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مقدمه

افزایش سریع تعداد سالمندان به عنوان یک چالش رفاهی اساسی هم در کشورهای توسعه یافته 
و هم در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. مهم ترین مسئله در سنین سالمندی، تأمین 
رفاه، به زیستن و امنیت مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران است؛ زیرا همه 
سالمندان تحت پوشش مستمری بازنشستگی قرار ندارند. از طرف دیگر، چشم اندازهای اشتغال 
برای سالمندان محدود است. دسترسی به خدمات مراقبت از سالمت مناسب، یکی دیگر از 
مسائلی است که دولت ها باید برای حل آن اقدام کنند. به همین دلیل، نگرانی های فزاینده ای 
در خصوص تضمین تأمین اجتماعی و رفاه افراد سالمند و ارتقای سالمت و فعالیت های آنان در 
دوران سالمندی وجود دارد. در این راستا، سالمندان در کانون و محور سیاست های اجتماعی و 
رفاهی قرار گرفته اند. در ایران، در سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری )1393( 
بر فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تأمین سالمت و 
نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی سازوکار الزم برای بهره مندی از تجارب و توانمندی های 
سالمندان در عرصه های مناسب تاکید شده است. ازاین رو، شناسایی و رصد رفاه و به زیستن 
سالمندان از اهمیت سیاستی زیادی برخوردار است. در این راستا، شاخص های مختلفی برای 
آنها، شاخص دیده بان  این  از  ارائه شده است که یکی  سنجش وضعیت به زیستن سالمندان 
سالمندی )age watch index( است. این شاخص، وضعیت رفاه و به زیستن سالمندان را در 
چهار حیطه؛ امنیت درآمدی، سالمت، توانمندی و مناسب سازی محیط بررسی می کند )شکل 1(. 



2  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

   شکل 1. ابعاد و مولفه های شاخص دیده بان سالمندی

منبع: گزارش شاخص جهانی دیده بان سالمندی، 2013؛ زیدی، 2015.

محاسبه شاخص دیده بان سالمندی، عالوه بر اینکه امکان مقایسه ایران با سایر کشورها 
را در سطح بین المللی نیز مهیا می سازد، با نشان دادن وضعیت سالمندان در ابعاد مختلف، 

امکان برنامه ریزی دقیق را برای سالمندی موفق در سطح ملی تسهیل می کند.

روش تحقیق و داده ها

در این مطالعه از روش تحلیل ثانویه استفاده شده است. برای ساخت ابعاد مختلف شاخص 
دیده بان سالمندی، داده ها از منابع مختلف آماری شامل؛ داده های سرشماری 1395، داده های 
 ،)1396( کشور  بازنشستگی  صندوق های  داده های   ،1395 خانوار  درآمد  و  هزینه  طرح 
گزارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و داده های پیمایش ملّی ارزش ها و 
نگرش های ایرانیان )139۴( و پیمایش ملّی سرمایه اجتماعی )1393 و 1397( گردآوری و 
سپس این شاخص برای ایران، به طورکلی، و به تفکیک استان  محاسبه شده است. به لحاظ 
روش شناسی، این گزارش از روش شناسی گزارش جهانی شاخص دیده بان سالمندی استفاده 

کرده است.
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جدول 1. ابعاد، مولفه ها و داده های مورد استفاده در ساخت شاخص دیده بان سالمندی

نتایجمنابع داده هاتعاریف عملیاتیاهدافمولفه هاابعاد

دی
رآم

ت د
منی

ا

پوشش 
مستمری 
بازنشستگی

این مؤلفه میزان پوشش 
سیستم حقوق مستمری 
سالمندان را اندازه گیری 

می کند.

نسبت افراد 60 ساله  
و بیشتر دریافت کننده 

حقوق بازنشستگی به کل 
جمعیت 60 ساله و بیشتر

سازمان تامین 
اجتماعی، صندوق 

بازنشستگی و 
سایر صندوق ها 

.)1395-97(

% ۴5.۴

نرخ فقر 
در سنین 
سالمندی

این مؤلفه فقر سالمندان 
را با استفاده از فقر نسبی 

اندازه گیری می کند.

درصد افراد 60 ساله 
و بیشتر ساکن در 

خانوارهای که درآمد 
ترازشده آنها زیر آستانه 
خط فقر 50 درصد میانه 

درآمد جامعه باشند.

 طرح هزینه و 
درآمد خانوار، مرکز 
آمار ایران، 1395. 

% 2۴.98

رفاه نسبی 
سالمندان

این مؤلفه وضعیت درآمد/ 
مصرف سالمندان را نسبت 
به سایر گروه های جمعیتی 

محاسبه می کند.

نسبت متوسط درآمد 
ترازشده افراد 60 ساله و 
باالتر به متوسط درآمد 
ترازشده سایر افراد جامعه

طرح هزینه و 
درآمد خانوار، مرکز 
آمار ایران، 1395.

