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Abstract 

Purpose: Population aging is a phenomenon requiring attention. Any decision 

and action in this regard should be based on future image(s). Scenario planning 

is a way of thinking about the future and its focus is often on the possible 

images. The overall goal of this research is to identify and analyze the interactive 

and affective variables and key propellants affecting future images of the older 

using interactive effects analysis. 

Method: This article is applied research based on use; In terms of the nature is 

exploratory research; In terms of data collection is descriptive-survey and 

according to application is classified within futures studies.  

Findings: The findings in this study were extracted by using the Micmac 

software and interaction analysis that identified 12 subjective patterns and key 

factors such as personal and organizational learning, effective training, and 

localization of successful aging models. Personal skills, social networks, income 

and wealth distribution processes, demographic changes, customs changes, work 

force, financial stability, individualism, individual flexibility.  

Conclusion: Generally, the authorities in the field of aging can be aware of the 

extent and importance of each of the variables mentioned, pay serious and 

operational attention to these factors, and be able to plan well and reasonably, in 

not far away future, it will not be neglected and ready for it. 
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 چکیده 
ام از کشورهای جهان، تجربه متفاوتی از رویارویی با آن دارند. ای است که هر کدسالمندی جمعیت، پدیده :هدف

اگر ها با آمادگی الزم و کافی به استقبال آن نروند. گیرد که دولتاین پدیده زمانی رنگ و بوی بحران به خود می
که در صورت  این مسئله را نیازمند اقدام بدانیم، قاعدتاً این تصمیم برآمده از تصویر یا تصاویری از آینده است

ریزی و اقدام مناسب برای آن، سبب تحقق یک آینده مطلوب و یا جلوگیری از تحقق تصویری نامطلوب برنامه
های کلیدی تأثیرگذار بر بهبود تصویر رو هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و پیشرانازاینگردد. می

 است.  0202سالمندان ایران با ورزش در افق 
)کیفی  (Mix Method)ترکیبی  ،هاداده دآوریگر هنحو نظراز دارای روش کاربردی و  ،ضرحا هشوپژ :روش

 (Descriptive)توصیفی  و (Explorative)اکتشافی  ماهیت دارای ،هانهوپژاز نظر رویکرد آینده و کمی( و
 به میکوشد ،ینابنابر. ستا «ی»تجویز ،هادهبرو را داتپیشنها ئهو ارا ینتیجهگیر بخشر د ل،حا عیندر  .ستا

  یابد. ستد سالمندانروی  پیش تمقتضیا
، یادگیری فردی و سازمانیشده در این پژوهش، نتایج نشان داد از میان دوازده الگوی ذهنی استخراج :هایافته

ترین عوامل در سامانه جمله در حوزه ورزش، بنیادیهای موفق سالمندی منسازی، مدلآموزش مؤثر و بومی
 هستند. این پژوهش 

با توجه به نتایج تحقیق بایسته است که دولت در ترغیب جوانان کنونی ایران به حوزه  :گیرینتیجه
یادگیرنده بودن اقدام نموده و بسترهای آموزش را در این زمینه فراهم سازد. از این منظر،  توانمندسازی فردی و

های الزم برای دوران ریزین، جهت برنامهگذاران کالتواند به درک بیشتر سیاستشناسایی این عوامل می
 سالمندی جمعیت کمک نماید. 

 
 .مک، تصاویر آینده، سناریوافزار میکبحران سالمندی جمعیت، نرم :واژگان کلیدی
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  مقدمه -1

است  8سبب ظهور عصر فرارقابتی نامطمئندر عصر حاضر ادغام جهانی و پیچیدگی در محیط 
ها بینی دولتهای قدیمی و قابل پیشها و بازیهای بارز آن، فروپاشی چارچوبکه از ویژگی

کند که گرچه توجه به عناصر سنتی الزم و بایسته مانایی است، احتاً بیان میاست. این عصر صر
اما برای پیشرفت و توسعه کافی نیست و الزم است به نحوه ظهور تغییرات کالن توجه کرد. 

تواند بسترسازی مناسب برای هایی که میرسد یکی از راه( به نظر می0283)یانگ و همکاران، 
های های نوین است. یکی از این دانشگیری از زمینه دانشی و آگاهیهاین تحلیل باشد، بهر

نوین که اندیشمندان بزرگی در سرتاسر جهان با تمسک به آن، خدمتگزار دولت خود هستند، 
های حاکمیتی یکی از ( و چارچوب0283است )مک کوا و همکاران،  0پژوهیدانش آینده

های انتقال تاریخ و شی هستند که با مطالعه ویژگیکنندگان اصلی این دست تولیدات دانمصرف
)به عنوان مثال، انرژی، غذا و آمده از توسعه روندهای انتقال دستهای بهکارگیری بینشبه

گذاران ( درواقع سیاست0283. )ذوالفقاریان و همکاران، ( متمرکز شده استو ... سالمتی
-نگاری در بسترهای مختلف میآینده کشورها با هدف ساخت آینده مطلوب خویش اقدام به

ای اند و این مقدمههای خود کردهگذاریاین دانش را وارد سیاست 8372ها از دهه کنند. ژاپنی
برای کسب تجربه توسط سایر کشورها در این زمینه بوده است. به عبارت دیگر، هرآن کشوری 

شیاری، فرصت را غنیمت دانسته آلودگی سایر کشورها، با تالش و هکه در زمان غفلت و خواب
-ها برخودار میخواهد از نعمتطور که خودش میو خود را برای اکنون آماده کرده است، آن

ای نه چندان دور شاهد نتایجی خواهند بود که بر کنند، در آیندهشود و آنانی که منفعل عمل می
نگاری هر رو مطالعه اسناد آیندهنآنها تحمل خواهد شد، نه اینکه آن را انتخاب کرده باشند. ازای

اش دارد، تا جایی که امروزه نهادهایی در سطح گیری آن کشور برای آیندهکشور، نشان از جهت
المللی وجود دارند که وظیفه رصد آینده سایر کشورها را بر عهده دارند. )گواهی و ملی و بین

قوله سالمندی جمعیت است که هر ای از این دست مطالعات، توجه به م( نمونه8931بابایی، 
متخصصین حوزه سالمندی کدام از کشورهای جهان تجربه متفاوتی از رویارویی با آن را دارند. 

جمعیت، عواملی از قبیل توسعه اقتصادی، اجتماعی و کاهش باروری را در صدر عوامل ایجاد 
جهان در زمره  ترین کشورهاییافتهاند. در حال حاضر توسعهسالمندی جمعیت دانسته

( بر این اساس 0280شوند. )سازمان بهداشت جهانی، ترین کشورها محسوب میسالخورده
تر ای است که واقعیت دارد و وقوع آن انکارناپذیر است و خیلی قبلسالخوردگی جمعیت پدیده

                                                 
1 hyper-competition  

2 Futures study 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR864IR865&q=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiNlLLn9b_mAhVmWxUIHXnOC1cQkeECKAB6BAgLECM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR864IR865&q=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiNlLLn9b_mAhVmWxUIHXnOC1cQkeECKAB6BAgLECM
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رویارویی با این مسئله سازمان بهداشت جهانی در خصوص آن هشدار داده است. از این منظر 
ها آمادگی الزم و کافی را برای این گیرد که دولتنها زمانی رنگ و بوی بحران به خود میت

  نداشته باشند.رویارویی با این مسئله 
ساختار گذر از  در حال رانیا تیجمعاکنون، کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و هم

 شده، جمعیت سالمندی ایرانی انجامهای آماربینیه است. براساس پیشسالخورد جوان به یسن
خواهد  0202میلیون نفر در سال  92به حدود  0281در سال  هزار نفر 022میلیون و  7از 

( این مسئله به تنهایی گویای آن است که در صورت نبود 8930. )مرکز آمار ایران، رسید
ایران، چالشی بزرگ ریزی مناسب برای رویارویی با این بحران، سالمندی جمعیت برای برنامه

های اضافی هزینه و خواهد بود. یکی از این تأثیرات این چالش، افزایش جمعیت غیرفعال
های مختلف تولید، آموزش، فرهنگ، اقتصاد، صنعت، بیمه و ... بر زیادی است که در بخش

های دوران های سنگین ناشی از بیماریها تحمیل خواهد شد. مثال بارز آن، هزینهدولت
میلیون نفر در سرتاسر  07المندی است؛ به طور مثال، بیماری دمانس یا زوال عقل که بیش از س

میلیون نفر  70به  0292شود در سال بینی میبه آن مبتال بودند، پیش 0280جهان در سال 
این تعداد سه برابر شوند. این بیماری به تنهایی در سال  0202رود تا سال برسد و انتظار می

/. از تولید ناخالص 8میلیارد دالر در جهان هزینه داشته که تقریبا معادل  120حدود  0282
. (0280)سازمان بهداشت جهانی،  داخلی در سطح جهان است که به شدت قابل تامل است.

شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال  8380سازمان ملل در سال ازاین رو 
 ،این شورا 8332تا اینکه در سال  کردئه روز جهانی برای سالمندان ارا طرحی را برای تعیین

جهانی شعاری  بهداشت سازمان طرف از ساله و هر اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد
گذاری نام «های برابر برای تمام سنینفرصت»، 0283سال شود که شعار برای این روز تعین می

سالمت روزها به این نحو بود: روز اول  گذاریو متناسب با آن، به مدت یک هفته نام شده است
؛ روز سوم روز سالمند و همبستگی در بستر خانواده و جامعه؛ روز دوم و سبک زندگی سالم

روز سالمند، رفاه ؛ روز چهارم های دیرین فرهنگی، دینی و تکریم منزلت آنانروز سالمند، سنت
های ، حقوق شهروندی و حمایتروز سالمند، عدالت؛ روز پنجم اجتماعی و محیط توانمندساز

روز سالمند و ؛ و روز هفتم روز سالمندی فعال و مشارکت اجتماعی؛ روز ششم، قانونی
تجربیات کشورهای موفق در رو با تکیه بر ازاینگذاری شده است. نام های مردم نهادسازمان

دارد و باید به دنبال گریزی از این بحران وجود نتوان به این نتیجه رسید که راهاین زمینه، می
گزیری اساسی بود که این سطح هوش ارتباط زیادی با سطح دانش، مهارت، توانمندی و 

آید. )زانگ و همکاران، توانمندسازی افراد دارد که از طریق آموزش و یادگیری به دست می
0287) 
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اثرگذار بر  ها و تحلیل عوامل کلیدیپژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، به شناسایی پیشران
پژوهی، تعاریف متعددی از پیشران ارائه شده است. پردازد، در ادبیات آیندهاین متغیرها می

برنده تغییر به نیروهای تغییری را که در پس روند وجود دارند و معموال عوامل پیش 8گوردون
-آینده ( در تعریف دبیرخانه880: 8930روند، پیشران تعریف کرده است. )گوردون، شمار می

نگاری ملی، نیروهای پیشران شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، فناورانه و ... است، که تأثیرات 
نفعان متعدد، معنا و مفهوم متفاوتی پیدا های گوناگون برای ذیوارد شده از سوی آنها در بافت

ها و تهدیدهای جدی هستند. بر این اساس، نیروهای کنند و در بطن خود حاوی فرصتمی
( در فرهنگ عبارات 3: 8930پیشران محرک و موتور اصلی تغییرات در سطح کالن هستند. )

برای اشاره  ها شامل اصطالحاتی کلیطور تعریف شده است: پیشرانپژوهی نیز پیشران اینآینده
شوند، هستند که باعث ایجاد تحول در آینده، شکل دادن و تأثیر بر آن می« سازهاشگفتی»به 

ها و یا نهادها توانند به وسیله اشخاص، موقعیتگیرد. این تغییرات میتفاده قرار میمورد اس
( همچنین متخصصین زبان و ادب فارسی، از اصطالح 0280پژوهی،ایجاد شوند. )فرهنگ آینده

-شوند، استفاده میهایی که باعث ایجاد تغییر میسرواژه برای تلخیص و نمایش انواع پیشران

واژگان شامل مفاهیمی از قبیل، عوامل سیاسی، اقتصادی، سالمت، فرهنگ و نکنند. این کال
رو شناسایی و ارزیابی این (. ازاین8937شود )اخوان کاظمی و نیکونهاد، اجتماع و ... می

( و غفلت از 8338رود )گودت،ریزی بر پایه سناریو به شمار مینیروها، نقطه عطف روش برنامه
و عوامل کلیدی در فرایند توسعه، باعث تضعیف تدریجی آنها و در نهایت این نیروهای پیشران 

( نکته حائز اهمیت این است که 8938باللی،) .شودتأثیرگذاری منفی آنها بر کل سیستم می
مدیران کنترل کمتری بر نیروهای پیشران دارند و تنها اهرم مؤثری که برای برخورد با » عموماً

ها و عوامل رو شناسایی پیشرانازاین«. آنهاستناسایی و فهم تأثیرات در اختیار دارند، ش آنها
-ریزیتواند به مثابه موتور محرک دستیابی به آینده مطلوب در برنامهکلیدی در این حوزه می

های کالن باشد و مدیران به این صورت، بیشترین بهره را برای گذاریهای بلند مدت و سیاست
سناریویی متناسب با موضوع مورد مطالعه خواهند داشت. درواقع  ریزیریزی و برنامهطرح

شناسایی درست و دقیق عوامل کلیدی بر موفقیت یا ناکامی پرسش کانونی پژوهش تأثیرگذار 
ریزی در سطح مدیریت کالن باشد. )محمدپور ای برای برنامهتواند مبنای ارزندهاست و می

 ( 8930جابری و همکاران، 
 
 

                                                 
1. Gordon 
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 نظری پژوهشمبانی  – 0

توان به ارائه تصاویر علمی و منسجم از آینده، ساماندهی ترین مزایای مطالعات آینده میاز مهم
های مختلف مورد مطالعه، ایجاد اتفاق آرا و کمک به های حوزهها و خواستهاندازها، آیندهچشم

افزایش آگاهی و های حل مسئله و مشی و اولویتای، ارائه مسیر خطتدوین راهبردهای منطقه
گیرندگان اشاره کرد. بر این اساس، الزمه حضور، رشد و بقا در دانش بازیگران کلیدی و تصمیم

عنوان موضوعی کلیدی پژوهی بهگیری از دانش آیندهعصر پر از تغییر و عدم قطعیت کنونی، بهره
ضور در آینده شک برای حمدت و مقطعی باشند، بیهایی که دارای دید کوتاهاست و سازمان

پژوهی، گویای این است که رو خواهند شد. تعریف دیگری از آیندهآماده نبوده و با چالش روبه
 دهنده آیندهگیری از دانش مطالعات آینده، فرد به درک کاملی از نیروهای شکلبه موجب بهره

ها مدنظر قرار یگیرها و تصمیمریزیها، برنامهرسد که باید در تدوین سیاستدر بلندمدت می
 (8938زاده و همکاران، ریزی دارد. )قلینگری ارتباط تنگاتنگی با برنامهرو آیندهگیرد. ازاین

-بینی بیان کند و عدم ریز به ابزاری نیاز دارد تا بتواند آینده را در قالب عناصر قابل پیشبرنامه

های موجود در قطعیتریوها عدم ها را نشان دهد، این ابزار همان سناریوها هستند. سناقطعیت
توان با های آینده را میقطعیت مشخص و عدم رو عناصر پیشروند. ازاینآینده را نشانه می

 ریزی کرد.سناریوهای چندگانه تشریح کرد و براساس آنها در برابرآینده موضع گرفت و برنامه
(Fahey & Randall, 1998) ریویی ابزاری است که آگاهی را ریزی سنابه تعبیری دیگر، برنامه

های غیر قابل اطمینان و کشف نظرات برای تبیین آینده مؤثرعنوان روشی سال گذشته به 02در 
شرط اساسی برای واقعی بودن سناریوها این است دهد. ها مورد بررسی قرار میآنها در سازمان

پرداخته شوند و قابلیت استفاده  که آنها باید محتمل باشند، منطقی باشند، به طور منطقی ساخته
بینی گیرندگان امروزی را داشته باشند. شکل زیر، طراحی سناریو را به مثابه پیشبرای تصمیم

ها را در تصاویر قطعیت دهد و اینکه چگونه سناریوهای مشخص این عدمبرای آینده نشان می
این فرایند در . (Rialland & Wold, 2009)اند کاملی از آینده جایگزین احتمالی پذیرفته

ای، مراحل اول تا ریزی شوارترز شامل هشت مرحله است. در این فرایند هشت مرحلهبرنامه
 (. 091-088: 0280پردازند. )شوارزتز،چهارم به شناسایی نیروهای پیشران و عوامل کلیدی می
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 ( به 0220مکاران )و ه 8نسکمیتلین قبیلاز  در پیشینه مطالعات تجربی پژوهش، تحقیقاتی
نگاری مدیریت سالمندان در سالزبورگ اتریش پرداختند. هدف آنها از انجام این بررسی آینده

( GBNتحقیق، دستیابی به تدابیری به منظور اشتغال و ادامه فعالیت سالمندان بود که با روش )
از بین عوامل « های عملیاتیفعالیت»و « های سیاسیفعالیت»انجام شد و در نهایت دو عامل 

های کلیدی و تأثیرگذار بر آینده سالمندان شناسایی شده در این پژوهش به عنوان عدم قطعیت
گیری سه سناریو با سه حالت گردید. ریزی استراتژیک و شکلساز برنامهشناسایی شد و زمینه

نسل را در در تحقیقی به بررسی آینده سالمندی در دانمارک پرداخت، او سه  0کریستین تامسن
 92که بیشترین تمرکز او افراد بین ساله مورد بررسی قرار داد درحالی 82الی  92فواصل سنی 

