آينده نیست ،بلكوه بوا ايجواد فضواهاي گوذار زمینهي
الزم براي خلق آيندههواي بوديل فوراهم مويکنود .همچنین کاربرد اين روش هنگام سیاستگوذاري عموومي و بلندمدت ،در نهايت
منجر به تهیه بینشهاي جامعتر ،ژرفتر و اثربخشتر ميشود.
روش تحلیل اليهاي علتها به پساسواختارگرايي 1تعلوق دارد .در اين روش برخالف روشهايي مانند برنامهريزي سناريويي،
پسنگري ،و تحلیل موضوعات نوپديود ،بور گسوترش افقوي فضاي آيندهها کمتر تمرکز ميشود .در واقع ،کانون تمرکز اين روش
گسوترش عموودي فضواي آينده يا همان اليههاي زيرين و ضمني پديدههاست .معموالً اکثر روشهاي آيندهپژوهي در سطحيتورين
اليوههوا بواقي مانده و کمتر به عمق پديدهها نفوذ مي کنند .البته از آنجا که تسلط بر اين روش و کواربرد درسوت و مناسوب آن
مسوتلزم استعدادهاي تحلیلي پیشرفته و مهارتهاي هرمونتیک قووي اسووت کووه همگووي ريشووه در علوووم انسوواني ،فلسووفه ،و
اسطورهشناسي دارند ،احتماالً اکثر مشاوران آيندهپژوه در ابتدا در زمینهي فهم و کاربرد اين روش مشكل خواهند داشت.
تحلیل اليهاي علتها برپايه اين فرض استوار است که تفاوت در شیوه چارچوببندي يک مسأله هم راهحلهاي سیاستي و هم فعاالن
مسئول براي خلق گذار را تغییر ميدهد .تحلیل اليهاي علتها از چهار سوطح تشوكیل مويشوود کوه عبارتند از :لیتاني ،5علتهاي
اجتماعي ،1گفتمان/جهانبیني ،7در نهايت اسطوره/استعاره.8
سطح اول" ،لیتاني" نام دارد که در فرهنگ مسیحي به معني مراسم دعا و مناجات دسته جمعي است .لیتاني سطحيتورين اليه
بوده و معرف ديدگاه رسمي و پذيرفته شوده از واقعیوت است .در اين سطح روندهاي کمي و مشوكالت مثل رشد زياد جمعیت غالب ًا
بهصورت مبالغهآمیز و معموالً در راستاي تحقق مقاصود سیاسوي توسوط رسوانههواي خبوري معرفوي ميشوند .رويدادها،
موضوعات ،و رونودها بوا يكوديگر هویچ ارتباطي ندارند و به نظر ميرسد که ناپیوسته هستند.
نتیجه اين خواهد بود که احسواس استیصوال (مون چوه کوار ميتوانم بكنم؟ (يا احساس بيتفاوتي) هیچ کاري نميتووان کرد! (يا
احساس فرافكني) چرا آنها هیچ کاري نميکننود؟ ايجاد ميشود .اين همان آيندهپژوهي متعارف است که صرفاً يک فضاي ترس و
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واهمه را ميپروراند .چنین آيندهپژوهواني در نقش هشداردهنده ظاهر ميشوند و به ديگران ميگوينود "ما به خط پايوان
رسویدهايوم" البتوه بوا اعتقواد بوه چنوین پیشگويي و انجام اقدامات مناسب ميتوان از چنوین پايواني اجتناب کرد .سطح لیتاني
مشوهودترين و آشوكارترين سوطح است و درک آن نیاز به توانمنديهاي تحلیلي اندکي دارد .در اين سطح هیچ چیزي مورد نقد و
پرسش قرار نميگیرد.
سطح دوم ،به "علتهاي اجتماعي" شامل :عوامل اقتصادي ،فرهنگي ،سیاسي ،و تاريخي (مثالً نرخ رو به رشد زاد و ولود ،فقدان
برنامههواي تنظویم خوانواده) مويپوردازد .در ايونجوا داده هاي کمي تفسیر ميشوند .اين نوع تحلیل معموالً توسط مؤسسات
تحلیول سیاسوت ارايوه مويشوود و تحوت عنووان سرمقاله در روزنامهها و حتي نشريات تخصصوي و البتوه نوه کامالً دانشگاهي
چاپ مويشوود .گواهي اوقوات اقودامهواي عجوالنه پیشنهادي تا حدودي تحلیل ميشوود (مودل رشود جمعیت و پیشرفتهاي
پزشكي و بهداشت) اين سطح در توضیحات فني -تخصصي و نیوز تحلیولهاي دانشگاهي ،عالي عمل ميکند .اغلب نقش حكومت و
ديگور فعاالن و منافع در اين سطح اکتشاف ميشود .غالباً دادهها در معرض نقد و پرسش قرار ميگیرنود ،اموا زبوان پرسوش بوه
پارادايمهايي که چارچوب موضوع را تعريف کوردهانود کواري ندارد .در واقع زبان پرسش مطیع چنین پارادايمهايي است.
سطح سوم ،به ساختار و "گفتمان/جهانبیني" که به نوبوهي خود پشتیبانيکننده و مشوروعیت بخوش بوه سواختار اسوت،
ال رشود جمعیوت و ديودگاه تمودني نسوبت بوه خانواده ،فقدان قدرت زنان ،فقودان امنیوت اجتمواعي ،بحوث
ميپردازد ( مث ً
جمعیت/مصرف) .وظیفهي اصلي پژوهشگر يافتن سواختارهاي عمیقتر اجتماعي ،زبواني ،و فرهنگوي اسوت کوه مسوتقل از عامل
هستند (يعني به اين بستگي ندارند که فعواالن اصولي چه کساني باشند ).در اين سطح تشخیص ،فرضیات عمیقتر پشت موضوع و
نیز تالش در جهت باز تعريف مسوأله بسویار مهم و حیاتي است .در اين مرحله پژوهشگوران مويتواننود ببیننود کوه چگونوه
ال اقتصادي ،موذهبي ،يوا فرهنگوي) نقشي فراتر از علت يا واسطه براي موضوع دارند و بیشتر در ساخت
گفتمانهاي متفاوت (مث ً
موضوع خود را نشان ميدهند .اينكه ببینیم گفتموان مسلطي که براي فهم به کار ميبريم چگونه به طور ضومني در تعريف
چارچوب مسأله وارد مي شود .براساس گفتمانهاي متغیر ميتوان سناريوهاي بوديل مجوزا را تودوين کورد .بوهعنوان مثال ،يک
سناريوي آيندهي جمعیت براساس ديودگاه مذهبي از جمعیت تهیه ميشود) يعنوي جلوو رفتوه و خوود را چندين برابر کنیود (يوا
سوناريوي ديگور را براسواس ديودگاه فرهنگي تهیه کرد که در آن گروههاي زنان دربوارهي نقوش خوود بوه عنووان زاينوده و
بوزرگکننوده نووزاد در جامعوه ي مردساالر و بازارجهاني کار نقادانه پرسش ميکننود .در ايون سطح ،شالودههاي نمايش سطح
لیتاني و متغیرهاي بوه کوار رفته براي فهم سطح لیتاني در معرض نقود و پرسوش قورار ميگیرند.
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سطح چهارم ،به تحلیل "اسطورهها و اسوتعارههوا" مربووط ميشود .اين سطح متشكل از داستانها و روايتهاي عمیق ،مجموعهي
کهن الگوها ،ابعاد ناخودآگواه و اغلوب انگیزشوي مسأله يا تناقضنما است (مثالً نگرش غیرآماري به جمعیت ،اجتماع بهجاي
جمعیت ،يوا موردم را منوابع خوالق ديدن) در اين سطح يک تجربه احساسي -انگیزشي دربواره جهانبیني مدنظر فراهم مي شود.
در اينجا تمرکز بور قلووبي است که احساس ميکنند و نه مغزهايي که ميخوانند و و فكر ميکنند .در چنین سطحي ريشهها در
معرض پرسش قرار مويگیرنود البته پرسشگري خود محدوديت هايي دارد ،چرا که چارچوب پرسشگري بايد وارد چارچوبهاي ديگر
درک و فهوم موثالً اسطورهاي شود.
چالش اصلي کاربرد روش تحلیل اليهاي علتها حرکوت بواال به پايین و پايین بوه بواال در بوین ايون چهوار سوطح اسوت .بنابراين،
روش مذکور همهي اشكال مختلف دانسوتن را در بور مي گیرد .تنها از طريق واکاوي عمیق و زيربنايي اليوههواي سببي است که
ميتوان مطمئن شد آينده هاي بوديل و نواب شناخته و بررسي خواهند شد .ويژگي برجسوته روش تحلیول اليهاي سببي اين است
که با ترديد و شكاکیت دربارهي علت اصلي آغاز مي شود .به هر صورت چه در آغاز و چه در انجام آينده در معرض سئوال و پرسش
قرار ميگیرد.
93-93-1

سناریو9

سناريوهاي تصاويري از آيندههاي محتمل هستند .اين تصاوير به هم وابستهاند .هدف از بكارگیري سناريو ايجاد فضايي از ممكنات
است که در آن کارايي سیاستهاي اتخاذ شده در برابر چالشهاي موجود آينده در بوته آزمايش قرار ميگیرند .سناريوها با کشف
سیستماتیک چالشها و فرصتهاي پیشرو ،در خدمت تدوين استراتژيها قرار ميگیرند .سناريوها داستانها يا روايتهايي از
موضوع هستند که باور کردني است و خواننده ميتواند بپذيرد که در آينده محقق ميشود .سناريوهاي خوب ريشه در گذشته دارند
و ميتوانند توجیهکنندهي اتفاقات و حوادث گذشته و حال باشند .همچنین سناريوها چندگانگي تاريخي يک موضوع را نشان مي-
دهند هر سناريويي بر اساس روابط عقاليي ،سلسلهاي از علتها و معلولها را مرتب ميسازد بهگونهاي که بتواند مشروعیت عقاليي
را براي روايت مورد نظر ايجاد کند .اين روش از زباني ساده براي انتشار نتايج برخوردار است و در موقعیتهايي با عدم قطعیت
بیشتر ميتواند کارکرد اثربخشتري داشته باشد .هم چنین در روش سناريونگاري نیازي به مشارکت گستردهي خبرگان و صاحب-
نظران نیست ،هر چند در صورت تحقق مشارکت کیفیت کار افزايش چشمگیري مييابد .کمبود زمان نیز دلیل ديگري براي استفاده
از اين روش است .براي نگارش سناريو فرايندهاي مختلفي وجود دارد که هريک از آنها شامل گامها و مراحل متفاوتي هستند(,53
 .)83 ,81مراحل مختلف نگارش سناريو ناشي از ديدگاههاي مختلف به سناريونگاري ،اهداف مورد نظر ،رويكرد مورد استفاده و
Scenario
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1

مشارکت کنندگان در فرانید سناريونگاري است .از آنجا که رويكرد غالب اين رساله روش سناريونگاري است در ادامه اين روش با
شرح و بسط مفصلتري ارائه شده است.

 96-1انتخاب رویکرد
دستهبندي رويكردهاي آيندهپژوهي بوه دو دسوتهي رويكورد اکتشافي و رويكرد هنجاري بیشتر يک تقسویمبنودي ذهنوي است .در
بسیاري از فعالیتهاي آيندهپژوهي از هر دو رويكرد تا حدي استفاده ميشود .البته نميتوان منكر اين موضوع شد که بسیاري از
فعالیتها بر يكوي بیشوتر از ديگوري تأکیود و توجه داشتهاند .اما نميتوان به طوور دقیوق يوک فعالیوت را داراي رويكرد هنجاري
کامول يوا رويكورد اکتشوافي کامول دانست .تاکید و تمرکز بر هر يک از رويكردها متناسب بوا جايگواه و نقش آيندهپژوه است .به
فرض اگر شما آيندهپوژوه سوازماني هستید و سازمان شما مايل باشد توا ويژگويهواي محصوول جديد خود را آيندهنگري کند ،شما
بیشتر مايل هسوتید توا از رويكرد هنجاري استفاده نمايید ،درحالیكه آيندهپژوه ديگري در سازمان رقیب شما به پژوهش مشغول
است ،سعي دارد تا آيندهنگري خود را نسبت به محصول شما بیشتر بوا تكیوه و تأکید بر رويكرد اکتشافي انجام دهد .به اين ترتیوب
جايگواه آيندهپژوه نقش بسیار مهمي در رويكرد استفاده شده خواهود داشت .جدول  5-2رابطهي روشها و رويكردهاي آيندهپژوهي
را نشان ميدهد.
جدول 3-1رابطهی رویکردها و روشها
هنجاری

اکتشافی

3

پويش محیطي





نام روش

ردیف
2

تحلیل تاثیر متقابل





1

دلفي





1

اقتصادسنجي





5

چرخ آينده





1

شبیهسازي





7

نظريه بازي





8

تحلیل ريختشناسي



×

3

درخت ارتباطات



31

سناريو



×


33

روشهاي آماري

×



32

تحلیل ساختاري

×



31

سري هاي زماني

×



31

تحلیل تاثیر روند

35

روشهاي مشارکتي

×
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×

 97-1بخش دوم -برنامهریزی سناریو
 9-97-1تاریخچه برنامهریزی سناریو
برنامهريزي سناريو همزمان با جنگ جهاني دوم ( )3311به عنوان روشي براي برنامهريزي در بخوش دفواعي -نظوامي مطورح شود.
نیروي هوايي آمريكا سعي کرد با استفاده از اين روش عملیاتهاي ممكن دشمنان آمريكا را در آينده تصور کورده و بور ايون اسواس
استراتژيهاي جنگي مختلف را طراحي کند .شرکت رند براي جستجوي اشوكال جديود تكنولووژي اسولحه از برناموهريوزي سوناريو
استفاده کرد .هرمان کان 3پیشگان تفكر امروز – آينده بود که در پروژههاي آيندهنگري نیروي هووايي آمريكوا نقوش عمودهاي ايفوا
داشت ،کان روش برنامهريزي سناريو را يک روش نوين برنامهريزي در بخش غیر نظامي معرفي کرد .کان بعدها به يكي از برجسوته-
ترين آينده نگران آمريكا تبديل شد و در سال  3313موسسه هادسون 2را به منظور تحقیق و پژوهش در زمینوهي مسوائل سیاسوت
خارجي ،سیاست داخلي ،امنیت ملي ،اقتصاد و امور دفاعي تاسیس کرد ،هدف کوان در ايون موسسوه بوه تصووير کشویدن غیرقابول
تصورها به مردم بود .هرمان کان با مطرح کردن اين ايده که بهترين راه پیشگیري از جنگ هستهاي آزمايش عواقب بمب اتموي بوود
بزرگترين بدنامي را بدست آورد .در همین زمان ،موسسهي پژوهشي استفورد برنامهريزي بلندمدت را با درنظور گورفتن جنبوههواي
سیاسي و اقتصادي بهعنوان پیشرانهاي اصلي کسب و کار معرفي کرد(.)82
در دهه  ،3371پیرواک رئیس گروه برنامهريزي شرکت نفتي شل ابعاد جديدي به برناموهريوزي سوناريو افوزود .در آن دوره چنودين
رويداد که امكان وقوع داشتند ،شناسايي شدند .اولین رويداد بدين صورت بود که ذخاير نفت آمريكا در حال کاهش و نیاز آمريكا بوه
نفت رو به افزايش است .در آن زمان کشورهاي عرب و مسلمان عضو اوپک که نسبت به حمايوت غورب از اسورائیل در جنوگ سوال
 3317دلخور بودند ،قصد داشتند که به نحوي انتقام گرفته و غرب و اسرائیل را تحت فشار قرار دهند .برنامهريوزان شورکت شول بوا
نگاه به اين واقعیتها دريافتند که کشورهاي عرب در صدد هستند که بوه زودي قیموت بواالئي بوراي نفوت درخواسوت کننود .تنهوا
موضوع غیرمشخص و مبهم اين بود که چه زماني آنها دست به اين کار خواهند زد .واک و تویم تحوت رهبوري وي ،دو سوناريو ،کوه
شامل دسته کاملي از داستانهاي مربوط به آينده ميشد ،به همراه جداول قیمتهاي احتموالي نفوت تهیوه کردنود .اولوین سوناريو
نمايانگر باور عمومي حاکم بر کارکنان شرکت شل بود؛ اينكه قیمت نفت در آينده تغییور چنوداني نخواهود کورد .بوراي تحقوق ايون
سناريو برخي "شگفتيها "1همچون کشف ذخاير جديد نفت در کشورهاي غیرعرب بايود رخ مويدادنود .دوموین سوناريو بوه آينوده
محتمل نزديک تر بود؛ اينكه اوپک قیمت نفت را به صورت ناگهاني افوزايش خواهود داد .ايون سوناريوها توسوط واک و همكواران بوه
1
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مديران ارشد شرکت شل ارائه شد .با وجود اينكه آنها مفهوم اين سناريوها را درک کردند ،در رفتار مديريتي خود هیچ تغییري ايجاد
نكردند .سپس واک گامي به جلو برداشت و همه پیامدهاي احتمالي افزايش چشمگیر و ناگهاني قیموت نفوت را بوا اسوتفاده از روش
برنامه ريزي سناريو براي مديران تشريح کرد .وي هشدار داد که شايد صنعت نفت با کاهش شديد رشد مواجه شده و کشورهاي عضو
اوپک حوزههاي نفتي متعلق به شرکت شل را تصاحب کنند .آنها نیروهاي پیشران کلیدي در دنیاي کسب و کار آن زمان را تبیین و
تدوين کرده و بدين ترتیب روش برنامه ريزي سناريو را بیشتر توسعه دادند .اين روش به مديران ارشد شرکت شل براي تفكر دربواره
تصمیمهايي که ميتوانستند در برابر بحران بگیرند ،کمک شاياني کرد .در اکتبر سال  ،3371بعد از جنگ يوم کیپور 3و شوک نفتوي
حاصل از آن ،در بین همه شرکتهاي نفتي ،فقط شرکت شل براي مقابله با بحران و تغییر سريع و متناسوب شویوه موديريتي خوود
آماده بود .مديريت اين شرکت در برابر بحران مذکور واکنش سريعي نشان داد و توانست شرکت شل را از رتبه هفتم در بین شورکت
هاي نفتي به رتبه دوم از لحاظ اندازه و رتبه اول از لحاظ سوددهي تبديل کند(.)81
رينگلند 2برنامهريزي سناريو را بهعنوان بخشي از برنامهريزي استراتژيک که ابزارها و تكنیکهايي را براي مديريت عدم قطعیتهاي
آينده ارتباط ميدهد تعريف ميکند .در واقع دلیل اصلي محبوبیت برنامهريزي سناريو در سالهاي اخیر توانايياش در بهدست
آوردن دامنهي گستردهاي از احتماالت با جزيیات است که روشهاي پیشبیني کمي سنتي قادر به انجام آن نبودند .سناريوها
پیشبیني آينده نميباشند بلكه داستانهاي روايي کیفي از آيندههاي بديل هستند که تصمیمگیران و سیاستگذاران را از
ريسکها و فرصتهاي هرکدام مطلع ميکند.
در فراي ند ساخت سناريو دو رويكرد کیفي بنیادي مختلف در تعیین نوع سناريو بهکار ميرود .رويكرد استقرايي 1و رويكرد قیاسي.1
رويكرد استقرايي يک رويكرد غیرساختارمند در توسعه و تدوين آيندههاي مختلف از طريق بارش افكار وقايع مختلف است که
سناريوهاي مختلفي را ايجاد ميکند.
در عوض ،رويكرد قیاسي رويكردي بسیار ساختارمند در تدوين آيندههاي بديل با استفاده از لیست کردن و اولويتگذاري
عدمقطعیتهاي بحراني و مهم است .به طور عمومي ماتريس سناريوي دو در دو 5در ساخت سناريوهاي آينده در روش قیاسي بهکار
برده ميشود.

1روز بخشايش گناهان

2
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عليرغم تفاوتهاي اين دو رويكرد در ساخت سناريو ،اما هر دوي اين تكنیکها و فرايندها از روش پژوهش کیفي در جمعآوري و
تفسیر دادهها استفاده ميکند .در اين روش سناريوهاي آينده از اطالعات جمعآوري شده مشتق شده و از طريق فرايند ساخت
سناريو تحلیل ميشود .از طريق بحثهاي گسترده با ذ ينفعان کلیدي سناريوهاي مختلف آينده از دل اطالعات پديدار ميشود .در
اين نوع رويكردها تحلیل و تولید تئوري در ارتباط مستقیم و نزديک با ديگران است و نقش تیم برنامهريزي سناريو ،تفسیر سناريوها
در اصطالحات معناداري است که ذينفعان کلیدي آن را درک کنند .اين فرانید تفسیر بهعنوان يک فرايند يادگیري تجمعي 3است
که ميتواند بهطور بالقوه افق ديد را با آرودن فاکتورهاي بيشماري 2که آينده را شكل ميدهند به چالش بكشد(.)81
هدف نهايي از برنامه ريز سناريو ايجاد سازماني سازگار است که ابتدا بتواند تغییرات محیطي و عدم قطعیتها را شناسايي کند و
سپس با استفاده از خالقیت خود از آن تغییرات به نفع خود و سازمانش استفاده کند(.)85

 90-1تعاریف سناریونگاری
سناريونگاري رشتهي نسبتاً جواني است و عقايد و نظرات مختلفي در اين زمینه وجود دارد .تنوع عقايد دربارهي سناريونگاري
موجب تفاسیر مختلف در مورد چیستي سناريونگاري شده است .براي انتخاب يكي از روشهاي موجود و استفاده از آن ،الزم است
که اين روشها را به دقت بررسي کنیم .در تعاريف و نتايج اعالم شدهي سناريونگاري هم اين تنوع مشاهده مي شود .در جدول
شمارهي  1-2فهرستي از تعاريف موجود در ادبیات سناريونگاري ارائه شده است(.)18
جدول  6-1تعاریف برنامهریزی سناریو
تعاریف

نویسنده

سال

مايكل پورتر()81

3385

يک نگاه سازگار داخلي به آنچه که در آينده ممكن است رخ دهد -نه يک پیشبیني ،بلكه نتايج احتمالي در آينده

شوارتز ()87

3333

ابزاري براي ادارک محیطهاي آينده بديل که با تصمیمات امروز ساخته ميشود.

شومیكر ()88

3335

يک روششناسي تشريحي براي تصويرسازي آيندههاي ممكن که تصمیمات سازماني امروز در شكلگیري آن نقش دارد.

وندرهیدن ()83

3337

توصیفاتي داراي سازگاري دروني و چالشبرانگیز از آيندههاي ممكن

رينگلند()31

3338

بخشي از برنامهريزي استراژيک که مرتبط است با ابزارها و تكنولوژيهايي براي مديريت عدم قطعیتها در آينده

الكساندر و سرفاس()33

3338

يک ابزار موثر آيندهنگاري است که برنامهريزان را قادر ميسازد که بیازمايند وقوع چه چیز محتمل و چوه چیوز بعیود اسوت و
بفهمند که عناصر بعید در يک سازمان ،مواردي هستند که ميتوانند موفقیت نسبي ان را تعیین کنند.

کاهان()32

3333

مجموعهاي از داستانهاي تخیلي اما باورپذير و خوب بررسي شده دربارهي آينده

ويلسون()31

2111

سناريوها ابزارهاي مديريتي هستند که کیفیت تصمیمگیري اجرايي را بهبود داده و به مديران کمک مويکنود توا تصومیمات
استراتژيک بهتر و پايدارتري بگیرند.

گودت()31

2113

سناريوها ابز اري براي نشان دادن يک واقعیت آينده به منظور روشن کردن اقدامات فعلي از منظر آيندههاي ممكن و مطلوب

توماس چرماک()35

2113

به چالش کشیدن پارادايمهاي فعلي تفكر و اشاعهي يک سري از داستانهايي که توجوه آن بوه جنبوههواي مختلوف سوازمان
معطوف است.

ون نوتن()31

2115

سناريوها روايتهايي سازگار و منسجم از آينده فرضي جايگزين هستند کوه ديودگاههواي مختلوف در موورد گذشوته ،حوال و
تحوالت آينده را منعكس کرده و ميتوانند بهعنوان اساسي براي عمل باشند.

Collective Learning
myriad factors

5۸

1
2

جدول  5-2نشان ميدهد که تقريباً نیمي از تعاريف موجود از سال  3337به اين طرف ارائه شده است .چنین موجي از مطالب
منتشر شده دربارهي برنامهريزي سناريو افزايش کاربرد اين ابزار استراتژيک را نشان ميدهد .افزايش اخیر در ادبیات علمي
سناريونگاري نشان ميدهد که اين فرايند با تالش متخصصان سناريونگاري در حال توسعه و تكامل است(.)18

 91-1فرایند برنامهریزی سناریو
براي فعالیت در دنیاي سرشار از عدم قطعیت ،رهبران و مديران بايد مفروضات خود را درباره مسیر حرکوت جهوان بوا پرسوشهواي
فراوان "اگر اين طور شود چه3؟" به چالش بكشند تا بتوانند جهان آينده را واضحتر ببیننود .هودف برناموهريوزي سوناريو کموک بوه
رهبران و مديران براي تغییر نگرش آنها نسبت به "واقعیاتهاي پنداري" و نزديک کردن هر چه بیشتر ديدگاه آنها به "واقعیتهواي
موجود" و يا "واقعیتهاي در حال ظهور" است .نتیجه نهايي برنامهريزي سناريو ترسیم يک نقشه درسوت و دقیوق از آينوده نیسوت
بلكه هدف آن اصالح و بهبود نظاممند تصمیمهاي مربوط به آينده است(.)81

 12-1رویکردهای سناریونگاری
در  11سال گذشته رويكردهاي بي شماري براي طراحي سناريو رواج يافته اسوت .بطوريكوه بودلیل گسوتردگي زيوادي رويكردهواي
سناريوسازي برخي نويسندگان از آن با نام آشوب متدولوژيكي 2ياد ميکنند .تعدادي از ايون روشهوا عبارتنود از :روش دومحوور يوا
روش شبكه جهاني کسب و کار ،روش تحلیل شاخهاي ،روش مخروط قابلیت پذيرش ،روش شبكهي سناريو و روش درخت تاثیرات.
توماس چرماک 1در کتاب برنامهريزي سناريو مبتني بر عملكرد رويكردهاي اصلي برنامهريزي سناريو را اين چنین بیان کرده است:











مدل شبكه جهاني کسب و کار يا روش رويال داچ شل
سنت فرانسه
گروه آيندهها
روش ويلسون و رالستون
روش لیندگرن و بندهولد
روش سناريوهاي مرجع
روش تصمیمات بینالمللي استراتژي
روش سناريوهاي رويهاي
روش سناريوهاي صنعتي
روش خالق نرم()18

1

?What If
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3
Thomas Chermack
2
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 9-12-1مدل شبکه جهانی کسب و

کار9

شبكه جهاني کسب و کار در سال  3387توسط پیتور شووارتز 2و همكوارانش تاسویس شود .ايون روش يكوي از قدرتمنودترين
روش هاي سناريوسازي است که توسط کمپاني شل مورد استفاده قرار گرفت و بوه مودل  GBNنیوز معوروف اسوت .ايون روش
سناريوسازي در سطح بخشي بسیار کارآمد است .بهگونهاي که اين روش را "استاندارد طاليي براي تولید سوناريوهاي شورکت"
مينامند .پیتر شوارتز در کتاب "هنر دورنگري ،"1گامهاي برنامهريزي سناريو را هشت گام به شرح زير توصیف کرده است:
گام اول :آشکارسازی تصمیم؛ رهبر يا مدير سازمان بايد درک درستي از انتخابهواي خوود داشوته و بدانود کوه در آينوده
نزديک و در حال تكوين بايد چه موضوعات مهمي را در دستورکار خود قرار دهد .واکنش رهبوران و موديران بوه ايون مسوائل
بسیاري از عملكردهاي آينده سازمان آنها را مشخص ميکند .بنابراين در گام نخسوت بايود ماهیوت تصومیمهواي اسوتراتژيک
آشكار شود .اين گام با طرح پرسشهاي مناسب با توجه به ارزشها ،چشمانداز ،اهداف و ماموريت سازمان انجام ميشوود .ايون
پرسشها ميتوانند به شرح زير باشند:






صنعت و کسب و کار ما به کدام سمت در حال حرکت است؟
مسیر توسعه و رشد صنعت و يا کسب و کار ما چیست؟
چه رويدادهايي ممكن است در توسعه و رشد صنعت و يا کسب و کار ما موثر بوده و ما را به اعمال تغییرات وادار کنند؟
تحت چه شرايطي و در چه محیطي سازمان ما مي تواند موفق باشد؟
تحت چه شرايطي و در چه محیطي سازمان ما در معرض خطر قرار ميگیرد؟

اين پرسشها براي نفوذ به ذهن رهبران و مديران ،که نوعاً حالتي تدافعي دارد ،با مقاومتهايي روبرو خواهد شوود .بنوابراين در ايون
مرحله ساختار ذهني موجود آزموده شده و مشخص ميشود که آيا ساختار ذهني رهبران و مديران ،آنها را از بهتر ديدن آينودههواي
متعدد و مختلف محروم کرده است يا نه؟ اين مرحله همچنین شامل شناسائي "عوامل کلیدي موفقیت" کسب و کار ميشود.
گام دوم :بدستآوردن و جمعآوری اطالعات؛ هنگام تدوين سناريوها ،روايت داستانهايي که دانش کنووني موردم را نسوبت بوه
محیط پیراموني افزايش داده و در ضمن نگرش آنها به واقعیتهاي جهان آينده را به چالش کشود ،ضوروري اسوت .بنوابراين فراينود
تدوين سناريو لزوما شامل بدستآوردن و جمعآوري اطالعات ميباشد .پوس از جموعآوري اطالعوات طراحوان مويتواننود سوئواالت
اساسي و مهمي را مطرح کنند .يک طراح سناريو بايود بوه صوورت همزموان بور روي موضووعات کلیودي و مهوم و نیوز رويودادهاي
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3
The Art of Long View
2

5۶

غیرمنتظره احتمالي تمرکز کند .يكي از موضوعات مهم هنگام جمعآوري اطالعات توجه ويژه به پیشرفتهاي علم و فنوآوري و هموه
رويدادهايي است که به باورها و نظامهاي ارزشي مردم آينده شكل ميدهند.
گام سوم  :شناسایی نیروهای پیشران کلیدی؛ سومین فعالیت هنگام تدوين سناريوها ،جستجوي "نیروهواي پیشوران کلیودي"
است که "عوامل کلیدي موفقیت" کسب و کار را تحت تاثیر قرار ميدهند .به عنووان مثوال قووانین و ضووابط دولتوي مويتوانود بور
موفقیت کسب و کار تاثیر داشته باشد اما بايد توجه کرد که عالوه بر قوانین دولتي ،عوامل ناشناخته خارجي فراواني نیز وجود دارند.
شناسايي و ارزيابي اين عوامل بنیادي نقطه عطف روش برنامهريزي سناريو است .شناسايي نیروهاي پیشران کلیودي لزوموا بايود بوه
صورت گروهي انجام شود .نیروهاي پیشران را ميتوان به مولفههاي اجتماعي ،فنآورانه ،زيست محیطي ،اقتصادي سیاسي و

ارزشها3

تجزيه کرد .عموماً سازمان ها کنترل کمتري بر نیروهاي پیشران دارند و تنها اهرم موثري که براي برخورد بوا آنهوا در اختیوار دارنود،
شناسايي و فهم تاثیرات آنهاست.
گام چهارم :آشکار سازی عناصر نسبتاً معین؛ عناصر نسبتا معین ،که بوه زنجیوره رويودادهاي خواص وابسوته نیسوتند ،شوالوده
توسعه سناريوها و منطق حاکم برآنها ميباشند .مثال بارز براي عناصر نسبتاً معین ،رشد جمعیت يک کشور است .کاهش شديد نرخ
زادوولد در دهههاي  3311و  3371در شوروي سابق باعث شد تا اين کشور در اواسط دهه  3381با معضل کمبود نیروي کار مواجه
شود .اين مساله باعث بوجود آمدن مشكالت اقتصادي و سیاسي فراواني در شوروي سابق شد .در دهههاي  11و  71موضوع کواهش
نیروي کار فعال دردهه  81در کشور شوروي سابق يک عنصر نسبتاً معین تلقي ميشد.
گام پنجم :شناسائی عدم قطعیتهای بحرانی؛ در هر طرحي ،عدم قطعیتهاي بحراني مختلفي وجود دارند و وظیفه اصولي هور
طراح سناريو جستجو و يافتن آنهاست .اين عدم قطعیتها اغلب با عناصر نسبتاً معین رابطه دارنود .طوراح سوناريو بوا موورد سوئوال
قراردادن مفروضات خود درباره عناصر نسبتا معین و پیگیري زنجیره روابط ميتواند برخي عدم قطعیتهاي بحراني را شناسايي کند.
به عنوان مثال صنعت چاپ و نشر يک کشور خاص را در نظر بگیريد" .جمعیت باسواد" يک عنصر نسوبتاً معوین مويباشود زيورا بوه
زنجیره رويدادهاي خاص وابسته نیست و ميتوان با آمارگیري آن را تعیین کرد .ولي "فرهنگ مطالعه" يوک عودم قطعیوت بحرانوي
است که به موضوعات گوناگوني همچون سیاستهاي فرهنگي ،آموزشي و اقتصادي و ديگر عوامل بستگي دارد .بنابراين سیاستهاي
کنوني آموزش و پرورش و ديگر نهادهاي فرهنگي ميتواند بازار آينده صنعت چاپ و نشر را تحت تاثیر قرار دهد.
فرضهاي مختلف درباره عدمقطعیتهاي بحراني موجب تدوين سوناريوهاي مختلوف مويشوود .يكوي از روشهواي شناسوائي عودم
قطعیتهاي بحراني ،درجهبندي عوامل کلیدي موفقیت و نیروهاي پیشران کلیدي براساس دو معیار زير ميباشد:
)Social, Technological, Economic, Envirounment, Political and Values (STEEPV
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 درجه اهمیت اين عوامل براي موفقیت در تصمیمهاي شناسايي شده در گام اول
 درجه نامعین بودن اين عوامل
گام ششم :تدوین سناریوها؛ بر اساس فرضهاي مربوط به عناصر نسوبتاً معوین و عودم قطعیوتهواي بحرانوي و چگوونگي رفتوار
نیروهاي پیشران کلیدي مي توان سناريوهاي مختلفي را تبیین و تدوين کرد .در واقع سوه محوور موذکور چوارچوبي مفهوومي بوراي
اکتشاف آيندههاي ممكن متعدد فراهم ميآورند .هنگام تدوين سناريوها بهتر است از گروهي افراد که در شرکت ،سوازمان يوا دولوت
مسوولیت تصمیمگیري ندارند ،استفاده شود .هر يک از اعضاي گروه ،تحقیق خود را انجوام داده و سوپس در جلسوهاي مشوترک بوه
پرسشهايي همچون موارد زير پاسخ ميدهند.




نیروهاي پیشران کلیدي کدامها هستند؟
چه موضوعاتي نامشخص و مبهم هستند؟
چه آيندههايي غیرقابل اجتناب هستند؟

هدف از اين کار ترسیم نمودارها و انتخاب هاي مختلف براي تصمیم اصلي است .بايد نمودارهايي ترسیم کرد که پويايي موقعیتهاي
مختلف را به خوبي نشان داده و با تصمیم مدنظر ارتباط اثر بخش تري داشته باشد.
گام هفتم :تحلیل تصمیم یا ارزیابی تاثیر سناریو؛ پس از تدوين سناريوها بايد به تصمیمهاي شناسائي شده در گام اول
بازگشت .بايد ديد که عملكرد هر يک از تصمیمها در هر يک از سناريوها چطور به نظر ميرسد؟ نقاط ضعف و آسیبپذير آشكار
آنها کدام است؟ آيا تصمیمهاي استراتژيک در همه سناريوها عملكرد خوبي دارند يا فقط در يک يا دو مورد از آنها؟
گام هشتم :تدوین راهبرد و انتخاب شاخصهای راهنما؛ پس از تدوين سناريوها و تحلیل تصمیم ،بايد شاخصهاي راهنما براي
پايش مسیرهاي آينده تهیه شوند .به کمک اين شاخصها ميتوان از ظهور هريک از سناريوها به موقع آگاه شد و دريافوت کوه موادر
آبستن آينده کدام فرزند خود را به دنیا خواهد آورد .از هشت مرحلهاي که شوارتز براي برنامهريزي سناريو مطرح کرده است ،شوش
مرحلهي اول مربوط به تدوين سناريو و دو مرحلهي آخر تحت عنوان تدوين راهبرد شوناخته مويشوود( .)37تواپینوس 3بوا بررسوي
روش هاي سناريوسازي مبتني بر عدم قطعیت که مبناي آن همان روش شبكه جهاني کسب و کار است فرايند برنامهريزي سناريو را
مطابق شكل  7-2خالصه کرده است.

Tapinos
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شکل – 7-1فرایند برنامهریزی سناریو ()10
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فرانسه9

اين روش سناريونويسي در سال  3371توسط آيندهپژوه فرانسوي میشل گودت 2طراحي و توسعه پیدا کرد .کوار گوودت بور اسواس
استفاده از اصطالح "چشمانداز "1بود ،که توسط فیلسوفاني چون گاستون برگر 1بكار گرفته شده بود .در رويكرد گودت سناريوها بوه
دو طبقهي تقسیم ميشوند؛ سناريوهاي وضعیتي 5که موقعیت آينده را تشريح ميکنند و توسعهي سوناريو 1کوه تووالي وقوايع بوراي
تحقق آن موقعیت در آينده را تشريح ميکنند .بر همین اساس گودت سه نوع سناريو که در هر طبقه ميتواند وجود داشته باشود را
معرفي کرد .سناريوي روند-محور که ادامه ي وضعیت جاري است؛ سناريوي متضواد و سوناريوي هنجواري کوه تشوريحکننوده يوک
وضعیت مطلوب در آينده و حرکت از آينده به حال است(.)33
سناریوسازی در سنت فرانسه یک رویکرد تحلیل ساختاری با سه فاز اجرایی است:
 -3مطالعه ي ارتباط متغیرهاي داخلي و خارجي از طريق ماتريس تاثیر متقابل که در آن اثر يک متغیر روي متغیر ديگر سونجیده موي-
شود.
 -2مداقهي طیف وسیعي از ممكنات و کاهش عدمقطعیتها از طريق شناسايي متغیرها و استراتژيهاي کلیدي .نرمافزارهواي پیشورفته
ميتوانند با برآورد عدم قطعیتها احتماالت ذهني از ترکیب متغیرهاي مختلف را کاهش دهد.
1

French School
Michel Godet
3
Perspective
4 Gaston Berger
5
Situational Scenarios
6
Development Scenarios
2
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 -1تدوين سناريو به يک مجموعه از فرضیات محدود ميشود ،زمانیكه دادهها وارد و تحلیل شد سناريوها براي تشريح وضعیت فعلوي بوه
چشمانداز آينده ساخته ميشوند(.)33

 5-12-1روش گروه

آیندهها3

گروه آينده يک شرکت مشاورهاي است که رويكردش در برنامهريزي سناريو تحلیل تاثیر-روند است کوه آن را در سوه فوازِ آموادگي،
تدوين و گزارش کاربردي ارائه ميدهد .در فاز آمادگي ،ابتدا يک موضوع ،حیطه يا تصمیم تعريف شده و سپس پیشرانهاي کلیودي
آن موضوع شناسايي مي شوند .به چندين سوال در اين فاز بايد پاسخ داده شود :چه تحوالتي ممكني در آينوده بايود موورد جسوتجو
قرار گیرد؟ چه متغیرهاي براي تصمیمگیري بايد جستجو شود؟ چه نیروها و تحوالتي بیشوترين توانوايي را در شوكل بخشویدن بوه
آينده سازمان دارند؟ فاز توسعه و تدوين شامل ساخت يک فضاي سناريو ،انتخاب جهان جايگزين براي جزئیات و آمادهسازي پویش-
بیني هاي سناريوي مشروط است .انتخاب فضاي سناريو به معناي بررسي حاالت مختلف آينده که پیشرانهواي مختلوف مويتواننود
تولید کنند است .شرايط غیرمنطقي و غیرقابل باورپذير بايستي رد شود .براي انتخاب آيندههواي باورپوذير بايسوتي تفكور فعلوي بوه
چالش کشیده شود .مرحله ي گزارش و کاربرد سناريو ،بطور خالصه و بدون جزيیات کاربرد آن را براي کاربران توضیح ميدهد(.)31
 4-12-1روش تصمیمات بینالمللی

استراتژی1

اين روش که توسط پائول شومیكر 1ارائه شده شباهت بسیاري به روش شبكهي جهواني کسوب و کوار دارد .مرحلـه اول آن شوامل
تعريف دامنه ي پروژه است .اين مرحله شامل تنظیم زمان ،بررسي گذشته براي شناسايي نرخ تغییرات و برآورد نورخ تغییورات موورد
انتظار در آينده است .مرحلهی دوم شناسايي ذينفعان کلیدي داخلي و خارجي و نقشهايي که هر کدام از آنها ميتواند بازي کنود،
است .در مرحلهی سوم ،روندهاي پايه شناسايي ميشود .روندهاي اقتصادي ،سیاسي ،اجتمواعي ،تكنولووژيكي ،قوانوني و محیطوي و
ارتباطش با موضع اصلي پروژه تحلیل مي شود .روندها و ارتباطشان با متغیرهاي موضوع يا تصمیم را براي درک بهتر مويتووان روي
نمودار تاثیر ترسیم کرد .مرحلهی چهارم عدمقطعیتهاي کلیدي را اسوتخراج مويکنود .چوه رويودادهايي پیامدشوان روي سوازمان
غیرقطعي است و ارتباط اين رويدادها با يكديگر به چه نحوي است در اين مرحلوه شناسوايي مويشوود .بوه عنووان مثوال اگور يوک
عدمقطعیت اقتصادي سطح بیكاري در جامعه است و عدمقطعیت بعدي نرخ تورم است ،ترکیب عدم بیكاري (اشتغال کامول) و نورخ
تورم صفر غیرممكن است.

1

The Futures Group
Decision Strategies International
3
Paul J. H. Schoemaker
2
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بعد از شناسايي روندها و عدمقطعیتها ،در مرحلهی پنجم سناريوهاي اولیه ساخته ميشوند .يک رويكورد سواده عبارتسوت از يوک
طیف دوطرفه ي مثبت و منفي که متغیرها بسته به میزان تاثیرشان روي اين طیوف قورار مويگیرنود .مرحلـهی ششـم باورپوذيري
سناريوهاي استخراج شده را ارزيابي مي کند .شومیكر سه آزمون براي همساي دروني سناريو معرفوي کورد :ترکیوب نتوايج ،واکونش
سهامداران عمده و رونديابي متناسب با زمان .در مرحلهی هفت داستان سناريوها با دستكاري نتوايج قابول قبوول آشوكار مويشوود.
روندها ممكن است در سناريوها يكسان باشند و نتايج هم مي تواند با وزن بیشتر و کمتر جابجا شوند .آنچه اهمیت دارد اين است که
"سناريوها ابزاري براي تحقیق و مطالعه هستند نه تصمیمگیري" .در مرحله هشتم حیطههايي از سناريوها که به تحقیق بیشتر نیاز
دارد شناسايي شده اين حیطهها معموالً بهعنوان "نقاط کور" شناخته ميشووند .مرحلـهی نهـم بررسوي مجودد سوازگاري داخلوي
سناريوها بعد از انجام تحقیقات اضافه است .در اين مرحله مدلهاي کمي اصوالً براي کمي کوردن نتوايج سوناريوهاي مختلوف بكوار
ميرود .مرحلهی دهم تعیین سناريوها براي تصمیمگیري است.
شومیكر چهار معیار براي تصمیمگیري اثربخش سناريوها ارائه کرده است :سناريوها بايد مرتبط باشوند و تفكور فعلوي را بوه چوالش
بكشند .دوم سناريوها بايد داراي سازگاري دروني و باورپذيري باشند .سوم اينكه سناريوها بايد بیوانگر آرموانهواي نهفتوه در آينوده
باشند تا توصیفي ساده از موضوع پژوهش و نهايتاً اينكه هر سناريو بايد توصیفکننده يک حالت نهايي از يک موازنه باشد(.)88
 3-12-1روش ویلسون و

رالستون9

روش ايان ويلسون و بیل رالستون 1يكي از دقیقترين روشهاي برنامهريزي سناريو است که تاکنون منتشر شده است .آنها بر اساس
پانزده سال تجربهي خود بهعنوان مشاورين ارشد شرکتها کتاب کامل هندبوک برنامهريزي سناريو را تدوين کردند .رويكرد آنها بوه
برنامهريزي سناريو در جدول زير آورده شده است(.)311
جدول  - 7-1مراحل تدوین و توسعهی سناریو()922
مرحلهي اول :توسعهي مورد سناريو

مرحلهي دهم :انجام پژوهش درخصوص موضوعات کلیدي و پیشرانها

مرحلهي دوم :جلب نظر مشارکتکنندگان و حامیان

مرحلهي يازدهم :ارزيابي اهمیت و عدمقطعیت فاکتورها

مرحلهي سوم :تعريف موضوع تصمیم

مرحلهي دوازدهم :شناسايي محورهاي کلیدي عدمقطعیت

مرحلهي چهارم :طراحي فرايند

مرحلهي سیزدهم :انتخاب منطق سناريوها و پوشش عدمقطعیتها

مرحلهي پنجم :انتخاب تسهیلگران

مرحلهي چهاردهم :نوشتن خطوط داستان هر سناريو

مرحلهي ششم :تشكیل تیم سناريو

مرحلهي پانزدهم :تمرين عملي سناريوها

مرحلهي هفتم :جمعآوري اطالعات ،نظرات و پیشبینيها

مرحلهي شانزدهم :گرفتن تصمیمات و توصیهها

مرحلهي هشتم :شناسايي و ارزيابي فاکتورهاي کلیدي

مرحلهي هفدهم :شناسايي شاخصهايي براي پايش

مرحلهي هشتم :شناسايي فاکتورهاي بحراني و پیشرانها

مرحلهي هجدهم :انتقال نتايج به مجموعهي سازمان

Wilson and Ralston
Ian Wilson and Bill Ralston
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 6-12-1روش لیندگرین و

بندهولد9

در سال  ،2111ماتس لیندگرين و هانس بندهولد 2کتابي با عنوان برنامهريزي سناريو :ارتباط بین استراتژي و آينوده را تودوين
کردند .تفسیر آنها از مدل برنامهريزي سناريو بر اساس روش  TAIDA1است که مخفف  5مرحله است.


مرحله ا ول :پیگیري؛ هدف اين مرحله پیگیري و توصیف تغییراتي در جهان پیرامون اسوت کوه بور موضووع اصولي پوروژه
تاثیرگذار است.



مرحلهي دوم :تحلیل؛ در اين گام تغیرات شناسايي شده مورد تحلیل و ارزيابي قرار ميگیرد.



مرحلهي سوم :تصاوير؛ در اين مرحله آيندههاي محتمل بخصوص آينده مطلوب به تصوير کشیده ميشود.



مرحلهي چهارم :تصمیمگیري؛ در اين فاز چالشها و فرصتهاي هر حیطه استخراج و راجع به میزان نیل به پیشورفت در
هرکدام تصمیمگیري ميشود.



مرحله ي پنجم :فعالیت؛ در اين مرحله بعد از اينكه در خصوص انتخاب آيندههاي بديل تصمیمگیري شد اقدام به فعالیوت
ميشود(.)313

 7-12-1روش سناریوهای مرجع

4

آکوف 5براي رويارويي با تغییرات خارجي چهار حالت را براي سازمانها شناسايي کرد:


عدم فعالیت ( :)Inactivityناديده گرفتن تغییرات و ادامهي وضعیت معمول سازمان



واکنشي ( :)Reactivityمنتظر تغییرات بودن و سپس اقدام براي واکنش



استقبالي ( :)Preactivityپیشبیني تغییرات و آماده کردن سازمان براي مواجهه با آنها



تعاملي ( :)Proactivityمشارکت تعاملي با محیط خارجي براي ايجاد يک آيندهي مرجح براي سهامداران()312

 0-12-1سناریوهای

صنعت1

پورتر 7اظهار داشت که سناريوهايي که بهطور سنتي در برنامهريزي اسوتراتژيک اسوتفاده ميشووند ،بور موضووعات اقتصواد کوالن و
سیاست کالن تاکید دارند .همچنین او ادعا ميکند که در استراتژي رقابتي ،واحد مناسب براي تحلیل ،صونعت اسوت و سوناريوهاي
صنعت را ديدگاههاي اولیه و داراي سازگاري دروني دربارهي اينكه جها در اينده چگونه به نظر خواهد رسید ،تعريف نمود(.)81

1

Wilson and Ralston
Mats Lindgren and Hans Bandhold
Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding and Acting
4
Reference scenarios
5
Ackoff
6
Industry scenarios
7
Porter
2
3

۸4

 1-12-1رویکرد خالق

نرم3

برآرز و وبر 2يک رويكرد سه مرحلهاي تحلیل ،توصیف و سنتز براي سناريوسازي فرموله کردند .در مرحلهي تحلیل اعضاي سازمان به
يک فهم مشترک از مسائل ميرسند .برآرز و وبر استفاده از روشهاي خالقانه همچون تحلیل ريختشناسي ،دلفي و بوارش افكوار را
براي اين فاز پیشنهاد دادهاند .مرحلهي دوم مسیر تحوالت ممكن را بررسي ميکند و مرحلهي سنتز با کشف وابستگي متقابول بوین
متغیرها به ساخت موقعیتهاي مختلف براي آينده ميپردازد(.)311
 92-12-1مدل

رولندبرگر1

اين روش با عنوان کتابي با همین نام توسط بورخارت شونكر و تورستن ولف 1در سال  2131توسط انتشارات اشپرينگر 5منتشر شده
است .اين رويكرد متشكل از يک فرايند ساختارمند با چارچوبهاي استاندارد در هر مرحله است که استراتژيستها را قادر ميسوازد
که برنامهريزي سناريو را در فرايندهاي برنامهريزي استراتژيک ادغام کرده و بدينوسویله واکونش در برابور شورايط پیچیوده و عودم
اطمینان را امكانپذير سازند .اين رويكرد مبتني بر شش مرحله مطابق با شكل  8-2است که در هر مرحلوه از يوک ابوزار اسوتاندارد
براي استخراج اطالعات استفاده ميشود(.)51
گام اول؛ تعریف دامنهی کلی پروژه؛ در اين مرحله با استفاده از يک چک لیست مشخص 1تمام جنبههاي کلیدي يک موضووع را
جمعآوري ميکنیم .اجزاي اين چک لیست شامل هدف سناريو ،سطح استراتژيک تجزيه و تحلیل ،ذينفعوان ،مشوارکتکننودگان و
افق زماني است .شكل  8-2اجزاي اين چکلیست را نشان ميدهد.

:

1

Soft creative methods
Brauers and Weber
3
Rolandberger
4
Burkhard Schwenker and Torsten Wulf
5
Springer
6
Framing Checklist
2
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شکل شماره  –0-1چک لیست قالبی

گام دوم؛ تحلیل ادراک؛ هدف اين مرحله ،بررسي چشمانداز ذينفعان داخلي و خوارجي در خصووص تحووالت آينوده در صونعت
است .اين بخش مفروضات و "مدلهاي ذهني" سهامداران داخلي ،به خصوص تیم مديريت ارشد ،را در تقابل بوا نظورات سوهامداران
خارجي به چالش ميکشد .در اين مرحله يک لیست جامع از فاکتورهواي بوالقوه تاثیرگوذار بور آينوده صونعت کشوف و جموعآوري
ميشود .اين عوامل سپس از نظر تأثیر بالقوهشان روي عملكرد شرکت و همینطور از لحاظ میزان عودم قطعیوت ارزيوابي مويشووند.
ديدگاه گروههاي مختلف ذينفعان در مورد اين عوامل مورد پرسش قرار ميگیرد .در واقوع ايون مرحلوه امكوان کشوف نقواط کوور و
سیگنالهاي ضعیف را ميدهد .ابزار استاندارد اين مرحله بازخورد  111درجه است که به دو صورت آنالين و آفاليون بوراي سونجش
ادراک ذينفعان داخلي و خارجي مورد استفاده قرار ميگیرد.

سیگنالهای ضعیف

شکل  -1-1مراحل شناسایی پیشرانها

در اين ارزيابي ،ابتدا پرسشنامهاي حاوي سواالت باز درخصوص عوامل شكل دهنده موضوع در اکنون و آينده که متشكل از عوامل
سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فن آوري ،زيست محیطي و حقوقي (تجزيه و تحلیل  )PESTEL3است ،داده ميشود .اين ابعاد شكل
دهندهي آينده موضوع مورد نظر هستند اما معموال خارج از کنترل ميباشند .هرکدام از عوامل توسط پاسخدهندگان در طبقات
مربوطه قرار ميگیرند سپس در مرحله ي بعد مجدداً يک پرسشنامه حاوي همان فاکتورها در قالب سواالت بسته به شرکتکنندگان
ارسال ميشود و از آنها خواسته مي شود که به هر عامل بسته به میزان عدم قطعیت و تاثیرش بر عملكرد شرکت در مقیاس يک تا
PESTEL stands for: P – Political, E – Economic, S – Social, T – Technological, E – Environmental, L – Legal

۸۸

1

ده نمره بدهند .يک بیانگر عد م قطعیت کم و تاثیر ضعیف و ده بیانگر عدم قطعیت باال و تاثیر قوي است .شكل  3-2اين مراحل را
به طور خالصه آورده است .ابزار بازخورد  111درجه لیستي از عوامل مؤثر بر صنعت را ارائه ميدهد .با استفاده از اين فهرست،
شرکت بهراحتي ميتواند تغییرات احتمالي در محیط کالن و همچنین هر گونه نقاط کور يا سیگنالهاي ضعیف را شناسايي کند.
گام سوم؛ تحلیل روند و عدمقطعیت؛ در اين مرحله عوامل و فاکتورهاي کلیدي که در مرحله دوم شناسايي شدند اولويت بندي
شده و به عنوان مبنايي براي تشكیل سناريو بكار ميروند .ابزار استاندارد مرحلهي سوم شبكهي تاثیر/عدمقطعیت 3است .اين ابزار
اولین بار در دههي  3371توسط کیس وندرهیدن 2به عنوان راهي براي ساختاربندي شمار زيادي از فاکتورها در برنامهريزي سناريو
بكار رفت .سپس اولین بار براي تدوين سناريو در شرکت نفتي رويال داچ شل 1استفاده شد .اين شبكه میزان تاثیر و عدم قطعیت
فاکتورهاي شناسايي شده را روي عملكرد شرکت موقعیتيابي ميکند.
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شکل –92-1شبکهی تاثیر /عدمقطعیت

مطابق شكل باال شبكهي عدم قطعیت /تاثیر به سه بخش تقسیم ميشود .بخش زيرين شامل فاکتورهايي است که تاثیر نسبتا کمي
در عملكرد شرکت دارند اين فاکتورها که عناصر ثانويه نیز گفته ميشوند در فرايند برنامه ريزي سناريو نقشي ندارند .بخش باال
سمت چپ شبكه شامل فاکتورهايي است که تاثیر بااليي در عملكرد شرکت دارند و نسبتا آسان پیشبیني ميشوند .اين فاکتورها
بهعنوان"روندها" شناخته ميشوند .بخش باال سمت راست شبكه شامل مهمترين فاکتورهاي تدوين سناريو يعني "عدمقطعیتهاي
1

Impact/Uncertainty Grid
Kees van der Heijden
3
Royal Dutch Shell
2

۸7

بحراني" است .اين فاکتورها تاثیر بسزايي در عملكرد شرکت دارند و از درجه بااليي از عدم قطعیت برخوردارند .اين فاکتورها در
واقع به عنوان پايهي اساسي تدوين سناريو در مرحلهي بعد نیز شناخته ميشوند که دو بعد سناريو نیز نام دارند.
گام چهارم؛ سناریوسازی؛ در مرحلهي چهارم سناريوهاي شرکت يا صنعت خاص با جزيیات تدوين ميشود .ابزار استاندارد مورد
استفاده در اين مرحله ماتريس سناريو 9نام دارد .ماتريس سناريو از نتايج تحلیل عدمقطعیت و روند استفاده ميکند .مشابه با شبكه
تاثیر/عدم قطعیت ،ماتريس سناريو در دهه  3371توسطه کیس وندرهیدن توسعه داده شد و اولین بار در رويال داچ شل بكار گرفته
شد .دو حد ارزشي (دو طیف) براي هر بعد سناريو تعريف ميشود (شكل )33-2؛ اين مجموعهها مرزهاي ماتريس سناريو هستند.

شکل  – 99-1ماتریس سناریو

ماتريس از چهار ربع تشكیل شده است که بازتاب چهار سناريوي آينده است .چهار سناريوي تولید شده مورد توجه تصمیمگیران
خواهد بود .در نهايت هر سناريو نام مشخصي را بهخود ميگیرد .جزيیات سناريو نیز در همین گام طيِ دو مرحله نوشته ميشود.
ابتدا يک دياگرام تاثیر ايجاد شده و يک سري از علتها و معلولها با توجه به دو بعد عدمقطعیت و میزان تاثیر که منجر به
موقعیتهاي مختلف ميشوند استخراج مي شود .هدف اصلي از نمودار تاثیر ،تضمین سازگاري بین سناريوهاست .با استفاده از اين
نمودار ميتوان ارتباط علي بین فاکتورها را بهصورت بصري مشاهده کرد .شكل  33-2دياگرام علت-اثر را نشان ميدهد.

Scenario Matrix

۸۶

1

شکل  – 91-1دیاگرام تاثیر

گام پنجم :تعریف استراتژی؛ در اين مرحله ،گزينههاي استراتژيک براي هر چهار سناريو ارائه ميگردد .نكتهي مهم اين است کوه
تدوين استراتژي بايد با تفكر آيندهنگر همراه باشود .چوارچوب اسوتاندارد ايون مرحلوه کتابچوهي راهنمواي اسوتراتژي 3اسوت .ابتودا
توصیههاي استراتژيكي خاصي براي هر سناريو تدوين و سپس با هم مقايسه شده تا عناصر مشترک هر سوناريو شناسوايي شوود و از
دل هر سناريو هسته اصلي استراتژي شكل بگیرد.
گام ششم؛ پایش؛ اين مرحله پاياني برنامه ريزي سناريو است که از زمان ايجاد استراتژي تا اجراي استراتژي بوه طوول مويانجامود.
هدف اين مرحله ،پايش تحوالت در صنعت و تعیین اينكه چه تغییراتي الزم است در استراتژيها صوورت بگیورد ،اسوت .ابوزار موورد
استفاده در مرحله ششم کوکپیت سناريو 2است که حاوي شاخصهاي کلیدي براي تغییرات محیط است .اين ابزار نشان ميدهد که
آيا سناريو به تحوالت دنیاي واقعي نزديک است .در اکثر موارد ،شرکت شواخصهوايي را بطوور مسوتقیم از نموودار تواثیر اسوتخراج
ميکند (مرحله .)1براي هر شاخص در سناريو ،يک دامنهي حداکثري از ارزش شاخص بايد تنظویم شوود .مقايسوه ايون رنوجهوا بوا
ارزشهاي واقعي نشان مي دهد که کدام سناريو به واقعیت نزديک است و کدام گزينه استراتژي در کنار استراتژي هستهاي بايد اجورا
شود .برنامهريزي استراتژيک مبتني بر سناريو را ميتوان با فرايند برنامهريزي شرکت در شش مرحله ادغام کورد و آن را بوهسوادگي
طيِ شش هفته به انجام رساند .شكل  31-2نماي کلي اين فرايند را نشان ميدهد.

Strategy Manual
Scenario Cockpit
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شکل  – 95-1شمای کلی فرایند مدل برنامهریزی سناریو رولندبرگر

برنامهريزي سناريو محور توسط يک تیم برنامهريزي انجام ميشود .اين تیم هدايتکننده فرايند برنامهريزي و تحلیلهاي الزم است.
تیم مديريت ارشد و مسئول بخش کسب و کار بايستي در دو کارگاه يعني "کارگاه سناريو" و "کارگاه روند" که در آن ابعاد
سناريوها تدوين ميشوند حضور داشته باشند .تمام تصمیمات اصلي در اين کارگاهها گرفته ميشود .جهت آمادگي براي کارگاه
سناريو ،تیم برنامهريزي از ابزار بازخورد  111درجه ذينفعان استفاده ميکند .در اين کارگاه آموزشي ،سناريوها و گامهاي اولیه براي
اجراي استراتژيها استخراج ميشود .پس از کارگاه ،تیم برنامهريزي ،استراتژي هستهاي و گزينههاي استراتژي مربوطه را تعريف
ميکند .استراتژيهاي پیشنهادي به هیئت مديره ارائه ميشود تا در خصوص اينكه کدام استراتژي و برنامههاي اجرايي دنبال شود
تصمیم گرفته شود .اجراي استراتژي با نظارت مستمر از تحوالت در دنیاي واقعي با استفاده از کوکپیت سناريو مورد سنجش قرار

ميگیرد .اين عمل تیم برنامهريزي را قادر ميسازد تا استراتژيها را با توجه به آنچه در محیط بیرون اتفاق ميافتد هماهنگ کنند.
در اينجا ،رويكرد جديدي با عنوان برنامهريزي استراتژيک مبتني بر سناريو معرفي شد .اين رويكرد ،برنامهريزي سناريو را به برنامه-
ريزي استراتژيک مرتبط ميکند .به اين ترتیب چالشهاي فزاينده محیط کسب و کار بهراحتي شناسايي ميشود .اين رويكرد جديد،
از مشكالت و چالشهاي برنامهريزي سناريو سنتي که بسیار پیچیده و وقت گیر بود اجتناب ميورزد .اين رويكرد ساختارمند و ابزار
محور به آساني در فرايند برنامهريزي استراتژيک استاندارد شرکتها ميتواند بكار گرفته شود.
شش مرحلهي اين فرايند ريشه در چارچوب برنامهريزي سناريوي سنتي دارد .اين رويكرد به سازمانها اجازه ميدهد که نه تنها
بهترين استراتژيها را تولید کنند ،بلكه براي تحوالت بالقوه آينده نیز برنامهريزي کنند .عالوه بر اين ساير چشماندازها را در فرايند

71

برنامه استراتژي ادغام ميکند .اين بدين معني است که برنامهريزي شرکتها همه احتماالت را در واکنش به تغییرات محیطي در
نظر ميگیرد .اين کار يک امتیاز رقابتي در اختیار شرکتها در برخورد با عدم قطعیتها قرار ميدهد(.)51
 99-12-1مدل سناریو مبتنی بر عملکرد
اين مدل يک روش کیفي به برنامهريزي سناريو است که توسعه داده شدهي مدل پیتر واک و تد نیولند در شرکت رويال داچ

شل3

است که بعدها توسط پیتر شوارتز و کیس وندرهیدن 2و ساير همكارانِ شبكهي جهاني کسب و کار معرفي شد .در اين روش مسائل
سازمان ،به دو دستهي مسائل از پیشتعیینشده 1و مسائل کامالً ناشناخته 1تقسیم ميکند .جداسازي مسائل سازمان به اين دو
دسته ،باعث مي شود تا انرژي سازمان به درستي توزيع و فهم دقیقي از مسائل ناشناخته با صرف وقت و دقت بیشتر بدست آيد .اين
مدل برنامهريزي سناريو که تحت عنوان سیستم سناريو خوانده ميشود از دو بخش ساخت سناريو 5و استقرار سناريو 1تشكیل شده
است .سیستم سناريوي مبتني بر عملكرد در  5فاز تعريف شده است که سه فاز اولیه مربوط به ساخت سناريو و دو فاز انتهايي
مربوط به استقرار سناريو است(.)18
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آمادهسازي پروژه
شناسايي و اکتشاف سناريو
3
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شکل  – 94-1سیستم برنامهریزی سناریو مبتنی بر عملکرد

 19-1ویژگیهای سناریوهای برتر
يک گروه از سناريوهاي برتر داراي ويژگيهاي زير است:
 -3سناريو ،غیبگويي ،فالگیري ،پیشگويي يا پیشبیني نیست بلكوه زنجیورهاي منطقوي و مسوتدل از رويودادهايي اسوت کوه از
استمرار روندهاي مشخص و يا تحقق واقعیتهاي مشخص ناشي ميشوند.
 -2در هر تمرين برنامه ريزي سناريو لزوما بايد چندين سناريوي مختلف و متمايز تهیه شود تا بودين ترتیوب دامنوهاي گسوترده از
آيندههاي مختلف پوشش داده شده و تقريبي قابل اطمینان از روندها و واقعیتهاي آينده بهدست آيد .محدوديتهواي موجوود
درباره تعداد سناريوها بیشتربه خاطر محدوديتهاي ادراکي ،تحلیلي و شناختي انسان اسوت و نوه محودوديتهواي مربووط بوه
پیچیدگيهاي دنیاي واقعي.
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 -1سناريوها همیشه حاوي بعضي مطالب هستند که جهانبیني و ساختار ذهني ما را به چالش ميکشند .در غیور ايون صوورت در
همان ساختار ذهني قديمي محبوس خواهیم ماند و بايد با پیامدهاي ناگوار آن روبرو شويم .جابجايي و تغییر ساختار ذهني بور
توانايي ما براي درک و تفسیر عالئمي که از محیط پیراموني دريافت ميکنیم ،تاثیر ژرفي ميگذارد .درک اين نكته که تعوابیر و
تفاسیر محدود و ناقص ديگران موجب غفلت آنها شده است کار بسیار آساني است ولي اذعان به وجود هموین تعوابیر و تفاسویر
محدود و ناقص در ساختار ذهني خودمان بسیار مشكل و ناخوشايند است .بنابراين هنگام تدوين گروهي از سوناريوها ،طراحوان
بايد عادتها و چارچوبهاي فكري خود ،همكاران و حتي مشتريان را به چالش بكشند(.)35

 11-1مروری بر روشهای برنامهریزی سناریو
سناريوها ابزاري ارزشمند براي آمادگي سازمانها در مقابل احتماالت ممكن آينده هستند .آنها سازمان را انعطافپذيرتر و خالقتر
ميسازند .هرمان کان 3از بنیانگذاران مطالعات آينده و پدر برنامهريزي سناريو ،در کتاب خود سناريو را اينگونه تعريف ميکند:
"مجموعهاي از وقايع فرضي آينده براي روشن کردن يک زنجیرهي ممكن از رخدادهاي علي و همچنین نقاط تصمیمگیري".
سناريوها توصیفي از آينده هستند که از ترکیب روندها و سیاستها پدر برنامهريزي سناريوتنها يک رويكرد خاص به برنامهريزي
سناريو وجود ندارد و مرور متون مرتبط نشان ميدهد که چندين روش براي تولید سناريو وجود دارد .برادفیلد و همكاران ،2کئوگ و
همكاران 1و چرماک و همكاران 1رويكردها و دستورالعملهاي مختلف براي سناريونويسي ارائه کردهاند .بیشاپ و همكاران تكنیک-
هاي برنامهريزي سناريو ،نقاط ضعف و قوت هر کدام را در مقالهي خود بهطور کامل توضیح داده است .روش سناريونويسي ارائه شده
توسط شوراتز و شومیكر بسیار محبوب و توسط پژوهشگران به کرات مورد مقايسه قرار گرفته است .شوارتز مدل برنامهريزي سناريو
خود را در هشت مرحله به جزيیات ارائه داده است .شومیكر روش سناريويي بسیار جامع و دقیقي متشكل از ده مرحله دارد که به
سناريوهاي خوشبینانه و بدبینانه ختم ميشود .بهطور کلي تمام تكنیکهاي سناريوسازي روي شناسايي مسائل ،پیشرانهاي اصلي،
سهامداران ،روندها ،محدوديتها و رنکبندي آنها براساس عدم قطعیت و میزان تاثیر تاکید دارند.
رويكردهاي عنايتاله ،جیم ديتور ،گالتونگ و ويلبر 5در تدوين سناريو بسیار عمیقتر هستند و بجاي پرداختن به عدمقطعیتها در
معرض روابط قدرت قرار ميگیرند .آيندهپژوه برجسته جیم ديتور بیان ميکند که "آنچه آيندهپژوه ميتواند و اغلب مطالعه ميکند
تصاوير ذهني مردم از آينده است"1.
1

Herman Khan
Bradfield et al
3
Keough et al
4 Chermack et al
5
Dator, Inayatullah, Galtung and Wilber
6
‘What futurists can and often do study, are ‘images of the future’ in people’s minds
2
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کار ديتور در مرکز آيندهپژوهي هاوايي تحت عنوان مكتب مانوآ با مفهوم آيندههاي بديل گسترش و توسعه يافته است که گاهاً
سناريو نیز از آنها ياد مي شود .ديتور با بررسي تصاوير متعدد در مورد آينده که در سراسر جهان وجود دارد چهار آينده بديل کلي
را گروهبندي و ارائه کرد .اين چهار آينده "کلي" هستند در اين معنا که تصاوير خاص هرکدام از آنها داراي ويژگي نظري،
روششناسي و پايگاه دادههاي مختلف بوده که آنها را برحسب مباني و پايگاهها از سه آينده ديگر متمايز ميکند .هر کدام از اين
اشكال کلي ،داراي مبناي مشترک خاص خود هستند .هر يک از اين آيندههاي بديل ابعاد "خوب" و "بد" درون خود را دارند.
هیچیک از آنها نبايد صددرصد مطلوب و يا صد در صد نامطلوب تلقي گردد .چیزي به نام "بهترين سناريو" يا "بدترين سناريو"
وجود ندارد .همچنین چیزي تحت عنوان "محتملترين سناريو" نیز متصور نیست .در درازمدت همه اين چهار شكل امكان مساوي
براي ظهور دارند و نیازمند توجه يكسان هستند .اين نكته آخر داراي اهمیت زيادي است.
چهار سناريوي ارائه شده توسط ديتور عبارتند از:
 -3سناريوي رشد مستمر3؛ در اين اينده ،روندها و وضعیت جاري تمايل به رشد و پیشرفت دارند .غالباً تحت عنوان"رشد اقتصادي
مستمر" ،يا اگر اقتصاد در حال رکود يا سقوط باشد تحت عنوان "تجديد رشد اقتصادي" از آن ياد مي شود.
 -2سناريوي فروپاشي و سقوط2؛ به زعم بسیاري از طوفانها ،سوناميها ،زلزلهها ،يک عصر يخبندان جديد يا گرم شدن سريع جهان و
گسترش بیماريها -همه و همه جهان را به کام فروپاشي ميکشاند و يا اينكه نسل بشر را منقرض ميکند .اما به زعم ديتور فروپاشي و
سقوط آينده ممكن هر سازماني است و نبايد از آن به عنوان بدترين سناريو ياد شود .بسیاري از مردم از پايان "رقابت شديدي اقتصادي"
استقبال مي کنند و خواهان يک سبک زندگي ساده تر هستند .به عالوه ،در هر "پديده ناخوشايند" «برندگان» و «بازندگاني» وجود دارند.
يک نكته اين تمرين اين است که چگونه مي توان صرف نظر از ماهیت آينده انطباق پذير بود و حرکت مثیت به سمت آن "موفق شد" و از
آن بهره و لذت برد.
 -1سناريوي اصالح و انضباط1؛ اين سناريو استدالل ميکند جهان ما نیاز به توزيع عادالنهي منابع و بقا دارد .زندگي بايد حول مجموعهاي
از ارزش هاي اساسي ،طبیعي ،روحاني ،مذهبي ،سیاسي يا فرهنگي هدايت شود و هدف عمیقتري را در زندگي بهجاي پیگیري پايانناپذير
دارايي و مصرفگرايي بیشتر انتخاب کرد .زندگي بايد حول ارزشهاي اساسي مانند "عشق به مادرمان زمین"" ،خیريههاي مذهبي"،
"امت اسالمي" و يا ديگر ارزشهاي فرهنگي/مذهبي/ايدئولوژي «انضباط» يابد
 -1سناريوي تحول و گذار1؛ چهارمین آينده بديل متمرکز بر قدرت شگفت انگیز و متحولکنندهي فنآوري بهويژه رباتها ،هوشمصنوعي،
فناوريزيستي ،فنآوري نانو ،انتقال از راه دور ،زندگي در فضا و ايجاد يک "جامعه رويايي" باعنوان "جامعه اطالعاتي" است .اين آينده
چهارم "تحول" ،يا "جامعه در حالگذار" نامیده مي شود ،چرا که تحول همه زندگي از جمله انسانیت را از شكل کنوني آن به يک "شكل
جديد فراانساني" براي يک زمین کامال مصنوعي پیشبیني کرده و از آن استقبال ميکند .تحولي که بخشي از گسترش زندگي هوشمندانه

از زمین به منظومه شمسي و احتماالً کل کهكشان راه شیري است(.)311
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رويكرد سهیل عنايتاله 3به برنامه ريزي سناريو يک رويكرد يكپارچه متشكل از آينده مرجح و آينده مطرود 2است .عنايتاله
تحلیل اليهاي علتها را براي تفكر آيندههاي دگرگون شده 1بكار ميبرد .روش عنايتاله براي سازماندهي و طبقهبندي نگاههاي
مختلف به آينده بسیار پیچیده است .عنايتاله بیان ميکند که در يک جهان بهشدت پیچیده ،آيندهپژوهي به مردم کمک مي-
کند تا جهاني را که آرزو دارند زندگي کنند را بسازند .1عنايتاله در روش خود چندين تكنیک برجسته آيندهپژوهي همچون:
تاريخ بزرگ؛ سناريو ،چرخهاي آينده ،آيندههاي انتگرال و تحلیل موضوعات در حال ظهور را يكپارچهسازي ميکند(.)315
بزولد 5از موسسه آيندههاي بديل 1رويكرد خود را با عنوان آيندههاي آرماني معرفي کرده است .در اين رويكرد يادگیري درباره-
ي آينده و عدمقطعیت هايش از درک آنچه که ممكن است اتفاق بیفتد و تعهد براي ايجاد آينده مطلوب صورت ميگیرد .اين
رويكرد براساس کار جیم ديتور و آلوين تافلر 7در خصوص آينده است(.)311
-

سناريوهاي روش کن ويلبر 8با يک رويكرد چندرشتهاي و جامعنگر شامل تجمیعي از علوم مهندسي ،روانشناسي و حتي عرفان
است که ديدي عمیق و وسیع از جهان پیرامون را به ما ميدهد و حوزههايي را که تاکنون جدا از هم و منفرد بررسي شدهاند را
در کنار هم قرار ميدهد .رويكرد ويلبر که روش انتگرال 3خوانده ميشود روشي است که در آن نه تنها دانش ذهني و عیني،
بلكه دانش عملي و فراطبیعي را يكپارچه مي کند .اين سنتز منجر به يک چارچوب چهاروجهي با دو بخش بیرون و درون در
محور عمودي و دو بخش فردي و اجتماعي در محور افقي ميشود .اين روش تا به امروز جامعترين تئوري تاريخ بزرگ است.
در نظريهي فوق هر يک از اکوال هاي فردي ،رفتاري ،فرهنگي و اجتماعي مسئول شناسايي ابعادي از يک پديده هستند که
نمي توان فرايند کشف را تنها به يكي از ابعاد وجودي محدود کرد در واقع اين چهار مقوله بهصورت بههمپیوسته پديدههاي
هستي را دربرگرفتهاند .شكل  35-2چهار وجهي مدنظر ويلبر را نمايش ميدهد.
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in an increasingly complex world, futures studies can help people to create the world in which they wish to live
5
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6
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شکل  93-1روش انتگرال در برنامهریزی سناریو

بايد يادآور شد که روش مطالعه هر ربع متفاوت اسووت .ربع باال -راست توسعه ارگانیسم و مغز را از شروع پیدايووش زمین؛ از اتمها
به مولكولها و سوولولها و ارگانیسوومهاي عصبي تا ارگانیسمهاي مغزي را دربر ميگیرد و قلمرو علوم سخت (فیزيک،
زيستشناسووي و شوویمي )،تحلیل علمي ،کنترل کیفیت ،تغییر رفتار و تجربهگرايي است .ربع پايین -راست نگوورش سیسووتمي،
تجزيه و تحلیل سیسووتمهاي اجتماعي ،علم اقتصاد و شبكههاي ارتباطي را دربر ميگیرد و بیانگر تكامل بشر از قبیلههاي
خويشاوندي تا دهكده؛ کشور و سیستم جهاني است همچنین معماي فناوريها را هم مدنظر دارد .ربووع باال-چپ که تكامل فرد و
آگاهي وي را دربرميگیرد قلمروي روانشناسي ،اعمال معنوي دروننگرانه ،پديدارشناسي و رياضیات ميباشوود .ربع پايیوون -چپ
نموواي کلياي از سیستمهاي اجتماعي بهدست ميدهد .چند فرهنووگگرايي ،پسووتمدرنیسووم ،جهانبینيها ،فرهنگ مشترک،
ارزشهاي اشتراکي ،هرمنوتیک و انسانشناسي فرهنگي را دربرميگیرد .در واقع اين سنت آيندهپژوهي اخیرا در مطالعات
آينده پژوهي ظهور کرده است .در اين سنت مسیرهاي منتهي به آينده با ديدي گسترده و عمیق مورد کنكاش قرار ميگیرد و براي
دستيابي به واقعیت ابتدا بايستي هر کدام از ربعهاي ماتريس را شناخت و سپس مهمترين ويژگيهاي هر بعد را تلفیق کرد تا به
يک کل يكپارچه دست يافت(.)317
اسالتر ،هايوارد و وروس 3چارچوب يكپارچهاي براي سناريو توسعه دادهاند .آنها استدالل ميکنند که رويكردهاي انتگرال با نگاه
عمیق زمینههاي اجتماعي و اهرمهاي تغییر را مورد بررسي قرار ميدهند .در واقع آيندههاي انتگرال با يک نگاه عمیق و جامع
پويايي سیستمها را مدنظر داشته و عناصر فراموش شده را کشف کرده و به نتايج بهتري نسبت به روشهاي قبلي نائل

Slaughter, Hayward and Voros

7۸

1

ميآيد( .)318دنیس لیست 3يک روش جامع ،جديد و انعطافپذير براي پیشبیني آينده با تكیه بر برنامهريزي سناريو با عنوان
نگاشت شبكهي سناريو 2پیشنهاد داده است .در اين رويكرد طیف گستردهاي از ذينفعان در ايجاد يک نقشهي راه براي شبكهي
سناريو بجاي چندين سناريو شرکت دارند .در اين رويكرد برنامه ريزي از گذشته شروع شده و به چندين نقطه در زمان حال وارد
ميشود و هر گره در شبكه بهعنوان يک سناريو درنظر گرفته شده و در جزيیات مورد بررسي قرار ميگیرد( .)313ون نوتن 1يک
گونهشناسي خرد و کالن براي سناريو قائل است که گونهشناسي کالن متشكل از سه ويژگي هدف ،طراحي و محتواست و گونه-
شناسي خرد متشكل از ده ويژگي ميباشد( .)31جدول  8-2ويژگيهاي هر گونه را نشان داده است.
جدول  – 0-1گونهشناسی ویژگیهای سناریو
ویژگیهای کالن

اهداف مطالعات سناریو

ویژگیهای خرد
عملكرد سناريو

فرايند -محصول

نقش ارزشها در سناريو

توصیفي  -هنجاري
موضوع محور  -حیطه محور  -موسسه محور

موضوع تحت پوشش
ماهیت تغییر

طراحی فرایند سناریو
شهودي  -تحلیلي
محتوای سناریو
پیچیده  -ساده

تكاملي -ناپیوسته (ناگهاني)

درونداد فرايند سناريو

کمي – کیفي

روشهاي بكارگرفته

مشارکتي – مدلمحور

گروههاي درگیر در فرايند سناريو

فراگیر – فردمحور

ماهیت زماني

زنجیرهاي – فوري

موضوعات تحت پوشش

همگون – ناهمگون

سطح يكپارچگي

يكپارچه – تكه تكه

بر اساس چشمانداز سناريوها به دو طبقهي توصیفي و هنجاري تقسیم ميشوند .سناريوهاي توصیفي همان سناريوهاي اکتشافي
هستند و ادامهي روندهاي کنوني ميباشند درحاليکه سناريوهاي هنجاري در پاسخ به برنامهريزي براي رسیدن به هدفي مطلوب
توسعه مييابند .از ديگر تقسیمبنديهاي سناريو ميتوان به تقسیمبندي براساس موضوع (مئسلهي خاص ،سناريوهاي جهاني)،
براساس گستره ي قلمروي سناريو (بخشي در مقابل چندبخشي) ،میدان عمل (محیطي در مقابل سناريوهاي سیاسي) و سطوح
مشارکت (خرد در مقابل کالن) اشاره کرد .به طور کلي سه رويكرد يا سنت اصلي براي تدوين سناريو وجود دارد .دو سنت آن
مربوط به کشورهاي انگلیسي زبان اياالت متحده امريكا و انگلستان است و يک سنت هم از فرانسه پديده آمده است .اين رويكردها
عبارتند از:

1

Dennis List
)Scenario Network Mapping (SNM
3
Philip van Notten
2
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سنت منطق شهودی 3؛ اين رويكرد در بین رويكردهاي سناريونويسي از بیشترين فراواني در ادبیات برخوردار است .اين سنت در
ابتدا توسط هرمان کان در شرکت رند در دههي  3311معرفي شد که بعدها توسط پیر واک و همكارانش در شرکت رويال داچ مورد
استفاده قرار گرفت .به همین دلیل گاهي اين رويكرد با عنوان رويكرد شل 2نیز شناخته ميشود .اين روش اکنون در اياالت متحده
امريكا و ساير کشورهاي امريكايي مورد استفاده آيندهپژوهان است .فرض اصلي اين رويكرد بر اينست که تصمیمات تجارت و کسب
و کار براساس روابط پیچیدهي اقتصادي ،سیاسي ،تكنولوژيكي ،اجتماعي و محیطي شكل ميگیرد .به همینمنظور شناسايي دقیق
روندهاي پیشگفت نقش بسزايي در بهبود فرايند تصمیمگیري دارد .روش منطق شهودي از هیچ روش رياضي در تدوين سناريو
استفاده نميکند .رويكرد شوراتز و کیس وندرهیدن 1به سناريو نويسي در راستاي منطق شهودي است .در بین متون منتشره در
خصوص اين روششناسي تفاوت هايي در مراحل اجرايي روش وجود دارد بطوريكه مراحل اجرايي آن از  5گام تا  3گام و بیشتر نیز
ديده شده است .به طور کلي رويكرد منطق شهودي ارائه شده توسط موسسه بینالمللي پژوهشهاي استنفورد محبوبترين روش
منطق شهودي است که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است .اين روش قوي ًا به دانش ،تعهد ،مشارکت و مهارت اعضاي تیم سناريو
بستگي دارد .در اين روش بعضي پیشرانهاي محیطي مثل تغییرات دموگرافیكي دقیق ،کمي و قابل پیشبیني هستند ولي برخي
ديگر کیفي و غیرقابل پیشبیني هستند مثل نگرش مشتريان ،سیاستها ،وضعیت مالي و تقاضاي يک محصول( .)331جدول 3-2
شمارهي مزايا و معايب سنت منطق شهودي را بر اساس مطالعهي هاس و هانتون 1نشان ميدهد(.)333
جدول  – 1-1مزایا و معایب سنت منطق شهودی
مزایای رویکرد منطق شهودی

معایب رویکرد منطق شهودی

سناريوهاي اين روش منعطف و نامتناقض در برابر رويدادهاي آينده هستند
مراحل اجرا و سناريوهاي استخراجي ساده و غیرپیچیده ميباشند.
براي هر نوع سازماني مناسب هستند.
تعهد و احساس مسوولیت را در شرکتکنندگان و تصمیمگیران سازمان ايجاد ميکند.
افراد را به خالقیت و ارائهي ايدههاي ناب ترغیب ميکند.
پويش محیطي و کسب اطالعات در خصوص آينده بهطور مستمر صورت ميگیرد.
الگوهاي زيربنايي رويدادها را شناسايي ميکند.

وابستگي بسیار زيادي به خبرگان و صاحبنظران دارد.
متكي به مهارتهاي ارتباطي افراد درگیر در پروژه است.
به دلیل نبود تحلیلهاي کمي مورد غفلت واقع ميشود.
نیازمند صرف وقت زيادي است.
تمرکز آن روي داينامیک عوامل محیطي کم است.

 -2سنت روندهای اصالح شدهی احتماالتی5؛ اين سنت محصول تالشهاي اوالف هلمر ،تئودور گوردون 1و همكاران در شرکت رند
در امريكا بوده است .اين سنت برنامه ريزي سناريو از دو روش کامال متفاوت يعني تحلیل اثر روند و تحلیل اثر متقابل تشكیل شده
1

Intuitive logics school
Shell Approach
3
Schwartz and van der Heijden
4
Huss and Honton
5
Probabilistic Modified Trends (PMT) School
6
Olaf Helmer and Ted Gordon
2

7۶

است .اصل اساسي توسعه سناريو در روش تحلیل اثر روند در حقیقت پیشبیني سنتي است که متكي بر برونيابي دادههاي
تاريخي بدون در نظر گرفتن وقايع آينده است .بنابراين اين سنت متشكل از تكنیکهاي پیشبیني مثل تحلیل سريهاي زماني
است که براي تقويت تحلیل سناريو از فاکتورهاي کیفي نیز استفاده ميکند .تحلیل اثر متقابل نیز توسط گوردن و هلمر در
شرکت رند در سال  3311بسط و توسعه داده شده است .در اين روش طیفي از علل و تاثیرات متقابل در يک ماتريس متقابل
مورد بررسي قرار ميگیرند(.)332
 -1رویکرد فرانسه؛ فیلسوف فرانسوي بهنام گاستون برگر 3مفاهیم رويكرد برنامهريزي سناريو براي برنامهريزي بلندمدت را با نام
فرانسوي الپروسپكتیو 2يا تفكر آيندهنگر ارائه کرد .اصل اساسي اين رويكرد اين است که آينده يک تداوم از پیشتعیین شدهي
امروز نیست و ميتوان آن را ايجاد و مدلسازي کرد .سازمان دولتي فرانسه با نام داتار 1يا ادارهي توسعه و برنامهريزي منطقهاي
نقش عمدهاي در شكلگیري و توسعه اين مدل در اواخر دههي  3311و ابتداي دههي  3371داشته استبه زعم برخي از
آيندهپژوهان فرانسوي هدف اولیه ي اين سنت درک بهتر جهان معاصر و شناخت خطرات و پتانسیلهاي پنهان آن بوده است .اين
رويكرد سناريوهاي هنجاري آينده و تصاوير ايدهآل از آينده را به عنوان يک چشمانداز راهنما براي سیاستگذاران بكار ميبرد و
برنامههاي عملیاتي براي رسیدن به آن نیز ارائه ميدهد .ايننوع برنامهريزي سناريو بیشتر مورد استفاده بخشهاي عمومي است تا
سطوح شرکتي .سناريوهاي ساخته شده در اين سنت بر اساس  1مفهوم اساسي ميباشند .اساس (مبنا) ،محیط بیروني ،پیشرفت
و تصاوير .1تجزيه و تحلیل و مداقهي عمیق از وضعیت جاري را مبنا و اساس ميگويند .تحلیلهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سیاسي،
ديپلماتیک و تكنولوژيک در دو کانتكست ملي و بینالمللي اجزاي محیط بیروني را تشكیل ميدهد .شبیهسازي تاريخي بدست-
آمده از پويايي مبنا و محدوديتهاي محیط بیروني را پیشرفت تعريف ميکنند .نهايتاً ،پیشرفت به سوي آينده نیازمند ايجاد يک
بخش متقاطع است که واقعیت آن زمان را در قالبت تصاوير سناريو به نمايش درآورد .ابزارهاي ارائه شده توسط میشل گودت
براي سناريوسازي در سنت فرانسوي دورنگري گنجانده ميشوند .گودت بیان ميکند که سنت فرانسوي سناريوسازي ترکیبي از
ابزارهاي تحلیلي و بعضي ابزارهاي تحلیل ساختاري و روش میک مک 5است که بسیار هم محبوب ميباشند .برادفیلد سنت

1

Gaston Berger
La prospective
3
)DATAR (the Office for Regional Planning and Development
4
the base, the external context, the progression and the images
5
MICMAC
2
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فرانسوي را ترکیبي از منطق شهودي و روندهاي احتماالتي ميداند( .)35شكل  31-2روند تكامل سنتهاي سناريو به زعم
برادفیلد 2115 3را نشان مي دهد.

La Prospective :

:
Thinking about unthinkable

:

:

:

:

-

:

SEMA

La Prospective

-

-

-

شکل  – 96-1فرایند تکامل سنتهای برنامهریزی سناریو()995

وننوتن و همكاران 2در مرکز بینالمللي مطالعات يكپارچه در هلند در مقالهاي با عنوان نوعشناسي بهروز شدهي سناريو 31 ،ويژگي
سناريو را در سه طبقه براساس هدف ،فرايند طراحي و محتواي سناريو بررسي و پیشنهاد کردند که در واقع يک مكانیسم موثري
براي تحلیل و مقايسهي تكنیکهاي مختلف سناريو است .مقايسهي جنبههاي مختلف سه رويكرد اصلي سناريو نويسي يعني منطق
شهودي ،سنت فرانسه و روندهاي احتماالتي در جدول  31-2آورده شده است .سنت روندهاي اصالحشدهي احتماالتي با ماهیت
کمي در مقابل سنت منطق شهودي با ماهیت کیفي قرار دارد .سنت فرانسه نیز ترکیبي از روشهاي کمي و کیفي ميباشد.

Bradfield
Van Notten and et, al

۶1

1
2

جدول  - 92-1مقایسهی ویژگیهای برجستهی سه سنت سناریو نویسی()991
3

سنت احتماالتی روند

ویژگیها

سنت منطق شهودی

سنت فرانسوی دوراندیشی

هدف سناريونويسي

شناخت يک موقعیت و تدوين
استراتژي با يک فعالیت يادگیري
مستمر

توسعهي سیاستهاي موثرتر و
تصمیمات استراتژيک

برونيابي پیشبیني و ارزيابي
سیاست

چشمانداز سناريو

توصیفي يا هنجاري

معموال توصیفي است اما ميتواند
هنجاري نیز باشد

توصیفي

محدودهي سناريو

گسترهي محدود تا وسیع
دامنهي تمرکز آن از يک موضوع
خاص ،صنعت ،کشور ،منطقه و
جهان ميتواند باشد

معموالً يک دامنهي محدود اما با
بررسي رنج گستردهاي از فاکتورها
همراه است

دامنهي محدود و باريک با تمرکز
بر وقايع خاص و روندهاي تاريخي

افق زماني

متفاوت از  1سال تا  21سال

متفاوت از  1سال تا  21سال

متفاوت از  1سال تا  21سال

روششناسي

فرايندمحور ،استقرايي يا قیاسي،
ذهني و کیفي با تكیه بر شهود

نتیجهمحور ،جهتدار و هدفمند،
رويكردهاي کمي و تحلیل با تكیه
به تحلیلهاي کامپیوتري و مدل-
هاي رياضي

نتیجهمحور ،جهتدار و هدفمند،
رويكردهاي کمي و تحلیل با تكیه
به تحلیلهاي کامپیوتري و شبیه-
سازي

ماهیت مشارکتکنندگان تیم
سناريو

اعضاي داخلي سازمان به همراه يک
تسهیلگر

ترکیبي از افراد داخل سازمان و
خارج سازماني و با يک مشاور
خارجي

افراد خارج سازماني با مشاوره يک
کارشناس خارجي

نقش مشاوران خارجي

متخخص باتجربه سناريو براي
طراحي و تسهیل فرايند؛ استفاده
دورهاي از افراد خاص براي کسب
ايدههاي جديد

غالب -استفاده از آرايهاي از
ابزارهاي تخصصي براي تجريه و
تحلیل جامع و داوران خارجي براي
تعیین احتمالپذيري سناريوها

غالب -استفاده از ابزارهاي مناسب
و کارشناسان متخصص براي
شناسايي تاثیر وقايع بيسابقهي
آينده و احتمال وقوع آنها

ابزارهاي مورد استفاده

کلي -طوفان فكري ،تحلیل
 ،STEEPطبقهبندي ،ماتريس،
پويايي سیستمي و تحلیل ذينفعان

اختصاصي – تحلیل ساختاري
(میک مک و ماکتور) ،تحلیل
ريختشناسانه ،دلفي ،ارزيابي
چندمعیاره

اختصاصي -تحلیل تاثیر روند،
تحلیل اثر متقابل ،مونت کارلو،
شبیهسازي

نقطه شروع سناريو

يک تصمیم مديريتي خاص ،يک
موضوع خاص از يک نگراني عمومي

يک پديدهي خاص

تصمیمات و موضوعاتي که جزيي
شدهاند و زمان قابل اعتماد سري
دادهها وجود دارد.

شناسايي/انتخاب پیشرانهاي
کلیدي

شهودي -تكنیکهاي بارش افكار،
تحلیل  ،STEEPپژوهش ،بحث با
افراد کلیدي

مصاحبه با افراد درگیر در پديده،
تحلیل ساختاري جامع با ابزارهاي
پیچیده کامپیوتري

منحني برازش دادههاي سري
زماني تاريخي روندها ،استفاده از
قضاوت خبرگان در ايجاد يک پايگاه
داده از وقوع آيندههاي بيسابقه

ايجاد سناريو

تعريف منطق سناريو با تمها يا
اصول سازماندهي شده (اغلب به
صورت ماتريس)

ماتريسي از مجموعه فرضیات
محتمل بر اساس متغیرهاي کلیدي
آينده

شبیهسازي مونت کارلو براي ايجاد
يک مجموعهاي از عدم قطعیتها
براي پیشبیني شخصهاي کلیدي

خروجي سناريو

کیفي – مجموعهاي از سناريوهاي
محتمل در قالب روايتهايي که با
نمودار پشتیباني شدهاند ،گزينههاي

کمي و کیفي – سناريوهاي
چندگانه از آيندههاي بديل
پشتیباني شده با تحلیل جامع در

کمي  -خط مبناي و حد باال و
پايین ،پیشبیني سريهاي زماني و
داستانکهاي سناريو
la prospective

۶1

1

ویژگیها

3

سنت احتماالتی روند

سنت منطق شهودی

سنت فرانسوی دوراندیشی

استراتژيک ،سیگنالهاي هشدار
اولیه بخشي از خروجي سناريو
است

ارتباط با فعالیتهاي ممكن و
نتايجشان

احتمال هر سناريو

هیچ – همه سناريوها بطور برابر
محتمل هستند

بله – احتمال تكامل متغیرهاي
تحت مجموعه رفتار بازيگران

بله -احتمال شرطي وقوع آيندهها

تعداد سناريوها

 2تا 1

متعدد

معموالً  1تا  1بسته به تعداد شبیه-
سازيها

معیارهاي ارزيابي سناريو

انسجام ،جامعیت ،سازگاري دروني،
بديع بودن ،پشتوانه دقیق با تجزيه
و تحلیل ساختاري .همه سناريوها
به يک اندازه قابل قبول هستند.

انسجام ،جامعیت ،سازگاري دروني،
پشتوانه دقیق با ساختار قوي،
تحلیل رياضي ،قابل قبول و قابل
اثبات و بررسي با نگاه گذشتهنگر

قابل قبول و قابل بررسي در گذشته

15-1روشهای کمی برنامهریزی سناریو
چندين روششناسي کمي براي توسعهي سناريو وجود دارد .بر اساس مرور متون اين حوزه ،روشهاي زير محبوبترين و
پرکابردترين روشهاي کمي سناريونويسي بودهاند .در اينجا  1روش کمي برنامهريزي سناريو تشريح و مقايسه شدهاند.
 9-15-1شبیهسازی تاثیر متقابل تعاملی

9

اين روش توسط اينزر در مرکز پژوهش آيندهها کالیفرنیا توسعه يافت .اين تكنیک از مدلهاي تحلیلي و قضاوت کارشناسان براي
درک بهتر محیطهاي آيندهي بديل استفاده ميکند .طیف گستردهاي از موضوعا ت استراتژيک و روندهاي آينده از پايگاههاي
اطالعاتي چندرشتهاي جمعآوري و سپس توسط خبرگان به دلفي گذاشته ميشود و سپس  311واقعه آينده و  51روند پیشبیني
و بصورت دورهاي بهروزرساني مي شود .بنابراين يک اسكن محیطي براي حمايت از موضوعات و مسائل شناخته شده ميتواند انجام
گیرد .اين رويكرد آينده هاي بديل را به عنوان بخشي از يک فرايند تكراري که با مرور گسترده تغییرات ممكن آينده شروع مي-
شود را ارائه ميدهد .در واقع اين روش نشان ميدهد که چگونه يک وضعیت ميتواند به وضعیتهاي ديگر منشعب شود و اينكه
چگونه اعمال سیاست براي مديريت اين شرايط ميتواند استفاده شود.
 1-15-1شبیهسازی آینده

تعاملی1

اين روش اولین بار در موسسه تحقیقاتي مموريال در دههي  3371معرفي شد .تفاوت اصلي اين روش با روش پیشگفت در اين
است که روش فوق از روش شبیهسازي مونتکارلو استفاده نميکند و به پیشبیني مستقل از شاخصهاي کلیدي و متغیرها نیازي

)Interactive Cross Impact Simulation (INTERAX
)Interactive Future Simulations (IFS
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ندارد .شبیه سازي آينده تعاملي به روابط بازار و مشتري تاکید دارد و با استفاده از ارتباطات علت و معلولي پوياييهاي کسب و کار را
به نمايش ميگذارد .اين فرايند ايدههاي جديد و پیشرانها را نیز شناسايي و برنامهريزي احتمالي را تشويق و يک سیستم هشدار
اولیه از تغییرات در محیط کسب و کار را فراهم مينمايد.
 5-15-1تحلیل اثر

روند9

تحلیل اثر روند يک روش کمي ديگر براي توسعه سناريو است که بعد از معرفي توسط تئودور گوردون از دههي  3371تاکنون
مورد استفاده زيادي قرار گرفته است .هدف اصلي اين روش سناريونويسي پیشبیني وضعیتي در آينده با استفاده از دادههاي
تاريخي و از طريق برونيابي آن است .روش تحلیل تاثیر روند ،روشهاي عددي را پايهي پیشبیني قرار داده و احتمال رخدادها
قريب الوقوع درآينده را از طريق دلفي از خبرگان آن حیطه جمعآوري ميکند .گوردون مراحل اساسي انجام تحلیل تاثیر روند را در
دو گام اصلي خالصه ميکند:
الف -بکارگیری منحنیهای دادههای سری زمانی و تاریخی برای پیشبینی آینده
ب -استفاده از قضاوت کارشناسان برای شناسایی مجموعهای از وقایع آینده که میتواند برونیابی دادهها را منحرف سازد.

به زعم تئودور گوردون ،روش تحلیل تاثیر متقابل به کرات براي تعیین آيندهي مراقبتهاي بهداشتي ،بازار دارويي ،پیشبیني
مصرف نفت در حمل و نقل بكار رفته است .هر دو روش تحلیل تاثیر روند و تحلیل تاثیر متقابل شباهتهاي متدولوژيكي دارند در
روش تحلیل متقابل احتماالت شرطي در جفتهايي از وقايع آينده از طريق محاسبات متقابل تعیین ميشوند .بنابراين روش تحلیل
تاثیر متقابل يک ابزار پیشبیني احتماالتي مستقل نیست و به يک برونيابي ساده را تنها با دادههاي تاريخي تولید نميکند .شكل
 37-2تصوير نهايي حاصل از اين تحلیل را نمايش داده است.
B

A

C

t1

t0

شکل  – 97-1دیاگرام ت ییرات روند با روش تحلیل تاثیر متقابل
)Trend impact analysis (TIA
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جدول  33-2معايب و مزاياي اين روش را نشان داده است(.)332
جدول  – 99-1مزایا و معایب روش تحلیل تاثیر روندها

4-15-1

مزایای رویکرد تحلیل تاثیر روندها

معایب تحلیل تاثیر روندها

ترکیب روشهاي سنتي پیشبیني با عوامل کیفي
ترغیب تفكر افراد به بررسي وقوع رخدادها
انجام آن مطابق با دستورالعمل مشخص
قابل فهم براي افراد مختلف

محدود به زماني است که اطالعات کافي در مورد آن موضوع
وجود دارد
تاثیر رويدادها بر همديگر را مدنظر قرار نميدهد

نقشه شناختی فازی 9براساس رویکرد برنامهریزی سناریو

رابرت اکسلراد نقشه هاي شناختي فازي را که يک مدل گرافیكي علت و معلولي است در دههي  3371معرفي کرد .در اين روش
ارتباطات بین عناصر براي مثال مفاهیم ،رويدادها و منابع پروژه را از يک چشمانداز ذهني را ميتوان مورد محاسبات کامپیوتري قرار
داد و قدرت تاثیر هر يک از عناصر را استخراج نمود .اکسلراد اين روش راهي براي مدلسازي تصمیمگیري در سیاستهاي اجتماعي
– سیاسي و بیان دانش علمي اجتماعي مطرح نمود .روابط در اين روش به صورت گره و فلش نشان داده ميشوند .هر گره بیانگر
مفاهیم متنوع و فلشها نیز رابطه ي علي بین مفاهیم را تحت تاثیر وزن و ارزش هر مفهوم نشان ميدهند .ماهیت بصري اين نقشه-
ها ادراک درستي از وابستگي و احتماالت بین مفاهیم مختلف ميدهد .در اين روش مدلهاي ذهني متخصصان مختلف در قالب
نقشههاي علي ساده نشان داده شده و به آيندهپژوهان در شناسايي مسائل کلیدي و کشف آيندههاي بديل کمک ميکند .اين فرايند
نقشه برداري ادراکات تفكر سیستمي را پرورش داده و ارزيابي بهتر و دقیقتري از مدلهاي ذهني و دانش ذهني در اختیار
کارشناسان قرار ميدهد .کوسكو 2در سال  3381براي اولین بار ابزارهاي فازي را براي ترسیم اين مدلها مورد استفاده قرار داد و
مدلهاي  FCMرا معرفي کرد .ايجاد يک مدل  FCMنیازمند وروديهايي است که از دانش و تخصص افراد خبره بهدست ميآيد .در
اين روش تجارب انباشته شدهي افراد با دانش موجود در حوزهاي که مدل در آن ترسیم شده است يكپارچه ميشود و برمبناي آن
روابط علت و معلولي میان عوامل تشكیلدهنده نظام بوجود ميآيد .فرايند نقشهي شناختي مبتني بر سناريو بوسیهي يک پنل از
کارشناسان صورت ميگیرد .دانش کارشناسان در وزندهي به علتهاي نقشهي شناختي مورد استفاده قرار ميگیرد .مشارکت ذي-
نفعان در اين فرايند عالوه بر اينكه وروديهاي نقشه را افزايش ميدهد احتمال رسیدن به اجماع در نظرات خبرگان را نیز تسهیل
ميکند .حضور کارشناسان و خبرگان در بهدست آوردن مدلهاي ذهني در پروژه آيندهنگاري بسیار ضروريست .در واقع روش نقشه
)Fuzzy Cognitive Maps (FCM
Kosko
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شناختي مبتني بر سناريو ترکیبي ار رويكرد منطق شهودي و تحلیل کمي است .استفاده از نقشهي شناختي فازي مبتني سناريو
بهطور معنيداري به کیفیت نقشه ي علي بستگي دارد .بنابراين انتخاب گروه کارشناسان و بررسي دقیق روابط علي بین فاکتورها،
عدمقطعیتها و فرضیات بسیار ضروري است(.)332
جدول  – 91-1مقایسهی تکنیکهای کمی سناریوسازی
گامهای عمومی توسعه
سناریو

تحلیل تاثیر روند

نگاشت شناختی فازی

شبیهسازی تاثیر متقابل
تعاملی
-3

موضوع

تصمیمات کلیدی
برونیابی روند

-3

آمادهسازي سناريو

 -2aفراگیري دانش

فاکتورهای تاثیرگذار

 -2bشناسايي مفاهیم
کلیدي و پیشرانها

تحلیل فاکتورها

 -1aمدلسازي سناريو

تاثیر متقابل

 -1bتهیه نقشه علت و
معلولي

سناریوهای اولیه

 -1aتوسعهي سناريوها

تحلیل حساسیت

 -1bاستفاده از مجموعه
مختلفي از وروديها براي
ديدن رفتار مدل

سناریونویسی
کاربرد

انتخاب سناريو

-5
-8

 -3شناسايي پیشرانهاي
کلیدي
 -2ايجاد فضاي سناريو

تعريف موضوع و زمان
تحلیل
شناسايي شاخصهاي
کلیدي
پیشبیني شاخصهاي
کلیدي

-2
-1

شبیهسازی آینده تعاملی

تعريف و ساختاربندي
موضوع

-3

 -1جمعآوري دادههاي
سري زماني
 -1برونيابي
-5

تهیه لیستي از وقايع
تاثیرگذار

-1

جستجوي وقايع در
طول زمان

شناسايي تاثیر وقايع

-1

توسعه وقايع

-5

 -1برآورد تاثیرات متقايل
 -7تكمیل تحلیل تاثیر
متقابل
-7

برونيابي اصالح شده

-8

اجرا کردن مدل

شناسايي حیطههاي
تاثیرگذار

-2

 -1تعريف و نگارش انشا
بررسي احتماالت اولیه
تكمیل ماتريس متقابل

-1

 -5اجرا کردن برنامه
 -1شناسايي عدم قطعیتها
انجام تحلیل حساسیت

-3

نگارش روايتهاي
سناريو

تصمیمات
استراتژيک

-7

آمادهي پیشبیني

-8

مطالعهي پیامدها

 14-1مقایسهی رویکردهای کمی برنامهریزی سناریو
مقايسهي روشهاي کمي برنامهريزي مبتني بر سناريو در جدول  32-2ارائه شده است و نقاط ضعف و قوت هر کدام از اين
رويكردها بر اساس متون منتشره در ادبیات برنامهريزي سناريو در جدول  31-2بهطور خالصه آورده شده است .شبیهسازي تاثیر
متقابل تعاملي ( ،)INTERAXشبیهسازي آيندهي تعاملي ( )IFSو تحلیل تاثیر روند ( )TIAمحبوبترين روشهاي کمي توسعهي
سناريو هستند که اغلب در شرايط عدم اطمینان محیطي مورد استفاده قرار ميگیرند.

۶5

جدول  – 95-1نقاط ضعف و قوت روشهای کمی سناریونویسی
روش

تحلیل تاثیر

نقاط قوت

نقاط ضعف

اين رويكرد تكنیکهاي سنتي پیشبیني مانند سريهاي زماني و اقتصادسنجي
را با عوامل کیفي ترکیب ميکند

اين روش تاثیري که وقايع بر هم ميگذارد را ارزيابي نميکند.

احتمال وقوع عوامل و قدرت تاثیر عوامل را شناسايي ميکند

ابتداً براي ارزيابي يک تصمیم کلیدي يا پیشبیني متغیري که اطالعات
تاريخي آن موجود است طراحي شده است.

متقابل

شبیهسازی
آیندهی تعاملی
شبیهسازی تاثیر
متقابل تعاملی

برونيابي روند با احتساب ادراکات درخصوص اينكه چگونه وقايع آينده ممكن
است

روند آن گاهي اوقات به دادههاي سري زماني محدود ميشود

مجموعهاي از سناريوها براساس سطح سازگاري و احتمال نسبي وقوع

يک ابزار پیشبیني احتماالتي است که الگورتیمهاي کامپیوتري سناريوها
را تولید ميکنند

اين روش نقاط قوت تحلیل اثر روند را با نقاط قوت تحلیل تاثیر متقابل ترکیب
ميکند

هزينهي باالي شكلگیري اولیه و مشكل استفاده از آن

يک توزيع آماري فوقالعاده از نتايج ارائه ميدهد

انتخاب وقايع بصورت انتخاب تصادفي

تكنیکهاي سناريوسازي با تغییر در پارادايمهاي آيندهپژوهي در گذر زمان تكامل يافتهاند و تمايل به تغییر از رويكردهاي کمي به
کیفي و فرايندمحور دارند .مارتینو 3گزارش ميدهد که علي رغم استفاده از ابزارهاي مختلف تدوين سناريو هنوز يک ماهیت کیفي با
تمرکز بر هنر ذهنیت-شهود در آن وجود دارد که برنامهريزي سناريو را به سمت "هوش جمعي "2آينده سوق ميدهد .روشهاي
سناريوساز ي کمي از آن جهت که تاثیر اتفاقات غیرمنظره در آينده را ناديده ميگیرند و تنها با اتكا بر دادههاي تاريخي آينده را
يكسان با حال فرض ميکنند به شدت مورد انتقاد ميباشند .بهطور کلي روشهاي کمي براي پروژههاي باوسعت کم و افق زماني
کوتاه مفید هستند و روشهاي کیفي براي پروژههاي با وسعت زياد و افق زماني بلندمدت مناسبترند .اين تفاوت در شكل 38-2
نشان داده شده است .هر چه نگاه به آينده عمیقتر و مهمتر شود سودمندي روشهاي کمي کاهش پیدا ميکند در حاليکه هر دو
رويكرد کمي و کیفي مكمل يكديگر هستند و بكارگیري همزمان ،سناريو را قوت ميبخشد.

