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چکیده:

در حــال حاضــر ،ســالخوردگی جمعیــت و عوامــل تأثیرگــذار بــر آن از مباحــث مــورد توجــه سیاســتگذاران و
برنامهریــزان کشــور اســت .در ایــن زمینــه تفکیــک شــاخص هــای مــورد نظــر در مناطــق شــهری و روســتایی در تنظیــم
و حتــی پیــش بــرد برنامههــای الزم کمــک شــایانی خواهــد کــرد .لــذا ،هــدف از ایــن مطالعــه مقایســه تطبیقــی عوامــل
موثــر بــر ســالخوردگی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان هــای ایــران در دو دوره آمــاری  1390و  1395اســت.
روش پژوهــش ایــن مطالعــه توصیفــی ـ تحلیلــی ،از نــوع تحقیقــات کاربــردی بــوده و شــیوههای جمــع آوری اطالعــات
اســنادی اســت .جمعیــت کشــور (بــه تفکیــک مناطــق شــهری و روســتایی) بــه عنــوان جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه
قــرار گرفتــه اســت .بــرای جمــع آوری دادههــا از ســالنامه آمــاری کشــور و سرشــمارهای عمومــی نفــوس و مســکن طــی
ســال هــای  1390و  1395اســتفاده گردیــده اســت .در پژوهــش حاضــر بــراي تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از مــدل
تحلیــل معــادالت ســاختاری و نــرم افزارهــاي مرتبــط نظیــر  SPSSو  Excelاســتفاده شــده اســت .براســاس نتایــج
بدســت آمــده مشــخص شــد ،شــاخص ســالمندی در دو دوره مــورد بررســی دارای رونــدی صعــودی بــوده و ایــن رونــد
تفــاوت معنـیدار و مثبــت بیــن مناطــق شــهری و روســتایی (بــا نفــع مناطــق شــهری) و در شــاخصهای نــرخ بــاروری
کل و نــرخ تجدیدنســل نشــان از تفــاوت معنـیدار و منفــی بیــن مناطــق شــهری و روســتایی (بــا نفــع مناطــق روســتایی)
در هــر دو دوره آمــاری مــورد بررســی را دارد.
واژگانکلیدی :سالخوردگی ،شاخصهای جمعیتی ،جمعیت روستایی ،جمعیت شهری ،ایران.
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صعــودی در مناطــق شــهری بســیار قابــل توجــه اســت .همچنیــن ،نتایــج مقایســه شــاخص میــزان خــام موالیــد نشــان از
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مقدمه

ســالخوردگی جمعیــت ،اکنــون یــک پدیــده جهانی اســت .ایــن پدیــده در کشــورهای توســعه یافته بیش
از یــک قــرن و در کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه ،اخیــرا ً اتفــاق افتــاده اســت (.)Kurek, 2007: 29

تعــداد جمعیــت ســالخورده در سراســر جهــان بــه دلیــل کاهــش مــرگ و میــر و میــزان بــاروری در حــال

افزایــش اســت .تخمیــن زده شــده اســت کــه تــا ســال  2050تقریبـاً دو میلیــارد نفــر 60 ،ســال و باالتــر
و  400میلیــون نفــر نیــز در ســن  80ســالگی و باالتــر خواهنــد بــودKhanMamuna, 2020 :16( .

 )et alدر حــال حاضــر مســئله مهــم ســالخوردگی جمعیــت بحثــی را در مــورد پیامدهــای اقتصــاد
کالن ایجــاد کــرده اســت ( .)Goodhart & Pradhan 2017:1بــه عبارتــی دیگــر رشــد جمعیــت در
اقتصادهــای پیشــرفته در حــال کنــد شــدن بــوده و از طرفــی دیگــر ،طــول عمــر رو بــه افزایــش اســت.
لــذا ،ســهم جمعیــت ســالخوردگان در آن کشــورها در حــال افزایــش مــی باشــد .تغییــرات دموگرافیــک
همــراه بــا امــواج جدیــد نــوآوری و اتوماســیون دو نیــروی اصلــی هســتند ،کــه انتظــار مــی رود شــرایط
اقتصــادی کالن و بــازار کار دهــه هــای آینــده را شــکل دهــد.)Papapetrou & Tsalaporta, 2020:3( .

ســالخوردگی جمعیــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه یکــی از مهمتریــن تحــوالت اجتماعــی قــرن 21
تبدیــل شــده ،و پیامدهــای آن تقریبــاً در تمــام بخــش هــای جامعــه از جملــه اقتصــاد ،اجتمــاع و