( در 0280و همکاران ) 9دهند. گارینسال بود که سالمندان آینده این کشور را تشکیل می 02تا 
پژوهش خود دو پیشران اصلی افزایش جمعیت سالمندی کشورهای در حال توسعه را نرخ 

( تکنولوژی را 0280و همکاران ) 0االی باروری و نرخ پایین مرگ و میر دانست. شرگلدب
( زنانه 0288عنوان عامل ریسک و در ناحیه استراتژیک معرفی کرد. پاتریکا و همکاران )به

گذاری را بر مبنای آن مشیهای خطترین پیشران دانست و سیاستشدن سالمندی را مهم
کاهش شیوع ناتوانی »( دو پیشران کلیدی را 0227)  1و بالستات 0نپیشنهاد کرد. الفورتو

دانست. نتایج « مدتهای طوالنیافزایش تقاضا برای مراقبت»و « جسمانی شدید در سالمندان

                                                 
1. Linnenschmidt 

2. Kirsten Thomsen 

3. Guerin B 

4. Shergold I 

5. Lafortune 

6. Balestat 
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های سالمندی نگاری مراقبتآینده»( در تحقیقی با عنوان 0281نژاد و همکاران )تحقیق گوهری
توجه به مقوله سالمندان در قوانین و اسناد باالدستی مغفول نشان داد که « با تکنیک سناریو

مانده و تنها دو سند سیاسی ویژه سالمندان در کشور تدوین شده است. همچنین در نتایج 
های سالمندی کشور، دو شده برای آینده مراقبتفاکتور شناسایی 18مطالعات کیفی خود از بین 

ان پاسخگویی و فناوری از درون را استخراج کرد. عامل پیشران و عدم قطعیت کلیدی با عنو
ریزی بررسی روند سالمندی و لزوم برنامه»( در تحقیقی با عنوان 8937خدامرادی و همکاران )

گذاری در راستای تامین سالمت سالمندان ، پیشنهاد داد سیاست«خدمات سالمت برای سالمندان
های اصلی یزی در این زمینه به یکی از اولویترو بهبود شیوه زندگی آنان صورت گیرد و برنامه

( در پژوهشی با عنوان 8937شود. جورکش و نظری )نظام رفاهی و سالمت کشور تبدیل 
ه رسیدند به این نتیج« کارگیری ماتریس اثرات متقابلهنگاری ورزش سالمندی ایران با بآینده»

که شش عامل کلیدی توجه به جایگاه سالمندان، ایجاد ارگان مخصوص سالمندان، اختصاص 
های بلندمدت و ایجاد راهبردهای بودجه، الگوگیری از دیگر کشورها، طراحی برنامه

روی آینده ورزش سالمندی در ایران هستند. تعمقی کوتاه در فرایندمحور مهمترین عوامل پیش
دهد که مقوله پدیده سالمندی جمعیت و سالمندان، یکی از لی، نشان میهای قبپژوهش

ای نه ریزی درست و دقیق برای آن، در آیندهمتغیرهای کالنی است که در صورت نبود برنامه
های ایجاد بحران را در ایران تشکیل دهد. با این حال خواسته مایهتواند بنچندان دور می

در ذهن مدیران  8تر نمودن جای خالی واژه تصاویر آیندهگمحققین در این پژوهش، پررن
تر رو را شفاف های متفاوت پیشگذار در سطح کالن است، به نحوی که بتوانند آیندهسیاست

شک تنها راه های الزم برای آینده تجهیز نمایند. و این اقدام، بیببینند و خود را با کسب مهارت
 رو خواهد بود.  های اجتماعی پیشخروج از بحران

های های اجتماعی، رفتار و تصمیمات ما، از طریق حلقهتدقیق در تصاویر آینده، واقعیت
گیری براساس آن، ریزی و تصمیمهای مطلوب، ممکن و مرجح( و اقدام به طرحبازخورد )آینده

رز گیرند. )کشاوهای خود را بر اساس آن مینگر، تصمیمهای آیندهاقدامی است که دولت
-ها و تحلیلگیری از مدلپژوهی، ضمن بهرهرو مطالعات آینده یا دانش آینده( ازاین8931ترک،

 (Weimer & Vining, 2017)تواند قادر به تحلیل عوامل ایجاد موفقیت باشد. های منطقی می
گیرد که مسائل آینده، تنها زمانی رنگ و بوی بحران به خود می تر ذکر شد،طور که پیشهمان
 ,Aggarwal)ها آمادگی الزم و کافی را برای رویارویی با آن مسائل نداشته باشند. دولت

کند، اول آنکه پژوهش حاضر، دو هدف عمده را تعقیب میمطابق آنچه گفته شد،  (2019

                                                 
1. The Image of The Future 

http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-4634-fa.pdf


 292/ویبر سنار یمبتن نده،یبه آ 2202 رانیسالمندان ا ریبهبود تصو

 

 8931دوم، پاییز و زمستان  پژوهی ایران، سال چهارم، شمارهامه آیندهدو فصلن

های شناختی هرچند کلی در فهم واژه تصاویر آینده ارائه دهد و دوم اینکه عوامل و پیشران
بر تصاویر آینده سالمندان را با توجه به جایگاه ورزش، جهت دستیابی به کلیدی تأثیرگذار 

-گشودن باب تعامل و برنامهسناریوهای مطلوب ارائه دهد. در نهایت هدف از پژوهش حاضر 

سالمند هستند. با این امید  0202ریزی هرچه بیشتر برای جوانان کنونی ایران است که در سال
تر از آنچه در این پژوهش شناسایی شده است، تصاویر مطلوب که منجر به خلق و بازنویسی

 گردد. 

 شناسی پژوهشروش -3

نظر مقاصد تحقیق، دارای از که ست ا هانهوپژهیندآ اربزو ا امحتو با هشیوپژ ،حاضر هشوپژ
از نظر  و کمی( و)کیفی  8ترکیبیروش  دارای ،هاداده دآوریگر هنحو نظراز روش کاربردی و 

شناسایی   پیدر  کهرو  آن ازست )ا 9توصیفی و 0اکتشافی ماهیت دارایهانه وپژدهرویکرد آین
 بخشر د ل،حا عیندر  .است(هش وپژ عموضودر  هیندآ نگوناگو یهاگزینه ها وبدیل

را  کت«رمشا ری»همکا و ارزش فهد که نجااز آ ،هادهبرو را هادپیشنها ئهو ارا ینتیجهگیر
 ایبر شتال ضمن ،ینابنابر. ستا «ی»تجویز هانهوپژهیندآ دیکردارای رو ،ستداده ا ارقر کمال

)شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تحقیق  عموضو مینهدر ز هیندآ محتمل یهاگزینه شناخت
 پیش تمقتضیا با حاصل ییوهارسنا تناسباز  کلی یابیارز نوعی به میکوشدآینده سالمندان(، 

پژوهی است، که شناسی متعارفی در آیندهسناریو، روش رویکرد مبتنی بریابد.  ستد نهاروی آ
های محتمل یا های تفکر، از طریق تصویرسازی از آیندههدف از آن، فراتر رفتن از محدودیت

تصویرهایی از آینده، ( درواقع سناریوها با ارائه کالن0227مرجح است. )بیشاپ و همکاران، 
( در این پژوهش، از هر دو رویکرد 0289نند. )سان، کهایی معنادار برای آینده فراهم میبدیل

های عمیق و نظرسنجی خبرگان( برای گرداوری افزار( و کیفی )مصاحبهنامه و نرمکمی )پرسش
های کمی و کیفی مورد نیاز بهره گرفته شد. مدل مبنا در این پژوهش گام اول و دوم از مدل داده

بندی، پویش محیطی و مدل شامل چارچوبهای این ( است. گام0227بیشاپ و هاینز )
باشد. براساس این ( می091-088: 0288های اول تا سوم پیتر شوارترز )بینی است و گامپیش

ها و عدم نامه( به پیشرانبندی عوامل کلیدی )پویش محیطی و پرسشمدل، از شناسایی و رتبه
( دست MIC MACافزار نرم نامه وهای اصلی و از آنجا به منطق سناریویی )پرسشقطعیت

 (. 8شود. مشاهده جدول )یازیده می

                                                 
1. Mix Method 

2. Explorative 

3. Descriptive 
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 0288پژوهش براساس مدل شوارترز  هایگام یمعرف 8جدول 
 ت و تصمیمات اساسی پژوهش شناسایی موضوعاگام اول: 

های ها و ...( و مصاحبهجالت، کتابها، مقاالت، مها فیلمسایتای )اطالعات موجود در وبدر گام نخست با استفاده از مطالعات عمیق کتابخانه

 ساختاریافته با خبرگان، عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصاویر آینده سالمندان شناسایی شدند.عمیق نیمه

