
فصلنامۀ  علمی 

وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان استان ایالم
 در 4 دهۀ گذشته

بهروزسپیدنامه1
اسحاق قیصریان2

چکیده
ــۀ  ــه تجرب ــت؛ البت ــان اس ــورهای جه ــی در کش ــدۀ نوین ــت پدی ــالمندی جمعی ــه: س مقدم
ــه  ای کــه  ــه گون ایــن پدیــده در کشــورهای توســعه  یافته و در حــال توســعه تفــاوت دارد؛ ب
ســریع  ترین رشــد ســالمندی مربــوط بــه کشــورهای در حــال توســعه اســت. رشــد جمعیــت 
غیرفعــال آثــار نامطلوبــي در ابعــاد اقتصــادي و اجتماعــي جامعــه دارد؛ زیــرا جمعیــت جــوان 
ــه  ــته ب ــه وابس ــده و درنتیج ــد، مصرف کنن ــده باش ــه تولیدکنن ــش از آنک ــالخورده بی و س
جمعیــت فعــال و شــاغل اســت. در ایــن مقالــه، وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــي و جمعیتــی 

ســالمندان اســتان ایــام بررســي شــده اســت. 
ــات سرشــماري  هاي  ــری از اطاع ــا و بهره  گی ــۀ داده  ه ــل ثانوی ــق تحلی روش: از روش تحقی
عمومــي نفــوس و مســکن اســتان ایــام طــي ســال های 1355-1395 بــرای پاســخگویی بــه 

ســؤاالت پژوهــش اســتفاده شــده اســت.
ــه  ــال 1355 ب ــد در س ــام از 4/03 درص ــتان ای ــتر اس ــاله و بیش ــت 65 س ــا: جمعی يافتهه
ــۀ ســني جمعیــت اســتان بیــن 15  5/61 درصــد در ســال 1395 افزایــش پیــدا کــرده و میان
ــه سرشــماري ســال  ــا 29 ســال نوســان داشــته اســت. بیشــترین مقــدار آن نیــز مربــوط ب ت
1395 و کمتریــن آن مربــوط بــه ســال 1365 بــوده اســت. نســبت جمعیــت ســالمند مناطــق 
روســتایی از 81 درصــد در ســال 1355 بــه 43 درصــد در ســال 1390 کاهــش یافتــه و نســبت 
ــه کمتریــن مقــدار رســیده اســت. درصــد باســوادي  وابســتگي ســالمندان در ســال 1365 ب
ســالمندان اســتان در ســال 1365 حــدود 8 درصــد بــوده کــه در ســال 1395 بــه 29 درصــد 

رســیده اســت.
میــزان  میانــۀ ســني، ضریــب ســالمندي و  نتیجهگیــري: در مجمــوع شــاخص هاي 
ــال 1385 وارد  ــام در س ــتان ای ــي اس ــاختار جمعیت ــه س ــد ک ــان مي دهن ــالخوردگي نش س
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ــت. ــی اول اس جمعیت

واژگانکلیدی:سالمندي، گذار جمعیت، ساختار سنی، ایام.

bsepidnameh@yahoo.com                        )1.استاديارگروهعلوماجتماعیدانشگاهايالم،ايالم،ايران)نويسندۀمسئول
2 . دانش آموختۀ دکترای تخصصی جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان استان ایام، ایام، ایران

 ghaysaryane@gmail.com



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ  علمي

97

مقدمهوبیانمسئله
ــی،  ــف اجتماع ــاد مختل ــای آن در ابع ــت و پیامده ــی جمعی ــه پویای ــان ب محقق
اقتصــادی و بهداشــتی تأکیــد دارنــد. آنچــه قابــل توجــه اســت، تأثیرپذیــری ایــن 
پیامدهــا از گــذار ســاختار ســنی جمعیــت اســت. گــذار ســاختار ســنی جمعیــت 
شــامل چهــار مرحلــۀ کودکــی، جوانــی، میانســالی و ســالخوردگی اســت کــه بــه 
ــن  ــی از ای ــي، 1399: 23(. یک ــد )فتح ــی رخ می ده ــرایط مختلف ــب و در ش ترتی
مراحــل، ســالخوردگی جمعیــت اســت کــه برنامه ریــزی و سیاســت گذاری جهــت 
غلبــه بــر پیامدهــای آن و بهره  بــرداری از مزایــای اســتقرار ســالخوردگی جمعیــت 

ــر اســت. ــی دوم اجتناب  ناپذی ــب ســود جمعیت در قال
     در تحــوالت جمعیتــی، بــا کاهــش بــاروری، ســاختار ســنی جمعیــت، تغییــر 
ــا  ــام جمعیت ه ــد در تم ــن رون ــد. ای ــت می کن ــالخوردگی حرک ــمت س ــه س و ب
ــان و  ــاروری، زم ــریع ب ــدید و س ــش ش ــل کاه ــه دلی ــران ب ــد. در ای رخ می ده
ــاوت  ــر متف ــورهای دیگ ــیاری از کش ــا بس ــت ب ــدن جمعی ــدت سالخورده  ش ش
خواهــد بــود )کاشــانیان و همــکاران، 1398: 32(. جمعیــت ایــران قبــل از کاهــش 
بــاروری، کاهــش مــرگ و میــر را تجربــه کــرده اســت. وقتــی احتمــال زنده  مانــی 
افزایــش پیــدا می کنــد، اگــر بــاروری ثابــت باشــد، ســاختار ســنی جــوان خواهــد 
مانــد؛ بنابرایــن عامــل اصلــی ســالمندی و ســالخوردگی جمعیــت، کاهش بــاروری 
اســت، نــه مــرگ و میــر و نــه امیــد بــه زندگــی. وقتــی در جمعیتــی مثــل جمعیــت 
ــه  ــد، ب ــدا می کن ــش پی ــی افزای ــه زندگ ــد ب ــاروری، امی ــش ب ــل از کاه ــران، قب ای
ــاروری از یــک ســو  ــی ســالمندان و میانســاالن، کاهــش ب دلیــل احتمــال زنده  مان
و افزایــش امیــد بــه زندگــی از ســوی دیگــر، بــه تدریــج و در افــق دور جمعیــت 
ــد و  ــاق می  افت ــا اتف ــۀ جمعیت ه ــد در هم ــن پیام ــرد. ای ــد ک ــالمند خواه را س
تابــع شــرایط خــاص اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی نیســت. کاهــش بــاروری 
جمعیــت را بــه ســمت ســالخوردگی می بــرد و شــدت، ســرعت و میزان ســالمندی 
جمعیــت تابــع میــزان کاهــش بــاروری اســت. چــون در ایــران و بــه تبــع آن در 
اســتان ایــام کاهــش در بــاروری بــه ســرعت رخ داده اســت، طبیعــی اســت کــه 
ــود و هــم شــدت بیشــتری  ــاال خواهــد ب ســرعت ســالخوردگی جمعیــت هــم ب
خواهــد داشــت؛ درنتیجــه پیامــد ایــن وضعیــت در افــق دور و پیامــد ثابــت مانــدن 
ــای  ــود. جمعیت ه ــده می ش ــالمندی نامی ــه ابرس ــت ک ــی اس ــت، وضعیت جمعی
ــه می شــود کــه  ــی گفت ــه جمعیت های ــا دارای ســالخوردگی مفــرط ب ابرســالمند ی
ــازمان  ــد )س ــر باش ــال و باالت ــان 60 س ــوم جمعیت ش ــک س ــه ی ــک ب ــن نزدی س
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وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان...

