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 اجتماعی- های جمعیتی و اقتصادی ژگیبررسی تحلیلی وی
  سالمندان کشور

 فریمانهمحمود و  *حسین ضرغامی

  دانشگاه تهران

افزایش تعداد و درصـد سـالمندان از کـل جمعیـت کشـور و رونـد رو بـه رشـد آن، چکیده: 
هـای  زیادی را به خود جلب نموده است. ایـن مقالـه، تمرکـز اصـلی خـود را بـر ویژگـیه توج

مختلف زنان و مردان سالمند در منـاطق شـهری و روسـتایی بـا توجـه بـه نتـایج سرشـماری 
کل کشور معطوف کرده است. با نگـاهی بـه توزیـع سـنی و جنسـی سـالخوردگان در  ۱۳۹۰

واحـد بـیش از منـاطق  ۱روسـتایی حـدود  درصـد سـالمندان کـه شود سال مشخص میاین 
باشـد.  تر بـودن سـاخت سـنی جمعیـت روسـتاها می ی از سـالخوردها هناشهری است کـه نشـ

ست که بیش از نیمـی از سـالمندان در سـنین ا مسئلهسنی سالمندان هم گویای این  ی میانه
درصـد  ۹۰برنـد. از منظـر وضـعیت نکـاحی، در حـالی کـه حـدود  سالگی به سر می ۷۰زیر 

در هنگام سرشـماری دارای همسـر بودنـد ولـی وضـعیت متنـاظر  تر بیشساله و  ۶۰مردان 
سـوادی  . بـیبقیه به علت فوت همسر، بیوه بودنـدبرای گونه و  برای حدود نیمی از زنان این

بود با این تفاوت که زنان وضعیت نامساعدتری داشـتند.  تر بیشتر  در بین سالمندان مسن
ای کـه زنـان سـالمند  اشتغال سالمندان در بخش مستقل خصوصـی چشـمگیر بـود بـه گونـه

نـد. از منظـر ه بودچهـارم کـل شـاغلین ایـن بخـش را بـه خـود اختصـاص داد نزدیک به یک
بـدن سـهم  ی ها مثل نابینایی و نقایص مربـوط بـه تنـه نواع معلولیتا تر بیشمعلولیت، در 

و   که سالمندی همراه با افـزایش نـاتوانی بود این نکته ی دهنده سالمندان قابل توجه و نشان
  هاست.  معلولیت

 ؛وضـعیت نکـاحی ؛مهـاجرت ؛سـالخوردگی جمعیـت ؛هـرم سـنی ؛سـالمند واژگان کلیدی:
  معلولیت. ؛درصد باسوادی
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  مقدمه -۱
شده در بین متخصصـان،  سالخوردگی رو به گسترش جمعیت کشور ما یک واقعیت شناخته

گذاران و حتی افکار عمومی است. روند رو به افزایش تعداد و نسبت سالمندان از  سیاست
های پـیش رو اتفـاق  دهد که سالخوردگی جمعیت کشور در دهه کل جمعیت کشور نشان می
یتی کنونی نیز بیانگر آن است که تعداد و سهم سالمندان از کل خواهد افتاد. روندهای جمع

متکثر و نـاهمگن هسـتند و ایـن   جمعیت کشور رو به فزونی است. سالمندان یک جمعیت
ها و اطالعـات مربـوط بـه سـالمندان نادیـده انگاشـته شـده و  موضوع در بسیاری از تحلیل

حـال آن کـه  ،اسـت شدهرگ ارایه کلی و برای یک گروه سنی بز صورت بهاطالعات مربوط 
های قومی، پایگاه  هایی چون سن، نژاد، جنس، گروه توان بر مبنای ویژگی ها را می جمعیت

های جغرافیــایی و ... از همــدیگر متمــایز  اجتمــاعی، وضــعیت ســواد، محــدوده-اقتصــادی
از هـا،  آنهـای جمعیتـی  سـالمندان مثـل هـم نیسـتند، زیرگروه ی جـا کـه همـه ساخت. از آن

ها، به  ها و خصوصیات متفاوتی برخوردارند. با بررسی و تحلیل صفات این زیرگروه ویژگی
بـه ایـن صـورت، تصـویر و  رد.ُب توان پی در بین افراد می ها آنهای متفاوت و توزیع  ویژگی

اجتمـاعی سـالمندان ارایـه -هـای جمعیتـی و اقتصـادی دور از انحـراف از ویژگی تحلیلی به
های  در زمینـه ویژه بـههای مختلف مربوط بـه سـالمندان  ریزی واند در برنامهت شود که می می

تـوان مطـرح سـاخت کـه  ال را میؤایـن، ایـن سـ بـر . بناشودبهداشتی و رفاهی مفید واقع 
هـای بـین  هـای مختلـف بـه چـه صـورتی اسـت و تفاوت وضعیت سالمندان از منظر ویژگی

ت و بررسی سؤاالحاضر تالشی است در جهت پاسخ به این  ی تا چه حد است؟ مقاله ها آن
  شناختی.  های سالمندان با رویکردی جمعیت تر برخی ویژگی دقیق

ــین ویژگی ــای مختلــف جمعیت در ب ــه ه ــای انســانی، ســن و جــنس ب ــرین و  عنوان مهم ه ت
ــرین ویژگی   مرتبط ــرای جمعیت ت ــا ب ــت، در ۱۱شناســان مطــرح اســت [ ه ــین عل ــه هم ]. ب
عنوان متغیرهـای اصـلی در نظـر  ای خصوصیات یک جمعیـت، ایـن دو ویژگـی بـهه بررسی

ایـن مطالعـه، بـه بررسـی  . درشـوند میهـا تفکیـک  آنگرفته و متغیرهـای دیگـر بـر مبنـای 
نیـل بـه ایـن هـدف از  منظور بـههای مختلف سالمندان کشور پرداخته شده است کـه  ویژگی
هـا  گیرد. ایـن داده عات مورد استفاده قرار میعنوان منبع اطال به ۱۳۹۰های سرشماری  داده

  از سایت اینترنتی مرکز آمار ایران دریافت شده است. 
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هر  ۱اند عنوان افراد سالمند در نظر گرفته شده به تر بیشساله و  ۶۰افراد  تمامدر این مقاله، 
سـالمندی اخـتالف نظـر  ی شروع دوره ی عنوان نقطه سالگی به ۶۵یا  ۶۰چند در مورد سن 

