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چکیده:
ارتقا سالمت  برنامه  ارائه  و  بازنشستگان  بهبود سالمت  و  ارتقا  برنامه  بین المللی  و  باهدف مطالعه تطبیقی تجارب ملی  پژوهش حاضر 
آن ها انجام شد. روش پژوهش کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای اسنادی اجرا شد. جامعه موردمطالعه پژوهش 857 سند 
بود که 47 عدد از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های 
به دست آمده از تحلیل با استفاده از روش کدگذاری دو مرحله ای )کدهای باز و محوری( تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده 
از روش سه سوسازی تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش نیز یافته ها در اختیار 3 تن از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت که آن ها پس 
از بازنگری فرایند مطالعه، نتایج کیفی را مورد تأیید قراردادند. بر اساس نتایج کدگذاری ها 223 کد باز به دست آمد که در 14 مقوله کلی 
)کدهای محوری( شامل آموزش، پژوهش، ارائه اطالعات، پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، تغذیه و سبک زندگی؛ اصالح رفتار و سبک 
زندگی، توانبخشی، توانمندسازی، حمایت سازمانی و اجتماعی، اقدامات درمانی، غربالگری، مشاوره، اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی 

دسته بندی شدند.
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Abstract:
 The present study was conducted with the aim of a comparative study of national and international experiences 
of the Retirement Health Promotion and Improvement Program and the presentation of the Retirement Health 
Promotion Program. The research method was qualitative and was performed using the method of continuous 
documentary analysis. The study population was 857 documents, 47 of which were selected as a sample using 
purposive sampling method according to the acceptance criteria. The data obtained from the analysis were an-
alyzed using two-step coding method (open and axial codes). The reliability of the codings was confirmed using 
the simulation method and to check the validity of the research, the findings were provided to 3 qualitative 
research experts who, after reviewing the study process, confirmed the qualitative results. Based on the coding 
results, 223 open codes were obtained in 14 general categories (core codes) including education, research, 
information provision, primary prevention, secondary prevention, nutrition and lifestyle; Behavior and lifestyle 
modification, rehabilitation, empowerment, organizational and social support, treatment measures, screening, 
counseling for cultural activities and culture building were categorized.
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بیان مسئله-  
اجتماعــی،  اقتصــادی-  پدیــده ای  به عنــوان  بازنشســتگی 
هــر  شــغلی  زندگــی  در  الجــرم  کــه  اســت  مهمــی  واقعیــت 
نیــروی انســانی اتفــاق می افتــد. ایــن پدیــده دارای ابعــاد و تبعــات 
بــا  معمــواًل  کــه  اســت  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فــردی،  مختلــف 
پدیــده ســالمندی همــراه اســت. )قهرمانــی و همــکاران، 1388(. 
اشــتغال  عــدم  یعنــی  بازنشســتگی  اجتماعــی  تأمیــن  قانــون  در 
در  بازنشســتگی  ســن  بــه  رســیدن  ســبب  بــه  کار  بــه  بیمه شــده 
، بازنشســتگی رســیدن بــه  ایــن قانــون. همچنیــن بــه تعبیــری دیگــر
کاری اش کاهش یافتــه  کــه بــر اســاس آن فــرد تــوان  شــرایطی اســت 
کار  و  فعالیــت  ادامــه  بــرای  را  ســابق  توانایــی  و  قــدرت  دیگــر  و 
هــر  زندگــی  در  مهمــی  اســترس زای  واقعــٔه  بازنشســتگی  نــدارد. 
کــه  فــرد می باشــد )ابرســول، 2008(. بازنشســتگی پدیــده ای اســت 
بــا توســعٔه اجتماعــی، صنعتــی عصــر حاضــر دارای اهمیــت بیشــتر 
شــده اســت. در قــرن اخیــر بــه لحــاظ پیشــرفت های اجتماعــی، 
اقتصــادی، بهداشــتی و درمانــی و ... هــم از میزان مرگ ومیر کاســته 
شــده و هم بر طول عمر افراد افزوده شــده اســت و امید به زندگی را 
بهبود بخشــیده اســت. درنتیجه شــمار بازنشســتگان و ســالمندان 
درخــور  ســهم  و  افزایش یافتــه  جهــان  مختلــف  کشــورهای  در 
ــه  ــرده و ب ک ــف پیدا ــورهای مختل ــی کش ــب جمعیت ــی در ترکی توجه
همیــن صــورت نیــز نقــش و اهمیــت اجتماعــی آنــان در جامعــه 

افزون تــر از هــر زمــان دیگــر شــده اســت )باخــت، 2008(.
بـــر اســـاس برآوردهـــای ســـازمان جهانـــی بهداشـــت، نـــرخ رشـــد 
ـــه  ـــا ادام ـــه ب ک ـــت  ـــدود ۵ اس ـــالمندی، در ح ـــت س ـــه جمعی ـــالمند ب س
ــان  ــالمندی جهـ ــت سـ ــادی، جمعیـ ــال 202۵ میـ ــد در سـ ــن رونـ ایـ
بـــه حـــدود یـــک میلیـــارد نفـــر خواهـــد رســـید. بـــه عبارتـــی، از هـــر 
۷ نفـــر جمعیـــت دنیـــا یـــک نفـــر بیـــش از ۶0 ســـال زندگـــی می کنـــد، 
ــر  ــر یـــک نفـ ــر 12 نفـ ــه ازای هـ ــال 1۹۵0 بـ ــم در سـ ــن رقـ ــه ایـ درحالی کـ
بـــوده اســـت بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه کاهـــش مرگ ومیـــر و افزایـــش امیـــد 
ـــی  ـــته در تمام ـــالمندان بازنشس ـــداد س ـــش تع ـــث افزای ـــی باع ـــه زندگ ب
کـــردن شـــرایطی ایدئـــال بـــرای  جوامـــع بشـــری شـــده اســـت فراهـــم 
ـــت  ـــزی جه ـــت و برنامه ری کیفی ـــالم و با ـــالمندی س ـــه س ـــت یابی ب دس
بهبـــود ســـامت بازنشســـتگان بـــه یکـــی از دغدغه هـــای اصلـــی جوامـــع 
ـــب  ـــن ترتی ـــه همی ـــت. ب ـــده اس ـــدل ش ـــی ب ـــع بین الملل ـــری و مجام بش
ــالمند  ــته و سـ ــه اینکـــه جمعیـــت بازنشسـ ــه بـ ــا توجـ ــز بـ ــران نیـ در ایـ
ـــته و در  ـــده ای داش ـــد فزاین ـــر رش ـــال های اخی ـــال در س ـــر از ۶0 س باالت
30 ســـال آینـــده نیـــز درصـــد زیـــادی از جمعیـــت کشـــور بازنشســـته و 
به تبـــع آن ســـالمند خواهنـــد شـــد توجـــه به ســـامت بازنشســـتگان و 
ارتقـــا و بهبـــود آن و تأمیـــن نیازهـــای آنـــان بیش ازپیـــش موردعنایـــت 

مراجـــع ذی ربـــط قرارگرفتـــه اســـت )قاســـمی و همـــکاران، 2011(

ســامت در اساســنامه ســازمان بهداشــت جهانــی حالتــی از رفــاه 
ــاری،  ــودن بیم ــا نب ــت و تنه ــی اس ــی و اجتماع ــمی، روان ــل جس کام
کمتــر به صــورت یــک  معلولیــت و یــا زمین گیــری نیســت. ســامت 
گرفته شــده اســت  حالــت انتزاعــی در متــن ارتقــای ســامت در نظــر 
کــه  و بیشــتر به عنــوان وســیله ای بــرای یــک هــدف منظــور شــده 
می تــوان از لحــاظ کارکــردی به صــورت یــک منبــع بیــان کــرد، منبعی 
تــا به صــورت فــردی، اجتماعــی و  کــه بــه مــردم امــکان می دهــد 
اقتصــادی زندگــی مولــدی را داشــته باشــند، ســامتی فقــط زندگــی 
ــامت  ــت. س ــره اس ــی روزم ــرای زندگ ــی ب ــه منبع ــت، بلک ــردن نیس ک
کــه بــر منابــع و امکانــات اجتماعــی و  یــک مفهــوم مثبــت اســت 
کیــد دارد. همچنین  شــخصی و همچنیــن توانایی هــای حمایتــی تأ
ارتقــای ســامت نیــز از نظــر ایــن ســازمان علــم و هنر کمــک به مردم 
کثــری  بــرای تغییــر ســبک زندگــی آنــان بــرای رســیدن بــه ســطح حدا

