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 4/6/1398تاریخ پذیرش مقاله: 

 [98 شهریور 9 -]نشر الکترونیك پیش از انتشار

 

 چكيده

سپس ویژگیهـای   بررسی گردیده ودر ایران  دوره سرشماری گذشتهالگو و روند تنهازیستی سالمندان در طول پنج این مطالعه  در قدمه:م

تا چه حد ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتـی مربـوب بـه تنهازیسـتی      شد کهتعیین شده است. همچنین افراد سالمند تنها توصیف 

در مـورد تیییـرات زنـدگی    ی بلکـه شـواهد   ،دهـد ها نه تنها اطالعاتی در مورد پویایی ترتیبات زندگی ارائـه مـی  این یافته. سالمندان است

 آورد.فراهم می را خانوادگی در ایران

و دیگـری   "(1395و  1390، 1385، 1375، 1365نتایج منتشر شده سرشماری عمومی نفوس و مسـکن    "ها از داده مواد و روش کار:

های متفاوت تنهـا زیسـتی   همبسته به منظور بررسی اهمیت نسبی .استخراج شده است "1395درصد سرشماری سال  2فردی  هایداده"

به کار برده  1395های فردی سرشماری برای داده STATA ای از مدلهای رگرسیون لوجستیك با استفاده از نرم افزارسالمندان، مجموعه

 شد.

، 9/10، 0/9، 1/9به ترتیب برابر با تنها زندگی می کردند،  1395و  1390، 1385،1375،1365سالهای  نسبت سالمندانی که در یافته ها:

، ازدواج نکـردن ، ، طـال  بیـوه بـودن  ، (راهنمایی یا متوسطه تحصیالت  ،مرد بودن، تنهازیستی با سکونت در شهر بود.درصد  9/14و  5/14

همچنین متییرهای وارد شده در تحلیل، قادر به  .مرتبط است 70-79سن  و 60-69سن ، یدارخانه دارای درآمد بدون کار، سایر فعالیتها،

 درصد(. 35درصد و زنان  48درصد از تیییرات تنها زیستی سالمندان در کل نمونه بود  مردان  43تبیین 

ی بـرای آنـان در   ترشـرایط دشـوار   ،در صورت تداوم افزایش تنهازیستی سالمندان و نبود سازمانهای حمایت کننده بحث و نتيجه گيری:

-نیـاز بـه سیاسـت   مخصوصاً با افزایش سـن،  کنند، پذیر بودن سالمندانی که تنها زندگی میبا توجه به آسیبخواهد شد. پس آینده ایجاد 

وادگی ندارنـد،  کننـد و شـبکه حمایـت خـان    ریزی برای ایجاد مراکز رسمی مراقبت از سالمندانی که تنها زندگی میگذاری و داشتن برنامه

 بیشتر است.

 ایران ،سن یت،جنس ،محل سکونت ،وضعیت تأهل ،سالمند، تنهازیستی کليدواژه:
 

 IR.UI.REC.1398.001 کد اخالق:

                                                           
 اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و  علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی: پاسخگو نویسنده 

E-mail: mehri_shams2001@yahoo.com 
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ســالخوردگی جمعیــت در تمــامی جهــان در حــال ر، دادن اســت، 

رود افزایش قابل توجهی در تقریباً از هر کشوری در جهان انتظار می

داشته  2050تا  2017سال و باالتر بین سالهای  60نسبت جمعیت 

درصـد جمعیـت در    13باشد. در سراسر جهان، سالمندان نزدیك به 

شان از جمعیت رود سهمدهند و انتظار میرا تشکیل می 2017سال 

درصد افـزایش یافتـه و تـا پایـان قـرن       21به  2050جهان، تا سال 

جمعیـت همـراه بـا    سـالخوردگی  درصد برسـد.   28بیست و یکم به 

تیییرات گسترده اجتماعی و اقتصادی است کـه در سرتاسـر جهـان    

پیشـرفت در جهـت   افزایش درآمد و سطح تحصـیالت،   ،دهدر، می

سازی زنان، بهبود سالمت عمومی، از جمله توانمندبرابری جنسیتی، 

هـای  های بهداشت باروری و جنسی، و فن آوریدسترسی به مراقبت

جهانی شدن، شهرنشینی و مهـاجرت، از جملـه    پزشکی، و همچنین

تیییراتـی را   ،مسائل نوظهور جمعیتی است. هر یك از این تحـوالت 

کنند، از جمله ترکیب هایی که سالمندان در آن زندگی میدر زمینه

یـك موضـو     ،ترتیبـات زنـدگی  . [1]کنند هایشان ایجاد میخانواده

ــت   ــت اس ــالمندی جمعی ــان س ــم در گفتم ــط  و مه ــامیلی و رواب ف

غیرفامیلی را با کسانی که با سالمندان اقامت مشترک دارند را نشان 

، مراقبت و حمایت اجتماعی فـوری و نزدیـك   همچنین. [2]دهد می

یـك نـو  از    .[3]سـازد  پـذیر فـراهم مـی   را برای سـالمندان آسـیب  

به این معنا اسـت کـه   تنهازیستی ، است زیستیتنهاترتیبات زندگی، 

در جهان در مورد ظهور کند. نوار به تنهایی زندگی میسالمند در خا

این جنبه از ترتیبات زندگی مطالعات بسیاری صـورت گرفتـه اسـت    

که یا اند ، اما در ایران، مطالعات اندکی به این موضو  پرداخته[9-4]

