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 های باروری و سالخوردگی جمعیت در ایرانتحلیلی بر رابطه شاخص

 براساس مدلسازی ساختاری

  / استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه اروميهعليرضا جمشيدي al.jamshidi@urmia.ac.ir 

 m.mousavi@urmia.ac.ir استاد گروه جغرافيا، دانشگاه اروميهميرنجف موسوي / 

 akram.hoseini1368@gmail.com ريزي آمايش سرزمين، دانشگاه اروميهارشد برنامهدانشجوي كارشناسيگنبد / اكرم حسيني آق

 23/21/2333ـ پذيرش:  72/73/2333دريافت: 

 چكيده
ذاري و گهاي باروري، نيازمند سياستسالخوردگي جمعيت و ارتباط آن با شاخص ة، پديدامروزه
هاي بررسي رابطه شاخص ،هدف اين مطالعه كاهش اين پديده است. برايهاي مناسب ريزيبرنامه

ـ  يتوصيف ،پژوهش براساس مدلسازي ساختاري است. روش ،باروري و سالخوردگي جمعيتي در ايران
وري آجمعاست. براي  اسنادي اطالعات آوريجمع هايشيوه و بوده تحقيقات كاربردي نوع از تحليلي،

 2338الي  2338هاي طي سال ،از سالنامه آماري كشور و سرشمارهاي عمومي نفوس و مسکن ،هاداده
متغيرهاي حركات طبيعي جمعيتي  هاي پژوهش حاكي از اين است كهيافتهاستفاده گرديده است. 

المندي هاي سداراي روندي نزولي و شاخص 2338ـ2338هاي طي سال ،)الگوهاي جمعيتي( كل كشور
گوهاي داري بين متغير ال. همچنين، نتايج نشان داد، ارتباط منفي و معنيبوده استداراي روندي صعودي 

عوامل  ،، وجود دارد. در مجموعt 224/8و با مقدار  ـ332/7سالمندي در كل كشور به ميزان  با ،جمعيتي
ه نرخ سالمندي را تبيين درصد واريانس متغير وابست 3/13مربوط به الگوهاي جمعيتي كل كشور، 

هاي در شاخص مؤثرتوجه به وضعيت سالخوردگي جمعيت در كشور، اجراي مداخالت كارا و  كنند. بامي
 هاي سالخوردگي امري ضروري است.در جهت بهبود وضعيت شاخص ،باروري

 .Smart PLSهاي باروري، معادالت ساختاري، هاي سالمندي، شاخصشاخص ها:كليدواژه
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 مقدمه

 توسعه و رشد در ايكنندهتعيين نقش ،ايجامعه هر در آن توزيع چگونگي و جمعيت، ساختار سني تركيب از آگاهي

 ،اقتصادي اجتماعي، توسعه كالن و خرد هايبرنامه توانندمي ،ارقام و آمار اين به توجه با هادولت .دارد آن جانبههمه

يکي از عوامل مهم در ساختارهاي جمعيتي، آگاهي از روند  .دهند سامان را جامعـه اداري سازمان حتي و فرهنگي

ريزان اجتماعي و اقتصادي است. گذاران و برنامهسالخوردگي و پيري جمعيت بوده كه مورد توجه اساسي سياست

ست، ا در همه كشورهاي جهان در حال وقوع مسائل اجتماعي بوده كه تقريباًترين مهم يکي از ،سالخوردگي جمعيت

كه نرخ رشد جمعيت سالخورده در كشورهاي در طوريورهاي مختلف، متفاوت است. بهدر كش اما ميزان وسرعت آن

بر گزارش سازمان جهاني بهداشت، در  (. بنا2338، محمودييافته است )كشورهاي توسعهبسيار بيش از  ،حال توسعه

درصد از اين جمعيت سالخورده  81كه طوريبه شد.دو برابر خواهد  ،سال دنيا 68سال آينده جمعيت افراد باالي  47

(. براساس 2336درصد آن را كشورهاي پيشرفته تشکيل خواهد داد )محمدي و همکاران،  47را كشورهاي آسيايي و

 سال، آمده است: براي اولين بار در تاريخ، در 12در قرن  با عنوان سالخوردگي ،ارش صندوق جمعيت سازمان مللگز

بيني پيش .اندسال بيشتر شده 8هاي زير شوند، از تعداد بچهكه سالمند ناميده مي ،سال 67تعداد افراد باالي 1777

ندوق ص)گزارش ساالنه  سال بيشتر شوند 28سال از تعداد افراد زير  67تعداد افراد باالي  ،1787شود تا سال مي

عنوان به ،دهش بنديطبقه جمعيت نسبت در تغيير از استفاده با باغل ،جمعيت سالخوردگي (.1721، جمعيت ملل متحد

 شده، بنديطبقه «سالخورده»عنوان ، بهجمعيت از متعارف نسبت. شودمي گيرياندازه متوسط سن در تغيير و «پير»

اين  در (.1723همکاران،  )وارن و شودمي گيرياندازه هستند، مشخص زماني سن يك از باالتر كه افرادي عنوانبه

 توزيع در تغيير ،است. سالخوردگي جمعيت گرديده استفاده 68 و 67 باالي سالخورده معمول سن آستانه از مطالعه،

 از كسري شكاه جمعيت، سني ميانه يا ،جمعيت سني ميانگين افزايش. است باالتر سنين به كشور يك جمعيت

