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Abstract 

Population aging is one of the most important events of the 

current era in human societies, especially for developing 

countries. According to many demographic forecasts, Iran will 

face this issue severely in the next two decades. 

This study investigates the effects of population aging on Iran's 

national security over the next two decades. The research method 

is descriptive-analytical, and the data are analyzed using 

available sources and statistics. The primary approach of this 

research is quantitative; thus, demographic data are the basis of 

analysis. 

Based on this study's findings, the process of population aging 

impact on Iran's national security in the next two decades will be 

affected by the outcome of four categories of legitimizing factors, 

including economic issues, welfare and development issues, and 

family issues. Therefore, aging can jeopardize national security 

by influencing these variables. 

As a result of the emergence of the issue of population aging in 

Iran, there will be numerous and far-reaching consequences in 

the economic, social, cultural, and political spheres of the Iranian 

government and society. It is feared that the whole social and 

governing system will be in crisis, and all development programs 

that are disrupted due to this crisis will lead to delegitimization, 

disruption of political stability and national security of the 

country. Therefore, it is suggested that effective action be taken 

on the necessary policies to strengthen these areas. 

Keywords: Population aging ,national security, Welfare 

Issues, Development, Family 
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 مقدمه

ها و در تماا  ماااهو و    گذاری است که همیشه و در همه سیاستای  جمعیت مؤلفه
توین شوط امکاان ککومات    است. این عامل مهم شئون اجتماعی بشوی وجودداشته

ای تحات ماریویت دررورده شاود کاه در  الا  رن        شیوه است و ضوورت دارد به
 یابر و به تقویات توانمداری دولات و امدیات منای مد.وشاود.       زنرگی افواد توسعه

زمانی   طبیعی از کیات انسان است؛ اما سالمدری یا پیوی جمعیتی موکنه  سالمدری
دهر که نسبت افواد بیشتوی از کل جمعیات دااار ایان وضاعیت شاونر و       رخ می

ساالمدری  »د. پریاره  شاو تعادل و توازن جمعیتای از شاکل طبیعای  اود  اار       
های ا یو  ر سالشداسی  ون کاضو است که د یکی از و ایع مهم جمعیت« جمعیت
کار   است. کاهش نیووی وجودرورده گذاران به های زیادی را در میان سیاست نگوانی

محیطای  تاأثیو باو     های بااستعراد ناامی  تأثیوات باو مساا ل زیسات    کاهش نیووی
سدی  تغییو سا ت نهااد   اجتماعی  مسئنه تبعیض مسئنه بهبود نسل  موضوع انصاف

های سالمت سالمدران   پزشکی  افزایش هزیده های موا بت  انواده  بحوان در بونامه
ها  تأثیوات مدفی بو ا تصاد و اثو رن بو رشر ا تصادی جامعه و اگونگی گذار انسان

جمعیات   هاا در باال مسائنه ساالمدری     توین نگوانای  از این دوره سدی  ازجمنه مهم
نزدیا    توسعه اسات کاه در ریداره    است. ایوان هم از رن دست کشورهای درکال

های افزایش جمعیتی که  گویبان  واهر بود. سیاست به شرت با مسئنه پیوی دست به
سابقه جمعیات    ورشیری در ایوان به اجوا دررمر  رشر بی 1360و  1350در دهه 
جمعیتی  است. این شوک داشته دنبال ها را به شصتی موسو  به دهه« زایی بیش»و نسل 

یافتاه و تبعاات رن در دودهاه ریداره       التو انتقاال های سدی با گذشت زمان به رده با
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زدایای از ککومات و درنتی.اه ااالش      باعث ا تالل در کارکود ناا  و مشووعیت
 منی کشور  واهرشر. امدیت

 مسئله بیان .1

سیاسی و امدیتی است.   اساسی مباکث اجتماعی  ا تصادی  فوهدگی مؤلفه  جمعیت
ناپااذیو و  گااذاری و ککمواناای امااوی امکااان  سیاساات  باارون مطالعااه جمعیاات 

کام   های جمعیتی دسات  داشت که مطالعه پریره عقیره 1باتامورتصور است.  غیو ابل
 2فوکاو  اسات.  معاصاو باوده   اجتماعی های عنو  ازناو تاریخی یکی از نخستین رشته

ناو وی ازرن.اکه ثاووت   است. به توین شوط امکان ککومت دانسته جمعیت را مهم
صورت فاعال   و  ررت ی  دولت در جمعیت رن نهفته است  پس بایر جمعیت به

ای ویاهه بورسای شاود. وی از     شایوه  ها  نیازها و رمال؛ به بخشی ها  انتاا  دگوگونی
کدر. باه   یاد می« زیست  ررت»عدوان  ظهور ی  جمعیت در  ال  عوصه سیاسی به

هاای   ری و ناهاد باه پریاره   ساالمد   عماو  این اعتبار زنرگی و موگ  سالمتی  طاول 
ماریویت   ای تحات  شونر که ضوورت دارد باه شایوه   کا زاهمیت سیاسی تبریل می

یابار کاه    ای توساعه  شایوه »ککومت دررورده شونر که در  ال  رن زنرگی افواد به 
 (228:1394)نش «.همچدان به تقویت توانمدری دولت مد.وشود ها رنتوسعه 

مستقیم با  جمعیتی را دارای ارتباط المدریشکل ساده و کنی بووز س محققین به
انار.   ومیو و افزایش امیر به زنرگی دانسته کاهش میزان باروری و کاهش میزان موگ

ها  و ایع دیگوی اون: ازدوا   طالق و مهااجوت نیاز    هوادر عالوه بو این مؤلفه
توساعه اسات کاه در     در این موضوع مؤثونر. ایوان نیز ازجمنه کشاورهای درکاال  

هاای   گویباان  واهار باود. سیاسات     باه  شرت با مسئنه پیوی دست یدره نزدی  بهر
 ورشایری در ایاوان اجاوا شار  رشار       1360و  1350جمعیتی که در دهه  افزایش

هااا را  شصااتی معااووف بااه دهااه  3«باایش زایاای »سااابقه جمعیاات و نساال   باای
هاای سادی بااالتو     جمعیتی طی گذشت زماان باه رده   است. این شوک داشته دنبال به
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کددره رن است که ساالمدری و تبعاات    بیان  گوفته های ان.ا  بیدی یافته و پیش  انتقال
 واهرسا ت.  های متوالی جامعه ایوان را با االش مواجه زایی  دهه ظهور این بیش

لیار بااال   شداسان  بخش عمره از این شامار موا  بواساس تحقیقات جمعیت و جامعه
درکال عباور از سان     شود موبوط می 1365تا  1360های  که به متولرین دهه سال

سال رسیرنر   20-24  و تی به سدین 1380سدی  در دهه  باروری هستدر. این گووه
 25-29سال بعر نیز و تی این نسل به سدین  باروری کشور تغییو ادرانی نکود  پدج

جهی در باروری کشور رخ نراد. دراداماه هوادار   تو سال رسیرنر  بازهم تغییو  ابل
کمای بیشاتو    ها رنسال رسیرنر  میزان باروری  30-34این جمعیت و تی به سدین 

 1«سطح جایگزیدی»شداسان  اصطالح جمعیت شر  اما این رونر استموار نراشت و به
زایای ایاوان     تأمین نشر. باتوجه به رمار موجود  اگواه جوانان نسل بایش  جمعیت

 9/1کودنار؛ ولای درعمال درکارود      فوزنر فکو مای  3/2طورمیانگین  کراکثو به  به
دهر کاه رن تعاراد هام کاه تان باه ازدوا  و        است. این نشان می شره فوزنر متولر

انر؛ بداابواین ایان    جمعیت را نراشته فوزنرروری دادنر  شوایط مطنوب بوای افزایش
افی بوای کمایت از  اود نرارنار.   رسدر  فوزنر ک نسل و تی به سدین سالمدری می

 ورشیری( اعراد و ار ا  جمعیتای موجاود نشاان     1399کاضو ) نیز اگواه درکال
ساوعت و شارت     باشار  اماا باتوجاه باه     شاره  دهدر که بحوان سالمدری شووع نمی

اکدون این موضاوع و تبعاات جاانبی رن     تأثیوات پریره سالمدری  الز  است از هم
 15/75ایااوان از  جمعیاات  محققاایناز ه اعتقاااد بساایاری موردتوجااه  وارگیااود. باا

 واهررساایر.  1420نفااو در سااال  مینیااون 7/87بااه  1390نفااو در سااال  مینیااون
ومیو  ا  و امیر به زنارگی   ومیو یعدی موگ دیگو تحوالت دو شا ص موگ ازسوی

بیدای  واهررسایر.    در هزار  در پایان دوره پایش  8/6در بروتولر  به ر می کرود 
چدین تغییوات الگوی سادی جمعیات کشاور درماورد درصار جمعیات بااالی        هم

ای طای دوره   طورفزایداره  سال کشور  کاکی از این است که این درصار باه   شصت
بیدی در تماا  ساه    ای که در پایان افق دوره پیش گونه  واهریافت. به مذکور افزایش

درصار از  23ا تا  19متحار  باین    منال  شره ازسوی ساازمان  جمعیتی مطوح سداریوی

                                                                                                                                 

1  . Replacement Rate 



 1399پاییز♦96شماره♦29سال♦68

اسات   سال  وار واهرداشت. این درکاالی  جمعیت کل کشور در سن باالی شصت
هایی که رمار ساالمدران رن بایش از    که بواساس استانراردهای جمعیتی  به جمعیت

درصر کل افواد جامعه را به  ود ا تصاص دهدر  عداوان جمعیات ساالخورده     10
 شود. داده می

یکای از  باه  شداسان باو ایان اسات کاه ایاوان در ساره ریداره         اعتقاد جمعیت
و سوعت سالخوردگی رن  شر واهر توسعه تبریل توین کشورهای درکال سالخورده

دیگاو   ش  مدحصو به  اود  واهار باود. ازساوی    ا یهمچون سوعت کاهش بارور
تاوین و   سان جاوان     )میاناه 1«میاناه سادی  »بیدی فاکتور  های موبوط به پیش شا ص

هاای ریداره بایش از نیمای از      ین گووه سدی( کاکی از این است که در دههتو مسن
نیز )نسابت   2«شا ص سالخوردگی»سال سن  واهدرداشت.  50افواد کشور باالی 

توتیا    این  واهررسیر. به 170سالمدران به کودکان( در سره ریدره به ر می کرود 
دک و نوجاوان  بواباو جمعیات کاو   7/1روی  جمعیت سالمدر کشاور   در سره پیش

  کمای  2000است که شا ص بااال  باوای پاپان در ساال       واهر بود. این درکالی
هاا همچاون درصار افاواد      بوده است. همچدین بواساس تما  شا ص 100بیش از 

هاای سادی    های وابستگی  شا ص ساالمدری و هاو    سالخورده  میانه سدی  نسبت
رونر ساالخوردگی را رغااز     1370گویای رن است که جمعیت ایوان از اوایل دهه 