گیری انجام شده است و یا بصورت کلی این مسـلله را  بصورت نمونه

و از آنجایی که چنـین دانـش و    [10-12]اند مورد بررسی قرار داده

گیـری،  تواند ظرفیت تصمیمشواهدی در مورد زندگی سالمندان، می

های مبتنی بر ها و سیاستریزی و تدوین خط مشیطراحی و برنامه

 از اهمیت باالیی برخوردار است. ،شواهد را در کشور تقویت نماید

شـود.  د افـزوده مـی  کننـ روز به روز بر سالمندانی که تنها زندگی می

خطر جدی برای کاهش سالمت در سالمندان عامل تنهازیستی یك 

. در اکثر مطالعـات نشـان داده شـده اسـت کـه تنهـا       [8, 13]است 

، افسـردگی  [14-16]زندگی کردن منجر بـه کـاهش سـالمت روان    

-مـی  [20]و احسـاس تنهـایی    [19]و مرگ و میر باالتر  [17, 18]

کشور یـا منطقـه    143ملل متحد در میان به گزارش سازمان  گردد.

سال و باالتر که تنهـا زنـدگی    60مورد مطالعه، درصد متوسط افراد 

درصـد در   1درصد بـود. برآوردهـا از کمتـرین میـزان بـا       12کردند، می

 درصـد در لیتـوانی بـود.    34افیانستان و پاکستان تا بیشترین درصد بـا  

 .[1]درصد بود  21تا  7بین  برای نیمی از کشورها، نسبت تنها زیستی،

ترتیبات زنـدگی توسـط تعامـل سـه عامـل جمعیتـی، اقتصـادی و         

هـای  بسـتر فرصـت   ،جمعیتـی عامـل   اوالً گـردد. فرهنگی تعیین می

جوامع با باروری باال، قاعدتاً خانواده  دهد.اقامت مشترک را شکل می

میـد  افـزایش ا  های بزرگتری نسبت به جوامع با باروری پایین دارند.

دهـد، زیـرا   سکنایی بـین نسـلی را افـزایش مـی    زندگی، احتمال هم

شـود. اانیـاً، عوامـل    تر میهمپوشانی طول عمر بین دو نسل طوالنی

اقتصادی و فرهنگی، عوامل مؤار در تحقق این فرصت های جمعیتی 

 .[21]سکنایی هستند برای هم

توالی ایران این مقاله با استفاده از نتایج منتشر شده سرشماریهای م

، بـه  1395هـای فـردی سرشـماری    درصد داده 2( و 1395-1365 

پـردازد. در  بررسی الگو و روند تنهازیسـتی سـالمندان در ایـران مـی    

گذشته بررسی  دوره سرشماریشیو  تنهازیستی در طول پنج  ،ابتدا

در و شـده  ، سپس ویژگیهای افراد سالمند تنها توصیف گردیده است

کـه تـا چـه حـد ویژگیهـای اجتمـاعی، اقتصـادی و        تعیین اینادامه، 

مـورد بررسـی قـرار     جمعیتی مربوب به تنهازیستی سالمندان اسـت 

ها نه تنها اطالعاتی در مورد پویـایی ترتیبـات   . این یافتهگرفته است

بلکه شواهد بیشتری در مورد تیییرات زنـدگی   ،دهدزندگی ارائه می

 آورد.فراهم مینیز خانوادگی در ایران 

یکی نتایج منتشر شده سرشماری عمومی "ها از دو منبع اصلی داده

و دیگری  "(1395و  1390، 1385، 1375، 1365نفوس و مسکن  

گرفتـه شـده    " 1395درصـد سرشـماری سـال     2فردی  هایداده"

ساله و یـا   60شود که است. سالمند تنها، به عنوان فردی تعریف می

خانواری باشد که تنها یك عضـو داشـته باشـد. بـه      ردباالتر باشد و 

منظور شناسایی الگوهای تنها زیستی سالمندان، جنس، سن، وضـع  

زناشویی، تحصیالت و وضع فعالیت سالمندان تنها، مورد بررسی قرار 

تنها اطالعاتی در مـورد   ،ها. نتایج منتشر شده سرشماریگرفته است

بنـابراین متییرهـای دیگـر    دهنـد.  سن و جنس سالمندان ارائـه مـی  

هـای   برای مثال، وضع زناشویی، تحصیالت و وضع فعالیـت( از داده 

استخراج شده است. این محـدودیت باعـ     1395فردی سرشماری 

در ترکیب سنی و جنسی سالمندان تنهـا در   ،شده است که تیییرات

طول زمان بررسی شـود. متییرهـای دیگـر بـین سـالمندان تنهـا و       
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شوند. بررسی دو گـروه در یـك سـال مشـخص،     یسه میغیرتنها مقا

(. در 1395 سـال  دهد  برای مثـال درک بهتری از تفاوتها را ارائه می

هـای متفـاوت   نهایت بـه منظـور بررسـی اهمیـت نسـبی، همبسـته      

ای از مدلهای رگرسـیون لوجسـتیك   تنهازیستی سالمندان، مجموعه

فـردی سرشـماری   هـای  برای داده STATA افزار با استفاده از نرم

ایر متفـاوت  أشود. به منظور فهم چگـونگی تـ  به کار برده می 1395

بین زنان و مردان و در سنین مختلف سالمندی، مدلهای رگرسـیون  

. گردیـده اسـت  لوجستیك بر حسب جنس و سن سالمندان بـرآورد  

سـال(، سـالمندی    60-69های سنی، مراحـل اوان سـالمندی    گروه

-سال و بیشتر( را نشـان مـی   80نسالی  سال( و که 70-79میانی  

 دهند.

