
  مطالب آماري گزيده  
 1-13 ، صص1386 پاييز و زمستان، 2  ي ، شماره18 سال  

  .نماگرهاي جمعيت ؛سالمندان ؛شاخص سالمندي ايران؛: واژگان كليدي

  شناختي سالمندي جمعيت  هاي جمعيت مشخصه
   هاي مربوط در ايران نماگر و

  ميرفالح نصيري …ا سيد نعمت
   مركز آمار ايران

اقتصادي منجر به كاهش رشد جمعيت و افزايش اميد به زندگي در  - اجتماعي ي توسعه .چكيده
ي جمعيت را در پـي دارد  ختار سناين فرايند اگر با كاهش باروري همراه باشد تغيير سا. جهان شد

. نمايـد  منتقـل مـي   هاي سـني بـاال   هاي سني جوان به گروه كه وزن جمعيت را از گروه  طوري به
اسـت كـه مـرگ و ميـر از يـك       » انتقال جمعيتي «لمندي جمعيت در جهان محصول جنبي سا

سـاله و   60هـاي سـازمان ملـل افـراد      بندي در طبقه. يابد تر تغيير مي سطح باالتر به سطح پايين
 10تر  ساله و بيش 60ازاي هر يك نفر جمعيت  در حال حاضر به. شوند قلمداد مي تر سالمند بيش

نفـر در سـال    33بـه   1950نفـر در سـال    24شاخص سالمندي از . كنند نفر در جهان زندگي مي
  .بالغ شود 2050نفر در سال  101رسد اين رقم به  رسيد و به نظر مي 2000

ميليون نفـر در   1/5به حدود  1345ميليون نفر در سال  6/1ايران از حدود جمعيت سالمندان 
باشد كـه   درصد مي 7/2حدود   1375 - 85 ي متوسط رشد سالمندان براي دوره. رسيد 1385سال 

نفـر در سـال    17شاخص سالمندي از حدود  .برابر رشد كل جمعيت در اين دوره است 7/1حدود 
هـاي مـرتبط بـه     با توجه به وضعيت ساير شـاخص . رسيد 1385نفر در سال  29به حدود  1375

اي بـه   ملـي و منطقـه   ي هاي توسعه رسد در تدوين برنامه سالمندي جمعيت در ايران، به نظر مي
 سـازي بايـد در راسـتاي    سـازي شـود و ايـن جريـان     نحو مطلوب موضوع سالمندان بايد جريـان 

  .گيردسالمندان صورت جهاني در خصوص  هاي مجامع توصيه
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 مقدمه -1

كاهش رشد جمعيت و افـزايش اميـد    ،اقتصادي  - اجتماعي ي توسعه طي پنجاه سال اخير،
سـاختار جمعيـت جهـان شـد،      اي در به زندگي منجر بـه ايجـاد تغييـرات قابـل مالحظـه     

شـده   تر از رشد كل جمعيت جهـان  جمعيت سالمندان بيش رشدكه در حال حاضر  طوري به
ري داراي اهميت است كـه تـا كنـون اقـدامات متعـددي از سـوي       قد اين موضوع به. است

طـور كشـورهاي جهـان در خصـوص رسـيدگي بـه وضـعيت         سازمان ملل متحد و همـين 
  .سالمندان صورت گرفته است

نفـر   100ازاي هـر   تـر بـه   سـاله و بـيش   60تعداد افراد ] 6[منظور از سالمندي جمعيت 
ت بـا شاخصـي تحـت عنـوان شـاخص      مقدار سالمندي جمعيـ . سال است 15جمعيت زير 

 14اين شاخص از  سال 40ر جمهوري اسالمي ايران طي د. شود گيري مي سالمندي اندازه
 ايـن بايـد اقـدامات همـه     بـر  بنا. رسيد 1385نفر در سال  29به حدود  1345در سال  نفر

هاي  زيري   هاي فرهنگي و اجتماعي مناسبي در برنامه طور فعاليت ي اقتصادي و همين جانبه 
ها در نظـر گرفتـه   NGO طور هاي عمومي و همين هاي اجرايي و نهاد ها و دستگاه سازمان