 ی موجود در محیطكلیدی هاونیرگام دوم: شناسایی عوامل و 

 شوند.ته عوامل و نیروهای کلیدی شناسایی میساختاریافنامه نیمهدر این گام با استفاده از نظرسنجی خبرگان، از طریق پرسش

 س تأثیرگذاری و تأثیرپذیریساابری مل كلیداعوم: بررسی سوگام 

شوند بندی میدر این گام ضمن تحلیل محیط و سنجش پایداری و یا ناپایداری سیستم، عوامل کلیدی براساس اهمیت و میزان عدم قطعیت رتبه

 مک(افزار میکنرم)تحلیل تأثیرات متقابل از طریق 

  پژوهش هایشرح گام -3-1

تر در رساله دکتری با بندی و پویش محیطی(، پیشهای اول تا دوم این مدل )چارچوبگام
انجام شده « 0202مشی برای بهبود تصویر سالمندان به ورزش در افق تدوین بسته خط»عنوان 

گذاری پژوهی، سیاستناسی، آیندهشخبرگان حوزه جمعیت ،در این مطالعهاست. جامعه آماری 
ها آن نزدیک ارتباط براساس پژوهش این در کنندگانانتخاب مشارکتو علوم ورزشی بودند و 

-بود و شامل طیف وسیعی از افراد از جمله سیاستپژوهش  آنها در با موضوع و اهمیت حضور

دوق بازنشستگی گذاران سطح کالن، مدیران وزارت ورزش، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، صن
های مرتبط در های دولتی و آزاد کشور و مدیران سازمانکشور، مرکز آمار کشور، دانشگاه

 آمده است.  0اند که مشخصات آنها در جدول حوزه سالمندی بوده
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درصد جامعه آماری پژوهش دارای  822شناختی و در بخش جمعیت 0با توجه به جدول 
-درصد سیاست 82درصد متخصص در گروه سالمندان،  90ین مدرک دکتری بودند. همچن

درصد در گروه علوم ورزشی  80پژوهی و درصد آینده 00شناسی، درصد جمعیت 80گذاری، 
سال،  02تا  82درصد بین  90سال،  82درصد کمتر از  00قرار داشتند. به لحاظ سابقه کاری، 

 02هستند و به لحاظ میزان سن، سال  92تا  08درصد بین  92سال،  92درصد باالی  82
 82سال و  12تا 08درصد بین  00سال،  02تا 08درصد بین  00سال،  02تا  92درصد بین

 سال به باال قرار داشتند.  12درصد در رده سنی 
(، مبنی بر پویش محیطی، مرور 0227و همکاران ) پژوهش براساس مدل بیشاپدر گام بعدی 

های رادیویی و ای، از میان مقاالت علمی، کتب، مناظرهکتابخانه پایه مطالعاتادبیات تحقیق بر 
ها و مجالت و...، تمامی اطالعات مربوط به هدف ها، فیلمها، یادداشتتلویزیونی، روزنامه

پژوهش شناسایی گردید. در ادامه از مصاحبه برای تکمیل شناسایی عوامل استفاده شد. 
نفر از کسانی که در حوزه سالمندان صاحب اثر و  7ای نهرو، ضمن بررسی مطالعات کتابخازاینا

نفر به عنوان خبرگان  0نظر بودند شناسایی شد. از این تعداد با بررسی و معرفی تیم پژوهش 
نفر خبره داوطلب آغاز گردید، سپس این خبرگان  9ها با اولیه معرفی شدند و فرایند مصاحبه

برفی( ادامه گلوله –به همین طریق )به صورت تعاملی افراد دیگری را معرفی کردند و فرایند 
نفر از خبرگان  02که از این تعداد تنها نفر خبره شناسایی شدند  91یافت. در مجموع تعداد 

حاضر به همکاری شدند. همچنین الزم به ذکر است که مشارکت در این پژوهش از سوی افراد 
شد که پاسخ آنها به صورت محرمانه باقی خواهد  کامالً آزادانه بوده و به ایشان اطمینان داده

ها با دستگاه ضبط صوت، دقیقه بود که مصاحبه 802تا  00مدت زمان انجام هر مصاحبه، ماند. 
سازی و ها، اطالعات در غالب متن پیادهشد. در نهایت پس از اتمام مصاحبهضبط می

حله اول و دوم با یکدیگر ادغام شده سازی شد. در گام بعدی کلیه اطالعات برآمده از مرنهایی
عامل( به دست آمد. پس از تجمیع عوامل کلیدی در گام قبلی این  888و عوامل کلیدی اولیه )

با  های کوتاه و منقطععبارت اطالعات به کمک تیم پژوهش بررسی و تعدیل شد و در قالب
 97از خبرگان به تعداد  نفر 0عامل شناسایی شد. سپس این عوامل با نظرخواهی از  08تعداد 

کنندگان خواسته شد تا براساس عامل مجدد تقلیل یافت. در مرحله بعد، از مشارکت
تا  9شده از منفی نامه میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، به عوامل شناساییدستورالعمل پرسش

افزار آمده وارد نرمدستهای بهها را تکمیل کنند. در نهایت دادهنامهامتیاز داده و پرسش 9مثبت 
Mic-mac کنندگان های مختلف مشارکتشد تا به کمک تحلیل تأثیرات متقابل، ذهنیت

 (. 9های پژوهش پاسخ داده شود )جدول شناسایی شود و به کمک آن به سؤال
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  نامه پژوهشروایی سنجی پرسش -3-0

قوی بین تفکرات و عقاید ، ابزاری پیوند دهنده و Mic-macتحلیل تأثیرات متقابل به وسیله 
-است که از طریق تشکیل ماتریس و برقراری ارتباط بین همه متغیرها، به تحلیل سیستم می

ماتریس  شود،گونه که مشاهده میهمان پردازد و به این صورت در تکامل سیستم مؤثر است.
گردید. که این  برخوردار %822عوامل کلیدی مؤثر بر آینده سالمندان، در دور دوم، از مطلوبیت 

 (. 0ها است )مشاهده جدول نامهدهنده روایی باالی پرسشعامل نشان
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 بررسی میزان ثبات سیستم 0جدول 

 تکرار میزان وابستگی سیستم میزان تأثیرگذاری سیستم

 دور اول 30% 59%

 دور دوم 822% 101%

 

  های پژوهشیافته -4

 در بخش تحلیلی سیستم به شرح زیر است: 
پراکندگی متغیرها در داخل نمودار نشان از میزان پایداری یا ناپایداری سیستم دارد. به این 

در نمودار قرار گیرند، سیستم پایدار است. این حالت  Lصورت که اگر متغیرها به صورت 
سیستم، نشانگر ثبات در متغیرهای تأثیرگذار و تداوم تأثیر آنها بر سایر متغیرها است. به 

یگر در این سیستم، تعداد متغیرهایی که بیشترین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را عبارت د
تر است. همچنین رو در این سیستم قابلیت کنترل و هدایت سیستم آساندارند، بیشتر است. ازاین

اگر متغیرها و عوامل استراتژیک از سمت محور مختصات به سمت انتهای نمودار و در حوالی 
-باشند سیستم ناپایدار بوده و کمبود متغیرهای تأثیرگذار، عامل تهدید سیستم می آن پخش شده

شده تأثیرگذار بر آینده پراکندگی عوامل کلیدی شناسایی 0(. با توجه به شکل  0باشد )شکل 
و  9در شکل  سیستم است. وضعیت ناپایدار اینگویای سالمندان با توجه به جایگاه ورزش، 

 رگذاری و تأثیرپذیری در عوامل مستقیم و غیرمستقیم ارائه گردیده است. ماتریس تأثی 0شکل 
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بدون تأثیر  023رابطه ممکن،  8812درصد است. از مجموع  80.79درجه پرشدگی ماتریس 
رابطه با تأثیر زیاد گزارش  70رابطه متوسط )دو( و  008رابطه ضعیف )یک(،  002(، تعداد 2)

 شدند. 
 ی ماتریس مورد مطالعههای عمومویژگی. 0جدول

 
 نمایش داده 0و  0شده در ماتریس شکل شماره های شناساییتحلیل جایگاه عوامل و پیشران

 باشد.است و تحلیل آن به شرح زیر می

 

 شاخص
ابعاد 

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 )صفرها(

-تعداد )یک

 ها(

تعداد 

 )دوها(

-تعداد )سه

 ها(

تأثیر 

 بالقوه
 مجموع

درجه 

 پرشدگی

 80.79 8812 2 70 0 002 023 0 97 ارزش
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 (Input variables) ناحیه اول )متغیرهای تأثیرگذار( - 4-1

شامل متغیرهایی است که بیشترین میزان تأثیرگذاری و کمترین میزان تأثیرپذیری را دارند. این 
تند. همچنین کننده رفتار سیستم هسمتغیرها تأثیر بسیار زیادی در پویایی سیستم دارند و تعیین

توان تأثیر آنها بر دیگر متغیرهای تصویرساز آینده ریزی مناسب برای این متغیرها میبا برنامه
 مرزها، ثبات خارج از ایده دریافت و سالمندان را انتظار داشت. این متغیرها، شامل همکاری

 ار و فراگردتأثیرگذ و آتی روندهای اثرگذار، شناسایی تحوالت و هاجریان بر مالی، تمرکز
کننده وضعیت احتمالی بسیاری ثروت است. وضعیت احتمالی این متغیرها، تعیین و درآمد توزیع

رو در فرایند سناریونگاری این دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر آینده سالمندان است. ازاین
کننده و یا تأثیرگذار نتوان این متغیرها را تعییکنند. بنابراین میای ایفا میکنندهعوامل نقش تعیین

 در نظر گرفت. 

