
  سالمندي فعال و مشارکت اجتماعی

 جھان در سالمندان جمعیت رشد کھ است حقیقت این گویای جھان و ایران در سالمندان آمار بر مروری
 معیتج انفجار« نام بھ معضلی با توسعھ حال در کشورھای ویژه بھ آتی سالیان در کھ است ایگونھ بھ

 زندگی سالمند میلیون ٢٠٠ جھان کل در ١٩۵٠ سال در اگر کھ طوری بھ شد خواھند روبرو »سالمندان
 باالی بھ ٢٠۵٠ سال تا و نفر میلیارد یک بھ ٢٠٢٠ سال تا رقم این ھا بینیپیش اساس بر کردندمی
 رد بار اولین برای سال این در کھ شودمی بینیپیش و رسید خواھد نفر میلیون ٩٧٠ و میلیارد یک

  .کند برابری کودکان تعداد با سال ۶٠ باالی افراد تعداد بشر تاریخ طول

  

 ایشافز مدد بھ و نمانده نصیببی جمعیتی تغییرات سیر این از نیز ایران جھان، با ھمراستا و ھمسو
 ٧۴ بھ کشور در زندگی بھ امید شاخص اینک ھم اجتماعی و اقتصادی درمانی، و بھداشتی ھایشاخص

 درصد ١٠ از بیش بھ ١۴٠٠ سال در ایران سال۶٠ باالی جمعیت کھ شودمی بینیپیش و رسیده سال
  . شود بالغ جمعیت، این درصد ٢٠ از بیش بھ ٢٠۵٠ سال در و کشور کل جمعیت

  

 یعنی سالمندی نخست  مرحلھ وارد ھمینک ما کشور بھداشت، جھانی سازمان ھایشاخص اساس بر
 سوم مرحلھ وارد آینده سال ٣٠ تا کھ شودمی بینیپیش و است شده سالمند درصد ١۴ تا ٧ بین جمعیت

  . شود سالمند درصد ٢١ از بیش جمعیت یعنی) سالمندی فوق(

  

 ھیافت توسعھ کشورھای از برخی کھ حالی در کھ است این است، نگرانی جای ما کشور مورد در آنچھ
) درصد ٢١ تا ١۴ بین سالمند جمعیت(سالمندی دوم مرحلھ بھ اول مرحلھ از گذار برای فرانسھ مانند
 برای ما ولی کنند ریزیبرنامھ آن با مواجھھ برای و مدیریت خوبی بھرا  آن تا داشتند زمان سال ۶٠

 بحران مدیریت با را کشور تواندمی درنگ اندکی و داریم زمان سال ٢٠ از کمتر مرحلھ این گذار
  . سازد مواجھ سالمندی

  

 از صلیف سالمندی کھ یمیاب دست باور این بھ باید سالمندی پدیده با خردمندانھ و درست برخورد برای
 و آسایش دوران عنوان بھ آن از اندیشمندان کھ است زندگی فصل آخرین حقیقت در و زندگی فصول
 تالش، و کار ھاسال پس در و زندگی سخت مراحل از گذار از پس آدمی کھ دورانی کنند،می یاد آرامش
 آرامش در را سالیانی و کرده برداشت زندگی بوستان در را خویش رنج دست حاصل تا دارد انتظار
 ھم دست بھ دست ما، چون کشورھایی در ویژه بھ چند عواملی ولی برد سر بھ جسمی و روحی کامل
 از رپ فصلی بھ باشد، آسایش و آرامش سراسر فصلی کھ این جای بھ زندگی فصل آخرین تا دھندمی
 قابی در و را او خانواده کھ را سالمند تنھا نھ و برباید آدمی از را خوراک و خواب گشتھ، بدل رنج

  . سازد درگیر را اشجامعھ تربزرگ

  

