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 : چکیده
  در که می شوند باعث دنیا در گرفته صورت تحوالت و روندها

 امر این .باشد متفاوت امروز با آن ها وظایف و مشاغل ماهیت آینده
 برای امروز، جامعه بافتار در دیده آموزش کار نیروی می شود سبب
  .باشند نداشته را الزم آمادگی آینده نوظهور مشاغل در نقش ایفای

  تحوالت و روندها از باال تأثیرپذیری واسطه به سالمت بخش مشاغل
  از .کرد خواهند تغییر امروز شرایط به نسبت بیشتری شدت با آینده،

  سالمت بخش مشاغل آینده پژوهی دنبال به حاضر پژوهش رو این
 روش عنوان به محیطی پویش کیفی رویکرد از پژوهش این در .است

 از استفاده با راستا این در .است شده استفاده آینده پژوهی اکتشافی
 فهرست حوزه، متخصصان با مصاحبه همچنین و اسناد بررسی

  مشاغل بر هاآن تأثیر و شناسایی سالمت آینده تحول آفرین روندهای
  تحت که است آن از حاکی پژوهش نتایج .شد تحلیل بخش این

  به حوزه این مشاغل در جدیدی الگوی ،تکنولوژیک تغییرات تأثیر
  تمرکز باعث سالمت حوزه در جدید هایرویکرد و دمآ خواهد وجود

  تقاضا افزایش باعث عوامل این .می شود پیش گیرانه شغل های بر
 نفوذ ضریب و شده بخش این محور خدمت و تخصصی مشاغل برای

 .نمود خواهد بیشتر را روزمره زندگی در مشاغل این 

:ادبیات و روش تحقیق  
  هر می دهد نشان کاری مسیرهای و مشاغل تحول سیر

  نوعی به .دارند مشخصی عمر دوره شغلی زمینه های از یک
  جدید مشاغل توسط فعلی مشاغل زمان مرور به گفت، می توان

  روندهای کالن میان این در .می شوند جایگزین یا رفته بین از
  فناورانه، پیشرفت های قبیل از کسب وکار فضای در تحو ل آفرین
  در گسترده تغییرات به منجر ... و جمعیتی تغییرات جهانی شدن،

  باعث موضوع همین .]1[ می شوند شغلی الگوهای و کار بازار
  مقابل، در .کنند تغییر بیشتری بسیار سرعت با مشاغل که شده
  .نمی شوند به روز تغییرات این با متناسب آموزش ها بعضاً

  نیروی آمادگی منظور به مختلف سازمان های و کشورها بنابراین،
  زمینه در متعددی مطالعات تحوالت، این با مواجهه برای انسانی

  جمله از داده اند؛ انجام آینده در نیاز مورد مشاغل شناسایی
 ،]3[ آفریقا ،]2[ هند کشورهای در که مطالعاتی به می توان
  مجمع مانند نهادهایی و سازمان ها و ]5[ روسیه ،]4[ استرالیا
 ،]7[ اقتصادی همکاری های توسعه سازمان ،]6[ اقتصاد جهانی

  نکته .کرد اشاره ... و ]9[ مک کینزی مؤسسه ،]8[ نستا مؤسسه
  بر تمرکز با بررسی که است این مطالعات اغلب در توجه قابل

  انجام مشاغل آینده وضعیت تحول آفرین روندهای از مجموعه ای
  مجموعه ای به پژوهش ادامه در .]13 ،12 ،11 ،10[ است گرفته

  قرار توجه مورد مختلف مطالعات در که روندهایی کالن از
 .است شده اشاره گرفته اند
 به عنوان طیمحی پویش کیفی رویکرد از حاضر پژوهش در

  روش این .است شده استفاده آینده پژوهی در اکتشافی روش یک
  در تغییرات موجب که محیط وقایع و اطالعات بررسی  منظور به

  می رود بکار آنها، به نسبت زودهنگام واکنش و شد خواهند آینده
  روش دو محیطی، پویش در معمول روش های میان از .]14[

  مد متخصصان  با مصاحبه و موجود گزارش های و اسناد مرور
  مصاحبه همچنین و گزارش ها و اسناد بررسی با .گرفت قرار نظر

