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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر
ﺣﺴﯿﻦ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ* و ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﯾﻤﺎﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭼﮑﯿﺪه :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و درﺻـﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﺸـﻮر و روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ آن،
ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﺗﻤﺮﮐـﺰ اﺻـﻠﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری
 ۱۳۹۰ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺳـﻨﯽ و ﺟﻨﺴـﯽ ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن در
اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ درﺻـﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺣـﺪود  ۱واﺣـﺪ ﺑـﯿﺶ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪای از ﺳـﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ ﺑـﻮدن ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺳـﻨﯿﻦ
زﯾﺮ  ۷۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ .از ﻣﻨﻈـﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﮑـﺎﺣﯽ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺪود  ۹۰درﺻـﺪ
ﻣﺮدان  ۶۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﺷـﻤﺎری دارای ﻫﻤﺴـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ وﻟـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ
ﺑﺮای ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﯿﻮه ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﯽﺳـﻮادی
در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺴﻦﺗﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ زﻧﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی داﺷـﺘﻨﺪ.
اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏﭼﻬـﺎرم ﮐـﻞ ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺑﻮدﻧـﺪ .از ﻣﻨﻈـﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،در ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻧﻮاع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻨـﻪی ﺑـﺪن ﺳـﻬﻢ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ؛ ﻫـﺮم ﺳـﻨﯽ؛ ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ؛ ﻣﻬـﺎﺟﺮت؛ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﮑـﺎﺣﯽ؛
درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮادی؛ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ.
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ۱۳۹۴٫۳٫۱۲ :ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۵٫۶٫۱۶ :

140

ﺣﺴﻴﻦ ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ و ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن،
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺣﺘﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪﻫﺎی ﭘـﯿﺶ رو اﺗﻔـﺎق

ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﮐﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻧـﺎﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺎدﯾـﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺰرگ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﺣـﺎل آن ﮐـﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﻦ ،ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺲ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻗﺘﺼــﺎدی-اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،وﺿــﻌﯿﺖ ﺳــﻮاد ،ﻣﺤــﺪودهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ و  ...از ﻫﻤــﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ
ﺳﺎﺧﺖ .از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪی ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺜـﻞ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،زﯾﺮﮔﺮوهﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ آنﻫـﺎ ،از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻔﺎت اﯾﻦ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺑﻪ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﻮزﯾﻊ آنﻫﺎ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ُﺑﺮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ دور از اﻧﺤـﺮاف از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی-اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان اراﯾـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﻪوﯾﮋه در زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،اﯾـﻦ ﺳـﺆال را ﻣﯽﺗـﻮان ﻣﻄـﺮح ﺳـﺎﺧﺖ ﮐـﻪ

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻣﻨﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ اﺳـﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﺑـﯿﻦ
آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ؟ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و ﺑﺮرﺳﯽ
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.

در ﺑــﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫــﺎی اﻧﺴــﺎﻧﯽ ،ﺳــﻦ و ﺟــﻨﺲ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ و

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗــﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻣﻄــﺮح اﺳــﺖ ] .[۱۱ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﻋﻠــﺖ ،در
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،اﯾـﻦ دو وﯾﮋﮔـﯽ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آنﻫـﺎ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻫـﺪف از

دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾـﻦ دادهﻫـﺎ
از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد  ۶۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ۱ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻦ  ۶۰ﯾﺎ  ۶۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع دورهی ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ
وﺟﻮد دارد .اﺟـﻼس ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۹۸۲در وﯾـﻦ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ ﺳـﻦ ۶۰

ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﯿﺶﺗﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ در ﻣـﻮرد ﺑـﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪی

اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ۶۵ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ] .[۶ﺑـﺮای

اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷـﺶ داده ﺷـﻮد در ﺗﻤـﺎم ﻣﻮﺿـﻮعﻫﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ،اﻃﻼﻋـﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۶۴-۶۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ۵
ﺳﺎﻟﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶۵ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻣﻮﺟﻮد و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺟـﻨﺲ در ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد و ﺗﻔﮑﯿـﮏ

ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮ دﻗﯿـﻖﺗﺮ و
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣـﺖ آﻧـﺎن
اراﯾﻪ ﺷﻮد.

 -۲ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ
در ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،۱۳۹۰از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﺸﻮر ،اﻧـﺪﮐﯽ ﺑـﯿﺶ از
 ۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻧﻔــﺮ آن ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺣــﺪود  ۸٫۲درﺻــﺪ ﮐــﻞ ﺟﻤﻌﯿــﺖ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــﯽداد .ﺑــﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺗﻌﺪاد آنﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺮﺷـﻤﺎری  ،۱۳۸۵اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮی
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪی  ۳٫۸درﺻـﺪی در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ

رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪی  ۱٫۳درﺻﺪی ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ دورهی ﭘﻨﺞﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

اﺧﺘﻼف زﯾﺎد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸـﺨﯿﺺ داد ﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ از
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺪت رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در روﻧﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻨﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺷـﻮد

ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪای
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ] .[۶ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ
ﺿﺮوری ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺟﺪول  ۱اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺲ و ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ اﻧﺠـﺎم و
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ﺟﺪول  -۱ﺗﻌﺪاد )ﻫﺰار ﻧﻔﺮ( و درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰
ﺳﻦ

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد

زن

ﻣﺮد

زن

۳۷۹۰

۳۷۲۴

۲۷۰۲

۲۶۶۲

۱۰۸۵

۱۰۵۹

۶

۴

۴

۳

۳

۴

۶۱۶۰

۳۰۲۳

۳۱۳۷

۲۰۷۴

۲۱۵۸

۹۴۶

۹۷۷

۸٫۲

۸

۸٫۴

۷٫۷

۸٫۱

۸٫۷

۹٫۲

 ۶۰-۶۹ﺳﺎﻟﻪ

۳۲۰۷

۱۵۲۴

۱۶۸۲

۱۱۰۹

۱۱۷۴

۴۱۴

۵۰۷

درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

۵۲٫۱

۵۰٫۴

۵۳٫۶

۵۳٫۵

۵۴٫۴

۴۳٫۸

۵۱٫۹

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﻴﻦ
 ۶۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ
)ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان(
درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﺮد و زن