حتــی در بخــش خدماتــی ماننــد مســکن ،حمــل و نقــل ،حمایــت اجتماعــی و همچنیــن ســاختارهای
بــه وجــود آورده کــه توجــه بــه آن جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار ،ضــروری اســت .توجــه بــه
ســالخوردگی جمعیــت بــه ویــژه بــرای اهــداف رفــع فقــر ،تأمیــن زندگــی ســالم و رفــاه در همــه ســنین،
ارتقــاء برابــری جنســیتی و اشــتغال کامــل و تولیــدی و کار مناســب بــرای همــه ،کاهــش نابرابــری
هــای درون و بــرون منطقــهای کشــورها اهمیــت فــراوان دارد .برنامــه اقــدام بینالمللــی مادریــد در
ســال  2002کــه در مجمــع جهانــی دوم ســالخورده شــدن ،بــه تصویــب رســید ،بــر لــزوم توجــه
بــه افــراد ســالخورده در برنامهریــزی توســعه تأکیــد کــرد و عنــوان شــد کــه افــراد ســالخورده بایــد
بتواننــد در عرصههــای اجتماعــی و اقتصــادی شــرکت کننــد و بهطــور عادالنــه از پیشــبرد ســامت و
رفــاه بهرهمنــد گردنــد .بــا افزایــش جمعیــت ســالخورده ،در هــر جامع ـهای الزم اســت کــه دولتهــا،
سیاســتهای نوآورانــه و خدمــات عمومــی مخصــوص بــرای افــراد ســالخورده در نظــر گرفتــه و آن
سیاس ـتها و برنامههــا الزم اســت کــه نســبت بــه هــر زمانــی دیگــر بــا حساســیت خاصــی پیگیــری
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خانوادگــی و روابــط بیــن نســلی نمــود پیــدا کــرده اســت .ایــن پدیــده تغییــرات اقتصــادی و اجتماعــی
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شــود (.)UN, 2017:1
نتایــج آمارگیــری نفــوس و مســکن در دورههــای مختلــف نشــان میدهــد کــه جمعیــت ایــران نیــز در
حــال حاضــر در مرحلــه انتقــال ســاختار ســنی از میانســالی بــه ســالخوردگی اســت .بررس ـیها نشــان
میدهــد در ســال  1390شــاخص کلــی ســالخوردگی جمعیــت بــاالی  60ســال کشــور حــدود 24/4
بــوده و بــر اســاس نتایــج اولیــه سرشــماری ســال  ،1395بــه حــدود  25/4رســیده اســت .بــه عبارتــی
دیگــر در ســال  8/26 ،1390درصــد از جمعیــت کشــور بــاالی  60ســال ســن بــوده کــه درســال
 ،1395ایــن رقــم بــه  9/27درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت (مرکــز آمــار ایــران.)1395-1390،
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود ،آهنــگ ســریع رشــد جمعیــت ســالخورده در ایــران نســبت
بــه نــرخ رشــد جمعیــت اســت .بهطــوری کــه در دوره مذکــور نــرخ رشــد جمعیــت شــهری  2درصــد
بــوده ،ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ رشــد ســالخوردگی  7/9درصــد بــوده اســت .از طرفــی دیگــر،
نتایــج آمارگیــری در دوره هــای  1390و  1395نشــان میدهــد کــه نــرخ رشــد ســالخوردگی مناطــق
روســتایی کشــور  1/2درصــد و نــرخ رشــد جمعیــت  -0/7بــوده اســت .لــذا ،براســاس ایــن مــوارد،
میتــوان عنــوان کــرد کــه بیــن نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ رشــد ســالخوردگی در مناطــق روســتایی
و شــهری دارای اختــاف زیــادی بــوده ،کــه فاصلــه شــدید بیــن نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ رشــد
ســالخوردگی جمعیــت ،میتوانــد مشــکالت زیــادی را بهخصــوص در زمینــه تأمیــن مخــارج بهداشــتی
مقالــه مقایســه تطبیقــی عوامــل موثــر بــر ســالخوردگی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتانهای
ایــران در دو دوره آمــاری  1390و  1395اســت.
مبانی نظری تحقیق
ســالخوردگی جمعیــت و پیامدهــای آن ،یکــی از مســائل عمــده جمعیتــی در بســیاری از کشــورهای
جهــان محســوب مــی شــود .ایــن پدیــده ،یکــی از پیامدهــای انتقــال جمعیتــی اســت کــه در آن
بــاروری و مرگومیــر از ســطوح بــاال بــه ســطوح پاییــن کاهــش پیــدا میکننــد ( ،1396:26رحیمــی).
نظريــه انتقــال جمعيتــی ،تغييــرات در ميزانهــاي مواليــد و مرگوميــر را بــه مــوازات گــذار از
شــرايط اقتصــادي ،اجتماعــي و ســنتي قبــل از مــدرن ،بــه يــک جامعــه مــدرن صنعتــي و شــهري
توصيــف ميکنــد ( .)Ross, 1996:34انتقــال جمعيتشــناختي ،يعنــي جابهجايــي منطقــي مراحــل

] [ Downloaded from populationjournal.ir on 2023-01-09

و درمانــی ســالخوردگان ،وضعیــت نیــروی کار و غیــره بــه همــراه داشــته باشــد .بنابرایــن هــدف از ایــن
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تاريخــي کــه همــه جمعيــت در رونــد رســيدن بــه نوگرايــي و شــرايط جديــد زندگــي آن را پشــت ســر
ميگذارنــد .در ايــن رونــد دو مرحلــه را ميتــوان مشــخص ســاخت :افــت ســطح مرگوميــر ،کــه
اساســاً ناشــي از بيماريهــاي عفونــي بــوده اســت و افــت ســطح بــاروري (حســيني.)190 :1390 ،

در طــي چنــد مرحلــه يــک جمعيــت از حالتــي کــه مرگوميــر و بــاروري هــر دو در ســطح بااليــي
هســتند ،بــه حالتــي کــه بــاروري و مرگوميــر هــر دو پاييــن هســتند ،منتقــل ميشــود .قبــل و بعــد
ی اســت.
از انتقــال ،رشــد جمعيــت بســيار کنــد اســت .حــد فاصــل ايــن دو حالــت ،دوران گــذار جمعيتـ 
نوتشــتاین ( )1945بهعنــوان یکــی از محققانــی کــه نقــش اساســی ،در شــکلگیری تئــوری گــذار
جمعیــت داشــته ،بــر اهمیــت کاهــش مرگومیــر و فرآینــد مدرنیزاســیون در گــذار تاکیــد دارد .وی
بــر ایــن بــاور اســت کــه گــذار جمعیــت پدیــدهای جهانــی اســت و همــه کشــورها را بــا هــر ســطحی از
توســعه دربــر خواهــد گرفــت.
در نظریــه گــذار اول جمعیتــی در جريــان توســعه ابتــدا ســطح مرگوميــر بــه طــور مــداوم پاييــن
ميآيــد ،حــال آنکــه بــاروري تقريب ـاً در ســطح گذشــته باقــي ميمانــد .در نظریهگــذار دوم جمعیتــی

کــه توســط جمعیتشناســان معاصــر لســتاق ( )1995و وندیکا ( )2001مطــرح شــده اســت ،بــه
دنبــال کاهــش ســطح مرگوميــر ،بــاروري هــم بــا تأخيــر ،ولــي بــه تدريــج پاييــن ميآيــد .نــرخ
رشــد طبیعــی جمعیــت بــه دلیــل فزونــی مرگوميــر از نــرخ زاد ولــد منفــی میشــود ،از ویژگیهــای
نزديــک شــدن ســطح بــاروري بــه ســطح مرگوميــر ،جمعيــت از دوران گــذار خــارج و بــه مرحلــه
ســوم ،دوران تعــادل ارادي وارد ميشــود (ســرايي .)51-67 :1376 ،در طبقهبنــدي ديگــري بالکــر
( )1974انتقــال جمعيتــي را بــه چهــار مرحلــه اساســي تقســيم نمــوده و مرحلــه پنجمــي را نيــز بــر آن
متصــور اســت.
 .1مرحلــه ثبــات و ســکون جمعيتــي کــه در آن مرگوميــر و بــاروري هــر دو بــاال و ميــزان رشــد
جمعيــت انــدک اســت؛
 .2مرحلــه آغــاز بســط و توســعه جمعيتــي ،کــه طــي آن ميــزان مرگوميــر بــه تدريــج رو بــه کاهــش
ميگــذارد ،ولــي ميــزان مواليــد باالســت و بــه ســرعت بــر ميــزان رشــد جمعيــت افــزوده ميشــود؛
 .3مرحلــه پايــان بســط و توســعه جمعيتــي ،کــه بــاروري نيــز بــه تدريــج رو بــه کاهــش ميگــذارد،
ولــي مــرگ و ميــر کمــاکان پائينتــر از بــاروري و رشــد جمعيــت همچنــان شــتابان اســت؛
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 .4مرحلــه ثبــات و ســکون مجــدد ،کــه مرگوميــر و بــاروري هــر دو بــه ســطح پايينــي ميرســند و
رشــد جمعيــت انــدک اســت .بالکــر مرحلــه پنجمــي نيــز متصــور شــده و آن مرحلــه «ســقوط جمعيتي»
ناميــده ميشــود .در ايــن مرحلــه والدت و مــرگ وميــر هــر دو در ســطح پايينــي هســتند ،ولــي بــه
لحــاظ ســاختار ســني ســالخورده جمعيــت ،ميــزان عمومــي مــرگ وميــر بيشــتر از ميــزان عمومــي
مواليــد و ميــزان رشــد جمعيــت منفــي اســت .رشــد منفــي تعــدادي از کشــورهاي پيشــرفته صنعتــي
از ســال  1930ميــادي بــه بعــد زمينهســاز قايــل شــدن مرحلــه ســقوط جمعيتــي در تقســيمبندي
بالکــر بــوده اســت (زنجانــي و همــکاران .)74 :1378 ،ســالخورده شــدن جمعیــت کــه برخــی جامعــه
شناســان و پیریشناســان همچــون پیترســون ،بــا توجــه بــه تغییــرات ســاخت ســنی از آن بــا عنــوان
خاکســتری شــدن جمعیــت یــاد کردهانــد ،بیــش از هــر چیــز معلــول دو عامــل جمعیتشــناختی و