تاوین   توین کشور جهان یا یکای از ساالخورده   روی سالخورده ده و در سره پیشکو
بیاان اسات کاه بواسااس      کشورهای جهان  واهر بود. در توضیح این رونار  ابال  
 ورشیری باه بعار    1410الگوهای جمعیتی موجود  الگوی سدی سالمدری از سال 

 واهرشر. در این موکنه با سوعتی فزایداره و   بو سا تار سدی جمعیت کشور ایوه
کااه دولاات  درصااورتی  واهااریافت. تعااراد سااالمدران کشااور افاازایش  تاارریج بااه

ایوان الگوی مداسبی بوای بو ورد باا مسائنه ساالمدری جمعیات      اسالمی جمهوری
هاای مختنفای در کاوزه ا تصااد )کااهش       باشر  این موضوع باعاث ااالش   نراشته

رفتن رکود ا تصاادی کاصال از ایان موضاوع  کااهش میازان       جمعیت کار و باال 
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اناراز منای باوای     های بعر  مصوف بخاش زیاادی از پاس    انراز منی بوای سال پس
عماومی باه سامت     درمانی  ا تصاص یا انحواف بخاش زیاادی از بودجاه     رمات

درمان و مشکالت  اص ساالمدران  افازایش هزیداه  انوارهاای میزباان والارین       
هاای مساتقیم و غیومساتقیم     ر بو سیستم بازنشستگی  افازایش هزیداه  سالمدر(  فشا

ریاازی پزشااکی )بااا دو گااوایش موا بتاای و درمااانی(   سااالمت  بحااوان در بونامااه
محیطاای   هااای جمعیتاایب بهبااود نساال  مسااا ل زیساات    ااوردن سیاساات بااوهم

 کار  افزایش بیمه نیووی روانی  ا تالل در ناا  و صدعت بیمه )افزایش کق بهراشت
سادی و   جامعاه  عارالت   ای و تهریر این صادعت(  فوهدا    های  رمات بیمه هزیده

نهاد  اانواده  امدیات )کااهش     اجتماعی  همچدین تأثیوات موضوع بو مسئنه انصاف
اجتمااعی  غنباه روکیاه     -نیووهای فعال سیاسی  کاهش تحوک و نشاط سیاسای  

درنتی.اه بوریدار ایان      رسار  کاری در اجتماع( و...  واهر شر. به ناو مای  محافاه
کشور داار ا تالل  اجتماعی های درگیو باال  کل سیستم مسا ل  عالوه بو زیوسیستم
هاای میاان و    توان گفت که ایان موضاوع تماامی بوناماه     و بحوان  واهرشر و می

تأثیو  ود  وار  واهارداد. لاذا بواسااس  وا ات      مرت ریدره و کشور را تحت کوتاه
سیاساای  ناکاررمااری کاصاال از ایاان بحااوان مد.ااو بااه     کارکودگوایانااه از ناااا 

منی کشور  واهرشر؛ بداابواین   سیاسی و امدیت  وردن ثبات هم زدایی  به مشووعیت
 -تهریر»مسئنه مهم کادث از موضوع سالمدری جمعیت کشورمان در دودهه ریدره 

 زدایی دولت  واهربود. کاصل از مشووعیت« منی کاهش امدیت

 پژوهش و ضرورتاهمیت  .2

 :پودازد یماهمیت دارد که به سه موضوع مهم زیو  جهت ینازااین پهوهش 
ساالمدری و اثاوات معااعی ایان      های کاصال از مسائنه   تبیین االش -2-1

 کشور. منی عوامل بو امدیت
مناای و رابطااه رن بااا   تبیااین  وا تاای جریاار و کااارکودی از امدیاات    -2-2
 اجتماعی. مسا ل
کشاورایوان در   منی گوی جریری بوای تقویت امدیتتبیین راهکارها و ال -2-3

 دودهه ریدره.
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 یازان و م یابر یمریدره میزان رشر جمعیت کاهش  یها سالباتوجه به ایدکه در 
 و توساعه مشکالت زیادی در رشار   رتوان می امو ینو اسالمدران روبه فزونی است 

در مطالعاات  کدار؛  منای جامعاه را تعاعیی    همچدین امدیت و ا تصادی جامعه ای.اد
 و ضاوورت اسات   شره منی توجه جمعیت بو امدیت سالمدری یوتأثکمتو به  شره ان.ا 

 .شود میدیره  وضوح بهبورسی رن امووزه 

 پژوهش پرسش .3

منای   جمعیت؛ االشی بوای امدیت پوسش اصنی این پهوهش این است ریا سالمدری
 ریدره است؟  ایوان در دودهه اسالمی جمهوری

 شپژوه فرضیه .4

ایااوان در دودهااه ریدااره باعااث ناکاررمااری و   جمعیاات اکتماااالم مساائنه سااالمدری 
 منی کشور  واهرشر. سیاسی و امدیت  وردن ثبات هم زدایی از دولت و به مشووعیت

 پژوهش روش .5

صاورت   توصیفی بوده  ازناو هرف  کاربودی و به -پهوهش کاضو از نوع اکتشافی
اسااتفاده از روش فاان تحنیاال روناار    مقطعاای بااوای دوره زمااانی باااال  بااا     

هاای   های اطالعاتی اسدادی باوده  باا اساتفاده از روش    است؛ نیز داده گوفته صورت
وتحنیاال  شااکل اسااتدباطی موردت.زیااه  ره  ساا س بااهشااای گااودروری  کتابخانااه

انسااانی  بااوای  نموومکااانی    عنااو   در کااوزه اساات.این پااهوهش   وارگوفتااه
 ورشایری   1420تاا   1400هاای   بازه زماانی دهاه  ایوان در  اسالمی کشورجمهوری

 است. گوفته صورت

 کلیدی تعاریف واژگان .6

 جمعیت سالمندی .6-1

ای طبیعی از کیات انسان است؛ اما ساالمدری یاا پیاوی جمعیتای      سالمدری موکنه
دهر که نسبت افواد بیشتوی از کل جمعیت داار این وضعیت شاونر   زمانی رخ می

تی از شکل طبیعی  ود  ار  شود. سالخوردگی یاا پیاوی   و تعادل و توازن جمعی
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هاای   جمعیتی  عبارت است از افزایش نسبت سالمدران در مقایسه باا ساایو گاووه   
ماوازات بااالرفتن    صاورت روزافازون. پریاره ساالخوردگی جمعیات باه       سدی باه 

ومیاو در   زنرگی و کاهش میزان موگ پزشکی  باال رفتن سطح بهراشت  ضوابط سطح
 یافات صادعتی در اروپاا ظهور   است. این پریره پاس از انقاالب   وجودرمره بهجوامع 

وبایش پریارار    توساعه کام   بیستم در کشاورهای درکاال   دو   ون ترریج از نیمه وبه
«  اکستوی شرن موی افاواد جامعاه  »پریره پیوی یا  (136-137:1368)شیخی شر.

در «. شاماررورد  و بهتغییو توزیع جمعیت ی  کشور به سمت سدین باالت»توان  را می
شداسی بوای توضیح این مفهاو  از دو شاا ص نسابت ساالخوردگی      عنم جمعیت

تاو باه جمعیات زیاو      ساله و مسن60جمعیت )یعدی نسبت کاصل تقسیم جمعیت 
سااله و  65سال( و میزان سالخوردگی جمعیت )یعدی کاصال تقسایم جمعیات    15

   (15:1389نس   )سمیعیر.کدد کل جمعیت( استفاده می  تو به مسن
دلیال   باه « شادا تی  انتقال جمعیت»جمعیت فوایدری است که در رن  سالخوردگی
دنباال ایان    ومیو نوزادان و کودکان( و به ویهه موگ ومیو )به شرن موگ باروری باال  کم

ریر. بواساس شا ص )میازان(   وجود می وضعیت  کاهش اساسی و مستمو باروری به
( یا 47:1376 )زن.انی  سال و باالتو 60جمعیت  درصر کل 12جمعیتی اگو بیشتو از 

تاو باشادر  رن جمعیات ساالخورده      ساال و مسان  65درصر کل جمعیات  10بیش از 
متحار نیاز کشاورها را     منل ( در تعویفی دیگو  سازمان36:1374)جهانفو  شود. می تنقی

هاای جاوان  بزرگساال و ساالخورده      دارای سه نوع سا ت جمعیتی شامل جمعیات 
شاکل   این ها نسبت جمعیت سالمدر در این کشورهاست. به ده که ویهگی رنتقسیم کو

که کشورهای دارای جمعیت جوان  عمومام کشورهایی هستدر که نسبت سالمدران رن 
درصر و کشورهای دارای جمعیت بزرگسال کشورهایی باا نسابت ساالمدران     4زیو 
هستدر که نسبت  درصر و کشورهای دارای جمعیت سالخورده کشورهایی6تا  4بین 

در مطالعاات   (326:1393ررا  )ساا   درصار اسات.   7ها بیشاتو از   جمعیت سالمدر رن
تاو( رن بیشاتو از    سال و مسان 65هایی که رمار سالمدران ) شداسی به جمعیت جمعیت

گویداار و  درصاار کاال افااواد جامعااه را تشااکیل دهداار  جمعیاات سااالخورده ماای10
شاونر. باا    ر باشر  جاوان محساوب مای   درص 5هایی که این درصر کمتو از  جمعیت
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درناوگوفتن نیازهای ویهه سالخوردگان و نیز تأثیو روابط این گاووه سادی باا دیگاو     
ای   هاای توساعه   هاا در سیاسات   های جامعه  موردتوجه  واردادن رن ها و بخش گووه

 1889است. همچدین رلمان اولین کشوری باود کاه در ساال     اهمیت روزافزونی یافته
اجتماعی موردتوجاه  اوارداد    سالمدران را در  ال  بونامه بیمه  اجتماعی  ونامهمیالدی ب

 (482:1390 )شافویتز  و به موکنه اجوا گذاشت.

 ملی امنیت. 6-2

دادن تما  یاا بخشای    دور از تهریر ازدست منی وضعیتی است که در رن منتی به امدیت
منای وجاوه    فهاو  امدیات  (م38:1387)رشاوری   سوبود. از جمعیت  دارایی یا  اک به

اسات. مقولاه کنای     شاره  دلیل تعاریی گوناگونی از رن ارا اه  همین ای دارد. به ادرگانه
که نااظو باه   « اکساس ایمدی»توان به اکساس رزادی و دوری از توس یا  امدیت را می

رأی ی  منات   داد که در رن صورت باعث استقالل امدیت مادی و روانی است  نسبت
وانایی رویارویی با د الت بیگانگان و نیووهاای  اارجی در اماور    و دولت شره و ت
منای دو ناوع رهیافات وجاود دارد:      پیوامون اصطالح امدیت داشت.  دا نی را  واهر

منای را از   الی(رهیافت سدتی و ب(رهیافت جریر. رهیافت سدتی و کالسی  امدیات 
نگاود کاه    ی ناامی مای شکل مطالعه تهریر  استفاده و کدتول نیوو بعری و به مداو ت 
هااای بو ااورد بااا جداا  و مطالعااه ایدکااه اگونااه    صااورت عوا اا  و راه درایاان

های منی از  ررت ناامی به شکنی مؤثو باوای مقابناه باا تهریارات نااامی       ککومت
منای    در تحنیال سادتی  اود از مفهاو  امدیات      1ولفاوز   ارجی استفاده کددر  است. 