ســامت اســت )اساســنامه ســازمان بهداشــت جهانــی، 13۹۶(
کارکنان  در مدیریت منابع انسانی، توجه به پدیده بازنشستگی 
واالیــی  اهمیــت  آن  بــرای  مناســب  مکانیســم های  طراحــی  و 
خصــوص  در  دوران  ایــن  بــرای  معمــواًل  ســازمان ها  دارد. 
کارکنــان خویــش قدم هــای محــدودی  امکانــات رفاهــی و مــادی 
و  روانــی  جســمی،  ســامت  جنبه هــای  از  ولــی  برمی دارنــد 
کــه حساســیت فوق العــاده ای  جنبه هــای اجتماعــی ایــن دوران 
نیروهــای  بازنشســتگان  اســاس  ایــن  بــر  شــده اند.  غافــل  دارد 
بــه لحــاظ ماهیــت حرفــه پــر اســترس و همراهــی غالــب  مســلح 
اقشــار  گــروه  در  می تــوان  زندگــی،  طــول  در  اســترس ها  ایــن 
کــه نیازهــای  آســیب پذیر ســالمندان بازنشســته کشــوری قــرارداد 
مناســب  برنامــه  انتخــاب  بنابرایــن  دارنــد؛  خاصــی  ســامتی 
مراقبتــی بــرای تأمیــن و ارتقــا ســامت و رفــاه ســالمندان الزامــی 
بهتریــن  ممکــن،  هزینه هــای  حداقــل  صــرف  ضمــن  تــا  اســت 
ایشــان  بــرای  را  کارکــرد  و  ســامت  عمومــی،  رفــاه  کیفــی  ســطح 
جهانــی  کوشــش های  از  گاهــی  آ منظــور  بدیــن  نمایــد.  تأمیــن 
فراینــد  بررســی  و  بازنشســتگان  ســامت  ارتقــا  و  بهبــود  بــرای 
کشــورهای مختلــف  تاریخــی پیدایــش و تحــول ایــن برنامه هــا در 
ایــن  ســازوکارهای  و  مبانــی  تجــارب،  مفاهیــم،  شــناخت،  نیــز  و 
در  پژوهشــی  فعالیت هــای  بــرای  را  ارزشــمندی  بســتر  برنامه هــا، 
مقولــه بهبــود ســامت بازنشســتگان فراهــم می کنــد. البتــه ایــن 
ازآنچــه  تحلیــل  بــدون  پیــروی  و  صــرف  الگوبــرداری  معنــای  بــه 
ایــن  از  مطالعاتــی  بلکــه  نیســت،  انجام گرفتــه  کشــورها  ســایر  در 
تحلیلــی،  مقایســه  بــا  کــه  می کنــد  فراهــم  را  امــکان  ایــن  دســت 
مبانــی نظــری، تجــارب بین المللــی و نیــز روش شناســی پژوهــش 
برنامه هــا  اصولی تریــن  و  شــود  شــناخته  خصــوص  ایــن  در 
راهکارهــا،  و  شناسایی شــده  ســالمندان  ســامت  بهبــود  بــرای 
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ســامت  ارتقــا  بــرای  مناســب  ســاختارهای  و  زیرســاخت ها 
بازنشســتگان شناســایی شــوند. در ایــن راســتا پژوهــش حاضــر بــه 

اســت: زیــر  اهــداف  بــه  دســتیابی  دنبــال 
کشــورهای مشــابه . 1 شناســایی تجــارب موفــق بین المللــی و 

بــا ایــران ازلحــاظ فرهنگــی در زمینــٔه برنامــه ارتقــا و بهبــود 
بازنشســتگان ســامت 

مطالعــه و بررســی وضعیــت موجــود کشــور در زمینــٔه برنامــه . 2
ارتقــا و بهبــود ســامت بازنشســتگان

ارائــه راهکارهــای مناســب در زمینــٔه برنامــه ارتقــا و بهبــود . 3
بازنشســتگان ســامت 

پیشینه-  
گا و همکاران1 )201۶( در پژوهشی به بررسی سیستماتیک  دوپا
برنامه های ارتقا سامت سالمندان پرداختند. نتایج این بررسی 
نشان داد که مداخات متمرکز بر حفظ ارتقا سامت در افراد مسن 
نشان دهنده اقدامات ترکیبی ارتقا سامت و پیشگیری از بیماری 
افراد سالمند  از این نوع فقط به  از مداخات  هستند و بسیاری 
یا بازنشسته اختصاص ندارد بلکه برای عموم افراد طراحی شده 
نوع  متداول ترین  که  داد  نشان  یافته ها  این  همچنین  است. 
ارتقا  زمینٔه  در  مسن  افراد  و  سالمندان  خصوص  در  مداخات 
سامت شامل آموزش بهداشت، اصاح رفتار و ارتباطات بهداشتی 
بود. گلیناس2 )2014( به بررسی عوامل اجتماعی و شناختی مؤثر بر 
وضعیت سامت )جسمانی و روانی( در بین 3232 نفر از افراد ۵0 تا 
۶۵ ساله که از بانک اطاعاتی موسسه تحقیقات بهداشتی لوسون 
شکاف  که  داد  نشان  نتایج  پرداخت.  بود،  کرده  استخراج  لندن 
همچنین  دارد  وجود  بازنشستگان  سامت  مورد  در  تحقیقاتی 
معناداری  تفاوت  بازنشسته  مردان  و  زنان  سامت  نیازهای  بین 
وجود دارد. همچنین برنامه های ارتقاء سامت سالمندان بیشتر 
در   )200۷( پالها3  و  ویلسون  بودند.  متمرکز  جسمی  سامت  بر 
حوزه  در  منتشرشده  مقاالت  سیستماتیک  بررسی  به  پژوهشی 
چهار  داد  نشان  یافته ها  پرداختند.  بازنشستگان  سامت  ارتقا 
: الف- تأثیر قابل توجه  موضوع موردتوجه در ادبیات عبارت اند از
از  حمایت  به  نیاز  بنابراین  و  بازنشسته  افراد  در  بازنشستگی 
بازنشستگی(،  با  موفق  سازگاری  )برای  مثبت تر  بازنشستگی 
ب- شناسایی و غلبه بر موانع ارتقا سامت در زمان بازنشستگی 
بدنی،  فعالیت های  کاهش  تکمیلی،  بیمه  فقدان  )مانند 
توسط  که  روش ها  ارزیابی  ج-  مناسب(،  غذایی  رژیم  فقدان 
می شود  معرفی  بلندمدت  و  مثبت  تغییر  برای  سامت  ارتقا  آن 

1- Duplaga et al
2- Gelinas
3- Wilson, Palha

تناسب اندام،  برنامه های  پیشگیرانه،  خدمات  ارائه  )مانند 
و   )... و  زندگی  سبک  آموزش  تلفنی،  خدمات  خبرنامه،  ارسال 
کوتاه مدت و بلندمدت ارتقا سامت در زمان  د- توصیف مزایای 
تعیین  به  باهدف  که  پژوهشی  در   )13۹۹( توانا  بازنشستگی. 
وضعیت سامت بازنشستگان ناجا و ارتقای آن و با روش آمیخته 
بازنشستگان  ابعاد سامت  که همه  انجام شد دریافت  کتشافی  ا
مطلوبی  وضعیت  در  بود  اجتماعی  و  اقتصادی  سامت  به جز 
که  مشکاتی  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر  همچنین  دارند.  قرار 
بازنشستگان بدان اشاره نمودند عمدتًا شامل هزینه بیماری های 
سامت  بعد  در  چشمی  بیماری های  و  دیابت  فشارخون،  قلبی، 
حمایت  کمبود  و  خانواده  آینده  مورد  در  نگرانی  جسمانی، 
معنوی در بعد سامت عاطفی، هزینه های روزمره در بعد سامت 
هزینه های  نیز  و  رفاهی  و  اجتماعی  امکانات  کمبود  اقتصادی، 
آنان در بعد سامت اجتماعی و نیاز به شغل و حمایت اقتصادی 

در بعد سامت انگیزشی و نیز مشکات شناختی بود.

روش شناسی-  
نوع  دربرگیرنده  که  است  پژوهش  کار  منطق  روش شناسی 
پارادایم  به  توجه  با  آن ها  تحلیل  و  داده ها  با  تعامل  و  مواجهه 
این اساس  بر   )1۵-10 )پارسانیا، 13۹2:  موردنظر پژوهشگر است 
ازلحاظ  و  است  کاربردی  نوع  از  هدف  ازلحاظ  حاضر  پژوهش 
اساس  این  بر  است.  اسنادی  نوع  از  کیفی  تحقیق  یک  روش 
اسناد  تحلیل  و  ادبیات  بررسی  به  اطاعات  جمع آوری  برای 
همانند  اسناد  کلیه  شامل  آماری  جامعه  بنابراین  شد؛  پرداخته 
لغت نامه ها،  ماهنامه ها،  مجات،  کتاب،  باالدستی،  اسناد 
کتاب های  سالنامه ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش نامه ها، 
بانک های  در  شده  نمایه  چاپی  متون  علمی،  همایش های 
چاپی  به صورت  که  منبعی  هر  و  اینترانت  و  اینترنت  و  اطاعاتی 
راجع  اطاعاتی  شامل  و  بوده  قابل شناسایی  الکترونیکی  نیز  و 
آماری پژوهش  و نمونه  به موضوع موردمطالعه است، می باشد؛ 
پژوهش  موضوع  حوزه  در  مطالعات  و  مقاالت  اسناد،  شامل 
سطوح  در  دسترس  در  و  هدفمند  سازمان های  و  کشورها  در 
کشورهای پیشرو و مشابه در حوزه موضوع مورد  مختلف شامل 
با  که  بود  خواهند  داخلی  تجارب  بررسی  همچنین  و  مطالعه 
کل  تعداد  شد  جمع آوری  انباشتی  نمونه گیری  روش  از  استفاده 
سند   4۷ تعداد  این  از  که  بود  سند   8۵۷ شناسایی شده  اسناد 
اطاعات  ابزار جمع آوری  بررسی شد.  و  انتخاب  نمونه  به عنوان 
می باشد  اطاعات  ثبت  فرم های  و  جداول  فیش برداری،  شامل 
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که درنهایت اطاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل 
تجزیه وتحلیل  مرحله ای  دو  کدگذاری  کمک  با  نیز  و  اسنادی 
کشف،  اطاعات  و   )138۶ کرسول،  330؛   :13۹2 )فلیک،  شد 
یک  تا  شد  ارزیابی  و  تفسیر  توصیف،  طبقه بندی،  استخراج، 
کامل از موضوع موردمطالعه حاصل  دیدگاه سازمان دهی شده و 
به  توجه  ضمن  پژوهش  این  پایایی  و  روایی  رعایت  برای  گردد. 
روایی  از  اطمینان  برای  اسناد  تحلیل  در  پژوهش،  ممیزی های 
کدگذاری اسناد از روایی صوری )تصدیق توسط چند متخصص( 
از فرایند سه سویه سازی4 یعنی ایجاد  با استفاده  پایایی  و برای 
 ، تنوع در منابع، استفاده از منابع دست اول، بررسی منابع معتبر
پژوهش  اعتبار  اخاقی  موازین  رعایت  و  متخصصین  با  مشورت 
تقویت شد )قارلقی و همکاران، 13۹4؛ وفایی و عرفان منش، 13۹4(.