ملــل، 2019(. رشــد ســریع جمعیــت ســالمند و اثراتــي کــه پدیــدۀ ســالمندي بــر 
ــه عنــوان مســئله اي اجتماعــي  جامعــه دارد، ســبب شــده اســت کــه ســالمندي ب
ــا توجــه بــه اینکــه دورۀ ســالمندي  در اکثــر جوامــع مــورد توجــه قــرار گیــرد. ب
اختصــاص بــه قشــر یــا گــروه خاصــي نــدارد و بــا کاهــش موالیــد و افزایــش امید 
بــه زندگــي ســهم ســالمندان از کل جمعیــت در حــال افزایــش اســت، بــه منظــور 
برنامه  ریــزي و سیاســت گذاری در حــوزۀ ســالمندی، ضــرورت دارد ویژگي  هــاي 
ســالمندان و جمعیــت ســالخورده مــورد بررســي قــرار گیــرد؛ از ایــن رو، ســؤال 
اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتی 

ســالمندان اســتان ایــام طــی 4 دهــۀ گذشــته چگونــه بــوده اســت؟

مبانینظری
ــه دو  ــوان ب ــد را می  ت ــن ســالمندی می  پردازن ــه تبیی ــه ب رویکردهــای نظــری ای ک
ــوع  ــه موض ــطح کان ب ــای س ــرد: نظریه ه ــیم  بندی ک ــرد تقس ــتۀ کان و خ دس
ــوالت  ــن تح ــت از ای ــنی جمعی ــاختار س ــری س ــی، تأثیرپذی ــوالت جمعیت تح
ــا  ــن نظریه ه ــان ای ــه از می ــد ک ــی می  پردازن ــاختار جمعیت ــر س ــای تغیی و پیامده
می  تــوان بــه نظریه  هــای گــذار جمعیتــی، گــذار ســاختار ســنی و ســود جمعیتــي 
ــه بررســی زیست  شــناختی،  ــرد. در رویکردهــای نظــری ســطح خــرد ب اشــاره ک
ــن  ــه می شــود کــه در ای ــدۀ ســالمندی پرداخت روانشــناختی و جامعه  شــناختی پدی
مقالــه ضمــن توجــه بــه ویژگي  هــاي ســالمندان، رویکردهــای نظــری ســطح کان 

مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.
ــی،  ــات جمعیت ــات عمــده در مطالع ــت1:یکــی از موضوع ــذارجمعی ــۀگ نظري
نظریــۀ انتقــال یــا گــذار جمعیتــي اســت. منظــور از آن ایــن اســت کــه جمعیت هــا 
ــاال و درنتیجــه رشــد  ــر در آن ب ــد و مــرگ و می ــی کــه ســطح زاد و ول از وضعیت
جمعیــت ناچیــز اســت بــه وضعیتــی انتقــال می یابــد کــه در آن ســطح زاد و ولــد 
و مــرگ و میــر پاییــن و بــاز هــم رشــد ناچیــز اســت )زنجانــی و دیگــران، 1384: 
71(. ایــن نظریــه نخســتین بــار توســط وارن تامپســون2 در ســال 1929 ارائــه شــد 
و بعدهــا توســط نوتشــتاین و باکــر در ســال های 1945 و 1947 تکمیــل گردیــدد. 

1. Demographic Transition
2. Warren Thompson
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نظریــۀ انتقــال جمعیــت، تغییــرات میــزان موالیــد و مــرگ و میــر را بــه مــوازات 
ــه یــک جامعــۀ  گــذار از شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و ســنتی قبــل از مــدرن ب

ــد )راس، 1996: 34 (.  ــف می کن ــی و شــهری توصی ــدرن صنعت م
ــذار، کشــورهای توســعه یافته و در حــال  ــان شــروع و مراحــل گ ــر زم      از نظ
ــا توجــه بــه ارتبــاط میــان مــرگ  ــا هــم دارنــد. ب توســعه تفاوت هایــی اساســی ب
ــر  ــد گفــت کــه کاهــش مــرگ و می ــل اقتصــادی و اجتماعــی، بای ــر و عوام و می
ابتــدا در کشــورهایی آغــاز شــد کــه بــه لحــاظ اقتصــادی، اجتماعــی و تاریخــی 
برجســته تر بودنــد. کشــفیات و پیشــرفت های علــم پزشــکی و علــوم وابســته بــه 
ــن پیشــرفت ها  ــی پیشــتر از ای ــع توســعه یافته دارد، و حت آن، کــه ریشــه در جوام
اقداماتــی کــه در زمینــۀ بهبــود شــرایط بهداشــتی و توســعۀ آن در ســطح عمومــی 
جامعــۀ اروپــا صــورت گرفــت، نقشــی مهــم و اساســی در کاهــش ســطح مــرگ 
و میــر ایفــا کــرد. بــه لحــاظ اقتصــادی نیــز بهبــود تولیــد و عرضــۀ مــواد غذایــی، 
ــع  ــدا در جوام ــه ابت ــات و ... ک ــت غ ــر کش ــای زی ــوب از زمین ه ــتفادۀ مطل اس
توســعه  یافته صــورت گرفــت در ایــن زمینــه بی تأثیــر نبــود. کاهــش مــرگ و میــر، 
کــه در جوامــع توســعه  یافته حــدود 150 ســال به طــول انجامیــد، در کشــورهای در 
حــال توســعه کــه دیرتــر گــذار جمعیت شــناختی را تجربــه کــرده بودنــد، تنهــا در 
یــک فاصلــۀ زمانــی 50 ســاله صــورت گرفــت. در کشــورهایی کــه گــذار جمعیتی 
ــت  ــالخوردگی جمعی ــد، س ــاز کرده  ان ــی و آرام آغ ــی طوالن ــازۀ زمان ــک ب را در ی
رشــد کمتــری دارد؛ امــا در کشــورهای در حــال توســعه کــه گــذار جمعیتــی را در 
ــده و ســریع ســالخوردگی  ــا رشــد فزاین ــد، ب ــی کوتاهــی طــی نموده  ان ــازۀ زمان ب

جمعیــت روبــه رو خواهنــد شــد )ســیدمیرزایي، 1377: 69(.

نظريــۀگــذارســاختارســنيجمعیــت: تغییــر در ســاختار ســنی جمعیــت متأثــر 
از گــذار جمعیتــی اســت. کاهــش بــاروری و مــرگ و میــر بــه تغییــرات اساســی 
ــدو  ــه زندگــی در ب ــد ب در ســاختار ســنی جمعیــت منجــر می شــود. افزایــش امی
تولــد در مراحــل اولیــۀ گــذار جمعیتــی، افزایــش جمعیــت کــودکان و در مراحــل 
پایانــی گــذار، افزایــش جمعیــت ســالخورده را در پــی دارد. تغییــرات در مــرگ و 
میــر کمتــر از تغییــرات در بــاروری، توزیــع ســنی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ 
ــت در  ــرات اساســی در ســاختار ســنی جمعی ــه تغیی ــاروری ب ــن کاهــش ب بنابرای
گــذار از ســاختار جــوان بــه ســالخورده منجــر می شــود )شــیری، 1397: 12(. قبــل 
از شــروع گــذار جمعیتــي، موالیــد زیــاد، رشــد جمعیــت کنــد و ســاختار جمعیــت 

