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  چکیده

توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار است زیـرا   ترتیبات زندگی سالمندان در کشورهاي درحال

تواننـد تمـامی    یافتـه، نمـی   هـاي مراقبتـی و بهداشـتی تکامـل     هـا بـه دلیـل نداشـتن نظـام      دولت

مطالعه حاضر باهدف بررسی ترتیبـات زنـدگی   . دهاي موردنیاز سالمندان را فراهم کنن حمایت

ها  داده. انجام گرفت) 1363-1398(ساله و باالتر در ایران در طول چهار دهۀ گذشته  60افراد 

شـود   صورت ساالنه و توسط مرکز آمار ایـران انجـام مـی    از طرح هزینه و درآمد خانوار که به

هاي سرپرسـتی سـالمندان در طـول دوره     نهاي تحقیق نشان داد که میزا یافته. شده است گرفته

شـود امـا بـراي زنـان دو      هرچند این افزایش براي هر دو جنس مشاهده مـی . یافته است افزایش

کننـد   اي را سرپرستی می مردان سالمند، بیشتر خانوارهاي هسته. برابر بیشتر از مردان بوده است

نفره و تک  دارند از نوع تک بر عهدهها را  که بیشتر خانوارهایی که زنان سرپرستی آن درحالی

شده و بعد خانوار  کنند افزوده تنهایی زندگی می همچنین بر تعداد سالمندانی که به. والد هستند

سـال در   تعداد خانوارهاي با سرپرست سالمند که فرزنـدي بـزرگ  . یافته است ها نیز کاهش آن

رسد کـه ایـن    حال به نظر نمی بااین .ها حضور دارد در مقایسه باگذشته افزایش داشته است آن

در واقـع تغییـرات در   . سکنایی در جهت رفاه و آسایش بیشتر والـدین سـالمند بـوده باشـد     هم

ترتیبات زندگی سالمندان در ایران در طول سه دهه گذشته منجر به وارد آمدن فشار مضاعف 

مچون مدیریت خانوار و هایی ه ها در سنین باال همچنان مسئولیت بر سالمندان شده است و آن

  .دارند تأمین ملزومات اعضاي آن را بر عهده
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  مقدمه

سهم نسبی سالمندان از کل جمعیت جهان رو به افزایش اسـت و سـالمندي بـه یـک پدیـده      

سـاله   60ر از جمعیت جهان را افراد میلیون نف 382حدود  1980در . شده است جهانی تبدیل

میلیـون   3/962بـه   2017دادند که با افزایشـی دو و نـیم برابـري در سـال      و باالتر تشکیل می

 1/2(درصـد جمعیـت جهـان     1/28نزدیـک بـه    2050رود در سـال   رسیده است و انتظار می

  ).United Nations, 2017: 5(را سالمندان به خود اختصاص دهند ) میلیارد

هـاي اجتمـاعی، بازنشسـتگی و بهداشـتی خـود را       یافته صنعتی، نظـام  شورهاي توسعهک

در مقابـل، در  . انـد  براي حمایت از افراد سـالمند توسـعه داده و منـابع الزم را تکمیـل کـرده     

ایـن  . ها در دسترس نیست ها از سوي دولت توسعه، این حمایت بسیاري از کشورهاي درحال

توسـعه   بیش از دوسوم جمعیت سـالمند در منـاطق درحـال    2017در حالی است که در سال 

 7/1میلیون به  762از (این جمعیت دو برابر  2050رود تا سال  کردند و انتظار می زندگی می

توسـعه در آفریقـا، آســیا و    سـالخوردگان در کشـورهاي درحــال  ). 4: همــان(شـود  ) میلیـارد 

ي و فیزیکی نیاز دارند، اما بیشـتر ایـن   هاي اجتماعی، اقتصاد آمریکاي التین اغلب به کمک

). Bongaarts & Zimmer, 2002: 145(هـا نـاتوان هسـتند     هـا در ارائـه ایـن کمـک     دولـت 

درنتیجه در این کشورها، سـالمندان بـراي رفـاه و بقـاي خـود وابسـتگی زیـادي بـه اعضـاي          

د موجب شود تا توان ها می خانواده و خانوار دارند و اقامت مشترك سالمندان و فرزندان آن

  .تري باشند سالمندان ازنظر جسمانی در شرایط مطلوب

هـاي   هاي مالی و شخصـی در سـال   در واقع اگرچه سالمندان ممکن است توان حمایت

ها به مراقبـت دیگـران بیشـتر     اولیه سالمندي را داشته باشند اما با باال رفتن سن، وابستگی آن

عنـوان   توسـعه، نقـش خانوارهـا بـه     ورهاي درحالرو است که در بیشتر کش ازاین. خواهد شد

نهاد اصـلی مسـئول توزیـع کـاال و خـدمات بـین نسـلی از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت            

)Bongaarts & Zimmer, 2002: 145; Becker, 1991; Thornton et al., 1984: 477.(  
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ترتیبات زندگی
1

معـه و از  سو به بافت اجتماعی و شرایط اقتصادي جا سالمندان از یک 

تغییـرات  . هاي فـردي افـراد داخـل خـانوار بسـتگی دارد      سوي دیگر به ترجیحات و ویژگی

امـروزه میـل بـه    . باشـد  هاي نسـل جـوان یکـی از ایـن عوامـل مـی       صورت گرفته در ویژگی

عنــوان امکــانی بــراي  گــذاري تحصــیلی بیشــتر و تکمیــل تحصــیالت دانشــگاهی بــه ســرمایه

ایـن موضـوع   ). Furlong & Cartmel, 1996: 14(سـت  هاي شغلی جوانان مطـرح ا  فرصت

تر شدن دوره جوانی فرزندان و درنتیجه تأخیر در ازدواج و انتقال دیرتـر آنـان    سبب طوالنی

تواند به باقی ماندن فرزندان در خانـه والـدین تـا     سالی شده است که خود می به دوره بزرگ

در . کننـد، بیفزایـد   با جوانان زندگی مـی  سنین باالتر و درنتیجه افزایش تعداد سالمندانی که

هاي فردي،  طرف مقابل، افزایش ترجیحات حریم خصوصی، سکوالریسم، تمرکز بر ارزش

هـاي فـردي و    روابط زناشویی جدید و انتخاب انـواع جدیـدي از خانوارهـا کـه بـا گـرایش      

& Lesthaeghe, 2014: 3; Lesthaeghe(هاي ارزشـی جوانـان مـرتبط اسـت      گیري جهت

Surkyn, 2002: 7 (شود تا احتمال جدایی فرزندان از والدین سالمند افزایش یابد سبب می.  

توسعه تا یک دهه پیش، داراي ساختار سنی جوان بـود،   عنوان کشوري درحال ایران به

اي در  حال روندهاي جمعیتی چند دهـه گذشـته سـبب شـده اسـت تـا تغییـرات عمـده         بااین

 15فرزنـد در طـی تنهـا     1/2بـه   9/6ش میزان باروري کل از کاه. ساختار سنی آن رخ دهد

هزار  220ومیر نوزادان از  میزان مرگ). Abbasi Shavazi et al, 2009: 9(سال اتفاق افتاد 

 41کاهش یافت و در همین مدت میزان امیـد زنـدگی از    1395در هزار در  15به  1330در 

همـۀ ایـن عوامـل سـبب شـده اسـت تـا        ). United Nations, 2019(سـال رسـید    76سال به 

درصـد در سـال    3/9بـه   1345درصـد در   8/6ساله و باالتر در ایـران از حـدود    60جمعیت 

کننـد   ها بـرآورد مـی   بینی پیش). 1398مرکز آمار ایران (افزایش یابد ) میلیون نفر 4/7(1395

د درصــد از کــل جمعیــت ایــران را بــه خــو  9/27حــدود  1430کــه ایــن جمعیــت در ســال 

در واقع ساختار سـنی جـوان جمعیـت ایـران از     ). United Nations, 2019(اختصاص دهند 

: 1396میرزایـی و همکـاران   (به سمت ساختار سالمند در حال تغییر است  1385حدود سال 

  ).4: 1389، قبادي 160

                                                  
1. Living arrangements
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توسعه، با وقـوع   سالخورده شدن جمعیت در ایران همانند بسیاري از کشورهاي درحال

امـروزه افـراد از تحصـیالت    . شـده اسـت   زمـان  اقتصادي اجتمـاعی و جمعیتـی هـم   تحوالت 

، زنـان فرزنـدان   )درصـد  74(باالتري برخوردارند، شهرنشینی به سطح بـاالیی رسـیده اسـت    

-1395فرزند به ازاي هـر زن در دوره   2میزان باروري کل حدود (آورند  کمتري به دنیا می

سال بـراي   9/76(مانند  هاي بیشتري را زنده می افراد سالیافته و  ، امید زندگی افزایش)1391

هـاي   هـا، خانوارهـا و شـبکه    اثرات این تغییـرات بـر خـانواده   ). سال براي مردان 6/74زنان و 

تواند به لحاظ حمایتی، پیامدهاي نسبتاً پیچیده و متفـاوتی   توجه است و می خویشاوندي قابل

  .براي سالمندان در پی داشته باشد

سال و والدین  سکنایی فرزندان بزرگ فی شواهد رو به رشدي وجود دارد که هماز طر

گیرد تا والدین و ایـن امـر منفعـت بیشـتري بـراي       بیشتر به دلیل نیازهاي فرزندان صورت می

