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 مقدمه 

سالمندی به طور عامیانه مرحله ای تصور می شود كه در آن كاهش و زوال جسم و فکرر شرخب بره    

سالگی به اندازه كافی رشد می كند و نیروی مطلوب را به  19تا  25وقوع می پیوندد. جسم تقریبا در 

د، نیروهرای ترمیمری   دست می آورد. اگر نسج ها به واسطه سوء كاربرد یا بیماری معیوب یا نابود شون

بدن فوراً و به طور جهشی برای محافظت از سلول ها اقدام می كننرد. جنبره ترمیمری پیرری ممکرن      
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، ص  1171)اسماعیل شریرازی ،   است لحظه ای آغاز گردد كه سرعت زوال متجاوز از بازسازی باشد.

1.) 

ی را اینطرور تعریرم مری    سالگی است. اما سازمان بهداشت جهانی سرالمند  69سالمندی عبور از مرز 

 سال 71تا  69كند سالمند جوان 

 سال 19تا  71سالمند         

 سال به باال. 19سالمند پیر         

 2.5سال و باالتر  65درصد به جمعیت جهان افزوده می شود. این افزایش برای جمعیت  1.7هر سال 

 هد.درصد است و این فاصله تركیب سنی جهان را به سوی پیر شدن سوق می د

(2013 Iranian students news Agency – ISNA) 

 امروزه برای سالمندی تعریم مشخب وجود دارد:

سنی كه در آن اكثر مردم از كار بازنشسته می شوند و از انواع خاصی از مزایای رفراهی ماننرد حقروق    

 ( 651ص  ، 1176، مترجم: صبوری ،  1188بازنشستگی برخوردار می گردند. )گیدنز، 

كاستی گرفتن قدرت بدنی فعالیتهای یک فرد مسن محدود می شود و ابتال به یک بیماری توانکراه  با 

ممکن است سبب شود شخب روحیه اش را ببازد و احساس درماندگی كند. ساعتهای خالی و بردون  

 برنامه كه ره آورد دوران بازنشستگی است احتماالً از عزت نفس و ارزشی كه فرد برای خود قائل است

 (.181ص         ،  1175 مترجم: براهی و همکاران ، ، 1181می كاهد. )اتکینسون ،
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بازنشستگی در زمره ده رویداد بحران زای درجه یک از لحاظ میزان استرس وارد بر فرد، طبقه بنردی  

مری آیرد و    شده است. برای افرادی كه به ادامه كار عالقه مندند بازنشستگی دارویری تلرب بره شرمار     

 رس حاصل از آن می تواند سبب بروز مشکالت فیزیکی و هیجانی متعددی شود.است

 (.555، ص  1188، مترجم: فروغان ،  1122)رایس ، 

سالگی به بعد( یعنری پختگری و    55اجتماعی ) –بر اساس نظریه اریکسون آخرین مرحله رشد روانی 

كل زندگی خود را ارزیابی می كنیم. پیری انتخاب بین انسجام خود و ناامیدی است. در این مرحله ما 

در این دوره تالشهای عمده ما به اتمام رسیده یا در حال اتمرام اسرت. اگرر برا احسراس خشرنودی و       

رضایت خاطر به گذشته بنگریم و معتقد باشیم كه به نحو شایسرته ای برا پیروزیهرا و شکسرتها كنرار      

برخورداریم و اگر زندگی را با ناكامی بررسی آمده ایم در این صورت گفته می شود كه از انسجام خود 

،  1186، متررجم: سرید محمردی ،    2995كنیم در این حالت احساس ناامیدی خواهیم كرد. )شولتز ،

 (. 251ص 

مری             افراد در طی زندگی خود با تالش كردن ، موفق شدن، شکست خوردن یرا كوتراه آمردن   

پیری دورانی است كه طی آن بسیاری از وقایع نراگوار ماننرد    آموزند چگونه با تغییرات روبه رو شوند.

كاهش درآمد، از دست رفتن سالمت، ناتوانی و از دست دادن همسر و دوستان نزدیرک رخ مری دهرد    

كه افراد سالمند باید با آنها سازگار گردند و ار این طریق سرالمت روان خرود را حفرم نماینرد. )سرارا      

 (. 118، ص 1187و همکاران ، ، مترجم: شفیعی 1119فینو ، 

در اكثر نقاط دنیا ، عمر مردم طوالنیتر شده و نسبت افراد مسن به كل جمعیت رو به افزایش اسرت .  

غیرر             به عنوان مثال پس از جنگ جهانی دوم در ایراالت متحرده میرزان موالیرد بره گونره ای      

 ی را می گذرانند.معمول افزایش یافته و این نسل هم اكنون دوران میانسال
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با پیر شدن جمعیت نسبت افراد مبتال به بیماریهای ناتوان كننده افزایش پیدا خواهد كرد كه مستلزم 

خدمات بهداشتی و مداخالت روانی و اجتماعی بیشتری خواهد بود و سرالمندی توجره و پهوهشرهای    

 (.788، ص  1187ران ، : فروغ شفیعی و همکا ، مترجم 1119بیشتری را می طلبد. )سارا فینو ، 

 

 سالمندی و سياستهای اجتماعی .1

تاكید آگاهانه بر تحرول   "می توان مضمون اصلی سیاست اجتماعی را این چنین تعریم كرد: 

ه سیاست هرای اجتمراعی بره    چیزی كه باعث شده امروز (. 15:  1181)پتریک ،  "اجتماعی 

تصمیم گیری بر سر نحوه برقرراری  الینفک از برنامه ها ی هر دولت محسوب شود  عنوان جزء

عدالت اجتماعی ، برابری اجتماعی و سرانجام نحوه برقراری رفاه و نظرام هرای رفراهی در هرر     

كشور است . اگر از بُعد تاریخی به سیاست های اجتماعی به معنای امروزی آن نگاهی داشرته  

ن نقطره آغراز در نظرر    و ركورد اقتصادی فراگیر آن دهره را بره عنروا    1119باشیم ، باید دهه 

گیریم. عالوه بر آن باید از تشدید تبلیغات احزاب كمونیستی، افزایش بیکاری، بروز اعتصرابات  

گسترده كاری ، تنش های بین المللی و بحرران مناسربات اقتصرادی و سیاسری دولرت هرای       

ترا   دصنعتی یاد كرد. عوامل فوق و برخی عوامل دیگر در كنار یکدیگر دست به دست هم دادن

دولت رفاه بر وجود سیاست های سنجیده و هوشرمندانه   »ل گیری دولت رفاه فراهم شود. شک

ای در زمینه دست كم حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقرای برابرری در فرصرت هرای     

زندگی داللت دارد و درآن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمركز توجه كلیه نهاد های رسرمی  

كه دولت رفاه بره مفهروم   همگانی وجود ندارد به طور كلی پنج زمینه اصلی در تامین خدمات 

( 1( بیمره اجتمراعی   2حمایرت از سرالمندان    (1قرن بیستمی را شامل می شود عبارتنرد از :  

( مراقبت های پزشرکی  5( زمینه سازی كسترش فرصت های شغلی 1تامین اجتماعی خانواده 

ی از مهمترین زمینه های شکل گیرری دولرت رفراه در    . بنابراین اصل حمایت از سالمندان یک
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         آستانه قرن بیستم بوده است ،  از سوی دیگر سایر زمینه های شکل گیرری دولرت رفراه نیرز     

سالمندان نیست . برای مثال تامین اجتماعی خانواده ، خانواده هرایی كره   بی ارتباط با مسائل 

نه سازی برای فرصت های اشتغال ، كره ایرن امرر    سالمندان به نوعی عضو آن هستند و یا زمی

نیز میتواند به نوعی با اشتغال و بازنشستگی سالمندان در ارتباط باشد و برا بازنشسرته شردن    

           آنان فرصت هرای شرغلی بررای گروههرای سرنی جروان ایجراد مری شرود. بیمره اجتمراعی و            

اشند، زیرا یکی از دغدغه های افرراد  مراقبت های پزشکی نیز مرتبط با مسائل سالمندان می ب

یهه و نیز داشتن بیمه نامه هایی است كره بتوانرد   برخورداری از مراقبت های پزشکی و سالمند

 قسمتی از هزینه های پزشکی آنان را جبران نماید.

دولت وظیفه حمایت از شرهروندان و   ان دولتی است. در اكثر زمینه هااز سوی دیگر اقتصاد ایر

خصوصری  دن امکانات رفاهی مردم را عهده دار می باشد و كمتر فرصتی برای بخش فراهم نمو

بنابراین برا توجره بره مطالرب فروق ،      فراهم شده تا بتواند وارد عرصه زمینه های رفاهی شود. 

نیازهای اجتماعی، عاطفی و بهداشتی  دقیق از ویهگی های جمعیت شناختی،داشتن اطالعات 

تمردان در جهت برنامه ریزی دقیق تر كمک نماید و این امر چیرزی  سالمندان، میتواند به دول

                 است كه سیاست گذاران اقتصادی و اجتماعی نباید از آن چشم پوشی نمایند . 

