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Objectives In the context of family changes and population aging, changing the pattern of life 
arrangements of older adults has become a social and policy issue. In this regard, this article aims to 
investigate the patterns of living arrangements of older adults and its socio-demographic correlates.
Methods & Materials A secondary analysis of micro-census data for 2006 and 2016 was used. The study 
population include people aged 60 and over living in households. Multinomial logistic regression tests and 
SPSS26 were used to data analysis. 
Results Living with a spouse and children is the dominant form of living arrangements for older adults in 
Iran. However, the share of this pattern has been almost stable in the decade 2006-2016, and in contrast, 
the share of older adults living alone has increased from 12% to 15%. The results indicated a significant 
gender difference in the pattern of living alone and its prevalence in elderly women (24.1%) was four times 
higher for older than older men (5.6%). Also, the results showed that with increasing age, the probability 
of living alone increases and with increasing the level of education of the older adults, the probability of 
living alone decreases. In addition, rural older adults are more likely to live alone than urban older adults.
Conclusion Although living with a spouse and children is still the dominant pattern, the living alone of 
older adults is increasing. Women are more likely to live alone than older men and face more problems. 
Therefore, paying attention to the issues and problems of the alone elderly women should be the 
headline of the country’s welfare programs and policies. In addition, by creating employment in rural 
areas, it is possible to prevent the migration of young people to the city to some extent and reduce the 
possibility of living alone among rural older adults.
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Extended Abstract

Introduction

ignificant differences exist in the living arrange-
ments of older adults in different countries un-
der the influence of social and cultural norms 
as well as economic conditions. In developed 
countries, about three-quarters of older adults, 

and in developing countries, only one-quarter, and in less 
developed countries, one-eighth of older adults live in-
dependently. However, in developing countries, includ-
ing Iran, the living arrangements of older adults are more 
crucial because the role of the family in supporting older 
adults is much greater, and also the governments cannot 
provide all the supports needed by older adults due to the 
lack of developed health and care systems. 

In the future, with the development of developing coun-
tries and the aging of their population, living alone or only 
with a spouse will become very common among older 
adults. Therefore, according to the increase in life expec-
tancy and the change in the family structure from extend-
ed to nuclear, changing the pattern of living arrangements 
of older adults has become a socio-political issue. In this 
regard, this article aims to investigate the patterns of liv-
ing arrangements of older adults and the relationship be-
tween various demographic and social factors with them.

Methods 

In this study, the secondary analysis of the two percent 
data of the censuses of 2006 and 2016 was used. The stud-
ied population includes people older than 60 years living 
in normal households. The number of older adults sur-
veyed in 2006 was 106 057 people and in 2015, it was 147 
602. The dependent variable in this research is the living 
arrangements of older adults, which was made based on 
two questions related to the head of the household and the 
dimension of the household, and it was operationalized 
in the five classes of pattern, alone, only with a spouse, 
only with children, with a spouse and children, and other 
relatives. Independent variables include age, gender, edu-
cation level, employment status, housing ownership, and 
place of residence. Multivariate logistic regression tests 
and SPSS version 25 software were used for data analysis.

Results 

The results of the study showed that living with a spouse 
and children is the dominant form of living arrangement 
for older adults in Iran. However, the share of this pattern 
was almost constant in the decade of 2006-2016, and on 

the other hand, the share of older adults who lived alone 
has increased from 12% to 15%. A significant gender 
difference was observed in living alone, and its ratio for 
elderly women (24.1%) was four times higher than for 
elderly men (5.6%). Also, the results of the multivariate 
analysis in Table 1 showed that the probability of living 
alone among older adults is lower in early old age and in-
creases with age. Compared to the pattern of living alone, 
the probability of cohabitation with a spouse and cohabi-
tation with a spouse and children among uneducated and 
low-educated older adults is less than among university-
educated older adults. In other words, the results showed 
that with increasing age, the probability of living alone 
increases, and with increasing education level, the prob-
ability of living alone among older adults decreases. In 
addition, rural older adults are more likely to live alone 
than urban older adults.

In addition, the results showed that compared to living 
alone, the probability of cohabitation with a spouse and 
children for older adults with income without work is 
lower than the employed. Living alone is more common 
among older adults who lack housing, and this situation 
can be a double pressure on older adults who live alone. 
Finally, the results showed that the probability of living 
alone and living only with a spouse among rural older 
adults is significantly higher than the urban older adults.

Discussion

Old age is usually associated with many changes, such 
as changes in family structure and living arrangements, 
changes in work pattern and transition to retirement, 
changes in health status, and identity changes. Some older 
adults can adapt to these changes and create a good old 
age for themselves; however, some older adults cannot, 
and as a result, problems arise in their physical, mental 
and social health. The results of this study showed that 
although living with a spouse and children is still the 
dominant pattern, living alone among older adults is in-
creasing. Women are more likely to live alone than older 
men and face more problems. Therefore, paying attention 
to the issues and problems of the alone elderly women 
should be the headline of the country’s welfare programs 
and policies. In addition, by creating employment in ru-
ral areas, it is possible to prevent the migration of young 
people to the city to some extent and reduce the possibil-
ity of living alone among rural older adults.
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Table 1. The Results of Multivariate Logistic Regression (Odds Ratio) of Socio-Demographic Correlates of Living Arrangements of Older Adults

20162006

Dependent Variables 
So onWith Spouse 

and Children
Only With 
Children

Only With 
SpouseSo onWith Spouse 

and Children 
Only With 
Children 

Only With 
Spouse 

2.293***15.284***3.735***4.158***2.004***12.602***4.077***2.019***60-69 

Ag
e 

(y
)