 ,Wiemers et al, 2017: 111; Choi. 2013: 400; Kahn et al(فرزندان در پی داشته است 

ی فشار بیشتري بر روي والـدین سـالمند وارد خواهـد شـد و     در چنین شرایط). 1449 :2013

ها در سنینی که بایستی از آرامش خاطر برخوردار باشند، مجبـور هسـتند بـه فکـر تـأمین       آن

دهد در طول سه دهۀ  مطالعات در ایران نشان می. نیازهاي مالی خود و اعضاي خانوار باشند

است و فرزندان تا سنین باالتري در خانـه   هاي سرپرستی جوانان کاسته شده گذشته از میزان

  ). 259: 1399شوازي و بگی  ، عباسی105: 1397بگی (مانند  والدین باقی می

عنوان اعضا وابسـته در خـانوار حضـور دارنـد و از طـرف والـدین        بیشتر این فرزندان به

ان میانگین سن ازدواج در هر دو جنس افـزایش داشـته اسـت و میـز    . شوند حمایت مالی می

شـوازي و صـادقی    عباسـی (درصـد بـوده اسـت     25حدود  1390بیکاري جوانان نیز در سال 

علیپـور و  (درصـد نیـز رسـیده اسـت      30بـه حـدود    1395که این میزان در سـال  ) 11: 1392

. و این امر افزایش وابستگی فرزندان به والدین را در پـی داشـته اسـت   ) 45: 1397همکاران 

است که میزان انتقاالت مالی از والدین سالمند به فرزندان بیش  نتایج مطالعات حاکی از آن

همۀ این موارد سبب شده است تا در طـول ایـن   . از انتقاالت فرزندان به سالمندان بوده است

از طرفـی نظـام تـأمین    . ها بر تعداد افراد سالمند سرپرست خانوار در ایران افـزوده شـود   سال
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اي  گونـه  براي حمایت از سالمندان برخوردار نیسـت بـه  اجتماعی در کشور از کارایی کافی 

هاي خـود بایسـتی درگیـر فعالیـت اقتصـادي       که بخش زیادي از سالمندان براي تأمین هزینه

  ).154: 2015ضرغامی و فریمانه (باشند 

بر این اساس مقاله حاضر به بررسی ترتیبات زندگی سالمندان در ایـران در طـول دوره   

همچنین سعی داریم تا به این سؤاالت پاسخ دهیم که چه تغییراتـی  . دپرداز می 1398-1363

سـکنایی افـراد    داده است؟ هـم  هاي سرپرستی سالمندان و ترتیبات زندگی آنان رخ در میزان

سالمند با فرزندان در ایـران در جهـت تـأمین منـافع کـدام دسـته بـوده اسـت؟ چـه عـواملی           

تن سرپرسـتی خـانوار توسـط افـراد سـالمند داشـته       بیشترین تأثیر را در احتمال بر عهده گـرف 

  است؟

  

  چارچوب نظري

هـاي تئـوریکی خُـرد و کـالن و      توان از چـارچوب  براي تبیین ترتیبات زندگی سالمندان می

شـناختی و جمعیـت    شـناختی، جامعـه   شـناختی، روان  هاي مختلف اقتصـادي، زیسـت   دیدگاه

خوردگی را ازنظـر جسـمی و فیزیکـی    هاي زیست شناخت، سال نظریه. شناختی استفاده کرد

روانی -شناختی به لحاظ موارد رفتاري و روحی هاي روان تئوري. دهند مورد بررسی قرار می

شـناختی و جمعیـت شـناختی بـه پیـري و       هـاي جامعـه   پردازند امـا نظریـه   به سالخوردگی می

دسـته از  در اینجـا مـا بـر ایـن     . کننـد  عنوان یک موضوع اجتمـاعی نگـاه مـی    سالخوردگی به

  .ها متمرکز خواهیم شد نظریه

نظریه نابرابري تجمعی
1

در تبیین ترتیبات زندگی سالمندان رونـدهاي گذشـته افـراد را     

بــه پیامــدهاي مراحــل آخــر زنــدگی نظیــر ســالمت روحــی و فیزیکــی و شــرایط اقتصــادي  

شـرایط   در این نظریه بـر تـأثیر  ). Feraro et al, 2009: 414(کند  اجتماعی به هم مرتبط می

توانـد   این امـر مـی  . هاي آخر زندگی تأکید شده است اجتماعی مراحل اولیه زندگی بر سال

                                                  
1. Cumulative Inequality
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-بیانگر این موضوع باشد که افرادي که در دوره جوانی و میانسالی بـا مشـکالت اقتصـادي   

اند، احتماالً در دوران سالمندي مشکالت بیشتري را در مقایسه  اجتماعی بیشتري روبرو بوده

کنند زیرا پیامدهاي این مشـکالت بـا هـم جمـع شـده و بـه دوران        ان خود تجربه میبا همتای

براي مثـال افـرادي کـه در دوره جـوانی و میانسـالی از حقـوق       . شود سالمندي فرد منتقل می

هـاي   هـا و حمایـت   انـد، در سـنین سـالمندي نیـز فاقـد مقـرري       ثابت و بیمه برخـوردار نبـوده  

سـکنایی بـا والـدین بزرگسـال      ستگی بیشتري به خانواده و هـم سازمانی خواهند بود و لذا واب

  .خود خواهند داشت

مند به مطالعه مسیر زندگی از طرفی محققان عالقه
1

سکنایی سالمندان بـا   بر موضوع هم 

هاي مرتبط فرزندان تأکید کرده و اهمیت مفهوم زندگی
2

عنوان ابزاري مفیـد در درك   را به 

 & Marshall(انــد  واده در طــول زمــان اثبــات کــردهاقــدامات و تعــامالت اعضــاي خــان

Bengtson, 2011: 20 .(         روابـط متقابـل بـین دو نسـل والـدین سـالمند و فرزنـدان در ارائـه

هاي مالی، جسمی و عاطفی نقش دارد که ایـن امـر خـود بـر رضـایت سـالمندان از        حمایت

توسـعه مشـاهده    رحـال تـوان در بیشـتر کشـورهاي د    این الگو را مـی . گذارد زندگی تأثیر می

هـا یـا    عنـوان بخشـی از ارزش   خانوادگی بسیار مهم اسـت و بـه   هاي کرد؛ جایی که حمایت

روابط خـانوادگی نـوعی بیمـه اجتمـاعی    . رود هنجارهاي سنتی جامعه به شمار می
3

را بـراي   

 ,Hildreth et al(هاي پایانی زندگی آنها مهـم اسـت    کند که براي سال سالمندان فراهم می

هـا ارائـه    حمایت عاطفی ابزاري که توسـط خویشـاوندان، دوسـتان و سـازمان    ). 386 :1980

کند که فرد در کنار آمدن بـا زنـدگی روزمـره خـود، حمایـت       شود، اطمینان حاصل می می

کند البته بایستی به این نکته توجه کرد که در بسیاري از کشـورهاي   موردنیاز را دریافت می

کننـد،   دارکات رفـاهی کـافی را بـراي سـالمندان فـراهم نمـی      هـا تـ   توسعه که دولـت  درحال

  . مسئولیت اصلی بر عهده خانواده است

                                                  
1. life course
2. Linked lives
3. Social insurance
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رود که هر دو نسـل بـه حمایـت و پشـتیبانی متقابـل نیـاز دارنـد و         طورکلی انتظار می به

سکنایی براي هر دو نسل به یک اندازه از  تحقیقات نشان داده است که اقامت مشترك و هم

شده در مـورد   براي مثال تحقیقات انجام). Casterline et al, 1991(ر است اهمیت برخوردا

هاي مرتبط را به فراتر از مرزهـاي   ها، مفهوم زندگی ها و تأثیر آن ها و مادربزرگ پدربزرگ

هـاي   هـا سـال   با افزایش طول عمـر و امیـد زنـدگی آن   . اي گسترش داده است خانواده هسته

عنـوان حـامالن    ها را بازي کننـد و بـه   از خانواده و تربیت آن توانند نقش مراقبت بیشتري می

هاي اخالقی و معنوي و همچنین هویت فردي و خانوادگی به کار  ها و آموزش اصلی ارزش

بنـابراین، در نظـر گـرفتن سـالمندان     ). Marshall & Bengtson, 2011: 25(گرفتـه شـوند   

دیگران هستند چنـدان موردپـذیرش قـرار    عنوان یک گروه منفعل که درمانده و وابسته به  به

  .شود این دیدگاه توسط نظریه فعالیت و نظریه تداوم پشتیبانی می. گیرد نمی

بر مبناي نظریه فعالیت، رفاه فردي و رضایت از زندگی بـا میـزان فعالیـت و مشـارکت     

هـا و   شهـا بـا فعـال بـودن در جامعـه بـا نقـ        بر این اسـاس آن . افراد سالمند رابطه مثبتی دارد

هـا رضـایت    میزان باالي مشارکت در فعالیـت . شوند موقعیت اجتماعی سالمندان سازگار می

بنابراین، افراد سالمند به . کند شخصی را افزایش داده و به ایجاد هویت اجتماعی کمک می

). Mohd et al, 2016: 3(هـاي تولیـدي یـا تفریحـی نیـاز دارنـد        طیـف وسـیعی از فعالیـت   

عنـوان فعـالیتی از سـوي افـراد      مراقبت از کودکان و نگهداري از منزل اغلب بهمثال  عنوان به