% 9۴.7

سرانه تولید/ 
درآمد ناخالص 

داخلی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
نشان دهنده استاندارد 

زندگی افراد در یک کشور 
است. 

در سطح کشورها، 
سرانه درآمد ناخالص 

ملی )GNI( و در سطح 
استانی، سرانه تولید 

 )GDP( ناخالص داخلی
بدون نفت مدنظر است.

آمارهای 
حساب های 

اقتصادی، مرکز 
آمار ایران 1395
و بانک جهانی، 

 .2017

$ 20210

ت
الم

 س
ت

ضعی
امیدزندگی و

در سن 60 
سالگی

این مؤلفه برآورد می کند 
که چه تعداد سال می توان 
انتظار داشت که یک فرد 

60 ساله زنده بماند.

متوسط تعداد سال هایی 
که انتظار می رود یک 
فرد60 ساله زنده بماند.

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی؛ مرکز آمار 
ایران 1397؛ آقایی 
1398؛ کوششی 

.1397

 20.8
سال



4  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نتایجمنابع داده هاتعاریف عملیاتیاهدافمولفه هاابعاد

ت
الم

 س
ت

ضعی
و

امیدزندگی 
سالم در سن 
60 سالگی

این مؤلفه محاسبه می کند 
که چه تعداد سال می توان 

انتظار داشت که یک 
فرد 60 ساله در سالمت 
جسمانی کامل زندگی کند.

متوسط تعداد سال هایی 
که انتظار می رود یک 

فرد 60 ساله در سالمت 
کامل زندگی کند، بدون 

در نظر گرفتن تعداد 
سال هایی که فرد از عدم 
سالمتی کامل به علت 
بیماری/ یا آسیب دیدگی 

در زندگی داشته باشد.

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی؛ فروزان فر 
و همکاران 201۴؛ 
سپانلو و همکاران 

.2017

 15.9
سال

به زیستن 
روان شناختی 

نسبی

این مؤلفه یک بُعد مهم از 
اندازه گیری کیفیت زندگی 
در دوران سالمندی است. 
این مولفه به زیستن روانی 

خود-ارزیاب را اندازه 
می گیرد و مکمل امید 

زندگی سالم است که تنها 
سالمت جسمانی را در نظر 

می گیرد.

نسبت افراد 60 ساله 
و بیشتر که پاسخ بلی 
به این سول »آیا شما 
احساس می کنید در 

زندگی خود هدفی مهم 
یا معناداری دارید )آیا 
از زندگی خود رضایت 
دارید( داده اند به درصد 
افراد 59-35 ساله که 
به این سوال پاسخ بلی 

داده اند.

پیمایش ملّی 
ارزش ها و 
نگرش های 
ایرانیان، 139۴
 پیمایش ملّی 

سرمایه اجتماعی، 
1393 و 1397.

% 99.22

دی
من

وان
 و ت

ت
رفی

ظ

میزان اشتغال 
سالمندان

این مؤلفه دسترسی 
سالمندان به بازار کار 

)رسمی و غیر رسمی( را 
اندازه گیری می کند. بنابراین 
توانایی آنان برای تکمیل 
حقوق بازنشستگی خود با 
دستمزد و دسترسی به کار 
با توجه به شبکه حمایتی 

نشان می دهد. 

نسبت افراد 6۴-55 ساله 
که شاغل هستند.

سرشماری 1395؛ 
33.8 %مرکز آمار ایران.
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نتایجمنابع داده هاتعاریف عملیاتیاهدافمولفه هاابعاد

دی
من

وان
 و ت

ت
رفی

ظ

میزان 
تحصیالت 
سالمندان

تحصیالت نشان دهنده 
انباشت مهارت و 

شایستگی ها در طول عمر 
است که ظرفیت طبیعی 
سرمایه انسانی و اجتماعی 
سالمندان را نشان می دهد.

نسبت افراد 60 ساله 
و بیشتر با تحصیالت 

راهنمایی یا باالتر

سرشماری 1395؛ 
23.9%مرکز آمار ایران.

ط
حی

ی م
ساز

ب 
اس

من

ارتباطات 
اجتماعی

این مؤلفه، حمایت موجود 
توسط خانواده و دوستان را 

اندازه گیری می کند.

درصد افراد 60 ساله 
 و باالتر که به هنگام 
مشکالت، بستگان 
یا دوستانی دارند که 
می توانند روی آنها 

حساب کنند.

پیمایش ملّی 
سرمایه اجتماعی، 

.1393
%57.3

امنیت فیزیکی

این مؤلفه اندازه گیری 
می کند که تا چه اندازه 

افراد در محله خود احساس 
امنیت می کنند.

