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 دهيچک
. ها و تهديدهايي را براي نظام سالالمت در پالي دارد   فرصت و افتاده اتفاق نزديك يا ندهيآاست که در  يا دهيپد تیجمع سالمندشدن :هدف و نهيزم

از  يبرخ با هدف بیانمطالعه  نيا. بود خواهد آنبا  بهینه  مواجهه در يآمادگ کسب زمنداین بوده و متأثر دهيپد نياز ا نیز يپزشك  بخش آموزش علوم

 .انجام شده استمواجهه با آن و راهكارهاي  يپزشك  بر آموزش علوم يسالمند دهياثرات پد

مرتبط با  يها واژه دیکل و با استفاده از يسیو انگل يداده در قالب مقاالت فارس يها گاهيجستجو در پامند با  به روش مرور نظام حاصل اطالعات :روش

 .اند حاصل شده ،مطالب يبند استخراج و طبقه و موضوع

 يعنالي  اتتالأثیر  نيبه سه بعد ا تنها مطالعه نيا در اما ؛است يبررس قابل يمختلف جهات از يپزشك  علوم آموزش بر يسالمند دهيپد اتتأثیر :هاافتهي

 ي،کسالب آمالادگ   بالراي نوآوراناله   يكردهالا يو استفاده از رو يمتناسب با سالمند ديمشاغل جد يریگ المند، شكلدوستدار س يها دانشگاه يریگ شكل

 .شدپرداخته 

برخورد بالا مسالا ل    نوين يها وهیها و ش استیس يریکارگ همواجهه با آن مستلزم ب غیرقابل اجتناب بوده که داديرو كي يسالمند دهيپد :یريگ جهينت

هايي از اثرات آن بر جامعه خواهد بود که نیاز به توجه به  حاصل از اين پديده بر آموزش علوم پزشكي و محیط کسب و کار نمونهتغییرات  .است ندهيآ

گیالري از تجالارب سالاير     بهره رات،ییتغ رصد و يبان دهيدصنعت،  با تعامل علوم، ييهمگرا به نسبت يجد توجه .نمايد تر مي راهكارهاي مقابله را پررنگ

 يپزشك علوم آموزشکه  است ييها يجمله استراتژ از ديجد يكردهايرو از استفادهو  يانسان يروین ازیبه ن ييپاسخگو يبرا الزم يزير برنامه ،کشورها

 . در پیش گیرد تواند يم ،دهيپد نيا با ييارويرو يبرا
 

 ، سالمنديجمعیت شناسيآينده،  بیني آموزش پزشكي، پیش :هاكليدواژه

 
 مقدمه
آموزش عالي، به عنوان يك بخش کلیدي در توسعه پايالدار هالر    نظام

تغییرات محیطي قابالل توجاله و   . از دنیاي درحال تغییر است متأثرکشور، 

ها و عوامل خطر، انتظالارات   هاي آن، بار بیماري مرتبط با جمعیت و ويژگي

ات تأثیرها، منابع در دسترس و موارد ديگر  جامعه، پیشرفت سريع فناوري

توجهي به ايالن   و بي( 3، 2، 0)بر اين نظام برجاي خواهند گذاشت شگرفي

هالاي   تواند چالش گیري بدون توجه به روندهاي موثر مي تغییرات و تصمیم

دار مالوثر بالر    ي اولويالت ها از جمله پديده(. 4)جدي را براي آن بوجود آورد

توان به تغییالر شالرايط کالاري در آينالده، تغییالر در       پزشكي مي علوم  آينده

هالا، تغییالر    مفاهیم آموزش عالي، پیالدايش رقبالاي جديالد بالراي دانشالگاه     

، رشد فناوري (ها دانشگاه)ساختارهاي مالي، تغییر در ساختارهاي آموزشي

 . و تغییرات دموگرافیك اشاره داشت

. در آينده نزديك، شرايط کاري دچار تغییالرات اساسالي خواهالد شالد    

، (0)العمالالر ي مالالادام، يالالادگیر(5-7)هالالاي دورکالالاري مالالدلافالالزايش انالالواع 

هالاي   ، تغییالر در ويژگالي  (9-02)گرايالي   محوري در مقابل مالدر   شايسته

، افزايش جايگزيني فناوري به جالاي  (04، 03، 02، 00، 01، 0)نیروي کار

هاي آموزشي موردنیاز بالراي ورود باله    ، تغییر در مهارت(05)نیروي انساني

. یالرات هسالتند  هالايي از ايالن جالنغ تغی    ، مثال(00، 03، 0، 5)محیط کار

ايالن تغییالرات    برخالي از . مفاهیم پايه آموزش عالي در حال تغییر هسالتند 

هالالاي جديالالد دانشالالگاه، توسالالعه جهالالاني مفالالاهیم  ظهالالور نسالالل عبارتنالالد از
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 و همكاران پريسا دهقانیان

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  زشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پ /590