0.9573.616***1.78***2.061***1.149***3.317***1.782***1.567 ***70-79

(R)+80

2.508***28.963***1.339***18.461***5.481***84.172***1.549***31.633***Man 

Ge
nd

er
 

Woman (R)

0.9790.467***1.0590.526***0.9670.469***1.766*0.449***Illiterate 

Ed
uc

ati
on

 le
ve

l 0.877*0.619***1.0220.718***0.9980.641**2.012**0.53***Primary 

1.0670.904*1.16*0.889*1.230.9451.898*0.819High school and 
diploma

1.1620.8311.30.9890.8480.485***1.6370.476***Other 

Academic 

1.0721.3041.161.152.562**2.304**3.169***1.331Unemployed 

O
cc

up
ati

on
al

 st
at

us
 0.9712.708***1.323***3.204***3.745***14.062***2.145***16.316***Housewife 

0.495.***0.628***0.897**0.784***407***0.341***0.746***0.512***Income without 
work

1.101*1.0151.091.09*6.256***2.157***1.492***2.137***Other 

Employed (R)

0.863***0.507***1.0090.352***1.0110.562***1.0050.472***Rental 

O
w

ne
rs

hi
p 

of
 

ho
us

in
g

0.481 ***0.361***0.693***0.309***0.357***0.268***0.496***0.330***Other 

Estate (R)

1.182***1.135***1.288***1.0121.097***1.041.231***0.859***City 

Pl
ac

e 
of

 
re

sid
en

ce
 

Village (R)

Note: The reference group in the dependent variable is living alone. 

(R) represents the reference group. 

Significance level =*P<0.05; **P<0.01; *** P<0.001. 
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اهداف در بستر تغییرات خانواده و سالمندی جمعیت، تغییر الگوی ترتیبات زندگی سالمندان به یک مسئله اجتماعی سیاستی بدل شده 
است. در این راستا، هدف از مقاله پیش رو بررسی الگوهای ترتیبات زندگی سالمندان و رابطه  عوامل جمعیتی و اجتماعی با آن است.

مواد و روش ها  در این مطالعه از تحلیل ثانویه داده های ۲ درصدی سرشماری های سال های 1385و 1395 استفاده شد. جمعیت مورد 
بررسی شامل افراد 60 سال به باالی ساکن در خانوارهای معمولی است. جهت تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون لجستیک چندوجهی و 

نرم افزار SPSS نسخه ۲5 استفاده شد.

یافته ها زندگی با همسر و فرزندان شکل غالب ترتیبات زندگی سالمندان در ایران است. با این حال، سهم این الگو در طول دهه 
1385 تا 1395 تقریبًا ثابت بوده و در مقابل، سهم سالمندانی که تنها زندگی می کردند، از 1۲ به 15 درصد افزایش یافته است. 
تفاوت های جنسیتی معناداری در تنهازیستی وجود داشت و نسبت آن برای زنان سالمند )۲۴/1 درصد( ۴ برابر بیشتر از مردان 
سالمند )5/6 درصد( بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش سن، احتمال تنهازیستی سالمندان افزایش یافته و با افزایش سطح 
تحصیالت احتمال تنهازیستی سالمندان کاهش می یابد. به عالوه، سالمندان روستایی در مقایسه با سالمندان شهری، احتمال 

تنهازیستی بیشتری دارند. 

نتیجه گیری هرچند هنوز زندگی با همسر و فرزندان الگوی غالب است، اما تنهازیستی سالمندان در حال افزایش است. زنان نسبت به 
مردان در سنین سالمندی با احتمال بیشتری به صورت تنها زندگی می کنند و با مشکالت بیشتری روبه ور خواهند شد. از این رو، توجه به 
مسائل و مشکالت زنان سالمند تنها، باید سرلوحه برنامه ها و سیاست های رفاهی در کشور قرار گیرد. به عالوه، با ایجاد اشتغال در روستاها، 

می توان تا حدی از مهاجرت جوانان به شهر جلوگیری کرد و احتمال تنهازیستی سالمندان روستایی را کاهش داد.

کلیدواژه ها جنسیت، سالمندی جمعیت، ترتیبات زندگی، تنهازیستی، ایران
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 مقدمه

از  یکی  جمعیت1،  سنی  ساختار  گذار  مختلف  مراحل  در 
گروه های عمده  سنی، اهمیت و وزن بیشتری یافته و شرایط، 
مسائل و فرصت های متفاوتی را رقم خواهد زد. یکی از مهم تـرین 
فازهـای گـذار سـاختار سـنی کـه پیامـدهای قابـل توجهی را 
بـرای کشـور در پـی دارد، فـاز سالمندی جمعیت است ]1[. 
سالمندی جمعیت، مهم ترین پیامد  گذار جمعیتی است ]۲[. در 
کنـار کـاهش مرگ ومیـر و ارتقـای امیـد زنـدگی کـه سـبب 
افـزایش  و  سالمندی  سـنین  در  بیشتر  عمـر  طـول  افـزایش 
جمعیـت سالمند می شود، کـاهش بـاروری، نقش پررنگی در 

افـزایش سـهم جمعیـت سـالمند دارد ]3[. 

سالمندی جمعیت یک پدیده جهانی است و تقریبًا هر کشوری 
رشد در تعداد و نسبت سالمندان را تجربه می کند ]۴[. این پدیده 
از اواسط قرن بیستم به بعد، ابتدا در کشورهای توسعه یافته و 
سپس طی سال های اخیر، در کشورهای در حال توسعه در حال 
بودن،  فراگیر  بشر،  تاریخ  طول  در  بودن  بی سابقه  است.  وقوع 
تقریبًا تمام نقاط جهان را تحت  تأثیر قرار دادن و پایدار بودن از 

ویژگی های برجسته  سالمندی جمعیت است.