  بر تاثیرگذار و تحول آفرین روندهای فهرست متخصصان با
  تحلیل منظور به .شدند استخراج سالمت بخش مشاغل

  برای .گردید استفاده تم تحلیل روش از اسناد و مصاحبه ها
  برای تحلیل گر دو از یافته ها، اعتماد قابلیت از اطمینان

  78.5 آن کوهن کاپای مقدار .شد استفاده تم ها دسته بندی
 .است قبولی قابل مقدار که شد محاسبه درصد 

 :پژوهش یافته های و نتایج
  و اسناد تحلیل از حاصل یافته های جمع بندی کلی صورت به
 دو ثیرأت تحت حوزه این مشاغل می دهد، نشان خبرگان با مصاحبه

  خواهند قرار سالمت خدمات عرضه در تغییر و تقاضا تغییر جریان
 به ویژه بیماری ها، تنوع و تعدد افزایش تقاضا، طرف در .گرفت

 و آب و هوایی تغییرات از حاصل بیماری های و رفتاری اختالالت
  در خودشان سالمت به نسبت مردم حساسیت افزایش خشکسالی،

 برای تقاضا افزایش باعث سالمت سواد افزایش و زندگی مسیر کل
 افزایش مهم پدیده طرفی از .شد خواهد سالمت خدمات

 افزایش به منجر آن، با مرتبط بیماری های آن تبع به و سالخوردگی
  طب سالمند، پرستاری مثل منزل در سالمت خدمات به نیاز

 در تغییرات این .شد خواهد سالمندی روان شناسی سالمندی،
  و سالمت حوزه مالی گردش و فعالیت حجم در تغییر باعث مجموع
  خواهد سالمت جدید حوزه های در سرمایه گذاری جذابیت افزایش

 .شد

 :گیری نتیجه
  آینده در که گفت می توان شده مطرح بحث های نتیجه در
  در مراقبت بیوانفورماتیک، پزشکی، مهندسی مانند مشاغلی

 متخصص پزشکی، دولتی مشاغل سالمندی، طب منزل،
  آن ها برای تقاضا و یافت خواهند توسعه مکمل طب روانپزشکی،

  مامائی، مانند مشاغلی نیز دیگر طرف از .یافت خواهند افزایش
  پزشک پزشکی، تشخیص ،(شکسته بند مانند) سنتی مهارت های

  و شد خواهند محدودتر محیط بهداشت و کار بهداشت عمومی،
 .شد خواهد روبرو کاهش با آن ها برای تقاضا

 فناوری های با سالمت حوزه همگرایی عرضه طرف در
  اینترنت و دور راه از سالمت ،همراه سالمت بخصوص جدید
  روش های مقابل در شخصی درمان و مصنوعی هوش اشیاء،

 .داد خواهد رخ سالمت اطالعات سیستم و انبوه، درمانی
 

Iran’s Futures Study of Healthcare Jobs 

for the Horizon of 2035 
Trends and transformations in the world will make 

the nature of jobs and their agendas be different in the 

future. This will cause professionalized labor who 

trained for in-demand jobs in present societal context 

not to be ready for new and emergent jobs in the 

future. In this circumstance, jobs in healthcare field 

will face more intense changes due to influence from 

trends and transformations of the future. So, aim of 

this research is future study of healthcare jobs. For this 

purpose, the qualitative approach of Environmental 

Scanning has been used as a future study method. In 

this regard, using a review of documents and reports, 

as well as conducting interviews with experts in this 

field, list of future transformational trends in this 

sector and also impacts on jobs in this sector were 

analyzed. In summary, research results indicate that 

technological changes like automation, robotics, and 

artificial intelligence strongly influence the future jobs 

of healthcare and underlies new patterns of future of 

healthcare jobs. On the other hand, new approaches 

towards healthcare will diversify the main target 

groups of this sector and increases focus on caring and 

preventing jobs. Eventually, these factors increase the 

demand for more professionalized and service-oriented 

jobs in the future and also healthcare jobs will 

 penetrate on everyday life-style of people. 
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