
 بسمه تعالی

 سالمندان کشور وضعیت 

 صدرالدین بالدی موسوی                                                                                                      

 کارشناس ارشد جمعیت شناسی                                                                                                    

 مشاور ریاست مرکز آمار ایران                                                                                                     

تا سال  تخمین زدهسازمان بهداشت جهانی  . از جمعیت جهان را تشكیل می دهند درصد  ۲ ۰سال آینده سالمندان حدود  ۳۰در طول   

 ۵که به ازاء هر  یعنی اینكه. میلیارد نفر است (  ۲.1) پیش بینی سازمان ملل برای این سال  برسد میلیارد نفر  ۲به  سالمندانجمعیت  ۲۰۵۰

المندان است س که االن قریب به این نسبت سهمکشورهای توسعه یافته در . به این ترتیب نه فقط می باشدیك نفر سالمند جمعیت دنیا  نفر 

سال تشكیل می دهند و هر سال نسبت آن افزایش پیدا می  ۶۰باالی را در کشورهای در حال توسعه نیز بخش بزرگی از جمعیت افراد  بلكه

 آماده نماید . رای سالمندی ایجاب می کند که جوامع در حال توسعه از جمله ایران خود را ب سالمندی نسبتافزایش  کند.

 واده به عنوان بزرگ خاناحترام به سالمندان و حضور آنها نمودن شرایط زیستی و اجتماعی برای سالمندان در محیط زندگی ،  در کنار فراهم

ان را به ادامه آندر کنار خانواده ایجاد فضایی آرام ی نه تنها مهم است بلكه از نیازهای مادی هم شاید برتر باشد زیرا سنت در مراسمات آیینی و

بته با دارند . ال نقش هنوز ایفای جامعه در خانواده و  داشته باشندمی سازد که احساس پویا زنده و یق نموده و از آنان عناصری زندگی تشو

ك خانواده به ی گسترده که چندین نسل با هم در یك خانواده زندگی می کردند خانواده از یك نظام  ارتغییر در ساختصنعتی شدن جوامع و 

نقش تاریخی خود را  که در عین وظایف پدری و سرپرستی خانوار  ، نقش کارفرما  نیز داشتند تا حدود هسته ای باعث می شود سالمندان 

بایست  یاما هسته ای شدن خانواده نباید در احترام به سالمندان و استفاده از تجربیات آنها خللی وارد نماید . بلكه م . زیادی کمرنگ شود

مندان بها داد به نقش سال، طی مسیر تكاملی  برای وبنیان و اساس خانواده به عنوان پایه اصلی جامعه و اتفاقات فرهنگی آن برای استحكام 

 .فروپاشی  نشود دچار  خانواده تا

رجامعه ایجاد د تغییراتی اجتناب ناپذیراز آن نظر اهمیت دارد که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مندی مطالعه سال

 اند اقدام به تاسیسمواجه شده امروزه در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که با سالخوردگی جمعیت .نماید می

به لحاظ اهمیت این . انددر جهت حمایت از سالخوردگان کردهمشخص تشكیالتی برای تدوین استراتژی و برنامه 



ز اتوجه زیادی به این مسئله داشتند به طوری که نیز المللی های بیناخیر دفاتر و سازمان چند دههموضوع در طول 

اولین مجمع جهانی برای سالمندان در وین تشكیل شد و بعد از آن نیز تقریباً به فاصله هر ده سال یكبار  1982سال 

ه های ملی کشورها توصیو گنجاندن در برنامه اجرابرای  های عملی سالمندان قطعنامه و برنامهبرای بهبود شرایط زندگ

را برای سالمندان نام نهادند تا سر آغازی برای برنامه های کوتاه  1999همچنین به دلیل اهمیت موضوع سال  .می شود

و بلند مدت برای سالمندان باشد . هرچند در کشور ما هنوز سهم سالمندان به اندازه ای نیست که ساختار جمعیتی و 

و سابقه رشد جمعیت بسیار باال ، انتظار  60قرار دهد  اما با توجه به انبوه موالید دهه شدید اقتصادی تحت تاثیر  ظرناز 

می رود همانند  سایر کشورهای دنیا با شدت بیشتری رشد جمعیت سالمندان کشور افزایش یابد . برنامه ریزی کشور 

ت زمینه های فیزیكی و اجتماعی کشور برای سالمندان مهیا در مقطع فعلی می بایست طوری باشد که در بلند مد

  شود و در کوتاه مدت توجه ویژه به توانمند سازی جوانان باشد تا سالمندان توانایی در آینده داشته باشیم . 