در مطالعه  مروری، تحقیقات حیطه سالمندی و خانواده که 
در سال ۲0۲0 انجام شده، ۴ موضوع چالش برانگیر در این حوزه 
مطرح شد که شامل پیچیدگی روابط عاطفی، تنوع در ساختار 
خانواده و خانوار، نقش ها و عملکردهای خانوادگی وابسته به هم، 
الگوها و پیامدهای مراقبت است ]5[. تغییر در الگوی ترتیبات 
زندگی یکی از مهم ترین مؤلفه های تنوع در ساختار خانواده و 
خانوار است. تغییرات فرهنگی و ارزشی در اواخر قرن بیستم و 
تغییرات متناظر با آن در سطح خانواده، شرایط جدیدی در جامعه  
مدرن به وجود آورده است که منجر به طرح نظریه گذار دوم 

جمعیتی شد ]6[. 

نوسازی و گذار جمعیتی دوم به دلیل رواج خودشکوفایی و 
گسترش فردیت، تغییراتی در ساختار و روابِط بین اعضای خانواده 
به وجود آورده و با گذشت زمان ساختار و روابط بین خانواده ها 
تغییر کرده است. هرچند در دهه های 1950 و 1960، نگرانی ها 
درباره همبستگی خانواده و ظهور خانواده  هسته ای بود، اما اخیراً 
این موضوع با بحث درباره گسترش فردگرایی مدرنیته متأخر۲ 
پیوند خورده است ]7[. در چنین وضعیتی تنهـازیستی سالمندان 

بیشتر از گذشته شده است ]8[. 

همچنین در چارچوب نظریه نوسازی3 ارتباط بین تغییرات در 
ساختار اجتماعی و تضعیف جایگاه افراد سالمند در جامعه بررسی 

 1. Age Structure Transitions
2. Individualism of Late Modernity
3. Modernization Theory

شده است ]9[. در این چارچوب، تأثیر مستقیم تحصیالت بر 
ترتیبات زندگی به واسطه درک سالمند از بهترین و مناسب ترین 
موقعیت های زندگی مشخص می شود. عالوه بر این، تحصیالت 
با تأثیرگذاری بر جنبه های دیگر زندگی، مانند تعداد فرزندان، به 
صورت غیرمستقیم بر ترتیبات زندگی تأثیر می گذارد ]10[. به 
عالوه، بر اساس نظریه وظیفه  تعیین شده۴ خانواده ها و سازمان های 
رسمی به دنبال اهداف منحصر به فرد، اما مکمل هستند. این نظریه 
تأکید دارد نوسازی از نشانه های از بین رفتن خانواده نیست، بلکه 
نشانه  توزیع مجدد تالش ها بین خانواده ها و سازمان ها است ]11[. 

ترتیبات زندگی افراد سالمند در کشورهای مختلف، تفاوت های 
چشمگیری دارند و این نشان دهنده تفاوت در اندازه خانواده و 
اجتماعی،  هنجارهای  تحت  تأثیر  که  است  فردی  رفتارهای 
فرهنگی و همچنین شرایط اقتصادی بوده است ]8[. در سطح 
جهانی، ۴0 درصد از افراد سالمند 60 سال و باالتر به صورت 
مستقل )تنها یا فقط با همسرشان( زندگی می کنند. در کشورهای 
و در کشورهای در  افراد سالمند  توسعه یافته حدود سه چهارم 
حال توسعه تنها یک چهارم و در کشورهای کمتر توسعه یافته 
یک هشتم افراد سالمند به صورت مستقل زندگی می کنند. در 
آینده با توسعه یافتگی کشورها و سالمندی جمعیت آن ها، زندگی 
به صورت تنها یا فقط با همسر در میان افراد سالمند بسیار شایع 
و  سالمندان  سکونتی  گزینه های  تبیین   .]1۲ ،۴[ شد  خواهد 
استراتژی های مختلف اجرا شده در جوامعی با سنت های فرهنگی 
و تاریخی متنوع با سطوح مختلف توسعه، پیامدهای مهمی برای 

درک و مدیریت ما از سالمندی دارد ]8[.

در کشورهای توسعه یافته سیستم تأمین اجتماعی، مستمری 
ماهیانه و سالمت عمومی برای حمایت از سالمندان گسترش 
یافته و مکمل منابع فردی و خانوادگی است، اما در کشورهای در 
حال توسعه آسیایی و آفریقایی و آمریکای جنوبی حمایت دولتی 
کامل و سازمان یافته ای وجود ندارد و اغلب سالمندانی که نیاز به 
حمایت جسمانی، اقتصادی و اجتماعی دارند، بیشتر به خانواده 
خود تکیه می کنند. به همین دلیل، در این کشورها اندازه خانوار، 
ترتیبات زندگی و روابط بین نسلی مهم است. بیشتر سالمندان با 
همسر یا همسر و فرزندان بالغ خود در دوران سالمندی زندگی 
می کنند و اندازه خانواده 5/5 است. برای مثال، در مطالعه ای که 
در سال ۲00۲ در کشورهای در حال توسعه انجام شده حدود 
8/8 درصد سالمندان تنها زندگی می کنند که این میزان برای 
کشورهای آسیایی )شامل ترکیه، هند، اندونزی، قزاقستان، نپال، 
پاکستان، فیلیپین، یمن، ازبکستان و بنگالدش( کمتر بود، اما 
درصد زنان سالمندی که تنها زندگی می کنند، بیشتر از مردان 

سالمند است ]13[. 