 ( 25، ص  1185 )بهشتی ،

 عوامل موثر بر سالمند شدن جمعيت .2

امید بره زنردگی ، كراهش    كشور ایران به واسطه پیشرفتهای پزشکی ، باال رفتن سن   جمعیت

نرخ موالید و ... در مرحله گذار از جمعیت جوان بره جمعیرت سرالخورده اسرت و در سرالهای      

آینده ساخت سنی جمعیت به یک ساخت جمعیتی پیرر یرا سرالخورده تبردیل خواهرد شرد .       

بنابراین سیاستگذاری و برنامه ریزی برای جمعیت سالمند مستلزم شناخت ابعراد مختلرم آن   

 (22،ص 1185)بهشتی،  است.
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بر اساس تقسیم بندی سازمان ملل متحد كشورها دارای سره نروع سراخت جمعیتری جروان ،      

سراله و   65بزرگسال و سالخورده می باشند. معیار این تقسیم بندی نسبت جمعیت سالخورده 

باالتر در كشورها می باشد. كشورهای دارای جمعیت جروان كشرورهایی هسرتند كره نسربت      

 درصد باشد.  1ان آنها زیر سالخوردگ

 6ترا  1كشورهای دارای جمعیت بزرگسال كشورهایی هستند كه نسبت سالخوردگان آنها بین 

درصد باشد و كشورهای دارای جمعیت سرالخورده كشرورهایی هسرتند كره نسربت جمعبرت       

 (.71، ص 1177درصد یا بیشتر باشد.) مشایخی ، 7سالمند آنها 

شی از یک فرایند انتقالی جمعیت شناختی اسرت كره در آن   به طور كلی سالمندی جمعیت نا

 باروری و مرگ و میر از سطحی باالتر به سطحی پایینتر كاهش میابد .

كاهش باروری اولین و مهمترین عامل مروثر در سالمندشردن جمعیرت اسرت . در نریم قررن       

ای هر زن از گذشته میزان باروری در كل جهان تقریبا نصم شده است و میزان باروری كل بر

فرزند كاهش یافته است. از دیگر عوامل موثر بر سالمند شردن جمعیرت كراهش     2فرزند به  5

مرگ و میر و افزایش امید به زندگی می باشد. در نیم قرن اخیر امید به زندگی در بردو تولرد   

 سال افزایش یافته است. امید به زندگی برای كل جمعیت جهران از  29برای كل جهان تقریبا 

رسریده   2999 -2995سرال در سرال هرای     66بره   1155تا  1159سال در سال های  5/16

سرال بررای    76امید به زنردگی بره    2915 -2959است و پیش بینی می شود در دوره زمانی 

 كل جهان افزایش یابد .

پیشرفت در زمینه بهداشت و پزشکی به افزایش امیرد بره زنردگی و سرالمند شردن جمعیرت       

 كمک كرده است.
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          ساله و بيشتر( در ایران بر حسب 56تعداد ، در صد و نسبت جنسی جمعيت سالمندان ) 

 1866-1836سرشماری های 

 

 1185 1175 1165 1155 سال

 1656511 2515181 1591718 1186179 تعداد

 5،18 1،29 1،91 1،52 درصد

 111 111 191 111 نسبت جنسی

 

 امید زندگی در مردان كمتر از زنران مری باشرد انتظرار مری رود كره       با توجه به اینکه  معموال

، چنان چه 1تعداد مردان كمتر از زنان باشد اما بر اساس اطالعات ارایه شده در جدول شماره 

می باشرد یعنری تعرداد    199مشاهده می شود نسبت جنسی برای تمام سرشماری ها بیش از 

، كه از دالیل آن میتوان به باال بودن میزان مررگ و  مردان سالمند بیشتر از زنان سالمند است

برودن   های ناشری از زایمران و براال   ای گذشته مخصوصا بدلیل مرگ و میرمیر زنان در دهه ه

 میزان مهاجر پذیری كشور كه عمدتا مردان می باشند، اشاره نمود .

سراله و   65 درصد از جمعیرت كرل كشرور را افرراد     18،5بیش از  1185بر اساس سر شماری 

ابراین ساخت سنی جمعیت ایران در حال گذر از سراخت جروان بره    بیشتر تشکیل می دهد بن

ساخت پیر یا سالخورده می باشد و در سال های آینده ساخت سرنی جمعیرت ایرران سرالمند     
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درصرد   1/25، 2959خواهد شد . بر اساس پیش بینی صندوق جمعیت سازمان ملل در سرال  

 هرزار   191و  میلیرون  26سال خواهد بود؛ یعنی  69ی ایران باالی میلیون 191111از جمعیت 

 ( 21و 21، ص 1185)بهشتی ،  نفر .

 

 اميد به زندگی   .8

ه زندگی ، متوسط سالهایی است كه یک فرد می توانرد انتظرار زنردگی داشرته باشرد و      امید ب

معره  امردن و فرهنرگ آن ج  بسته به جامعه ای كه زندگی می كند و بسته بره سرطع علرم ، ت   

 متغیر است.

در طی سالهای اخیر بهبود قابل توجهی در اعداد و آمار امید به زندگی مشاهده شده این امرر  

 به دلیل پیشرفت علم و تمدن و همچنین سطع فرهنگ مردم است.

عامل بسیار مهم بعدی امید به زندگی بدون عجز و ناتوانی است و ارزش این امید بره زنردگی   

بیشتر است. همه می دانیم افزایش طول عمر در صورتی كه برا معلولیرت   بسیار از حالت قبلی 

ناتوانی و عجز همراه باشد و سبب درد و رنج خود و اطرافیان او شود از ارزش زیادی برخوردار 

 نیست.

بازنشتگان تا آنجا كه ممکن است باید محدودیتهای ساختگی و غیر طبیعی را كه بررای خرود   

      ای آنها ایجاد كرده اند را از میان بردارند و چنران احسراس كننرد كره     ساخته اند یا دیگران بر

 می توانند همچنان به كارو فعالیت هر چند نه در سطع گذشته ، مبادرت ورزند.

 تداوم كارو فعالیت بازنشتگان امید به زندگی بیشتر را در آنان بارور می سازد.

/ برر اسراس آخررین آمارهرا      رسـيد  سـا   56افزایش سن اميد به زندگی در ایران بـه  

سال رسید و این در حالی است كه سرن امیرد    75سال به  72میانگین سن امید به زندگی از 

 به زندگی در میان زنان دو تا سه سال بیشتر از مردان است.
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سن امید به زندگی در كشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر است مثالً سن امید به زنردگی در  

حردود   سال است ولی این میزان در كشرورهای آفریقرایی   82سال و در ژاپن  85كشور سوئد 

 (. salamat news 2013سال است. ) 59

 

 برابر می شوند 8سالمندان ایران  .4

به دلیرل كراهش مررگ و میرر و براال برودن        1115-1165ساختار جمعیت كشور در سالهای 

با اعمرال برنامره    1168ت اما از سال موالید با وسیع شدن قاعده جمعیت هرم ، همراه بوده اس

و ولد به تدریج قاعده هرم سنی جمع شده و در عوض قسمت میانی هرم كره   های كنترل زاد

 مربوط به جمعیت واقع در سن فعالیت بوده به شدت متورم شده است.

همرواره قاعرده ای گسرترده بره دلیرل       69به همین لحاظ هرم سنی جمعیت ایرران در دهره   

ن جمعیت داشته اما در دو دهه اخیر به سبب كاهش باروری تغییرر شرکل داده و   ساختار جوا

قاعررده هرررم سررنی ایجرراد شررده اسررت كرره نشرراندهنده افررزایش تعررداد  رنرروعی فرورفتگرری د

سالخوردگان در جامعه است تغییرات مایرل جمعیتری و بررآورد آینرده نشرانگر آن اسرت كره        

برا مهراجرت و توزیرع مکرانی جمعیرت ، نیرروی       كشوردر سالهای آتی با چالشهایی در ارتباط 

انسانی و اشتغال ، تنظیم خانواده و بهداشت باروری ، تحوالت خانواده و باالخره تاثیر تحروالت  

جمعیتی بر روابط اجتماعی و فرهنگی مواجه می شود و جمعیت سالخورده كشور در سرالهای  

سرالمندی اسرتقرار مری یابرد.     برابر خواهد شد و پدیرده   1سال( نزدیک به 29) 1191-1185

 بنابر این سیاستهای مرتبط با این گروه سنی را می طلبد.

درصد بوده كه به تدریج در حال   61/1رشد ساالنه جمعیت كشور  1175 -1181در سالهای 

درصدی برای كشور در حاضر اسرت .   25/1كاهش بوده و برآوردها بیانگر رشد جمعیت حدود 
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درصرد نرسریده    5/9نوز ایران به مرحله رشد نراچیز یعنری حردود    با توجه به چنین رشدی ه

 است یعنی حداكثر سهم جمعیتی فعال را به خود اختصاص داده است.

نشانگر آن است كه تعداد مردان بره ازای هرر    1185نسبت جنسی كشور در سر شماری سال 

برابر  1175ل سانفر است كه این میزان در سرشماری  58/191یک صد نفر جمعیت زن برابر 

 است. 195برابر  1181ماهه سال  1بوده است و در  191برابر  1165و در سرشماری  191

سرال بره كرل جمعیرت (      15ضریب جوانی جمعیت ) نسبت جمعیت كمترر از   1179از دهه 

 كاهش قابل مالحظه ای داشته است.