  .شود

 هاي سالمندي مشخصه -2

ن گـذر  كه در آ » انتقال جمعيتي «فرايندي است تحت عنوان پايه و اساس پيري جمعيت 
اهش كـ ]. 6[يابـد   طرف پايين كاهش مـي  و سپس باروري از يك سطح باال به مرگ و مير

دهـد و   باروري وقتي كه همراه با افزايش طول عمر باشد ساختار سني جمعيت را تغيير مـي 
البتـه مهـاجرت   . نمايـد  هاي سني بـاالتر منتقـل مـي    طور نسبي وزن جمعيت را به گروه به

ليكن در تغيير توزيع سن، نقشي بسيار كم در  باشد گذار مي ثيرتأ فرايندالمللي نيز در اين  بين
  .با دو نماگر باروري و مرگ و مير داردمقايسه 

سال اخير باروري كل در  50طي . پيري جمعيت است ي كاهش باروري اولين مشخصه
 50رسـد طـي    كاهش يافت و به نظر مـي  7/2بچه براي هر زن به حدود  5جهان از حدود 

اي اكنون در اكثر كشـوره  هر چند كه هم ؛برسد) سطح جايگزيني( 1/2سال آينده به حدود 
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 ي نيـز از نيمـه  ] 4[كاهش باروري در ايـران  . يافته مقدار آن زير نرخ جايگزيني است توسعه
  .)1364بعد از سال (شصت شروع شد  ي دوم دهه

ويژه در سنين باال، نقـش مهـم و    به طرف پايين، كاهش مرگ و مير بهكاهش باروري 
  .اي در سالمندي جمعيت دارد فزاينده

سال افزايش يافت و  20جهان اميد زندگي در بدو تولد حدود اخير در  ي دهه 5در مدت 
بينـي   پـيش . ]6[ رسـيد ) 2000-2005(سال  66به حدود ) 1950-55( سال 5/46حدود  از

  .سال برسد 76سال افزايش به حدود  10سال آينده با  50شده است اين مقدار در 
تدا مرگ و مير و است كه اب » انتقال جمعيتي «پيري جمعيت در جهان محصول جنبي 

  .يابد تر تغيير مي سپس باروري از يك سطح باالتر به سطح پايين
لحاظ  به .شوند تر سالمند قلمداد مي ساله و بيش 60هاي سازمان ملل افراد  بندي در طبقه

اهميت اين گروه از جمعيت، سازمان ملل تا كنون اقدامات زيادي در خصوص رسيدگي بـه  
  :است كه اهم آن به قرار زير استها انجام داده  وضعيت آن

  .در وين تشكيل شد 1982اولين مجمع جهاني براي سالمندان در سال    )آ
اصـولي را بـراي بهبـود شـرايط      1991مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر سال   ) ب

مـردان   به تصويب رسـاند و دولـت   91/46 ي زندگي سالمندان تحت عنوان قطعنامه
هاي ملي ترغيـب   ردن و رعايت اين اصول در برنامهكشورهاي جهان را به لحاظ ك

 .كرد

ريـد تشـكيل   در ماد) ماه آوريل( 2002دومين مجمع جهاني براي سالمندان در سال ) پ
 ي ل تشكيل شده بود برنامهسال از نشست او 20 ي فاصله در اين نشست كه به. شد

  .قرار گرفت شده مورد بررسي هاي انجام مدت براي سالمندان و فعاليت كار بلند
  :]1[ زند اا اين اصول عبارت هاي مهم برخي از نكته
  :سالمندان بايد — استقالل

 بهداشتي كافي كه از راه تـأمين  پناه، پوشاك و مراقبت  به خوراك، آب، سر
، حمايـت خـانواده و اجتمـاع و خوديـاري دسترسـي      آيد به دست مي مددرا

  .داشته باشند
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  ديگـر را داشـته    يمدزاهاي درا فرصتامكان دسترسي براي كار كردن در
  .باشند

 ترك كار، مشاركت داشته باشند ي بتوانند در تعيين زمان و شيوه.  
 هاي مناسب كارآموزي و آموزشي دسترسي داشته باشند به برنامه.  
    بتوانند در فضاهايي زندگي كنند كه ايمن بوده و با ترجيحـات شخصـي و

  .شته باشندهاي در حال تغيير، سازگاري دا توانايي
 سالمندان در منزل اقامت داشته باشند ي جاي خانه ان بهبتوانند تا حد امك.  

