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The futurology of aging population in Iran: Letter to the Editor
آیندهنگری بهمعنای پيشبينی وضعيت آینده براساس تحليل روندهای

سردبير محترم
اميد به زندگی مردم در  150سال گذشته افزایش چشمگيری داشته و از

موجود است .حاالت مختلف آینده عبارتند از آیندههای ممکن

( Possible

حدود  30سال در سال  1870ميالدی به  72سال در سال  2016ميالدی

 ،)futuresآیندههای موجه ( ،)Plausible futuresآیندههای محتمل ( Probable

رسيد 1.مردم امروزی نسبت به نسلهای گذشته انتظار طول عمر بيشتر و

 )futuresو آیندههای مطلوب ( .)Preferable futuresآیندههای ممکن اشاره به

زندگی سالمتری دارند .سن  65سال بهعنوان معيار شروع دوره سالمندی افراد

آیندههایی دارد که ممکن است رخ دهد ،هرچند که وقوع آنها الزام ًا با دانش

در نظر گرفته میشود .در حالیکه در سال  1965ميالدی حدود  129ميليون

فعلی ممکن و قابل توجيه نباشد .آیندههای موجه اشاره به آیندههایی دارد که

نفر در جهان بيش از  65سال سن داشتند ،این رقم اکنون به حدود  750ميلون

با علم و دانش فعلی قابل تصور است و میتواند رخ دهد .آیندههای محتمل با

نفر رسيده است و انتظار میرود که تا سال  2100ميالدی به  2/5ميليارد نفر

توجه به روندهای موجود ،احتمال وقوع زیادی دارند .در نهایت ،آیندههای

برسد .پيشبينی میشود که تعداد افراد باالی  100سال نيز از  20هزار نفر در

مطلوب اشاره به وضعيتی دارد که از نظر سياستگذاران وقوع آن نسبت به بقيه
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سال  1965به حدود  19ميليون نفر در سال  2100ميالدی برسد.
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حالتها ارجحيت دارد .در مرحله آیندهنگری ،شاخصهای مرتبط با

پدیده سالمندی جمعيت هنگامی رخ میدهد که ميانهی سن جمعيت

سالمندی جمعيت ایران بههمراه شاخصهای کليدی عملکردی نظام سالمت

بهدليل افزایش اميد به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد افزایش یابد .سالمندی

و محيط سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فناوری پيرامون آن برای سالهای پيش

جمعيت یک پدیدهی جهانی است .بيشتر کشورها با افزایش نسبت جمعيت

رو پيشبينی میشوند .آینده را میتوان نتيجه منطقی گذشته دانست .بنابراین،

مسن روبرو هستند .پيشبينی میشود که نسبت جمعيت افراد  65سال و بيشتر

پيشبينی ،انتقال آرام بين گذشته ،حال و آینده است .سپس ،سناریوهای

در دنيا ،از  %9در سال  2019به  %16در سال  2050ميالدی افزایش یابد 3.کشور

خوشبينانه ،واقعبينانه و بدبينانه برای پدیده سالمندی جمعيت ایران و عواقب

ایران نيز به دليل کاهش باروری ،کاهش مرگومير و افزایش اميد به زندگی در

احتمالی آن تدوین میشوند .سناریو توصيفی است قابل قبول از آنچه ممکن

مسير سالمندی جمعيت حرکت میکند .جمعيت باالی  65سال در ایران از

است در آینده روی دهد.

 %3/9در سال  1335به  %6/1در سال  1395خورشيدی افزایشیافت .پيشبينی

آیندهنگاری استفاده از راهکارهای موثر برای رسيدن به آینده مطلوب

میشود که جمعيت باالی  65سال ایران در سال  1415و  1430خورشيدی به

است .سياستگذاران نظام سالمت با در نظر گرفتن سناریوهای احتمالی و منابع
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ترتيب ،به  %11و  %17کل جمعيت افزایش یابد.

در دسترس ،سناریوی آینده مطلوب ترجيحی را تدوین کرده ،اهدافی را در

سالمندی جمعيت با چالشهای سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و

زمينه ارائه خدمات سالمت مورد نياز سالمندان برای این سناریو تعيين و یک

روانشناختی همراه است .با توجه به آسيبپذیری بيشتر سالمندان در برابر

برنامه استراتژیک برای دستيابی به آنها تدوین میکنند .در این مرحله

بيماریها و خطر ابتالی بيشتر به بيماریهای مزمن از جمله سرطان و

استراتژیها و اقدامات مناسب برای دستیابی به اهداف تعيين شده (آینده

بيماریهای قلبی-عروقی ،هزینههای سالمت آنها افزایش مییابد.

مطلوب) شناسایی ،ارزشيابی و پيشنهاد میگردد.

سالمندی جمعيت الزام ًا تهدید نبوده و با مدیریت صحيح به فرصت تبدیل
قرار گيرد و سياستهای مناسبی برای تأمين سالمتی ،مراقبت اجتماعی و

علی محمد مصدق راد ،عبدالرضا موسوی

گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران،
ایران.

امنيت مالی سالمندان تدوین شود .در این راستا ،استفاده از علم آیندهپژوهی
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