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تاريخ وصول1044/45/47:

تاريخ پذيرش1044/41/10 :

چكیده
زمینه و هدف  :جمعیت به عنوان يكي از بنیادیترين مسائل در امر سیاستگذاری و برنامهريزیهای آيندهنگر همواره مورد توجه
بوده است .آيندهپژوهي جمعیت نیز فرآيندی است برای تصمیمگیری و برنامهريزیهای بهتر با نگاه به افقهای دور ،آيندههايي که
ارتباط وسیعي با ارزشها ،باورها و الگوهای رفتاری دارند .يكي از مسائل عمده جمعیتي عمدتاً در کشورهای جهان مسئله
سال خوردگي جمعیت و پیامدهای ناشي از آن است ،لذا هدف از اين مطالعه تعیین و بررسي آينده پژوهي جمعیت سالمند استان
کهگیلويه و بويراحمد تا افق  1044و هزينههای سالمت آنها بود.
روش بررسي :در اين مطالعه توصیفي که در سال  1431انجام شد ،برای دستیابي به اين هدف به مطالعه اسنادی دادههای
سرشماری عمومي نفوس و مسكن مرکز آمار ايران در سال  1435بر اساس سناريوهای محتمل باروری ،مهاجرت و مرگ میر با
استفاده از روش ترکیبي پیشبیني جمعیت در نرمافزارهای جمعیتي  spectrumو  mortpakمورد تجزيه تحلیل قرار گرفتند و
وضعیت سالمندی جمعیت استان تا افق 1044مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :بر اساس محاسبات سناريوی محتمل(باروری کل )7/1شاخصهای مهم جمعیتي همچون تعداد سالمندان ،شاخص سالمندی
و نسبت وابستگي جمعیت سالمندان در استان کهگیلويه وبويراحمد برای سال  1044به ترتیب برابر  753412نفر 11/37 ،و 75/1
برآورد شده است .يافته ديگر پژوهش حاکي از آن است که از سال  1435تا  1044شاخص نسبت وابستگي سالمندان افزايش نسبتاً
زيادی خواهد داشت .به طوری که از  6/1درصد در سال  1435به  76/6درصد(رشد پايین) 75/1 ،درصد(رشد متوسط)75/5 ،
درصد(رشد باال) ميرسد .نسبت جنسي سالمندان استان در سال  1044به عدد  35خواهد رسید که نشان ميدهد جمعیت سالمند
استان به سمت زنانگي پیش ميرود .همچنین امید زندگي در سالمندان در سن  64سالگي در افق  1044برابر با 74سال پیشبیني
ميشود .که اين شاخص نسبت به سال  1435افزايش چشمگیری داشته است .يافته ديگر اين مطالعه نشان ميدهد متوسط هزينه
مستقیم سالمت تا سال حدود سال  1044برای مردان بیشتر هست و بعد ازآن به دلیل افزايش زنان سالخورده هزينه سالمت زنان
باالتر ميباشد.
نتیجهگیری  :با توجه به آهنگ پرشتاب کاهش باروری ايران طي دو دهه اخیر ،پیشبیني ميشود حرکت به سمت سالخوردگي
جمعیت تسريع شود و با استناد به روندهای مشاهده ش ده باروری و مرگ و میر و نگاهي به محتمل ترين مسیرهای تغییر آنها در
آينده برآورد ميشود ساختار سني کهگیلويه و بويراحمد رو به سالخوردگي ميرود به عبارت روشنتر از سهم جمعیت در
گروههای سني زير  44سال کم مي شود و سهم جمعیت افراد باالی  44سال افزوده ميشود ،توجه به ساختار سني جمعیت در
برنامه ريزیهای استان از جمعیت در نظر گرفتن سازه های مناسب حال افراد سالمند امری ضروری است.
واژههای کلیدی :پیش بیني جمعیت ،سالمندی ،تعداد جمعیت ،سالمت ،آينده پژوهي
نويسنده مسئول :علي پژهان ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مرکزی ،گروه جمعیت شناسي
Email: ali_pezhan@yahoo.com
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نظريه های آينده پژوهشي جمعیت را ميتـوان

مقدمه
عناصــر اصــلي تغییــر و تحــوالت جمعیــت،

در دو حوزه کلي دستهبندی کرد ،حـوزه اول مربـوط

باروری ،مرگ و میر و مهاجرت هستند که به تغییر در

به نظريات کلي آينده پژوهي است که عمـدتاً متمرکـز

ساختمان جمعیت و حتي ساخت اجتماعيـ اقتصادی و
سیاسي جوامع نیز منجـر مـي گـردد( .)1ايـن متغیرهـا
اساسيترين ويژگيهای هر جمعیت بوده و همین طور
آينده جمعیتي جوامع را نیز تعیین

ميکنند.

انتقــال جمعیــت ناشــي از تحــوالت اجتمــاعي،
اقتصادی و فرهنگي است کـه در تغییـرات بـاروری و

بر سناريونگاری است .بخش دوم تئوریهـای مطـر
شده در خصـو

مدرنیزاسیون و نوسازی است که عمدتاً نظريـه گـذار
جمعیتــي در ايــن راســتا مــورد بحــق و تحلیــل قــرار
ميگیرد(.)4
در جمعیتشناسي عمومًاً جهت بررسي رونـد

مرگ و میـر انعكـاس مـييابـد و خـود منشـاث آ ـار و
پیامــدهای اجتمــاعي و اقتصــادی اســت و در حقیقــت،
تغییــرات ســاختاری و فرآينــد نوســازی اجتمــاعي،
اقتصادی و فرهنگي ،جوهر اصـلي انتقـال جمعیـت بـه
شمار ميآيند.

