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Aging Demographics in Ilam Province

Gheisariyan E*1, Sepeadnameh B2

Abstract

Introduction and purpose: Aging population is a new phenomenon in Iran which is due to
several reasons such as decrease in birth rate, increase in medical advances, health, education and
prolonged life expectancy. The current study aim to investigate economic and social aspects of
elderly population such as median age of population, dependency ratio, sex ratio, marital status,
litearcy and employment in Ilam province.

Materials and Methods: We used secondary data from population and housing censuses of Ilam
province between 1976 to 2011 and also the population data form the United Nations.

Findings: According to the census data, population aged more than 65 years old increased from
4.03 % in 1986 to 4.71 % in 2011. The population of elderly in rural areas was higher than urban
areas. Data from 2006 census showed that aging index in Ilam was less than 10. The sex ratio in
population older than 65 years old was similar to the whole population and was higher than 100.
In all the censuses, number of widows was more than widowers. The literacy rate of elderly
increased from 8% in 1986 to 13% in 2011.

Conclusion: From the structural point of view, the population of Ilam is in the midlife stage
(toward aging). In the current situation, high dynamic population has created a favorable age
structure and an ideal opportunity for improvement of the development which is known as the
demographic opportunity window among the demographers.

Key Words: Aging, Age Structure, Sex Ratio, Dependency Ratio

Received: 2015/02/7 Accepted: 2015/05/18

1 - PhD Student in Sociology, a Visiting Lecturer Social Sciences, Faculty of Humanities, University of
Ilam, Ilam, Iran. (Corresponding Author):E-mail: Ghaysaryane@gmail.com
2 - Lecture, cultural sociology doctoral student, Institute of Social and Cultural Studies of the Ministry of
Science, Research and Technology, and the Academic Member Department of Social Sciences.

Copyright © 2018 Quarterly Journal of Geriatric Nursing.This is an open-access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution international 4.0 International License(http://creativecommons.org/licenses/by /4.0/) which
permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 17

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-105-fa.html


اسحاق قیصریان و همکاران.......                           جمعیت شناسی سالمندان

88
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چکیده
هـاي علـم پزشـکی،    مختلف از جمله کـاهش میـزان موالیـد، پیشـرفت    لیکه به دالمسأله سالمندي جمعیت ایران :و هدفمقدمه

سالخوردگی جمعیت، پدیده جدید .آیدپرورش و افزایش امید به زندگی در حال ظهور است پدیده نوینی به شمار میوبهداشت، آموزش
ـ در اردیده است. ناخوشایند توسعه شده و جایگزین رشد سریع جمعیت و پیامدهاي افزایش باروري گ ابعـاد  شـود یمـ مقالـه تـالش   نی

ي سـالمندان مـورد بررسـی قـرار     هایژگیوسالمندي در استان ایالم در دو بخش ساختارهاي سنی جمعیت و دهیپداجتماعی، اقتصادي 
گیرد.

اطالعـات  کـه از اسـتفاده شـده   هـا دادهمقالـه، از روش اسـنادي و تحلیـل ثانویـه     به منظـور رسـیدن بـه اهـداف    :هاروشمواد و 
استفاده شده است.ي جمعیتی سازمان مللهادادهو1355-90ي هاسالطی ي عمومی نفوس و مسکن استان ایالمهايسرشمار

درصـد در سـال   71/4به 1365درصد در سال 03/4ساله و بیشتر استان ایالم از 65جمعیت ي سرشماري، هادادهبر اساس : هاافتهی
مقدار ضـریب  است. ه است. در گذشته نسبت جمعیت سالمندان در مناطق روستایی بیش از مناطق شهري بودهافزایش پیدا کرد1390

ساله و بیشتر نسبت 65در کل جمعیت و جمعیت کمتر بوده است.10از عدد ،1385سالمندي در استان ایالم تا قبل از سرشماري سال 
فعالیت سالمندان منـاطق  میزان.استهمسریببیش از مردان همسریبد زنان درصهايسرشماردر تمامی است. 100جنسی باالتر از 

13بـه  1365درصد در سـال  8روستایی بیش از مناطق شهري است. درصد باسوادي در بین سالمندان روبه افزایش است بطوریکه از 
رسیده است.1390درصد در سال 

جمعیـت  بـاال بـودن  ی (رو به سالخوردگی) است و در وضعیت کنـونی، سالنایمجمعیت ایالم از نظر ساختاري در مرحلهي:ریگجهینت
از شناسانتیجمعی براي پیشرفت و بهبود توسعه ایجاد کرده است که آلدهیافعال، ساختار سنی مطلوب و مساعدي را ایجاد و فرصت 

.کنندیمآن به نام پنجره جمعیتی یا فرصت جمعیتی یاد 
نسبت وابستگی.، ساختار سنی، نسبت جنسی،سالمندي: هادواژهیکل
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مقدمه 

يهـا دورهام انعقاد نطفه تا زمـان مـرگ   از هنگهاانسان
ن یـ هر کـدام از ا .کنندیمیرا از نظر مراحل رشد طیفمختل

اوت بـودن  اسـت کـه سـبب متفـ    ییهـا یژگیويمراحل دارا
و یکـودک مرحلهدر هاانسان. شودیمگر یکدیمراحل رشد از 

از دارنـد و بـه   ینيشتریو توجه بمعموالً به مراقبت يسالمند
ن یـ گر رشد به اید در مراحل دیگران وابسته هستند که شاید

اد، یسن زيدارایعنیواژه سالمند ياز نظر لغوصورت نباشد.
ین دوره چرخه زندگیمعموالً به آخري. سالمند)1ر (ی، پمسن
ـ اوردیگیمکه همه موجودات زنده را در بر شودیمگفته  ن ی

د گفت یالبته با.ش استیسه با گذشته رو به افزایقار مده دیپد
ن نمود و مشـخص  ییتعيحد و مرزيریپيبراتوانینمکه 

را یـ زشـود یمـ ک شخص سـالمند گفتـه   یبه یکرد چه زمان
ان افـراد متفـاوت اسـت    یـ در ميریپیو روحیان جسمیجر

ن بـر  اسـت و ورود بـه آ  یک امـر نسـب  یيرین پیعالوه بر ا
ـ . بـا ا مکان متفاوت اسـت حسب زمان و ين حـال سـالمند  ی

و یسـالگ 65کـه بـه سـن    ياست که افرادیزمانيندیآفر
در یگـاه رنـد یگیمـ باالتر از آن برسند در معـرض آن قـرار   

بـر  رسـد یماما به نظر شودیمده یديهاتفاوت، یمالك سن
ص یتشـخ يبـرا یسـالگ 65ز اسه گانه آغيبندگروهاساس 
).2اشد (بترمناسبيسالمند

سال گذشته سه برابر شده 50ت سالمندان در یشمار جمع
در سـال ز سه برابر خواهـد شـد.   ینده نیسال آ50در است و 

در سرتاسـر جهـان   سالمندون نفر یلیم205بهکینزد1950
سه برابر شد و سالمندسال بعد شمار افراد 50وجود داشت،

ز، یـ ن حاضـر ن مه اول قرید. در نیون نفر رسیلیم606به 
2050در جهان در سال سالمندت یشود که جمعیمینیبشیپ

ت سالمندان نسبت به کـل  یارد نفر برسد. جمعیلیبه دو م

یبرخـوردار اسـت. در دوره زمـان   يتـر عیسـر ت از رشد یجمع
یانـدک سالمندت یش جمعیزان افزای، متوسط م1955-1950