 ۶۰در ویـن برگـزار شـد سـن  ۱۹۸۲وجود دارد. اجـالس جهـانی سـالخوردگی کـه در سـال 
های جمعیتـی انتخـاب کـرد.  تمایز سالمندی در بررسی ی عنوان نقطه را به تر بیشسالگی و 

در مـورد بـاری کـه بـر   سالخوردگی جمعیت اغلب با نگرانـی ی از طرف دیگر، چون مطالعه
 ی وسـیله هکند، همراه است، سالخوردگی جمعیت عموماً بـ ی بازنشستگی وارد میها سیستم

 بـرای]. ۶شود [ گیری می باشد، اندازه سال می ۶۵افزایش در سنین بازنشستگی که معموالً 
مـورد بررسـی، اطالعـات های  در تمـام موضـوعود این که این اختالف نظر پوشـش داده شـ

 ۵هـای سـنی  جداگانه آورده شده است و گروه صورت بهساله  ۶۴-۶۰مربوط به گروه سنی 
، از بودساله در جایی که اطالعات آن موجود و این تفکیک قابل توجه  ۶۵باالتر از  ی ساله

اند. عالوه بـر ایـن، تمـایز بـر مبنـای جـنس در تمـام مـوارد و تفکیـک  یکدیگر تفکیک شده
تر و  شده است تـا تصـویر دقیـق ها وجود داشت انجام شهری و روستایی در مواردی که داده

بـا توجـه بـه محـل اقامـت آنـان  ها آنهای بین  های سالمندان و تفاوت تری از ویژگی کامل
  . شود ارایه

  ترکیب سنی و جنسی -۲
میلیون نفری کشور، انـدکی بـیش از  ۷۵، از مجموع جمعیت بیش از ۱۳۹۰در سرشماری 

. بــا داد کــل جمعیــت را تشــکیل مــیدرصــد  ۸٫۲میلیــون نفــر آن ســالمند بــود کــه حــدود  ۶
، افـزایش بـیش از یـک میلیـون نفـری ۱۳۸۵نسـبت بـه سرشـماری  هـا آنتعداد  ی مقایسه

درصـدی در مقایسـه بـا  ۳٫۸ ی سالمندان را شاهد هستیم. این افزایش بیانگر رشـد سـالیانه
. بـا توجـه بـه اسـتسـاله  پنج ی درصدی کل جمعیت کشور در این دوره ۱٫۳ ی رشد سالیانه

توان تشـخیص داد کـه سـهم جمعیـت سـالمند از  اختالف زیاد بین این دو عدد به آسانی می
  کل جمعیت کشور در این مدت رو به فزونی بوده است. 

شـود  هـای مختلـف سـنی سـالمندان می ای به گروه در روند سالخوردگی جمعیت، توجه ویژه
ای  قابـل مالحظـه طور بـهممکـن اسـت  چرا که موقعیت مالی، بهداشتی و الگوهای مصرف

هـای سـنی  ]. بر ایـن اسـاس، تفکیـک سـالمندان در گروه۶ها متفاوت باشد [ بین این گروه
  این تفکیک بر مبنای جنس و محل سـکونت انجـام و  ۱رسد. در جدول  می نظر بهضروری 
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  ۱۳۹۰سرشماری ــ های سنی مختلف  تعداد (هزار نفر) و درصد سالمندان در گروه -۱جدول 

  کل کشور    مناطق شهری    مناطق روستایی
 سن

  مرد و زن  مرد  زن    مرد  زن    مرد  زن
۱۰۵۹
۴  

۱۰۸۵
۳  

  ۲۶۶۲
۳  

۲۷۰۲
۴  

  ۳۷۲۴
۴  

۳۷۹۰
  تمامی سنين  ۷۵۱۵۰  ۶

تر  ساله و بیش ۶۰ ۶۱۶۰ ۳۰۲۳ ۳۱۳۷   ۲۰۷۴ ۲۱۵۸   ۹۴۶  ۹۷۷
 (سالمندان)

 درصد از کل جمعیت ۸٫۲ ۸ ۸٫۴   ۷٫۷ ۸٫۱   ۸٫۷  ۹٫۲
 ساله ۶۹-۶۰ ۳۲۰۷ ۱۵۲۴ ۱۶۸۲   ۱۱۰۹ ۱۱۷۴   ۴۱۴  ۵۰۷
 درصد از سالمندان ۵۲٫۱ ۵۰٫۴ ۵۳٫۶   ۵۳٫۵ ۵۴٫۴   ۴۳٫۸ ۵۱٫۹
 ساله ۷۹-۷۰ ۲۰۳۳ ۱۰۳۷ ۹۹۵   ۶۸۰ ۶۷۰   ۳۵۸  ۳۲۴
 درصد از سالمندان ۳۳ ۳۴٫۴ ۳۱٫۷   ۳۲٫۸ ۳۱   ۳۷٫۸ ۳۳٫۲
  تر ساله و بیش ۸۰ ۹۲۰ ۴۶۰ ۴۶۰   ۲۸۵ ۳۱۴   ۱۷۵  ۱۴۶

 تر) سالخورده(سالمندان 
  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
 ساله ۸۹-۸۰ ۸۳۳ ۴۱۸ ۴۱۴   ۲۵۹ ۲۸۳   ۱۵۹  ۱۳۱
 درصد از سالمندان ۱۳٫۵ ۱۳٫۸ ۱۳٫۲   ۱۲٫۵ ۱۳٫۱   ۱۶٫۸ ۱۳٫۴
 ساله ۹۹-۹۰ ۷۵۶ ۳۶ ۳۹   ۲۳ ۲۷   ۱۳  ۱۳
 درصد از سالمندان ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۳   ۱٫۱ ۱٫۲   ۱٫۴ ۱٫۳
  تر ساله و بيش ۱۰۰ ۱۲ ۵ ۶   ۳ ۴   ۲  ۲

 ها) ساله ۱۰۰(فوق 
 درصد از سالمندان ۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۲   ۰٫۱ ۰٫۲   ۰٫۲  ۰٫۲

 