  :سالمندان بايد — مشاركت
 شده در جامعه بمانند كه بتوانند فعاالنه در تدوين و اجراي  به صورتي ادغام

طور مستقيم تحت تأثير قرار  ي كه بهزيستي و راحتي آنان را بههاي سياست
هـاي   ا در اختيار نسـل هاي خود ر كنند و دانش و مهارت دهد مشاركت مي

  .تر قرار دهند جوان
 هاي متناسب  بتوانند براي خدمت به اجتماع و خدمت داوطلبانه در موقعيت

  .هايي را جستجو كنند و توسعه دهند هاي خود فرصت با عالئق و قابليت
 هاي سالمندان تشكيل دهند ها يا انجمن بتوانند جنبش.  

  :سالمندان بايد — مراقبت
 هـاي فرهنگـي جامعـه از مراقبـت و حمايـت خـانواده و        طبق نظام ارزش

  .مند شوند اجتماع بهره
 آسايش بدني، ذهنـي   ي براي كمك به خود در حفظ يا بازيابي سطح بهينه

و عاطفي و پيشگيري يا به تـأخير انـداختن شـروع بيمـاري، بـه مراقبـت       
  .بهداشتي دسترسي داشته باشند



 5  …و  شناختي سالمندي جمعيت هاي جمعيت مشخصه  

   ...................................   1- 13، صص 1386 پاييز و زمستان، 2 ي  ، شماره18سال ب آماري، مطال گزيده    ....................................  

 فزايش استقالل شخصي، حمايت و مراقبت به خـدمات اجتمـاعي و   براي ا
  .حقوقي دسترسي داشته باشند

 بخشـي و   دمات مراقبتي مراكز حمايتي، تـوان بتوانند از سطوح مناسب از خ
منـد   هاي اجتماعي و رواني در يك فضاي انساني و امن بهره ايجاد نگرش

  .شوند
 هر امكان مراقبتـي و درمـاني    بتوانند به هنگام اقامت در هر سرپناهي و يا

هاي اساسي شامل احترام كامل به شأن، اعتقـادات،   از حقوق بشر و آزادي
نيازها و زندگي خصوصي و حق اتخاذ تصميمات در مورد مراقبت بهداشتي 

  .و كيفيت زندگي خود، برخوردار باشند
  :سالمندان بايد — خودسازي

 هـاي بـالقوه خـود     يتوانـاي  كامل ي هايي براي توسعه بتوانند در پي فرصت
  .باشند

   به امكانات و منابع آموزشي، فرهنگي، معنوي و تفريحي جامعه دسترسـي
  .داشته باشند

  :سالمندان بايد — شأن
 اسـتفاده   كشي و سوء بتوانند با سربلندي و در امنيت زندگي كنند و از بهره

  .بدني يا ذهني در امان باشند
 نژادي يا قومي، ناتواني يا ديگر  ي نهبدون در نظر گرفتن سن، جنس، پيشي

  .گذاري شوند ها و جدا از ميزان مشاركت اقتصادي خود، ارزش وضعيت
را سـال   1999به لحاظ اهميت مسائل مرتبط با سالمندان، سـازمان ملـل سـال    

هـايي را در   هـا و برنامـه   اند سياسـت  المللي سالمندان ناميد و كشورها موفق شده بين
شده كـه   هاي انجام از جمله اقدام. سالمندان تصويب و اجرا نمايند مورد بهبود رفاهي

  :ند ازا در مجمع جهاني براي سالمندان صورت گرفته است عبارت
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 المللي بـراي   اي و بين هايي در سطوح ملي، منطقه توسعه و اجراي سياست
هـا در   ارتقاي زنـدگي سـالخوردگان و فـراهم آوردن ايـن امكـان كـه آن      

روي خود از لحاظ قواي فكري و جسمي، تندرستي، امنيت هاي پيش  سال
  .مند شوند كامل و آزاد بهره

 ده بر توسعه و نيـز توسـعه   تأثيرهاي متقابل بين جمعيت سالخور ي مطالعه
هـا از راه   هـاي آن  دگان با هدف بالفعـل كـردن كامـل توانـايي    بر سالخور