کننـد را  روند نسبت سالمندانی که تنها زندگی مـی  1جدول شماره 

به تفکیك جنس و محل سکونت در طول سه دهـه گذشـته، نشـان    

، سـالمندانی کـه تنهـا    1365دهد. در سطح کل کشور، در سـال  می

، 1375در سـال   .ه اسـت درصد بود 1/9کردند، در حدود زندگی می

 9/10بـه   1385در سـال  ه، درصد رسید 9کمی کاهش داشت و به 

 9/14 بـه  1395درصـد و در سـال    5/14بـه   1390در سال  ،درصد

 1390تـا   1385. بیشترین افزایش بین سـالهای  رسیده استدرصد 

درصد افزایش یافته است. شیو  تنهـا زنـدگی    33بوده که در حدود 

در نـواحی شـهری و روسـتایی رو بـه     کردن به طـور قابـل تـوجهی    

 1395افزایش است و اما بیشترین تفـاوت روسـتا، شـهری در سـال     

 ودرصد از سـالمندان شـهری،   5/14 به طوری که، مشاهده می شود.

کنند. تفاوت قابل درصد از سالمندان روستایی تنها زندگی می 0/16

ای توجه بین زنان و مردان در تنها زنـدگی کـردن در تمـامی سـاله    

، بـا  1390شود و اما بیشترین تفاوت در سال سرشماری مشاهده می

 5/5، با 1395درصد زنان و در سال  6/23درصد مردان در مقابل  5

شـود. همـین   درصد زنان مالحظه مـی  1/24درصد مردان در مقابل 

الگو برای تفاوت بین دو جنس برای مناطق شهری و روسـتایی نیـز   

 شود.  مشاهده می

نشان داده شـده اسـت، بـا افـزایش      2که در جدول شماره  همانگونه

درصـد   30تا جـایی کـه    ،شودسن، نسبت سالمندان تنها بیشتر می

، شـود مالحظه میکنند. سال و بیشتر تنها زندگی می 80سالمندان 

انـد، تنهـا زنـدگی    سالمندانی که هرگـز ازدواج نکـرده   درصد 24/55

هـا بـا   درصـد و بیـوه   12/52بـا  ها کنند و بعد از آن طال  گرفتهمی

های بعدی قرار درصد در رتبه 38/1ها با کردهدرصد و ازدواج 22/50

درصد، از سالمندان  55/15از سالمندان بیسواد  در کل کشور،دارند. 

درصــد، از ســالمندان بــا تحصــیالت  63/10بــا تحصــیالت ابتــدایی 

ت دیـپلم  درصد، از سالمندان با تحصـیال  39/8راهنمایی و متوسطه 

درصـد،   89/7درصد و از سالمندان بـا تحصـیالت دانشـگاهی     51/8

همچنین میزان سالمندان تنها زیسـت شـاغل   کنند. تنها زندگی می

 درصد بوده است. 87/8نیز 

 تحليل چند متغيره

تـأایر   بـرای  این بخش نتایج تجزیه و تحلیل رگرسـیون لوجسـتیك  

دهـد.  ا ارائـه مـی  ر ،های متفـاوت تنهـا زیسـتی سـالمندان    همبسته

زنـان و هـم   بـرای  نتایج را برای کل جمعیت، هـم   3جدول شماره  

نتایج را بـرای   4در حالیکه جدول شماره  (.دهدمردان ارائه میبرای 

دهـد. در همـه   نتایج را برای زنان ارائه مـی  5مردان و جدول شماره 

 ،دهـد ، نسبت برتری کنترل نشده را نشان مـی 1این جداول، ستون 

ارائـه  ، اار هر متییر را بدون در نظر گرفتن تـأایر دیگـر متییرهـا   که 

، نسبت برتری کنترل شده که از یك مـدل کامـل   2دهد. ستون می

دهــد. را نشـان مـی   ،، بـرآورد شـده اسـت   (شـامل تمـامی متییرهـا    

ــرای مراحــل اوان  5و  4، 3ســتونهای  ــایج ب ــب شــامل نت ــه ترتی ، ب

ــالمندی   ــان   60-69س ــالمندی می ــال(، س ــال( و  70-79ی  س س

 باشد.سال و بیشتر( می 80کهنسالی  

در زندگی در مناطق روستایی، زن بودن، بیسـوادی، ازدواج نکـردن،   

 داری، سایر فعالیتها، خانهدارای درآمد بدون کارحال تحصیل بودن، 

برند. شـهریها نسـبت   تنها زیستن را باال می بختو کهنسالی همگی 

بـه زنـان بخـت تنهازیسـتی بیشـتری       و مردان نسبت به روستائیان

تحصـیالت  دارای بیسـواد و  در سـالمندان  تنهازیستی داشتند. بخت 

تحصــیالت برابــر ســالمندان دارای  4/1و  8/2ابتــدایی، بــه ترتیــب 

هـا بـه   بیوه ها وگرفته، طال هاکردهنازدواج تنها زیستی  ودانشگاهی 

ـ  هـا ازدواج کـرده  برابر 27/72و  78،  4/88ترتیب  ود. بخـت تنهـا   ب

برابـر، در حـال    5/2زیستی در وضعیت دارای درآمد بدون کار بودن 

 5/1داران برابـر و خانـه   7/1برابر سـایر فعالیتهـا    2/2تحصیل بودن 

برابر شاغالن بود. تنها زیستی سالمندان در مراحل اوان سـالمندی و  

 (.5و  4از جداول  1 ستون سالمندی میانی، کمتر از کهنسالی بود 

نظـر گـرفتن تـأایر تمـامی متییرهـا، زنـدگی در منـاطق         بعد از در

داری و طـال  و بیـوگی، خانـه   روستایی، زن بـودن، ازدواج نکـردن،   

. چنـد تیییـر بعـد از    بـرد تنها زیستن را بـاال   بختکهنسالی همگی 

تأایر تحصیالت  نخست آن که شده، کنترل دیگر متییرها، مشاهده 
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ارد. دیگر آنکه دارای درآمد بدون کار چندانی بر بخت تنهازیستی ند

