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 بیان مسألٍ ي بررسی متًن 

. تا افشایص اهید تِ (1)گیزد تَاى هتَقف کزد. سالوٌدی فزایٌد سیستی است کِ توام هَجَدات سًدُ اس جولِ اًساى را در تز هیگذضت عوز را ًوی

تز طثق گشارضی کِ ساسهاى تْداضت . (2)است  سًدگی، کاّص هزگ ٍ هیز ٍ ًیش کاّص هیشاى تَلد، جوعیت سالوٌداى جْاى رٍ تِ افشایص

سال تِ تاالی جْاى دٍ تزاتز  60، جوعیت افزاد 2050تا  2000 یّا سالضَد کِ در تیي  یهتیٌی  یصپارائِ ًوَدُ است،  2013جْاًی در سال 

تزسد. در اکثز کطَرّا، رًٍد رضد جوعیت سالوٌد، تسیار ًفز تیلیَى  2تِ  ًفز هیلیَى 605درصد ٍ اس  22درصد تِ  11ای کِ اس تِ گًَِ ،ضَد

سال تِ  65دُ، تزای اٍلیي تار در تاریخ تطز، تعداد افزاد سال آیٌ 5تاضد. در طی  یهی سٌی ٍ رضد کل جوعیت در جْاى ّا گزٍُتز اس سایز سزیع

ضَد. ایي عَاهل سثة  یهسال تیطتز  14اس تعداد کَدکاى سیز  ّا آى، تعداد 2050سال تیطتز خَاّد ضد ٍ تا سال  5تاال، اس تعداد کَدکاى سیز 

 .(3)زتِ کٌٌد ضَد تا کطَرّای تا درآهد کن ٍ هتَسط، تغییزات جوعیتی سزیع ٍ هْیجی را تجهی



ز ضدُ است ٍ تز تزات 4، ًشدیک تِ 1390تا  1345ی ّا سالکِ جوعیت سالوٌداى طی  دادُ استًطاى  ًیش هاًتایج سزضواری عوَهی در کطَر 

. ّوچٌیي، هتَسط رضد گیزد یتزه درصد کل جوعیت کطَر را در 2/8کطَر سال  60 یتاالجوعیت سالوٌداى  ،1390اساس سزضواری سال 

ایي ًسثت تزای جوعیت کل  کِ یدرصد تزآٍرد ضدُ است. درحال 9/3حدٍد  1390تا  1385 یّا افزاد سالوٌد در تیي سال سالیاًِ جوعیت در

یلیَى ًفز یعٌی ضوسى، تعداد سالوٌداى کطَر تِ دُ ه 1400ٍجَد دارد کِ تا سال  تیٌی یص. ضوي ایٌکِ ایي پ(4)تاضد  یدرصد ه 29/1کطَر 

 .(5)ر تزسد درصد جوعیت کل کطَ 10 حدٍد

عدم تعادل، فطار خَى تاال، آًژیي صدری، اختالل ّای سیادی اس جولِ اختالل حزکتی، سزگیجِ، پدیدُ سالوٌدی تا ایجاد ضکایت ٍ تیواری

تِ هزحلِ سالوٌدی، د در حقیقت تا ٍرٍ. (6)اختیاری ادرار، یثَست، تغییز عادات دفعی ّوزاُ است تیٌایی ٍ ضٌَایی، دیاتت، تکزر، سَسش ٍ تی

درصد  58ّای تحقیقات حاکی اس آى ّستٌد کِ . یافتِ(7)افشایص اختالل در عولکزد جسواًی، افشایص ًیاسضاى تزای کوک کزدى را در پی دارد 

فطارّای ًاضی اس دگزگًَی جسوی، رٍاًی، اجتواعی . (9, 8) تاضٌدّای رٍساًِ خَد ًیاسهٌد کوک هیسال در اًجام فعالیت 65سالوٌداى تاالی 

ایي هزحلِ اس در ٍاقع، . (2)ضَد ّای جسواًی، اس دست رفتي هٌاتع اقتصادی هیاجتواعی، ًاخَضی -ًیسٍال رٍاهَجة افسزدگی، ًااهیدی، 

ًشدیکاى، کاّص  ّاست ٍ هٌجز تِ کاّص اعتواد تِ ًفس، ًقص حزکتی، اس دست دادى دٍستاى ٍسًدگی هولَ اس احساس کوثَد ٍ ًاتَاًی

، عدم تٌْاییدٌّد کِ عَاهلی اس قثیل اس دست دادى ّوسز، هطالعات اًجام ضدُ ًطاى هی. (10)ضَد ّای هشهي هیاتتال تِ تیواریاستقالل ٍ 

 .(11)تاضٌد حوایت عاطفی ٍ اجتواعی تَسط خاًَادُ ٍ جاهعِ، سًدگی تٌْا ٍ طَالًی هدت در هٌشل یا هؤسسات در تزٍس افسزدگی هؤثز هی

دستاٍر تٌاتزایي در ًْایت . (12) س رفتارّای ًاسالن ٍ ًاساسگار خَاّد ضدّوزاّی ایي عَاهل تا ساسگاری ًاهطلَب در دٍرُ سالوٌدی سثة تزٍ

 .سِ حیطِ جسوی، رٍاًی ٍ اجتواعی خَاّد تَد یفیت سًدگی در ّزکاّص ک چٌیي تأثیزات هٌفی،