میلیون نفرر در   11.7به  1165میلیون نفر در سال  25.1ساله از  15-61جمعیت گروه سنی 

میلیون نفر افرزایش   51.1به  1181و در سال  1185میلیون نفر در سال  11.2و  1175سال 

 یافته است.

نسبت جمعیت كهنساالن به كم ساالن به منظور نشان دادن وضرعیت جروانی یرا پیرری یرک      

درصرد در   29.1و بره   1175درصد در سال  11.96به  1165درصد در سال  6.71جمعیت از 

 رسیده است. 1181درصد در سال  21.1و به  1187ل سا

این افزایش بیشتر میان مردان بوده و همواره در جمعیرت كشرور سرهم سرالخوردگان از كرل      

 جمعیت در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری باالتر بوده است.

د فرزنر  16/2حردود    1175بوده كه این نررخ در سرال    1/1حدود  1181نرخ باروری در سال 

 بوده است.

 در هر هزار نفر بوده است. 5/18برابر  1181میانگین والدت در كشور در سال 

) افرق چشرم انرداز(     1191درصد است در سال  1/1با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت ایران 

 نفر خواهد بود. 189/121/11جمعیت ایران برابر با 

(1998-2013 iranian students news agency – isna) 
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 09آمار سالمندان ایران و جهان در سا    .6

درصرد در   2/8به بریش از   1185درصد در سال  1/7سال كشور از  69جمعیت سالمندان ، باالی 

 سالمند در كشور وجود دارد.  999/151/6رسیده است و در حال حاضر  19سال 

سرالگی آغراز    65 ویرا  69در اكثر كشورهای دنیا از سن  ردی به عنوان روند طبیعی عمر بشسالمن

یش بینی می شود این تعداد تا پمیلیون نفر است كه  699نیا حدود می شود. آمار سالمندان در د

 میالدی به یک میلیارد ودویست میلیون نفر برسد. 2925سال 

مدیر كل آمار ، اطالعات جمعیتی و مهراجرت سرازمان ثبرت     -بر اساس بیانات علی اكبر محزون 

مریالدی   2919را در سرال    21كشور منطقره رتبره    26د جمعیت در میان احوال از نظر نرخ رش

 م.داشته ای

درصد برسد و ترا سرال    19آمار سالمندان در كشور به بیش از  1191پیش بینی می شود تا سال 

 (salamat news 2911درصد جمعیت  كشور سالمند خواهد بود.) 25تا  21بین  1119

 ن بر سالمند شدن جمعيتروند كاهش نرخ باروری و تاثير آ .5
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 برآورد بر اساس اطالعات مركز آمار ایران -روند كاهش نرخ باروری طی سه دهه گذشته 

بوده  79ی های ابتدایی دهههای مطرح در سالترین گزارهیکی از مهم "دو بچه كافی است"شعار 

و  69ی یرت در دهره  است كه در اذهان نسل سوم انقالب ثبت شرده اسرت. رشرد انفجراری جمع    

درصد منجر به اتخاذ سیاستهای كنتررل موالیرد توسرط     2/1افزایش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 

  مسئولین وقت شد.

دهد كه های كنترل جمعیت، آمارهای جمعیتی نشان میپس از گذشت دو دهه از اجرای سیاست

اهردافی كره مسرئولین در    ها جلرو رفتره اسرت و از    بینیكنترل جمعیت بسیار فراتر از تمام پیش

                     ایم.هاست كه عبور كردهابتدای شروع كنترل موالید در نظر گرفته بودند نیز سال

 

 

 

 

 

 

 

 بينی سازمان مللپيش -های آینده روند كاهش نرخ باروری ایران در سا 
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كره یرک انفجرار     69انفجار جمعیت را در كشور داشتیم، در حال حاضر متولدان دهه  69در دهه 

جمعیتی بود در سنین ازدواج و تشکیل خانواده هستند ولری موالیرد آنهرا نسربت بره دهره خرود        

رسریده   69هزار نفر از بیش از دو میلیون نفر در دهره   189كاهش یافته است و به یک میلیون و 

  است.

یرر سرطع   شرود كره اگرر بره ز    فرزند در مباحث جامعه شناسی سطع جانشینی گفته می 2.1رقم 

برسیم مقدمات كاهش جمعیت در آینده فراهم خواهد شد كره در حرال حاضرر در زمینره تعرداد      

  .ایمكه زیر سطع جانشینی است رسیده 1.6فرزند به 

 11.5درصرد، جوانران    21.5سال حدود  15های سنی زیر بر اساس آخرین سرشماری سهم گروه

  درصد است. 5.5درصد و سالمندان بیش از  11.5درصد، میانساالن 

درصرد دارد   7.5نشان از رشد جمعیت میانساالن به  1195انداز در سال های افق چشمبینیپیش

  رسد.درصد می 18به  1129و در سال 

تواند به كاهش نیروی كار برسد و كشرورهای غربری در ایرن    تبعات افزایش جمعیت سالمندی می

  اند.وضع به مهاجرپذیری روی آورده

جمعیت سالمندی در كشور؛ نیروی كاری باید به صورت مهاجرپذیری وارد كشور شرود   با افزایش

  هایی از جمله سیاسی، امنیتی و فرهنگی داردكه چالش

مهمترین مقوله این است كه سطع جانشینی را در كشور حفرم كنریم ترا بتروانیم تعرادل الزم را      

 هررای تعررداد فرزنرردان اسررت.داشررته باشرریم كرره در ایررن زمینرره نخسررتین گررام رفررع محرردودیت

 این موضوع در اصالح قانون تنظیم خانواده در مجلس شورای اسالمی در دستور كار قرار دارد.
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 بينی سازمان مللپيش -ی آتی كاهش نرخ رشد جمعيت و منفی شدن آن در كمتر از چهار دهه

 رار بگيردجدو  هم در پاور پوئينت ق (1801مرداد  12)سایت خبری تابناك 

 

 خانوار ایرانی با ادامه روند كنونی  19سالمند در هر  5وجود  .5

سال تشکیل می دهد و این قشر از نظر  61تا  15در صد جمعیت كشور را سنین بین  79بیش از 

اقتصادی جمعیت فعال نامیده می شوند و در هر كشوری یک فرصت محسوب می شرود. مرا هرم    

یزان این گروه جمعیتی قرار داریم و نسبت جمعیت مولد نسربت  اكنون از این لحاظ در حداكثر م
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بره  شد و توسعه اقتصادی شود بیشتر است و این می تواند سبب ر به جمعیت صرفا مصرف كننده

 شرطی كه از این دوران بهره برداری مناسب صورت گیرد .

دچرار دو چرالش   ادامه روند فعلی رشد كاهش جمعیت و میزان باروری تحوالت جمعیتی آینده را 

 خواهد كرد كه باید آنها را  جد ی گرفت .

فرزنرد كره بایرد در     2بوده یعنی به ازای هر مرادر كمترر از    7/1هم اكنون میزان باروری در كشور

 است قرار گیرد.  1/2سطع جانشینی كه 

فرزند كراهش رشرد جمعیرت و     2وقتی این میزان به زیر سطع جانشینی می رسد یعنی كمتر از 

شدن رشد جمعیت را در آینرده خرواهیم داشرت كره متراثر از تحروالت سربک زنردگی در          منفی

سرال آینرده و برا     19خانوارهاست .بر اساس  پیش بینی های صورت گرفته با ادامه این رونرد ترا   

میلیون می رسد  19تا  88فرض ثابت بودن میزان باروری فعلی در كشور ، جمعیت به رقم حدود 

 .شده و سپس رشد منفی خواهیم داشتفر و بعد رشد جمعیت  ص

 درصد جمعیت كشور سالمند بشود . 29تا  18چالش دیگر این است كه پبش بینی می شود 

ده با ادامه رونرد كراهش رشرد    ینسالمند در كشور داریم .در آ 2، خانوار  19هم اكنون به ازای هر 

ش بینی می شرود بره ازای هرر    نفره پی 1جمعیت و كوچک شدن خانواده ها با افزایش خانوارهای 

سالمند در كشور داشته باشیم. با اتخاذ سیاستهای مناسرب برر بازگشرت بره تعرادل       7خانوار  19

فرزنرد از وقروع ایرن چرالش      1ترا   2و حتی باالتر از آن یعنی بین   1/2جمعیتی با نرخ جانشینی 

   یعنی رشد منفی جمعیت پیشگیری خواهد شد.