کـاهش  تنهازیستی را  بخت شاغالن،نسبت به بودن و سایر فعالیتها، 

 (.5و  4از جدول  2.   ستون دهندمی

، نســبت برتــری کنتــرل شــده را بــرای ســنین اوان 3-5ســتونهای 

ــالمندی   ــانی     60-69س ــالمندی می ــال(، س ــال( و  70-79س س

دهد. در تمامی سنین زندگی نشان میسال و بیشتر(  80کهنسالی  

در مناطق روستایی هم تنهازیستی مردان و هم تنها زیستی زنـان را  

تنهـا  بخـت  زن بـودن،   ،دهد. همچنـین در همـه سـنین   افزایش می

سـالمندی، تحصـیالت    ایـل برد. برای مـردان در او زیستی را باال می

یالت ابتدایی و راهنمـایی و متوسـطه و در سـالمندی میـانی، تحصـ     

دیپلم و در کهنسـالی، بیسـوادی و تحصـیالت ابتـدایی، نسـبت بـه       

گـردد. بـرای   تنهازیستی میبخت تحصیالت دانشگاهی باع  کاهش 

سالمندی است که بیسوادی و تحصیالت ابتدایی  ایلزنان، تنها در او

گردد و بـرای سـالمندی میـانی و    تنهازیستی میبخت باع  افزایش 

 ی بـر رابطـه تحصـیالت و تنهازیسـتی     کهنسالی، شواهدی که مبتنـ 

بیوگی بـه  طال  و ، نکردنازدواج  ،وضعیت تأهل باشد، مشاهده نشد.

تنهازیستی را در تمامی سنین هم برای کل و هـم بـرای    بختترتیب، 

-مـی  باالمردان و هم برای زنان، نسبت به وضعیت تأهل ازدواج کرده، 

 ند.بر

 درآمـد بـدون کـار بـودن    سالمندی، دارای  ایلدر اوبرای کل کشور 

 .شده استداری باع  افزایش بخت تنهازیستی و خانه ،باع  کاهش

 بخــتداری، خانــه و در ســالمندی میــانی، در حــال تحصــیل بــودن

بـرای زنـان، فقـط در حـال      ،برد. در این دورانتنهازیستی را باال می

ــزایش بخــت    ــادار شــده اســت و کــه باعــ  اف ــودن معن تحصــیل ب

داری باعـ  افـزایش و   ه است. و برای زنـان، خانـه  تنهازیستی گردید

در دوران گـردد.  سایر فعالیتها باع  کـاهش بخـت تنهازیسـتی مـی    

تنهازیستی  بختداری هم برای کل و هم برای زنان، کهنسالی، خانه

 .دهد، افزایش میشاغالنرا نسبت به 

 43ذکر است متییرهای وارد شده در تحلیل، قادر بـه تبیـین    شایان

انـد ایـن   شدهد از تیییرات تنها زیستی سالمندان در کل نمونه درص

 ردیـف آخـر    بـود.  درصـد  35درصد و زنان  48مردان  میزان برای 

 (.5، 4، 3جداول 
 

 

 [22]1365-1395به تفكيک جنس و محل سكونت،  60کنند از جمعيت +نسبت سالمندانی که تنها زندگی می :1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 جنس 

 کل کشور

 5/5 0/5 9/3 7/3 8/3 مرد

 1/24 6/23 4/18 1/15 0/15 زن

 9/14 5/14 9/10 0/9 1/9 کل

 شهر

 0/5 8/4 8/3 5/3 6/3 مرد

 8/23 0/24 0/19 0/15 3/14 زن

 5/14 6/14 2/11 0/9 9/8 کل

 روستا

 7/6 4/5 1/4 8/3 1/4 مرد

 8/24 7/22 3/17 2/15 9/15 زن

 0/16 2/14 4/10 9/8 4/9 کل
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 مهری شمس قهفرخی                                                                                                                                           ...      تنهازیستی سالمندان

 [23] 1395سال و باالتر بر حسب ترکيب سنی، وضعيت ازدواج، تحصيالت و وضعيت فعاليت، ایران،  60درصد سالمندان تنها و غير تنهای  :2جدول 