4. Task-Specific Theory
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بیشتر تحقیقات مربوط به ترتیبات زندگی سالمندان مربوط 
به کشورهای توسعه یافته است و در کشورهای در حال توسعه به 
دلیل مسائل داده ای و شیوع کمتر تنها زیستی این موضوع کمتر 
مورد توجه بوده است ]8[. در حالی که، ترتیبات زندگی سالمندان 
در کشورهای در حال  توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار است، 
بهداشتی  و  مراقبتی  نظام های  نداشتن  دلیل  به  دولت ها  زیرا 
تکامل یافته نمی توانند تمام حمایت های مورد نیاز سالمندان را 

فراهم کنند ]1۴[.

در ایران هر چند جمعیت سالمند سهم 10 درصدی از جمعیت 
کشور را به  خود اختصاص داده، اما سرعت رشد جمعیت سالمند 
بسیار سریع است و تعداد و سهم سالمندان به سرعت در حال 
افزایش است ]5[ و تا سال ۲050 به حدود 30 درصد خواهد رسید 
]9[. با افزایش جمعیت سالمندان، پرداختن به مسائل مربوط به 
آنان، از جمله ترتیبات زندگی  از اهمیت سیاستی برخوردار است. 

در این راستا، مطالعاتی انجام شده است. 

برای مثال، مطالعه بگی و عباسی شوازی با استفاده از داده های 
با سرپرست  هزینه و درآمد خانوار نشان داد تعداد خانوارهای 
سالمند که فرزندی بزرگسال در آن ها حضور دارد در مقایسه با 
گذشته افزایش داشته است. با این حال، به نظر نمی رسد که این 
هم سکنایی برای رفاه و آسایش بیشتر والدین سالمند بوده باشد. 
در واقع، تغییرات در ترتیبات زندگی سالمندان در ایران در 3 دهه 
گذشته موجب وارد آمدن فشار مضاعف بر سالمندان شده است 
و آن ها در سنین باال همچنان مسئولیت هایی همچون مدیریت 

خانوار و تأمین ملزومات اعضای آن را بر عهده دارند ]1۴[. 

قاضی طباطبایی و همکاران در مطالعه نابرابری های جنسیتی 
در زندگی خانوادگی سالمندان تهرانی نشان دادند که سالمندی و 
مسائل ناشی از آن در شهر تهران زنانه است. زنان بیشتر از مردان 
تنها زندگی می کنند، از نظر اقتصادی ناتوان تر از مردان هستند 
و به دلیل عدم تطابق قوانین با شرایط جدید و مقاومت برخی 
عناصر فرهنگی در مقابل تغییراتی که زندگی خانوادگی سالمندان 
را تغییر داده است، شرایط نابرابری بر زندگی زنان سالمند حاکم 
شده، به شکلی که آنان را حتی در برآورده کردن نیازهای اولیه 

زندگی، مانند مسکن و سرپناه ناتوان کرده است ]15[. 

آقاجانیان و تامپسون در مطالعه جنسیت و ترتیبات زندگی 
سالمندان در ایران با مقایسه سرشماری سال 1355 با سال 1385 
نشان دادند مردان به زندگی با همسر خود ادامه داده و از طریق 
ازدواج مجدد همچنان سرپرست خانواده بودند. الگوی زندگی 
زنان به طور قابل توجهی متفاوت بوده است و حدود ۲0 درصد 
مجرد و تنها زندگی می کردند، اما در غیر این صورت با فرزندان 
متاهل عمدتًا پسر زندگی می کردند. این مطالعه کاهش الگوی 
سنتی زندگی مشترک با فرزندان متأهل را بین سال های 1355 
و 1385 و افزایش زندگی انفرادی در میان زنان نشان را داد. از 
این رو، مطالعات انجام شده الگوهای از تغییرات ترتیبات زندگی 

سالمندان و پیامدهای آن را نشان داده اند، اما کمتر به بررسی 
تفاوت ها و هم بسته های اجتماعی و جمعیتی آن ها پرداخته اند. 

بدین ترتیب، با توجه به افزایش امید زندگی و تغییر ساختار 
و  خانواده  اخیر،  سال های  در  هسته ای  به  گسترده   از  خانواده 
سالمندان به یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی تبدیل شده و در 
بستر تغییرات خانواده و سالمندی جمعیت، تغییر الگوی ترتیبات 
زندگی سالمندان به یک مسئله اجتماعی بدل شده است. در 
این راستا، هدف از مقاله پیش رو بررسی الگوهای ترتیبات زندگی 

سالمندان و رابطه  عوامل جمعیتی و اجتماعی با آن است. 

روش مطالعه

 ۲ خام  داده های  ثانویه  تحلیل  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه 
درصدی سرشماری برای سال های 1385 و 1395 انجام شد. در 
این داده ها، چارچوب نمونه گیری فهرست خانوارهای تمام شماری 
شده در سرشماری بوده است. روش نمونه گیری در سطح هر 
منطقه شهری و روستایی شهرستان های کشور به صورت تصادفی 
ساده طبقه بندی شده در نظر گرفته شده است. طبقه بندی در 
سطح هر شهرستان بر اساس نقاط شهری/روستایی شهرستان 

انجام شده و کسر نمونه گیری در هر طبقه ۲ درصد بوده است. 

بعد از ادغام فایل های فردی و خانوار، داده ها در محیط نرم افزار 
SPSS نسخه ۲5 بازبینی و تجزیه و تحلیل شد. خانوارهای گروهی 
معمولی  خانوارهای  میان  از  و  داده ها حذف  از  دسته جمعی  و 
ساکن، یعنی کسانی که در یک اقامتگاه زندگی می کنند و با 
یکدیگر هم خرج هستند، خانوارهای دارای حداقل یک فرد سالمند 
انتخاب و بررسی شدند؛ بنابراین جمعیت بررسی شده مطالعه، 
شامل تمام افراد 60 سال به باالی ساکن در خانوارهای معمولی 
هستند. بر این اساس، تعداد سالمندان بررسی شده در داده های ۲ 
درصدی سرشماری 1385، 106057 نفر و در سرشماری 1395، 

1۴760۲ نفر بوده است. 

