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 روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنیدجهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست 

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 ttp://www.cadyar.com/?cat=262hآموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

 که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به اشتراک جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان 

  کلیک کنید. اینجاکدیار  در سایت گذاشته اند 

 کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل دوم شوید.شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت 

 را کلیک کنید. اینجاجهت اشتراک گذاشتن مطالب خود 

 

 صفحه 222مطالب رساله خانه سالمندان   چكيده

   

 22سالمندي به عنوان يك مسئلهه ممئد در تسئهانه ورود بئه  ئرن      » جوامع،   امروزه در تمام 

اي در افئزايش درصئد سئالمندان دا ئهه اسئت.      مطرح است. کاهش ميزان باروري نقش عمده

هئا بطئور مئنرد رو بئه افئزايش اسئت. در سئا         درصد جمعيت سالمندان تقريباً در همه کشور

توسئعه يافهئه و هشئت درصئد جمعيئت در      هئاي بيشئهر   ، يك پنجد جمعيت در کشور2222

، 2202 ئود کئه در سئا    ساله و باالتر بودند و پيش بيني مئي 02هاي کمهر توسعه يافهه کشور

هئاي  هاي بيشهر توسعه يافهه، ويك نفر از هئر پئنن نفئر در کشئور    نفر در کشور3يك نفر از هر 
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 .)United Nation، 2222: 23سئئاله و بئئاالتر خواهنئئد بئئود    02کمهئئر توسئئعه يافهئئه  

سهگذاريماي صحيح در مورد تنما در حا  حاضر به يك نگراني مسائل سالمندان و اتخاذ سيا     

ها بايد فراتر از مسئك  و بمدا ئت با ئند و    مشهرک جماني تبديل  ده است. سياسهما و برنامه

. هاي مخههف توسعه ا هصئادي و اجهمئاعي را فئراهد تورنئد    فرصت  رکت سالمندان در عرصه

سالمند  دن جمعيت فرايندي کامالً طبيعي است ونمي توان تن را مهو ف يا معكوس کرد بهكه 

مي توان با سياسهگذاريماي صحيح تثار اي  فرايند را کنهر  نمود. هدف اي  مقاله بررسي پديئده  

 سالمندي ولزوم تدوي  سياسهگذاريماي جامع و همه جانبه در اي  زمينه مي با د. ودر نمايت به

اي  نهيجه خواهد رسيد که سياسهگذاريما و برنامه ريزي در خصوص سئالمندان بايئد بئه جنبئه     

    اجهماعي جوامع تبد  گردد_تفكيك ناپذيري از سياسهگذاريماي ا هصادي 

 مقدمه

سئاله و   00جمعيت جمان بسرعت در حا  سالمند  دن است. هد تعئداد و هئد نسئبت افئراد     

. اگر چه اي  تعداد ونسبت در مناطق مخههف جمئان مهفئاوم مئي    باالتر در حا  افزايش هسهند

ميهيون 232به بعد سه برابر افزايش يافهه است، تقريباً از  2502با د. تعداد سالمندان از سا  

رسيده است. نسبت سالمندان در طئو  همئي  مئدم از    2222ميهيون نفر در سا   925نفر به 

 .(4 : 2229يئئئئت ،درصئئئئد افئئئئزايش يافهئئئئه اسئئئئت  وا   7درصئئئئد بئئئئه  9

هاي توسئعه يافهئه، تمريكئاي  ئمالي،     به بعد ميانه سني جمعيت در کشور 2502از سا        

سا  افئزايش يافهئه اسئت و انهرئار مئي رود در سئا         37سا  به  25ژاپ ، اروپا و اسهراليا از 

ا و سا  برسد، در مقابل ميانه سني در کشور هاي در حا  توسئعه، تفريقئا، تسئي    90به  2202

سا  بوده است. اما به هر حا  کاهش سريع در سطح باروري و افزايش اميد  29تمريكاي التي  

به زندگي در اي  مناطق بطور اجهناب ناپذيري منجر به سالمند  دن سريع جمعيت خواهد  د، 