 ردنب باال در موفقیت از نشان جوامع، در سالمندی جمعیت رشد چند ھر کھ داشت باور باید حقیقت در
 الشچ خود بطن در اما است بزرگ افتخار یک و بھداشتی ھایبرنامھ موفقیت و زندگی بھ امید شاخص



 ھاسیاست از کھ برآید چالش این عھده از است قادر بشری جامعھ زمانی و رودمی شمار بھ نیز بزرگی
  . دباش برخوردار پویا سالمندی با رابطھ در اجرایی ضمانت با و شده کارشناسی جامع، ھاییبرنامھ و

  

 است عمومي سالمت تخالامد در موفقیت بیانگر یحد اـت تـجمعی ندـش رـپی ھـچ گرا بیان، دیگر بھ
 بھ آنچھ واقع در. باشند پاسخگو ناپذیربجتناا هپدید ینا بھ نسبت بایستي عمومي سالمت یھابرنامھ ماا

 ھآنچ بلکھ ندارد چندانی اھمیت خود خودی بھ شودمی بیان سالمندان جمعیت تزاید بھ رو روند عنوان
 بھ و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد بر جمعیت افزایش این کھ است پیامدھایی و تبعات است، مھم

 دیسالمن روزافزون پدیده و سالمندان کھ شاید و باید روی ھمین از و گذاردمی درمانی و بھداشتی ویژه
 ھمین در کھ ایآینده در تا گیرد قرار اجرایی ھایدستگاه ریزانبرنامھ و دولتمردان ویژه اھتمام مورد

  . نسازد غرقھ و نبرد خود با را ما سالمندی سونامی است، نزدیکی

  

 رسیبر گوناگون زوایای از پدیده این بایستی جوامع، شدن خاکستری پدیده با خردمندانھ برخورد در
 اشتد شده کارشناسی و مدبرانھ ریزی برنامھ و پیچید شفابخش نسخھ آن گون گونھ جھات برای و شده

.  

  

 بایستی نیز آن محور دانش و درست مدیریت برای ناچار بھ و است وجھی چند ایپدیده سالمندی
 سالمندان، آینده و حال نیازھای تمامی باید مھم، این برای داشت، چندوجھی و نگرجانبھ ھمھ ایبرنامھ

 کرد ریزیبرنامھ آن برای و داشت نظر در را سالمند پیرامون و سالخورده اجتماع و سالمندان خانواده
 بھداشت کافی، درآمد مناسب، اشتغال ھمچون مواردی بھ توانمی سالمندان اساسی نیازھای جملھ از کھ
 فراغت، اوقات سازیبھینھ مناسب، شد و آمد وسایل مناسب، خانھ تکمیلی، و پایھ ھایبیمھ درمان، و

 انسالمند اجتماعی مشارکت اجتماع، و خانواده نظام در سالمندان جایگاه حفظ و احترام سالمندان، ازدواج
  .کرد اشاره اقتصادی و اجتماعی سیاسی، ھای  عرصھ در فعال حضور و

  

 وردبرخ چگونگی ریزیبرنامھ و بینیپیش کھ سالمندی دوران نیازھای و ھااولویت این ھمھ میان در اما
 ریزیبرنامھ ھاست،دولت اجتماعی ھایمسئولیت و وظایف از و سویھ یک ایگونھ بھ آن با مواجھھ و

 ھدوسوی ارتباطی حاصل و برخوردار چندان چند اھمیتی از سالم و پویا فعال، سالمندی داشتن برای
 باشندمی پررنگ نقشی دارای آن بھ دستیابی و دسترسی راستای در نیز سالمندان دولت، جز کھ است

.  