هاي دانشجويان، افالزايش توجاله باله     ، تغییر در ديدگاه(00، 07، 9)اقتصاد

، پالذيرش الگوهالاي جديالد ارا اله     (09-20، 00)يادگیري و کسب مهالارت 

 (.23، 22)دور مات آموزشي، مانند آموزش از راهخد

هاي آينده شاهد پیالدايش رقبالاي جديالدي بالراي      همچنین طي سال

هاي آموزشي در تربیالت نیالروي مالاهر     ضعف نظام. ها خواهیم بود دانشگاه

براي ورود به بازار کار، چالش در برقراري ارتباط با صنايع، مبتني بالر نیالاز   

، پیالدايش رقبالاي   (27-24)تغییرات محیطيهاي  ها، چالش نبودن آموزش

گیالري   ازجمله تغییراتي است کاله در شالكل  ، (29، 20)جديد مانند صنعت

تالوان باله کالاهش     از جمله تغییرات مهم ديگر مالي  .ثر هستندؤاين عامل م

هالاي   بحالران ، (20، 04)ها از میزان بودجه عمالومي دولالت   بودجه دانشگاه

هاي داخلي و يالا   رونا، انواع جنگگیري ک المللي مانند همه اقتصادي و بین

همچنین از نقطه نظر ساختارهاي آموزشي . اشاره کرد( 23، 02)المللي بین

تر، سهولت در دسترسي به آموزش، نالوآوري و   تغییراتي نظیر انعطاف بیش

، (21، 00، 7)«دانشالگاه بالاز  »و « دانشگاه بدون ديوار»مبتني برنیاز بودن، 

ايتي و پايش استادان و متحول شدن گري، حم پررنگ شدن نقش تسهیل

 .را شاهد خواهیم بود( 31، 01)فرآيندهاي يادگیري

تسهیل در دسترسي  عامل مهم تغییر ديگر رشد فناوري است که

هالاي   هاي مختلف و بر پايه فنالاوري  به خدمات آموزشي از طريق دوره

، تسريع تولید تجهیزات و داروهاي (32، 30، 01)ديجیتال و ارتباطات

خالدمات سالالمت ماننالد انالواع      ارا اله هالاي نالوين    ه روش ال يد و اراجد

از جمله عوامالل شالكل دهنالده آن    ( 20، 21، 00، 0)هاي درمان روش

همچنین تغییرات دموگرافیك نیز به نوعي نقش عامل تغییالر   .هستند

ات بالقوه خود را بالر حالوزه   تأثیرطور مشخص  آينده را بازي کرده و به

تالوان   از مصاديق بارز اين پديده مالي . تآموزش بر جاي خواهند گذاش

و تغییالرات سالمندشالدن   ( 20)ها با هدف تحصالیل  به میزان مهاجرت

 .جمعیت اشاره کرد

هالا و تحلیالل اثالرات     رسد که بررسي مفصل هريك از اين پديده به نظر مي

سالاز   تواند زمیناله  ي آموزش علوم پزشكي حا ز اهمیت است و مي ها بر حوزه آن

در ايالن میالان،   . ي علمي و کاربردي در مقابله با هر پديالده باشالد  راهكارها  ارا ه

هاي مورد اشاره که قطعیت بااليي در احتمالال   يكي از مهمترين مصاديق پديده

در . جمعیت است که نیالاز باله تحلیالل عمیالق دارد     سالمندي  وقوع دارد، پديده

آمالوزش  با بیان برخي از اثرات پديده سالمندي بر  اين مطالعه سعي شده است

 .، راهكارهاي مواجه با آن نیز بیان شودپزشكي علوم

 

 سالمندی و ابعاد مختلف آن
اي که تمالام   با توجه به روند افزايشي سالمندي به عنوان پديده

اي  اي نزديك، شالاهد جامعاله   دنیا با آن مواجه خواهد بود، در آينده

 هاي مرتبط با آن، از جمله در محیط آموزش عالي سالمند و چالش

افزايش میانگین سني افراد هم در قالب استادان و هم . خواهیم بود

ها، تغییالر بالار    دانشجو، تغییر معیارهاي سني براي ورود به دانشگاه

هاي مزمن که ويژگي بارز سالمندي است  ها و شیوع بیماري بیماري

و به دنبال آن تغییر نحوه ارا ه خدمات، پیرشدن جمعیت شالاغل و  

قوانین بازنشستگي، از مصاديق رخداد ايالن پديالده    به تبع آن تغییر

هاي  اين قبیل مصاديق، نتايجي نظیر کاهش سهم هزينه(. 01)است

بر بودن خدمات  هاي عمومي دولت به دلیل هزينه آموزشي از هزينه

از منظالالر آمالالوزش    هالالاي ويالالژه  و ايجالالاد نیازمنالالدي ( 9)سالالالمندي