تغییــرات آن اســت ،کــه ایــن دو عامــل عبارتنــد از ؛  -1کاهــش بــاروری و تــداوم آن در یــک دوره نســبتاً

طوالنــیمــدت و  -2کاهــش مــرگ وميــر یــا افزایــش امیــد زندگــی .در کنــار ایــن دو عامــل ،مؤلفــه
ســوم جمعیتــی یعنــی مهاجــرت نیــز در ســالخوردگی جمعیــت بــه ویــژه در ســطح منطقـهای و نواحــی

مختلــف یــک کشــور میتوانــد نقــش تعیینکننــدهای داشــته باشــد .ســالخوردگی جمعیــت معمــوالً
در ارتبــاط بــا مراحــل پایانــی انتقــال جمعیــت اســت کــه کاهــش پیوســته در بــاروری و بــه دنبــال آن
کاهــش جمعیــت گروههــای جوانتــر بــه وقــوع میپیونــدد .افزایــش امیــد زندگــی در جامعــه منتــج
ترتیــب ،در رونــد انتقــال جمعیــت ،تغییــرات شــگرفی در ســاخت ســنی جمعیــت پدیــد میآیــد کــه از
آن بــا عنــوان انتقــال ســنی یــاد میشــود .ســالخوردگی جمعیــت ،یکــی از مراحــل پایانــی انتقــال ســنی
اســت (ضرغامــی و میرزایــی.)78 :1394،
عــاوه بــر نظريــۀ گــذار جمعيتــي ،نظريــۀ تغييــرات فرهنگــي اينگلهــارت ،تضــاد ســاختي بورديــو و
نظريــۀ جهــان محلــي شــدن رابرتســون نيــز در تبييــن تغييــرات ارزش فرزنــد مهــم و بحــث برانگيــز
اســت .براســاس نظريــۀ تغييــرات فرهنگــي اينگلهــارت ،توســعۀ اقتصــادي و گســترش رســانههاي
جمعــي در ســالهاي اخيــر ،تغييراتــي را در اولويــت ارزشــي افــراد و گروههــا بــه وجــود آورده اســت.
ديــدگاه او چگونگــي تأثيــر توســعۀ اقتصــادي و رشــد تکنولوژيــک و ارضــاي نيازهــاي اساســي در جامعــه
بــر ظهــور نيازهــاي پســامادي ماننــد عــزت نفــس ،خودشــکوفايي و دســتيابي بــه منزلــت اجتماعــي
بيــن جوانــان و نســل جديــد را مشــخص ميکنــد (اینگلهــارت و آبراهــا مســون .)85 :1378،نتيجــۀ
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از کاهــش مــرگ وميــر ،در تشــدید فراینــد ســالخوردگی جمعیــت نقــش قابــل مالحظـهای دارد .بدیــن
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ايــن وضعيــت ،تمايــز ديــدگاه نســلهاي مختلــف تاريخــي درخصــوص ارزشگــذاري بــر فرزنــد اســت.
بــراي نمونــه نســل متولديــن دورۀ انقــاب و جنــگ ،بــا توجــه بــه تجــارب تاريخــي آن زمــان و تغييــر
ســاختارهاي اقتصــادي ،ديدگاهشــان بــه فرزنــد و اهميــت آن در زندگــي ،متفــاوت از نســلهاي
پــس از جنــگ و انقــاب اســت .همچنيــن نســل متولديــن ســالهاي قبــل از انقــاب ،نگرششــان
نســبت بــه ارزش فرزنــد و رفتــار فرزنــدآوري متفــاوت از نس ـلهاي پــس از انقــاب اســت .نس ـلهاي
پــس از انقــاب و جنــگ در ايــران ،بيشــتر خواهــان کيفيــت زندگــي و گريــزان از برخــي ارزشهــاي
خانــواده همچــون فرزنــد و فرزنــدآوري هســتند؛ بــا نزديــک شــدن بــه دورههــاي اخيــر ،شــدت تأثيــر
جهانيشــدن بيشــتر شــده و فرزنــد و فرزنــدآوري معنــاي ســنتي و قديمــي خــود را از دســت داده
اســت ،در نتيجــه معنــاي جديــدي بيــن ايــن نسـلها پيــدا ميکنــد (اوجاقلــو و ســرایی.)266 :1393 ،
مواد و روش
مطالعــه حاضــر از نــوع تحقیقــات كاربــردي ـ توســعهاي کــه بــا اســتفاده از روش توصيفــي ـ تحليلــي
انجــام شــده اســت .آمــار و اطالعــات مـــورد نيــاز بـــا شــيوه كتابخان ـهاي و اســنادي بــا مراجعــه بــه
ســـالنامه آمـــاري  1390و  1395کل اســتانهای کشــور (مناطــق شــهری و روســتایی) گــردآوري شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه در ابتــدا بــا اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه سرشــماریهای موجــود،
باالتــر از  65ســال) و شــاخصهای نــرخ بــاروری کل ،میــزان خــام موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل کــه
برگرفتــه از بررســی پیشــینه تحقیــق بــوده ،بــرای اســتانهای کشــور بــه تفکیــک مناطــق شــهری
و روســتایی محاســبه (در جــدول  1روشهــای محاســبه ارائــه شــده اســت) و مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه در ایــن مطالعــه در ابتــدا بــا اســتفاده از نرمافــزار Excel
رونــد تغییــر در هریــک از شــاخصهای مــورد مطالعــه در اســتانهای کشــور بــه تفکیــک مناطــق
شــهری و روســتایی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس بــا اســتفاده از آزمونهــای مقایســه میانگیــن
( tمســتقل) بــه مقایســه عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی ،یعنــی نــرخ بــاروری کل ،میــزان خــام
موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل در مناطــق شــهری و روســتاهای کل کشــور پرداختــه شــده اســت .الزم بــه
ذکــر اســت کــه بــرای بخــش مقایســه میانگیــن از نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــده اســت.