  

 سالمتی، برای ھافرصت سازیبھینھ فرآیند را) Active Aging( پویا سالمندی بھداشت جھانی سازمان
 المندیس مفھوم و کرده تعریف سالمندی بھ رو افراد زندگی کیفیت افزایش منظور بھ امنیت و مشارکت

 تا دھدمی فرصت مردم بھ مفھوم این. شودمی اعمال جمعیتی ھایگروه برای ھم و افراد برای ھم پویا
 پی زندگی طول در روانی و اجتماعی جسمی، سالمت داشتن برای خود درونی استعداد و ظرفیت بھ

 ضمن در کنند، مشارکت ھایشانظرفیت و تمایالت نیازھا، طبق بر اجتماعی امور و جامعھ در و برده
  .شود فراھم نیاز، زمان در مکفی مراقبت و امنیت حفاظت، آنھا برای کھ این



  

 جملھ زا مردم تمام برای آن کیفیت ارتقاء و است سالمتی با توأم عمر طول افزایش پویا، سالمندی ھدف
 مشارکت تداوم معنی بھ فعال سالمندی و ھستند مستمر مراقبت نیازمند کھ آنھایی و ناتوان ضعیف، افراد

 یا جسمی توانایی فقط نھ است شھروندی روابط و معنوی فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی، امور در
  . کار نیروی در مشارکت

  

 المت،س با ھمراه تر طوالنی زندگی و بوده زندگانی در مثبتی تجربھ باید سالمندی دوره اساس، این بر
 یدنرس رویکرد بھداشت جھانی سازمان ببرد، لذت آن از سالمند فرد و باشد نظر مد  امنیت و مشارکت

 زایشاف با ھمراه زندگی کیفیت ارتقاء را آن از ھدف و  کرده معنی »فعال سالمندی« را فرایند این بھ
  . است برشمرده سن

  

 آن وقوع از تواننمی اگرچھ کھ است آدمی حیات دوران در طبیعی ای پدیده سالمندی حقیقت در
 نمود جلوگیری آن وخیم پیامدھای از یا و انداخت تاخیر بھ را آن اقداماتی با توانمی ولی کرد پیشگیری

.  

  

 و ویاپ سالم، سالمندی آرمان بھ نیل نیز و سالمندی دوران در شادابی و سالمت داشتن و دستیابی برای
  زندگانی، در ھدفمندی احساس بھ توانمی جملھ آن از کھ دارند دخالت متعددی عوامل کارآمد،

 محیط زندگی، طول در بھداشتی درست عادات  کارآمد، و موثر اجتماعی ھای حمایت از برخورداری
 دیفر رفتاری ھای ویژگی اجتماعی، و خانوادگی ، فردی امور در مشارکت و استقالل   سالم، زندگی

  .کرد اشاره زندگی، بھ نسبت سازنده و مثبت دیدگاھی از برخورداری و

  

 ھمچنان ند،ارزشم تجارب داشتن سبب بھ شوندمی بازنشستھ کار از کھ سالمندانی کھ داشت باور باید پس
 ھایخانواده کار کمک اجرایی، امور و ریزیبرنامھ در و داشتھ کارا و فعال نقشی جامعھ در  توانندمی

 رچھھ تاثیرگذاری و نقش این تقویت برای بایستی و بمانند باقی ملل و جوامع ھا،سال و سن ھم خود،
  .کرد ریزی برنامھ جوامع، در نسل این بیشتر

  

 روابط و روانی سالمت کھ ھاییریزیبرنامھ و ھاگذاریسیاست پویا، سالمندی چارچوب در بنابراین
 بھبود کھ ھاییبرنامھ کھ برخوردارند اھمیتی درجھ ھمان از  دھند،می افزایش را سالمندان اجتماعی
 ھدف با بھداشت جھانی سازمان کھ است روی ھمین از و شوندمی باعث را جسمی سالمت وضعیت

 زا گیریبھره: آینده سوی بھ حرکت« جوامع، در سالمندان اجتماعی حضور افزایش برای سازی زمینھ
 جھانی روز بزرگداشت ویژه شعار عنوان بھ را »جامعھ در سالمندان مشارکت و ھمکاری استعدادھا،

 است. برگزیده ٢٠١٧ سال در سالمندان

 