متغیر وابسته در این مطالعه ترتیبات زندگی سالمندان است 
که بر اساس ۲ سؤال بستگی با سرپرست خانوار و ُبعد خانوار، 
و  با همسر  با همسر،  فقط  تنها،  الگوی  در 5 طبقه  و  ساخته 
فرزندان، فقط با فرزندان و با سایرین عملیاتی شد. با توجه به 
نظریه نوسازی ]10[ و مطالعات پیشین ]1۴-۲1[ متغیرهای سن، 
جنسیت، سطح تحصیالت، وضع فعالیت، مالکیت مسکن و محل 
سکونت به  عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. با توجه 
به ماهیت چندوجهی بودن متغیر وابسته، جهت تحلیل داده ها از 
آزمون رگرسیون لجستیک چندوجهی5 و نرم افزار SPSS نسخه 

۲5 استفاده شد.

5. Multinomial Logistic Regression
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یافته ها

 بررسی ویژگی های جمعیتی سالمندان بررسی شده نشان داد 
سهم بیشتری از سالمندان در گروه سنی 60 تا 6۴ سال قرار 
دارند. تعداد زنان سالمند اندکی بیشتر از مردان سالمند بوده 
است. در سال 1385 تنها ۲0  درصد از سالمندان بررسی شده 
باسواد بودند، در حالی  که در سال 1395، ۴7 درصد آن ها باسواد 
هستند. از نظر وضعیت فعالیت، اغلب سالمندان مرد در وضعیت 
دارای درآمد بدون کار و سالمندان زن در وضعیت خانه دار قرار 
مالک  سالمندان  درصد   90 حدود   ،1385 سال  در  داشته اند. 
مسکن بودند و در سال 1395، این نسبت به 8۲ درصد کاهش 
یافته است. حدود 7۲ درصد از سالمندان بررسی شده در مناطق 

شهری و ۲8 درصد در مناطق روستایی زندگی می کردند. 

در خصوص الگوهای ترتیبات زندگی سالمندان همان طور که 
در جدول شماره 1 مشخص است، زندگی با همسر و فرزندان و 
زندگی با همسر ۲ شکل غالب ترتیبات زندگی سالمندان در ایران 
هستند. هم سکنایی فقط با فرزندان نسبت به سایر طبقات دیگر 
سهم کمتری را به خود اختصاص داده است. به عالوه، در طول 
دهه 1385 تا 1395 سهم سالمندانی که تنها زندگی می کردند، 

از 1۲ به 15 درصد افزایش یافته است. 

بر اساس نتایج جدول شماره 1، رابطه  معناداری بین سن و 
ترتیبات زندگی سالمندان وجود دارد. برای سنین باالی 80 سال، 
حدود 60 درصد از سالمندان در وضعیت مستقل )تنهازیستی 
و هم سکنا با همسر( قرار گرفته اند. برای هر ۲ سال بررسی شده، 
تنهازیستی با افزایش سن افزایش می یابد. عالوه بر این، معمواًل 
هم سکنایی با همسر و فرزندان در اوان سالمندی به دلیل اینکه 
فرزندان هنوز مجرد هستند و از خانواده جدا نشده اند، سهم زیادی 

را به  خود اختصاص می دهند. 

در  معناداری  جنسیتی  تفاوت های  بیانگر  نتایج  همچنین   
الگوهای ترتیبات زندگی سالمندان است. در واقع، در الگوهایی 
که همسر حضور دارد )هم سکنایی فقط با همسر و با همسر و 
فرزندان( مردان سالمند نسبت به زنان سالمند سهم بیشتری به  
خود اختصاص داده اند. در ترتیبات تنهازیستی و هم سکنایی فقط 
با فرزندان، زنان حضور بیشتری در مقایسه با مردان دارند. از این 
رو، شیوع تنهازیستی در میان زنان سالمند بیش از ۴ برابر مردان 

سالمند بوده است. 

عالوه بر این، یافته های جدول شماره 1 نشان داد با افزایش 
و  فرزند  با  هم سکنایی  احتمال  سالمندان،  تحصیالت  سطح 
تحصیالت  دارای  سالمندان  و  است  یافته  کاهش  تنهازیستی 
دانشگاهی بیشتر با همسر و فرزندان خود هم سکنا بوده اند. درباره 
وضعیت فعالیت در سال 1385، سالمندان دارای درآمد بدون کار 
بیشتر از سایر گروه ها تنها زندگی می کردند، در حالی که در سال 
1395، سالمندان خانه دار بیشتر از سایرین تنها زندگی می کردند. 

دارای  سالمندان  برای  تنهازیستی  یافته ها  اساس  بر  همچنین 
بوده است. در نهایت،  از سالمندان بدون مسکن  مسکن، کمتر 
یافته های جدول شماره 1 نشان می دهد که درصد بیشتری از 
سالمندان روستایی در مقایسه با سالمندان شهری به صورت تنها 
یا هم سکنا فقط با همسر زندگی می کنند که این وضعیت می تواند 

ناشی از مهاجرت فرزندان از مناطق روستایی باشد. 

برای آزمون روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از 
بین 5 طبقه  از  استفاده شد.  لجستیک چندوجهی  رگرسیون 
متغیر وابسته، تنهازیستی به  عنوان طبقه مرجع در نظر گرفته شد. 
نتایج نشان داد احتمال وضعیت های غیر  تنهازیستی بین مردان 
سالمند به مراتب بیشتر از زنان سالمند بوده است و در مقابل، 
زنان سالمند بیشتر به صورت تنها زندگی می کنند. همچنین 
احتمال تنهازیستی بین سالمندان در اوان سالمندی کمتر است و 

با افزایش سن احتمال تنهازیستی نیز افزایش می یابد.