گـذار جمعیتـي در بسـتر تحـوالت

تحــوالت جمعیتــي از رويكــرد ســناريوی نگــاری در
آينــدهپژوهــي اســتفادميشــود .در اينجــا الزم اســت
تعريــو و ارتبــاط ســناريونگاری و پــیشبینــيهــای
جمعیتي را کمي بیشتر توضیح دهیم .گوده وروبـالت

سیر تحول ها و پیشرفت های گوناگون بشـر

ســناريو را بــهعنــوان توصــیفي از وضــعیت آينــده و

نشان از آن دارد که آينده شبیه گذشته نیسـت و راه

سلسلهای از رويدادها ميداند که به فرد اجازه ميدهد

جلوگیری از غفلت زدگي و عقـب مانـدن از ديگـران،

از موقعیت مبدأ و اصلي خود به سـمت آينـده حرکـت

انديشــیدن بــه آينــده و حرکــت در مســیر ســاختن

کند(.)0

هوشمندانه آينده است .امروزه بـا توجـه بـه شـتاب

وارفیلد از موسسه بتل سناريوها را اين گونه

باالی تغییرهای اجتماعي و فنآورانه ،انديشـیدن بـه

توصیو مي کند :توصیو وضعیت احتمـالي امـور يـا

آينده بیش از پیش از اهمیت برخوردار شـده اسـت.

توسعه و تحول در طـي زمـان .سـناريو بـرای ايجـاد

ملتها ،سازمانها و حتي افـراد در ايـن مسـیر بايـد

ارتباط میان تفكرهای عمیق پیرامـون تحـوالت آينـده

اقدام خود را بر دانشـي آمیختـه بـا عـدم قطعیـت و

جهت طر بحق و اخذ بازخورد و بـرانگیختن تصـور

احتمــال اســتوار ســازند تــا بتواننــد واقــع بینانــه و

و تخیل بسیار مفید اسـت .در حالـت کلـي ،سـناريوها

خالقانه درباره آينده تفكر کنند .انسانها با توجه بـه

مبتني بر اطالعات کارشناسي کمي هستند ،امـا ممكـن

داشتن قدرت اختیار ،مي تواننـد بـا اقـدام هـای خـود

است دارای اطالعات کیفي نیز باشند(.)5

فرصتهای بسیاری برای معماری آينده خود ايجـاد
کنند(.)7
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جمعیــت شناســان بــرای تحلیــل و تبیــین
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آينده پژوهي جمعیت سالمند و هزينههای سالمت آنها

استفاده ميکنند .روايتهای کالسیک از نظريه گـذار

جمعیت به دلیل فزوني گرفتن میزان مرگ و میر بـر

جمعیتي ناظر بر تغییـر از حالـت تعـادل طبیعـي بـه

میزان موالید منفي مي شود و حجم جمعیتي جوامـع

حالــت تعــادل ارادی جمعیتــي اســت( )6در تعــادل

رو به کاهش ميگذارد(.)1

طبیعي ،میزان هـای بـاروری و مـرگ ومیـر در ا ـر

در طــي دهــههــای اخیــر ،تغییــرات قابــل

عوامل زمینه ای غیـر قابـل کنتـرل بـاال و در نتیجـه

مالحظهای در ساختار جمعیت جهان به وجود آمـده

رشد جمعیت بسیار پايین است .در مسیر توسـعه و

اســت و تعــداد ســالمندان افــزايش قابــل مالحظــهای

نوسازی میزانهای بـاروری ،مـرگ و میـر و رشـد

داشــته اســت .ايــن امــر هزينــههــای زيــادی را بــه

جمعیت به سطح حداقل مـيرسـد ،لـذا جوامـع وارد

خصــو

در بخــش بهداشــت و درمــان بــه همــراه

مرحله تعادل ارادی ميشوند ،گذار از تعادل طبیعـي

داشته است(.)3

به تعادل ارادی که همـراه بـا رشـد بـاالی جمعیتـي
است بیش از  144سال طول ميکشد(.)2

ســالمندان در برابـــر بیمــاریهـــا آســـیب
پذيرترند و زمـانيکـه افـراد پیـر مـيشـوند ،خطـر

در روايــتهــای کالســیک از نظريــهگــذار

بیماریهای مزمن در آنها افـزايش مـييابـد کـه در

جمعیتي ،درباره تحوالت جمعیتي ،اجتمـاعي بعـد از

نتیجــه مــيتــوان گفــت کــه ســالمندان هزينــههــای

گذار اول جمعیتي سخني به میان نیامـده اسـت ،لـذا

بهداشتي بیشتری دارند( .)14هر خانوار بايـد سـهم

برخي از جمعیت شناسان معاصر تالش نمـودهانـد،

متناســبي از درآمــدش را بــرای خــدمات ســالمت

وضعیت جديد جمعیتي جوامـع توسـعه يافتـه را در

پرداخت کنـد و هزينـه بهداشـتي کـه ظرفیـت مـالي

قالب نظريه گذار دوم جمعیتي تشريح و تحلیل کنند.

خانوار را برای حفظ نیازهای معیشتي خـود تهديـد

نظريــهگــذار دوم جمعیتــي کــه بــه وســیله جمعیــت

کند ،فاجعه بار است و لزومـا بـا هزينـههـای بـاالی

شناســان معاصــر از جملــه لســتهای و ون دی کــا

مراقبتهای بهداشتي معادل نیست ،حتي هزينههـای

مطر شده است ،تصوير نسبتاً روشني از تغییـرات

نســبتاً کوچــک بــرای ســالمتي مــيتوانــد بــرای

جمعیتي در جوامع پسا مدرن را ارايـه مـيدهـد(.)2

خانوادههای فقیر ،از نظر مالي فاجعهآمیز باشد ،بـه

ون ديكــا در بیــان تفــاوت اساســيگــذار اول و دوم

اين دلیل که تقريباً تمام منابع موجود برای نیازهـای

جمعیتي مي گويد« :اگر کـاهش مـداوم مـرگ و میـر

اساسي آنها استفاده ميشوند و بنابراين در مقايسه

مشخصه اصـلي گـذار اول جمعیتـي جوامـع اسـت،

با خانواده های روتمند ،آنها حتي قادر به مقابله با

باروری زير سطح جانشیني مشخصه اصـلي گـذار

هزينههای بسیار پايین بهداشتي نیز نیستند( .)11لذا

دوم جمعیتـي اسـت» .در ايـن مرحلـه رشـد طبیعــي

هدف از اين مطالعه تعیین و بررسـي آينـده پژوهـي
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جمعیت سالمند استان کهگیلويه و بويراحمد تـا افـق

جنسي از  7شاخص مايرز و وايکل استفاده شده است.