 غیرتنهاسالمند   تنهاسالمند  

 کل زن مرد کل زن مرد 

        ترکيب سنی

 28/91 98/85 95/96  72/8 02/14 05/3 ساله 69-60

 36/80 67/66 29/94  64/19 33/33 71/5 ساله 79-70

 97/69 27/52 81/85  03/30 73/47 19/14 سال و بیشتر 80

        وضعيت ازدواج

 62/98 09/98 95/98  38/1 91/1 05/1 ازدواج کرده 

 78/49 99/49 48/48  22/50 01/50 52/51 بیوه

 88/47 49/52 45/39  12/52 51/47 55/60 طال  گرفته

 76/44 37/47 77/39  24/55 63/52 23/60 هرگز ازدواج نکرده

        تحصيالت

 45/80 18/73 51/92  55/15 82/26 49/7 بیسواد

 37/89 12/80 77/95  63/10 88/19 23/4 ابتدایی

 61/91 92/82 67/96  39/8 08/17 33/3 راهنمایی و متوسطه

 49/91 33/84 86/95  51/8 67/15 14/4 دیپلم

 11/92 66/82 15/95  89/7 34/17 85/4 دانشگاهی

        وضعيت فعاليت

 13/91 82/70 16/95  87/8 18/29 84/4 شاغل

 47/93 27/84 95/94  53/6 73/15 05/5 در جستجوی کار

 41/82 52/64 61/89  59/17 49/35 39/10 در حال تحصیل

 48/80 46/80 70/81  52/19 54/19 30/18 دارخانه

 23/87 15/57 28/95  77/12 85/42 72/4 دارای درآمد بدون کار 

 79/85 38/64 19/92  21/14 62/35 81/7 فعاليتها سایر

 

 1395های تنها زیستی زنان و مردان، ایران، نتایج تحليل رگرسيون لوجستيک همبسته :3جدول 

 ل شده( نسبت برتری کنتر2  ( نسبت برتری کنترل نشده1  
( نسبت برتری کنترل شده 3 

 ساله( 69-60 

( نسبت برتری کنترل شده 4 

 ساله( 79-70 

( نسبت برتری کنترل شده 5 

 ساله و بیشتر( 80 

      محل سكونت

 71/0 *** 78/0 *** 84/0 *** 78/0 *** 90/0 *** شهر

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref روستا
      جنس

 79/0 *** 66/0 *** 81/0 *** 76/0 *** 19/0 *** مرد

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref زن
      تحصيالت

 NS 99/0 NS 06/1 NS 04/1 NS 79/0 84/2 *** بیسواد

 NS 06/1 NS 09/1 NS 12/1 NS 92/0 39/1 *** ابتدایی

 NS 07/1 * 88/0 * 84/0 NS 01/1 NS 86/0 راهنمایی و متوسطه

 NS 09/1 NS 97/0 NS 93/0 NS 16/1 NS 00/1 دیپلم

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref دانشگاهی
      وضعيت تأهل

 36/49 *** 85/064 *** 55/58 *** 67/58 *** 27/72 *** بیوه

 23/59*** 38/70 *** 05/91 *** 43/82 *** 01/78 *** طال  گرفته

 76/53*** 72/110*** 06/89*** 56/89 *** 44/88***  هرگز ازدواج نکرده

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref زدواج کردها
      وضع فعاليت

 NS 92/0 NS 68/0 NS 94/0 NS 07/2 72/0 * در جستجوی کار

 NS 01/2 NS 24/2 ** 64/7 NS 38/0 19/2 *** در حال تحصیل

 NS 96/0 NS 11/1 75/0 *** 89/0 *** 49/2 *** دارای درآمد بدون کار

 57/1 *** 32/1 *** 12/1 * 27/1 ***  50/1 *** دارخانه

 NS 00/1 * 84/0 NS 93/0 85/0 *** 70/1 *** فعاليتها سایر

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref شاغل
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      سن

 - - - 48/0 *** 22/0 *** ساله 69-60

 - - - 86/0 *** 57/0 *** ساله 79-70

 - - - .Ref. Ref سال و بیشتر 80

 02/0 *** 01/0 *** 01/0 *** 02/0 *** - عرض از مبدا

Pseudo R2 - 43/0 41/0 43/0 35/0 

 غیرمعنادار NS( و P<001/0درصد   1/0سطح ***( و P<01/0درصد   1سطح **(، P<05/0درصد   5سطح *نکته: سطوح مختلف معناداری؛ 
 

 1395های تنها زیستی مردان، ایران، نتایج تحليل رگرسيون لوجستيک همبسته :4جدول 

 ( نسبت برتری کنترل شده2  برتری کنترل نشده ( نسبت1  
( نسبت برتری کنترل شده 3 

 ساله( 69-60 

( نسبت برتری کنترل شده 4 

 ساله( 79-70 

( نسبت برتری کنترل شده 5 

 ساله و بیشتر( 80 

      محل سكونت

 70/0 *** 74/0 *** 73/0 *** 72/0 *** 73/0 *** شهر

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref روستا
      تحصيالت

 NS 85/0 NS 06/1 ** 52/0 80/0 ** 59/1 *** بیسواد

 NS 04/1 * 61/0 75/0 * 82/0 * 86/0 * ابتدایی

 NS 95/0  NS 60/0 57/0 *** 68/0 *** 68/0 *** راهنمایی و متوسطه

 NS 93/0 NS 79/0 * 56/1 NS 76/0 85/0 * دیپلم

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref دانشگاهی
      وضعيت تأهل

 97/91 *** 45/95 *** 58/73 *** 25/85 *** 89/99 *** بیوه

 66/102 *** 87/163 *** 14/167 *** 95/157 *** 26/144 *** طال  گرفته

 20/90 *** 05/194 *** 71/148 ***  77/149 *** 35/142 *** هرگز ازدواج نکرده

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref ازدواج کرده
      ت فعاليتوضعي