با  مقایسه  در  داد  نشان   ۲ شماره  جدول  نتایج  عالوه،  به 
تنهازیستی، احتمال هم سکنایی با همسر و هم سکنایی با همسر 
و فرزندان بین سالمندان بی سواد و با تحصیالت پایین تر کمتر 
از سالمندان با تحصیالت دانشگاهی بوده است. همچنین نتایج 
با  هم سکنایی  احتمال  زیستی،  تنها  با  مقایسه  در  داد  نشان 
همسر و فرزندان برای سالمندان دارای درآمد بدون کار کمتر از 
شاغلین است. بر اساس نتایج تحلیل چندمتغیره، تنهازیستی در 
سالمندانی که فاقد مسکن هستند، بیشتر است و این وضعیت 

می تواند فشار مضاعف بر سالمندان تنهازیست باشد. 

درنهایت، نتایج نشان داد احتمال تنهازیستی و زندگی فقط 
با همسر در میان سالمندان روستایی به طور معناداری بیشتر 
این  از سالمندان شهری است. ضریب Pseudo-R2  نشان داد 
متغیرها بین 31 تا ۴3 درصد تغییرات الگوهای ترتیبات زندگی 

سالمندان را برای ۲ مقطع زمانی بررسی شده تبیین کرده اند. 

بحث 

الگوی ترتیبات زندگی سالمندان و عوامل   در این مطالعه، 
مرتبط با آن برای سال های 1385 و 1395 بررسی شد. نتایج 
سالمندان،  زندگی  ترتیبات  غالب  شکل  داد  نشان  مطالعه 
هم سکنایی با همسر و فرزندان بوده است. با این حال، سهم این 
الگو در طول دهه 1385 تا 1395 تقریبًا ثابت بوده و در مقابل، 
سهم سالمندانی که تنها زندگی می کردند، از 1۲ به 15 درصد 
افزایش یافته است. در مقایسه با تنهازیستی، احتمال ترتیبات 
غیرتنهازیستی )مانند هم سکنا با همسر، با فرزندان، با همسر و 
فرزندان( برای مردان سالمند بیشتر از زنان سالمند بوده است. 
به بیان دیگر، احتمال تنهازیستی بین زنان بیشتر از مردان بوده 
است که از دالیل آن می توان به امید زندگی باالتر زنان و سپری 
کردن سال های بیشتری از عمر در وضعیت بیوگی و امکان کمتِر 

ازدواج مجدد زنان نسبت به مردان اشاره کرد. 
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جدول 1.ترتیباتزندگیسالمندانبرحسبمتغیرهایبررسیشده(درصد)

متغیرها

 13851395

فقط با تنها
همسر 

فقط با 
فرزندان

با همسر و 
فقط با تنهاسایرفرزندان 

همسر
فقط با 
فرزندان

با همسر و 
سایرفرزندان 

سن 

۶۰۷/۵2۰۷/۷4۵۱۹/۸۸/۸2۸/۱۹/۳44/۸۹/۱ تا ۶۹ سال 

۷۰۱4/۷2۹/۷۶/22۵/424/۱۱۹/۷۳4/۷۹/۹2۶/۸۹ تا ۷۹ سال

۸۰2۰/۸2۸/۱4/۸۱۱/۸۳4/۵۳۰/2۳۱/۱۸/4۱4/۳۱۵/۹ سال و باالتر

Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/2۰۷ Sig.=۰/۰۰۱    Cramér’s V=۰/2۱۰ 

جنسیت

4/22۸2/44۸/۸۱۶/۵۵/۶۳۶/۳۳/24۸/۸۶/۱مرد

۱۹/۷2۱/۶۱۰/۹۱۷/۶۳۰/224/۱24/۶۱۵/۳22/2۱۳/۹زن

 Sig.=۰/۰۰۱    Cramér’s V=۰/4۱۸  Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/4۱۵ 

سطح 
تحصیالت 

۱۳/۶24/۸۷/۳2۸/۸2۵/۵۱۹/۷2۸/۷۱۱/22۷/۷۱2/۶بی سواد

۵/۶2۳/۷4/۸۵۰/۱۱۵/۸۱۰/۷۳۳/۸۷/۶4۰/۳۷/۶ابتدایی

4/۸2۳/۵4/۱۵4۱۳/۶۸/۵۳۰/۱۷/۳4۷/۱۷متوسطه و دیپلم

4/۹2۶/۵2/۱۵۶/۷۹/۸۷/۹۳۱/۵۵/44۹/۶۵/۵دانشگاهی

۷/۱2۸/۸۳/۹42/۶۱۷/۵۱۰۳۶/۳۷/2۳۸۸/4سایر

 Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/۱۰۱  Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/۱۱۵ 

وضعیت 
فعالیت

4/424/4۳/۱۵4/2۱۳/۹۸/۹2۹/۵۵/۱4۷/۳۹/۱شاغل

۱/۹۱۵4/2۶۱/۶۱۷/۳۶/۷۳۰/۶4/۹4۹/۶۸/2بیکار

۶/۶۳۳/۱۸2۸/۱24/2۱۹/۶2۸/2۱4/22۵/۳۱2/۷خانه دار

2۵/۳2۳۹/۵2۶/۷۱۵/۶۱2/۸۳2/۳۶/۸4۱/۸۶/۳درآمد بدون کار

۷/۸۱4/۷4/۹۱۹/۵۵۳۱4/4۳۳/4۶/۵۳۳/۵۱2/۱سایر 

Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/2۳4 Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/۱2۱ 