 .(2:  2229بونگئئارم، ) 2202سئئا  بئئراي سئئا    30بئئا ميانئئه سئئني پئئيش بينئئي  ئئده   

جمان که به داليل مخههف از جمهه کاهش ميزان مواليد، پيشرفت هاي  مسلهه سالمندي جمعيت

عهوم پز كي، بمدا ت، تموزش و پرورش و در نهيجه افزايش اميد به زندگي در سئطح جمئاني   

مطرح  ده است، پديده نسبهاً نويني است.از تنجائيكه اي  پديئده در کهيئه جنبئه هئاي زنئدگي      

از سئاخهار هئاي سئني، ارزش هئا و معيارهئا و ايجئاد        ايجوامع بشري، از جمهه طيف گسئهرده 

سازمان هاي اجهماعي تحوالم  ابل مالحره اي بوجود ميآورد،لذا مقابهه با چالش هئاي فئرا راه   

هاي مناسب در جمت ارتقئاي وضئعيت جسئمي، روحئي و اجهمئاعي      اي  پديده و اتخاذ سياست

 .المههي  ئرار گرفهئه اسئت   کار جامعه بي سالمندان از اهميت بااليي برخوردار بوده و در دسهور 

پديده سالخوردگي جمعيت، همزاد با تحو  جمعيت است و به موازام کاهش سطح بئاروري و    

 ئود کئه ابعئاد    اي چنئد وجمئي تبئديل مئي    افزايش اميد به زندگي  كل مي گيرد و به مسلهه

فهئرا  و تائاد نسئل هئا را     ا هصادي، پز كي، اجهماعي، روانشناخهي، فرهنگي و خانوادگي دارد. ا

بوجود مي اورد و در  رايطي که در کانون هاي خانوادگي مهشئكل از زن و همسئر و فرزنئدان،    

هاي ضروريشان ندارد راه حل مناسب کسي فرصت و امكاني براي محافرت از تنما و تامي  نياز

هئاي اجهمئاعي   ي حمايت و کارسازي نيز در اخهيار ان نيست.نه خانه هاي سالمندي نه توسعه

ونه ايجاد مراکز گذران روزانه ي عمر،  ادر به رفئع ايئ  معائل اجهمئاعي نيسئهند   زنجئاني،       

2332  :22). 

از تنجائيكه سالخوردگي فراگردي همگاني است و در کل دوران زنئدگي ادامئه دارد، تمئاده        

هئاي توسئعه   تساخه  کل جمعيت براي دوران سالخوردگي بايد جنبه تفكيك ناپذيري از سياس

ا هصادي با د و با مساعي زياد در کهيه سطوح کشوري، محهئي، خئانوادگي وفئردي     _اجهماعي 

اي بوده و همه جنبه هاي حياتي را توام گردد.  يوه برخورد با اي  مسلهه نيز بايد جامع و توسعه

عه را  امل با د، از جمهه مشارکت تنان در امر توسکه تعي  کننده کيفيت زندگي سالمندان مي



هاي حياتي اي  فراگرد عبارتند از: امنيت ا هصادي و مالي سئالمندان، حفئ    گردد. برخي از جنبه

سالمهي و تموزش مداوم و ايئ  مالحرئام چئارچوب کهئي را بئراي ا ئدام دولهمئا در مسئلهه         

      .(25:  2370سئئئئئئئالمندان فئئئئئئئراهد مئئئئئئئي نمايئئئئئئئد  ضئئئئئئئيائي،   

هئاي پيشئرفهه   هاي در حا  توسعه و همي  طئور کشئور  کشور بنابراي  بايد بپذيريد که اکثر    

صنعهي ناچار خواهند  د اولويت بيشئهري را بئه طئرح ريئزي خئدمام بمدا ئهي و اجهمئاعي        

اي را براي مواجمئه  ريزي منسجد و همه جانبهتوان نرام برنامهسالمندان بدهند. حا  چگونه مي

و تيا اي  نرام منسجد نياز به همكاري همه جانبه با اي  فرايند غير  ابل اجهناب پي ريزي کرد؟ 

   نما دولهي و غير دولهي ندارد؟کهيه سازما

 

 

 فصل او 

 مطالعام بسهر طرح
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