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زمیده اعتقاد دارد از مداو تاریخی و دیدی موالبات از افاواد    ( دراین2012 نوروزیان)
ها )تقویبام در همه مذاهن و  واره یکی از تعهرات اصنی بوای دانوادهسالخورده هم

هاای ساالمدری اماوی     رو فوستادن ساالمدران باه داناه    است. ازاین ها( بوده فوهد 
کاال درنتی.اه افازایش     پسدریره در فوهد   سدت و عوف موجاود نیسات. باااین   

تاو   ن  کواا  زنرگی شهونشیدی  مهاجوت در مقیاس بزرگ  اشتغال زناان و ماودا  
مرت زنارگی ساالخوردگان  تغییاوات عماره در      ها  انتاارات طوالنی شرن دانواده

است. این پریره در شهوهای بازرگ   گوفته نگوش عمومی نسبت به این امو صورت
 (Noroozian, 2012) ماندر شهو تهوان بیشتو مشهود است.

پاذیوی   شکالت دانوادگی کاصل از عر  انطباق( نیز به م1379 نیایی لاسمی)
هام   است و نشان داده که این دو متغیو رابطاه دوساویه باا    زوجین سالمدر پودادته

کاهش نقش کماایتی داانواده باه معدای       تو نیز بیان شر که پیش طور هماندارنر. 
تععیی شبکه کامی سالمدران و افزایش بار مسئولیت دولت نسبت باه ایان لشاو    

ود. همچدین افزایش بار مالی دانوارهای دارای سالمدر یا کامی سالمدر نیز دواهرب
دارد کاه   دنباال  دود زن.یوه دیگوی از مسا ل التصادی و اجتمااعی داانواده را باه   

طبیعتام از نقش کمایتی دانواده درلبال ساالمدران کاساته و شابکه کماایتی سادتی      
انطباق باین   افزایر. عر  ت را میازپیش ضعیی و بار مسئولیت دول سالمدران را بیش

ریختن هسته دانواده  نتای.ی اون افزایش تعراد  هم زوجین سالمدر نیز عالوه بو به
زنان سالمدر برون سوپوست و برون کامی ماالی  کااهش اساتانراردهای ساالمت     
روانی  افازایش مسائولیت فوزناران و درنتی.اه دور جریاری از تعاعیی شابکه        

های دولات را   لمدران و درمقابل افزایش مسئولیت و هزیدهغیورسمی کمایت از سا
 (34:1379نیایی  .)لاسمیبه ارمغان دواهرآورد

 گیری نتیجه بحث و

سوعت درکال انتقاال   کاضو جمعیت ایوان به نتایج این بورسی نشان داد که درکال
طورروزافزون تعاراد   سدی است و در اثاو کااهش باروری و افزایش امیر زنرگی به

جمعیت نوجوان  و از یابر ساال و ساالخورده افزایش می درصار جمعیات میاان و