هاي مداوم رضایت  این فعالیت. شود سالمند براي کمک به فرزندان بزرگسال خود تلقی می

  .دهد باالتري از زندگی در افراد مسن پرورش می

لیجهت دیگر در این زمینه، نظریه تداوم پیري است که توسط اش تئوري هم
1

)1999 (

هـا و   هـا، روابـط، ارزش   ها، عـادت  کند که افراد الگوهاي فکري، فعالیت ارائه شد و بیان می

شـوند و بـا اسـتفاده از اسـتراتژي      هاي خود را حفظ کرده و با تغییـرات سـازگار مـی    نگرش

سازگاري، تصمیمات و رفتارهاي فعلی و آینده خـود را بـه دوران سـالمندي و بازنشسـتگی     

هـا بـاال    کنند و همچنان که سـن آن  افراد میانسال و سالمند در واقع تغییر نمی. کنند یمنتقل م

                                                  
1. Atchley
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(کنند  رود فردیت و شخصیت خود را حفظ می می


,


بر مبناي این نظریه، ). 51 :013

هـا را   ایـن امـر رفتـار آن   . دهند شده تمایل نشان می هاي تجربه افراد سالخورده به ادامه روش

هـا   بینـی کـرد کـه آن    تـوان پـیش   نی کرده و بنابراین با آگاهی به این عوامل مـی بی قابل پیش

بنـابراین افـرادي کـه درگذشـته داراي مشـارکت بیشـتري در زنـدگی        . شوند چگونه پیر می

.اند در سالمندي نیز این روال را حفظ خواهند کرد جمعی بوده

مثال نظریه عـدم تعهـد    عنوانبه. اند گرفته هاي متضادي نیز شکل در طرف مقابل دیدگاه

شـود، سـالمندان بـه دلیـل بازنشسـتگی، بیـوه        تدریج که پیري آغاز مـی  به: کند چنین بیان می

هـا   هاي اجتماعی، از ایـن نقـش   هاي قبلی و نقش شدن یا عدم توانایی در شرکت در فعالیت

(کننـد   تـر واگـذار مـی    هـاي جـوان   هـا را بـه نسـل    کنند و آن نظر می صرف


 .(

توانـد از عوامـل تأثیرگـذار     محدودیت در تعامل اجتماعی و عدم عالقه و انگیزه زندگی می

. ها متفـاوت اسـت   حال این امر در بین فرهنگ بااین. گیري سالمندان از جامعه باشد در کناره

البتـه در ایـن دیـدگاه، موضـوع     . سـازد  زمان جامعه نیز افراد سالمند را از خـود جـدا مـی    هم

ها از زیر بار سنگین وظایف و  تواند به نفع افراد سالمند نیز باشد زیرا آن دایی از جامعه میج

  ).Mohd et al, 2016: 4(سازد  هاي اجتماعی رها می نقش

پردازان نیز تأثیرات نوسازي بر ترتیبـات زنـدگی سـالمندان را موردتوجـه      برخی نظریه

کوگیل دونالد. اند قرار داده
1

کـاربرده   مدرنیزاسیون را براي تبیین سالمندي بـه  نظریه) 1986(

تأثیر نوسازي از طریق تغییر در ساختارهاي خانواده و تغییر از یـک خـانواده عمـودي    . است

(شود  تر و تضعیف خویشاوندي منعکس می اي کوچک گسترده به یک خانواده هسته


, 

طـور   یگـاه سـالمندان بـه   موازات گذار جمعیـت شـناختی و صـنعتی شـدن، پا     به). 20 :2001

هـاي بهداشـتی،    بـا پیشـرفت در فنـاوري   ) 1986(به گفته دونالد . یابد توجهی کاهش می قابل

رشد و تولید اقتصادي، پیشرفت تکنولوژي، شهرنشـینی، بهبـود سـواد و سـطح تحصـیالت،      

درنتیجـۀ شهرنشـینی و   . رود زوال مـی  هاي اجتماعی و پایگاه اجتمـاعی سـالمندان روبـه    نقش

. سازي، رقابت شغلی بین افراد سالمند جامعه و بزرگسـاالن جـوان شـکل خواهـد گرفـت     نو

                                                  
1. Cowgill Donald
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شـوند کـه    درنتیجه، افراد مسن به دلیل داشتن تحصیالت کمتر مجبور به ترك بازار کار می

  .شود اجتماعی آنان می-درنهایت منجر به کاهش درآمد، پرستیژ و پایگاه اقتصادي

ه در جامعه ایرانـی علیـرغم وقـوع تغییـرات عمـده      طورکلی، فرض ما بر این است ک به

اجتمــاعی، مشــارکت ســالمندان در اجتمــاع و کارهــاي تولیــدي و نیــز پــذیرش  -اقتصــادي

اگرچــه مقــداري از ایــن . هــایی همچــون سرپرســتی خــانوار همچنــان ادامــه دارد  مســئولیت

گـردد، امـا    مشارکت به موضوعات فرهنگی و احترام افراد و جامعه در قبال سالمندان برمـی 

حمایـت کـافی از سـوي دولـت و از طرفـی تـأخیر در ورود فرزنـدان         رسـد عـدم   به نظر مـی 

ها به بازار کار و ازدواج به دلیل مشکالت موجود از دالیل اصلی بـاقی مانـدن    بزرگسال آن

رسد ترتیبات زندگی  بر این اساس به نظر می. باشد سالمندان در جایگاه سرپرست خانوار می

هایی همچون فعالیت، نابرابري تجمعی و مسیر زندگی قابل تبیین  در ایران با نظریه سالمندان

  .باشد

  روش تحقیق

تحلیلـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از تکنیـک       -تحقیق حاضر به روش کمی و از نـوع توصـیفی  

هاي مورد استفاده مربوط بـه طـرح هزینـه و درآمـد خـانوار       داده. تحلیل ثانویه انجام گرفت

بـا توجـه بـه اینکـه     . شـود  صـورت سـاالنه اجـرا مـی     که توسط مرکز آمار ایران و بهباشد  می

هـا بـر روي دوره    به بعد در دسترس هستند، تحلیل 1363هاي خام این طرح تنها از سال  داده

جامعه آماري کلیـه سـالمندان کشـور در بـازه     . متمرکز شدند) سال 36(1363-1398زمانی 

گیـري و در   صـورت نمونـه   در طرح هزینه و درآمـد خـانوار بـه    باشد که زمانی مورد نظر می

شیوه انتخـاب نمونـه در طـرح هزینـه و     . گرفته است صورت تمام شماري انجام سرشماري به

سـاله و   60در پـژوهش حاضـر، افـراد    . اي بـوده اسـت   اي چندمرحلـه  درآمد به روش خوشه

باالتر در هرسال انتخاب شدند
1

وتحلیـل   نفـر مـورد تجزیـه    396927که درمجموع اطالعات  

                                                  
هیچ معیار عددي استانداردي از سوي سازمان ملل براي مشخّص کردن و تعریف یک فرد سالخورده وجـود   -1

سال و باالتر براي اشاره به  60ندارد، اما در بسیاري از مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط این سازمان، سن 
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. انجـام شـد   Stata 15افزار  ها با استفاده از نرم وتحلیل داده سازي و تجزیه آماده. قرار گرفت

شـده   ساله و باالتري است که اطالعـات آن گـردآوري   60بر همین اساس واحد تحلیل فرد 

  .است

انـد   عبـارت  شده است که پرسشنامه طرح هزینه و درآمد خانوار از چهار بخش تشکیل

هـاي   هزینـه ) 3تسـهیالت و امکانـات خـانوار،    ) 2اطالعات افـراد حاضـر در خـانوار،    ) 1: از

هاي مـورد اسـتفاده در ایـن مقالـه از اطالعـات       داده. درآمدهاي اعضاي خانوار) 4خانوار و 

بستگی با سرپرسـت  "ترتیبات زندگی سالمندان بر اساس سؤال . شده است بخش اول گرفته

در سؤال مربوطه، براي هر یک از افراد حاضر در خـانوار یـک   . شده است شخصم "خانوار

همسـر سرپرسـت،    -2سرپرست خـانوار،   -1: اند از شده است که عبارت کد اختصاص داده

سـایر   -8خـواهر یـا بـرادر،     -7والـدین،   -6نوه یا نتیجه،  -5عروس یا داماد،  -4فرزند،  -3

هـاي همچـون وضـعیت     ایـن بخـش همچنـین ویژگـی    در . غیر خویشـاوند  -9خویشاوندان، 

اشتغال، سن، وضعیت تأهل، وضع سواد و سطح تحصیالت، محل سـکونت و جـنس مـورد    

مـورد اسـتفاده در   ) پرسشـنامه (گیـري   اعتبار صوري وسیله اندازه. شده است سؤال قرارگرفته

ط مرکــز آمـار ایــران مـورد تائیــد قرارگرفتـ       ه اســتپیمـایش هزینــه و درآمـد خــانوار توسـ .