 NS 89/0 NS 51/0 NS 04/1 NS 30/2 05/1 ** در جستجوی کار

 NS 28/2 NS 14/2 NS 32/1 * 88/10 NS 03/1 در حال تحصیل

 NS 90/0 * 53/0 NS 28/1  NS 00/1 40/4 *** دارای درآمد بدون کار

 NS 09/1 NS 87/0 NS 20/1 NS 10/1 97/0 *** دارخانه

 NS 08/1 NS 97/0 NS 08/1 NS 94/0 7/1 *** فعاليتها سایر

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref شاغل

      سن

 - - - 56/0 *** 19/0 *** ساله 69-60

 - - - 75/0 *** 37/0 *** ساله 79-70

 - - - .Ref. Ref سال و بیشتر 80

 01/0 *** 01/0*** 01/0 *** 02/0 *** - عرض از مبدا

Pseudo R2 - 48/0 41/0 47/0 48/0 

 غیرمعنادار NS( و P<001/0درصد   1/0سطح ***( و P<01/0درصد   1سطح **(، P<05/0درصد   5سطح *نکته: سطوح مختلف معناداری؛ 

 

 

 1395های تنها زیستی زنان، ایران، نتایج تحليل رگرسيون لوجستيک همبسته :5جدول 

 ( نسبت برتری کنترل شده2  ( نسبت برتری کنترل نشده1  
نسبت برتری کنترل شده  (3 

 ساله( 69-60 

( نسبت برتری کنترل شده 4 

 ساله( 79-70 

( نسبت برتری کنترل شده 5 

 ساله و بیشتر( 80 

      محل سكونت

 73/0 *** 79/0 *** 85/0 ** 79/0 *** 96/0 * شهر

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref روستا
      تحصيالت

 NS 05/1 NS 19/1 26/1 ** 17/1 * 75/1 *** بیسواد

 NS 19/1 NS 43/1 34/1**  29/1 *** 18/1**  ابتدایی

 NS 98/0 NS 08/1 NS 06/1 NS 09/1 NS 28/1 راهنمایی و متوسطه

 NS 89/0 NS 06/1 NS 06/1 NS 05/1 NS 39/1 دیپلم

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref دانشگاهی
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      وضعيت تأهل

 27/17 *** 30/44 *** 20/46 *** 35/40 *** 44/51 *** بیوه

 06/20 *** 17/36 *** 07/58 *** 58/45 *** 55/46 *** طال  گرفته

 36/18 *** 51/65 *** 05/60 *** 00/54 *** 12/57 *** هرگز ازدواج نکرده

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref ازدواج کرده
      وضع فعاليت

 NS 04/1 NS 88/0 NS 77/0 NS 24/3 45/0 *** در جستجوی کار

 NS 33/1 NS 11/2 * 41/3 NS 57/5 00/1 در حال تحصیل

 NS 95/0 ** 83/0 NS 91/0 * 20/1 59/0 *** دارای درآمد بدون کار

 23/2 *** 44/1 *** 40/1 *** 60/1 *** 82/1 *** دارخانه

 NS 05/1 *** 72/0 NS 90/0 82/0 *** 34/1 *** فعاليتها سایر

 .Ref. Ref. Ref. Ref. Ref شاغل

      سن

 - - - 46/0 *** 18/0 *** ساله 69-60

 - - - 89/0 *** 55/0 *** ساله 79-70

 - - - .Ref. Ref سال و بیشتر 80

 NS 02/0 *** 01/0 *** 02/0 03/0 *** - عرض از مبدا

Pseudo R2 - 35/0 35/0 30/0 14/0 

 غیرمعنادار NS( و P<001/0درصد   1/0سطح ***( و P<01/0درصد   1سطح ** (،P<05/0درصد   5سطح *نکته: سطوح مختلف معناداری؛ 

 

 گيري بحث و نتيجه

در  دوره سرشماریبررسی شیو  تنهازیستی سالمندان در طول پنج 

کننـد در  نشان داد که سالمندانی که تنها زنـدگی مـی   ،سطح کشور

ت نواحی شهری و روستایی در حال افزایش هستند. این در حالی اس

تر سالمندان و فرزندان آنـان و حتـی تـأخیر در    که ازدواج دیرهنگام

تولد اولین فرزند، اار کاهش سهم خانوارهای گسترده را تقلیـل داده  

های حضور فرزندان مجرد در خانواده پدری، و از طریق افزایش سال

. در واقـع  [10]کنـد  سرعت رواج خانوارهای تك نفـره را مهـار مـی   

از  ، کـه  [7]أایر هنجارهـای زنـدگی خصوصـی    سالمندان تحـت تـ  

، هسـتند(  پیامدهای دوره نوسازی و تحت فشارهای زنـدگی شـهری  

-غالباً برای پرهیز از اختالل در روابط خود با فرزنـدان، تـرجیح مـی   

دهند که زنـدگی مسـتقل داشـته باشـند و ایـن افـزایش در حـالی        

ان الگـوی  شود که سالمندان، والـدین آنـان و فرزندانشـ   مشاهده می

سـالمندی   یـل . با افزایش سن، از مراحل اوا[10]اند پراوالدی داشته

 80سال( و کهنسـالی    70-79سال(، به سالمندی میانی   69-60 

تواند شود. این اار میسال و بیشتر( نسبت سالمندان تنها بیشتر می

در رابطه قوی بین سن سالمند و حیات همسر و سن سالمند و جدا 

بـه   .ان از خانوار  عمدتاً در اار ازدواج( ریشه داشته باشدشدن فرزند

تـر هسـتند،   از آنجایی که مردان دارای همسران جـوان  دیگر عبارت

و نسـبت   فرزندان ازدواج نکرده بیشتری دارند  تفاوت الگوی ازدواج(

 و به زنان توانـایی اقتصـادی بیشـتری دارنـد  نـابرابری جنسـیتی(،       

 