 1044و هزينههای سالمت آنها بود.

نتــاي شــاخص مــايرز را برابــر بــا  7/11و شــاخص
وايکل برابربا 147/1برای کل جمعیت استان نشـان داد

روش بررسي
در اين مطالعه توصـیفي کـه در سـال  1431انجـام

که نشان مي دهد که آمارها قابل قبول و از دقت کـافي
برخوردار بودهاند.

شــد و بــرای پــیشبینــي جمعیــت از روش ترکیبــي و

سکس با استفاده از 4سناريوری فرض شده

نرمافـزار اسـکكتروم  0اسـتفاده شـده اسـت .امـروزه

رشد باروری با استفاده از روش ترکیبي پیشبینـي

روش ترکیبي ترکیب سني و جنسي جمعیـت ،از میـان

جمعیت با استفاده از دادههای باروری ،مرگ و میر

اين عوامل ،تنها جمعیت و ترکیب سني و جنسـي را در

و مهاجرت تا افق  1044مورد بررسي قـرار گرفتـه

اختیـار داريـم و تغییــرات سـه عامــل ديگـر را بايــد از

است .سناريوی رشد پايین ،رشـد بـاال و سـناريوی

طريق بررسي و تدوين فرضـیات حـدس زده بهتـرين

رشد متوسط .در سناريوی رشد پايین ،چنین فرض

حالت در اين مورد در اختیـار داشـتن ترکیـب سـني و

شده است که میزان باروری کل تـا سـال  1044بـه

جنسي جمعیت در گروههـای مـنظم پـن سـاله اسـت.

سطح باروری پايین( 1/5بچه برای هر مادر) نزديک

بسته به آن که اطالعات مرگ و میر و مهاجرت تا چـه

شــود ،البتــه ايــن فــرض بــا توجــه بــه تغییــر جهــت

سني با هم قابـل مقايسـه باشـد ،آخـرين گـروه سـني

سیاســتهــای جمعیتــي در کشــور احتمــال وقــو

جمعیت مورد مطالعه(جمعیت سال پايه پیش بینـي) در

کمتــری دارد .در ســناريوی رشــد متوســط فــرض

رابطه با هماهنگي آنها تعیین و به صورت گروه سـني

عموميسطح جانشیني در نظر گرفته شـده اسـت و

بــاز در مــيآيــد .دادههــای سرشــماری و مــدلهــای

چنین فرض شده است که تا سال  1044میزانهـای

پیشبیني جمعیت استفاده شده اسـت ،محـدوده مكـاني

باروری حول و حوش  7/1بچه برای هر زن تثبیـت

مــورد مطالعــه اســتان کهگیلويــه وبويراحمــد اســت و

شود (بنا بر مفروضات پیشبینـي سـازمان ملـل در

جامعه آماری اين پـژوهش شـامل اسـتان کهگیلويـه و

ســال  7415در بلنــد مــدت اکثــر کشــورهای دنیــا

بويراحمد است .در اين تحقیق ابتدا دادههای مربوط به

باروریشان در چنـین سـطحي تثبیـت خواهدشـد).

سرشــماری عمومــوی نفــوس و مســكن  1435اســتان

همچنین در سناريوی رشد بـاال ،سـال افـق ()1044

کهگیلويه وبويراحمد به عنوان جمعیت پايـه پـیشبینـي

برابر با  7/4بچه برای هر مادر در نظر گرفته شـده

در اين پژوهش مورد بررسـي قـرار گرفـت و در ايـن

است .با استفاده از معادالت درونیابي تـا افـق سـال

پــیشبینــي ،جهــت ارزيــابي گــزارش دادهــای ســني و

 1044پیشبیني باروری برای هر  4سناريو صورت
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گرفته است ،نتاي برآورد و پـیشبینـي بـاروری تـا

رقم خالص مهاجرت مثبت بوده ،در حـالي کـه طـي

افــق ســال  1044بــرای اســتان مــورد مطالعــه در

دوره زمــاني 1435ـ ـ ،1425رقــم خــالص مهــاجرت

جدول 1منعكس شده

است.

منفي بوده است.

سناريوی پیش بیني حد متوسط سـازمان ملـل

گسترش ،رونـق و تعمیـق توسـعه نـابرابر در

نشان ميدهد که امید زندگي مـردان و زنـان در ايـران

استان های کشور ،مشكالت مربوط به اشتغال ،کمبـود

تــا ســال  7144مــیالدی در حــول و حــوش  15ســال
خواهـد بـود  .اگرچـه اسـتان کهگیاويـه وبويراحمـد
همچون بسیاری از استانهـای ديگـر کشـور در دهـه
 1454از نظـر وضـعیت مـرگ و میـر کودکـان و امیـد
زندگي در بدو تولد ،در جايگاه خوبي نبوده اسـت ،امـا
اين شاخص در استان در  7دهـه اخیـر تغییـر کـرده و
همانطور که در جدول  7ديده ميشود.در سال، 1435
امید زندگي در بدو تولد در کل اسـتان بـه بـیش از 27
سال برآورد شده است که آشكارا حاکي از گذار مـرگ
و میر استان از مرحلـه  4بـه مرحلـه  0اپیـدمیولوژيک

درآمد ،محروم بودن از زيرساختهای توسعه و رکود
پروژههای عمراني باعق شده است کـه مهـاجرت تنهـا
گزينه پیش روی مردم اين استان باشد.
در اين تحقیق چنین فرض شـده کـه میـزان
مهاجرت خالص در سال  1044صفر لحـا شـود،
جهت تعیین سطح و روند تغییرات مهاجرت خـالص
با استفاده از معادالت درونیابي تا افـق سـال 1044
در نرم افزار اسکكتروم استفاده شده است.
برای برآورد هزينههای سالمت بـا اسـتناد بـه
پژوهشي تحت عنوان برآورد هزينههای مستقیم و غیر

است.