هاي جمعیـت شـناختی مرسـوم    شده با استفاده از روش هاي گردآوري حال داده بااین
1

مـورد   

  .ارزیابی قرار گرفتند

                                                                                                                       
در تعاریف جدید و با الزم به ذکر است ). 2020سازمان جهانی بهداشت (ت جمعیت سالخورده استفاده شده اس

کنند،  سال را سالمند تعریف می 65توجه به افزایش امید زندگی در بسیاري از نقاط جهان، معموالً افراد باالتر از 

نیافته یا در  اي توسعهشده با کشوره منتها برخی محقّقان معتقدند که این موضوع نیز مانند بسیاري از مفاهیم غربی

لذا در مطالعه حاضر نیز بر اساس تحقیقات گذشته و به منظور ارائه تصویري کامل از . حال توسعه سازگار نیست

مدنظر سال  60سال گذشته متمرکزشده است، افراد باالتر از  35سالمندي در ایران و نیز ازآنجاکه این مطالعه بر 

.اند قرارگرفته

شاخص ویپل و مایرز براي ارزیابی گزارش سن و جنس و شاخص عدم تشابه ساختار : ونهایی همچ شاخص -1

. هاي انجـام سرشـماري   سنی دو جمعیت براي بررسی ساختار سنی جمعیت نمونه و جمعیت کل کشور در سال

.دهد ها در طول زمان می بخش بوده و نشان از بهبود داده ها رضایت نتایج همه آزمون
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دوره  8براي بررسی نقش زمان، متغیر دوره ساخته شـد کـه زمـان مـورد مطالعـه را بـه       

ا هـاي سرشـماري تطبیـق پیـد     هاي زمانی بـا سـال   ازآنجاکه قصد داشتیم دوره. تقسیم کردیم

صـورت   هـا بـه   سـایر دوره . سـاله در نظـر بگیـریم    کند، مجبور شدیم دوره اول و آخر را سـه 

آمارهاي توصیفی و ترتیبات زندگی افراد بر اساس ایـن هشـت دوره آورده   . ساله هستند پنج

براي بررسی احتمال بر عهده گرفتن سرپرستی سالمندان نیز از آزمون رگرسـیون  .شده است

سـاله و بـاالتر    60متغیر وابسته احتمال سرپرستی خانوار توسـط افـراد    .لجستیک استفاده شد

 0و به افراد سالمند غیر سرپرسـت کـد    1بود که براي این امر به افراد سالمند سرپرست کد 

  .داده شد

  

  ها یافته

کننـد را   تنهـایی زنـدگی مـی    میانگین بعد خانوار و همچنین درصد افـرادي کـه بـه    1جدول 

 60این نتایج براي کل جمعیـت و جمعیـت   . دهد ي زمانی مختلف نشان میها برحسب دوره

میانگین بعد خـانوار بـراي کـل    . شده است طور جداگانه برحسب جنس ارائه ساله و باالتر به

تجربـه  . نفر در انتهاي دوره کاهش داشته اسـت  4/3نفر در ابتداي دوره به  16/5جمعیت از 

نفـر در دوره   78/3کـه از   طـوري  شـود بـه   ان مشاهده میمشابهی در مورد خانوارهاي سالمند

میانگین بعد خانوار براي . یافته است کاهش 1396-1398نفر در دوره  76/2به  1365-1363

سرپرســتان مــرد ســالمند در تمــامی دوره مــورد مطالعــه بــاالتر از خانوارهــاي زنــان ســالمند  

 31/1بـه   74/2از (ذاشـته اسـت   باشد، هرچند این تفاوت در طول زمان رو بـه کـاهش گ   می

  ).نفر
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  1363-1398نفره بر اساس دوره، جنس و سن  میانگین بعد خانوار و درصد خانوارهاي تک -1جدول 

  1365 -

1363  

1370 -

1366

1375 -

1371  

1380 -

1376  

1385 -

1381  

1390 -

1386  

1395 -

1391  

1398 -

1396  

میانگین بعد 

  خانوار
18/5  40/5  95/4  85/4  36/4  88/3  55/3  42/3  

    :برايمیانگین بعد خانوار

ساله و  60

  باالتر
78/3  00/4  82/3  89/3  63/3  20/3  91/276/2  

ساله  60مردان 

  و باالتر
30/4  51/4  24/4  35/4  07/4  65/3  29/3  10/3  

ساله و  60زنان 

  باالتر
56/1  62/1  76/1  72/1  78/1  76/1  83/1  79/1  

    :نفره خانوارهاي تک

  1/7  8/6  9/5  5/4  2/4  2/4  8/4  8/4  کل جمعیت

ساله و  60افراد 

  باالتر
9/16  47/15  23/13  51/13  39/14  63/17  00/18  40/17  

ساله  60مردان 

  و باالتر
78/3  76/3  07/3  00/3  48/3  33/4  72/4  15/4  

ساله و  60زنان 

  باالتر
19/69  55/69  84/62  99/62  82/60  01/60  06/56  77/55

توسـعه کمتـر از    کننـد در کشـورهاي درحـال    هـایی زنـدگی مـی   تن تعداد افرادي که بـه 

کشورهاي غربی است که این امـر بـه دلیـل سـاختارهاي فرهنگـی و سـنتی موجـود در ایـن         

شـود،   گونه که مشـاهده مـی   همان. کند این امر در مورد ایران هم صدق می. باشد جوامع می

کردنـد کـه    نفره زندگی مـی  درصد افراد در خانوارهاي تک 8/4تنها  1363-1365در دوره 

حال تعداد افـراد سـالمندي کـه     بااین. یافته است درصد افزایش 1/7به  1396-1398در دوره 

درصـد بـوده    4/17درصـد و در دوره پایـانی    9/16کننـد در دوره اول   تنهایی زندگی مـی  به

کـه   طـوري  بـه . شود تفاوت مهم و اصلی در بین جمعیت سالمند زن و مرد مشاهده می. است



  

  

  

  

147   |، بگی و عباسی... مسئولیت بیشتر در سنین سالمنديبار   

کـه ایـن    کنند درحالی تنهایی زندگی می به 1363-1365درصد زنان سالمند در دوره  19/69

هرچنـد در تمـامی   . درصـد اسـت   3/4کنند، فقـط   تنهایی زندگی می رقم براي مردانی که به

حـال تعـداد مردانـی کـه تنهـا زنـدگی        طول دوره مورد مطالعه این تفاوت وجود دارد، بااین

ایش گذاشته اسـت ولـی ایـن رونـد بـراي زنـان رونـدي کاهشـی را نشـان          کنند رو به افز می

  ).درصد کاهش در طول دوره 4/13(دهد  می

هاي سرپرستی سالمندان برحسب، سن، جنس و محـل سـکونت در    میزان 2در جدول 

نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه میـزان سرپرسـتی       . شـده اسـت   هاي مختلف نمایش داده دوره

 5/66درصـد بـه    8/56درصدي از  10مورد مطالعه با افزایشی تقریباً سالمندان در طول دوره 

ها را برحسب جنس تفکیک کنیم متوجه خواهیم شد  چنانچه این میزان. درصد رسیده است

آنکـه ایـن افـزایش     درصدي داشته اسـت حـال   12که میزان سرپرستی زنان سالمند افزایشی 

هــا، درصــد مــردان ســالمند  امی دورهحـال در تمــ  بــااین. درصــد بــوده اســت 9بـراي مــردان  

توان به امید زندگی بـاالتر   ازجمله دالیل این موضوع می. سرپرست بیش از زنان بوده است

ها همچنین نشـان   یافته. زنان و نیز احتمال ازدواج مجدد مردان بعد از فوت همسر اشاره کرد

سـال   80+و  70-79دهـد کـه بیشـترین افـزایش میـزان سرپرسـتی بـراي دو گـروه سـنی           می

آمـده   دسـت  نتایج به. ساله تقریباً ثابت بوده است 60-69داده است ولی براي گروه سنی  رخ

برحسب محل سکونت نیـز حـاکی از آن اسـت کـه اگرچـه در دوره اول میـزان سرپرسـتی        

سالمندان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهري بوده است، اما باگذشـت زمـان ایـن امـر     

سرپرسـت خـانوار    1363-1365درصد سالمندان شهري در دوره  7/54. ستبرعکس شده ا

در منـاطق  . یافتـه اسـت   درصـد افـزایش   67کـه در پایـان دوره ایـن میـزان بـه       بودند درحالی

داده  تـري رخ  حال این افـزایش بـا سـرعت پـایین     شود بااین روستایی نیز این افزایش دیده می

  .رسیده است درصد 65درصد به  59که از  طوري است به
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  1363-1398هاي سرپرستی سالمندان برحسب دوره، سن، جنس و محل سکونت، ایران  میزان - 2جدول 

  1365 -

1363  

1370 -

1366

1375 -

1371  

1380 -

1376  

1385 -

1381  

1390 -

1386  

1395 -

1391  

1398 -

1396  

ساله و  60

  باالتر
8/56  4/60  3/61  0/63  0/64  1/66  4/675/66  

 60مردان 

ساله و 

  التربا

8/88  4/92  5/93  6/94  3/95  3/96  5/97  6/97  

 60زنان 

ساله و 

  باالتر

4/22  2/23  9/22  5/24  7/26  1/33  7/35  6/34  

    هاي سنی گروه

69 -60 

  ساله
2/60  5/61  2/62  6/62  7/61  5/62  8/62  8/61  

79 -70 

  ساله
4/54  7/61  2/63  1/66  5/68  0/71  7/72  6/71  

ساله و  80

  باالتر
9/44  4/51  9/49  8/53  3/61  2/68  9/73  7/57  

محل 

  سکونت

                

  1/67  3/68  5/67  3/65  4/63  8/60  0/59  7/54  شهري

  1/65  3/65  5/63  3/62  2/625/62  5/61  3/59  روستایی

  

کننـد بـه تفکیـک     هـا را سرپرسـتی مـی    انواع خانوارهایی که افراد سالمند آن 3جدول 