 (Intermediate variables)ناحیه دوم )متغیرهای دو وجهی(  - 4-0

این متغیرها عواملی هستند که از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باالیی برخوردار هستند. به این 
ن سیستم را شود. عوامل دو وجهی، کم و بیش پویایی و پایداری ایعوامل دو وجهی نیز گفته می

شوند. دهند. این عوامل به دو دسته متغیرهای ریسک و هدف تقسیم میتحت الشعاع قرار می
متغیرهای ریسک در ناحیه خط قطری شمال شرقی بوده و ظرفیت باالیی برای تبدیل شدن به 

مؤثر از جمله عواملی  سازمانی و تا حدودی آموزش و فردی بازیگران کلیدی دارند. یادگیری
ند که قابلیت تبدیل به متغیرهای کلیدی را دارند. گروه دوم در این ناحیه متغیرهای هدف هست

هستند، متغیرهای هدف در زیر خط قطری این ناحیه قرار دارند. این متغیرها نتایج تکاملی 
دهنده اهداف ممکن در شان است، نشانشان بیشتر از تأثیرپذیریسیستم بوده تأثیرگذاری

ریزی درست از طریق آنها به اهداف مورد نظر در سیستم توان با برنامهو میسیستم هستند 
سالمندی،  موفق هایمدل سازیدست یافت. این متغیرها در این تحقیق شامل بومی

آینده  سالمندان هایدرخواست به اجتماعی، توجه هایفردی، شبکه هایسوادآموزی، مهارت
 است.

  (resultant variables)ته( ناحیه سوم )متغیرهای وابس -4-3

عوامل این محور در ناحیه جنوب شرقی قرار گرفته، میزان تأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری 
گویند که نقش راهبردی در تصاویر آینده رو به این متغیرها تأثیرپذیر میباالیی دارند. ازاین

 فردی، تغییرات پذیریعطافاجتماعی، ان زندگی در جمعیتی، مشارکت سالمندان دارند. تغییرات
 گیرند. داوطلبانه در این گروه قرار می هایکار و فعایت رسوم، تجردگرایی، نیروی و آداب در
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 (Excluded variables) (متغیرهای مستقل)ناحیه چهارم  - 4-4

متغیرهای ساکن در این نمودار میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی دارند و در قسمت 
اند. این متغیرها بر روندهایی داللت دارند که تغییرات بسیار کمی ربی نمودار واقع شدهجنوب غ

کنند. عوامل مستقل به دو شوند. درواقع این متغیرها به صورت مستقل عمل میرا شامل می
دسته تقسیم می شوند، عوامل نتیجه و اهرمی ثانویه. مستقل از نتیجه، نزدیک محور مختصات 

ظر خبرگان از میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کمتری در سیستم برخوردارند. بوده و از ن
 دولتی، نرخ اجتماعی، بودجه تامین بازنشستگی، پوشش سیستم عواملی از قبیل اصالحات

موجود در این گروه قرار دارند و  فکری هایپتانسیل و استعدادها از گیریوابستگی و بهره
گیرند و ر ناحیه جنوب غربی و باالی محور مختصات قرار میمتغیرهای اهرمی ثانویه که د

 ارائه در اقتصادی، انصاف راهبردی، عدالت و یافتهساخت هایفرصت تحلیل و شامل تجزیه
 شوند. جامعه در گروه دوم می در زنان حضور و جنسیتی تبعیض رفتن بین خدمات و از

 Cluster or self-adjusting variables ناحیه پنجم )متغیرهای خود تنظیمی( - 4-0

گیری قطعی برای آن ها تمایل دارند، اما توانایی تصمیممتغیرهای این ناحیه عمدتاً به سایر ناحیه
 و بهداشت را ندارند. این عوامل عبارتند از: سن یک عدد است، توسعه فناوری، وضعیت

 ورزش و سالم پیر شدن.  فرهنگ سالمت، توسعه
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مک است، که در این پژوهش به صورت تجمیعی، ترین خروجی میکهمیکی از م 1جدول 
دهد. همچنین در میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل بر یکدیگر را مورد بررسی قرار می

این جدول میزان خالص تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل، نوع متغیر و وضعیت آن نیز آورده 
العات خوبی در خصوص وضعیت سیستم به مخاطب شده است. این جدول به صورت کلی اط

 ( با توجه به موقعیت قرارگیری آن در ماتریس،00دهد. به عنوان نمونه، متغیر شماره )ارائه می
گیرد و با توجه به اینکه باالی خط قطر قرار گرفته، متغیر در گروه متغیرهای دو وجهی قرار می

 شود. یریسک است، بنابراین یک عامل کلیدی محسوب م
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درصد نشان  0مختصات )تأثیرگذاری و تأثیرپذیری( هر یک از متغیرها را در سطح  8نمودار 

درصد نوزده عامل از قبیل عوامل  0دهد. در تحلیل تأثیرگذاری مستقیم عوامل، در سطح می
بودجه دولتی، سن یک عدد است، یادگیری، تمرکز بر جریانات و روندهای اثرگذار، 

های سالمندان، آموزش های اجتماعی، اورگونومی خانههای فردی، شبکهمهارتسوادآموزی، 
مؤثر، امنیت شغلی، توسعه فناوری، سالم پیر شدن، اصالحات سیستم بازنشستگی، تغییرات 

های فکری موجود در کشور، گیری از استعدادها و پتانسیلجمعیتی و اتفاقات محیطی، بهره
های موفق سالمندی، عدالت اقتصادی شدیدترین سازی مدلانصاف در ارائه خدمات، بومی

 تأثیرگذاری مستقیم را دارند. 
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عامل  97گردد که همه های قابل ارزیابی بین آنها مشخص میدرصد از کل رابطه822در سطح  

دهد که شناسایی شده توسط گروه خبرگان دارای تأثیرگذاری مستقیم هستند. این امر نشان می
های تدوین عنوان یکی از پیشرانشده توسط تیم خبرگان مورد اجماع و بهل شناختهکلیه عوام
است. در نمودار زیر  0202مشی برای بهبود تصویر سالمندان به ورزش در افق بسته خط

 وضعیت عوامل مورد تحلیل نشان داده شده است. 
مدت دی در آینده کوتاهها و متغیرهای کلیجایی پیشراندهنده جابهنشان 0همچنین نمودار 

عنوان مثال نرخ وابستگی از ناحیه چهار، تمایل به حرکت به سمت ناحیه یک دارد. است. به
یعنی حرکت متغیر از محدوده کامالً مستقل و جدا از سیستم به سمت متغیری است که بیشترین 

یی تبدیل شدن به یک میزان تأثیرگذاری و کمترین میزان تأثیرپذیری را دارد. پس این متغیرتوانا
دهد متغیر استراتژیک را دارد؛ یا حرکت متغیر پیری سالم، از ناحیه یک به منطقه پنج، نشان می

 مدت پتانسیل تبدیل شدن به یک متغیر مستقل را دارد.در آینده کوتاه
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از دهد. در تحلیل نهایی جایی بین عوامل مستقیم و غیر مستقیم را نشان مینرخ جابه 0شکل 
عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر تصاویر عامل به 02عامل تأثیرگذار در تصاویر آینده، 97میان 

عامل کلیدی ماتریس اثرات غیرمستقیم مقایسه گردید که  02آینده سالمندان انتخاب گردید و با 
س عامل با تغییر در رتبه در هر دو ماتری 80دهد از بین عوامل کلیدی در دو ماتریس، نشان می

عامل  80رو اند. ازاینعوامل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، تقریباً در همان مناطق تکرار شده
های مهارت، های موفق سالمندیسازی مدلبومی، آموزش مؤثر، یادگیری فردی و سازمانی

تغییرات در آداب و ، تغییرات جمعیتی، فراگرد توزیع درآمد و ثروت، های اجتماعیشبکه، فردی
ها و عوامل به عنوان پیشران پذیری فردیانعطاف ، تجردگرایی وثبات مالی، نیروی کار، مرسو

عنوان عوامل مبنا معرفی کلیدی تأثیرگذار بر تصاویر آینده سالمندان ایران، شناسایی شده و به
، آموزش مؤثر و یادگیری فردی و سازمانیشوند. همچنین در این بین عوامل ریسک: شامل می