 .است جمعيت سالمندي هايجنبه همه سالخوردگان، جمعيت از كسري افزايش يا ،كودكان از متشکل جمعيت

 افزايش .باروري كاهش و زندگي به اميد افزايش: است نهفته جمعيتي پديده دو در ،جمعيت سالخوردگي منابع

 زايشاف ،است جوان آن در كه هاييسال تعداد به نسبت فرد هر سالمندي كه هاييسال تعداد افزايش با ،عمر طول

 در ولد و زاد :توان گفتمي ،ديگر دهد. به عبارتمي افزايش تغيير با را جمعيت سن ميانگين ،باروري كاهش. يابدمي

كاهش خاص،  طور (. به2331است )ويل،  جهان امروز جمعيت شدن پير عاملترين مهم اين امر ؛است كاهش حال

جمعيتي است كه در كشورهاي پيشرفته جهان رخ  علت سالخوردگيترين مهم ،ميزان باروري در طول نيم قرن اخير

 ترسريع يحت جمعيت شدن است، پير ترگذار باروري سريع ،توسعه حال در كشورهاي از بسياري داده است. ازآنجاكه در

 موجب كه يجمعيت فرآيندهاي اقتصادي زيربناهاي بنابراين،. خواهند كرد تجربه را آينده در ،يافتهتوسعه كشورهاي از

 ايران جمعيت. (1776ست )ويل، ا توجهقابل موضوعات ازجمله ،باروري كاهش ويژهبه ،شوندمي جمعيت سالخوردگي

 معيتج از كمتري درصد اكنونهم. است سالخوردگي به جواني از سني ساختار انتقال مرحله در ،حاضر حال در نيز

 و تعداد شافزاي بينيپيش و اخير دهه چند در باروري سريع كاهش به توجه با اما .هستند سالخوردگي سن در ،كشور
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كند يم ضروري جمعيت از قشر اين مشکالت حل را براي محورآينده ريزيبرنامه آينده، ساليان در سالمندان درصد

 جمعيت سالخوردگي كلي شاخص ،2338 سال كه در دهدمي نشان ها(. بررسي1722)سازمان جهاني بهداشت، 

 معناست آن به اين است. رسيده 6/33 حدود به ،2338 سال سرشماري اوليه نتايج براساس بوده كه 28حدود  ،كشور

 زندگي كشور در سال 67 باالي جمعيت نفر 6/33 حدود سال، 28 زير جمعيت نفر 277هر مقابل در ،2338 سال در كه

 هر مقابل سالخورده در جمعيت نفر 248 به ،1787 سال در شاخص اين. (2338-2338كنند )مركز آمار ايران، مي

 خواهد برابر پنج حدوداً ،1787 سال تا سالخورده ايران جمعيت ،بنابراين. رسيد خواهد سال 28 زير جمعيت نفر 277

سياسي  اجتماعي، اقتصادي و هاي مختلفهجنب سالخوردگي جمعيت سو،(. ازيك2336و همکاران،  ميرزاييشد )

 بارفرجي سبکها و جوامع گرديده است )هاي عمومي، بار مالي دولتو موجب افزايش هزينهثير قرار داده جوامع تحت تأ

ي ازجمله، كاهش انسجام و پيوستگي بين يهاچالش جمعيت سالخورده با مسائل و ،ديگر سوياز  .(2333و همکارن، 

 رنگ و مشاركت آنها راروز كمروزبه ،كه تعامل بين اين دو قشرطوريبه ،رو شدههنسل سالخورده و نسل جوان روب

و از حضور فعاالنه افراد سالخورده در بطن جامعه كاسته داد عنوان قشري سرشار از تجربه در سطح اجتماع كاهش هب

هدف از اين  ،شود. در همين راستا انديشيده جدي و الزم تدابيري آن براي دباي .(2332شناس، )مطيع حقاست شده 

هاي ايران بوده كه براساس اطالعات مربوط به دوره در جمعيت سالخوردگي و باروري هايشاخص مقاله بررسي رابطه

 مورد بررسي قرار گرفته است. ،2338تا  2338آماري 

، از جمله باروري ،هاي مختلف آناست كه در كشور مطالعاتي در زمينه جمعيت كشور و شاخص يادآوريالزم به 

 (.2333، فوالديپردازيم )ميبه بررسي تعدادي از آنها  ،سالخوردگي و... انجام شده كه در ادامه

اي با هدف واكاوي پيامدهاي كاهش باروري و جمعيت در ايران، نشان داد كه پس از اجراي برنامه در مطالعه

ها قانوني براي بيش از سه فرزند و حتي اعمال محدوديت و تبليغات شديد 67كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در دهة 

هاي اجتماعي، هايي مواجه ساخت؛ چالشغفلت از اين موضوع و رهاسازي اين سياست، ايران را با چالش ،و در ادامه

 هاي سياسي و امنيتي.و چالش هاي اقتصادي،چالش ،فرهنگي

ثر بر آن در سال ؤدر كشور و عوامل م خوردگي جمعيتوضعيت سالبا هدف بررسي  ،(2336و همکاران ) محمدي

همچنين، دهند. درصد افراد سالخورده در سطح كشور را تشکيل مي 43درصد و مردان  82زنان اند ، نشان داده2338