ـ اخاما ؛ ت بوده استیزان رشد کل جمعیشتر از میب ـ راً می زان ی
ياقابل مالحظـه طوربه، )درصد9/1ت سالمندان (یرشد جمع

).3باشـد ( یمـ )درصد2/1ت (یزان رشد کل جمعیشتر از میب

2025-2030یدوره زمـان يسازمان ملل بـرا يهاینیبشیپ
ـ در اسالمندت یکه جمعدهدیمنشان  زان یـ ميدوره دارانی

ت یـ ن رشـد کـل جمع  زایـ شتر از میبرابر ب5/3معادليرشد
).3درصد) (8/0در مقابل درصد8/2خواهد بود (

1370ت از سال یران با ظاهر شدن آثار کنترل جمعیدر ا

کاسته و بر نسبت هسال15ج از نسبت افراد کمتر از یتدره ب

ـ است. استمرار اشدهافزودهسال) 15-64(سالانیمافراد  ن ی
ر داده و به یت را تغیعجمیب سنیتواند ترکینده میوضع در آ

ت را یبکاهد و جمعسال15ر یاز نسبت افراد زینحو محسوس
).4دهد (سوق یسالخوردگيسوبه

ه سن کیدر صورتیشناختتیجمعيهایابیبراساس ارز
5/1تیـ رشـد جمع زانیمسال و 75ران یدر اید به زندگیام

شـور در سـال   کت یـ درصد در سال در نظر گرفته شـود، جمع 

ـ لیم107شور کست ساله یانداز بچشمینایپا ون نفـر خواهـد   ی
ش از یبـ یعنـ یت یـ درصـد از جمع 7/14ن تعداد یه از اکبود 

ل خواهنـد داد بـه عبـارت    یکنفر را سالمندان تش15500000
سـت  یشور در عـرض ب کت سالمند یتوان گفت جمعیگر، مید
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به سه برابر خواهد شد. براساس کی) نزد1385-1405سال (
ت را یـ درصـد جمع 8ه کـ یزمانیشناختتیجمعیعلممنابع 
ساله و 60ت را افراد یدرصد جمع12ا یباالترساله و 65افراد 
ن یبنـابرا ؛ ابدییاستقرار ميده سالمندیل دهد، پدیکتشباالتر

ـ بـا پد ید شمسـ یران با شروع سده جدیشور اک یده اجتمـاع ی
ت یـ جمعسالمند شدنهرحالبهرو خواهد بود. روبهيسالمند

ـ تـوان آن را متوقـف   یاسـت و نمـ  یعـ یطبيندیران فرآیا ا ی
ح آثار یصحيهايگذاراستیستوان با یه مکرد، بلکوس کمع
).5کرد (نترل کند را ین فرآیا

قـرار  یموردبررسـ از دو جنبه توانیمرا يسالمنددهیپد
یســنســاختاریک جنبــه آن مربــوط بــه ســالخوردگیــ:داد

ش تعداد سالمندان یگر مربوط به افزایاست و جنبه دیتیجمع
یسـن ي. ساختارهات استیجمعیجه سالخوردگیکه نتاست
کـه  شـوند یمـ یر و دگرگونییت در طول زمان دچار تغیجمع

ـ تغعلت آن در .اسـت د یـ و موالریـ وممـرگ يهـا زانیـ مر یی
سـالخورده  يران از نظـر سـاختار  یـ ت ایـ جمعیت کنونیوضع

دهه گذشـته  یطت ید جمعبا توجه به کاهش رشیست ولین
یتین نوع ساختار جمعینده ایکه در آرسدیمران به نظر یدر ا

ش تعـداد و درصـد   یدر ارتبـاط بـا افـزا   .را تجربه خواهد کرد

ـ ز بایـ ت نیـ جمعیسـن يهاگروهر یسالمندان نسبت به سا د ی
ن یـ سـهم و نسـبت ا  يسرشماريهادادهگفت که بر اساس 

شـتر و  یازمنـد توجـه ب  ینش اسـت کـه   یروبه افـزا یگروه سن
.استریپذبیآسن قشر یايبرايزیربرنامه

یو اثراتـ سـو کیت سالمند از یع جمعینده و سریرشد فزا
دارد سـبب  ی، اجتماعيط اقتصادیبر شرايده سالمندیکه پد

در اکثـر  یاجتمـاع يامسئلهعنوانبهيشده است که سالمند
يکـه دوره سـالمند  نیبا توجه به ارد.یقرار گموردتوجهجوامع 

د بـه  یش امیندارد و با افزایا گروه خاصیاختصاص به قشر و 
ت در حال ید سهم سالمندان از کل جمعیو کاهش موالیزندگ
و بهتر و شناخت مسـائل  يزیربرنامهمنظوربهش است یافزا

سـالمندان از ابعـاد   يهـا یژگـ یوالزم اسـت  هاآنمشکالت 
.ردیقرار گیبررسموردیمختلف

ـ از قـدرت و منزلـت ز  یسالمندان در جوامـع سـنت   يادی
، دانش و تجربه ر فرهنگ جامعهیبرخوردار بودند و آنان را ذخا

ـ بـه ا يتعـداد افـراد کمتـر   حالنیعدردانستندیم ن سـن  ی
شـدن  یو صـنعت ير نـوع خـانواده، شـهر   ییاما تغدندیرسیم

و سالمندان را دگرگون سـاخته  یگاه اجتماعیجوامع معاصر پا
ن اسـاس یکرده است. بر همـ یرا دچار مشکالت فراوانهاآن

و يصورت گرفتـه در مـورد سـالمند   يهاپژوهشمطالعات و 
ش تعـداد و  یر بـا افـزا  یـ اخيهـا دههدر ت یجمعیسالخوردگ

.داشته استياتوجهقابلدرصد سالمندان، رشد 
د بـه  یـ ش امیو افـزا ریـ وممرگو مستمر یکاهش اساس

ت سـالمند شـده   یـ نده و شـتابان جمع یفزاموجب رشد یزندگ
ت و منزلـت سـالمندان در جامعـه    یـ ن امر بر موقعیاکهاست 

نبوده است.ریتأثیب
ــرا یســالخوردگیمســائل اجتمــاع ــوانیم ــاز طرت ق ی

یموردبررسیسالمندان و بازنشستگیگاه اجتماعیپایدگرگون

رنظصاحبيافرادعنوانبهسالمندان یدر جوامع سنتقرارداد 
ات جامعـه  یـ حیاجتمـاع يه ابعـاد اقتصـاد  یـ در کلباتجربهو 

و يکسو و شهریحضور داشتند اضمحالل خانواده گسترده از 
گـر،  یديع جوامع معاصر از سـو یرات سرییشدن و تغیصنعت

کـه یدرحـال سالمندان را دگرگـون سـاخته و   یگاه اجتماعیپا
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،رسـد یمـ خ ین حد خود در طـول تـار  یشتریت آنان به بیجمع
ن حـد خـود در طـول    یاقتدار و اعتبار و منزلت آنان به کمتـر 

که یسالمندان تا زمانی). در جوامع سنت6ده است (یخ رسیتار
ـ ادهندیمت خود ادامه یانجام کار دارند، به فعالییتوانا ن در ی

یاست که در جوامع معاصر افراد مجبورند در سن خاصیحال
بـر درآمـد   يرگـذار یأثن امر عـالوه بـر ت  یبازنشسته شوند و ا

يو کاهش ارتباطات سالمندان با اعضـا یی، موجب جداهاآن
یمسـائل عمـوم  ازجملـه ییانزوا و تنها.شودیمگر جامعه ید

نقش يفایجه فقدان ایکه نتشودیممحسوب يدوره سالمند
ط و یانـزوا مربـوط بـه شـرا    سالمندان نسبت به جامعه است.