با توجه به الگوی تغییرات امید زندگي در کشـور،
جهت پیشبیني روند تحوالت امید زندگي زنان و مردان از
توابــع لگــاريتمي بــر اســاس خــط رونــد دوره زمــاني
1435ـ  1434استفاده شد ،نتـاي پـیشبینـي امیـد زنـدگي
برای مردان و زنان استان کهگیلويه وبويراحمد در جدول
شماره منعكس شده است.
بر اساس اطالعـات مرکـز آمـار ،در فاصـله
زماني 1435ـ ،1455تنهـا در سـالهـای 65ــ،1455
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مستقیم که در سال  1430در سطح شهر تهـران انجـام
گرفته استفاده شده که در اين تحقیـق متوسـط هزينـه
ماهیانــه مســتقیم درمــاني بــرای يــک بیمــار برابــر
 7337726ريال براورد شده است که  41/0درصـد آن
مربوط به هتلینگ 71/3 ،درصد اتای عمـل و بیهوشـي،
14درصد ويزيت70/6 ،درصد دارو6/4،درصـد هزينـه
آزمايشــــگاه و  5/1درصــــد هزينــــه راديولــــوژی
ميباشد(.)17
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جدول  :1پیشبیني میزان باروری کل تا افق سال  1044بر اساس سناريوی رشد پايین ،متوسط و باال ،نتاي سرشماری عمومي ،نفوس و
مسكن  1435و محاسبات محقق
شر

سناريوی رشد پايین

سناريوی رشد متوسط

سناريوی رشد باال

1435

7/73

7/73

7/73

1044

7/11

7/76

7/73

1045

7/46

7/70

7/73

1014

1/35

7/71

7/73

1015

1/10

7/11

7 /4

1074

1/24

7/15

7 /4

1075

1/61

7/14

7 /4

1044

1 /5

7 /1

7 /4

جدول :7پیش بیني امید زندگي زنان ومردان استان کهگیلويه وبويراحمد تاافق سال  ،1044نتاي سرشماری عمومي نفوس ،مسكن  1435و
محاسبات محقق
شر

کل

مرد

زن

1435

27/7

21

24/4

1044

24/2

27/5

20/3

1045

25/1

20

26/7

1014

26/6

25/5

22/2

1015

21/1

26/3

23/4

1074

23/6

21/0

14/1

1075

11/1

14/1

17/7

1044

17/5

11/0

14/2

جدول :4میزان خالص مهاجرت از سال  1435تاسال  ،1044نتاي سرشماری عمومي نفوس ،مسكن  1435و محاسبات محقق

717

شر

مرد

زن

1435

-1041

-300

1044

-1772

-143

1045

-1477

-620

1014

-111

-543

1015

-614

-045

1074

-043

-724

1075

-740

-145

1044

4

4
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درصد از سال  1435تا  1044افـزايش نسـبتاً زيـادی

يافتهها
نتاي جدول  0نشان داد رونـد تغییـرات تعـداد

خواهد داشت ،به طوری کـه از  6/1درصـد در سـال

جمعیــت اســتان کهگیلويــه وبويراحمــد را بــر اســاس

 1435بـــه  76/6درصد(رشـــدپايین) 75/1 ،درصـــد

 4سناريوی(باال ،متوسط و پايین) اسـتان کهگیلويـه و

(رشــــد متوســــط) 75/5 ،درصد(رشــــد بــــاال)

بويراحمد تا سال  1044نشان ميدهد .بـر طبـق ارقـام

ميرسد(جدول .)6

مندرج در جـدول ،تعـداد جمعیـت در سـناريوی رشـد

يكي از شاخصهای مرتبط بـا تحلیـل سـاختار

پايین از  214457نفر در سال  1435به  1474623نفر

جمعیت شاخص سـالمندی اسـت کـه از تقسـیم تعـداد

در ســال  1044افــزايش خواهــد يافــت ،هــمچنــین در

افراد باالی  65سـال بـه افـراد 10ــ 4سـاله بـه دسـت

ســناريوی رشــد متوســط بــه  1435513نفــر افــزايش

ميآيد .مقدار ايـن شـاخص بـرای اسـتان کهگیلويـه و

خواهد يافت و و در نهايت در سناريوی رشد بـاال بـه

بويراحمد در سال 1435برابر  6/1به دست آمده اسـت

 1174131نفر افزايش خواهد يافت.

پیشبیني اين شاخص تا سال  1044نشان ميدهـد کـه

جــدول  5تعــداد ســالمندان در ســال،1435

اين شاخص به عـدد  11/37خواهـد رسـید .هـمچنـین

حـــدود  54156نفـــر64ســـاله و بـــاالتر در اســـتان

برای مردان اين شـاخص از  12/11در سـال 1435بـه

کهگیلويــه و بويراحمــد وجــود داشــته اســت کــه بــر

عدد  26/57در سال1044خواهد رسید .برای زنان اين

اساس سناريوی رشد پايین در سال751337 ،1044

شاخص در سال 16/51 ،1435بوده که براسـاس ايـن

نفر سـالمند بـاالی  64سـال در اسـتان وجـود دارد.