 .داري با شاخص سالخوردگي داشتنديمعن ةمتغيرهاي نرخ باروري و نسبت حمايت بالقوه رابط

عنوان يك مسئله اجتماعي جمعيتي مورد بررسي قرار داده و در مطالعة خود سالخوردگي جمعيت را به ،(2338) محمودي

ران، با در اي كند. سرعت و شدت زياد كاهش بارورينزديك سالخورده مية تركيب سني، جمعيت را در آيندعنوان كرده كه 

اند. سال سن داشته 67 بااليدرصد جمعيت  27حدود  2334شود. در ايران، در سال شيب تندتري از ساير كشورها مشاهده مي

درصد افزايش خواهد يافت. آنچه اين روند را در  33جمعيت ايران به  ، درصد سالخوردگي2413سال آينده، يعني سال  38در 

 انگاريو سهلجهي تويك سياست جامع جمعيتي و سند سالمندي است. اكنون نيز در صورت بي كند، نبودآميز ميايران مسئله

 .مواجه خواهيم شد ويژه زنانت انبوه جمعيت سالخوردگان، بهالنزديك نيز با مشکة ريزي، در آيندوفق دان برنامه
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 هامواد و روش

ـ تحليلي است. جمعيت كشور به ،نوع تحقيق كاربردي و رويکرد حاكم بر اين پژوهش عه آماري مورد عنوان جامتوصيفي 

 طي ،از سالنامه آماري كشور و سرشمارهاي عمومي نفوس و مسکن ،هاآوري داده. براي جمعمطالعه قرار گرفته است

از نرخ سالمندي، نرخ باروري عمومي و كل، نرخ  ،هااستفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده 2338ـ2338هاي سال

تجزيه  براي ،است. در اين پژوهشتجديد نسل و نرخ رشد جمعيت، ميانگين سني و ميانه سني كل كشور استفاده شده 

از مدل تحليل معادالت ساختاري استفاده شده است. الزم به  ،و تحليل و بررسي ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه

هاي آماري مورد استفاده در زمينه مدلسازي معادالت ساختاري، روش حداقل مربعات توضيح است كه يکي از روش

ود وج كنند، نسبت بهافزارهايي كه از مدلسازي معادالت ساختاري بر پايه اين روش آماري استفاده ميجزئي است. نرم

ها و كوچك بودن نمونه سازگار هستند )هنلين و كاپلن، خطي متغيرهاي مستقل، نرمال نبودن دادهشرايطي مانند هم

 شده است. استفادهSmart PLS و  SPSSنظير  افزارهاي مرتبطاز نرم ،هاداده تحليل و تجزيه براي ،راستا اين (. در1774
 مفاهيم مورد استفاده در اين تحقيق ها وشاخص پايايي تركيبي و ميانگين واريانس :3جدول 

 تعريف هاگويه مفاهيم
 پايايي تركيبي

(Alpha>0.7) 

 ميانگين واريانس

(AVE>0.5) 

ي
سالمند

 

 ميانه سني

سني است كه نيمي از جامعه كمتر از آن سن و نيمي ديگر بيشتر از آن سن 
سني، جمعيت را از نظر تعداد به دو گروه  نةميا ،به عبارت ديگر. را دارا هستند

 كندمساوي تقسيم مي

 ميانگين سني 311/3 33/3

ميانگين سني جمعيت متوسط سن افراد يك جامعه است و از تقسيم مجموع 
به كل  ،هاي هريك از سنين منفرد در فراواني افراد در آن سنحاصل ضرب

ر حدودي نمايانگشود. شاخص ميانگين سني جمعيت تا جمعيت حاصل مي
 .ساختار سني جمعيت است

 سال و كمتر 30سال به باال نسبت به افراد  13نسبت افراد  +13سالخوردگي 

 سال به باال به كل جمعيت 10نسبت افراد  +10سالخوردگي 

ي
ي جمعيت

الگوها
 

 نرخ مواليد
ك از تقسيم تعداد متولدين در ي و شودطور مستقيم به ميزان زاد و ولد مربوط ميبه

 آيددست مي نفر به 3333سال معين به جمعيت ميانه همان سال در 

321/3 3111/3 

نرخ باروري 
 عمومي

تا  30تعداد مواليد زنده در يك سال تقسيم بر تعداد زنان در محدوده سني 
 نفر  3333در سال )در وسط سال موردنظر(  13

 نرخ باروري كل
- 13)متوسط تعداد فرزنداني است كه هريك از زنان واقع در سنين باروري 

 .آورندبه دنيا مي ،(سالگي 30

 نرخ تجديد نسل
نظر از وضع زناشوئى تعداد دخترانى كه يك نسل هزار نفرى زن )صرف

 آورند.مى دنيا به( هزار بر تقسيم) خود بارورىتا پايان دوره  ،آنان(

 نرخ رشد كل
به دليل افزايش طبيعي و خالص مهاجرت،  ،ميزاني كه براساس آن جمعيت

 يابديطي يك دوره زماني معين، افزايش يا كاهش م

 (3130مركز آمار ايران )؛ 3132هاي تحقيق، مأخذ: يافته

 تحقيقهاي يافته

 كه گرديده موجب ،ايراندر  اخير هايسال در تحوالت جمعيت سالخورده آهنگ و مـاهيت ،گذشتبراساس آنچه 