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۷۵۱۵۰

۲۰۳۳

۱۰۳۷

۹۹۵

۶۸۰

۶۷۰

۳۵۸

۳۲۴

۳۳

۳۴٫۴

۳۱٫۷

۳۲٫۸

۳۱

۳۷٫۸

۳۳٫۲

۹۲۰

۴۶۰

۴۶۰

۲۸۵

۳۱۴

۱۷۵

۱۴۶

درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ

۱٫۲

۱٫۲

۱٫۲

۱٫۱

۱٫۲

۱٫۶

۱٫۴

درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

۱۴٫۹

۱۵٫۲

۱۴٫۷

۱۳٫۷

۱۴٫۵

۱۸٫۵

۱۴٫۹

 ۸۰-۸۹ﺳﺎﻟﻪ

۸۳۳

۴۱۸

۴۱۴

۲۵۹

۲۸۳

۱۵۹

۱۳۱

درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

۱۳٫۵

۱۳٫۸

۱۳٫۲

۱۲٫۵

۱۳٫۱

۱۶٫۸

۱۳٫۴

 ۷۰-۷۹ﺳﺎﻟﻪ
درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 ۸۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ
)ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ(

 ۹۰-۹۹ﺳﺎﻟﻪ

۷۵۶

۳۶

۳۹

۲۳

۲۷

۱۳

۱۳

درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

۱٫۲

۱٫۲

۱٫۳

۱٫۱

۱٫۲

۱٫۴

۱٫۳

۱۲

۵

۶

۳

۴

۲

۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۱

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

 ۱۰۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ
)ﻓﻮق  ۱۰۰ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ(
درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﯾﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ﻣـﺮدان روﺳـﺘﺎﯾﯽ ،ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺳـﻨﯿﻦ  ۶۹-۶۰ﺳـﺎﻟﻪ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ .در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣـﺮد ﺳـﺎﮐﻦ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﻋﺪد ﺣﺪود  ۴۴درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﺳـﻨﯽ ﻣـﺮدان ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﯿﻪی ﮔﺮوهﻫﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ اﺳﺖ.
در روﻧﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ۸۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﺮوﻫـﯽ

ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺮان ﭘﯿﺮﺗﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﺷـﻮد ] .[۱۵در ﺳﺮﺷـﻤﺎری
 ۱۳۸۵درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﺪ  ۰٫۹۲درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻃـﯽ اﯾـﻦ ۵
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱٫۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .درﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻣﺮدان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ
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ﮔﺮوهﻫﺎﺳﺖ .۲در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈـﺎر
داﺷﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻬﺒـﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ در ﺳـﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪوﯾﮋه ﺳـﻨﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳـﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺗﻌـﺪاد و درﺻـﺪ آﻧـﺎن ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ در اﯾـﻦ دورهی زﻧـﺪﮔﯽ ،ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ در ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎروری اﯾـﻦ ﮐﻮﻫـﻮرتﻫـﺎ ،ﻫﻤـﻮاره
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﺮمﻫﺎی ﺳـﻨﯽ ﺑـﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻃـﺮح ﮐﻠـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﯽ و ﺟﻨﺴـﯽ و آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺧـﯽ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﻫﺮمﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺎزهی ﺳـﻨﯽ ﺧـﺎص ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺷﮑﻞ  ۱ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ وﯾﮋهی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ دادهﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ

ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ روش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۷ﺳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ،ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﻨﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان

ﮐﺎﻣﻼً ﺟﻮان اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺷﮑﻞ آن ﺑﻪ رﻏـﻢ ﺗﺴـﻄﯿﺢ
دادهﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ در ﻣـﻮرد ﻣـﺮدان  ۸۰-۷۰ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻏﯿـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﮔﺰارش ﺳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳـﻨﯿﻦ ﺑﺴـﯿﺎر راﯾـﺞ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ
ﺑﻪﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﻣـﺮدان در ﺳـﻨﯿﻦ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ و دادهﻫـﺎی دﻗﯿـﻖﺗـﺮ
اﺳﺖ.

ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درﮐﯽ از
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻮن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در داﻣﻨﻪی راﺳﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﯽ
ﺣﺴﺎسﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺳﻨﯽ را ﻣﺜﻞ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ

ﻼ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۲اراﯾﻪ ﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺪودهی ﺳﻨﯽ ﻣﺜ ً
اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺳﻨﯽ ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶ از  ۲ﺳﺎل از ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺟﻮانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺎن ﺑﯿﺶﺗـﺮ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ زﻧـﺎن
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدان ،ﺑﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
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 ۹۵ﺳﺎﻟﻪ
95
ﺳﺎﻟﻪ

ن
زﻧﺎن

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ

 ۹۰ﺳﺎﻟﻪ
90
ﺳﺎﻟﻪ

ن
ﻣﺮدان

 ۸۵ﺳﺎﻟﻪ
85
ﺳﺎﻟﻪ
 ۸۰ﺳﺎﻟﻪ
80
ﺳﺎﻟﻪ
 ۷۵ﺳﺎﻟﻪ
75
ﺳﺎﻟﻪ
 ۷۰ﺳﺎﻟﻪ
70
ﺳﺎﻟﻪ
 ۶۵ﺳﺎﻟﻪ
65
ﺳﺎﻟﻪ
 ۶۰ﺳﺎﻟﻪ
60
ﺳﺎﻟﻪ