] [ Downloaded from populationjournal.ir on 2023-01-09

شــاخصهاي مختلــف ســالمندی (میانــه ســنی و میانگیــن ســنی ،ســالمندی باالتــر از  60ســال و
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جدول  .1تعاریف عملیاتی شاخصهای مورد استفاده و روشهای محاسبه آنها
شاخص
میانه سنی

میانگین سنی

شاخص
سالخوردگی +60
سالخوردگی +65

تعریف عملیاتی
سنی که  50درصد جمعیت قبل و 50
درصد جمعیت بعداز آن قرار دارد

روش محاسبه (فرمول(
-

تقسیم مجموعه حاصل ضربهای هریک
از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن
سن ،به کل جمعیت
نسبت افراد  60سال به باال نسبت به افراد
 15سال و کمتر
نسبت افراد  65سال به باال به کل جمعیت

نرخ باروری کل

تعداد فرزندانى است که يک زن بهطور
متوسط در دوران بارورى خود مىتواند به
دنيا آورد

نرخ تجدید نسل

تعداد دخترانى که يک نسل هزار نفرى زن
(صرفنظر از وضع زناشوئى آنان) تا پايان
دوره بارورى خود (تقسيم بر هزار) به دنيا
مىآورند.

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

باروری کل * 0/488
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میزان خام موالید

تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای
هر هزارنفر جمعیت برآورد شده در وسط
سال؛ دریک سال معین
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یافتههای تحقیق
 -1بررســی وضعیــت شــاخصهای ســالخوردگی ،میانگیــن ســنی و میانــی ســنی در مناطــق شــهری
اســتانهای کشــور ()1395-1390
در ایــن بخــش از مطالعــه بــا اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه آمارگیریهــای نفوس و مســکن ســالهای
 1390و  1395بــه تحلیلهــای جمعیتــی مربوطــه پرداختــه شــده اســت .برابــر بررس ـیهای صــورت
گرفتــه شــاخص ســالخوردگی بــاالی  60ســال در مناطــق شــهری اســتانهای کشــور در ســال،1390
 35/4بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 1395بــه  40افزایــش پیــدا کــرده اســت .ایــن رقــم بــرای شــاخص
ســالخوردگی بــاالی  65ســال نیــز بــرای دورههــای آمــاری  1390و  1395بــه ترتیــب برابــر بــا 24/2
و  26بــوده اســت .ارقــام نشــان دهنــده ورود جمعیــت شــهری ایــران بــه ســالخوردگی بــوده اســت.
در  1395از مجمــوع  ۵۹۱۴۶۸۴۷نفــر از جمعیــت شــهری کشــور ۶۱۸۳۹۸۷ ،نفــر ســالخورده بــوده
و ایــن مقــدار 10/5 ،درصــد جمعیــت شــهری کشــور را شــامل میشــود .در بیــن اســتانهای کشــور
بــه تربیــت اســتانهای گیــان ،مازنــدران ،تهــران ،آذربایجــان شــرقی و همــدان ،ســالخوردهترین
اســتانهای کشــور بودهانــد کــه تقریبــا  41/5درصــد از جمعیــت ســالمند شــهری را دارا هســتند.
براســاس نتایــج نمــودار ( )2جوانتریــن جمعیــت شــهری در اســتانهای سیســتان و بلوچســتان و
هرمــزگان بــوده کــه تقریبــا  1/72درصــد از جمعیــت شــهری ســالخورده کشــور را شــامل میشــوند.
بــا  35ســال ،ســالخوردهترین اســتان و سیستانوبلوچســتان بــا  24ســال ســن جوانتریــن اســتان
کشــور محســوب میشــود .در بیــن  31اســتان کشــور 10 ،اســتان بوشــهر ،خراســان شــمالی ،خراســان
جنوبــی ،خراســان رضــوی ،خوزســتان ،سیستانوبلوچســتان ،هرمــزگان ،قــم ،کرمــان ،کهگلویــه و
بویراحمــد دارای میانگیــن ســنی پایینتــر از میانگیــن ســنی کشــور میباشــند.
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بررســی رونــد شــاخصهای مربــوط بــه تحــوالت ســالخوردگی بیــن ســالهای  1390و  1395نشــان
میدهــد کــه میانگیــن ســنی در کشــور یــک ســال کاهــش یافتــه اســت .طــی ســالهای مــورد
بررســی ،میانگیــن ســنی در اســتانهای آذربایجــان غربــی ،اردبیــل ،چهارمحــال و بختیــاری ،خراســان
شــمالی ،خراســان رضــوی ،قزویــن ،کردســتان ،مازنــدران و همــدان کاهــش یافتــه اســت (شــکلها 1
و  .)2علــت ایــن امــر افزایــش بــاروری در اســتانهای مذکــور بــوده اســت (شــکلها  7و  .)8الزم بــه
توضیــح اســت کــه براســاس نتایــج شــکلهای  1و  2مشــاهده میشــود ،میانگیــن ســنی در مناطــق
شــهری در اســتانهای اصفهــان ،بوشــهر ،خراســان جنوبــی ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،گیــان ،یــزد و
اســتان مرکــزی افزایــش پیــدا کــرده اســت.
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 -2وضعیت نرخ رشد جمعیت ،نرخ سالمندی مناطق شهری استان های کشور
همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده مــی شــود ،نــرخ رشــد جمعیــت ســالخورده در مناطــق شــهری
کشــور از نــرخ رشــد جمعیــت شــهری در بیــن ســالهای  1390تــا  1395باالتــر بــوده اســت .بــه
عبارتــی دیگــر ،ســرعت رشــد جمعیــت کمتــر از ســرعت رشــد ســالخوردگی میباشــد .ایــن نکتــه
بیانگــر ســالخوردگی جمعیــت در مناطــق شــهری کشــور اســت .نــرخ رشــد جمعیــت شــهری کشــور در
دورههــای آمــاری  1390تــا  1395برابــر بــا  2درصــد در ســال بــوده ،در حالــی نــرخ رشــد ســالخوردگی
در جمعیــت شــهری کشــور  7/9درصــد در ســال بــوده اســت .البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن
وضعیــت در همــه اســتانهای کشــور (بــا شــدت بیشــتر یــا کمتــر) قابــل مشــاهده اســت .همانطــور
کــه مشــاهده میشــود ،نــرخ رشــد ســالخوردگی جمعیــت شــهری در اســتانهای آذربایجــان شــرقی،
آذربایجــان غربــی ،فــارس ،خوزســتان ،کرمانشــاه ،گیــان و مازنــدران از میانگین نرخ رشــد ســالخوردگی
کشــوری باالتــر میباشــد.