4- TRIANGULATION
5- TRICAARE
6- Healthy People2010

یافته ها-  
بــا - 1-  مشــابه  کشــورهای  و  بین المللــی  موفــق  تجــارب   

ایــران ازلحــاظ فرهنگــی در زمینــٔه برنامــه ارتقــا و بهبــود ســامت 
کدامنــد؟ بازنشســتگان 

ســامت  ارتقــا  برنامه هــای  بــه  مربــوط  اطاعــات   1 جــدول  در 
اســت.  شــده  ارائــه  مشــابه  و  پیشــرو  کشــورهای  در  بررسی شــده 
و  تجــارب  مطالعــات،  حجــم  اســاس  بــر  پیشــرو  کشــورهای 
ــا  ــابه ب ــورهای مش ــدند و کش ــایی ش ــده شناس ــای انجام ش برنامه ه
توجــه بــه شــباهت های فرهنگــی و نیــز مطالعــات و تجــارب موجــود 

شــده اند. انتخــاب  آن هــا 

جدول 1- برنامه های ارتقا سامت شناسایی شده در کشورهای پیشرو و مشابه

هدفمخاطببرنامه های اجرا شدهکشور

آمریکا

کارمندان و بازنشستگان وزارت تریکیر5
دفاع آمریکا و خانواده های آنان

ارتقا سالمت و پیشگیری از بیماری، ناتوانی و مرگ زودرس . 	
کیفیت زندگی و از بین بردن مشکالت بهداشتی. 	 افزایش طول عمر و 
کاهش هزینه های درمانی. 	
افزایش آمادگی اعضای فعال و بازنشستگان. 	

دستورالعمل
 ارتقا سالمت

کارمندان و بازنشستگان
سیاست گذاری و تعیین مسئولیت های ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیماری وزارت دفاع آمریکا

ارتقا سالمت و پیشگیری از بیماری، ناتوانی و مرگ زودرس. 	مردم آمریکامردم سالم6 )0	0	(
کیفیت زندگی و از بین بردن اختالفات بهداشتی. 	 افزایش طول عمر و 

مردم آمریکامردم سالم )0	0	(

کیفیت باال و طوالنی تر و عاری از بیماری قابل پیشگیری. 	 زندگی با
کاهش ناتوانی، آسیب و مرگ زودرس. 	
 دستیابی به عدالت. 	
گروه ها. 	 حل مشکالت و بهبود سالمت همه 
ایجاد محیط های اجتماعی و فیزیکی برای تقویت سالمتی همه . 5
ارتقا کیفیت زندگی، رشد سالم و رفتارهای سالم را در تمام مراحل زندگی. 6

مردم آمریکامردم سالم )0	0	(

به دست آوردن زندگی و رفاه سالم، پررونق و عاری از بیماری قابل پیشگیری، . 	
ناتوانی، آسیب و مرگ زودرس

کردن ناسازگاری های بهداشتی. 	 برطرف 
دستیابی به عدالت سالمت و ارتقا سواد سالمت به منظور ارتقا سالمتی همه. 	
پتانسیل . 	 به  که دستیابی  اقتصادی  و  ایجاد محیط های اجتماعی، فیزیکی 

کامل سالمتی و رفاه حال همه را ارتقا می بخشد.
 ارتقا رشد سالم، رفتارهای سالم و رفاه در تمام مراحل زندگی. 5
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آمریکا

بازنشستگان بانک مرکزی امریکامسیر سالمتی7

کاهش هزینه های . 	 ارتقا سالمت بازنشستگان بانک مرکزی آمریکا و 
مراقبت های پزشکی

 بهبود سبک زندگی بازنشستگان. 	
افزایش احساس خودکفایی شخصی . 	
افزایش مناسب استفاده از خدمات پزشکی برای بازنشستگان . 	
کشیدن و.... 5 کاهش رفتارهای پرخطر مانند سیگار 

نسل8
بازنشستگان شرکت برق ادیسون 

و افراد تحت تکفل آن ها در 
کایفورنیای مرکزی و جنوبی ایالت 

الف- افزایش منافع قابل قبولی برای شرکت و بازنشستگان آن در 5 حوزه زیر:
بهبود عادات بهداشتی. 	
بهبود سالمت جسمی. 	
ارتقا سالمت روان. 	
بهبود عملکرد اجتماعی. 	
 کاهش نیاز به استفاده از خدمات و مراقبت های بهداشتی و درنتیجه . 5

کاهش ادعای استفاده از خدمات مراقبت های بهداشتی.
ب- تأمین نیازهای بهداشتی بازنشستگان و افراد تحت تکفل آن ها

بازنشستگان مدیکیر9
ارائه بیمه تأمین اجتماعی برای سالمندان باالی 65 سال و بازنشستگانو سالمندان آمریکایی

برنامه ارتقا سالمت 
کمیته بیمه منطقه ای

کارمندان، بازنشستگان
 و افراد تحت تکفل آن ها

کارمندان، بازنشستگان و افرادت است تکفل آن ها به داشتن . 	 تشویق 
سبک زندگی سالم

کاهش هزینه های پزشکی. 	

کارمندان و بازنشستگانمسیر سالمتی0	

کاهش خطرهای سالمت. 	
کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی از طریق آموزش بهداشت و . 	

پیشگیرانه
جلوگیری از اقدامات شیوع بیماری های قابل پیشگیری. 	

انگلستان

برنامه استراتژیک 
پیشگیری از آسیب های 

اسکلتی- عضالنی
مردم انگلیس

ارتقا قدرت عضالنی سالمت عضالنی- اسکلتی و جلوگیری از شرایط . 	
عضالنی- اسکلتی در سراسر سیستم بهداشت و مراقبت انگلستان

پشتیبانی از پیشگیری و ارتقا سالمت عضالنی- اسکلتی در سراسر انگلیس. 	

دستورالعمل سبک 
زندگی سالم 

در ارتش انگلیس
ارتش انگلیس

ارتقا سالمت و پیشگیری از بیماری. 	
کیفیت زندگی. 	 بهبود 
	 . ، ایجاد سبک زندگی سالم برای اعضا از طریق برنامه های ترک سیگار

برنامه های پیشگیری از آسیب های اسکلتی- عضالنی، برنامه های 
سالمت روان، برنامه های ارتقا بهداشت دهان و دندان و ...

کهنه سربازانکهنه سربازان ارتش انگلیسبرنامه سالمت روان درمان مشکالت روانی و ارتقا سالمت روان 

طرح پایلوت 
سالمت روان جامعه 

بازنشستگان

بازنشستگان نظامی و
 کهنه سربازان جنوب شرقی 

انگلیس

کاهش این مشکالت. 	 پیشگیری و جلوگیری از مشکالت روانی و 
تشخیص مشکالت روانی، درمان استرس های آسیب زا و معرفی افراد . 	

کز مربوطه داری مشکالت عمیق تر به مرا

کارکنان ارتش و پیشگیری از مشکالت روانینظامیان اعزام شده به جنگبرنامه رفع فشار روانی ارتقا سالمت 

برنامه مدیریت
 ریسک تروما

کنار آمدن اعضای ارتش انگلیس که پس از حوادث بالقوه آسیب زا قادر به  شناسایی افرادی است 
با آن نیستند.

7- Healthtrac
8- GENERATION
9- MEDICARE
10- Salt Healthtrac
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 کانادا

پرسنل نظامیذهن شجاع		
که از اختالل استرس پس از سانحه و سایر . 	 کانادا  ارائه درمان نظامیان 

شرایط بهداشتی رنج می برند
 ارتقا سالمت روان نظامیان. 	

کانادااز راه دور		 ارتقا وضعیت سالمت روان پرسنل نظامی، بازنشستگان و خانواده های آنان . 	همه اعضای ارتش 
پیشگیری و درمان اختالالت روانی. 	

اس تی اف
اعضای ارتش

 )شامل پرسنل فعال و 
بازنشسته(

کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آنان. 	 ارتقا و بهبود سالمتی و رفاه 
 کاهش آسیب ها و بیماری های قابل پیشگیری درنتیجه محافظت از . 	

کانادا و برآورده سازی نیازهای آن ها پرسنل نیروهای مسلح 

خدمات بهداشت روان 
کانادا نیروهای مسلح 

نیروهای در حال خدمت 
بازنشستگان و خانواده ها

ارتقا سالمت روان. 	
پیشگیری و درمان بیماری های روان. 	

ارائه خدمات برای افراد دارای آسیب استرس عملیاتیهمه اعضای ارتشاوسیس		

ارتقا رفاه و عملکرد از طریق افزایش تاب آوری و سواد سالمت رواناعضای ارتشمحیط سالم

کاناداسورگون		 که منجر به نیروهای مسلح  ارتقاء اعتبار سازمانی و اطمینان از دستیابی به نتایج مثبتی 
کانادا می شود موفقیت در ارتقا سالمت پرسنل نیروهای مسلح 

اعضای ارتش )فعال و بازنشسته( سرباز5	
دارای آسیب روانی

پشتیبانی از اعضای فعال و بازنشسته برای غلبه بر سالمت روان 
یا بیماری جسمی یا آسیب

که از جنگ فراتر از ذهن شجاع6	 کانادا  اعضای ارتش 
کارکنان ارتش و پیشگیری از مشکالت روانیبرمی گشتند ارتقا سالمت 

روسیه

پیشگیری از خودکشینظامیان روس و خانواده های آنانانسان گرایی نظامی

ارتقا سالمت رواننظامیان روس و خانواده های آنانمعنویت نظامی

حل مشکالت 
کارکنان  اجتماعی 

نظامی
نظامیان روس و خانواده های آنان

کارکنان نظامینظامیان روس و خانواده های آنانمددکاری اجتماعی حل مشکالت اجتماعی 

آمادگی روانی برای 
افزایش آمادگی روانی جامعه هدف در هنگام مواجهه با بحراننظامیان روس و خانواده های آنانمواجهه با بحران

ارتقا سالمت روان و پیشگیری از خودکشینظامیان روس و خانواده های آنانارتقا سالمت روان