 رند.چالش اساسي در نظر بگيعنوان به گذاران و مديران مربوط، مسئله سالخوردگي جمعيت راريزان، سياستبرنامه
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در طي  ،سال 68و  67مربوط به بررسي وضعيت ميانه و ميانگين سني و شاخص سالخوردگي باالي  1نتايج جدول 

روند سالخوردگي، ميانه و ميانگين سني  ،2باشد. همچنين، شکل مي 2338ـ2338هاي آماري مختلف سال دوره

هاي ميانگين سني روند شاخص ،2دهد. براساس نتايج شکل را نشان مي 2338ـ2338هاي جمعيت ايران طي سال

از  ،2338كه ميانه سني در سال طوريهب ،داراي روند صعودي بوده ،در كل كشور 2338ـ2338سال  و ميانه سني از

 2338در سال  3/32به  1/23از  ،2338همچنين ميانگين سني در سال  است. رسيده 2338در سال  37به  6/23

 17ز كمتر ا ،شناسي، زماني كه ميانه سني جمعيتدر مطالعات جمعيت ،كليطور(. به1افزايش پيدا كرده است )جدول 

سال باشد، جمعيت ميانسال و جمعيتي كه  37تا  17ن كه ميانه سني بيجوان بوده، درصورتي ،سال باشد، آن جمعيت

 (.2331شود )آنامرادنژاد، محسوب مي «پير»سال باشد، آن جمعيت  37ميانه سني آن بيش از 

است. برآورد شده  ،(67سال و باالي  68شاخص سالخوردگي با استفاده از دو عدد استاندارد )باالي  ،در اين مطالعه

قابل مشاهد است، روند سالخوردگي در بين جمعيت كشور صعودي بوده،  2شکل  و 1طور كه در جدول همان

همچنين، براساس استاندارد است رسيده  6/33به  28از  ،سال( 67)براساس شاخص باالي  2338كه در سال طوريبه

را به  آنت توان علمي ،رسيده است. در اين زمينه 2338در سال  4/18به  2338در سال  4/3سال، از  68باالي 

هاي پزشکي و درماني، وري و پيشرفتركه موجب كاهش باربط داد  17هاي انقباضي كنترل جمعيت در دهه سياست

و كاهش  با باال رفتن ميانگين سني ،مل اينکهأ. نکته قابل تشدارتقاء فرهنگ بهداشتي و افزايش اميد به زندگي 

هاي زندگي به عواملي مانند كاهش درآمد، بيکاري و افزايش هزينهتوان رسي ازدواج بيشتر شده كه شايد بوري، ديرربا

 د.كرشده، اشاره بر موارد عنوان مؤثرعوامل عنوان به ،و حتي تغييرات ايجادشده در سبك زندگي
 3130-3110وضعيت ميانه، ميانگين و سالخوردگي جمعيت ايران طي  :8جدول 

 3130 3133 3120 3170 3110 3100 3110 3110 سال

 13 87 3/81 1/33 37 1/37 7/37 1/33 ميانه سني 

 1/13 21/83 37/87 31/81 7/83 1/88 8/88 8/33 ميانگين سني

 1/12 0/17 83 37 38 38 31 30 +13شاخص سالخوردگي

 1/80 1/81 7/83 3/33 1/1 3/7 1/2 1/3 +10شاخص سالخوردگي

 3132تحقيق، هاي يافته؛ 3130-3110منبع: مركز آمار ايران طي 

 3130-3110هاي روند سالخوردگي، ميانه و ميانگين سني جمعيت ايران طي سال: 3شكل 
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شهري و روستايي  تفکيك بهرا  جمعيت كشور رشد وضعيت و روند نرخ ،1و شکل  3 نتايج موجود در جدول

كل، شهري و روستايي  جمعيت نرخ رشد ،2368ـ2388هاي سرشماري دوره ،3نتايج جدول  مطابق. دهدمي نشان

به دليل غالب شدن شرايط خاص ازجمله تحوالت  ،2368ـ2388روند افزايشي بوده است. اگرچه در دوره آماري 

راقي ازجمله معاودين ع ،و ولد، ورود مهاجرين خارجي زاد تغيير تفکرات در زمينه ،شعارها، شروع جنگ تغييرانقالبي و 

 36/3كه نرخ رشد كل كشور در پايان دوره به طوري، بهايمو افغاني و... شاهد باالترين نرخ رشد جمعيت كل بوده

نرخ رشد جمعيت كل كشور داراي  ،2338ـ2337، دوره آماري 1و شکل  3درصد رسيده است. براساس نتايج جدول 

كلي طوردرصد بوده است. همچنين، به 14/2يعني  ؛(2338ـ2338بررسي ) هاي آماري موردكمترين ميزان در دوره

شهري نسبت به نرخ رشد جمعيت كل  نرخ رشد جمعيت گفت:توان ، مي1و شکل  3براساس نتايج موجود در جدول 

شهري  طتوان به ميزان مهاجرت از مناطق روستايي به نقاو روستايي بيشتر بوده كه يکي از داليل اين وضعيت را مي

چه  ،نرخ رشد جمعيت ايران اينکهمل أت (. نکته قابل2333مربوط دانست )فرجي سبکبار و همکاران،  ،كشورمختلف 

جمله توان به مواردي ازيم ،در اين زمينه است. به بعد كاهش يافته 2368در شهرها و چه در روستاها از دوره آماري 