کـه بـا کودکـان    یندانمربوط به احساس است سـالم ییتنها
را ییتنهـا يبـه نحـو  هرکـدام وه یـ و زنان بکنندیمیزندگ

ن یزنـان مسـأله آفـر   يبـرا یاجتمـاع يانزوا.کنندیمتجربه 
است هاآنش از همسران یعموماً بهاآنرا طول عمر یاست ز

دینمایمریپذبیآسمختلف يهانهیزمرا در هاآنن امر یو هم
)7.(

که یاجتماعیشناسيریپيهاهینظرنیتریمیقداز یکی
ه نقش است افراد در طـول  یاست، نظر1940مربوط به دهه 

ن یـ کـه اغلـب ا  گرفتـه برعهـده را یمختلفيهانقشیزندگ
ه نقـش  ی. نظر)8(گرندیه همدیز شبینیو برخیمتوالهانقش
بـاارزش يهـا نقشبا يت سالمندان را برحسب سازگاریموقع

يکـه کـار در آن دارا  ياجامعـه . در دکنـ یمن ییتبیاجتماع
از دست دادن ياغلب به معنایاست بازنشستگیارزش اساس

بـا  زیـ آمتیـ موفقي. سـازگار شـود یمـ یتلقیمنزلت اجتماع
ت یـ فید و کیـ جديهـا نقـش با برعهـده گـرفتن   یبازنشستگ

انعطـاف و  ياز بـرا یـ گذران اوقات فراغت وابسته است و بر ن

نکـه  یان زنان به خاطر این میکه در اد شده یانطباق نقش تأک
ن بحران ی، کمتر اکندینمر ییتغهاآندر مورد يدارخانهنقش 

).9(کنندیمرا تجربه 
دراست.یبررسقابلز ینياز بعد اقتصاديده سالمندیپد

بـه  شـدن لیتبـد و يفرد با خارج شدن از چرخه اقتصادواقع
يبـر رو يد، فشـار اقتصـا  کننـده مصـرف رفعـال و  یغيروین

کـه  یبطورابـد ییمـ ش یت فعـال و شـاغل جامعـه افـزا    یجمع
ــون ( ــالمندPetersonپترس ــرا ي) س ــاد ی ــار اقتص يک ب

).10دانسته است (سابقهیب
فعال يرویل نیبه تقلتوانیميسالمنديدر بعد اقتصاد

ت یـ ش جمعیمولد اشاره کرد که سـرانجام بـه افـزا   ياقتصاد
عـالوه بـر   یتحـوالت نی. چنـ شـود یمـ منجـر  کننـده مصرف

ه یبه سمت سرماياقتصاديهایه گزاریر سرمایناگزيریسوگ
يهـا يگـذار هیسـرما رت فقـدان  و، در صیتیجمعيهايگذار

دگاه، تنهـا  یدنیترنانهیبخوشه در یسرمادیبازتولبرياقتصاد
که در سـاختار  یراتییتغ).11(انجامدیمبه حفظ وضع موجود 

ـ ایتیجمع سـاختار  یسـت، موجـب سـالخوردگ   ادادهرخران ی
ت یجمعینده خواهد شد که سالخوردگیآيهادههدر یتیجمع
یش نسبت وابسـتگ یکار و افزايرویکاهش نیمنفدهیپددو 

.خواهد داشتیرا در پياقتصادازنظر

مواد و روش ها

ه یـ ل ثانویـ و تحلياسنادقیدر مقاله حاضر از روش تحق
از ازیـ موردنيهادادهعات و است. اطالشدهاستفادهاطالعات
ــاســتان انفــوس و مســکنیعمــوميهــايسرشــمار المی
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بـه سـازمان ملـل   یتـ یجمعيهـا دادهو 1355-90يهاسال
.استآمدهدست

يسالمندياقتصاد،یابعاد اجتماعاز مقاله ن قسمت یدر ا
ـ استان ات یجمعیو سالخوردگ ـ از طرالمی يهـا شـاخص ق ی

یسـاختار سـن  يریگاندازهيهاشاخص:مختلف در دو بخش
.ردیگیمقرار یموردبررسسالمندان يهایژگیوت و یجمع

یسـاختار سـن  يریگاندازهيهاشاخص–الف 

تیجمع

سـن  برحسبت را یب جمعی، شکل و ترکتیساخت جمع
در طـول زمـان   یتـ یجمعي. ساختارهادهدیمو جنس نشان 

جوان يارتساخيداراهاتیجمعاز ی. برخشوندیمر ییدچار تغ
ن یدرصد افراد در سن40حداقل هاتیجمعگونهنیاهستند در 

يساله به بـاال 65ت یقرار دارند و نسبت جمعیسالگ15ر یز
ـ 3از هاآن کـه معمـوالٌ اکثـر    کنـد ینمـ درصـد تجـاوز   4ا ی

امـا  ؛ هسـتند ين سـاختار یچنـ يروبه توسـعه دارا يکشورها
و به ساختار شودیمر ییدچار تغين ساختاریزمان چنباگذشت

15که در آن سهم افراد کمتـر از  رسدیمسالخورده یتیجمع
ا یـ ت و یدرصد جمع25تا 20و به حدود ابدییمساله کاهش 
درصد و 8ز به یو نسبت افراد سالخورده نرسدیمکمتر از آن 

ینینـاب یکه وضـع ب ییهاتیجمعبه .ابدییمش یشتر افزایا بی
منظـور بـه ). 4(شـود یمل گذار گفته در حايهاتیجمعدارند 

ـ استان ادر ت و تحوالت آنیبردن به ساختار جمعیپ از المی
ت یدرصد جمع،يب سالمندی، ضرتیجمعیانه سنیشاخص م

.شودیماستفاده یو نسبت وابستگسال 65يباال

ه کاست یسن،یانه سنیم: ١تیجمعیانه سنیم-1

شتر از یگر بیدیمین و ناز آن سترکمدر از آحاد جامعه یمین
ن یمعموالً بیعیطبيهاتیجمعیانه سنی. مقرار دارندآن سن 

جـوان  يهـا تیـ جمعن رقـم در  یا.در نوسان است40تا 15
.اسـت 40به کیسالخورده نزديهاتیجمعو در15کینزد
ت در سطح حداقل یجمعیانه سنیجوان ميهاتیجمعن یدر ب

رسـد یمـ ثر که بـه رقـم حـدا   سالخورديهاتیجمعبوده و در 
ـ افتـه یتوسـعه يدر کشـورها یانه سنی. م)11( ر یش از سـا یب

ـ نـده ا یآيهاسالزمان در گذشتبامناطق جهان است و  ن ی
ـ در ایانه سنیروند ادامه خواهد داشت. م يهـا سـال ران در ی

از تـر نییپـا بوده کـه 4/23و 6/19ب یبه ترت2005و 1995
ل یـ نده به دلیآيهاسالدر یولبوده توسعهدرحاليکشورها

ـ در ایانـه سـن  یمت،یـ جمعیر ساختار سنییتغ شـتر از  یران بی
.)3شـد ( خواهـد  یو متوسـط جهـان  توسعهدرحاليکشورها

ـ آن زیانه سنیرا که میتیجمعگلیاك وسیشرا سـال  20ر ی
سـال  30تـا  20ن یآن بـ یانه سنیکه میتی، جمعباشد جوان

ا یـ سـال  30آن یانه سـن یکه مرایتیو جمعسالانیم، باشد
ــشــتر باشــد پیب ــهر ی ــحســابب ــد (یم ــر اســاس ).12آورن ب

ن یبیانه سنیم،المیاستان اصورت گرفته در يهايسرشمار
ن مقـدار  یشتریکه بیسال در نوسان بوده است بطور26تا 15

ن آن مربوط بـه  یو کمتر1390سال يآن مربوط به سرشمار
ــال ــت 1365س ــوده اس ــا.ب ــوییپ ــن یدن من ب ــه س در یان

د و یمواليهازانیمل باالبودن یبه دلذکرشدهيهايسرشمار
يهازانیمبوده است که با کاهش ید به زندگین بودن امییپا

يهـا شـاخص و بهبود یت زندگیفیشتر به کید و توجه بیموال

1 - Median of Age Population
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داشته یفراوانش یافزايبعديهاسالدر یانه سنیمیبهداشت
است.