شکل  – 90-1سناریوی کمی در مقابل سناریوی کیفی
Martino
Collective Intelligence

۶۸
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پاسخ دقیقي درخصوص اين سوال که چه تعداد سناريوهاي آينده ،حد بهینهي آيندهپژوهي است در ادبیات اين رشته وجود ندارد.
به همین دلیل اکثريت آيندهپژوهان و محققان اين حوزه محدودهي  1تا  1سناريو را پیشنهاد دادهاند اما بايد توجه داشت که وجود
تعداد قابل کنترلي از سناريو که بتواند ارتباط منطقي بین دينامیک شرايط فعلي و وضعیت آينده بهطور موثر برقرار کند بسیار
ضروري است .دورنس و گودت 3تعداد  1تا  1سناريو ،روش شبكهي جهاني کسب و کار و موسسه پژوهشي استنفورد 1 2سناريو با
ترکیب دو فرض اصلي را پشنهاد کرده اند .در هر حال محدود بودن تعداد سناريوها ممكن است به ناديده گرفتن چزيیات مهم نیز
منجر شود .بزولد 1سه نوع سناريو با عناوين سناريو قابل انتظار ،سناريو چالشي و سناريوي آرماني را پیشنهاد کرده است .ويلسون
تاکید دارد که تعداد سناريوها نبايد از دو حالت کمتر و از چهار حالت بیشتر باشد .اسكواب و همكاران سه سناريو به صورت بهترين
مورد ،بدترين مورد ،برونيابي روند را ارائه کردهاند .اسكنارس با مرور متون مرتبط با برنامهريزي سناريو نتیجهگیري ميکند که اکثر
محققان رسیدن به سه سناريو را بهترين رويكرد ميدانند .جدول  31-2تعداد سناريوهاي پیشنهادي محققان برجستهي سناريو
نويسي را به همراه نحوه انتخاب سناريو نشان ميدهد(.)332
جدول  – 94-1تعداد سناریوهای پیشنهادی و رویکردهای انتخاب سناریو()991
منبع /نویسنده
بكر
بزولد
دورانس و گودت
دِ کالور

تعداد سناریوهای

چگونگی انتخاب سناریوها

پیشنهادی
1
1
1-1
1

انتخاب ترکیبات باورپذير از فاکتورهاي کلیدي
محتملترين ،چالشي و آرماني
توسعهي فروض بنیادين
خوشبینانه ،بدبینانه و محتملترين

لینمان و کلین

1-1

انتخاب ترکیبات باورپذير از فاکتورهاي کلیدي

مک نولتي

1-1

يكپارچگي بین روندها و قضاوتهاي شهودي

1-1

همنوايي با تمهاي سناريو

ونستون
ون در هیدن
شومیكر

حداقل دو يا بیشتر
بیشتر از 2

شناسايي پیشرانهاي اصلي ،کالنروندها و عدم قطعیتهاي بحراني
شناسايي متغیرهاي کلیدي تصمیم ،روندها ،عناصر از پیشتعیینشده ،و عدم قطعیتها

شوارتز

1

ويلسون

1-1

تحلیل تاثیر متقابل

برادفیلد در منطق شهودي

2-1

شهود ،قضاوت خبرگان ،تحلیل  ،STEEPبارش افكار

برادفیلد در روندهاي احتماالتي

1-1

تحلیل روندهاي کمي و استفاده از نظرات خبرگان

هیكس و هولدن
میلز و کنان
ديتور
عنايتاله

1
1-5
1
1-5

رتبهبندي موضوعات و فاکتورهاي کلیدي براساس درجه اهمیت و میزان عدم قطعیت در يک ماتريس 2*2

سناريوهايي با عنوان "بیشتر از اين" " ،ثبات فناوري"" ،لبهي فاجعه" و "توسعهي پايدار"
کارگاههاي سناريو با تمرکز روي پیشرانهاي کلیدي ،توسعهي محتمل و نتايج مطلوب
آيندههاي بديل بر اساس  1سناريوي "رشد مستمر"" ،فروپاشي"" ،اصالح" و "تحول و گذار"
بر اساس تحلیل اليهاي علتها

گالتون

1

شناسايي دو عدمقطعیت کلیدي و توسعهي سناريو بر اساس آن

رابرتسون

5

سناريوهاي "آينده مرسوم"" ،بحران"" ،کنترل استبدادي"" ،بیش از حد توسعهطلبانه" و "محیطزيست انساني"

چرماک

1

 1سناريوي محتمل و چالشي بر اساس عدم قطعیتها و پیشرانهاي کلیدي

اسكوينكر و ولف

1

 1سناريو براساس عدم قطعیتهاي بحراني در يک ماتريس 2*2

1

Durance and Godet
)Global Business Network (GBN) and Sanford Research Institute (SRI
3
Bezold
2
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بهطور کلي تعداد سناريوهاي هر پروژه بهطور معنيداري به تعداد عدمقطعیتهاي آن حوزه بستگي دارد .به اين منظور سه رويكرد
کلي براي سناريونويسي وجود دارد :رويكرد حداقل سناريو ،رويكرد استاندارد و رويكرد ماکزيمم .3هر چند که در هر روش
پیشنهادي نحوهي انتخاب سناريوها متفاوت است اما پیلكان بهرهگیري از ترکیبي از روشهاي چندگانه را تضمیني بر تولید
سناريوهاي قوي 2ميداند .جدول  35-2ارزيابي کلي پیلكان تعداد سناريوها را نشان ميدهد.
جدول  – 93-1ارزیابی تعداد سناریوها
پیامدها

تعداد سناریوها
3

يک سناريو محتمل که بیشتر براي تدوين استراتژي مناسب است و يک سناريوي واحد نميتواند گزينههاي بديل ارائه دهد

2

دو سناريو معموالً براساس دو موقعیت دوطیفي بدبینانه و خوشبینانه است که مسئولیت رسیدگي به آن دشوار است

1

توصیهشده توسط اکثر پژوهشگران اما احتمال تمرکز روي سناريو محتملترين بسیار زياد است

1

ممكن ،میزان هزينه – منفعت خوب

5

ممكن

بیش از 5

ممكن ،اما هزينهي تدوين و ارزيابي تعداد زياد سناريو مقرون به صرفه و قابل توجیه نميباشد

رويكرد مینیمال از دو پیشران يا روند براي ايجا سناريو استفاده ميکند .اين رويكرد اغلب به دلیل اينكه وضعیت /محیط به شدت
ساده انگارانه فرض شده است مورد انتقاد است .به طور معمول ارزيابي آينده با دو عدمقطعیت يا فرضیه مشكل است .چرا که ممكن
است برنامهريز سناريو يا آينده پژوه عناصر بحراني و حیاتي را ناديده گرفته باشد .رويكرد استاندارد که در آن معموالً بین  1تا 8
سناريو عدمقطعیت وجود دارد که منجر به ساخت  1تا  1سناريو ميشود .رويكرد ماکزيمم سناريو زمانيکه محیط پر از عدمقطعیت
باشد مي تواند مناسب باشد .در اين رويكرد ابزارهاي مختلفي همچون ماتريس ويلسون ،تحلیل ريختشناسي ،تحلیل تاثیر متقابل و
تحلیل سازگاري 1براي ارزيابي عناصر مورد استفاده قرار ميگیرد .وندرهیدن 1توجه به  1تا  7متغیر را براي توسعهي سناريو موثر
عنوان ميکند .جدول  31-2رويكردهاي تعداد سناريو و ابزارها و روشهاي مورد استفاده در آن را خالصهوار نشان ميدهد.
جدول  – 96-1ویژگیهای سه رویکرد تعداد سناریو
رویکرد مینیمال

رویکرد ماکزیمم

رویکرد استاندارد

تعداد عدمقطعیتها

2

1-8

بیش از 8

ابزارهاي مورد استفاده

ماتريس  1ربعي

ماتريس ويلسون ،تحلیل ريختشناسانه ،تحلیل سازگاري

تحلیل تاثیر متقابل ،تحلیل سازگاري

هزينه پروژهي سناريو

کم

مناسب

بسیار زياد

تعداد بسیار کمي از متون مربوط به برنامهريزي سناريو وجود دارد که ساخت تنها دو سناريو را پیشنهاد ميدهد اما در عوض متون
بي شماري وجود دارد که ساخت سه يا بیشتر از سه سناريو را پیشنهاد ميدهند .بنابراين بر اساس مرور متون منتشره ميتوان
نتیجه گرفت که حد بهینهي تعداد سناريوهاي آينده  1تا  5سناريو است.
1

Minimal Approach, Standard Approach and Maximum Approach
Robust Scenarios
3
Wilson Matrix, Morphological Analysis, Cross Impact Analysis and Consistency Analysis
4
Van Der Heijden
2
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 13-1اعتبار سناریو
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در ادبیات برنامهريزي سناريو بسیاري از محققان معیارهاي ارزيابي سناريوها را بیان کردهاند .در اين میان توماس چرماک)18(2
تاکید ميکند که سناريوها بايد حتما از لحاظ درجهي اعتبار بررسي شوند تا بتوانند مبنايي براي تصمیمگیري قرار گیرند.

ويلسون1

()31بهطور کلي پنج معیار 1زير را براي اعتبارسنجي سناريوهاي انتخابي عنوان کرده است:
 باورپذير بودن؛ سناريوهاي انتخاب شده بايد قادر به رخ دادن باشند.
 ثبات داشتن؛ ترکیبي منطقي از سناريوها بايد از سازگاري دروني برخوردار باشد و از تناقض به دور باشد.
 مرتبط بودن؛ هر سناريو بايد به بینش و بصیرت خاصي در آينده متصل شود که به تصمیمات امروز کمک کند.
 جديد و چالشي بودن؛ سناريو بايد وضعیت متعارف امروز را نسبت به آينده به چالش بكشاند.
 تمايز داشتن؛ سناريوها بايد بهطور ساختاري از يكديگر متفاوت باشند نه اينكه تغییرات سادهاي روي يک موضوع يكسان باشند.

وندرهیدن )81( 5پنج معیار اصلي به شرح زير را براي اعتباريابي سناريو بیان کرده است:


حداقل دو سناريو بايد عدمقطعیت را نشان دهند.



هر سناريو بايد محتمل باشد.



سناريوها بايد از سازگاري دروني برخوردار باشند.



هر سناريو بايد مرتبط با يک نگراني عمده باشد.



سناريوها بايد چشماندازي جديد و اصیل در موضوع ايجاد کند.

دورانس و گودت 1بیان مي کنند که سناريوها بايد پنج شرط را برآورده کنند تا بتوانند در تصمیمات مورد استفاده قرار بگیرند.
مناسبت ،انسجام ،احتمال ،اهمیت و شفافیت .7آنها شفافیت را بهعنوان يک شرط مهم تلقي ميکنند که بدون آن مخاطبان از
سناريوها استفاده نخواهند کرد( .)331آلكامو و هنريچ 8نیز وجود چهار معیارِ باورپذيري ،سازگاري ،خالقیت و ارتباط 3را براي
ارزيابي سناريو ضروري ميدانند .جدول  37-2معیارهاي مطرح شده براي ارزيابي اعتبارسنجي سناريو توسط برخي از محققان را
نشان ميدهد .جدول ذيل نشان ميدهد که سازگاري دروني و باروپذيري مهمترين معیارهاي ارزيابي اعتبار سناريو هستند .خالقیت
و ارتباط نیز از اهمیت بااليي برخوردار هستند .تحلیل سازگاري سناريوها براي ارزيابي اعتبار سازگاري دروني مورد استفاده قرار

1

Scenario validation
Thomas Chermack
3
Wilson
4
Plausibility, Consistency, Utility/Relevance, Challenge/Novelty, Differentiation
5
Van der Heijden
6
Durance and Godet
7
Pertinence, Coherency, Likelihood, Importance, and Transparency
8
Alcamo and Henrichs
9
Plausibility, Consistency, Creativity, Relevance
2
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ميگیرد .باورپذيري نیز از طريق تحلیل ريختشناسانه مورد بررسي قرار ميگیرد .بنابراين ميتوان نتیجه گرفت که باورپذيري و
سازگاري شرط اصلي براي معتبر بودن سناريوها هستند(.)335
جدول  – 97-1معیارهای ارائهشدهی اعتبارسنجی سناریو در مرور متون
منبع

معیارهای اعتباریابی سناریو
باورپذیری

سازگاری/انسجام

خالقیت/نو بودن

ارتباط  /تناسب

آلكامو و هنريچ

*

*

*

*

وندرهیدن

*

*

*

*

دورانس و گودت

*

*

*

*

برادفیلد

*

*

پورتر

*

*

توماس چرماک

*

روش منطق شهودي

*

*

روش فرانسه

*

*

*

بورت

*

*

*

دي برابندر و لوني

*

*

شومیكر

*

*

شوراتز

*

*

پترسون

*

*

ويلسون

*

*

ونستون

*

*

کوسو و گابنر

*

*

 9-13-1تحلیل استحکام

اهمیت

*

شفافیت

صحت  /دقت

چالشی

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

سناریو9

بررسي ادبیات منتشره در خصوص برنامهريزي سناريو نشان ميدهد که تاکید زيادي روي اهمیت سازگاري دروني سناريوها وجود
دارد .تحلیل سازگاري براي سازگاري دروني سناريوهاي اولیه بهکار برده شده است .ابزارهاي نرمافزاري زيادي براي انجام تحلیل
سازگاري وجود دارد .اين تحلیل براي بررسي سازگاري ترکیب تغییرات پیشرانهاي مختلف سناريوهاي اولیه و کاهش تعداد
سناريوها به يک تعداد قابل کنترل بهکار ميرود .پیلكان 2يک درجهي ارزيابي  3تا  5را ماتريس استحكام براي ارزيابي ثبات و
سازگاري سناريوها پیشنهاد داده است .معموال ارزيابي سازگاري دروني سناريوهاي اولیه با نظرخواهي از خبرگان صورت
ميگیرد( .)332جدول  38-2يک نمونه تحلیل سازگاري به همراه امتیازات مربوطه را نشان ميدهد.

Scenario consistency analysis
Pillkahn
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1
2

جدول  – 90-1ماتریس سازگاری برای سناریوها اولیه
ثبات 9

ثبات 1

ثبات 4

ثبات 5

ثبات 92

ثبات 99

ثبات 94

ثبات 9
ثبات 1

1

ثبات 5

1

1

ثبات 4

1

5

1

ثبات 92

1

1

1

1

ثبات 99

1

1

1

1

5

ثبات 94

1

1

1

5

1

 =3ناسازگار کامل (ترکیب غیرممكن)
 =2ناسازگاري نسبي

 =1خنثي
 =1تاثیر مثبت اندک

5
 =5حمايتي

در اين بخش يک مرور کلي از ادبیات برنامهريزي سناريو ارائه گرديد .سه سنت اصلي برنامهريزي سناريو بههمراه نقاط قوت و ضعف
آن مورد تحلیل قرار گرفت .مرور متون منتشره در خصوص روش برنامهريزي سناريو نشان داد که بكارگیري ترکیبي از تكنیکهاي
کمي و کیفي بهتر هستند و در ايجاد سناريوهاي قوي موثرتر هستند .همچنین يک بررسي اجمالي از چگونگي انتخاب سناريو و
معیارهاي اعتبارسنجي آن ارائه گرديد .ابزارهايي مانند ماتريس ويلسون و تحلیل تاثیر متقابل براي ارزيابي پیشرانها و روندهاي
سناريو استفاده ميشود .همچنین تعداد مناسب سناريو  5-1سناريو بود .همساني دروني و باورپذيري از جمله جنبههاي مهم در
اعتبار سنجي سناريوند که ماتريس سازگاري براي اطمینان از سازگاري داخلي سناريوهاي اولیه و تحلیل مورفولوژيک براي ارزيابي
باورپذيري استفاده ميشوند.

 16-1موانع فرهنگی کاربرد عملی سناریوها
سناريوها ابزار مديران براي ارتقا کیفیت تصمیمهاي اجرائي هستند .اما تجربه نشان ميدهد که کاربرد عملوي سوناريوها بوراي ايون
منظور مساله بغرنجتري نسبت به فرايند توسعه و تدوين سناريوهاست .ريشهي اين مشكل بیشتر ماهیت فرهنگي و روانشناسي دارد.
در واقع فرهنگ برنامهريزي در اکثر دولتها ،سازمانها و شرکتها هنوز به سمت پیشبینوي توک نقطوهاي گورايش دارد .در اغلوب
موارد حیطهي کاري رهبران و مديران به اين پرسش خالصه ميشود که" :به من بگوئید آينده چگونه خواهد بود تا اکنوون تصومیم
مناسب را اتخاذ کنم ".آنها هنگامي که با سناريوهاي چندگانه روبرو ميشوند ،با سوردرگمي و نابواوري واکونش نشوان داده و وجوود
چندين پیشبیني را گیجکننده و غیرمفید ميدانند.
مانع فرهنگي اصلي برا ي کاربرد عملي سناريوها به خاطر تعريفي است که ما درباره مهارت مديريتي به آن قائل هستیم .مدير خووب
در تعريف ما کسي است که "ميداند" سازمان تحت رهبري وي کجاست؟ به کجا و کدام سمت در حرکت است و چگونه بوه هودف
خود ميرسد .تعريف مذکور بر پايهي اين فرض استوار است که کیفیت نهائي تصمیمها به دانستن "حقايق مسلمي" مربوط به زمان
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حال و آينده بستگي دارد .اموا در نگواهي واقوعبینانوه بايود اعتوراف کورد کوه هویچ حقیقوت مسولمي دربواره آينوده وجوود نودارد.
آيندهنگري و تحقیقات آيندهپژوهي هر چقدر خوب و عالي باشد ،هرگز نميتوان اين اصل را انكار کرد که "همه اطالعات و دانش موا
درباره گذشته و تاريخ است و همه تصمیمهاي ما درباره آينده".
سناريوها با پذيرش اين اصل به ما ميفهمانند که هرگز قادر به شناسائي و درک آينده قطعي نخواهیم بود .در واقع سوبد سوناريوها
ساختار ذهني ما را نسبت به آينده تغییر ميدهد .همچنین با پذيرش اين اصل که بايد با عدمقطعیتهاي مربوط به آينده کنار آمود،
تعريف مهارت مديريتي به چالش کشیده مي شود .به همین دلیل اکثر رهبران و مديران در برابر گنجاندن برنامهريوزي سوناريوها در
فرايند سنتي تصمیمگیري مقاومت ميکنند.
برنامهريزي سناريو روشي براي کمک به رهبران و مديران هنگام تفكر درباره آينده ،و يا بهتر بگوئیم آيندههاي مختلف ،ميباشد .بوه
کمک برنامهريزي سناريو عدم قطعیتهاي بحراني ،يعني رويدادهايي که شايد در آينوده باعوث دگرگووني و تحوول اساسوي دولوت،
سازمان و کسب و کار شوند ،در کانون توجه رهبران و مديران قرار ميگیرد .اين روش براي شناخت و درک محدوديتهواي ادراکوي
رهبران و مديران هنگام شناخت محیط پیراموني ،تفكر درباره آيندههاي بديل و نهايتا تصمیمگیري استراتژيک مفید واقع مويشوود.
برنامهريزي سناريو دولتها ،سازمانها و شرکتها را به فراسووي روشهواي سونتي برناموهريوزي بورده و آنهوا را بوراي رويوارويي بوا
رويدادهاي بالقوه آينده آماده ميسازد.
اين نگرش بلندمدت در تصمیمهاي مربوط به سرمايهگذاري ،توسعه ،ثبات ،پايداري و امنیت تاثیر بهسزايي دارد .سازمانهاي برتور و
موفق تاثیرات رويدادهاي بالقوه آينده را تشخیص داده و درباره نحوهي آمادگي بهتر در برابر اين رويدادها تفكر و برناموهريوزي موي-
کنند .با استفاده از روش برنامهريزي سناريو ميتوان واکنشهاي انعطافپذيري براي کاهش و يا حذف خسارتهاي احتموالي آينوده
تدارک ديد و براي مواجهه با عدم قطعیتها و موضوعات مبهم آينده مجهز و آماده شد(.)82
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فراانسانگرايي (که گاهي اوقات بهصورت مخف  +Hيوا  >Hنیز نشان داده ميشود (بهعنوان يک جنوبش روشون فكوري و فرهنگي
بین المللي ،حامي استفاده از علم و فنواوري بوه منظوور تقويت توانمنديهاي شوناختي و فیزيكوي انسوان و هومچنوین مبارزه با
جنبههاي نامطلوب و غیرضروي شرايط زيست انسوان مانند بیماري ،سالخوردگي و در نهايت مرگ است.
اولوین کواربرد واژهي فراانسوانگرايوي بوه سوال  3357برميگردد ،اما معناي معاصر اين اصوطالح نتیجوه رخودادهاي دههي
 3381است ،زموواني کووه گروهووي از دانشوومندان ،هنرمندان و آيندهپژوهان ساکن اياالت متحده آمريكا شوروع به سازماندهي
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1

"جنبش اومانیستي" 3کردند که امروزه تحت عنوان "جنبش فراانسانگرايي" شناخته ميشود .به اعتقاد اين دسته از متفكران ،اين
است که نوع انسان در نهايت بوه وضوعیتي نوگوذار دست پیدا ميکند که به خاطر توانمنوديهواي فووقالعواده و خارقالعادهاش
شايسته عنوان جديد پساانسان خواهد شد .چشمانداز فراانسانگرايي که آينودهاي عمیقواً متحوول شوده براي بشريت متصور شده
است ،هواداران و مخالفان بيشمار و گونواگوني دارد .يكوي از هوواداران مشوتاق ايون جنوبش" ،رونالد بیلي ،"2معتقد است که اين
جنبش بويباکانوهتورين ،شجاعانهترين ،خیالانگیزترين ،و ايودهآلتورين آرموانهواي بشري را در خود گنجانده است .در حالي که
يكي از منتقدان جدي اين جنبش" ،فرانسیس فوکوياما "1آن را خطرناکترين ايده مطرح شده در تاريخ جهان ميداند.
اکثر نظريه پردازان و هواداران جنبش فراانسان گرايي خواهان استفاده از عقل ،علم و فناوري براي کاستن از فقر ،بیمواري ،ناتواني و
همچنین رفع سو تغذيه در سراسر جهوان هسوتند .البته اين جنبش روشنفكري به خاطر تمرکز زياد بر کواربرد فناوريهاي
پیشرفته براي بهبود جسم فردي انسانها از بقیه جنبشهاي مشابه متمايز است .فراانسانگرايان مشوتاقانه در پي ارزيابي
فناوريهاي بالقوه آينوده و نظوامهواي اجتمواعي نوآورانهاي هستند که کیفیت همهي "اشكال حیات" را بهتر ميکنند.
از سوي ديگر ،تحقق آرمانهاي عودالت حقووقي و سیاسي از طريق حذف موانوع ارثوي فیزيكوي و ذهنوي نووع انسان جزو اهداف
عمده اين جنبش است .فیلسوفان فراانسانگرا معتقدند که نهتنها يک الزام اخالقوي براي تالش در جهت پیشرفت و بهبود شرايط
زيست انسوان وجود دارد ،بلكه ورود نوع انسان به مرحله ي جديد پسادارويني ممكن و مطلوب است .در واقع ،جايگزيني انتخاب
مصونوعي به جاي انتخاب طبیعي در سیر تكامل نوع انسان هدف عمده اين متفكران به شمار ميرود.
به اين منظور ،فراانسانگرايان در تالشند با استفاده از رويكردهاي بوینرشوتهاي هموهي راههواي ممكن غلبه بر محدوديتهاي
زيستي انسان را پیدا کنند .آثار و نوشتههاي فراانسانگرايان بیشتر بر پايهي آيندهپژوهي و آخرين يافتههاي رشته هواي مختلوف
علموي و هومچنین فلسفه ،اقتصاد ،تاريخ و جامعهشناسي استوار است.
بر خوالف اکثر فیلسوفان ،منتقدان اجتماعي و فعاالني که ارزش زيادي براي حف ،نظامهاي طبیعي قايل هسوتند ،هوواداران
جنوبش فراانسان گرايي اصوالً مفهوم طبیعيبودن را به چالش کشیده و آن را صرف ًا مانعي در برابر پیشرفت ميدانند .به عنوان مثال
ميتوان به رساله اي در باب طبیعت اشاره کرد که در دهوهي  3851توسط "جان استوارت میل "1نوشوته شود .او در ايون رساله،
ضمن بررسي سو بر داشت از مفهوم طبیعت ،مخالفت علیه استفاده از فناوري را با اين استدالل کوه نبايود در کوار طبیعت دخالت
کرد ،رد کرده و آن را غیرعقالني و غیراخالقي مي داند.
1
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در واقع ،اگر منظور ما از طبیعت «هر آن چیزي است که اتفاق ميافتد» آنگاه جاي نگراني نیست ،چورا کوه اگور طبیعت هر آن
چیزي اسوت کوه اتفواق مويافتود موا هرگوز نميتوانیم آنچه را که اتفاق ميافتد ،تغییور دهویم .از سووي ديگر ،اگر منظور ما از
طبیعت «هر آن چیزي است که بدون دخالت انسان اتفاق ميافتد» آنگاه تنهوا راه موا بوراي عودم دخالت در طبیعت اين است که
مطلقاً هیچکاري انجام ندهیم .بر اين اساس ،اکثر فراانسانگرايان معوروف ،منتقودين خوود اعم از چوپ و راسوت سیاسوي را
محافظوهکواران زيسوتي 3نئولوديت يا بیولوديت 2مينامند.
لوديتها يک جنبش اجتماعي متعلق به قرن نوزدهم بود که با انقالب صنعتي جايگزيني ماشینآالت به جاي نیروي کارگر به شدت
مخالف بود و توسط دولت انگلیس سرکوب شد .اگرچه برخي فراانسوانگرايوان رويكوردي انتزاعوي و نظوري درباره منافع بالقوهي
فناوري هاي نوپديد دارند ،اما برخي نیوز پیشنهادهاي روشن و مشخصي براي اصالح بدن انسوان بوه ويژه دستكاري خصوصیات
ژنتیكي و ارثوي دارنود .يكوي از مهمترين حوزههاي مورد عالقهي فراانسانگرايوان ،تقويوت دستگاه عصبي و بهويژه مغز انسان است.
اگرچوه عودهاي از اصالح دستگاه عصبي پیراموني صحبت ميکنند اموا عمومواً مغز را منبع اصلي شخصیت انسان دانسته و بنابراين
حوزهي تمرکز جاهطلبيهاي جنبش فراانسانگرايي به شمار مويرود .در نتیجهي ايون فعالیوتهوا ،اخیوراً شوبكهاي از دانشومندان
»پروژهي مهندسي معكوس مغز انسان» را آغاز کردهاند .بهطور کلي ،فراانسانگرايان از همگرا شدن فناوريهاي نوپديود مانند
فناوري نانو ،فنواوري زيسوتي ،فنواوري اطالعوات و علوومشناختي حمايت کرده و به فنواوريهواي فرضوي آينوده ماننود واقعیت
شبیهسازي شده( 1مجازي) ،هوش مصنوعي 1در مرتبهي هوش انسان و باالتر ،انتقال ذهون 5و کرايونیک 1فكر ميکنند.
فراانسانگرايان معتقدند که انسانها ميتوانند و بايود از ايون فناوريها استفاده کنند تا چیزي فراتر از انسان شوند .از اينرو،
آزادي شناختي ،7آزادي ريختشناسي 8و آزادي آفرينشي 3را نیز جز آزاديهاي مدني انسانها ميدانند .بدين ترتیب ،امكان و
اختیار تقويت جسمي و ذهني و حرکوت بوه سومت دورهي جديد پساانساني تضمین ميشود .مطابق برخي پیشبینيهوا توسط
فعاالن جنبش فراانسانگرايي ،روشها و فناوري هواي نوپديد الزم براي گذار نوع انسان بوه شورايط پساانسواني در اواسط قرن
بیستويكم مهیا خواهند شد.
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در سال " 2112بنیاد ملي علوم آمريكا "3بوه اتفواق "وزارت بازرگاني" گزارش معروفي را با عنوان "فناوريهاي همگرا براي بهبوود
عملكورد انسوان "2منتشور کورد کوه در آن بوه توصیفات و نظرات کارشناسي متخصصان حوزههاي مختلف علمي دربارهي
وضوعیت آينوده ي هومگرايوي فنواوري نوانو ،فناوري زيستي ،فناوري اطالعات و علووم شوناختي 1پرداختوه شده است .در اين
گزارش مفصل ،دربارهي کاربردهاي بالقوه فناوريهاي مذکور براي تحقق اهداف جنبش فراانسانگرايي و رسیدن به عملكرد تقويت
شدهي انسان بحث شوده اسوت .همچنین موضوعاتي مانند کاربرد فنارويهاي تقويتکننده در حوزهي نظامي و عقالييسازي
تعاملها و واسطهاي انسان و ماشین بررسي شده است.
برخي از نظريهپردازان مانند "ري کورزويل "1فكر ميکنند که آهنگ تغییر فناوري در حال شتاب گرفتن است و نه تنها در  51سال
آينده بايد منتظر پیشرفتهاي خط شكنانه بود ،بلكه به احتمال زياد بايد منتظر يک نقطهي تكین 5در سیر پیشرفت فناوري بود .در
اين نقطهي تكین طبیعت انسانها به کلي عوض خواهد شد .البته فراانسانگراياني که چنین آيندهي حیرتانگیزي را پیشبیني
ميکنند به طور کلي معتقدند کوه چنین آينده اي مطلوب است .با اين وجود ،برخي از افراد نگران خطرهوواي ممكوون تغییوور
شووتابان فنوواوري نیووز هسووتند و پیشنهادهايي ارايه داده اند توا از فنواوري پیشورفته بوه طوور مسووالنه استفاده شود .به عنوان
مثال" ،نیک بوستروم "1بهطور مفصل دربارهي خطرات تهديدکنندهي نوع بشر از جمله خطرات ناشي از فناوريهاي نوپديد بحث
ميکند.
در يک سطح عمليتر و غیرانتزاعي ،فراانسانگرايوان مايلنود که از فناوريهوا و شویوههواي تقويوت عملكورد شوناختي و فیزيكي
انسان استفاده کرده و همزمان از سبکهاي زنودگي طراحي شده براي سالمت بیشتر و عمر بیشتر پیروي کننود .برخي از
فراانسانگرايان مانند"فريدون اسفندياري"،که در سال  2111در سن  71سالگي درگذشت ،مكرراً از اينكه خیلي زود به دنیا
آمده انود و شوايد نتواننود زنودگي در عصور پساانساني را تجربه کنند افسوس خورده و ميخورند .به هور حال ،عده زيادي از اين
افراد عالقهي زيادي به فعالیتهواي مرتبط با افزايش طول عمور و هومچنوین کرايونیوک 7دارنود .کرايونیک 8روشي است که جسم
افراد مرده را در شورايطي نگهداري ميکند که اگر روزي در آينوده فنواوريهواي الزم براي بازگرداندن زندگي فراهم شد ،بتوان
ايون بوه اصوطالح "بیماران" را "درمان" کرد.
1
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 9-17-1نقدهای وارد به فراانسانگرایی
انتقاد از جنبش فراانسانگرايي اغلب به دو شكل عمده مطرح ميشود .عدهاي احتمال تحقق اهداف اين جنبش را بسویار اندک
ميدانند (نقد عملي) و عوده اي ديگور اعوم از افوراد مذهبي يا غیرمذهبي ،به فورض امكوانپوذيري فنوي چنوین اهدافي ،با اصول
اخالقي و جهانبینيهواي فراانسوانگرايوي مخالف هستند (نقد اخالقي) .البتوه ايون دو جريوان گواهي اوقات همگرا شده و
همپوشاني دارند ،بهويژه هنگوامي کوه بحث درباره ي اخالقیات تغییر زيست انسان با توجه به ناقص بودن دانش بشري مطرح
ميشود.
منتقدان يا مخالفان گاهي اوقات اهداف جنبش فرانسانگرايي را براي حف ،ارزشهاي انساني تهديدزا ميبینند .برخي ديگر نیز
چنین استدالل ميکنند کوه هوواداري شوديد از رويكورد فراانسان گرايانه به بهبود شرايط زيست انسان ،شايد توجهات و منابع را از
راهحلهاي اجتماعي دور کند .البته از آنجا که اکثر فراانسانگرايوان از تغییورات غیور فناوارانوه در جامعوه ماننود گسترش حقوق
مدني و آزاديهاي مدني حمايوت کورده و از طرف ديگر اکثر منتقدان فراانسانگرايي نیز از پیشرفتهواي فناوري در حوزههايي
مانند ارتباطات و سوالمت و بهداشوت حمايت مي کنند ،بايد اذعان کرد که اختالف بین اين دو جريان در اکثر موارد صرف ًا به تأکید
آنها بر موضووعات خواص بور ميگردد.
به هر حال ،گاهي اوقات نیز مخالفت هاي شديدي بوین ايون دو جريان بر سر اصول اساسي ،نگرش به انسان ،نگرش بوه سرشت
انسان و اخالقي بودن آرموانهواي فراانسوانگرايوي پديد ميآيد .در بین سازمانها و موسسات مخوالف و منتقود فراانسانگرايي
ميتوان از مرکز ژنتیک و جامعه 3نوام بورد که در سال  2113در آمريكا تأسیس شد و هدف خوود را بوه صورت مخالفت با دستور
کار فراانسانگرايان اعم از اصوالح بیننسلي زيستشناسي انسان ماننود ،شبیهسازي انسوان 2و مهندسي ژنتیک جرمالين 1تعیین
کرد .هومچنوین موسسوه فناوري زيستي و آيندهي انسان در کالج حقوق شویكاگو -کنت به عنوان يک موسسوه دانشوگاهي،
کواربرد مهندسوي ژنتیک و فناوري نانو براي تغییر زيستشناسي انسوان را بوه صورت علمي و منتقدانه بررسي ميکند .در اکثر
انتقادهاي معروف از برنامهها و اهداف فراانسوانگرايوان ،به رمانها و فیلمهاي علمي -تخیلي ارجاع ميشوود .ايونگونوه آثار هنري،
دنیاي خیوالي را نموايش مويدهنود و کمتور حواوي تحلیلهاي فلسفي هستند .اما درست يا غلط به عنوان يک مبنوا براي
استداللهاي رسميتر و دانشگاهي بهکار گرفته ميشوند.
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10-1بخش دوم – مبانی نظری سالمندی
هرچند سالمندي فرآيند مداومي در زندگي انسان است ،ولي اينكه دقیق ًا از چه سني آغاز ميشود و چه وقت ميتوان فردي را
سالخورده تلقي نمود دقیقا مشخص نميباشد .چرا که هرکس ممكن است در سن خاصي پیر شود ،به طوري که برخي افراد در
سنین نسبتا جواني پیر ميشوند و بعضي تا دير زماني جوان ميمانند .بنابراين ،سیر پیر شدن يک فرد منحصر به خود اوست و
تحت تاثیر کنش بین عوامل ژنتیكي و محیطي ميباشد .سن تاريخي که بر اساس سنوات سنجیده ميشود و سن فیزيولوژيكي که
بر اساس ظرفیت عملكردي تعیین ميگردد همیشه بر هم منطبق نیستند .يک فرد ممكن است نسبت به سن خود جوانتر يا پیرتر
به نظر آيد و امكان دارد نسبت به سن خود ظرفیتهاي عملكردي بیشتر يا کمتري داشته باشد .تعريف سالمندي از يکسود
متناسب با سن بازنشستگي و از سوي ديگر در ارتباط با وضعیت عمومي سالمت جسمي و رواني مطرح ميشود .سالمندي مرحلهاي
است که طي آن ظزفیت براي تقسیم سلولي و ظرفیت براي رشد و عملكرد در طول زمان از دست ميرود و در نهايت منجر به مرگ
ميشود( .)7سازمان جهاني بهداشت میانگین سني را اينگونه طبقهبندي ميکند:
 -9سالمند :عبارت از فردي است که سن او  11سال و باالتر ميباشد.
 -1سالمند جوان :عبارت از فردي است که سن او بین  11تا  13سال ميباشد.
 -5سالمند میانسال :عبارت از فردي است که سن او بین  71تا  73سال ميباشد.
 -4سالمند کهنسال :عبارت از فردي است که سن او  81سال و باالتر ميباشد.
 -3سالمند آسیبپذیر :فردي که طي فرايند سالمندي دچار مشكالت ساختاري و عملكردي در بدن ميشود.
 -6شاخص سالمندی :عبارت از تعداد افراد  11و باالتر بازا هر  311نفر زير  35سال ميباشد.
 -7نسبت وابستگی سالمندان :عبارتست از تعداد افراد  11سال و باالتر در هر  311نفر به افرادي که سن آنها  35تا  11سال ميباشد.
 -0جمعیت رو به سوی سالمندی :جمعیتي است که بین  7تا  31درصد آن جمعیت را گروههاي سني  15ساله و بیشتر تشكیل دهند.
 -1جمعیت سالمند :جمعیتي است که بین  31تا  21درصد آن جمعیت را گروههاي سني  15ساله و بیشتر تشكیل دهند.
 -92جمعیت سالخورده :جمعیتي است که  21درصد يا بیشتر از  21درصد آن جمعیت را گروههاي سني  15ساله و باالتر تشكیل دهند.

در ايران ط بق قانون تامین اجتماعي ،سن بازنشستگي براي مردان  11سال و براي زنان  55سالگي است و طبق قانون مديريت
خدمات کشوري براي مردان و زنان و براي مشاغل تخصصي و غیرتخصصي به ترتیب  11و  15سالگي تعیین شده است(.)331

 11-1نظریههای جامعهشناختی مطرح در خصوص سالمندی
پديدهي سالمندي را ميتوان از سه بعد زيستي ،رواني و اجتماعي مورد بحث قرار داد .در هر يک از ابعاد مذکور ديدگاههاي نظري
متفاوتي توسط صاحب نظران مطرح شده و تالش شده تا اين پديده در چارچوب مفهومي خاصي تبیین شود .در اين میان
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رويكردهاي روانشناختي و جامعهشناختي تالش کردهاند ضمن توجه به ابعاد زيستي پیري ،ديدگاه جامعتري را دربارهي آن مطرح
کنند( .)337از مهمترين نظريهها در خصوص سالمندي ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 9-11-1نظریهی محیط اجتماعی
بر اساس اين ديدگاه عوامل مهمي مثل سالمتي ،اوضاع مالي و سطح پشتیبانيهاي اجتماعي بر سطح فعالیت سالمندان تاثیر
ميگذارند .محدوديتهاي جسمي ناشي از تراکم بیماريهاي مزمن در دوران سالمندي ،افراد مسن را زمینگیر و يا الاقل
محدوديتهاي حرکتي زيادي براي آنان ايجاد ميکنند .عالوه بر اين موقعیت اقتصادي نیز زندگي سالمندان را به شدت تحت تاثیر
قرار ميدهد .معموالً جمعیت قابل توجهي از سالمندان زيرخط فقر بهسر ميبرند .اين عامل به شدت تحت تاثیر حمايتهاي
اجتماعي و سطح آن نیز قرار دارد.
 1-11-1نظریهی پیوستگی
بر اساس اين نظريه سالمندي در امتداد و استمرار دوره میانسالي قرار دارد و بنابراين بسیاري از سبکهاي زندگي که در دوره حیات
افراد شكل گرفتهاند ،در دوره سالمندي نیز ادامه خواهند داشت .ب راساس اين سازگاري اجتماعي با پیري يا بازنشستگي يا
رويدادهايي از اين نوع ،اصوالً پیش از رسیدن به اين دوران معین ميشود .رويدادهاي اجتماعي که در جريان آخرين سالهاي
زندگي رخ ميدهد ،بيشک فشارهايي وارد ميکند و پذيرش برخي رفتارها را بهدنبال ميآورد ،اما اين رفتار مسیري را دنبال ميکند
که قبالً در زندگي انتخاب شده است.
5-11-1

نظریهی عدم مشارکت یا رهایی از

قید9

در اوايل دههي  ،3311کامینگ و هنري ،نظريه عدم مشارکت را ارائه دادند .طبق اين نظريه ،سالمندي عبارتست از عقبنشیني
پیشرونده از نظر جسمي ،رواني و اجتماعي .از نظ ر جسمي ،سالمند فعالیت خود را کند و انرژي خود را پس انداز ميکند .از نظر
رواني ،نسبت به دنیا بيعالقه ميشود تا روي جنبههايي از زندگي که مستقیماً به خود او مربوط ميشود تمرکز داشته باشد .در
همان زمان ،دنیاي بیرون را رها ميکند و به دنیاي درون خود ،که احساسات و افكار او را تشكیل ميدهند ،روي مي آورد .از نظر
اجتماعي ،پسروي متقابل ديده ميشود که کاهش روابط متقابل سالمند و بقیه اجتماع را به همراه ميآورد.

Disengagement Theory
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 4-11-1نظریهی فعالیت
نظريهي فعالیت ،مخالف نظريه عدممشارکت ميباشد و توسط هويگ هرست بیان شده است .وي عقیده دارد که فعالیت ،سالمتي را
در پیري افزايش ميدهد .بنابراين بزرگساالني که فعال ميمانند ،جايگاهها ،روابط ،سرگرميها و عاليق جديدي را بدست ميآورند و
با احساس رضايت و آرامش ،پیر ميشوند .زندگي رضايتآمیز در سالمندي شامل شیوه تامین زندگي فعال در میانسالي ميباشد.
يک سالمند نمونه ،سالمندي است فعال ،که ارتباطات اجتماعي خود را حف ،کرده و با فعالیتهاي جمعي ،مسافرتها و داشتن
سرگرميها مشغول است .براي تحقق اين آرمان ،الزم است ارزش سن را بازشناسیم و سالمندان را عهدهدار نقشهاي جديدي کنیم.
نقشهايي که از نظر اجتماعي ارزشمند است .نقشهاي جديد ،بايد با درآمد همراه باشد .بخاطر ضرورت اقتصادي و براي اين که در
جامعه کار با دستمزد ارجي دارد که کار داوطلبانه فاقد آن است.
3-11-1

نظریهی تبادالت اجتماعی

جامعهشناس امريكايي جیمز داوود 3در سال  3381نظريهي تبادالت اجتماعي را مطرح ساخت .طبق اين نظريه ،انسان روابط
اجتماعي را زماني برقرار ميکند و به حداکثر ميرساند که ،احساس کند اين روابط برايش سود مشخصي دارد .اين پاداشها ميتواند
همچون احترام ،احساس امنیت ،عشق ،تايید اجتماعي ،قدرداني و بهبود موقعیت اجتماعي و اقتصادي باشد .طبق اين ديدگاه،
رابطهي بین دو نفر پايدار نخواهد بود مگر اينكه هر دو از آن سود ببرند .در شرايط کنوني ،سالمند بیش از پیش آسیب پذير مي-
شود ،زيرا پیشرفت تكنولوژي مهارتهاي او را ،که درگذشته آموخته است ،بياعتبار ميکند.
 6-11-1نظریهی فقدان نقشها
نظريه فقدان نقشها را توسط جامعهشناسي بهنام اسمیت بلو ،2مطرح شده است .به عقیدهي او ،بازنشستگي و بیوگي ،به شرکت
سالمند در ساختهاي نهادي اصلي اجتماع (کار و خانواده) پايان ميدهد .بنابراين موقعیتهايي که آنها بتوانند خود را از نظر
اجتماعي مفید نشان دهند ،بسیار کم است .به نظر خانم اسمیت-بلو ،فقدان نقشهاي مربوط به کار و خانواده خیلي زيانبار است.
زيرا اين نقشها بسیار بنیادي تلقي ميشود و از نظر هويت بزرگسالي ،لنگرگاه به حساب ميآيد .فقدان نقشها براي سالمند تجربه-
اي استرسزا است.
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7-11-1

نظریهی تضاد

اين نظريه ديدگاههاي ديگر را به دلیل آنكه مناسبات اجتماعي و طبقاتي را ناديده ميگیرند مورد لنتقاد قرار ميدهد و با اشاره به
وضعیت سالمندان در طبقات ممتاز اجتماعي و گروههاي برخوردار از ثروت تاکید ميکند ،اگرچه نميتوان پیري را با برخورداري از
منابع مالي مطلوب از بین برد و يا سرعت حرکت به سوي آنها را محدود کرد ،بنابراين نميتوان پديدهي سالمندي را بدون توجه به
بستر اجتماعي و اقتصادي آن مورد ارزيابي و تحلیل قرار داد(.)338 ,337

 52-1وضعیت جمعیتشناختی سالمندان در ایران و جهان
 9-52-1روند جمعیت از گذشته تا آینده
در سال  3351میالدي 215 ،میلیون نفر از جمعیت جهان را سالمندان تشكیل ميدادند که در سال  2132اين رقم به 831
میلیون نفر رسیده و پیش بیني ميشود که اين رقم تا سال  2151میالدي به  2میلیارد نفر برسد .همچنین پیشبیني ميشود که
تا سال  2151میالدي 11 ،کشور جهان بیش از  31میلیون نفر از جمعیتشان را سالمندان تشكیل بدهند ،که از میان  22کشور از
کشورهاي در حال توسعه خواهند بود .در حال حاضر حدود  %11از کل جمعیت سالمندان دنیا در کشورهاي در حال توسعه
متمرکز هستند و پیش بیني مي شود که تا سال  2151میالدي اين میزان به  %81برسد .سرعت رشد جمعیت افراد باالي  11سال
در جهان ،بیش از سرعت رشد کل جمعیت جهان ميباشد .بر اساس آخرين آمار ،در سرشماري عمومي و نفوس سال 3131
جمهوري اسالمي ايران ،حدود  %8,2يعني معادل  1353171نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشكیل ميدهند .پیشبیني ميشد
در سال  3135رشد جمعیت سالمندي خودنمايي خواهد کرد .در اين مورد افزايش نسبت سالمندان  11سال و باالتر از حدود %8
حال حاضر به  %31,5در سال  3135و  %22در سال  3125خواهد رسید .اين به اين معناست که در آينده نزديک "انفجار جمعیت
سالمندي" رخ خواهد داد(.)333 ,1
 1-52-1نسبت جنسی سالمندان
روند نسبت جنسي سالمندان  11سال و باالتر نشان ميدهد که نسبت جنسي سالمندان  11سال و باالتر در سال  3115تقريب ًا
 311زن در برابر  333مرد بوده است و اين عدد طي دوره  51ساله در سال  3185به  318نفر رسیده .با توجه به اينكه امید به
زندگي در مردان کمتر از زنان ميباشد انتظار ميرود که تعداد مردان کمتر ز زنان باشد(.)1
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5-52-1

زنانهشدنسالمندی

زنانه شدن سالمندي يعني افزايش نسبت زنان سالمند نسبت به مردان سالمند .در ايران نسبت جنسي در گروههاي سني  11ساله
و بیشتر ،در سالهاي 3155و ،3181از حد متعارف فاصله زيادي نداشته است .اما در حالحاضر در کشورهاي توسعهيافته که در
مراحل پیشرفتهتر سالمندي قرار دارند ،سالمندي جمعیت بهشدت زنانه شده است .در کشورهايي مثل کره جنوبي نسبت جنسيِ
 11سال به باال  13است ،به اين معني که در مقابل هر  311زن سالمند حدود  71مرد سالمند وجود دارد .بررسي روندهاي نسبت
جنسي در سنین باالي  11نشان ميدهد که بهطورکلي فرايند سالمندي جمعیت با مسئله زنانه شدن سالمندي همراه و همسوست.
بنابراين در بحث سیاستگذاري ها براي سالمندي جمعیت ،توجه به میزان زنان سالمند ،نوع نیازهاي آنها و مسائل بهداشتي،
اجتماعي و اقتصاديشان امري ضروري است .بهعبارت روشنتر لحاظ کردن رويكردهاي جنسیتي در سیاستگذاري مربوط به
جمعیت سالمند ضروري و اجتنابناپذير است(.)321
سازمان ملل در گزارش "سالخوردگي جمعیت دنیا" چنین بیان کرده است که سالخوردگي جمعیت پديدهاي است:


بيسابقه ،به اين معني که در طولِ تاريخ جمعیت دنیا ،مشابهي برا آن نميتوان يافت؛



فراگیر ،به اين معني که کشورهاي مختلف دنیا در مراحل متفاوت ايین فرايند هستند و زندگي هر انساني اعم از زن ،مرد
و کودک را تحت تاثیر قرار خواهد داد .کشورهايي که اين فرايند را ديرتر آغاز کنند فرصت کمتري براي انطباق با شرايط
جمعیت سالخورده خواهند داشت.



سرسخت و بازگشتناپذير ،به اين معني که جهان با جمعیتي سالخورده به جمعیتي جوان باز نخواهد گشت؛ و



با داللتهاي عمیق برا بسیاري از جنبههاي زندگي انسان(.)5

چنانچه گزارش “سالخوردگي جمعیت دنیا” که در سال  2131منتشر شده است را مطالعه کنیم مالحظه ميشود که
سالخوردگي جمعیت ايران داراي وجوه مشترک فراواني (به ويژه از نظر دموگرافیک) با سالخوردگي جمعیت دنیا است .در عین
حال زمینههاي جمعیتي و بنیانهاي اجتماعي – فرهنگ ي متفاوت ايران با ديگر کشورها ،به ويژه از نظر سرعت و گسترده
سالخوردگي چهره اي متفاوت از اين پديده هم در حال حاضر و هم در آينده را نشان ميدهد .در ايران افزايش امید به زندگي
در طي پنج دهه اخیر سبب افزايش چشمگیر نسبت سالمندان شده است .به نحوي که در سرشماري عمومي نفوس و مسكن
در سال  ،3131درصد سالمندان باالتر از  11سال به حدود 21/8درصد کل جمعیت کشور رسیده است .افزايش جمعیت
سالمندان  11و  15ساله و بیشتر در مناطق روستايي کشور بیشتر و چشمگیرتر بوده است .بهطوري که نسبت جمعیت 15
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ساله و بیشتر در نقاط روستايي کشور تا  %7,7در سال  3131افزايش مييابد .بر اساس نتايج سرشماريهاي گذشته کشور،
تفاوتهاي شهري -روستايي از نظر نسبت جمعیت سالمند طي دو دهه اخیر بیشتر شده است .مهاجرت روستا – شهري از
طريق مهاجرت جمعیت جوان تر از نقاط روستايي به نقاط شهري و بنابراين اثري بر ساختار سني جمعیت شهري و روستايي
مي گذارد ،عامل مهمي است که افزايش اين نسبت در نقاط روستايي و کاهش آن در نقاط شهري را موجب شده است(.)1

 59-1چالشهای سالخوردگی جمعیت در ایران
 -3چالش اصلي سالخوردگي جمعیت ،تفاوتهاي قابل توجه استاني و منطقهاي در نسبت جمعیت سوالمند اسوت .در اسوتانهواي
کمتر توسعه يافته که آسیبپذيرتر هستند ،نسبت جمعیت  15ساله و بیشتر در مقايسه بوا اسوتانهواي برخووردارتر شومالي و
مرکزي ايران ،پايینتر است .در استانهاي واقع در جنوب ،جنوب شرق و جنوب غربي ايران مثل سیستان و بلوچسوتان ،ايوالم،
کهكیلويه و بويراحمد ،هرمزگان و بوشهر ،خوزستان و استانهاي واقع در بخش شمال شرقي و غربي مثول آذربايجوان غربوي و
گلستان نسبت جمعیت  15ساله و باالتر در کمترين مقدار خود قورار دارد .در مقابول اسوتانهواي گویالن ،مازنودارن و تهوران
باالترين نسبت را دارند .تفاوتهاي استاني در سالخوردگي جمعیت عمدتاً ناشي از تفاوتهاي باروري و جريوانهواي مهواجرتي
طي دهههاي اخیر ميباشد.
 -2يكي از ويژگيهاي جمعیتي منحصر بفرد سالمندان در ايران تا دهه  3131اين بوده است که علي رغم افزايش امید بوه زنودگي
در جريان مرحله دوم تا سوم گذار اپیدمیولوژيک ،نسبت جنسي سالمندان باال و به نفع تعداد مردان بود .اخیراً سرشماريهواي
 3185و  3131و تحلیل گذشتهنگر نسلهاي فرضي نشان ميدهد که سالخوردگي جمعیت به مرور زنانهتر ميشود .اين نتوايج
مشخص مي کند که نسبت مردان سالمند به يكصد زن کاهش و سهم زنان از جمعیت سالمند کشور افزايش يافته است .اما در
استانهاي کشور ،ترکیب جنسي جمعیت سالمندان متفاوت است.
 -1عليرغم اجراي برنامه هاي سوادآموزي ،میزان سواد سالمندان در ايران هنوز پايین است .در کل در سال  3131کمي بیشوتر از
يک سوم از سالمندان باسواد بودهاند .در حالیكه نزديک به نیمي از مردان باسواد هستند میوزان باسووادي زنوان بوه  21درصود
نميرسد .ضمن اينكه تفاوتهاي شهري و روستايي نشان از يكي بزرگترين نابرابريهاي جنسویتي دارد .بور اسواس اطالعوات
سرشماري  3131حدود  12درصد از زنان سالمند سواد خواندن و موشتن داشتهاند .در حالیكه اين نسبت براي زنوان سوالمند
روستايي به حدود  5درصد ميرسد .به عبارت بهتر با همین تعريف کلي 35 ،درصد از زنان سالمند  11ساله و بیشتر روسوتايي
در اين سال بيسواد بودهاند .با اين آمار و ارقام به نظر ميرسد که عملكرد آموزشي گذشته و فعالیتهاي سه دهه بعد از انقالب

112

شكاف جنسیتي در میزان باسوادي را افزايش داده است .ضمن اينكه برآوردهاي مبتني بر گروههاي همدوره فرضي نشان موي-
دهد که نسلهاي آينده نسبت به نسلهاي کنوني سالمندان ،هم از نظر باسوادي و هم تفواوتهواي جنسویتي وضوعیت بسویار
مطلوبتري خواهند داشت.
 -1نسبت سالمنداني که تنها زندگي ميکنند در حال افزايش است و تفاوتهاي استاني از اين نظر قابل توجه ميباشد .جديدترين
آمار از ترتیبات زندگي سالمندان ايران نشان ميدهد که نسبت سالمندان که تنها زندگي ميکنند در کل کشور حدود 31
درصد است و تفاوت جنسیتي در اين مورد قابل توجه و قابل بحث است.
بنابراين جمهوري اسالمي ايران نیز مانند ساير کشورهاي جهان ،در حال تغییر الگوي جمعیتي ،به سمت سالمند شدن است با اين
تفاوت که پیر شدن جمعیت در ايران نسبت به کشورهاي مشابه از شتاب باالتري برخوردار است .با توجه به پديده مهم گذار
جمعیتي کشور به سوي سالمندي و با عنايت به چند وجهي بودن خدمات مرتبط با سالمتي سالمندان ،ضروري است موضوع فوق
به عنوان يک اولويت مهم ،در صدر سیاستها و برنامههاي کشور قرار گیرد .دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مسئول و مرتبط
با سالمندان در حد وظايف جاري خود و اعتبارات تخصیص يافته ،اقداماتي را در زمینه حمايت از سالمندان انجام ميدهند .اما اين
اقدامات کافي به نظر نميرسد چراکه حل مسأله سالمندي و به عنوان مسألهاي که هم اکنون آثار آن مشهود است و در آينده شدت
بیشتري خواهد يافت و نیازمند مسئولیتپذيري و همكاري تعداد بیشتري از دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي است .به
خصوص ،وظايف و اقداماتي که در آيین نامه تشكیل شوراي ملي سالمندان بیان شده ،نیازمند توجه بیشتري از سوي دستگاههاي
ذيربط است .بنابراين ،به نظر مي رسد يک راهكار مناسب براي رفع مشكالت سالمندان (به خصوص سالمندان دو دهه آينده) ،آينده-
نگاري با توجه به تمام مقوالت اجتماعي ،اقتصادي ،تكنولوژيكي ،اکولوژيكي و سیاسي باشد(.)1

 51-1رویکردهای مختلف به سالمندی
مرور ادبیات و پیشینیهي پژوهش حكايت از يک تنوع گسترده جهاني در مورد مفاهیم و رويكردهاي بكار برده شدهي پیري يا
سالمندي دارد .مفاهیمي همچون پیري فعال ،پیري سالم ،پیري مثبت ،پیري مولد ،و پیري صالح برخي از مهمترين رويكردهاست.
بهطور کلي هر يک از اين مفاهیم به معني رويكرد و نگاه متفاوتي به سالمندشدن است .مرسومترين اصطالحات به کار برده شده در
دهههاي اخیر سالمندي موفق در اياالت متحده و پیري فعال در اروپا بوده است .اگرچه در بسیاري از موارد اين دو مفهوم بهجاي
يكديگر استفاده شدهاند اما ذات ًا مفاهیم مجزا و متفاوتي هستند .در ادامه رايجترين رويكردهاي سالمندي شرح داده شده است.
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 9-51-1سالمندی موفق
سالمندي موفق به سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي در سن باال اشاره دارد .مفهوم سالمندي موفق اولین بار در سال  3351در
امريكا مطرح و در سال  3381متداول گرديد .سالمندي موفق نشاندهندهي تغییر ديدگاه پیري در کشورهاي غربي از انگ مرتبط با
سن (تبعیض سني) و توجه به افراد سالمند بهعنوان يكي از گروههاي مفید در جامعه است .در سالمندي موفق ،اعتقاد بر اين است
که تعداد فزايندهاي لز سالمندان ،عملكردي در سطح باال داشته و حتي پیشران مهمي در توسعه و پیشرفت جوامع محسوب
ميشوند.

شکل  -12 -1مولفههای سالمندی موفق

 1-51-1سالمندی سالم
پیري سالم است بهمعناي فعال کردن افراد مسن براي لذت بردن از يک زندگي با کیفیت است .استراتژيهاي پیري سالم بايد
شرايط و فرصتهايي براي سالمندان از لحاظ داشتن فعالیت بدني منظم ،رژيم غذايي سالم ،روابط اجتماعي ،مشارکت در
فعالیتهاي معنيدار و امنیت مالي را ايجاد کند .اين رويكرد يک نگاه جامعنگر به هر دو بعد سالمت رواني و جسماني دارد و
همچنین بهعنوان يک رويكرد میانبخشي ،بهبود عوامل اجتماعي سالمت ،مانند محیط زندگي امن ،سیستم بازنشستگي انعطافپذير
و سیاستهاي بازنشستگي عادالنه را هدف قرار مي دهد .در واقع سالمندي سالم تنها از طريق يک دست تحقق نمييابد و به طیف
وسیعي از اقدامات و رويكردهاي بینبخشي در سطح جامعه نیاز دارد .عالوه بر اين پیري سالم به يک تغییر پارادايم ساختاري
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نیازمند است تا بدانوسیله سالمندان تمايل ايفاي نقش فعال در جامعه را داشته باشند .اعتقاد اصلي در اين رويكرد اين است که
سالمندي سالم ريشه در دوران کودکي دارد اما با اين حال ،اگر در هر لحظه از سن موضوع سالمندي سالم مورد توجه قرار گیرد و
اقدامات پیشگیرانه انجام شود ميتواند يک سرمايهگذاري براي آتیهي فرد و نظامهاي سالمت باشد .نكته اصلي و متفاوت اين
رويكرد ،مورد توجه قرار دادن سالمندي سالم از دوران کودکي است.

)

(

شکل  -91-1مولفههای سالمندی سالم

واژهي سالم در اين رويكرد همان تعري ف سالمت از نگاه سازمان جهاني بهداشت را که متشكل از ابعاد جسمي ،اجتماعي ،روحي و
رواني است را در برميگیرد.

 5-51-1سالمندی فعال
سالمندي فعال براساس تعرف سازمان جهاني بهداشت به فرايند بهینه کردن فرصتهايي براي سالمت ،امنیت و مشارکت سالمندان
در جامعه گفته ميشود که منجر به ارتقاي کیفیت زندگي سالمندان گردد .اين تعريف سالمندي فعال هم در سطح فرد و هم
جوامع بهکار برده ميشود .واژهي اکتیو يا فعال در اين تعريف به معناي :مشارکت مستمر در موضوعات اجتماعي ،اقتصادي،
سیاستي ،مذهبي و فرهنگي برميگردد .عالوه بر اين فعالیتهاي فردي همچون مطالعه ،يادگیري ،موسیقي و اشتغال را نیز در
برميگیرد .استقالل و عدموابستگي هدف کلیدي سالمندي فعال است.
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Source: WHO 2002, Active Ageing- A Policy Framework

شکل  -19-1ارکان و مولفههای سالمندی فعال

 55-1اهداف و استراتژیهای سالمت سالمندان
براي رسیدن به سالمندي مولد و فعال نظام مراقبتهاي سالمندي در سراسر دنیا اهداف و اولويتهاي متفاوتي را دنبال ميکند.
بديهي است که نميتوان مجموعه اهداف ثابت و از پیشتعیینشدهاي براي نظام مراقبت سالمندي تعريف نمود .زيرا هر نظام
مراقبتي تحت تاثیر عوامل متعددي از جمله ساختار نهادهاي ارائهي خدمات ،وضعیت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي و شرايط
زمینهاي آن کشور ميباشد .آنچه که در ادامه آورده شده لیستي از اهداف و استراتژيهاي مراقبتهاي سالمندي است که طي
بررسيهاي انجام شده بهعنوان اهداف و راهبردهاي مورد توافق و مشترک بین عموم نظامهاي ارائهي خدمات سالمندي است(.)11
پانل منطقهاي مديترانهي شرقي در خصوص سالمت سالمندان براي يک دهه استراتژيهايي را تدوين و به کشورهاي عضو اعالم
نمود که تا سال  2123در کشورهاي منطقهي  EMROاجرايي گردد اين اهداف به شرح زير است:
 .3تاکید بر اهمیت هماهنگيهاي بین بخشيبین سازمانهاي دولتي و غیردولتي در ايجاد ديدگاههاي چندوجهي در سطح ملي؛
.2

ادغام کردن مراقبتهاي سالمت سالمندان در سیستم ارائه خدمات بهداشتي کشور؛

 .1تشويق به شبیهسازي مراقبت از سالمت سالمندان به صورت يک مدل کلي مشتمل بر خدمات اجتماعي اقتصادي؛
.1

شناسايي نقش  PHCدر ارائه بخش عمده مراقبت از سالمت سالمندان در کشور هاي عضو با تاکید بر جمعیت روستايي.

اين استراتژي در سال  2112بهروز و جديد گرديد و براي دو دهه يعني سالهاي  2112تا  2123براي کشورهاي منطقه مديترانه
شرقي در نظر گرفته شده است و برنامه عمل آن بر اساس سه اصل پايهاي زير تدوين گرديد:
11۸

.3

مشارکت سالمندان در فرايند توسعه

 .2تقويت سالمت جسمي و رواني سالمندان
 .1تامین محیطهاي حامي و توانمند کننده سالمند

سیاستهاي ملي براي مراقبت از سالمت سالمند در عمده کشورهاي عضو وجود دارد و در اکثر موارد سیاست ملي به معناي کمیته
ملي هماهنگي براي مراقبت از سالمت سالمند است که در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه تشكیل شده
است .هدف سالمندي با کیفیت ،بايد در همه سیاستهاي ملي و انفرادي براي سالمندان مد نظر قرار گیرد و به نیاز روز افزون
مراقبتها و درمانهاي دوران سالمندي که نیازمند پیشبیني و تخصیص منابع کافي است مورد توجه قرار گیرد .ايجاد محیطهاي
حامي سالمند نیاز به مداخله در بخشهاي متعددي عالوه بر بخش سالمت دارد .اين بخشها در حیطه خدمات اجتماعي (آموزش،
اشتغال و کار ،امنیت ،مسكن ،حمل و نقل) و توسعه مناطق شهري قرار دارد.
شش جهتگیري استراتژيک عمده براي مراقبت از سالمت سالمندي مورد نیاز است که به شرح زير مد نظر اعالم گیرد:
.3
.2
.1
.1
.5
.1

باز نگري و بهروز نگاه داشتن استراتژي ملي؛
ايجاد پايگاههاي اطالعاتي جهت استفاده در فرايند تصمیمگیريهاي مبتني بر شواهد در راستاي مراقبتهاي جامع سالمندي در
سطح ملي؛
ايجاد يک شبكه ملي و منطقهاي چند وجهي در میان سازمانها ،موسسات آکادمیک و افراد داراي انگیزه و عالقهمند در زمینه
سالمت سالمندي؛
ادغام مراقبتهاي سالمت سالمندي در سیستم  PHCو کوريكولوم آموزشي کارکنان سیستم و مراقبتهاي جامعه محور؛
تامین دانش و مهارتهاي مناسب مورد نیاز سالمندان در زمینه مراقبت از خود و حمايت و ارتقاي سالمت سالمندان ،خانوادهها و
جامعه در سطح وسیع؛
حمايت از تحقیقات و آموزش در عرصه سالمندي و مراقبتهاي جامعه.

در اين راستا چهار اصل عمده را بايد مورد توجه قرار داد:
.3
.2
.1
.1

اقدامات الزم براي برخورداري بهینه از خردمندي و کارداني سالمندان به عنوان ذخاير با ارزش در خانواده و جامعه؛
فراهم ساختن زمینهي مشارکت سالمندان در فرايند توسعه؛
ترويج ارتباط بیننسلها؛
توجه به وضعیت سالمت سالمندان با نگاه ويژه به شیوهي زندگي سالم در سرتا سر عمر(.)11
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 54-1برنامهها و استراتژیهای سازمان جهانی بهداشت
در آوريل  3335سازمان جهاني بهداشت به جاي برنامهي قبلي خود با عنوان «برنامهي بهداشت و سالمت از کارافتادگان» ،برنامهي
«سالمت و سالخوردگي »3را ارائه کرد .در واکنش به روند سالخوردگي عمومي در جهان برنامهي سالمت و سالخوردگي ،رويكردهاي
ذيل را دنبال کرد:
رویکرد چرخۀ زندگی؛ بهجاي جداسازي مراقبتهاي بهداشتي ازکارافتادگان ،بر چرخهي زندگي متمرکز به سالمندي تاکید
دارد()323؛
ترویج و گسترش بهداشت با تمرکز بر سالخوردگی فعال؛ از لحاظ فیزيكي ،اجتماعي و رواني از آغاز زندگي تا پايان عمر
فرصتها و زمینه هاي متعددي براي بهبود و تقويت وضع سالمت افراد در مسیر سالمند شدن بايد ايجاد گردد بهگونهاي شايسته از
افراد سالمند حمايت محیطي (فیزيكي و اجتماعي) شود؛
رویکرد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی؛ توجه شايسته به اين واقعیت که زمینههايي که افراد در آنها زندکي ميکنند نقش
کلیدي در بهداشت و رفاه آنها دارد؛
رویکرد جنسی؛ تشخیص تفاوتهاي مهم و اساسي در بهداشت زنان و مردان و شیوههاي زندگي آنان و اينكه در اواخر عمر بايد از
آنان بیشتر حمايت شود ،کاري الزم و ضروري است(.)12
رویکرد بیننسلی با تاکید بر استراتژیهایی در جهت حفظ انسجام و پیوستگی میان نسلها؛ در اين زمینه بايد گفت
سالمندي ،ايجاد يک انسجام و همبستگي میان جوانان و سالمندان است؛
رویکرد اخالقی؛ تقويت درک و فهم مسائل اخالقي همانند حقوق انساني ،تسريع يا تاخیر ناشايسته و غیراخالقي مرگ
رویکرد جامعهمحور ؛ در سراسر جهان حتي در جوامع ثروتمند بیشتر افراد سالخورده در اجتماع زندگي ميکنند .در سطح
اجتماعي ،مهمترن مسائل آنان ناشي از چگونگي برقراري ارتباط با اجتماعاتشان است.
فعالیت برنامه سالمت و سالمندي سازمان جهاني بهداشت بر چهار پايه اصلي متمرکز است:
 -3گسترش اطالعات
 -2ظرفیتسازي و توانمندسازي از طريق تحقیق و آموزش
 -1حمايت
 -1برنامههاي توسعه()322

Ageing and Health Program
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1

سالخوردگي فعال اينگونه تعريف شده است « ،فرايند به حداکثر رساندن سطح سالمت ،مشارکت و امنیت افراد سالمند براي تقويت
کیفیت زندگي آنها» .سیاستهاي سالمندي فعال بايد براي همهي افراد و گروههاي جمعیتي بكار گرفته شود .اين برنامهي عملي ،بر
سه پايهي اصلي سالمت ،مشارکت و امنیت بنا شده است(.)11
حف ،کیفیت زندگي ميبايست به مثابه ي رويكردي اصلي در سراسر طول عمر درنظر گرفته شود ،بهويژه براي کساني که ظرفیت
عملكردي شان پايین است .مثال تغییرات محیط زندگي به طور عمدهاي ميتواند کیفیت زندگي را بهبود بخشد .با وجود اين ،بیشتر
نتايجي که به دست ميآيد از راه عملكرد «واحدهاي بهداشت» در بیشتر موارد خانواده و دوستان نزديک است .سرانجام از راه
تغییرات محیطي مناسب ،همانند حمل و نقل عمومي مناسب ،دسترسي آسان به منزل مسكوني و ادارات ،مراکز خريد و  ...ميتوان
آستانهي ناتواني افراد را کاهش داد(.)321
سازمان جهاني بهداشت در رويكرد سالمندي فعال با درنظر گرفتن حمايتهاي مربوط به سالمت ،بازار کار ،اشتغال ،آموزش و
حمايتهاي اجتماعي در پي آن است که:






مرگ پیشرس را در مراحل فعال زندگي کاهش دهد؛
ناتواني مرتبط با بیماريهاي مزمن در دوران سالمندي را کاهش دهد؛
کیفیت زندگي افراد را همگام با سالمند شدن ارتقا دهد؛
مشارکت بیشتر افراد سالمند را در تمام جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ارتقا دهد؛
هزينههاي مرتبط با مراقبت و درمانهاي پزشكي را کاهش دهد؛

سیاستهاي و برنامههاي پیري فعال نیازمند ترغیب به مسئولیت شخصي (مراقبت از خود) ،محیطهاي دوستدار سالمند و
همبستگي بین نسلي است .افراد و خانوادهها نیازمند برنامهريزي براي رسیدن به سالمندي هستند اتخاذ شیوههاي مثبت سالمت
شخصي در تمام مراحل زندگي الزمهي آن است در کنار آن پشتیباني محیط و جامعه براي "ايجاد انتخاب سالم انتخاب آسان".
ضروري است(.)11

 53-1ساختارهای مراقبتی و درمانی سالمندان
براي حف ،استقالل و توانايي سالمندان و تأمین مراقبت و خدمات درماني براي سالمنداني که به نوعي توانايي خود را براي
نگهداري شخصي از دست دادهاند ،سرويسهاي متنوعي وجود دارند که در زير بهطور مختصر به آنها اشاره خواهیم کرد.

119

مراکز چندمنظوره سالمندان3؛ در اين مراکز خدمات مختلف غربالگري ،برنامههاي اجتماعي ،فرهنگي ،تفريحي و آموزشي به
سالمندان فعال و مستقل در جامعه ارائه ميشود.
خدمات منزل2؛ در اين نوع از خدمات به سالمندان در اموراتي همچون نظافت ،پخت و پز ،خريد ،شستوشو و  ...کمک ميشود.
خدمات مربوط به تعمیرات خانه1؛ سالمنداني که بدون کمک قادر به انجام امورات مربوط به بازسازي و تعمیرات منزل نیستند
کمک ميشود .اين نوع خدمات ميتواند از طريق مساجد ،کلیساها ،کمیته امداد ،انجمنهاي خیريه کانون-هاي سالمندي و افراد
نیكوکار تامین گردد.
خدمات مراقبت تلفنی1؛ بهمنظور اطمینان از وضعیت سالمتي و معیشتي سالمند ميتوان از طريق داوطلبان و يا مراکز تخصصي
حمايت از سالمند ارتباطهاي تلفني منظمي برقرار کرد.
مراکز نگهداری روزانه مبتنی بر جامعه5؛ اين مراکز ،سالمندان آسیبپذير و يا سالمندان داراي اختالالت شناختي را مورد
حمايت قرار داده و خدمات متناسب با نیاز به آنها ارائه ميدهد .ارائهي فعالیتهاي برنامهريزي شده مراقبت بهداشتي و تغذيهاي،
خدمات تفريحي-فرهنگي ،خدمات مربوط به حضور سالمند در جامعه ،ام كان براي ساير اعضاي خانواده براي حف ،امور شغلي و
شخصي خود و به تاخیر انداختن يا عدم سپردن سالمندان به مراکز نگهداري دائم و شبانهروزي از ساير خدمات اين مراکز است.
ال چند ساعته ،چند روزه و يا چند هفتهاي
مراقبتهای موقت1؛ در اينگونه از مراقبت ،سالمندان براي يک دورهي زماني کوتاه مث ً
به افراد تعلیم ديده و کارآزموده جهت تامین فرصت استراحت براي ساير اعضاي خانواده وي و جلوگیري از فرسودگي همراهان
سپرده ميشوند.
خدمات مراقبت تسکینی7؛ اين نوع خدمات معموالً براي روزهاي آخر زندگي سالمندان بیمار با هدف کنترل و کاهش درد،
حمايت هاي روحي و معنوي طراحي شده که تمرکز آن بر بهبود کیفیت زندگي سالمندان است .سازمان بهداشت جهاني مراقبت
تسكیني را مراقبت فعال و کامل از افرادي ميداند که بیماري آنها مدتها است که به درمانهاي عالجبخش پاسخ نميدهد .در هر
حال بايد توجه داشت که مراقبت تسكیني ميتواند مربوط به هر سن ،هر بیماري و هر موقعیت مكاني مراقبتي باشد.
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Home Srvices
3
Home Maintenance
4
Telephone Check-in
5
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6
Respite Care
7
Palliative Care – Hospice Care
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خدمات مراقبت حاد3؛ مراقبت کوتاه مدت با میانگین بستري  35روز در بیمارستان عمومي براي يک بیماري حاد يا وخیم شدن
يک بیماري مزمن ،بخش سالمندي بايد با يک تیم تعلیم يافته چندرشتهاي متشكل از پزشک ،پرستار ،فیزيوتراپیست ،مددکار
اجتماعي ،کاردرمان ،متخصصین سالمت روان و غیره در اين بخش فعالیت نمايد.
خدمات مراقبت توانبخشی2؛ اين بخش شامل فعالیتهاي توانبخشي و اجتماعي با هدف بازگرداندن بیمار به میزان توانمندي
پیش از بیماري يا جراحي و بازگشت وي به محیط زندگياش با کیفیت مناسب است که ميتواند در داخل بیمارستان يا جايي
وابسته به يک بیمارستان عمومي مستقل باشد .سالمنداني که بعد از انجام يک عمل جراحي يا بیماري حاد و يا سالمنداني که
داراي بیماري مزمن هستند که به مشاوره تخصصي و مراقبت پرستاري و توانبحشي ويژهاي نیاز دارند به ايم مراکز مراجعه ميکنند.
بخش مراقبت طوالنی و خدمات درمانی تخصصی درازمدت1؛ در اين نوع مراقبت خدمات مراقبتي  21ساعته براي سالمندان
داراي بیماري مزمن يا داراي ناتواني جسمي يا رواني مثل اختالل شناختي که داراي محدوديت در فعالیتهاي روزمره 1خود هستند
ترتیب داده شده است .در کثر کشورها اين سطح مراقبتي زير نظر وزارت بهداشت است و هزينهي آن توسط دولت يا بیمهها و يا
انجمنهاي خیريه پرداخت ميشود.
مراقبت و خدمات درمانی در فعالیتهای روزمره5؛ ارائه مراقبت روزانه يا شبانهروزي به سالمندان توانمندي که نیاز ناچیزي به
مراقبتهاي پرستاري يا توانبخشي دارند .اين مراقتها اکثرا به صورت خصوصي ارائه ميشوند که البته به صورت قراردادهاي ويژه با
بیمه نیز ميتوانند ارائه شوند .مثل شهرکهاي تفريحي ،سراي سالمندان بازنشسته و يا باشگاهها
مراقبت در منزل1؛ اين خدمات توسط تیم آموز ديده و متخصص انجام ميگیرد .خدمات ارائه شده در منزل ميتواند طیف
گسترده اي از خدمات پرستاري ،فیزيوتراپي ،کاردرماني ،گفتاردرماني ،رژيم درماني ،کمکهاي بهداشتي و روانشناسي باشد .هدف
اين است که بیماران آسیبپذير و آسیبديده دسترسي کافي به س اختارهاي درماني را داشته باشند و از بستري شدن غیرضروري و
مكررشان جلوگیري شود و در ضمن زندگي همراه با کیفیت براي سالمند و خانواده تامین گردد( )321و (.)325 ,35
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56-1مدلهای ارتقا دهندهی سالمت برای سالمندان
مدل سالمندی موفق :آلتپیتر و مارشال 3در سال  ،2115رو و کاهن 2در سال  3338چارچوبي را براي ارتقاي سالمت ايجاد
کردند .اين چارچوب براي سالمندي موفق شامل اجتناب از بیماريها ،حف ،عملكرد فیزيكي و شناختي باال و ادامهي روند زندگي
سالم ميباشد .اين چارچوب بهعنوان پايه و اساسي جهت توسعهي مدلهاي بعدي ارتقاي سالمت بهکار گرفته شد(.)321
سالمندی سالم؛ مفهوم سالمندي سالم به حف ،و توسعه سالمت فیزيكي ،توانايي ذهني و اجتماعي در جمعیت سالمند بر
مي گردد .اين چارچوب احتماالً در جوامعي که ارتقاي شرايط سالمتي افراد و عملكرد آنها براي پیشگیري و کاهش تاثیرات
بیماريهاي قلبي و عروقي و مزمن که روي سالمت افراد و فعالیت روزانه آنها تاثیر ميگذارد ،موفقتر ميباشد(.)327
سالمندی فعال؛ در دههي  3351سازمان جهاني بهداشت عبارت کهنسالي فعال را بر اساس مفهوم سالمندي سالم ايجاد کرد .با
اين حال سالمندي فعال مفهوم بزرگتري را در بر ميگیرد زيرا اين مفهوم اصول مراقبتهاي بهداشتي و درماني که شامل حقوق
انساني کهنساالن جوان ميشود را شامل ميشود .واژه ي فعال بیانگر مشارکت اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،روحي و امرار معاش
اجتماعي در سراسر طول زندگي ميباشد .سازمان جهاني بهداشت در سال  2112مفهوم کهنسالي فعال را اينگونه بیان کرد:
سالمندي فعال فرايند حداکثر ساختن فرصت سالمتي ،مشارکت و امنیت به منظور ارتقاي کیفیت زندگي در سراسر عمر تعريف
شده است( .)11در اين تعريف سه مفهوم اساسي مورد توجه قرار گرفته است:

 57-1عوامل تعیینکنندهی سالمندی فعال
سالمندي فعال به طیف وسیعي از عوامل که افراد ،خانواده ها و جوامع را احاطه کرده است بستگي دارد .درک ما از اين شواهد بر
طراحي و تدوين برنامهها و استراتژيهاي بهتر کمک ميکند .شكل  21-2مجموعه عوامل موثر بر سالمندي فعال را نشان ميدهد.

Altepeter & Marshall
Row & Kahn
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شکل  -12-1عوامل موثر بر سالمندی فعال

عوامل مرتبط با سالمت و سیستم خدمات اجتماعی؛ در خصوص اين مولفه ،سازمان جهاني بهداشت قید ميکند که نظام-
هاي سالمت براي ترويج و ارتقاي سالمت بايد تمرکز و نگاهي بلندمدت بر ،پیشگیري از بیماريها و دسترسي عادالنه به مراقبت-
هاي بهداشتي اولیه و مراقبتهاي درماني بلند مدت را داشته باشند .همچنین اضافه ميکند که خدمات بهداشتي و اجتماعي
بايستي بهصورت يكپارچه ،هماهنگ و هزينه-اثربخش با احترام و بدون هیچگوه تبیعضي بین سنین ارائه شود.
عوامل رفتاری؛ يكي از اشتباهات رايج در خصوص سالمندان اين است که براي تغییر رفتار ديگر بسیار دير است در حالیكه بر
عكس هر اقدامي در جهت مشارکت در فعالیتهاي فیزيكي مناسب ،تغذيه سالم ،عدم استعمال دخانیات و الكل و استفاده منطقي
و صحیح دارو به پیشگیري از بیماريها ،کاهش عملكرد ،افزايش طول عمر و کیفیت زندگي ميافزايد.
عوامل شخصی؛ منظور از عوامل شخصي استعداد ژنتیكي و بیولوژيكي فرد در ابال به بیماريهاست .اما شواهد نشان ميدهد که
نقش عوامل شخصي نسبت به عوامل محیطي در فرايند پیري کمتر است .بهطوريكه نتايج تحقیقات نشان داده است دلیل اصلي
اينكه افراد پیر بیشتر از همتايان جوان خود بیمار ميشوند اين است که آنها زمان طوالنيتري در معرض عوامل خارجي و
محیطي قرار گرفتهاند.
عوامل مرتبط با محیط فیزیکی؛ محیطهاي فیزيكي دوستدار سالمند اهمیت ويژهاي در استقالل و وابستگي براي همهي افراد
به دنبال دارد .سالمنداني که در فضاهاي فیزيكي ناامن و يا فضاهايي با موانع زياد زندگي ميکنند به دلیل عدم مشارکت در جامعه
بیشتر دچار انزوا ،افسردگي ،عدم تناسب وزن و مسائل حرکتي روبرو ميشوند .در همین ارتباط بايد توجه خاصي نیز به سالمندان
مناطق روستايي معطوف گردد.

113

عوامل مرتبط با محیط اجتماعی؛ حمايت اجتماعي ،فرصتهاي برابر براي آموزش و يادگیري مادامالعمر ،صلح و حفاظت در
برابر خشونت و سو استفاده ،فاکتورهاي کلیدي در محیط اجتماعي سالمندان هستند که منجر به ارتقاي سالمت ،مشارکت و
احساس امنیت در سالمندان ميشود .تنهايي ،انزواي اجتماعي ،بي سوادي ،فقدان آموزش ،سو استفاده و خشونت تا حد زيادي
سالمندان را در معرض ناتواني و مرگ زودرس قرار ميدهد.
عوامل اقتصادی؛ سه عاملِ درآمد ،کار و حمايت اجتماعي تاثیر بسزايي روي سالمندي فعال دارد .استراتژيهاي سالمندي فعال
بايد طرحهايي را براي کاهش فقر سالمندان انجام دهد(.)11

نمودار  -9-1ارکان سالمندی فعال براساس چارچوب سازمان جهانی بهداشت
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 50-1مطالعهی تطبیقی
هدف اين بخش از رساله شناسايي برنامهها و سیاستهاي کشورهاي برتر در مراقبت سالمندي است .در اين بخش وضعیت ارائهي
مراقبتهاي سالمندي در  3کشور اول در رتبهبندي  2135ديدهبان سالمندي جهان 3بررسي شده است .ديدهبان سالمندي جهان
کشورهاي جهان را بر اساس  1ويژگي میزان درآمد سالمندان ،وضعیت سالمت سالمندان ،تحصیالت و اشتغال سالمندان و
محیطهاي دوستدار سالمند هر ساله رتبهبندي ميکند .در اخیرترين رتبهبندي ديدهبان سالمندي  31کشور جهان مورد بررسي
قرار گرفته است که جمهوري اسالمي ايران به دلیل نداشتن اطالعات مربوط به  1ويژگي فوق در اين رتبهبندي وارد نشده است .لذا
بر اساس اين رتبهبندي  3کشور اول به ترتیب شامل :سوئیس ،نروژ ،سوئد ،آلمان ،کانادا ،هلند ،ژاپن ،امريكا و انگلستان بودند که در
اين بخش از مطالعه ،از لحاظ وضعیت ارائهي خدمات سالمندي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتهاند .شكل  21-2شاخصهاي مورد
توجه ديدهبان سالمندي و جدول  33-2رتبهبندي کشورها را نشان ميدهند.

شکل  -12-1مبنای انتخاب کشورها :رتبه بندی شاخصهای دیدهبان سالمندی()11

Global AgeWatch Rank
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 9-50-1ارائهی مراقبتهای سالمندی در سوئیس
 9-9-50-1شمای کلی 1294
جمعیت

امید به زندگی کل

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

درصد جمعیت باالی  63سال

062696396

 01651سال

 0269سال

 04609سال

%9261

%9763

سوئیس داراي  7,1میلیون نفر جمعیت است .امید به زندگي هنگام تولد براي زنان  85,3سال و براي مردان  81,7در سال 2131
بود .در مقايسه با ساير کشورهاي جهان ،کشور سوئیس حائز رتبه دوم در جهان از لحاظ امید به زندگي مردان و رتبه سوم از لحاظ
امید به زندگي زنان در جهان است .سوئیس دومین سیستم بهداشت و درمان گران در جهان بعد از امريكا است ،که در سال ،2131
 %31,3از تولید ناخالص داخلي خود را صرف مراقبتهاي بهداشتي نموده است .کشور سوئیس داراي يک سیستم بهداشت و درمان
با پوشش بیمه همگاني و بیمه اجتماعي است ،از وضعیت مالي  31درصد سالمندان يعني معادل  3,3میلیون نفر جمعیت سالمند
11۸

اطمینان کافي وجود دارد .نگراني کلیدي مربوط به مراقبت سالمندان موضوعاتي مانند افزايش هزينههاي مراقبتهاي بهداشتي،
افزايش آگاهي عمومي از استقالل بیمار ،و چالشهاي مربوط به خودکشي است.
 1-9-50-1نظام ارائه خدمات در سوئیس

ال غیرمتمرکز است و در سه سطح تقسیم شده است ،سطح فدرال ،استاني و محلي.
وظايف و مسئولیت نظام سالمت در سوئیس کام ً
فعالیتهاي سطح فدرال شامل وضع قوانین ،نظارت بر بیمهها ،آموزش و صدور گواهینامهي پزشكان ،تايید محصوالت درماني و
فعالیتهاي بهداشت عمومي است .سطح استاني متشگل از  21استان است که مسئولیت سازماندهي مراقبتهاي بهداشتي-درماني
در مناطق مختلف جغرافیايي ،صدور مجوزهاي ارائه خدمت ،برنامهريزيهاي بیمارستاني و حمايت مالي از موسسات هستند.
کانتونها يا استانها در ارائهي خدمات مراقبتي از يكديگر مستقل هستند .شهرداريها نیز نقش مهمي در مراقبت از سالمندان از
طريق مراقبت در منزل و جامعه بازي ميکنند .اين اصل فدرالیسم داراي مزايا و معايبي است .اين سیستم مشكالت و پیچیدگي
هماهنگي مراقبت بیمارستاني حاد و مراقبتهاي بهداشتي تخصصي در سوئیس ،و در نتیجه عدم بهرهوري را افزايش مي دهد .روش
ديگر ،مقامات منطقهاي پتانسیلي براي پاسخ به نیازها و ترجیحات خاص مردم محلي دارند .تصمیمات مربوط به پرستاري مراقبت
در منزل يا تختهاي بیمارستان (به عنوان مثال ،تامین مالي ساختمان يک بیمارستان جديد) اغلب در همهپرسي استاني و يا
شهرداريها گرفته ميشود ،در نتیجه سطح بااليي از مشارکت در مسائل برنامهريزي بهداشت و درمان وجود دارد.
 5-9-50-1پوشش بیمهای

سیستم بیمه درماني سوئیس داراي دو جز است :بیمه درماني عمومي و بیمه بهداشت و درمان تكمیلي .بیمه بهداشت و درمان
عمومي داراي پوشش سراسري اجباري و براي همه ساکنان سوئیس است که به صورت انفرداي قرارداد بسته ميشود و مبتني بر
کارفرما نميباشد .در اين بیمهي پايه ،مراقبت هاي بهداشتي با هزينه مقرون به صرفه ارائه ميشود .متقاضیان حق انتخاب حدود
 31صندوق بیمه ثبت شده را دارند .بیمه تكمیلي هزينه مراقبتهاي پزشكي را پوشش ميدهد ،بودجههاي استاني/ملي براي کاهش
حق بیمه افراد با درآمد پايین و متوسط نیز وجود دارد .اين سیستم دسترسي سراسري به مراقبت پزشكي را امكانپذير ميسازد.
حق بیمهها سرانه و مستقل از سن و جنس هستند .شرکتهاي بیمهاي که نسبت باالتري از افراد جوان را تحت پوشش دارند بايد
مقدار باالتري را به صندوق مرکزي بپردازند تا شرکتهاي بیمهاي که نسبت بااليي از افراد سالمند را تحت پوشش دارند بتوانند
يارانه بگیرند .يارانه ،هزينههاي اضافي براي مراقبت از سالمندان را پوشش نميدهد .در نتیجه اين يک نقطه ضعف رقابتي براي
شرکتهايي است که نسبت بااليي از افراد سالمند را پوشش دادهاند .بستهي بیمهي مكمل داوطلبانه مواردي را که در بیمه پايه
وجود ندارد (به عنوان مثال ،مراقبت از دندان ،پروسیجرهاي جراحي ،هتلینگ بهتر در بیمارستان) را پوشش ميدهد .شبكه
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گستردهاي از مراقبتهاي پزشكي براي تمام قسمتهاي سوئیس و تضمین مراقبت اولیه پزشكي به تمام ساکنان وجود دارد.
پزشكان عمومي و طیف گستردهاي از متخصصان در مراقبتهاي پزشكي نقش دارند .تقريبا هر کانتون (استان) بیمارستان استاني
مربوط به خودش را براي ارائهي سطح سوم مراقبتهاي بستري و يک يا بیشتر بیمارستان شهرستان براي ارائهي مراقبت عمومي از
بیماران بستري را دارد .عالوه بر اين بسیاري از بیمارستانهاي خصوصي براي ارائهي طیف کاملي از مراقبتهاي پزشكي وجود دارد.
سوئیس داراي پنج دانشكده پزشكي و بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه است.
 4-9-50-1انواع مراقبتهای سالمندی در سوئیس
 9-4-9-50-1آشنایان ،سرپایی و

موسسهای9

اولین سطح مراقبتهاي سالم ندي سطح آشنايان است که متشكل از اعضاي خانواده ،دوستان و همسايگان ميشود .سطح دوم
مراقبتهاي سرپايي غیربیمارستاني مثل اسپیتكس 2و سطح آخر مراقبتهاي موسسهاي است که شامل خانههاي سالمندان و
بیمارستانهاست البته اين اشكال مراقبت همپوشاني قابل توجهي نیز دارند و لزوماً داراي يک توالي منطقي نیستند.
در حال حاضر تمايل سالمندان به ماندن در خانههاي شخصي و گرفتن ترکیبي از مراقبتهاي خانوادگي و حرفهاي است.
سازمان هاي خدمات اجتماعي مثل اسپیتكس ،صلیب سرخ سوئیس و سنكتوت بخش بزرگي از خدمات مراقبت در منزل را از طرف
دولت فدرال ارائه مي دهند .اين خدمات شامل ،تحويل غذا ،تعمیرات خانگي ،خدمات حمل و نقل ،مراقبتهاي پرستاري و کمک به
اعضاي خانواده در مراقبت از سالمندان است .اگر به خدمات سطح باالتري نیاز باشد به امكانات مراقبت میاني 1منتقل ميشود.
شبكههاي سراسري مراقبت در منزل جامعه محور (با نام اسپیتكس )1در همهجا حتي در روستاهاي کوچک در دسترس است .به
طور کلي ،پزشكان عمومي و پرستاران مراقبت در منزل به طور منظم سالمندان ضعیفي که در خانه زندگي ميکنند را ويزيت
ميکنند .در دهه گذشته ،تعداد فزايندهاي از سازمانهاي مراقبت در منزل براي برآوردن نیاز به مراقبت طوالني مدت سرپايي شكل
گرفته است .صندوق کمکهاي عمومي تقريب ًا نیمي از هزينههاي مراقبت در منزل سرپايي را پرداخت ميکند و نیمه ديگر را بیمه
پايه سالمت تامین ميکند .سالمندان بايد هزينه کمکهاي خانگي را خود بپردازند .همچنین يک سیستم براي ارائهي مراقبت
اجتماعي سالمندان در سوئیس وجود دارد .بزرگترين سازمان يک سازمان بشردوستانهي ملي براي ارائهي خدمات اجتماعي،
آموزشي و ساير خدمات به سالمندان است .حدود  % 1,3از افراد  15و باالتر در خانههاي سالمندان زندگي ميکنند .مجموع
هزينههاي ساالنه خانههاي سالمندان حدود  5,3میلیارد فرانک معادل  1,5میلیارد دالر آمريكاست .در سال  ،3331يک قانون جديد
1

Familial, Ambulant and Residential Care for Elderly
Spitex
3
intermediate-care facility
4
Spitex
2

11۶

اظهار داشت که مراقبت طوالني مدت بايد به عنوان بخشي از بیمه سراسري بهداشت عمومي پوشش داده شود ،اما به دلیل
مشكالت مالي و سیاسي ،اين قانون تنها در بخش اجرا شد .بیمههاي خصوصي  %11از هزينههاي مراقبت طوالني مدت موسسات را
به عهده دارند .صندوق بیمه اجتماعي مكمل هزينه مراقبت طوالني مدت براي افراد نیازمند را پشتیباني مي کند.
 1-4-9-50-1خدمات مراقبت بلندمدت

اين خدمات شامل طیف گستردهاي از خدمات براي اشخاصي است که براي انجام فعالیتهاي روزانه 3خود براي يک دورهي زماني
نیازمند کمک هستند ،ميباشد .اين فعالیتها شامل :حمام کردن ،لباس پوشیدن ،غذاخوردن ،بیرون رفتن ،خريد کردن و امثالهم
مي باشد .خدمات مراقبت بلند مدت با خدمات مراقبت پزشكي (بستري در بیمارستان ،تجويز دارو و تشخیصهاي پزشكي) متفاوت
مي باشند .نیاز به خدمات مراقبت بلند مدت همراه با افزايش سن ،افزايش مييابد .در سوئیس ،تامین مالي مراقبت طوالنيمدت تكه
تكه است و سیستم ارائه مراقبت ها به  21منطقه بهنام کانتون 2واگذار شد .عالوه بر اين ،تا همین اواخر" ،مراقبت طوالني مدت" در
سیاستهاي بهداشتي وجود نداشت ،اما عمده نگراني آن ارائه يک زنجیره از خدمات از جمله مراقبتهاي پس از حاد ،توانبخشي،
خدمات اجتماعي ،خدمات مراقبتهاي طوالني مدت و خدمات تخصصي براي معلوالن جوان بود .منبع اصلي تامین مالي عمومي از
برنامههاي ويژه (مزاياي بیمهي تكمیلي) 1تحت سیستم بیمههاي اجتماعي ،مانند مزاياي بیمه تكمیلي سالمندان و از يارانههاي
مبتني بر مالیات توسط مناطق و شهرداريها به سازمان ارائه دهنده و يا کمک مستقیم به مصرفکنندگان است .سهم استان بین
مناطق متفاوت است .عالوه بر اين ،کمکهاي خصوصي خانوادهها نیز به شدت به تامین مالي مراقبت طوالني مدت کمک ميکند.
اصالحات اخیر سالمت بر روي سیستم فعلي ايجاد مشوقهاي مالي براي ترخیص زودهنگام از بیمارستان بوده است و در نتیجه نیاز
به ورود بهموقع به مراقبتهاي در خانه و يا مراقبت در خانه سالمندان فزوني يافته است.
 5-4-9-50-1برنامههای مراقبت بلندمدت

مراقبت بلندمدت موسسهای؛ دو سوم از خانههاي سالمندان و ساير موسسات مراقبت موسسهاي سالمندان تحت پوشش
سازمانهاي دولتي ،غیرانتفاعي و يارانهاي هستند .يک سوم ديگر نیز تحت پوشش سازمانهاي خصوصي قرار دارند.
مراقبت در خانه؛ ارائهدهندگان مراقبت در منزل عمدت ًا ( )%31تحت پوشش سازمانهاي خصوصي و غیرانتفاعي با پوشش بیمهاي و
يارانه هستند .موسسات ارائه دهنده مراقبت در منزل در سوئیس تحت عنوان آمده "بیمارستان ارائهدهندگان مراقبتهاي خارجي"1

1

)activities of daily living (ADL
Kantone
3
Ergänzungsleistungen
4
)“Hospital External Care Providers” (Spitex
2
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هستند که طیف گستردهاي از خدمات که ٪11 ،آن مراقبت طوالني مدت ،و  ٪51بقیه به طور عمده خدمات مراقبت خانگي و
پشتیباني ميباشند که از طريق منابع عمومي تامین مالي ميشوند.
 3-9-50-1چالشهای آینده و جهتگیریهای مرتبط

بحثهاي زيادي در خصوص افزايش هزينههاي مراقبتهاي بهداشتي سالمندان در آينده وجود دارد .در بحثهاي عمومي ،اين
واقعیت وجود دارد که خانوادههاي جوان حق بیمههاي بااليي براي هزينههاي مراقبتهاي بهداشتي سالمندان ميپردازند که
تغییراتي در سیستم را ميطلبد ،به عنوان مثال ،سهمیهبندي مراقبتهاي بهداشتي براي سالمندان و يا تغییر سرانه سیستم بیمه
درماني .در حال حاضر ،سیستم بدون تغییر باقي مانده ،اما با افزايش مداوم هزينههاي بهداشت و درمان ،اين بحث ادامهدار خواهد
بود .همچون بسیاري از کشورهاي توسعه يافته ديگر ،نگراني در مورد منابع مالي سیستم بیمه اجتماعي در دهههاي آينده ،با
تغییرات پیشبیني شده در جمعیت شناسي و نیروي کار سالمندان وجود خواهد داشت .اين منجر به شكلگیري بحثهاي سیاسي
در به تعويق افتادن سن بازنشستگي شده است.
با توجه به شمار کم متخصصین طب سالمندي ،انتظار ميرود پزشكان عمومي و اينترنها در درجهي اول مراقبتهاي بالیني
سرپايي سالمندان را ارائه کنند ،و متخصصان طب داخلي در درجه اول مراقبتهاي بیمارستاني را ارائه خواهند داد .در نتیجه،
افزايش فعالیتهاي آموزشي مراکز سالمندان در مراقبت سرپايي تخصصي و مراقبت از سالمندان بستري اهمیت زيادي خواهد
داشت .عمده چالش کمبود تحصیالت دانشگاهي طب سالمندي و همینطور کمبود پژوهش است .دلیل اصلي کمبود تحصیالت
دانشگاهي سالمندي اين است که در سال  2115تنها سه دانشگاه (بازل ،برن ،ژنو) از پنج دانشكده پزشكي سوئیس داراي دپارتمان
طب سالمندان و صندلي دانشگاهي بودند .يكي ديگر از داليلي که ميتوان برشمرد اين است که هیچ برنامه ارتقاي آموزش
سالمندي به طور خاص در سوئیس وجود ندارد .يكي از طرحهاي موجود برنامهي آکادمي اروپاست که کورس  1هفتهاي سالمندي
براي پزشكي است که منجر به افزايش عالقهي پزشكان جوان به طب سالمندي شده است اما يک برنامه آموزشي دانشگاهي طب
سالمندان را در پي نداشته است .تالشهاي بیشتري براي ترويج و توسعه حرفهاي طب سالمندان در دانشگاهها مورد نیاز است.
تحقیقات بالیني به توسعه مراقبت بهتر براي سالمندان کمک زيادي کرده است .براي مثال ،مدلهاي بازديدهاي خانگي پیشگیرانه و
ارزيابي خطر – سالمت بوسیلهي طرحهاي پژوهشي تست شده بودند هماکنون در عمل بكار ميروند .نمونههاي متعدد ديگري نیز
از طرحهاي پژوهشي مبتني بر سوئیس اعم از علوم پايه تا تكنولوژيهاي نوآورانه مراقبت بالیني وجود دارد(.)328
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 1-50-1ارائهی مراقبتهای سالمندی در نروژ
 9-1-50-1شمای کلی جمعیت و امید به زندگی1294 -
جمعیت

امید به زندگی کل

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

369476711

 0966سال

71665

05661

%169

درصد جمعیت باالی  63سال

%9669

نروژ با جمعیتي بالغ بر  5میلیون نفر با امید به زندگي براي کل جمعیت  83,1سال ،براي مردان  73,11سال و براي زنان 81,13
سال در سال  2135دومین کشور از لحاظ ارائهي خدمات سالمندي بوده است .ارائهي مراقبتهاي سالمندان در نروژ بر اساس يک
مدل غیرمتمرکز و توسط شهرداريهاي هر منطقه انجام ميشود .است .شهرداريها بر روي خدمات مراقبتي اولیه در منزل ،خدمات
خانههاي سالمندان و مراکز جامع سالمندي نظارات دارند .دولت (مسئول ارائهي مراقبتهاي ثانويه) که بیمارستانهاي عمومي
شهرستان ،بیمارستانهاي دانشگاه ارائه ميدهند .همچنین ،خدمات امبوالنس را از طريق مقامات بهداشتي منطقه تحت اختیار
دارد .مراقبت از سالمندان در سطح اولیه ،معموال ارتقاي مراقبت در منزل و خانههاي سالمندان محقق ميشود .شهرداريها سطح و
نوع مراقبت براي هر کاربر را بر اساس ارزيابي نیاز تعیین ميکنند .گزينههاي خصوصي کم است ،و بیشتر ارائه کنندگان خصوصي
در قالب قرارداد با شهرداري به کار گرفته ميشوند .شهرداريها اساسا برنامههاي طراحي شده توسط سیستم ملي بهداشت را اجرا
ميکنند .شهرداريها وظیفهي ساخت خانههاي سالمندي و مراکز مراقبت روزانه را به عهده دارند.
 1-1-50-1انواع خدمات شهرداری برای سالمندان



ويزيت خانگي :کارکنان مراقبت بهداشتي شهرداري تمام افراد باالي  81سال را ويزيت ميکنند و آموزشهاي الزم در خصوص
رفتارهاي بهداشتي و مكانیسم کنارآمدن با شرايط را به سالمندان آموزش ميدهند .هر گونه نیاز به فعالیتهاي روزانه را تعیین
ميکنند و در صورت نیاز آنها را به سیستم مراقبت منزل ارجاع ميدهند.



سیستم مراقبت در منزل :اين سیستم به سالمندان در انجام فعالیتهاي روزمره کمک ميکند .اين سطح از مراقبت اساسا
براي آن دسته از سالمنداني است که نیاز به برخي از خدمات روزمره دارند ،صورت ميگیرد.



سیستم روز مراقبت :در اين سیستم ،سالمندان نیاز به مراقبت بیشتري نسبت به بازديدهاي مراقبت در منزل دارند ،در آماده
کردن غذا ،پوشیدن لباس ،فعالیتهاي اجتماعي و غیره نیاز به کمک دارند.



آپارتمان مسكوني :آپارتمانهايي که با توجه به نیازهاي خاص سالمنداني که داراي مشكالت رواني يا دمانس هستند ساخته
شده است .اين ساختمانها سازگار با شرايط سالمندان براي ارائه مراقبت طراحي شده است .سطح مراقبت از يک سطح مشابه
به خانه هاي شخصي تا موسسات مراقبتي متفاوت است .سه مدل در ارائه مراقبت سالمندان بر اساس سطح و مدت زمان
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خدمات در اين آپارتمانها وجود دارد .اين آپارتمانها بر اساس نیازهاي مراقبتي و سطح وابستگي سالمندان به آنها خدمات
داده ميدهد.
مدل  :9يک آپارتمان با تعدادي کارکنان دائمي ساکن در تمام ساعت .کارکنان داراي يک اتاق هستندکه با ساکنان با از طريق بيسیم و
همچنین تلفنهاي همراه ارتباط دارند .اين مدل بیشتر به ساکنان مبتال به زوال عقل يا ناتوان در يادگیري استفاده ميشود.
مدل  :1کارکنان در طول روز در آپارتمان ساکن هستند و خدمات مراقبت در منزل در شب توسط شهرداري سرويسدهي ميشود .در
طول روز ساکنان با استفاده از دستگاههاي بيسیم با کارکنان در ارتباط هستند در شب نیز با تلفن همراه نیازهاي خود را اعالم ميدارند.
مدل  :5در اين مدل ساکنان ،خدمات مراقبت در منزل را در تمام ساعت شبانهروز توسط شهرداريها دريافت ميکنند .دسترسي از
طريق تلفن هاي همراه خواهد بود.



خانههاي سالمندي؛ خانههاي سالمندان در طول صد سال بخشي از سیستم بهداشت عمومي بوده و به اشكال مختلفي وجود
داشتهاند .خانه هاي سالمندي براي سالمنداني است که نیاز به مراقبت بیمارستاني ندارند اما به تنهايي نیز نميتوانند زندگي
کنند ميباشد .لذا آنها تا زمان مرگ آنجا زندگي ميکنند .خانههاي سالمندي خدمات مراقبتي و توانبخشي را براي ساکنین
فراهم ميکند .اين خانههاي پرستار  21ساعته دارند.



بیمارستانهاي جامعه /بیمارستانهايي با اقامت کوتاه :هدف اين بیمارستانها مراقبت از سالمندان بعد از ترخیص از
بیمارستانهاي تخصصي است .در اين مرحله از سالمند ارزيابي به عمل ميآيد که آيا ميتواند به خانه منتقل شود يا بايد به
خانههاي سالمندي رود .شكل  2-23سطوح مراقبت سالمندي در نروژ را نشان ميدهد.

شکل  -19-1سطوح مراقبت سالمندان در نروژ
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 5-1-50-1انواع مراقبت سالمندی
 9-5-1-50-1برنامههای مراقبت بلندمدت

نقش اصلي ارائهي مراقبت بلندمدت در نروژ به عهدهي دولت است و ارائهدهندگان دولتي عمدهي خدمات مراقبت بلندمدت را انجام
ميدهند .تامین مالي آن از طريق مالیات مستقیم است .اما ارائه ي خدمات مراقبت بلندمدت تا حد زيادي غیرمتمرکز و يكپارچه در
سطوح شهرداريهاست .مراقبت بلندمدت تحت قانون خدمات سالمت شهرداري و قانون خدمات اجتماعي تنظیم شده است .هزينه-
ي خدمات مراقبتهاي طوالني مدت تحت پوشش مالیات و فرانشیزهاي بسیار کم توسط کاربران است .شهرداري در چارچوب
قوانین معیارهاي افراد واجد شرايط را وارد ميکند .در هر دو صورت يا ارائه دهنده خدمات و يا يک تیم متشكل از اعضاي سازمان-
هاي مختلف خدمات ارزيابي واجدالشرايط بودن سالمند را انجام ميدهند .خدمات براي سالمندان به سه گروه تقسیم ميشوند؛
مراقبتهاي موسسهاي ،خانههاي سالمندان و خدمات مبتني بر خانه.3
 1-5-1-50-1مراقبتهای موسسهای

اين خدمات به دو دستهي خانههاي مسكوني 2و خانههاي سالمندان 1تقسیم ميشوند .هر کدام از آنها قوانین خاص خود را دارند.
اما هر دو تحت نظارت شهرداري هستند .هرچند که هر دوي آنها براي اقامت طوالنيمدت در نظر گرفته شدهاند اما خانههاي
سالمندان براي اقامت کوتاه مدت ،خدمات توانبخشي و مراقبت موقت 1نیز استفاده ميشوند .خانههاي سالمندان ممكن است وظايف
يک مرکز مراقبت روزانه 5را نیز انجام دهد.
5-5-1-50-1خانههای مسکونی

در سالهاي اخیر شكل جديدي از خانههاي مسكوني که زندگي مستقل به همراه خدمات مراقبتي را يكجا ارائه ميدهد شكل گرفته
است .تنوع قابل توجهي از خدمات بین انواع موسسات وجود دارد.
4-5-1-50-1خدمات مراقبت در خانه

انواع خدمات مبتني بر خانه در نروژ وجود دارد ،دو سرويس غالب خدمات در خانه شامل کمک در خانه و پرستار در خانه است.
کمک در خانه شامل ارائه خدمات خانگي و همینطور خدمات اجتماعي و حمايتي است .پرستاري در خانه شامل خدمات حرفهاي
پزشكي است .اين دو نوع خدمات تحت قوانین (خدمات اجتماعي و سالمت) تنظیم شدهاند ،اما تحت نظارت شهرداري هستند.
1

Institutional care, sheltered housing, and homebased services
residential homes
3
nursing homes
4
respite care
5
day-care centre
2
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مراقبت پرستاري در منزل رايگان است اما خدمات کمک در خانه به ازاي هر ويزيت در سال  2111معادل  51کرون بوده است که
در موارد خاص شهرداري از گرفتن حق الزحمه چشمپوشي ميکند .ساير خدمات مانند غذا روي چرخ ،3مشاوره ،خدمات تعمیراتي،
خدمات مراقبت موقت در شهرداريها در دسترس است .پرداخت حقالزحمه به مراقبین غیررسمي 2نیز تحت پوشش قانون خدمات
سالمت شهرداري است که در سال  3381تصويب شده است.
 4-1-50-1چالشهای مراقبت از سالمندان در نروژ

يكي از مهمترين چالشها ،افزايش هزينه در ارائه مراقبت بهداشتي و اجتماعي به سالمندان است .برآوردهاي کمیسیون بازنشستگي
نشان ميدهد که بازنشستگي از  %3تولید ناخالص داخلي به  32%در سال  2151افزايش خواهد يافت .پیشبیني هزينههاي
پرستاري و مراقبتي توسط اداره آمار نروژ نشان ميدهد که اين هزينه ها از  % 1,3تولید ناخالص داخلي در سال  2115به %1,3
درصد تا سال  2151افزايش خواهد يافت .عالوه بر افزايش هزينهها ،کمبود نیروي کار در مراقبت از سالمندان چالش ديگري خواهد
بود .به اين دلیل که شغل مراقبت از سالمندان نسبتا درآمد پايیني دارد و کار چندان جذابي نیست .عالوه بر هزينه و عرضه منابع
انساني در مراقبت از سالمندان ،تقاضاي رو به رشدي براي مراقبت به دلیل افزايش بیماريهاي وابسته به سن وجود دارد .همه اين
چالشها به خوبي توسط دولت نروژ پیش بیني شده و آنها مصمم به پیدا کردن راه حلي براي غلبه بر آن ميباشند(.)311 ,323
 5-50-1مراقبتهای سالمندی در سوئد
 9-5-50-1شمای کلی 1294
جمعیت

امید به زندگی کل

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

درصد جمعیت باالی  63سال

167156021

09601

02625

05607

%164

%9160

سوئد کشوري سالمند با جمعیتي بالغ بر  3میلیون و  711نفر است که نزديک به  %21جمعیت را افراد باالي  15سال و  %7,1آن را
افراد باالي  81سال تشكیل ميدهد .واقعیتي که در خصوص سالمندي وجود دارد اين است که هر چه افراد پا به سنتر ميشوند
بیشتر از بیماري و معلولیت رنج ميبرند و وابستگيشان به ديگران بیشتر ميشود .يكي از اصول مهم سیاستهاي سوئد در قبال
سالمندان ،تاکید بر نگهداري در منزل تا حد ممكن است حتي زمانیكه آنها نیاز به مراقبتهاي بهداشتي گسترده دارند.
سیاستهاي ملي سوئد بیشتر بر اين هدف تكیه دارند که سالمندان بهصورت مستقل و بدون نیاز به کمک ديگران با حف،
استانداردهاي کیفي ال زم زندگي کنند .هر گونه کمكي در راستاي کمک به زندگي سالمندي از پرداختهاي مالیاتي معاف است.

meals-on-wheels
caregiver pay
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 1-5-50-1ساختار ارائه خدمت

مراقبت از سالمندان در سوئد زيرنظر وزارت بهداشت و امور اجتماعي است .پارلمان سوئد اهداف زير را به عنوان زيربناي اصلي
سیاستهاي سالمندي فعالي در نظر گرفته است:
 سالمندان در هر سني بايد حضور فعال خود را در جامعه احساس کنند.
 امنیت آنها در کنار استقالل آنها تامین شود.
 خدمات اجتماعي و بهداشتي مناسب براي انها تدارک ديده شود.
 دولت وظیفه دارد ،امكانات دسترسي آسان به جامعه ،منزل مناسب ،خدمات حمل و نقل مناسب و همچنین خدمات مراقبت در

منزل را براي سالمندان فراهم آورد.
در خصوص ارائه خدمات اجتماعي به سالمندان سه سطح نظارتي در سوئد وجود دارد:
 -3دولت سوئد و پارلمان ،اهداف سیاستهاي اجتماعي سالمندان را از طريق ارائه قوانین و تعیین بودجه الزم ،معین ميکند.
 -2انجمن محلي ،وظیفه تهیه و تدارک مراقبت هاي بهداشتي و دارويي و همچنین ارائه خدمات نگهداري سالمندان را به عهده
دارد.
 -1شهرداريها ،وظیفه ارائه خدمات م راقبتي ،بهداشتي ،پرستاري ،حمل و نقل ،مسكن و  ...را به عهده دارند.
هدف از مراقبت سالمندان در سوئد در چند دههي اخیر تضمین امنیت مالي ،مسكن خوب ،خدمات و مراقبت بر اساس نیاز بوده
است .همه سالمندان بايد دسترسي برابر به اين خدمات بدون در نظر گرفتن سن ،جنس ،نژاد ،محل اقامت ،و قدرت خريد داشته
باشند .سوئد داراي برنامههاي اجتماعي جهاني جامعي براي مراقبت از سالمندان است .قانون خدمات اجتماعي در سال  3382و
قانون بهداشت و خدمات پزشكي در سال  3381براي احقاق حقوق سالمندان و دسترسي به خدمات مراقبت بهداشتي و اجتماعي
تصويب شده است %85 .هزينهي خدمات مراقبت بلندمدت سالمندان از طريق مالیات شهرداري  33تا  %32از طريق کمکهاي
مالي دولت به شهرداريها و باقي آن يعني حدود  1تا  %1آن توسط خود افراد تامین مي شود .فرانشیزي که خود فرد ميدهد بسته
به محیط و درآمدش متفاوت خواهد بود .در سال  ،3332دولت سوئد اصالحات عمدهاي را تحت عنوان اصالحات اَدِل 3اجرا کرد که
در آن مسئولیت اصلي نگهداري از سالمندان و مشوقهاي مالي براي کاهش بستري سالمندان در بیمارستان به شهرداري واگذار
شد .در اين طرح شهرداري مراقبت سالمندان را به اشكال زير بر عهده گرفت تا از میزان مراجعات بیمارستاني آنها بكاهد.

so-called Adel reform
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جدول  - 12-1انواع تسهیالت ارائهی خدمت به سالمندان در سوئد
انواع خدمات

ویژگیها

مراکز خدمت

بلوکهاي آپارتماني با حدود  3111واحدمسكوني که اغلب بازنشستگان و افرادي که با عقد قرارداد اجاره
کردهاند زندگي ميکنند .خدمات اين مراکز شامل :وعدههاي غذايي ،کاردرماني ،خدمات تفريحي و رفاهي
است.