  
اسـت. بـه غیـر از مـردان روسـتایی، بـیش از نیمـی از  شـدههای سنی مختلف ارایه  در گروه

سـاله قـرار دارنـد. در مـورد سـالمندان مـرد سـاکن در منـاطق  ۶۹-۶۰سالمندان در سـنین 
که سیمای سـنی مـردان سـالمند  دهد درصد است و نشان می ۴۴، این عدد حدود روستایی

  تر است.  ها سالخورده گروه ی روستایی به نسبت بقیه
شـود، گروهـی  ساله و بـاالتر می ۸۰ای به سالمندان  در روند سالخوردگی جمعیت توجه ویژه

]. در سرشـماری ۱۵شـود [ تر یا پیران پیرتر یاد می با عنوان سالمندان سالخورده ها آنکه از 
 ۵درصد بود کـه طـی ایـن  ۰٫۹۲تر از کل جمعیت در حد  درصد سالمندان سالخورده ۱۳۸۵

درصد افزایش یافت. درصد مذکور برای مردان روستایی بیش از سایر  ۱٫۲سال به بیش از 
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تر را باید انتظـار  سالمندان سالخورده تر بیشهر چه  افزایش ،های آتی در سال. ۲هاست گروه
بهبـود  دلیل بـهروندهای جمعیتی گذشته و از سوی دیگر  دلیل بهسو  داشت و این امر از یک

 اسـت. سـنین سـالمندی ویژه بـهشرایط بهداشتی و کـاهش مـرگ و میـر در سـنین مختلـف 
شـود چـرا کـه بـا  با افزایش سن سالمندان از تعـداد و درصـد آنـان کاسـته می ،بدیهی است

هـای سـنی  زنـدگی، بـه سـرعت بـر میـزان مـرگ و میـر در گروه ی افزایش سن در ایـن دوره
هـا، همـواره  شود. عالوه بر آن، با توجه به روندهای گذشته باروری ایـن کوهـورت افزوده می

   یابد. یش میتر افزا تعداد افراد در سنین پایین
سـنی و جنسـی و آشـکار سـاختن برخـی  طـرح کلـی سـاختارهای سـنی بـرای نمـایش  هرم
سـنی خـاص ماننـد  ی توان برای بازه ها را می کاربرد زیادی دارند. هرم ،ها و تغییرات ه پدید
های سنین  سالمندان که با تعدیل و تصحیح داده ی ترسیم نمود. این هرم سنی ویژه ۱ شکل

سن به دست آمده است، گویای تمرکز  ۷های متحرک با استفاده از  وش میانگینمنفرد به ر
تر سالمندی است. بـه بیـان دیگـر، سـاخت سـنی سـالمندان  سالمندان کشور در سنین پایین

رغـم تسـطیح  جوان است. در مورد هرم سنی سالمندان مناطق روستایی، شکل آن به کامالً
 امـر طبیعـی اسـت کـه ایـن غیـر صـورت بهسـاله  ۸۰-۷۰ها هنوز هـم در مـورد مـردان  داده
گزارش سن باشد که در این سـنین بسـیار رایـج اسـت و هـم  خطاها در دلیل بهتواند هم  می
تـر سـالمندی بـه  ممکن اسـت تعـداد قابـل تـوجهی از مـردان در سـنین پـایین که اینعلت  به

تـر  هـای دقیـق و داده تـر بیشروستایی مهاجرت کرده باشند که نیازمنـد بررسـی  مناطق غیر
  است.

توان به درکی از  میانه یا میانگین سنی هم می مثلهای عددی  برخی شاخص ی به واسطه
راست توزیع سنی  ی همیانه به تغییرات در دامن چونساخت سنی سالمندان دست یافت. 

هرم سنی  مثلسنی را  ی شود. میانه به میانگین ترجیح داده می تر است، معموالً  حساس
 ارایه شده ۲سالمندان محاسبه نمود که در جدول  سنی مثًال ی توان برای یک محدوده می

 دیگر های سنی مردان سالمند مناطق روستایی بیش از گروه ی میانه دهد و نشان می است
سال از مردان سالمند روستایی  ۲است. بر این اساس، مردان سالمند شهری بیش از 

  قابل توجهی است. عدد نسبتًاتر هستند که  جوان
شود. در بسیاری از کشورها  به ترکیب یا توزیع جنسی سالمندان توجه زیادی نشان داده می

شـود کـه زنـان  تـر اسـت و ایـن باعـث می دالیلی مرگ و میر مردان نسبت بـه زنـان بیش به
  تری داشته باشند که در  تری نسبت مردان، به سنین سالمندی برسند و طول عمر بیش بیش
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تر نشان  تر زنان به جوان مثل تمایل بیش مواردیدر  توان نسبت جنسی در این سنین را می

 مـردان دادن نشـان تر مسـن به تمایل مقابل در و آنان شماری دادن سن خود که منجر به کم
زنـان  ی باال بودن مرگ و میرهای گذشته همچنین، شود، می مردان شماری بیش به منجر که
همین صـورت  هویژه ناشی از زایمان جستجو نمود. روند نسبت جنسی در مناطق شهری ب به

 سـالمندان جنسـی های الگوهای نسبت آینده در رسد نظر می تر است. به ولی با نوسانات کم
  خوانی خواهد داشت.  هم انتظار مورد الگوی با

جوامـع  تـر بیشر داد. امـروزه، در توان مورد توجه قرا محل سکونت می نظرسالمندان را از 
روسـتاها از  تفاوت زیادی بین سالخوردگی جمعیت شهرها و روستاها وجود دارد و معمـوالً

تـوان  به عبارتی، تمرکز باالیی از افـراد مسـن را می .تری برخوردارند ساخت سنی سالخورده
کننـد در  افراد جوان در این منـاطق بـه خـارج مهـاجرت می .در نقاط روستایی مشاهده کرد
های باالی زندگی شـهری در مقایسـه بـا روسـتاها و زنـدگی بـه  حالی که عواملی چون هزینه

]. وضـعیت ۱۰باشـد [ مدت طوالنی در یـک مکـان، مـانعی بـرای تحـرک افـراد مسـن می
سـالمندان در  درصـد کـل ۳۱کـه  آن اسـتگویـای  هـا آنمحـل سـکونت  نظـرسالمندان از 