بهروز سپیدنامه - اسحاق قیصریان 



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان  1400

100

فصلنامۀ  علمي

ــاروري  ــر؛ ســپس ب ــرگ و می ــدا م ــي، ابت جــوان اســت و در بســتر گــذار جمعیت
کاهــش مي  یابــد؛ درنتیجــه رشــد جمعیــت ابتــدا افزایــش ســریع و ســپس دوبــاره 
ــي،  ــي طوالن ــن و زندگ ــاروري پایی ــمت ب ــه س ــت ب ــا حرک ــد. ب ــش مي  یاب کاه
ــي و همــکاران، 1398 : 128(؛  ــت )عزت ــت ســالخورده شــکل خواهــد گرف جمعی
ــت در  ــرات اساســي در ســاختار ســني جمعی ــه تغیی ــاروري ب ــن کاهــش ب بنابرای

ــه ســاختاري ســالخورده منجــر مي  شــود. گــذار از ســاختاري جــوان ب

ــۀ فکــري در حــوزۀ  ــعۀاقتصــادي:ســه نحل ــتوتوس ــنيجمعی ــاختارس س
ــد  ــت، رش ــۀ جمعی ــدگاه بدبینان ــت: 1- دی ــده اس ــرح ش ــت مط ــاد جمعی اقتص
ــکل  ــک مش ــوان ی ــه عن ــد و آن را ب ــادي مي  دان ــعۀ اقتص ــع توس ــت را مان جمعی
مطــرح مي کنــد. 2- دیــدگاه خوش  بینانــۀ جمعیــت کــه نــه تنهــا رشــد جمعیــت 
را معضــل نمي  دانــد؛ بلکــه آن را منبــع ثــروت و رفــاه و محــرك رشــد اقتصــادي 
ــر ایــن  ــه اتخــاذ کــرده و ب قلمــداد مي کنــد. 3- دیــدگاه ســوم موضعــي بي  طرفان
بــاور اســت کــه رشــد جمعیــت بــه تنهایــي و جــدا از ســایر عوامــل، تأثیــر اندکــي 
در رشــد اقتصــادي دارد )کلــي، 2001: 53؛ بــه نقــل از عزتــي و همــکاران، 1398: 
ــز  ــت نی ــت، ســاختار ســني جمعی ــر رشــد جمعی ــن حــال عــاوه ب ــا ای 130(؛ ب
مي  توانــد اثــرات قابــل توجهــي در عملکــرد اقتصــادي یــک جامعــه داشــته باشــد. 
در هریــک از مراحــل انتقــال ســاختار ســني،  نــوع و کیفیــت نیازهــاي اجتماعــي و 
جمعیتــي تغییــر مي کنــد و بــا تغییــر حجــم جمعیــت گروه  هــاي ســني، وضعیــت 

اقتصــادي جامعــه تغییــر خواهــد کــرد.
     در مــورد پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی ســالخوردگی جمعیــت دو دیــدگاه 
متفــاوت وجــود دارد: 1- دیــدگاه بدبینانــه بــر ایــن بــاور اســت کــه جمعیت هــای 
پیــر و ســالخورده بــا کاهــش جمعیــت واقــع در ســن کار روبــه رو می شــوند؛ بــه 
گونــه ای کــه از یــک طــرف دولت هــا بــا کاهــش رشــد اقتصــادی مواجــه می گردند 
و از ســوی دیگــر ناچارنــد هزینه هــای گــزاف و جدیــدی بــرای بیمه هــا، خدمــات 
ــت  ــه می شــود موفقی ــدگاه گفت ــن دی ــد. در ای ــت از ســالخوردگان بپردازن و مراقب
ــراد از 50  ــور اف ــا عب ــروی کار بســتگی دارد. ب ــت نی ــدازه و کیفی ــه ان اقتصــادی ب
ســالگی و بعــد از آن، احتمــال مشــارکت در نیــروی کار و از طرفــی ســرمایه و بــه 
ــرای  ــده ای ب ــه طــور فزاین ــرا ســالمندان ب ــد؛ زی ــی دارایی هــا کاهــش می یاب عبارت
ــداران  ــداز متکــی می شــوند. 2- طرف ــه پس ان ــن هزینه هــای زندگــی خــود ب تأمی
ــای  ــت، فرصت ه ــالمندی جمعی ــه س ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب ــدگاه خوش بینان دی

وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان...
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جدیــدی را بــه ارمغــان مــی آورد؛ زیــرا افــراد مســن امــروزی زندگــی ســالم تری 
ــرای ســال های  ــد؛ درنتیجــه توانایــی آنهــا ب ــا گذشــتگان خــود دارن در مقایســه ب
طوالنی تــر کار و فعالیــت بیشــتر اســت و بــا تجربــه و مهارت هــای بیشــتر 
ــن  ــه در ای ــد؛ البت ــا می کنن ــه مهی ــرای جامع ــی را ب ــای مختلف ــا و نیازه ظرفیت ه
دیــدگاه تأکیــد می شــود کــه بایــد ســازگاری بــا شــرایط جدیــد در همــۀ ســطوح 
شــخصی، ســازمانی و اجتماعــی فراهــم آیــد )بلــوم و همــکاران، 2011: 1(. در بُعد 
ــد اشــاره  ــال اقتصــادي مول ــروي فع ــل نی ــه تقلی ــوان ب اقتصــادي ســالمندي مي  ت
ــده منجــر مي  شــود. چنیــن  ــه افزایــش جمعیــت مصرف  کنن کــرد کــه ســرانجام ب
تحوالتــي عــاوه بــر ســوگیري ناگزیــر ســرمایه گذاری هاي اقتصــادي بــه ســمت 
ــادي  ــرمایه گذاری هاي اقتص ــدان س ــورت فق ــي، در ص ــرمایه گذاری هاي جمعیت س
در بازتولیــد ســرمایه در خوش بینانه  تریــن دیــدگاه، تنهــا بــه حفــظ وضــع موجــود 
مي  انجامــد )ســیدمیرزایي، 1386: 215(. تغییراتــي کــه در ســاختار جمعیتــي ایــران 
ــده  ــاي آین ــي در دهه ه ــاختار جمعیت ــالخوردگي س ــب س ــت، موج رخ داده اس
خواهــد شــد. ســالخوردگي جمعیــت نیــز دو پدیــدۀ منفــي کاهــش نیــروي کار و 

افزایــش نســبت وابســتگي اقتصــادي را در پــي خواهــد داشــت.

ســودجمعیتــي:میــزان تأثیرپذیــري رشــد اقتصــادي از تغییــرات ســاختار ســني 
جمعیــت را ســود جمعیتــي1 مي نامنــد کــه از پروفایــل انتقــاالت اقتصــادي نســلي 
ــت در  ــوددهي جمعی ــه س ــد ک ــان مي  ده ــاخص نش ــن ش ــد. ای ــت مي  آی ــه دس ب
چــه دوره  اي مثبــت و در چــه دوره  اي منفــي اســت. ســود جمعیتــي طــي دو مرحله 
اتفــاق مي  افتــد: ســود جمعیتــي اول بــه دوران بــه حداکثــر رســیدن نیــروي کار و 
ــه افزایــش  رشــد مثبــت نســبت حمایــت مرتبــط اســت و ســود جمعیتــي دوم ب
ــداز  ــزۀ پس  ان ــش انگی ــت و افزای ــروي کار و دوران ســالمندي جمعی بهــره  وري نی

در میــان ایــن بخــش از جمعیــت ارتبــاط دارد )محــزون، 1396: 1(.

