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هاای ساالمت  تغییاو بافات سادتی داانواده  افازایش         عوالبی اون افزایش هزیده
تباع آن افازایش تعاراد زناان      ریختگی روابط زوجین سالمدر و به هم و بهمهاجوت 

دواهرداشت؛  سالمدر و از بوآیدر این م.موعه؛ افزایش بار مسئولیت دولت را درپی
هاای   ها و هزیده بدابواین این اوده مسا ل عنت و معنولی بوآیدر افزایش مسئولیت

 دولت را به ارمغان دواهرآورد.
( به فقران پشتوانه لوانین موتبط باا ساالمدری پودادتاه و    1389 دواه شیوازی)

( در مطالعه دود به سادتار سدی جمعیت و تاأثیوات آن باو   1396 پاگودعنیشاهی)
بواساس بوآورد ضواین جیدی هزیداه   1394تا  1364توزیع درآمر طی دوره زمانی 

ی سوپوست های سد )درآمر( دانواده در مداطق متفاوت شهوی و روستایی در گووه
دنبال افزایش سن سوپوست دانوارهاا    دانوار  پودادته و به این نتی.ه رسیره که به

در  (1396)پاگودعنیشاهی یابر. های مذکور افزایش می توزیع نابوابو درآمر در گووه
سااال و باااالتو اساات. 65ایاان کالاات بیشااتوین نااابوابوی متعنااق بااه گااووه ساادی 

رغام وجاود مؤسساات     ( معتقرنر کاه عنای  2014 وهمکاران کوششی)دیگو  ازسوی
اجتمااعی  ساازمان    ددیل در امو سالمدری در ایوان یعدی: وزارت تعااون کارورفااه  

های بیمه و بازنشستگی  وزارت بهراشت  دمیدی  صدروق امراداما  دولتی  کمیته رفاه
هااا   پزشااکی و مواکزتحقیقاااتی  شااهوداری هااای عنااو  عااالی  دانشااگاه و آمااوزش
های الز  بوای غنبه بو مشکالت ساالمدری   ها و ظوفیت ویه  زیوسادتدی مؤسسات

در کشور وجود نرارد. عمره دالیال ایان ناکارآماری عبارتداراز: پوشاش ضاعیی       
های ضاعیی  کمایات    ها و سیاست های تکمینی  طوح صدروق بازنشستگی و بیمه

 مالی ناکافی از مؤسساات ماوتبط  شاوایط زنارگی در جواماع دساتخوش فوایدار       
ها و  های گستوده  تغییو آرمان مررنیته  جرایی پررومادر از فوزنران در اثو مهاجوت

همچدااین ( 34:1389دااواه  .)شاایوازیاجتماعی هااای انااواع نااابوابوی  و هااا ارزش
تو رابطه بین سالمدری با انرازه دولات   ( در ی  رویکود کالن1389 سنطانی دنیفه)

دهای بیشاتوی را    سالمدری ددالت و سازمان مسئنه  است و اعتقاد دارد داده را نشان
طنباار کااه الجااو  بااه بزرگاای ک.اام دولاات مد.ااو دواهاار   ازسااوی دولاات ماای

 (5:1389سنطانی  .)دنیفهشر