درصد افراد 60ساله 
 و باالتر که تنهایی به 

هنگام پیاده روی در شب 
در شهر یا محله  زندگی 
شان احساس امنیت 

دارند.

پیمایش ملّی 
سرمایه اجتماعی، 

.1393
%70.5

آزادی مدنی

این مؤلفه اندازه گیری 
می کند که تا چه میزان 
افراد سالمند احساس 

می کنند که بر زندگی خود 
کنترل دارند.

درصد افراد 60 ساله 
 و باالتر که از آزادی 

انتخاب در زندگی شان 
رضایت دارند.

پیمایش ملّی 
سرمایه اجتماعی، 

.1393
%66.۴

دسترسی به 
حمل ونقل 

عمومی

این مؤلفه دسترسی به 
حمل ونقل عمومی و 

کیفیت آن را اندازه گیری 
می کند.

درصد افراد 60 ساله 
 و باالتر که از سیستم 
حمل ونقل عمومی 
شهری رضایت دارند.

پیمایش ملّی 
سرمایه اجتماعی، 
1397 و گزارشات 
شهرداری ها در 
شهرهای مرکز 

استان ها.

%72.1
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یافته ها
برآورد مولفه های شاخص  ◄

شاخص دیده بان سالمندی بر اساس چهار بُعد کلیدی شامل امنیت درآمدی، سالمت، قابلیت/ 
توانمندی و مناسب سازی محیط اندازه گیری شد. هرکدام از این ابعاد نیز شامل یک سری 
بُعد  در  می شود،  مشاهده  که  همان گونه  است.  شده  ارائه   1 جدول  در  که  می باشند  مولفه 
ایران  باالتر در  و  بازنشستگی سالمندان 60 ساله  امنیت درآمدی، میزان پوشش مستمری 

۴5.۴ درصد است و در واقع کمتر از نیمی از سالمندان ایرانی از پوشش مستمری بازنشستگی 
برخوردارند. در میزان فقر سالمندان، 25 درصد سالمندان 60 سال به باال یا به بیان دیگر 
یک چهارم سالمندان ایرانی در فقر درآمدی نسبی زندگی می کنند. این درحالی است که فقر 
درآمدی برای گروه های سنی غیرسالمند حدود 13 درصد بوده است. ازاین رو، سالمندان حدود 
دوبرابر بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض خطر فقر قرار دارند. در درون گروه سالمندان، 
نیز زنان سالمند )39.5%( بیشتر از مردان سالمند )19.2%( و سالمندان مسن تر )80 ساله و 
بیشتر( با 36.9 درصد بیشتر از سالمندان جوان تر )69-60 ساله( با 18.7 درصد در معرض فقر 
قرار دارند. مولفه رفاه نسبی برای سالمندان ایرانی 9۴.7 درصد به دست آمد؛ که نشان می دهد 

رفاه نسبی سالمندان در مقایسه با سایر گروه های سنی 5.3 درصد کمتر است.
در بُعد وضعیت سالمت، امیدزندگی در60 سالگی برای ایران 20.8 سال است، یعنی انتظار 
می رود که یک فرد سالمند 60 ساله حدود 21 سال زنده بماند. شاخص امید زندگی سالم در 60 
سالگی که عالوه بر مرگ، بیماری و ناتوانی را نیز در نظر می گیرد، برای ایران 15.9 سال به دست 
آمده است. به بیان دیگر، انتظار می رود یک فرد 60 ساله حدود 16 سال در سالمت کامل زندگی 
کند. مولفه به زیستن روان شناختی بر اساس احساس خوشبختی افراد سالمند در مقایسه با افراد 
میانسال به دست آمد که رقم 99.2 درصد است. در بُعد قابلیت/توانمندی، حدود 3۴ درصد جمعیت 
6۴-55 ساله شاغل هستند و به بازار کار و درآمد ناشی از دستمزد دسترسی دارند. همچنین، حدود 
2۴ درصد سالمندان 60 ساله و بیشتر تحصیالت راهنمایی یا باالتر دارند. ازاین رو، حدود یک سوم 
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سالمندان در بازار کار حضور دارند و یک چهارم آنها نیز تحصیالت راهنمایی یا باالتر دارند. در 
بُعد مناسب سازی محیط، 57 درصد سالمندان بستگان یا دوستانی دارند که می توانند به هنگام 

مشکالت روی آنها حساب کنند. همچنین، حدود 70 درصد سالمندان از پیاده روی تنهایی به هنگام 
شب در شهر یا محله  زندگی شان احساس امنیت دارند. حدود 66 درصد سالمندان از آزادی های 

مدنی و 72 درصد از سیستم حمل ونقل عمومی درشهر/ یا محله خود احساس رضایت دارند.