 -3بررســی وضعیــت شــاخصهای ســالخوردگی ،میانگیــن ســنی و میانــه ســنی در مناطــق روســتایی
اســتانهای کشــور ()1395-1390
شــکل  4و  ،5رونــد شــاخصهای ســالخوردگی ،میانگیــن ســنی و میانــه ســنی در مناطــق روســتایی
اســتانهای کشــور در دوره آمــاری  1390و  1395را نشــان میدهــد .براســاس نتایــج موجــود ،در
مناطــق روســتایی کشــور در شــاخص ســالخوردگی باالتــر از  60ســال در ســال  1390برابــر بــا 35/4
بــوده ،کــه ایــن وضعیــت در ســال  1395بــه  36افزایــش پیــدا کــرده اســت .بــه صــورت کلــی و
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براســاس اطالعــات آمارگیــری نفــوس و مســکن ( )1395حــدود  9/9درصــد از جمعیت روســتایی کشــور
ســالخورده میباشــند.
براســاس نتایــج شــکل  4و  ،5مشــاهده میشــود کــه اســتانهای گیــان و مرکــزی دارای بیشــترین
جمعیــت روســتاییان ســالمند و اســتان سیســتان و بلوچســتان دارای کمتریــن افــراد روســتایی ســالمند
میباشــند .بــه صــورت کلــی در آخریــن آمارگیــری نفــوس و مســکن کشــور ( )1395اســتان گیــان
بــا شــاخص ســالمندی  93/1و اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا شــاخص ســالمندی  ،13/6بــه ترتیــب
ســالخوردهترین و جوانتریــن اســتانهای کشــور هســتند .در مجمــوع از  31اســتان کشــور13 ،
اســتان ،شــامل اســتانهای آذربایجانغربــی ،بوشــهر ،تهــران ،چهارمحــال و بختیــاری ،خراســان
رضــوی ،خراســان شــمالی ،خوزســتان ،سیســتان و بلوچســتان ،کرمــان ،کهگیلویــه و بویراحمــد،
گلســتان ،لرســتان و هرمــزگان از شــاخص ســالخوردگی پایینتــری نســبت بــه میانگیــن شــاخص
کشــوری بودهانــد و بقیــه اســتانها شــاخص ســالخوردگی باالتــری نســبت بــه میانگیــن شــاخص
کشــوری داشــتهاند (شــکل  4و  .)5ایــن  13اســتان تقریبــا  44درصــد جمعیــت ســالمند روســتایی را
تشــکیل میدهنــد.

از شــاخصهای دیگــر در زمینــه ســالخوردگی در مناطــق روســتایی کــه در ایــن مطالعــه مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت ،شــاخصهای میانــه ســنی و میانگیــن ســنی اســت .همانطــور کــه در شــکل  4و
 5قابــل مشــاهده اســت ،میانــه ســنی کل کشــور در مناطــق روســتایی مربــوط بــه دوره آمارگیــری ســال
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 1390برابــر بــا  21ســال بــوده کــه ایــن مقــدار در آخریــن آمارگیــری نفــوس و مســکن در مناطــق
روســتایی کل کشــور بــه  28ســال رســیده اســت .همچنیــن ،میانگیــن ســنی کل کشــور در مناطــق
روســتایی مربــوط بــه دوره آمارگیــری ســال  1390برابــر بــا  31ســال بــوده کــه ایــن مقــدار در آخریــن
آمارگیــری نفــوس و مســکن در مناطــق روســتایی کل کشــور بــه  30ســال کاهــش یافتــه اســت .از
نظــر میانگیــن ســنی در مناطــق روســتایی کل کشــور در دو دوره مــورد بررســی ،اســتان سیســتان و
بلوچســتان بــا  23ســال ســن جوانتریــن و اســتان گیــان بــا  37ســال ســن ســالخوردهترین اســتان
کشــور هســتند (شــکل  4و .)5

 -4وضعیت نرخ رشد جمعیت ،نرخ سالمندی مناطق روستایی استانهای کشور
شــکل  6وضعیــت نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ ســالمندی مناطــق روســتایی اســتانهای کشــور در
دوره آمــاری  1390-1395را نشــان میدهــد .نتایــج بررســی جمعیــت روســتایی در کل کشــور نشــان
داد کــه نــرخ رشــد در ایــن مناطــق در کل کشــور برابــر بــا  -0/7بــوده و از طرفــی دیگــر نــرخ رشــد
جمعیــت ســالمند روســتایی  1/2درصــد در ســال بــوده اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،میتــوان عنــوان
کــرده کــه جمعیــت مناطــق روســتایی کل کشــور در حــال کاهــش بــوده ،ولــی نــرخ ســالخوردگی در
ایــن مناطــق در حــال افزایــش میباشــد .در ایــن زمینــه وضعیــت مهاجــرت قشــر جــوان بــه مناطــق
شــهری ،در افزایــش تعــداد افــراد مس ـنتر در مناطــق روســتایی کشــور نیــز حائــز اهمیــت اســت .در
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بیــن اســتانهای کشــور تنهــا ســه اســتان اصفهــان ،خوزســتان و یــزد نــرخ رشــد ســالمندی طــی
ســالهای  1390تــا  1395منفــی بــوده کــه جمعیــت روســتایی ایــن اســتانها  8/4درصــد از جمعیــت
کل مناطــق روســتایی کشــور را شــامل میشــود .همانطــور کــه در شــکل  6قابــل مشــاهده اســت ،از
بیــن اســتانهای کشــور ،اســتانهای خراســان جنوبــی ،خراســان رضــوی ،سیســتان و بلوچســتان ،قــم،
کرمــان ،کهگیلویــه و بویراحمــد و هرمــزگان نــرخ رشــد جمعیــت روســتایی و نرخ رشــد ســالخوردگی در
مناطــق روســتایی آنهــا مثبــت میباشــد .همچنیــن ،نتایــج نشــان داد ،بیشــترین نــرخ رشــد ســالمندی
مربــوط بــه اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمــد و قــم بــا  2/6درصــد در ســال اســت (شــکل .)6

 -5بررسی روند شاخصهای باروری کل و تجدید نسل در مناطق شهری و روستایی
استانهای کشور (دورههای آماری  1390و )1395