 اره نمود.تبع آن افزايش سالخوردگي اشكاهش باروري و به
 3130-3110هاي وضعيت تحوالت نرخ رشد جمعيت كل كشور به تفكيك شهري و روستايي طي سال: 1جدول 

-3110 سال

3110 

3110-

3100 

3100-

3110 

3110-

3170 

3170-

3120 

3120-

3133 

3133-

3130 

 81/3 83/3 18/3 31/3 31/1 73/8 31/1 كل كشور نرخ رشد جمعيت

 37/3 31/8 71/8 83/1 13/0 31/1 3/0 نرخ رشد جمعيت شهري كشور

 -71/3 -11/3 -11/3 82/3 87/8 33/3 33/8 نرخ رشد جمعيت روستايي كشور

 3132هاي تحقيق، يافته؛ 3130-3110منبع: مركز آمار ايران طي 

 3130-3110هاي روند نرخ رشد جمعيت شهري، روستايي و كل ايران طي سال: 8شكل 

هاي طي سالرا ، وضعيت نرخ رشد سالمندي به تفکيك شهري و روستايي كل كشور 4نتايج موجود در جدول 

جمعيت سالخورده با آهنگ رشد بااليي رو به افزايش بوده  ،آمدهدستهدهد. براساس نتايج بنشان مي 2338ـ2338
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توجه به اينکه  اب :توان گفتيم ،ين زمينهكه اين وضعيت در شهرها نسبت به روستاها بسيار چشمگير است. در ااست 

تواند يك در شهرها ساكن هستند، سالخوردگي نرخ رشد جمعيت شهري مي ،درصد جمعيت در ايران 17بيش از 

 .ريزان بايد به فکر مديريت آن در آينده كشور باشند، برنامهروازاينصادي و اجتماعي در كشور باشد. بزرگ اقتچالش 
 3130-3110هاي رخ رشد سالمندي به تفكيك شهري و روستايي كل كشور طي سالوضعيت ن: 1جدول 

 سال

3110
-

3110
 

3110
-

3100
 

3100
-

3110
 

3110
-

3170
 

3170
-

3120
 

3120
-

3133
 

3133
-

3130
 

 72/1 71/1 01/8 1 81/1 0/3 03/1 كل كشور نرخ رشد جمعيت سالمند

 21/1 81/0 28/1 37/1 77/0 21/8 08/1 شهري كشور نرخ رشد جمعيت سالمند

 31/3 31/3 11/3 22/8 21/8 -03/3 71/3 نرخ رشد جمعيت سالمند روستايي كشور

 3132هاي تحقيق، هيافت؛ 3130-3110منبع: مركز آمار ايران طي 

به بررسي وضعيت متغيرهاي حركات طبيعي جمعيتي )نرخ مواليد، نرخ باروري و نرخ تجديد  ،در ادامه اين بخش

 اصلي كه توان گفت: عامليمي ،طوركليپرداخته شده است. به 2338ـ2338هاي طي سال ،نسل( كل كشور

شود در ايران ، مشاهده مي8است. براساس نتايج جدول  باروري شود، كاهشجمعيت مي سالخوردگي موجب

كاهش يافته است. الزم به يادآوري است كه  2338در سال  72/1به  2338در سال  1/1از  ،نرخ باروري كل

 در آخرين ،داراي يك روند نزولي و با شيب تقريباً تندي بوده و سپس ،2337ـ2338روند اين شاخص از سال 

است. اين  اين روند كمي حالت صعودي به خود گرفته ،2338آمارگيري نفوس و مسکن كشوري؛ يعني در سال 

هاي جديد افزايش و سياست 67هاي دهه توان به عواملي از قبيل سرريز شدن ديررسي ازدواج جوانعامل را مي

هاي بسيار مهم در اين بخش، شود، مرتبط دانست. يکي از شاخصكه در حال حاضر در كشور اجرا مي ،جمعيتي

در  33/7به  ،2338در سال  8/3يد نسل از دهد، نرخ تجدنشان مي 8شاخص تجديد نسل است. نتايج جدول 

 كاهش يافته است. 2338سال 
 3130-3110هاي وضعيت متغيرهاي حركات طبيعي جمعيتي كل كشور طي سال: 0جدول 

 3130 3133 3120 3170 3110 3100 3110 3110 هاشاخص

 38/33 13/32 73/37 81 11 18 11 03 نرخ مواليد

 17 13 03 31 830 333 883 887 نرخ باروري عمومي

 33/8 2/3 7/3 1 0/1 1/1 7 8/7 وري كلرنرخ با

 32/3 27/3 28/3 1/3 3/1 37/1 1/1 0/1 نسل تجديدنرخ 

 3132هاي تحقيق، هيافت؛ 3130-3110منبع: مركز آمار ايران طي 



16   ،0611، بهار 66دوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

 يابي معادالت ساختاري نرخ سالمندي و متغيرهاي جمعيتيمدل

كشور، به بررسي وضعيت ارتباط  المندي درهاي جمعيتي و سپس از مشخص شدن وضعيت اوليه شاخص ،در ادامه

از  شپياست،  يادآوريها با استفاده از مدل تحليل معادالت ساختاري پرداخته شده است. الزم به كلي آن شاخص

يق، بندي صحيح متغيرهاي تحققهگيري و ساختاري مدل معادالت ساختاري، براي اطمينان از طببررسي بخش اندازه