روششناسیتحقیق
ــده و  ــتفاده ش ــات اس ــۀ اطاع ــل ثانوی ــق تحلی ــه از روش تحقی ــن مطالع در ای
اطاعــات و داده  هــاي مــورد نیــاز از سرشــماري هاي عمومــي نفــوس و مســکن 
اســتان ایــام طــی ســال  هاي 1355 تــا 1395 و داده  هــاي جمعیتــي ســازمان ملــل 

1.Demographic Dividend
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ــت،  ــماری اس ــوع تمام  ش ــه از ن ــه مطالع ــی ک ــت. از آنجای ــده اس ــت آم ــه دس ب
ــی  ــادی، اجتماع ــاخص های اقتص ــبۀ ش ــت. محاس ــده اس ــام نش ــری انج نمونه  گی
ــری از  ــا بهره  گی ــناختی و ب ــای جمعیت  ش ــتفاده از تکنیک  ه ــا اس ــی ب و جمعیت
نرم افزارهــای جمعیتــی )pas1( و نرم افــزار اکســل انجــام شــده و از میانــۀ ســني، 
ضریــب ســالمندي، میــزان ســالخوردگي، محــل ســکونت و نســبت جنســي2 بــه 
ــزان  ــت، می ــزان فعالی ــتگي، می ــبت وابس ــي، از نس ــاخص هاي جمعیت ــوان ش عن
ــات  ــادي و از تحصی ــاخص هاي اقتص ــوان ش ــه عن ــکاري ب ــزان بی ــتغال و می اش
ــه عنــوان شــاخص هاي اجتماعــي اســتفاده شــده اســت. و وضعیــت زناشــویي ب

شاخصهايسالخوردگيوويژگيهايسالمنداناستانايالم
1.شاخصهايجمعیتی

ــس  ــن و جن ــب س ــر حس ــت را ب ــب جمعی ــکل و ترکی ــت، ش ــاخت جمعی س
ــر مي  شــوند.  ــان دچــار تغیی ــي در طــول زم ــد. ســاختارهاي جمعیت نشــان مي  ده
ســاختارهای ســنی ممکــن اســت بــه ســه صــورت جــوان، رو بــه ســالخوردگی و 
ســالخورده باشــند. در ســاختار جمعیتــي ســالخورده، ســهم افــراد کمتر از 15 ســال 
کاهــش مي یابــد و بــه حــدود 20 تــا 25 درصــد جمعیــت یــا کمتــر از آن مي  رســد. 
نســبت افــراد ســالخورده نیــز بــه 8 درصــد یــا بیشــتر افزایــش مي  یابــد )زنجانــي 
و دیگــران، 1384: 14(. بــه منظــور پــي بــردن بــه ســاختار جمعیــت و تحــوالت 
آن در اســتان ایــام از شــاخص میانــۀ ســني جمعیــت، ضریــب ســالمندي، درصــد 

جمعیــت بــاالي 65 ســال و نســبت وابســتگي اســتفاده مي  شــود.

1.Population Analysis Spreadsheets 
2.Sex Ratio
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جدول شمارۀ )1(. میانۀ سني، ضریب سالمندي و میزان سالخوردگي جمعیت استان ایام
 طي سال  هاي مورد بررسي

1395-135513651375138513901395سال
1355

2460243820914878865457875575995801582/17کل جمعیت

1210021952042185891388181250711345760/266جمعیت زیر 15 سال

جمعیت 65 ساله و 
992410773181682437626254325443/01بیشتر

درصد جمعیت 65 
---4.032.823.724.474.715.61ساله و بیشتر

---15.4014.5517.1123.3026.0029میانۀ سنی

ضریب سالمندی 
---8.205.528.3117.5620.9924.18)درصد(

میانــۀســنيجمعیــت1،ســني اســت کــه نیمــي از افــراد جامعــه، کمتــر و نیمــي 
دیگــر بیشــتر از آن ســن را دارنــد. میانــۀ ســني جمعیت  هــای طبیعــي معمــوالً بیــن 
15 تــا 40 در نوســان اســت. ایــن رقــم در جمعیت  هــاي جــوان نزدیــک 15 و در 
جمعیت  هــاي ســالخورده نزدیــک بــه 40 می باشــد. در بیــن جمعیت  هــای جــوان، 
میانــۀ ســني جمعیــت در ســطح حداقــل اســت و در جمعیت  هــاي ســالخورده بــه 
ــي  ــیگل جمعیت ــرایاك و س ــور، 1384: 55(. ش ــد )کاظمي  پ ــر مي  رس ــم حداکث رق
را کــه میانــۀ ســني آن زیــر 20 ســال باشــد، جــوان، جمعیتــي کــه میانــۀ ســني آن 
بیــن 20 تــا 30 ســال باشــد، میانســال و جمعیتــي را کــه میانــۀ ســني آن 30 ســال 
ــر اســاس  ــد )ســرایي، 1382: 94(. ب ــه حســاب مي  آورن ــر ب ــا بیشــتر باشــد، پی ی
سرشــماري  هاي صورت گرفتــه در اســتان ایــام، میانــۀ ســني بیــن 15 تــا 29 ســال 
نوســان داشــته و بیشــترین مقــدار آن مربــوط بــه سرشــماري ســال 1395 و کمترین 
آن مربــوط بــه ســال 1365 بــوده اســت. پاییــن بــودن میانــۀ ســني بــه دلیــل بــاال 
بــودن میــزان موالیــد و پاییــن بــودن امیــد بــه زندگــي بــوده کــه بــا کاهــش میــزان 
ــتي،  ــاخص هاي بهداش ــود ش ــي و بهب ــت زندگ ــه کیفی ــتر ب ــه بیش ــد و توج موالی

1.Median of Age Population
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میانــۀ ســني در ســال  هاي بعــدي افزایــش قابــل ماحظــه  اي داشــته اســت.

ضريــبســالمندي1از طریــق تقســیم جمعیــت 65 ســاله و بیشــتر بــر جمعیــت 
زیــر 15 ســال محاســبه می شــود. بــر اســاس طبقه  بنــدي شــرایاك و ســیگل، اگــر 
ــت  ــد، جمعی ــر از 15 باش ــال کمت ــر کم سن وس ــاالن در ازاي 100 نف ــداد کهنس تع
ــت میانســال و اگــر  ــا 30 باشــد، جمعی ــن 15 ت ــور بی جــوان، اگــر شــاخص مزب
30 یــا بیشــتر باشــد، جمعیــت پیــر اســت )همــان(. طبــق سرشــماری ســال های 
1355، 1365 و 1375، مقــدار ایــن شــاخص، کمتــر از 10 بــوده و کمتریــن مقــدار 
آن در ســال 1365 مشــاهده شــده اســت. در ســال 1365 در مقابــل هــر 100 نفــر 
ــن  ــه ای ــته ک ــود داش ــه وج ــالمند در جامع ــر س ــر از 5/5 نف ــال، کمت ــر 15 س زی
ــا در  ــام اســت؛ ام ــت اســتان ای ــودن ســاختار ســني جمعی ــر بیانگــر جــوان ب ام
سرشــماري ســال  های 1390 و 1395 ضریــب ســالمندي بــه بیــش از 20 رســیده 
)جــدول شــمارۀ 1( و ایــن افزایــش بــه دلیــل باالرفتــن امیــد بــه زندگــي و کاهــش 
جمعیــت زیــر 15 ســال بــه دلیــل اتخــاذ سیاســت  هاي جمعیتــي کنتــرل موالیــد در 

ایــران بــوده اســت.