. در مقایسـه بـا کـل جمعیـت بودنـددرصد در مناطق شهری سـاکن  ۶۹مناطق روستایی و 
سـاکن در  درصـد)، درصـد سـالمندان ۲۸٫۵روستایی و سـهم آن از جمعیـت کشـور (حـدود 

تر از  منــاطق روســتایی بیــانگر آن اســت کــه ســاخت ســنی جمعیــت در روســتاها ســالخورده
 هـا آنو درصـد  تر بیشساله و  ۶۰سطر مربوط به جمعیت در  ۱باشد. در جدول  شهرها می

از کل جمعیت این موضوع مشخص است. درصد سالخوردگی جمعیـت در روسـتاها بـیش 
دن ه شــســالخورد تــر بیشاســت کــه بیــانگر ســرعت  تــر بیشدرصــد از منــاطق شــهری  ۱از 

 ی فاصله ندتوا شده در آینده، می جمعیت روستاها نسبت به شهرهاست. تداوم روند مشاهده
 از حـاکی موجـود شـواهد کـه ای نکته دهد، افزایش را روستاها و شهر جمعیت سالخوردگی

  . است آینده های دهه در آن وقوع
های حساس به تغییرات ساخت سنی جمعیت بحـث  یکی از شاخص ی درباره مقالهدر این 

به معنای افـزایش تعـداد سـالمندان  جمعیت صرفاً سالخورده شدن. بدیهی است که شود می
کــاهش  ،عامـل اســت: اول ۲بـیش از هــر چیـز معلــول   جمعیــت ســالخورده شـدننیسـت. 

ــا  ،مــدت و دوم طوالنی ی نســبتًا بــاروری و تــداوم آن در یــک دوره کــاهش مــرگ و میــر ی
سـوم جمعیتـی یعنـی مهـاجرت هـم  ی لفـهؤافزایش امید زنـدگی. در کنـار ایـن دو عامـل، م
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ای و نـواحی  در سـطح منطقـه ویژه بـهای در سالخوردگی جمعیـت  کننده تواند نقش تعیین می
  مختلف یک کشور داشته باشد. 

شاخص سالخوردگی جمعیت که از تقسیم تعداد سالمندان به تعداد کودکـان و نوجوانـان بـه 
 میـر حساسـیت زیـادیو   عامل اصـلی یعنـی بـاروری و مـرگ ۲به تغییرات  ۳آید دست می

تـری  و مبنا قرار گرفتن آن، امکان ارزیابی دقیق ۱۰۰دارد. با ضرب حاصل این تقسیم در 
ــراهم می ــت ف ــالخوردگی آن جمعی ــود.  از وضــعیت س ــن ش ــنس و ای ــرای دو ج ــاخص ب ش

ارایه شده است. عدد شاخص در کـل جمعیـت کشـور  ۳محل سکونت در جدول  تفکیک به
کـودک  ۴ که در برابر هر سالمند، تقریبًا آن استو بیانگر  ۲۵، حدود ۱۳۹۰در سرشماری 

فـرد  ۱۰۰شاخص به این معناسـت کـه در برابـر هـر این و نوجوان وجود دارد (تفسیر عدد 
وجـود دارد). شـاخص سـالخوردگی بـرای  تـر بیشسـاله و  ۶۰فرد  ۲۵ساله، حدود  ۲۰زیر 

سـهم  دلیل هبـین است کـه بخشـی از آن تر بیشترین و برای زنان شهری  مردان روستایی کم
  این سالمندان از کل سالمندان کشور است.

  
  ۱۳۹۰سرشماری ــشهری و روستایی تفکیکبهشاخص سالخوردگی جمعیت-۳دولج

 مناطق روستایی  مناطق شهری  
  ۲۳٫۹۷  ۲۴٫۷۹  مردان
  ۲۵٫۹۶  ۲۶٫۷۵  زنان

  وضعیت نکاحی -۳
ای موقعیــت عــاطفی و خوشــبختی افــراد  قابــل مالحظــه طور بــهتوانــد  وضــعیت نکــاحی می

ثیر قرار دهد چرا کـه أهای خاص را تحت ت افراد دارای معلولیت و یا بیماری ویژه بهسالمند 
. کنـد افراد سالخورده را تعیین مـی  وضعیت نکاحی تا حد زیادی ترتیبات زندگی و مراقبت

 طور بــهکــرده  د. افــراد ازدواجگــذار ثیر مــیأوضــعیت نکــاحی بــر ســالمتی و مــرگ و میــر تــ
تری نسـبت بـه افـراد مجـرد دارنـد. برخـی از  معناداری سالمتی بهتـر و مـرگ و میـر پـایین

نکـرده بـه نسـبت  اند احتمال فوت افـراد بیـوه، مطلقـه و هرگـز ازدواج  مطالعات نشان داده
   ].۱۴است [ تر بیشافراد دارای همسر، 

تـوان قـرار داد:  زیـر می ی دسته ۴کلی، افراد را از نظر وضعیت زناشویی در یکی از  طور به
  بـدون همسـر  -۴بدون همسر بر اثر طـالق و  -۳دارای همسر  -۲نکرده   هرگز ازدواج -۱
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  ۱۳۹۰سرشماری  ــ دلیل طالق در بین سالمندانهمسر بهدرصد تجرد قطعی و بی-۴جدول

  
  زنان   مردان

همسربی
  دلیل طالق به

هرگز
  نکرده ازدواج

همسر  بی  
  دلیل طالق به

 هرگز
  نکرده ازدواج

  ۱٫۳۱  ۱٫۶۹   ۰٫۹۳ ۱٫۱۲ ساله۶۰-۶۴  شهری
  ۰٫۹۴  ۱٫۱۲   ۰٫۷۹ ۰٫۶۷ تربیشساله و۶۵

           

  ۰٫۶۹  ۰٫۵۹   ۰٫۶۴ ۰٫۴ ساله۶۰-۶۴  روستایی
  ۰٫۶۴  ۰٫۴۸   ۰٫۵۴ ۰٫۳۲ تربیشساله و۶۵

  
های فرهنگی، عمومیـت ازدواج باالسـت  ارزش ی فوت همسر. در کشور ما به واسطهبر اثر 
مانـد. اغلـب سـالمندانی کـه  نکـرده بـاقی می تر فردی تا سنین بسیار بـاال هرگـز ازدواج و کم