 الركر و لفورن ماتريس روش از ،مدل )واگرا( تشخيصي اعتبار برآورد . برايپردازيمميبه بررسي اعتماد و اعتبار مدل 

باشد  ديگر پنهان ايمتغيره با متغير پنهان آن همبستگي از بيشتر بايد ،پنهان متغير معيار، يك اين طبق. ده شداستفا

 نتايج ماتريس فورنل و الركر، مقاديرشود، براساس مشاهده مي 6كه در جدول  گونههمان (.2333رضازاده، )داوري و 

موجود در قطر اصلي ماتريس قرار دارند، از مقدار  هايكه در خانه ،متغيرهاي پنهان )ابعاد(، براي تمامي AVEجذر 

متغيرهاي  فت:گتوان مي ،بنابراين .اند، بيشتر استهگرفتهاي زيرين قطر اصلي قرار كه در خانه ،همبستگي ميان آنها

بار واگراي اعت به عبارت ديگر، ،هاي ديگرهپذيرهاي خود دارند تا با ساز، تعامل بيشتري با مشاهدهمدلاين مکنون در 

 باشد.مدل در حد مناسبي بوده و مورد تأييد مي
 س نتايج ماتريس فورنل و الركرروايي افتراقي متغيرهاي مورد مطالعه براسا :1جدول 

 8 3 متغيرها

  311/3 الگوهاي جمعيتي

 303/3 211/3 سالمندي

 3132هاي تحقيق، مأخذ: يافته

بايد بارهاي  ،ييبراي تأييد پايا .هاي تأثيرگذار داردنياز به بررسي ساير شاخص ،تأييد پايايي و روايي ابزار تحقيق

ي پاياي بايد . همچنينگرفت، اين مورد نيز مورد تأييد قرار 4براساس نتايج موجود در شکل  .باشد 1/7عاملي باالتر از 

ها ، تمامي شاخص4و شکل  2توجه به نتايج جدول  باشد كه با 8/7، پايايي اشتراكي باالتر از 38/7و  1/7بين  ،تركيبي

د روايي بايد: باشد. همچنين، براي تايييپايايي ابزار تحقيق مورد تأييد م ،در نتيجه است.باالتر از مقدار مورد قبول بوده 

شده جميانگين واريانس استخرا .ج .باشند 1/7بارهاي عاملي باالتر از  ةهم .ب .دار باشندبارهاي عاملي معني ةهم .الف

اشد )داوري شده بانگين واريانس استخراجبزرگتر از مي ،پايايي تركيبي .د .باشد 8/7هاي مورد مطالعه باالتر از سازه ةهم

هاي مورد استفاده در اين شود، تمامي شاخصيمشاهده م 4و شکل  2طور در جدول همان .(2333و رضازاده، 

 .روايي ابزار تحقيق نيز مورد تأييد است گفت:توان مي ،در نتيجه .شرايط الزم براي تأييد روايي را دارند ،پژوهش

 لبخش ساختاري مد .3

شود، يمشاهده م 3كه در شکل  گونهشود. هماندر بخش ساختاري بررسي مي ،ارتباط متغيرهاي پنهان با يکديگر

داري يمعنبيانگر اين امر  است.بوده  36/2بزرگتر از  ،براي تمامي روابط موردنظر اين مطالعه ،آمدهدستهب tضريب 

 گونههمان دهد.يج كلي بخش ساختاري مدل را نشان مينتا ،1درصد است. جدول  38آن روابط در سطح اطمينان 
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دهد. ارتباط بين متغيرهاي الگوهاي جمعيتي و سالمندي در كل كشور را نشان مي اين جدول شودكه مشاهده مي

 است كه با -332/7به ميزان  ،سالمندي در كل كشور با ، ارتباط بين متغير الگوهاي جمعيتي3براساس نتايج جدول 

باط اين ارت ،آمدهدستهاست كه براساس نتايج ب يادآوريدار است. الزم به ، اين ارتباط معنيt 224/8توجه به مقدار 

در مجموع عوامل مربوط به  :توان گفتمي 4باشد. همچنين، براساس نتايج شکل دار و به صورت منفي مييمعن

 كنند.سته نرخ سالمندي را تبيين ميدرصد واريانس متغير واب 3/13الگوهاي جمعيتي كل كشور، 
 هاي اصليداري سازهيو سطح معن t-values مدل ساختاري تحقيق همراه با مقادير :1شكل 

 داري مدل ساختاري مورد تحقيقنتايج رابطه مستقيم و ضرايب معني: 7جدول 

 داريسطح معني t خطاي استاندارد ضريب مسير مسير

 333/3 31/0 373/3 -223/3 سالمندي <- الگوهاي جمعيت

 3132هاي تحقيق، همأخذ: يافت

 هاي اصليمدل ساختاري مطالعه همراه با ضريب استاندارد بارهاي عاملي و اثرات كلي سازه: 1شكل 

 برازش كلي مدل ساختاري. 8

اخص تناسب براي محاسبه ش ،براي تأييد كيفيت مدل تحقيق تعيين برازش مدل كلي پژوهش ضروري است. به عبارت ديگر

(، استفاده نمود )تننهاوس و همکاران، 2كه در ادامه نشان داده شده )رابطه  ،GOFتوان از از روش مي ،در مدل پي ال اس

 18/7، 36/7(، مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادير اشتراكي و متوسط ضرايب تعيين است. مقادير GOF(. اين شاخص )1774