ارتقا سالمت بیولوژیکی، روانی و اجتماعی برای سالمندان سالمندان و بازنشستگان سنگاپورکامسا7	سنگاپور
و بازنشستگان در سنگاپور

کره 
جنوبی

مدیریت سالمت 
سالمندان

سالمندان دچار سکته مغری 
کره جنوبی در 

بررسی تأثیرات مشارکت خانواده و برنامه توان بخشی عملکردی 
که دچار سکته مغزی شده اند کره ای  بر سالمت درک شده سالمندان 

مدیریت سالمت چین
ارتقا سالمت سالمندان در چین و رفع چالش های مربوط به سالمندیسالمندان باالی 65 سال چینیسالمندان

آفریقای 
جنوبی

ارتقا سالمت 
بیمه شدگان

کارکنان، بازنشستگان و 
ارتقا سالمت بیمه شدگانخانواده های آنان

برنامه استراتژیک ارتقای عمان
تبیین زیر ساختارهای حمایت کننده از هدایت، هماهنگی مردم عمانسالمت عمان

و ارزشیابی اقدامات ارتقاء سالمت

برنامه استراتژیک سبک تایلند
برخورداری از امنیت الزم و ظرفیت پیشگیری از مخاطرات سالمت مردم تایلندزندگی سالم تایلند

منجر به بیماری های مهم مرتبط با سبک زندگی

11- Bravemind
12- telemental
13- OSISS
14- surgeon
15- Soldier On
16- Beyond Battlemind
17- COMSA CD
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 38 کــه  می شــود  مشــخص  بــاال  جــدول  نتایــج  اســاس  بــر 
کــه  شــد  شناســایی  مشــابه  و  پیشــرو  کشــورهای  در  برنامــه 
شــده  مشــخص  بــاال  در  آن  مخاطبــان  و  برنامــه  هــر  اهــداف 
بــاال نشــان می دهــد  یافته هــای جــدول  کــه  اســت. همان طــور 
ویــژه  بــه  را  ســامت  ارتقــا  برنامه هــا  بیشــترین  آمریــکا  کشــور 
کانــادا،  کــرده اســت،  بــرای بازنشســتگان نیروهــای مســلح اجــرا 
کشــورهای پیشــرو در  انگلســتان و روســیه نیــز بــه عنــوان دیگــر 
ایــن زمینــه برنامه هــای زیــادی را در خصــوص ارتقــا ســامت بــه 
در  درآورده انــد.  اجــرا  بــه  خــود  نظامــی  ســازمان های  در  ویــژه 
کشــورهای مشــابه بــا ایــران نیــز اطاعــات زیــادی در  خصــوص 

کــره جنوبــی،  کشــورهای چیــن،  اختیــار نبــود و برنامه هایــی از 
بــاال اشــاره شــده اســت. تایلنــد و... در  عمــان، 

وضعیــت موجــود کشــور در زمینــٔه برنامــه ارتقــا و بهبــود - 2- 
ســامت بازنشســتگان چگونــه اســت؟

کــه ۹ برنامــه در  بــر اســاس نتایــج جــدول 2 مشــخص می شــود 
کــه بازنشســتگان نیــز  کشــور در خصــوص ارتقــا ســامت اجــرا شــده 
جزئــی از جامعــه مخاطــب ایــن برنامه هــا می باشــد. در بــاال ســال 
اجــرای هــر برنامــه، مخاطبیــن برنامــه و اهــداف اجــرای هــر برنامــه 

مشــخص شــده اســت.

جدول 2- برنامه های ارتقا سامت اجرا شده در کشور

اهداف اجرای برنامهجامعه هدفسال اجرانام برنامه

کشور-مراقبت تغذیه میانساالن و سالمندان کووید 9	 با مراقبت های تغذیه ای کل جمعیت  کنترل  برنامه پیشگیری و 
کید بر میانساالن و سالمندان در بین همه افراد جامعه با تأ

کشور98		برنامه ادغام سالمت روان گاهی جامعه و آموزش در حوزه سالمت روانکل جمعیت  افزایش آ

توانمندسازی فردی و اجتماعیبازنشستگان آموزش وپرورش99		آموزش سبک زندگی ارتقادهنده سالمت
 در زمینٔه تأمین، حفظ و ارتقا سالمت

کهریزک85		آموزش بهداشت تغذیه ای ارتقا سالمت تغذیه ای سالمندانسالمندان آسایشگاه 

گویی گویی برای ارتقا سالمت روانسالمندان89		خاطره  برنامه خاطره 

آموزش و ارتقا سالمت مبتنی بر 
کشور	8		توانمندسازی مردم کیفیت زندگیکل جمعیت  ارتقا سالمت و بهبود 

کشور ارتقا سالمت روان جامعهمردم ایران90		برنامه جامع ارتقا سالمت روان 

برنامه ملی تحول نظام سالمت، 
سالمندان90		رفاه و منزلت سالمندان ایران

کارایی 	- سالمندی سالم 	- سالمندی با حفظ 
 	- سالمندی با حفظ استقالل 

	- سالمندی با حفظ جایگاه 5- سالمندی مولد

کشور کشور96		برنامه راهبردی سند ملی سالمندی  حفظ و ارتقا سالمت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندانسالمندان 

راهکارهــای اولیــه در زمینــٔه برنامــه ارتقا و بهبود ســامت - 3- 
بازنشســتگان  کدامند؟

قبـــل  مرحلـــه  دو  در  انجام شـــده  اقدامـــات  اســـاس  بـــر 
بـــود،  برنامـــه   4۷ جمعـــًا  خارجـــی  و  داخلـــی  برنامه هـــای 
شناســـایی شـــد و بـــه منظـــور پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال محتـــوای 
هـــر  در  انجام شـــده  اقدامـــات  و  تحلیل شـــده  آن هـــا  تک تـــک 
برنامـــه در خصـــوص ارتقـــا ســـامت بازنشســـتگان احصـــا شـــد و 
کدهـــای بـــاز  گام بعـــد  گردیـــد در  کدهـــای بـــاز تنظیـــم  در قالـــب 
شـــد  دســـته بندی  محـــوری  کدهـــای  قالـــب  در  به دســـت آمده 

ارتقـــا ســـامت بازنشســـتگان در 14 دســـته بندی  و راهکارهـــای 
مجـــزا ارائـــه شـــد. همچنیـــن دوره زمانـــی اجـــرای هـــر راهـــکار نیـــز 
ــا ســـامت  ــرای ارتقـ ــای الزم بـ ــد و درنهایـــت راهکارهـ مشـــخص شـ
بازنشســـتگان در ابعـــاد مختلـــف جســـمی، روانـــی، اجتماعـــی و 
کوتاه مـــدت، میان مـــدت و بلندمـــدت و در  معنـــوی در ســـه دوره 
ــی،  ــی، آموزشـ ــی توان بخشـ ــگیرانه، درمانـ ــای پیشـ ــب برنامه هـ قالـ
نتایـــج  اســـت.  ارائه شـــده   ... و  ســـایت  اپلیکیشـــن،  پژوهشـــی، 

اســـت: ارائـــه شـــده   3 برنامه هـــا در جـــدول  تحلیـــل محتـــوای 
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جدول 3- راهکارهای الزم برای ارتقا سامت بازنشستگان

کد محوریدوره زمانیکدباز

کوتاه مدتکمک به ترک سیگار از طریق توزیع بروشورهای اطالعاتی

ارائه 
اطالعات

کوتاه مدتارائه توصیه هایی برای ارتقا بهداشت دهان و دندان
کوتاه مدتارائه یک بسته اطالعاتی در خصوص ارتقا سالمت برای همه بازنشستگان و افراد تحت تکفل آن ها

، پوستر و فیلم های آموزشی جهت استفاده در آموزش های بهداشتی کوتاه مدتتهیه مواد آموزشی ازجمله بروشور
کید مراقبت از خود در فواصل سه ماه یک بار کوتاه مدتارسال خبرنامه های ایمیلی و چاپی با موضوع خود مدیریتی با تأ

کارکنان و بازنشستگان از طریق ایمیل و یا به صورت چاپی کوتاه مدتارسال مطالبی در خصوص آموزش بهداشت به 
ارسال نامه های شخصی با مهر پزشک در خصوص مشکالت خاص سالمتی بازنشستگان

کوتاه مدت و ارائه توصیه هایی برای حل این مشکالت

کوتاه مدتطراحی و توزیع مجله و خبرنامه های مختلف در خصوص سالمتی
کتاب مراقب خود باشید کتب مختلف در حوزه خود مدیریتی و ارتقا سالمت مانند  تهیه و توزیع 

کتاب پاسخ مناسب به مشکالت رایج پزشکی کید بر عادات خوب سالمتی یا  کوتاه مدتبه منظور تأ

کوتاه مدتکارگاه هایی در زمینٔه موضوعات مرتبط با سالمتی ویژه افراد مسن و در اختیار گذاشتن منابع آموزشی برای بازنشستگان
گاهی بازنشستگان از مسائل جامعه، کوتاه مدتتقویت آ

کوتاه مدتارائه رهنمودهایی به منظور پیشگیری از آسیب و زندگی فعال
کارکنان فعال و بازنشستگان در ابعاد مختلف سالمت کوتاه مدتآموزش و بازآموزی 

آموزش

برگزاری دوره آموزشی شامل تدریس موارد زیر: جلسه اول: سالمندی و حیطه مسئولیت پذیری در مورد سالمتی، 
جلسه دوم: حیطه روابط بین فردی، جلسات سوم و چهارم: حیطه تغذیه، جلسه پنجم: حیطه مدیریت استرس، 

جلسه ششم: حیطه رشد معنوی، جلسات هفتم و هشتم: حیطه فعالیت فیزیکی.
کوتاه مدت

کالس های مدیریت استرس کوتاه مدت برگزاری 

که بر مدیریت استرس آسیب زا، رانندگی پرخطر  برگزاری جلسات توجیهی سالمت روان 
کاهش فشار روانی متمرکز است کوتاه مدتو مسائل مربوط به 