  .هاي مناسب و كاستن از پيامدهاي منفي آن اقدام
المللـي سـالمندان    روز بـين  1384مهر سال  9برابر با  2005اول اكتبر سال  باالخره  ) ت

جديـد،   ي سـالخوردگي در هـزاره   «در اين خصـوص موضـوع   . گذاري شد نام
عنوان موضوع محوري براي سـال   به » تمركز روي فقر، زنان سالمند و توسعه

وص سـال يـك موضـوع محـوري در خصـ      انتخاب و بعد از آن نيز براي هر 2005
  .ودش سالمندان انتخاب مي

   تعداد و رشد جمعيت سالمندان -3
بالغ بر  1950تر جهان در سال  ساله و بيش 60تعداد افراد ] 7[ اعالم سازمان ملل ي بر پايه

افزايش ) سه برابر(ميليون نفر  629به حدود  2002اين تعداد در سال . ميليون نفر بود 205
شده نشان  بيني انجام پيش. دهد جهان را تشكيل ميدرصد جمعيت كل  10يافت كه حدود 

ميليارد نفر افزايش  2به حدود  2050دهد كه تعداد جمعيت سالخوردگان جهان در سال  مي
  .تر خواهد بود سال، بيش 15يابد كه براي اولين بار از تعداد افراد زير 

جهان زنـدگي   نفر در 10تر،  ساله و بيش 60ازاي هر يك نفر جمعيت  در حال حاضر به
  . سال آينده به نصف كاهش يابد 50شود اين رقم طي  بيني مي كنند و پيش مي

كـه رشـد جمعيـت     درصد اسـت حـال آن   2/1در حال حاضر رشد جمعيت جهان حدود 
بيني شده اسـت رشـد    پيش. ]7[ درصد است 9/1حدود ) تر ساله و بيش 60افراد (سالمندان 

برابر رشد جمعيت كل برسد  5/3به حدود  2025   - 2030هاي  جمعيت سالمندان براي سال
  ).8/0در مقابل  8/2(
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مشـاركت   .انـد  درصد جمعيت سالمندان را زنان تشكيل داده 55در حال حاضر بيش از 
ساله  65نفر از افراد  3ازاي هر  به 1950در سال  .باشد اقتصادي سالمندان رو به كاهش مي

 1كمتـر از   اين نسبت به 2000در سال  .مشغول بودتر يك نفر به فعاليت اقتصادي  و بيش
كه سهم زنـان سـالمند در نيـروي كـار رو بـه       رغم اين البته علي .كاهش يافت 5در مقابل 

طور سنتي سهم مردان سالمندي كه از نظر اقتصادي فعال هسـتند   باشد ولي به افزايش مي
  .باشد تر مي مقدار قابل توجهي از سهم زنان سالمند بيش به

يافته و در حال  هاي توسعه سوادي در سالمندان باال بوده و مقدار آن در كشور ميزان بي
يافته حـاكي از آن   كشور كمتر توسعه 105اطالعات موجود از  .]6[ باشد توسعه متفاوت مي
 .باشـند  سـواد مـي   بـي  2000تـر در سـال    ساله و بيش 65درصد افراد  56است كه بيش از 

  .درصد كاهش يابد 43به حدود  2010رقم در سال  بيني شده است اين پيش
رسـيد   2000نفر در سال  33به  1950نفر در سال  24شاخص سالمندي جهان نيز از  

ايـن شـاخص در   . افزايش يابـد  2050نفر در سال  101بيني شده است اين رقم به  و پيش
تـر   يافتـه سـريع   ههاي كمتـر توسـع   يافته باال بوده اما رشد آن در كشور مناطق كمتر توسعه

 تر از رقم موجود بـراي  برابر بزرگ 10باشد كه  مي 116شاخص سالمندي در اروپا . باشد مي
اين رقـم در اروپـا بـه بـاالترين مقـدار در       2050بيني شده است تا سال  پيش .افريقا است

هـاي سـازمان ملـل نشـان      بررسـي . نفر در افريقا برسد 37در مقايسه با  263جهان يعني 
درصـد افـزايش از    50سال اخير شاخص سالمندي جمعيت جهان با حدود  50هد طي د مي

بينـي شـده طـي     پيش. رسيده است 2000نفر در سال  33به حدود  1950در سال  24رقم 
 100نفـر سـالمند در مقابـل     101با سه برابر افزايش به ) 2050براي سال (سال آينده  50