نتایــج شــکل ( 7و  )8بیانگــر آن اســت کــه میــزان بــاروری کل در کشــور در ســال  1390برابــر بــا 1/8
بــوده و میــزان ایــن شــاخص در ســال  1395بــه ســطح  2/01افزایــش یافتــه اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه میــزان ایــن شــاخص در مناطــق شــهری کشــور بســیار پایینتــر از مناطــق روســتایی و کل
کشــور اســت .بهطــوری ایــن رقــم در ســال ،1390در مناطــق شــهری  1/7بــوده و در ســال 1395
بــه ســطح  1/9رســیده ،ولــی بررســی وضعیــت ایــن شــاخص در مناطــق روســتایی (شــکل  9و )10
نشــان داد کــه میــزان شــاخص بــاروری کل در ســال  1390برابــر بــا  2/3بــوده و در ســال  1395بــه
ســطح  2/5افزایــش یافتــه اســت .الزم بــه توضیــح اســت ،اگــر چــه ایــن شــاخص در مناطــق شــهری
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و روســتایی افزایــش یافتــه اســت ،ولــی در مناطــق شــهری حتــی بــا حــد نرمــال سیاســت دو فرزنــدی
نیــز فاصلــه دارد .دلیــل بــاال بــودن نــرخ بــاروری کل در مناطــق روســتایی عواملــی از جملــه ،گرایــش
بــه فرزنــدان بیشــتر در روســتاها ،ســبک زندگــی ،پاییــن بــودن هزینههــای زندگــی در روســتاها نســبت
بــه شــهر اســت .اشــتغال زنــان در شــهرها ،گــذار اجتماعــی و اقتصــادی ،تغییــرات ســبک زندگــی،
فشــارهای اقتصــادی ناشــی از هزینههــای زندگــی از جملــه عوامــل کاهــش بــاروری کل در شــهرها
اســت.
براســاس نتایــج بدســت آمــده در زمینــه بــاروری در مناطــق شــهری مشــاهده میشــود ،اســتان
سیســتان و بلوچســتان دارای بیشــترین میــزان بــاروری در مناطــق شــهری و اســتانهای تهــران و
گیــان دارای کمتریــن میــزان بــاروری در مناطــق شــهری را بــه خــود اختصــاص دادهانــد (شــکل  7و
 .)8همچنیــن ،براســاس نتایــج شــکلهای  9و  10میتــوان گفــت ،اســتانهای سیســتان و بلوچســتان
و گیــان بــه ترتیــب دارای بیشــترین و کمتریــن میــزان بــاروری در مناطــق روســتایی میباشــند.
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نمودار  .8روند شاخصهای باروری کل و تجدید نسل در مناطق شهری استانهای کشور
در دوره آماری 1395

بررســیهای اســتانی نشــان میدهــد ،باالتریــن میــزان بــاروری مربــوط بــه اســتان سیســتان و
بلوچســتان و پایینتریــن مربــوط بــه اســتان گیــان اســت .همچنیــن ،در مناطــق شــهری کل کشــور
اســتانهای همــدان ،مرکــزی ،مازنــداران ،گیــان ،کرمانشــاه ،قزویــن ،فــارس ،ســمنان ،تهــران ،ایــام،
البــرز ،اصفهــان و آذربایجــان شــرقی ،دارای نــرخ بــاروری پایینتــر از میانگیــن کشــوری (یعنــی  1/9در
ســال  )1395را دارنــد .از طرفــی دیگــر ،در مناطــق روســتایی کشــور اســتانهای بوشــهر ،چهارمحــال
کرمــان ،گلســتان و یــزد دارای نــرخ بــاروری کلــی باالتــری از میانگیــن کشــور در مناطــق روســتایی
هســتند .در شــاخص تجدیــد نســل هــم همیــن رونــد را میتــوان در مناطــق شــهری و روســتایی
مشــاهده نمــود .بــه طــوری کــه ،در مجمــوع وضعیــت تجدیــد نســل و بــاروری نشــان میدهــد اکثــر
اســتانها بــا پدیــده ســالخوردگی جمعیــت بــه دلیــل کاهــش بــاروری و افزایــش امیــد زندگــی روبــرو
هســتند .بنابرایــن دولــت بایســتی در برنامهریزهــای جمعیتــی سیاس ـتهای تشــویق جمعیتــی بــرای
کاهــش ســالخوردگی ارائــه نمایــد.
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نمودار  .9روند شاخصهای باروری کل و تجدید نسل در مناطق روستایی استانهای کشور
در دوره آماری 1390

مقایسهی تطبیقی عوامل موثر بر سالخوردگی در مناطق شهری و روستایی استانهای ایران
در ایــن مطالعــه باتوجــه بــه اینکــه شــاخصهای مربــوط بــه الگوهــای جمعیتــی از جملــه نــرخ موالیــد،
نــرخ بــاروری کل و نــرخ تجدیــد نســل ،بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در نظــر گرفتــه
شــده ،لــذا در ادامــه بــه مقایســه ایــن شــاخصها بــه صــورت تطبیقــی در بیــن مناطــق شــهری و
روســتایی کل کشــور پرداختــه شــده اســت.
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 -1مقایســه شــاخصهای تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور
در ســالهای 1395
در ایــن بخــش از مطالعــه بــه بررســی و مقایســه وضعیــت شــاخصهای جمعیتــی تأثیرگــذار بــر
ســالمندی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور براســاس آمــار نفــوس و مســکن ()1395
پرداختــه شــده اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه جهــت مقایســه وضعیــت ســالخوردگی مناطــق
شــهری و روســتایی از آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــده اســت .نتایــج جــدول  2مربــوط بــه وضعیــت
توصیفــی شــاخصهای مــورد مطالعــه را نشــان میدهــد.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار شاخصهای جمعیتی مناطق شهری و روستایی کل کشور
در سال 1395
شاخص
میزان خام موالید
باروری کلی
تجدید نسل