 های سالمندی در کشورآمادگی برای برخورد مناسب با پدیده سالمندی در کشور نیازمند اطالع از ساختار و ویژگی

های جمعیتی  سالمندان در ایران تهیه شده است. امید این مطالعه با هدف شناخت ویژگی است. در همین راستا

 برنامه ریزان و کاربران  قرار گیرد. است مطالب مندرج در این پژوهش مورد استفاده

 سالمندان رشد جمعیتتعداد و 

جهان در  تعریف می نماید .سالگی را برای افراد سالمند  60سن  2002سازمان جهانی بهداشت در سال            

ی آوردهابر سالمندان بوده است.تعداد و نسبت شاهد افزایش و امید زندگی  سایه پیشرفتهای علمی به ویژه پزشكی

 9الدی جمعیت سالمندان در دنیا از می 2030حاکی از آن است که تا سال سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی 

تعداد سالمندان ایران از کمتر از درصد افزایش خواهد یافت.   17.5درصد به  5/6درصد و در ایران از  16درصد به 

میلیون نفر رسیده است . این در  7.4به باالی  1395برابر شدن در سال  6با بیش از  1335میلیون نفر در سال  1.2

برابر شده است . این نشان می دهد  سرعت افزایش  4یت کشور در طی این مدت کمی بیشتر از حالی است که جمع



سال گذشته حدود دو برابر جمعیت کشور افزایش یافته است . همچنین تعداد سالمندان مناطق  60سالمندان در 

برابر شده است .  2 برابر و در مناطق روستایی حدود 9شهری کشور طی نیم قرن گذشته در مناطق شهری حدود 

 روند کاهشی داشته است . 1370این در صورتی است که جمعیت روستایی از سال 

-95کشور در سال های  ساله و بیشتر( 60)جمعیت و رشد جمعیت سالمندان  -1جدول  

1335 

 سال

 متوسط رشد ساالنه)درصد( جمعیت)نفر( 

 سالمند  کل سالمند کل

1335189547041183980- - 

1345257887221638022


.

1355337087441771614


1365494450102686350


1375600554883978127


1385704957825121043


1395799262707414091


 کل کشور نتایج تفصیلی بر پایه  1335 -  95سرشماری عمومی نفوس و مسكن  منبع: مرکز آمار ایران

( همواره بیشتر از رشد جمعیت کل کشور است. درمناطق شهری  1355رشد جمعیت سالمندان )به غیر از سال    

رشد جمعیت  1355هم رشد جمعیت سالمندان نسبتا باال بوده است . اما در مناطق روستایی فقط در سال 

به دلیل تبدیل روستا به شهر و سالمندان منفی بوده است . این در صورتی است که رشد جمعیت مناطق روستایی 

مهاجرت روستاییان به شهرها اندک و در دو دهه گذشته منفی بوده اما با توجه به اینكه عمده مهاجرت روستاییان به 

شهرها برای یافتن شغل و در بین جوانان بوده و  سالمندان روستایی کمتر مهاجرت نموده اند ، رشد جمعیت 

 ( نه تنهایی منفی نبوده بلكه مثبت هم بوده است .   1355سال  سالمندان روستایی)به غیر از



 

جمعیت و رشد جمعیت مناطق شهری و روستایی سالمندان کشور در سال   -2جدول  

 1345-95های 

 سال

 متوسط رشد ساالنه)درصد( جمعیت)نفر( 

 روستایی شهری روستایی شهری

13455988341039198
- - 

1355792126979488


136513883611297989


137522542111723916


138532799371841106


139553657112048380


 جمعیت غیر ساکن در مناطق روستایی آمده است

هر چند رشد جمعیت مردان و زنان سالمند تفاوت زیادی با هم ندارند اما سرعت افزایش  زنان سالمند بیشتر از 

تعداد مردان سالمند بیشتر از زنان بوده است اما در  1385مردان سالمند شده است بر اساس جدول ذیل تا سال 

ن امیدزندگی آنان از مردان پیشی گرفته است . برعكس شده و تعداد زنان سالمند به دلیل باالتر بود 1395سال 

 برابر بوده است .  4.8برابر شده در حالی که برای زنان این نسبت  4.3طی نیم قرن گذشته مردان سالمند 

 
 1345-95جمعیت و رشد جمعیت مردان و زنان سالمند کشور در سال های   -3جدول 

 سال

 متوسط رشد ساالنه)درصد( جمعیت)نفر( 

 زن مرد زن مرد

1345859376778646- - 

1355925789845825

136514197801266570

137521359501842177

138526548332466210

139536584053755686



 سهم سالمندان -

افزایش سهم سالمندان نشانه افزایش امید به زندگی در کشور است . افزایش امید به زندگی ضمن اینكه متاثر    

