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ه های سالمندی در ایران با تأکید بر جایگا بندی سیاست اولویت

 خانواده

 دکتر محمود مشفق

های سالمندی در كشور  های متخصصان جمعیتی دربارۀ سیاست هدف این مقاله بررسی دیدگاه

یافته و در حال توسعه در  هایی كه در كشورهای منتخب توسعه ترین سیاست است. در ابتدا عمده

كردن آنها در ایران،  مورد سالمندان به اجرا درآمده، شناسایی شد، سپس جهت انطباق و اجرایی

اند.  بندی نموده نفر از متخصصان آگاه به مسائل جمعیتی و سالمندی آنها را ارزیابی و اولویت 23

رو به كاهش است كه مسئله ها  دهد كه نقش حمایتی خانوادهاین پژوهش نشان میهای  یافته

د فرزندان، افزایش طول اساساً ناسی از افزایش شکاف نسلی بین جوانان و سالمندان، كاهش تعدا

گذاری در  های سیاست عمر سالمندان و افزایش مراقبتهای بیشتر در دوره سالمندی است. اولویت

اجتماعی: -های فرهنگی ( سیاست1اند، شامل:  بندی شده زمینة سالمندی در چهار حوزه دسته

ت حمل و نقل سازی عمومی جهت تکریم و احترام به سالمندان، ب( تأمین تسهیال الف( فرهنگ

( 3های زندگی و اماكن عمومی برای استفاده سالمندان،  سازی مکان آسان برای آنها، ج( مناسب

مکمل بازنشستگی و درمان برای  های درمانی:  الف( ارتقاء پوشش بیمه -های بهداشتی سیاست

لف( های اقتصادی: ا ( سیاست2های تخصصی سالمندان،  همة سالمندان، ب( ایجاد بیمارستان

كار،  های اشتغال برای همة سالمندان مایل به توانمندسازی اقتصادی سالمندان، ب( ایجاد فرصت

های اجرایی برای ساماندهی امور  سازمانی: الف( هماهنگی بین دستگاه -های اداری ( سیاست2

های دولتی به سالمندان. این  سالمندان، ب( اتخاد وحدت رویه در ارائه خدمات توسط سازمان

مقاله با در نظر گرفتن این اصل كه از یک سو خانواده به عنوان واحد بنیادی ارائه خدمات 

حمایتی به سالمندان است، و از سوی دیگر خانواده محیط بهتری برای محافظت و مراقبت از 

سالمندی بایستی بیشتر در جهت های  كند، تأكید دارد كه سیاست گذاری می سالمندان فراهم

سازی در خصوص مراقبت از سالمندان توسط خانواده باشد تا ها و فرهنگخانواده توانمندسازی

های خصوصی در خصوص های دولتی و خصوصی. البته حمایت از شركتاز مسیر سازمان

های محلی در خدمات مراقبتی سالمندان، ایجاد شرایط كارآفرینی بخش خصوصی و سازمان

 ریزان قرار گیرند. سی برنامهامور سالمندان بایستی مورد توجه اسا
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