 های موفق سالمندی هستند. سازی مدلبومی

 پژوهش یها افتهی لیو تحل هیتجز -0

بر اساس آنچه تا کنون گفتیم، هنر غافلگیر نشدن در هنگام رویارویی با آینده، مستلزم شناخت 
ترین سناریوها نسبت به تدوین دقیق با اکنون است؛ گرچه حتیدرست و دقیق آینده از لحظه هم

ریزی سناریویی، شرایطی را بدین منظور برنامهبه آن اطمینان کامل داشت. آینده، نباید نسبت 
با یک زبان  ریزانآورد تا برنامههای آینده، فراهم مییچیدگیپبرای تفکر آشکار در مورد 

نماید در مورد تعدادی از را تشویق می آنهاگو بنشینند و ومشترک در مورد این عوامل به گفت
ی فکر نمایند و به طور مداوم در مورد تصمیمات کلیدی، آگاهی کسب کنند. های احتمالداستان

ترین مخاطب مهمرو با توجه به عمق و وسعت دید حاکم بر این دانش، ( ازاین8387گودت، )
)گواهی و  ها هستند.ریزی سناریویی، دولتو برنامهگیری از دانش مطالعات آینده بهره

  (8931بابایی،
های بین آنها بخش مهم و قابل ها و عوامل کلیدی و سنجش پیچیدگیایی پیشرانبنابراین، شناس

اساس در طی بر این توجهی از کار تدوین سناریو است که در این پژوهش به آن پرداخته شد. 
گذار بر تصاویر آینده سالمندان، فرایند شناسایی و تحلیل اثرات متقابل عوامل کلیدی و تأثیر

نشان از ناپایداری سیستم  0و  9براساس تحلیل ظاهری سیستم در شکل  مبتنی بر سناریو،
عامل در این سیستم مورد تحلیل قرار گرفتند که از این تعداد، پنج متغیر در ناحیه  97داشت. 

و هشت متغیر در  0؛ ده متغیر در ناحیه 9یک؛ هشت متغیر در ناحیه دو؛ شش متغیر در ناحیه 
متغیر به دلیل قرارگیری در  87رو ضمن بررسی متغیرها حدود ینقرار داشتند. ازا 0ناحیه 

افزار عامل را نرم 02محیط مستقل و فاقد تأثیرپذیری و تأثیرگذاری کنار گذاشته شدند و
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Micmac عنوان عوامل کلیدی و تأثیرگذار اولیه شناسایی کرد. پس از تحلیل این عوامل و به
رپذیری عوامل مستقیم و ماتریس تأثیرگذاری و مقایسه دو ماتریس تأثیرگذاری و تأثی

تأثیرپذیری عوامل غیر مستقیم، هشت عامل دیگر از خروجی این ماتریس حذف گردید و در 
های کلیدی عامل به عنوان عوامل و پیشران 80 ها و جداول ماتریس،، با تحلیل نقشهنهایت

(. همچنین تیم تحقیق معتقد 0جدول تأثیرگذار بر تصاویر آینده سالمندان شناسایی شد )مشاهده 
به افزودن ردیف چهارم به جدول به عنوان عوامل خود تنظیمی بود که پس از انجام مقایسه بین 

، به جدول 0و 9های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مستقیم و غیرمستقیم در شکل ماتریس
 افزوده شد، که در جای خود قابل بحث است.

 عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آینده سالمندانها و پیشران 7جدول 

 فراگرد توزیع درآمد و ثروت ثبات مالی گروه اول

 آموزش مؤثر یادگیری فردی و سازمانی های اجتماعیشبکه های فردیمهارت های موفق سالمندیسازی مدلبومی گروه دوم

 تجردگرایی نیروی کار یتغییرات جمعیت پذیری فردیانعطاف تغییرات در آداب و رسوم گروه سوم

 سالم پیر شدن توسعه فرهنگ ورزش وضعیت بهداشت و سالمت امنیت شغلی توسعه فناوری خودکفایی گروه چهارم

 

0-1 ناحیه اول (Input variables) 

خروجی نهایی « فراگرد توزیع درآمد و ثروت»و « ثبات مالی»دو متغیر  با توجه به ناحیه اول
تر گفته شد متغیرهای این ناحیه بیشترین میزان گونه که پیشماناین ماتریس هستند. ه

تأثیرگذاری و کمترین میزان تأثیرپذیری را در سیستم دارند و در پویایی سیستم مؤثرند و 
توان ریزی مناسب روی این متغیرها میباشند. همچنین با برنامهکننده رفتار سیستم میتعیین

کننده ا متصور شد و در نهایت وضعیت احتمالی این متغیرها، تعیینتأثیر آنها را بر دیگر متغیره
وضعیت احتمالی بسیاری دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر آینده سالمندان است. ثبات مالی از 

شود که های این گروه است. در یک سیستم ساده، ثبات مالی به شرایطی گفته میترین مؤلفهمهم
ثبات، رو نکند. در واقع سیستم بیصادی یک کشور را با بحران روبههای مالی، سیستم اقتبحران

ها )زمین، مدت و داراییهای بهره کوتاهتحت تأثیر ناگهانی و سریع عوامل متعددی از جمله نرخ
( 8937گیرد. زارعی )سهام و ...(، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی و اعتباری قرار می

وابسته به تعامل دوسویه حاکمیت و بخش مالی کشور است؛ به معتقد است، ثبات مالی به شدت 
شود. همین طور، این نحو که اعتبار حاکمیت، مبنایی بر بخش تضمین مالی کشور محسوب می

بخش مالی ضمانتی بر جریان ورود جریان اعتبار به بخش واقعی اقتصاد یک کشور و همچنین 
ر، تأثیر بسیار زیادی بر روند و پویایی سیستم شود و این متغییک منبع مالی دولتی محسوب می

 دارد. 
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0-0 ناحیه دوم (Intermediate variables ) 

، «های موفق سالمندیسازی مدلبومی»، «موزش مؤثرآ»در این ناحیه متغیرهایی از قبیل 
حاکم است. « یادگیری فردی و سازمانی»و « اجتماعی هایشبکه»، «های فردیمهارت»

ن سیستم از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار باالیی برخوردارند، پویایی و پایداری متغیرهای ای
شوند. از دهند و به دو دسته متغیرهای ریسک و هدف تقسیم میالشعاع قرار میسیستم را تحت

، متغیرهای ریسک بوده و یادگیری فردی و سازمانیو  موزش مؤثربین این متغیرها، دو متغیر آ
باالیی را برای تبدیل شدن به بازیگران کلیدی دارا هستند و سایر متغیرها در  ظرفیت بسیار

شک یکی از گروه هدف قرار داشته و در تکامل سیستم مؤثرند. نظام آموزش یک کشور بی
شود و در ترین نهادهای اجتماعی در توسعه آن کشور محسوب میکنندهترین و تعیینمحوری

آید. ترین آن به حساب میترین و قدیمیو اقتصادی پرچالشبین سایر نهادهای اجتماعی 
( 0281و همکاران ) (Petrusa)( براساس نتایج تحقیقات پتروسا 8930)همتی و همکاران، 

های فردی و سازمانی افرادش را قبل از ورود یک سیستم یادگیرنده، یادگیری و توسعه مهارت
-مهمکند. درواقع الزم را برای ورود آنها فراهم می عدم قطعیت، به آنها داده و آمادگی به شرایط

مند و هدفمند، ترین رویداد در ایجاد سازمان یادگیرنده، فرایند یادگیری است که به شکلی نظام
های اجتماعی دانست که توان به سبب ظهور شبکهشود و بخش اعظمی از آن را میمدیریت می

ای کنونی شده است و سبب پیوند بین نقاط سرتاسر ساز تحول و تغییرات شگرفی در دنیزمینه
 (. 8937جهان به یکدیگر شده است )بخشی پریخانی و همکاران، 

0-3  ناحیه سوم (resultant variables ) 

تر ذکر شد، عوامل این محور شامل متغیرهایی است که از میزان تأثیرگذاری طور که پیشهمان
تغییرات در »، «نیروی کار»ارند و در این سیستم شامل پایین و تأثیرپذیری باالیی برخورد

است. اولین « تجردگرایی»و  ،«تغییرات جمعیتی» ،«پذیری فردیانعطاف»، «آداب و رسوم
های مهم اقتصاد هر کشوری گزینه در این ماتریس، اشتغال و بیکاری است که از جمله موضوع

های عنوان یکی از شاخص، بهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاریاست، به گونه
هایی است که برای ارزیابی شرایط شود. نرخ بیکاری از شاخصیافتگی جوامع تلقی میتوسعه

، بررسی 8938گیرد. براساس نتایج آمارگیری در بهار اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می
ت فعال، بیکار درصد از جمعی 82.8دهد که ساله و بیشتر نشان می 82نرخ بیکاری جمعیت 