دهداره تغییاو    منی است و دروا اع نشاان   ره مدافعگویر که امدیت منی بوگوفته از ای می
یا  منات تاکاری    »گویار:   منی اسات.وی مای   نگاه از رفاه به امدیت در کوزه مدافع

دارای امدیت است که ادانچه بخواهر از جد  دوری کدر  ایان  واسات باه  یمات     
های بدیادیدش تما  نشود و اگو درگیو جدگی شود بایار بتوانار باا     شرن ارزش پایمال

ایاان رهیافاات بااا دیااری «. هااای  ااود را کفااد نمایاار پیااووزی در رن نبااود ارزش
 کدر. می نگو  مفهو  امدیت را در ااراوب موزهای منی تعویی گوایانه و جز ی تقنیل

                                                                                                                                 

1  . Wolfers.A 
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مالکااه تغییاو و تحاوالت     منای؛ ایان رهیافات باا     در تعاریی جریر امدیات 
شارن     ز جهاانی هاای کاصال ا   المننی و ااالش  ای.ادشره در محیط دا نی و بین

زیسات    المننی شرن و مساا نی مثال ایارز  موادمخارر  محایط      محنی شرن و بین
ده و رن را اساساام  کاو وتعریل  منی را جوح اتم و... مفهو  امدیت رکودا تصادی  بم 

منای عاالوه باو بورسای تهریار        کدر. درنتی.ه امدیات  می افزاری بورسی از زاویه نو 
بخشای باه تهریارهای محیطای       نااامی شاامل اولویات   استفاده و کدتاول نیاووی   

تدها باه  االف    شود که بععی از این تهریرات  نه ا تصادی  سیاسی و فوهدگی می
کددر  بنکه در وضعیت ای.ااد وابساتگی    رمیزی پیرا می گذشته  شکل و ماهیت ابها 

ت صاور  ؛متقابل  ارتباط و نزدیکی روزافزون کشورها با یکریگو  تهریرات امدیتای 
در. درنتی.ه طبق ایان رهیافات  اوالم تهریارهای نااامی     کد و ماهیتی جهانی پیرا می

محیط دا نی به نسبت محایط   تأثیودهدر  ثانیام  می اولویت و اهمیت  ود را ازدست
شاود. ثالثاام ایان رهیافات از      تواز رن مای  المننی ادانچه بیشتو نشود  کرا ل هم بین

کاه   نحوی موو و عوصه را مرناو  ود  وار داده بهنگو   ن نگو و جامع دیرگاهی کنی
 (2019)فارس شونر. المننی مطوح می تهریرات در  ال  دا نی و نیز در  ال  بین

 زدایی مشروعیت. 6-3

تعااریی و معاانی متعاردی      بوای مفهو  مشووعیت در عنام سیاسااات و دولات   
 .میات و کاررماری  ازجمنه: اعترال یا عرالت   انونی بودن  کق کاک ؛است ذکوشره
  گووهاای از انریشاامدران مشااووعیت را بااا کاررمااری یاا  ناااا  (58:1380)زارع 

سیاسی هدگامی از مشووعیت بو اوردار   انر؛ یعدی ی  ناا  سیاساای یکسان دانسته
دهار. ایان ناوع     درستی ان.ا  می اساات که وظایی و کارکودهای متدوع  ود را به

 (58:1392)محماارتقی سیاساای دارد. ناااا بوداشاات   وا تاای کارکودگوایانااه از   
  توانر ماریویت امدیتای   می   وی  و فوهدگی  یاجتماع یوسا تز  از ی   بو ورداری
شان نسابتام   امدیتی  محیط  که  سو  جهان  باشر. در کشورهای  داشته  همواه سالمی را به
   وظاایی امدیتای    اجاوای   بوای  سیاسی  مؤثو و مداس   توان    وجود ی  متغیو است

هاا و   دربوداشاتن شایوه    مساتنز    تاوانی   از اداین   مداری  دارد. بهاوه   ای کیاتی جدبه
و اسااس    مبانی  تقویت  به  که  است  توسط زمامراران  شگودهای درست کشورداری
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بواساس رأی مورگدتاا    که  شکل است  شود. در این مد.و می  سیاسی ناا   مشووعیت
  مساتحکم   امدیتای   مو عیات   و درنتی.اه   منّی   ررت  باتربیو  مدافع نامنموس  دولت»

 (36:1394رزر «)نمایر.  ویش را افزون می
فاااه و امدیاات کااه مااود   اگااو دولاات در تااأمین نیازهااای بدیااادیدی اااون ر 

تاوان گفات کاه     عهره دولت است  ناتوان باشار  مای   به ها رنکددر ترارک  تصورمی
ادین دولتی از میزان محرودی مشووعیت بو وردار است یا کسوی از مشاووعیت  

کااکم   هرف مخالفات باا رپیام    گستوده و با صورت که مود  بهرا را دارد. ا راماتی 
 (175:1394)نش زدایی نامیر. وعیتتوان مشو می  دهدر ان.ا  می

 پژوهش روش. 7

هاای عاردی و    داناش را ازطویاق گاودروری داده    محقق شداسی  یتجمعدر رشته 
 کدار.  ها به تحنیل عاردی فاواهم مای    ی این داده ها و س س عوضه ی نمونه مشاهره
های کمّی و رماری اسات کاه بومبداای     روش رشته  یندر این روش تو مهم دروا ع
بیدی کود؛ درمقابل روش کیفای  اوار    توان رونر ریدره را پیش مار گذشته میتحنیل ر

اصنی روش کمّی و  تفاوت نگود. توی به و ایع اجتماعی می دارد که به شکل عمیق
هاا درماورد    هاای کاامالم متفااوتی اسات کاه هویا  از رن       کیفی درمورد مفووضاه 

تمااعی  هارف کشای    هاای اج  رویکود کیفی به پریاره  در های تحقیق دارد. هرف
که روش کمّای   هاست درکالی معانی زیوبدایی و نیز الگوی روابط بین افواد و پریره

مدااور تحنیال و تبیاین     هاا باه   و دساتکاری مشااهره   تحنیل کمّی  نمایش عاردی 
کددر. در تحقیقات کمّی  محقق برون  می ها مدعکس هایی است که این مشاهره پریره

کدر   گو عیدی را بازی می مطالعه  تدها نقش ی  مشاهرهمشارکت یا تأثیو در فوریدر 
گوا باا مشاارکت و درگیوشارن در مو عیات باه مطالعاه و        که محقق کیفی درکالی

 گاودد.  ها بومای  پودازد. تفاوت مهم دیگو به  ابنیت تعمیم داده یادگیوی بیشتوی می
بورسی  ابال  های تحقیق کیفی تدها در محیط و بستو فوهدگی و اجتماعی مورد یافته

 تفسیو است.
هرف کشی ماهیات  عنال    رونر مشخص با  مواد از تحنیل رونر  مطالعه ی 

بووز  سوعت گستوش و پیامرهای بالقوه رن است. تحنیل رونرها بایر د یق باشار   
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توانر تأثیوات کامالم متفاوتی بو ابعاد مختنای زنارگی    رونر مشخص می  اواکه ی 
کشای نباشار.    بسیاری از این تأثیوات در نگاه نخسات  ابال  ما داشته باشر و شایر 

هارف کشای ماهیات  عنال باووز        رونر با  بورسی ی »کورنیش تحنیل رونر را 
وتحنیل رونر وجهای از   است. ت.زیه دانسته« سوعت گستوش و پیامرهای بالقوه رن

وط های موبا  ر تا کوکت ریدره را بواساس دادهکد تحنیل تکدیکال است که تالش می
اسات کاه    گوفتاه  وتحنیل رونر بوپایه این ایره شاکل  ر. ت.زیهکد بیدی به گذشته پیش

رنچاه در ریداره اتفااق     گاذاران عالمتای از   افتاده  به سیاسات  هواه درگذشته اتفاق
مارت    سه نوع رونر اصنی وجاود دارد: کوتااه   یدهر. به شکل کن  واهر افتاد  می

ای  شامل تغییواتی مدام  مستمو یاا دوره  مرت و بندرمرت. معدی مصطنح رونر میان
زمانی است. ممکن است تغییوات مذکور باه شاکنی     ها در طول ی  بازه در پریره

هاا   ی(  یا رونر تغییو ارزشمثالم  به رونر تغییوات جمعیت )کمّ باشر.  ی کیفی یا کمّ
ا طورجاامع ریداره ر   بایسات باه   که رونار مای   توان اشاره کود درصورتی )کیفی( می

شاود بتاوان در    مای  ایدکه اثوپذیو باشر. ایان ویهگای باعاث    ر نهکددستخوش تغییو 
 (9:1380اکمری  )عنینگاری از رن استفاده کود. های ریدره فعالیت

گذاری و نمایان  وتحنیل رونرها مخصوصام بوای سد.ش کارایی سیاست ت.زیه
انگااری نهفتاه    این روش  سااده   و وع  مفیرنر. ضعی عمره کودن مشکالتِ درکال

یا  داده     بیدی ریدره با تعقی  رونر گذشاته  وا ع  پیش یعدی در جهان؛ در رن است
هایی با تغییوات  است. این روش بیشتو بوای کدتول داده نررت ممکن  هسادگی و ب به

تو اسات کاه ایان روش     مالیم  مثل اطالعات و رمار جمعیتی مداس  است. مداس 
تی که نسبت به متغیوهای بیوونی  تغییوات ناگهاانی یاا   موضوعا  بوای بورسی ریدره

عداوان یا  بورسای مقارماتی و از      دهدر )مثالم  یمت ارز( صوفام باه  سویع نشان می
 شود. عدوان روش پایه استفاده پهوهی به های ریدره دیگو روش
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 پژوهش های یافته. 8

ملدی کشد ر    وتحلیل مسئله سالمندی جمعیت و رابطه آن با امنیدت  تجزیه .8-1

 ایران در دودهه آینده

 روندگذشته .8-1-1

هاای جااری    بورسی رمار و ار ا  سوشماری عمومی مسکن و نفاوس و رماارگیوی  
با افزایش شاریر   1355-1345دهر که کشور ایوان در دهه  جمعیتی ایوان نشان می
ساالنه ای که در اثو افزایش تعراد باروری  درصر رشر  گونه زادوولر روبوو بوده  به

 1365-1355درصار در   9/3باه   1355-1345درصر در دهه  7/2نفوس کشور از 
 7/0درصر موبوط به رشر طبیعای جمعیات و    2/3است.)از این مقرار رشر  رسیره

درصر موتبط با مهاجوین افغانی و عوا ی بوده است( رونر تغییوات باروری نشاان  
باه   1345وای هاو زن در ساال   فوزنر ب 7/7دهر که مقرار باروری کل از کرود  می
 ای مو تی در این کاهش  و فه از کاهش داشته است. بعر 1355فوزنر در سال  3/6

اساالمی    تاأثیو شاوایط مدبعاث از انقاالب     وجودرمره و تحت گذر جمعیتی ایوان به
یافته  سا س تاا کاوالی ساال       کمی افزایش 1358-1356های  باروری در بین سال