پــــیشبینــــي بــــه عــــدد  12/53در ســــال1044

همچنین براساس سـناريوی رشـد متوسـط جمعیـت

ميرسد(جدول .)2

سالمند استان در سال 1044به  753412نفـر خواهـد

نسبت جنسي سالمندان 64سـال و بـاالتر24 ،

رســید و بــر اســاس ســناريوی رشــد بــاال جمعیــت

سال و باالتر 14 ،سال و باالتر را بر اساس دادههـای

ســالمند اســتان در ســال 1044حــدود  753635نفــر

سرشماری  1435تا افق  1044نشان مي دهـد .نسـبت

خواهد بود.

جنسي برای سالمندان  64ساله و بـاالتر از عـدد 141

شاخص نسبت وابسـتگي سـالمندان يكـي از

در ســال ،1435بــه  35در ســال 1044خواهــد رســید.

مهمترين شاخصها در جمعیت شناسي ميباشد ،اين

نسبت جنسي برای سالمندان  24ساله و باالتر از عدد

شـاخص کـه از تقسـیم جمعیـت بـاالی  65سـال بـه

 175در سال  ،1435به  11در سال1044خواهد رسید

جمعیت  15تا  60سال به دست ميآيد ،نشـان دهنـده

و نسبت جنسي برای سـالمندان  34سـاله و بـاالتر از

درصد جمعیت باالی  65سال نسبت به جمعیت  15تا

عدد  32در سـال  ،1435بـه  37در سـال1044خواهـد

 60ساله ميباشد .جدول  6حاکي از آن است که ،اين

رســید .معمــوالً امیــد زنــدگي مــردان کمتــر از زنــان

مجله ارمغان دانشـ دوره 72ـ شماره 7ـ خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151

712

علي احمدیپور و همكاران

مي باشد و همـانطـور کـه يافتـههـا نشـان مـيدهـد

جمعیت باالی  65سال نسبت به جمعیت  15تا  60ساله

جمعیــت ســالمند اســتان بــه ســمت زنــانگي پــیش

ميباشد.

اســتان کهگیلويــه و بويراحمــد کــه از جملــه

ميرود(جدول .)1
امید زنـدگي سـالمندان را در سـن  64سـالگي

استانهای محروم کشور به شمار مـيرود و مردمـان

نشــان مــيدهــد .امیــد زنــدگي در ســن  64ســالگي در

اين استان از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبي ندارند در

سال 1435بوده است که بـر اسـاس پـیشبینـي انجـام

اين مسیر متحمل فشـار اقتصـادی معـاعفي خواهنـد

شده ايـن شـاخص در سـال 1044برابـر بـا  74سـال

بود .به دلیل نبود اطالعات دقیـق از هزينـه سـالمت در

خواهد شد .همچنین امید زندگي مردان سالمند در سن

استان برابر با میانگین هزينه در تهران گرفتـه شـده و

 64ســالگي در ســال 1435برابــر بــا 11ســال بــوده

بدون در نظـر گـرفتن تـأ یر صـرفاً بـا افـزايش تعـداد

است که در افـق 1044برابـر بـا  71سـال پـیشبینـي

ســالمندان ،متوســطه هزينــه محاســبه گرديــده اســت.

مــيشــود .امیــد زنــدگي زنــان ســالمند در ســن 64

همانطور که در نمودار 1مشخص مـيباشـد متوسـط

سالگي در سال  1435برابر با 14سال بوده اسـت کـه

هزينه مستقیم سالمت تا سال 1044برای مردان بیشتر

در افـــق  1044برابـــر بـــا  70ســـال پـــیشبینـــي

بوده و بعـد از آن بـه دلیـل افـزايش زنـان سـالخورده

ميشود(جدول .)3

هزينه سالمت زنان باالتر ميباشد .بررسي نمودارهای

هزينه شاخص نسبت وابستگي سالمندان يكي

زير به روشني مشخص ميکند کـه در هزينـه سـالمت

از مهمترين شاخصها در جمعیت شناسي ميباشد ،اين

سالخوردگان مرد حدود  23421میلیون ريال در سـال

شاخص که از تقسیم جمعیت باالی  65سال به جمعیت

1435به  422554میلیون ريـال در سـال 1044خواهـد

 15تا  60سال به دست مـيآيـد ،نشـان دهنـده درصـد

رسید و همچنین هزينه مربوط به سالمت زنان سالمند
در سال  ،1435برابر با  24707میلیون ريال بـوده کـه
در سال1044به  432704میلیون ريال خواهد رسید.

جدول  :0پیشبیني روند تغییرات تعداد جمعیت استان کهگیلويه و بويراحمد تا سال  ،1044نتاي سرشماری عمومي نفوس ،مسكن  1435و
محاسبات محقق
سال
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سناريوی رشد پايین

سناريوی رشد متوسط

سناريوی رشد باال

1435

214457

214457

214457

1044

223746

214375

211032

1045

141645

100147

106152

1014

111230

341116

346751

1015

344375

354512

361104

1074

362471

1444445

1410377

1075

331136

1451130

1461331

1044

1474623

1435513

1174131
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جدول :5جمعیت 64ساله و باالتر استان کهگیلويه و بويراحمد تا افق ،1044نتاي سرشماری عمومي نفوس ،مسكن  1435و محاسبات محقق

سال

سناريوی رشد پايین

سناريوی رشد متوسط

سناريوی رشد باال

1435

54156

54156

54156

1044

61023

61564

61531

1045

20746

20524

24105

1014

36151

36157

35504

1015

174723

174474

177330

1074

151217

151550

151221

1075

746063

746411

746026

1044

751337

753412

751635

جدول  :6شاخص نسبت وابستگي سالمندان از سال  1435تا  1044برای  4سناريوی(باال ،پايین ،متوسط) ،نتاي سرشماری عمومي نفوس ،مسكن
 1435و محاسبات محقق