شاخص دیده بان سالمندی ایران در مقایسه با سایر کشورها ◄

برای ساخت ابعاد چهارگانه شاخص دیده بان سالمندی در سطح ملی و استانی، ابتدا تمام مقادیر 
مؤلفه ها به شکل مقادیر مثبت ارائه شد. سپس، تمام مولفه ها به شکل نمرات نرمال شده بین 0 تا 
100 ارائه گردید. همچنین، برای ساخت هر بُعد، باتوجه به وزن های مختلف مؤلفه ها از میانگین 
هندسی استفاده شد. در نهایت، شاخص کلی دیده بان سالمندی محاسبه شد. همان طور که در 
نمودار 1 مشاهده می شود در میان ابعاد چهارگانه شاخص دیده بان سالمندی، بُعد مناسب سازی 
محیط بیشترین و بُعد ظرفیت/ توانمندی کمترین نمره )امتیاز( را داشته است. الزم به ذکر است 
در گزارش دیده بان سالمندی برای کشورهای مختلف نیز مانند ایران باالترین و پایین ترین امتیاز 

به ترتیب مربوط به ابعاد مناسب سازی محیط و ظرفیت/ توانمندی بوده است.

نمودار 1. نمره/امتیاز شاخص کلی دیده بان سالمندی و ابعاد چهارگانه آن در ایران، 1395
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مقایسه شاخص کلی دیده بان سالمندی ایران و ابعاد مختلف آن با 96 کشور دیگر جهان 
)محاسبه شده در گزارش دیده بان سالمندی 2015( نشان داد که ایران در رتبه 6۴ در شاخص 
کلی دیده بان سالمندی قرار دارد. همچنین بر اساس نمودار 2، ایران در بُعد امنیت درآمدی 
بُعد  رتبه 88 و در  توانمندی  بُعد ظرفیت و  رتبه ۴3، در  بُعد وضعیت سالمت  رتبه 65، در 
مناسب سازی محیط رتبه ۴9 را در میان 97 کشور مورد بررسی دارد. ازاین رو، بهترین رتبه و 
جایگاه ایران در بُعد وضعیت سالمت و بدترین آن در بُعد ظرفیت و توانمندی است، به طوری 

که ایران در بُعد اخیر )توانمندی سالمندان( جزو ده کشور پایین بوده است. 

نمودار 2. رتبه و جایگاه ایران در شاخص کلی دیده بان سالمندی و ابعاد چهارگانه در میان 97 
کشور جهان، 1395

درآمدی،  امنیت  بُعد  در  دیده بان سالمندی،  ابعاد شاخص  در  رتبه کشورها  در خصوص 
ماالوی،  کشورهای  مقابل  در  و  نخست  رتبه های  فرانسه  و  نروژ  لوکزامبورگ،  کشورهای 
تانزانیا و پاکستان رتبه های آخر را داشته اند. در بُعد وضعیت سالمت سالمندان، کشورهای 
ژاپن، سوئیس و کانادا رتبه های نخست و در مقابل کشورهای ماالوی، موزامبیک و افغانستان 
رتبه های آخر را در میان 97 کشور مورد مطالعه داشته اند. از نظر ظرفیت و توانمندی سالمندان 
کشورهای نروژ، سوئیس و آلمان رتبه های نخست و در مقابل کشورهای کرانه باختری و 
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غزه، موزامبیک و اردن رتبه های آخر را کسب کرده اند. در بُعد مناسب سازی محیط، کشورهای 
افغانستان و  سوئیس، اتریش و انگلستان رتبه های نخست و در مقابل کشورهای ماالوی، 
کشور  مجموع،  در  داشته اند.  بررسی  مورد  کشور   97 میان  در  را  آخر  رتبه های  موزامبیک 
سوئیس باالترین امتیاز و رتبه نخست را در شاخص کلی دیده بان سالمندی دارد و در آن 
سوی طیف، کشور افغانستان قرار دارد که پایین ترین امتیاز و رتبه آخر را در شاخص کلی 
دیده بان سالمندی در میان 97 کشور مورد بررسی دارد. همان طور که در جدول 2 مشخص 
است رتبه های نخست در شاخص کلی دیده بان سالمندی به ترتیب، به کشورهای سوئیس، 
نروژ، آلمان، کانادا، سوئد، هلند، ژاپن، ایسلند، امریکا و انگلستان تعلّق دارد. در مقابل، رتبه و 
جایگاه های آخر در شاخص کلی دیده بان سالمندی به کشورهای اردن، کرانه باختری و غزه، 
اوگاندا، زامبیا، رواندا، پاکستان، تانزانیا، ماالوی، موزامبیک و افغانستان مربوط است. ایران در 
رتبه 6۴ و نزدیک به کشورهای نیکاراگوئه، گواتماال، دومنیکن، لیتوانی، چین، جمهوری کره، 

بنگالدش، مونتنگرو، روسیه و ترکیه می باشند.
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جدول 2. رتبه بندی کشورها در شاخص کلی دیده بان سالمندی، 1395