درصد تا  82.0درصد نرخ بیکاری کل کشور بین  30اند. همچنین براساس فاصله اطمینان بوده
درصد به دست آمده است. بدین معنی که نرخ بیکاری کل  82.8درصد با نقطه مرکزی  88.0

 .9( مشاهده نمودار 8938گیرد. )مرکز آمار ایران،کشور را در بر می



 209/ویبر سنار یمبتن نده،یبه آ 2202 رانیسالمندان ا ریبهبود تصو

 

 8931دوم، پاییز و زمستان  پژوهی ایران، سال چهارم، شمارهامه آیندهدو فصلن

 

های بسیاری وجود دارد که در این مقاله جایی برای ها و ناگفتنی، گفتنیدرخصوص تجردگرایی
رسد، تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی، تغییر در آداب و بحث آن نیست. با این حال به نظر می

های ایران قدیم، مثل ازدواج تغییر کرده رسوم و دنیای مدرن و بسیاری از هنجارها و ارزش
شود، بلکه بسیاری از کشورهای جهان با این ا مربوط به ایران نمیاست. گرچه این مسئله تنه

مطرح  8312بار بحران مربوط به تجردگرایی را در دهه اند. مثالً فرانسه اولینرو بودهمسئله روبه
مقوله کلی برای این  80شده در ایران، ( براساس تحقیقات انجام8930، شهانوازکرد. )سفیری و 

توان به که برخی از آنها متناسب با موضوع تحقیق حاضرند و از آن میان میمسئله وجود دارد 
های فردگرایانه، واکاوی شکست تجردگرایی به دالیلی از جمله تحصیالت و بازاندیشی فرصت

دیگران، ترس از طالق، اعتمادناپذیری و متعهد نبودن در طرف مقابل، جهاز و ملزومات مربوط 
بار و درآمد و تمکن مالی اشاره کرد )باقری و همکاران، نگی مشقتبه زندگی، بازتولید فره

آورده شده  8930تا  8932های بخشی از سیر ازدواج و طالق در سال  0( در نمودار 8938
 است. 
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 چهارعوامل ناحیه  -0-4
ها و عوامل کلیدی شناسایی گرچه این عوامل از سوی خبرگان پژوهش به عنوان پیشران 

، با این حال، این عوامل به دلیل خاصیت خودتنظیمی که دارند، توانایی ادغام و گرایش نشدند
 به هر سه ناحیه دیگر را دارند و این عامل سبب اهمیت آنها شده است. 

 گیرینتیجه -6

آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شد، شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصاویر آینده 
شده در پژوهش، آنچه ستیابی به سناریو بود. با توجه به پویش محیطی انجامسالمندان، جهت د

ای بودن ریزی برای سالمندان انجام شده است، به دلیل جزیرههای اخیر در حوزه برنامهدر سال
توجهی به روند تحوالت آینده، تفکر ناظر بر تهیه آنها، نبود توجه دقیق برای منابع مورد نیاز، بی

مشکالت عدیده زمان حال و مطرح نبودن آینده و توجه صرف به سالمندان ناتوان و مسائل و 
-ساز زیرساختای کشور در بحث سالمندی جمعیت، نتوانسته زمینهتوجهی به شرایط زمینهبی

های مناسبی برای آینده سالمندان باشد. با این حال آنچه مسلم است و براساس نتایج و 
ژوهش، همراه شدن سالمندی جمعیت با خدمات مبتنی بر آموزش های احصاشده در پپیشران

های ورزشی، به خلق ثروت عظیمی کمک خواهد کرد، این تندرستی و سالمت از طریق فعالیت
 ( همسو است. 0281های پژوهش گوهری و همکاران )نتیجه با یافته

به عنوان کلیدی مؤثر  عامل از نظر خبرگان 80با توجه به اینکه در این پژوهش و در نهایت،  
بر تصاویر آینده سالمندان استخراج گردید. الزم به ذکر است عوامل تأثیرگذار عواملی هستند 

ها خارج هستند و در مقابل عوامل تأثیرپذیر عواملی هستند گیری دولتکه از محدوده تصمیم
ایه نتایج پژوهش ها هستند. برپریزیگذاری و برنامهگیری، سیاستکه تقریبا نتیجه تصمیم
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، دریافت فراگرد توزیع درآمد و ثروتعواملی از قبیل ثبات مالی، وابستگی به بودجه دولت، 
هستند و « اثرپذیر»ایده از خارج از مرزها و توجه به جریانات تأثیرگذار، در گروه عوامل 

 محسوب شده و« عوامل ریسک»عواملی از قبیل آموزش و یادگیری فردی و سازمانی جزء 
های ظرفیت بسیار باالیی برای تبدیل به عوامل کلیدی برخوردارند و عواملی از قبیل شبکه

های های موفق سالمندی، سواد آموزی، توسعه مهارتاجتماعی و خودکفایی، بومی سازی مدل
طبقه بندی شده که میزان تأثیرپذیری آنها  «عوامل هدف»های اجتماعی جزء فردی و شبکه

یابی به ریزی و اعمال تغییرات بر آنها، توانایی دستباشد با برنامهاری شان میبیش از تأثیرگذ
شود. در تحلیل نتایج این بخش نیز باید گفت، عواملی از جمله یادگیری اهداف سیستم میسر می

ترین فردی و سازمانی و آموزش مؤثر در کانون توجه خبرگان قرار داشته و در شمال شرقی
جای گرفتند. تدقیق و بررسی در خصوص این عوامل که هم در هر دو  ناحیه در ماتریس

تأثیرپذیری مستقیم و غیر مستقیم، تقریبا در همین ناحیه قرار گرفته  –ماتریس تأثیرگذاری 
یادگیرنده موفق )فرد یا سازمان( کسی است که بودند، جای بحث دارد. برپایه نتایج پژوهش، 

متنوع محیطی، کاربست دانشی خود را به راحتی سازماندهی  هایتواند در پاسخ به خواستمی
کرده و بکار ببرد. همچنین یادگیرندگان برای به دست آوردن این انعطاف پذیری شناختی باید 
پیچیدگی کامل مسائل را درک کنند و به دفعات فضای مسئله را بررسی کنند تا ببینند چگونه 

ا را تغییر دهد. اینکه فرد یا سازمان چگونه بتواند این تواند فضتغییر در متغیرها و اهداف می
-سازگاری را به انجام برساند، به عقیده محققین تا حد زیادی به هوش آینده پژوهی آنها بر می

نگرانه، گردد و تابعی از شیوه بازنمایی دانش و فرایندهایی است که قبال بر پایه وسعت دید آینده
ی ممکن، محتمل و مطلوب در قالب تدوین سناریو به آن دست هاضمن طراحی و تحلیل آینده

 وضعیت بهداشت و سالمت، نیروی کاراز عوامل دیگر نیز از قبیل تجردگرایی،  اند. برخییافته
رسد با وجود پتانسیلی که دارند تا رسیدن به جایگاه تأثیرگزاری قوی فاصله نیز، به نظر می

باشد. همچنین مفهوم ( همسو می0281ته گوهری و همکاران )زیادی دارند. این یافته نیز با یاف
گیری و توانمند شدن، در دهندگی و آموزشآموزش و توانمندسازی در دو حالت آموزش

تواند گذاری برای آینده سالمندان بسیار پراهمیت است. این آموزش میسازی و سیاستزمینه
ینده در زمینه توانمندسازی فردی و در زمینه در ابعاد مختلف قرار گیرد، برای خود سالمندان آ

های آینده به جهت آموزش تاکید و احترام به سالمندان و نه تکیه صرف تربیتی آنها برای نسل
گذاران جهت چیدمان بستر بر دستاوردهای دوره زندگی و جایگاه اجتماعی و برای سیاست

 (. 0280سالمتی )سازمان بهداشت جهانی،
ه به نتایج پژوهش باید گفت: دید تحلیلی داشتن نسبت به تجارب سایر در پایان با توج

کند. همچنین برپایه نتایج پژوهش، نگری را در آنها فعال میکشورها، تا حد زیادی دید آینده
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های افراد کمک گیری اقدامنگارانه به شکلترسیم تصاویر آینده و داشتن دید بلندمدت و آینده
کنند روی کنند خود را با آنچه گمان میتر، افراد یا تالش میعبیر روشنکند، به تفراوانی می

کنند که آینده دلخواه خود را بسازند که این یافته ای رفتار میخواهد داد، سازگار کنند یا به گونه
( همسو است. یکی از نتایج این ترسیم، تفاوت 0281و همکاران ) (Arianne)نیز با نتایج آرین 

به دلیل کاهش سالمت « سالمندی»و « پیری»های متفاوت در خصوص بین دیدگاه قائل شدن
بدنی  هایی مانند سیگار کشیدن، رژیم غذایی نامناسب و نپرداختن به فعالیتعمومی است. گزینه