کوتاه مدتنمایش ویدئوهای آموزشی در خصوص سالمت روان
کنترل خشم، روابط سالم، کنترل استرس و ... کارگاه های سالمت روان مانند  کوتاه مدتبرگزاری 

گاهی و پیشگیری از اعتیاد کوتاه مدتانجام مداخالت افزایش آ
میان مدت آموزش در مورد رژیم های غذایی سالم

میان مدتارائه آموزش های تاب آوری و بهداشت روان
کید بر رفاه، عملکرد، حفظ سالمت زیردستان و ... میان مدتارائه آموزش های شغلی با تأ

میان مدتارائه آموزش های قبل و بعد از اعزام به مأموریت
کنترل استرس زندگی در شرایط خاص میان مدتارائه آموزش به خانواده ها برای 

کالس های خود مراقبتی در افسردگی، برگزاری دوره های آموزشی در حیطه ارتقا سالمت و پیشگیری شامل 
کشیدن و ... میان مدت سالمندی سالم، سالمت دهان و دندان، دوری از سیگار 

میان مدتبرگزاری دوره های آموزشی در حیطه درمان های اولیه و نیز در حیطه توانمندسازی
میان مدتاقدامات آموزشی برای پیشگیری از ایدز

گاهی بخشی در خصوص بیماری های منتقل از راه جنسی میان مدتبرنامه های آموزشی برای آ
میان مدتبرنامه های آموزشی در خصوص ارتباطات بهداشتی و فناوری اطالعات سالمت

کارکنان بخش سالمت برای اجرای بهتر مداخالت ارتقا سالمت میان مدتآموزش 
گروهی برای مبارزه با خودکشی و پیشگیری از آن میان مدتکالس های 

میان مدتآموزش روش های مقابله با مشکالت روحی- روانی ناشی از بحران به پرسنل
کارگاه های رسیدگی به مشکالت بهداشتی کوتاه مدتبرگزاری 

کاهش ناتوانی کوتاه مدتاستفاده از آموزش بهداشت شخصی برای جلوگیری از وقوع و پیشرفت بیماری و 
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میان مدتایجاد شبکه های پژوهش و انجام تحقیقات در حوزه سالمت سالمندان و بازنشستگان

پژوهش

کشوری و استانی  مشارکت در فعالیت های پژوهشی و فعالیت های میدانی 
میان مدتدر جهت تعیین نوع و حجم بیماری های مختلف در بازنشستگان و نحوه پیشگیری از آن ها

کاربردی در حوزه ارتقا سالمت میان مدتگسترش پژوهش های علمی 
هدایت و پشتیبانی از تحقیقات، فناوری و ارزیابی ابتکارات علمی و فناوری 

که بر عملکرد، سالمتی و رفاه همه پرسنل تأثیر می گذارد میان مدتمبتنی بر نتیجه 

میان مدتجمع آوری اطالعات و آمارهای مربوطه و بررسی در مورد شناخت بیمارهای روان پزشکی در سطح استان ها و شهرستان ها

، السا و ... به منظور فراهم سازی داده ها انجام مطالعات طولی در خصوص ارتقا سالمت مانند برنامه شیر
بلندمدت و اطالعات الزم برای تصمیم گیری در خصوص ارتقا سالمت بازنشستگان

کوتاه مدتطراحی برنامه تمرینی مناسب برای پرسنل ارتش و بازنشستگان به منظور پیشگیری از آسیب اسکلتی- عضالنی

پیشگیری 
اولیه

کمر ، پوکی استخوان و شرایط مزمن  بلندمدتاجرای برنامه های پیشگیری از آرتروز
بلندمدت ارائه حمایت های الزم در خصوص زندگی بدون آسیب و خشونت

بلندمدتتوجه به سالمت دهان و دندان
کوتاه مدتارائه برنامه های مراقبت شامل مداخالت سنتی پزشکی و دارویی

بلندمدتپیشگیری از بیماری های تنفسی
بلندمدتپیشگیری از عفونت ها و اختالالت خون مرتبط با بهداشت و سالمت و ایمنی خون

بلندمدتپیشگیری از بیماری های تنفسی و سالمت خواب
بلندمدتپیشگیری از بیماری های قلبی و سکته مغزی

ارائه یک رویکرد جامع در پیشگیری از بیماری های دهان و دندان شامل عوامل رژیم غذایی
بلندمدت و سبک زندگی مشترک در طیف وسیعی از بیماری های دهان و عمومی

کوتاه مدتارائه خدمات پیشگیری از بیماری های فصلی
کردن تجهیزات محافظتی مناسب به منظور پیشگیری از آسیب اسکلتی- عضالنی میان مدتمهیا

کیفیت امکانات آموزشی به منظور پیشگیری از مشکالت سالمتی میان مدتبهبود مداوم 
کنترل ذهن شامل مدیریت استرس، کنترل خشم، پشتیبانی و تشویق 

گاهی از انواع خشونت در خانواده و آموزش پیشگیری از آن میان مدت آ

کسیناسیون برای جلوگیری بیماری های عفونی کوتاه مدتوا
کمربند ایمنی کوتاه مدتچالش بستن 

کنند. کنید: بازنشستگان تشویق شوند هرروز چند دقیقه مطالعه  کوتاه مدتچالش مغز خود را تربیت 
توجه به بهداشت روان و اختالالت روانی پرسنل از طریق برگزاری تست های سالمت روان

کوتاه مدت و شناسایی افراد دارای مشکالت سالمت روان

پیشگیری 
ثانویه

کوتاه مدتاستفاده از خدمات پیشگیری بالینی در ارائه مراقبت های بهداشتی معمول
کالری در برنامه غذایی برای افراد دارای اضافه وزن کوتاه مدتکاهش مصرف 

میان مدتاقدامات مؤثر در خصوص زوال عقل بزرگ ساالن مسن، ازجمله بیماری آلزایمر
میان مدتبرگزاری جلسات برنامه ریزی و توجیهی برای افراد در معرض ریسک تروما

کوتاه مدتارجاع زودهنگام پرسنل در معرض ریسک به بخش های مربوطه
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کوتاه مدتتهیه و توزیع مجموعه ای از نکات تغذیه ای

 تغذیه و 
سبک زندگی

کارکنان بازنشستگان و خانواده ها میان مدتتوجه به استانداردهای تغذیه و آموزش آن به پرسنل وزارت دفاع شامل 
کووید 9	 کنترل  کوتاه مدتتهیه محتوای آموزشی تغذیه ای ویژه پیشگیری و 

گاهی های تغذیه ای سالمندان از طریق آموزش هرم و راهنمای غذایی سالمندان کوتاه مدتارتقا آ
میان مدتاعطای یارانه های هدفمند جهت تأمین سبد غذایی مطلوب برای بازنشستگان

تمرکز سیاست گذاری، تدوین استانداردها، ضوابط و نظارت 
کارکنان و بازنشستگان بلندمدتو طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سالمت تغذیه 

میان مدتارتقای امنیت غذا و تغذیه
بلندمدتکمک به تغذیه سالم از طریق حمایت های مالی

کوتاه مدتارائه رژیم غذایی به اعضای خانواده بازنشستگان
کوتاه مدتارائه برنامه های تغذیه مناسب

توجه به ایمنی مواد غذایی از طریق توزیع مواد غذایی سالم 
میان مدتدر فروشگاه های طرف قرارداد با تخفیف ویژه جهت تشویق به استفاده از این مواد

انجام اقدامات سالمت تغذیه ای مانند
کاهش خطر بیماری های مزمن میان مدت افزایش عملکرد، رژیم غذایی سالم، مدیریت وزن و 

کوتاه مدتچالش رمز و راز تغذیه، به بازنشستگان برای مصرف 5 وعده میوه و سبزیجات در روز مشوق های داده شود
کووید 9	  اجرای برنامه های تغذیه ای به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها به ویژه 

کوتاه مدتو تأمین و ارتقای سالمت تغذیه ای جامعه هدف.

میان مدتاقدامات الزم برای بهبود شیوه زندگی بازنشستگان باهدف پیشگیری از عوامل خطرساز سالمت

اصالح رفتار 
و سبک 

زندگی

کیفیت زندگی بازنشستگان با نیازهای ویژه میان مدتاولویت بخشیدن به ارتقای 
بلندمدتترویج رفتارهای الزم برای سبک زندگی سالم

کالس هایی برای ایجاد بیزاری از مواد مخدر کوتاه مدت اجرای 
کوتاه مدتآموزش مهارت های زندگی

بلندمدتکمک به ایجاد یک زندگی فعال
کوتاه مدتبرگزاری دوره هایی برای فعالیت بدنی و تناسب اندام

کنید: شد، متمرکز بر جایگزینی فعالیت های سالم به جای تماشای تلویزیون بود. کوتاه مدتچالش تلویزیون را رام 
کوتاه مدت چالش استراحت کافی: اراده اطالعات به بازنشستگان در خصوص لزوم استراحت کافی به میزان 7 تا 9 ساعت روزانه

کیفی ورزش در سازمان میان مدتاعتالی 
گاهی جامعه هدف نسبت به اصول و مفاهیم بهداشت روان و تغییر و اصالح نگرش افراد نسبت به بیماری های  افزایش آ

میان مدتروانپزشکی و تشویق و ترغیب آن ها در جهت استفاده از اصول بهداشت روان در جهت بهتر شدن کیفیت زندگی

کوتاه مدتتشویق پرسنل برای تبدیل فعالیت بدنی به بخشی از زندگی روزمره
کلسترول، کاهش وزن و تغذیه کنترل  کالس های تناسب اندام، ورزش و آموزشی با تمرکز بر  کوتاه مدت برگزاری 
کارمندان فعال و بازنشستگان ارتش بلندمدتایجاد استانداردهای سخت گیرانه وزن و تناسب اندام بر ای 

کوتاه مدتاجرای برنامه ورزشی حداقل 0	 دقیقه ورزش متوسط روزانه
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میان مدتتوسعه خدمات توان بخشی با بهره گیری از رویکرد توان بخشی مبتنی بر جامعه در قالب مراقبت های اولیه بهداشتی

توان بخشی

میان مدتتشویق افراد در معرض ریسک تروما برای انجام مراقبت های بهداشتی الزم
اجرای تمرینات ورزشی متناسب و مداخالت فیزیوتراپی

میان مدت بر اساس نتایج ارزیابی سالمت بیماران دارای مشکالت مربوط سکته مغزی

آموزش فعالیت های زندگی روزانه )شامل مواردی مانند لباس پوشیدن، شستن صورت، استحمام، غذا خوردن، انتقال به 
صندلی و از آن و استفاده از توالت و کنترل بی اختیاری( و فعالیت های اساسی یا سازگارانه زندگی روزانه )شامل میزان وابستگی 

در نظافت شخصی، انجام کارهای خانه، انجام لباسشویی، بیرون رفتن از مسافت کوتاه، استفاده از حمل ونقل، خرید، 
مدیریت پول، برقراری و دریافت تماس تلفنی و مصرف دارو( به بیماران دارای مشکالت سکته و...

