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ــت در  ــوع جمعي ــا موض ــی ب ــه  علم ــن فصلنام ــت«، اولي ــه »جمعي ــار فصلنام ــاز انتش ــرن از آغ ــع ق ــک رب ــش از ي بي
ــترش  ــرای گس ــی ب ــاد فرصت ــه، ايج ــن فصلنام ــار اي ــور از انتش ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــت س ــذرد. ني ــران می گ اي
بــوده اســت.  و تصميم گيــران کشــور  نظــران، پژوهش گــران  دانــش جمعيت شناســی در ســطح صاحــب 
ــای  ــه  حوزه ه ــی در هم ــاالت تخصص ــه مق ــن فصلنام ــود. اي ــر می ش ــی منتش ــورت فصل ــت به ص ــه جمعي فصلنام
ــت.  ــار اس ــی مخت ــاالت دريافت ــول مق ــا قب ــه در رد ي ــرد. فصلنام ــی می پذي ــان فارس ــه زب ــی را ب جمعيت شناس
ــاب دهنــده  ــه بازت ــن فصلنام ــوای آن نيســت و مقــاالت منــدرج در اي ــای تأييــد محت ــه معن ــه ب قبــول و نشــر مقال
ــيراز  ــوژی ش ــوم و تکنول ــه ای عل ــه منطق ــه در کتابخان ــن فصلنام ــاالت اي ــت. مق ــندگان آن اس ــد نويس آراء و عقاي
ــت. ــذ آزاد اس ــر مأخ ــا ذک ــريه ب ــب نش ــل مطال ــود. نق ــه می ش ــانی www.ISC.gov.ir و www.srlst.com نماي ــه نش ب

ــان امــام خمينــي )ره(، شــماره 184، کــد پســتي1137719411، ســازمان ثبــت احــوال کشــور،  نشــاني: تهــران، خياب
دفتــر آمــار و اطالعــات جمعيتــی و مهاجــرت، تلفکــس: 66705959 021



راهنامی نویسندگان:

از نویسندگان ارجمند تقاضا می شود در نگارش و ارسال مقاله ها، به این نکات توجه فرمایند

1. ارسال مقاله برای مجله رصفاً از طریق ثبت نام یکی از نویسندگان )که به عنوان نویسنده  مسؤول مکاتبات در نظر 

گرفته خواهد شد( در وبگاه )www.populationmag.ir( مقدور است. 

2. ارسال مقاله به معنای تضمین اصیل بودن و تکراری نبودن آن از سوی نویسنده )گان( و نیز تضمین آن است که 

مقاله در مجله یا ژورنال دیگری چاپ نشده و در حال حارض توسط نارش دیگری مورد بررسی و داوری قرار نگرفته 

 است.

3. مقاله باید در دو فرمت pdf و word )تهیه شده با نسخه های 2010 یا باالتر نرم افزار( ارسال گردد. پذیرش اولیه  مقاله 

منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنام مورد تأکید قرار گرفته است. پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن منوط به 

تأیید هیأت تحریریه و داوران تخصصی مجله است. ضمناً مقاالت منترش شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان ثبت احوال 

کشور نیست.

4. مقاله های ارسالی باید دارای بخش اصلی و بخش چکیده انگلیسی به رشح زیر باشد:

آ( بخش اصلی )پارسی(: عنوان کامل مقاله؛ نام کامل نویسنده)گان( )نام نویسنده عهده دار مکاتبات با عالمت ستاره 

مشخص شود(؛ آخرین مدرک تحصیلی، شغل و نام مؤسسه  متناظر هر یک از نویسندگان؛ نشانی کامل نویسنده )گان(، 

شامل نشانی )e-mail( و نشانی پستی؛ شامره تلفن )همراه(؛ چکیده  فارسی )شامل نتیجه  اصلی مقاله به صورت 

توصیفی در حداکرث 250 کلمه. توجه کنید، در چکیده از اختصارات غیرمعمول و فرمول استفاده نشود.(؛ واژگان 

کلیدی )حداقل 3 و حداکرث 10 واژه(؛ مقدمه )مخترص و بدون عنوان، شامل خالصه ای از پژوهش های انجام شده قبلی 

که به آنها ارجاع داده می شود.(؛ بدنه  اصلی مقاله )شامل بیان مسأله، روش، تفسیر و تحلیل مسأله، نتایج(؛ بحث و 

نتیجه گیری؛ سپاسگزاری )درصورت لزوم(؛ مرجع ها؛ پیوست ها.

بـ( بخش چکیده )انگلیسی(: عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ نام نویسنده )گان( به انگلیسی؛ نام مؤسسه  متناظر هر 

یک از نویسندگان به انگلیسی؛ چکیده  انگلیسی )حداکرث 250 کلمه(؛ واژگان کلیدی انگلیسی )اکیداٌ از ارسال ترجمه های 

ماشینی اجتناب گردد.(

5. در صفحه بندي مقاله براي متام صفحه ها، حاشيه منت از باال، پایین، راست و چپ 5 سانتی مرت انتخاب گردد.   قلم منت 

B Nazanin  با اندازه 11 و قلم انگلييس Times New Roman با اندازه 10 لحاظ شود. منودار، يا جدول را مي توان در 

هرکجاي منت قرار داد. عنوان جدول ها باالی آن و عنوان شکل ها زیر آن با قلم 10 برجسته )Bold( نوشته شود. سعي 

شود منودارهايي که از محاسبات و با استفاده از نرم افزار ها به  دست مي آيد به طور مستقيم وارد منت شود. در غري اين 

 صورت ابتدا آنها را با قالب TIFيا TIFF ضبط کنيد. سپس با استفاده از جعبه ابزار Insert شکل را در محل مورد نظر 

وارد کنيد. براي حفظ کيفيت تصوير روي صفحه کاغذ از به کارگريي تصويرهايي با قالب هايBMP، PNG، GIF  و

JPEG  اجتناب گردد. 



الزم است بخش ها و زیر بخش های مقاله شامره گذاری شوند.

مطمنئ شوید که هیچ جدول، شکل یا فرمولی از حاشیه ها خارج نشده است.

اعداد را به پارسی نگارش منایید. 

بین حرف )عدد( و پرانتز فاصله قرار داده نشود.

در عدد نویسی فارسی، برای ممیز اعشاری حتام از »/« استفاده شود. پیشنهاد می شود در صورتی که برای جایگزین 

کردن نقطه ».« با این عالمت »/«، از فرآیند جستجو و جای گذاری نرم افزاری استفاده می منایید، حتام از صحت اعداد و 

جابجا نشدن ارقام صحیح و اعشاری اطمینان حاصل فرمایید.

6. رعایت پیشنهادهای نگارشی فرهنگستان، به ویژه نکات زیر الزامی است:

- رعایت فاصله گذاری و پیوسته نویسی بین کلامِت دارای معنی مستقل یا وابسته در عبارات چند کلمه ای؛

- استفاده از نیم فاصله به جای فاصله بین »می« و بن مضارع در افعال استمراری، مانند: می شود، منی باشد؛

- استفاده از نیم فاصله به جای فاصله در جمع با »ها«، مانند: کتاب ها، مجله ها، زندگی ها. تنها استثناء در این مورد کلمه  

»آن ها« است که به صورت »آنها« هم قابل استفاده است.

- استفاده از نیم  فاصله به جای فاصله یا پیوسته نویسی در صفات برتر )تفضیلی(، مانند: زیبنده تر، رسیع تر، پایین تر. تنها 

استثناء در این مورد، پیوسته نویسی صفات »بزرگرت، کوچکرت و بهرت« است.

7. الگوی نقل منبع در منت مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه  آن است. به عنوان مثال، )امانی، 

.)4 :1380

8. الگوی نقل منبع در بخش منابع به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام )سال انتشار(، عنوان، مکان، نام نارش، 

شامره ی چاپ. 

1- معینی، سیدرضا؛ پایدارفر، علی )1376(. روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت باروری. فصلنامه 

جمعیت، شامره 19و20، صص 97-112. 

9. درصورت ترجمه بودن اثر، نام مرتجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام نرش ترجمه اثر در الگو جایگزین 

شود. مثال:

1- سووی، آلفرد )1357(. مالتوس و دو مارکس. ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر 

10. الگوی نقل منبع در بخش انگلیسی به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام )سال انتشار(، عنوان، مکان، نام 

نارش، شامره  چاپ. مثال:

-Aghajanian, A.; Mehryar, A.M. (1990). Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran: 
19761996-. Asia-Pacific Population Journal, 14, 3 - 42
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فصلنامه جمعیت/ سال بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1399/ شماره 113 و 1-13/114

تحلیل روند ده ساله ضبط مرگ در ایران و برآورد مرگ اضافه 
 در دوران همه گیری کووید-۱۹

محمدباقر عباسی1 
صدیقه امیدوار شلمانی*2 

چکیده:
ــد.  ــوز کســی به درســتی نمی دان ــؤال را هن ــن س ــم؟ پاســخ ای ــد-19  از دســت داده ای ــری کووی ــر را در همه گی ــد نف چن
ــاید  ــا ش ــت ت ــام اس ــال انج ــف در ح ــور های مختل ــه در کش ــای اضاف ــن  مرگ ه ــرای تخمی ــددی ب ــای متع تالش ه
بتــوان بــه بــرآوردی از ســن های از دســت رفتــه جوامــع در دوران همه گیــری کوویــد-19 دســت  یافــت. ایــن مطالعــه 
به منظــور بــرآورد تعــداد مــرگ اضافــه در ایــران در دوره همه گیــری کوویــد- 19 انجــام شــده اســت. بــرای ایــن منظــور 
از بــرازش مــدل »ســری زمانــی میانگیــن متحــرک جمــع بســته اتــو- رگرســیو فصلــی« بــر روی داده هــای مرگ ومیــر 
جــاری در فاصلــه ژانویــه 2۰1۰ میــالدی )11دی مــاه ســال 1۳۸۸ هجــری شمســی( تــا دســامبر 2۰19 )1۰ دی مــاه 
1۳9۸( کــه در پایــگاه اطالعــات جمعیــت ســازمان ثبــت احــوال کشــور ضبــط شــده اســتفاده و تعــداد مــرگ ماهانــه 
در فاصلــه مــارس 2۰2۰ )11اســفند مــاه ســال 1۳9۸ هجــری شمســی( تــا پایــان ســپتامبر 2۰21 )۸ام مهرمــاه ســال 
14۰۰ هجــری شمســی( بــا فــرض عــدم حضــور همه گیــری پیش بینــی شــده اســت. بــا مقایســه تعــداد مــرگ ماهانــه 
ــرآورد  ــه ب ــرگ اضاف ــدار م ــری، مق ــط شــده در طــول دوره همه گی ــای جــاری ضب ــداد کل مرگ ه ــا تع ــرآورد شــده ب ب
ــد: در  ــان می ده ــاری رخ داده نش ــای ج ــداد مرگ ه ــده و تع ــی ش ــای پیش بین ــداد مرگ ه ــه تع ــت. مقایس ــده اس ش
فاصلــه مــارس 2۰2۰ تــا پایــان ســپتامبر 2۰21 تعــداد کل مرگ هــا به طــور معنــی داری باالتــر از رونــد تاریخــی مــورد 

انتظــار آن بــوده اســت. در طــول ایــن دوره در ایــران 2۳7۰51 مــرگ اضافــه رخ داده اســت. 

واژگانکلیدی: ایران، کووید-19، مرگ اضافه، میانگین متحرک اتو-رگرسیو فصلی.

1-کارشناس ارشد جمعیت شناسی و معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور،
mohammad.b.abbasi@gmail.com, (ORCID: 0000 - 0003 - 4203 - 0403)
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مقدمه
ــخص  ــد-19را مش ــری کووی ــر همه گی ــه در اث ــت رفت ــت از دس ــداد جمعی ــت تع ــه دق ــوان ب ــا می ت آی
ــران در  ــه ای ــعه از جمل ــال توس ــور های در ح ــیاری از کش ــه بس ــی رخ داد ک ــری در زمان ــرد؟ همه گی ک
ــدام  ــای اق ــب چارچوب ه ــی )CRVS1( در قال ــار حیات ــی و آم ــت مدن ــای ثب ــود فراروند ه ــال بهب ح
ــال،  ــوان مث ــی هســتند )به عن ــز برنامه هــای محل ــده شــویم2«( و نی ــر برنامــه »همه دی ــی )نظی بین الملل

ــران از 1۳۸5(.  ــی« در ای ــع حیات ــر »پوشــش ثبــت کامــل وقای ــه همه گی اجــرای برنام
در ایــران تالش هــای دامنــه داری در ســالیان اخیــر بــرای پیاده ســازی طبقه بنــدی بین المللــی 
ــد ثبــت مدنــی و بهبــود وضعیــت ثبــت و ضبــط علت هــای مــرگ، در  بیماری هــا )ICD3( در فــرا رون
دســت انجــام اســت. شناســایی و ثبــت دقیــق مرگ هــای رخ داده بــا علــت کوویــد-19 در ایــن شــرایط و 
در حالی کــه نظــام ســالمت درگیــر رســیدگی بــه همه گیــری و عــوارض آن اســت، دشــواری مضاعفــی 
ــه از اواســط اســفند ماه 1۳9۸)حــدوداً  ــران البت ــاده اســت. در ای ــی نه پیــش روی نظام هــای ثبــت مدن
ــف  ــت کشــور تعری ــات جمعی ــگاه اطالع ــط در پای ــای مرتب ــری( کد ه ــالم همه گی ــس از اع ــه پ دو هفت
شــد. همچنیــن حتــی در شــرایط قرنطینــه کامــل، فــرا رونــد ثبــت مدنــی هیــچ گاه متوقــف نگردیــد. 
بــا ایــن حــال، مطالعــات جزئــی و کلــی گذشــته )از جملــه محاســبات مربــوط بــه مــرگ و میــر کمتــر از 
ــا  یک ســال در ســالنامه آمارهــای جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال( و وجــود مرگ هــای اعــالم شــده ب
تأخیــر بیــش از یکســال در جــداول ســاالنه منتشــر شــده، احتمــال بــه تعویــق افتــادن ثبــت مرگ هــای 

ــد.  ــل می نمای ــد-19 را محتم ــت کووی ــا عل ــده ب ــت ش ــای ثب ــماری مرگ ه رخ داده و کم ش
از آن گذشــته، بــرآورد مرگ هــای رخ داده در دوران همه گیــری در ایــران، اهمیتــی مضاعــف دارد. 
ــاروری  ــای ب ــی ناشــی از کاهــش میزان ه ــران کســری جمعیت ــرای جب ــزی ب کشــور در حــال برنامه ری
ــا  ــت. ام ــری اس ــه دوران پی ــت ب ــن ورود جمعی ــق انداخت ــه تعوی ــرای ب ــالش ب ــر و ت ــالیان اخی در س
ــه ای  ــات جداگان ــد مطالع ــه نیازمن ــی و اقتصــادی، ک ــی، فرهنگ ــرات اجتماع ــر اث ــالوه ب ــری،  ع همه گی
اســت، حداقــل از نظــر معادلــه تــوازن جمعیتــی بــه ضــرر رشــد جمعیــت کشــور اســت. پــس هرچــه 
دقیق تــر بتــوان ایــن خســارت را تخمیــن زد، احتمــال برنامه ریــزی دقیق تــر معطــوف بــه کاهــش ایــن 

خســارت، در ادامــه همه گیــری ممکن تــر می گــردد.
1- Civil Registration & Vital Statistics
2- Get everyone in the picture
3-  International Classification of Diseases
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ــداد  ــه تع ــاره ب ــه اش ــت ک ــی اس ــت عموم ــوژی و بهداش ــی در اپیدمیول ــه« اصطالح ــرگ اضاف »م
ــا در  ــت ت ــار می رف ــه انتظ ــه ک ــر از آن چ ــران فرات ــک بح ــی ی ــت در ط ــن اس ــه ممک ــی ک مرگ های
ــرت، 2۰۰5(. در دوران همه گیــری، تعــداد مرگ هــا  شــرایط عــادی مشــاهده کنیــم، دارد )کگــی و راب
افزایــش می یابــد امــا علت هــای مــرگ ممکــن اســت به طــور دقیــق ثبــت نشــود. در مــورد کوویــد-19 
ــت های  ــودن تس ــترس نب ــل در  دس ــت )به دلی ــخیص عل ــدون تش ــی ب ــت مرگ های ــن اس ــوالً ممک اص
ــد- ــه کووی ــوط ب ــای مرب ــی مرگ ه ــن، کم شمارش ــود. بنابر ای ــزارش ش ــاد( رخ داده و گ ــل اعتم قاب
ــت  ــا قطعی ــرایط ب ــن ش ــود و در ای ــزوده می ش ــی اف ــت مدن ــام ثب ــول نظ ــای معم ــه کم ثبتی ه 19ب
ــه،  ــرگ اضاف ــت. م ــخن گف ــت کووید-19س ــا عل ــده ب ــزارش ش ــای رخ داده و گ ــوان از مرگ ه نمی ت
اجمــاالً اطالعاتــی در رابطــه بــا مرگ هایــی کــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه کوویــد- 19نســبت 
داده می شــوند، ارائــه می دهــد. بدیهــی اســت همه گیــری عــالوه بــر اثــر مســتقیم، باعــث افزایــش یــا 

ــکاران، 2۰2۰(.  ــایزلر و هم ــو،2۰2۰؛ س ــود )رائ ــز می ش ــرگ  نی ــر م ــای دیگ ــش علت ه کاه
مــرگ  اضافــه1 از تفــاوت بیــن تعــداد مرگ هــای مشــاهده شــده در یــک دوره زمانــی خــاص و تعــداد 
مرگ هــای مــورد انتظــار در همــان دوره زمانــی به دســت  می آیــد. روش هــای مختلفــی بــرای محاســبه 
ــرآورد مــرگ مــورد انتظــار در دوره  میــزان مــرگ اضافــه وجــود دارد کــه همگــی بســتگی بــه روش ب
 ،p-score ، Z-score شــیوع همه گیــری کوویــد-19 دارد. از جملــه ایــن روش هــا می تــوان بــه روش
ســرانه )per capita( مرگ ومیــر اضافــه نــام بــرد. اگــر چــه ایــن شــاخص ها ابزارهــای مفیــدی بــرای 
محاســبه میــزان مــرگ اضافــه اســت، امــا اســتفاده از آنهــا بــا محدودیت هایــی از قبیــل بیــش بــرآوردی 
ــر، تفســیرپذیری  ــا مرگ ومی ــت و ی ــد رشــد جمعی ــه رون ــدم توجــه ب ــرآوردی ناشــی از ع ــم ب ــا ک و ی
دشــوار و عــدم امــکان مقایســه پذیــری بیــن مناطــق مختلــف همــراه اســت )دنیــای مــای بــه روایــت 
ــرآورد  ــرای ب ــه ای ب ــکاران )2۰2۰( از روش رگرســیون خطــی تک ــاری و هم ــراً غف ــداد، 2۰2۰(. اخی اع
ــه از  ــن مقال ــت. در ای ــرده اس ــتفاده ک ــران اس ــتان های ای ــن اس ــه بی ــه و مقایس ــرگ اضاف ــزان م می
مدل هــای ســری زمانــی در بــرآورد مــرگ اضافــه اســتفاده شــده اســت. تاکنــون نویســندگان متعــددی 
ــار  ــایی رفت ــت شناس ــی در جه ــداف مختلف ــه اه ــت یابی ب ــت دس ــری زمانی در جه ــای س از مدل ه
ــده  ــد ش ــوارد تأیی ــی م ــه پیش بین ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــتفاده کرده ان ــی اس ــن اپیدم ای
مرگ و میــر و بهبــود روزانــه )خــان و پیلــز، 2۰1۸(، مدل بنــدی الگوهــای ســرایت ویروس)پورقاســمی و 
همــکاران، 2۰2۰(، مدل بنــدی دینامیــک و پویایــی ســرایت کوویــد-19 )آگوســتو و جودیچــی، 2۰2۰( 
1- Excesses death



4                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

ــور، 2۰2۰( اشــاره کــرد. ــرخ مرگ ومیــر ناشــی از کووید-19)گشــوارپور و گشــوار پ و تخمیــن ن

روش
ــع بیــن  ــا مناب ــه ب ــج ایــن مقال ــه منظــور فراهــم شــدن امــکان مقایســه پذیری نتای در ایــن بررســی، ب
ــد  ــه رون ــا توجــه ب ــالدی اســتخراج شــده اســت. ب ــای می ــاری برحســب ماهه ــی، گزارشــهای آم الملل
مرگ  هــای جــاری ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در فاصلــه ژانویــه 2۰1۰ )11دی 
ــان  ــار از زم ــورد انتظ ــرگ م ــداد م ــاه 1۳9۸(، تع ــامبر  2۰19 )1۰ دی م ــا دس ــال 1۳۸۸( ت ــاه س م
ــپتامبر 2۰21                ــان س ــا پای ــال 1۳9۸( ت ــفندماه س ــارس،2۰2۰، 11 اس ــران )م ــری در ای ــروع همه گی ش
)۸ام مهرمــاه ســال 14۰۰( بــا فــرض عــدم حضــور بیمــاری کوویــد-19 پیش بینــی شــده اســت. ســپس 
مقــدار مــرگ اضافــه در طــول ایــن دوره، از تفاضــل تعــداد مرگ هــای ماهانــه پیش بینــی شــده از تعــداد 

ــت. ــده اس ــت آم ــگاه به دس ــده در پای ــط ش ــای ضب کل مرگ ه
ــات جمعیــت کشــور« اســتخراج  ــگاه اطالع ــه از »پای ــن مطالع ــورد اســتفاده در ای ــی داده هــای م تمام
ــده اســت.  ــتفاده ش ــزار R اس ــرم اف ــل، از ن ــام مراحــل تحلی ــام تم ــرای انج ــن ب ــده اســت. همچنی ش
ــی  ــری زمان ــدل س ــا 2۰19 از م ــال های 2۰1۰ ت ــه س ــر در فاصل ــد مرگ ومی ــدی رون ــرای مدل بن ب
میانگیــن متحــرک جمــع بســته اتــو- رگرســیو فصلــی )SARIMA1( معرفــی شــده توســط باکــس 
ــری  ــای س ــیعی از فرایند ه ــیار وس ــا کالس بس ــت. این مدل ه ــده اس ــتفاده ش ــس)197۰( اس و جنکین
ــد.  ــد در بر می گیرن ــون دارن ــی گوناگ ــری های زمان ــف س ــترده ای در توصی ــرد گس ــه کارب ــی را ک زمان

ــر اســت: ــه صــورت زی ــی SARIMA)p,d,q( )P,D,Q(Sب ــی کل ــی ضرب ــوی فصل الگ

کــه در آن p  و q بــه ترتیــب مرتبــه اتو-رگرســیو و میانگیــن متحــرک غیرفصلــی، P و Q مرتبــه اتــو-
ــی  ــای غیرفصل ــداد تفاضل ه ــب تع ــای d و D به ترتی ــی و پارمتره ــرک فصل ــن متح ــیو و میانگی رگرس
و فصلــی را نشــان می دهنــد. عبارت هــای ϕ_p، Φ_P، θ_q و Θ_Q به ترتیــب چندجمله هایــی 
ــان  ــی در زم ــدار ســری زمان ــی محــض، x_t مق ــد تصادف ــک فراین ــه p،  P،  q و Q ، Z_t ی از  مرتب

1-Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average
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ــا ویژگــی t،  میانگیــن µ و C مقــدار ثابــت اســت. همچنیــن  و B عملگــر پســرو ب

ــت.   اس
از آنجــا کــه پیش بینی هــای باکــس و جنکینــس بــا ســری های زمانــی ایســتا ســروکار دارنــد، بنابرایــن 
ــرای  ــرازش مــدل بایــد داده هــا از نظــر ناایســتایی در واریانــس و میانگیــن بررســی شــوند. ب قبــل از ب
ایســتایی داده هــا از نظــر واریانــس از دســتور BoxCox.lambda در پکیــج forecast اســتفاده شــده 

اســت. 
به منظــور شناســایی بهتریــن مــدل میانگیــن متحــرک جمــع بســته اتو-رگرســیو فصلــی مناســب بــرای 
داده هــا از دســتور  auto.arima در بســته  پکیــج forecast اســتفاده شــده اســت. در ایــن پکیــج ابتــدا  
مقادیــر d و D براســاس آزمــون ریشــه یکتــای KPSS )کوکاســکی و همــکاران، 1992( و آزمــون کانــوا 
ــر   ــرای تعییــن مقادی ــد. ســپس ب ــوا و هنســن، 1995( به دســت می آی و هنســن )کان
از یــک الگوریتــم گام بــه گام بــرای تعییــن مدلــی بــا کمتریــن مقــدار AIC اســتفاده می شــود. بــرای 

جزئیــات بیشــتر در مــورد ایــن الگوریتــم بــه هیندمــن و خانــداکار)2۰۰۸( مراجعــه شــود. 
ــا  ــا ب ــل باقی مانده ه ــو، تحلی ــخیص الگ ــتی تش ــی درس ــرای بررس ــب، ب ــدل مناس ــاب م ــس از انتخ پ
ــو،  ــت الگ ــان از صح ــت اطمین ــد. جه ــتفاده ش ــته portes اس ــو از بس ــرت مانت ــون پ ــتفاده از آزم اس
الگوهــای دیگــری کــه دارای پارامترهــای بیشــتری هســتند بــه داده هــا بــرازش داده شــد. بــرای بررســی 
ــار  ــک)AIC( و معی ــالع آکائی ــار اط ــب، از معی ــدل مناس ــاب م ــده و انتخ ــرازش ش ــای ب ــت الگوه دق
اطــالع بیــزی)BIC( اســتفاده شــده اســت. بعــد از انتخــاب الگــوی مناســب، بــرای پیش بینــی تعــداد 
مــرگ مــورد انتظــار در فاصلــه مــارس 2۰2۰ تــا پایــان ســپتامبر 2۰21  از بســته forecast  اســتفاده 

شــده اســت.  

نتایج
ــده،  ــط ش ــاری ضب ــای ج ــداد مرگ ه ــری تع ــس س ــتایی در واریان ــردن ناایس ــرف ک ــور برط ــه منظ ب
ــا مقــدار  λ=۰,5 بــرروی داده هــا انجــام شــده اســت. نمــودار ســری زمانــی،  تبدیــل باکــس کاکــس ب
خودهمبســتگی و خودهمبســتگی جزئــی داده هــای تبدیــل شــده در نمــودار 1 و 2 نمایــش داده شــده 

اســت. 
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نمودار۱.نمودارسریزمانیدادههایمرگهایجاریتبدیلشده)λ=۰.5(درفاصلهژانویه۲۰۱۰تا
دسامبر۲۰۱۹.

نمــودار ســری زمانــی داده هــا نشــان می دهــد، در هــر ســال میــالدی و در ماه هــای دســامبر و ژانویــه 
)آذر و دی مــاه( تعــداد مرگ هــای جــاری بــه اوج خــود می رســد و کمتریــن تعــداد مرگ هــای 
ــوان  ــن می ت ــت. بنابرای ــاه( اس ــفند م ــالدی )اس ــال می ــر س ــارس ه ــاه م ــده در م ــط  ش ــاری ضب ج
گفــت داده هــای مــرگ جــاری ماهانــه در هــر ســال تحــت تاثیــر یــک پدیــده فصلــی 12 ماهــه اســت. 
ــا از  ــه داده ه ــد ک ــز نشــان می ده ــی نی ــای خودهمبســتگی و خودهمبســتگی جزئ ــن نموداره همچنی

ــد.  ــی برخوردارن ــد فصل رون
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نمودار۲.نمودارخودهمبستگیوخودهمبستگیجزئیسریزمانیتعدادمرگهایجاریتبدیلشده
درفاصلهژانویه۲۰۱۰تادسامبر۲۰۱۹.

ــتای  ــدل ایس ــن م ــینه p+q+P+Q=10، بهتری ــا، و بیش ــی در داده ه ــوی فصل ــود الگ ــرض وج ــا ف ب
 µ=۳۳5.۸4 ــا ــورت SARIMA(3,0,0) (1,0,0)12 ب ــا به ص ــه داده ه ــده ب ــرازش داده ش ــنهادی ب پیش
اســت. جهــت تشــخیص صحــت الگــو، تحلیــل باقی مانده هــا انجــام شــد. نمــودار تابــع خودهمبســتگی 
ــن  ــته اند. همچنی ــا ناهمبس ــه باقی مانده ه ــد ک ــان می ده ــودار ۳ نش ــو در نم ــای الگ ــرای باقی مانده ه ب
ــس  ــت. پ ــر از ۰.۰5 اس ــا بزرگت ــی تأخیره ــرای تمام ــو ب ــرت مانت ــون پ ــاره آزم ــدار p-value آم مق
ــری  ــای دیگ ــود. الگوه ــه می ش ــا پذیرفت ــی تأخیره ــا در تمام ــودن باقی مانده ه ــته ب ــرض ناهمبس ف
ــای AIC  و ــه معیار ه ــه ب ــا توج ــت ب ــه در نهای ــدول1( ک ــده )ج ــرازش داده ش ــا ب ــه داده ه ــز ب نی
ــدل                        ــا 2۰19،  م ــال های 2۰1۰ ت ــرگ در س ــای م ــه داده ه ــده ب ــرازش داده ش ــدل ب ــن م BIC بهتری

SARIMA(3,0,0) (1,0,0)12  بــا µ=۳۳5.۸4 اســت.
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نمودار۳.نمودارخودهمبستگیوخودهمبستگیجزئیباقیماندههایمدلبرازشدادهشدهبه
دادههایمرگجاریتبدیلشده.

 جدول۱.نتایجشاخصهاومعیارهابرایمدلهایپیشنهادیجایگزین.

بــرآورد پارمترهــای مــدل، خطــای اســتاندارد و مقــدار p-value  پارامترهــا در جــدول 2 ارائــه شــده 
ــدل SARIMA(3,0,0) (1,0,0)12 در  ــتفاده از م ــا اس ــده ب ــی ش ــای پیش بین ــداد مرگ ه ــت.  تع اس
جــدول ۳ ارائــه شــده اســت. بــا توجــه بــه جــدول، تعــداد کل مرگ هــا تحــت تأثیــر بــروز همه گیــری 
ــت.  ــا در اس ــورد انتظارآنه ــدار م ــر از مق ــپتامبر 2۰21 باالت ــا س ــارس 2۰2۰ ت ــای م ــه ماه ه در فاصل
همچنیــن بیشــترین تعــداد مرگ هــای اضافــه ضبــط شــده در چهارمــاه اول، دوم و ســوم ســال 2۰2۰ 
ــا  دوره اول، دوم و ســوم   به ترتیــب بــه ماه هــای مــارس، ژوئیــه و نوامبــر اختصــاص دارد کــه معــادل ب

ــت.  ــران اس ــد-19 در ای ــری کووی اوج همه گی
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جدول۲.برآوردپارمترها،خطایاستانداردومقدارp-valueمدلبرازشدادهشده
SARIMA(3,0,0) (1,0,0)12

ــورد  ــط شــده( ۸۸42 م ــرگ جــاری ضب ــط شــده )۳۸۰۸4م ــای ضب ــداد مرگ ه ــارس 2۰2۰، تع در م
ــای  ــداد مرگ ه ــر 2۰2۰ تع ــت. در نوامب ــده )29242( اس ــی ش ــای پیش بین ــداد مرگ ه ــتر از تع بیش
ــت.  ــده )۳4۳۶۳( اس ــی ش ــرگ پیش بین ــداد م ــتر از تع ــورد بیش ــده )۶1۶92( 27۳29 م ــط ش ضب
ــز دو  ــد به ج ــال های 2۰2۰ و 2۰21 نشــان می ده ــده س ــرآورد ش ــه ب ــای اضاف ــداد مرگ ه ــی تع ارزیاب
مــاه مــارس و ژوئیــه 2۰2۰، تعــداد مرگ هــای اضافــه بــرآورد شــده ســال 2۰21 بــه مراتــب بیشــتر از 
ســال 2۰2۰ اســت. تعــداد مرگ هــای اضافــه در فاصلــه مــارس تــا ســپتامبر 2۰2۰ برابــر 5941۸ مــورد 
اســت در حالــی کــه در ســال 2۰21 ایــن مقــدار برابــر 117۳47 اســت؛ نزدیــک بــه دو برابــر مقــدار آن 
ــه  ــه ســال 2۰21 نســبت ب در مــدت مشــابه ســال قبــل. همچنیــن بیشــترین تعــداد مرگ هــای اضاف
مــاه مشــابه آن در ســال 2۰2۰، در ماه هــای اوت و ســپتامبر 2۰21 رخ داده اســت.  در حالــت کلــی و 
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده بــرای دوره مــارس 2۰2۰ تــا ســپتامبر 2۰21 تعــداد 2۳7۰5۶ مــرگ 

اضافــه  بــرآورد شــده اســت. 
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جدول۳.تعدادمرگهایپیشبینیشدهبراساسمدلSARIMA،تعدادکلمرگهایجاریو
مرگهایمربوطبهکووید-۱۹،مارس۲۰۲۰تاسپتامبر۲۰۲۱.

ماهسال
 تعداد کل مرگ های
جاری ضبط شده

 تعداد مرگ های پیش بینی شده بر اساس مدل
SARIMA در صورت عدم وجود همه گیری

 مرگ های
اضافه

 درصد مرگ های
 اضافه نسبت به
 تعداد پیش بینی

شده

2۰2۰

۳۸۰۸429242۸۸42۳۰مارس

۳71922995۳72۳924آوریل

۳19192949۸2421۸می

۳۶72۸29۰17771127ژوئن

4292۳۳2۳751۰54۸۳۳ژوئیه

41۳9۳295۰۶11۸۸74۰اوت

4۰5۶۶2979۶1۰77۰۳۶سپتامبر

4۸۶۶5۳۰1۸۳1۸4۸2۶1اکتبر

۶1۶92۳4۳۶۳27۳29۸۰نوامبر

45۸55۳5۳۰۰1۰555۳۰دسامبر

2۰21

۳714۳۳42۸92۸54۸ژانویه

۳1۸۸4۳۰۸1۸1۰۶۶۳فوریه

۳۰,9972917۳1۸24۶مارس

447۶۸297۳215۰۳۶51آوریل

4751529۳541۸1۶1۶2می

۳۸۳7۰2۸95۶9414۳۳ژوئن

4۰9۸۰۳1۶499۳۳129ژوئیه

۶54۰529۳۳9۳۶۰۶۶12۳اوت

57,۰۸۳295۶۸275159۳سپتامبر

-۸191۶25۸21112۳7۰51کلکل
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بحثونتیجهگیری
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــه ب ــرگ اضاف ــداد 2۳7۰51م ــپتامبر 2۰21 تع ــا س ــارس 2۰2۰ ت ــه م در فاصل
ــر و  ــده در اکتب ــی ش ــای پیش بین ــداد کل مرگ ه ــری، تع ــور همه گی ــدم حض ــورت ع ــن درص همچنی
نوامبــر 2۰2۰ بــه ترتیــب برابــر ۳۰1۸۳ و ۳4۳۶۳ مــورد اســت کــه ۳۸ و 44 درصــد کمتــر از وضعیــت 
ــروز همه گیــری کوویــد-19 ســبب  ــا اســت. شــواهدی وجــود دارد کــه ب ــی آن و در حضــور کرون کنون
افزایــش و یــا کاهــش تعــداد مرگ هــای رخ داده بــا علت هــای مختلــف شــده اســت: مرگ هــای ناشــی 
ــن،  ــای مزم ــل بیماری ه ــه دلی ــای ب ــا مرگ ه ــش ام ــه کاه ــه قرنطین ــدی در نتیج ــوادث غیرعم از ح
مصــرف بیــش از حــد دارو و خودکشــی افزایــش یافتــه اســت )رائــو، 2۰2۰، ســایزلرو همــکاران، 2۰22(. 
بــا ارزیابی هــای اولیــه انجــام شــده بــر روی داده هــای مــرگ ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیتــی 

ــج مشــابهی می رســیم.  ــه نتای ــل از آن، ب ــا ســال های قب کشــور در ســال 1۳99 و مقایســه آن ب
برآوردهــا در عــدم حضــور بیمــاری کوویــد-19، افزایــش تعــداد مرگ هــا در فاصلــه مــارس 2۰2۰ تــا 
ــا  ــت. ب ــده اس ــط ش ــل ضب ــه در عم ــدادی ک ــه تع ــه ب ــا ن ــد، ام ــی می کن ــپتامبر 2۰21 را پیش بین س
ــت  ــات در وضعی ــرورت ثب ــف و ض ــالیان مختل ــه در س ــای معوق ــط مرگ ه ــان های ضب ــه نوس ــه ب توج
ــه  ــده در فاصل ــط ش ــاری ضب ــای ج ــداد مرگ ه ــدل مناســب، تع ــرازش م ــرای ب ــی ب ــت مدن ــام ثب نظ
ژانویــه 2۰1۰ تــا دســامبر 2۰19 بــرای بررســی ســری زمانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن 
ــادی  ــن رو از تناســب زی ــم شــده و از ای ــر تنظی ــی داده هــای مرگ ومی ــرات فصل ــا لحــاظ تغیی مــدل ب
ــرازش شــده آن اســت کــه  ــل توجــه در مــدل ب ــه داده هــا برخــوردار اســت. نکتــه قاب ــرازش ب ــرای ب ب
تحلیــل انجــام شــده محــدود بــه کل کشــور اســت. بدیهــی اســت در بررســی وضعیــت اســتان ها ممکــن 
ــک  ــه تفکی ــه ب ــای اضاف ــدی مرگ ه ــکان طبقه بن ــن ام ــورد. همچنی ــم بخ ــی رق ــج متفاوت ــت نتای اس

ــدارد.   علــت در داده هــای اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه وجــود ن
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نمــودار4.  ســری زمانــی تعــداد مرگ هــای جــاری ضبــط شــده)خط پیوســته مشــکی(، تعــداد مرگ هــای 
ــط  ــده)دو خ ــزارش ش ــمی گ ــور رس ــد-19 به ط ــای کووی ــداد مرگ ه ــاظ تع ــا لح ــده ب ــی ش پیش  بین
ــد-19  ــدون لحــاظ تعــداد مرگ هــای کووی ــه خاکســتری(، تعــداد مرگ هــای پیش بینــی شــده ب فاصل
به طــور رســمی گــزارش شــده )نقطــه( و بــازه اطمینــان 95 درصــد )قســمت ســایه دار( بــا اســتفاده از 

.SARIMA مــدل
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احساس اطمینان از پایداری و دوام زندگی زناشویی و رابطه آن
با تمایل به فرزندآوری
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چکیده:
ایــن مقالــه بــه بررســی رابطــه بیــن احســاس اطمینــان از پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی و تمایــل بــه فرزنــدآوری می پــردازد. 

حجــم نمونــه 350 نفــر زن ازدواج کــرده بــدون فرزنــدی اســت کــه بطــور ارادی تــا زمــان انجــام مطالعــه )1397( بچــه دار نشــده اند. 

روش پژوهــش پیمایشــی اســت و از پرسشــنامه اســتاندارد شــده انریــچ، بــرای ســنجش دوام و پایــداری زندگــی زناشــویی اســتفاده 

شــده اســت. نتایــج نشــان می دهــد، بطــور کلــی میــل بــه فرزنــدآوری در بیــن زنــان مــورد مطالعــه پاییــن اســت، بــه طــوری کــه 

ــه  ــاال و خیلــی باالیــی ب ــدآوری داشــته اند و فقــط ۸ درصــد تمایــل ب ــه فرزن ــان تمایــل خیلــی پاییــن و پایینــی ب 52 درصــد از زن

فرزنــدآوری داشــته اند. از مقیــاس پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی 20.9 درصــد از زنــان نمــره خیلــی پاییــن و پایینــی، 5۴ درصــد 

ــداری زندگــی  ــاری، رابطــه بیــن مقیــاس دوام و پای ــد. از نظــر آم ــاال گرفته ان ــی ب ــاال و خیل نمــره متوســط و 25.۴ درصــد نمــره ب

زناشــویی، ســرمایه اجتماعــی و ســطح تحصیــات زنــان بــا تمایــل بــه بــاروری معنــادار و مثبــت   اســت. تعــداد فرزنــدان ایــده آل بــرای 

زنــان بــا نمــره پاییــن و خیلــی پاییــن از مقیــاس پایــداری زندگــی زناشــویی حــدود 2 فرزنــد و بــرای زنــان بــا نمــره بــاال و خیلــی 

ــوده اســت. تحلیــل رگرســیونی نشــان می دهــد کــه یــک واحــد افزایــش در مقیــاس  ــد ب ــاال از همیــن مقایــس حــدود 2/5 فرزن ب

ــواده  ــدآوری می شــود. مشــاوران خان ــه فرزن ــل ب ــاس تمای ــش در مقی ــی زناشــویی باعــث 0.25۴ واحــد افزای ــداری زندگ دوام و پای

ــی  ــه دوام زندگ ــرش ب ــی و نگ ــرمایه اجتماع ــه س ــی ک ــد در خانواده های ــور، می توانن ــل مح ــر راه ح ــات مؤث ــتمداد از مداخ ــا اس ب

زناشــویی پاییــن اســت، ســطح ســرمایه اجتماعــی و احســاس اطمینــان از دوام و پایــداری خانــواده را تقویــت نماینــد. ایــن پژوهــش 

نشــان می دهــد کــه مداخــات مشــاوران خانــواده تــا چــه حــد می توانــد بــر متغیرهــای کمــی دموگرافیــگ اثــر گــذار باشــد. 

واژگانکلیدی: پایداری و دوام زندگی زناشویی، تمایل به فرزندآوری، مداخات راه حل محور.

1- استادیار جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عامه طباطبائی
2- دانشیار و عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات، فناوری

3- دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عامه طباطبائی

پژوهشی
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مقدمهوبیانمسئله:
ــدآوری  ــه ازدواج، فرزن ــراد نســبت ب ــرش اف ــر اساســی در نگ ــی تغیی ــان نوع ــاط جه در بســیاری از نق
و برخــی از الگوهــای تاریخــی حاکــم بــر خانــواده اتفــاق افتــاده اســت. تغییــر در ایســتارهای 
ــت  ــته اس ــناختی داش ــای جمعیت ش ــده در رونده ــی تعیین کنن ــی، نقش ــی خانوادگ ــه زندگ ــوط ب مرب
)عباســی شــوازی و عســکری ندوشــن:25،13۸۴(. بــاروری و فرزنــدآوری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
شــاخص های تأثیرگــذار بــر رشــد جمعیــت دارای اهمیــت فــراوان در مطالعــات اجتماعــی و جمعیتــی 
ــه  ــاروری، ب ــر کاهــش ســریع و بی  ســابقه ب ــر ب ــل موث ــل و عوام ــه عل ــردن ب ــروزه پی ب ــوده اســت. ام ب
ــه محققــان اجتماعــی و نیــز دغدغه هــای سیاســت گذاران و  ــن حوزه هــای مــورد عاق یکــی از مهمتری

ــت. ــده اس ــل ش ــزان تبدی برنامه ری
طــی ســه دهــه گذشــته میــزان بــاروری کل در ایــران، کاهــش مســتمر و اساســی داشــته اســت. کاهــش 
ــوده اســت. در حــال حاضــر،  ــراه ب ــر هم ــای کوچکت ــه داشــتن خانواده ه ــل ب ــا تمای ــاروری ب ــزان ب می
ــل  ــه حداق ــت ک ــن اس ــده  ای ــان دهن ــران نش ــر زن در ای ــرای ه ــد ب ــر از 2 فرزن ــاروری کمت ــزان ب می
تعــدادی از زوج هــا بــه داشــتن تنهــا یــک فرزنــد بســنده می کننــد. در ایــران میــزان بــاروری از ســال 
ــه ســطح  ــال 13۶7، ب ــر زن در س ــه ازای ه ــد ب ــرد و از ســطح 5.5 فرزن ــش ک ــه کاه ــروع ب 13۶۴ ش
بــاروری جانشــینی 2.1 در ســال 1379 رســید و در ســال 13۸5 بــه زیــر ســطح جانشــینی 1.9 فرزنــد 
ــوده اســت،  ــه ازای هــر زن کاهــش یافــت. در اســتان های توســعه یافته تر ایــن کاهــش چشــمگیرتر ب ب
بــه طــوری کــه طبــق تحقیقــات انجــام شــده، میــزان بــاروری کل بــرای زنــان شــهر تهــران در ســال 
ــاروری کل در شــهر تهــران 1.3  ــرای هــر زن رســیده اســت. در ســال 1390 ب ــد ب ــه 1/۴ فرزن 13۸9ب

فرزنــد بــه ازای هــر زن رســیده اســت )عرفانــی،9۶:1391(.
بــه مــوازات ایــن رونــد کاهنــده بــاروری، شــواهد پژوهشــهای متعــدد، نشــانگر دگرگونی هــای اساســی 
ــط  ــدآوری، رواب ــواده، فرزن ــا شــکل گیری خان ــط ب ــای مرتب ــای ارزشــی، نگرشــی و رفتاره در رویکرده
میــان زوجیــن و رویدادهــای اساســی چرخــه زندگــی ماننــد: تحصیــات ، اشــتغال و بیــکاری می باشــد. 
ــر در  ــی،۶5:1391(، تاخی ــادی فراهان ــج آب ــد )خل ــدون فرزن ــا ب ــد و ی ــای تک فرزن ــش خانواده ه افزای
ــه طــاق )کریمــی،۴3:1390( ، شــیوع  ــواده ، افزایــش میــزان طــاق و گرایــش ب ازدواج و تشــکیل خان
ســقط جنیــن عمــدی )عرفانــی،13۸9(، افزایــش طــول دوره بــی فرزنــدی بعــد از ازدواج )عرفانــی،1391 
( از جملــه  ایــن دگرگونی هــا اســت. بــی میلــی بــه داشــتن بچــه و در نتیجــه بــاروری پاییــن و بــه همــراه 
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 ایــن تحــوالت جمعیتــی، کــه دغدغــه اصلــی سیاســتگذاران جمعیتــی و اندیشــمندان علــوم اجتماعــی 
ــن  ــه همی ــی،9۶:1391(. ب ــت )عرفان ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــای اساس ــت، پیامده ــران اس در ای
منظــور شــناخت عوامــل تاثیرگــذار بــر رفتــار بــاروری در جهــت افزایــش ســطح آن از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت. شــناخت نیــات بــاروری از ایــن جهــت مهــم اســت کــه نیــت بــاروری بــه عنــوان عامــل 

ــورگان273:19۸1،1(.  ــود )م ــناخته می ش ــاروری ش ــار ب ــل رفت ــده بافص تعیین کنن
ــراد و ارضــاء  ــش ســامتی و نشــاط اف ــث افزای ــادوام، باع ــدار و ب ــواده پای ــق و تشــکیل خان ازدواج موف
ــاس  ــاالن ، احس ــر بزرگس ــرای اکث ــود. ب ــد می ش ــتن فرزن ــه داش ــل ب ــی و می ــی و روان ــای فیزیک نیازه
ــاس  ــق و احس ــی موف ــه ازدواج ــته ب ــی وابس ــر زندگ ــای دیگ ــتر از جنبه ه ــی بیش ــادمانی در زندگ ش
ــدان و ایفــای  ــد فرزن ــا تول ــد ب اطمینــان از پایــداری زندگــی زناشــویی اســت و ایــن شــادکامی می توان
ــداری و دوام زندگــی  ــان از پای ــد. احســاس اطمین ــی یاب ــادری توســط زوجیــن فزون ــدری و م نقــش پ
زناشــویی نقشــی اساســی و مهــم بــر میــزان ســامت روانــی و جســمانی، رضایــت از زندگــی زناشــویی، 
موفقیــت شــغلی، ارتباطــات موثــر اجتماعــی، فرزنــدآوری، ســامت فرزنــدان و کیفیــت رابطــه  بیــن مادر 
و فرزنــد دارد. در مقابــل عــدم احســاس اطمینــان از پایــداری زندگــی زناشــویی نــه تنهــا برکنش هــای 
روانــی- اجتماعــی زن و شــوهر و  افزایــش میــزان طــاق بلکــه بــر وضعیــت روحــی فرزنــدان و آینــده 

آنهــا و نیــز میــل آنهــا بــه داشــتن فرزنــد اثــر منفــی دارد. 
فرزنــددار شــدن مهمتریــن واقعــه بعــد از ازدواج اســت و نقــش تعییــن کننــده ای در تکمیــل روابــط و 
نقشــهای درون خانوادگــی دارد. پژوهش هــای پیشــین نشــان می دهنــد کــه معمــوالً مرحلــه فرزنــدآوری 
بــرای زوجیــن همــراه اســترس اســت و بیــن اطمینــان از ثبــات و پایــداری زندگــی زناشــویی و تصمیــم، 
ــن3    ــرور2 و ریک ــوی، 1393، لیف ــود دارد ) موس ــت وج ــه ای مثب ــدآوری رابط ــه فرزن ــدام ب ــل و اق می
200۸، کاپــوال۴ و ســزار5 200۸، نیــک پــرر۶ 2010، ، اســتریک7 ، 201۶، وینکلــر- دوراک۸ ، باوجــان9  

و دیگــران، 2017(. 
1- Morgan
2- Aart. Liefbroer
3- Arieke  Rijken
4- Lucia Coppola
5- Mariachiara Di Cesare
6- Nick Parr
7- Styrc
8- Winkler-Dworak
9- Beaujouan
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رابطــه  بیــن اطمینــان از پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی و تمایــل بــه فرزنــدآوری از دو جهــت قابــل 
بررســی ا ســت. اول اینکــه بــا بــاال رفتــن اطمینــان از دوام زندگــی زناشــویی ، تمایــل بــه داشــتن فرزنــد 
و در نتیجــه نــرخ بــاروری نیــز بــاال مــی رود. در واقــع می تــوان گفــت، زوجیــن شــرایط را بــرای داشــتن 
فرزنــد مهیــا می بیننــد و فرزنــددار شــدن را باعــث محکم تــر شــدن روابــط زناشــویی خــود می داننــد. 
ــه  ــر ب ــل کمت ــان از دوام زندگــی زناشــویی، زوجیــن تمای ــل، در صــورت فقــدان اطمین ــت مقاب در حال
داشــتن فرزنــد نشــان می دهنــد و در نتیجــه نــرخ بــاروری کاهــش می یابــد. ایــن امــر بــه ایــن فرضیــه 
ختــم می شــود کــه در صــورت تقویــت روابــط زناشــویی و تقویــت اعتمــاد بــه دوام رابطــه، افــراد میــل 
ــه خاطــر تــرس از احتمــال وقــوع  ــان ب ــرای بچــه دار شــدن پیــدا می کننــد. بســیاری از زن بیشــتری ب
ــر  ــه از نظ ــی ک ــا زمان ــد ت ــک وال ــای ت ــروری در خانواده ه ــنگین فرزندپ ــئولیت های س ــاق و مس ط
ذهنــی بــه ایــن اطمینــان نرســند کــه زندگــی آنهــا بــا دوام خواهــد بــود، تمایلــی بــرای فرزنــدآوری از 
خــود نشــان نمی دهنــد. لــذا تمرکــز اصلــی مــا در ایــن پژوهــش بــر مطالعــه »تاثیــر احســاس اطمینــان 

از دوام و بقــاء زندگــی زناشــویی بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری« اســت.
ــه  ــد. بطــوری ک ــن رابطــه نشــان می دهن ــج متناقضــی را در ای ــات، نتای ــاره ای از مطالع ــج پ ــه نتای البت
پــاره ای از مطالعــات، بــاال بــودن پایــداری و دوام  زندگــی زناشــویی را موجــب افزایــش تعــداد فرزنــدان 
ــش روز  ــه افزای ــه ب ــا توج ــد. ب ــام برده ان ــدان ن ــداد فرزن ــده  تع ــوان کاهن ــه عن ــر از آن ب ــی دیگ و بعض
افــزون طــاق رســمی و عاطفــی، نظــرات و احساســات زنــان در خصــوص اطمینــان از پایــداری و دوام 
زندگــی زناشــویی و میــل آنهــا بــه فرزنــدآوری، می توانــد در زمینــه دالیــل میــل بــه بــی فرزنــدی در 
بیــن زنــان، تبییــن کننــده باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت احســاس اطمینــان از دوام و پایــداری زندگــی 
ــردن  ــد، پی ب ــته باش ــان داش ــن زن ــدآوری در بی ــات فرزن ــد در تصمیم ــه می توان ــری ک ــویی و اث زناش
میــزان و مقــدار اثــر احســاس اطمینــان از دوام زندگــی زناشــویی، در کنــار ســایر متغیرهــای اثرگــذار بــر 
تمایــل بــه بچــه دار شــدن حائــز اهمیــت اســت. لــذا ســواالتی کــه ایــن پژوهــش بدنبــال پاســخ گویــی 
بــه آن اســت، عبارتنــد از: وضعیــت زنــان مــورد مطالعــه از نظــر مقیــاس احســاس اطمینــان از تــداوم و 
پایــداری زندگــی زناشــویی چگونــه اســت؟ متغیرهــای بــاروری از جملــه تعــداد فرزنــدان ایــده آل و میــل 
بــه بچــه دار شــدن در بیــن زنــان مــورد مطالعــه چگونــه اســت؟ در حضــور و غیــاب ســایر عوامــل موثــر 
بــر بــاروری، احســاس اطمینــان از بقــاء و دوام زندگــی زناشــویی چــه تأثیــری بــر تمایــل بــه بــاروری 

خواهــد داشــت؟ 
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پیشینهپژوهش
ــتایی  ــهری و روس ــق ش ــتان ها و مناط ــه اس ــاروری در کلی ــش ب ــه کاه ــد ک ــان می ده ــات نش مطالع
ــر  ــادی از نظ ــابهات زی ــی، تش ــادی اجتماع ــاوت اقتص ــای متف ــم زمینه ه ــه و برغ ــورت گرفت ــران ص ای
جمعیت شــناختی بیــن اســتان ها و همچنیــن مناطــق روســتایی و شــهری کشــور مشــاهده می شــود. 
ــی  ــر متغیرهای ــران، ب ــدآوری در ای ــار فرزن ــای رفت ــن کننده ه ــاره تبیی ــه درب ــام گرفت ــات انج مطالع
چــون ســطح تحصیــات، اســتقال زنــان و برابــری جنســیتی )محمدجــال عباســی شــوازی و عبــاس 
عســکری ندوشــن ،13۸۴(، بــاال رفتــن ســطح تحصیــات و مشــارکت زنــان )ســهیا بیداریــان،13۸۸(، 
ــی  ــی و جمعیت ــادی، اجتماع ــل اقتص ــاب،13۸9(، عوام ــی بن ــناختی )راکع ــه ش ــخصه های جامع مش
ــه ســادات  ــی،1390( و )حســن ســرایی و حنان ــد کوششــی، یوســف ایران )غامرضــا جمشــیدیها، مجی
صادقــی، 1395(، عوامــل و مولفه هــای فرهنگــی )بگــی،1391( و )رســول صادقــی، 1395(، اثــر جدایــی 
ــوی زاده،  ــی )رض ــی و اجتماع ــای ذهن ــوی، 1393(، زمینه ه ــه موس ــیده فاطم ــی )س ــاق عاطف و ط
ــات و  ــر تحصی ــر تاثی ــث ب ــه بح ــه، تکی ــورت گرفت ــات ص ــر تحقیق ــته اند. در اکث ــد داش 139۴( تاکی
ــن  ــوده اســت. در ای ــدآوری ب ــه فرزن ــن ب ــل زوجی ــر تمای ــی ب ــی و اقتصــادی و فرهنگ ــل اجتماع عوام
پژوهــش ســعی بــر ایــن اســت کــه تاثیــر احســاس اطمینــان از دوام و پایــداری زندگــی زناشــویی بــر 
تمایــل بــه فرزنــدآوری زوجیــن مــورد بررســی قــرار گیــرد. در ایــن خصــوص مطالعــات داخلــی بســیار 
ــه  ــث ب ــل بح ــت تکمی ــه جه ــه در ادام ــت ک ــر اس ــترده ت ــی گس ــات خارج ــا مطالع ــت. ام ــدک اس ان
ــاروری« 1 توســط آرت  ــر ب برخــی از آنهــا اشــاره می شــود. پژوهــش »تاثیــر کیفیــت رابطــه زوجیــن ب
لیفــرور2 و آریــک ریکــن3 در ســال 200۸ انجــام شــده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت 
کــه زوجینــی کــه باهــم اختــاف دارنــد از گزینــه فرزنــدآوری بــرای رفــع مشــکات و اختافــات خــود 
ــه انتظــار  ــد و آنطــور ک ــق بیاندازن ــه تعوی ــاروری خــود را ب ــد ب ــح می دهن ــد و ترجی اســتفاده نمی کنن

ــد.  ــوام بخشــی رابطــه خــود نمی دانن ــث ق ــدآوری را باع ــن فرزن ــی رود، زوجی م
 پژوهــش »چگونــه بــاروری و پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی بــر ایجــاد شــکل جدیــدی از الگوهــای 
خانوادگــی اثــر می گذارنــد۴«  کــه در دو کشــور ایتالیــا و اســپانیا توســط لوســیا کاپــوال5 و ماریاچیــارا 

1- The Influence of Partner Relationship Quality on Fertility
2- Aart. Liefbroer
3- Arieke  Rijken
4- How fertility and union stability interact in shaping new family patterns in Italy and Spain
5- Lucia Coppola
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ــاروری و  ــه ب ــم ب ــر تصمی ــن مطالعــه چگونگــی تاثی ســزار 1 در ســال 200۸ انجــام شــده اســت. در ای
بــی ثباتــی رابطــه زوجیــن و همچنیــن مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــودن اثــر آنهــا بــر یکدیگــر نیــز در 
ــه برهــم مســتقیم  ــه بررســی شــده اســت. نتایــج پژوهــش نشــان داد تاثیــرات ایــن دو مقول ایــن مقال
و قابــل توجــه می باشــند. بــا توجــه بــه اینکــه افــراد بــرای ورود بــه رابطــه زناشــویی دو هــدف اصلــی 
دارنــد: یکــی فرزنــدآوری و دیگــری پایــداری و دوام و رضایــت از رابطــه زناشــویی. ایــن دو از هــم تاثیــر 
پذیرفتــه و برهــم تاثیــر می گذارنــد. در واقــع فرزنــدآوری خطــر بــی ثباتــی رابطــه زناشــویی را کاهــش 
ــده می کاهــد.  ــدآوری در آین ــی رابطــه زناشــویی، از احتمــال فرزن ــی ثبات ــز ب ــل نی می دهــد و در مقاب

پژوهــش »رضایــت از زندگــی مقدمــه ای بــر بــاروری«2 توســط نیــک پــرر3 در ســال 2010 انجــام شــد. 
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی رضایــت از زندگــی بــه طــور کلــی و رضایــت از رابطــه زناشــویی 
بــه صــورت خــاص و تاثیــر ایــن دو بــر بــاروری می باشــد. نتایــج مطالعــه نشــان داد در هــر دو جنــس، 
ــدآوری  ــه فرزن ــر ب ــد منج ــال بع ــا دو س ــر ت ــویی حداکث ــه زناش ــت از رابط ــی و رضای ــت از زندگ رضای
می شــود و همچنیــن ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه بــاروری از ســن، تعــداد فرزنــدان، تحصیــات، 

ــرد.  ــر می پذی ــی و... تاثی شــغل و محــل زندگ
مطالعــه اســتریک۴ )201۶( نشــان می دهــد کــه افزایــش ناپایــداری زندگــی زناشــویی، تعــداد فرزنــدان 
بــه دنیــا آمــده یــک زن را کاهــش می دهــد، از ســوی دیگــر کاهــش بــاروری بــرای افزایــش ناپایــداری 
زندگــی زناشــویی اثــر مســتقیم دارد. وینکلــر- دوراک، باوجــان و دیگــران)2017( تحت عنــوان ناپایداری 
زندگــی زناشــویی و بــاروری: مــدل شــبیه ســازی خــرد بــرای ایتالیــا و انگلیــس، بــا وجــود سیســتم های 
ارزشــی بســیار متفــاوت دو کشــور در مــورد خانــواده، یافته هــا نشــان داد کــه اثــر خالــص ناپایــداری و 
بــی دوامــی زندگــی زناشــویی بــاروری را کاهــش می دهــد )حــدود 0/5 بچــه بــرای ایتالیــا و 0/2 تــا 0/۴ 

بچــه بــرای انگلســتان(. مقــدار اثــر، بســتگی بــه زمــان بنــدی تشــکیل واحــد زناشــویی و جدائــی دارد.
چارچوبنظری

یکــی از نظریاتــی کــه در مــورد پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی مطــرح شــده اســت، نظریــه چرخــه 
ــوص  ــوالً در خص ــه معم ــت ک ــی  اس ــویی، اصطاح ــی زناش ــه زندگ ــد. چرخ ــویی می باش ــی زناش زندگ
ــر  ــی رود )کارت ــه کار م ــرد، ب ــان شــکل می گی ــذر زم ــا گ ــه ب ــواده ک ــات خان ــد رشــد و تحــول حی رون

1- Mariachiara Di Cesare
2- Satisfaction with life as an antecedent of fertility
3- Nick Parr
4- Styrc
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و مــک گلدریــک1، 19۸9(. شــواهد حاکــی از آن اســت کــه در ازدواج، دوره هــای خاصــی وجــود دارد 
کــه ســطح رضایتمنــدی پایین تــر یــا باالتــر از ســایر دوره هاســت. نظریــه چرخــه زندگــی زناشــویی بــا 
ــه بررســی  ــه، ب ــر مرحل ــای خــاص ه ــا و نقش ه ــرات و تنش ه ــی و تغیی ــدی مراحــل زندگ تقســیم بن
تفاوتهــا در ســطح رضایتمنــدی زناشــویی کــه ناشــی از تغییــرات دوره هــای مختلــف اســت، می پــردازد. 
ایــن نظریــه هــر مرحلــه از چرخــه زندگــی را محصولــی از توالــی منظــم وقایــع قبلــی می دانــد، چنیــن 
ــد می باشــد )الیــس2، 200۴(.  ــط هــم مفی ــر رواب ــرات چرخــه زندگــی ب ــه تأثی ــرای توجی رویکــردی ب
ــه توســعه  ــر و هــاروف 3 )19۶5(، در مــورد ازدواج هــای موفــق و رضایــت بخــش منجــر ب بررســی کوب
ــادوام شــده اســت و پنــج مــدل از روابــط، مشــخص گردیــده اســت  یــک طبقه بنــدی از ازدواج هــای ب
کــه بشــرح زیــر می باشــد: 1- مــدل بــی یــا کــم دوامــی حیــات و زندگــی: در ایــن مــدل انطبــاق و جــور 
شــدن همســران بســیار کــم اســت. نــه تنهــا در تعارضــات، بلکــه در عایــق نیــز ایــن چنیــن هســتند. 
در ایــن مــدل، اشــتیاق و عاقــه ســالهای اولیــه کمرنــگ شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه طرفیــن 
عاقه منــد بــه تــرک رابطــه باشــند .2- مــدل خــو گرفتــه بــا تعــارض: ایــن دوره بــا درگیــری و مشــاجره 
ــد  ــد، هرچن ــل می کنن ــدال را تحم ــگ و ج ــن جن ــت ای ــا موفقی ــن ب ــود و طرفی ــاد مشــخص می ش زی
کــه ایــن مســاله واقعــاً بــرای آنهــا لــذت بخــش نمی باشــند. 3- مــدل هــم خویــی منفعانــه: انطبــاق 
و ســازش راحــت و بــی دردســر اســت، در ایــن مــدل زوجیــن ماننــد روابــط بــا دیگــران بــه راحتــی بــا 
یکدیگــر جــور می شــوند. ۴-مــدل کلــی: ویژگــی ایــن مــدل همیشــه در کنــار یکدیگــر بــودن و داشــتن 
ــد  ــا ح ــن ت ــد طرفی ــدل هرچن ــن م ــی: در ای ــات - زندگ ــدل حی ــت .5-م ــدید اس ــل ش ــق متقاب عای
زیــادی بــا یکدیگــر وابســته هســتند، امــا یکدیگــر را محــدود نمی کننــد و در مقایســه بــا مــدل کلــی 

بــه یکدیگــر فرصــت بیشــتری بــرای رشــد و پیشــرفت شــخصی می دهنــد )کوبــر و هــاروف،1995(. 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــویی، حاک ــی زناش ــدی از زندگ ــویی و رضایت من ــی زناش ــه زندگ ــه چرخ نظری
ــا  ــق آن ب ــه طب ــود دارد ک ــکل وج ــی ش ــه ای منحن ــی رابط ــای زندگ ــت از ازدواج و دوره ه ــن رضای بی
ــا  ــپس ب ــد و س ــش می یاب ــت از ازدواج کاه ــالی، رضای ــاه از میانس ــدان و در دوره ای کوت ــد فرزن تول
ــاردز۴، 2005(.  ــد )برن ــش می یاب ــمگیری افزای ــو چش ــه نح ــی ب ــت از زندگ ــدان، رضای ــادن فرزن راه افت
ــن  ــد. در ای ــا گذشــت زمــان کاهــش می یاب ــت زناشــویی ب لونســون 5)199۴( معتقــد اســت کــه رضای
1- Carter& McGoldric
2-  Ayles
3- Cuber& Haroff
4- Bernards
5- Levenson
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ــت  ــکل از رضای ــدل U ش ــک م ــان ی ــای مطالعاتش ــر مبن ــز ب ــن2 )1970( نی ــز 1 و فلدم ــه، رولین رابط
زناشــویی ارائــه  می کننــد، بــه ایــن صــورت کــه رضایــت زناشــویی در طــی ســال های تربیــت فرزنــدان 
ــی می شــود،  ــدان خال ــه از فرزن ــی کــه خان ــد و در طــی چرخــه زندگــی زناشــویی زمان کاهــش می یاب
رضایــت زناشــویی افزایــش می یابــد )همــان(. بنظــر می رســد تقســیم کار و مســائل مرتبــط بــا پــرورش 

ــویی اســت. ــی زناش ــه زندگ ــده در مراحــل اولی ــای عم ــی از چالش ه ــدان یک فرزن
گاتمــن3 )بــه نقــل از موســوی ،13۸2( نیــز نکاتــی را دربــاره روابــط پایــدار بزرگســاالن مطــرح می کنــد 
ــود،  ــات خ ــاس مطالع ــر اس ــد. وی ب ــی کن ــش بین ــدآوری را پی ــت ازدواج و فرزن ــد وضعی ــه می توان ک
ــد از: 1(  ــی ثبــات را شناســایی کــرده اســت، کــه عبارت ان ــوع ازدواج ب ــوع ازدواج باثبــات و دو ن ســه ن
ــا ثبــات، شــامل زوجهــای ســنتی، زوجهــای دو نقشــی. 2( ازدواج هــای بی ثبــات، شــامل  ازدواجهــای ب
زوجهــای ناســازگار و منفصــل )موســوی،13۸2(. بــر اســاس تحلیــل گاتمــن در مــورد انــواع ازدواجهــای 
ــا نقش هــای جنســی و ســبک زندگــی ســنتی ســازگار می کننــد  ــات، زوجهــای ســنتی خــود را ب باثب
ــد. زوجیــن دو نقشــی، نقش هــای  ــات وحــل تعارضــات  اهمیــت کمــی قائلن ــت اختاف ــرای مدیری و ب
ــاف  ــه حــل اخت ــان ب ــگاه آن ــد و ن ــا می کنن ــان ایف ــه را همزم ــه و مردان ــش زنان ــه، نق مســاوات طلبان
مثبــت اســت. زوجیــن اجتنابــی، نقشــهای جنســی ســنتی را قبــول دارنــد، امــا زندگــی مــوازی را ادامــه 

ــد. ــز می کنن ــری پرهی ــد و از درگی می دهن
ــه  ــت رابط ــر کیفی ــت و تاثی ــم اس ــیار مه ــن بس ــرای زوجی ــط ب ــی رواب ــاد عاطف ــود، ابع ــان می ش گم
ــن  ــرار گرفتــه اســت. یکــی از ای ــادی مــورد غفلــت محققــان ق ــا حــدود زی ــدآوری ت ــر فرزن زوجیــن ب
ــراد ممکــن اســت کیفیــت رابطــه  ــر۶ ،2009(. اف ــداری۴ اســت )دیکســترا 5 و کومت جنبههــا دوام و پای
خــود را در هنــگام فکــر کــردن در مــورد داشــتن بچــه )یــا بچــه بیشــتر( بــه دالیــل مختلــف در نظــر 
بگیرنــد:  اول، بــه ایــن دلیــل کــه کیفیــت رابطــه شــریک زندگــی احتمــاالَ بــر ســامت فرزنــد آینــده 
ــدازه  ــه ان ــا ب ــد را در یــک رابطــه خــوب )ی ــک فرزن ــر می گــذارد. زوجیــن ممکــن اســت، فقــط ی تأثی
کافــی خــوب( داشــته باشــند. برخــی از زوجیــن بــا روابــط متعــارض، تمایــل ندارنــد فرزنــد بیشــتری 
داشــته باشــند، چــون تصــور می کننــد، اختافــات میــان آنهــا یــا جدائــی و طــاق ممکــن اســت بــه 
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ــر، 2009(.  ــل از دیکســترا و کومت ــه نق ــوث، 1995 ب ــس  و ب ــو لومی ــاند )آمات کودکشــان آســیب برس
دوم اینکــه، زوجیــن ممکــن اســت، شــرایط فعلــی روابط شــان را در نظــر بگیرنــد، نگــرش زوجیــن در 
ــد. برخــی  ــی باش ــا منف ــت ی ــد مثب ــا، می توان ــت رابطــه آنه ــر کیفی ــد ب ــر داشــتن فرزن خصــوص تاثی
ــد رابطــه آنهــا  ــد کــه آمــدن یــک فرزن مطالعــات نشــان می دهــد کــه عــده ای از زوجیــن انتظــار دارن
ــم نشــان  ــات ه ــی از مطالع ــرور1، 2005( و بالعکــس برخ ــد )لیفب ــر کن ــریک زندگیشــان بهت ــا ش را ب
ــر روابــط آنهــا خواهــد داشــت )کرمیچــل و ویتاکــر2 ؛ 2007  ــد اثــر منفــی ب ــد فرزن می دهــد، کــه تول

ــر، 200۶(. ــل از دیکســترا و کومت نق

روششناسی
در ایــن پژوهــش از روش پیمایــش اســتفاده شــده اســت. جهــت ســنجش مقیــاس احســاس اطمینــان 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــچ، اس ــده انری ــتاندارد ش ــنامه اس ــویی، از پرسش ــی زناش ــداری و دوام زندگ از پای
ــخصات  ــت. مش ــویی اس ــط زناش ــی رواب ــاد کیف ــورد ابع ــئوال در م ــکل از 1۸ س ــنامه متش ــن پرسش ای
ــم در  ــنی ه ــاف س ــدت ازدواج و اخت ــول م ــی، ط ــع تحصیل ــن، مقط ــل س ــناختی از قبی جمعیت ش
ــدون  ــان متاهــل ب ــه زن ــن پژوهــش، متشــکل از کلی ــاری ای ــه آم ــده شــده اند. جامع پرسشــنامه گنجان
ــه بعــد در دفترخانــه 110 شــهر تهــران ثبــت شــده  فرزنــدی اســت کــه ازدواج آنهــا از ســال 1375 ب
اســت. تعــداد ایــن زنــان 39۴3 نفــر بوده انــد کــه بــا ضریــب خطــای 5 درصــد حجــم نمونــه 350 نفــر 

ــد. ــتماتیک می باش ــری سیس ــش نمونه گی ــن پژوه ــری در ای ــیوه نمونه گی ــد. ش ــرآورد ش ب

مفاهیماساسیتحقیقوچگونگیاندازهگیریآنها
تمایــل بــه فرزنــدآوری: ترکیــب شــناخت ها، احساســات و آمادگــی بــرای عمــل نســبت بــه یــک چیــز 
معیــن را گرایــش شــخص نســبت بــه آن چیــز می گوینــد )کریمــی،23،13۸۸(. تمایــل بــه فرزنــدآوری 
ــت  ــن خانواده هاس ــی در بی ــی و بیولوژیک ــر اجتماع ــد از نظ ــتن فرزن ــه داش ــل ب ــش و تمای ــز، گرای نی
ــده  ــتفاده ش ــه اس ــاروری از 12 گوی ــه ب ــل ب ــنجش تمای ــت س ــکاران،119:1392(. جه ــت و هم )عنای
ــن هــدف ازدواج،  ــن مهمتری ــرو وجــود بچــه اســت. 2. از نظــر م ــواده در گ اســت: 1. خوشــبختی خان
فرزنــدآوری اســت. 3. فکــر می کنــم والدیــن بایــد فرزنــدان بیشــتری داشــته باشــند تــا در دوران پیــری 

1- Liefbroer
2- Carmichael & Whittaker, 2007
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ــد. 5.  ــی دور بمان ــای اجتماع ــود آدم از فعالیت ه ــث می ش ــه باع ــم بچ ــر می کن ــند. ۴. فک ــا نباش تنه
ــدان  ــد فرزن ــا تول ــم ب ــا و آرامــش می بخشــند. ۶. تصــور می کن ــه زندگــی گرم ــدان ب از نظــر مــن فرزن
مشــکات نیــز شــروع می شــود.7. هرچــه تعــداد فرزنــدان بیشــتر باشــد، وابســتگی زن و شــوهر بهــم 
ــا  ــدارم، فع ــل ن ــان کام ــا  همســرم اطمین ــی ب ــه زندگ ــوز از ادام ــه هن بیشــتر می شــود. ۸. از آنجــا ک
تمایلــی بــه داشــتن فرزنــد نــدارم. 9. در شــرایط فعلــی زندگــی مــا بــه شــکلی اســت کــه نمی توانــم بــه 
داشــتن فرزنــد فکــر کنــم. 10. بــا شــناختی کــه از همســرم دارم، داشــتن فرزنــد را در وضعیــت کنونــی 
ــا  همســرم برطــرف شــد،  ــم ب ــی اختافهای ــه تمام ــی ک ــم زمان ــح می ده ــم.11. ترجی مناســب نمی دان
بــه بچــه دار شــدن فکــر کنــم. 12. می خواهــم زمانــی بچــه دار شــوم کــه شــناخت کاملــی از همســرم 

داشــته باشــم.

دواموثبــاتزندگــیزناشــویی: دوام یــا ثبــات زناشــویی بــه عنــوان شــاخصی از ماهیــت هویــت 
متقابــل و تقســیم مســئولیت و تعهــدات دوره زناشــویی همســران شــناخته می شــود. بنابرایــن، ثبــات 
ــه  ــتی دوجانب ــاد و دوس ــتقال، اعتم ــته ای از اس ــتمرار و دوام هس ــاخص اس ــوان ش ــه عن ــویی ب زناش
مطــرح می شــود و عامــل پیــش بینی کننــده شــادی و شــادکامی زناشــویی بــه شــمار مــی رود )کانــگ 
و جاســوال1 ،2009(. ثبــات زناشــویی در قالــب طــول مــدت ازدواج هــر زوج، بــدون طــاق گرفتــن و 
ــتراتون2 ،200۸(. در  ــکرفروش و اس ــرون، ش ــادو، کام ــود )مرس ــف می ش ــدن تعری ــدا ش ــم ج ــا از ه ی
ــا  ــاره طــاق ی ــر دو زوج درب ــا ه ــن ی ــه یکــی از زوجی ــی مطــرح اســت ک ــی ازدواج زمان ــع بی ثبات واق
ــد  ــش دارن ــاندن ازدواج، گرای ــان رس ــه پای ــه ب ــد ک ــاری انجــام می دهن ــا رفت ــی می اندیشــند و ی جدای
)بــوث ،۴۶۶:19۸5(. جهــت ســنجش دوام و ثبــات زندگــی زناشــویی از 1۸ گویــه بدیــن شــرح اســتفاده 
ــا  ــرا کام ــق و خــوی م ــی اســت .2. همســرم خل ــن عال شــده اســت: 1. شــرایط زندگــی زناشــویی م
ــا آن ســازگاری دارد. 3. هرگــز حتــی بــرای یــک لحظــه از رابطــه با همســرم تاســف  درک می کنــد و ب
نخــورده ام. ۴. از ویژگی هــای شــخصیتی و عــادات شــخصی همســرم راضــی هســتم. 5. از ایــن کــه در 
ــم، خوشــحالیم. ۶. از نحــوه حــل و  ــا می کنی ــا مســئولیت های خــود را خــوب ایف ــی مشــترک م زندگ
فصــل اختافــات بســیار خشــنود هســتم. 7. از صــرف اوقــات در کنــار همســرم بســیار خشــنود هســتم. 
ــات احســاس می کنــم  ــت، دارم. 9. گاهــی اوق ــا  همســرم رضای ــراز عشــق و احساســات ب ۸. از نحــوه اب

1- Kang & Jaswal
2- Mercado, J., Cameron, E., Shekarforoosh, C., Stratton, L
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ــال  ــود را دنب ــی خ ــط مش ــع خ ــتر مواق ــرم در بیش ــم. 10. همس ــه کن ــرم تکی ــه همس ــم ب نمی توان
ــود.  ــت می ش ــر و خجال ــث تحقی ــه باع ــد ک ــی می زن ــات حرف های ــی اوق ــرم گاه ــد.11. همس می کن
12. ترجیــح می دهــم همــواره در کنــار همســرم باشــم. 13. گاهــی اوقــات می ترســم نیازهــای عاطفــی 
ــه منــزل مــرا آزار می دهــد. 15. ای  ــا  همســرم درمیــان بگــذارم. 1۴. دیــر آمــدن همســرم ب خــود را ب
کاش همســرم بیشــتر مایــل بــود مــرا شــریک احساســات اش کنــد. 1۶. از وضعیــت اقتصــادی خانــواده 
ــت  ــی راضــی هســتم. 1۸. از کیفی ــه مســائل مال ــوط ب ــری مرب راضــی هســتم.17. از شــیوه تصمیم گی

رابطــه جنســی بــا  همســرم بســیار خشــنود هســتم.
ســرمایه اجتماعــی: جمــع منابــع واقعــی یــا بالقــوه ای اســت کــه حاصــل از شــبکه ای بــا دوام از روابــط 
ــای  ــک از اعض ــر ی ــه ه ــبکه ای ک ــت. ش ــل اس ــناخت متقاب ــنایی و ش ــده آش ــش نهادینه ش ــم و بی ک
ــازد  ــار می س ــتحق اعتب ــان را مس ــد، و آن ــوردار می کن ــی برخ ــرمایه جمع ــتیبانی س ــود را از پش خ
)توســلی،۸:13۸۴(. بــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی افــراد از گویه هــای زیــر اســتفاده شــده اســت: 1. 
ــن و همســرم  ــه نظــر می رســد م ــان راضــی هســتم. 2. ب ــات فراغت م ــرای اوق ــزی ب از نحــوه برنامه ری
بــه مهمانی هــا و فعالیت هــای اجتماعــی یکســانی عاقــه منــد باشــیم 3. مــا بــه قــدر کافــی بــا اقــوام 
ــم. 5. احســاس  ــه هــم اعتمــاد داری ــًا ب ــم. ۴. مــن و همســرم کام و دوســتانمان وقــت صــرف می کنی
ــم  ــور نمی کن ــد. ۶. تص ــود می آورن ــا بوج ــویی م ــی زناش ــکاتی را در زندگ ــا مش ــن م ــم والدی می کن
همســرم بــرای تفریــح و گذرانــدن اوقــات بیــکاری اش همــراه مــن فرصــت یــا تــوان کافــی داشــته باشــد. 
7. از ایــن کــه وقتــم را بــا بعضــی از بســتگان همســرم صــرف کنــم لــذت می بــرم. ۸. همســرم بیــش از 

ــد. ــا دوســتان و اقوامــش می گذران ــدازه وقتــش را ب ان
پایــگاه اقتصــادی- اجتماعــی: پایــگاه اقتصــادی - اجتماعــی، پایگاهــی اســت کــه فــرد در میــان یــک 
ــه  ــود. ب ــه می ش ــر گفت ــای دیگ ــا گروه ه ــه ب ــروه در مقایس ــک گ ــی ی ــه اجتماع ــه مرتب ــروه دارد. ب گ
بیــان دیگــر، موقعیتــی کــه یــک فــرد یــا خانــواده بــا ارجــاع بــه اســتانداردهای میانگیــن رایــج دربــاره 
ویژگی هــای فرهنگــی، درآمــد مؤثــر، دارایی هــای مــادی و مشــارکت در فعالیت هــای گروهــی 
ــن1، 13۸۴، ۸۴(. در ایــن تحقیــق از مولفه هــای  تحصیــات مــرد،  ــه دســت مــی آورد )کوئ اجتماعــی ب

ــود.  ــتفاده می ش ــوار اس ــد خان ــغل زن و ســطح درآم ــرد، ش ــغل م ــات زن، ش تحصی

1- Bruce Kohen
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اعتباروروائی
جهــت ســنجش اعتبــار پرسشــنامه از اعتبــار صــوری و بــرای ســنجش روائــی از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
اســتفاده شــده اســت. بعــد از حصــول اطمینــان از اعتبــار مقیاســهای اصلــی،  اقــدام بــه ســنجش روایــی 
ســؤاالت بــر اســاس روش آلفــای کرونبــاخ نمودیــم. ایــن شــیوه بررســی همســازی پاســخ فــرد بــه یــک 
گویــه در مقایســه بــا هــر یــک از گویه هــای دیگــر اســت؛ بدیــن ترتیــب پایایــی کل مقیــاس ســنجیده 
شــد. شــاخص پایایــی کل مقیــاس آمــاره ای اســت بــه نــام آلفــا کــه دامنــه آن از 0 تــا 1 اســت. هرچــه 

آلفــا بیشــتر باشــد، پایایــی مقیــاس بیشــتر خواهــد بــود )دواس،253:13۸1(. 

جدول1:سنجشرواییمقیاسهایاصلیپژوهش

ضریبآلفایکرونباختعدادگویههامتغیرها

120/۶۶2تمایل به فرزندآوری

1۸0/۶01پایداری و دوام زندگی زناشویی

۸0/۶۴5سرمایه اجتماعی

50/۶75پایگاه اقتصادی زوجین

یافتهها
مشخصههایعمدهجمعیتیواجتماعیپاسخگویان

توزیــع فراوانــی درصــدی پاســخگویان بــر حســب ســن نشــان می دهــد، 1۸ درصــد گــروه ســنی 23-
ــروه ســنی 32-29ســاله،  ــروه ســنی 2۸-2۴ ســاله، 22/3 درصــد در گ 19 ســاله ، ۴۴/۶ درصــد در گ
ــند.  ــاله  می باش ــنی ۴0-37س ــروه س ــد در گ ــاله و ۴ درص ــنی  3۶-33 س ــروه س ــد در گ 11/1 درص
ــد از  ــول دوره ازدواج، 77.۴درص ــب ط ــر حس ــخگویان ب ــدی پاس ــی درص ــع فراوان ــا توزی ــه ب در رابط
ــد 17- ــال، 0.9 درص ــد 13-9 س ــال، ۶.3 درص ــد 9-5 س ــال، 15.1درص ــن 5-1 س ــخگویان بی پاس
ــی  ــت. در بررس ــده اس ــپری ش ــان س ــدت ازدواجش ــال از م ــد 21-17 س ــا 0.3 درص ــال و تنه 13 س
تعــداد فرزنــدان ایــده آل مشــخص شــد: 77 نفــر )22٪( از پاســخگویان تمایلــی بــه داشــتن فرزنــد در 
آینــده ندارنــد، 13۴ نفــر)3۸.3٪( خواهــان داشــتن یــک فرزنــد در آینــده می باشــند،۸3 نفــر)٪23.7( 
مایل انــد دو فرزنــد در آینــده داشــته باشــند و 5۶ نفــر)1۶٪(  نیــز می خواهنــد در آینــده 3 فرزنــد یــا 
ــه  بیشــتر داشــته باشــند. 22٪ از پاســخگویان زوج هایــی هســتند کــه تحــت هیــچ شــرایطی عاقــه ب
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داشــتن فرزنــد ندارنــد. ایــن بررســی نشــان داد کــه بعضــی از زوجیــن حتــی در صــورت داشــتن شــرایط 
ایــده آل زندگــی هــم تمایلــی بــه داشــتن فرزنــد ندارنــد. 

جدول2:توزیعتعدادودرصدتعدادفرزندانایدهآلپاسخگویان

درصدتعدادتعدادفرزندانایدهآل

7722عدم تمایل به داشتن فرزند

113۴3۸.3

2۸323.7

3+5۶1۶

350100جمع

سنجشنگرشبهدواموپایداریزندگیزناشویی
نتایج به دست آمده در رابطــه بــا مقیــاس پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی نشان مــی دهــد کــه نزدیــک 
ــد. 5۴  ــرار گرفته ان ــی پاییــن ق ــان در طبقــه دوام زندگــی زناشــویی پاییــن و خیل ــه 21 درصــد از زن ب
درصــد از پاســخگویان از نظــر مقیــاس دوام زندگــی زناشــویی در حــد متوســط هســتند، 2۴.۶ درصــد 

در طبقــه دوام بــاال قــرار گرفتــه انــد و 0/۶ درصــد در دوام خیلــی بــاال قــرار گرفته انــد. 

جدول3:توزیعتعدادودرصدپاسخگویانبرجسبشاخصنگرشبهدوامزندگیزناشویی

درصدتعدادنگرشبهدوامزندگیزناشویی

102.9دوام خیلی پایین

۶31۸دوام پایین

1۸95۴دوام متوسط

۸۶2۴.۶دوام باال

20.۶دوام خیلی باال

350100جمع

تمایلبهفرزندآوری
ــدآوری نشــان داد ۴5.۴٪ از پاســخگویان  ــه فرزن ــل ب ــه دســت آمــده از جمــع گویه هــای تمای ــج ب نتای

گرایــش پایینــی بــه بــاروری دارنــد و تنهــا 7.1٪ از پاســخگویان گرایــش باالیــی بــه بــاروری دارنــد.
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جدول4:توزیعتعدادودرصدپاسخگویانبرجسبشاخصگرایشبهباروری

درصدتعدادگرایشبهباروری

23۶.۶خیلی پایین

159۴5.۴پایین

1۴0۴0متوسط

257.1باال

30.9خیلی باال

350100جمع

نگرشبهدواموثباتزندگیزناشوییورابطهآنباتعدادفرزندانایدهآل
ــداری و دوام زندگــی زناشــویی  ــاس پای ــا مقی ــدان ب ــده آل فرزن ــداد ای در جــدول شــماره 5، رابطــه تع
ــوان نتیجــه گیــری نمــود، هــر  ــام منــدرج در جــدول می ت ــه ارق ــا توجــه ب نشــان داده شــده اســت. ب
چــه نگــرش زنــان بــه دوام و پایــداری خانــواده بیشــتر باشــد، تمایــل زنــان بــه داشــتن بچــه بیشــتر 
افزایــش می یابــد. بطوریکــه، در ســطح پایــداری و دوام زندگــی خیلــی پاییــن، افــراد بــه بطــور متوســط 
مایــل بــه داشــتن 1.9 فرزنــد هســتند و در ســطح پایــداری و دوام زندگــی بــاال، زنــان پاســخگو بطــور 
متوســط مایــل بــه داشــتن 2.۶  فرزنــد هســتند. ایــن بــدان معنــا اســت، بــا افزایــش پایــداری و دوام 
ــد افزایــش  ــا 0/7 فرزن ــا 0/5 ت ــد ت ــده آل، می توان ــدان ای زندگــی زناشــویی بطــور متوســط تعــداد فرزن
یابــد. آزمــون آمــاری خــی دو بــا ضریــب اطمینــان 99/9 درصــد معنــادار شــده اســت، لــذا رابطــه بیــن 
مقیــاس نگــرش نســبت بــه پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی و تمایــل بــه فرزنــدآوری تأییــد می شــود. 
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جدول5:تعدادفرزندانایدهآلبرحسبنگرشبهپایداریودوامزندگیزناشویی

متوسطتعدادفرزنداننگرشبهدوامزندگی
ایدهآل

درصدفراوانی

1.9102.9دوام خیلی پایین

2.1۶31۸دوام پایین

2.21۸95۴دوام متوسط

2.۶۸۶2۴.۶دوام باال

2.520.۶دوام خیلی باال

2.2350100جمع

مقدار خی دو = 10۴.۴                                         سطح معناداری= 00.0     

سرمایهاجتماعیورابطهآنباتعدادفرزندانایدهآل
در جــدول شــماره ۶، رابطــه تعــداد ایــده آل فرزنــدان بــا مقیــاس ســرمایه اجتماعــی زوجیــن نشــان داده 
شــده اســت. بــا توجــه بــه ارقــام منــدرج در جــدول می تــوان نتیجــه گیــری نمــود، هــر چــه نگــرش 
زنــان بــه ســرمایه اجتماعــی خانــواده بیشــتر باشــد، تمایــل زنــان بــه داشــتن فرزنــد بیشــتر افزایــش 
مــی یابــد. بطوریکــه، در ســطح ســرمایه اجتماعــی خیلــی پاییــن، زنــان بــه بطــور متوســط مایــل بــه 
داشــتن 1.7 فرزنــد هســتند و در ســطح ســرمایه اجتماعــی بــاال، زنــان پاســخگو بطــور متوســط مایــل 
بــه داشــتن 2.۴ فرزنــد هســتند. ایــن بــدان معنــا اســت، بــا افزایــش میــزان ســرمایه اجتماعــی خانــواده، 
بطــور متوســط تعــداد فرزنــدان ایــده آل می توانــد تــا حــدود 0/7 فرزنــد افزایــش یابــد. آزمــون آمــاری 
ــذا رابطــه بیــن مقیــاس ســرمایه  ــادار شــده اســت، ل ــان 99/9 درصــد معن ــب اطمین ــا ضری خــی دو ب

ــدآوری تأییــد می شــود.  ــه فرزن اجتماعــی زوجیــن و تمایــل ب
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جدول6:تعدادفرزندانایدهآلبرحسبشاخصسرمایهاجتماعیزوجین

درصدفراوانیمتوسطتعدادفرزندانایدهآلشاخصسرمایهاجتماعی

1.7۶31۸خیلی پائین

1.۸15۶۴۴.۶پایین

1.97۸22.3متوسط

2.33911.1باال

2.۴1۴۴خیلی باال

2.2350100جمع

مقدار خی دو = 19.۴                                         سطح معناداری= 0.02  

پایگاهاقتصادیزوجینورابطهآنباتعدادفرزندانایدهآل
در جــدول شــماره 7، رابطــه تعــداد ایــده آل فرزنــدان بــا مقیــاس پایــگاه اقتصــادی زوجیــن نشــان داده 
ــگاه  ــا پای ــان ب ــود. زن ــری نم ــوان نتیجه گی ــدرج در جــدول می ت ــام من ــه ارق ــه ب ــا توج شــده اســت. ب
ــد. بطوریکــه  ــاال دارن ــه طبقــه پائیــن و ب ــد بیشــتری نســبت ب اقتصــادی متوســط تعــداد ایــده ال فرزن
ــد می باشــد.  ــاال 2 فرزن ــا پایــگاه اقتصــادی ب ــا پایــگاه اقتصــادی پائیــن حــدود 1.۸ و ب ــان ب ایــده ال زن
البتــه همانطــور کــه مقــدار آمــاره خــی دو و ســطح معنــاداری نشــان می دهــد، ایــن رابطــه معنــا دار 

نشــده اســت. 
جدول7:تعدادفرزندانایدهآلبرحسبشاخصپایگاهاقتصادیزوجین

درصدفراوانیمتوسطتعدادفرزندانایدهآلشاخصپایگاهاقتصادی

1.۸11۶33خیلی پائین

1.910530پایین

2.39527متوسط

221۶باال

21۴۴خیلی باال

2.2350100جمع

مقدار خی دو = 1.۴                                         سطح معناداری= 0.0۸  
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سنجشتاثیراتخالصتعیینکنندههایتمایلبهفرزندآوری
جهــت ســنجش اثــرات خالــص متغیرهــای مســتقل تحقیــق بــر تمایــل بــه بــاروری از رگرســیون خطــی 
ــول دوره  ــی، ط ــرمایه اجتماع ــامل: س ــر ش ــدل شــش متغی ــن م ــود جســته ایم، در ای ــر س ــد متغی چن
ــداری و دوام  ــاس پای ــدان، مقی ــده آل فرزن ــداد ای ــواده، تع ــگاه اقتصــادی خان ازدواج، تحصیــات زن، پای
زندگــی زناشــویی بعنــوان تعییــن کننده هــای تمایــل بــه فرزنــدآوری در نظــر گرفتــه شــده اند. نتایــج 
ــر  آمــاری بدســت آمــده از مــدل رگرســیونی خطــی نشــان داد کــه ضریــب همبســتگی چندگانــه براب
0/۸1 درصــد بــرآورد شــده اســت. از نظــر آمــاری، ایــن ضریــب بیــن 0 تــا یــک اســت و هــر چــه مقــدار 
آن بــه یــک نزدیــک تــر باشــد، نشــانده رابطــه قــوی بیــن متغیرهــای مســتقل و متغیــر وابســته اســت. 
ــای  ــه متغیره ــده آن اســت ک ــه نشــان دهن ــرآورد شــده ک ــز حــدود ۴9 درصــد ب ــن نی ــب تعیی ضری
ــد. در  ــن کنن ــته را تبیی ــر وابس ــس متغی ــد واریان ــدود ۴9 درص ــته اند، ح ــدل توانس ــده در م وارد ش
جــدول شــماره ۸، آزمــون آنالیــز واریانــس نشــان می دهــد کــه مقــدارF برابــر اســت بــا 5.0۴ و ســطح 
ــده در  ــای وارد ش ــرات متغیره ــه اث ــن معناســت ک ــن بدی ــد؛ ای ــر 99.9 درصــد می باش ــاداری براب معن

مــدل رگرســیونی بــر متغیــر وابســته بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت.
     

جدول8:آنالیزواریانساثراتمتغیرهایمستقلبرتمایلبهباروری

سطحمعناداریFمیانگینمربعهادرجهآزادیمجموعمربعهامنبع

1۶.33۶2.725.0۴0بین گروهی

1۸5.1۶3۴30.5۴درون گروهی

201.۴93۴9کل
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جــدول شــماره 9، ضرایــب رگرســیونی اســتاندارد نشــده و اســتاندارد شــده، خطــای معیــار، آزمــون t و 
ســطح معنــاداری را در مــدل رگرســیون خطــی بــرازش شــده نشــان می دهــد. همچنــان کــه ماحظــه 
می شــود، در بیــن متغیرهــای وارد شــده در مــدل اثــرات ســطح تحصیــات، ســرمایه اجتماعــی زوجیــن 
ــه  ــر خالــص مقیــاس نگــرش ب ــداری و دوام زندگــی زناشــویی تاییــد شــده اند. مقــدار اث و مقیــاس پای
ــاداری 99.9  ــر 0.255 و ســطح معن ــدآوری براب ــه فرزن ــل ب ــر تمای ــداری و دوام زندگــی زناشــویی ب پای
درصــد اســت. ایــن بــدان معناســت کــه 1 واحــد افزایــش در مقیــاس پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی 
ــای  ــدار بت ــن مق ــود. همچنی ــدآوری می ش ــه فرزن ــل ب ــاس تمای ــش در مقی ــد افزای ــث 0.255 واح باع
ــدان معنــا اســت کــه یــک واحــد افزایــش در  ــا 0.15 واحــد اســت، ایــن ب ــر ب ســرمایه اجتماعــی براب
مقیــاس ســرمایه اجتماعــی، موجــب 0.15 واحــد افزایــش در مقیــاس میــل بــه فرزنــدآوری می شــود و 
ایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــادار اســت. اثــر خالــص متغیــر ســطح تحصیــات بــر تمایــل بــر بــاروری 
برابــر بــا0.1- اســت و بــا ضریــب اطمینــان 99.9 درصــد تأییــد شــده اســت. از نظــر آمــاری یــک واحــد 
ــدآوری  ــه فرزن ــل ب ــاس تمای ــه 1 دهــم واحــد کاهــش در مقی ــش در ســطح تحصیــات منجــر ب افزای
می شــود. در ایــن پژوهــش اثــرات ســه متغیــر پایــگاه اقتصــادی زنــان، تعــداد ایــده آل فرزنــد و طــول 

ــادار نشــده اند.  ــدآوری معن ــه فرزن ــل ب ــر تمای دوره ازدواج ب

جدول9:اثراتخالصمتغیرهایمستقلبرمتغیرتمایلبهفرزندآوری

سطحمعناداریBetatخطایاستانداردBمتغیرها

3.۴۴0.23301۴.790عرض از مبدأ

 مقیاس پایداری و دوام
زندگی زناشویی

0.25۴0.05۴0.251۴.720

 مقیاس سرمایه
اجتماعی

0.15۴0.05۴0.1511.5۸0.00۸

1.7۴0.01-0.10-0.09۶0.055-تحصیات

0.0570.0۴10.0۸21.390.1۶3پایگاه اقتصادی

0.0190.0۴10.0250.۴۶۶0.۶۴2تعداد فرزندان ایده آل

0.01۴0.07۴0.0120.1910.۸9۴طول دوره ازدواج
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بحثونتیجهگیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تاثیــر نگــرش نســبت بــه پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی بــر تمایــل 
بــه بــاروری انجــام گردیــده اســت. جامعــه آمــاری زنــان ازدواج کــرده ای هســتند کــه نابــارور نبــوده و 
به طــور ارادی و اختیــاری از هنــگام ازدواج تــا زمــان انجــام پژوهــش)1397( صاحــب فرزنــد نشــده اند. 
حجــم نمونــه 350 نفــر بــرآورد شــد. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ســنجش اثــر خالــص مقیــاس نگــرش 
ــواده  ــداری خان ــات و پای ــدآوری اســت. ثب ــه فرزن ــل ب ــر تمای ــویی ب ــی زناش ــداری و دوام زندگ ــه پای ب
ــت از زندگــی زناشــویی،  ــواردی چــون رضای ــی آن شــامل م ــی و کمــی دارد، وجــه کیف دو وجــه کیف
ــت و  ــت، صداق ــتیبانی و حمای ــورت، پش ــل، مش ــارض، درک متقاب ــل تع ــت و ح ــی دادن، مدیری دلگرم
داشــتن ارتبــاط متقابــل موثــر می باشــد و هــر چــه وجــه کیفــی ثبــات و پایــداری قوی تــر باشــد، بــر 
وجــه کمــی آن یعنــی نگــرش زنــان نســبت بــه یــک زندگــی بــا دوام تــا پایــان عمــر افزایــش می یابــد. 
ــا مؤلفه هــای ســرمایه اجتماعــی  ــاط تنگاتنگــی ب ــداری زندگــی زناشــویی ارتب وجــه کیفــی دوام و پای
زوجیــن در خانــواده دارد. بطوریکــه می تــوان بطــور نظــری نتیجــه گرفــت، هــر چــه ســرمایه اجتماعــی 
زوجیــن بیشــتر باشــد، زوجیــن چشــم انــداز امیــد بخش تــری بــرای دوام زندگیشــان حــس خواهنــد 
ــر خواهــد  ــدآوری اث ــر فرزن ــن احســاس اطمینــان بطــور محســوس در تصمیمــات زوجیــن ب نمــود، ای

گذاشــت.
 بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش می تــوان اذعــان کــرد، هــر چــه قــدر پایــداری و دوام زندگــی زناشــویی 
و اطمینــان زوجیــن از ادامــه رابطــه زناشــویی خــود از ســطح باالتــری برخــوردار باشــد، تمایــل زوجیــن 
ــا تحقیقــات آرت لیفــرو و آریــک ریکــن  ــاروری نیــز بیشــتر خواهــد بــود. نتایــج ایــن پژوهــش ب بــه ب
)200۸( در خصــوص تعویــق فرزنــدآوری بــه دلیــل اختافــات زناشــویی، یافته هــای  اســتریک )201۶( 
در خصــوص اثــر منفــی ناپایــداری زندگــی زناشــویی بــه فرزنــدآوری و نتایــج مطالعــه وینکلــر- دوراک، 
باوجــان و دیگــران )2017( در خصــوص کاهــش فرزنــدآوری بــه دلیــل ناپایــداری زندگــی زناشــویی را 

همســویی دارد. 
ــر ثبــات و  ــاروری و هــم ب ــه ب ــل ب ــر تمای  ســرمایه اجتماعــی متغیــر مهــم دیگــری اســت کــه هــم ب
ــی و خارجــی پیشــین نشــان  ــات داخل ــل ماحظــه ای دارد، تحقیق ــرات قاب ــی زنانشــویی اث دوام زندگ
ــر و مقــدار حمایــت  می دهــد کــه در یــک محیطــی خانوادگــی کــه از ســطح ســرمایه اجتماعــی باالت
کنندگــی اجتماعــی متقابــل بیشــتری برخــوردار باشــد، زنــان میــل بیشــتری بــه داشــتن فرزنــد دارنــد 



34                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

)بوهلــر و فرتــزک1، 200۴، بوهلــر و فلیپــوف 2005، کوپــر، ســاباتینی و ســودنی2 201۸(. همانطــور کــه 
ــدآوری یــک رابطــه معنــا دار اســت  ــه فرزن ماحظــه شــد، رابطــه بیــن ســرمایه اجتماعــی و تمایــل ب
ــل  ــاس تمای ــم در مقی ــک ده ــش ی ــب کاه ــان موج ــات زن ــطح تحصی ــش در س ــد افزای ــک واح و ی
ــاروری  ــوالت ب ــوان« تح ــا عن ــه ای ب ــکاران در مطالع ــوازی و هم ــی ش ــود. عباس ــدآوری می ش ــه فرزن ب
ــداد  ــات، تع ــش ســطح تحصی ــا افزای ــه ب ــد ک ــتان« نتیجــه گرفته ان ــار اس ــواهدی از چه ــران: ش در ای
ــد  ــد )عباســی شــوازی و همــکاران، 13۸1 :203-1۶9(. کرینفل ــان کاهــش می یاب ــده آل زن ــدان ای فرزن
ــاروری و تحصیــات در آلمــان« نتیجــه گرفتنــد  ــا عنــوان »ب و کونیتــزکا  )200۸( در مطالعــه خــود ب
کــه زنــان بــا تحصیــات باالتــر در مقایســه بــا زنــان بــا تحصیــات پایین تــر، تمایــل دارنــد فرزنــد بــه 
کمتــری داشــته باشــند کیانــی )2011( در یــک مطالعــه بــا عنــوان »نگــرش زنــان بــه بــاروری در ایــران: 
مطالعــه مــوردی اصفهــان« نتیجــه گرفــت کــه اشــتغال و تحصیــات در نگــرش زنــان بــه بــاروری تأثیــر 
منفــی دارد. در ایــن پژوهــش اثــرات ســه متغیــر پایــگاه اقتصــادی زنــان، تعــداد ایــده آل فرزنــد و طــول 
دوره ازدواج بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری معنــادار نشــده اند. ایــن بــدان معنــا اســت کــه کیفیــت رابطــه 
زناشــویی، چشــم انــداز امیــد بخــش در خصــوص دوام و بقــاء زندگــی مشــترک بــر کمیــت فرزنــدان اثــر 
مثبــت دارد. ایــن پژوهــش بــه طــور واضــح نشــان می دهــد کــه چگونــه ابعــاد کیفــی زندگــی مشــترک 
می توانــد متغیرهــای جمعیتــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد، کیفیــت روابــط زوجیــن عــاوه بــه اینکــه 
ــان نقــش مشــاوران  ــن می ــذا در ای ــز اثربخــش اســت. ل ــدآوری نی ــر فرزن ــر دارد، ب ــروری اث ــه فرزندپ ب
ــه  ــد، بطوریک ــی می کن ــن خودنمای ــاروری پائی ــه ب ــی از جمل ــائل جمعیت ــل مس ــور در ح ــواده مح خان
ــن در خصــوص  ــداز زوجی ــن اســت و چشــم ان ــن پائی ــی زوجی ــرمایه اجتماع ــه س ــی ک در خانواده های
ــه  ــی میلــی ب ــواده نوعــی ب ــی از فروپاشــی خان ــواده مثبــت نیســت، تــرس و نگران دوام و پایــداری خان
ــر راه حــل  ــا اســتمداد از مداخــات مؤث ــواده ب ــد، مشــاوران خان ــن ایجــاد می کن ــدآوری در زوجی فرزن
محــور ایــن توانایــی را دارنــد کــه جــو اعتمــاد و تعامــل مثبــت بــه چنیــن خانواده هایــی بازگرداننــد و 

در نتیجــه میــل بــه فرزنــدآوری در بیــن آنهــا را افزایــش دهنــد.  