میزان مرگ  کاهشتبیین می شود . در این نظریه با  ا نظریه ای به نام انتقال جمعیت از پیشرفتهای پزشكی است ب

سنی متحول و امید زندگی افرایش می یابد . افزایش  ، ساختارمیزان موالید  مداوم  و میر و به دنبال آن کاهش

امید زندگی سبب باال رفتن میانگین سنی جامعه و همچنین سهم سالمندان می شود . در آخرین سرشماری کشور 

درصد همواره روند  5.3با   1355درصد بوده که از سال  9.3ساله و بیشتر  60سهم سالمندان  1395در سال 

. این افزایش در مناطق شهری و روستایی نیز دیده شده است . با این تفاوت که سهم سالمندان  افزایشی داشته است

درصد از جمعیت روستایی  10بیش از  1395همواره در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است . در سال 

 درصد بدست آمده است . 9.1ساله و بیشتر بوده اند که این نسبت در مناطق شهری  60

 1345-95ساله و بیشتر( به كل جمعیت برحسب مناطق در سالهاي  60نسبت سالمندان ) -4جدول 

134513551365137513851395 مناطق

 کل
6.55.35.46.67.39.3

 شهری
6.15.05.26.16.89.1

 روستایی
6.85.55.77.48.410.1

،  (Young old)بر اساس طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی خود به سه گروه سالمندان جوان سالمندان 

 70یش از بطبقه بندی می شوند . که در ایران  (Oldest old) لکهنساسالمندان و  (Old)سالمند سالمندان 

از آنها سالمندان جوان هستند . در مناطق روستایی سهم کهنساالن و سالمندان سالمند بیشتر از مناطق  درصد

 شهری است . 

 73.3درصد است که در مقایسه با  60در ژاپن به عنوان سالمندترین کشور دنیا سهم سالمندان جوان کمتر از 

 2.2سالمندان ایران ، سالمندان سالمند و فقط  درصد از 25درصد ایران خیلی پایین تر است . در عوض حدود 

درصد است . سهم کهنساالن ژاپن  4.8و  36.1درصد کهنسال هستند در حالی که این نسبتها برای ژاپن به ترتیب 



 بیش از دو برابر  کهنساالن ایران است .

 
 

 1385-95سالمندان بر حسب طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی در سالهای   سهم -5جدول 

 ساکن در نقاط روستايي ساکن در نقاط شهري جمع 

 زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن

 

 جمع
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 

 ساله 60-74جوان سالمند 
73.873.374.474.675.074.272.470.474.7

 ساله 75-89سالمند سالمند 
24.725.424.124.023.824.326.028.123.7

 ساله و بیشتر 90کهنسال
1.41.31.61.31.11.51.61.51.7

 

 جمع
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

 ساله 60-74جوان سالمند 
73.372.074.574.874.475.269.265.572.8

 ساله 75-89سالمند سالمند 
24.926.123.723.523.923.028.632.025.4

 ساله و بیشتر 90کهنسال
1.81.91.81.71.71.82.22.51.9

 

 نکته پایانی

امید زندگی و همچنین کاهش موالید ناشااای        افزایشمرگ و میر و مداوم  ساااالخوردگی جمعیت، که از کاهش    

  درحالکشااور مداوم ساااله و باالتر  60موجب شااده اساات تا هم از نظر تعداد و هم از نظر نساابت، جمعیت  گردیده

شد  شور در     .افزایش با شد مطلق جمعیت ک سط حدود   1385-95 دورهر ست در حالی    26/1بطور متو صد بوده ا   در 

دست آمده ه ب برابر 3نی حدود یعدرصد 3.8حدود  دورهساله و بیشتر در طی همین  60این میزان برای سالمندان که

ست. این روند   شتیم   60با توجه به انبوه موالیدی که در دهه ا های آینده روند افزایش تعداد  شود در سال  باعث می دا

درصد جمعیت را   10در مقطع کنونی که هنوز سالمندان کمتر از  و نسبت سالمندان با سرعت بیشتر ادامه پیدا کند.     

ضمن ای     شوند  سالمندان مهیا نمود مبحث مهم تر توجه به جوانان فعلی و     شامل می  شرایط را برای  ست  نكه می بای

شیم مطمئنا               شته با شتی و اجتماعی دا صادی ، بهدا صورتی که جوانان توانمند از نظر اقت ست در  سالمندان آینده ا

 سالمندان توانمندتری در آینده خواهیم داشت . 

 ماخذ :

 1335-95سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ، نشریات 

  اقتصادي-هاي اجتماعيبررسي ویژگينصیری ، نعمت اهلل و بالدی موسوی ، صدرالدین و همکاران ، 
 ، پژو هشکده ی آمار  سالمندي جمعیت در ایران