 

تـر از زنـان   دان مجرد در میـان آنـان معمـول   زندگی مشترک با فرزن

مقایسه زنان و مردان سالمندی که تنها زندگی   .[10]سالمند است 

دهد که افزایش نسبت سالمندانی که تنها زنـدگی  کنند نشان میمی

کنند، ناشی از افزایشی است که برای زنان ر، داده است. در این می

مـامی سـالهای سرشـماری،    مورد نکاتی قابل توجه است، اینکه در ت

کنند نسبت به مردان پرشمارتر بوده نسبت زنانی که تنها زندگی می

است. این تفاوت اساساً از تفاوتهای رفتار نکـاحی و تفـاوت مهـم در    

. [7] داردهای مجدد پس از فوت یا طال  همسر ریشه نسبت ازدواج

توانـد  عامل مهم دیگری غیر از عوامل جمعیتی مـی  ،نکته دوم اینکه

بر تنهایی هر چه بیشتر سالمندان اارگـذار باشـد. مهمتـرین عامـل     

اجتماعی، تمایل بیشتر فرزندان به داشـتن فاصـله مکـانی و زنـدگی     

، [11]مستقل از والدین سالمند، حتی پس از مرگ پدرانشان، اسـت  

های امید زندگی بین زنان و مـردان، شـمار   همچنین بواسطه تفاوت

است کنند نسبت به زنان، کمتر نها زندگی میمردان سالمندی که ت

، عالوه بر این، زنان هم بیشتر از مـردان قادرنـد تنهـا زنـدگی     [24]

، اجتمـاعی  –کنند و هم از سویی تحـت فشـار نیروهـای جمعیتـی     

 .[10]دهند از زندگی تن می وضعیتهاییبیشتر به چنین 

نها زیسـتی  این مطالعه نشان داد که ازدواج نکردن، طال  و بیوگی ت

. این شرایط باع  دهدافزایش میهم برای زنان و را هم برای مردان 

شـود. ایـن یافتـه بـا سـایر      تحمیل تنهازیستی برای سـالمندان مـی  

   [11, 12]مطالعات نیز همخوانی دارد 
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 ،هم مردان و هم زنـان سـالمند روسـتایی    شد کههمچنین مالحظه 

در مطالعـه نازبونـا و    نسبت به سالمندان شهری تنهاتر هسـتند کـه  

. یکـی  [20] ها گزارش شد.همین یافتهنیز  2015همکاران در سال 

در واقــع  ؛از علـل تنهازیسـتی بیشــتر در روسـتاها، مهــاجرت اسـت    

مهاجرت فرزندان، تیییراتی را در سـاختار و کـارکرد خـانواده ایجـاد     

هـا  بیشـتر جمعیـت    گـزین بـودن مهـاجرت   کند. با توجه به سنمی

، باعـ   [26]شـهری(   -و جریان مهاجرتی  غالباً روستا [25] (جوان

شــده اســت کــه جــدایی مکــانی والــدین از فرزنــدان در بســیاری از 

باعـ   شواهدی وجـود نـدارد کـه تحصـیالت     فتد. بیاروستاها اتفا  

در مطالعـه   ای کـه یافتـه ، می شـود تنهازیستی سالمندان را  افزایش

بـه   ، تحصـیالت مطالعـات دیگـر  اگر چه در  ؛[9] نیز دیده شدواندر 

 .[4-6]عنوان عامل باال بردن تنهازیستی در نظر گرفته شده است 

داری در بررسی وضع فعالیت نشان داده شـد کـه بـرای زنـان، خانـه     

اما برای مـردان هـیک کـدام از وضـع      دهد،افزایش میتنهازیستی را 

هستند  رسد زنانی که متکی به خودفعالیتها معنادار نشد. به نظر می

کنند استقالل خود را حفظ کنند و با توجه بـه هنجارهـای   سعی می

در ایران، تنهازیستی با بـاال   ، تنها زندگی کنند.[7]زندگی خصوصی 

رفتن سن، زندگی در منـاطق روسـتایی، زن بـودن، ازدواج نکـردن،     

 سـایر فعالیتهـا  داری و ، خانـه ارای درآمد بدون کـار بیوگی، د ،طال 

زنـدگی سـالمندان    وضـعیت ویژگـی مهـم    ا توجه بـه ب مرتبط است.