يافته باالتر و براي  شاخص براي كشورهاي توسعه البته اين. سال برسد 15نفر جمعيت زير 
  .كشورهاي در حال توسعه كمتر خواهد بود

  ]5[عناوين و تعاريف نماگرهاي سالخوردگي جمعيت  -4
نفـر   100تـر در هـر    ساله و بـيش  60به تعداد افراد  :سالمندي جمعيت/ شاخص پيري
  .شود اطالق مي) ساله 0ـ14(ساله  15جمعيت كمتر از 
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تـر در هـر    ساله و بـيش  65سال و  15به مجموع تعداد افراد زير  :ابستگي كلنسبت و
  .شود ساله اطالق مي 64تا 15نفر جمعيت  100

  تـا   15نفـر جمعيـت    100سـال در هـر    15به تعداد افراد زيـر   :نسبت وابستگي جواني
  .شود ساله اطالق مي 64

 15نفر جمعيت  100ر در هر ت ساله و بيش 65به تعداد افراد  :نسبت وابستگي سالمندي
  .شود ساله اطالق مي 64تا 

 ي متوسط افزايش يا كاهش تعداد افراد سالمند طي يك دوره :نرخ رشد جمعيت سالمند
  .شود صورت درصد از آغاز دوره بيان مي معين از زمان است كه به

اي را  نشانگر نسبت افراد سالمند است كه روزمره، متن سـاده  :سوادي سالمندان نرخ بي
  .توانند با فهم بخوانند و بنويسند نمي

عبارت است از درصد افـراد سـالمند فعـال از نظـر      :نرخ مشاركت نيروي كار سالمندان
منظور از افراد سالمند فعال از نظر اقتصادي مجموع تعداد افـراد شـاغل و تعـداد     .اقتصادي

  . باشد افراد بيكار جوياي كار مي
هـاي   دگي در يك سن معين عبـارت اسـت از متوسـط سـال    اميد به زن: اميد به زندگي

كـه   نبـه شـرط آ   ،تواند انتظار زنده ماندن را داشته باشد ن سن ميآاضافي كه يك فرد در 
در حالـت   .براي مابقي عمر فرد تـداوم داشـته باشـد   شده  ميزان مرگ و مير جاري مشاهده

كه يك نـوزاد بـا    يهاي سال خاص اميد به زندگي در بدو تولد عبارت است از متوسط تعداد
  . تواند زندگي كند سني مي ي هاي مرگ ويژه شرط تداوم نرخ

طوري كه نيمي  اندازه تقسيم نمايد به سني كه جمعيت را به دو گروه يك: سني ي ميانه
  .شود سني ناميده مي ي تر از آن سن باشد ميانه از كل جمعيت جوان

 50نفر جمعيـت   100تر در هر  ساله و بيش 85د منظور تعداد افرا: نسبت جايگزيني والدين
  .ساله است 64تا 

سـاله و   65ازاي هـر فـرد    ساله بـه  64تا  15منظور تعداد افراد  :نسبت جايگزيني بالقوه
  .تر است بيش

ازاي يكصـد نفـر زن    از تعداد مـردان سـالمند بـه    است عبارت :نسبت جنسي سالمندي
  .سالمند
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  اگرهاي مربوط در ايران وضعيت جمعيت سالمندان و نم -5
 7/25، جمعيت كشـور از حـدود   ]3[هاي عمومي نفوس در ايران  براساس نتايج سرشماري

 بـالغ شـده اسـت    1385ميليون نفـر در سـال    4/70به بيش از  1345ميليون نفر در سال 
. برابـر شـده اسـت    7/2سال اخير جمعيت كشور بالغ بـر   40عبارت ديگر طي  به. )1جدول(
متوسط رشد جمعيت كشور در فواصـل سرشـماري داراي نوسـان زيـاد بـوده كـه       عالوه  به

 ي بـراي دوره  61/1و كمتـرين آن   1355- 65هـاي   درصد بـراي سـال   91/3باالترين آن 
  . بوده است 1375- 85

ميليـون   1/5به حدود  1345ميليون نفر در سال  6/1جمعيت سالمندان كشور از حدود 
اخيـر ايـن بخـش از     ي دهـه  4به عبارت ديگر طي . )1 ولجد( بالغ شد1385نفر در سال 