خدمات کمک خانگي

در اين خدمات شهرداريها با ارائه خدماتي همچون نظافت ،پختوپز ،شستشو و بهداشت به سالمندان
کمک ميکنند .هزينه ي اين خدمات بسته به ساعات ارائه خدمت متفاوت است .خدمات اضطراري و شبانه
نیز وجود دارد .افراد مبتال به زوال عقل يا دمانس در خانههايي با ويژگيهاي خاص بیماريشان زندگي
ميکنند.

سراي سالمندان

سالمنداني که به مراقبت طوالنيمدت نیاز دارند در سراي سالمندان نگهداري ميشوند .اين افراد اغلب از
دمانس پیشرونده و بیماريهاي قلبي رنج ميبرند .خدمات مراقبتي و پزشكي متناسب با وضعیت هر
سالمند ارائه ميشود.

خانههاي سالمندي

براي کسانيکه نمي توانند به تنهايي زندگي کنند .در اين حالت سالمند ميتواند مبلمان و اثاثیه خود را به
آنجا ببرد.

خدمات حمل و نقل

تمامي شهرهاي سوئد زير نظر شهرداري به سالمندان خدمات حمل و نقل ارائه ميدهد.

مهدهاي سالمندان

مكانهايي که سالمندان در طول روز مي توانند براي دريافت خدمات بهداشتي ،رفاهي ،توانبخشي و
مهارتي مراجعه کنند.

مراقبت بهداشتي در منزل

پرستاران و پزشكان مستقر در مراکز بهداشتي از سالمندان منطقهي تحت پوشش خود ويزيت خانگي به
عمل ميآورند و موارد نیازمند به خدمات تخصصي را ارجاع ميدهند.

بخش سالمندي و مراکز
توانبخشي

سالمنداني که به خدمات تخصصي سطح باال و توانبخشي نیاز دارند که در منزل قابل ارائه نیست به اين
مراکز مراجعه ميکنند .اين بخشها در ارتباط مستقیم با بیمارستانها هستند.

 5-5-50-1برنامههای مراقبت بلند مدت در سوئد

اکثر خدمات مراقبتهاي طوالني مدت در سوئد توسط بخش عمومي ارائه و از طريق مالیات تامین مالي ميشود .از سال ،3332
مديريت هر دوي مراقبتهاي بهداشتي اولیه و مراقبتهاي طوالني مدت در سطح شهرداري يكپارچه شده است .با اين حال ،دو
چارچوب قانوني مجزا با عنوان قانون خدمات اجتماعي )3382( 3و قانون خدمات پزشكي و سالمت )3381( 2براي آن وجود دارد.
خدمات مراقبتهاي اجتماعي به تمام سالمنداني که نیاز آنها ارزيابي شده است ارائه ميگردد .در طول  35سال گذشته معیارهاي
ارزيابي خدمات مراقبت در منزل با هدف قرار دادن افراد معلول تجديد نظر شده است.
خدمات مراقبت بلندمدت؛ شهرداري ارائهدهندهي اصلي مراقبت از سالمندان است .ارائهدهندگان عمومي  ٪35خدمات سالمندي
را پوشش ميدهند .اما در سالهاي اخیر نسبت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصي و خانوادهها در حال افزايش است که
بیشتر از طريق بستن قرارداد با شهرداريها براي کنترل هزينه بوده است.

Social Services Act
Health and Medical Services Act
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مراقبت بلندمدت موسسهای؛ برنامهي مسكن نیازهاي ويژه 3با ارزيابي در سطح واحد خدمات در منزل شهرداري انجام ميشود
که توسط قانون خدمات اجتماعي نظارت ميشود .هنگام غربالگري براي سنجش نیاز به مراقبت ،مدير برنامه يک گزارش در مورد
وضعیت سالمت و مسكن متقاضي ،وضعیت درآمد و شبكهي خانوادگي او تهیه ميکند .بیشتر تسهیالت آن توسط بخش عمومي
ارائه ميشود .اما در عین حال خدمات خصوصي با قراردادبستن با شهرداري نیز وجود دارد .در سالهاي اخیر تعداد متقاضیان اين
خانهها کاهش يافته است.
مراقبت در خانه؛ شهرداريها با يک ارزيابي ،نیاز به مراقبت را در متقاضیان ميسنجد .مدير مراقبت ،مسئول غربالگري و برنامه-
ريزي ماهیت و گستره کمک به سالمند است که تصمیم خواهد گرفت چه میزان کمک نیاز دارد .اين خدمات تا حد ممكن به
صورت يكپارچه يعني متشكل از خدمات حمايتي -اجتماعي و خدمات سالمت است که هدف آن ماندن سالمند در منزل شخصي
خود است(.)313
حمایت مراقبین غیررسمی؛ سه نوع حمايت از مراقبین غیررسمي وجود دارد :مراقبت موقت و امدادي ،خدمات آموزشي براي
مراقبین و حمايت اقتصادي از مراقبین .در مراقبت موقت براي استراحت مراقبین در يک مدت زمان تقريباً دو هفتهاي سالمند به
مراکز نگهداري روزانه يا موسسات مراقبتي سپرده ميشود تا مراقب يک دورهي استراحت را داشته باشد .مزاياي نقدي نیز مستقیماً
توسط شهرداريها به مراقبین پرداخت ميشود .براي مراقبیني که شاغل هستند مرخصي مراقبت وجود دارد.
 4-5-50-1کیفیت مراقبتهای بلندمدت

در سوئد مجموعهاي از سیستمهاي ثبت بالیني براي پايش کیفیت ارائه خدمات به سالمندي توسعه يافته است ،به عنوان مثال:


سیستم ثبت هشدار سالمندي ،2که در سال  2113شروع بهکار کرده است ،اين سیستم دادههاي فردي در خصوص میزان بروز
سقوط ،فشار زخم و سو تغذيه را جمعآوري ميکند .اين رجیستري به شناسايي سالمندان در معرض خطر کمک ميکند تا برنامه-
هاي مداخالت پیشگیرانه براي آنها بكار گرفته شود .درسال  ،2132از مجموع  231شهرداري  271شهرداري اطالعات الزم را به
رجیستري گزارش کرده است.



رجیستری تسکینی ،1که در سال  2117جمعآوري اطالعات در خصوص وروديهاي ساختاري (مانند تعداد تخت و دسترسي به
کارکنان مراقبتي و طرح مراقبت) را در ارتباط با پايان مراقبت و اطالعات در مورد مرگ و میر را آغاز کرد و در سال  2133بیش از
 ٪51از تمام موارد مرگ و میر در رجیستري ثبت شد.



رجیستری دمانس سوئدی ،1در سال  2117جمعآوري اطالعات مربوط به سن ،جنس ،شاخص توده بدني ،5وضعیت نمرات آزمون
رواني ،درمانهاي تشخیصي پزشكي ،پشتیباني جامعه و زمان ارجاع بعد از تشخیص را جمعآوري کرد.
1
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رجیستری رفتار و عالئم روانپزشکی دمانس سوئدی ،3در سال  2131راه اندازي شد ،هدف آن جمعآوري اطالعات فردي در
مورد مراقبت و درمان افراد زوال عقلي با رفتار و عالئم رواني بود .از سال  ،2118رضايت سالمندان از خدمات مراقبت طوالني مدت
در سطح ملي در سراسر مناطق شهرداري اندازهگیري شد(.)312

 3-5-50-1مراقبتهای بهداشتی و پزشکی سالمندان در سوئد

اصالحات سیاستهاي اجتماعي سالمندان در سال  ،3333در زمینه بهداشتي و پزشكي تغییرات عمدهاي در اين کشور بوجود آورده
است .در اين سیاستها شهرداري ها مجري ارائه خدمات بهداشتي و مراقبتي سالمندان هستند که بايد خدمات را تا حد امكان در
منازل سالمندان ارائه دهند حتي اگر اجراي آن هزينه زيادي براي دولت بوجود آورد .براي افراد باالي  15سال به باال ،هر هفته
نیروي پزشكي براي انجام مراقبتهاي پزشكي به منازل مي روند و چنانچه فرد نیاز به مراقبت بیشتري داشته باشد به بخش بستري
بیمارستان اعزام ميشود .در سال  2111اداره بهداشت سوئد بیمارستانها را از بستري کردن افراد باالي  81سال منع کرد و آنها
در آپارتمانهايي در همان بیمارستانها بستري ميکرد که از نظر وسايل و امكانات زندگي شبیه به منازل شخصي خود سالمندان
است .هر کس اتاق مخصوص به خود را دارد و عالوه بر اين اتاقهاي مشترک نیز وجود دارد(.)311
 6-5-50-1چالشهای آینده و جهتگیریهای مرتبط

مسائل اصلي در خصوص مراقبت از سالمندان ،در حال حاضر و در آينده ،چگونگي تامین مالي مراقبتهاي بهداشتي و خدمات
اجتماعي و اطمینان از وجود تعداد پرسنل و ارائهکنندگان واجدالشرايط مراقبت است .پارادوکس رفاه ،به عنوان مثال به علت بهبود
شرايط عمومي زندگي در سوئد ،مردم زندگي طوالنيتري داشته و با پا به سن گذاشتن نیاز آنها به خدمات و مراقبت سالمت به
میزان قابل توجهي رشد خواهد کرد .اوج جمعیتي بعدي در سال  2121و پس از آن خواهد بود  ،زماني که نسل پس از جنگ به
سن  81و باالتر ميرسند .اين توسعه ،فشاري را روي سیستم مبتني بر مالیات تامین مالي رفاه سالمندان ،که به نوبه خود به شدت
وابسته به رشد اقتصادي است وارد ميکند .در حال حاضر ،رشد اقتصادي است بسته به مشارکت نیروي کار ،حتي بعد از سن
بازنشستگي است .با فرض ثابت بودن سطح خدمات ،مصرف عمومي از نسبت تولید ناخالص داخلي تا  21سال آينده با توجه به
تعداد کمتر کودکان کاهش خواهد يافت ،با توجه به کاهش نیروي کار ،اين نسبت بعد از سال  2121افزايش خواهد يافت .اگر
مشارکت نیروي کار کاهش يابد ،مصرف عمومي بايد افزايش تولید ناخالص داخلي در طول دوره را براي اينكه سطح فعلي خدمات
حف ،شود را به همراه داشته باشد .مشارکت نیروي کار دامنه خوبي براي تامین مالي رفاه عمومي خدمات در دهههاي پیش رو
خواهد بود .با کاهش مشارکت ،چشم انداز تامین مالي مراقبت در آينده ،بطور قابل توجهي مطلوبیت کمي خواهد داشت .در اين
چشمانداز ،استراتژيهاي مختلفي بكار ميرود :اول ،اختیارات محلي و ملي ميتواند از طريق سازمانهاي محلي و  NGOها
Swedish Registry on Behaviour and Psychiatric Symptoms in Dementia
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سالمندي سالم را ارتقا دهد .استراتژي ديگر ،حمايتهاي بیشتر توسط خانوادههاست که با شناسايي خانوادهها به عنوان ارائه کننده-
ي اصلي خدمات مراقبتي براي سالمندان صورت ميپذيرد .نهايتا اينكه ،سازمانهاي داوطلبانه با کمکهاي دولت ميتوانند خدمات
تكمیلي براي سالمندان ارائه نمايند .با توجه به هزينهها ،هنوز هم راههايي براي افزايش بهرهوري منابع موجود وجود دارد .براي
رسیدن به اين مهم اطالعات معتبري از نیازها و انتظارات و همینطور سطح کیفیت خدمات مورد نیاز است(.)315 ,311

 4-50-1مراقبتهای سالمندی در آلمان
 9-4-50-1شمای کلی
جمعیت

امید به زندگی کل

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

درصد جمعیت باالی  63سال

0261166603

 02644سال

 70693سال

 01606سال

%9969

%1969

آلمان يكي از کشورهايي با پايینترين نرخهاي زاد و ولد در اروپا است و آمارها نشان ميدهد از دهه  2111تاکنون ،شمار تولد
نوزادان در اين کشور کاهش چشمگیري داشته است .آلمان پس از ژاپن باالترين نرخ سالمندي در جهان را دارد که پیشبیني
ميشود در سال  2121بیش از  %11از نیروي کار آلمان باالي  51سال داشته باشد .سن بازنشستگي در آلمان از  15سال به 17
سال افزايش يافته است .آلمان داراي پوشش نظام بیمه اجتماعي است که ارائهدهندهي خدمات حقوق بازنشستگي و ازکارافتادگي
سالمندان ،مراقبت حاد سالمت و از سال  ،3335مراقبتهاي طوالني مدت است .حدود  ٪31از جمعیت ،تحت پوشش بیمهي
اجتماعي سالمت و بیمه مراقبتهاي بلند مدت ميباشند .افراد با درآمد باالتر و کارکنان دولت در درجهي نخست تحت پوشش
بیمه خصوصي و موظف به خريد بیمه مراقبتهاي طوالني مدت خصوصي هستند .درصد کمي از مردم که هیچ نوع بیمه درماني
اجتماعي يا خصوصي ندارند از سال  2113حق انتخاب بین بیمهي اجتماعي و بیمه خصوصي دارند .شرايط بیمههاي اجتماعي
توسط دولت فدرال است .کمکهاي اجتماعي براي کساني که نیازهايي فراتر از سطح مزاياي بیمههاي اجتماعي دارند نیز وجود
دارد.
بهطور کلي در کشورهاي عضو اتحاديهي اروپا سه مدل سیستمهاي مراقبت اجتماعي وجود دارد


مدل مسئولیت دولت



مدل مراقبت توسط خانواده



مدل يارانهاي
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مدل سوم يا يارانهاي در آلمان بسیار شايع است ،تا سال  3331عمدهي کار مراقبت از سالمند توسط خانوادهها صورت ميگرفت و
تنها کساني که قادر به تامین هزينههاي مراقبت نبودند ،از مزاياي طرح کمکهاي اجتماعي مبتني بر ارزيابي استفاده ميکردند .بعد
از يک بحث طوالني در دولت و روند افزايش هزينهها ،يک سیستم اجباري و جهاني اجتماعي با عنوان بیمه مراقبت بلندمدت به
عنوان رکن پنجم سیستم تامین اجتماعي در آلمان معرفي شد.
هدف اصلي بیمه مراقبت طوالنيمدت است پوشش کامل خدمات جهت کمک به سالمندان براي کاهش بار جسمي ،رواني و مالي
ناشي از سستي و وابستگي است .اين سیستم با ارائهي مراقبتهاي پرستاري در خانه به فعال کردن سالمند در خانه و تا حد ممكن
در کنار خانواده باقي ماندن کمک ميکند .از اصول اساسي اين طرح ميتوان ،مراقبت توانبخشي قبل از مراقبت دراز مدت ،مراقبت
در منزل قبل از مراقبت نهادي ،مراقبت کوتاه مدت قبل از مراقبت بستري تمام وقت اشاره کرد .در اين سیستم ،مراقبت غیررسمي
نیز از مزاياي تامین اجتماعي برخوردار بوده و مراقبین شاغل در هفته بايستي کمتر از  11ساعت خدمت کنند و مابقي را به
سالمندان اختصاص دهند.
 1-4-50-1مراقبتهای بلندمدت

بیمه مراقبت بلندمدت؛ بیمه مراقبتهاي اجتماعي بلندمدت در آلمان يک "ستون" جداگانهاي از بیمههاي اجتماعي است ،که
بطور مستقل از بیمههاي سالمت تامین مالي ميشود .هر دو بیمهي مراقبت طوالنيمدت اجتماعي و خصوصي توسط تنظیمات و
مقررات مشابه دولتي نظارت ميشوند .براي افرادي که درآمد کافي براي پوشش خدمات و پرداخت از جیب براي مراقبتهاي
بلندمدت را ندارند تنظیمات ويژهاي وجود دارد .مزاياي بیمه مراقبتهاي طوالنيمدت همیشه پس از ارزيابي پزشكي اعطا ميشود.
بیمه مراقبت طوالنيمدت بوسیله مشارکت بیمه که بودجهي آن از جمعآوري حق بیمه صورت ميگیرد تامین مالي ميشود.
مراقبت بلندمدت موسسهای؛ تعداد خانههاي سالمندان و موسسات مشابه از سال  3335تاکنون افزايش چشمگیري داشته است
بطوريكه هیچگونه زمان انتظار يا کمبودي در اين مكانها وجود ندارد .در سال  2112حدود  115هزار نفر از سالمندان از مزاياي
خدمات مراقبت موسسهاي برخوردار بودهاند.
مراقبت در منزل؛ تعداد ارائهکنندگان خدمات مراقبتي در منزل از سال  3335از  1111تا  31111افزايش داشته است .مراقبین
غیررسمي در مراقبت از سالمندان نقش عمدهاي در آلمان دارند .سازمانهاي غیرانتفاعي نقش اصلي ارائهي خدمات مراقبت در
منزل را ايفا ميکنند(.)315
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 5-4-50-1جهتگیریهای آینده

پژوهشهاي مختلف در آلمان نشان داده است که کاستيهاي اصلي مرتبط با خدمات مراقبت بلندمدت در اغلب موارد به تعريف از
نیاز به مراقبت 3برميگردد که دائم ًا در حال تغییر است .در سال  2113پروسیجرهاي جديدي جهت ارزيابي نیاز پس از طي چندين
مرحله آزمون توسط وزارت بهداشت منتشر گرديد .در اين بازنگري ،ارزيابي نیاز از حالت زمانمحوري به حالت مبتني بر درجهي
وابستگي و میزان فعالیت تغییر يافت .لذا در اين حالت ارزيابي نیاز مبتني بر  1ماژول قرار گرفت:
 میزان تحرک،
 تواناييهاي شناختي و اجتماعي
 مودهاي رفتاري و مسائل رواني
 توانايي مراقبت از خود
 برخورد با نیازهاي بیماري و درماني
 انجام فعالیتهاي روزمره و حف ،ارتباطات اجتماعي
نتیجهي هر يک از ماژولهاي فوق منجر به سطحبندي مراقبت در پنج سطح کم ،قابل توجه ،شديد ،بسیار شديد و سختي منجر
خواهد شد .پژوهش هاي متعدد در خصوص اين سیستم ارزيابي نشان داد که عالوه بر رضايت سالمندان سطوح باالتري از مراقبت
نیز گزارش شده است.
هر چند اصالحات مراقبت بلندمدت يک گام رو به جلو است ،اما هنوز نگرانيهاي درخصوص ثبات مالي سیستم در دراز مدت وجود
دارد .با توجه به افزايش تعداد سالمندان سالمند که اغلب مبتال به چند بیماري همزمان و بیماريهاي رواني هستند ،روشهاي
جديدي از ارائهي مراقبتهاي طوالني مدت مورد نیاز استیكي از روشهاي نوآورانهي مورد توجه ،ويزيتهاي خانگي

پیشگیرانه2

است که احتمال خطر را در سالمنداني که هیچ نوع مراقبتي را دريافت نميکنند يا مراجعهي ديرهنگام دارند کاهش داده و از
بستريهاي بیمارستاني و معلولیتهاي شديد نیز جلوگیري ميکند.
عالوه بر اين ،ارتباط بین مراقبت در منزل و مراقبت در موسسات و همچنین ارتباط بین بخش مراقبتهاي حاد و بخش مراقبتهاي
طوالني مدت نیز بايستي تقويت گردد .پزشک خانواده بايد بهطور اساسي در اين سیستم درگیر شود .عالوه بر اين ،تعريف جديدي
از مفهوم نیاز به مراقبت بايد اجرا شود.

Need of Care
Preventive Home Visits
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از نگرانيهاي ديگر اين سیستم مراقبتي کمبود پرستاران ،به خصوص پرستاران واجد شرايط و ساير کارکنان مراقبت است .براي
پاسخگويي بهتر در مقابل افزايش تقاضاي پرستاران بايد جايگاه اين حرفه و حقوق آن افزايش يابد.
3-50-1

مراقبتهای سالمندی در کانادا

 9-3-50-1شمای کلی
جمعیت

5460546049

امید به زندگی

 09667سال

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

درصد جمعیت باالی  63سال

 71627سال

 04641سال

%9961

%9765

 1-3-50-1ت ییر پروفایل جمعیت سالمندان کانادا

با وجود اينكه هماکنون سالمندان کانادا در جوانترين محدوده سني خود يعني گروه سني ( 15تا 71سال) هستند ،اما نسبت
سالمندان پیرتر يعني گروه سني ( 85سال و باالتر) به سرعت در حال رشد است .در سال  ،2131حدود  51درصد از سالمندان
کانادا بین سن  15و  71سال بودند ٪11 ،آنها نیز در سنین  75تا  81سال و  ٪31در سن  85سال و باالتر بودند .در سال 1 ،2113
درصد از کل جمعیت کانادا را سالمندان  85سال و باالتر تشكیل ميدهند .در سال  ،2152اين نسبت دو برابرخواهد شد يعني
سالمندان  85و باالتر  ٪21جمعیت کانادا معادل  ٪1از کل جمعیت را تشكیل خواهند داد .نكته ديگر اين است که اکثر سالمندان،
زنان هستند ،به ويژه در میان گروههاي سني سالمندان پیر .براي مثال ،زنان  ٪52از سالمندان سن  15تا  71و  11درصد از
سالمندان  75سال را در سال  2131تشكیل ميدادند .زنان سالمند در آينده نیز از مردان سالمند پیشه خواهند گرفت .با اين حال،
اين تقسیم جنسیتي در امید به زندگي نیز وجود خواهد داشت.
 5-3-50-1مراقبتهای بهداشتی سالمندان

 %87کاناداييهاي  55سال و باالتر تمايل دارند تا حد امكان در خانهي شخصي خود زندگي کنند .طبق سرشماري سال 2111
کانادا ،اکثريت قريب به اتفاق ( )%31از سالمندان  15سال و باالتر انجام در خانه شخصي خود زندگي ميکنند .نسبت سالمنداني که
تنها زندگي ميکنند در برنامهريزيهاي ارائه مراقبت بسیار مهم است .نسبت سالمنداني که تنها در خانه زندگي ميکنند به طور
مداوم در حال افزايش است .بیش از يک سوم ( )٪17از سالمندان میانسال ( 75سال و باالتر) و ( )٪13سالمندان کهنسال (سن 85
و باالتر) تنها زندگي ميکنند .تعداد زنان  85ساله و باالتر که تنها زندگي ميکنند دو برابر مردان است يک عامل آن به اين دلیل
است که بخش زيادي از زنان بعد از مرگ شوهرانشان تنها زندگي ميکنند (میزان زنان بیوه باالست) و عامل بعدي بخاطر امید به
زندگي باالتر زنان است .بیش از  ٪13از سالمندان کانادا بر اساس ادراکشان از سالمت عمومي و رواني در وضعیت خوب و عالي
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سالمت هستند .طیف گستردهاي از مراقبت و خدمات براي سالمندان مشتمل بر مراقبتهاي بهداشتي اولیه ،مراقبت در منزل
(شامل ترکیبي از خدمات پشتیباني و بهداشتي ارائه شده توسط پرسنل آموزش ديده) ،مراقبتهاي غیررسمي (مراقبتهاي
پرداخت نشده که معموال توسط همسر يا اعضاي خانواده ارائه ميشوند) و برنامههاي حمايتي جامعهمحور وجود دارد .در زير
خالصهاي از برنامه هاي فوق آورده شده است:
مراقبت های بهداشتی اولیه؛ شامل هم درمان بیماري و هم ارتقا سالمت و فعالیتهاي پیشگیرانه است .مراقبتهاي بهداشتي
اولیه اغلب نقطه اول تماس با سیستم بهداشتي است .در اغلب موارد ،مراقبت هاي بهداشتي اولیه شامل طیف گستردهاي از خدمات
پزشكي و پیراپزشكي است .مراقبتهاي بهداشتي اولیه همچنین مسیر حرکت بیماران در طول زنجیرهي مراقبت است .پزشكان
خانواده ،اولین و رايجترين نقطه تماس با مراقبین بهداشتي اولیه است .سالمندان کانادايي به احتمال بیشتري نسبت به بزرگساالن
از وجود پزشک خانواده بهره ميبرند .در سال  ،2131-2113اکثريت سالمندان باالي  15سال حدود  %35از وجود پزشک خانواده
برخوردار بوده اند .درصد بسیار کمي از سالمندان هم که به پزشک خانواده دسترسي نداشتند به کلینیکها و بخشهاي اورژانس
بیمارستاني مراجعه ميکردند %38 .از سالمندان بدون پزشک خانواده بیان کرده بودند نتوانستند پزشک خانوادهايي را پیدا کنند که
بیمار جديد بپذيرد .متخصصین طب سالمندي نیز از جمله کساني هستند که در استراتژيهاي پیشگیري و درمان سالمندان نقش
دارند .در سال  2111حدود  311متخصص طب سالمندي در کانادا وجود داشت .در سال  2111شوراي مشاوره ملي سالمندان،
نگراني خود را از کمبود متخصصین طب سالمندي اعالم کرده بود .در سال  2113اين متخصصین به  228نفر افزايش يافتند .هنوز
بیش از  511نفر متخصص طب سالمندي براي کانادا مورد نیاز است .يكي از روشهاي ارائه مراقبت در کانادا رويكرد مبتني بر تیم
در دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي اولیه است.
 4-3-50-1ساختارهای ارائه خدمت

مراقبت در منزل؛ .مراقبت در منزل شامل طیف گستردهاي از خدمات است که توسط ارائهدهندگان مختلف ارائه ميشود .مراقبت
در منزل يعني برآوردن نیازهاي فردي و در حال تغییر افراد در منزل .مراقبت در منزل به طور معمول شامل هر دو خدمات
بهداشتي و خدمات پشتیباني در خانه است .خدمات بهداشتي و درماني در خانه شامل پرستاري ،و همچنین درمان فیزيكي،
حرفهاي و تنفسي است که توسط پرسنل بهداشتي با مجوز کار ارائه ميشود .خدمات پشتیباني شامل کمک در فعالیتهاي خانه-
داري و شخصي و مراقبتهاي شخصي (به عنوان مثال ،حمام کردن ،لباس پوشیدن و غذا خوردن است) .مراقبت در منزل همچنین
ممكن است شامل ارائهي برنامههاي ديگري چون خدمات غذا ،تعمیر و نگهداري خانه و حمل و نقل باشد .تنوعي از حرفهها شامل
پرستاران ،فیزيوتراپیست و مددکاران اجتماعي در ارائهي مراقبت در منزل نقش دارند .مراقبت در منزل در مناطق مختلف کشور
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بطور قابل توجهي متفاوت است .اين تنوع بیشتر به دلیل تفاوت در دسترسي و در دسترس بودن خدمات مراقبت در منزل است .با
توجه به اينكه مراقبت در منزل و مراقبت طوالنيمدت توسط قانون بهداشت کانادا تحت پوشش قرار نميگیرد .طبق بررسيهاي
انجام شده در کانادا زنان بیشتر از مردان از خدمات مراقبت در منزل استفاده کردهاند .با افزايش تعداد و نسبت سالمندان در
مجموعه جمعیت کانادا ،محققان پیشنهاد کردهاند که نیاز به خدمات مراقبت در منزل به همین ترتیب افزايش مييابد .عوامل مؤثر
بر آن عبارتند از :افزايش تعداد سالمندان که با نوعي از ناتواني همراه هستند ،تغییر ويژگيهاي سالمندان از لحاظ سطح آموزشي،
وضعیت تأهل و امكانات زندگي و نهايتاً افزايش شیوع بیماريهاي مزمن.
مراقبت غیررسمی در جامعه؛ مراقبت غیررسمي کلید توانمندسازي سالمندان و باقي ميماندن آنها در جامعه بهطور مستقل
است .حدود  81درصد مراقبین غیررسمي ،خانوادهها ،دوستان و همسايگان هستند .اين مراقبان کمکهاي حیاتي مانند بهداشت
شخصي ،توالت رفتن ،خوردن و حرکت در داخل خانه را انجام ميدهند .عالوه بر حمايت عاطفي ،مراقب غیررسمي در طبخ غذا،
خانهداري ،مديريت دارو ،خريد و حمل و نقل نیز کمک ميکنند .بیش از  2میلیون مراقب غیررسمي  15سال و باالتر در کانادا
وجود دارد .حدود  %37از تمام دريافتکنندگان مراقبت در منزل مراقب غیررسمي داشتهاند ،نزديک به يک سوم از آنها زن و شوهر
هستند .تقريبا نیمي از آنها فرزندانشان هستند .مسئولیت مراقبین غیررسمي اغلب همیشگي است .اين ميتواند براي مراقب بسیار
پرتنش باشد .نزديک به  %37از مراقبان غیررسمي بیان کردهاند که تحت استرس شديد بودهاند خصوصا زماني که سالمند دچار
اختالل شناخي و افسردگي بوده است .بسیار از مراقبین غیررسمي بیان کردهاند که مجبور به تغییر ساعات کاري خود شدهاند.
حمایت مالی برای مراقبان غیررسمی؛ در کانادا اعتقاد بر اين است که پايداري سیستم مراقبت ،متكي به شبكههاي حمايت
غیررسمي است تا مراقبت موسسهاي را تا حد ممكن به تاخیر بیندازد .در چشمانداز سیاست بهداشتي ،توصیه شده است که حمايت
کافي نهتنها براي دريافتکنندگان مراقبت در دسترس باشد بلكه براي مراقبین غیررسمي نیز در دسترس باشد .ارائه مراقبت از
لحاظ زماني و مكاني ميتواند متفاوت باشد .چندين سیاست براي حمايت از مراقبان غیررسمي در سیستم مراقبتهاي بهداشتي
کانادا وجود دارد:
 اعتبار مالیاتي ،کاهش بار مالیاتي مراقبین غیررسمي براي پرداخت کارتهاي اعتباري پزشكي
 بیمه جبران خدمت مراقبت براي افرادي که حمايتهاي مراقبتي ارائه ميدهند.
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 همچنین چندين سیاست استاني و منطقهاي و برنامههاي محلي نیز وجود دارد .در نواسكوتیا با استفاده از ابزار ارزيابي

خاصي3

فعالیت هاي مراقبین غیررسمي ارزيابي شده و در صورت کسب شرايط متناسب با آن  111دالر ماهانه به مراقب غیررسمي
تخصیص داده ميشود.


مسكن حمايتي؛ ارائهدهندهي سطح میاني مراقبت براي سالمندان در کاناداست .اين خانهها ترکیبي از خدمات خانهداري
و مراقبتي را ارائه ميدهند .در واقع اين مكانها براي ارائه ي سطح مناسبي از خدمات بهداشتي به سالمندان طراحي
شدهاند.طیف اين خانه ها شامل آپارتمان هاي و مجتمع هاي مسكوني با تسهیالت چند سطحي است که ممكن است
توسط شهرداريها و گروه هاي غیردولتي و خصوصي اداره شوند .مطالعات زيادي در کانادا وجود دارد که هزينه منفعت و
پیامدهاي انواع مدلهاي اين خانهها را ارزيابي کردهاند .اين طرح منافع بالقوه زيادي روي سالمت و کیفیت زندگي داشته
است از جمله مزاياي ديگر آن:
 تحويل روزانه وعده هاي غذايي مغذي
 فرصت حضور در جامعه
 شرکت در فعالیتهاي فیزيكي و
 دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني در جامعه

عالوه بر اين مسكن حمايتي کاهش ويزيتهاي بخش اورژانس ،بستريشدن در بیمارستان و پذيرش مراقبتهاي طوالني مدت را
داشته است.
 3-3-50-1نقش تکنولوژی در نگهداری سالمندان

بهکارگیري فنآوريهاي جديد ممكن است زندگي در آينده را تسهیل کند .برخي از حوزههاي قضايي سراسر کانادا ارزيابي استفاده
از مراقبت از راه دور به منظور ارائه خدمات به سالمندان را آغاز کردهاند .بهعنوان مثال ،يک پروژه مراقبت در منزل از راه دور در
نیوبرانزويک 2به صورت پايلوت در بین سالمندان دچار اختالالت شناختي و بیماري انسداد مزمن ريوي اجرا و اريابي شده است .اين
پروژه منجر به کاهش بالقوه پذيرش بیمارستاني و ويزيتهاي اورژانسي و همینطور خود مديريتي در بیماريهاي مزمن شده است.
اين تكنولوژي ممكن است فراتر از تلفن و شامل ويدئو کنفرانس و ساير فناوريهاي ارتباط از راه دور شود .به عنوان مثال ،نروژ در
حال بررسي نقش بالقوه روبات در ارائه مراقبت از سالمندان در خانه است .روباتها ممكن است روزي قادر به انجام کارهاي روزانه و

)resident assessment instrument (MDS-HC
New Brunswick
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يا ارائه مراقبتهاي پزشكي باشند .اين فنآوريها در مراحل اولیه توسعه هستند ،و حتي ممكن است قبل از آنكه به طور گستردهاي
در دسترس قرار بگیرند استفاده شوند.
 6-3-50-1نوآوری در ارائه مراقبت

رويكرد سنتي به ارائه مراقبت در درجه اول به صورت جداگانه و در مكان هاي مختلف متمرکز بود .در حالیكه بسیاري از کارشناسان
سیستم ارائه خدمات به صورت يكپارچه و هماهنگ در سراسر زنجیره مراقبت را پیشنهاد دادهاند .اولین شكل ساختار يكپارچه ارائه
مراقبت در مرکز مراقبت حاد سالمندان در بیمارستان مونت سی ناي تورنتو بود که شامل يک زنجیره جامع و يكپارچه از مراقبت اعم
از مراقبت در منزل ،خدمات سرپايي ،اورژانس و يستري است که ارتقاي استقالل و کاهش خطر را براي سالمندان به همراه داشته
است .از جمله برنامههاي ارائه شده در اين مدل پیگیري منظم افراد ترخیص شده و دريافت مستمر مراقبتهاي اولیه در خانه توسط
تیمي از سالمندشناسان ،طب سالمندان و روانپرشكان سالمندي است .با اجراي اين طرح ،مدت اقامت در بیمارستان و همینطور
مراجعه مجدد کاهش چشمگیري داشت که رضايت  %37جمعیت را در پي داشت.
 7-3-50-1برنامهی مراقبتهای بلندمدت

در سیستم فدرال دولت کانادا مراقبتهاي بهداشتي از جمله مراقبت بلندمدت به استانها و مناطق واگذار شده است .مجموعهاي از
اصول ملي تحت عنوان "قانون بهداشت کانادا" 3در سال  3381جمعآوري شده است .اين مجموعه شامل دو دسته عمده از خدمات،
خدمات بهداشت بیمهشده 2و خدمات بهداشت و درمان توسعه يافته( 1بیمهنشده) ميباشد .خدمات بهداشت بیمهشده شاملِ
مراقبتهاي بیمارستاني و خدمات ارائه شده توسط پزشكان با رعايت پنج اصل کلي قانون يعني ،پوشش همگاني ،جامعیت پوشش
خدمات ،دسترسي منطقي بدون موانع مالي و قابلیت انتقال پوشش ميباشد .خدمات تحت پوشش خدمات بهداشت و درمان توسعه
يافته نیز شامل خانههاي سالمندان ،مراقبتهاي بلندمدت سراي سالمندان ،مراقبت در منزل و خدمات بهداشت و درمان سرپايي
است .خدمات بیمه نشده تحت پوشش اين  5اصل کلي قرار نميگیرند .خدمات ديگري مانند کمک در خانه و مراقبت روزانه
سالمندان نیز تحت پوشش قانون بهداشت کانادا نميباشد .مراقبتهاي طوالنيمدت در کانادا بهطور جداگانه در هر استان و منطقه
ارائه ميشود اين خدمات شامل خدمات مراقبت طوالنيمدت موسسهاي ،مراقبتهاي تسكیني ،مراقبتهاي موقت ،خانههاي
سالمندان ،مراقبت و خدمات توانبخشي :مانند فیزيوتراپي و کار درماني ،کمکهاي داخلي و خدمات مراقبت شخصي ميباشد .ساير
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خدمات معمول ارائه شده عبارتند از برنامههاي غذايي ،مراقبتهاي روزانه ،خانههاي گروهي ،تامین تجهیزات و لوازم و تیمهاي
واکنش سريع.
مراقبت بلندمدت موسسهای؛ در حالي که اصطالحات گفته شده بین حوزههاي قضايي متفاوت است ،تمايزاتي در ارائهي خدمات
اجتماعي و بهداشتي مراقبت بلندمدت در تمام استانها و مناطق وجود دارد .شرايط مالي براي ورود به اين مراکز در سطح استانها
بهطور قابل توجهي متفاوت است .به طور کلي ،استانهاي سواحل شرقي نیاز به کاربراني دارند که تمام يا بیشتر هزينهها را پرداخت
کنند در حاليکه ساير استانها درجات مختلفي از خدمات با يارانه براي تمام کاربران فراهم مي کنند.
تمام استانها ارزيابي نیاز به مراقبت قبل از ورود به موسسات را دارند اما بین استانها و مناطق با توجه به میزان يارانه ارزيابيها
متفاوت است .براي مثال ،در نوا اسكوشیا ،3از ساکنان انتظار ميرود شارژ کامل را پرداخت کنند و پس از  38ماه مراقبت به يک
خانه بهطور مستقیم وارد ميشود .در بريتیش کلمبیا ،بسیاري از هزينههاي مراقبت تحت پوشش استان است و براي واجدالشرايط
بودن نیاز به يک ارزيابي جامع است.
مراقبت در منزل؛ راقبت منزل و خدمات توانبخشي بصورت رايگان در استانها و مناطق به افراد ارائه ميشود .خدمات مراقبت در
منزل شامل خدمات خانهداري ،مراقبت شخصي ،حمل و نقل ميباشد .مراقبت روزانه و وعدههاي غذايي با هزينه همراه است.
حمایت از مراقبین؛ حدود  %81از مراقبین سالمندان دوستا و اعضاي خانواده هستند .مراقبین غیررسمي معموالً با نداشتن وقت
براي خود ،مشكالت با محل کار خود و پرداخت هزينه از جیب براي سالمندان روبرو هستند .به همین منظور در سال  2111ائتالف
مراقبین کانادا براي حمايت از مراقبین تشكیل شد .دولت فدرال کانادا از طريق کمکهاي مالیاتي به مراقبین کمکهاي مالي
غیرمستقیم ارائه ميدهد(.)318-311

 6-50-1مراقبتهای سالمندی در هلند
 9-6-50-1شمای کلی 1294
جمعیت

امید به زندگی

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

درصد جمعیت باالی  63سال

9660776539

 09691سال

 71621سال

 05654سال

%91

%9766

در کشور هلند سیاستگذاري در خصوص سالمندان توسط وزارتخانههاي آموزش و پرورش – راه و ترابري -مسكن -کشور -امور
اجتماعي و بهداشت و سالمت انجام ميگیرد .در اين کشور تمرکز سیاستها در جهت افزايش مشارکت اجتماعي ميباشد .هلند
Nova Scotia
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داراي يک سیستم بیمه براي مراقبتهاي بهداشتي و مراقبت بلندمدت است که از سه رکن مختلف تشكیل شده است )3 :بیمه
بهداشتي ،بطور اجباري از سطح درآمد )2 ،بیمه درماني خصوصي براي کساني که درآمد باالتر دارند و  )1طرح جامع عمومي براي
کل جمعیت است که حتي هزينههاي کمرشكن يا هزينههاي درماني استثنايي را نیز پوشش ميدهد .اين طرح (طرح جامع عمومي
که به اختصار  AWBZگفته ميشود) 3طیف گستردهاي از خدمات مراقبتهاي طوالني مدت همچون هزينهي نیازهاي مراقبت حاد
ناشي از بیماريهاي مزمن و موارد مشابه را پوشش ميدهد .هلند داراي يک سیاست تقويت خانه و مراقبت از جامعه است که ٪58
از دريافتکنندگان مراقبتهاي طوالنيمدت در خانههاي خود و يا در يک محیط مبتني بر جامعه زندگي ميکنند .بیمهي خصوصي
مراقبت طوالنيمدت نقش مهمي براي جمعیت بازي نميکند.
 1-6-50-1ساختارهای ارائه خدمات

برنامههای مراقبت بلندمدت؛ خانههاي سالمندان و ساير ارائهدهندگان مراقبتهاي اساسي به طور عمده سازمانهاي غیرانتفاعي
مستقلي هستند .طیف وسیعي از مؤسسات ارائهدهندهي مراقبتهاي بلندمدت سالمندان در سطوح مختلف وجود دارد .اين
موسسات با موسسات تخصصي بیماران زوال عقل ،موسسات براي سالمنداني با محدوديتهاي عملكردي جسماني ،يا از دست دادن
حسي تفاوت دارند .همچنین بسته به شرايط افراد مسیرهاي مختلف براي ارائهي خدمات در اين موسسات وجود دارد.
مراقبتهای طوالنی مدت مبتنی بر منزل؛ حدود  ٪31ارائه دهندگان اين مراقبتها سازمانهاي خصوصي غیرانتفاعي هستند.
طیف گستردهاي از خدمات مراقبت در منزل از وعدههاي غذايي بر روي چرخ و خانهداري تا مراقبت ويژه در منزل ،از جمله امكانات
مراقبت روزانه و مراقبت موقت براي يک زنجیره از نیازهاي مراقبت وجود دارد .در سالهاي اخیر مرز بین مراقبت جامعهمحور و
مراقبت موسسهاي بسیار کمرنگ شده است  ،اين ساختار مراقبتي در هلند براي طیف وسیعي از افراد شامل نوزادان تازه متولد شده،
کودکان قبل از ورود به مدرسه ،معلوالن ،بیماران مزمن و سالمندان تدارک ديده شده است .لیست انتظارهاي طوالني و خدمات
ارائه شدر سالهاي اخیر منبع نارضايتي از سیستم مراقبت در منزل بوده است(.)313
مراقبتهای غیررسمی؛ مراقبین غیررسمي در هلند بهعنوان مكمل بخش رسمي شناخته ميشود .در اين نوع مراقبتهاي شبكه-
اي از اعضاي خانواده ،دوستان ،همسايگان و داوطلبین سالمت به سالمندان ناتوان ارائه خدمت ميکنند .اين نوع از مراقبتها
هنگامي که مراقبت رسمي در دسترس نميباشد بسیار کمک کننده و مفید بوده است .دولت در قبال حمايتهاي غیررسمي
سالمندان بر اساس نیازهاي شناساي شده مبلغي را بهعنوان کمک هزينهي مراقبت به مراقبین پرداخت ميکند و در برخي موارد از
مرخصيهاي شغلي نیز برخوردار خواهند بود.
)"Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ("general law on exceptional medical expenses
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مسکنهای حمایتی9؛ در اين نوع از ساختارهاي مراقبتي که به آنها خانههاي مسكوني 2نیز گفته ميشود ،ترکیبي از خدمات
پزشكي و زندگي روزانهي شبیه منازل مسكوني در مجتمعهاي مسكوني استاندارد ارائه ميگردد .ادلهي ارائه شده براي توسعهي اين
خانهها ،نامناسب بودن خانه هاي قديمي سالمندان از لحاظ شرايط فیزيكي ،نگراني از عدم مشارکت سالمندان در جامعه و دور بودن
از مراکز ارائهي مراقبت بوده است .خانههاي سالمندان نیز که در آن خدمات مراقبتهاي پرستاري ويژه ارائه ميگردد بیشتر براي
افراد مبتال به آلزايمر طراحي شده است.
 5-6-50-1تامین مالی مراقبتهای سالمندی

در هلند مراقبتهاي سالمندي عمدتاً توسط صندوقهاي بیمه درماني دولتي (میتني بر مالیات) و بیمههاي درماني خصوصي
(مبتني بر پرداختهاي ماهانه) تامین ميشود .خدمات مراقبت در منزل و خدمات مربوط به مسكنهاي حمايتي توسط قانون
هزينههاي درماني سالمندان تحت پوشش قرار ميگیرد.
 4-6-50-1مراقبتهای یکپارچهی اجتماعی و بهداشتی برای سالمندان

مراقبتهاي يكپارچه که به آن زنجیرهي مراقبت 1نیز گفته ميشود در سطوح سهگانهي مختلف ارائهي خدمت رخ ميدهد .به عنوان
مثال در خانههاي سالمندان و مسكن هاي حمايتي يک نوع از بهترين يكپارچگي ارائه خدمات وجود دارد .اما در سالمندان مستقل
اين خدمات با کمي عدم هماهنگي روبرو است .در عمل خوشهبندي خدمات بین بیمارستانها ،متخصصان ،پزشكان عمومي از يک
سو و خانه هاي سالمندي از سوي ديگر با مشكالتي همراه است .اما با اين وجود به دلیل نیازهاي روبه رشد اين هماهنگي نسبت به
گذشته بسیار بیشتر شده است .پرستاران رابط که وظیفه ي انتقال بیماران از مراکز حمايتي مراقبت در منزل به بیمارستانها را
دارند نقش خود را بخوبي ايفا کردهاند اما در خصوص سالمنداني که از بیمارستان ترخیص شدهاند و نیازمند مراقبتهاي پس از
بیمارستاني هستند هنوز لیست انتظارهاي طوالني و عدم نارضايتي وجود دارد .بنابراين سازماندهي مراقبتهاي ويژهي خارج از
ديوارهاي بیمارستاني از نیازهاي مبرم جامعهي هلندي در سالهاي آتي است .بهطور کلي بررسي سیستم مراقبت هلند نشان مي-
دهد که يک نوع دوگانگي در ارائهي مراقبتهاي بهداشتي اولیه و ثانويه در دهههاي  11و  71وجود داشته است که پس از طي
تفاهمنامههاي منعقده در مراقبتهاي اولیهي سالمت  ،پزشكان عمومي و پرستاران منطقه و ممدکاران اجتماعي به عنوان افراد خط
مقدم مراقبت سالمندي معرفي گرديدند.
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 7-50-1مراقبتهای سالمندی در ژاپن
 9-7-50-1شمای کلی
جمعیت

امید به زندگی

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

درصد جمعیت باالی  63سال

91769256500

 04646سال

 09695سال

 00611سال

%165

%1360

 1-7-50-1نظام ارائه خدمات سالمندی در ژاپن

نظام ارائهي خدمات مراقبتي در ژاپن يكي از نظامهاي سرآمد درمواني در جهان است .سه اصل اساسي نظام ،دسترسي ،کارايي و
اثربخشي است .دسترسي به اين معني که هر فردي در هر مكان و زماني ميتواند خدمات مورد نیاز خود را دريافت کنود موشروط
بوه اينكوه در زمان دريافت خدمات ،سهم مشارکت خود را بپردازد .اصل کارايي به اين معني است که با وجود روند افزايش
هزينههاي سالمت و مراقبت تمايل به کاهش هزينهها دارد .اصل اثربخشي نیز خودش را با دستيابي ژاپنيها به سطح بااليي از
سالمتي و امید به زندگي به همگان نشان داده است .بطوريكه باالترين امید به زندگي ( 85سال) در بین کشورهاي توسعه يافته
متعلق به ژاپن است .البته نبايد از نقش عوامل اجتماعي (سبک زندگي سالم) ،وضعیت مناسب و متعادل اقتصادي (درآمد) ،وضعیت
بهینهي اکولوژيكي (هواي پاک) و وضعیت پايدار سیاسي (ثبات سیاسي) بر ارتقاي سطح سالمتي ژاپنيها غافل بود.
براساس پیشبیني ادارهي رفاه و سالمت سالمندان در ژاپن ،در اواسط قرن  ،233به ازاي هر  1نفر ژاپني  3نفر سن باالي  15سال
را خواهد داشت که براساس چشم اندازهاي سیاسي ژاپن سالمندان بايد نقش فعالي در ساخت جامعه داشته باشند و حداکثر
بهره برداري از تجارب و خرد آنان در ارتقاي رفاه و سالمت جامعه بشود .به اين منظور برنامهي طالي  23در سال  2111به منظور
دستیابي به باالترين سطح زندگي سالمندان معرفي و اجرايي گرديد .اقدمات موثر و بهموقع ژاپن براي مديريت جامعهي سالمندي
باعث شده تا جامعهي جهاني نظارهگر اقدامات ژاپنيها براي سالمندان و بهرهگیري از تجارب ژاپن براي کشورهاي مختلف جهان در
قرن سالمندان 2باشند .در ژاپن حدود  81تا  %31سالمندان برخوردار از زندگي مستقل و بدون نیاز به هر گونه خدمات کمكي
هستند و اين بیانگر موثر واقع شدن اقدامات ژاپنيها از گشذته است البته بر اساس متون مرور شده ،مهمترين نگراني جامعهي
ژاپني افزايش فزايندهي سالمندان سالمند يا صدسالههاست 1که خدمات مراقبتي خاصي را ميطلبند.
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 5-7-50-1سیستم بیمهی مراقبت بلندمدت

همزمان با رشد جمعیت سالمندي در ژاپن به منظور کاهش هزينههاي نظام سالمت در سال  2111بیمهي مراقبت بلند مدت براي
سالمندان معرفي شد .اصول اساسي سیستم مراقبت طولنيمدت در ژاپن حمايت از استقالل و حف ،کرامت سالمندان بوده است.
اين سیستم بیمهاي با ارائهي خدمات جامع و يكپارچه به سالمندان نیازهاي مراقبتي سالمندان را مرتفع و زندگي مستقل
طوالني مدت در منازل شخصي همراه با مشارکت در جامعه را نیز به سالمندان اعطا کرده است .اين بیمه براي افراد باالي  15سال
اجباري و توسط شهرداريها مديريت ميشود .به اين معني که شهرداري هر منطقه در ژاپن ،بر اساس ارزيابيهاي دقیقي افراد را
شناسايي و تحت پوشش بیمه مراقبت بلند مدت قرار مي دهد .بعد از اينكه افراد تحت پوشش اين مراقبت قرار گرفتند از نوعي
بستري شدن اجتماعي 3برخوردار خواهند بود که مدير درماني مراقبتها را متناسب با شرايط افراد تعیین ميکند .سهم مشارکت
سالمند بیمار در اين بیمه  %31و  %31بقیهي آن را دولت و افراد  11تا  11ساله بسته به شرايطشان پرداخت ميکنند .يكي از
طرحهاي بیمهي مراقبت بلند مدت ،اجراي طرح "سالمندي همراه با سالمتي" بود که در آن سعي شد با اقدامات پیشگیرانه،
مشاورههاي سبک زندگي و ويزيتهاي منظم به کاهش هزينهها کمک شود .عالوه بر اين طرح افزايش مالیات محصوالت مضر و
سیگار و طرح تشويقي بازگرداندن حق بیمهي افرادي که در طول زماني معین بیمار نشدهاند در ارتقاي سطح سالمتي ژاپنيها تاثیر
بسزايي داشته است(.)311
 4-7-50-1ارزیابی جامع سالمندی

ارزيابي جامع سالمندان يک استراتژي مهم براي حف ،فعالیتهاي روزمره زندگي و کیفیت زندگي سالمندان است .در اين ارزيابي،
سالمند از جنبههاي فیزيولوژيكي ،روحي ،رواني و شناختي مورد بررسي قرار ميگیرد .در ژاپن ،مفهوم ارزيابي جامع سالمندي
معرفي شده و براي بیماران سالمند در بیمه مراقبت طوالني مدت به کار ميرود ،اما استفاده از آن در مراقبتهاي حاد هنوز محدود
است(.)313
 3-7-50-1معیارهای ورود و استفاده از خدمات

افراد بیمه شده که نیازمند مراقبت هستند مورد ارزيابي قرار گرفته و در شش سطح ،مراقبت بر اساس نیازشان را دريافت ميکنند.
تصمیمگیري در خصوص سطح مراقبت زير نظر شوراي مراقبت شهري با استفاده از دادههاي مربوط به فرد صورت ميگیرد .هر
دوي مراقبت در خانه و مراقبت موسسهاي زير نظر بیمه مراقبت بلندمدت است .يک برنامهي پرداخت هزينه ،مطابق با سطح
مراقبت براي کل کشور تنظیم شده است .براي خدمات منزل ،هر سطح مراقبت داراي سقف بودجهاي است .کسانيکه در پايینترين
Social Hospitalization
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سطح مراقبت ميباشند واجد شرايط مراقبتهاي نهادي يارانهاي قرار نميگیرند .طبقهي دوم واجدشرايطین استفاده از بیمه مراقبت
بلندمدت سالمنداني هستند که در اثر بیماريهاي مرتبط با سن مثل سكته مغزي و پارکینسون دچار ناتواني شدهاند .افراد ديگري
که در اين طبقه قرار دارند افرادي هستند که دچار ناتواني ناشي از حوادث شدهاند اما از معیار سن برخوردار نیستند و توسط
برنامههاي خدمات اجتماعي يا بیمههاي بهداشت تحت پوشش قرار ميگیرند .در ژاپن فردي به نام مدير مراقبت وجود دارد که بعد
از شناسايي افراد واجد الشرايط و قبل از استفاده از خدمات يک برنامهي مراقبت بر اساس ويژگيها و نیازهاي افراد طراحي ميکند
که اثربخشي استفاده از خدمات را باال ميبرد .اين برنامهي مراقبت بهطور ماهانه بر اساس وضعیت فیزيكي افراد به روز مي-
شود(.)312
کاربران فقط  %31هزينهي خدمات را پرداخت ميکنند .بقیهي آن توسط بیمه پرداخت ميگردد .درآمد بیمه از چندين منبع
حصول ميشود %38 :توسط افرادي که در طبقهي اول قرار گرفتهاند %12 ،توسط افرادي که در طبقهي دوم قررا گرفتهاند%25 ،
يارانهي دولتي %32,5 ،بودجهي عمومي شهرداري و  %32,5هم بودجهي استانها .البته الزم به ذکر است که میزان يارانهي دولتي
که به هر استان داده ميشود متناسب با تعداد سالمندان آن استان است(.)311
 6-7-50-1کمک هزینه برای مراقبین خانوادگی سالمند

اين کمک هزينه از يارانه است که توسط شهرداري به مراقبین تعلق ميگیرد .معیارهاي واجدالشرايط بودن مراقبین نیز توسط
شهرداري هر منطقه استخراج ميگردد .خانوادهي مراقبین واجدالشرايط با باالترين سطح نیاز (درجهي  1و  )5به مدت يکسال از
هرگونه خدمات مراقبت بلندمدت بدون دادن هیچ کمکهزينهاي بهرهمند ميشوند .آمارها نشان ميدهد تعداد اين مراقبین نسبتاً
کم است(.)311
 7-7-50-1استراتژیهای بهرهگیری از تکنولوژی در مراقبتهای سالمندی در ژاپن

از آنجايي که ژاپن از جمله کشورهاي پیشتاز در عرصهي تكنولوژي و رباتیک است به تازگي تمرکز خود را برروي ساخت رباتهاي
مراقب انسان و به خصوص سالخوردگان و سالمندان گذاشته است.ژاپنيها به تازگي روباتهايي را معرفي کردهاند که در امر مراقبت
از سالمندان بسیار کمک کننده بوده است و از طريق تلفنهاي همراه قابل کنترل ميباشند .اين روباتهاي انساننما عالوه بر
برقراري ارتباطات کالمي با کاربران خود در حمل و نقل سالمند ،دادن دارو و غذا و کمکهاي خانگي به سالمندان کمک خواهند
کرد .براساس متنون منتشره هنوز بحثهاي مناقشهآمیزي درخصوص بكارگیري انبوه روباتها در مراقبت سالمند وجود دارد اما
آنچه که انتظار مي رود اين است که تكنولوژي با روند رو به رشد خود توانست بسیاري از مشكالت امروز مانند کمبود نیروي کار را
به راحتي جبران نمايد.
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 0-7-50-1چالشهای آتی جامعهی سالمندی در ژاپن

پیري جمعیت در ژاپن بر اقتصاد محلي و ملي و همچنین سیستم بازنشستگي ،بهداشت ،و سیستمهاي مراقبت هاي طوالني مدت
تاثخواهد گذارد .کوچک شدن جمعیتِ سن کار و افزايش تعداد سالمندان سالمند غیرشاغل مانع توسعه اقتصادي و به چالش
کشیدن سیستم بازنشستگي در آينده است .ژاپن در سال  3313پوشش جامع و فراگیر حقوق بازنشستگي عمومي و بیمه بهداشت و
درمان را اجرايي کردبا افزايش نرخ فزايندهي جمعیت سالمند دغدغهي ارائهي مراقبت مدتهاي زيادي به عنوان دغدغهي اصلي نظام
بهداشت و رفاه ژاپن بوده است که با اجرا شدن بیمه مراقبت بلندمدت بخش بزرگي از مشكالت و کاستيها مرتفع گرديد .در ژاپن
بهطور سنتي فرزندان وظیفه ي نگهداري و مراقبت از سالمندان را به عهده داشتهاند اما با ادامهي کاهش تعداد فرزندان و همچنین
هزينههاي مراقبتي ،در سال  2111وظیفهي ارائهي خدمات با شعار حمايت از همهي سالمندان بدون توجه به وضعیت اقتصادي و
در دسترس بودن خانواده ها ،از خانواده به جامعه منتقل گرديد .دولت ژاپن به منظور جلوگیري از افزايش سرسام آور استفاده از
خدمات بیمه مراقبت بلندمدت ،خدمات پیشگیرانه را در سرتاسر ژاپن به نفع بیمهي مراقبت بلندمدت از سال  2115اجرا نمود و در
پیرو اجراييسازي اين سیاست افزايش طول عمر با کیفیت و پايداري در سیستم مراقبت بلندمدت را تجربه نمود.
براساس شو اهد منتشره حمايت ناکافي مراقبین ،اطمینان از کیفیت مراقبت ،رشد سالمندان سالمند با بیماريهاي شناختي و
آلزايمر ،سیستم ارزيابي سالمندان براي بهرهبرداري از خدمات و ثبات مالي سیستمهاي تامین اجتماعي از جمله چالشهي اصلي در
ژاپن است.
 0-50-1مراقبتهای سالمندی در ایاالت متحدهی امریکا
 9-0-50-1شمای کلی
جمعیت

امید به زندگی

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

درصد جمعیت باالی  63سال

59060116925

 71636سال

 77699سال

 09614سال

%9761

%9463

در امريكا روزانه بیش از  31,111نفر به جمعیت باالي  15سال ميرسد و افراد نسبت به گذشته سالمتر و طوالنيتر زندگي
ميکنند .شیوهي زندگي سالمتر ،برنامهريزي براي دوران بازنشستگي و گزينههاي بیشتر براي مراقبت نسبت به گذشته تفاوت
فاحشي پیدا کرده است .در سال  2132در اياالت متحده ،حدود  1811مراکز مراقبت روزانه 32،211 ،مراکز مراقبت در منزل،
 1711آسايشگاه 35،711 ،خانهي سالمندان ،و  22،2113مراکز مراقبتهاي مسكوني داير بوده است.

143

 1-0-50-1ارائهی خدمات سالمندی

دپارتمان بهداشت و خدمات انساني اياالت متحدهي امريكا 3از طريق ادارهي زندگي جامعه 2عهدهدار خدمات و مراقبتهاي جامع
سالمندي است .اين اداره با همكاري شبكهي ملي خدمات سالمندي با ارتقا و توسعهي سیستمهاي مراقبت در منزل و مراقبت
مبتني بر جامعه براي به نیازهاي سالمندان و مراقبین آنها پاسخ ميدهد .در واقع اين خدمات مكمل خدمات پزشكي و بهداشتي
است .اين شبكه با ارائهي حمايتهاي همهجانبه به سالمندان و مراقبین آنها به کاهش مراجعه و بستري در بیمارستان کمک
شاياني کرده است .برنامههاي اين شبكه شامل:
-

خدمات حقوقی سالمندان1؛ ارائهي طیف وسیعي از خدمات حقوقي براي حمايت از سالمندان آسیبپذير و در معرض خطر براي انطباق
آنها در جامعه .از برنامههاي آن ميتوان به جلوگیري از سالمندآزاري ،خدمات حمايتي به سالمندان آسیبپذير و ناتوان ،کمکهاي قانوني
و بازرسيهاي قانوني از مراکز ارائهي مراقبت بلندمدت ميباشد.

-

برنامههای بهداشت ،پیشگیری و بهبودی1؛ هدف اين برنامه ارتقاي سالمتي سالمندان است که در آن ناتوانيها و بیماريهاي مبتني
بر شواهد در راس برنامه است و برنامه خدمات حمايتي از بیماران آلزايمر در آن قرار دارد .اين برنامه از طريق قانون سالمندان امريكا
حمايت و اجرا ميشود و به سالمندان کمک ميکند تا حد ممكن در خانههاي خود زندگي کنند .از برنامههاي آن ميتوان به :سالمت
رفتاري ،خودمراقبتي و خودمديريتي بیماري هاي مزمن ،خودمديريتي ديابت ،پیشگیري و ارتقاي سالمت ،پیشگیري از سقوط ،ايدز ،رژيم-
درماني و بهداشت دهان اشاره کرد.

-

برنامهی آمریکاییهای بومی هاوایی و آالسکا5؛ اين برنامه با احترام و توجه به سنتهاي فرهنگي و قبیلهاي بومیان ارائه ميشود.

-

اطالعات مراقبت بلندمدت برای برنامهریزی آینده1؛ اين برنامه يک برنامهي جامع با زيربخشهاي متنوع براي سالمندان است.

-

برنامههای حمایتی مراقبین غیررسمی7؛ اين برنامه طیف گسترده اي از خدمات براي اعضاي خانواده و مراقبین غیررسمي ارائه ميدهد
تا بتوانند عزيزان خود را در آغوش خانواده تا حد ممكن مراقبت کنند.

-

خدمات ت ذیهای8؛ تحويل وعدههاي غذايي متعادل و مغذي در خانه يا در يک جمعي که سالمندان حضور دارند مثل کلیسا

-

خدمات پشتیبانی 3؛ هدف اسن خدمات کمک به سالمندان براي حف ،استقالل و مشارکت در جامعه است .خدمات اين برنامه شامل
خدمات حمل و نقل ،مراقبت در خانه ،خدمات مبتني بر جامعه همچون مراکز روزانه.

1

U.S. Department of Health & Human Services
Administration for Community Living
3
Elder Rights Services
4
Health, Prevention, and Wellness Programs
5
Native Alaskans, Native Hawaiians, and Native Americans
6
National Clearinghouse for Long-Term Care Information
7
National Family Caregiver Support Program
8
Nutrition Services
9
Support Services
2
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 5-0-50-1انواع مراقبتهای پزشکی

مراقبت پزشکی مدیکیر؛ مديكیر يک برنامه بیمه سالمتي کشوري است که افراد باالي  15سال و باالتر و افراد زير اين سنین با
معلولیتهاي مشخص و افراد با بیماريهاي خاص را پوشش مي دهد .هزينه اين برنامه از مالیات مردم ،حق بیمه افراد تحت پوشش
و پرداختهاي عمومي دولت تامین مالي ميشود .افراد بدون توجه به سطح درآمدي خود ميتوانند عضو اين برنامه شوند .قبل از
 15سالگي افراد با پرداخت مالیات خود را براي دريافت خدمات سطح اول ،واجدالشرايط ميکنند .بعد از  15سالگي هم با پرداخت
حق بیمه از خدمات پزشكي سطح دوم مديكر برخوردار ميشوند(.)315
مراقبتهای کمک پزشکی مدیکید؛ اگر کسي در آمريكا نتواند هزينه مديكیر را بپردازد مديكید جايگزين آن خواهد شد .اين
برنامه براي گروههاي کمدرآمد و اقشار آسیبپذير که هیچگونه بیمه پزشكي ندارند ،ميباشد .در اين برنامه تمام هزينههاي خدمات
پزشكي پرداخت ميشود .اين برنامه در ايالت هاي مختلف بر اساس شرايط خاص آن ايالت متفاوت است .به همین دلیل مديكید يک
برنامه ايالتي است.
سالمنداني که قادر به پرداخت هستند انتظار ميرود که هزينههاي مراقبتهاي طوالني مدت در مؤسسات و منزل و پرستاري
مراقبتهاي حاد را خودشان بپردازند .اما سالمنداني که قادر به پرداخت هزينه نیستند از طريق مديكید ارزيابي شده و برنامههاي
کمک اجتماعي را دريافت ميکنند .بیمه ي مراقبت بلندمدت خصوصي براي کساني که توانايي پرداخت دارند و خدماتي که در
مديكیر پوشش داده نميشود وجود دارد.
مراقبت بلندمدت موسسهای؛ سالمنداني که نیاز به مراقبت در موسسات دارند انتظار ميرود هزينهي مراقبت را پرداخت کنند
مگر اينكه استطاعت مالي نداشته باشند که آنگاه از پرداختهاي مديكید بهرهمند ميشوند %31 .خانههاي سالمندان در امريكا به
صورت خصوصي اداره ميشوند .در سالهاي اخیر در اشكال ارائهي خدمات مراقبتي سالمندان تنوعي رخ داده است .براي افرادي که
در منازل خود باقي ميمانند سیاستهاي تشويقي وجود دارد(.)311
 4-0-50-1چالشهای آتی

هرچند پیشبیني دقیق چالشهاي آينده با خطا روبرو است اما ميتوان مسائلي همچون افزايش هزينههاي مراقبت سالمت ،تفاوت
در دسترسي به مراقبتهاي سالمتي ،بیمه نبودن شمار زيادي از سالمندان ،معرفي تكنولوژيهاي جديد ،تقاضاي خدمات مدرن،
ظهور مجدد بیماريهاي عفوني ،تهديدات تروريسم ،تغییرات مربوط به شیوه ي زندگي ناسالم در اقشار مختلف جامعه و به تبع آن
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پیامدهايي همچون چاقي ،بیماريهاي متابولیک و دژانرتیو و نرخ ناتواني ،کاهش ارتباطات خانوادگي را نام برد که به شدت نظام
بهداشت و درمان سالمندان را با تغییر توام خواهد کرد.
1-50-1

مراقبتهای سالمندی در انگلستان

 9-1-50-1شمای کلی
جمعیت

امید به زندگی

امید به زندگی مردان

امید به زندگی زنان

مخارج سالمت از GDP

درصد جمعیت باالی  63سال

6567416177

 02641سال

 70616سال

 01661سال

%165

%9763

 1-1-50-1چارچوب خدمات ملی سالمندان

مراقبتهاي سالمت سالمندي در انگلستان تحت عنوان چارچوب خدمات ملي براي سالمندان 3شناخته ميشود .در واقع اين
چارچوب اولین استراتژي جامع براي اطمینان از ارائهي مراقبتهاي عادالنه ،با کیفیت و يكپارچگي مراقبتهاي اجتماعي و سالمت
براي سالمندان است .سیستم خدمات ملي و مراقبت اجتماعي سالمندان در انگلستان بخاطر بسیاري از جنبههاي مراقبتي زير در
جهان سرآمد است.
-

بهبود استانداردهاي مراقبت

-

گسترش دسترسي به خدمات

-

تضمین عدالت در تامین منابع مالي مراقبت بلندمدت

-

توسعهي خدماتي که به استقالل سالمند کمک ميکند

-

کمک به سالمندان در اينكه سالمتر بمانند

از ويژگي هاي بارز اين برنامه آن است که براي سالمندان با شرايط خاص برنامهي جداگانه متناسب با نیازهايشان تدوين کرده است.
بهعنوان مثال براي سالمندان سیاهپوست و اقلیتها ،سالمندان ناتوان و معلول ،سالمندان بيسواد و حتي سالمندان در زندان برنامه-
هايي متناسب با شرايط شان تدوين کرده است .چارچوب خدمات ملي سالمندان در انگلیس از  1اصل اساسي که هر اصل
استانداردهاي مربوط به خودش را دارد تشكیل شده است:
 -3اصل اول :احترام به افراد؛ هدف اين اصل دسترسي عادالنهي تمام سالمندان به خدمات مورد نیاز با عزت و احترام است:
-

استاندارد  :3کنار گذاشتن تبعیض سني 2؛ سیستم خدمات ملي انگلستان صرف نظر از سن و براساس نیاز بالیني افراد به آنها خدمات ارائه
خواهد کرد.

National Service Framework for Older People
Rooting out age discrimination
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-

استاندارد  :2مراقبت فرد محور3؛  NHSو خدمات مراقبت اجتماعي سالمند با فرايند ارزيابي فردي 2طرح مراقبت فردي براي هر سالمند
ميريزد.

 -2اصل دوم :مراقبت میاني؛ يک اليه ي جديد از مراقبت بین مراقبت اولیه و خدمات تخصصي قرار دارد که هدف آن جلوگیري از
پذيرشهاي غیرضروري بیمارستاني ،ترخیص سريعتر و کاهش نیاز به موسسات مراقبت بلندمدت است.
-

استاندارد  : 1مراقبت میاني؛ براي حف ،استقالل سالمندان طیفي از خدمات مراقبت میاني در منازل و مراکز تعیین شدهي مراقبت تعريف
شده است که متشكل از خدمات يكپارچهي پیشگیري ،تشخیص ،درمان و توانبخشي به سالمندان است تا از اين طريق میزان نیاز به
خدمات بستري و مراقبت بلندمدت در آينده کاهش يابد .در واقع اين سطح از مراقبت پلي بین مراقبت سطح اول و مراقبت تخصصي
بیمارستاني است.

 -1اصل سوم :ارائه ي مراقبت تخصصي مبتني بر شواهد؛ بهترين خدمات تخصصي مبتني بر شواهد در دنیا به سالمندان در بريتانیا
ارائه ميشود که با مداخلهي به موقع مبتني بر شواهد نیازهاي بلندمدت سالمندان کاهش مييابد .اما اين خدمات بهطور
يكنواخت در دسترس نیست.
-

استاندارد  : 1مراقبت بیمارستان عمومي؛ مراقبت سالمندان در بیمارستان از طريق متخصصان و کادر بیمارستاني صورت ميگیرد که
متخصص مراقبت از سالمندان هستند.

-

استاندارد  :5سكتهي مغزي NHS :با همكاري آژانسها اقداماتي براي جلوگیري از سكتهي مغزي ترتیب داده است که در اين برنامه افرادي
که قبال سكتهي مغزي داشته اند و افرادي که در معرض آن هستند شناسايي و به متخصصین مغز معرفي و اقدامات درماني روي آنها
انجام ميگیرد و همزمان با آن تیمي از مراقبین برنامههاي توانبخشي و پیشگیري ثانويه را انجام ميدهند.

-

استاندارد  :1افتادن؛  NHSبا همكاري شوراها اقدام به برنامههايي براي جلوگیري از سقوط و کاهش شكستگيها در سالمندان ميکند.
افرداي که سابقهي شكستگي دارند توسط مراقبین تحت کنترل و مشاوره و خدمات توانبخشي قرار ميگیرند.

-

استاندارد  :7سالمت روان؛ افرادي که مشكالت سالمت روان دارند توسط  NHSبه خدمات يكپارچهي بهداشت روان معرفي شده که ضمن
تشخیص و درمان بیماري سالمند مشاورههايي نیز براي مراقبین ارائه ميکنند.

 -1اصل چهارم :ترويج زندگي سالم و فعال :سیستم طب ملي انگلستان تاکید زياد روي ارتقاي سالمت و استقالل در دوران
سالمندي دارد .براي رسیدن به اين مهم حمايت خانوادهها ضروريست.
-

استاندارد  :8ارتقاي سالمت و زندگي فعال در دوران سالمندي از طريق برنامههاي مدون طب ملي و شوراها صورت ميگیرد.

Person-centred care
Single Assessment Process
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2

هرکدام از استانداردهاي گفته شده در باال بسته به وضعیتشان حجم متنوعي از منابع را به خود تخصیص ميدهند .بطور کلي براي
تامین اعتبار آنها ترکیبي از بودجههاي هدفمند و منابع عمومي بهداشت و مراقبت اجتماعي بكار ميرود .آنچه که اهمیت دارد اين
است که تقريبا نیمي از بودجه مراقبت اجتماعي و سالمت صرف مراقبت از سالمندان ميشود NSF .اعالم کرد سرمايهگذاري در

مراقبت میاني يا متوسط پیامدهاي مثبتي روي استقالل و کاهش برخي بیماريها با هزينهي کمرشكن داشته است.
برنامههای مراقبت بلندمدت؛ تاکنون برآورد شده است که  %5,3از سالمندان خدمات مراقبتي را در موسسات مراقبت بلندمت
دريافت کردهاند %1,3 .در سراهاي سالمندان و  %3,7در خانههاي سالمندان و  %1,1در بیمارستانها .بريتانیا طیف گستردهاي از
خدمات بهداشتي مراقبت در منزل را به سالمندان تحت پوشش سیستم طب ملي به صورت رايگان ارائه ميدهد اما خدمات
اجتماعي به دو صورت خصوصي و دولتي ارائه ميگردد.
حمایت مراقبین؛ در انگلستان براي مراقبین سالمندان مزاياي مالي تحت عنوان کمک هزينهي مراقبت درنظر گرفته شده است.
واجدالشرايطین بايد درآمد محدود داشته باشند و حداقل  15ساعت مراقبت در هفته را انجام داده باشند .تا سال  2112اين کمک
هزينه فقط براي مراقبین زير  15سال درنظر گرفته شده بود اما به تدريج اين محدودهي سني افزايش يافت(.)313-317
 5-1-50-1چالشهای آتی

تفاوتهاي منطقهاي در وضعیت سالمندان ،رشد جمعیت سالمندان سالمند (باالتر از  81سال) که به خدمات بلندمدت متنوعتري
نیاز دارند ،مهاجرت ،تغییر ارزشهاي خانواده ،ساختار خانواده و ارتباطات بیننسلي ،اشتغال زنان ،تكثر اشكال خانواده (طالق،
جدايي ،ازدواجهاي ديرهنگام ،عدم تمايل به فرزندآوري ،تاخیر در فرزندآوري ،مراقبتهاي زنانهمحور) ،رشد دمانس و بیماريهاي
شناختي ،تنوع منطقهاي از جمله فاکتورهايي هستند که آينده ي مراقبت سالمندي در انگلستان را با چالش همراه ساخته است.
بكارگیري شبكههاي مراقبتي منطقهاي و بكارگیري ترکیبي از مراقبتهاي رسم ي و غیررسمي از جمله راهكارهاي پیشنهاد شده
در طب ملي است.
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جدول – 19-1مقایسهی تطبیقی کشورهای مورد مطالعه در ارائهی خدمات سالمندی
نام کشور
سوئیس

نروژ

سوئد

آلمان
کانادا
هلند
ژاپن

نوع مراقبت

معیارهای واجدالشرایط

برنامه

منبع تامین مالی

انواع مزایا

مراقبت در منزل
مراقبت موسسهاي

برنامههايي در سطح هر کانتون
ارتقاي سالمت سالمندان توسط بیمه-
هاي سالمندي

بیمه سالمندي و مالیات
عمومي

ترکیبي از مزاياي خدمات تعريف
شده ( )in-kindو مزاياي
پرداخت نقدي ()in cash

براساس
اساسي

مراقبت در منزل

مراقبت بلندمدت عمومي

مالیات عمومي

خدمات تعريف شده

همهي سنین  -جامع

کاربران مقدار کمي از هزينههاي تعیین شده
را پرداخت ميکنند

مراقبت در منزل
مراقبت موسسهاي

مراقبت عمومي بلندمدت

مالیات عمومي

خدمات تعريف شده

همهي سنین  -جامع

خانههاي سالمندان رايگان
کمکهاي در خانه براساس کاربران
 51کرون در هر بار

مراقبت در منزل

بیمه مراقبت بلندمدت اجتماعي

مشارکت بیمه

ترکیب خدمات تعريف شده و
مزاياي نقدي

همهي سنین

مسكن تحت پوشش نیست ( 511مارک در
هر ماه)

مراقبت در منزل

برنامههاي استاني

مالیات عمومي

خدمات تعريف شده

همه سنین با ابزارهاي ارزيابي

ابزارهاي ارزيابي در سطح استانها

مراقبت در منزل

قانون عمومي هزينههاي کمرشكن و
استثناييAWBZ

مشارکت بیمه

بودجه مستقیم مصرفکننده

ارزيابي

مراقبتهاي

همهي سنین

باال

مشارکتهاي مرتبط با درآمد

مراقبت در منزل و
مراقبت موسسهاي

سیستم بیمهي مراقبت بلندمدت

سهم بیمه و مالیات عمومي

خدمات تعريف شده

با ابزارهاي ارزيابي

خدمات پرستاري مبتني بر جامعه رايگان اما
کمکهاي در منزل مبتني بر ارزيابي

مراقبت در منزل
مراقبت موسسهاي

مديكیر

مشارکت بیمه

( In-kindتنها مراقبت مبتني
بر مهارت)

افراد معلول و ناتوان باالي 15
سال

مراقبت خانه سالمندان رايگان
مراقبت مبتني بر مهارت تا  21روز رايگان از
 21تا  311روز به ازاي هر روز  351دالر
امريكا

مراقبت در منزل
مراقبت موسسهاي

مديكید

مالیات عمومي

خدمات تعريف شده

همهي سنین با ابزارهاي ارزيابي

مشارکت در پرداخت با توجه به وضعیت
درآمدي فرد

مراقبت در منزل
مراقبت موسسهاي

سیستم طب ملي

مالیات عمومي

خدمات تعريف شده

همه سنین

رايگان

مراقبت در منزل
مراقبت موسسهاي

خدمات اجتماعي

مالیات عمومي

خدمات تعريف شده

همه سنین با ابزارهاي ارزيابي

پرداخت براساس توان

مراقبت در منزل

بیمه اجتماعي

مالیات عمومي

مزاياي نقدي

همه سنین با ابزارهاي ارزيابي

امریکا

انگلستان

سهم هزینه خصوصی
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اين بخش بیشتر از اين جهت مورد توجه قرار گرفته است که اوال تجربه سالمندي در کل جهان پديدهاي فراگیر به شمار ميرود و از مشترکات فراواني برخوردار است و لذا مطالعهي
تجارب کشورهايي که پیشتر سالمندي جمعیت را تجربه کردهاند ميتواند ما را با مشكالت و فرصتهاي پیش رو در برنامهريزيهاي کالن ملي آشنا کند ،همچنین فرصتي است که ما
را از تكرار اشتباهات مصون ميدارد .اين کشورها از منظر چشمانداز پیشِرو ،اولويتها و اهداف ،و نیز جهتگیريهاي استراتژيک مورد تحلیل و بررسي اجمالي قرار گرفته اند.
جدول  -11-1مقایسهی تطبیقی کشورهای مورد مطالعه در خدمات مراقبتی سالمندان
نام کشور

سوئیس

نروژ

سوئد

نقاط ضعف

نقاط قوت

محورهای هدفگذاری

تاکید بر ماندن سالمندن در منازل شخصي
خدمات مراقبتي يكپارچه توسط مجموعهاي از سازمانها
شبكه سراسري مراقبت درمنزل جامعهمحور
ويزيتهاي خانگي از سالمندان با  ADLپايین
عدم تمرکز در ارائه خدمات سالمندي (کانتونها)
سهمیهبندي مراقبتهاي بهداشتي سالمندان

پرداخت هزينههاي کمکهاي خانگي توسط سالمندان
افزايش تصاعدي هزينههاي مراقبت سالمندان
فشار مضاعف بر روي سیستمهاي تامین اجتماعي
کمبود متخصصان طب سالمندي
کمبود پژوهشهاي سالمندمحور

به تعويق انداختن سن بازنشستگي
ترويج و توسعهي طب سالمندي
الگوي مراقبت بازديدهاي خانگي پیشگیرانه و ارزيابي
زودهنگام خطر

ارائهي خدمات سطح اول به صورت غیرمتمرکز و توسط شهرداريها
خدمات ثانويه توسط بیمارستانهاي شهرستان و دانشگاهي
ارزيابي نیاز سالمندان به خدمات توسط شهرداري هر منطقه
ويزيتهاي خانگي افراد  81سال به باال
سطحبندي روشن و شفاف خدمات مراقبتي توسط شهرداريها
تامین مالي مراقبتهاي بلندمدت از طريق مالیاتهاي دولتي
پرداخت حقالزحمه به مراقبین غیررسمي

افزايش هزينهي ارائه خدمات مراقبتي
کبود نیروي کار مراقبت از سالمند
پايین بود درآمد شغلهايي مرااقبت سالمندي
افزايش تقاضاي مراقبتهاي وابسته به سن

ارائهي مراقبتهاي فعاالنه ،پیشگیرانه
ترويج مراقبتهاي تسكیني و مراقبتهاي پايان عمر
معماريهاي جديد مبتني بر تكنولوژي در خانهها
مشارکت بیماران و خانوادهها در پروسههاي درماني
حرکت بهسمت مراقبتهاي سالمت پايدار با تاکید بر
تسلط مهارت ،3توانبخشي ،مداخالت زودهنگام ،2فعال-
سازي ،شبكهسازي ،فعالیتدرماني ،1راهنمايي اعضاي
1
خانواده و داوطلبین و بهرهگیري از تكنولوژيهاي رفاهي

تاکید بر نگهداري سالمندان در منزل تا در موسسات
تاکید بر خدمات پیشگیرانه (ورزش ،تستهاي غربالگري ،تغذيه
مناسب)
خدمات کمكي به زندگي سالمندان معاف از مالیات تاکید بر حضور

کمبود نیروي انساني مراقب سالمند
افزايش سالمندان سالمند و نیازهاي بیشتر مراقبتي
فشار مضاعف بر روي سیستم تامین اجتماعي از سال 2121
کاهش مشارکت نیروي کار در تولید ناخالص داخلي

ارتقاي سالمندي سالم و فعال
به مشارکت طلبیدن خانوادههاي در ارائه خدمات
سالمندي
ساخت دهكدههاي دمانس
1

emphasis on skill mastery
Early Intervention
3
activity therapy
4
welfare technology
2
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نام کشور

نقاط قوت

محورهای هدفگذاری

نقاط ضعف

فعال سالمندان در جامعه
مشوقهاي مالي براي کاهش بستريهاي بیمارستاني
ارائه خدمات جامع اجتماعي و پزشكي
وجود سیستمهاي ثبت بالیني براي پايش کیفیت خدمات
ويزيت هفتگي نیروهاي پزشكي از سالمندان
مشارکت طلبیدن سالمندان پس از بازنشستگي

آلمان

کانادا

هلند

جبران جمعیت نیروي کار از طريق مهاجرت
برخورداري جمعیت از سیستم بیمه مراقبت بهداشتي عمومي
بیمهي خصوصي براي ثروتمندان
تاسیس بیمهي مراقبت بلندمدت از سال 3331
تاکید بر مراقبتهاي حرفهاي و تیممحور در منزل
دسترسي راحت به خدمات مراقبتي در سراسر شهرهاي آلمان
پرداختهاي ماهیانه به مراقبین سالمند

بعد از ژاپن دومین کشور سالمند جهان
افزايش هزينههاي مراقبت طي سالهاي اخیر
 %13مصرف خدمات مراقبتي سالمندان توسط زنان بوده
زنانهشدن سالمندي
حقوق بازنشستگي پايین زنان و میران وابستگي بیشتر
شیوع اختالالت روان خصوص ًا افسردگي در سالمندان
3
بیماريهاي مزمن چندگانه در سالمندان

دسترسي برابر و مقرونبهصرفه سالمندان ناتوان و معلول
2
به خدمات مراقبتي بلندمدت
1
بازسازي مراقبتهاي جامعهمحور
ارزيابي و پايش جامع و مستمر نیازها

اجراي زنجیرهي جامع مراقبت به ترتیب متشكل از :مراقبتهاي
بهداشتي اولیه ،مراقبت در منزل ،مراقبتهاي غیررسمي ،مراقبتهاي
موسسهاي ،خدمات توانبخشي و تسكیني با تاکید بر مراقبتهاي اولیه
1
نظام مديريت بیماريهاي مزمن و طرح درمان روزانه
وجود متخصصین طب سالمندي در سطح اول مراقبت
ارائهي مراقبتهاي جامع و يكپارچهي تیم محور
حمايتهاي مالي از مراقبین غیررسمي
استفاده از روباتهاي مراقبت در نگهداري سالمندان
پیگیري منظم افراد ترخیص شده و دريافت مستمر مراقبتهاي اولیه
عدم تمرکز در ارائه خدمات سالمندي
ارزيابي نیاز به مراقبت در ابتداي زنجیره مراقبت

افزايش جمعیت سالمندان تنها
کمبود متخصصین طب سالمندي
افزايش جمعیت زنان سالمند تنها خصوصاً زنان بیوه
هماهنگي ضعیف بین سطوح مراقبت
حرکت ضعیف در خصوص طراحي شهرهاي دوستدار
سالمند
لیست انتظارهاي طوالني بخشهاي مراقبت حاد
گزارشهايي از سالمندآزاري
تفاوت در دسترسي به خدمات سالمندي در ايالتهاي
مختلف
کمبود دسترسي به خدمات مقرونبهصرفه و عادالنهي
تسكیني

برنامههاي حمايت از مراقبین غیررسمي
بكارگیري تكنولوژي در فرايند مراقبت
طراحي منازل مسكوني هوشمند
برنامهريزي براي هماهنگي بهتر بین سطوح مراقبت
برنامهريزي براي پايداري تامین مالي مراقبتهاي
بلندمدت
تدارک خدمات تسكیني و مراقبتهاي پايان عمر
حرکت در جهت پیشگیري از دمانس
حرکت از خدمات بیمارستان-محور به خدمات جامعهمحور

هلند رتبه چهارم شاخص شادي در جهان را داراست .وضعیت متناسب

جذابیت پايین رشتههاي سالمندشناسي و طب سالمندي

توسعهي دهكدههاي سالمندان دچار دمانس
1

Multiple chronic conditions in elderly population
Affordable access to long-term care services for frail and disabled persons
3
Restructuring toward community-based care
4
Daily Treatment Plan
2
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نام کشور

ژاپن

امریکا

محورهای هدفگذاری

نقاط قوت

نقاط ضعف

و متعادل درآمد ،تحصیالت ،اشتغال و رفاه از جمله داليل باال بودن
شاخص شادي است.
تمرکز سیاستهاي سالمندي بر افزايش مشارکت اجتماعي سالمندان
بیمهي مراقبتهاي بلندمدت
سیاست تقويت خانه و مراقبت جامعهمحور
مشارکت باالي مراقبن غیررسمي در نگهداري سالمندان
قانون بیمه سالمت همگاني
توجه زياد به پژوهشهاي میان رشتهاي سالمندي
افزايش بكارگیري رسانهها و شبكههاي دوستي مجازي
استفادهي رو به رشد از تكنولوژي در مراقبت از سالمندان
پزشكان عمومي دروازهبانان و خط اول مراقبت

براي متقاضیان ورود به دورههاي تحصیالت تكمیلي
توقف جذب دانشجوي سالمندشناسي در برخي دانشگاهها
رشد فزايندهي دمانس
افزايش استفاده از الكل و غذاهاي ناسالم در میانسالي و وفور
بروز بیماريهاي مزمن در سالمندي

گسترش مراقبتهاي بیمار-محور و هماهنگ در سراسر
هلند
توسعهي سیستمهاي اطالعاتي و پروندههاي الكترونیک
براي ارائهي بهموقع اطالعات

باالترين نرخ رشد اقتصادي در جهان
هزينههاي پايین بهداشت و درمان
پوشش فراگیر بیمهي اجتماعي سالمت و بیمه مراقبت بلندمدت
حمايت اجتماعي از سالمنداني که درآمد کافي ندارند
ارزيابي جامع جهت بهرهگیري از مزاياي بیمه مراقبت بلندمدت
استفاده از رباتهاي مراقب سالمند

باالترين نرخ سالمندي در جهان
افزايش نرخ سالمندان سالمند (سالمندان باالي  81سال)
فزوني مشكالت شناختي در سالمندان سالمند و افزايش
هزينههاي وارده به بیمهي مراقبت بلندمدت
کم شدن نیروي کار
مشكالت مالي وارد شده به سیستم بازنشستگي
افزايش جمعیت سالمندان تنها
روند رو به رشد خانههاي سالمندان
آسیبهاي ناشي از باليا و تسوناميها به سالمندان

بازسازي فوري سیستمهاي بهداشتي پس از باليا
کشف راههاي موثر در جهت حف ،سالمت و توانايي
سالمندان سالمند
باقي ماندن بهعنوان بهترين الگوي مراقبت سالمندي در
جهان
مشارکت باالي سالمندان در توسعهي کشور
استفاده از روباتهاي مراقب سالمند خصوص ًا براي
سالمندان مبتال به دمانس

بیمه مراقبت پزشكي مديكیر براي سالمندان و بیمه مراقبت پزشكي
مديكید براي سالمندان فقیر
باالترين سهم بهداشت از مخارج کشور ()%28
برنامهريزي براي دوران بازنشستگي
تاکید بر مراقبتهاي در منزل بهمنظور کاهش پذيرشهاي بیمارستاني
ايجاد شبكههاي حمايت از مراقبین غیررسمي
وجود طیف وسیعي از قوانین حقوقي سالمندان

ضعف در استفاده از پزشكان مراقبتهاي اولیه
تنوع هزينههاي مراقبت در بین بیمههاي ارائهدهندهي
خدمت
کمبود نیروهاي پرستار و مراقب سالمند
خانههاي سالمندان در شرف ورشكستگي
کیفیت پايین خدمات خانههاي سالمندان
تنوع فرهنگي و نژادي سالمندان

کنترل هزينههاي مراقبت سالمندي
کاهش مدلهاي مراقبت در خانههاي سالمندان
افزايش بكارگیري تكنولوژي در فرايند مراقبت
ساخت مسكنهاي چند نسلي( 3هاهنگ با نیازهاي نسل-
هاي مختلف)
2
برنامهريزي براي محلههاي دوستانهي خودماني
3
رونق سالمندي در محل
Multigenerational Housing
Neighborhood-friendly civic
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نام کشور

انگلستان

نقاط قوت

نقاط ضعف

تاکید بر مراقبتهاي اولیه سالمت و رويكردهاي پیشگیرانه
برنامههاي احترام به سالمندان از نژادهاي متنوع
تحويل غذاهاي مغذي درب منزل سالمندان
تقويت برنامههاي مشارکت سالمند در جامعه
سیاستهاي تشويقي براي سالمنداني که در منازل خود باقي ميمانند.

نگراني از افزايش هزينهها و عدم تكافوي هزينههاي مراقبتي
توسط سالمندان
نگراني از پايداري منابع مديكیر و مديكید

چارچوب خدمات ملي سالمندان
مراقبتهاي عادالنه ،باکیفیت و يكپارچه
سرآمد در سراسر جهان
دسترسي عادالنهي همهي سالمندان
تمرکز سیاستهاي سالمندي فعال و موفق از میانسالي
طرح درمانهاي متناسب با فرد
جلوگیري از پذيرشهاي غیرضروري بیمارستاني
خدمات يكپارچهي پیشگیري ،تشخیصي ،درماني و توانبخشي
ارائهي خدمات مراقبت در منزل رايگان
کمکهزينهي مراقبین غیررسمي

نابرابري در مولفههاي اجتماعي سالمت در منطقهي شمال
شرق انگلستان به دلیل تجمع صنايع و معادن
شیوع بیماريهاي مزمن چندگانه در سالهاي اخیر به دلیل
رفتارهاي ناسالم (استعمال دخانیات ،مصرف الكل ،کمبود
تحرک بدني و غذاهاي ناسالم)
شیوع چاقي و ديابت نوع  2در میانساالن
تغییرات اساسي در ساختار خانواده (طالق و جدايي ،بدون
فرزندبودن ،اشتغال زنان ،تاخیر در ازدواج)
افزايش مبتاليان به ناتوانيهاي شناختي و دمانس

محورهای هدفگذاری

برنامهريزي ارتباطات بیننسلي
آيندهنگري پايداري سیستم بازنشستگي
طراحي الگوهاي مراقبت خانوادهمحور
ايجاد شبكههاي مراقبتي منطقهاي
بهبود شرايط اقتصادي سالمندان
استفاده از تكنولوژيهاي خانگي
2
سالمندي پايدار
برنامههاي مراقبت از مراقبین
1
ترويج رويكرد مراقبت جامع از طريق طب رابط سالمندان
1
گسترش خدمات مراقبتي میاني

1

Aging in place
Sustainable ageing
3
interface geriatrics
4
Intermediate care services
2
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51-1مروری بر مطالعات
 9-51-1مطالعات خارجی
از اجزاي مهم پژوهش مرور مطالعات است .هدف از انجام مرور مطالعات پیشگیري از دوباره کاري و انتخاب شیوه صحیح پژوهش
ميباشد .در پژوهش حاضر ،مرور مطالعات با هدف شناسايي اهمیت پژوهش و لزوم اجراي آن ،مشخص نمودن خأل موجود در زمینه
موضوع پژوهش ،طراحي دقیقتر روش پژوهش و پیشگیري از دوبارهکاري انجام گرديد .با کمک مرور مطالعات ،شیوه انجام مطالعات
پیشین ،ابعاد مورد مطالعه و مورد توجه شناسايي گرديد .بدين منظور جستجويي در پايگاههاي اطالعاتي مختلف از جمله

،Pubmed

 Mag iran ،Cochrane ،Springer،Scholar google ،Prequest ،Scopus ،Sciencedirectو  SIDانجام گرديد .جهت جستجو در
پايگاههاي اطالعاتي کشور و به زبان فارسي از واژگان سالمندي ،پیري ،آينده ،سناريو ،آيندهنگاري ،مراقبت بهداشتي ،سیاستهاي
سالمندان ،آلزايمر و دمانس ،خانههاي سالمندان و بیمارستان استفاده گرديد .در ساير پايگاههاي اطالعاتي واژگان به زبان انگلیسي
شامل

،Future ، Foresight ، Healthcare، Ageing، Elderly Care ،Aged-care ،graying population ،adult care ،Senior

 ،Guideline ،Protocole ،Law ،Policy ،Scenarioمورد استفاده قرار گرفت .در ادامه تعدادي از مطالعات مرتبط با پژوهش ارائه شده
است.
-

گورين و همكاران 3در انديشكدهي جهاني رند در مطالعهاي با عنوان "روند رو به رشد پیري جمعیت :روندهاي اجتماعي جهاني
تا سال  "21112با استفاده از يک رويكرد ترکیبي ابتدا از طريق مرورغیرنظاممند روندهاي اجتماعي تاثیرگذار بر سالمندشدن
جمعیت را شناسايي کرده و سپس به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص موضوعات شناسايي شده مصاحبههاي نیمه-
ساختارمندي با مشارکتکنندگان بینالمللي انجام داد و دادههاي تجمیع شدهي اين دو فاز را با استفاده از رويكرد دلفي
اعتبارسنجي کرد .اين مطالعه نهايتاً شش تم اصلي را براي روندهاي اجتماعي شناساي کرد که به ترتیب شامل سالمندشدن
جمعیت جهان ،افزايش طبق متوسط ،گسترش اطالعات و دانش از طريق فناوري ،آموزش و رسانههاي جديد ،توانمندسازي
افراد و مهاجرت و حرکت هاي مردمي در جهان بودند .همچنین اين گزارش ،افزايش امید به زندگي و کاهش مرگ و میر را از
داليل جهاني سالمندي جمعیت نام مي برد .اين مطالعه ،توانمندسازي و ارتقاي سطح سواد زنان و تمايل آنان به اشتغال را از
جمله داليل کاهش نرخ باروري در جهان معرفي ميکند که به دو صورت خود را آشكار ميکند .اوالً اينكه افزايش طبقهي
متوسط باعث شده که خانوادهها کیفیت را بر کمیت فرزندان ترجیح دهند و ثانیاً اينكه تمايالت و نگرشهاي فردگرايانه 1در

1

Guerin B, et al
A Growing and Ageing Population- Global Societal Trends to 2030: Thematic Report 1
3
Individualism
2
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جوامع باعث شده است که از میل به ازدواج کاسته شده و همچنین اينكه از آوردن فرزند دوم خودداري شود .بحرانهاي
اقتصادي و افزايش بیكاري در جوانان از ديگر عوامل کاهش میل به باروري عنوان شده است.
-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه با اينكه از چند فاز تشكیل شده است متدولوژي پژوهش را بهخوبي و روشني تشريح نكرده است.
همچنین عليرغم مفصل بودن گزارش ،به دلیل نداشتن بخش نتیجهگیري ،فهم کلي از گزارش را براي مخاطب با مشكل روبرو
ميکند.

-

رافائل ويتنبرگ و همكاران 3در بررسي " پیشبیني تقاضاي آينده مراقبتهاي بلندمدت براي سالمندان در انگلستان  2113و
هزينههاي متعاقب آن" به دنبال روند افزايش تامین مالي مراقبتهاي بلندمدت سالمندان و با هدف اينكه میزان نیاز سالمندان
در دهههاي آينده به خدمات مراقبت بلندمدت چگونه خواهد بود؟ و همچنین هزينهي اين خدمات چه میزان است؟ و نحوهي
پرداخت توسط چهکساني خواهد بود؟ ،اين پژوهش را در سال  2111در انگلستان انجام دادند .روش مورد استفاده در اين
پژوهش ،مدل پیشبیني مورد استفاده واحد پژوهش خدمات اجتماعي فردي 2بود .اين مدل ،چهار متغیر کلیدي مشتمل بر
شمار سالمندان با سطوح مختلف ناتواني و جنسیت ،سطح تقاضا براي خدمات مراقبت بلندمدت ،هزينهي دريافت اين خدمات
و تعداد نیروي کار مراقبتي که مورد نیاز ميباشد را تخمین ميزند .در واقع اين مدل براساس يک فرض پايه سال 2112
روندهاي آتي را براي سال  2113پیشبیني ميکند .نتايج نشان داد که تعداد افراد سالمند ناتوان از  2,1میلیون در سال
 2112به  1,1میلین نفر در سال  2113افزايش خواهد يافت (يک افزايش  .)%311هزينهي خدمات مراقبت بلندمدت از
 %3,15از  GDPدر سال  2112به  %2,11از  GDPدر سال  2113افزايش خواهد داشت .تقاضاي خدمات مراقبت بلندمدت
نیز يک روند افزايشي را ادامه خواهد داد ،يكي از عوامل اصلي اين افزايش تقاضا ،کاهش دسترسي به مراقبین غیررسمي خواهد
بود.

-

تحلیل مطالعه :از نقاط قوت اين پژوهش انجام تحلیل حساسیت بر روي پیشبینيهاي انجام شده بود تا به اين وسیله پیش-
بیني ها نسبت به تغییرات حساس شوند .اين مطالعه از آن جهت که برخي عدمقطعیتها مانند میزان مرگ و میرها ،شیوع
برخي بیماريها ،انتظارات افراد و تكنولوژيهاي رو به رشد را در نظر نگرفته است با محدوديت روبرو است.

-

ديويدسون و همكاران 1در مطالعهاي مروري با عنوان "زنانهشدن سالمندي جمعیت :تاثیر بر پیامدهاي سالمت" ،مسائل و
چالش هاي ناشي از زنانه شدن سالمندي را به تصوير کشیده است .اين مطالعه نشان ميدهد که زنان با نابرابريهاي خدمات
مراقبت روبرو هستند و اغلب در گفتمانهاي سیاستهاي سالمندي نقشي ندارند .اين مطالعه بر روي نیازهاي منحصر به زنان
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و سیاستهاي جنسیتمحور متمرکز است .اين مطالعه با مرور  73مقاله و سند سیاسي و تحلیل تماتیک ،فاکتورهاي تاثیرگذار
بر سالمت زنان سالمن د را استخراج نمود .فقر اولین و مهمترين موضوع تاثیرگذار بر سالمت زنان سالمند است .اين مسئله
خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه که اکثريت زنان بي سواد هستند و سیستم تامین اجتماعي مستمري ندارند بیشتر جلوه-
گر است .همچنین اين مطالعه بیان ميکند که سیستمهاي بهداشتي کشورها بهطور سنتي براي بهداشت باروري و مادري
تنظیم شدهاند و خدمات مراقبتي بیماريهاي زنان سالمند در آنها بهخوبي تعبیه نشده است .از ديگر يافتههاي اين مطالعه
مي توان به افزايش روند تنهايي در زنان و به تبع آن افسردگي ،عدم حضور در اجتماع و سالمند آزاري اشاره کرد .اين مطالعه
نشان مي دهد که براي پاسخ مناسب به نیازهاي سالمند ،درک نیازها و انتظارات آنها حیاتي است .آموزش پرسنل سالمت در
خصوص تفاوتهاي جنسیتي حائز اهمیت است.
-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه يافتههاي غني و ارزشمندي در اختیار سیاستگذاران سالمت قرار ميدهد .تاکید بر اجراي
مداخالت پیشگیرانه و حمايت زنان سالمند از طريق تامین اجتماعي از ويژگيهاي اين مطالعه است.

-

لیندا مارتین و همكاران 3در يک مطالعهي مروري با عنوان "روندها در وضعیت بهداشتي سالمندان امريكايي :گذشته ،حال و
آينده"تاثیر سه عامل آموزش ،دخانیات و چاقي را در وضعیت سالمت سالمندان تشريح کرده است .نتايج اين مطالعه حكايت از
تاثیر مثبت سطح سواد و آموزش در سالمت سالمندان آينده دارد .همچنین اين مطالعه نشان ميدهد که افزايش روند چاقي
در میانساالن تاحدودي نگران کننده است اما کاهش مصرف دخانیات به دنبال طرح ممنوعیت فروش و تبلیغ دخانیات در
اصالحات بهداشتي دولت اوباما دلگرمکننده است.

-

تحلیل مطالعه :نتايج اين مطالعه نكات ريز بسیار خوبي از وضعیت فعلي در اختیار سیاستگذاران قرار داده است اما برآورد
چندان روشني از آينده ارائه نميدهد.

-

بوتسیس و هارتويگسن 2در مرور نظاممند"وضعیت فعلي و چشمانداز آيندهي مراقبت از راه دور سالمندان با بیماريهاي
مزمن" با بررسي  51مقالهي پژوهشي که در  17ژورنال مختلف بین سالهاي  3337تا  2117منتشر شده بودند ،نشان داند
که سالمندان از ارائهي خدمات مراقبت از راه دور رضايت داشتهاند اما ترجیح آنان بر ترکیبي از خدمات به صورت خدمات
بیمارستاني و خدمات در منزل بوده است .همچنین بررسي نشان داد که بهبود در نتايج مراقبت خصوصاً در بیماران مبتال به
ديابت و بیماري هاي قلبي و عروقي و کاهش وابستگي به ديگران مشاهده شده است .کاهش هزينههاي مراقبت و صرفهجويي
در وقت به طور محسوسي نیز نمودار بوده است .نتايج اين مرور همچنین نشان داد که در بیماران مبتال به دمانس و آلزايمر
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تفاوت چنداني بین دو روش مراقبت از راه دور و مراقبت هاي سنتي مشاهده نشده است که از جمله داليل آن هم عدم توانايي
افراد مبتال به دمانس در ياد گیري استفاده از تجهیزات فوق بوده است .اين مطالعه همچنین بحث کرده است ،هر چند که
سالمندان مورد بررسي اين مطالعه آشنايي چنداني با ابزارهاي الكترونیكي ندارند اما در آينده برعكس افراد شوق زيادي در
بكارگیري اينگونه تكنولوژيها دارند و بر همین اساس آموزشهاي مر اقبت از راه دور را براي پرسنل مراقبت ضروري عنوان
کردند.
-

تحلیل مطالعه :بررسي عمیق اين مرور نظاممند نشان داد که حجم نمونه ي مطالعات مورد بررسي بسیار کوچک بوده و فقط به
ويژگيهاي سالمندان اشاره ي دقیقي نشده است .همچنین اکثر مطالعات مربوط به اياالت متحده امريكا و بهندرت کشورهاي
اروپايي بوده است.

-

ويتنبرگ و همكاران 3در بررسي "تقاضاي آينده خدمات مراقبت بلندمدت و هزينههاي متعاقب آن در انگلستان" با استفاده از
يک مدل شبیهسازي تخمین زدند که هزينهي مراقبت بلندمدت از  GDP %1,1در سال  2112به  GDP %1,31در سال 2113
خواهد رسید .همچنین مطالعه فوق پیشبیني کرد که تا  11سال آينده تعداد افراد همراه با اختالالت شناختي بهطور
معنيداري افزايش خواهد يافت که متناسب با آن مراقبتهاي غیررسمي بیشتري را نیز ميطلبد .پژوهشگران مطالعهي فوق
توسعهي روشهايي از مراقبت که مبتني بر شناخت زودهنگام مبتاليان به دمانس و حمايت از مراقبین غیررسمي باشد را از
جمله استراتژيهاي موثر در جهت کاهش هزينههاي مراقبت در آينده عنوان کردند

-

تحلیل مطالعه :مدل مورد استفاده در اين پیشبیني تنها هزينههاي مستقیم خدمات مراقبت بلندمدت را تخمین زده است و
هزينههاي غیرمستقیم اقتصادي-اجتماعي حاصل از آن را برآورد نكرده است .همچنین اين روش از آنجهت که مولفههاي
کیفي مانند انتظارات و ويژگيهاي فردي افراد را در پیشبیني خود مورد توجه قرار نداده است .اين مطالعه همچنین هزينهي
خدمات مراقبت غیررسمي که توسط خانوادهها به افراد مبتال به اختالالت شناختي ارائه ميشود را در مطالعه خود وارد
نكردهاند.

-

استیفن پُست 2به دلیل نیاز مبرم جامعه به روشهايي که بتواند نشانههاي اولیهي آلزايمر را شناسايي و سپس آن را به تاخیر
اندازد ،پژوهشي با عنوان "سناريوهاي آينده براي پیشگیري و تاخیر در آلزايمر "1را انجام دادند .آنها با شناسايي افراد بدون
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عالمت در معرض خطر باالي آلزايمر و بكارگیري مداخالت دارويي و شیوه زندگي افراد مداخالت که شروع بیماري را به تاخیر
اندازد .در اين سناريو،
-

دفتر مديترانهي شرقي سازمان جهاني بهداشت ( 3)EMROدر بررسي استراتژيهاي سالمندي سالم ،فعال تا سال ،2123
چشماندازهاي استراتژيک را براي کشورهاي عضو  EMROکه بتواند منجر به ارائهي خدمات مراقبتي مقرون بهصرفه و باکیفیت
براي سالمندان شود را با شعار اضافه کردن زندگي به سالهاي عمر است تا افزدون سالهاي عمر زندگي2ارائه کرد .در اين
پژوهش ،شش جهتگیري استراتژيک عمده براي مراقبت سالمندي به ترتیب :بازنگري و بهروز نگاه داشتن استراتژي ملي؛
ايجاد پايگاههاي اطالعاتي براي تصمیمگیريهاي مبتني بر شواهد در راستاي مراقبتهاي جامع سالمندي در سطح ملي؛ ايجاد
شبكهي ملي و منطقهاي چندوجهي در میان سازمانها ،موسساتِ آکادمیک و افراد داراي انگیزه و عالقهمند در زمینه سالمت
سالمندي؛ ادغام مراقبتهاي سالمت سالمندي در سیستم  PHCو ارائهي مراقبتهاي جامعه محور؛ تامین دانش و مهارتهاي
مناسب مورد نیاز سالمندان در زمینه خودمراقبتي و ارتقاي سالمت سالمندان ،خانوادهها و جامعه در سطح وسیع و حمايت از
تحقیقات و آموزش در عرصه سالمندي و مراقبتهاي جامعه عنوان شدند .همچنین نتايج بررسي اين پژوهش در خصوص
سیستم بهداشتي کشورهاي منطقه مديترانه شرقي براي سالمندان نشان داد که سیستم فوق از جذابیت کافي براي سالمندان
برخودار نميباشد و سالمندان در اين کشورها ،بیمارستان و يا بخش اختصاصي مراقبت سالمندي ندارند و حتي شبكههاي
خدماتي در سطح جامعه براي آنها وجود ندارد .پزشک متخصص سالمندان در هر دو بخش دولتي و خصوصي وجود ندارد.
حتي پرستاران و ساير پرسنل بهداشتي از آموزشهاي الزم براي مراقبت از سالمندان برخوردار نیستند.

-

تحلیل مطالعه :استراتژيهاي ارائه شده در اين پژوهش بهنظر مناسب ميرسند اما براي پاسخگويي بهتر به نیازهاي هر
جامعهاي بايستي متناسب با نیاز آن کشور استراتژيهاي ملي تدوين گردد .در واقع به منظور تعیین سیاستهاي ملي براي
سالمندي جمعیت بايستي عواملي همچون :وضعیت دموگرافي کشور ،تاثیر سالمندي جمعیت بر ساير بخشهاي جامعه،
ساختارهاي ارائه ي خدمات موجود ،سیستم بهداشت و درمان آن کشور ،روند تغییرات در ساختار خانواده و وضعیت اقتصادي و
فرهنگي جامعه توجه شود .کشورهاي منطقهي فوق از لحاظ وضعیت ژئوپلتیكي در وضعیت کامالً بيثبات قرار دارند که
پزوهش فوق بدون توجه به اين مسئله نسخهي واحدي براي تمام کشورهاي اين منطقه پیچیده است.