هـا سـهم انـدکی  نکرده ازدواج هرگز و ها باشند و مطلقه گان می بدون همسر هستند جزو بیوه
یـد ایـن مطلـب اسـت. در ؤبـه ایـن دو حالـت در جـدول مربوطـه مآمارهای مربـوط . دارند

نصـف درصـدهای متنـاظر منـاطق  و تقریبـًا ۱تـر از  مناطق روستایی، درصدهای مذکور کم
های سـنتی در منـاطق روسـتایی قابـل  دلیل باال بودن قدرت ارزش شهری است. این امر به

شـهری اسـت کـه در  ی ساله ۶۴-۶۰ین درصدها متعلق به زنان سنین تر بیش انتظار است.
شود. تغییر وضعیت نکاحی سـالمندان  درصد کل جمعیت این گروه را شامل می ۳مجموع 

 ۵۰شناختی افرادی را که تا سـنین  در این دو حالت بسیار اندک است. در ادبیات جمعیت
شود که پس از این سنین،  نامند زیرا فرض می نکنند، مجرد قطعی می  سالگی هرگز ازدواج

ها خاصـه زنـان، در ایـن  یگر ازدواج نخواهند کرد. همچنین، احتمال ازدواج مجدد مطلقـهد
  سنین ناچیز است.

اسـت. سـالمندان را جـزو آن دسـته افـرادی   دو حالت دیگر زناشـویی بـین سـالمندان رایـج
این مورد بـا افـزایش سـن شوند و  ها دچار فقدان همسر می گروه ی دانند که بیش از بقیه می

د. به موازات افزایش سن و فوت افراد، تفاوت بین درصد مردان و زنان بیوه شو د میتشدی
تواند تغییرات اقتصادی، اجتمـاعی، روانشـناختی و  یابد که این موضوع می نیز افزایش می

سـاله بـه نسـبت  ۶۵دهـد کـه سـالمندان بـاالی  نشـان می ۳ شکلدیگر موارد را پدید آورد. 
د. ایـن نکتـه ان همسر خویش مواجه شـده دست دادنبا از  تر بیشساله،  ۶۴-۶۰سالمندان 

]. بـر ۳مرگ و میر است [ ی ترین ویژگی متمایزکننده مهم طبیعی است چرا که سن، احتماالً
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مـرگ و میـر متفـاوت را داشـت.  هـای میزاناین اساس، در سـنین متفـاوت، بایـد انتظـار 
  ].  ۸لخوردگی باشند، باالست [مرگ زمانی که افراد زیادی در سنین سا های میزان

  

 ۱۳۹۰ر ــ سرشماری فوت همس دلیل بهدرصد سالمندان دارای همسر و بدون همسر  - ۳ل شک
  
  

انـد  درصـد زنـان بیـوه بوده ۴۸درصد مـردان و  ۸، در کل کشور حدود ۱۳۹۰در سرشماری 
سرپرسـت در میـان  که خانوارهای خـویش این مطلب گویای آن استبرابری) و  ۶(تفاوت 

 ، تقریبـًا۱۳۹۰عبارتی، در سـال  تر از مردان است. به قابل توجهی رایج طور بهزنان سالمند 
 ۶۰گی بـا نزدیـک بـه  ین درصـد بیـوهتـر بیشاز هر دو زن سالمند یک نفر بیوه بوده اسـت. 

ساله بوده است. به این ترتیب، مردان سـالمند بـیش  ۶۵درصد متعلق به زنان شهری باالی 
ای از  مجموعـه دلیل بـهاز زنان سالمند احتمال دارد کـه بـا همسـر خـود زنـدگی کننـد و ایـن 

تر از  م سـن و سـالعوامل شامل امید زندگی باالتر زنان، تمایل مردان به ازدواج با زنان کـ
ازدواج مجدد مردان سالمند به نسـبت زنـان همسـن خـود  تر بیشخود و نیز احتمال بسیار 

  باشد.  می
سـاله  ۶۵اکنون که مشخص شد حدود نیمی از زنان سالمند و بیش از نیمی از زنان بـاالی 

حاضـر  تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده و در حال بررسی کشور فاقد شریک زندگی هستند،
سالمندان بر غنای تحلیل جمعیتی وضعیت سالمندان خواهد افزود. این موضـوع از  ی زنده

در  ویژه بـهین حمایـت از سـالمندان تـر بیشما  ی آن جهت دارای اهمیت است که در جامعه
گیرد و این مورد عامل  ، از طرف اعضای خانواده و فرزندان صورت میها آنتنهایی  ی دوره
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شـود. ترتیبـات زنـدگی، پیونـدهای  کیفیـت زنـدگی سـالمندان محسـوب می بسیار مهمی در
میـر در سـنین و  ویژه برای سالمتی و مـرگ طور بهخانوادگی، روابط و حمایت ناشی از آن 

و بقـا ، مطالعات کمی اثر کلی ترتیبـات زنـدگی را بـر سـالمتی . اماباشند سالمندی مهم می
ی بـه تـر بیشسـالمندان  کـه اینالگوهـا بـا توجـه بـه در صورتی که اند  مورد بررسی قرار داده

انـد. بـه مـوازات  اساسـی تغییـر یافته طور بهکنند،  موازات افزایش سن به تنهایی زندگی می
تنها زندگی کردن در دوران سالمندی، شدت اثرات منفـی آن بـر سـالمتی و  ۴شدن هنجاری

 تواند یک ی و شمار فرزندان میفرزند ]. با این همه، بی۴[ شودتر  زیستی ممکن است کم به
روابط اجتماعی و حمایت اجتماعی و در نهایت سالمت  ی بین مهم برای گستره متغیر پیش
شود که توانایی انطباق  های محیطی می وجود فرزندان باعث کاهش آن استرس .روان باشد

نسـلی  بـین  ]. در همان حال، روابط نزدیک۱۳دهد [  والدین سالمند را مورد تهدید قرار می
ناشی از فوت همسر را جبـران نمایـد، هـر چنـد تعـداد  ی رفته ممکن است حمایت از دست
  ]. ۲برابر با کمک و حمایت معنادار نیست [ فرزندان به خودی خود لزوماً