ندي را باله همالراه   پزشكي، مانند افزايش نیاز به خدمات سالالم  علوم

در اين رابطه الزم است، ترجمان نیالاز، بالرآورد آن باله نسالبت     . دارد

و ( 20، 01، 9)هالاي مالرتبط   سازي رشته جمعیت در تعريف، ظرفیت

از طرفالي،  . هاي سالمندي مورد توجه قالرار گیالرد   برآورد بار بیماري

العمالر   تغییرات دموگرافیك در کنار روندهايي مانند يادگیري مالادام 

تالر   است اين کلیشه را که، بیشتر استادان از نظر سني بزرگ ممكن

بالدين معنالا کاله آمالوزش     ( 29)از دانشجويان هستند، از بین ببالرد،  

 . توسط جوانان به افراد با پست سازماني باال و مسن صورت گیرد

هاي متناسالب بالا    همچنین با سالمندي جمعیت، نیاز به ايجاد مهارت

آوري بهتر آنها بالراي   شدن سالمندان و تاب ردنیاي جديد، به منظور سازگا

اي که به سرعت درحال تغییر است، به شالدت احسالاس    زندگي در جامعه

تصور اين مطلب که يك فرد سالمند بتواند، به عنوان مثال خالود  . شود مي

عال م بالیني و حیاتي خويش را بررسي کند و در زمان نیاز اقدام مناسب را 

نیازمند برخورداري از يك سیسالتم آموزشالي   شك  خودش انجام دهد، بي

ها است و در اين مسیر، نقش آموزش و  ي اين مهارت براي پرورش و توسعه

 .پزشكي غیرقابل کتمان است به ويژه آموزش علوم

و همزمان بالا عبالور    0411ورود به فاز سالمندي در حالي از سال 

درصالد کالل جمعیالت     01از ( سالال  01بیش از )سهم جمعیت سالمند

ها حاکي از آن اسالت کاله تغییالرات فالاز      بیني غاز شده است که پیشآ

درصالد   20، به 0431سال آينده يعني سال  31جمعیتي در ايران در 

گمالان نیازهالاي    در چنالین شالرايطي، بالي   . (33)افزايش خواهد يافالت 

سالال آينالده يالك سالوم جمعیالتش را سالالمندان        31کشوري کاله در  

قطعیالت وقالوع ايالن    . دهند، با اکنون متفاوت خواهالد بالود   تشكیل مي

اين مهم است که سالمندي به عنالوان    کننده پديده و اثرات آن، اثبات

پژوهش در حوزه سالمت نیالاز باله توجاله     هاي ترين حیطه يكي از مهم

 يالزم براي ارتقا توان گفت، توجه به بسترسازي پغ مي .اي دارد ويژه

از طرفالي در بالرآورد   . آموزش و يادگیري در اين خصوص اهمیت دارد

هاي  منابع مورد نیاز روند افزايشي سالمندي در کشور، توجه به گزينه

آن، در ارا الاله   فناورانالاله دي وابعالالاد اجتمالالاعي، اقتصالالا  نوآورانالاله و همالاله

شايان ذکر است، منظالور از تالأمین   . خدمات سالمندي، ضروري است

منابع مورد نیاز تنها به معناي افزايش آن نبوده، بلكه مديريت چابك، 

 .نوآورانه و با توجه به تجارب کشورهاي موفق حا ز اهمیت است
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 پديده سالمندي و آينده آموزش علوم پزشكي

 597/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

 روش

آينالده آمالوزش    پديالده سالالمندي بالر    تأثیراين مطالعه با هدف بررسي 

جسالتجوي متالون در   . پزشكي و به صورت مالروري انجالام شالده اسالت     علوم

هاي داده، با هدف انتخاب متوني در قالب مقاالت فارسالي، انگلیسالي و    پايگاه

بنالدي   پغ از آن استخراج داده و طبقه. گزارشات در دسترس صورت گرفت

 Age friendly هالاي  شايان ذکر است، در فاز جستجو کلیالدواژه . آنها انجام شد

university, Aging, future, Job of the future مورد استفاده قرار گرفتند. 

 

 ها يافته
گذاري پديده سالمندي بر آمالوزش علالوم پزشالكي از منظرهالاي     تأثیر

 (گیالرد؛ امالا در ايالن مطالعاله، ساله بعالد الالف        متفاوتي مورد بحث قرار مالي 

گیري مشاغل جديد و  شكل (هاي دوستدار سالمند، ب گیري دانشگاه شكل

ضرورت استفاده از رويكردهاي نوآورانه براي کسالب آمالادگي، مطالر      (پ

 . خواهد شد

 

 (Age Friendly University (AFU)) های دوستدار ساالمند  دانشگاه( الف

 آن و الزامات اجرايی

دانشجويان در آموزش عالي به ندرت از اطالعالات مربالوط باله پیالري     

در اين راستا، آموزش  .ا افراد مسن تعامل دارندشوند و يا حتي ب مطلع مي

کالردن ايالن افالراد و ايجالاد ارتبالاط        تواند نقش مالؤثري در آمالاده   عالي مي

از . نسلي، براي ارا ه خدمت و حمايت از سالمتي اين افالراد ايفالا کنالد    بین

توانالد بالراي بزرگسالاالني کاله تمايالل باله پیشالرفت         طرفي اين نظالام مالي  