1- Fratczak and Buhler
2- Coppier, Sabatini and Sodini
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ــان 15-۴9 ســاله شــاغل در آمــوزش و پــرورش منطقــه 22تهــران«، پژوهــش نامــه علــوم  ــاروری زن ب

ــماره 3. صــص 107-93 ــوم، ش ــال س ــی، س اجتماع
ــان  ــدآوری زن ــه فرزن ــش ب ــر برگرای ــل مؤث ــرایی، حســن )1395(، »عوام ــادات، س ــی، حنانه س 9-صادق

ــاه و توســعه اجتماعــی. شــماره27. صــص 32-1 شــهر تهــران«، فصلنامــه برنامــه ریــزی رف
ــد، میمنــت حســینی چاوشــی و زینــب کاوه فیــروز  10-عباســی شــوازی، محمدجــال، پیتــر مکدونال
)13۸1(، »بررســی دیــدگاه زنــان در مــورد رفتارهــای بــاروری در اســتان یــزد بــا اســتفاده از روشــهای 

کیفــی«، نامــه علــوم اجتماعــی، شــماره 20.



36                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

11-عباســی شــوازی، محمــد جــال؛ عســکری ندوشــن، عبــاس )13۸۴(، تغییــرات خانــواده و کاهــش 
بــاروری در ایــران، نامــه علــوم اجتماعــی، )25( : صفحــه 75-25

ــات و  ــز مطالع ــران: مرک ــران. ته ــاروری ته ــش ب ــی پیمای ــزارش تفصیل ــر )13۸9(، گ ــی، امی 12-عرفان
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ــماره 37، صــص  ــم. ش ــال بیســت و یک ــردی، س ــز(«، جامعه شناســی کارب ــهر تبری ــل ش ــان متاه جوان

10۴-۸3
ــین  ــه حس ــی«، ترجم ــات جمعیت ــر مطالع ــدی ب ــاول )1393(، »درآم ــر، پ ــد. می ــوکاس، دیوی 1۶-ل
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تهرانــی«، مجلــه مطالعــات راهبــردی زنــان، شــماره 5۸، ص 93
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ارزیابی و تصحیح آمارهای جمعیتی شهرستان گنبدکاووس
 در سال های 1385 و 1395 

باران سبزعلی زاده1 
نادر مطیع حق شناس2  
 

چکیده:

ــی صحــت داده هــای جمعیتــی در دو سرشــماری شهرســتان گنبــد کاووس در اســتان  ــه، بررســی و ارزیاب در ایــن مقال
گلســتان در ســال های  1385 و 1395 و همچنیــن اصــاح و هموار ســازی گــزارش ســن در ایــن دو سرشــماری 
ــد مقایســه  ــای غیرمســتقیم مانن ــدادی از روش ه ــی، از تع ــای جمعیت ــی داده ه ــرای ارزیاب ــوده اســت. ب مطمــح نظــر ب
میــان رشــد جمعیــت، نســبت ســنی، نســبت جنســی، نســبت بازماندگــی، شــاخص ویپــل، شــاخص مایــرز و شــاخص 
تلفیقــی ســازمان ملــل متحــد اســتفاده شــده اســت. عــدد بدســت آمــده بــرای شــاخص ویپــل در ســال 1385، برابــر 
بــا 65/ 107  اســت کــه نشــان میدهــد داده هــای مربــوط بــه ســن در سرشــماری ایــن ســال، بــه لحــاظ میــزان گــرد 
کــردن ســن بــه اعــداد مختــوم بــه صفــر یــا پنــج، نســبتا دقیــق بوده انــد و در ســال 1395، برابــر بــا 104/05 اســت کــه 
بیانگــر بســیار دقیــق بــودن داده هــای ســنی در ایــن ســال اســت. عــدد محاســبه شــده بــرای شــاخص مایــرز در ســال 
1395، برابــر بــا 3/33 مــی باشــد کــه نمایانگــر آن اســت کــه ترجیــح رقمــی چشــمگیری وجــود نــدارد. علیرغــم نتایــج 
ــه گــرد کــردن عــدد ســن و همچنیــن  ــاد ب ــل زی ــر نبــود تمای ــرز، مبنــی ب بدســت آمــده از شــاخص های ویپــل و مای
نبــود ترجیــح رقمــی بــاال، ارقــام بدســت آمــده بــرای شــاخص تلفیقــی ســازمان ملــل در ســال هــای 1385 و 1395، 
بــه ترتیــب برابرانــد بــا 48/14 و 41/1 کــه نتیجــه می شــود کــه، بــه طــور کلــی کیفیــت داده هــای ســنی و جنســی در 
هــر دو ایــن سرشــماری ها بســیار ناقــص اســت. علــت ایــن نقــص میتوانــد مربــوط بــه داده هــای جنســی باشــد و یــا بــه 
علــت مــواردی از قبیــل جابجــا گــزارش نمــودن ســن، اشــتباهات پوششــی و محتوایــی، بیــش شــماری یــا کم شــماری 
باشــد. همچنیــن بــرای اصــاح و همواری ســازی گــزارش ســن از روش میانگین هــای متحــرک بــرای ســه ســن متوالــی، 

ــل و جــداول اســپراگ بهــره جســته ایم.  روش ســازمان مل

واژگانکلیدی: سرشماری، اصاح و هموارسازی، گزارش سن، گنبد کاووس، ارزیابی داده های جمعیتی.

1- کارشناس جامعه شناسی
2- استادیار جمعیت شناسی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی کشور

ترویجی
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مقدمه:
ــه وســیله آنهــا  ــه همــراه دیگــر آمارهــا( ماننــد عدســی هایی هســتند کــه ب »داده هــای سرشــماری )ب
میتــوان تصاویــری از جامعــه ارائــه داد. قــدرت نهفتــه در پشــت ارقــام سرشــماری را میتــوان بــا واکنــش 
افــراد بــه یافته هــای سرشــماری ســنجید.«  )جــان ویکــس، 1994( در ایــران، تــا ســال 1385، هــر 10 
ســال و پــس از آن، هــر 5 ســال یکبــار، یــک سرشــماری کلــی در کلیــه مناطــق شــهری و روســتایی 
کشــور بــه انجــام میرســد کــه بــا توجــه بــه داده هــای جمعیتــی بدســت آمــده از ایــن سرشــماری ها، 
ــای  ــایر ویژگی ه ــاروری و س ــزان ب ــی، می ــنی و جنس ــع س ــوه توزی ــه نح ــع ب ــادی راج ــات زی اطاع
جمعیتــی بدســت می آیــد. مــوارد فــوق، در صورتــی قابــل اعتبــار میباشــند کــه جمــع آوری و گــزارش 
داده هــا بــه درســتی انجــام شــده باشــند. »بــه اذعــان بســیاری از محققــان، هنــوز سرشــماری از دقــت 
100 درصــدی برخــوردار نیســت.« )خســروی و همــکاران، 1389( » امــکان خطــا و اشــتباه در کلیــه 
مراحــل سرشــماری وجــود دارد. و همــه کشــورها ایــن را پذیرفته انــد.« )نوراللهــی و همــکاران، 1385( 
لــذا نیــاز بــه ارزیابــی و بررســی ایــن داده هــای جمعیتــی گــرد آوری شــده از سرشــماری ها، بــا هــدف 

ــار آنهــا، احســاس می شــود. ســنجش میــزان اعتب
ــا روش هایــی نظیــر تعییــن نســبت ســنی و جنســی و  همچنیــن، تحلیــل ایــن داده هــای جمعیتــی ب
...، امــری ضــروری و مهــم بــرای برنامه ریزی هــای جمعیتــی و پیش بینــی مســائل و چالش هــای 
پیــش رو در زمینه هــای متفــاوت ماننــد برنامه ریزی هــای آموزشــی، ایجــاد فرصت هــای شــغلی، 
معضــل بیــکاری، هزینه هــای درمانــی و... می باشــد. لــذا هرگونــه برنامه ریــزی، بــدون در نظــر گرفتــن 

ــد. ــتر می باش ــک بیش ــا و ریس ــب خط ــا ضری ــراه ب ــص و هم ــی، ناق ــای جمعیت تحلیل ه
در ایــن مقالــه، بــا هــدف ســنجش میــزان اعتبــار، اصــاح و هموار ســازی و همچنیــن تحلیــل داده هــای 
جمعیتــی بدســت آمــده در دو سرشــماری ســال هــای 1385و 1395 در شهرســتان گنبــدکاووس، از 
ــبت  ــی، نس ــبت جنس ــنی، نس ــبت س ــت، نس ــد جمعی ــان رش ــه می ــر مقایس ــی نظی ــای متفاوت روش ه
بازماندگــی، شــاخص ویپــل، شــاخص مایــرز، شــاخص تلفیقــی ســازمان ملــل متحــد، روش میانگین های 

متحــرک بــرای ســه ســن متوالــی، روش ســازمان ملــل و جــداول اســپراگ اســتفاده کرده ایــم.

پیشینهتحقیق
مریــم اســکافی و همــکاران )1384( بــه بررســی سرشــماری های ســال هــای 1365 و 1375 در تمامــی 
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اســتان ها،  بــا اســتفاده از مقایســه دو شــاخص ویپــل و مایــرز پرداختنــد. و مشــخص شــد کــه در ســال 
ــش چشــمگیری داشــته  ــه نســبت ســال  1365، افزای ــام اســتان ها ب ــت سرشــماری در تم 1375، دق

. ست ا
جمیلــه علــی حســینی و همــکاران )1384(، گــزارش ســن و جنــس در گروه هــای ســنی 5 ســاله در 4 
اســتان اصفهــان، لرســتان، کرمانشــاه و گیــان را در طــی ســال های 1365 الــی 1375 را بــا اســتفاده 
از روش پیشــنهادی ســازمان ملــل تصحیــح و تســطیح نمودنــد. نتایــج حاصــل از ایــن گــزارش، نشــانگر 

نوســانات قابــل ماحظــه در گروه هــای ســنی 5 ســاله و در بیــن دو جنــس بــود. 
ــهری و  ــق ش ــور را در مناط ــال 1385 در کل کش ــماری س ــزارش سرش ــی )1389( گ ــین ضرغام حس
روســتایی بــه تفکیــک جنســیت ارزیابــی نمــود. نتیجــه آنکــه، نیــاز بــه تســطیح و تصحیــح داده هــای 
سرشــماری در ســنین بــاال در تمــام گروه هــا بــه ویــژه زنــان در مناطــق روســتایی احســاس می شــود. 
زینــب صدوقــی و همــکاران )1399(، دقــت داده هــای جمعیتــی در سرشــماری های ســال های 1385 
و 1395 در اســتان ایــام را بــا اســتفاده از روش هــای مایــرز و ویپــل مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایــج 
ــام و کشــور در ســال  ــاالی داده هــای سرشــماری اســتان ای ــت از دقــت بســیار ب بدســت آمــده حکای

1395 را دارد.
ــس در سرشــماری ســال 1395 در  ــری ســن وجن ــت اندازه گی ــکاران )1397(، دق داوود عباســی و هم
تمامــی اســتان های کشــور را بررســی کردنــد. نتیجــه آنکــه، سرشــماری ســال 1395 از نظــر گــزارش 
ــور  ــه ط ــر ب ــماری اخی ــر دو سرش ــوده و ه ــماری 1390 ب ــطح سرش ــرد در س ــنین منف ــت در س دق

ــد.  ــوردار بوده ان ــری برخ ــت باالت ــته، از دق ــماری های گذش ــام سرش ــمگیری از تم چش

مقایسهمیزانرشدجمعیت
ــته  ــود داش ــه n وج ــا فاصل ــماری ب ــه دو سرش ــی ک ــت، در صورت ــی جمعی ــول پیش بین ــق فرم از طری
ــت در شهرســتان  ــزان رشــد جمعی ــه می ــا توجــه ب ــل محاســبه میباشــد. ب ــت قاب باشــد، رشــد جمعی
گنبــد کاووس بیــن ســال های 1385 و 1390، انتظــار مــی ر ود کــه جمعیــت ایــن شهرســتان در ســال 
1395 بــه عــدد 366448 برســد. در صورتــی کــه جمعیــت واقعــی گنبــد کاووس در ســال 1395 برابــر 
بــا 348744 نفــر بــوده اســت کــه بــا هــم انطبــاق ندارنــد. همچنیــن ایــن مقایســه را میتــوان بــا آمــار 

اداره ثبــت و احــوال نیــز انجــام داد.  
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Pt:289647 کل جمعیت شهرستان گنبد کاووس در سرشماری سال
Pt :325789  :1390 کل جمعیت شهرستان گنبد کاووس در سرشماری سال

کل جمعیت شهرستان گنبد کاووس در سرشماری سال 1395:  348744
n=فاصله بین دو سرشماری: 5 سال

رشد جمعیت بین سال های 1385 و 1390: 
r  محاسبه شده برای سال 1395 بر حسب  پیش بینی جمعیت:  

جمعیت واقعی در سال 1395:  348744
این ارقام باهم انطباق نداشته و در نتیجه صحت سرشماری زیر سوال می رود.

جدول1.آماروالدتووفاتدرشهرستانگنبدکاووسطیسالهای1391الی1395درثبتاحوال
وفاتوالدتسال

139184791406

139287281456

139388311695

13949159 1667

13958823 1403

440207627جمع

میزان رشد جمعیت بر اساس آمار والدت و وفات ثبت احوال: 36393=44020-7627                                                
پیش بینی جمعیت در سال 1395 بر اساس 362182=325789+36393

                         
آمارثبتاحوال:

ــتر  ــال 1395 بیش ــماری س ــد کاووس در سرش ــتان گنب ــت شهرس ــی جمعی ــزان واقع ــدد، از می ــن ع ای
اســت کــه میتوانــد نشــان دهنــده مهاجــرت حــدود 13500 نفــر بــه خــارج از ایــن شهرســتان، در طــی 

ــود دارد. ــماری وج ــماری در سرش ــال کم ش ــن، احتم ــد. همچنی ــی 1395 میباش ــال های 1391 ال س
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نسبتجنسیدرسرشماریسالهای13۸5و1395-شهرستانگنبدکاووس
ــت.«   ــناختی اس ــای جمعیت ش ــی در تحلیل ه ــب جنس ــاخص ترکی ــن ش ــی رایج تری ــبت جنس »نس
)پوســتون، 2006( نســبت جنســی عبــارت اســت از نســبت تعــداد مــردان بــه زنــان در یــک جمعیــت 
کــه در عــدد 100 ضــرب میشــود. نســبت جنســی بــه طــور ســاده نشــان مــی دهــد کــه در مقابــل هــر 

صــد نفــر زن، چنــد نفــر مــرد در جمعیــت وجــود دارد. 
S.R= M/F × 100

جدول2.نسبتجنسیکلبرایگروههایسنی5سالهدرشهرستانگنبدکاووسدرسالهای13۸5و1395

13951385گروه سنی

0-4103.72104.84

5-9104.03105.05

10-14103.83103.21

15-19101.6397.18

20-24102.5188.55

25-29103.9694.69

30-34102.1195.61

35-3999.4199.39

40-4498.58101.83

45-49101.02103.79

50-54101.0599.15

55-59100.8984.89

60-6495.0991.89

65-6980.0299.58

70-7486.03115.76

75-7990.34115.69

80-84107.7799.28

85-89101.6764.84

90-9479.7162.26

95-9993.3280.77

10062.5044.44 به باال
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نمودار 1-مقایسهمیزاننسبتجنسیکلبرایگروههای5سالهدرشهرستانگنبدکاووسدرسال
های13۸5و1395

همــان طــور کــه در نمــودار مشــاهده میشــود، نســبت جنســی در ســال 1395 در دو گــروه ســنی 70- 
74 و 75- 79 بــه نســبت ســال 1385 کاهــش چشــمگیری داشــته اســت. همچنیــن در گــروه ســنی 

85- 89، شــاهد افزایــش حــدود 40 درصــدی در نســبت جنســی هســتیم. 
در ســال 1395، شــاهد ایــن هســتیم کــه گروه هــای ســنی 65- 69، 90- 94 و 100 بــه بــاال، 
پایین تریــن ارقــام نســبت جنســی را دارا هســتند کــه ممکــن اســت بــه دلیــل تفاوت هــای فیزیولوژیکــی 

ــاال باشــد.  زنــان و مــردان در ســنین ب
در ســال 1385، شــاهد باالتریــن نســبت های جنســی در دو گــروه ســنی 70- 74 و 75- 79 هســتیم. 

هماننــد ســال 1395، کمتریــن میــزان نســبت جنســی در افــراد بــاالی 100 ســال مشــاهده میشــود. 
بــا توجــه بــه مقــدار اســتاندارد نســبت جنســی کــه 105 میباشــد، در ســال 1385، گروه هــای ســنی 
0-4 و 5-9،  و در ســال 1395، گــروه ســنی 5-9، دارای نزدیک تریــن عــدد نســبت جنســی بــه مقــدار 
اســتاندارد هســتند. کــه نشــان دهنــده تولــد نــوزادان بــا نســبت جنســی نزدیــک بــه اســتاندارد میباشــد.   
ــه گــروه  ــوط ب ــه از نســبت جنســی اســتاندارد، مرب همچنیــن، در هــر دو سرشــماری، بیشــترین فاصل
ســنی 100 ســال بــه بــاال اســت کــه دارای کمتریــن نســبت جنســی اســت. دلیــل ایــن امــر، مــرگ و 
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ــر اســت کــه ناشــی از  تفاوت هــای بیولوژیکــی  ــان در ســنین باالت ــه زن ــر بیشــتر مــردان نســبت ب می
آنهــا مــی باشــد.  

نسبتسنیدرسرشماریسالهای13۸5و1395-شهرستانگنبدکاووس
ــنی 5  ــای س ــماری در گروه ه ــای سرش ــت داده ه ــی صح ــد در ارزیاب ــرد و مفی ــای پرکارب »از روش ه
ســاله، محاســبه شــاخص نســبت ســنی اســت. ایــن شــاخص از تقســیم جمعیــت هــر گــروه ســنی بــه 
نصــف مجمــوع جمعیــت گــروه ســنی ماقبــل و مابعــد بــه دســت می آیــد و در 100 ضــرب می شــود.« 
ــرت در  ــا مهاج ــر ی ــرگ و می ــد، م ــدید در موالی ــانات ش ــت نوس ــز در حال ــه ج ــی، 1389( »ب )ضرغام
گذشــته، ســه گــروه مجــاور بایــد تقریبــاً یــک شــکل خطــی داشــته باشــند. بنابرایــن انتظــار میــرود کــه 
رقــم بدســت آمــده بــرای نســبت ســنی در هــر گــروه ســنی، 100 یــا بســیار نزدیــک بــه آن باشــد.«     

)شــرایاک و ســیگل، 1976(
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جدول3.نسبتسنیکلونسبتهایسنیمردانوزناندرگروههایسنی5سالهدرشهرستان

 گنبدکاووسدرسالهای13۸5و1395
13951385سال

زنمردکلزنمردکلگروه سنی

0-4

5-9101.18101.31101.0585.4885.9385.02

10-1493.3693.7293101.71103.21100.02

15-1985.6485.0186.29116.98118.05115.95

20-2497.4397.1997.6799.3795.23103.35

25-29111.22112.1110.31100.8102.6499.11

30-34107.13107.26107100.46100100.93

35-3999.3498.7499.9592.9493.5592.35

40-44102.07101.33102.82101.64101.94101.34

45-4992.7393.4192.05103.94105.45102.42

50-54100.9100.94100.8695.5296.5694.4

55-59102.82103.86101.892.3686.3498.17

60-6494.0294.7393.35100.2101.4799.06

65-6994.0887.17100.4485.4785.1685.77

70-7494.5396.5192.89112.24117.46106.76

75-7983.4982.784.2294.54100.396.6

80-84108.72117.09100.9588.885.2192.68

85-8975.9775.2676.7150.1740.2759.67

90-9465.8758.0573.849.5747.4850.96

95-9922.2224.3520.5575.293.3265
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نمودار2-نسبتسنیگروههای5سالهدرشهرستانگنبدکاووسدرسال1395

نمودار3-نسبتسنیگروههای5سالهدرشهرستانگنبدکاووسدرسال13۸5

ــنی  ــبت های س ــترین نس ــد کاووس، بیش ــتان گنب ــال 1385 در شهرس ــا، در س ــه نموداره ــه ب ــا توج ب
مربــوط بــه گروه هــای ســنی 15- 19 و 70- 74 ســاله اســت. و کمتریــن نســبت های ســنی در 
گروه هــای ســنی 85- 89 و 90- 94 ســاله مشــاهده میشــود. و در گــروه ســنی 95- 99، ایــن نســبت 

افزایــش پیــدا میکنــد. 
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امــا در ســال 1395، بعــد از یــک افزایــش چشــمگیر نســبت ســنی در گــروه ســنی 80- 84 ســاله، ایــن 
ــن میــزان آن در گــروه ســنی 95- 99 ســاله  ــه طــور مــداوم کاهــش یافتــه و شــاهد کمتری نســبت ب

هســتیم. 
در هــر دو سرشــماری، کاهــش نســبی در میــزان نســبت ســنی بــا افزایــش گروه هــای ســنی، مشــاهده 

 . د میشو
بــا توجــه بــه مقــدار مــورد انتظــار 100 بــرای نســبت ســنی، در ســال 1395، گروه هــای ســنی 35- 39 
ــن مقــدار  و50-54 و در ســال 1385، گروه هــای ســنی 25- 29، 30 -34 و 60- 64، دارای نزدیک تری

نســبت ســنی بــه عــدد مــورد انتظــار 100 هســتند. 
ــر دو  ــای ســنی در ه ــت داده ه ــه کیفی ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــر، میت ــر اســاس جــدول زی ــن ب همچنی

ــوده اســت.  ــق ب سرشــماری، دقی

جدول4.کیفیتدادههایشاخصنسبتسنی)معینی،1364(

کیفیت داده های سنیتغییرات شاخص نسبت سنی

گزارش سن دقیق0-4.9

گزارش سن نیمه دقیق5-9.9

گزارش سن با دقت کم10 و بیشتر

نسبتبازماندگیدرسرشماریسال1395-شهرستانگنبدکاووس
ایــن شــاخص بــه متغیــر مــرگ و میــر مربــوط اســت. اگــر فاصلــه دو سرشــماری 10 ســال باشــد، از 
تقســیم جمعیــت افــراد گــروه ســنی nP)x+10(  در سرشــماری دوم بــه جمعیــت افــراد گــروه ســنی 
nP_x در سرشــماری اول، شــاخص زیــر بدســت مــی آیــد. جمعیــت واقــع در صــورت کســر، بــه دلیــل 
آنکــه از ســن 10 ســالگی بــه بــاال را شــامل اســت و تعــدادی مــرگ و میــر هــم داشــته انــد، از جمعیــت 

مخــرج کســر کمتــر اســت. بنابرایــن خــارج قســمت کســر، کمتــر از 1 میباشــد.  
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جدول5.نسبتبازماندگیدرشهرستانگنبدکاووسدرسال1395

 نسبت بازماندگی جمعیت سال 1385جمعیت سال 1395گروه سنی
0-43988525715 
5-93381024641 

10-1426946319361.05
15-1923912381600.97
20-2428900333070.9
25-2935415288770.93
30-3434787239901.04
35-3929526188841.02
40-4424656166471.03
45-4918785138720.99
50-5415859100450.95
55-591265071720.91
60-64874654860.87
65-69595537780.83
70-74391433550.71
75-79232622000.62
80-84165811100.49
85-897243000.33
90-94248860.22
95-9929470.34

10013390.28 به باال
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نمودار4-نسبتبازماندگیدرشهرستانگنبدکاووسدرسال1395
نمــودار بــاال، نشــان دهنــده کاهــش کلــی نســبت بازماندگــی، بــا افزایــش ســن اســت. در ســال 1395، 
ــزان آن  ــن می ــروه ســنی 10- 14 ســاله مشــاهده شــده و پایین تری ــن نســبت بازماندگــی در گ باالتری

مربــوط بــه گــروه ســنی 90- 94 ســاله اســت. 
در برخــی گروه هــای ســنی، نســبت بازماندگــی اندکــی باالتــر از عــدد 1 اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
انتظــار میــرود کــه نســبت بازماندگــی کمتــر از 1 باشــد، میتوانــد نشــان دهنــده اشــتباه در گزارش هــای 
سرشــماری باشــد. همچنیــن احتمــال افزایــش جمعیــت در ایــن گروه هــای ســنی، بــه دلیــل مهاجــر 

پذیــری وجــود دارد.  
شاخصویپلدرسرشماریسالهای13۸5و1395-شهرستانگنبدکاووس

»شــاخص ویپــل، میــزان ترجیــح و یــا پرهیــز از اعــداد مختــوم بــه هریــک از ارقــام دهگانــه را بــه طــور 
خــام و تقریبــی بــرای جمعیــت 23 تــا 62 ســال محاســبه میکنــد. ایــن بــازه ســنی اختیــاری بــوده و 
قابــل تغییــر اســت و از آن رو اختیــار شــده کــه در ســنین خیلــی بــاال و خیلــی پاییــن معمــوال خطــا 
ــه جــز ترجیــح رقمــی  میباشــد.« )ســیگل و سوانســون،  در گــزارش ســن ناشــی از عوامــل دیگــری ب
2004(  ایــن شــاخص بــه وســیله کســری کــه صــورت آن پنــج برابــر مجمــوع افــرادی کــه در گســتره 
ســنی 23 تــا 62 قــرار داشــته انــد و ســن آن هــا بــه ارقــام صفــر یــا پنــج ختــم میشــود و مخــرج آن 
مجمــوع افــراد 23 تــا 62 ســاله اســت، بدســت مــی آیــد. شــاخص ویپــل بیــن حداقــل 100 و حداکثــر 

500 نوســان دارد. 
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جدول6:جمعیتمردانوزناندرسنینمنفرد23الی62سالهدرشهرستانگنبدکاووس
درسالهای13۸5و1395

1385 1395

زنمردکلزن مردکلسن

23660231083494620831343074

24613930553084599330932900

25671133773334715036643486

26584927943055727437533521

27559226492943747838903588

28554126732868705235623490

29518425522632646131823279

30532925772752736537503615

31500424902514723536483587

32496523642601694935523397

33437221162256678033413439

34432021792141645832843174

35444722152232670534463259

36384819361912606029583102

37380319121891572327852938

38355517451810565928332826

39323116051626537926972682

40385119291922539326202773

41328516891596526526572608

42328115971684509024992591

43325416671587448922082281

44297615171459441922562163

45325216321620440121892212

46284714291418386519891876
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1395 1385سال

زنمردکلزن مردکلسن

47276214121350380519121893

48268014301250351417381776

49233111621169320016121588

50237912001179357618171759

5120981108990314915961553

5219969821014315515431612

531869930939308415641520

541703781922289514511444

551792809983288414361448

561528678850264913151334

571385639746256812981270

581238595643239512461149

591229572657215410581096

6015527128401950993957

6111445376071849957892

6212245866381773858915

شاخص ویپل برای سال 1385:  65/ 107
شاخص ویپل برای سال 1395: 05/ 104 

ــرای شــاخص ویپــل، داده هــای  ــه عــدد اســتاندارد مــورد انتظــار 100 ب ــا توجــه ب ــر ایــن اســاس و ب ب
جمعیتــی مربــوط بــه ســن در سرشــماری ســال 1385، نســبتا دقیــق و در ســال 1395، خیلــی دقیــق 

شــده اســت کــه نشــان از کــم شــدن تمایــل افــراد بــه گــرد کــردن عــدد ســن آنهــا دارد. 
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جدول7:حدوددقتشاخصویپل)زنجانی،1376(

دقت آمارهااندازه شاخص ویپل

خیلی دقیق100 -105

نسبتا دقیق105- 110

تقریبا دقیق110- 125

قابل قبول125- 175

غیر دقیق175 و بیشتر

شاخصمایرزدرسرشماریسال1395-شهرستانگنبدکاووس
»ایــن شــاخص در تشــخیص ترجیــح رقمــی در اشــتباهات گــزارش ســنی بــه کار گرفتــه می شــود کــه 
بــر اســاس ارقــام انتهایــی بــا یکدیگــر جمــع میشــود و تصــور بــر ایــن اســت کــه بــدون وجــود هرگونــه 
ترجیــح رقمــی، هــر ســنی کــه بــه یکــی از ارقــام صفــر تــا نــه ختــم میشــوند، تقریبــا 10 درصــد کل 
ســنین خواهــد بــود. انحرافــات هــر حاصــل جمــع از 10 درصــد کل، بــدون توجــه بــه عامــت آنهــا بــا 
هــم جمــع میشــود و چنانچــه توزیــع جمعیــت برحســب ســنین ختــم شــده بــه ایــن ارقــام بیشــتر یــا 
کمتــر از 10 درصــد باشــد، ناشــی از عــدم دقــت در گــزارش ســن یــا ترجیــح دادن بعضــی از ســنین بــه 
علــت گــرد کــردن ســن میباشــد.« )میرزایــی، 1381( »در تحلیــل داده هــای ســنی بــه صــورت ســنین 
منفــرد، اگــر هیــچ بــی نظمــی وجــود نداشــته باشــد، اعــداد ســنین مجــاور بایــد مشــابه هــم باشــند.« 

)پوســتون، 2006( بــه لحــاظ تئــوری، شــاخص مایــرز میتوانــد بیــن صفــر تــا 180 در نوســان باشــد. 
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جدول۸.محاسبهشاخصمایرزبرایجمعیتکلشهرستانگنبدکاووسدرسال1395

سنین2۰-99سنین99-1۰

رقم
آخر

ترکیبضریبجمعضریبجمع
توزیع
نسبی

انحرافهر
درصداز1۰

02689312689321213919091721781041/1041/0

12555525111019392815513620624686/914/0

22555237665619127713388921054507/1007/0

3245974983881775961065542049428/920/0

42336551168251653558267519950054/946/0

52589961553941788147152422691885/1085/0

62347971643531538834616421051707/1007/0

72298581838801478622957221345221/1021/0

82181491963261412811412821045406/1006/0

91911310191130129470019113014/986/0

   2091514 33/3

بــا توجــه بــه جــدول زیــر و عــدد شــاخص مایــرز 3/33 در ســال 1395، نتیجــه میشــود کــه نوســانات 
ــه  ــژه در اظهــار ســن ب ــای عــدم وجــود گرایــش وی ــه معن ــه کــم اســت کــه ب نســبتا متوســط و رو ب

بعضــی ارقــام خــاص اســت.
)جدول9.تغییراتشاخصمایرز)معینی،1364

کیفیت اطاعاتتغییرات شاخص مایرز

نوسانات نسبتا کمصفر تا 2.9

نوسانات نسبتا متوسط3 تا 9.9

نوسانات نسبتا زیاد10 و بیشتر

بــا توجــه بــه اعــداد میــزان انحرافــات مشــخص میشــود کــه بیشــترین گرایــش بــه ســنین منتهــی بــه 
رقــم 5 بــوده و بیشــترین گریــز از ســنین منتهــی بــه رقــم 9 مــی باشــد. 

شاخصارقامتلفیقی
»ایــن شــاخص کــه توســط ســازمان ملــل اختــراع شــده و جهــت ارائــه تصویــری کلــی از ســاخت ســنی 
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ــق تفاوت هــای  ــدر مطل ــن ق ــر میانگی ــرده می شــود، از مجمــوع ســه براب ــه کار ب و جنســی جمعیــت ب
نســبت های جنســی متوالــی و میانگیــن قدرمطلــق انحــراف نســبت های ســنی مــردان و زنــان از 100 

)بــرای هــر جنــس بــه طــور جداگانــه( بدســت می آیــد.« )ضرغامــی، 1389(
جدول1۰.محاسبهشاخصتلفیقیسازمانمللبرایشهرستانگنبدکاووسدرسال13۸5

تفاوت از 100نسبت سنی زنانتفاوت از 100نسبت سنی مردانتفاوت متوالینسبت جنسیگروه سنی

0-4104.84     

5-9105.050.2185.9314.0785.0214.98

10-14103.211.84103.213.21100.020.02

15-1997.186.03118.0518.05115.9515.95

20-2488.558.6395.234.77103.353.35

25-2994.696.14102.642.6499.110.89

30-3495.610.921000100.930.93

35-3999.393.7893.556.4592.357.65

40-44101.832.44101.941.94101.341.34

45-49103.791.96105.455.45102.422.42

50-5499.154.6496.563.4494.45.6

55-5984.8914.2686.3413.6698.171.83

60-6491.897101.471.4799.060.94

65-6999.587.6985.1614.8485.7714.23

70-74115.7616.18117.4617.46106.766.76

75-79115.690.07100.30.396.63.4

80-8499.2816.4185.2114.7992.687.32

85-8964.8434.4440.2759.7359.6740.33

90-9462.262.5847.4852.5250.9649.04

95-9980.7718.5193.326.686535

211.98 241.47 153.73 جمع کل

11.16 12.71 8.09 میانگین
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جدول11.محاسبهشاخصتلفیقیسازمانمللبرایشهرستانگنبدکاووسدرسال1395

 نسبت سنیتفاوت متوالینسبت جنسیگروه سنی
 تفاوت ازنسبت سنی زنانتفاوت از 100مردان

100

0-4103.72     

5-9104.030.31101.311.31101.051.05

10-14103.830.293.726.28937

15-19101.632.2185.0114.9986.2913.71

20-24102.510.8997.192.8197.672.33

25-29103.961.45112.112.1110.3110.31

30-34102.111.85107.267.261077

35-3999.412.798.741.2699.950.05

40-4498.580.83101.331.33102.822.82

45-49101.022.4493.416.5992.057.95

50-54101.050.03100.940.94100.860.86

55-59100.890.16103.863.86101.81.8

60-6495.095.894.735.2793.356.65

65-6980.0215.0787.1712.83100.440.44

70-7486.036.0196.513.4992.897.11

75-7990.344.3182.717.384.2215.78

80-84107.7717.43117.0917.09100.950.95

85-89101.676.175.2624.7476.7123.29

90-9479.7121.9658.0541.9573.826.2

95-9993.3213.6124.3575.6520.5579.45

213.75 257.05 103.36 جمع کل

11.25 13.53 5.44 میانگین
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شاخص تلفیقی سازمان ملل:
 

بــا توجــه بــه ارقــام بدســت آمــده و جــدول زیــر، نتیجــه میشــود کــه علیرغــم بهبــود انــدک در کیفیــت 
داده هــای ســنی و جنســی در ســال 95 بــه 

نسبت سال 85، همچنان در هر دو سرشماری کیفیت داده ها بسیار ناقص است.

جدول12.تغییراتشاخصسازمانمللمتحد)سرینیواسان،13۸4(
UNJS کیفیتدادههاارزش

دقیقکمتر از 20

ناقص20 تا 40

بسیار ناقصباالی 40

تسطیحسنیبامیانگینهایمتحرکسهسنمتوالیدرسرشماریسال1395-شهرستان
گنبدکاووس

ــا  ــا و ی ــطیح محنی ه ــاور و تس ــام مج ــودن ارق ــوار نم ــر هم ــرک ب ــای متح ــاس روش میانگین ه اس
ــک  ــه تفکی ــت ب ــداد جمعی ــای متحــرک، تع ــن ه ــرای روش میانگی ــرای اج ــنی اســت. ب ــای س هرم ه
ــی آمارهــا بیانگــر گــزارش نادرســت  ــم، اگــر ارزیاب ســنین منفــرد یــک سرشــماری را در نظــر میگیری
ــن  ــر س ــت ه ــرک، جمعی ــای متح ــتفاده از روش میانگین ه ــا اس ــد، ب ــنین باش ــی س ــن و جابجای س
ــل و  ــن قب ــت س ــا جمعی ــر را ب ــورد نظ ــن م ــور، س ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــازی می ش ــرد، هموارس منف

ــم.  ــیم می کنی ــه تقس ــدد س ــر ع ــوده، ب ــع نم ــد، جم ــن بع ــت س جمعی



58                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

جدول13.هموارسازیسنینمنفردبااستفادهازمقیاسسهتاییمیانگینمتحرکسرشماری1395
شهرستانگنبدکاووس

بعد از تسطیح Pقبل از تسطیح Pسنبعد از تسطیح Pقبل از تسطیح Pسن

5131493293 7842کمتر از 1

1835080535231553129

2796881025330843045

3798778985428952954

4773876845528842809

5732673705626492700

6704570555725682537

7679367855823952372

8651664805921542166

9613062616019501984

10613760976118491857

11602458176217731748

12528953756316221649

13481149286415521548

14468547626514701444

15479048146613101305

16496848196711341148

1747004765689991058

18462647186910421025

1948284883701033975

205196525171849938

215730556672932790

225773590473589677

236208599174511550

245993645075551535

257150680676542527

267274730177489471
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بعد از تسطیح Pقبل از تسطیح Pسنبعد از تسطیح Pقبل از تسطیح Pسن

277478726878383411

287052699779361392

296461695980431374

307365702081329367

317235718382341324

326949698883303299

336780672984254258

346458664885218205

356705640886143166

366060616387136139

375723581488137121

38565955878990102

3953795477908076

4053935346915964

4152655249925347

4250904948933036

4344894666942623

4444194436951316

45440142289689

46386540249754

47380537289803

4835143506993 

 10013 به باال4932003430

5035763308   
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نمودار5-جمعیتسنینمنفرددرشهرستانگنبدکاووسقبلوبعدازتسطیحبهروشمیانگین
متحرکسهسنیدرسال1395

ــال 1395-  ــماری س ــل در سرش ــازمان مل ــه روش س ــاله ب ــج س ــای پن ــت گروه ه ــازی جمعی هموارس
ــد کاووس ــتان گنب شهرس

اگــر بــه جــای دسترســی بــه ســنین منفــرد، اطاعــات گروه هــای ســنی 5 ســاله وجــود داشــته باشــد، 
بــرای هموارســازی جمعیــت از روش ســازمان ملــل کــه بــر مبنــای فرمــول میانگیــن متحــرک پیشــنهاد 
ــر سرشــماری  ــه نقــل از دفت ــرج، 1959، ب ــر و ف ــل )کاری شــده اســت، اســتفاده می شــود. ســازمان مل
ایــاالت متحــده، 1994( بــرای هموارســازی جمعیــت در گروه هــای ســنی بــا فاصلــه پنــج ســال از ســن 
10 تــا 74 ســالگی، بــا فــرض قابــل دســترس بــودن توزیــع ســنی پنــج ســاله جمعیــت تــا 85 ســالگی، 

فرمــول زیــر را بســط داده اســت.
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جدول14.هموارسازیگروههایسنی5سالهباروشسازمانمللشهرستانگنبدکاووسسال1395
بعد از تسطیح Pقبل از تسطیح Pگروه سنی

0-439885 

5-933810 

10-142694626973

15-192391224580

20-242890029036

25-293541534716

30-343478734630

35-392952629927

40-442465624322

45-491878519233

50-541585915683

55-591265012511

60-6487468882

65-6959555951

70-7439143866

75-792326 

80-841658 
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نمودار6-جمعیتگروههایسنی5سالهقبلوبعدازتسطیحبهروشسازمانمللشهرستانگنبد

کاووس1395

تبدیلگروههایسنیمنظمپنجسالهبهسنینمنفردباروشجداولاسپراگدرسرشماری
سال1395-شهرستانگنبدکاووس

گاهــی جمعیــت بــه تفکیــک گروه هــای ســنی پنــج ســاله وجــود دارد، امــا دسترســی بــه ســنین منفــرد 
ــژه ای توســط دانشــمندانی ماننــد اســپراگ تنظیــم شــد  ــه همیــن دلیــل، ضرایــب وی ــدارد. ب وجــود ن
کــه بوســیله جــداول حــاوی ایــن ضرایــب، محاســبه تعــداد افــراد ســنین منفــرد در کلیــه گروه هــای 

ــود.  ــنی، میســر می ش س

نتیجهگیری
ــا،  ــا و پیش بینی ه ــزی ه ــیاری از برنامه ری ــرای بس ــق ب ــح و دقی ــای صحی ــات و آماره ــود اطاع »وج
ــاری  ــه ی آم ــون پای ــی چ ــده، ول ــرا ش ــی اج ــا و طرح های ــا، برنامه ه ــه بس ــت. چ ــی اس ــی و الزام حیات
ضعیــف و نادرســتی داشــته اند، بــه نتایــج نامطلــوب و نامربــوط منتهــی گشــته اند. بنابرایــن، همیشــه در 
گام اول بایــد بــه صحــت و دقــت داده هــا اطمینــان حاصــل نماییــم و ســپس بــه کاربســت آنهــا اقــدام 
ورزیــم. در حــوزه جمعیت شناســی، داده هــای حاصــل از سرشــماری ها بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن و 



ارزیایب و تصحیح آمارهای جمعییت هشرستان گنبد کاووس در سال های 1385 و 1395                             63

در کشــور مــا بــه عنــوان مهم تریــن منبــع داده هــای جمعیتــی بــه شــمار می رونــد. ایــن داده هــا گاهــی 
ــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده در ســطور بــاال، شــناخت و  دارای نواقــص و اشــکاالتی هســتند کــه ب
رفــع آنهــا ضــروری بــه نظــر می رســد.« )ضرغامــی، 1389( در ایــن مقالــه، داده هــای جمعیتــی حاصــل 
ــرار  ــی ق ــورد  بررس ــد کاووس، م ــتان گنب ــای 1385 و 1395 در شهرس ــال ه ــای س ــماری ه از سرش

ــی شــده و همچنیــن هموار ســازی شــده اند. ــزان کیفیــت شــان ارزیاب ــه، صحــت و می گرفت
مهم ترین نتایج این مطالعه، بدین شرح می باشد:

1. میــزان جمعیــت واقعــی گنبــد کاووس در ســال 1395 کــه در سرشــماری بدســت آمــده اســت از 
میــزان تخمیــن زده شــده برحســب فرمــول رشــد جمعیــت و همچنیــن آمــار والدت و فــوت ســازمان 
ثبــت احــوال کمتــر اســت. علــت ایــن امــر می توانــد مهاجرت هــای بــه خــارج از ایــن شهرســتان و یــا 

ــد. ــماری باش ــماری در سرش کم ش
2. بیشــترین فاصلــه از نســبت جنســی اســتاندارد، مربــوط بــه گــروه ســنی بــاالی 100 ســال می باشــد 
ــای  ــه تفاوت ه ــوط ب ــوال مرب ــر، معم ــن ام ــت ای ــتند. عل ــی را دارا هس ــبت جنس ــن نس ــه پایین تری ک
بیولوژیکــی مــردان و زنــان و نتیجتــاً مــرگ و میــر کمتــر زنــان نســبت بــه مــردان در ســنین بــاال اســت. 
3. بــر اســاس میــزان تغییــرات شــاخص نســبت ســنی در سرشــماری های ســال هــای 1385 و 1395 
شهرســتان گنبــد کاووس، کیفیــت گــزارش داده هــای ســنی در هــر دو سرشــماری، دقیــق بــوده اســت.

4. مطابــق انتظــار، نســبت بازماندگــی، بــا افزایــش گــروه ســنی کاهــش پیــدا کــرده اســت. ایــن نســبت، 
در برخــی گروه هــای ســنی، عــددی باالتــر از 1 بدســت آمــده اســت کــه میتوانــد بــه علــت خطــا در 

سرشــماری و یــا مهاجــرت بــه داخــل شهرســتان گنبــد کاووس باشــد.
5. عــدد شــاخص ویپــل بــرای سرشــماری ســال 1385، برابــر بــا 107/65 و بــرای ســال 1395 برابــر 
ــه ســن در سرشــماری ســال 1385، نســبتاً  ــوط ب ــن اســاس، داده هــای مرب ــر ای ــا 104/05 اســت. ب ب
دقیــق بــوده و در ســال 1395، خیلــی دقیــق شــده اند و گرایــش بــه گــرد کــردن عــدد ســن کاهــش 

پیــدا کــرده اســت.
6. مقــدار شــاخص مایــرز بدســت آمــده در سرشــماری ســال 1395، 3/33 میباشــد کــه نشــان دهنــده 
ــه  ــه گزارش هــا، بیشــترین گرایــش ب ــا توجــه ب ــدارد. ب آن اســت کــه ترجیــح رقمــی، تقریبــا وجــود ن

اعــداد منتهــی بــه رقــم 5 و بیشــترین گریــز از اعــداد منتهــی بــه رقــم 9 بــوده اســت.
ــه  ــای 1385 و 1395، ب ــال ه ــماری های س ــرای سرش ــل ب ــازمان مل ــی س ــاخص تلفیق ــداد ش 7. اع
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ــا 48/14 و 41/1 می باشــند کــه نشــان دهنــده آن اســت کــه علیرغــم نتایــج بدســت  ــر ب ترتیــب براب
آمــده از اعــداد شــاخص هــای ویپــل و مایــرز کــه حاکــی از عــدم وجــود گرایــش زیــاد بــه گــرد کــردن 
ــت  ــه کیفی ــا اینک ــن ب ــند، و همچنی ــمگیر می باش ــی چش ــح رقم ــود ترجی ــن نب ــن و همچنی ــدد س ع
داده هــای ســنی و جنســی در ســال 1395، کمــی بهتــر شــده اســت، همچنــان کیفیــت داده هــا در هــر 

دو سرشــماری بســیار ناقــص اســت. 
ــه داده هــای جنســی  ــوط ب ــد مرب ــزارش شــده توســط شــاخص تلفیقــی، میتوان ــت ناقــص گ  8. کیفی
باشــد و یــا بــه علــت مــواردی از قبیــل جابجــا گــزارش نمــودن ســن، اشــتباهات پوششــی و محتوایــی، 

ــد.  ــماری باش ــا کم ش ــماری ی بیش ش

جمعیت سنین منفردسنین منفردجمعیت سنین منفردسنین منفرد

454178 ساله08270 ساله

463907 ساله18170 ساله

473688 ساله28020 ساله

483550 ساله37827 ساله

493464 ساله47598 ساله

503373 ساله57340 ساله

513288 ساله67061 ساله

523192 ساله76768 ساله

533072 ساله86469 ساله

542935 ساله96172 ساله

552807 ساله105882 ساله

562686 ساله115606 ساله

572550 ساله125356 ساله

582390 ساله135140 ساله

592217 ساله144963 ساله
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جمعیت سنین منفردسنین منفردجمعیت سنین منفردسنین منفرد

602049 ساله154812 ساله

611880 ساله164676 ساله

621726 ساله174650 ساله

631600 ساله184773 ساله

641492 ساله195001 ساله

651385 ساله205235 ساله

661282 ساله215478 ساله

671185 ساله225754 ساله

681094 ساله236060 ساله

691008 ساله246374 ساله

70929 ساله256683 ساله

71856 ساله266100 ساله

72784 ساله277212 ساله

73710 ساله287281 ساله

74636 ساله297243 ساله

75567 ساله307196 ساله

76500 ساله317130 ساله

77447 ساله327011 ساله

78415 ساله336834 ساله

79397 ساله346617 ساله

80376 ساله356376 ساله

81378 ساله366105 ساله

82334 ساله375861 ساله
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جمعیت سنین منفردسنین منفردجمعیت سنین منفردسنین منفرد

83310 ساله385671 ساله

84282 ساله395513 ساله

85249 ساله405341 ساله

86208 ساله415173 ساله

87156 ساله424973 ساله

8894 ساله434723 ساله

8917 ساله444445 ساله
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مطالعهزمینههاوبسترهایکاهشنرخباروری:پژوهشیکیفی
غالمرضاتاجبخش1

چکیده:
ــهکنــکاش ــاب ــاروریوموضــوعســالمندشــدنجمعیــتمحققــانواندیشــمندانرامجــابنمــودهت ــرخب کاهــشن
علمــیودقیــقایــنمســئلهاجتماعــیبپردازنــد.بــرایــنمبنــا،هــدفپژوهــشحاضــرمطالعــهزمینههــاوبســترهای
ــالاز ــکس ــشازی ــهبی ــیرازک ــهرش ــگاهیش ــالتدانش ــاتحصی ــلوب ــانمتأه ــرزن ــاروریازمنظ ــرخب ــشن کاه
ــا19زن ــورب ــنمنظ ــهای ــت.ب ــیاس ــر،کیف ــهحاض ــشمقال ــردپژوه ــد.رویک ــودمیباش ــتهب ــانگذش ازدواجآن
ــد، ــدهبودن ــابش ــیانتخ ــتراتژیگلوله برف ــدواس ــریهدفمن ــاروشنمونه گی ــهب ــیرازک ــهرش ــاکنش ــلس متأه
ــرای ــونب ــلمضم ــاازتحلی ــلدادهه ــهوتحلی ــرایتجزی ــد.ب ــامش ــاختاریافتهانج ــقونیمه س ــایعمی مصاحبه ه
تفســیرتجــاربمصاحبهشــوندگانمــورداســتفادهقــرارگرفــت،کــهدرنهایــت10مضمــوناصلــیکشــفواســتخراج
گردیــد.بازاندیشــیفرصتهــایفردگرایانــه،فقــداناثــربخشــیوکارآمــدیسیاســتهایجمعیتــی،تــرسازبیمــاری
کرونــا،فرســایشســرمایهاجتماعــیدرونخانوادگــی،ســبکنویــنزندگــیوایدئولوژیهــاوارزش هــاینوظهــور،کــم
ــیارزش هــایدینــی،نابســامانیوشــوکهایاقتصــادی،بزرگپنــداریدافعههــای ــگشــدنابعــادنگرشــیوعمل رن

ــواده. ــوالتخان ــیوتح ــدهاجتماع ــهش ــایپذیرفت ــدآوری،محدودیته فرزن

واژگانکلیدی:خانواده،فرزندآوری،زنان،کیفی،شیراز

1-دانشیاروعضوهیاتعلمیگروهعلوماجتماعیدانشگاهحضرتآیتاهللالعظمیبروجردی

پژوهشی
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مقدمه:
ــادمیشــوداز ــهعنــوانمؤلفــهاقتــداروازعناصــراصلــیتوســعهوپیشــرفتجوامــعی ازجمعیــتب
ایــنرودربرنامهریزیهــایتوســعهجوامــعناگزیــربایــدجمعیــتوتغییــراتآنراهمــوارهمــدنظــر
قــرارداد.بــابســطوگســترشفرآیندهــايمدرنیتــهونوگرایــي،تغییــراتودگرگونيهــاياساســيدر
حوزههــایمختلــفزندگــیمنجملــهالگوهــايخانوادگــيوارزشهــايخانــوادهپدیــدآمــدهاســتو
نهــادخانــوادهرابیــشازهــرنهــادوســاختاريدیگــر،دچــارتغییــرودگرگونــينمــودهاســت.یکــی
ازتغییــراتملمــوس،تغییــردررفتــاربــاروریاســت.بــاروریمهمتریــنعامــلتغییــرســاختارســنی
ــرات ــهتاثی ــیاســتک ــاخصهایجمعیت ــنش ــااهمیتتری ــیازب ــیرودویک ــمارم ــهش ــتب جمعی
شــگرفیدردگرگونــیکمــیوکیفــیجمعیــتجوامــعایفــامیکنــد.رونــدکاهنــدهمســتمربــاروری
ــي،موجــبکاهــشموالیــدودرنتیجــهکاهــشتعــدادجمعیــتدر ــيودرون ــرازعوامــلبیرون متأث
گروههــایســنیپاییــنهــرمســنیمیشــودوبــاتغییــرودگرگونــیدرشــکلآن،بــهصــورتهــرم

ــد. ســنیجمعیــتهــایســالخوردهدرمیآی
ایــرانبــهمــوازاتدیگــرکشــورهایجهــان،تغییــراتجمعیتــیگســتردهایراتجربــهنمــودهاســت.
میــزانکلــیبــاروریدربــازه2020-2015درکشــورهایهمســایهایــراننشــانمیدهــددرافغانســتان
4/56)رتبــه23جهــان(؛عــراق،3/68)رتبــه46جهــان(؛پاکســتان،3/55)رتبــه53جهــان(؛ترکیــه
2/08وایــران2/01)رتبــه119جهــان(فرزنــدبــهازاءهــرزندرســنبــاروری)49-15ســال(وجــود
دارد)ســالنامهآمــاریثبــتاحــوال،35:1398(.طــیچهــاردهــهگذشــتهبــاروریدرکشــوررونــد
بســیارکاهشــیداشــتهودادههــاحاکــیازکاهــشبــاروریطــیســالهای1365بــهبعــداســت.در
ــدرســید.درســال1385-1395 ــه2/5فرزن ــدب ــاروریاز6/5فرزن ــرخب ســالهــای1375-1365ن
رونــدنزولــیادامــهپیــدانمــودوبــه1/24فرزنــدرســیدودرســال1400بــهزیــر1درصــدرســیده
اســتوبــاایــننــرخرشــدجمعیــتونــرخموالیــددرکشــور،واضــحوروشــناســتکــهزیــرســطح
جانشــینی)2/1(قــرارداریــم.ایــنبــدانمعناســتکــهبــهازایهــردونفــربزرگســال،کمتــرازدو
کــودکمتولــدمیشــودودرنتیجــهتعــدادموالیــدبــرایثابــتنگــهداشــتنمیــزانجمعیــتکفایــت
ــتهای ــتازسیاس ــهصراح ــمالیب ــانش ــردمخراس ــعم ــریدرجم ــمرهب ــاممعظ ــد.مق نمیکن

ــد: ــدومیفرمای ــادمینمای ــتانتق ــرلجمعی کنت
ــدههــمدرآنســهیمم،مســئلهتحدیــد ــموبن ــهکردی ــیک ــیازخطاهای ))یک
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ــدازاواســط ــیبای ــودول ــانخــوبب نســلاســتکــهاجــرایآندرمقطعــیاززم
ــتباه ــناش ــم؛ای ــفنکردی ــنرامتوق ــد؛ای ــفمیش ــرفمتوق ــنط ــهای ــه70ب ده
ــن ــمدرای ــره ــدهحقی ــودبن ــهیمند،خ ــتباهس ــناش ــود،مســئولینکشــوردرای ب
ــل ــد.نس ــاببخش ــرم ــدب ــخبای ــالوتاری ــدایمتع ــنراخ ــهیمم.ای ــتباهس اش
ــد ــدش ــرخواه ــورپی ــیکش ــدکنون ــنرون ــاای ــرد«.ب ــظک ــدحف ــوانرابای ج
ــمالی،1391/07/19((. ــانش ــتانخراس ــردماس ــام ــدارب ــریدردی ــاترهب )بیان

ــرانومســئوالن ــیمدی ــرســطحجانشــینی،نگران ــاروریزی ــدوب ازایــنروموضــوعکاهــشزادوول
ــم ــاممعظ ــطمق ــتتوس ــیجمعی ــیابالغ ــتهایکل ــد1سیاس ــتودربن ــراهداش ــههم ــامراب نظ
ــش ــاافزای ــتب ــيجمعی ــي،بالندگــيوجوان ــايپویای ــاه1393(مســئلهارتق ــری)اردیبهشــتم رهب
نــرخبــاروريبــهبیــشازســطحجانشــینيودربنــددومایــنسیاســتهايابالغــيکــهشــاملرفــع
موانــعازدواج،تســهیلوترویــجتشــکیلخانــوادهوافزایــشفرزنــد،کاهــشســنازدواجوحمایــتاز
زوجهــايجــوانوتوانمندســازيآنــاندرتأمیــنهزینههــايزندگــيوتربیــتنســلصالــحوکارآمــد

اســتتأکیــدویــژهشــد.
ــت ــیهمچــوناتخــاذسیاســتهایدول ــهعوامل ــرآناســتک ــرانبیانگ ــاروریدرای ــذارب ــهگ تجرب
درزمینــهکنتــرلموالیــد)ازســال1346تــا1357واز1368بــهبعــد(،تغییــرمعیشــیتوســاختار
ــت ــهصنعــتوخدمــاتمحــور(،گــذارجامعــهازحال اشــتغال)گــذارازاشــتغالکشــاورزیمحــورب
ــان،گســترششهرنشــینی، ــالتزن ــشســطحســوادوتحصی ــدرنشــدن،افزای ــهســمتم ســنتیب
ارتقــاءخدمــاتدرحــوزهبهداشــتودرمــانودرنتیجــهکاهــشمــرگومیــروافزایــشامیــدبــه
زندگــی،افزایــشآگاهیهــایاجتماعــی،دسترســیبیشــتربــهامکانــاتوخدمــاتزیربنایــی،افزایــش
ــهســزایی ــاروریتأثیــرب ــدان،شــوکهایاقتصــادیوافزایــشســنازدواجدرکاهــشب هزینــهفرزن
ــی ــدکاهش ــیازرون ــوانترجمان ــانرامیت ــزدزن ــژهدرن ــهوی ــنازدواجب ــشس ــتهاند.افزای داش
ــدمیشــود. ــاروریودرنتیجــهکاهــشموالی ــاهشــدندورانب ــراموجــبکوت ــاروریدانســت؛زی ب
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جدول1:تعدادواقعۀوالدتدرکشور

مجموعوالدتدرسال
کشور

دخترپسر

13941,570,219806,456763763

13951,528,003786,096741,907

13961,487,861766,108721,753

13971,366,491704,012662,479

13981,196,135616,493579,642

13991,090,485557,996532,479

منبع:سایتسازمانثبتاحوال،1400

ــا ــا1399نشــانازکاهــشآنه ــهســالهای1394ت ــددرکشــوردرفاصل ــایزادوول بررســیآماره
ــیب ــاش ــدهب ــتش ــدثب ــدادکلموالی ــور،تع ــوالکش ــتاح ــازمانثب ــاتس ــاساطالع ــراس دارد.ب
مالیــمتــا1397وشــیبتندتــرتــاســال1399مواجهــهشــدهاســت.بــهگونــهایکــهدرســال96
بــاکاهــش2.6درصــدی،درســال97بــاکاهــش8درصــدی،درســال98بــاکاهــش12درصــدیو
درســال99بــاکاهــش6.8درصــدیدرقیــاسبــاهمیــنآمــاردرســالپیشــینخــودمواجــهبــوده
اســت.میــزانکاهــشآمــاروالدتهــایثبــتشــدهطــیســال99درقیــاسبــاپنــجســالقبــلیعنــی
ســال94،معــادل30درصــدازبچههــایبــهدنیــاآمــدهطــیایــنمــدت،یعنــیمعــادل480هــزار

والدت،کاهــشیافتــهاســت)ســالنامهآمــاریســازمانثبــتاحــوال،121:1399(.
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جدول2:تعدادواقعۀوالدتدرکشوربهتفکیکاستاندرسال1398

استان
زنمردجمع

1,196,135616,493579,642

53,34227,73825,604آذربایجانشرقي

55,01828,44626,572آذربایجانغربي

19,1639,9769,187اردبیل

61,02131,27029,751اصفهان

29,18115,12414,057البرز

8,5664,4084,158ایالم

16,3558,5427,813بوشهر

156,55880,65975,899تهران

16,2938,4897,804چهارمحالوبختیاري

15,4617,8927,569خراسانجنوبي

116,00759,68956,318خراسانرضوي

15,1547,9137,241خراسانشمالي

97,13249,90647,226خوزستان

16,3328,3647,968زنجان

8,0274,0613,966سمنان

87,33144,79442,537سیستانوبلوچستان

65,35833,79731,561فارس

16,0288,2917,737قزوین

20,01810,1969,822قم

23,96212,31411,648کردستان

49,19025,17224,018کرمان

26,56613,94512,621کرمانشاه

12,0406,1725,868کهگیلویهوبویراحمد

32,94116,84916,092گلستان

22,81511,74111,074گیالن

28,30514,87113,434لرستان

33,90217,46916,433مازندران

15,3417,8917,450مرکزي

34,71417,91816,796هرمزگان

24,83712,91711,920همدان

منبع:سایتسازمانثبتاحوال،1398
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پیشبینیهــایســازمانملــلدرخصــوصجمعیــتایــرانبیانگــرآناســتکــهدرهــرســهســناریو
)حدپاییــن،حدمتوســطوحــدبــاالیرشــدجمعیتــی(تــاســال1420ســطحبــاروریایــرانبــهســطح
ــران)هــزارنفــر(در ــرخرشــدجمعیــتای جانشــینیافزایــشنخواهــدیافــتوپیشبینــیتعــدادون

هــرســهســناریورونــدکاهنــدهخواهــدبــود.

جدول3:پیشبینیتعدادونرخرشدجمعیتبراساسسهسناریویسازمانملل


https://population.un.org/wpp                         )2017منبع:چشماندازجمعیتجهان)بازنگری

ــران ــراســاسســناریویحــدپاییــن،جمعیــتای ــاروری،ب ــیکاهــشب ــدکنون درصــورتادامــهرون
تــاســال1430بــهحــدود82میلیــوننفــر،درســال1439بــهحــدود77میلیــوننفــروتــاســال
1480بــهحــدود42میلیــوننفــرکاهــشخواهــدیافــت.همچنیــندرصــورتتحقــقســناریویحــد
ــه ــاســال1479ب ــر،ســپست ــوننف ــهحــدود93میلی ــاســال1430ب ــرانت ــتای متوســط،جمعی

حــدود72میلیــوننفــرکاهــشخواهــدیافــت.
براســاسآیندهپژوهــیســازمانملــلدرســال2017،درســناریویحــدپاییــندرســال1409نــرخ
رشــدجمعیــتایــرانبــهحــدودصفــرمیرســدوبــرمبنــایســناریویحــدمتوســطدرســال1429
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ــرایــناســاسنگرانــیانفجــارســالمندیدردهههــای ــرخرشــدجمعیــتایــرانمنفــیمیشــود.ب ن
ــه ــتس ــالمندیجمعی ــد.س ــدش ــصتخواه ــهش ــتدرده ــارجمعی ــیانفج ــننگران ــیجایگزی آت
مرحلــهدارد.مرحلــهاولمرحلــهســالمندشــدناســت؛یعنــیمرحلــهایکــهیــکجامعــهبــهســوی
ســالمندشــدنپیــشمــیرود.درایــنمرحلــه7تــا14درصــدازجمعیــتجامعــهدرســنینبــاالی
شــصتســالقــرارمیگیرنــد.درمرحلــهدوم،دیگــرجامعــهســالمندشــدهاســتکــهبیــن14تــا21
درصــدجمعیــتجامعــهدرســنینبــاالیشــصتســالقــرارمــیگیرنــد.مرحلــهســوممرحلــهیفــوق
ســالمندیاســتکــهبیــشاز21درصــدازجمعیــتدرســنینبــاالیشــصتســالقــراردارنــد.در
حــالحاضــرایــرانســومینکشــورجهــاناســتکــهبــهســرعتبــهســویســالمندیپیــشمــیرود

)عباســیولــدی،32:1393(.
جمعیــتجوانــانوافــراددرســنینکارکشــور)جمعیــتتولیــدکننــدهبیــنســنین15تــا64ســال
حــدود70درصــد(،بصــورتچشــمگیریبیشــترازســالمندان،کــودکانونوجوانــان)جمعیــتمصــرف
کننــدهیــاســربارحــدود30درصــد(میباشــدوایــنبیانگــرآناســتکــهایــراندرحــالحاضــردر
ــهعنــوانیــکفرصــتطالیــیمحســوبمیشــود؛ایــرانازســال پنجــرهجمعیتــیقــرارداردکــهب
ــهمــدت ــاســال1425یعنــیب 1385چنیــنوضعیتــیراداراســتوطبــقنظــرجمعیتشناســانت
ــهمســائل ــههم ــنضــرورتداردب ــد.بنابرای ــدمان ــازخواه ــهرویکشــورب ــنپنجــرهب ــالای 40س
ــرایــنمبنــانگاهــی ــد.ب ــارهاختصــاصیاب مربوطــهایــنحــوزهتوجــهشــودومنابــعالزمدرایــنب
ــی ــرایبازاندیش ــهایب ــرن1400زمین ــتانهق ــددرآس ــامیتوان ــاوپیشبینیه ــهرونده ــیب علم
ــاد ــزومایج ــتول ــوعجمعی ــفدرموض ــازمانهایمختل ــاوس ــا،نهاده ــئولیتخانوادهه ــشومس نق
ــن ــوانای ــابت ــمآوردت ــدتفراه ــدتوبلندم ــایمیانم ــرایهدفگذاریه ــهب ــیواقعگرایان نگاه
دورهطالیــیرابــادســتاوردیمطلوبــیســپرینمــود.بــاتوجــهبــهنــکاتذکــرشــدهمســئلهمحــوری
ــد؟ ــدآوریکدامن ــهکاهــشفرزن ــشب ــایگرای ــهبســترهاوزمینهه درپژوهــشحاضــرآناســتک

زنــانمتأهــلچــهتجــاربوتفاســیریازایــنموضــوعدارنــد؟
دررابطــهبــاتببیــنمیــزانبــاروریوعوامــلموثــربــرآننظریاتــیبیــانشــدهاســتکــه،بــهاختصــار

بــهبرخــیازآنهــااشــارهمیشــود.
ــي ــاءاجتماع ــوريارتق ــهتئ ــناندیشــمنداندرزمین ــونفیلســوففرانســويازمقتدمتری آرســندم
)تئــوريشــعوراجتماعــي(بــرایــناعتقــاداســتکــهداشــتنفرزنــدکمتــریــابیشــترارتبــاطنزدیکــي
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بــامنزلــتاجتماعــيوالدیــندارد.بــهعبــارتدیگــراگــردرجامعــهايبــاداشــتنفرزنــدبیشــترامــکان
ارتقــاءمنزلــتاجتماعــيوترقــيدرردههــاياجتماعــيبیشــترباشــد،خانوادههــاترجیــحميدهنــد
کــهتعــدادفرزنــدانبیشــتريداشــتهباشــند)حســیني،55:1386-56(.فــرضاصلــیتئــورياشــاعه
ــوم ــهاوالًمفه ــرارداردک ــراديق ــانگــرشاف ــاطمســتقیمب ــاروريدرارتب ــرلب ــهکنت ــناســتک ای
واژهبعــدخانــواروانــواعوســایلپیشــگیريازبــاروريراشــناختهوثانیــاًازآنوســایلهــماســتفاده
ميکننــد.بــهعبــارتدیگــرایــننظریــهبــرنظامهــاينگرشــیوارزشــیدرتبییــنتفاوتهــاوتغییــرات

بــاروريوبعــدمطلــوبخانــوادهتأکیــدمی کنــد.
تغییــردرنظــامارزشــهاياجتماعــيوتغییــردرنگــرشافــرادجامعــه،پیرامــونمســائلينظیــرتولیــد
ــرد ــکلميگی ــراتدرآنش ــنتغیی ــهای ــيراک ــنومکانیزم ــقطجنی ــوادهوس ــمخان ــل،تنظی مث

ــدگاهدانســت. ــندی ــلای ــزثق ــوانمرک ميت
ازجملــهتئوریهــاياقتصــادي،ميتــوانبــهتئــوريریچــارداســترلین،ازبرجســتهتریننظریــهپــردازان
بــارورياشــارهنمــودکــهنظریــهخــودرابــااســتفادهازتئوريهایــيکــهدرصــددتبییــناقتصــادي
ــم ــايتنظی ــا«وهزینهه ــهوتقاض ــوري»عرض ــهتئ ــوريب ــنتئ ــد.ای ــانميکن ــاروريهســتند،بی ب

شــهرتیافتــهاســت.
ــی ــدانعوامل ــدوهزینههــایفرزن ــرضاســتواراســتکــهفوائ ــنف ــرای ــههــاریلیبنشــتاین،ب نظری
ــه ــنب ــذارد.والدی ــیگ ــرم ــدانتأثی ــدادفرزن ــوردتع ــندرم ــریوالدی ــرتصمیمگی ــهب ــتندک هس
ــش ــدبی ــتنفرزن ــعداش ــهمناف ــد.چنانچ ــدانمیپردازن ــیازفرزن ــارجناش ــاومخ ــیهزینهه ارزیاب
ــد ــهداشــتنفرزن ــمب ــودوتصمی ــدب ــتخواه ــنمثب ــامخــارجاوباشــد،نگــرشوالدی ــای ازهزینهه

ــون82:1997،1(. ــت)رابینس ــدگرف خواهن
بـــراساسایـــننظریه،رضایـــتاززندگـیوتعدادمطلـــوبفرزنـدان،عامـلاصلـــیدربـاروریزنـان
تلقـــیمیگـــردد.گــریبکــردرتئــوریخــودبــرایــنبــاوراســتکــهرفتــاربــاروری،نتیجــهانتخــاب
خانــوادهاســت.درایــنتئــوریفرزنــدانبــهعنــوانکاالیمصرفــیبــادوامدرنظــرگرفتــهمی شــوند
ــادوام، کــهطــیزمــانمنفعــتدارنــدوتقاضــابــرایآنهــاهماننــدتقاضــابــرایکاالهــایمصرفــیب
تحــتتأثیــرعواملــیچــون:تعــدادفرزندانــیکــهمی تواننــدزنــدهبماننــد،هزینه هــایرشــدوتربیــت
ــد ــت)بهن ــرارخواهــدگرف ــوادهق ــدخان ــهوســطحدرآم ــایازدســترفت ــایفرصت ه ــا،هزینه ه آنه

1- Robinson
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وکانیتــکار1994،1بــهنقــلازحســینی،1386(.صاحــبنظــراناندیشــهنوســازبــرایــنباورنــدکــه
نوســازیمحیــط،نوعــیشــیوهزندگــیوفکــریبــهوجــودمــی آوردکــهسرنوشــتگرایــیوخانــواده
گرایــیراتضعیــفکــردهوآیندهنگــریوآمــالوآرزویرســیدنبــهزندگــیمرفــهرادرانســانتقویــت
می کنــد.«فاوســت2معتقــداســتکــهنوســازیمحیــط)دراثــرتحصیــالت،وســایلارتبــاطجمعــی
ــر ــیویراتغیی ــیوهزندگ ــاروش ــدهورفت ــردش ــایف ــاوارزش ه ــاختنگرایش ه ــبنوس و...(موج
می دهــد.درنتیجــه،»خانــوادهگرایــی«تضعیــفگشــتهومیــلبــهزندگــیمرفه تــر،حفــظســالمت
جســمانیوروانــیافزایــشمی یابــد.ازایــنرونــزدچنیــنوالدینــیبــهدلیــلفشــارهایمــادی،روانــی
ــان ــد«)محمودی ــشمی یاب ــدکاه ــد،ارزشفرزن ــادمی نمای ــیایج ــددرزندگ ــهفرزن ــمانیک وجس
ــانو ــالتزن ــطوحتحصی ــشس ــاافزای ــیب ــايآموزش ــاستئوريه ــراس ــم،93:1381(.ب وپوررحی
باالرفتــنســنازدواجآنــانونیــزافزایــشمطالبــاتوانتظاراتشــان،درنتیجــهایــنامــربــهمیزانهــاي
ــرل ــهکنت ــبتب ــرنس ــتت ــايمثب ــانگرشه ــالتب ــراتحصی ــود.زی ــرميش ــاروريمنج ــرب پایین ت
ــار ــورن،اظه ــاداردارد.هاش ــتومعن ــهمثب ــيرابط ــريازحاملگ ــترازجلوگی ــيبیش ــدوآگاه موالی
مــيداردکــهدرتمامــيجوامــعآگاهــيازکنتــرلموالیــدبــاســابقهیــااقامــتشهرنشــیني،تحصیــالت
باالتــرازحــدمتوســط،ودرآمــدبیشــترازحــدمتوســطارتبــاطمســتقیمدارد.تحصیــالتهمچنیــن
بــرمتغیرهــايتبیینــيدیگــرنظیــرنگرشهــانســبتبــهانــدازهخانــواده،هزینههــاومنافــعفرزنــدان

تاثیــرقابــلتوجهــيدارد.
کالــدول،درخصــوصاهمیــتتحصیــالتدربــاروریبــرایــنبــاوراســتکــهتحصیــالتباعــثتغییــر
ــرار ــرخــودق ــهشــدتتحــتتاثی ــاروريراب ــل،ب ــلذی ــلعوام ــرادشــدهوبدلی نگــرشارزشــیاف

ميدهــد.
• کاهشمنافعناشيازکارفرزندان

• افزایشهزینههايفرزندان
• افزایشاهمیتماهیتسرمایهايفرزندان

• تسریعتغییرفرهنگي
• تبلیغارزشهايطبقهمتوسطغربي.

متخصصــاناقتصــادخــودبــهایــننکتــهاشــارهميکننــدکــهوالدیــنبــاتحصیــالتبیشــتربــهدنبــال

1- Behende and kanitkar
2- Fawcett
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فرزنــدانشایســتهتــريهســتندواینکــهاگــریــکمــادردارايســطحتحصیــالتخــوب،نیــرويکار
ــر، ــوکاسومی ــود)ل ــدب ــرخواه ــهباالت ــهفرصــتازدســترفت ــوطب ــايمرب ــد،هزینهه ــرککن رات

.)114-115،1381
ــای ــدانهزینهه ــهفرزن ــدک ــانمیده ــی)1397(نش ــدومقدم ــتگارخال ــشرس ــایپژوه یافتهه
ــاد ــنایج ــرایوالدی ــادیب ــیزی ــایخانوادگ ــمانیوهزینهه ــاتجس ــت،زحم ــی،محدودی احساس
ــاعنــوانتحلیــلبســترهایاجتماعــیفرهنگــیکاهــش میکننــد.نتایــجپژوهــشصادقــی)1395(ب
ــیو ــهتعامــلمجموعــه ایازنیروهــایســاختی-نهادی،معنای ــران،بیانگــرآناســتک ــاروریدرای ب
فرهنگــیمنجــربــهشــکلگیریبــاروریزیــرســطحجانشــینیدرایــرانشــدهاســت.عباســیشــوازی
وخانــی)1394(درپژوهــشخــودبــاعنــوانناامنــیاقتصــادیوبــارورینشــاندادنــدکــهبــاوجــود
ــاراتاقتصــادیوســن ــاتوانتظ ــنواقعی ــهبی ــالتوفاصل ــایتحصی ــدهمتغیره ــلکنن ــشتعدی نق

ــاروریهمچنــانپایــداربــودهاســت. ــرب ــان،تاثیــرمعنــیدارناامنــیاقتصــادیب زن
ــان ــنزن ــانبی ــاروريزن ــبرادرب ــرمذه ــوانتأثی ــاعن ــت)1394(ب ــانونوبخ ــایمحمودی یافتهه
شــیعهوســّنيدرشــهرگلــهداراســتانفــارس،نشــاندادکــهزنــانســّنيمذهــببــاروريباالتــري
ــد، ــدهآلفرزن ــدادای ــدان،تع ــدهآلفرزن ــنيای ــةس ــن،فاصل ــایس ــرلمتغیره ــاکنت ــهب ــدک دارن
اســتقاللزنــان،پایبنــديمذهبــي،احســاسعــدمتحــرکاجتماعــي،ســنازدواج،وضعیــتاقتصــادي،
ســنفرزنــدان،اســتفادهازوســایلجلوگیــريازبــارداریازتفــاوتبــاروريبیــنزنــانشــیعهوســّني
کاســتهشــده،امــاایــنتفــاوتمعنــادارباقــيمیمانــد.عنایــتوهمــکاران)1392(درپژوهــشخــود
بــهجهانــیشــدنفرهنگــی،فنــآوریهــاینویــنارتباطــینظیــرماهــوارهواینترنــتبعنــوانعواملــی
کــهباعــثتغییــرنگــرشبــهفرزنــدآوریشــدهاســت،اشــارهمی نماینــد.یافته هــایپژوهــشارســال
ــد ــهعنــوانیــکعامــلبالقــوهموثــردررون وگلدســتین)2010(نشــاندادکــهناامنــیاقتصــادیب
کاهشــیبــاروریتاثیــرفــراواندارد.یافتــههــایپژوهــشهــيفــوردومــورگان)2008(نشــاندادنــد
کــهنــرخبــاروريواقعــيوتمایــلبــهفرزنــددارشــدندرزنانــيکــهمعتقــدبــهاهمیــتبســیارمهــم
دیــندرزندگــيروزمــرههســتند،باالتــرازکســانياســتکهچنیــناعتقــادیندارنــدیــااهمیــتکمــي

بــرایآنقائــلهســتند
یافتههــایپژوهــشاتــوه)2008(بــاعنــوانتغییــراتخانوادگــیدرزمینــهبــاروریپاییــندرکشــور
ــوالت ــراتوتح ــیازتغیی ــهبرخ ــورب ــنکش ــاروریدرای ــنب ــایپایی ــهنرخه ــاندادک ــن،نش ژاپ
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ــهتغییــراتمهمــینظیــرکاهــشنقشهــایســنتیخانوادگــی ــوادهمرتبــطاســت،ویب حــوزهخان
بواســطهتحصیــالتزنــانوفرصتهــایشــغلیایجــادشــدهمی پــردازد.ادســیرا)2004(بــااســتفاده
ازدادههــایپیمایــش1985و1999درجامعــهاســپانیانشــاندادکــهدرســال1985انــدازهخانــواده
ــا ــوده،ام ــرب ــانوبراب ــاًیکس ــکتقریب ــکوغیرکاتولی ــبکاتولی ــارکتکنندگانمذه ــنمش دربی
ــور ــاحض ــیکلیس ــایمذهب ــهدربرنامه ه ــخاصیک ــاناش ــاروریدرمی ــرخب ــدن ــالهایبع درس

ــهاســت. ــاداریکاهــشیافت ــورمعن ــهط ــد،ب نمییافتن
ــتازفقــدانپژوهشــی ــهحاضــرحکای ــریازپیشــینه هایذکــرشــدهدرمقال جمعبنــدیونتیجهگی
مســتقلومســتقیممرتبــطبــااهــداف،روشوســاختارایــنتحقیــقدروضعیــتپاندمــیکرونــادارد.
درنتیجــهاهمیــتایــنپژوهــشدرآناســتکــهبــارویکــردکیفــیوبطــورویــژهبــهایــنموضــوع

مهــمدرمیــدانوســیعتحقیــقمی پــردازد.

روششناسی
هــدفایــنمطالعــهفهــمبســترهایکاهــشنــرخفرزنــدآوریمی باشــد.بــرایانجــامایــنپژوهــشاز
روشپدیدارشناســیتأویلــیاســتفادهشــد.رویکــردپدیدارشناســیدارایدونحلــهاصلیپدیدارشناســی
توصیفــی)آرایهوســرل(وپدیــدارشناســیتأویلــی)آرایهایدگــر(می باشــد.ایــنپژوهــشنیــزمبتنــی
ــاس ــراس ــاروریراب ــرخب ــشن ــترهایکاه ــهوبس ــازمین ــالشداردت ــیت ــیتأویل ــرپدیدارشناس ب
تجــاربمصاحبــهشــوندگانتحقیــقبررســینمایــد.درایــنروشپژوهشــگرعالقمنــدبــهجمــعآوری
اطالعــاتوفهــممعنــایدقیــقپدیــدهازنــگاهافــرادیاســتکــهآنپدیــدهراتجربــهکرده انــد.بــه
بیانــیدیگــرمحقــقدرایــنپژوهــشمی خواهــدبدانــد:زنــانمتأهــلچــهتفســیریوچــهبرداشــتی
ــهر ــاکنش ــلس ــانمتاه ــش،زن ــنپژوه ــارکتکنندگانای ــد؟مش ــوددارن ــدآوریخ ــهفرزن ازتجرب
شــیرازبودنــد.بــرایجمــعآوریداده هــابــا19زنمتأهــلمصاحبه هــایعمیــقونیمــهســاختاریافته
ــرایانتخــابمشــارکت کنندگاناز ــهاشــباعنظــریرســید.ب انجــامشــدوپژوهــشازجهــتدادهب
ــد، ــریهدفمن ــفنمونه گی ــتراتژیهایمختل ــاناس ــد.ازمی ــتفادهش ــداس ــریهدفمن روشنمونه گی
ــن30 ــنبی ــورمیانگی ــابهط ــد.مصاحبه ه ــهش ــهکارگرفت ــره ایب ــازنجی ــیی ــریگلوله برف نمونه گی
دقیقــهتــا2ســاعتزمــانبــرد.بــرایتجزیــهوتحلیــلداده هــاازتحلیــلمضمــونبــهعنــوانروش
ــرار ــتفادهق ــورداس ــشم ــوانپژوه ــوردعن ــوندگاندرم ــهش ــهمصاحب ــرایتفســیرتجرب ــشب پژوه
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گرفــت.مراحــلتحلیــلمضمــونشــشمرحلــهمی باشــدکــهبــهترتیــبعبارتنــدازنزدیــکشــدن
بــهداده هــا،تولیــدکدهــایاولیــه،بررســیوجســتجویمضامیــن،مــروروبازبینــیمضامیــن،تعریــف

ونــامگــذاریمضامیــنوتهیــهگــزارش.
ــامشــارکت کنندگانایجــادشــد. ــادب ــااعتم ــوامب ــکوت ــاطنزدی ــا،ارتب ــرییافته ه ــراياعتبارپذی ب
ایــنکاردرسرتاســرفراینــدگــردآوریداده هــابــرایارزیابــیدرســتیمشــاهداتوتفاســیرپژوهشــگر،
ــداز ــدکاروبع ــبدرفراین ــورمرت ــشبهط ــجپژوه ــاختهونتای ــمبرس ــد.مفاهی ــهش ــهکارگرفت ب
اتمــامتحلیــلداده هــابــامشــارکتکنندگاندرمیــانگذاشــتهشــد.پژوهشــگراندرایــنمطالعــهبــا
ــا، ــانازتحلیل ه ــهبازخــوردآن ــارتوجــهب ــداومصحبت هــایمشــارکتکنندگاندرکن مقایســه هایم
تــالشکردنــدبــهســطحمناســبیازاطمینــاندرپژوهــشدســتیابنــد.همچنیــنبخــشزیــادیاز
ــر ــهنظ ــهب ــاتوج ــرب ــدوبخــشدیگ ــطش ــارکتکنندگان(ضب ــلمش ــتکام ــارضای ــا)ب مصاحبه ه
ــه ــنمصاحب ــاندرحی ــورتهمزم ــدا،بهص ــطص ــتضب ــدمرضای ــرع ــیب ــارکت کنندگانمبن مش

یادداشــتگردیــد.

یافته هایپژوهش
ــهشــوندگاننشــاندادهشــدهاســت. درجــدولشــماره)4(ویژگیهــایجمعیــتشــناختیمصاحب
ارقــامجــدولبیانگــرایــناســتکــهزنــانمتأهــلمصاحبــهشــوندهبــاچــهتعــدادفرزنــد،تــاچــهحــد
متمایــلبــهداشــتنفرزنــددیگــریدرحــالیــاآینــدههســتند.همانطــورکــهمشــخصاســت،اکثریــت
مصاحبــهشــوندگاندارایدوفرزنــدبــودهواکثریــتآنهــاتعــدادفرزنــدانایــدهآلرابــراییــکخانواده

دوفرزنــدمی داننــد.
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جدول4:مشخصاتزنانمشارکتکننده

شماره
مدتتحصیالتسنناممصاحبه

ازدواج
وضعیت
شغل

تعداد
فرزندان

تعدادفرزند
ایدهآل

11شاغل4کارشناسی36حمیده1

12شاغل3کارشناسیارشد30زهرا2

22خانهدار9کاردانی37فاطمه3

22خانهدار8کارشناسیارشد29شهال4

22شاغل9دکتری38سهیال5

01خانهدار3کارشناسیارشد27نجمه6

12شاغل2کارشناسی24حبیبه7

44خانهدار20کاردانی45معصومه8

01شاغل7کارشناسیارشد31سوسن9

11خانهدار4کاردانی26سعیده10

22خانهدار10کارشناسی33نازگل11

33شاغل11کارشناسی35بشری12

12شاغل5کارشناسی29هدی13

13خانهدار2کارشناسی23النا14

23خانهدار10کارشناسی31باران15

01شاغل2کاردانی25بهار16

22خانهدار12کارشناسی38پروانه17

11شاغل3دکتری35فاطمه18

22خانهدار7کارشناسیارشد28زهرا19

پــسازبررســیوتأمــلدقیــقدرمتــونپیادهســازیشــدهمصاحبههــادررابطــهبــاتجــاربزیســته
وتفســیرزنــاناززمینه هــاوبســترهایدخیــلدرکاهــشنــرخبــاروریآنهــابــه10مضمــوناصلــی
دســتیافتیــمکــهعبارتنــداز:تحــوالتخانــواده،محدودیتهــایپذیرفتــهشــدهاجتماعــی،تــرساز
ــه،نابســامانی ــا،بزرگپنــداریدافعههــایفرزنــدآوری،بازاندیشــیفرصتهــایفردگرایان بیمــاریکرون
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وشــوکهایاقتصــادی،ســبکنویــنزندگــیوایدئولوژیهــاوارزشهــاینوظهــور،کــمرنــگشــدن
ابعــادنگرشــیوعملــیارزش هــایدینــی،فرســایشســرمایهاجتماعــیدرونخانوادگــیوناکارآمــدی
سیاســتهایجمعیتــی؛کــههــرکــدامازایــنمضامیــناصلــینیــزدارایمضامیــنفرعــیهســتند؛

کــهدرادامــهبــهبررســیوتفســیرهــرکــدامپرداختــهمی شــود.
مضموناصلیاول:تحوالتخانواده

نهــادخانــواده،بــهعنــوانمحیــطوبســترامــنفرزنــدآوریدردهــهاخیــربــاتغییــراتوچالشهایــی
ــاروریراســببشــده ــهآســیبپذیریآنشــدهوتقلیــلب ــودهکــهایــنتغییــراتمنجــرب همــراهب
اســت.ایــنتحــوالتدربرگیرنــده10مضامیــنفرعــیهمچــون:افزایــشســنازدواج،تغییــرموقعیــت
وجایــگاهزنــان،تقســیمنقــشهــاونگرشهــایجنســیتی،کاهــشارزشمــادری،گســترشوســایل
وفنــونضــدبــارداری،دگرگونــیوتغییــرنگــرشهــانســبتبــهمقولــهفرزنــدآوری،ســلطهذهنیــت،

تحقیــراجتماعــی،احســاسشرمســاریازفزونــیفرزنــداســت.
ــل ــوانعام ــهعن ــوانب ــانمی ت ــگاهآن ــتوجای ــرموقعی ــانوتغیی ــیزن ــگاهاجتماع ــایجای ازارتق
ــه ایبالقــوه ــهگون ــان،ب ــهتغییــردرموقعیــتزن ــادکــرد.هــرگون کلیــدیکنتــرلرشــدجمعیــتی
بــاروریآنهــاراتحــتتأثیــرقــرارمی دهــد.بــهطوریکــهجایــگاهوموقعیــتبهتــر،تأثیــربازدارنــده ای
ــد: ــانمیکن ــهبی ــهزیســتهخــوداینگون ــهشــوندهشــماره1ازتجرب ــادارد.مصاحب ــاروریآنه ــرب ب

))مــنخیلــیدوســتدارمتحصیالتــمراتــامقطــعدکتــراادامــهبــدموازطرفــیدرشــغلمهــمارتقــاء
پیــداکنــم،وبنظــرمبــایــکبچــهمی تونــمبــهایــنموضوعــاتفکــرکنــم،امــاچنــدبچــهداشــتن

قطعــامانــعادامــهتحصیــلوفعالیــتاجتماعــی اممیشــه((.
ــارداریدر ــدب ــایض ــداعقرص ه ــهاب ــوانب ــوادهرامی ت ــاروریخان ــارب ــوالترفت ــرتح ــهدیگ نتیج
ــادرفضــای ــود،ام ــیب ــدافدرمان ــرایاه ــنآوریپزشــکیب ــکف ــهی ــودهک ــارهنم ــه1960اش ده
فردگــرایغــرب،تحــوالتمهــماجتماعــیواقتصــادیرارقــمزدکــهشــایددرتصــورمخترعانــشهــم
ــط ــدطبیعــیمیــانرواب ــهتنهــاتوانســتپیون نمی گنجیــد)ســمیعی،157:1395(.ایــنفــنآورین
جنســیوتولیــدمثــلراقطــعکنــد،بلکــهدرنهایــتتوانســتپیونــدمیــانتشــکیلخانــوادهرانیــزاز

تولیــدمثــلقطــعکنــد.شــرکتکننــدهشــماره16درایــنبــارهاظهــارمی نمایــد:
))فعــالبنابــرفرزنــدآورینــدارموترجیحــمدرفرزنــدآوریآتــیفقــطتــکفرزنــدی
ــارداری،مــازنهــاتونســتیمبــدوناینکــهاز ــاکشــفروشهــایضــدب اســت،امــاب
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لــذتهــایجنســیمحــرومبشــیم،بــاارادهخودمــونحــقانتخــاببیــنمــادرشــدن
ــیم((. ــتهباش ــاراداش ــرفعالیته ودیگ

ــاص ــیخ ــیوفرهنگ ــاعداجتماع ــترمس ــطوبس ــیدرمحی ــاریاجتماع ــوانرفت ــهعن ــاروریب ب
ــادو ــاابع ــدب ــهبای ــاروریجامع ــاریب ــامارزشــیوهنج ــهنظ ــردنب ــیب ــرایپ ــدوب ــودمیآی بوج
زوایــایفرهنگــیواجتماعــیبــاروریجامعــهایــرانآشــناشــد.نگرشهــایبــاروریافــرادوجامعــه
ازمهمتریــنشــاخصهایتعییــنکننــدهرفتــاربــاروریبشــمارمیآینــد.بــرایــناســاسرفتارهــای
بــاروریتــاحــدودزیــادیانعکاســیازنگرشهــاوایســتارهایفرزنــدآوریدرجامعــهاســت.بررســی
پژوهشهــایانجــامشــدهدرمیــانزنــان49-15ســالهبیانگــرآناســتکــهبــهطــورمتوســطحــدود
65درصــدزنــاندرســنینبــاروری،دوفرزنــدیرابعنــوانبعــدبــاروریمطلــوبمیداننــد،11درصــد
تــکفرزنــدیو23درصــدســهفرزنــدیوبیشــترراتعــدادمطلــوبفرزنــدمطــرحکردهانــد)صادقــی،

ــد: ــماره8میگوی ــدهش ــرکتکنن 224:1395(.ش
ــه ــهنوعــیطــردشــدهوب ــمبگــمب ــدتقریبــامی تون ــافرزن ــاداشــتن4ت ))بنــدهب
حاشــیهرفتــم.ازبــسکــهتبلیــغمنفــیعلیــهجمعیــتزیــادکردنــد.ایــنمســئله
بــهیــهضــدارزشتبدیــلشــدهوهمــهنــگاهمنفــیبــهایــنموضــوعدارنــد.امــروزه
بچــهکــمداشــتنکالسدارهوانــگارهــرکــهفرزنــدکمتــرداشــتهباشــهمتمــدنتــر

وبــافرهنــگهســت((

مضموناصلیدوم:محدودیتهایپذیرفتهشدهاجتماعی
ــهآنمــواردیاطــالق ــاروریب محدودیتهــایپذیرفتــهشــدهاجتماعــیدرحــوزهتغییــردررفتــارب
میشــودکــهدرزندگــیخانوادگــیمــارســوخپیــدانمــودهوبــهنوعــیمــوردپذیــرشوقبــولواقــع
ــات ــاننشــینی،تبلیغ ــرآپارتم ــینظی ــونفرع ــده8مضم ــادربرگیرن ــنمحدودیته شــدهاســت.ای
ــش ــی،افزای ــایعموم ــایآگاهیه ــان،ارتق ــالتزن ــشتحصی ــی،افزای ــبکه هایاجتماع ــانه هاوش رس

امیــدزندگــی،رشــدشهرنشــینی،مهاجــرتومســائلبیولوژیکــیاســت.
ــدهآپارتماننشــینی،محصــول ــیاســت.پدی ــهشــدهزندگــیآپارتمان یکــیازمحدودیتهــایپذیرفت
پدیــدهاجتماعــیبــهنــامشــهرنشــینیبــودهکــهیکــیازنمادهــایمدرنیتــهاســت.منــازلآپارتمانــی،
ــتدادهو ــودراازدس ــنتیخ ــایس ــیاریازکارکرده ــاختآن،بس ــازیوس ــوعفضاس ــلن ــهدلی ب
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کوچــکشــدنمتــراژخانههــاوگســترشفردگرایــیرامیتــوانازپیامدهــایگســترششهرنشــینی
ــکان ــوام ــکس ــتازی ــنوضعی ــاای ــرواضــحاســتب ــرد.پ ــدادک ــاننشــینیقلم ــشآپارتم وافزای
نگهــداریبیشــترازیــکیــادوفرزنــدازخانوادههــاســلبوبــهنوعــیترویــجسیاســتکــمفرزنــدی
درخانواده هــابــودهوطبیعــیاســتکــهایــنامــرمنجــربــهکاهــشنــرخفرزنــدآوریشــود.ازســوی
ــرارگرفتــه؛زوجیــنخواهــان دیگــردرجامعــةشــهریکــهتراکــماصلــیجمعیــتدرآپارتمانهــاق

افزایــشتعــدادفرزنــدانبیشــترنخواهنــدبــود.
ــودرا ــهخ ــاینهفت ــد،انرژی ه ــابتوانن ــتت ــیاس ــرکبدن ــازیوتح ــدان،ب ــایفرزن ــیازنیازه یک
ــه ــیاســتکــهنبــودفضــایکافــیدرایــنکاردرآپارتمان هــامنجــرب تخلیــهنماینــد.ایــندرحال
ــیو ــایتخریب ــروزرفتاره ــدهوب ــه ایو...ش ــایرایان ــدندربازی ه ــرش ــاودرگی ــرکآنه ــدمتح ع
ــینی ــدهآپارتماننش ــوصپدی ــوددرخص ــابخ ــی،درکت ــیدارد.داوریاردکان ــگریرادرپ پرخاش

مینویســد:
ــن ــهآنت ــا(ک ــی)آپارتمان ه ــیآبادهای ــتدرحلب ــیواقام ــتازکارتنخواب ــجاس ــروزرای ــهام آنچ
ماهــوارهرویسقفشــانپیداســت،درهیــچعصــریوجــودنداشــتهاســتوامــااکنــونهــمکــهوجــود

ــهاســت. ــکفاجع ــازی ــایدآغ ــیوش ــیزندگ دارد،نشــانهبیمعنای

مصاحبهشوندهشماره4اینچنینمیگوید:
))امــروزهآپارتماننشــینییــکواقعیــتاســتوکســینمیتونــهاونراانــکارکنــه،
ــهقــدریکوچــکوکــمهســتکــه متــراژآپارتمانــیکــهدراونســاکنهســتیمب
وقتــیدورهــممــینشــینیمبــهنظــرمــیرســهدرســلولانفــرادیهســتیم.شــما
ــیم؟ ــتهباش ــادیداش ــایزی ــمبچــهه ــانمیتونی ــنآپارتم ــوای ــدت ــیکنی ــرم فک
زندگــیدرآپارتمــانبــابچــهزیــاد،آدمراعصبــیوروانــیمــیکنــه.بنظــرمزندگــی

آپارتمانــینوعــیاســارتومحبــوسشــدنباشــه((.
شهرنشــینینیــزیکــیدیگــرازمحدودیتهــایاجتماعــیاســتوبــهعنــوانفراینــدیپویــاوجهانــی
ــرتاز ــیومهاج ــهجابهجای ــراینک ــهاولتغیی ــت.وج ــودهاس ــروب ــرانروب ــردرای ــوعتغیی ــادون ب
ــاســنجههای ــودهوب ــرب ــابناپذی ــدهایعینــیوملمــوسواجتن ــهشــهرهاپدی مناطــقروســتاییب
کمــیقابــلبیــاناســت،امــاوجــهدومتغییــردرشــیوهزندگــیونظــامارزشــیوهنجــاریهمــراه
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اســتکــهازعینیــتکمتــریبرخــورداراســت.بــراســاسپیشبینیهــایمرکــزآمــارایــران،میــزان
ــد ــال1430خواه ــددرس ــدار85/3درص ــهمق ــال1395ب ــددرس ــوراز74درص ــینیکش شهرنش
رســید)مرکزآمارایــران،107:1396(.دانیــللرنــرازپیشکســوتاننظریــهنوســازیبــرایــنبــاوراســت
کــهرشــدمراکــزشــهریجدیــددرجهــانســوم،عامــلترقــیوتقویــتکننــدهاحســاسفردگرایــی
وتضعیــفکننــدهســنتگراییاســت)ازکیــاوغفــاری،105:1388(.بــرایــنمبنــاشــهربــهمنزلــه
ــای ــاوبینش ه ــاکنانخــودنگرش ه ــهس ــهب ــیوانســانیمطــرحمیشــودک ــلتوســعهاجتماع عام
ــارورییکــیازثمــراترشــد ــارب ــردررفت ــهتغیی ــرواضــحاســتک ــد.پ ــدیراعرضــهمی نمای جدی

ــد: ــماره10می گوی ــوندهش ــهش ــد.مصاحب ــمارمی آی ــهش ــینیب شهرنش
ــد ــافرزن ــارت ــاچه ــزیت ــتیموبرنامه ری ــهداش ــابچ ــمدوت ــهبودی ــتاک ــوروس ))ت
هــمکــردهبودیــم،امــااززمانــیکــهاومدیــمشــهر،بدلیــلمشــکالتمالــی،اجــاره
نشــینیوبیشــترشــدنگرفتاریهــایزندگــیازایــنتصمیــممنصــرفشــدیم.اینجــا
ــت((. ــیاس ــهکاف ــابچ ــددوت ــامی گن ــهم ــمب ــتمی کنی ــمصحب ــهه ــرک ــاه ب

ــان، ــشســنزن ــاافزای ــاناســت.ب ــاتزیســتیوجســمانیزن ــاروریموضوع ــعب یکــیدیگــرازموان
ــاو ــدادتخمکه ــشتع ــدکاه ــالگیرون ــن35س ــسازس ــد.پ ــشمییاب ــانکاه ــدرتباروریش ق
میــزانذخیــرهتخمدانــیشــدتمیگیــرد.بنابــرنظــرمتخصصــانحــوزهبهداشــتوســالمتزنــان،
بیشــترینوباکیفیت تریــنتخمکهــاقبــلازســن35ســالگیوجــوددارد.ازایــنروتأخیــردرازدواج
وتشــکیلخانــوادهومتعاقــبآنبچــهدارشــدن،می توانــدآنهــارابــامشــکلروبــروســازد.شــرکت

ــارهمی گویــد: کننــدهشــماره19درایــنب
))قبــلازکرونــاخیلــیدوســتداشــتمیــهبچــهدیگــههــمداشــتهباشــم،
ــنماز35 ــهس ــمک ــرد،االنه ــرابک ــزراخ ــهچی ــیهم ــایلعنت ــنکرون ــاای ام
ــوارض ــالگیع ــداز35س ــارداریبع ــدب ــکانمیگن ــیپزش ــذرهوبرخ ــیگ دارهم
دارهوهــمبدلیــلتعــدادکــمتخمــکهــاامــکانفرزنــدآوریکــمهســت((.