-

اسپیتزر و داويدسون 1در پژوهشي با عنوان "روندهاي آينده در مراقبتها بهداشتي در جوامع سالمند" در سال  2131با هدف
شناسايي تاثیر پیري جمعیت بر سیاستهاي بهداشتي امريكا و عوامل تاثیرگذار بر مراقبتهاي سالمندي نشان دادند که سه
1
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بیماري مزمن آلزايمر ،ديابت و بیماريهاي قلبي عروقي  81درصد سالمندان را درگیر خواهد کرد .همچنین با افزايش
سالمندان شاهد کاهش مراقبین در د سترس خواهیم بود .همچنین اينكه ،با سالمند شدن جمعیت ،نیروي کار پزشكي نیز در
حال سالمند شدن است و میانگین ساعات کاري رو به افول است ،بسیاري از پزشكان در شُرف بازنشستگي هستند .کمبود
 15111پزشک خانواده و  11111جراح و متخصص در دههي آينده وجود خواهد داشت .آمارها پیشبیني کرده است که تا
سال  2111به  1,5میلیون نیروي اضافهي ارائهدهنده ي خدمات بهداشتي نیاز خواهد بود .با وجود کمبود فعلي در ارائهي
خدمات مراقبت در منزل ،در آينده اين کمبود بیشتر نیز خواهد شد .همچنین ،پیشبیني شده است که اختالالت سو رفتاري
از اختالال ت جسمي پیشه خواهد گرفت و بیش از دو سوم سالمندان به مراقبتهاي طوالني مدت نیاز خواهند داشت .همهي
اين روندها بیانگر آنست که به مددکاران اجتماعي به عنوان هماهنگکنندهي مراقبت نیاز بیشتري خواهد بود .به زعم آنها،
ارائهي مراقبتهاي بهداشتي آينده عمیقاً تحت تاثیر نوآوريهاي تكنولوژيک آينده قرار خواهد گرفت اين نوآوريها در
چگونگي ،چه زمان و چه مكاني که بايد مراقبت صورت گیرد نیز تعیینکننده هستند .پیشرفتهاي بیوانفورماتیک منجر به
تمرکز روي پیشگیري تا مديريت بیماري بوده است بهطوريكه با مداخالت زودهنگام امكان به حداقل رساندن خطر ابتال به
بیماري و کاهش هزينه وجود دارد .اپلیكشنهاي تلفن همراه امكان کنترل عالئم حیاتي را به فرد ميدهد .اين پیشرفت براي
سالمندان نسل انفجار جمعت بسیار مورد استفاده خواهد بود .اين مطالعه همچنین استراتژيهايي همچون :مراقبتهاي
يكپارچه با تاکید بر تیمهاي چندرشتهاي ،مراقبت هاي پیشگیرانه و استفاده از مددکاران اجتماعي در فرايند مراقبت را پیشنهاد
داده است .شواهد نشان ميدهد با پیشرفتهاي فناوري همچون وب  2امكان خدمات پزشكي آنالين در وب پیجهايي همچون
فیسبوک ،تويتر و سرويس پست الكترونیک بسیار مر سوم خواهد بود .اين تكامل انقالب اطالعاتي مصرف خدمات را به سمت
مشارکت در مراقبت و تمرکز بر خدمات پیشگیرانه انتقال ميدهد .مهندسي ژنتیک و نانوفناوري منجر به شخصيشدن پزشكي
خواهند شد که در آن درمان خاص براي هر فرد متناسب با توالي ژنتیكياش صورت ميگیرد و متناسب با آن مداخالت در
شیوه زندگي انجام ميشود .از ديگر نتايج اين مطالعه اين بود که هرچند  %32از جمعیت امريكا را سالمندان تشكیل ميدهند
اما  %21از ويزيتهاي پزشكي %17 ،از خدمات سرپايي بیمارستان %15 ،نسخههاي دارويي %18 ،از خدمات اورژانس و %31
خدمات پرستاري در منزل متعلق به سالمندان است .اين مطالعه نتیجهگیري ميکند که مراقبت بهداشتي تكه تكه براي
سالمندان هم غیرکاراست و هم مضر چرا که دريافت خدمات متعدد و متنوع از پزشكان ممكن است منجر به خدمات تكراري و
حتي متناقض گردد .در حالیكه در مراقبتهاي يكپارچه ،بهبود کیفیت خدمات و مهار هزينه هر دو با هم رخ ميدهد .وجود
تیمهاي مراقبت چندرشتهاي که هم خدمات سالمت جسم و هم روان را ارائه ميدهد با تمرکز بر مراقبت شخص بهترين نوع

15۸

مراقبت براي سالمندان است .اين تیم متشكل از پرستار هماهنگ کننده ،متخصص تغذيه ،مددکار اجتماعي ،متخصص سالمت
روان و پزشک است.
-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه تحلیل جامعي از روندهاي تكنولوژيک و روندهاي اجتماعي و اقتصادي تاثیرگذار بر مراقبتهاي
سالمندي ارائه داده است اما تاثیر روندهاي زيستمحیطي و سیاسي در آن مورد توجه قرار نگرفته است .اين مطالعه جز محدود
مطالعاتي است که به اهمیت نقش مددکاران اجتماعي در آيندهي مراقبت سالمندي اشاره کرده است.

-

رابینسون 3و در پژوهشي با عنوان "روندهاي موثر در وضعیت سالمت و مراقبت زنان سالمند "2بیان ميکند که در سال 2115
تقريباً  23میلیون زن سالمند باالي  15سال در مقابل  35میلیون مرد سالمند باالي  15سال زندگي ميکنند که اين روند
جمعیتي بیانگر زنانه شدن سالمندي جمعیت است که به تناسب خود خدمات و مراقبتهاي متناسب با جنس را ميطلبد .اين
مطالعه نسان ميدهد که جمعیت بزرگي از زنان سالمند تنها زندگي ميکنند .آمارها نشان ميدهد که  %11زن بیوه در مقابل
 %31مرد بیوه وجود دارد .در خصوص بیماريهاي مزمن مطالعه نشان داد که بیماريهايي همچون فشارخون ،آرتريت
روماتوئید ،آسم ،برونشیت مزمن ،ديابت و آمفیزم در زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند بروز ميکند .پوکي استخوان بهعنوان
يک بیماري خاموش در زنان باعث شكستگي لگن ،کمر و آرنج مي شود که خود هشداري براي سیاستگذاران سالمت است که
از هماکنون با روش هاي پیشگیرانه همچون تجويز کلسیم و ويتامین دي تا حدودي از شیوع آن بكاهند .اين مطالعه ،مصرف
دخانیات ،الكل ،چاقي ،عدم تحرک فیزيكي و پنوموني را از عوامل خطر بیماري در زنان سالمند عنوان کرد که نیازمند
مداخالت پشگیرانه است.

-

تحلیل مطالعه :از جمله روندهاي شناسايي شده در اين پژوهش ميتوان به افزايش طول عمر ،چاقي ،نیاز به همدم،

-

ارشد و احمد شعیب در يک مطالعهي مروري با عنوان "روندهاي سالمندي جهان :يک چشمانداز جامعهشناختي" نشان مي-
دهد که دلیل اصلي پیرشدن جمعیت جهان کاهش نرخ تولد در سراسر جهان ،کاهش مرگ و میر و بهبود کیفیت زندگي بوده
است .با اين تفاوت که سرعت پیرشدن جمعیت سالمند در کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته بسیار متفاوت بوده است .به
عنوان مثال نشان ميدهد که در فرانسه  335سال زمان نیاز برد تا جمعیت سالمندي از  7درصد به  31درصد رسید در
حالیكه همین دو برابر شدن جمعیت سالمندي در کشورهاي درحال توسعهاي همچون تايلند ،برزيل و چین در طول دو تا سه
دهه رخ داده است .بنابراين کشورهاي درحال توسعه زمان بسیار کمتري براي تطابق جامعه با شرايط سالمندي دارند .يكي
ديگر از روندهاي مورد تاکید در اين پژوهش افزايش سالمندان خیلي پیر 1است .مطالعه نشان ميدهد که افراد باالي  85سال،
1
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شش برابر بیشتر از افراد  15تا  13ساله به اختالالت عملكردي و شناختي مبتال ميشوند و بیش از سه نوع بیماري مزمن
دارند .اين روندها در برنامهريزي براي سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت است.
-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه از آن جهت که برخي روندهاي جمعیتي را بین کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه مقايسه
کرده است نتايج آن براي سیاستگذاران بسیار ارزشمند است .اما آنچه از عنوان و چكیده اين پژوهش برميآيد انتظار ميرفت
که روندهاي مختلف (اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي) تاثیرگذار بر پديدهي سالمندي تشريح گردد.

-

الفورچون و بالستیت 3در يک مطالعهي مروري در خصوص " روندهاي ناتواني در بین سالمندان :ارزيابي شواهد در  32کشور
عضو سازمان همكاري و توسعهي اقتصادي 2و پیامدهاي آينده "1با مرور کلي بر وضعیت دموگرافیک سالمندان در کشورهاي
استرالیا ،بلژيک ،کانادا ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،ايتالیا ،ژاپن ،هلند ،سوئد ،انگلستان و اياالت متحده امريكا میزان وابستگي را
بر اساس سه نظريهي مختلف در خصوص ناتواني با عناوين "فشردهسازي مرگ و ناتواني" ،"1توسعهي مرگ و ناتواني "5و
"تعادل پويا "1برآورد کرده است .اين مطالعه با تمرکز روي روند وابستگي يا ناتواني (در لباس پوشیدن ،غذاخوردن ،تمیز کردن
و  )...سالمندان  15ساله و باالتر نشان داد که به دلیل روند رو به رشد پیر شدن جمعیت ،بار ناتواني سالمندان نیز افزايش
خواهد يافت و متناسب با آن تقاضا براي خدمات بلندمدت نیز افزايش خواهد يافت به همین منظور پیشنهاد ميدهد که با
انجام مداخالت زودهنگام پیشگیرانه و بهبود وضعیت اقتصادي-اجتماعي سالمندان ميتوان سن وابستگي و ناتواني را در
سالمندان به تعويق انداخت .اين مطالعه عنوان ميکند که بهبود سبک زندگي (ترک سیگار ،ورزش ،تغذيه مناسب ،آموزش و
يادگیري) در میانسالي و سالمندي ،تا حد زيادي ابتال به بیماريهاي مزمن را کاهش داده و هزينه-اثربخشي مداخالت را باال
ميبرد .در اين مطالعه  5علت اصلي منجر به ناتواني بیماريهاي آرتريت روماتوئید ،مشكالت قلبي ،دمانس ،کمر درد و ديابت
شناسايي شدند که  %71آن به اصالح سبک زندگي قابل بهبود است.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه با متدولوژي ترکیبي (کمي و کیفي) يافتههاي قابل اعتمادي را ارائه کرده است .تنها نقطه ضعف
اين مطالعه اين بوده است که عدمقطعیتهاي مختلفي که در محیط پرتغییر امروز وجود دارد را مدنظر قرار نداده است.

-

رابرت و لیندا اسپروا 7در يک مطالعهي مروري با عنوان "ماشینهاي در دست :آيندهي مراقبتهاي سالمندي" به دنبال بررسي
اين موضوع بودند که آيا ظرفیت روباتها براي برآوردن نیازهاي مراقبتي سالمندان کفايت ميکند؟ و اينكه روباتهاي موفق
چگونه اين نقش را انجام مي دهند؟ بود .اين پژوهش ازآنجا که بیشتر بر مبناي ديدگاه مراقبین درجهي يک سالمندي و مسائل
1
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اخالقي و اجتماعي مرتبط با آن بود تا براساس يک نگاه مهندسي روباتیک يا کامپیوتر واجد شرايط بررسي در اين مطالعه بود.
نويسندگان اين مقاله بیان ميکنند که :اين ادعا که رباتها ممكن است يک نقش مفید در مراقبت از سالمندان بازي کنند به
وضوح يک مبالغه و تالش براي ارائهي يک توجیه عمومي براي منافع معنوي تحقیقات است .اما با اين حال پژوهشهاي زيادي
به توسعهي روباتها براي نقش مراقبت از سالمندان پرداخته ميشود .آنها روند رو به رشد استفاده از روباتها را در تمام
عرصههاي ارائه خدمات تايید کردند و آن را بسیار ساده انديشانه خواندند که اگر گمان شود که يک ربات همچون انسان مي-
تواند فرايند مراقبت را ان جام دهد .محققان اين پژوهش نبود تعامالت انساني را در فرايند مراقبت را بسیار مخربتر و جبران-
ناپذيرتر بر پیامدهاي سالمت عنوان کردند .آنها دستیار بودن روباتها را تا جايگزيني دائميشان با انسان را منطقي و قابل
قبول عنوان ميکنند اما جايگزيني کامل آن را کامالً غیرمنطقي.
-

تحلیل مطالعه :اين مقاله با يک نگاه انتقادي بر استفاده از روبات در ارائهي خدمات بیشتر توجهاش معطوف به جنبههاي
اخالقي استفاده از روبات ها در خدمات مراقبتي بوده است و نگاهي کامالً بدبینانه به استفاده از روباتها در مراقبت سالمندان
داشته است و رواج استفاده از آن ها را در صنعت مراقبت بیشتر بر مبناي اهداف تجاري و کسب سود عنوان ميکند تا رفع آالم
سالخوردگان.

-

براودبنت و همكاران 3در يک بررسي مروري با عنوان "پذيرش روباتهاي مراقب براي جمعیت سالمند" ،پتانسیل روباتها را
در کمک به استقالل و بهبود سالمت در سالمندان ،و کاهش بار مراقبان قطعي عنوان ميکند .بررسي ايشان در خصوص پايش
برخي از رباتهاي توسعهيافته براي مراقبتهاي سالمندي در کشورهاي ژاپن ،امريكا ،ايتالیا ،فرانسه موفقیتآمیز بودن استفاده
از آن ها را در فرايند مراقبت توضیح داده است و پیشنهاد داده است براي اينكه روباتها در اين هدف مقبول واقع شوند بايد
طیف وسیعي از انتظارات و نیازهاي ذينفعان ،مانند سالمندان ،خانوادهها و کادر پزشكي را ارزيابي و برآورده سازند .نويسندگان
مقاله وجود برخي از متغیرهاي فردي مانند سن ،جنس ،تواناييهاي شناختي ،سطح تحصیالت ،گذشته ،تجربه و فرهنگ و
برخي متغیرهاي رباتها مانند اندازه ،جنس ،ارگونومي ،نقش و شخصیت آنها را در پذيرش آنها در جامعه مهم عنوان کردند.

-

تحلیل مطالعه :در نظر گرفتن انتظارات کاربران و ويژگيهاي ظاهري و کارکردي روباتها با قابلیت ارتقاي آنها متناسب با
نیازهاي شخص از نقاط قوت اين مطالعه بود .از محدوديتهاي اين مطالعه ميتوان به عدم توجه به موضوعات اخالقي در
بكاگیري از روباتها اشاره کرد.
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-

میشل و همكاران 3در يک بررسي با عنوان "مراقبتهاي سالمندي در ژاپن -چالشها و چشماندازها" جنبههاي اقتصادي و
نوآورانهي سیستم مراقبت بلندمدت در ژاپن را که ميتواند براي ساير کشورها جذاب باشد ،مورد کنكاش قرار دادهاند .سیستم
مراقبت بلندمدت در ژاپن از سال  2111با چهار هدفِ کاهش بار مراقبتهاي خانگي که به دوش زنان بوده است ،يكپارچه
نمودن خدمات مراقبت بهداشتي و اجتماعي ،کاهش مراقبتهاي بیمارستاني و شفافیت در ارتباطات بین بیمه و خدمات ارائه
شده توسط وزارت بهداشت و رفاه ژاپن ايجاد گرديد .از مزاياي مشهود اين طرح ،مراقبتهاي متنوع غیرپزشكي در منزل و
مراقبتهاي موسسهاي براي افراد  15سال به باالتر واجد الشرايط و خدمات مختص به افراد مبتال به دمانس بوده است .از
جمله چالش هاي اين سیستم جمعیت رو به روشد سالمندي در ژاپن است که تامین مالي اين سیستم را دچار مشكل خواهد
نمود .همچنین اجراي قانون تمرکز و عدم تمرکز در خصوص اين سیستم هنوز با مسئله جدي روبرو است.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه از آنجا که ويژگيهاي يک طرح مراقبتي موفق در جهان را به تصوير ميکشد بسیار مفید است.
همچنین از اين جهت که جهتگیريهاي آينده آن را نیز مشخص کردهاند نشان از يک ديد و تفكر آيندهنگر در نظام
برنامهريزي ژاپن است.

-

کريستین تامسن 2در پژوهشي ترکیبي با عنوان "آيندهي سالمندي در دانمارک :منابع و ارزشها" ،سه نسل سالمند را از لحاظ
انتظارات ،ويژگيها و نگرشها مورد مقايسه قرار داده است .نسل اول افرادي که هماکنون سالمند هستند و بین  15تا  73سال
سن دارند ،نسل دوم ،افرادي که هماکنون بین  11تا  55سال هستند و سالمندان فردا ميباشند و نسل سوم ،افرادي که هم-
اکنون  11تا  11سال هستند و سالمندان آينده را تشكیل ميدهند .اين مطالعه هر کدام از سه نسل فوق را از لحاظ مولفههايي
چون پسزمینهي فردي ،منابع شخصي ،شبكههاي اجتماعي ،مشارکت در موضوعات اجتماعي و سیاسي ،چشماندازهايشان به
جامعه و مسئول یت براي افراد مورد مصاحبه قرار داده است .ديدگاههاي سه نسل فوق از لحاظ تمام مولفههاي باال با يكديگر
متفاوت بود .نويسنده مقاله پیشنهاد ميدهد که ديدگاههاي افرادي که نسل بعدي سالمندي را تشكیل ميدهند بايد در
سیاستهاي اجتماعي مورد توجه قرار گیرد.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه با مطالعه ي سه نسل سالمند ابعاد جديدي از انتظارات و نگرشهاي آنها را به تصوير کشید .از
آنجايي که برنامهريزي و سیاستگذاري براي نسلهاي بعدي توسط کساني صورت ميگیرد که خود متعلق به آن نسل نیستند
شايد نتواند تمام خواستهها و انتظارات آنها را در سیاستها جامعهي عمل بپوشاند در حالیكه استفاده از نتايج اينچنیني مي-
تواند سیاستها را به واقعیت نزديکتر کند.

Olivia S. Mitchell, John Piggott, Satoshi Shimizutai
Kirsten Thomsen

1۸1

1
2

-

فاچز 3در يک بررسي مروري با عنوان "هزينههاي آيندهي مراقبتهاي بهداشتي سالمندان" ،نشان داد که در امريكا هزينههاي
مراقبت سالمندي  %1بیشتر از سرعت تولید ناخالص داخلي رشد ميکند که ميتواند در چند دههي آينده يک بحران شديد
اقتصادي -اجتماعي براي امريكا به دنبال داشته باشد .اين پژوهش نقش فناوري را در رشد هزينههاي مراقبت سالمندي بسیار
محوري عنوان ميکند .اين پژوهش مطرح ميکند که پیشرفتهاي شگرف در تكنولوژي نه تنها موجب ارتقاي سطح سالمت
عموم نشده است بلكه با از بین بردن درمان هاي موثر و ارزان ،موجب افزايش درد و رنج در فقرا نیز شده است .نويسنده بیان
مي کند که داروي وياگرا که براي درمان ناتواني جنسي در مردان بكار ميرود ،يک يا دو سال پس از معرفياش به بازار باعث
افزايش  3میلیارد دالر هرينه هاي مراقبت پزشكي گرديد .اين پژوهش آهسته کردن روند رو به رشد هزينههاي مراقبت و پیدا
کردن راههايي براي پرداخت هزينههاي مراقبت در آينده را ضروري عنوان ميکند.

-

تحلیل مطالعه:

-

تیموتي و همكاران 2در بررسي "سالمندي جمعیت و افزايش بار بیماريهاي مزمن و خدمات مراقبتي موردنیاز در سال "2125
با روش هاي رگرسیون لجستیكي نشان دادند که با توجه به افزايش تغییرات ويژگيهاي دموگرافیكي افراد و قانون مراقبت
مقرونبهصرفه ،تقاضا براي خدمات مراقبتي تا  %31از سال  2131تا  2125رشد خواهد کرد .همچنین نشان دادند که به
ترتیب جراحي عروق ،جراحيهاي قلب و اعصاب ،راديولوژي و جراحيهاي عمومي باالترين میزان تقاضا را خواهند داشت .از
ديگر نتايج اين پیش بیني افزايش زمان انتظار براي ويزيت پزشكان و کاهش دسترسي به پزشكان به دلیل کمبود نیروي انساني
نیز بوده است.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه متمرکز بر خدمات تخصصي مورد نیاز سالمندان بوده است و اذعان داشته است که با افزايش بار
بیماري هاي مزمن نیاز به پزشكان متخصص بیش از گذشته است .در حالیكه مطالعات بسیاري وجود دارد که به تیممحوري
طرح درمان در سالمندان تاکید ک رده است و افزايش صرف متخصصان را که رويكردي جامع در طبابت ندارند را براي
سالمندان مضر شناسايي کردهاند.

-

سهیل عنايتاله در يک بررسي با عنوان "سالمندي :آيندههاي بديل و گزينههاي سیاسي" سعي در شناساندن آيندههاي
محتمل سالمندي با استفاده از روش تحلیل اليهاي علتها 1و برنامهريزي سناريو دارد .به اين منظور ،دادههاي مربوط به سطح
اول يعني لیتاني را از روندهاي مديكیر که در خبرها ،رسانهها و وقايع منتشر ميشود استخراج کرده است .دادههاي اليهي دوم
يعني علت هاي اجتماعي را با بررسي فاکتورهاي اقتصادي ،فرهنگي ،سیاسي وتاريخي (مانند کاهش نرخ تولد ،رشد
1

Fuchs VR
Timothy M, et al
3
Casual Layered Analysis
2

1۸1

پیشرفتهاي پزشكي) به دست آورده است .اليهي سوم که گفتمان و جهانبیني باشد از طريق فرضیات عمیق پشت موضوعات
و اليهي چهارم يعني اسطوره و استعارهها هستند که داستانهاي عمیق را بازگو ميکنند .بر اساس تحلیل فوق و پیشرانهاي
شناخ ته شده سه سناريوي بهترين حالت ،بدترين حالت و حالت میانه استخراج گرديد .سناريو ايدهآل بازگوکنندهي جامعهاي
براي همه ي سنین است ،سناريوي دوم تقسیم جامعه براساس سن است و سناريوي سوم ظهور يک جهان مجازي است .اين
پژوهش همچنین گزينههاي سیاستي را نیز براساس سناريوهاي فوق پیشنهاد داده است.
-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه هرچند که توسط يک آيندهپژوه مشهور انجام شده است اما از لحاظ متدلوژيكي روشن و شفاف
نیست و برنامه ريزي سناريوي بكار رفته در آن بخوبي تشريح نشده است .توضیحات مربوط به هر سناريو خصوصاً جهانبیني که
براي هر سناريو ارائه داده است بسیار خالقانه بوده است .بهعنوان مثال جهانبیني سناريوي اول :عدالت بیننسلي ،جهانبیني
سناريوي دوم :تعارض بیننسلي و جهانبیني سناريوي سوم آرمانشهر تكنولوژيكي( 3تكنو-تخیلي) است.

-

لیننسكمیت و همكاران 2در يک مطالعه با عنوان "استراتژيهاي آينده مديريت سالمندي در جهان کاري استان

سالزبورگ1

اتريش" به دلیل سالمند شدن ساختار جمعیتي اين استان و اتخاذ تدابیري بهمنظور اشتغال و ادامهي فعالیت سالمندان از
روش سناريوسازي مدل شبكه ي جهاني کسب و کار براي حل اين مشكل استفاده کردند و در نهايت گزينههايي جهت اقدام در
سطح فردي ،سازماني و فعاالن سیاسي-اجتماعي ارائه دادند .اين مطالعه در  5مرحله به ترتیب شامل مرور متون ،مصاحبهي
کیفي ،تحلیل ساختاري ،تحلیل سازگاري و تدوين سناريو صورت گرفت .دو عدم قطعیت شناسايي شده در اين پژوهش
فعالیتهاي سیاسي و فعالیتهاي عملیاتي بود که منجر به شكلگیري  1سناريو گشت .سناريوي اول با عنوان "همه براي او"1
وضعیتي را نشان ميدهد که در آن فعاالن سیاسي و شرکتها هیچ تالشي بر مديريت کارکردن سالمندان ندارند و هرکس
براي خودش تالش ميکند .سناريوي دوم با عنوان "رهبر دست بسته "5وضعیتي است که ابتكار عمل فعاالن شرکتي باالست
اما ابتكار عمل سیاسي وجود ندارد و نهايتاً سناريوي سوم با عنوان "سالزبورگ مشغول "1حالتي از آينده است که در آن فعاالن
سازماني و سیاسي منسجم و متحد ساختارهاي اشتغالي مناسب را براي سالمندان ايجاد ميکنند.
-

تحلیل مطالعه :د ر اين مطالعه توضیحات مربوط به هر سناريو بسیار محدود و تنها به ذکر عدمقطعیتهاي منتج به سناريو
خالصه شده است و پیشرانهاي کلیدي که منجر به شكلگیري سناريوهاي فوق شده است را در جايي بیان نكرده است.

1

Techno-utopian
Linnenschmidt, et al
3
Salzburg Province
4
Everyone for Him/Herself
5
Leader of the Pack
6
Salzburg Gets Busy
2
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-

شرگولد و همكاران 3در پژوهشي با عنوان "آيندهي محل زندگي سالمندان "2با استفاده از برنامهريزي سناريو  1آيندهي
مختلف براي تحرکات سالمندي استخراج کردند .دو عدمقطعیت کلیدي اين سناريو شامل میزان درگیري افراد با فناوريهاي
مراقبتي و دوم میزان فراهمي مراقبتها توسط دولت ميباشد .سناريويي که در آن درگیري با تكنولوژي و فراهمي خدمات
توسط دولت باال بود با عنوان "به تنهايي در خانه"  ،سناريوي دوم با درگیري تكنولوژي باال و فراهمي دولتي خدمات پايین با
عنوان "پاسخ جمعي"  ،سناريوي سوم با فقدان درگیري تكنولوژي و کمبود فراهمي مراقبتهاي دولتي با عنوان "روابط
خانگي" و نهايت ًا سناريوي ي که در آن درگیري با تكنولوژي پايین و تدارک دولتي خدمات باالست با عنوان "در جستجوي
سرپناه" استخراج گرديدند .اين پژوهش با متفاوت جلوه دادن سالمندان آينده از لحاظ ويژگيهاي شخصي و اجتماعي خواهان
ارائه خدماتي متناسب با ويژگيهاي سالمندان آينده است.

-

تحلیل مطا لعه :اين مطالعه در قسمت متدولوژي ذکر نكرده که از چه رويكردي براي سناريوسازي استفاده کرده همچنین
روندهاي تاثیرگذار بر موضوع پژوهش در فرايند سناريونگاري مورد تدقیق قرار نگرفته است .نقطه قوت مطالعه ،برگزاري کارگاه
با حضور  37نفر از خبرگان براي ساخت سناريوهاي حاصل از عدمقطعیتها بوده است.

Shergold I, et al
Future mobility in an ageing society
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1
2

جدول  – 15-1مشخصات مقاالت خارجی بررسی شده
ردیف

نویسندگان (سال)

عنوان مقاله

روش
مطالعه

هدف مطالعه

3

)Guerin B, et al (2015
()351

روند رو به رشد پیر شدن جمعیت

ترکیبي
(مروري و
دلفي)

ارزيابي روندهاي جهاني و توسعهي پاسخهاي
استراتژيک

2

)Shergold I, et al (2015
()353

سناريوهاي آيندهي محل زندگي سالمندان

کیفي

شناسايي آيندههاي مختلف نحوهي زندگي
(مكان) سالمندان

1

Spitzer, Davidson
)(2013
()352

روندهاي آينده در سالمت و مراقبت سالمت در
سالمندي

مروري

شناسايي روند پیري در جمعیت آمريكا و تاثیر
آن بر سیاستهاي بهداشتي

1

)Timothy M, et al (2013
()351

سالمندي جمعیت و افزايش بار بیماريهاي مزمن و
خدمات مراقبتي موردنیاز در سال 2125

کمي
(رگرسیون
لجستیک)

پیشبیني تقاضاي آينده خدمات مراقبت
بهداشتي براساس تغییرات دموگرافیكي

5

Arshad MD, Bhat SA
)(2013
()351

روندهاي جهاني سالمندي :چشمانداز جامعهشناختي

مروري

مقايسهي روند پیري جمعیت در کشورهاي
توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه

1

Patricia M Davidson, et
)al (2011
()27

زنانهشدن سالمندي ،تاثیر بر پیامدهاي سالمت

مروري

شناسايي نیازهاي زنان سالمند

7

Linnenschmidt, et al
)(2011
()355

استراتژيهاي آيندهي اشتغال سالمندان در استان
سالزبورگ اتريش

کیفي

تحلیل وضعیت آيندهي اشتغال بهکار
سالمندان

Patricia M Davidson, et
)al (2011

زنانهشدن سالمندي :چگونه تاثیرخواهد گذاشت بر
پیامدهاي سالمت

مرور جامع

فاکتورهاي موثر بر سالمت و رفاه زنان چه
ميباشند؟

3

Linda G. Martin
Robert F. Schoeni
Andreski Patricia M.
)(2010
()351

روندها در وضعیت سالمت سالمندان امريكايي :گذشته،
حال ،آينده

مرور

بررسي مرور متون در شناسايي روندها در
ناتواني سالمندان و شاخصهاي بهداشتي و
برآورد روندهاي آينده در جمعیت  15ساله و
بیشتر

31

E , et al Broadbent
)(2009
()357

پذيرش روباتهاي مراقب سالمت توسط سالمندان:
مرور متون و جهتگیريهاي آينده

مروري

بررسي پاسخهاي انسان به روباتهاي مراقب
سالمت و شناسايي متغیرهاي متغیرهاي موثر
بر پاسخ

33

Lafortune, Balestat
)(2007
()358

روندهاي ناتواني در بین سالمندان

مروري

ارزيابي روند ناتواني سالمندان  15سال به
باالتر در  32کشور عضو سازمان همكاريهاي
اقتصادي

32

)Robinson K (2007
()353

روندها در وضعیت سالمت و استفاده از مراقبت سالمت
بین زنان سالمند

مروري

شناسايي مشكالت ناتوانکننده در زنان
سالمند

31

)EMRO (2006
()11

استراتژيهاي سالمندي فعال براي کشورهاي مديترانه-
ي شرقي

مروري

تعیین وضعیت کشورهاي عضو از لحاظ
مراقبتهاي سالمندي و پیشنهاد استراتژي-
هاي سالمندي فعال

31

Sparrow R, Sparrow L
)(2006
()311

ماشینها در دست :آينده مراقبت سالمندي

مروري

ارزيابي ادعاهاي ساخته شده در خصوص اينكه
روباتها ميتوانند نیازهاي سالمندان را
برآورده سازند.

35

Wittenberg R, et al
)(2006
()313

آيندهي تقاضاي سالمندان براي مراقبتهاي بلندمدت
در انگلستان ،از سال پايهي  2112به 2113

کمي

پیشبیني شمار سالمندان ناتوان نیازمند به
خدمات مراقبت بلندمدت؟ پیشبیني هزينه-
هاي خدمات و پیشبیني نیروي کار مورد نیاز

8
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روش

ردیف

نویسندگان (سال)

عنوان مقاله

31

Goldman (162)DP, et al
)(2005

آيندهي هزينهي مراقبتهاي پزشكي و سالمت
سالمندان

مطالعه

37

et al Olivia, S. Mitchell,
)(2004
()311

مراقبت سالمندي در ژاپن :چشمانداز و چالشها

کمي
(مدلسازي)

هدف مطالعه
تخمین هزينههاي مديكیر تحت تاثیر
روندهايي همچون نوآوريهاي پزشكي،
بیماريهاي مزمن و چاقي
معرفي جنبههاي نوآورانهي مراقبت بلندمدت
در ژاپن براي استفاده در ساير کشورها

38

)Kirsten Thomsen (2003
()311

مقايسهي سه نسل سالمندي در دانمارک

کیفي

مقايسهي نسل کنوني سالمندان با سالمندان
 31سال و  11سال بعد در دانمارک

33

)Inayatullah (2003
()315

سالمندي :آيندههاي بديل و گزينههاي سیاسي

کیفي

ساختشكني پديدهي اجتماعي سالمندي و
رسیدن به درکي عمیق از اليههاي زيرين
مسئله سالمندي

21

)Post, S G (1999
()311

سناريوهاي آينده پیشگیري و تاخیر در بیماري آلزايمر

مروري

شناسايي افراد بدون عالمت در معرض خطر
آلزايمر

23

Fuchs
)VR (1999
()317

هزينهي مراقبتهاي بهداشتي براي سالمندان :چقدر و
چه کساني بايد آن را بپردازند؟

مروري

برآورد هزينههاي آيندهي مراقبت سالمندي و
چگونگي پرداخت آن

جدول  -14-1مقایسهی یافتهها و نتیجهگیری مطالعات خارج
ردیف

نویسندگان (سال)

3

)Guerin B, et al (2015

2

)Shergold I, et al (2015

1

Spitzer, Davidson
)(2013

1

)Timothy M, et al (2013

یافتهها و نتیجهگیری
اين مطالعه که در دو فاز مشتمل بر مرور منابع براي شناسايي روندها و کسب اطالعات اضافي در خصوص روندها از طريق
مشارکت بینالمللي خبرگان در يک مطالعهي کیفي صورت گرفت منتج به شناسايي روندهاي اجتماعي همچون تغییر
پروفايل دموگرافیكي جهان ،افزايش طبقهي متوسط ،گسترش اطالعات و دانش از طريق تكنولوژي ،رسانههاي جديد و
آموزش ،شبكه هاي اجتماعي در توانمندسازي افراد ،برابري جنسیت ،مهاجرت و جابجايي در جهان و نحوهي تعامل افراد
جامعه با دولت (نقش فناوري) گرديد .اين مطالعه پیشران هاي اصلي افزايش جمعیت در کشورهاي در حال توسعه را نرخ
باالي باروري و نرخ پايین مرگ و میر عنوان ميکند.
اين مطالعه با خاطرنشان ساختن اين موضوع که سالمندان آينده با سالمندان امروز بسیار تفاوت دارند ،نقش تكنولوژي را در
نحوهي شكلگیري تحرکات آيندهي سالمندان برجسته ميکند.
نتايج اين مطالعه بیان ميکند که با نزديک شدن نسل انفجار جمعیت به دههي  11زندگي ،آسیبپذيري در آنها خصوصاً در
سالمندان سالمند ،زنان سالمند ،اقلیتهاي نژادي ،و کساني که در فقر زندگي ميکنند افزايش خواهد يافت .برآورده کردن
نیازهاي اين گروه جمعیت نیازمند تحول مدلهاي ارائه خدمات است .اين مطالعه ارائهي خدمات يكپارچه ،استفاده گسترده از
مددکاران اجتماعي را پیشنهاد داده است.
پیشبینيها نشان داد که جمعیت سالمند امريكا تا سال  2125به  %11خواهد رسید .اين رشد جمعیت سالمندي با رشد
بیماريهاي مزمن و اختالالت شناختي همراه خواهد بود .شیوع بیماريهاي قلبي-عروقي و مغزي بین سالها  2131تا
 2125تا  %27رشد خواهد کرد .افزايش نیاز به متخصصان سالمت و گسترش پوشش بیمهاي از ديگر پیشبینيهاي اين
مطالعه بود.
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ردیف

نویسندگان (سال)

5

Arshad MD, Bhat SA
)(2013

1

Patricia M Davidson, et
)al (2011

7

Linnenschmidt, et al
)(2011

8

Linda G. Martin, et al
)(2010

3

E , et al Broadbent
)(2009

یافتهها و نتیجهگیری
اين مطالعه روند پیرشدن جمعیت را در کشورهاي توسعه يافته و برخي کشورهاي در حال توسعه مقايسه کرده است .نتايج
اين مطالعه نشان داد که بعضي کشورهاي توسعه يافته مثل فرانسه  335سال طول کشید تا جمعیت سالمندي از  %7به %31
برسد .اما در کشورهاي درحال توسعه مانند چین ،شیلي ،تايلند و برزيل اين روند افزايش جمعیت سالمند ،تنها در عرض 21
سال رخ داده است .از ديگر نتايج اين مطالعه پیرترشدن پیرها در آينده است که نشان ميدهد که اين دو گروه سني
سالمندان تفاوتهاي زيادي از لحاظ میزان و نوع مراقبت دارند.
اين مطالعه نشان مي دهد که نیازهاي بهداشتي زنان سالمند متفاوت از مردان است و با توجه به زنانهشدن جمعیت سالمندي
الزم است سیاست گذاران به تدارک خدماتي که مختص سالمندان است نیز بینديشند و قوانین حمايتي ويژه زنان تنها وضع
کنند.
پژوهشگران اين مطالعه پس از مرور متون و مصاحبه با خبرگان ،فاکتورهاي مرتبط با اشتغال سالمندان را شناسايي کردند و
سپس در کارگاه هاي تحلیل ساختاري فاکتورهاي تاثیرگذار شناسايي شد .دو عدمقطعیت کلیدي اين پژوهش فعالیت در
سطح عملیاتي و سیاسي بودند .با استفاده از اين دو عدمقطعیت  1سناريو شكل گرفت.
از جمله روندهاي شناسیي شده در اين پژوهش شامل:
-

افزايش سطح آموزش (سبک زندگي بهتر ،دسترسي بیشتر به خدمات ،استفاده بیشتر از ديوايسهاي کمكي)
کاهش روند مصرف دخانیات (سیگار)
افزايش روند چاقي خصوصاً در زنان و به تبع آن افزايش نیاز به کمک با کاهش ADL
میزان نشانگرهاي زيستي با ريسک فاکتور باال کاهش يافته اما میزان گرفتن دارو افزايش يافته است (به عنوان مثال
سطح ريسک کلسترول کاهش خواهد داشت اما داروهاي کاهندهي کلسترول روند افزايشي را نشان ميدهد ،همینطور
افزايش اساسي در استفاده از استاتینها)

اين مطالعه نشان ميدهد که در آينده روبات ها قادر خواهند بود بخش زيادي از بار مراقبت را که به دوش افراد خانواده است
را برآورده سازند .همچنین مطالعه بیان مي کند براي اينكه روباتهاي مراقب سالمند مورد پذيرش واقع شوند بايد از قابلیت-
هايي مشتمل بر ظاهر مناسب ،تشابهات انساني ،ابعاد صورت ،اندازه ،جنسیت ،پرسنالیتي و تطابقپذيري برخوردار باشند.
Sparrow R, Sparrow L
)(2006
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اين مطالعه با برجسته ساختي نیازهاي اجتماعي و عاطفي سالمندان ادعاي جايگزيني روباتهاي مراقب سالمت بهجاي انسان
را بسیار کمبازدهتر از آنچه که تبلیغ ميشود عنوان کردند .اين پژ وهشگران اين جايگزيني را امري غیراخالقي در تعامالت
انساني تفسیر ميکنند.

Lafortune, Balestat
)(2007

يكي از يافتههاي اصلي از اين است که شواهد روشني مبني بر کاهش ناتواني در سالمندان پنج کشور (دانمارک ،فنالند،
ايتالیا ،هلند و اياالت متحده) وجود دارد .سه کشور (بلژيک ،ژاپن و سوئد) افزايش نرخ شديد ناتواني در میان افراد  15ساله و
باالتر در عرض ده سال گزارش دادهاند و دو کشور (استرالیا ،کانادا) يک نرخ ثابت را نشان دادهاند .يكي از مفاهیم اصلي

33

حاصل از اين مطالعه اين است که سیاستگذاران بر روي کاهش شیوع ناتواني شديد در سالمندان و افزايش تقاضا براي
مراقبتهاي طوالني مدت محتاط باشند.
)Robinson K (2007
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از آنجا که زنان محدوديتهاي عملكردي بیشتري نسبت به مردان دارند ،تامین مالي و تدارک مراقبتهاي سالمت و مراقبت
طوالنيمدت ويژهي زنان يک موضوع حیاتي است .همچنین شواهد مرور شده در اين مطالعه نشان ميدهد که زنان سالمند
کمتر از مردان شريک يا همسر دارند و بنابراين زنان سالمند بیشتر به مراقبین غیررسمي و رسمي نیاز دارند (به عنوان مثال،
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ردیف

نویسندگان (سال)

31

)EMRO (2006

یافتهها و نتیجهگیری
مراقبت در منزل و پرستاري در منزل).
اين مطالعه با بیان اينكه سالمند شدن جمعیت در کشورهاي صنعتي در يک دوره ي نسبت ًا طوالني و با يک روند تدريجي در
وضعیت ثبات اقتصادي ،اجتماعي رخ داده است و فرصت الزم براي مطابقت با پديده سالمندي وجود داشته است در مقابل
سرعت پیرشدن جمعیت در کشورهاي درحال توسعه را بسیار سريع و نگران کننده قلمداد ميکند .به همین منظور
استراتژي هاي سالمندي سالم و فعال را به کشورهاي منطقه را براي مقابله بر پیري جمعیت معرفي ميکند.

Wittenberg R, et al
)(2006

نتايج اين مطالعه نشان داد که با توجه به افزايش شمار سالمندان ناتوان میزان نیاز به خدمات مراقبت بلندمدت در سال
 2113افزايش خواهد يافت و به دلیل کاهش مراقبین غیررسمي ،مسئولیت نگهداري سالمندان از خانواده به موسسات

31

مراقبتي منتقل خواهد شد و متناسب با آن نیروي کار بیشتري نیز مورد نیاز است .از محدوديتهاي اين پژوهش عدم توجه
به عدمقطعیتهايي است که ممكن است پیشبینيهاي فوق را تغییر دهد ،است.
Goldman DP, et al
)(2005

35

اين مطالعه برآورد ميکند که هزينههاي مراقبت سالمندي به دلیل نوآوريهاي تكنولوژيكي در سالهاي آينده به شدت
افزايش خواهد يافت .اما اين به اين معني نیست که تكنوژي ارزشمند نباشد .بلكه تكنولوژي بهبودهاي شگرفي نیز در
پیامدهاي سالمت و طوالني کردن عمر بشر نیز خواهد داشت.
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et al Olivia S. Mitchell,
)(2004

37

)Kirsten Thomsen (2003

38

)Inayatullah (2003
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)Post, S G (1999

اين مطالعه نشان مي دهد که سیستم مراقبت بلندمدت در ژاپن به آن دلیل که تمرکز اصلياش روي مراقبتهاي در خانه و
3

کاهش بستريشدن اجتماعي ميباشد و همینطور يكپارچه نمودن فرانشیز و حق بیمه ميتواند اين الگو را براي ساير
کشورها جذاب نمايد .يكي از چالش هاي مرتبط با اين سیستم بحث تمرکز و عدم تمرکز آن در آينده است
ال متفاوتي به جامعه ،خود و آينده
اين مطالعه نشان داد که سه نسل مورد مطالعه از سالمندان نگرشها و ديدگاههاي کام ً
دارند .همچنین اين مطالعه استفاده از ديدگاههاي افراد را در سیاستگذاري براي خودشان مهم تلقي ميکند.
سهیل عنايتاله در اين مطالعه با استفاده از مدل تحلیل علي اليهها و برنامهريزي سناريو ،سه سناريو براي آينده سالمندي
ترسیم کرده که بهترين سناريوي اين پژوهش ،ايجاد جامعهاي براي همه ي سنین است اين سناريو با رويكرد انتگرال در
آيندهپژوهي مطابقت دارد.
اين مطالعه که با ارزيابي شواهد علمي در خصوص پیشگیري و تاخیر در آلزايمر انجام شده است نشان ميدهد که موضوعات
اخالقي بسیار مهمي درخصوص استراتژي هاي پیشگیري از آلزايمر وجود دارد .عالوه بر اين مطالعهي فوق بعضي راههاي
پیشگیرانه ذيل را پیشنهاد داده است .داروهاي مهارکننده کولین استراز ،جايگزينهاي استروژن ،ژينكو بیلوبا ،داروهاي
ضدالتهابي غیراستروئیدي و ويتامین E
21

VR (1999) Fuchs

اين مطالعه نشان ميدهد که تا سال  2121مصرف خدمات رشد چشمگیري خواهد داشت .اين مطالعه نشان ميدهد که
تغییرات دموگرافیكي (سن و جنس) ،بیماريهاي مزمن و دژنراتیو ،پیشرفتهاي تكنولوژي پزشكي و معرفي فرآوردههاي
دارو يي جذاب از جمله داليل افزايش مصرف خدمات است .اين مطالعه از يک طرف افزايش مالیات و درآمد پايین سالمندان
را عاملي در جهت عدم استفاده از خدمات سالمت عنوان کرده و از طرفي با توجه به سالمت بهتر و افزايش امید به زندگي،
افزايش دورهي کار يا اشتغال يا افزايش سن بازنشستگي را براي کاهش هزينه پیشنهاد ميدهد.

Social Hospitalization
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1

1-51-1
-

مطالعات داخلی

موحد ،عنايت و زنجري در پژوهشي با عنوان "سالمندي سالم :تحلیل مقايسهاي سبک زندگي ارتقا دهندهي سالمت مردان و
زنان سالمند" به بررسي مقايسهاي سبک زندگي ارتقا دهندهي سالمت زنان و مردان سالمند و تبیین تفاوتهاي جنسیتي بر
اساس مشخصههاي اجتماعي و جمعیتي پرداختند .در رويكرد سبک زندگي ارتقا دهندهي سالمت ،سالمت بهعنوان شیوهي
زندگي و پیشگیري در مقابل درمان مطرح است .نتايج اين مقايسه بیانگر تفاوت معنادار بین مردان و زنان سالمند در چهار بعد
از شش بعد سبک زندگي ارتقا دهنده ي سالمت است .زنان در ابعادي نظیر مسئولیت سالمت و روابط بین فردي و مديريت
استرس و فعالیت جسماني در مقابل با مردان نمره ي باالتري کسب کردند .به استدالل پژوهشگران بعد از متغیرهاي اقتصادي-
اجتماعي نظیر تحصیالت ،اشتغال و درآمد ،جنسیت بهطور محسوس و معناداري سبک زندگي را تحت تاثیر قرار ميدهد .به-
طور کلي اين مطالعه نشان داد که زنان در رفتارهاي پیشگیري نسبت به مردان مسئولیتپذيرتر هستند و از آنجايي که زنان
نقش پررنگ تري در مديريت و کنترل رفتارهاي ساير اعضاي خانواده دارند برنامهريزي آموزشي براي توانمندسازي آنها مي-
تواند نتايج موثري به دنبال داشته باشد .بنابراين بيدلیل نبوده که گفتهاند اگر ي زن را باسواد کني جامعهاي را باسواد کرده-
اي.

-

تحلیل مطالعه :با توجه به اينكه يكي از مولفههاي بسیار مهم و تاثیرگذار در برنامهريزيهاي بهداشتي و رفاهي جوامع ،جنسیت
ميباشد ،اين مطالعه بهخوبي تفاوت ها را در موضوع مورد بررسي آشكار ساخته است .نقطه ضعف اين مطالعه عدم تقسیم
سالمندان به گروهها و طبقات همگن ميباشد به عنوان مثال سالمندان باسواد-بيسواد و سالمندان از طبقات مختلف
اجتماعي-اقتصادي که جداگانه بايد مورد بررسي قرار ميگرفتند ،نگرفتند.

-

ايماني و همكاران در يک مطالعهي مروري با عنوان "سالمندي جمعیت و بار بیماريها" ،با بهرهگیري از نتايج سرشماري
کشور ،دادههاي جمعیتي سازمان ملل و پايگاههاي اطالعاتي تحوالت جمعیتي و سیاستاي بهداشتي ايران را رصد کرده و
پیشبیني کرده است که که تا سال  ،2111بیش از  %51انواع سرطانها %58 ،مبتاليان به ديابت35 % ،مبتاليان به آلزايمر و
انواع دمانس12 % ،مورگ و میرهواي ناشوي از بیماريهاي غیرواگیر%25 ،مرگ و میرهاي ناشي از حوادث و11 %مرگ و میر
ناشي از بیماريهاي واگیر به سالمندان اختصاص دارد .اين مطالعه بیان ميکند که طي دهههاي آتي در ايران ،سالخوردگي
جمعیت و پیشيگرفتن رشد مستمري بگیران نسوبت بوه رشود بیموهشودگان ،عودم تناسبي بوین منوابع و مصوارف سوازمان-
هاي بیمه ايجواد مويکنود کوه نگران کننده بوده و نیاز به چاره انديشي دارد .اين مطالعه استفاده از تجارب کشورهاي موفق

1۸۶

در حوزهي سالمندي ،ارائهي آموزشهاي خودمراقبتي و سبک زندگي سالم ،اجراي طرحهاي غربالگري و تشخصهاي
زودهنگام را تالشي در جهت کاهش بار تحمیلي به نظام سالمت عنوان ميکند.
-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه بار بیماريهاي سالمندان در دنیا را پیشبیني کرده است ،هرچندکه الگوي بار بیماريهاي
سالمندان در سراسر جهان تاحدودي مشابه ميباشد اما بهتر بود باربیماريهاي سالمندان در ايران که به دلیل شرايط زمینهاي
ممكن است با الگوي جهاني متفاوت باشد پرداخته ميشد.

-

پوررضا و همكاران در يک مقالهي مروري با عنوان "بیمهي سالمت و جمعیت سالمندي" عنوان کردند که با پیر شدن جمعیت
و به تبع آن شیوع بیماريهاي مزمن و استفاده بیش از حد از خدمات مراقبتي ،فشار زيادي بر نظام سالمت و تامین اجتماعي
وارد خواهد شد که به اين منظور کشورهاي توسعهيافته که پیشتر سالمندشدن جمعیت را تجربه کردهاند طرحهايي جهت
مديريت و کنترل هزينهها ارائه دادهاند که از جملهي آنها ميتوان به برنامههاي بیمهاي سالمت سالمندان در کشور امريكا با
عنوان مديكیر ،الدرشیلد در سنگاپور ،بیمهي مراقبتهاي تسكیني در استرالیا و بیمهي مراقبتهاي طوالنيمدت در ژاپن نام
برد .هر کدام از طرحهاي فوق بخش يا تمام مراقبتهاي مورد نیاز سالمندان را ارائه ميدهند .از آنجا که بیمهگران همواره به
دنبال کاهش انتخاب معكوس و بار مالي مضاعف به صندوقهاي خود هستند طرحهاي بیمهاي که در آن تمامي افراد تحت
پوشش بیمه قرار ميگیرند مورد استقبالشان است و کشورهاي فوق با تعريف طرحهاي بیمهاي مختص سالمندان توانستهاند
ريسک مربوط به انتخاب معكوس را تقلیل دهند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که اسوتفاده از برناموههواي بیموهاي فوق
عالوه براي پوشوش هزينههاي مراقبتهاي بهداشوتي و درماني سوالمندان ،رفاه فیزيكي ،عاطفي و اجتماعي آنها را نیز به-
دنبال دارد.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه طرحهاي بیمه اي که کشورهاي توسعه يافته براي مديريت جمعیت سالمندي خود اجرا کردهاند را
نشان ميدهد .مطالعهي فوق تنها به شرح ويژگيهاي اين طرحهاي بیمهاي پرداخته است و چالشهاي پیشروي آنها را مورد
بررسي قرار نداده است در حالیكه ذکر نقاط قوت بههمراه چالشها ميتواند تصويري روشنتري را ارائه دهد.

-

مطلق و همكاران در سال  32پروژهي ارزيابي سالمت و رفاه سالمندان را تحت عنوان "سیماي سالمت سالمندان" در  5استانِ
البرز ،آذربايجان شرقي ،خراسان شمالي ،خوزستان و سیستان و بلوچستان که بالغ بر  815هزار نفر سالمند باالي  11سال
داشتند انجام داند .ارزيابي سالمت سالمندان در اين پروژه براساس ابزار ارزيابي جامع سالمندي و ابزار پروفايل اجتماعي،
اقتصادي صورت گرفت .مولفههاي مورد سنجش در اين پیماش عبارت بودند از :اطالعات عمومي ،دموگرافیكي و معیشتي،
وضعیت عمومي سالمت ،سالمت جسماني ،سالمت رواني ،وضعیت تغذيه ،ورزش و فعالیتهاي اجتماعي ،وابستگي کارکردي،

1۸9

استفاده از خدمات و مراقبتهاي سالمندي ،همراهان و مراقبین سالمندان بودند که هر کدام از مولفههاي فوق از تعداد زيادي
گويه تشكیل شده است.
-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه از لحاظ متدولوژيكي شفاف نیست ،مبناي انتخاب  5استان فوق مشخص نشده است ،مطالعه در
قالب يک کتاب  211صفحهاي منتشر شده است که خالصهي اجرايي و چكیدهي نتايج را ندارد و نتايج آن به طور رسمي در
هیچکجا منتشر نشده است .فقط تعدادي جلد کتاب در اختیار معاونتهاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي گذارده شده
است.

-

کنعاني و حسیني در مطالعهاي با عنوان "انفجار سالمندان و نیازهاي بهداشتي -درماني :داشتهها و بايستههاي ايران تا سال
 "3111با اتكا به پیشبینيهاي سال  2111سازمان ملل و نظريهي ديويد فوت ،سه نمونه از نیازهاي پزشكي کل سالمندان را
در سالهاي 3131تا 3111در سه حیطهي مراکز درماني ،پرسنل مراقبتي ،بیمهها و تجهیزات درماني ،محاسبه کرده است.
يافتههاي مطالعه نشان داد که در مورد مراکز درماني ،تا سال  3111به سه برابر تختهاي بیمارستاني ،پنج برابر مراکز
فیزيوتراپي و چهار برابر آزمايشگاههاي موجود در ايران ،نیاز خواهد بود .در محور پرسنل مراقبتي ،تا سال  ،3111ايران به
تربیت سالیانه چند صد متخصص طب سالمندي ،هزاران میلیارد ريال براي درمان فقط سالمندان ديابتي و بخشي بزرگ از
بودجه جاري براي آموزش پیشگیرانه نیاز خواهد داشت ..مقايسه نیازهاي پیشبیني شده با امكانات فعلي نشان ميدهد که
نظام سالمت ايران آماده مديريت اين نیازها نبوده و برنامهريزي سريع براي پیشبیني و تأمین اين نیازها ،در کنار بهرهگیري از
راههاي پیشگیري و استفاده از تجارب کشورهاي ديگر ،امري الزامي است.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه تنها بر مبناي روندهاي گذشته اقدام به پیشبیني آينده کرده است و ساير عوامل اجتماعي،
فرهنگي ،سیاسي و تكنولوژيک موثر بر آن را نايده گرفته است.

-

حقدوست و همكاران در مطالعهي بار بیماريها در جمهوري اسالمي ايران در افق  3111که در سال  3131انجام دادند،
منظور از بار بیماري در اين مطالعه؛ عبارتست از يک سال عمري که ميبايد با سالمت سپري شود ولي يا به علت ناتواني ناشي
از ابتال به بیماري و معلولیت و يا به علت مرگ زود هنگام از دست رفته است .در اين مطالعه بار بیماريها براساس دو شاخص
مرگومیر زودرس و ناتواني تحمیل شده به جامعه محاسبه شده است .در اين مطالعه بیشترين بار بیماري متعلق به سنین 81
سال به باال با میزان  %11سپس رنج سني  71تا  73سال با میزان  %23,1است .در اين مطالعه بار بیماريها در سنین 53-15
سال بیش از بار بیماري در سنین  11تا  13سال است .نتايج بدستآمده نشان ميدهد که بیشترين سالهاي از دست رفته
زندگي سالم در سال  3111به ترتیب محصول بیماريهاي غیرواگیردار ،آسیبها و جراحات و ايدز خواهد بود.
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-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه يک مطالعهي کمي بر مبناي پیش بیني روند تغییرات کل بار بیماري است که در آن مقادير بار
بیماري سال  3182به عنوان مقادير پايه در مدل وارد شدهاند .اين مطالعه از آن جهت که عدمقطعیتها در آن ناديدهانگاشته
شده است و از نقطه نظرات خبرگان و روشهاي کیفي استفاده نكرده است با محدوديت روبرو است.

-

خسروي و همكاران با توجه به ضرورت داشتن اطالعات بهموقع ،مداوم و معتبر دربارهي سطح و روند مرگ و میر و علل آن در
جامعه براي اولويتبندي برنامههاي سالمت ،اقدام به طراحي مطالعهي "سیماي مرگ و میر در  23استان کشور" در معاونت
بهداشتي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي نمودند .منبع اطالعاتي گزارش فوق که براي برآورد مرگ به کار رفت و به
عنوان "استاندارد طاليي" تلقي ميشود ،نظام کشوري ثبت وقايع حیاتي بود که در  23استان کشور نظام ثبت و طبقه بندي
علل مرگ و میر در حال اجرا ميباشد .بر اساس دادههاي جمعآوري شده از طريق نظام ثبت و طبقهبندي علل مرگ اين
گزارش در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تدوين و منتشر گرديد ،بر اساس اين گزارش ده علت اصلي مرگ و میر
در سالمندان باالي  11سال در  23استان کشور به ترتیب زير استخراج گرديد.

-

سكتهي قلبي
سكتهي مغزي
بیماريهاي قلبي ناشي از فشارخون
ديابت
بیماريهاي مزمن ريه و برونش
سرطان معده
نارسايي کلیه
بیماريهاي عروق کرونر
پنوموني
حوادث و سوانح

-

تحلیل مطالعه :بررسي اين مطالعه نشان ميدهد که نظام ثبت اطالعات مرگ ومیر به صورت دستي و بدون تعاريف استانداردي
يكسان براي همهي استانها صورت ميگیرد و همین امر باعث شده است که اطالعات با وقفهي زماني پس از ثبت منتشر
گردند .لذا طراحي يک نرمافزار جمعآوري و ارزيابي دادههاي مرگ و میر ضروري مينمايد.

-

پورجعفر و همكاران در پژوهشي با عنوان " ارائهي انگارههاي محیطي موثر بر شكلگیري فضاهاي مشوق سالمندي موفق" ،از
آنجايي که بسیاري از معیارهاي سالمندي موفق و زندگي فعال سالمندي ،چون بهبود کیفیت ادراک از زندگي و محیط عیني
در ارتباط با فضاهاي عمومي شهري و انگارهاي محیطي ميباشد ،تحقیق فوق را در شهر شیراز انجام داده است تا ببیند تا چه
حد فضاهاي عمومي شهر شیراز امكان فعالیت سالمندان را مهیا ميکند .پژوهشگران فوق ابتدا با مرور متون و منابع اقدام به
طرح سواالتي در خصوص کیفیت و چگونگي فضاهاي عمومي واجدالشرايط حضور و مشارکت و برقراري تعامالت اجتماعي از
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ديد سالمندان کردند .انگارههاي محیطي همچون :راهيابي و دسترسي ،ايمني و امنیت ،آسايش ،پويايي و جذابیت ،همآوايي با
طبیعت ،رمزگرايي و ابهام ،هويت ،آزادي ،رويدادپذيري ،بوم گرايي ،وحدت ،نظم و خاطرهي ذهني از يافتههاي اين پژوهش
مبني بر معیارهاي حضور سالمند در جامعه بود .پژوهشگران بكارگیري انگارههاي فوق را درطراحي و بهسازي فضاهاي شهري،
زمینه ساز حضور و مشارکت هر چه بیشتر سالمندان و راهي براي دستیابي به سالمندي موفق عنوان ميکنند.
-

تحلیل مطالعه :اين پژوهش از آن جهت که از نظر سالمندان استفاده کرده است بسیار ارزشمند است زيرا در بسیاري از
تحقیقات مرتبط با سالمندي ،خود سالمندان بهعنوان ذينفعان اصلي مورد توجه قرار نميگیرند .بكارگیري رويكرد ترکیبي
مصاحبه و پرسشنامه که به غناي دادههاي پژوهش ميافزايد نقطه قوت بعدي اين مطالعه است.

-

قیصريان در پژوهشي با عنوان "بررسي ابعاد اجتماعي-اقتصادي سالمندي جمعیت ايران" از طريق تحلیل اسناد و مرور متون و
منابع کتابخانهاي سعي در شناساندن جنبههاي مختلف پديده ي سالمندي داشته است .آمارهاي اين مطالعه مربوط به آمارهاي
سازمان ملل و سرشماري سال  85کشور است .نتايج اين مطالعه نشان داد که وضعیت اقتصادي سالمندان از شرايط مساعدي
برخوردار نیست و به دلیل عدمکفايت حقوق بازنشستگي و مستمري در رفع نیازهاي اولیهي زندگي ،اکثريت سالمندان پس از
پايان خدمت  11ساله مجبورند مجدداً کار يا فعالیت جديدي را شروع کنند .درخصوص وضعیت سواد در سالمندان نیز آمارها
نشان ميدهد که  %15درصد سالمندان شهري و  %88سالمندان روستايي بيسواد هستند .نتايج اين مطالعه در خصوص
وضعیت اشتغال سالمندان نشان داد که میزان اشتغال سالمندان در سال  85نسبت به  21سال گذشته  %22کاهش داشته
است .بررسي وضعیت زناشويي سالمندان نیز نشان داد که درصد زنان سالمند بيهمسر بیشتر از مردان بيهمسر است .باال
بودن امید به زندگي و پايین تر بودن شانس ازدواج در سالمندي از داليل اين امر بوده است .نتايج کلي اين مطالعه نشان مي-
دهد که جمعیت ايران از لحاظ ساختاري در مرحله ي میانسالي (رو به سالخوردگي) است و شرايط فعلي به دلیل پنجره فرصت
جواني جمعیت فرصت ايدهآلي براي پیشرفت و توسعه است.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه از آن جهت که اطالعات کلي در خصوص وضعیت سالمندان کشور ارائه ميدهد ميتواند مبناي
مناسبي براي برخي تصمیمگیريها باشد.

-

راسل و اردالن در يک مقالهي مروري با عنوان "آيندهي سالمندي و هزينهي خدمات سالمت :هشداري براي نظام سالمت" ،به
موضوع افزايش جمعیت سالمندي و افزايش هزينههاي خدمات سالمت ناشي از آن در مقايسه با ساير گروههاي سني پرداخته
است و بر اساس روشهاي پیش بیني تخمین زده است که در صورت ثابت بودن ساير متغیرها (مانند تورم ،رشد تكنولوژي ،نوع
بیماريها ،انتظارات مشتريان) ،هزينهي سرانهي سالمت تا سال  2125به میزان  %2,5رشد خواهد کرد .اين مطالعه در پايان به
تصمیمگیري و سیاستگذاري هر چه سريعتر در خصوص سالمندي جمعیت گزينههاي را ارائه داده است.
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-

مطعیع حقشناس در مطالعهاي با عنوان "ارزيابي سیاستهاي اجتماعي-جمعیتي سالمندي فعال در ايران و چالشهاي فرارو"،
نشان داد که در ايران ،براي حمايت از سالمندان برنامهاي منسجم و هدفمند وجود ندارد و حتي بین سازمانهاي متولي امور
سالمندي هیچگونه هماهنگي وجود ندارد و سازمانهاي فوق حرکتي در يک جهت که از برنامههاي همديگر حمايت کنند
ندارند .عالوه بر اين هیچ برنامه ي جامع و بلندمدتي براي ساماندهي جمعیت سالمندان وجود ندارد و اغلب سیاستها و برنامه-
هاي موجود معطوف به سالمندان نیازمند و آسیبپذير بوده است .بطور کلي در زمینهي مسائل سالمندان ضعف شديد
سیاستهاي اجتماعي وجود دارد.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه برخالف عنوان آن ،تحلیل جامعي از سیاستهاي سالمندي در ايران ارائه نداده است و تمرکز اصلي
مطالعه را بر تحوالت جمعیتي و شاخصهاي سالخوردگي و ويژگيهاي سالمندي فعال سازمان جهاني بهداشت معطوف کرده
است.

-

دارابي و همكاران در پژوهشي با عنوان "پیامدهاي اقتصادي -اجتماعي سالخوردگي جمعیت در ايران" با استفاده از نتايج
پیشبینيهاي سال  2118سازمان ملل متحد به بررسي ساختار سني ايران در طي دورهي زماني  3111تا  3111پرداخته
است و با استفاده از معیارهاي شراياک و سیگل به مرحلهبندي گذار سالخوردگي در ايران پرداخته است .براساس نتايج بهدست
آمده گذار ساختار سني ايران به سه دورهي  )3دورهي زماني قبل از  ،3181مرحلهي جواني جمعیت )2 ،دورهي زماني 3181
تا  ،3125مرحلهي گذار از جواني به سالخوردگي و مرحلهي  )1دورهي زماني بعد از  ،3125مرحلهي سالخوردگي جمعیت .از
نكات برجستهي اين پژوهش تورم سالخوردگي جمعیت از سال  3111به بعد ميباشد .بر اين اساس در سال  3111در ايران
 27میلیون نفر جمعیت باالي  11سال خواهد داشت که اقتصاد و نظا سالمت ما بايد خود را براي  27ملیون نفر جمعیت باالي
 11سال آماده کن د جمعیتي که به لحاظ وضعیت بهداشتي بیشتر مبتال به يک يا چند بیماري مزمن هستند .اين مطالعه
پیشنهاد يک نظام تامین اجتماعي قوي يا يک بیمهي مراقبتي به سالمندان را ميدهد.

-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه يک مطالعهي اسنادي براساس پیشبینيهاي سازمان ملل متحد ميباشد که پژوهشگران بر اساس
آن چالشهاي پیشروي سالخوردگي جمعیت را به تصوير کشیده اند با توجه به اينكه چالش نظام مراقبت سالمندي از درجهي
اهمیت بااليي برخوردار است اين مطالعه اشاره بسیار ضعیفي به اين مسئلهي مهم داشته است.

-

در مطالعهاي که توسط خیاط فراهاني و همكاران تحت عنوان"بررسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني سالمندان ايران:
ارائه الگو "3181انجام شده ،بیان شده است که با توجه به جمعیت رو به افزايش سالمندان ،مشكالت بهداشتي و روحي و
رواني و بیماريهاي مزمن اين گروه ،يكي از چالشهاي عمده وزارت بهداشت و درمان خواهد بود .در اين پژوهش که با هدف
بررسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني سالمندان صورت گرفته است با انجام يک مطالعه تطبیقي و توصیفي ابتدا وضعیت
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مديريت خدمات بهداشتي و درماني در کشورهاي منتخب مورد بررسي قرار گرفته و سپس الگويي براي ايران طراحي شده
است .يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که برنامهريزي و سیاستگذاري کالن در کشورهاي منتخب توسط وزارت سالمت و
رفاه صورت گرفته و اين وزاتخانه متولي امر سالمت سالمندان ميباشد .در وزارت سالمت بیشتر کشورها واحدي به نام دفتر
سالمت سالمندان وجود داشته ،يا شهرداريها مسئولیت ارائه خدمات مراقبت به سالمندان را بر عهده دارند .خدمات ارائه شده
به سالمندان در سه سطح در انواع مختلف ميباشد .تامین مالي نظام خدمات درماني سالمندان از طريق مالیات و مشارکت
سالمندان (پرداخت از جیب و انواع بیمهها) صورت گرفته و بطور معمول خدمات سطح اول پیشگیري رايگان ارائه ميگردد.
شرط برخورداري از خدمات سن باالتر از  15بوده و اين تحقیق پیشنهاد مينمايد که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
با وزارت رفاه و تامین اجتماعي ادغام شده و شوراي ملي سالمندان زير نظر اين وزارتخانه جديد سیاستگذاري و برنامهريزي
کالن تمامي ا مور سالمندان را بر عهده داشته و تامین مالي خدمات ترکیبي از مالیات و پرداخت توسط فرد (بیمهها و پرداخت
از جیب) باشد .اين تحقیق همچنین پیشنهاد ميکند که نظارت بر واحدهاي ارائهکننده خدمات توسط نمايندگان دولت ،بیمه-
ها ،مصرفکنندگان و ارائهکنندگان خدمات صورت گیرد.
-

تحلیل مطالعه :اين مطالعه صرفنظر از زمان انجام آن به نوعي به موضوع سیاستگذاري سالمت سالمندان مربوط ميباشد.
بررسي تطبیقي سیاست گذاري و مديريت خدمات بهداشتي و درماني در بین کشورهاي منتخب زماني کاربرد مفیدي پیدا
خواهد نمود که اين کشورها از نظر هرم جمعیتي و ويژگيهاي جمعیت شناختي تقريبا شرايط مشابهي را داشته باشند .در اين
تحقیق به نظر مي رسد که کشورهاي منتخب از اين منظر تشابهي با شرايط کشورمان را ندارند .به هر حال اين پژوهش در نوع
خود تالش مناسبي براي تبیین وضعیت سیاستگذاري سالمت سالمندان در زمان انجام آن بوده و در برخي راهكارهاي
مناسب را نیز ارائه نموده است.

جدول -13-1مشخصات کلی مطالعات داخلی
ردیف

نویسندگان (سال)

عنوان مقاله

روش مطالعه

هدف مطالعه

3

موحد ،عنايت ()3131
()318

سالمندي سالم؛ تحلیل مقايسهاي سبک زندگي
ارتقا دهندهي سالمت مردان و زنان سالمند

کمي

شناسايي تفاوتهاي سبک زندگي ارتقا
دهندهي سالمت زنان و مردان سالمند

2

ايماني و همكاران ()3131
()313

سالمندي جمعیت و بار بیماريها

مروري

بررسي تحوالت جمعیتي و پیشبیني
باربیماريها تا سال 2111

1

پوررضا و همكاران ()3131

بیمهي سالمت و جمعیت سالمندي

مروري

ضرورت پوشش بیمهي مراقبتي براي
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ردیف

نویسندگان (سال)

روش مطالعه

عنوان مقاله

()311
1

هدف مطالعه

سالمندان

مطلق و همكاران ()3132

سیماي سالمت سالمندان

کمي

ارزيابي سالمت و رفاه سالمندان در  5استان

5

مطیع حقشناس ()3132
()371

ارزيابي سیاستهاي اجتماعي-جمعیتي سالمندي
فعال در ايران و چالشهاي فرارو

ترکیبي

بررسي برنامهي سالمندي فعال سازمان جهاني
بهداشت با سیاستهاي کشور

1

خسروي و همكاران ()3133
()1

سیماي مرگ و میر در  23استان کشور

کمي

به روز رساني علل مرگ و میر به منظور
اولويتبندي سیاستها و برنامههاي سالمت

7

دارابي و همكاران ()3133
()373

پیامدهاي اقتصادي-اجتماعي سالخوردگي جمعیت
در ايران ( 3111تا )3111

اسنادي

اين بررسي با استفاده از نتايج پیشبیني
جمعیت سال  2118سازمان ملل به بررسي
وضعیت ساختار سني ايران در طي دورهي
زماني  3111تا  3111پرداخته وبا استفاده از
معیارهاي شراياک و سیگل به مرحلهبندي
گذار سالخوردگي در ايران پرداخته است.

8

حقدوست و همكاران ()3131
()28

مدلسازي بار بیماريهاي کشور در افق 3111

کمي (مدل-
سازي)

محاسبهي بیشترين بار بیماريها

3

کنعاني ،حسیني ()3131
()372

انفجار سالمندان و نیازهاي بهداشتي -درماني:
داشتهها و بايستههاي ايران تا سال 3111

مروري

اين مقاله بهمنظور نمايش گستردگي و حدت
مشكالت سالمندي ايران در سال  3111و
پیشنهاد راهكارهاي مناسب يراي مقابله با آن
تدوين شده است.

31

پورجعفر و همكاران ()3183
()371

ارائهي انگارههاي محیطي موثر بر شكلگیري
فضاهاي مشوق سالمندي موفق

ترکیبي (کمي
و کیفي)

ارائهي انگارههاي محیطي که بر میزان حضور
و مشارکت سالمند در فضاهاي شهري
تاثیرگذار است.

33

قصیريان ()3188
()371

بررسي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي پديده سالمندي
در ايران

مروري

بررسي ابعاد اجتماعي و اقتصادي سالمندي

32

راسل و اردالن ()3181
()375

آيندهي سالمندي و هزينهي خدمات سالمت:
هشداري براي نظام سالمت

مروري

هشدار به سیاستگذاران در خصوص رشد
هزينههاي نظام سالمت در آينده

بررسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني
سالمندان ايران

تطبیقي-
توصیفي

بررسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني
سالمندان ايران

31

خیاط فراهاني و همكاران
()3181

ردیف

نویسندگان (سال)

یافتهها و نتیجهگیری

3

موحد ،عنايت ()3131

نتايج اين تحقیق بیانگر تفاوت معنادار بین مردان وزنان سالمند در چهار بعد از شش بعد سبک زندگي ارتقا دهندهي سالمت
است .بنابراين جنسیت بهطور معناداري سبک زندگي ارتقا دهندهي سالمت را تحت تاثیر قرار ميدهد.

جدول  -1-16یافتهها و نتایج مطالعات داخل
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ردیف

نویسندگان (سال)

2

ايماني و همكاران ()3131

1

پوررضا و همكاران
()3131

سالمندشدن جمعیت ،رشد بیماريهاي مزمن را در پي دارد و ميتواند هزينههاي مالي سنگیني بر آنها تحمیل کند .استفاده
از برنامههاي بیمهاي براي پوشش هزينههاي مراقبتهاي بهداشتي و درماني سالمندان يكي از روشهايي است که ميتوان به
آن اتكا کرد ،بهطوري که برنامههاي بیمهاي مشخص ميتواند رفاه فیزيكي ،عاطفي به خصوص اقتصادي سالمندان را افزايش
دهد.

1

مطلق و همكاران ()3132

اين بررسي کشوري تحلیلي از وضعیت اقتصادي ،اجتماعي و بهداشتي سالمندان در  5استان کشور ارائه ميدهد .نتايج اين
مطالعه نشان ميدهد نیاز به خدمات مر اقبت اجتماعي در سالمندان بیش از ساير نیازهاست و لزوم گردآوري اطالعات از
نیازهاي سالمندان و مداخالت متناسب با آن به هزينه-اثربخشي برنامهها منتج ميگردد.

5

مطیع حقشناس ()3132

رشد جمعیت سالمندي در ايران ،وضع قوانین ،سیاستها و برنامههاي اجرايي جديد را طلب ميکند .بهرهگیري از سیاستهاي
سازمان جهاني بهداشت و وارد کردن اهداف آن به سیاستهاي کشوري نیز اجتنابناپذير است.

1

دارابي و همكاران ()3133

براساس نتايج اين پژوهش گذار ساختار سني ايران به سه دورهي  )3دورهي زماني قبل از  ،3181مرحلهي جواني جمعیت)2 ،
دورهي زماني  3181تا  ،3125مرحلهي گذار از جواني به سالخوردگي و مرحلهي  )1دورهي زماني بعد از  ،3125مرحلهي
سالخوردگي جمعیت .از نكات برجستهي اين پژوهش تورم سالخوردگي جمعیت از سال  3111به بعد ميباشد .بر اين اساس
در سال  3111در ايران  27میلیون نفر جمعیت باالي  11سال وجود دارد که لزوم آمادگي و برنامهريزي را خاطرنشان
ميکند.

7

خسروي و همكاران
()3133

8

حقدوست و همكاران
()3131

کنعاني ،حسیني ()3131
3

31

پورجعفر
()3183

و

قصیريان ()3188
33

همكاران

یافتهها و نتیجهگیری
اين مطالعه افزايش بار بیماريهاي غیرواگیر و به تبع آن افزايش هزينههاي نظام سالمت را پیشبیني کرده است.

در اين مطالعه ده علل اصلي مرگ و میر در سالمندان باالي  11سال به ترتیب عبارتند از :سكته قلبي ،سكته مغزي،
بیماريهاي قلبي ناشي از فشارخون ،ديابت ،بیماريهاي مزمن ريه و برونش ،سرطان معده ،نارسايي کلیه ،بیماريهاي عروق
کرونر ،پنوموني ،حوادث و سوانح
براساس مطالعهي فوق بیشترين بار بیماري به ترتیب منتسب به بیماريهاي غیرواگیر ،آسیبها و جراحات و ايدز ست .در اين
مطالعه نشان داده شد که  %71کل سالهاي از دست رفتهي زندگي سالم در سال  3111به دلیل بیماريهاي غیرواگیر خواهد
بود %25 .سالهاي از دست رفته مربوط به آسیبها و جراحات و  %3,5عامل از دست رفتن زندگي سالم در سال  3111به
دلیل بیماري ايدز خواد بود .در اين مطالعه مشخص شد که دلیل اول بیماريهاي غیرواگیر تغییرات دموگرافیک و سالمند
شدن جامعه است و دلیل فزوني ايدز ،تغییرات اپیدمیولوژيک خواهد بود که اين دو گروه از بیماريها نیازمند توجه خاص از
طرف مسئولین است.
يافتههاي اين مطالعه مويدِ اين است که تا سال  3111به سه برابر تختهاي بیمارستاني موجود ،پنج برابر مراکز فیزيوتراپي و
چهار برابر آزمايشگاههاي موجود در ايران ،نیاز خواهد بود .همچنین تا سال  3111ايران به تربیت سالیانه چند صد متخصص
طب سالمندي نیاز دارد .مقايسه نیازهاي پیشبیني شده با امكانات فعلي نشان ميدهند که نظام سالمت ايران آماده مديريت
اين نیازها نبوده و برنامهريزي سريع براي پیشبیني و تامین اين نیازها ،در کنار بهرهگیري از راههاي پیشگیريکننده و تجارب
ساير کشورها امري الزامي است.
حضور و مشارکت سالمندان در جامعه به انگارههاي محیطي همچون :دسترسي راحت به فضاها ،پاکیزگي و عدم آلودگي،
فضاهاي مطابق با سنت ها ،مبلمان مناسب ،رنگ و مصالح هماهنگ با محیط ،وقوع کم جرم و جنايت ،بروز رويدادهاي فرهنگي
بستگي دارد .اين مطالعه شناخت و درک نیازهاي سالمندان و تالش در جهت پاسخگويي به آنها را در دستیابي به اهداف
سالمندي موفق موثر قلمداد ميکند.
براساس نتايج بهدست آمده ميتوان گذار ساختار سني ايران را به سه دوره تقسیم کرد -3 :دورهي زماني قبل از
 ،3181جواني جمعیت -2 ،دورهي زماني بین سالهاي  3181تا  ،3125مرحلهي گذار از جواني به سالخوردگي و  -1دورهي
زماني بعد از  ،3125مرحلهي سالخوردگي جمعیت .يكي از نكتههايي را که مي توان در مورد روند سالخوردگي در ايران ذکر
کرد ،فشردگي سالخوردگي ،سريع بودن رشد سالخوردگان در جمعیت به ويژه از سال  3111به بعد ميباشد .به طوريکه

17۸

ردیف

یافتهها و نتیجهگیری

نویسندگان (سال)

جمعیت  15ساله به باالي ايران در طي دورهي مورد نظر از  311هزار نفر به  33میلیون نفر ميرسد .اگر بر مبناي سن
بازنشستگي به قضیه نگاه شود ،ميتوان گفت که در سال  3111در کشور حدود  27میلیون نفر جمعیت  11ساله و باالتر
وجود دارد .در واقع اقتصاد کشور بايد خود را براي تامین اجتماعي (بیمه و بازنشستگي) و مراقبتهاي بهداشتي جمعیت 27
میلیون نفري آماده سازد.
راسل و اردالن ()3181

اين مطالعه بیان ميکند که ايران در گذشته با بار اقتصادي بیماريهاي واگیر و عفوني روبرو بوده و فعالیتهاي بخشهاي
سالمت به پیشگیري ،درمان و بازتواني عوارض ناشي از اينگونه بیماريها معطوف بوده است .در دههي حاضر با بروز پديدهي
اپیدمیولوژيک بار اقتصادي بیماريهاي غیرواگیر و مزمن روبروست و مسئله به همین جا ختم نشده و در آيندهاي نزديک بار
اقتصادي بیماري ها بر سالمندي جمعیت و عوارض ناشي از آن معطوف خواهد بود .اين مطالعه ،افزايش  %2,5سرانه سالمت تا
سال  2151را پیشبیني نموده است.

خیاط فراهاني و همكاران
()3181

اين پژوهش پس از بررسي کشورهاي مورد مطالعه ،پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه ي بهداشت و رفاه را داده است تا بدين طريق
ناهماهنگيهاي موجود در اين دو نهاد به حداقل بر سد و شوراي ملي سالمندان زير مجموعه اين وزارتخانهي جديد فعالیت
کند.

32

31

 42-1چارچوب مفهومی مطالعه
در اين پژوهش جهت نیل به آيندههاي بديل مراقبت سالمندي ،گامهاي زير برداشته شد.

177
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شکل  -11-1چارچوب مفهومی مطالعه

 49-1وجه تمایز پژوهش
وجوه تمايز اين پژوهش از دو جهت قابل تبیین است:

17۶

 -3علیرغم اينكه علم و هنر آيندهنگاري از سالها پیش در حوزه ي سالمت جاي خود را باز کرده است اما براي رسیدن به
گفتمان غالب راه زيادي را در پیش دارد و هنوز پژوهشهاي چنداني که بتواند نقشهي راه آينده نظام سالمت باشد در
صورت نگرفته است.
 -2اين پژوهش از آنجهت که تمام پژوهشهاي انجام شده در حوزهي سالمندان معطوف به مسائل گذشته و جاري
سالمندان است و نگاه آيندهنگرانه در آنها ملحوظ نشده است ميتواند نوآورانه باشد.
 -1اين پژوهش از آن جهت که آيندههاي باورپذير ،محتمل و مطلوب را نمايان ميسازد و از ترکیب روشهاي اکتشافي و
هنجاري جهت نمايان ساختن آينده هاي مراقبت سالمندي استفاده کرده است و تنها به روندهاي تاريخي اکتفا نكرده
است ،بديع و نوآورانه است.
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 3فصل سوم

فصل سوم
روش پژوهش

"همهی ما باید نگران آیندهمان باشیم ،چرا که مجبور هستیم مابقی زندگیمان را در آن بگذرانیم".

چارلز کترین

3

 9-5مقدمه
تغییرات روزافزون اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحیطي مديران و سیاسوتگوذاران را مجبور ميکند که با سورعت فزاينودهاي
بیاموزنود ،که چگونه خود را با تغییرات گفته شده وفق دهند .چراکه بسیاري از موسائل و موشكالتي که امروزه با آنها روبهرو
ميشويم آثار جانبي پیشبیني نشده اقدامات درگذشوته است .بنابراين براي تصمیمگیري و يادگیري مؤثر در جهاني که
پیچیدگي هاي پوياي آن ،پیوسته در حال افزايش است ،الزم است که رويكردي آيندهنگر داشته باشیم تا بتوانیم مرزهاي مودلهاي
ذهني خود را توسعه داده و با درک سريع متغیرهاي محیطي و پیشبیني تهديدات و فرصتها ،آمادگي الزم براي مواجهه با آينده را
کسب کنیم( .)371يكي از روشهاي آيندهنگاري که مي تواند ما را به ترسیم و تصور آينده نائل کند ،سناريو است .سناريو پیشبیني
تنها يک آيندهي واحد نیست بلكه توصیف همهي احتماالت ممكن آينده بر اساس مداقهي دقیق و عمیق گذشته ،حال و آينده در
خصوص موضوع مورد بررسي است تا بدين وسیله ابزاري قدرتمند 2براي برنامهريزي باشد.
در اين پژوهش ،تدوين سناريو با استفاده از رويكرد منطق شهودي 1در سه مرحلهي پژوهشي انجام شده است .بنابراين در اين فصل،
به جزيیات روش کار پژوهش ،شامل نوع پژوهش ،جامعهي پژوهش ،نمونهي پژوهش ،روش نمونهگیري ،روش گردآوري دادهها و
تحلیل دادهها براي هر مرحله به تفكیک شرح داده شده است .در پايان اين فصل مالحظات اخالقي و محدويتهاي پژوهش آورده
شده است.

 1-5نوع پژوهش
مطالعهي حاضر يک پژوهش آيندهنگاري با تلفیق دو رويكرد هنجاري و اکتشافي 1و با استفاده از رويكرد سناريوي منطق

شهودي5

است .بنابراين اين پژوهش از نظر هدف ،اکتشافي -هنجاري و از لحاظ فرايند طراحي به آن دلیل که متكي بر دانش ضمني
مشارکتکنندکان است ،کیفي و از بعد نتايج ،پژوهشي کاربردي است .پژوهشگر تالش کرده است با ترسیم مراحل پژوهش در قالب
شكل  3-1تصوير روشني از فعالیتها و اقدامات انجام شده در پژوهش براي خوانندگان ايجاد نمايد.

1

Charles F. Kettering
Robust
3
Intutitive Logics
2

 1رويكرد هنجاري به اين دلیل انتخاب شد که هدف تدوين سناريو جهت رسیدن به چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  3111بود و سعي شده کوه ارزشهواي اسوالمي-
ايراني در آن مورد توجه قرار گیرد .اکتشافي نیز از آن جهت که پیشبیني روندها و وقايعي که ممكن است در آينده روي دهند مدنظر قرار گرفته است.
 5فرض اساسي در رويكرد منطق شهودي اين است که تصمیمات بر مبناي دستهاي پیچیده از روابط موجود بین عوامل اقتصادي ،سیاسي ،تكنولوژيكي ،اجتماعي و زيست
محیطي اتخاذ ميشود .در اين روش اعتقاد بر اين است که بايد اين تغییرات به درستي و تا حد ممكن در نظر گرفته شوند و تاثیرات آنها درک شود .در اين ديدگاه سناريوها
ابزاري براي نظم بخشیدن به ادراکات افراد (استراتژيستها و سیاستگذاران) دربارهي محیطهاي بديلي است که تصمیمات در آن گرفته خواهد شد.

1۶1

شکل  -9-5فازهای پژوهش براساس رویکرد سناریونگاری منطق شهودی

1۶2

 5-5مرحلهی اول -شناسایی پیشرانهای کلیدی
هدف اين مرحله از پژوهش شناسايي لیستي از فاکتورهاي کلیدي و پیشرانهاي موثر در شكلگیري مراقبتهاي سالمندي است که
به اين منظور ،چهار گام مجزا (مطالعهي تطبیقي ،تحلیل اسناد ،تحلیل وضعیت فعلي و تحلیل روند) مطابق شكل شمارهي 2-1
انجام شده است .يافتههاي مربوط به گامِ مطالعهي تطبیقي در فصل دوم به طور مبسوط ارائه شده است .در ادامه گامهاي مربوط به
تحلیل اسناد ،تحلیل وضعیت فعلي و تحلیل روندها تشريح شده است.

شکل -5-5گامهای فاز اول

 9-5-5تحلیل اسناد باالدستی مرتبط با سالمندی
هدف از اين مرحله بررسي سیاستها و اسنادباالدستي در خصوص مراقبتهاي سالمندان است تا ضمن مشخص شدن فاکتورهاي
کلیدي سیاستها و برنامههاي فعلي ،ذينفعان اين حوزه نیز مشخص شوند .اگرچه اصطالح سیاست ميتواند شامل نیات و اقدامات
نانوشته و غیرصريح نیز باشد اما تمرکز اين پژوهش بر سیاستهاي مصوب و رسمي بود که با يک بیانیهي رسمي به سازمانها اعالم
شده بودند.
 9-9-5-5محیط پژوهش

در اين مطالعه محیط پژوهش شامل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و
درماني کشور ،وزارت تعاون ،رفاه و تامین اجتماعي ،سازمان بهزيستي ،شوراي ملي سالمندان ،مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي
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اسالمي ،صندوق جمعیت سازمان ملل در ايران ،کمیته ي امداد امام خمیني ،شهرداري تهران ،سازمان بازنشستگي ،سازمان تامین
اجتماعي ،سازمان بیمه سالمت ايرانیان و سازمانهاي غیردولتي مرتبط با سالمندان بود.
 1-9-5-5جامعه پژوهش

کلیهي اسنادباالدستي مصوب دولت در وزارتخانهها و سازمانهاي مرتبط در خصوص سالمندان ،جامعه مطالعه را تشكیل داد.
 5-9-5-5نمونه پژوهش

اسناد باالدستي مصوب شامل قانون اساسي ،برنامههاي پنج سالهي توسعه کشور ،سند چشمانداز  21سالهي کشور ،قانون نظام جامع
رفاه و تامین اجتماعي ،سیاستهاي کالن سالمت ،سیاستهاي جمعیتي ،سند تحول در نظوام سوالمت کشوور ،نقشوه علموي نظوام
سالمت ،برنامهي آموزش عالي حوزه سالمت در راستاي تحول نظام سالمت ،نقشه سالمت ايران در برنامه پنجم توسعه ،سند سیماي
سالمت سالمندي ،سند سیماي مرگ و میر (با تمرکز روي میزان مرگ و میر باالي شصت سوال) ،سوند بیمواريهواي غیرواگیور و
همچنین دستورالعملها ،مصوبات مربوط به ارائه خدمات سالمت سالمندي نمونه اين بخش از پژوهش بوده است.
 4-9-5-5روش گردآوری دادهها

ابتدا پايگاههاي اطالعاتي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،وزارت تعاون ،کوار و رفواه اجتمواعي ،سوازمان بهزيسوتي کشوور،
شوراي ملي سالمندان ،کمیته امداد امام خمیني (ره) ،صندوق جمعیت سازمان ملل در ايران ،کمیسویون بهداشوت مجلوس شووراي
اسالمي ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،شهرداري و سازمانهاي غیرانتفاعي و خیريوهي
مرتبط با سالمندي جستجو انجام شد .در گام دوم بعد از کسب معرفينامه و مجوزهواي الزم ،مراجعوه حضووري بوه مراکوز اسوناد و
دبیرخانه سازمانهاي مربوطه با هدف دستیابي به اسنادي که از طريق پايگاههاي اطالعاتي قابل دسترسي نبود ،انجام شد.
 3-9-5-5ابزار گردآوری دادهها

در تحلیل اسناد بهمنظور ايجاد يک روال منطقي و يكسانسازي اطالعات دريافتي و جلوگیري از دست دادن دادههاي مرتبط از فرم
پژوهشگر-ساخته (پیوست شمارهي  )3براي جمعآوري و استخراج دادهها استفاده شد.
 6-9-5-5روش تحلیل دادهها

تحلیل دادههاي اسناد سیاستي بر اساس تحلیل تماتیک صورت گرفت.
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 1-5-5تحلیل وضعیت فعلی مراقبتهای سالمندی
در يک پروژهي آيندهنگاري که عموماً براي ارتقاي عملكرد يک نظام طراحي ميشود ،شناسايي اصليترين چالشهاي نظام فعلي از
يکسو و شناسايي فرصت ها و تهديدهاي نهفته در روندها از سوي ديگر بسیار حائز اهمیت است .لذا بدين منظور يک تحقیق کیفي
طراحي شده است تا عالوه بر شناسايي و ريشهيابي چالشها ،مدلهاي ذهني خبرگان را نیز در خصوص فرصتها و تهديدهاي
نهفته در روندها استخراج کند .مدلهاي ذهني 3ذينفعان به دلیل توانايي در ادراک انگاشتهاي ذهني افراد در فرايند برنامهريزي
سناريو بسیار مورد استفاده قرار ميگیرد .اين مدلهاي ذهني شامل مفروضات ،ارزشها ،تجربیات ،اعتقادات و ايدههاي خبرگان در
خصوص يک وضعیت است .تحلیل دادههاي اين مرحله عالوه بر شناخت چالشهاي وضعیت فعلي به تهیهي فهرستي از پیشرانها و
فاکتورهاي کلیدي منجر شد.
 9-1-5-5جامعه پژوهش

مشارکتکنندگان اين پژوهش از سه سطح (فرادستان ،همكاران و زيردستان )2انتخاب شدند.
سطح فرادستی :شامل مديران و سیاستگذاران در سازمانهاي مسئول سالمت سالمندان در کشور است.
سطح همکار :شامل اعضاي هیات علمي ،پژوهشگران و دانشجويان
سطح زیردستان :شامل کارکنان سطوح اجرايي در مراکز بهداشتي و درماني ،کانونهاي سالمندي و خانههاي سالمندان بود.
1-1-5-5نمونه پژوهش

در پژوهشهاي کیفي قابلیت تعمیمپذيري نتايج مدنظر نميباشد و غالباً سعي در جمعآوري دادهها از مطلعترين افراد است .در ايون
پژوهش ،شرکتکنندگان 1يا افراد مطلع 1از میان ذينفعاني انتخاب شدند که در خصوص پديده مورد بررسي از تجربیات و تخصوص
کافي برخوردار باشند .معیارهاي اصلي ورود به مطالعه سابقه کار حداقل يک سال در اين حوزه و تمايل به شرکت در مطالعه بود .بوا
توجه به اينكه پژوهشگر به دنبال جمعآوري نظرات تخصصي و تجربیات مشارکتکنندگان در خصوص نحوه ارائوه خودمات سوالمت
سالمندي بود ،روش نمونهگیري مبتني بر هدف 5استفاده شد .از آنجايي که جمعآوري آرا و مدلهواي ذهنوي متفواوت بوه تودقیق
بیشتر موضوع ميانجامد از بین روشهاي نمونهگیري هدفدار ،از روش نمونهگیري بوا حوداکثر تنووع( 1نمونوه نامتجوانس )7انتخواب
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گرديد .بنابراين حجم نمونه بهگونهاي بود که دامنهاي از نظرات مختلف جمعآوري شود و در مجموع  18نفر در مصواحبه مشوارکت
کردند .جدول  -3-1تعداد و ترکیب شرکتکنندگان در پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  -9-5ترکیب شرکتکنندگان در مطالعهی کیفی
سمت اجرایی
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 5-1-5-5معیارهای ورود

انتخاب افراد براي مصاحبه عبارت بودند از:
 داشتن تحصیالت و تجربیات مرتبط با موضوع
 سابقه کار حداقل يک سال در موضوع مطالعه
 داشتن کتاب ،مقاله ،طرح پژوهشي منتشر شده مرتبط با موضوع
 تجربه مشارکت در تصمیمگیريها و يا سیاستگذاريهاي مرتبط با موضوع
 متخصص و خبره بودن در حوزه سالمندي و آيندهپژوهي
 4-1-5-5ابزار گردآوری دادهها

همانند ساير پژوهشهاي کیفي ،پژوهشگر ،مهمترين ابزار گردآوري داده ،در اين مطالعوه بووده اسوت .بوه عوالوه در ايون پوژوهش از
دستگاه ضبطصوت  ،راهنماي مصاحبه تهیه شده توسط تیم پژوهش ،ابزار اين پژوهش را تشكیل دادند .راهنماي مصواحبه براسواس
مطالعهي مباني نظري پژوهش و مرور مطالعات ،با توجه به اهداف پژوهش جهت انجام مصاحبههاي نیمهساختارمند طراحي گرديد.
راهنماي تهیه شده بهطور آزمايشي در سه مصاحبه با صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفت و کاستيهاي آن با استفاده از نظرات و
راهنماييهايي تیم پژوهش رفع گرديد .راهنماي فوق بهگونهاي طراحي شده بوود کوه درک مشوارکتکننودگان از وضوعیت کنووني،
متغیرهاي کلیدي و تاثیرگذار در اين حیطه و همچنین فرصتهوا و تهديودهاي نهفتوه در رونودها را نیوز بوه دسوت آورد .راهنمواي
مصاحبه در بخش پیوستها (پیوست شماره  )2ارائه شدهاست.
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 3-1-5-5روش جمعآوری دادهها

با توجه به اينكه قصد پژوهشگر از انجام مصاحبهي کیفي بررسي وضعیت فعلي ارائهي مراقبت و چشمانداز آينده مراقبت سوالمندي
در کشور بود از روش مصاحبهي نیمهساختارمند چهرهبهچهره استفاده شود .ايون روش ،يكوي از رايوجتورين شویوههواي جموعآوري
اطالعات در مطالعات کیفي است که اين امكان را به پژوهشگران ميدهد تا تجربیوات و مودلهواي ذهنوي مشوارکتکننودگان را در
خصوص پديده ي مورد بررسي جويا شوند .به همین منظور بوراي انجوام مصواحبه ،بوا افوراد موورد نظور بوه صوورت تلفنوي و پسوت
الكترونیک تماس گرفته شد و در صورت تمايل آنها ،وقتي براي مصاحبه با توافوق طورفین تنظویم شود .قبول از انجوام مصواحبهي
حضوري به منظور آمادهسازي مشارکتکنندگان در پژوهش ،فرم مطلعسازي مشوارکتکننودگان از طريوق پسوت الكترونیكوي و يوا
دورنما در اختیار آنها قرار گرفت (پیوست شماره  .)1در وقت تعیین شده ،پژوهشگر براي مصاحبه بوه دفتور کوار شورکتکننودگان
مراجعه نمود و قبل از انجام مصاحبه توضیحاتي در مورد اهداف مطالعه و محرمانهمانودن اطالعوات ارائوه داد و فورم رضوايتناموهي
آگاهانه به تايید آنها رسید .سپس مصاحبهها به صورت غیررسمي با رعايت اصول مصاحبه و پرهیز از هرگونوه نظور شخصوي توسوط
يكي از پژوهشگران (س.گ) انجام گرديود .تموام مصواحبهها بوا اطوالع مصاحبهشووندگان ضوبط شود و در حوین مصواحبه از روش
يادداشتبرداري نیز استفاده گرديد .در پايان مصاحبه ،پژوهشگر از شرکتکنندگان خواست تا در صوورتِ نیواز بوه کسوب اطالعوات
اضافي امكان برقراري ارتباطهاي بعدي مقدور باشد .درکل  11مصاحبه بهصورت چهرهبهچهره و  8مصاحبه بهصورت تلفني در سوال
 3131صورت گرفت .زمان اختصاص يافته براي مصاحبهها بین  35تا  81دقیقه متغیر بود .پس از پايان هر مصواحبه و گووش دادن
به متن مصاحبهها فرايند پیادهسازي مصاحبهها به صورت کلمه به کلمه انجام گرديد .روند انجام مصاحبه تا زمان رسیدن بوه اشوباع
دادهها ادامه يافت و در حین تحلیل هر کجا که نیاز به مصاحبهي تكمیلي بود اين مصاحبهها نیز انجام گرفت .در قسمت يافتوههواي
مطالعهي کیفي حرف «م» به همراه شماره به معني مصاحبهشوندهاي است که از او نقل و قول شده است.
 6-1-5-5روش تحلیل دادهها

بهمنظور تحلیل دادههاي مربوط به شناسايي وضع موجود مراقبتهاي سالمندي ،از روش تحلیل چارچوبي 3مشتمل بر  5مرحله،
آشناسازي و غوطهوري ،2شناسايي چارچوب مفهومي ،1نمايهسازي ،1ترسیم جداول 5و تفسیر دادهها ،1استفاده شد( .)377در مرحله-
ي آشناسازي ،مقدمات آشنايي بیشتر و غوطهوري در دادهها با گوش دادن به مصاحبههاي ضبط شده و خواندن چندبارهي آنها
فراهم شد و موضوعات کلیدي فهرست گرديد .در مرحلهي دوم ،يک چارچوب موضوعي از موضوعات کلیدي براساس چارچوب
1
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سازمان جهاني بهداشت تهیه گرديد که از اين چارچوب در مرحلهي نمايهسازي براي ساختار دهي همهي دادهها استفاده شد .در
مرحله ترسیم جداول ،براي هر موضوع يک جدول تهیه گشت و دادهها به آن منتقل گشت ،در مرحلهي تفسیر نیز روابط بین کدها،
سابتمها و تمها شرح داده شد(.)378
جهت تحلیل مدلهاي ذهني خبرگان از روش تحلیل تماتیک بر اساس  STEEP3استفاده شد( .)18ايون واژه مخفوف حوروف اول
واژههواي اجتمواعي ،تكنولووژيكي ،اقتصادي ،محیطي و سیاسي تشكیل شده است .تحلیل نظاممند اين عوامول مويتوانود منجر به
دستیابي به يک دستهبندي جامع در مورد تغییرات آينده و عوامل مؤثر بر آنهوا شوود .ايون مجموعه از عوامل ،بسیار جامع است و
سبب ميشود گروهها و افرادي که در فرايند آيندهنگواري و تعیین عوامل موثر بر آن مشارکت دارند به جاي تأکید بر تنها چند مورد
از اين عوامل ،بتوانند همه عوامل را در کنار يكديگر بررسي نموده و تغییرات آتي هر يک از آنها و تأثیرات متقابل آنهوا بور يكديگر
را بررسي نمايند(.)81
 7-1-5-5قابلیت اطمینان دادههای مطالعه

1

جهت تعیین قابلیت اطمینان دادههاي مطالعه از چهار معیار قابلیت اعتبار ،1قابلیت تصديق يا تأيیدپذيري ،1قابلیت ثبات يا اعتماد 5و
قابلیت انتقال 1استفاده گرديد .در اين مطالعه پژوهشگر سعي کرد با بهکارگیري اين چهار استراتژي اعتبار دروني و بیروني دادههاي
حاصل را افزايش دهد.
قابلیت اعتبار :صرف زمان کافي جهت گردآوري دادهها و تحلیل دادهها ،انتخاب خبرگان با تخصصها و تجربیات مختلف ،مراجعه
به آسايشگاهاي نگهداري سالمندان ،مراکز بهداشتي ،کانونهاي سالمندي و انتخاب مشارکتکنندگان از گروههاي مختلف موجب
غناي دادهها و يافتههاي حاصل از آنها گرديد .به عالوه از روشهاي مختلف تلفیق نیز در اين پژوهش استفاده گرديد .تلفیق
دادهها (تلفیق مكاني و تلفیق افراد )7و تلفیق روشها 8استفاده گرديد در مطالعه حاضر دادهها از منابع گوناگوني بهدست آمد .با
سه سطح از خبرگان مصاحبه شد و همچنین از رويكردهاي مختلف روش تحقیق شامل تحلیل اسناد کیفي و تحلیل محتوا؛
مطالعه کیفي و تحلیل چارچوبي و تحلیل روند استفاده گرديد.
قابلیت اعتماد :بررسي تحقیق توسط همتايان روشي جهت افزايش اعتبار دادههاست .دراين پژوهش به صورت تصادفي سه
مصاحبه به همراه نتايج تحلیل دادهها در اختیار تیم پژوهش قرار گرفت تا نظرات تكمیلي خود را به پژوهشگر اعالم کنند.
1

)Social, Technological, Economic, Environmental, Political (STEEP
Trustworthiness
3
Credibility
4
Confirmability
5
Dependability
6
Transferability
7
)Data triangulation(space and person
8
Method triangulation
2

1۶۶

قابلیت تصدیق یا تاییدپذیری :پژوهشگر جهت افزايش قابلیت تأيید دادهها ،تمام مراحل پژوهش (گردآوري دادهها ،تحلیل آنها و
شكلگیري متغییرها و مف اهیم) را به طور کامل شرح داده تا در صورت لزوم فرد ديگري بتواند با پیگیري اين فرايند ،چرايي و
چگونگي آنها را درک نمايد.
قابلیت انتقال :ماهیت مطالعات کیفي بر تعمیمپذيري نتايج پژوهش تأثیر ميگذارد .پژوهشگر ،يافتههاي حاصل از پژوهش را به
صورت شفاف توصیف کرده و با يافتههاي مطالعات ديگر مقايسه کرده است.
تفکر بازتابی یا بازتابپذیری 9پژوهشگر؛ پژوهشگر از زمان ورود در مقطع ( Ph.Dبهمن  )3131مطالعات خود در خصوص
موضوع آيندهنگاري را آغاز کرد و در کارگروههاي متعدد آيندهنگاري شرکت داشته و فرصت همانديشي با خبرگان اين رشته را نیز
داشته است .عالوه بر اين به دلیل عالئق شخصي به موضوع سالمت زنان و انجام پژوهشهاي مرتبط با آن ،از نزديک با مشكالت
زنان سالمند آگاهي پیدا کرده است و لذا در طول فرايند پژوهش جهت افزايش دقت علمي 2پژوهش ،با انجام مداوم فرايند
براکتینگ ،از اثرگذاري ديدگاه و نگرش خود در طي فرايند پژوهش تا حد امكان پیشگیري نمود(.)373
5-5-5

تحلیل روند

تحلیل روند يكي از متداولترين روشهاي پیشبیني است و بر مشاهده و ثبت کارکرد و فعالیت گذشتهي يک عامل خاص داللت
دارد که مي توان آن را به آينده تعمیم داد .تحلیل روند به دو شكل کمي و کیفي قابل انجام است .تحلیل روندهاي کمي بر
داده هاي آماري متكي هستند و تحلیل روندهاي کیفي بر الگوهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي و تكنولوژيكي تاکید دارند .يكي از
مهمترين گامها در هر پروژهي آيندهن گاري ،تشخیص روندها تاثیرگذار بر موضوع مورد پژوهش است .روندها در واقع همان نیروها يا
پیشرانهايي هستند که به تغییرات در زمینههاي مختلف ميانجامند .هنگام آيندهنگاري يک موضوع دقیق ًا بايد بدانیم که اين
موضوع بر اثر تعادل کدام نیروهاي اجتماعي ،فناوري ،اقتصادي ،زيستمحیطي و سیاسي ساخته ميشود .اين نیروها عمدت ًا جنبهي
جهاني دارند و اغلب روندهاي جهاني نامیده ميشوند .با بررسي و رصد متغیرهاي پیشگفت ميتوان به ارزيابي مسائل و روندها و
درک کامل محیط رسید و مدلها و الگوهاي در حال ظهور را شناسايي و پیشرانها و ظرفیتهاي بالقوه آينده را استنباط
کرد( .)381با بكارگیري تحلیل روند در پژوهشهاي آيندهنگاري به دنبال ارزيابي و پاسخ به پرسشهاي زير هستیم:
 -3کدام عوامل اجتماعي ،فناوري ،اقتصادي ،زيستمحیطي و سیاسي در محیط خارجي وجود دارند که در رسیدن به چشم-
انداز 1مورد نظر تاثیر ميگذارند.

Reflexivity
Rigour
» 1در سال  3111اسالمي ايران کشوري است با مردمي برخوردار از باالترين سطح سالمت و داراي عادالنهترين و توسعهیافتهترين نظام سالمت در منطقه».
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 -2روندهاي در حال ظهور کدامند که بیشترين منابع و فرصتها را به وجود ميآورند؟
 -1کدام روندها بر هدف مورد نظر شما اثر ميگذارند؟
 9-5-5-5نوع پژوهش

در اين مرحله از پژوهش جهت شناسايي روندها و کالنروندها مرتبط از روش مرور متون و منابع استفاده شده است.
 1-5-5-5معیارهای ورود به مطالعه

مقاالت و گزارشهاي داخلي -منطقهاي و جهاني مرتبط با روندها و کالنروندهاي جهاني شناسايي و به مرور وارد شدند .به دلیل
محدوديت منابع و تخصص پژوهشگر در ترجمه ،تنها مقاالت و گزارشهاي منتشر شده به زبانهاي فارسي و انگلیسي به مطالعه
وارد شدند .عالوه بر اين طرحها و اسناد پژوهشي 3مرتبط که کیفیت الزم براي ورود به مطالعه را داشتهاند نیز ،مورد بررسي قرار
گرفتند.
 5-5-5-5استراتژی جستجو

جستجوي اولیه از طريق موتور جستجوي گوگل 2و گوگل اسكالر 1انجام شد .پس از جستجوي اولیه ،جستجوي اصلي مرور به شرح
زير انجام شد:
جستجوي متون فارسي در سايتهايي که مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي را ايندکس ميکنند انجام شد .اين سايتها عبارتنود
از Irandoc ،Ensani ،Noormags ،Magiran ،SID ،Iranmedex :و کلمووات ترکیبووي مووورد اسووتفاده در ايوون جسووتجوي متووون
فارسي مشتمل بور کوالنرونودها ،رونودهاي اجتمواعي ،رونودهاي اقتصوادي ،رونودهاي سیاسوي ،رونودهاي تكنولووژيكي ،رونودهاي
زيستمحیطي ،روند بیماريها ،روند مرگومیر ،روند ناتواني ،جستجوي متون انگلیسي در پايگواههواي اطالعواتي همچوون

Global

،Institute for Alternative Futures ،OECD ،Help Age ،WHO ،EMRO ،World Economic Forum ،RAND ،Mega Trends
Centre for ،Google Trends ،Age Line ،King’s Fund ،United Nations Economic Commission for Europe ،UNDP
 Ageing Population Studiesو پايگاههواي تخصصوي هومچوون ISI ،Scopus ،PubMed ،Emerald ،EMBASE ،Science Direct

 Web of Scienceصورت گرفت.
کلمات کلیدي که ترکیبي از آنها براي جستجوي متون انگلیسوي بوهکوار بورده شود شوامل global ،ageing population ،Trends
Political ،Technological Trends ،Economic Trends ،Social Trends ،Trends in population ،foresight of elderly care ،ageing

 Environmental Trends ،Trendsبود .الزم به ذکر است در بعضي موارد از نام نويسندگان مطرح در حوزهي شناسايي کوالنرونودها

1

Gray Literature
Google
3
Google Scholar
2
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مانند جان نايسبیت ،3بهعنوان واژه جستجو استفاده شد .در ا ين مرحله سعي شده بود راهبرد جستجو زير نظر کتابداران خبره انجام
شود.
 4-5-5-5بازبینی متون جستجو شده

در اين مرحله ،عنوان و چكیده ي متون يافته شده به دقت مورد بررسي قرار گرفت .فهرست منابع نیوز موورد بررسوي قورار گرفوت و
منابع مرتبط با موضوع شناسايي و در صورت ارتباط موضوعي به مرور وارد شدند.
 3-5-5-5روش تحلیل

بهمنظور تفسیر يافتهها خالصهاي از مهمترين بخشهاي متون که مرتبط با پنچگانهي تحلیل روند بودند به جداول تحلیل روند
منتقل شد .سپس مفاهیم کلیدي و پیشرانهاي نهفته در روندها استخراج گرديد و در مرحله تدوين سناريو استفاده شد.
 -3مولفههاي اجتماعي؛ منظور جمعآوري اطالعات پیرامون افراد ،مردمشناسي ،ارزشها و سبکهاي زندگي ،رفتارهوا ،خوانواده،
بهداشت ،جرم و جنايات ،تحصیل ميباشد.
 -2مولفههاي فناورانه؛ جمع آوري اطالعات پیرامون تحوالت علمي و فناورانه ،ابداعات و اختراعات ،تحقیق و توسعه ،رويكرد افراد
به فناوري و میزان پذيرش آن در جامعه است.
 -1مولفههاي اقتصادي؛ گردآوري اطالعات پیرامون اقتصادهاي بینالمللي ،ملي ،منطقهاي و محلي از جمله نیروي کوار ،درآمود،
زيرساختها ،رشد اقتصادي ،نرخ بهره-ارز ،تورم ،شفافیت اقتصادي ،ريسکپوذيري ،فقور ،عرضوه و تقاضوا ،بیكواري و تولیود
ناخالص داخلي و ملي
 -1مولفه هاي زيست محیطي؛ گردآوري اطالعات پیرامون محیط زيست ،انرژي ،بازيافت ،حفاظت از آب و هووا ،جنگول و مراکوز
طبیعي ،غذا ،آلودهسازيهاي محیط زيست و فشار توسعهي پايدار
 -5مولفههاي سیاسي؛ گردآوري اطالعات در مورد سیاستهاي دولت و مراکز بینالمللي ،قوانین و مقررات

 4-5مرحلهی دوم :شناسایی عدمقطعیتهای کلیدی
با ترکیب مجموعه عوامل شناسايي شده از مطالعهي تطبیقي ،تحلیل اسناد باالدستي ،تحلیل وضعیت فعلي مراقبتهاي سوالمندي و
تحلیل روند ،لیستي از پیشرانها و عوامل موثر بر مراقبتهاي سالمندي در قالب يک پرسشونامهي محققسواخته اسوتخراج گرديود
(پیوست  .)1سپس به منظور رتبهبندي بر اساس دو معیار عدمقطعیت و میزان تاثیرگذاري به  21نفر از خبرگان داده شود و از آنوان
خواسته شد بر اساس طیف لیكرت از ( 3ضعیف) تا ( 31قوي) به عوامل مندرج در پرسشنامه نمره بدهند.

John Naisbitt
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 9-4-5گام اول – اولویتبندی پیشرانها
 9-9-4-5جامعه پژوهش

در اين مرحله پژوهش مشارکت کنندگان شامل اعضاي هیات علمي ،پژوهشگران و دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي کشور در
رشتهي سالمت سالمندي ،طب سالمندي ،آيندهپژوهي ،مديريت خدمات بهداشتي-درماني ،سیاستگذاري سالمت ،اقتصاد سالمت،
انفورماتیک پزشكي و مديريت اطالعات سالمت مي باشند ،که در زمینه موضوع مورد پژوهش آگاهي ،اطالعات و تجربه داشته باشند
و بتوانند انتقال اطالعات را انجام دهند.
 1-9-4-5نمونهی پژوهش

در اين مرحله با استفاده از نمونهگیري مبتني بر هدف  21نفر از خبرگان در موضوعات پیشگفت انتخاب و پرسشنامهي تهیه شده
از طريق پست الكترونیک براي آن ها ارسال گرديد .هدف از اين کار ،دريافت نظر خبرگان در خصوص اولويتبندي فاکتورهاي
شناسايي شده بر اساس دو معیار عدم قطعیت و میران تاثیرگذاري بود .در اين مرحله نیز همراه پرسشنامه ،هدف از انجام اين مرحله
و فرم رضايت از طريق پست الكترونیک ارسال گرديد (پیوست  .)1پس از گذشت تقريباً سه هفته 37 ،نفر از خبرگان پرسشنامهي
تكمیل شده را به پژوهشگر عودت دادند .بنابراين میزان مشارکت خبرگان %71,33 ،بود.
 5-9-4-5محیط انجام پژوهش

محیط پژوهش در اين مرحله ،فضاي مجازي متشكل از پست الكترونیک ،تلگرام و لینكدين 3بود.
 4-9-4-5ابزار گردآوری دادهها

پرسشنامهي محققساخته ،ابزار پژوهش در اين مرحله بود .اين پرسشنامه براساس نتايج مراحل قبل که مطالعهي تطبیقي ،تحلیل
اسناد ،مطالعهي کیفي و تحلیل روند بود ،تهیه شد .پرسشنامهي فوق حاوي  5حیطهي اصلي و  15حیطهي فرعي با دو گزينهي
میزان عدم قطعیت و میزان تاثیرگذاري بود که از مشارکتکنندگان خواسته شده بود به هر يک از عوامل نمره ( 3به منزلهي پايین-
ضعیف) تا ( 31به منزلهي باال-قوي) امتیاز دهند .و يک سؤال باز جهت پیشنهادات خبرگان بود.
 3-9-4-5روش گردآوری دادهها

در اين مرحله پرسشنامه از طريق پست الكترونیک به مشارکتکنندگان ارسال گرديد.