(1998-2013 Iranian students news agency- ISNA) 

 

 و جوان ترین استان كشور پيرترین  .3
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درصرد جمعیرت سرالمند     1/7درصد می باشد و استان برا   6/9رشد جمعیت در آذربایجان شرقی 

،  19در كشرور دارد . جمعیرت اسرتان در سرشرماری سرال       ابیشترین درصد جمعیرت سرالمند ر  

درصد از جمعیت كل كشرور   5ایجان شرقی نفر بوده و جمعیت آذرب 629هزار و  721میلیون و 1

درصرد بروده    6/9،  85سر شماری سرال   به نسبت را تشکیل می دهد و نرخ رشد جمعیت استان 

است . افزایش بی رویه خانوارهای كم جمعیت كه در این استان باعث شده كه آذربایجران شررقی   

 دهد. عیت سالمند كشور را در خود جایبیشترین جم

 درصد سالمندی جوان ترین استان كشور می باشد. 17/1تان با سیستان و بلوچس

               (1998-2013 Iranian students news agency- ISNA) 

 شایعترین علت مرگ ومير سالمندان .0

، بیماری هرای غیرر واگیرر دار و در راس آن بیمراری هرای      شایعترین علت مرگ ومیر سالمندان 

 عروق و دیابت است.مزمنی همچون بیماری های قلب و 

 سالگی در بیمارستان بستری میشوند  69درصد سالمندان پس از  1/51

(2013 SALAMAT NEWS) 

 برابر سایر سنين است . 8معلوليت در سالمندان  .19

هزار نفر عنوان كررد   217رئیس دبیر خانه شورای ملی سالمندان ، تعداد سالمندان معلول ایران را 

درصرد سرالمندان توانرایی     29هرزار نفرر زن هسرتند.    11ار نفر مرد و هز 118و گفت در این میان 

 انجام امور خود را ندارند كه به آنها سالمندان آسیب پذیر گفته می شود.
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  2/1درصد است كه این رقم در میران سرالمندان برابرر      6/1درصد معلولیت بارز در جمعیت ایران 

ن معلولیت بروز می كند عمده علل این امر برروز  برابر جمعیت عمومی در میان سالمندا 1است لذا 

 (19/7/11كشور  )سایت سازمان بهزیستی  شکستگی ها و نارسایی ها ست.

 

 پوشش بيمه درمانی سالمندان   .11

 سالمندان تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی نیستند  % 25

دی، هزینه هرای  حسین نحوی نهاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان می گوید با ورود سالمن

درمان به مراتب افزایش می یابد به طوری كه  بر اساس براوردهای علمی انجام شرده برا ورود بره    

اد افزود باید سرانه های درمان سالمندان از هبرابر می شود. نحوی ن 5سالمندی هزینه های درمان 

 ا تامین كند.برابر افزایش یابد تا بتواند نیازهای سالمندان ر 2منابع عمومی بیش از 

 (19/7/11)سایت سازمان بهزیستی كشور 

مشکالت بیمره ای بره عنروان سرومین مشرکل عمرده سرالمندان بره شرمار مری رود در صرورت            

برخورداری فرد سالمند از بیمه های اجتماعی ، سالمند از مستمری نهادهای رفاهی بررای ترامین   

درصرد از سرالمندان در    79است كره  حداقل معیشت زندگی خود  استفاده میکند ، این در حالی 

 حال حاضر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

درصرد   19حداقل معیشت بررای   تامین الزم است در زمینه پرداخت مستمری دوران سالمندی و

 سالمندان باقی مانده اقدامی جدی صورت گیرد.

 بيمه مراقبتی سالمندان   .12
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ر جوانی حق بیمه ای را پرداخت میکنند تا در زمران پیرری و   در صورت اجرا ی این بیمه ، افراد د

ناتوانی این حق بیمه به صورت پرداخت هزینه های مراقبتی به كار رود و الزم است بیمه مراقبتی 

 در شورای عالی بیمه به تصویب برسد .

در صورت تصویب این بیمه افرادی كه تروان پرداخرت حرق بیمره خرود را دارنرد آن را پرداخرت        

میکنند و افرادی كه توان مالی ندارند از طریق دولت و یارانه ها مرورد حمایرت قررار مری گیرنرد      

 (22/1/11.)سایت سازمان تامین اجتماعی 

 مشکالت اجتماعی سالمندان .18

از مشکالت پیش روی سالمندان احساس تنهرایی و انرزوای اجتمراعی اسرت امرری كره ضررورت        

دان و خودداری از به كار بردن ایما و اشاره و جمالت كوتاه  را بازنگری را در نحوه ارتباط با سالمن

 می طلبد و توجه به سالمت روحی در كنار سالمت جسمی اهمیت جدی دارد.

درصد سالمندان كشور دچار اختالالت روحی و روانی هستند. این اختالالت شامل افسرردگی   17

 جهانی جایگاه بهتری دارد.  و اضطراب است. البته این میزان در ایران نسبت به نرم

درصرد   29درصد از سالمندان بسیار باالست و در این میران   2/67نرخ رضایت از زندگی در میان 

نیز اعالم كردند كه به مقدار كم و خیلی كم از زنردگی خرود رضرایت دارنرد و مرابقی بره میرزان        

 متوسط از زندگی خود رضایت دارند.

جدا شدن ، دسترسری  ، بیوه گی  ،ان سالمند هستند و معلولیت از مرد ترزنان سالمند آسیب پذیر

براالتر برودن در صرد     و كمتر از تحصیالت و حمایت هرای اجتمراعی   یكمتر به منابع ، بر خوردار

 معلولیت در برابر مردان از دالیل این امر هستند .

 د سالمندان (سال ، سالمندانی كه تنها زندگی میکنند )هفت درص 19افراد بسیار پیر باالی 
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هزار نفرری دارنرد،    12كه در خانه سالمندان زندگی می كنند آمار  یزنان سالمند بیوه و مجرد، سالمندان

سالمندانی كه فرزند ندارند و سالمندانی كه از بیماری مزمن رنج میبرند و سالمندانی  كره درامرد كرافی    

 (ISNA 2013)  د.شتری دارناز به توجه و رسیدگی بیندارند شامل این دسته می شوند و نی

 مشکالت زنان سالمند .14

دلیل عمده بستری شدن زنان سالمند در شهرها بیماری قلب و عروق و در روسرتاها بیمراری    -

 61تا  62جسمی است و در این میان میانگین سن ابتال به بیماری در زنان شهری و روستایی 

 سال براورد می شود .

 بیماری قلب و عروق بیش از زنان روستایی است. درصد ابتالی زنان سالمند شهری به -

 درصد زنان  سالمند شهری و روستایی دخانیات مصرف نمیکنند . 85تا65 -

برابر مردان سالمند است و میانگین سرن سرالمندان زن    2فشار خون در زنان سالمند افزایش  -

 در هنگام مراجعه به دلیل فشار خون بیش از مردان است.

 تر است .شلمند بیتنهایی در زنان سا -

 تاری دید در زنان روستایی بیش از زنان شهری است . -

 مشکالت عمومی

 تقریبا تمام سالمندان به نوعی از مشکل سنگینی گوش شکایت دارند . -

 درصد از سالمندان از مشکل كمر درد رنج میبرند . 19 -

 درصد از سالمندان دارای اختالل حركتی هستند . 59 -

 سالمند دندان ندارند . درصد زنان و مردان 18 -

 درصد از دندان مصنوعی استفاده میکنند. 5/11 -

 درصد از مردان دارای دندان طبیعی بوده و مابقی در صدهایی از دندان را دارند. 61 -
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رئیس دبیر خانه شورای ملی سالمندان درباره وضعیت رفاهی سالمندان تحت پوشرش كمیتره   

هرزار سرالمند شرهری و روسرتایی تحرت       159یرون  میل 1امداد و سازمان بهزیستی می گوید 

هزار نفر نیرز تحرت پوشرش     159پوشش طرح شهید رجایی و دیگر طرح های كمیته امداد و 

 دارند . بهزیستی كشور قرارسازمان 

درصرد برا    2/12درصد سالمندان با همسرر خرود    86به تحقیقات سازمان بهزیستی :  با توجه

در این میان تنهایی در زنان سرالمند بیشرتر    دگی میکنند ودرصد به تنهایی زن 1/7فرزندان و 

هزار نفرر از سرالمندان كشرور در خانره هرای سرالمندان بره سرر          12تا  19است ضمن اینکه 

 (ISNA 2013میبرند.)

 درصد قربانيان تصادف 15سالمندان  .16

را درصرد از كشرته هرای حروادن راننردگی       16بر اساس آمارهای سازمان  پزشکی قانونی كشرور  

در ایرران   دسالمندان تشکیل میدهند . این در حالی است كه آمارها نشان میدهد جمعیت سرالمن 

برابر خواهد شد. آمارهای سازمان پزشکی قرانونی   1( نزدیک به 1185-1195سال ) 29د رعرض 

جران خرود    19نفری كه در حوادن رانندگی سال  126هزار و  11كشور نشان میدهد از مجموعه 

( گویرای آن   6/16سال بودند این میزان درصد) 69درصد سالمند و باالی  6/16دادند  را از دست

سرال تشرکیل    69 نفر از مجموع تلفات حوادن رانندگی را سالمندان باالی 111هزارو  2است كه 

نفرر از آنران افرراد     211هرزارو   1عابر در حوادن رانندگی  جان باختند كره   56رو هزا 1داده اند. 

 سال هستند . 69باالی 

افزایش سن سالمندی در جامعه ایجاب میکند كه رانندگان هنگام رانندگی توجه و دقت بیشتری 

به عابرین پیاده به خصوص سالمندان داشته باشند چراكه سالمندان به دلیل مشرکالت مفصرلی و   

ی از اسکلتی و در نتیجه تحرک و عکس العمل كند نمی توانند خود را در هنگرام حروادن راننردگ   

مهلکه نجات دهند . از طرف دیگر به علت بیماری های مرزمن از جملره پروكی اسرتخوان میرزان      
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شکستگی استخوان و در نتیجه بستری شدن در بیمارستان افزایش می یابد كه این خرود ریسرک   

 (   12/19/11)خبر گذاری مهر  مرگ ومیر را در سالمندان باال میبرد .