 (.213، ص 1773 همکاران، اند )ولتز وقوي، متوسط و ضعيف براي مدل موردنظر توصيف شده ،به ترتيب 72/7و 
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 (2رابطه )

𝐺𝑂𝐹 =  √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  �̅�2  

𝐺𝑂𝐹 =  √. 988 × .776 = .869  

است. همچنين،  116/7و  333/7 ،آمده، متوسط مقادير اشتراكي و ضرايب تعيين به ترتيبدستهبراساس نتايج ب

 ،در نتيجه است.بوده  36/7بوده كه اين مقدار بيش از مقدار  36/7 ،آمده براي تعيين برازش مدل كليدستمقدار به

 شود.برازش قوي براي مدل پژوهش تأييد مي

ي موردنظر بوده مدل ساختار يابيارز ياصل اريمعكه  ،(2R) نييتع بيضري تحقيق، از مدل ساختاربراي ارزيابي 

ه، زاي ديگر است )داوري و رضازادتوسط متغيرهاي برون ،زاپنهان درون ريشده متغنييتب انسيوار زانيم بيانگرو 

مالك عنوان به ،61/7و  33/7، 23/7كلي، مقدار ضريب تبيين براساس سه معيار طورشود. بهاستفاده مي (2333

آمده مقدار دستهبراساس نتايج ب (.2333)چاين، شود ضعيف، متوسط و قوي در نظر گرفته مي ،ارزيابي به ترتيب

مناسب مدل در سطح  يحيقدرت توضتوان گفت مي است. بوده 116/7آمده براي مدل موردنظر دستهضريب تبيين ب

 ،معيار ت. ايناس اشتراكي مقادير رفت،زمينه مورد بررسي قرار گ اين در ديگري كه معيارهاي ازقرار دارد. و قابل قبولي 

 از دارمق چه كند كههمچنين، اين معيار بيان مي .دهدمي نشان را گيرياندازه هايمدل ،كيفيت كه كندمي بيان

( نتايج نشان داد مقادير 2333شود )داوري و رضازاده، مي تبيين خود با مرتبط سازه توسط هاشاخص تغييرپذيري

دهد. يکي اين معيار نيز نشان از مناسب بودن برازش مدل موردنظر را مي .است 333/7آمده برابر با دستهب اشتراكي

بيني مدل قدرت پيش ،است. اين معيار Q2 سريگا يسنگاز معيارهاي بررسي برازش بخش ساختاري مدل، معيار 

بيني مورد شدت قدرت پيشدر  ،(1773و همکاران ) هنسلر. (2318كند )استون و گيزر، ساختاري را مشخص مي

اند )ضعيف، متوسط و قوي(. براساس را تعيين كرده 38/7و  28/7، 71/7سه مقدار  ،زاهاي دروندر مورد سازه ،مدل

اين  است.بوده  663/7برابر  ،زاي الگوهاي جمعيتي كشوربيني سازه درونمقدار معيار قدرت پيش ،آمدهدستهنتايج ب

رازش ب ،توان گفتمي ،رو. ازاينبيني مناسب و باالي مدل در خصوص اين سازه داردنشان از قدرت پيش ،نتيجه

 شود.يمناسب مدل ساختاري پژوهش بار ديگر تأييد م

 گيري و پيشنهادهانتيجه

اختاري ازي سبا استفاده از مدلس ،هاي باروري و سالخوردگي جمعيت در ايرانبا هدف بررسي رابطه شاخص ،اين مطالعه

هاي ميانه سني، ميانگين سني، سالخوردگي باالتر از سالمندي با استفاده از شاخص ،انجام شده است. در اين مطالعه

هاي نرخ مواليد، نرخ باروري عمومي، نرخ باروري كل، نيز با استفاده از شاخص ،سال و الگوهاي جمعيتي 68و  67

ه سني هاي مياننشان داده شد كه شاخص ،قرار گرفتند. در اين مطالعه نرخ تجديد نسل و نرخ رشد كل مورد بررسي

ميانه سني و ميانگين  ،2338كه در سال طوريداراي يك روند صعودي هستند. به ،و ميانگين سني در كل كشور
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كه وضعيت اين جمعيت كل كشور جوان بوده، درحالي ،بوده است به عبارت ديگر 1/23و  6/23 ،سني به ترتيب

شده است. براساس  3/32و  37برابر با  ،( به ترتيب2338ها در آخرين دوره آمارگيري نفوس و مسکن كشور )شاخص

سالي و در حال گذار از جواني و به سمت پيري توان گفت: جمعيت كل كشور در ميانمي ،نتايج اين دو شاخص

 ،هويژه افزايش شاخص ميانگين سني در يك جامعبه ،باشد. البته الزم به يادآوري است كه افزايش اين دو شاخصمي

بوط به هاي مرهاي مورد بررسي در اين مطالعه، شاخصباشد. از ديگر شاخصبيانگر افزايش اميد به زندگي نيز مي

هاست؛ يعني، بيانگر كاهشي بودن روند اين شاخص ،هاحركات طبيعي جمعيت بود. نتايج كلي در زمينه اين شاخص

مان قابليت كه ه ،تجديد نسل ،نرخ زاد و ولد نيز نزولي شده و در نهايت ،ر كشور كاهش يافته و در نتيجهنرخ باروري د