هالاي   کشف مسیرهاي شغلي جديد دارند، فرصتهاي فعلي خود يا  مهارت

هاي کارآفريني،  توانند ضمن کسب مهارت سالمندان مي. خوبي فراهم کند

پغ از بازنشستگي نیز به فضاي کار برگشته و در کنار داشتن يك زندگي 

در اين حالت، محیطالي  . فعال و پويا نسبت به کسب درآمد نیز اقدام کنند

نتي و برقراري تعامالت بین نسلي ايجاد شالده  مفید براي تغییر باورهاي س

براي تحقق ايالن  . (34)که در نهايت منجر به افزايش همبستگي خواهدشد

هايي در حوزه آموزش عالي دنبال شده که يكي از آنها،  یا، سیاستامر در دن

 .هاي دوستدار سالمند است دانشگاه

المللالي و بالین    دانشگاه دوستدار سالمند، نتیجاله کالار يالك تالیم بالین     

اسالت کاله    2102گالذاران در سالال    اي از مربیان، محققان و سیاست رشته

اين دانشگاه با تمرکز  مفهوم. توسط دانشگاه شهر دوبلین ايرلند معرفي شد

کاله در سالال   )ي شهر دوستدار سالمند بر مشارکت آموزش عالي، در برنامه

ايالن  . ، شكل گرفالت (اندازي شد توسط سازمان بهداشت جهاني راه 2101

آموزش عالي در پاسخ باله   دانشگاه، نقش منحصر به فردي را که مؤسسات

کنالد،   فالا مالي  هاي مرتبط با جمعیت سالخورده در سراسر جهالان اي  فرصت

هاي دوستدار سالمند، چهالارچوبي را بالراي    دانشگاه. (35)کند برجسته مي

هالاي   هالا، شالیوه   سسسات آموزش عالي، براي توسعه برنامهؤها و م دانشگاه

هاي ناشالي   پاسخگويي بهینه و افزايش مشارکت جهت رسیدگي به چالش

 . است از پیري جمعیت ارا ه داده

هالاي   حالوزه هاي دوستدار سالمند، مشابه با  در اين راستا، تیم دانشگاه

چارچوب جوامع دوستدار سالمند سازمان بهداشت جهاني، شش رکالن را  

تحقیق و  (2آموزش و يادگیري؛  (0: است هايش معرفي کرده براي فعالیت

مشاغل جديد  (5يادگیري بین نسلي؛  (4العمر؛  يادگیري مادام (3نوآوري؛ 

 . (34)مشارکت مدني (0و سازماني و 

هاي  اصل کلیدي زير، به عنوان اصول زيربنايي دانشگاه 01 طورکلي به

 : اند معرفي شده دوستدار سالمند

هالاي اصاللي دانشالگاه     تشويق به مشارکت سالمندان در تمامي فعالیت .0

 هاي آموزشي و پژوهشي؛ اعم از برنامه

ي دوم زندگي و حمايالت از   ارتقاي پیشرفت شخصي و شغلي در نیمه .2

 غل دوم؛کردن ش دنبال

از کساني که زودتر از موعالد  )شناخت نیازهاي آموزشي متنوع افراد مسن  .3

 ؛(دنبال تحصیالت تكمیلي هستند مدرسه را تر  کردند تا کساني که به

ترويج يادگیري بین نساللي بالراي تسالهیل اشالترا  دانالش در میالان        .4

 آموزان براي تمام سنین؛ دانش

بالراي سالالمندان   هاي آموزشالي آناليالن    گسترش دسترسي به فرصت .5

 جهت اطمینان از تنوع امكانات براي مشارکت؛

حصول اطمینان از در نظرگرفتن دستور کار تحقیقاتي دانشگاه بالراي   .0

دهي  نیازهاي جامعه سالخورده و ترويج گفتمان عمومي در حوزه پاسخ

 آموزش عالي به عاليق مختلف افراد مسن؛

هاي سالمندي  ايدهآموزان از مزاياي طول عمر و ف گسترش در  دانش .7

 در جامعه؛

هاي سالالمت و   افزايش دسترسي افراد مسن به طیف وسیعي از برنامه .0

 ها؛ هاي هنري و فرهنگي دانشگاه تندرستي و نیز فعالیت

 تعامل فعال با جامعه بازنشستگان دانشگاه؛ .9

هاي مالدافع منالافع جمعیالت     گوي مداوم با سازمان و اطمینان از گفت .01

 .(34)سالخورده

هالاي آموزشالي،    اين اصول با هدف، مشارکت افالراد مسالن در فعالیالت   

تالر و   شغلي، فرهنگي و سالمتي، آموزش سالمندي باله دانشالجويان جالوان   

تر به منظور ترويج ادغالام سالني،    تر و مسن آوردن دانشجويان جوان گردهم

حمايت از تحقیقات مرتبط با سالمندي و توسعه مشارکت فراتر از دانشگاه 

ات مؤسسسالمند براي برطرف کردن نیازها و عاليق ايشان، براي با جامعه 

ر سالال  بعد از تبیالین ايالن ده اصالل د   . (34)است آموزش عالي تدوين شده

گیري ايالن ابتكالار در   کالار  باله و توسط دانشگاه شهر دوبلین، اجرا و  2102

کالالج و دانشالگاه در سراسالر     01ه در بیش از مؤسسمدت کوتاهي از چند 

دنیا از جمله اروپا، آمريكاي شمالي، آمريكاي جنالوبي، اسالترالیا و آسالیاي    

 .(35)است جنوب شرقي رواج يافته
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 و همكاران پريسا دهقانیان