يب سالمندیضر-2

ـ ارزمنظوربهکه ییهاشاخصگر از یدیکی سـاختار  یابی
.اسـت يمندب سالی، ضرگرددیمت از آن استفاده یجمعیسن

سـاله و بـاالتر بـر    65ت یـ م جمعیق تقسیشاخص از طرنیا
.استمحاسبهقابلسال 15ر یت زیمعجيرو

100
14

0

65 



p

p


آمـده دسـت بـه ، مقدار يب سالمندیبر اساس فرمول ضر
ت یـ سـاله و بـاالتر) و جمع  65(ت سالمند یتأثر از تعداد جمعم
، گلیاك و سـ یشـرا يبنـد طبقهبر اساس . سال است15ر یز

15کمتـر از  سـال کـم نفـر  100يدر ازاسالمنداناگر تعداد
باشـد  30تـا  15ن ی، اگر شاخص مزبور بـ ت جوانیباشد جمع

سـت  ر ایت پی، جمعشتر باشدیا بی30و اگر سالانیمت یجمع
، 1375و 1365، 1355يهـا ساليهايسرشمارطبق .)12(

کـه  یکمتـر بـوده اسـت بطور   10ن شـاخص از عـدد   یمقدار ا
. در سـال  استشدهمشاهده1365ر آن در سال ن مقدایکمتر

نفـر  5/5سـال کمتـر از   15ر ینفر ز100در مقابل هر 1365
انگر جـوان  یـ ن امر بیسالمند در جامعه وجود داشته است که ا

امــا در ؛ اســتالمیــاســتان ات یــجمعیبــودن ســاختار ســن
دهیرس20ش از یبه بيب سالمندیضر1390سال يسرشمار

ـ نفـر ز 100که در مقابل هـر  دهدیمن عدد نشان یو ا 15ر ی
ش مـذکور  یدر واقع افزا.کنندیمینفر سالمند زندگ20سال، 
15ر یـ ت زیـ و کـاهش جمع ید به زندگیل باالرفتن امیبه دل

د در یـ کنتـرل موال یتـ یجمعيهـا استیسل اتخاذ یبه دلسال
.ران بوده استیا

تیجمعیزان سالخوردگیم-3

ت، یـ جمعیسـاختار سـن  يریگاندازهيهاشاخصاز یکی
ن شاخص از یت است که ایتعداد سالمندان نسبت به کل جمع

ت محاسـبه  یـ ساله و باالتر به کل جمع65ق نسبت افراد یطر
اسـت چنانچـه   ید به زنـدگ یأثر از امن شاخص متی. اشودیم

ابند نسـبت  یکاهش ين سالمندیدر سنریوممرگيهازانیم
ـ و اابـد ییمـ ش یافـزا ين سالمندیت در سنیجمع ن امـر در  ی

بر اسـاس  دارد.یت نقش اساسیجمعیسنيانتقال ساختارها
شـتر  یو بهسـال 65ت یگل، اگر جمعیاك و سیشرايبندطبقه

ــر از  ــد آ5کمت ــد باش ــن جمعدرص ــد  ی ــر درص ــوان، اگ ت ج
و سالانیمت یدرصد باشد آن جمع10تا 5ن یسالخوردگان ب

).12ر است (یت پیشتر باشد آن جمعیا بی10اگر درصد مزبور 
افتـه یتوسعهيدر کشورهاهسال65يت باالیدرصد جمع

2005سـال  . در گـر جهـان اسـت   یباالتر از مناطق دمعموالً

برابر 3ش از یبافتهیتوسعهيسال کشورها65يت باالیجمع
ـ ران و نزدیکشور ا افتـه ینتوسـعه يبرابـر کشـورها  5ک بـه  ی

درصـد) 5/4(ران یـ سال ا65يت باالیدرصد جمعوباشدیم
.)3است (درصد)4/7(یکمتر از متوسط جهان
اسـتان  شتر دریساله و ب65ت یدرصد جمعتحول تعداد و 

کـه در سـال   ددهـ یمنشان یموردبررسيهاسالیطالمیا
، نسبت کودکـان  يد باروریش شدیافزاریبا توجه به تأث1365

ــان  ــزاو نوجوان ــهیشیاف ــالمندان  یو در نتافت ــد س ــه درص ج
م یمجدد تنظيل برقراریاست اما به دلافتهیکاهشيتاحدود

کودکان و نوجوانـان در  ی، از تعداد نسب1368خانواده در سال 
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شـده افـزوده سـالمندان  و بر درصـد  کاسته شديبعديسالها
ـ اسـتان ا شـتر در  یساله و ب65ت یکه جمعیاست بطور از المی

1390درصـد در سـال   71/4بـه  1355در سال درصد03/4
در ید بـه زنـدگ  یش امیافزا،است در ضمنداکردهیپش یافزا

زینبهبود بهداشت و درمان در کشور است راجهینتکشور که 
ت سـالمندان شـده   یـ جمعشیث افـزا که باعـ اد بردیاز د ینبا

و يب سالمندی، ضریانه سنیميهاشاخصدر مجموع . است
یتـ یکـه سـاختار جمع  دهنـد یمـ نشان یشاخص سالخوردگ

ـ استان ا (روبـه  یسـال انیـ ممرحلـه وارد1385در سـال  المی
است.شده)یسالخوردگ

المیاستان اتیجمعیزان سالخوردگیو ميب سالمندی، ضریانه سنیرات مییتغ: 1جدول شماره 

13551365137513851390سال

246024382091487886545787557599تیکل جمع

121002195204218589138818125071ساله15ر یت زیجمع

992410773181682437626254ساله65جمعیت باالتر از 

8.205.528.3117.5620.99يب سالمندیضر

له و سا65ت یدرصد جمع
شتریب

4.032.823.724.474.71

15.4014.5517.1123.3026.00یانه سنیم

1390،1355،1365،1375،1385نفوس و مسکن یعموميهايسرشمارماخذ: 

١ینسبت وابستگ-4

ک جامعـه عبـارت اسـت از    یا بار تکفل در یینسبت وابستگ
که به یالر فعیک فرد فعال و تعداد افراد غین یجاد ارتباط بیا

بـه  يا افرادیفرد یانگر وابستگیاو وابسته هستند. بار تکفل ب
سـت خـود از جامعـه کمـک     یتـداوم ز يرا برایجامعه است، ز

ـ آن کاال يجابهبدون آنکه رندیگیم ارائـه کننـد   یا خـدمت ی
بار تکفل در جوامع گونـاگون متفـاوت اسـت و عوامـل     ).13(

ـ ی، جمعي، اقتصـاد یگوناگون اجتمـاع  ـ در ایفرهنگـ ویت ن ی
رگذارند.یتفاوت تأث

1 - Dependency Ratio

ت یـ م جمعیق تقسـ یاز طرکلینسبت وابستگروش ناخالص 
(کودکـان و نوجوانـان   باشندینمت ین فعالیکه در سنيافراد