در مورد تعداد فرزنـدان سـالمندان کشـور بایـد بـه یـاد داشـت کـه وضـعیت زاد و ولـد ایـن 
هـای بسـیار  و در آن زمان سطح بـاروری خانواده استهای گذشته  سالمندان مربوط به دهه

آنـان  ی باال و در حد نزدیک به طبیعی بوده است که این خود بر تعداد فرزندان متولـد شـده
که بـیش از  توان دریافت می ۱۳۹۰با نگاهی بر آمارهای سرشماری  .گذارد ثیر زیادی میأت

کـم  هـای سـنی و فـارغ از محـل سـکونت خـود، دسـت درصد سـالمندان در تمـام گروه ۹۹
باشـد.  های گذشته می عمومیت باالی ازدواج در دهه ی اند که این نشانه بار ازدواج کرده یک

ای زنــان شـهری و روســتایی تفـاوت قابــل میـانگین تعـداد فرزنــدان زنـده بــه دنیـا آمــده بـر
متوسـط فرزنـدان  طور بـهمورد انتظاری، زنان سالمند روستایی  ی ای دارد و به گونه مالحظه
موضـوع را آشـکار ایـن  ۵انـد. جـدول  ی نسبت به زنان سالمند شهری به دنیا آوردهتر بیش
تـوان مشـاهده کـرد.  سازد. در کنار آن متوسط تعداد فرزندان در حال حاضـر زنـده را می می

فوت تعدادی از فرزندان، همواره این میانگین از متوسط تعداد  ی بدیهی است که به واسطه
بـین ایـن دو شـاخص در  ی ، فاصـله۵تر خواهد بود. در جدول  فرزندان زنده به دنیا آمده کم

مناطق روستایی بیش از مناطق شـهری اسـت کـه علـت آن را بایـد در میـزان مـرگ و میـر 
نوزادان در روستاها جستجو نمود. به هر حال، این تعداد فرزند زیاد  ویژه بهتر کودکان و باال

مثبتــی در  ی دهــد و ایــن نکتــه بــه ازای هــر زن، احتمــال حمایــت از ســالمند را افــزایش می
 کـه صـرفاً آن اسـتباشد ولی بایـد د وضعیت زندگی سالمندان و رضایت از زندگی آنان می



 151اجتماعي سالمندان كشور                                     -هاي جمعيتي و اقتصادي بررسي تحليلي ويژگي

   .....................  160 - 139، صص 1394پائيز و زمستان ، 2  ي ، شماره26ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

نباید عامل مهم حمایت اجتمـاعی از والـدین سـالمند بـه حسـاب آورد بلکـه تعداد فرزند را 
 ی النهؤاند روابط درون نسـلی قـوی، رفتـار مسـ گونه که برخی مطالعات مستند ساخته همان

های افــراد ســالخورده، چــه در شــهر و چــه در روســتا،  فرزنــدان، و تســلط خــانواده در شــبکه
  ].  ۹آورند [ ان پدید میش همواره حمایت قوی از اعضای سالخورده

 
  ۱۳۹۰سرشماری ــ  میانگین فرزندان زنده به دنیا آمده و در حال حاضر زنده زنان سالمند-۵جدول 

  مناطق روستایی    مناطق شهری    کل کشور  
زنده به 
  دنیا آمده

در حال 
  حاضر زنده

زنده به   
  دنیا آمده

در حال 
  حاضر زنده

زنده به   
  دنیا آمده

در حال 
  زندهحاضر 

  ۶٫۲  ۷٫۱    ۴٫۹  ۵٫۴    ۵٫۳  ۵٫۹  ساله ۶۴-۶۰
                  

  ۵٫۶  ۶٫۸    ۴٫۹  ۵٫۷    ۵٫۱  ۶٫۱  تر بیش ساله و ۶۵

  وضعیت سواد -۴
ثر بـر ؤاجتماعی مـ-اقتصادی ی کننده ترین عوامل تعیین یکی از مهمعنوان  به آموزش عموماً

پـایین بـه  شود. شواهد زیـادی هسـت کـه سـطح آمـوزش سالمتی و مرگ و میر شناخته می
]. ایـن امـر ۱۶باشـد [ میـر در ارتبـاط می و  های سالمتی و مـرگ شدت با بیماری، ریسک

، درامـدبارها در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده اسـت کـه آمـوزش بـه همـراه اشـتغال و 
دهنـد از قبیـل سـبک زنـدگی،  ثیر قـرار میأسالمتی و مرگ و میر را از چند مسیر تحـت تـ

ل، روابط اجتماعی، اعتماد به نفـس و مـدیریت ئر، توانایی حل مسامحو رفتارهای سالمت
دهد کـه ایـن اثـرات حتـی در سـالمندی نیـز  ]. تحقیقات چندین کشور نشان می۵استرس [

  ]. ۱۲وجود دارد [
کید و احترام بوده اما شرایط تحصیل تا أفراگیری علم و سواد در تاریخ کشور همواره مورد ت

عنوان کودکـان آن  بزرگی از جامعه مهیـا نبـود. سـالمندان امـروز بـههمین اواخر برای قشر 
سوادی  باالترین سطوح بی دلیلهمین  ند و بها ای از آموزش عمومی نبرده روزها، چندان بهره
ترین افراد جامعه شاهد هستیم. محرومیت از آموزش در بین زنـان سـالمند  را در بین مسن

) و در این بین زنـان روسـتایی بـدترین تبعیض از یاه نااز مردان است (نش تر بیشبسیار 
 ۷۵درصـد زنـان سـالمند بـاالی  ۲تـر از  شود کـه کـم مالحظه می ۴ شکلحالت را دارند. در 

ساله ساکن در روستاها قادر به خواندن و نوشـتن هسـتند. بـا کـاهش سـن سـالمندان، بـر 
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 هـای فعالیت درگیر همچنان سالمندان از ای بخش قابل مالحظه که دهد اطالعات نشان می
 سـوی از. دارنـد هـا اقتصادی در برخی بخش مؤثر نقش و هستند تولیدی غالباً و اقتصادی
تــوان گفــت نظــام تــأمین اجتمــاعی در کشــور از کــارایی کــافی بــرای حمایــت از  دیگــر، می