 (Olson & Shultz, 2019)تواند )در مقابل سالمندی موفق( تبدیل به سالمندی ناموفق شود. می
گذران دوران ه به اینکه توانمندی در دوران سالمندی، نشئت گرفته از نحوه بنابراین با توج

جوانی است و به پویایی حرکتی جسمانی در دوران میانسالی و جوانی بستگی دارد. این نتیجه 
 جمعیت( سازگار است. با توجه به اینکه افزایش 0287و همکاران ) (Tian)های تینبا یافته

توجهی به کند، بیوارد می درمان و خدمات اجتماعی دی را به بدنههای زیاسالمند، هزینه
ها باشد. در رسان مناسبی برای کاهش این هزینهتواند یاریعوامل خروجی این تحقیق نیز نمی

رسد نبود تعداد قابل شده در این پژوهش، به نظر میمجموع با تحلیل عوامل کلیدی استخراج
اری و تأثیرپذیری قوی و پراکندگی سیستم، نشان از این دارد توجهی فاکتور با شدت تأثیرگذ

که تصاویر آینده سالمندان ایران تنها به چند عامل مهم بستگی نداشته و عوامل بسیاری هستند 
شود کنند. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد میکه شاکله این تصویر را ترسیم می

ندان با احترام، اتحاد و ارتباط بیشتری با هم به تبادل نظر و ربط در امر سالمهای ذیسازمان
ها نگری را در خود و سازمانشان تقویت نمایند؛ چرا که سازمانهمکاری بپردازند و دید آینده

های حاصل از عدم اطمینان ای که تنشتوانند مدیریت مبتنی بر آشتی داشته باشند به گونهمی
( 0283و همکاران ) (Wang). این یافته نیز با یافته وانگوجود در شرایط را کاهش دهند

 همخوان است.
های کشورهای توسعه یافته است. این کشورها با ترین دغدغهطراحی آینده دنیا یکی از مهم

سازی برای دیگر کشورها، پردازند. تصمیمهایی به تصویرپردازی از آینده میمشیطراحی خط
های روشن آینده، را تحت شعاع قرار خواهد داد. ترسیم دیدمانهای آنها ها و سیاستتصمیم

تواند هر جامعه و هنگام، میگیری بهدستنامه و تحوالت و تصمیمآگاهی از روندها، پیش
ثباتی و آکنده از ها تواناتر سازد. در این محیط سرشار از بیسازمانی را در یافتن بهترین راه

تی که احتمال موفقیت و کامروایی دارد، تالش برای معماری عدم قطعیت، تنها رویکرد و سیاس
هایی هستیم که در آن جنگ، ترور، بیماری، گذاریمشیآینده است. امروزه متأسفانه شاهد خط
یافته در آن به امور روزمره تبدیل شده است های سازمانبیکاری، فقر، فساد، فحشا و تبهکاری

مردم از شادمانی و سالمت جسم و روان شده است )عباسی  و تقریباً سبب فاصله گرفتن اکثریت
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پژوهی در این پژوهش کوشید تا مند به آینده(. پژوهشگر علوم ورزشی عالقه8930و همکاران، 
شده این رشته از دانش بشری، ضمن شناسایی روندهای اصلی و شناسی شناختهبر پایه روش

اندازهای محتمل برای بهبود ها و چشمیی بدیلهای شناساتحوالت نوظهور در این حوزه، زمینه
تصویر سالمندان به ورزش را رصد کند و سناریوهای حاصل از آن را ترسیم نماید، که این مهم 

 در تحقیقات آتی انجام خواهد شد. 

 راهبردی یشنهادهایپ

گاری پژوهی است و با توجه به سازهای مطرح در آیندهاز آنجا که سناریونویسی یکی از روش
ریزی تواند ابزار مناسبی برای برنامهگذاری، میگذاری و خط مشیهای سیاستآن با حوزه
رو در پایان با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با توجه به شرایط کنونی سالمندان باشد. ازاین

 شود: گذار پیشنهاد میکشور به مدیران سیاست
شده در ن نسبت به عوامل کلیدی شناساییربط در حوزه سالمنداهای ذیدولت و سازمان

 پژوهش، با حساسیت و دقت نظر بیشتری تأمل کنند. 
تاریخ پشت سر »شده، نسبت به ایجاد تعادل در اضالع مربع با توجه به عوامل شناسایی

دقت فراوانی داشته « در دسترس منابع»و « ماندهزمان باقی»، «تصاویر پیش رو»، «شدهگذاشته
 باشند. 

های اجتماعی در عصر دیجیتال، در صدد توجه به دارا بودن اهرم قدرتمند رسانه و شبکه با
هایی هستند با کوله کاهش بار معنای منفی سالمندی جمعیت برآیند. چراکه سالمندان، سرمایه

توانند الگویی مناسب برای نسل جوان باشند و باید آنان را به عنوان باری از تجربه که می
 ید، نه تهدید.سرمایه د

گیری از دانش جوانان تربیت نیروهای متخصص در حوزه سالمندی و ورزشی سالمندی، بهره
کرده در این حوزه و جلوگیری از هرز رفتن دانش و خروج متخصصین ورزشی از تحصیل

 کشور نیز به نظر مهم و قابل تأمل است. 

های افراد متخصص در این ن تالشنکته نهایی که در این تحقیق قابل ذکر است، یکپارچه کرد
های ها و جریاناندیشی درخصوص دو مسئله است: اول مسئله همکاری سازمانحوزه و چاره

 کنند. تأثیرگذار و دوم مسئله هماهنگی بین آنها که محققین از آن به آشتی سازمانی تعبیر می
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 کتابنامه 

تأخیر سن ازدواج براساس نظریه برساخت معنایی »(. 8938) و همکاران شهال ،باقری .8
-07 (8)87 زن در توسعه و سیاست«. ای )مطالعه موردی دانشجویان دختر شهر مشهد(زمینه

00.  
ی مجازی در راهبردهای اجتماع هاینقش شبکه. (8937) و همکاران سمیه، بخشی پریخانی .0

زاد اسالمی، واحد علوم دانشگاه آ. دانشجویان پژوهییادگیری خودتنظیمی و رشد توانایی آینده
 .80-8 (:880)03، و تحقیقات

 روش به سیما و صدا سازمان آینده بر مؤثر کلیدی عوامل (. »شناسایی8938مجید ) ،باللی .9
 .3-97: 87(9. )ارتباطی هایپژوهش ،اجتماعی علومروندها«.  متقابل تأثیر تحلیل

گذاری  اسناد سیاست ،انهپژوهطراحی الگوی آینده . (8930) و همکاران سعید، خزایی .0
 .00-8 :(80)0بوعلی سینا)همدان(،  . دانشگاهفناوری انقالب اسالمی

«. ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانارزیابی تعامل پایداری بودجه(. »8937زارعی، ژاله ) .0
. تهران: بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی اصالحات برای ثبات مالی

 خردادماه.  92و  03المللی صدا و سیما های بینایشمرکز هم

-بررسی تجرد و هویت با استفاده از نظریه زمینه». (8930) سارا ،شهانواز ؛خدیجه ،سفیری .1

 . 97-3( :9) 0. فرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی . «ای
 (. تحلیل ساختاری به روش8931فریما ) ،قراری ؛محمد مهدی ،موالیی ؛حامد ،طالبیان .7

فصلنامه آینده ، پژوهی ایراننگاری راهبردی )مطالعه موردی آیندهمک فازی در آیندهمیک
 . 820-70: 0(8، )پژوهی ایران

ریزی فرهنگی شده در نظام برنامه»(. 8930اهلل )عین ؛کشاورز ترک ؛محمد رحیم ،عیوضی .8
 . 8-00: 9(3. )پژوهشنامه انقالب اسالمی «.پژوهیانقالب اسالمی با رویکرد آینده

نگاری های کلیدی آیندهشناسایی قابلیت. »(1398)و همکاران  زاده زاوشتی. مهدیقلی .3
 .80-8 :(8)30 .پژوهی مدیریتآینده«. ها و موسسات مالی ایرانسازمانی در بانک

انداز ملی بر مبنای جایگاه تصویرپردازی از آینده در چشم. (8931اهلل )عین، کشاورز .82
 .70-00 : (8)0، ، دوفصلنامه آینده پژوهی ایران .مهای اسالآموزه

نگری در ایران و چند بررسی وضعیت آینده»(. 8931مینا ) ،بابایی ؛عبدالرحیم ،گواهی .88
 .00-8(: 8)0.پژوهی ایرانآینده «.کشور منتخب جهان

شناسایی و تحلیل اثرات متقابل عوامل (. »8930و همکاران ) مرتضی ،محمدپورجابری .80
نگاری راهبردی مطالعه موردی؛ ای با رویکرد آیندهو سنجش میزان پایداری منطقهکلیدی 

 .87-8(: 9)1، جغرافیا و پایداری محیط .«استان خراسان شمالی
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