اين رشد جمعيت سالمندان كشور بيش از رشد جمعيـت    بر بنا. برابر شده است 2/3جمعيت 
  . كشور است
 6/1حـدود   1375-85 ي جمعيـت كشـور بـراي دوره    ي چه متوسط رشد سـاالنه  چنان

دان در طـي همـين دوره   جمعيـت سـالمن   ي درصد در نظر گرفته شود متوسط رشد ساالنه
 7/1جمعيت سـالمندان حـدود    ي اين متوسط رشد ساالنه بر بنا. باشد درصد مي 7/2حدود 

  .جمعيت كشور است ي برابر متوسط رشد ساالنه
هاي اخير حاكي  بررسي روند تعدادي از نماگرهاي سالمندي جمعيت كشور در طي دهه

سـني جمعيـت بـه شـدت رو بـه       ي نـه ميانگين و ميا. از تغيير ساختار جمعيت كشور است
، شـاخص سـالمندي   1385نتايج سرشماري نفوس اساس  و بر) 3 جدول(باشد  افزايش مي

بـه   .)2 جدول( يافته استنفر افزايش  29 به حدود 1375نفر در سال  17جمعيت از حدود 
ل سـا  15ازاي هر صد نفر جمعيت زيـر   تر كشور به ساله و بيش 60عبارت ديگر تعداد افراد 

  .رسيده است 1385نفر در سال  29به  1375نفر در سال  17از حدود 
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  )ميليون نفربه ( 1345- 85جمعيت سالمندان ايران در سال هاي  - 1جدول 

جمعيت كل سال
ساله و  65جمعيت  ساله و بيشتر 60جمعيت 

روستاييشهريجمع تر بيش
13457/25 6/1 6/0 1 9/0 

13557/33 8/1 8/0 1 2/1 

13654/49 7/2 4/1 3/1 5/1 

13751/60 9/3 2/2 7/1 5/2 

13854/70 1/5 3/3 8/1 7/3 

  )ميليون نفربه ( 1345-85هاي  شاخص سالمندي جمعيت ايران در سال - 2جدول 

 سال
ساله و  60جمعيت 

 تر بيش
)نفر( شاخص سالمندي ساله 0 -14تعداد جمعيت 

1345 6/1  6/11  8/13  
1355 8/1  0/15  12  
1365 7/2  5/22  12  
1375 9/3  7/23  5/16  
1385 1/5  7/17  8/28  
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  )سالبه ( 1345-85هاي  ميانه و ميانگين سني جمعيت ايران در سال - 3جدول 

  ميانگين سني  سني ي ميانه  سال
1345  60/16  2/22  
1355  40/17  4/22  
1365  01/17  7/21  
1375  42/19  0/24  
1385  89/23  99/27  

  

  1345-85هاي  اخص جواني جمعيت ايران در سالش - 4جدول 
 )درصد( شاخص جواني سال

1345 09/46 

1355 53/44 

1365 45/45 

1375 51/39 

1385 08/25 

رود  عالوه روند تغييرات شاخص ورتهايم كه براي سنجش جواني جمعيت به كار مـي  به
شـدت كـاهش    به هاي اخير سال كشور طي سال 15نشانگر آن است كه سهم جمعيت زير 

هـاي   اسـاس توصـيه   بـر . )4جدول( درصد رسيده است 25به حدود  1385يافته و در سال 
درصد باشد جمعيت آن كشور جـوان   40چه اين رقم براي يك كشور بيش از  موجود چنان
درصـد در   46با توجه به كاهش شاخص جواني جمعيـت كشـور از حـدود     .شود اطالق مي

كه به نحوي تغيير ساختار سني جمعيت  1385رصد در سال د 25به حدود ] 3[ 1345سال 
 .اين روند در نهايت بايد منجر به تغيير تخصيص منابع در كشور شـود  ،كشور را در پي دارد

جمهـوري اسـالمي    ي هـاي توسـعه   رسد در برنامـه  تغيير ساختار به نظر مي با توجه به اين
هـايي كـه هنـوز اقـدامي      شود و در زمينهاين مقوله از ابعاد مختلف پوشش داده  بايدايران 
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هـاي بخـش    ضمناً حمايـت از فعاليـت  . ريزي الزم به عمل آيد صورت نگرفته است برنامه
بـه بخـش عمـومي در     ثرؤمـ  يكمكـ تواند  مورد سالمندان نيز مي در )هاNGO(خصوصي 