هـا نیمـی از    شـود تقریبـاً در تمـامی دوره    مـی گونـه کـه مالحظـه     همـان . دهد جنس نشان می

اي یـا   کننـد، از نـوع خانوارهـاي هسـته     ها را سرپرستی مـی  خانوارهایی که مردان سالمند آن

ــه همــراه حــداقل یــک فرزنــد ازدواج  درصــد  5/48در دوره اول . نکــرده هســتند زوجــین ب

کـه تـا دوره    اي بـوده اسـت   خانوارهاي سرپرستی شده توسط مـردان سـالمند از نـوع هسـته    



  

  

  

  

149   |، بگی و عباسی... مسئولیت بیشتر در سنین سالمنديبار   

هـا   سـپس رونـد کاهشـی آن   . یافتـه اسـت   درصـد نیـز افـزایش    54این رقـم بـه    1385-1381

هاي  تفاوت مهمی که در بین دوره. درصد رسیده است 6/48شده و در دوره پایانی به  شروع

هاي پایـانی بایـد بـه آن اشـاره کـرد بـه خانوارهـاي زوجـین بـدون فرزنـد و            ابتدایی با دوره

. انـد  این دو نوع از خانوار روندهاي متفاوتی را تجربه کـرده . گردد ترده برمیخانوارهاي گس

درصـد خانوارهـاي گسـترده توسـط مـردان       3/21حـدود   1363-1365که در دوره  درحالی

. یافته است درصد کاهش 3/8به  1396-1398شدند، این رقم در دوره  سالمند سرپرستی می

د خانوارهـاي داراي سرپرسـت سـالمند از نـوع     درصـ  24در طـرف مقابـل در دوره ابتـدایی    

  .رسد درصد می 36زوجین بدون فرزند بوده است که در دوره پایانی به 

توجه است، تعـداد بـاالي    آنچه که در رابطه با خانوارهاي با سرپرست زن سالمند قابل

درصـد   2/69نیز بـه آن اشـاره شـد،     1گونه که در جدول  همان. خانوارهاي تک نفره است

هرچنـد در انتهـاي دوره   . نفـره بودنـد   انوارهاي با سرپرست زن سالمند از نوع خانوار تکخ

درصد کاهش یافت است اما هنوز هم اکثریت مطلق خانوارهـا را تشـکیل    8/55این رقم به 

دومین دسته خانوارهاي با سرپرست زن سالمند به خانوارهاي تک والد اختصـاص  . دهد می

درصـد   1/16ها در طول دوره تقریباً بیش از دو برابر شده اسـت و از  تعداد این خانوار. دارد

آمده براي خانوارهاي زوجین بدون فرزند و  دست رقم پایین به. درصد رسیده است 2/34به 

زوجین به همراه فرزندان نیز به این دلیل است که در جامعۀ ایرانی معموالً وقتی زوجـین در  

درصد خانوارهاي گسـترده  . باشد وار بر عهده مردان میخانوار حضور دارند، سرپرستی خان

مانـده اسـت هرچنـد در یـک دهـه       با سرپرست زن سالمند نیز در طول دوره نسبتاً ثابت باقی

.پایانی این رقم رو به کاهش گذاشته است
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  1363-1398نوع خانوار سرپرستان سالمند برحسب جنس و دوره، ایران  -3جدول 

  1365 -

1363  

1370 -

1366

1375 -

1371  

1380 -

1376  

1385 -

1381  

1390 -

1386  

1395 -

1391  

1398 -

1396  

              مردان

  2/4  7/4  3/4  5/3  0/3  1/3  8/3  8/3  نفره تک

زوجین بدون 

  فرزند
3/24  8/23  0/25  8/23  0/25  8/27  6/31  1/36  

زوجین به همراه 

  فرزند
5/48  9/46  8/50  9/51  0/54  5/52  3/51  6/48  

  7/2  9/2  8/2  0/2  2/2  7/1  8/1  4/1  تک والد

  3/8  3/9  3/12  3/15  3/15  1/19  6/23  3/21  گسترده

  1/0  1/0  2/0  2/0  1/0  3/0  2/0  7/0  ترکیبی

    زنان

  8/55  1/56  0/60  8/60  0/63  8/62  5/69  2/69  نفره تک

زوجین بدون 

  فرزند
8/2  8/0  2/0  2/0  2/0  3/0  1/0  2/0  

زوجین به همراه 

  فرزند
3/1  5/0  1/0  1/0  0/0  2/0  1/0  2/0  

  2/34  7/34  7/29  0/28  3/25  8/22  1/19  1/16  تک والد

  2/9  7/8  7/9  6/10  0/11  3/13  1/10  2/10  گسترده

  4/0  2/0  2/0  3/0  4/0  7/0  1/0  4/0  ترکیبی

آورده  1363-1398رابطه افراد سالمند با سرپرست خـانوار در طـی دوره    4در جدول 

ساله و باالتر در طول دوره چه نقشی را در  60فراد دهد که ا این جدول نشان می. شده است

هـا   دهد که اکثریـت مـردان سـالمند در همـۀ سـال      ها نشان می یافته. اند خانوار بر عهده داشته

شود در طول زمان  حال همچنان که مشاهده می بااین. اند نقش سرپرست خانوار را ایفا کرده

سال و باالتر  60درصد مردان در سن  8/88وره در ابتداي د. شده است ها افزوده بر تعداد آن

از طرفـی  . درصد رسیده است 6/97سرپرست خانوار بودند ولی این عدد در دوره پایانی به 



  

  

  

  

151   |، بگی و عباسی... مسئولیت بیشتر در سنین سالمنديبار   

عنــوان والــدین سرپرســت در خــانوار  بــه 1365-1363درصــد مــردان ســالمند در دوره  8/7

ایـن  . یافتـه اسـت   درصد در پایـان دوره کـاهش   9/1که این مقدار به  حضور داشتند درحالی

دهد که در طول دوره بر تعـداد مـردان سـالمند کـه مسـئول تهیـه ملزومـات         ها نشان می یافته

  .شده است شوند، افزوده خانوار شناخته می

  

  1363-1398نقش سالمندان ازنظر رابطه با سرپرست خانوار برحسب جنس و دوره، ایران  - 4جدول 

  1365 -

1363  

1370 -

1366

1375 -

1371  

1380 -

1376  

1385 -

1381  

1390 -

1386  

1395 -

1391  

1398 -

1396  

              مردان

  6/97  5/97  3/96  3/95  6/94  5/93  4/92  8/88  سرپرست

  2/0  2/0  1/0  1/0  1/0  1/0  5/0  7/1  همسر

  9/1  0/2  0/3  9/3  6/4  5/5  4/6  8/7  والدین

  1/0  1/0  2/0  1/0  2/0  2/0  2/0  4/0  خواهر/برادر

سایر 

  خویشاوندان
1/1  4/0  6/0  5/0  5/0  5/0  2/0  1/0  

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  1/0  1/0  1/0  غیر خویشاوند

    زنان

  6/34  7/35  1/33  7/26  5/24  9/22  2/23  4/22  سرپرست

  5/55  4/52  4/49  4/50  8/47  2/45  4/40  6/34  همسر

  7/8  4/10  1/15  0/20  0/24  0/27  5/32  4/34  والدین

  4/0  3/0  4/0  5/0  6/0  7/0  5/0  9/0  خواهر/برادر

سایر 

  خویشاوندان
3/7  8/2  9/3  0/3  3/2  9/1  1/1  8/0  

0/0  1/0  0/0  0/0  1/0  2/0  2/0  4/0  غیر خویشاوند

  

در دوره . دهـد  بررسی موقعیت زنان سـالمند در خـانوار شـرایط متفـاوتی را نشـان مـی      

شـدند   عنوان سرپرست خـانوار شـناخته مـی    درصد زنان سالمند به 4/22حدود  1365-1363
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هـا نشـان    ایـن یافتـه  . درصد رسیده اسـت  6/34به  1396-1398که این رقم در دوره  لیدرحا

دهد که اگرچه تعداد زنـان سـالمند سرپرسـت خـانوار در مقایسـه بـا همتایـان مـرد رقـم           می

بخـش  . انـد  حال افزایش بیشتري را در مقایسه با مردان تجربه کرده تري بوده است بااین پایین

. کنند تنهایی زندگی می لیل باال رفتن تعداد زنان سالمندي است که بهعمده این افزایش به د

شـدند در   عنـوان والـد سرپرسـت خـانوار شـناخته مـی       در طرف مقابل زنان سالمندي کـه بـه  

سـاله و   60درصـد زنـان    4/34در دوره اول . انـد  مقایسه با مردان آمار باالتري را ثبت کـرده 

 7/8شدند که در دوره آخر ایـن رقـم بـه     وار شناخته میعنوان والدین سرپرست خان باالتر به

عنـوان همسـر    درصـد زنـان سـالمند در ابتـدا بـه      6/34از طرفـی  . درصد کاهش داشته اسـت 

درصـد   5/55کـه ایـن رقـم در انتهـاي دوره بـه       شـدند درحـالی   سرپرست خانوار شناخته می

انوارهاي زوجین بدون فرزند رسد این افزایش ناشی از تعداد خ به نظر می. یافته است افزایش

اي نشـان داده بودنـد کـه تعـداد ایـن       در مطالعـه ) 1399(شوازي و بگی  تر عباسی پیش. باشد

یافته است  برند در طول سه دهه گذشته افزایش خانوارها که در سنین سالمندي نیز به سر می