مضموناصلیسوم:ترسازبیماریکرونا
ــنمضمــوندارای4 ــایپژوهــشحاضــراســت.ای ــریافته ه ــرگازدیگ ــاوم ــاریکرون ــرسازبیم ت
مضمــونفرعــیهمچــوننگرانــیازســالمتیمــادر،تــرسازبیمــاریکرونــاونگرانــیازایمــننبــودن
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ــیمی باشــد. ــربیمــارانکرونای ــهمــرگمی ــوطب بیمارســتان ها،تنش هــایناشــیازخبرهــایمرب
ــاچالشــیازجنــس ــروزراب ــردهوانســانام ــرک ــهرادچــارشــوکفراگی ــد-19جامع ــیکووی پاندم
احســاسناامنــیوتــرسمواجــهنمــودهاســت.کرونــــاویــروسازابـتـــدایشـــیوعدرســال1398
ــادر ــریزوجه ــردرتصمیمگی ــهتغیی ــردمازجمل ــیم ــرســبکزندگ ــثتغیی ــروز،باع ــهامــ ــابـ تـ
مــوردفرزنــدآوریشــدهاســت.تغییــــرنگــــرشبـــهازدواجوفرزنــــدآوریقبــاًلدرپیشــاکرونــادر
ذهــــنمـــردمشـــکلگرفتــــهورفـتـــارباروریرابـهتدریــــجتغییـــردادهودردورهکرونــــاایــــن
تغییـــررفتارهــــابــهاوجخــودرســید.شــواهدتجربــینشــانمیدهــدکــهتأثیــرشــوکهایناشــیاز
کوویــد-19نظیــربیمــاری،فــوتاعضــایخانــوادهیــاازدســتدادنشــغل،منجــربهتعویــقانداختــن

ــاروریشــدهاســت. ــدآوریوکاهــشب ــهفرزن ــمب بیشــترتصمی
ــه،حــدود24درصــد ــدک ــتکشــور،نشــانمی ده ــاتجمعی ــیمؤسســهتحقیق ــشمل ــجپیمای نتای
ــیوع ــلش ــدآوریرابهدلی ــهفرزن ــمب ــانتصمی ــلخانوادهش ــایمتأه ــیازاعض ــایک ــودی ــراد،خ اف
ــد ــاهمانن ــیکرون ــهپاندم ــربیانگــرآناســتک ــنام ــد.ای ــرانداختهان ــهتأخی ــد-19ب بیمــاریکووی
ــر،کــه ــاافزایــشمرگومی ــهفقــطب ــیشــدهکــهن ــهتغییرات ســایربحرانهــاومخاطرههــا،منجــرب
بــاکاهــشمعنــادارنــرخزادوولــدشــاخصهایجمعیتــیکشــوررادرمــرزهشــدارقــراردادهوتأثیــر
چالــشجمعیتــیکرونــادودهــهدیگــرخــودرانشــانخواهــدداد.شــرکتکننــدهشــماره7درایــن

بــارهمی گویــد:
ــدا ــاپی ــهکرون ــروکل ــهس ــااینک ــهداربشــیمت ــهبچ ــمک ــردهبودی ــزیک ))برنامهری
ــواز ــتان هایممل ــربیمارس ــدنتصاوی ــدیم.دی ــرفش ــممنص ــنتصمی ــدوازای ش
بیمــارکرونایــی،یــهتــرسودلهــره ایعجیبــیبرامــونایجــادکــردهوفکــرمی کنــم
ــاالاز ــاح ــهت ــداره.آخ ــودن ــارداروج ــادرانب ــرایم ــیب ــزایمن ــتانومراک بیمارس
ــی ــهالک ــازبش ــتانب ــهبیمارس ــمب ــرپای ــماگ ــمومی ترس ــتکردی ــونمراقب خودم
ــی ــلمعصوم ــراناونطف ــودمنگ ــهبیشــترازخ ــالبشــم.البت ــامبت ــهکرون ــیب الک

ــارم((. ــابی ــهبناســتدنی هســتمک

مضموناصلیچهارم:بزرگپنداریدافعههایفرزندآوری
ایــنمضمــوندارایمضامیــنفرعــینظیــرشــکودودلــیدرمســئولیتپذیریخانوادگــی،
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بیحوصلگــی،دلزدگــیازفرزنــدآوری،مشــکالتآموزشــیفرزنــدان،وســواسفکــریناشــیازنگرانــی
ــد. ــیمیباش ــاتاجتماع ــیب هاوانحراف ــرسازآس ــدان،ت ــدهفرزن ازآین

ــاره ــهآناش ــونب ــورگوناگ ــهص ــوندگانب ــرازمصاحبهش ــشاز16نف ــهبی ــیک ــاتمهم ازموضوع
ــن ــنرفت ــد(وازبی ــهبع ــهب ــدس ــدآوری)فرزن ــدازفرزن ــایبع ــهفض ــانب ــرنگرشش ــتندتغیی داش
ــاد ــهنه ــدهک ــثگردی ــهباع ــایمدرنیت ــراتونگرشه ــت.تفک ــتهاس ــایگذش ــاوفرصت ه جاذبهه
ــاد ــکنه ــهی ــتدادهوب ــودراازدس ــداریخ ــاتوپای ــرثب ــنتیدیگ ــایس ــدنهاده ــوادهمانن خان
ــرای ــهازدواجب ــدآوریراازجاذب ســیالمبــدلشــود.درنتیجــهایــنتفکــرات،موضوعــیماننــدفرزن
ــا ــاب ــدآوریدارایمشــکالتیاســتام ــدونشــک،فرزن ــلکــردهاســت.ب ــهدافعــهتبدی خانوادههــاب
توجــهبــهشــرایطاقتصــادیجامعــه،بعضــیازایــنمشــکالتدراثــرقابلیــتهــاومهارت هــایفــردی

ــد: ــنمیگوی ــماره2اینچنی ــدهش ــرکتکنن ــتند.ش ــلهس ــلح قاب
ــهشــرایط ــاتســریعدردســتیابیب ــدباعــثتســهیلی ــردمهمــهکــهفرزن ــاورف ))ب
ــوب ــتمطل ــهوضعی ــتیابیب ــردس ــیدربراب ــدمانع ــهفرزن ــااینک ــوبمیشــهی مطل
مــوردنظــرشهســت.بنظــرمچــونجــوفرزنــدهراســیزیــادهشــدهخــواهناخــواه
ــد((. ــددفرزن ــتندازتع ــردانهس ــترویگ ــدهواکثری ــادهش ــدآوریزی ــایفرزن دافعهه

مضموناصلیپنجم:بازاندیشیفرصتهایفردگرایانه
ایــنمضمــوندارایمضامیــنفرعــیهمچــونآســایشناشــیازفرزنــدکمتر،کنتــرلپذیریفشــارهای

خانوادگــی،احســاسســبکبالــی،تغییــرســبکزندگــیومدیریــتبدنمی باشــد.
واژهفردگرایــیبــهعنــوانمفهومــینویــندرمقابــلجمعگرایــیجامعــهســنتیقــراردارد.بــهاعتقــاد
فوکویامــافردگرایــیغربــیمنجــربــهبیمســئولیتیوبیتعهــدیوالدیــنشــدهکــهدردرجــهاولبــه
فروپاشــیخانــوادهودردرجــهدومبــهتضعیــفســرمایهاجتماعــیمنجــرمیشــود.برخــیپژوهشــگران
تفــاوتبیــنخانــوادهســنتیوخانــوادهدورانفردگرایــیرامقتضــایتفــاوتبیــندوالگــوینهــادی
ــک ــه،ی ــرعشــقوعاطف ــزونب ــوادهاف ــادی،خان ــوینه ــوادهدانســته اند.درالگ ــرایخان ــهب ودلبران
هویــتاجتماعــیداردوبــرایحمایــتازیکدیگــر،همیــاریاقتصــادی،مراقبــتازاعضــایخانــوادهو
پــرورشکــودکانشــکلمی گیــرد،ولــیدرالگــویدلبرانــه،آنچیــزیکــهمهــماســت،یافتــنیــک
دلبــرمحبــوبوبــرآوردهکــردننیازهــایعاطفــیوجنســیزنومــرداســت)ســمیعی،1395:157(.
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بــاگســترشفزاینــدهفردیــت،ارزشهــاوگرایشهــایمنبعــثازآنموجــبتحــولدرنظــامارزشــی
جامعــهشــدهودرنتیجــهافــرادعالئــقفــردیوشــخصیخــودرابــرداشــتنفرزنــداولویتمی بخشــند
وفرزنــدآوریرادراولویتهــایآخــرقــرارمی دهنــد.میــزانخــامموالیــداز43/5درســال1394بــه
14/5درســال1398بــهازاءهــرهــزارنفرجمعیــترســیدهاســت.بــاتوجــهبــهایــنآمــارمی تــوان
ــهدر ــهســمتالگــویدلبران ــوادهایرانــیازالگــوینهــادیفاصلــهگرفتــهوب نتیجــهگرفــتکــهخان

حرکــتاســت.مصاحبــهشــوندهشــماره13ایــنچنیــنمی گویــد:
))حیــفیــهزناســتکــهبخــوادزندگیــشرابــرایبچــهداریواینــاتبــاهکنــه،وقتی
ــهســرو ــی،ب ــزیکن ــتبرنامهری ــرایزندگی ــیب ــرمی تون بچــهنداشــتهباشــی،بهت
وضــعخــودتبرســی،تفریــحبــری،ادامــهتحصیــلبــدی،بــاخیــالراحــتوبــدون
ــیاگــربچــهباشــه،از ــریول اینکــهمســئولیتکســیرودوشــتباشــهمســافرتب
ابتــدایتولــدشتــابزرگیــشبایــدهمــشمراقبــشباشــی،البتــهبــدونبچــههــممــا
بایــدبــراییــهســریکاراازشــوهرموناجــازهبگیــرمولــیوقتــیبچــهباشــهدیگــه

مثــلقبــلنیســتیوکلــیآقاباالســرداری((.

مضموناصلیششم:سبکنوینزندگیوایدئولوژیهاوارزشهاینوظهور
ــالمتی ــتنس ــدردانس ــروق ــانوعم ــنزم ــتیافت ــی،اهمی ــدنزندگ ــتش ــااهمی ــیوب خردگرای
زنــانازمضامیــنفرعــیذیــلمضمــوناصلــیششــمهســتند.اینگلهــارت)1990(دربحــثازتغییــر
ــای ــمتاولویت ه ــهس ــهب ــادیگرایان ــایم ــرازارزشه ــهتغیی ــدب ــی،معتق ــایارزش ودگرگونی ه
ــاری ــراتارزشــیوهنج ــدل،تغیی ــنم ــتفادهازای ــااس ــوانب ــهاســت.می ت ــادیگرایان ــیفرام ارزش
پیرامــونکاهــشبــاروریراتبیییــننمــود.زمانــیکــهنیــمنگاهــیبــهآمــارکاهــشبــاروریودیگــر
ــه ــتک ــمیاف ــم،درخواهی ــتهبیندازی ــایگذش ــیدردهه ه ــوادهایران ــاخان ــطب ــاخص هایمرتب ش
جامعــهمــادرحــالپذیــرشالگوهــایغربــیاســتودردهه هــایاخیــر،خانــوادهایرانــیکمابیــشدر
ــاانبوهــی ــیب ــوادهایران ــیراهــیآنشــدهاســت.خان ــوادهغرب همــانمســیریگاممی نهــدکــهخان
ــیو ــرخردگرای ــتنظی ــدناس ــیش ــدهجهان ــهوپدی ــهمدرنیت ــهدرنتیج ــورک ــاینوظه ازپدیده ه
ــرخ ــد،افزایــشن ــانوعمــر،ظهــورفرصت هــایجدی ــااهمیــتشــدنزندگــی،اهمیــتیافتــنزم ب
اشــتغالزنــان،ادامــهتحصیــالتو...روبــهروشــدهاســتوایــنتأخیــریــارویگردانــیدرفرزنــدآوری
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ــه ــانهاب ــهانس ــتداردک ــنمطابق ــیکلم ــابعقالن ــدگاهانتخ ــادی ــئلهب ــنمس ــیدارد.ای رادرپ
ــه ــودک ــنمیش ــترتامی ــاربیش ــاندرآنرفت ــد،نفعش ــاسکنن ــهاحس ــدک ــلدارن ــیتمای رفتارهای
ــی ــالحن ــماره1ب ــدهش ــد.مشــارکتکنن ــزپوشــشمی ده ــادیرانی ــایفرام ــتعرصهه ــنمنفع ای

ــد: ــدمی گوی رضایتمن
))بنظــرمفرزنــدآوریجــزدردســرچیــزینــدارهپــسبهتــرهمــاقــدرلحظــهلحظــه
عمــرخودمــونرابدونیــموبــراشبرنامــهریــزیکنیــم.وقتــیمــنحســابســودو
ــرا ــسچ ــتره،پ ــاشبیش ــراتوزیان ه ــممض ــم،می بین ــدآوریرامی کن ــانفرزن زی

خــودمراتــودردســربــزرگبنــدازم((.

مضموناصلیهفتم:نابسامانیوشوک هایاقتصادی
ــتن ــتی،نداش ــکالتمعیش ــدان،مش ــایفرزن ــشهزینه ه ــان،افزای ــتغالزن ــوناش ــیهمچ مضامین
ــد.شــواهد ــراردارن مســکن،فقــداندرآمــدمکفــیوبیــکاریهمســرذیــلمضمــوناصلــیهفتــمق
ــا ــب،ب ــورمرت ــهط ــته،ب ــایگذش ــراندردههه ــادای ــهاقتص ــدک ــانمیده ــینش ــاریوتجرب آم
شــوکهاییمواجــهبــودهکــههــمسرشــتیدرونــیوهــمماهیتــیبیرونــیداشــتهودرســطحکالن
بــاایجــادعــدمتعــادل،بــهصــورتپدیدههــاینامطلوبــیچــونتــورم،بیــکاری،رکــود،رکــودتورمــی،
ــرجامعــهسرشــکنشــدهونارســاییهاونامالیمــات کســریبودجــه،کاهــشســرمایهگذاریو…ب
ــننابســامانیوعــدمتعادلهــا،بعضــاًازطریــق اجتماعــیخاصــیرادامــنزدهاســت.هزینههــایای
مکانیســمهاییمســتقیمویــاغیــرمســتقیم،بــرنهــادخانــوادهتحمیــلمیشــوند.بــرایــناســاسیکــی
ازمهمتریــنمســائلیکــهغالبــاًآنرابعنــوانمانــعبزرگــیبــرایبــاروریمطــرحمیکننــد،عبارتنــد
ــدآوری. ــایفرزن ــودنهزینهه ــرگســترده،باالب ــدوفق ــدرتخری ــده،کاهــشق ــورمفزاین ــدهت ازپدی
هــرزوججوانــیپــسازازدواجطبعــامیــلبــهفرزنــدآوریداردوغریــزهطبیعــیوجنســیهــمآنهــا
ــهشــمار ــرازدواجب ــدآوریجــزءجداییناپذی ــرفرزن ــارتدیگ ــهعب ــد.ب ــتمی کن ــرهدای ــنام رابدی
می آیــد،امــابســیاریاززوجیــنبواســطهمشــکالتاقتصــادی،بــرخــالفمیــلباطنــیازفرزنــدآوری

بــهموقــعخــودداریمی کننــد.مصاحبــهشــوندهشــماره15اظهــارمی کنــد:
))مــندوســتدارمبچه هــایبیشــتریداشــتهباشــمامــاشــوهرمراضــینمیشــهو
مخالــفاســت.علــتاصلییــشهــمریشــهدرمشــکالتمعیشــتیواقتصــادیداره،
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ــه،از ــکمی کش ــربهفل ــهداری،س ــارجبچ ــهمخ ــعب ــتیراج ــابسرانگش ــهحس ی
ــارداری،هزینــههــایســونوگرافیومراقبــتهــایپزشــکیگرفتــه همــانابتــدایب
ــاهزینه هــایتحصیــلوازدواجو....امــروزه ــولپوشــکوشیرخوشــکگرفتــهت ــاپ ت

ــهاســت((. بچــهداریکاالیلوکــسوپرهزین
ازدیگــرموانــعاقتصــادیمؤثــردرکاهــشنــرخبــاروری،اشــتغالزنــانمی باشــد.مشــارکتاجتماعــی-
اقتصــادیزنــاندرقــرنحاضــربــارونــدبــاروریدرارتبــاطتنگاتنــگاســت.بــاورودتدریجــیزنــانبه
عرصــهاشــتغالوکاربیــرونازمنــزل،رونــدبــاروریآنهــاکــموبیــشتعدیــلیافتــهاســت.ایــننکتــه
ــهطــوراجتنــابناپذیــریتحــتتاثیــرقــراردادهاســت،غیــرقابــل ــاروریراب ــان،ب کــهاشــتغالزن
کتمــاناســتوایــنموضــوعبــهحــدیاســتکــهدرجوامــعمختلــفبــرحســبشــرایط،تغییراتــی
درقوانیــنومقــرراتبــهنفــعزنــانایجــادنمــودهوتســهیالتیایجــادشــدهتــاآنهــابتواننــدبــهایفــای
بهتــرنقــشدوگانــهخــودیعنــینقــشمــادریوفرزنــدآوری)حــوزهخصوصــی(ونقــشاقتصــادیو
مســئولیتپذیری)حــوزهعمومــی(بپردازنــد.قوانیــنومقــرراتوضــعشــدهدولــتومجلــسدرایــن

زمینــهناظــربــههمیــنموضــوعاســت.شــرکتکننــدهشــماره18درایــنبــارهمی گویــد:
))درســتهکــهقوانینــیوضــعشــدهبــرایحمایــتازمــادرانبــاردارشــاغل،امــابــه
ــام ــردمکارفرم ــهکارمی ک ــرکتیک ــوندرش ــردم،چ ــتفادهنک ــیاس ــخصهخیل ش
باهامــونشــرطکــردهوگفتــهبــوداگــربیــشازیــکبچــهبیاریــموبخوایــمهمــش
مرخصــیزایمــانو...بگیــرمازکاراخــراجمیشــید،بــههمیــنخاطــرفقــطیــهبچــه
ــهبخــامبخاطــربچــه دارم.آخــهشــرایطاقتصــادیشــوهرمهــمطــورینیســتک

زیادآوردن،شغلمرارهاکنم.پسمجبورمبااینشرایطکناربیام((.

مضموناصلیهشتم:کمرنگشدنابعادنگرشیوعملیارزش هایدینی
ــد.بطوریکــه ــاروریافــراداثرمیگذارن ــررفتــارب ــاورمحققــانوپژوهشــگرانباورهــایمذهبــیب ــهب ب
ــر ــاختارغی ــهس ــیک ــروجامعههای ــاروریباالت ــرخب ــدارازن ــایدین ــهجامعهه ــودک ــوانمی ش عن
ــيدینــي ــد.اگــرچــهبافــتفرهنگــيجامعــهایران ــاروریکمتــریبرخوردارن ــرخب ــدازن دینــیدارن
اســتودســتوراتدینــيدرزندگــيروزمــره،رفتارهــا،انتخابهــا،وتصمیمــاتآنهــاتأثیرگــذاراســت.
امــاعلیرغــمایــنمســئلهمیــزانبــاروریدرایــراندرمقایســهبــاکشــورهایاســالمیبــهطــرزحیــرت
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ــه ــادب ــادینیســت.اعتق ــیواقتص ــائلفرهنگ ــامس ــاطب ــهبیارتب ــتک ــهاس ــشیافت ــزیکاه انگی
روزیرســانیخــدایمتعــال،جــزومســلماتآموزههــایقرآنــیودینــیاســت؛لــذاکاهــشجمعیــت
بــههــرروشوتوجیحــی،بهخاطــرتــرسفقــرومشــکالتاقتصــادیبــرخــالفروحایمــانوفلســفه
ــوا ــد»التَْقُتُل ــاممیفرمای ــه151انع ــارهدرآی ــنب ــمدرای ــرآنکری ــهق ــت،بهطوریک ــالماس اس
ــْم؛فرزندانتــانراازبیــمفقــرنکشــید،مــاشــماوآنهــارا ــْمَوإِیَّاُه ــُننَْرُزُقُک ــالٍقنَْح ــْنإِْم ــْمِم أَْوالَدُک

ــد: ــارهمی گوی ــنب ــدهشــماره3درای ــم«.شــرکتکنن روزیمیدهی
))خانــوادهخیلــیمذهبــینیســتیم،امــاایــنراهــمقبــولدارمکــهخدایــیبــاالی
ســرمونهســتوهوامــونراداره،امــاایــنواقعیــترابایــهبپذیریــمتــوایــنشــرایط
ــل ــکالتمونراح ــیمش ــادرمان ــادع ــهب ــینمیش ــکاریوبیپول ــادیوبی ــداقتص ب
کنیــمودنبــالبچــهداریزیــادباشــیم.بایــدفرامــوشکنیــمایــنچیــزیکــهمیگنــد

هــرآنکــسکــهدنــداندهــدنــاندهــد((.
مضموناصلینهم:فرسایشسرمایهاجتماعیدرونخانوادگی

ــوادهنظــام ــاناعضــايخان ــدههمــکاریوهماهنگــیمی ــوانتســهیلکنن ــهعن ســرمایهاجتماعــيب
هدفمنــديراســامانميدهــدواعضــارادرجهــتدســتیابيبــههدفهــاوآرمان هــایخــودهدایــت
ميکنــد.خانوادهایــیکــهازســرمایهاجتماعــیباالیــیبیــنزوجیــنبرخــورداربــودهوروابــطمبتنــی
ــت ــزبهداش ــمانیونی ــالمتجس ــوادهازس ــایآنخان ــد،اعض ــتهباش ــودداش ــاددرآنوج ــراعتم ب
روانــیوتعالــیروحانــیودرنهایــترضایــتاززندگــیزناشــوییبرخــوردارخواهنــدبــود،بــهنحــوی
کــهرونــدفزاینــدهســرمایهاجتماعــیدربیــنزوجیــنمنجــربــهایجــاداحســاستعهــدمتقابــلشــده
ــروز ــه،ب ــالتدوطرف ــدافمشــترکزندگــی،ســهولتارتباطــاتوتعام ــهاه ــارادردســتیابیب وآنه
ــاء، ــکاریاعض ــاریوهم ــدمهمی ــونع ــائلیهمچ ــاند.مس ــاریمی رس ــرو.......ی ــایمطلوبت رفتاره
عــدمانســجامعالیــق،تنش هــایخانوادگــی،طــالقعاطفــی،وغیره....باعــثکاهــشمیــزانســرمایه
ــدشــد.شــرکت ــاروریخواه ــلوکاهــشب ــهتعدی ــهمنجــرب ــیشــده،ک ــيدرونخانوادگ اجتماع

کننــدهشــماره6درایــنبــارهمی گویــد:
))وقتــیتــوخونــهدلــتبــهکســیخــوشنباشــهوشــوهرتهــمدســتبــهســیاهو
ســفیدنزنــهوتمــامکارارویدوشخــودتباشــه،وازهمــهمهمتــرهــرروزجنــگو
دعــواومرافعــههــمباشــهوآدمراتــامــرزدیوانگــیپیــشببــره،آیــاعاقالنــهاســت
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دنبــالبچــهزیــادباشــیم؟((.
مضموناصلیدهم:فقداناثربخشیوکارآمدیسیاست هایجمعیتی

ــای ــاختننهاده ــگس ــرایهماهن ــیراب ــاتمدون ــروتصمیم ــول،تدابی ــه ایازاص ــامجموع دولت ه
ــر ــتقیموغی ــورتمس ــهدوص ــیب ــت هایجمعیت ــبسیاس ــادیدرقال ــیواقتص ــی،فرهنگ اجتماع
ــاایجــاد» ــاب ــد.درکشــورم ــتاتخــاذمی نماین ــیجمعی ــادلســاختارکل ــرایحفــظتع مســتقیمب
ادارهبهداشــتمــادرانوکــودکان«دروزارتبهــداریدرســال1334وســازمانجمعیــتوتنظیــم
ــوکارو ــت)ج ــامگرف ــتانج ــدجمعی ــاروریورش ــارب ــرایمه ــیب ــال1346اقدامات ــوادهدرس خان
صفورایــیپاریــزی،45:1393(.پــسازپیــروزیانقــالباســالمیدرحــوزهسیاســتگــذاریجمعیتــی
ــلانقــالب ــود)اوائ ــتافزایشــیب ــدجمعی ــاوتوجــودداشــتهاســت.دردورهاولرون ســهدورهمتف
ــال1365 ــد)س ــالش ــدیدنب ــیتحدی ــت هایجمعیت ــصت(،دورهدومسیاس ــهش ــدایده ــاابت ت
ــد ــابقدربع ــیس ــریدرسیاســت هایجمعیت ــانبازنگ ــومگفتم ــود(ودردورهس ــهن ــلده ــااوای ت
ــاحــال(.درســال1391طــرحجامــعجمعیــت ــودت ــیدهــهن کمــیحاکــمشــد)ســالهــایمیان
ــهمجلــسپیشــنهادشــد.درایــنطــرح ــیانقــالبفرهنگــیب ــوادهتوســطشــورایعال وتعالــیخان
ــای ــاعتکار،معافیته ــشس ــان،کاه ــایزایم ــشمرخصیه ــونافزای ــویقیهمچ ــتهایتش سیاس
مالیاتــیو...مطــرحشــدهبــود،امــابواســطهفقــدانردیــفبودجــهبــرایاجرایــیکــردنپــسازســال
هــامعطــلمانــدن،اخیــرابــهتصویــبرســید.بندهــای45و46درســندسیاســتهایکلــیبرنامــه
ششــمتوســعهبــهموضــوعجمعیــتوخانــوادهاختصــاصدارد.امــابدلیــلآشــفتگیوعــدمانســجام
درقوانیــنومقــررات،ضمانــتاجــرانداشــتنو....موجــبشــدهایــنقوانیــنهمســوبــاسیاســتهای

ــارهمــیگویــد: مطلــوبجمعیتــیکشــورنباشــد.شــرکتکننــدهشــماره17درایــنب
ــدآوریداشــتهباشــندبســتههــای ــیکــهفرزن ــوادههای ــرایخان ــتب ــددول ))ســال89اعــالمکردن
تشــویقیدرنظــرگرفتــهویــادمهســتهمــانموقــعگفتنــدبریــدحســابتــوبانــکملــیبــازکنیــد
تــامبلــغیــکمیلیــونتومــانپــولبــهحســاببچــهواریــزکنیــمامــابعــدامتوجــهشــدیمپولــیرا

هــمکــهواریــزکــردهبودنــدخودشــانازحســاببرداشــتکــردهبودنــد((.
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بحثونتیجهگیری
ــل ــانمتأه ــرزن ــاروریازمنظ ــشب ــترهایکاه ــاوبس ــیزمینهه ــدفبررس ــاه ــرب ــشحاض پژوه
شــهرشــیرازانجــامگرفــت.یافته هــایپژوهــشحاضــربــانتایــجپژوهشهــایمشــابهکــهدرمبحــث
ــهلحــاظنظــریهــمیافتههــایتحقیــق ــینظــریگــزارشآنهــارفــت،هــمراســتامیباشــد.ب مبان
ــد ــههزینــهومنافــعفرزن ــرتغییــرنگــرشب حاضــرحاکــیازتأییــدنظریههــایذکــرشــدهمبنــیب
ــد ــیمیباش ــایشطلب ــداریوآس ــروجخودم ــیم ــایافراط ــطهایدئولوژه ــدرنبواس ــایم دردنی
ــه ــروتحــوالتدرجامع ــدتغیی ــیداشــتهاســت.رون ــترادرپ ــیجمعی ــدرشــدمنف ــیتوان ــهم ک
کنونــیایــراننشــانگرآناســتکــهبنیــانخانــوادهایرانــیدرمعــرضخطــرجــدیقــرارداردوآن
ــرد. ــاسک ــاروریاحس ــشب ــارازدواجوکاه ــشآم ــالق،کاه ــارط ــدهآم ــدفزاین ــودازرش رامیش
ارزش هــاوهنجارهــایســنتیبرعکــسارزشهــایفردگرایــیکــهرونــدافزایشــیداشــته،روندکاهشــی
ونزولــیراتجربــهنمــودهودرجامعــهکمرنــگشــدهاســتوایــنموضــوعباعــثشــدهاســتبــاروری
ــاروری،نتیجــهرفتــارتولیــدمثــلهنجــاریو ــرارگیــرد.گرچــهب ــیوچالشــیق دریــکدورهانتقال
نیتمنــدافــراداســت،امــاجامعــهامــروزایــراندچــاریــکپارادوکــسشــده،زیــراایــنرفتــارتوســط
ارزشــهاوهنجارهــایشــایعفرزنــدآوریدرجامعــهازیــکطــرفتبلیــغوتشــویقمی شــودوازطــرف
دیگــرمحصــورنظــاماجتماعــیبیرونــیاســت.امــروزهگســترشمدرنیتــهوغلبــهرویکردهــایعرفــی
ــه ســازهمچــونشمشــیریدولبــهازیــکطــرففرآینــدتوســعهوتکامــلنهادهــایاجتماعــیراب
ارمغــانمــی آوردوازطــرفدیگــرپیامدهــایناگــواریهمچــونتغییــرنگــرشبــهفرزنــدآوریرارقــم
ــوادهشــدهاســت.منظــورازنگــرشبــهفرزنــدآوری می زنــدکــهمنجــربــهدگرگونــیبعــدنهــادخان
درایــنتحقیــق،نــگاهمنفــیمصاحبــهشــوندههــانســبتبــهفرزنــداســتکــهداشــتنفرزنــدزیــادرا
نــهبــهعنــوانمنبــعلــذتونفــع،بلکــهموجــدهزینــهتصــورمی کنــد.پایــهواســاسایــنارزیابــی
راعقایــد،باورهــاوارزشــهایمــوردقبــولفــرددربــارهپیامدهــاینداشــتنفرزنــدتشــکیلمی دهــد.
ــاو ــهموقعیت ه ــتند،بلک ــارورینیس ــایب ــدهرفتاره ــنکنن ــزاتعیی ــورمج ــهط ــاب ــهنگرش ه البت
ــهعبــارتدیگــرکاهــشفرزنــدآورینتیجــههمگرایــیو شــرایطمحیطــینیــزاثــرگــذارهســتند.ب
ســازگارینظــاممنــدبــاشــرایطفرهنگــی،اجتماعــیواقتصــادیحــادثشــدهدرجامعــهفعلــیدارد.
ــامانی های ــوننابس ــریهمچ ــت.عناص ــردانس ــاروریمؤث ــشب ــواندرکاه ــددیرامیت ــلمتع عوام
اقتصــادی،بــاالبــودنهزینه هــایتشــکیلخانــواده،افزایــشســنازدواججوانــانودرنتیجــهتأخیــر
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ــی، ــراتفرهنگ ــی،تغیی ــایخانوادگ ــدنپیونده ــتش ــان،سس ــالتزن ــتغالوتحصی ــاروری،اش درب
ــهیافته هــایپژوهــشحاضــرودرراســتایسیاســت هایکالن ــاتوجــهب ورودعناصــرنوســازیو....ب
جمعیتــیکشــورکــهمداخلــهوسیاســتگذاریبــرایافزایــشبــاروریبــهباالتــرازســطحجانشــینی
راعنــوانمی کنــدوبــهمنظــورعــدمآزمــونوخطــایمجــددبــهماننــدآنچــهکــهقبــالدرراســتای
ــن ــرای ــد،ب ــرادرآم ــهاج ــاروریسیاســتهاییب ــیب ــدنزول ــاختنرون ــفس ــدومتوق ــشموالی افزای
ــهسیاســتگــذاریدرایــنزمینــه،مجموعــهشــاخصهاو ــاپیشــنهادمــیشــودقبــلازهرگون مبن
مؤلفههــایتعییــنکننــدهرفتــاربــاروریمــوردموشــکافیورصــددقیــقبرنامــهریــزانقــرارگیــرد..
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تهــران:نشــرکبیــر
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ــدازدیــدگاهزوجیــنجــوانو 13-محمودیــان،حســینوپوررحیــم،محمدرضــا)1381(.ارزشفرزن
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15-مرکــزآمــارایــران)1396(.بررســیرونــدتغییــراتوســاختارجمعیــتکشــوروآینــدهآنتــاافــق
1430،تهــران:مرکــزآمــارایران.
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دالیل عدم ماندگاری جمعیت در شهرستان قصرشیرین
 

سعید سلیمی1
 وکیل احمدی*2 
 سیاوش قلی پور3 

چکیده:

ــاکنان  ــر س ــت از نظ ــدگاری جمعی ــدم مان ــی ع ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــل اقتص ــی عوام ــق، بررس ــن تحقی ــدف ای ه
ــا اســتفاده از شــیوه نمونه گیــری خوشــه ای 375 پرسشــنامه  شهرســتان قصرشــیرین بــوده اســت. بــرای ایــن منظــور ب
ــت  ــدگاری جمعی ــدم مان ــی ع ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــل اقتص ــن عوام ــه میانگی ــان داد ک ــا نش ــد. یافته ه ــل ش تکمی
شهرســتان قصرشــیرین از نظــر پاســخگویان، بــه ترتیــب برابــر بــا )3/02(، )2/82( و )1/90( بــوده اســت. از بیــن عوامــل 
اقتصــادی، امکانــات بهداشــتی مقصــد و کســب درآمــد بیشــتر بــه ترتیــب بــا میانگیــن )3/43( و )3/43(، از بیــن عوامــل 
ــه  ــا میانگیــن )3/10( و از بیــن عوامــل اجتماعــی، مهاجــرت ب ــرای ســرمایه گذاری ب سیاســی، عــدم تــاش مدیریــت ب
ــدم  ــل ع ــن عوام ــوده اســت. میانگی ــت ب ــدگاری جمعی ــدم مان ــن ع ــا )2/23(، بیشــترین میانگی ــر خویشــاوندان ب خاط
ــوده اســت؛  مانــدگاری جمعیــت بــر حســب برخــی ویژگی هــای فــردی، اجتماعــی و اقتصــادی پاســخگویان متفــاوت ب
میانگیــن عوامــل اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی عــدم مانــدگاری جمعیــت در زنــان، افــراد بــا تحصیــات بــاال، افــراد 
ــه بقیــه  ــا 30 ســابقه ســکونت در شهرســتان قصرشــیرین نســبت ب ــا 10 ت ــراد ب ــا 35 ســال و اف رده هــای ســنی 18 ت
بیشــتر بــوده اســت. کســانی کــه درآمــد کمتــری داشــته اند، عامــل اقتصــادی و کســانی کــه درآمــد باالیــی داشــته اند، 
ــدگاری  ــدم مان ــل ع ــد. نتیجــه عوام ــر کرده ان ــدگاری جمعیــت ذک ــدم مان ــوان ع ــه عن ــل سیاســی و اجتماعــی را ب عام
جمعیــت از نظــر پاســخگویان را می تــوان بــه ضعــف زیرســاخت های درمانــی، وجــود ســرمایه داران غیربومــی، مهاجــرت 
به خاطــر خویشــاوندان و نبــود رشــته های مختلــف دانشــگاهی نســبت داد کــه متناســب بــا آن پیشــنها د¬هایی 
ــی از  ــذ نمایندگ ــف و أخ ــته های مختل ــی رش ــی و برپای ــا، بومی گزین ــتان و درمانگاه ه ــز بیمارس ــاد و تجهی ــد ایج مانن

ــرح شــده اســت. ــر ط دانشــگاه های معتب

ــیرین،  ــی، قصرش ــل سیاس ــادی، عوام ــل اقتص ــی، عوام ــل اجتماع ــت، عوام ــدگاری جمعی ــدم مان ــدی: ع واژگان کلی
ــرت  مهاج

1- کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2- استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران) نویسنده مسئول(

3- دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

پژوهشی



98                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

مقدمه:
امــروزه جریــان مهاجرتــی نقــش مهمــی در پویایــی جمعیــت و فرآینــد توســعه و پایــداری محیطــی و 
فضایــی مناطــق دارد. در ایــران در طــی ســه دهــه  اخیــر هــر ســال بــه طــور متوســط یــک میلیــون نفــر 
ــر و برخــی بیشــتر مهاجرفرســت  در داخــل کشــور جابجــا شــده اند. برخــی مناطــق بیشــتر مهاجرپذی
ــت.  ــوده  اس ــاد ب ــا زی ــری آنه ــزان مهاجرپذی ــتی و می ــزان مهاجرفرس ــق می ــی مناط ــد و برخ بوده ان
ــل  ــاوت عم ــه متف ــی جامع ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــاختار جمعیت ــا در س ــن وضعیت ه ــدام از ای ــر ک ه
می کننــد. عــدم تعــادل منطقــه ای هــم در ایجــاد جریــان مهاجرتــی نقــش داشــته اســت و هــم جریــان 
مهاجرتــی بــا توجــه بــه خــروج ســرمایه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خــود نیــز باعــث عــدم تعــادل 
ــهرها و  ــت ش ــش جمعی ــه افزای ــوان ب ــی می ت ــان مهاجرت ــای جری ــت. از پیامده ــده اس ــه ای ش منطق
شــکل گیری شــهرهای جدیــد و کان شــهرها، کاهــش جمعیــت مناطــق روســتایی و خالــی از ســکنه 
ــامح و  ــش تس ــی، افزای ــی و مذهب ــای قوم ــا و تضاده ــکل گیری تنش ه ــتاها، ش ــی روس ــدن برخ ش
مــدارای فرهنگــی و اجتماعــی و ... اشــاره کــرد. جریــان مهاجرتــی در برخــی مناطــق ایــران متفــاوت از 
بقیــه مناطــق بــوده اســت. شهرســتان قصرشــیرین در اســتان کرمانشــاه در غربی تریــن مــرز مشــترک 
ایــران و عــراق، جمعیــت آن بــر پایــه سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال 1335 برابــر بــا 
ــه دلیــل جنــگ،  ــا 23224 نفــر، در ســال 1365 خالــی از ســکنه ب ــر ب 23901 نفــر، ســال 1355 براب
ســال 1375 برابــر بــا 20006 نفــر، ســال 1385 برابــر بــا 24383 نفــر، ســال 1390 برابــر بــا 25517 
هــزار نفــر و در ســال 1395 برابــر بــا 23929 نفــر بــوده اســت. در زمــان جنــگ ایــن شهرســتان تقریبــاً 
ــه طــوری کــه طبــق آمــار  ــی از ســکنه شــد، امــا بعــد از جنــگ برخــی از مهاجریــن برگشــتند ب خال
ــال های  ــی س ــیرین در ط ــتان قصرش ــه شهرس ــده ب ــران وارد ش ــداد مهاج ــور تع ــماری کل کش سرش
1365 تــا 1375 تقریبــاً 16 هــزار نفــر و در طــی ســال های 1375 تــا 1385 تقریبــاً 9 هــزار نفــر و در 
ــا 1395  ــد. در طــی ســال های 1390 ت ــر بوده ان ــزار نف ــا 1395 بیــش از 6 ه طــی ســال های 1385 ت
تقریبــاً ســه هــزار نفــر در اثــر مهاجــرت بــه شهرســتان وارد شــده اند کــه ایــن حجــم از مهاجرپذیــری 
بــه نســبت جمعیــت زیــاد بــوده اســت. مهاجــران دارای خصوصیــات ویــژه ای بوده انــد؛ نســبت جنســی 
ــر  ــا کمت ــش از نصــف آنه ــاله و بی ــا 40 س ــا 20 ت ــاً 60 درصــد آنه ــران وارد شــده 140 و تقریب مهاج
ــی  ــتی در ط ــری و مهاجرفرس ــزان مهاجرپذی ــده اند. می ــتان وارد ش ــه شهرس ــته ب ــال گذش ــک س از ی
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــوده اس ــزار ب ــزار و 81 در ه ــا 92/3 در ه ــر ب ــا 1390 براب ــال های 1385 ت س
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ــه  ــت، ک ــوان نتیجــه گرف ــس می ت ــی داری داشــته اســت. پ ــاوت معن ــر اســتان تف شهرســتان های دیگ
ــوده  ــاال ب ــری و مهاجرفرســتی ب ــر از میــزان مهاجرپذی ــان مهاجرتــی شهرســتان قصرشــیرین متأث جری
اســت کــه علیرغــم مهاجرپذیــری زیــاد، تعــداد جمعیــت شهرســتان قصرشــیرین در ســال 1395 تقریبــاً 
برابــر بــا 24 هــزار نفــر بــوده اســت کــه برابــر بــا جمعیــت 1335 ایــن شهرســتان بــوده اســت. هــر چنــد 
بعــد از جنــگ برخــی از جمعیــت بومــی شهرســتان دیگــر بازنگشــته اند، امــا آمــار مهاجــران وارد شــده 
بــه شهرســتان در طــی ســه دهــه اخیــر نشــان داده اســت کــه مانــدگاری جمعیــت در ایــن شهرســتان 
ــد از  ــد، بع ــه شهرســتان مهاجــرت کرده ان ــل خــاص ب ــه دالی ــا ب ــه بن ــی ک ــوده اســت و جمعیت ــم ب ک
چنــد ســال شهرســتان را تــرک کرده انــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی ســال های گذشــته امکانــات و 
تســهیات خاصــی هــم بــرای شهرســتان قصرشــیرین در نظــر گرفتــه شــده اســت. امــروزه قصرشــیرین 
ــر  ــت شــده از 168 اث ــر ثب ــه آزاد، 66 اث ــه منطق ــل ب ــت تبدی ــی، ظرفی ــوزش عال ــز آم ــا وجــود مراک ب
تاریخــی، وجــود چشــمه آب گوگــرد و آب گــرم در منطقــه نمونــه گردشــگری چــم امــام حســن )ع( و 
خــواص درمانــی آن، منابــع آبــی بســیار خــوب و طــرح ســامانه گرمســیری، 15 هکتــار گلخانــه، وجــود 
مرزهــای تجــاری و فعــال خســروی و پرویزخــان بــا کشــور عــراق هــم در حــوزه عربــی و هــم در حــوزه 
کــردی، ظرفیــت جــذب جمعیــت زیــادی دارد. امــا بــا وجــود چنیــن بســتر و ســاختارهای اقتصــادی، 
ــی  ــه عبارت ــر نداشــته اســت و ب ــی در دهه هــای اخی جمعیــت شهرســتان قصرشــیرین افزایــش چندان

مانــدگاری جمعیــت در آن کــم بــوده اســت. 
ــا  ــه ب ــل ثانوی ــنادی و تحلی ــات اس ــوان مطالع ــت، می ت ــدگاری جمعی ــدم مان ــل ع ــی عل ــرای بررس ب
اســتفاده از داده هــای سرشــماری مرکــز آمــار کــه علــت مهاجــرت را احصــاء کرده انــد، انجــام داد. بــر 
اســاس نتایــج سرشــماری ســال 1385 مهاجــران وارد شــده بــه شهرســتان قصرشــیرین علــت مهاجــرت 
را انجــام خدمــت 30 درصــد، انتقــال شــغلی 10 درصــد، جســتجوی کار و کار بهتــر 10 درصــد و 40 
ــرت  ــت مهاج ــال 1390 عل ــماری س ــج سرش ــق نتای ــد. طب ــام کرده ان ــواده اع ــروی از خان ــد پی درص
ــد و  ــر 13/3 درص ــتجوی کار و کار بهت ــد، جس ــغلی 6/8 درص ــال ش ــد، انتق ــت 1/4 درص ــر خدم در اث
پیــروی از خانــواده 63/4 درصــد اعــام کرده انــد. بــرای بررســی دقیق تــر علــت مهاجــرت، روش دیگــر 
ــت و در  ــرت پرداخ ــل مهاج ــه عل ــتری ب ــات بیش ــا جزئی ــوان ب ــه می ت ــت ک ــش اس ــتفاده از پیمای اس
ایــن پژوهــش از ایــن شــیوه اســتفاده شــده اســت و از دیــدگاه ســاکنان شهرســتان قصرشــیرین کــه 
ســابقه ســکونت در شهرســتان داشــته اند، علــت عــدم مانــدگاری جمعیــت مــورد پرســش واقــع شــده 
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اســت. بنابرایــن در ایــن پژوهــش، از دیــدگاه ســاکنان شهرســتان قصرشــیرین میــزان اثرگــذاری عوامــل 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی در عــدم مانــدگاری جمعیــت و تفــاوت دیــدگاه پاســخگویان بــر حســب 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــردی م ویژگی هــای ف

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ــه  ــکل گرفت ــرت ش ــات مهاج ــای در ادبی ــا و دیدگاه ه ــت رویکرده ــرت جمعی ــت مهاج ــه عل در زمین
اســت کــه برخــی بــه علــل اقتصــادی ماننــد راونشــتاین1 )1885(، تــودارو2 )1980( الگــوی دو بخشــی 
توســعه بخــش ســنتی و بخــش صنعتــی شــهری و عــدم تعــادل منطقــه ای، هــرزوگ3 )1993( نقــش 
ــه علــل سیاســی و خــط  مشــی حکومت هــا و سیاســت های غلــط دولتــی  درآمــد و اشــتغال، برخــی ب
ماننــد اوبــرای4 )1370(، برخــی بــه علــل اجتماعــی اشــاره کرده انــد؛ ماننــد دجونــگ5 )2000( اوشــی6 
)2000(، برتــل و هولیفیلــد7 )2000(، کــوران و ریــور- فوئنتــز8 )2003( معتقدنــد کــه شــبکه  اجتماعــی 
ــی در  ــش مثبت ــی، نق ــارزای درون ــل فش ــل عام ــل در مقاب ــک حائ ــوان ی ــه عن ــد ب ــرت در مقص مهاج
جابه جایــی و حرکــت افــراد دارد. کانتالــی9)1995( بــه نقــش عوامــل فرهنگــی و خانوادگــی، فلدینــگ10 
ــه هنجارهــای اجتماعــی و خانوادگــی اشــاره  ــه آداب و رســوم فرهنگــی و هــاج11 )2008( ب )1992( ب

کرده انــد.
ــل  ــش عوام ــری نق ــای نظ ــا و رویکرده ــتای دیدگاه ه ــز در راس ــی نی ــی و خارج ــای داخل پژوهش ه
ــد؛ برخــی از پژوهشــگران  ــی و سیاســی در مهاجــرت را بررســی کرده ان ــی- فرهنگ اقتصــادی، اجتماع
ماننــد زنــدی و همــکاران)1398( نقــش الگــوی توســعه نامتــوازن، صادقــی و شــکریانی )1395( رابطــه 
ــن کار،  ــت در س ــاالی جمعی ــم ب ــی)1398( حج ــینی و خان ــتان ها، حس ــعه یافتگی شهرس ــطح توس س
ســطح پاییــن توســعه، میــزان بــاالی بیــکاری، کمبــود فرصــت شــغلی بــا اســتفاده از داده هــای ثانویــه 
1- Ravenstein
2- Todarow
3- Herzog
4- Dejong
5- Oberai
6-  Oishi
7- Brettell & Hollifield
8- Currran & Rivero- Fuentes
9-  Kontuly
10- Fielding
11- Hauge

         



دالیل عدم ماندگاری جمعیت در هشرستان قرصشیرین                                                                                          101

ــش،  ــا اســتفاده از پیمای ــد. برخــی از پژوهشــگران ب و در ســطوح اســتانی و شهرســتانی اشــاره کرده ان
عوامــل مهمــی کــه در مهاجــرت نقــش داشــته اند، مــورد بررســی قــرار داده انــد؛ از نظــر شــهپری ثانــی 
ــد و از  ــرت دارن ــه مهاج ــل ب ــر تمای ــر ب ــترین تأثی ــادی بیش ــاخص های اقتص ــان )1397( ش و محمودی
ــداهلل زاده  ــت هســتند. در پژوهــش عب ــن در اولوی ــد پایی ــکاری و درآم ــن شــاخص های اقتصــادی بی بی
و همــکاران )1398( از عوامــل اقتصــادی، داشــتن رفــاه بیشــتر، عوامــل طبیعــی و جغرافیایــی، وجــود 
آب و هــوای مطلــوب، عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی بــه شــرایط خــوب محیــط کار و تولیــد در مقصــد، 
عوامــل اداری و خدماتــی، بــه وجــود امکانــات بهتــر بهداشــتی و درمانــی در تمایــل بــه مهاجــرت نقــش 
مهمــی داشــته اند. آقایــاری هیــر و همــکاران )1397( ادراک فــردی از کیفیــت محیطــی نقــش مهمــی 
در تصمیم گیــری فــردی در مهاجــرت دارد. صفایی پــور و محلــی )1396( شــاخص های زیســت 
محیطــی و اقلیمــی در مرتبــه اول و شــاخص های اقتصــادی و اجتماعــی در مرتبه هــای بعــدی 
مهاجــرت در شــهر اهــواز هســتند. رســتمعلی زاده )1396( در پژوهــش خــود عواملــی ماننــد جســتجوی 
ــی، جاذبه هــای  ــد کاف ــی رفاهــی و بهداشــتی، نداشــتن درآم ــات زیربنای ــود امکان شــغل مناســب، کمب
شــهر ماننــد دسترســی بــه امکانــات زندگــی و رفاهــی بهتــر، دسترســی آســان بــه فرصت هــای شــغلی، 
رســیدن بــه آرزوهــا و دسترســی بــه امکانــات آموزشــی ذکــر کــرده  اســت. از دیــدگاه طالشــی و شــبنما 
)1396( از بیــن شــاخص های اقتصــادی، اشــتغال و از بیــن شــاخص های اجتماعــی و فرهنگــی، 
ســکونت مناســب و نیــاز بــه پیشــرفت و کســب جایــگاه اجتماعــی در مهاجــرت مهــم بوده انــد. از نظــر 
محمودیــان و محمودیانــی )1396( میــزان نارضایتــی زنــان از محــل ســکونت خــود، در تصمیم گیــری 
بــه مهاجــرت بــه شــهر تهــران نقــش مهمــی داشــته اســت. محمودیــان )1395( انتقــال کار، ماموریــت 
ــا دوســتان و خویشــاوندان، بازنشســتگی، وابســتگان  ــوزی، زندگــی ب ــرای کار، جســتجوی کار، کارآم ب
ــل  ــکاران )1394( عوام ــی و هم ــد. راع ــی دان ــرت م ــل مهاج ــن دالی ــران و ازدواج را از مهم تری مهاج
ــبکه های  ــود ش ــر وج ــی نظی ــل اجتماع ــکاری و عوام ــرخ بی ــدی، ن ــای درآم ــر تفاوت ه ــادی نظی اقتص
اجتماعــی را مهــم مــی داننــد. از نظــر غفــاری و ترکــی هرچگانــی )1389( جســتجوی کار، دســت یابی 
ــه تســهیات آموزشــی  ــات تفریحــی- ورزشــی، دســت یابی ب ــه امکان ــه امنیــت شــغلی، دســت یابی ب ب
و کثــرت امکانــات در شــهرها در مهاجــرت نقــش مهمــی داشــته اند. زالــی و عظیمــی )1390( نشــان 
دادنــد کــه تأثیــر میــزان فاصلــه و دوری یــا نزدیکــی بــه مرکــز اســتان، عاملــی کلیــدی و تأثیرگــذار در 
ــد کــه  ــه  جمعیتــی اســت. شــمس الدینی و گرجیــان )1389( نیــز نشــان دادن حجــم و کیفیــت مبادل
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عوامــل متعــدد اقتصــادی، اجتماعــی و طبیعــی در مهاجــرت مؤثــر بــوده اســت. محمودیــان و همــکاران 
ــکات  ــی از مش ــب و رهای ــر مناس ــن همس ــر، یافت ــغل بهت ــه ش ــتیابی ب ــتجوی کار، دس )1388( جس
تجــرد از مهمتریــن انگیــزه زنــان بــرای مهاجــرت بــه تهــران بــوده اســت. پاچگــو و همــکاران )2011( 
شــاخص کیفیــت زندگــی اثــر چندانــی بــر مهاجــرت نداشــته اســت، امــا عوامــل اقتصــادی ماننــد تعــداد 
مهاجــران هــم ملیــت، میــزان جمعیــت، درآمــد ســرانه و عوامــل جغرافیایــی نقــش مهمــی در جریــان 
ــرای کار،  ــت ب ــال کار، ماموری ــگ  )2001( انتق ــت. لی آن ــته اس ــورهای OECD داش ــه کش ــرت ب مهاج
ــا دوســتان و خویشــاوندان، بازنشســتگی، وابســتگان مهاجــران و  جســتجوی کار، کارآمــوزی، زندگــی ب

ــد. ــی دان ــل مهاجــرت م ــن دالی ازدواج را از مهم تری

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر کاربــردی و از لحــاظ روش شناســی کمــی و روش گــردآوری داده هــا پرسشــنامه محقــق 
ــاالی 18ســال ســاکن در شهرســتان قصرشــیرین  ــراد ب ــه اف ــاری کلی ــه آم ــوده اســت. جامع ســاخته ب
بــوده کــه بــر حســب سرشــماری ســال 1395 برابــر بــا 16844 نفــر بودنــد. حجــم نمونــه بــا اســتفاده 
ــوع  ــی و از ن ــری احتمال ــری، نمونه گی ــت. روش نمونه گی ــده اس ــن ش ــران 375  تعیی ــول کوک از فرم
خوشــه ای چندمرحلــه ای بــود.  78 درصــد پرسشــنامه ها در شــهر قصرشــیرین و 22 درصــد در 
ــتفاده  ــا اس ــاخص ها ب ــار ش ــدند. اعتب ــل ش ــاد تکمی ــاد و نصرآب ــومار، فتح آب ــد، س ــتان های الون دهس
از اعتبــار محتــوای صــوری و بــرای پایایــی از آلفــای کرونبــاخ و تحلیــل عاملــی اســتفاده شــده اســت.
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جدول 1- بارعاملی و آلفای کرونباخ عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

بارعاملیسؤال یا گویهعامل

عامل اقتصادی

./79ارزانی ارزاق

0/90

./77منطقه تجاری مقصد

0/76کسب درآمد بیش تر

./75پایین بودن هزینه زندگی

0/75انتقال شغل مرد

./73مسکن بهتر

0/72تأسیس کارگاه تولیدی

0/70امکانات بهداشتی مقصد

0/69دستیابی به شغل

عامل سیاسی

0/80فقدان انتقال شکایات  

0/84

0/77دسترسی به ادارات مقصد  

0/76جنگ 

0/75عدم مسئولیت پذیری  

 عدم تاش مدیریت برای 
0/75سرمایه گذاری

0/67مشکات امنیتی مرز  

عامل اجتماعی

0/79ازدواج 

0/73
 مهاجرت بخاطر 

0/75خویشاوندان

0/71چشم و هم چشمی 

0/70اماکن مذهبی مقصد  
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یافته ها
ــرد و 19/6 درصــد زن،  ــوده اســت؛ 80/4 درصــد م ــن شــرح ب ــه ای ــردی پاســخگویان ب ــای ف ویژگی ه
ــا 50 ســال و 16/1 درصــد بیــش از 50 ســال ســن  ــا 35 ســال، 43/8 درصــد 35 ت 40 درصــد 18 ت
داشــته اند. 22 درصــد تحصیــات کمتــر از دیپلــم، 26/8 درصــد دیپلــم و 51/2 درصــد دارای مــدارک 
ــی و  ــر دولت ــوق بگی ــد حق ــغلی، 67/4 درص ــت ش ــاظ وضعی ــه لح ــد. ب ــگاهی بوده ان ــی دانش تحصیل
32/6 درصــد مزدبگیــران خصوصــی و کارکنــان مســتقل بوده انــد. 18/6 درصــد درآمــد کمتــر از یــک 
میلیــون تومــان، 24/6 درصــد دارای درآمــد یــک تــا ســه میلیــون تومــان و 56/8 درصــد درآمــد آنهــا 
بیــش از ســه میلیــون تومــان بــوده اســت. 37/3 درصــد متولــد شهرســتان قصرشــیرین و 62/7 درصــد 
متولــد ســایر شهرســتان ها بوده انــد. 23/3 درصــد دارای زمیــن کشــاورزی و 67/7 درصــد فاقــد زمیــن 

ــد.  ــاورزی بوده ان کش
بــر اســاس نتایــج جــدول )2(، بیشــترین میانگیــن عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین 
بــه ترتیــب عامــل اقتصــادی بــا میانگیــن )3/02(، عامــل سیاســی بــا میانگیــن )2/82( و عامــل اجتماعی 
بــا میانگیــن )1/90( بوده انــد. از عوامــل اقتصــادی، گویــه امکانــات بهداشــتی مقصــد بــا میانگیــن )3/43( 
ــبت  ــن )3/43( و )3/28( نس ــا میانگی ــغل ب ــه ش ــت یابی ب ــر و دس ــد بیش ت ــب درآم ــای کس و گویه ه
ــدگاری جمعیــت در ایــن منطقــه  ــه دیگــر گویه هــا بیش تریــن میانگیــن عوامــل اقتصــادی عــدم مان ب
شــدند. از عوامــل سیاســی، گویــه عــدم تــاش مدیریــت بــرای ســرمایه گذاری بــا میانگیــن )3/10(، از 
عوامــل اجتماعــی گویــه مهاجــرت بخاطــر خویشــاوندان بــا میانگیــن )2/23( باالتریــن میانگیــن عــدم 

مانــدگاری جمعیــت از نظــر پاســخگویان بــوده اســت.
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جدول 2- میانگین نمره عدم ماندگاری جمعیت بر حسب عوامل و گویه ها

میانگینسؤال یا گویهمیانگینسؤال یا گویه

اقتصادی 3/02

 امکانات بهداشتی  
3/43مقصد

سیاسی 2/82

 عدم تاش
 مدیریت برای
سرمایه گذاری

3/10

 کسب درآمد 
 دسترسی به ادارات3/43بیش تر

2/89مقصد

 عدم مسئولیت3/28دستیابی به شغل  
2/81پذیری

 مشکات امنیتی3/12انتقال شغل مرد   
2/71مرز

2/68جنگ2/90ارزانی ارزاق   

 منطقه تجاری   
2/83مقصد

اجتماعی 1/9

 مهاجرت به خاطر
2/23خویشاوندان

 پایین بودن هزینه  
2/09 ازدواج2/82زندگی

 تأسیس کارگاه  
 اماکن مذهبی2/48تولیدی

1/74مقصد

1/55چشم و هم چشمی2/39مسکن بهتر 

در این بخش میانگین عوامل عدم ماندگاری جمعیت یعنی میانگین نمره عوامل اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی بر حسب ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی پاسخگویان بررسی شده است.

ــدگاری   ــدم مان ــی ع ــل اقتصــادی، سیاســی و اجتماع ــن عوام ــه میانگی جــدول 3 نشــان داده اســت ک
جمعیــت بــر حســب جنســیت متفــاوت بــوده و میانگیــن نمــره زنــان بیــش از مــردان بــوده اســت کــه در 
ایــن رابطــه می تــوان بــه محدودیــت امــکان اشــتغال در کارهایــی کــه بــه طــور اجتماعــی در جامعــه 
ــردان،  ــان و م ــا کار زن ــه ب ــه در رابط ــی ک ــات و تعصبات ــن تبعیض ــیرین و همچنی ــی قصرش ــدأ یعن مب
ــن  ــا در ای ــرای آنه ــیوه های اســتخدام ب ــی و ش ــی، سیاســت های دولت ــتاندارد های زندگ دســتمزد و اس
منطقــه و فــرار زنــان از محدودیت هــا و کمبودهــای تحمیــل شــده ســاختاری و خانوادگــی و نیــز فــرار 
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از کنتــرل اجتماعــی، تبعیــض جنســیتی و همچنیــن پیــش داوری هــای موجــود در جامعــه مبــدأ اشــاره 
کــرد. 

ــر حســب  تفــاوت آمــاری معنــی داری بیــن میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی ب
نــوع شــغل پاســخگویان وجــود نداشــته اســت، هــر چنــد میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی و سیاســی 
عــدم مانــدگاری جمعیــت کارکنــان مســتقل، نســبت بــه مزدبگیــران خصوصــی و دولتــی بیشــتر بــوده و 
می تــوان این چنیــن توضیــح داد کــه مشــکات اقتصــادی از جملــه بیــکاری و عــدم رضایــت از درآمــد 
حاصــل از انجــام فعالیت هــا و همچنیــن شــرایط ســخت شــغلی ایــن افــراد تحــت تأثیــر عوامــل سیاســی 

و ضعــف آن در عــدم ترغیــب کارفرمایــان و ســرمایه گذاران دانســت. 
میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی و سیاســی عــدم مانــدگاری جمعیــت بــر حســب محــل تولــد، تفــاوت 
معنــی داری نداشــته اســت. امــا میانگیــن نمــره عامــل اجتماعــی عــدم مانــدگاری جمعیــت پاســخگویانی 

کــه محــل تولــد آنهــا ســایر شهرســتان های خــارج اســتان بــوده اســت، از بقیــه بیشــتر بــوده اســت. 
میانگیــن نمــره عامــل اقتصــادی در میــان افــرادی کــه زمیــن کشــاورزی نداشــته اند، بیشــتر از افــرادی 
بــوده کــه زمیــن کشــاورزی داشــته اند. پــس داشــتن زمیــن کشــاورزی عامــل اقتصــادی عــدم مانــدگاری 
جمعیــت را تعدیــل بخشــیده اســت، ولــی میانگیــن نمــره عوامــل اجتماعــی و عوامــل سیاســی بــرای 

کســانی کــه زمیــن کشــاورزی داشــته و یــا نداشــته اند، تفاوتــی وجــود نداشــته اســت.



دالیل عدم ماندگاری جمعیت در هشرستان قرصشیرین                                                                                          107

 جدول 3- مقایسه میانگین عوامل عدم ماندگاری جمعیت بر حسب جنسیت، وضعیت شغلی، محل تولد
و زمین کشاورزی

عامل اجتماعیعامل سیاسیعامل اقتصادیعاملمتغیر

جنسیت

2/942/721/83مرد

3/373/262/16زن

t 1/93-3/08-2/3-مقدار

0/0210/0020/051سطح معنی داری

وضعیت شغلی

2/942/831/78مزدبگیر دولتی

2/952/691/88مزدبگیر خصوصی

3/262/891/55کارکن مستقل

f 0/550/210/56مقدار

0/570/800/57سطح معنی داری

محل تولد

2/922/822/01قصرشیرین

3/052/891/97شهر کرمانشاه

 سایر شهرستان های
3/12/821/68استان

3/012/652/37سایر شهرستان ها

f 0/390/192/92مقدار

0/750/890/03سطح معنی داری

زمین کشاورزی

2/622/651/91دارد

3/12/891/91ندارد

t 1/470/005-3/06-مقدار

0/0020/140/99سطح معنی داری
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در جــدول 4 ضریــب همبســتگی بیــن میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی عــدم 
مانــدگاری جمعیــت و برخــی ویژگی هــای فــردی پاســخگویان آمــده اســت. بیــن ســن پاســخگویان و 
میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی همبســتگی معکــوس و معنــی داری وجــود داشــته اســت. 
یعنــی هــر چــه ســن پاســخگویان کمتــر بــوده اســت، بیشــتر عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی را بــه عنــوان 
ــرای عامــل سیاســی  ــد و برعکــس، امــا ایــن رابطــه ب ــدگاری جمعیــت اعــام کرده ان عوامــل عــدم مان

عــدم مانــدگاری جمعیــت، معنــی دار نبــوده اســت.
بیــن تحصیــات پاســخگویان و عوامــل عــدم مانــدگاری جمعیــت، رابطــه مســتقیم و معنــی داری وجــود 
ــل  ــخگویان، عوام ــه پاس ــتر از بقی ــگاهی بیش ــاال و دانش ــات ب ــا تحصی ــراد ب ــی اف ــت. یعن ــته اس داش
ــر  ــت در شهرســتان قصرشــیرین ذک ــدگاری جمعی ــدم مان ــت ع ــی و سیاســی را عل اقتصــادی، اجتماع

کرده انــد. 
بیــن درآمــد پاســخگویان و عوامــل عــدم مانــدگاری رابطــه معنــی داری وجــود داشــته اســت، امــا ایــن 
ــته اند،  ــد بیشــتری داش ــه درآم ــانی ک ــی کس ــوده اســت. یعن ــی ب ــادی منف ــل اقتص ــرای عام ــه ب رابط
ــته اند،  ــیرین دانس ــتان قصرش ــت در شهرس ــدگاری جمعی ــدم مان ــث ع ــر باع ــادی را کمت ــل اقتص عام
امــا کســانی کــه درآمــد کمتــری داشــته اند، عامــل اقتصــادی را علــت عــدم مانــدگاری جمعیــت ذکــر 
ــه  ــز ب ــی را نی ــی و اجتماع ــل سیاس ــته اند، عام ــی داش ــد باالی ــه درآم ــانی ک ــن کس ــد. همچنی کرده ان

ــد. ــر کرده ان ــت ذک ــدگاری جمعی ــدم مان ــوان ع عن
بیــن مــدت ســکونت در شهرســتان قصرشــیرین و میانگیــن نمــره عوامــل اقتصــادی و سیاســی عــدم 
ــدت  ــه م ــی کســانی ک ــده اســت؛ یعن ــی داری بدســت آم ــوس و معن ــت رابطــه معک ــدگاری جمیع مان
بیشــتری ســکونت داشــته اند، کمتــر عوامــل اقتصــادی و سیاســی را بــه عنــوان عوامــل عــدم مانــدگاری 
جمعیــت ذکــر کرده انــد کــه احتمــاالً ســازگاری محیــط در طــی مــدت ســکونت در ایــن زمینــه مهــم 

بــوده اســت. 
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 جدول 4.  ضریب همبستگی پیرسون بین میانگین عوامل عدم ماندگاری جمعیت و برخی ویژگی های
 پاسخگویان

 مدتدرآمدتحصیالتسنشاخصعامل متغیر
سکونت

عامل اقتصادی
0/12-0/12-0/140/23-ضریب همبستگی

0/0140/0110/0350/041سطح  معنی داری

عامل سیاسی
0/10-0/040/180/17-ضریب همبستگی

0/380/0230/0260/047سطح  معنی داری

عامل اجتماعی
0/055-0/130/150/22-ضریب همبستگی

0/0130/0340/0170/11سطح  معنی داری

بحث و نتیجه گیری
ــت در  ــدگاری جمعی ــدم مان ــل ع ــردم دالی ــدگاه م ــش و از دی ــتفاده از پیمای ــا اس ــش ب ــن پژوه در ای
ــان داد،  ــش نش ــج پژوه ــه نتای ــت. چنانچ ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــیرین م ــتان قصرش شهرس
بیش تریــن میانگیــن عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین از نظــر پاســخگویان عوامــل 
ــات بهداشــتی، درآمــد و  ــوده اســت. در بیــن عوامــل اقتصــادی امکان ــا میانگیــن 3/02( ب اقتصــادی )ب
ــش از  ــخگویان بی ــر پاس ــتند از نظ ــی هس ــادی و خدمات ــاخت های اقتص ــه زیرس ــوط ب ــه مرب ــغل ک ش
ــد. ضعــف زیرســاخت های درمانــی و  ــدگاری جمعیــت مهــم بوده ان بقیــه مــوارد اقتصــادی در عــدم مان
بیمارســتانی شهرســتان قصرشــیرین از سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی گرفتــه تــا دســتگاه رادیولــوژی 
ــا نظــر پاســخگویان همســو  و حتــی در صــورت فراهــم بــودن دســتگاه رادیولــوژی، نبــود متخصــص ب

اســت.
ــاال  ــادالت بســیار ب ــا حجــم مب ــام پرویزخــان ب ــه ن ــرز خاکــی ب  همچنیــن وجــود بازارچــه تجــاری م
ــود  ــتم خ ــادی را در سیس ــان زی ــد جوان ــه بتوان ــن بازارچ ــه ای ــل از آن ک ــارات حاص ــش انتظ و افزای
جــذب نمایــد، نــه تنهــا محقــق نشــده، بلکــه بــا وجــود ســرمایه داران غیر بومــی، مشــاغل ســختی مثــل 
کارگــری ســهم جوانــان قصرشــیرین شــده اســت و از طرفــی دیگــر همیــن ســرمایه داران غیربومــی از 
طریــق خریــد ملــک تجــاری و مســکونی و بــا در ســیطره خــود درآوردن تعــدادی از امــاک شــهر کــه 
ــی اجــاره کــردن ملکــی چــه  ــوان مال ــه اجــاره می دهنــد، باعــث شــده کســی ت ــه مــی فروشــند و ن ن
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ــرای کســب و کار نداشــته باشــد. ــرای ســکونت و چــه ب ب
اختصــاص بخــش بزرگــی از درآمــد بازارچــه مــرزی پرویزخــان بــه ســازمان همیــاری شــهرداری ها در 
ــه مبلمــان مــدرن  ــا تجهیــز شــهر ب ــه خــود شــهر ســرازیر می شــد، می توانســت ب صورتــی کــه اگــر ب
ــای  ــرای ورزش ه ــن ب ــاخت تله کابی ــگر، س ــذب گردش ــدف ج ــا ه ــا ب ــای زیب ــاد پارک ه ــهری، ایج ش
گرمســیری و احــداث روســتاها و ترمیــم و تجهیــز آثــار باســتانی و بناهــای تاریخــی مثــل کاروانســرای 
ــددی  ــای متع ــق کســب و کاره ــی و خارجــی و رون ــه جــذب توریســم داخل ــر ب ــیرین و... منج قصرش
ــیاری از  ــردن بس ــاخت ک ــوع س ــادره و ممن ــق مص ــی از طری ــراث فرهنگ ــازمان می ــود. س ــهر ش در ش
امــاک در وســط شــهر عمــًا بــازار ایــن شــهر را بــه دو منطقــه تقســیم کــرده اســت. بــه طــوری کــه 
از تمرکــز مغازه هــا و مشــاغل جلوگیــری کــرده و بــا برداشــتن شــرایط بــازار رقابتــی و تبدیــل آن بــه 
بــازار انحصــاری، تأثیــر بســزایی در تــورم و گرانــی ارزاق دارد. عــاوه بــر آن ایــن مســئله حتــی وحــدت 
و یکپارچگــی مغازه هــا و مراکــز خریــد را از بیــن بــرده اســت کــه مجموعــه ایــن مســائل تأییــدی بــر 
ــت از نظــر پاســخگویان در شهرســتان قصرشــیرین  ــدگاری جمعی ــدم مان ــل اقتصــادی ع ــت عام اهمی

اســت.
بــر اســاس یافته هــای پژوهــش، عوامــل سیاســی)عدم تــاش مدیریــت بــرای ســرمایه گذاری، 
دسترســی بــه ادارات مقصــد، مســائل امنیتــی مــرز، جنــگ( بــا میانگیــن )2/82(، دومیــن عامــل مهــم 
عــدم مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان قصرشــیرین از نظــر پاســخگویان بــوده اســت. وجــود شــرایط 
خــوب و مناســب بــرای ســرمایه گذاری، بهبــود زندگــی و کار مــردم مرزنشــین شهرســتان قصرشــیرین 
به خصــوص مســائل اقتصــادی و اشــتغال، جــز بــا مدیریــت قــوی و کارآمــد میســر نمی شــود و مســئله 
ــران و  ــن مدی ــاع بی ــه، مســئولیت پذیری و اجم ــن منطق ــس ای ــده مجل ــر نماین ــاش بیش ت ــد ت نیازمن
مســئوالن دســتگاه های اجرایــی اســت. افــزون بــر آن در جوامــع و مناطقــی کــه ســاختار سیاســی بــه 
صــورت تمرکز گــرا می باشــد و قــدرت دولــت در همــه  بخش هــا ریشــه دوانیــده اســت بــه گونــه ای کــه 
انجــام هــر امــری از امــور مــردم تنهــا بــا عبــور از مجــرای دولــت امکان پذیــر می شــود و ســرنخ انجــام 
همــه  امــور بــه دســت دولــت و کارکنــان دولــت اســت، بــه طــور طبیعــی میــزان برخــورد اربــاب رجــوع  
ــع و  ــود مناب ــردم و کمب ــرف م ــا از ط ــش تقاض ــن افزای ــه و همی ــی افزایش یافت ــتگاه های دولت ــا دس ب
امکانــات از ســوی دولــت، زمینــه بــروز مشــکات اداری و فســاد درآن، کــه در نتیجــه باعــث نارضایتــی 
ــادی از  ــداد زی ــودن تع ــی ب ــه غیر بوم ــوان ب ــن می ت ــال دارد. همچنی ــه دنب ــاب رجــوع می شــود را ب ارب
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کارمنــدان، پرســنل و هچنیــن کارمنــدان لشــکری و کشــوری در ایــن شــهر اشــاره کــرد کــه تنهــا در 
ــوار  ــتان های هم ج ــهرها و گاه اس ــان در ش ــازل آن ــا و من ــتند و خانواده ه ــهر هس ــاعات کاری در ش س
می باشــند کــه همیــن مســئله تأثیــر زیــادی در عــدم تعلــق و تعهــد ایــن گروه هــا  نســبت بــه منطقــه 
ــاب رجــوع می باشــد.  ــی ارب ــن خــود از دیگــر عوامــل کــم کاری و نارضایت ــه ای ــاب رجــوع دارد ک و ارب
ــور  ــال آن ظه ــه دنب ــراق و ب ــا ع ــکا ب ــگ آمری ــراق، جن ــور ع ــا کش ــیرین ب ــهر قصرش ــواری ش هم ج
ــزود و  ــن مناطــق اف ــر اســترس جمعــی ســاکنین ای ــه ب ــی شــد ک ــدرو داعــش، عامل ــای تن تکفیری ه
باعــث شــد کــه امیــد بــه زندگــی کاهــش یافتــه و همــواره فکــر مهاجــرت و عــدم تمایــل بــه مانــدگاری 

در اذهــان مــردم وجــود داشــته باشــد.
ــم  ــاوندان، ازدواج، چش ــر خویش ــه خاط ــرت ب ــی )مهاج ــل اجتماع ــش عوام ــای پژوه ــق یافته ه طب
ــیرین  ــتان قصرش ــت در شهرس ــدگاری جمعی ــدم مان ــم ع ــل مه ــومین عام ــمی و ... ( س ــم چش و ه
بودنــد. اگرچــه همچنــان عوامــل اقتصــادی در جابجایــی جمعیــت در ایــران و بــه ویــژه در شهرســتان 
قصرشــیرین اهمیــت بیشــتری دارنــد، امــا نبایــد نقــش عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی را نادیــده گرفــت. 
بــه دلیــل ایــن کــه مهاجــرت عمــده جمعیــت شهرســتان قصرشــیرین بــه خاطــر جنــگ و عدم بازگشــت 
ــه  ــی ک ــن مهاجــران بازگشــتی و مهاجران ــاط خویشــاوندی بی ــان ارتب ــان همچن ــری از آن ــده ای کثی ع
ــتان  ــت در شهرس ــدگاری جمعی ــدم مان ــد در ع ــن فرآین ــت و ای ــرده اس ــدا ک ــداوم پی ــته اند، ت بازنگش
نقــش دارد. اکثــر مهاجــران جنــگ از شهرســتان قصرشــیرین در شــهر کرمانشــاه، تهــران، اصفهــان و ... 
اقامــت گزیده انــد و ممکــن اســت برخــی از آنهــا بــه خاطــر وجــود زمیــن کشــاورزی و یــا تســهیات 
دولتــی بــه شهرســتان قصرشــیرین مهاجــرت کرده انــد، امــا ایــن بازگشــت، مانــدگاری چندانــی نداشــته 
اســت و جاذبــه شــهرهای بــزرگ بیــش از دافعــه شهرســتان قصرشــیرین بــوده اســت و حتــی منجــر بــه 
ــدگاری جمعیــت  ــن مســئله در عــدم مان ــن زمینــه شــده اســت و ای چشــم و هــم چشــمی هایی در ای

ــت. ــوده اس ــر نب بی تأثی
همچنــان کــه در ادبیــات مهاجــرت مطــرح شــده اســت، همــه افــراد بــه محرک هــای محیطــی جاذبــه 
و دافعــه مناطــق مبــداء و مقصــد مهاجرتــی پاســخ یکســانی نمی دهنــد. معمــوالً افــراد مجــرد، جوانــان، 
ــای  ــا و دافعه ه ــه جاذبه ه ــه ب ــتر از بقی ــکاران و ... بیش ــن، بی ــد پایی ــا درآم ــراد ب ــا، اف تحصیل کرده ه
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مقصــد و مبــداء پاســخ نشــان می دهنــد و افــرادی کــه ازدواج کــرده، 
ــا توجــه  ــد. ب ــه عمــل می کنن ــه محافظه کاران ــن زمین ــت و ... در ای ــد ثاب تحصیــات پاییــن دارای درآم
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ــردی  ــای ف ــر حســب ویژگی ه ــت ب ــدگاری جمعی ــدم مان ــل ع ــن عوام ــه یافته هــای پژوهــش، میانگی ب
ــان، ســنین کمتــر،  ــدگاری جمعیــت زن ــوده اســت؛ میانگیــن عوامــل عــدم مان پاســخگویان متفــاوت ب

تحصیــات باالتــر، درآمــد کمتــر و فاقــد زمیــن کشــاورزی نیــز بیــش از بقیــه بــوده اســت.   
در شهرســتان قصرشــیرین هماننــد کل کشــور، عــدم مانــدگاری جمعیــت و مهاجــرت همچنــان بیشــتر 
بــه خاطــر عوامــل اقتصــادی اســت. توســعه نابرابــر، عــدم تــوازن منطقــه ای و حجــم عمــده جمعیــت 
ســنین 20 تــا 40 ســاله کــه دارای اقتضائــات اشــتغال و ازدواج و مســکن هســتند، نیــز مزیــد بــر علــت 
شــده اســت کــه همچنــان عوامــل اقتصــادی ماننــد زیرســاخت ها ی اقتصــادی، اشــتغال و درآمــد کــه از 
جملــه عوامــل اقتصــادی بــه شــمار می آینــد، در عــدم مانــدگاری جمعیــت نقــش مهمــی داشــته باشــند. 
افزایــش تقاضــای اشــتغال دختــران بــه واســطه  افزایــش تحصیــات آنــان نیــز بایــد بــه مســئله فــوق 
اضافــه نمــود. بــه خاطــر تســهیات ایجــاد شــده بعــد از جنــگ و بازارچــه مــرزی، میــزان مهاجرپذیــری 
ــی،  ــی سیاس ــی و حت ــی، فرهنگ ــل اجتماع ــه دالی ــا ب ــت، ام ــده اس ــاد ش ــیرین زی ــتان قصرش شهرس
مانــدگاری جمعیــت مهاجــر دوام چندانــی نــدارد و همچنــان کــه نتایــج سرشــماری نشــان داده اســت، 
جریــان مهاجرفرســتی باعــث شــده اســت کــه جمعیــت شهرســتان قصرشــیرین رشــد چندانــی در ســه 
دهــه  اخیــر نداشــته باشــد. در واقــع جمعیــت مهاجــر بــه خاطــر اشــتغال موقــت، نوعــی اســکان موقــت 
حتــی بــدون خانــواده در آنجــا دارنــد و ایــن یکــی از دالیــل عــدم ثبــات جمعیتــی در شهرســتان اســت 
ــان  ــرب اســت. جری ــد ســرپل ذهاب و گیان غ ــاوت از شهرســتان های مجــاور مانن ــد متف ــن رون ــه ای ک
مهاجرتــی شهرســتان قصرشــیرین)مهاجرپذیری و مهاجرفرســتی بــاال( باعــث بــه هــم خــوردن ترکیــب و 
تعــادل جمعیتــی و همچنیــن ترکیــب قومــی منطقــه شــده اســت و ترکیــب جمعیتــی جدیــد بخصــوص 
در مناطــق مــرزی، پتانســیل تنش هــای سیاســی و اجتماعــی دارد کــه الزم اســت ترکیــب جمعیتــی و 

پیامدهــای اجتماعــی و سیاســی چنیــن رونــدی مــورد پژوهــش قــرار گیــرد.  
ــدگاری  ــه نقــش عوامــل اجتماعــی و سیاســی در عــدم مان ــد ب ــر نقــش عوامــل اقتصــادی بای عــاوه ب
ــود  ــر وج ــه خاط ــره ای ب ــرت زنجی ــبکه   مهاج ــرد. ش ــاره ک ــیرین اش ــتان قصرش ــت در شهرس جمعی
ــه دلیــل جنــگ( و مســائل امنیتــی و سیاســی  خویشــاوندان در ســایر اســتان ها )ناشــی از مهاجــرت ب
ناشــی از مــرز باعــث شــده نقــش عوامــل سیاســی و اجتماعــی متمایــز در عــدم مانــدگاری جمعیــت نیــز 

در شهرســتان قصرشــیرین نقــش مهمــی داشــته باشــند. 
راســتای نتایــج پژوهــش می تــوان راهکارهــا و پیشــنهادهایی بــرای مانــدگاری جمعیــت در شهرســتان 
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قصرشــیرین مطــرح کــرد: ایجــاد و تجهیــز بیمارســتان و درمانگاه هــا از نظــر امکانــات اولیــه پزشــکی و 
درمانــی و جــذب کادر متخصــص درمانــی در ایــن مراکــز، تصویــب منطقــه تجــاری قصرشــیرین، اتصــال 
ــردن  ــی ک ــیرین، اجرای ــوده قصرش ــای آل ــی زمین ه ــروی، مین روب ــه خس ــاه ب ــن کرمانش ــط راه آه خ
ــرای گســترش گردشــگری در  ــل اجــرا ب ــزی مناســب و قاب ــزرگ ســامانه گرمســیری، برنامه ری طــرح ب
منطقــه، بومی گزینــی در شهرســتان قصرشــیرین، افزایــش و ایجــاد تمهیــدات ویــژه و پیشــرفته امنیتــی 
و دفاعــی در مــرز خســروی، وضــع سیاســت های حمایتــی توســط مدیــران بــرای ســرمایه گذاران و بــه 
خصــوص جمعیــت فعــال، برپایــی رشــته های مختلــف در مقاطــع مختلــف دانشــگاهی )پیام نــور و آزاد( 
ــا  ــی ب ــت آموزشــی و تحصیل ــای ســطح کیفی و تناســب عرضــه رشــته ها و تقاضــای دانشــجویان، ارتق

أخــذ نمایندگــی از دانشــگاه های معتبــر و اســتفاده از اســاتید مجــرب و کارآزمــوده.  



114                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

منابع:
ــر در  ــل مؤث ــل عوام ــل، )1397( تحلی ــی، عقی ــم زاده، حســین؛ خالق ــر، محســن؛ کری ــاری هی 1- آقای
ــینا،  ــتان س ــه: دهس ــورد مطالع ــاری )م ــای رفت ــرو جغرافی ــتاییان در قلم ــرت روس ــه مهاج ــم ب تصمی

شهرســتان ورزقــان(، فصلنامــه پژوهش هــای روســتایی، 9)1(: 45-57.
ــران:  ــاد، ته ــگ ارش ــه ی فرهن ــعه، ترجم ــینی و توس ــرت، شهرنش ــرای، ا. اس.، )1370( مهاج 2- اوب

ــی. ــن اجتماع ــه کار و تأمی مؤسس
3- حســینی، قربــان؛ خانــی، ســعید، )1398( رونــد و الگوهــای مهاجــرت در اســتان های مــرزی کشــور، 

فصلنامــه مطالعــات ملــی، 20 )4(: 93-114.
4- راعــی، هاشــم؛ مؤیدفــر، رزیتــا؛ عمــادزاده، مصطفــی، )1394( عوامــل اقتصــادی- اجتماعــی مؤثــر 
بــر مهاجــرت بیــن اســتانی در ایــران )بــر پایــه مــدل گرانــش بســط یافتــه طــی دوره 1375-1385(، 

ــا و توســعه، 13)40(: 157-174. ــه جغرافی فصلنام
5- رســتمعلی زاده، ولی الــه، )1396( جاذبــه و دافعــه روســتایی و تأثیــر آن بــر مانــدگاری یــا تمایــل بــه 
ــی )روســتایی- ــان روســتایی شهرســتان های هشــترود و اســکو، توســعه محل ــان جوان مهاجــرت در می

شهری(، 9)1(: 145-170.
6- زنــدی، لیــا؛ صادقــی، رســول؛ عســکری ندوشــن، عبــاس، )1398( ســاختار فضایــی مهاجرت هــای 
ــران،  ــرد مدل هــای لگاریتــم خطــی، نامــه انجمــن جمعیــت شناســی ای ــران و کارب بیــن اســتانی در ای

.69-111 :)28(14
7- شــمس الدینی، علــی؛ گرجیــان، پرویــن، )1389( عوامــل مؤثــر در مهاجــرت روســتائیان بــه 
ــانی )چشــم انداز  ــکونتگاه های انس ــزی س ــات برنامه ری ــرت، مطالع ــبکه مهاج ــر ش ــد ب ــا تأکی ــهر ها، ب ش

جغرافیایــی(، 5 )11(، 105-87.
ــر  ــر ب ــل مؤث ــدی عوام ــایی و اولویت بن ــین، )1397( شناس ــان، حس ــی، داود؛ محمودی ــهپری ثان 8- ش
ــاره،  ــا اســتفاده از تکنیک هــای تصمیم گیــری چنــد معی ــادان ب ــراد از شــهر آب ــه مهاجــرت اف ــل ب تمای

ــران، 13)26(: 118- 89. ــی ای ــن جمعیت شناس ــه انجم نام
9- صادقــی رســول؛ شــکریانی، محســن، )1395( تحلیــل نوســانات فضایــی تأثیــر توســعه بــر مهاجــرت 

داخلــی- بیــن شهرســتانی در ایــران، توســعه محلی)روستایی-شــهری(، 8)2(:245-270.
10- صفایی پــور، مســعود؛ محلــی، یوســف، )1396( بررســی عوامــل تأثیرگــذار بــر مهاجــرت از شــهر بــا 



دالیل عدم ماندگاری جمعیت در هشرستان قرصشیرین                                                                                          115

اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختاری و تکنیــک تحلیــل سلســله مراتــب فازی)مطالعــه مــوردی: شــهر 
اهــواز(، فصلنامــه مطالعــات محیطــی هفــت حصــار، 6)22(: 81-96.

11- طالشــی، مصطفــی؛ شــبنما، محبوبــه، )1396( نقــش عوامل اجتماعــی و اقتصــادی در مهاجرت های 
روســتایی- شــهری ناحیــه نورعلی بیگ ســاوه، فصلنامــه جغرافیــا، 15)54(:43-60.

12- عبدالــه زاده، غامحســین؛ اژدرپــور، علیرضــا؛ شــریف زاده، محمــد شــریف، )1398( بررســی عوامــل 
مؤثــر بــر گرایــش بــه مهاجــرت در بیــن روســتاییان شهرســتان زابــل، فصلنامــه جغرافیــا و برنامه ریــزی، 

.173-195 :)67(23
13- عظیمــی، نورالدیــن؛  زالــی، نــادر، )1390( بررســی و تحلیــل ابعــاد پیوندهــای جمعیتــی در اســتان 

آذربایجــان غربــی، مجلــه مطالعــات و پژوهش هــای شــهری و منطقــه ای،3 )9(، 100-83.
ــر در مهاجــرت  ــل مؤث ــر عوام ــی ب ــه، )1389( تحلیل ــی، معصوم ــی هرچکان ــن؛ ترک ــاری، رامی 14- غف

ــتا، 29 )132(، 102-91. ــط روس ــکن و محی ــهر، مس ــه ش ــتایی ب ــان روس جوان
ــاالت  ــه مق ــران، مجموع ــینی در ای ــی و شهرنش ــرت داخل ــین، )1395( مهاج ــان، حس 15- محمودی

ــران، 44-38. ــگاه ته ــران: دانش ــران، ته ــی در ای ــور جمعیت ــائل نوظه ــتی مس سیاس
ــان  ــاد، حجیه بی بــی؛ کارگــر شــورکی، محّمدرضــا، )1388( زن 16- محمودیــان، حســین؛ رازقــی نصرآب

مهاجــِر تحصیلکــرده در تهــران، زن در توســعه و سیاســت، 7)4(: 51-70.
17- محمودیــان، حســین؛ محمودیانــی، ســراج الدین، )1396( بررســی نقــش زنــان در فرآینــد 
ــت، 15)4(:  ــعه و سیاس ــه زن در توس ــران، فصلنام ــتان ته ــه اس ــی ب ــرت خانوادگ ــری مهاج تصمیم گی

.477-498
 www. amar.org.ir 1395 18- مرکز آمار ایران، )1395( سرشماری عمومی نفوس و مسکن

19-Brettell, C. B., & Hollifield, J. F.,( 2000) Migration theory: talking across 
discipline, New Yourk, Routledge Press.
20-Curran, S.R., Rivero-Fuentes, E., (2003) Engendering migrant networks: The 
case of Mexican migration, Demography, 40, 289–307.
21-Dejong, F., (2000) Expectations, gender and norms in migration decision- 
making, Population Studies, 54: 307- 319.
22-Fielding, A.,(1992) Migration and culture in: T. Champion and T. Fielding, 
Migration processes and patterns, Research Progress and Prospects, 1: 197- 212.
23-Hauge, S., (2008) Migration network and migration decision- making, Journal of 
Ethnic and Migration Studied, 34(4):585- 605.