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  زشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پ /590

 های آينده؛ نقش آموزش علوم پزشکی چيست؟  سالمندی و شغل( ب

اي بالا ابعالاد پیچیالده فرهنگالي، اجتمالاعي، سیاسالي،        سالمندي پديده

. (30)هاي آن توجه نمالود  هاقتصادي و مذهبي است که بايد به تمامي جنب

شود اين اسالت کاله آمالوزش علالوم      سئوالي که در اين خصوص مطر  مي

تواند نقش خود را در قبال مشاغل مرتبط با سالالمندي   پزشكي چطور مي

شك، پاسخ شناسالايي باله موقالع نیازهالا و      در آينده به خوبي ايفا کند؟ بي

بنالابراين  . هاي هالدف اسالت   سازي محتواي آموزشي الزم براي گروه فراهم

گیرنالد و يالا    ب مشاغلي که با پديده سالالمندي شالكل مالي   شناسايي مناس

پزشكي نسبت به  شوند، اهمیت دارد و بايد نظام آموزش علوم تر مي پررنگ

از اهمیالت   .رصد اين تغییرات با استفاده از مكانیزمي مشخص اقدام نمايالد 

 .هاي بین بخشي در اين زمینه، نیز نبايد غافل ماند همكاري

گیرند و يا  در اثر پديده سالمندي شكل ميبه صورت کلي مشاغلي که 

 :شوند شوند، به دو دسته تقسیم مي پررنگ مي

، مشاغلي که مستقیم مشاغل با ارتباط مستقيم با سالمت سالمند .0

پردازنالد، ماننالد پرسالتاري در     باله سالالمت و مراقبالت از سالالمند مالي     

، که ارا اله آمالوزش در ايالن    ...خدمت در منزل و ارا ههايي خاص  حوزه

 ؛پزشكي است صوص اختصاصاً بر عهده نظام آموزش علومخ

هالايي کاله بالا همگرايالي      ، شالغل های مارتب  عماومی   ساير شغل .2

بالراي  . هالا شالكل خواهالد گرفالت     پزشكي با ساير رشته هاي علوم رشته

اي با نگالاهي    بايست ديدگاهي بین رشته آمادگي با چنین مشاغلي مي

رکت بخالش آمالوزش   نگر شكل گرفته و وظايف آموزشي با مشالا  آينده

 . هاي آموزش عالي انجام شود علوم پزشكي و ساير رشته

به برخي از مشاغل مالرتبط بالا سالالمندي کاله در آينالده       0در جدول 

 .تر خواهد شد، اشاره شده است پررنگ

 ضرورت استفاده از رويکردهای نوآورانه برای ايجاد آمادگی( پ

هالاي   جديالد، روش هاي  با حرکت به سمت آينده و رويارويي با پديده

شك ديگر کارساز نخواهندبود،  اي بي سنتي حل مسئله و راهبردهاي لحظه

بدين منظور بايد از رويكردهاي نوآورانه براي مواجهه با مسا ل جديد کمك 

دهالد کاله اسالتفاده از چنالین      المللالي نشالان مالي    مرور تجارب بالین . گرفت

. اشالته اسالت  هاي اخیر در دنیا افزايش چشمگیري د رويكردهايي طي سال

و سه  (Gamification)سازي  در ادامه، به دو نوع از اين رويكردها يعني بازي

،که مزاياي بسیاري را جهت کسب آمادگي در برابالر  (Three Horizons)افق 

 .همراه دارد، اشاره شده است شرايط جديد به

يكي از اين رويكردهاي نوآوراناله اسالت    سازي استفاده از قواعد بازي و بازي

در . گیالرد  هاي آينده مورد استفاده قرار مالي  ه براي مواجهه و در  بهتر پديدهک

هاي اخیر، طراحان بازي در سراسر دنیا، تالش خود را بر استفاده از اصالول   سال

هالاي عمالومي،    هاي مختلف نظیالر سالالمت، آمالوزش، سیاسالت     بازي در حوزه

هالا باله    ستفاده از بازيبنابراين ا(. 42)اند وري متمرکز کرده ورزش و افزايش بهره

سالالازي نسالالبت بالاله مسالالا ل جديالالد از طريالالق درگیالالر نمالالودن  منظالالور حسالالاس

تواند تا حد بسیاري افالراد   نظران و پرداختن به سناريو آينده موضوع، مي صاحب

بالراي مثالال، بالازي سیسالتم     . را در در  واقعیات فضاي آينده توانمنالد سالازد  