E-mail, Telegram, Linkedin
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 6-9-4-5روش تحلیل دادهها

نمرات اختصاص داده شده به هر فاکتور مبناي تحلیل اين گام قرار گرفت .بطوريكه نمرات نزديک به  31بیانگر اولويت باالتر
فاکتورها يا به عبارت بهتر میزان اثرگذاري و عدمقطعیت بیشتر است.
 1-4-5گام دوم -استخراج عدمقطعیتهای کلیدی
در اين گام پژوهشگر پس از دريافت پرسشنامهها ،عوامل رتبهبندي شده را بر اساس امتیازي که کسب کرده بودند در ماتريس
سناريو مطابق شكل  1-1جايگذاري نمود.

شکل  -5-4ماتریس رتبهبندی عوامل

پس از جايگذاري عوامل شناسايي شده فضاي ماتريس به چهار ربع تقسیم شد (مطابق شكل  .) 1-5با تقسیم ماتريس به چهار ربوع
عوامل شناسايي شده در گروههاي چهارگانه به شرح زير قرار گرفتند:
 تاثیر باال  -عدم قطعیت پايین
 تاثیر کم  -عدم قطعیت کم
 تاثیر کم – عدم قطعیت باال
 تاثیر باال – عدم قطعیت باال
موضوعاتي که در ناحیه تاثیر باال و عدم قطعیت پايین قرار گرفتنود موضووعات مهوم و نسوبتاً پايوداري هسوتند .موضووعاتي کوه در
منطقه ي تاثیر کم و عدم قطعیت پايیني قرار گرفتند ،موضوعاتي هستند که به آساني ميتوان با آنها ربرو شد( .)18بوراي درک ايون
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موضوعات به سرمايهگذاري قابل توجهي نیاز نميباشد و بهراحتي توسط سیاستگوذاران و تصومیمسوازان قابول شناسوايي هسوتند.
عناصري که در اين دو منطقه قرا ميگیرند بهعنوان عناصر از پیش تعیین شده تلقي ميشوند .نهايتاً ،مولفههاي که در منطقه تواثیر
باال و عدم قطعیت باال قرار گرفتند ،به عنوان عوامل داراي عدم قطعیت بحراني 3شناخته مويشووند (شوكل  .)1-5اينهوا موضووعاتي
هستند که بطور بالقوه مي توانند تغییرات اساسي در فرضیات استراتژيک ايجاد کنند و اينكوه نتوايج آنهوا بسویار نوامطمئن اسوت .از
عوامل قرار گرفته در اين فضا براي ساخت منطق سناريوها استفاده ميشود.

شکل  -5-3ماتریس با  4ناحیه مشخص

 5-4-5گام سوم -استخراج ابعاد سناریو
ابعاد سناريوها با انتخاب دو عدم قطعیت بحراني و ترسیم آنها در يک ماتريس  2×2صورت ميگیرد (شكل .)1-1عودمقطعیوتهواي
کلیدي فاکتورهايي بودند که هم از عدم قطعیت باال و هم از تاثیرگذاري بااليي برخوردار بودند .دو فاکتوري که داراي عودم قطعیوت
بااليي هستند براي سناريو سازي مورد استفاده قرار ميگیرند .الزم به ذکر است که اين دو فاکتور بايد غیروابسوته و مسوتقل از هوم
باشند .با ترکیب دو عدم قطعیت بحراني ،تم چهار سناريو ظاهر ميشود.

Critical Uncertainties
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شکل شماره  -5-6ماتریس سناریو

چنانچه در ربع مربوط به عدمقطعیت هاي کلیدي (باال سمت راست) بیش از دو فاکتور قرار گرفت بايستي با روشهاي مختلف
همچون رايگیري ،تكنیک گروه اسمي و گروهبندي براساس عناصر مشترک اقدام به انتخاب تنها دو عدمقطعیت کلیدي نمود.

 3-5مرحلهی سوم -سناریونگاری
بهطور کلي سناريوها را در دو گروه اکتشافي و هنجاري طبقهبندي ميکنند .سناريوهاي اکتشافي بهطور کلي به اين پرسش
ميپردازند که «چه چیزي ممكن است رخ دهد؟» .در مقابل سناريوهاي هنجاري تقريباً همواره بازتابي از نیازهاي سازمان و در
نتیجه ،هدفمحور هستند .پرسش بنیادين اين سناريوها اين است که «ما ميخواهیم آينده چگونه شكل گیرد؟» .سناريوهاي
هنجاري هدف ،مأموريت و دستاوردهاي مورد انتظار سازمان در آينده را در نظر ميگیرند و مشخص ميکنند که براي تحقق آينده
مطلوب چه بايد کرد .سناريونويسي اکتشافي بیشتر از سناريونويسي هنجاري به تحلیلهاي رياضي ،آمار و احتمال و پیشبینيهاي
کمّي و صوري متكي است .در مقابل ،سناريوهاي هنجاري گرايش بیشتري به روشهاي کیفي و خالقانه (مانند پیشبینيهاي
نبو آمیز ،داستانهاي علمي-تخیلي و …) دارند .بسیاري از روشها (مثل دلفي ،پنل خبرگي و مصاحبه) نیز به تساوي در هر دو نوع
سناريونويسي مورد استفاده قرار ميگیرند(.)18
سناريوي اکتشافي کار خود را از زمان حال شروع ميکند و به تدريج به سمت آينده حرکت ميکند .بدين منظور ،سناريوپرداز
نیروهايي را مطالعه ميکند که اکنون در کار هستند و آينده نتیجه درهمکنش آنها است .اين نوع سناريونويسي ارتباط بین نیروها
و تأثیر آنها بر اجزاي سیستم تحت بررسي را روشن ميکند و نشان ميدهد که وقوع کدام آيندههاي بديل امكانپذير خواهد بود.
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در مقابل ،تدوين سناريوي هنجاري از شناسايي موقعیتي مطلوب در آينده شروع ميشود؛ آيندهاي که ممكن است آشكارا با
روندهاي جاري در تعارض باشد .پس از تعريف اين وضعیت مطلوب ،سناريوپرداز به تدريج به سمت حال حرکت ميکند تا بتواند
گام هاي الزم براي رسیدن به آن آينده را شناسايي کند .نوشتن طرح و داستان سناريوها در اين پژوهش با ترکیب رويكرد هنجاري
و اکتشافي بوده است(.)35
 9-3-5گام اول -ماتریس سناریو
ابزار ماتريس سناريو که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است مبتني بر روش قیاسي است .روش قیاسي بهعنوان
تحلیليترين و جامع ترين روش براي ايجاد سناريوها با نگرش بیرون به درون شناخته مي شوند .هستهي اصلي ماتريس سناريو
مبتني بر دو فاکتور عدمقطعیت کلیدي است که در مرحله ي دوم شناسايي گرديدند .در ماتريس سناريو بايد وضعیت آتي هر يک از
عدمقطعیتهاي کلیدي را در منفيترين و مثبت ترين حالت بر روي محورهاي عمودي و افقي ماتريس به تصوير کشاند .سپس
سناريوها به همراه پیشرانهاي خود در چهار ناحیهي ماتريس سناريو جاي ميگیرند و در نتیجه بر اساس اين دو عدم قطعیت
کلیدي داستانهاي سناريو شكل ميگیرند .اين داستانها مسیري را توصیف ميکنند که موضوع مورد پژوهش به روايت آن سناريو
در آن حرکت خواهد کرد .همچنین در اين مرحله به هر سناريو با توجه به ماهیت و راهي را که در پیش دارد يک نام کوتاه که
جذاب و به ياد ماندني باشد اختصاص داده ميشود.
 1-3-5گام دوم -نمودار حلقهی علی 9یا علی و معلولی
براي ايجاد داستانهاي هر سناريو ،بايد زنجیرهاي از روابط علت و معلولي شكل داد که تعامل آنهوا بوا هوم وضوعیت نهوايي کوه در
سناريو تعريف شده است را رقم ميزند .در واقع نمودار علي-معلولي نموداري است که روابط علي بین متغیرهاي شناسوايي شوده در
هر سناريو را به سادگي نشان ميدهد .به منظور ايجاد اين نمودار بايد لیستي از مهمترين عوامل ،نیروها ،روندها و نحووهي تعامول و
وابستگي بین آنها را شناسايي و ترسیم کرد .رابطهي بین يک روند و عدمقطعیت و پیشران از طريق پیكانهايي کوه تواثیر توسوعه
يكي بر ديگري را نشان ميدهد ،صورت ميپذيرد .اين نمودارها تحت عنوان نمودارهاي تاثیر 2نیز شناخته ميشوند.
 5-3-5گام سوم -توصیف سناریوها
پس از تكمیل دياگرام علت و معلولي و صحهگذاري تمامي وابستگيها ،فرايند توصیف هر سناريو در قالب يک داستان آغاز ميشود.
دياگرامهاي علت و معلولي بهعنوان مبنا عمل ميکند که بر اساس آن ميتوان ماهیت پوياي هر يک از سناريوها را توصیف کرد.
ارائهي توصیفي سیستماتیک از دلیل رخداد يک توسعه و نحوهي تاثیرگذاري آن بر توسعههاي ديگر ،پايه و اساس نگارش داستان
Causal Loop Diagram
Influence Diagram
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1
2

مرتبط با هر سناريو است .به منظور نگارش داستان مرتبط با هر سناريو دو تكنیک وجود دارد .يک روش آن است که براساس هر
يک از روندها و عدمقطعیتهاي موجود در نمودارهاي علت و معلولي ،ماژولهاي متني کوچک نوشت و آنها را بهم ربط داد .در
واقع بايد بايد همانند روند منطقي که در نمودار وجود دارد داستان سناريو نیز بر اساس ترتیبي منطقي پشت سر هم قرار داده
شوند .روش دوم ،خالقانهتر است .در اين روش بهجاي تمرکز بر تک تک روندها و عدمقطعیت و پیشرانها ،کلينگري را سرلوحه کار
قرار داده و با استناد به روندها ،پیشرانها و عدمقطعیتها توضیح ميدهد که چه وقايعي بايد اتفاق بیفتد تا وضعیت نهايي محقق
گردد .روش مورد استفاده در اين پژوهش براي شرح داستان سناريوها روش خالقانه است.
 4-3-5گام چهارم -اعتبار سناریوها
سناريو يک توصیف داستاني از آينده است که بر فرايندهاي علت و معلولي مؤثر بر امر تصمیمگیري تمرکز دارد .اعتبار سناريوها
براساس چندين عامل سنجیده ميشود که هر يک به اختصار شرح داده شده است.


سناريوها بايد داراي سازگاري دروني باشند ،به اين معني که بايد بطور بالقوه از دادهها و حقايق استخراج شوند و يک نگاه
قابل قبول از آينده را ارائه دهند .همچنین به وصف روابط علت و معلولي بپردازد.



مرتبط باشد؛ به اين معني که بايد به موضوعات کلیدي که در طول پروژه بیان شدهاند مرتبط باشند و نگراني واقعي
مشارکتکنندگان را ترسیم کنند.



باورپذير يا محتمل باشد ،يعني امكان وقوع آن وجود داشته باشد يا بهعبارتي ،مسیري منطقي از حال به آينده را به
تصوير بكشاند.



همه سناريوها بايد در يكي از فاکتورهاي کلیدي با هم تفاوت اساسي داشته باشند.



آيندهاي که يک سناريو پیشبیني ميکند ،نبايد با گذشته کامل بيارتباط باشد.



چالشپذير باشد؛ يک سناريو بايد به چالشهاي آينده اشاره کند و وقايع و حقايق را به نحوي کنار هم بگذراند که
مدلهاي ذهني را به چالش بكشاند.



يک سناريو بايد داراي عنواني خوب و متناسب با نوع آينده باشد.

در اين پژوهش سناريوهاي بدستآمده بر اساس معیارهاي جدول  2-1مورد ارزيابي و اعتبارسنجي قرار گرفته است.
جدول  -1-5معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی سناریوها
معیار ارزیابی
باورپذیر

سنجه
احتمال وقوع آن وجود دارد.
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چیزهاي غیرقابل باور به شكل باورپذيري مطرح شده است
متغیرهاي سناريو به روش جالب و جذاب سازماندهي شده است
چالشبرانگیز

سناريو مفروضات ذهني سیاستگذاران را به چالش ميکشاند
سناريو براساس ترکیبي از روشهاي آيندهنگاري است.

سازگاری درونی

آيا سناريوها از عناصر سازگار و هماهنگ تشكیل شدهاند؟
آيا هر سناريو رويدادهاي يكپارچهاي را که ميتواند بهعنوان يک کل ديده شود ،ارائه داده است؟
دادههاي حاصل از پويش محیطي در سناريوها مشهود است

مرتبط بودن

رتبهبندي عوامل و نقش عدمقطعیتهاي کلیدي در سناريوها مشهود است
ذينفعان کلیدي در فرايند ساخت سناريو به مشارکت طلبیده شدهاند

طراحی

آيا عنوان سناريو هوشمندانه انتخاب شده است و بهراحتي بهخاطر سپرده ميشود؟
آيا محتواي سناريوها ،جذاب ،زيبا و دلانگیز ميباشد؟

 9-4-3-5جامعهپژوهش

در اين مرحله پژوهش مشارکتکنندگان شامل کارشناسان و خبرگان حوزهي آيندهپژوهي ميباشند ،که در خصووص سوناريونگاري
آگاهي ،اطالعات و تجربه کار داشته باشند تا بتوانند اعتبار سناريوها را واقعبینانه ارزيابي کنند.
1-4-3-5نمونه پژوهش

در اين مرحله ،نمونهگیري در دسوترس موورد اسوتفاده قورار گرفوت .داسوتانهواي سوناريو بوه  32نفور از آينودهپژوهوان از طريوق
پستالكترونیک ارسال گرديد و از آنها خواسته شد در خصوص سه معیار باورپذيري ،ارتباط ،چالشيبودن سناريوها را ارزيابي کنند.
به اين منظور متن سناريوها به همراه فرم رضايت از شرکت در مطالعه به آنان ارسال شد .الزم به ذکر است که براي هر سناريو يوک
سوال باز نیز طراحي شد تا خبرگان نظرات ارشادي خود را نیز مرقوم کنند .از  32نفر مشارکتکنندهي انتخاب شده 3 ،نفور پاسوخ-
هاي خود را در عرض سه هفته به پژوهشگر ارسال کردند (میزان مشارکت .)%75
 5-4-3-5ابزار گردآوری دادهها

ابزار گردآوري دادهها در اين قسمت ،متن سناريوها به همراه جدول  2-1جهت سنجش اعتبار به انتخواب محتمولترين سوناريو بوه
گروهي از خبرگان داده شد و از آنها خواسته شد که به هريک از سناريوها بر اساس سنجههاي فوق نمرهاي از ( 3خیلي ضعیف) توا
( 31خیلي قوي) دهند.
4-4-3-5روش گردآوری

سناريوهاي اين پژوهش جهت سنجش اعتبار از طريق پستالكترونیک و شبكه اجتماعي لینكدين به خبرگان ارسال گرديد.
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 3-4-3-5روش تحلیل

جهت تحلیل نتايج حاصل ا ز اعتبار سناريوها ،تیم پژوهش میانگین امتیازهاي داده شده توسط خبرگان را محاسبه و دو محدودهي
قبول و رد را تعريف کردند .براين اساس ،سناريوهايي که در هر کدام از معیار فوق ،میانگین امتیاز کسب شدهي آنها بین  5تا 31
باشد قابل قبول و اگر  1تا  1,3باشد رد محسوب مي شود و بايستي مجدداً بر اساس فاکتورهاي شناسايي شده روايت سناريو
بازنويسي شود.
 3-3-5گام هفتم -راهبردهای تحقق سناریوی معتبر
بعد از اينكه محتملترين سناريو بر اساس سنجههاي اعتباريابي سناريو شناسايي گرديد پیشفرض اصلي بر اين استوار است که بايد
در مسیر مطلوبترين و محتملترين سناريو قرار گرفت .مطلوبترين سناريو عموماً در ربع باال و سمت راست ماتريس قرار دارد و
محتملترين نیز براساس نظر خبرگان در مرحلهي اعتبارسنجي همان سناريويي است که باالترين امتیاز را کسب کرده است.
بنابراين در اين گام بايد بر اساس روندهاي کانوني و عدمقطعیتهاي کلیدي مجموعه اقدامات استراتژيک را تعريف کند.
به اين منظور دو عامل اصلي يعني همان محورهاي ماتريس و عدمقطعیتهاي کلیدي مرتبط ،مسیر توسعهي سناريو محسوب شده
و تمرکز استراتژي بر آنهاست .عالوه بر اين روندها و ديگر عواملي که محرکِ توسعهي دو محور ماتريس هستند را نیز بايد در
تدوين استراتژيها دخیل کرد .در اين گام بايد از توسعهي مثبت يک روند يا عامل تاثیرگذار متفع شد و از توسعهي منفي آن
ممانعت بهعمل آورد و يا آن را کنترل کرد.

 6-5دامنه موضوعی ،مکانی و زمانی پژوهش
گسترهي موضوعي پژوهش ،آيندهنگاري مراقبتهاي بهداشتي سالمندان با تكنیک سناريو را شامل ميشود که براي کشور ايران در
بازهي زماني فروردين  31تا فروردين  35انجام گرفته است.

 7-5مالحظات اخالقی
گواهي اصول اخالق در پژوهش اين رساله از کمیتهي اخالق دانشگاه علوم پزشكي ايران به شمارهي /315/2351د 31/مورخ
 3131/11/23کسب شد (پیوست شماره  )5و عالوه بر اين ،پژوهشگران موارد زير را در فرايند پژوهش مدنظر داشتند.
 .3دريافت معرفينامه کتبي از دانشگاه جهت ارايه به افراد مصاحبهشونده (پیوست )1
 .2حف ،احترام و کسب اعتماد هر يک از شرکت کنندگان در پژوهش
 .1تشريح هدف و ماهیت پژوهش براي شرکت کنندگان در پژوهش
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 .1عدم ذکر نام و نام خانوادگي شرکتکنندگان در ارايهي نتیجه نهايي و استفاده از کدهاي عددي بهجاي نام
شرکتکنندگان در بخش يافتههاي پژوهش
 .5حف ،استقالل مشارکت کنندگان در پژوهش با اطمینان دادن به آنها در مورد آزاد بودن در شرکت ،عدم شرکت يا خروج
از پژوهش
 .1انتشار مصاحبهها بصورت تحلیل شده و عدم انتشار متن خام مصاحبهها
 .7تضمین محرمانه بودن کلیهي اطالعات کسب شده از شرکتکنندگان در پژوهش
 .8ارسال فرمي حاوي معرفي پژوهشگر ،تیم پژوهش و سازمان مرتبط (دانشگاه علوم پزشكي ايران) ،معرفي عنوان و اهداف
پژوهش ،درخواست موافقت و رضايت جهت انجام مصاحبه و تعیین وقت مصاحبه براي کلیه شرکتکنندگان در مصاحبه،
قبل از جلسهي مصاحبه و دريافت فرم تكمیل شده در جلسه مصاحبه
 .3کسب اجازه از مصاحبهشوندگان براي ضبط مصاحبه

 0-5محدودیتهای پژوهش
 .3نبود منابع فارسي در خصوص موضوع مورد مطالعه باعث شد تا هیچ چارچوب اولیهاي براي ايدهپردازي محقق وجود
نداشته باشد .همین امر باعث شد تا پژوهشگر در کنار مطالعه و ترجمهي متون اصلي ،مطالعات متفرقهي زيادي انجام
دهد تا چارچوب اولیهي کار در ذهن پژوهشگر نقش بندد.
 .2با توجه به اينكه پیشینهي تخصصي پژوهشگر در حوزه ي مديريت و سیاستگذاري سالمت است انجام پژوهش فوق در دو
حوزهي آيندهنگاري و سالمندي که هر يک رشتهي تخصصي هستند ،فرايند انجام پژوهش را با کندي روبرو ساخت چرا
که پژوهشگر نیاز داشت ابتدا به مباحث پايه ي اين دو رشته تسلط يابد سپس وارد محیط پژوهش شود .لذا براي رفع اين
محدوديت و تعمیق بخشیدن به دانش خود در حوزهي آيندهنگاري ،دورهي آموزشي آيندهپژوهي را زير نظر فدراسیون
جهاني آيندهپژوهي گذراند و در حوزهي سالمندي در کالسهاي  MPHسالمندي در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
حضور يافت.
 .1محدوديت زباني در ترجمهي واژگان تخصصي آيندهپژوهي و پیدا کردن معادل فارسي مناسب؛ بهعنوان مثال در زبان
فارسي از هر سه اصطالح "آيندهپژوهي ،آيندهنگاري و آيندهنگري" به طور جايگزين استفاده شده است.
 .1در بخش مطالعهي کیفي ،هرچند اين پژوهش کوشش کرده است بر مبناي ديدگاههاي گروهي از سیاستگذاران و
مجريان تقريب و تخمین معقولي از وضعیت فعلي نظام مراقبت سالمندي در ايران بهدست آورد اما به نظر ميرسد نتايج
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آن قسمت از پژوهش به تنهايي قادر به بیان تمامي حقايق مرتبط با نظام مراقبت سالمندي نميباشد و نميتواند پاسخي
قطعي براي تمام سواالت موجود دربارهي طراحي يک نظام کارآمد مراقبت سالمندي ارائه دهد .هنوز موضوعات ناشناخته-
ي زيادي دربارهي نحوهي کارکرد نظام مراقبت سالمندي يا پاسخ کند آن در مقابل نیازهاي روزافزون وجود دارد.
 .5يكي از ويژگيهاي تحقیقات آيندهنگاري اتكاي زياد به دانش ضمني است .استخراج و بیرون کشیدن اين دانش ضمني که
نزد خبرگان محفوظ است در برخي موارد بسیار دشوار است .عدممشارکت برخي خبرگان کلیدي عليرغم مراجعهي
چندبارهي پژوهشگر به داليلي همچون مشغلهي زياد کاري و عدم عالقهمندي به مشارکت در پژوهش باعث شد که
نتوانیم از دانش ضمني برخي خبرگان استفاده کنیم.
 .1باور نتايج تحقیقات آيندهنگاري از آنجايي که با آمیزهاي از تخیل و انتزاع همراه است ،مناقشهآمیز و بحثبرانگیز است.
نتايج اين پژوهش نیز از آنجا که ممكن است با باورهاي محققان و متخصصان مغايرت داشته باشد ،از باورپذيري،
انتقالپذيري ،اتكاپذيري و تايیدپذيري کمتري نسبت به ساير تحقیقات برخوردار است.
 .7محدوديت پاسخهاي مشارکتکنندگان؛ با توجه به اينكه هدف پژوهشگر در کنار شناخت وضعیت فعلي استخراج تصاوير
آينده از ذهن سیاستگذاران نیز بود ،تحلیل مصاحبهها نشان از ضعف تفكر آيندهنگر و غالب بودن تفكر گذشتهنگر در بین
مشارکتکنندگان داشت.
 .8از آنجايي که روش سناريونويسي با رويكرد منطق شهودي يک روشي ذهني 3است انتخاب عدمقطعیتهاي مختلف منجر
به سناريوهاي مختلف و متفاوت مي شود که البته اين محدوديت به ماهیت متدولوژي فوق برميگردد و از حیطهي کنترل
پژوهشگران خارج است.
 .3تعارضات شديد دو دستگاه متولي امور سالمندي يعني وزارت بهداشت و وزرات رفاه عالوه بر اينكه رسیدگي به امور
سالمندا ن را از مسیر اصلي خود منحرف کرده است پژوهشگر را نیز در فرايند گردآوري دادهها دچار مشكل نمود.

Subjective

211

1

 4فصل چهارم

فصل چهارم
یافتههای پژوهش

“ندانستههای انسان موجب شکست او نمیشود ،بلکه چیزهایی که میداند و فکر میکند درست است در حالیکه در آینده کاربردی ندارند
موجبات شکست او را فراهم میکند”.

مارک تواین

3

 9-4مقدمه
يكي از روشهاي شناخت آيندههاي باورپذير و محتمل ،بهرهگیري از ابزار برنامهريزي سناريو است .اين روش ميکوشد پیشرانها و
نیروهاي شكلدهندهي آينده (نیروهايي که اهمیت و عدم قطعیت بیشتري دارند) ،را شناسايي کرده و از راه اين شناخت،
سناريوهاي بديل آينده را بسازد .بر اين پايه ،هر سناريو بیانگر وضعیتهاي محتملي از آينده است که از سوي نگارندگان سناريوها
به عنوان آيندههاي درخور توجه مطرح شده است؛ در اين فصل يافتههاي مراحلي که منتج به ساخت سناريوهاي آيندهي
مراقبتهاي سالمندي شده است به تفكیک مراحل پژوهش شرح داده شده است.

 1-4یافتههای مرحلهی اول :شناسایی پیشرانهای کلیدی
در ادبیات آيندهنگاري ،پیشرانها اشاره به نیروهاي عمدهي شكلدهنده ي آينده جهان دارند که باعث حرکت و تغییر در طرح
سناريوها شده و سرانجام داستانها را مشخص ميکنند .لذا هدف از اين مرحله ،شناسايي کلیهي مولفهها ،پیشرانها و فاکتورهاي
کلیدي مرتبط با مراقبتهاي سالمندي است که بر اساس نظريهي سیستمي در سه سطح (مطابق شكل  )3-1بررسي گرديده
است( .)18بر اساس اين نظريه مهمترين موضوعاتي که بايد از آنها آگاهي يافت عبارتند از:
-3

سیاستهاي حاکم در خصوص مراقبت سالمندي چه ميباشند؟

-2

اصليترين چالشهايي که در حال حاضر سیستم مراقبت سالمندي با آن مواجه است کدامند؟

-1

چه روندها و ابرروندهايي پتانسیل اثرگذاري بر وضعیت آيندهي مراقبتهاي سالمندي را دارد و مدلهاي ذهني مشارکت-

کنندگان در خصوص روندهاي شناسايي شده چگونه است؟
بنابراين اين مرحله از پژوهش به دنبال پاسخ به سواالت فوق است.

Mark Twin
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محیط بیرونی و زمینهای
سیستم عملکردی
وضعیت فعلی مراقبت سالمندی

سیستم برنامهریزی
سیاستهای سالمندی در ایران

تحلیل STEEP

تحلیل چهارچوبي

تحلیل اسنادباالدستي

Adapted from Thomas Chermack 2013

شکل  -5-4فضای مورد بررسی در مرحلهی اول (شناسایی پیشرانهای کلیدی)

 9-1-4گام اول -بررسی سیاستهای مرتبط با مراقبت سالمندان
سیاستها در حقیقت خطمشيها ،بايدها و نبايدهاي هر حوزه را مشخص ميکنند .سیاستهاي حوزهي بهداشت و سالمت
سالمندان نیز تعیینکننده خطمشيهاي کلي اين حوزه هستند .بهعبارت ديگر اين سیاستها را ميتوان نشاندهندهي رويكرد نظام
جمهوري اسالمي ايران به بحث بهداشت و سالمت سالمندان قلمداد کرد.
در واقع وجود حمايتهاي قانوني در هر جامعهاي نقش موثري در ارتقاي وضعیت سالمت سالمندان دارد .در کشور ما نیز تالش
شده است قوانین و سیاست هايي در راستاي ارتقاي سالمت سالمندان وضع شود .عوامل بیولوژيک ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و
تاثیر آنها بر سالمت سالمندان ،قانونگذار را ملزم به توجه به وضعیت بهداشتي ،سالمتي و رفاهي سالمندان ميکند .بنابراين اين
بخش از پژوهش به بررسي سیاست ها ،قوانین و مقررات وضع شده در کشور جهت حمايت از سالمندان پرداخته است .در اين راستا،
پژوهشگر در مرحله اول  11سند از طريق جستجو در پايگاههاي اطالعاتي سازمانهاي مرتبط و مراجعه حضوري به سازمانها
گردآوري کرد .از میان آنها تنها  23سند با معیارهاي ورود به مطالعه و هدف پژوهش همخواني داشتند و در بخشهاي بعدي مورد
بررسي و تحلیل قرار گرفته است .مشخصات اسناد تحلیل شده براساس اهداف مطالعه در جدول  3-1ارائه شده است و توضیحات
کلي مرتبط با هر سند در بخش بعدي به اجمال آورده شده است.
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جدول  -9-4اسناد باالدستی مرتبط و ینفعان شناسایی شده
کد
سند

عنوان سند

نوع

اصل /بند/

تاریخ

سند

ماده

تصویب

اصل 23

3

قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران
()383

اصل 23
قانون

اصل 28
اصل 21
اصل 11

2

سیاستهاي اشتغال زنان

سیاست

کل

1

برنامهي دوم توسعه
()382

قانون

تبصره 32

1

برنامهي دوم توسعه

قانون

تبصره 32

5

برنامهي سوم توسعه
()381

قانون

ماده 332

1

برنامهي چهارم توسعه
()381

قانون

ماده 37

7

برنامه پنجم توسعه
()385

قانون

ماده  11و
12

8

چشمانداز جمهوري اسالمي
ايران 3111
()381

سند
سیاسي

کل

3

نظام جامع رفاه و تامین
اجتماعي
()387

قانون

31

شوراي ملي سالمندان
()388

3158
3158
3158

مجلس شوراي
اسالمي

3158
3158
73

شوراي عالي انقالب
فرهنگي

سازمان امور اداري و استخدامي کشور ،وزارت بهداشت،
شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان ،وزارت رفاه

3171 -78

مجلس شوراي
اسالمي

سازمان بازنشستگي ،سازمان بهزيستي
سازمان بازنشستگي ،سازمان بهزيستي

3171 -78

سازمان بهزيستي ،وزارت بهداشت درمان و آموزش

3173 -81

پزشكي

3181-83
3131-31

شوراي ملي سالمندان
مجلس شوراي
اسالمي

وزارت بهداشت ،وزارت رفاه ،سازمان بیمه سالمت،
شهرداري

کل
3181

آيیننامه

وزارت بهداشت ،وزارت رفاه ،سازمان بهزيستي ،کمیتهي
امداد امام خمیني ،صندوقهاي بازنشستگي ،وزارت
مسكن،

3182

وزارت رفاه ،سازمان بهزيستي ،سازمان بیمه ،هالل احمر

کل
3181

33

اهداف و اصول تشكیل خانواده و
سیاستهاي تحكیم و تعالي آن

سند
سیاسي

کل

32

سیاستها و راهبردهاي ارتقاي
سالمت زنان

سند
سیاسي

کل

31

نقشه جامع علمي سالمت
()383

سند
سیاسي

کل

31

نقشهي تحول نظام سالمت
جمهوري اسالمي ايران در افق
)331(3111

سند
سیاسي

کل

35

نقشهي تحول نظام سالمت
جمهوري اسالمي ايران مبتني
اسالمي-ايراني
الگوي
بر
پیشرفت()333

سند
سیاسي

سند منزلت ،رفاه و سالمت
سالمندان

سند
سیاستي

31

محل تصویب

ینفعان

مصوبات هیات وزيران

وزارت کشور ،وزارت بهداشت ،وزارت فرهنگ و ارشاد،
مسكن و شهرسازي ،امور اقتصاد و دارايي ،آموزش و
پروش ،بازرگاني ،ورزش ،جهادکشاورزي ،صداوسیما،
سازمان بهزيستي ،بیمهها

3181

وزارت فرهنگ ،معاونت امور زنان و خانواده

3181

وزارت بهداشت ،وزارت رفاه ،معاونت امور زنان و خانواده

3183

وزارت بهداشت

3131

شوراي عالي انقالب
فرهنگي

وزارت بهداشت

کل
3131

کل

3133
تدوين
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وزارت بهداشت

وزارت بهداشت،
درمان و آموزش

وزارت بهداشت ،وزارت رفاه ،نهادهاي غیردولتي و
خیريهي مرتبط با سالمندي

نوع

اصل /بند/

تاریخ

سند

ماده

تصویب

کد

37

سند دستاوردهاي ،چالشها و
افقهاي پیشروي نظام سالمت
ايران
()331

سند
سیاسي

کل

3133

38

سیاستهاي کلي سالمت
()331

سند
سیاسي

کل

3131

33

سیاستهاي کلي جمعیت
()335

سند
سیاسي

بند 7

3131

21

برنامهي تحول نظام سالمت در

کل

3131

عنوان سند

سند

()332

حوزهي بهداشت

محل تصویب
پزشكي

سند

وزارت بهداشت

مقام معظم رهبري

بستههاي تحول و نوآوري در

سند

آموزش علوم پزشكي

سیاسي

کل

3131

وزارت بهداشت ،سازمان بیمه ،سازمان حفاظت محیط
زيست
وزارتخانههاي بهداشت ،رفاه و امور اجتماعي ،فرهنگ و
ارشاد اسالمي و وزارت آموزش و پرورش

سیاسي

()331
23

ینفعان

وزارت بهداشت،
درمان و آموزش
پزشكي

وزارت بهداشت ،دانشگاههاي علوم پزشكي ،شهرداري

وزارت بهداشت ،دانشگاههاي علوم پزشكي

()337

 9-9-1-4قانون اساسی

در قانون اساسي جمهوري اسالمي جز در اصل بیست و نهم اشاره مستقیمي به پديده پیري و حقوق افراد سالمند نشده است .در
اين اصل آمده است“ :برخورداري از تأمین اجتماعي از نظر بازنشستگي ،بیكاري ،پیري ،از کارافتادگي ،بي سرپرستي ،در راه ماندگي ،حوادث و
سوانح و نیاز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بهصورت بیمه و غیره حقي است همگاني .دولت مكلف است طبق قوانین از

محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمین کند “.بر
اين اساس کلیهي سالمندان نیز به عنوان بخشي از افراد جامعه بايد:
-

تحت پوشش تأمین اجتماعي قرار گیرند؛

-

از خدمات بهداشتي ،درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بیمه برخوردار شوند؛

البته ساير اصول قانون اساسي به خصوص فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت نیز مجموعهاي از تسهیالت را براي آحاد ملت
پیشبیني کرده که طبیعتاً سالمندان نیز بايد از آنها برخودار شوند.
 1-9-1-4سیاستهای اشت ال زنان در جمهوری اسالمی ایران

اين سیاست ضمن تأکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلي به ضرورت اشتغال مفید و موثر وي جامعه نیز پرداخته
است و سیاستهاي اشتغال زنان را در  31ماده در سال  3173در شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب کرده است.

21۸

 5-9-1-4سند چشمانداز 9424

در سال  3182سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در سال  3111توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوين گرديد .اين سند
دورنمايي براي توسعه و آباداني ايران در زمینههاي مختلف فرهنگي ،علمي ،اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي ارائه کرده است .در اين
سند مقرر شده است که اجراي اين چشمانداز از سال  3181و در قالب چهار برنامهي توسعه  5ساله انجام گیرد .سال 3111
شمسي مطابق با سال  2125سال تحقق اين افق چشمانداز است .بر مبناي اين سند "ايران در سال  3111کشوري خواهد بود برخوردار
از سالمت ،رفاه ،امنیت غذايي ،تامین اجتماعي ،فرصتهاي برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و

بهرهمند از محیط زيست مطلوب ".در اين سند به گروههاي مختلف جمعیتي و سالمندان اشارهاي نشده است و موضوع پیشگفت
براي آحاد جمعیت درنظر گرفته شده است.
از جمله محورهاي هدفگذاري شده در سند چشمانداز  21ساله که به سالمندان نیز ارتباط موضوعي دارد عبارتند از :عدالت و
برابري ،جامعهي سالم ،دانش و فناوري پیشرفته در خدمت آحاد مردم ،حف ،امنیت ،رشد فرهنگي ،جامعهي اسالمي داناييمحور و
انسان سالم محور توسعه
 4-9-1-4قانون برنامه اول توسعه ()9560 -9571

در برنامهي اول توسعه مثل ساير ابعاد مسائل اجتماعي به پديده سالمندي و جمعیت سالمندان توجه خاصي نشده و مسئله
مسكوت گذارده شده است .درعین حال اهداف سوم تا هفتم و نهم برنامهي اول توسعه به ترسیم برخي اهداف اجتماعي در سالهاي
اجراي برنامه اشاره کرده که از عمومیت برخوردارند و بر گروه هدف مشخصي متمرکز نشدهاند.
 3-9-1-4قانون برنامه دوم توسعه ()9575 -9570

قانون برنامه دوم نیز مثل برنامه اول رويكرد و توجه مستقیمي به مسئله سالمندان نداشته ،بلكه عمدتاً در برخي تبصرهها مسئله
بازنشستگي را مورد نظر قرار داده است .از جمله در تبصره  32اين قانون آمده است:
"از محل اعتبارات فصل تأمین اجتماعي ،معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد ريال براي پرداخت مستقیم کمک معاش ماهانه به اقشار کمدرآمد
شامل خانوادهها ،زنان و کودکان بيسرپرست ،خانوادههايي که سرپرست آنها از کار افتاده و سربازان متأهلي که امكان تأمین معاش خود را

ندارند و همچنین خانوادههاي نیازمند زندانیان تخصیص مييابد ".همچنانکه مالحظه ميشود قانونگذار با اشاره به سرپرست خانواده-
هايي که از کار افتادهاند و لزوم ًا بخش قابل توجهي از آنها سالمند هستند ،بودجه محدودي را به پرداخت مستقیم به سالمندان از
کار افتاده اختصاص داده است.
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 6-9-1-4قانون برنامه سوم توسعه ()9571 -9505

بر مبناي جز ( )5بند (الف) ماده ( )332قانون برنامه سوم توسعه” ،سازمان بهزيستي کشور مكلف است در جهت ساماندهي و توانبخشي
بیماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه ،تدوين و اجراي طرح ساماندهي بیماران ياد شده اقدام کند”.

در ذيل ماده مذکور وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است که با همكاري سازمان برنامه و بودجه آئیننامه اجرايي را
تهیه و به تصويب هئیت وزيران برساند .براين اساس پس از تدوين و تصويب آئیننامه مذکور از ابتداي سال  3181شوراي ملي
سالمندان کشور با دبیري رئیس سازمان بهزيستي کشور و با عضويت وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف ذيربط تشكیل شد.
محتواي اين آيیننامه در ادامه به عنوان يک سیاست مجزا مورد تحلیل قرار گرفته است.
 7-9-1-4قانون برنامه چهارم توسعه ()9504 -9500

در سالهاي اجراي برنامه چهارم با توجه به تصويب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي ،در واقع بخش عمده تكالیف مربوط به
سالمندان بايد در چارچوب قانون مذکور رفع و رجوع مي شد .با وجود اين ،در بند “ط“ ماده  37قانون برنامه چهارم توسعه ،تداوم
اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد جمعیت هدف تصريح شد .در واقع با تصويب
اين بند ادامه فعالیت شوراي ملي سالمندان (موضوع آيین نامه اجرايي جز ه بند الف ماده  332قانون برنامه سوم) مجوز قانوني
يافت.
از جمله محورهاي قانون برنامه پنجم که به بطور غیرمستقیم به وضوع سالمندان ارتباط دارند عبارتند از:
توسعهي مبتني بر دانايي ،تعامل فعال با اقتصاد جهاني ،ارتقاي امنیت انساني و عدالت اجتماعي ،کاهش فقر و محرومیت ،ارتقاي
سالمت و حف ،محیط زيست در راستاي توسعهي پايدار.
 0-9-1-4قانون برنامه پنجم توسعه ()9512-9514

قانون برنامهي پنجم با توجه به مواد و تبصرههايي که به طور مستقیم با بخش سالمت سروکار دارد يكي از مجموعه قوانین توسعهاي
است که بخش سالمت در آن نمود بیشتري يافته است .در فصول و مواد مختلف اين قانون اشاراتي بهطور مستقیم و غیرمستقیم به
بخش سالمت شده است اما از سالمندان و سالمت آنان به عنوان يک گروه جمعیتي خاص به طور مستقیم نامي برده نشده است .اما
موادي از اين برنامه که بطور غیرمستقیم در خصوص سالمندان است آورده شده است:
ماده14و بهمنظور ارتقا شاخص توسعهي انساني به سطح کشورهايي با توسعهي انساني باال و هماهنگي رشد شاخصهاي آموزش،
بهداشت و اشتغال در کشور ،سند راهبردي «ارتقا سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هیأت وزيران اجرا ميشود.
ماده  -17برقراري و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعي چند اليه با لحاظ حداقل سه اليه:
و مساعدت هاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي
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و بیمههاي اجتماعي پايه شامل مستمريهاي پايه و بیمههاي درماني پايه
و بیمههاي مكمل بازنشستگي و درمان
با رعايت يكپارچگي ،انسجام ساختاري ،همسويي و هماهنگي بین اين اليهها در کشور اقدام نمايد.
بر اساس بند (ج) مادهی  51برنامهی پنجم -توسعهي سامانهي «خدمات جامع و همگاني سالمت» مبتني بر مراقبتهاي اولیه
سالمت ،محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع ،سطحبندي خدمات ،خريد راهبردي خدمات ،واگذاري امور تصديگري با رعايت
ماده ( ) 31قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکید بر پرداخت مبتني بر عملكرد ،توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحي ميشود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سالمت و امنیت غذايي
با اولويت بهرهمندي مناطق کمترتوسعهيافته به ويژه روستاها ،حاشیه شهرها و مناطق عشايري به تصويب ميرسد .اين بند خدمات
مربوط به گروه سالمندان را نیز شامل ميشود.
در بند (د) همین ماده آورده شده است که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه
نظام درماني کشور را در چارچوب يكپارچگي بیمه پايه درمان ،پزشک خانواده ،نظام ارجاع ،راهنماهاي درماني ،اورژانسهاي
پزشكي ،تشكیل هیأتهاي امنا در بیمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافیايي هیأتهاي علمي و تعرفههاي مربوطه و
کلینیکهاي ويژه و بیمههاي تكمیلي تهیه و جهت تصويب به هیأتوزيران ارائه نمايد.
ماده  54بند (ب) -بهمنظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزينههاي مستقیم مردم به حداکثر معادل سيدرصد
( )11%هزينههاي سالمت ،ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي درماني ،کمک به تأمین هزينههاي تحملناپذير درمان،
پوشش دارو ،درمان بیماران خاص و صعب العالج ،تقلیل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و
کمک به تربیت ،تأمین و پايداري نیروي انساني متخصص موردنیاز ،ده درصد ( )31%خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون
هدفمندکردن يارانهها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده ميشود.
ماده  54بند (ج) -بهمنظور متناسب سازي کمیت و کیفیت نیروي انساني گروه پزشكي با نیازهاي نظام سالمت کشور ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است نیازهاي آموزشي و ظرفیت ورودي کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم
پزشكي اعم از دولتي و غیردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده ،نظام ارجاع و سطحبندي خدمات و نقشه جامع علمي
کشور استخراج و اعمال کند.
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ماده  53بند (ب) -وزارت رفاه و تأمین اجتماعي با همكاري سازمان ها و مراکز خدماتدرماني و بیمهاي حداکثر ظرف دو سال
اول برنامه خدمات بیمه سالمت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطالعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونیكي سالمت
ايرانیان» ساماندهي مينمايد.
ماده  56بند (ب) -سیاستگذاري ،برنامه ريزي و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي متمرکز
ميگردد.
ماده  50بند (الف) -دولت مكلف است سازوکارهاي الزم براي بیمه همگاني و اجباري پايه سالمت را تا پايان سال اول برنامه
تعیین و ابال نموده و زمینههاي الزم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
ماده  -197کلیهي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موظفند برنامههاي اجرائي و عملیاتي خود را در قالب بستههاي اجرائي برنامه
ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهیه کنند .اين بستهها که پس از تصويب هیئت وزيران جهت اطالع به مجلس شوراي
اسالمي ارائه ميشود ،مبناي تنظیم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار ميگیرد .بر همین اساس وزارت بهداشت بسته اجرايي
خود را به شرح زير به هیات دولت ارائه نمود:
در اين بسته در فصل اول ارائه خدمات سالمت به جامعه در جهت کاهش بار بیماريها در بند سوم ارتقاي نظام مراقبت از سالمندان
به میزان  25درصد سال پايه تا پايان برنامه هدفگذاري شده است .يعني تا پايان برنامه پنجم قرار است  175هزار نفر از جمعیت
سالمندان تحت پوشش اين برنامه قرار گیرند .در اين برنامه مقرر شده بود که اقدامات اجرايي در خصوص استمرار و توسعه برنامه
ترويج شیوه زندگي سالم در دورهي سالمندي ،استمرار و توسعهي برنامهي مراقبتهاي ادغاميافته سالمندان ،تدوين نقشه توزيع
اختالالت سنین سالمندي بر حسب مناطق جغرافیايي ،تدوين سند نظام جامع خدمات سالمندي ،اجراي طرحهاي تحقیقاتي و
آموزشي در زمینهي سالمندي ،طراحي و اجراي برنامهي ارتقاي سالمت روان در سالمندان بهعمل آيد .در ساير قسمتهاي اين
بست اجرايي سالمندان مانند ساير گروههاي سني مدنظر قرار گرفتهاند.
 1-9-1-4قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي که در ارديبهشت سال  3181به تصويب نهايي مجلس شوراي اسالمي رسید حاوي
قوانین جامعي در خصوص مسائل اجتماعي از جمله سالمندي بود .بندهاي (الف) ( ,ج) و (ي) بند  3قانون مذکور به بازنشستگي ،از
کار افتادگي ،بیوگان و زنان سالخورده بهعنوان کساني که دولت بايد از آنها در برابر رويدادهاي اجتماعي ،اقتصادي ،طبیعي و
پیامدهاي آن از طريق اين قانون حمايت کند ،اشاره دارد.

211

ماده  1قانون مورد بحث به اهداف و وظايف حوزة بیمهاي اشاره کرده و براساس بند (د) اين ماده دولت موظف به تشكیل صندوق-
هاي بیمهاي مورد نیاز از قبیل بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده شده است .به عالوه در ساير مواد از جمله  1و  5که به اهداف و
وظايف حوزه حمايتي ،توانبخشي و امدادي اشاره دارد نیز سیاستها و برنامههايي براي جمعیت هدف برنامه پیشبیني شده،که
شامل سالمندان هم ميشود.
از ديگر نكات مهم در قانون مورد بحث ماده  3آن است که در آن اصول و سیاستهاي اجرايي نظام جامع روشن شده و اين به
معناي آن است که هر برنامه يا اقدامي در زمینه مسائل اجتماعي بايد از اين سیاستها تبعیت کند .پیشگیري ،فراگیري،
توانمندسازي و کارگستري از جمله مهمترين اين سیاستها هستند که برنامههاي مرتبط با سالمندي نیز بايد در چارچوب اين
سیاستها طراحي و اجرا شوند.
 92-9-1-4آئین نامه تشکیل شورای ملی سالمندان

يكي از مصوبات دولت در خصوص سالمندان آيیننامه اجرايي جز ( )5بند (الف) ماده ( )332قانون برنامه سوم توسعه است ،اين
سیاست که بطور خاص به امور سالمندان پرداخته است در سال آخر برنامه توسعه سوم به تصويب رسیده است .در اين سیاست با
هدف بهبود روش زندگي و ارتقاي کیفیت آن و ايجاد رضايت از زندگي در سالمندان مقرر شده بود که خدمات رفاهي ،بهداشتي،
درماني و توانبخشي به سالمندان با رعايت سیاستها و خطمشيهاي زير انجام پذيرد:
الف -فراهم ساختن امكان تداوم حضور سالمند در جامعه
ب -تاکید بر حف ،موقعیت و جايگاه سالمند در خانواده
پ -تامین حداقل نیازهاي اساسي سالمندان نیازمند در کشور
ت -تاکید بر حف ،احترام ،شأن و حرمت سالمند
ث -فراهم ساختن امكان مشارکت مردم ،انجمنها و موسسات غیردولتي
هیأت وزيران در ارديبهشت 3181با تصويب آيیننامه اجرايي جز ( )5بند (الف) ماده ( )332قانون برنامه سوم توسعه مقرر کرد به
منظور ساماندهي سالمت و رفاه سالمندان ،شوراي ملي سالمندان به دبیري رئیس سازمان بهزيستي کشور تشكیل شود .دبیرخانه
شوراي ملي سالمندان کشور نیز بر اساس اين آيیننامه در سازمان بهزيستي تشكیل شده است .وظايف اين دبیرخانه به شرح ذيل
در نظر گرفته شد:
الف -تدوين سیاستها و برنامههاي مرتبط با سالمت و رفاه سالمندان
ب -تعیین دستور جلسات شورا و برگزاري جلسات و دعوت از اعضا
پ -پیگیري اجراي تصمیمات شورا و دريافت گزارش عملكرد از دستگاههاي ذيربط
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ت -تهیه گزارش پیشرفت برنامهها و تخلفات دستگاهها از اجراي تصمیمات
ث -تهیه بانک اطالعات سالمندان کشور با همكاري دستگاههاي ذيربط
اين دبیرخانه هماکنون زير نظر سازمان بهزيستي در حال انجام فعالیتهاي خود ميباشد .پس از تصويب قانون ساختار جامع رفاه و
تامین اجتماعي و خروج سازمان بهزيستي از مجموعهي وزارت بهداشت و انتقال به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،ارتباط
سازماني وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي قطع شده و وظايف باال به دلیل تغییرات ساختاري و تعارضات سازماني پیشآمده هرگز
محقق نشد.
 99-9-1-4اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن

شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه  511مورخ  81/1/7به پیشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان ،اهداف و اصول تشكیل
خانواده و سیاستهاي تحكیم و تعالي آن را به شرح ذيل تصويب نمود:
 -3تحقق ديدگاه اسالم در خصوص اهمیت جايگاه ،منزلت و کارکردهاي خانواده در نظام اسالمي؛
 -2حمايت از تشكیل ،تحكیم و تعالي نهاد خانواده و پیشگیري از تزلزل و فروپاشي آن؛
 -1ارتقا سطح فرهنگي و تربیتي اعضاي خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سالمت و بهبود فرهنگي جامعه؛
 -1همگرايي و هماهنگي در کلیه سیاستها و برنامهريزيها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشكیل ،تحكیم و تعالي خانواده؛
 -5آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظايف يكديگر و زدودن نگرشهاي غلط جامعه؛
 -1گسترش و تعمیق ارزشهاي اصیل اسالمي در خانواده براي تربیت نسل سالم ،با ايمان ،مسئول و مؤثر در رشد خود ،خانواده و
جامعه؛
 -7ايمن سازي خانواده از آسیب و بحرانهاي اجتماعي و حمايت از خانوادههاي آسیبديده؛
 91-9-1-4سیاستها و راهبردهای سالمت زنان

اين سیاست در سال  3181توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب شد اهداف زير را دنبال ميکند.
 -1ارتقا و توسعه سالمت زنان در ابعاد جسمي ،رواني ،فرهنگي ،اجتماعي و معنوي در دورههاي مختلف زندگي و پیشگیري از بیماريها و
کاهش عوامل خطر سالمت زنان
 -2تقويت سیاستها و برنامههاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به سمت سالمت زنان و نیازهاي بهداشتي و درماني آنان.
 -3افزايش آگاهي جامعه و خانواده از دانش و نیازهاي سالمت زنان و نقش آن در توسعه
 -4تقويت نقش محوري زنان در تأمین سالمت خود ،خانواده و جامعه و افزايش مشارکت آنان در سطوح مختلف تصمیمگیري و اجرا.
 -5افزايش دسترسي زنان به اطالعات (به ويژه از طريق رسانههاي ملي و جمعي) خدمات و مراقبتهاي سالمت واجد کیفیت و متناسب با
نیازهاي آنان در دورههاي مختلف زندگي.
 -6اصالح و رفع موانع فرهنگي -اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر سالمت زنان.

براساس اين سیاست زنان سالمند نیز بايستي از خدمات مراقبتي متناسب با نیاز خود بهرهمند شود
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 95-9-1-4نقشهی جامع علمی سالمت

نقشهي فوق در پي پاسخ به دو نیاز مهم کشور تدوين گشت .نخست پاسخ به نیاز سالمت جامعه و دوم حرکت علمي بهعنوان
سنگبناي توسعهي کشور.
 94-9-1-4سیاستهای جمعیتی

سیاستهاي کلي جمعیت با توجه به اهمیت مقولهي جمعیت در اقتدار ملي و با توجه به پويندگي ،بالندگي و جواني جمعیت
کنوني کشور بهعنوان يک فرصت و امتیاز ،و در جهت کاهش نرخ رشد زاد و ولد در سالهاي گذشته ،سیاستهاي کلي جمعیت در
ارديبهشت  3131توسط مقام معم رهبري ابال گرديد .در بند  7سیاستهاي جمعیتي به فرهنگسازي براي احترام و تكريم
سالمندان و ايجاد شرايط الزم براي تأمین سالمت و نگهداري آنان در خانواده و پیشبینيساز و کار الزم براي بهرهمندي از تجارب و
توانمنديهاي سالمندان در عرصههاي مناسب اشاره شده است .به منظور تحقق اين بند از سیاستهاي فوق وزارتخانههاي بهداشت،
فرهنگ ،رفاه و آموزش و پرورش مشارکت داده شدهاند.
همچنین در دستورالعمل عملیاتي کردن سیاستهاي جمعیتي تعیین شده است که ،سازمان تامین اجتماعي و صندوق بازنشستگي
کشوري در جهت اجراي بند  7سیاستهاي ابالغي ،ضمن اهتمام به تكريم هر چه بیشتر سالمندان و بازنشستگان ،برنامهريزيهاي
الزم را براي توسعه امور درماني و کاهش هزينههاي درمان ،سهولت و عدالت در دسترس و همچنین امور رفاهي با روشهاي
گوناگون از جمله توسعهي خانههاي امید در شهرها را پیگیري کنند.
 93-9-1-4سیاستهای کالن سالمت

سیاستهاي کالن سالمت در سال  3131توسط مقام معظم رهبري بر مبناي اصل  331قانون اساسي ابال گرديد .اين سیاستها
که طي دو سال مراحل تدوين را سپري نمود تكلیف تولیت بخش سالمت را مشخص نموده است و در بند  7وزرات بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي را متولي حوزه سالمت عنوان کرده است .وزارت بهداشت در اين سیاستها مسئول سیاستگذاري ،برنامهريزي،
ارزشیابي و نظارت شده است .با بررسي اين سیاستها مالحظه ميشود که موضوع سالمندان بهطور خاص در بند يا مادهاي مجزا
ديده نشده است و سالمندان هم مانند ساير گروههاي جمعیتي مورد شمول اين سیاستها قرار خواهند گرفت .اما نكته مهم تكلیف
تولیت سالمت است که اين موضوع مربوط به سالمت سالمندان نیز ميشود.
 96-9-1-4سند سالمت ،رفاه و منزلت سالمندان ایران -مبتنی بر الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

اين سند توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تدوين شده است که در سال  3133به امضاي هیات وزيران و تصويب
شوراي عالي سالمت و امنیت غذايي رسیده است اما هنوز توسط دولت به دستگاهها و نهادهاي مرتبط ابال نشده است .در اين
سیاست  11بند سیاستي و اقدام عملیاتي مشخص شده است که  21مورد آنها بهطور مستقیم به سالمت مربوط ميباشد 21 .مورد
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آن به جنبههاي اجتماعي مرتبط با سالمت اشاره داشته و بقیه موارد را اموري تشكیل داده است که بطور مستقیم به بخش سالمت
ارتباطي نداشته و به ساير سازمانها و دستگاهها مربوط است .اين بسته فاقد برنامههاي عملیاتي و روالهاي اجرايي است.

 97-9-1-4سند دستاوردها ،چالشها و افق پیشروی نظام سالمت

اين سند در بررسي روندهاي جهاني تاثیرگذار بر آموزش علوم پزشكي ،روندهايي همچون افزايش بیماريهاي مزمن ،افزايش سن و
سالمندشدن جمعیت اشاره کرده است و در پاسخ به اين روندها نظام آموزش عالي سالمت را ملزم به تدوين کوريكولومهاي مبتني
بر نیاز و پیشگیري محور و همچنین گسترش طب سالمندي در کشور تا سال  3111کرده است.
 90-9-1-4نقشهی تحول نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران در افق 9424

نقشهي فوق که براساس متدولوژي آيندهنگاري تدوين شده است .در خصوص سالمندان به موارد زير اشاره کرده است:







بازنگري قانون مدني در راستاي تأمین سالمت زنان ،کودکان و سالمندان
ايجاد و گسترش دوره تخصصي طب سالمندان با توجه به پیرشدن جمعیت
ارتقاي سواد سالمت روان سالمندان تا سه برابر وضعیت فعلي
ساماندهي تغذيه در مراکز نگهداري سالمندان
توانمندسازي جامعه در خصوص مراقبت از سالمندان
تدوين و طراحي برنامههاي سالمت روان به منظور پیشگیري از سالمندآزاري

 91-9-1-4برنامهی تحول نظام سالمت در حوزهی بهداشت

اين برنامه که به دنبال طرح تحول نظام سالمت در سال  31کلید خورد ،هفت اولويت اول نیازمند به مداخله در حوزهي بهداشت را
به ترتیب زير معرفي کرد:









اولويت خدمات پیشگیري و ارتقاي سالمت بر خدمات درماني در حوزه بهداشت
مناطق محروم ،روستايي و عشايري
حاشیه شهرها
استمرار پايلوت برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران
تكمیل شبكه بهداشتي درماني شهرهاي زير  51نفر جمعیت بر اساس طرح گسترش در سال  31و توسعه تدريجي برنامه پزشک
خانواده به اين شهرها از طريق پزشكان خانواده داوطلبي که بیش از  5سال در مناطق روستائي خدمت نموده اند (پس از جايگزيني
آنان با پزشكان جديد) در سال 31
برنامه ملي خودمراقبتي
برنامه تقويت و نهادينه سازي همكاري هاي بینبخشي حوزه بهداشت در سطح ملي ،کارگروه هاي تخصصي سالمت و امنیت غذايي
استان ها و متناظر آن
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اين برنامه بهطور مستقیم به خدمات مراقبت سالمندي اشارهاي نكرده است اما موارد مطروحه در آن ،همهي سنین را پوشش
ميدهد .اين برنامه بهدنبال آن است تا از طريق توانمندسازي مردم و مشارکت فعال توأم با مسئولیتپذيري آنان و همكاري تمام
بخشهاي اثرگذار بر سالمت ،حف ،و ارتقاي سالمت مردم و جامعه و صیانت از سالمت عمومي را به يک مطالبه عام تبديل کند.
 12-9-1-4بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

اين برنامه نیز بهعنوان فاز چهارم از برنامهي تحول در نظام سالمت در سال  31به منظور تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
در سال  31کلید خورد .از جمله محورهاي مرتبط با سالمندان در اين سند ميتوان به توسعهي مقاطع تحصیالت تكمیلي مبتني بر
نیاز جامعه مانند طب سالمندي و طب تسكیني اشاره کرد .در سیاست ساماندهي بیمارستانها و مراکز آموزشي و درماني به
اختصاص تختهاي آموزشي براي آموزش تخصصي طب سالمندي و طب تسكیني تاکید شده است.
 19-9-1-4نقشهی تحول نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت


توانمندسازي سالمندان و توانمندسازي جامعه در خصوص مراقبت از سالمندان



تربیت متخصص و تیم تخصصي درمان جهت ارائه خدمات طب سالمندان



اجراي برنامه ملي ارتقاي سالمت روان بوا تأکیود بور مهوارتهواي زنودگي و پیشووگیري از خودکشووي و خشووونت و سالمندآزاري



حمايت ويژه دولت از اقشار نیازمند (زنان بد سرپرست ،خودسرپرست و سرپرست خانوار آسیبپذير ،کودکان کار ،کودکان خیاباني،
کودکان حاشیهنشین ،زنان و سالمندان در ساير گروههاي آسیبپذير ،مادران باردار محروم ،نوزادان و کودکان محروم)



ارتقاي نظام مراقبت گروههاي سني  -جنسوي جمعیوت (کودکوان ،نوجوانوان و جوانان ،میانساالن و سالمندان و زنان)



ساماندهي تغذيه در مهدکودکها ،مدارس و مراکز آموزشي و مراکز نگهداري سالمندان

بهطور کلي سالمندان براساس آمارهاي بهداشتي در مقايسه با ساير گروههاي سني از آسیبپذيري بیشتري در مقابل بیماريها و
شرايط نامساعد اجتماعي-اقتصادي برخوردار هستند .همچنین از لحاظ دسترسي و استفاده از خدمات بهداشتي و درماني در شرايط
نامساعدتري نسبت به بقیهي جمعیت هستند .بههمین جهت حمايت دولتها از اين قشر امري ضروري است .شكل  1- 1خط زمان
يا روند توجه به سالمندان را در سیاستها و قوانین را نشان ميدهد .اين شكل نیز گوياي اين واقعیت است که روند توجه به
سالمندان آرام آرام جاي خود را در سیاستها باز کرده است و در دو دههي اخیر تا حدودي موجب بهبود وضعیت مراقبت
سالمندان شده است .به نحوي که بازتاب آن را ميتوان به صورت افزايش سیاستها در برنامهي توسعهي پنجم مشاهده کرد .آنچه
که از بررسي سیاستها برميآيد آن است که تاکنون موضوع سالمت سالمندان بهعنوان يک زيرمجموعه در سیاستگذاريهاي
سالمت مورد توجه بوده است در حالیكه به نظر ميرسد باتوجه به خیل عظیم سالمندان در دهههاي آينده ،توجه به اين مسئله بايد
در برنامهي ششم توسعه بهصورت جداگانه و بهعنوان يک موضوع خاص در کانون توجه نظام برنامهريزي قرار گیرد ،بهطوريكه
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رويكردهاي مراقبتي آنان از حالتهاي واکنشي و انفعالي به سوي حالتهاي پیگیرانه و فعاالنه معطوف شوند و هر برنامه نسبت به
برنامه قبل روند تكاملي را تجربه نمايد.

مجوز قانونی فعالیت شورای
ملی سالمندان در سال 04
تصویب قانون نظام جامع رفاه و
تامین اجتماعی در سال 04

بسته اجرايي موضوع ماده  237قانون
برنامه پنجم -بطور ويژه به سالمندان
اشاره داشته است

/ /

/ /

برنامه چهارم توسعه
9504-01

بند ج ماده  12به سامانه خدمات جامع
و همگاني سالمت اشاره دارد که تمتم
آحاد جمعیت را در بر مي گیرد

برنامه دوم توسعه
9575-9570
فصل  -332مسئولیت
ساماندهي سالمندان به عهده
سازمان بهزيستي

-

-

/ /

بند ط ماده  37قانون برنامه چهارم
به پوشش  % 25سالمندان به
خدمات بهداشتي و اجتماعي اشاره
دارد

قانون برنامه پنجم
9512-14

-

/ /

تصویب قانون اساسی
جمعیت سالمندي مورد
توجه نبوده است

توجه مستقیمي به
سالمندان نشده است

/ /

/ /

برنامه سوم توسعه
9571-9505

سند منزلت ،رفاه و سالمت سالمندان9519 -
سیاست های کلی سالمت 9515 -

-

اصل :23
برخورداري از تامین اجتماعي

برنامه اول توسعه
9560-9571

تدوین و تصویب آیین
نامه شورای ملی
سالمندان در سال 05

سیاست های جمعیتی9515 -

سند آموزش عالی نظام سالمت9514 -
نقشه تحول نظام سالمت ،نقشه علمی سالمت

شکل  - 4-4خط زمان ( )Time Lineیا روند توجه سیاستهای مرتبط با سالمندی

پس از بررسي سیاستهاي مربوط به سالمندي با توجه به هدف مطالعه که شناسايي پیشرانهاي کلیدي مربوط به سیاستهاي
مراقبت سالمندي بود هر سیاست بهطور جداگانه از لحاظ پیشرانهاي کلیدي مورد تحلیل قرار گرفت که نتايج آن در جدول 2-1
آورده شده است.
جدول  – 1-4پیشرانهای شناسایی شده از تحلیل اسناد
کد

نام سند

پیشرانها و فاکتورهای کلیدی

3

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

باالبردن سطح آگاهيهاي عمومي در همهي زمینهها ،مشارکت عامه مردم ،رفع تبیعضات ،رفع فقر ،تساوي عموم،
آسان کردن تشكیل خانواده ،حمايت از مادران در دوران بارداري ،برخورداري از تامین اجتماعي ،بیمهي مراقبت-
هاي پزشكي ،تامین نیازهاي اساسي ،حفاظت محیط زيست

2

سند جشمانداز جمهوري اسالمي ايران در
افق 3111

توانا در تولید علم و فناوري ،فرصت هاي برابر ،مبارزه با فقر و فساد ،تامید بر رشد نرمافزاري ،محیط زيست سالم،
کاهش بیكاري ،مشارکت مردم ،سالمت غذايي ،حمايت از فقرا،

1

قانون برنامه پنجسالهي اول توسعهي کشور

ارتقا سطح سالمت ،اعتال موقعیت زنان ،افزايش زمینه مشارکت زنان ،حف ،قداست خانواده ،ارتقا فعالیتهاي تنظیم
خانواده

1

قانون برنامه پنجسالهي دوم توسعهي کشور

ترغیب به ازدواج و تشكیل خانواده ،کمک هزينه ماهانه به افراد کمدرآمد ،گسترش بیمه همگاني ،مشارکت رنان در
امور اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ،حف ،قداست خانواده

5

قانون برنامه پنجسالهي سوم توسعهي کشور

توزيع مناسب نیروي انساني ،تعیین سبد غذايي مطلوب ،تعلق يارانه به سبد غذايي ،مناسب سازي امكان عمومي

21۸

پیشرانها و فاکتورهای کلیدی

کد

نام سند

1

قانون برنامه پنجسالهي چهارم توسعهي
کشور

تحكیم نهاد خانواده ،ارتقا سالمت و شیوه زندگي سالم ،تامین سند مطلوب غذايي ،کاهش مخاطرات تهديدکنده
سالمتي ،اقدام در جهت پیشگیري از اعتیاد ،ايدز و بیماريهاي رواني ،حضور بخش سالمت در عرصه جهاني،
دسترسي عادالنه ،توزيع نیروي انساني متخصص به صورت عادالنه ،استقرار بیمه سالمت با اولیت پزشک خانواده،
برابري بین همهي سنین ،گسترش ارتباطات بین نسلي

7

قانون برنامه پنجسالهي پنجم توسعهي
کشور

عدالت اجتماعي ،تعمیق بخشیدن ارزشهاي اسالمي ،توسعهي خدمات ديجیتال ،نظام يكپارچه ارزيابي فناوري،
حمايت از شرکتهاي دانشبنیان ،کاهش تصديگري ،بیمههاي مكمل بازنشستگي و درمان ،کمک به تامین
هزينههاي کمرشكن درمان ،دسترسي عادالنه ،تولیت سالمت به عهدهي وزارت بهداشت ،حذف اقالم آسیبرسان
سالمت ،سطحبندي خدمات ،حما يت و توانمندسازي زنان ،سواد اطالعاتي ،دولت الكترونیک ،دستیابي به علوم و
فناوري هاي نوين ،اصالح الگوي مصرف خدمات ،استفاده از انرژيهاي پاک ،توجه به ارزش آب ،ايجاد شرايط
محیطي پايدار ،تحكیم بنیان خانواده

8

قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تأمین
اجتماعي

حمايت از بازنشستگان و ازکارافتادگان ،بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده ،پوشش همگاني بیمه ،ارائه خدمات
حمايتي و توانبخشي ،پرداخت وام به سالمندان جوياي کار ،تمرکز زدايي در ارائه خدمت ،هدفمندنمودن يارانهها و
جهتدهي به سوي افراد نیازمند ،تقويت زمینهي مشارکت سازمانهاي خیريه

3

آيیننامه تشكیل شوراي ملي سالمندان

حضور سالمند در جامعه ،حف ،جايگاه سالمند در خانواده و جامعه ،تكريم و احترام به سالمند ،مشارکت مردم،
يارانه ي مراقبت از سالمند ،تامین مسكن سالمندان ،ايجاد نگرش مثبت از سالمندي در جامعه ،نیاز به حمايتهاي
قانوني ا ز سالمندان ،تامین امنیت غذايي سالمندان ،حمايت اقتصادي از سالمندان زير خط فقر ،حمايت از
سالمندان مجهولالهويه

31

نقشه جامع علمي سالمت

تغییر سیماي بیماريها ،تحول در مفاهیم سالمت ،پیشرفت فناوري در شیوههواي تشوخیص ،انتظارات مردم در
درمان و ارائه خدمات ،محیط زيست سالم ،تاثیر علم و فناوري بر تغییر درک بیماري ،بيعدالتي ،تغییر رفتار مردم،
اولويت دادن به طب پیشگیرانه ،درمانهاي طبیعي (تغذيهاي فیزيكي ،رواني ،عاطفي) ،مهارتهاي ارتقاي سالمت،
توسعهي همكاريهاي بینالمللي

33

سیاستهاي کلي سالمت

آگاه سازي مردم از حقوق و مسئولیتهاي اجتماعي ،رشد معنويت ،رويكردهاي پیشگیرانه ،آلودگيهاي زيست-
محیطي ،سلمت روان جامعه ،تحكیم بنیان خانواده ،امنیت غذايي ،ممانعت از تقاضاي القايي ،ترويج ورزش،
مشارکت ساختارمند مردم ،توسعهي بیمههاي بهداشتي ،ترويج اصولي طب سنتي ،اصالح سبک زندگي با رويكرد
ايراني-اسالمي

32

سیاستهاي کلي جمعیت

ترويج تشكیل خانواده ،تشويق فرزندآوري ،تحت پوشش بردن هزينههاي ناباروري ،حمايت از مادران شاغل،
پیشگیري از اعتیاد ،آلودگيهاي زيستمحیطي ،فرهنگسازي تكريم سالمندان ،مقابله با ابعاد نامطلوب سبک
زندگي غربي

31

برنامهي ملي تحول نظام سالمت ،رفاه و
منزلت سالمندان ايران

تحكیم اصول و ارزش هاي متعالي اخالقي ،فرهنگي ،تمرکز و يكپارچگي در سیاستگذاري ،مشارکت ساختارمند و
فعاالنه مردم ،تامن نیروي انساني متخصص سالمندي ،پوشش فراگیر بیمههاي اجتماعي ،تولیت واحد ،شهريشدن
و مهاجرتهاي گسترده ،تغییر شكل سنتي خانواده ،توسعه مراکز جامعهمحور سالمت ،برنامه حمايت از مراقبین،
حمايت مالي از سالمندان فقیر ،انعطاف در سیاستهاي بازنشستگي ،تخصیص يارانهي مسكن سالمندان ،سبد
کمک تغذيه سالمندان ،توانمدسازي سالمندان ،تنهايي و انزوا در سالمندان ،ايجاد فضاهاي دوستدار سالمند

31

سند دستاوردهاي ،چالشها و افقهاي
پیشروي نظام سالمت ايران

براي حضور سالمندان ،حمايت از زنان سرپرست خانوار ،توسعه مشارکت زنان ،سطحبندي خدمات

همكاري تمامي دستگاه هاي کشور در ارتقاي سالمت ،افزايش امید به زندگي ،شیوع  ،HIVعوامل اجتماعي موثر بر
سالمت ،توجه به مراقبتهاي جنسیتمحور ،رشد نرخ باسوادي ،تدوين قانون بهداشت روان ،روند رشد استفاده از
غذاهاي جانک ،روند افزايشي بیماريهاي متابولیک ،رشد حاشیهنشیني ،زنانهشدن سالمندي ،بیوه بودن سالمندان،
معلولیت و ناتواني بیشتر در زنان سالمند ،سطح پايین سواد سالمندان ،رشد کهنساالن (پیرترين پیران) ،افزايش
مصرف دخانیات ،کاهش تحرک بدني ،رشد سالمندان فقیر ،آاليندههاي زيستمحیطي ،مهاجرت روستا به شهر،
نارساييهاي و تناقضات قانون کار ،عدم همكاريهاي بینبخشي در کنترل بهداشت آب ،هوا ،خاک ،افزايش روند
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پیشرانها و فاکتورهای کلیدی

کد

نام سند

35

نقشهي تحول نظام سالمت جمهوري
اسالمي ايران در افق 3111

سواد سالمت ،3شیوهي زندگي سالم مبتني بر آموزههاي اسالمي-ايراني ،خانوادههاي سالم ،اولويت با ارتقاي
سالمت ،اصول و اخالق حرفهاي ،مشارکت طلبیدن مردم ،ارتقاي ظرفیتهاي علمي و فناوري ،ارتباطات بینالمللي،
تولیت يكپارچه ،نوآوري و فناوري مطلوب سالمت ،الزام به کاهش آيندهها ،پوشش بیمهاي ،کاهش بیماريهاي
متابولیک ،افزايش سواد فناوري اطالعات سالمت ،دسترسي سريع به اطالعات ،مشارکت خیرين ،توسعه خدمات
سالمت از راه دور ،توانمندسازي زنان و خصوصيسازي

31

برنامهي تحول نظام سالمت در حوزهي
بهداشت

روند رو به رشد حاشیهنشیني ،شهرنشیني ،مهاجرت ،رشد بیماريهاي غیرواگیر ،شیوع ايدز ( %15زنان خیاباني به
ايدز مبتال هستند) ،رشد آسیب هاي اجتماعي (طالق ،خشونت ،سالمندآزاري ،خودکشي ،قتل ،بزهكاري ،کودکان
کار و خیاباني) ،هزينههاي کمرشكن سالمت ،نیاز به شايستهساالري ،معنويت ،ايمان و مسئولیتپذيري ،افزايش
امید به زندگي ،دسترسي به خدمات افزايش يافته ،تغییر سیماي سالمت ،پیشرفت تكنولوژيهاي مدرن و گران و
تولید داروهاي گرانقیمت ،افزايش انتظارات مردم ،تقاضاهاي جديد مردم ،مديريت ناکارآمد منابع ،تغییر سبک
زندگي ،افزايش مصرف سیگار ،کمتحرکي ،تغذيه ناسالم ،تقويت همكاريهاي بینبخشي ،استقرار پرونده الكترونیک
سالمت

37

بستههاي تحول و نوآوري در آموزش علوم
پزشكي

تغییر اساسي در چهرهي بیماريها ،افزايش بار بیماريهاي غیرواگیر ،ظهور فناوريهاي نوين و پیشرفتهي
تشخیصي و درماني ،تغییرات دموگرافیک ،ترويج ارزش هاي اسالمي و معنوي ،عدالت در آموزش ،شفافیت در
پاسخگويي در قبال جامعه ،بهرهمندي از فناوري هاي نوين سالمت ،تمرکز زدايي در آموزش ،آموزشهاي مبتني بر
جامعه ،توسعهي طب سالمندي ،طب تسكیني و پزشكي خانواده ،آموزشهاي آزاد در نظام سالمت ،تربیت نیروهاي
حدواسط ،بوميگزيني ،بهروزرساني رشتههاي تكمیلي ،تعامالت بینالمللي براي توسعهي علوم و فناوريهاي نوين،
پزشكي شخصيشده ،2تحقق اقتصاد مقاومتي ،ايجاد زمینهي اشتغال ،گسترش آموزش از راه دور ،گسترش
بیمارستانهاي زنان ،تكريم استاتید پیشكسوت

38

نقشهي تحول نظام سالمت جمهوري
اسالمي ايران مبتني بر الگوي اسالمي-
ايراني پیشرفت

سواد سالمت ،شویوه زنودگي سوالم برگرفته از آموزههاي اسوالمي و ايرانوي ،انسجام اجتماعي ،اولويت پیشگیري بر
درمان ،محیط زيست مطلوب ،تامین مالي پايدار ،اصالح باورهاي جامعه نسبت به جايگاه زنان ،آمادگي در مقابل
حوادث و مخاطرات طبیعي و انسان ساخت ،التزام به ارزيابي فناوري ،ارزيابي خدمات جامع و يكپارچه ،توسعه
پزشكي از راه دور ،پرونده الكترونیک سالمت

تصادفات ،افزايش جرايم و بیماريهاي اجتماعي ،تجويز درمانهاي زائد و اضافي از سوي پزشكان

 3توانايي بهرهمندي و تحلیل اطالعات و خدمات سوالمت موورد نیاز به منظور تصمیمگیري و انتخاب آگاهانه در مورد فرصتهاي سالمت و مراقبت از خوود
Personalized Medicine

21۶

2

 1-1-4نهادهای پوشش دهندهی خدمات سالمندی در ایران
 9-1-1-4وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت متولي اصلي سالمت جامعه است و به لحاظ مسئولیتي که در قبال حف ،و سالمت شهروندان دارد ،اقداماتي را
نیز در زمینه سالمت سالمندان انجام ميدهد .با تأسیس اداره سالمندان در حوزه معاونت سالمت اين وزارتخانه ،موضوع سالمت
سالمندان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت .عالوه بر ارائه انواع خدمات و مراقبتهاي بهداشتي و درماني به سالمندان،
طرحها و خدمات ويژهاي نیز از سوي اين وزارت براي سالمندان به اجرا درآمده که مهم ترين آنها به اين شرح است:
-

اجراي برنامه ترويج «شیوه زندگي سالم در دوره سالمندي» از سال  3181تاکنون در برخي استانها

-

اجراي طرح «مراقبتهاي ادغام يافته و جامع سالمندي ويژهي پزشک و غیرپزشک» در برخي استانها

-

اجرا طرحهاي غربالگري مرتبط با سالمت سالمندان

-

آموزش طب سالمندي ،سالمندشناسي و پرستاري سالمند

-

آموزش دورههاي مراقبتهاي سالمندي به کلیه ردههاي نیروي انساني از بهورز تا پزشک

شکل  – 6-4ساختار سازمانی نهاد تصمیمگیرنده برای سالمندان در وزارت بهداشت

 1-1-1-4وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت رفاه به عنوان متولي اصلي نظام تامین اجتماعي کشور ماموريت ارائه خدمات بیمهاي و حمايتي به کلیه اقشار جامعه از
جمله سالمندان را به عهده دارد .از سازمانها و نهادهاي ارائهدهنده خدمت به سالمندان که زير مجموعه اين وزارتخانه هستند
ميتوان به سازمان بهزيستي و شوراي ملي سالمندان اشاره کرد.
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 5-1-1-4سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزيستي کشور به موجب قانون اليحه قانوني تشكیل سازمان بهزيستي کشور (مصوب  )53/1/21در کنار ساير وظايف
خود ،مسئولیت نگهداري از سالمندان نیازمند را به عهده دارد .اين سازمان ،خدمات خود به سالمندان را در قالب موارد ذيل
ارائه ميدهد:
 -3مراکز نگهداري از سالمندان :سازمان بهزيستي از طريق ارائه مجوز ،اعطاي يارانه و نظارت بر اين بخش ،به سالمندان ارائه خدمت
مينمايد .در اين مراکز ،پذيرش و ارائه خدمات مشاوره و مددکاري اجتماعي به سالمندان ،خانواده يا بستگان آنها انجام مي گیرد.
خدمات اين مراکز شامل نگهداري شبانهروزي ،روزانه و مراقبت در منزل است و مراقبتهايي از قبیل انجام امور تغذيه ،نظافت،
استحمام ،پوشاندن لباس ،مراقبتهاي بهداشتي درماني ،داروئي ،امور توانبخشي و ايجاد زمینههاي سرگرمي بهرهگیري از اوقات
فراغت به سالمندان ارائه ميشود.
 -2برنامههاي آموزشي :در قالب برگزاري همايشها ،سمینارها ،کارگاههاي آموزشي ،طرحها ،تهیه کتاب ،بروشور و بستههاي آموزشي
جهت آموزش مسئولین مراکز ،کارشناسان ،کادر خدمت دهنده به سالمندان ،میانساالن و خانواده سالمندان
 -1انجام تحقیقات در زمینه سالمندان به منظور شناسايي بهتر جامعه هدف و نیازهاي آنها و ارائه پروتكلهاي الزم در اين راستا
 -1توانمندسازي سالمندان شهري و روستايي از طريق آموزش شیوه زندگي سالم در تمامي ابعاد در جهت سازگارسازي سالمند با دوران
سالمندي و دستیابي سالمند به يک زندگي سالم و موفق
-5

مناسب سازي محیط شهري و مسكوني معلوالن و سالمندان

 -1بیمه مكمل سالمندان معلول و نیازمند تحت پوشش سازمان بهزيستي که داراي دفترچه بیمه پايه باشند.
 -7ارائه خدمات اجتماعي به خدمتگیرندگان تحت پوشش شامل کمکهاي مستمر و غیرمستمر

شکل  -7-4ساختار سازمانی نهاد پوشش دهنده خدمات سالمندی در سازمان بهزیستی
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 4-1-1-4شورای ملی سالمندان

شوراي ملي سالمندان وظیفهي ارائه خدمات رفاهي ،بهداشتي ،درماني و توانبخشي به سالمندان را دارد .اين شورا بهمنظور
ساماندهي ،بهبود روش زندگي و ارتقاي کیفیت و رضايت از زندگي در سالمندان ،خدمات رفاهي ،بهداشتي ،درماني و توانبخشي
متناسب با نیاز را بايد به آنها ارائه دهد .اين شورا بايد با همكاري سازمانها و دستگاههاي مشخص شده در اساسنامه تحقق
اهداف زير را دنبال کند:
الف – فراهم ساختن امكان تداوم حضور سالمند در جامعه
ب – تأکید بر حف ،موقعیت و جايگاه سالمند در خانواده
پ – تأمین حداقل نیازهاي اساسي سالمندان نیازمند در کشور
ت – تأکید بر حف ،احترام شأن و حرمت سالمند
ث  -فراهم ساختن امكان مشارکت مردم ،انجمنها و موسسات غیردولتي

پيگیري طرحهايي نظیر شهر دوستدار سالمند ،بیمه مراقبتي سالمندان ،بنیاد فرزانگان و مديريت سايت اطالع رساني و آموزشي
سالمندان از جمله فعالیتهاي در دست اجراي دبیرخانهي شوراي ملي سالمندان ميباشد.
 3-1-1-4کمیته امداد امام خمینی

يكي از وظايف کمیته امداد امام خمیني (ره) ،بررسي و شناخت انواع محرومیتهاي مادي و معنوي نیازمندان و تأمین
نیازهاي حمايتي ،معیشتي ،فرهنگي و ارتقاي سطح زندگي آنها است .سالمندان (افراد باالي  11سال) نیز يكي از اقشار مورد
حمايت اين نهاد هستند که در قالب طرح مددجويي يا طرح شهید رجايي از کمکهاي اين نهاد استفاده ميکنند.
 6-1-1-4صندوقهای بیمه و بازنشستگی

صندوقهاي بیمه و بازنشستگي وظیفه تأمین سالمت (خدمات درماني) و معیشت بیمهشدگان را در دوران سالمندي برعهده
دارند .طبق قوانین و مقررات بازنشستگي ،هر فردي که شرايط بازنشستگي را کسب کند ،از مزاياي بیمهي اجتماعي شامل
مستمري بازنشستگي ،بیمه درمان و ساير کمکها و خدمات رفاهي برخوردار ميشود.
 7-1-1-4شورای راهبردی سالمندان و بازنشستگان شهر تهران

اين شورا بر اساس مصوبه شورايعالي اجتماعي فرهنگي در راستاي سیاستها و برنامههاي شهرداري تهران با هدف ارتقا
کیفیت زندگي سالمندان و حمايت اجتماعي آنان مبتني بر همكاري و همافزايي سازمانها و نهادهاي ذيربط در داخل و خارج
شهرداري تهران (ازجمله اساتید دانشگاهي و متخصص حوزه سالمندي ،رئیس اداره سالمندان ورزارت بهداشت ،نماينده سازمان
بهزيستي ،مدير و معاون اداره کل سالمت ،رئیس کانون بازنشستگان شهرداري ،نماينده سازمان ورزش و  )...تشكیل گرديده
است.

زير مجموعههاي شوراي راهبردي:
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•
•
•

کارگروه سالمت و آموزش سالمندي
کار گروه تكريم سالمندي
کار گروه مطالعات و پژوهشهاي سالمندي

راهاندازي فرهنگسراهاي سالمندان ،کانونهاي سالمندي ،افزايش تعداد بوستانهوا و پارکهاي محلهاي و برگزاري برنامههاي
ويژهي سالمندان در خانههاي فرهنوگ با هدف افزايش حضور و مشارکت سالمندان در جامعه از برنامههاي در حال اجراي
شهرداري است .همچنین پیشنهاد اليحه شهر «دوستدار سالمند» يكي از مواردي است که بر اساس مفاد اين اليحوه،
شوهرداري تهوران موظف است با هماهنگي و همكاري ساير دسوتگاههاي ذيربط و نیز مشارکت شهروندان ،اقداماتي در جهت
مناسبسازي وسايل حمل و نقل عمومي و تعبیه مكوان اختصاصوي اسوتاندارد بوراي اسوتفاده سوالمندان طراحي کند.
 0-1-1-4سازمانهای خیریه و داوطلب

از جمله سازمانهاي خیريهي فعال در خصوص ارائهي خدمات سالمندي ميتوان به آسايشگاه خیريهي کهريزک شمارهي  3و
 2اشاره کرد.
 1-1-1-4نهادهای غیردولتی مرتبط با سالمندان

عالوه بر دستگاههاي دولتي ،نهادها و سازمان هاي غیردولتي متعددي نیز به منظور حمايت از سالمندان و مراقبت و نگهداري
آنان فعالیت ميکنند .براساس قانون تشكیل سازمان بهزيستي و همچنین بند ( )3ماده ( )21قانون تنظیم بخشي از مقررات
مالي دولت مصوب  81/33/27مجلس شوراي اسالمي صدور پروانه ايجاد و فعالیت مراکز توانبخشي و نگهداري سالمندان به
عهده سازمان بهزيستي ميباشد .براساس دستورالعملي که اين سازمان تصويب و ابال کرده ،مرکز توانبخشي ،مراقبتي و
نگهداري شبانهروزي سالمندان به مكاني گفته ميشود که توسط اشخاص حقیقي يا حقوقي با کسب مجوز از سازمان بهزيستي
تأسیس گرديده و تحت نظارت آن ،به سالمندان واجد شرايط در تمام ساعات شبانه روزخدمات مراقبتي و توانبخشي را ارائه
ميدهد .نظارت بر فعالیت اين مراکز برعهده سازمان بهزيستي است .در اين مراکز ،پذيرش و ارائه خدمات مشاوره و مددکاري
اجتماعي به سالمندان ،خانواده يا بستگان آنها نیز انجام ميگیرد .اين خدمات شامل نگهداري شبانهروزي سالمندان غیرقابل
توانبخشي (ناتوان) ،بيسرپرست ،سرپرست بيبضاعت و ارائه خدمات مورد لزوم نظیر انجام امور تغذيه ،نظافت ،استحمام،
پوشاندن لباس ،مراقبتهاي بهداشتي درماني ،داروئي ،انجام امور توانبخشي ،انجام زمینههاي سرگرمي و بهرهگیري از اوقات
فراغت آنان است.
 92-1-1-4دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی

اقداماتي که دانشگاههاي علوم پزشكي انجام دادهاند شامل موارد ذيل ميباشد:
-

ايجاد دورهي تخصصي طب سالمندي ،دورههاي تحصیالت تكمیلي پرستاري سالمندي MPH ،سالمندي،
سالمندي
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Ph.D

-

ايجاد مراکز تحقیقاتي سالمندان در کشور






-

ايجاد کلینیکهاي تخصصي سالمندي در برخي بیمارستانهاي شهر تهران ،شیراز و زاهدان






-

مرکز تحقیقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مرکز تحقیقات سالمت سالمندان /دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
مرکز تحقیقات سالمندي /دانشگاه علوم پزشكي شیراز
مرکز تحقیقات سالمت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم  /دانشگاه علوم پزشكي تهران
کمیته تحقیقات سالمندي /دانشگاه علوم پزشكي تبريز

کلینیک سالمندان بیمارستان آيتاهلل طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
کلینیک سالمندان بیمارستان سینا و روزبه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
کلینیک سالمندان بیمارستان حضرت رسول اکرم وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران
کلینیک سالمندان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شیراز
کلینیک سالمندان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

ايجاد اولین بخش سالمندي کشور در بیمارستان ضیايیان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

بررسي سیاستهاي مصوب مرتبط با مراقبت سالمندان نشان مي دهد که فقط يک سیاست ملي مصوب تحت عنوان آيین نامه
اجرايي جز  5بند الف ماده  332قانون برنامه سوم توسعه براي تشكیل شوراي ملي سالمندان وجود دارد که سیاستي بین
بخشي بوده و نهادهاي مختلف کشوري از جمله وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي در اجراي آن نقش کلیدي داشتهاند.
بررسي عملكرد شوراي ملي سالمندان نشان داد که اين شورا از سال  ،3181که رسم ًا کار خود را شروع کرده است ،تا سال ،31
محدوده ي زماني بررسي اين پژوهش ،تنها شش جلسه تشكیل داده است .عدم تعامل و همكاري نهادهاي پیشگفت خصوصاً
وزارت بهداشت از جمله داليل عدم فعالیت اين شورا بوده است .بررسيها نشان داد که وزارت بهداشت اجراي اين آيین نامه و
ماده  332قانون برنامه توسعه سوم را پايان يافته دانسته و چنین شورايي را قانوني نميداند .تغییرات ساختاري صورت گرفته
در بدنهي وزار ت بهداشت و جداشدن سازمان بهزيستي از آن و انتقال به وزرات رفاه در کارکرد اين شورا بيتاثیر نبوده است.
سازمان بهزيستي قبل از تصويب اين سیاست زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي فعالیت ميکرده است که با
همان اساسنامه قبلي زير نظر وزارت رفاه قرار گرفته اس ت و همین امر تداخل وظايف در سیاستگذاري و اجرا در خصوص
سالمت سالمندان را باعث شده که موجب بروز مشكالت و موازي کاريهاي متعدد در حوزه سالمت سالمندان شده است .سند
ارتقاي منزلت ،رفاه و سالمت سالمندان در سال  3133توسط وزارت بهداشت تدوين شده است نیز يكي از اسناد باالدستي
ويژهي ساالمندان است که طبق بررسيهاي پژوهشگر اين سند هنوز مصوب قانوني نشده و براساس ادعاي مديران سازمان
بهزيستي و شواري ملي سالمندان اين سند بیشتر بخش سالمت سالمندان را پوشش داده و بخشهاي رفاهي و اجتماعي در آن
کمرنگ ميباشد و قرار است با سند س المندي شوراي ملي سالمندان ترکیب و يک سند نهايي از آن دو استخراج و پس از طي
مسیرهاي قانوني ابال گردد.
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 5-1-4گام دوم -شناسایی چالشهای فعلی ارائهی مراقبتهای سالمندی
آيندهپژوهان براي آيندهنگاري يک موضوع و برنامه ريزي براي ارتقاي عملكرد آن ،نیازمند آن هستند که اصليترين چالشهاي
مرتبط با آن موضوع را درک کنند .بههمین منظور در اين بخش از پژوهش ،وضعیت فعلي و چالشهاي اصلي نظام مراقبت
سالمندي با استفاده از روش تحقیق کیفي که موجب بهدست آوردن اطالعات غني و عمیق از مشارکتکنندگان ميشود،
بررسي شده است .در اين راستا ،بهمنظور شناسايي چالشهاي نظام مراقبت سالمندي با سه گروه از خبرگان در سطح کالن،
میاني و خرد ،مصاحبههاي نیمهساختاريافته انجام شد .مشارکتکنندگان در اين مرحله از پژوهش  17نفر از ذينفعان در
سطوح مختلف بودند که ترکیب آنها از لحاظ سطوح و سمت اجرايي در جدول شمارهي  1-1خالصه شده است.
جدول  -5-4ترکیب مشارکتکنندگان در مصاحبه
سمت اجرایی

تعداد

سطوح ینفعان

حوزه وزارت بهداشت

1

وزارت رفاه و سازمان بهزيستي

5

شهرداري و کمیته امداد

1

فرهنگستان علوم پزشكي

2

سطح همکاران

عضو هیات علمي سالمندي و طب سالمندي

5

(اعضاي هیات و علمي پژوهشگران

پژوهشگران

2

ساير اعضاي هیات علمي

1

سطح زیردستان

مراکز بهداشتي و درماني

1

(کارکنان سطوح اجرايي)

خانههاي سالمندان

1

Micro

کانونهاي سالمندي

2

سطح فرادستی
(مديريت و سیاستگذاري در سطح ملي)
Macro

دانشگاه)

Meso

تعداد کل شرکتکنندگان

17

گردآوري دادههاي اين مرحله از مطالعه  8ماه (ارديبهشت  31تا آذر  )31به طول انجامید .پژوهشگر ،پس از خواندن دقیق
مصاحبهها و جدا کردن واحدهاي مفهومي بهعنوان کد ،تعداد  131کد اولیه بهدست آورد که با انجام مقايسهي مداوم و تجزيه و
تحلیل دادهها ،اين کدها در  31طبقهي فرعي و  5طبقهي اصلي تحت عنوان چالشهاي مراقبت سالمندي در ايران قرار گرفت.
شكل شمارهي  8-1ابعاد و اجزاي چالشهاي مراقبت سالمندي را نشان ميدهد.
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شکل  -0-4چالشهای فعلی مراقبت سالمندی در ایران

در نظام مراقبت فعلي سالمندي همانطور که در شكل  8-1مشخص است پنج چالش عمده در حیطههاي سیاستگذاري،
دسترسي ،زيرساختها و منابع ،يكپارچگي و هماهنگي و خدمات سالمتمحور وجود دارد که هز يک از اين ابعاد به اجزاي
کوچكتري قابل تقسیم است .جدول  1-1طبقات اصلي ،فرعي و زيرطبقات چالشهاي مراقبت سالمندي را نشان ميدهد.

21۸

جدول  -4-4چالشهای مراقبتهای سالمندی در ایران
مضمون

زیر مضمون

زیرطبقه

طبقه

تولیت نامنسنجم در مراقبت سالمندي
تولیت و حاکمیت

وجود دستگاههاي موازي و غیرحرفهاي در حوزه خدمات سالمندي
نیاز به تفكیک وظايف و جلوگیري از ايفاي نقش چندگانه
فقدان سیاستهاي سالمت محور (درمان مقدم بر پیشگیري)

سیاستگذاري

محتوی سیاست

فقدان مكانیزم ارزيابي و پايش سیاستها
سیاستهاي مبتني بر ايدئولوژي تا مبتني بر شواهد
بيتوجهي به زيرساختها و پیشنیازها در تدوين سیاست
ضعف مشارکت ذينفعان در تدوين سیاست
ضعف بهکارگیري متخصصین در تدوين سیاست
ضعف اطالعرساني از پیشرفت برنامهها و سیاستها

ینفعان و نقشآفرینان

نبود کمیتههاي مشورتي و پروتكلهاي مشارکت قبل از تدوين سیاست
ضعف سیاستهاي جلب مشارکت مردم
نیاز به تغییر شیوهي مديريت متمرکز فعلي به روش مشارکتي مردمي
ضعف مقررات نظارت بر بخش خصوصي و خیريه
کمبود نیروهاي حد واسط و محیطي
کمبود نیروي انساني متخصص (طب سالمندان ،پرستار ،روانشناس)

چالشهاي وضعیت فعلي مراقبت سالمندي

منابع و زيرساختهاي فني

انسانی

چندپیشگي نیروي انساني سطوح محیطي
توزيع نامتناسب نیروي انساني در استانها
کمتوجهي به مباني اخالق حرفهاي و انساني
نیاز به آموزش پزشكي جامعهنگر
نبود بخشهاي مراقبت سالمندي /کلینیک سالمندي
نبود بیمارستان سالمندان

فیزیکی

نبود مراکز جامع توانبخشي سالمندان
نبود مراکز مراقبتي جامعهمحور
کمبود مراکز مراقبت در منزل

مالی

نیاز به تخصیص منابع مالي مجزا به مراقبتهاي سالمندي
تخصیص بخشي از هدفمندي يارانه به مراقبتهاي سالمندي
تجمع امكانات در کالنشهرها

ج رافیایی

فقدان فضاهاي دوستدار سالمند
بيتوجهي به ساکنان حاشیهي شهرها
بيتوجهي به سالمندان با  ADLپايین

دسترسي

افزايش فقر و وابستگي در سالمندان
اقتصادی

گران بودن خدمات تخصصي
پوشش ناکافي و غیرموثر بیمه
سطح سواد

فرهنگی

جنسیت
انگ يا تبیعض
باورهاي شخصي
ارتباط ضعیف بین سطوح سهگانهي مراقبت

يكپارچگي و هماهنگي

هماهنگی درونبخشی

فقدان نظام هدايت بیمار از طريق نظام ارجاع
نبود پروتكلهاي درماني استاندارد
نبود پرونده الكترونیک سالمت
ضعف در جلب مشارکتهاي مردمي

هماهنگی برونبخشی

مشخص نبودن انتظارات وزرات بهداشت از ساير بخشها
نقش و جايگاه رسانه در آگاهي بخشي جامعه
ضعف همكاريهاي بینبخشي
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ادامهی جدول  -4-4چالشهای نظام مراقبت سالمندی در ایران
مضمون

زیرمضمون

زیرطبقه

طبقه

توجه ناکافي به مراقبتهاي اولیه سالمت در برابر خدمات بیمارستاني
نیاز به پرونده الكترونیک سالمت
مراقبتهای بهداشتی

تقويت پزشک خانواده

اولیه

ضعف در نظام ارجاع
وجود برنامههاي عالي اما اجراي ضعیف
چند پیشگي کارشناس
ضعف حمايت مالي از خانوادهها و مراقبین

مراقبتهای غیررسمی

کمبود برنامههاي توانمندساز براي مراقبین
کمبود مراکز مراقبت مبتني بر جامعه
گسترش خدمات مراقبت در منزل

خدمات مراقبت سالمتمحور

چالشهاي وضعیت فعلي مراقبت سالمندي

نیاز به مراکز پاسخگويي  21ساعته و هات الين

مراقبتهای جامعهمحور

توسعه مشارکت عمومي در مراقبتهاي جامعهمحور
کمبود انجمنهاي حمايتي
آموزش و ارتقاي سواد سالمت خانوادهها
تمايل فراوان به ارائهي مراقبتهاي درماني بجاي مراقبتهاي پیشگیرانه
نبود ارزيابي جامع سالمندي

مراقبتهای موسسهای

فقدان پرونده الكترونیک سالمت
پیرانگاري در درمان
نبود فیلد آموزشي
نبود برنامهي پیگیري و پايش بیماران ترخیص شده
تجويز غیرمنطقي دارو (پلي فارمسي)
ادغام خدمات توانبخشي در نظام مراقبت

مراقبتهای توانبخشی

توانبخشي مبتني بر جامعه
توانبخشي حلقه مفقودهي درمان
نگرش منفي جامعه به خانه سالمندان
کیفیت پايین مراقبت در خانه هاي سالمندان

مراقبتهای بلندمدت و
تسکینی

خدمات روتین و تكراري
خطر تنهايي و انزوا
نبود تیم تخصصي طب تسكیني در مراقبتهاي سالمندي
نیاز به تعريف بیمههاي مراقبتي سالمند

مفهوم  -9چالشهای مربوط به سیاستگذاری
يكي از درونمايههاي فرعي که در اين طبقه ظاهر گشت تولیت و حاکمیت مراقبتهاي سالمندي بود ،به اعتقاد
مشارکتکنندگان در شرايط فعلي تولیت واحدي در ارائهي خدمات سالمندي وجود ندارد و بین دو وزارتخانهي بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي و رفاه ،تعاون و امور اجتماعي در ارائهي خدمات سالمندي تضاد ،تعارض و موازيکاري وجود دارد و همین امر
باعث شده است که اقدامات پراکنده و از هم گسیختهاي از طرف آنها انجام شود" :تسلط ساختارهاي موازي و غیرحرفهاي در روند
تصمیمسازي ،تصمیمگیري و اجرا ،چالشي است که اختیار را از دست متولي قانوني و حرفهاي سالمت کشور ،يعني وزارت بهداشت ربوده
است ".م 71
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"  ...هنوز به درستي معلوم نیست متولي خدماتي که به سالمندان ارائه میشه چه نهاديه ،قانونگذار سازمان بهزيستي را مسئول رسیدگي به
سالمندان معلول و ناتوان کرده و رسیدگي به سالمت سالمندان را به وزارت بهداشت داده است .که اين خود يک دونگانگي در نقش ايجاد
کرده" م 3
"وقتي در عمل نگاه ميکني ميبیني وزارت بهداشت يک  documentيا بعبارتي  fact sheetرا ارائه کرده است بهزيستي يک چیز ديگهاي
تدوين کرده که هیچ ارتباطي بین اين دو نیز وجود ندارد م 1
"قانون گذار سازمان بهزيستي را متولي رسیدگي به سالمندان ناتوان ،وزارت بهداشت را متولي رسیدگي به سالمندان بیمار ،کمیتهي امداد
را متولي سالمندان بيبضاعت و کهريزک و سازمانهاي خیريه را مسئول رسیدگي به سالمندان بدون مراقب سپرده است ".م 31

هر چند که خبرگان شرکتکننده در اين پژوهش خدمات مراقبت سالمندي را چندوجهي و چندمحوري توصیف کردند اما بر
لزوم يكپارچگي در سیاستگذاري و تفكیک کامل بخشهاي سیاستگذاري ،اجرايي ،نظارت ،ارزشیابي و جلوگیري از ايفاي
نقش چندگانه توسط افراد و نهادها تاکید داشتند .همچنین چندپارگي وظايف نظام سالمت در حوزهي سالمندي را آسیبي
تلقي کردند که دستيابي به اهداف از پیشتعیینشده را ناممكن ميسازد.
"برنامهريزي براي سالمندان جنبههاي مختلفي دارد که در مورد هر بخش از اين موضوع در يک وزارتخانه يا دستگاه تصمیمگیري ميشود
در حقیقت در حال حاضر تولیت اين حوزه چند تكه است و هر تكه آن در يک گوشهاي از دستگاهها افتاده است که مغفول واقع شده
است ".م 28
" براي اينكه بتوان براي سالمندان اقدامات موثري انجام داد بايستي يكپارچگي در سیاستگذاري ،برنامهريزي ،ارزشیابي ،نظارت و تخصیص
منابع صورت گیرد ".م 1
"به اعتقاد من بايد تصمیمات در يک نهاد گرفته شود اين چندپارگي ممكن است صدمات جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد م 32

عالوه بر نبود تولیت و حاکمیت واحد ،ضعف در محتواي سیاست از ديگر دورنمايههاي ظاهر شده در اين طبقه بود .مشارکت-
کنندگان سیاستهاي تدوين شده در خصوص سالمندي را از لحاظ محتوايي آرمانگرايانه ،درمانمحور ،مبتني بر ايدئولوژي،
فاقد ضمانت اجرايي و بيتوجه به زيرساختها و پیش نیازها توصیف کردند و در عین حال اذعان داشتند که سیاست مشخص و
روشني براي مراقبتهاي جامع سالمندي در کشور وجود ندارد و اکثر برنامهها و سیاستهاي موجود مقطعي و کوتاه مدت است
که تمام جوانب مراقبت سالمندي را در بر نميگیرد.
“سیاست هاي ما اونقدر آرمانیه که در عمل شكست خورده است چون به پیش نیازهاي برنامه توجه نشده لذا از ضمانت اجرايي برخوردار
نیستند ".م 38
"سیاستها بیشتر بر مبناي عقايد و ايدئولوژيهاست که با اومدن يک وزير میاد و با رفتنش هم فراموش ميشه ".م 31
"سیاست هاي سالمت بیشتر معطوف به بعد درمان است تا بهداشت و ديد وزراي بهداشت و سیاستگذاران سالمت که اکثراً هم پزشكان
هستند يک ديد درماني است" م 7
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توجه به نقش و قدرت ذينفعان 3و نقشآفرينان 2در تنظیم اهداف و جهتگیريهاي سیاست از ديگر درونمايههاي ظاهر شده
در اين طبقه بود .بسیاري از صاحبنظران ،تعامل و همكاري میان ذينفعان و نقشآفرينان را عامل مهمي در استقرار و اجراي
موفق سیاستهاي مراقبت سالمندي عنوان کردند" .اجراي موفق مراقبتهاي سالمندي در گرو فضاي همكاري و تعامل دو وزارتخانه-

ي بهداشت و رفاه است ".م  2آن ها همچنین بر اين عقیده بودند که به دلیل تنوع نیازهاي سالمندان ،تامین نیازهاي اين قشر از
جمعیت به تنهايي توسط دولت برآورده نميشود و مشارکت بخش خصوصي ،سازمانهاي خیريه و شهرداريها به عنوان نقش-
آفرينان اين حوزه امري ضروري است " .نبايد در مسائلي همچون سالمندي تنها به دولت تكیه کرد :متاسفانه همواره نقطه اتكاي
برنامههاي ما دولت بوده و ما منتظر آن هستیم که ببینیم دولت براي مسائلي از اين دست چه اقدامات و برنامهريزيهايي انجام ميدهد،
دولت همواره پردردسر بوده و ما اگر بخواهیم زندگي سالمندان را به اوج و فرودهاي دولتها وصل کنیم به هیچ نتیجهاي نميرسیم .کما
اينكه تاکنون نیز در اين زمینه به نتايج دلخواه دست نیافتهايم .بايد از پتانسیل شهرداريها ،خیريهها و NGOها استفاده کنیم ".م 32

اصالح شیوهي مديريت مراکز بهداشتي و درماني دولتي از شیوهي متمرکز فعلي به روش مشارکتي فعال بطوريكه فرصت حضور
مردم در فرايند تصمیمگیري افزايش يابد از کاستيهاي سیاستگذاري است که برخي از صاحبنظران به آن اشاره داشتند.
"من فكر ميکنم حضور و مشارکت مردم در سیاستهاي ما يک حلقهي مفقوده است .ما براي مردم برنامه مينويسیم بيآنكه خودشان در
در روند برنامه ريزي ،اجرا و انجام نقشي داشته باشند .اگه مردم در پروژههايي که براي حل مشكالت خودشان طراحي میشه مشارکت داده
بشوند مزاياي بيشماري همچون توانمندي ،ارتقاي سواد سالمت ،ضمان اجرايي کار و  ...براي نظام سالمت بههمراه خواهد داشت ".م 8

مفهوم  -1چالشهای دسترسی
انتزاع گزارههاي کالمي در اين طبقه به سه زيرطبقه ي دسترسي جغرافیايي ،دسترسي اقتصادي و دسترسي فرهنگي منتج شد.
وضعیت نامساعد اقتصادي-معیشتي سالمندان از مهمترين مشكالت بیان شده در اين طبقه بود .به اعتقاد مشارکتکنندگان
پايین بودن حقوق سالمندان مستمريبگیر ،نداشتن منبع درآمد تعداد زيادي از سالمندان و فقر در اين قشر از جمعیت بهره-
گیري از خدمات را در سالمندان با مشكل مواجه ميکند" :خیلي از خدماتي که سالمند نیاز داره در بستهي بیمههاي پايه تعريف
نشده و سالمند الزمه که بیمه تكمیلي داشته باشه ".م 32
" وضعیت اقتصادي در اين قشر آنقدر ضعیفه که سالمند تو خرج خورد و خوراکش مونده بعد توقع داريم بره تستهاي غربالگري گرونقیمت
رو انجام بده" م 21

در عین حال پوشش ناکافي و غیرموثر حمايتهاي بیمهاي از بیماران و محدود بودن پوشش بیمهاي به تنها بخشي از خدمات
درماني و پوشش ندادن مداخالت سالمتمحور و غیردارويي همچنان از چالشهاي دسترسي سالمندان به خدمات سالمت
عنوان شد.

Stakeholders
Actors
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" 25درصد از سالمندان کل کشور بیمه ندارند و حدود  81تا  81درصد آنها نیز بیمه تكمیلي ندارند لذا با توجه به گراني خدمات تخصصي
و بیمارستاني با اين وضعیت پوشش بیمهاي نبايد دريافت خدمات رو در اين گروه داشته باشیم ".م 31
" يكي از مشكالت سالمندان عدم حمايت بیمههاي اجتماعي از بسیاري از خدمات سالمندي است" م 71

مشارکتکنندگان در بعد دسترسي جغرافیايي به نبود محیطهاي دوستدار سالمند ،نبود تسهیالت حمل و نقلي و تجمیع
امكانات در کالنشهرها اشاره کردند " .در کشور ما گروهي از سالمندان دسترسي به خدمات ندارن چون سالمند اصال از خونه نمیتونه
بیاد بیرون! چطور میخواهد دسترسي به خدمات داشته باشه؟ بايد براي اين افراد تسهیالت خاص درنظر گرفته میشده که نشده" م 1
"اکثريت قريب به اتفاق روستايیان ،حاشیهنشینان شهرها در مناطق محروم کشور از خدمات درماني تخصصي بينصیبند؛ در شرايطي که

بسیاري از آنها هم پابهپاي شهرنشینان کالنشهرها ،حق بیمه ميدهند".