سکونت جوانان هاي  که بخش عمده آن به دلیل افزایش امید زندگی سالمندان و تغییر شیوه

  .شوند باشد که پس از ازدواج دیگر همانند گذشته در خانه والدین خود ساکن نمی می

سـال   درصد خانوارهاي با سرپرست سالمند که حداقل یک فرزند بـزرگ  5در جدول 

در  1363-1365در دوره . کنــد، آورده شــده اســت در آن زنــدگی مــی) سـاله و بــاالتر  18(

سال حضورداشته  سرپرست مرد سالمند حداقل یک فرزند بزرگدرصد خانوارهاي با  2/50

خانوارهـاي بــا  . یافتــه اسـت  درصـد افـزایش   8/52اسـت کـه ایــن میـزان در دوره پایـانی بــه     

در ابتداي دوره تنهـا  . اند سرپرست زن سالمند افزایش بیشتري را در دوره مشابه تجربه کرده

کـه در دوره   کـرد درحـالی   زندگی مـی سال  درصد این خانوارها یک فرزند بزرگ 4/16در 

.درصد بوده است 6/36این رقم برابر با  1398-1396

  



  

  

  

  

153   |، بگی و عباسی... مسئولیت بیشتر در سنین سالمنديبار   

درصد خانوارهاي با سرپرست سالمند و حضور یک فرزند بالغ در خانوار برحسب  -5جدول 

  1398-1363جنس سرپرست، ایران 

  1365 -

1363  

1370 -

1366

1375 -

1371  

1380 -

1376  

1385 -

1381  

1390 -

1386  

1395 -

1391  

1398 -

1396  

  8/52  9/56  9/61  0/63  2/62  0/57  1/54  2/50  مرد

6/36  5/34  0/31  3/29  1/27  8/22  8/20  4/16  زن

  

سـاله و بـاالتر کـه در خانوارهـایی بـا سرپرسـت        18هاي فرزندان  ویژگی 6در جدول 

 9/23میـانگین سـنی ایـن فرزنـدان در دوره اول     . کنند آورده شده اسـت  سالمند زندگی می

بـه لحـاظ   . سال افـزایش پیـداکرده اسـت    9/30به  1396-1398ده است که در دوره سال بو

شویم بـر تعـداد فرزنـدان هرگـز      هاي پایانی نزدیک می وضعیت زناشویی نیز هر چه به دوره

درصـــد فرزنـــدان  7/24حـــدود  1363-1365در دوره . شـــود نکـــرده افـــزوده مـــی ازدواج

کرده بودند در  کردند ازدواج مند زندگی میسالی که در خانوارهاي با سرپرست سال بزرگ

نکته مهم دیگر اینکه در . درصد کاهش داشته است 4/12حالی این میزان در دوره پایانی به 

شـده   کند افـزوده  دو دوره پایانی بر تعداد فرزندان مطلقه که با سرپرستان سالمند زندگی می

ــ . اســت ــه در ابتــدا تعــداد ایــن فرزنــدان نســبتاً ثابــت بــود ول درصــد  8/5ی در دوره آخــر ب

 1/53دهد کـه در دوره ابتـدایی    وضعیت اشتغال این فرزندان نیز نشان می. یافته است افزایش

. هـا شـاغل هسـتند    درصد آن 7/40که در دوره پایانی تنها  ها شاغل بودند درحالی درصد آن

درصـد رسـیده    1/24بـه   9/11در طرف مقابل تعداد بیکاران تقریباً دو برابر شده اسـت و از  

  .است
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  1363-1398هاي فرزندان بالغ حاضر در خانوارهاي با سرپرست سالمند، ایران  ویژگی -6جدول 

  1365 -

1363  

1370 -

1366

1375 -

1371  

1380 -

1376  

1385 -

1381  

1390 -

1386  

1395 -

1391  

1398 -

1396  

  7/289/30  4/26  2/25  7/45  6/24  3/24  9/23  میانگین سنی

                  وضعیت تأهل

  4/12  4/12  2/14  5/16  7/18  2/20  8/23  7/24  کرده ازدواج

همسر در اثر  بی

  فوت
0/1  8/0  8/0  7/0  6/0  7/0  7/0  9/0  

همسر در اثر  بی

  طالق
5/2  8/1  0/2  7/1  8/1  6/2  9/3  8/5  

  9/80  0/83  6/82  1/81  0/79  0/77  7/73  8/12  نکرده هرگز ازدواج

    وضع فعالیت

  7/40  7/36  4/38  6/44  2/47  0/50  0/49  1/53  شاغل

بیکار در جستجوي 

  کار
9/11  4/11  6/12  5/14  6/16  9/19  9/22  1/24  

داراي درآمد بدون 

  شغل
6/0  4/0  8/0  9/0  0/1  9/1  9/1  4/2  

  0/7  0/12  0/12  2/10  5/11  4/13  3/10  2/9  محصل

  6/20  5/21  5/21  7/21  8/21  0/19  5/20  2/19  دار خانه

  2/5  1/5  1/5  9/5  2/4  2/4  5/8  0/6  سایر

  تحلیل چندمتغیره

براي بررسی احتمال بر عهده گرفتن سرپرستی خانوار توسـط یـک فـرد سـالمند از آزمـون      

سـاله و   60متغیر وابسته سرپرستی خـانوار توسـط افـراد    . رگرسیون لجستیک استفاده کردیم

داده  0د کـد  و اگر سرپرست نبودنـ  1ها کد  باالتر بود که اگر سرپرست خانوار بودند به آن

شـود ابتـدا دوره    گونه که مالحظه می همان. آورده شده است 7نتایج آزمون در جدول . شد

وارد شده است تا مشخص شـود کـه آیـا حضـور در      1عنوان متغیر مستقل در مدل  زمانی به

. تواند بر احتمال سرپرستی افراد سالمند تأثیرگذار باشد یـا خیـر   هاي زمانی مختلف می دوره



  

  

  

  

155   |، بگی و عباسی... مسئولیت بیشتر در سنین سالمنديبار   

هاي فردي افراد سالمند همچون سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت  ل دوم ویژگیدر مد

 18در مدل سوم وضـعیت حضـور یـک فرزنـد بـاالي      . و وضعیت اشتغال آورده شده است

هاي فردي در زمانی که حداقل یـک   سال در خانوار به مدل اضافه شد تا میزان تأثیر ویژگی

.باشد مورد بررسی قرار گیرد سال در خانوار حضورداشته فرزند بزرگ

شویم احتمال بر  هاي پایانی نزدیک می دهد که هر چه به دوره نتایج مدل اول نشان می

مثـال ایـن    عنـوان  بـه . کنـد  عهده گرفتن سرپرستی خانوار توسط افراد سالمند افزایش پیدا می

المندان دوره کنند در مقایسه با سـ  زندگی می 1366-1370احتمال براي افرادي که در دوره 

که احتمـال سرپرسـتی سـالمندان دوره     درصد بیشتر است درحالی 8/15حدود  1365-1363

کـرك کـه   _حـال مقـدار آمـاره نجـل     بااین. باشد درصد بیشتر می 3/51حدود  1398-1396

بوده است کـه   006/0باشد تنها  بیانگر مقدار واریانس تبیین شده در رگرسیون لجستیک می

خـوبی تبیـین    تنهایی نتوانسته تغییرات در متغیر وابسـته را بـه   متغیر زمان به دهد عامل نشان می

  .کند

  

نتایج آزمون رگرسیون لجستیک براي بررسی احتمال بر عهده گرفتن سرپرستی خانوار  -7جدول 

توسط سالمندان

Exp(B)
  

  1مدل   2مدل   3مدل 

  )مرجع(1363- 1365      

  دوره

036/1 ns 190/1 ** 158/1 ** 1370-1366  

095/1 ns 332/1 ** 206/1 ** 1375-1371  

418/1 ** 682/1 ** 296/1 ** 1380 -1376  

709/1 ** 129/2 ** 355/1 ** 1385 -1381  

507/2 ** 190/3 ** 486/1 ** 1390 -1386  

246/3 ** 297/4 ** 571/1 ** 1395 -1391  

381/3 ** 412/4 ** 513/1 ** 1398 -1396  

  جنس  )مرجع(مرد 
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009/0 ** 004/0 **   زن

  )مرجع(شهري 
  محل سکونت

969/0 ** 862/0 **   روستایی

984/0 ** 963/0 **   سن  

  )مرجع(کرده  ازدواج

  وضعیت تأهل
005/22 ** 575/31 **   همسر در اثر فوت بی

532/17 ** 599/23 **   همسر در اثر طالق بی

735/2 ** 018/2 **   نکرده جهرگز ازدوا

  )مرجع(سواد  بی

  تحصیالت
146/1 ns 663/1 **   ابتدایی

019/1 ns 872/1 **   راهنمایی و متوسطه

183/1 ns 661/2 **   دانشگاهی

  )مرجع(خیر 
  شاغل

550/4 ** 977/4 **   بلی

حضور فرزند بالغ   )مرجع(خیر 

435/0  در خانوار **   بلی

151/62 ** 125/59 ** 314/1 **   عرض از مبدأ  

775/0 714/0 006/0 Nagelkerke R Square

  دار غیر معنی nsدرصد،  1دار در سطح خطاي  معنی**    درصد،  5دار در سطح خطاي  معنی*

  

هاي فردي افراد سالمند وارد مـدل شـدند تـا مشـخص شـود کـه        در مدل دوم، ویژگی