تارریج رونار    باه بعار م.اردام و باه     1363است. از سال  اشتهرونر ثابتی را د 1363
فوزنار   5/5فوزنر بوای هو زن در این سال باه   9/6شره و از  کاهش باروری شووع

رسایره و از   -که زمان اجوای دوباره بونامه تدایم  اانواده اسات   - 1367در سال 
باروری کل باه  ده و میزان کوسوعت سیو نزولی  ود را طی  این زمان به بعر نیز به

)مشافق/انتقال سادی در ایوان:تحاوالت    یافته است. کاهش 1379فوزنر در سال  7/2
 (10:1384-9های اجتماعی جمعیتی  گذاری سدی جمعیت و سیاست

1385تا1330روندتحوالتتعدادودرصدرشدساالنهجمعیتایرانازسال.1جدول

 الس جمعیز بس میلیون نفر درصد رشد ساالنس جمعیز

9/1 06/17 1330 
52/2 9/18 1335 

13/3 7/25 1345 

71/2 7/33 1355 

91/3 4/49 1365 

96/1 05/60 1375 

61/1 5/70 1385 

29/1 9/79 1395 
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 رشار  60 دهاه  و 40در دومقطع دهاه   دهدر میجرول نشان  های دادهکه  طور همان
 بعر کاهش یافته است. به 70رسیره ولی از دهه  درصر 3جمعیت کشور به باالی 

 های عمده آن در ایران بینی تح الت جمعیتی و شاخص تحلیل کمّی و پیش .8-1-2

موتباه بواسااس نتاایج     متحار در هاو اهاار ساال یا       منال  بخش جمعیت سازمان
  ومیاو  رمارگیوی منی کشورها و مفووضاات و ساطوح متفااوت بااروری و ماوگ     

ساله در سه سداریوی مختنی )کار   50تحوالت جمعیتی کشورها را در افق زمانی 
بدای ساداریوی  کدر. بوم بیدی می پایین  کر متوسط و کر باالی رشر جمعیتی( پیش

که  ابل تطبیق با سیو فعنای کااهش بااروری کال کشاور       -کر پایین سازمان منل 
مینیون نفاو   85به  1390مینیون نفو در سال  364/73جمعیت ایوان از تعراد  -است

افزایش  واهر یافت و در ده ساال پایاان رن دوره  رشار جمعیتای      1430در سال 
 (2د. )جرول کومدفی را ت.وبه  واهر 

 
سناریویحدپایین-بینیرشدجمعیتایرانپیش.2جدول

 دوره سناریوی حد پایی 

 میانس سنی
 میزان باروری

 کل 

 شاخص بلا، نسل
(NRR) 

 زمان دوبرابر
 شدن جمعیز 

نرخ رشد 
 ساالنس

 تعداد جمعیز
 )بس هزار(

 سال

23.3 1.75 0.82 69 1 69955 1385 

26.1 1.56 0.73 65 1.06 73364 1390 

28.9 1.45 0.69 80 0.87 77355 1395 

31.8 1.36 0.65 120 0.58 80785 1400 

35 1.35 0.65 182 0.38 83167 1405 

38 1.35 0.65 301 0.23 84747 1410 

41 1.35 0.65 630 0.11 85743 1415 

43.4 1.35 0.65 - 0.04- 86222 1420 

45.4 1.35 0.65 - 0.23- 86052 1425 

47.3 1.35 0.65 - 0.23- 85052 1430 

 
مینیاون   537/75( جمعیت ایوان از تعاراد  3سداریوی کر متوسط )جرول بواساس 

ساال   5 واهررسایر و در   1430مینیاون نفاو در ساال     105به  1390نفو در سال 
 پایان رن دوره  میزان رشر جمعیت به صفو نزدی   واهر شر.
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سناریویحدمتوسط-بینیرشدجمعیتایرانپیش.3جدول

 دوره سناریوی حد میوسط

 میانس سنی
میزان باروری 

 کل

شاخص بلای 
 (NRR) نسل

 زمان دوبرابر
 شدن جمعیز

نرخ رشد 
 ساالنس

 تعداد جمعیز
 سال

23.1 2.33 1.08 56 1.24 70675 1385 

25.4 2.18 1.02 52 1.33 75537 1390 

27.7 2.06 0.97 46 1.5 81422 1395 

30.1 1.95 0.93 55 1.27 86746 1400 

32.6 1.86 0.89 74 0.94 90927 1405 

35 1.85 0.88 91 0.76 94441 1410 

36.1 1.85 0.89 100 0.69 97770 1415 

37.3 1.85 0.89 108 0.64 100964 1420 

38.7 1.85 0.89 131 0.53 103662 1425 

40.2 1.85 0.89 198 0.35 105485 1430 

 
جمعیات ایاوان از   ( 4درنهایت بواساس سداریوی کر باالی سازمان منال )جارول   

 1340مینیون نفو در ساال   128به کرود  1390مینیون نفو در سال  3048/77تعراد 
 % را ت.وبه  واهر کود.89 واهریافت و در پایان دوره  رشر  افزایش

 
سناریویحدباال-بینیرشدجمعیتایرانپیش.4جدول

 دوره سناریوی حد باال

 میانس سنی
میزان باروری 

 کل

 بلا، نسلشاخص 
(NRR) 

زمان دوبرابر 
 شدن جمعیز

نرخ رشد 
 ساالنس

 سال تعداد جمعیز

22.9 2.53 1.17 50 1.4 71242 1385 

24.9 2.53 1.18 43 1.63 77304 1390 

26.7 2.53 1.19 36 1.9 84991 1395 

28.5 2.45 1.16 43 1.63 92210 1400 

30.3 2.36 1.12 55 1.26 98223 1405 

30.9 2.35 1.12 62 1.11 103801 1410 

31.7 2.35 1.13 62 1.12 109788 1415 

32.6 2.35 1.13 60 1.15 116270 1420 

33.7 2.35 1.13 65 1.06 122611 1425 

35.1 2.35 1.13 78 0.89 128158 1430 
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هدای عمدده آن در    بینی تح الت جمعیتدی و شداخص   تحلیل کیفی و پیش .8-2

 ایران

نشاان   1385شاره از رماارگیوی ساال     که گفته شر  شواهرجمعیتی یافت طور همان
دهر که تحوالت جمعیتی ایوان با سداریوی کر پایین سازمان منال تطبیاق دارد.    می

هاای   اساس الگوی تغییوات جمعیتی و رشر جمعیتای ایاوان در فاصانه ساال     بواین
ت.ریاارناودر  ایوان لاازو  جمعیتاای .)مشاافق تحوالتمدفاای  واهربود 1420 -1415

هاای سادی جمعیات     هاو   1 شکلهمچدین (151 -172:1391جمعیتی های سیاست
دهار.   ( نشاان مای  1451)2050( و 1401)2025( 1376)2000های  ایوان را در سال

 2050تاا ساال     جمعیات ایاوان    دهدره میزان رشر کم نمودارهای سمت اپ نشان
فوزنر بوای هاو ماادر    08/2کالت فوض شره که میزان باروری کل از  است. دراین

در   ساال  23رسر و میانه سادی از کارود    می 2050فوزنر در سال  35/1ایوانی به 
 واهر رسیر. این وضاعیت مشاابه کاالتی     2050سال در  48به کرود  2025سال 

کاضاو بیشاتو کشاورهای اروپاایی باا رن مواجاه هساتدر و از رن         است که درکال
اگاو سایو رشار      که بیان شر شود. ادان بوده می  عدوان موکنه سقوط جمعیتی نا  به

شارت   جمعیات ایاوان باه    2050در ساال    رکدا جمعیت ایوان از این الگو پیاووی  
 سالخورده  واهر شر.

 

 
2050و2025و2000هایهایسنیجمعیتایراندرسالهرم.1شکل
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 تبیین سالمندی جمعیت ایران .8-3

هاای ا یاو    افاواد یا  جامعاه  ااالش ساال     پریره پیوی یا  اکستوی شرن موی 
یافته است که پایراری توسعه ا تصادی و منی در این کشاورها را   کشورهای توسعه

تاوان تغییاو توزیاع     است. پریره سالمدری را مای  های جری روبوو سا ته با نگوانی
بایسات ااالش    جمعیت ی  کشور به سمت سدین باالتو بوشمود. این پریره را می

 ویهه ایوان دانست. توسعه به دور کشورهای درکال درانا ریدره نه
کال بسیار پوکاربود در بورسی سالخوردگی جواماع    ی  معیار ساده و درعین

اغنا     که مطالعه سالخوردگی جمعیت ساله و بیشتو است. ازرن.ا 65درصر افواد 
های بازنشساتگی هماواه اسات  ساالخوردگی      با نگوانی در مورد فشاری بو سیستم

سال اسات    65جمعیتی را عمومام با معیار افزایش در سدین بازنشستگی که معموالم 
 (Gavrilov , 2003, p. 32 ) کددر. گیوی می انرازه

درصر کل افواد جمعیات را   10هایی که رمار سالمدران رن بیش از  تمعیبه ج
هایی کاه در رن ایان درصار     د و جمعیتشو تشکیل دهر  عدوان سالخورده داده می

 (Swanson, 2004, p. 158 )  ر.نشو باشر  جمعیت جوان محسوب می 5کمتو از 
ی  نکته مهم دیگوان است که تغییوات درصار افاواد ساالخورده  در ارتبااط     

رنکاه   اسات باا   های سدی است؛ بداابواین  ممکان   نزدی  با تغییوات در سایو گووه
از کل جمعیت جامعه کاهش یابر و  ها رنیابر اما درصر  تعراد سالمدران افزایش می

های سدی کاودک و   یا بوعکس. بوای مثال  کاهش زادوولر باعث کاهش سهم گووه
 یابر. های سدی افزایش می شود و سهم دیگو گووه نوجوان می

کاه بواسااس اولاین     سالمدران بدا بو شواهر رماری  رونر رو به رشر جمعیت 
رمارگیوی کل کشور و اکتماالم  بل از رن نیز وجود داشته تا پایان دوره موردمطالعه 

رود   واهریافت. مشفق و میوزایی در تحقیق  ود نشان دادنر کاه انتااار مای    ادامه
سااله و بیشاتو در ایاوان     60فاود    مینیون نفاو  30  نزدی  به 1430درکرود سال 

 1390سو  جمعیت کل(. این میزان نسابت باه ساال     باشر )کرود ی  هوجود داشت
سااله   40بوابوی طی یا  دوره   5توجهی است و بیانگو افزایشی کرودام  عرد  ابل

هاای   گاذاری  )مشفق انتقال سدی در ایوان:تحوالت سادی جمعیات و سیاسات   است.
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ریوی کر نیا نیز در پهوهش  ود و بواساس سدا ادی  (16:1384اجتماعی جمعیتی 
هاای رتای  تغییاو معدااداری در      د کاه طای دهاه   کوباالی افزایش جمعیت محاسبه 

نسابت   2050 سا تار جمعیتی کشور ایوان صورت  واهر گوفت و تا پایان دهاه  
 (34:1390نیاا   .)ادی سو  کل جمعیات  واهررسایر   جمعیت سالمدر تقویبام به ی 