رتبه
مقدار شاخص 

)امتیاز(
کشور رتبه

مقدار شاخص 
)امتیاز(

کشور

65 ۴2.9 جمهوری کره 1 93.0 سوئیس

66 ۴2.5 بنگالدش 2 92.7 نروژ

67 ۴2.۴ مونتنگرو 3 87.7 آلمان

68 ۴2.2 روسیه ۴ 87.5 کانادا

69 ۴1.5 ترکیه 5 87.2 سوئد

88 22.3 اردن 6 86.5 هلند

89 22.2 کرانه باختری و غزه 7 83.۴ ژاپن

90 21.3 اوگاندا 8 83.3 ایسلند

91 20.5 زامبیا 9 82.۴ امریکا

92 19.1 رواندا 10 81.9 انگلستان

93 13.3 پاکستان 59 ۴5.8 نیکاراگوئه

9۴ 12.1 تانزانیا 60 ۴۴.8 گواتماال

95 8.0 ماالوی 61 ۴3.8 دومنیکن

96 7.1 موزامبیک 62 ۴3.7 لیتوانی

97 6.7 افغانستان 63 ۴3.5 چین

6۴ ۴3.1 ایران
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محاسبه و رتبه بندی استان های ایران در شاخص دیده بان سالمندی  ◄

بُعد امنیت درآمدی  در سطح استانی، همان طور که جدول 3 نشان می دهد دامنه نمرات در 
سالمندان از ۴ درصد در استان سیستان وبلوچستان تا 86 درصد در استان تهران در نوسان بوده 
است. بُعد وضعیت سالمت سالمندان از 10 درصد در خراسان جنوبی تا حدود 90 درصد در استان 
تهران در نوسان بوده است. دامنه نمرات بُعد ظرفیت و توانمندی سالمندان از 13 درصد در استان 
ایالم تا ۴8 درصد در استان تهران بوده است. در نهایت، نمرات بُعد مناسب سازی محیط از 58 
درصد در استان های خوزستان و کرمانشاه تا 80 درصد در استان سمنان تفاوت و نوسان داشته 
است. ازاین رو، نتایج بیان گر تفاوت های استانی قابل توجهی در ابعاد مختلف شاخص دیده بان 

سالمندی به ویژه امنیت درآمدی و وضعیت سالمت سالمندان است. 

جدول 3. نمرات شاخص کلی و ابعاد مختلف شاخص دیده بان سالمندی در استان های ایران، 1395

شاخص کلی
دیده بان 
سالمندی

ابعاد مختلف شاخص دیده بان سالمندی

استان
مناسب سازی 

محیط
ظرفیت/
توانمندی

وضعیت 
سالمت

امنیت درآمدی

رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره

5 56.1 16 68.68 1۴ 3۴.52 9 57.۴0 9 ۴8.85 آذربایجان شرقی
16 ۴0.3 21 65.16 13 3۴.79 10 ۴9.16 28 23.67 آذربایجان غربی
21 29.6 17 66.۴6 25 20.9۴ 23 26.18 22 3۴.76 اردبیل
13 ۴6.6 25 61.26 16 28.7۴ 2 73.67 7 60.73 اصفهان
7 52.3 26 61.05 8 37.97 ۴ 67.77 3 71.19 البرز
30 11.6 15 69.00 31 13.2۴ 29 12.89 26 28.52 ایالم
10 51.0 2 75.6۴ 2 ۴0.99 20 31.00 20 37.0۴ بوشهر
1 77.9 19 65.98 1 ۴7.۴5 1 89.63 1 86.23 تهران
25 25.6 12 69.۴7 29 17.79 26 19.۴3 19 38.93 چهارمحال وبختیاری
29 12.8 10 70.30 23 21.92 31 10.۴3 29 15.16 خراسان جنوبی
6 56.0 20 65.92 3 39.37 5 67.26 15 ۴3.23 خراسان رضوی
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شاخص کلی
دیده بان 
سالمندی