 ر سالمندانعفونی د یشایع ترین بيمار    .15

یا مشکالت تنفسی ناشی از عفونت ریه ها،شایع تررین  "پنومونی"مطالعات اخیر نشان می دهند كه 

درصد موارد بیماری هرای عفرونی در    25تا  29بیماری عفونی در سالمندان بوده به طوری كه بین 

اشرگاه  متخصب بیمراری هرای عفرونی درگفتگرو برا ب     مربوط به پنومونی است.سال  69افراد باالی 

خبرنگاران افزود:سالمندی فرآیند پیچیده ای است كه درهمه موجرودات زنرده رخ مری دهرد و در     

  ویهگی های منحصر به فردی دارد. انسان این دوران حساس

با بیان اینکه در دوران سالمندی و سالخوردگی استعداد ابتال به عفونت ها افزایش می یابد، تصریع 

كرد:در سالمندان موارد بروز بیشتر عفونت ها شایع تر بوده و درواقع در این سنین برروز نراتوانی و   

  های عفونی باال است. مرگ و میر ناشی از بیماری

ها و عوارض و مرگ و میر ناشی از آنها و نیز عالیم برالینی متفراوت   با توجه به شیوع باالی عفونت 

عفونت ها در سالمندان كه می تواند منجر به تاخیر در تشخیب بیماری شود، مطالعرات گونراگونی   

 ی های عفرونی صرورت گرفتره اسرت.    برای بررسی تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی بیمار

ز و شیوع بیماری های عفونی در افراد سالمند با بقیه گرروه هرای سرنی    با اشاره به اینکه الگوی برو

یرا مشرکالت    "پنومرونی "مطالعات اخیر نشان می دهنرد كره    تا حدودی متفاوت است،تاكید كرد:

تنفسی ناشی از عفونت ریه ها،شایع ترین بیماری عفونی در سالمندان بروده و پرس از آن بیمراری    

  ر افراد سالمند است.عفونی ددومین بیماری  "سپسیس"

درصد موارد  25تا  29براساس نتایج مطالعات اخیر بین  متخصب بیماری های عفونی تصریع كرد:

درصرد مروارد ایرن     15سال مربوط بره پنومرونی و بریش از     69بیماری های عفونی در افراد باالی 

  بوده است. "سیسسپ"بیماری ها مربوط به 
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باشد،به طورحتم عالیمی از بیماری را داشرته،اما بره علرت تشرابه     اگر فردی به پنومونی مبتال شده 

  ممکن است با آنها اشتباه شود.عالیم با سایر بیماری ها 

سبز یا به همراه رگه هرای خرونی، تنگری نفرس،درد قفسره       سرفه،گاهی اوقات همراه با خلط زرد، 

  عالئم مهم بروز پنومونی است. سینه،تب و لرز،كاهش اشتها و ضعم

 اسرت  عفرونی  شارخون باال شایع ترین بیماری زمینره ای در سرالمندان مبرتال بره بیمراری هرای      ف

متخصب بیماری های عفونی گفت:موارد ابتال به بیماری هرای عفرونی در زنران و مرردان      درادامه؛

براهم برابرر اسرت و در واقرع احتمرال ابرتال بره بیمراری هرای عفرونی در            سالمند ترا حرد زیرادی   

  با جنسیت فرد سالمند ندارد. باطیسالمندان،ارت

براساس نتایج مطالعات اخیر،شایع ترین شکایت اصرلی بیمراران سرالمند مبرتال بره بیمراری هرای        

درصد سالمندان مبرتال   15و  29عفونی،تب و پس از آن تنگی نفس بوده است؛به طوری كه حدود 

بقیه افراد سالمند نیز درجاتی از به بیماری های عفونی به ترتیب دچار تب و تنگی نفس بوده اند و 

  كرده اند. این دو عالمت بالینی را در طول مدت ابتال به عفونت ها تجربه

نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند كه فشارخون باال شایع ترین بیماری زمینره ای در سرالمندان   

براال  دچار فشرارخون  درصد این بیماران  19مبتال به بیماری های عفونی است و در واقع نزدیک به 

  بوده اند.

باتوجه به اینکه با افزایش سن احتمرال برروز برخری از عفونرت هرا افرزایش مری یابرد و تراخیر در          

تشخیب آنها منجر به بروز عوارض شدید و حتی مرگ می شود؛لذا توجه بیشرتر بره پیشرگیری از    

عفرونی بره ویرهه در    بروز این بیماری ها و تشرخیب و درمران بره موقرع و مناسرب بیمراری هرای        

   (Salamat News 2013) سالمندان ضروری است.

 شيوع آلزایمر در سالمندان ایران   .15
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نفر در ایران بره بیمراری    1دقیقه  12نفر در سطع جهان و هر  1ثانیه  7بر اساس آمار جهانی هر 

 آلزایمر مبتال می شود .

افتد و این در زمانی است كه بیمرار   آلزایمر نوعی بیماری است كه در سنین باال اتفاق می یبیمار

چربی خون و ... نیرز باشرد    –فشار خون  –ممکن است دچار بیماری های دیگری از جمله دیابت 

بنابر این با از دست دادن فعالیت شناختی در بیماری آلزایمر فرد از مرحله استقالل بره وابسرتگی   

 كامل به مراقبان و خانواده خود می رسد.

سال آینده  199تنها در ایران بلکه در تمام دنیا رو به رشد است بیماری آلزایمر در  این بیماری نه

یکی از بزرگترین مشکالت بشر خواهد شد چرا كه جهان به سمت خاكستری شردن و پیرر شردن    

 پیش میرود .

د اختصراص داده اسرت و ایرن در    وآلزایمر در كشورهای در حال رشد آمار باالتری را به خ یبیمار

 ی است كه در این كشورها كمترین اطالعات نسبت به این بیماری نیز وجود دارد .حال

درصرد   19كشور در حال توسعه در جهان كه باال ترین آمار بیماران آلزایمر را دارنرد كمترر از    66

اطالعات درباره این بیماری دارند. آمار دقیقی از بیماران مبتال به آلزایمرر در ایرران وجرود نردارد     

 در ایران داشته باشیم. به آلزایمر هزار نفر مبتال599تا  159بینی میشود در ایران بین  پیش

(2013 Fars News Agency) 

میلیون تومان هزینه درمران و نگره    5هزار تا  519ن و ومیلی 1هر سالمند مبتال به آلزایمر در ماه 

درصد  19ین در حالی است كه تنها داری دارد این رقم با توجه به نوع داروها افزایش می یابد  و ا

از سالمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و البته رقم پرداختی به این سرالمندان كمترر   

 (ISNA 2013) هزار تومان است كه كفاف زنگی آنان را نمیدهد. 59از ماهیانه 
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ی اسرت كره   هزینه های زیاد داروهای  آلزایمر باعث كاهش مصرف آنها شده است و ایرن در حرال  

استفاده از داروها باعث به تعویق افتادن مراحل آلزایمر میشود و به سرالمت جامعره ایرران كمرک     

 كند. می

داروی  1ترا   2داروهای خارجی این بیماری زیر پوشش سازمانهای بیمه گرر قررار نگرفتره و تنهرا     

از دولت انتظرار میررود    ایرانی آلزایمر شامل بیمه می باشد ولی با توجه به محدود بودن تعداد انها

 كه به بیمه داروهای خارجی بپردازد.

درمانهای این بیماری به دو نوع دارویی و غیر دارویی تقسیم می شوند . در درمان دارویری بیمرار   

دارو را به منظوربه تعویق افتادن بروز دوره های آلزایمر مصرف میکند.درمانهای غیرر دارویری نیرز    

شی و نیز آموختن هنر است كار درمرانی و اصرالح روش زنردگی نیرز     دی چون توان بخرشامل موا

 باعث كند شدن  سیر این بیماری می شود.

نهاسرت بره   آریز فاكتورهایی در زمینه این بیماری مطرح است كه سرن و روش زنردگی از جملره    

 به صورت فراگیر در دوران سالمندی یکی از موارد موثر در روش زندگی است. مغزچالش كشیدن 

كلسرترول براال    –فشرار خرون    –بنابراین افراد باسواد كمتر به این بیماری مبتال میشوند . دیابت 

یم غذایی و ورزش میتوان از دچرار شردن بره    ژرا افزایش میدهد. بنایراین با ر خطر ابتال به آلزایمر

 این بیماری پیشگیری كرد.

 مندی در این زمینه موثر است .البته ارتباطات اجتماعی  كافی و زندگی شاد در دوران سال

( 13 Aban pharmacy , 2013) 
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 آسيب شناسی روانی سالمندان .13

درصد  15تا  19ایع بوده و از شیوع فسردگی در سالهای انتهایی زندگی ش: اختالالت ا افسردگی

برخوردار است كه یک چهرارم ایرن افرراد مبرتال بره افسرردگی شردید         سال به باال 65میان افراد 

د. بیشتر كسانی كه مبتال به افسرردگی در دوران پیرری مری شروند در جروانی سرابقه ایرن        هستن

كشی  به صورت یک نواخت با افزایش سن بیشتر شرده و برا   اری را داشته اند. میزان بروز خودبیم

 اختالالت افسردگی همراه می باشد.  