ــه ســالمندان برخــوردار نیســت به بخــش زیــادی از ســالمندان بــرای تــأمین  ای کــه بایــد گون
  های اقتصادی باشند. های زندگی خود درگیر فعالیت هزینه

 معلولیت -۶
. بـرای اسـتطـول عمـر  همراه باسالمندان، سالمتی  ویژه بهافراد  تر بیشخواست و آرزوی 

بـوده و یکـی از  ۵آمیز بسیاری از افراد، بیماری و ناتوانی مانعی برای سـالخوردگی موفقیـت
ر بررسـی خـود د ]. هـایم۱رود [ عوامل مهم وابستگی فیزیکی و روانشناختی بـه شـمار مـی

از جهـت اخـتالل در حرکـت،  ویژه بـهدریافت که وابستگی فیزیکی در زنـدگی سـالخوردگان 
]. ۷رود [ یابد در عین حال، اعتماد به نفس هم رو به فزونی مـی شنیدن و دیدن افزایش می

نـاتوانی،  م بـاأهای زندگی در دوران سالمندی، ناتوانی است. سالخوردگی تـو ویژگییکی از 
ن و مقـام، تعـامالت أزمینه را برای بروز مسائلی در رابطه با اسـتقالل و اتکـا بـه خـود، شـ
]. نگـاهی بـه ۱آورد [ اجتماعی و مشارکت اجتماعی سالمندان در زندگی روزمره فـراهم مـی

توانـد بـه درک بهتـر  می۱۳۹۰با تکیه بر اطالعات سرشـماری وضعیت معلولیت سالمندان 
  کمک نماید.  ها آنشرایط سالمتی 

کم یـک معلولیـت (از  هزار نفر دارای دست ۱۸از کل جمعیت کشور، حدود یک میلیون و 
. اطالعـات شـد شامل میدرصد جمعیت کشور را  ۱٫۴ند که دها) بو معلولیت ی گانه ۹موارد 

ی که حدود طور بهن نشان از نامساعد بودن وضعیت سالمندان دارد وضع معلولیت سالمندا
درصد مردان سالمند یک یا چند مورد معلولیـت داشـتند. بـا افـزایش  ۳٫۶درصد زنان و  ۳

و از مشــکالت ســالمتی   نــددچــار معلولیــت بود هــا آنی از تــر بیشســن ســالمندان، درصــد 
که با افزایش سن سالمندان، از درصد شود  مالحظه می ۶ند. در جدول برد تری رنج می بیش

درصد تقلیل یافتـه اسـت.  ۹۵تر از  ها به کم ترین گروه افراد فاقد معلولیت کاسته و در مسن
اظهار تنها یک نوع معلولیـت  ها آندرصد  ۸۲٫۳از مجموع سالمندان مرد دارای معلولیت، 

را ابـراز  تـر بیشرد یـا درصد سه مو ۴٫۹نوع و مابقی یعنی  ۲درصد وجود  ۱۲٫۸اند.  داشته
  بوده است.   ۴٫۸و  ۱۴٫۹، ۸۰٫۲اند. درصدهای متناظر برای زنان به ترتیب  داشته
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  ۱۳۹۰سرشماری  ــ های سنیگانه در گروه۱۰هایدرصد سالمندان فاقد معلولیت-۶جدول

تمام    
ساله و۶۰    سنین

۶۰-۶۴    تر بیش
 ۶۵-۶۹    ساله

 ۷۰-۷۴    ساله
ساله  ۷۵    ساله

  تر وبیش
  ۹۴٫۶۱    ۹۶٫۵۴    ۹۷٫۳۲  ۹۷٫۶۸  ۹۶٫۴۳  ۹۸٫۳۲    مردان
  ۹۴٫۸    ۹۷٫۰۳    ۹۷٫۷۳  ۹۸٫۵۴  ۹۷٫۰۲  ۹۸٫۹۸    زنان

  

نکات قابل توجهی باشد که در  ی تواند در برگیرنده تر معلولیت سالمندان می بررسی جزیی
های مختلف  ، سهم سالمندان در دسته۶ شکله شده است. در یارا ۷و  ۶های  شکلقالب 

دهد  نشان می شکلجنس ارایه شده است. این  تفکیک بهمعلولیت، از کل معلوالن کشور 
 ها آندهند اما سهم  درصد جمعیت کشور را تشکیل می ۸٫۲که در حالی که سالمندان حدود 

و  ۱۵بیش از  ها (به جز اختالالت ذهنی و اختالالت گفتاری)، در هفت مورد از معلولیت
درصد کل  ۴۰درصد است. برای مثال، سالمندان زن بیش از  ۴۰در برخی موارد باالی 

های زیادی در  دهند. تفاوت معلوالن ناشی از نابینایی و اختالالت نقص پا را تشکیل می
اما در تمام موارد، سهم زنان  ،شود برخی موارد معلولیتی بین زنان و مردان سالمند دیده می

های ذهنی که سهم آن با سهم جمعیتی سالمندان  از مردان است. در مورد معلولیتبیش 
وراثتی  ی جنبه تر بیشها،  این نوع معلولیت این نکته وجود دارد که احتماالً  متناسب است
تغییری  ها آنباشند (یعنی با تغییر سن وضعیت  ثیر محیط میأتر تحت ت داشته و کم

  ز یک توزیع متناسب با حجم برخوردار است. ا همین دلیل بهیابد) و  نمی
معلولیت، درصد سالمندان معلول از کل معلوالن سالمند  ی گانه۹، در موارد ۷ شکلدر 
خواهد  ۱۰۰ها، بیش از  جنس مشخص شده است. مجموع درصدهای این گروه تفکیک به

گونه که گفته شد برخی از سالمندان، بیش از یک نوع معلولیت دارند.  شد زیرا همان
. از مجموع استزنان  ویژه بهشود که نقص پا یک مورد شایع در بین سالمندان  مالحظه می
هزار نفر از  ۳۷هزار زن سالمندی که دچار معلولیت بودند، بیش از  ۹۳بیش از 
درصد آنان است. به همین  ۴۰ش از های مربوط به پا شکایت داشتند که بی معلولیت

 .ین سهم بوده استتر بیشدرصد  ۳۱صورت، نقایص پا در مردان سالمند معلول با حدود 
ای از افراد نابینای کشور سالمندان  بخش عمده ن کهتوان گفت با آ به این ترتیب، می

رای باشد که ب ین معلولیت دوران سالمندی مربوط به نقایص پا میتر بیشهستند اما 
سالمندان مشکالت زیادی را از جهت توانایی حرکت، استقالل فردی و مسایلی نظیر آن 

  پدید آورده است. 