هـا نشـان    یافتـه . احتمال سرپرستی سالمندان دارند ها بیشترین تأثیرگذاري را بر کدام ویژگی

کـه در   درحـالی . شده اسـت  هاي فردي بر تأثیر متغیر زمان افزوده دهد که با ورود ویژگی می

برابــر دوره  5/1حــدود  1396-1398مــدل اول، احتمــال سرپرســتی افــراد ســالمند در دوره  

تـأثیر همـۀ متغیرهـاي وارد    . است برابر بیشتر 4/4مرجع بوده است، در مدل دوم این احتمال 

دهـد کـه احتمـال بـر عهـده گـرفتن        نتـایج نشـان مـی   . شده در این مرحله معنادار شده است

همچنـین افـراد سـالمندي کـه در     . سرپرستی خانوار توسط زنان کمتر از مـردان بـوده اسـت   



  

  

  

  

157   |، بگی و عباسی... مسئولیت بیشتر در سنین سالمنديبار   

را بـر   روستاها ساکن هستند کمتر از همتایان خود در شهرها احتمال دارد سرپرستی خـانوار 

رود  صورت منفی و معکوس بوده است و انتظار مـی  تأثیر متغیر سن نیز به. عهده داشته باشند

  .شویم از احتمال سرپرستی نیز کاسته خواهد شد هر چه به سنین خیلی باالتر نزدیک می

. وضعیت تأهل افراد نقش مهمی در بر عهده گرفتن سرپرستی خانوار توسط آنان دارد

و توسـط   5/31نگر آن است که احتمال سرپرستی خانوار توسط فردي بیـوه  نتایج جدول بیا

افـزایش تحصـیالت نیـز داراي    . برابر بیشتر از یک فرد داراي همسر است 5/23فردي مطلقه 

بـه ایـن صـورت کـه احتمـال      . باشـد  تأثیري مثبت بر احتمال سرپرستی توسط سـالمندان مـی  

توانـد بـه    این امر می. باشد سواد می از افراد بی سرپرستی افراد با سطح تحصیالت باالتر بیش

هاي بازنشستگی برخوردارند و  این دلیل باشد که احتماالً افراد با تحصیالت باالتر از مقرري

ها  یافته. اند لذا هنوز توانایی سرپرستی خانوار را دارند و آن را به فرزندان خود واگذار کرده

برابر بیشتر از افراد غیر شاغل احتمال دارد  6/4د شاغل دهد که افراد سالمن همچنین نشان می

نکته بسیار مهم در مدل دوم، افزایش بسیار زیاد مقـدار واریـانس   . تا سرپرست خانوار باشند

هاي فردي سالمندان به مدل سـبب افـزایش ضـریب تبیـین      ورود ویژگی. باشد تبیین شده می

درصـد تغییـرات در    4/71انـد   توانسـته  که مجمـوع متغیرهـاي وارد شـده    طوري شده است به

  .احتمال سرپرستی افراد سالمند را تبیین کنند

هـاي خویشـاوندي    توسـعه، شـبکه   گونه که بیان شد در بسیاري از جوامع درحـال  همان

در چنین مواردي حضور یـک  . توانند نقش مهمی در نگهداري از سالمندان داشته باشند می

وي وظیفـه نگهـداري از والـدین سـالمند و سرپرسـتی       شود کـه  سال باعث می فرزند بزرگ

سـال بـر احتمـال     رود حضـور یـک فرزنـد بـزرگ     لـذا انتظـار مـی   . خانوار را بر عهده بگیرد

، متغیر حضور یک فرزند 7در مدل سوم جدول . سرپرستی سالمندان تأثیر مهمی داشته باشد

توانـد تأثیرگـذاري   سال وارد مدل گردید تـا مشـخص شـود کـه آیـا ایـن عامـل مـی         بزرگ

ها حاکی از آن است کـه احتمـال سرپرسـتی     یافته. متغیرهاي دیگر را دچار تغییر کند یا خیر

ــد بــزرگ    ســال  خــانوار توســط یــک فــرد ســالمند در خانوارهــایی کــه حــداقل یــک فرزن

سالی در خـانوار   درصد کمتر از زمانی است که هیچ فرزند بزرگ 5/56حضورداشته است، 
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ورود این متغیر به مدل همچنـین سـبب شـده اسـت تـا تـأثیر متغیرهـاي        . شدحضور نداشته با

  . دیگر حاضر در مدل با تغییراتی روبرو شود

که احتمال سرپرسـتی   طوري کاهش داشته است به 2تأثیر متغیر زمان در مقایسه با مدل 

حـال،   اینبا. غیر معنادار شده است 1363-1395هاي دوم و سوم در مقایسه با دوره  در دوره

ضـرایب مربـوط بـه    . باشـد  هاي دیگر همچنان بیشتر از دوره مرجـع مـی   این احتمال در دوره

که به لحاظ حضـور   دهد هنگامی متغیر وضعیت تأهل با کاهش روبرو شده است و نشان می

سـال تفـاوتی بـین خانوارهـا وجـود نداشـته باشـد، احتمـال بـر عهـده گـرفتن             فرزند بـزرگ 

یک فرد سالمند بیوه یا مطلقه بسیار بیشتر از یک فرد سالمند داراي  سرپرستی خانوار توسط

ما همچنین شاهد هستیم که تأثیر سطح تحصیالت در همه طبقات بـه لحـاظ   . باشد همسر می

شـده در مـدل    مقـدار واریـانس تبیـین   . سواد نداشته اسـت  آماري تفاوت معناداري با افراد بی

رسیده اسـت  ) درصد 5/77(775/0ایش داشته است و به سوم نیز در مقایسه با مدل قبلی افز

سال در تبیـین تغییـرات احتمـال سرپرسـتی      که خود بیانگر اهمیت حضور یک فرزند بزرگ

  .باشد سالمندان می

  

  گیري بحث و نتیجه

روز توجهـات   یافتـه روزبـه   ساختار خانوار و ترتیبات زندگی سالمندان در کشورهاي توسـعه 

کند زیرا پدیده سالخوردگی جمعیت بسیاري از ایـن جوامـع    طوف میبیشتري را به خود مع

ــرار داده اســت  ــأثیر ق ــت  . را تحــت ت ــانگین ســنی جمعیــت، دول ــزایش می ــا اف ــا بایســتی  ب ه

هایی را براي رفع نیازهاي افراد سالمند، ازجمله مـوارد مربـوط بـه مسـکن، اشـتغال،       سیاست

  .کارگیرند ل همبستگی بین نسلی بههاي بهداشتی، حمایت اجتماعی و سایر اشکا مراقبت

توسـعه   در حال حاضر بیش از دوسوم جمعیـت سـالمند جهـان در کشـورهاي درحـال     

نکتـه امیدوارکننـده   . هایی روبرو کرده است ها را با نگرانی کنند و این امر دولت زندگی می

وادگی هاي خـان  در رابطه با ترتیبات زندگی سالمندان در این کشورها این است که حمایت

سـال   60بیش از نیمی از سـالمندان بـاالي    2010در سال . همچنان در سطح باالیی قرار دارد
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در آسیا، آفریقا و آمریکاي التین و حوزه دریاي کارائیب به همراه فرزنـدان خـود زنـدگی    

درصد بـوده   20کردند این در حالی است که این میزان در اروپا و آمریکاي شمالی تنها  می

تواند تا حدي از فشـار وارده بـر منـابع     این موضوع می). United Nations, 2017: 1(است 

.هاي مراقبتی سالمندان بکاهد دولتی در رابطه با هزینه

در جوامـع  . هاي سرپرستی سالمندان در بیشتر جوامع در سـطح بـاالیی قـرار دارد    میزان

کل جمعیت و نیز تنها مانـدن آنـان    یافته این امر بیشتر به دلیل تعداد زیاد سالمندان در توسعه

کنند و لذا سرپرسـتی خـانوار را    ها بدون فرزندان خود زندگی می بیشتر آن. در خانوار است

توانـد بـه دلیـل     تر این امر عالوه بر تنها ماندن سـالمندان، مـی   در جوامع سنتی. دارند به عهده

ن خانوارهـا حتـی زمـانی کـه     در ایـ . جایگاه اجتماعی آنان در خـانواده و خـانوار نیـز باشـد    

کننـد و بیشـتر امـور خـانواده نیـز بـر عهـده         سالمندان به همراه فرزندان بالغ خود زندگی می

عنـوان سرپرسـت خـانوار     هـا بـه   فرزندان است، اما به خاطر حفظ احترام والدین سالمند، آن

  .شوند معرفی و شناخته می

در مـالزي   2010له و بـاالتر در سـال   سا 65هاي سرپرستی سالمندان  مثال میزان عنوان به

در سـال  ). Alias, 2018: 4; Rawan et al, 2017: 3(درصد برآورد شده اسـت   61حدود 

 & Tu(انـد   سال، سرپرست خـانوار بـوده   65درصد افراد باالي  5/63کنگ  در هنگ 2006

Wang, 2013: 68 .(و بـراي   6/13هاي سرپرستی خانوار براي زنان سالمند  در هند نیز میزان

ایـن میـزان در   ). Rajan & Kumar, 2003: 76(شـده اسـت    درصـد گـزارش   6/78مـردان  

موضوع دیگر روند تغییـرات در  . باشد درصد می 67حدود  2016مطالعه حاضر و براي سال 

در آمریکا میزان سرپرسـتی سـالمندان   . باشد هاي سرپرستی سالمندان در طول زمان می میزان