م 33

باورهاي شخصي ،بيسوادي خصوصاً پايین بودن سطح سواد سالمت و بياطالعي از وجود خدمات از موانع فرهنگي دسترسي به
خدمات در سالمندان است " .تقريباً  71درصد از سالمندان در کشور بیسواد هستند .خوب اين قضیه روي آگاهيشون در دسترسي به
مراقبت تاثیرگذاره" م 3

نابرابريهاي جنسیتي و عدم توجه به مراقبتهاي جنسیتمحور خصوصاً در زنان سالمند که آسیبپذيري باالتري نسبت به
مردان دارند از ديگر موضوعات مطرح شده توسط صاحبنظران بود که بخشي از آن به فقر فرهنگي و اقتصادي و بخشي ديگر از
آن به ساختار نظام ارتباط داده شد.
"برخي زنان به خاطر باورهاي مذهبي نمي توانند در جامعه حضور پیدا کنند .مثالً داشتیم مواردي رو که بخاطر اينكه پزشک مرکز مرد
بوده وقتي مريض شده براي دريافت خدمات مراجعه نكرده ".م 33
"به دلیل باورهاي غلط ،زنان همواره مزد کمتري نسبت به مردان دريافت ميکنند که آنها را از نظر اقتصادي در سطح پايینتري قرار
ميدهد از ديگر سو بياطالعي زنان از حقوقشان و نبود خدمات ويژه براي زنان در مراکز بهداشتي از عوامل عدم دستیابي آنها به مراقبت-
هاي بهداشتي است ".م 22
" اگر دسترسي رو به معناي فرصت و توانايي استفاده از خدمات فرض کنیم؛ متاسفانه اين فرصت در خصوص سالمندان با نابرابريهاي
زيادي روبروست از جهت میزان توانايي آنها ،سطح سواد که تعداد زيادي از سالمندان ما هماکنون بيسواد هستند؛ روستانشیني و عواملي
از اين دست دسترسي به همون میزان خدماتي رو که وجود داره با کمبود اساسي روبرو ميکنه" م 28

يكي ديگر از موضوعاتي که بهرهگیري از خدمات توسط سالمندان را مانع مواجه ميسازد انگ پیربودن است که در ادارک فرد
از خود تاثیر گذاشته و باعث ميشود که سالمند با وجود نیاز مبرم به خدمات مراقبتي از گرفتن خدمت اجتناب نمايد.
"درصد زيادي از سالمندان به اين دلیل ک ه آب لب بومه و امروز و فردا کارش تمومه از مراجعه به مراکز مراقبتي اجتناب ميکنند ....بخش
بزرگي از اين نگرش به پیري از طرز رفتارهاي ما مراقبین سالمت و بخشي از آن بخاطر سیاستهاي سیاستگذاران و بخشي ديگر از آن
بخاطر برنامههاي رسانههاست ".م 37

مفهوم  -5چالشهای منابع فنی
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بنا به اعتقاد مشارکتکنندگان نیروي انساني آموزش ديده در تمامي سطوح ارائهي خدمت از مهمترين زيرساختهاي اجراي
برنامه هاي مراقبتي سالمند است که در کشور ما با کمبود جدي روبرو است .به عنوان مثال مشارکتکنندگان اذعان داشتند که
با ابال بسته مراقبتهاي ادغام يافتهي سالمندي در مراکز بهداشتي شهري و روستايي ،زيرساختهاي اجراي برنامه اعم از
منابع انساني ،فیزيكي و اطالعاتي متناسب با آن ديده نشده است و به همین دلیل نتوانسته با استقبال گروه هدف همراه باشد:
"کارشناسان در مراکز بهداشتي با يک چندپیشگي روبرو هستند و بايد همزمان واکسیناسیون انجام بده ،زن باردار ويزيت کنه ،تنظیم
خانواده انجام بده و براي هر سالمند هم حداقل  15دقیقه وقت بذاره تا بر اساس بوکلت غربالگري بشه و گزارش غربالگري رو هم بايد به
صورت دستي مستند کند که خودش کلي وقت گیره و نكته مهمتر اينكه براي ويزيت سالمند فضاي جداگانه نداريم و بايد در همون جايي
سالمند ويزيت کنیم که صداي جیغ بچه هم هست و اين اصالً براي يک سالمند جالب نیست" م 1

کمبود منابع همچنین در سطوح دوم و سوم مراقبت نیز محسوس است .بر اساس نظرات مشارکتکنندگان کمبود متخصصین
طب سالمند ان ،سالمندشناس ،پرستار سالمند و روانشناس سالمند و پراکندگي ناهمگون آنها در کشور ،در کنار کافي نبود
درآمد متخصصان حوزهي سالمت سالمندي نسبت به ساير رشتههاي پزشكي ،چالشي است که بر بسیاري از برنامههاي موثر در
بخش مراقت سالمندي سايه افكنده است .به زعم بسیار ي از خبرگان براي جبران کمبود متخصصین سالمندان در استانها و
شهرستانهاي کشور آموزش پزشكان عمومي و پزشكان خانواده با مراقبتهاي سالمندي ضروري و تا حدي کمک کننده است.
"تعداد متخصصین طب سالمندي حتي به تعداد انگشتان يک دست هم نميرسد اين مسئله فقط به کمبود پزشک متخصص محدود
نميشود و بقیه مشاغل مانند پرستار ،کارشناس بهداشت ،داروساز و دندانپزشک متخصص در حوزه سالمت سالمندان کمبود است ".م 37
" عالوه بر کمبود نیروي انساني ،توزيع همان تعداد هم در کشور اصالً عادالنه نبوده است بسیاري از شهرستانهايي که از لحاظ جمعیت
سالمندي نرخ بااليي دارند از وجود متخصصان طب سالمندي و کلینیکهاي سالمندي بيبهره هستند ".م 3
"در حال حاضر در کنار پیشرفت قابل مالحظه بخشهاي مختلف پزشكي در کشور ،متأسفانه ايجاد مراکز تخصصي و کلینیکهاي ويژه
سالمندان ،خیلي کمرنگ بوده ،مثالً همانطور که در حال حاضر سه بیمارستان فوق تخصصي کودکان در تهران داريم بايد متناسب با آن
بیمارستان تخصصي سالمندان هم داشته باشیم زيرا همان کودکان به آستانهي سالمندي رسیدن ".م 31

فقدان يک نظام جامع اطالعاتي از ويژگيها و نیازهاي سالمندان از ديگر چالشهاي استخراج شده در بعد منابع بود اين در
حالي است که انجام هرگونه اقدام و تصمیمي براي سالمندي بايد بر اساس اطالعات قابل اعتماد از ويژگيهاي فردي و
اجتماعي سالمندان صورت گیرد .مشارکت کنندگان فقدان نظام جامع اطالعاتي سالمندان را نه تنها چالشي سر راه برنامهريزي
و سیاستگذاري عنوان کردند و بلكه اذعان داشتند که الزمهي ارائهي مراقبت متناسب با نیاز و هماهنگي در سطوح مختلف
مراقبت مستلزم يک بانک اطالعاتي جامع از سالمندان است .فقدان اطالعات سالمندي تا به حدي است که کشور ما به دلیل
نداشتن اطالعات در ديدهبان سالمندي جهان رتبهبندي نميشود.
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"ي كي از مهمترين دروندادهاي سیستم مراقبت سالمندي وجود اطالعات يكپارچهي بهداشتي ،درماني ،اقتصادي و اجتماعي سالمندان
است ".م 32
" ما حتي يک ديتا بیس اطالعاتي از وضعیت سالمندان در کشور نداريم .اطالعات ما در حوزه سالمندي به قدري ضعیف است که ما در
 helpageيا ديده بان سالمندي جهان رتبه بندي نمیشوم و هنوز هیچ نهادي اقدام به جمعآوري اين اطالعات نكرده! وقتي اطالعات واقع-
بینانه در دسترس نباشه هر اقدامي همچون آب در هاون کوبیدن است ".م 8

مشارکتکنندگان همچنین بیان داشتند که وجود سیستم مديريت يكپارچهي اطالعات سالمندي عالوه بر افزايش دقت و
تسريع در ارائه خدمات به بیمار در کاهش هزينههاي نظام سالمت نیز تاثیر بسزايي دارد و استقرار نظام جامع و يكپارچهي
اطالعات سالمندي را شرط الزم براي ارائه خدمات عنوان کردند:
"وجود يک ديتا بیس بزرگ اطالعات سالمندي و همینطور پرونده الكترونیكي سالمت امكان ارائه خدمات مطلوب را فراهم کرده و منجر به
کاهش هزينهها ،مديريت بهتر منابع و اصالح الگوي مصرف ميشود ".م 1

مفهوم  -4چالشهای هماهنگی و یکپارچگی
ايجاد و حف ،يكپارچگي و هماهنگي در بین سطوح مختلف نظام سالمت و همینطور بخش سالمت با ساير بخشهاي جامعه از
مواردي است که بسیاري از صاحب نظران به آن تاکید داشتند .تقويت نظام ارجاع و ارتباط بین سطوح مختلف مراقبت و راه-
اندازي پرونده الكترونیک سالمت از مهمترين اجزاي هماهنگي درونبخشي ميباشند" :در مراقبتهاي ادغاميافتهي سالمند نظام
ارجاع بخوبي تعريف نشده و سالمند نمیتونه براحتي خدمات سطوح تخصصي رو دريافت کنه مثال براي ارجاع ما يک برگه میديم دستش
در حالیكه بايد بین مراکز و بیمارستانها يک سیستم اطالعات باشه که بتونه خدمات رو هماهنگ و يكپارچه کنه  ...بايد بین سطوح
پیشگیري ،درمان و توانبخشي ارتباطات منسجم و مشخصي تعريف بشه " م 21
"م ا ارتباطي بین طب پیشگیري ،طب درماني و طب توانبخشي نداريم .مثال اگر سالمندي سكته مغزي ميکند و دچار فلجي ميشود وقتي
حالش مساعد شد ،او را مرخص مي کنیم بدون اين که وارد سرويس توانبخشي شود و فیزيوتراپي و کاردرماني روي او انجام شود .نتیجهي
اين اتفاق اين است که دچار مشكالتي مثل زخم بستر ،زمینگیر شدن ،خشكي مفاصل و افسردگي ميشود که اين اتفاقات او را از بین مي
برد ".م 21

در چالش هماهنگي برونبخشي به ضعف همكاري و تعامالت بین نهادهاي ارائه دهندهي خدمات اجتماعي ،قانوني و بهداشتي
اشاره شد .با توجه به چندبخشي بودن نیازهاي مراقبتي سالمندان ،مراکز ارائه خدمات سالمت بايد با مراکز حمايت اجتماعي
هماهنگ باشد" .مثالً تو غربالگري هامون ديديم سالمنداني رو که به شدت دچار سو تغذيه هستند وقتي اومديم بررسي کرديم ديديم
واقعاً فقیره و توان خريد میوه رو نداره اما کاري هم براش نتونستیم انجام بديم چون ما اين جايگاه رو نداريم که اينا رو به بهزيستي يا
کمیته امداد معرفي کنیم ".م 11
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زعم بسیاري از مشارکتکنندگان ،دلیل اساسي نبود برنامهي جامع ارائهي خدمات سالمندي به ناهماهنگي برونبخشي
ساختارهايي برميگردد که مسئول ارائه خدمات هستند " .وزارت بهداشت با کارشكنيهاي خود نگذاشته که سند جامع سالمندي رو
به نتیجه برسانیم .سند جامع سالمندي نقشه راه کشور در خصوص وضعیت سالمندانه که در آن نه تنها وضعیت سالمت سالمندان بلكه
وضعیت سالمندان از لحاظ اجتماعي ،اقتصادي و غیره مورد بررسي و دقت نظر قرار گرفته است ،وزارت بهداشت حتي تا چندي پیش،
شوراي سالمندان را به رسمیت نميشناخت .اکنون بزرگترين سد راه ارائهي خدمات سالمندان در کشور وزارت بهداشته که نه براي اين
قشر برنامه داره ،نه غربالگري ميکنه و نه اجازه ميده بهزيستي کار خودش را انجام بده ".م 21

تقريباً اکثر مشارکتکنندگان تعارضات بینسازماني در ارائه ي خدمات سالمندي را چالش اصلي وضعیت سالمندي در ايران
عنوان کردند" .وزارت بهداشت قادر نیست بهتنهايي تمام جنبههاي سالمت در ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي ،معنوي و غیره رو که مورد
نیاز سالمنده رو ارائه کنه بايد ساير نهادهاي خدمترسان در حوزهي سالمندان برنامههاشان رو با محوريت وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي اجرا کنند که متاسفانه يكسري موازيکاريها و عدم تبعیت از قانون در بعضي موراد به چشم ميخوره که مخل ارائه
خدمت با سالمندانه ".م  – 32ک 32

مفهوم  -3خدمات مراقبت سالمتمحور
در اين طبقه به ترتیب چالشهاي مرتبط با مراقبتهاي بهداشتي اولیه ،مراقبتهاي غیررسمي ،مراقبتهاي جامعهمحور،
مراقبتهاي درماني و توانبخشي و مراقبتهاي بلندمدت و تسكیني ظاهر شد.
مشارکتکنندگان در پژوهش مراقبتهاي بهداشتي اولیه را مهمترين و باصرفهترين جز مراقبت براي نه تنها سالمندان بلكه
همه ي آحاد جامعه عنوان کردند .آنان اذعان داشتند که مراقبت بهداشتي اولیه همهي آنچیزي که براي مراقبت از سالمند
الزم است را با خود دارد .عدالت ،مشارکت ،هماهنگي بینبخشي و بكارگیري مناسب تكنولوژي که از اصول  PHCاست همگي
براي يک مراقبت کامل از سالمند الزم هستند.
"هیچ چیزي بهتر از ارائهي مراقبتهاي بهداشتي اولیه نیست و همون هرم  healthcareکه دهها سال است مطرح شده است مناسبترين
و مطلوبترين سیستم ارائه خدماته و همهچیز را از پیشگیري اولیه تا مسائل درماني و توانبخشي با اقتصاديترين راه (هم از لحاظ اعتباري
و هم از لحاظ نیروي انساني) در بر ميگیرد .چیزي به نام پراکندهکاري در آن وجود ندارد ".م 7

به اعتقاد صاحبنظران از جمله مشكالت سر راه مراقبتهاي بهداشتي اولیه توجه ناکافي به مراقبتهاي اولیه سالمت در برابر
خدمات بیمارستاني است " :به نظرم سیستم بهداشتي بايد تغییر کند هم در بعد سیاستگذاري هم در بعد اجرا ،در حال حاضر برنامههاي
وزارت بهداشت معطوف به بعد درمان است تا بهداشت و ديد وزراي بهداشت همیشه يک ديد درماني بوده تا بهداشتي و قسمت اعظم
بودجههاي وزارتخانه صرف امور درمان مردم ميشود به نظر من تا زماني اين ديد حاکم باشد برنامههاي بهداشت شكست خورده است ".م
7
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به اعتقاد مشارکتکنندگان ،تحصیالت سیاستگذاران بهداشتي که اکثراً پزشكان با تمايالت بالیني هستند در منفعل بودن
بهداشت در کشور بيتاثیر نبوده است.
"اغلب افرادي که دست اندرکار کار هستیم پزشک هستیم و متاسفانه ما در پزشكي به اين مسائل نپرداختهايم و مهمتر از همه اينكه در
دورههاي آموزشي خود بهجر پروسجرهاي درماني چیز ديگري ياد نگرفته ايم .کار کردن با تكنولوژي پیچیده براي ما با اهمیت است و از
اون در جهت اعتبارمان استفاده ميکنیم .ما پزشكان پس از تحصیل نیز با همان بینش ،مديريت و سیاستگذاري ميکنیم ".م 7

حمايت مالي ناکافي از مراقبین غیررسمي ،کمبود دورههاي آموزشي و توانمندساز براي آنان از جمله مشكالت مراقبتهاي
غیررسمي است .به باور مشارکتکنندگان يارانهاي که دولت به نگهداري سالمند پرداخت ميکند بسیار کم است و کفاف
نیازهاي متنوع آنها را نميدهد" .متاسفانه در کشور ما حمايتهاي دولتي از خانوادههايي که سالمند زمینگیر دارند در حدي نیست
که نیازهاي آنان را رفع کند ،عالوه بر اين خانوادهها براي نگهداري سالمند بیمار نیازمند دورههاي آموزشي هستند"م 33

مشارکتکنندگان در بحث مراقبت خانوادهمحور به لزوم آموزش و توانمندسازي خانواده اشاره کردند و بیان داشتند اول رسانهها
و سپس مراکز آموزشي بايد آموزش هاي متناسب با نیاز هر سالمند اعم از مراقبتي ،بهداشتي ،درماني ،رواني و اجتماعي را به
خانواده او ارائه دهد" .مراقبت هاي غیررسمي در سالمندان مكمل خدمات رسمي است که بايد براي پررنگ کردن آن در جامعه تالش
بسیاري صورت گیرد از مهمترين کارها آموزش و توانمندسازي خانوادههاست که البته هستند بعضي از مراکز که اين کار رو انجام ميدهند
اما تعدادشون خیلي کمه".

توانمندسازي خانوادهها به عنوان مراقبین درجه ي اول بايد بر اساس نیازهاي شناسايي شده و مبتني بر فرهنگ و الگوها ايراني
طراحي و اجرا گردد" :صرف اينكه برنامهها و سیاست هاي کشورهاي توسعه يافته رو ببینیم و بگويیم همه اين چیزها نیز براي سالمندان
ما نیز خوب است اينطور نیست و قطعا سالمندان ما نیازهاي متفاوتي دارند .چرا که فرهنگ ما و حتي الگوي بیماريهاي سالمندان ما با
سالمندان اونها متفاوت است و ما بايد بسته به نیازهاي خودمان برنامهريزي کنیم و خانوادهها رو طوري توانمند کنیم که سالمندان هم-
چون گذشته در کنار آنها زندگي باشند ".م 8

خدمات جامعهمحور براي سالمندان شامل مراکز نگهداري روزانه (مهد سالمندان) ،باشگاهها ،فرهنگسراها ،خدمات ارائه غذا
درب منزل 3و ارائه سرويسهاي اياب و ذهاب جهت رفت و آمد سالمندان آسیبپذير ،ناتوان و معلول است .اين مراکز خدمات
پزشكي و اجتماعي به سالمندان ارائه مي دهد و نقش مهمي در حف ،استقالل ،گذران بهتر اوقات فراغت و مشارکت سالمندان
در جامعه دارند.
به باور صاحبنظران تعداد اين مراکز در کشور کافي نیست و توزيع آنها نیز در کشور عادالنه نميباشد .همچنین خدمات ارائه
شده در آنها از پروتكلهاي استاندارد جهاني تبعیت نمي کند و با محوريت سالمندان معلول و ناتوان طراحي شده است ".مراکز
روزانه و مراکز فرجه اي بازوي کمكي خانوادها در نگهداري سالمند هستن که متاسفانه تعداد آنها در کشور کافي نیست و اکثرا در
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کالنشهرها وجود دارند و از هم ه مهمتر اينكه تنوع خدمات ندارند و يک سري خدمات روتین انجام ميدهند که اغلب مناسب سالمندان
بیمار است .در حالیكه عالوه بر خدمات پزشكي بايد برنامههاي آموزشي ،فرهنگي و هنري نیز داشته باشند ".م 25

با بررسي ارائه مراقبتهاي درماني و بیمارستاني به سالمندان مشخص شد که نه تنها هیچگونه سیستم اولويتگذاري براي
سالمندان در بیمارستان تعريف نشده است ،بلكه کادر درمان در فرايند مراقبت مرتكب نوعي خطاي کلیشهاي بهنام پیرانگاري
ميشوند که اين باعث ميشود که بیماريهاي سالمندان به فرايند سنگیري آنها انتساب داده شود و نسبت به جوانترها در
اولويت پايینتري قرار بگیرند .همچنین بیان شد که فضاي بیمارستانها دوستدار سالمند نیست ،کلینیک و بخش تخصصي
سالمندان براي ارزيابي جامع سالمندي وجود ندارد و همچنین به دلیل نبود پرونده الكترونیک سالمت اطالع يافتن از
تاريخچهي بیماريهاي سالمند پروسهي درمان را با اشكال و کندي روبرو ميکند" .هیچگونه سیستم اولويت بندي که نداريم هیچ
بلكه بیمار سالمند معموال توسط کادر درمان جدي در نظر گرفته نميشود در واقع نگاه جامعه به سالمندان منصفانه نیست و غالباً گفته
میشه ديگه اون مرحلهي  Productiveخود را طي کرد ه و جامعه ديگه بهش نیاز آنچناني نداره و با اين تصور در اولويت آخر ارائهي
خدمت قرار ميگیره ".م  35و م 1
"بیمارستانهاي ما چه از لحاظ فضاي فیزيكي و چه از لحاظ مراقبتهايي که ارائه میدهند براي سالمندان مناسبسازي نشدهاند به عنوان
مثال سالمندي که به بیمارستان مراجعه مي کنه بخاطر ابتال همزمانش به چند بیماري ممكنه متخصص قلب ،مغز و اعصاب ،داخلي ،ريه،
روانپزشک ويزيتش کنند و هر کدوم براي اون موردي که ديدن دارو تجويز ميکنند بطوريكه يک سالمند ممكنه در يک زمان بیش از 31
قلم دارو بگیره که مصرف همزمان اونها ممكنه عوارض ناخوشايندي بوجود بیاره .در حالیكه اگر متخصص طب سالمندي وجود داشت بیمار
رو معاينه کامل میكرد ".م 31
"عووودم وجود پرونده الكترونیک براي افراد پیر بخاطر اينكه دچار فراموشي و کم سوادي هستند فرايند تووشخیص و درمان شان را با
معضل روبرو ميکنه پزشک بايد اون قدر از بیمار سوال کنه تا به اطالعات اولیه بیمارش برسه که وقت و انرژي زيادي ميگیره و ممكنه به
اطالعات درست هم دست پیدا نكنه" م 31

رها شدن سالمندان پس از طي دورهي درمان بدون ورود به پروسهي توانبخشي و پیگیريهاي پس از ديگر کاستيهاي اشاره
شده در ارائه خدمات درماني به سالمندان بود" .ما ارتباطي بین طب پیشگیري ،طب درماني و طب توانبخشي نداريم .مثال اگر
سالمندي سكته مغزي ميکنه و دچار فلجي ميشه وقتي حالش مساعد شد ،مرخصش ميکنیم بدون اين که او وارد سرويس توانبخشي
شود و مورد پیگیريهاي بعدي قرار بگیره .نتیجهي اي ن اتفاق اين است که دچار مشكالتي مثل زخم بستر ،زمینگیر شدن ،خشكي مفاصل
و افسردگي مي شود که اين اتفاقات او را از بین مي برد ".م 21
"در ايران وقتي کسي بیمار ميشود و به بیمارستان مراجعه ميکند در بیمارستان از حمايت دولتي برخوردار است ،ولي زماني که از
بیمارستان مرخص ميشود اقدامات توانبخشي به صورت مناسب براي او در نظر گرفته نميشود و بیمار نميداند اين خدمات را چگونه و از
کجا به صورت مناسب دريافت کند".
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نگراني از بابت کیفیت خدمات ارائه شده در خانههاي سالمندان از ديگر مشكالت بیان شده در طبقهي مراقبتهاي سالمت-
محور بود .به اعتقاد مشارکتکنندگان خدمات خانههاي سالمندان بايد از لحاظ نسبت پرسنل آموزش ديده به سالمند،
استانداردهاي فضا و محیط ،منابع مالي ،برنامه هاي مشارکت اجتماعي مورد ارزيابي قرار گیرد و همواره در جهت ارتقاي مستمر
کیفیت خدمات الزاماتي را ايجاد کرد" .بايد خدمات خانه هاي سالمندان از جهت نیروي انساني ،کیفیت خدمات ،امنیت و برنامههاي
مشارکت اجتماعي مورد بازرسي قرار بگیره و استانداردهايي هم تدوين بشه که ملزم به رعايت آنها باشن ".م 11

نبود مراقبت تسكیني و پايان عمر براي رسیدگي به وضعیت سالمندان درمانناپذير و در حال احتضار از ديگر کاستيهاي
مراقبتهاي سالمندي عنوان شد .مشارکتکنندگان اذعان داشتند که مراقبتهاي تسكیني و حمايتي هنوز به طور کامل در
سیاستهاي سالمت ورود پیدا نكرده است و نیازمند آگاهي بخشي بیشتر ميباشد" .در حالت ايدهآل مراکز مراقبتي مانند
بیمارستان ،اقامتگاه و هاسپیک  Hospiceبايد از مراقبت پالیتیو براي کنترل رنج در بیماران صعبالعالج استفاده کنند اما ادبیات طب
تسكیني به تازگي وارد نظام سالمت شده و براي رواج آن نیاز به زمان هست ".م 23

 4-1-4گام سوم -تحلیل روندهای موثر بر مراقبتهای سالمندی
پس از شناسايي اسناد باالدستي مرتبط و چالشهاي موجود در ارائهي مراقبتهاي سالمندي نوبت به شناسايي نیروهاي دروني
و بیروني موثر بر مراقبتهاي سالمندي مي رسد که در اين مرحله از پژوهش مورد پويش و پیمايش قرار گرفته است .نیروهاي
دروني مجموعه عواملي هستند که تاثیر مستقیمي بر شكلبخشیدن به آيندهي مراقبتهاي سالمندي دارند و اغلب زايیدهي
تفكرات ذهني و ارزشهاي حاکم سیاستگذاران و ذينفعان ميباشند .به اين عوامل "کشش از درون" نیز گفته ميشود که در
واقع همان اراده ،خواست و مدلهاي ذهني افراد ،سازمانها و ملتها در جهت شكل بخشیدن به آينده هستند.
در مقابل نیروهاي بیروني مجموعه عواملي هستند که اثر مستقیمي بر موضوع مورد بررسي ،يعني آيندهي مراقبت سالمندي
ندارند اما در بلندمدت به طور غیرمستقیم اثر خود را برجاي خواهند گذاشت .اين نیروهاي بیروني ،فار از اراده و خواست
ذينفعان در جهت شكلبخشیدن به آينده تالش ميکنند که اصطالحاً به آنها "روندها" گفته ميشود که ميتوانند جهاني،
ملي و حتي بخشي باشند .روندها همچنین بهعنوان عاملهاي "فشار از بیرون" نیز شناخته ميشوند .در آيندهپژوهي ،روشهاي
مختلفي براي شناسايي روندها وجود دارد .يكي از روشهايي که به کثرت مورد استفاده آيندهپژوهان است روش  STEEP3است
که ابزاري آينده نگرانه براي سرکشي و جستار در دنیاي آينده است .اين روش ،عوامل گفته شده را ،بر اساس پنج مولفهي
اجتماعي ،تكنولوژيكي ،اقتصادي ،اکولوژيكي و سیاسي مورد بررسي و کنكاش قرار ميدهد .اين بخش از پژوهش نتايج پويش
محیطي که متشكل از حقايق و پیشبینيها در خصوص روندها و ارتباط آن با مراقبتهاي سالمندي بر اساس مرور متون و
مدلهاي ذهني خبرگان است را در قالب جداول زير نمايش ميدهد.
)Social, Technological, Economic, Envirounmental and Political (STEEP
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1

 9-4-1-4تحلیل روند

تحلیل روند 3اولین بار توسط جان نیسبیت 2در سال  3382با انتشار کتاب "ابرروندها" 1ابداع گرديد .کتاب اين مولف امريكايي
در  58کشور جهان انتشار و ترجمه شده است و رتبهي پرفروشترينها را به خود اختصاص داده است .او در اين کتاب
چشماندازي را از هزاره بر اساس  31ابر روند به تصوير کشیده است .بر اساس نظرات انقالبي وي ،شیوهي تحلیل روند در
مطالعات آيندهپژوهي جايگاهي رفیع يافت .روندها از لحاظ ماهیت ،بهگونهاي فضاي کسب و کار ،ارائهي خدمت و تولیدات
جامعه را تغییر ميدهند که اثرات آنها نه سالها ،بلكه چندين دهه پابرجا ميماند .از سوي ديگر ،اين روندها بر زندگي هر فرد
در جامعه تاثیرگذار خواهد بود و فرصتها و تهديدهاي ويژه ي خود را بر فضاي کسب و کار و جوامع انساني فرود خواهد آورد.
غفلت از تحلیل روندها در فرايند آيندهپژوهي و سیاستگذاري باعث ميشود تا نقاط کلیدي که امكان تجلي نوآوري در
عرصهي ارائه خدمات داشته ،نمايانده نشود و در هدفمندي سیاستها اثرات جبرانناپذيري را به همراه آورد .از اين رو تحلیل
روندها در هر فعالیت آيندهپژوهي نه تنها ضروري بلكه اجباري است .روندها را ميتوان تغییرات بنیادين عمدهاي در سطح
جوامع ،فناوريها ،اقتصاد و شرايط سیاسي تعريف کردکه از سه ويژگي اصلي برخوردار هستند:
 -3توسعهي روندها آهسته است اما زماني که به تبلور ميرسند اثر آنها حداقل تا  25سال پابرجاست.
 -2روندها بر گسترهي گوناگون و متنوعي از حیات انسان اثر ميگذارند.
 -1روندها منحصر به جغرافیا و يک کشور خاص نیستند و خوي جهاني دارند اما ممكن شدت و گسترهي آن در مناطق
خاص متفاوت باشد.
 9-9-4-1-4روندهای اجتماعی

 Sسرواژهي  Socialاست که داللت بر "روندهاي اجتماعي" تاثیرگذار بر آيندهي مراقبتهاي سالمندي دارد .در واقع هدف
آن ،شناخت مجموعهاي از موضوعات اجتماعي است که آيندهي مراقبتهاي سالمندي را از لحاظ کمیت ،کیفیت و شكل
ارائهي خدمت ،تحت تاثیر قرار خواهد داد .جدول  5-1مجموعه روندهاي اجتماعي را نشان داده است.

1

Trend Analysis
John Naisbitt
3
Megatrends
2
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طبقه

روند

ت ییر هرم جمعیتی

اجتماعي

ت ییر سیمای بیماریها

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبتهای سالمندی

پیشران و عدمقطعیت

بهبود وضعیت بهداشتي ،کاهش مرگومیر ،افزايش امبد بهزندگي و
موفق بودن سیاستهاي کنترل جمعیت ،جمهوري اسالمي ايران را در
زمره کشورهايي قرارداده که با سالمندي جمعیت درحال مواجهه است.
در حال حاضر ،جمعیت باالي  11سال %8,3از کل جمعیت را به خود
اختصاص داده است .رشد ساالنه جمعیت کمتر از  %3,5و کمتر از نرخ
جايگزيني مي باشد ،اين در حالیست که رشد جمعیت سنین  11تا 15
سال با رشد  %1در حال افزايش است .بر اين اساس پیشبیني ميشود
تا سال  3111يعني سال  2125جمعیت سالمندي ايران به  %23,7و
در سال  2151به  %11خواهد رسید(.)1

سالمندي جمعیت يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي ،اجتماعي ،و
بهداشتي در قرن  23است .نیاز به مراقبتهاي بهداشتي و حمايتهاي
اجتماعي در اين گروه از جمعیت بیش از ساير گروههاي سني است .رشد
بیماري هاي مزمن در اين دوران نیازمند مداخالت پیشگیرانه ،درماني و
بازتواني است(.)11

افزايش امید به زندگي
ارتقاي شاخصهاي بهداشتي
توجه به خودمراقبتي
تكنولوژي پزشكي
تغییر روشهاي طبابت
پیشرفت علم ژنتیک در کنترل
بیماريها
تغییر سیماي بیماريها و افزايش
بیماريهاي غیرواگیر

شیوع و بروز چشمگیر بیماريهاي غیرواگیر خصوصا در دهههاي اخیر موجي از
نگرانيها را براي سیاستگذاران نظامهاي مراقبتهاي سالمندي در سراسر دنیا
ايجاد کرده است .در ايران بیشترين سهم مشكالت سالمت سالمندان مربوط
به بیماري هاي غیرواگیر و مزمن است که نیازمند مداخالت بهداشتي و
سالمتي مستمر ميباشد(.)28

توجه به سالمت در همهي
سیاستها
تغیرات سبک زندگي
وابستگي به تكنولوژي و عدم
تحرک فیزيكي
شهرنشیني و آلودگيهاي محیطي

بر اساس گزارش  2131سازمان جهاني بهداشت بیماريهاي
غیرواگیر( )NCDsمسئول  %75از کل مرگهاي جهان ميباشند .از
آمار يادشده چیزي در حدود  %81آن در کشووورهاي درحال توسعه
اتفاق ميافتد .طبق گزارش وزارت بهداشت ،ين میزان در کشور ما نیز
چنین الگويي داشووته و بیش از  %71بار بیماريها به اين نوع از
بیماريها اختصاص دارد(.)338
ايران هم اکنون جز  31کشور پر شیوع ديابت در منطقه خاورمیانه و
شمال آفريقا قرار دارد .هر چند که هم اکنون شیوع اين بیماري در
کشورهايي مثل قطر ،کويت و عربستان بیشتر از ايران است اما با توجه
به افزايش متوسط سن جمعیت ايران و افزايش سالمندي طي سالهاي
آينده ،ايران جز  31کشور داراي بیشترين شیوع ديابت خواهد
بود(.)333

مرتبط با سبک زندگی

افزایش بیماریهای

شواهد نشان ميدهد که  %31مردم کشور قندخون باالتر از  321میلي-
گرم در دسيلیتر دارند %28 .افراد  35تا  11سال کشور کلسترول باال
دارند .بر اساس پیشبینيها  %18درصد ( معادل 21میلیون نفر) مردم
کشور يا اضافه وزن دارند يا چاق هستند.
 %88مردم يعني معادل  18میلیون نفر روزانه کمتر از  5واحد میوه و
سبزي مصرف ميکنند(.)331

"با افزايش سالمندان مبتال به بیماري هاي مزمن در صورتیكه روند فعلي ارايه
خدمت ادامه يابد ،نظام سالمت را با تهديد از جانب کمبود منابع انساني ،مراکز
ارايه خدمات بستري و تختهاي بیمارستاني ،داروها و تجهیزات پزشكي
مواجه مينمايد ".م 31
"بیمه مراقبت سالمندي ،امكان دسترسي همهي سالمندان به خدمات مراقبتي
و مراکز مراقبت و نگهداري جامعهمحور تسهیل ميکند" م 1

"روند رو به رشد بیماريهاي غیرواگیر و عوامل خطر آن در آينده ،سهم
سیاستهاي سالمت را از سیاستهاي عمومي کشور افزون خواهد کرد ".ن م
3

"تغییر الگوي بیماريها اين فرصت را ايجاد مينمايد تا در تعداد و نوع
رشتههاي آموزشي توسعه و تنوع ايجاد شود ".ن م 37

"خودمراقبتي و توانمندسازي جامعه بايد در راس امور قرار بگیره" م 5
"طراحي بسته خدمات غیرواگیر داره انجام میشه که در شبكهي بهداشتي
درماني کشور به زودي اجرايي ميشود" م 33
"اگر از هماکنون مداخالت موثر در اصالح سبک زندگي انجام نديم با خیل
عظیم بیماران و به تبع تقاضاي خدمات سالمت روبرو خواهم بود " م 33
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عدم فعالیت فیزيكي
تغییر الگوهاي رفتاري
تغییر الگوهاي تغذيهاي
وابستگي به فناوريهاي نرم و
سخت
روشهاي طبابت و مراقبت

طبقه

روند

ای

ت ییر الگوهای رفتاری و ت ذیه-

آلزایمر

رشد بیماری خاموش

ایدز

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبتهای سالمندی

مطالعات اخیر در دو دههي گذشته حاکي از آن است که ايوران،
کشورهاي خاورمیانه و شمال آفريقا در فرآيند گوذار تغذيوهاي قرار
دارند و افزايش هشداردهندهي چواقي و اضوافهوزن کوه بوا افزايش
خطر بیماري قلبوي -عروقوي ،ديابوت نووع ،2ايسكمي قلبي ،پرفشاري
خون و سرطانهاي خاص ارتباط دارد ،در اين مناطق ديده مي-
شود(.)211

تغییر الگوي تغذيهاي نسل جوان ،گرايش شديد به فستفودها و غذاهاي آماده،
افزايش بار بیماري هاي متابولیک و چاقي را هم به همراه دارد که پیامدهاي آن
خودش را در دوران سالمندي نشان ميدهد.

پیشرفتهاي تكنولوژيكي
رشد و جذابیت فناوري
وضعیت اقتصادي و رفاهي
تغییر سبک زندگي

مطالعات جهاني از روند افزايش روزافزون بیماري آلزايمر و پارکینسون
در میان جمعیت سالمند خبر ميدهد و گفته ميشود در حال حاضر
 11میلیون نفر مبتال به آلزايمر و  1,1میلیون نفر مبتال به پارکینسون
در سراسر جهان هستند .پیشبینيها حاکي است که با توجه به افزايش
جمعیت سالمند در جهان ،آمار مبتاليان به آلزايمر تا سال  2151به
 335میلیون نفر و مبتاليان به پارکینسون به  3میلیون نفر خواهد
رسید(.)213

" در آلزايمر به دلیل فاز خاموشي طوالتي ممكنه بسیاري از بیماري خود
اطالعي نداشته باشن و در نتیجه با تاخیر در درمان ،روند بهبودي از اثربخشي
الزم برخوردار نیست .زمان طاليي تشخیص در آلزايمر از اهیمت بااليي داره
که با داير کردن کلینیکهاي تخصصي تشخیص آلزايمر ،آموزش پزشكان و
حساس کردن مردم نسبت به اين بیماري ميتوان روند رو به رشد آن را
متوقف کرد ".م 31

سیاستهاي پیشگیرانه و هشدار
زود هنگام early warning
آمادگي نظام مراقبت
سبک زندگي
روشهاي درماني نوين
کشف داروهاي پیشگیرانه و
درمانکنندهي پیري

بررسيها نشان مي دهد که سن ابتال به ايدز در کشور در حال کاهش
است و از طرفي شیوع اين بیماري در بین زنان سرعت گرفته است به
اين دلیل که زنان در رابطه جنسي بیشتر نقش فرودست را بازي
ميکنند و احتمال آسیبپذيري آنان همیشه بیشتر است .اين در حالي
است که پیشتر ايدز در ايران بیماري مردانه محسوب ميشد چون
بیشتر مردان به اعتیاد و روابط جنسي حفاظت نشده گرايش داشتند.
همچنین توقف توزيع کاندوم رايگان در مراکز بهداشتي و خانههاي
بهداشت به منظور افزايش جمعیت ممكن است در آينده به شیوع ايدز
منجر گردد(.)331

"نظام سالمت بايد خود را براي شكل جديدي از بیماريهاي سالمندي آماده
کند " .م 31

سواد سالمت
بیكاري و فقر
آموزشهاي عمومي
نقش رسانه

"سالمندان فعلي  representativeسالمندان آينده نیستند ،سالمندان امروز
با وجودي که غذاهاي طبیعي خورند و فعالیت بدني داشتند دچار هزار درد و
مرض هستند واي بحال سالمندي ماها که همهچیز مصنوعي خورديم تحرک
هم که صفر"
م3

 %15زنان خیاباني آلوده به ويروس  /HIVايدز هستند .م م

"تغییر الگوي بیماريها هزينههاي کمرشكن مراقبت از سالمت را هم براي
افراد و هم بیمه ها به دنبال خواهد داشت .بیمه بايد به اقدامات پیشگیرانه ورود
پیدا کنند ".م 31
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پیشران و عدمقطعیت

طبقه

روند

شهرنشینی
حوادث و خشونت
اختالالت روانی

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبتهای سالمندی

يكي از مهمترين و پیچیدهترين تحوالت اجتماعي که جهان ،در طول
نیم قرن اخیر بهخود ديده است رشد شتابان شهرنشیني بوده است .در
سال  3351تنها  %23جمعیت جهان در شهرها زندگي ميکردند که
اين رقم در سال  3331به  %15رسید و امروز از مرز  %51فراتر رفته و
پیشبیني ميشود که تا سال  2121به بیش از  %15افزايش پیدا کند.
اين روند آنقدر سريع در حال وقوع است که بهعنوان يكي از خطرات
جهاني سال  2135نیز معرفي شده است(.)212

"رشد جمعیت سالمندان در مناطق شهري نیازمند يک بازطراحي و
بازسازماندهي در ف ضاهاي شهري دارد ،شهرها بايد دوستدار سالمند باشند تا
سالمند مثل ساير گروههاي سني در جامعه مشارکت داشته باشه  ".م 1
به دلیل تغییر ساختار جمعیتي کشور به سوي افزايش شهرنشیني و به ويژه
حاشیهنشیني تغییر و تحول سريع اولويتها و خطمشيها مورد نیاز است .م م
محسن نقوي

حاشیهنشیني
آلودگيهاي زيستمحیطي
بحران آب
رشد صنايع و معادن و اشتغال

در ايران شايعترين مرگ ناشي از حوادث مربوط به تصادفات جادهاي
است که بیشتر آنها قابل پیشبیني و پیشگیري است(.)211
در ايران روزانه حدود  371نفر در اثر حوادث ترافیكي ،مسمومیت،
خفگي ،سقوط از يلندي ،آتشسوزي ،غرقشدگي و خشونت ميمیرند.
بررسيهاي بانک جهاني نشان ميدهد که کشتهشدگان حوادث ترافیكي
ايران  %5,3مرگومیر حوادث ترافیكي کل دنیاست و بهعبارتي 3,5
برابر هرم جمعیتي است .ايران با ساالنه حدود  15هزار مرگ و بستري
در اثر تصادفات رانندگي به ازاي هر  311هزار نفر جمعیت ،رتبه نخست
را در دنیا به خود اختصاص داده است.

"بخش بزرگي از تقاضاهاي وارده به نظام سالمت از طريق آموزش و ارتقا
سالمت ،قابل پیشگیريه ،نیابد اثربخشي آموزش به دلیل اينكه اثارش به راحتي
قابل لمس نیت ناديده انگاشته بشه" م 33

آموزش و ارتقا سالمت
ايمني جادهها
خدمات سالمت روان

ساالنه بهطور متوسط حدود  %21از مردم به بیماريهاي رواني مبتال
ميشوند .در ايران افسردگي حدود  %1و اختالالت سايكوتیک  %2از
حجم بیماري ها را به خود اختصاص داده و بیش از دوسوم خودکشيها
در سال ناشي از افسردگي ماژور ميباشد.
بر اساس گزارش جهاني شادي در سال  2131ايران در بین  357کشور
جهان رتبه  315را به خود اختصاص داده است(.)211

هر چند که افسردگي در تمام سنین به چشم ميخورد اما اين بیماري در
سالمندان از شدت و حدت بشتري برخوردار است .اين موضوع در سالمنداني
که در خانههاي سالمندان زندگي ميکنند از وضعیت بدتري نیز برخوردار
است .افسردگي عامل خطري در بروز بیماريهاي قلبي-عروقي ،ديابت ،آلزايمر،
پارکینسون و ساير بیماريهاي مزمنه .لذا وجود برنامههاي سالمت روان به
منظور پیشگیري از بیماريهاي مزمن ،کاهش هزينههاي مراقبتي و همینطور
ارتقاي کیفیت زندگي سالمندان امري حیاتي است .م 33
نبايد فراموش کرد که بدون توجه به سالمت روان ،دستيابي به بخشهاي
ديگر سالمت امكانناپذير است.
امكانات ما متناسب با شیوع بیماريها رواني رشد کرده و شاهد عمیقتر شدن
اين شكاف در حوزه روانپزشكي خصوص ًا در ممناطق محروم هستیم .م 21

ناهنجاريهاي رفتاري
مداخالت سالمت روان
ادغام برنامههاي سالمت روان در
نظام مراقبتهاي بهداشتي
بهداشت روان جامعهنگر
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مدرنیته
طالق
زنانهشدن سالمندی

حقایق و پیشبینیها
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بررسي ها حاکي از آن است که مدرنیته با تاثیر بر ساختارهاي اجتماعي
منجر به تغییرات تدريجي در نهاد خانواده شده است .افزايش میزان
مشارکت زنان در بازار کار ،افزايش نرخ طالق و جدايي ،تغییر شیوههاي
ازدواج ،مهاجرت ،بيفرزندي و تکفرزندي ،کاهش روابط خانوادگي ،رها
کردن پدر و مادر و تمايل به تحصیالت تكمیلي از مهمترين آثار ورود
مدرنیته به جامعه بوده است(.)215

حقیقت گفته شده بیانگر اين است که تنها  25درصد عوامل مربوط به سالمت
در درون نظام سالمت تعريف ميشود و  75درصد آن ريشه در عوامل
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سیاسي دارد .م م

وضعیت اقتصادي و رفاه
الگوبرداري و غربگرايي
فرهنگ مصرفگرايي
کمرنگ شدن اصول فرهنگي
اسالمي -ايراني

مطالعهي بروان و همكاران نشان ميدهد که آمار طالق در بین
سالمندان  11سال به باال با شیب ماليمي از سال  3331به بعد در حال
افزايش است(.)211
مرکز مطالعات خانواده ايران اعالم داشت که در آينده شاهد جابجايي
کارکردهاي مردانه و زنانه و کاهش چند برابري میزان ازدواج خواهیم
بود و زندگي مجردي يک سبک زندگي رايج در ايران خواهد بود که از
آن با عنوان تجرد نوين ياد ميکنند(.)217

"تنهايي و نبود شريک در سالمندان استعداد ابتال به بیماريهاي رواني و
جسمي را در آنها دو چندان ميکند و احتمال سپردن سالمندان تنها به
خانههاي سالمندي بیش از سالمندان همسردار است ".م 1
"عدهاي را بهعنوان مراقب سالمند آموزش دهیم ،چون ما در آينده با بحران
مراقبت هم رو به رو خواهیم شد ،تا بتوانند به سالمندي که تنها است خدمات
ارائه بدهند .خیلي از اين سالمندان به خصوص خانمها ممكن است به لحاظ
جسمي مشكلي نداشته باشند و فقط خواهان اين باشند که کسي به او گوش
بدهد و نیاز عاطفي او را برآورده سازد؛ اين مراقب اگر آموزش ديده باشد مي-
تواند اين نیاز را تامین کند " .م 31

فردگرايي
افزايش تنهايي در سالمندان
تغییرات ساختار خانواده
آموزش و سواد فرهنگي
عوامل فرهنگي

از جمله تغییرات اجتماعي و جمعیتي گستردهاي که ايران در سالهاي
گذشته تجربه نموده است ،زنانه شدن سالمندي به دلیل باال بودن امید
به زندگي در زنان ،فوت همسر ،عدم ازدواج زنان و افزاش طالق بوده
است .پیشبیني ميشود که در سال  3111تعداد زنان سالمند  %11,5و
تعداد مردان سالمند  %13,1باشد(.)1

"فشار اجتماعي اجازه ازدواج مجدد را به زنان سالمند نميده و براشون يک
تابو تلقي ميشه ولي مردان سالمند راحتتر ازدواج مجدد ميکنند .بايد اين
ديدگاه در بین زنان هم رايج بشه رسانهها بايد فرهنگسازي کنند" م 23
"سیستم بهداشتي کشور هنوز بر بهداشت باروري و سالمت مادر-کودک
متمرکز است و براي زنان سالمند هیچ برنامهي مشخصي وجود ندارد .در
حالیكه با سالمند شدن جمعیت نیازهاي خاص زنان سالمند بايد شناسايي و
برآورده گردد ".م 23

تابوهاي فرهنگي و عدم پذيرش
ازدواج زنان بیوه
تنهايي
حمايت ناکافي از مراقبین
غیررسمي
برنامههاي مراقبتيجنسیتمحور
قوانین حمايتي از زنان سالمند،
ارزشگذاريفعالیتها خانهداري

"شیوع ناهنجاريهاي اجتماعي باعث ميشود که سالمت روان در نسل بعدي
با کاهش چشمگیري روبرو بشه و نیازمند سرمايهگذاري بر روي مراکز و
کلینیکهاي مشاوره باشیم ".م 1
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شکاف جنسیتی
تک نفره

افزایش خانوارهای

سالمندآزاری
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براساس گزاش شاخص توسعه انساني ايران از لحاظ نابرابري جنسیتي
در جايگاه  32در دنیا قرار داد(.)218
ايران در شاخص شكاف جنسي مشارکت اقتصادي نیروي کار از میان
 315کشور جهان در سال  ،2132رتبه  327را دارد که در بین بدترين
 5کشور جهان در موضوع نابرابري جنسیتي قرار گرفته است .اين
شاخص براساس چهار معیار توانمندسازي سیاسي ،سالمت و بقا،
دستیابي به آموزش و فرصت و مشارکت اقتصادي سنجش
ميشود(.)213

شكافي میان زنان و مردان سالمندي در مسائلي مانند سواد و مستمري وجود
دارد .همینحاال نسبت زنان سالمندِ تنها به مردان سالمند تنها  1به  3هست.
اين موضوع در استانهاي محروم بیشتر است.
اما اين شكاف در آينده کمتر خواهد شد؛ چراکه زناني با تحصیالت عالي و
حضور اجتماعيِ و اقتصاديِ بیشتري به دوران سالمندي خواهند رسید.

تبیعض در ارائه خدمت
ارزشگذاري فعالیتهاي خانهداري
تفاوت درآمدي زنان و مردان
نقش و تاثیر فرهنگ

از سال  3311تا کنون روند خانوارهاي تکنفره در حال رشد است .اين
روند ابتدا در کشورهاي صنعتي و سپس در کشورهاي با درآمد متوسط
بروز کرد .شواهد نشان ميدهد که زندگي تکنفره اثرجدي بر تقاضاي
خدمات سالمت دارد(.)231

" در خانوارهاي چند نفره مراقبت از سالمند توسط اعضاي خانواده صورت مي-
گیرد ولي اين امر در خانوادههاي يک نفره به عهدهي نهاد ثالث است .اين
قضیه در آينده بیشتر خودشو نشون خواهد داد".

وضعیت اقتصادي
تقاضاي خانههاي سالمندي
وابستگي به نهادهاي رسمي

نتايج يک پژوهش نشان ميدهد که تقريباً  %87سالمندان حداقل يک
بار آزار را تجربه کردهاند .سو رفتار با سالمندان يا سالمندآزاري از
جمله پیامدهاي افزايش تعداد سالمندان در خانوادهها و جوامع امروزي
است که میزان بروز آن در دو دههي اخیر به سرعت افزايش يافته است.
البته در ايران همانند بسیاري از کشورهاي در حال توسعه گزارش
رسمي در مورد میزان سالمند آزاري موجود نیست(.)233

افزايش تعداد سووالمندان در خانواده و هزينههاي سنگین مراقبت ،ميتواند
تاثیرات منفي بر وضعیت جسووماني و ذهني و خانوادگي فرد مراقبت داشته
باشد و منجر به بروز رفتارهاي ضد اجتماعي و خشونت شود( .)232م م

" يک بخشي از معضل را قوانین بايد حل کند و يک بخشي از آن را نیروي
ان ساني مثل مددکار اجتماعي  ،البته در بسیاري از کشورهاي توسعه يافته
مدکار سالمند هم براي اين منظور تربیت ميشه " م 3

وضعیت فیزيكي ،اجتماعي سالمند
افزايش جمعیت سالمندان
حمايت مراقبین غیررسمي
آموزش و ارتقاي سالمت
آگاهي از حقوق فردي
خال قوانین حمايتي

بر اساس آمارها در حال حاضر  %31افراد کشور روزانه سیگار ميکشند.
يعني روزانه مردم ايران  31میلیارد تومان سیگار ميکشند .مصرف
سیگار در مدت زمان  311سال  311برابر شده است(.)231
شواهد نشان ميدهد که در سال  31حدود  21تا  11هزار معتاد
تزريقي در کشور وجود داشته است(.)331

" شیوع اعتیاد در سالیان اخیر در ايران رشد بسیار بااليي داشته است مصرف
مواد مخدر خود مسبب شیوع بیماريهاي عفوني مثل ايدز است که از
اعتیادهاي تزريقي ناشي ميشود لذا توجه به اعتیاد بايد يكي از اولويتهاي
بهداشتي کشور درنظر گرفته شود و براي پیشگیري اصولي و گسترده آن
برنامهريزي کرد ".م 1

آموزش و آگاهسازي
آموزشهاي مدرسهمحور
خدمات سالمت روان جامعهمحور
نقش ايمان و باورهاي مذهبي

233

Ageism

طبقه

روند

باال رفتن نرخ سواد

حقیقت گفته شده بیانگر اين است که تنها  25درصد عوامل مربوط به سالمت
در درون نظام سالمت تعريف ميشود و  75درصد آن ريشه در عوامل
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سیاسي دارد( .)21م م

تنوع تقاضاي خدمات سالمت
تغییر الگوهاي ارائه خدمت

آسیبهای اجتماعی

در گزارش  2133شاخص توسعهي انساني که بر اساس سه فاکتور ،امید
به زندگي ،دانش و سرانهي تولید ناخالص داخلي ميباشد ،شاخص
دانش از طريق نرخ سواد بزرگساالن مورد سنجش قرار ميگیرد .بر
اساس يافتههاي اين گزارش نرخ باسوادي بزرگساالن در ايران %85
ميباشد که نسبت به ده سال گذشته رشد زيادي داشته است(.)218

"افزايش سطح سواد جامعه انتظارات را باال ميبرد بطوريكه نیازهاي سالمندان
آينده تحت تاثیر سطح سواد با آنچه که امروز ميبینیم بسیار فرق خواهد
داشت ".م 8

باالرفتن
سالمت
پاسخگويي به انتظارات
ارائه هدفمند و مديريت شده
خدمات سالمت
بازار خدمات خصوصي سالمت
تغییر در شیوهي طبابت
سفارشگرايي و اهمیت پاسخگويي
به نیازهاي اختصاصي

پژوهشهاي علمي در زمینه شناسايي آسیب هاي اجتماعي در سطح
ملي بیانگر برخي کژيها و بدقوارگيها در جامعه است .فقر ،اعتیاد،
بیكاري ،ضعف در رعايت قواعد اخالقي ،حاشیهنشیني ،تنفروشي،
بزهكاري و دزدي ،مصرف دخانیات خصوص ًا در بین زنان و غیره از جمله
معضالت و آسیبهاي اجتماعي است که جامعه با دست به گريبان
است(.)231

تخصصگرایی
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بر اساس گزارش  2132رتبهبندي نوآوري و اختراع ،ايران از لحاظ
شاخص میزان ورود به تحصیالت تكمیلي رتبه چهارم را در بین 317
کشور دارد(.)235
همچنین به گزارش سازمان نظام پزشكي کشور ،تخصصگرايي بیش از
حد در بین دانشجويان پزشكي ،نظام سالمت را از مسیر اصلي خود
خارج کرده است بطوريكه يک معاينه ساده و شنیدن شرحي کاملي از
سوابق بیماري فرد جاي خود را به تكنولوژي پیچیده پزشكي داده است.
طرح تحول و نوآوري آموزش پزشكي کشور ،تعداد رو به رشد متقاضیان
به دورههاي تخصص و فوقتخصص را يكي از چالشهاي آموزش
پزشكي عنوان ميکند(.)337

"افزايش سطح سواد با ارتقاي سواد سالمت در ارتباط است که اگر بخوبي
جهتدهي شود ميتواند منجر به خودمراقبتي و داشتن افرادي سالمتر در
جامعه شود ".م 25

پیشران و عدمقطعیت
انتظارات

از

سیستم

"شیوع ناهنجاريهاي اجتماعي باعث ميشود که سالمت روان در نسل بعدي
با کاهش چشمگیري روبرو بشه و نیازمند سرمايهگذاري بر روي مراکز و
کلینیکهاي مشاوره باشیم ".م 1
"افزايش تقاضا براي تحصیالت تكمیلي اگر هدفمند جهتدهي شود فرصت
ايجاد رشتههاي جديد مبتني بر نیاز را افزايش ميدهد و باعث هدايت نیروهاي
متخصص به سمت رشتههايي همچون طب سالمندان ،پرستاري سالمندي،
روانشناسي سالمند ،دندانپزشكي سالمند ميشود ".م 3
"اگر تخصصگرايي با وضع مقررات همراه نباشد منجر به درخواست خدمات
کیلنیكي و پارکلینیكي اضافه ميشود (تقاضاي القايي) که باعث افزايش
هزينهها ميشود ".م 31

234

ايجاد تقاضاي القايي
حذف يا کمرنگشدن مراقبتهاي
اولیهي سالمت

طبقه

روند

طب سنتنی

روند افزایش استفاده از

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبتهای سالمندی

پیشران و عدمقطعیت

طب سنتي ايران يا  Traditional Iran Medicineقدمت بسیار طوالني
دارد و اگر شناخت خوبي از آن داشته باشیم ،ميتواند جوابگوي نه همه
مشكالت ،بلكه اکثر مشكالت پزشكي و بهداشتي ما باشد.
با رونق گرفتن طب سنتي در کشورهاي جهان ،سازمان جهاني بهداشت
استراتژيهاي طب سنتي را با تكیه بر سه هدف سیاستگذاري ،ارتقا
ايمني-اثربخشي و کیفیت ،دسترسي و مصرف منطقي تا سال 2121
منتشر نمود(.)231

"استفادهي بيرويه از دارو در سالمندان در حال حاضر به يک مشكل بزرگ
تبديل شده است؛ اين موضوع موجب فوت و از کارافتادگي سالمندان شده
است؛ در اين زمینه تمام دستگاهها و خانوادهها بايد اقداماتي را انجام دهند".
م 33

وجود تعارض بین طب سنتي و
مدرن ،گسترش عطاريها
تعارض منافع
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 1-9-4-1-4روندهای فناوری

 Tسرواژهي کلمهي  Technologyو داللت بر روندهاي جهاني در زمینهي فناوري دارد .روندهاي فناورانهي تاثیرگذار بر
مراقبتهاي سالمندي بسیار وسیع و گوناگونند که کشف آنها نیازمند مداقهي عمیق است .روندهاي فناورانه به انحاي
گوناگون بر بخشهاي مختلف حوزه سالمت اعم از زيرساختها و نحوهي ارائهي خدمات تاثیر ميگذارد که متناسب با آن،
نیازمندي افراد جامعه و سطح انتظارات آنان را نیز تحت الشعاع قرار ميدهد .جدول  1-1روندهاي فناوري و ارتباط آن با
مراقبتهاي سالمندي را نشان ميدهند.

23۸

جدول  -4-6روندهای فناوری
طبقه

روند

ارتباطی و زیرساختی

توسعه بسترهای

فرامکان

فناوری

همراه هوشمند

گسترش استفاده از تلفنهای
مراقبتهای سالمت

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

پیشرانها

فناوري اطالعات و ارتباطات ،فنآوري غالب عصر حاضر به شمار مي آيد که ضمن
تاثیرگذاري بر زندگي جوامع انساني سالمت را نیز با تحوالتي روبرو ساخته است.
اين فناوري با دگرگون کردن روشهاي ارائهي خدمت اهمیت زمان و مكان را از
میان برده است.
پیشبینيها حاکي از آن است که آيندهي حوزهي پزشكي با فناوري اطالعات گره

" گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در صورت فراهم ساختن

شكلگیري خدمات ديجیتال
بكارگیري Telemedicine
میزان پذيرش جامعه در ارائه
خدمات از راه دور
کنترل جريان صحیح اطالعات
پاسخگويي به نیازهاي واقعي
تاثیر فناوري در دسترسي
اهمیت مسائل اخالقي در
بكارگیري فناوري

اريكسون موبیلیتي ) (Ericssin mobilityاخیرا گزارش ساالنهاي منتشر کرده که

"با طراحي برنامههاي کاربردي سالمت همراه ( )M-Healthدر تلفن-

شبكهاي شدن جامعه

براساس تحقیقي که انجام شده است در حال حاضر  2/1میلیارد کاربر جهاني تلفن

هاي هوشمند ميتوان به ارتقاي خودمراقبتي و مراقبتهاي پیشگیرانه

اقبال عمومي به مجازي و

همراه وجود دارد که پیشبیني ميشود اين رقم تا سال  2121به  1 /3میلیارد

کمک کرد ".م 31

الكترونیكي شدن خدمات

خورده است و اين فناوري ميتواند تجربهي بیماران را از مراقبتهاي پزشكي
دگرگون کند(.)237

زيرساختهاي الزم مي تواند به استقرار پزشكي از راه دور و يا در کل E-

 medicineبیانجامد .اين تغییر اين فرصت را به نظام سالمت ميدهد تا
طرحهاي جديدي براي ارائه خدمات به سالمندان با  ADLپايین ارائه
دهد .چالش دسترسي به خدمات نیز تحت تاثیر اين روند ميتواند بهبود
يابد ".م 3

کاربر برسد .اين  1 /3میلیارد کاربر تلفن هوشمند به اين معنا است که در پنج سال

خدمات سالمت همراه

آتي  71درصد کل جمعیت جهان از تلفن هوشمند استفاده ميکنند).(218

تاثیر شبكههاي مجازي بر
تنهايي سالمندان
اهمیت آموزشهاي الكترونیک

رشد فزايندهي فناوري هاي ديجیتال و علوم کامپیوتر ،اکان دسترسي آگاهانه افراد

طي دهههاي آينده  %51از مراقبتهاي سالمت از سوي بیمارستانها و

شكلگیري پزشكي از راه دور

به گزينش مراقبت هاي سالمت توسط خود فرد (فردگرايانه) را فراهم آورده

درمانگاهها به سوي خانه و جامعه میل ميکند .بسیاري از پیشرفتهاي

برنامههاي سالمت همراه

است(.)233

تكنولوژيک مشتريان سالمت را با اطالعاتي مسلح نموده که آنها را در

سالمت همراه هماکنون در راه گذر پارادايمي و انفجاري خود است و با خلق

تصمیمگیري در حوزهي مراقبت سالمت توانمند خواهد کرد.

نوآوريهاي مرزشكن ،چهرهي مراقبتهاي سالمت را در آينده تغییر خواهد داد.

"ما در آينده ي شاهد يک بازساختارسازي عمده در صنعت مراقبتهاي
سالمت خواهیم بود ".م 22
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طبقه

روند

پیشرانها

افزایش تکنولوژیهای نوین پزشکی

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

ريکرزويل 3مدير تحقیقات هوش مصنوعي گوگل ادعا ميکند که تا پايان قرن

محبوبیت تكنولوژيهاي پزشكي ،تقاضاي القايي را افزايش ميدهد و ..

افزايش تقاضاي خدمات

بیست و يكم ديگر مرگ و میري وجود نخواهد داشت و با ظهور تكنولوژيهاي

باعث مغفول ماندن برخي خدمات اساسي خواهد شد و هزينههاي نظام

جوانسازي

پزشكي روياي ديرين عمر جاويدان به واقعیت بدل خواهد شد .همچنین شرکت

سالمت را در کل افزايش خواهند داد .از سوي ديگر تجويز بیش از حد

تغییر ماهیت انتظارات از

گوگل 2با تاسیس زيرمجموعه پزشكي خود بهنام «کالیكو »1افزايش طول عمر بشر

خدمات تشخیصي عوارض جانبي نیز برجاي خواهد گذاشت .م 8

سیستم سالمت

و مبارزه با پیري را دستور کار خود قرار داده است(.)233

"مدگرايي و گرايش به مداخالت غیرضروري مثل جوانسازي ،رژيم-

بروز و رشد اقتصاد دانشبنیان

درماني ،جراحيهاي زيبايي و هزينهبر از آثار پیشرفتهاي تكنولوژي

کم شدن تعامالت چهره به

است که در صورت کنترل ناکافي وزارت بهداشت منجر به افزايش کل

چهره (پزشک-بیمار) به دلیل

هزينههاي نظام سالمت ميشود ".م 11

تسلط تكنولوژي

"بیمارستانهاي کشور ما خصوص ًا بیمارستانهاي دولتي ما گورستان
ابزار و تكنولوژي است ،Leaser ،CTScan ،MRI .و  "...م 1

مانند چاپ سه بعدی

رشد سریع تولیدات صنعتی

چاپ سه بعدي در آينده موجب بازتعريف زنجیرهي ارزش در ساخت و ساز کاالها

سامانههاي سهبعدي به چاپ دقیق مدلهاي آناتومیک و اندامي پرداخته

تنوع روشهاي طبابت

خواهد شد .پیشبیني ميشود طي  1تا  5سال آينده در بسیاري از بخشهاي

و امكان جراحيها ،کاشت ادوات ،اسكلتهاي بیروني ،ادوات کمک

پیشرفتهاي پزشكي درمان

صنعت مانند صناي ع اتوماتیک ،هوا و فضا ،نظامي ،ورزشي و سالمت چاپ سه بعدي

شنوايي ،پرو تزها ،ادوات براي اسكولیوز و ديگر کاربردها بر اساس نیاز

بیماريها و ناتوانيهاي مرتبط

از رشد فزايندهاي برخوردار باشد و آيندهاي درخشان در پیش رو داشته باشد که

بیمار و شرايط فردي وي را امكانپذير مينمايد(.)223

با سن

فقط منحصر به ساخت اجسام بيجان نخواهد بود و ساخت بافتهاي زنده را نیز

شرکتهايي مانند  Organovoو تیم دکتر آنتوني آتاال در حال چاپ

دنبال خواهد کرد کما اينكه بسیاري از شرکتهاي داروسازي هماکنون از بافتهاي

زيستي سه بعدي با سلولها هستند که بافتها ،عروق خوني و حتي

چاپ سه بعدي در آزمايش داروها استفاده ميکنند(.)221

اعضا کوچک را تولید ميکنند(.)222

1

Ray Kurzweil
Google
3 Calico
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طبقه

روند

پیشرانها

مصنوعی

انقالب چهارم صنعتی :رشد صنعت روباتیک – هوش

ژن درمانی -مهندسی ژنتیک

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

مجمع جهاني اقتصاد-داووس  ،2131به تسلط انقالب چهارم صنعتي 3بر جهان

ظهور روباتهاي پرستار و مراقب بیمار وجه ديگري از مراقبت را در

تقاضاي خدمات ديجیتال

آينده پرداخته است که در آن به نحو بنیاديني زندگي ،کار و ارتباطات ما دچار

دهههاي آينده نشان مي دهد .به عنوان مثال :پژوهشگران و مهندسان

تقاضاي فناوريهاي ضدپیري

تغییرات شگرف خواهد شد .در چارچوب اين انقالب سطوح فیزيكي ،ديجیتال و

بیوانفورماتیک دانشگاه هاروارد متوجه شدهاند که تزريق خون جوانان به

تنوع انتظارات نوپديد

بیولوژيكي به همگرايي ميرسند .چنین امري داراي پیامدهايي در عرصه زندگي

بدن اشخاص میانسال و سالخورده منجر به بازگشت نیروي جواني و

ارائهي هدفمند و مديريت شده

اقتصادي ،اجتماعي و سیاسي بشر است و عرصههاي ياد شده در اين فرايند

توقف روند پیرشدن مغز و قلب و ماهیچه و ساير بافتها ميشود .م م

خدمات مبتني بر هوش

دستخوش دگرگوني ميشوند( )221در عصر انقالب صنعتي چهارم ،امكان مرتبط

تاکنون بیش از 1میلیون جراحي در سراسر جهان با سامان جراحي

مصنوعي

شدن میلیاردها نفر از طريق گوشيهاي تلفن همراه ،با قدرت بيسابقه پردازش،

روبوتیک داوينچي با کاربرد ديد  HD 3Dدر درون بدن با حرکات دقیق

تحول فرايند سنتي مراقبت از

ظرفیت ذخیرهسازي و دسترسي به دانش نامحدود است .اين امكانات با پیشرفت-

که فاقد لرزشهاي دست انساني است ،انجام گرديده است .يک نسل از

سالمند

هاي تكنولوژيک در حال ظهور در شاخههايي نظیر هوش مصنوعي ،رباتیک،

روبوتهاي جراحي در حال توسعه هستند که به صورت خودکار و دقیق

اهمیت نظارت بر کنترل صنعت

اينترنت اشیا ،دستگاه هاي خودمختار ،پرينت سه بعدي ،نانوتكنولوژي،

اعمال جراحي رايج را ميتوانند بدون خطاي انساني با هزين کم انجام

مبتني بر هوش مصنوعي

بیوتكنولوژي ،علم مواد ،ذخیره سازي اطالعات و محاسبه کوانتومي وجود دارد.

دهند(.)221

ژن درماني از جمله آخرين دستاوردها در زمینه پزشكي است .از اين روشدرماني

درمان بیماريها به روشهاي نو و درمان بیماريهاي صعبالعالج

درمان بیماريهاي ژنتیكي و

براي جبران کمبود يک يا چند ژن ناق ص يا معیوب که عامل ايجاد بیماري هستند،

گستره جديد پیوند سالمت و تكنولوژي

العالج

استفاده ميشود .تاکنون از روشهاي مختلفي براي ژندرماني در انسانها استفاده

اهمیت يافتن پزشكي فردگرايانه

شده است که الزم است تحقیقات بیشتري در اين زمینه انجام شود تا بتوان يكي از

اهمیت يافتن اصول اخالق

اين روشها را به عنوان بهترين روش براي ژندرماني انتخاب کرد .نخستین عمل

پزشكي و حرفهاي

بالیني ژن درماني در سال  3331توسط موسسات ملي بهداشت اياالت متحده

اهمیت يافتن پزشكي
سیستمي

آمريكا انجام گرفت(.)225

2

The Fourth Industrial Revolution
System Medicine
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طبقه

روند

پیشرانها

پزشکی بازآفرینی

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

پیشبیني ميشود که جهان پزشكي از ابرروند در حال تكامل ”پزشكي بازآفرينشي“

بر پايهي وزن شواهد فناوريهاي همگرا اين پتانسیل را براي پزشكي

فناوريهاي همگرا

دچار انقالبي عظیم در عرصههاي علوم و فناوري پزشكي و گسترههاي بالیني شود.

بازآفرينشي فراهم خواهند آورد که درمانهاي نوين ،نوآورانه و حتي

توسعهي رشتههاي بینرشتهاي

پزشكي باز آفرينشي که يک گسترهي کاربردي از فناوريهاي همگرا و

درمان کامل بیماريهايي را که با شیوهها و رهیافتهاي سنتي راه حلي

تغییر الگوهاي طبابت

هیجانانگیز در پزشكي ترجماني است ،تالش ميکند که از دستاوردهاي رشد

براي آنها وجود نداشته است را بر جامعهي بشري عرضه دارد(.)11

مینیاتورسازي و مجازيسازي

فناوري مهندسي بافت براي خلق مدلهاي آزمايشگاهي سه بُعدي بافتها و
ارگانها به صورت مدلهاي زيستي ”زنده“ و فناوري سلولهاي بنیادي القا شده در
دامنهي مراقبتهاي سالمت يک جابجايي پارادايمي ايجاد کند(.)12

پزشکی سیستمی

پزشكي سیستمي يک تغییر پارادايمي در پزشكي است که از دستمايههاي تفكر

در يک فراگرد کلي مديريت بیماريهاي غیرواگیر نیاز دارد که به

توسعهي فناوريهاي همگرا

بیولوژي سیستمي تغذيه کرده و با رهیافتي سیستمي به سالمت و بیماري نظر

سوووي رهیافتهاي سوویسووتمي چند کیفیتي ،راهبردهواي جوامع و

براي بهبودي کارايي انسان

مي کند .رهیافت سیستمي که در قالب پزشكي سیستمي تجلي يافته است تالش

ارائوهي مراقبوتهواي يكپوارچوه گوام بردارد که بدين سوووان ميتواند

شتاب يافتن حرکت فناوري و

مينمايد تا با کاربرد فناوريهاي نوپديد و تصوير برداريهاي ملكولي از

بار اثر اجتماعي بیماريهاي غیرواگیر را کاهش دهد(.)11

نوآوري در علوم پزشكي

پیچیدگيهاي نهفته در بیماريها پرده بردارد و از اين رو ابزارهاي رياضیاتي و
محاسبه گرايانه براي ظهور اين انقالب در پزشكي ،حیاتي مي باشند(.)11

ها در سرویسهای مختلف

جایگزینی رباتها به جای انسان-

پیشبینيها حاکي از آن است که در آيندهاي نزديک رباتها در بسیاري از مشاغل

"يكي از حوزههايي که جايگزيني انسان با ربات را خواهد داشت و از

تغییر در اصول ارتباطات و

و حرفهها جاي انسان را خواهند گرفت .جايگزيني ربات در شغلهايي مانند کارگر

جاذبه زيادي برخوردار است حوزهي پزشكي و مراقبت است .رباتهاي

اخالق حرفهاي و مجازي سازي

کارخانه ،وکیل ،جراح ،پرستار و امدادرسان در آينده امري عادي خواهد بود(.)221

پرستار و مراقب سالمند يكي از موضوعات فراگیر آينده خواهد بود .م 1

عملیات در خدمترساني در
حوزه سالمت و توسعه خدمات
الكترونیكي
نیاز به قوانین مرتبط با رباتها
احتمال بروز زمینههاي تعارض
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طبقه

روند

پیشرانها

اینترنت اشیا و پوشیدنیهای هوشمند

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

يافتههاي موسسه پژوهشي استنفورد نشان ميدهد که نسل جديد اينترنت موسوم

روند رو به رشد تكنولوژي میتونه نويدبخش يک جامعهي عاري از مشكل

تنوع و تزايد در محصوالت

به اينترنت اشیا در سال  2125فراگیر خواهد شد.

باشد و قبل از اينكه مشكالت سالمتي حاد بشوند با هشدارهاي اولیه ما

فناورانهي سالمت

گروه تحقیقاتي  Tracticaبه تازگي در گزارشي پیشبیني کرده که درآمد ساالنه

را از وجود يک بیماري آگاه کند و اقدامات پیشگیرانه رو نسبت به آن

لزوم نظارت و پايش بر

حاصل از بازار در حال توسعه پوشیدنيهاي هوشمند مرتبط با سالمتي تا سال

انجام دهیم .ن م 23

محصوالت اينترنتي

 2123به رقم  37,8میلیارد دالر خواهد رسید .مقدار فروش نیز از  2,5میلیون

ادوات پوشیدني مانند مچبند ،عینک ،ساعت و لباسها ميتوانند دادههاي

سالمتمحور

واحد فعلي تا  37,1میلیون واحد در آن سال افزايش خواهد يافت(.)227

نوار قلب ،نشانگان حیاتي ،سطوح وضعیتي و استرسي ما را در هر کجاي

تعدد و پراکندگي در محصوالت

سیاره انتقال دهند .شرکت گوگل ،حسگرهاي دروني و بیروني گسترده-

سالمت محور

اي مانند لنزهاي تماسي هوشمند گوگل را که دادههاي حیاتي شامل
سطوح گلوکز تا مواد شیمیايي خون را پايش مينمايند ،توسعه داده
است(.)228

فناوریهای همگرا

همگرايي يک کالنروند است که در تمام فناوريها و تمام محصوالت و در سطحي

همگرايي را ميتوان در هم آمیخته شدن فناوريها ،رشتهها ،روشهاي

تغییر بنیادين پارادايمي در

جهاني ديده ميشود .فناوري اطالعات ،زيستفناوري ،فناوري نانو ،فناوري

پردازش يا وسیلههاي مجزا براي تشكیل يک کلیت واحد دانست که

مراقبت سالمت

محیط زيست و فناوري شناختي به عنوان پنج صنعت عمده در سال  2118شناخته

مجموعهاي از مسیرها و فرصتهاي جديد را به وجود ميآورند.

تغییر مدلهاي درمان و مراقبت

شدند و از جمله فناوريهايي هستند که داراي قابلیت باال براي نوآوري فناورانه

زيستفناوري يكي از حوزههاي بسیار هدفمحور فناوري همگرا محسوب

دامنه و تاثیر فناوريهاي

ميباشند.

ميشود که داراي بازار منحصربهفردي در درمان بیماريها و احیاي

بهداشتي

ايجاد فناوري و محصول جديد از طريق فرايند نوآوري که «همگرايي فناورانه»

بیماران دارد(.)211

اهمیت مراقبتهاي فردگرايانه

خوانده ميشود؛ امروزه به يک روند جهانشمول بدل شدهاست(.)223
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 5-9-4-1-4روندهای اقتصادی

 Eسرواژهي کلمهي  Economicيا اقتصاد است که بر روندهاي اقتصادي داللت دارد .افزايش سرمايهگذاري در حوزه سالمت،
ارتقا سطح درآمد سرانه و جهاني شدن اقتصاد و افزايش کنترل اقتصاد سالمت با کمک فناوري اطالعات منجر به تحول
روندهاي اقتصادي گرديده است .در اين میان ،با تحول سیاستهاي اقتصادي دولت در بخشهاي مختلف و با اجراي قانون
هدفمند کردن رايانهها روندهاي اقتصادي همچنان در حال تغییر بوده و تحوالت گستردهاي را در بخش اقتصاد سالمت در پي
خواهد داشت .جدول  7-1برخي از روندهاي و پیشرانهاي اقتصادي که آيندهي مراقبتهاي سالمندي را تحت تاثیر قرار
خواهد داد ،نشان ميدهد.
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جدول  – 7-4روندهای اقتصادی
طبقه

روند

پیشرانها

خصوصیسازی

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

پیرو ابال سیاستهاي کلي اصل  11قانون اساسي از سال  81تاکنون
فرايند واگذاري فعالیتها و بنگاههاي دولتي به بخش غیردولتي از
رشد چشمگیري برخوردار شده است(.)213

"با توجه به افزايش چشمگیر سالمندان و تغییر نیاز و انتظارات
آنها ،به مشارکت طلبیدن بخش خصوصي و  NGOها در ارائهي
مراقبتهاي سالمندي ضروريست ".م 21
توسعهي بیشتر خدمات جامعهمحور با شرايط رقابتي م 8

در چشمانداز  21ساله ايران کشوري توسعه يافته با جايگاه اول

يكي از داليل دسترسي مردم به خدمات مراقبتي فاصلهي طبقاتي

اهمیت حكمراني خوب در دسترسي به

اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه توصیف شده است که بي-

و شكاف اقتصادي آنهاست که البته اين با هدف سالمت براي همه

خدمات

ترديد رسیدن به هدف برتر منطقهاي مستلزم از بین بردن شكاف

منافات دارد .م 31

حذف رابطهي مالي در خدمات

ظهور الگوهاي نوين انجام کار و
برونسپاري برخي خدمات مراقبتي
تغییر شیوههاي تخصیص منابع مالي
کمبود منابع دولتي و سیاستهاي
انقباضي بودجه
کوچکسازي دولت

شکاف اقتصادی
رقابتی

رشد اقتصاد

اقتصادی

اقتصادي است که در سالیان اخیر در جامعه ما عمیقتر شده

سالمتمحور

است(.)381

اهمیت بیمههاي تامین اجتماعي

افزایش هزینههای بهداشت و درمان

اين واژوه نقطهي مقابل اقتصاد دولتي يا رانتجويي است که اخیر ًا در

اقتصاد رقابتي منجر به شكلگیري شكلهاي جديد ارائه خدمت و

فناوري اطالعات و ارزش افزودهي

جهان سرمايهداري نفوذ يافته است.

افزايش کیفیت خدمات و بازتعريف خدمات شده است.

حاصل از ICT

شواهد نشان ميدهد که حوزه بهداشت و درمان هزينههاي زيادي

نظامهاي سالمت بايد در جستجوي راههايي جديدي براي کاهش

اهمیت نظارت و کنترل بر هزينه

دارد به طوري که تمام کشورهاي دنیا درگیر اين موضوع هستند و

هزينهها و در عینحال دسترسي اقشار مختلف مردم به خدمات

لزوم استقرار جامع پرونده الكترونیک

براي همین نیازمند کمکهاي مختلفي از جمله خیران براي رفع اين

سالمت را نیز تسهیل نمايند(.)211

سالمت
اهمیت اقتصاد مقاومتي در بخش

مشكالت است(.)212

سالمت
اولويت يافتن خدمات خودمراقبتي و
مراقبتهاي اولیه سالمت
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طبقه

روند

فقر در سالمندان

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

پیشرانها

به گزارش شوراي ملي سالمندان ،يک میلیون و  511هزار تا 2میلیون

"به دلیل پايین بودن سطح حقوق و دستمزد در سالمندان و

اهمیت توزيع عادالنه درآمد زمان

سالمند نیازمند ،تحت پوشش هیچ نهاد حمايتي و رفاهي مثل خدمات

بازنشستگان و يا نداشتن پشتوان مالي اولین چیزي که از سبد

اشتغال و بازنشستگي

بازنشستگي ،کمیته امداد امام (ره) و بهزيستي قرار ندارند(.)211

مصرفي خانوار کم میكنه خدمات مراقبت سالمت است که

بازنگري قوانین بازنشستگي

پیامدهاي سوئي روي هزينهها و سطح سالمت خواهد داشت ".م

اهمیت يیمههاي اجتماعي

21
"مسائل معیشتي – رفاهي بیش از مسائل سالمتي در سالمندان
نیازمند برنامهريزي است ".م 31

اقتصاد مقاومتی

رهبر معظم انقالب در سال  32در پي اعمال تحريمها و فشارهاي

اقتصاد مقاومتي با تاکید بر اصالح فرهنگ مصرف خدمات،

اهمیت اصالح الگوي مصرف خدمات

اقتصادي از سوي جامعهي جهاني ،سیاستهاي اقتصاد مقاومتي را به-

استاندارد سازي محصوالت داخلي ،امنیت غذا و درمان ،دسترسي

سیاستهاي ملي و منطقهاي و احتمال

عنوان الگويي بومي از نظام اقتصادي -اسالمي براي رويارويي با

عادالنه ي آحاد جامعه و غیره راه را براي ترويج مداخالت هزينه-

تحريمهاي بینالمللي

بحرانهاي رو به افزايش جهاني به کلیهي نهادها و دستگاههاي کشور

اثربخش در نظام سالمت هموار خواهد کرد( .)211بنابراين نظام

اهمیت خروج از وابستگي به غرب و

ابال کرد و خواستار نقشآفريني هر چه بیشتر مردم و فعاالن

سالمت در راستاي تحقق اين سیاست بايستي نگاه سالمتمحور را

تكیه بر توان داخلي

اقتصادي در تحقق حماسهي اقتصادي شد(.)215

بر نگاه درمانمحور اقدم بشمارد و بخش اعظم بودجه سالمت
کشور را صرف مداخالت بهداشتي همچون خودمراقبتي ،آموزش
سالمت ،ارتقاي خدمات پیشگیرانه سوق دهد.

طرح تحول سالمت

نظام سالمت ايران به منظور "محافظت مالي و دسترسي به خدمات

"باتوجه به مشكالت اقتصادي در سالمندان طرح تحول درمان

اهمیت دسترسي برابر به خدمات

درماني" مردم در قبال هزينههاي سالمت که به دنبال تحريمهاي

توانست تا حدودي دسترسي اين قشر را به خدمات درماني ارتقا

هزينههاي کمرشكن سالمت

غرب در دههي  81و اوايل دههي  31شدت يافته بود ،طرح تحول

دهد ".م 8

باالبودن پرداخت از جیب

نظام سالمت را از محل اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانهها اجرا

"بهتر بود در طرح تحول سالمت به سالمندان نیازمند يارانه تعلق

هدفمندي يارانهها

کرد که در آن هزينههاي پرداختي از جیب مردم از  %11به %7

ميگرفت" م 21

رسید(.)217
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طبقه

روند

پیشرانها

رشد شرکتهای دانش بنیان

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

گزارش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري حاکي از آنست که

شرکتهاي دانشبنیان نقش بسزايي در بكارگیري سالمندان و

تاکید سیاستهاي علم و فناوري

شرکتهاي دانشبنیان ،نقشآفرينان اصلي آينده اقتصاد ايران هستند

بازنشستگان نخبه به عنوان نیروهاي باتجربه که از قدرت تفكر

وجود تحريمهاي بینالمللي

و پیشبیني ميشود که تا سال  3111بیش از  %51تولید ناخالص

بااليي برخوردار هستند ،خواهند داشت .از طرفي سالمندان خود به

تقويت توانمنديهاي متخصصین

کشور از طريق شرکتهاي دانشبنیان تحصیل شود .همچنین براساس

عنوان مديران و مجريان اين شرکتها ميتوانند موسس و مبدع

داخلي

گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،در حال حاضر

باشند ".م 3

فعالترين بخش شرکتهاي دانشبنیان در حوزهي سالمت به ويژه
تولید دارو فعال است.

نوسانات قیمت نفت
جهانی شدن اقتصاد

گزارش آژانس بینالمللي انرژي حاکي از آن است که انقالب فناوري

به دلیل وابسته بودن اقتصاد کشور و بالطبع آن بودجه سالمت به

اقتصاد جهاني

اطالعات ،نگراني ناشي از تغییرات آب و هوايي ،کاهش تقاضا و افزايش

نفت ،ادامهي اين روند باعث خواهد شد که هزينههاي خدمات

سیاستهاي منطقهاي

عرضهي نفت ،جهاني شدن بازار گاز ،دسترسي به انرژيهاي

بهداشتي درماني افزايش يابد و هزينه تحمیل شده بر خانوارها و

گرايش يه اقتصاد سبز (فناوريهاي

تجديدپذير و اقتصادهاي نوظهور همچون چین ،هند و برزيل جهان را

به دنبال آن پرداخت از جیب افزايش يابد .اين مسئله در خصوص

سبز)

به سمت عدم استفاده از انواع سوخت فسیلي خصوصاً نفت سوق داده

سالمندان از آن جهت که هم به خدمات بهداشتي بیشتري نیاز

است .همین عوامل باعث شده است که از سال  2131شاهد افت

دارن د و هم به دلیل شرايط اقتصادي در وضعیت چندان مناسبي

قیمت نفت باشیم .اين گزارش پیشبیني ميکند که میزان تقاضاي

نیستند مي تواند مشكالتي را در دسترسي به خدمات برايشان ايجاد

نفت اپک از  %11در سال  2131به  %32تا سال  2121کاهش يابد.

کند .ن م 31

يكي از پديدههاي بسیار قابل توجه دهههاي اخیر در اقتصاد جهاني،

پیوستن به سازمان تجارت جهاني ميتواند پیشران حرکت به سمت

گسترش فناوريهاي ارتباطي و

درهمآمیزي و ادغام متزايد اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است که

خدمات با کیفیت باشد .م 33

اطالعاتي

اثار آن را ميتوان در افزايش تعامالت بینالمللي ،جهاني شدن تولید و

يكي از موضوعاتي که در آينده بايد مد نظر سرمايهگذاران و

افزايش تعامالت بینالمللي

جريان سرمايهگذاري مستقیم خارجي مالحظه کرد .جهاني شدن

سیاستگذاران قرار گیرد توريسمدرماني است .م 3

منطقهايگرايي سیاستها

اقتصاد که خود را به صورت سرمايهگذاري مستقیم خارجي نیز نشان

جابجايي کارکردهاي درونکشوري به

ميدهد در سال  2132نسبته به سال  3337ده برابر رشد کرده است.

پروتكلهاي بینالمللي
اهمیت توريسم پزشكي
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طبقه

روند

نقل

تمایل به کاهش هزینههای حمل و

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

پیشبینيها حاکي از آن است که در آينده به دلیل فراگیر شدن

بايد در نظر داشت که در نسل بعدي نوع خدمات کامالً متفاوت

رشد خدمات از راه دور

فناوريهاي اطالعاتي و حرکت به سمت اقتصاد سبز ،حجم چشم-

خواهد بود همانطور که نسل جوان امروز ترجیح ميدهد بجاي

تغییر ويژگيهاي رفتاري مشتريان

گیري از خدمات حمل و نقل امروزي کاهش خواهد يافت.

رفتن به بازار از ديجيکاال خريد کند تمايل داره وقتي بیمار میشود

گرايش مردم به کاهش آاليندههاي

نیز خدمات را اينچنین دريافت کند .يعني شفافیت قیمت ،قابلیت

حاصل از سوخت فسیلي

مقايسه ،سرعت دريافت خدمت مورد تقاضا و تضمین کیفیت مي-

تغییر نسلها و روي کار آمدن نسل

خواهد .م 23

ديجیتال يا نسل Z

24۸

پیشرانها

 4-9-4-1-4روندهای زیستمحیطی

 Ecسرواژهي کلمهي  Ecologicيا است که بر روندهاي محیطي و زيست محیطي داللت دارد .نگاهي گذرا بر وضعیت
محیطزيست جهان در دو دهوهي گذشوته نشان ميدهد که نه فقط اثرات مخرب انساني بر محویطزيوست کاهش نیافته
بلكه مسائل حاد و بغرنج جديد مانند آلودگي شوديد جو ،کاهش تنوعزيستي ،پارگي اليه ازون ،پديده گلخانهاي و گرم
شدن کره زمین ،افزايش سطح آب اقیانوسهوا ،تغییورات شوديد اقلیمي و اثرات مختلف آن در سطح جهاني و ضعف
سیستم جمعآوري و تصفیه فاضالب ،عدم دسترسي به آب سالم ،مديريت نامناسب منابع و افزايش بيرويه زبالهها و
فاضالب خووانگي در سطح ملي ،سالمت افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است .يک محیط زيست پايدار بايد بتواند
منابع پابرجا را فراهم کرده و از فرا مصرف سیستمهاي منابع تجديدپذير يا عملكرد فروروندهي زيستمحیطي اجتناب
کند .در اين قسمت روندهاي زيست محیطي تاثیرگذار بر مراقبت سالمندي بر اساس مرور متون و نظرات خبرگان آورده
شده است.
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جدول  -0-4روندهای زیستمحیطی
طبقه

روند

آلودگی هوا

زیستمحیطی

ت ییرات آب و هوایی
فرسایش خاک

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال  ،2131ايران هشتمین
کشور آلوده دنیا از نظر وضعیت هواست .همچنین براساس گزارش
 WHOيک نفر از میان هر هشت نفر جهان در اثر آلودگي هوا جان
خود را از دست ميدهند.
براساس جديدترين گزارش بانک جهاني ،خسارت سالیانهي آلودگي
هوا در ايران تا سال  2131به حدود  31میلیارد دالر ميرسد

در  7سال گذشته ،وقوع توفان گردوغبار با تداوم چندين هفتهاي و
غلظت بسیار باال که مناطق وسیعي را پوشش ميدهد موجب
مختل شدن جدي زندگي مردم شده و نه تنها عرصه را براي
هرگونه فعالیت مفید مردم تنگ کرده است ،بلكه به خاطر ريز
بودن سايز ذرات معلق در توفان امكان بروز بیماريهاي متعدد
تنفسي ،ريوي ،چشمي و پوستي را افزايش داده است .م م
برآورد ميشود 25درصد از بیماريهاي قابل پیشگیري در جهان
ناشي از کیفیت بد محیط زيسوت است .م م

طبق شاخص عملكرد زيستمحیطي سال  2132که از سوي

تغییرات آب و هوا ،تاثیرات عمیق و شديدي بر عوامل موثر بر

میزان پاسخگويي دولتها در قبال

دانشگاههاي يِیل و کلمبیا انجام شده و  22فاکتور محیطي چون منابع

سالمت از جمله آب و غذا ،هوا و محیط زيست دارد که اين عوامل

تغییرات آب و هوايي

آب ،آلودگي هوا ،تنوع زيستي ،و تغییرات آبوهوايي را مورد بررسي

خود ميتواند زمینهساز مسمومیتها ،آلرژيها ،عفونتها و بیماري-

اهمیت به مشارکت طلبیدن مردم

قرار داده بود ،ايران از میان  312کشور مورد مطالعه ،در جايگاه 331

هاي واگیر و غیرواگیر باشد .آثار ناشي از تغییرات زيستمحیطي

گرايش به کمپینهاي آگاهيرسان

ام قرار گرفت.

در گروههاي آسیبپذير همچون زنان ،کودکان و سالمندان شديدتر

افزايش مطالبات مردمي

به گزارش «سازمان حفاظت از محیطزيست» ايران ،تغییرات دما و

است .م م

میزان بارش ها ،امكان برخورداري از آب پاک ،به ويژه در مناطق

گرم شدن زمین و افزايش بالياي طبیعي در صورت عدم آمادگي

روستايي را کاهش خواهد داد و اين نیز به نوبه خود منجر به گسترش

نظام سالمت عواقب بساير وخیم و هزينههاي مستقیم و

بیماريهاي انتقالي از راه آب خواهد شد.

غیرمستقیم بسیار بااليي خواهد داشت .م م

میزان فرسايش خاک در جهان حدود  75میلیارد تن است که سهم

کاهش محصوالت غذايي سالم و افزايش بكارگیري کودها و سموم

ارتقاي سواد زيستمحیطي

ايران از آن بیش از  2میلیارد تن بوده و حدود سه برابر متوسط آسیا

منجر به کاهش کیفیت مواد غذايي و کمبود برخي امالح در بدن و

فرهنگ زيستمحیطي

است و ارزش اقتصادي خسارت سالیانه فرسايش خاک در کشور قريب

بروز برخي بیماريها ميگردد.

 31هزار میلیارد ريال معادل تخريب يک میلیون هكتار زمین
کشاورزي برآورد شده است.

24۶

پیشرانها
گسترش خشكسالي
اهمیت داشتن سند پیوست سالمت

طبقه

روند

پیشرانها

بهداشتی

زبالههای بیمارستانی و

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

در حال حاضر روزانه بهطور متوسط  2731گرم به ازاي هر تخت

وقتي خدمات از راه دوره توسعه پیدا کند حجم زبالههاي

گرايش به خدمات از راه دور

بیمارستاني ،پسماند عفوني تولید ميشود که با لحاظ حدود  11هزار

بیمارستاني نیز کاهش خواهد يافت .م 31

گرايش به ساخت و توسعهي

تخت بیمارستاني ،مجموع زبالههاي تولیدي در هر شبانهروز به حدود

بیمارستانهاي سبز

 83تن خواهد رسید و از طرفي بهدلیل وضعیت بسیار نابسامان و

تغییر نحوه ارائه خدمات

بحراني دفع زبالههاي بیمارستاني ،سالیانه  8میلیارد دالر هزينه اضافي
به سیستم بهداشتي و درمان کشور تحمیل ميشود.
بر اساس مستندات راهبردهاي بینالمللي آينده ) ، (FDIايران از

بحران آب

سال ها پیش در معرض بحران آب قرار داشته است ،اما در سه دهه
اخیر براي آن گامي برداشته نشده است .اين گزارش حاکي از آن است
که ايران از مرحلهي آمادگي براي خطر عبور کرده و هماکنون در
خطر قرار دارد.

بالیای طبیعی

ايران جز  31کشور بالخیز دنیاست که از  12نوع بالياي طبیعي
شناخته شده در جهان 11 ،نوع آن در کشور ما به وقوع ميپیوندد .از
جمله بالياي عمدهي کشور ما سیل ،زلزله و خشكسالي ميباشد .بر
اساس آمار موجود در  31سال گذشته در ايران بیش از  311هزار نفر
بر اثر باليا کشته شدهاند که از اين میزان  %71بر اثر زلزله %1 ،بر اثر
سیل و  %38بر اثر ساير باليا بوده است .حوادث ترافیكي و جادهاي نیز
با میزان مرگ  15در صدهزار نفر عامل مرگ بیش از  22هزار نفر
بوده است که اين حوادث به تنهايي  31درصد از سالهاي زندگي از
دست رفته را سبب ميشوند .فشار ناشي از اين عوامل بار سنگیني بر
نظام سالمت تحمیل ميکند.

بحران بيآبي در مناطق خشک ايران منجر به خروج جمعیت از آن
مناطق و ايجاد جمعیتهايي در حاشیههاي شهرها خواهد شد که
اين افراد با خطر دسترسي محدود با خدمات سالمت ،افزايش
استعداد ابتال به بیماري به دلیل پايین بودن استانداردهاي زندگي
را دارند .م م

مديريت افزايش جمعیت کشور
اهمیت فرهنگ مصرف آب
اصالح الگوهاي مصرف

"در وضع سیاستهاي جمعیتي به بحران کمبود آب توجه نشده
است .م "21
روند رو به رشد بالياي طبیعي و انسانساخت در کشور توسعهي
يک الگوي مراقبت سالمندي در باليا را ميطلبد .م م
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افزايش تغییرات آب و هوايي
اهمیت داشتن برنامههاي اقدام سريع

 3-9-4-1-4روندهای سیاسی

سرانجام  Pسرواژهي کلمهي  Politicاست و بر "روندهاي سیاسي" داللت دارد که آيندهي مراقبتهاي سالمندي را تحت
تاثیر خود قرار ميدهد .در بُعد سیاسي ،کشور ايران به دلیل قرارگیري در منطقهاي ژئوپولیتیک ،ژئواستراتژيک،
ژئواکونومیک ،ژئوکالچرال داراي اهمیتي روزافزون در نظامهاي بینالمللي است بطوريكه هر گونه تغییر در مسائل جهاني
بر موضوعات داخلي کشور تاثیرگذار است حتي در اين شرايط امكان اينكه موضوع سالمت افراد به درون جريانها و
مناقشات سیاسي راه يابد ،گزارهاي اجتنابناپذير خواهد بود .بنابراين شناخت روندهاي سیاسي به درک عمیقتر آيندهي
مراقبت سالمند ي کمک خواهد کرد .در ادامه روندهاي سیاسي تاثیرگذار بر مراقبت سالمندي آورده شده است.
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جدول  1-4روندهای سیاسی
طبقه

روند

ارتباط با مراقبت سالمندی

حقایق و پیشبینیها

موازی

حاکمیت

تسلط ساختارهاي موازي و غیرحرفهاي در روند تصمیمسازي،

پیشرانها
اهمیت حكمراني خوب و تولیت واحد

تصمیمگیري و اجر ،چالشي است که اختیار را از دست متولي
قانوني و حرفهاي سالمت کشور ،يعني وزارت بهداشت ربوده است.

تحریمها

سیاسی
تعامالت بینالمللی

حقايق نشان ميدهد که ادامهي رويكرد ايرانستیزي قدرتهاي
جهاني منجر به افزايش و گسترش تحريمهاي اقتصادي و فناورانه و
تبادالت اجتماعي ايران ميشود.
يک وجه مثبت تحريمها اين است که ميتواند به رشد نوآوريهاي
داخلي منجر گردد .وقتي امكان ورود دانش از کشورهاي توسعهيافته
به کشور وجود نداشته باشد سیاستگذاران و تصمیمسازان در پي
ايجاد روشهايي نوآورانه مبتني بر شرايط بومي خواهند بود.

"با توجه به پوشش محدود خدمات سالمندي در بیمهها افزايش
فشار اقتصادي امكان افزايش هزينههاي نظام سالمت و پرداخت از
جیب افراد و هزينههاي کمرشكن را به دنبال دارد ".م 38
"تحريم و محدوديت هاي اعمال شده در صورت نداشتن برنامهي
آيندهنگر ميتواند کیفیت و کمیت ارايه خدمات را در کوتاهمدت
کاهش دهد ".م 38

سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران توسعه همكاري-
هاي اقتصادي و سیاسي را از جمله مهمترين دستاوردهاي برجام و
پسا برجام بیان کرد

روند افزايش همكاريهاي منطقهاي زمینهي انتقال فناوري ،تقويت
سیاستگذاري در تولیت ،پذيرش توريسمدرماني را در کشور
تقويت خواهد نمود .همكاريهاي بینبخشي لزوم توجه به
پیامدهاي سالمتي را در به يک گفتمان سیاسي در کشور تبديل
ميکند .م م

همكاريهاي بینالمللي اين فرصت را در اختیار نظام سالمت قرار
مي دهد تا با خريد و انتقال دانش و فناوري به داخل کشور ،از
استانداردهاي بینالمللي در ارايه خدمات سالمت استفاده نمايد .م
8
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افزايش ايرانستیزي
بروز تنشهاي منطقهاي

جهاني شدن اقتصاد
فناوريهاي ارتباطي
نیازها و انتظارات جامعه
جابجايي کارکردهاي سیاسي درون
کشوري به پروتكلهاي بینالمللي

طبقه

روند

روند افزایش بحرانها و تنشهای منطقه

حقایق و پیشبینیها

ارتباط با مراقبت سالمندی

شوراي ملي اطالعات آمريكا در گزارشي با عنوان "روندهاي جهاني

"بحران هاي سیاسي در منطقه و مسايل اقتصادي ناشي از آن،
باعث ميشود تا سالمت به عنوان اولويت مهم و اصلي در دولت
مطرح نگرديده و در نتیجه منابع الزم را دريافت ننمايد و حضور
سالمت در سیاستگذاريها کمرنگ شود ".م 11

 :2111جهان جايگزين" ،که در سال  2132درباره تغییر و تحوالت
آينده در جهان منتشر شده است ،پیشبیني ميکند که منطقه
خاورمیانه تا سال  2111همچنان کانون بحران در جهان است.
همچنین اين گزارش در خصوص نقش ايران در منطقه چنین پیش-
بیني ميکند:
"با اعمال فشار عمومي علیه ايران ،دولتي لیبرال در اين کشور بر
سرکار خواهد آمد تا تحريمها را متوقف و براي جلوگیري از ادامه
انزواي خود مذاکره کند .اگر ايران از آرمانهاي خود براي تولید سالح
هستهاي دست بردارد و بر بهروزسازي اقتصاد خود متمرکز شود،
فرصتهاي برقراري ثبات در خاورمیانه تقويت خواهد شد".

پیشرانها
شكلگیري گروهکهاي افراطي

1

A more liberal regime could come under growing public pressure to end the international sanctions and negotiate an end to Iran’s isolation. An Iran that dropped its nuclear weapons aspirations and became focused on
economic modernization would bolster the chances for a more stable Middle east.
1
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 5-4مرحلهی دوم -شناسایی عدمهای قطعیتهای کلیدی
 9-5-4گام اول – رتبهبندی پیشرانهای کلیدی
در مرحلهي قبلي ،عواملي که به انحاي گوناگون بر آيندهي مراقبتهاي سالمندي تاثیرگذار هستند با استفاده از روشهاي
مختلف (مطالعهي تطبیقي ،تحلیل اسناد ،مطالعهي کیفي و تحلیل روند) پايش و پويش شدند .با ترکیب فاکتورهاي شناسايي
شده  328پیشران کلیدي در طبقههاي اجتماعي ،فناوري ،اقتصادي ،زيست محیطي و سیاسي بر اساس تحلیل  STEEPقرار
گرفت .به دلیل مشابهت و تكراريبودن برخي فاکتورهاي شناسايي شده در چهار مرحلهي فوق ،پژوهشگر با حذف عوامل
تكراري و مشابه ،نهايتاً به  13فاکتور مطابق جدول  1-1نائل آمد.
اساس اين گام بر اين است که هر عامل ،از حیث اهمیت يا پتانسیل تاثیرگذاري و عدمقطعیت مورد تحلیل قرار گیرد و عوامل
واقعاً حساس از ساير عوامل تفكیک شوند .پس در اين رتبهبندي هدف بياهمیت کردن ساير عوامل نیست ،بلكه هدف
شناسايي عواملي است که تاثیر و عدمقطعیت بااليي دارند و قدرت تغییر شكلِ اساسي آيندهي مراقبت سالمندي را دارند .لذا
بدين منظور لیست کاملي از  13پیشرانها و کالنروندهاي شناسايي شده در قالب يک پرسشنامه (پیوست  )1به  21نفر از
خبرگان ارسال شد و از آنها خواسته شد تا بر اساس دو معیار درجهي تاثیرگذاري و میزان عدمقطعیت به هر يک از عوامل
نمره ( 3به منزلهي پايین-ضعیف) تا ( 31به منزلهي باال-قوي) امتیاز دهند.
منظور از درجه ي تاثیرگذاري ،پتانسیل اثرگذاري هريک از عوامل پیشران بر آيندهي مراقبت سالمندي و منظور از درجهي
عدمقطعیت ،وضعیتهايي از آيندهي عوامل شناسايي شده است که در آن دو يا چند حالت مختلف پیشرو قرار دارد که
هماکنون نميتوان در خصوص تحقق يا عدمتحقق آن اظهارنظر کرد بلكه وقوع احتماالتي از آنها امكانپذير است.
از مجموع  21پرسشنامهي ارسال شده 37 ،نفر از خبرگان بعد از طي حدود سه هفته پاسخهاي خود را از طريق پست
الكترونیک ارسال کردند (جدول  31-1ترکیب خبرگان اين را نشان ميدهد).
جدول  -92-4ویژگیهای فردی مشارکتکنندگان در پژوهش
کد خبره
3

جنسیت
زن

سابقهکار

تحصیالت

مسئولیت

32

دکتراي تخصصي

استاد دانشگاه



3

کارشناسي

کارشناس معاونت بهداشتي



مرد



2
1
1



5




1

22

دکتراي حرفهاي و MBA

مدير يک خانه سالمندي

21

فوقتخصص

استاد دانشگاه -مدير گروه طب سالمندي

1

دانشجوي Ph.D

دانشجوي سالمندشناسي

33

کارشناسي ارشد

کارشناس معاونت بهداشتي

7



35

اپیدمیولوژيست

پژوهشگر مستقل

8



21

پزشک و MPH

کارشناس وزارت بهداشت

3



11

دکتراي حرفهاي و Ph.D

استاد دانشگاه

31



7

دانشجوي Ph.D

کارشناس وزارت رفاه

33



33

پزشک و MPH

کارشناس وزارت بهداشت
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کد خبره

جنسیت

تحصیالت

مسئولیت

32



21

دکتراي تخصصي

عضو شوراي سیاستگذاري سالمت

31



21

دکتراي تخصصي

استاد دانشگاه

31



32

کارشناسي ارشد

کارشناس سازمان بیمه سالمت

35

زن




31
37

مرد



سابقهکار

5

کارشناسي

کارشناس معاونت سالمت شهرداري

38

دکتراي تخصصي

معاون سازمان بهزيستي

33

کارشناسي ارشد

مترون و مدير يک موسسه مراقبت در منزل

پژوهشگر پس از دريافت پرسشنامه هاي حاوي امتیازهاي داده شده توسط خبرگان ،میانگین امتیاز هر يک از عوامل را از
لحاظ بعد عدمقطعیت و پتانسیل تاثیرگذاري محاسبه نمود که در جدول  33-1در دو ستون مجزا با نامهاي میزان
عدمقطعیت و پتانسیل تاثیرگذاري آورده شدهاند .همچنین در جدول پیشگفت ستون مربوط به شواهد ،منبع هر يک از
عوامل را که در چه مرحلهاي از پژوهش بهدست آمدهاند را نشان ميدهد.

جدول  99-4رتبهبندی پیشرانهای و کالنروندهای شکلدهندهی آیندهی مراقبتهای سالمندی
مولفه

کد

کالنروندها ( )Mega Trendsو پیشرانها ()Drivers

شواهد ()Evidence
مطالعهی

تحلیلاسناد

مصاحبه

S1

تغییر سیماي بیماريها

■

■

S2

ارائه هدفمند و مديريتشده خدمات سالمت به نیازهاي مختلف

■

■

■
■

S3

زنانه شدن سالمندي و اهمیت مراقبتهاي جنسیتمحور

S4

تقاضاي القايي ناشي از تخصصگرايي

S5

رشد نرخ باسوادي و تغییر ماهیت و تنوع انتظارات

S6

تطبیقی

مرور

میزان

پتانسیل

عدمقطعیت

تاثیرگذاری

متون

اجتماعي

■
■

7,3

8,1

■

7

7,5

■

■

1,5

7,3

■

■

■

2,7

اهمیت يافتن اصول اخالق حرفهاي و اجتماعي

■

■

■

■

8,3

8,2

S7

سفارشگرايي و اهمیت پاسخگويي به نیازهاي اختصاصي

■

■

■

■

7,3

7,8

S8

تغییر شیوهي زندگي Life style

■

■

1,2

1,2

S9

حذف مراقبتهاي اولیهي سالمت به دلیل تخصصگرايي

■

■

1,7

3,2

S10

رشد فردگرايي و بازتاب ان در سالمت روان و جسم

■

■

1,1

8,2

S11

مدگرايي و تقاضا براي خدمات لوکس مانند جراحي زيبايي

5,1

5,3

S12

اهمیت تغییر نگرش جامعه به سالمندي از معلولیت ،وابستگي و
بیماري به فعال و مفید بودن

■

■

1,7

1,2

S13

توجه به مولفههاي اجتماعي سالمت در مراقبتهاي سالمندي

■

■

■

5,1

8,2

S14

تحوالت عمیق ساختار خانواده و اهمیت پاسخگويي به سالمت
اجتماعي

■

■

■

■
■

1,1

7,8

7,5

■

■

7,3

1,7

S15

سالمندآزاري و تبعیض در ارائه خدمات

■

■

■

1,1

1,1

S16

افزايش سالمندان تنها و افزايش تقاضاي خانههاي سالمندان

■

■

■

1,1

8,8

S17

اهمیت حمايت از مراقبین غیررسمي

■

■

1,1

5,1

S18

اهمیت توسعهي خدمات مراقبتي جامعهمحور و مشارکتي

■

■

■

5,1

5,8

S19

تعارضات بینحرفهاي سالمت

■

■

■

1,1

5,7

S20

اهمیت يافتن خدمات سالمت روان به دلیل تغییرات اجتماعي

■

■

■

5,3
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■

■

■

1,3

مولفه

کد

کالنروندها ( )Mega Trendsو پیشرانها ()Drivers

شواهد ()Evidence
مطالعهی
تطبیقی

تحلیلاسناد

مصاحبه

■

S21

داروستیزي و رويآوردن به طب سنتي و درمانهاي طبیعي

T1

تغییرات بنیادين پارادايمي در مراقبت سالمت

T2

بروز پديدهها و تكنولوژيهاي نوظهور ضدپیري

■

T3

تبديل شدن بیمارستانها به گورستان تجهیزات پزشكي

■

T4

اهمیت پزشكي فردگرايانه Personalized Medicine

T5

ارائهي خدمات هدفمند و مديريتشدهي از راه دور

■

فناورانه

■

عدمقطعیت

تاثیرگذاری

متون

■

■

5,1

■
■

■
■

7,1

8,1

1,7

5,3

■

2,1

8,8

■

8,1

1,7

■

7,3

5,1

■

1

مرور

میزان

پتانسیل

■

7,8

■

7,7

3,2

■

5,7

7,2

■

■

1,1

1,3

■

1,8

8,1

1,2

3,1
7,3

T6

توسعهي فناوريهاي همگرا (  )NBICبراي بهبودي کارايي انسان

T7

شبكهاي شدن جامعه و تغییر روابط اجتماعي

T8

تنوع انتظارات نوپديد از بخش سالمت

T9

تقاضاي خدمات جوانسازي و پزشكي شدن Medicalization

■

T10

فراموششدن جنبههاي انساني به دلیل تسلط فناوري

■

■

T11

فراموششدن جنبههاي انساني به دلیل تسلط فناوري

■

■

7,1

T12

اهمیت آموزشهاي الكترونیک

■

1,8

1,3

T13

افزايش بكارگیري هوش مصنوعي و روباتهاي مراقب سالمند

■

7,3

5,1

E1

افزايش هزينههاي سالمت و اهمیت يافتن خودمراقبتي و PHC

■

■

5,7

8,1

E2

ظهور الگوهاي نوين انجام کار و رشد بازهارهاي خصوصي سالمت

■

■

■

5,3

3,1

E3

تغییر شیوهي تخصیص بودجه و منابع به نظام سالمت

■

■

E4

افزايش تقاضا و افزايش هزينه به دلیل بیماريهاي مزمن

■
■

■

■

■

■

اقتصادي

■

■

5,5

1,3

■

■

1,2

5,1

E5

افزايش هزينههاي ناشي از تقاضاي القايي

■

■

5,3

3,2

E6

بروز و رشد اقتصاد دانشبنیان

■

E7

کااليي شدن خدمات سالمت و تبلیغات سالمتمحور

■

■
■

1,3

E8

بازنگري قوانین و بكارگیري و اشتغال سالمندان فعال

■

E9

لزوم استقرار پرونده الكترونیک سالمت بهمنظور کنترل هزينهها

■

■

■

E10

فقر سالمندان و لزوم پوششهاي بیمهي اجتماعي

■

1,7

■

1,7

1,3

■

7,3

1,5

■

1,7

8,7

زيست محیطي

■

■

1,1

7,3

E11

جهانيشدن اقتصاد و اهمیت يافتن توريسم سالمت

■

■

1,1

7,1

E12

حكمراني خوب در دسترسي عادالنه به خدمات

■

■

8,3

3,5

E13

توجه به سالمندان در طرح تحول سالمت و ساير طرحهاي تحولي

■

5,7

1,1

Ec1

پاسخگويي جامعه در قبال میزان و گسترهي تغییرات آب و هوايي

Ec2

مشارکتهاي مردمي در کاهش آلودگيهاي زيستي

Ec3

ظهور بیماريهاي نوپديد ناشي از تغییرات زيستمحیطي

Ec4

آلودگيهاي خاک ،محصوالت کشاورزي و تاثیر بر سالمت انسان

■

Ec5

■

■
■

■

■

1,1

5,3

■

1,3

7,7

5,1

1,7

1,1

1,2

■
■

سیاسي

بالياي طبیعي و انسانساخت و لزوم توسعهي مدلهاي مراقبتي

■

■

5,3

8,1

Ec6

بحران آب و اهمیت مديريت جمعیت

■

■

1,1

3,2

Ec7

اهمیت تعهد به سند پیوست سالمت

1,8

1,1

P1

حكمراني خوب در ارائهي خدمات

■

7

8,7

P2

انعطاف در سیاستهاي بازنشستگي

■

1,3

7,2

P3

افزايش تعامالت بینالمللي و مزاياي حاصل از سالمت بینالملل

■

7,1

1,7

■

■

■

■
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1

مولفه

کد

کالنروندها ( )Mega Trendsو پیشرانها ()Drivers

شواهد ()Evidence
مطالعهی
تطبیقی

تحلیلاسناد

مصاحبه

مرور

میزان

پتانسیل

عدمقطعیت

تاثیرگذاری

متون

P4

ضرورت همگرايي و هماهنگي در کلیهي سیاستهاي سالمندي

■

■

1,1

8,1

P5

اهمیت انسجام و همكاريهاي بینبخشي

■

■

1,1

7,5

P6

سالمت در تمام سیاستها

■

1,3

5,7

P7

لزوم تدوين قوانین حمايتي سالمندان براي ارائه خدمات متناسب
با شأن

7,1

1,3

■

 1-5-4گام دوم -شناسایی عدمقطعیتهای کلیدی
در اين گام ،هر يک از عوامل رتبهبندي شده ،بسته به امتیازي که کسب کرده بودند در ماتريس تاثیر/عدمقطعیت3جايگذاري
شدند .با کمک اين ابزار (ماتريس تاثیر/عدمقطعیت) دو عدمقطعیت کلیدي که براي ايجاد سناريو مورد نیاز است ،از درون
دادهها استخراج ميشود .اين ابزار يک ماتريس  2×2است که در آن ،بعد عدمقطعیت بر روي محور عمودي و پتانسیل
تاثیرگذاري بر عملكرد آينده بر روي محور افقي قرار ميگیرد .سپس با تقسیم فضاي ماتريس به چهار ربع ،موضوعات را
ميتوان به چهار گروه کلي به شرح زير تقسیم کرد:
 -3تاثیر زياد – عدمقطعیت کم
 -2تاثیر کم – عدمقطعیت کم
 -1تاثیر کم -عدمقطعیت زياد
 -1تاثیر زياد – عدم قطعیت زياد
موضوعاتي که در دستهي تاثیر زياد -عدمقطعیت کم رتبهبندي شدهاند ،موضوعات مهم و نسبتاً باثباتي هستند که تحت عنوان
"روندها" از آنها ياد ميشود .نمونهاي از روندهاي رتبهبندي شده در اين دسته ميتوان به روندهاي شهرنشیني ،مهاجرت،
سطح سواد ،آلودگيهاي زيستمحیطي و گسترش فناوري اشاره کرد .موضوعات با تاثیر کم و عدمقطعیت کم موضوعاتي
هستند که ميتوان بهراحتي با آنها روبرو شد و براي درک اينگونه مسائل به تجزيه و تحلیل عمیقي نیاز نیست .عناصر موجود
در اين دسته تحت عنوان عناصر نسبتاً مشخص 2شناسايي ميشوند .عناصري که در دستهي تاثیر کم و عدمقطعیت باال قرار
ميگیرند نیازمند تدقیق و تعمق بیشتري هستند .رتبه بندي عوامل در اين جايگاه به معناي آن است که پیامد نهايي اين
مسائل مشخص نیست.
در نهايت ،موضوعات با رتبهبندي تاثیر زياد-عدمقطعیت زياد ،عدمقطعیتهاي مهم 1شناخته ميشوند .اين عوامل ميتوانند
پیشفرضهاي دستورکار استراتژيک را به طور اساسي تغییر دهند و اصوالً پیامدهايشان غیرقطعي است .از اين عدمقطعیتهاي
حساس در مرحلهي بعد براي ساخت منطق سناريو استفاده ميشود .نمودار  3-1جايگري هر يک از عوامل کلیدي را در  1ربع
1

Uncertainty/Impact Matrix
Predetermined Elements
3
Critical Uncertainties
2

25۸

سناريو بر اساس امتیاز مكتسبه نمايش ميدهد .عددهاي مندرج در هر شكل بیانگر کد مربوط به آن طبقه است .به عنوان مثال
فاکتور اجتماعي  3با نام تغییر سیماي بیماريها در ربع مربوط به روندها نمايان است.