ت بالقوه یجمعيبر رو)شتریساله و ب65سال + افراد 15ر یز
یله شناخت عمومین وسین نسبت اولیا.دیآیمفعال به دست 

ـ وارد بـر جمع ياز بـار اقتصـاد  یاست و حـاک کار يروین ت ی
ـ ز از طریـ سـالمندان ن ینسبت وابسـتگ بالقوه فعال است. ق ی

15-64ت یـ ساله وباالتر نسـبت بـه جمع  65ت یم جمعیتقس

ساله قابل محاسبه است.
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کل و سـالمندان را  ینسبت وابستگرات ییتغ2جدول شماره 
شـته  سـال گذ یسیطییو روستايک مناطق شهریبه تفک

،شـود یمـ کـه مشـاهده   گونـه همان. دهدیمدر کشور نشان 
یکـه طـ  یبطورداشـته  یکـل رونـد کاهشـ   ینسبت وابستگ

افتـه یکـاهش درصـد 43بـه  92، از 1385تا 1355يسالها
بـوده  ینوسـانات يسـالمندان دارا ینسبت وابسـتگ یولاست
ن بودن تعـداد سـالمندان و   ییل پایبه دل1365در سال است

ن یسالمندان به کمترید، نسبت وابستگیزان موالیمباالبودن
ن مقـدار  یا1375درصد) اما در سال 9/5ده است (یمقدار رس

ده اسـت.  یدرصد رسـ 4/7به 1385درصد و در سال 7/7به 
بـه  1375نسبت بـه سـال   1385ن نسبت در سال یکاهش ا

سـه یدر مقا. باشـد یمـ سـاله  15-64ت یـ ش جمعیل افزایدل
ک محـل سـکونت   یـ کل و سالمندان به تفکینسبت وابستگ

در ییدر مناطق روسـتا هانسبتن یکه معموالً اشدهمشاهده
و کل بوده اسـت  يتر از مناطق شهرباالهايسرشماریتمام
باالبودن درصـد سـالمندان منـاطق    ن امر نشان دهنده یکه ا

رفعال مناطق یت مصرف کننده و غیو باالبودن جمعییروستا
است.ییروستا

ک محل سکونتیکل و سالمندان به تفکیرات نسبت وابستگییتغ:2شماره جدول 

13551365137513851390شرح

کلینسبت وابستگ

114117944337کل

107109904136يشهر

11512399.54539روستایی

سالمندانینسبت وابستگ

96766کل

86666يشهر

97888ییروستا

1390،1355،1365،1375،1385نفوس و مسکنیعموميهايسرشمارماخذ: 

رانیسالمندان ايهایژگیو-ب

ع سالمندان بر اساس محل سکونتیتوز-1

، اسـتفاده از  ک منطقـه یت یجمعيبندمیتقسيهاراهاز یکی
ت را بـر  یـ ت بر اساس محل سکونت اسـت. جمع یع جمعیتوز

یی، روستايت شهریبه جمعتوانیمت سکونت یاساس وضع
ـ نمـود کـه در ا  يبنـد میتقسساکنریغو  ت یـ ن مقالـه جمع ی

ـ به عنـوان جمع ساکنریغو ییروستا در نظـر  ییت روسـتا ی
ت و یکل جمعیع نسبیتوز3. جدول شماره استشدهگرفته

نشـان  را المیاستان اییو روستايدر مناطق شهرسالمندان 

یبررسـ مورديسالهایطن یت شهرنشینسبت جمع.دهدیم
درصـد  20برخوردار بوده و از یشیت از روند افزایدر کل جمع

افتـه یشیافـزا 1390درصـد در سـال   64به 1355در سال 
تا 1355از سال ییمناطق روستات سالمندینسبت جمع. است

در اســت. افتــهیکــاهشدرصــد 43درصــد بــه 81از ،1390
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تـا قبـل   ییطق روستاسالمندان در منات یجمعنسبت مجموع 
ـ اسـت ا يشتر از منـاطق شـهر  یب1385ياز سرشمار ن در ی

متـر  کمعمـوالً  ییدر مناطق روستاید زندگیه امکاست یحال
بـاالتر بـودن نسـبت    یاسـت. علـت اصـل   ياز مناطق شـهر 

، ينسـبت بـه منـاطق شـهر    ییسالمندان در منـاطق روسـتا  

ـ ه اکـ اسـت  يبه مناطق شهرییت روستایمهاجرت جمع ن ی
ـ م ـ ین جوانـان خ یهاجرت در ب شـتر از سـالمندان اسـت.    یبیل

ت یـ اهش جمعکـ به شهرها باعـث  ییمهاجرت جوانان روستا
.گرددیمییش نسبت سالمندان مناطق روستایجوانان و افزا

شتر برحسب محل سکونتیساله و ب65سالمندان یع نسبیتوز:3جدول شماره 

13551365137513851390شرح

100100100100100کلتیکل جمع

2041536164يشهر

8059473936ییروستا

ساله و 65ت یجمع
باالتر

100100100100100کل

1940495457يشهر

8160514643ییروستا

1390،1355،1365،1375،1385نفوس و مسکنیعموميهايسرشمارماخذ: 

رات آنییو تغ١ینسبت جنس-2

بـه  تـوان یماست که با استفاده از آن یشاخصیجنسنسبت 
ـ  ینسبت ب ـ بـرد ا ین زنان و مردان در جامعـه پ ن نسـبت را  ی

در محاسبه کرد.یسنيهاگروهت و یکل جمعيبراتوانیم
يسـت بـرا  یط زیه شراکیو در جوامعافتهیتوسعهيشورهاک

ش یبـه همـراه افـزا   یسان است نسبت جنسکیهر دو جنس 
يشـورها کت در یل جمعکینسبت جنس.ابدییماهش کسن 

. در اکثـر  اسـت توسعهحالدريشورهاکاز ترکمافتهیتوسعه
ت سالمند را بـه  یاز جمعيشتریجهان زنان سهم بيکشورها

ين سالمندی. عدم تعادل جنس در سندهندیمخود اختصاص 
ـ . دلکندیمجاد یافراد سالمند و جامعه ايبرايادیمسائل ز ل ی
ن یزنـان نسـبت بـه مـردان در سـن     تعـداد شتر بودنیعمده ب
اکثرمردان در ریوممرگيهازانیمن است که یايسالمند

1 - Sex Ratio

شماره جدول . استزنان ریوممرگيهازانیمشتر از ین بیسن
یت سـالمند طـ  یـ ن جمعیرا در بـ یرات نسـبت جنسـ  ییتغ4

جـدول نشـان   يهـا داده. دهدیمنشان یموردبررسيهاسال
شتر نسبت یساله و ب65ت یت و جمعیدر کل جمعکهدهدیم

ن نشـان از بـاال بـودن تعـداد     یاست و ا100باالتر از یجنس

ـ اسـتان ا ت ین جمعیسه با زنان در بیمردان در مقا یطـ المی

کمتر بودن تعـداد زنـان سـالمند    .استیموردبررسيهاسال

ر آنـان د ید به زنـدگ ین بودن امییباال و پاریوممرگاز یناش
اسـت  1335ال بخصـوص قبـل از سـ   1355قبل از يسالها

آنـان بـه   ییزنـان و جابجـا  ين کم شـمار یبر اعالوه).14(
ـ تـر نییپان یسن مـردان در  يو دوبـاره شـمار  يش شـمار ی، ب