۷۰

۶۰۰

۵۰

۳۰

۴۰

۲۰

۱۰
۱

۰

۱۰۱۰

۲۰
۲۰-

۳۰
۳۰

۴۰۴۰
-

۷۰-۷۰ ۶۰۶۰
- ۵۰۵۰
-

۹۵ﺳﺎﻟﻪ
95
ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي
زﻧﺎﺎن
ﻣﺮداان

۹۰ﺳﺎﻟﻪ
90
ﺳﺎﻟﻪ
ﺳﺎﻟﻪ
۸۵ﺳﺎﻟﻪ
85
ﺳﺎﻟﻪ
۸۰ﺳﺎﻟﻪ
80
ﺳﺎﻟﻪ
۷۵ﺳﺎﻟﻪ
75
ﺳﺎﻟﻪ
۷۰ﺳﺎﻟﻪ
70
ﺳﺎﻟﻪ
۶۵ﺳﺎﻟﻪ
65
 ۶۰ﺳﺎﻟﻪ
 60ﺳﺎﻟﻪ

۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۴۰ ۱۶۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰
۲

۰

۱۱۶۰
۶۰- ۱۴۰
۲۰۱۴۰- ۱۲۰
۱۲۰- ۱۱۰۰
۰۰- ۸۰
۸۰- ۶۰
۶۰- ۴۴۰
۴۴۰- ۲۰

ﺷﮑ
ﮑﻞ  -۱ﻫﺮمﻫﺎی ووﯾﮋهی ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﻨﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖ رووﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی ـــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰

ﮏ ﺟﻨﺲ ــ ﺳﺮﺷﻤﻤﺎری ۱۳۹۰
ﺟﺪول  -۲ﻣﯿﯿﺎﻧﻪی ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺪان ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ی
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻖ

ﻣﺮدان

۶۹٫۱

۶۸

۷۰٫۲

زﻧﺎن

۶۸٫۴

۶۸٫۲

۶۸٫۵
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ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﺸﻮﻮر
ﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ

ﺻـﺤﺒﺖ از
ﻞ ،در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺻ
اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺎن اﻧﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺟﻨﺴـﯽ در
زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪنن ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻣﯿـﺎن ﻣﯽآﯾـﺪ .ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﻧﺴـﺒﺖﻫـﺎی ﺟ

ﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯿﻢ .ﺑـﺎ دﻗـﺖ در
ﻧﻈـﺮ ﺟﻨﺴـﯽ دﺳ
ﺨﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺗـﻮﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻧﻈ
ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﺨ
ﺳﻨﯽ ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ اﺳـﺖ
ﻫﺮمﻫﺎی ﺳ
ـﺒﺖ ﺟﻨﺴــﯽ ﺳــﺎﻟﻤﻤﻨﺪان ﮐــﻪ
ـﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ( ..ﺑــﺮای ﻧﺴـ ﺖ
)ﺑــﻪوﯾﮋه ﺑ ــﻪ ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ  ۶۹-۶۵ﺳـ ﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪﺪهی ﺗﻌﺪاد ﺳـﺎﻟﻤﻤﻨﺪان ﻣـﺮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫـﺮ  ۱۱۰۰زن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﻋـﺪد  ۹۶٫۴ﺑـﻪ

ﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ۱۰۰
دﺳﺖ آﻣﺪهه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪﺪد ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎده ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖﻫـﺎ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻌﻤـﻮل،
ﺖ
ﺟـﻮد دارد .در ﺑﯿﯿﺶﺗـﺮ
زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺪ ،ﺣﺪود  ۹۶ﻣــﺮد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ وﺟ
ﺶ ﺳﻦ ،ﺖ
ﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺴﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن اﺳ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺶ ااز اﯾﻦ ﺑـﻪ
ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ااﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،وﺿﻌﻌﯿﺖ ﻧﺴـﺒﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯽ در ﮔﮔﺮوهﻫـﺎی

ﻤﮕﯿﺮی ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
ﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕ
ﻠﻒ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﺷــﻮد .در
ـﯽ ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ ﺷــﻬﺮی و روﺳـــﺘﺎﯾﯽ دﯾــﺪه ﯽ
ﮐﻠــﯽ دارد ..در ﺷــﮑﻞ  ۲ﻧﻧﺴــﺒﺖ ﺟﻨﺴـ ﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻨﯿﻦ  ۶۹-۶۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻋﺪد  ۸۰ﮏ
اﯾﻦ ﻋـﺪد ﺣﺘـﯽ ددر ﺳـﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۱۱۰ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﻦ
ﯽ
ﺳﻨﯿﻦ دﻫﻪ ی  ۷۰زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ

ﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎﻻی  ۱۲۰اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ی
 ۸۹-۸۰ﺳ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺳﺘﺎﯾﯽ

ﮐﻞ ﮐﮐﺸﻮر

۱۲۵
۱۱۵
۱۰۵
۹۵
۸۵
۷۵

ﺳﺎﻟﻟﻪ
100
ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺮ
ﺎﻟﻪ وو ﺑﯿﺶ
 ۱۰۰ﺳﺎ

 ۹۹ﺳﺎﻟﻪ99--۹۰
90
ﺳﺎﻟﻪ

 ۸۹-۸ﺳﺎﻟﻪ
89-۸۰
80
8
ﺳﺎﻟﻪ

 ۷۹-۷۰ﺳﺎﻟﻪ
79-70
ﺳﺎﻟﻪ

ﺳﺎﻟﻪ
-60
 69ﺳﺎﻟﻪ
۶۹-۶۰

ﻤﺎری ۱۳۹۰
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ــ ﺳﺮﺷﻤﺎ
ﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﺮﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ
ﺷﮑﻞ  -۲ﻧﺴ
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ﺣﺴﻴﻦ ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ و ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻮانﺗﺮ ﻧﺸﺎن

دادن ﺳﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢﺷﻤﺎری آﻧﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴـﻦﺗﺮ ﻧﺸـﺎن دادن ﻣـﺮدان
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶﺷﻤﺎری ﻣﺮدان ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی زﻧـﺎن
ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺎﺷﯽ از زاﯾﻤﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺻـﻮرت
وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد .اﻣـﺮوزه ،در ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ
ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﻣﻌﻤـﻮﻻً روﺳـﺘﺎﻫﺎ از
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻓـﺮاد ﻣﺴـﻦ را ﻣﯽﺗـﻮان