شهری

31

21/1

5/25

روستایی

31

15/9

6/22

شهری

31

2/02

0/453

روستایی

31

2/43

0/543

شهری

31

0/996

0/235

روستایی

31

1/2

0/267

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

همانطــور کــه در جــدول  3نشــان داده شــده ،بــا اســتفاده آزمــون  tمســتقل بــرای بررســی و مقایســه
کلــی وضعیــت شــاخصهای جمعیتــی تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی
کل کشــور در ســال  1395پرداختــه شــده اســت .در ایــن نــوع آزمــون جهــت تحلیــل نتایــج جــدول،
در ابتــدا بایــد نتایــج تســتلون بــرای مشــخص شــدن وضعیــت برابــری واریانسهــا ،مــورد بررســی
قــرار گیــرد .همانطــور کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،نتایــج تســت لــون ،بــرای تمامــی
شــاخصهای جمعیتــی مــورد مطالعــه دارای مقــدار  Sigبیشــتر از خطــای  0/05اســت ،لــذا فــرض
برابــر بــودن واریانــس دو وضعیــت (مناطــق شــهری و روســتایی در تمامــی شــاخصها) پذیرفتــه
میشــود ،و بــه عبارتــی دیگــر از نتایــج موجــود در ردیــف برابــری واریانــس در جــدول  2اســتفاده
میشــود .همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،شــاخصهای میــزان خــام موالیــد (3/55
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=  ، )sig = 0/001 ، tنــرخ بــاروری کل ( )sig = 0/002 ، t = -3/25و نــرخ تجدیــد نســل (= -3/22
 sig = 0/002 ، tدر ســطح  95درصــد معنــیداری ،دارای اختالفــی میباشــد .بــه عبارتــی دیگــر
وضعیــت ایــن شــاخصها و در نهایــت تأثیرگــذاری آنهــا بــر شــاخص ســالخوردگی در مناطــق شــهری

و روســتایی کام ـ ً
ا متفــاوت اســت .همچنیــن ،باتوجــه بــه اینکــه  tبدســت آمــده بــرای شــاخصهای
بــاروری کل و تجدیــد نســل منفــی میباشــد ،میتــوان گفــت تفــاوت در ایــن شــاخصها بــه ســمت
مناطــق روســتایی (باتوجــه بــه میانگیــن باالتــر) بــوده کــه ایــن وضعیــت را میتــوان در جــدول  2نیــز
مشــاهده نمــود.

جدول  .3نتایج مربوط به آزمون  tمستقل برای بررسی شاخص های جمعیتی تأثیرگذار بر سالخوردگی
در مناطق شهری و روستایی کشور ()1395
Levene's Test

شاخص

میزان خام
موالید

تجدید نسل

F

Sig.

t

df

Sig.

Lower

Upper

1/11

0/295

3/55

60

0/001

2/27

8/12

3/55

58/37

0/001

2/27

8/13

-3/25

60

0/002

-0/666

-0/159

-3/25

58/17

0/002

-0/666

-0/158

-3/22

60

0/002

-0/334

-0/078

-3/22

59/06

0/002

-0/334

-0/078

for Equality of
Variances

عدم برابری
واریانسها
برابری
واریانسها

0/504

0/481

عدم برابری
واریانسها
برابری
واریانسها
عدم برابری
واریانسها

Means

0/358

0/552

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

 -2مقایســه شــاخصهای تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور
در ســال 1390
جــدول  4نتایــج توصیفــی (میانگیــن و انحــراف معیــار) شــاخصهای جمعیتــی مناطــق شــهری
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و روســتایی کل کشــور در ســال  1390را نشــان میدهــد .در ایــن بخــش نیــز جهــت مقایســه
شــاخصهای تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور در ســال
 1390از آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــده کــه نتایــج آن در ادامــه نشــان داده شــده اســت.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار شاخصهای جمعیتی مناطق شهری و روستایی کل کشور
در سال 1390

شاخص
میزان خام موالید
باروری کلی
تجدید نسل

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

شهری

31

21/56

8/17

روستایی

31

14/25

7/88

شهری

31

1/8

0/385

روستایی

31

2/16

0/521

شهری

31

0/877

0/19

روستایی

31

1/05

0/248

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

همانطــور کــه گفتــه شــد ،هنــگام اســتفاده آزمــون  tمســتقل و جهــت اســتفاده از نتایــج آن ،در ابتــدا
همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،نتایــج تســت لــون ،بــرای تمامــی شــاخصهای
جمعیتــی مــورد مطالعــه دارای مقــدار  Sigبیشــتر از خطــای  0/05اســت ،لــذا فــرض برابــر بــودن
واریانــس دو وضعیــت (مناطــق شــهری و روســتایی در تمامــی شــاخصها در دوره آمــاری )1390
پذیرفتــه میشــود ،و بــه عبارتــی دیگــر از نتایــج موجــود در ردیــف برابــری واریانــس در جــدول 5
اســتفاده میشــود .همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،شــاخصهای میــزان خــام موالیــد
( ،)sig = 0/001 ، t = 3/58نــرخ بــاروری کل ( )sig = 0/002 ، t = -3/12و نــرخ تجدیــد نســل (-3/2
=  sig = 0/002 ، tدر ســطح  95درصــد معنــیداری دارای اختالفــی میباشــد .بــه عبارتــی دیگــر
وضعیــت ایــن شــاخصها و در نهایــت تأثیرگــذاری آنهــا بــر شــاخص ســالخوردگی در مناطــق شــهری
و روســتایی در دوره آمــاری  1390کامـ ً
ا متفــاوت اســت .همچنیــن ،باتوجــه بــه اینکــه  tبدســت آمــده

بــرای شــاخصهای بــاروری کل و تجدیــد نســل منفــی میباشــد ،میتــوان گفــت تفــاوت در ایــن
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شــاخصها بــه ســمت مناطــق روســتایی (باتوجــه بــه میانگیــن باالتــر) بــوده کــه ایــن وضعیــت را
میتــوان در جــدول  4نیــز مشــاهده نمــود.
جدول  .5نتایج مربوط به آزمون  tمستقل برای بررسی شاخصهای جمعیتی تأثیرگذار بر سالخوردگی
در مناطق شهری و روستایی کشور ()1390
شاخص