ن یسـن یتعداد مردان بر زنان و باال بودن نسبت جنسـ یفزون
ـ تغ).15اسـت ( رگـذار یتأثیسـالگ 40ش از یب رات نسـبت  یی
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ر بوده اسـت امـا   یمتغ107تا 103ن یت بیکل جمعدریجنس
ن یساله و باالتر ب65ت یدر جمعیرات نسبت جنسییدامنه تغ

ین نسـبت جنسـ  یشـتر یدر نوسان بوده است و ب151تا 121
.اسـت شـده مشاهده1375ساله و باالتر در سال 65ت یجمع

بر اساس یالبته الزم به ذکر است که در محاسبه نسبت جنس
بـه عـدد   ییکه در مناطق روستاشدهمشاهدهکونت محل س

100بـه کمتـر از   يده است و در منـاطق شـهر  یز رسین166
است.داکردهیپکاهش 

و سالمندان برحسب سن و محل سکونتالمیت استان ایکل جمعیجنسنسبت:4جدول شماره 

1365137513851390

ییروستايشهرکلییستارويشهرکلییروستايشهرکلییروستايشهرکل
107108107104105105104104105103102103کل

141130147147133160128119140106104109ساله و بیشتر60

ساله و 65
شتریب

132121138151134166142129157121114132

ساله و 85
شتریب

13411913811710312110292115134132136

1390،1355،1365،1375،1385نفوس و مسکنیعموميهايسرشمارماخذ: 

١ییزناشوتیوضع-2

وسـته دسـتخوش   یپیل زنـدگ در طوان زن و شوهر یروابط م
معموالً هايسرشماررات در یین تغیم ایترسي. برار استییتغ

ـ به جمعییاساس وضع زناشوشتر بریت ده ساله و بیجمع ت ی
بدون همسـر  ل فوت همسر، یبدون همسر به دل، مسرهيدارا

. بـا  شـود یمـ يبنـد میتقسنکردهازدواجبر اثر طالق و هرگز 
ين سـالمند یاز به داشتن مـونس و همـدم در سـن   ینتوجه به

ت یـ جمعییت زناشـو ی، وضـع یسـن يهاگروهر یسانسبت به
ک جنس و محل سکونت یساله و باالتر به تفک65سالمندان 

،مـذکور جدول بر اساسآورده شده است.5ره در جدول شما

قابل توجه ين سالمندیمردان و زنان در سنییت زناشویوضع
ـ بابر اثر فـوت همسریبدر مورد افراد است. د گفـت کـه در   ی
ش از مردان یبهمسریبدرصد زنان هايسرشماریتمام

1 - Marital Status

ن تـر بـودن   یپائوید به زندگی. باالتر بودن اماستهمسریب

شتر بودن شـانس ازدواج مجـدد   ین زنان و بیدواج در بسن از
زنان، از علل عمده بـاالتر بـودن نسـبت    باسهیدر مقامردان 

ییت زناشویوضعیابیدر ارزمردان از زنان است.يهمسردار
د گفـت کـه در اکثـر    یـ سالمندان بر اساس محل سـکونت با 

همسـر در منـاطق   يو افـراد دارا ینسبت جنسهايسرشمار
.و کل کشور بوده استيش از مناطق شهریبییروستا

سـالمندان  ییت زناشویدر وضعیجنسيهاتفاوتدر مجموع 
ل ی، تماسه با مردانیشتر زنان در مقایبید به زندگیمتأثر از ام

شتر مردان یل بیزنان به ازدواج با مردان مسن تر از خود و تما

کـه اسـت به ازدواج مجدد در هنگـام از دسـت دادن همسـر    
سه با زنـان  یمردان را در مقايط ازدواج مجدد برایجامعه شرا

فراهم نموده است.
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و جنس و محل سکونتییزناشووضعبرحسب الم یشتر استان ایبساله و 65ت یجمعدرصد: 5جدول شماره 

1365137513851390شرح

زنانمردانزنانمردانزنانمردانزنانمردان
85.334.490.834.890.73490.934.5همسريداراکل

10.761.87.662.47.662.77.964.2بر اثر فوتهمسریب

0.710.40.50.30.80.20.5بر اثر طالقهمسریب

1.21.41111.310/8نکردهازدواجهرگز 

2.11.40.21.30.41.200اظهارنشده
100100100100100100100100جمع

8832.790.834.390.833.391.134.5همسريدارايشهر

9.763.97.462.77.763.77.964.2بر اثر فوتهمسریب

0.810.40.30.20.60.10.5بر اثر طالقهمسریب

00.7110.91.20.90.7نکردهازدواجهرگز 

1.51.70.31.60.31.200.1اظهارنشده

100100100100100100100100جمع

86.23490.635.290.634.890.734.3همسريداراییروستا

11.863.17.862.27.561.67.964.4بر اثر فوتهمسریب

0.710.40.70.41.10.20.4بر اثر طالقهمسریب

00.61.10.91.11.21.20.9نکردهازدواجهرگز 

0.11.30.20.90.41.300اظهارنشده
100100100100100100100100جمع

1390،1355،1365،1375،1385نفوس و مسکنیعموميهايسرشمارماخذ: 

سالمندانيکاریت، اشتغال و بیزان فعالیم-3

یین مختلف از توانـا یدر سنیدر طول زندگیافراد انسان
ـ فعالکار، يبرایکسانی و در سـتند یبرخـوردار ن ت و اشـتغال  ی

ت از افـراد وجـود دارد   یت معموالً انتظار کار و فعالین فعالیسن

ن یت و اشتغال در سنیبر عدم فعالیلیدلتواندینمن امر یاما ا
از ياریت باشد. در کشور ما همانند بسـ یخارج از محدوده فعال

رغم یعل،شتریساله و ب65ن یت در سنیگر، جمعیديکشورها

ـ بـه کـار و فعال  ،یو روحـ یجسمیو ناتوانيسالمند ت ی

زان یکه مدهندیمادامه یزندگيازهایجهت برآورده کردن ن
د تر از زنان اسـت. یار شدین مردان بسیت و اشتغال در بیفعال

درصـد در  26، درصد کارگران سـالمند زن از  یدر سطح جهان
افته اسـت.  یشیافزا2000درصد در سال 31به 1980سال 

کـار در منـاطق   يرویـ مشارکت افراد سـالمند در ن يهازانیم
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ن بـدان علـت اسـت کـه     ی، اباشدیمباالتر افتهیتوسعهکمتر 
افتـه یتوسـعه سالمندان در مناطق کمتـر  یتیحمايهاستمیس

ن نسبت افراد فعـال  یقا باالتریآفر،کمتر رواج دارند. در جهان
باشد یو باالتر هستند را دارا مساله 65را که ياز نظر اقتصاد

.)11(نسبت را داراست نیترنییپاو اروپا 
زان اشتغال و یت، میزان فعالین قسمت به محاسبه میدر ا

زان ی. مشودیمشتر پرداخته یساله و ب65ن افراد یدر بيکاریب
سـاله و  65کـار  یت شـاغل و ب یـ م جمعیق تقسیت از طریفعال

بـه  شتر یساله و ب65ر فعال یغت فعال و یجمعيشتر بر رویب
ت شـاغل  یـ م جمعیق تقسیزان اشتغال از طری. مدیآیمدست

. شـود یمـ ت فعـال محاسـبه   یـ جمعيشتر بر رویساله و ب65
ت یـ جمعيکار بر رویت بیم جمعیق تقسیکار از طریت بیجمع

زان یـ م1365سـال  درالمیاستان ادر.شودیمفعال محاسبه 
30بـه  1390ه در سـال  کـ وده درصد ب28ت سالمندان یفعال

مـردان سـالمند   يت اقتصـاد یـ زان فعالیده است. میدرصد رس
ـ ا.استت زنان سالمند یزان فعالیبرابر م50حدود  ن تفـاوت  ی

ت مردان یزان فعالیه مکبوده يبه نحو1375در سالفاحش 
3درصـد و  56ب حـدود  یـ ن سال بـه ترت یدر اوزنان سالمند

درصد شده است.