سناريوی رشد پايین

سناريوی رشد متوسط

سناريوی رشد باال

سال
1435

6 /1

6 /1

6 /1

1044

2 /4

2 /4

2 /4

1045

1 /2

1 /2

1 /2

1014

3 /1

3 /1

3 /1

1015

17/1

17/1

17/1

1074

15/7

15/1

15

1075

13/2

13/4

13/7

1044

76/6

75/1

75/5

جدول  :2برآورد شاخص سالمندی استان تا افق  1044بر اساس سناريوی رشد متوسط ،نتاي سرشماری عمومي نفوس ،مسكن  1435و
محاسبات محقق
سال

کل

مرد

زن

1435

16/17

12/11

16/57

1044

12/24

12/70

11/12

1045

77/40

71/17

74/41

1014

72/24

75/11

73/61

1015

42/14

45/43

04/64

1074

03/36

06/07

54/62

1075

64/31

54/43

61/66

1044

11/37

26/57

12/53
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جدول  :1پیشبیني شاخص نسبت جنسي کهگیلويه و بويراحمد تا افق 1044بر اساس سناريوی حد متوسط ،نتاي سرشماری عمومينفوس ،مسكن
 1435و محاسبات محقق
شر

64ساله و باالتر

 24ساله وباالتر

 14ساله وباالتر

1435

141

175

32

1044

147

31

20

1045

35

37

35

1014

30

37

173

1015

30

12

111

1074

34

16

16

1075

30

11

141

1074

35

11

37

جدول  :3پیشبیني امید زندگي سالمندان در سن 64سالگي استان کهگیلويه وبويراحمد تا افق سال  ،1044نتاي سرشماری عمومينفوس و مسكن
 1435و محاسبات محقق
شر

کل

مرد

زن

1435

17

11

14

1044

10

14

15

1045

15

10

12

1014

12

16

11

1015

11

12

13

1074

74

11

71

1075

71

74

77

1044

74

71

70
۴۲۰۰۰۰
۳۷۰۰۰۰
۳۲۰۰۰۰
۲۷۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰
۱۷۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۷۰۰۰۰

۱۴۳۰

۱۴۲۵

۱۴۲۰

۱۴۱۵

۱۴۱۰

مرد

زن

۱۴۰۵

۱۴۰۰

۱۳۹۵

نمودار  :1برآورد هزينههای مستقیم درماني ماهیانه سالمندان در استان کهگیلويه و بويراحمد تا افق  1044میلیون ريال
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آينده پژوهي جمعیت سالمند و هزينههای سالمت آنها

مرگ ومیر به پیشبیني تحوالت جمعیتي کشـورها در

بحق
مســأله جمعیــت مســألهای بنیــادين در امــر
سیاستگذاری و برنامهريزی های آيندهنگر است که

افق های زماني و در  4سـناريوی مختلو(حـد پـايین،
حد متوسط و حد باالی) رشد جمعیتي ميپردازد

همواره مورد توجه و از دغدغه دولتها بوده است،

بــر اســاس شــواهد جمعیتــي و نظريــه انتقــال

چرا که جمعیت عاملي است که همه ابعاد اقتصـادی،

جمعیت از يک سو و از سوی ديگر سیاستگذاریهـای

اجتمــاعي و فرهنگــي در جامعــه انســاني بــا آن در

جديد جمعیتي ،سناريوی رشد متوسط احتمـال وقـو

ارتبــاطانــد .در واقــع ارتبــاط متقــابلي بــین عوامــل
مختلــو و جمعیــت وجــود دارد ،بــه ايــن معنــا کــه
تغییرات جمعیتي متأ ر از عوامل اجتماعي و فرهنگي
است و جمعیت نیز به نوبه خود بر مسـائل مختلـو
مثــل؛ فرهنــگ ،اشــتغال ،مســكن ،نحــوه زنــدگي و
تحــوالت آن ا رگــذار اســت( .)4بنـــابراين شـــناخت
ويژگي هـای اقتصـادی ــ اجتمـاعي جمعیـت ،بـرای
برنامــهريــزی و سیاســتگــذاری ضــرورت دارد.
بررســـي تحـــوالت جمعیتـــي اســـتان کهگیلويـــه
وبويراحمد در قالب اين پژوهش مي توانـد مـا را در
شناخت رونـد تغییـرات شـاخصهـای جمعیتـي آن
راهنمای کند و راه برای برنامهريزی سالهای آتـي
هموار ميسازد ،لذا هـدف از ايـن مطالعـه تعیـین و
بررســي آينــده پژوهــي جمعیــت ســالمند اســتان
کهگیلويه و بويراحمـد تـا افـق  1044و هزينـههـای
سالمت آنها بود.
پیشبیني هـای جمعیتـي سـازمان ملـل نشـان
مي دهند که تـوازن منطقـه ای جمعیـت جهـان ،در هـر
زمان تغییر مي يابد()10بخش جمعیت سازمان ملل هر
 0سال  1بار بر اسـاس نتـاي سرشـماریهـای ملـي
کشــورها ،و مفروضــات ســطو مختلــو بــاروری و
مجله ارمغان دانشـ دوره 72ـ شماره 7ـ خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151