ابعاد مختلف شاخص دیده بان سالمندی

استان
مناسب سازی 

محیط
ظرفیت/
توانمندی

وضعیت 
سالمت

امنیت درآمدی

رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره

26 2۴.9 8 70.86 22 2۴.13 25 2۴.35 30 12.15 خراسان شمالی

17 3۴.8 31 57.73 9 37.82 7 62.53 ۴ 66.6۴ خوزستان

20 33.5 7 71.96 26 20.79 2۴ 2۴.8۴ 17 ۴0.13 زنجان

2 69.5 1 79.52 6 38.8۴ 15 38.12 2 82.18 سمنان

31 6.5 29 58.90 2۴ 21.51 28 1۴.67 31 ۴.05 سیستان وبلوچستان

3 65.3 ۴ 73.۴۴ ۴ 39.01 8 62.00 10 ۴8.63 فارس

2۴ 26.5 23 61.93 30 16.۴6 19 31.8۴ 5 62.21 قزوین

8 52.1 3 7۴.73 12 35.02 18 33.26 11 ۴7.۴2 قم

28 20.7 28 59.12 27 20.27 21 29.81 25 30.50 کردستان

12 ۴8.6 22 6۴.80 5 38.86 11 ۴3.99 12 ۴7.17 کرمان

23 28.0 30 58.82 18 28.67 12 ۴3.60 2۴ 33.93 کرمانشاه

27 2۴.0 9 70.55 19 27.28 30 12.۴0 23 3۴.69 کهگیلویه وبویراحمد

11 ۴9.5 11 69.58 10 37.72 1۴ 38.70 18 ۴0.09 گلستان

1۴ ۴۴.6 27 60.6۴ 11 37.۴8 6 6۴.67 13 ۴5.91 گیالن

18 3۴.1 6 72.13 21 26.07 27 19.33 16 ۴0.89 لرستان

۴ 60.5 13 69.33 7 38.16 3 68.32 1۴ ۴۴.16 مازندران

22 29.3 2۴ 61.63 28 19.6۴ 17 33.۴5 8 52.7۴ مرکزی

19 33.9 18 66.36 15 31.95 22 26.3۴ 27 27.28 هرمزگان

15 ۴2.3 1۴ 69.22 20 26.98 13 ۴1.35 21 35.06 همدان

9 51.۴ 5 72.19 17 28.72 16 37.20 6 61.13 یزد
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همان طور که در نمودار 3 مشخص است در بُعد امنیت درآمدی سالمندان، استان تهران 
رتبه نخست و استان سیستان وبلوچستان رتبه آخر را دارد. وضعیت امنیت درآمدی سالمندان 
در استان های تهران، سمنان و البرز بهتر از سایر استان ها بوده است، در مقابل، کمترین امنیت 
درآمدی سالمندان به استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، و سیستان وبلوچستان مربوط 
است. ازاین رو، سالمندان ساکن در استان تهران، پایتخت و دو استان همجوار آن باالترین 
امنیت درآمدی داشته اند. در مقابل، پایین ترین امنیت درآمدی سالمندان مربوط به استان های 

شرقی کشور بوده است.

نمودار 3. رتبه بندی استان های کشور بر اساس نمره/امتیاز امنیت درآمدی سالمندان، 1395

در خصوص بُعد وضعیت سالمت سالمندان، همان طور که نمودار ۴ نشان می دهد استان 
تهران رتبه نخست و استان خراسان جنوبی رتبه آخر را دارد. سالمندان ساکن در استان های 
تهران، اصفهان، مازندران و البرز باالترین امتیاز را در بُعد وضعیت سالمت داشته اند. در مقابل، 
سالمندان ساکن در استان های سیستان وبلوچستان، ایالم، کهگیلویه وبویراحمد و خراسان جنوبی 
کمترین امتیاز را در بُعد وضعیت سالمت داشته اند. این وضعیت بیان گر نابرابری استانی محسوس 

در وضعیت سالمت سالمندان در کشور است. 
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نمودار 4. رتبه بندی استان های کشور بر اساس نمره/امتیاز وضعیت سالمت سالمندان، 1395

بررسی وضعیت ظرفیت و توانمندی سالمندان در استان های مختلف کشور در نمودار 5 
نشان می دهد که استان تهران رتبه نخست و استان ایالم رتبه آخر را دارد. سالمندان ساکن 
در استان های تهران، بوشهر، خراسان رضوی و فارس باالترین امتیاز را در بُعد ظرفیت و 
توانمندی سالمندان داشته اند. در مقابل، پایین ترین امتیاز در این بُعد به سالمندان ساکن در 

استان های چهارمحال وبختیاری، قزوین و ایالم تعلّق داشته است.

نمودار 5. رتبه بندی استان های کشور بر اساس نمره/امتیاز ظرفیت و توانمندی سالمندان، 1395
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فیزیکی،  امنیت  اجتماعی،  ارتباط  مولفه  براساس چهار  که  مناسب سازی محیط  بُعد  در 
رتبه نخست  استان سمنان  نقلیه عمومی ساخته است،  به وسایل  آزادی مدنی و دسترسی 
و استان خوزستان رتبه آخر را کسب کرده اند. همان طور که در نمودار 6 مشخص است در 
بُعد مناسب سازی محیط استان های سمنان، بوشهر، قم و فارس باالترین امتیاز و در مقابل، 
استان های کردستان، سیستان وبلوچستان، کرمانشاه و خوزستان پایین ترین امتیاز را داشته و 

در جایگاه های آخر قرار گرفته اند. 