تر شروع شرده   سنین پایین: اسکیزوفرنی می تواند در سنین باال شروع شده  یا در  اسکيزوفرنی

سالگی شناخته شود نادر است  69ین بار پس از ولو تا سن پیری ادامه یابد . هر چند مواردی كه ا

 سالگی شروع میشود . 15. نوعی دیر آغاز از 

در دوران سالمندی نشانه ها معمروال   زنها بیشتر از مردها به این نوع اسکیزوفرونی دچار میشوند .

 اختالل كمتری می باشد .و رفتار بیمار نسبت به رفتار بیماران جوان تر دچار  كمتر مشخب بوده

نفر بیمار بستری در بخش های روانری سرالمندان دچرار مانیرا     29: كمتر از یک مورد در هر  مانيا

 است .  1به   7/2است و نسبت مبتالیان زن به مرد 

 تر است .نین كهولت همانند همان عالئم در سنین جوان سعالئم در 

سالگی اتفاق می افتد ولری ممکرن اسرت     59تا  19سنین : اختالالت هذیانی معموال بین  هذیان

در سنین باالتر نیز دیده شود.هذیان انواع مختلم دارد امرا شرایع تررین نروع آن ماهیرت گزنرد و       

          آسیب دارد. بیمار فکر می كند كه تحت تعقیب است. جاسوسی اش را مری كننرد و او را مسرموم   

 درصد آنها از این افکار رنج می برند.  1سال به باال نشان داده  65می سازند. مطالعه بر روی افراد 
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اختالالت هذیانی بر اثر استرس جسمی و روانی در افراد آسیب پرذیر دیرده مری شرود و ممکرن       

ناتوان كننده و است در نتیجه مرگ نزدیکان ، بازنشستگی ، وضع مادی ناخوشایند ، بیماری های 

مرور  وعمل جراحی، كاهش دید و شنوایی ظاهر شود. عالئم هذیانی ممکن اسرت نشرانه زودرس ت  

 مغز باشد.

 65نوع دیر آغاز از اختالالت هذیانی پارافرنی است. پارافرنی نوعی اسکیزوفرنی اسرت كره پرس از    

 ایی زندگی می كنند.سال ظاهر می شود. بیماران مبتال به پارافرنی اغلب زن هستند و به تنه

 اختالالت مصرف الکل و مواد  مخدر:  

گر چه مصرف زیاد با افزایش سن كاهش می یابرد ولری همچنران در افرراد مسرن معضرلی مهرم        

محسوب می شود. مصرف بیش از حد الکل در سرنین پیرری ناشری از تنهرایی، بری حوصرلگی و       

تگی بره الکرل دارنرد معمروالً سرابقه      كسالت و احساس بدبختی می باشد. افراد سالمندی كه وابس

افراط در مصرف الکل دارند كه از جوانی یا میانسالی شروع شده این افراد معموالً از نظرر جسرمی   

 (.salamat news 2912بیمار هستند، بخصوص بیماری های كبدی در آنها شایع است. )

 سا  به باال ساكن شهر تهران 66الگوی مصرف دارو در افراد  .10

قلرم   1.1±1.1یقی در این رابطه صورت گرفته كه نشان می دهد میانگین مصرف روزانره دارو  تحق

درصد برای یک بیمراری   15درصد نمونه ها بیش از سه قلم دارو در روز مصرف و  19در روز است 

درصد دچار عارضره جرانبی شرده انرد. آسرپرین، اتنولرول و        11خاص به پزشکان متعدد مراجعه و 

پر مصرف ترین داروها بوده اند. الگوی مصرف داروهای پر مصرف به جرز آسرپرین در دو   پروپرانولل 

 لی تفاوت معنی داری نداشت.اجنس، گروههای مختلم سنی، تحصیلی، م
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 شهری                               روستایی                             غير ساكن                           
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درصرد( سیسرتم اعصراب مركرزی      15پرمصرف ترین دسته داروهای اصلی داروهای قلبی، عروقی )

،            1186محمررودی ،  علرری محمرردیان ، ی ،درصررد( بودنررد. )احمررد  1درصررد( و هورمونهررا ) 25)

 (.SID سایت جهاد دانشگاهی 

 وضعيت تحصيلی سالمندان در ایران  .29

یز كامل می باشرد .  ندر میان مناطق توسعه یافته میزان سواد و آموزش حتی در میان سالمندان 

دی انجرام شرده   علیرغم تالش هایی كه در چند سال گذشته در ایران در جهت مقابله با بی سروا 

است شاهد وجود سالمندان بی سواد هستیم. همراه شدن كاستی های امکانات آموزشی برا سرایر   

عوامل بازدارنده های اجتماعی و فرهنگی در سالهای گذشته موجب محرومیت از تحصیل جوانان 

نعمت  شده است به نحوی كه اكثریت قریب باتفاق سالمندان بیکار )جویای كار( سالها ی اخیر از

سواد بی بهره مانده اند ، هر چند كه اقدامات قابرل توجره ای كره از طریرق اجررای برنامره هرای        

آموزش سالمندان به عمل آمده از شدت میزان بی سوادان جامعه كاسته شرده اسرت . در زمینره    

برخورداری از تحصیالت رسمی  نیز شاهد وجود تفاوتهرایی در برین زنران و مرردان بره تفکیرک       

 شهری ، روستایی و غیر ساكن هستیم كه در جدول زیر نمایش داده شده است : مناطق

 

 مرد

 زن

 

 

 

 

 مناطق و جنس حسب بر سالمندان سوادی با نسبت
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 فوق دیپلم     ليسانس             يسانس     دكتری و باالتر      فوق ل           اظهار نشده       

 

 

 تحصيالت        

 

 

 

 

 

 

 

 حسب تحصيالت بر ساله و باالتر  56توزیع نسبی دانش آموختگان دانشگاهی 

 (89 و 20،ص 1836)بهشتی ،

 

 وضعيت اقتصادی سالمندان در ایران  .21

هر چند میزان اشتغال سالمندان نسبت به دهه های قبل كاهش یافته ولی به دالیرل مختلرم در   

ایران شاهد حضور فعال سالمندان در عرصه فعالیت های اقتصاد ی هسرتیم . نبرود نظرام جرامع     

ان ، عرردم كفایررت سررازمانهای اجتمرراعی ، شرررایط بررد اقتصررادی ناشرری از تررورم فزاینررده در ایررر

بازنشستگی و ... سبب شرده اسرت بسریاری از سرالمندان بعرد از رسریدن بره شررایط و سرنین          

بازنشستگی خود را در آغاز یک شغل اقتصادی جدید بیابند . آنچره در  ایرن میران جالرب توجره      

از یک سو  است تضادی است كه بین دو نسل جوان و سالمند در زمینه اشتغال ایجاد شده است .

سالمندان بخاطر شرایط بد اقتصادی و عدم كفایت حقوق بازنشستگی ناچار به حضور در بازار كار 



 33 

  هستند و از سوی دیگر جوانانی كه سالمندان را  به چشم اشغال كننردگان فرصرت هرای شرغلی    

میرزان   می بینند . این امر خود تبعات اجتماعی و روانی و فرهنگی برای جامعره بره همرراه دارد .   

فعالیت سالمندان مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است . در مناطق روستایی به دلیل این 

كه تعداد افراد بیمه شده دارای حقوق بازنشستگی از مناطق شهری كمترر هسرتند افرراد مجبرور     

 .االتری فعالیت اقتصادی داشته باشندهستند تا سن ب

ه تری را به نمایش می گذارد به این صرورت كره اكثرر    نگاهی به وضعیت شغلی زنان ابعاد پیچید

زنان سالمند شغل خارج از خانه نداشته ، عمدتاً به خانره داری مشرغول هسرتند و بنرابر تعراریم      

شغلی نه تنها برای این گروه بازنشستگی ندارد بلکه با بازنشستگی و خانه نشرین شردن همسرر و    

 ر طول روز افزوده می شود.حضور وی در منزل به وظایم زنان خانه دار د

بحث دیگری كه در زمینه وضعیت اقتصادی سالمندان قابل ذكر است مسراله سرپرسرتی خرانوار    

است.این مساله هنگامی حالت اسفبارتر به خود می گیرد كه زنی سالمند سرپرست خانوار باشرد.  