ش از منـاطق  یبییت سالمندان مناطق روستایزان فعالیم
ه تعداد افـراد  کن یل ایبه دلییاست. در مناطق روستايشهر

متـر  کياز منـاطق شـهر  یحقوق بازنشستگيداراشدهمهیب
داشـته  يت اقتصـاد یفعاليتا سن باالترندافراد مجبوراست

باشند.
رابطـه  هـا آنبـا سـن   ها آنيت اقتصادیزان فعالین میب

سن افرادشیمتناسب با افزاکهيطوربهوجود دارد یوسکمع

اسـته  کسـالمندان  يت اقتصـاد یزان فعالیاز میعیبه طور طب
64تـا  60ت سـالمندان  یـ زان فعالیـ م1375. در سال شودیم

افـراد  ين نسبت برایه اکیدرصد بوده در حال42ساله حدود 
درصد به دست آمده است13ساله حدود 94تا 90

ـ یـ زان فعالیشتغال سالمندان هم مانند مزان ایم ن یت در ب
1365ش داشته اسـت در سـال   یافزا1390تا 1365يسالها

1390ه در سـال  کـ درصد بـوده  82زان اشتغال سالمندان یم
ش در ین افـزا یـ ده اسـت. ا یدرصد رس98ن نسبت به حدود یا

.شودیمده یهم دییو روستايمناطق شهر
زنان سـالمند قابـل توجـه    نیزان اشتغال در بیش میافزا

درصـد از زنـان سـالمند    72حـدود  1365بوده است. در سال 
ـ   یا1390ه در سال کاندبودهشاغل  98ش از ین نسـبت بـه ب

زان یـ اهش مکـ زان اشتغال بـا  یش میده است. افزایدرصد رس
درصد از زنان 28ش از یب1365همراه است. در سال يارکیب

ـ ا1385ه در سـال  کـ انـد بـوده ار) کيایار (جوکیسالمند ب ن ی
در ارتبـاط بـا بعـد    ده اسـت. یدرصد رسـ 2متر از کنسبت به 

د گفـت کـه بـه علـت     یباياز نظر اقتصاديت سالمندیجنس
، اشـتغال و  هـا یـی دارات ین دو جنس در مالکیبيهاينابرابر

زنـان مشـکالت   يبـرا ي، سالمندهاییداراکنترل بر درآمد و 
ر تـوان  یبـا توجـه بـه تـأث    رد بـه همـراه دا  يشتریبياقتصاد
کـه  رسـد یم، به نظر يت از سالمندیزان رضایبر مياقتصاد

زان اشـتغال و  یـ ن بـودن م ییل پـا یزنان به دليضعف اقتصاد
يموجب شده است که ورود بـه دوران سـالمند  هاآنت یفعال

زنان دشوار و مشکل باشد.يبرا
متـر از  کسـالمندان  يارکـ یزان بیـ مییدر مناطق روستا

لمندان سـا يارکیزان بیم1375است. در سال يناطق شهرم
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ه کـ یدرصد بوده است در حـال 11حدود ییدر مناطق روستا
درصد به دسـت آمـده   22حدود يزان در مناطق شهرین میا

افـراد  تیزان فعالیت سالمندان و میزان فعالیسه میمقااست.

.ندگریمشابه همدهازانیمن یکه ادهدیمنشان ن کاریدر سن
رفـع  يبـرا يشورکحقوق بازنشستگان تیفاکعدم لیبه دل

30ان خـدمت  یثر سالمندان بعد از پاک، ایه زندگیاوليازهاین
ـ ا فعالیـ ت داده یمجبورهستند مجدداً ادامه فعاليادارساله ت ی

ـ ین خصوصـ ینند. البته اکرا شروع يدیجد یمردانـ نیت در ب
ن امر یا.ودتر استمشهت خانواده را بر عهده دارند یه مسئولک

گر زنـان سـالمند   یان دیمتر مصداق دارد، به بکدر مورد زنان 
ـ بعد از پا ـ ثـراً فعال کايان خـدمت ادار ی را رهـا  يت اقتصـاد ی

ت خانواده را هم بـر  یه احتماالً مسئولکیمکو تعداد کنندیم
.دهندیمخود ادامه ياقتصادت یعهده دارند به فعال

1365- 90يهاسالیو محل سکونت طبرحسب جنسالمیاستان ات سالمندان یجمعيارکیزان بیزان اشتغال و میت، میفعالزانیم:6جدول شماره 

شرح
ییروستازان یميشهرزان یمکلزان یم

يکاریباشتغالتیفعاليکاریباشتغالتیفعاليکاریباشتغالتیفعال

13
65

288218216228328911مرد و زن

498218376228548911دمر

172281752515644زن

13
75

358515297822398911مرد و زن

568515507723598911مرد

38911192848812زن

13
85

249372092829946مرد و زن

409373593746946مرد

1919074262964زن

13
90

309822198240991مرد و زن

489823598263991مرد

810005100011000زن

1390،1355،1365،1375،1385نفوس و مسکنیعموميهايسرشمارماخذ: 

ن یالت در بیت سواد و تحصیوضع-4

سالمندان

است که بـر اسـاس آن   ییرهایالت از متغیسواد و تحص
زان توسـعه و  یـ ن میو همچنـ يفـرد يهـا تفاوتبه توانیم
ت سـواد و  یوضـع هـا يسرشـمار بـرد. در  یشرفت جامعه پیپ

يریگاندازهساله و باالتر مورد 6ت ین جمعیالت در بیتحص

ت سـواد در جامعـه   یبـردن بـه وضـع   یپـ ي. براردیگیمقرار 
يهـا گـروه ا یـ م و یالزم التعلیسنيهاگروهیتمامتوانیم

ـ توز7رار داد. جـدول شـماره   ص را مورد مطالعه قخایسن ع ی
ساله و باالتر را به 65ت سالمندان یت و جمعیکل جمعینسب
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ن جـدول  یا.دهدیمنشان ییو روستايطق شهراک منیتفک
ت بـا سـواد   یـ که با گذشت زمان بر درصد جمعدهدیمنشان 

اسـتان  يکه درصد باسوادیاست بطورشدهافزودهالمیاستان ا
1390درصد در سال 82به 1365درصد در سال 47از مالیا

يسـالها یالبته الزم به ذکر است کـه در تمـام  .ده استیرس
نان بـاالتر از منـاطق   یشهرنشـ يدرصـد باسـواد  یموردبررس

ـ امـا جمع ؛ و متوسط استان بـوده اسـت  ییروستا ت سـالمند  ی
ت یـ گذشته موقعيت سواد در سالهایاز نظر وضعالمیاستان ا

سالمندان نشان يزان باسوادین بودن مییپااندنداشتهیبمناس
ـ ثرکگذشـته ا يهـا سـال ه درکدهدیم اتفـاق بـه ب یـ ت قری

ین جوانیدر سن،استانییت مخصوصاً در مناطق روستایجمع

ت کان مشـار کـ ا امیـ موزش است فرصـت  ه زمان مناسب آک
نـون  کو اانـد نداشـته سب سواد را کو یآموزشيهادرکالس