بیشتری دارد .زيرا شواهد جمعیتي نشان مي دهـد کـه
در بلندمدت میـزان بـاروری کـل در سـطح جانشـیني
( 7/1بچه برای هر زن تثبیـت خواهـد شـد و از سـوی
ديگر هدف سیاست های جمعیت تثبیت میزان بـاروری
کل در حدود سطح جانشیني است .نتاي اين پـژوهش
نشان ميدهد که بر اساس سناريوی متوسط تـا سـال
 ،1044ســاختار ســني کهگیلويــه وبويراحمــد روبــه
سالخوردگي مـي رود بـه عبـارت روشـن تـر از سـهم
جمعیــت در گــروههــای ســني زيــر  44ســال کــم م
ی شود و سهم جمعیت افـراد بـاالی  44سـال افـزوده
ميشود.
يافته ديگر پژوهش حـاکي از آن اسـت کـه از
ســال  1435تــا  1044شــاخص نســبت وابســتگي
سـالمندان افـزايش نسـبتاً زيـادی خواهـد داشـت .بـه
طــوری کــه از  6/1درصــد در ســال  1435بــه 76/6
درصد (رشدپايین) 75/1 ،درصد(رشد متوسط)75/5 ،
درصد(رشد باال) ميرسد .شـاخص نسـبت وابسـتگي
سالمندان از تقسیم جمعیت باالی  65سال بـه جمعیـت
 15تا  60سال به دست ميآيـد ،نشـان دهنـده درصـد
جمعیت باالی  65سال نسبت به جمعیت  15تا  60ساله
ميباشد .يكي از يافتههـای ايـن پـژوهش حـاکي از آن
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است که جمعیت سالمند استان به سمت زنـانگي پـیش
ميرود

در کشورهای غیرغربي ،سـالخوردگان اغلـب
با فرزندان متأهل خود زنـدگي مـيکننـد .بـرای مثـال

يافته بعدی پژوهش حاضر حاکي از آن اسـت
که امید زندگي در سالمندان در سن  64سالگي در افق

سالمندان چیني و ژاپني عموماً بـا بزرگتـرين پسـر و
همسر و فرزندان وی به سر ميبرند(.)15

 1044برابر با  74سال پـیشبینـي مـيشـود .کـه ايـن

در ايـاالت متحــده تقريبـاً از هــر  14نفـر فــرد

شــاخص نســبت بــه ســال  1435افــزايش چشــمگیری

میانسال ،يک نفر درگیر مراقبت از پدر يا مادر معلـول

داشته است.

يــا مبــتال بــه بیمــاری مــزمن اســت(12و  ،) 16ايــن

يافته آخر اين مطالعه بیان ميکند کـه متوسـط
هزينه مستقیم سالمت تا سال حدود سال  1044برای
مردان بیشتر هست و بعد ازآن به دلیل افـزايش زنـان
سالخورده هزينه سالمت زنان باالتر ميباشد.
اســتان کهگیلويــه و بويراحمــد کــه از جملــه
استانهای محروم کشور به شمار مـيرود و مردمـان
اين استان از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبي ندارند در
اين مسیر متحمل فشـار اقتصـادی معـاعفي خواهنـد
بود .به دلیل نبود اطالعات دقیـق از هزينـه سـالمت در
استان برابر با میانگین هزينه در تهران گرفتـه شـده و
بــــدون در نظــــر گــــرفتن تــــأ یر صــــرفاً بــــا
افــزايش تعــداد ســالمندان ،متوســطه هزينــه محاســبه
گرديده است.
در حـــال حاضـــر همـــه کشـــورهای جهـــان
سالمندی را به عنوان يک پديده مهم اجتماعي ميدانند
و درصد آن هستند که تالشهای پیگیـر و مسـتمر در
جهت برنامههـای حمايـت اجتمـاعي بـه منظـور رفـع
نیازهای طبیعي آنان مبذول دارند .رشد جمعیت افـراد
 65ساله و باالتر بر بسیاری از مسايل جامعـه تـأ یر
میگذارد و برنامهريزان و افراد خانواده بايد برای رفع
نیازهای آنها آماده باشند(.)10
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خانوادهها از نظر انوا کمکهـای حمـايتي و پزشـكي
بهــرهمنــد مــيشــوند ،زيــرا پــژوهشهــا نمايــانگر
صــرفهجــويي اقتصــادی و شــرايط بهتــر ســالمند در
خانواده

ميباشد.

با توجه به فرهنگ و باورهای ملي و دينـي در
ايران هنوز خانوادهها ترجیح ميدهنـد کـه سـالمندان
خود را در خانه نگهداری کنند .با توجه به هزينههـای
باالی اين نگهداری و نیازهـای مخصـو

بهداشـتي،

پزشــكي ســالمندان ،ايــن خــانواده هــا نیــاز بــه انــوا
حمايتهای مالي و تخصصي دارند که هنوز برنامهای
در اين مورد وجود ندارد(.)11
از نقاط قوت مطالعه ميتـوان بـه ايـن اشـاره
نمود کـه مطالعـه حاضـر اولـین مطالعـه مـروری در
راستای پیشبیني جمعیت سـالمند و بـرآورد هزينـه
خدمات سالمت در سالمندان استان بود کـه نتـاي آن
در برنامــهريــزی جهــت کــاهش هزينــههــای خــدمات
درمـــاني ســـالمندان مـــيتوانـــد مفیـــد باشـــد .از
محــدوديتهــای پــژوهش حاضــر عــدم بــرآورد و
محاســبه میــانگین هزينــه ســالمت ســالمندان اســتان
کهگیلويه و بويراحمد ميباشد و همچنین عدم گزارش
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آينده پژوهي جمعیت سالمند و هزينههای سالمت آنها

در همه پـژوهشهـا بـود .کـه بـه ناچـار از دادههـای

مصــرفي خــانوار و عــدم اشــتغال ســالمند موجــب

کشوری و ساير استانهـا اسـتفاده شـده اسـت و در

مواجهه بیشتر با هزينههای کمرشكن سالمت خواهـد

راستای برآورد دقیق هزينـههـای سـالمت سـالمندان

شد .به علت حجیم بودن ورودی نسلها انفجار موالید

مطالعه جامع و کامـلتـری در سـطح اسـتان و سـاير

به سنین سالمندی و کوچک شدن نسـلهـای در سـن

نقاط کشور در مراکـز درمـاني و بهداشـتي صـورت

کار و فعالیت بار وابستگي سالمندان افزايش مـييابـد

گیرد.