میــزانســالخوردگيجمعیــتاز طریــق نســبت افــراد 65 ســاله و بیشــتر بــه کل 
ــت.  ــي اس ــه زندگ ــد ب ــر از امی ــاخص متأث ــن ش ــود. ای ــبه مي  ش ــت محاس جمعی
چنانچــه میــزان مــرگ   و   میــر در ســنین ســالمندي کاهــش یابــد، نســبت جمعیــت 
در ایــن ســنین افزایــش خواهــد یافــت و ایــن امــر در انتقــال ســاختارهاي ســني 
ــر  ــدي شــرایاك و ســیگل، اگ ــر اســاس طبقه بن ــت نقشــی اساســي دارد. ب جمعی
جمعیــت 65 ســاله و بیشــتر، کمتــر از 5 درصــد باشــد، آن جمعیــت جــوان، اگــر 
درصــد ســالخوردگان بیــن 5 تــا 10 درصــد باشــد، آن جمعیــت میانســال و اگــر 
درصــد مزبــور 10 یــا بیشــتر باشــد، آن جمعیــت پیــر اســت )ســرایي، 1382: 92(. 
درصــد جمعیــت 65 ســاله و بیشــتر در کشــورهاي توســعه  یافته )18/9 درصــد در 
ســال 2019( باالتــر از دیگــر مناطــق جهــان و ایــن درصــد در ایــران )6/4 درصــد( 
ــل، 2019(. تحــول  ــازمان مل ــي )9/1 درصــد( اســت )س ــر از متوســط جهان کمت
تعــداد و درصــد جمعیــت 65 ســاله و بیشــتر در اســتان ایــام طــي ســال  هاي مورد 
بررســي نشــان مي  دهــد کــه در ســال 1365 بــا توجــه بــه تأثیــر افزایــش شــدید 

1.Aging coefficient
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بــاروري، نســبت کــودکان و نوجوانــان افزایــش یافتــه و درنتیجــه درصد ســالمندان 
تــا حــدودي کاهــش داشــته اســت؛ امــا بــه دلیــل برقــراري مجــدد تنظیــم خانــواده 
در ســال 1368، از تعــداد نســبي کــودکان و نوجوانــان در ســال  هاي بعــدي کاســته 
شــد و بــر درصــد ســالمندان افــزوده گردیــد. جمعیت 65 ســاله و بیشــتر در اســتان 
ــش  ــه 5/61 درصــد در ســال 1395 افزای ــام از 4/03 درصــد در ســال 1355 ب ای
پیــدا کــرده اســت و در مجمــوع شــاخص هاي میانــۀ ســني، ضریــب ســالمندي و 
میــزان ســالخوردگي نشــان مي دهنــد کــه ســاختار جمعیتــي اســتان ایــام در ســال 

1385 وارد مرحلــۀ میانســالي )رو بــه ســالخوردگي( شــده اســت.

    یکــي از راه  هــاي تقســیم بندي جمعیــت یــک منطقــه، اســتفاده از توزیــع جمعیت 
ــت ســکونت  ــر اســاس وضعی ــت را ب ــر اســاس محــل ســکونت اســت. جمعی ب
مي تــوان بــه جمعیــت شــهري، روســتایي و غیرســاکن تقســیم بندي کــرد کــه در 
ایــن مقالــه جمعیــت روســتایي و غیرســاکن بــه عنــوان جمعیــت روســتایي در نظر 
گرفتــه شــده اســت. نســبت جمعیــت شهرنشــین طــي ســال  هاي مــورد بررســي 
ــال  ــد در س ــوده و از 20 درص ــوردار ب ــي برخ ــد افزایش ــت از رون ــه کل جمعی ب
1355 بــه 64 درصــد در ســال 1390 افزایــش یافتــه و نســبت جمعیــت ســالمند 
مناطــق روســتایی از ســال 1355 تــا 1390، از 81 درصــد بــه 43 درصــد کاهــش 
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داشــته اســت؛ در مجمــوع نســبت جمعیــت ســالمند در مناطــق روســتایي تــا قبــل 
از سرشــماری 1385 بیشــتر از مناطــق شــهري اســت و ایــن در حالــي اســت کــه 
امیــد بــه زندگــي در مناطــق روســتایي معمــوالً کمتــر از مناطــق شــهري می باشــد. 
ــه  ــتایي نســبت ب ــالمندان در مناطــق روس ــودن نســبت س ــر ب ــي باالت ــت اصل عل
مناطــق شــهري، مهاجــرت جمعیــت روســتایي بــه شــهر اســت و این مهاجــرت در 
بیــن جوانــان بیشــتر از ســالمندان اســت. مهاجــرت جوانــان روســتایي بــه شــهرها 
باعــث کاهــش جمعیــت جوانــان و افزایــش نســبت ســالمندان در مناطق روســتایي 

مي  شــود.

نسبتجنسي
نســبت جنســی شــاخصي اســت کــه بــا اســتفاده از آن مي  تــوان بــه نســبت بیــن 
زنــان و مــردان در جامعــه پــي بــرد. بررســي نســبت جنســي جمعیــت 65 ســاله 
و بیشــتر در ایــران طــي 35 ســال اخیــر حاکــي از آن اســت کــه جمعیــت ســالمند 
بــه ســمت زنانه  شــدن پیــش مــي  رود )فتحــي، 1399: 8(. عــدم تعــادل جنــس در 
ــراي افــراد ســالمند و جامعــه ایجــاد مي  کنــد  ســنین ســالمندي مســائل زیــادي ب
)حســیني، 1392: 227(. داده  هــاي حاصــل از نتایــج سرشــماری اســتان ایام نشــان 
ــي  ــبت جنس ــتر، نس ــاله و بیش ــت 65 س ــت و جمعی ــه در کل جمعی ــد ک می ده
ــه  ــردان در مقایس ــداد م ــودن تع ــاال ب ــان دهندۀ ب ــن نش ــت و ای ــر از 100 اس باالت
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بــا زنــان در طــي ســال  هاي مــورد بررســي اســت. الزم بــه ذکــر اســت امیــد بــه 
زندگــي بــر اســاس احتمــاالت شــرطي مــرگ و میــر محاســبه مي  شــود و میــزان 
مــرگ و میــر در گذشــته بــر آن تأثیــر نمي  گــذارد؛ لــذا بهبــود وضعیــت ســامت 
ــر نســبت  ــي در تغیی ــا شــده؛ ول ــي در آنه ــه زندگ ــد ب ــش امی ــان باعــث افزای زن
جنســي چنــدان مؤثــر نبــوده اســت. کمتــر بــودن تعــداد زنــان ســالمند ناشــي از 
ــل از  ــان در ســال  هاي قب ــه زندگــي آن ــد ب ــودن امی ــن ب ــاال و پایی ــر ب ــرگ و می م
ــوده اســت )احمــدي و دیگــران، 1385:  ــل از ســال 1335 ب 1355 بخصــوص قب
ــر،  ــنین پایین  ت ــه س ــان ب ــي آن ــان و جابه جای ــماري زن ــن، کم  ش ــر ای ــاوه ب 4(؛ ع
ــاال  ــان و ب ــر زن بیش  شــماري و دوباره  شــماري مــردان در فزونــي تعــداد مــردان ب
ــي،  ــذار اســت )میرزای ــالگي تأثیر  گ ــش از 40 س ــنین بی ــودن نســبت جنســي س ب
ــر  ــا 107 متغی ــن 103 ت ــرات نســبت جنســي در کل جمعیــت بی 1381: 36(. تغیی
بــوده؛ امــا دامنــۀ تغییــرات نســبت جنســي در جمعیــت 65 ســاله و باالتر بیــن 121 
ــر  ــا 151 نوســان داشــته و بیشــترین نســبت جنســي جمعیــت 65 ســاله و باالت ت
ــه مشــاهده شــده کــه نســبت جنســي  در ســال 1375 مشــاهده شــده اســت؛ البت
بــر اســاس محــل ســکونت در مناطــق روســتایي بــه عــدد 166 نیــز رســیده و در 