S
T
E
Ec

P

نمودار  - 9-4روندها ،و عدمقطعیتهای کلیدی در داخل ماتریس تاثیر/عدمقطعیت

 5-5-4گام سوم – شناسایی ابعاد سناریو
در ماتريس فوق ،براساس امتیازهاي مكتسبه 33 ،فاکتور در موقعیت عدم قطعیت باال و پتانسیل تاثیرگذاري باال قرار گرفتند که
اين فاکتورها بهترتیب شامل:
.3
.2
.1
.1
.5

.1
.7
.8

ارائهي نظاممند و مديريتشدهي خدمات سالمت با تمرکز بر کنترل بیماريهاي غیرواگیر
زنانهشدن سالمندي و لزوم تدارک مراقبتهاي جنسیتمحور
ارائهي مراقبت بر اساس شان و اصول اخالق حرفهاي
سفارشگرايي و اهمیت پاسخگويي به نیازهاي اختصاصي
همگرايي و هماهنگي در کلیه سیاستها و برنامهريزيهاي مراقبت سالمندي
حكمراني خوب در دسترسي عادالنه به خدمات
تحوالت عمیق در جامعه و اهمیت پاسخگويي به سالمت اجتماعي
تغییر بنیادين پارادايمي در مراقبت سالمت

 .3توسعهي فناوريهاي همگرا ( )NBICبراي بهبودي کارايي انسان
 .31اهمیت مراقبتهاي فردگرايانه و پیشبینيکننده
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 .33اهمیت نظارت و هدايت جريان اطالعات مرتبط با سالمت

با توجه به اينكه بر اساس اصول ساخت سناريو تنها دو عدمقطعیت کلیدي مورد نیاز است .از بین  33فاکتور باال 7 ،فاکتور اول،
به دلیل مشابهت معنايي و مفهومي در يک تم باعنوان "پاسخگویی" طبقهبندي شدند که اين تم در مرحلهي بعد ،يكي از
ابعاد سناريو خواهد بود .همچنین ،فاکتورهاي  8تا  33به دلیل مشابهت و همگوني در مفهوم ديگري تحتعنوان "همسویی
با فناوری" طبقهبندي شدند که بعد دوم سناريو را تشكیل ميدهد .جدول زير توزيع فاکتورهاي با امتیاز عدمقطعیت باال و
پتانسیل اثرگذاري باال را تحت عنوان دو عدمقطعیت کلیدي نشان ميدهد.
جدول -91-4فاکتورهای با عدمقطعیت باال و پتانسیل اثرگذاری باال
عدمقطعیتهای کلیدی

بعد اول سناریو

پاسخگویی

کد

پیشرانها و کالنروندها با عدمقطعیت باال و پتانسیل تاثیرگذاری باال

S2

ارائهي نظاممند و مديريتشدهي خدمات سالمت با تمرکز بر کنترل بیماريهاي غیرواگیر

S3

زنانهشدن سالمندي و لزوم تدارک مراقبتهاي جنسیتمحور

S6

ارائهي مراقبت بر اساس شان و اصول اخالق حرفهاي

S7

سفارشگرايي و اهمیت پاسخگويي به نیازهاي اختصاصي

S14

تحوالت عمیق در جامعه و اهمیت پاسخگويي به سالمت اجتماعي

P4

همگرايي و هماهنگي در کلیه سیاستها و برنامهريزيهاي مراقبت سالمندي

P1

حكمراني خوب در دسترسي عادالنه به خدمات

بعد دوم سناريو

T1

تغییر الگوهاي طبابت و مصرف خدمات

همسویی با

T4

اهمیت مراقبتهاي فردگرايانه و پیشبینيکننده

فناوری

T6

هوش مصنوعي و روباتها در عرصهي مراقبت

T11

اهمیت نظارت و هدايت جريان اطالعات مرتبط با سالمت

پس از حذف عوامل کماهمیت ،صحهگذاري روندها و دستهبندي عدمقطعیتهاي کلیدي ،چهار سناريوي مجزا براساس
عدمقطعیتهاي کلیدي "پاسخگويي" و "فناوري" که بیشترين تاثیر را بر آينده مراقبتهاي سالمندي خواهند داشت ،انتخاب
شدند .در واقع اين دو عامل بهعنوان محورهاي ماتريس  2×2گزينش شدند .در ادامه تعريف و نحوهي اثرگذاري هر يک از
عدمقطعیتهاي کلیدي شرح داده شده است.
 9-5-5-4بعد اول سناریو  -پاسخگویی

پاسخگويي نیروي پیشبرندهاي است که بر بازيگران و نقشآفرينان کلیدي فشار وارد ميآورد تا در قبال عملكرد خود ،حقوق
اعضاي جامعه و برآورده ساختن عملي و واقعي انتظارات جامعه مسئول باشند و از عملكرد مطلوب ارائهي خدمات اطمینان
حاصل کنند .بر ا ساس متدولوژي سناريونگاري ،هر عدم قطعیت کلیدي داراي دو بعد مثبت و منفي ميباشد که هر يک از اين
ابعاد در يک طرف محور ماتريس قرار ميگیرند .در اين پژوهش ،بعد پاسخگويي در بعد مثبت بهصورت پاسخگويي هماهنگ و
در بعد منفي بهصورت پاسخگويي پراکنده تعريف شده است.
 9-9-5-5-4پاسخگویی هماهن

25۶

پاسخگويي هماهنگ حالتي است که در آن سازمانهاي مسئول خدمات سالمندي بهنحوي طراحي شدهاند که روابط درون و
ال روشن دارند و سازمانهاي ارائهدهندهي خدمات سالمندي به مثابهي شرکايي در کنار نهادهاي جامعه و
برونسازماني کام ً
مردم تالش دارند تا با برنامهريزي نظام مند و انسجام ساختاري پاسخ مناسبي به انتظارات منطقي مشتريان بدهند و سطح رفاه
و کیفیت مورد نظر آنان را با رعايت نیازهاي تمامي طرفین ذينفع برآورده سازند.
بهطور خالصه ميتوان گفت که اين بُعد از پاسخگويي به معناي همبستگي ،اشتراک مساعي و شفافیت عملكرد تمامي ذينفعان
(در بخشهاي مختلف سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،با مالكیتهاي دولتي و غیردولتي اعم از خصوصي ،خیريه و تعاوني) است،
که در ساختار و فرايندي بههم تنیده ،با هدف حف ،استقالل و پايداري و ايجاد همافزايي با يكديگر همكاري ميکنند.
 1-9-5-5-4پاسخگویی پراکنده و غیرمنسجم

پاسخگويي پراکنده حالتي است که در آن ،عليرغم وجود قوانین و مقررات رسمي ،سازمانهاي مسئول خدمات سالمندي
نهتنها هدف مشترکي را دنبال نميکنند بلكه در تعارض با يگديگر نیز هستند اين تعارضات ميتواند ناشي از عدم شفافیت در
قوانین ،روشن نبودن وظايف ،تضاد منافع ،نبود تولیت واحد و نبود نظامهاي نظارتي يكپارچه باشد .نتیجهي اين نارسايي،
دسترسي نابرابر به خدمات مراقبتي ،عدم تكافوي نیروي انساني نسبت به تقاضاي خدمات ،عدم توجه فوري به نیازهاي مراقبت،
پايین بودن کیفیت خدمات و ناديده گرفتهشدن حقوق اولیهي سالمندان است.
 5-9-5-5-4نحوهی اثرگذاری بعد پاسخگویی

اين بعد از ماتريس اثرات قابل توجهي بر تحقق اهداف سالمندي فعالِ مدنظ ِر سازمان جهاني بهداشت يعني امنیت ،مشارکت و
سالمت دارد .پاسخگو بودن کلیهي قوا ،وزارتخانهها و نهادهاي کشور در تامین ،حف ،و ارتقاي سالمت سالمندان از طريق
احترام به شأن ،انتظارات و استقالل مشتريان در ارتقاي سالمت گروه هدف نقش دارد.
 1-5-5-4بعد دوم -همسویی با فناوری

اين بُعد بهبكارگیري فناوري به شیوهاي هدفمند ،بههنگام و همسو با اهداف ،ارزشها و نیازها اشاره دارد .فناوري در ماتريس
سناريوي مرحلهي بَعد داراي يک طیف مثبت با عنوان پیشرو در فناوري و يک طیف منفي با عنوان پیرو در فناوري است.
 9-1-5-5-4پیشرو در فناوری – بعد مثبت

فناوري در اين بُعد شامل ترکیبي موزون از مهارتها ،دانشها و اطالعات ،سختافزارها و نرمافزارها در ارائهي خدمات سالمندي
است .فناوري در اين بُعد در بهترين وضعیت خود از نظر کارايي ،بيخطري ،هزينه-اثربخشي ،مالحظات اخالقي-اجتماعي،
امكان برخورداري آحاد جامعه قرار دارد و مطابق با روزآمدترين فناوريهاي جهان است.

 1-1-5-5-4پیرو در فناوری – بعد منفی
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اين بعد از فناوري وضعیتي را نشان ميدهد که در آن از مزيتهاي فناوري در جهت سادهسازي و اثربخشي کار استفاده نشده
است.
 5-1-5-5-4نحوهی اثرگذاری بعد تطابق با فناوری

اين بعد اثرات قابل توجهي بر نحوهي ارائهي خدمات مراقبتي خواهد داشت به آن دلیل که فناوري در آينده نقش
جداييناپذيري در فرايند مراقبت خواهد داشت و از تغییر ساختارهاي سازماني گرفته تا تغییر شیوههاي انجام کار را تحت تاثیر
قرار خواهد داد .فناوري در چهار حوزهي بهداشت ،درمان ،کنترل مراقبتهاي فردي و در نهايت تحقیقات و تولید دانش پزشكي
به اشكال زير اثرگذار خواهد بود:،


در مراقبتهای فردی :افراد جامعه با ارتقاي سطح سواد سالمت ،توانايي کنترل و برخورد صحیح با بیماري و مسائل سالمت خود را
دارند.



در خدمات درمانی :فناوري مناسب بايد در ارائه ي خدمات درماني در همه سطوح بتواند پاسخگوي نیازهاي کیفي ،امنیتي و
هزينهاي بیماران باشند و همچنین دسترسي مناسب به آن در تمام مناطق کشور به طور يكسان امكان پذير باشد.



در بهداشت :نظام بهداشتي با استفاده از فناوري ،با گردآوري و بهروزرساني اطالعات جمعیتي ،قادر به نظارت ،کنترل و ارتقاي سطح
بهداشت عمومي جامعه بوده و با استفاده از سیستمهاي هشدار سريع ،جامعه را از عوامل تهديدکنندهي سالمت دور نگه ميدارد.



در تحقیق و تولید دانش :فناوري زمینه و دادههاي اولیهي انجام تحقیقات در حوزههاي سیستمهاي سالمت « ،HSRبالیني و
بهداشت» را تامین نموده و همچنین تولید و ارتقا مستمر دانش در اين زمینه را تضمین مينمايد.

 4-4مرحلهی سوم :تدوین سناریو
پس از شناسايي عدمقطعیتهاي کلیدي در مرحله ي قبل ،حال در اين مرحله نوبت به آن رسیده است که با استفاده از دو بُعد
پاسخگويي و فناوري بهعنوان ابعاد سناريو ،سناريوهاي مراقبت سالمندي پديدار گردد .ادامهي اين بخش نحوهي شكلگیري
سناريوها را شرح داده است.
9-4-4

گام اول -ساخت ماتریس سناریو

ابزار ماتريس سناريو که در اين گام مورد استفاده قرار ميگیرد مبتني بر دو فاکتور عدمقطعیت کلیدي است که اصطالحاً
منطق سناريو 3را تشكیل ميدهند .در اين گام ،وضعیت آتي هريک از عدمقطعیتهاي کلیدي (پاسخگويي و فناوري) در
منفيترين و مثبتترين حالت بر روي محورهاي افقي و عمودي ماتريس به تصوير کشیده شد .با در نظر گرفتن توسعههاي
مثبت و منفي براي پاسخگويي و فناوري ،نهايت ًا چهار سناريو براي آيندهي مراقبتهاي سالمندي مطابق تصوير  3-1شكل
گرفت .در ماتريس فوق هر سناريو به همراه پیشرانهاي کلیدي آن نمايش داده شده است .سپس به هر سناريو يک نام
Scenario Logic

2۸1

1

اختصاص داده شد .نامها نمادِ مجموعه رويدادهايي هستند که در هر سناريوي خاص رخ ميدهند .در هر فضاي سناريويي با
توجه به عدم قطعیتهاي کلیدي به توصیف اجزاي سناريو و روابط بین آنها پرداخته شده است.
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شکل  -1-4عناصر تشکیل دهندهی سناریوها

 1-4-4گام دوم -تحلیل علیتی هر سناریو
براي نشان دادن ساختار علیتي هر سناريو از نمودار علي – معلولي استفاده شده است .اين نمودار روابط علي بین متغیرهاي هر
سناريو را به سادگي نشان ميدهد .در واقع با اين ابزار ،مدلهاي ذهني افراد حاصلِ مطالعهي کیفي ،عوامل شناسايي شده
حاصلِ ادبیات و پیشینهي موضوع و ارتباطات آنها سادهتر درک ميشود.

2۸1

روشهاي نوآورانه در ارائه

+

خدمات
انتظارات

اختصاص بودجه به آموزش
و پژوهش

+

افزايش سهم نظام سالمت از

+

+
تله مديسین و مراقبت

دسترسي +
-

سواد اطالعاتي
+

+
زندگي
اصالح سبک

ديجیتال

-

سالمندي

+

+
خطاهاي پزشكي
-

زيرساختها

-

-

-

گسترش فناوري اطالعات
در صورت مهیا بودن

هزينه هاي پرداخت از
جیب

+

-

-

پیشرفته

طرح تحول بهداشت

+
+

-

پرونده الكترونیک سالمت

اطالعات

ارتقاي سالمت

جامعه محور
ايجاد دوره هاي مبتني بر +

مشارکت مردم در +
سالمت
+

+
رفع نیازهاي محلي

همكاري هاي فرابخشي

+

نیاز

آموزش پزشکی

مجازي سودجو

سالمندي در سیاستها

مديريت منابع +

+
گسترش اطالعات نادرست در

هزينه ها

ارتباطات

+

+
تهديد کننده سالمت +

+

+

بیماري ،معلولیت

در صورت عدم هدايت

بار مراجعه
+

+

اولويت آخر در ارائه

+

+
-

خدمات

+

پیرانگاري و تبعیض

قوانین حمايتي

+
اختالالت رواني

+
مصرف گرايي

سالمندي

گرايش به تخصص گرايي

رشد تكنولوژي پزشكي

+

نگرش جامعه به

+

-

درست

تقاضاي القايي +

نقش رسانه

+

گسترش تكنولوژي و

+

از اولويت خارج شدن

سالمندآزاري
+

+
نبود فضاهاي دوستدار

تنهايي و انزوا

مراقبتهاي اولیه

سالمندي

خدمات غیرضروري
تقاضا براي خدمات لوکس

آموزشي

طرح تحول و نوآوری در

تمام سطوح

دوباره کاري

+

+
بازنگري در دوره هاي

+

+

شكل گیري گروه هاي +

+

پزشک خانواده+

+

آگاهي از وضعیت بیمار در

فضاي مجازي

اولويتها

گرايش به تخصص گرايي

پژوهشهاي مشارکتي

+

شواهد

+
+

هدايت منابع به سمت

+

+

محور

اعمال تحريم و فشار
اقتصادي

تغییر اولويتهاي پژوهشي

+

تصمیم گیري مبتني بر

هزينه ها

+
ارجحیت مداخالت

شناخت زود هنگام
بیماريها

خدمات مراقبتي جامعه
+

پیشگیرانه

جمع آوري و تحلیل روزآمد

تشخیص و درمان صحیح

+
بیماريهاي مزمن

بار مراجعات +

+
تجهیزات پزشكي
+

+
هزينه نظام سالمت
-

سالمندان

تحت پوشش نبودن خدمات

دسترسي

-

چندعاملي بودن نیازهاي

مشكالت اقتصادي +

فناوري هاي نوين

خود مراقبتي

عوارض جانبي
+

يارانه ها

حمايت سیاسي و قانوني از

+

بار مراجعه

طرح تحول درمان

+

+
خانه هاي سالمندان

نمودار  -1-4نمودارهای علی هر سناریو

 5-4-4گام سوم -نوشتن داستانهای سناریو
بعد از اينكه طرحهاي اصلي چهار سناريو مشخص گرديد ،بايد داستان تفضیلي هر سناريو بر اساس عوامل کلیدي و روندهايي
که از دل مرور متون و ذهنیات مشارکتکنندگان بهدست آمده است ،نگارش گردد .استفاده از اين روندها و نیروها منجر به
خلق مجموعه سناريوهاي مرتبط ميشود و تضمین ميکند که سناريوها چیزهايي که در ذهن سیاستگذاران و نقشآفرينان و
واقعیتهاي نهفته در جهان است را پوشش ميدهند.
الزم به ذکر است بر خالف مراحل قبلي سناريو ،که با حضور و مشارکت خبرگان و نقشآفرينان عرصهي پژوهش صورت
ميپذيرد ،نوشتن جزيیات و روايتهاي مربوط به هر سناريو ميتواند بهصورت انفرادي و توسط پژوهشگر صورت گیرد .توماس
چرماک سناريونگار مشهور خالقیتِ نويسنده در نگارش داستان سناريوها را جزيي مهم از فرايند سناريونگاري عنوان کرده است
بهطوريكه حتي پیشنهاد ميدهد سازمانها براي اين مرحله از کار ،از يک نويسندهي خبرهي خالق استفاده کنند تا جذابیتِ
داستان توان اثرگذاري و تبديلشدن به يک گفتمان سیاسي را داشته باشد(.)18
در اين پژوهش نگارش روايت هاي هر سناريو توسط پژوهشگر (س.گ) انجام شده است که جهت تدوين روايت به ساختار
علیتي هر سناريو نیز توجه شده است .هر سناريو با ترکیبي از رويدادها ،روندها ،تصاوير ذهني خبرگان ،پیشرانهاي کلیدي و
عدمقطعیتهاي کلیدي همچون داستاني ارائه شده است.

2۸2

 9-5-4-4سناریوی -9آغاز یک تحول



پاسخگويي هماهنگ



همسو با فناوري

اين سناريو که از نوع سناريوهاي هنجاري 3است تمرکز خود را متوجه قدرت شگفتانگیزِ فناوري است که در آن فناوري با
نرخ نمايي 2رش د يافته و دنیاي ما را وارد دور جديدي از روابط و قواعد ميکند .اين سناريو به اندازه يک سفر کوتاه ما را به
آينده ميبرد و با عینک بلو فناوري و پاسخگويي نظاميافته ،بخشي از زندگي سالمندان در آينده را نمايان ميسازد .در پي
سیاستهاي علم و فناوري ،سند چشمانداز  ،3111نقشه جامع علمي کشور ،حمايت از اقتصاد دانشبنیان و در سايهي دستیابي
به فناوري هستهاي ،ايران بهعنوان کشوري پیشرو در زمینه ي علوم و تكنولوژي پزشكي در منطقه و جهان اسالم شناخته
ميشود .در اين سناريو ،شتاب حرکت چشمگیر علم و تكنولوژي ،نويدبخش آغاز دوران نويني در طب است که به مدد آن
بسیاري از بیماريهاي شايع درمان يافته ،پیري به تعويق افتاده ،مراقبت پزشكي فردي 1فراگیر شده و امید به زندگي با کیفیت
فزوني يافته و همه ي افراد يک زندگي طوالني متفاوت را تجربه خواهند کرد .اين سناريو حكايت از يک تحولانگاره

(Paradigm

 )Shiftدر پزشكي دارد .پارادايمي که در آن هم افزايي ناشي از پاسخگويي منسجم و پیشرو بودن در فناوري باعث شده است که
سیاستهاي درمانمحوري جاي خود را به پزشكي پیشگويانه ،پیشگیرانه و فردگرايانه 1بدهد .از آنجايي که عمدهي هزينههاي
سالمت مربوط به بیماري هاي مزمني است که از طريق تغییر رفتار قابل پیشگیري است ،از فرصت ذيقیمت فناوري و
شبكه هاي اجتماعي مجازي در جهت اصالح الگوهاي زندگي سالم بر پايهي آموزههاي اجتماعي-اسالمي (مورد اشاره در بند 1
و  33سیاستهاي کالن سالمت) بهره گرفته شده است .بنابراين ،اين سناريو چنین مينماياند که ديگر مراجعه به بیمارستان و
قرار گرفتن در لیست انتظار براي گرفتن خدمت مورد نظر بيمعناست چرا که افراد مسلح به ابزارها و حسگرهايي هستند که
مي توانند سالمت و رفتارهاي خود را پايش کنند و در صورت نیاز به خدمات مراقبتي تخصصي ،با يک جستجوي سريع،
اطالعات کافي پیرامون بیماري و سالمت خود را بدست آورند و خدمات مورد نیاز خود را در منزل و به انتخاب خود دريافت

 3پرسش بنیادين سناريوهاي هنجاري اين است که «ما ميخواهیم آينده چگونه شكل گیرد؟» .سناريوهاي هنجاري مشخص ميکنند که براي تحقق آيندهي مطلوب چه
بايد کرد(.)81 ,18
کارکرد سناريوي هنجاري اين است که به ما اجازه ميدهد منابع خود را به صورت هدفمند براي رسیدن به مقصدِ مطلوب به کار گیريم .با استفاده از اين سناريوها
اعضاي سازمان احساس ميکنند که فرآيند رسیدن به هدف را درک کردهاند و با طي آن به همان نتايج دلخواه خواهند رسید .طراحي سناريوهاي هنجاري به طور
ضمني يكي از پیشفرضهاي مهم آيندهنگاري  -يعني توانايي و ارادهي آزاد انسان براي اثرگذاري در آينده را تصديق ميکند .بدون پذيرفتن اين اصل ،طراحي اين نوع
سناريوها بيمعنا خواهد بود .به عبارت ديگر ،اگر انسان نقشي در شكلگیري آينده نداشته باشد ،تنها کاري که ميتواند بكند «کشف آيندههاي ممكن» و انطباق با آنها
است(.)18
2

Exponential rate
Personalized Medicine

3

 1دانستن اينكه چه فردي بیمار است بر اينكه بدانیم فرد دچار کدام بیماري است اولويت دارد.
اگر پزشكي و درمان بیماريها در همه افراد يكسان باشد و وابسته به تفاوتهاي افراد نباشد پس پزشكي بجاي آنكه هنر باشد فقط يک علم است .در واقع با توجه به آن
که انسان ها با يكديگر متفاوتند و اين تفاوت حاصل رمز ژنتیكي آنهاست آن گاه هر بیمار منحصر بفرد است و لذا درمانهاي هر فرد نیز مي بايست متناسب با ويژگي-
هاي ژنومیک وي باشد .ويلیام اسلر
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نمايد و حتي تجارب خود را در شبكههاي مجازي به اشتراک بگذارند .حضور بيچون و چراي فناوري بر زندگي ،سطح سواد
سالمت را در جامعه ارتقا داده و بیماران را مجهز به چنان قدرت اجتماعي کرده است که تیم ارائه دهندهي خدمات را به
احترام به عقايد و بینش خود وا ميدارد .در چنین فضايي خدمتگیرندگان ،خواستار شفافیت پاسخگويي و کیفیت ارائه خدمات
هستند بنابراين تعامل ارائهدهنده و خدمتگیرنده تغییر کرده و بیماران به عنوان شرکا در فرايند مراقبت مشارکت فعال
خواهند داشت .در سالهاي آتي مراقبت از خود با محوريت خانه و خودپايشي فراگیر شده و بخش عظیمي از سطوح درمان
بهصورت پزشكي خانگي با محوريت بیمار و با تاکید بر خودمراقبتي ارائه خواهد شد.

 1-5-4-4سناریوی  - 1معمولیهای قهرمان

اين سناريو که از نوع سناريوهاي اکتشافي 3است ،آيندهاي را به تصوير ميکشد که مشخصهي اصلي آن پاسخگويي منسجم و
هماهنگ است .سیاستهاي کالن سالمت در دههي  ،31تكلیف تولیت واحد نظام سالمت را که پیش از اين با چالش روبرو بود
را روشن ساخت و وزارت بهداشت را متولي تمام و کمال خدمات سالمت معرفي کرد .استحكام و تقويت نقش حاکمیتي وزارت
بهداشت باعث شد که سالمت در تمام سیاست ها و قوانین ورود پیدا کند و حقوق سالمندان را که سالیان متمادي به دلیل
جواني جمعیت و چالشهاي مربوط به آن ،از اولويت سیاستگذاريها به دور مانده بود را به مرکز تصمیمگیريهاي کالن
کشوري انتقال دهد.
همچنین نظام سالمت متناسب با تغییرات شیوهي زندگي ،آگاهي و عملكرد خدمتگیرندگان ،تنوع نیازها و چهرهي متفاوت بار
بیماري ها ،اقدام به بازطراحي نظام مراقبت سالمندي که پیش از اين با چالشهاي زيادي روبرو بود ،کرد و مراقبتهاي جامع و
يكپارچه با اولويت کاهش آسیب ،خودمراقبتي و مراقبتهاي اولیهي سالمت را در محل ورود به نظام سالمت را طراحي و اجرا
نمود .اين طرح که از موفقیت آمیزبودن آن در کشورهايي که سالمندي جمعیت را پیشتر تجربه کردهاند شواهد متقني در
دست است ،با تكیه بر حاکمیت قوي و تمرکز بر کاهش آسیب ،در محل ورود سالمند به نظام سالمت طیف جامعي از خدمات
ي متمرکز بر فرد را ارائه ميدهد .در اين نوع مراقبت ،نیاز به
پیشگیري ،ارتقايي ،تشخیصي ،درماني ،توانبخشي و تسكین ِ
متخصصان و مراجعهي به آنان کم شده و جراحي و درمانهاي دارويي به نفع درمانهاي مبتني بر تغییر رفتار کمرنگ شده
است .نظام سالمت در رسیدن به اين عملكرد بهینه در ارائه مراقبتهاي يكپارچهي سالمندي چالشهاي بسیاري را از پیشِرو
برداشته است .نیروي انساني به عنوان درونداد حیاتي ارائهي مراقبتهاي يكپارچه که پیش از اين در ورطهي اپیدمي
تخصصگرايي و کار در موسسات سطح سوم گرفتار شده بود با نگاه آيندهنگارانهي سیاستگذاران آموزش پزشكي به سمت
ماموريتگرايي و هدفمندشدن پیش گرفته شد (بستهي ماموريتگرايي در طرح تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي) و تربیت
 3سناريوي اکتشافي کار خود را از زمان حال شروع ميکند و به تدريج به سمت آينده حرکت ميکند .بدين منظور ،سناريوپرداز نیروهايي را مطالعه ميکند که اکنون در
کار هستند و آينده نتیجه درهمکنش آن ها است .اين نوع سناريونويسي ارتباط بین نیروها و تأثیر آنها بر اجزاي سیستم تحت بررسي را روشن ميکند و نشان ميدهد
که اگر هماکنون چه شود وقوع کدام آيندههاي بديل امكانپذير خواهد بود.
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متخصصین آشنا ب ه خدمات سالمندي و علوم مرتبط ،جز اولويت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت و بدين
وسیله کمبود نیروي انساني واحدهاي محیطي از طريق اشتغالزايي حرفهمحور مرتفع گرديد.
دسترسي اقتصادي به مراقبتهاي سالمندي نیز که يكي از مشكالت ديرين نظام سالمت بود به دنبال يک عزم سیاسي قوي و
مغتنم شمردن فرصت طاليي پنجره جمعیتي در دههي  ، 31با اجراي بیمه مراقبت سالمندان ،که برگرفته از تجربهي موفق
بیمهي مراقبت بلندمدت ژاپن در مديريت جامعهي سالمند بود ،حتي در دورافتادهترين مناطق کشور نیز فراهم شده است .اين
طرح با جامعنگري و در اولويت قرار دادن خودمراقبتي ،مراقبتهاي اولیهي سالمت ،مراقبتهاي جامعهمحور عالوه بر اينكه
تاثیر شگرفي که بر مديريت هزينه هاي نظام سالمت داشته است در رسیدن به سه هدف سالمندي فعالِ مورد نظر سازمان
جهاني بهداشت يعني امنیت ،مشارکت و سالمت نیز تاثیرگذار بوده است.

 5-5-4-4سناریوی  -5در اسارت تکنولوژی

اين سناريو که از نوع سناريوهاي اکتشافي است ،آيندهاي را به تصوير ميکشد که در آن عليرغم اصالحاتي که در دههي 31
در بخش سالمت جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان طرح تحول نظام سالمت روي داد ،به دلیل نبود تفكر سیستمي و
هماهنگيهاي بینبخشي ،نتوانست پیشرفت هاي کافي در ايجاد نظام سالمتي که سبب ارتقاي سالمت جمعي شود را محقق
کند .همچنین روندهاي متحولکننده در فناوري اطالعات و ارتباطات ،که بطور اجتنابناپذيري با زندگي در قرن حاضر گره
خورده است ،نیز نتوانست کمكي به کسب نتايج جدي در مورد بهبود سبک زندگي مردم داشته باشد.
اين سناريو نشان ميدهد در سال آتي عليرغم اختصاص بودجهي کالن به نظام سالمت ،همچنان شاهد تداوم فزوني بار
بیماريهاي مزمن ،افزايش هزينههاي مراقبت ،چندپارگي در دريافت خدمات ،کمبود نیروهاي حرفهاي سطوح محیطي و
پوشش ناکافي بیمه ها هستیم .در کنار اين مشكالت استفاده لجام گسیخته از تجهیزات و تكنولوژي پزشكي ،گرايش شديد به
تخصصگرايي و استفاده اقتصادي از طب عرصه را بر مراقبتهاي ضروري و اولیهي سالمت تنگ کرده است .عالوه براين،
روندهاي جهاني همچون مهاجرت ،شهرنشیني ،افزايش طبقهي متوسط ،مصرفگرايي ،تغییر ابژههاي نسلي ،تغییر سیماي
بیماريها و گسترش فناوري هاي ارتباطاتي و اطالعاتي با افزايش انتظارات ،تقاضاهايي را در جهت مراقبت سالمت لوکس و
پزشكي شدن خدمات سالمت شكل داده است.
از ديگر مشخصههاي اين سناريو آن است که ،براي ارائهکنندگان خدمات نیز پرستیژ يا نفع علمي قابل توجهي در ارائهي
راهحلهاي ساده و کمهزينه با فناوريهاي گذشته وجود ندارد .در واقع سیطرهي تكنولوژي در اين حوزه ،تغییرات ژرف و
بنیادي را در تمام جنبههاي سالمت بدون توجه به نیازهاي واقعي موجب شده است .بهعبارت بهتر ،پیشرفتهاي حاصل در
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فناوري اطالعات سالمت ،تغییر شكل شیوه هاي طبابت را باعث شده و متناسب با آن ،انتظاراتي را در مورد انواع کارکردها و
خدماتي که بايد ارائه شود در جامعه برانگیخته است.
در چنین شرايطي تنها يک طبقهي خاص از سالمندان (ثروتمندان) به خدمات دسترسي دارند و گروههاي با درآمد متوسط و
پايین از بسیاري خدمات محروم هستند .بهنظر ميرسد چنین آيندهاي نیازمند يک بازساختيايي 3است که در آن ساختار و
عاملیت 2در قالب جديدي مفهومسازي شود .يكي از راهکارهايي که ميتواند در جهت پاسخگو کردن ارائهکنندگان مراقبت
سالمت و حتي دولت در قبال سالمندان انجام داد ،ايجاد سازمانهاي جامعهي مدني مانند انجمنهاي سالمندي ايران ،شبكهي
تحقیقات سالمندي ،انجمن آموزش و يادگیريمادامالعمر سالمندان و جامعهي سالمندان فعال ميباشد تا گزينههاي سیاست
دولتي را تحت پايش قرار داده و به حمايت از حقوق ذينفعان خود بپردازند.
در مجموع ميتوان چنین نتیجهگیري کرد که نظام مراقبت سالمندي براي اينكه بتواند خود را از شر نیروهاي سوق دهنده به
سمت نامطلوب مانند پراکندهکاري و تخصص گرايي مبتني بر تكنولوژي برهاند نیازمند يک حاکمیت قوي و اجتناب از منازعات
گسترده داخلي است.

 4-5-4-4سناریوی -4ادامهی یک پاردایم منسوخ

اين سناريو که از نوع سناريوهاي اکتشافي است بیانگر بدبینانهترين حالت ممكنِ آينده است وضعیتي که در آن پاسخگويي
پراکنده و غیرمنسجم و بهرهبرداري از فناوري در نازلترين حد است .در اين سناريو ،تصوير سنتي از سالمندان که افرادي
بیمار ،ازکارافتاده ،وابسته و سربار هستند بر نگاه خود سالمندان و جامعه و سیاستگذاران حاکم است .اين نگرش منسوخ را
حتي با بررسي سرتیتر خبرهاي سالمندي و سیاستهاي نگاشته شده در خصوص سالمندان نیز به وضوح ميتوان دريافت.
بر همین اساس تمام تصمیمگیريهاي کالن در خصوص سالمندي معطوف به بیماري ،افسردگي ،کنارگذاشووتهگي و وابستگي
است .به نظر ميرسد رسانه نیز به عنوان يكي اثرگذارترين مجاري ارتباطي در جامعه ،در تقويت اين تصوير بيتاثیر نبوده است.
حتي در فضاي دانشگاهي و مراکز تحقیقاتي نیز تمرکز اولويتهاي پژوهشي و مداخالتي متمرکز بر سالمندان بیمار و ناتوان
است .اين تصوير ،چنان بر ناخودآگاه جامعه سايه افكنده که به همه چیز از همین دريچه نگريسته ميشود .بطوريکه
تحلیلهاي سطحي اغراقآمیز از خطرات پیري جمعیت و تسلط اين نگاه بر سیاستگذاران باعث شده است که براي برونرفت از

1

Restructuration
 2عاملیت ( :)Agencyاز اين مفهوم براي بیان میزان ارادة آزاد افراد در کنشهاي اجتماعيشان استفاده ميشود  .میزان عاملیّت و ارادة ما به میزان فشارهايي بستگي دارد که ساختارها به ما وارد
ميسازند .عاملیّت بعضي افراد به علّت عوامل ساختاري (مثل فقر) از عاملیّت برخي ديگر کم تر است .همچنین برخي شرايط (مثل يک وضعیّت سیاسي مستبدانه) منجر به کاهش عاملیّت
هم افراد ميشود .به ديگر سخن انسانها موجوداتي هستند که داراي علم و نیّت هستند و رفتار آنها مبتني بر دلیل و سنجش و ارزيابي عاقالنه و محاسبه گرايانه است .اين مورد ديدگاهي
سوژه محور است .ساختار ( :)Structureساختار يكي از مفاهیم کلیدي جامعه شناسي است .از اين مفهوم معموالً براي اشاره به الگوهاي تكرار شوندة رفتار اجتماعي استفاده ميشود .از آنجا
که اين رفتارها فراگیر ،مستمر و قاعدهمند هستند ،بر ساير انسانها تأثیر ميگذارند و آنان را مقیّد و محدود ميسازند .ما معموالً رفتارمان را با فشارهايي هماهنگ ميکنیم که از سوي ساختار
اجتماعي بر ما وارد ميشود.
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آثار و پیامدهاي سالمندي جمعیت طرح افزايش باروري و انگیزه هاي تشويقي بدون توجه به آثار و پیامدهاي بلندمدت آن در
صدر گفتمانهاي سیاسي باشد.
در واقع استدالل مطرح شده اين بوده است که با افزايش میزان باروري از درصد جمعیت کهنساالن کاسته شده و به میزان
کافي نیروهاي جوان و مولد در کشور خواهد بود که بتواند جلوي آثار منفي و سربار پديدهي پیري جمعیت را بگیرد بدون توجه
به اينكه سالمندان نیز به همان اندازه حق حیات و برخورداري از کیفیت زندگي رضايتبخش را دارند .در واقع نبود ديد
سیست مي در بین مديران و سیاستگذاران باعث شده تا براي جبران يک وضعیت افراطي يک تصمیم تفريطي و ناپخته گرفته
شده است.
از نتايج اين اقدام ،مورد غفلت واقع شدن بسیاري از نیازها و اقدامات ضروري مورد نیاز سالمندان و بدتر شدن وضعیت سالمتي
و کیفیت زندگي آنها و به تبع افزايش هزينههاي تحمیلي به سیستمهاي بهداشتي و اجتماعي خواهد بود .در اين سناريو ،نظام
سالمت ،به دلیل نداشتن قدرتِ حاکمیت و انسجام درون و برونبخشي ،قادر نیست جلوي اجراي سیاستهاي اين چنیني و
اقدامات نامطلوبِ تهديدکنندهي سالمت را بگیرد .عالوه بر اين ،بررسي ساختار مراکز بهداشتي درماني در سطح اول ارائه
خدمات و پیشگیري نشان ميدهد که ساختار فوق از گذشته هاي دور براي ارائه خدمات سرپايي و پیشگیري و بهداشت و مادر
و کودک تاسیس شده و هنوز بدون توجه به تغییرات جمعیتي و نیازهاي متناسب با آنها بدون تغییر باقي مانده است و
امكانات ،نیروي انساني و ساختار الزم براي ارائه خدمت سالمت به سالمندان مد نظر قرار نگرفته است.
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4-4-4

گام چهارم -اعتباریابی سناریوها

جهت تعیین اعتبار سناريوهاي بهدست آمده در طي فرايند پژوهش ،چهار سناريوي فوق به  31نفر از متخصصین و خبرگان
ارسال گرديد .سابقهي فعالیت آموزشي ،پژوهشي ،اجرايي در حوزهي سالمندي و همچنین تجربهي کار آموزشي ،پژوهشي،
اجرايي و مديريتي در حیطهي آيندهپژوهي و سناريونگاري از معیارهاي انتخاب خبرگان بود .در اين مطالعه فرايند اعتبارسنجي
سناريوها بر اساس معیارها و سنجههاي جدول  31 -1مورد سنجش قرار گرفت.
جدول  –95-4معیارها و سنجههای ارزیابی اعتبار سناریوها
سناریوی 9
معیار ارزیابی

باورپذیر

چالشبرانگیز

سازگاری
درونی

مرتبط بودن

طراحی

سناریوی 1

سناریوی 5

سناریو4

( 9تا )92

( 9تا )92

( 9تا )92

( 9تا)92

 =9ضعیف=92 ،

 =9ضعیف=92 ،

 =9ضعیف=92 ،

 =9ضعیف=92 ،

قوی

قوی

قوی

قوی

آيا احتمال وقوع سناريو وجود دارد؟

5,1

8,7

5,1

1,1

آيا چیزهاي غیرقابل باور به شكل باورپذيري مطرح شده
است؟

7,3

1,5

1,1

1,3

آيا متغیرهاي سناريو به روش جالب و جذاب سازماندهي شده
است؟

5,1

7,2

1,3

1,7

آيا سناريو مفروضات ذهني سیاستگذاران را به چالش
ميکشاند؟

7,1

8,1

8,7

8,1

آيا سناريو براساس ترکیبي از روشهاي آيندهنگاري است؟

1,3

1,1

5,8

1,1

آيا سناريوها از عناصر سازگار و هماهنگ تشكیل شدهاند؟

7,8

1,7

5,1

5,1

سنجه

آياسناريو رويدادهاي يكپارچهاي را که ميتواند بهعنوان يک
کل ديده شود ،ارائه داده است؟

1,3

8,2

5,3

5,7

آيا دادههاي حاصل از پويش محیطي در سناريوها مشهود
است ؟

7,2

1,2

1,7

1,3

آيا رتبهبندي عوامل و نقش عدمقطعیتهاي کلیدي در
سناريوها مشهود است؟

1,7

7,8

1,7

5,1

آيا ذينفعان کلیدي در فرايند ساخت سناريو به مشارکت
طلبیده شدهاند؟

1,5

5,1

1,3

5,3

آيا عنوان سناريو هوشمندانه انتخاب شده است و بهراحتي
بهخاطر سپرده ميشود؟

1,1

3,1

5,1

8,3

آيا محتواي سناريوها ،جذاب ،زيبا و دلانگیز ميباشد؟

8,5

8,1

1,3

1,1

 32نفر از مشارکتکنندگان پس از دو هفته نتايج ارزيابي خود را ارسال کردند .میزان مشارکت  %75بود .بعد از دريافت نظرات
خبرگان ،میانگین امتیازهاي داده شد محاسبه شد و نمره  5شرط قابل قبول بودن و معتبر بودن سناريوها تعیین شد.
جدول  8-1نحوهي امتیازهاي کسب شده در هر معیار را به جزيیات نشان ميدهد.
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جدول  -94 -4نمرات نهایی حاصل از اعتبارسنجی سناریوها
سناریوی 5

سناریوی 4

معیار ارزیابی

سناریوی 9

سناریوی 1

باورپذيري

1,1

7,1

5,8

5,1

چالشبرانگیزي

1,1

7,1

7,3

5,8

سازگاري دروني

1,3

7,1

5,1

5,3

مرتبط بودن

1,3

1,1

5,2

5,2

فرايند طراحي

7,1

8,1

5,8

7,2

جمع

667

763

361

367

معیار مورد قبول

<5

<5

<5

<5

نتايج جدول  31 -1نشان ميدهد که سناريوي ( 2معموليهاي قهرمان) و سپس سناريوي ( 3آغاز يک تحول) بیشترين میزان
اعتبار را از لحاظ معیارهاي باورپذيري ،چالشبرانگیزي ،سازگاري دروني ،مرتبط بودن و فرايند طراحي کسب کردند .لذا اين
سناريوها ميتواند بهعنوان گزينهي معقول از آينده مورد توجه برنامهريزان و سیاستگذاران قرار گیرد .بههمین منظور بخش
بعدي به واشكافي سناريوي ( 2معموليهاي قهرمان) و تدوين استراتژيهاي تحقق آن پرداخته است.
 3-4-4راهبردهای الزم برای تحقق سناریو شمارهی  -1معمولیهای قهرمان
اساس تدوين راهبردهاي تحقق سناريو ،تحلیل روندها و عوامل شكلدهندهي سناريو و عدمقطعیتهاي کلیدي مرتبط با آن
است بطوريكه بعد از آن بايد استراتژيهايي طرح کرد که از توسعهي منفي عوامل شكلدهندهي سناريو ممانعت بهعمل آورده
و از منافع حاصل از توسعهي مثبت منتفع شد .در واقع هدف ماکزيمم کردن توسعههاي مثبت و مینمم کردن توسعههاي
منفي است.
براساس يافتههاي مراحل قبل ،روند روبهرشد بیماريهاي غیرواگیر در کشور و بروز همزمان چند بیماري مزمن در سالمندان
که بهتبع منجر به افزايش تقاضاي خدمات سالمت ميشود از جمله عواملي است که بايد با اقدامات استراتژيک کنترل شوند.
آمارهاي رسمي ملي و بینالمللي نشان ميدهد که در سه دههي گذشته شاهد دستاوردهاي قابل مالحظهاي در افزايش امید به
زندگي بودهايم اما اين افزايش امید به زندگي ،با روند روبه رشد بیماريهاي مزمن و ناتوانيهاي حاصل از آن همراه بوده است
که فشارهاي زيادي بر سیستم سالمت و اجتماعي کشورها وارد آورده است.
اخیرترين آمارهاي استخراج شده از مرکز مديريت شبكهي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي نشان ميدهد ،ده علت
اصلي مرگ در سالمندان باالي  11سال در ايران بهترتیب سكتههاي قلبي ،سكتهي مغزي ،فشارخون ،ديابت ،ساير بیماريهاي
قلبي و عروقي ،بیماري هاي مزمن ريه ،سرطان ،نارسايي کلیه حوادث و سوانح و زوال عقل است که مسئول بیش از  %85از
تمامي موارد مرگ سالمندان است( .نمودار  1 -1ده علل اصلي مرگ در زنان و مردان باالي  11سال را نشان ميدهد).
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نموادر  -5 -4علل اصلی مرگ و میر در سالمندان باالی  62سال در ایران

همچنین تحلیل بررسيها نشان ميدهد که علل اصلي مرگ و میر و باربیماري در سالمندان طي دههي گذشته تغییر
محسوسي نداشته است و تا سال  2121بیماريهاي غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن عامل سببي  %75باربیماري و %81
تمام موارد مرگ در سالمندان خواهد بود .بر اين اساس افزايش رو به رشد بار بیماريهاي غیرواگیر و ناتواني ،نگرانکنندهترين
نشانه از وضعیت سالمت سالمندان است .بدتر شدن وضعیت سالمت سالمندان در اثر بيثباتيهاي اجتماعي ،اقتصادي و
سیاسي را نیز بايد به آن اضافه کرد .بطوريکه در حال حاضر علت عمده نگرانيهاي عمومي ،عدم دسترسي به خدمات جامع
سالمندي ،کافي نبودن پوشش بیمهاي و حمايتي و هزينههاي بيثبات مراقبتهاي بهداشتي و پزشكي ميباشد.
از آنجا که عوامل زمینهساز اين بیماريها منشا گرفته از تغییرات شیوهي زندگي در سالهاي اخیر است ،ميتوان با آگاهي از
آنها و مداخلهي بهموقع و موثر از بروزشان پیشگیري نمود يا در مراحل ابتداييتر درمان کرد تا از عوارض ناتوانکننده ممانعت
شود .بنابراين شناخت عوامل خطر ،سیاسووتگذاري در خصوص چگونگي مقابله و در نهايت کاهش روند روز افزون آنها
ميتواند تأثیر بهسزايي در کاهش بار بیماريهاي مزمن و در نهايت سالمت و پويايي سالمندان داشته باشد.
براين اساس جهتدهي بعد پاسخگويي در اين سناريو به سمت توسعهي مثبت (پاسخگويي هماهنگ) ،در وهلهي اول در گرو
تقويت حاکمیت نظام سالمت است .در واقع بدون تقويت حاکمیت نظام سالمت ،آرمانهاي ذکر شده در اين سناريو خارج از
دسترس خواهند بود .سپس بايد اقدامات مبتني بر پیشگیري و کاهش آسیب را مورد توجه قرار داد و پس از آن توسعهي
زنجیرهي جامع مراقبتهاي سالمتمحور سالمندي را تضمین نمود و در نهايت همهي آنها را توسط يک نظام پايش فراگیر،
جهت تحقق و جامه ي عمل پوشیدن به اهداف کنترل و نظارت نمود .جدول  3-1مجموعه راهبردهايي که تحقق اين سناريو را
ممكن ميسازد نشان ميدهد.
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جدول  93 -4راهبردها و شواهد آن برای تحقق سناریوی 1



تقويت شوراي ملي سالمندان





تدوين سند ملي سالمندي فعال






ارتقاي ساختار ادارهي سالمت سالمندان

کاهش آسیب

ظرفیت سازي نیروي انساني









کاهش عوامل خطر محیط فیزيكي













کاهش عوامل خطر محیط اجتماعي











کاهش عوامل خطر رفتاري











کاهش عوامل خطر فردي











محافظت و امنیت قانوني





کاهش عوامل خطر زيستمحیطي



زنجیرهي جامع مراقبتهاي سالمتمحور

مراکز خودمراقبتي









مراقبتهاي بهداشتي اولیه









مراقبتهاي غیررسمي





مراقبتهاي جامعهمحور











مراقبتهاي بلندمدت







مراقبتهاي تسكیني







دسترسي جامع به خدمات







هماهنگي و يكپارچگي بین سطوح مراقبت








نظارت بر حسن اجراي مراقبتهاي سالمندي

پايش و نظارت

تقويت و ارتقاي سیستم ثبت اطالعات



بررسي کیفیت مراقبتهاي سالمت






پژوهشهاي مداوم بر اساس مداخالت جمعیت
سیستم ثبت و رجیستري






ايجاد سامانهي نظارت و پايش و اعالم بازخورد












رصد و پايش تغییرات و لحاظ نمودن در برنامه






مراقبتهاي درماني



موسسات اعتباربخشی

حاکمیت

تعیین تولیت مشخص در خدمات سالمندي





نظام سالمت

سالمندي سالم و فعال در تمام سیاستها





مسئول

همکاریهای بینبخشی

راهبردها

مطالعه تطبیقی

مرور متون

مطالعهی کیفی

تحلیل روند

دولت

حیطه

شواهد
تحلیل اسناد

نهاد



سالمندی سالم ،سالمندی فعال ،سالمندی موفق

 9-3-4-4حاکمیت

حاکمیت شامل مجموعهاي از ساختارها ،سیاستها ،اقدامات ،فرايندها ،استانداردها و کنترلها ميباشد که به منظور مديريت
خدمات مراقبت سالمندي جهت برآورده نمودن الزامات و نیازهاي کنوني و آينده در زمینههاي مختلف قانوني ،نظارتي ،محیطي
و عملیاتي موجوديت پیدا ميکند.
حاکمیت به دنبال فراهم نمودن ابزارها ،روشها ،و اصول راهنماهاي تأيید شده جهت کاربردي و پاسخگو نمودن نظام سالمت و
مجموعههاي همكار است که با خدمات مديريتي و حمايتي مناسب پشتیباني ميشود.
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اجزاي حاکمیت شامل :ايجاد استاندارده اي ضروري ،تعیین تولیت يا نهاد نظارتي مسئول ،پشتیباني ،حمايت اجرايي ،انتظام
بخشي و هدايت سازمانهاي مشابه و همكار ارائهدهندهي خدمات سالمندي است.
 1-3-4-4کاهش عوامل خطر

براي کاهش عوامل خطر و آسیبرسان سالمندي فعال يک رويكرد جامع (چندبخشي و بینبخشي) مورد نیاز اسووت که تمامي
بخشها ،از جمله بهداشووت ،رفاه ،شهرداري ،محیطزيست ،فرهنگ و ارشاد ،آموزش و پرورش ،کشوواورزي ،صدا و سیما،
برنامهريزي و ديگر بخشها را ملزم سووازد تا براي کاهش خطرات مرتبط بووا سالمندان با يكديگر همكاري کنند ،همچنین
مداخالت مربوط را ترويج نمايند .در واقع چنین مداخالتي همانند يک سرمايهگذاري اقتصادي بسیار عالي عمل ميکند چرا که
اگر اين مداخالت سريعاً اجرا شوووند ،ميتوانند نیاز به مراقبتهاي پر هزينهتر را کاهش دهند .اين اقدامات را ميتوان در
سطوح مختلفي از منابع اجرا کرد.
از جمله اقدامات مرتبط با کاهش خطر ميتوان به:


کاهش عوامل خطر محیط فیزيكي



کاهش عوامل خطر زيستمحیطي



کاهش عوامل خطر اجتماعي



کاهش عوامل خطر رفتاري



کاهش عوامل خطر فردي



محافظت و امنیت قانوني

5-3-4-4زنجیرهی جامع مراقبتهای سالمتمحور
 9-5-3-4-4خودمراقبتی

شامل اقداماتي براي توانمندکردن فرد جهت نظارت بر سالمتي خود و بهبود آن ميباشد .اين اقدامات شامل ورزش ،تغذيهي
سالم ،عدم مصرف دخانیات و رعايت اصول سبک زندگي سالم در سالمندان ميباشد .اين بخش از زنجیرهي مراقبت بسیار
هزينه-اثربخش ميباشد .در حال حاضر ،فعالیتهايي که در اين رابطه انجام ميشود اغلب بدون سازماندهي و به صورت
پراکنده ميباشد و همین قضیه باعث کاهش اثربخشي آن ميشود.
 1-5-3-4-4مراقبتهای اولیهی سالمت

شامل مجموعه اقدامات غربالگرانه و پیشگیرانهاي است که توسط پزشكان خانواده در شهرها و روستاها بايد اجرا گردد .در اين
راستا بايستي به گروههاي سالمند پرخطر مشتمل بر:


سالمندان بسیار پیر (باالتر از  31سال)



سالمنداني که تنها زندگي ميکنند



زنان سالمند تنها



سالمنداني که در خانه سالمندي زندگي ميکنند



سالمندان بدون فرزند
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سالمنداني که از بیماري مزمن رنج ميبرند



سالمنداني که درآمد ناکافي دارند.

توجه ويژه کرد چراکه به دلیل پايین بودن سطح  ADLو محدوديت حضورشان در جامعه اين سیستم مراقبت است که بايد
فعاالنه از آنها ويزيتهاي خانگي بهعمل آورد .خدمات ارائه شده به آنها بايد مراقبتهاي سالمت روان و سالمت اجتماعي را
نیز دربرگیرد.
 5-5-3-4-4مراقبتهای غیررسمی

تجارب و شواهد در اکث ر کشورهاي جهان مؤيد اين واقعیت است که مراقبت و پرستاري از افراد سالخورده توسط اعضاي
خانواده ،چه به لحاظ مادي و چه معنوي (انساني) در مقايسه با نگهداري آنان در بیمارستانها ،آسايشگاهها يا سراهاي
سالمندان از مزيت و ارجحیت بیشتري برخوردار است .در اين راستا بايد خدمات حمايتي از مراقبین بهصورت نظاممند بهعمل
آيد .البته نبايد فراموش کرد که ضرورتهاي زندگي مدرن ،از حمايت سالمندان توسط خانوادهها کاسته است و جامعه بايد راه-
کارهايي همچون شكلگیري شبكههاي خانگي و طرحهاي انگیزاننده را طراحي و راهاندازي نمايد .به عنوان مثال در صورتيکه
هر يک از فرزندان مراقبت از والدين سالمند را بر عهده بگیرند ،در صورتي که در بخش دولتي مشغول بهکار باشند ،افزايش
مرخصي پیشنهاد ميگردد در صورتي که موسسات و سازمانهاي خصوصي برنامهاي براي حمايت از آندسته از کارکنان که
مراقبت از والدين سالمند خود را بر عهده دارند داشته باشند ،از معافیتهاي مالیاتي برخوردار خواهند شد .همچنین ،پیشنهاد
ميگردد ،سازمان بهزيستي کشور ،جهت مراقبت و نگهداري هر سالمند نیازمند در يارانهي حق مراقبت و نگهداري سالمند ،به
مراقبینها پرداخت و به نحوه هزينهکرد آن نظارت نمايد.
 4-5-3-4-4مراقبتهای جامعهمحور

ارائه ي خدمات مراقبت در منزل ،ارائه خدمات در مراکز نگهداري روزانه (مهدهاي سالمندان) و مراکز نگهداري موقت که
خدمات بهداشتي و اجتماعي را بهطور يکپارچه ارائه ميدهد .اين مراکز داراي اکیپهاي مستقر مراقبت در منزل هستند.
ارايه خدمات تخصصي پرستاري ،فیزيوتراپي ،گفتاردرماني ،و کاردرماني و همچنین خدمات پزشكي ،از جمله خدمات اين
مراکز محسوب ميشوند .عالوه بر اين مراکز مراقبت در منزل با ارايه خدمات به بیماران پس از ترخیص از بیمارستان
ميتوانند زمان بستري در بیمارستان و احتمال مراجعه مجدد را به حداقل برسانند .مراکز مراقبت در منزل همچنین حمايت
و سازماندهي گروه هاي داوطلب مرتبط به سالمندان را به عهده دارد.
 3-5-3-4-4درمان -کلینیکهای سرپایی سالمندان و بخشهای بستری ویژه

در اين کلینیکها متخصصین سالمندي به همراه ساير اعضا تیم تخصصي شامل فیزيوتراپیست ،کاردرمانگر ،گفتار درمانگر،
شنواييشناس ،متخصص تغذيه ،روانشناس و مددکار اجتماعي سالمند ،به صورت کار تیمي مسائل درماني و توانبخشي سالمند
را حل کرده و براي ارتقاي کیفیت زندگي سالمند برنامهريزي ميکنند.
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همچنین بخشهاي بستري و ويژه مراقبتهاي سالمندي براي آندسته از سالمندان که به واسطه شدت معلولیت امكان مراقبت
در ساير مراکز را ندارند طراحي گردد.
 4-3-4-4فرصتهای پیشرو جهت تحقق سناریوی 1

ساختار نظام سالمت در ايران به گونهاي است که بهخودي خود فرصتهايي را براي رسیدن هرچه سريعتر به اهداف اين
سناريو در بطن خود نهفته دارد .سیستم پزشک خانواده بهعنوان يكي از برنامههاي اخیر وزارت بهداشووت در جهت ارتقا سطح
سالمت و دسترسي عادالنه به خدمات ،بههمراه سیاستهاي پشتیبان همچون سیاستهاي کالن سالمت ،نقشه علمي سالمت و
سند چشمانداز  3111در صورتي که بهدرستي و دقت اجرا گردد مسیر تحقق اين سناريو را تسهیل ميکند.
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 6-4-4راهبردهای تحقق سناریوی  – 9آغاز یک تحول
بر اساس يافتههاي مراحل قبل مهمترين پیشرانهاي شكلدهندهي اين سناريو عبارتند از:


سفارشگرايي و اهمیت پاسخگويي به نیازهاي اختصاصي



تغییر الگوهاي طبابت و تغییرات بنیادين پارادايمي در مراقبت سالمت



توسعهي فناوريهاي همگرا ( )NBICبراي بهبود کارايي انسان



اهمیت يافتن مراقبتهاي فردگرايانه

در آيندهاي نهچندان دور که پرتوهاي آن از سال 2121آغاز به درخشش خواهند کرد ،تعريف بیماريها ،ارگانها و
سوویسووتمهاي بیولوژيک تغییر بنیاديني خواهند يافت و شووویوهي درمان و نگاه به ”پیكرهي شوووبكههاي آشووووبزده با
بیماري “3نیز آنچنوان انقالبي ايجواد خواهنود کرد که هم اکنون تصور آن دشوار است.
توسعه ي بعد مثبت فناوري و پاسخگويي در اين سناريو شرايط را براي گذار انقالبي ماهیت مراقبتهاي سالمت از حالت
واکنش به بیماريها به سوي پیشگويي و پیشگیري بیماريها سوق خواهد داد .پزشكي واکنشي به معناي آن است که
هنگامي که بیماري پديدار ميشود ،دانش پزشكي به کنش برانگیخته ميشود .در حاليکه با پیشرفتهاي فناوري و پاسخگويي
منسجم ،دانش پزشكي به سمتي حرکت ميکند که هسته ي مرکزي آن سالمت خواهد بود نه بیماري به عبارت بهتر نگهداشت
سالمت جايگزين مبارزه با بیماريها خواهد شد .بدونشک در آيندهاي نهچنودان دور ،بايد پذيراي اين تحول بنیانبرافكن در
مراقبت سالمت باشیم لذا بايسوووتي هماکنون چوارچوب نقشوووهي راه خود را بوه گونهاي تودوين نموايیم که تنها
دريافتکنندگان خنثي اين انقالب نباشیم.
مراقبت سالمت واکنشی
پاسخ و واکنش در زماني که فرد دچار بیماري ميشود بر اساس عالئم
صورت ميگیرد.

مراقبت سالمت کنش گرا
در کنش فعال پیش از آنكه فرد دچار بیماري شوود بر اساس مارکرهاي پیش عالمتي موارد مشكوک
شناسايي ميشود

سیستم بیماري  -درمان

سیستم نگهداشت تندرستي

اندازه گیري محدود و اندک

اندازهگیريهاي فراوان شوامل توالييابي کامل ژنومي ،تسوتهاي تشوخیصي خوني با پارامترهاي باال،
اندازهگیريهاي اومیكس

بیماري  -مرکز ،با استاندارد مراقبت توأم با تشخیص بیماري

فرد  -مرکز ،با استاندارد مراقبتي که بیشتر تكیه بر اندازهگیريهاي چندگانه دارد

پروندهها چندان با يكديگر پیوند نیافتهاند

دادههاي بينهايت يكپارچه شوووده که ميتوان از البالي آنها بهبودي مداوم در راهبردهاي مراقبتهاي
سالمت را کسب کرد

انتشوار گسوتردهي اطالعات پزشكي عمدتاً از طريق پزشكان به تنهايي

شوبكهسازي اجتماعي بیماران موجب افزايش تجربیات به اشتراک گذاشتهي آنها شوده و همچنین بیماران،

صورت ميگیرد.

دانش مربوطه را با مشاورهي پزشكان خودشان انتشار ميدهند

مراقبتهاي سالمت برپايهي دانش ،تقريباً به صورت کامل در درمانگاهها و
يا بیمارستانها انجام ميشود

مراقبوتهاي سووالمت برپايهي دانش در خانه و نیز در درمانگاه توسووط مشووتريان مراقبت از سووالمت
"فعال شووده و شووبكهاي شووده" با اسووتفاده از کاربرد اطالعات بیولوژي سیستمي و ابزارهاي اندازهگیري
بدون سیمي انجام ميشود.

دانش اکتشافي و دانش پزشكي ،به صورت عمده هر کودام فضووواهواي
جداگانهاي را به خود اختصووواص دادهاند که بهصورت اولیه از طريق چاپ
مقاالت در ژورنالهاي معتبر پزشووكي با يكديگر تماس حاصوول مينمايند.

دانش اکتشافي و کار طبابت يكپارچه ميشوند و اين عمل از طريق شبكههاي ديجیتوالي و پايگاههاي دادهاي
ناهمگن انجام ميشوووود که دادههاي بالیني را جهت اهداف اکتشووافي گردآوري کرده و به صووورت
کارآمد ،اطالعات پیرامون بیماريها و جمعیتهاي دسووته بندي شووده به پزشووكان ،به شكلي مداوم انتشار
ميدهند.

 3شبكهي آشوبزدهي بیماريها ،بیماري را تعاملي برخاسته از پیامدهاي يكپارچهي ژنتیكي ،محیطي و اجتماعي ميداند.

27۸

 9-6-4-4فرصتها و چالشهای تحقق این سناریو

اشاره به توسعهي فناوري اطالعات ،شبكهسازي ،يكپارچهسازي دانش ،رهیافتهاي میانرشتهاي ،ترويج رويكردهاي هولستیک
و جامع نگر به سالمت ،تاکید بر نوآوري و خطرپذيري در نقشهي جامع علمي کشور از پیشرانهاي تحول و انقالب در مراقبت
سالمت خواهند بود
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 5پنجم

فصـل پنـجم
بحث و نتیجهگیری

هنگامیکه همه چیز از دست میرود ،تنها یک چیز باقی است؛ "آینـــده"
کریستین نول بووی

3

 9-3مقدمه
در دنیاي امروز که تغییرات و تحوالت شگرف در زمینههاي مختلف در حال وقوع است ،سیستمهاي سازماني براي کسب
موفقیت و همگام شدن با تغییرات بايد مجهز به صالح تفكر آيندهنگر و راهبردي باشند که عالوه بر شناسايي عوامل و تحوالت
محیطي در افق زماني بلندمدت ،تاثیر و تعامل آنها را نیز بر آيندهي فعالیتهاي خود مشخص سازمند( .)11نظام سالمت و
اجزاي گوناگون آن نیز از اين قاعده مستثنا نیست و نیازمند آن است که بهطور مداوم تغییرات درحال وقوع که بر سالمت
انسان اثرگذار است را رصد کرده و برنامههاي پیشدستانه در مواجههي موثر با آنها طراحي کند .اين درحالي است که در چند
دههي گذشته ،مسئوالن سالمت نتوانستهاند چنین تغییرهايي را پیشبیني کنند و بر آنها پیشي گیرند يا پس از وقوع خود را
با آن تطبیق دهند .اين امر بسیار نگران کننده است ،زيرا سرعت و تنوع تغییرات رشد جهشي پیدا کرده است .يكي از تغییرات
در حال وقوعِ تاثیرگذار بر حوزه ي سالمت ،تغییر هرم جمعیت و سالمندشدن جامعه است که اگر بهدرستي برنامهريزي و
مديريت نشود نظام سالمت را با چالشهاي زيادي روبرو خواهد ساخت .از اينرو ،براي داشتن يک نظام مراقبت سالمندي
کارآمد ،دانستنِ اينكه چه امكاناتي داريم ،در کجا هستیم ،نقطه هدفمان چیست و در اين مسیر با چه فرصتها و تهديدهايي
روبرو هستیم ،ضروري و اجتنابناپذير است .لذا اين پژوهش با هدف پاسخ به سواالت فوق با رويكرد آيندهنگاري و روش
سناريونگاري طراحي گشت و در فصول قبل مراحل شكلگیري آن تا مرحله تدوين سناريو به تفضیل شرح داده شد .در اين
فصلِ پاياني سعي شده است يافتههاي مطالعه بر اساس اهداف مطالعه مورد بحث قرار گرفته و با نتايج مطالعات مشابه در دنیا
به تفسیر و مقايسه پرداخته شود و در پايان پیشنهادات کاربردي حاصل از پژوهش و پیشنهاد براي پژوهشهاي آتي داده شود.

 1-3هدف اول :تحلیل سیاستهای مراقبت سالمندی در ایران
جهت دستیابي به هدف فوق ،تحلیل سیاستهاي مرتبط با سالمندي با رويكرد کیفي انجام شد .سیاست در اين منظر،
بیانیه هايي هستند از بیان اهداف کالن ،مقاصد و ابزارهايي که يک چارچوب براي فعالیتها در جامعه فراهم ميآورند .در واقع
بدون سیاستهاي روشن و قابل اجرا امكانِ ايجاد ناهماهنگي ،دوبارهکاري و ناکارآيي وجود دارد .سیاستگذاري سالمت و
اقد امات مرتبط با آن ،آثار مثبت و بسیار قوي بر سالمت انسانها و جوامع دارد .بنابراين اگر قرار است سیاستهاي سالمتي
تدوين شده و براي برنامهريزيهاي آينده مالک عمل قرار گیرد ،ضروري است کلیهي موضوعات ،عوامل تعیین کننده سالمت و
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افراد جامعه را دربرگیرد و هر از اين موارد به فراخور نیاز جامعه در سیاستها ورود کرده و مبناي عمل براي اقدامات آتي باشد.
بررسي برنامهها و سیاست هاي کشور در خصوص سالمندان حاکي از آن است که هر چند جهتگیريهاي مثبتي در خصوص
سالمندان اخیراً شكل گرفته و تالشهاي کم و بیشي نیز در حال انجام است ،لكن اين اقدامات در مقابل سیر پیر شدن جمعیت
بسیار ناچیز است و ضعف هاي زيادي قابل مشاهده است .چندگانگي و پراکندگي در قوانین ،به روز نبودن ،عدم پوشش همهي
جنبه هاي سالمندي و رويكرد ماليم سیاستگذاران به سالمندي جمعیت ،جايگاه ضعیف ادارهي سالمت سالمندان براي
سیاستگذاري در اين حوزه ،نبود برنامههاي منسجم بینبخشي و بيتوجهي به سالمندان در برنامههاي توسعهاي کشور از
مهمترين ضعفهاي قانوني در اين حوزه هستند .در مستندات مورد بررسي اين پژوهش ،تنها دو سند سیاسي مختص
سالمندان مشاهده گرديد ،در بقیهي اسناد ذکر شده ،به صورت پراکنده و موردي به موضوع سالمندان اشاره شده است .اولین
سیاست ملي مصوب مختص سالمندان آيین نامه اجرايي جز ( )5بند (الف) ماده  332قانون برنامه سوم توسعه تحت عنوان
تشكیل شوراي ملي سالمندان است که سیاستي بینبخشي بوده و نهادهاي مختلف کشوري از جمله وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي در اجراي آن نقش کلیدي داشتهاند ،در واقع يكي از اشكاالت سیاستهاي سالمندي،
تولیت است که بهطور روشن مشخص نیست چه نهادي متولي اصلي ارائهي خدمات سالمندي است .عدم فعالیت شوراي ملي
سالمندان پس از گذشت چندين سال از تصويب آن شاهدي بر اين ادعاست .سازمان جهاني بهداشت بیان ميکند که بدون
تولیت دقیق بر روي ارائهي خدمات ،تولید منابع و تامین مالي انحراف بسیاري بهوجود خواهد آمد که نظام ارائه خدمت را به
سمت رفتارهاي فرصتطلبانه سوق ميدهد .تولیت نه تنها در ساير کارکردها تأثیر ميگذارد بلكه امكان دستیابي بوه هر يک از
اهداف نظام سالمت را نیز فراهم ميسازد.
نتايج مطالعه در خصوص بررسي گزارشات عملكرد ،صورت جلسات و مستندات دبیرخانه شوراي ملي سالمندان نشان ميدهد
که تشكیل جلسات متعدد درون و برون سازماني ،راهاندازي بنیاد فرزانگان در  5استان چهارمحال و بختیاري ،آذربايجان شرقي،
اردبیل ،همدان و کرمانشاه ،تدوين سند راهبردي سالمندان کشور و چند برنامهي آموزشي خروجيهاي اين شورا بوده است که
هیچيک هنوز اجرايي نشده است( .)211همچنین تدقیق بیشتر فعالیتهاي اين شورا نشان داد که اکثريت جلسات شورا بدون
حضور مقامات اصلي ذکر شده در آيین نامه برگزار شده و با توجه به اينكه در آيیننامه مقرر شده بود که هر شش ماه يكبار اين
شورا در حضور ريیس جمهور تشكیل گردد اين امر نیز تاکنون رخ نداده است .بررسي مستندات و صورتجلسات اين شورا نشان
مي دهد بجز جلسه اول در هیچ يک از جلسات ريیس شورا که وزير بهداشت ميباشد حضور نداشته است و مقامات
شرکتکننده از نهاد هاي مختلف در حد نماينده و مشاور ،ريیس اداره و مدير کل حضور داشتهاند( .)7در همین راستا به منظور
روشن شدن وظیفهي تولیتي در سال  3183سازمان بهزيستي و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پیشنهاد تغییر رياست شورا
و انتقال آن به وزير رفاه را به دولت وقت دادند که با مخالفت وزارت بهداشت و کمیسیون اجتماعي و حقوقي مجلس مواجه
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گشت و عنوان شد که اين ماده قانوني محدود به زمان اجراي برنامه سوم بوده و چون اين ماده در برنامههاي چهارم و پنجم
توسعه تنفیذ نشده قابلیت استمرار ندارد .در سال  3132پس از رويکار آمدن دولت يازدهم ،رئیس سازمان بهزيستي مصوبات
قبلي اين شورا را براي اقدام به وزير بهداشت ارسال کرده و وزير بهداشت در پاسخ به اين درخواست ضمن برشمردن ماهیت
چندبخشي خدمات مرتبط با سالمندان و لزوم همكاري سازمان بهزيستي و ساير دستگاههاي مرتبط در امور سالمندي عنوان
ميکند که جايگاه قانوني اين شورا و اقدامات مرتبط با آن محدود به دورهي زماني برنامه سوم توسعهي کشور بوده است و با
اتمام برنامهي سوم و عدم تنفیذ مجدد اين ماده قانوني در برنامههاي چهارم و پنجم ،شوراي فوق جايگاه قانوني ندارد .همچنین
به استناد مادهي  11بند (ب) قانون برنامه پنجم توسعه ،سیاستگذاري ،برنامهريزي و نظارت بخش سالمت را در تولیت وزارت
بهداشت عنوان کرده و طبق تبصرهي  3بند (د) مادهي  12برنامهي پنجم توسعه همهي ارائهکنندگان دولتي و غیردولتي
خدمات سالمت را موظف به تبعیت از خطمشيهاي وزارت بهداشت ميکند .همچنین بررسي محتواي سیاست شوراي ملي
سالمندان نشان ميدهد که در بند (الف) ماده  3اين آيیننامه آمده است که دبیرخانه شوراي ملي سالمندان مسئولیت تدوين
سیاستها و برنامههاي مرتبط با سالمت و رفاه سالمندان را برعهده داشته که اين امر با مسئولیت وزارت بهداشت در تدوين
سیاستهاي سالمت تداخل ماهوي داشته و ا ز نقاط ضعف محتوايي اين سیاست در تعیین نقش تولیتي محسوب ميشود .الزم
به ذکر است که سازمان بهزيستي قبل از تصويب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي (تا تیر  )3181زير نظر وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي فعالیت مينمود که با تشكیل وزارت رفاه و تامین اجتماعي با همان اساسنامه قبلي زير نظر وزارت رفاه
قرار گرفت و تداخل وظايف در سیاستگذاري و اجرا در خصوص سالمت سالمندان پديد آمد و به نظر ميرسد که در هنگام
تدوين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي کشور به اين مسئله توجه نشده و موجب بروز مشكالت عديده و موازي
کاريهاي متعدد در حوزه سالمت سالمندان شده است.
در همین راستا وزارت بهداشت به منظور انسجام بخشیدن به خدمات سالمندي ،اقدام به تدوين سند ملي سالمت ،رفاه و
متزلت سالمندان( )331بر اساس الگوي ايراني -اسالمي کرده است که اين سند در سال  3133به تايید هیات وزيران و شوراي
عالي سالمت و ام نیت غذايي رسیده است اما به دلیل تداخل آن با برنامههاي شوراي ملي سالمندان و همپوشاني بسیاري از
بندهاي آن با بندهاي سند ملي سالمندان هنوز به سازمانهاي ذيربط ابال نشده است و بنا به ادعاي مديران سازمان
بهزيستي قرار است اين دو سند بايد با يكديگر تجمیع شده و همزمان با تصويب برنامهي ششم توسعه اجرايي گردد.
به نظر ميرسد که نبود مقامات اصلي شورا مي تواند تاثیر بسیار زيادي بر هويت بین بخشي شوراي ملي سالمندان داشته و
مصوبات آن را کم اثر کند .وزارت بهداشت بطور کلي زمان اجراي اين آيین نامه و ماده  332قانون برنامه توسعه سوم را پايان
يافته دانسته و چنین شورايي را قانوني نميداند .با توجه به محتوي اين سیاست در بند الف ماده  3اين آيیننامه آمده است که
دبیرخانه شوراي ملي سالمندان مسئولیت تدوين سیاستها و برنامههاي مرتبط با سالمت و رفاه سالمندان را برعهده داشته که
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اين امر با مسئولیت وزارت بهداشت در تدوين سیاستهاي سالمت تداخل ماهوي داشته و از نقاط ضعف محتوايي اين سیاست
محسوب مي شود .يكي از اقداماتي که مي بايد در راستاي اين سیاست انجام شود بررسي و اصالح اساسنامه سازمانهايي است
که قبل از تصويب اين سیاست زير نظر ساير وزارتخانه ها فعالیت ميکردند .سازمان بهزيستي که قبل از تصويب اين سیاست
زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي فعالیت مي نمود با همان اساسنامه قبلي زير نظر وزارت رفاه قرار گرفت و
تداخل وظايف در سیاستگذاري و اجرا در خصوص سالمت سالمندان پديد آمد و به نظر ميرسد که در هنگام تدوين قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي کشور به اين مسئله توجه نشده و موجب بروز مشكالت عديده و موازي کاريهاي
متعدد در حوزه سالمت سالمندان شده است.
همچنین بررسي اسناد باالدستي مرتبط با سالمندان حاکي از آن است که هیچگونه قوانین و سیاستهاي حمايتي براي حف،
ارزش و چايگاه سالمندان در جامعه وضع نشده است( )388و به اذعان يكي از اعضا کمیسیون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي
حقوق سالمندان در قوانین فراموش شده است و عليرغم توصیههاي فراوان قرآن کريم و اسالم( )218به تكريم سالمندان،
تفاوت فاحشي در جايگاه سالمندان در اسالم و قوانین کشور وجود دارد .همینطور با توجه به تغییرات ساختاري و فرهنگي در
جامعه و تبديل شدن جامعه سنتي به جامعهي مدرن که موضوع تداوم و پیوستگي ارزشها و روابط بیننسلي را حیاتي جلوه
ميدهد ،براي انتقال تجارب و ارزشهاي اين نسل به نسلهاي بعدي هنوز طرح و برنامهاي منسجم و عملیاتي وجود ندارد ،تنها
پیرو بند  7سیاستهاي جمعیتي( ،)335سازمان تامین اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري به تكريم سالمندان و
بازنشستگان و توسعهي خانههاي امید در شهرها ملزم شدهاند و براي ساير نهادهاي جامعه هیچگونه برنامهاي در نظر گرفته
نشده است .پژوهشها نشان مي دهد ژاپن به عنوان کشوري سالمند ،قانون مدافع بزرگساالن را براي حف ،ارزشها و حقوق
سالمندان وضع کرده است( .)213سازمان جهاني بهداشت از نبود طرحهاي حمايت اجتماعي سالمندان در کشورهاي درحال
توسعه ،ابراز نگراني کرده و بر تدوين و اجراي هزچه زودتر طرحهاي حمايت اجتماعي در کشورهاي مزبور تاکید زيادي کرده
است .اياالت متحدهي امريكا قانون حمايت از سالمندان 3را به منظور حمايت از حقوق و منافع سالمندان و زندگي با کیفیت
همراه با ارزش و احترام در جامعه در سال  2132مشتمل بر  1فصل و  38اصل تدوين کرده است(.)211
بررسي اسناد باالدستي مرتبط با سالمندان نشان ميدهد که تامین مالي (جمعآوري ،انباشت و خريد) مراقبتهاي مورد نیاز
سالمندي بايد از طريق پوشش همگاني بیمه صورت گیرد .اصل  23قانون اساسي ،صراحتاً به برخورداري از تامین اجتماعي به
صورت حق همگاني تاکید کرده است و دولت را مكلف نموده است تا از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از
مشارکت مردم ،مراقبتهاي بهداشتي-درماني و حمايتي را از افراد مزبور به عمل آورد .همچنین در راستاي جراي اصل فوق از
قانون اساسي ،مادهي  1قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي ،دولت را موظف به گسترش نظام بیمهي همگاني با
اولويت دادن به زنان بیوه و سالخورده کرده است .نتايج بررسي اسناد باالدستي حاکي از آن است که هیچگونه بیمهي اجتماعي
The Protection of the Elderly Model Law
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فراگیر مختص سالمندان وجود ندارد .سالمنداني هم که به واسطهي بازنشستگي از بیمه برخوردار هستند بیمهاي مشابه ساير
اقشار دارند که بسیاري از خدمات مراقبتي سالمندي را تحت پوشش قرار نميدهد .همچنین در بند (ج) مادهي  12قانون
برنامهي پنجم توسعه با عنوان «سامانهي خدمات جامع و همگاني سالمت» مبتني بر مراقبتهاي اولیه سالمت و محوريت
پزشک خانواده و نظام ارجاع بر يكپارچگي و جامعیت بیمه درمان پايه اشاره شده است که تا هنگام نگارش اين رساله که برنامه
پنجم در سال پاياني خود است اين ماده قانوني هنوز در کشور اجرايي نشده است .بررسي سیاستها و برنامههاي کشورهاي
توسعهيافته مانند اعضاي اتحاديه اروپا ،و اياالت متحده آمريكا نشان ميدهد که سالمندان تحت پوشش کامل حمايتهاي
اجتماعي و بیمه سالمت کامل ميباشند .مطالعات نشان مي دهد که در تمامي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا سالمندان تحت
حمايت کامل اجتماعي قرار داشته و از پوشش کامل استفاده از خدمات سالمت برخوردار هستند .سوئد به عنوان کشوري که
بیش از  51سال از مواجه شدن آن با پديده سالمندي ميگذرد توانسته است با اتخاذ سیاستهاي مناسب ،سالمت سالمندان و
کیفیت زندگي آنان را ارتقا دهد .سیاستها ي ملي سوئد بر زندگي داوطلبانه سالمندان در خانواده با موافقت هم سالمند و هم
خانواده تاکید مينمايد .سیاست هاي ملي سوئد بیشتر بر اين هدف تكیه دارد که سالمندان بصورت مستقل و بدون نیاز به
کمک ديگران به زندگي خود ادامه دهند و خدمات اجتماعي و بهداشتي درماني با درنظر گرفتن احترام کامل آنان ارائه
گردد( .)13به عنوان يک سیاست کالن در امريكا در سال  2111میالدي برنامه مردم سالم آمريكا براي سال  2131طراحي و
اجرا شده است و در ابعاد مختلف براي اصالح سبک زندگي و سالمند شدن سالم ،برنامهها و مداخالت را در سطح ملي مشخص
نموده است .گرچه در اين سیاست هیچ يک از شاخص ها بطور مستقیم در خصوص سالمندان هدفگذاري نشده است ،اما
بسیاري از برنامه هاي آن بر جمعیت سالمندان تاکید و تمرکز دارد( .)213يک سیاست کالن ديگر برنامه مديكیر 3است که
بصورت اختصاصي ،سیاستي است که براي سالمت سالمندان در آمريكا ،استرالیا و کانادا و برخي کشورهاي ديگر تدوين و اجرا
شده است .در اين برنامه پوشش هزينه هاي درماني گروه هاي جمعیتي خاص از جمله سالمندان استفاده مي شود(.)212
مستقل بودن و ضعف ارتباطي بین سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت به عنوان دو ساختار اصلي ارائهدهندهي خدمات
سالمندي باعث شده که منابع مالي تخصیص شده به بخش سالمندان بین اين دو دستگاه تقسیم شده و بخشي از آن در اختیار
وزارت بهداشت به عنوان نهاد اصلي سیاستگذار قرار نگیرد .همچنین با کلید خوردن طرح تحول سالمت از سال  3131و
تخصیص بودجهي بیشتر به بخش درمان ،سهمیه بندي خاصي که مختص سالمندان باشد ديده نشده است در حالیكه براساس
نتايج مطالعات متعدد ،هزينههاي خدمات بهداشتي و درماني در دهه ي آخر عمر يا پنج سال آخر عمر نسبت به ساير گروههاي
سني سهم بیشتري را به خود اختصاص داده است ،الزم است که در سیاستگذاريها و تخصیص بودجههاي مورد توجه قرار
گرفته شود.

Medicare
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پیمايش میداني مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در خصوص مشكالت سالمندان در کشور نشان ميدهد که درصد
چشمگیري از سالمندان از جهت تامین هزينههاي زندگي خود به ديگران وابستهاند اين در حالي است که در اسناد باالدستي
بررسي شده ،توجه و حمايت مالي از سالمندان کم درآمد ،ناتوان و از کارافتاده به کرات مورد تاکید قرار گرفته است( .)211به
عنوان مثال تبصره  32قانون برنامه دوم توسعهي کشور به پرداخت مستقیم کمکمعاش ماهیانه به اقشار کمدرآمد از محل
اعتبارات فصل تامین اجتماعي اشاره کرده است .مطالعهي سیاستهاي کشورهاي اروپايي و ژاپن ،که پیشتر ،سالمندي
جمعیت را تجربه کردهاند ،نشان ميدهد که هزينهي ارائه ي خدمات سالمندي در اين کشورها از طريق مالیات تامین ميشود.
به عنوان مثال در ژاپن  %25هزينهها توسط دولت مرکزي %32,5 ،توسط دستگاهها و سازمانها %32,5 ،توسط شهرداري
پرداخت ميشود( )211در اين کشور شهروندان سالمند به دلیل شرايط مطلوب موجود در جامعه نه تنها دوران سالمندي سالم
و موفقي را سپري کرده بلكه در فرايند توسعه اقتصادي ژاپن نیز سهم بسزايي دارند ،رشد شتابان اقتصادي ژاپن با وجود
سالم ند بودن جمعیت شاهدي بر اين ادعاست .در ايران سازمان بهزيستي ،کمیتهي امداد و مراکز خیريه ،هزينههاي خدمات را
براي سالمندان بيبضاعت پرداخت ميکنند به اين ترتیب که سازمان بهزيستي با پرداخت مقداري هزينهي معین به عنوان
يارانه به مراکز نگهداري خصوصي يا خیريه ،خدمات سالمندي را از آنها خريداري ميکند و به اين بوسیله از سالمندان کم-
بضاعت حمايت مي کند .اما چنانچه سالمندان به مراقبت بیشتر نیاز داشته باشند اين سازمان هزينهي مراقبتهاي بیمارستاني
و تحت حاد آنها را متقبل نميشود که همین امر کمیت و کیفیت ارائهي خدمات سالمندي را در کشور با چالش روبرو کرده
است.
نتايج بررسي اسناد باالدستي مرتبط با سالمندان در خصوص ارائهي خدمات سالمندي بیانگر آن است که مراقبتهاي بهداشتي
و درماني توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،خدمات حمايتي و بازتواني توسط سازمان بهزيستي ،رسیدگي به
سالمندان بيبضاعت ،ناتوان و کمدرآمد توسط سازمان بهزيستي و کمیتهي امداد امام خمیني صورت ميگیرد .در واقع سازمان
يا نهادي که خدماتي جامع و يكپارچه به سالمندان ارائه دهد وجود ندارد و بین سازمانهاي متولي گفته شده عدم شفافیت
وظايف نیز وجود دارد .گزارش  2111سازمان جهاني بهداشت ارائهي خدمات سالمت را اصليترين کارکرد نظام سالمت عنوان
کرده و هر گونه نارسايي هايي در اين کارکرد را ناشي از سازماندهي نامناسب نظام سالمت و مهرهچیني غلط در میان
نقشآفرينان ارائهي خدمات قید ميکند( .)215بررسي مستندات سالمندي در ايران نشان داد که عليرغم تاکید اسناد
باالدستي بر ترکیب توانمنديها و مشارکت تمامي بخشهاي دولتي و خصوصي و نهادهاي غیردولتي در ارائهي خدمات
سالمندي ،هیچ نهاد و تشكیالتي براي هماهنگي ،برنامهريزي و هدايت فعالیتهاي مرتبط با سالمندان وجود ندارد .تنها در سند
سالمت ،رفاه و منزلت سالمندان ايراني به نقش وزارت بهداشت در تصويب برنامههاي مربوط به سالمندان در دستگاههاي
اجرايي و هماهنگي بین دستگاههاي اجرايي براي سازماندهي امور سالمندان و اجراي برنامههاي تعريف شده ،اشاره شده است
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ال نیز گفته شد با گذشت بیش از سه سال از تصويب در شوراي عالي سالمت و امنیت غذايي هنوز
که اين سند همانطور که قب ً
تصويب نهايي نشده است .همچنین تنها در سند پیشگفت است که سطحبندي خدمات سالمندي مطابق با زنجیرهي ارائهي
مراقبتهاي سالمندي سازمان جهاني بهداشت صورت گرفته است.
بررسي اسناد باالدستي در خصوص سازماندهي و ساختارهاي ارائهي خدمات سالمندي نشان ميدهد که تصمیمگیري در
خصوص مراقبتهاي سالمندان در وزارت بهداشت تنها توسط يک ادارهي کوچک بهنام ادارهي سالمت سالمندي صورت
ميگیرد که از لحاظ تشكیالت سازماني يک اداره ،نازلترين شكل تشكیالت ميباشد ،بنابراين ميتوان استنباط کرد که اين نوع
تشكیالت سازماني در کاستيهاي سیاستهاي سالمندي بيتاثیر نبوده است .از طرف ديگر ،ساختار ارائه خدمت سالمندي در
سازمان بهزيستي به صورت يک نهاد سیاستگذار با نام دبیرخانهي شوراي ملي سالمندان و يک سري واحدهاي اجرايي تحت
عنوان مراکز نگهداري از سالمندان است .بررسيهاي نشان ميدهد در کشورهاي کانادا و امريكا ارائهي خدمات مراقبتي
سالمندان ،تحت نظارت شبكهي سالمت عمومي و خدمات سالمندي ميباشد که وزارتخانههاي رفاه و سالمندي ،انجمن
پیشگیري و کنترل بیماريها ،انجمن آژانسهاي سالمندي و واحدهاي سالمندي ايالتي اين شبكه را پشتیباني ميکند(.)211
تحلیل سیاستهاي سالمندي در خصوص تولید منابع (منابع انساني ،سرمايهي فیزيكي و مواد مصرفي) نشان ميدهد که تنها
سند ملي ارتقا سالمت ،رفاه و منزلت سالمندان است که به طور مستقیم به موضوع تولید منابع اشاره کرده است .در اين سند
تامین نیروي انساني مورد نیاز مراقبتهاي سالمندي در قالب طب سالمندي ،پرستاري سالمند ،مددکاري سالمند ،توانبخشي
سالمند ،روانشناسي و روانپزشكي سالمند ،طب تسكیني و دندانپزشكي سالمندان و بازنگري کوريكولومهاي آموزشي رشتههاي
مرتبط براي گنجاندن محتواي مرتبط با سالمندي اشاره شده است( .)331در همین راستا در سند تحول و نوآوري آموزش
پزشكي ،توسعهي طب سالمندي و احداث بیمارستانهاي سالمندي بهعنوان ماموريت ويژه تا پايان سال  35در نظر گرفته شده
است .بررسي اسناد در خصوص سرمايه ي فیزيكي و مواد مصرفي مورد نیاز سالمندان نشان داد که تنها در سند ارتقاي سالمت،
رفاه و مزلت سالمندان به اين موضوع اشاره شده است(.)337
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 5-3هدف دوم :مطالعهی کیفی -شناسایی چالشهای مراقبتهای سالمندی در ایران
بخش دوم اين پژوهش شناسايي چالشهاي موجود مراقبتهاي سالمندي در ايران بر اساس يک مطالعهي کیفي بود .در اين
مطالعهي سعي گرديد مهمترين چالشهاي مرتبط با مراقبت سالمندي در ايران با مراجعه به مطلعترين افراد شناسايي گردد.
پس از تحلیل نتايج ،در مجموع پنج چالش مرتبط با ارائهي مراقبتهاي سالمندي استخراج گرديد .چالشهاي مرتبط با تولیت،
چالشهاي مرتبط با دسترسي ،چالشهاي يكپارچگي ،چالشهاي مرتبط با زيرساختهاي فني و چالشهاي مرتبط با ارائهي
خدمات سالمت تمهاي اصلي اين مطالعهي کیفي بودند.
مطالعات نشان ميدهد که موضوع مراقبتهاي سالمندي و اتخاذ سیاستگذاريهاي صحیح در مورد آن در حال حاضر يک
نگراني مشترک جهاني است .اما اين نگراني در کشورهاي درحال توسعه از آن جهت که زمان کمتري براي تطابق با پیامدهاي
آن دارند از فوريت بیشتري برخوردار است .نتايج اين پژوهش نشان داد که وضعیت فعلي سیاستگذاري مراقبتهاي سالمندي
در کشور از مقبولیت الزم برخوردار نیست و دو نقش آفرين اصلي امور سالمندي يعني وزارت بهداشت و وزارت رفاه در اين
خصوص نه تنها تعامل مناسبي با يكديگر ندارند بلكه در تقابل با يكديگر نیز عمل نموده و هريک بسته به قدرت و اختیاري که
دارد خود را متولي اصلي اين امر ميداند .عدم ف عالیت شوراي ملي سالمندان بعد از چندين سال که از تصويب قانوني آن
ميگذرد خود شاهدي بر اين ادعاست.
احمدي و همكاران سیاستگذاري واحد در مراقبتهاي سالمندي را عاملي مهم در تدوين برنامههاي مراقبتي ،هدايت منابع و
دستیابي اثربخش به اهداف سالمت سالمندي توصیف کردند و با بیان اينكه جمعیت ايران به سرعت در حال پیر شدن است و
سیاستگذاران بيدرنگ بايد از فرصت کوتاهي که تا سالخورده شدن جمعیت باقي مانده است ،بیشترين استفاده را ببرند،
نخستین گام در اين راه را ،همكاري نزديک سازمانهاي مجري در تدوين سند راهبردي واحد و منطبق بر شرايط جديد
دانستند که در آن به صراحت وظايف هر سازمان مشخص شده باشد( .)7يافتههاي پژوهش همچنین عدم توجه به محتوا و
زمینهي سیاست را در فرايند سیاستگذاري نشان مي دهد .در همین راستا سازمان جهاني بهداشت در گزارش سال  2111بر
اين نكته اذعان دارد که کشورهاي در حال توسعه عليرغم تدوين برنامهها و سیاستهاي عالي در اجرا و ارزيابي آنها با مشكل
مواجه هستند زيرا در فرايند سیاستگذاري به تمام عوامل ،شرايط ،امكانات و زمینههاي بومي خود توجه نميکنند( .)215اين
در حالي است که ارزش يک سیاست به قابلیت اجرايي بودن آن است .فقدان توجه به ذينفعان و مشارکت نقشآفرينان در
فرايند سیاستگذاري از ديگر مشكالت بیان شده بود .الگومارسینو و همكاران 3نبود زيرساختهاي جمعآوري اطالعات از
ارائهدهندگان مراقبت و نبود فرصت همكاري بین ذينفعان را از چالشهاي سیاستگذاري در کشورهاي کمتر توسعه يافته
عنوان ميکند( . )217درحالیكه واضح است اگر سیاستي با مشورت تمامي گروههاي ذينفع و نقشآفرين تدوين شود احساس
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مسئولیت و ضمانت اجرايي بیشتري را با خود به همراه دارد .بنابراين استفاده از تجارب متخصصان و کارشناساني که درگیر کار
اجرايي هستند و به مشكالت عیني و اجرايي آگاهي دارند ميتواند از دوبارهکاريها بكاهد و نتايج بهتري را به بار آورد.
از ديگر چالشهاي شناسايي شده در ارائه مراقبتهاي سالمندي دسترسي آنان به خدمات است که انتزاع گزارههاي کالمي سه
نوع دسترسي اقتصادي ،فرهنگي و جغرافیايي را در کشور نشان ميدهد .بررسي مراقبتهاي سالمندي در کشور هندوستان که
بهمنظور دسترسي آسان سالمندان به خدمات پیشگیرانه در قالب نظام مراقبتهاي بهداشتي اولیه ،گروهي از کارکنان آموزش
ديدهي سالمت را ملزم به ويزيتهاي خانگي از سالمندان کردهاند( .)218در حالیكه نتايج مطالعه ما نشان داد که سالمندان پیر
با سطح  ADLپايین که نميتوانند از منزل خارج شوند از دريافت خدمات سالمت محروم هستند و هیچگونه تسهیالتي براي
دسترسي آنها به خدمات مراقبتي صورت نگرفته است .همچنین وضعیت نامناسب اقتصادي-معیشتي سالمندان کشور از ديگر
موانع ياد شده در دسترسي به خدمات بود .در تايید اين يافته ،گزارش مجلس شوراي اسالمي ايران در خصوص وضعیت
اقتصادي سالمندان بیانگر آن است که حدود  %25سالمندان از هیچگونه حمايت بیمهاي برخوردار نیستند و بسیاري از خدمات
مراقبتي سالمندان تحت پوشش بیمههاي پايه نميباشد و همین امر موجب تنگ شدن دايره بهرمندي سالمندان از خدمات
مورد نیازشان شده است( .)25مرور تجربیات کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان دهندهي پوشش کامل سالمندان در استفاده از
خدمات سالمت است( .)358بنابراين به نظر ميرسد باتوجه به افزايش چشمگیر هزينههاي درماني و توانبخشي در آينده
طراحي و پوشش کامل بیمه از مراقبت سالمندي در کشور نیازي است که بیش از گذشته احساس ميشود و بهتر است در
شرايط فعلي از پنجرهي فرصت 3جواني جمعیت در جهت استقرار پوشش همگاني بیمه مراقبتي سالمندان بهره گرفت.
براساس نتايج مطالعه ،زيرساختها و منابع فیزيكي ،انساني و اطالعاتي مورد نیاز مراقبت سالمندي در کشور در تمام سطوح
مراقبت با کاستيهايي روبرو است .تجارب کارشناسان مراکز بهداشتي حاکي از ناموفق بودن برنامهي مراقبتهاي ادغام يافتهي
سالمندي در سطح مراکز بهداشتي است چرا که ساختار اين مراکز از گذشتههاي دور براي ارائهي خدمات بهداشتي مادر و
کودک طراحي شده و در اين جايگاه نیز خدمات بسیار اثربخشي را نیز ارائه داده است اما امكانات ،منابع و زيرساختهاي آنها
پاسخگوي نیازهاي متنوع سالمندي نميباشد .مطالعات نشان ميدهد که اين وضعیت در بسیاري از کشورهاي با درآمد کم و
متوسط مشهود است و ساختارهاي فعلي ،پاسخگوي ارائهي خدمات سالمندي نیست .همچنین نتايج مطالعه نشان داد که
نیروي انساني متخصص سالمندي به عنوان يكي از اجزاي مهم مراقبت در کشور بسیار اندک و انگشت شمار است و پاسخگوي
نیازهاي سالمندان نميباشد .شواهد نشان ميدهد که کشورهاي توسعهيافته تربیت مراقبین خانگي را به منظور جبران بخشي
از نیروي انساني مورد نیاز سالمندي در پیش گرفتهاند که به نظر ميرسد راهحل تربیت نیروهاي حدواسط و مهارتي در
کشورهاي در حال توسعه نیز بتواند راهگشا باشد.
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يكي از اجراي مهم ارائهي خدمات سالمندي که سازمان جهاني بهداشت بر اهمیت و بازتعريف آن تاکید کرده است اصل
"يكپارچگي و هماهنگي خدمات بهداشتي و اجتماعي" است چرا که معتقد است سالمت بهتنهايي راهحل ارتقاي سالمندي
فعال نیست و مشارکت کلیهي ارکان جامعه مورد نیاز است .نتايج بررسي ما در اين خصوص نشان داد که سالمندان خدمات
مراقبتي خود را ناهماهنگ ،پراکنده و حتي گیجکننده دريافت ميکنند و هیچگونه ارتباط مشخصي بین خدمات بهداشتي و
اجتماعي وجود ندارد .در حالیكه پانل منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت مراقبت سالمندان را به صورت يک مدل
کلي مشتمل بر خدمات اجتماعي-اقتصادي با اولويت  PHCپیشنهاد داده که تا سال  2123در کشورهاي  EMROاجرا
شود(.)11
مفهوم اصلي ديگري که از نتايج اين تحقیق تبیین گرديد مفهوم خدمات مراقبت سالمتمحور بود .تحلیل يافتههاي پژوهش
نشان داد که تمرکز اصلي برنامههاي وزارت بهداشت بر درمان است تا پیشگیري و حجمي عظیمي از بودجه سالمت کشور
صرف بیمارستان و خدمات درماني ميشود .گزارش  2118سازمان جهاني بهداشت با عنوان "مراقبتهاي اولیه سالمت ،حاال
بیشتر از هر زمان ديگر "3نشان ميدهد که نسبت عظیمي از منابع نظامهاي سالمت صرف خدمات درماني پرهزينه ميشود در
حالیكه پیشگیري و ارتقا سالمت ميتواند تا  71درصد از بار جهاني بیماري بكاهد( .)213لذا به نظر ميرسد براي اينكه نظام
سالمت بتواند پاسخگوي الگوي تغییر يافتهي بیماريها ،کنترل بیماريهاي غیرواگیر و افزايش بار بیماري ناشي از اين بیماري-
ها و ساير مشكالت رواني و اجتماعي باشد بايد رويكرد "سالمندي و دورهي زندگي" را در راس برنامههاي خود قرار دهد .زيرا
در اين رويكرد بهجاي توجه صرف بر مراقبتهاي پزشكي به اهمیت تعامالت اجتماعي ،خودمراقبتي و لزوم حمايتهاي
اجتماعي براي ادامهي زندگي مستقل سالمندان در کنار خانواده تاکید شده است .در اين راستا مراکز مراقبت جامعهمحور
همچون مراکز نگهداري روزانه 2و مراکز نگهداري موقت 1از جمله ساختارهاي حمايتي هستند که در تضمین سالمندي در محل
نقش بسزايي دارند .نتايج مطالعهي ما نشان داد که ساختارهاي فوق در کشور از رونق کافي برخوردار نیستند و خدمات متنوع
پزشكي ،آموزشي و حمايتي را ارائه نميدهند .گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل در ايران ،از جمله داليل عدم گسترش و
استقبال اين مراکز را تحت پوشش نبودن هزينههاي اين مراکز در بیمههاي پايه و مكمل توصیف کرده و اضافه ميکند که آنچه
تحت عنوان خدمات مراقبتي در کشور وجود دارد معطوف به سالمندان معلول و نیازمند است .مرور مطالعات نشان ميدهد که
مراکز مراقبت جامعهمحور بازوي کمكي خانوادهها در مراقبت سالمند بوده است و عالوه بر اينكه در کاهش استرس و سالمت
رواني مراقبین آنها تاثیرگذار بوده است در سالمت و مشارکت اجتماعي سالمندان در جامعه نیز موثر بوده است و خطر انزوا و
تنهايي آنها را به طور چشمگیري کاهش داده است.
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بررسي يافتههاي پژوهش در خصوص ارائهي خدمات درماني و توانبخشي سالمندان حاکي از آنست که سالمندان هنگام
مراجعه به بیمارستان و مراکز درماني همانند ساير گروههاي سني پذيرش ميشوند ،هیچگونه سیستم اولويتبندي براي آنان
وجود ندارد ،بخش درماني خاص سالمندان وجود ندارد ،کمبود جدي در متخصصین طب سالمندي و تخصصهاي وابسته
وجود دارد و ارزيابي جامع سالمندي در خصوص آنها اجرا نميشود .بارنز و همكاران 3با بررسي سالمندان پذيرش شده در
بخش تخصصي مراقبت حاد سالمند 2دريافتند که سالمندان در اين بخش تحت نظر يک تیم بینرشتهاي متشكل از طب
سالمندان ،پرستار سالمندي ،مددکار اجتماعي و فیزيوتراپ خدمات مورد نیاز خود را دريافت ميکنند و در مقايسه با سالمندان
پذيرش شده در يک بخش عمومي عالوه بر کمتر بودن مدت اقامت ،توانايي عملكردي بهتر و پذيرش مجدد کمتري
دارند( .)251پالمر 1نیز در مطالعهي خود بخش تخصصي سالمندان را محیطي آماده ،مراقبتمحور و استاندارد براي پذيرش
سالمند ارزيابي ميکند که در آن سالمند با بررسي جامع سالمندي در پايینترين سطح ريسک بیماريهاي درمانزاد 1و افت
عملكردي قرار ميگیرد و قبل از ترخیص نیز تیم ارزياب توصیه و پیگیريهاي الزم را براي ادامهي زندگي در منزل و يا
خانههاي سالمندي ارائه ميدهد( .)253بنابراين ضروريست با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندي و افزايش متعاقب
بیماريهاي غیرواگیر توسعهي و تجهیز بیمارستانهاي کشور به خدمات سالمندي در اولويت کار متولیان نظام سالمت قرار
گیرد.
نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که خدمات ارائه شده در خانههاي سالمندان از استانداردهاي الزم برخوردار نیست و زندگي در
آنجا کامالً منفعل و با روزمرگي همراه است و طرح مراقبت متناسب با شرايط هر سالمند نیست و در واقع نوعي رفع تكلیف
است .رحیمي نیز در پژوهش خود نشان داد که مراقبتهاي ارائه شده در سراهاي سالمندي در ايران بر اساس اقدامات روتین و
بیشتر با توجه به وضعیت فیزيكي و رفع نیازهاي آني سالمندان ميباشد .بررسيها نشان ميدهد با توجه با روندهاي
شهرنشیني ،مهاجرت ،اشتغال زنان ،هستهاي شدن خانوادهها و تضعیف شبكهي حمايتهاي خانوادگي احتمال تقاضا براي
خانههاي سالمندان در آينده غیرقابل اجتناب است و بايد براي ارتقاي کیفیت خانههاي سالمندان و مناسب سازي آنها با
نیازها و انتظارات سالمندان آينده از هم اکنون کوشید .با اينحال به نظر ميرسد در تفسیر اين يافته احتیاط بیشتري الزم است
به آن دلیل که شرايط و پیشینهي فرهنگي هر جامعه در پذيرش و عدم پذيرش اين مسئله کامالً متفاوت است.
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 4-3هدف سوم :تحلیل روند
مهمترين روندهاي استخراج شده در حوزه اجتماعي و تاثیرات آنها بر الگوي مراقبتهاي سالمندي شامل تغییر الگوي بار
بیماريها ،افزايش بروز بیماريهاي مزمن ،سبک زندگي صنعتي و بيتحرکي ،الگوهاي غذايي ناسالم ،افزايش سطح تحصیالت و
سواد ،زنانهشدن سالمندي ،افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي مانند طالق ،بزهكاري و اعتیاد ،افزاش افسردگي ،افزايش
مصرفگرايي و افزايش شهرنشیني و بالطبع آن افزايش حاشیهنشیني و تهديدهاي آن براي سالمتي جامعه ميباشد .موسسه
رند 3در گزارشي تحت عنوان تحلیل روندهاي اجتماعي جهان تا سال  ،21112افزايش طبقهي متوسط ،افزايش جمعیت
سالمندي ،اشتغال و تغییر بازار کار ،تاثیر ال گوهاي مهاجرت بر جامعه و جوامع متصل و افراد توانمند را بزرگترين روندهاي آتي
معرفي کرده است .همچنین اين گزارش افزايش نابرابري ،شكلگیري طبقهي جديدي از مشتريان ،تطابق با واقعیتهاي
دموگرافیكي جديد و فرصتهاي نامتعادل براي توانمندسازي فردي را از نتايج و پیامدهاي روندهاي پیشگفت احتساب
ميکند( .)252بن ول و همكاران 1در بررسي روندهاي ا جتماعي موثر بر چاقي جمعیت در استرالیا با استفاده از تكنیک دلفي
در دو راند (در راند اول شناسايي مولفههاي تاثیرگذار و در راند دوم رتبهبندي هريک از عوامل شناسايي شده) مهمترين
روندهاي اجتماعي تاثیرگذار در چاقي را به ترتیب "افزايش وابستگي به خودرو"" ،افزايش مشغله و کمبود وقت" و "افزايش
استفاده از فست فودها" شناسايي کرد(.)251
گزارش روندها و چالشهاي مراقبت بهداشتي ،تغییرات دموگرافیكي و افزايش نرخ بیماريهاي مزمن را پیشراني در جهت تغییر
ساختارهاي ارائه خدمات معرفي ميکند در اين گزارش شكلگیري شبكهاي از بیمارستانهاي کوچک و کلینیکهاي مراقبت
اولیه در نزديكي محل زندگي افراد ضروري عنوان شده است که البته هماهنگي و يكپارچگي جريان اطالعات در اين شبكههاي
محلي را نیز الزمه ي مديريت موثر آن بیان شده است .گزارش مجمع جهاني اقتصاد در بررسي سناريوهاي آيندهي بازنشستگي
و مراقبتهاي بهداشتي سالمندان روندهاي شهرنشیني ،مهاجرتهاي داخلي ،تغییر الگوي بیماريها از بیماريهاي واگیردار و
عفوني به بیماريهاي غیرواگیر و مزمن و کاهش حمايتهاي سنتي خانوادهها از سالمندان را از مهمترين عوامل تاثیرگذار بر
مديريت سیستمهاي بازنشستگي و مراقبتي سالمندان عنوان کرد(.)251
سازمان جهاني بهداشت پیشبیني کرده است که تا سال  ،2121تقريباً سه چهارم تمامي مرگهاي جهان به دلیل بیماريهاي
مزمن باشد .اين همهگیري تنها به کشورهاي توسعه يافته اختصاص ندارد و در کشورهاي در حال توسعه نیز رو به فزوني است.
بطوريكه تخمین زده ميشود بیش از  %7مرگومیرهاي کشورهاي در حال توسعه ناشي از آريتميهاي قلبي ،فشارخون ،ديابت
و سرطان باشد .بنابراين اين روند تغییر الگوي بیماري ها يک تقاضاي افزايشي از مراقبت را ايجاد خواهد کرد .در همین راستا،
بررسي ده علت اول منجر به مرگ در افراد باالي  11سال در کشور نشان داد که به ترتیب شامل سكتهي قلبي ،سكتهي مغزي،
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سوانح و تصادفات ،ديابت ،فشارخون ،بیماريهاي مزمن ريه ،سرطان معده ،نارسايي کلیه ،سرطان ريه و زوال عقل نشاندهندهي
روند رو به رشد بیماريهاي مزمن و غیرواگیر در کشور است که چنانچه مداخلهي موثري در جهت کاهش و بهبود آن گرفته
نشود ،آيندهي مراقبتهاي سالمت را سمت و سوي متفاوتي خواهد داد( .)255سازمان جهاني بهداشت در گزارش جهاني
وضعیت بیماريهاي غیرواگیر در سال  ،32131چهار بیماري قلبي و عروقي ،بیماريهاي مزمن تنفسي ،سرطان و ديابت را
اصليترين بیمارهاي منجر به مرگ در سراسر جهان معرفي کرده است که رژيمهاي غذايي ناسالم ،عدم فعالیت فیزيكي و
مصرف دخانیات و الكل را از عوامل خطري اين بیماريها عنوان کرده است .براساس اين گزارش %11 ،از علل منجر به مرگ در
افراد زير  71سال در ايران به دلیل بیماريهاي غیرواگیر ميباشد )251(.بررسي برنامهي اقدام جهاني براي پیشگیري و کنترل
بیماريهاي غیرواگیر در منطقهي آسیاي جنوب شرقي براي سالهاي  2131تا  22121نشان ميدهد که سالمندي جمعیت،
شهرنشیني غیربرنامه ريزي شده ،اثرات منفي جهاني سازي ،سواد پايین و فقر از عوامل اصلي منتسب به بیماريهاي غیرواگیر
در منطقهي مورد مطالعه است(.)255
مطالعات نشان ميدهد که شیوع و بروز چشمگیر بیماريهاي غیرواگیر خصوصا در دهههاي اخیر سبب بروز نگرانيهايي در
سیستمهاي سالمت کشورهاي جهان و دستاندرکاران نظام سالمت در دنیا شووده است( .)257سازمان ملل متحد و سازمان
جهاني بهداشت از جمله نهادهاي بینالمللي هستند که تاکنون برنامههاي مدوني براي پیشگیري و کنترل بیماريهاي
غیرواگیر در جهان تنظیم کرده و در جهت ارتقا سالمت در اين بخش در تالش هستند ،گواه اين امر انجام نشسووتها و تدوين
دستورالعملها و نظامنامههايي است که بیماريهاي غیرواگیر را هدف قرار ميدهند ( .)258در اين زمینه ميتوان به تالشهاي
مشووترک اين ارگانها با موسسات و مراکز پژوهشي همچون موسسه  IHME1اشاره کرد که پروژهي بررسي بار جهاني بیماريها
را بر عهده داشته اسووت( .)253در مجموع ميتوان چنین نتیجه گرفت که بحث بیماريهاي غیرواگیر محدود به يک کشور يا
منطقه نبوده و معضلي است که نظام سالمت همه ي کشورهاي جهان با آن دست به گريبان هستند .بر اساس گزارش سازمان
بهداشت جهاني در کشورهاي درحال توسعه  %25از جمعیت سالمندان  15تا  13ساله و  %51سالمندان  81تا  85ساله،
همزمان از سه الي شش بیماري مزمن رنج ميبرند .بنابر اين گزارش ،مداخالت در جهت اصالح شیوه زندگي و پیشگیري از
بیماريهاي غیرواگیر براي کشورهاي در حال توسعه از ضرورت ويژهاي برخوردار است( .)251بنابراين ،از آنجايي که بخش
اعظم بار بیماريها در کشووور به بیماريهاي غیرواگیر مربوط ميشووود ،شناخت عوامل خطر ،سیاسووتگذاري در چگونگي
مقابله و در نهايت کاهش روند روزافزون آن جز برنامههاي اولويت دار وزارت بهداشت قرار گرفت که در راستاي آن ،سند ملي
پیشگیري و کنترل بیماريهاي غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آنها بر اساس اهداف تعیینشده توسط سازمان جهاني بهداشت
براي سالهاي  3131تا  3111تدوين گشت(.)211
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افزايش روند تغذيه ي ناسالم از ديگر روندهاي اجتماعي تاثیرگذار بر آيندهي مراقبتهاي سالمندي است( .)213بررسيهاي
وزارت بهداشت نشان مي دهد که بیشترين میزان مرگ مربوط به عوامل تغذيه (مصرف باالي نمک) در بین سه گروه سني،
مربوط به گروه سني  71سال به باالست( .)331مطالعات نشان ميدهد که در کشورهاي مصر ،عراق و لبنان نیز مصرف سديم
و روغنهاي غیراشباع از متوسط جهاني باالتر است( .)212آمارها نشان ميدهد که مرگهاي ناشي از کمبود مصرف میوه و
سبزيجات از سال  2131به بعد در ايران از متوسط جهاني پايینتر آمده است.
رشد مصرف دخانیات و الكل نیز از ديگر روندهاي اجتماعي شناسايي شده است که مطالعات نشان ميدهد بیشترين میزان
مرگ مربوط به استعمال دخانیات و الكل در بین سه گروه سني ،مربوط به گروه سني  71سال به باالست .همچنین زيان ناشي
از مصرف الكل نیز از مشكالت سالمتي تا معضالت اجتماعي ،فیزيولوژيک و اقتصادي و سوانح و حوادث و خشونتها گسترده
است .بررسيها نشان ميدهد بیشترين مصرف الكل در کشور امريكا صورت ميگیرد .از شواهد امر چنین برميآيد که گروههاي
سالمند در مواجهه با مصرف دخانیات و الكل بیشترين بیماري و باراقتصادي را به دنبال خواهد داشت(.)211
در حوزه فناوري مهمترين روندهاي موثر بر الگوي مراقبتهاي سالمندي شامل افزايش استفاده از تلفنهاي همراه هوشمند،
افزايش بكارگیري تكنولوژيهاي نوين پزشكي ،روند رو به رشد فناوريهاي نوين و پیشرفته در حوزه سالمت ،افزايش تولیدات
صنعتي مانند چاپ سه بعدي ،افزايش استفاده از فناوريهاي همگرا ،گسترش روزافزون هوش مصنوعي ،اينترنت اشیا و
پوشیدنيهاي هوشمند ميباشند .اين بحث در بین صاحبنظران عمومیت داشت که جريان رو به رشد فناوري در عین حال که
مي تواند در خدمت اولويتهاي سالمت جامعه قرار گیرد و به ارتقاي سالمت بیانجامد؛ از سوي ديگر خطر افزايش هزينههاي
بهداشت و درمان را بدون افزايش بارز کارايي و اثربخشي به همراه خود دارد و از اين طريق به بيعدالتي در سالمت منجر شود.
بنابراين رشد فناوري بايد با نظارت ،تولیت و پاسخگويي قوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و بر اساس ترکیب
شواهد علمي و نیازهاي بومي و نیز در راستاي اولويتهاي سالمتي جامعه باشد .در اين راستا دفتر توسعهي فناوري سالمت
وزارت بهداشت بهعنوان بازوي اجرايي آن وزارت ،روندهاي فناورانه ي جهان را رصد کرده و با مهیا کردن زمینه و بستر مناسب
براي بكارگیري فناوريهاي مورد نیاز نه تنها تحقق سند چشمانداز  3111را ممكن کرده است بلكه نگراني از باب ناکارايي
فناوري را نیز مرتفع نموده است( .)211گزارش  2135مجمع جهاني اقتصاد 3در خصوص فناوري اطالعات جهان 2که براساس
نتايج ارزيابي شاخص آمادگي شبكهاي 1با شعار "فناوريهاي اطالعات و ارتباطات براي رشد فراگیر" 1منتشر شده است،
مراقبت از سالمت متصل 5را به عنوان يكي از روندهاي در حال ظهور معرفي کرده است که در آن دادهها ،افزارهها و برنامههاي
کاربردي ،بیماران و مراقبتکنندگان را به آساني و بهطور دائم به يكديگر متصل ميکند(.)221
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گسترش دسترسي به مراقبت سالمت ،توانمندسازي مردم و کارايي فزايندهي نظام سالمت از ويژگيهاي بارز اين روند ذکر
شده است .همچنین مراقبت سالمت متصل از طريق پايش مستمر و نامحسوس به فرد راهکارهايي در جهت ارتقاي سالمت و
مديريت بیماريهاي مزمن را ميدهد .اين روند از طريق جمعآوري و يكپارچگي دادههاي سالمت کارايي مراقبتها را در نظام
سالمت افزايش ميدهد و امكان دستیابي میلیونها فرد را به مراقبت سالمت که تاکنون به دلیل محل زندگي يا شرايط
اقتصاديشان از آن محروم بودند ،ميدهد .ريکورزويل 3در کتاب معروف خود با عنوان تكنیگي نزديک است ،2آيندهي بشريت
را در تسلط هوش مصنوعي پیشبیني نموده است .به زعم کورزويل فناوري قادر خواهد بود با تغییرات ژنومیک و فنوتیپ يک
فزوني غیرقابل برگشت در ذهن و جسم انسان ايجاد کند .از نظر او تكینگي فناورانه ،يک همگرايي طرحريزي شده میان
انسانها و ماشینها است که در میانهي قرن  23در زماني که هوش ماشینها از انسانهاي خالق آنها پیشه ميگیرد ،روي
ميدهد .نخستین درخششهاي برجستهي تكینگي از سال  2125آغاز شده که بر پزشكي و صنعت مراقبتهاي سالمت
تاثیرات شگرفي خواهد گذاشت( .)233بنابراين رصد اين روندها و بازتاب آنها در نظام سالمت کشور امري حیاتي است در اين
راستا بررسيهاي پژوهشگر نشان ميدهد که پروژهي پايلوت آيندهنگاريِ مناسبترين فناوريها براي ايران تا سال  3111با
عنوان اختصاري "پامفا  "3111با هدف شناسايي آيندههاي بديل فناوريها در ايران و مطلوبها و نامطلوبهاي در مرکز
تحقیقات سیاست علمي کشور طراحي و در حال اجراست که يكي از حوزههاي مورد بررسي اين پروژه بیوتكنولوژي يا
فناوريهاي زيست پزشكي ميباشد( .)215گزارشهاي بسیاري حكايت از آن دارد که فراگیري استفاده از فناوري اطالعات
باعث خواهد شد تا در آينده با نسل جديدي از خدمتگیرندگان روبرو باشیم خدمتگیرندگان مطلعي که به اندازهي يک
پزشک در مورد بیماريشان اطالع دارند در واقع اين پیشران اطالعاتي باعث شكلگیري نوع جديدي از تعامالت پزشک-بیمار
خواهد شد که تاکنون نظامهاي سالمت تجربه نكردهاند(.)211
همچنین فناوري اطالعات منجر به ظهور اشكال جذاب مراقبتي همچون

