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داااطو ناازد  رضااایت و اطمیدااان دارای دو معدااای ای.ااابی )یعداای وجااود اکساااس
 .استدولاتماودان و شهوونران( و سنبی )یعدی نبود توس  اجبار و تهریر( 

دااطو جامعاه درلباال تحاوالت عاادی و       اجتماعی ماوردناو  اطمیداان   امدیت
اجتمااعی و   مدیات ا تحوکات عمری معطاوف باه ساالمت و هویات داود اسات.      

های آن ماندر انس.ا  گووهی  نام عمومی  سالمت و مهارت افواد  امیار باه    مولفه
موضاوع   ینا و ها دارنر زنرگی و امدیت هویت  نقش مهمی در بقا و بالدرگی منت

عداوان گاووه     این میاان ساالمدران باه    در ؛های اجتماعی الز  است بوای همه گووه
 مهمی در امدیت اجتماعی دارنر.پذیو نقش  رشر وآسین درکال

هو  سادی ساالمدران در باین جمعیات نموناه از      که ها نشان داد  نتایج بورسی
که از این ماوز   نحوی هشرن است؛ ب سالگی به بعر سویعا درکال باری  سدین شصت

های تحقیاق داود    انر. یافته درصر سالمدران دارای همسو بوده60سدی به بعر  فقط 
هاای   شان از مولعیات التصاادی  اجتمااعی  درماانی  کمایات      بیانگو انعکاسی رو

 1320هاای   جریر یا متولرین ساال  سالمدران ست.ها آنارتباط فوزنران با  و عاطفی
به بعار  در شاوایط اجتمااعی  التصاادی و فوهدگای عصوکاضاو  در مقایساه باا         

رات ویاهه در شاهو تهاوان دارای نیازهاا و انتااا      ههای پیش از آن  ب سالمدران نسل
 دروالاع  ربط پاساو داده شاونر.   بایست توسط موسسات ذی که می جریری هستدر

تاوجهی باه    بای  اجتمااعی هساتدر و   های آیداره دواساتار امدیات    سالمدران در سال
 انرازد. منی را به مخاطوه می یتامد های آنان  دواست

باوجوداین پیونر راهبودی میان تحول سادتاری جمعیات و مساا ل امدیتای و    
عامل و متغیوی مستقل بوای ردرادهای امدیتی ناوین لنماراد     ایدکه جمعیت دلیل به
واکادش متغیوهاای    یداری از کادش و  آدروالع محیط امدیتی هو دولات  بو شود   می

تاوازنی در توکیان    زمیداه بای   یان درا محیط دادنی و شوایط محیط دارجی است.
مساا ل   و شوفت باشار پی عامل مدفی در توسعه و توانر میجمعیت و سالمدری آن 

باا   توساعه جامعاه شاود و    مد.و به کاهش رفاه و  التصادی درکدار مسا ل دانواده
 دار سازد. منی را درشه یتامد زدایی از دولت  مشووعیت