تر شـدن ایـن شـکل از    افزایش نسبت تنها زیستن و زنانهکه ایرانی، 

اجتمـاعی   -همچنین با توجه بـه تیییـرات جمعیتـی   و  زندگی است

رود این پدیده در آینـده گسـترش بیشـتری    انتظار میکه پیش رو، 

ی زنـان در آینـده   شرایط دشـوارتری بـرا  رود ، انتظار میداشته باشد

هـای  هـای کمـك و برنامـه   الزم است کـه در طـرح  شود. پس  ایجاد

خصوصــاً زنــان  ،ارتقــای کیفیــت زنــدگی ســالمندان بــه ایــن گــروه

 کنند، توجه بیشتری شود.سالمندی که تنها زندگی می

یکی از بزرگترین نابرابریهایی که ریشه در سنت اجتماعی به ویژه در 

زدواج مجدد زنـان بـویژه در سـنین بـاال     محدودیت اجتماعی برای ا

از  ،دارد، در نسبت سالمندانی است که در این دوره پراهمیت زندگی

اجتماعی محروم هسـتند. همسـر بـویژه بـه      های شبکه یت درعضو

گاه در برآوردن نیازهای مالی و حتـی سـرپناه،   عنوان مهمترین تکیه

ی پـژوهش  هـا مهمترین عضو خانواده سـالمندان زن اسـت و یافتـه   

بـه مراتـب بـاالتر از     تنهـا حاضر نشان داد که نسبت سـالمندان زن  

بـا توجـه بـه آسـیب پـذیر بـودن       پـس   اسـت.  تنهـا  سالمندان مرد

نیاز به مخصوصاً با افزایش سن، کنند، سالمندانی که تنها زندگی می

ریـزی بـرای ایجـاد مراکـز رسـمی      گذاری و داشـتن برنامـه  سیاست

کننـد و شـبکه حمایـت    ه تنهـا زنـدگی مـی   مراقبت از سالمندانی ک

در بیشتر کشورهای در حال توسـعه،   .بیشتر استخانوادگی ندارند، 

هـای خـانوادگی را بـه    تمایل دارنـد سیسـتم   ،دولتها و سیاستگذاران

گذاری کنند، اما با توجـه بـه   از سالمندان ارزش حمایتعنوان منبع 

لی و تکمیلـی  های اصهای بازنشستگی و بیمهپوشش ضعیف صندو 

هـای غیـر   و حمایت مالی ناکافی از یك سو و ضعیف شـدن حمایـت  

رسمی و خانوادگی در اار تیییر شرایط زندگی در جوامع جدید، جدا 

و دور شدن فرزندان از خانواده  در اار مهاجرت گسترده فرزنـدان( و  

هـای  ها در جامعه مـدرن، نیـاز بـه تقویـت سیسـتم     آلگسترش ایده

همچنین این نکته  ی در سنین سالمندی وجود دارد.حمایت اجتماع

بــه  کــه ســالمندان ایرانــی صــرفاًرا بایســتی مــورد توجــه قــرار داد 

 تنهــا زنــدگی ،نبــود مراکــز رســمی نگهــداری از ســالمندان خــاطر

که سالمندان ایرانی بـه   دارندبلکه مطالعات نشان از این ، کنند نمی 

دهند مین موضو  ترجیح فرهنگی و قبح ای لیل شرایط اجتماعی ود

نگهـداری  لذا در کنار تالش جهـت ایجـاد مراکـز    ندگی کنند، تنها ز

از قبح موضو  کاسته  باید تالش شود تا با فرهنگ سازی ،سالمندان

سـالمندان   شده و سالمندان با نگرش مثبت تری به زندگی در خانه

 .نگاه کنند

 اصلی آن، عللیکی از تنهازیستی سالمندان در مناطق روستایی، که 

ریزی، پیشگیری  فرزندان از روستا به شهر است، قابل برنامه مهاجرت

ریـزان و سیاسـتمداران بـه     و کاهش است. لذا الزم اسـت تـا برنامـه   

منظور کاهش تنهازیستی سالمندان و بـه تبـع آن کـاهش عـوار      

ناشــی از آن، بــرای پیشــگیری و کــاهش مهــاجرت افــراد جــوان از  

ــه شــهرها، ــه روســتاها ب ــزی برنام ــایش ســرزمینی را در  ری هــای آم

ــت     ــین الزم اس ــد. همچن ــا. نماین ــود لح ــای خ ــتگذاری ه سیاس

ریزان و سیاستمداران، توسعه متوازن مناطق مختلف از جملـه   برنامه

شهرهای کوچك و روستاها را مد نظر قرار دهنـد. تـا بـدین وسـیله،     

 جریان مهاجرت از روسـتاها بـه شـهرهای بـزرگ را کـاهش دهنـد.      

بدیهی است کاهش جریان مهاجرت از روستاها به شـهرهای بـزرگ،   

نشـینی   عالوه بر کاهش برخی از مشکالت اجتماعی، از جمله حاشیه

و ...، تنهازیستی سالمندان و به تبع آن عـوار  ناشـی از آن را نیـز    

 کاهش خواهد داد.

 

 سهم نويسندگان

 مهری شمس قهفرخی: نویسنده مقاله
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ABSTRACT 

 
Prevalence and correlates of living alone among elderly in Iran 
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Objective (s): This study examined the pattern and trend of living alone among elderly during the last five censuses in Iran. 

Methods: Data were obtained from two main sources: published Iranian population and housing census (1986, 1996, 2006, 

2011 and 2016), and the individual data of 2% census in 2016. Then the characteristics of the sole elderly are described and the 

extent to which living alone is related to socioeconomic and demographic characteristics is determined. In order to investigate 

the relative importance of different correlates of the elderly living alone, a set of logistic regression models using STATA 

software for individual data of 2016 census has been used. 

Results: The proportion of the elderly who lived alone was 13.9%, 9.9%, 9.9%, 14.5%, and 14.9% in 1986, 1996, 2006, 2011 

and 2016 respectively. Living alone was associated with residence in urban, being male, having a secondary and high school 

education, being widowed, divorced, single, being housewife, having income with no job, age 60-69, and age 70-79. The 

variables included in the analysis were able to explain 43% of the variation in living alone in the whole sample (48% for men 

and 35% for women). 

Conclusion: In Iran, living alone increased with age, life in urban areas, being a woman, being single, divorced, widowhood, 

being low educated, housekeeper and unemployment. If the ageing and the lack of supporting organizations continue to 

increase, then more difficult conditions will be created for elderly the future. Thus, considering the vulnerability of elderly 

people who live alone, the need for more appropriate policy and planning is required. 
 

Key Words: Elder, Solo Living, Marital Status, Place of Residence, Sex, Age, Iran 
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