در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻓﺮاد ﺟﻮان در اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎرج ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﻬﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ روﺳـﺘﺎﻫﺎ و زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﯾـﮏ ﻣﮑـﺎن ،ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤـﺮک اﻓـﺮاد ﻣﺴـﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ] .[۱۰وﺿـﻌﯿﺖ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻧﻈـﺮ ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ آنﻫـﺎ ﮔﻮﯾـﺎی آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۳۱درﺻـﺪ ﮐـﻞ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان در

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و  ۶۹درﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺳـﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳـﻬﻢ آن از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﺸـﻮر )ﺣـﺪود  ۲۸٫۵درﺻـﺪ( ،درﺻـﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳـﺎﮐﻦ در
ﻣﻨــﺎﻃﻖ روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺳــﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ در روﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺳــﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ از
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺪول  ۱در ﺳﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۶۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ و درﺻـﺪ آنﻫـﺎ
از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﺑـﯿﺶ
از  ۱درﺻــﺪ از ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮی ﺑﯿﺶﺗــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺳــﺎﻟﺨﻮرده ﺷ ـﺪن
ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در آﯾﻨﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،ﻧﮑﺘﻪای ﮐـﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺣـﺎﮐﯽ از

وﻗﻮع آن در دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎرهی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺤـﺚ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻧﯿﺴـﺖ .ﺳــﺎﻟﺨﻮرده ﺷـﺪن ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺑـﯿﺶ از ﻫــﺮ ﭼﯿـﺰ ﻣﻌﻠــﻮل  ۲ﻋﺎﻣـﻞ اﺳــﺖ :اول ،ﮐــﺎﻫﺶ

ﺑــﺎروری و ﺗــﺪاوم آن در ﯾــﮏ دورهی ﻧﺴــﺒﺘ ًﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣــﺪت و دوم ،ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﯾــﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ زﻧـﺪﮔﯽ .در ﮐﻨـﺎر اﯾـﻦ دو ﻋﺎﻣـﻞ ،ﻣﺆﻟﻔـﻪی ﺳـﻮم ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻫـﻢ
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﻪوﯾﮋه در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪای و ﻧـﻮاﺣﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ

دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ۳ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ۲ﻋﺎﻣﻞ اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎروری و ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ زﯾـﺎدی

دارد .ﺑﺎ ﺿﺮب ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ در  ۱۰۰و ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖﺗـﺮی
از وﺿــﻌﯿﺖ ﺳــﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ آن ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻓــﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﺮای دو ﺟــﻨﺲ و
ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺟﺪول  ۳اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ در ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﺸـﻮر

در ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،۱۳۹۰ﺣﺪود  ۲۵و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۴ﮐـﻮدک
و ﻧﻮﺟﻮان وﺟﻮد دارد )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺪد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫـﺮ  ۱۰۰ﻓـﺮد
زﯾﺮ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﺣﺪود  ۲۵ﻓﺮد  ۶۰ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ وﺟـﻮد دارد( .ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺑـﺮای

ﻣﺮدان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از آن ﺑـﻪدﻟﯿﻞ ﺳـﻬﻢ
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﮐﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۳ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰
ﻣﺮدان
زﻧﺎن

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۲۴٫۷۹

۲۳٫۹۷

۲۶٫۷۵

۲۵٫۹۶

 -۳وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮑﺎﺣﯽ
وﺿــﻌﯿﺖ ﻧﮑــﺎﺣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪای ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﻋــﺎﻃﻔﯽ و ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﯽ اﻓــﺮاد
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪوﯾﮋه اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐـﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.

وﺿــﻌﯿﺖ ﻧﮑــﺎﺣﯽ ﺑــﺮ ﺳــﻼﻣﺘﯽ و ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﺗ ـﺄﺛﯿﺮ ﻣــﯽﮔــﺬارد .اﻓــﺮاد ازدواجﮐــﺮده ﺑــﻪﻃﻮر

ﻣﻌﻨﺎداری ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘـﺮ و ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺠـﺮد دارﻧـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻮت اﻓـﺮاد ﺑﯿـﻮه ،ﻣﻄﻠﻘـﻪ و ﻫﺮﮔـﺰ ازدواجﻧﮑـﺮده ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ
اﻓﺮاد دارای ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ ].[۱۴

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻓﺮاد را از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از  ۴دﺳﺘﻪی زﯾـﺮ ﻣﯽﺗـﻮان ﻗـﺮار داد:

 -۱ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮده  -۲دارای ﻫﻤﺴﺮ  -۳ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃـﻼق و  -۴ﺑـﺪون ﻫﻤﺴـﺮ
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ﺟﺪول  -۴درﺻﺪ ﺗﺠﺮد ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻃﻼق در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰
ﻣﺮدان
ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ

ﺷﻬﺮی
روﺳﺘﺎﯾﯽ

 ۶۰-۶۴ﺳﺎﻟﻪ

 ۶۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

 ۶۰-۶۴ﺳﺎﻟﻪ

 ۶۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

زﻧﺎن
ﻫﺮﮔﺰ

ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ

ﻫﺮﮔﺰ

ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻃﻼق

ازدواجﻧﮑﺮده

ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻃﻼق

ازدواجﻧﮑﺮده

۱٫۱۲

۰٫۹۳

۰٫۷۹

۱٫۶۹

۱٫۱۲

۱٫۳۱

۰٫۶۴

۰٫۵۹

۰٫۶۹

۰٫۶۷
۰٫۴

۰٫۳۲

۰٫۵۴

۰٫۴۸

۰٫۹۴

۰٫۶۴

ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ ازدواج ﺑﺎﻻﺳـﺖ
و ﮐﻢﺗﺮ ﻓﺮدی ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺎﻻ ﻫﺮﮔـﺰ ازدواجﻧﮑـﺮده ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ .اﻏﻠـﺐ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰو ﺑﯿﻮهﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻘﻪﻫﺎ و ﻫﺮﮔﺰ ازدواجﻧﮑﺮدهﻫـﺎ ﺳـﻬﻢ اﻧـﺪﮐﯽ

