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سالپايان 2939:

چکيده 
مقدمه 
سالمت اجتماعی يكی از ابعاد سالمت است که در ساليان اخير اهميت آن موردتوجه قررار ررتتره اسرتا برا
توجه به تغييرات روزاتزون در جهان ،پيشبينی حوادث و روندهاي احتمالی آينده و ميرزان ترثيير آنهرا برر
سالمت اجتماعی ضروري به نظر میرسد و پژوهش حاضر با هدف بررسی تثيير رونردهاي جهرانی آينرده برر
روي مؤلفههاي سالمت اجتماعی کشور انجام ررتته استا
روششناسي 

مطالعه حاضر يك مطالعه کيفی از نوع ايرهاي متقاطع استا ابتدا با بررسی متون روندها و حوادث احتمرالی
جهانی در آينده شناسايی و دستهبندي شدندا سپس به کمك آنها پرسشنامهاي طراحی شدا اين پرسشنامه
در اختيار خبرران قرار ررتت و نظرات آنها پس از جمعآوري ،کدرذاري شده و مورد تحليل قرار ررتتند و
چگونگی تثيير رويدادهاي آينده بر روي مؤلفههاي سالمت اجتماعی از اين طريق بره دسرت آمردا رونردهاي
احتمالی آينده به چهار دسته اصلی شامل تغييرات جمعيتی ،تغييرات منابع ،تغييرات اقليمی و جهانیشردن
تقسيمبندي شدند که شامل  21رروه از حوادث میباشندا
يافتهها 

در مورد تثيير مسن تر شدن جمعيت بر سالمت اجتماعی ازنظر خبرران دو ديردراه متفراوت وجرود داشرتا
عدهاي از مصاحبهشوندران معتقد بودند در حال حاضر ما سالمندانی اتسرده و منرزوي داريرم کره تعرامالت
اجتماعی اندکی دارند و ارر به همين صورت پيش برويم در آينده با اتزايش نسبت تعداد سرالمندان برهکرل
جمعيت سالمت اجتماعی کاهش خواهد ياتت ،اما به اعتقاد برخی ديگر ،هر سالمند کانونی اسرت کره سراير
اتراد را به دور خود جمع میکند و سالمندان میتوانند باعث اتزايش سرمايه اجتماعی جامعه شوندا از سوي
ديگر به دليل اتزايش نسبت سرباري ،رروه مولد بايد بيشتر کار کند و ترصت کمتري براي اوقرات تراترت و
تعامل با خانواده و دوستان و کار داوطلبانه براي اجتماع و جامعه خواهد داشتا رسترش شهرنشينی دو روند
دارد« :اتزايش ابر شهرها (مترو پلها) و شهرهاي بزرگ» و «اتزايش شهرهاي کوچك و متوسط» که اولی اير
منفی بر سالمت اجتماعی خواهد داشت و دومی اير مثبتا روند مهاجرت بهصورت کنرونی در طروننیمردت
باعث خروج نخبگان و سرمايههاي تكري از کشور و درواقع ترار ژنها خواهد شد و بااينكه ممكن اسرت تررد
مهاجرت کننده بتوانند خود را با شرايط جديد وتق دهند و ارتباطات اجتماعی خوبی در کشور جديد داشته
باشند ولی درهرحال پيوند خود با کشور مادري و بالطبع آن بسياري از ارتباطات و تعامالت خود را از دسرت
دادهاند و به نظر میرسد که در کل مهاجرت باعث کاهش سالمت اجتماعی ايرانيان خواهد ررديدا رسرترش
اينترنت و شبكههاي اجتماعی نوع ارتباط بين تردي در جامعه را دستخوش تغيير خواهد کرد و باعث ايجراد





روابط مجازي بين اتراد میشود که اين روابط مجازي بااينكه کميت زيرادي دارنرد امرا اتلرك ممكرن اسرت
سطحی باشند که باعث کاهش سرمايههاي اجتماعی واقعی خواهد شدا خشكسالیها و تغييرات اقليمی نيز
با ايجاد تقر و مهاجرت بهطور تيرمستقيم سالمت اجتماعی را مورد تهديد قرار خواهند دادا جهانیشدن نيرز
تثييرات مثبت و منفی تراوانی بر سالمت اجتماعی ايرانيان خواهرد داشرتا تحليرل نظررات خبررران نشران
می دهد که روندهاي آينده در چهار حيطه تغييرات جمعيتی ،تغييرات منابع ،تغييرات اقليمی و جهانیشدن
بالقوه تثييرات متغير و بيشتر منفی بر روي سالمت اجتماعی ايرانيان دارندا
نتيجهگيري 

بحثو
درمجموع با توجه به روندهاي چهاررانه جهانی ،اتفاق مهم آينده ،چالش منابع است که اير نهايی و بالقوه آن
در اتزايش نابرابريها و سپس تهديد اجتماعی بروز میيابد ،ازآنجايیکه نابرابريها بهعنوان کليديترين عامل
خطر سالمت جوامع مطرح هستند ،راهكار مثبت کردن تثيير روندهاي جهانی بر سالمت اجتمراعی ايرانيران
مديريت بحران نابرابريها است که از پيشبينی و اتخاذ راهبردهراي پيشرگيرانه در هرر چهرار منبرع شرروع
میشودا عالوه بر آن تدوين برنامه ملی سالمت اجتماعی ،ورود هدتمند اجرزاي آن بره برنامرههراي ششرم و
هفتم توسعه کشور و رصد ملی شاخصهاي مختلف سالمت اجتماعی ازجمله سرمايه اجتماعی ضروري استا
کليدواژه :آيندهپژوهی ،آيندهنگاري ،سالمت اجتماعی ،تغييرات اقليمی ،سالمندا 