ی زن سرالمند  از دست رفتن درآمد حاصل از فعالیت شوهر و مسئولیت سرپرستی خرانوار از سرو  

     (  12و 11، ص 1185قشر به همراه می آورد. )بهشتی ،  این شرایط بدتری را برای

 

 سالمندان پایتخت .22

در پهوهشی كه در مورد امنیت اجتماعی سالمندان شهر تهران توسط خبرگرزاری ایسرنا صرورت    

و قبرل از   29 اند كه سالمندان جدید یعنی متولدین دههگرفته، پهوهشگران به این نتیجه رسیده

هایی بیش از سالمندان گذشته دارند. البته با توجه بره سرابقه مهاجرپرذیر برودن     آن حتی نگرانی

شهر تهران و این كه نسبت سالمندان این شهر از سایر نقاط كشور بیشتر است، انتظارات آنان نیز 

 تا حد زیادی با سالمندان سایر نقاط كشور متفاوت است. 
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امکانات بیشتری چون سرراهای سرالمندان و غیرره برخروردار هسرتند. در ایرن       در تهران مردم از 

 29سال،  62تا  69درصد آنان در رده سنی  18سالمند مورد مطالعه قرار گرفت كه  599تحقیق 

یافت ترا حردی   سال بودند و با باال رفتن سن این نسبت كاهش می 65تا  61درصد در رده سنی 

 ساله و باالتر قرار داشتند.  19روه سنی كه تنها یک درصد افراد در گ

 های زنان و مردان تفاوت

توجهی در های قابلهای مختلم سنی این جمعیت تفاوتدهد، در سطع گروهها نشان میپهوهش

خورد و این تفاوت خرود ناشری از عرواملی چرون     كیفیت زندگی سالمندان مرد و زن به چشم می

دهرد،  ازدواج مجدد آنها و نظایر آن است.این پهوهش نشان میثروت بیشتر مردان سالمند، امکان 

نترایج   مرد از همان گروه سرنی وجرود دارد.   196ساله و بیشتر  69در برابر هر یکصد زن سالمند 

 69های مختلم شهر تهران نسبت سالمندان دارای همسر دهد كه در محلهاین پهوهش نشان می

 1درصرد بروده اسرت.حدود     8ر از دست داده بریش از  درصد و مردان همس 21درصد، زنان بیوه 

 اند كه با مشکالت خاص خودشان مواجه هستند.  درصد از این سالمندان هرگز ازدواج نکرده

 حمایت فرزندان 

شروند و از آنهرا   گرچه دختران همیشه كسانی هستند كه بر برالین مرادران و پردران حاضرر مری     

كنترل مالی در مورد آنان از یک سرو و توقرع والردین از    كنند، اما نداشتن بضاعت و پرستاری می

فرزندان پسر از سوی دیگر سبب شده است، حمایت مالی پسران از والدین بیش از دختران باشرد  

 و حمایت عاطفی دختران از والدین از پسران پیشی بگیرد. 

كننرد و  افت نمری درصد این افراد هیچ كمک مالی از فرزندان پسر خود دری 56بنا بر این پهوهش 

درصد سرالمندان مرورد بررسری     18كنند و درصد از آنان مقدار كمی كمک مالی دریافت می 11
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ای از درصد این سالمندان ماهانه كمک قابل مالحظره  7بیشتر متکی به كمک فرزندان هستند و 

رزند پسرر  دهد، اغلب سالمندان با وجود داشتن فكنند.این آمار نشان میفرزندان خود دریافت می

درصد گروه مورد مطالعه توجه عاطفی بسیار زیادی  29با مشکالت مالی مواجه هستند. در عوض 

درصرد   15گیرنرد و  درصد زیاد مورد توجه قرار می 15اند و كردهاز فرزندان پسر خود دریافت می

هرا و  ایاریافراد مورد مطالعه تقریبا از این امتیاز محروم هستند.نظارت در سطع محله توسط شور

تواند ترا حرد زیرادی ایرن     شوراهای محالت و نهادهای مردمی و موسسات مددكاری اجتماعی می

 كمبود را جبران كند. 

های مالی از سالمندان توسط دختران آنان چندان قابرل  مطالعه حاضر بیانگر آن است كه حمایت

مورد حمایت مالی دختران درصد سالمندان اظهار داشتند كه اصال  61توجه نیست. در حالی كه 

ای مورد حمایت دخترران خرود   درصد اظهار داشتند كه تا اندازه 29گیرند، بیش از خود قرار نمی

كردنرد. در مقابرل   درصد آنان از حمایت مالی دختران خود ابراز رضایت مری  16قرار دارند و تنها 

منرد  خترران خرود بهرره   هرای عراطفی د  درصد سالمندان اظهار داشتند كه از حمایت 71بیش از 

درصد اظهار داشتند كه بسیار كم یا اصال مورد حمایرت عراطفی دخترران     27گردند و حدود می

 گیرند.  خود قرار نمی

كال تمایل به استقالل مالی و عراطفی از   شدوگو سالمندانی كه خارج از این پهوهش با آنان گفت

ختران نیاز عاطفی خود را انتظار داشرتند و در  فرزندان داشتند و بیشتر از پسران نیاز مالی و از د

دانستند. در پهوهش صرورت گرفتره كره در نشرریه تخصصری      توجهی را جبر زمانه میمجموع بی

سالمند منتشر شده است نیز سالمندان مورد مطالعه كال معتقد بودنرد كره از دخترران و پسرران     

صرد آنران از پسرران خرود هریچ      در 15كنند. به نحوی كه حردود  خود كمک زیادی دریافت نمی

هرا از  درصد آنران از دریافرت ایرن نروع كمرک      11كردند و كمک جسمی و فیزیکی دریافت نمی
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هرا  دهد رضایت كلی والردین در مرورد ایرن نروع كمرک     دختران خود محروم بودند. این نشان می

 بخش نیست.  چندان رضایت

كند كه اوقرات فراغرت   ان را كمک میدر حالی كه با سوادی تا حد زیادی سالمنداوقات فراغت 

های مورد مطالعره اصرال سرواد    درصد نمونه 27خود را با مطالعه و خواندن جراید پر كنند، حدود 

درصرد برود. در    18درصد و بررای زنران    17خواندن و نوشتن نداشتند. این شاخب برای مردان 

سبت در میان زنان سالمند كمترر  درصد مردان دارای سواد عالیه بودند، این ن 29حالی كه تقریبا 

 درصد برآورد شده است.  2از 

درصرد   21درصرد روزنامره برود.     11درصد كتاب و  15درصد آنان تلویزیون،  18سرگرمی عمده 

درصد مردان سالمند به روزنامه خوانردن   22های دیگری داشتند. گفتنی است آنان نیز سرگرمی

درصرد   65دهنرد. تماشای تلویزیون را تررجیع مری  درصد زنان  55شوند در حالی كه مشغول می

درصرد برا    1درصرد برا دوسرتان و     11روابط ماهانه سالمندان را رفت و آمد با فرزندان، بریش از  

 دهد.  درصد با همسایگان و سایرین تشکیل می 11خویشاوندان و بیش از 

د میرزان وابسرتگی   توانر های بازنشستگی میهای سالمندی و باشگاهمشاركت سالمندان در كانون

هرای ایرن   درصد نمونه 29آنان به فرزندان را در حیطه ارتباطی كاهش دهد.گفتنی است بیش از 

اند، این در حرالی اسرت كره سرالمندان در كشرورهای      تحقیق اصال در طول سال مسافرت نکرده

نران را  روند یا این كه تورهای سازمان یافتره آ صنعتی عموما طی سال چند مرتبه به مسافرت می

از جمعیرت   .گیردها خارج از كشور صورت میبرند. خیلی از این مسافرتبه گردش و سیاحت می

ای ابراز رضرایت  درصد از زنان از زندگی خود تا اندازه 59درصد از مردان و  15مورد مطالعه تنها 

ر سرطوح  داشتند. ارتقای این میزان خود نیاز به تالش بیشتر و سرازماندهی بیشرتر سرالمندان د   

 (ISNA    2912) مختلم دارد.
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 نرخ مرگ و مير در كشور ایران .28

ومیر یکی از دو واقعره تجدیدناپرذیر حیرات اسرت، در رشرد جمعیرت اثرر        با توجه به اینکه مرگ

ومیر ایران همواره در حرال كراهش بروده اسرت. از     های اخیر میزان مرگمستقیمی دارد. در دهه

انی ساختار جمعیرت كشرور و بهبرود وضرع تغذیره و پیشررفت       جمله عوامل مؤثر در این امر، جو

در  9/6به حدود  1115در هزار در سال  2/16های اخیر بوده است. این میزان از بهداشت در دهه

در هرزار در   112ومیر كودكان زیر یک سال نیرز از  رسیده است. میزان مرگ 1185هزار در سال 

كراهش یافتره    1185در هرزار در سرال    25و  1175در هزار در سال  5/15به حدود  1155سال 

است.در نیم قرن اخیر امید به زندگی در ایران افزایش داشته است، به این ترتیب كه این افزایش 

سال افرزایش( بروده اسرت. در سرال      21سال افزایش( به مراتب بیشتر از مردان ) 25برای زنان )

سال برآورد شده اسرت.   71سال و برای زنان  61، امید به زندگی در بدو تولد برای مردان 1185

ویرهه در  براساس روند گذشته و ادامه بهبود وضع تغذیه و پیشرفت بهداشرت جمعیرت كشرور بره    

 1119شود، این نسبت در سرال  بینی میمناطق روستایی و جوان بودن ساختار سنی كشور پیش

برسرد. بره عبرارت دیگرر،      سرال  5/75سال و برای زنان بره   5/71هجری شمسی برای مردان به 

سرال   98/9سال بررای زنران و    12/9سال مورد بحث،  55افزایش امید به زندگی در بدو تولد در 

 برای مردان در هر سال خواهد بود. )سایت سازمان آمار كشور(
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 سند ملی سالمندان رونمایی شد .24

را كره از جملره طرحهرای مسرکوت مانرده      سازمان بهزیستی به تازگی بانک اطالعاتی سرالمندان  

حوزه سالمندی است، رونمایی كررده اسرت. امرری كره بررای برنامره ریرزی و ارائره خردمات بره           

 سالمندان ضروری به نظر می رسد. )سایت سازمان بهزیستی كشور(

 جلوگيری از سالمند آزاری .26

ار كمترر اسرت امرا صرفر     با اینکه نرخ سالمند آزاری در جامعه ما نسبت به سایر نقاط جهان بسری 

نیست. الزم است برای ایجاد راههای جلوگیری از سالمند آزاری تدابیر جدی در نظر گرفته شرود.  