کاه تاا پایاان ساره مایالدی       دادنار  باسخا و همکاران نیز در پهوهش دیگوی نشان
دارد و در ساال   سو ( باوای جمعیات ساالمدر کشاور اداماه      جاری این نسبت )ی 

)باساخا    سال  واهدر داشت. 60درصر جمعیت ایوان  باالی  33نیز کرود  2050
 (146-131  ص. 1394

 

 
(1386)میرزایی،2050تاسالرشدمیزانجمعیتسالمندانروند.2شکل

 
هاا در   هساال 15شود  افزایش جمعیت زیو  رنچه در نمودار پهوهش ا یو مشاهره می

( و درادامه کاهش رمار این گووه سادی باا شایبی مالیام هماواه      1398) 2020سال 
ساال اسات کاه جمعیات فعاال باالقوه        64تاا   15است. گووه سدی دو   جمعیت 

ریر. باتوجه به ایدکاه  ناه جمعیات موباوط باه دوره انف.اار        می کساب ا تصادی به
توجهی را به  جمعیتی به سدین تولیرمثل رسیره  در نمودار فوق سطح جمعیتی  ابل

 ود ا تصاص داده است. هوادر این جمعیت در دو دهه ریدره با افازایش نسابی   
سا س   ساالی و  همواه  واهار باود اماا بخاش زیاادی از رناان  وارد سادین میاان        

تارریج از ک.ام جمعیات فعاال      ( به1411)2035بازنشستگی  واهدر شر. از سال 
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( باه  1500) 2100ا تصادی کم  واهر شر تا جمعیات ایان گاووه سادی در ساال      
مینیون نفو کل جمعیات( بوسار؛ اماا در ماورد گاووه       94مینیون نفو )از  47کرود 

شارت باو     ون کاضو باه شود که تا نیمه  بیدی  مشاهره می سدی سو   بواساس پیش
مینیاون   4/5شود و جمعیت این گاووه سادی از    جمعیت سالمدران ایوان افزوده می

( 1429)2050مینیون نفو در ابتارای ساال    30( به بیش از 1386)2010نفو در سال 
  واهریافت. افزایش

شره در سه سداریوی سازمان منل میازان   بیدی همچدین باتوجه به جمعیت پیش
هاای   %  واهر بود. این نسابت طای ساال   17% و 20% و 23سالخوردگی به توتی  

% و 35با همین توتیا  باه    1430نیز افزایش  واهر یافت و در سال  1420بعر از 
شداساان     جمعیات تاو نیاز بیاان شار     که پیش طور همان%  واهر رسیر. 23% و 28

ایوانی و  ارجی بیشتو بو سداریوی افزایش  کر پایین جمعیت ناو دارنر؛ بدابواین 
ساله و  60میزان سالخوردگی جمعیت ایوان )نسبت افواد  1430تا  1420طی دوره 
ساو    %  واهر رسیر؛ یعدی در انتهای ایان دوره بایش از یا    35% به 23باالتو( از 

 واهدرداد. این مقرار افازایش در هایز زماان     تشکیل جمعیت کشور را افواد مسن
است و شاهری بو سوعت گوفتن سالخوردگی جمعیات کشاور    نشره دیگوی ت.وبه

هاای   دارنر که ایاوان در دهاه   اساس بسیاری اعتقاد رو است. بواین های پیش در دهه
توسعه مبرل  واهرشر و سوعت  توین کشورهای درکال ریدره به یکی از سالخورده

فاود  واهار باود.     ش  مدحصاوبه ا نیز اون سوعت کاهش باروری  الخوردگی رنس
درصار جمعیات رن    23کاضو  پاپان کاه کارود     الز  به یادروری است که درکال

 رو است. شماری روبه توین کشور جهان و با مسا ل بی است  سالخورده 65باالی 
 

1390-1430هایسنیمختلفدرگروهروندتغییراتتعداد)هزارنفر(ودرصدسالمندان.5جدول

 جنس سال
سا س و بیشیر  60

 )تعداد سا مندان(

 سا س 64-60
 سا س 74-65

 )اوان سا مندی(

 سا س 84-75
 )سا مندان میانس(

 سا س و بیشیر 85
 )سا مندان سا خورده(

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1390 
 5.9 179 25.1 758 39.8 1204 29.1 881 3023 مرد

 5.7 179 22.8 717 40.1 1260 31.3 982 3137 زن

 4.6 190 17.2 709 42.8 1763 35.4 1457 4119 مرد 1400
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 4.5 202 17.7 791 43.6 1947 34.2 1529 4469 زن

1410 
 3.7 237 18.0 1166 44.8 2897 33.5 2171 6471 مرد

 4.7 331 19.3 1359 44.2 3106 31.7 2230 7026 زن

1420 
 4.8 469 21.0 2035 43.4 4194 30.8 2977 9674 مرد

 6.5 668 22.4 2302 41.9 4306 29.1 2992 10268 زن

1430 
 6.5 932 21.8 3140 44.3 6364 27.4 3943 14379 مرد

 8.3 1270 22.0 3345 42.9 6544 26.8 4079 15238 زن

 
هاای   باا اساتفاده از شاا ص   همچاون ضاوغامی    ازدیگوسوی  بو ی پهوهشگوان 

انر که طی دوره این پهوهش بایش از نیمای از    ثابت کوده« سدی میانه»دیگوی ماندر 
سادی از دیگاو     واهدارداد. میاناه   ساال تشاکیل   50جمعیت ایاوان را افاواد بااالی    

هااای  معیارهااای اسااتانرارد رماااری اساات کااه کاااربود زیااادی در مطالعااه پویااایی 
 20سدی کمتاو از   های با میانه اساس تعویی  جمعیتسالخوردگی جمعیت دارد. بو

شونر. مابین  سال جمعیت سالخورده شدا ته می 30سال جمعیت جوان و بیشتو از 
ساوی   سوی جوانی باشر  جمعیت روبه جوانی و اگاو باه   این دو عرد  اگو رونر به

 3شاود. نماودار شاماره     سالخوردگی باشر  جمعیت رو به سالخوردگی شدا ته می
دهار.   سال بوای جمعیت کل کشاور نشاان مای    70سدی را طی  نر تغییوات میانهرو

سال بوده اسات.   17ثابت و در کر  1365ها سال  شود که این شا ص مالکاه می
از این زمان به بعر رونر صعودی گوفته و با ی  شی  نسبتام ثابت و تدار تاا پایاان    

سادی  جمعیات    توجه باه میاناه    با1375یابر. در سال  دوره موردمطالعه افزایش می
رسار و طای    سال می 30کشور هدوز جوان است ولی این شا ص  دو دهه بعر به 

د. شاو  ساوعت رو باه ساالخوردگی تباریل مای      این دو دهه باه یا  جمعیات باه    
سدی کشاور همچداان باا     دهر که میانه منل نشان می تو سازمان های طوالنی بیدی پیش

ساال   50به بایش از   21دو   ون  ر اوایل نیمه واهریافت و د همان سوعت افزایش
دهه دیگو جمعیتی  واهر داشات   4دیگو  کشور ما کرود  بیان هم  واهر رسیر. به

 ااطو اسات کاه     هماین  سال  واهدر داشت. شایر به 50که نیمی از افواد رن باالی 
 فود  واهر بود. بسیاری معتقرنر رونر سالخوردگی در ایوان مدحصوبه

موباوط باه ساالخوردگی جمعیات  شاا ص        رهای مهام دیگاو  یکی از معیا
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یا همان نسبت جمعیت سالمدران باه کودکاان اسات کاه از تقسایم      « سالخوردگی»
هاای   ریار. البتاه دامداه    ساال کاصال مای   15ساله به جمعیت زیو 64جمعیت باالی 

ساله به جمعیات زیاو   50توان بوگزیر. مثالم نسبت جمعیت باالی  دیگوی را هم می
شود. شا ص ساالخوردگی کاراکثو    می استفاده  ولی معموالم از روش اول سال 10

های گووه سدی و تغییاوات در توکیا  سادی دارد و     کساسیت را نسبت به تفاوت
های  توانر بهتوین معیار موجود باشر؛ بدابواین معیار  جمعیت بوای بو ی اهراف می

 شاونر.  محساوب مای   ساال  ساالخورده  30ساال  جاوان و بایش از    15با ر م زیو 
 (96-73  ص. 1394)ضوغامی  

 

 
1420-1335روندتغییراتشاخصسالمندی.3شکل

 

  رونر کاهش ترری.ی داشته و در این سال باه  1365تا سال   این شا ص در ایوان
ومیو کودکان و  موگ اطو کاهش  (. این رونر عمرتام به3 شکلرسیره است ) 8زیو 

شاره میازان رشار ساالیانه      است که باعاث  نوزادان و بخشی هم افزایش موالیر بوده
جمعیت کودک و نوجوان در این مرت بیش از میزان رشر جمعیت سالمدر باشار.  

و با کاهش سویع باروری  رونر این شا ص هم معکاوس شار و از    1365از سال 
هاای   ن نبوده است. ایان شاا ص در ساال     جمعیت ایوان دیگو جوا80اوایل دهه 

ساال الز  اسات کاه شاا ص      25رسار و تدهاا    مای  5اول  ون ریداره باه کارود    
توتیا   در نیماه  اون     ایان  بوسار. باه   170باه کارود    2050سالخوردگی در سال 

 بوابو جمعیت کودک و نوجوان  واهر بود 7 1وی   جمعیت سالمدر کشور  بیست
 (96-73  ص. 1394)ضوغامی  
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ساوی   نیز جمعیت کشاور ایاوان باه   « سا ت سدی»همچدین بواساس شا ص 
رود. سالخورده شرن جمعیت به معدای تغییاو بدیاادین در ساا ت      سالخوردگی می

هاای ساالخورده باا ساا ت سادی       سدی جمعیت است. سا ت سادی در جمعیات  
تاوین ابزارهاای    شا ص هم از مداسا   های جوان کامالم تفاوت دارد. این جمعیت
کدار. باا    شدا تی است که سا ت سدی و جدسی یا  جامعاه را بیاان مای     جمعیت

توان تغییوات در سا ت  رسانی می های متفاوت به های سدی در زمان استفاده از هو 
تو و گستوده  های جوان   اعره هو   پهن سدی جمعیت را مشاهره کود. در جمعیت

های سدی که ک.م کمتو جمعیت در سادین پاایین    تو است. هو   و رأس هو  باری
هاای رو   دهدره جمعیات  دهدر  نشان و ک.م باالی رن در سدین میانی را  نمایش می

های سالخورده  شکل هو  سدی تقویبام شاباهت   به سالخوردگی هستدر. در جمعیت
ها گویای ک.م  نهاست. این استوا  زیادی به هو  نرارد  بنکه بیشتو به شکل استوانه

شاره در شاکل    نمودارهای نشان دادهسالی هستدر. در  باالی جمعیت در سدین کهن
هاای سادی در    شود. هاو   زمانی مشاهره می نقطه4های سدی کشور در    شکل هو 4