درصـد کـاهش    9/2حـدود   2002درصد بوده است کـه تـا سـال     6/68نزدیک به  1990در 

را مـالك قـرار دهـیم ایـن      2016و اگـر آمارهـاي سـال    ) Carliner, 2003: 8(داشته است 

نیـز نشـان از    2000-2010مقایسه آمارهاي مالزي در فاصـله  . رسد درصد نیز می 7کاهش به 

ساله و باالتر در ایـران در   60افراد  آنکه میزان سرپرستی حال. ها داشته است ثبات این میزان

تـر بـه    نکتـه مهـم  ). درصـد افـزایش   10(با افزایش همراه بوده است  1363-1398طول دوره 
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 70هـاي سـنی    هاي سرپرسـتی گـروه   که در مالزي میزان درحالی. شود سنین باالتر مربوط می

 20افزایشـی بـاالي   هـا حتـی    ساله و باالتر با کاهش همراه بوده اسـت، در ایـران ایـن میـزان    

  .اند درصد ثبت کرده

رود وقتی بـه سـنین خیلـی بـاال      این در حالی است که بر اساس نظریه رهایی انتظار می

طبیعی است که توانـایی مـدیریت و سرپرسـتی    . رسیم احتمال سرپرستی کاهش پیدا کند می

هـاي خـود را   امور خانوار در این سنین بسیار دشوار خواهـد بـود و لـذا آنـان بایسـتی نقـش      

کامینگ و هنري. واگذار کنند
1

کنند که افـراد سـالخورده    به این موضوع اشاره می) 1961(

هـاي   هـا، بخشـی از نقـش    به دلیل بازنشستگی، بیوه بودن یا عدم توانایی شـرکت در فعالیـت  

گونه که هریس حال همان بااین. کنند اجتماعی خود را رها می
2

کند  به آن اشاره می) 1975(

هـا متفـاوت باشـد زیـرا نحـوه مراقبـت از سـالمندان و         تواند در بین فرهنـگ  موضوع می این

در رابطـه بـا   . تواند از فرهنگ و سبک زندگی جوامع تأثیر بپذیرد ها می ترتیبات زندگی آن

داده در سـالیان گذشـته،    توان یادآور شد که باوجود تغییرات ارزشی و نگرشی رخ ایران می

تنهـایی زنـدگی    درصد افراد به 7تنها  1395نان قوي است و در سال حمایت بین نسلی همچ

کننـد افـزایش انـدکی     تنهایی زندگی مـی  کنند و در طول سه دهه تعداد سالمندانی که به می

  .داشته است

توان هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفـی   هاي سرپرستی سالمندان را می افزایش میزان

شـود تـا سـالمند در     عهده گرفتن سرپرسـتی خـانوار سـبب مـی     بر. آن مورد بررسی قرار داد

ها و بر عهده گـرفتن   گونه فعالیت انجام این. خانواده نقش محوري و مهم خود را حفظ کند

تواند اثرات مثبتی براي وضعیت روحی و روانی و حتی  هاي خانوادگی و اجتماعی می نقش

ه فعالیت، سالخوردگی موفـق هنگـامی   بر اساس نظری. جسمی فرد سالمند در پی داشته باشد

. افتد که افراد سالخورده فعال باقی بمانند و تعامالت اجتماعی خود را حفـظ کننـد   اتفاق می

مانند، رونـد   بر اساس این دیدگاه زمانی که افراد سالخورده به لحاظ اجتماعی فعال باقی می

                                                  
1. Cumming & Henry
2. Harris
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بلـیس . یابدها افزایش می سالخوردگی به تأخیر افتاده و کیفیت زندگی آن
1

بـه ایـن   ) 2012(

هـا دارنـد و سـطح     اي از فعالیـت  کند که سالمندان نیاز بـه طیـف گسـترده    موضوع اشاره می

ها، رضایت شخصی را افزایش داده و در ایجاد هویت اجتمـاعی   باالي مشارکت در فعالیت

اده نکته منفی این موضوع این است که سرپرستی خانوار و انجام امور خـانو . کند کمک می

سنین سالمندي زمانی براي استراحت . دهد بعضاً فشار مضاعفی بر دوش فرد سالمند قرار می

کننـد،   یافتـه زنـدگی مـی    باشد ولی براي افرادي که در کشورهاي توسعه افراد سالخورده می

یافته نیسـتند، بـر مشـکالت آنـان      هاي تأمین اجتماعی چندان پیشرفته و تکامل جایی که نظام

  .ودخواهد افز

هـا   هـاي مثبـت و منفـی را تعیـین کـرده و بـر آن       توانـد وجـود ایـن جنبـه     آنچه که مـی 

در ) 2002(بونگـارت و زیمـر   . سال در خانوار است تأثیرگذار باشد، حضور فرزندان بزرگ

سکنایی  کنند که هم توسعه اشاره می مطالعه ترتیبات زندگی سالمندان در کشورهاي درحال

سـکنایی در   در ایـران ایـن هـم   . آسیا بیش از سایر مناطق بوده اسـت سالمندان و فرزندان در 

که بر تعداد خانوارهـاي داراي سرپرسـت سـالمند کـه      طوري یافته است به طول زمان افزایش

نتایج این مطالعه . شده استکند افزوده سال در آن زندگی می 18حداقل یک فرزند باالي 

ا تأثیر دیگر متغیرهـا همچـون تحصـیالت و زمـان را     ه نشان داد که ورود این متغیر به تحلیل

ضمن اینکـه تـأثیر بسـیار زیـادي بـر تبیـین تغییـرات در احتمـال سرپرسـتی          . دهد کاهش می

ــدي   . ســالمندان دارد همچنــین در نتــایج تحلیــل چنــدمتغیره آشــکار شــد کــه حضــور فرزن

سـال در   رگحضور فرزنـدان بـز  . دهد سال احتمال سرپرستی سالمندان را کاهش می بزرگ

توانـد ایـن    ها و سرپرستی خـانوار توسـط سـالمندان مـی     خانوار و رابطه منفی بین حضور آن

بینی را به وجود آورد که در آینده سالمندان بیشتري با فرزندان خود زندگی کننـد و   خوش

رود سـالمندان بـا فشـار کمتـري      سرپرستی خانوار نیز بر عهده فرزندان باشد، لذا انتظـار مـی  

هـاي سـالمندي بسـیار مهـم اسـت       حضور فرزندان در خانوار به لحاظ مراقبـت . ه شوندمواج

                                                  
1. Blace
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هاي تأمین سالمت و مراقبت در ایران هنوز بـا کمبودهـاي زیـادي مواجـه      ویژه اینکه نظام به

  .یافته فاصله زیادي دارد است و با درجه بلوغ و تکامل کشورهاي توسعه

غافل شد این است که در چنین خانوارهایی افراد تر که نباید از آن  حال نکته مهم بااین

اگر ایـن فرزنـدان شـاغل    . سال شوند نه فرزندان بزرگ عنوان سرپرست شناخته می سالمند به

مانده باشـند، در   نباشند و یا تنها به دلیل عدم ازدواج و ادامه تحصیالت هنوز در خانوار باقی

هـا بایسـتی مایحتـاج و     واهد بود زیـرا آن واقع بار مسئولیت اصلی هنوز بر دوش سالمندان خ

درصد فرزنـدان   82ما به این نکته اشاره کردیم که . ملزومات این فرزندان را نیز تأمین کنند

انـد و   سالی که در خانوارهاي با سرپرست سالمند حضور دارند هنـوز ازدواج نکـرده   بزرگ

سـکنایی بـیش    فت که این همتوان چنین نتیجه گر لذا می. ها شاغل هستند درصد آن 37تنها 

  .شده است ها تمام که به نفع والدین سالمند باشد احتماالً به نفع فرزندان آن از آن

رسد که تغییرات در ترتیبات زندگی سالمندان در ایـران   سخن نهایی اینکه به نظر نمی 

باوجود ها بوده باشد و این افراد  در طی چهار دهه گذشته در جهت رفاه و آسایش بیشتر آن

هـاي   اینکه بایستی در ایـن سـنین آرامـش خـاطر بیشـتري داشـته باشـند، در واقـع مسـئولیت         

جاي سؤال بـاقی اسـت کـه ایـن وضـعیت در سـاختار سـالخورده        . اند تري را پذیرفته بزرگ

جمعیت در آینده چگونه خواهد بود؟ بسترسازي و نهادینه کردن خدمات سالمندي و ارائـه  

توانـد بخشـی از بـار     ندان توسـط نهادهـاي دولتـی و غیردولتـی مـی     خدمات مراقبت از سالم

هـاي داراي   حمایـت از خـانواده  . مضاعفی که بر روي دوش سالمندان است را کاهش دهد

نتـایج نشـان داد کـه درصـد     . هـاي بازنشسـتگی باشـد    فرد سالمند بایستی هدف اصلی برنامـه 

هـاي بـاالي    وجود، هزینـه  بااین. رندزیادي از سالمندان با یک فرزند بالغ زندگی مشترك دا

. سـکنایی شـود   ویژه در مناطق شهري ممکن اسـت سـبب تجدیـدنظر در ایـن هـم      زندگی به

یابد که هم سالمندان و هم جوانان از توانایی مـالی   هرچند این امر تنها در صورتی تحقق می

  .هاي خود در آینده برخوردار باشند کافی براي تأمین هزینه
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