Levene's Test

t-test for Equality of

for Equality of

Means

Variances
F

میزان
خام
موالید

باروری
کلی

3/58

60

0/001

3/23

11/39

عدم برابری
واریانسها

3/58

59/92

0/001

3/23

11/39

برابری
واریانسها

-3/12

60

0/003

-0/597

-0/131

عدم برابری
واریانسها
برابری
واریانسها
عدم برابری
واریانسها

0/523

1/77

1/53

0/472

0/187

0/22

-3/12

55/3

0/002

-0/597

-0/131

-3/2

60

0/002

-0/293

-0/067

-3/2

56/25

0/002

-0/293

-0/067

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
هــدف ایــن مطالعــه بررســی وضعیــت عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن اســتانهای کشــور
بــه تفکیــک مناطــق شــهری و روســتایی و براســاس اطالعــات دو دوره آمارگیــری نفــوس و مســکن
 1390و  1395بــوده اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد ،در ایــن مطالعــه از شــاخصهای بــاروری
کل ،نــرخ موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی اســتفاده شــده
اســت .نتایــج نشــان داد ،وضعیــت (یــا رونــد) ســالخوردگی در کشــور بــه صــورت صعــودی و در حــال
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افزایــش بــوده ،بــه طــوری کــه شــاخص ســالخوردگی در دوره آمــاری  1390در کل کشــور  35/4بــوده
و در دوره آمــاری  1395بــا پنــج پلــه صعــود بــه  40افزایــش پیــدا کــرده اســت .همچنیــن ،براســاس
نتایــج بدســت آمــده مشــخص شــد کــه نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندی مناطــق شــهری در بیــن دو
دوره آمــاری مــورد بررســی برابــر بــا  7/9و در مناطــق روســتایی  1/2بــوده اســت .الزم بــه توضیــح
اســت کــه در ایــن شــاخص ،اســتان مازنــدران دارای بیشــترین نــرخ رشــد جمعیــت ســالمند در مناطــق
شــهری داشــته و ایــن نــرخ رشــد حــدود دو برابــر کل کشــور بــوده اســت .همانطــور کــه مشــاهده
شــده نــرخ رشــد جمعیــت ســالمند در مناطــق روســتایی کشــور بســیار کمتــر از مناطــق شــهری بــوده و
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و اســتان قــم دارای بیشــترین نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندی در مناطــق
روســتایی در دوره آمــاری  1395-1390مــورد بررســی میباشــند .بــه صــورت کلــی در زمینــه شــاخص
ســالخوردگی و رونــد صعــودی بــودن آن بــا توجــه بــه نظــرات جمعیتشناســان میتــوان گفــت ،ایــن
واقعیــت در کشــور را نشــان میدهــد کــه بــه صــورت کلــی وضعیــت بــاروری رونــد نزولــی پیــدا کــرده
کــه در نتیجــه آن نســبت جمعیــت ســالمندان افزایــش مییابــد .همچنیــن ،براســاس نتایــج بدســت
آمــده میتــوان گفــت ،رونــد نزولــی بــاروری در مناطــق شــهری بســیار بیشــتر از مناطــق روســتایی
بــوده کــه ایــن مــورد بــه عوامــل مختلفــی در زمینــه فرهنــگ ،اقتصــاد و نگرشهــای مختلــف جامعــه
(روســتا و شــهر) در زمینــه تعــداد فرزنــدان دارد.
 )1395در مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور نشــان داد کــه رونــد افزایــش قابــل چشـمگیری در
شــاخصهای مــورد نظــر (شــاخصهای بــاروری کل ،نــرخ موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل) قابــل مشــاهده
نیســت .بــه صــورت نمونــه نــرخ بــاروری کل در مناطــق شــهری از  1/7بــه  1/9و در مناطــق روســتایی
از  2/3بــه  2/5در دورههــای آمــاری مــورد نظــر رســیده اســت .همچنیــن ،در بیــن اســتانهای کشــور،
از نظــر شــاخص بــاروری در مناطــق شــهری ،اســتان خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی بــه ترتیــب
دارای بیشــترین وضعیتــی نزولــی و یــا منفــی و بیشــترین وضعیــت صعــودی یــا رشــد را در دو دوره
آمــاری مــورد مطالعــه داشــتهاند .همچنیــن ،در مناطــق روســتایی اســتانهای یــزد و خراســان جنوبــی
در دورههــای آمــاری مــورد بررســی دارای بیشــترین رشــد بــه لحــاظ بــاروری کلــی بودهانــد .بــه صــورت
کلــی ،براســاس نتایــج ایــن قســمت نیــز میتــوان بــه رونــد افزایشــی ســالخوردگی در کل کشــور و بــه
ویــژه مناطــق شــهری اشــاره نمــود.
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از دیگــر اهــداف مــورد بررســی در ایــن مطالعــه ،مقایســه شــاخصهای مــورد مطالعــه در بیــن مناطــق
شــهری و روســتایی در دو دوره آمــاری مــورد مطالعــه بــود .نتایــج نشــان داد ،شــاخص میــزان خــام
موالیــد در دو دوره آمــاری مــورد بررســی ( )1390-1395در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی دارای
تفــاوت معن ـیدار و مثبــت اســت و باتوجــه بــه نتایــج مربــوط بــه بررســی میانگینهــا مشــخص شــده
کــه وضعیــت مناطــق شــهری در کل کشــور بــه لحــاظ میــزان خــام موالیــد بهتــر اســت .همچنیــن،
نتایــج نشــان داد کــه مناطــق روســتایی اســتانهای کشــور بــه لحــاظ شــاخصهای نــرخ بــاروری و
نــرخ تجدیــد نســل در دو دوره آمــاری  1390و  1395دارای وضعیــت مناسـبتری نســبت بــه مناطــق
شــهری میباشــند .بهعبارتــی دیگــر ،مناطــق روســتایی کشــور باتوجــه بــه غالــب بــودن بعضــی از
فرهنگهــا و رســوم ســنتی تــا حــدودی در زمینــه عــدم کاهــش بــاروری مقاومــت کردهانــد.
براســاس نتایــج ارائــه شــده ،ایــن واقعیــت را بایــد پذیرفت کــه جمعیــت کشــور وارد مرحله ســالخوردگی
شــده و هرســاله بــه ایــن جمعیــت نیــز افــزوده میشــود .زمانــی کــه جمعیــت یــک کشــور جــوان
اســت ،چرخــه اقتصــادی آن بــه راحتــی و حتــی بــه ســرعت خواهــد چرخیــد ،امــا بــا ســالخورده
شــدن جمعیــت کشــور ،آن تحــوالت بســیار کنــد شــده و حتــی در بعضــی از مواقــع بــا موانــع بزرگــی
روبــرو خواهــد شــد .همچنیــن ،بــا ســالخورده شــدن جمعیــت کشــور ،نیروهــای خــاق در بخشهــای
مختلــف کشــور از سیســتم کاری خــارج شــده ،و باتوجــه بــه بیبرنامگــی کشــور در زمینــه تربیــت

خواهــد آمــد .لــذا ،ایــن وضعیــت (بــه ویــژه مناطــق شــهری) نیازمنــد سیاســتهای و برنامههــای
خــاص و کارشناســی شــده و بــروز در ایــن زمینــه میباشــد .ایــن برنامههــا بایــد بــه ســبکی تنظیــم و
مــورد اجــرا شــود کــه ســبب افزایــش بــدون قاعــده جمعیــت در بعضــی از مناطــق (مناطــق محــروم و
مــرزی) نشــده و باتوجــه بــه نبــود زیرســاختهای مناســب بــرای آینــده آن جمعیــت (جمعیــت زیــاد
شــده بــدون قاعــده) در نهایــت مهاجــرت بــه شــهرها تشــدید گــردد .همچنیــن ،برنامههــا و سیاسـتها
بایــد ســالخورده شــدن جمعیــت کشــور و شــرایط خــاص آن افــراد (اقتصــادی ،بهداشــت ،نگهــداری،
بیمــه و  )...را در نظــر گرفتــه و پیشبینیهــای الزمــه در آن صــورت گیــرد.
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