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 به نام خدا

 نی اجتماعی فرا روی جامعه ایرانیسالمندی و چالشهای روا

 1عبداهلل معتمدی

 چکیده:

از  یو اقتصاد یاعتقاد ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،با همه ابعاد روان یسالمند ییدهامروزه پد

جامعه به طور اعم، در  برای و اخص طور به ها خانواده برای زا و چالش یجمله مسائل جد

در  یشده است. حدود دو سوم کل سالمندان در کشورها یافتهدر حال توسعه و توسعه  یکشورها

در حال  یران. ایددرصد خواهد رس 52آمار به  ینا 0202و تا سال  ی کنندم یزندگ سعهحال تو

از  یشبا داشتن ب 1102سال  یطبق سرشمار یتی،ساختار جمع ییرحاضر با پشت سر گذاشتن تغ

سال  12شده است و تا  یلتبد یرو به سالخوردگ یسال به کشور 62 یالدرصد سالمند با 06/8

 ید.درصد خواهد رس 5/12رقم به  ینا یندهآ

در ایران همراه با کاهش رشد بهبود شرایط زندگی و افزایش طول عمر و امید به زندگی 

تواند تبعات افزایش جمعیت سالمندی می .به دنبال داشته استپدیده سالمندی را  ،کل جمعیت

نیروی کار باید به صورت مهاجرپذیری  از آن پس به کاهش نیروی کار برسد وبه لحاظ اجتماعی 

  .هایی از جمله سیاسی، امنیتی و فرهنگی داردوارد کشور شود که چالش

مهمترین مقوله این است که سطح جانشینی را در کشور حفظ کنیم تا بتوانیم تعادل الزم 

فرزند  0بوده یعنی به ازای هر مادر کمتر از  5/1ون میزان باروری در کشورهم اکن .را داشته باشیم

-این میزان به زیر سطح جانشینی میوقتی  است قرار گیرد.  1/0که باید در سطح جانشینی که 

کاهش رشد جمعیت و منفی شدن رشد جمعیت را در آینده خواهیم  (فرزند 0یعنی کمتر از )رسد 
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بر اساس  پیش بینی های صورت گرفته  ت سبک زندگی در خانوارهاست.داشت که متاثر از تحوال

سال آینده و با فرض ثابت بودن میزان باروری فعلی در کشور ، جمعیت به  12با ادامه این روند تا 

میلیون می رسد و بعد رشد جمعیت  صفر شده و سپس رشد منفی خواهیم  02تا  88رقم حدود 

 .داشت

درصد جمعیت کشور سالمند  02 تا 18پبش بینی می شود چالش دیگر این است که 

ده با ادامه روند کاهش ینسالمند در کشور داریم .در آ 0خانوار ،  12هم اکنون به ازای هر  .بشود

نفره پیش بینی می شود به ازای  1رشد جمعیت و کوچک شدن خانواده ها با افزایش خانوارهای 

  باشیم. سالمند در کشور داشته 5خانوار  12هر 

با پیر شدن جمعیت نسبت افراد مبتال به بیماریهای ناتوان کننده افزایش پیدا خواهد کرد 

که مستلزم خدمات بهداشتی و مداخالت روانی و اجتماعی بیشتری خواهد بود و سالمندی توجه و 

 .پژوهشهای بیشتری را می طلبد

و با طرح مفاهیمی مانند  تها تغییر کرده اسالبته مفهوم پیری بطور چشمگیری طی سال

گفته شده است سالمندی لزوما و تنها مترادف با نقایص و کاستی ها نیست بلکه  سالمندی موفق

بین سازمان جهانی بهداشت همزمان اکتسابها و افزودن هایی نیز حاصل می شود. از سوی دیگر 

تفاوت  (سال 82باالی سالمند کهنسال)و  (سال 52- 87سالمند پیر)،  (سال 62-57سالمند جوان)

  قایل است.

زندگی و مسیر  فراخنایدر دوره ای شود، بلکه سالمندی به هیچ وجه بیماری تلقی نمی

. اطالع از پیامدهای روانشناختی افزایش نسبت سالمندان در فضای خانواده و طبیعی رشد است

ه این مبحث مدخلی جامعه و اطالع از ویژگیهای رفتاری دوره سالمندی اقتضائات مهمی است ک

برای ورود به آن و بهانه ای برای ایجاد انگیزه ورود دانشجویان و اساتید روانشناسی  به حوزه 

 موضوعات مرتبط با روانشناسی سالمندی است.