کاله باله صالورت    ( Scenario Exploration System(2*2SES))کاوشالگر سالناريو   

تواند با ايجاد سناريوي واقعي از مسا ل،  شود؛ به خوبي مي کارتي انجام مي

رو را ترسیم نمايد و به افراد اجازه دهد تا در يك شرايط ايمالن   آينده پیش

با بحث و انجام بازي، نسبت به موضوع حساس شده و بهتالرين راهبالرد و   

 ايالن (. 43)هاي جديد پیشالنهاد دهالد   استراتژي را براي رويارويي با پديده

گر بالازي هالدايت شالده و ايالن امكالان را باله        هاي تسهیل بازي با راهنمايي

 و هاي داستاني متنوعي را انتخاب کرده  دهد که نقش کنندگان مي شرکت

 

 مشاغل مرتب  با پديده سالمندی -1 جدول

 (Mental Health Counselor()37) مشاور سالمت روان (37)(Elderly nurse) پرستارسالمند

 (Speech-Language Pathologist()37)گفتار درمان  (Aged healthcare of the future( )30)مراقب سالمت سالمند آينده 

 (Rehabilitation Counselor( )37) مشاور توانبخشي (Prosthodontics) متخصص پروتز دنداني

 (Physical Therapist( )37) دستیار فیزيوتراپیست (39)(Elderly nutrition expert) کارشناس تغذيه سالمند

 (37)(Physical Therapist)فیزيوتراپیست  (Elderly Pharmacologist) کارشناس دارويي سالمند 

 (Optometrist()37) سنج بینايي (Memory booster surgeon) جرا  تقويت حافظه

 (Behavioral Disorder Counselor()37) مشاور اختالل رفتاري (Elderly medicine specialist) متخصص طب سالمندي

 (Occupational Therapy Assistant()37) دستیار کاردرماني (Radiotherapist) راديوتراپیست

 (Elderly medical equipment) سازنده تجهیزات پزشكي سالمندان (Chemotherapy) درمان شیمي

 (Cardiovascular Technologists and Technician( )37)متخصص و تكنسین  قلب و عروق  (Audiologist) سنج شنوايي

 (Home Health Aide( )37) دستیار سالمت در منزل (Pharmacist()41) داروساز

 (Medical Appliance Technician()37) تكنسین لوازم پزشكي (Occupational Therapist()37) کاردرمانگر

 (Psychiatric Aide()37) دستیار روانپزشكي (Dental Assistant()37) ندانپزشكيدستیار د

 ( Elderly Architect) معمار و طرا  سالمندي (40)(Financial wellness coach) مربي رفاه مالي

 (Aged Persons Climate Solutions  Consultant()30) هاي ناشي از تغییر اقلیم مشاور سالمند در زمینه چالش (37)(Elderly counselor) مشاور سالمند

 (Dietetic Technician) تكنسین رژيم غذايي (Elderly Services Assessor) ارزياب خدمات سالمند
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 پديده سالمندي و آينده آموزش علوم پزشكي

 599/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

پغ . انداز و اهدافي را براي هر نقش خود در نظر بگیرند براساس آن چشم

اتي را که منجر انداز بازيكنان بايستي حرک از آن براي دستیابي به اين چشم

شان است در نظرگرفته و در مورد آن  انداز تعريف شده به رسیدن به چشم

در نهايت فردي که پیش از سايرين توانسته است با سلسالله  . بحث نمايند

 .بازي است حرکاتي به هدفش نزديك شود، برنده

رويكرد سه افق، روشي ديگر براي کسب آمادگي مواجهاله بالا شالرايط    

، (افالق اول )روش منجر به توجه افراد به شالرايطي فعلالي    اين. جديد است

و همچنین نحوه ( افق سوم)شرايطي که در آينده با آن مواجه خواهند شد

باله عبالارتي   . شالود  مي( افق دوم)آمادگي براي مواجهه با اين شرايط جديد

سالازي  تواند با فراهم ديگر سه افق، يك ابزار سازگارکننده آينده است و مي

سي دانش ضمني، فرضیات عملیالاتي اساسالي افالراد نسالبت باله      امكان برر

مالدت و بلندمالدت و چگالونگي     مدت، میان ات تغییرات کوتاهتأثیرموضوع، 

همچنالین  . ي آينده را آسان نمايد ات، تفكر دربارهتأثیرواکنش آنها به اين 

گذاري تأثیرنمودن تغییرات براساس میزان بزرگي و زمان احتمالي  با مرتب

سازي نسبت به رونالدها و تغییالرات    ابطه با موضوع، امكان حساسآنها در ر

اين روش در نهايت به منظور ايجالاد داسالتاني از   . کند نوظهور را فراهم مي

 (.44)تواند در قالب سناريو ارا ه شود الگوهاي تغییر، مي

 