ضمن اینکه باید گفت سالمند آزاری به معنای تنها آزار فیزیکی نیست و هرگونه نادیده انگاشتن، 

مصداق سرالمند آزاری  اختیار محل سکونت، تحقیر كردن و غیره محدود كردن حق سالمند برای 

 است و باید به شدت با آن برخورد كرد.

 قوانين مناسب برای حمایت از سالمندان وجود ندارد 

توسط مسئوالن دولتی زمانی پرر رنرگ مری شرود كره بردانیم نبرود          لزوم حمایت از قشر سالمند

بره   قوانین محکم موجب سلب شدن حقوق سالمندان شده اسرت. در بسریاری از كشرورهای دنیرا    

شود اما در كشور ما كمتر ایرن موضروع   های مختلم دفاع میصراحت از حقوق سالمندان در حوزه

 گیرد.مورد توجه قرار می

ایرج عبدی از اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای سالمندان مقدمات حمایتی در نظرر  

ندی حركرت كررده   اكنون جمعیت كشور به سرمت سرالم  گرفته نشده است و با توجه به اینکه هم

 شود.های سالمندان بیشتر احساس میاست، نیاز به مراكز عمومی و خانه

آباد و دوره در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید برنامه مدونی بررای  نماینده مردم خرم

های قبل سرالمندان بررای ادامره زنردگی     در سال نظر گرفته شود، اظهار داشت:جامعه سالمند در
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اكنون وضعیت زندگی این افراد بحرانی شده جتماعی خود هیچ مشکلی نداشتند، اما متأسفانه هما

 است.

این نماینده مجلس نهم با هشردار نسربت بره افرزایش آمرار سرالمندآزاری در كشرورعنوان كررد:         

كره   ویهه پدر و مرادر بر تکریم سالمندان بهمتأسفانه با وجود تأكیدات شرع و افکار اجتماعی مبنی

اكنون این قواعد و تفکرات از سوی نسرل جروان   نقش اساسی در استحکام بنیان خانواده دارند؛ هم

 شود.كشور زیر پا گذاشته می

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تغییر شیوه زندگی نسل جوان موجب افزایش آمرار  

برری از فضررای صررمیمی  اكنرون دیگررر خ آور شرد: متأسررفانه هررم یرراد ٬سرالمندآزاری شررده اسرت  

 های ایرانی دارد.های گذشته نیست و این موضوع ریشه در تغییر الگو و شیوه خانوادهخانواده

  

 تکریم سالمندان كمرنگ شده است

متاسفانه تکریم و احترام به سالمندان در جامعه ما نسبت به گذشته بسیار كمرنگ شده است كره  

چنرد درمرورد بحرث    داننرد. هرر  بر فرهنگ كشورمان مری برخی آن را ناشی از تاثیر فرهنگ غربی 

سالمندان خالءهای قانونی وجود دارد اما عمده مشکل در زمینره تغییرر نگررش افرراد جامعره بره       

 سالمندان است.

محمد اسماعیل سعیدی، دبیر اول كمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تاثیر فرهنگ غربری برر   

در كشورمان گفت: در فرهنگ، آداب و سنن مرا سرالمندان بره    نحوه رفتار و معاشرت با سالمندان 

ای برخوردار هستند، اما متاسفانه برا نفروذ فرهنرگ غربری ایرن      عنوان محور خانواده ازاحترام ویهه

 دیدگاه تا حدودی تضعیم شده است.
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نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: فرهنگ غربری بررای   

شروند، مجبرور بره    ای قائل است اما زمانی كه افراد پیر و از كرار افتراده مری   راد جوان ارزش ویههاف

 های حمایتی هستند.های سالمندان یا مراكز نگهداری سازمانزندگی در خانه

سعیدی با تاكید بر ضرورت تقویت باور و اعتقاد احترام به سالمندان در جامعه یادآور شد: تصویب 

تواند موجب حل مشکالت مربوط به سالمندان شرود كره نگررش جامعره     نون زمانی میو اجرای قا

توانرد مشرکالت را سراماندهی    نسبت به این قشر تغییر بیابد كه البته قانون در این موارد تنها مری 

 (1111مهر  12)خبر گزاری مجلس شورای اسالمی  كند.

 دكترای سالمند شناسی  .25

ته سرالمند شناسری بره گونره ای تنظریم شرده كره دانرش         برنامه آموزشی دكترای تخصصی رش

 –طراحری   –پهوهش  –آموختگان این رشته بتوانند به ایفای نقش مهم خود در راستای آموزش 

تدوین سیاستها و برنامه های ارتقای كیفیت زندگی سرالمندان در جامعره بپردازنرد. ایرن رشرته      

پیشرفته جهران ایجراد شرده و از سرال     میالدی در بسیاری از كشورهای  1159تحصیلی از سال 

نیز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به طور مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران در  1188

بهمرن   29( این رشته دانشجو می پذیرد. )مردیریت توانبخشری   Ph.Dمقطع دكترای تخصصی )

1111. ) 

 بانوی فيزیک ایران در آسایشگاه سالمندان .25

ین استاد فیزیک زن ایران و بنیان گذار اولین رصدخانه خورشیدی تاریب نجروم  آنیوش طریان، اول

سال تدریس در دانشگاه هم اكنون برا خیرال    19بن پاریس و ایران فارغ التحصیل از دانشگاه سور

آسوده و خاطراتی خوش برروی تخت آسایشگاه سرالمندان توحیرد تنهرا افتخرار خرود را تربیرت       

 (Fars NEWS Agency -2013ن امروز( می داند.  ) دانشجویان موفق )استادا
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 نتيجه گيری

پیر شدن جمعیت و بروز پدیده سالمندی از تبعات توسعه است كه برخی عوامرل تراثیر گرذار در    

اجتماعی، ارتقای وضعیت بهداشت و تغذیره ، پیشررفت    –آن عبارتند از : بهبود شرایط اقتصادی 

و میر كودكان و نهایتاً افزایش امید زندگی . این عوامل  دانش و فناوری پزشکی، كاهش نرخ مرگ

در كنار روش های موفق كنترل موالیرد باعرث شرده اسرت امرروزه در اكثرر كشرورهای جهران و         

 همچنین در ایران شاهد افزایش نسبت جمعیت سالمندان باشیم.

جتمراعی ،  سالمندان دارای ویهگی های خاص خود هستند كه مسائل خاصری را اعرم از مسرائل ا   

فرهنگی ، اقتصادی ،روانی و ... برای ایشان و برای جامعه به همراه دارد كه مختصرراً در صرفحات   

 قبل ذكر شد.

هر چند پدیده سالمندی از نتایج توسعه است ولی بری تروجهی بره ابعراد مختلرم آن و نیازهرای       

صورت كه اگر نیازهرای  سالمندان خود می تواند مانعی جدی در برابر توسعه قلمداد شود. به این 

روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی این قشر نادیده گرفته شود و جمعیت سالمندی در جامعه 

رشد پیدا كند كه قابلیت های الزم برای یک زندگی انسانی نداشته باشند، چگونه می توان انتظار 

است؟ از سوی دیگر بایرد  توسعه بیشتر را داشت در حالیکه مهمترین عامل توسعه، نیروی انسانی 

بپذیریم افزایش سن با استهالک بدن و قوای جسمی و نیاز روز افزون به مراقبت های بهداشتی و 

پزشکی همراه است. آیا كشوری می تواند نسبت به برنامه ریزی برای داشتن نیروی انسانی سرالم  

خاصی دارد. بره ایرن صرورت    بی تفاوت باشد؟ در كنار این نیازها، بُعد اقتصادی سالمندی جایگاه 

كه متاسفانه به دالیل مختلم بسیاری از سالمندان كه در سرنین بازنشسرتگی قررار دارنرد بررای      

گذران امور ناچارند كه فعالیت اقتصادی داشته باشند. در همین حال افزایش روز افزون جمعیرت  

به این  کل ساز باشد.سالمندان و افزایش نسبت وابستگی سالمندان می تواند برای یک جامعه مش

صورت كه نظام های رفاهی ناچارند برای جبران هزینه های سالمندان دست بره اقرداماتی بزننرد    
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كه نهایتاً هم فشاربیشتری به اجتماع و نیروی كار شاغل می آورد و هم اینکره در طروالنی مردت    

ت كره بحرث   باعث كاهش استانداردهای زندگی سالمندان می شود. چنین عواملی سبب شده اس

سالمندی و نیازهای آن امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث هر كشور تبدیل شود. از آنجا 

برای داشتن جامعه ای سالم باید جهت رویاروئی كه كشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست 

رهای دنیا با پدیده سالمندی و تامین سالمت این قشر كه جمعیت عظیمی را امروزه در اكثر كشو

به خود اختصاص داده است در زمینه های جسمی ، روانی، اجتمراعی و ... سیاسرت هرا و برنامره     

های خاصی اتخاذ گردد و با تدابیر درست در جهت رفاه حرال ایرن عزیرزان گرام هرای مروثرتری       

 برداشت.
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