مناطــق شــهري بــه کمتــر از 100 نیــز کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
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2.شاخصهایاقتصادی

بُعــد اقتصــادي ســالمندي یکــي از مســائلي اســت کــه اکثــر جوامــع بــا آن روبــه رو 
هســتند؛ در واقــع بــا خــارج شــدن فــرد از چرخــۀ اقتصــادي و تبدیــل شــدن بــه 
ــال و  ــت فع ــر روي جمعی ــار اقتصــادي ب ــده، فش ــال و مصرف  کنن ــروي غیرفع نی
ــک  ــالمندي را ی ــه پترســون1 س ــوري ک ــه ط ــد؛ ب ــش مي  یاب ــه افزای ــاغل جامع ش
بــار اقتصــادي بي  ســابقه دانســته اســت )مــک کار، 2003: 79(. پدیــدۀ ســالمندی 
ــه  ــر ب ــنین باالت ــمت س ــه س ــور ب ــک کش ــت ی ــع جمعی ــر توزی ــوان تغیی را می  ت
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــده ب ــن پدی ــد ای ــل، 2007: 1275(. رش ــمار آورد )وی ش
معضــات کشــورهای توســعه  یافته در دهه هــای اخیــر تبدیــل شــده و ثبــات رشــد 
ــرده  ــه رو ک ــا نگرانی  هــای جــدی روب ــن کشــورها را ب اقتصــادی و توســعه در ای
ــر از  اســت. ســالمندی جمعیــت در کشــورهای در حــال توســعه بســیار پیچیده  ت
کشــورهای توســعه  یافته اســت؛ چراکــه بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه 
ــرای  ــی ب ــد کاف ــه درآم ــل از اینک ــد و قب ــن   برخوردارن ــیار پایی ــای بس از درآمده
ــکاران،  ــاوری و هم ــوند )ی ــارج می ش ــازار کار خ ــند از ب ــته باش ــداز داش پس  ان

.)93 :1394

نسبتوابستگي
ــر  ــت 65 ســاله و بیشــتر ب ــق تقســیم جمعی نســبت وابســتگی ســالمندان از طری
جمعیــت 15-64 ســاله قابــل محاســبه اســت. جــدول شــمارۀ )2( تغییرات نســبت 
وابســتگي کل و ســالمندان را بــه تفکیــک مناطــق شــهري و روســتایي طــي چهــل 
ســال گذشــته در اســتان ایــام نشــان مي  دهــد. همان  گونــه کــه مشــاهده مي  شــود 
نســبت وابســتگي کل رونــد کاهشــي داشــته؛ بــه طــوري کــه طــي ســال  هاي 1355 
تــا 1385 از 92 بــه 43 درصــد کاهــش یافتــه اســت. نســبت وابســتگي ســالمندان 
نوســاناتي داشــته؛ چنانکــه در ســال 1365 بــه دلیــل پاییــن بــودن تعــداد ســالمندان 
ــدار )5/9 درصــد( و در  ــن مق ــه کمتری ــن نســبت ب ــد، ای ــزان موالی ــودن می و باالب
ــت.  ــیده اس ــد رس ــه 7/4 درص ــال 1385 ب ــد و در س ــه 7/7 درص ــال 1375 ب س
ــش  ــل افزای ــه دلی ــه ســال 1375 ب ــن نســبت در ســال 1385 نســبت ب کاهــش ای
جمعیــت 15-64 ســاله مي باشــد. در مقایســۀ نســبت وابســتگي کل و ســالمندان 

1.Peterson

وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان...



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ  علمي

109

بــه تفکیــک محــل ســکونت مشــاهده شــده کــه معمــوالً ایــن نســبت ها در مناطــق 
روســتایي در تمامــي سرشــماري  ها باالتــر از مناطــق شــهري و کل بــوده اســت کــه 
ــت  ــودن جمعی ــودن درصــد ســالمندان مناطــق روســتایي و باالب ــاال ب ــر ب ــن ام ای

ــد.  ــان می ده ــتایي را نش ــق روس ــال مناط ــده و غیرفع مصرف کنن

جدول شمارۀ )2(. تغییرات نسبت وابستگي کل و سالمندان به تفکیک محل سکونت
 طي سال  هاي 1355- 1395

135513651375138513901395شرح

نسبت وابستگی کل
11411794433740کل

10710990413639شهری
11512399.5453943روستایی

نسبت وابستگی 
سالمندان

967666کل
866665شهری

978887روستایی

وضعیتفعالیتاقتصادی
در اســتان ایــام در ســال 1365 میــزان فعالیــت ســالمندان 28 درصــد بــوده کــه در 
ســال 1390 بــه 30 درصــد رســیده اســت. میــزان فعالیــت اقتصــادي مردان ســالمند 
ــان ســالمند اســت. ایــن تفــاوت فاحــش در  ــر میــزان فعالیــت زن حــدود  50براب
ــه  ــالمند ب ــان س ــردان و زن ــت م ــزان فعالی ــه می ــوده ک ــوي ب ــه نح ــال 1375 ب س

ترتیــب، حــدود 56 درصــد و 3 درصــد شــده اســت. 
ــزان فعالیــت ســالمندان مناطــق روســتایي بیــش از مناطــق شــهري اســت.      می
ــوق  ــدۀ داراي حق ــراد بیمه ش ــداد اف ــه تع ــل اینک ــه دلی ــتایي ب ــق روس در مناط
ــري  ــا ســن باالت ــد ت ــراد مجبورن ــر اســت اف بازنشســتگي از مناطــق شــهري کمت
فعالیــت اقتصــادي داشــته باشــند. بیــن میــزان فعالیــت اقتصــادي آنهــا بــا ســن آنها 
رابطــۀ معکوســي وجــود دارد؛ بــه طــوري کــه متناســب بــا افزایــش ســن بــه طــور 
ــت اقتصــادي ســالمندان کاســته مي شــود. در ســال 1375  ــزان فعالی طبیعــي از می
ــي  ــوده؛ در حال ــاله حــدود 42 درصــد ب ــا 64 س ــالمندان 60 ت ــت س ــزان فعالی می
کــه ایــن نســبت بــراي افــراد 90 تــا 94 ســاله حــدود 13 درصــد بــه دســت آمــده 

اســت.

بهروز سپیدنامه - اسحاق قیصریان 



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان  1400

110

فصلنامۀ  علمي

ــال های  ــن س ــا در بی ــت آنه ــزان فعالی ــد می ــم مانن ــالمندان ه ــتغال س ــزان اش   می
ــان 82  ــزان اشــتغال آن ــش داشــته اســت. در ســال 1365 می ــا 1390 افزای 1365 ت
درصــد بــوده کــه در ســال 1395 ایــن نســبت بــه 98 درصــد رســیده اســت. ایــن 

افزایــش در مناطــق شــهري و روســتایي هــم دیــده مي شــود.