دارﻧﺪ .آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ دو ﺣﺎﻟـﺖ در ﺟـﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﺆﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ .در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،درﺻﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻢﺗـﺮ از  ۱و ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﻧﺼـﻒ درﺻـﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ارزشﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ درﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ  ۶۴-۶۰ﺳﺎﻟﻪی ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در

ﻣﺠﻤﻮع  ۳درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان
در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .در ادﺑﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳـﻨﯿﻦ ۵۰
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺮد ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ،
دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﻄﻠﻘـﻪﻫﺎ ﺧﺎﺻـﻪ زﻧـﺎن ،در اﯾـﻦ
ﺳﻨﯿﻦ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

دو ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان راﯾـﺞ اﺳـﺖ .ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺟـﺰو آن دﺳـﺘﻪ اﻓـﺮادی
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪی ﮔﺮوهﻫﺎ دﭼﺎر ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﻓﻮت اﻓﺮاد ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﯿﻮه

ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ و
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد را ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﺎﻻی  ۶۵ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ۶۴-۶۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻦ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﺳﺖ ] .[۳ﺑـﺮ
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اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺳـﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت ،ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯿﺰانﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت را داﺷـﺖ.
ﻣﯿﺰانﻫﺎی ﻣﺮگ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺳﺖ ].[۸

 65ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮي
 65ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ

زﻧﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻮت
ﻫﻤﺴﺮ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00

 64-60ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي
 64-60ﺳﺎﻟﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ

زﻧﺎن داراي ﻫﻤﺴﺮ

ﻣﺮدان ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻮت
ﻫﻤﺴﺮ

ﻣﺮدان داراي ﻫﻤﺴﺮ

ﺷﮑﻞ  -۳درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دارای ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ ــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰

در ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،۱۳۹۰در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۸درﺻﺪ ﻣـﺮدان و  ۴۸درﺻـﺪ زﻧـﺎن ﺑﯿـﻮه ﺑﻮدهاﻧـﺪ
)ﺗﻔﺎوت  ۶ﺑﺮاﺑﺮی( و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺧـﻮﯾﺶﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ در ﻣﯿـﺎن
زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ راﯾﺞﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ،در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۰ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ
از ﻫﺮ دو زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻮه ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ درﺻـﺪ ﺑﯿـﻮهﮔﯽ ﺑـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ۶۰

درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺮدان ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑـﯿﺶ

از زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ ﺧـﻮد زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و اﯾـﻦ ﺑـﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺎن ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدان ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐـﻢ ﺳـﻦ و ﺳـﺎلﺗﺮ از
ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ زﻧـﺎن ﻫﻤﺴـﻦ ﺧـﻮد

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﺑـﺎﻻی  ۶۵ﺳـﺎﻟﻪ
ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
زﻧﺪهی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮ ﻏﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود .اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از
آن ﺟﻬﺖ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﻪوﯾﮋه در
دورهی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ،از ﻃﺮف اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﺎﻣﻞ
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ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد .ﺗﺮﺗﯿﺒـﺎت زﻧـﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،رواﺑﻂ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ در ﺳـﻨﯿﻦ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ اﺛﺮ ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒـﺎت زﻧـﺪﮔﯽ را ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻘـﺎ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺶﺗـﺮی ﺑـﻪ
ﻣﻮازات اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺎﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻣـﻮازات
ﻫﻨﺠﺎری ﺷﺪن ۴ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،ﺷﺪت اﺛﺮات ﻣﻨﻔـﯽ آن ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺘﯽ و
ﺑﻪزﯾﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد ] .[۴ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﯽﻓﺮزﻧﺪی و ﺷﻤﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮهی رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ
روان ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آن اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﻄﺒﺎق
واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ] .[۱۳در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﯿﻦ ﻧﺴـﻠﯽ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﺳﺖرﻓﺘﻪی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ را ﺟﺒـﺮان ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺗﻌـﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ ].[۲
در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﯾـﺎد داﺷـﺖ ﮐـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ زاد و وﻟـﺪ اﯾـﻦ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در آن زﻣﺎن ﺳﻄﺢ ﺑـﺎروری ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر
ﺑﺎﻻ و در ﺣﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪهی آﻧـﺎن

ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۰ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑـﯿﺶ از
 ۹۹درﺻﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺗﻤـﺎم ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ و ﻓـﺎرغ از ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺧـﻮد ،دﺳـﺖ ﮐـﻢ
ﯾﮏﺑﺎر ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﻻی ازدواج در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.

ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧــﺪان زﻧـﺪه ﺑــﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣــﺪه ﺑـﺮای زﻧــﺎن ﺷـﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑــﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای دارد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎری ،زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻓﺮزﻧـﺪان
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردهاﻧـﺪ .ﺟـﺪول  ۵اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را آﺷـﮑﺎر

ﻣﯽﺳﺎزد .در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ زﻧـﺪه را ﻣﯽﺗـﻮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮد.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻓﻮت ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﮐﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺟﺪول  ،۵ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﺷـﺎﺧﺺ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠـﺖ آن را ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﯿـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻮزادان در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺎد

ﺑــﻪ ازای ﻫــﺮ زن ،اﺣﺘﻤــﺎل ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪ را اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫــﺪ و اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪی ﻣﺜﺒﺘــﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾـﺪ دآن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً
 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،26ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1394ﺻﺺ ..................... 160 - 139

151

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﺸﻮر

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از واﻟـﺪﯾﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب آورد ﺑﻠﮑـﻪ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ رواﺑﻂ درون ﻧﺴـﻠﯽ ﻗـﻮی ،رﻓﺘـﺎر ﻣﺴـﺆﻻﻧﻪی

ﻓﺮزﻧــﺪان ،و ﺗﺴــﻠﻂ ﺧــﺎﻧﻮاده در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﻓــﺮاد ﺳــﺎﻟﺨﻮرده ،ﭼــﻪ در ﺷــﻬﺮ و ﭼــﻪ در روﺳــﺘﺎ،

ﻫﻤﻮاره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺷﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ ].[۹
ﺟﺪول  -۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪه زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