  ازناو سا ت سادی  شابیه یکاریگو بودنار. باوای      1365های سال  طول رمارگیوی
اساات. در ایاان   شااره رورده 1365 نمونااه در اید.ااا  هااو  ساادی در سوشااماری  

درصار  40تو و گستوده بوده و همواره بیشتو از  ها   اعره هو  کامالم پهن سوشماری
های بعر نیز شکل هو  سدی جمعیت تغییو  انر. سال سال  وارداشته15جمعیت  زیو 

باار   اساسی پیرا کوده و ایان اتفااق اکتمااالم در تااریو کشاور ایاوان باوای اولاین        
  زماان ایان تغییاوات و گساتودگی رن را طای      1385ست. هو  سدی ساال  ا داده رخ

دهر. طی این دودهه  تعراد موالیار در هاو گاووه سادی       دودهه  بل از رن نشان می
  تموکز اصنی جمعیتی باین سادین   85است. در سال  کمتو از گووه سدی باالتو بوده

تاو   اسات. مسان   درصر جمعیت را شامل شاره  35ساله بوده که بیش از  29تا  15
سال  50شرن این گووه سدی است که سالخورده شرن شریر جمعیت کشور را در 

 ریدره ر م  واهر زد.
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)سمتچپ(1385)سمتراست(و1365هایهایسنیجمعیتایراندرسرشماریهرم.4شکل

 
منال   های جمعیتی بخش جمعیات ساازمان   بیدی هو  سدی دیگو که بومبدای پیش دو

های ریدره را نشاان   تو از تحوالت سالخوردگی در سال است  نمایی واضح هشر ارا ه
 ورشایری(   1405)تقویبام معاادل باا    2025شره بوای سال  دهر. هو  سدی رسم می

سازد که از تأثیو گشاتاور جمعیات ناشای     افزایش م.رد در زادوولر را مدعکس می
شاره و دو   ی دور شود. در اید.ا   یافاه هاو  سادی از شاکل هومای  اود کما        می

ساالگی دیاره   40شود: اولین  سمت در سادین کارود    جمعیتی در رن دیره می توده
زایای   شود که بازمانارگان هماان موالیار اوایال انقاالب یاا هماان نسال بایش          می
ساالگی   10شصت هستدر. دومین  سمت و با ک.می کمتو  در سادین کارود    دهه

هستدر که موالیر ناشی از گشتاور رشر جمعیت است. در این هو  سدی  ساالمدران  
 ها رنرن  رأس هو ( سهم بیشتوی را به  ود ا تصاص داده و انرازه  ) سمت تیوه

هاو  سادی کاامالم       ی 2050تو شره است. هو  سدی در سال  در باالی هو  وسیع
های سدی  شود که ک.م گووه ای شکل  واهر بود. مالکاه می سالخورده و استوانه

هاای سادی کشاورهای ساالخورده      یکریگو بوابو است و باا هاو   با مختنی  تقویبام 
امووز همچون پاپن شباهت فواوانی دارد. در این ماورد هام ک.ام ساالخوردگان     

تاوان باا    تو  اعره هو ( بیشتو است. مای  یوهنسبت به کودکان و نوجوانان ) سمت ت
 د.کو  تغییوات را بهتو مشاهره 1385مقایسه این هو  و هو  سدی سال 
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)سمتچپ(2050)سمتراست(و2025هادرسالبینیهایسنیجمعیتایرانبرمبنایپیشهرم.5شکل

 
جمعیات    دیگاو  گوفت که کرود دودهاه  توان نتی.ه از م.موع موارد این بخش می

او    بزرگی از سالخوردگان را کشاور ایاوان  واهرداشات. اکتمااالم در رن زماان     
شارت باو متغیوهاای      واهرداد. این موضاوع باه   شرن جمعیت ایوان رخ  اکستوی

دولتای  رشار و توساعه و     های د یل در بازنشستگی  مدابع بحث بازار کار  سازمان
 درنتی.ه امدیت کشور تأثیو واهرگذاشت.

 بندی مسائل اجتماعی مرتبط با مسئله سالمندی ایران معج. ٩

بداری مباکاث  پهوهشاگو     هارف جماع   باتوجه به گستودگی موارد این کوزه و با
 دهی مطال  در سه کوزه: ا تصادی  رفاه و توسعه بدری و سازمان ناگزیو از اولویت

صانی و  عداوان ماوارد ا    انواده شر. الز  به توضیح است که این سه کاوزه  باه   و
جمعیات    گاذاران در باال مسائنه ساالمدری     بوانگیز بوای دولات و سیاسات   االش

ای مستقیم  رسر بین این متغیوها و مسئنه سالمدری رابطه ناومی شداسایی شرنر و به
ایان کاوزه تأثیوگاذار و     باو  مسئنه سالمدری  دیگو عبارت و دوسویه وجوددارد. به

گذاری مداس  بوای مسائنه ساالمدری    یق سیاستپذیود.ازطو تأثیومی ها رنمتقابالم از 
های دولتای و غیودولتای د یال در     توان تأثیو و فشار بار این متغیوها بو سیستم می

 مسئنه سالمدری را تعریل و کدتول کود.
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 تأثیرات مسئله سالمندی ایران بر ح زه اقتصاد:. 1-٩

جمعیت ایاوان و ا تصااد   ( درزمیده رابطه مسئنه سالمدری 1394باسخا و همکاران )
شارت باا    ای اسات کاه باه    توساعه  کشور معتقرنر که: ایوان جزء کشورهای درکال

هاای   مسئنه سالمدری جمعیت روبوو اسات. ایان مسائنه و تبعاات رن باوای دهاه      
هاای مؤکار باوای     د. یکای از راه کو واهار  ا تصاد ایوان را با االش مواجه  متوالی

ری  توجاه باه رشار ا تصاادی و جناوگیوی از      روبووشرن با رثار ا تصادی ساالمد 
هاای متعارد    شرت یافتن تأثیوات ویوانگو تغییوات در سا تار جمعیتی بو شا ص

متاأثو از   ؛ اود   ا تصادی است؛ اما مبانی ناوی بیانگو رن است که رشر ا تصاادی 
صورت مدفای از پیاوی جمعیات تاأثیو      پریره سالمدری است و این شا ص نیز به

تو  سایو اثوات ا تصادی سالمدری از م.اری مختنای باو    روشن عبارت پذیود. به می
گذارد و محاسبه نقش پیوی جمعیت و توساعه ا تصاادی     توسعه ا تصادی تأثیو می

درکقیقت بوریدر اثوات مستقیم و غیومستقیم ایان پریاره در توضایح رونار تغییاو      
انار کاه    نشاان داده  در تصویو زیاو  ها رندررمر و استانراردهای زنرگی  واهربود. 
های بدیادین ا تصادی و درنهایت توساعه   پیوی ازطویق پدج مسیو عمره  بو شا ص

ا تصادی تأثیوگذار است. لذا بورسی تأثیوات این ر راد بو نوسانات رشر ا تصادی 
 هاای رتای راهگشاا  واهار باود      ایوان بوای مقابنه با تبعات بیشاتو پیاوی در دهاه   

 (146-131  ص. 1394)باسخا  
 

 
اثراتسالمندیجمعیتبررشداقتصادی.6شکل

 



89آیندهایراندردودههاسالمیملیجمهوریجمعیت؛چالشیبرایامنیتسالمندی

رنچه تا به امووز در مورد اثوات مدفی سالمدری  موردتوجه  وارگوفتاه  تموکاز باو    
هاای بهراشات و درماان و اثاو فزایداره       موضوعاتی مثل تأمین اجتمااعی و هزیداه  

تاو از   سالی افازون  است؛ اما رثار کهنه رنهای موبوط به  افزایش هزیده سالی بو کهن
های ا تصاد منی یا  کشاور    توانر در تما  جدبه این دو مقوله است و تبعات رن می

اجتماعی و بازنشساتگی    شره نشانگو رن است که تأمین تأثیوبگذارد. مطالعات ان.ا 
های انساانی   ای  سطح سومایه سومایه کار و دستمزدها  بازارهای مالی و بازار نیووی

اناراز منای    در جوامع  توازن بودجه و متغیوهای مالی عمومی  سطح مصوف و پس
 تأثیو پیوی  وار دارنار؛ اماا در   و دیگو متغیوهای ا تصادی با درجات متفاوتی  تحت

بین رشرا تصادی باتوجه به اهمیات و کساسایتی کاه دارد  از اهمیات بسایار        این
های رتی  رشار   دهه داشت که در توان بیان اساس می بو وردار است. بواینبیشتوی 

ترریج متاأثو از افازایش ساالمدری جمعیات در ایاوان  واهاربود.        دررمر سوانه به
نشاود    کاه تمهیارات الز  باوای مقابناه باا ایان ر اراد درنااو گوفتاه          درصورتی

طویاق محارود شارن    توساعه از  ا تصادی توین شا ص عدوان مهم ا تصادی به توسعه
  انساانی اسات  باا محارودیت     تاوین عوامال تولیار کاه هماان نیاووی       یکی از مهم

رفتاار  کاه  ر کدا  زمیداه بیاان مای    ( درایان 1390 نیا ادی )توی روبوو واهرشر. افزون
وجودریار  باا    ا تصادی زمانی که پیوی جمعیت درنتی.ه تغییوات نوخ زادوولار باه  

تفسیو است: کاهش مستمو ناوخ زادوولار و    لگیوی از دوسداریوی مختنی  اب بهوه
ساازی رن نشاان داده    زایی اولیاه کاه نتاایج شابیه     زایی درپی ی  بیش سداریوی کم

کاهش نوخ باروری کل  میزان سومایه و نوخ دستمزدها را در درازمرت افازایش و  
 (1390نیا  .)ادی دهر نوخ بهوه را کاهش می

نار کاه ایاوان باا فشاارهای زیاادی       دار ( اعتقااد 2017  سیدکوتا و س.ادپور)
تاوین   روبوو واهرشار. بازرگ    شاونر  ساالی مای   ازسوی نسل بالغی که وارد کهن
ساال بعار و    40(  واهر بود؛ اما در 1394) 2018جمعیت کار بوای ایوان در سال 

شااونر.  ماای اتفاااق کااارگوان و کارمدااران فعناای ایااوان بازنشسااته بااه  ویاا   بعاارتو
ساال باوای زناان اسات.      55سال بوای مودان و  65گی کاضو سن بازنشست درکال

( سیسااتم 1420) 2040رود ایاان مااو  بازنشسااتگان در اوا ااو دهااه   انتاااار ماای



 1399پاییز♦96شماره♦29سال♦90

های بهراشتی را با االش روبووسازنر. سیساتم بیماه    بازنشستگی عمومی و سیستم
هاای اجبااری اسات و     ی  سیستم عمومی و باه شاکل مشامولیت    اجتماعی ایوان 
صاورتی   هاای شاغنی اسات کاه باه      ی از  رمات عمومی و بودجها شامل م.موعه

کال ااون تعاراد شاهوونران درکاال      است. بااین شره  ناسازگار طواکی و مریویت
تحمل بوده اسات؛   بازنشستگی ایوان نسبتام انرک هستدر  رسی  مالی رن تاکدون  ابل