وضعیت 
مالکیت 
مسکن 

۱۰/۷2۵/۶۶/۵۳4/22۳۱۳/۱۳2/۸۸/4۳۶/2۹/۶ملکی

۱4/۳۱۵۹/۵2۷/۶۳۳/۶۱۹/4۱۹/۱۱۳/۸۳4/۶۱۳اجاره ای

۳۱/۷۱۹/۳۸/4۱۹/۱2۱/۵۳۱2۰۱۳2۵/۷۱۰/4سایر

Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/۱2۰ Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/۱2۳ 

محل 
سکونت

۱۱/422/۷۷/۳۳4/۱24/۵۱4/۶2۹/۵۹/۷۳۶/4۹/۸شهر

۱2/۶2۶/۶۶/2۳2/۱22/۵۱۵/۹۳2/۵۸/۳۳2/۶۱۰/۶روستا 

Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/۰۵4  Sig.=۰/۰۰۱   Cramér’s V=۰/۰4۹ 

۱2/۰2۵/۰۷/۰۳۳/۰2۳/۰۱۵/۰۳۱/۰۹/۰۳۵/۰۱۰/۰کل نمونه
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این یافته  پژوهش با مطالعات کیمونا و نیز گیانگ و همکاران 
مطابقت دارد ]17، 18[. احتمال باالتر و زود هنگام تر مرگ شوهر 
پیامد قابل انتظار الگوهای ازدواج و مرگ و میر و در نتیجه بیوگی 
زنان سالمند معمول تر است. اغلب زنان سالمند بیوه سابقًا در خانواده 
گسترده تأمین مادام العمر داشتند و بیوگی زودهنگام آنان به ندرت 
موجب بروز محرومیت ها و آسیب هایی برای این گروه می شد، در 
حالی که به دنبال اثر فرایند نوسازی و جهانی شدن در جامعه 
امروزی این امر محدود یا دشوار شده است. این فرایند از سوی 
دیگر دسترسی و همراهی فرزندان را نیز تحت الشعاع هنجارهای 
حفظ زندگی شخصی قرار داده و با توجه به ثبات عناصر فرهنگی 
و حقوق مدنی، موجب شده است تا والدین سالمند، خصوصًا زنان 

از گذر این تغییرات آسیب پذیرتر شوند ]15[.

نتایج بررسی نشان داد در مقایسه با تنهازیستی، احتمال هم سکنایی 
با همسر، فرزندان، همسر و فرزندان برای سالمنداِن اوان سالمندی و 
میانه  سالمندی بیشتر از کهنساالن بوده است؛ بنابراین با افزایش سن 
احتمال تنهازیستی نیز افزایش می یابد. این یافته  پژوهش با مطالعات 

گیانگ و همکاران و شکوهی مطابقت دارد ]18، 19[. 

همچنین نتایج نشان داد سالمندان با تحصیالت دانشگاهی 
با احتمال بیشتری با همسر و فرزندان یا با همسر خود هم سکنا 
احتمال  با  پایین  تحصیالت  با  و  بی سواد  سالمندان  و  بوده اند 
بیشتری نسبت به سالمندان دانشگاهی به صورت تنها زندگی 
می کنند. این یافته با نتایج مطالعات پانیگرهی مطابقت ندارد، اما 

با مطالعه  ذرتی پور مطابقت دارد ]۲0، ۲1[. 

جدول 2.نتایجرگرسیونلجستیکچندوجهی)RatioOdds(ازهمبستههایاجتماعیجمعیتیترتیباتزندگیسالمندان