 بندی جمع
موضوع سالمندي هشدار و يا بحالران جمعیتالي نیسالت؛ بلكاله اغلالب      

رو  باله  ي طي گذار و انتقالال جمعیتالي بالا سالالمندي رو    ساختارهاي جمعیت

شوند، که رويدادي کامال طبیعي است؛ اما به نظر مالي رسالد کاله ايالن      مي

در . ات شگرفي بر بخش هاي مختلف جامعه خواهالد گذاشالت  تأثیرپديده 

هايي براي  ها و شیوه کارگیري سیاست يابد به اين میان آنچه که ضرورت مي

هالاي مهالم و بسالیار     يكي از بخالش . اين دوران استآينده و در مواجهه با 

از اين پديده ، سیستم آموزش علوم پزشكي  متأثرالبته  گذار جامعه وتأثیر

 .و آموزش عالي است که بايد خود را براي اين تغییر بزرگ آماده نمايد

تغییر در ساختار دانشگاهي و آنچه از آن با عنوان دانشالگاه دوسالتدار   

اي از تحالوالت آينالده آمالوزش علالوم پزشالكي       نموناله سالمند ياد مي شود 

همچنین تغییرات در محیط کسب و کار به واسطه سالمندشدن . باشد مي

جمعیت و ايجاد مشاغل متناسب با آن از جمله اثرات ديگري است که اين 

تواند خود  بنابراين آموزش علوم پزشكي مي. پديده برجاي خواهد گذاشت

گیرد آمالاده   صوص پديده سالمندي شكل ميرا در قبال مشاغلي که در خ

 . هاي الزم از جمله موارد زير را در اين زمینه به کار گیرد کرده و استراتژي

  بسالیاري از مشالاغلي کاله در    توجه جدی نسبت به همگرايی علاوم ،

بخشي دارنالد و نیالاز باله تعامالل جالدي       شوند، ماهیتي بین آينده ايجاد مي

کنند، کاله ايالن    م پزشكي را ايجاد ميمیان آموزش علوم پزشكي و غیرعلو

پیالام  . هاي مختلف قابل حصول مالي باشالد   تعامل از طريق همگرايي رشته

هالاي بسالیار    هالا از زمیناله   ها، رويكردها و فناوري ادغام ايدهاصلي همگرايي 

متنوع دانشي و در سطح بااليي از يكپارچگي، باله عنالوان يالك اسالتراتژي     

هالاي   هاي اصلي رشته که زمینه اساسي براي حل مشكالت پیچیده است،

مشالكالت حالوزه سالالمت در آينالده بسالیار      . دهالد  نوظهور را تشكیل مالي 

با يك رويكرد جداگانه و منحصر به فالرد قابالل    تر از آن هستند که  پیچیده

ها در بخش بهداشت و درمالان بسالیار    از طرفي سرعت نوآوري. حل باشند

باله همالین منظالور    باشالد   هاي مختلف مالي  زياد است و مبتني بر تخصص

بحث همگرايي علوم در آموزش علوم پزشكي کشور اهمیالت زيالادي پیالدا    

بسالیاري از مراکالز آموزشالي و پژوهشالي در دنیالا، در کشالورهاي        .کند مي

اي در مالورد   آمريكاي شمالي و کانادا به طور جدي به مبحث میالان رشالته  

 . اند موضوعاتي نظیر سالمندي پرداخته

 گیالري   ه به ايالن کاله خاسالتگاه شالكل    باتوج، تعامل جدی با صنعت

ها، صنعت است، بهتر است، آموزش پزشكي تغییالرات بخالش    فناوري

يكي . صنعت را زير نظر گرفته و تعامل جدي با اين بخش برقرار نمايد

هالاي مشالتر  بالا     آپ توانالد تشالكیل اسالتارت    هاي آن مي از مكانیسم

 .صنعت، در خصوص سالمندي باشد

 سالالرعت  ، علوم پزشکی كشاور  چابکی بيشتر در حوزه آموزش

توسالعه خیلالي بیشالتر از کشالورهاي      سالمندي در کشورهاي در حال

يافته بوده کاله سالبب شالده ايالن کشالورها نتواننالد خالود را بالا          توسعه