116                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

24-Herzog, W., (1993) Migration as spatial job search: A survey of empirical 
findings, Regional Study, 27(4): 327- 340.
25-Kontuly, T., (1995) Culture as determinant of reasons for migration, The Social 
Science Journal, 32(2): 179- 193.
26-Liang, Z., (2001) The age of migration in China, Population and Development 
Review, 27(3) 499- 524.
27-Oishi, N., (2002) Gender and Migration: An Integrative Approach. UC San 
Diego: Center for Comparative Immigration Studies. Retrieved from https://
escholarship.org/uc/item/0s04g29f 
28-Pacheco, G., Rossouw, S., Lewer, J., (2011) Non- economic quality of life factors 
drive immigration? Social Indicators Research, 110(1): 1- 15. 
29-Ravenstein, E.G., (1885) The laws of migration, Journal of the Royal Stastistical 
Society, 48& 52.
30-Todaro, M., (1980) Internal Migration in Developing Countries, in: Population 
and Economic Change in Developing Countries, University of Chicago Press, http://
www.nber.org/chapters/c9668
 



فصلنامه جمعیت/ سال بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1399/ شماره 113 و 117-134/114

حمایت سازمانی و تمایل به فرزندآوری زنان شاغل
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چکیده: 
پدیــده اشــتغال و كار زنــان از ابتــداي زندگــي اجتماعــي بشــر وجــود داشــته، ولــي در فــراز و نشــیبهایي قـــرار گرفتـــه 
اســت. در جوامــع امــروزي زنــان همپــاي مـــردان در جامعـــه كار مــی كننــد و از جایــگاه اجتماعــی برخوردارنــد. تغییــر 
ــازار كار را می تــوان در  ــان در ب ــواده، افزایــش ســطح تحصیــات، شهرنشــینی، مشــاركت زن و تحــوالت در ســاختار خان
انطبــاق فراینــد انتقــال جمعیــت دوم در ایــران خصوصــاً كان شــهری ماننــد شــهر تهــران بــا تاثیرپذیــری در بســیاری از 
مولفه هــای جمعیتــی از جملــه فرزنــدآوری بــه وضــوح مشــاهده كرد. پژوهــش حاضــر بــه شــیوه پیمایشــی و بــا هــدف 
شناســایی تاثیــر حمایــت ســازمانی بــر فرزنــدآوری زنــان شــاغل شــهر تهــران انجــام گردیده اســت. داده هــا بــا اســتفاده 
از ابــزار پرسشــنامه محقــق ســاخته و 1065 نمونــه بــه روش نمونه گیــری تصادفــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. 
ــدآوری  ــه فرزن ــل ب ــر تمای ــرات متغی ــد از تغیی ــدود 15/7درص ــد ح ــان می ده ــیون نش ــل رگرس ــل ازتحلی ــج حاص نتای
توســط متغیرهایــی چــون تحصیــات، ســن، تعــداد فرزنــدان ایــده ال، حمایــت ســازمانی، درآمــد تبییــن شــده اســت. 
همچنیــن نتایــج نشــان داد تحصیــات رابطــه معکوســی باتمایــل بــه فرزنــدآوری دارنــد و بــه لحــاظ ســازمانی هرچــه 
حمایــت ســازمانی بیشــتر باشــد، تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل بیشــتر خواهدشــد، بنابرایــن پیشــنهاد می شــود 
مســووالن و مدیــران ســازمان از انعطاف پذیــری الزم بــا تمركــز ویــژه بــه ارزش گــذاری فرزنــدآوری و حمایــت ســازمانی 

از ســازگاری نقــش مــادری و كارمنــدی زنــان شــاغل برخوردارباشــند.
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مقدمه و بیان مسئله
بررســی تحــوالت فرزنــدآوری درخانــواده از مهمتریــن مباحــث مطــرح در جمعیت شناســی در ســالیان 
اخیــر اســت. بــه نظــر می رســد ارزش فرزنــد در بیــن خانــواده هــا و زنــان جامعــه مــا همچــون گذشــته 
بــه قــوت خــود باقــی اســت. امــا شــرایط بــه گونــه ای اســت كــه امــکان تحقــق وضعیــت مطلــوب بــرای 
آنــان وجــود نــدارد. نتیجــه ایــن جریــان كاهــش نــرخ فرزنــدآوری در جامعــه ایرانــی اســت. در ســالیان 
ــق  ــه در برخــی از مناط ــت بطــوری ك ــدآوری شــدت گرف ــی فرزن ــدی نزول ــا رون ــاره ب ــه یکب ــر، ب اخی
كشــور در دوره هــای زمانــی مشــخص، بــه زیــر ســطح جانشــینی نزدیــک شــده و نگرانیهــای مســئولین 
ــه  ــا توجــه ب افزایــش یافــت چنانکــه مقــام رهبــری در اباغیــه ای در ســال 1393 در ایــن خصــوص ب
كــم شــدن آهنــگ رشــد جمعیــت و ضــرورت و اهمیــت سیاســتهای جمعیتــی در16 بنــد بــه مســئولین 
ــا  و مدیــران كشــور ابــاغ گردیــد. بــه نظــر می رســد تغییــر در نــرخ فرزنــدآوری، رابطــه مســتقیمی ب
نگرش هــای والدینــی دارد كــه در آســتانه فرزنــدآوری هســتند و تغییــر در ایــن باورهــا و نگرش هاســت 
كــه منجــر بــه چنیــن تغییــر بزرگــی در نــرخ كاهشــی موالیــد شــده اســت. در دهه هــای اخیــر عواملــی 
ــر شــدن  ــه، فراگی ــه فضــای اقتصــادی جامع ــان ب ــش تحصیــات، ورود زن همچــون شهرنشــینی، افزای
ــواده  ــراد در خان ــای اف ــا و نگرش ه ــه ارزش ه ــرزی و ... موجــب شــده ك ــرون م رســانه  ها، رســانه  های ب
ایرانــی نیــز، دچــار تغییــر و تحــول شــود. در گذشــته نــه چنــدان دور خانــواده یــک واحــد اقتصــادی و 
تولیــدی بــوده اســت. در چنیــن واحــدی، فرزنــدآوری نقــش اساســی در جامعــه داشــته، زیــرا فرزنــدان 
ــد  ــون، فرزن ــا اكن ــتند. ام ــود داش ــواده  خ ــرای خان ــادی ب ــع اقتص ــرمایه مناف ــروی كار و س ــوان نی بعن
داشــتن بــه مثابــه یــک هزینــه بــرای والدیــن اســت و شــاید در اثــر همیــن تغییــر اســت كــه والدیــن 
ــر  ــای آن فک ــه هزینه ه ــرده و ب ــی ك ــدآوری را ارزیاب ــی  فرزن ــیده اند. وقت ــر رس ــش عقانی ت ــه كن ب
می كننــد، اینطــور می اندیشــند كــه آیــا هزینــه  هــای فرزنــدآوری بیشــتر اســت یــا منافــع آن؟ و اگــر 
درایــن محاســبات منافــع كمتــر از هزینــه باشــد تصمیــم می گیرنــد كــه یــا فرزنــدآوری را كــم كننــد 
ــی  ــد. تغییرات ــی  اندازن ــر ب ــه تأخی ــاق را ب ــن اتف ــای مناســب، ای ــاد زمینه ه ــان ایج ــا زم ــل ت ــا حداق ی
ــازار كار، ارتقــای شــاخص های بهداشــتی، افزایــش  ــه ب ــان ب چــون افزایــش ســطح تحصیــات، ورود زن
بکارگیــری روش هــای پیشــگیری و بــاال رفتــن ســن ازدواج می توانــد از علــل كاهــش فرزنــدآوری باشــد 
امــا بایــد دیــد در قــرن حاضــر كدامیــک همچنــان می توانــد باعــث كاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری در 
زنــان شــاغل باشــد، بهتراســت كمــی بــه روزتــر باشــیم و مســئله فرزنــدآوری را بــا تغییــرات موقعیــت 
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ــا نقــش  ــان ب ــواره زن ــان داشــت هم ــد اذع ــم، بای ــازار كار بررســی كنی ــه ب ــواده و ورود ب ــان در خان زن
ــد،  ــت فرزن ــم از تربی ــه داری اع ــرف امورخان ــک ط ــتند از ی ــه هس ــتغال مواج ــث اش ــه ای در بح دوگان
مســائل زناشــویی، رتــق و فتــق امــور زندگــی، آشــپزی و ...و از طرفــی وظایــف اداری و ســازمانی بعنــوان 
ــت و  ــا مدیری ــرآن اســت ب ــرض ب ــذا ف ــد، ل ــده دارن ــی را برعه ــش مهم ــاغل نق ــد و زن ش ــک كارمن ی
ــی و  ــمی و روح ــوان جس ــا ت ــد ام ــور برآی ــن ام ــده ای ــد از عه ــران بتوان ــاركت همس ــی و مش هماهنگ
تمایــات و انگیزه هــای او در برابــر فرزنــدآوری دچــار تغییراتــی خواهــد شــد و منجــر بــه فاصله گــذاری 
بیشــتر فرزنــدان و یــا حتــی محــدود نمــودن تعــداد فرزنــدان خواهــد شــد. بنابرایــن تامــل و تفکــر در 
خصــوص شــرایط حفــظ تمایــات فرزنــدآوری زنــان تاكیــد و توجــه بــه جنبــه هــای مختلفــی از عوامــل 
ــه تفصیــل در خصــوص آن خواهیــم پرداخــت  ــه ب ــن مقال اجتماعــی و ســازمانی را می طلبــد كــه درای
نکتــه مهــم این كــه، تغییــرات ارزشــی و نگرشــی در حوزه هــای مختلــف خانــواده حــادث شــده اســت 
ــش  ــن كاه ــه در تبیی ــل این ك ــا دلی ــت. ام ــوده اس ــون نب ــرات مص ــن تغیی ــز از ای ــدآوری نی ــه فرزن ك
فرزنــدآوری بــه اشــتغال و عــدم امنیــت شــغلی وزن بیشــتری داده شــده اســت شــاید نشــات گرفتــه از 
نیــاز زنــان بــه اشــتغال هــم بعنــوان جایــگاه اجتماعــی و هــم بعنــوان جایــگاه اقتصــادی خانــواده باشــد. 
ــه امنیــت شــغلی،  ــز اهمیــت در بحــث عوامــل ســازمانی روشــن شــدن مســیر دســتیابی ب ــه حائ نکت
پســت ســازمانی زنــان شــاغلی اســت كــه تمایــل بــه فرزنــدآوری دارنــد و بــراي تصمیم گیــري درســت 
و منطقــي نیــاز بــه حمایــت اجتماعــی و ســازمانی دارنــد و در اینجــا نقــش مدیــران و سیاســتگذاران 
ــدآوری و  ــدآوری، اجــراي موفقیــت آمیــز سیاســتها و مشــوقهای فرزن ــه منظــور افزایــش فرزن كشــور ب
فراهــم نمــودن امنیــت شــغلی زنــان شــاغل یکــی از مهمتریــن چالشــهای پیــش روســت، امنیــت یکــی 
از نخســتین نیازهــا و خواســته هــای بــه حــق جامعــه بشــری و یکــی از اصــول فــردی و جمعــی اســت. 
در ســایه امنیــت رشــد و پیشــرفت اقتصــاد و بالندگــی محقــق شــده و فقــدان آن موجــب اختــال در 
ــا  ــی و اجتماعــی خواهــد شــد. امنیــت ب ــردی، اجتماعــی و ظهــور پیامدهــای روان ســاختار زندگــی ف
توجــه بــه گرایشــها و علــوم مختلــف، تقســیمات متعــددی از آن ارائــه شــده اســت. یکــی از مؤلفه هــا و 
اقســام مهــم امنیــت، امنیــت شــغلی اســت. شــغل و فراهــم بــودن آن بــرای هــر انســانی ابــزار اســتقرار 
ــادی از  ــاِن ســازمانها می باشــد و قســمت زی ــم كاركن ــای مه ــه از دغدغه ه ــت اســت ك آرامــش و امنی
انــرژی روانــی شــاغان صــرف امنیــت شــغلی می شــود بدیــن ترتیــب، ایــن مقالــه بــا هــدف پاســخ بــه 
ایــن  پرســش نگاشــته شــده اســت كــه حمایــت ســازمانی زنــان شــاغل ســطح شــهر تهــران تــا چــه 
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ــدآوری آنهــا تأثیــر مي گــذارد؟ ــه فرزن ــر تمایــل ب ــدازه ب ان
ــازمانی  ــی و س ــای اجتماع ــر متغیره ــرای بررســی تأثی ــران ب ــادی در ای ــات زی ــتا مطالع ــن راس درهمی
ــاغل  ــان ش ــدآوری زن ــه فرزن ــل ب ــر تمای ــغلی ب ــت ش ــات، امنی ــتغال و تحصی ــت اش ــه وضعی از جمل
ــر  ــه تأثی ــه ای ب ــیدانی )1392( در مطالع ــت، ش ــده اس ــل ش ــابهی حاص ــج مش ــه و نتای ــورت گرفت ص
معنــی دار متغیرهــای اقتصــادی از قبیــل فقــدان درآمــد كافــی، ناامنــی شــغلی و اعتقــاد بــه وضعیــت 
بــد اقتصــادی كشــور بــر گرایــش بــه تعــداد فرزنــد كمتــر در میــان زنــان 49 - 15 ســاله دارای همســر 
ســاكن تهــران دســت یافــت. درمقالــه دیگــری حســینی و بگــی )1391( نشــان می دهنــد كــه زنانــی كــه 
اســتقال بیشــتری دارنــد و تمایــل بــه اشــتغال در خــارج از خانــه دارنــد تمایــل كمتــری به فرزنــدآوری 
ــدآوری  ــم فرزن ــش ك ــل كاه ــورد دلی ــز در پژوهشــی در م ــکاران )1388( نی ــان و هم ــد. محمودی دارن
ــیاری از  ــاب از بس ــت و اجتن ــدآوری، مدیری ــم فرزن ــا از ك ــداف خانواده ه ــی از اه ــتان، یک ــهر كردس ش
ایــن چالشــها اســت. همچنیــن معینــی و همــکاران )1376( در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه دســت 
یافتنــد كــه بــاال بــودن ســرانه هزینــه تحصیلــی و اجــاره مســکن در هــر دو ســطح خانــواده و اســتان، 
ــی اســت و پژوهــش  ــد دوم در خانواده هــای ایران ــرای فرزن ــر تقاضــای كمتــر ب ــر ب از عوامــل مهــم مؤث
شــوازي و خواجــه صالحــی )1392( بــه ایــن نتیجــه رســیدند بهبــود موقعیــت زنــان از طریــق افزایــش 
ســطح تحصیــات و مشــاركت اجتماعــی زنــان و افزایــش اســتقال در تصمیــم گیــري، عامــل مهمــی 
در تغییــرات جمعیتــی و كاهــش تمایــات فرزنــدآوري زنــان مــی باشــد. در مطالعــات صــورت گرفتــه در 
مــورد كشــورهای آمریــکا التیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه، افــراد بــا تحصیــات بــاال نقــش والدینــی 
خــود را بــه تعویــق مــی اندازنــد )اســتیو و همــکاران،2012(. در كشــور آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده 
انــد كــه هــر چقــدر میــزان تحصیــات زنــان باالتــر میــل بــه فرزنــدآوری در آنهــا كمتــر می شــود )لیــن 
و همــکاران، 2013(. در پژوهشــهای دیگــری بــه ارتبــاط معکــوس بیــن نــرخ بــاروری و نــرخ مشــاركت 
زنــان در نیــروی كار پرداخته انــد )ریندفــاس و همــکاران4 )2000(; ریــکا و فــررو 5 و گالیانــی6 )2007( 
ــه اي  ــدآوری رابط ــان و فرزن ــات زن ــتغال و تحصی ــن اش ــه بی ــد ك ــان مي دهن ــات نش ــتر مطالع بیش
ــی نظــری  ــارض نقشــها در مبان ــه تع ــده نظری ــد كنن ــات تایی ــن مطالع ــج ای معکــوس وجــود دارد نتای
ــف  ــن كار و وظای ــوازن بی ــان در ایجــاد ت ــت وجــود مشــکات زن ــه عل ــد ب ــان می كن ــه بی می باشــد ك

4- Rindfuss & et al
5 - Rica and Ferrero
6- Galiani
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ــهای  ــی دارد و نقش ــر منف ــروی كار تاثی ــان در نی ــاركت زن ــزان مش ــدآوری، می ــزان فرزن ــادری، می م
اجتماعــی و خانوادگــی در تعــارض بیــن یکدیگرنــد. درمیــان مطالعــات پیشــین همانطــور كــه اســتنباط 
ــت  ــا در خصــوص امنیــت شــغلی و حمای ــر اشــاره شــده اســت ام ــه نگرشــها و متغیرهــای موث شــد ب
ســازمانی بطــور خــاص و بصــورت مســتقیم بعنــوان متغیــر تاثیرگــذار بــر تمایــل فرزنــدآوری مطالعــه اي 
ــه  ــل ب ــان و تمای ــازمانی زن ــت س ــرل حمای ــر كنت ــه اث ــام نشــده  اســت ك ــناخت بیشــتر انج ــراي ش ب
فرزتــذآوری را بررســي كــرده باشــند، لــذا در ایــن پژوهــش بــه رابطــه بیــن حمایــت ســازمانی بــا زیــر 
ــدآوری را بطــور خــاص  ــه فرزن ــل ب ــان شــاغل و تمای شــاخه های: امنیــت شــغلی، پســت ســازمانی زن

مــورد مطالعــه قــرار داده ایــم.

مبانی نظری
نظریه هــا و تئوریهــاي مختلفــي در زمینــه اشــتغال و بــاروري ارائــه شــده اســت كــه در ایــن مقالــه بــه 
تعــدادي از آنهــا اشــاره می شــود. مبانــي نظــري كــه در ایــن بخــش معرفــي مــي شــود، نظریــه اقتصــاد 
خــرد بــاروري بکــر و نظریــه  نقــش اســت .در الگــوي اقتصــاد خــرد بــاروري بــر اهمیــت ارزش وقــت 
ــر  ــدان دلخــواه او و همســرش تأثی ــر شــمار فرزن ــه ب ــد شــده اســت ك ــي تأكی ــه صــورت عامل ــان ب زن
مي گــذارد. بِکــر بــا تحلیــل نقــش مشــاركت نیــروي كار زنــان یــک الگــوي تئوریــک بــراي درک رابطــه 
بیــم بــاروري و اقتصــاد را بســط داد. ایــن رویکــرد بــر هزینــه فرصــت زمــان مــادران تأكیــد و پیــش بیني 
می كنــد كــه افزایــش دســتمزد زنــان بــر تقاضــا بــراي كــودكان تأثیــر منفــی دارد. هنگامــي كــه ارزش 
ــبي  ــد، ارزش نس ــش یاب ــري افزای ــتمزد باالت ــل دس ــه دلی ــک زن ب ــراي كار ی ــه ب ــان اختصاص یافت زم
زمانــي كــه در منــزل مي گذرانــد، لزومــاً كاهــش خواهــد یافــت. پــس هزینــه فرصــت داشــتن بچــه بــراي 
یــک زن در بــازار كار افزایــش مي یابــد؛ بنابرایــن افزایــش درآمــد ناشــي از مشــاركت بیشــتر زن در بــازار 
كار و بطوركلــي افزایــش هزینــه فرصــت زنــان  در تصمیم گیــري خانــوار دربــارة شــمار كــودكان عامــل 

مهمــي اســت و بــر فرزنــدآوری تأثیــر منفــي دارد. )گــروگان7، 2006(
گــود1960 8 نیــز مطابــق نظریــه فشــار نقــش، نظــام كلــي نقــش فــرد را نظامــی مي دانــد كــه مــورد 
تقاضــاي بیــش از حــد باشــد؛ بــه گونــه اي كــه فــرد نتوانــد بــه طــور كامــل پاســخگوي همــه خواســته 
ــا و  ــا در زمانه ــاي نقش ه ــارت اســت از ایف ــد، عب ــا مي كن ــرد را پرتقاض ــش ف ــوام نق ــد.آنچه ن ــا باش ه

7- Grogan
8- Good
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ــا اعمــال  ــر آنه ــي ب ــه تعهــد متفاوت ــاوب ك ــط نقشــي متف ــراد در رواب مکانهــاي خــاص و مشــاركت اف
ــه،  ــد و درنتیج ــاب مي كن ــراد ایج ــوي اف ــز از س ــددي را نی ــخ هاي متع ــا پاس ــات ی ــد و اقدام مي كن
هنجارهــاي متفاوتــي را بــراي خواســته هاي رفتــاري گوناگــون از نقــش واحــد تعریــف مي كنــد. بدیــن 
ســان، احتمــال بســیاري وجــود دارد كــه فــرد بــا حجــم زیــاد و تركیــب نامنظــم و تعارض آمیــز الزامــات  
نقــش مواجــه شــود؛ چنانکــه بــه همــان میــزان احتمــال دارد همــه تعهــدات خــودرا بطــور كامــل انجــام 
ندهــد بــه همیــن دلیــل گــود بــر آن دســته از فنونــي تأكیــد دارد كــه بــراي ســازماندهي نظــر نقــش و 
كاهــش فشــار بــا كنتــرل روابــط اجتماعــي توصیــه مي كنــد تــا فــرد اصــوالً نقش هایــي را انتخــاب كنــد 
كــه الزامــات آن ســازگاري بیشــتري باهــم داشــته باشــند و درصــورت بــروز تعــارض نیــز خواســته هاي 

نقشــي را كنــار بگــذارد كــه پیــش از آن رعایــت می كــرد )گــود،1960: 485-490(
بــا مــرور منابــع نظــری و تجربــي ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد كــه نظریــه  نقــش بــراي بررســي اثــر 
ــان  ــش، زن ــه نق ــاس نظری ــن براس ــت؛ بنابرای ــبي اس ــب مناس ــاغل  قال ــان ش ــه زن ــای چندگان نقش ه
ــه  ــن فرضی شــاغل كــه نقش هــای متعــدد را دارا می باشــند فشــار بیشــتری را متحمــل می شــوند و ای
مطــرح مي شــود كــه زنانــي تجربــه فرزنــدآوري كمتــری دارنــد كــه ســه نقــش مادرانــه – شــاغانه و 
همســرانه را بایــد بــه نحــو احســن اجــرا  كننــد و همانطــور كــه در نظریــه فشــار نقــش عنــوان شــد 
فــرد اصــوالً نقش هایــی را انتخــاب مــی كنــد كــه الزامــات آن ســازگاری بیشــتری باهــم داشــته باشــند.

با توجه به ماحظات نظری و پیشینه پژوهش فرضیات زیر در نظر گرفته می شوند:
ــدآوری  ــه فرزن ــل ب ــر تمای ــده آل ب ــدان ای ــات، تعدادفرزن ــی ســن، تحصی ــی و اجتماع ــل جمعیت -عوام

ــذارد. ــر می گ ــاغل تاثی ــان ش زن
- عوامــل ســازمانی حمایــت ســازمانی، امنیــت شــغلی، وضعیــت اشــتغال برتمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان 

شــاغل تاثیــر می گــذارد.
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شکل1 – مدل نظری پژوهش
روش شناسی 

ــع  ــان شــاغل و متاهــل واق ــاری پژوهــش همــه زن روش پژوهــش حاضــر پیمایشــی اســت. جامعــه آم
در ســنین بــاروری )49-15ســال( در ســطح شــهر تهــران اســت. براســاس اطاعــات سرشــماری ســال 
ــن  ــا زن هســتند. از ای ــر آنه ــه 6210050 نف ــت دارد ك ــر جمعی ــران 12452230 نف ــهر ته 1395، ش
تعــداد 505899 نفــر در گــروه ســنی 49-15ســال شــاغل می باشــند الزم بــه ذكراســت ایــن پژوهــش 
در اردیبهشــت مــاه ســال 1398 در ســازمانها، ادارات، موسســات دولتــی و خصوصــی شــهر تهــران انجــام 
گردیــده اســت. پــس از تعییــن جامعــه آمــاری بــا اســتفاده از فرمــول كوكــران و پذیــرش خطــای نمونــه 
ــت ســازمانی  ــر مســتقل پژوهــش حمای ــد. متغی ــن گردی ــر تعیی ــه، 1065 نف ــری 0/03حجــم نمون گی
می باشــد، ایــن متغیــر در ســطح مقیــاس ترتبیی بــوده و از مقــدار كــم )2/25-1(، متوســط)2/26-3/50( 
ــطح  ــز در س ــدآوری نی ــه فرزن ــل ب ــته تمای ــر وابس ــت و متغی ــده اس ــازی ش ــاد )3/51 +( مدرج س و زی
ــاال)2/86+( ــن)1/95-1(، متوســط)2/85-1/96( و ب ــدار پایی ــوده و شــدت آن از مق ــی ب ــاس ترتبی مقی

در نظــر گرفتــه شــده اســت. عــاوه بــر متغیرهــاي مســتقل، متغیرهــاي زمینــه ای و كنتــرل )جمعیــت 
شــناختی( بــه منظــور ســنجش اثــرات ســایر عوامــل بــر متغیرهــاي وابســته نیــز در نظــر گرفتــه شــده 

اســت ماننــد متغیــر ســن، تحصیــات و تعــداد فرزنــدان ایــده ال.
ــوق  ــانس، ف ــم، لیس ــم، دیپل ــر دیپل ــات، )زی ــطح تحصی ــامل س ــی: ش ــی و اجتماع ــخصه  جمعیت مش

ــده آل ــد ای ــن، تعدادفرزن ــرا( س ــانس، دكت لیس
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مشخصه سازمانی: حمایت سازمانی )امنیت شغلی، وضعیت اشتغال(
ــددي اســتفاده می شــود  ــاي متع ــن شــاخصها از گویه ه ــراي ســنجش ای ــاره شــد ب ــه اش ــه ك همانگون
و از پاســخگویان خواســته می شــود نظــرات موافــق و مخالــف خود را بیـــان كننـــد . ایـــن متغیرهـــا بـــا 
5-1 مقیــاس ترتیبــی طراحــی شــده اند. بــراي ســنجش پایایــی از آزمــون آلفـــاي كرونبـــاخ اســـتفاده 
ــا حــذف چــه گویه هایــی، پایایــی شــاخص هاي مـــذكور قابـــل  ــر آلفــا نشــان داد كــه ب شــده و مقادی
قبـــول تلقـــی می گــردد، درایــن پژوهــش مقادیرآلفـــاي كرونبــاخ عوامــل ســازمانی0/741 و تمایــل بــه 
ــند.  ــودار می باش ــی برخ ــی مطلوب ــواالت از پایای ــد س ــان می ده ــه نش ــد ك ــدآوری 0/761 می باش فرزن

یافته ها 
در ایــن بخـــش بــه بررســـي رابطـــه بـــین متغیرهـــا بــا اســتفاده از آزمونهــاي آمــاري همچــون ضریــب 
كنــدال، تحلیــل هــاي دو متغیــره و رگرســـیون بـــه بررســي رابطــه و تاثیر متغیرهاي مســتقل و وابســته 
مــی پردازیــم، درابتــدا ویژگیهــای زمینــه ای پژوهــش توصیــف می گــردد: زنــان شــاغل در6 گــروه ســنی 

طبقــه بنــدی شــده اســت. 

 جدول1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروههای سنی

گروههای سنیفراوانیدرصد فراوانی

.8820-24

7.17625-29

18.820030-34

36.238535-39

30.632640-44

6.67045-49

جمع100.01065

اطاعــات جــدول نشــان می دهــد بیشــترین تعــداد پاســخگویان در گــروه ســنی 39-35 ســاله بــوده و 
كمتریــن گــروه ســنی درگــروه  24-20 مــی باشــد و مشــخص گردیــد حــدود 36 درصــد از پاســخگویان 

در ســنین 39-35 ســال بــوده و 0/8 درصــد در گــروه ســنی 24-20ســاله مــی باشــد.
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جدول 2 - توزیع درصدی متغیر تمایل به فرزندآوری برحسب گروههای سنی

شرحگروههای سنی
تمایل به فرزندآوری

کل
زیادمتوسطکم

20-24
2608تعداد

100.0%0.0%75.0%25.0%سن

25-29
368273تعداد

100.0%2.7%93.2%4.1%سن

30-34
1314143197تعداد

100.0%21.8%71.6%6.6%سن

35-39
5025476380تعداد

100.0%20.0%66.8%13.2%سن

40-44
4419091325تعداد

100.0%28.0%58.5%13.5%سن

45-49
2303870تعداد

100.0%54.3%42.9%2.9%سن

كل
114689250250تعداد

23.7%23.7%65.4%8/10%سن
                     Value:0/ 188       sig:0/ 000

ــه فرزنــدآوری وجــود دارد  نتایــج نشــان می دهــد رابطــه مســتقیم و معنــا داری بیــن ســن و تمایــل ب
و ایــن رابطــه مثبــت بــوده اســت بدیــن معنــا هرچــه ســن زنــان شــاغل افزایــش می یابــد تمایــل بــه 
ــال  ــنی 39-35 س ــروه س ــاغل درگ ــان ش ــع زن ــد، در واق ــش می یاب ــط افزای ــور متوس ــدآوری بط فرزن

تمایــل بــه فرزنــدآوری بیشــتری نســبت بــه ســایر گروههــای ســنی دارنــد.
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جدول 3- تحلیل دو متغیر: ارتباط متغیرهای حمایت سازمانی وتمایل به فرزندآوری

 شرح حمایت سازمانی
تمایل به فرزندآوری

کل
زیادمتوسطکم

 پایین
24402690تعداد

100.0%28.9%44.4%26.7% درصد

متوسط
70312106488 تعداد

100.0%21.7%63.9%14.3% درصد

باال
20325118463 تعداد

100.0%25.5%70.2%4.3% درصد

 كل
1146772501041 تعداد

100.0%24.0%65.0%11.0% درصد
                Gamma:0/ 385 sig:0/ 000   

ــتند،  ــازمانی برخوردارهس ــت س ــط از حمای ــور متوس ــه بط ــاغلی ك ــان ش ــد زن ــان می ده ــج نش نتای
بیشــترین تمایــل بــه فرزنــدآوری را داشــته و مشــخص گردیــد در مجمــوع رابطــه مســتقیم و مثبتــی 
ــر  ــاری مقادی ــرار می باشــد و از نظــر آم ــت ســازمانی برق ــدآوری و حمای ــه فرزن ــل ب بیــن دو متغیرتمای
درســطح معنــی داری باالیــی برخــوردار بــوده و بیــش از 99درصــد قابلیــت اطمینــان را دارا می باشــند.

 جدول 4: ارتباط متغیرهای تمایل به فرزندآوری و حمایت سازمانی برحسب گروه سنی )29-20(ساله

 حمایت
شرحسازمانی

تمایل به فرزندآوری
کل

زیادمتوسطکم

پایین
211013 تعداد

100.0%0.0%84.6%15.4% درصد

متوسط
042244 تعداد

100.0%4.5%95.5%0.0% درصد

باال
321024 تعداد

100.0%0.0%87.5%12.5% درصد

كل
574281تعداد

100.0%2.5%91.4%6.2%درصد
                     Gamma : -0/ 153    sig: 0/ 679
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ــان شــاغل در گــروه ســنی 29- ــج جــدول حاكــی از آن اســت هــر چــه حمایــت ســازمانی در زن نتای
20ســاله بیشــتر می شــود تمایــل بــه فرزنــدآوری كاهــش می یابــد، ارتبــاط بیــن متغیرهــای تمایــل بــه 
فرزنــدآوری و حمایــت ســازمانی بصــورت معکــوس و منفــی بــوده و از نظرآمــاری نیــز درســطح اعتمــاد 

95درصــد معنــا دار نیســت . 

 جدول 5-ارتباط متغیرهای حمایت سازمانی وتمایل به فرزندآوری برحسب گروه سنی39-30ساله

 حمایت
شرحسازمانی

تمایل به فرزندآوری
کل

زیادمتوسطکم

پایین
11151238 تعداد

100.0%31.6%39.5%28.9% درصد

متوسط
3817648262 تعداد

100.0%18.3%67.2%14.5% درصد

باال
1420159274 تعداد

100.0%21.5%73.4%5.1% درصد

كل
63392119574تعداد

100.0%20.7%68.3%11.0%درصد
                      Gamma: 0/ 185        sig: 0/ 01

نتایــج نشــان می دهــد هــرگاه زنــان واقــع در گــروه ســنی 39-30 ســال  از حمایــت ســازمانی متوســط 
بــه باالیــی برخــوردار بوده انــد تمایــل بــه فرزنــدآوری آنــان  افزایــش یافتــه و عمومــاً حمایــت ســازمانی 
در ایــن گــروه ســنی تاثیــر بســزایی داشــته اســت همچنیــن نتایــج حاكــی از آن اســت بیــن متغیــر 
ــطح  ــد و از س ــرار می باش ــی برق ــتقیم و مثبت ــه مس ــدآوری رابط ــه فرزن ــل ب ــازمانی و تمای ــت س حمای

ــش از 99 درصــد برخــوردار می باشــد. ــی داری بی معن
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جدول 6- ارتباط متغیرهای حمایت سازمانی وتمایل به فرزندآوری برحسب سن
)49-40( ساله

 شرححمایت سازمانی
تمایل به فرزندآوری

کل
زیادمتوسطکم

پایین
11141439 تعداد

100.0%35.9%35.9%28.2% درصد

متوسط
329456182 تعداد

100.0%30.8%51.6%17.6% درصد

باال
310359165 تعداد

100.0%35.8%62.4%1.8% درصد

كل
46211129386تعداد

100/0%33/4%54/7%11/9%درصد
                  Gamma:0/ 226       sig: 0/ 005 

ــت ســازمانی  ــه ازحمای ــروه ســنی 49-40 ســاله ك ــان شــاغل در گ ــد زن ــج جــدول نشــان می ده نتای
بطــور متوســط برخوردارنــد تمایــل بــه فرزنــداوری بیشــتری دارنــد و مشــخص گردیــد رابطــه مســتقیم 
ــی  ــی داری باالی ــطح معن ــر در س ــاری مقادی ــر آم ــد و از نظ ــرار می باش ــر برق ــن دومتغی ــی بی و مثبت

ــد. ــان را دارا می باش ــت اطمین ــد قابلی ــش از 99 درص ــوده و بی ــوردار ب برخ

جدول 7: ضرایب رگرسیونی روابط متغیرهای مستقل و تمایل به فرزندآوری

شرح
ضرایب غیر استانداردضرایب استاندارد

tسطح معنی 
داری ضرایبانحراف معیاربتا

مدل
كلی

1351.82813.580.000.مقدار ثابت

032.-0422.142.-062.020.-تحصیات

251.020.1758.698.000.تعداد فرزندایده ال

279.033.3159.630.000.حمایت سازمانی

047.026.0431.650.099.وضعیت اشتغال

079.0001.10582.707.007.درآمد

متغیر وابسته: تمایل به فرزندآوری
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ــت  ــم ازحمای ــای اع ــه متغیره ــات كلی ــر تحصی ــر از متغی ــد بغی ــان می ده ــیون نش ــب رگرس ضرای
ــه  ــل ب ــر تمای ــر متغی ــت ب ــر مثب ــد تاثی ــغلی، درآم ــت ش ــده ال، وضعی ــدان ای ــداد فرزن ــازمانی، تع س
ــد و رابطــه مســتقیم در بیــن متغیــر هــای مســتقل و وابســته وجــود دارد و همــه از  ــدآوری دارن فرزن
ســطح معنــی داری قابــل قبولــی در ســطح 99 درصــد برخــوردار بوده انــد و تنهــا وضعیــت شــغلی زنــان 

ــان برخــوردار اســت. ــری از اطمین ــی داری 90 درصــد از ســطح كمت ــا درصــد معن شــاغل ب

جدول 8- مدل رگرسیون متغیرهای مستقل
)حمایت سازمانی، تعداد فرزندان ایده ال، وضعیت اشتغال، درآمد، تحصیالت(
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         متغیر وابسته: تمایل به فرزندآوری
          متغیرهای مستقل: حمایت سازمانی، تعداد فرزندان ایده ال، وضعیت شغلی، درآمد،  تحصیات  

مقادیــر جــدول حاكــی از شــدت همبســتگی همزمــان متغیرهــای مســتقل حمایــت ســازمانی، تعــداد 
ــا متغیــر وابســته تمایــل بــه فرزنــدآوری بــه  فرزنــدان ایــده ال، وضعیــت شــغلی، درآمــد، تحصیــات ب
ــس  ــد 0/157 درصــد واریان ــدل نشــان می ده ــن م ــب تعیی ــن ضری ــزان 0/396 می باشــد و همچنی می
ــه فرزنــدآوری توســط متغیر هــای مســتقل: حمایــت ســازمانی، تعــداد فرزنــدان ایــده  متغیــر تمایــل ب
ال، وضعیــت شــغلی، درآمــد، تحصیــات توضیــح داده شــده اســت. همچنیــن مقــدار ضریــب تعییــن 
ــده ال،  ــدان ای ــداد فرزن ــازمانی، تع ــت س ــتقل حمای ــای مس ــه متغیر ه ــت ك ــی از آنس ــده حاك باقیمان
وضعیــت شــغلی، درآمــد، تحصیــات از پیوســتگی مناســبی بــا متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری برخــوردار 

می باشــند. 
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بحث و نتیجه گیری

ــل  ــر تمای ــغلی( ب ــت ش ــغلی، امنی ــت ش ــازمانی )وضعی ــت س ــد حمای ــان مي ده ــتنباطي نش ــار اس  آم
بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل از اثــر مثبــت و معنــاداري برخــوردار اســـت كـــه نشـــان مـي دهـــد بـــا 
افـــزایش حمایــت ســازمانی )خصوصــاً در بــازه ســني 39-30 ســاله( بــه میــزان تمایــل بــه فرزنــدآوری 
افــزوده مي شــود. نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت كــه حمایــت ســازمانی زنـــان در بــازه ســني 20-29 
ســاله در مقایســه بــا بــازه ســني 39-30 ســاله بــر كاهــش تمایــل بــه فرزنــدآوری اثرگــذار اســت ایــن 
مطلــب نشــان مي دهــد كــه حمایــت ســازمانی در بیــن زنــان شــاغل جوانتــر بیشـــتر بـــر انگیـزه هـــاي 
ــدآوری  ــه فرزن ــت ك ــوان گف ــن میت ــان مســن تر. بنابرای ــن زن ــا در بی ــر اســت ت ــدآوری مؤث ــد فرزن ضـ
ــل  ــه از عوام ــرد، بلک ــر می پذی ــی تأثی ــی و اجتماع ــل جمعیت ــا از عوام ــه تنه ــه ن ــت ك ــده اي اس پدی
ــان  ــغلی زن ــت ش ــتغال و امنی ــت اش ــای وضعی ــازمانی برمبن ــت س ــت و حمای ــر اس ــازمانی تاثیر پذی س
ــتقیم  ــه مس ــر و دارای رابط ــان موث ــدآوری زن ــل فرزن ــی در تمای ــای جمعیت ــاس مولفه ه ــاغل براس ش
ــزان  ــل می ــوده در مقاب ــو ب ــل 2008 همس ــي و راس ــک گینیت ــات م ــا مطالع ــج ب ــن نتای ــد. ای می باش
تحصیــات زنــان عاملــی اســت كــه اثــر منفــي آنهــا برتمایــل بــه فرزنــدآوری محــرز اســت همچنــان 
كــه در مــدل كلــی رگرســیون، ضریــب ســطح تحصیــات ازجملــه عواملــی اســت كــه رابطــه معکــوس 
و منفــي دارد و از لحــاظ آمــاري نیــز معنــادار اســت. ایــن یافتــه مطابــق بــا انتظــار بــوده و گویــاي ایــن 
اســت كــه بــا افزایــش ســطح تحصیــات زنــان شــاغل، از میــزان تمایــل بــه فرزنــدآوری آنهــا كاســته 
مي شــود. ایــن نتایــج با بررســی هــای  انجــام شــده ارجمنــد ســیاهپوش و همــکاران )1395(، قدرتــی 
و همــکاران )1390( و نظامیونــد چگینــی و ســرایی 1392همســو می باشــد. افـــزایش ســطح تحصیــات 
در جامعــه باعــث افزایــش ســطح آگاهیهــاي عمومــی می شــود. افــراد بـــه ویـــژه در معـــرض ایده هــاي 
جدید مرتبط با جمعیت و فرزندآوری و بهداشـــت بـــاروري و غیـــره قـــرار گرفتـــه و امکـــان بهره گیري 

از تکنولوژیهــا و دســتاوردهاي جدیــد بیشــتري در ایــن زمینــه وجــود دارد.
ــد، از  ــر فرزنـ ــده ال افزایــش هزینه هــاي زندگــی و ســپس تربیــت بهت ــدان ای در خصــوص تعــداد فرزن
ــد شــناخته شــده اســت.  ــد می دانن ــک فرزن ــده آل را ی ــدان ای ــداد فرزن ــه تع ــی ك ــلی زنان ــل اصـ دالیـ
ــی  ــع تنهای ــد، رف ــد می دانن ــک فرزن ــش از ی ــده آل را بی ــدان ای ــداد فرزن ــه تع ــی كـ ــی زنان ــل اصل دلی
فرزنــد و داشــتن خواهــر و بــرادر و تربیــت بهتــر فرزنــد می باشــد. ضمــن اینکــه نگــرش اكثریــت زنــان 
ــت  ــدان معطــوف اســت و اكثری ــاي فرزن ــه ســمت هزینه ه ــدان، ب ــع فرزن ــا و مناف ــه هزینه ه نســبت ب



  حمایت سازماین و متایل به فرزندآوری زانن شاغل                                                                                                    131

زنــان داشــتن فرزنــد زیـــاد را باعـــث افـــزایش هزینه هــاي زندگــی و مشــکات مالــی می داننــد. ایــن 
عامــل باعث شــده اســـت كـــه بـــیش از دو فرزنـــد به عنــوان گزینــه ي ایده آل بســیاري از زنــان مطرح 
ــان  ــه زن ــورد بررســی نشــان داد ك ــاي م ــر حســب متغیره ــدان ب ــده ال فرزن ــداد ای نباشــد بررســی تع
داراي ویژگیهــاي متفــاوت، نگرشــها و ایــده آلهــاي مشــابهی در جهــت دو فرزنــد را ابــراز داشـــته انـــد. 
همچنــان كــه درمطالعــات )عباســی شــوازی و عســگری ندوشــن،1384: 36 ( گویــای ایــن مهــم اســت. 
ایــن یافته هــا، نتایــج تحقیقــات پیشــین مبنی بــر همگرایــی رفتارهاي بـــاروري در بســـترهاي مختلـــف 
ــن  ــوازي، 1380( همچنی ــی ش ــد )عباس ــد می كن ــران را تأیی ــی در ای ــی و فرهنگ ــادي ـ اجتماع اقتص
ــه مــدل رگرســیونی درآمــد رابطــه  بطــور  ــا توجــه ب ــه دســت آمــده نشــان داد، همچنیــن ب ــج ب نتای
مســتقیم و مثبــت بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان شــاغل دارد زنــان شــاغل بر اســاس نظریـــة تقاضـــا، 
اثـــر قیمتـــي اشــتغال زنــان بــر اثــر درآمــدي ناشــي از كار زنــان غالــب اســت، بدیــن معنــی درآمــدي 
كــه زنــان وارد خانــواده مي كننــد آنچنــان مکفــی نیســت كــه تمایــل  بــه افزایــش تعــداد فرزنــد داشــته 

باشـــد. ایــن نتیجــه بــا مطالعــات عباســی شــوازی و خانــی )1394( همســو می باشــد.
ــه نمي توانــد دغدغــه اي  ــه كار در خــارج از خان ــان ب در مجمــوع بایــد اذعــان داشــت كــه پرداختــن زن
بــراي اهــداف جمعیتــي كشــور ایجــاد كنــد و لــذا تــا حــدودي میتــوان بــراي حضــور پررنگتــر زنــان 
ــه  ــا اطمینــان بیشــتر ب ــه اي كــه هــم سیاســتهاي اقتصــادي ب ــه گون ــازار كار برنامه ریــزي كــرد، ب در ب
اجــرا درآینــد و هــم در عیــن حــال آســیبي بــه رشــد جمعیــت مــورد نیــاز جامعــه وارد نیایــد. اهمیــت 
ــا تحــوالت  ــان ب ــت، همزم ــدآوری و جمعی ــش فرزن ــراي اتخــاذ سیاســتهاي مشــوق افزای و ضــرورت ب
ســاختاری در خانــواده، در نظامنامــه سیاســتهای جمعیتــی بصــورت جامــع و كامــل بــه كلیــه ســازمانها 
ابــاغ گردیــده اســت و سیاســتهای جمعیتــی بایــد بــه ســمت پررنــگ كــردن مشــوقهای فرزنــدآوری، 
ســازگاری نقــش دوگانــه كارمنــدی و مــادری زنــان شــاغل  هدایــت شــود و بــه منظــور پیــدا كــردن 
راهکارهـــاي مناســـب در مواجهه با مســألة فرزندآوری و تمایات و نگرشــها آگـــاهي از جوانـــب مختلف 
ــوان گفــت  ــه جــرات مــی ت ــود، شــاید ب ــر آن الزامــی و كارســاز خواهــد ب و شناســایي مولفه هــای موث
یکــي از مهمتریــن مســائل سیاســتگذاران اقتصــادي و جمعیتــي ایــن اســت كــه از یکســو بــه اشــتغال 
زنــان در فرآینــد توســعة اقتصــادي نیــاز مبــرم وجــود دارد و از ســوي دیگــر، اشــتغال زنــان بــه ســمت 
ــم  ــه را به ــت شــناختي جامع ــب جمعی ــد و تركی ــه وارد كن ــي لطم ــداف جمعیت ــه اه ــن اســت ب ممک
زند.همچنــان كــه تجربــة كشــورهاي صنعتــي امــروز تصویــري از ارتبــاط آشــکار میــان اشــتغال زنــان 
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و میــزان فرزنــدآوری را نشــان مي دهــد. بنابرایــن بــه نظــر مي رســد پیــش بــردن تــوأم هــر دو هــدف 
یعنــي بــه كار گرفتــن زنــان در عرصــة اقتصــاد و افزایــش تمایــل بــه فرزنــدآوری ممکــن نباشــد مگــر بــا 
اتخــاذ رویه هــاي تســهیل كننــدة فرزنــدآوري، انعطاف پذیــری ســاعت كار و ســایر حمایتهــای ســازمانی 
ایــن مســئله را پوشــش داد و یکــی از راهکارهــای ایــن فراینــد انعطــاف ســازمانی، كاهــش ســاعت كاری 
ــت نشــان  ــن واقعی ــد ای ــد هرچن ــی باش ــی م ــوقهای مال ــن و مش ــه والدی ــاغل، مرخصــی ب ــادران ش م
ــارض  ــد  توســعه پیــش روی نکــرده اســت كــه تع ــان در رون ــران آنچن ــة ای ــوز جامع مي دهــد كــه هن
ــهیل  ــت تس ــي در جه ــد اقدامات ــن رو، بای ــد. از ای ــرف نمای ــد برط ــدی را بتوان ــه و كارمن ــش مادران نق
فرزنــدآوری و فرزندپــروري در كار خــارج  از خانــه صــورت گیــرد. تجهیــز و گســترش اماكــن نگهــداري 
و تربیــت كــودک، هدایــت زنــان بــه ســمت مشــاغلي كــه كمتــر بــا زندگــي خانوادگــي تمایــز دارنــد و 
اعطــاي مرخصي هــاي طویــل المــدت پــس از زایمــان كــه حداقــل بخــش قابــل توجهــي از آن همــراه 

بــا مــزد و حقــوق باشــد.
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ارزیابی وضعیت شاخص های تربیت پذیری در شهر مهاباد 
امید مبارکی1
علی ولیقلی زاده2
وفا اکوزاده3

چکیده:
ــرار می دهــد.  زیســت پذیری، گفتمــان مهــم در توســعه شــهری اســت و کیفیــت زندگــی شــهروندان را مــورد توجــه ق
بررســی تربیــت پذیــری در یــک قلمــروی مکانــی، شــناخت و ادراک بهتــری را از مســائل، آســیب ها و توان هــای بالقــوه 
ــاد و  ــهر مهاب ــری ش ــطح تربیت پذی ــی س ــش، ارزیاب ــن پژوه ــدف ای ــد. ه ــرار می ده ــهری ق ــران ش ــار مدی آن در اختی
نواحــی آن اســت. نــوع تحقیــق کاربــردی اســت. داده هــا و اطالعــات مــورد نیــاز از طریــق پرسشــنامه، نتایــج سرشــماری 
عمومــی نفــوس و مســکن، طــرح هــای جامــع و تفصیلــی شــهر، همچنیــن از طریــق اســناد، مجــالت، کتــب مرتبــط بــا 
موضــوع و ســازمان هــای مختلــف جمــع آوری گردیــده اســت. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه ســاکنان شــهر مهابــاد بــوده 
و حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران بــه تعــداد 384 نفــر تعییــن شــده اســت. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
ــل  ــاری T- test، تحلی ــای آم ــتنباطی آزمون ه ــار اس ــتفاده شــده و در بخــش آم ــای SPSS و GIS اس ــرم افزاره از ن
واریانــس، مــدل اراس)ARAS( و رگرســیون گام بــه گام بــه کاربــرده شــده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد؛ کــه 
شــهر مهابــاد بــه لحــاظ شــاخص اجتماعــی در وضعیــت متوســط بــه بــاال، و بــه لحــاظ شــاخص های فیزیکی-کالبــدی، 
 ARAS زیســت محیطی و اقتصــادی در وضعیــت متوســط بــه پاییــن و نامطلــوب قــرار دارد. نتایــج حاصــل از تکنیــک
نشــان داد، تنهــا ناحیــه یــک، بــا اندکــی اختــالف در ســطح اول تربیــت پذیــری شــهر مهابــاد قــرار دارد و دیگــر نواحــی 

تقریبــاً در یــک پهنــه قــرار دارنــد.

واژگانکلیدی: توسعه شهری، توسعه پایدار، تربیت پذیری، کیفیت زندگی، شهر مهاباد.

1- استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه
2- دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه مراغه

3- کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پژوهشی
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مقدمه:
اغلــب شــهرهای بــزرگ بــا مشــکالتی ماننــد جدایــی گزینــی قومــی، تفکیــک کاربری هــا، جدایــی محــل 
کار از ســکونت، فرســودگی و زوال محــالت، افزایــش ترافیــک، ناهنجاری هــای اجتماعــی و اقتصــادی و 
نابرابــری در دسترســی بــه فرصت هــا و منابــع مواجه انــد )Aliakbari and akbari,2017:2( بــا توجــه بــه این 
شــرایط، امــروزه رویکردهــای گوناگونــی ماننــد پایــداری، کیفیــت زندگی، رشــد هوشــمند، نوشــهرگرایی 
و زیســت پذیری بــرای مواجــه و رویارویــی بــا مســایل مذکــور مطــرح شــده اســت. ایــن رویکردهــا ریشــه 
ــه رضایــت افــراد، ارزیابــی ســاکنان از محیــط، امنیــت،  ــد، امــا در پرداختــن ب و مبنــای متفاوتــی دارن
 Vankamp et al,( ــد ــانی دارن ــت گذاری، همپوش ــی و سیاس ــت عموم ــکان، محبوبی ــت م ــت، کیفی بهداش
6 :2003(. در میــان تمــام تحوالتــی کــه در ابعــاد مختلــف شــهرها بــه وقــوع پیوســته اســت، عرصــه 

ــی مواجــه گشــته اســت. انســان در زمینــه زیســت محیطی  ــا دگرگون زیســت محیطی، پیــش از همــه ب
بــا چالــش بی ســابقه ای روبــرو اســت. بــه بــاور قریــب به اتفــاق محققــان و سیاســتمداران، اکوسیســتم 
ســیاره زمیــن دیگــر نمی توانــد ســطوح کنونــی فعالیت هــای اقتصــادی و مصرفــی و رونــد روبــه رشــد 
آن را تحمــل کنــد و دیگــر قــادر بــه پایــداری نیســت، زیــرا فشــارها و بــار وارده بــر طبیعــت دوچنــدان 
شــده اســت )ساســانپور، 1390: 23(. پرداختــن بــه تئوری هــای جدیــد شــهر کــه هــر یــک بــا هــدف 
حــل مشــکالت شــهری، بهبــود وضعیــت کیفــی و کمــی زندگــی شــهروندان در شــهرها، ارتقــای کیفیــت 
ــده اند،  ــرح ش ــره مط ــدن و غی ــر ش ــوی مطلوب ت ــهر به س ــبرد ش ــهر، پیش ــت ش ــهر، مدیری ــط ش محی
ــزی  ــر در برنامه ری ــی از مباحــث اخی ــن اســاس، زیســت پذیری یک ــر ای ــم اســت. ب ــش مه ــش  از پی بی
ــدار  ــرای زندگــی و توســعه شــهری پای ــر ب ــا داشــتن شــهری مطلوب-ت ــا را ب شــهری می باشــد کــه م
ــم،  ــازی مدرنیس ــای شهرس ــی از طرح ه ــای ناش ــاد، 1390: 3(. بحران ه ــازد )بندرآب ــون می س رهنم
همچــون مشــکالت و پیامدهــای حاصــل از تفکیــک کاربری هــا در کشــورهای مختلــف، بی توجهــی بــه 
ــی و بســیاری معضــالت دیگــر، نظریه هــا  مفهــوم کیفیــت زندگــی در خــالل ســال-های جنــگ جهان
و دیدگاه هــای تــازه ای را مطــرح کــرد. یکــی از ایــن نظریــات کــه در مواجهــه بــا مشــکالت شــهرهای 
مــدرن، مطــرح شــد، نظریــه شــهر انســان، اســت کــه ایــده ای انســان دوســتانه بــرای شــهرهای آینــده 
در نظــر دارد. طراحــان ایــن شــهرها، نه فقــط معمــار و شهرســاز، بلکــه مجموعــه ای از متفکــران علــوم 
اجتماعــی، روان شناســی، تاریــخ، اقتصــاد و حقــوق هســتند کــه عمدتــاً بــه کشــورهای آنگلوساکســون 
ــی و  ــه فن ــاً پروس ــهر، صرف ــه ش ــت ک ــه اس ــده و اندیش ــن ای ــل ای ــان، حاص ــهر انس ــد. ش ــق دارن تعل
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ــش  ــه را پوش ــدن جامع ــای تم ــه جنبه ه ــد هم ــه بای ــت، بلک ــرپناه نیس ــاختن س ــرای س ــی ب مهندس
ــت  ــان یاف ــه های آرمان گرای ــوان در اندیش ــر را می ت ــن تفک ــه های ای ــوای، 1375: 58(. ریش ــد )ش ده
کــه بــا بهره گیــری از روش شناســی کل نگــر، بــر نقــد جوامــع صنعتــی تأکیــد می کردنــد. آون، فوریــه، 
ــر،  ــورت ملموس ت ــتند. ص ــت هس ــن دس ــیمون، از ای ــن س ــری دوس ــون و هان ــن وارد ریچاردس بنجامی
ســازمان یافته تر و اجرایی تــر نظریــات آرمان گرایــان را می تــوان در نظریــه باغشــهرهای هــاوارد 
ــزرگ  ــود شــرایط و وضعیــت زندگــی ســاکنان شــهرهای ب ــه تالشــی در جهــت بهب جســتجو کــرد ک
ــه از  ــت ک ــز یاف ــن جیکوب ــوان در اندیشــه های جی ــن تفکــرات در دوران معاصــر را می ت ــه ای ــود. ادام ب
تغییــر و ســامان دهی فضــای شــهری بــا در نظــر گرفتــن مفهــوم ســالمت روان دفــاع می کنــد و شــکل 
ــد  ــره می دان ــکاری و غی ــی چــون بزه ــر مســائل و معضــالت اجتماع ــر ب ــی مؤث ــدی شــهر را عامل کالب
)ســلیمانی و همــکاران، 1395: 29(. در همیــن دوره معاصــر، نظریــه هــرم احتیاجــات بشــر کــه توســط 
ــر  ــد ب ــرش و تأکی ــر نگ ــر تغیی ــر ب ــو مطــرح شــد، بی تأثی ــام مازل ــی، آبراه ــی آمریکای روان شــناس نام
ــار  ــای انســان در چه ــاور وی، نیازه ــه ب ــوده اســت. ب ــن نیازهــای گوناگــون انســان در شــهرها نب تأمی
ــه دوم؛ امنیــت  ــه اول؛ نیازهــای اساســی انســان و الی ــد از: الی ــل بررســی اســت کــه عبارت ان ــه قاب الی
ــدان  ــادات، فق ــران، اعتق ــا دیگ ــاط ب ــی، ارتب ــات روح ــون تعلق ــی چ ــای مهم ــده نیازه ــه تأمین کنن ک
تبعیــض و غیــره توجــه کــرده اســت. بعدهــا وینهــوون ایــن نظریــه را بســط داد. وینهــوون معتقــد بــود، 
ــدر  ــا ق ــاًل روشــن نیســت، ام ــا زیســت پذیر تر اســت، کام ــی زیســت پذیر ی ــه اجتماع ــاً چ ــه دقیق اینک
مســلم ایــن اســت کــه مــردم در اجتماعــی کــه نیازهایشــان بهتــر بــرآورده شــود، شــاد تر و راضی ترنــد 
ــی در  دیدگاه هــا  ــوان گفــت کــه زیســت پذیری پیشــینه طوالن )خراســانی، 1391: 31(. بنابرایــن می ت
و برنامه ریــزی شــهری دارد، امــا مفهــوم آن از دهــه 1980 و بــه علــت توســعه ســریع نواحــی اطــراف 
 ,FTA( ــد ــرح گردی ــترده تری مط ــور گس ــهری به ط ــز ش ــودگی مراک ــا زوال و فرس ــاس ب ــهرها در قی ش
2006(. به عبارت دیگــر، مفهــوم زیســت پذیری از مفاهیــم نویــن تبیین کننــده نظام هــای کنونــی 
ــگاه ارزشــمندی  شــهری اســت کــه به واســطه تحــول در اندیشــه ها و آرمان هــای جامعــه معاصــر، جای
پیــدا کــرده اســت )حبیبــی و همــکاران، 1392: 1(. ایــن مفهــوم، بــا توجــه بــه بســتر و زمینــه ای کــه 
ــت  ــن، کیفی ــود ای ــا وج ــد. ب ــدود باش ــا مح ــترده و ی ــیار گس ــد بس ــود، می توان ــف می ش در آن تعری
زندگــی در هــر مــکان در مرکــز توجــه آن قــرار داشــته و شــامل نماگرهــای قابــل اندازه گیــری بســیار 
ــکیل  ــت آن را تش ــزای ثاب ــداری، اج ــت و پای ــل، امنی ــم، حمل ونق ــوالً تراک ــه معم ــت ک ــی اس متنوع
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ــبک  ــت و س ــاختار جمعی ــداد و س ــان تع ــط می ــه رواب ــت پذیری ب ــد )Perogordo, 2007(. زیس می دهن
زندگــی ســاکنان و ســطح خدمــات اقتصــاد محلــی و مــکان فیزیکــی اشــاره دارد )Vergunst, 2003( و 
طیــف گســترده ای از نیازهــای انســانی از خــوراک و امنیــت تــا زیبایــی و نمادهــای فرهنگــی و حــس 
ــی  ــوان پل ــده را می ت ــن ای ــال، ای ــود )NRC, 2002: 23(. درعین ح ــامل می ش ــکان را ش ــه م ــق ب تعل
میــان بســیاری از مفاهیــم دانســت کــه بــه مکان هــای ویــژه اشــاره دارد کــه بــا هــم کنــش و واکنــش 
داشــته و رضایتمنــدی شــهروندان بــا رســیدن بــه نیازهــای فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی، تقویــت 
خوشــبختی و ســالمتی آنهــا و حفاظــت از منابــع طبیعــی و عملکــرد اکوسیســتم از ســطوح محلــی تــا 
ــده  ــر، زیســت پذیری منعکس کنن ــن می شــود )Stein, 2002: 25(. از ســوی دیگ ــی تضمی ســطوح جهان
رفــاه یــک اجتمــاع محلــی و دربرگیرنــده بســیاری از خصوصیاتــی اســت کــه یــک مــکان را بــه جایــی 
تبدیــل می کنــد کــه مــردم تمایــل بــه زندگــی در حــال و آینــده دارنــد )VCEC, 2008: 10(. اهمیــت 
ــی و  ــدار زندگ ــای ناپای ــه الگوه ــی نســبت ب ــش آگاه ــی ناشــی از افزای ــور روزافزون زیســت پذیری به ط
ــه تغییــر دیدگاه هــا از اســتاندارد گرایی صــرف  ــا توجــه ب ــدار نیســت. ب مصــرف اســت کــه ســالم و پای
ــدار به جــای دیدگاه هــای کالن  ــه توســعه پای ــه دیدگاه هــای کیفــی و مطــرح شــدن رویکــرد و نظری ب
اقتصــادی و خــرد کالبــدی، موضــوع ســنجش کیفیــت زندگــی و زیســت پذیری شــهرها مــورد توجــه 
ــای  ــرایط فضاه ــر از ش ــت پذیری، متأث ــع زیس ــدی زاده، 1382(. در واق ــد )مه ــرار گرفته ان ــدی ق ج
ــا محیــط ارتبــاط برقــرار می کننــد،  ــا یکدیگــر و ب عمومــی و مکان هایــی اســت کــه مــردم در آن هــا ب
ــق  ــاط و عم ــاد ارتب ــای ایج ــردم، فرصت ه ــان م ــط می ــاخت رواب ــالح انسان س ــه اص ــط ب ــی محی یعن
ایــن روابــط را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. مقایســه مفهــوم زیســت پذیری بــا شــرایط مناطــق شــهری 
ــران اســت. در  ــه زیســت پذیر در بســیاری از شــهرهای کشــور ای ــران، بیانگــر فقــدان منطقــه و محل ای
ــد  ــاد می باش ــهر مهاب ــی ش ــت پذیری نواح ــت زیس ــی وضعی ــی و ارزیاب ــدف برس ــر ه ــش حاض پژوه
ــی  ــه دالیل ــی ب ــاد در اســتان آذربایجان غرب ــدگاه شــهروندان انجــام شــده اســت؛ شــهر مهاب ــه از دی ک
ــی و  ــه شــهر، دچــار شــرایط بحران از قبیــل مشــکالت معیشــتی شــهروندان و مهاجــرت روســتاییان ب
ــه رو  ــا مســائل و مشــکالت اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطی و چالش هــای شــهری بســیاری روب ب
اســت کــه به وضــوح در نواحــی مختلــف شــهر مهابــاد قابــل لمــس اســت چراکــه جمعیــت ایــن نواحــی 
ــه لحــاظ کیفیــت زندگــی و مطالبــات اجتماعــی و زیرســاخت های شــهری دارای وضعیــت نامطوبــی  ب
ــود  ــدم وج ــن و ع ــودن زمی ــه و محــدود ب ــه کوهپای ــهر در دامن ــیه ش ــتقرار حاش ــت اس ــه عل اســت ب
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زمیــن مناســب شــهری در ایــن قســمت از شــهر جمعیــت ایــن ناحیــه از شــهر عمدتــاً فقیــر دارای فقــر 
ــاد  ــه لحــاظ شــغلی و درآمدهــای کاذب می باشــد. امــا ناحیــه یــک کــه در مرکــز شــهر مهاب مطلــق ب
قــرار دارد بــه علــت تمرکــز خدمــات و امکانــات، و زیرســاخت های شــهری و رعایــت نســبی مطالبــات 
ــد و  ــون دارن ــه نواحــی پیرام ــری نســبت ب ــت اقتصــادی و معیشــتی بهت ــی شــهروندان، وضعی اجتماع
ــاخص های  ــی ش ــی و ارزیاب ــش، بررس ــن پژوه ــدف از ای ــن ه ــد بنابرای ــی برخوردارن ــت مطلوب از کیفی
ــا از  ــع آوری داده ه ــرای جم ــت. ب ــردی اس ــق کارب ــوع تحقی ــت. ن ــاد اس ــهر مهاب ــت پذیری در ش زیس
ــا از  ــن حجــم نمونه ه ــرای تعیی ــده اســت و ب ــتفاده ش ــی اس ــنادی و میدان ــه ای، اس ــات کتابخان مطالع
فرمــول کوکــران و همچنیــن بــرای پایایــی پرسشــنامه از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. 
بــرای تحلیــل داده هــای پرسشــنامه از نــرم افــزار SPSS و آزمون هــای آمــاری T- test، تحلیــل واریانــس، 
ــه  ــراي محاســبه حجــم نمون ــده اســت. ب ــه گام اســتفاده گردی مــدل اراس )ARAS( و رگرســیون گام ب

آمــاري از رابطــه کوکــران زیــر اســتفاده شــده اســت.
در این فرمول داریم:
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 N=125780

P =0/5                     احتمال نسبت برخورداری از صفت مورد نظر
q =0/5              احتمال نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر 

d= دقت احتمالی مطلوب )نصف فاصله اطمینان                 0/05
t=درجه یا ضریب اطمینان 95 درصد                              1/96
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پیشینهتحقیق
ــد  ــط دونال ــر( توس ــت پذی ــای زیس ــوان )خیابان ه ــت عن ــری تح ــت پذی ــوم زیس ــار مفه ــتین ب نخس
اپلیــارد در ســال 1981 ارائــه شــد. اپلیــارد هفــت هــدف ضــروری را بــرای آینــده محیــط خــوب شــهری 
ــا،  ــه فرصت ه ــی ب ــرل 3- دسترس ــت و کنت ــد از : 1- زیســت پذیری 2- هوی ــه  عبارت ان ــرد ک ــان ک بی
تخیــل و لــذت 4- صحــت و معنــی 5- همســتان و زندگــی عمومــی6- اعتمــاد بــه نفــس شــهری 7- 
یــک محیــط بــرای همــه )بندرآبــاد، 1390(. نتایــج تحقیــق وی نشــان می دهــد کــه میــزان تعامــالت 
ــاکنین در  ــوم س ــک س ــر از ی ــاال کمت ــواره ب ــک س ــم ترافی ــا حج ــا ب ــاکنین در خیابان ه ــی س اجتماع
خیابان هــای کــم ترافیــک اســت و ایــن نتیجــه میــزان تأثیــر ترافیــک بــر زندگــی انســان شهرنشــین را 
ــزی  ــوان )به ســوی مانیفیســت برنامه ری ــا عن ــز ب ــا آلیــن جاکوب نشــان می دهــد. او در کاری مشــترک ب
شــهری( زیســت پذیری را یکــی از اهــداف کالن شــهری دانســت کــه منجــر بــه تولیــد محیطــی راحــت 
ــه دور از  ــودکان ب ــاص در آن ک ــور خ ــه به ط ــد ک ــد ش ــت خواه ــوت و محرومی ــده خل و تأمین کنن
ــرای  مزاحمــت، آلودگــی، ســروصدای ترافیــک و ســایر مزاحمت هــا بــزرگ شــوند و فضــای مناســبی ب

خــواب، فعالیــت، اســتراحت و تجدیــد قــوای ســاکنان ایجــاد نمایــد )جعفــری،1393: 36(.
خراســانی)1391( در رســاله بــا عنــوان )تعییــن زیســت پذیری روســتاهای پیرامــون شــهری بــا رویکــرد 
ــادی،  ــد اقتص ــه بع ــت پذیری را در س ــن(، زیس ــتان ورامی ــوردی: شهرس ــه م ــی مطالع ــت زندگ کیفی
ــد،  ــتغال، درآم ــامل اش ــادی ش ــد اقتص ــت. بع ــرار داده اس ــه ق ــورد مطالع ــت محیطی م ــی زیس اجتماع
ــی  ــد اجتماع ــد؛ و بع ــی می باش ــت محیط ــات زیس ــات و خدم ــی، امکان ــل عموم ــکن، حمل ونق مس
ــردی و  ــت ف ــی، امنی ــق مکان ــتگی و تعل ــتگی، پیوس ــارکت و همبس ــت، مش ــی، بهداش ــوزش عموم آم
ــده فضــای  ــد زیســت محیطی دربرگیرن ــت بع ــت اســت و در نهای ــات فراغ ــی و تفریحــات و اوق اجتماع
ســبز و بــاز، آلودگــی و چشــم انداز می باشــد. نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیل هــای انجــام گرفتــه ایــن 
ــن روســتاها در شــرایط متوســط اســت.  ــه زیســت پذیری در مجمــوع، در ای رســاله نشــان می دهــد ک
ــت محیطی در  ــد زیس ــط و بع ــطح متوس ــت پذیری در س ــی زیس ــادی و اجتماع ــاد اقتص ــن ابع همچنی

وضعیــت نامطلــوب اســت. 
ایراندوســت و همــکاران )1392( در پژوهشــی بــا عنــوان شــاخص زیســت پذیری در محیط هــای 
ــراي  ــد سیاســت هایي ب ــه بای ــد ک ــم، نتیجــه گرفته ان ــهر ق ــزی ش ــه بخــش مرک ــورد مطالع ــهری م ش
ــراي  ــالش ب ــر خــودرو محــوري، ت ــي ب ــر در سیاســت هاي توســعه مبتن ــا، تغیی ــي فعالیت ه تمرکززدای
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تثبیــت ســاکنان قدیمــي منطقــه، )نوســازي، افزایــش کیفیــت خدمــات محلــه( و از ایــن قبیــل مــوارد، 
اتخــاذ شــود تــا کیفیــت زندگــي در ایــن بخــش از شــهر بهبــود یابــد.

جعفــري اســدآبادي و همــکاران )1392(، در تحقیــق خــود بــا عنــوان؛ قابلیــت زیســت پذیري شــهرها 
ــه  ــن نتیجــه رســیده؛ ک ــه ای ــران ب ــه کالن شــهر ته ــورد مطالع ــدار شــهري، م در راســتاي توســعه پای
ــد  ــت محیطی در ح ــي و زیس ــادي، اجتماع ــد اقتص ــه بع ــر س ــران در ه ــهر ته ــت پذیري کالن ش زیس
متوســط بــه پاییــن ارزیابــي شــده اســت، و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه  بــا رونــد کنونــي بــه ســمت 

توســعه پایــدار پیــش نخواهــد رفــت.
ــذاري  ــدي و اثرگ ــاي کالب ــي ویژگي ه ــوان بررس ــا عن ــي ب ــکاران )1393( در پژوهش ــاهیوندي و هم ش
ــه سنبلســتان  ــم شــهري، مطالعــه مــوردي: محل ــري محله- هــاي قدی ــر ســرزندگي و زیســت پذی آن ب
ــا ســرزندگي  ــاداري بیــن شــاخص های کالبــدي ب ــن نتیجــه رســیده؛ کــه ارتبــاط معن ــه ای اصفهــان ب

ــدارد. ــود ن ــورد پژوهــش وج ــه م ــي و زیســت محیطی در محل اجتماع
ســلیمانی مهرنجانــی و همــکاران )1395( در پژوهــش )زیســت پذیری شــهری: مفهــوم، اصــول، ابعــاد و 
شــاخص هــا( بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط امــروز، در بیشــتر شــهرهای جهــان 
ــاد  ــن زیســت پذیری شــهری در ابع ــل و تبیی ــت و ضــرورت شــناخت، تحلی ــاره اهمی ــی درب ــق کل تواف
ــاره تعریــف، اصــول، معیارهــا و شــاخص هــای آن وجــود  گوناگــون وجــود دارد؛ امــا اجمــاع نظــر درب
نــدارد. مهمتریــن دلیــل ایــن امــر را می تــوان در وابســتگی مســتقیم ایــن مفهــوم بــه شــرایط مکانــی، 

زمانــی و مهمتــر از همــه، بســتر اجتماعــی- اقتصــادی و مدیریتــی جامعــه هــدف دانســت.
ــورد  ــهری م ــالت ش ــت پذیری مح ــی زیس ــل فضای ــق تحلی ــکاران )1395( در تحقی ــان و هم غفاری
مطالعــه منطقــه 18 تهــران نتیجــه گرفته انــد کــه  بعــد امکانــات و خدمــات شــهری بیشــترین تأثیــر را 
ــورد  ــه م ــن زیســت پذیری در منطق ــه داشــته و همچنی ــی اصــل زیســت پذیری منطق ــل فضای در تحلی
مطالعــه متوســط بــه پاییــن ارزیابــی شــده اســت. در ایــن میــان، محلــه ولیعصــر جنوبــی در باالتریــن 

ــد. ــرار گرفته ان ــت پذیری ق ــطح از زیس ــن س ــاد در پایین تری ــت آب ــه یاف ــطح و محل س
رخشــانی نســب و نیــری )1397( در مقالــه )ارزیابــی وضعیــت شــاخص هــای زیســت پذیری شــهری از 
دیــدگاه شــهروندان( مناطــق 5 گانــه شــهر زاهــدان را مــورد بررســی قــرار داده و نتیجــه گرفته انــد کــه 

منطقــه 1 دارای بیشــترین زیســت پذیری و منطقــه 4 دارای کمتریــن زیســت پذیری اســت.
چارلــز النــدری4 )2004( در مقالــه ای به عنــوان )ســرزندگی شــهری: منبــع جدیــدی از رقابــت شــهری(؛ 
4- Charles Landry
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ــم  ــد از: تراک ــه عبارت ان ــمارد ک ــت پذیر برمی ش ــهر زیس ــک ش ــایی ی ــرای شناس ــر را ب ــار مؤث ــه معی ن
ــاط و تشریک مســاعی،  ــت، ارتب ــز؛ خالقی ــت و تمای ــت، هوی ــی و امنی ــوع؛ دسترســی، ایمن مناســب، تن
ــه  ــده اند ک ــی ش ــار بحران های ــهرها دچ ــروزه ش ــه ام ــت ک ــد اس ــت. او معتق ــازمانی و رقاب ــت س ظرفی
ــهری  ــتن ش ــرای داش ــه ب ــد ک ــد می کن ــد. او تأکی ــاق می افت ــختی اتف ــا به س ــن بحران ه ــروج از ای خ
ــرار  ــزی شــهری ق ــه برنامه ری ــاال را در صــدر دســت یابی ب ــار ب ــه معی ــد ن ــه دور از هیاهــو بای ســالم و ب

.)Landry, 2000: 4( ــم دهی

مبانینظریتحقیق
Okulicz,2013: 437مفهومتربیتپذیری

و  اســت   )livability( انگلیســی  عبــارت  بــرای  انتخاب شــده  فارســی  ترجمــه  زیســت پذیری 
ــارت )livable city( آورده شــده اســت. دیکشــنری وبســتر5   درنتیجــه شــهر زیســت پذیر معــادل عب
ــت پذیری  ــد. زیس ــف می کن ــان تعری ــت انس ــرای زیس ــب ب ــکان مناس ــوان م ــت پذیری را به عن زیس
ــک  ــه در ی ــی ک ــی جمعیت ــا خوشــبختی عموم ــی ی ــی، اســتانداردهای زندگ ــت زندگ ــی کیفی ــه معن ب
ــگ  ــود )Okulicz,2013: 437(. در فرهن ــف می ش ــز تعری ــد نی ــی می کنن ــهر زندگ ــل ش ــکان مث م
ــف  ــرای زندگــی تعری ــای دارای ارزش زندگــی و مناســب ب ــه معن انگلیســی اکســفورد )livability( ب
شــده اســت )Shuhana et al ,2012,170( و )Vitality( بــه معنــای فعــال و پرانــرژی بودن)ســرزنده 
ــل واژه زیســت پذیر )مناســب  ــازی در مقاب ــگ شهرس ــوان در فرهن ــرت ک ــف شــده اند. راب ــودن( تعری ب
ــاد،1390؛49(.  ــرای زندگــی( و )فراهــم آورنــده کیفیــت زندگــی خــوب( را تعریــف می نمایــد )بندرآب ب
زیســت پذیری مفهومــی کلــی اســت کــه بــا برخــی از مفاهیــم و اصطالحــات دیگــر همچــون پایــداری، 
کیفیــت زندگــی و کیفیــت مــکان و اجتماعــات ســالم مرتبــط اســت )Blassingame, 1998(. داگالس 
ــالمتی،  ــر س ــه در آن ب ــد، ک ــان محور می دانن ــهر انس ــت پذیر را ش ــهر زیس ــوم ش ــش؛ مفه و همکاران
ــود.  ــزی می ش ــانی برنامه ری ــی و انس ــط طبیع ــرایط محی ــیله ش ــان ها به وس ــبختی انس ــادی، خوش ش
ــه  ــود، بلک ــد ب ــی نخواه ــکان تصنع ــک م ــط ی ــهری فق ــای ش ــت پذیر، فض ــهر زیس ــک ش ــاد ی ــا ایج ب
ــد؛  ــات می کنن ــود مباه ــتن خ ــگ؛ و زیس ــکونت، فرهن ــل س ــغل، مح ــه ش ــه ب ــاکنانی ک ــن س مأم
ــه داده  ــی را ارائ ــی باالی ــت زندگ ــت پذیر کیفی ــهرهای زیس ــود )Douglass,2006,41(. ش ــد ب خواه
و ســالمتی و خوشــبختی ســاکنانی را کــه در آن ســکونت و کار می کننــد، تضمیــن می کننــد                    
5- Webster
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ــهر  ــت پذیر را ش ــهر زیس ــز ش )Department of Infrastructure and Transport,2011,7(. عبدالعزی
دوســتدار شــهروند و پــر جنب وجــوش می دانــد، مکانــی کــه جامعــه از رفتــار دوســتانه و دلپذیــر هــم 
حتــی در جوامــع چنــد قومــی؛ مســکن ارزان؛ ســالمتی و امنیــت بــا دسترســی بــه همــه امکانــات لــذت 
 .)ABDUL AZIZ et al,2007,105( ــت ــر اس ــا پررنگ ت ــهر در آنه ــه ش ــق ب ــس تعل ــد و ح می برن
وینهــوون6  اشــاره می کنــد زیســت پذیری در مفهــوم بــا مــکان بــا قابلیــت ســکونت و کیفیــت زندگــی 

.)Pandey et al ,2013,377( ــت ــرادف اس مت
 

شکل1:معیارهایکیفیتزیستازدیدگاهدنالهاپلیاردوآلنجیکوبز)رفیعیان،71:1389(

ابعادتربیتپذیری
ــادی  ــی، اقتص ــبختی اجتماع ــته خوش ــم وابس ــه ه ــای ب ــم حوزه ه ــد مه ــه کلی ــه س ــت پذیری ب زیس
ــع شــغلی و درآمــد را در جهــت ســالمتی ســاکنان  و محیطــی بســتگی دارد؛ حــوزه اقتصــاد کــه مناب
ــن نیازهــای ســطح  ــذا؛ پوشــاک و پناهــگاه(؛ همچنی ــه دســت آوردن غ ــرای ب ــا ب ــی آنه ــاًل« توانای )مث
باالتــر نظیــر آمــوزش، مراقبت هــای پزشــکی، رفــاه و ســرگرمی فراهــم می کنــد، همــگام بــا آن؛ اقتصــاد 
ــان در  ــه اطمین ــد، چنانک ــتفاده کن ــط اس ــده از محی ــام گرفته ش ــواد خ ــورت کارا از م ــتی به ص بایس
جهــت منابــع کافــی بــرای نســل کنونــی و آتــی فراهــم آیــد. خوشــبختی اجتماعــی متکــی بــه عدالــت 
ــن  ــی، همچنی ــی و اجتماع ــطوح فضای ــادی در س ــی و اقتص ــع محیط ــه مناب ــع عادالن ــی، توزی اجتماع
ــوای  ــزء محت ــن ج ــی همچنی ــد. دموکراس ــاکنان باش ــه س ــامل هم ــه ش ــی ک ــتم های حکمران سیس

6- Veenhoven
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ــی  ــز یک ــی نی ــوزه محیط ــد )Stein,2002,32(. ح ــی می باش ــبختی اجتماع ــاخت خوش ــم و زیرس مه
ــد  ــم می کن ــی را  فراه ــع محیط ــه مناب ــت ک ــت پذیری اس ــی زیس ــی و حیات ــرط های اساس از پیش ش
ــا  ــه در طبیعــت(. اگــر عملکــرد مناســب هــر یــک از ایــن ســه حــوزه متوقــف و ی )مثــاًل« جــذب زبال
ــود را از  ــت خ ــد، جمعی ــب می رون ــه تخری ــریع روب ــی س ــانی خیل ــکونتگاه های انس ــردد؛ س ــل گ مخت
ــر جامعــه می شــود.  ــر، برخــورد اجتماعــی و مســائل ســالمتی محیــط گریبان گی ــد، فق دســت می دهن
ــداری اکولوِژیکــی بعــد  ــوان یکــی از آن دو و پای ــزار معیشــت7 به عن ســکه زیســت پذیری دو رو دارد. اب
ــه مســکن شایســته شــهروندان  ــدازه کافــی ب ــه معنــای اینکــه شــغل به ان دیگــر آن اســت. معیشــت ب
نزدیــک و بــا اجــاره متناســب بــا و دسترســی بــه خدماتــی کــه ســالمتی را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان 
ــه  ــرای شــغل و مســکن ب مــی آورد مهیــا باشــد. معیشــت همچنیــن بایــد پایــدار باشــد، اگــر تقاضــا ب
ــد، مســئله معیشــت حــل نشــده اســت و ایــن  ــه دســت آی شــیوه تخریــب و تنــزل محیــط شــهری ب
ــهروندان  ــع ش ــت آمده و در واق ــی به دس ــایش اکولوژیک ــای فرس ــه به ــت ب ــه معیش ــت ک ــدان معناس ب
مجبورنــد فضــای ســبز و هــوای پــاک را بــا دستمزدهایشــان معاوضــه کننــد. لــذا زیســت پذیری یــک 
ــرای شــهروندان  ــده معیشــت ب ــم داشــته باشــد، آن فراهم کنن ــر دو طــرف ســکه را باه ــد ه شــهر بای
 .)Evans et al,2002,2( ــل نیســت ــز غاف ــت محیط زیســت خــود نی ــه از کیفی خــود باشــد، درحالی ک
ــش داده شــده  ــل نمای ــی« زیســت پذیری به وســیله نمــودار ذی ــاد »ســه گانه طالی ــن اســاس ابع ــر ای ب

اســت :

 

شکل2:تعاملاقتصاد،محیطزیستواجتماعیدرشکلگیریزیستپذیری

7- Livelihood
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زیستپذیریوتوسعهپایدار
ــته  ــانی داش ــب همپوش ــت پذیری اغل ــکان و زیس ــت م ــت زندگی،کیفی ــدار؛ کیفی ــعه پای ــم توس مفاهی
ــامل  ــترده ش ــور گس ــط به ط ــد. محی ــاره دارن ــط اش ــان- محی ــه انس ــه رابط ــا ب ــک از این ه ــر ی و ه
ــم  ــا مفاهی ــب ب ــم اغل )طبیعــی، کالبــدی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی( می باشــد. بعضــی از مفاهی
ــت پذیری  ــه زیس ــد. درحالی ک ــاط می باش ــان در ارتب ــا انس ــی ب ــه بعض ــد، درحالی ک ــی مرتبط ان محیط
ــا محیــط )عینــی( در ارتبــاط هســتند؛ از نظــر یــک شــهروند کیفیــت زندگــی در  و کیفیــت مــکان ب
درجــه اول مربــوط بــه شــخص می باشــد. دیــدگاه محیطــی تنهــا یــک بعــد ارزیابــی کیفیــت زندگــی 
می باشــد )Vancamp et al,2003,11(. یــک شــهر پایــدار، شــهري اســت کــه عدالــت، غــذا، مســکن؛ 
ــل از  ــه نق ــه شــکل یکنواخــت تقســیم شــده اســت )Giradet,1999 ب ــد ب ــوزش، بهداشــت و امی آم
ــک شــهر  ــداری ی ــه پای ــی از شــیوه های رســیدن ب ــوم شــهر زیســت پذیر یک اســالمی، 1387؛4(. مفه
ــی  ــند؛ ول ــاط می باش ــداری در ارتب ــت پذیری و پای ــرادت )2004( زیس ــه گی ــای اندیش ــر مبن ــت. ب اس
ــدار  ــک شــهر پای ــرای ی ــف ب ــی تعری ــد. حت ــک موضــوع یکســانی را نشــان نمی دهن ــن  وجــود ی ــا ای ب
ــا  ــد ت ــک مســاله بای ــه ی ــا اینک ــاط ب ــژه در ارتب ــم می باشــد، به وی ــردم مبه ــرای بســیاری از م ــوز ب هن
ــداری و  ــوم پای ــر دو مفه ــدار باشــد )ABDUL AZIZ et al,2007,103(. ه ــه پای ــدازه و چگون چــه ان
زیســت پذیری بــه مــا کمــک می کنــد تــا کیفیــت زندگــی را بــرای همــه اعضــای جامعــه یــا ســاکنان 
ــل  ــی نس ــراد در زندگ ــن اف ــای ای ــا و انتخاب ه ــی فعالیت ه ــم و چگونگ ــر بگیری ــکان در نظ ــک م ی
آتــی تأثیرگــذار خواهنــد بــود )Stein,2002,25(. ایــده زیســت پذیری پلــی میــان بســیاری از مفاهیــم 
ــا هــم کنــش و واکنــش داشــته و رضایتمنــدی شــهروندان  ــژه کــه ب ــه مکان هــای وی ــوده و اشــاره ب ب
ــالمتی  ــبختی و س ــت خوش ــا؛ تقوی ــی آنه ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای فرهنگ ــه نیازه ــیدن ب ــا رس ب
ــا ســطوح جهانــی دارد                                      آنهــا، و حفاظــت از منابــع طبیعــی و عملکــرد اکوسیســتم از ســطوح محلــی ت

.  Pandey et al ,2013,377
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شاخصهایتحقیق
•مؤلفه هایاقتصادی

توانایــی ســاکنین ناحیــه در رفــع هزینه هــای زندگــی، درآمــد مناســب و کافــی، میــزان دسترســی بــه 
ــکاری در  ــزان بی ــات، می ــن مصــرف کاال و خدم ــزان تامی ــان در شــهر، می شــغل مناســب، اشــتغال زن
ــرق و  شــهر، ظرفیــت توریســتی شــهر، مطلوبیــت هزینه هــای اجــاره بهــا و رهــن، هزینه-هــای آب، ب

گاز، قیمــت زمیــن در شــهر، حمایــت مالــی دولــت از اقشــار آســیب پذیــر. 

•مؤلفههایکالبدی-فیزیکی
ــوان در طــی  ــردد بان ــت ت ــت در شــهر، امنی مشــارکت ســاکنان در جهــت توســعه شــهر، وجــود امنی
ــروز آشــفتگی اجتماعــی در شــهر، اعتمــاد بیــن  ــراد بومــی ناهمگــن در شــهر، ب شــبانه روز، وجــود اف
ــه  ــق نســبت ب ــی، احســاس تعل ــات عموم ــه خدم ــدی نســبت ب واحــد همســایگی در شــهر، رضایتمن
شــهر، تمایــل مدیــران نســبت بــه مشــارکت عمومــی، وضعیــت ســواد و تحصیــالت در شــهر، همــکاری 

ــا. ــاد و جشــن ه ــی، اعی ــل مراســم مذهب ــی مث ــردم در فعالیت های ــه م داوطلبان

•مؤلفه هایزیستمحیطی
مکانیابــی مناســب تاسیســات مهــم و حیاتــی، رعایــت ضوابــط فنــی، اصــول و الگوهــای ســاخت و ســاز 
مناســب، اســتفاده از مصالــح بــا دوام، مقاومــت بناهــا در برابــر زلزلــه، وجــود کاربــری هــای ناســازگار 
در کنــار هــم، شــبکه معابــر و عــرض آنهــا، کیفیــت توزیــع پارک هــا و فضاهــای ســبز، کیفیــت شــبکه 
ــر شــهری، کیفیــت دسترســی  ــر شــهری، کیفیــت آب شــهری، کیفیــت بصــری خیابان هــا و معاب معاب
ــه پارکینــگ،  ــه حمــل و نقــل عمومــی، کیفیــت دسترســی ب ــه اماکــن ورزشــی، دسترســی آســان ب ب

دسترســی بــه محــل بــازی کــودکان، کیفیــت اماکــن مذهبــی و فرهنگــی.

• مؤلفه هایزیستمحیطی
ــت  ــه، کیفی ــع آوری زبال ــت جم ــوا، کیفی ــی ه ــزان آلودگ ــدا، می ــی ص ــاک، آلودگ ــی آب و خ آلودگ
جمــع آوری فاضــالب، ســرانه فضــای ســبز، کیفیــت فضــای ســبز شــهری، کیفیــت خیابــان هــا و کوچــه 
هــا از نظــر فضــای ســبز، میــزان آلودگــی وســایل نقلیــه، میــزان آلودگــی ناشــی از کارگاههــای صنعتــی، 

رضایتمنــدی از نظافــت اماکــن عمومــی. 
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محدودهموردمطالعه
ــتان را دارا  ــاحت اس ــد از مس ــه 9/6 درص ــع )ک ــاحت 2591 کیلومترمرب ــا مس ــاد ب ــتان مهاب شهرس
می باشــد( و بــا جمعیــت 215529 نفــر )طبــق سرشــماری ســال 90( در موقعیــت )طــول 45 درجــه و 
43 دقیقــه شــرقی و عــرض 36 درجــه و 46 دقیقــه شــمالی و در ارتفــاع 1385 متــری از ســطح دریــا( 
ــه  ــي و دریاچــه ارومی ــي اســتان آذربایجان غرب ــه جنوب ــاد در منطق ــع شــده اســت. شهرســتان مهاب واق
ــدوآب، از  ــه و شهرســتان میان ــه دریاچــه ارومی ــن شهرســتان از طــرف شــمال ب ــع شــده اســت. ای واق
مشــرق بــه شهرســتان بــوکان، از جنــوب بــه شهرســتان های ســقز و سردشــت و از طــرف مغــرب بــه 
شهرســتان های پیرانشــهر و نقــده محــدود اســت. شــهر مهابــاد کــه مرکزیــت شهرســتان  مهابــاد را بــر 
ــر ســاحل  ــی شهرســتان ب ــن مرکــز جمعیتــی، اداری، سیاســی و خدمات ــوان مهمتری عهــده دارد، به عن
ــاد در جلگــه ای کوچــک و کم عــرض اســتقرار یافتــه اســت. ایــن شــهر به واســطه واقــع  ــه مهاب رودخان
ــه  ــه ب ــهر های ارومی ــی ش ــی ارتباط ــان راه ــه و می ــه ارومی ــی دریاچ ــوب غرب ــمت جن ــدن در قس ش
ــوده و محــل تالقــی راه هــای  ــوکان و ســقز و سردشــت از موقعیتــی خــاص برخــوردار ب ــدوآب و ب میان
ســه اســتان آذربایجــان غربی،شــرقی و کردســتان محســوب می گــردد. احــداث ســد مهابــاد بــا بدنــه ای 
ســنگی بــر روی رودخانــه مهابــاد در ســال 1346 نقــش بســزایی در رشــد و توســعه شــهر ایفــا نمــوده 
اســت. به لحــاظ جغرافیایــی، کوهســتانی بــودن منطقــه مهابــاد باعــث گردیــده اســت کــه تپه ماهورهــای 
مرتفــع و پرفــراز و نشــیب از جوانــب مختلــف شــهر را در میــان گیرنــد. محدودیــت توپوگرافــی شــهر 
مهابــاد ســبب گردیــده کــه شــهر بــا تنگنا-هــای بســیار در مناطــق کــم ارتفــاع و تپه ماهــوری فضــای 
حیاتــی خــود را پیــدا نمــوده و از جوانــب مختلــف توســعه یابــد. عــدم تقــارن هندســی و شــکل غیــر 
مــوزون محــدوده مصــوب شــهر نیــز بــه همیــن دلیــل اســت )مهنــدس مشــاورین پویــا نقــش شــهر و 

ــا، 1388: 10(. بن
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شکل3:نقشهموقعیتجغرافیاییشهرستانوشهرمهاباد

بحثویافتهها

آمارتوصیفی
از مجمــوع 384 نفــر پاســخگو در شــهر مهابــاد 240 نفــر)62/5 درصــد( مــرد و 144 نفــر)37/5 درصــد( 
زن بودنــد. بــه لحــاظ ســنی هــم 37 نفــر)9/63 درصــد( زیــر 20 ســال، 135 نفــر )35/15 درصــد( بیــن 
20-29، 121 نفــر)31/52 درصــد( بیــن 30-39 ، 36 نفــر)9/38 درصــد( بیــن 40 - 49 و در نهایــت 
55 نفــر)14/32 درصــد( 50 ســال بــه بــاال داشــته انــد. از نظــر تحصیلــی 87 نفــر)22/65 درصــد( زیــر 
دیپلــم، 95 نفــر)24/73 درصــد( دیپلــم، 74 نفــر)19/27 درصــد( فــوق دیپلــم، 98 نفــر)25/52 درصــد( 

لیســانس و درنهایــت 30 نفــر)7/8 درصــد( فــوق لیســانس و باالتــر بودنــد. 
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آماراستنباطی
بررسیوضعیتهریکازشاخصهاومولفههایزیستپذیریدرشهرمهاباد

وضعیــت هــر یــک از مؤلفه هــای شــاخص های موثــر )اجتماعــی، اقتصادی،کالبــدی- فیزیکــی و 
ــک  ــای پارامتری ــتفاده از آزمون ه ــا اس ــت پذیری ب ــرد زیس ــا رویک ــاد ب ــهر مهاب ــت محیطی(، در ش زیس
ــا ارزش آزمــون 3( مــورد بررســی قــرار می  گیــرد. بــرای هــر مؤلفــه  تــی اســتیودنت تــک نمونــه ای )ب
ــدار 3 در ســطح خطــای 5  ــی مق ــورد انتظــار( یعن ــن م ــون )میانگی ــا ارزش آزم ــه ب ــن آن مؤلف میانگی

ــود. ــه می ش ــد (P-value=sig<0.05(  مقایس ــر باش ــد کوچکت درص

بررسیوضعیتهریکازمولفههایتربیتپذیریاقتصادیدرنواحیمهاباد
ــطح  ــتن س ــا داش ــا ب ــام مولفه ه ــک، تم ــماره ی ــدول ش ــی در ج ــورد بررس ــای م ــان مؤلفه ه از می
ــر در  ــورد نظ ــای م ــی مؤلفه ه ــه عبارت ــده اند. ب ــع ش ــرش واق ــورد پذی ــر از )0,05( م ــا داری کمت معن
تربیــت پذیــری اقتصــادی شــهر موثــر بوده انــد. بــا توجــه بــه مقــدار میانگیــن هــر یــک از مؤلفه هــا و 
مقایســه آنهــا بــا میانــه نظــری )3( میــزان عملکــرد آنهــا مــورد ســنجش واقــع گردیــد. هــر چــه ایــن 
ــری نواحــی شــهر  ــر آن در تربیــت پذی ــده عملکــرد بهت ــا بیشــتر باشــد، نشــان دهن ــم از حــد مبن رق
ــا در  ــدام از مولفه ه ــچ ک ــد، هی ــان می ده ــر نش ــدول زی ــج ج ــه نتای ــه گ ــد. همانگون ــاد می باش مهاب

ــوب نداشــته اســت. ــر مطل ــه تاثی ــورد مطالع ــری اقتصــادی محــدود م تربیــت پذی
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جدول1-نتایجحاصلازآزمونتیتکنمونهای)OnSampleT-test(بررویمؤلفههایاقتصادی
درنواحیشهرمهاباد

مقدارآمارهTمیانگینمولفهها
سطح

معناداری
اختالفاز
میانگین

میزاناختالفدرسطح
اطمینان95درصد

حدباالحدپایین

 توانایی ساکنین شهر در
0/188-0/467-0/328-4/624-2/67رفع هزینه های زندگی

0/253-0/534-0/398-5/4020/000-2/60اشتغال زنان در شهر

0/503-0/768-0/635-9/4080/000-2/36میزان بیکاری در شهر

 میزان تأمین مصرف کاال
0/312-0/645-0/571-8/3410/000-2/42و خدمات

 وجود فرصت های شغلی
0/373-0/653-0/514-7/2230/000-2/48مناسب

0/342-0/605-0/473-7/0660/000-2/52ظرفیت توریستی ناحیه

 مطلوبیت هزینه اجاره بها و
0/231-0/493-0/361-5/4420/000-2/63رهن در شهر

0/146-0/389-0/268-4/3420/000-2/73هزینه های آب،  برق و گاز

0/203-0/447-0/325-5/2460/000-2/67درآمد مناسب و کافی

0/335-0/571-7/5830/0000/453-2/54قیمت زمین در سطح شهر

 حمایت مالی از اقشار
 آسیب پذیر شهر از طرف

دولت
2/36-9/6950/000-0/630-0/757-0/502

     منبع: محاسبات نگارندگان.

جدول2-نتایجحاصلازآزمونتیتکنمونهایبررویشاخصاقتصادیتربیتپذیریدرشهر
مهاباد

 سطحمقدار آمارهمیانگینشاخص
معناداری

 اختالف
میانگین

 میزان اختالف در سطح
اطمینان   درصد

حد باالحدپایین

2/550/51816/4790,000436488اقتصادی

امنبع: محاسبات نگارندگان
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ــد اقتصــادی  ــه محــور در بع ــری ناحی ــت پذی ــرای ســنجش تربی ــه ای ب ــک نمون ــج حاصــل از T ت نتای
ــالف  ــده )2/55( اخت ــبه ش ــدار محاس ــا )3( و مق ــد مبن ــن ح ــدول 2( بی ــق ج ــد )مطاب ــان می ده نش
ــر از حــد اســتاندارد  ــدار محاســبه شــده کمت ــه مق ــی ک ــاداری )Sig=.000( وجــود دارد. از آنجای معن
ــوب  ــول و مطل ــل قب ــری قاب ــت پذی ــادی در تربی ــاخص اقتص ــش ش ــم نق ــه می گیری ــد. نتیج می باش

نمی باشــد.
 

شکل4-نمودارچگونگیتوزیعمیزانزیستپذیریشهرمهاباددربعداقتصادی

بررسیوضعیتهریکازمولفههایاجتماعیتربیتپذیریدرشهرمهاباد
ــتن  ــا داش ــه ب ــز دو مولف ــا ج ــه مؤلفه ه ــماره 3، هم ــورد بررســی در جــدول ش ــای م ــان مؤلفه ه از می
ــای  ــش مؤلفه  ه ــی نق ــه عبارت ــده اند. ب ــع ش ــرش واق ــورد پذی ــر از )0,05( م ــا داری کمت ــطح معن س
مــورد نظــر تربیــت پذیــری اجتماعــی شــهر موثــر بوده اســت. بــا توجــه بــه مقــدار میانگیــن هــر یــک 
ــا میانــه نظــری )3( میــزان عملکــرد آنهــا مــورد ســنجش واقــع گردیــد.  از مؤلفه هــا و مقایســه آنهــا ب
ــر بیشــتر آن در تربیــت  ــا بیشــتر باشــد، نشــان دهنده عملکــرد و تاثی ــم از حــد مبن ــن رق هــر چــه ای
پذیــری اجتماعــی منطقــه مــورد مطالعــه اســت. طبــق جــدول 3 مولفــه مشــارکت ســاکنان در جهــت 
توســعه محــدوده مــورد مطالعــه نســبت بــه دیگــر مولفــه هــا در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد و عملکــرد 

ــت. ــته اس ــری داش موثر ت
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جدول3.نتایجحاصلازآزمونتیتکنمونهای)OnSampleT-test(بررویمؤلفههایاجتماعی
درشهرمهاباد

مقدارآمارهمیانگینمولفهها
T

سطح
معناداری
)Sig(

اختالفاز
میانگین

میزاناختالفدر
سطحاطمینان95

درصد

حدباالحدپایین

3/96814/9490/9680/8411/096 مشارکت ساکنان در جهت توسعه شهر

3/82815/3390/0000/8280/7220/934 وجود امنیت در شهر

3/85416/1420/0000/8540/7500/958 افراد غیربومی ناهمگن در سطح شهر

3/5337/9960/0000/5330/4020/665 امنیت تردد بانوان در طول شبانه روز

3/3495/2520/0000/3480/2180/479 مهاجرپذیری متناسب با ظرفیت شهر

3/5108/4080/0000/5100/3910/629بروز آشفتگی اجتماعی در شهر

3/4607/0350/0000/4600/3320/589اعتماد بین واحدهای همسایگی شهر 

0/1290/144-3/007112/0/0000/007 رضایت نسبت به خدمات عمومی

0/0770/228-3/075970/911/0/075احساس تعلق  نسبت به شهر

 تمایل مدیران نسبت به مشارکت
0/115-0/390-0/252-/3/609332-2/747 مردمی

0/2430/511-3/3775/5280/0000/377 وضعیت سواد و تحصیالت در شهر

 همکاری داوطلبانه ساکنان در
 فعالیت هایی مثل مراسم مذهبی، اعیاد

 و جشن ها
3/3625/1710/0000/3610/2240/499

جدول4.نتایجحاصلازآزمونتیتکنمونهایبررویشاخصاجتماعیزیستپذیریشهرمهاباد

 سطحمقدار آمارهمیانگینشاخص
معناداری

 اختالف از
میانگین

میزان اختالف در سطح اطمینان

حد باالحدپایین

3,4219,5940,0000,4220,3800,465اجتماعی

           منبع: محاسبات نگارندگان



ارزیایب وضعیت شاخص های تربیت پذیری در هشر مهاابد                                                                                        153

ــری در شــاخص اجتماعــی  ــرای ســنجش مطلوبیــت تربیــت پذی ــه ای ب ــک نمون ــج حاصــل از T ت نتای
 )sig=0,000( اختــالف معنــاداری )نشــان می دهــد بیــن حــد مبنــا )3( و مقــدار محاســبه شــده )3,42
ــه  ــد، نتیج ــتاندارد می باش ــد اس ــتر از ح ــده بیش ــبه ش ــدار محاس ــه مق ــی ک ــا از آنجای ــود دارد. ام وج
ــاد در حــد قابــل قبولــی می گیریــم تاثیــر شــاخص و عوامــل اجتماعــی در تربیــت پذیــری شــهر مهاب

 و مطلوبی می باشد. 

شکل5.نمودارچگونگیتوزیعمیزانزیستپذیریشهرمهاباددربعداجتماعی

بررسیوضعیتهریکازمولفههایفیزیکی-کالبدیزیستپذیریدرشهرمهاباد
در ایــن گــروه از مؤلفه هــا، تنهــا یــک مؤلفــه دارای ســطح معنــای بیشــتراز )0,05( می باشــد. پذیــرش 
ــع  ــرش واق ــورد پذی ــری در شــاخص کالبــدی م ــن مؤلفه هــا در تربیــت پذی ــر ای نقــش و عملکــرد مؤث
نشــد. از طرفــی مقایســه میانگیــن هــر یــک از آنهــا بــا حــد مبنــا )3( بیانگــر آن اســت کــه بیشــترین 
عملکــرد و تاثیــر را در میــان دیگــر مؤلفه هــا، آنهایــی دارنــد کــه مقــدار میانگیــن شــان بیشــتر از حــد 
مبناســت. مطابــق نتایــج حاصــل  از جــدول 5 هیــچ کــدام از مولفــه در شــاخص فیزیکی-کالبــدی در 

تربیــت پذیــری شــهر مهابــاد مطلــوب و موثــر واقعــا نشــده اند.
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جدول5.نتایجحاصلازآزمونتیتکنمونهای)OnSampleT-test(بررویمؤلفههایفیزیکی-
کالبدیتربیتپذیریشهرمهاباد

میانگینمولفهها
مقدار
Tآماره

سطح
معناداری

سطح
معناداری

)Sig)
اختالفاز
میانگین

میزاناختالفدر
سطحاطمینان95

درصد

حدباالحدپایین

 مکان یابی مناسب تأسیسات مهم و
حیاتی

2/52-7/682-/512-/567-/457

0/350-0/592-0/471-0/0000/000-/2/90652شبکه معابر و عرض آنها

0/3860/194-0/096-8/4130/0000/000-2/40استفاده از مصالح بادوام در ساخت و ساز

0/455-0/732-0/593-11/7090/0000/000-2/18ترافیک معابر ناحیه

0/680-0/955-0/817-4/5870/0000/000-2/67مقاومت بناها در برابر زلزله

 فضاهای مخروبه و متروکه برای حضور و
تجمیع اراذل  و اوباش

2/65-5/3940/0000/000-0/328-0/468-0/187

0/216-0/465-0/341-10/2690/0000/000-2/37ناسازگاری کاربری های در کنار هم

 ضوابط فنی، اصول و الگوهای ساخت  و
ساز توأم با نقشه

2/42-8/6990/0000/000-0/622-0/741-0/503

0/447-0/708-0/578-9/7500/0000/000-2/39کیفیت شبکه راهها

0/484-0/729-0/606-14/4170/0000/000-2/13کیفیت مساکن شهر

0/746-982/-0/864-4/6110/0000/000-2/67کیفیت بصری خیابن ها و پیاده روها

0/555-0/732-0/429-4/3540/0000/000-2/31دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی

 وجود و کیفیت دسترسی راحت به
پارکینگ

2/34-8/151000.000.-0/617-0/852-0/690

0/178-0/448-0/414-.7/629000.000-2/15دسترسی راحت به محل بازی کودکان

0/4350/216-0/319-.4/150000.000-2/42کیفیت اماکن فرهنگی و مذهبی

ــری در شــاخص فیزیکــی- ــرای ســنجش مطلوبیــت تربیــت پذی ــه ای ب ــک نمون ــج حاصــل از T ت نتای
ــالف  ــده )2,48( اخت ــبه ش ــدار محاس ــا )3( و مق ــد مبن ــن ح ــد، بی ــان می ده ــدول 6( نش کالبدی)ج
ــد  ــر  از ح ــده کمت ــبه ش ــدار محاس ــه مق ــی ک ــا  از آنجای ــود دارد. ام ــاداری )sig=0,000( وج معن
ــری شــهر در  ــم تاثیــر شــاخص فیزیکی-کالبــدی در تربیــت پذی اســتاندارد می باشــد، نتیجــه می گیری

ــد.  ــی نمی باش ــل قبول ــد قاب ــاد ح مهاب
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جدول6.نتایجحاصلازآزمونتیتکنمونهایبررویشاخصکالبدیتربیتپذیریشهرمهاباد

مقدار آماره Tمیانگینشاخص

سطح 

معناداری

)Sig(
 اختالف از
میانگین

 میزان اختالف در سطح اطمینان
95 درصد

حد باالحد پایین

فیزیکی 
0/457-0/567-0/512-18/2790/000-2/48-کالبدی

منبع: یافته های میدانی و محاسبات محقق، 1399

 

شکل6.نمودارچگونگیتوزیعمیزانزیستپذیریشهرمهاباددربعدفیزیکی-کالبدی

بررسیوضعیتهریکازمولفههایزیستمحیطیتربیتپذیریدرنواحیشهرمهاباد
ــد  ــخص گردی ــدول 7، مش ــای ج ــک از گویه ه ــر ی ــر روی ه ــده ب ــام ش ــبات انج ــه محاس ــه ب ــا توج ب
ــال 95 درصــد دارای ســطح  ــا احتم ــد زیســت محیطــی ب ــورد بررســی در بع ــای م ــه گویه ه ــه هم ک
معنــاداری کمتــر از)5./.( بــوده و عملکــرد آنهــا در تربیــت پذیــری مــورد پذیــرش واقــع گردیــد. میــزان 
ــن  ــه میانگی ــا مقایس ــر را ب ــورد نظ ــد م ــت پذیری بع ــا در زیس ــن مؤلفه ه ــک از ای ــر ی ــی ه اثربخش
ــا حــد مبنــا)3( مــورد ســنجش قــرار می دهیــم کــه هرچــه ایــن مقــدار میانگیــن بیشــتر از  هریــک ب
3 باشــد، اثربخشــی آن در تربیــت پذیــری زیســت محیطــی شــهر مهابــاد بیشــتر بــوده اســت. مطابــق 
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نتایــج حاصــل از جــدول 4-6 هیــچ کــدام از مولفــه هــا در تربیــت پذیــری زیســت محیطــی شــهر تاثیــر 
مطلوبــی نداشــته اســت.