نمودار 6. رتبه بندی استان های کشور بر اساس نمره/امتیاز مناسب سازی محیط برای سالمندان، 1395

در نهایت، شاخص کلی دیده بان سالمندی برای استان ها با استفاده از میانگین هندسی 
مقادیر نرمال شده هر چهار بُعد مذکور )امنیت درآمدی، وضعیت سالمت، ظرفیت و توانمندی، 
مناسب سازی محیط(، محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. بر این اساس، تفاوت های استانی 
قابل مالحظه ای در شاخص کلی دیده بان سالمندی وجود دارد. دامنه نمره/ امتیاز شاخص از 
ازاین رو،  است.  بوده  نوسان  در  تهران  استان  در  تا 77.9  استان سیستان وبلوچستان  در   6.5
آن  در  و  دارد  سالمندی  دیده بان  کلی  شاخص  در  را  رتبه  و  امتیاز  باالترین  تهران  استان 
سوی طیف، استان سیستان وبلوچستان قرار دارد که پایین ترین امتیاز و رتبه در شاخص کلی 
دیده بان سالمندی در میان 31 استان کشور دارد. همان طورکه در نمودار 7 مشخص است 
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استان های تهران، سمنان و فارس، به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را در شاخص دیده بان 
سالمندی دارند. در مقابل، استان های خراسان جنوبی، ایالم و سیستان وبلوچستان، به ترتیب، 
در رتبه ها و جایگاه های آخر در شاخص دیده بان سالمندی قرار دارند. بدین ترتیب، تفاوت های 

استانی قابل توجهی در شاخص دیده بان سالمندی وجود دارد.

نمودار 7. رتبه بندی استان های کشور بر اساس نمره/امتیاز در شاخص کلی دیده بان سالمندی، 1395
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جمع بندی و نتیجه گیری

همان طور که اشاره شد ایران به لحاظ شاخص دیده بان سالمندی ایران در رتبه 6۴ در بین 
97 کشور قرار دارد که امتیاز به دست آمده برای ایران از متوسط جهانی پایین تر است. در 
امنیت  ابعاد  در  ایران  سالمندان  وضعیت  سالمندی،  دیده بان  شاخص  چهارگانه  ابعاد  میان 
سالمت  وضعیت  بُعد  در  و  است  جهانی  متوسط  از  پایین تر  توانمندی  و  ظرفیت  درآمدی، 
سالمندان جایگاه ایران باالتر از متوسط جهانی و در بُعد مناسب سازی محیط تقریبًا در سطح 
متوسط جهانی است. بهترین رتبه و جایگاه ایران در وضعیت سالمت و پایین ترین رتبه آن 
در قابلیت و توانمندی سالمندان است. کشورهایی که وضعیت خوبی در این شاخص دارند، 
سیاست های و برنامه های اقتصادی و اجتماعی خوبی برای حمایت از ظرفیت، به زیستن و 

استقالل سالمندان دارند تا آنان مجبور نباشند که به خانواده خود متکی باشند.
در بُعد امنیت درآمدی، کمتر از نیمی از سالمندان ایرانی از پوشش بازنشستگی برخوردارند 
ازاین رو،  می کنند.  زندگی  نسبی  درآمدی  فقر  در  ایرانی  سالمندان  چهارم  یک  همچنین  و 
سالمندان بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض فقر قرار دارند. در میان سالمندان، زنان 
سالمند بیشتر از مردان سالمند و سالمندان مسن تر بیشتر از سالمندان جوان تر در معرض فقر 
قرار دارند. همچنین رفاه نسبی سالمندان کمتر از سایر گروه های سنی است. در بُعد وضعیت 
سالمت هرچند این امکان وجود دارد که یک سالمند ایرانی 60 ساله حدود 21 سال زنده 
بماند، اما انتظار می رود که فقط حدود 16 سال از آن را در سالمت کامل زندگی کند. احساس 
خوشبختی سالمندان نیز اندکی کمتر از میانساالن است. در بُعد ظرفیت/توانمندی، حدود یک 
سوم سالمندان در بازار کار حضور دارند و یک چهارم آنها نیز تحصیالت راهنمایی یا باالتر 
دارند. در بُعد مناسب سازی محیط بیشترین رضایت سالمندان از سیستم حمل ونقل و کمترین 

