
95آیندهایراندردودههاسالمیملیجمهوریجمعیت؛چالشیبرایامنیتسالمندی

تأثیو دود لواردواهارداد؛   مرت آیدره و توسعه و امدیت کنی کشور را تحت و کوتاه
گاذاران   پای سیاسات  عدوان االشی پیش توانر به بدابواین تغییوات در این عوامل می

 عدوان ابزاری مؤثو در دستان آنان باشر. عمومی یا به
میازان فعالیات افاواد در سادین کاار نشاان        مقایسه میزان فعالیت سالمدران و

کفایات کقاوق بازنشساتگان     دلیل عر  به ها مشابه همریگونر. دهر که این میزان می
کشوری باه رفاع نیازهاای اولیاه زنارگی  اکثاو ساالمدران بعار از پایاان دارمت        

م.اردام ادامااه فعالیات داده یاا فعالیات جریاری را        هستدر ساله اداری م.بور30
کددار. البتاه ایان داصوصیت در باین مودانای کاه مسائولیت داانواده را    شاووع

است. ایاان امااو درمااورد زنااان کمتااو مااصراق دارد         مشهودتو  بوعهره دارنر
دیگو زنان سالمدر بعر از پایان درمت اداری اکثوام فعالیات التصاادی را رهاا     بیان به

بااه    داانواده را هام بوعهاره دارنار    کددر و تعراد کمی که اکتماالم مسائولیت   مای
 .دهدر میفعالیات التاصادی دود ادامه 

های ناادر انساان یاا جواماع از      معدای مصونیت ارزش امدیت  به دیگو ازطوف
باودن  زیوبداای    فارغ از عیدی یاا ذهدای   یتامد های طبیعی و انسانی است. مخاطوه

انساان  ی  هانگیاز  ینتاو  هام م است؛ بدابواین  جست.وی امدیت  ها بوده تما  پیشوفت
توازن داشتن یا نراشتن  .هستی انسان  پیونری ناگسستدی دارد ی هاست که با جوهو

طاورکنی    رسانی  بیکاری و به سادتار جمعیت  بو مسا ل آموزشی  رفاهی  درمات
 گذارد. مسا ل امدیتی در سطح دود و کالن ی  کشور تأثیو می

معداای وجاود    که بهه امدیت اجتماعی دادامووزه امدیت ناامی جای دود را به 
معداای تمهیار    امدیت اجتمااعی باه   .اجتماعی است امدیت در همه ابعاد التصادی و

هاای مختنای اجتمااعی     فعا و ابزارهای الز  بوای ابواز وجود و طوح ناو گاووه 
عدوان یا    ها  هدگامی موثو و مطوح است که به ازلبیل زنان  جوانان  الوا  و النیت

عداوان یکای از    امدیات اجتمااعی باه    شاود.  گویزناپذیو یاا یا  ارزش پذیوفتاه    امو
هاسات.   تاوین ناوع امدیات  از عداصاو اساسای کیات انساان  تاوین و مهم کسااس

ش  هیز عدصوی بوای پیشوفت و توسعه ی  جامعاه و همچداین شکوفایی  برون
. امدیاات  یسات معااه ن تو از عدصو امدیت و تااأمین آرامااش در جا   استعرادها  مهم