جدول7.نتایجحاصلازآزمونتیتکنمونهای)OnSampleT-test(بررویمؤلفههایزیست
محیطیشهرمهاباد

T مقدار آمارهمیانگینمولفه ها
 سطح

معناداری
 اختالف از
میانگین

 میزان اختالف در سطح
اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

0/136-0/410-0/273-3,924-2,72آلودگی صوتی

0/426-0/714-0/570-7,7810/000-2,42آلودگی آب و خاک

0/407-0/686-0/546-7,7040/000-2,45رضایتمندی از نظافت اماکن عمومی

0/544-0/794-0/669-10,5400/000-2,33آلودگی هوا

0/414-0/676-0/545-8,1810/000-2,45کیفیت جمع آوری زباله

0/135-0/416-0/276-3,8690/000-2,72کیفیت جمع آوری فاضالب

0/706-0/960-0/833-12,8830/000-2,16وجود حیوانات ولگرد

0/460-0/717-0/588-9,0000/000-2,39سرانه فضای سبز

 کیفیت خیابان ها و کوچه ها از نظر
درختان

2,20-13,9430/000-0/799-0/912-0/686

 میزان آلودگی ناشی از کارگاههای
صنعتی

2,21-13,3230/000-0/783-0/899-0/688

0/451-0/715-0/583-8,6730/000-2,41میزان آلودگی ناشی از وسایل نقلیه

ــت  ــاخص زیس ــدی در ش ــت من ــت زیس ــنجش مطلوبی ــرای س ــه ای ب ــک نمون ــل از T ت ــج حاص نتای
ــاداری  ــالف معن ــده 2,41 اخت ــبه ش ــدار محاس ــا )3( و مق ــد مبن ــن ح ــد، بی ــان می ده ــی نش محیط
)sig=0,000( وجــود دارد. از آنجایــی کــه مقــدار محاســبه شــده کمتــر از حــد اســتاندارد می-باشــد، 
ــت. ــده اس ــی نش ــوب ارزیاب ــت پذیری مطل ــی در زیس ــت محیط ــل زیس ــر عوام ــم تاثی ــه می گیری نتیج
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جدول8.نتایجحاصلازآزمونتیتکنمونهایبررویشاخصزیستمحیطیزیست

 سطحمقداره آمارهمیانگینشاخص
معناداری

 اختالف از
میانگین

 میزان اختالف در سطح اطمینان
95 درصد

حد باالحد پایین

2,4154920,949000588643زیست محیطی

منبع: محاسبات نگارندگان

شکل7.نمودارچگونگیتوزیعمیزانزیستپذیریشهرمهاباددربعدزیستمحیطی

بررسیوتحلیلتأثیرشاخصهایتربیتپذیریموثردرشهرمهاباد
ــاد ، از روش  ــهر مهاب ــی ش ــری نواح ــت پذی ــر در تربی ــاخص های موث ــر ش ــائي بهت ــور شناس ــه منظ ب
رگرســیون گام بــه گام اســتفاده شده اســت. و ســپس بــه  منظــور بررســی رابطــه و میــزان تاثیرگــذاری 
ــره  ــه گام اســتفاده شــد. در روش رگرســیون چندمتغی ــره گام ب ــن متغیرهــا، از رگرســیون چندمتغی ای
ــه  ــه ک ــدند؛ همان گون ــه ش ــذار وارد معادل ــل تاثیرگ ــوان عوام ــه  عن ــش ب ــر پژوه ــه گام، 4 متغی گام ب
میــزان توســعه زیســت پذیری )به طــور کلــی( در یــک ترکیــب خطــی بــا متغیرهــای وارده شــده برابــر 
ــاال بیــن متغیرهــای مســتقل و متغیــر وابســته  ــا 1 می باشــد؛ کــه ایــن مقــدار نشــان دهنده رابطــه ب ب
اســت. اولیــن متغیــر مســتقل وارد شــده در مــدل، شــاخص زیســت محیطــی اســت کــه دارای ضریــب 
 R همبســتگی 0/653 می باشــد. در مرحلــه دوم، شــاخص فیزیکی-کالبــدی وارد مــدل شــد کــه مقــدار
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بــه 0/847 و مقــدار R2 به طــور مشــترک بــا متغیــر قبلــی بــه 0/717 یــا 71/7 درصــد افزایــش یافــت. 
در مرحلــه ســوم وقتــی متغیــر اقتصــادی وارد معادلــه می شــود، مقــدار R بــه 0/942 و مقــدار R2 بــه 
0/888 افزایــش یافــت. در مرحلــه آخــر بــا ورود متغیــر اجتماعــی مقــدار R بــه 1 و همچنیــن مقــدار 
ــه متغیــر وابســته  ــوط ب ــه 1 افزایــش یافــت. یعنــی ایــن 5 متغیــر 100 درصــد از واریانــس مرب R2 ب

ــد. ــن می کنن تبیی

جدول9.متغیرهايواردشدهوسهمهرمتغیرتربیتپذیریدرمدلرگرسیونگامبهگام

بعد
مراحل

)مؤلفه ها )اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیرساختی

 متغیر وارد شده به
مدل در هر مرحله

      ضریب همبستگی
)R( چندگانه

 ضریب تعیین
)R2(

 ضریب تعیین
تعدیل شده

خطای معیار

0/6530/4260/4240/235زیست محیطیگام اول

0/8470/7170/7150/165فیزیکی-کالبدیگام دوم

0/9420/8880/8870/104اقتصادیگام سوم

1110/000اجتماعیگام چهارم

       منبع: محاسبات نگارندگان

همان گونــه کــه جــدول10 نشــان می دهــد، بتــا همــان ضرایــب اســتاندارد شــده اســت. هــر چــه بتــا 
)Beta( و تــي )T( بزرگتــر و ســطح معنــي داري )Sig( کوچکتــر باشــد، بدیــن معنــي اســت کــه متغیــر 
ــر نشــان  ــه کــه جــدول زی ــر وابســته دارد. همان گون ــر متغی مســتقل )پیش بینــی( تاثیــر شــدیدتري ب
می دهــد، از میــان شــاخص  مــورد مطالعــه، شــاخص اقتصــادی بــا ضریــب بتــا 0/444 بیشــترین تاثیــر 
ــدی 0/440، زیســت  ــاخص فیزیکی-کالب ــت. ســپس ش ــته اس ــاد داش ــهر مهاب ــر زیســت پذیری ش را ب
محیطــی بــا ضریــب بتــا 0/419 و در انتهــا شــاخص اجتماعــی بــا ضریــب بتــا 0/342، بیشــترین ســهم 

ــاد داشــته اند. را در تربیــت پذیــری شــهر مهاب
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جدول10.ضرایبرگرسیونگامبهگامبرايسنجشتاثیرمتغیرهايمستقلبرتربیتپذیریشهر
مهاباد

.SigT

 Standardized

Coefficients
Unstandardized CoefficientsModel

BetaBStd. Error)Constant(1

اقتصادی0/00033/9061/8340/054

0/00016/8140/6530/3680/022)Constant(2

اقتصادی0/00023/2821/1770/051

فیزیکی- کالبدی0/00020/8570/5750/3240/016

0/00019/7670/5450/3070/016)Constant(3

اقتصادی0/00019/6160/7260/037

کالبدی0/00027/5120/4880/2750/010

زیست محیطی0/00027/4620/4830/2720,010

0/00024/0150/4290/256-/011)Constant(4

10/00016-6,661E-0/000اقتصادی

فیزیکی-کالبدی0/000244213824/7200/4440/2500/000

زیست محیطی0/000247406713/160/4400/2500/000

اجتماعی0/00023128234/750/4190/2500/000

0/000

بررسیوضعیتنواحیشهرمهابادبهلحاظبرخورداریازشاخصهایتربیتپذیریبااستفادهاز

ARASتکنیک

در گام اول: تشــکیل ماتریــس تصمیــم گیــری: اولیــن مرحلــه از مراحــل روش آراس، تشــکیل ماتریــس 
ــری  ــتفاده روش میانگین گی ــا اس ــس ب ــن ماتری ــکیل ای ــرای تش ــد. ب ــری می باش ــدول تصمیم گی ــا ج ی

توصیفــی در spss. معیارهــا و گزینــه هــای یــک از شــاخص ها تعییــن شــد.
 Optimal( نکته: جدول تصمیم گیری آراس بر خالف روش های دیگر، سطری به نام مقدار بهینه معیار 

value( دارد که به صورت زیر تعیین می شود:
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گام دوم( نرمــال کــردن یــا بی مقیــاس کــردن ماتریــس تصمیم گیــری: در ایــن مرحلــه بایــد ماتریــس 
ــتفاده  ــر اس ــه زی ــردن از رابط ــزه ک ــرای نرمالی ــرد. ب ــزه ک ــا نرمالی ــاس معیاره ــر اس ــری را ب تصمیم گی

می شــود: 

 
جدول11.ماتریسنرمالیزهشده

شهراجتماعیاقتصادیزیست محیطیکالبدی

ناحیه یک0/1280/1270/1320/127

ناحیه دو0/1220/1340/1220/133

ناحیه سه0/1280/1200/1250/122

ناحیه چهار0/1260/1290/1250/125

ناحیه پنج0/1230/1250/1330/123

ناحیه شش0/1260/1270/1250/120

ناحیه هفت0/1230/1140/1220/125

ناحیه هشت0/1250/1240/1160/124

ایده آل فرضی0/1280/1340/1330/133

0/3330/2690/1780/219Wj

ــه محاســبه  گام ســوم، مــوزون کــردن ماتریــس تصمیــم گیــری نرمــال شــده: در ایــن مرحلــه بایــد ب
ماتریــس تصمیــم گیــری نرمــال شــده مــوزون پرداخــت. ماتریــس نرمــال شــده مــوزون را بــه صــورت 

ــد: ــان می دهن ــر نش زی

 گام چهــارم، محاســبه مقــدار بهینگــی )Values optimality function(: بــا اســتفاده از رابطــه زیــر 
بــه محاســبه مقــدار بهینگــی مــی پردازیــم.
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گام پنجم، محاسبه درجه سودمندی یا مطلوبیت گزینه ها 

 پــس از محاســبه مقــدار بهینگــی هــر یــک از گزینه هــا در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از رابطــه زیــر بــه 
ــا مطلوبیــت گزینه هــا پرداختــه می شــود. محاســبه درجــه ســودمندی ی

 
ــک از  ــر ی ــودمندی ه ــه س ــتفاده از درج ــا اس ــه ب ــن مرحل ــا: در ای ــدی گزینه ه ــم: رتبه بن گام شش
ــپس دو و  ــک، س ــه ی ــل، ناحی ــج حاص ــق نتای ــود. مطاب ــه می ش ــا پرداخت ــدی آنه ــه رتبه بن ــا ب گزینه ه
چهــار بــه ترتیــب در رتبــه اول تــا ســوم لحــاظ تربیــت پذیــری قــرار دارنــد. ایــن اختــالف بــا توجــه بــه 
ضرایــب بدســت آمــده در ســطح ناچیــزی اســت، کــه در آزمــون قبــل بــه آن اشــاره شــده اســت. اگــر 
قــرار باشــد مــا یــک پهنــه بنــدی داشــته باشــیم، همــه در یــک پهنــه قــرار می گیرنــد و اختــالف ناچیــز 

اســت. در ایــن اختــالف تنهــا ناحیــه یــک وضعیــت مطلــوب تــری را نشــان می دهــد.

جدول12.محاسبهدرجهسودمندیورتبهبندیگزینهها
RankKiSiX4X3X2X2X1ناحیه

ناحیه یک110/1280/0280/0240/0340/0340/043

ناحیه دو20/990/1270/0290/0220/0360/0360/041

ناحیه سه60/9690/1240/0270/0220/0320/0320/043

ناحیه چهار30/9860/1260/0270/0220/0350/0350/042

ناحیه پنج40/9780/1250/0270/0240/0340/0340/041

ناحیه شش50/9730/1250/0260/0220/0340/0340/042

ناحیه هفت80/9420/1210/0270/0220/0310/0310/041

ناحیه هشت70/9580/1230/0270/0210/0330/0330/042

 ایده آل فرضی7/8000/1280/0290/0240/0360/0360/043
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نتیجهگیری
ــر ایــن  ــود. ب پــس از انقــالب کشــاورزی، ایجــاد شــهرها دومیــن انقــالب عظیــم در فرهنــگ انســان ب
اســاس پیدایــش شــهرها را بایــد نقطــه عطفــی در تاریــخ اجتماعــی انســان بــه شــمار آورد. از پدیده هــای 
ــان  ــف جه ــورهای مختل ــادی در کش ــی و اقتص ــی اجتماع ــز در زندگ ــر نی ــرون اخی ــه در ق ــی ک مهم
رخــداده اســت؛ ظهــور شــهرهای متعــدد و جدیــد و توســعه شــهرهای کهــن، پیشــرفت شهرنشــینی و 
توســعه شــهری اســت،که خــود بــه وجودآورنــده مســائل و مشــکالت مربــوط بــه شــهر و شهرنشــینی 
گردیــده اســت. در عصــر حاضــر، شــهرها، بیــش از 80 درصــد رشــد اقتصــادی جهــان را تامیــن کــرده، 
ــال  ــا س ــی می شــود ت ــش بین ــرد. پی ــد ک ــا را مشــخص خواهن ــا -قاره ه و سرنوشــت اقتصــادی ملت ه
2030، حداقــل 61 درصــد، و تــا ســال 2060، احتمــاال بیــش از 80 درصــد جمعیــت جهــان در شــهرها 
زندگــی خواهنــد کــرد. از ایــن رو بــا توجــه بــه مباحــث فــوق، بســیاری از متخصصیــن بــرای خــروج از 
بحران هــای موجــود در شــهر، تئوری هــا و رویکردهــای مختلفــی ارائــه کردنــد. یکــی از ایــن رویکردهــا 
کــه در ســال های اخیــر توجــه بســیاری از اندیشــمندان و متخصصــان شــهری را بــه ســمت خــود جلــب 
ــن رو شــاخص های زیســت پذیری  ــرد زیســت پذیری و توســعه پایدار می باشــد. از ای ــرده اســت، رویک ک
ــد.  ــرار می دهن ــی ق ــنجش و ارزیاب ــورد س ــهرها را م ــی در ش ــتانداردهای زندگ ــدار اس ــعه پای و توس
بنابرایــن تربیــت پذیــری رویکــردی اســت کــه اگــر درســت بــه آن توجــه شــود، موجبــات توســعه پایدار 
یــک شــهر را فراهــم مــی آورد. ایــن معنــا اگــر چــه ناظــر بــه برداشــت ها و تفســیرهای گوناگــون اســت، 
ــر  ــرای همــگان و نســل های آینــده طــی زمــان، و ب ــر پایــداری و اســتمرار توســعه ب امــا در مجمــوع ب
ــد  ــدی و زیســت محیطــی فراین ــی، فیزیکی-کالب ــده اقتصــادی، اجتماع ــاد پیچی ــری ابع ــه جانبه گ هم
ــناخت  ــتای ش ــاد را در راس ــهر مهاب ــم ش ــن پژوهــش ه ــد دارد. ای ــهر تاکی ــک ش ــعه در ســطح ی توس
ــل  ــات، تحلی ــق مطالع ــت. مطاب ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــت پذیری م ــای زیس ــل ها و چالش ه پتانس
و محاســبات آمــاری انجــام یافتــه، مقــدار میانگیــن توســعه بــا آزمــون تــی تــک نمونــه ای بــرای بعــد 
اقتصــادی 2/56، زیســت محیطــی2,41، اجتماعــی 3/42 و کالبــدی 2/48 می باشــد. مالحظــه می شــود 
کــه مقادیــر بــرای همــه ابعــاد، گرایــش بــه ســمت نامطلــوب دارنــد. تنهــا در شــاخص اجتماعــی بــا دارا 
بــودن میانگیــن قابــل قبــول، بیشــترین درصــد تربیــت پذیــری نواحــی شــهر مهابــاد در ایــن شــاخص 
ــا کســب میانگیــن  ــاد در کل ب مــی باشــد. بــه طــور کل مــی تــوان گفــت، تربیــت پذیــری شــهر مهاب
ــان  ــه گام نش ــیون گام ب ــل از رگرس ــج حاص ــن نتای ــدارد. همچنی ــرار ن ــوب ق ــت مطل 2/72 در وضعی
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ــر تربیــت پذیــری  می دهــد از میــان شــاخص  مــورد مطالعــه، شــاخص اقتصــادی بیشــترین تاثیــر را ب
ــاد داشــته اســت. ســپس شــاخص فیزیکی-کالبــدی، زیســت محیطــی و در انتهــا شــاخص  شــهر مهاب
اجتماعــی بیشــترین ســهم را در تربیــت پذیــری شــهر مهابــاد داشــته اند. نتایــج حاصــل از تکنیــک وزن 
دهــی ســوارا، نشــان می-دهــد بیــن شــاخص های موثــر بــر تربیــت پذیــری در شــهر مهابــاد، شــاخص 
ــه ســوم،  ــه دوم، شــاخص فیزیکی-کالبــدی در رتب ــه اول، شــاخص اقتصــادی در رتب اجتماعــی در رتب
ــرار گرفــت. نتایــج حاصــل از تکنینــک ARAS نشــان  شــاخص زیســت محیطــی در رتبــه چهــارم ق
ــرار دارد و  ــاد ق ــری شــهر مهاب ــت پذی ــالف در ســطح اول تربی ــا اندکــی اخت ــک، ب ــه ی ــا ناحی داد، تنه
ــا توجــه بــه تحلیل هــا، پیشــنهادات زیــر  دیگــر نواحــی تقریبــاً در یــک پهنــه قــرار دارنــد. در پایــان ب
ــه  ــای زندگــی ب ــع نیازه ــی ســاکنین در رف ــه نظــر پاســخگویان توانای ــا توجــه ب ــردد: 1- ب ــه می گ ارئ
دلیــل اشــتغال ضعیــف و کمبــود ظرفیت هــا شــغلی موجــود، در وضعیــت نامطلــوب قــرار دارد، از ایــن 
ــه  ــورد مطالع ــه موقعیــت محــدوده م ــا توجــه ب ــت اشــتغال زایی ب رو پیشــنهاد می گــردد، جهــت تقوی
ــزی بخصــوص  ــی محــالت و نواحــی در برنامه ری ــوان یــک ظرفیــت توریســتی و پتانســیل درون ــه عن ب
در نواحــی هفــت و هشــت مدنظــر قــرار گیــرد.2- افزایــش میــزان ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در 
طرح هــای عمرانــی شــهر بــا برنامه هــای تشــویقی 3- بررســی در شــاخص و عوامــل فیزیکــی- کالبــدی 
ــان، حمــل و نقــل(،  ــودن ســطح خدمــات و دسترســی هــا از جملــه )پوشــش خیاب حاکــی از پاییــن ب
مراکــز مهــم شــهری، خدمــات بهداشــتی و آمــوزش در محــدوده مــورد مطالعــه دارد، از ایــن رو مناســب 
ســازی فضاهــای مناســب و کافــی، بهبــود خدمــات بهداشــتی و پزشــکی از ملزومــات اصلــی می باشــد 
ــت محــالت نواحــی هشــتگانه  ــه بهداش ــه ب ــرد. 4- توج ــرار گی ــهری ق ــران ش ــر مدی ــد مدنظ ــه بای ک
ــه  ــق برنام ــارکت از طری ــالت مش ــش تمای ــانی 5- افزای ــات رس ــای خدم ــرف واحده ــت آن ازط و نظاف
ــالت و  ــکالت مح ــر مش ــایی بهت ــث شناس ــه باع ــی ک ــالت و نواح ــطح مح ــی در س ــی و فرهنگ آموزش

ــود.  ــهروندی می ش ــگ ش ــت فرهن تقوی
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منابع:
ــدار  ــعه پای ــتای توس ــهرها در راس ــت پذیری ش ــت زیس ــزه )1393(، قابلی ــدآبادی، حم ــری اس 1- جعف
ــا و  ــروه جغرافی ــد، گ ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــران(، پای ــهر ته ــوردی: کالنش ــه م ــهری )مطالع ش

ــران ــران. ته ــی ته ــگاه خوارزم ــهری، دانش ــزی ش برنامه ری
2-خراســانی، محمدامیــن؛ رضوانــی، محمدرضــا؛ مطیعــی لنگــرودی، حســن؛ رفیعیان، مجتبــی )1391(؛ 
ســنجش و ارزیابــی زیســت پذیری روســتاهای پیرامــون شــهری )مطالعــه مــوردی: شهرســتان ورامیــن(؛ 

مجلــه پژوهش هــای روســتایی؛ ســال ســوم؛ شــماره چهــارم.
3- رفیعیان، مجتبی و همکاران )1389(، مطلوبیت سنجی محیط های شهری، تهران، نشر شهر

4- شــاهیوندی، احمــد؛ قلعــه نوعــی، محمــود و علــی پوراصفهانــی، مریــم )1393(، بررســی ویژگی هــای 
کالبــدی و اثر گــذاری آن بــر ســرزندگی و زیســت پذیری محله هــای قدیــم شــهر. دو فصلنامــه علمــی-

پژوهشــی، مرمــت و معمــاری ایران ســال 5، شــماره 9، بهــار و تابســتان 1393.
5- ســلیمانی مهرنجانــی، محمــد، توالیــی، ســیمین، رفیعیــان، مجتبــی، زنگانــه، احمــد، خزاعــی نــژاد، 
ــای  ــای جغرافی ــاد و شــاخص ها، پژوهش ه ــوم، اصــول، ابع ــروغ )1395(، زیســت پذیری شــهری: مفه ف
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بازشناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت پذیری جمعیتی سکونتگاه های انسانی حوزه های 
گرم و خشک ایران

امین تجردفریمانی 1

چکیده:

ــرو  ــع زیســتی روب ــه مناب ــا محدودیت هایــی در خصــوص دسترســی ب مناطــق گــرم و خشــک به عنــوان مناطقــی کــه ب
ــزی  ــن روی برنامه ری ــد؛ از ای ــرو بوده ان ــانی روب ــکونتگاه های انس ــعه س ــور توس ــی به منظ ــا تنگناهای ــواره ب ــتند، هم هس
ــی آن  ــده عوامــل خــاص آن باشــد. پژوهــش پیــش روی در پ ــن مناطــق می بایســت دربرگیرن ــرای ســکونتگاه های ای ب
ــات  ــا مطالع ــد ت ــق، بکوش ــن مناط ــی ای ــری جمعیت ــی ظرفیت پذی ــور ارزیاب ــی به منظ ــه چارچوب ــن ارائ ــا ضم ــت ت اس
آمایــش ســرزمین را به عنــوان مهمتریــن برنامــه منطقــه ای کشــور مــورد ســنجش قــرار دهــد. نتایــج پژوهــش حاضــر 
ــر  ــر ب ــف مؤث ــل مختل ــانی، عوام ــو واره انسان شناس ــات الگ ــری از نظری ــا بهره گی ــوان ب ــه می ت ــت ک ــای آن اس گوی
ــر  ــه اهمیــت و اث ــا توجــه ب ــرار داده و ب ــار یکدیگــر ق ــری جمعیتــی در حوزه هــای گــرم و خشــک را در کن ظرفیت پذی
ــا اســتفاده از چارچــوب اکتشــافی،  هریــک طبقه بنــدی نمــود. افزودنــی اســت، ســنجش مطالعــات آمایــش ســرزمین ب
ــورد  ــور را م ــیت های مذک ــی از حساس ــش قابل توجه ــته اند بخ ــات توانس ــن مطالع ــد ای ــه هرچن ــت ک ــای آن اس گوی
ــق  ــا اســت، موف ــه آنه ــه از رویکــرد کل نگران ــاً برگرفت ــی کــه عموم ــه  واســطه محدودیت های ــی ب ــد، ول ــرار دهن نظــر ق
بــه حصــول کامــل بــه ایــن مهــم نگردیده انــد. از ایــن روی می بایســت ایــن مطالعــات از دو جهــت فراینــدی و مفاهیــم 
تولیــدی، متناســب بــا حساســیت های هــر منطقــه و به صــورت خــاص حوزه هــای گــرم و خشــک مــورد بازنگــری قــرار 

گیرنــد.

واژگانکلیدی: سبک زندگی مدرن، مدرنیته، فمنیسم، زنان، مدیریت بدن

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، دپارتمان شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، تهران

ترویجی
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مقدمه:
ــه  واســطه  ــا ب ــوان در آنه ــاً به ســختی می ت ــی کــه عموم ــوان مکان های حوزه هــای گــرم و خشــک به عن
کمبــود منابــع اولیــه زیســتی، نشــانه ای از حیــات یافــت، بــه علــت در برگیــری ماهیــت زمین شــناختی 
ــند؛  ــانی باش ــکونتگاه های انس ــکل گیری س ــاز ش ــواره سبب س ــته اند، هم ــمند توانس ــی ارزش و محیط
امــا آنچــه ســکونت در مناطــق گــرم و خشــک را از ســکونت در ســایر مناطــق متمایــز می کنــد، نحــوه 
پراکنــش منابــع زیســتی در ایــن مناطــق اســت؛ کــه ســبب شــکل گیری نظــام جمعیتــی ویــژه ای در 

ایــن منطقــه شــده اســت.
ــه ای  ــای منطق ــم در برنامه ریزی ه ــئله ای مه ــوان مس ــوالت آن به عن ــر و تح ــت و تغیی ــئله جمعی مس
نقــش عمــده ای در تصمیمــات مربــوط بــه ســکونتگاه های انســانی دارد، به گونــه ای کــه بــا هــر تغییــری 
ــاهد  ــوان ش ــق، می ت ــن مناط ــاکنین ای ــه س ــوط ب ــای مرب ــکونت و فعالیت ه ــوه س ــا نح ــاط ب در ارتب
تحــوالت اساســی )بســته بــه میــزان شــدت و ارتبــاط ســکونتگاه( در ســاختار جمعیتــی ســکونتگاه آن 
شــد. از همیــن روی مواجــه برنامــه ریزانــه بــا مســئله جمعیــت در حوزه هــای گــرم و خشــک بــا توجــه 
ــت، کاری  ــی اس ــایر اراض ــز از س ــه متمای ــی آن ، ک ــکان گزین ــوع م ــی و ن ــیت های جمعیت ــه حساس ب
ــزی  ــه برنامه ری ــن الزمــه هرگون ــزی می باشــد. بنابرای بــس دشــوار و متفــاوت از ســایر شــقوق برنامه ری
مرتبــط بــا ســاکنین در ایــن مناطــق می بایســت، مطابــق بــا حساســیت های خــاص آن صــورت گیــرد.

ایــران به عنــوان یکــی از کشــورهای واقــع در کمربنــد خشــک کــره زمیــن بــه دلیــل عــدم برخــورداری 
ــق  ــب مناط ــوی در اغل ــذورات ج ــب از ن ــدی مناس ــدم بهره من ــن ع ــطحی و همچنی ــای س از جریان ه
ــت  ــن شــکل گیری و توســعه باف خــود، جــزء کشــورهای گــرم و خشــک دســته بندی می شــود؛ بنابرای
غالــب ســکونتگاهی در قالــب مناطــق کشــور متأثــر از اقلیــم و محدودیت هــای آن بــوده اســت و بدیــن 
ــع  ــه مناب ــی ب ــش دسترس ــدون افزای ــچ گاه ب ــکونتگاه های آن هی ــت س ــخ، جمعی ــول تاری ــبب در ط س
طبیعــی جدیــد و امــکان انجــام فعالیت هــای اقتصــادی افزایــش نمی یافتــه اســت. بــه دیگــر بیــان در 
ــود  ــد، خ ــم می کرده ان ــکونتگاه ها را فراه ــعه س ــاد و توس ــاز ایج ــه زمینه س ــی ک ــرزمین منابع ــن س ای
ــن ســکونتگاه ها  ــودی ای ــی ناب ــات توســعه و حت ــده عمــل نمــوده و موجب ــی کنترل کنن ــوان عامل به عن
ــری و  ــا افزایــش ســریع جمعیــت، نحــوه ظرفیــت پذی ــر ب ــا در ســالیان اخی ــد. ام را فراهــم می آورده ان
مــکان گزینــی جمعیــت در ایــن مناطــق بــا تغییــر و تحــوالت فراوانــی روبــرو بــوده اســت؛ ایــن افزایــش 
جمعیــت تــا بــه آنجــا ادامــه یافتــه اســت کــه دیگــر منابــع موجــود در بســیاری از ســکونتگاه های ایــن 
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منطقــه پاســخگو ایــن حجــم از جمعیــت نبــوده و موجبــات شــکل گیری جریان هــای مهاجــر فرصتــی 
پرقدرتــی از ایــن ســکونتگاه ها و ناپایــداری ســکونتگاه های ایــن مناطــق و حتــی ســکونتگاه های 
ــرای ســاکنین  ــاد ب ــروز معضــات بســیار زی ــن مســئله و ب ــده اســت؛ شــدت ای مناطــق مقصــد گردی
مناطــق گــرم و خشــک دولت هــای مختلــف )پــس از انقــاب( را بــر آن داشــته اســت بــه  منظــور مقابلــه 
ــا دارای  ــن برنامه ه ــد بســیاری از ای ــد. هرچن ــراء نماین ــه و اج ــی را مطالع ــات و برنامه های ــا آن، اقدام ب
ــد، امــا برخــی از ایــن  ــر اشــتغال و رفــاه ســاکنین ســکونتگاه های ایــن مناطــق بوده ان اثــرات مثبــت ب
برنامه هــا بــه دلیــل عــدم توجــه بــه شــرایط خــاص حوزه هــای گــرم و خشــک، خــود در طوالنی مــدت 
ســبب دامــن زدن بــه مشــکات ســاکنین ایــن مناطــق شــده اند. بــه  عنــوان  مثــال ایجــاد ظرفیت هــای 
صنعتــی در مناطقــی کــه دارای جمعیتــی خــاص و متاثــر از اقتصــاد کشــاورزی اقلیــم گــرم و خشــک 
ــای  ــه ظرفیت ه ــد؛ در صورتی ک ــه باش ــت آن منطق ــش جمعی ــر افزای ــی ب ــد عامل ــود می توان ــت، خ اس
ــخصی از  ــم مش ــان حج ــد میزب ــا می توان ــی تنه ــای اقلیم ــل محدودیت ه ــه دلی ــر ب ــورد نظ ــه م منطق
جمعیــت باشــد، و ایــن مســئله خــود ســرآغاز شــروع مســائل و مشــکات پیچیده تــر و عمیق تــری در 

ایــن منطقــه و مناطــق تحــت نفــوذ آن خواهــد بــود.
ــن  ــوان مهمتری ــرزمین به عن ــش س ــات آمای ــور، مطالع ــزی کش ــام برنامه ری ــاختار نظ ــه س ــه ب ــا توج ب
ــگاه  ــی جای ــن روی بررس ــی رود؛ از ای ــمار م ــه ش ــور ب ــی کش ــاختار فضای ــه س ــده ب ــه نظم دهن برنام
ــتیابی  ــا را در دس ــد م ــا، می توان ــن برنامه ه ــور در ای ــک کش ــرم و خش ــای گ ــیت های حوزه ه حساس
ــاری رســاند.  ــه شــمایی کلــی از جایــگاه حساســیت های یادشــده در برنامه هــای ملــی و منطقــه ای ی ب
ــوع قیاســی،  ــی از ن ــوای کیف ــل محت ــری از روش تحلی ــا بهره گی ــا ب ــی آن اســت ت ــه در پ ــن مطالع ای
ــک  ــرم و خش ــای گ ــکونتگاه های حوزه ه ــی س ــری جمعیت ــر ظرفیت پذی ــر ب ــل مؤث ــن عوام اصلی تری
ایــران را شناســایی نمــوده و ســپس بــه بررســی اجمالــی مطالعــات آمایــش ســرزمین کشــور مطابــق 
ــا  ــای انسان شناســی ب ــق، مؤلفه ه ــن تحقی ــن ای ــد تدوی ــن روی در فراین ــردازد. از ای ــل بپ ــن عوام ــا ای ب
شــرایط خــاص فــات مرکــزی ایــران مطابقــت داده  شــده و ســپس بــا اســتفاده از نظریــات کارشناســان 

مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.

پیشینهومبانینظریتحقیق
ــران،  ــود و دیگ ــت خ ــی سرنوش ــریت، یعن ــت بش ــاره سرنوش ــت، درب ــته اس ــر خواس ــه بش از وقتی ک
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نظرکــرده و بــه جامعــه انســانی بیندیشــد، خودبه خــود بــه ایــن بحــث کشــانده شــده اســت، کــه بیــن، 
ــذران  ــت و گ ــی، و ســرانجام »جمعی ــردی و جمع ــت و ســعادت ف ــه، جمعی ــورزی جامع ــت و به جمعی
زندگــی« چــه رابطــه ای برقــرار اســت. یک ســوی ایــن بحث هــا همــواره جمعیــت بــوده و ســوی دیگــر 
ــت  ــن جمعی ــر دانشــمندان تعیی ــی،1371: 118(. اکث ــردد. )زنجان ــر می گ ــت ب ــه جمعی ــاز ب ــز ب آن نی
ــان  ــک بعضــی از آن ــد، معذال ــن می پندارن ــروض غیرممک ــه مف ــک لحظ ــک کشــور را در ی متناســب ی
بــه امــکان تعییــن اینکــه جمعیــت کشــوری زیــاد، کــم و یــا در ســطح متناســب اســت، اذعــان دارنــد. 
)مصبــاح،1344: 76-77(. مســئله حــد و تناســب جمعیــت، بیــش از همــه در حــوزه علــوم اجتماعــی  
) بــه معنــای عــام آن( بررســی می شــود. اثــرات ســطح و آهنــگ رشــد جمعیــت بــر عواملــی از جملــه 
ــه  ــن زمین ــرح در ای ــث مط ــی و ... از مباح ــونت های اجتماع ــی، خش ــاه اجتماع ــادی، رف ــد اقتص رش
ــاس  ــر اس ــی( ب ــاد و جامعه شناس ــه اقتص ــی )ازجمل ــوم اجتماع ــف عل ــاخه های مختل ــه ش ــتند ک هس
ــرح  ــت ط ــه جمعی ــد بهین ــوص ح ــی را در خص ــی ها، نظریات ــات و بررس ــه مطالع ــی این گون خروج

می نماینــد. )عبدالملکــی،1389: 190(
مــراد از حــد متناســب جمعیــت »بهتریــن« جمعیــت یــا بــه زبــان دیگــر جمعیتــی که بــه بهترین شــکل 
هــدف مــورد نظــر جامعــه را تحقــق بخشــد. )بهنــام،1341: 137( از مهمتریــن کلیدواژه هــای مطرحــی 
کــه اندیشــمندان بــا اســتفاده از آن از گذشــته های دور ســعی در تبییــن حــد مطلــوب جمعیــت دارنــد، 
ــه  ــد ک ــایگان( را شــهری می دان ــون آرمان شهر)ش ــود. افاط ــاره نم ــه واژه »آرمان شــهر« اش ــوان ب می ت
جمعیــت آن از 5040 نفــر تجــاوز نکنــد.1 همچنیــن شــاگرد او ارســطو فراتــر رفتــن جمعیــت شــهر از 
آســتانه معینــی را متــرادف بــا گســترش فقــر و گرســنگی می دانســت و معتقــد بــود در چنــان حالتــی 
ــی،1371:  ــود. )زنجان ــاد کاال و زمیــن هماهنــگ نخواهــد ب ــا ســرعت ازدی ســرعت افزایــش جمعیــت ب
181-182( البتــه بایــد توجــه نمــود کــه نظریــات مطروحــه در زمینــه حــد مطلــوب جمعیــت، محــدود 
ــعه و  ــده در توس ــی تعیین کنن ــوان عامل ــدان به عن ــردازان ب ــیاری از نظریه پ ــوده و بس ــهرها نب ــه ش ب

ــد. 2 ــر مناطــق و کشــورها می نگرن ــداری ســطوح گســترده تر نظی پای

1- کتاب جمهوریت
ــت  ــه جمعی ــود ک ــد ب ــی (، معتق ــون طبیع ــاس قان ــا براس ــت فیزیوکرات ه ــی)به معنی حکوم ــب فیزیوکراس ــذار مکت ــی بنیانگ 2- کوونس
ــده  ــن عقی ــر ای ــیدویک ب ــور س ــرد. پروفس ــم ک ــی را فراه ــایل راحت ــت، وس ــرای آن جمعی ــوان ب ــه بت ــت ک ــب اس ــی مناس ــزرگ زمان ب
ــز  ــان، نی ــور کان ــت. پروفس ــته اس ــور در برداش ــک کش ــرای ی ــی را ب ــرانه بازده ــترین س ــه بیش ــت ک ــوب آن اس ــت مطل ــه جمعی ــت ک اس
ــد  ــترین تولی ــود، بیش ــع موج ــش و مناب ــود، دان ــوژی خ ــطح تکنول ــا س ــه ب ــت ک ــی اس ــان جمعیت ــوب هم ــت مطل ــه جمعی ــده دارد ک عقی
ــت  ــه جمعی ــتیابی ب ــت دس ــز در جه ــته نی ــردم در گذش ــه م ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــز ب ــاندرز نی ــور س ــرد. پروفس ــورت می گی در آن ص
ــن،  ــد. بنابرای ــت یابن ــر دس ــادی باالت ــاه اقتص ــه رف ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــره می زدن ــن و غی ــقط جنی ــی، س ــل کش ــه طف ــت ب ــوب دس مطل
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البتــه بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت پیــش آمــد گردیــده در چنــد دهــه اخیــر، نــوع نــگاه بــه مســئله 
ــوده اســت. از جدیدتریــن مفاهیــم کــه در ایــن  ــرو ب ــادی روب ــا تغییــرات زی حــد مطلــوب جمعیتــی ب
ــوان  خصــوص در میــان محققــان مرتبــط مطــرح اســت و درحــال  توســعه و گســترش می باشــد، می ت
ــع،  ــت مناب ــت نگهداش ــدار، ظرفی ــت پای ــت جمعی ــت نگهداش ــک، ظرفی ــای اکولوژی ــی ردپ ــه ارزیاب ب
ــد  ــه بای ــود. البت ــاره نم ــدار اش ــت پای ــن معیش ــت )SEA( و همچنی ــط زیس ــردی محی ــی راهب ارزیاب
ــردی  ــر کارب ــه گســتردگی و پیچیدگــی ایــن مباحــث و تأکیــد اصلی شــان ب ــا توجــه ب توجــه نمــود، ب
ــی  ــن مدل ــه تدوی ــن مطالعــات تاکنــون نتوانســتهاند منجــر ب ــاً ای ــی مــورد اســتفاده، عموم ــودن مبان ب

)Lane, 2010:1042(  .ــد ــن خصــوص گردن ــع در ای جام

ابعادظرفیتپذیریجمعیتی
همان گونــه کــه پیش تــر بــدان پرداختــه گردیــد، تاکنــون نظــرات قابل توجهــی در زمینــه حــد بهینــه 
جمعیــت ارائــه گردیــده اســت کــه عمومــاً مشــتمل بــر ابعــاد زیســتی و اقتصــادی هســتند و از ایــن روی 
تصــور حــد مطلــوب جمعیــت را اساســاً می بایســت یــک فکــر مبتنــی بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی 

ــت. )زنجانی،1371: 183-121( دانس
ــت  ــش جمعی ــه افزای ــد ک ــر دارن ــاق  نظ ــوع اتف ــن موض ــر ای ــاً ب ــتی، عموم ــوزه زیس ــردازان ح نظریه پ
ــه محیط زیســت آســیب  ــوده و اگــر خــارج از ظرفیــت محیط زیســت باشــد، ب ــد پیوســته ب ــک فراین ی
ــر وابســته  ــه یکدیگ ــل ب ــیله ســه عام ــر محیط زیســت بوس ــزان فشــارهای انســانی ب ــد. می وارد میکن
میــزان جمعیــت انســانی، مصــرف ســرانه منابــع و فّناوری هــای مــورد اســتفاده بــرای تولیــد و مصــرف 
ــه  ــوان گفــت، ک ــی می ت ــن روی به طورکل ــن اســت. )مرشــدی،1390: 20( از ای ــل  تعیی ــع قاب ــن مناب ای
عوامــل کنش گــر و کنش پذیــری بســیاری در زمینــه تعییــن حــد بهینــه جمعیــت دخیــل هســتند و از 
ایــن روی ضمــن آنکــه تغییــرات جمعیــت بــه  شــدت بــه ایــن عوامــل وابســته اســت، تغییــرات آن دارای 

ــر روی محیط زیســت اســت.1 ــی ب ــرات متقابل اث
ــناس  ــه ش ــه، جامع ــن ورن ــی،1391:500( همچنی ــت. )اخاق ــوب اس ــت مطل ــان جمعی ــادی هم ــاه اجتماعی-اقتص ــه رف ــاز هرگون ــش نی پی
و اقتصــاددان فرانســوی، آن را ایجــاد بهتریــن تعــادل ممکــن بیــن منابــع و جمعیــت می¬دانــد و اشــتغال تــام، بهــره وری افــراد 
ــویی  ــمارد. از س ــی آن می ش ــرط اصل ــه ش ــور را س ــع کش ــادل از مناب ــره وری متع ــرانجام به ــات، و س ــرای حی ــری الزم ب ــل کال از حداق
ــش  ــروری را افزای ــای ض ــود، کااله ــت می ش ــود کار و فعالی ــب بهب ــت موج ــش جمعی ــه افزای ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــدون، ب ــن خل اب
ــی، 1370: 183-121( ــود. )زنجان ــروری می ش ــای غیرض ــت کااله ــش قیم ــی و افزای ــای اساس ــت کااله ــش قیم ــث کاه ــد و باع می ده

1- کاهــش تــوان محیــط زیســت در نتیجــه افزایــش جمعیــت می¬توانــد اثــرات تبعــی دیگــری نظیــر کاهــش ظرفیت¬هــای جمعیتــی و بــه تبــع آن کاهــش شــدید 
عوامــل رفاهــی ســاکنین را در پــی داشــته باشــد. ولــی بطــور کلــی می¬تــوان گفــت کــه اثــرات افزایــش جمعیــت در حــال تغییــر اســت. زمانــی افزایــش جمعیــت تنهــا 

)1997:44,Brown  & Kane( .ــردد ــه عقــب می¬گ ــوارد بســیاری موجــب انحطــاط و بازگشــت ب ــون در م ــا اکن ــد؛ ام ــد شــدن رشــد و توســعه می¬گردی موجــب کن
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ــع طبیعــی در اســتقرار جمعیــت، عوامــل زیســتی را  ــر اهمیــت مناب ــی نظی ــه علل ــوان ب ــد می ت هرچن
ــگاه عوامــل  ــوان جای ــی نمی ت ــری جمعیتــی دانســت؛ ول ــر ظرفیــت پذی ــر ب ــن مؤلفه هــای مؤث مهمتری
اقتصــادی نظیــر ســطح درآمــد و رفــاه معیشــتی را نادیــده پنداشــت. )مصبــاح،1344: 4( از ســویی ایــن 
امــر در میــان اغلــب برنامهریــزان پذیرفتــه  شــده اســت کــه به منظــور دســتیابی بــه تعــادل محیطــی، 

)Supriatna et al, 2016: 12( .ــت ــر اس ــادی اجتناب ناپذی ــل اقتص ــری از عوام بهره گی
ــه معنــای کمیــت تجمعــی انســان همــواره از موضوعــات علــم اقتصــاد بــوده و از ایــن روی  جمعیــت ب
ــد.1   ــدان پرداخته ان ــوس و... ب ــاس مالت ــمیت، توم ــر آدام اس ــیاری نظی ــادی بس ــردازان اقتص نظریه پ

)عبدالملکــی،1389: 202(
ــرد  ــه رویک ــی در نتیج ــورهای صنعت ــوی کش ــد از س ــویق موالی ــت های تش ــه رواج سیاس ــه ب ــا توج ب
اقتصــادی پــس از جنــگ جهانــی دوم، مســئله جمعیــت در ایــن ســال ها بــه مهمتریــن امــر اقتصــادی 
و اجتماعــی حاکــم بــر ایــن کشــورها و اقتصادهــای وابســته تبدیــل گردیــد و در نتیجــه آن جمعیــت بــه 
نحــوه بی ســابقه ای رو بــه فزونــی نهــاد. از آن روی کــه شــیوه معیشــت و نحــوه تولیــد در ایــن ســال ها 
ــت  ــای جمعی ــه نیازه ــرار داشــت، مشــکات بســیاری به منظــور پاســخ ب ــی خــود ق در مراحــل ابتدای
افــزوده  شــده ایجــاد گردیــد. )پاپلــی یــزدی و همــکاران،1381: 142( از ایــن روی در دهه هــای اخیــر 
ــود را  ــد خ ــاً تأکی ــادی، غالب ــعه اقتص ــای توس ــازی برنامه ه ــتای پیاده س ــی در راس ــت های جهان سیاس
بــر سیاســت های کاهــش جمعیــت نهاده انــد. )عبدالملکــی،1391: 203-204( از ایــن روی و بــا در نظــر 
گرفتــن ســایر مســائل مطــرح در ایــن خصــوص نظیــر تضــارب آرا میــان رویکردهــای اقتصــادی مختلــف 
ــوب  ــد مطل ــه ح ــادی در زمین ــات اقتص ــوان، نظری ــت نمی ت ــه جمعی ــردی ب ــگاه کارک ــن ن و همچنی

جمعیــت را متقــن و همــه  شــمول دانســت. 2
بررســی مجمــوع ابعــاد اقتصــادی و زیســتی تأثیرگــذار بــر ظرفیــت پذیــری جمعیتــی گویــای آن اســت 
ــت  ــوه ظرفی ــا حــدود بســیاری وج ــدام توانســته اند ت ــده هرک ــای مطــرح گردی ــد دیدگاه ه ــه هرچن ک
پذیــری جمعیتــی را ارائــه نماینــد؛ ولــی هرکــدام بــا توجــه بــه حــوزه نــگاه خــود بــه برخــی از وجــوه 
نپرداختــه و یــا کمتــر پرداخته انــد و درایــن  بیــن حتــی تعــداد اندکــی موفــق بــه ارائــه ارزیابــی جامعــی 

1- جمعیت متناسب از لحاظ اقتصادی جمعیتی است که در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود حداکثر درآمد فردی را تامین نماید. 
)1962:138,Behnam(

2- همچنین می توان این گونه تحلیل کرد که برای کشورهایی که در گذشته در راه توسعه افتاده اند، افزایش جمعیت از بسیاری جهات )از 
طریق گسترش بازارها، افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه گذاری های بیشتر در منابع جدید( عامل گسترش بیشتر اقتصاد بود. ولی در مورد 

)2002:143,Papli Yazdi & Ebrahimi(.کشورهای فقیر امروزی، جمعیت بیشتر باعث به وجود آوردن موانع بیشتر در راه توسعه پایدار و مداوم است
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ــا  ــه ب ــد ک ــن روی الزم می نمای ــد. )Salafsky، Wollenberg:2000( از ای ــوص گردیده ان ــن خص در ای
ــورد  ــی م ــری جمعیت ــوه ظرفیت پذی ــان وج ــر انس ــر ب ــاد مؤث ــام ابع ــر تم ــی ب ــع و مبتن ــی جام نگاه

ســنجش قــرار گیــرد.
ــه  ــوان ب ــا حــد مطلــوب جمعیــت می ت از مهمتریــن تجــارب مطــرح در خصــوص موضوعــات مشــابه ب
بهره گیــری اقتصاددانــان محیطــی از مفاهیــم اقتصــادی نئوکاســیک در خصــوص بــه حداکثــر رســانی 
 )Bennett، Roth، Klain:2017( .رضایــت فــردی و یــا رفــاه به منظــور مدیریــت منابــع اشــاره نمــود
ــده  ــاری دربرگیرن ــوان معی ــاه« را به عن ــوان »رف ــی بت ــان محیط ــون اقتصادان ــر همچ ــا اگ ــن مبن برای
مجمــوع ابعــاد زندگــی مــادی در نظــر گرفــت؛ ظرفیــت پذیــری جمعیتــی هــر محیطــی را نیــز می تــوان 

به نوعــی تابعــی از مجمــوع عوامــل مؤثــر بــر رفــاه ســاکنان آن در نظــر گرفــت.
تعریــف رفــاه پیچیــده و دشــوار اســت. می تــوان به عنــوان یــک تعریــف اولیــه گفــت کــه رفــاه همــان 
بهبــود شــرایط زندگــی یــا افزایــش رضایــت و کیفیــت زندگــی اســت.1 )علمــی و همــکاران،1389: 86( 
ــع  ــدان در چارچــوب رف ــه از نیازهــای انســان اســت، می بایســت ب ــاه مفهومــی برگرفت از آنجــا کــه رف

نیازهــای انســانی نگریســت.
ــرای  ــزه ای اســت ب ــا و انگی ــرای بق ــی اســت ب ــاز ضرورت ــاز نســبتاً ســاده و آســان اســت، نی مفهــوم نی
ــن  ــده کافم ــه عقی ــی ب ــه عبارت ــان. )Phillips,2006:80( ب ــب انس ــول و مناس ــی معق ــل زندگ حداق

ــد باشــد.  ــه بای ــزی ک ــه هســت و آن چی ــزی ک ــن آن چی ــه ای اســت بی ــاز فاصل )1992( نی
)Watkins & Kavale, 2014: 23(

ــوده اســت کــه ایــن  ــه نیازهــای اساســی ایــن ب ــوط ب یکــی از مباحــث همیشــگی در راهبردهــای مرب
راهبردهــا تــا چــه میــزان از نیازهــا را دربــر میگیــرد؟ در ابتــدای امــر تصــور می شــد کــه نیــاز اساســی 
صرفــاً منحصــر بــه نیازهــای مــادی انســان اســت و بــه همیــن جهــت ســعی دســت اندرکاران در جهــت 
تهیــه غــذا، دارو، پوشــاک، مســکن و مــواد مصرفــی بــوده اســت، ولــی بــا گذشــت زمــان و آشــکار شــدن 
ــا حیطــه عمــل آن را گســترش داده و نیازهــای روحــی و  ــر آن شــدند ت نقــاط ضعــف ایــن راهبــرد، ب

روانــی بــرآورده ســازند. )پاپلــی یــزدی و همــکاران،1381: 138-137(
ــن  ــان نمــود. ای ــری بی ــوان برحســب شــاخص های قابل اندازه گی ــه را می ت ــراد جامع ــای اف ارضــاء نیازه
شــاخص ها درجــه ارضــاء هریــک از ایــن نیازهــا را برحســب شــرایط واقعــی بیــان می کنــد. بدیهــی اســت 

1- در این تعریف، امر ذهنی )یعنی رضایت خاطر از شرایط زندگی( محوریت یافته است.
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کــه بــرای اندازه گیــری هــر گــروه از نیازهــا، چندیــن شــاخص بایــد انتخــاب گــردد و ســپس بــا اســتفاده 
ــوان  ــردم را می ت ــاه م ــطح رف ــا س ــی و ی ــی زندگ ــطح کل ــا س ــودن آنه ــع نم ــاخص ها و جم ــن ش از ای
ــا  اندازه گیــری نمــود. )لطیفــی،1393: 47( تاکنــون نظریــات و الگــو وارههــای بســیاری کوشــیده اند، ت
نیازهــای انســان را در غالب هــای خاصــی دســته بندی کننــد؛ کــه از مهمتریــن آنهــا می تــوان بــه الگــو 

ــا آن به ویــژه نظریــه نیازهــای مازلــو اشــاره نمــود.  واره انســان گرایی و نظریــات مرتبــط ب
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن تحقیــق کــه همانــا شــناخت و تحلیــل رابطــه انســان و 
ــژه  ــت انســانی و توجــه وی ــل ماهی ــه دلی ــور ب ــه مذک ــری از نظری ــی اش اســت، بهره گی ــط پیرامون محی
ــری جمعیتــی  ــی ظرفیــت پذی ــی به منظــور ارزیاب ــه چارچوب ــات ارائ ــد موجب ــه نیازهــای انســان بتوان ب

ــم آورد. ــانی را فراه ــکونتگاه های انس س
نظریــه ابراهــام مازلــو کــه بــه نظریــه »انگیزه هــای انســانی« معــروف اســت، بــا ترســیم ســاختار کلــی 
ــی  ــای او، به نوع ــر انگیزش ه ــه ب ــر مرحل ــا در ه ــن نیازه ــراورد ای ــر ب ــانی و تأثی ــای انس ــواع نیازه ان
درصــدد تبییــن ماهیــت آدمــی و رفتارهــای او اســت. )مروتــی و همــکاران،1389: 78( برمبنــای ایــن 
ــک  ــه هری ــی ک ــوند و زمان ــدی می ش ــه، طبقه بن ــج مجموع ــان در پن ــی انس ــای اساس ــه نیازه نظری

)Maslow,1943( .ــد ــون می کنن ــر رخ نم ــات باالت ــای طبق ــردد، نیازه ــق گ محق
 

شکل1:سلسلهمراتبنیازهایانسان
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ــار،  ــر رفت ــلط ب ــد و تس ــاظ رش ــانی از لح ــای انس ــه نیازه ــت ک ــن اس ــه ای ــن نظری ــوری ای ــده مح ای
ــرار داشــته  ــر سلســله مراتب ق ــاز در مرتبــه پایین ت ــد، یعنــی هــر چــه نی ترتیــب سلســله مراتبــی دارن
ــن  ــر، قوی تری ــای پایین ت ــه نیازه ــر اینک ــه دیگ ــود. نکت ــکار می ش ــد آش ــد رش ــر در فرآین ــد، زودت باش

ــجاعی،1389: 92( ــت. )ش ــا اس ــن انگیزه ه ــر ضعیف تری ــای باالت ــم و نیازه ــای حاک انگیزه ه

عواملمؤثردرظرفیتپذیریجمعیتیسکونتگاههایانسانیحوزههایگرموخشک
ــانی  ــکونتگاه های انس ــی س ــری جمعیت ــد ظرفیت پذی ــد، هرچن ــوان گردی ــر عن ــه پیش ت ــه ک همان گون
ــاد اســت کــه به صــورت کلــی می تــوان ایــن عوامــل  مســئله ای پیچیــده و درگــروی عوامــل بســیار زی
ــور در  ــای مذک ــه پیچیدگی ه ــود ک ــه نم ــد توج ــا بای ــود؛ ام ــته بندی نم ــان دس ــاه انس ــب رف را در قال
مناطقــی کــه به واســطه شــرایط خــاص محیطــی )نظیــر مناطــق گــرم و خشــک( بــا محدودیــت شــدید 
منابــع روبــرو هســتند، بســیار دشــوار و پیچیده تــر اســت. ایــن مســئله به ویــژه خانوارهایــی کــه واجــد 
درآمــد کمتــری هســتند را بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار داده و ایــن افــراد بیشــتر در معــرض جابجایــی و 
تغییــر محــل ســکونت هســتند. )Walelign, S. Z., & Jiao, X: 2017( ازایــن روی، ایــن ســکونتگاه ها 
ــاد  ــور ایج ــری به منظ ــت پایین ت ــی دارای ظرفی ــرات اقلیم ــرض تغیی ــتن در مع ــرار داش ــطه ق به واس

ــرای طبقــات پاییــن درآمــدی هســتند. شــرایط معیشــتی پایــدار به خصــوص ب

)Tanner، Lewis، Wrathall، Bronen، Cradock-Henry، Huq، Alaniz: 2015( 

هــر مطالعــه ای کــه در زمینــه راحتــی انســان در اقلیــم گــرم و خشــک بــه عمــل آید، این ســؤال اساســی 
را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه »راحتــی از چــه چیزهایــی تشــکیل می شــود؟« )توســلی،1354: 104( 
به منظــور تبییــن هرچــه بهتــر شــاخص های مؤثــر بــر آســایش و راحتــی انســان به عنــوان عامــل مهــم 
در مســئله ظرفیت پذیــری جمعیتــی، در ایــن بخــش ابعــاد مختلــف نیازهــای انســانی بــر اســاس نظریــه 
ــت و  ــده اس ــخص گردی ــی مش ــی و فرع ــاخص های اصل ــا و ش ــورت معیاره ــو به ص ــله مراتب مازل سلس
ــل حساســیت زا در  ــتفاده از عوام ــا اس ــی ب ــک از شــاخص های اصل ــه هری ــی ب ــتفاده از امتیازده ــا اس ب
ــاخص هایی  ــت؛ ش ــده اس ــعی گردی ــاز س ــله مراتب نی ــاظ سلس ــا لح ــک و ب ــرم و خش ــای گ حوزه ه
به منظــور ســنجش عوامــل مؤثــر بــر رفــاه نســبی ســاکنین بــه عنــوان مهمتریــن وجــه تأثیرگــذار بــر 
ــن  ــر ای ــه ذک ــردد. البت ــن گ ــع آوری و تدوی ــک، جم ــرم و خش ــای گ ــی حوزه ه ــری جمعیت ظرفیت پذی
نکتــه هــم در ادامــه بحــث ضــروری می نمایــد، کــه عوامــل مؤثــر بــر ظرفیت پذیــری جمعیتــی کــه در 
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تحقیــق حاضــر از آنهــا بــا عنــوان عوامــل مؤثــر بــر رفــاه ســاکنین یــاد شــده اســت، عمومــاً در ظاهــر 
ــز  ــی آنچــه ســبب تمای ــوارد مشــابه می باشــند؛ ول ــی در برخــی م ــرای تمــام مناطــق یکســان و حت ب
میــان ایــن عوامــل در مناطــق مختلــف می گــردد؛ جایــگاه هــر عامــل در سلســله  مراتــب یــاد شــده و 
نیــز تمایــز میــان ضرایــب تأثیــر هریــک از عوامــل اســت، کــه در ادامــه و بــا تکمیــل فرآینــد دســتیابی 

ــدان خواهیــم پرداخــت. 1 ــری ب ــه عــوام ذکــر شــده به صــورت کامل ت ب

جدول1-عواملمؤثربرظرفیتپذیریجمعیتیسکونتگاههایانسانیحوزههایگرموخشک

ابعادعوامل
شاخصهایفرعیشاخصهایاصلیمعیاررفاهی

حدودتأثیر
شاخصهای

اصلیبرمیزان
جمعیتپذیری
حوزههایگرمو
خشکبراساس
ادبیاتتحقیق

 نیازهای
زیستی

تغذیه

ارتقاء سطح معیشت )نسبت 
درآمد و  هزینه ها(

فرصت های شغلی
1

نسبت درآمد و هزینه

تأمین خوراک موردنیاز افراد
مصرف سرانه خوراک

1
منابع طبیعی

آب

تأمین آب شرب
دستیابی به آب شرب

1
کیفیت آب شرب

تأمین آب غیر شرب
دستیابی به آب غیر شرب

0,9
کیفیت آب غیر شرب

 برخورداری از لباس کافیتأمین لباس و پوشاک مناسبپوشاک
0,9و مناسب

 مطلوب نمودن تأثیرات محیطیشرایط محیطی
بر انسان

 فاصله شرایط مطلوب انسان
و محیط

0,9
 تأثیرات اکولوژی بر محیط

زندگی انسان

1- گفتنی است که عوامل مختلف مرتبط با موضوع تحقیق از طریق مطالعه منابع مختلف علمی گردآوری گردیده و پس از انطباق هریک با 
استفاده از مدل تحلیل عاملی، معیارها خاصه سازی شده و در قالب جدول پیشروی گردآوری گردیده اند.
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ابعادعوامل
شاخصهایفرعیشاخصهایاصلیمعیاررفاهی

حدودتأثیر
شاخصهای

اصلیبرمیزان
جمعیتپذیری
حوزههایگرمو
خشکبراساس
ادبیاتتحقیق

 نیاز به ایمنی و
امنیت

سرپناه

تأمین مسکن مناسب
کمیت مسکن

0,8
کیفیت مسکن

دسترسی به حمل ونقلتأمین زیرساخت های رفاهی
0,8

مصونیت

حفاظت در برابر بایا

تأمین انرژی مصرفی

مصونیت در برابر بایای طبیعی
0,7

 مصونیت در برابر بایای
انسان ساخت

تأمین امنیت شغلی و اقتصادی افراد

تغییردرکیفیت عوامل تولیدی

0,8
نظارت بر نحوه اشتغال

امنیت مالی

امنیت شغلی

حفاظت از امنیت اجتماعی افراد
جرم خیزی وتاثیر آن بر جامعه

0,7
میزان قانون مداری

تأمین و گسترش سطح عدالت و 
اعتماد اجتماعی

شفافیت جوابگویی
0,7  دامنه اعتماد عمومی و

اجتماعی

بقاء تکوینی

ارتقاء بهداشت عمومی

امید زندگی

0,7  زیرساخت ها و سرانه های
بهداشتی

هزینه های بهداشتی

توسعه عوامل سامت  محور

خدمات ورزشی

0,7 کیفیت تغذیه

امکانات فرهنگی و تفریحی

ارتقاء آموزش همگانی
دسترسی به امکانات آموزش

0,7
سطح سواد
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ابعادعوامل
شاخصهایفرعیشاخصهایاصلیمعیاررفاهی

حدودتأثیر
شاخصهای

اصلیبرمیزان
جمعیتپذیری
حوزههایگرمو
خشکبراساس
ادبیاتتحقیق

 گسترش میزان دسترسی به
فناوری و دانش

دانش محوری
0,7

پیشرفت علمی

 نیاز به عشق
وتعلق

هویت

 ارتقاء تعامات و همبستگی های
اجتماعی

وابستگی قومیتی

0,6

پذیرفته شدن در خانواده

پذیرفته شدن در جامعه

سنت های قومی و محلی

هویت ملی-مذهبی

 ارتقاء و گسترش رابطه دوسویه
انسان و محیط

فّناوری های جدید

0,5 هویت مکان

مالکیت

رضایت

تأمین رضایت فردی از  خویشتن

ارضای خاقیت

0,6

 ارزیابی مثبت فرد از کیفیت
زندگی خود

تبلور عشق

 توانایی فرد در دستیابی به
اهداف

تعادل کار وزندگی

شادکامی و لذت

تأمین رضایت فردی از عوامل 
محیطی

 رضایت از عوامل مدیریتی و
حاکمیتی

0,5

 روابط دوستانه با سایر افراد
و گروه ها

رضایت شغلی

رضایت فیزیکی از محیط

رضایت از مطلوبیت 
دسترسی به دانش و 

اطاعات
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ابعادعوامل
شاخصهایفرعیشاخصهایاصلیمعیاررفاهی

حدودتأثیر
شاخصهای

اصلیبرمیزان
جمعیتپذیری
حوزههایگرمو
خشکبراساس
ادبیاتتحقیق

 نیاز به احترام
و عزت نفس

 خویشتن باوری
))اعتمادبه نفس

تبلور عدالت و تحرک اجتماعی

حقوق سیاسی و مدنی

0,4 ارزش داشتن

آزادی

امتیازات فردی و اجتماعی

 تبلور نیازهای مرتبط با شایستگی
و پیشرفت

مهارت و موفقیت

0,3

چشم انداز تحرک شغلی

 خودباوری و رضایتمندی
 در هنگام مقایسه خود با

دیگران

مهم بودن کار

عملکرد سازمانی

 حداقل شکاف میان موقعیت
واقعی و انتظارات فرد

تأمین و ارتقاء حرمت افراد
ارتباطات

0,4
شهرت

 نیاز به
خودشکوفایی

 تکامل و تحقق
خویشتن

موفقیت در برآورد اهداف
سطوح درآمدی

0,2
هزینه ها

کمال یابی
استقال

0,1
آینده انگاری متعالی

بازه 0 تا1 1
برنامه هــای آمایــش ســرزمین، طرحــی بــرای تعــادل بخشــی به نظــام فضایــی ســکونتگاه های 

حوزه هــای گــرم و خشــک
اگــر برنامــه آمایــش را دســتور کاری به منظــور ســازمان دادن بــه نحــوه اشــغال فضــا، محــل اســتقرار 

8- )1حداکثر و0 حداقل(
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ــون  ــل گوناگ ــن عوام ــای بی ــن کنش ه ــا و هم چنی ــا آنه ــط ب ــزات مرتب ــا و تجهی ــان ها و فعالیت ه انس
ــریف زادگان،  ــم )ش ــداد نمایی ــزی قلم ــه گانه 1 برنامه ری ــطوح س ــادی در س ــی- اقتص ــام اجتماع نظ
ــورت  ــی و به ص ــف اقلیم ــق مختل ــای مناط ــه ظرفیت ه ــه ب ــع توج ــردی،1389: 88-89(  بالتب دهک
ــد  ــا در فراین ــن طرح ه ــی ای ــورد بررس ــای م ــن محوره ــک از مهمتری ــرم وخش ــق گ ــاص مناط خ
ــش  ــای آمای ــه طرح ه ــی های تهی ــوان در خط مش ــب را می ت ــن مطل ــد ای ــه تأیی ــت ک ــزی اس برنامه ری
ــر  ــی نظی ــازمان های بین الملل ــط در س ــتورالعمل های مرتب ــان و دس ــف جه ــاط مختل ــرزمین در نق س

ــل متحــد2 جســتجو نمــود.  ــار و کشــاورزی مل ســازمان خوارب
اگرچــه هــدف طــرح حاضــر بررســی چرایــی عــدم ایجــاد تعــادل فضایــی )مدیریــت خردمندانــه فضــا( 
به عنــوان یکــی از مهمتریــن اهــداف تهیــه برنامه هــای آمایــش ســرزمین نیســت؛ ولــی بررســی ســابقه 
طوالنی)بیــش از نیم قــرن( تهیــه و اجــرای برنامه هــای مذکــور در کشــور )توفیــق، 1392: 77( گویــای 
ــای توســعه کشــور،  ــی در برنامه ه ــه وجــود مشــکات اجرای ــف ازجمل ــل مختل ــه دالی ــه ب آن اســت ک
ــداری  ــات پای ــه و موجب ــر رفت ــه فرات ــات پای ــه مطالع ــق نشــده اند از مرحل ــچ گاه موف ــا هی ــن برنامه ه ای
نظــام فضایــی کشــور را فراهــم آورنــد. )شــریف زادگان، 1389: 90-91(  بــا توجــه بــه مطالــب تشــریح 
گردیــده در ســطور قبــل، ایــن مســئله در خصــوص حوزه هــای گــرم و خشــک کشــور نیــز صــادق بــوده 
و پیشــنهادات طرح هــای مذکــور یــا اجرایــی نشــده و یــا اثــر چندانــی بــر تعــادل بخشــی نظــام فضایــی 

ــه ظرفیت هــای آنهــا نداشــته اســت. ــا توجــه ب ایــن ســکونتگاه ها ب
البتــه بررســی رونــد تغییــرات نــوع نــگاه بــه برنامــه آمایــش ســرزمین در ســال های اخیــر، به ویــژه در 
تدویــن برنامه هــای ســوم تــا ششــم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جمهــوری اســامی ایــران گویــای 
آن اســت کــه نگــرش بــه ایــن برنامــه از مطالعاتــی کــم اثــر در حــال تبدیل شــدن بــه برنامــه ای تــوازن 

کننــده ســازمان فضایــی کشــور اســت.
از مهمتریــن اقدامــات انجــام پذیرفتــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه تدویــن و تصویــب ضوابــط ملــی 
آمایــش ســرزمین در ســال 1383 در قالــب 15 مــاده و پیــرو آن تهیــه و ابــاغ »شــرح خدمــات برنامــه 

1- عوامل یاد شده از منابع مرتبط در رشته¬های مختلف و مرتبط با موضوع مورد بحث شامل موارد زیر تهیه شده است.
ــی،1391؛  ــکاران،1388؛ لطیف ــاری وهم ــی زاده،1392؛ غف ــد ،1384؛ نق ــل متح ــت مل ــدوق جمعی ــمائی، 1384؛ صن ــی،1393؛ کس لطیف

ــکوری، 1390 ــی اش ــی، 1390؛ معصوم ــی، 1388؛ عظیم ــی،1386؛ زنجان ــی،1389؛ گنج فکوه
 Li et al,2018; Acevedo,2018; Min et al,2011; Rees,1997; Rees,1995; Rodríguez & Vilalta-Bufí,2005; 
Wang et al,2019; Smith et al,2014; Lianos & Pseiridis,2016; Hariyanto et al,2019
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آمایــش اســتان« اشــاره نمــود. )جــوزی و همــکارن،1393: 50-43(    
همان طــور کــه در ســطور بــاال بــدان پرداختــه شــد، هرچنــد ضوابــط ملــی آمایــش ســرزمین ماهیتــی 
ــوان  ــک به عن ــرم و خش ــای گ ــه حوزه ه ــاص ب ــورت خ ــی به ص ــوده، ول ــر ب ــه ای و کل نگ ــرا منطق ف
مناطقــی کــه بیشــترین مســاحت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد، توجــه دارنــد کــه شــاهد ایــن 
مطلــب اختصــاص بخــش قابل توجهــی از مهمتریــن مــاده ایــن ســند )مــاده1( 1 بــه مــوارد مرتبــط بــا 

ــرم خشــک دانســت. ــای گ حوزه ه

موادوروشتحقیق
ــورت  ــق ص ــطح مناط ــت در س ــزی جمعی ــور برنامه ری ــی به منظ ــای گوناگون ــا و روش ه ــون مدل ه تاکن
پذیرفتــه اســت کــه هرکــدام بــه دالیلــی موفــق بــه ارائــه مدلــی جامــع و مبتنــی بــر حساســیت های 

ــده اند. ــا او نش ــط ب ــای مرتب ــان ها و کیفیت ه انس
همانطورکــه در ســطور پیشــین به صــورت مبســوط بــدان اشــاره گردیــد، بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق 
ــر  ــی ب ــی و مبتن ــی منطق ــه مدل ــتیابی ب ــا را در دس ــد م ــه می توان ــه ای ک ــن نظری ــر نزدیک تری حاض
ــردازان  ــیاری از نظریه پ ــد بس ــر چن ــت. ه ــو اس ــه مازل ــاند، نظری ــاری رس ــی ی ــیت های محیط حساس
انتقــادات فراوانــی بــه ایــن نظریــه وارد نموده انــد و بســیاری از آنــان معتقدنــد کــه ایــن نظریــه تأکیــد 
زیــادی بــر وجــوه مــادی انســان داشــته اســت و از وجــوه فرامــادی انســان تــا حــد زیــادی غافــل بــوده 
اســت؛ ولــی بــا توجــه بــه رویکــرد پیشــروی طــرح حاضــر مبنــی بــر یافتــن مدلــی به منظــور ســنجش 
ــه  ــن نظری ــژه در مناطــق حســاس نظیــر حوزه هــای گــرم و خشــک، ای ــری جمعیتــی به وی ظرفیت پذی
ــق  ــای تحقی ــخگوی نیازه ــی پاس ــل  توجه ــد قاب ــا ح ــی، ت ــت ماحظات ــا رعای ــا ب ــت آن را دارد ت قابلی

حاضــر باشــد.
 برایــن اســاس و بــا توجــه بــه رویکــرد پژوهشــی نوشــتار حاضــر کــه بنــا دارد بــا بهرهگیــری از تحلیــل 
محتــوای کیفــی از نــوع قیاســی بــه نتایــج مــورد نظــر خــود دســت یابــد؛ در بخــش اول ایــن پژوهــش 
ــا  ــب معیاره ــو در قال ــط مازل ــده توس ــه مطرح ش ــاد پنج گان ــه ابع ــه ب ــا توج ــان ب ــای انس ــواع نیازه ان
و شــاخص های اصلــی و فرعــی دسته بندی شــده و تأثیــرات اقلیــم گــرم و خشــک نیــز بوســیله 
ــه ویژگی هــای خــاص حوزه هــای گــرم و  ــا توجــه ب ــری ب ــه عوامــل مختلــف جمعیت پذی امتیازدهــی ب

1- تبرصه های56،53،52،42،41،40،37،34،33،32،28،22،19،16،13،10،8،6،5
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خشــک و توانهــای ایــن مناطــق در جــذب جمعیــت و فعالیــت مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. در 
ــری  ــر ظرفیــت پذی ــر ب ــزان صحــت سلســله مراتب عوامــل موث همیــن راســتا و به منظــور ســنجش می
جمعیتــی در حوزه هــای گــرم و خشــک، در بخــش حاضــر کوشــیده شــده اســت، بــا اســتفاده از نظــرات 
ــا ایــن مبحــث در قالــب پرسشــنامه های ســاختارمند، ضمــن  متخصصیــن )41 پرسشــنامه(  مرتبــط ب
ــات  ــای نظری ــه برمبن ــه ک ــدی اولی ــده، طبقه بن ــل مطــرح گردی ــب عوام ــی، سلســله  مرات ــی روای ارزیاب
ــه  ــی ب ــا ضمــن اصــاح خطاهــای احتمال ــه ت ــرار گرفت ــورد بازنگــری ق ــده اســت، م ــا گردی مذکــور بن

ــر واقعیت هــای محیطــی و اجتماعــی کشــور دســت  یافــت. ــی منطبــق ب چارچوب
ــده در  ــت  آم ــی به دس ــاخص های اصل ــنامه ش ــن پرسش ــان در ای ــرات متخصص ــت نظ ــور دریاف به منظ
مرحلــه اول کــه شــرح آن در ســطور پیشــین ذکــر گردیــد، در قالــب 25 عامــل طبقه بنــدی گردیــده و 
ســپس در قالــب پرسشــنامه ســاختارمندانه از متخصصیــن مربوطــه خواســته شــد بــه عوامــل مختلــف 
ــل  ــک از عوام ــر ی ــگاه ه ــه جای ــود را در زمین ــر خ ــک، نظ ــرم و خش ــای گ ــری حوزه ه جمعیت پذی
مطرح شــده بیــان نماینــد. در پایــان پــس از بــه دســت آمــدن میانگیــن امتیــازات داده شــده بــه هریــک 
ــت   ــاز به دس ــرب  در امتی ــل، ض ــر عام ــرای ه ــش نامه ها ب ــده از پرس ــت  آم ــازات به دس ــل، امتی از عوام
ــی پاســخ های به دســت   ــرای هــر عامــل شــده و بوســیله ارزیاب ــه روش سلســله مراتب نیازهــا ب آمــده ب
ــده و  ــک طبقه بندی ش ــرم و خش ــای گ ــری در حوزه ه ــت پذی ــر جمعی ــر ب ــف موث ــل مختل ــده عوام آم

هرکــدام ضریــب معینــی بــه خــود گرفتنــد. 
ــری  ــت  پذی ــر جمعی ــر ب ــل مؤث ــر عوام ــب اث ــب و ضری ــه ترتی ــورت گرفت ــبات ص ــاس محاس ــر اس ب

ــت. ــر اس ــدول زی ــرح ج ــه ش ــک ب ــرم و خش ــای گ حوزه ه
همانطورکــه در جــدول زیــر مشــخص اســت، رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر بــر جمعیت پذیــری حوزه هــای 
گــرم و خشــک بــر اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر و نظــرات متخصصــان شــامل مــوارد زیــر اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت امتیــاز هــر عامــل نشــان دهنده میــزان تفــاوت اثــر عامــل یادشــده بــه نســبت ســایر 
عوامــل در حوزه هــای گــرم و خشــک اســت، کــه می تــوان از آن به عنــوان ســنجه ای به منظــور تعییــن 

حــد بهینــه افزایــش دسترســی بــه هــر عامــل در ایــن مناطــق بهــره جســت.
نتایــج حاصــل از مقایســه میــزان همبســتگی امتیــازات عوامــل یادشــده بوســیله ضریــب همبســتگی 
پیرســون نشــان از آن دارد کــه عوامــل به دســت آمده از اســناد و مطالعــات و نیــز دیــدگاه متخصصیــن 
و صاحب نظــران مرتبــط دارای همبســتگی در حــدود 0,978 اســت کــه ایــن امــر گویــای آن اســت کــه 
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همبســتگی کامــل مثبــت بیــن عوامــل مفــروض برقــرار اســت.

جدول2-مقایسهعواملمؤثربرجمعیتپذیریحوزههایگرمخشک

                   )ماخذ: اکتشافات نویسنده(

جایگاهعواملمؤثربرجمعیتپذیریحوزههایگرمخشکدرطرحآمایشسرزمین
همان طــور کــه در بخش هــای پیشــین به صــورت کامــل بــدان پرداختــه  شــده، هرچنــد طــرح آمایــش 
ــام  ــری در نظ ــش انکارناپذی ــتورالعمل های آن نق ــی دس ــت، ول ــر اس ــی کل نگ ــرزمین دارای ماهیت س
ــن روی  ــی کشــور دارد؛ از ای ــه اقلیم ــوان گســترده ترین پهن ــرم و خشــک به عن ــزی مناطــق گ برنامه ری
ــک  ــرم و خش ــای گ ــاص حوزه ه ــرایط خ ــا ش ــه ب ــن برنام ــری ای ــزان انطباق پذی ــی می ــور بررس به منظ
ــن  ــه ای ــا اســناد فرادســت تهی ــری حوزه هــای گــرم و خشــک ب ــر جمعیت پذی ــر ب کشــور، عوامــل مؤث
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ــط ملــی آمایــش ســرزمین و شــرح خدمــات تهیــه برنامــه آمایــش ســرزمین اســتان ها(  برنامــه )ضواب
ــری  ــر جمعیت پذی ــر ب ــل مؤث ــگاه عوام ــی از جای ــی کل ــا نمای ــه ت ــی قرارگرفت ــنجش و بررس ــورد س م

ــد. ــش ســرزمین را مشــخص نمای ــرم خشــک در طــرح آمای ــای گ حوزه ه
ــه دو مســئله جمعیــت  ــی آمایــش ســرزمین« ب ــط مل ــواد و تبصره هــای اباغــی »ضواب ــژه م توجــه وی
ــی  ــویی بررس ــمرد. از س ــت آن برش ــای مثب ــن ویژگی ه ــوان از مهمتری ــی را می ت ــات محیط و ماحظ
جایــگاه عوامــل مؤثــر بــر جمعیت پذیــری حوزه هــای گــرم خشــک در »شــرح خدمــات برنامــه آمایــش 
ــای آن اســت کــه هرچنــد  اســتان ها« به عنــوان راهنمــای اصلــی تهیــه برنامــه آمایــش ســرزمین گوی
برخــی از اهــداف  و به تبــع آن برخــی از بندهــای ایــن ســند بــه موضــوع مطروحــه توجــه دارنــد؛ ولــی 
به واســطه آنکــه ســند مذکــور بیشــتر در پــی تبییــن شــرح وظایــف تهیه کننــدگان برنامــه )مهندســین 
ــد،  ــاص ورود می کن ــق خ ــائل مناط ــل مس ــوه تحلی ــر نح ــی نظی ــه جزئیات ــر ب ــوده( و کمت ــاوران ب مش
ــده  ــه گردی ــش تهی ــای آمای ــت در برنامه ه ــده را می بایس ــرح گردی ــئله ط ــی مس ــت بررس ــًا کیفی عم
توســط مهندســین مشــاور جســتجو نمــود. البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز الزم می نمایــد کــه بــا توجــه بــه 
ــی  ــیت های مناطق ــه حساس ــه ب ــتانی، توج ــش اس ــای آمای ــه برنامه ه ــئله گرایان ــی و مس ــت محل ماهی
نظیــر مناطــق گــرم و خشــک می بایســت در آینده نــگاری و نیــز سیاســت گذاری های خــاص آن 

مناطــق لحــاظ گــردد.
بررســی برنامه هــای آمایــش اســتانی تهیــه گردیــده در یــک دهــه اخیــر، حکایــت از آن دارد کــه اگرچــه 
تهیه کننــدگان ایــن طرح هــا در راســتای شــرح خدمــات کوشــیده اند، عوامــل مذکــور را مــورد بررســی 
و ارزیابــی قــرار دهنــد؛ ولــی هرکــدام بــه دالیلــی  به صــورت کامــل موفــق بــه دســتیابی بــه رهــاوردی 
کاربــردی در ایــن خصــوص نشــده اند. از ایــن روی عمــًا می تــوان گفــت، برنامــه مذکــور هماننــد ســایر 
ــان ظرفیت هــای  ــادل می ــه ایجــاد تع ــق ب ــر( موف ــرن اخی ــه ای مشــابه )در ق برنامه هــای توســعه منطق
محیطــی و فعالیت هــای منطقــه ای و به تبــع آن ســاماندهی فضایــی ســکونت های کشــور نشــده اســت.

ارائهیافتههاونتیجهگیری:
ظرفیت پذیــری جمعیتــی به عنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در برنامه ریــزی به ویــژه در 
ــمار  ــه ش ــک ب ــرم و خش ــای گ ــر حوزه ه ــی نظی ــق حساس ــص مناط ــه ای و باالخ ــزی منطق برنامه ری
مــی رود. هرچنــد مبحــث ظرفیــت پذیــری جمعیتــی از گذشــته های دور در آرای و نظــرات اندیشــمندانی 
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ــات  ــن نظری ــه ای ــل آنک ــه دلی ــا ب ــوده اســت، ام ــدون و... مدنظــر ب ــن خل چــون افاطــون، ارســطو، اب
ــه مطــرح نمــودن  ــا تنهــا ب ــده اســت و عموم ــه گردی ــا جمعیت هــای کــم ارائ ــا جوامعــی ب متناســب ب
ــد  ــد شــمولت الزم می باشــند. از ســویی هرچن ــد، در حــال حاضــر فاق ــا نموده ان ــان مســئله ای اکتف بی
نظریــات مطرح شــده در دوره هــای اخیــر به صــورت موشــکافانه تری ســعی بــر پاســخ بــه ایــن پرســش 
دارنــد؛ ولــی عمومــاً بــه دلیــل کمرنــگ بــودن نــگاه میان رشــته ای و پرداختــن بــه ایــن مهــم متناســب 
ــدود  ــه مع ــای آن شــده اند. البت ــه کشــف برخــی از جنبه ه ــق ب ــا موف ــورد نظرشــان، تنه ــا شــاخه م ب
پژوهش هایــی تــا حــدود زیــادی توانســته اند ابعــاد مختلــف موضــوع مــورد بحــث و رابطــه میــان آنهــا 
ــات،  ــن مطالع ــرای ای ــرد عمل گ ــث و رویک ــن مبح ــتردگی ای ــطه گس ــی به واس ــد؛ ول ــن نماین را تبیی

ــد. ــن خصــوص نگردیده ان ــی جامــع در ای ــن مدل ــه تدوی منجــر ب
ایــن پژوهــش کوشــیده اســت، به منظــور دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر خــود، بــا جمــع آوری و تحلیــل 
آرای و نظریــات محققــان مختلــف بــه تحلیلــی جامــع و متقــن از مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر ظرفیــت 
ــود  ــرض خ ــن ف ــاس مهمتری ــن اس ــردازد. برای ــک بپ ــرم و خش ــای گ ــی در حوزه ه ــری جمعیت پذی
ــری  ــت پذی ــر ظرفی ــر ب ــل مؤث ــن عام ــوان مهمتری ــان ها به عن ــاه انس ــن رف ــه در نظرگرفت ــر پای را ب
جمعیتــی در ســطح مناطــق قــرار داده اســت و ســعی نمــوده بــا بهره گیــری از سلســله مراتب نیازهــای 
ــل  ــن عوام ــق ای ــم روان شناســی و تدقی ــو واره انســان گرایی در عل ــردازان الگ ارائه شــده توســط نظریه پ
ــی  ــری جمعیت ــر ظرفیت پذی ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــا حساســیت های حوزه هــای گــرم و خشــک، مهمتری ب

ــد.  ــدی نمای ــایی و طبقه بن ــق را شناس ــن مناط در ای
افزودنــی اســت، هرچنــد تحقــق تمامــی عوامــل مذکــور در قالــب سلســله مراتب تعییــن  شــده نشــان 
ــرای  ــی به منظــور فراهــم آوردن شــرایط زیســت مطلــوب ب  دهنــده توســعه مــوزون مناطــق اســت؛ ول
ــش  ــا افزای ــوان ب ــی می ت ــه حت ــته؛ بلک ــور ضــرورت نداش ــل مذک ــام عوام ــل تم ــق کام ــاکنین، تحق س
دسترســی بــه یــک عامــل، کمبودهــای عوامــل دیگــر را نیــز جبــران نمــود کــه البتــه ایــن امــر وابســته 
بــه جایــگاه هــر عامــل در سلســله  مراتــب ذکرشــده، می توانــد متفــاوت باشــد؛ همچنیــن بایــد توجــه 
داشــت کــه در برخــی مواقــع افزایــش دسترســی زیــاد بــه یــک عامــل و توجــه کمتــر بــه عوامــل دیگــر، 
ممکــن اســت منجــر بــه عــدم تعــادل فضایــی مناطــق گــردد. بنابرایــن بایســتی در اســتفاده از هریــک 
ــه معنــای دیگــر  ــرد. ب ــکار ب ــن عوامــل در برنامه ریزی هــای توســعه منطقــه ای نهایــت دقــت را  ب از ای
از هــر عامــل بــا توجــه ضریــب اثــر آن بــه نســبت ســایر عوامــل و جایــگاه آن در سلســله مراتب عوامــل 
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بایســتی بهــره گرفــت.
ــی نظــری  ــده از مبان ــردآوری گردی ــل گ ــی اســت، به منظــور ســنجش صحــت ســطح بندی عوام گفتن
گوناگــون مطابــق بــا نظریــه مازلــو و همچنیــن افزایــش انطبــاق ایــن طبقه بنــدی بــا شــرایط محیطــی 
ــی  ــورد ارزیاب ــاختاریافته م ــنامه ای س ــی پرسش ــیله طراح ــور بوس ــل مذک ــور، عوام ــی کش و اجتماع
ــادی  ــا حــد بســیار زی ــورد اســتفاده ت ــای آن اســت کــه ســطح بندی م ــج آن گوی ــه نتای ــه ک قرارگرفت

معنــی دار اســت.
ــه   ــل ارائ ــد، عوام ــر می رس ــه نظ ــه، ب ــورت پذیرفت ــی های ص ــه بررس ــه ب ــا توج ــی ب ــدی کل در جمع بن
شــده در ایــن پژوهــش بــا درنظرگرفتــن ســاختارهای ســکونتی و جمعیتــی حوزه هــای گــرم و خشــک 
ــد  ــا، بتوانن ــی و... آنه ــادی، محیط ــی، اقتص ــات اجتماع ــا خصوصی ــب ب ــف متناس ــق مختل در مناط
ــک  ــرم و خش ــای گ ــژه در حوزه ه ــه ای به وی ــای منطق ــنجش برنامه ه ــور س ــب به منظ ــی مناس چارچوب

در اختیــار قــرار دهــد.
بــا توجــه بــه نــوع نــگاه مطالعــات آمایــش ســرزمین کــه مبتنــی بــر در نظــر گرفتــن شــرایط خــاص 
ــه  ــا حــدود زیــادی ایــن مطالعــات موفــق ب مناطــق در عیــن دربگیــری رویکــردی جامع نگــر اســت؛ ت
ــز  ــات نی ــن مطالع ــال ای ــا این ح ــا ب ــده اند. ام ــک  ش ــرم و خش ــق گ ــیت های مناط ــری حساس در برگی
ــه و اجــرای آن اوالً  ــر ســر نحــوه تهی ــت جامع نگــری و وجــود مســائل و مشــکات گوناگــون ب ــه عل ب
ــی  ــری جمعیت ــت پذی ــای ظرفی ــایی ویژگی ه ــور شناس ــردی به منظ ــی منحصربه ف ــته اند، مبان نتوانس
حوزه هــای گــرم و خشــک ارائــه نماینــد و ثانیــاً اســاس تهیــه آنهــا عمومــاً بــر پایــه مدل هــای اقتصــادی 
و زیســت محیطی بــوده اســت و کمتــر بــه نیازهــای خــاص ســاکنین ایــن مناطــق توجــه نموده انــد. از 
ــا ضمــن بازنگــری فرایندهــای مرتبــط به منظــور تهیــه و اجــرای ایــن طرح هــا،  ایــن روی الزم اســت ت
اصاحاتــی در شــرح خدمــات مطالعــات آمایــش ســرزمین به ویــژه حوزه هــای گــرم و خشــک صــورت 

پذیــرد.
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وضعیت جوانان مهاجر از روستای فرات به شهر دامغان
شهرام باسیتی1
 شهربانو غربا2 

چکیده: 

ــل  ــر مح ــه تغیی ــرد و ب ــورت می گی ــی ص ــد قبل ــرح و قص ــا ط ــه ب ــا ک ــطح جغرافی ــانها در س ــت انس ــرت را حرک مهاج
ــی می انجامــد، تعریــف می کننــد. در پژوهــش حاضــر ســعی شــده اســت  ــا مــدت طوالن ــرای همیشــه ی اقامــت آنهــا ب
بــا رویکــردی پدیدارشــناختی بــه بررســی وضعیــت جوانــان مهاجــر از روســتای فــرات بــه شــهر دامغــان پرداختــه شــود. 
ــای  ــراردادن تئوریه ــا ق ــتراتژی قیاســی و مبن ــا اتخــاذ اس ــن موضــوع ب ــارة ای ــه درب ــای صــورت گرفت ــب پژوهش ه غال
ــا افــراد مهاجــر  ــه مصاحبــه ب ــرای گــردآوری داده هــا محقــق ب ــد. ب ــه توصیــف و تبییــن آن پرداخته ان پیــش ســاخته ب
پرداختــه اســت. تــاش بــه منظــور ایجــاد رفــاه، ارتقــاء معیشــت و دســتیابی بــه زندگــی بهتــر از جملــه اهــداف اجتماعــی 
ــرار از  ــراد در راســتاي ف ــدگاري در کلیــه عرصــه هــاي ســکونت گاهــی مــی باشــد.  از ایــن رو اف ــه منظــور مان بشــر ب
مشــکات و تنگناهــاي موجــود در محــِل ســکونت خویــش و همچنیــن برخــورداري از خوشــبختی و آنچــه کــه حــق 
طبیعــی انســان بــراي ادامــه زندگــی قلمــداد می گــردد؛ بــه فضــاي ســکونتگاهی دیگــر مهاجــرت می کننــد. در راســتاي 
ــن شــغل و  ــز در جهــت یافت ــات معیشــتی-رفاهی و نی ــه منظــور اســتفاده از امکان ــی؛ روســتائیان ب ــد جمعیت ــن رون ای
ایجــاد درآمــد مکفــی، بــه ســمت شــهرها و دیگــر مراکــز اقامتگاهــی کشــور مهاجــرت می کننــد. در ایــن مســیِر حرکــت، 
عمومــاً افــراد روســتایی تمایــل دارنــد بــه ســمت مراکــزي رهســپار شــوند کــه عــاوه بــر رفــع نیازمندیهــاي اقتصــادي - 

اجتماعــی آنــان؛ ایــن فضــاي جدیــد بتوانــد جوابگــوي احساســات و ادراکات فرهنگــی- هویتــی آنهــا نیــز باشــد.