زﻧﺪه ﺑﻪ

در ﺣﺎل

زﻧﺪه ﺑﻪ

در ﺣﺎل

زﻧﺪه ﺑﻪ

در ﺣﺎل

دﻧﯿﺎ آﻣﺪه

ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪه

دﻧﯿﺎ آﻣﺪه

ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪه

دﻧﯿﺎ آﻣﺪه

ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪه

 ۶۰-۶۴ﺳﺎﻟﻪ

۵٫۹

۵٫۳

۵٫۴

۴٫۹

۷٫۱

۶٫۲

 ۶۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۶٫۱

۵٫۱

۵٫۷

۴٫۹

۶٫۸

۵٫۶

 -۴وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ

ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻮاﻫﺪ زﯾـﺎدی ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ آﻣـﻮزش ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻪ

ﺷﺪت ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ،رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ در ارﺗﺒـﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ] .[۱۶اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺷـﺘﻐﺎل و دراﻣـﺪ،

ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را از ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﻨـﺪ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ،
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮر ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﺮس ] .[۵ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺛـﺮات ﺣﺘـﯽ در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی ﻧﯿـﺰ
وﺟﻮد دارد ].[۱۲

ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و ﺳﻮاد در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻮده اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﯿـﺎ ﻧﺒـﻮد .ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان اﻣـﺮوز ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﮐﻮدﮐـﺎن آن
روزﻫﺎ ،ﭼﻨﺪان ﺑﻬﺮهای از آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﯽﺳﻮادی
را در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آﻣﻮزش در ﺑﯿﻦ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ )ﻧﺸﺎنﻫﺎی از ﺗﺒﻌﯿﺾ( و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ زﻧـﺎن روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ

ﺣﺎﻟﺖ را دارﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۴ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﮐـﻢﺗـﺮ از  ۲درﺻـﺪ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑـﺎﻻی ۷۵
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑـﺮ
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ﮐـﻪ ﺑـﺎ ورود
ﻈﺎر ﻣﯽرود ﻪ
ﺳﻮدای آنﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ اﻓﻓﺰدوه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺘﻈ
درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮ
ﮔﺮوهﻫﺎی ددﯾﮕﺮ در ﺳﺎلﻫﺎﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﯿــﺰان ﺑﺎﺳـﻮادی ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان اﻓـﺰﺰوده ﺷـﺪه و ﺷـﺎـﺎﻫﺪ ﯾـﮏ
ﻟﻤﻨﺪان در
ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻮاﻧﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮑﻞ  ،۴در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤ
ﺮ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺳﻮادی ﺑﻪﺗﺮﺗﺗﯿﺐ ﻣﺮدان ﺷﻬﻬﺮی ،زﻧﺎن ﺷـﻬﺮﺮی ،ﻣـﺮدان رووﺳـﺘﺎﯾﯽ و
ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﺮ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
زﻧﺎن ﺷﻬﺮﺮي

ﺷﻬﺮي
ﻣﺮدان ي

زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻳﻲ

روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻲ
ﻣﺮدان
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0

 75ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﻴﺸﺘﺮ

 74-70ﺳﺎﻟﻪ

 69-65ﺳﺎﻟﻟﻪ

 64-60ﺳﺎﻟﻪﻟﻪ

ﺸﺘﺮ
 60ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸ

 6ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺘﺮ

ﮏ ﺟﻨﺲ ــ ﺳﺮﺷﻤﻤﺎری ۱۳۹۰
ﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻮادی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺷﮑﻞ  -۴وﺿ

اﺷﺘﻐﺎل
ل
 -۵وﺿﻌﻌﯿﺖ
ﺳـﺎل در ﻧﻈـﺮ
ﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﺮای ااﻓـﺮاد  ۶۵ل
ﯽ ،ﺳـﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻈﺎمﻫـﺎﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ
داﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﮐـﻢﺗﺗـﺮ درﮔﯿـﺮ
ﺳـﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺪ
ﺳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ را ﺳـ
ﺟﻬﺖ از اﯾﻦ ﻦ
ﺷﻮد ،ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷ
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان،
ﻈـﺎر ﻣـﯽرود ﮐــﻪ درﺻـﺪ اﺷـﺘﻐﻐﺎل در ﺑـﯿﻦ ﺳـ
ﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺘﻈ
ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﺳﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪﺪ .ﻃﺒـﻖ ﺳﺮﺷـﻤﻤﺎری  ،۱۳۹۰از ﻣﺠﻤـﻮع ﺣـﺪﺪود ۲۰٫۵
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ازز اﻓﺮاد در ﻦ
 ۶۵ﺳـﺎل
در ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۵ ۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آآن اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮﺮ ﻓﺮد ﺷﺎﻏﻞ ر
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﻔـﺎوت
ﺪ
ﻼن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺮدان و زﻧـﺎن
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶٫۵ددرﺻﺪ ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻼ
 ۵٫۷درﺻﺪ(.
ﻣﺮدان  ۶٫۷و زﻧﺎن ۷
ن
ی داﺷﺘﻨﺪ،
 ۱درﺻﺪی
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ﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ
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ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﻨﺪ ﺑﺨـﺶ
ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻬﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ وﺿﻊ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸ
را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨـﺶﻫـﺎ ،دررﺻـﺪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ی از ﮐـﻞ ﺷـﺎﻏﻠﯿﯿﻦ آن ﺣـﻮزه ا
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺮ
ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻞ
زﻧﺎن  ۶۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﻪ در اﯾﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺗﻮﺟﻪ آن ﮐﻪ ن
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ در ﮔـﺮوه
ﺪ
اﺣﺘﺴﺎب زﻧـﺎن
ب
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۸درﺻﺪ ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ زن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﻧﺪ .ﺑﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .در
ﺑﺨـﺶ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯽ
ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﺷﺎ ﻏﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﺶ
د
ﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ
 ۶۴-۶۰ﺳ
وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻫﻨﺠـﺎری
ﺖ
ﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻏﻞ در ﺑﺨـﺶ ﻋﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،زﻧﺎﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﺎﻏ

ﺑﻪ ﺻﻔﺮ دارﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﻬﻬﻤﯽ اﻧﺪک و ﺗﻘﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺰدﯾﮏ ﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ۵
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﯿﻖﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺪان ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﮔﺮوهﻫﺎی ﯿﺖ
ﻞ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﺑﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻠﻒ ،ﭼﻨﺪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﮐﻞ
ﺳـﻨﯽ  ۶۴-۶۰ﺳـﺎﻟﻪ و  ۶۵ﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ( ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان )ﺑﺎ ﺗﻔﻔﮑﯿـﮏ ﮔـﺮوه ﺳ
درﺻﺪ را ﺳ

ﮕﻠــﺪاری و
ﮐﺸــﺎورزی ،ﺟﻨﮕ
ﻣﯽدﻫﻨــﺪ .ﺑــﺮای ﻣﺜــﺎل ،ددر ﺷــﮑﻞ ﻣﺸــﺎﻫﻫﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ﮐ ــﻪ در ﺑﺨــﺶ ﺸ
ﺑﺨــﺶﻫــﺎ،
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻘﯿــﻪی ﺨ
ی ،زﻧــﺎن و ﻧﯿـﺰـﺰ ﻣــﺮدان ﺳــﺎﻟﻤﻨﻨﺪ  ۶۵ﺳــﺎﻟﻪ و ﺑــﺎﻻﺗﺮ ،ﺑــﻪ ﺴ
ﻣــﺎﻫﯿﮕﯿﺮی
ﺑﯿﺶ از ۱۸
ی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ززﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺶ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﻮد اﺧﺘﺼﺎص ددادهاﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای

ﺷـﻨﺪ .اﯾـﻦ
اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷ
ﻞ ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ ﻦ
 ۱۶درﺻـﺪ ﮐـﻞ
درﺻﺪ و ددر ﻣﻮرد ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ﺣـﺪود ۶

از ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﮔﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ -ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰
ﮑﻞ  -۵درﺻﺪ اﺷﺘﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ز
ﺷﮑ
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ﺣﺴﻴﻦ ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ و ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶﻫـﺎ دارﻧـﺪ .از ﺳـﻮی

دﯾﮕــﺮ ،ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﻧﻈــﺎم ﺗــﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﮐﺸــﻮر از ﮐــﺎراﯾﯽ ﮐــﺎﻓﯽ ﺑــﺮای ﺣﻤﺎﯾــﺖ از
ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧــﻪای ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺨــﺶ زﯾــﺎدی از ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑــﺮای ﺗــﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۶ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺧﻮاﺳﺖ و آرزوی ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖآﻣﯿﺰ ۵ﺑـﻮده و ﯾﮑـﯽ از

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود ] .[۱ﻫـﺎﯾﻢ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧـﻮد

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در زﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑـﻪوﯾﮋه از ﺟﻬـﺖ اﺧـﺘﻼل در ﺣﺮﮐـﺖ،
ﺷﻨﯿﺪن و دﯾﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣـﯽرود ].[۷

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ،
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﻼل و اﺗﮑـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ،ﺷـﺄن و ﻣﻘـﺎم ،ﺗﻌـﺎﻣﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد ] .[۱ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷـﻤﺎری ۱۳۹۰ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ درک ﺑﻬﺘـﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دارای دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾـﮏ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿـﺖ )از
ﻣﻮارد ۹ﮔﺎﻧﻪی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۱٫۴درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـﺪ .اﻃﻼﻋـﺎت
وﺿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن از ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دارد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود

 ۳درﺻﺪ زﻧﺎن و  ۳٫۶درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺳــﻦ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ،درﺻــﺪ ﺑﯿﺶﺗــﺮی از آنﻫــﺎ دﭼــﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿــﺖ ﺑﻮدﻧــﺪ و از ﻣﺸــﮑﻼت ﺳــﻼﻣﺘﯽ
ﺑﯿﺶﺗﺮی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در ﺟﺪول  ۶ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،از درﺻﺪ
اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ و در ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮ از  ۹۵درﺻﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.

از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ۸۲٫۳ ،درﺻﺪ آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿـﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ۱۲٫۸ .درﺻﺪ وﺟﻮد  ۲ﻧﻮع و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ۴٫۹درﺻﺪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﯾـﺎ ﺑﯿﺶﺗـﺮ را اﺑـﺮاز
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .درﺻﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۴٫۹ ،۸۰٫۲و  ۴٫۸ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،26ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1394ﺻﺺ ..................... 160 - 139

155

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﺸﻮر

ﺟﺪول  -۶درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ۱۰ﮔﺎﻧﻪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰
ﺗﻤﺎم

 ۶۰ﺳﺎﻟﻪ و

۶۰-۶۴

۶۵-۶۹

۷۰-۷۴

 ۷۵ﺳﺎﻟﻪ

ﺳﻨﯿﻦ

ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﺳﺎﻟﻪ

ﺳﺎﻟﻪ

ﺳﺎﻟﻪ

وﺑﯿﺶﺗﺮ

ﻣﺮدان

۹۸٫۳۲

۹۶٫۴۳

۹۷٫۶۸

۹۷٫۳۲

۹۶٫۵۴

۹۴٫۶۱

زﻧﺎن

۹۸٫۹۸

۹۷٫۰۲

۹۸٫۵۴

۹۷٫۷۳

۹۷٫۰۳

۹۴٫۸

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در

ﻗﺎﻟﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۶و  ۷اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ،۶ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،از ﮐﻞ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺣﺪود  ۸٫۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ
در ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ اﺧﺘﻼﻻت ذﻫﻨﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎری( ،ﺑﯿﺶ از  ۱۵و

در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻی  ۴۰درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زن ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ﮐﻞ

ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻘﺺ ﭘﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ﺳﻬﻢ زﻧﺎن
ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آن ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﻨﺒﻪی وراﺛﺘﯽ
داﺷﺘﻪ و ﮐﻢﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻦ وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ( و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در ﺷﮑﻞ  ،۷در ﻣﻮارد ۹ﮔﺎﻧﻪی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻌﻠﻮل از ﮐﻞ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ

ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﯿﺶ از  ۹۳ﻫﺰار زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۳۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﻮرت ،ﻧﻘﺎﯾﺺ ﭘﺎ در ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳۱درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﭘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را از ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن
ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.
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اﺧﺘﻼل ذﻫﻨﻲﻲ ﻧﻘﺺ ﺗﻨﻪ

ﻧﻘﺺ ﭘﺎ
ﺺ

ﻗﻄﻊ ﭘﺎ

ﻧﻘﺺ دﺳﺖ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ اﺧﺘﻼل در
ﮔﻔﺘﺎر و ﺻﺪا

ﻧﺎﺷﻨﻮا

ﻧﺎﺑﻴﺑﻴﻨﺎ

ﺷﮑﻞ -۶درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دارای ﻣﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﮐﻞ ﻣﻌﻌﻠﻮﻻن ﮐﺸﻮر ــ ﺳﺮﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰

45

ﻣﺮدان
زﻧﺎن

35
25
15
5

اﺧﺘﻼل ذﻫﻨﻲﻲ ﻧﻘﺺ ﺗﻨﻪ

ﻧﻘﺺ ﭘﺎ
ﺺ

ﻗﻄﻊ ﭘﺎ

ﻧﻘﺺ دﺳﺖ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ اﺧﺘﻼل در
ﮔﻔﺘﺎر و ﺻﺪا

ﻧﺎﺷﻨﻮا

ﻧﺎﺑﻴﺑﻴﻨﺎ

5-

ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دارای ﻣﻌﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﮐﻞ ﺳﺎ ﻟﻤﻨﺪان ﻣﻌﻠﻮل ــ ﺳ
ﺷﮑﻞ  -۷درﺻﺪ ﺳ
ﺷ

ﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﯿﺮی
 -۷ﺑﺤﺚ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺖ
ﯾﮑﯽ از ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯽ
ﯽ
ﺳﻨﯽ و
ﺳﺎﺧﺖ ﺳ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺛﺮ
ﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳ
روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ رووی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ از رﻓﺘﺎﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺣ
ﻣﯽﮔﺬارد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺑﻮگ ﯾﺎدآور ﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ،
ﯿﺖ
ﭼﻮن دراﻣﺪ،
اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﺎی ﻋﯿﻨﯽ ن
ﺻﺺ ..................... 160 - 139
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اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻦ ]و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺲ[ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ] .[۱۱ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و

اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ
اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۰ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﺎن اﻗﺪام ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪی
دﯾﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد
اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﯾﺪ آن ﺑﻮد.

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری رﺳـﻤﯽ ﮐﺸـﻮر ﯾﻌﻨـﯽ در ﺳـﺎل  ۱۳۳۵ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﻫﻤـﻮاره
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،اﻟﺰاﻣﺎً ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻬﻢ
آﻧﺎن در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﻌﺪ از ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎروری در اواﺧـﺮ دﻫـﻪی
 ۱۳۶۰و دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﺑﻮد ﮐﻪ درﺻﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺘﺎب

ﮔﺮﻓﺖ ] .[۱۵ﺑﻪ ﻣﻮازاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻦﮐـﻪ
ﺗﻤﺎﯾﺰ آنﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ و ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﻦ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﻬﺘـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑﺎزﺗـﺎﺑﯽ از

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎمﺗﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻫـﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ،روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،۱۳۹۰ﺗﻌـﺪاد و درﺻـﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻗﺒـﻞ

ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪوﯾﮋه
در ﻣﻮرد ﻣﺮدان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺳﻨﯽ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدان اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﻧﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﮑﺎف ﺑﯿﺶﺗـﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺤﺒﺖ از زﻧﺎﻧﻪﺷﺪن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد وﻟـﯽ

در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ،وﺿـﻌﯿﺖ
ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد در آنﻫـﺎ اﺳـﺖ .ﺣـﺪود ﻧﯿﻤـﯽ از زﻧـﺎن
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻓﻮت از دﺳﺖ داده و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻮهﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻮاد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯽ،

ﺳﻨﯽ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان زن روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﯿﺶ از

ﻫﻤﻪ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﻮاد ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮد ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
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اﺷــﺘﻐﺎل ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻘﺮﯾﺒ ـ ًﺎ ﻋﮑــﺲ وﺿــﻌﯿﺖ ﺳــﻮاد آﻧــﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .دورهی ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪی را ﺑــﺎ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﺎر ﮐـﺮدن آﺛـﺎر

ﻣﺜﺒﺖ روﺣﯽ ــ رواﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﯿﺶ از ﺑﻘﯿـﻪی اﻋﻀـﺎی
ﺟﺎﻣﻌــﻪ درﮔﯿــﺮ ﻋــﻮارض ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫــﺎی ﻧﺎﺷــﯽ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ ﭼــﺮا ﮐــﻪ درﺻــﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آنﻫﺎﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎی اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮ
ﺷﺪن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋـﻮارض ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﺧـﻮد را ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻟﺰوﻣـﺎً ﺑـﻪ

ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﻣﺪی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 .۱ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﺎﻣﯽ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﺮده ﻣﯽﺷـﻮد ﻫﻤـﺎن اﻓـﺮاد ۶۰
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
 .۲ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻـﺪ ﻣـﺮدان  ۸۰ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺳـﺎﮐﻦ در روﺳـﺘﺎﻫﺎ از ﮐـﻞ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان
ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۲٫۸درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درﺻـﺪ ﻧﺸﺎندادهﺷـﺪه در ﺟـﺪول ) ۱۸٫۵درﺻـﺪ( ﺑـﺮ اﺳـﺎس
درﺻﺪ ﮐﻞ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮد ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۳در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ در اﯾﻨﺠـﺎ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان اﻓـﺮاد  ۶۰ﺳـﺎﻟﻪ و
ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿـﺰ اﻓـﺮاد زﯾـﺮ  ۲۰ﺳـﺎل ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺪهاﻧﺪ .در
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟـﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4. Normative
5. Succifull Ageing
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