ت کمورد عالقه خود مشـار ییهاتیفعاله بتوانند در کنیايبرا
آمـوزش  يهـا برنامهرند با استفاده از ینا گزباشندفعال داشته

گذشته را جبـران  یآموزشيهایکاست، یررسمیا غیو یرسم
ـ اسـالمند امـروز جامعـه    سـواد یبت ینند. در واقع جمعک المی

ان کـه امکـ  دهنـد یمـ ل یهمان جوانان نسل گذشته را تشـک 
ـ فراهم نبوده است. بـا ا هاآنيل برایتحص درصـد  همـه ن ی

يدرصد باسوادش است ین سالمندان روبه افزایدر بيباسواد
درصد بوده کـه  8حدود 1365در سال المیاستان اسالمندان 

ده است.یدرصد رس13به 1390در سال 
1365-90يهاسالیطو محل سکونتجنس کیکالت به تفیرحسب سواد و تحصشتر بیساله و ب65سالمندان وتیکل جمعینسبعیتوز:7شماره جدول 

1365137513851390

ییروستايشهرکلییروستايشهرکلییروستايشهرکلییروستايشهرکل
476546778471828775828774ت با سوادیجمع

533554231629181325181326سوادیبت یجمع

883101471418913178شتریساله و ب65ت با سواد یمعج

ساله و 65سوادیبت یجمع
شتریب

929297908693868291878392

1390،1355،1365،1375،1385نفوس و مسکنیعموميهايسرشمار: مأخذ

يریگجهینتو بحث

ثابتيابرنامهکه بر اساس شودیمت سبب یجمعییایپو

معمـوالً بـا   .انجـام داد يزیربرنامهیطوالنیمدتينتوان برا
يازهــایل و نیت پتانســیــجمعیب ســنیــر انــدازه و ترکییــتغ

سبب تواندیميت تا حدی. رشد جمعکندیمرییتغهمت یجمع
ازمنـد  یشـتر، ن یو توسـعه گـردد امـا توسـعه ب    يرشد اقتصـاد 

نـار  . در کاسـت يت و امکانـات اقتصـاد  یمتناسب بودن جمع
با آن روبرو بوده، یجهانجامعهت که یع جمعیمسئله رشد سر

افتـه و در  یوقوع افتهیتوسعهيگر که در کشورهایديامسئله
. استي، سالمندش استیدایگر کشورها در حال پید

و ریوممرگد، یل کاهش موالیت که به دلیجمعيسالمند
توسـعه  يامـدها یاسـت از پ جادشدهیاید به زندگیش امیافزا

یو همگـان یعیطبيندیفرآينکه سالمندی. با توجه به ااست
بـا آن  شدنمواجهيالزم برايسازوکارهاکهیدرصورتاست 

ازنظـر ياریبسـ یمنفيامدهایوجود نداشته باشد عوارض و پ
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عالوه بر .خواهد داشتیدر پیو بهداشتی، اجتماعياقتصاد
ـ یر نـوع خـانواده ا  ییـ ن با توجـه بـه تغ  یا از گسـترده بـه   یران

ـ  يهـا زانیـ مش یو افزاياهسته رن زنـان، بـا  یاشـتغال در ب
و مراقبت از سالمندان از دوش خـانواده بـه   ين نگهداریسنگ

الزم در خصـوص  يزیربرنامهدولت محول شده است که اگر 
ن دوران یرد به بدتریو مراقبت سالمندان صورت نگينگهدار

.شودیمل یافراد جامعه تبديبرایزندگ
در مـورد  شـده محاسـبه يو آمارهـا هاشاخصبر اساس 

ـ استان ات یجمع ـ باالمی ـ ات یـ د گفـت کـه جمع  ی ازنظـر المی

) است و در یسالخوردگرو به (یسالانیمدر مرحله يساختار

مطلوب ی، ساختار سنت فعالیجمعباال بودن،یت کنونیوضع
شرفت و بهبود یپيبرایآلدهیاجاد و فرصت یرا ايو مساعد

از آن بـه نـام   شناسـان تیـ جمعکرده است که جاد یوسعه ات
امـا ضـرورت   ؛ کننـد یماد ییتیا فرصت جمعییتیپنجره جمع

و ابـد ییمـ ت فعال کـاهش  یکه جمعیزمانيبرايزیربرنامه
کـه بـا   شـود یمـ احسـاس  ابـد ییمش یدرصد سالمندان افزا

سالمندان يرا برایدوران مطلوبتوانیمح یصحيزیربرنامه
ياز سـالمند یناشـ ياقتصـاد بارگریدلق نمود و از طرف خ

کاهش داد.يتا حدودرا ت یجمع

References

1. Anvari H, [Sokhan Concise Dictionary]. Sokhan Publications 2004; 2nd vol. 1st ed.

Tehran. (Persian)

2. Seyyed Mirza’ee SM, [Considerations on Aspects of Aging With Regard To the

Experience of Japan]. Journal of Human Sciences 2008. No.53. Tehran. (Persian)

3. United Nation. “ World Population Aging.” St/ esa/ser.a/ 207. New York/ 2002. pp.

1-45.

4. Zanjani H, Mirzaee M, shadpour K, Mehryar A. M. [Population, Development and

Reproduction Health]. Boshra Publications 2003. Tehran. (Persian)

5. Dehestani H, [Necessity of Considering the Economic Results of the Aging of

Population]. Barnameh Weekly 2009; 7th year, No. 290, Tehran. (Persian)

6. Ahmadi S, [Collection of Articles on Aging]. 2001. 2nd vol. Tehran. Group of

Benefactor Ladies. (Persian)

7. Sheikhi MT, [Social Security and Pathology of the Senior Citizens in Tehran].

Iranian Journal of Aging 2008; 2nd year, No.6. (Persian)

8. kinsella kevin and David R.Phillipes. Global aging, population Bulletin,2005, Vol

60, NO.1,New York.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 17

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-105-fa.html


1394بهار 3دوره اول  شماره فصلنامه  پرستاري سالمندان                                        

103

9. Mahdavi Gh, [Collection of Articles on Aging]. 2001. 2nd vol. Tehran. Group of

Benefactor Ladies. (Persian)

10. Mac kellar, Vienna Year Book of Population, 2003,Vienna institute of

Demography.

11. United Nations, World Population Prospects: the 2004 revision,2005, Vol 1,2 and

3, New York.

12. Kazemipour Sh, [Basics of Demographics]. Center of Demographic Studies and

Researches of Asia and Oceania 2006. Tehran. (Persian)

13. Sara’ee H, [Basic Methods of Analysis of the Distribution and Composition of

Population]. Allameh Tabataba’ee University Publications 2004, Tehran. (Persian)

14. Mo’ezzi A, [Basics of Demographics]. Avaye Noor Publications 1993. Tehran

15. Ahmadi B. [Higher Life Expectancy and Lower Aging Population in Iranian

Women]. Journal of Faculty of Health and Health Research Institute 2009; 4: 2

(Persian)

16. Censes Center of Iran, detailed results of population and housing censes of Ilam

province, 1977. (Persian)

17. Censes Center of Iran, detailed results of population and housing censes of Ilam

province, 1987. (Persian)

18. Censes Center of Iran, detailed results of population and housing censes of Ilam

province, 1997. (Persian)

19. Censes Center of Iran, detailed results of population and housing censes of Ilam

province, 2007. (Persian)

20. Censes Center of Iran, detailed results of population and housing censes of Ilam

province, 2012. (Persian)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            17 / 17

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-105-fa.html
http://www.tcpdf.org