واژگان کلیدی: مهاجرت، اقتصادی، مشکات، مصاحبه

1- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور دامغان و تهران
2- دانش آموخته دانشگاه پیام نور دامغان

ترویجی
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بیان مسئله
مهاجــرت، شــکلی از تحــرك جغرافیایــی یــا تحــرك مکانــی انســانها بیــن دو واحــد جغرافیایــی اســت 
ــی  ــی ، 1378، ص212 )یک ــد.( زنجان ــی باش ــاً دائم ــا تقریب ــی و ی ــد دائم ــی می توان ــه جای ــن جاب و ای
ــا آن مواجــه هســتند، فراینــد خــروج جمعیــت جــوان  ــران ب ــن مســائلی کــه روســتاهای ای از مهمتری
ــران،  ــاره مناطــق روســتایی چــه در جهــان و چــه در ای از روستاهاســت. یکــی از مباحــث اساســی درب
ــه ســمت »چراغهــای روشــن«  ــان در ســن کار از ایــن مناطــق ب ــان بــه خصــوص جوان مهاجــرت جوان
شــهر شــد و بعــد از نیمــه دوم قــرن بیســتم، شــتاب بیشــتری گرفــت و در دهه هــای اخیــر بــه اکثــر 
ــی  ــد کل ــز رون ــی نی ــه ایران ــته، جامع ــال گذش ــا 60 س ــرده اســت. در50 ی ــرایت ک ــان س مناطــق جه
ــر و  ــهرهای بزرگت ــه ش ــه ب ــعه یافت ــر توس ــر و کمت ــق کوچکت ــتا و مناط ــِی از روس ــدار مهاجرت و پای
مناطــق توســعه یافته  تــر را تجربــه کــرده اســت و احتمــاال ایــن رونــد می  توانــد تــا چنــد ســال دیگــر 
ــرای  ــتایی ب ــان روس ــرك جوان ــه ت ــی ک ــار و نگرانی های ــر آث ــاوه ب ــد. ع ــته باش ــه داش ــان ادام همچن
روستاهایشــان دارد، پیامدهایــی بــرای خــود جوانــان نیــز دارد. مطالعــات نشــان می  دهنــد کــه تحصیــل 
ــا آموزشــی،  ــل اقتصــادی ی ــه دالی ــات زادگاهشــان ب ــرك اجتماع ــه ت ــا توجــه ب ــردگان روســتایی ب ک
ــه گریبــان هســتند کــه ممکــن اســت  ــا عواقــب و پیامدهــای اجتماعــی و احساســی دســت ب اغلــب ب
شــامل از دســت دادن هویــت روســتایی، درگیرشــدن بــا اســترس تــرك کــردن شــبکه اجتماعــی کــه 
وجــود داشــت و احســاس خشــم یــا آشــفتگی و پوچــی شــود. )Theodori & 2014( بنابرایــن بــرای 
ــدن در اجتماعــات  ــرای مان تحصیلکــردگان روســتایی )دانــش آمــوزان و دانشــجویان(، تصمیم گیــری ب
ــزرگ اقتصــادی،  ــه دیگــر مناطــق بعــد از فــارغ التحصیلــی، پیامدهــای ب ــا مهاجــرت ب زادگاهیشــان ی
اجتماعــی و احساســی عاطفــی دربــر دارد )Theodori & Theodori 2014( . ایــن موضــوع می  توانــد 
بــرای تمــام جوانــان روســتایی مصــداق داشــته باشــد. بنابرایــن بــا ایــن شــرایط هــم تصمیم  گیــری در 
خصــوص مانــدن و هــم تــرك مناطــق روســتایی بــا چالش  هایــی بــرای جوانــان روســتایی همــراه اســت. 
روســتای فــرات، روســتایی در 30 کیلومتــری شهرســتان دامغــان، واقــع در اســتان ســمنان اســت، کــه 
جهــت انجــام ایــن پژوهــش انتخــاب شــده اســت. ایــن تحقیــق بــه دنبــال آن اســت کــه  بــا بررســی 
علــل و عوامــل خــروج جوانــان روســتای فــرات و مهاجــرت آنــان بــه شــهر دامغــان، بــه دنبــال دلیــل 
اصلــی ایــن مهاجــرت بگــردد. مــا در ایــن پژوهــش ســراغ جوانــان مهاجــرت کــرده از روســتای فــرات 



وضعیت جواانن مهاجر از روستای فرات به هشر دامغان                                                                                               193

ــا  ــم ت ــکاش می کنی ــرات جســتجو و کن ــورد نحــوه   زیســت خــود در روســتای ف ــان در م ــه و از آن رفت
ــن مهاجــرت چــه می باشــد. ــای ناشــی از ای ــا و پیامده ــن مهاجرت ه ــی ای ــت اصل ــم عل دریابی

اهمیت و ضرورت تحقیق
ــی  ــران و کارآفرین ــت مهاج ــانی، بازگش ــرمایة انس ــوان س ــا عن ــه  ای ب ــو )2009( در مقال ــواده جیال خان
ــر  ــون نف ــش از 130 میلی ــة 1980 بی ــادی ده ــات اقتص ــد. اصاح ــان می  کن ــن، بی ــتایی در چی روس
روســتایی را بــه نواحــی شــهری انتقــال داد. ایــن مهاجــران در موفقیــت اقتصــادی چیــن نقــش بــارزی 
داشــتند و بعــد از بازگشــت بــه روســتا نیــز در کارآفرینــی روســتایی بســیار موثــر بــوده انــد. تیمــور آمــار 
)1385( در بررســی و تحلیــل گســترش خانه  هــای دوم در نواحــی روســتایی بخــش خــورگام شهرســتان 
ــط  ــاً از رواب ــه، عموم ــن ناحی ــای دوم در ای ــترش خانه  ه ــه گس ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــار، ب رودب
خویشــاوندی و مهاجــرت معکــوس از شــهر بــه روســتا و همچنیــن، بهبــود زیرســاختهای ارتباطــی متاثــر 
ــی- اقتصــادی  ــای جمعیت ــل مهاجــرت و ویژگیه ــی )1388( عل ــر و قاســمی اردهای شــده اســت. راغف
مهاجــران بیــن شهرســتانی را بــا بررســی تطبیقــی مهاجــران شــهر بــه روســتا و روســتا بــه شــهر ایــران 
طــی دهــة 85-1375 بررســی کرده  انــد. نتایــج نشــان داده اســت کــه در ترکیــب ســنی- جنســی، علــل 
مهاجــرت و ویژگیهــای جمعیتــی - اقتصــادی یــاد شــده، تفــاوت معنــی  داری بیــن مهاجــران روســتا- 
شــهر و شهر-روســتا وجــود دارد. علــت پایــان و انجــام خدمــت وظیفــه و پایــان تحصیــل )علــل اجبــاری( 
ــای جســت و جــوی  ــوده و در علته ــه شــهر ب ــتا ب ــتا، بیشــتر از روس ــه روس ــای شــهر ب در مهاجرت  ه
ــت  ــه دس ــای ب ــاری(، درصده ــل اختی ــل )عل ــغلی و تحصی ــال ش ــر، انتق ــوی کار بهت ــت و ج کار، جس
ــری و  ــی، طاه ــوده اســت. ربان ــتا ب ــه روس ــه شــهر بیشــتر از شــهر ب ــتا ب ــران روس ــرای مهاج ــده ب آم
ــر توســعة اجتماعــی  ــر آن ب ــل و انگیزه  هــای مهاجــرت معکــوس و تاثی روســتا )1389( در بررســی عل
ــن  ــه ای ــتایی، ب ــر از مهاجــران روس ــی از 383 نف ــش میدان ــا پیمای ــن و رامســر ب و اقتصــادی در تنکاب
ــرت  ــزٔە مهاج ــا انگی ــد ب ــی و درآم ــق بوم ــن تعل ــادار بی ــت و معن ــاط مثب ــه ارتب ــیده  اند ک ــه رس نتیج
ــا بعــد مســافت و انگیــزٔە مهاجــرت معکــوس وجــود دارد. منافــی  معکــوس و رابطــة منفــی معنــادار ب
ــا  ــتایی ب ــی روس ــر نواح ــای آن ب ــتی و پیامده ــرت بازگش ــل مهاج ــش )1393( عوام و آذر و همکاران
ــد.  ــی کردن ــی ارزیاب ــل عامل ــی و تحلی ــش میدان ــا پیمای ــی را ب ــاروق در اســتان آذربایجان غرب بخــش ب
نتایــج نشــان داد، عوامــل مختلفــی در بازگشــت مهاجــران نقــش داشــته اســت کــه از بیــن آنهــا عوامــل 
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ــر را در  ــترین تاثی ــژٔە 2/49 و 2/31 بیش ــدار وی ــا مق ــب ب ــه ترتی ــی ب ــی - اجتماع ــادی و عمران اقتص
ــه خــود اختصــاص دادنــد و عامــل فرهنگــی- قومــی، کمتریــن تاثیــر  بیــن عوامــل بارگــذاری شــده ب
را در بیــن عوامــل داشــته اســت. نتایــج تحلیــل مســیر اثــرات بازگشــت مهاجــران در روســتاها، نشــان 
داد، مهاجــران بازگشــته بیشــترین تاثیــر را در شــاخص  های عمرانــی کالبــدی و کمتریــن پیامــد را در 
شــاخص اجتماعــی داشــته  اند. غفــاری مقــدم، زهــرا نشــان داده اســت کــه مقــدار نیــروی کار فعــال در 
بخــش کشــاورزی، ســرمایه و ســطح ســواد روســتائیان اثــر مثبــت و ســطح زیــر کشــت و ماشــین آالت 
اثــر منفــی روی بهــره  وری کشــاورزی دارد. افزایــش دســتمزد روســتائی باعــث کاهــش مهاجــرت و بــا 

ــد. ــه روســتایی مهاجــرت افزایــش می  یاب افزایــش دســتمزد شــهری نســبت ب

اهداف  تحقیق 
هدف کلی: وضعیت جوانان مهاجر از روستای فرات به شهر دامغان

اهداف جزئی:
1-بررسی علل و عوامل موثر در مهاجرت جوانان از روستا به شهر
2- بررسی پیامدهای ناشی از مهاجرت جوانان از روستا به شهر 

3-بررسی تاثیر مهاجرت در رشد جمعیت میانسال روستا 

پیشینه نظری
)Ravenstein(  نظریه راونشتاین

نخســتین نظریــه رســمی دربــاره مهاجــرت را اقتصــاد دان انگلیســی راونشــتاین در ســال 1855 ارائــه 
ــه در آن  ــود ک ــه  ای طراحــی نم ــه گون ــن مهاجــرت ب ــوان قوانی ــود را تحــت عن داد. وی مشــاهدات خ
ــی محــل  ــی و فضای ــای مکان ــل و ویژگی  ه ــان متقاب ــه، جری ــه و دافع ــل جاذب ــه، عوام ــای فاصل مولفه  ه

ــوند.   ــی می ش ــرت تلق ــم در مهاج ــل مه ــکونت از عوام س

)Todaro(  نظریه اقتصادي مهاجرت تودارو
مایــکل تــودارو: وي پیشــگام کســاني بــوده اســت کــه معتقدنــد مهاجــرت، انگیزه هــاي اقتصــادي خاصــي 
دارد. او انگیزه هــاي اقتصــادي را برحســب تفاوتهــاي مشــاهده  شــدة درآمــد روســتا- شــهري بــا فــرض 
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اینکــه مهاجریــن در جســتجوي حداکثــر درآمــد در آینــده هســتند، تعریــف مي کنــد.
ــوري مهاجــرت  ــک تئ ــته ی ــة گذش ــاالت منتشــره خــود در دو ســه ده ــک ســري از مق ــودارو، در ی ت
روســتا - شــهري توســعه داده اســت. ایــن تئــوري بــا ایــن فــرض آغــاز مي شــود کــه مهاجــرت اساســاً 
یــک پدیــدة اقتصــادي اســت و فــرد مهاجــر کامــًا منطقــي و عقانــي تصمیــم مي گیــرد کــه علي رغــم 
وجــود بیــکاري در شــهرها تصمیــم بــه مهاجــرت بگیــرد. )تــودارو & ترجمــه مصطفــی ســرمدی، 1367، 

ص. 30(

)Lary Shastad( نظریه سرمایه گذاري انساني و هزینه- فایده الری شاستاد
ــز )Davanzo 1976( آن را  ــپس داون ــده و س ــه ش ــتاد )1961( ارائ ــط شاس ــدا توس ــه ابت ــن نظری ای
ــرمایه  گذاري  ــه س ــم ب ــي تصمی ــرت نوع ــراي مهاج ــري ب ــه تصمیم  گی ــن نظری ــق ای ــترش داد. طب گس
ــب  ــن ترتی ــرد، بدی ــر مي  گی ــرت را در نظ ــده مهاج ــه و فای ــر هزین ــخص مهاج ــه در آن ش ــت ک اس
ــدگاه  ــتاد، از دی ــد. شاس ــزون باش ــه  اش اف ــه هزین ــده آن ب ــه فای ــود ک ــام مي  ش ــي انج ــرت موقع مهاج
ــه  ــدام ب ــي اق ــر وقت ــر وي مهاج ــه نظ ــرد. ب ــرح ک ــاني را مط ــروي انس ــرمایه نی ــه س ــادي نظری اقتص
مهاجــرت مي کنــد کــه ایــن امــر داراي بــازده اقتصــادي باشــد. بازدهــي کــه فراتــر از تفــاوت درآمــد در 
مبــداء و مقصــد مهاجرتــي اســت، زیــرا بــر اســاس نظریــة وي کــه بــه نظریــه هزینــه- فایــده موســوم 
ــي مهاجــرت  ــة واقع ــاوه هزین ــه ع ــداء ب ــد در مب ــه درآم ــرد ک ــي انجــام مي گی اســت، مهاجــرت زمان
کمتــر از درآمــد قابــل انتظــار باشــد، در اینجــا شــخص مهاجــر قبــل از مهاجــرت، هزینه  هــاي اجتماعــي 
احتمالــي و فوایــدي را کــه در اثــر مهاجــرت بــه دســت مــي  آورد، مقایســه نمــوده، ســپس تصمیــم بــه 

ــرد. ــرت مي  گی مهاج

)Arthur Lewis( نظریه الگوي اقتصادي دو بخشي توسعه ارتور لوئیس
نخســتین و معروف  تریــن الگــوي توســعه کــه مهاجــرت نیــروي کار روســتایي بــه شــهر را جــزو الینفــک 
جریــان توســعه اقتصــادي مــورد توجــه قــرار داد، توســط آرتورلوئیــس )Arthur Lewis 1961( تعدیــل 
و بســط داده شــد. ایــن الگــو در اواخــر دهــه 1950 و اوایــل دهــه 1960 بــه عنــوان نظریــه عمومــي 
ــد.  ــرح ش ــتند، مط ــي داش ــروي کار اضاف ــه نی ــوم ک ــي س ــورهاي جهان ــورد کش ــده در م ــه ش پذیرفت
تمرکــز اصلــي ایــن مــدل هــم بــر فراینــد انتقــال نیــروي کار و هــم بــر رشــد اشــتغال در بخــش شــهري 

مي باشــد. در ایــن مــدل فــرض شــده کــه اقتصــاد شــامل دو بخــش مي باشــد:
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ــا  ــر ی ــدي صف ــازده تولی ــخصه آن ب ــه مش ــتایي( ک ــاورزي )روس ــنتي کش ــتي- س ــش معیش ــف( بخ ال
ــد. ــي مي باش ــروي کار اضاف ــن و نی ــي پائی خیل

ب( بخــش صنعتــي مــدرن شــهري کــه از بــازده تولیــدي باالیــي برخــوردار اســت )تــودارو & ترجمــه 
مصطفــی ســرمدی, 1367, ص. 21( )پاپلــی یزدی/ابراهیمــی م. , 1381, ص. 163/162(

)Everett S.Lee ( نظریه اورت.اس .لی
 اورت اس. لــي بــر نظریــه جــذب و دفــع تاکیــد نمــوده و آن را منشــاء بــروز مهاجــرت مي  دانــد. تاکیــد 
لــي بــر موانــع مداخلــه گــر اســت، آنچنــان کــه اظهــار مــي  دارد: بیــن دو مــکان مجموعــه  اي از موانــع 
مداخلــه گــر وجــود دارد کــه در مــواردي مقــدار آن کــم و در مــواردي نیــز ایــن میــزان زیــاد اســت. 

مهمتریــن مانــع مطالعــه شــده، فاصلــه اســت.

روش تحقیق
یکــی از روش هایــی کــه در رویکــرد کیفــی انجــام می شــود، مصاحبــه اســت کــه در بهتریــن شــکل آن 
ــا  ــد ت ــران را تشــویق می کن ــر( دیگ ــه گ ــک شــخص )مصاحب ــه در آن ی ــدادی ک ــارت اســت از روی عب
آزادانــه وضعیــت خــود را واگــو کنــد. در توضیــح و توصیــف مهاجــران از وضعیــت خــود بــا اســتفاده از 
داده هــای کامــی، رویکــرد کیفــی مناســب ترین شــیوه تحقیــق می باشــد. در پژوهــش حاضــر از روش 

مصاحبــه بــرای گــردآوری داده هــا اســتفاده شــده اســت.  

دامنه شمول پژوهش
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش، افــراد مهاجــری هســتند کــه بــه دلیــل مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی، 
ــن  ــه ای ــورد مطالع ــه م ــتند. نمون ــود نیس ــتای خ ــی در روس ــه زندگ ــه ادام ــادر ب ــر ق ــی، دیگ فرهنگ
پژوهــش مهاجــران از روســتای فــرات بــه شــهر دامغــان مــی باشــد. بــرای انتخــاب نمونــه هــا از راهبــرد 
نمونه گیــری هدفمنــد3 یــا معیارمحــور4 جهــت گزینــش نمونه هــا و واحدهــای موردنظــر اســتفاده شــد؛  
بــا توجــه بــا اینکــه ایــن راهبــرد افــراد را بــر حســب دانــش خــاص آنهــا در مــورد پدیــده   تحــت بررســی 
ــور،  ــل از محمدپ ــه نق ــر، 2007 ب ــپیزال و کارپنت ــد )اس ــاب می  کن ــق انتخ ــارکت در تحقی ــرای مش ب

3- Purposive Sampling
4- Criterion Based Selection
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ــیر  ــن مس ــی در ای ــای متفاوت ــه تجربه  ه ــری ک ــراد مهاج ــن اف ــا را از بی ــگر، نمونه  ه 1389(، پژوهش
دارنــد، گزینــش نمــود، تــا ورود همــه  عناصــر متشــکله، رویدادهــا، فرایندهــا و ماننــد آن تأمیــن گــردد 
ــه تهذیــب و اطاع بخشــي ایــن تفهــم کمــک نمایــد. ایــن اصــل نمونه گیــري کیفــي  کــه در نهایــت ب
ــخصه هاي  ــا مش ــود، ت ــاب مي ش ــاص انتخ ــد خ ــک واح ــرا ی ــد، زی ــن« مي خوانن ــي نمادی را »بازنمای
ــا در  ــا نمونه  ه ــد ت ــاش گردی ــذا ت ــد، ل ــم »نمادســازي« کن ــي« و ه ــم »بازنمای مناســب بررســي را ه
محدوده هــاي جمعیــت تعریــف شــده متنــوع باشــد. »ایــن تنــوع بــه دو دلیــل اســت: نخســت ایــن کــه 
شــانس شناســایي طیــف نســبتا کاملــي از عوامــل یــا مشــخصه هاي مرتبــط بــا پدیــده را بــه حداکثــر 
برســاند؛ دوم، امــکان بررســي وابســتگي متقابــل بیــن متغیرهــا و عواملــي را کــه داراي بیشــترین تناســب 
ــرگ، 2006؛ اســپیزال و کارپنتــر،  ــد، میســر ســازد« )ب هســتند، از آنهایــي کــه اهمیــت کمتــري دارن
2007 بــه نقــل از محمدپــور، 1390 : 34(. بــر ایــن مبنــا، محقــق ســه حالــت را  از هــم تفکیــک نمــوده 
ــک از  ــر ی ــر ه ــد. جــدول زی ــت گردی ــج وضعی ــدگان در پن ــن مهاجرت کنن ــرار گرفت ــه ق ــه منجــر ب ک

ــد. ــان می  ده ــت را نش ــر وضعی ــه در ه ــداد مصاحب ــن و تع ــای ممک ــا و وضعیت  ه حالت  ه

روش تحلیل داده ها
ــر  ــه شــرح زی ــزی )1978( اســتفاده شــده و گام هــای آن ب ــرای تحلیل داده هــا از طــرح عملــی کوالی ب

انجــام شــد:
- تمــام توصیف هــای بــه عمــل آمــده از ســوژه ها جهــت دســتیابی بــه احساســی دربــاره آنهــا خوانــده 

. شد
- به هریک از روایت ها، برگشته و عبارت های مهم استخراج شد.

ــوم  ــی موس ــدی معان ــه فرمول بن ــه ب ــن مرحل ــد. )ای ــته ش ــم نوش ــای مه ــک از عبارت ه ــای هری - معن
اســت.(

- معانی فرمول بندی شده در قالب خوشه های از تم ها سازمان داده شد.
ــده  ــه روایت هــای اولیــه جهــت معتبرســازی آنهــا برگردان ــه، خوشــه ها بصــورت مکــرر ب در ایــن مرحل

شــد. پژوهشــگر داده هــا یــا تم هــای نامرتبــط یــا نامنطبــق را حــذف کــرد.
-  نتایج مراحل قبلی در قالب یک توصیف مفصل و کامل از افراد مهاجر ترکیب شدند.

- توصیــف مفصــل و کامــل از پدیــده مــورد بررســی تــا حــد امــکان در قالــب یــک عبــارت  شــناختی 
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ناهــم ارز صــورت بنــدی شــد.
- معتبرسازی نهایی با بازگشت به سوژه ها و پرسیدن در مورد یافته ها بدست آمد.

مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش 
مشخصات 11 مشارکت کننده در قالب جدول ارائه می  شود. 

جدول 1: مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش

مشارکت کننده
مشخصات اختصاصیمشخصات عمومی

 وضعیت در زمانعلت ورود به شهرشغلتحصیاتسن
مصاحبه

اشتغالنبود شغلمدیر مدرسهکارشناسی32مشارکت  کننده 1

اشتغالاستخدام اداره دارایی کارمند اداره دارایی کارشناسی35مشارکت کننده 2

 کارشناسی40مشارکت کننده 3
 استخدام اداره منابعکارمند منابع طبیعیارشد

اشتغالطبیعی

 نبود امکانات کافی درکاسبدیپلم32مشارکت کننده 4
.اشتغالروستا

 استخدام آموزش و  آموزگارکاردانی43مشارکت کننده 5
اشتغالپرورش

 ازدواج با دختر موردکاسبابتدایی31مشارکت کننده 6
اشتغالعاقه   ام

اشتغالنبود شغلکاسبابتدایی46مشارکت کننده 7

اشتغالحضور بستگان در شهرمعلمکارشناسی31مشارکت کننده 8

اشتغالاستخدام بهداری پرستارکاردانی46مشارکت کننده 9

اشتغالتاسیس کارگاهکارخانه دارکارشناسی33مشارکت کننده 10

اشتغالاستخدامکارمندکارشناسی35مشارکت کننده 11

خوشه  های حاصل از یافته  های پژوهش
یافته  هــای ایــن پژوهــش کــه حاصــل مطالعــه دقیــق بیــش از چندیــن صفحــه مصاحبــه پیــاده شــده 
و اســتخراج و تحلیــل جــزء بــه جــزء نقــل قول  هــای مشــارکت کننــدگان اســت، شــامل5 تــم اصلــی 

ــم فرعــی اســت کــه در 5 خوشــه   طبقه  بنــدی شــد:  و15ت
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خوشه اقتصادی
طبــق آمــار بــه دســت آمــده بیشــتر مهاجرت  هــا بــه علــت کمبودهــاي اقتصــادي انجــام گرفتــه اســت. 
البتــه ازدواج نیــز نقشــي در جابه  جایي  هــا داشــته اســت کــه در حقیقــت مهاجــرت را بــه صــورت یــک 
ــي  ــز در مجمــوع، یــک صــدم از مهاجرت  هــاي داخل ــد. تحصیــل نی ــدة خانوادگــي جلوه  گــر مي  کن پدی
را ســبب شــده اســت. بــا این  حــال عامــل اقتصــادي یکــي از مهمتریــن عوامــل در مهاجــرت اســت کــه 
از جملــه مهمتریــن اجــزاء تشــکیل دهنــدة ایــن عامــل عبارتنــد از: رکــود اقتصــادي در یــک کشــور، 
بیــکاري و نابرابــري طبقــات درآمــدي کــه بیشــترین ریشــه  هایش را بایــد در عامــل انحصــار اقتصــادي 

جســتجو نمــود.
جدول 2: مصادیق خوشه     اقتصادی

 گزیده متن)تم    )عبارت فرعی)تم )عبارت اصلی
خطصفحهمصاحبه شونده)مصاحبه )فکت

اقتصادی

دستیابی به شغل

 رسیدن به شفل
1-2-3-45 مورد عاقه

 هر شغلی که
 بتوان امرار معاش

 کرد
4522-21-20

 کسب درآمد
بیشتر

 پول بیشتر جهت
6-776 آسایش و راحتی

 خرید ماشین،
 رفتن مسافرت،
خرید مسکن

7710-9-8-7

 فراوانی ارزاق
عمومی

 همه چی در
1-2-3-394دسترس هست

 محدودیتی نسبت
 به خرید کاالیی

نداریم
398-7-6-5

 تاسیس کارگاه
تولیدی

 نزدیک بودن به
1-2-3-10154محل کارگاه

 نزدیک بودن به
5-6-10157 ادارات دولتی
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توضیح یافته  های بدست آمده از این پژوهش در این خوشه در ادامه می  آید:

دستیابی به شغل 
ــرت  ــی مهاج ــل اصل ــتر، عام ــد بیش ــب درآم ــز کس ــکاري و نی ــع بی ــتاها، رف ــتغال در روس ــود اش کمب
روســتائیان فــرات بــه خــارج از فضــاي روســتاهاي مــورد می  باشــد. جوانــان بــرای بدســت آوردن شــغل 
ــه امیــد آنکــه بتواننــد شــغلی پردرآمــد  ــه تــرك پــدر و مــادر می کننــد ب مــورد عاقــه خــود اقــدام ب
ــه شــهر  ــرات ب ــی از ف ــن وقت ــد )م ــن خصــوص مشــارکت کننده 6 می  گوی ــد. در ای ــدا کنن در شــهر پی
آمــده  ام، دنبــال شــغل دولتــی بــودم و بتوانــم بــا َآشــناهایی کــه در شــهر داریــم بــه یــک شــغل مناســب 
مشــغول بشــم کــه بــه ایــن امــر هــم رســیدم )مشــارکت کننده1، صفحــه 1، خــط 2و 3(( همانطــور کــه 
در بحــث دســتیابی بــه شــغل مطــرح شــد، کمبــود اشــتغال عامــل مهمــی در جهــت مهاجــرت محســوب 
ــه  ــاش ب ــرار مع ــت ام ــط جه ــودش فق ــای خ ــه گفته ه ــه ب ــا توج ــارکت کننده 4 ب ــذا مش ــود. ل می  ش
شــهر مهاجــرت کــرده اســت کــه ایشــان در اینجــا بیــان داشــتند )بعلــت نداشــتن زمیــن کشــاورزی 
ــازه ســوپرمارکت زدم.  ــرات زدم و در شــهر مغ ــه خــروج از ف ــاش دســت ب ــرار مع و ســرمایه جهــت ام

مشــارکت کننده4، ص5، خ20(

کسب درآمد بیشتر
درآمــد بهتــر زندگــی بهتــر، نیــاز همــه مــا انســانها اســت. خیلــی از مــردم بــا دغدغه  هــای مالــی درگیــر 
هســتند. داشــتن زندگــی بهتــر و رفــاه بیشــتر حــق مــا و شــدنی اســت. مــوارد زیــادی هســتند کــه از 
مســیر پــول و ثــروت می  گــذرد. نیــاز مــا بــه خانــه، ماشــین خیلــی خــوب، تحصیــات بهتــر، ســامتی، 
ــا پــول امــکان پذیــر می  شــود. فراگیــری روش کســب درآمــد بیشــتر و  تفریحــات، ازدواج بهتــر و… ب
ــرای همــه مــا یــک ضــرورت اســت. داشــتن درآمــد و ثــروت ماننــد خیلــی از مهارتهــا  مدیریــت آن ب
ــن  ــم. در ای ــت کنی ــم و در مســیر آن حرک ــاد بگیری ــد ی ــه بای ــارت اســت ک ــک مه ــی، ی ــل رانندگ مث
خصــوص مشــارکت کننده شــماره 7 بیــان مــی  دارد، مــن در روســتا بــه کشــاورزی می  پرداختــم، ولــی 
ــاند، وارد شــهر  ــل بپوش ــع عم ــته  ها جام ــه اون خواس ــه دارم نمی  توانســت ب ــدی ک ــه درآم ــت اینک بعل

شدم.)مشــارکت کنــدده شــماره 7، ص 7، خ9-6(
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فراوانی ارزاق عمومی
ــه  ــتاها و ب ــه ضــرر روس ــدودی، ب ــداد مع ــتثنای تع ــه اس ــعه ب ــال توس ــای کشــورهای در ح حکومت  ه
ــتا در  ــاط شــهر و روس ــر ارتب ــل گ ــوان تحلی ــه عن ــون ب ــکل لیپت ــد. مای ــر می  دارن ســود شــهرها گام ب
کشــورهای در حــال توســعه، معتقــد اســت بخــش روســتایی بیشــترین فقیــر و باالتریــن منابــع ارزان 
ــر  ــه در اکث ــادر شــده اســت ک ــه بخــش شــهری ق ــی ک ــار دارد. در حال ــوه و پیشــرفت را در اختی بالق
ــد و  ــت کن ــعه را بی جه ــد توس ــن راه فراین ــا در ای ــود؛ ام ــروز ش ــتاییان پی ــا روس ــود ب ــای خ برخورده
ــر  ــهری مدنظ ــای ش ــتر اولویت  ه ــتا بیش ــهر و روس ــن ش ــع بی ــص مناب ــت. در تخصی ــرده اس ــر ک نابراب
اســت و نــه رعایــت عدالــت اجتماعــی یــا کارایــی. اختــاف بیــن رفــاه روســتایی و شــهری در کشــورهای 
ــان  ــه توسعه ش ــی در مراحــل اولی ــه در کشــورهای غن ــی بســیار بیشــتر اســت از آنچــه ک ــر کنون فقی
حاکــم بــود. ایــن شــکاف عظیــم بــه طــور مســتدل ناکارآمــد و بــه همــان انــدازه غیر منصفانــه اســت. 
مشــارکت شــماره 3 بیــان مــی  دارد، یکــی از دایــل جزئــی در مهاجرتــم نبــود امکانــات اولیــه در روســتا 
بــود. مــا بــرای کوچکتریــن وســیله بایــد 30 کیلومتــر بیایــم تــا شــهر کــه ســخت و خســته کننــده بــود.

ــماره3،ص9 ، خ3( ــارکت کننده ش )مش

تاسیس کارگاه تولیدی
بعضــی از ســرمایه داران روســتایی، در جهــت تاســیس کارگاه تولیــدی و بعلــت فــروش بــاال و ســریع تر 
انجــام شــدن مســیر اداری و تــرددش بــه مرکــز اســتان و بــرای کاهــش زمــان مجبــور بــه مهاجرت انــد. 
مشــارکت کننده شــماره 10 بیــان داشــت، مــن بخاطــر اینکــه امــور اداری کارگاه زودتــر و تــردد زیــاد 
مــن در مرکــز اســتان ســمنان و یــا تهــران زیــاد بــود مجبــور بــه تــرك از فــرات شــدم )مشــارکت کننده 

ص15،خ7و8و9( شماره10، 

خوشه اجتماعی
حرکــت، جابه جایــی و مهاجــرت انســانها از یــک نقطــه ســکونت گاهــی بــه نقطــه دیگرتاریخــی برابــر 
ــه دســت آوردن  ــه اي کــه انســان هاي اولیــه حرکــت را فرصتــی جهــت ب ــه گون ــا عمــر بشــر دارد. ب ب
ــا و  ــه بق ــراي ادام ــاش ب ــر ت ــارت دیگ ــه عب ــش می دانســتند. ب ــی خوی ــاي حیات ــه و نیازمندی  ه آذوق
جســتجوي شــرایط زیســت مســاعدتر؛ بشــر را وادار بــه تــرك زادگاه خــود و کــوچ بــه ســمت مناطقــی 
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می  نمــود کــه از شــرایط محیطــی و اقتصــادي- اجتماعــی بهتــري جهت گــذران زندگــی و رفــع نیازهــاي 
حیاتــی وي برخــوردار بودنــد. بدیــن منــوال بــا پیچیده  تــر شــدن اوضــاع معیشــتی و کیفیــت زندگــی 
ــه تبعیــت از فراینــد تفکرگرایــی و رشــد فنآوري  هــاي  ــراد وگروه  هــاي انســانی ب در جوامــع بشــري؛ اف
تســهیل کننــده زندگــی بــه ویــژه در دهه  هــاي اخیــر، تمایــل فراوانــی بــراي جــاي اقامتــگاه خویــش 
ــان؛ روســتائیان  ــن می ــد. در ای ــاي ســکونت  گاهی از خــود نشــان داده  ان ــر کانون  ه ــه دیگ و مهاجــرت ب
ــه دلیــل شــرایط  ــه ویــژه در کشــورهاي درحــال توســعه کــه ب ــه عنــوان فقیرتریــن اقشــار جامعــه ب ب
ــالیان  ــکونت  گاهی، س ــاي س ــر عرصه  ه ــم ب ــی حاک ــاي فضای ــود نابرابري  ه ــن وج ــی و همچنی اجتماع
ــات و  ــده ارتباط ــد فزاین ــا رش ــد، ب ــه رو بوده  ان ــتی رو ب ــت- معیش ــکات زیس ــر و مش ــا فق ــادي ب متم
ــژه  ــه وی ــه )ب ــراد جامع ــا دیگــر اف ــا مقایســه وضعیــت زندگــی خــود ب مناســبات روســتایی شــهري؛ ب
گروه  هــاي شهرنشــین( در تــاش بــه منظــور تغییــر ایــن وضعیــت ناخوشــایند و همچنیــن کســب رفــاه 
بیشــتر رهســپار شــهرها و دیگــر مراکــز جمعیتــی می  شــوند. بنابرایــن بحــث عوامــل اجتماعــی یکــی 
از عوامــل مهــم مهاجــرت از روســتا بــه شــهرها شــده اســت. جــدول خاصــه   زیــر، عبارت  هــای اصلــی 
ــن خوشــه    ــه در ای ــا ک ــای کل مصاحبه  ه ــای حاصــل از متن  ه ــد. گزیده  ه ــی آن را نشــان می  ده و فرع
ــه تفکیــک مصاحبه شــوندگان، صفحــه و خــط متــن مصاحبــه آورده  جــای گرفتنــد، در جــدول زیــر ب

شــده اســت.
جدول 3: مصادیق خوشه  اجتماعی

خطصفحهمصاحبه شوندهگزیده متن مصاحبه )فکت(تم    )عبارت فرعی(تم )عبارت اصلی(

اجتماعی

 حضور بستگان و
نزدیکان

رفتن بستگان، برادر و 
12-8311خواهران 

1-2-833 کوچ دوستان

 کسب منزلت
اجتماعی

1028 برخورد با آدمهای گوناگون

وجود آدمهایی که حس 
1029مثبت می   دهند، دلسوزاند

ازدواج
6121یافتن دختر مورد عاقه

کوچ به خاطر عدم عایق 
6122،3،7همسرم

امکانات رفاهی
3-4-495وجود پزشک، دارو، 

4914پارك، تفریحات، سینما 
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حضور بستگان و نزدیکان
ــکان آنهــا در شــهرها  ــراد نقــش دارد، حضــور بســتگان و نزدی ــی کــه در مهاجــرت اف یکــی از علت  های
ــینی ها،  ــتند، شب نش ــر هس ــا یکدیگ ــی ب ــط اجتماع ــراری رواب ــال برق ــتر دنب ــا بیش ــد. ایرانیه می  باش
ــرد نقــش  ــد در زندگــی ف ــراد، می  توان ــن اف ــی بی ــط اجتماع ــراری رواب ــذا برق ــای شــبانه، ل پیاده روی ه
تاثیرگــذاری داشــته باشــد. روابــط اجتماعــی در دنیــای رو بــه پیشــرفت امــروزی، از اصــول اساســی برای 
دوام و پایــداری زندگــی فــردی اســت. روابــط اجتماعــی را مــی تــوان ارتبــاط بیــن دو نفــر و یــا چنــد 
ــه یکدیگــر  ــراد نســبت ب ــل اف ــط اجتماعــی ارتبــاط و وابســتگی متقاب گــروه تعریــف کــرد. یعنــی رواب
اســت و عاملــی اســت، بــرای مهاجــرت. برهمیــن اســاس مشــارکت کننده شــماره 8 اظهــار داشــت، کــه 
مــن همــه خواهــر برادرانــم در شــهر حضــور داشــتند و مــن بعلــت تنهایــی و وابســتگی بــه آنهــا مجبــور 

ــرك روســتا شــده ام )مشــارکت کننده شــماره 8، ص3، خ2 و 12( ــه ت ب

کسب منزلت اجتماعی
ــه  ــر در جامع ــی معتب ــای ارزش اجتماع ــه معیاره ــر پای ــه ب ــی اســت ک ــک ارزیاب ــی، ی ــت اجتماع منزل
ــک  ــد و نشــان می  دهــد کــه موقعیــت ی ــه عمــل می  آی از موقعیــت یــک شــخص در ذهــن دیگــران ب
ــراد و  ــد اف ــل دارن ــردم تمای ــی« کجاســت. م ــر در »فضــای اجتماع ــه اشــخاص دیگ شــخص نســبت ب
ــر  ــا یکدیگ ــتند ب ــن هس ــا پایی ــاال ی ــای ب ــی در موقعیت  ه ــگاه اجتماع ــر پای ــه از نظ ــی را ک گروه های
مقایســه کننــد. پایــگاه اجتماعــی، مرتبــه یــا ارزش هــر فــرد در محیــط گروهــی، ســازمانی یــا اجتماعــی 
ــذا  ــود. ل ــوردار می  ش ــا برخ ــا و مزای ــی ویژگی ه ــاس آن از برخ ــر اس ــرد ب ــه ف ــد ک ــس می کن را منعک
مشــارکت کننده شــماره 10 بیــان داشــت، مــن در راســتای شــغلم نیازمنــد برخــورد بــا یکســری ارتبــاط 
ــا افــراد مختلــف بــودم کــه مســتعد  تر جهــت خــروج از روســتای فــرات شــدم. )مشــارکت کننده 10،  ب

ص2،خ 8و9(

ازدواج
متاســفانه مهاجــرت از روســتا بــه شــهر در اکثــر روســتاهای کشــور، تبدیــل بــه یــک ارزش حاکــم بــر 
ــز  ــک جــوان روســتایی نی ــی در جلســه خواســتگاری ی ــه حت ــردم شــده اســت. ارزشــی ک فرهنــگ م
خــود را نشــان می  دهــد. بســیاری از دختــران روســتایی، مهمتریــن شرط شــان بــرای ازدواج، مهاجــرت 
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ــرای اکثــر پســران روســتایی کامــا نام آشناســت. حتــی بســیاری از  ــه شــهر می  شــود. ایــن شــرط ب ب
اختافــات خانوادگــی و شــکل گیری طاق هــا ریشــه در اجرایــی نشــدن ایــن شــرط داشــت. در همیــن 
ــی  ــرات هســتیم، ول ــرای ف ــم هــردو ب ــان داشــت، کــه مــن و خان راســتا مشــارکت کننده شــماره 6 بی
در زمــان خواســتگاری خانمــم شــرط کــرد بــرای زندگــی بایــد بــه شــهر کــوچ کنیــم، لــذا مــن بخاطــر 

ــه تــرك روســتا شــدم )مشــارکت کننده شــماره 6، ص12، خ1،2،7( عاقــه خــودم، مجبــور ب

امکانات رفاهی
ــق  ــي ح ــون اساس ــول قان ــاس اص ــي براس ــات عموم ــي و خدم ــات رفاه ــل امکان ــورداري از حداق برخ
مســلم همــه اقشــار کشــور از جملــه روســتائیان اســت و محرومیــت از امکانــات عمومــي همــواره یکــي 
ــات  ــه خدم ــي اســت. ارائ ــي جمعیت ــروز مهاجــرت و جابجای ــتایي و ب ــه روس ــوارد دافع ــن م از مهمتری
ــداف  ــا اه ــه  اي ب ــن برنام ــي و تدوی ــد طراح ــتایي نیازمن ــاط روس ــي در نق ــات زیربنای ــي و امکان عموم
ــات  ــدم امکان ــر ع ــن بخاط ــت، م ــان داش ــمار 4 بی ــارکت کننده ش ــن رو مش ــت. از همی ــخص اس مش
رفاهــی، اقــدام بــه مهاجــرت کــردم. مــن بخاطــر حداقل  هــای زندگــی و محرومیت  هــای منطقــه فــرات 

ــماره 4، ص9،،خ 14، 3، 5( ــارکت کننده ش ــودم. )مش ــهر نب ــی در آن ش ــه زندگ ــه ادام ــادر ب ق

خوشه جغرافیایی
مهاجــرت در ایــران بــه عنــوان یــک فراینــد مفیــد بــرای حــّل مشــکات و تقاضــای رو بــه رشــد صنایــع 
و خدمــات قلمــداد نمی شــود؛ بلکــه برعکــس، مشــکاتی را بوجــود مــی آورد کــه شــروع آن، افزایــش 
نیــروی مــازاد در شــهرها و بیــکاری اســت. عوامــل و توان هــای محیطــی از جملــه توپوگرافــی، شــیب، 
ــتاها  ــدن روس ــی ش ــرت و خال ــم مهاج ــزائی در حج ــر بس ــی تأثی ــت اراض ــی، آب و قابلّی ــا، بارندگ دم
دارنــد. ناتوانــی ایــن اجتماعــات بــه دالیــل مختلــف ســاختاری، موجــب عــدم توانایــی آنهــا در مقابلــه 
بــا عوامــل طبیعــی از جملــه خشکســالی، ســیل، زلزلــه، کمبــود آب، رانــش زمیــن و فرســایش خــاك 
گردیــده و در نهایــت، مغلــوب شــرایط و عوامــل نامســاعد طبیعــی گشــته و مجبــور بــه مهاجــرت و رهــا 
کــردن ســکونتگاه خــود شــده اند کــه در نتیجــه، چنیــن روســتاهائی بــه مناطقــی غیرمســکون و خالــی 

ــده اند. ــل ش ــت تبدی از جمعّی
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جدول 4: مصادیق خوشه    عوامل جغرافیایی
 تم )عبارت

)اصلی
 تم    )عبارت

)فرعی
گزیده متن 

خطصفحهمصاحبه شوندهمصاحبه )فکت(

 آب و هوای غیرجغرافیایی
مناسب

وجود حشرات 
مثل سالک، 
گرمای بیش 

از حد 

8149-8-7-6-4

 نزدیک بودن به
8145 پایگاه نظامی

آب و هوای مناسب
یکــی از علت  هایــی کــه باعــث تــرك روســتا در روســتای فــرات بــود و نــگاه پررنگــی هــم نبــود، بحــث 
ــی می  توانســت در زمــره عوامــل تاثیرگــذار در  ــن عامــل مهمــی نبــود، ول ــود. ای ــی ب مســائل جغرافیای
بحــث مهاجــرت قــرار بگیــرد. تمامــی مشــارکت کننــدگان، باالتفــاق معتقــد بودنــد کــه می  توانــد تاثیــر 
ــاری  ــکل و گرفت ــار مش ــا را دچ ــت و خیلی  ه ــالک اس ــه س ــر از پش ــتا پ ــتان  ها روس ــذارد. در تابس بگ
ــا آن را نمی  پســندند.  ــران کــه خیلی  ه ــی ای ــگاه نظام ــه پای ــودن ب ــک ب ــا اینکــه نزدی ــرده اســت و ی ک
مشــارکت کننده شــماره 8 بــا لحنــی خنــده دار عنــوان کــرد، پشــه ســالک چندبــار بچــه مــن را نیــش 
ــو فــرات نیســت. )مشــارکت کننده شــماره8، ص14، خــط 7 و 8( ــه آمــدن ت زد کــه خانمــم راضــی ب

خوشه سیاسی
بخاطــر اینکــه نــگاه محقــق نــگاه همــه جانبــه  ای در مهاجــرت بــود، لــذا محقــق همــه عوامــل را تحــت 
بررســی قــرار داد و نکتــه خیلــی جالبــی کــه در تمامــی مشــارکت کننده  ها مشــهود بــود، همــه، عوامــل 
ــارکت کننده  ها در  ــدام از مش ــه هیچک ــد و اینک ــداد نمی  کردن ــتا قلم ــروج از روس ــت خ ــی را عل سیاس

بحــث سیاســی هیــچ نقشــی را ایفــا ننموده  انــد. 
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جدول 5: مصادیق خوشه  سیاسی

تم )عبارت 
تم  )عبارت فرعی(اصلی(

گزیده متن 
مصاحبه 
)فکت(

 مصاحبه
خطصفحهشونده

سیاسی

ارتباط با تفکرات سیاسی

5-8-6139 دیدار با نماینده

 دیدار با
 فرماندار، امام

 ،جمعه
8312-11-10

ارتباط با احزاب مختلف

 دیدار با حزب
398 موتلفه

 دیدار با افراد
 حزب اصاح

طلب
1132-1

 دستیابی آسان به
اطاعات سیاسی

 وجود آدم های
1-5-10153متفاوت در شهر

 بسترهای الزم
 در جهت باال
 بردن اطاعات

سیاسی

395

خوشه آموزشی 
پدیــده مهاجــرت از اهمیــت بســیاري برخــوردار اســت. پاییــن بــودن ســطح زندگــي در نواحــي روســتایي 
و در نتیجــه مهاجــرت روســتاییان بــه ســمت شــهرهاي بــزرگ، مســائل و مشــکات متعــدد اجتماعــي، 
اقتصــادي و محیطــي را هــم در نواحــي روســتایي و هــم در شــهرها بــه دنبــال داشــته اســت. سیاســت  ها 
و راهبردهــاي مختلفــي بــراي کاســتن از آثــار منفــي ایــن مشــکات و پاســخ بــه نیازهــاي زندگــي در 
ســکونتگاه هاي شــهري و روســتایي در کشــورهاي درحــال توســعه و از جملــه ایــران در پیــش گرفتــه 
شــده اســت، زیــرا ریشــه تمامــي مشــکات و مســائل عقــب ماندگــي مثــل فقــر گســترده، نابرابــري در 
حــال رشــد، رشــد ســریع جمعیــت و بیــکاري فزاینــده، در مناطــق روســتایي قــرار دارد. در ســال  های 
اخیــر شــاهد کاهــش جمعیــت در روســتاها هســتیم، امــا ایــن کاهــش جمعیــت نبایــد مــا را از توجــه 
و ایجــاد زیرســاخت  های الزم بــرای روســتاها بــازدارد، زیــرا عــدم توجــه بــه مشــکات روســتاها، باعــث 
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ــل  ــدان و اه ــل فرزن ــر تحصی ــا بخاط ــن مهاجرت  ه ــی ازای ــود. خیل ــهرها می  ش ــه ش ــان ب ــرت آن مهاج
ــرای  ــه تفکیــک ب ــده متــون مصاحبه شــوندگان ب ــه قلمــداد می  شــود. جــدول گســترده  تر کــه گزی خان

ــد: ــر می  آی ــی اســتفاده شــده، در زی ــی و فرع ــای اصل عبارت  ه
جدول 6: مصادیق خوشه آموزشی

تم )عبارت 
اصلی(

تم )عبارت 
فرعی(

گزیده متن 
مصاحبه 
)فکت(

 مصاحبه
خطصفحهشونده

آموزشی

ادامه تحصیل

 برای ادامه
 تحصیل خانم و

 فرزندان
10152

 برای ادامه
10-11-5612 تحصیل خودم

 وجود مراکز
 پژوهشی و
تحقیقاتی

 کتابخانه عمومی
 و حسینه
 ابوالفضل

2118

1-9132 انواع آزمایشگاه

 فراوانی منابع
علمی و فرهنگی

 بسترهای
 مناسب فرهنگی

 مثل موسسه
اسوه

1187

 وجود اساتید
 متعهد و دلسوز
 بخاطر وجود
 دانشگاه پیام
 نور و آزاد و
سراسری

10 و 11811

ادامه تحصیل
ــه نفــس فــرد می   گــردد و همینطــور خاقیــت در  ــات باعــث کشــف اســتعداد و اعتمــاد ب وجــود امکان
ایــن زمینــه افزایــش می   یابــد کــه بــه ســرعت امــور می   افزایــد. همچنیــن در شــهر محرکاتــی بیشــتری 
ــود.  ــتری می   ش ــم بیش ــف عل ــت و کش ــوزش خاقی ــتر در آم ــک بیش ــت تحری ــه باع ــود دارد ک وج
ــه شــهر اومــدم همســرم دانشــگاه آزاد ثبــت  مشــارکت کننده شــماره 10 بیــان دارد کــه مــن وقتــی ب
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ــماره10 ص15،خ2( ــارکت کننده ش ــرد )مش ــام ک ن

وجود مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
ــود  ــر هســتند، وج ــر و تخصصی   ت ــی باالت ــی دارای ســطح علم ــر علم ــه از نظ ــی ک ــود کتابخانه   های وج
اســتاد خبــره و توانمنــد در عرصــه مــورد تحقیــق کــه هــم دارای علــم بــاال و تجربــه زیــادی می   باشــند، 
وجــود مراکــز علمــی و آزمایشــگاههای دارای امکانــات بــاال کــه در پیشــبرد هــدف الزم هســت، وجــود 
ــی حمایــت می   کننــد  موسســات دولتــی و غیــر دولتــی کــه در زمینــه پژوهشــی از نظــر علمــی و مال
ــت  ــد فرص ــد، می   توان ــرمایه گذاری می   کنن ــش س ــه پژوه ــه در زمین ــرادی ک ــود اف ــن وج و همچنی
ــک  ــن ی ــان داشــت، م ــد باشــد. )مشــارکت کننده شــماره 9 بی ــه و درآم ــرای کســب تجرب مناســبی ب
پرســتار هســتم و وجــود آزمایشــگاهها در شــهر و نبــود آزمایشــگاه در منطقــه فــرات باعــث مهاجــرت 

ــارکت کننده 9، ص13،خ 1 و 2( ــتم )مش ــودم برمی   گش ــه زادگاه خ ــا ب ــن قطع ــده، واال م ــن ش م

فراوانی منابع علمی و فرهنگی 
ــن  ــا موسســات علمــی و اســاتید آســانتر می   باشــد. همچنی ــات ب ــد آســان، ماق ــت و آم ــل رف ــه دلی ب
ــارکت کننده  ــد. )مش ــان می   کن ــه کار را آس ــرای ادام ــزه ب ــه انگی ــا تجرب ــاتید ب ــتر و اس ــات بیش امکان

شــماره 11، ص8، خ 7 و 10(

ذات مشترک پدیده: فقدان
یکــی از گام هــا در پژوهش   هــای پدیدارشــناختی تعییــن ذات مشــترك پدیــده اســت. محقــق در جریــان 
ــان، فقــدان اســت، زیــرا اینــان  ــرای جوان پژوهــش دریافــت فصــل مشــترك )ذات( پدیــده    مهاجــرت ب
ــه  ــد. اگرچ ــه می   کنن ــدان را تجرب ــی از فق ــاد متفاوت ــس از آن ابع ــه پ ــرت و چ ــش از مهاج ــه پی چ
مرســوم اســت کــه در پژوهش   هــای پدیدارشناســی محقــق تنهــا بــه ذکــر یــک ذات بــرای پدیــده اقــدام 
می   کنــد، امــا در جهــت تدقیــق ایــن یافتــه، نگارنــده تصمیــم گرفــت بــرای ذات مشــترك فکت   هایــی را 

ــده   اند: ــدی ش ــر صورت   بن ــی زی ــای اصل ــب عبارت   ه ــا در قال ــن فکت   ه ــد. ای ــر نمای ذک
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جدول 7: ذات مشترک پدیده مهاجرت

 عبارت های اصلیذات مشترک پدیده

فقدان

فقدان شغل

فقدان آب و هوای مناسب

فقدان روابط اجتماعی

فقدان آزمایشگاه

فقدان امکانات رفاهی

تعمیم یافتگی فقدان در همه  وجوِه زندگِی

نتیجه گیری
ــت  ــور اس ــی کش ــای جغرافیای ــده در فض ــران کنن ــده   ای نگ ــهر در کل پدی ــه ش ــتا ب ــرت از روس مهاج
ــان دارای تحصیــات دانشــگاهی اتفــاق  ــژه جوان ــه وی ــان و ب کــه وقتــی ایــن مهاجــرت در میــان جوان
ــدی  ــد ضمــن کاهــش توانمن ــت می   توان ــن وضعی ــرا ای ــر می   شــود. زی ــران کننده   ت ــد، بســیار نگ می   افت
ــی  ــانی و مال ــرمایه   های انس ــاف س ــه ات ــتاها ب ــاورزی در روس ــه کش ــاغل ب ــروی کار ش ــزه نی و انگی
ــوده و  ــی ب ــل مختلف ــه عل ــا ب ــل مهاجرته ــن قبی ــود. گســترش ای ــی کشــور منجــر ش ــوزش عال در آم
پیامدهــای مختلفــی بــه طــور ویــژه بــرای جوامــع روســتایی در پــی خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــا ســاختار جمعیــت و کیفیــت جمعیــت  ــزی و سیاســتگذاری در نواحــی روســتایی ب ــه برنامه   ری هرگون
ــر تمایــل نیروهــای  ــر ب ــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ارتبــاط پیــدا می   کنــد، بررســی عوامــل مؤث ب
ــزاع بیشــتر و  ــراي انت ــق حاضــر ب ــه ســزایی برخــوردار اســت. در تحقی ــت ب جــوان روســتایی از اهمی
ــه هســته، تلخیــص شــد.  ــک مقول ــب ی ــوالت محــوري در قال ــف مهاجــرت، مق ــاي مختل درك جنبه   ه
بــا توجــه بــه معانــي منتســب کنشــگران بــه گزینشــها و کنش   هایشــان، پنــج نمونــه ســازي از ســبک 
زندگــي تشــخیص داده شــد: خوشــه اقتصــادی، خوشــه اجتماعــی، خوشــه جغرافیایــی، خوشــه سیاســی 
و خوشــه آموزشــی. ایــن تحقیــق نشــان داد، مهمتریــن عوامــل موثــر بــر تمایــل جوانــان روســتایی بــه 
ــات رفاهــی، بهداشــتی و تفریحــی بیشــتر در شــهر، یافتــن شــغل مناســب  ــه وجــود امکان مهاجــرت ب
ــه روســتا  ــودن دســتمزدها در شــهر نســبت ب ــاال ب ــه درآمــد بیشــتر در شــهر، ب در شــهر، دســتیابی ب
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اختصــاص داشــت. ایــن یافتــه بیانگــر ایــن واقعیــت می   باشــد کــه مهمتریــن اولویــت جوانــان روســتایی، 
ــاد  ــکان ایج ــر ام ــن نظ ــد و از ای ــتغال می   باش ــرای اش ــب و کاری ب ــاد کس ــغل و ایج ــه ش ــتیابی ب دس
اشــتغال در روســتا را ســخت و دشــوار ارزیابــی می   کننــد و لــذا ایــن عامــل باعــث افزایــش تمایــل آنهــا 

ــردد. ــه شــهر می   گ ــه مهاجــرت ب ب

پیشنهادات
- پیشــنهاد میشــود کــه بــراي جلوگیــري از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها، رونــد توســعه روســتاها 
ــي  ــه جای ــا کشــاورزي در روســتاها ضمــن جاب ــع و خدمــات مرتبــط ب ــا ایجــاد صنای تســریع گــردد. ب
نیــروي کار در زیــر بخش هــاي کشــاورزي موجبــات افزایــش درآمــد و توزیــع عادالنه تــر ثــروت فراهــم 
ــا افزایــش مخــارج دولتــي در عمــران و توســعه روســتایي، زیرســاخت هاي الزم جهــت رشــد  گــردد. ب
ــدك  ــره وري ان ــي از به ــاورزي ناش ــش کش ــدك در بخ ــتمزد ان ــردد. دس ــم گ ــاورزي فراه ــش کش بخ
نیــروي کار بــه خصــوص در زیربخــش زراعــت اســت. بنابرایــن بــا ایجــاد کســب و کار کشــاورزي و جابــه 
ــت دســتمزدها در بخــش کشــاورزي  ــد متوســط بخــش کشــاورزي و در نهای ــروي کار، تولی ــي نی جای

افزایــش خواهــد یافــت کــه ایــن نیــز موجــب کاهــش رونــد مهاجــرت خواهــد شــد.
- بــا تدویــن و تصویــب بســته اشــتغال فــارغ التحصیــان کشــاورزی در روســتاها کــه همزمــان مــوارد 
تأمیــن ســرمایه از طریــق اختصــاص وام هــای اشــتغالزای کــم بهــره بــا حداقــل بروکراســی، مشــاوره و 
آمــوزش راه انــدازی کســب و کارهــای مــورد نیــاز بــازار و برنامــه بازاریابــی و فــروش را در نظــر گرفتــه 

باشــد، بــه حــل ایــن مشــکل اقــدام گــردد.
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ذکایــی، محمــد ســعید )1385(. »جوانــان، جهانــی شــدن و مهاجرت   هایــی بیــن المللــی: پژوهشــی در 

میــان نخبــگان جــوان«. مجلــه جامعه شناســی ایــران. دوره هفتــم، شــماره دوم، صــص41- 75.
ــی  ــی- جغرافیای ــای سیاس ــی در رویکرده ــگان )تأمل ــک نخب ــی اهلل )1382(. ژئوپلیتی ــنو، نب 12- رش

ــر. ــران: کوی ــگان(. ته ــرت نخب مهاج
13- رفیع پور، فرامرز )1387(. کند و کاوها و پنداشت   ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

14- زنجاني، حبیب اهلل )1380(. مهاجرت. تهران: انتشارات سمت.
ــد اول. تهــران: پژوهشــگاه  ــوم اجتماعــی. جل ــر)1387(. روش   هــای تحقیــق در عل 15- ســاروخانی، باق

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
ــد دوم. تهــران: پژوهشــگاه  ــوم اجتماعــی. جل ــر)1388(. روش   هــای تحقیــق در عل 16- ســاروخانی، باق

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
ــان. تهــران: موسســه فرهنگــی  ــان )1381(. بررســی وضعیــت مهاجــرت جوان 17- ســازمان ملــی جوان

اهــل قلــم.
شــاه آبــادي، ابوالفضــل و رقیــه پــوران )1388(. » اثــر مهاجــرت مغزهــا بــر رشــد اقتصــادي )مطالعــه 

مــوردي ایــران(«، فصلنامــه پژوهشــنامه بازرگانــي، شــماره52، صــص63-35.
ــا  ــط ب ــل جمعیت شــناختی مرتب ــی توســعه   ای و عوام ــه )1387(. بررســی آرمان گرای 18- شــرفی، زکی
گرایــش جوانــان بــه مهاجــرت بین المللــی: مطالعــه مــوردی جوانــان 30-18 ســاله شــهرهای شــیراز و 

ارســنجان. رســاله کارشناسی ارشــد جامعــه شناســی دانشــگاه شــیراز.
19- شکویی، حسین )1369(. جغرافیاي اجتماعي شهرها. تهران: جهاد دانشگاهی.

ــات سیاســی  ــان ســوم«، اطاع ــزرگ جه ــا، مشــکل ب ــرار مغزه 20- شــهید زاده، حســین )1370(. »ف
اقتصــادی، ســال پنجــم، شــماره 8 و 9.
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ــل  ــه عل ــبت ب ــي نس ــت علم ــاي هیئ ــرش اعض ــي نگ ــم )1385(. »بررس ــران، ابراهی ــي عم 21- صالح
ــي، شــماره 28، صــص80-56. ــوم اجتماع ــه عل ــه خــارج از کشــور«، نام ــگان ب مهاجــرت نخب

22- طاهــر خانــی، مهــدی )1382(. »توزیــع جغرافیایــی محصــوالت فرهنگــی و نقــش آن در مهاجــرت 
ــان روســتایی، مطالعــه مــوردی: اســتان قزویــن«، پژوهــش هــای جغرافیایــی. شــماره 46، صــص  جوان

.97 -87
23- طاهــر خوانــی، مهــدی )1381(. »بازشناســی عوامــل موثــر در مهاجــرت هــای روســتا- شــهری بــا 
تأکیــد بــر مهاجــرت جوانــان روســتایی اســتان قزویــن«، مــدرس، دوره ششــم، شــماره دوم، صــص41 

.60-
24- علــي بیگــي، امیرحســین؛ عبدالحمیــد پــاپ زن و محمــد دره زرشــکي )1388(. »دالیــل و 
راهکارهــاي کاهــش تمایــل جوانــان روســتایي شهرســتان کرمانشــاه بــه مهاجــرت«. مجلــه تحقیقــات 

ــص 39-49. ــم، ص ــماره یک ــران، ش ــاورزي ای ــعه کش ــاد و توس اقتص
25- عینــي زینــاب، حســن )1384(. گرایــش بــه مهاجــرت و تــرك کشــور در بیــن جوانــان بــا تأکیــد 

بــر جوانــان نخبــه ایــران، مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای جمعیتــی آســیا و اقیانوســیه.
ــر عوامــل مؤثــر در مهاجــرت  26- غفــاری، رامیــن و معصومــه ترکــي هرچگانــي )1389(. »تحلیلــي ب
ــاد از توابــع بخــش ســامان در اســتان  ــان روســتایي بــه شــهر مــورد پژوهــي: روســتاي صــادق آب جوان

چهارمحــال و بختیــاري«. مجلــه مســکن و محیــط زیســت، شــماره 132، صــص91-102.
27- قاســمي ســیاني، محمــد )1388(. »پیامدهــاي مهاجــرت روســتا- شــهري نســل جــوان روســتایي«، 

پژوهــش جوانــان، فرهنــگ و جامعــه، شــماره دوم، صــص 165-145.
28- الئــی، قنبــر و نیلوفــر باقــری رنانــی )1388(. »بررســی نقــش تلویزیــون در ایجــاد و تقویــت گرایش 
ــوردی دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خوراســگان(«.  ــی دانشــجویان )بررســی م ــای دین ه

فصلنامــه علمــی- تحقیقاتــی دانشــگاه اســامی. شــماره 41، صــص 81-65.
29- لهسایی زاده، عبدالعلی )1368(. نظریات مهاجرت. شیراز: انتشارات نوید.

30- لهسائي زاده، عبدالعلي )1373(. برنامه ریزي مهاجرت هاي داخلي. شیراز: انتشارات نوید.
31- لهسایی زاده، عبدالعلی و احمد عبداللهی )1381(. جامعه شناسی جهان سوم. شیراز: نوید.

مرکز آمار )1385(. سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
32- میرزایــی، محمــد )1372(. جــزوه درســی جمعیــت شناســی اقتصــادی اجتماعــی. دانشــکده علــوم 
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اجتماعــی، دانشــگاه تهــران.
ــش  ــا گرای ــی ب ــي، اجتماع ــاي فرهنگ ــان ویژگي ه ــه می ــی رابط ــری )1387(. بررس ــازی، صغ 33- نی
ــی  ــروه جامعه شناس ــد گ ــی ارش ــاله کارشناس ــور. رس ــارج از کش ــرت خ ــه مهاج ــر ب ــجویان دخت دانش

ــیراز. دانشــگاه ش
34- یگانگی، اسماعیل )1381(. مهاجرت بزرگ ایرانیان. تهران: نشرعلم.
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24- Perogordo Madrid, D. )2007). The Silesia Megapolis. European Spatial 
Planning, 17)1), 23- 33.
25- Vergunst, P. )2003). Liveability and ecological land use )Vol. 373).
26- Okulicz-Kozaryn, A )2013), City life: Rankings )livability) versus perceptions 
)satisfaction). Soc. Indic. Res, 110, 433–451



فصلنامه جمعیت/ سال بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1399/ شماره 113 و 215-245/114

سیاست گذاری حمایت خانوادگی از سالمندان با رویکرد سناریونویسی 
جواد فعلی1
جعفر هزارجریبی2 
مسعود عالمی نیسی3 

چکیده: 4
ــده ای  ــاد پیچی ــالمندان ابع ــت از س ــوع حمای ــه موض ــی ب ــغلی و فرهنگ ــادی، ش ــی، اقتص ــی، خانوادگ ــرات جمعیت تغیی

ــتیم.  ــالمندان هس ــت از س ــرای حمای ــت  هایی ب ــه سیاس ــدد ارائ ــق درص ــن تحقی ــت. در ای ــیده اس بخش
ــا نخبــگان  روش ایــن پژوهــش شــامل چهــار بخــش می باشــد: بخــش اول؛ پیشــران ها از طریــق نظریــات و مصاحبــه ب
اســتخراج گردیــد. بخــش دوم: از تقاطــع دو پیشــران ســناریوها اســتخراج گردیــد. بخــش ســوم: راهبردهــای حمایــت 
ــوزه  ــامل 20 متخصــص ح ــه ش ــد. نمون ــان اســتخراج گردی ــا متخصصــان و ذی نفع ــه ب ــق مصاحب ــالمندان از طری از س
ــزار SPSS16 و  ــرم اف ــا کمــک ن ــارم: سیاســت های اســتخراج شــده ب ــه چه ــع می باشــد. مرحل ــالمندی و 31 ذی نف س
میانگیــن توافــق نخبــگان اعتبــار ســنجی شــدند و بــا روش HAP  و بــا نــرم افــزار AHP-SOLVER اولویــت بنــدی 

شــدند.
نتایــج نشــان داد: پیشــران های حمایــت از ســالمندان شــامل ؛ »وضعیــت فرهنگــی- اجتماعــی« و »منابــع در اختیــار« 
ــت از ســالمندان  ــن ســناریو ممکــن حمای ــن و بدتری اســت. کــه دو ســناریو حــدی از آنهــا اســتخراج شــده کــه بهتری
ــرای داشــتن  ــار ســنجی آنهــا، در ده زمینــه مطــرح شــد. ب ــت از ســالمندان بعــد از اعتب ــرای حمای اســت. راهبردهــا ب
ــردی، خانوادگــی و اجتماعــی  ــد اســتفاده از ظرفیت هــای ف ــه، نیازمن ــدار و مســتمر از ســالمندان در جامع ــت پای حمای

هســتیم. 

واژگان کلیدی: حمایت از سالمندان، بهترین سناریو، بدترین سناریو، سیاستگذاری

1- استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2- استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)نویسنده مسئول(

3- استادیار گروه تعاون و رفاه  اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
4- این مقاله مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان »نظام راهبردهای حمایت خانواده محور از سالمندان« می باشد.

پژوهشی
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1-مقدمه
ــات بهداشــتی، توســعه   ــاروری، کاهــش رشــد جمعیــت، بهبــود امکان طــی نیــم قــرن اخیــر؛ کاهــش ب
اقتصــادی- اجتماعــی و  افزایــش امیــد زندگــی منجــر بــه بــاال رفتــن متوســط ســن جوامــع شــده اســت. 
ــود )گورونــگ و گیمیــر5،  ــا ســال 2050 بیــش از 16 درصــد از جمعیــت جهــان ســالمند خواهنــد ب ت
2014 : 5(. جمعیــت ایــران نیــز در حــال حاضــر در مرحلــه انتقــال ســاختار ســنی از میان ســالی بــه 
ســال خوردگی اســت؛ بــه طوری کــه تــا ســال 1429 حــدود 33 درصــد جمعیــت کشــور را افــراد بــاالی  
60 ســال تشــکیل خواهنــد داد. )محمــودی، 1395: 172(. تــا ســال 1424 رشــد ســالمندان ایــران از 
میانگیــن جهانــی ســبقت می گیــرد و 5 ســال بعــد از آن از رشــد ســالمندی آســیا هــم بیشــتر خواهــد 

شــد )راشــدی، رضائــی، غریــب، نبــوی، 1392: 351(.
تهــران نیــز بــه عنــوان مرکــز سیاســی، اقتصــادی و اداری کشــور طــی چنــد دهــه اخیــر بــه ســرعت 
رشــد کــرده و درصــد باالیــی از جمعیــت مهاجــر و متنــوع کشــور را در خــود جــای داده اســت. ایــن 
ــد  ــد ش ــه آن خواه ــر ب ــالمندان، منج ــت س ــد جمعی ــع آن رش ــه تب ــت و ب ــد جمعی ــا، رش مهاجرت ه
ــی  ــد. حت ــد ســازگار کنن ــا شــرایط جدی ــد خــود را ب ــی نتوانن ــی؛ ســنتی و دولت کــه نهادهــای حمایت
شــبکه های حمایتــی خانوادگــی نیــز بــه علــت مهاجــرت زیــاد خانواده هــا و گســتردگی شــهر تهــران، 
نمی تواننــد از ســالمندان حمایــت کافــی داشــته باشــند. از طــرف دیگــر؛ ســالخوردگی جمعیــت ایــن 
شــهر ســریع تر از نقــاط دیگــر کشــور می باشــد. بــر ایــن اســاس 13.3 درصــد جمعیــت ســالمند کشــور 
در ایــن شــهر ســاکن هســتند، ایــن در حالــی اســت کــه 60 درصــد ایــن ســالمندان بــه تنهایــی زندگــی 
ــون  ــک میلی ــن مســئله؛  تعــداد جمعیــت ســالمندان  تهــران در ســال 1395 ی ــار ای ــد. در کن می کنن

385 هــزار نفــر بــوده اســت. )ســراج، 1396(. 
ــدم  ــر ع ــران، از طــرف دیگ ــت ته ــرات ســریع جمعی ــک طــرف تغیی ــاال؛ از ی ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــالمندان  ــه س ــک ب ــرای کم ــت هایی ب ــرای سیاس ــالمندان، اج ــی از س ــای حمایت ــکل گیری نظام ه ش
در حوزه هــای مختلــف الزم بــه نظــر می رســد، تــا امــکان زندگــی ســالمندان بــه صــورت مســتقل در 
ــواده  ــا خان ــه زندگــی ب ــل ســالمندان ب ــادی نشــان از تمای ــه خــود فراهــم شــود. پژوهش  هــای زی خان
ــی  ــی زندگ ــه خــود ســال های پایان ــه در خان ــد ک ــح می دهن ــد و ترجی مخصوصــا فرزندان شــان می ده
را ســپری کننــد )ســونیتا و ســودنا6، 2014: 7(. اقامــت ســالمندان در مراکــز شــبانه روزی، باعــث جــدا 
5- Gurung & Ghimir

6- Sunita& Sudna
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ــرد  ــود. ط ــی می ش ــه آســیب جــدی روحــی و روان ــر ب ــده و منج ــاع ش ــواده و اجتم شــدن وی از خان
ــی ســالمند  ــارت و تنهای ــی، اضطــراب، ایجــاد حــس حق ــه احســاس ناامن ــد ب ــردن ســالمند می  توان ک
شــود. مطالعــات متعــدد از ســالمت و طــول عمــر بیشــتر ســالمندانی حکایــت دارد کــه توســط خانــواده 

ــاالروند، 1387: 58(.  ــاک ری 7 2017: 67، س ــوند )ب ــداری می  ش نگه
ــواده در ایــران وارد می شــود، پشــتیبانی خانواده هــا از  ــر نهــاد خان فشــارهای مختلــف اقتصــادی کــه ب
ســالمندان را سســت خواهــد کــرد. بنابرایــن بایــد سیاســت های حمایــت از ســالمندان خانواده محــور، 
تقویــت گــردد. در کشــورهای در حــال توســعه ماننــد ایــران درآمدزایــی دولتــی بســیار ضعیــف اســت 
ــر  ــل، فق ــن دو عام ــار ای ــد. در کن ــد نکرده ان ــالمندان رش ــده از س ــت کنن ــی حمای ــای عموم و بخش ه
ــار  ــالمندان را دچ ــت از س ــن کشــورها شــبکه های حمای ــم موجــود در ای ــای عظی گســترده و نابرابریه
ــد  ــواده محــور از ســالمندان بای ــه محــور و خان ــت محل ــا زود برنامه هــای حمای ــر ی ــش کــرده و دی چال
در اولویــت سیاســت های ایــن کشــورها باشــد. بایــد دقــت نمــود کــه اشــتغال زنــان روز بــه روز بیشــتر 
می شــود، زندگــی زناشــویی دچــار اختــالل بیشــتری شــده، لــذا حمایــت ســالمندان توســط خانواده هــا 

دچــار مشــکل شــده اســت. )پاالنــی8، 2009: 8( 
لــذا مــا نیــاز بــه سیاســت های خانــواده محــور در زمینــه حمایــت از ســالمندان داریــم، بــه طــوری کــه 
ــودش  ــه خ ــه و خان ــا در محل ــور خانواده ه ــدون حض ــی ب ــال حت ــا فراغ ب ــتقل و ب ــد مس ــالمند بتوان س
ــه طــوری  ــی خان ــه و حت ــت شــهر و محل ــد فضــای شــهری و امنی ــر بای ــد؛ از طــرف دیگ ــی کن زندگ
ــا  ــه خانواده ه ــد، چــرا ک ــری کن ــدم تحــرک ســالمند جلوگی ــی و ع ــه شــدن، تنهای ــه از ایزول باشــد ک
بــه تنهایــی امــکان پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا را ندارنــد. لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و وجــود 
ــژه  ــه وی ــه دارد، توج ــی جامع ــا و حت ــالمندان، خانواده ه ــر روی س ــالمندی ب ــده س ــه پدی ــی ک تغییرات
ــائل  ــالمندی و مس ــورد س ــادی در م ــات زی ــد مطالع ــد. هرچن ــر می  رس ــه نظ ــده، الزم ب ــن پدی ــه ای ب
ــا  ــه طراحــی و ی ــه ب ــد ک ــوان دی ــی می  ت ــر تحقیق ــی کمت ــه، ول ــران انجــام گرفت ــه آن در ای ــوط ب مرب
ــه باشــد  ــت از ســالمندان پرداخت ــردی خانواده محــور و جامعه محــور حمای اســتخراج پیشــنهادات راهب
کــه خانــواده را در کانــون بحــث قــرار دهــد. لــذا در ایــن تحقیــق دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال هســتیم 
ــن  ــی در بهتری ــت خانواده محــور، از ســالمندان تهران ــت حمای کــه؛ سیاســت های مناســب جهــت تقوی

و بدتریــن ســناریو چیســت؟

7- Bakry
8- pallani
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2-چارچوب مفهومی تحقیق:
بــا گذشــت نیــم قــرن، بــه تدریــج تغییــرات جدیــدی در زمینــه حمایــت از ســالمندان بوجــود آمــده 
اســت؛ یــک رویکــرد جدیــد توجــه بــه فعال ســازی منابــع خانوادگــی و توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و 
فرهنگــی در مراقبــت ســالمندان اســت. )هــال ســت9، 2017 :  11-47(. ایــن حمایــت منبعــث از دو 
ــواده و  ــع در اختیــار جامعــه، خان ــف- وضعیــت فرهنگــی- اجتماعــی ب- مناب نیــروی اصلــی اســت: ال

فــرد.
الــف - وضعیــت فرهنگــی- اجتماعــی: بــر اســاس نظریــه لیــن و نظریــه ســاختی- کارکــردی؛ مــدرن 
ــر نگرش هــا و ایده هــا در  ــرات عمیقــی ب شــدن، شهرنشــینی، صنعتــی شــدن و گــذار جمعیتــی، تغیی
ــواده و جامعــه( ایجــاد کــرده اســت. فردگرایــی ناشــی از تغییــرات در  ــرد، خان ســطح خــرد و کالن )ف
درک نظــم ســاختاری و پویایــی خانــواده بســیار مهــم اســت وکارکردهــای خانــواده را دچــار دگردیســی 
کــرده اســت. یکــی از ایــن تغییــرات، حمایــت فــرد و خانــواده از ســالمند اســت. در جامعــه و بالطبــع 
خانــواده، حمایــت از ســالمند متاثــر از نگــرش مثبــت بــه ســالمند، معنویــت، اعتقــاد مذهبــی و میــزان 
ــت  ــرش مثب ــا نگ ــان ب ــه و مراقب ــاس جامع ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس ــای جمع گرایان ــه ارزش ه ــش ب گرای
ــگاه  ــه ن ــدر ارزش هــای جامع ــد. هــر چق ــت از ســالمند دارن ــه حمای ــش بیشــتری ب ــه مراقبــت، گرای ب
مثبتــی بــه ســالمند داشــته باشــد، ســالمند بیشــتر از جانــب خانواده هــا پذیــرش می شــود، خانــواده و 
مراقــب صراحــت بیشــتری در پذیــرش ســالمند دارنــد. ایــن ارزش هــا در زمــان جامعه پذیــری فــرد در 
ــن، 2008: 49-50(. در  ــدی، 1395: 49( و )لی ــت )محم ــر اس ــه متاث ــود و از جامع ــه می ش وی نهادین
واقــع نظریــات ایــن بخــش، حمایــت خانواده هــا از ســالمندان را ناشــی از ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه 
ــی از  ــای اجتماع ــه، حمایت ه ــای جمع گرایان ــترش ارزش ه ــورت گس ــه در ص ــد ک ــواده می دانن و خان

ــود. ــت می ش ــالمندان تقوی س
ب- منابــع در اختیــار: منظــور منابعــی اســت کــه خانــواده در اختیــار دارد تــا از ســالمند خــود مراقبــت 
ــه شــبکه؛ طیــف متنوعــی از  ــل، برتینــی، نظری ــه حائ ــه لیــن، نظری ــر اســاس نظری و حمایــت کنــد؛ ب
ــواده و دوســتان از مراقــب و حمایت هــای حرفــه  ای  ــع را شــامل می  شــود؛ پشــتیبانی اعضــای خان مناب
ــب  ــا و مراق ــرایط خانواده ه ــن ش ــت دارد. همچنی ــن مراقب ــر ای ــادی ب ــر زی ــب تاثی ــالمند و مراق از س
ــان و تحــوالت  ــی ســالمند و مراقــب، اشــتغال زن ــن حمایــت تاثیــر دارد. وضعیــت مال ــر روی ای هــم ب
9- Holst
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جمعیتــی ماننــد تعــداد کــم فرزنــدان، تاخیــر در بچــه  دار شــدن و افزایــش امیــد زندگــی در تضعیــف و 
تقویــت ایــن پدیــده موثــر اســت. در کنــار ایــن شــرایط شــبکه های اجتماعــی ســالمند و مراقــب نیــز 
ــف پشــتیبانی  ــط ناهمگــن و ســطوح مختل ــه رواب ــراد منجــر ب ــن اف ــالت بی ــذار می باشــد؛ تعام تاثیر گ
ــورد  ــای م ــر زمینه ه ــتان( در اکث ــد، بســتگان و دوس ــر رســمی )همســر، فرزن ــای غی می شــود. گروه ه
ــن،  ــذار هســتند )لی ــالمند تاثیر گ ــت از س ــت و حمای ــن مراقب ــت تامی ــب در جه ــالمند و مراق ــاز س نی
2008: 60-65(، )قبــادی، 1389: 29(، )برتینــی،2011: 4(، چــو )2007: 14(. آنچــه مســلم اســت هــر 
چقــدر ســالمندان و مراقبــان از منابــع مــادی بیشــتر، حمایت هــای دیگــر افــراد، شــبکه های اجتماعــی 

قــوی بیشــتری برخــوردار باشــند، بــه همــان نســبت حمایــت خانوادگــی از ســالمند بیشــتر اســت. 
ــه کارگیــری  ــاد می شــود، ســعی در ب تغییــر رویکــردی کــه از آن تحــت عنــوان »پیــری در محــل« ی
ــر داشــتن بعــد  ــه را عــالوه ب ــن رویکــرد خان ــار هــم دارد. ای سیســتم های رســمی و خانوادگــی در کن
فیزیکــی، دارای بعــد اجتماعــی و هویتــی می  دانــد. بنابرایــن ســعی دارد کــه تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، 
ســالمند در خانــه ســال های پایانــی زندگــی خــود را بگذرانــد. ایــن رویکــرد طیــف متنوعــی از خدمــات 
را بــرای بهبــود شــرایط زندگــی ســالمند و مراقبــان و اعضــای خانــواده پیشــنهاد می دهــد کــه شــامل 
طیفــی از خدمــات؛ از طراحــی محیــط زندگــی تــا فعال ســازی زندگــی مســتقل و مشــارکت اجتماعــی 
افــراد می باشــد و تاکیــد دارد ســالمند تــا حــد ممکــن بــه ســرای ســالمندان فرســتاده نشــود. بنابرایــن 
خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان، صــرف نظــر از ســن، درآمــد یــا ســطح توانایــی، در محــل بــه ســالمند 
ــد  ــروپ10 ، 2015 ص 2(. ســالمند بای ــد. )ت ــر می کن ــر شــرایط ســالمند، تغیی ــا تغیی داده می شــود و ب
بتواننــد از حقــوق مشــابه دیگــر افــراد جامعــه برخــوردار باشــد، ایــن حــق را داراســت که مســتقل باشــد، 
ــریک  ــود ش ــت خ ــورد مراقب ــری در م ــرد، در تصمیم گی ــم بگی ــرایط خــودش تصمی ــده و ش ــرای آین ب
باشــد، بــا ســازمان های ارائــه دهنــده مراقبــت در ارتبــاط باشــد. )اســپینال11 2016: 577-575(. فــرد 
ــا امنیــت و  ــی زندگــی را ب ــواده خــود ســال های پایان مســن در محــل زندگــی خــود و فرهنــگ و خان
خیــال راحــت ســپری کنــد. تفکــر شــکل دهنده ایــن نــوع سیاســت ایــن می باشــد کــه خانــه عــالوه بــر 
ــن سیاســت ها شــامل خدمــات متنوعــی اســت  بعــد فیزیکــی دارای بعــد اجتماعــی هــم می باشــد. ای
کــه نیازهــای ســالمند در محــل را تامیــن کنــد؛ از مهندســی و طراحــی خانه هــا تــا کمــک بــه زندگــی 
مســتقل ســالمند، همــراه بــا مشــارکت اجتماعــی ســالمند. خدمــات مبتنــی بــر خانــه ماننــد؛ خدمــات 

10- Throp
11- Aspinal
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و فــن آوری ارتباطــی)ICT(، پزشــکی تلــه مدیــا، بخشــی از آنهاســت )لوکوویــچ12، 2014: 22-27(. ایــن 
خدمــات در بخــش حمایــت از ســالمندان شــامل؛ اســتفاده از نیــروی کار خانــواده در جهــت حمایــت و 
ــزی محیطــی اســت.)تروپ 2015، ص 205(. در ایــن  مراقبــت از ســالمندان، حمــل و نقــل و برنامه ری
ــای مشــاوره ای و  ــد: برنامه ه ــد، مانن ــان در نظــر گرفتن ــت از مراقب ــرای حمای ــز ب ــی نی ــگاه، برنامه های ن

آمــوزش عاطفــی، مراقبت هــای کوتــاه مــدت از ســالمند در نبــود مراقــب. )جانــی 13 2012، :20(. 
ــع  ــه وض ــود ب ــع موج ــیدن از وض ــه در رس ــت ک ــه  ای از رهنمودهاس ــا مجموع ــوع؛ راهبرده در مجم
مطلــوب بــه مــا کمــک می کننــد. راهبردهایــی کــه ســالمندان و خانواده هــا را ترغیــب بــه زندگــی در 
کنــار هــم و حمایــت از یکدیگــر می کنــد و منجــر بــه همبســتگی نســلی می شــود. از طــرف دیگــر بــا 
ترویــج مراقبــت فعــال و اســتقالل ســالمند، مراقــب باعــث می شــود ســالمند در مراقبــت خــود فعــال 
و صاحــب نظــر باشــد و بتوانــد اســتقالل خــود را حفــظ کنــد. همچنیــن مراقــب بتوانــد بــا فراغــت از 
ســالمند در انتخــاب نــوع زندگــی و اســتفاده از وقــت خــود اســتقالل داشــته باشــد. در واقــع بــا ایــن کار 
الگــوی »مراقــب جایگزیــن« و »مراقــب بــه عنــوان مددجــو« کــه در آن مراقــب دارای نیازهــای خــاص 
می باشــد، تقویــت می  شــود، تاثیــر منفــی بــار مراقبتــی بــر ســالمت مراقــب کمتــر می  شــود، والدینــی 
کــه همزمــان کار مراقبــت از ســالمند و فرزنــد را دارنــد- نســل ســاندویچی- حمایــت می شــوند. ایــن 
ــی از  ــف متنوع ــق طی ــود و از طری ــن ش ــت ممک ــع مراقب ــری مناب ــه کارگی ــق ب ــد از طری کار می توان
ــی تحقیــق پاســخ می دهــد. مفاهیــم حســاس  ــه ســوال اصل ــت ب ــت شــود، کــه در نهای ــات تقوی خدم
ــوان  ــه عن ــب ب ــوی مراق ــی، الگ ــار مراقبت ــاندویچی، ب ــال، نســل س ــت فع ــامل؛ مراقب ــن پژوهــش ش ای

ــن و همبســتگی نســلی می باشــد. ــان، الگــوی مراقــب جایگزی مددجــو همزم

3-روش شناسی:
 بــرای ارائــه راهبردهــا و سیاســت  ها، جهــت بــاال بــردن حمایــت از مراقبــان ســالمندان در شــهر تهــران 
ــدا  ــه بعــدی می باشــد؛ ابت ــه مرحل ــه مقدمــه ورود ب ــر صــورت گرفــت. خروجــی هــر مرحل مراحــل زی
ــات اســتخراج گردید)وضعیــت  ــا از ســالمندان از نظری ــت خانواده ه ــر حمای ــر ب ــی موث دو پیشــران اصل
ــن  ــده ای ــکیل دهن ــدی تش ــل کلی ــپس عوام ــار(، س ــع در اختی ــت مناب ــی و وضعی ــی- اجتماع فرهنگ
ــق  ــتند، از طری ــر هس ــالمند موث ــی از س ــت خانوادگ ــر حمای ــه ب ــدی( ک ــل کلی ــران ها )16عام پیش

12- lecovich
13- Jany
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مطالعــات گذشــته و مصاحبــه بــا نخبــگان اســتخراج گردیــد، بــرای هــر پیشــران دو حالــت )منفــی و 
مثبــت( متصــور اســت. بــا تقاطــع دو پیشــران، چهــار ســناریو بــرای افــق 1430 ترســیم شــد. ســپس 
بــرای اســتخراج راهبردهــای مناســب هــر ســناریو، جهــت حمایــت از مراقبــان غیــر رســمی ســالمندان 
ــگان  ــک نخب ــا کم ــا ب ــت راهبرده ــت. در نهای ــورت پذیرف ــان ص ــا متخصص ــه ب ــور، مصاحب خانواده مح

ــر آمــده اســت: ــر زی اعتبارســنجی و اولویــت بنــدی شــدند. مراحــل انجــام کار در تصوی
 

مرحلــه اول: شناســایی پیشــران ها و تعییــن وضعیــت پیشــران ها: پیشــران ها مجموعــه یــا خوشــه ای 
ــت  ــد. در حقیق ــکل می دهن ــده ش ــه آین ــه ب ــد ک ــط می باش ــد مرتب ــا رون ــه ی ــد مولف ــا چن ــک ی از ی
ــرک،1394: 191(. پیشــران ها  ــک موضــوع هســتند )کشــاورز ت ــر در ی ــل ایجــاد تغیی پیشــران ها عوام
بــا کمــک نظریــات حمایــت )نظریــه شــبکه های اجتماعــی، نظریــه نســل ســاندویچی، نظریــه ســاختی 
ــا  ــه ب ــد( و مصاحب ــا  می باش ــه ارزش ه ــع و نظری ــه مناب ــن- نظری ــه لی ــت، و نظری ــردی حمای -کارک

ــد.  نخبــگان حــوزه ســالمندی، اســتخراج گردیدن
ــع در  ــی« و »مناب ــی- اجتماع ــت فرهنگ ــی »وضعی ــران اصل ــی: دو پیش ــناریو نویس ــه دوم: س مرحل
اختیــار«  کــه از 15 پیشــران تشــکیل شــده اند، در مرحلــه قبلــی اســتخراج گردیــد و جهــت رســیدن 
بــه ســناریوها بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت مطلــوب و نامطلــوب در هــر یــک از ابعــاد بــه تدویــن ســناریو 
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پرداختــه شــد. طبیعتــاً نمی  تــوان گفــت کــه تمامــی مــوارد- هــم وضعیــت مطلــوب و نامطلــوب- بــه 
ــن  ــرای تدوی ــذا ب ــا محتمــل اســت. ل ــن حــاالت منطق ــی حــدوث ای ــد، ول ــاق بیفت ــان اتف طــور همزم
ســناریوها، دو نقطــه متقابــل یــا دو حــد نهایــی را در نظــر گرفته  ایــم. در واقــع بــه طــور کلــی فضــای 
ــی نهایــت نقطــه اســت کــه هریــک از نقــاط ممکــن اســت در حکــم موقعیــت  هــر ســناریو شــامل ب
یــک ســناریو باشــد. در نظــر گرفتــن حــد نهایــی ایــن ســناریوها بــه تولیــد ســناریوهای حــدی منجــر 
می شــوند کــه تصمیم گیــران را بــر تصمیــم درســت تــر در زمینــه حمایت  هــای خانوادگــی از 
ــی  ــدام دو حــد نهای ــر ک ــه اینکــه دو پیشــران داشــتیم و ه ــا توجــه ب ــد. ب ــر می کن ســالمندان آماده ت
ــن تحقیــق  ــد کــه در ای ــوب داشــتند، از تقاطــع آنهــا چهــار ســناریو اســتخراج گردی ــوب و نامطل مطل

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــران م ــت از ســالمندان ته ــن ســناریو حمای ــن و بدتری مطلوب تری
مرحلــه ســوم: ارائــه راهبردهــای نهایــی حمایــت خانواده محــور از ســالمندان در شــهر تهــران: بــرای 
ارائــه راهبردهــا مصاحبــه بــا ذی نفعــان و متخصصــان انجــام گرفــت. الــف- مصاحبــه بــا متخصصــان و 
ذی نفعــان: جامعــه آمــاري ایــن بخــش، شــامل الــف- متخصصــان حــوزه ســالمندی )شــامل: اســاتید 
و دانشــجویان دکتــری رشــته های مــددکاری اجتماعــی و ســالمند شناســی، رفــاه اجتماعــی دانشــگاه 
ــش  ــن پوی ــای انجم ــی، اعض ــه طباطبائ ــی عالم ــوم اجتماع ــکده عل ــی و دانش ــوان بخش ــتی و ت بهزیس
همدلــی ســالمند، کارشناســان بخــش اداره ســالمندان وزارت بهداشــت( کــه 20 نفــر بودنــد. ب-  جامعــه 
آمــاري بخــش ذی نفعــان شــامل: 31 نفــر بودنــد کــه 15نفــر مراقبــان ســالمندان و 16 نفــر ســالمند 
ــافی  ــاهده  اکتش ــد. مش ــه( بودن ــاکن در جامع ــر س ــالمندان و 8 نف ــرای س ــاکن در س ــر س ــه 8 نف )ک
انجــام شــد و کســانی کــه  بیشــترین امــکان داده یابــی و دســترس پذیری بــرای پژوهشــگر را داشــتند، 
ــن  ــدان تدوی ــه  حضــور در می ــه، برنام ــراد واجــد شــرایط مصاحب ــن اف ــس از تعیی شناســایی شــدند. پ
ــرای  ــی اســتفاده شــد. ب ــه برف ــد و گلول ــه -  هدفمن ــری - در بخــش مصاحب ــه گی ــد. روش نمون گردی
ــه  ــتربرگ« ک ــیوه اس ــیوه »ش ــک و از ش ــا تماتی ــی ی ــل موضوع ــک تحلی ــا از تکنی ــل مصاحبه ه تحلی
ــا،  ــیم داده ه ــا، ترس ــا داده ه ــری 14 ب ــا، درگی ــت داده ه ــد: مدیری ــتفاده ش ــه اســت، اس ــامل 5 مرحل ش

توســعه تحلیــل، ســنخ شناســی.
مرحلــه چهــارم: اعتبارســنجی و رتبه بنــدی راهبردهــای حمایــت از ســالمندان: راهبردهــا و 
ــرای متخصصــان -  ــب دو پرسشــنامه ب ــد، در قال ــا بدســت آم ــه در بخــش مصاحبه ه سیاســت هایی ک
کــه در مرحلــه مصاحبــه هــم بــودن - ارســال گردیــد  پرسشــنامه اول تناســب راهبردهــا بــا ســناریوها 
14- Emerson
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ــدی  ــه بن ــا را رتب ــن راهبرده ــنامهAHP  ای ــنجید و پرسش ــوب( را می س ــده ال و نامطل ــناریو ای )دو س
 AHP ــنامه ــه پرسش ــر ب ــت ها و12 نف ــا و سیاس ــی راهبرده ــنامه ارزیاب ــه پرشس ــر ب ــرد. 14 نف می ک
پاســخ دادنــد. پــس از جمــع آوری پرسشــنامه های برگشــتی، داده هــا وارد نــرم افــزارspss16  شــد. بــا 
در نظــر گرفتــن میانگیــن نمــرات هــر راهبــرد، اهمیــت آن راهبــرد در هــر ســناریو مشــخص گردیــد.
ــنامه  ــن پرسش ــود، در ای ــنامهAHP  ب ــد، پرسش ــال ش ــان ارس ــرای متخصص ــه ب ــنامه دوم ک پرسش
ــر  ــاخص های ه ــف و ش ــای مختل ــود، حوزه ه ــالمندان ب ــت از س ــی حمای ــاد اصل ــتخرج از ابع ــه مس ک
AHP- حــوزه  نیــز بــه صــورت زوجــی توســط متخصصــان رتبــه بنــدی شــد. داده هــا وارد نــرم افــزار

ــد. ــخص گردی ــاخص ها مش ــت ش ــب اهمی ــز ضری ــت و نی ــن اولوی ــد و تعیی SOLVER  ش

3-یافته های تحقیق:
جهــت بدســت آوردن ســناریوهای احتمالــی، پیشــران های موثــر بــر حمایــت خانواده هــا از ســالمندان 
شناســائی شــد. پیشــران ها از نظریــات حمایــت )نظریــه شــبکه های اجتماعــی، نظریــه نســل ســاندویچی، 
ــد( و  ــه ارزش ها-می باش ــع و نظری ــه مناب ــن- نظری ــه لی ــت، و نظری ــردی حمای ــاختی -کارک ــه س نظری
ــی  ــای تهران ــت خانواده ه ــناریو حــدی حمای ــد. ســپس دو س ــگان اســتخراج گردیدن ــا نخب ــه ب مصاحب
ــگان و ذی نفعــان)  ــا نخب ــه ب ــه وســیله مصاحب ــه بعــد ب ــه شــد. در مرحل ــق 1430 در نظــر گرفت در اف
ــن و  ــناریو )ایده ال تری ــن دو س ــر گرفت ــا در نظ ــالمندان( و ب ــای س ــان و خانواده ه ــالمندان، مراقب س
بدتریــن ســناریو از بیــن 4 ســناریو( راهبردهــا و سیاســت های حمایــت از ســالمندان اســتخراج گردیــد 
و در پایــان ایــن راهبردهــا، توســط پانــل نخبــگان حــوزه ســالمندی – کــه قبــال در مصاحبــه شــرکت 

داشــتند- اعتبارســنجی و رتبــه بنــدی شــد.

پیشران های اصلی موثر بر حمایت خانواده محور از سالمندان:
 

لف- پیشران )نیروی( شماره یک: وضعیت فرهنگی، اجتماعی: 
ــن اســت  ــده ممک ــی می باشــند، در آین ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــا و ویژگی ه ــا، هنجاره منظــور ارزش ه
ــا  ــا و هنجاره ــد. و شــامل گســتره ای از ارزش ه ــر کن ــت از ســالمندان را متاث ــد، حمای ــدا کن ــر پی تغیی
اســت: میــزان گســترش ارزش هــای ســنتی، گســترش زندگــی مســتقل، پیوندهــای بین نســلی، تقویــت 
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نقش هــای ســنتی خانوادگــی، گســترش ارزش هــای فردگرایانه/جمع گرایانــه، ســبک زندگــی، گســترش 
ــترش  ــادی وگس ــای مادی/غیرم ــدم مالک ه ــئولیت پذیری، تق ــترش مس ــائی، گس ــی و تن آس لذت گرائ

ــد. ــای جدی نگرش ه

ب- پیشران )نیروی( دوم: وضعیت منابع در اختیار: 
ــور  ــد. منظ ــالمندان می باش ــت از س ــه حمای ــران در زمین ــن پیش ــار، مهمتری ــع در اختی ــت مناب وضعی
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــالمند در صورت ــک س ــه ی ــد ک ــی می باش ــار«؛ منابع ــع در اختی ــت مناب از »وضعی
خانواده محــور مــورد حمایــت قــرار گیــرد، بــه آن نیازمنــد اســت و طیــف متنوعــی از وضعیــت اقتصــادی 
ســالمند و مراقــب تــا شــبکه اجتماعــی و دولتــی حمایت کننــده و حتــی میــزان گســترش ســازمان های 
ــه  مــردم نهــاد، نفــوذ فنــاوری در زندگــی و ســالمت جســمی ســالمند و مراقــب را شــامل می  شــود. ب

وســیله خروجــی ایــن بخــش ســناریوها ترســیم و فضاهــای آنهــا توضیــح داده می شــود.

تبیین سناریو:
هــدف ایــن پژوهــش از تعریــف ســناریوها، دوری از انتخــاب یــک آینــده مرجــح و آرزوی تحقــق یــک 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــتراتژیک و راهبرده ــای اس ــه تصمیم  ه ــت ک ــدف آن اس ــت. ه ــل اس ــده محتم آین
همــه آینده هــای ممکــن کــه بــه انــدازه کافــی خردمندانــه اســت، ارائــه شــود. اگــر در تدویــن ســناریوها 
تفکــر جــدی و منظــم صــورت گرفتــه شــده باشــد، آنــگاه مهــم نیســت چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. چــون 

ــل هــر اتفاقــی آمــاده باشــند. سیســتم های حمایــت از ســالمندان می  تواننــد در مقاب
نظــر بــه عــدم قطعیــت در دو بعد»فرهنگــی- اجتماعــی« و »منابــع در اختیــار« و روندهــای متصــور در 

دو حــد مطلــوب و نامطلــوب مــی تــوان دو ســناریو را تدویــن کــرد:

الف- فضای مطلوب ترین سناریو:
جهــت حمایــت از ســالمندان، شــهر تهــران از نظــر ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعــی دارای باالتریــن 
ــه رواج پیــدا کــرده اســت، پیوندهــای میــان نســلی قــوی  مطلوبیــت می باشــد؛ ارزش هــای جمع گرایان
می باشــد، خانواده هــا و جامعــه بــه ارزش هــای غیرمــادی گرایــش ویــژه دارنــد، نســبت بــه ســالمندان 
ــود در  ــنتی خ ــای س ــه نقش ه ــا ب ــود دارد، خانواده  ه ــاالی وج ــئولیت پذیری ب ــه مس ــراد جامع و اف
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نگهــداری از ســالمندان گرایــش دارنــد، خانــواده اهمیــت کانونــی بــرای فــرد و جامعــه دارد، گرایــش بــه 
ــه رواج  ــواده زیــاد اســت، ســبک زندگــی اســالمی و جمع گرایان مشــارکت و همدلــی بیــن اعضــای خان

دارد، بعــد خانــواده باالســت. 
ــالمند و  ــت اقتصــادی س ــا، باالســت: وضعی ــالمندان و خانواده ه ــار، س ــع در اختی ــناریو مناب ــن س در ای
خانــواده در افــق 1430 مطلــوب اســت، مســاحت و نــرخ مســکن در اختیــار خانوارهــای تهرانــی مطلــوب 
اســت، میــزان بیــکاری سرپرســتان و اعضــای خانــواده کاهــش یافتــه اســت، وســایل و زیر ســاخت های 
حمــل و نقــل بهبــود یافتــه و دوســتدار ســالمند اســت. باســوادی جامعــه بیشــتر شــده  اســت، تعــداد 
ســالمندان تهرانــی بــاالی دو میلیــون نفــر اســت، ســالمندان کشــور 29 میلیــون نفــر اســت، ســالمندی 
ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــت(، خدم ــران88 اس ــالمندان ته ــی در س ــبت جنس ــت )نس ــده اس ــه ش زنان
ــالمندان  ــت از س ــرای حمای ــی را ب ــت بودجه های ــت، دول ــده اس ــازی ش ــالمندان مناسب س ــرای س ب
ــش  ــی در بخ ــش خصوص ــت و بخ ــت، دول ــن اس ــان پایی ــرت جوان ــد، مهاج ــرار می ده ــار ق در اختی
ــی  ــاوری در زندگ ــی دارد، فن ــرمایه گذاری باالی ــالمندان س ــی از س ــی -  مراقبت ــای حمایت فناوری ه
ســالمندان رســوخ باالیــی دارد، تعــداد زیــادی از ســالمندان درآمدهــای مســتقل و حقــوق بازنشســتگی 

ــده اند. ــی ش ــاد و تخصص ــالمندان زی ــده از س ــت کنن ــاد حمای ــردم نه ــازمان های م ــد، س دارن

ب- فضای بدترین سناریو: 
ــالمندان  ــت از س ــت حمای ــود جه ــت خ ــن حال ــدی در بدتری ــای کلی ــناریو متغیره ــن س ــق ای طب
ــه  ــای فردگرایان ــی؛ ارزش ه ــای فرهنگی-اجتماع ــر ویژگی ه ــران از نظ ــهر ته ــت. ش ــور اس خانواده مح
ــای  ــت، ارزش ه ــه اس ــترش یافت ــواده گس ــالمندان و خان ــتقل س ــی مس ــت، زندگ ــه اس ــترش یافت گس
تهــران هســتند،  غالــب جامعــه  ارزش هــای  و عــدم مســئولیت پذیری  لذت گرایانــه، تن آســایی 
ــد. از  ــام نمی دهن ــالمندان را انج ــت از س ــت و حمای ــد حفاظ ــود مانن ــنتی خ ــای س ــا نقش ه خانواده ه
نظــر منابــع در اختیــار ســالمندان و خانــواده در افــق 1430؛ وضعیــت اقتصــادی و درآمــدی ســالمندان 
در پایین تریــن حــد ممکــن اســت، خدمــات بهداشــتی-درمانی و حمایت هــای دولتــی گســترش 
نیافتــه اســت، فناوری هــای حمایتــی در زندگــی ســالمند و خانواده هــا رســوخ کمــی دارد، بخش هــای 
ــد. ــت از ســالمند گســترش نیافته ان ــت و حمای ــاد در بخــش مراقب ــردم نه خصوصــی و ســازمان های م
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نتایج بخش مصاحبه ها
ــاس  ــر اس ــان(، ب ــان و ذی نفع ــا متخصص ــا )ب ــده از مصاحبه ه ــتخراج ش ــای اس ــش الگوه ــن بخ در ای
ــاری  ــه آم ــد؛ نمون ــی ش ــان نمره ده ــط متخصص ــناریو توس ــر س ــالمندی و ه ــف س ــات مختل موضوع
ایــن تحقیــق در ایــن بخــش اعضــای پانــل نخبــگان بودنــد کــه  انتخــاب آنهــا براســاس دانــش کافــی، 
تخصــص و تجربــه مرتبــط بــا حــوزه ســالمندی بــود و بــا روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند. 
ــد. در  ــر بودن ــنامه دوم 12نف ــر و پرسش ــخ دادند14نف ــنامه اول پاس ــه پرسش ــه ب ــرادی ک ــداد اف تع
پرسشــنامه اول محورهــا و شــاخص  های هــر موضــوع بــر اســاس هــر ســناریو، نمــره بیــن یــک تــا نــه 
ــود،  توســط نخبــگان تخصیــص داده شــد، هــر چقــدر نمــره یــک شــاخص در یــک ســناریو بیشــتر ب
نشــان از تناســب آن سیاســت در آن ســناریو داشــت و در پرسشــنامه دوم میــزان اولویــت هــر یــک از 

ــد. ــخص گردی ــاد مش ــاخص  های ابع ــک از ش ــر ی ــاد و ه ابع
الــف: سیاســت های ممکــن و موثــر در مطلوب تریــن و بدتریــن ســناریوها براســاس حوزه هــای مختلــف 

موثــر برحمایــت ســالمندان خانــواده محور: 
ــن از  ــن ســناریو: تامی ــی در دوره ســالمندی در مطلوب تری ــت خانوادگ ــای حمای ــن هزینه ه ــرای تامی ب
طریــق مالیات)اضافــه شــدن بنــدی بــه عنــوان مالیــات درمــان و.....( بــا میانگیــن )7.5(، تغییــر قوانیــن 
ــردن  ــاال ب ــا میانگیــن )7.3(، ب بیمــه کــه در آن ســهم مراقبت هــای اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود ب
ــا  ــا میانگیــن )7.3(، همچنیــن ترویــج بیمه هــای مشــارکتی ب ســن بازنشســتگی و اســتقالل بیمه هــا ب
ــن )7( و  ــا میانگی ــالمندی ب ــدوق ســالمت س ــن و ایجــاد صن ــوان خیری ــن )7.3(، اســتفاده از ت میانگی
ــرای  ــناریو ب ــن س ــد. در بدتری ــالمندی می باش ــای دوره س ــن هزینه  ه ــا ی تامی ــر راهکاره )6.9( از دیگ
تامیــن هزینه هــای دوره ســالمندی: بیمه هــای مشــارکتی بــا میانگیــن )7.9(، کــه در آن تخفیف  هایــی 
ــا میانگیــن )5.6(،  ــات ب ــج شــود، اســتفاده از مالی ــرای گروه هــای خــاص در نظــر گرفتــه شــده تروی ب
کــه در آن بندهایــی بــه عنــوان مالیــات مراقبــت و درمــان در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن می  تــوان 
ــی حمایــت  ــد ول ــرای حمایــت از ســالمندانی کــه مســکن دارن ــا میانگیــن )5.4(، ب ــروت ب از انتقــال ث

نمی-شــوند، اســتفاده نمــود.
ــن  ــرای تامیــن ای ــن ســناریو ب در بخش«تامیــن بهداشــت و درمــان حــوزه ســالمندی«، در مطلوب تری
ــای  ــواع بیمه ه ــه شــامل ان ــن)8(؛ ک ــا میانگی ــت اول می باشــد ب ــات بیمــه ای در اولوی ــه خدم ــاز ارائ نی
ــات  ــن)8(، خدم ــا میانگی ــری ب ــگیری و غربالگ ــات پیش ــد. خدم ــه می باش ــی و پای ــی، مراقبت تکمیل
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ــا  ــالمندان ب ــوص س ــای مخص ــی و بخش ه ــای مراقبت ــود تیم  ه ــن)7.3(، وج ــا میانگی ــی ب ــوان بخش ت
ــتی و  ــی و بهداش ــات درمان ــن خدم ــالمندان در گرفت ــرای س ــدن ب ــل ش ــت قائ ــن)7.8(، اولوی میانگی
ــه  تضمیــن مراقبت هــای اولیــه توســط دولــت در اولویت هــای بعــدی می باشــد. در بدتریــن ســناریو: ب
ــات  ــا تخفیف ــا ب ــج بیمه ه ــه پیشــنهادی تروی ــده؛ برنام ــت در آین ــا و دول ــع خانواره ــود مناب ــت کمب عل
ویــژه بــه گروه هــای آســیب پذیر بــا میانگیــن)6.1( و در اولویــت بــودن ســالمندان در دریافــت خدمــات 
ــون وســع و داشــتن  ــن ســناریو اســتفاده از آزم ــن)8(، در ای ــا میانگی ــی و بهداشــتی می باشــد ب درمان

ــع محــدود الزم اســت. اطالعــات کامــل ســالمندان در هدفمنــد کــردن مناب
در بخش«تامیــن مســکن حــوزه ســالمندی«: در مطلوب تریــن ســناریو؛ در اختیــار گذاشــتن واحدهــای 
ــه  ــب داده می شــود ک ــالمند و مراق ــه س ــه در آن مســکن هایی ب ــن)7.8( ک ــا میانگی ــالمند-مراقب ب س
مالکیــت آن بــا ســالمند می باشــد و شــرط در اختیارگذاشــتن آن و اســتفاده مراقــب از مســکن، 
ــه  ــن)7.7( ک ــا میانگی ــدت ب ــرمایه گذاری بلندم ــن س ــد. همچنی ــالمند می باش ــب از س ــداری مراق نگه
ــد،  ــت کن ــد کــه در ســالمندی مســکن مناســب دریاف ــه پرداخــت می کن ــرد مبلغــی را ماهیان در آن ف
نیــز از روش  هــای تهیــه مســکن می باشــد. در ایــن ســناریو مســکن های اشــتراکی کــه در آن چندیــن 
ســالمند بــه صــورت اشــتراکی در مســکن یکــی از ســالمندان یــا مســکن در اختیارگذاشــته شــده توســط 
دولــت، تاییــد نشــده اســت. از نظــر داشــتن ویژگی هــای مســکن در ایــن ســناریو می تــوان خانه هــای 
هوشــمند بــا میانگیــن)8(، مناســب ســازی شــده بــرای ســالمندان بــا میانگیــن)7.7(،  بــا امنیــت بــاال 
بــا میانگیــن)7.1(، و مکان یابــی مناســب کــه در آن دسترســی بــه امکانــات مــورد نیــاز را تعبیــه دیــد. 
در ایــن ســناریو بــه علــت امکانــات اقتصــادی بــاال و فعــال بــودن ســالمند، می  تــوان مســکن مناســبی 
را بــرای ســالمندان تهیــه دیــد کــه بتواننــد زندگــی مســتقلی داشــته باشــند. در بدتریــن ســناریو: بــه 
علــت پاییــن بــودن منابــع در اختیــار و فرهنــگ فردگرایانــه، برنامه هــای بخــش مســکن بســیار محــدود 
خواهــد بــود؛ تامیــن مســکن اشــتراکی بــا میانگیــن)7.8( و تخفیفــات مســکن بــا میانگیــن)5.7( کــه 
ــش  ــن بخ ــت در ای ــای دول ــردازد. مکان یابی ه ــودش بپ ــکن خ ــن مس ــه تامی ــاً ب ــد راس ــالمند بتوان س
بســیار حائــز اهمیــت اســت. الزم اســت مکانــی باشــد کــه ســالمند دسترســی مناســب و امنیــت مناســب 
ــات  ــت، داشــتن اطالع ــودن ســرمایه های دول ــت محــدود ب ــه عل ــه ب ــرای زندگــی داشــته باشــد. البت ب

کامــل ســالمندی جهــت آزمــون وســع الزم اســت.
ــه  ــف بیم ــی دادن تخفی ــه یعن ــات بیم ــناریو خدم ــن س ــان«؛ در مطلوب تری ــه مراقب ــات ب بخش»خدم
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ــراد  ــاغالن و اف ــرای ش ــی ب ــته های حمایت ــن بس ــن )7.3( و همچنی ــا میانگی ــب ب ــردن مراق ــه ک و بیم
درحــال تحصیــل بــا میانگیــن )7.5( از اولویــت بیشــتری برخــوردار اســت. همچنیــن در ایــن ســناریو در 
اختیــار دادن پشــتیبان و مراقــب ماننــد؛ پرســتاران، مــددکاران حرفــه ای و مشــاوران بــا میانگیــن )5.6(

کــه می  تواننــد در وضعیت  هــای بحرانــی بــه مراقــب در امــور مربــوط بــه ســالمند و حتــی امــور مربــوط 
بــه مراقــب، بــه وی کمــک کننــد از اهمیــت ویــژه  ای برخــوردار اســت. ایــن افــراد همچنیــن می  تواننــد 
ــدون  ــی ب ــب در زمان های ــد و مراق ــه نماین ــن )7.6( ارائ ــا میانگی ــب ب ــرای مراق ــی ب ــای مراقبت فرجه ه
دغدغــه مســائل ســالمند، بــه امــور شــخصی خــود بپــردازد. در بدتریــن ســناریو؛ قــرار دادن بســته ها و 
تخفیفــات حمایتــی ماننــد کاهــش ســاعات کاری مراقــب، مرخصی هــای بیشــتر بــرای مراقــب و امــکان 
ــال  ــراد در ح ــاغالن و اف ــودن ش ــت ب ــن در اولوی ــن )6.7( همچنی ــا میانگی ــاغالن ب ــرای ش دورکاری ب
ــه  ــب ب ــی و ترغی ــار مراقبت ــش ب ــه کاه ــد ب ــن )6.5( می  توان ــا میانگی ــات ب ــن خدم ــل در گرفت تحصی
مراقبــت شــود. همچنیــن در اختیــار قــرار دادن بــن غــذا و کوپــن خریــد هــم یکــی از راه هــا می باشــد.