یت بسایار  اما این شوایط با ظهور مسئنه پیوی جمعیت  تغییو واهرکود و با وضاع 
رود از هاو پادج شاهوونر     سال ریدره انتااار مای   25دشواری روبوو واهرشر. طی 

سال سن داشته باشر و این موضاوع ضامن دارا باودن     65ی  نفو بیش از   ایوانی
 .ارتباط مستقیم با سیستم بازنشساتگی  ایان سیساتم را دااار بحاوان  واهارکود      

( و باه سافارش دولات    1378) 2003نویسدرگان گزارش بانک.هانی کاه در ساال   
و ت ایوان به تهیه گزارشی در ماورد نااا  بازنشساتگی کشاور پودا تدار  انتااار       

ساال دااار بارهی و     10تاا   3داشتدر که سیستم فعنی بازنشساتگی ظاوف مارت    
صادروق   22ی شود. این همان ایزی است کاه اتفااق افتااده اسات. از     گورشکست
کاضو  ادر به پودا ات   دروق درکالگذاری  صوصی و عمومی تدها دو ص سومایه

 .طور کامل هستدر کقوق بازنشستگی به
( CINCOTTA, 2017) 

 اجتماعی: تأثیرات مسئله سالمندی ایران بر ح زه رفاه و ت سعه .2-٩

جمعیتی بیشتو شدا ته و مد.او   بیستم ارتباط بین رشرا تصادی و مسا ل از نیمه  ون
اسات.   رهشا در سطح جهانی و در کشورهای مختنی « جامع توسعه»ریزی  به بونامه

های توسعه در سطح منای  باه    ها و بونامه ریزی و فوموله کودن سیاست بوای بونامه
ا تصاادی   و ساو و عوامال اجتمااعی    روابط موجود میاان عوامال جمعیتای ازیا     

جه  اص مبذول داشت. عنمای اجتمااعی معتقرنار کاه    بایست تو دیگو می ازسوی
اجتمااعی   پیرایش ی  انسان در ی  جامعه صدعتی کاه دارای ساازمان و ماریویت   

رورد تاا   طبیعای( وارد مای   تو است  فشارهای بیشتوی  به مدابع موجود )مداابع  د یق
ارد. ای بو مدابع وجودنر سو   یعدی جایی که کدتول و اکاطه پیرایش انسان در جهان

وا تصاادی   هاای مختنای اجتمااعی    ریزی اول درنتی.ه وجود بونامه وضعیت جامعه
« بخشای »های توسعه معماوالم   های اجتماعی و ا تصادی یا بونامه ریزی است. بونامه
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گیاود. اگاو در    مای  مارت و درازمارت ان.اا     مارت  میاان   صاورت کوتااه   بوده و به
ای مختنای اجتمااعی و ا تصاادی    ها  ها تاأثیوات جمعیتای را درزمیداه    ریزی بونامه

نخواهرشر. انارازه   ریزی کاصل درناونگیونر یا بالعکس  نتی.ه مطنوبی از رن بونامه
جمعیت  رشر جمعیت  توکی  سدی و جدسی جمعیات و فاصانه سادی جمعیات     

کسااب   گاذاری و... باه   ساومایه   کددره تولیر  مصوف و اشاتغال  های تعیین شا ص
دیگاو    های باال دارد. ازطاوف  ب نیاز به رگاهی از شا صریزی مطنو ریدر. بونامه می

ومیاو  بااروری  مهااجوت و شهونشایدی همگای متاأثو از توساعه         های موگ میزان
 نااوان اعتقااد   اما بو ی صااک   (198:1380.)شیخی.  ا تصادی هستدر -اجتماعی

هااای توسااعه همااواره در کاشاایه بااا ی  دارناار کااه افااواد سااالخورده در سیاساات
( در بیاان پیامارهای مهام    2012 نوروزیان)همچدین  ( 168:1393.)وینیس ردمان می

 سالمدری جمعیت در کوزه سیستم بهراشتی ایوان به مواردی اون:
هاای   که باعث ای.اد رسی  افزایش سویع تعراد زنان مسن نسبت به مودان . 1

 شود. اجتماعی می
هاای   شود موا بت میشهوی که باعث  های دا نی و  ارجی و بین مهاجوت. 2

 در.کد سالمدری کمتو شود و معموالم افواد سالمدر برون کمایت فوزنران زنرگی
های زنرگی سادتی: کاه عباارت اسات از تغییاو ساا تار        تغییوات در شیوه. 3

 ای و زنرگی جراگانه اععای  انواده های هسته  انواده و ای.اد  انواده
 ها اظ افسودگی و بیماریکاهش استانراردهای سالمت روانی ازلح. 4

تبعات ا تصادی   هوی  از اهارعامل باال (Noroozian, 2012) است. دهکو اشاره
و رفاهی و اجتماعی  اص  ود را دارد. افازایش رماار زناان ساالمدر باتوجاه باه       

اشات.  دنباال  واهرد  مستقل  افزایش بار مسئولیت دولات را باه   فقران اتوکمایتی
توانر معناول و هام    شهوی )که می شهوی و بوون های درون رونر افزایشی مهاجوت

عنتی بوای افزایش مسا ل جانبی سالمدران باشر( نیز بار مسائولیت دولات در باال    
سالمدران را افزایش  واهرداد. تغییو شیوه زنرگی سدتی نیز تععیی شبکه کمایت 

افازایش باار     دنباال رن  ساالمدران و باه   از سالمدران و نقش سدتی  انواده در باال 
 واهررورد. کاهش اساتانراردهای ساالمت روانای نیاز      همواه مسئولیت دولت را به
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هاای ساالمت  تغییاو بافات سادتی  اانواده  افازایش         عوا بی اون افزایش هزیده
تباع رن افازایش تعاراد زناان      ریختگی روابط زوجین سالمدر و به هم مهاجوت و به
 واهرداشت؛  بوریدر این م.موعه؛ افزایش بار مسئولیت دولت را درپیسالمدر و از 

هاای   ها و هزیده بدابواین این او ه مسا ل عنت و معنولی بوریدر افزایش مسئولیت
 دولت را به ارمغان  واهررورد.

( به فقران پشتوانه  وانین موتبط باا ساالمدری پودا تاه و    1389  واه شیوازی)
ر مطالعه  ود به سا تار سدی جمعیت و تاأثیوات رن باو   ( د1396 پاگودعنیشاهی)

بواساس بورورد ضوای  جیدی هزیداه   1394تا  1364توزیع دررمر طی دوره زمانی 
های سدی سوپوست  )دررمر(  انواده در مداطق متفاوت شهوی و روستایی در گووه

انوارهاا   دنبال افزایش سن سوپوست    انوار  پودا ته و به این نتی.ه رسیره که به
در  (1396)پاگودعنیشاهی یابر. های مذکور افزایش می توزیع نابوابو دررمر در گووه

سااال و باااالتو اساات. 65ایاان کالاات بیشااتوین نااابوابوی متعنااق بااه گااووه ساادی 
رغام وجاود مؤسساات     ( معتقرنر کاه عنای  2014 وهمکاران کوششی)دیگو  ازسوی

اجتمااعی  ساازمان    اون کارورفااه د یل در امو سالمدری در ایوان یعدی: وزارت تعا 
های بیمه و بازنشستگی  وزارت بهراشت   میدی  صدروق امراداما  دولتی  کمیته رفاه

هااا   پزشااکی و مواکزتحقیقاااتی  شااهوداری هااای عنااو  عااالی  دانشااگاه و رمااوزش
های الز  بوای غنبه بو مشکالت ساالمدری   ها و ظوفیت  یویه  زیوسا ت مؤسسات

نرارد. عمره دالیال ایان ناکاررماری عبارتداراز: پوشاش ضاعیی       در کشور وجود 
های ضاعیی  کمایات    ها و سیاست های تکمینی  طوح صدروق بازنشستگی و بیمه

مالی ناکافی از مؤسساات ماوتبط  شاوایط زنارگی در جواماع دساتخوش فوایدار        
ها و  های گستوده  تغییو ررمان مررنیته  جرایی پررومادر از فوزنران در اثو مهاجوت

همچدااین ( 34:1389 ااواه  .)شاایوازیاجتماعی هااای انااواع نااابوابوی  و هااا ارزش
تو رابطه بین سالمدری با انرازه دولات   ( در ی  رویکود کالن1389 سنطانی  نیفه)

دهای بیشاتوی را    مسئنه سالمدری د الت و سازمان  است و اعتقاد دارد داده را نشان
ک.اام دولاات مد.ااو  واهاار  طنباار کااه الجااو  بااه بزرگاای ازسااوی دولاات ماای

 (5:1389سنطانی  .) نیفهشر
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 تأثیر مسئله سالمندی بر ح زه نهاد خان اده: .3-٩

زمیده اعتقاد دارد از مداو تاریخی و دیدی موا بات از افاواد    ( دراین2012 نوروزیان)
ها )تقویبام در همه مذاه  و  سالخورده همواره یکی از تعهرات اصنی بوای  انواده

هاای ساالمدری اماوی     رو فوستادن ساالمدران باه  اناه    است. ازاین بودهها(  فوهد 
کاال درنتی.اه افازایش     پسدریره در فوهد   سدت و عوف موجاود نیسات. باااین   

تاو   زنرگی شهونشیدی  مهاجوت در مقیاس بزرگ  اشتغال زناان و ماودان  کواا    
ماره در  مرت زنارگی ساالخوردگان  تغییاوات ع    ها  انتاارات طوالنی شرن  انواده

است. این پریره در شهوهای بازرگ   گوفته نگوش عمومی نسبت به این امو صورت
 ماندر شهو تهوان بیشتو مشهود است.

(Noroozian, 2012) 
پاذیوی   ( نیز به مشکالت  انوادگی کاصل از عر  انطباق1379 نیایی  اسمی)

هام   داده که این دو متغیو رابطاه دوساویه باا   است و نشان  زوجین سالمدر پودا ته
کاهش نقش کماایتی  اانواده باه معدای       تو نیز بیان شر که پیش طور هماندارنر. 