رضایت آنها از آزادی های مدنی بوده است.
بر اساس یافته های مطالعه در سطح استانی، سالمندان ساکن در استان تهران و دو استان 
همجوار آن، یعنی البرز و سمنان، باالترین امنیت درآمدی را داشته اند و در مقابل، پایین ترین 
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امنیت درآمدی سالمندان مربوط به استان های شرقی بوده است. در خصوص بُعد وضعیت 
سالمت، سالمندان ساکن در استان های تهران، اصفهان، مازندران و البرز باالترین امتیاز و 
در مقابل، سالمندان ساکن در استان های سیستان وبلوچستان، ایالم، کهگیلویه وبویراحمد و 
خراسان جنوبی کمترین امتیاز را داشته اند. باتوجه به نمرات و رتبه های استان ها کاماًل مشخص 
اقتصادی-  امکانات بهداشتی و توسعه  از  از سطح برخورداری  این وضعیت متأثر  است که 
اجتماعی نابرابر در کشور می باشد. در بررسی وضعیت ظرفیت و توانمندی، سالمندان ساکن 
در استان های تهران، بوشهر، خراسان رضوی و فارس باالترین امتیاز را داشتند و در مقابل، 
پایین ترین امتیاز در این بُعد به سالمندان ساکن در استان های چهارمحال و بختیاری، قزوین 
و ایالم تعلّق داشته است. در نهایت، در بُعد مناسب سازی محیط استان های سمنان، بوشهر، 
قم و فارس باالترین امتیاز و در مقابل، استان های کردستان، سیستان وبلوچستان، کرمانشاه و 
خوزستان پایین ترین امتیاز را داشته و در جایگاه های آخر قرار گرفته اند. استان تهران در این 
بُعد رتبه خوبی را کسب نکرده است. به نظر می رسد با توجه به تاثیر تراکم جمعیت در فضای 
شهری بر مولفه به زیستن محیطی، استان هایی مانند تهران و البرز در این مولفه نتوانستند 
همانند سایر ابعاد وضعیت خوبی داشته باشند. به طور کلی، استان تهران و سپس استان های 
سمنان و فارس باالترین امتیاز و رتبه را در شاخص کلی دیده بان سالمندی دارند و در آن 
سوی طیف، استان های سیستان وبلوچستان و سپس خراسان جنوبی و ایالم قرار دارند که 
پایین ترین رتبه را دارند. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این تفاوت ها ناشی از سطوح 
نابرابر توسعه ای در استان های ایران است. ازاین رو، نابرابری به زیستن و شاخص های سالمتی 
و اقتصادی سالمندان در سطح استان های ایران محسوس است. در واقع، بافتار اجتماعی بر 
این موضوع داللت دارد که منابع در دسترس افراد می تواند بر اساس سالمت افراد، حضور یا 

نبود اتفاقات منفی زندگی و یا وضعیت اقتصادی-اجتماعی متفاوت باشد.
افراد سالمند، دغدغه های زیادی در رابطه با امنیت مالی دارند و از فرو رفتن به دام فقر 
در دوران سالمندی، دسترسی به خدمات مراقبت از سالمت و مراقبت های پزشکی، مسکن 
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تدوین  دلیل،  همین  به  می ترسند.  بودن  بیهوده  احساس  و  تنهایی  سنی،  تبعیض  مناسب، 
با مسائل سالمندی جمعیت و  برای مقابله  بر اطالعات دقیق و موثق،  سیاست های مبتنی 
بهبود کیفیت زندگی سالمندان ضروری است. در کنار توجه به امنیت اقتصادی و درآمدی، 
نیز مهم می باشد. هرچند در  به زیستن و احساس خوشبختی سالمندان  بُعد ذهنی  به  توجه 
ایران امید زندگی افزایش یافته است اما باید به این نکته توجه داشت که افزایش طول عمر 
باید همراه با سالم زیستن و احساس هدف مندی و معناداری در زندگی باشد. سالمندانی که 
دارای به زیستن روان شناختی باالیی باشند احساس انگیزشی بهتری داشته و در نتیجه بیشتر 

به دنبال ارتقای استانداردهای عینی زندگی می روند. 
در مجموع، شاخص دیده بان سالمندی با نشان دادن وضعیت به زیستن سالمندان راهی 
است.  انسانی  توسعه  اهداف  به  رسیدن  در  جوامع  مناسب  برنامه ریزی های  ارتقای  برای 
ازاین رو، در ایران ابعاد امنیت مالی مانند توسعه پوشش همگانی حقوق بازنشستگی و کاهش 
فقر و همچنین بُعد ظرفیت و توانمندی مانند فراهم کردن شرایط خود-اشتغالی سالمندان و 
آموزش های مادام العمر و مخصوص سالمندان باید در اولویت های سیاست گذاری قرار گیرد. 
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برای بهبود امنیت درآمدی سالمندان نسل های آتی 
نیازمند اشتغال جوانان و پوشش بیشتر آنان در طرح های بیمه ای مشارکتی هستیم تا شاهد 
ارتقای به زیستن سالمندان در دهه های آتی که کشور با سالخوردگی جمعیت مواجه می شود، 
باشیم. همچنین نیاز است که توجه بیشتری به سالمندان آسیب پذیر در مناطق محروم کشور 
و  شود  ایالم  و  جنوبی  خراسان  سیستان وبلوچستان،  استان های  در  ساکن  سالمندان  یعنی 

بسته های حمایتی و رفاهی خاص برای آنان ارائه گردد.
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