ــوده اســت. در  ــل توجــه ب ــان ســالمند قاب ــن زن ــزان اشــتغال در بی ــش می    افزای
ــال  ــه در س ــد ک ــاغل بوده ان ــالمند ش ــان س ــد از زن ــدود 72 درص ــال 1365 ح س
1390 ایــن نســبت بــه بیــش از 98 درصــد رســیده اســت. افزایــش میــزان اشــتغال 
ــا کاهــش میــزان بیــکاري همــراه اســت. در ســال 1365 بیــش از 28 درصــد از  ب
ــبت  ــن نس ــال 1385 ای ــه در س ــد ک ــاي کار( بوده ان ــکار )جوی ــالمند، بی ــان س زن
بــه کمتــر از 2 درصــد رســیده اســت. در ارتبــاط بــا بعــد جنســیت ســالمندي از 
نظــر اقتصــادي بایــد گفــت کــه بــه علــت نابرابــري بیــن دو جنــس در مالکیــت 
ــان  ــراي زن ــالمندي ب ــا، س ــد و دارایي  ه ــر درآم ــرل ب ــتغال و کنت ــا، اش دارایي ه
مشــکات اقتصــادي بیشــتري بــه همــراه دارد. بــا توجــه بــه تأثیــر تــوان اقتصــادي 
بــر میــزان رضایــت از ســالمندي، بــه نظــر مي رســد کــه ضعــف اقتصــادي زنــان 
بــه دلیــل پاییــن بــودن میــزان اشــتغال و فعالیــت آنهــا موجــب شــده اســت کــه 

ــان دشــوار و مشــکل باشــد. ــراي زن ــه دوران ســالمندي ب ورود ب

    در مناطــق روســتایي میــزان بیــکاري ســالمندان کمتــر از مناطــق شــهري اســت. 
در ســال 1375 میــزان بیــکاري ســالمندان در مناطــق روســتایي حــدود 11 درصــد 
بــوده؛ در حالــي کــه ایــن میــزان در مناطــق شــهري حــدود 22 درصــد بــه دســت 
آمــده اســت. مقایســۀ میــزان فعالیــت ســالمندان و میــزان فعالیــت افــراد در ســن 
کار نشــان مي دهــد کــه ایــن میــزان در هــردو مشــابه همدیگــر اســت. بــه دلیــل 
ناکافــی بــودن حقــوق بازنشســتگان کشــوري بــراي رفــع نیازهــاي اولیــۀ زندگــي، 
ــت  ــه فعالی ــد ب ــالۀ اداري مجبورن ــت 30 س ــان خدم ــد از پای ــالمندان بع ــر س اکث
ادامــه دهنــد یــا فعالیــت جدیــدي را شــروع کننــد؛ البتــه ایــن امــر در بیــن مردانــي 
ــان  ــن زن ــت و در بی ــهودتر اس ــد مش ــده دارن ــر عه ــواده را ب ــئولیت خان ــه مس ک
کمتــر مصــداق دارد؛ بــه بیــان دیگــر، زنــان ســالمند بعــد از پایــان خدمــت اداري 
اکثــراً فعالیــت اقتصــادي را رهــا مي کننــد و تعــداد کمــي کــه احتمــاالً مســئولیت 
خانــواده را هــم بــر عهــده دارنــد بــه فعالیــت اقتصــادي خــود ادامــه مي دهنــد. 
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جدولشمارۀ)3(.میزانفعالیت،میزاناشتغالومیزانبیکاريجمعیتسالمنداستان
ايالمبرحسبمحلسکونتطيسالهای1365تا1395

سال
روستايیشهریکل

میزان
فعالیت

میزان
اشتغال

میزان
بیکاری

میزان
فعالیت

میزان
اشتغال

میزان
بیکاری

میزان
فعالیت

میزان
اشتغال

میزان
بیکاری

1365288218216228328911

1375358515297822398911

1385249372092829946

1390309822198240991

1395189821897319964

3.شاخصهایاجتماعی

سوادوتحصیالت
از متغیرهایــي اســت کــه بــر اســاس آن مي  تــوان بــه تفاوت  هــاي فــردي و میــزان 
توســعه و پیشــرفت جامعــه پــي بــرد، ســواد و تحصیــات اســت. در سرشــماري  ها 
ــري می شــود.  ــر اندازه گی ــن جمعیــت 6 ســاله و باالت ــر در بی ــن متغی ــت ای وضعی
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بــراي پــي بــردن بــه وضعیــت ســواد در جامعــه مي  تــوان تمامــي گروه  هــاي ســني 
ــر اســاس  ــرار داد. ب ــا گروه  هــاي ســني خــاص را مــورد مطالعــه ق ــم ی الزم التعلی
نتایــج سرشــماری، بــا گذشــت زمــان بــر درصــد جمعیــت باســواد اســتان ایــام 
افــزوده شــده اســت. درصــد باســوادي اســتان ایــام از 47 درصــد در ســال 1365 
ــورد بررســي  ــه در تمــام ســال  هاي م ــه 82 درصــد در ســال 1390 رســیده؛ البت ب
درصــد باســوادي شهرنشــینان باالتــر از مناطــق روســتایي و متوســط اســتان بــوده 
اســت؛ امــا جمعیــت ســالمند اســتان ایــام از نظــر وضعیــت ســواد در ســال  هاي 
گذشــته موقعیــت مناســبي نداشــته اســت. پاییــن بــودن میــزان باســوادي ســالمندان 
ــت  ــاق جمعی ــه اتف ــب ب ــت قری ــته اکثری ــال های گذش ــه در س ــد ک نشــان مي ده
مخصوصــاً در مناطــق روســتایي اســتان در ســن جوانــي که زمــان مناســب آموزش 
اســت فرصــت یــا امــکان مشــارکت در کاس هــاي آموزشــي و کســب ســواد را 
ــود  ــۀ خ ــورد عاق ــي م ــد در فعالیت های ــه بتوانن ــراي اینک ــون ب ــته اند و اکن نداش
مشــارکت فعــال داشــته باشــند ناگزیرنــد بــا اســتفاده از برنامه هــاي آموزش رســمي 
یــا غیررســمي، کاســتي  هاي آموزشــي گذشــته را جبــران کننــد؛ درواقــع جمعیــت 
بي  ســواد ســالمند امــروز جامعــۀ ایــام همــان جوانــان نســل گذشــته هســتند کــه 
امــکان تحصیــل بــراي آنهــا فراهــم نبــوده اســت. بــا ایــن همــه، درصــد باســوادي 
در بیــن ســالمندان رو بــه افزایــش اســت. ایــن درصــد در اســتان ایــام در ســال 

1365 حــدود 8 درصــد بــوده کــه در ســال 1395 بــه 29 درصــد رســیده اســت.
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وضعیتزناشويی
روابــط میــان زن و شــوهر در طــول زندگــي پیوســته دســتخوش تغییــر می شــود. 
بــراي ترســیم ایــن تغییــرات در سرشــماري  ها معمــوالً جمعیــت ده ســاله و بیشــتر 
بــر اســاس وضعیــت زناشــویي بــه جمعیــت داراي همســر، بــدون همســر بــه دلیل 
فــوت همســر، بــدون همســر بــر اثــر طــاق و هرگــز ازدواج نکــرده تقســیم بندي 
مي  شــود. بــر اســاس داده  هــای حاصــل از سرشــماری، وضعیــت زناشــویي مــردان 
و زنــان در ســن ســالمندی قابــل توجــه اســت. در مــورد افــراد بی همســر بــر اثــر 
فــوت بایــد گفــت کــه در تمامــي سرشــماري  ها درصــد زنــان بي  همســر بیــش از 
ــودن ســن  ــر ب ــه زندگــي و پایین  ت ــد ب ــودن امی ــر ب مــردان بي  همســر اســت. باالت
ــردان در مقایســه  ــودن شــانس ازدواج مجــدد م ــان و بیشــتر ب ــن زن ازدواج در بی
ــه  ــردان نســبت ب ــودن نســبت همســرداري م ــر ب ــدۀ باالت ــل عم ــان، از عل ــا زن ب
زنــان اســت. در ارزیابــي وضعیــت زناشــویي ســالمندان بــر اســاس محل ســکونت 
بایــد گفــت کــه در اکثــر سرشــماري  ها نســبت جنســي و افــراد داراي همســر در 
مناطــق روســتایي بیــش از مناطــق شــهري و کل کشــور بــوده اســت. در مجمــوع 
تفاوت  هــاي جنســي در وضعیــت زناشــویي ســالمندان متأثــر از امیــد بــه زندگــي 
بیشــتر زنــان در مقایســه بــا مــردان، تمایــل زنــان بــه ازدواج بــا مــردان مســن تر از 
خــود و تمایــل بیشــتر مــردان بــه ازدواج مجــدد در هنــگام از دســت دادن همســر 
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ــان  ــا زن ــردان را در مقایســه ب ــراي م ــه جامعــه شــرایط ازدواج مجــدد ب اســت ک
فراهــم نمــوده اســت.