کوتاه مدت

کیفیت زندگی سالمندان شامل عملکرد جسمی، درد جسمی، سالمت عمومی، نشاط،  ارائه آموزش های مرتبط با
عملکرد اجتماعی، نقش عاطفی و سالمت ذهنی و همچنین فعالیت های زندگی روزمره، فعالیت های اساسی زندگی 

روزمره و اقدامات فعالیت های بدنی و عملکرد بدنی، توانایی شناختی و انتظارات ذهنی از زندگی
میان مدت

کید بر ارائه خدمات توان بخشی در محل زندگی بلندمدتتأ
آموزش و تعلیم بیمار و خانواده او نسبت به وضعیت جدید و بیماری و ناتوانی دچار شده 

کوتاه مدتو فن ها و وسایل تطابق با وضعیت جدید

کوتاه مدتارائه مراقبت های فیزیکی به بازنشستگان دارای مشکالت مختلف
کوتاه مدتکمک به تطابق بازنشسته بیمار با وضعیت جدید پس از آسیب و مسائل مالی و مسائل اداری و بیمه ای

آموزش و توانمندسازی از طریق برگزاری دوره های آموزشی مجازی و آموزش محتواهای آموزشی
کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آنان گروهی به  میان مدت به صورت فردی و 

توانمندسازی

گزینه های درمانی سکته  گهی و  برگزاری جلسات آموزش در مورد مهارت های خاص مراقبت از بیمار شامل پیش آ
میان مدتمغزی، آموزش توان بخشی، دارو، فعالیت های ابزاری زندگی روزمره و مهارت های مراقبتی

ارائه فرصت هایی به پرسنل برای توسعه مهارت های جدید، 
بلندمدتایجاد اعتمادبه نفس در توانایی های آن ها و دیدار با همساالن یا چالش های مشابه

کوتاه مدتتوانمندسازی بازنشستگان در خصوص بهداشت جنسی
بلندمدتارائه آموزش های الزم برای شناسایی افراد در معرض خطر تروما و ارجاع زودهنگام آن ها

کمک های اولیه روان شناختی آموزش پرسنل در خصوص مهارت های اساسی در 
بلندمدت )به عنوان مثال، آموزش روان شناختی، راهنمایی( و نحوه شناسایی افراد در معرض خطر مشکالت روانی

میان مدتبرگزاری دوره های آموزشی در حیطه درمان های اولیه و نیز در حیطه توانمندسازی
کارکنان و بازنشستگان در خصوص تغذیه سالم از طریق طراحی  توانمندسازی 

کالس های آموزشی عملی و نظری میان مدتو تدوین متون آموزشی و برگزاری 

بلندمدتگسترش برنامه های اشتغال حمایت شده برای بازنشستگان
توانمندسازی بازنشستگان به منظور اصالح فرهنگ سالمت، بهبود شیوه زندگی 

کاهش رفتارهای پرخطر بلندمدتترویج الگوی زندگی سالم و 

کردن مزایای سالمتی برای شخص و نیز عزیزان وی و  برگزاری جلسات آموزشی با موضوعات مختلف باهدف برجسته 
کلیشه های سالمندی و مرگ ومیر میان مدتنیز ارتقا مهارت های به خوبی پیر شدن و رفع 

میان مدتبرگزاری آموزش های گروهی برای خانواده ها به منظور افزایش مشارکت آن ها در مراقبت از بازنشستگان دچار مشکل
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کوتاه مدتارائه محصوالت پزشکی ایمن به بازنشستگان

حمایت 
سازمانی و 
اجتماعی

میان مدتایجاد فرصت های مختلف برای ترک سوءمصرف مواد
میان مدتارائه برنامه ها و خدماتی برای حمایت از خانواده مانند حمایت روانی اجتماعی و مشاوره در زمینه های مختلف

کارکنان با اولویت به بازنشستگان بلندمدتتدارک تسهیالت هدایت شده جهت تأمین مسکن 
میان مدتتأمین مسکن سازمانی برای بازنشستگان

بلندمدتحمایت از بازنشستگان در مقابل عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تهدیدکننده سالمت آن ها

فراهم نمودن و توسعه محیط های حمایت کننده سالمت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی 
کارکنان و بازنشستگان کار و زندگی  بلند مدتدر محل 

کسن آنفوالنزا،  تهیه داروهای موردنیاز بازنشستگان مانند داروهای زوال عقل، وا
کوتاه مدتداروهای ضد درد مکمل های غرایی و ... و ایجاد شرایط الزم برای دسترسی اثربخش بازنشستگان به این داروها

کسیژن و... ، فشارسنج، ا کر ، وا  تهیه تجهیزات موردنیاز بازنشستگان مانند سمعک، عینک، عصا، ویلچر
کوتاه مدتو ایجاد شرایط الزم برای دسترسی اثربخش بازنشستگان به این تجهیزات

بلندمدتحمایت های روانی و اجتماعی در بالیا و حوادث طبیعی
میان مدتافزایش دسترسی بازنشستگان به اقدامات پیشگیرانه سالمت

کید بر ارائه خدمات درمانی در محل زندگی میان مدتتأ
کوتاه مدت ایجاد تسهیالت برای درمانی چاقی در بازنشستگان

کوتاه مدتویزیت بازنشستگان در محل زندگی آن ها
بلندمدتبررسی مشکالت مالی بازنشستگان و ارجاع آن به بخش های مربوطه

کز مختلف خدمات محلی و پیگیری وضعیت بازنشستگان میان مدتبرقراری ارتباط با مرا
کز تخصصی عمومی در صورت نیاز میان مدتارجاع بیماران دارای مشکالت سالمت جسمی و روانی به مرا

کمک کننده،  ارجاع بازنشستگان و خانواده های آن ها به سایر متخصصان 
میان مدتمانند مددکاران اجتماعی، روانشناسان یا پرسنل پزشکی در صورت لزوم

میان مدتفراهم کردن منابع و فرصت هایی برای بازنشستگان بیمار و آسیب دیده تا از ورزش و تفریحات جسمی استفاده کنند
بلندمدتکمک به بازنشستگان در مدیریت سالمت خود از طریق طرح های حمایتی

کارکنان وزارت دفاع میان مدتایجاد محیط سالم برای همه 
کرده ارائه فرصت ها و مشوق هایی به پرسنل تا در فعالیت های ارتقا سالمت شرکت 

میان مدت و به نتایج مثبتی دست یابند

کار نیروهای مسلح بلندمدتتقویت نیازهای منحصربه فرد و اولویت های بهداشتی مربوط به سالمت و محیط 
گروهی کمک به بازنشستگان برای تهیه تجهیزات ورزشی یا تفریحی و یا شرکت در فعالیت های  میان مدتپشتیبانی و 

کردن معاینه جسمی رایگان را برای بازنشستگان مبتالبه فشارخون باال یا دیابت  فراهم 
که در جامعه زندگی می کنند کوتاه مدت و افراد دارای بیماری روانی 

کوتاه مدتارتقا دسترسی به خدمات بهداشتی
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کوتاه مدتخدمات بهداشت رفتاری برای چاقی

اقدامات 
درمانی

کوتاه مدت- بازنشستگان 	- خانواده بازنشستگان کز بهداشتی درمانی با اولویت  کوتاه مدتخدمات استفاده از مرا
کز تخصصی عمومی کوتاه مدتخدمات بیشتر در استفاده از مرا

کوتاه مدتارائه خدمات بهداشتی و درمانی ویژه به بازنشستگان و خانواده های آنان )که شامل تمام خدمات بهداشتی معمول است(
گرفتن هزینه ها کوتاه مدتارائه خدمات باارزش باال بدون در نظر 

کوتاه مدتتشخیص و  مراقبت اختالالت روانپزشکی
کوتاه مدتارائه درمان های ضدافسردگی

گزارش مفصل از مشکالت روانی هر فرد و ارائه توصیه های درمانی به او میان مدتارائه 
ارائه درمان فردی شامل درمان متمرکز بر ضربه، درمان شناختی رفتاری، روان درمانی، روان درمانی،

میان مدت درمان بین فردی و سایر موارد بسته به نیازهای فرد

میان مدتدرمان گروهی شامل درمان شناختی رفتاری، گروه درمانی بین فردی یا آسیب روانی مانند درمان پردازش شناختی
ارزیابی و در صورت لزوم، درمان خارج از بیمارستان های وزارت دفاع را برای بازنشستگان 

که دارای مشکالت سالمت روان و جسمی هستند کوتاه مدتو خانواده های آنان 

که با آسیب های استرس عملیاتی دست وپنجه نرم می کنند کوتاه مدتارزیابی و درمان اعضا 
کامل داروهای مصرفی بازنشستگان با ارزیابی اثرات سو آن کوتاه مدتبررسی 

غربالگری

که در آن بازنشستگان تمام نسخه ها و داروهای بدون نسخه خود را برای اولین ویزیت  کیف دارو  طراحی یک 
کوتاه مدتهنگام بررسی وضعیت بازنشستگان با خود به همراه می آورند

میان مدتطراحی پرسشنامه ارزیابی سالمت بازنشستگان
کوتاه مدتبررسی وضعیت شنوایی و سایر اختالالت حسی یا ارتباطی و بینایی

بررسی اختالالت بهداشت روان ازجمله اختالالت افسردگی، اختالالت اضطرابی، وسواس اجباری و
کوتاه مدت اختالالت مربوط به آن، تروما و اختالالت مربوط به استرس در بین بازنشستگان و خانواده های آنان

کوتاه مدتغربالگری بیماری ها و مشکالت شایع سالمندی
کوتاه مدتغربالگری های روانی

کوتاه مدت 	 ماهه کوتاه مدتارزیابی ریسک سالمتی و خطرهای بهداشتی از طریق پست الکترونیکی در فواصل شش یا 
میان مدتارزیابی سالمت سالمندان به صورت ساالنه

میان مدتمعاینه فیزیکی همه سالمندان به صورت ساالنه
میان مدتاجرای فعالیت های ارزیابی و غربالگری

اجرای برنامه ها و فعالیت های نظارت پزشکی و بهداشتی به صورت دوره ای 
بلندمدتکه وضعیت ارتقا سالمت خدمات و پیشگیری از بیماری را بررسی می کند.