ــون  ــه ترتیــب الزم اســت، قان ــن ســناریو ب ــن حــوزه ســالمندی«؛ در مطلوب تری بخــش« اصــالح قوانی
یکپارچــه ســازی مراقبــت و درمــان بــا میانگیــن)8.3(، اصــالح قوانیــن بیمــه بــا میانگیــن)8.2(، تصویــب 
ــالمندآزاری،  ــری از س ــن جلوگی ــب قوانی ــن)8(، تصوی ــا میانگی ــره ب ــی روزم ــت از زندگ ــن حمای قوانی
تصویــب قوانیــن بــرای مســکن اســتاندارد ســالمندی صــورت پذیــرد. در بدتریــن ســناریو؛ نتایــج مشــابه 
بهتریــن ســناریو اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه تصویــب قوانیــن بــرای مســکن اســتاندارد ســالمندی تاییــد 
ــن عــدم تاییــد  ــودن هزینه هــای ایجــاد چنیــن مســکن هایی می باشــد. ای ــاال ب نشــده، کــه علــت آن ب
ناشــی از عــدم مطلوبیــت نمی باشــد، بلکــه ناشــی از »عــدم وجــود منابــع در اختیــار« در ایــن ســناریو 

می باشــد.
ــن ســناریو سیاســت ها  ــن و بدتری ــالمندی«؛ در مطلوب  تری در بخــش« آموزشــی و فرهنگــی حــوزه س
ــا میانگیــن  ــد بیــن نســلی ب ــا میانگیــن )7(، پیون ــر ارزش هــای مثبــت ســالمندی ب مشــابه هســتند؛ ب
)7.9( و نحــوه حفــظ اســتقالل ســالمند بــا وجــود فضــای مثبــت ایــن ســناریو تاکیــد شــود، همچنیــن 
نحــوه نگهــداری و برخــورد بــا ســالمندان بــا میانگیــن )7(، آموزش هــای پیــش بازنشســتگی بــا میانگیــن 
ــا  ــا اطرافیــان ب ــاز ســالمندان ماننــد کنتــرل خشــم، برخــورد ب )6.1( و آمــوزش مهارت هــای مــورد نی

میانگیــن )5.2(،  تاکیــد می  شــود.
در بخــش« تامیــن امنیــت حــوزه ســالمندی«؛ در مطلوب تریــن ســناریو، دو بعــد امنیــت، یعنــی امنیــت 
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در شــهر و محلــه بــا میانگیــن)7.7( و مکان یابــی مناســب مســکن ســالمند بــا میانگیــن)4.5( از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار اســت. در بدتریــن ســناریو: مکان یابــی محــل ســکونت ســالمندان بــا میانگیــن )6.9( 

و آمــوزش بــا میانگیــن )6.8( ممکــن و موثــر می باشــد.
ــن  ــالمندی«؛ در مطلوب تری ــوزه س ــاد ح ــردم نه ــازمان های م ــت از س ــت های حمای در بخش»سیاس
ــه  ــت می باشــد، ک ــن)7.2( در اولوی ــا میانگی ــازمان ها ب ــن س ــه ای ــت ب ــای دول ــه کمک ه ــناریو برنام س
ــا  ــار آنه ــات الزم را در اختی ــت امکان ــت دول ــد؛ الزم اس ــر کن ــازمان ها را اثربخش ت ــن س ــد ای می توان
ــالمندی  ــت گذاری س ــای سیاس ــد. در حوزه ه ــری کن ــه کارگی ــا را ب ــص آنه ــاس تخص ــرار داده، براس ق
ــناریو  ــن س ــد. در بدتری ــدی می باش ــت بع ــن)7.1( در اولوی ــا میانگی ــد، ب ــتفاده کن ــا اس از مشــاوره آنه
ــرای  ــی ب ــت اســت، تســهیل گری اجتماعــی، ایجــاد انجمن های ــان در اولوی ــوزش ســالمندان و مراقب آم
افــراد دارای مســائل مشــابه و کمک هــای دولتــی بــه ایــن ســازمان ها مــورد تاکیــد توســط متخصصــان 

ــد. ــوزه می باش ــن ح ای
ــهری و  ــای ش ــازی فض ــب س ــناریو، مناس ــن س ــالمند«؛ در مطلوب تری ــتدار س ــهر دوس در بخش»ش
ــد باشــد،  ــاده روهــای مناســب ســالمندان بای ــا )7.9( می باشــد. در چنیــن شــهری پی حمــل و نقــل ب
ــان در آن مشــخص شــده اســت، تخفیف  هــای حمــل و  مســیر مخصــوص حرکــت ســالمندان و نابینای
نقــل، تفکیــک ســنی متــرو و اتوبوس  هــا در نظرگرفتــه شــده اســت، در چنیــن شــهری ســرای روزانــه 
ســالمندان بــا امکانــات فعالیت  هــای فکــری و بدنــی، ســرگرمی، خدمــات ســرپایی پزشــکی، دادن وعــده 
غذایــی گــرم بــرای ســالمند مهیــا می باشــد. در بدتریــن ســناریو، می  تــوان بــر بهبــود ســرای ســالمندان 
تاکیــد نمــود. در شــهر تهــران بــا داشــتن 370 کانــون فرهنگــی در 22 منطقــه تهــران، می  تــوان ســرای 

روزانــه ســالمندان را بــا حضــور تیم  هــای مــددکاری، مشــاوره و پرســتاری ایجــاد کــرد.
در بخش»کمــک ســالمندان بــه یکدیگــر«: در مطلوب تریــن ســناریو، ســالمندان می  تواننــد بــه بهبــود 
ارتباطــات اجتماعــی ماننــد تشــکیل شــبکه های خانوادگــی و محلــی و عضویــت در موسســات ســالمندی 
ــک  ــا کم ــالمندان ب ــر س ــادی دیگ ــود اقتص ــه بهب ــد ب ــن می  توانن ــد، همچنی ــک کنن ــر کم ــه یکدیگ ب
مهارت هــا و بــه کارگیــری آنهــا کمــک کننــد. در بدتریــن ســناریو، مشــارکت دادن ســالمندان در امــور 
ــه کمک هــای  ــه ســالمت آنهــا لطمــه  ای وارد نکنــد، ارائ ــه طــوری کــه ب اقتصــادی و غیــر اقتصــادی ب
ــور  ــام ام ــک در انج ــر، کم ــه یکدیگ ــاوره ب ــا و مش ــوزش مهارت ه ــد آم ــر مانن ــه یکدیگ ــه ب داوطلبان
روزمــره )ماننــد تعمیــر وســایل خانــه و ....( بــه همدیگــر. همچنیــن ســالمندان می تواننــد بــا تشــکیل 



232                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

شــبکه های خانوادگــی و محلــی و عضویــت در موسســات محلــی بــه بهبــود ارتباطــات اجتماعــی کمــک 
ــم  ــرای ه ــی ب ــدگان خوب ــتیبانان و حمایت کنن ــا، پش ــر گروه ه ــب و دیگ ــود مراق ــان نب ــد و در زم کنن

باشــند.
ب- رتبه بندی حوزه های مختلف و سیاست های هر زیر مجموعه:

در ایــن بخــش متخصصــان، حوزه  هــای مختلــف و زیــر مجموعه  هــای هــر حــوزه - از نظــر میــزان تاثیــر 
بــر حمایــت از ســالمندان بــدون توجــه بــه فضــای هــر ســناریو- را باهــم مقایســه کردنــد. نتایج به شــرح 
ذیــل می  باشــد: در حــوزه تامیــن هزینه هــای ســالمندی کــه مهمتریــن حــوزه در حمایــت از ســالمندان 
ــتگی  ــای بازنشس ــد؛ بیمه ه ــی مانن ــت راهبردهای ــد، الزم اس ــان می باش ــر متخصص ــور از نظ خانواده مح
و دیــدن بنــدی در مالیات هــا بــه عنــوان مالیــات مراقبــت اجتماعــی در افــق 1430 در اولویــت باشــد. 
ــد متخصصــان می باشــد، الزم  ــان کــه دومیــن حــوزه از نظــر اهمیــت از دی در حــوزه بهداشــت و درم
ــای  ــالمندی و برنامه ه ــی دوره س ــی و تکمیل ــای درمان ــترش بیمه ه ــد گس ــی مانن ــت راهبردهای اس
پیشــگیری در اولویــت باشــد. در حــوزه تامیــن مســکن، الزم اســت راهبردهایــی ماننــد؛ ســرمایه گذاری 
ــکن  ــری مس ــان پی ــرد در زم ــد و ف ــادرت ورزی ــخصی مب ــرمایه گذاری  های ش ــق س ــدت از طری بلندم
مناســب ســالمندی دریافــت نمایــد. در حــوزه تشــویق مراقبــان بــه مراقبــت از ســالمندان، راهبردهایــی 
ماننــد؛ ارائــه خدمــات مالــی و کمــک مراقــب در اولویــت باشــد. در حــوزه قوانیــن، جهــت حمایــت از 
ســالمندان و مراقبــان الزم اســت راهبردهایــی ماننــد؛ تغییــر قوانیــن بیمه ها)درمانــی و بازنشســتگی( و 
یکپارچگــی مراقبــت و درمــان در اولویــت باشــد. در حــوزه آمــوزش؛ تقویــت پیوندهــای بیــن نســلی و 
حــذف کلیشــه های منفــی در مــورد ســالمندان، اولویــت بیشــتری دارد. راهبردهــای امینــت ســالمندان 
ــاد،  ــردم نه ــازمان های م ــوزه س ــتری دارد. در ح ــت بیش ــادی اولوی ــت اقتص ــهر و امنی ــه - ش در محل
ــده  ــن پدی ــف ای ــای مختل ــی در حوزه ه ــورت تخصص ــه ص ــا و ب ــالمندان و خانواده ه ــوزش دادن س آم
الزم اســت، ورود کننــد. یکــی از نیازهــای ســالمندان بــرای حضــور در جامعــه وجــود شــهر دوســتدار 
ســالمند می باشــد، بــرای تحقــق چنیــن امــری راهبردهایــی ماننــد؛ مناســب ســازی فضــای شــهری و 
حمــل و نقــل عمومــی  بــرای ســالمندان و ایجــاد ســرای روزانــه ســالمندان از اولویــت برخــوردار اســت. 
در نهایــت بــرای کمــک گرفتــن از توانایــی دیگــر ســالمندان در جهــت حمایــت از ســالمندان، اســتفاده 
از فعالیت هــای داوطلبانــه دیگــر ســالمندان و کمــک بــه داشــتن ارتباطــات اجتماعــی ســالمندان هــم 

اولویــت دارد.
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4- بحث و نتیجه گیری:
در نیــم قــرن اخیــر بــه علــت توســعه اقتصــادی و اجتماعــی، گســترش امکانــات بهداشــتی، بســیاری 
ــن  ــی ای ــئله اصل ــه مس ــده را ب ــن پدی ــه ای ــد. آنچ ــت کرده ان ــالمندی حرک ــمت س ــه س ــع ب از جوام
ــا و  ــم می باشــد، پیش بینی ه ــن قشــر عظی ــت ای ــاه و امنی ــت از رف ــرده اســت حمای ــل ک ــع تبدی جوام
ــران هــم  ــد. ای ــر از ســالمند شــدن بیشــتر جمعیــت جهــان می دهن ــاری جمعیــت خب برآوردهــای آم
از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت؛ میانگیــن رشــد ســالمندی در ایــران و بــه طبــع آن تهــران تــا ســال 
ــه ایــن پدیــده توجــه  1424 از میانگیــن رشــد جهانــی پیشــی خواهــد گرفــت. بنابرایــن الزم اســت ب
ویــژه  ای شــود تــا از غافلگیــری در آینــده در مــورد ایــن پدیــده جلوگیــری شــود. در ایــن تحقیــق بــه 
دنبــال ارائــه راهبردهــا و سیاســت های بــرای بــاال بــردن حمایــت از ســالمندان در حوزه هــای مختلــف 

ــق 1430 هســتیم. در اف
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حمایــت خانوادگــی از ســالمندان در آینــده، ناشــی از دو عامــل اصلــی اســت؛ منابــع در اختیــار، وضعیــت 
فرهنگــی و اجتماعــی.  ایــن دو عامــل می تواننــد بــه عنــوان پیشــران های اصلــی حمایــت خانواده هــای 
تهرانــی از ســالمندان تاثیــرات مثبــت یــا منفــی بــر نــوع و میــزان حمایــت بگذارنــد. بنابرایــن زمانــی 
ــنتی،  ــای س ــه ارزش  ه ــش ب ــری، گرای ــتگی، مســئولیت پذی ــود گذش ــگ از خ ــه  ای فرهن ــه در جامع ک
ــاال بــودن درآمــد  پیوندهــای بیــن نســلی قــوی، گســترش ارزش  هــای جمــع گرایانــه و غیــر مــادی، ب
خانــواده و ســالمند، اشــتغال بــاال، گســترش زیرســاختهای حمــل و نقــل عمومــی، میــزان هزینــه کــرد 
ــت  ــی  رود حمای ــار م ــد، انتظ ــتر باش ــی بیش ــی - مراقبت ــات حمایت ــالمندی، خدم ــش س ــت در بخ دول
خانواده هــا از ســالمند تقویــت شــود و خانــواده بــه عنــوان حامــی ســالمند در خانــواده و جامعــه عمــل 
ــه  ــه جامع ــی ب ــت ســرمایه اجتماع ــا و تقوی ــب کاهــش هزینه ه ــا در قال ــن حمایت  ه ــج ای ــرده و نتای ک
ــد.  ــت کن ــی حرک ــکوفایی و یکپارچگ ــت ش ــه در جه ــد جامع ــک می کن ــذا کم ــد. ل ــت می  نمای برگش
ــه و  ــد بیــن نســلی سســت شــود، ارزش هــای فردگرایان ــا اگــر در جامعــه ارزش هــای ســنتی و پیون ام
ــترش  ــایی گس ــی و تن آس ــد لذت گرای ــی مانن ــد، ارزش های ــدا کن ــته  ای رواج پی ــواده هس ــوی خان الگ
یابــد، مســئولیت پذیری افــراد جامعــه کاهــش یابــد، وضعیــت اقتصــادی جامعــه ماننــد درآمــد، ثــروت، 
اشــتغال نــزول کنــد، زیرســاخت های مناســب شــهری بــرای ســالمند موجــود نباشــد، دولت  هــا منابــع 
ــم  ــت فراه ــوزش و بهداش ــا، آم ــتفاده از تکنولوژی ه ــالمندان و اس ــت س ــرای حمای ــی ب ــه  ای کاف هزین
ــالمندانی در  ــور س ــاهد حض ــد و ش ــالمندان را وانهن ــت از س ــا حمای ــی رود خانواده ه ــار م ــد؛ انتظ نکنن
جامعــه باشــیم کــه از حمایــت خانوادگــی محــروم هســتند، در چنیــن حالتــی ســرمایه اجتماعــی در 

ــد. ــش می  یاب ــالمندان افزای ــت از س ــرای حمای ــه ب ــای جامع ــد و هزینه ه ــش می  یاب ــه کاه جامع
ــی از  ــای تهران ــت خانواده ه ــرای حمای ــی ب ــده مرجــح و قطع ــک آین ــوان ی آنچــه مســلم اســت، نمی ت
ــی  ــل م ــک از عوام ــذاری هری ــزان تاثیرگ ــب و می ــه ترکی ــت. بلک ــق1430 در نظرگرف ســالمندان در اف
ــای مناســب  ــتراتژیک و راهبرده ــای اس ــد تصمیم ه ــذا بای ــد. ل ــذار باش ــت تاثیرگ ــن حمای ــد در ای توان
ــناریو در  ــرای دو س ــب ب ــای مناس ــود. راهبرده ــه ش ــر گرفت ــن درنظ ــای ممک ــه آیتم  ه ــاس هم براس
ــاره آنهــا صــرف نظــر می کنیــم. ــه و تحلیــل پژوهــش عنــوان شــده اســت و از بیــان دوب بخــش تجزی
ــن  ــت ای ــرای تقوی ــد ب ــران بای ــالمندان در ته ــواده از س ــت خان ــن حمای ــناریوهای ممک ــاس س براس
ــد. ــی باش ــی و اجتماع ــرایط اقتصادی-فرهنگ ــب ش ــه در قال ــود ک ــرح ش ــی مط ــا راهبردهای حمایت  ه
ــی در 3  ــت راهبردهای ــا الزم اس ــاط قوت-فرصت ه ــا و نق ــا- محدودیته ــن  ضعف  ه ــر گرفت ــا در نظ ب
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زمینــه مطــرح گــردد کــه بتوانــد حمایــت خانوادگــی را تقویــت کنــد و یــا حداقــل آن را حفــظ کنــد.
اولیــن زمینــه؛ حمایــت از مراقبــان می باشــد. بایــد خدماتــی بــه آنهــا ارائــه شــود کــه هــم حمایت هــای 
ــود.  ــری ش ــده جلوگی ــته آین ــه وابس ــراد ب ــن اف ــدن ای ــل ش ــم از تبدی ــد و ه ــداوم یاب ــد ت ــا بتوان آنه
ــه  ــغلی و ارائ ــای ش ــد مرخصی ه ــغلی مانن ــای ش ــادی، حمایت  ه ــای م ــد حمایت  ه ــی مانن راهبردهای
ــا انعطــاف پذیــری ســاعتی، حمایت هــای آموزشــی و حمایت هــای جایگزینــی مراقــب در  شــغل هایی ب

ــای بیمــه  ای.  ــی و حمایت ه ــب اصل ــود مراق ــان نب زم
دومیــن زمینــه؛ حمایــت از ســالمندان می باشــد. می  توانــد حمایــت درمانــی - بهداشــتی، حمایت هــای 
خدماتــی بــرای داشــتن زندگــی مســتقل ماننــد؛ ارائــه فناوری هــای مناســب، آموزش هــای ســالمندی، 
ــا تجهیــزات مناســب ســالمند، ارائــه حمــل و نقل  هــای مناســب جهــت  برنامه هــای مســکن مناســب ب

کمــک بــه حضــور ســالمند در جامعــه، مناســب ســازی معابــر و ســاخت و ســازهای شــهری باشــد.
ــه  ــد. ب ــان می باش ــالمندان و مراقب ــای س ــن هزینه ه ــرای تامی ــی ب ــتن برنامه های ــه؛ داش ــومین زمین س
طــوری کــه ایــن درآمدهــا، هزینه هــای ایــن دوره را پوشــش دهــد و بتــوان بــه عنــوان منبــع پایــداری 

ــورت داد. ــزی ص روی آن برنامه ری
در کنــار ایــن 3 زمینــه اصلــی، توجــه بــه تقویــت نقــش جامعــه و مخصوصــا ســازمان های مــردم نهــاد 
بــرای کمــک گرفتــن از پتانســیل ایــن منبــع بــرای حمایــت از ســالمندان و خانواده هــای آنهــا، نبایــد 
ــک سیســتم  ــد ی ــا نیازمن ــاری، م ــام آم ــودن نظ ــف ب ــه ضعی ــا توجــه ب ــر ب ــود. از طــرف دیگ ــل ب غاف
یکپارچــه اطالعــات ســالمندان در کشــور می باشــیم، کــه اطالعــات اصلــی ســالمندان و مراقبــان آنهــا 
را در اختیــار برنامه ریــزان و نهادهــای خدماتــی قــرار دهــد، کــه بتواننــد دقیــق تــر، هدفمندتــر و کــم 

هزینــه تــر و ســریع تــر خدمــات موردنیــاز ســالمند و مراقــب را ارائــه نماینــد. 
ــران  ــالمندان ته ــی از س ــت خانوادگ ــی از حمای ــناریوهای مختلف ــده، س ــاال آم ــه در ب ــه ک ــر آن چ بناب
ــر اســاس هــر کــدام، ســناریوها، راهبردهــا و سیاســت هایی مطــرح  ــذا ب ــق 1430 وجــود دارد. ل در اف

ــت؛ ــاوت اس ــا متف ــن راهبرده ــف ای ــای مختل ــه در حوزه ه ــد، ک گردی
ــت  ــه عنــوان ســناریو تهاجمــی شــناخته می  شــود. وضعیــت خاتواده هــا و دول مطلوب تریــن ســناریو؛ ب
از نظــر اقتصــادی و منابــع مناســب اســت. خانواده هــا امــکان بــرآوردن منابــع مــورد نیــاز ســالمندان و 
مراقبــان را دارنــد، امــکان در اختیــار قــراردادن فناوری هــای مــورد نیــاز وجــود دارد و اکثــر ســالمندان 
ــه رواج دارد  ــای جمع گرایان ــم ارزش ه ــه ه ــا و جامع ــتند. در خانواده ه ــتقل هس ــای مس دارای درآمده
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ــئولیت پذیر  ــا مس ــه آنه ــبت ب ــد و نس ــژه دارن ــه وی ــود توج ــنتی خ ــای س ــه نقش  ه ــا ب و خانواده ه
هســتند. در ایــن ســناریو در واقــع نقــاط قــوت و فرصت هــا در حــد باالیــی می باشــد و نقــاط ضعــف و 
تهدیدهــا درحــد پایینــی می باشــد. لــذا الزم اســت بــه بهبــود هرچــه بیشــتر کیفیــت زندگــی ســالمند 
ــدار اندیشــه شــود، از  ــای پای ــع هزینه ه ــن کاری الزم اســت، مناب ــرای چنی ــب توجــه داشــت. ب و مراق
ــتدار  ــل دوس ــل و نق ــهرها و حم ــود، ش ــود جســته ش ــاد س ــردم نه ــازمان های تخصصــی و م ــوان س ت
ــه فعالیت  هــای فراغتــی ســالمند توجــه ویــژه شــود، فناوری هــای مناســب گســترش  ســالمند شــود، ب
ــی  ــای کمک ــود، برنامه ه ــوزش داده ش ــا آم ــالمندان و خانواده ه ــه س ــا ب ــتفاده از آنه ــوه اس ــد و نح یاب
ــان  ــود، مراقب ــم ش ــالمند فراه ــرای س ــی مســتقل ب ــکان زندگ ــود، ام ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــه مراقب ب
شــاغل مــورد توجــه ویــژه قــرار گیرنــد، پیوندهــای بیــن نســلی تقویــت شــود و احتــرام بــه ســالمندان 
ــالمندان  ــای بهداشــتی از س ــای فرهنگــی و آموزشــی شــود و مراقبت ه ــی کاره ــای اصل جــزء برنامه ه

تخصصــی شــود.
در ایــن ســناریو در افــق 1430 تهــران الزم اســت؛ جهــت پایــداری درآمدهــای مــورد نیــاز ســالمندی 
مالیــات و بیمه هــای دوره ســالمندی در اولویــت باشــد؛ اضافــه شــدن بنــدی بــه عنــوان مالیــات درمــان 
ــهم  ــه الزم اســت، س ــف ارزش، در بخــش بیم ــتانه ک ــا آس ــالک ب ــر ارث از ام ــات ب ــن مالی ــا گرفت و ی
مراقبت هــای اجتماعــی در بیمه هــا گنجانــده شــود و درصــدی از درآمــد بــه آن تخصیــص یابــد. بــرای 
ــد، دولــت تخفیف  هــای ویــژه ای درنظــر  گروه هــای خاصــی کــه توانایــی الزم در پرداخــت بیمــه ندارن

بگیــرد.
ــت.  ــت اس ــگیری در اولوی ــه و پیش ــات بیم ــناریو؛ خدم ــن س ــان در ای ــت و درم ــن بهداش ــرای تامی ب
خدمــات بیمــه  ای پایــه و تکمیلــی و مراقبتــی مشــارکتی و غیرمشــارکتی) دولــت پرداخــت کننــده افــراد 
فقیــر اســت( گســترش یابــد. تمامــی افــراد تحــت پوشــش ایــن بیمه هــا باشــند، خدمــات پیشــگیری 
و غربالگــری بــه صــورت دوره ای بــرای تمامــی ســالمندان از یــک ســن خــاص در نظــر گرفتــه شــود، 
وســایل مــورد نیــاز ســالمندان از قبیــل ســمعک، ویلچــر، تخــت خــواب مخصــوص و... بــا تاییــد پزشــک 
ــه  ــر گرفت ــالمندان در نظ ــوص س ــای مخص ــی و بخش ه ــای مراقبت ــود، تیم ه ــرار داده ش ــار ق در اختی
ــل  ــه قب ــراد جامع ــا مشــارکت اف ــدت ب ــه ســرمایه گذاری بلندم ــه مســکن الزم اســت ب شــود. در زمین
ــه شــرط حمایــت از ســالمند، مســکن مناســب  ــدون مســکن ب از پیــری در اولویــت باشــد. مراقبــان ب
ســالمند در اختیــار قــرار داده شــود، در واقــع مســکن بــه ســالمند تعلــق می گیــرد و مراقــب در قبــال 
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ارائــه خدمــات بــه ســالمند و زندگــی بــا ســالمند امــکان اســتفاده از مســکن را دارد، کســانی کــه قصــد 
تامیــن مســکن شــخصی یــا مناســب ســازی مســکن و یــا رهــن دارنــد؛ تخفیفــات ویــژه از قبیــل زمیــن 
رایــگان و وام کــم بهــره و.... داده شــود. مشــاوره های رایــگان بــرای مناســب ســازی ایــن قبیــل خانه هــا 
ــور،  ــل ن ــا از قبی ــود. خانه ه ــازی ش ــالمند، هوشمندس ــتر س ــتقالل بیش ــرای اس ــا ب ــود. خانه ه داده ش

رنــگ، راههــای ورودی و.... استانداردســازی شــوند.
ــه مراقبــان غیرشــاغل داده شــود. مراقبــان  ــرای حمایــت از مراقبــان الزم اســت؛ خدمــات بیمــه  ای ب ب
ــم  ــا فراه ــرای آنه ــکان دورکاری ب ــاعات کاری و ام ــش س ــی، کاه ــد مرخص ــی مانن ــاغل حمایت های ش
ــی  ــه مراقبت ــان و فرج ــه مراقب ــی ب ــاوره های تخصص ــت، دادن مش ــد خدم ــن خری ــن کوپ ــود. گرفت ش
بــرای مراقبــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. مراقبــان در حــال تحصیــل بایــد در اولویــت گرفتــن 
ایــن خدمــات باشــند . بــرای پیشــبرد ایــن راهبردهــا و سیاســت ها الزم اســت، تغییراتــی در قوانیــن ایــن 
حوزه هــا صــورت پذیــرد ؛ از جملــه مســکن های ســالمندی بایــد دارای اســتانداردهای ویــژه ســالمندی 
باشــند کــه توســط شــهرداری ها و نظــام مهندســی مــورد تاییــد قــرار گیــرد. قوانیــن بیمه هــا تغییــرات 
اساســی داشــته باشــد. مثــال: خدمــات غیــر بیمارســتانی را هــم پوشــش دهــد، افــرادی کــه قصــد بیمــه 
ــه خدمــات  ــوع بیمه هــا را انتخــاب کننــد و تبعیض هــای ســنی در ارائ ــد، بتواننــد راحــت ن شــدن دارن
و اســتخدام حــذف شــود و قوانیــن جهــت حمایــت از ســالمندان در اســتفاده از خدمــات تصویــب شــود.
در ایــن ســناریو همچنــان بایــد ارزش هــای جمع گرایانــه و احتــرام بــه ســالمند تقویــت شــود، 
برنامه هــای فرهنگــی توســط رســانه های عمومــی بــه ترویــج مثبــت بــودن ســن بــاال بپردازنــد. جامعــه 
ــه طــرف حمایــت از ایــن گروه هــا ســوق  ــا ویژگی هــای دوره ســالمندی آشــنا کننــد، خیریــن را ب را ب
ــه  ــا از جمل ــر گروه ه ــورد دیگ ــوه برخ ــف و نح ــای مختل ــا گروه ه ــالمندان ب ــورد س ــوه برخ ــد، نح دهن
ــا را  ــن ارزش ه ــگاه ای ــدارس و دانش ــی م ــوای درس ــود، محت ــوزش داده ش ــالمند آم ــا س ــا ب خانواده ه
تقویــت کنــد، دوره هــای پیــش بازنشســتگی و نحــوه اســتفاده از تــوان، انــرژی و اوقــات فراغــت بایــد بــه 
ســالمند آمــوزش داده شــود و ســالمند را بــرای بازنشســتگی پیــش از بازنشســتگی آمــاده کننــد. ایــن 
ــردم  ــای م ــط نهاده ــا توس ــت و ی ــن خدم ــای ضم ــی دوره ه ــگاه ها ط ــط دانش ــد توس ــا می  توان دوره ه

نهــاد بــه ســالمندان آمــوزش داده شــود.
نهادهــای مــردم نهــاد بایــد توســط دولــت حمایــت شــوند، امکانــات و فضــا بــرای فعالیــت ایــن نهادهــا 
فراهــم شــود و در سیاســت گذاری ها بــه عنــوان یــک نهــاد مشــورتی بــه کار گرفتــه شــوند تــا بتواننــد 
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بصــورت تخصصــی بــه هریــک از مســائل ســالمندان وارد شــوند.
جهــت داشــتن زندگــی مســتقل ســالمند؛ گســترش شــهر دوســتدار ســالمند در ایــن ســناریو ممکــن 
اســت. لــذا الزم اســت فضاهــای شــهری از قبیــل خیابان هــا، پیــاده روهــا و سیســتم  های حمــل و نقــل 
بــرای ســالمندان مناســب ســازی شــود. الزم اســت تخفیف هــای ویــژه ای جهــت حمــل و نقل ســالمندان 
ــرویس های  ــط، س ــف بلی ــد؛ تخفی ــوند. مانن ــب ش ــاع راغ ــور در اجتم ــه حض ــا ب ــه آنه ــود ک داده ش
مخصــوص ســالمندان جهــت حضــور در مراکــز خریــد و مراکــز درمانــی، بــاال بــردن خوانایــی محیطــی، 
بــاال بــردن تنوع  هــای کاربــری مخصوصــا در مناطــق حاشــیه  ای تهــران جهــت حضــور حداکثــری اقشــار 
ــرای  ــالمندان و ایجــاد س ــت س ــردن امنی ــت باالب ــچ و خــم جه ــای پرپی ــاماندهی کوچه ه ــف، س مختل
روزانــه ســالمندی در تمامــی مناطــق تهــران کــه ســالمند بــا ده دقیقــه پیــاده روی امــکان حضــور در 
ــکان ارتباطــات و  ــی و ام ــای محل ــالمندان در تصمیم گیری ه ــا را داشــته باشــد. مشــارکت دادن س آنه
پشــتیبانی ســالمندان از همدیگــر، بــه تشــکیل شــبکه های محلــی و حمایتــی بــه اســتقالل ســالمندان 

کمــک خواهــد کــرد.
ــا  ــت خانواده ه ــود، وضعی ــاد می  ش ــی از آن ی ــناریو تدافع ــوان س ــت عن ــه تح ــناریو، ک ــن س در بدتری
ــا  ــتان خانواده ه ــکاری سرپرس ــت، بی ــب نیس ــار مناس ــع در اختی ــادی و مناب ــر اقتص ــت از نظ و دول
باالســت، ســالمندان اکثــرا هیچگونــه منبــع درآمــدی ثابتــی ندارنــد، اکثریــت مســکن مناســبی ندارنــد، 
ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــت، خدم ــرده اس ــدا نک ــترش پی ــی گس ــل عموم ــل و نق ــاختهای حم زیرس
گســترش نیافتــه اســت، میــزان رســوخ فنــاوری در زندگــی ســالمند و مراقــب پاییــن اســت، از نظــر 
فرهنگــی ارزش هــای فردگرایانــه حاکــم اســت، گرایــش بــه زندگــی مســتقل از ســالمند باالســت، عــدم 
ــا نقش هــای  ــی دارد و خانواده ه ــال ســالمندان گســترش روزافزون ــا در قب ــری خانواده ه مســئولیت پذی
ــه از  ــت ک ــی الزم اس ــن فضای ــپرده  اند. در چنی ــی س ــه فراموش ــالمندان را ب ــت از س ــنتی در حمای س
نقــاط قــوت و فرصت هــا در جهــت رفــع نقــاط ضعــف و تهدیدهــا اســتفاده کــرد، کــه این هــا در غالــب 
ــت . ــتفاده اس ــل اس ــف قاب ــای مختل ــان در حوزه ه ــالمندان و مراقب ــت از س ــرای حمای ــت هایی ب سیاس

ــه  ــه طــوری ک ــرد، ب ــای مشــارکتی اســتفاده ک ــج بیمه ه ــوان از تروی ــا، می  ت ــن هزینه ه در حــوزه تامی
تخفیــف در پرداخــت بــرای گروه هــای خــاص و بــاال بــردن کــف ســن شــروع بیمــه می تــوان اســتفاده 
ــن  ــود و س ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی بای ــای اجتماع ــوان مراقبت ه ــت عن ــا تح ــدی در بیمه ه ــرد. بن ک
ــه جــای بازنشســتگی اســتفاده کــرد،  بازنشســتگی را بایــد افزایــش داد. واژه هایــی ماننــد درماندگــی ب
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افــراد را نبایــد مجبــور بــه بازنشســتگی کــرد، بخشــی از مالیات هــا بــه مالیــات مراقبت هــای اجتماعــی 
اختصــاص یابــد، افــرادی کــه توانمنــد هســتند بــا پرداخــت بخشــی از دارائی هــای خــود ماننــد خانــه 

ــت را داشــته باشــند. ــا حقــوق بازنشســتگی حمایت هــای دول ی
ــه  ــژه ب ــف وی ــارکتی )باتخفی ــارکتی و غیرمش ــای مش ــج بیمه ه ــان تروی ــت و درم ــش بهداش در بخ
ــد  ــوند، می توان ــت ش ــر بازنشس ــراد دیرت ــه اف ــن بازنشســتگی ک ــردن س ــناور ک ــاص(، ش ــای خ گروه ه
هزینه هــای ایــن دوره را پوشــش دهــد، ترویــج عضویــت در بیمه هــای درمانــی می  توانــد در  بهداشــت 
ــرای  ــدن ب ــل ش ــت قائ ــارکتی(، اولوی ــوع مشارکتی/غیرمش ــد )از ن ــده باش ــک کنن ــم کم ــان ه و درم
ــادی از  ــدود زی ــا ح ــد ت ــتی از ســن خاصــی می  توان ــی و بهداش ــات درمان ــن خدم ــالمندان در گرفت س

ــدازد. ــق بیان ــه تعوی ــالمندان را ب ــی س کارافتادگ
در زمینــه مســکن الزم اســت؛ ســرمایه گذاری بلندمــدت بــرای گروه هــای شــاغل و برخــوردار در اولویــت 
ــن  ــد، در ای ــا را می  طلب ــه مشــارکت همســایه ها و فامیل ه باشــد، اســتفاده از مســکن های اشــتراکی ک
ســناریو می  توانــد راه گشــا باشــد. اســتفاده از تخفیفــات زمیــن و وام هــای ارزان بــه ســالمند و مراقــب 
می توانــد آنهــا را در مشــارکت در بدســت آوردن مســکن مــورد نیــاز یــاری نمایــد. مکان یابــی مناســب 
ــد،  ــز خری ــه مراک ــک ب ــای نزدی ــت دارد مســکن در جاه ــه اولوی ــالمندان ک مســکن های مخصــوص س
بیمارســتان ها و... باشــد و همچنیــن دارای امنیــت کافــی بــرای ســالمندان باشــد. هوشمندســازی ایــن 
مســکن ها بــه علــت تــوان پاییــن مالــی خانــواده و دولــت تقریبــا ممکــن نیســت. ولــی در ســاخت آنهــا 

می  تــوان اســتانداردهای مــورد نیــاز ســالمندی لحــاظ کــرد.
در ایــن ســناریو حداقــل کمــک ممکــن را می  تــوان بــرای مراقبــان انجــام داد؛ بایــد مراقبــان شــاغل، در 
حــال تحصیــل و ســالمند در گرفتــن خدمــات در اولویــت قــرار گیــرد. خدماتــی ماننــد مرخصــی، کاهش 
ــد خدمــت و غــذا در  ســاعات کاری، امــکان دورکاری مراقــب شــاغل، دادن کوپن هــای غیرنقــدی خری
دســتور کار قــرار گیــرد. از مراقبــان غیرشــاغل حمایت هــای بیمــه  ای و مشــاوره  ای صــورت پذیــرد. در 
ــات مســکن، بهداشــت،  ــه خدم ــت در ارائ ــوان کمــک دول ــودن ت ــن ب ــه پایی ــا توجــه ب ــن ســناریو ب ای
خدمــات بــه مراقــب و.... نیازمنــد آزمــون وســع می باشــیم. الزمــه آن داشــتن اطالعــات کافــی از منابــع 

ــروت ســالمند می باشــد. درآمــدی و ث
ــا صــورت  ــن حوزه ه ــن ای ــی در قوانی ــا و سیاســت ها الزم اســت؛ تغییرات ــن راهبرده ــرای پیشــبرد ای ب
پذیــرد ؛ از جملــه مســکن های ســالمندی بایــد دارای اســتانداردهای ویــژه ســالمندی باشــند کــه توســط 
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ــرات اساســی داشــته  ــا تغیی ــن بیمه ه ــرد. قوانی ــرار گی ــد ق ــورد تایی شــهرداری  ها و نظــام مهندســی م
باشــد. مثــال: خدمــات غیــر بیمارســتانی را هــم پوشــش دهــد، افــرادی کــه قصــد بیمــه شــدن دارنــد، 
ــتخدام  ــات و اس ــه خدم ــنی در ارائ ــای س ــد و تبعیض ه ــاب کنن ــا را انتخ ــوع بیمه ه ــت ن ــد راح بتوانن

حــذف شــود. قوانیــن جهــت حمایــت از ســالمندان در اســتفاده از خدمــات تصویــب شــود.
ــالمندان، الزم  ــارکت س ــگ مش ــج فرهن ــان؛ تروی ــالمندان و مراقب ــد س ــودن درآم ــن ب ــت پایی ــه عل ب
ــا حمایــت دیگــر  ــه ســالمندان آموزش هــا و مهارت هایــی داده شــود کــه بتواننــد ب اســت کــه در آن ب
ســالمندان درآمــدی بــرای رفــع نیازهــای اقتصــادی آنهــا داشــته باشــند. ایــن فعالیت هــا نبایــد بــرای 

ســالمتی ســالمند ضــرر داشــته باشــد.
در ایــن ســناریو همچنــان بایــد ارزش هــای جمع گرایانــه و احتــرام بــه ســالمند تقویــت شــود، 
برنامه هــای فرهنگــی توســط رســانه های عمومــی بــه ترویــج مثبــت بــودن ســن بــاال بپردازنــد و جامعــه 
ــف و  ــای مختل ــا گروه ه ــالمندان ب ــورد س ــوه برخ ــد، نح ــنا کنن ــالمندی آش ــای دوره س ــا ویژگی ه را ب
ــا ســالمند آمــوزش داده شــود، محتــوای درســی  نحــوه برخــورد دیگــر گروه هــا از جملــه خانواده هــا ب
مــدارس و دانشــگاه ایــن ارزش هــا را تقویــت کنــد، دوره هــای پیــش بازنشســتگی و نحــوه اســتفاده از 
تــوان، انــرژی و اوقــات فراغــت بایــد بــه ســالمند آمــوزش داده شــود. ســالمند را بــرای بازنشســتگی پیش 
از بازنشســتگی آمــاده کننــد. ایــن دوره هــا می  توانــد توســط دانشــگاه ها طــی دوره هــای ضمــن خدمــت 

و یــا توســط نهادهــای مــردم نهــاد بــه ســالمندان آمــوزش داده شــود.
ــات و  نهادهــای مــردم نهــاد بایــد توســط دولــت حمایــت شــوند. از جملــه؛ در اختیــار گذاشــتن امکان
ــه عنــوان یــک نهــاد مشــورتی  ــرای فعالیــت ایــن نهادهــا فراهــم شــود. در سیاســت گذاری  ها ب فضــا ب
بــه کار گرفتــه شــوند و بصــورت تخصصــی بــه هریــک از مســائل ســالمندان وارد شــوند. تســهیل گری 
اجتماعــی را ارتقــا بخشــند. بــه هــم ســکنایی ســالمندان تنهــا، تقویــت پیونــد بیــن نســلی بپردازنــد. بــه 
اوقــات فراغــت ســالمندان غنــا ببخشــند. بــا ســاختن محتواهــای آموزشــی بــه آگاهــی دهــی موضوعــات 
ســالمندی بــه جامعــه کمــک کننــد. جهــت بهبــود رفــاه ســالمندان ایجاد ســرای روزانــه ســالمندان الزم 
اســت کــه دسترســی بــه آنهــا بــرای ســالمندان راحــت باشــد. به طوری کــه  ســالمندان پیــاده بتواننــد 
در کمتــر از ده دقیقــه بــه آن دسترســی داشــته باشــند. در ایــن ســرای ســالمندان بایــد فعالیت  هــای 
فکــری و بدنــی مناســب ســالمند ارائــه شــود، خدمــات ســرپایی پزشــکی، دادن وعده هــای غذایــی گــرم 
صــورت پذیــرد. وجــود ایــن ســراها در تمامــی مناطــق 22گانــه تهــران الزم اســت. بایــد مناطــق جنوبــی 
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و حاشــیه  ای در اولویــت قــرار گیــرد کــه بتواننــد ســالمندان را در ارتبــاط بــا یکدیگــر نگــه دارد. ارائــه 
حمایت هــای دولتــی بــه ســالمندان بــرای ایجــاد اشــتغال و کســب درآمــد، آمــوزش مهارت هــای مــورد 
نیــاز آنهــا، کمــک بــه بهبــود اقتصــاد ســالمندی )ماننــد وام، مشــاوره مالــی، صندوق هــای حمایــت از 

ســالمندی( الزم اســت.
ــت ظرفیت  هــای  ــه تقوی ــد ب ــان بای ــت از مراقب آن چــه مســلم اســت در مراقبــت از ســالمندان و حمای
ــط  ــالمندان توس ــت از س ــه حمای ــوان ب ــا بت ــت، ت ــژه داش ــه وی ــی توج ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ف
ــه هــر کــدام  خانواده هــا و جامعــه در افــق1430 تهــران اســتمرار و اســتحکام بخشــید. عــدم توجــه ب

ــد.  ــور می انجام ــه مح ــور و جامع ــواده مح ــای خان ــش حمایت  ه ــه کاه ــا ب ــن ظرفیت ه ــک از ای ی
در راهبردهــای مطــرح شــده، تامیــن هزینــه مهمتریــن فاکتــور می باشــد و مهمتریــن روش تامیــن ایــن 
ــا  ــم اجــرای دیگــر راهبرده ــل مه ــی عام ــات مال ــت خدم ــا می باشــد. تقوی ــات و بیمه ه ــا، مالی هزینه ه
می باشــد. نتایــج تحقیــق زکریــا )2009( مویــد ایــن نتایــج می باشــد. در ایــن راهبردهــا و سیاســت ها 
ــه  ــان ب ــان مطــرح می باشــد. در بخــش مراقب ــان و ســالمندان بطــور همزم ــه مراقب همچنیــن توجــه ب
پرداخــت مزایایــی مســتقیم و غیــر مســتقیم و اعتبــارات بازنشســتگی کــه بــه نوعــی کمــک بــه الگــو 
مراقبــان بــه عنــوان مددجــو اســت. هــدف از ایــن برنامه هــا توجــه بــه فعــال ســازی منابــع خانوادگــی و 
توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه بــر حمایــت روانــی، معنــوی و اجتماعــی از مراقبــان 
اســت. چنیــن برنامه هایــی مویــد نظریــات )Halst,2017( ،)twigg1994( و )Thorpe,2015(  و 

ــج  کار محمــدی شــاهبالغی 1387می باشــد. نتای
سیاســت ها و راهبردهــا در بخــش قوانیــن، بیشــتر در پوشــش فراگیــر بیمه هــا تاکیــد دارد. همچنیــن 
تصویــب قوانینــی جدیــد در حمایــت از ســالمندان و مراقبــان، بــا نتایــج شــیرازی خــواه 1389 و رامــوس 

2009 همخوانــی دارد.
راهبردهــای مطــرح شــده در بخــش آموزشــی و فرهنگی، تقویــت کننــده هنجارهای فرهنگــی و انتظارات 
 )lang&mehtak2009( ــات ــد نظری ــل و مطــرح کننــده مــدل چرخــه مراقبتــی اســت کــه موی متقاب
می باشــد. هــدف ایــن مــدل، تقویــت پیوندهــای بیــن نســلی و ارزش هــای مشــترک اســت کــه می توانــد 
ــد نتایــج کار)شــیو200( و  ــواده در جهــت مراقبــت باشــد و موی ــه اســتفاده از نیــروی کار خان منجــر ب
ــد  ــر خواه ــوزش میس ــیر آم ــا از مس ــت ها و راهبرده ــن سیاس ــرای ای ــد. اج ــوس2009( می باش )رام
شــد. اکثــر محققــان بخــش ســالمندی از جملــه )شــیو2000( و )اوکاموتــو و همــکاران2007( آمــوزش 
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ــن  ــد، ای ــی می  دانن ــادل در زندگ ــظ تع ــه حف ــده ب ــک کنن ــلی و کم ــن نس ــتگی بی ــل همبس را عام
ــه را  ــالمندان و جامع ــرای س ــوزش ب ــه آم ــد، بلک ــان نمی دانن ــه مراقب ــر ب ــا منحص ــا را تنه آموزش ه
ــوزش  ــا، آم ــه و خانواده ه ــوان جامع ــر اســتفاده از ت ــه عــالوه ب ــد. هــدف آن اســت ک هــم الزم می  دانن
می  توانــد بــه ترویــج زندگــی مســتقل ســالمندان کمــک کنــد و ســالمندان تــا زمانــی کــه ممکــن اســت 

در خانــه و محلــه خــود زندگــی کننــد. 
ــی  ــای خانوادگ ــالمندی و حمایت ه ــاز س ــورد نی ــات م ــودن امکان ــم ب ــار فراه ــوزش در کن ــع آم در واق
ــی  ــا و بارمراقبت ــش هزینه ه ــه، کاه ــالمند در محل ــدگاری س ــالمند، مان ــتقالل س ــه اس ــی ب و اجتماع
می انجامــد. طراحــی فیزیکــی خانه هــا هــم تقویــت ایــن دیــدگاه اســت؛ خانــه عــالوه بــر بعــد فیزیکــی 
ــواده و هــم محله ای هــا احســاس  ــار خان ــا زندگــی در کن ــرد ســالمند ب دارای بعــد اجتماعــی اســت. ف
ــش  ــای وی را پوش ــی از نیازه ــده بخش ــرح ش ــای مط ــدام از برنامه ه ــر ک ــتری دارد. ه ــش بیش آرام
ــرای سیاســت های  ــر اج ــالوه ب ــری در محــل« ع ــدگاه »پی ــداری و گســترش دی ــه پای ــد. الزم می  دهن
ــرای  ــران ب ــد دیگ ــابه ای مانن ــوق مش ــا حق ــه آنه ــد، ک ــزان می باش ــدگاه در برنامه ری ــر دی ــاال، تغیی ب
ــا  ــا و مخصوص ــه م ــی از جامع ــی و کلیشــه ای در بخــش عظیم ــت منف ــوند. ذهنی ــل ش ــالمندان قائ س
ادارات مــا تبعیــض زیــادی در حــق ســالمندان بــه بــار آورده اســت. ایــن نــگاه حتــی در رشــته علــوم 
اجتماعــی هــم وجــود دارد؛ ســالمندان را بــه عنــوان یــک گــروه حاشــیه  ای چنــدان مــورد توجــه قــرار 
ــه عنــوان یــک مســئله  ــذا الزم اســت، مســئله ســالمندان و تبعیض هــا در حــق آنهــا ب ــداده اســت. ل ن

برســاخت شــود.
ــی  ــون بهمن ــه روز همچ ــرایط روز ب ــن ش ــد، ای ــدن می باش ــال پیرش ــران در ح ــه ای ــان جامع در پای
ــالمند  ــت س ــد جمعی ــدود 30 درص ــال 1430، ح ــا س ــد. ت ــدن می باش ــال نزدیکترش ــهمگین در ح س
ــار  ــه آن فش ــرد. نتیج ــد ب ــاال خواه ــا را ب ــت نســبت وابســتگی در خانواده ه ــن جمعی ــد. ای ــد ش خواه
ــه  ــئله ب ــن مس ــرای ای ــب ب ــت گذاری مناس ــه سیاس ــه ب ــدم توج ــود. ع ــد ب ــواده خواه ــر خان ــتر ب بیش

ــد. ــد انجامی ــالمند خواه ــی از س ــت خانوادگ ــایش حمای فرس
در نظــر گرفتــن بدتریــن ســناریوها بــرای برنامه ریــزان ایــن کمــک را خواهــد کــرد کــه؛ از غافل گیــری 
بیشــتر جلوگیــری شــود. چنانچــه زمینه هــای بــاال مدنظــر قــرار بگیــرد، کمــک خواهــد کــرد، ســالمندان 
و مراقبــان زندگــی باکیفیت تــری داشــته باشــند.  نتیجــه آن بــه جامعــه برگشــت خواهــد کــرد. پنجــره 
ــت  ــذا الزم اس ــد، ل ــد مان ــاز نخواه ــادی ب ــان زی ــت، زم ــال اس ــور فع ــون در کش ــه اکن ــی ک جمعیت
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ــم  ــن ه ــرد. ای ــورت پذی ــت ص ــن جمعی ــوان ای ــه از ت ــتفاده بهین ــرای اس ــبی ب ــت گذاری مناس سیاس
ــه  ــران می باشــد. ب ــه محیــط و بســترهای مناســب اجتماعــی – فرهنگــی جامعــه ای مســتلزم توجــه ب
ــت ســاخت  ــا جه ــوان از پتانســیل های آنه ــد بت ــوان، بای ــت گســترده و ج ــن جمعی ــرس از ای ــای ت ج
ــال نگــه داشــتن جمعیــت ســالمند و اســتفاده  ــا فع ــار آن ب ــر اســتفاده نمــود. در کن اقتصــاد کارآمدت
ــک  ــی از آن ی ــرد. حت ــت ک ــده مدیری ــالمند را در آین ــی س ــک جمعیت ــوان پی ــا، می  ت ــات آنه از تجربی

فرصــت ســاخت.
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چکیده:
سیاســت جمعیتــی دولت هــا برحســب شــرایط و مقتضیــات اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامعه هــا متفــاوت اســت. 
ــر  ــراز و نشــیب هایی داشــته و گاهــی برافزایــش و گاهــی ب ــر، ف ــران، سیاســت های جمعیتــی در چهــار دهــة اخی در ای
کاهــش جمعیــت تأکیــد کــرده، بنابرایــن هــدف مقالــة حاضــر بررســی ایــن فــراز و نشــیب های سیاســت های جمعیتــی 
ــن پژوهــش،  ــوده اســت. روش تحقیــق در ای ــر رویکردهــای توســعه ای دولت هــا ب ــد ب ــا تأکی ــر ب ــران در 4 دهــة اخی ای
اســنادی اســت کــه بــا بررســی سیاســت های جمعیتــی دولت هــای ایــران و رویکردهــای توســعه ای آنهــا مشخص شــده 
اســت کــه مطابــق بــا تغییــر و تحــوالت تاریخــی و همچنیــن فرایندهــاي شــکل یافتــه و چرخش هــاي صــورت گرفتــه در 
ــا رویکــرد نوســازی  ــه ب ــی ک ــه اســت. دولت های ــا تغییریافت ــی آنه ــا، سیاســت های جمعیت ــای توســعة دولت ه رویکرده
بــه توســعه نــگاه داشــته اند، سیاســت های کاهــش جمعیتــی و دولت هایــی کــه بــا رویکــرد وابســتگی بــه توســعه نــگاه 

ــد. ــال می کنن ــت را دنب ــش جمعی ــت های افزای ــد، سیاس می کنن

واژگانکلیدی: سیاست جمعیتی، توسعه، دولت ها، انقالب، ایران 
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بیانمسئله
جمعیــت به عنــوان ســتون اصلــی هــر جامعــه مــورد توجــه سیاســتمداران و تصمیم گیــران سیاســی و 
دولت هــا قرارگرفتــه اســت. بنابرایــن ایشــان بــه موضــوع جمعیــت ورود کــرده و گاه بــه تشــویق ازدواج 
و بــاروری و زادوولــد مبــادرت می کننــد و گاهــی برنامه هــای تنظیــم خانــواده، محــدود کــردن بــاروری 
و کاهــش رشــد جمعیــت را موردتوجــه قــرار می دهنــد و بــا اقداماتــی می کوشــند جلــوی مهاجــرت از 
بیــرون مرزهــا را بگیرنــد یــا مهاجــرت جوانــان بــه دیگــر کشــورها را محــدود کننــد و حتــی بــر رونــد 
ــر  ــن حــوزه پررنگ ت ــا در ای ــن همــواره نقــش دولت ه ــد. بنابرای ــر گذارن ــه شــهر اث مهاجــرت روســتا ب
ــی بیشــتر مشــهود اســت. سیاســت  ــب سیاســت های جمعیت ــا در قال ــش دولت ه ــروزه نق می شــود. ام
ــردن و  ــی ک ــه در راه منطق ــی ک ــدّون جمعیت ــات م ــه ها و تصمیم ــت از: اندیش ــارت اس ــی عب جمعیت
هماهنــگ ســاختن ارکان و نهادهــای اجتماعــی و اقتصــادی و مقــررات و نظامــات آنهــا اتخــاذ می گــردد. 
ــائل  ــل »مس ــی و ح ــف جمعیت ــای مختل ــروزی گروه ه ــاه و به ــات رف ــن تصمیم ــور ای ــدف و منظ ه
ــة اصــول و  ــی را مجموع ــر، سیاســت جمعیت ــف دیگ ــی، 1379: 157(. در تعری ــی« اســت )امان جمعیت
ــه  ــوری ک ــا ام ــی و ی ــور جمعیت ــت را در ام ــت دول ــدود فعالی ــی و ح ــه چگونگ ــد ک ــری  می دانن تدابی

ــام، 56:1346(  ــد )بهن ــن می کن ــد، تعیی ــی دارن ــج جمعیت نتای
ــری،  ــه مســائل جمعیتــی توجــه کــرد )کالنت ــت از ســال های 1341 ب ــار دول ــرای اولیــن ب ــران ب در ای
1378(. در برنامــة ســوم عمرانــی، بــه مســئلة جمعیــت در وزارت »بهداشــت و تنظیــم خانــواده« توجــه 
و در ســال 1346 واحــدی بــه نــام بهــداری وقــت تأســیس شــد. در مرحلــة دوم و پــس از مــدت کوتاهــی 
کــه، سیاســت های تنظیــم خانــواده بــه بوتــة فراموشــی ســپرده شــد، از ســال 1368 بــه خاطــر رشــد 
ــرایط  ــری، 13:1378(. ش ــت )کالنت ــرار گرف ــتور کار ق ــاره در دس ــوع دوب ــن موض ــی، ای ــاالی جمعیت ب
اجتماعــی و روانــی ناشــی از انقــالب و جنــگ تحمیلــی باعــث تشــویق ازدواج و افزایــش بــاروری شــد. 
ــده  ــود کــه در سرشــماری 1365 دی ــرخ رشــد جمعیــت ب ــن شــرایط، افزایــش چشــمگیر ن حاصــل ای
شــد )مهریــار، 1393: 22(. اگرچــه ایــن افزایــش رشــد جمعیــت در ابتــدا بــا اســتقبال مقامــات وقــت 
ــات آموزشــی و خدمــات بهداشــتی   درمانــی  ــه رو شــد، ولــی مشــکالت تأمیــن غــذا، امکان کشــور روب
یــک جمعیــت بــزرگ و در حــال رشــد، بــه زودی توجــه مســئوالن برنامه ریــز کشــور را بــه لــزوم احیــاء 
سیاســت تنظیــم خانــواده و تحدیــد موالیــد جلــب کــرد. برنامــة جدیــد تنظیــم خانــواده کــه در ســال 
ــور  ــی کش ــادی و اجتماع ــعة اقتص ــة توس ــن برنام ــی از اولی ــوان جزئ ــد و به عن ــالم ش ــماً اع 1367 رس
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بــه مرحلــة اجــرا گذاشــته شــد، بــا اســتقبال عمومــی غیرمنتظــره ای روبــه رو شــد )الیحــة برنامــة اول 
ــاي  ــاي چشــمگیر برنامه ه ــالب 1365-1375، موفقیت ه ــة دوم انق ــعة اقتصــادي، 1368(.  در ده توس
ــرخ   ــرخ موالیــد و کنتــرل جمعیــت شــد. در ایــن دهــه، ن ــواده در کشــور باعــث کاهــش ن تنظیــم خان
رشــد جمعیــت از 3/9 درصــد در دهــة 1355-1365 بــه 1/96 درصــد در دهــة 1365-1375  کاهــش 
یافــت و در دهــة 1375-1385 بــه نــرخ رشــد 1/61 درصــد و در دهــه 1385-1395 بــه 1/24درصــد 
ــس از  ــران پ ــور ای ــه کش ــد ک ــان مي ده ــناختی نش ــای جمعیت ش ــه  و تحلیل ه ــید. تجزی ــال رس در س
تجربــة کاهــش بــاروري، وارد مرحلــة جدیــدي از تغییــرات جمعیتــي شــده اســت. مشــخصة اصلــي ایــن 
ــتمر  ــداوم و مس ــش م ــه کاه ــت، بلک ــت نیس ــش جمعی ــا افزای ــي نه تنه ــوالت جمعیت ــد تح دورة جدی
بــاروري کمتــر از حــد جانشــیني در درجــة اول و ســپس کاهــش شــدید رشــد ســاالنة جمعیــت اســت 
ــر ســطح جانشــیني اگــر در  ــاروري زی ــن ب ــد شــد. ای ــل خواهن ــه مســائل مهــم جمعیتــي تبدی کــه ب
طــول زمــان مــداوم و پایــدار باشــد، موجــب بــروز برخــي از چالش هــاي عمــده بــراي کشــور خواهــد 
ــا  ــی دولت ه ــخص، برخ ــی مش ــت های جمعیت ــود سیاس ــل نب ــه دلی ــفانه ب ــران متأس ــا در ای ــد. ام ش
ــد. بعضــاً  ــی می زدن ــزی و سیاســتگذاری جمعیت ــه برنامه ری ــر ســلیقه های شــخصی خــود دســت ب بناب
مشــاهده شــده کــه برخــی دولت هــا سیاســت های تشــویقی کاهــش بــاروری و برخــی برعکــس عمــل 
ــس و  ــت و مجل ــون دول ــال 1357 تا کن ــه از س ــد ک ــان می ده ــن نش ــواهد و قرائ ــا ش ــد. ام می کرده ان
ــت های  ــیب های سیاس ــیده اند. فرازو نش ــد نرس ــت واح ــک سیاس ــه ی ــی ب ــنفکران جمعیت ــی روش حت
ــف و متضــاد در خصــوص  ــای مختل ــژه مطرح شــدن دیدگاه ه ــر و به وی ــة اخی ــار ده ــی در  چه جمعیت
ــن  ــن موضــوع اســت. بنابرای ــودن ای ــی، بیانگــر مســئله ب ــن مقطــع زمان ــی در ای سیاســت های جمعیت
تحلیــل سیاســت ها و برنامه هــای جمعیتــی دولت هــای بعــد از انقــالب و نقــش رویکردهــای توســعه ای 

ــرد. ــرار می گی ــن پژوهــش مــورد بررســی ق در ای

پیشینةتحقیق
مطالعــات زیــادی در ایــران بــه بررســی سیاســت های جمعیتــی و نقــش جمعیــت در توســعه و تأثیــر 
توســعه بــر جمعیــت  پرداخته انــد، البتــه اکثــر ایــن مطالعــات فقــط سیاســت های مربــوط بــه یــک دوره 
را بررســی کرده انــد. ایــن مطالعــات را در ذیــل بــه آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد. عباســی شــوازی و اوجــاق 
)1398( در مطالعــه ای بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه گفتمــان بحرانــي در رســانه ها بــا توجــه بــه وجــوه 
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مختلــف گفتمــان و بــا شــدت بیشــتري بازتولیــد شــده اســت، حال آنکــه گفتمــان طبیعــي، تنهــا از بعــد 
توســعه موردتوجــه واقع شــده اســت. رحیمیــان )1397( بــه ایــن نتیجــه رســید کــه توجــه بــه آمایــش 
ــت های  ــث سیاس ــرزمینی در بح ــای س ــی فض ــی و اکولوژیک ــات محیط ــا و اقتضائ ــرزمین و توان ه س
ــاروری  ــة ب ــژه ای دارد. در مرحل ــرورت وی ــال آن ض ــرت( و اعم ــا مهاج ــش ی ــرات جمعیتی)افزای تغیی
ــد.  ــد ش ــت نخواه ــیخته جمعی ــش افسارگس ــث افزای ــه باع ــی به هیچ وج ــوق های جمعیت ــن، مش پایی
اگــر مدیریــت کالن کشــور در ســطح عالــی باشــد، جمعیــت ایــران می توانــد بــه 150 میلیــون نفــر هــم 
برســد. لــذا همــواره بایــد بیــن کمیــت و کیفیــت جمعیــت تــوازن برقــرار کــرد. رحیمیــان و ابراهیمی فــر 
ــه کلیــة  ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در هــر کشــور سیاســت های جمعیتــی ب )1396( در پژوهشــی ب
ــر ویژگی هــای کمــی و  ــر گذاشــتن ب ــرای تأثی ــی ب ــی و قانون ــت و نهادهــای اجرای ــی کــه دول تمهیدات
کیفــی یــک جمعیــت تصویــب و اجــرا می کننــد، حســینی )1396( معتقــد اســت: سیاســت گذاری در 
ــروزه  ــة جمعیــت، امــری مســلم در همــة دوره هــا و مراحــل گــذار جمعیــت شــناختی اســت. ام زمین
جمعیــت ایــران در یــک وضعیــت متعــارض گرفتــار آمــده اســت: از طرفــی بــاروری پایین تــر از ســطح 
ــاروری بــه ســالخوردگی جمعیــت در چنــد  جایگزینــی اســت، از ســوی دیگــر، تــداوم ایــن ســطح از ب
دهــة آینــده منجــر خواهــد شــد. بــر پایــة ایــن بررســی، مدیریــت دریچــة جمعیتــی و ارتقــای بــاروری، 
ــرار  ــت ق ــی دول ــت سیاســت گذاری جمعیت ــد در اولوی ــب بای ــه ترتی ــی ب ــا ســطح جایگزین دســت کم ت
بگیــرد. بررســی مســیرهای مداخلــة دولــت بــرای ارتقــای بــاروری نشــان داد کــه سیاســت گذاری بــرای 
افزایــش ســطح بــاروری بــدون در نظــر گرفتــن عوامــل، شــرایط و زمینه هــای بــاروری پاییــن محکــوم 
ــر سیاســت های  ــوان تأثی ــا عن ــه ای ب ــادی )1395( در مقال ــود. مشــهدی و فری ــد ب ــه شکســت خواه  ب
تقنینــی بــر نــرخ رشــد جمعیــت در ایــران، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه سیاســت های تقنینــی ایــران 
هیــچ گاه یــک جهت گیــری مشــخص در زمینــة افزایــش، کاهــش و تعدیــل جمعیــت ایــران را نداشــته 
ــر  ــر ب ــی مؤث ــل  اجتماع ــاً یکــی از عوام ــت، صرف ــم جمعی ــر تنظی ــر ب ــررات ناظ ــن و مق اســت و قوانی
ــل اقتصــادی،  ــد عوام ــراوان دیگــری مانن ــل ف ــد و عوام ــه شــمار می آی ــت ب ــرخ رشــد جمعی ــم ن تنظی
اجتماعــی، نگرش هــای فرهنگــی و همچنیــن وضعیــت محیط زیســت و منابــع طبیعــی نیــز در کاهــش 
یــا افزایــش ایــن نــرخ مؤثرنــد. محمدجــواد محمــودی )1395( در مطالعــه ای بــا عنــوان ســالخوردگی 
ــران، در ســال 1394 حــدود 10  ــه در ای ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــی ب ــک مســئلة اجتماع ــت ی جمعی
ــده یعنــی ســال 1429، درصــد  ــاالی 60 ســال ســن داشــته اند، در 35 ســال آین درصــد جمعیــت،  ب
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ــران  ــد را در ای ــن رون ــه ای ــت. آنچ ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــه 33 درص ــران ب ــت ای ــالخوردگی جمعی س
مســئله آمیز می کنــد، نبــود یــک سیاســت جامــع جمعیتــی و ســند ســالمندی اســت. اکنــون نیــز در 
ــوه  ــا مشــکالت انب ــز ب ــک نی ــدة نزدی ــزی، در آین صــورت بی توجهــی و ســهل انگاری و فقــدان برنامه ری
ــن  ــه ای ــه ای ب ــم شــد. حســینی )1394( در مقال ــان مواجــه خواهی ــژه زن ــت ســالخوردگان به وی جمعی
نتیجــه رســید، کــه افزایــش نســل پــاك از سیاســت هاي جمعیتــِي مــورد قبــول اســالم اســت. دالیــل 
ــاي مکتــب اهــل بیــت)ع( تحلیل شــده  ــه فقــه پوی ــرِي سیاســت افزایشــي جمعیــت نیــز، ب انعطاف پذی
کــه بــا احــکام ثانویــه بــر اســاس مصالــح عصــري و مکانیســم هاي علــم اصــول و قواعــد فقهــي ممــزوج 

گردیــده اســت.
ــرمایه گذاری  ــت و س ــرل جمعی ــت کنت ــوان »سیاس ــا عن ــه ب ــی ک ــگ )2018( در پژوهش ــگ و ژان وان
ــزان قابل توجهــی  ــه می ــاروری را ب ــن، ب ــدی در چی ــد: سیاســت تک فرزن ســرمایة انســانی« انجــام دادن
کاهــش داده اســت. چنیــن تغییــر ترکیبــی جمعیــت بــر ســرمایة انســانی تأثیــر منفــی می گــذارد. ایــن 
اثــر ترکیبــی براثــر مبادلــة کمیــت و کیفیــت حاکــم اســت و ایــن سیاســت میانگیــن ســطح ســرمایه 
ــی  ــکاران )2018( در پژوهش ــه و هم ــد. ده ویت ــش می ده ــاً 1٪ -2٪ کاه ــن را تقریب ــانی در چی انس
ــک  ــرای تحری ــی و مســکن را ب ــد سیاســت های مال ــی می توانن ــه سیاســتمداران محل ــد: ک نشــان دادن
ــد،  ــش می یاب ــا افزای ــاداش آنه ــه در آن پ ــت ک ــتانة جمعی ــه آس ــدن ب ــک ش ــگام نزدی ــرت هن مهاج
به طــور اســتراتژیک تنظیــم کننــد. هرمــاوان و همــکاران )2015( در پژوهشــی بــا عنــوان »آیــا الگوهــای 
جمعیتــی بــرای سیاســت گذاری زیرســاختی پایــدار مهــم اســت« نشــان دادنــد در دورة 1960، 2010 
ــوده  ــی اســتوار ب ــه ای از سیاســت های جمعیت ــر اســاس مجموع ــزی ب ــی اندون ــزی توســعة مل برنامه ری
ــت گذاری  ــر سیاس ــی ب ــرزمینی همگ ــش س ــوار و آمای ــاه خان ــاد کالن، رف ــت های اقتص ــت و سیاس اس

جمعیتــی مؤثــر بــوده اســت. 
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مبانینظری
به طور کلــی می تــوان مجمــوع عقایــدی را کــه قرن هــا دربــارة جمعیــت و تأثیــر آن در اوضــاع 

ــرد: ــه ک ــروه خالص ــار گ ــت، در چه ــده اس ــی عنوان ش ــادی و اجتماع اقتص

1-طرفدارانافزایشجمعیت1 
ــهورند و  ــت مش ــش جمعی ــان افزای ــا حامی ــت ها ی ــه ناتالیس ــد ب ــش را دارن ــن گرای ــه ای ــرادی ک اف
سیاســتی کــه موافــق بــا ایــن گرایــش اســت، سیاســت ناتالیســتی نــام دارد. ناتالیســم در حقیقــت یــک 
ــش  ــش، افزای ــن گرای ــدگان ای ــدة دارن ــش اســت. به عقی ــک گرای ــه ی ــود، بلک ــه محســوب نمی ش نظری
ــه  ــی آورد، بلک ــود نم ــه وج ــی ب ــای اجتماع ــا مشــکالت اقتصــادی و گرفتاری ه ــت نه تنه ســریع جمعی
ازدیــاد جمعیــت در نیرومنــدی قــدرت نظامــی و اقتصــادی کشــورها نقــش مهمــی را ایفــاء می نمایــد 

ــری، 1375(.  )کالنت

2-مخالفانافزایشجمعیت2
در مقابــل طرفــداران افزایــش جمعیــت، دانشــمندان دیگــری افــکار خــود را متوجــه مشــخص 
ــود  ــان مالتــوس ب ــد و مشــهورترین فــرد میــان آن کــردن روابــط میــان جمعیــت و مــواد غذایــی کردن
ــک  ــی ی ــن مبان ــت اولی ــه در حقیق ــد ک ــت« گردی ــول جمعی ــة »اص ــه ارائ ــی ب ــش منته ــه مطالعات ک
سیاســت جمعیتــی بــود )همــان، ص114(. ایــن گــروه کــه بــا افزایــش جمعیــت مخالــف هســتند بــه 
ــد  ــز می نامن ــم  نی ــت را مالتوسیانیس ــش جمعی ــان افزای ــب مخالف ــد. مکت ــت ها معروف ان آنتی ناتالیس
)کالنتــری،1375(. مالتــوس اصــل جمعیــت را قانــون کلــی می دانــد کــه حاکــم بــر افزایــش جمعیــت 
ــون  ــی »قان ــر یعن ــوع بش ــی ن ــش طبیع ــن گرای ــه بی ــکافی ک ــت از ش ــارت اس ــون عب ــن قان ــت. ای اس
ــاس  ــود دارد. براس ــت« وج ــون معیش ــی »قان ــاورزی یعن ــدات کش ــی تولی ــش طبیع ــت« و گرای جمعی
»قانــون جمعیــت«، جمعیــت در طــول هــر 25ســال و بــا تصاعــد هندســی هماننــد:1، 2، 4، 8، 16 و... 
بــه میــزان ثابتــی رشــد می کنــد، درصورتی کــه بنــا بــر »قانــون معیشــت«، تولیــدات کشــاورزی و مــواد 

ــد. ــش می یاب ــد 1، 2، 3، 4، 5، و... افزای ــابی مانن ــد حس ــاس تصاع ــر اس ــی ب غذای

1- Natalism
2- Antinatalism



رویکردهای توسعه ای و سیاست های جمعییت دولت ها در جمهوری اسالیم ایران                                        253

3-طرفدارانثباتجمعیت1
ــد.  ــت می ورزن ــت مخالف ــت مثب ــه در جه ــی و چ ــت منف ــه در جه ــت چ ــر جمعی ــا تغیی ــده ب ــن ع ای
ــت را ســبب  ــر شــمار جمعی ــد و تغیی ــدال را پیش گرفته ان ــی خــود روش اعت ــان در نظــرات جمعیت این
ــی  ــاددان انگلیس ــل2، اقتص ــتوارت می ــخن از اس ــن س ــد. ای ــی می دانن ــام اجتماع ــیدگی نظ ازهم پاش
طرفــدار جمعیــت ثابــت اســت کــه می گویــد: »اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه زمیــن مــا لطــف و زیبایــی 
ــه  ــه خوشــبخت تر و ن ــه تازه واردینــی کــه ن ــه خاطــر افزایــش ثروت هــا و غــذا دادن ب خــود را فقــط ب
ــا  ــا ت ــه آرزو می کنــم کــه اخــالف م ــود از دســت بدهــد، صادقان ــدران خــود خواهنــد ب ــر از پ بدبخت ت
آنجــا کــه ممکــن اســت در ثبــات جمعیــت کشــور خــود بکوشــند«. پیــروان جمعیــت ثابــت، هــر نــوع 
ــه نحــو  ــات موجــود ب ــع و امکان ــد کــه بایــد از مناب افزایــش جمعیــت را غیرمنطقــی دانســته و معتقدن

ــرداری نمــود )همــان(. ــه بهره ب ــراد موجــود جامع ــر ســاختن زندگــی اف ــرای بهت احســن ب

4-طرفدارانحّدمتناسبجمعیت3
اندیشــه حــّد مطلــوب جمعیــت یــا حــّد متناســب جمعیــت از دیربــاز موردتوجــه اندیشــمندان مختلــف 
بــوده اســت. مثــاًل افالطــون، معتقــد بــود کــه بهتریــن رقــم بــرای تعــداد جمعیــت می توانــد نیازهــای 
ــرای  ــب اج ــن موج ــد و همچنی ــن کن ــگ تأمی ــان جن ــه در زم ــح و چ ــان صل ــه در زم ــه را چ جامع
صحیــح سیســتم مالیات هــا و تقســیم زمیــن بشــود )بهنــام، 1346(. آلفــرد ســووی4، کــه خــود واضــع 
نظریــة جمعیــت متناســب اســت می نویســد: »مفهــوم میــزان جمعیــت متناســب هرچنــد مبهــم اســت 
ــود  ــروت می ش ــا ث ــر و ی ــث فق ــت باع ــش جمعی ــا افزای ــه آی ــئله ک ــن مس ــه ای ــی ب ــور قطع ــا به ط ام
ــد  ــر از آن باش ــر پایین ت ــق و اگ ــب رون ــد موج ــّدی باش ــر از ح ــر باالت ــد و آن را اگ ــخ می گوی پاس
ــوم باشــد )بیشــتر هــدف اقتصــادی موردنظــر  ــه چــون هــدف معل ســبب تنگدســتی می شــمارد. البت
اســت( بــه نظــر می رســد کــه پیــروان مکاتــب مختلــف در مفهــوم جمعیــت متناســب توافــق دارنــد« 

ــووی،1340(. )س

1- Malthusianism
2- John Stuart Mil
3- Stable Population
4- Alfred Sauvy
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نظریاتتوسعه
ــرای  ــی ب ــه راهکارهای ــرای تبییــن و بررســی پدیده هــای توســعه نیافتگی و نیــز ارائ ــات توســعه، ب نظری
ــب  ــه مکت ــوان در س ــات را می ت ــن نظری ــده اند. ای ــه ش ــی، ارائ ــعه نیافتگ ــل توس ــت از معض برون رف
ــای  ــث ه ــلط در بح ــم مس ــازی، پارادای ــة 1950، نوس ــر ده ــرار داد. در اواخ ــی ق ــورد بررس ــده م عم
توســعه بــود. پارادایــم وابســتگی در آمریــکای التیــن ظهــور کــرد و پاســخی بــه شکســت برنامه هــای 
کمیســیون اقتصــادی آمریــکای التیــن بــود. مکتــب نظــام جهانــی، ســومین پارادایمــی اســت کــه در 

ایــن جــا مــورد بررســی واقــع مــی شــود.

مکتبنوسازی
ــن  ــود. از ای ــعه ب ــات توس ــب در مطالع ــم غال ــای 1950 و 1960، پارادای ــول دهه ه ــازی، در ط نوس
ــی نگریســته و وضعیــت توســعه نیافتگی برحســب تفاوت هــای  ــدگاه، توســعه در چشــم اندازی تکامل دی
ــف شــد.  ــی تعری ــر و غن ــای فقی ــن ملت ه قابل مشــاهدة اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی بی
در ایــن رهیافــت، توســعه، فراینــدی تقلیــدی بــود کــه در جریــان آن، کشــورهای کم تــر توســعه یافتــه 
ــد. سیاســت های  ــه خــود می گرفتن ــرب را ب ــی و پیشــرفتة غ ــل صنعت ــات مل ــات و کیفی ــج صف به تدری
ــی  ــادی و اجتماع ــاختارهای اقتص ــاختن س ــر و کارا س ــازی و مؤث ــر عقالنی س ــت ب ــه دالل ــازی ک نوس
ــة  ــه مثاب ــه ب ــوند، بلک ــداد می ش ــعه ای قلم ــتراتژی توس ــر اس ــر ه ــوان عناص ــا به عن ــه تنه ــد، ن دارن
عملکــرد نیروهــای تاریخــی عــام نگریســته می شــوند. در اواخــر دهــة 1960، مکتــب نوســازی تحــت 
ــی در  ــعة تک خط ــا توس ــن ب ــت، منتقدی ــة نخس ــت. در وهل ــرار گرف ــن ق ــزون منتقدی ــالت روزاف حم
ایــن مکتــب، بــه مخالفــت برخاســتند و ایــن پرســش را مطــرح ســاختند کــه چــرا کشــورهای درحــال 
ــه  ــرض ک ــن ف ــر، ای ــرف دیگ ــد؟ از ط ــت کنن ــی حرک ــورهای غرب ــیر کش ــاً از مس ــد لزوم ــعه بای توس
ــی  ــکان را منتف ــن ام ــاًل ای ــد، عم ــروی کنن ــرب پی ــوی غ ــد از الگ ــال توســعه، بای در کشــورهای در ح

ــد. ــرای توســعه برگزینن ــی ب ــای متفاوت ــد الگوه ــور بتوانن ــه کشــورهای مزب ــازد ک می س

مکتبوابستگی
ــن  ــود. ای ــات توســعه و توســعه نیافتگی در دهــة1970 ب ــب در ادبی رهیافــت وابســتگی، چشــم انداز غال
ــت و  ــأت می گرف ــعه نیافتگی نش ــائل توس ــون مس ــن پیرام ــکای التی ــتردة آمری ــث گس ــت، از بح رهیاف
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همچنیــن نقــد ویــران کننــده ای از پارادایــم نوســازی اروپــا محــور را در بــر می گرفــت. پیــام اساســی 
مکتــب وابســتگی ایــن بــود کــه توســعة اروپــا، توســعه نیافتگی فعــال دنیــای غیراروپایــی را بــه دنبــال 
ــان  ــد: 1- آن ــر دارن ــاق نظ ــر اتف ــی زی ــای اساس ــر روی فرض ه ــب ب ــمندان  مکت ــت. اندیش ــته اس داش
ــد کــه در مــورد همــه کشــورهای جهــان ســوم  وابســتگی را به عنــوان فراینــدی عــام در نظــر می گیرن
صــادق اســت؛ 2- وابســتگی به عنــوان یــک وضعیــت خارجــی قلمــداد می شــود، یعنــی وضعیتــی کــه از 
بیــرون تحمیــل شــده اســت؛ 3 - وابســتگی غالبــاً به عنــوان یــک وضعیــت اقتصــادی ســنجیده می شــود؛ 
ــداد می شــود؛ 5 -  از  ــی قلم ــدی مناطــق در اقتصــاد جهان ــوان بخشــی از قطب بن 4 - وابســتگی به عن

نظــر ایــن نویســندگان، وابســتگی و توســعه دو فراینــد ناســازگارند.

مکتبنظامجهانی
ــدگاه،  ــن دی ــرد. ای ــی ک ــتگی ردیاب ــوری وابس ــوان در تئ ــی را می ت ــام جهان ــت نظ ــه های رهیاف ریش
ــن چشــم انداز،  ــد. از ای ــه ســه دســته مرکــز، پیرامــون و شــبه پیرامون تقســیم بندی می کن جوامــع را ب
ــی در  ــی، یعن ــام جهان ــاص در نظ ــی خ ــة خارج ــک منطق ــدن ی ــام ش ــا ادغ ــعه نیافتگی ب ــد توس فراین
ــدا  ــه، ابت ــترش یافت ــط و گس ــی بس ــام جهان ــه نظ ــود و همان طورک ــاز می ش ــن آغ ــرار گرفت ــیه ق حاش
ــرار  ــون ق ــیه و پیرام ــب در حاش ــه ترتی ــا ب ــیا و آفریق ــن، آس ــکای التی ــپس آمری ــرقی، س ــای ش اروپ
ــک  ــت ی ــزان موفقی ــب، می ــن مکت ــرداز ای ــن نظریه پ ــتاین، مهمتری ــل والرش ــر امانوئ ــد. از نظ گرفته ان
ــای  ــن راهبرده ــی از ای ــرش یک ــه پذی ــی، ب ــه نیمه پیرامون ــی ب ــت پیرامون ــال از موقعی ــور در انتق کش
ــس. ازنظــر وی، عنصــر  ــا اعتمادبه نف ــوت ی ــق دع ــا از طری ــام فرصــت، ارتق توســعه بســتگی دارد، اغتن
اساســی پیشــرفت و ارتقــای یــک کشــور نیمه پیرامونــی، در اختیــار داشــتن بــازاری بــزرگ اســت کــه 
ــری  ــة پایین ت ــا هزین ــد ب ــز بتوان ــور نی ــد و کشــور مزب ــه کن ــاوری پیشــرفته را توجی ــرد فن ــد کارب بتوان
نســبت به ســایر تولیدکننــدگان موجــود، بــه تولیــد کاال بــرای آن بــازار بپــردازد. از اواســط دهــة 1970، 
ــة یــک مفهــوم ســخت و شــیء گونه  ــه ارائ ــی را ب ــدگاه نظــام جهان ــن، دی ــج گروهــی از منتقدی به تدری
ــل اقشــار  ــردن تحلی ــخ و برجســته ک ــوارد خــاص توســعه در طــول تاری ــت از م ــی، غفل از نظــام جهان
ــی از  ــام جهان ــتاین نظ ــر والرش ــه نظ ــاخته اند. ب ــم س ــی، مته ــای طبقات ــل تحلیل ه ــی در مقاب اجتماع
ــا پیدایــش ســرمایه داری و روابــط تولیــدی خــاص بــه وجــود آمــده اســت.  قــرن شــانزدهم میــالدی ب
پدیــد آمــدن نظــام تولیــد همگانــی و طبقــة کارگــر و نیــز انباشــت بی وقفــة ســرمایه در اروپــا موجــب 
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ــا  ــد. تجــار، صنعتگــران و ســرمایه داران اروپ ــج در جهــان گســترش یاب ــا به تدری شــد کــه اقتصــاد اروپ
ــد  ــود ملحــق کردن ــی خ ــام جهان ــه نظ ــان را ب ــة جه ــاز اقتصادیشــان بقی ــوان و نی ــش ت ــت افزای به عل

ــتاین، 1980(. )والرش

روشتحقیق
ــنادی  ــش اس ــن پژوه ــق در ای ــت. روش تحقی ــی اس ــی  - تحلیل ــق توصیف ــک تحقی ــه ی ــن مطالع ای
می باشــد. در ایــن تحقیــق به دنبــال چگونگــی و چرایــی اخــذ و اجــرای سیاســت های دولــت هســتیم 
ــن  ــر در ای ــارت دیگ ــه عب ــوده اســت. ب ــه ب ــی چگون ــم سیاســت گذاری های جمعیت ــم بدانی و می خواهی
تحقیــق وضــع موجــود بررســی و سیاســت های قبلــی جمعیــت توصیــف می شــود و  ویژگی هــا 
وخصوصیــات آن سیاســت ها بیــان می شــود و در صــورت لــزوم ارتبــاط بیــن ایــن سیاســت ها و 
ــر تصویر ســازی  ــرار می گیــرد. همچنیــن عالوه ب ــن سیاســت ها مــورد بررســی ق شــرایط زمــان اخــذ ای
آنچــه هســت، بــه تشــریح و تبییــن دالیــل چگونــه بــودن و چرایــی وضعیــت جمعیتــی موجــود و ابعــاد 

ــود. ــه می ش آن پرداخت

یافتهها
1-دهةاولانقالباسالمی)دولتبازرگان،شورایانقالبودولترجاییو...(

ــران، اقتصــاد کشــور دســتخوش تحــوالت و نوســانات شــدیدي شــد  ــوع انقــالب اســالمی در ای ــا وق ب
کــه ازجملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 1- دولتــی کــردن گســتردة عرصه هــاي اقتصــادي 
ــی؛  ــرمایه هاي خصوص ــرار س ــاله؛ 3- ف ــی هشت س ــگ تحمیل ــوع جن ــالب؛ 2- وق ــس از انق در دورة پ
ــاي اقتصــادي  ــروي انســانی متخصــص؛ 5- تحریم ه ــار گذاشــتن نی ــا کن 4- از کشــور خــارج شــدن ی
علیــه ایــران. در ســال هاي آغازیــن جنــگ، تصمیم گیــران سیاســی -  اقتصــادي، جنــگ را دربردارنــدة 
مشــکالت زیــادي بــراي کشــور نمی دانســتند و درصــدد نبودنــد کــه سیاســت هاي اقتصــادي را مطابــق 
شــرایط جنگــی تغییــر دهنــد. بــه همیــن دلیــل، یــک ســال بعــد از شــروع جنــگ، ســال برنامه ریــزي 
ــگ،  ــت. در دورة جن ــرا نیاف ــال اج ــا مج ــد، ام ــران طراحــی گردی ــعة ای ــة اول توس ــد و برنام ــالم ش اع
دولــت بــر آن بــود کــه درهرحــال جنــگ را ادامــه دهــد و نیازهــاي جنــگ را ازنظــر مالــی، پشــتیبانی 
و نیــروي انســانی را تأمیــن کنــد، بــدون اینکــه مجبــور باشــد محدودیت هایــی را بــه اقتصــاد تحمیــل 
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ــوان یکــی از  ــوان به عن ــی را می ت ــه، وجــود جنــگ تحمیل ــد )عظیمــی،15:1380 18(. روي هم رفت نمای
مهمتریــن ویژگی هــاي اقتصــادي کشــور در ســال های 1357-1367 دانســت کــه مجــال برنامه ریــزي 
ــه  ــش ب ــعه و چرخ ــازی توس ــرد نوس ــا رویک ــتیز ب ــوان دورة س ــن دوره را می ت ــا ای ــش داد. ام را کاه
ســمت رویکــرد وابســتگی توســعة دانســت و در عرصــة توســعه نیــز بــا رویکــردي غرب ســتیزی، ســعی 
در پاسداشــت ارزش هــاي ســنتی در نظــام فرهنگــی بــا تمرکــز بــر نهــاد خانــواده داشــت و در همیــن 
راســتا نیــز سیاســت کنتــرل جمعیــت و تنظیــم خانــواده بــه اجــرا درآمــده در ســالهاي قبــل از انقــالب 
را سیاســتی اســتعمارگرایانه و امپریالیســتی قلمــداد می نمــود کــه برداشــت ها و خوانش هــاي مذهبــی 
و فقهــی بــه همــراه وجــود جنــگ تحمیلــی علیــه ایــران، بیش ازپیــش، زمینــه را بــراي توجــه هرچــه 
ــواده و اجــراي سیاســت هاي افزایــش جمعیــت فراهــم می کــرد. طــی ســال هاي  ــه نهــاد خان بیشــتر ب
1357 تــا 1365، بــا تغییــر رویکــرد توســعه، از رویکــرد نوســازي بــه رویکــرد وابســتگی، اثــرات آن در 
ابعــاد مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی و تبعــات ناشــی از آن بــر نهــاد خانــواده به خوبــی نمایــان اســت. در 
ایــن دوره تنهــا سیاســت اتخاذشــده در زمینــة افزایــش جمعیــت بــود، در ایــن دوره، ســن قانونــی ازدواج 
ــد  ــود، بع ــردان تعیین شــده ب ــان و م ــراي زن ــال ب ــب 18 و 20 س ــه ترتی ــالب، ب ــل از انق ــه قب ــز، ک نی
از انقــالب اســالمی، در راســتاي تبعیــت از احــکام اســالمی، بــه 13 ســال بــراي زنــان )کــه بــا اجــازة 
مراجــع قضایــی تــا 9 ســال نیــز قابــل کاهــش بــود( و 15 ســال بــراي مــردان کاهــش یافــت )بــالدي 
ــش  ــة افزای ــف در زمین ــات مختل ــت و اقدام ــش جمعی ــت افزای ــن سیاس ــوي، 1378: 89(. بنابرای موس
موالیــد، موجــب شــد کــه نــرخ رشــد جمعیــت در کل کشــور بــه 3/9 و در مناطــق روســتایی بــه 2/39 و 
در مناطــق شــهري بــه 5/41  درصــد افزایــش یابــد )ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور، 1390(. 

2-دولتهاشمیرفسنجانی)دولتسازندگی(
ــن  ــان یافت ــا پای ــوري رســید. ب ــه ریاســت جمه در ســال 1368 حجت االســالم هاشــمي رفســنجاني ب
ــگ  ــاي جن ــازي ویراني ه ــو بازس ــور از یک س ــئوالن کش ــور مس ــد در کش ــرایط جدی ــاز ش ــگ و آغ جن
ــاي  ــا ارزش ه ــب ب ــوي مناس ــاس الگ ــر اس ــور ب ــعة کش ــبرد توس ــرورت پیش ــر ض ــر ب ــوي دیگ و از س
ــزي،  ــکان برنامه ری ــه و ام ــدن زمین ــم ش ــه فراه ــاس باتوجه ب ــن اس ــر ای ــتند. ب ــد داش ــالمي تأکی اس
ــن  ــن ســال ها اولی ــد. در ای ــاز کردن ــة اول توســعة اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي را آغ ــن برنام تدوی
ــود. در  اقــدام مجلــس و دولــت، تدویــن برنامــة اول توســعة اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي کشــور ب
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ــه  ــی ب ــعة مل ــاي توس ــی ترین نیازه ــادي از اساس ــد اقتص ــعه  )1372 - 1368(، رش ــة اول توس برنام
ــه  ــت، باتوجه ب ــرار گرف ــتور کار ق ــد در دس ــش تولی ــراي افزای ــادي ب ــت هاي اقتص ــد و سیاس ــمار آم ش
رشــد بیــش از انــدازة جمعیــت در دهــة اول انقــالب، مســئلة جمعیــت، به عنــوان یــک عامــل اساســی 
ــراي دولــت مــورد توجــه قــرار گرفــت و از  در کاهــش میــزان توســعه و درنتیجــه افزایــش هزینه هــا ب
ــر در نظــام  ــراي تغیی ــی خاصــی ب ــه شــاخص هاي توســعه، سیاســت هاي عمل ــه، باتوجه ب ــن برنام همی
ــة  ــه خصیص ــت، باتوجه ب ــش جمعی ــرل و کاه ــه کنت ــواده و درنتیج ــاد خان ــع آن نه ــی و به تب اجتماع
ــرا  ــه اج ــت، ب ــرار داش ــعه ق ــزون توس ــترش روزاف ــادي و گس ــد اقتص ــور رش ــر مح ــه ب ــة اول ک برنام
ــتغال  ــرمایه گذاري، اش ــرك در س ــاد تح ــوان، ایج ــعه را می ت ــة اول توس ــی برنام ــداف اصل ــد. اه درآم
مولــد، رشــد اقتصــادي بــا تأکیــد بــر کاهــش وابســتگی، کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت و کاهــش نــرخ 
مرگ ومیــر، افزایــش نــرخ باســوادي و پوشــش تحصیلــی، بازســازي و نوســازي و تجهیــز بنیــة دفاعــی و 
ظرفیت هــاي تولیــدي و زیربنایــی خســارت دیده، ســازمان دهی فضایــی و توزیــع جغرافیایــی جمعیــت 
ــد  ــعه )1378 - 1374( به مانن ــالة دوم توس ــج س ــة پن ــه، 1372(. برنام ــازمان برنامه وبودج دانســت )س
ــا تــداوم  برنامــة اول توســعه، رشــد و توســعة اقتصــادي را از اصلی تریــن اهــداف خــود می دانســت، و ب
ــش  ــرخ کاه ــا ن ــت، ت ــی گذاش ــر عمیق ــواده تأثی ــاد خان ــژه نه ــران و به وی ــی ای ــام اجتماع آن در نظ

ــه دهــد.  ــه کاهــش خــود ادام ــد، کمــاکان ب ــال می گردی ــة اول دنب ــه از برنام ــت، ک جمعی
در فاصلــة ســال هاي 1375 - 1365، باتوجه بــه چرخــش دوبــارة رویکــرد توســعه، از رویکــرد وابســتگی 
بــه توســعه در دهــة اول انقــالب، بــه ســمت و ســوي توســعه مبتنــی بــر رویکــرد نوســازی اجراشــده در 
ــه کاهــش رشــد  ــش ب ــی از افزای ــر در سیاســت هاي جمعیت ــوي(، و تغیی ــل از انقــالب )در دورة پهل قب
جمعیــت، در دورة ریاســت جمهــوري آیــت اهلل رفســنجانی، درطــول اجــراي برنامــة اول و دوم توســعه، 
ــم  ــه  رغ ــوع پیوســت. ب ــه وق ــف، ب ــاد مختل ــت، در ابع ــواده و جمعی ــی اساســی در ســاختار خان تغییرات
ــواده  ــم خان ــاي تنظی ــورد برنامه ه ــی در م ــالب، سیاســت مدون ــة اول انق ــا اواخــر ده ــت ت ــه دول این ک
ــع اقتصــادي، اجتماعــی و  ــت مناب ــه محدودی ــد، باتوجه ب ــی تبعــات شــتابان افزایــش موالی نداشــت، ول
فرهنگــی، زمینــه را بــراي جلــب حمایــت بســیاري از علمــاي عظــام و روحانیــون از برنامه هــاي تنظیــم 
ــه  ــید و درنتیج ــروعیت بخش ــت مش ــوادة دول ــم خان ــاي تنظی ــه برنامه ه ــاخت و ب ــم س ــواده فراه خان
موجــب تغییــرات شــگرفی در نهــاد خانــواده گردیــد، تــا جایــی کــه در دهــة دوم بعــد از انقــالب، تقریبــاً 
مقــارن بــا برنامــة پنــج ســالة اول و دوم توســعة اجتماعــی و اقتصــادي کشــور )1377 - 1368(، کنتــرل 
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ــل  ــروز، 1380(. در ذی ــد )کاوه  فی ــوردار گردی ــژه اي برخ ــت وی ــه، از اولوی ــن دو برنام ــت، در ای جمعی
ــی در دوران هاشــمی آورده شــده اســت: سیاســت های جمعیت

سیاستهایجمعیتیمصوبشدهدربرنامهاولتوسعه
شــرایط اجتماعــی و روانــی ناشــی از انقــالب و جنــگ تحمیلــی باعــث تشــویق ازدواج و افزایــش بــاروری 
شــد. حاصــل ایــن شــرایط، افزایــش چشــمگیر نــرخ رشــد جمعیــت بــود کــه در سرشــماری 1365 دیده 
شــد )مهریــار، 1393: 32(. اگرچــه برنامــة جدیــد تنظیــم خانــواده کــه در ســال 1367 رســماً اعــالم و 
به عنــوان جزئــی از اولیــن برنامــة توســعة اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بــه مرحلــة اجــرا گذاشــته شــد، 
بــا اســتقبال عمومــی غیرمنتظــره ای روبــه رو شــد و توانســت در ســال های 1370 - 1365 نــرخ زادوولــد 
را بســیار کاهــش دهــد. ایــن کنتــرل جمعیــت از مهمتریــن اهــداف برنامه هــای توســعة اول )کاهــش 
بــاروری عمومــی زنــان تــا حــد 4 نــوزاد و نــرخ رشــد طبیعــی 2.3 درصــد در ســال1390( قــرار گرفــت 

)الیحــة برنامــة اول توســعة اقتصــادي، 1368(. 