  .هاي پيش رو باشد انجام فعاليت

   هابندي و پيشنهاد جمع -6
ميليون نفر در سال  1/5به حدود  1345ميليون نفر در سال  6/1از جمعيت سالمندان ايران 

 7/2حـدود   1375-85 ي متوسط رشد جمعيت سـالمندان كشـور بـراي دوره   . رسيد 1385
كـل جمعيـت كشـور در همـين دوره      ي برابر متوسط رشد سـاالنه  7/1باشد كه  درصد مي

افـزايش اسـت و شـاخص    شدت رو بـه   سني جمعيت در كشور به ي ميانگين و ميانه. است
. نفر افزايش يافتـه اسـت   29به  1375نفر در سال  17سالمندي جمعيت در ايران از حدود 

اي بايـد در كشـور صـورت     جانبـه  هاي چنـد  لذا با توجه به تغيير ساختار سني جمعيت اقدام
  .گيرد

تـر اقتصـادي    هاي موجود در خصوص سالمندان، بـيش  فعاليت ي تا كنون بخش عمده
برخورد بـا   ي رسد اقدامات فرهنگي از قبيل آموزش خانوارها در نحوه به نظر مي. ستبوده ا

 ي هـا، اسـتفاده از تجربـه    هاي تفريحـي بـراي شـادي و نشـاط آن     سالمندان، ايجاد برنامه
ايـن  . سـازي شـود   اجتماعي بايد به نحو مطلـوب جريـان   ي هاي توسعه سالمندان در برنامه

البته . هاي دو مجمع جهاني سالمندان صورت گيرد تاي توصيهتواند در راس سازي مي جريان
هـا،   هـايي اسـت كـه بايـد در سياسـت      سازي نيازمند ابزارها و تكنيـك  موفقيت اين جريان

سازي، آموزش، مراقبت و  توانا. المللي لحاظ شود و معاهدات بين ،ها، قوانين ها، بودجه برنامه
  .ه قرار گيردسازي بايد مورد توج بهداشت در رأس جريان

جمعيـت كشـور از حـدود    ، ]4[هاي عمومي نفوس در ايـران   اساس نتايج سرشماري بر
بـالغ شـده    1385ميليون نفـر در سـال     4/70به بيش از  1345ميليون نفر در سال  7/25

. برابـر شـده اسـت    7/2سال اخير جمعيـت كشـور بـالغ بـر      40به عبارت ديگر طي . است
كشور در فواصـل سرشـماري داراي نوسـان زيـاد بـوده كـه       عالوه متوسط رشد جمعيت  به

 ي بـراي دوره  61/1و كمتـرين آن   1355- 65هـاي   درصد بـراي سـال   91/3باالترين آن 
  .بوده است 1375- 85
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موضوع سالمندان مورد توجه  ]2[ سازي هايي كه بايد در جريان از جمله ابزارها و تكنيك
  .باشد يل ميبه شرح ذ كاران قرار گيرد اندر جدي دست

 هاي شرايط زندگي مردان و زنان ها پيرامون تفاوت آوري داده جمع.  
 تحليل توزيع قدرت بين زن و مرد.  
 يندها مطابق با جنسيتاها و فر ها، عمل ها، آرمان تمركز مجدد استراتژي.  
 هاي توسعه ها در تمامي برنامه بخشي جنسيت در تخصيص بودجه و تصميم اثر.  
 راي اطمينان از موضوع تبعيض جنسيتيارزيابي قوانين ب.  
  يـابي بـه برابـري     هـا و نهادهـا در جهـت دسـت     تغيير فرهنگ، سـاختارها، روش

  .جنسيتي

  ها مرجع
مركـز آمـار ايـران،     ،)اقتصـادي   - هاي اجتمـاعي  ويژگي(سالمندان ايران  .)1381(مار ايران آمركز   ]1[

 .تهران

، مركز آمار 1385 مسكن ايران ي عمومي نفوس ونتايج مقدماتي سرشمار. )1386(مركز آمار ايران  ]2[
  .ايران، تهران
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