تععیی شبکه کامی سالمدران و افزایش بار مسئولیت دولت نسبت باه ایان  شاو    
 واهربود. همچدین افزایش بار مالی  انوارهای دارای سالمدر یا کامی سالمدر نیز 

دارد کاه   دنباال  زن.یوه دیگوی از مسا ل ا تصادی و اجتمااعی  اانواده را باه     ود
طبیعتام از نقش کمایتی  انواده در بال ساالمدران کاساته و شابکه کماایتی سادتی      

انطباق باین   افزایر. عر  ازپیش ضعیی و بار مسئولیت دولت را می سالمدران را بیش
ه  انواده  نتای.ی اون افزایش تعراد ریختن هست هم زوجین سالمدر نیز عالوه بو به

زنان سالمدر برون سوپوست و برون کامی ماالی  کااهش اساتانراردهای ساالمت     
روانی  افازایش مسائولیت فوزناران و درنتی.اه دور جریاری از تعاعیی شابکه        

های دولات را   غیورسمی کمایت از سالمدران و درمقابل افزایش مسئولیت و هزیده
 (34:1379نیایی  ) اسمی.به ارمغان  واهررورد

 گیری نتیجه بحث و

سوعت درکال انتقاال   کاضو جمعیت ایوان به نتایج این بورسی نشان داد که درکال
طورروزافزون تعاراد   سدی است و در اثاو کااهش باروری و افزایش امیر زنرگی به

جمعیت نوجوان  و از یابر ساال و ساالخورده افزایش می و درصار جمعیات میاان
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 .شود میجوان کاسته و 
شره درمورد جمعیت ایوان بایار گفات    ها و رمارهای محاسبه بواساس شا ص

سالی )رو به سالخوردگی( اسات  که جمعیات ایوان ازناو سا تاری در موکنه میان
و در وضاعیت کداونی افزایش جمعیت فعال  سا تار سدی مطنوب و مسااعری را  

اماا  ؛ کدار  وفت و بهباود توساعه ای.ااد مای    رلای باوای پیشا  ای.اد و فوصات ایاره
ریزی باوای زماانی کاه جمعیات فعال کاهش و درصار ساالمدران    ضوورت بونامه

تاوان دوران مطناوبی    ریزی صحیح می که با بونامه شود میاکساس   یابر افزایش می
بااار ا تااصادی ناشای از ساالمدری       دیگااو  د و ازطوفکورا بوای سالمدران  نق 

 داد. تاکرودی کاهشجمعیت را 
بدری نهایی بحث ایدکه مسا ل اجتماعی ماوتبط باا مسائنه ساالمدری در      جمع

تدیاره و در اثاو مسائنه     شرت درهم های ا تصادی  رفاه و توسعه و  انواده به کوزه
گذاران نسبت باه   پذیو هستدر و درصورت غفنت از رگاهی سیاست سالمدری رسی 

ای از مسا ل و مشکالت پیچیره را  ؛ زن.یوهها رناهتما  به تقویت  و عر  ها رننقش 
مسئولیت دولت ایاوان را در باال مسائنه      وجود واهررورد که بوریدر این مسا ل به

ایدکاه در کشاور ماا     باه  باتوجه  واهرداد. ریدره افزایش سالمدری جمعیت در دودهه
 باه اسات   نراشاته ر وجودای مدس.م و هرفمد درزمیده کمایت از سالمدران بونامه

هاای متاولی اماور ساالمدران انسا.امی       رسر که درابترا بایر میاان ساازمان   می ناو 
هاای   نحوی باشر که تماامی بوناماه   به ها رنپاذیود و ارتبااط باین  هماهد  صورت

  تاوان  دیگاو می بیاان د. باهشواجوایای بو اوردار   ها از  اررت مصوب این سازمان
هاای موباوط باه ساالمدران ایان اسات کاه         شارن بوناماه   اجوایی ی هزمگفت که ال

های مصوب یکاریگو   ده و از بونامهکوهای ماذکور در یا  جهات کوکت  سازمان
ای.اد زمیده دستوسی سالمدران به امکانات رموزشای  بهراشاتی و   و با درکدکمایت 

و دساتیابی باه    بااودن نااابوابوی اجتمااعی و ا تصاادی     ای ازطویاق ازمیااان  تغذیه
غفنت با رسر  ناومی سالمدران به کرا ل بوسر. به مشکالت سالمدری سالم و فعال 

از این مسا ل  عالوه بو مشکالت سالمدری  کال سیساتم اجتمااعی کشاور دااار      
های میان  توان گفت که این موضوع تمامی بونامه ا تالل و بحوان  واهر شر و می
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تأثیو  ود  وار واهارداد؛   دیت کنی کشور را تحتمرت ریدره و توسعه و ام و کوتاه
گاذاران   پای سیاسات  عدوان االشی پیش توانر به بدابواین تغییوات در این عوامل می

 عدوان ابزاری مؤثو در دستان رنان باشر. عمومی یا به
مقایسه میزان فعالیت سالمدران و میازان فعالیات افاواد در سادین کاار نشاان       

کفایات کقاوق بازنشساتگان     دلیل عر  به ها مشابه همریگونر. دهر که این میزان می
کشوری باه رفاع نیازهاای اولیاه زنارگی  اکثاو ساالمدران بعار از پایاان  ارمت        

م.اردام ادامااه فعالیات داده یاا فعالیات جریاری را        هستدر ساله اداری م.بور30
انواده را شاووع کددار. البتاه ایان  اصوصیت در باین مودانای کاه مسائولیت  ا  

است. ایاان امااو درمااورد زنااان کمتااو مااصراق دارد         مشهودتو  بوعهره دارنر
دیگو زنان سالمدر بعر از پایان  رمت اداری اکثوام فعالیات ا تصاادی را رهاا     بیان به

بااه    کددر و تعراد کمی که اکتماالم مسائولیت  اانواده را هام بوعهاره دارنار      مای
 .دهدر میه فعالیات ا تاصادی  ود ادام

های ناادر انساان یاا جواماع از      معدای مصونیت ارزش امدیت  به دیگو ازطوف
باودن  زیوبداای    فارغ از عیدی یاا ذهدای   یتامد های طبیعی و انسانی است. مخاطوه

انساان  ی  هانگیاز  ینتاو  مهام  است؛ بدابواین  جست.وی امدیت  ها بوده تما  پیشوفت
توازن داشتن یا نراشتن  .هستی انسان  پیونری ناگسستدی دارد ی هاست که با جوهو

طاورکنی    رسانی  بیکاری و به سا تار جمعیت  بو مسا ل رموزشی  رفاهی   رمات
 گذارد. مسا ل امدیتی در سطح  ود و کالن ی  کشور تأثیو می

معداای وجاود    که بهه امووزه امدیت ناامی جای  ود را به امدیت اجتماعی داد
معداای تمهیار    امدیت اجتمااعی باه   .اجتماعی است ت در همه ابعاد ا تصادی وامدی

هاای مختنای اجتمااعی     فعا و ابزارهای الز  بوای ابواز وجود و طوح ناو گاووه 
عدوان یا    ها  هدگامی موثو و مطوح است که به از بیل زنان  جوانان  ا وا  و ا نیت

عداوان یکای از    ت اجتمااعی باه  امدیا  شاود.  امو گویزناپذیو یاا یا  ارزش پذیوفتاه   
هاسات.   تاوین ناوع امدیات  از عداصاو اساسای کیات انساان  تاوین و مهم کسااس

ش  هیز عدصوی بوای پیشوفت و توسعه ی  جامعاه و همچداین شکوفایی  برون
. امدیاات  یسات تو از عدصو امدیت و تااأمین ررامااش در جامعااه ن    استعرادها  مهم
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 اااطو ناازد  رضااایت و اطمیدااان )یعداای وجااود اکساااسدارای دو معدااای ای.ااابی 
 .استدولاتماودان و شهوونران( و سنبی )یعدی نبود توس  اجبار و تهریر( 

 ااطو جامعاه در باال تحاوالت عاادی و       اجتماعی ماوردناو  اطمیداان   امدیت
اجتمااعی و   امدیات  تحوکات عمری معطاوف باه ساالمت و هویات  اود اسات.      

گووهی  نام عمومی  سالمت و مهارت افواد  امیار باه    های رن ماندر انس.ا  مولفه
موضاوع   ینا و ها دارنر زنرگی و امدیت هویت  نقش مهمی در بقا و بالدرگی منت

عداوان گاووه     این میاان ساالمدران باه    در ؛های اجتماعی الز  است بوای همه گووه
 پذیو نقش مهمی در امدیت اجتماعی دارنر. رشر ورسی  درکال

هو  سادی ساالمدران در باین جمعیات نموناه از      که ها نشان داد  نتایج بورسی
که از این ماوز   نحوی هشرن است؛ ب سالگی به بعر سویعا درکال باری  سدین شصت

های تحقیاق  اود    انر. یافته درصر سالمدران دارای همسو بوده60سدی به بعر  فقط 
هاای   مایات بیانگو انعکاسی روشان از مو عیات ا تصاادی  اجتمااعی  درماانی  ک     

 1320هاای   جریر یا متولرین ساال  سالمدران ست.ها رنارتباط فوزنران با  و عاطفی
به بعار  در شاوایط اجتمااعی  ا تصاادی و فوهدگای عصوکاضاو  در مقایساه باا         

ویاهه در شاهو تهاوان دارای نیازهاا و انتااارات       ههای پیش از رن  ب سالمدران نسل
 دروا اع  ربط پاساو داده شاونر.   ذیبایست توسط موسسات  که می جریری هستدر

تاوجهی باه    بای  اجتمااعی هساتدر و   های ریداره  واساتار امدیات    سالمدران در سال
 انرازد. منی را به مخاطوه می یتامد های رنان   واست

باوجوداین پیونر راهبودی میان تحول سا تاری جمعیات و مساا ل امدیتای و    
ای ر رادهای امدیتی ناوین  نماراد   عامل و متغیوی مستقل بو  ایدکه جمعیت دلیل به
واکادش متغیوهاای    یداری از کادش و  ردروا ع محیط امدیتی هو دولات  بو شود   می

تاوازنی در توکیا     زمیداه بای   یان درا محیط دا نی و شوایط محیط  ارجی است.
مساا ل   و پیشوفت باشار  عامل مدفی در توسعه و توانر میجمعیت و سالمدری رن 

باا   توساعه جامعاه شاود و    مد.و به کاهش رفاه و  ا تصادی درکدار مسا ل  انواده
 دار سازد. منی را  رشه یتامد زدایی از دولت  مشووعیت
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ریدره(  هرف اصنی و پیشدهاد این پهوهش )کل مسا ل سالمدری جمعیت در دودهه
ر باال مسائنه   ایوان د اسالمی گذاری عمومی دولت جمهوری طواکی الگوی سیاست

مساا ل ناشای از    الگو عالوه بو کل مشکالت ا تصادی و ینا در موردبحث است.
پاذیو فاواهم    عداوان  شاو رسای     نسبی بوای سالمدران به رفاه یربا تغییوات  انواده 

افزایش وابساتگی ساالمدران و کااهش جمعیات در       است داده ها نشان یبورس کود.
هاای جمعیتای ناشای از     تاوین ااالش   منه مهام ساله( ازج 65تا  15افواد کار )سن 

های ریداره در ایاوان اسات.همچدین کاه کشاور باا سالمدرشارن         سالمدری در سال
ماندار افازایش شاکاف نسانی باین جواناان و        ای های اجتمااعی  جمعیت با االش

 سالمدران و جمع شرن اتوهای کماایتی  اانواده از ساالمدران روبوو واهاربود.    
ن االش ا تصادی کشور با افزایش سن جمعیت نیاز افازایش   توی این مهم بو عالوه

های درمان نیز  های بازنشستگی و بیمه است و افزایش هزیده فشار مالی در صدروق
 گذاران کشاور و جمعیات ساالمدران  واهار شار.      تبریل به مشکنی بوای سیاست

صورت این تغییوات جمعیتای  طبعاا تغییواتای در ساا تار جامعاه و نهادهاای        در
 انرازد. به مخاطوه می اجتماعی را دهر که امدیت منی و اجتماعی هم رخ می
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