در مطالعه خود با استفاده از  ،(2336و همکاران ) محمديشود. هاست، به معناي واقعي انجام نميجانشيني نسل

هاي مختلفي ازجمله ميانه سني، ميانگين سني و... وضعيت سالخوردگي و تحوالت آن را در ايران بررسي شاخص

 شمس و ميرزايياند و نشان دادند كه جمعيت كشور از حالت جواني خارج شده و وارد فاز سالخوردگي شده است. كرده

در ايران، نشان دادند به علت روند نزولي نرخ باروري،  2338ـ2338راساس اطالعات نيز در مطالعة خود ب ،(2336)

هاي آينده نيز داراي سرعت بيشتري خواهد شد. حركت جمعيت كشور به سمت سالخوردگي بوده و اين امر در سال

اند. يران پرداختهشناسي سالمندان در ادر پژوهش خود به بررسي نماگرهاي جمعيت ،(2336و همکاران ) محمديعلي

جمعيت كشور به سرعت در حال  ،دهد كه با توجه به كاهش زاد و ولد و باروري در كشورنتايج اين مطالعه نشان مي

 سوق به سمت سالخوردگي است.

 اب داري بين متغير الگوهاي جمعيتيهمچنين نتايج معادالت ساختاري نشان داد كه ارتباط منفي و معني

عوامل مربوط به الگوهاي  ،، وجود دارد. در مجموعt 224/8و با مقدار  -332/7به ميزان  ،شورسالخوردگي در كل ك

توان يم ،كنند. در اين رابطهدرصد واريانس متغير وابسته نرخ سالمندي را تبيين مي 3/13جمعيتي كل كشور، 

اين مطالعه مورد بررسي قرار  هاي جمعيتي ازجمله نرخ باروري عمومي و كل، نرخ مواليد و... كه درگفت: شاخص

داراي آثاري منفي بر وضعيت سالخوردگي كل كشور دارند. اين تأثير منفي را به صورت واقعي در نتايج  ،اندگرفته

هاي مورد بررسي نيز قابل مشاهده در طي دوره ،هاي جمعيتي و سالخوردگياوليه مربوط به بررسي روند شاخص

صورت مدلسازي و تأييد آماري آن مدل، اين روند منفي نشان داده شده است. در اين بود كه در اين مطالعه نيز به 

نرخ رشد  ،كه ميزان باروري در طول ساليان متوالي نزولي داشته باشد و در نتيجهتوان گفت: درصورتيمي ،زمينه

ماني كه ز ،روينتوان انتظار داشت كه جمعيت يك كشور به سمت پيري حركت كند. ازامي ،جمعيت كاهش يابد

هاي زيادي را بر دوش جامعه و يك جامعه به لحاظ سني به سمت پيري يا سالخوردگي تمايل پيدا كند، هزينه

هاي امنيتي و... هاي مربوط به نيروي كار جديد، هزينههاي رفاهي، هزينهدولت ازجمله، هزينه نگهداري، هزينه

در مطالعة خود به بررسي توزيع فضايي سالخوردگي جمعيت در  ،(2333و همکاران ) فرجي سبکبارخواهد داشت. 

هاي جمعيتي، جمعيت ايران دوران نشان داده شده كه عالوه بر كاهش شاخص ،ايران پرداختند. در اين مطالعه
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اران و همکمحمدي جواني را پشت سرگذاشته و با يك روند صعودي، در حال ورود به سالخوردگي است. همچنين، 

داري و منفي با شاخص سالخوردگي داراي رابطه معني ،ر مطالعة خود نشان دادند كه شاخص نرخ باروريد ،(2336)

در مطالعة خود به بررسي وضعيت سالخوردگي جمعيت استان مازندران طي  ،(2334و همکاران ) فغانياست. 

با كاهش ميزان باروري  ،هاي آماري مورد بررسيپرداختند و نشان دادند كه طي دوره 2368ـ2337هاي آماري دوره

 در استان، ميزان سالخوردگي جمعيت در استان مازندران افزايش يافته است.

ه به وارد مرحله سالخوردگي شده و هرسال ،اين واقعيت را بايد پذيرفت كه جمعيت كشور شده،براساس نتايج ارائه

روز در هب شده وهاي خاص كارشناسيها و برنامه، اين وضعيت نيازمند سياستروازاينشود. اين جمعيت نيز افزوده مي

ي شدن نيرو قرار دادن مواردي از جمله پيرها عالوه بر مورد توجه رسد در اين برنامهبه نظر مي باشد.اين زمينه مي

هاي اضافي نيازمند است براي نگهداري افراد سالخورده را نيز هاي امنيتي و... نيرويكار، نيروهاي خدماتي، نيروي

 هاگروه ساير زا سالمندان بيشتر در قشر ناتوان و تعداد افراد بيماري افزايش سالخوردگي با ،بايد در نظر داشت. همچنين

وجه ت ديگر، با سوياز . دنقرار گير توجه موردآنان نيز  سالمت خدمات ارائه براي ريزيدر برنامه است الزم .شد خواهد

هاي آموزشي و هاي خاص افراد سالخورده در جهت برآورده كردن نيازهاي اساسي خود، اجراي برنامهبه محدوديت

 رسد.ضروري به نظر مي هدر زمينه سالخوردگي و افراد سالخورد ،سازي در جامعه و خانوارفرهنگ
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