.................   
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 رود که بر مبنای سن [و نیز جنس] تفاوت داشته استقالل و عضویت گروهی انتظار می
شناختی و  های جمعیت ]. با در نظر گرفتن این موضوع، بررسی ویژگی۱۱باشد [
توجه قرار گرفت و بر عنوان یک گروه سنی ویژه مورد  اجتماعی سالمندان به- اقتصادی

 ی های آنان اقدام شد. نکته کل کشور، به تحلیل ویژگی ۱۳۹۰های سرشماری  اساس داده
های سنی تفاوت چشمگیری دارد  های سالمندان با دیگر گروه دیگر آن بود که اگر چه ویژگی

یج هایی وجود دارد که نتا های مختلف هم تفاوت بین خود سالمندان در گروه اما احتماالً 
 ید آن بود. ؤاین مطالعه م

تـا کنـون همـواره  ۱۳۳۵تعداد سالمندان از اولین سرشـماری رسـمی کشـور یعنـی در سـال 
بـه معنـای افـزایش سـهم  ماًاالز ،افزایش یافته است اما این افزایش تعداد مطلق سالمندان

 ی . در واقع، بعد از کـاهش قابـل توجـه بـاروری در اواخـر دهـهنیستآنان در کل جمعیت 
بود که درصد سالخوردگان رو به افزایش گذاشت و به تدریج شتاب  ۱۳۷۰ ی و دهه ۱۳۶۰

ی جامعه رو به تغییر ]. به موازاتی که سهم سالمندان افزایش یافت و ساخت سن۱۵گرفت [
 کـه اینهای مختلـف سـالمندان عـالوه بـر  سنی زیادتر شد. ویژگی  به این گروه گذاشت توجه

بازتـابی از  ،دهـد های سنی و نیـز بـین خودشـان بهتـر نشـان می را از سایر گروه ها آنتمایز 
باشـد.  هـم می ها آنتر، وضعیت کلی زندگی  عام طور بهاقتصادی و -وضعیت کلی اجتماعی

  کند.  گذشته را نیز ارایه می که، روندهای تاریخی ضمن آن
سـبت بـه سرشـماری قبـل ، تعـداد و درصـد سـالمندان ن۱۳۹۰با توجه به نتایج سرشماری 

 ویژه بـهتر اسـت. ایـن موضـوع  ه فزونی یافته ولی ساخت سنی در مناطق روستایی سالخورد
شود.  دیده می تر بیشسال است  ۷۰بیش از  ها آنسنی  ی در مورد مردان روستایی که میانه

 تـر بیشهستند و روندها هم به سـمت شـکاف  تر بیشسالمندان زن به نسبت مردان اندکی 
شـود ولـی  یافته می شدن سالمندی در بسیاری از کشورهای توسعه باشد. صحبت از زنانه می

جالـب توجـه، وضـعیت  ی به کار گرفت. نکته توان در مورد ایران هنوز این اصطالح را نمی
. حـدود نیمـی از زنـان اسـت هـا آنهای جنسـی بسـیار زیـاد در  نکاحی سالمندان و تفاوت
برند و از این  گی به سر می و در حالت بیوه  فوت از دست داده علت سالمند همسر خود را به

جنسـی،  های برابر مردان هستند. تبعیض از منظر تحصیالت و سواد جنبه ۶منظر بیش از 
شود. سـالمندترین سـالمندان زن روسـتایی بـیش از  سنی و محل اقامتی به وضوح دیده می

المندان مرد شهری بیش از همه وضعیت ترین س همه در محرومیت سواد قرار دارند و جوان
هاست که وضعیت  همین محرومیت ی به واسطه باشند. احتماالً تحصیلی مناسب را دارا می
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ســالمندی را بــا ی  باشــد. دوره عکــس وضــعیت ســواد آنــان می اشــتغال ســالمندان تقریبــًا
ثـار شناسند هر چنـد کـه ممکـن اسـت کـار کـردن آ بازنشستگی یعنی فراغت از اشتغال می

اعضـای  ی روانی یا اجتماعی به همراه داشته باشد. سالمندان بـیش از بقیـهـ ـ مثبت روحی
ــر عــوارض ســالمندی و ناتوانی ــه درگی ــای ناشــی از آن می جامع ــه درصــد  ه باشــند چــرا ک

سـت و گویـای ایـن نکتـه کـه پیـر ها آنبیش از نسبت جمعیتی  ها آنهای مختلف  معلولیت
بـه  وارض جسـمانی خـود را خواهـد داشـت اگـر چـه لزومـاًشدن و سالمندی در هر حال عـ

 نخواهد بود.  ها آنثیر أمدی و تامعنای کاهش کار

  توضیحات
 ۶۰شـود همـان افـراد  بر این توجه شود که در این مقاله هر جا نامی از سـالمندان بـرده می بنا .۱

 تر است. ساله و بیش
در روسـتاها از کـل سـالمندان  تـر سـاکن سـاله و بیش ۸۰الزم به ذکر است که درصـد مـردان  .۲

درصـد) بـر اسـاس  ۱۸٫۵شـده در جـدول ( داده و درصـد نشان باشد درصد می ۲٫۸کشور حدود 
 درصد کل از سالمندان مرد ساکن در مناطق روستایی کشور محاسبه شده است.

سـاله و  ۶۰سـالمندان افـراد  کـه اینی شاخص سالخوردگی در اینجـا، بـا توجـه بـه  در محاسبه .۳
اند. در  سـال لحـاظ شـده ۲۰نوجوانان نیـز افـراد زیـر  اند، کودکان و در نظر گرفته شده تر بیش

عنوان مخرج کسر در نظر گرفته شده که ایـن باعـث  سال به ۱۵برخی تحقیقات، جمعیت زیر 
های محاسـباتی توجـه  است و خواننده باید به این تفاوت شدهباالتر رفتن عدد شاخص مذکور 

 .داشته باشد
4. Normative 
5. Succifull Ageing 
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