Patient-Centered Medical ،Health at Home

 Homeو تله مديسین شده است که عالوه بر کاهش هزينههاي تحمیلي به بیمارستانها دسترسي به خدمات مراقبتي در هر
لحظه و هر مكان میسر ساخته است بر اساس پیشبینيها انتظار ميرود اين شكل از مراقبتها در آينده بسیار مرسوم و مقبول
واقع شود(.)237
مجمع جهاني اقتصاد در ژانويه  2131فهرستي از ده فناوري نوظهور در سال  2131را منتشر ساخت که از جملهي فناوريهاي
مرتبط با سالمت در اين گزارش ميتوان تجهیزات الكترونیكي پوشیدني منطبق با بدن ،روشهاي درماني مبتني بر
میكروبهاي بدن انسان ،روشهاي درماني مبتني بر  RNAو کميشدن ابعاد زندگي 1نام برد .هدف از انتشار اين فهرست
1

Kurzweil R
The Singularity Is Near
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Quantified Self
تاکنون جنبش کمي شدن ابعاد زندگي بیشتر به افرادي تكیه داشت که براي حف ،سالمتي خود اطالعات حیاتي و اقدامات خويش را به صورت مداوم ثبت ميکردند ،اما با گسترش اينترنت
اشیا ،اين پديده به يک فناوري تاثیرگذار تبديل خواهد شد.
2
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افزايش آگاهي از آثار بالقوه اين فناوريها و کاهش فاصله کاربردي شدن و مقرراتگذاري آنهاست .هر يک از فناوريها
فرصتها و تهديدهايي را بهوجود خواهد آورد که بهرهگیري از فرصتها و کاهش برخي چالشها در مواجهه با آنها نیازمند
سیاستگذاري و آيندهنگري است(.)221
براون و اسمیت 3در بررسي ده ابرروند شكلدهندهي مراقبتهاي بهداشتي در آينده ،فناوري را جز روندهايي عنوان کردهاند که
طي دههي آينده باعث خواهد شد  %51از مراقبتهاي سالمت از سوي بیمارستانها و درمانگاهها ،به سوي خانه و جامعه
منتقل شود .همچنین شكلگیري پزشكي از راه دور ،سالمت همراه ،حسگرهاي زيستي پايشکننده سالمت و مراقبت سالمت
متصل باعث خواهد شد که درمانگران بیماران را در فرامكانها ،با گزينههاي فراوانتري تحت درمان قرار دهند( .)251بنابراين،
پیشرفتهاي اخیر گوياي خیزش حیرتانگیز فناوري است که به انحاي گوناگون بر همهي ابعاد زندگي ما تاثیر خواهد گذاشت.
در چنین شرايطي برماست که از نقش يک نظارهگر منفعل خارج شده و بصورت فعاالنه و کنشگر در خلق چنین آيندهي
هیجانانگیزي مشارکت کنیم.
بررسي و رصد روندهاي زيستمحیطي نشاندهندهي آن است که روند رو به رشد بحرانهاي زيستمحیطي براي همهي جهان
نگران کننده است و دورنماي کشور ما نیز از اين باب نگران کنندهتر است .روندهاي غالب زيستمحیطي شامل گرم شدن
کرهي زمین ،بحرانهاي آب و هوايي ،کاهش تنوع زيستي ،افزايش آلودگيهاي زيستمحیطي ،بهرهبرداري بيرويه از منابع
طبیعي و ظهور بیماريهاي نوپديد ناشي از آلودگي زيستمحیطي در ايران همچون بسیاري نقاط جهان تهديد کنندهي
سالمت جامعه هستند( .)217بدون شک سالمت بدن تحت تأثیر سالمت محیطي قرار دارد .در واقع عواملي که منجر به
گرمايش زمین ،تخريب محیط زيست ميشوند و فجايع زيست محیطي را به بار ميآورند سالمت جسمي و رواني افراد را نشانه
گرفته و افسردگي و افزايش بیماريهاي روحي – رواني را در پي دارد .در چنین شرايطي يک نظام سالمت با تولیت قوي و
استفاده از همكاريهاي بینبخشي و مشارکتهاي جامعهمحور ميتواند گامهاي مهمي در جهت سالمسازي محیط زيست
بردارد و البته الزامات زيادي بايد محقق گردد تا اين اقدام عملي گردد .ملزم نمودن پروژههاي بزرگ توسعهاي کشور به سند
پیوست سالمت که در بند (ب) مادهي  12قانون برنامهي پ نجم توسعه به آن تاکید شده است اگر با تولیت وزارت بهداشت
عملي گردد ميتواند تا حد زيادي از پیشرفت پروژههاي معارض با سالمت جلوگیري کرده و به سالمت جامعه کمک کند.
شاخص عملكرد زيست محیطي 2که هر ساله توسط دانشگاه يیل با مطالعهي  22شاخص زيست محیطي صورت ميگیرد بیانگر
عملكرد اجرايي سیستمهاي سیاسي در جهت کاهش آاليندههاي زيست محیطي در خصوص سالمت انسان و ارتقاي پوياي
محیط زيست است .در رتبهبندي سال  2131اين شاخص جايگاه  315براي ايران تخمین زده شد که حاکي از عملكرد ضعیف
زيستمحیطي در ايران است( .)218مجمع اقتصاد جهاني ده روند چالشبرانگیز سال  2135را مورد بررسي قرار داده است که
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سه مورد آن مرتبط با روندهاي زيستمحیطي است .افزايش آلودگي در کشورهاي درحال توسعه و افزايش بحران آب و افزايش
معضالت آب و هوايي سه مورد از روندهاي ذکر شده در اين بررسي است .اين گزارش راهكارهاي مبتني بر فناوري سبز را
پیشنهاد ميدهد( .)213همچنین بررسيها نشان داده است که ظهور  3,2میلیون مرگ زودرس در سال  2131در کشور چین
از پیامدهاي آلودگي هوا بوده است و حتي تخمین زده ميشود که زندگي در مناطق آلوده تا  25سال از عمر طبیعي انسان
ميکاهد( .)271تحقیقات نشان ميدهد که آلودگي هوا اثرات حاد و مزمني بر سالمت انسان دارد و به صورت بیماريهاي
التهاب تنفسي فوقاني ،مشكالت تنفسي مزمن؛ بیماريهاي قلبي ،سرطان ريه ،عفونتهاي حاد تنفسي در کودکان و برونشیت
مزمن در بزرگساالن و يا حمالت آسم ممكن است بروز کند .عالوه بر اين ،در صورت قرارگرفتن کوتاهمدت و بلندمدت در
معرض آلودگي مرگومیر زودرس و کاهش امید به زندگي را در پي خواهد داشت( .)273مطالعات همچنین آلودگي هواي
داخل خانه ها که ناشي از احتراق ناقص سوخت جامد است را نیز از عوامل خطرساز بیماريهاي مزمن تنفسي معرفي کردهاند
که لزوم تدابیر پیشگیرانه را ميطلبد ،از ديگر عوامل خطر زيستمحیطي مورد تاکید ،مواجهه با آزبست ،گازهاي ناشي از وسايل
نقلیه و پرتوهاي يونیزاسیون و ماوراي بنفش است( .)272بررسي سیاستهاي کالن سالمت نشان ميدهد که در بندهاي 2-1
و  2-1به مقوالت محیطزيستي توجه شده است در اين دو بند به کاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديدکندهي سالمت و
تهیهي پیوست سالمت براي طرحهاي کالن توسعهاي اشاره شده است(.)331
نگراني از روند افزايشي هزينههاي مراقبتهاي سالمت به يكي از چالشهاي فراگیر در سراسر جهان تبديل شده است بطوريكه
پیش بیني شده است میزان مخارج اختصاص يافته به سالمت سريعتر از تولید ناخالص داخلي کشورها رشد کند .بر اساس نتايج
ل افزايش تقاضاي خدمات سالمت به دلیل
پژوهش ،روندهاي اقتصادي مهم اثرگذار بر حوزه سالمت سالمندي شام ِ
باربیماريهاي مزمن و نوپديد ،محدوديتهاي بودجه ي سالمت به دلیل افت و خیزهاي قیمت جهاني نفت ،تكنولوژيهاي
گرانقیمت تشخیصي و درماني ،تقاضاي القايي ،اشتغال سالمندان و دسترسي عادالنه به خدمات مراقبتي ميباشند(.)311
مطالعات نشان ميدهد که بخش اعظم هزينه هزينههاي تحمیلي به نظام سالمت به دلیل رشد بيسابقهي بیماريهاي مزمن
است که به صورت مستقیم (افزايش ويزيتهاي پزشكي ،بستريهاي بیمارستاني ،خدمات تشخیصي و پاراکلینیكي) و
غیرمستقیم (تولید از دست رفتهي ناشي از بیماري و مرگ زودرس) اثرات خود را بهجاي خواد گذاشت ،است .بهعنوان مثال
هزينهي درمان بیماريهاي مزمني مانند ديابیت و بیماريهاي قلبي-عروقي در اياالت متحده ،ساالنه بین  311تا  351میلیارد
دالر برآورد شده است( .)375پیشبینيها نشان ميدهد که تا سال  2111میالدي هزينههاي درمان بیماريهاي قلبي در
امريكا تا سه برابر رشد خواهد کرد .واالي 3و همكاران در بررسي خود از جمله عواملي همچون گسترش مداوم فنآوريهاي
جديد و گرانقیمت سالمت ،افزايش انتظارات جوامع از نظامهاي سالمت و رشد بیماريهاي مزمن و سخت درمان را از
مهمترين عوامل ايجادکنندهي رشد هزينهها در نظام سالمت بیان کرده است( .)271داوري و همكاران نیز در پژوهش خود،
Walley T, et al
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عواملي همچون عدم سطح بندي خدمات سالمت ،نبود نظام ارجاع ،مصرف بیش از نیاز خدمات و فقدان راهنماهاي بالیني را از
جمله عوامل افزايش هزينههاي نظام سالمت در ايران عنوان کرده که و مولفههاي فرهنگي ،ساختاري و مديريتي را از داليل آن
عنوان کرده است(.)271
جهاني شدن يكي از ديگر روندهاي تاثیرگذار بر خدمات مراقبت سالمت در آينده است بطوريكه مطالعات و پیشبینيها در اين
زمینه نشان ميدهد که رشد اقتصاد جهاني موجب خواهد شد که با شكلگیري طبقهي متوسط در کشورهاي در حال توسعه و
اقتصادهاي نوپا ،مردم ا ين کشورها به دنبال کاالهاي باکیفیت خدمات سالمت پرداخته و مرزهاي ملي خود را درنوردند(.)275
ديتون3در بررسي خود با عنوان سالمت در عصر جهانيشدن بیان ميکند که جهانيسازي در سالمت جامعه سودمند بوده و
چنانچه جريان خدمات سالمت از کشورهاي توسعهيافته به کشورهاي فقیر ادامه يابد ميتواند در ارتقاي سالمت جهان نقش
موثري داشته باشد و منجر به ارائهي خدمات سالمت در مقیاس جهاني خواهد شد( .)271بررسي کالنروندهاي حوزهي
سالمت نشان ميدهد که در سال  2132میالدي بیش از  3,1میلیون نفر از امريكاييها در جستجوي درمانهاي کمهزينه در
قالب توريسم پزشكي به کشورهاي کمتر توسعهيافتهاي که خدمات سالمت با کیفیت داشتهاند مسافرت کردهاند( .)211هورويتز
و همكاران 2نیز در بررسي جهانيسازي و بازارهاي مراقبت سالمت بیان داشتند که در هزارهي جديد ،فشار بر بازارهاي سالمت
براي فعالیت در گسترهي جهاني و ارائهي خدمات سالمت جهاني به شكل فزايندهاي رو به رشد است بطوريكه نظامهاي مراقبت
سالمت ملي چارهاي جز هماهنگي و تطابق با اين پیشران را ندارد( .)277ايانو و همكاران 1با بررسي تاثیر روندهاي جهانيسازي
بر سالمت نشان دادند که جهاني سازي عليرغم خطرات شناخته شده مانند حرکت پاتوژنها و توکسینها از مرزها جغرافیايي،
توانس ته است بر شرايط سالمت جوامع اثرات سودمندي بجاي گذارد و امید به زندگي را افزايش دهد .در کشور ما نیاز است در
سطح کالن به فرصتها و تهديدهاي ناشي از ابرروند جهانيسازي توجه شود و در سیاستهاي کشور نیز اين موضوع ورود پیدا
کند .در اين راستا ،بند  31سیاستهاي کالن سالمت به ارائهي خدمات پزشكي و تبديل شدن ايران به قطب پزشكي منطقهي
آسیاي جنوب غرب و جهان اسالم اشاره شده است که تحقق اين سیاست نیازمند اقتصاد داناييمحور مبتني بر نظام نوآوري
است تا بدينوسیله فرصتهاي سرمايهگذاري در کشورهاي پیشگفت محقق گردد.
نتايج مطالعه در خصوص روندهاي سیاسي اثرگذار بر حوزه سالمت سالمندي شامل ادامهي توجه سیاسي به علم و در نتیجه
دانش و فناوري سالمت ،ادامه يافتن تنشهاي سیاسي به همراه سیاستزدگي که ميتواند تولیت وزارتخانههاي مرتبط با
سالمت را به عدم همكاري با هم سوق دهد ،ادامهي رويكرد ايرانستیزي قدرتهاي جهاني منجر به افزايش و گسترش تحريم-
هاي اقتصادي و فناورانه و تبادالت اجتماعي ايران ميشود که در نتیجهي آن ،ممكن است توجه مسووالن به موضوعات روز
سوق پیدا کرده و موضوع سالمت از فهرست اولويتهاي آنان خارج ميشود.
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اما از طرفي تاکید بر نقش و حضور سالمت در تمام سیاستها بر اساس سیاستهاي کالن سالمت موجب ميشود
سیاست مداران توجه بیشتري را معطوف به سالمت داشته باشند و از اين طريق منجر به مطرح شدن موضوع سالمت به عنوان
ديالوگ برتر بین نهادهاي سیاستگذار از جمله :مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس ،دولت و ديگر بازيگران سیاسي ايران
خواهد شد .اين توجه همچنین منجر به شكلگیري تحقیقات هدفمند در نظام سالمت ،شكلگیري پانلهاي بررسي و نقد
مشكالت حوزهي سالمت خواهد شد.

 3-3هدف چهارم -سناریوهای آینده مراقبتهای سالمندی
در مرحلهي سناريونگاري با استفاده از رويكرد منطق شهودي چهار سناريوي بديل براي آيندهي مراقبتهاي سالمندي در ايران
استخراج گرديد .سناريوهاي "آغاز يک تحول"" ،معموليهاي قهرمان"" ،در اسارت تكنولوژي" و "يک پارادايم منسوخ" بر اساس
دو عدم قطعیت کلیدي پاسخگويي و فناوري بدست آمدند .دو سناريوي آغاز يک تحول و معموليهاي قهرمان بر اساس ماهیت
و اجزاي تشكیلدهنده حكايت از آيندههاي خوش بینانه و مطلوب دارند و بر عكس دو سناريوي در اسارت تكنولوژي و يک
پارادايم منسوخ نیز بر اساس عناصر و اجزاي تشكیلدهنده گوياي آيندههاي محتمل نامطلوبي هستند که ممكن است آيندهي
مراقبتهاي سالمندي با آن روبرو خواهد شود.
شرگولد و همكاران 3در پژوهش خود در خصوص آيندهي تحرکات جامعهي سالمندي بر استفاده از برنامهريزي سناريو و دو
عدمقطعیت کلیدي ،میزان درگیري سالمندان با تكنولوژيهاي مراقبتي و میزان امكانات مراقبتي که جامعه تدارک ميبیند،
چهار سناريو با نامهاي "بهتنهايي در خانه"" ،پاسخ جمعي"" ،نیاز به سرپناه" و "روابط خانوادگي" را ارائه کردند(.)353
جورجیو و همكاران 2با استفاده از روش قیاسي و شناسايي دو عدم قطعیت کلیدي ،سه سناريو با نامهاي داروساز الكترونیک،
مرگ يا سازماندهي مجدد و داروخانه-بازار را براي نیروي کار صنعت داروسازي پرتغال استخراج کردند( .)278نگويان و
همكاران 1با بكارگیري متدلوژي برنامهريزي سناريو در توسعهي بهداشت مناطق روستايي ويتنام طي جلسات فوکوس گروپ دو
عدمقطعیت را شناسايي و بر اساس آن دو سناريو بدبینانه و خوشبینانه را توسعه دادند(.)273
نتايج مطالعهي ما نشان ميدهد که پاسخگويي و فناوري دو عدمقطعیت کلیدي در آيندهي مراقبتهاي سالمندي است.
پاسخگويي بهعنوان يكي از اهداف اصلي نظام سالمت براي سیاستگذاران و مديران همواره موضوع بسیار مهمي بوده است
بطوريکه بسیاري از نظامهاي سالمت در سراسر دنیا بهدنبال راههايي براي پاسخگو کردن ارائهي خدمات خود به جامعه
بوده اند .در همین راستا ،اسناد و قوانین باالدستي کشور مانند قانون اساسي ،سند چشمانداز  ،3111نقشهي جامع علمي
سالمت ،مواد قانوني مرتبط با سالمت در برنامه پنجم توسعه و طرح تحول نظام سالمت ،از پاسخگويي بهعنوان يكي از اهداف
کالن نظام سالمت ياد کردهاند( .)381در نقشهي جامع علمي سالمت آمده است که :نظام سالمت جمهوري اسالمي ايوران در
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سوال  ،3111نظوامي مسوئول و پاسخگوسوت کوه ضمن دستیابي به باالترين سطح امید زندگي همراه با کیفیت براي آحاد
مردم ،اعتماد کامل مردم را جلب کرده و با جلب حمايوت کلیوهي سوازمانها و نهادهوا ،رويكورد سوالمت در هموه سیاستها
را اجرايي مينمايد .اين نطام با اولويت به رويكردهاي ارتقاي سوالمت و پیشوگیري به بهرهمندي مردم از مراقبتهاي کاراي
سالمت جسمي و رواني ،توجه به سالمت اجتمواعي و حرکت در مسیر سالمت معنوي اهتمام دارد( .)383اين نظام خالق بوده
و با استفاده از شواهد معتبر و بهرهمندي حوداکثري از کلیوه ظرفیوتهواي انسواني (مشوارکت موردم) ،سوازماني (همكاري
همه بخشهواي ذينفوع) ،علموي و فناورانوه ،مناسوبتورين تصومیمهوا را بوراي پاسخگويي به نیازهاي واقعي سالمت مردم
اتخواذ مويکنود ،بوه نحووي کوه بوا اسوتفاده از ارتباطات بین المللي و تعامول بوا کشوورهاي منطقوه (بوويژه کشوورهاي
اسوالمي) ،الگوويي الهامبخش براي ساير کشورها ميباشد.
پاسخگويي به نیازهاي اجتماعي سالمندان به دلیل تحوالت عمیق در ساختار جامعه يكي از پیشرانهاي استخراج شده در اين
مطالعه بود که نشان از تاثیر عمیق موضوعات اجتماعي بر سالمت و مراقبت سالمندان دارد .در مطالعهاي که در مجلهي
پزشكي نیوانگلند به چاپ رسیده است ،پژوهشگران شبكهاي از شرکتکنندگان را سازماندهي کردند که در آن چگونگي ارتباط
بین شرکت کنندگان ترسیم شده بود ،آنان مشاهده کردند که خطر چاقي در يک فرد چنانچه خواهر يا برادر چاق داشته باشد
 %11است در حالیكه اگر دوست چاق داشته باشد  %373است .اين يافته حكايت از آن دارد که تاثیر شبكههاي اجتماعي به
نسبت بار ژنتیكي اثر نیرومندتري دارد .لذا بايستي پیادهسازي مداخالت سالمتمحور با يک رويكرد جامع و هالستیک مورد
توجه سیاستگذاران و برنامهريزان قرار گیرد.
نقشه جامع علمي سالمت نیز دستیابي به جايگاه اول سالمت در منطقه را در گروي برخورداري عادالنه مردم از سالمت،
پاسخگويي نظام سالمت  ،عدالت در پاسخگويي و عادالنه بودن مشارکت مالي خانوارها در هزينهي خدمات سالمت عنوان
مي کند .بنابراين بر اساس نتايج اين مطالعه و به پشتیباني اسناد باالدستي ،بهنظر ميرسد که پاسخگويي از اجزاي تاثیرگذار
مراقبتهاي سالمت در آينده باشد.
بر اساس نتايج اين پژوهش ،اجزاي تشكیلدهندهي پاسخگويي شامل "ارائهي نظاممند و مديريتشدهي خدمات سالمت با
تمرکز بر کنترل بیماريهاي غیرواگیر"" ،زنانهشدن سالمندي و لزوم تدارک مراقبتهاي جنسیتمحور"" ،ارائهي مراقبت بر
اساس شان و اصول اخالق حرفهاي"" ،سفارشگرايي و اهمیت پاسخگويي به نیازهاي اختصاصي"" ،همگرايي و هماهنگي در
کلیه سیاستها و برنامهريزيهاي مراقبت سالمندي"" ،حكمراني خوب در دسترسي عادالنه به خدمات" و "تحوالت عمیق در
جامعه و اهمیت پاسخگويي به سالمت اجتماعي" بود.
مدل پذيرفتهشدهي پاسخگويي سازمان بهداشت جهاني متشكل از  8عنصر بهعنوان جنبههاي غیرپزشكي و مراقبتهاي
بهداشتي است .اين عناصر يا حیطهها شامل :شرافت و کرامت انساني ،استقالل و خودمختاري ،اعتماد و محرمانه نگهداشتن
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اطالعات ،برقراري ارتباط ،دسترسي به حمايتهاي اجتماعي درحین بستري ،امكانات فیزيكي مناسب ،انتخاب درمانگر و اقدام
بالدرنگ ميباشد( .)215مطالعهاي در تايلند تحت عنوان "پاسخگويي سیستم سالمت براي ارائه مراقبت" نشان داد اجزاي
پاسخگويي نظام سالمت که بر تصمیم زنان به زايمان در بیمارستان تاثیر دارد به ترتیب اهمیت عبارتند از :توجه فوري ،عزت،
ارتباط روشن ،استقالل ،امكانات اولیه ،محرمانه بودن ،انتخاب ارائهدهنده و حمايت اجتماعي .کوپل پاسخگويي را متشكل از 5
بعد شفافیت ،تعهد ،کنترلپذيري و مسئولیت ميداند(.)281
يكي از اجزاي پاسخگويي براساس نتايج اين مطالعه انسجام و هماهنگيهاي درون و برونبخشي است .در همین راستا ،سازمان
جهاني بهداشت در گزارش  2111عنوان ميکند نظام سالمتي که ساختار نامناسب دارد ،از راهبردهاي قوي بهرهمند نیست،
سازماندهياش ناکارآمد و تامین مالي آن به میزان کافي صورت نميگیرد ،چنین نظامي نميتواند در مقابل نیازهاي جامعه
پاسخگو باشد و چنین نظامي بیش از فايده رساندن ،آسیب رسان است( .)215سازمان جهاني بهداشت در سال 2111
پاسخگويي نظام سالمت  333کشور را از لحاظ هفت بعد احترام به شان افراد ،3استقالل ،2محرمانهبودن اطالعات شخصي،1
توجه سريع ،1دسترسي به حمايتهاي اجتماعي ،5کیفیت محیط و تسهیالت 1و حق انتخاب 7مورد سنجش قرار داده است که
رتبهي ايران در آن  311است که براساس نظر برخي سیاستگذاران سالمت ،دلیل عمدهي آن عدم تطابق منابع با نیازهاي
کشور در حوزهي سالمت است .کشورهاي قطر ،کويت و امارات متحدهي عربي از اين لحاظ به ترتیب در جايگاههاي  23 ،21و
 11قرار دارند(.)283
بعد ديگر سناريو در اين پژوهش تطابق و همسويي با پیشرفتهاي دانش و فناوري بود .بر اساس نتايج مطالعه ،عواملي همچون
سرعت و مقیاس دگرگوني ،تغییر الگوهاي طبابت و مصرف خدمات ،انتظارات جامعه و مراقبتهاي شخصشده از اجزاي بُعد
فناوري ميباشند.
مطالعات نشان ميدهد يكي از راههايي که ميتوان با منابع موجود دستاوردهاي بیشتري در نظام سالمت انتظار داشت ،استفاده
از فناوريهاي نوين ميباشد .همچنین شواهد بي شماري حكايت از کاربرد روزافزون فناوري در حوزه سالمت دارد که مبادله
آسان و ايمن اطالعات براي ارائه خدمات ،تسهیل خدمترساني متناسب با تغییرالگوي جمعیت و بیماريها و ارتقاي سطح
دانش سالمت افراد را باعث شده است(.)271
مطالعات نشان ميدهد ،فناوري اطالعات و ارتباطات توانسته در بسیاري از کشورهاي جهان به بیماران جهت کنترل و مديريت
مشكالت سالمتشان ياري رسانده و بطور روز افزون موجب تسهیل ارتباط پزشک و بیمار و در نتیجه ارائه خدمات با کیفیتتر
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به شهروندان شود .نظام بهکارگیري فناوري اطالعات در سالمت بر توسعه در سه محور سالمت فردي ،بهداشت عمومي و
خدمات درماني استوار است .توسعه و بكارگیري اين نظام نیاز به مشارکت و همكاري تمامي ذينفعان از جمله بیماران،
شهروندان ،پزشكان ،متولیان بهداشت عمومي ،مديران ،سیاستگذاران ،و محققین دارد و بايد در طراحي آن منافع تمامي
گروههاي فوق مدنظر قرار گیرد تا همافزايي الزم را ايجاد کند( .)237آنچه که از مطالعات انجام شده بهعنوان آينده مطلوب
فناوري اطالعات سالمت در سال  3111برمي تابد ،رسیدن به سطحي از توسعه خواهد بود که به حداقلهاي ذيل نايل آمده
باشد :برخوردار از زير ساختهاي يكپارچه در حوزه سالمت الكترونیكي ،برخوردار از سیستم پاسخگو و مناسب و عدالت محور
براي ارائه خدمت به مردم با استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات ،ممتاز در ارائه اطالعات دقیق با حف ،محرمانگي در ارائه به
ديگران ،پیشتاز در منطقه در زمینه ي ارائه خدمات پزشكي از راه دور ،مستمر در ارائه خدمات کارا و اثربخش فناوري اطالعات
در سالمت ،پیشتاز کشورهاي ممتاز منطقه در خدمترساني حوزه سالمت ،داراي استانداردهاي بومي حوزه فناوري اطالعات
سالمت در تراز جهاني ،داراي سیاستهاي تدوين شده ضروري با بهرهگیري از اسناد باالدستي ملي و بینالمللي .تحقق عوامل
فوق به مشارکت همزمان و موازي دولت و بخش خصوصي نیاز دارد .نقش دولت ،تامین زير ساختهاي اين نظام (از قبیل
تدوين استانداردها ،تدوين قوانین و تامین شبكه ارتباطي ملي) ميباشد تا اطمینان حاصل شود که روند بكارگیري فناوري در
بخشهاي دولتي و خصوصي در راستا و چارچوب تامین دادهها و دانش مورد بحث است .بنابراين در اولین گام ،دولت بايد
مسئولیت و راهبري ايجاد نظام جامع فناوري اطالعات سالم ت و همچنین توسعه سالمت الكترونیكي را در بخش وسیعي
برعهده بگیرد .چرا که سالمت يک نیاز عمومي است و منافع حاصل از يک جامعه سالم ،تمامي نسل هاي جامعه و آحاد مردم
را در برمي گیرد .به همین دلیل است که در تمامي کشورهاي جهان اين مسئولیت بر عهده دولت ها گذاشته شده است .با توجه
به تغییر ديدگاه جهاني نسبت به عوامل تعیینکننده تمدن امروزي و قدرت جوامع و تغییر شاخصهاي ارزيابي رشد و توسعه
الزم است توجه کافي به روند حرکت جهاني و تغییرات بهوجودآمده داشته و از فناوري اطالعات به عنوان بستر و ابزاري
قدرتمند استفاده بهینه کرد.
بررسي و مطالعات انجام شده درباره روند پیشرفت فناوري اطالعات ،تغییرات بنیادين ناشي از بهکارگیري اين فناوري را در
کلیه زمینهها از جمله بخش سالمت نويد ميدهد .فناوري در حوزهي سالمت در چهار حوزهي بهداشت ،درمان ،کنترل مراقبت
فردي و حوزهي تحقیقات و تولید دانش پزشكي بكار برده ميشود .بررسيهاي انجام شده در خصوص فعالترين کشورها در
زمینهي فناوري سالمت نشان ميدهد که سرمايهگذاريها و اقدامات زيادي درخصوص پروندهي الكترونیک سالمت،
تلهمديسین ،سیستمهاي نظارت بر بیماريها ،نظام اطالعات درمانگاهي ،کارت هوشمند سالمت ،فوريتهاي پزشكي و
استانداردهاي تبادل اطالعات بوده است(.)282
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 9-3-3سناریوی اول -آغاز یک تحول
بر اساس اين سناريو ،جمهوري اسالمي ايران در سال  3111در بخش مراقبتهاي سالمندي نظامي مسئول و پاسخگوست که
ضمن فراهمسازي دستيابي به با الترين سطح امید به زندگي همراه با کیفیت ،اعتماد کامل مردم را جلب کرده و همچنین با
جلب حمايت کلیهي سازمانها و نهادها ،رويكرد سالمت در همهي سیاستها را اجرايي کرده است .لذا آيندهاي را به تصوير
ميکشد که نقطه ي عطفي در تاريخ زندگي بشر خواهد بود .فوکوياما ،دستاوردهاي بشر در افزايش امید به زندگي را که از سال
 3311آغاز شده و همچنان ادامه دارد را از اولین نشانههاي موفقیت و زمینهساز تحول بزرگ ميداند( .)281دستاوردهاي
نظاممند علوم پزشكي بههمراه هماهنگي منسجم بینبخشهاي جامعه ،عامل مهمي در نیل به طوالنيشدن عمر انسان است.
اين روند افزايش طول عمر بشر چنان پیش ميرود که پیشبیني ميشود عمر طبیعي هر انسان در سال  2151به چیزي
معادل  351سال برسد .ژان فوراسیتیه 3جمعیت شناس فرانسوي ،خاطرنشان ميکند که در برههاي از زمان رسیدن به سن 52
سالگي نوعي موهبت بود زيرا تنها اقلیت کوچكي به اين سن ميرسیدند ،اين در حالي است که به مدد پیشرفتهاي اخیر
پیشبیني ميشود که متوسط سن در ژاپن حتي از  15سال هم بیشتر خواهد بود(.)281
به موازات اين موفقیت بزرگ ،پژوهشها نشان ميدهد افزايش امید به زندگي و طوالنيشدن عمر با رشد بیماريهاي عملكردي
مانند آلزايمر و پارکینسون خصوصاً در سالهاي پاياني عمر همراه بوده است که اين امر بیانگر افزايش صرف سالهاي عمر
بدون توجه به کیفیت آن بوده است( . )281بر اساس نتايج مطالعه درخصوص اين سناريو ،نظام سالمت ،در آينده با استعانت از
فناوريهاي نوين پزشكي ،بیوتكنولوژي پزشكي ،مهندسي ژنتیک و علوم عصبشناختي ،قادر خواهد بود ،طول عمر همراه با
کیفیت را به شهروندان خود اعطا کند .در هیمن راستا ،گزارش فناوريهاي همگرا بهبود کارايي انسان در آينده را ،رنسانسي
(نوزايي) در علم و فناوري ميداند ،که در آن همگرايي فناوري که از تلفیق فناوري نانو ،زيستي ،اطالعات و علوم شناختي
بهدست ميآيد ،و با عنوان اختصاري  NBIC2شناخته ميشود ،خواهد توانست عملكردهاي انساني را تقويت کرده و بهرهوري را
افزايش دهد .از ديگر نتايج پیشرفت در همگرايي فناوري به بهبوود بوازدهي کوار و يادگیري ،تقويت تواناييهاي حسي و
شوناختي افوراد ،تحووالت انقالبوي در بهداشوت و درموان ،ارتقاي کارآيي فردي و جمعي ،تكامول ارتباطوات میان انسان و
ماشین ،درمان ضعفهاي فیزيكي و شناختي معمول در دوران پیري اشاره شده است( .)285سابراديلو و همكاران1در خصوص
آيندهي پزشكي بیان ميکنند که هماکنون علم پزشكي در گذار انقالبي است که ماهیت مراقبتهاي سالمت را ،از حالت
واکنش به بیماريها ،به سوي پیشگويي و پیشگیري آنها سوق خواهد داد .در واقع پیشرفتهاي فناوري مانند فناوري
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Jean Fourasitie
NBIC - Multidisciplinary scientific field at the crossroads of Nanotechnologies (N), Biotechnologies (B), Information Technology (I) and
Cognitive Sciences (C).
3
Sabradillo P, et al
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اومیكس 3و بیولوژي سیستمها که طي دو دههي گذشته روي دادهاند موجب انتقال پزشكي به سوي پزشكي سیستمي خواهند
شد که هسته ي مرکزي آن سالمت است نه بیماري ،به عبارت بهتر در پزشكي سیستمي نگهداشت سالمت بجاي مبارزه با
بیماريها مورد توجه قرار خواهد گرفت .هود و فلور 2نیز پیشبیني کردهاند که طي ده سال آينده طبابت ،ماهیتي فردگرايانه،
پیشگويانه ،پیشگیرانه و مشارکتجويانه خواهد داشت که نهتنها هزينه-اثربخش خواهد بود بلكه به صورت فزايندهاي بر
تندرستي تمرکز خواهد داشت .اين مدلِ مفهومي از پزشكي سیستمي  P41نامیده ميشود(.)281
بنیاد ملي سالمت آمريكا 1اولین و بزرگترين سازمانِ پژوهشهاي زيست پزشكي است که زيرساختهاي بیولوژي سیستم را از
طريق پژوهشهاي میانرشته اي براي حل مسائل پیچیده سالمت و بیماري ترتیب داده است و توسعهي فناوري را در مرکز
تمرکز خود قرار داده است( . )287همگام با با اين گذار انقالبي در کشور ما نیز بسیاري از مراکز تحقیقاتي سلولي -مولكولي،
بیوتكنولوژي ،ژنتیک ،ژئومیكس و علوم و فناوريهاي شناختي رهیافتهاي نويني را به سوي تشخیص و درمان بیماريها با
روشهاي نوآورانه آغاز کردهاند .تسهیل راهاندازي شرکتهاي دانشبنیان براي حمايت از پژوهشهاي نوآورانه و خطرپذير از
جمله راهبردهاي کالن نقشهي علمي کشور است که مسیر را براي پژوهشگران هموار خواهد کرد.
بوسكت و همكاران 5يكي از راههاي نوآورانه در جهت فائق آمدن بر مشكالت برجستهي قرن  23نظیر بیماريهاي غیرواگیر و
نوپديد در سالمندان را ،در نگاه جامعنگر و هالستیک به سالمت بیان ميکنند ،آنها عنوان ميکنند که اين راهبرد هالستیک
با درنظر گرفتن اثر ژن-محیطزيست و برهمکنشهاي اقتصادي-اجتماعي قادر به ترسیم توالي فنوتیپي و از پیشرو برداشتن
مسائل فوق در سالمندان است که مي توان در آينده سالمنداني پويا و سالم داشت که در توسعه و اقتصاد مشارکت فعال داشته
باشند(.)288
بررسي نقشهي علمي کشور نیز نشان ميدهد که رويكردهاي همهجانبهنگر در سالمت با عناويني تحتعنوان تقويت
همكاريهاي بینبخشي مبتني بر علم و فناوري و نوآوري و تعیینکنندههاي اجتماعي سالمت در قالب شبكهي سالمت کشور
مورد توجه سیاستگذاران و برنامهريزان قرار گرفته است .اين سند باالدستي در حوزهي علم و فناوري کشور ،نخستین تالش
نظاممند علمي ايران با متدولوژي آينده پژوهي است که در شتاب بخشیدن علوم زيست پزشكي در کشور نقش مهمي ايفا
خواهد کرد.
با افزايش سالمندي جمعیت در کشورهاي اروپايي ،اتحاديهي اروپا متعهد شده است که بخشي از نوآوريهاي فنآوري را
درجهت حفاظت و کمک به سالمندان اختصاص دهد .به همین منظور ماجد و همكاران 1در پژوهشي با به خدمت گرفتن

« :Omics 3فناوري اومیكس» ،مشتمل بر علوم و فناوريهاي نوين و راهبردي «ژنومیكس»« ،ترانسكريپتومیكس»« ،پروتئومیكس» و «متابولومیكس» است ،که اين پتانسیل را دارد با انجام
تحقیقات بنیادي-کاربردي مبتني بر علوم و فناوريهاي نوين و راهبردي گامهاي ارزندهاي را در جهت توسعه بهداشت و ارتقاي شاخصهاي بهداشتي و درماني کشور بردارد.
2
Hood L, Flores M
3
Predictive, Preventive, Personalized and Participatory
4
National Institute of Health
5
Bousquet J, et al
6
Maged N et al : Connectivity for Healthcare and Well-Being Management: Examples from Six European Projects
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پیشرفتهاي تكنولوژيكي خصوصاً تلفنهاي همراه هوشمند برنامههاي سالمت همراه 3و مراقبت سالمت متصل 2در گروهي از
سالمندان ،توانستند روياي داشتن يک زندگي مستقل و به دور از هرگونه وابستگي به ديگران را براي آنها محقق سازند .يكي
ديگر از اقدامات نوآورانه با اتكا به فناوري ،حل چالش کمبود کارکنان مراقبت سالمت در سراسر جهان خصوصاً در آفريقاست،
که د ر آن ،راهكارهايي از جمله دستیابي گسترده به فناوري اطالعات و ارتباطات توانسته است نیاز به متخصصان را تا حد
زيادي کاهش دهد(.)283
ابرروند 1پزشكي بازآفريني 1نیز يكي ديگر از عرصههاي میانرشتهاي است که با رشد فزايندهي خود جهان پزشكي و درمانهاي
بالیني را دچار تحول انقالبي خواهد کرد .میجر و بلیتراسويک5در پژوهش خود عنوان کردند که پزشكي بازآفرينشي ميتواند
نويددهندهي پیشگیري از نقايص مادرزادي ،کنترل رشد غیرطبیعي بافتها ،کاهش سرعت تحلیل و پیرشدن بدن ،تسهیل در
درمان و جايگزيني بافتهاي آسیب ديده باشد ،حتي تولید آزمايشگاهي بافتها و اندامهاي بدن نیز باشد .گورمن در پژوهش
خود بیان ميکند که قلب تپندهي پزشكي بازآفرينشي ،سلولهاي بنیادي 1ميباشد که در آيندهاي کمتر از يک دهه ،شاهد
درمان بیماريهاي قلبي و ديابت از اين طريق خواهیم بود .براي دستیابي به پیشرفتهاي خاص از پزشكي بازآفرينشي
کشورهايي نظیر امريكا ،آلمان ،انگلستان و کانادا اقدام به تدوين راهبردها و طرحهاي پژوهشي نمودهاند(.)211
تغییر الگوهاي طبابت و به تبع آن شكلگیري انتظارات جديد از ديگر عناصر اين سناريو بود .ويناشتاين و همكاران 7در
پژوهشي عنوان کردند که فناوري با خلق نوآوريهاي مرزشكن خواهد توانست چهرهي مراقبتهاي سالمت را در آينده تغییر
دهد .واکي و همكاران 8در يک برنامهي خودمراقبتي مبتني بر تلفنهاي هوشمند در سالمندان مبتال به ديابت نشان دادند که
درک افراد از بیماريشان و مسئولیتپذيريشان در مقابل بیماري بهبود چشمگیري را داشته است( .)231بررسي اسناد
باالدستي کشور نشان ميدهد که تنها در نقشهي تحول نظام سالمت به ايجاد سامانهي آموزشي افزايش سواد سالمت جامعه و
تجهیز واحدهاي ارائه خدمات به بسترسازي در جهت پزشكي از راه دور و ارتقاي فرهنگ دسترسي مردم به خدمات سالمت
ارائه شده است.
ايمانوئل 3در بررسي کالنروندهاي مراقبت ناشي از اوباماکر 31در امريكا پیشبیني کردهاند که تا سال  2121میالدي بیش از
 3111بیمارستان امريكايي که مراقبتهاي حاد ارائه مي کردند ،با گسترش و پذيرش فناوري پزشكي از راه دور ،مانیتورينگ و
آزمايش و درمان بیماران در بیرون از بیمارستان و مطب پزشكان ،بسته خواهند شد .نقشهي تحول نظام سالمت مبتني بر
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الگوي اسالمي-ايراني پیشرفت نیز ،توسعه ي ارائه خدمات سالمت از راه دور را در جهت دسترسي سريع ،ارزان و عادالنه مردم
به منابع و خدمات سالمت و قانونمند کردن خدمات پزشكي از راه دوره را از موضوعات کلیدي و اولويتدار نظام سالمت عنوان
کرده است.
از ديگر پیشرانهاي اين سناريو ،گسترش مراقبتهاي پزشكي فردگرايانه بود .در اين نوع پزشكي ،دانستن اينكه چه فردي دچار
بیماري است بسیار مهم تر از اين است که بدانیم فرد دچار کدام بیماري است .از آنجا که ويژگيهاي هر فرد با افراد ديگر
متفاوت است پاسخ بدن نیز بسته به محیط اطراف و نیز عوامل بیماريزا و درمانگر نیز متفاوت است .بنابراين در اين رويكرد با
شناخت ويژگيهاي ژنتیكي درمانهاي تشخیصي و درماني متناسب با فرد ارائه ميشود .شواهد نشان ميدهد در آيندهاي
نزديک شاهد فراگیر شدن مراقبت پزشكي فرديشده خواهیم بود .اين مراقبتها بهخصوص در حیطه پیشگیري و پیشبیني
آيندهي بیماري ،درمان دقیق و مناسب کاربرد دارد( .)23انبوهي از بررسيها نشان ميدهد که بیمارمحور بودن مراقبتها نه
فقط به رفع آالم بیماران کمک ميکند ،بلكه حتي در افزايش رضايت ارائهکنندگان خدمات نیز موثر است.

 1-3-3سناریوی  -1معمولیهای قهرمان
سناريوي دوم اين پژوهش با عنوان "معموليهاي قهرمان" نمايانگر راهي است که ديگران قدم گذاشتهاند و توانستهاند اثرات
مطلوب و رضايتبخشي از خود بجاي گذارند .بهرهگیري از تجارب کشورهاي توسعهيافته که پیشتر سالمندي جمعیت را
تجربه کردهاند از يک سو و جامه عمل پوشاندن و پايبندي به سیاستها و برنامههاي کالن توسعهاي کشور از سوي ديگر مي-
تواند از نظام سالمت در ارائه ي خدمات سالمندي يک قهرمان بسازد .بر اساس نتايج پژوهش تمرکز اصلي سناريوي فوق بر
ارائهي مراقبتهاي بهداشتي اولیه با پوشش همگاني سالمت است که در آن اطمینان حاصل شود که تمامي سالمندان در
سراسر کشور به خدمات بهداشتي مورد نیاز خود دسترسي دارند و براي پرداخت هزينههاي آن با هیچگونه مشكل مالي مواجه
نیستند .موفقیت سناريوي فوق نیازمند يک سري پارامترهايي است که اوالً سیستم بهداشت قوي و کارآمد بوده و بهخوبي
سازماندهي و هماهنگ شده باشد ،ثانی ًا يک سیستم بیمه ي مراقبتي فراگیر براي آن تدارک ديده شده باشد ،ثالث ًا سطوح اول و
دوم مراقبت به کارکنان باانگیزه و آموزش ديده در قالب تیمهاي بینحرفهاي مجهز شده و بستهي خدمات و سطوح ارجاع به-
روشني تعريف شده باشد .در ايران ،برنامهي پزشک خانواده يكي از برنامههاي عادالنه و مقرونبهصرفه است که ميتواند تحقق
سه هدف فوق را عملي سازد .بررسي شواهد نشان ميدهد که برنامهي پزشک خانواده اولین بار از سال  3181در مناطق
روستايي و شهرهاي زير  21هزار نفر به اجرا درآمده اما به داليلي همچون آشنا نبودن پزشكان با کار در مناطق روستايي،
غیرپاسخگو بودن نظام آموزش پزشكي ،تامین مالي ناکافي و ناهماهنگي بین وزارت رفاه و بهداشت با موانع عمدهاي روبرو
گشته و تاکنون نتوانسته به اهداف تعیین شده خود نزديک شود.
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نتايج اين پژوهش نشان داد که بیشترين سهم مشكالت سالمت سالمندان مربوط به بیماريهاي غیرواگیر و مزمن است که
نیازمند خدمات بهداشتي و سالمتي مستمر و پرهزينه ميباشد .بر اساس مطالعهي بار بیماريها در سال  ،2131سالمند شدن
جمعیت ايران يكي از سه عاملي است که بر پیكرهي نظام سالمت ،اثر عظیمي را وارد ميکند .به دلیل میزان فزايندهي سرعت
پیر شدن جمعیت ايران ،پیشبیني ميشود در دهههاي آينده ،هزينه ي سالمت در ايران رشد بسیار بااليي را از خود نشان
دهد( .)233بنابراين ارائهي مدلهاي مديريتي مراقبت و يكپارچهسازي شیوههاي سالمت رفتاري بايستي مد نظر قرار گیرد.
همچنین بايد در سیاستهاي کالن سالمت به ابر روند پیرشدن جمعیت و فشار بر نظام مراقبتهاي سالمت توجه ويژه شود و
استراتژيهاي پیشنهادي منطقهي مديترانهي شرقي سازمان جهاني بهداشت در زمینهي مراقبت از سالمندان در متن
سیاستها گنجانده شود .اساس اين استراتژيها ،تاکید بر هماهنگيهاي بینبخشي ،ادغام مراقبتهاي سالمت سالمندان در
سیستم ارائهي خدمات بهداشتي کشور ،شبیهسازي مراقبتهاي سالمندان به صورت يک مدل کلي مشتمل بر خدمات
اجتماعي -اقتصادي و شناسايي نقش  PHCدر ارائهي بخش عمدهي مراقبت از سالمندان در کشورهاي عضو با تاکید بر
جمعیت روستايي است .در هر صورت گسترهي پرداختن به مراقبتهاي سالمندي و نقش ارائهي نظام سالمت کشور در
پاسخگويي به نیازمنديهاي پزشكي و عملكردي آنها ،به ارائهي مدلهاي نوآورانه نیاز دارد.
از ديگر عناصر اين سناريو ميتوان به عدالت همهجانبه در تامین و توزيع منابع ،رعايت اصول اخالق حرفهاي در ارائه خدمت به
سالمندان اشاره کرد .اين در حالياست که مطالعات زيادي بر کمتوجهي و تبعیض در ارائهي خدمات سالمندان اذعان داشتند
به عنوان مثال مطالعه ي اسكیربگ و نورتوت در نروژ نیز گوياي اين واقعیت است که سالمندان نسبت به جوانترها کمتر مورد
توجه تیم درمان قرار ميگیرند و معموالً مداخالت درماني و داروهاي تجويز شده براي آنها بیشتر از حد مورد نیاز است.
با توجه به پیرو بودن فناوري در اين سناريو اولويت مداخله با موضوعاتي مانند طب پیشگیري خواهد بود که الزاماً فناوري
پیچیده و پیشرفته نیاز ندارند و بیشتر بر تغییر رفتار مردم اتكا دارد .بر اساس اين سناريو و پیشرانهاي آن ،مردم از سواد
سالمت و توانايي تحلیل اطالعات و خدمات سالمت برخوردار بوده و با رعايت شیوههاي زندگي سالم برگرفته از آموزههاي
اسالمي-ايراني در بستر جامعه و خانواده ،با کمترين تهديدکنندههاي سالمت روبرو خواهند بود .پس بنابراين در اين سناريو
اولويت با رويكردهاي ارتقاي سالمت و پشگیري از بیماري است و اگر چنانچه سالمندي مبتال به بیماري شد ،خدمات سالمتي
را به صورت جامع و يكپارچه با محوريت عدالت (يعني دريافت مراقبت براساس نیاز و پرداخت براساس توان مالي) دريافت
خواهند کرد .شواهد نشان ميدهد که جامعیت خدمات ،ارزش افزوده و پیامدهاي اثربخش بلندمدتي را در پي خواهد داشت که
نه تنها به تشخیص زودرس مسائل و پیشگیري بهموقع کمک ميکند بلكه رويكردي منسجم و مستمر در مراقبت از بیمار دارد.
گزارش  2118سازمان جهاني بهداشت جامعیت ،تداوم و بیمارمحوري را عوامل دستيابي به پیامدهاي مطلوب سالمت عنوان
ميکند(.)213
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بر اساس شواهد ،الگوي مراقبتهاي يكپارچهي سالمندان يكي از موفقترين روشهاي مراقبت سالمندي در برخي کشورهاي
توسعهيافته است ،که زنجیرهاي از مراقبتهاي پزشكي و اجتماعي را با محوريت پزشک خانواده و تیم بینرشتهاي در
نزديکترين محل به سالمندان ارائه ميکند( .)232از جملهي الگوهاي مراقبتي اين چنیني ميتوان به برنامهي مراقبت جامع
سالمندي با نام  PACE3در امريكا ،برنامهي مراقبت يكپارچهي سالمندي با نام  Norrtaljeدر سوئد ،مدل مراقبت يكپارچه
سالمندي در کانادا با نامهاي  SIPA2و  PRISMA1و مدل مراقبت يكپارچه سالمندي در سیدني استرالیا با نام

HealthOne

اشاره کرد .بررسي دقیق و عمیق مدلهاي فوق نشان ميدهد که درونمايهي اصلي مراقبت يكپارچه ،هماهنگي و ارتباطات
بسیار قوي بین اعضاي تیم مراقبت سالمت است .آنچه که سیستم مراقبت بهداشتي يكپارچه را منحصر بهفرد ميسازد ،جريان
و انتشار اطالعات بیمار بین اعضاي تیم مراقبت براي طراحي يک برنامه جامع مراقبت متناسب با نیازهاي جسمي ،رواني و
اجتماعي بیمار است که به اين منظور وجود پرونده الكترونیک سالمت ضروري است .در سیستمهاي ارائه خدمات يكپارچه،
گروه متنوعي از ارائهکنندگان شامل پزشک ،روان شناس ،مددکار اجتماعي ،کار درمان و فیزيوتراپ بسته به نیاز بیمار خدمات
متنوع و جامعي را ارائه ميدهند .مطالعات متعدد نشان داده است که ارائه مراقبت يكپارچه به سالمندان در کاهش افسردگي و
افزايش کیفیت زندگي سالمندان تاثیر بسزايي داشته است و براي بهرهمندي از مزاياي آن نیاز به طراحي ساختارهاي جديد
نیست و اين خدمات ميتواند در مراکز بهداشتي ،1کلینیکهاي سالمندان ،5مراکز مراقبت روزانه ،1مراکز مراقبت بلند مدت 7و
در مراکز خدمات اجتماعي و بهداشتي 8ارائه شود(.)231

 5-3-3سناریوی  -5در اسارت تکنولوژی
در اين سناريو فناوري به دلیل نبود نظامهايي مسئول و پاسخگو پیشران بسیار مهمي در جهت افزايش هزينههاي مراقبت
سالمت خواهد داد .در اين شرايط نظام سالمت به دلیل نداشتن راهبردهاي پرقدرت به سوي ارزشهاي مراقبت اولیه و
پیشگیرانهي سالمت حرکت نكرده و نميتواند پاسخگوي چالشهاي پیشرو باشد زيرا تحت تاثیر نیروهاي پرقدرتي قرار دارد
که مانع اولويتگذاري منطقي و هدفمند است و در چنین شرايطي نهتنها دسترسي عادالنه براي همهي سالمندان در
بهرهمندي از خدمات ممكن نیست بلكه آنهايي هم که دسترسي دارند اغلب خدمات مورد نیاز خود را بسیار ناهماهنگ،
پراکنده و حتي گیجکننده دريافت ميکنند .بر اساس نتايج پژوهش از جمله پیشرانهاي منجر به شكلگیري اين سناريو،
تخصص گرايي ،استفاده اقتصادي و تجاري از طب ،پراکندگي نظام سالمت به دلیل کثرت بیش از حد برنامهها و طرحها ،تضاد
1

)Program of All-inclusive Care for the Elderly (PACE
System of Integrated Care for Older Persons
3
Program of Research to Integrate the Services for the Maintenance of Autonomy
4
Primary Care setting
5
Specialized medical setting
6
Day Care
7
Long-term care
8
Health and social services sites
2
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منافع ،درمانمحور بودن سیاستها ،پزشكيشدن و وابستگي بیش از حد به تكنولوژي ميباشند .اين درحالي است که سازمان
جهاني بهداشت تخمین ميزند که بیش از نیمي از بار بیماري در میان افراد باالي  11سال از طريق تغییرات در شیوه زندگي
به طور بالقوه قابل اجتناب است.
نتايج مطالعهي ما در بخش شناسايي چالشهاي نظام مراقبت سالمندي نشان داد که استفاده از تجهیزات گرانقیمت پزشكي و
دارويي براي پزشكان و متخصصان يک نوع پرستیژ علمي محسوب مي شود که به زعم بسیاري از خبرگان اين موضوع ريشه در
آموزش علوم پزشكي ما دارد .پزشكاني که در تمام طول تحصیل آموختههاي خود را از ويزيت بیماران پیچیده در بیمارستان
بهدست آوردهاند و طبابت خود را با اتكا به تكنولوژيهاي پیشرفتهي پزشكي به انجام رسانیدهاند هرگز قادر نخواهند بود در
سطوح محیطي مراجعین خود را به درمانهاي پیشگیرانه و ارتقا دهندهي سالمت سوق دهند و چه بسا بیمار شدن جمعیت
برايشان مزايايي بههمراه داشته باشد.
مطالعات نشان ميدهد کشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه در جهت کاستن از اتكاي خود به تكنولوژيهاي
پیچیدهي بیمارستاني ،تخصصگرايي و کنترل هزينهها ،تدابیري همچون کاهش تختهاي بیمارستاني ،افزايش خدمات مراقبت
در منزل و سهمیهبندي تجهیزات پزشكي که معطوف به بعد عرضهي خدمات است را اعمال کردهاند(.)213
بنابر برآورد سازمان بهداشت پانامريكن %17 ،مردم آمريكاي التین به داليلي چون فقر ،قومیت ،جنسیت ،توزيع ناعادالنه منابع
و عدم حمايت نظام رسمي سالمت براي حفاظت مردم در برابر هزينههاي کمرشكن با تبعیض و نابرابري در دريافت خدمات
روبرو هستند که در اين مناطق تصمیمات نظام سالمت بهشدت تابع طبقهي اجتماعي مرفه است( .)231گزارش جهاني 2118
سالمت ،ايجاد و تقويت شبكههاي دسترسي مراقبتهاي اولیهي سالمت و سرعت بخشیدن حرکت به سمت پوشش همگاني را،
راهي مناسب در برخورد با اين محرومیتها عنوان ميکند(.)213
مطالعهي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي نشان ميدهد که انتقال تكنولوژي در دهههاي اخیر در کشورهاي در حال
توسعه موجب افزايش ديون خارجي ،وابستگي سیاسي ،ناهنجاري فرهنگي ،تغییرات شديد زيستمحیطي و ايجاد فاصل به فقرا
و اغنیا شده است .موازي با جريان توسعه تكنولوژي ،موضعگیريهاي موافق و مخالف زيادي در حوزههاي اجتماعي ،سیاسي،
اخالقي و فرهنگي شكل گرفته است .برخي منتقدان اجتماعي بر اين باورند که با ادامه روند روبه رشد تكنولوژي ،بهزودي "در
دام خطر از خودبیگانگي و بيريشگي در جهان ضدانساني و بهرهمند از تكنولوژي پیشرفته گرفتار خواهیم شد ".و استدالل
ميکنند که "تكنولوژي مدرن به انسانیتزدايي يا ماشینيشدن انسان انجامیده است؛ بهطوري که فراواني وسايل تكنولوژيک
که پیرامون ما را احاطه کرده است احساس انسانیت ما را تهديد ميکند و باعث ميشود که ما جنبههاي احساسيتر و
شهوديتر روابط انساني را از دست بدهیم .چنانچه هايدگر مينويسد "خطر متوجه انسان در وهله نخست از سوي ماشینهاي
بالقوه مرگبار و ابزار صنعتي نیست .خطر واقعي همواره متوجه جوهر وجود اوست؛ خطر تحمیل قید و بند بر او .خطر
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محرومشدن او ا ز برخورداري از الهامات اصیل بیشتر ،و بنابراين محروم شدن او از احساس نیاز به دستیابي به حقیقتي
بنیاديتر"  .لذا به تعبیر اين گروه چیزي در ذات تكنولوژي هست که گويا "روح انسان" را تحقیر ميکند .درحوزه پزشكي نیز
پیدايش و توسعه تكنیکهاي پیشرفته همراه با رشد تخصص و فوقتخصص ها بسیار چشمگیر بوده است؛ بهطوري که در طول
چند دهه گذشته شاهد حیرتآورترين پیشرفتهاي علمي و تكنولوژيک در حوزههاي ژنتیک ،بیوتكنولوژي و فنآوريهاي
زيستي ،عصبشناسي ،بافتها و اعضاي مصنوعي ،شبیهسازي هستیم .در واقع پزشكي مدرن تكنولوژي را جز وجودي خود
ساخته و با آن عجین شده است و به شكلي تكامل يافته که در آن تكنولوژي نقش محوري دارد .پستمن 3در کتاب معروف
خود با عنوان تكنوپولي 2در نقد پزشكي مدرن تكنولوژي زده بیان ميکند هرچه تنوع آزمايشات پزشكي و تكنولوژيهاي نوين
همچون عكسبرداري با اشعه  Xو اسكنهاي سهبعدي ،بیشتر و رايجتر شود به همان میزان پرهزينهتر و براي سالمت بیمار
تهديدآمیزتر ميشود ".او هم چنین حذف روابط انساني و پايین آمدن دقت پزشكان ،بهدلیل اتكاي بیش از حد به تكنولوژي
پزشكي را نگرانکننده عنوان کرده است(.)235
شواهد نشان ميدهد چنانچه سلطه ي پزشكي در تكنولوژي با همین سرعت فعلي و بدون آيندهنگاري پیش رود ،اظهارت و
احساسهاي شخصي بیمار و شرححال هايي که در گذشته مبناي عمل پزشكان بود ،ارزش و اعتبار خود را از دست داده و
مالک تصمیمگیري پزشكان نتايج تستهايي است که توسط تجهیزات مدرن سنجش ميشود.
مطالعات همچنین نشان مي دهد که اين تمايل استفاده و اتكاي بیش از حد به تكنولوژي نه تنها در بعد عرضه بلكه در بعد
تقاضا نیز رخ خواهد داد ،به اين معني که بیماران نی ز ،در سیستم درمان به پزشكاني که در معاينات و فرايند طرح درمان خود
از ابزارهاي و تكنولوژيهاي پیشرفته استفاده نميکند ،اعتماد کمتري دارند.
 4-3-3سناریوی  – 4یک پارادایم منسوخ
اين سناريو آيندهاي را به تصوير ميکشد که در آن دو بعد پاسخگويي و فناوري در نازلترين حد خود ميباشند و سالمندي در
ديد مردم ،سیاستگذاران و رسانه ها با معلولیت ،ناتواني و وابستگي همراه است .وقتي نگاه به سالمند اين چنین باشد سالمندان
نه در سیاستها و برنامههاي حمايتيِ اجتماعي-اقتصادي و نه در برنامههاي فراغتي-تفريحي جايگاهي نخواهند داشت .در
پژوهشهاي علمي نیز تمرکز محققان معطوف به سالمندان بیمار و ناتوان خواهد بود که درصد کمتري از سالمندان را به خود
اختصاص دادهاند .بررسيها نشان ميدهد که فرهنگها نقش عمدهاي در تفسیر فرآيندهاي سالخوردگي و رويكردشان به افراد
سالمند دارند( .)231در فرهنگهايي که افراد سالمند به عنوان گنجینهي زندگي و تجارب درنظر گرفته ميشوند ،احتمال اينكه
موقعیت اجتماعي آنها حف ،و ارتقا يابد ،بیشتر است .در مقابل ،در فرهنگهايي که درک منفي از سالخوردگي وجود دارد،
سالمندان به احتمال بیشتر منزوي ميشوند( .)237در کشور ما عليرغم تاکید آموزههاي ديني اين نگاه منسوخ به سالمندي
Neil Postman
Technopoly
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نگاه غالب جامعه است .بطوريكه ،گزارش بخشِ جمعیتي سازمان ملل در سال  2133نیز به يک نقصان جدي در ادبیات
سالمندي از ديدگاه سالمت و جايگاه اجتماعي-فرهنگي در ايران اشاره کرده است .همچنین گزارش چارچوب سیاستي
سالمندي فعال سازمان جهاني بهداشت بر تغییر رويكرد دولتها به سالمندي در برنامهها و سیاستها تاکید کرده است(.)11
مطالعات نشان ميدهد که ادارک از پیري شاخصي مناسب و دقیق از پیشبیني وضعیت سالمتي فرد در آينده و نیز معیاري
براي تعیین رضايتمندي فرد از پیري خود و میزان مطابقت او با تغییرات زندگي در اين مرحله است .به اين معنا که افراد با
ادراک مثبت از پیري ،وضعیت سالمتي بهتر و طول عمر بیشتري از افراد با ديدگاه منفي دارند(.)238
براساس نتايج پژوهش يكي از پیشرانهاي شكلگیري اين نگاه در جامعه رسانهها هستند .همهي ما بارها حضور سالمندان در
رسانه را اغلب در قالب نقشهاي کلیشهاي ديدهايم که در آن سالمندان به مثابه مادربزرگها و پدربزرگهاي دلسوز ،سنتي و
نصحیتگو هستند نه افرادي موفق ،تحسین برانگیز و تاثیرگذار .پژوهشها نشان ميدهد اين نگاه تبعیضآمیز 3به سالمندان
فقط مختص به ايران نیست .سازمان ملل 2در گزارش خود عنوان ميکند که تبعیض جنسیتي در بسیاري از جوامع پدرساالر
آسیا وجود دارد و زنان سالمندان بیش از مردان از اين نگاه آسیب ميبینند(.)233
همچنین نتیجهي يک تحقیق در دانشگاه هاروارد نشان داد که  81درصد مردم گرايش به تبعیض سني 1دارند و اکثر جوانان
منشهاي منفي نسبت به سالمندان بروز ميدهند .لووي و میر 1در پژوهش خود نشان دادند سالمنداني که از طرف جامعه از
لحاظ سني مورد تبعیض قرار ميگیرند ،اين احساس نسبت به خود را دروني کرده و بهعنوان کلیشهي منفي مرتبط با پیري آن
را ميپذيرند(.)111
بررسيهاي متعدد نشان ميدهند که در تمام سنین سالمندي ،نسبت به سالمندان نگرش و ديد منفي وجود دارد .ريچمن با
بررسي 311طنز رايج دربارهي سالمندان ،وخامت نگرش منفي را نسبت به سالمندان نشان داد .بر اين اساس از ديدگاه جامعه،
سالمندي پايان همهچیز ،ناتواني و مرگ تلقي ميشود( .)113به اعتقاد رودين و النگر ،بخشي از ناتواني افراد مسن ممكن است
ناشي از ديگراني باشد که به آنان برچسب ناتوان بودن ميزنند .بدين ترتیب ،پیران نیز به تدريج اين ويژگيها را در خود ايجاد
ميکنند .ما به عنوان جامعه ،تمايل داريم که پیران را ناتوان بدانیم و فرض کنیم آنها دوران خود را گذراندهاند و از انجام هر
عمل و فعالیت جسمي و روحي عاجزند و عموم ًا متكي به کمک دوستان ،خويشاوندان و کارکنان مؤسسات هستند .چنین
مفروضاتي اگرچه نادرستند ،اما ممكن است سبب ايجاد وضعیتي شوند که مورد فرض بود ،يعني پیران که برچسب ناتواني به
آنها خورده است خودشان نیز به آن باور برسند .اين حالت« ،وابستگي خود القايي» نامیده شده است(.)112
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صادق مقدم و همكاران در يک مرور نظام مند ،عوامل موثر بر ادراک از پیري را به دوسته عوامل فردي و عوامل اجتماعي تقسیم
ميکند که عوامل موثر در ادارک از پیري در حوزهي فردي شامل نوع نگرش به پیري ،سن ذهني ،جنسیت ،وضعیت سالمت،
وضعیت اقتصادي ،تأهل و تجرد ،مذهب و آگاهي و دانش در زمینهي سالمندي و در حیطهي اجتماعي ،تبیعض سني ،فرهنگ،
روابط اجتماعي ،خانوادگي و سنت و مدرنیته تاثیرگذار است(.)21
اگرچه ممكن است که سالمندان لزوماً با انزوا به معناي تنها ماندن و يا ترک شدن توسط خانواده هايشان مواجه نباشند ،اما به
دلیل همین افت منزلت اجتماعي ناشي از نگاه جامعه دوران سخت و تنهايي را سپري ميکنند .چه گروهي که دوران سالمندي
خود را در خانه هاي سالمندان ميگذرانند و چه گروهي که در منزل خود يا در منزل بستگان خود سپري ميکنند ،با اين
مساله تبعیض سني و منشهاي منفي مواجه هستند .در فرهنگ ايراني عموماً احترام به سالمندان از سنین کم آموزش داده
ميشود ،اما اين آموزش جنبه احساسي دارد و به جاي تاکید بر احترام ،تحسین دستاوردهاي دوره زندگي و جايگاه اجتماعي
سالمندان ،به کاهش تواناييهاي آنان در ابعاد مختلف تكیه دارد که بايد با يک منش دلسوزانه مورد احترام قرار گیرد .در واقع
خود اين آموزش نیز يک رويكرد منفي نسبت به سالمندان است .سازمان جهاني بهداشت تنهايي ،انزواي اجتماعي و محرومیت
از مشارکت در جامعه را از عوامل خطر بیماري و مرگ زودرس در سالمندان نام ميبرد .همچنین مداخالت تاثیرگذار براي
مبارزه با انزوا و طرد شدن اجتماعي سالمندان را ترکیبي از فعالیتهاي داوطلبانه ،تبلیغات مثبت رسانهها و درگیرکردن اعضاي
خانواده و شبكهي دوستان معرفي ميکند(.)11
بر اساس تحقیقي که وزارت بهداشت ،کار و رفاه ژاپن انجام داده ،کارمندان ژاپني به طور کلي همچنان انگیزه قوي اي براي
ادامه کار پس از سن  11سالگي دارند .به عالوه ،کارمندان باالي  15سال ژاپن که به دنبال يافتن کاري جديد هستند ،اغلب با
قوانین محدوديتي در زمینه سن استخدام روبرو مي شوند .براي جلوگیري از تاثیرات منفي اين مسئله بر سیستم پرداخت
حقوق بازنشستگي ،دولت ژاپن سن بازنشستگي را از  11سال به  15سال افزايش داده است که اين تغییر سیاست موجب
افزايش نرخ مشارکت نیروي کار  11تا  11ساله از  %73در سال  2111به  %77در سال  2113شده است(.)111
از ديگر نتايج مطالعهي ما اين بود که سیاستهاي افزايش جمعیت براي مواجهنشدن با بحران پیري يا بهعبارت بهتر به تعويق
افتادن سالمندي جمعیت درکشور طرح شده است که اين راه حل هرچند ممكن است موقتاً کشور را از پیر شدن جمعیت
برهاند اما بار ديگر مشكالت را در آينده به جامعه بازخواهد گرداند .بنابراين بهتر است به جاي به تعويقانداختن مسائل با نگاه و
رويكرد سیستمي و همهجانبه به حل آنها پرداخت .بررسي سیاستهاي جمعیتي کشورهاي توسعهي يافتهي سالمند نشان
ميدهد که طرح افزايش جمعیت در آن کشورها ،يک برنامهريزي بلندمدت را طي کرده است .بهعنوان مثال ،در فرانسه طرح
افزايش جمعیت با حمايت مالي دولت از والديني که بچهدار ميشوند صورت ميگیرد .بر اساس قوانین جديد خانوادههاي
فرانسوي با بچهدار شدن خود هیچ ترسي درخصوص از دست دادن شغل خود به دلیل مرخصي طوالني يا مخارج فرزندان
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ندارند .خانوادههاي فرانسوي تا سه سال ميتوانند با ضمانت اينكه به شغل خود برميگردند ،در کنار فرزند خود حضور داشته
باشند دولت به صورت ساالنه از سه سالگي تا سنین تعیین شده نسبت به کمک هزينههاي مالي فرزندان براي پیش دبستاني و
همچنین دوران مدرسه و دانشگاه به خانوادهها تضمین قانوني ميدهد .سبد کاال و همچنین کاهش اخذ مالیات و استفاده از
امكانات دولتي براي فرزندان و خانوادهها در نظر گرفته ميشود و دولت در صورت استخدام خدمتكار براي خانوادههايي که
بچهدار شدهاند ،هزينه خدمتكار را تاحدي تقبل ميکند.
اهمیت بحث سووالمندي تا بدانجاست که در سووال 3371در فرانسه دانشگاه سووالمندان با هدف تدوين معلومات جديد علمي
در مورد سالمندان ،راهكارهاي هماهنگ شدن سالمند با پیشرفتهاي روز ،هماهنگ شدن آنان با زندگي بازنشستگي و
پیشگیري از امراض تأسیس شده است( .)115 ,111تاسیس دانشگاه نسل سوم در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان نیز گوياي يک
حرکت مثبت و آينده نگرانه در جهت تغییر اين نوع نگرش به سالمندان و مهر تايیدي بر شعر زيبا و الهامبخش شاعر شهیر
ايراني حكیم فردوسي است که ميگويد :توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود .سهیل عنايتاله نیز در تايید اين مطلب
در مقالهي خود با عنوان سناريوهاي آيندهي سالمندي جهان بیان ميکند که جهان آيندهي ما در تفهیم سالمندي نیازمند يک
شالودهشكني 3است تا نسبت به پیشفرض هاي ذهني خود نسبت به سالمندي ترديد کرده و گفتماني جديد را در اين خصوص
پايهريزي کند .بر اساس ديدگاه اين آيندهپژوه ،ديگر نقشهي معمول براي زندگي ،طي دوره تولد – تحصیل -کار -بازنشستگي-
مرگ نیست چراکه روندهاي جاري آن را دستخوش تغییراتي شگرف کرده است .ما ديگر نه تنها تا  38سالگي دانشآموز
نیستیم ،بلكه ناچاريم در تمام طول زندگي به دنبال کسب اطالعات و مهارتهاي جديد باشیم(.)315

 6-3نتیجهگیری
اين مطالعه اولین مطالعهي آيندهنگاري مراقبتهاي سالمندي در کشور است که به سیاستگذاران کمک ميکند جهت
طراحي يک نظام کارآمد و اثربخش براي خیل عظیم سالمندان آينده درک روشن و واضحي از چالشهاي اصلي و کلیدي
وضعیت فعلي نظام مراقبت سالمندي پیدا کنند و از عوامل و روندهاي تاثیرگذار بر نحوهي شكلگیري آيندهي مراقبت نیز
آگاهي يابند.
نتايج پژوهش نشان داد ،هر چند در طي چند سال اخیر برخي اسناد نسبتاً مترقي در حوزهي برنامهريزي مراقبت سالمندي
تدوين شده است ،اما اين اسناد به دلیل جزيرهاي بودن تفكر ناظر بر تهیه اسناد ،عدم تعیین دقیق منابع مورد نیاز ،بيتوجهي
به روند تحوالت آينده ،درگیري در زمان حال و مطرح نبودن آينده ،تمرکز بر سالمندان ناتوان و بیمار و عدم توجه به شرايط
زمینهاي کشور تنها منجر به شكلگیري مجموعهاي از احكام کلي ،اهداف آرماني و موضوعات متنوع شده است که ظرفیت
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الزم براي فائق آمدن بر مشكالت اين گروه جمعیتي را نداشته است و تاکنون نتوانسته نتايج مثبتي در وضعیت سالمت و
مراقبت سالمندان بوجود آورد.
همچنین بررسي وضعیت فعلي مراقبتهاي سالمندي حكايت از آن دارد که ساختارها و نهادهاي مسئول خدمات سالمندي،
به دلیل نداشتن تولیت واحد ،نبود امكانات و زيرساختهاي فني و عدم يكپارچگي و هماهنگي قادر به پاسخگويي به نیازهاي
متنوع و پیچیدهي سالمندان نیستند و سالمندان خدمات مورد نیاز خود را پراکنده و غیرمنسجم دريافت ميکنند .بهعنوان
مثال ،ساختار فعلي مراکز بهداشتي -درماني در سطح اول ارائه خدمات ،ساختاري است که از گذشته دور براي ارائه خدمات
پیشگیري و بهدا شت و مادر و کودک تاسیس شده که البته در اين جايگاه خدمات ارزندهاي را نیز ارائه نموده است اما اين
مراکز شرايط و ويژگيهاي الزم براي ارائه خدمات سالمت به سالمندان را دارا نميباشند و نیازمند يک بازطراحي با يک
رويكرد آيندنگر ميباشند .لذا در اين پژوهش تالش ش د تا براساس رصد و پويش دقیق محیطي و مداقهي روندهاي اجتماعي،
فناوري ،اقتصادي ،زيستمحیطي و سیاسي ،پیشرانهاي شكلدهندهي آيندهي مراقبت سالمندي شناسايي و براساس
پیشرانهاي با عدمقطعیت باال که مبتني بر دانش خبرگان بود آيندههاي بديل مراقبت سالمندي به تصوير کشیده شود.
بر اساس نتايج پژوهش قدرت روندها و پیشرانهاي شناسايي شده در حوزهي فناوري حكايت از دگرگوني بنیادين
مراقبتهاي سالمت در آيندهاي نزديک دارد که ديجیتوال شدن خدمات پزشوووكي براي هر فرد ،کواهش هزينوههواي
خودمات سوووالمت و خلق ثروت چشمگیر از طريق صنايع تندرستي از منظرهاي قابل توجه اين روند خواهد بود .سناريوي
هنجاري اين پژوهش نیز نشان ميدهد چنانچه اگر فناوري و پاسخگويي به سمت بیشینیه شدن خود حرکت کنند در
آيندهي نزديک شاهد تغییر مراقبت سالمت از حالت منفعالنه و کنشگرا به مراقبتهاي فعاالنه و واکنشگرا خواهیم بود که
تصور آن در شرايط فعلي دشوار است .چرا که سیستمهاي قانونگذاري و سیاستگذاري سالمت هنوز آمادگي الزم را براي
رويارويي با تغییرات انقالبي پزشكي را ندارد و پزشكان و متخصصان سالمت نیز با رويكردهاي تغییرات پارادايمي پزشكي و
مراقبت سالمت بیگانهاند .تنها راه فراروي ما ،در تحقق اين سناريو تدوين دقیق نقشهي راه آيندهي کشور به شكلي
هوشمندانه و با رصد دقیق روندهاي حوزهي علم و فناوري است تا شرايط الزم را براي شكوفايي آن در کشور محقق کند.

 7-3پیشنهادات پژوهشگر
پیشونهادهاي ارائهشوده در اين قسمت ،ماحصل ترکیب مراحل مختلف مطالعه ،اعم از نتايج مرور متون ،گزارشها ،مصاحبهها و
جلسات همانديشي با ذينفعان و مجريان خدمات سالمندي در کشور است که بهرهبرداري از آن در کنار نتايج پژوهش ميتواند
مسیر حرکت بهسوي طراحي يک نظام مراقبت سالمندي فعال مبتني بر اصول سازمان جهاني بهداشت را هموار کند .بدونشک
تحقق اين هدف نیازمند يک عزم ملي ،همكاريهاي بینبخشي ،ديدگاه سیستمي و مشارکتهاي ساختارمند مردمي است.
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 -9دولت
مولفههای اجتماعی
-

ترويج مباني اخالقي ،تربیتي و تزکیهاي و تكريم حقوق سالمندان از دوران مدارس

-

ارتقاي سواد سالمت عمومي با تاکید بر سبک زندگي سالم ،مصرف منطقي دارو ،خودمراقبتي ،ديگر مراقبتي و ايمني ترافیكي

-

بهکارگیري از کانالهاي رسانهاي پرمخاطب براي ترويج سواد سالمت بین آحاد مردم

-

ايجاد پايگاههاي سالمت روان و مشاورهي تغذيه در مراکز بهداشتي و خانههاي سالمت شهر

-

استفاده از بازنشستگان فرهنگي و کارکنان بازنسشتهي وزارت بهداشت در قالب داوطلبین سالمت 3يا رابطین سالمت

-

ايجاد انجمنهاي علمي سالمندان

-

برگزاري جشنوارههاي مستمر براي معرفي و تقدير از سالمندان نخبه ،موفق و فعال

-

ارتقاي دسترسي حاشیهنشینها به خدمات بهداشتي و درماني

-

ارائهي خدمات بيقید و شرط بهداشتي ،درماني ،مراقبتي به سالمندان

-

بازنگري وظايف و ساختار  PHCبا رويكرد مولفههاي اجتماعي سالمت

-

تسريع روند استقرار طرح پزشک خانواده در سراسر کشور

-

گسترش پوشش بیمه خصوصاً در خدمات پیشگیري و توانبخشي

-

توسعهي برنامهها و الگوهاي ارائه خدمات مبتني بر مشارکت جامعه

-

حمايت از خانوادههايي که از سالمندانشان مراقبت ميکنند.
مولفههای فناوری

-

توسعهي خدمات پزشكي از راه دور يا تلهمديسین

-

الكترونیكي نمودن فعالیتها در تمام دستگاههاي کشور

-

ارزيابي فناوريهاي وارداتي سالمت قبل از خريد و بكارگیري

-

طراحي نرمافزارهاي آموزشي و بازيهاي سرگرمي با محوريت سالمت در فضاي مجازي

-

راهاندازي  Hot Lineو  Help Lineجهت پاسخگويي و راهنمايي سالمندان و مراقبین سالمندان بهصورت منطقهاي

-

جمعآوري ،پردازش ،گزارش و بهروزرساني اطالعات اجتماعي ،اقتصادي و سالمتي سالمندان
مولفههای اقتصادی

-

پرداخت بخشي از يارانهي بخش سالمت به سالمندان

-

متعادل سازي عرضه و تقاضاي خدمات با تمرکز بر پزشک خانواده و سطحبندي خدمات

-

توزيع عادالنه امكانات در شهرها به تناسب تعداد سالمندان و نیازهاي آنان

-

ايجاد زمینههاي آموزش ،اشتغال و کارآفريني در سالمندان

-

سمتگیري به سوي استقالل سالمندان و خروج آنها از چرخهي حمايت از طريق برنامههاي توانمندسازي (آموزش ،اعطاي وام
و تسهیالت ،مهارتآموزي و فراهم کردن زمینههاي کارآفريني)

-

عدمتمرکز در اجراي برنامهي مراقبت سالمندي به دلیل تفاوتهاي قابل توجه استاني ،شهري و روستايي و ويژگيهاي بومي
مولفههای زیست محیطی

Health Voluntrees
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-

ارتقاي محیطزيست و کاهش مؤثر آلودگيهاي آن ،برخوورداري از آب آشوامیدني سالم ،هواي پاک براي آحاد مردم و مديريت
پسماندها به نحو مطلوب

-

ملزم نمودن دستگاهها و نهادهاي دولتي و غیردولتي به طراحي و بهکارگیري سند پیوست سالمت

-

نظارت موثر بر بهداشت آب ،خاک ،هوا و افزودنيهاي موادغذايي
مولفههای سیاسی

-

آيندهپژوهي در تدوين قوانین حوزههاي مختلف سالمت

-

ايجاد ساختار قوي و کارآمد به منظور يكپارچگي سیاسوتگوذاري و برناموهريوزي براي سوالمنودان

-

تدوين سیاستهاي سالمندي بر اساس اهرمهاي کنترل 3که مشتمل بر وضع مقررات و نظارت تامین مالي ،نظامهاي پرداخوت،
سوازماندهي و تغییر رفتار

-

تدوين سیاستهاي ژرف ،مبتني بر فرهنگ و نیاز جامعه و با تفكر آيندهنگر بجاي تقلید و الگوبرداري طرف از کشورهاي ديگر

-

وضع عوارض بر محصوالت ،مواد و خدمات زيانآور سالمت و امواج الكترومغناطیس

-

ترويج لحاظ نمودن مولفههاي اجتماعي موثر بر سالمت در کلیهي سیاستها

-

مشارکت دادن سالمندان در تدوين سیاستها

-

تدوين راهكارهاي قانوني الزام به رعايت سالمتمحوري در تدوين و تصويب تمام سیاستها ،قوانین ،مقررات و برنامهريزيهاي
دستگاهها و نهادهاي دولتي و غیردولتي با هدف پیشگیري و ارتقاي سالمت

-

وضع قوانین و سیاستهايي حمايتي از سالمندان

-

شفافسازي همكاريهاي بینبخشي

-

ترويج نظام تصمیم و اقدام مبتني بر يافتهها و شواهد متقن علمي

-

تعريف بستههاي حمايتي از زنان سالمند خصوصاً زنان سالمند سرپرست خانوار

-

اجراي برنامههاي حمايتي سالمندان نیازمند به منظور دسترسي به مواد غذايي سالم و مغذي

 -1افراد (سالمندان)
-

تقويت مهارتهاي مراقبت از خود (تصمیمگیوري ،حول مسوأله ،اسوتفاده از منابع ،تشكیل شبكههاي اجتماعي خودمراقبتي،
همكاري با متخصصین ،مهارتهاي ارتباطي و ساير مهارتها)

-

ارتقاي سواد بهداشتي با بهرهگیري از فناوريهاي در دسترس و عضويت در شبكهها و کانالهاي خودمراقبتي

-

افزايش تقاضاي خدمات خودمراقبتي

-

انجام غربالگريهاي شش ماهه

-

تشكیل گروههاي خودياري در جهت تغییر رفتارهاي ناسالم

-

آگاهي از حقوق و مسئولیت اجتماعي خود براي حف ،و ارتقاي سالمت فردي

-

اختصاص ساعات خاص به ورزش و تحرک بدني در محیطکار ،مدرسه و منزل

-

اختصاص ساعاتي از روز به فعالیتهاي تقويت حافظه مانند حف ،قرآن ،يادگیري زبان دوم ،کامپیوتر ،بازيهاي فكري

 -5دانشگاهها
-

تقويت ارتباط دانشگاه با عرصههاي ارائهي خدمات

Control Knob
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-

طراحي راهنماهاي بومي سالمت سالمندان

-

بازنگري برنامههاي آموزشي و انطباق محتواي دروس با نیازهاي جامعه

-

گسترش همكاريهاي آموزشي و پژوهشي با کشورهاي پیشرو در مراقبتها و خدمات سالمندي

-

رصد فناوريها علوم سالمت و انجام مطالعات هزينه-اثربخشي

-

طراحي برنامههايي جهت آشنايي دانشجويان طب سالمندي و سالمندشناسي با سیاستگذاري و سیاستنويسي

-

بازنگري کوريكولومها با تاکید بر آموزشهاي پیشگیرانه و پاسخگو بجاي تمرکز بر درمان بیماريها

-

پیوند آموزش با عرصههاي علوم اجتماعي و انساني

-

توسعهي رشتههاي بینرشتهاي و روشهاي آموزشي جامعهنگر

-

اختصاص آموزشهاي بینحرفهاي به تمامي رشتههاي علوم پزشكي

-

طراحي دورههاي مهارتآموزي اصول خودمراقبتي و پیشگیري براي زنان خانهدار

-

انجام تحقیقات گسترده کشوري در مورد نیازهاي سالمندان و خانوادههاي آنان

-

ايجاد بانک اطالعاتي از نتايج پژوهشها و ترجمان دانش

-

ايجاد انجمنهاي علمي سالمندي فعال و سالم با مشارکت جامعه

-

ايجاد شبكهي مراکز تحقیقات سالمت سالمندان

-

بوميسازي تجارب بین المللي در رويارويي با مسايل سالمندي

-

ارتقاي آموزشهايي که در آن دانشآموختگان ،از دانش ،نگرش و مهارت مناسب براي حمايوت از خودمراقبتي برخوردارند

-

يكي از ذينفعان اصلي نتايج تحقیقات سالمندي اداره ي سالمت سالمندان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است که
در فرايند اجراي تحقیقات عليرغم مكاتبات و پيگیريهاي متعدد همكاري و تعامل مناسبي با محققان دانشگاهي ندارد و
بسیاري از اطالعات مرتبط را در اختیار محققین قرار نميدهد در اين خصوص پیشنهاد ميشود راهكارهايي انديشیده شود تا
امكان دسترسي محققین به عرصهي مورد نظر فراهم شود.

 -4بخش خصوصی
-

شفافیت در قوانین همكاري بخش دولتي و خصوصي

-

تلفیق امكانات موسسات دولتي با کمکهاي سازمانهاي بینالمللي ،نهادهاي غیردولتي و بخش خصوصي

-

مشارکت بخش خصوصي و دولتي در راستاي ارتقاي سطح دسترسي به خدمات

-

حمايتهاي مالي و معنوي از سازمانهاي مردمنهاد

-

راهاندازي  Hot lineجهت پاسخگويي و راهنمايي سالمندان تحت پوشش منطقه

 -3متخصصان
-

تقويت آموزشهاي بینحرفهاي سالمت
راهاندازي انجمنها و سازمانهاي غیردولتي

-

طراحي سازمانهاي مجازي "مبلغان سالمت" با هدف توسعهي آموزش عمومي سالمت

 -6رسانه
-

ايجاد گرايشهاي فكري مثبت در جامعه نسبت به سالمندان و مبارزه با کلیشههاي منفي در مورد آنان
اطالعرساني و آموزش در خصوص حف ،،ارتقا ،پیشگیري ،کنترل و پیگیري در مقابل بیماريهاي مزمن شايع

-

شكستن تابوي فزهنگي ازدواج در سالمندان خصوصاً زنان سالمند

-

تالش در جهت زنده نگه داشتن فرهنگ ديرين ايراني و تكريم از سالمندان

315

-

ارائه برنامههاي متنوع و شاديآفرين با توجه به معیارهاي فرهنگي و متداول و حف ،شئونات جامعه

-

ايفاي نقش موثر رسانه بهعنوان يكي از اهرمهاي موثر در جهت پاسخگو کردن سازمانها در قبال خواستههاي مردم

-

فرهنگ سازي و ترويج سبک زندگي سالم

-

ترويج باروري و فرزندآوري در زوجهاي نخبه

 0-3پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی
در راستاي گسترش دانش موجود در زمینهي آيندهنگاري مراقبتهاي سالمندي ،پژوهشگر انجام مطالعات زير را در آينده
پیشنهاد ميدهد:
 -3مرور نظاممند چالشهاي زنانه شدن سالمندي و ارائهي راهکار
 -2بررسي نظاممند مراقبتهاي غیررسمي و ارائهي گزينههاي سیاستي براي ايران
 -1بررسي تحلیلي تصاوير آينده از نگاه سالمندان ايراني
 -1بررسي تاثیر شبكههاي اجتماعي بر سالمت و فعالیت سالمندان
 -5مرور نظاممند شناسايي عوامل موثر بر سالمندي موفق و فعال در کشورهاي درحال توسعه
 -1طراحي و تدوين راهنماهاي بالیني مراقبت از سالمند
 -7بازنمايي و ريشهيابي علل گسست فرهنگي بین نسلها
 -8مرور نظاممند آيندهي مراقبتهاي سالمت
 -3مرور نظاممند نقش تكنولوژي بر آيندهي مراقبتهاي سالمت
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 1-6پیوست  -9ابزار تحلیل اسناد
عنوان سند

نوع سند

تاریخ تصویب

هدف سند

محتوای مرتبط با سالمندی

نقاط ضعف و قوت

پیشرانهای مطالعه

ینفعان و سازمانهای درگیر
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سازمان تهیهکننده

 5-6پیوست  – 1راهنمای مصاحبه
سواالت اصلی
 مشخصات و تجارب کاری
.3
.2
.1
.1
.5

نام و نام خانوادگي
تحصیالت
عنوان پست و سمت فعلي شما
سوابق کار روي حوزه سالمندي
سوابق کار روي حوزه آيندهپژوهي

 شناسایی وضعیت فعلی
.1
.7
.8

در حال حاضر نظام مراقبت سالمندي را چگونه تحلیل ميکنید؟
نظرتان درباره ساختار و جايگاه تصمیمگیرندگان نظام مراقبت سالمندي چگونه است؟
نقاط ضعف و قوت /چالشها و فرصتهاي آن را در چه ميبینید؟

 تحلیل روندها
 .3چه موضوعات و روندهاي اجتماعي را در آينده مراقبتهاي سالمندي موثر ميدانید؟
 .31چه موضوعات و روندهاي اقتصادي ،سیاسي ،فناوري و زيستمحیطي را در شكلگیري مراقبتهاي سالمندي تاثیرگذار است؟
 .33در پاسخ به روندهاي فوق چه اقداماتي بايد در دستور کار قرار گیرد؟
 .32اولويتها و پیشرانهاي اصلي آيتده را در چه چیزهايي ميدانید؟
 مدلهای هنی
.31
.31
.35
.31

به نظر شما چه مدلهاي مراقبت بايد به سالمندان ارائه شود؟
به نظر شما آيندهي ايدهآل سالمندان چه آيندهايي است؟
اگر بخواهیم در جهت تحقق آن آينده ايدهال قدم برداري چه کارهايي از هماکنون بايد انجام بدهیم؟
اولويت دارترين اقدامها چه هستند؟
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 4-6فرم رضایت نامه آگاهانه
استاد ارجمند
سرکار خانم /جناب آقای دکتر .......
با سالم و احترام
از شما دعوت ميشود تا در پروژهي پژوهشي «آيندهنگاري مراقبتهاي سالمندي با رويكرد سناريو» که بهعنوان پاياننامهي دورهي دکتراي
تخصصي مديريت خدمات بهداشتي و درماني در دانشگاه علوم پزشكي ايران در حال انجام است ،شرکت فرمايید .شايان ذکر است اطالعات
تكمیل شده کامالً محرمانه خواهد بود و صرفاً نتايج بدست آمده از کل مصاحبهها در گزارش نهايي انتشار خواهد يافت.
پژوهشگران
استاد راهنما :دکتر محمدرضا ملكي – عضو هیئت علمي گروه مديريت خدمات بهداشتي-درماني
نشاني تماس :تهران – باالتر از میدان ونک -خ شهید رشیدياسمي -دانشكده مديريت و اطالعرساني پزشكي
نشاني پست الكترونیکmaleki@mohme.gov.ir :
دانشجو :سلیمه گوهرينژاد
دانشجوي دکتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي و درماني
نشاني پست الكترونیکgoharinezhad@gmail.com :
اينجانب  ...........................وابسته به سازمان ............................................








رضايت قلبي خود را مبني بر شرکت آگاهانه در اين پژوهش به صورت کامال اختیاري اعالم مينمايم.
هدف از تحقیق را ميدانم.
ميدانم در هر زمان که بخواهم حق خروج از مطالعه را دارم.
ميدانم که شرکت در اين پژوهش هیچگونه پیامد منفي براي من نخواهد داشت.
مي دانم که اطالعات مربوط به من اعم از اطالعات شخصي و هر آنچه در نوار صوتي ضبط شده است بصورت محرمانه حف،
خواهد شد.
ميدانم که نتايج کلي و گروهي اين تحقیق به صورت پاياننامه ،مقاله ،گزارش و از اين قبیل انتشار خواهد يافت.
ميدانم که در صورت تمايل اينجانب ،نتايج پژوهش به اطالع من خواهد رسید.

امضاي شرکت کننده
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 3-6پیوست  -4پرسشنامه محققساخته
صاحبنظر و خبرهی ارجمند
با سالم و احترام
سپاس از همكاري و مشارکت شما که با صرف بخشي از وقت ارزشمند خود ،ضمن تكمیل پرسشنامه ي زير ،ما را در انجام هرچه اثربخشتر اين تحقیق
ياري ميفرمايید .رعايت اخالق پژوهش و حف ،محرمیت دادهها اعتقاد و وظیفهي ماست و با اطمینان بخشي در اينخصوص خود را مقید به آن خواهیم
دانست.
توجه :در پرسشنامه زیر
 میزان اهمیت بدین معناست که هر یک از مولفههای مندرج در پرسشنامه تا حدی در شکل دادن به آیندۀ اهمیت دارند .پاسخ شما دراین خصوص در طیف لیکرت با کمترین میزان اهمیت= 9و بیشترین میزان اهمیت= 92خواهد شد.
 میزان عدمقطعیت بدین معناست که هر یک از مولفههای مندرج در پرسشنامه تا چه حدی دارای نااطمینانی و عدم قطعیت هستند وبواسطه این نااطمینانی ،آیندۀ مراقبتهای سالمندی در ایران ،ت ییر خواهد داد .پاسخ شما در این خصوص نیز در طیف لیکرت با کمترین
میزان عدمقطعیت= 9و بیشترین میزان عدمقطعیت= 92منظور شود.
 افق زمانی در این طرح آینده پژوهی معطوف به سی سال آتی است و لذا نظرات ارزشمند شما با نگاه به دورهی فوق دریافت وتحلیل خواهد شد.
درصورت وجود هرگونه سوال يا طرح موضوع ميتوانید از طريق پست الكترونیكي  goharinezhad@gmail.comبا اينجانب در ارتباط باشید.
با تجدید احترام
سلیمه گوهرینژاد
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

اطالعات فردي
نام و نام خانوادگي ............................................

تحصیالت .................................................................

مسئولیت فعلي ...............................................

سابقه فعالیت در حوزه آيندهي پژوهي  .............سال

جنس :زن 

مرد 

مولفه

سن  .......سال

کد

کالنروندها ( )Mega Trendsو پیشرانها ()Drivers

اجتماعي

S1

تغییر سیماي بیماريها

S2

ارائه هدفمند و مديريتشده خدمات سالمت به نیازهاي مختلف

S3

زنانه شدن سالمندي و اهمیت مراقبتهاي جنسیتمحور

S4

تقاضاي القايي ناشي از تخصصگرايي

S5

رشد نرخ باسوادي و تغییر ماهیت و تنوع انتظارات

S6

اهمیت يافتن اصول اخالق حرفهاي و اجتماعي

S7

سفارشگرايي و اهمیت پاسخگويي به نیازهاي اختصاصي

S8

تغییر شیوهي زندگي Life style

S9

حذف مراقبتهاي اولیهي سالمت به دلیل تخصصگرايي
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میزان

پتانسیل

عدمقطعیت

تاثیرگذاری

 9تا 92

 9تا 92

مولفه

کد

کالنروندها ( )Mega Trendsو پیشرانها ()Drivers

S10

رشد فردگرايي و بازتاب ان در سالمت روان و جسم

S11

مدگرايي و تقاضا براي خدمات لوکس مانند جراحي زيبايي

S12

اهمیت تغییر نگرش جامعه به سالمندي از معلولیت ،وابستگي و
بیماري به فعال و مفید بودن

S13

توجه به مولفههاي اجتماعي سالمت در مراقبتهاي سالمندي

S14

تحوالت عمیق ساختار خانواده و اهمیت پاسخگويي به سالمت
اجتماعي

S15

سالمندآزاري و تبعیض در ارائه خدمات

S16

افزايش سالمندان تنها و افزايش تقاضاي خانههاي سالمندان

S17

اهمیت حمايت از مراقبین غیررسمي

S18

اهمیت توسعهي خدمات مراقبتي جامعهمحور و مشارکتي

S19

تعارضات بینحرفهاي سالمت

S20

اهمیت يافتن خدمات سالمت روان به دلیل تغییرات اجتماعي

S21

داروستیزي و رويآوردن به طب سنتي و درمانهاي طبیعي

T1

تغییرات بنیادين پارادايمي در مراقبت سالمت

T2

بروز پديدهها و تكنولوژيهاي نوظهور ضدپیري

T3

تبديل شدن بیمارستانها به گورستان تجهیزات پزشكي

T4

اهمیت پزشكي فردگرايانه Personalized Medicine

T5

ارائهي خدمات هدفمند و مديريتشدهي از راه دور

میزان

پتانسیل

عدمقطعیت

تاثیرگذاری

 9تا 92

 9تا 92

1

فناورانه
اقتصادي

T6

توسعهي فناوريهاي همگرا (  )NBICبراي بهبودي کارايي انسان

T7

شبكهاي شدن جامعه و تغییر روابط اجتماعي

T8

تنوع انتظارات نوپديد از بخش سالمت

T9

تقاضاي خدمات جوانسازي و پزشكي شدن Medicalization

T10

فراموششدن جنبههاي انساني به دلیل تسلط فناوري

T11

اهمیت نظارت و هدايت جريان اطالعات (صحت و سقم اطالعات)

T12

اهمیت آموزشهاي الكترونیک

T13

افزايش بكارگیري هوش مصنوعي و روباتهاي مراقب سالمند

E1

افزايش هزينههاي سالمت و اهمیت يافتن خودمراقبتي و PHC

E2

ظهور الگوهاي نوين انجام کار و رشد بازهارهاي خصوصي سالمت

E3

تغییر شیوهي تخصیص بودجه و منابع به نظام سالمت

E4

افزايش تقاضا و افزايش هزينه به دلیل بیماريهاي مزمن

E5

افزايش هزينههاي ناشي از تقاضاي القايي

E6

بروز و رشد اقتصاد دانشبنیان

E7

کااليي شدن خدمات سالمت و تبلیغات سالمتمحور

E8

بازنگري قوانین و بكارگیري و اشتغال سالمندان فعال

E9

لزوم استقرار پرونده الكترونیک سالمت بهمنظور کنترل هزينهها

E10

فقر سالمندان و لزوم پوششهاي بیمهي اجتماعي

E11

جهانيشدن اقتصاد و اهمیت يافتن توريسم سالمت

Nano- Bio- Info and Cognetive Sciences
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1

مولفه

کد

کالنروندها ( )Mega Trendsو پیشرانها ()Drivers

زيست محیطي

E12

حكمراني خوب در دسترسي عادالنه به خدمات

E13

توجه به سالمندان در طرح تحول سالمت و ساير طرحهاي تحولي

Ec1

پاسخگويي جامعه در قبال میزان و گسترهي تغییرات آب و هوايي

Ec2

مشارکتهاي مردمي در کاهش آلودگيهاي زيستي

Ec3

ظهور بیماريهاي نوپديد ناشي از تغییرات زيستمحیطي

Ec4

آلودگيهاي خاک ،محصوالت کشاورزي و تاثیر بر سالمت انسان

Ec5

بالياي طبیعي و انسانساخت و لزوم توسعهي مدلهاي مراقبتي

Ec6

بحران آب و اهمیت مديريت جمعیت

Ec7

اهمیت تعهد به سند پیوست سالمت

سیاسي

P1

حكمراني خوب در ارائهي خدمات

P2

انعطاف در سیاستهاي بازنشستگي

P3

افزايش تعامالت بینالمللي و مزاياي حاصل از سالمت بینالملل

P4

ضرورت همگرايي و هماهنگي در کلیهي سیاستهاي سالمندي

P5

اهمیت انسجام و همكاريهاي بینبخشي

P6

سالمت در تمام سیاستها

P7

لزوم تدوين قوانین حمايتي سالمندان براي ارائه خدمات متناسب
با شأن
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میزان

پتانسیل

عدمقطعیت

تاثیرگذاری

 9تا 92

 9تا 92
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Abstract

Background: With the successful improvement of global health systems and social security in societies,
the world is now advancing towards aging. All countries have to face the phenomenon of population
aging sooner or later depending on their degree of development; however, elderly care is predicted to
soon become a major concern for developing countries such as Iran. The present study was conducted
to identify the challenges of elderly care in Iran and to help policymakers develop roadmaps for the
future through providing a clearer image of the current state of affairs in this area of healthcare.
Methods: In this study, a combination of normative and exploratory approaches of foresight was used
in 2015. The intuitive logic scenario was the main technique. This research in terms of purpose was
exploratory and normative, in terms of the design process was qualitative, and in terms of results is an
applied research. For this purpose, three-phase was conducted.The first phase was to identify the key
driving forces.The second phase was to rank the driving forces based on the rate of uncertainty and
potential impact. The third phase was to identify the logics of scenario. Participants in all three phases
were a combination of key stakeholders at three level (Macro, Meso, Micro).The participants were
selected based on purposeful sampling and with maximum variety. During the study, the ethical and
moral permission were obtained from the ethics committee of Iran University of Medical Sciences.
Results: The results of analyzing the documents related to elderly showed that the elderly has been
neglected in law and only two political document has been developed specially for elderly care in Iran.
The results of the qualitative study indicated five main challenges consists of "policymaking", "access",
"technical infrastructure", "integration and coordination" and "health-oriented care services" in the
current state of elderly care in Iran. Trend analysis of social, economic, technological, environmental
and political lead to identifying 61 factors affecting the future of elderly care. In phase synthesis by
combining the results of previous steps and ranking of key drivers, two key uncertainties in the name of
"accountability" and "technology" were found. Then, based on these two key uncertainties, fourth
scenario called "the beginning of a transformation", "Usally Hero", "in captivity technology" and "an
obsolete paradigm" were formed.
Conclusion: The aging process is a natural and inevitable in human life that can not be stopped but can
be delayed through interventions informed as much as possible. According to the stakeholders of elderly
care in Iran, the current care system is not well-suited for meeting the needs of the elderly, as the elderly
tend to receive the services they need sporadically and in a non-coherent manner. Given the rapid
growth of the elderly population in the coming decades, it is the authorities’ job to concentrate on the
challenges faced by the health system and to use foresight methods for the comprehensive and
systematical management of the issue.
Keywords: Foresight, Elderly Care, Scenario, Iran
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