اين تغییرات نشانه انقالبي در بعد . پیامدهاي اين موضوع تطبیق دهند

ر گذاران را د شناختي جوامع است کاله توجاله اکیالد سیاسالت جمعیت

با توجه به روند افزايشي جمعیت سالالمند،  (. 45)طلبد سراسر دنیا مي

توان تنها با يك ساختار بروکراتیك غیرمنعطف پاسالخ مناسالب و    نمي

در همین راستا نیاز است که آموزش علوم . موقعي را به تغییرات داد به

... هالاي مختلالف سالاختاري، مالالي، فراينالدي و      پزشكي کشور از جنبه

 .بتواند واکنش مناسب را نشان دهد چابك باشد و

 آموزش پزشكي براي پاسخگويي سريع و بانی و رصد تغييرات ديده ،

موقع، نیاز به ديدي روشن و واضح نسبت باله تغییالرات و اطالالع از     به

بنابراين ارا اله و تالدوين يالك سالاختار مشالخص بالراي       . روند آنها دارد

هالاي   فاده از مكانیسالم و اسالت  (Horizon scanning)يالابي   باني و افق ديده

 .باشد يابي فناوري سالمت در حوزه سالمندي الزم مي افق

 از آنجايي که مسئله سالمندي گيری از تجارب ساير كشورها بهره ،

آيالد،   يك موضوع جهاني است که دير يا زود سراغ همه کشالورها مالي  

کننالده باشالد؛ لالذا     توانالد کمالك   توجه به تصمیمات ساير کشورها مي

هاي استراتژيك ديگر کشالورها در   پزشكي بايستي برنامهآموزش علوم 

حوزه آموزش علوم پزشكي را رصد کرده و از تجربیات آنهالا در حالوزه   

 .آموزش عالي و آموزش عالي سالمت استفاده کند

 پديالده   ، سالمندي به عنوان يكها ها در كنار چالش ديدن فرصت

ت يا تهديد، تواند به عنوان فرص اجتماعي همچون شمشیري دولبه مي

تواند آن  آگاهي و شناخت کامل از سالمندي مي .جامعه را درگیر کند
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در برخالي کشالورها از سالالمندي باله     . را به ظرفیتي عظیم مبدل کند

تالوجهي و اسالتفاده    شود؛ اما در صورت بالي  عنوان وقت طاليي ياد مي

آنچاله کاله مهالم    . تواند حتي سیاه يا خاکستري باشد نكردن از آن، مي

ن که آموزش علوم پزشالكي بايالد باله دنبالال اسالتفاده از ايالن       است اي

ها به صورت ملي  بردن از آموزش در برخي رشته ها، جهت بهره فرصت

، بايالالد بالالراي آن  بالالراي اسالالتفاده از ايالالن فرصالالت . اي باشالالد و منطقالاله

 .ريزي جدي داشت برنامه

 يكي از ريزی الزم برای پاسخگويی به نياز نيروی انسانی برنامه ،

باشد، که مالديريت و    کلیدي نظام سالمت، منابع انساني آن ميعناصر 

شالدن بالراي    خصالوص درمالورد آمالاده    ريزي در ايالن زمیناله باله    برنامه

سازي نیروي انساني براي مشاغل مالرتبط بالا سالالمت سالالمند      فراهم

تربیالت  . توسط نظام آموزش پزشكي از اهمیت زيادي برخوردار اسالت 

نیاز جامعه، بايستي يكي از اهداف نیروي انساني هدفمند و منطبق بر 

در اين خصوص، موضوع مورد اهمیت آن است که . اصلي آموزش باشد

ها و  با توجه به تغییرات آينده بتوان برآورد نمود که کشور به چه رشته

تالر خواهالد    هايي پررنگ چه میزان نیروي انساني نیاز دارد و چه شغل

 . ي مناسب صورت گیردريز شد، که متناسب با اين برآورد، برنامه

 با حرکت استفاده از رويکردهای جديد برای شناخت دنيای جديد ،

هالاي   به سمت دنیاي آينده و رويارويي با مسا ل جديالد، اسالتفاده از روش  

بنالابراين الزم اسالت تالا بالا     . قديمي حل مسئله ديگر کارساز نخواهالد بالود  

اکثالر ايالن   . استفاده از رويكردهاي نوين بالا مسالا ل جديالد برخالورد شالود     

سازي و ايجاد آمادگي براي مقابلاله بالا شالرايط     رويكردها به منظور حساس

سالازي، پالويش مالنظم     رويكردهايي نظیر بازي. شوند گرفته ميکار بهجديد 

 . باشند محیطي، نگاه سناريويي از جمله اين رويكردهاي مي
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Abstract 
Background: Population aging is a phenomenon that will happenin the near future and brings opportunities and threats 

to the health system. The medical-science education will be affected by this phenomenon and one needs to be prepared 

to deal with it optimally. This study was conductedwith the aim of expressing some of the effects of the aging 

phenomenon on medical-science education and solutions to deal with it. 

Methods: The information was obtained by a systematic review method by searching in databases in the form of Farsi 

and English articles. For this purpose, keywords related to the subject was searched and after extracting and classifying 

the contents, the results were presented. 

Results: However, the findings indicate that the effects of the aging phenomenon on the education of medical sciences 

can be investigated in various ways. Three dimensions of these effects were categorized, analyzed, and presented in this 

study, including formation of aging-friendly Universities, formation of new jobs suitable for aging, and use of 

innovative approaches in being prepared to face this phenomenon. 

Conclusion: Aging is an inevitable event, requiring new policies and methods to deal with its related future issues. This 

phenomenon impacts the society, especially the education of medical sciences and the business environment, which 

highlights the need to consider appropriate strategies in facing this isusue. Paying serious attention to the convergence of 

sciences, interacting with industry, observing and scanning world changes, taking advantage of the experiences of other 

countries, assessing and planning for human-resource allocation, and applying novel approaches are some strategic 

samples that can be used in dealing with this phenomenon. 
 
Keywords: Aging, Demography, Forecasting, Medical Education 
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