جمعبندیونتیجهگیری
ســالخوردگی جمعیــت یکــی از مهمتریــن تحــوالت اجتماعــی قــرن 21 خواهــد 
ــه  ــای جامع ــۀ بخش  ه ــرای هم ــی ب ــتی مهم ــای سیاس ــده الزام  ه ــن پدی ــود. ای ب
ــد  ــی مانن ــا و خدمات ــرای کااله ــی، تقاضــا ب ــای مال ــازار کار، بخش  ه ــه ب از جمل
مســکن، حمــل و نقــل و حمایــت اجتماعــی و همیــن طــور ســاختارهای خانــواده 
ــط بیــن نســلی خواهــد داشــت. در مطالعــۀ حاضــر، وضعیــت اقتصــادی،  و رواب
اجتماعــی و جمعیتــی ســالمندان اســتان ایــام در 4 دهــۀ گذشــته بررســی شــد. 
بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت پژوهــش از روش تحلیــل ثانویــه اســتفاده شــد. 
ــزان ســالخوردگي در اســتان  ــب ســالمندي و می ــۀ ســني، ضری شــاخص هاي میان
ایــام نشــان داد کــه بــر اســاس تقســیم بندي شــرایاك و ســیگل، جمعیــت اســتان 
ایــام در ســال 1385 وارد مرحلــۀ میانســالي )رو بــه ســالخوردگي( شــده اســت. 
ــدره  ــن درصــد ســالمندان در شهرســتان  های ســیروان )8/78  درصــد( و ب باالتری
ــهر  ــد( و دره ش ــام )5/01 درص ــتان  های ای ــد در شهرس ــن درص )8/50( و کمتری
ــتایي  ــق روس ــالمندان در مناط ــت س ــبت جمعی ــت. نس ــوده اس ــد( ب )5/35 درص
ــي  ــن در حال ــل از سرشــماری 1385 بیشــتر از مناطــق شــهري اســت و ای ــا قب ت
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اســت کــه امیــد بــه زندگــي در مناطــق روســتایي معمــوالً کمتــر از مناطــق شــهري 
ــت  ــه در کل جمعی ــد ک ــاي حاصــل از سرشــماری نشــان می ده می باشــد. داده ه
و جمعیــت 65 ســاله و بیشــتر، نســبت جنســي باالتــر از 100 اســت و ایــن بــاال 
ــام طــي  ــت اســتان ای ــن جمعی ــان در بی ــا زن ــردان در مقایســه ب ــودن تعــداد م ب
ســال  هاي مــورد بررســي را نشــان می دهــد. در مقایســۀ نســبت وابســتگي کل و 
ســالمندان بــه تفکیــک محــل ســکونت مشــاهده شــد کــه معمــوالً ایــن نســبت در 
ــوده  ــر از مناطــق شــهري و کل ب مناطــق روســتایي در تمامــي سرشــماري  ها باالت
اســت کــه ایــن امــر نشــان دهندۀ باالبــودن درصــد ســالمندان و باالبــودن جمعیــت 
مصرف کننــده و غیرفعــال در مناطــق روســتایي اســت. نظــر بــه آهنــگ پرشــتاب 
ــه  ــه حرکــت ب ــي مي  شــود ک ــر، پیش  بین ــاروري در طــي ســال  هاي اخی کاهــش ب
ســمت ســالخوردگي جمعیــت شــتاب گیــرد. درصــد باســوادي در بیــن ســالمندان 
رو بــه افزایــش اســت. درصــد باســوادي ســالمندان اســتان ایــام در ســال 1365 
ــت. در  ــیده اس ــد رس ــه 29 درص ــال 1395 ب ــه در س ــوده ک ــد ب ــدود 8 درص ح
ــان بی همســر بیــش از مــردان بي  همســر اســت.  تمامــي سرشــماري  ها درصــد زن
ــان و  ــن زن ــن ازدواج در بی ــودن س ــر ب ــي و پایین  ت ــه زندگ ــد ب ــودن امی ــر ب باالت
بیشــتر بــودن شــانس ازدواج مجــدد مــردان در مقایســه بــا زنــان، از علــل عمــدۀ 
ــوع  ــان اســت. در مجم ــه زن ــردان نســبت ب ــودن نســبت همســرداري م ــر ب باالت
ــد  ــۀ حاضــر، رون ــده در مطالع ــالمندي محاسبه  ش ــاخص هاي س ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــام،  ــتان ای ــالمندان در اس ــاي س ــت و ویژگي  ه ــني جمعی ــاختار س ــرات س تغیی

مشــابه میانگیــن کشــوري اســت. 
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صص60-31.
کاظمي  پــور، شــها )1384(، مبانــي جمعیت شناســي، تهــران: مرکــز 	 

مطالعــات و پژوهش  هــاي جمعیتــي آســیا و اقیانوســیه.
محــزون، علی  اکبــر )1396(، »پنجــرۀ جمعیتــی، انتقــاالت اقتصــادی نســلی 	 

و چشــم  انداز ســود جمعیتــی اول و دوم در ایــران«، جمعیــت، ســال بیســت 
و چهــارم، شــمارۀ 99 و 100.

مرکــز آمــار ایــران )1355(، نتایــج تفصیلــي سرشــماري عمومــي نفــوس و 	 
.www.amar.org.ir ،مســکن اســتان ایــام

____________ )1365(، نتایــج تفصیلــي سرشــماري عمومــي نفــوس 	 
.www.amar.org.ir ،و مســکن اســتان ایــام

____________ )1375(، نتایــج تفصیلــي سرشــماري عمومــي نفــوس 	 
.www.amar.org.ir ،و مســکن اســتان ایــام

____________ )1385(، نتایــج تفصیلــي سرشــماري عمومــي نفــوس 	 
.www.amar.org.ir ،و مســکن اســتان ایــام

وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان...
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____________ )1390(، نتایــج تفصیلــي سرشــماري عمومــي نفوس و 	 
.www.amar.org.ir ،مســکن اســتان ایام

____________ )1395(، نتایــج تفصیلــي سرشــماري عمومــي نفوس و 	 
.www.amar.org.ir ،مســکن اســتان ایام

میرزایــی، محمــد )1381(، گفتــاریدربــابجمعیتشناســیکاربــردی، 	 
ــران: دانشــگاه تهران. ته

ــری 	  ــا ناص ــی و علیرض ــین صادق ــخا، حس ــدی باس ــم، مه ــاوری، کاظ ی
ــالمند، دورۀ  ــالمندی«، س ــدۀ س ــار اقتصــادی پدی ــر آث ــی ب )1394(، »نگاه

10، شــمارۀ 1.
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