متغیرهای مستقل
13851395

فقط با 
همسر

فقط با 
فرزندان

با همسر و 
فقط با سایرفرزندان 

همسر
فقط با 
فرزندان

با همسر و 
سایرفرزندان 

سن 

***2/2۹۳***۱۵/2۸4***۳/۷۳۵***4/۱۵۸***2/۰۰4***۱2/۶۰2***4/۰۷۷***۶۰2/۰۱۹ تا ۶۹ سال 

۰/۹۵۷***۳/۶۱۶***۱/۷۸***2/۰۶۱***۱/۱4۹***۳/۳۱۷***۱/۷۸2***۷۰۱/۵۶۷ تا ۷۹ سال

)R( +۸۰

جنسیت
***2/۵۰۸***2۸/۹۶۳***۱/۳۳۹***۱۸/4۶۱***۵/4۸۱***۸4/۱۷2***۱/۵4۹***۳۱/۶۳۳مرد

)R( زن

سطح 
تحصیالت 

۰/۹۷۹***۱/۰۵۹۰/4۶۷***۰/۹۶۷۰/۵2۶***۰/4۶۹*۱/۷۶۶***۰/44۹بی سواد

*۰/۸۷۷***۱/۰22۰/۶۱۹***۰/۹۹۸۰/۷۱۸**۰/۶4۱**2/۰۱2***۰/۵۳ابتدایی

۰/۹۰4۱/۰۶۷**۱/۱۶*۰/۹4۵۱/2۳۰/۸۸۹*۰/۸۱۹۱/۸۹۸متوسطه و دیپلم

۰/۸4۸۰/۹۸۹۱/۳۰/۸۳۱۱/۱۶2***۱/۶۳۷۰/4۸۵***۰/4۷۶سایر

)R(دانشگاهی

وضعیت 
فعالیت

۱/۱۵۱/۱۶۱/۳۰4۱/۰۷2**2/۵۶2**2/۳۰4***۱/۳۳۱۳/۱۶۹بیکار

۰/۹۷۱***2/۷۰۸***۱/۳2۳***۳/2۰4***۳/۷4۵***۱4/۰۶2***2/۱4۵***۱۶/۳۱۶خانه دار

***۰/4۹۵***۰/۶2۸**۰/۸۹۷***۰/۷۸4***4۰۷***۰/۳4۱***۰/۷4۶***۰/۵۱2درآمد بدون کار

۱/۱۰۱*۱/۰۹۱/۰۱۵*۱/۰۹***۶/2۵۶***2/۱۵۷***۱/4۹2***2/۱۳۷سایر 

)R(شاغل

مالکیت 
مسکن 

***۰/۸۶۳***۱/۰۰۹۰/۵۰۷***۱/۰۱۱۰/۳۵2***۱/۰۰۵۰/۵۶2***۰/4۷2اجاره ای

***۰/4۸۱***۰/۳۶۱***۰/۶۹۳***۰/۳۰۹***۰/۳۵۷***۰/2۶۸***۰/4۹۶***۰/۳۳۰سایر

)R(ملکی

محل 
سکونت

***۱/۱۸2***۱/۱۳۵***۱/۰۱2۱/2۸۸***۱/۰4۱/۰۹۷***۱/2۳۱***۰/۸۵۹شهر

)R( روستا
***P</۰001،**P<۰/01،*P<۰/05=بیانگرگروهمرجعاست.سطحمعناداری)R(.نکته:گروهمرجعدرمتغیروابستهتنهازیستیاست
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دارای  سالمندان  داد  نشان  نتایج  فعالیت،  وضعیت  مورد  در 
درآمد بدون کار با احتمال بیشتری نسبت به شاغلین به صورت 
تنها زندگی می کردند. معمواًل سالمندان شاغل در اوان سالمندی 
قرار دارند و همان گونه که قباًل بیان شد، به دلیل حضور همسر 
احتمال  سنی،  گروه  این  برای  خانواده  در  مجرد  فرزندان  و 
هم سکنایی با همسر و فرزندان بیشتر است. این یافته  پژوهش با 

مطالعه  گیانگ و همکاران مطابقت دارد ]17[. 

و  با همسر  بیشتر  مالک مسکن  نتایج، سالمندان  اساس  بر 
فرزندان خود هم سکنا بوده اند و با احتمال کمتری تنها زندگی 
تامپسون  و  آقاجانیان  مطالعه  با  پژوهش  یافته   این  می کردند. 
مطابقت ندارد ]16[. شاید بتوان چنین مطرح کرد که نیاز جوان ها 
به مسکن و مشکالتی از قبیل گرانی مسکن موجب ماندن آن ها با 
والدین سالمند دارای مسکن شده است. در نهایت، نتایج نشان داد 
در سال های 1385 و 1395 در مقایسه با تنها زیستی، سالمندان 
شهری نسبت به سالمندان روستایی با احتمال بیشتری با فرزندان 
خود هم سکنا بوده اند و سالمندان روستایی با احتمال بیشتری 
به صورت تنها زندگی می کردند. بنابر نظریه نوسازی، گسترش 
فاصله  ایجاد  موجب  شهر  به  جوانان  مهاجرت  و  شهرنشینی 
جغرافیایی بین جوانان و والدین شده است و سالمندان روستایی 
به احتمال بیشتر به صورت تنها یا فقط با همسر زندگی می کنند. 
عالوه بر مطابقت این یافته با نظریه نوسازی، این یافته  تحقیق با 

نتایج پژوهش گیانگ و همکاران نیز مطابقت دارد ]18[. 

نتیجه گیری نهایی

بدین ترتیب، دوران سالمندی معمواًل با تغییرات متعدد نظیر 
تغییر در ساختار خانواده و ترتیبات زندگی )آشیانه خالی(، تغییر 
در الگوی کار و گذار به بازنشستگی، تغییر در وضعیت سالمت و 
تغییر هویتی همراه است ]۲۲[. بعضی از سالمندان می توانند با 
این تغییرات تطابق پیدا کنند و دوران سالمندی خوبی برای خود 
رقم بزنند، اما عده ای از سالمندان نمی توانند و در نتیجه مشکالتی 
در سالمت جسمی، روانی و اجتماعی آنان ایجاد می شود. پس 
دوران  با  سازگاری  برای  آموزش  و  اجتماعی  خدمات  نیازمند 
سالمندی هستند. هرچند هنوز زندگی با همسر و فرزندان الگوی 
غالب است، اما تنهازیستی سالمندان در حال افزایش است. با 
توجه به اینکه سالمندان تنها کمتر در اجتماع حضور دارند و 
گذران وقت منفعالنه دارند ]۲3[، پیشنهاد می شود زمینه های 
حضور و مشارکت این گروه از سالمندان در اجتماع برای افزایش 

به زیستن انجام شود. 

سنین  در  مردان  به  نسبت  زنان  داد  نشان  نتایج  همچنین 
سالمندی با احتمال بیشتری به صورت تنها زندگی می کنند و با 
مشکالت بیشتری روبه رو خواهند شد. از این رو، توجه به مسائل 
و مشکالت سالمندان تنها، باید سرلوحه برنامه ها و سیاست های 
رفاهی در کشور باشد. عالوه بر این ها، با ایجاد اشتغال در روستاها، 

می توان تا حدی از مهاجرت جوانان به شهر جلوگیری کرد و 
احتمال تنهازیستی سالمندان روستایی را کاهش داد.

انجام مطالعه حاضر با محدودیت هایی همراه بوده که عمدتًا 
به ماهیت تحلیل ثانویه داده ها مربوط است. با توجه به محدود 
بودن تعداد متغیرهای بررسی شده در سرشماری امکان بررسی 
ارتباط متغیرهایی نظیر پایگاه اقتصادی اجتماعی خانوار و وضعیت 
سالمت با ترتیبات زندگی سالمندان وجود نداشت. از این رو، 
انجام مطالعات پیمایشی با در نظر گرفتن تعداد متغیرهای بیشتر 

پیشنهاد می شود. 
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