میان مدتاجرای طرح غربالگری سرطان
کلیوی میان مدتانجام غربالگری برای پیشگیری از بیماری های مزمن 

میان مدتغربالگری برای پیشگیری از دیابت
میان مدتارزیابی جامع وضعیت بازنشستگان

میان مدتارزیابی تخصصی بازنشستگان دارای مشکالت روانی
میان مدتارزیابی مشکالت سالمت روان بازنشستگان از طریق مصاحبه های بالینی عمیق

میان مدتانجام نظارت بالینی برای هریک از افراد دارای مشکالت روانی
میان مدتانجام مصاحبه های بالینی با افراد در معرض ریسک تروما

گزارش های مددکاری اجتماعی اداری میان مدتارزیابی ها و 
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بلندمدتتقویت روابط و حمایت از فرهنگ ارتقا سالمت بین بخش های مختلف ذی نفع

اقدامات 
فرهنگی و 

فرهنگ سازی

جلب مشارکت و استفاده از بازنشستگان سازمان در نقش های مختلف حمایتی در برنامه های ارتقا سالمت
بلندمدت به منظور ارتقا سالمت روان افراد مشارکت کننده و نیز ارتقا پذیرش سایر بازنشستگان نسبت به طرح های اجرایی

فراهم آوردن شرایط اقامت بازنشستگان و خانواده های آنان در هتل های مناسب
کوتاه مدت و اجرای فعالیت های مختلف تفریحی برای آنان

که برای سالمت روان مفید هستند گفتگوهای غیررسمی  کوتاه مدتپشتیبانی از بحث و 
گروهی گردش های  کوتاه مدتبرگزاری 

اجرای برنامه های هفته بهداشت روان با توجه به دستورالعمل های
کوتاه مدت اداره سالمت روان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کوتاه برای بازنشستگان گوئی به صورت هفته ای به مدت  کوتاه مدتبرگزاری جلسات خاطره 
بلندمدتارتقا فرهنگ سالمت

کوتاه مدت استفاده از روحانیون برای رفع نیازهای معنوی همه اعضا و خانواده های آن ها
کوتاه مدتارائه مراقبت های معنوی و یا مذهبی، راهنمایی و مشاوره توسط روحانیون

ارائه اطالعات در خصوص موضوعاتی مانند اخالق، کنترل خشم، پیشگیری از خودکشی و پویایی خانواده
کوتاه مدت و همچنین مراقبت و پشتیبانی مستقیم معنوی در هنگام مشکالت، بالتکلیفی و یا درگیری توسط روحانیون

کارها مربوطه، خدمات، رویدادها و مراسم خاص توسط روحانیون کوتاه مدتایفای مسئولیت در 
کوتاه مدتارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به بازنشستگان و خانواده های آنان

کارکنان کوتاه مدتترویج فعالیت های مذهبی در بین 
کمیته های توجیهی در خصوص ارتقا سالمت کوتاه مدتتشکیل 

میان مدتترویج سیاست دخانیات وزارت دفاع برای جلوگیری از مصرف دخانیات
کنند که در تعداد برنامه ارتقا سالمت بیشتری شرکت  اختصاص دادن امتیازات تشویقی برای افرادی 

کنند میان مدت درواقع اعضا تشویق می شوند تا در فعالیت های مختلف ارتقادهنده سالمت شرکت 

میان مدتفعالیت های تبلیغاتی برای ارتقا سالمت جامعه هدف
میان مدتفرهنگ سازی زندگی بدون دخانیات

کمک به تقویت عوامل تعیین کننده اجتماعی مانند روابط اجتماعی پرسنل 
میان مدتاز طریق برنامه های مختلف فرهنگی و اردویی

که دانش، بهترین روش و درس های آموخته شده را پشتیبانی می کند بلندمدتحمایت از فرهنگی 
بلندمدتترویج فرهنگ پیشگیری و انعطاف پذیری

میان مدتارائه پشتیبانی دلسوزانه در طی وقایع و حوادث مهم زندگی بازنشستگان و خانواده های آنان
میان مدتراهنمایی و پشتیبانی از بازنشستگان برای شرح حال نویسی و نوشتن تجارب زندگی خود به منظور ارتقا رضایت از زندگی

که مشارکت مدنی را تقویت و افراد مسن را کوچک) گروه های   قرار دادن سالمندان و بازنشستگان در 
کنند میان مدت به ابتکار عمل تشویق می کند( برای اینکه آن ها با یکدیگر ارتباط برقرار 
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میان مدتارائه آموزش های مربوط به بهداشت بر اساس نتایج معاینه هر فرد

مشاوره

کوتاه مدتمشاوره فردی و خانوادگی
بلندمدتارسال توصیه نامه های شخصی با توجه به اطالعات پرونده سالمت برای هریک از بازنشستگان

 ارائه مشاوره بهداشت روان مبتنی بر شواهد و مبتنی بر زندگی را با استفاده از 
کیفیت باال و قابلیت های دیداری و شنیداری کنفرانس ویدئویی دسکتاپ با میان مدتسیستم های 

 برقراری امکان مشاوره تلفنی، محرمانه همه بازنشستگان و خانواده های آن ها در خصوص 
کاری آن ها تأثیر دارد، به صورت 		 ساعته و 7 روز در هفته میان مدتنگرانی های شخصی آن ها بر سالمتی و یا عملکرد 

که هفت روز هفته  طراحی برنامه های مشاوره خط اطالعات خانواده 
میان مدتو 		 ساعت شبانه روز مشاوره حمایتی را ارائه دهد

میان مدت مشاوره در موضوعات مختلف مانند تغذیه، فرزند پروری و اصالح سبک زندگی
ارائه مشاوره های شخصی به بازنشستگان در حوزه سالمت بررسی 

میان مدتمشکالت سالمتی بازنشستگان و ارائه توصیه های شخصی به آن ها در این خصوص

کوتاه مدتپشتیبانی و مشاوره ازدواج برای فرزندان بازنشستگان
میان مدتارائه نتایج ارزیابی به بیماران و مشاوره فردی به آن ها

راهـکار   223 می دهـد  نشـان   3 جـدول  نتایـج  کـه  همان گونـه 
ایـن  کـه  بازنشسـتگان شناسـایی شـد  ارتقـا سـامت  در خصـوص 
راهکارهـا در 14 حـوزه ارائـه اطاعـات، آمـوزش، پژوهـش، اقدامـات 
اصـاح  سـالم،  زندگـی  سـبک  و  تغذیـه  ثانویـه،  و  اولیـه  پیشـگیری 
اقدامـات  توانمندسـازی،  توان بخشـی،  تناسـب اندام،  و  رفتـار 
اقدامـات  سـازمانی،  و  اجتماعـی  حمایـت  غربالگـری،  درمانـی، 
فرهنگـی و مشـاوره دسـته بندی شـدند. به عبارت دیگـر بـا توجـه به 
کدگـذاری 14 حـوزه ضـروری ارتقـا سـامت ارائه شـده اسـت  فراینـد 

بیان شـده اسـت. نیـز  ارتقـا سـامت در هـر حـوزه  راهکارهـای  کـه 

نتیجه گیری-  
 ســالمندی جوامــع همچنــان یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای 
ــه  ــرای پاســخگویی ب بهداشــت و سیســتم های اجتماعــی اســت. ب
ایــن چالــش، مــا بــه راهکارهــای مؤثــر بــرای تضمیــن زندگــی فعــال 
ســالم بــرای افــراد مســن نیــاز داریــم. ارتقــا ســامت و فعالیت هــای 
کــه  کلیــدی تلقــی می شــود  مرتبــط بــا آن به عنــوان یــک مداخلــه 
شــود.  بعــدی  زندگــی  در  رفــاه  وضعیــت  بهبــود  باعــث  می توانــد 
برنامه هــای ارتقــا ســامت بــرای بازنشســتگان و افــراد بزرگ ســال 
کــه هــم ســامت را بهبــود بخشــند و هــم  ایــن پتانســیل را دارنــد 
کاهــش دهنــد. در جمعیــت  هزینه هــای مراقبت هــای پزشــکی را 
بازنشســته، شــرایطی ماننــد حملــه قلبــی و ســکته مغــزی به مراتــب 
کــه بایــد از آن هــا پیشــگیری  بیشــتر از افــراد جــوان اســت و حوادثــی 
شــود از نظــر زمــان بســیار نزدیک تــر از مداخلــه اســت؛ بنابرایــن 
ســامت  ارتقــا  بــرای  جمعیــت  مهــم  زیرگــروه  یــک  بازنشســتگان 
هســتند. ارتقــا ســامت در زمــان بازنشســتگی نه تنهــا می توانــد بــه 
کنــد، بلکــه می توانــد ســامتی و رفــاه  حفــظ ســامت موجــود کمــک 