و در نتیجه استمرار حمايتهای بین نسلي که با نقل و
پیشبینيها نشان ميدهد کـه درصـد جمعیـت

باالی  65سال استان به صورت چشـمگیری افـزايش
مييابد به طوری که در پايان افق دوره پیشبینيشده
در سناريوی محتمل حدود  16/43درصـد از جمعیـت
کل استان در سن باالی  65سال قرار خواهنـد داشـت
که از نظر برنامهريزی برای اين گروه سـني در خـور
توجه است.

انتقاالت مالي بین نسلي همراه است با مشـكل مواجـه
مـيشـود ،بــا ســه مسـئله اساسـي روبـرو هســتند؛
چگــونگي گــذران زنــدگي ،بیمـــاری و تنهــابي .بــرای
کاهش پیامدهای اين مسـايل ،کشـورهای مختلــو از
جملـــه ايـــران قـــوانین خـــا

و يـــاريگریهـــا و

حمايـتهـای ويـژهای ايجاد کردند که بیشتر در بـاب
استفاده از توانمندیهای اين گروه و رفـع نیـاز آنـان
طر ريـزی شـده اسـت و هـمچنــین در کــشورهای

نتیجهگیری
بر اساس سناريوی متوسـط تـا سـال ،1044
ساختار سني کهگیلويه وبويراحمد روبه سالخوردگي
مــيرود بــه عبــارت روشــنتــر از ســهم جمعیــت در
گروه های سني زيـر  44سـال کـم مـيشـود و سـهم
جمعیت افراد باالی  44سال افزوده مي شود ،توجه به
ساختار سني جمعیت در برنامهريـزیهـای اسـتان از
جمعیت در نظر گرفتن سازه های مناسـب حـال افـراد
سالمند امری ضروری است .بـه طـور کلـي ،افـزايش

مختلو دولـتهـا مـيکوشـند راه حلـي بـرای تـأمین
هزينـههـا ،علــيالخــصو

هزينــههــای درمــاني

سـالمندان بیابنـد .از آنجايي کـه سالمندی بـه عنـوان
فرآيند زيـستي عمـر انـسان بـا ويژگـيهــای تحلیـل
قــــوای جســــماني ،روحــــي ،افــــراد را درمیــــان
آسـیبپـذيرترين اقشار جامعه جای ميدهد در نهايت
لزوم توجه بـه افـراد سـالمند و تفكر برای حل مسايل
و مشكالت دوران سالمندی مطـر شـده است.

سالمندان پیامدهای زير را به دنبال دارد :وجود تعداد
بیشتر سالمندان در خـانوار ،بعـد خـانوار کوچـکتـر،
وجــود هزينــههــای مختلفــي ماننــد؛ شــیميدرمــاني و
داروهــای خــا

 ،ارتوپــدی ،بــاالتر بــودن مخــارج
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تقدير و تشكر
اين مقالـه حاصـل پايـان نامـه دوره دکتـری
تخصصــي رشــته جمعیــت شناســي دانشــگاه آزاد
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اســــالمي واحــــد تهــــران مرکــــزی بــــا کــــد
1431167760205ميباشد نگارندگان اين مقاله کمـال
قدرداني و تشكر از کلیه پرسنل دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مرکز و کلیـه دوسـتان همكـاران عزيـزی
که ما را در انجام اين پژوهش يـاری رسـاندند ،ابـراز
ميدارند.
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Abstract:
Background & aim: Population has always been considered as one of the most fundamental
issues in policy-making and futuristic planning. Population futures research is also a process for
making better decisions and planning by looking at distant horizons, futures that are broadly related
to values, beliefs, and patterns of behavior. One of the major demographic issues, mainly in the
world, is the issue of population aging and its consequences. As a result, the purpose of the
present study was to determine and study the future study of the elderly population of Kohgiluyeh
and Boyer-Ahmad province up to 2050 and their health costs.
Methods: In the present descriptive study conducted in 2019, a documentary study of the general
census data of Iran Statistics Center in 2016 based on possible scenarios of fertility, migration and
death of Mir using a combined method of forecasting was used. Population was analyzed in
Spectrum and Mortpak demographic software and the aging status of the province's population up
to 2050 horizon was analyzed.
Results: Based on the probabilistic scenario calculations (total fertility 1/2), important population
indicators such as number of elderly, aging index and dependence ratio of elderly population in
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province for 2050 were estimated at 259017 people, 81.92 and 25.8,
respectively. Another finding of the research indicated that from 2016 to 2050, the index of
dependency ratio of the elderly will increase relatively much. Accordingly, from 6.8% in 2016 to
26.6% (low growth), 25.8% (medium growth), 25.5% (high growth). The sex ratio of the elderly in
the province will reach 95 in 2050, which indicated that the elderly population of the province is
moving towards femininity. Life expectancy for the elderly at the age of 60 is also projected at
2330, equal to 23 years. This index has increased significantly compared to 2016. Another finding
of the present study revealed that the average direct cost of health is higher for men until about
2025, and after that, due to the increase in older women, the cost of women's health is higher.
Conclusion: Considering the rapid pace of declining fertility in Iran over the last two decades, it is
predicted that the movement towards population aging will accelerate and based on the observed
trends in fertility and mortality and a look at the most likely ways to change them in the future, the
age structure was estimated. The population of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad is getting older, in
other words, the share of the population in the age group under 30 decreases and the share of the
population over 30 increases, considering the age structure of the population It is necessary.
Keywords: Population Prediction, Aging, Population, Health, Futurology
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