را نیــز بهبــود بخشــد. به ویــژه اینکــه بازنشســتگان همــراه بــا وظایــف 
کــودکان و ...، وقــت و  کارهــای خانــه، مراقبــت از  ضــروری ماننــد 
کمــی بــرای رســیدگی بــه نیازهــای مربــوط به ســامتی خــود  انــرژی 
به طــور  بازنشســتگی  ســن  در  زنــان  و  مــردان  از  بســیاری  دارنــد. 
منظــم ورزش نمی کننــد، اوقــات فراغــت یــا فعالیت هــای اجتماعــی 
نمی خورنــد،  غــذا  به درســتی  نمی کننــد،  تجربــه  آرامــش  بــرای  را 
کافــی ندارنــد و یــا نیازهــای مربــوط به ســامتی شــخصی  خــواب 
خــود را بــرآورده نمی کننــد. ازایــن رو در ایــن پژوهــش بــه بررســی 
ــد و  ــه ش ــتگان پرداخت ــامت بازنشس ــا س ــف ارتق ــای مختل برنامه ه

ــد. ــن ش ــامت تدوی ــا س ــای ارتق ــپس راهکاره س
کشــورهای پیشــرو مشــخص شــد  آنچــه در بررســی برنامه هــای 
کارمنــدان  کــه همــه ایــن برنامه هــا آمــوزش بهداشــت بــه  ایــن بــود 
و  یادگیــری  فرصت هــای  برنامه هــا،  کثــر  ا در  می دادنــد.  ارائــه  را 
تمریــن مهارت هــای جدیــد نیــز ارائه شــده اســت. تعــداد کمتــری 
محیــط  یــا  ســازمانی  سیاســت های  در  را  اصاحاتــی  برنامه هــا  از 
گنجانده انــد. بعضــی از برنامه هــا فرصت هایــی بــرای  کار فیزیکــی 
کارمنــدان بــا ریســک بــاال در  کاهــش خطــر فــردی بــرای  مشــاوره 
کار فراهــم می کردنــد. بســیاری از ایــن برنامه هــا عوامــل خطــر  محــل 
ــرک  ــای ت ــال، برنامه ه ــد )به عنوان مث ــرار می دادن ــدف ق ــرد را ه منف
( برخــی از برنامه هــا بــر روی مجموعــه ای از عوامــل خطــر  ســیگار
مرتبــط بــا یــک بیمــاری خــاص متمرکزشــده بودنــد )به عنوان مثــال 
از  جلوگیــری  یــا  عروقــی  قلبــی  خطــر  کاهــش  بــرای  برنامه هایــی 
ســرطان(، برخــی از برنامه هــا نیــز یــا طیــف گســترده ای از عوامــل 

مربــوط به ســامتی و رفــاه را هــدف قــرار می دادنــد.
مربــوط  فعالیت هــای  برنامه هــا  از  بعضــی  در  همچنیــن 
ســامتی  خطــر  ارزیابــی  یــا  و  پزشــکی  غربالگــری  دارای  اولیــه 
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فشــارخون،  ماننــد  فیزیولوژیکــی  اقدامــات  و  بــود  گنجانده شــده 
ایــن  در  اغلــب  هــوازی  آمادگــی جســمی  و  قــد  و  وزن  کلســترول، 
کارمنــدان  ایــن،  بــر  عــاوه  می شــد.  جمــع آوری  غربالگری هــا 
تکمیــل  را  ســامتی  خطــر  ارزیابــی  یــا  ریســک  رفتــار  مشــخصات 
می کردنــد. پــس از شــرکت در غربالگــری، معمــواًل بازخــورد شــخصی 
رایانــه ای  بازخــورد  )به عنوان مثــال  می شــد  داده  کارمنــدان  بــه 
کاهــش خطــر  از ارزیابــی ریســک بهداشــتی یــا مشــاوره شــخصی 
اطاعــات  فقــط  برنامه هــا  از  برخــی  امــا  پــروژه(،  کارکنــان  توســط 
ک و نحــوه تغییــر آن هــا را ارائــه  عمومــی در مــورد رفتارهــای خطرنــا
تمریــن  و  یادگیــری  فرصت هــای  برنامه هــا،  کثــر  ا در  می دادنــد. 
ســمینارهای  تغذیــه،  کاس هــای  طریــق  از  جدیــد  مهارت هــای 
کمــر و  مدیریــت اســترس، کاس هــای پیشــگیری از آســیب دیدگی 
ســایر فعالیت هــای بهبــود ســامت فراهــم شــد. ســرانجام، برخــی 
کار  از برنامه هــا اصاحاتــی را در سیاســت های ســازمانی یــا محیــط 
کننــد.  کارکنــان را تســهیل  ــار  ــا تغییــرات رفت ــد ت فیزیکــی گنجانده ان
یــا ممنوعیــت  چنیــن اصاحاتــی شــامل سیاســت های محــدود 
 ، ، خــاص شــدن از شــر ســیگار کار اســتعمال دخانیــات در محــل 
کافه تریــا بــا چربــی  ارائــه امکانــات ورزشــی در محــل و تهیــه غــذای 
کالــری کمتــری بــود. مداخــات بررسی شــده در ایــن پژوهــش  کــم و 
کارمنــدان در  کل جمعیــت  همچنیــن در میــزان تمرکــز آن هــا بــر 
برنامــه  آن هــا، متفــاوت اســت. چندیــن  از  گــروه خاصــی  مقابــل 
کارمنــدان  بــرای  منحصربه فــرد  و  فشــرده  فعالیت هــای  شــامل 
بــر  بررسی شــده  برنامه هــای  بیشــتر  بودنــد.  دارای عوامــل خطــر 
کیــد داشــتند و در برخــی از برنامه هــا نیــز همــه  بازنشســتگان تأ
ــد. ــان فعــال موردتوجــه بودن کارکن ــان اعــم از بازنشســتگان و  کارکن
صریحًا  مطالعات  از  هیچ یک  در  اینکه  جالب توجه  نکته 
وجود  سامت  ارتقا  برنامه  در  کارمندان  خانواده های  مشارکت 
نداشت. بااین حال، مطالعه زیم رمن و کانر نشان می دهد که یک 
کارمندان  موفقیت  احتمال  می تواند  حمایتی  خانوادگی  محیط 

را  سامت  ارتقا  برنامه  یک  در  شرکت  از  پس  را  بازنشستگان  و 
و  تصمیمات  در  مهمی  نقش  خانواده  اعضای  گر  ا دهد.  افزایش 
استراتژی های تغییر رفتار کارکنان و بازنشستگان ایفا کنند، چنین 
و  اطاعات  ارائه  برای  را  برنامه ها  اثربخشی  می تواند  مشارکتی 

فرصت های مهارت افزایی به آن ها را افزایش دهد.
ــای  ــف راهکارهـ ــوزه مختلـ ــز در 14 حـ ــکار نیـ ــه راهـ در بخـــش ارائـ
و  کارکنـــان  بازنشســـتگان،  ســـامت  ارتقـــا  بـــرای  متعـــددی 
و  اجتماعـــی  روانـــی،  جســـمی،  ابعـــاد  در  آنـــان  خانواده هـــای 
معنـــوی ســـامت ارائـــه شـــد. در بیـــان ایـــن راهکارهـــا ایـــن نکتـــه 
کـــه بســـیاری از مشـــکات دوران بازنشســـتگی  گرفـــت  مدنظـــر قـــرار 
ــت  ــتغال اسـ ــامتی در دوران اشـ ــکات سـ ــت نـ ــدم رعایـ ــی از عـ ناشـ
کیـــد شـــد  کار تأ بنابرایـــن بـــر برنامه هـــای ارتقـــا ســـامت در محیـــط 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت بـ ــد. درنهایـ ــه شـ ــور ارائـ ــن منظـ ــی بدیـ و راهکارهایـ
وضعیـــت مطلـــوب و تجـــارب کشـــورهای پیشـــرو 14 حـــوزه مـــورد 
کـــه الزم اســـت به منظـــور ارتقـــا ســـامت  گرفـــت  شناســـایی قـــرار 
راهکارهـــای  و  شـــود  توجـــه  حـــوزه   14 ایـــن  بـــه  بازنشســـتگان 
ــز اهمیـــت  ــرد. نکتـــه حائـ گیـ ــرار  ــر قـ ــر حـــوزه مدنظـ ارائه شـــده در هـ
کافـــی در  کـــه بـــه علـــت عـــدم وجـــود اســـناد  در ایـــن بخـــش ایـــن بـــود 
تدویـــن وضعیـــت موجـــود برخـــی از راهکارهـــای ارائه شـــده ممکـــن 
کنـــون در ســـازمان در حـــال اجـــرا باشـــند. امـــا محققیـــن  اســـت هم ا
به منظـــور یـــک ارائـــه یـــک برنامـــه جامـــع همـــه مـــوارد را مدنظـــر 
وجـــود  عـــدم  حاضـــر  تحقیـــق  اساســـی  محدودیـــت  قراردادنـــد. 
تجـــارب قابل ذکـــر در خصـــوص کشـــورهای مشـــابه در حـــوزه مـــورد 
ــابه  ــورهای مشـ ــاب و بررســـی کشـ ــر انتخـ ــه ایـــن امـ کـ ــود  ــه بـ مطالعـ
را ســـخت نمـــود. پیشـــنهاد می شـــود مؤلفه هـــای به دســـت آمده 
ــوند.  ــنجی شـ ــار سـ ــن اعتبـ ــایر محققیـ ــط سـ ــق توسـ ــن تحقیـ در ایـ
همچنیـــن پیشـــنهاد می شـــود تجـــارب ســـایر کشـــورها نیـــز بررســـی 

ــود. ــه شـ ــی مقایسـ ــورت تطبیقـ ــه صـ ــن پژوهـــش بـ ــج ایـ ــا نتایـ و بـ
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