ایجادشورای»تحدیدموالید«دروزارتبهداشتدرسال1368
ــت  ــوادة دول ــم خان ــای تنظی ــه برنامه ه ــی ب ــران مذهب ــت برخــی رهب ــی حمای ــت نکــردن و حت مخالف
ــل  ــد نس ــرای تحدی ــی ب ــع قوانین ــات و وض ــاز اقدام ــروعیت، زمینه س ــن مش ــید و ای ــروعیت بخش مش
شــد کــه بــا ایجــاد شــورای »تحدیــد موالیــد« در وزارت بهداشــت در ســال 1368 شــروع و برنامه هــای 
ــن  ــز در ای ــی نی ــت های اجرای ــطح سیاس ــن در س ــد. همچنی ــی ش ــت، اجرای ــرل جمعی ــویقی کنت تش
ــد  ــگیری از تول ــور پیش ــه منظ ــواده ب ــم خان ــة تنظی ــش برنام ــه پوش ــیاری ازجمل ــف بس ــه وظای برنام

ــد.   ــاده ش ــان نه ــت  و درم ــدة وزرات بهداش ــته برعه ــوزاد ناخواس ــون ن یک میلی

تصویبقانونتنظیمخانوادهوجمعیت
ــان  ــورای نگهب ــد ش ــه تأیی ــورخ 1372/3/2 ب ــد و م ــب ش ــورخ 1372/2/26 تصوی ــه م ــون ک ــن قان ای
رســید، مهمتریــن قانــون، در اجــرای سیاســت تحدیــد نســل و کاهــش نــرخ بــاروری بــه شــمار مــی رود، 
ــرد و  ــع ک ــد قط ــه بع ــوم ب ــد س ــراوالد را از فرزن ــای پ ــه خانواده ه ــق ب ــای متعل ــا و پاداش ه انگیزه ه
ــم  ــای تنظی ــرای برنامه ه ــد و اج ــرل موالی ــت های کنت ــال سیاس ــرای اعم ــخصی ب ــی مش ــی قانون مبان
خانــواده بــا تقســیم کار ملــی بــرای دســتگاه ها فراهــم ســاخت و در کنــار ایــن اقدامــات، اشــتغال زنــان 
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ــای  ــوری و برنامه ه ــات کش ــه ای، خدم ــن بیم ــت ها در قوانی ــن سیاس ــرد. ای ــال ک ــدت دنب ــز به ش را نی
توســعه نیــز بــا همــان شــدت و حــدت دنبــال شــد. 

کنوانسیونحقوقکودک
قانــون الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه کنوانســیون حقــوق کــودك مصــوب 1372/12/1 
نیــز تنظیــم خانــواده و ایجــاد فضــای مناســب بــرای رشــد و بالندگــی کــودکان را به عنــوان یــک تعهــد 
عمومــی بــر عهــدة کشــورها نهــاده اســت. ازایــن رو دولــت جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در چارچــوب 
ــه قســمت  ــوان ب ــاره می ت ــه اســت. دراین ب ــه پذیرفت ــن زمین ــی را در ای ــی، تعهدات ــون مدن ــادة 9 قان م
»و« بنــد 1 مــادة 24 کنوانســیون اشــاره کــرد کــه توســعة مراقبت هــای بهداشــتی و آمــوزش تنظیــم 

خانــواده و خدمــات مربوطــه را یــک تعهــد عمومــی بــرای کشــورهای طــرف کنوانســیون می نامــد.

تصویببرنامةدومتوسعه
ــت های  ــش سیاس ــد در بخ ــب ش ــال 1373 تصوی ــه در س ــعه )1378 - 1374(  ک ــة دوم توس برنام
ــه  ــه، ب ــن برنام ــد پرداخــت. در ای ــواده و کاهــش موالی ــم خان ــه موضــوع تنظی ــد 5-2( ب ــی )بن جمعیت
دلیــل ضــرورت پیگیــري مســئلة تنظیــم خانــواده و کاهــش عواقــب ناشــی از رشــد جمعیــت، ضمــن 
ــه  ــی با توجه ب ــاي مختلف ــالة اول، راهکاره ــج س ــة پن ــی برنام ــت هاي جمعیت ــت سیاس ــه و تقوی ادام
ــواده داده  ــاد خان ــترده تر در نه ــرات گس ــت تغیی ــی در جه ــی و فرهنگ ــادي، اجتماع ــاي اقتص بخش ه

شــد.
 - گســترش ســطح آگاهــی عمومــی به ویــژه بانــوان در خصــوص مزیت هــای کنتــرل بــاروری و 

زیان هــای ناشــی از رشــد بی رویــة جمعیــت؛ 
- آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی؛

- تأمین و تعمیم گسترة خدمات، وسایل و روش های پیشگیری از بارداری؛
ــت  ــای پرجمعی ــوق خانواره ــی مش ــادی   اجتماع ــای اقتص ــررات و امتیازه ــن و مق ــة قوانی ــو کلی - لغ

.)1385 )حلم سرشــت، 
- حقوق دوران بارداری مصوب 1375/9/21 هیئت  وزیران
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قانــون ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر و حمایــت از مــادران در دوران شــیردهی، مصــوب 1374/9/22بــا 
اصالحــات بعــدی و آیین نامــة اجرایــی آن، مصــوب 1375/9/21 هیئــت  وزیــران، حقــوق دوران بــارداری 
را بــرای بانــوان مشــخص می کنــد. بــر اســاس مــادة 3 ایــن قانــون، مرخصــی زایمــان تــا 3 فرزنــد بــرای 
ــر  ــت. ب ــاه اس ــی 6 م ــی و غیردولت ــای دولت ــد، در بخش ه ــیر می دهن ــود را ش ــد خ ــه فرزن ــی ک مادران
ــه کار، در صــورت ادامــة شــیردهی،  اســاس تبصــرة 1 ایــن مــاده، مــادران شــیرده پــس از بازگشــت ب
می تواننــد حداکثــر تــا 24 ماهگــی کــودك، روزانــه یــک ســاعت از مرخصــی بــدون کســر از مرخصــی 
ــان  ــس از پای ــادران پ ــت شــغلی م ــاده، امنی ــن م ــد شــوند. به موجــب تبصــرة 2 ای اســتحقاقی بهره من
مرخصــی زایمــان و در هنــگام شــیردهی بایــد تأمیــن شــود؛ امــا ضمانــت اجرایــی خاصــی بــرای ایــن 

ــی  نشــده اســت. منظــور پیش بین

3-دولتسیدمحمدخاتمی)دولتاصالحات(
ــت  ــه ریاس ــات ب ــان اصالح ــا گفتم ــي ب ــد خاتم ــید محم ــردم، س ــا رأي م ــال هاي 84-76، ب در س
ــورد اقتصــاد  ــوري در م ــوان ریاســت جمه ــود به عن ــتانة انتخــاب خ ــي در آس ــید. خاتم ــوري رس جمه
ایــران گفــت : »اقتصــاد مــا بیمــار اســت و تــا ایــن بیمــاري به صــورت اصولــي درمــان نشــود، مشــکالت 
ــده،  ــام  ش ــازندگي انج ــه در دوران س ــي ک ــاي بزرگ ــیاري از کاره ــود. بس ــل نمي ش ــا ح ــادي م اقتص
چــون در متــن یــک اقتصــاد بیمــار قــرار گرفتــه، مشــکالت دیگــري بــه  بــار آورده و اصــوالً نتوانســته 
ــا شــروع بــه کار  اهــداف مربوطــه را بــرآورده ســازد« )محمــد خاتمــي، 1380: 14(. بــر ایــن اســاس ب
ــش  ــران کاه ــا بح ــه ب ــور، و مواجه ــاد کش ــاختاري اقتص ــکالت س ــل مش ــور ح ــد به منظ ــت جدی دول
شــدید درآمدهــاي نفتــي، بررســي هایي بــراي چگونگــي حــل مشــکالت اقتصــاد کشــور تحــت عنــوان 
ســامان دهي اقتصــادي کشــور، آغــاز گردیــد )ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور،1380( در ایــن 
طــرح کــه در راســتاي برنامــة دوم )78 - 74( توســعة کشــور بــود، تــالش گردیــد کــه تحقــق عدالــت 
ــد  ــداوم رش ــرورت ت ــر ض ــت ب ــة دول ــد. در برنام ــته باش ــری داش ــش پررنگ ت ــه نق ــي در برنام اجتماع
ــد مي شــد  ــد مــردم تأکی ــدرت خری ــت از اقشــار کم درآمــد و حفــظ ق ــا صیان اقتصــاد کشــور همــراه ب
)روزنامــة اطالعــات، 79/12/27، )اطالعــات ضمیمــه(، گــزارش مکتــوب رئیس جمهــوری مــردم، ص2(.
ــت نظــام و  ــد رهبری ــورد تأکی ــع م ــت در واق ــي رشــد و عدال ــر ضــرورت هم زمان ــت ب ــد دول ــن تأکی ای
اکثریــت مســئوالن کشــور و نماینــدگان مجلــس بــود و آنــان نیــز در تدویــن و تصویــب برنامــة دوم و 
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ســوم توســعه بــر ضــرورت توأمــان بــودن رشــد و عدالــت تأکیــد کــرده بودنــد و بــر ایــن اســاس دولــت 
خاتمــي در عرصــة اقتصــادي همــواره بــا تأکیــد بــر ضــرورت پیــروي از قانــون برنامــة دوم )کــه در دورة 
ــب  ــه تصوی ــت خاتمــي ب ــة ســوم )کــه در دوران دول ــود( و برنام ــب مجلــس رســیده ب ــه تصوی ــل ب قب
مجلــس رســید( تــالش کــرد، در ایــن راه قــدم بــردارد. دولــت بــر اســاس گفتمــان خــود معتقــد بــود 
ــیل هاي  ــش پتانس ــي و افزای ــاي مدن ــت نهاده ــا تقوی ــد ب ــان بای ــادي هم زم ــود اقتص ــراي بهب ــه ب ک
ــداري  ــود و شــفافیت پاســخگویي و قانون م ــت نم ــي را در کشــور تقوی ــد دموکراســي دین ــي، رون درون
را افزایــش داد. برآمــدن گفتمــان اصالحــات را بایــد، برآینــد جنبشــی شــهري دانســت کــه پایه هــاي 
ــد ســاختة دوران  ــراد را بای ــن اف ــود کــه بســیاري از ای ــر دوش طبقــة متوســط جدیــدي ب اصلــی آن ب
هاشــمی رفســنجانی دانســت )تضمینــی، 56:2009 - 51(. از نشــانه هاي گفتمــان دموکــرات اســالمی، 
ــت دینــی به جــاي  ــی، دول ــون، توســعة سیاســی، توســعة جامعــة مدن ــه مــواردي چــون قان ــوان ب می ت
دیــن دولتــی، حقــوق و آزادي هــاي فــردي، حقــوق شــهروندي، عدالــت، معنویــت و کرامــت انســانی، باور 
بــه برداشــت و خوانــش مالیــم از دیــن، فقــه پویــا، سیاســت اســتوار بــر اخــالق، تــالش بــراي تحقــق 
پاسداشــت حقــوق زنــان و اقلیت هــا، دولــت پاســخگو، ایــران بــراي ایرانیــان، بــاور بــه فعالیــت بخــش 
ــوي  ــدرت، گفت وگ ــی از ق ــونت، تمرکززدای ــی خش ــاد، رواداري و نف ــر اقتص ــی در ام ــی و تعاون خصوص
ــان آزاد اندیشــه، رســانه، دولــت و جامعــة مقتــدر را  ــا جهــان، به ویــژه غــرب، جری تمدن هــا، ارتبــاط ب

ــک، 1379(.  ــد )تاجی ــامان می دادن س
توســعة اجتماعــی بــه اجــرا درآمــده در دولــت خاتمــی، بــا رویکــرد نوســازی را می تــوان در چارچــوب 
توســعة پایــدار، زن در توســعه و توســعة انســانی دانســت، کــه در ابعــاد مختلــف اقتصــادي و اجتماعــی 
و سیاســی و... موجــب ایجــاد تغییــرات اساســی در نظــام اجتماعــی ایــران و به تبــع آن ســاختار موجــود 
در نهــاد خانــواده گردیــد، کــه از طریــق تدویــن برنامه هــاي ســوم و چهــارم توســعه، تــداوم و پایــداري 
آن حفــظ گردیــد )برنامــة ســوم توســعه،83:1379(. ایــن برنامــه کــه بــه »برنامــة اصــالح ســاختاري« 
مشــهور بــود، گســترش هرچــه بیشــتر آزادي هــاي مختلــف، در ابعــاد اقتصــادي، اجتماعــی و سیاســی، 
ــت  ــظ محیط زیســت، ایجــاد عدال ــاي ســالمت و حف ــی، ارتق ــت اجتماع ــت انســانی، عدال ــاي امنی ارتق
توزیعــی و تأســیس مرکــز امــور مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوري و ... را در دســتور کار خــود قــرارداد. 
ــه اي اســت کــه در آن،  ــن برنام ــة ســوم توســعة کشــور، اولی ــوان نمــود، کــه برنام ــوان عن در کل می ت
ــت گذاران،  ــرش سیاس ــا نگ ــت و ب ــرار گرف ــر ق ــیتی مدنظ ــرد جنس ــا رویک ــراه ب ــی هم ــت توزیع عدال
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ــراه  ــی هم ــادي و فرهنگ ــی و اقتص ــاي اجتماع ــان در صحنه ه ــتر زن ــارکت بیش ــاور مش ــر ب ــی ب مبتن
گردیــد )محتشــمی، 1384: 45(. برنامــة چهــارم توســعه )1388( باتوجه بــه رویکــرد نوســازی توســعه و 
ــا محــور قــرار دادن  شــاخص هاي موجــود آن )توســعة انســانی، توســعة پایــدار و...( تدویــن گردیــد و ب
دانایــی در امــر توســعه )ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور، 1385(، هدفمنــد نمــودن یارانه هــا، 
ــة نظــام کارآمــد و فراگیــر و جامــع تأمیــن اجتماعــی، توســعة کارآفرینــی و توانمندســازي فقــرا  برپای
را مدنظــر قــرارداد. بــه صورتــی کــه در نگــرش دســت اندرکاران تدویــن برنامــة چهــارم، ابعــاد توســعة 
ــگاه  ــش، جای ــردي، بیش از پی ــی ف ــت زندگ ــده و کیفی ــل آین ــع نس ــت، مناف ــد محیط زیس ــدار، مانن پای
روبــه رشــدي یافــت )ســازمان برنامــه  و بودجــه، 1378( کــه نشــان از وجــود نگرش هــاي انســان محور 
ــه  ــدرن ب ــی م ــاخص هاي زندگ ــه بیشــتر ش ــر چ ــعه و ورود ه ــارم توس ــة چه ــن برنام ــد تدوی در فراین
ــواده دارد )برنامــة چهــارم توســعه، 1388-1384(. مقایســة برنامــة ســوم و چهــارم  ســاختار نهــاد خان
ــر اســاس ایــدة زن در توســعه و برنامــة چهــارم  توســعه گویــاي آن اســت کــه برنامــة ســوم توســعه ب
ــی  ــواد مختلف ــدي، 1385: 144(. م ــت )احم ــده اس ــه و تنظیم ش ــعه، تهی ــیت و توس ــاس جنس ــر اس ب
ــة  ــواده و تهی ــاد خان ــم نه ــه تحکی ــوط ب ــح مرب ــة لوای ــم و ارائ ــه تنظی ــه ب ــارم توســعه ک ــة چه از برنام
برنامه هــاي پیشــگیرانه و تمهیــدات قانونــی و حقوقــی به منظــور رفــع خشــونت علیــه زنــان می پــردازد، 
اصطالحاتــی اســت کــه از ســند پکــن گرفته شــده اســت. بنابرایــن، تأثیــر اجــراي برنامه هــاي مختلــف 
توســعه در دورة اصالحــات، بــه همــراه اجــراي سیاســت هاي جمعیتــی وابســته بــه آن، موجــب گردیــد 
کــه تغییــر و تحــوالت عمــده اي در ابعــاد مختلــف نهــاد خانــواده و ســاختار جمعیتــی و مباحــث مرتبــط 
بــه آن شــکل گیــرد. به صورتــی  کــه گزارش هــا، حاکــی از آن اســت کــه میــزان اســتفاده از روش هــاي 
ــود  ــه حــدود 77 درصــد رســیده ب ــارداري، در دهــة ســوم انقــالب و در ســال 1389 ب پیشــگیري از ب
)دفتــر ســالمت خانــواده و جمعیــت، 1389(. در ذیــل سیاســت های جمعیتــی در دوران خاتمــی آورده 

شــده اســت:

سیاستهایجمعیتیمصوبشدهدربرنامةسوموچهارمتوسعه
در دو برنامــة ســوم و چهــارم توســعه، به طــور مشــخص بحثــی دربــارة کنتــرل افزایــش جمعیــت صــورت 
ــواده  ــر تقویــت نهــاد خان نگرفــت و سیاســت های کنتــرل موالیــد ماننــد گذشــته تکــرار نشــد؛ بلکــه ب

بــر اســاس آموزه هــای میــراث معنــوی جامعــة ایرانــی تأکیــد شــد.
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ــوم  ــة س ــون برنام ــی قان ــای بخش ــی حوزه ه ــای اجرای ــوص راهکاره ــران در خص ــت  وزی ــة هیئ مصوب
ــوب 1379/10/21  ــعه، مص توس

 مــادة 5، بنــد چهــارم بخــش بهداشــت و درمــان از قســمت راهکارهــای اجرایــی امــور اجتماعــی ایــن 
ــد و  ــد موالی ــتمرار سیاســت تحدی ــور اس ــی دارد، به منظ ــرر م ــت مق ــم جمعی ــة تنظی ــه، در زمین مصوب
ایجــاد تعــادل میــان منابــع و میــزان رشــد جمعیــت، سیاســت گذاری جمعیتــی در بخــش بهداشــت و 

درمــان بایــد بــر اســاس ایــن اصــول صــورت پذیــرد:

کاهشمیزانزادوولدومرگومیرمادرانونوزادان؛
- کم کردن بارداری در سنین کمتر از هجده سال و پیشگیری از بارداری های ناخواسته؛ 

-  اصالح موقعیت اجتماعی زنان و توانمندسازی آنان در فرایند توسعة کشور؛
ــت های  ــرای سیاس ــی در اج ــرورش عموم ــوزش  و  پ ــب آم ــطح مناس ــای الزم در س ــة آموزش ه -  ارائ

تحدیــد موالیــد؛
-  تشــویق روســتاییان بــه اقامــت در روســتا از طریــق فراهــم کــردن امکانــات بهداشــتی   درمانــی در 

روســتاها؛  
-  ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی برای اجرای دقیق قانون تنظیم خانواده؛ 

  برنامه ریزی برای بهبود کیفیت خدمات تنظیم خانواده و استاندارد کردن آن؛ 
ــه  ــردم ب ــویق م ــة تش ــان در زمین ــان و معلم ــون روحانی ــه همچ ــدان جامع ــارکت معتم ــب مش - جل

ــت. ــرل جمعی ــارداری و کنت ــگیری از ب ــن پیش ــای مطمئ ــتفاده از روش ه اس
ایــن مصوبــه بــرای نخســتین بــار رویکــردی جامــع بــه موضــوع نــرخ رشــد جمعیــت دارد. بــدون آنکــه 
سیاســت کنتــرل آمــاری در ایــن زمینــه در پیــش بگیــرد. بند»الــف« ایــن مــاده، بــرای نخســتین بــار 
در ایــن نظــام حقوقــی ایــران، عبــارت »ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و میــزان رشــد جمعیــت« را بــه کار 
ــع موجــود در کشــور اســت؛  ــا مناب ــزان رشــد جمعیــت ب ــل می ــم و تعدی ــرد کــه هــدف آن تنظی می ب
امــا ایــن مصوبــه باوجــود اشــاره بــه ایــن هــدف مهــم، ســازوکارهای الزم بــرای تحقــق آن را مشــخص 
نمی کنــد و صرفــاً بــه بیــان برخــی راهکارهــای تشــویقی بهداشــتی و فرهنگــی می پــردازد. حــال آنکــه 
ایجــاد تعــادل میــان منابــع کشــور و نــرخ رشــد جمعیــت، مســتلزم ســاز و کارهــای اجبــاری، مشــارکتی 
ــن  ــا در ای ــه نه تنه ــت ک ــتی اس ــط زیس ــی و محی ــی،  فرهنگ ــادی، اجتماع ــراوان اقتص ــة ف و داوطلبان



رویکردهای توسعه ای و سیاست های جمعییت دولت ها در جمهوری اسالیم ایران                                        265

مصوبــه، بلکــه در دیگــر مصوبــات راجــع بــه تنظیــم جمعیــت نادیــده گرفته شــده اســت.
4-دولتمحموداحمدینژاد)دولتمهرورزیوعدالت(

در ســال 84 دکتــر محمــود احمدی نــژاد بــا گفتمــان جدیــدي در انتخابــات ریاســت جمهــوري پیــروز 
ــه  ــه نقــد بنیان هــاي نظــري رویکــرد دولت هــاي گذشــته ب ــا گفتمانــي انتقــادي ب ــژاد ب شــد. احمدي ن
توســعه و عملکــرد اقتصــادي آنــان پرداخــت و آنهــا را متهــم بــه عــدم توجــه همه جانبــه بــه مناطــق 
ــژاد  ــاس احمدي ن ــن اس ــرد. برای ــادي مي ک ــت اقتص ــة عدال ــه مقول ــی ب ــور و کم توجه ــف کش مختل
ــعه  ــارم توس ــة چه ــاص برنام ــورت خ ــور و به ص ــعه کش ــة توس ــن در برنام ــي بنیادی ــتار دگرگون خواس
)1388 - 1384( کــه در زمــان دولــت پیشــین طراحــي و توســط مجلــس بــه تصویــب رســیده بــود، 
ــس شــوراي  ــالب، کمیســیون برنامه وبودجــه مجل ــد از انق ــاي توســعه بع ــي برنامه ه ــي کل شــد )ارزیاب
ــان اقتصــاد  ــه آرم ــه حــد الزم ب ــاي توســعة کشــور ب ــه برنامه ه ــرد ک ــد مي ک اســالمي 1389( و تأکی
عدالــت محــور اســالمي تأکیــد ندارنــد و ایــن امــر تفاوت هــاي فاحشــي بیــن مناطــق مرکــزي کشــور و 
مناطــق پیرامونــي ایجــاد کــرده و وضعیــت طبقــات پائیــن جامعــه را بهبــود نبخشــیده اســت. بــر ایــن 
ــاً در  ــي - اســالمي، 1387( کــه نهایت ــت ایران ــراي اصــالح برنامــة چهــارم گام برداشــت )دول اســاس ب
بهمــن ســال 1386 برنامــة توســعة چهــارم مــورد بازنگــري قرارگرفتــه و بــه تصویــب قطعــي مجلــس 
رســید، امــا علي رغــم ایــن اقدامــات، بایــد گفــت کــه در ایــن دوران عمــاًل برنامــة چهــارم متوقــف شــد 
و انحــالل ســازمان برنامــه ایــن توقــف را تــداوم بخشــید. بــر ایــن اســاس دولــت نهــم جهت گیري هــاي 
مــورد نظــر خــود را در عرصــة اقتصــاد پیگیــري نمــود. احمدي نــژاد تأکیــد مي کــرد، دولــت در تــالش 
ــا را محقــق  ــزي و بانک ه ــت و برنامه ری ــه نظــام مدیری ــف ازجمل اســت اصالحــات در بخش هــاي مختل
ــه  ــام تحــول اقتصــادي را مطــرح ســاخت کــه درایــن راســتا دولــت اقــدام ب ــه  ن کنــد. وي برنامــه اي ب
ــع ســهام  ــر، توزی ــازده، طــرح مســکن مه ــاي زود ب ــام رضــا، طــرح بنگاه ه ــر ام ــدوق مه تأســیس صن

ــرد.  ــا ک ــت، طــرح هدفمندســازي یارانه ه عدال
ــاي  ــول و ارزش ه ــاي اص ــران، احی ــی ای ــت خارج ــژاد، سیاس ــوري احمدي ن ــت جمه ــول ریاس در ط
ســال هاي اولیــة انقــالب را تداعــی کــرد. وي وضــع موجــود نظــام بین الملــل را مــورد انتقــاد قــرارداد 
ــر 2009  ــرد. او در ســخنرانی 10 اکتب ــد ک ــر آن تأکی ــزوم تغیی ــر ل ــن نامناســب دانســتن آن، ب و ضم
ــی خــود دســت برنمــی دارد  ــاي انقالب ــچ گاه از ارزش ه ــران هی ــوري اســالمی ای ــه جمه ــرد ک ــالم ک اع
ــی  ــت خارج ــت سیاس ــرق اولوی ــه ش ــگاه ب ــه ن ــد. البت ــخ می ده ــرب پاس ــرق و غ ــاي ش ــه برنامه ه و ب
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دولت هــاي او را تشــکیل می دهــد. ایــن رویکــرد نشــانگر تفــاوت فاحــش سیاســت خارجــی احمدي نــژاد 
ــا و  ــان و پراگماتیســت ها داشــته اســت )موالن ــی اصالح طلب ــور پیشــین یعن ــا رویکــرد رؤســاي جمه ب
محمــدي، 1388(. او برعکــس رؤســاي جمهــور قبلــی ایــران، روابــط میــان کشــورهاي فقیــر و غنــی را 
نیــز مــورد انتقــاد شــدید قــرارداد و بیــان داشــت کــه جهــان نیازمنــد تحــوالت بــزرگ بــه نفــع همــة 
ملت هاســت کــه نشــان می دهــد رویکــرد احمدی نــژاد بــه توســعه بــر اســاس مکتــب وابســتگی بــوده 
اســت. بــر همیــن اســاس وي تــالش کــرد تــا سیاســت خارجــی فعاالنــه ای در گســترش روابــط بــا ایــن 
ــده اي از کارشناســان از سیاســت  ــا ع ــز باعــث شــد ت ــر نی ــن ام ــد. همی ــرار کن دســته از کشــورها برق
خارجــی وي بــا عنــوان جهــان ســوم گرایــی یــاد کننــد )ارغوانــی، پیرســالمی، 2013(. ایــن مؤلفه هــا 
حاکــی از بازگشــت معیارهــاي انقالبــی و ایدئولوژیکــی در سیاســت خارجــی ایــران بــود. غرب ســتیزی 
یکــی دیگــر از عناصــر گفتمانــی دولــت نهــم و دهــم در موضــوع زنــان اســت. نــگاه انتقــادی بــه غــرب 
ــان  و اتخــاذ مواضــع غرب ســتیزانه نه تنهــا در گفتمــان کالن دولــت وجــود داشــت، بلکــه در حــوزة زن
ــن عنصــر در  ــودن ای ــگ ب ــت از پررن ــان حکای ــون مســائل زن ــده شــده پیرام ــون تولی ــل مت ــز تحلی نی

گفتمــان دولــت دارد. 
 بنابرایــن دورة ریاســت جمهــوری احمدی نــژاد را می تــوان دورة ســتیز بــا رویکــرد نوســازی توســعه، و 
چرخــش بــه سمت وســوي اســتیالي رویکــرد مکتــب وابســتگی دانســت و در عرصــة توســعة اجتماعــی 
نیــز بــا رویکــردي غرب ســتیزانه، ســعی در پاسداشــت ارزش هــاي ســنتی در نظــام فرهنگــی بــا تمرکــز 
ــه  ــواده ب ــم خان ــرل جمعیــت و تنظی ــز سیاســت کنت ــواده داشــت و در همیــن راســتا نی ــر نهــاد خان ب
اجــرا درآمــده در ســال هاي بعــد از جنــگ را سیاســتی غربــی علیــه ایــران قلمــداد می نمــود و زمینــه 
ــواده و اجــراي سیاســت هاي افزایــش جمعیــت فراهــم  ــه نهــاد خان ــراي توجــه هــر چــه بیشــتر ب را ب

ــت: ــده اس ــژاد آم ــت احمدی ن ــی دول ــت های جمعیت ــل سیاس ــرد. در ذی می  ک

سیاستهایجمعیتیمصوبدربرنامةپنجمتوسعه
ــام در  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوب مجم ــم، مص ــة پنج ــون برنام ــی قان ــت های کل ــرد سیاس رویک
تاریــخ 1387/10/21، تقویــت رشــد فکــری و علمــی و تــالش بــرای رفــع دغدغه هــای شــغلی، ازدواج، 
مســکن و آســیب های اجتماعــی آنــان، توجــه بــه مقتضیــات دورة جوانــی و نیازهــا و توانایی هــای آنــان 
ــن  ــد7( اســت. در ای ــادة35 بن ــان سرپرســت خانوار)م ــای محــروم و زن ــت از گروه ه ــادة13( و حمای )م
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قانــون در بنــد م مــادة 194 بــر جوان ســازی بافــت جمعیتــی مناطــق روســتایی و عشــایری و نیــز در 
مــادة 43 بــر تســهیل ازدواج و تحکیــم بنیــان خانــواده تأکیــد داشــت.

اصالحقانونتنظیمخانوادهوجمعیت
بدیهــی اســت کــه رویکــرد مــادة 1 قانــون تنظیــم خانــواده و جمعیــت دربــارة ممنوعیــت بهره منــدی 
فرزنــدان چهــارم بــه بعــد از مزایــای اجتماعــی و اقتصــادی و رفاهــی خانواده هــا آشــکارا تبعیض آمیــز 
ــل رویکردهــای واکنشــی  ــت و تعدی ــون صــورت گرف ــن قان ــه از ای ــی ک ــی انتقادات ــن در پ ــود؛ بنابرای ب
ــا هــدف  ــواده، مــورخ 1388/2/22 ب ــون اصــالح تنظیــم خان ــت و نهادهــای تقنینــی، قان دهــة 70 دول
تعدیــل موانــع و محدودیت هــای قانــون پیشــین تصویــب شــد. ایــن قانــون بــا الحــاق یــک تبصــره، بــه 
ــا از شــمول  ــد آنه ــی کــه یکــی از 3 فرزن ــد چهــارم خانواده های ــرر داشــت فرزن ــون، مق ــک قان ــادة ی م
ــده  ــد یادش ــه فرزن ــی ک ــارم خانواده های ــدان چه ــن فرزن ــده اند، همچنی ــون خارج ش ــای قان حمایت ه
حاصــل از دو یــا چنــد قلــو بــودن زایمــان اســت، از محدودیت هــای گفته شــده در مــادة 1 ایــن قانــون 

مســتثنا هســتند. 

قانونتسهیلازدواججوانان،مصوب1384/9/27
قانــون تســهیل ازدواج جوانــان، مصــوب 1384/9/27 دولــت را مکلــف می کنــد به منظــور توانمند ســازی 
ــدوق  ــیس صن ــم آورد: 1 - تأس ــهیالت الزم را فراه ــات و تس ــواده، امکان ــکیل خان ــرای تش ــان ب جوان
ــکن  ــوان »مس ــاختمانی به عن ــای س ــکن و واحده ــاز مس ــادة 1(؛ 2 - ساخت و س ــان )م ــة جوان اندوخت
موقــت« )مــادة 3(؛ 3 - فرهنگ ســازی و ترویــج الگوهــای مطلــوب ازدواج )مــادة 5(؛ 4 - ارائــه و اجــرای 
طــرح جامــع آمــوزش و مشــاورة پیــش  و  پــس از ازدواج )مــادة 8(. بااین حــال اجــرای قانــون تســهیل 
ــنامة  ــب اساس ــت و تصوی ــت دول ــون در هیئ ــن قان ــی ای ــة اجرای ــب آیین نام ــه تصوی ــل ب ازدواج در عم
اندوختــة جوانــان توســط مجلــس شــورای اســالمی موکــول شــده اســت، کــه تــا کنــون عملــی نشــده 

اســت.

قانونمدیریتخدماتکشوری
ــدی و  ــة عائله من ــه هزین ــک ب ــوری، کم ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــادة 68 قان ــد 4 م ــاس بن ــر اس ب
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ــه دارای همســر  ــون ک ــن قان ــر مشــمول ای ــرد شــاغل و بازنشســته و وظیفه بگی ــدان م ــه کارمن اوالد ب
ــد.  ــه فرزن ــر س ــاز و حداکث ــادل )200( امتی ــد مع ــر فرزن ــرای ه ــاز، ب ــادل )800( امتی ــند، مع می باش
حداکثــر ســن بــرای اوالدی کــه از مزایــای ایــن بنــد اســتفاده می کننــد به شــرط ادامــه تحصیــل و نیــز 
غیــر شــاغل بــودن فرزنــد، )25( ســال تمــام و نداشــتن شــوهر بــرای اوالد انــاث خواهــد بــود. کارمنــدان 
زن شــاغل و بازنشســته و وظیفه بگیــر مشــمول ایــن قانــون کــه دارای همســر نبــوده و یــا همســر آنــان 
معلــول یــا از کارافتــادة کلــی اســت یــا خــود به تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان هســتند از مزایــای 
ــادة  ــول و از کارافت ــدان معل ــوند. فرزن ــد می ش ــد بهره من ــن بن ــوع ای ــدی موض ــة عائله من ــک هزین کم
ــور نمی باشــند. ــه تشــخیص مراجــع پزشــکی ذی ربــط مشــمول محدودیــت ســقف ســنی مزب کلــی ب

طرحآتیةمهرامامرضا)ع(،مصوب1388/8/8
ــن  ــران به منظــور تأمی ــت  وزی ــام رضــا)ع(، مصــوب 8/8/ 1388 هیئ ــر ام ــة مه ــن آتی ــة تأمی ــن نام آیی
آینــدة فرزنــدان ایرانــی و بــرای مشــارکت و حمایــت از تهیــة مســکن، ازدواج، اشــتغال و تحصیــل آنــان، 
ــی پیش بینــی کــرده اســت )مــادة 2(. آیین نامــة  ــوزاد ایران ــرای هــر ن ــدازی را ب حســاب ســپردة پس ان
ایــن طــرح بــه ایــن شــرح اســت:  - متولــدان اول فروردیــن ســال 1389 بــه بعــد کــه پــس از تاریــخ 
ــاح  ــدت افتت ــد م ــپردة بلن ــاب س ــا حس ــراي آنه ــران( ب ــي ای ــک مل ــري )بان ــط مج ــه توس ــن مصوب ای
ــط  ــه توس ــال ک ــون ری ــغ 10 میلی ــه: مبل ــودي اولی ــود؛  - موج ــد ب ــرح خواهن ــمول ط ــود، مش مي ش
ــراي برداشــت 10  ــوزاد واریــز مي شــود؛ - ســن برداشــت: حداقــل 20 ســالگي ب ــه حســاب ن مجــري ب
ــط  ــد توس ــه بع ــال هاي دوم ب ــي س ــه ط ــي ک ــراي وجوه ــالگي ب ــه و 18 س ــه اولی ــال وج ــون ری میلی

ــود.  ــز مي ش ــن واری والدی

تأمیناجتماعی
قانــون تأمیــن اجتماعــی، حقــوق فراوانــی بــرای افــراد تحــت شــمول بیمــه مقــرر کــرده اســت: ازجملــه 
غرامــت دســتمزد کــه در دوران بــارداری پرداخــت می شــود: کمــک هزینــة ازدواج، مبلغــی اســت کــه 
ــه بیمــه  شــده پرداخــت می شــود و  ــای ازدواج ب ــردن هزینه ه ــم ک ــرای فراه ــق شــرایط خاصــی ب طب
ــدی  ــاص - در ازای عالقهمن ــرایط خ ــق ش ــه - طب ــت ک ــی اس ــه مبلغ ــدی ک ــة عائله من ــک هزین کم

ــادة2(. ــود )م ــت می ش ــده پرداخ ــه بیمه ش ــا ب ــط کارفرم توس
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قانونحمایتخانوادهمصوب1391/12/1
برخــالف عنــوان کلــی آن، قانون گــذار بیشــتر بــر شــیوة حل و فصــل دعــاوی خانوادگــی متمرکــز شــده 
و از پیش بینــی بســیاری از ســازوکارهای حمایتــی ممکــن بــرای تســهیل تشــکیل و اســتحکام خانــواده 
ــی  ــول فراوان ــی در اص ــون اساس ــواده در قان ــت از خان ــرورت حمای ــه ض ــا آنک ــه ب ــت. البت ــده اس بازمان
ــی احتمــاالً  ــرای تحقــق آنهــا وضــع کنــد، ول ــد قوانیــن الزم ب پیش بینی شــده و قانون گــذار عــادی بای
ــا پرهیــز از افزایــش  ــوده کــه ب ــر ایــن ب ــواده ب ــون حمایــت از خان سیاســت تقنینــی قانون گــذار در قان
بــار مالــی دولــت، از مداخلــه در امــور خانــواده پرهیــز کنــد و نقــش داور در رفــع اختالفــات را بــر عهــده 

بگیــرد.

زنخانوادهمحور
ــردد.  ــان محســوب می گ ــان زن ــی در گفتم ــن عنصــر گفتمان ــژاد، مهمتری ــت احمدی ن ــواده در دول خان
دولــت احمدی نــژاد در بــدو شــکل گیری در اولیــن اقــدام مرتبــط بــا حــوزة زنــان بــه تغییــر نــام مرکــز 
ــی  ــوان مشــارکت و جایگزین ــردازد. حــذف عن ــواده می پ ــان و خان ــز زن ــه مرک ــان ب ــور مشــارکت زن ام
عنــوان خانــواده نمایــان کننــده تغییــر رویکــرد دولــت عدالــت بــا دولــت اصالحــات اســت و ایــن دولــت 
بــا ایــن اقــدام خواهــان تغییــر مســیر مســائل زنــان از گفتمــان غــرب بــر گفتمــان اســالمی اســت؛ کــه 
ایــن امــر در نــگاه کالن دولــت نیــز موردتوجــه بــوده اســت )ســازمان تبلیغــات اســالمی، 1389(. حضــور 
ــژاد حیطــة اثرگــذاری نقــش  ــواده تعریــف می گــردد. احمدی ن ــت، در خان ــان در دول و نقــش اصلــی زن
زنــان در خانــواده را در ســطح اجتماعــی تبییــن می نمایــد و معتقــد اســت اگــر زن هــا در دنیــا آن نقــش 
زن، مــادر، همســر و خواهــر بــودن خودشــان را کــه زیباتریــن نقــش عالــم هســتی اســت، به خوبــی ایفــا 

کننــد، می تواننــد همــة عالــم و جامعــه را اداره کننــد )ســازمان تبلیغــات اســالمی، 1389(.

5-دولتحسنروحانی)دولتتدبیروامید(
روحانــی بــا گفتمــان اعتــدال وارد کارزار انتخاباتــی شــد و گفتمــان او از ســوي مــردم نیــز مــورد پذیــرش 
قــرار گرفــت. اعتدال گرایــی بــه ایــن مفهــوم تلقــی می شــود کــه وزارت خارجــه از طریــق دیپلماســی، 
ــع دفاعــی و ســایر نهادهــا و نیروهــاي نظامــی و امنیتــی هــم  ــق پشــتیبانی صنای ــاع از طری وزارت دف
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ــه  در جــاي خــود به صــورت متــوازن، در سیاســت خارجــی نقش آفرینــی کننــد و سیاســت خارجــی ب
ــران در  ــن سیاســت خارجــی ای ــج ای ــل نشــود. نتای ــی و متمای ــاختارها قطب ــن س ــک از ای ــع هیچ ی نف
روابــط بین الملــل را نیــز می تــوان در پیگیــري اصــول مختلفــی نظیــر تعامــل ســازنده بــا دنیــا، امنیــت 
ــوازن،  ــی مت ــد جانبه گرای ــل، چن ــول در نظــام بین المل ــی معق ــی، تحول گرای ــت، عدالت طلب ــی مثب طلب
ــة  ــه نتیج ــوف ب ــی معط ــی و تکلیف گرای ــی، منزلت طلب ــی، صلح طلب ــوازن، کمال گرای ــعه گرایی مت توس

شــاهد بــود )دهقانــی فیروزآبــادي، 1393: 17 - 7(.
ــود،  ــتراتژیک ب ــات اس ــز مطالع ــس مرک ــوری، رئی ــت جمه ــل از ریاس ــه قب ــی ک ــی زمان ــن روحان حس
ــي نظــام اســت؛ یعنــي سیاســت هایي  ــي از سیاســت هاي کل ــاد داشــت کــه سیاســت هاي جمعیت اعتق
کــه بایــد در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مــورد بحــث و بررســي قــرار گیــرد و در نهایــت به عنــوان 
پیش نویــس خدمــت مقــام معظــم رهبــري تقدیــم شــود و بعــد از امضــاي ایشــان ابــالغ شــود. مســئلة 
تعییــن نــرخ رشــد جمعیــت در کشــور جــزء مــواردي اســت کــه بایــد در مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــا سیاســت هاي جمعیتــي  مــورد بررســی قــرار گیــرد و اگــر قــرار باشــد تصمیــم جدیــدي در رابطــه ب
ــد.  ــري کن ــا آن تصمیم گی ــه ب ــام در رابط ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــد مجم ــود، بای ــه ش کشــور گرفت
ــي جامعــه و مســئلة بیــکاري گمــان نمي کنــم  ــه وضعیــت کنون ــود: »البتــه باتوجه ب ــی معتقــد ب روحان
ــور  ــکاري را به ط ــئلة بی ــتیم مس ــا مي توانس ــر م ــد. اگ ــد باش ــت مفی ــد جمعی ــه رش ــه ب ــویق جامع تش
کامــل در کشــور حــل کنیــم   آن وقــت شــاید مي شــد بــه مســئلة افزایــش جمعیــت فکــر کــرد، ولــي در 

حــال حاضــر ایــن مســئله اصــاًل بــه صــالح نیســت« )امیــدی و قلمــکاری:1398(.

سیاست هايکليجمعیت،ابالغيمقاممعظمرهبريمصوب1393/2/30
ــری و مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــام معظــم رهب ــت از ســوی مق ــی جمعی ــب سیاســت های کل تصوی
نظــام، یــک اقــدام اساســی بــرای کاهــش آشــفتگی و ناهمنوایــی در سیاســت کشــور در حــوزة جمعیــت 
بــود. ایــن ســند حقوقــی طــی 14بنــد، سیاســت نســبتاً جامــع و فــرا بخشــی را بــرای مدیریــت بخشــی 
شــاخص های جمعیتــی در ایــران ایجــاد کــرد. نکتــة مهــم در ایــن سیاســت، پرهیــز از سیاســت مداخلــه 
ــب  ــذار در تصوی ــت مایة قانون گ ــواره دس ــن هم ــش از ای ــا پی ــه ت ــت ک ــت اس ــاری جمعی ــرل آم و کنت
قوانیــن جمعیتــی بــوده اســت. نکتــة مهــم دیگــر ایــن ســند، توجــه بــه موضــوع مهــم ارتبــاط نزدیــک 
ــده  ــد 9 گفته ش ــه در بن ــت ک ــت اس ــژه محیط زیس ــر به وی ــای دیگ ــا حوزه ه ــی ب ــاخص های جمعیت ش
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اســت. بــر اســاس آن جمعیــت کشــور بایــد متناســب بــا ظرفیــت زیســتی ســرزمین، بازتوزیــع فضایــی 
و جغرافیایــی شــود. همچنیــن توجــه بــه جمعیت پذیــری در مناطــق کم جمعیــت و محــروم و توســعة 

امکانــات در ایــن مناطــق از رویکردهــای مهــم ایــن ســند اســت. 

6-دولتسیدابراهیمرئیسی)کاروکرامت(
ــای  ــت آق ــتقرار دول ــادی از اس ــدت زی ــوز م ــه هن ــن مقال ــگارش ای ــان ن ــا زم ــه ت ــه اینک ــه ب ــا توج ب
رئیســی نگذشــته، ولــی بــا ایــن حــال مشــخص گردیــده کــه نظــر ایــن دولــت در انجــام سیاســت های 
جمعیتــی در راســتای تشــویق خانــواده هــا بــرای افزایــش فرزنــد آوری و تســهیل ازدواج جوانــان اســت. 
بهتریــن شــاهد ایــن ادعــا پیگیــری تصویــب قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت در جلســه 
ــس  ــواده مجل ــت از خان ــت و حمای ــی جمعی ــرح جوان ــترك ط ــیون مش ــورخ 1400/07/24 کمیس م
شــورای اســالمی و ابــالغ آن طــی نامــه شــماره 93982 مــورخ 1400/08/24 توســط رییــس جمهــور 
ــردی نمــودن،  ــه منظــور راهب ــون، ب ــن قان ــک ای ــاده ی ــق م ــی باشــد. طب ــط م ــه دســتگاههای ذیرب ب
ــی  ــورای عال ــات ش ــت مصوب ــا رعای ــون ب ــن قان ــرای ای ــر اج ــارت ب ــی کالن و نظ ــزی، ارزیاب برنامه ری

ــردد. ــور تشــکیل می گ ــس جمه ــه ریاســت رئی ــت ب ــی جمعی ــتاد مل ــی، س ــالب فرهنگ انق

بحثونتیجهگیری
ــت  ــرار داش ــت ق ــش جمعی ــر کاه ــز ب ــی نی ــش و گاه ــر افزای ــی ب ــا گاه ــی دولت ه ــت جمعیت سیاس
ــت.  ــوده اس ــاوت ب ــا متف ــی جامعه ه ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــات اجتماع ــرایط و مقتضی ــب ش و برحس
ــی  ــادی و اجتماع ــاختار اقتص ــوب س ــود و در چارچ ــوع خ ــداف متن ــاس اه ــر اس ــا ب ــن دولت ه بنابرای
کشورشــان، تدابیــر معینــی را بــه کار می بندنــد، تــا ســاخت و حــرکات جمعیــت را نیــز در حــد امــکان 
ــا ایــن اهــداف هماهنــگ و متعــادل ســازند. سیاســت های جمعیتــی ایــران پــس از پیــروزی انقــالب  ب

ــرد: ــه ســه دوره تقســیم ک ــوان ب ــز می ت اســالمی را نی
1-  دورة اول از اســتقرار نظــام جمهــوری اســالمی تــا ســال 1367 هرچنــد سیاســت مشــخص و مدونــی 
ــت  ــود )دول ــت ب ــش جمعی ــد و افزای ــر موالی ــت تکث ــی در جه ــری کل ــا جهت گی ــت، ام ــود نداش وج

ــازرگان و رجایــی و  میرحســین موســوی(؛   ب
ــت و  ــاری جمعی ــد انفج ــی از رش ــه مشــکالت ناش ــش ب ــی در واکن 2- دورة دوم سیاســت های جمعیت
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ــان شــاخص های رشــد و توســعة  ــادل می ــت و ایجــاد تع ــرخ رشــد ســاالنة جمعی ــل ن ــا هــدف تعدی ب
ــد )دولت هــای  ــه اجــرا درآم ــب و در ســال 1368 ب اقتصــادی و رشــد جمعیــت در ســال 1367 تصوی

ــان هاشــمی رفســنجانی و خاتمــی(؛ آقای
3- دورة ســوم کــه از ســال  1385 آغــاز می شــود بــا ایــن اســتدالل کــه اســتمرار بــاروری زیــر ســطح 
ــة ســالخوردگی جمعیــت، کاهــش حجــم و رشــد  ــی در زمین ــد پیامدهــای گوناگون جایگزینــی می توان
جمعیــت ملـّـی و... داشــته باشــد، انتقادهایــی از سیاســت های کنتــرل جمعیــت مطــرح و زمینــه را بــرای 

تغییــر رویکــرد سیاســت های جمعیتــی در جهــت تشــویق تکثــر موالیــد فراهــم کــرد. 
ــه  ــاي شــکل یافت ــن فراینده ــر و تحــوالت تاریخــی و همچنی ــا تغیی ــق ب ــج نشــان می دهــد، مطاب نتای
و چرخش هــاي صــورت گرفتــه در رویکردهــای توســعة دولت هــا، سیاســت های جمعیتــی آنهــا 
ــب  ــرد  مکت ــا رویک ــه ب ــی، ک ــی و روحان ــنجانی و خاتم ــمی رفس ــای، هاش ــت. دولت ه ــه اس تغییریافت
نوســازی توســعه و بــا شــاخص هایی همچــون توزیــع عادالنــة درآمــد، نیازهــای اساســی، توســعة انســانی، 
زن در توســعه، توســعة پایــدار، درصــدد تدویــن برنامــة رشــد و توســعة اقتصــادي آمدنــد، سیاســت هاي 
ــا  ــن دولت ه ــد. ای ــرا کردن ــت اج ــال جمعی ــة انتق ــازي نظری ــق پیاده س ــت را، از طری ــش جمعی کاه
تــالش کردنــد تــا بــا تعمیــم تجربــة تحــوالت جمعیتــی کشــورهاي غربــی، بــه ایــران، جمعیــت کشــور 
ــواده، رشــد جمعیــت را  ــا ایجــاد تغییــر در ســاختار خان را تحــت تأثیــر مدرنیزاســیون قــرار دهنــد و ب
ــه صورتــی  ــد. ب به تدریــج کاهــش دهنــد و باعــث ایجــاد تغییراتــی در ســاختار جمعیتــی کشــور گردن
ــطح  ــه س ــان ب ــاروري زن ــزان ب ــد، و می ــر می گذارن ــت س ــی اول را پش ــذار جمعیت ــه گ ــه پس ازآنک ک
جانشــینی و یــا زیــر ســطح جانشــینی کاهــش می یابــد، به تدریــج، بســته بــه نــوع ســاختار فرهنگــی و 
اجتماعــی کشــورها، تغییراتــی در وضعیــت زناشــویی و ازدواج آنهــا رخ می دهــد. ایــن تغییــرات شــامل 
کاهــش تشــکیل خانــواده و ازدواج، افزایــش تشــکیل زندگــی بــدون ازدواج، کاهــش عمومــی در بــاروري، 
ــد  ــش بع ــدآوری، کاه ــر در ازدواج و فرزن ــا، تأخی ــش طالق ه ــارج از ازدواج، افزای ــد خ ــش موالی افزای
خانــوار، افزایــش میــزان اشــتغال زنــان و اســتقالل مالــی آنهــا و ... اســت کــه درنتیجــه زمینــه را بــراي 
ــالب  ــة اول انق ــای ده ــا، دولت ه ــل، برخــی دولت ه ــازد. در مقاب ــم می س ــت فراه کاهــش رشــد جمعی
ــورهاي  ــه کش ــتگی ب ــاي وابس ــی از حلقه ه ــور را ناش ــی کش ــالت جمعیت ــژاد، معض ــت احمدی  ن و دول
غربــی می دانســتند و بــا تمرکــز بــر ســاختارهاي نابرابــر و اســتعمارگونه، شــکل گیري تغییــرات مختلــف 
در نهــاد خانــواده را  معلــول نظــام وابســتگی و اختــالل در ســاختار اجتماعــی و اقتصــادي و...، توســط 
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ــت.  ــی می دانس ــورهاي غرب کش
منابع:

ــان  ــر در زن ــد زندگــی بیشــتر و جمعیــت ســالمندي کمت ــول و دیگــران )1385(، امی 1- احمــدي، بت
ــارم. شــماره 2. ــات بهداشــتی، دورة چه ــة دانشــکده بهداشــت و انســتیتو تحقیق ــی، مجل ایران

2- امانی، مهدی )1379(، مبانی جمعیت شناسی، تهران، سمت، ص65. 
ــی      ــژاد و روحان 3- امیــدی، علــی و آرمیــن قلمــکاري )1398(، مقایســه دولتهــاي خاتمــی، احمــدي ن
)1376 _ 1396(، تحلیــل رابطــه سیاســت خارجــی و توســعه اقتصــادي، ســال ســیزدهم، شــماره 46 

، ص 47 _ 72.
ــات و  ــة مطالع ــارات مؤسس ــران: انتش ــی، ته ــی عموم ــت شناس ــید )1346(، جمعی ــام، جمش 4- بهن

ــی. ــات اجتماع تحقیق
ــوري اســالمی  ــواده در جمه ــم خان ــت و تنظی ــت )1389(، جمعی ــواده و جمعی ــر ســالمت خان 5- دفت

ــران. ــوزش پزشــکی، ته ــان و آم ــران، انتشــارات وزارت بهداشــت درم ای
ــة  ــران )1335. 1375(، فصلنام ــن )1379(، بررســی تحــول ازدواج در ای ــالدي موســوي، صدرالدی 6- ب

جمعیــت، شــماره 27.
7- تاجیک، محمدرضا )1379(، جامعة امن در گفتمان خاتمی، تهران: نشر نی.

ــوري اســالمی  ــواده در جمه ــم خان ــت و تنظی ــت )1383(، جمعی ــواده و جمعی ــر ســالمت خان 8- دفت
ــوزش پزشــکی. ــان و آم ــران: انتشــارات وزارت بهداشــت درم ــران، ته ای

ــی  ــت خارج ــی در سیاس ــان اعتدال گرای ــن )1393(، گفتم ــیدجالل الدی ــادي، س ــی فیروزآب 9- دهقان
ــة، سیاســت خارجــی، ســال بیســت و هشــتم، شــماره1، .39-1. ــران، فصلنام ــوري اســالمی ای جمه

ــران،  ــان فرشــاد )1397(، آسیب شناســی سیاســت گذاری جمعیتــی جمهــوری اســالمی ای 10- رحیمی
فصلنامــة جمعیــت، ســال بیســت و پنجــم، شــماره 105، 127-151.
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ــت  ــی، پیوس ــادي و اجتماع ــعة اقتص ــوم توس ــة س ــند برنام ــه )1378(، س ــازمان برنامه وبودج 13- س



274                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

ــد اول. ــه، جل ــماره 2 الیحــة برنام ش
14- سازمان برنامه  و  بودجه )1368(، قانون برنامه دوم اقتصادي، چاپ اول.

15- ســازمان برنامــه  و  بودجــه )1372(، مســتندات برنامــة دوم توســعة اقتصــادي، اجتماعــی و فرهنگــی 
جمهــوري اســالمی ایــران، تهــران: انتشــارات ســازمان برنامــه وبودجــه، جلــد اول.

16- ســازمان برنامــه  و  بودجــه )1378(، اولیــن گــزارش ملــی توســعة انســانی جمهــوري اســالمی ایــران. 
ن. تهرا

ــارم  ــة چه ــی نظــري و مســتندات برنام ــزي کشــور )1383(، مبان ــه ری ــت و برنام 17- ســازمان مدیری
ــد اول و دوم. ــعه، جل توس

ــارم  ــة چه ــی نظــري و مســتندات برنام ــزي کشــور )1385(، مبان ــه ری ــت و برنام 18- ســازمان مدیری
ــد اول و دوم. ــعه، جل توس

ــادي    ــعه اقتص ــوم توس ــه س ــون برنام ــور )1379(، قان ــزي کش ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری 19- س
ــران. ــالمی ای ــوري اس ــی جمه ــی و فرهنگ اجتماع

20- ســلیمي، حســین 1375، »تأملــي در نظریــة نظــام جهانــی« ماهنامــة اطالعــات سیاســي، اقتصادي، 
108 - شمارة107 

21- ســووی، آلفــرد؛ مقدمــه بــر علــم جمعیــت، جمشــید بهنــام، تهــران، موسســة مطالعــات و تحقیقــات 
اجتماعی، 1340، ص94-93.

22- حســینی )1394(،  سیاســت های  جمعیتــی و فــرا بارورهــای آن؛ سیاســت متعالیــه. ســال ســوم. 
شــماره 10. ص 94-75.

ــش  ــواده )ویرای ــم خان ــت و تنظی ــماعیل )1385(، جمعی ــه، اس ــوش؛ دل پیش ــت، پری ــم سرش 23- حل
ســوم(، تهــران: نشــر چهــر.

24- عباســی شــوازی و اوجــاق )1398(، گفتمان هــای جمعیتــی در ایــران: سیاســت و بازتولیــد 
ــمارة97. ــم. ش ــت و شش ــال بیس ــرد، س ــس و راهب ــة مجل ــانه ای فصلنام رس

25- عظیمــی، حســین،» تحلیــل شــرایط و سیاســت هاي اقتصــادي در دورة جنــگ ایــران و عــراق «،  
فصلنامــة مطالعــات دفاعــی و امنیتــی، ســال هشــتم، شــمارة 27، تابســتان 1380.

ــر  ــر آن ب ــت و تأثی ــرل جمعی ــت هاي کنت ــرات سیاس ــی تغیی ــب )1380(، بررس ــروز، زین 26- کاوه فی
تحــوالت بــاروري در ایــران: در طــی ســه دهــة اخیــر، پایــان نامــة کارشناســی ارشــد جمعیــت شناســی، 



رویکردهای توسعه ای و سیاست های جمعییت دولت ها در جمهوری اسالیم ایران                                        275

دانشــگاه تهــران.
27-کالنتری، صمد )1378(، جمعیت و تنظیم خانواده، اصفهان، فروغ والیت.

28-کالنتری، صمد)1375(، مبانی جمعیت شناسی، تهران، مانی، ص97.
ــرب، آذر  ــة ســیاحت غ ــدي، مجل ــک فرزن ــواده ت ــارة خان ــی درب ــل )1382(، تأمل ــن، بی 29- مــک کبی

ــماره 6. 1382، ش
30- محتشــمی، بتــول )1384(، گــزارش اجــراي مــادة 158 قانــون برنامــه ســوم توســعه )1383-1379(، 

تهــران: مرکــز امــور مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوري
31- محمــدي منوچهــر، موالنــا، حمیــد)1388(، سیاســت خارجــی جمهــوري اســالمی ایــران در دورة 

ــران، نشــر: دادگســتر ــژاد، ته احمدي ن
32- محمــودی محمدجــواد )1395(، ســالخوردگی جمعیــت یــک مســئلة اجتماعــی؛ فصلنامــة شــورای 

فرهنگــی اجتماعــی زنــان و خانــواده، ســال نوزدهــم، شــمارة 73 .
33- مهریــار، امیــر هوشــنگ )1393(، »جمعیــت ایــران و تحــوالت آن در نیــم قرن گذشــته« . سیاســت 

کالن. سال 3، ش3.

34-Arghavani Pirsalami,Fariborz(2013) Third Worldism and Ahmadinejad›s Foreign 
Policy Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 4, No. 2, pp. 81- 109.
35-Albareda, L., Lozano J.M. and Ysa, T. (2007),” public policies on corporate 
social responsibility: the role of governments in Europe”, Journal of Business Etics, 
Vol.74 No. 4, pp.391- 407 
36-Hermawan. Ferry. Tutik, Rachmawati. Herry Ludiro Wahyono (2015). 
37-Lassila, Jukka, Tarmo, Valkonen, Juha M .Alhub (2014). Demographic forecasts 
and fiscal policy rules, International journal of Forrecasting. 30(4):1109- 1108. 
38-Patrick George, Aylin Seçkin (2016). From pro-natalist rhetoric to population 
policies in Turkey? An OLG general equilibrium Analysis. Economic Modelling. 
Volume 56, pages 79- 93.
39-Sugin Ge, Dennis Tao Yang, Junsen Zhang (2018). Population policies, 
demographic structural changes, and the Chinese household saving puzzle. European 
Economic Review Volume 101, Pages 181- 209.
40-Wallerstein, I (1980) The Modern World System, Vol. II: Mercantilism and the 
Consolidation of the European world Economy, 1600- 1750. New York: Academic 
Press.



… 



فصلنامه جمعیت/ سال بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1399/ شماره 113 و 277-297/114

تاریخ کاشان ناصری و جان گیری علِم سرشماری 
محمدرضا مهدیزاده1 

چکیده:
پیدایــش خشکســالی و کمیابــی و تاثیــرات ســهمگین اقتصــادی و اجتماعــی آن از یــک ســوبا نخســتین قحطــی بــزرگ 
ســال1288ق و از ســوی دیگــر بــا التفــات و اهمیــت بخشــی بــه آمــار و نفــوس، دو موضــوع مهــم و ســراغاز دو رشــته 
ــزارش  ــخ و گ ــر دو تاری ــز ب ــا تمرک ــر ب ــه شده اســت. جســتار زی ــر پرداخت ــا کمت ــه بدانه علمــی در عصرقاجــار اســت ک
ــن دو موضــوع مهــم را در ســالهای پیدایــش بررســی می کنــد. شناســایی و  ــی از ناحیــه کاشــان)وقم( وضعیــت ای محل
احصــای داده هــای اولیــن سرشــماری در کاشــان و مقایســه آن بــا داده هــای مشــابه اخــذ شــده در ده ســال بعد حاصــل 
ایــن بررســی اســت: احصائیــه ای کــه بازنمــای نخســتین پیمایــش ثبت شــده آمــاری کاشــان اســت. نتیجــه مهــم دیگــر 
از ایــن اولیــن سرشــماری، تاییــد آمــاری قحطــی ســالهای 1288ق و تاثیــرات شــدید آن بــر نواحــی عمدتــا روســتایی 
ــا  ــه شــده ســپس ب ــن بعدپرداخت ــخ کاشــان از ای ــاب تاری ــه کت ــرای واکاوی موضــوع نخســت ب ــم اســت. ب کاشــان تاق
رجــوع بــه منبــع دســت اول دیگــر ســعی بــه ارایــه تصویــری روشــن تر از وضعیــت آمــار در آن عصــر نمــوده و بــه علــت 
کاهــش جمعیــت در ایــن برهــه تاریخــی پرداختــه شده اســت. در نهایــت دســتاورد آمــاری کوتاهــی از ایــن حــوزه را کــه 
می توانــد بــه مطالعــات توســعه ای کاشــان از بعــد تاریخــی یاری رســاند و اولیــن سرشــماری ناقــص و نمونــه ای کاشــان 
ــف  ــم و کی ــی و ک ــده قطع ــد کنن ــا تایی ــده در اینج ــه ش ــار جمعیتی ارائ ــه می گردد.آم ــدی و ارائ ــود جمع بن ــی ش تلق
فاجعــه بــزرگ ســال1288 کاشــان و عســرت بــزرگ ملــی و نیــز جــان  گرفتــن علــم سرشــماری در پیرامــون دارالخالفــه 

تــا زمــان اولیــن سرشــماری در کاشــان اســت. 
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مقدمه
قــم و کاشــان بعنــوان شــهرهای مهــم ایالــت جبــال از گذشــته های دور درکنــار هــم و در پیوندهــای 
ــرن4  ــم« ق ــخ ق ــد را از کتاب»تاری ــن پیون ــد. ای ــت گرفته ان ــده و هوی ــف ش ــاوت تعری ــف و متف مختل
ــوان  ــم بعنــوان آرامــگاه خانوادگــی شــاهان قاجــاری می ت ــه و اهمیــت یافتــن ق ــار دوران قاجاری ــا آث ت
دریافــت. امــا شــناخت هــر شــهر و وقایعــش در هــر عصرتــا حــد زیــادی مدیــون تواریــخ یــا درســت 
تــر آثــار تاریخــی- جغرافیایــی نگاشــته شــده آن عصــر دربــاره هــر شــهر و پیرامونــش اســت. ایــن آثــار 
اندکنــد و بــه نــدرت بتــوان در هــر قــرن یــک کتــاب جامــع یــا مناســب یافــت. جوامعــی کــه از بخــِت 
ظهــور نویســندِه پرتــوان بــرای نــگارش برخــوردار شــده اند، داده هــای عینــی و تجربــی را بــرای رجــوع 
ــازکاوی گذشــته فراهــم ســاخته اند. درحــال حاضــر کتابهایــی کــه ایــن دو ویژگــی یعنــی داشــتن  و ب
ــا شــهر کاشــان  و قــم را  ــا عصــر خــود و نیــز ارتبــاط حداکثــری ب اطالعــات تاریخــی و جغرافیایــی ت
داشــته باشــند، تاریــخ قــم حســن قمــی نگاشــته 378ق بــه عربــی و ترجمــه شــده بــه فارســی در805ق 
ــن دو  ــی )1356( در 1288ق اســت. در گذشــتِه ای ــر ضراب ــخ کاشــان نوشــته ســهیل کالنت و دوم تاری
ــا  ــری، و ب ــه جان گی ــتیم ک ــران هس ــی ای ــادی و اجتماع ــم اقتص ــیار مه ــده بس ــاهد دو پدی ــهر، ش ش
تســامح ســراغاز و پاگیــری ایــن دو پدیــده در ایــران را شــاید بتوانیــم از همیــن خطــه محســوب کنیــم. 
قحطــی ســال1288ق و سرشــماری نفــوس دو رویــداد مهــم عصــر قاجــار اســت کــه پیامدهــای بســیاری 
بــر زمانــه پــس از خــود گذاشــتند. امــا بــه صــورت چندانــی در آثــار پژوهشــی مــوردکاوش قــرار نگرفتــه 
انــد. امــا در ناحیــه قــم و مرکــزی )ســاوه، قــم، اصفهــان( ایــن دو مهــم بیشــتر برجســته شــده انــد. از 
میــان ســه قحطــی بــزرگ ایــران کــه دوتــای آن مقــارن جنــگ هــای جهانــی اول دوم برشــمرده شــده 
ــا  ــه ســال 1286ت ــوط ب ــزرگ مرب ــن قحطــی ب ــد )مجــد1394( اولی ــد اورده ان ــی پدی ــات میلیون و تلف
1288ق اســت. بــرای ایــن قحطــی تلفاتــی از یــک و نیــم تــا 3 میلیــون نفــر بــراورد کــرده انــد )بــرای 
ــینی )1371(،  ــه حس ــلطنتی  ب ــات س ــه بیوت ــف در مجموع ــهرهای مختل ــی از ش ــات حکومت گزارش
درمــورد ســاوه بــه حســینی ســاوجی)1393( و در مــورد قــم بــه اربــاب )1353( و از دیــد ناظــر خارجــی 
بــه اوکازاکــی )1365( رجــوع شــود(. درســال1288ق و درمیانــه حکومــت ناصــری قحطــی و خشکســالی 
بــزرگ بــه اوج خویــش مــی رســد. ایــن کمیابــی عمدتــاً Q  بخــش مرکــزی و فــالت ایــران را بنــا بــه 
طبیعــت خشــک و کــم آبــش بیشــتر متاثــر می کنــد. هرچنــد در علــل وپیامدهــا، دالیــل حکومتــی و 
مدیریتــی نیــز عــالوه بــر طبیعــی و جــوی بیــان شــده )کتابــی1378( امــا مهمتریــن تاثیراتــش کاهــش 
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شــدید جمعیــت و قلــع و قمــع، مــرگ و میــر و اضمحــالل شــهر و روســتاها بــوده  اســت. گزارش هــای 
ــوان  ــی ت ــی م ــر جای ــه درکمت ــه شــده ک ــه حــدی ســهمگین و هراســناک ارائ ــم ب ــن قحطــی در ق ای
ــت  ــگران  ثب ــم گزارش ــه قل ــه ب ــر از زلزل ــالی بزرگت ــان خواری و ب ــد انس ــرا تاح ــرد. زی ــور ک آن را تص
ــی   ــن قحط ــض از ای ــر فی ــزارش علی اکب ــی1355(. گ ــت گل 1387، مدرس ــی و صف ــت )گرن شده اس

درقــم )اربــاب،1353 :64( قابلیــت تولیــد آثــار ســینمایی وحشــت را دارد.
ــدن  ــته ش ــی و نوش ــای کم ــع آوری داده ه ــان جم ــکل گیری بنی ــال ها ش ــن س ــر همی ــوع دیگ موض
ــاد دانشــنامه اِی اعتضــاد و اعتمــاد  ــا بنی ــی مهــم و ایجــاد دارالترجمــه ناصــری ی ــخ محل ــن تاری چندی
الســطنه )معــادل وزارت علــوم امــروزی( اســت. در ایــن ســالها کتــاب تاریــخ کاشــان )مــراه قاســان( بــه 
ســبک و بنیــان پرسشــنامه ای شــکل می گیــرد و الگــوی تولیــد تــوارخ محلــی دیگــر و منبــع کتابخانــه 
ــِی دیگــر، خبــر از شــکل گیری اقدامــی  ناصــری می شــوند. امــا ایــن کتــاب و گزارشــات تاریخــِی محل
می دهنــد کــه می توانیــم امــروزه آنهــا را  زمینــه و بسترســاز آمارگیــری و سرشــماری مــدرن بدانیــم.
واکاوی ایجــاد ذهنیــت و نهــاد سرشــماری بــر مبنــای اقدامــات در روســتاهای کاشــان تــا قــم  در ایــن 

ــود. ــال می ش ــتار دنب جس
اگــر مبــدا بررســی را عصــر قاجاریــه بدانیــم بایــد در کنــار تاریــخ کاشــان، از آثــار دیگــر 
ــان و  ــش کاش ــا را بخ ــوان آنه ــده  و  می ت ــته ش ــم نوش ــهر ق ــول ش ــه ح ــه ک ــی ک تاریخی جغرافیای
ــاد  ــت، ی ــم دانس ــی طباطبایی 1353و 1364( ه ــار،1337؛ مدرس ــری )افش ــه از مجموعه ناص قم نگاران
کنیــم. آثــاری کــه بــه هــردو شــهر می پردازنــد. ایــن دو منبــع را می تــوان  منابــع دســت اول و کلیــدی 
تاریــخ و جغرافیــای کاشــان و قــم و برخــوردار از داده هــای کمــی و حکومتــی نیــز دانســت. مــا جمعیــت 
و سرشــماری و تاییــد قحطــی را در محــدوده ســالهای 1288ق در منطقــه کاشــان تــا قــم در ایــن دو 
منبــع مهــم ردیابــی می کنیــم. دلیــل ایــن امــر انســت کــه هــر دو منبــع  بــا رویکــردی دانشــنامه ای و 

ــد.  ــکل گرفته ان ــدرن ش ــدی م ــخص و تاح ــل مش ــی از قب طرح

سرشماریوقحطیازمنظریعددیدرتاریخکاشان
ــخص  ــل مش ــاختاری از قب ــرح و س ــا ط ــی و ب ــری سفارش ــی، اث ــر ضراب ــته کالنت ــان نوش ــخ کاش تاری
اســت. کلیــت کتــاب در پاســخ گویی بــه ســواالت و بــه زبــان امــروزی پرسشــنامه ای در6 فصــل  ظاهــر 
ــا  ــده زرتشــتیان ی شــده کــه در اصــل مانکجــی لیمجــی)1192-1269ش، درگذشــت: تهــران(، نماین
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پارســیان هنــد و مســافر بــه و گاه مســتقر در ایــران، انهــا را طــرح کــرده  اســت. بعبارتــی مانکجــی ایــن 
مجموعــه ســواالت را کــه ناظــر بــه تاریــخ و جغرافیــای هــر شــهر بــوده بــه مســئوالن  قاجــاری داده تــا 
بــر اســاس ایــن پرسشــنامه، اطالعــات هــر مــکان جمــع اوری و تدویــن شــود. دربــاره مانکجــی هنــوز 
آثــار و تحقیقــات ژرفــی صــورت نگرفتــه و خــود ایــن موضــوع از الزامــات پژوهشــی کنونــی ایــران اســت 
)رش بویــس 1364؛ جعفریــان 1396 (. بــا ایــن وجــود مانکجــی بــا برخــورداری از ارتباطــات مهــم بــا 
انگلیســیان حاضــر درهنــد، در عصــر ناصرالدیــن شــاه و صــدارت میــرزا حســین خــان مشــیرالدوله و 
بــار دوم در1282ق بــه ایــران ســفر می کنــد و بــه پیگیــری و اصالحاتــی در اوضــاع زرتشــتیان ایــران 
و نیــز ســاخت ابنیــه و نهادهــای آموزشــی ایــن گــروه می پــردازد و در نهایــت در ایــران در می گــذرد.

ــش  ــا توصیه های ــوان ب ــی ت ــک در وی را م ــه رمانی ــای ملی گرایان ــران و نگرش ه ــخ ای ــه تاری ــه ب عالق
ــوده،  ــی ب ــران در بمبی ــده ای ــی نماین ــه زمان ــه صدراعظــم ک ــت خاصــه مشــیر الدول ــه مســئولین وق ب
جهــت گــرداوری وحفــظ میــراث و تاریــخ ایــران دریافــت. احتمــاال نوشــتن آثــاری چــون تاریــخ محلــی 
شــیراز تحــت عنــوان آثــار عجــم فرصت الدوله شــیرازی و تاریخ عمومــی 3 جلــدی جالل الدیــن 
ــا نــام نامــه خســروان چنــد نمونــه  میــرازی قاجاری)محصــور بــه فرمــان شــاه تــا مــرگ زودهنــگام( ب
آن اســت کــه حتــی مولــف اخیــر، جــزوه تاریــخ پارســیان مانکجــی را هــم ضمیمــه جلــد یــک ایــن 
کتــاب کرده اســت. لــذا در یادداشــت مولــف کتــاب تاریــخ کاشــان نیــز آمــده  اســت کــه ایــن اثــر بــه 
درخواســت وی از شــاه و فراخــون عمومــی او از حــکام والیــات صــورت انجــام یافتــه و لــذا یــک نســخه 
هــم بــرای وی)مانکجــی( کنــار گذاشــته شده اســت )شــش و هفــت مقدمــه(. لــذا مانکجــی و صــدارت 
سپهســاالر)از1288 تــا1290ق( دوســت وی، در صــدور فرمــان حکومتــی جمــع آوری و احصــای آمــار 
ــر  ــن اث ــت، 1385(. در ضم ــت )آدمی ــر داشته اس ــن اث ــکل گیری ای ــش را در ش ــن نق ــات مهمتری والی
ــا  ــه ب ــد ک ــان را اشراق الســیاحه می دانن ــخ کاش ــوال گونه تاری ــاختار س ــوردار از س ــابه و برخ ــر مش دیگ
همیــن ســواالت و دربــاره خراســان در چنــد نســخه تهیــه  شــده و لــذا می تــوان گفــت احتمــاال الگــوی 

ــه برعکــس. ــدان از ســاختار پرسشــنامه ای مانکجــی و کتــاب مــرات قاســان گرفتــه شــده ن مرات البل
درحــال حاضــر از کتــاب تاریــخ محلــی موســوم بــه تاریــخ کاشــان، آنچــه بدســت مــا رســیده، ماحصــل 
ــال 1334ش در  ــاب را در س ــن کت ــت ای ــت. او نخس ــار اس ــرج افش ــرداوری ای ــح و گ ــالش و تصحی ت
مجلــه ســالنامه ای خــود یعنــی  فرهنــگ ایــران زمیــن )ج105/3-261( بــا عنــوان مراه قاســان  ارائــه و 
معرفــی کــرد و ســپس چــاپ نخســت ایــن کتــاب را درســال1335 عرضــه کــرد. ســپس و بــرای بــار دوم 
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در1341 بــا افــزودن یاداشــت های الهیارصالــح، در 458 صفحــه اصــل و حــدود150 صفحــه تعلیقــات، 
کتــاب شــکل امــروزی را یافتــه  اســت. یکــی از ارزشــهای مهــم ایــن اثــر ســوای از اطالعــات تحلیلــی و 
توصیفــی اجتماعــی و فرهنگــی، ارائــه آمــار و ارقــام و نــگارش اعــداد نفــوس و مسکن شــماری از نقــاط 
ــن صــورت  ــه ای ــی ب ــای محل ــار در تاریخ ه ــن ب ــرای اولی ــاالً ب ــداد احتم ــن اع ــه ای ــان اســت. ارائ کاش
روی مــی دهــد. امــا متاســفانه ایــن آمــار صرفــاً معطــوف بــه چنــد روســتا و خــود شــهر کاشــان اســت 
ــم و  ــهای مه ــی از بخش ــاب یک ــت کت ــار و جمعی ــش آم ــن بخ ــرد. ای ــر نمی گی ــاط را در ب ــه نق و هم
کاربــردی اســت کــه بــه تصویــر میــزان تغییــرات و توســعه کاشــان یــاری زیــاد می رســاند. ضرابــی ایــن 
بخــش را درص154، برگرفتــه از آمارگــری میرزامحمدعلــی سررشــته دار بــه دســتور احتشــام الملــک در 
ســال1286ق می دانــد و آن را بــه عینــه نقــل کــرده  اســت. امــا صرفــاً آمــار 11 روســتا نقــل میشــود 
ــزارع و روســتاهای  ــات م ــی اطالع ــراً ضراب ــد. ظاه ــه نمی کن ــی ارای ــاط  اطالعات و از جمعیــت ســایر نق
کاشــان را خــود تهیــه کــرده و اطالعــات جمعیــت را از ایــن کارگــزار اخــذ کــرده، امــا دلیــل نقصــان در 
آمــار بقیــه آیــا مربــوط بــه افتادگــی صفحــات یــا سرشــماری نشــدن ســایر اماکــن بوده اســت؟ پاســخ را 
شــاید بتــوان در همســایگی کاشــان یعنــی قــم یافــت. زیــرا هــر دو شــهر گاه بــه تمشــیت یــا  حاکمیــت 

و تیــول یــک نفــر توســط حکومــت مرکــزی در می آمــده  اســت. 
ــی، ضمــن  ــگارش کتــاب، در یادداشــت ســال1304ق  خــود نســخه کنون ــی چندســال پــس از ن ضراب
ــه دو  ــی او ب ــدم دسترس ــد. ع ــاره می کن ــم اش ــه مه ــه دو نکت ــت ب ــار و جمعی ــوع آم ــه موض ــاره ب اش
ــن  ــن رفت ــا از بی ــادن ی ــود شــدن نســخه نخســت( و دوم افت ــی مفق ــش )و بعبارت ــه کتاب نســخه  اولی
یــک جــز مهــم کتــاب اصلــی کــه همــان تعــداد نفــوس و بیوتــات و خانــات و دکاکیــن و حمامــات و 
ــن جــز از کــدام نســخه حــذف شــده  اســت  ــد ای ــد نمی دان ــد باشــد. او می گوی ــاع و...بای مســاجد و بق
ــی همانطــور کــه  ــخ کاشــان ضراب ــن حلقــه مفقــوده تاری ــه نظــر می رســد مهمتری )هشــت مقدمــه(. ب
گفتــه شــد، فقــدان آمــار کلــی تمــام بلــده و بلــوک کاشــان و درج آمار هــای جزیــی از وضعیــت نفــوس 
و اقتصــاد چنــد محــل برگزیــده از بلــوک و بلــده کاشــان باشــد. اطالعــات نفــوس و مســکن ضرابــی بــا 
ذکــر نــام تمــام روســتاهای آن عصــر کاشــان و تعــداد مــزارع اغــاز می شــود. هرچنــد مولــف احتمــاالً 
ــا ممکــن اســت لغزشــها و کاســتی هایی داشــته  ــام  انه ــزارع و حتــی ضبــط ن ــه م ــام کلی در احصــا ن
باشــد امــا در ادامــه و بیــان جمعیــت، آمــار تعــداد نفــوس، خانــه، مــرد، زن و اطفــال  ذکــر می شــود.

لیکــن ایــن اطالعــات صرفــاً مربــوط بــه روســتاهای ییالقــی محــدوده  ازنــاوه و اســترک  کاشــان یعنــی 
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قــرای  علــوی، حســنارود، کلــه، جوشــقان، اســترک،  قــه، ســار، رهــق، ون، وادقــان و ازناوهاســت وحتــی 
اطالعــات برخــی از روســتاهای نزدیــک آن ناحیــه ماننــد ارمــک را در بــر نــدارد. امــا از همیــن اطالعــات 
محــدود هــم نتایــج قابــل توجــه حاصــل می شــود. در ادامــه بــه ایــن اطالعــات کــه درحکــم نخســتین 

سرشــماری کاشــان اســت خواهیــم پرداخــت.

نخستینثبتآمار:ارزشمجموعهناصریوقمنامه
ــا تاثیــر و تاســی  ــرای شــناخت جامعــه و شــهرها و البتــه ب در عصــر ناصــری کوشــش های جدیــدی ب
از غــرب و بــه کمــک شــماری از رجــال روشــنفکر و کارگــزار نظیــر اعتضادالســلطنه و اعتمادالســلطنه 
وزرای علــوم و نیــز دانشــجویان برگشــته از فرنــگ در دارالفنــون روی می دهــد. یکــی از ایــن تحــوالت 
ــار و  ــود سرشــماری و گــرداوری آم ــر از ان هــم ب ــن دانشــنامه و دیگــری کــه بعدهــا متاث طــرح تدوی
ــه  ــوم ب ــب و موس ــاخه ای  منتس ــتگاه  دوش ــت را دارای دو خاس ــن حرک ــوان ای ــت. می ت ــات اس اطالع
جریــان  مانکجــی و اعتضادالســلطنه ای دانســت )کــه بعدهــا توســط اعتمــاد الســلطنه بــا شــدت بیشــتر 
دنبــال می شــود(. از ایــن نگــرش شــماری تاریــخ محلــی و شــماری کتابچــه اطالعاتــی از والیــات پدیــد 
می آیــد کــه بخشــی از انهــا تاکنــون تصحیــح و چــاپ شــده اند و برخــی تحــت عنــوان مجموعــه ناصــری 
در کتابخانــه ســلطنتی نگهــداری و آرشــیو و بعدهــا منتشــر می شــوند.در محــدوده قــم و کاشــان، کتــاب 
ــداد  ــوک و اع ــده و بل ــاالت بل ــت ح ــای وضعی ــان اول و کتابچه ه ــه جری ــی نتیج ــان ضراب ــخ کاش تاری
نفــوس شــهرهای مختلــف و از جملــه کاشــان و قــم ماحصــل جریــان دو اســت. اعتمادالســلطنه کــه بــا 
ــوم و نیــز ریاســت دارالتالیــف و ترجمــه مــی رســد، دســتوری را  ــه وزارت عل مــرگ اعتضادالســلطنه ب
بــه کلیــه والیــات ارســال می کنــد تــا اطالعــات شــهری و روســتایی جمــع آوری یــا نوشــته و بــه ایــن 
مرکــز ارســال گــردد. بــا ایــن حــال برخــی صــدور ایــن دســتور را بــه دوران صــدارات و اصالحــات ترقــی 
جویانــه مشــیرالدوله در زمــان وزارت عدلیــه و صــدر اعظمی کوتاهــش می رســانند )آدمیــت1385(. امــا 
عمــاًل از نتیجــه ایــن احــگام و واکنــش حــکام ایــاالت در جمــع اوری اطالعــات درقالــب دفاتــِر وفــات 
و ممــات، اسامی شــکار و معــادن و کــوه و قلعــه و مشــاغل و اماکــن و... کــه اولینــش ظاهــر در1277ق 
و اعالمــی توســط حاکــم خــوی بــوده )ریاحــی،1357( خبــر زیــادی نداریــم. عــدد نفــوس یکــی از ایــن 
اطالعــات اســت. هرچنــد همــه نقــاط ایــن دســتور را اجــرا نمی کننــد امــا بــه فراخــور عالقــه و تــوان هــر 
حاکــم، اطالعاتــی جمــع آوری و در ایــن مرکــز بصــورت پوشــه های اطالعاتــی و منبــع تدویــن دانشــنامه 
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ــود  ــه می ش ــن گنجین ــوی ای ــا پی ج ــه بعده ــردی ک ــتین ف ــود. نخس ــع آوری می ش ــدان جم مرات البل
ایــرج افشــار اســت کــه  نســخه خطــی ایــن اطالعــات را تحــت عنــوان مجموعــه ناصــری، نخســت در 
ــد)ج29(  ــزودن 2 جل ــا اف ــن1337( و ســپس ب ــران زمی ــگ ای ــی در ج6 نشــریه فرهن ــد )معرف ده مجل
معرفــی می کنــد. ایــن پوشــه های بایگانــی شــده بــه مــرور و فراخــور عالقمنــدان هــر شــهر تصحیــح و 
چــاپ میشــوند. اولیــن مجموعــه ایــن گنجینــه، اطالعــات مربــوط بــه  قــم و کاشــان  بــوده  اســت. ایــن 
ــران  ــی)1355، ج 22 فرهنــگ ای جــزوات نخســت در همــان نشــریه افشــار توســط مدرســی طباطبای
زمیــن( معرفــی و ارایــه می شــوند و در نهایــت در ســال1356 تــا 1364تحــت عنــوان قــم نامــه درقالــب 
کتــاب منتشــر می شــوند. ایــن اثــر در 6 بخــش/ معرفــی 6 پوشــه  منتشــر شــده  اســت. کتــاب تشــکیل 
ــا عنــوان  ــم. کــه یکــی از آنهــا ب ــخ شــهر ق ــا گــزارش در تاری شــده از یــک مقدمــه و هفــت رســاله ی
کتابچــه حــاالت و کیفیــت بلــده و بلــوکات و مــزارع دارالمومنیــن کاشــان بــه عنــوان ضمیمــه مربــوط 
بــه شــهر دارالمومنیــن کاشــان می گــردد. مولــف در ابتــدا، خالصه گونــه ای از مطالــب کتــاب را بــدون 
هیــچ گونــه توضیحــی در بــاب نحــوه کار و نســخ مــورد مراجعــه و صحــت و اصالــت آنهــا آورده  اســت. 
مقــاالت ســوم و چهــارم و پنجــم، کتابچه هایــی اســت استنســاخ شــده از منابــع ایالتــی و مســتوفیگری 
ــه ترتیــب عبارتنــد از: کتابچــه طوایــف و ایــالت داراالیمــان قــم،  ــان ب ــه کــه نام هــای آن دوران قاجاری
کتابچــه تفصیــل حــاالت و امــالک و مســتغالت و قنــوات و بلــوکات داراالیمــان قــم، و کتابچــه اعــداد 
نفــوس اهالــی داراالیمــان قــم کــه اولــی و دومــی جــزو رســائلی بــوده کــه در دوره ناصــری بــه منظــور 
ــی  ــا بعبارت ــاری ی ــات آم ــاب  اطالع ــن کت ــش ای ــه بخ ــت. س ــم آمده اس ــدان فراه ــن مرات البل تدوی
ــی 1285ق و  ــازه زمان ــراً در دو ب ــار ظاه ــن آث ــم و کاشــان اســت. ای ــزل در ق ــوس و من سرشــماری نف
نیــز ســال1296 ق بــه فرمــان میــرزا مهــدی خــان اعتضادالدولــه حاکــم وقــت قــم و توســط تقــی اربــاب 
احصــا و اطالعــات انهــا جهــت اســتفاده در تدویــن مرات البلــدان بــه دارالتالیــف مرکــزی تهــران ارســال 
شــده  اســت. ایــن آمــار ظاهــراً بدســتور ناصرالدیــن شــاه نخســت در 1284 ق اخــذ شــده و اربــاب در 
کتــاب تاریــخ داراالیمــان قــم خــود  )ص29( خبــراز آن بــه همــراه جمعیــت قــم می دهــد. بــا توجــه بــه 
اهمیــت داده هــای سرشــماری او، اخیــر کتابجــه اعــداد و نفــوس بــاز تحــت همیــن عنــوان و بــا تبدیــل 
خــط ســیاق بــه جــداول امــروزی و افــزودن یــک مقالــه بــا موضــوع آمــار تطبیقــی اربــاب و آمــار دوره 
معاصــر قــم بــا همیــن عنــوان صــورت کتابــی مجــدد نشــر یافتــه  اســت )روســتایی،1389(. در کتــاب 
ــار و  ــه )افش ــن مجموع ــه ای ــدگان اولی ــدگان و تحقیق کنن ــه معرفی کنن ــی ای ب ــدی و تحلیل ــاره ج اش
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مدرســی طباطبایــی( نمی بینیــم و بازهــم اشــاره ای بــه سرگذشــت، تاریــخ و تعــداد نســخه و کاتبــان  و...
بــرای عرضــه انتقــادی از اثــر نیســت و اهمیــت ایــن منبــع در موضــوع آمــوزش خــط ســیاق و جــداول 

آمــاری مرکــز آمــار و غیــاب تصحیحــی حرفــه ای و عالمانــه بــه حاشــیه رفتــه  اســت. 

نخستینسرشمارهایپیرامونیدرکتابچهنفوسداراالیمانقم
اطالعــات اربــاب ســوای از ارزشــمندی، بــه مــا احتمــال وجــود آمــاری بیشــتر و گســترده تر در زمــان 
ــد،  ــوط درج میش ــات مبس ــن اطالع ــر ای ــد. اگ ــاداوری می کن ــان را ی ــی در کاش ــاب ضراب ــتن کت نوش
ــاً در  ــی صرف ــا ضراب ــم. ام ــز دریابی ــان را نی ــعه و تحــوالت کاش ــد توس ــر می توانســتیم رون ــروزه بهت ام
تاریــخ کاشــان نــام روســتاهای کاشــان بــا مــزارع آنهــا را بطــور کامــل آورده  اســت کــه در جــای خــود 
و علــی رغــم مشــخص نبــودن نحــوه گــرداوری اطالعــات یــا ابهــام در برخــی اســامی یــا حتــی عــدم 
درج برخــی از مــزارع مربوطــه بــه هــر روســتا، بســیار مهــم اســت. وی اطالعــات جمعیتــی اعــم از زن، 
مــرد و کــودک )احتمــاالً تعریــف آن زمــان کــودک را بایــد معــادل جمعیــت غیــر فعــال یعنــی زیــر 15 
ــا آمــار ابنیــه  ــغ، وابســته و نان خــور( را ب ســال تلقــی کنیــم زیــرا کــودک آن زمــان یعنــی افــراد نابال
عمومــی )مســجد و حمــام و دکان( ارائــه کــرده  اســت. امــا متاســفانه ایــن آمــار شــامل حــال11 روســتا 
ــاب  ــات ارب ــا اطالع ــده  اســت. ام ــودداری ش ــم خ ــکان ه ــر م ــک ه ــه تفکی ــات ب ــر مالی ــده و از ذک ش
ــا  ــدارد. ام ــود ن ــه در آن وج ــی ابنی ــات جزی ــت و اطالع ــوس اس ــع  و نف ــات و تواب ــر مالی ــزش ب تمرک
ــه  ــذا نخســتین سرشــماری زمان ــی دارد و ل ــات ضراب ــر از اطالع ــی پیش ت ــش قدمت شــماری از اطالعات
خــود از قــم و توابــع  آن قلمــداد می شــود. بــرای مقایســه ایــن اطالعــات از یــک شــهر واحــد، کــه از 
حســن تصــادف هماننــد سرشــماری ده ســال یکبــار امــروزی، فاصلــه زمانــی ده ســاله دارنــد آنهــا را در 
جــدول ادامــه، مرتــب کرده ایــم. لــذا درجــدول، اطالعــات ســال1286ق  اخــذ شــده از کتــاب ضرابــی 
اســت و اطالعــات ســال 1296ق از کتابچــه نفــوس کاشــان. اطالعــات ضرابــی در دو بخــش ارائــه شــده 
ــه  بطــور کامــل درج شــده امــا  ــم. بعبارتــی اطالعــات مــزارع هــر قری کــه مــا آنهــا را تجمیــع کرده ای
اطالعــات نفــوس صرفــاً مربــوط بــه ایــن11 روستاســت. در مقابــل  اطالعــات جمعیتــی کتابچــه نفــوس 
ــه  ــی ارای ــر از ضراب ــرای روســتاهای کاشــان محــدوده بلــوک قــم )جاســب و اردهــار( کامل ت حداقــل ب
شــده  اســت. کتابچــه نفــوس کاشــان دارای مولــف مشــخص و معیــن نیســت امــا ســال1296ق بــرای 
آن ثبــت شــده و در چنــد جــای ان نــام اعتضادالســلطنه آمــده کــه نشــان می دهــد مولــف بــه حکــم 
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ــعربافی  ــتگاه های ش ــر درج دس ــالوه ب ــه ع ــت. در کتابچ ــته  اس ــم داش ــا تقدی ــن ی ــه را تدوی وی کتابچ
کاشــان)448 دســتگاه بلــده و 58 دســتگاه حومــه(، تعــداد نفــوس بلــده کاشــان هــم بــا 4537 خانــه،  
21699نفــر )مدرســی و263و 1364:254( در همیــن ســال اعــالم شــده  اســت. بعــالوه بــه مولــف کتــاب 
تاریــخ کاشــان بعنــوان منشــی و متخلــص بــه ســهیل و مشــهور بــه وکیــل الرعایــی در کاشــان)ص265( 
اشــاره شــده  اســت.8 صفحــه ایــن کتابچــه بصــورت عکســی و بــه خــط ســیاق ارائــه شــده و بایــد تدویــن 
مجــدد یابــد. درفصلــی دیگــر وضعیــت نفــوس و توابــع بلــوکات و توابــع انهــا ارائــه شــده  اســت. قابــل 
ــن  ــن ای ــت لیک ــه کرده اس ــدی و ارائ ــز جمع بن ــن )1361( نی ــور را پاکدام ــات مذک ــت اطالع ــر اس ذک
اطالعــات صرفــاً جمعیتــی و تعــداد خانــه اســت و فاقــد جزییاتــی نظیــر مالیــات و مــزارع تابعــه  اســت 

کــه امــکان تحلیــل بیشــتراقتصادی و اجتماعــی را فراهــم کنــد.
ــاالت  ــل ح ــه تفصی ــی کتابچ ــه یک ــه ک ــاب قم نام ــده در کت ــن ش ــاری تدوی ــات آم ــه اطالع دو کتابچ
ــاد  ــان اعتم ــدی خ ــرزا امه ــتور می ــم )وبدس ــان ق ــوکات داراالیم ــوات و بل ــتغالت و قن ــالک و مس و ام
ــی  ــن محمدتق ــم )تدوی ــان ق ــی داراالیم ــوس اهال ــداد نف ــری  کتابچــه اع ــن شــده( ودیگ ــه تدوی الدول
ــع آوری  ــه ســنت جم ــد ک ــت از آن دارن ــد، حکای ــام گرفته ان ــال1284-1285ق( ن ــه س ــاب ب ــگ ارب بی
ــم را  ــوس ق ــار نف ــرا آم ــوده  اســت. زی ــدرت ب ــج و پرق ــنا، رای ــه آش ــن ناحی ــالها در ای ــن س ــار در ای آم
ــه تلقــی کنیــم. هرچنــد اولیــن  ــه مــوازات آمارگیــری دارالخالق شــاید بتوانیــم نخســتین آمارگیــری ب
ــه  ــته از فرانس ــون و بازگش ــالن دارافن ــان و محص ــان از مدرس ــت عبدالغفارخ ــران بدس ــری ته آمار گی
ــن  ــز در ای ــار را نی ــون و خــود عبدالغف ــای محصــالن دیگــر دارالفن ــوان رد پ ــا  می ت ــت ام صــورت گرف
ناحیــه فرضیــه پــردازی کــرد )رونــد تاریخــی در جــداول بعــد آمــده  اســت(. مثــال در میــان دانشــوران 
ــگ  ــوان محصــل نجــوم  اعزامــی و برگشــته از فرن ــز بعن همــان عصــر ســخن از محمودخــان قمــی نی
آمــده کــه در اصــل کاشــانی بــوده و چــون ایــده اولیــن رصدخانــه او توســط ناصرالدیــن شــاه مقبــول 
ــب ان  ــا جــو غال ــه  اســت. ام ــه امورسیاســی و حکومتــی پرداخت ــده و ب ــاز مان نشــده از رشــته نجــوم ب
زمــان دارالخالقــه و نواحــی مجــاور بــه دور از افــکار جدیــد ایــن محصــالن نبــوده  اســت. بدیــن ترتیــب 
قــم دارای دو اطالعــات آمــاری در دو مقطــع 1284 و 1296ق اســت )بلــوکات و قــرا، باغــات، مــزارع، 
ــات  ــع شــده اند. لیکــن اطالع ــه در ســه کتابچــه توزی ــوس( ک ــات و نف ــادن، مالی ــا مع ــف، قنات ه طوای
ــه  ــن کتابچ ــال1296ق در ای ــاً درس ــات( صرف ــع و مالی ــوس و تواب ــا )نف ــان  آنه ــرای کاش ــوکات و ق بل
ضمیمــه شــده »حــاالت و...کاشــان« قابــل دســتیابی اســت و جهــت مقایســه بایــد بــه آمــار منــدرج در 
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کتــاب تاریــخ کاشــان ضرابــی مراجعــه کــرد کــه مربــوط بــه ســال1286 اســت امــا صرفــاً 11 روســتا را 
در بــر می گیــرد. جمعیــت کل کاشــان در ســال 1296ق )1285ش( بــر اســاس اطالعــات ایــن کتابچــه 
ــدی  ــر جمعبن ــورت زی ــه ص ــه ب ــورت گرفت ــری ص ــه ناص ــرروی مجموع ــه ب ــه ای ک ــای مطالع و برمبن
شده اســت )پاکدامــن،1361:66(. درحــال حاضــر ایــن قدیمی تریــن اطالعــات تفضیلــی امــا نقطــه ای و 

ــع آن اســت. کلــی نفــوس و مســکن شهرکاشــان و تواب

جدول2:آمارکلیجمعیتومسکنکاشاندرسال1296ق)1285ش(برمبنایسرشماریدوران
اعتضادالدولهازناحیهقم

اطفالزنمردنفوسخانهمکان

453721669642271118166شهر کاشان)بلده(

  کل توابع و بلوکات
1070362867175481911926200کاشان

*بــرآوردکلجمعیــتکاشــانوتوابــعدر1287قحــدود72000نفــربــودهاســت)بنقــلازضرابی،درحاشــیه

نســخبعــدیکتــابتاریــخکاشــانوابــرازمــرگیــکثلــثآنهــادرقحطی(

ــه،  ــزارع تابع ــودک و م ــرد زن و ک ــا، م ــار خانه ه ــم از آم ــاخصه ها اع ــی وش ــت جمعیت در درج وضعی
بیــن دو منبــع اشــتراک وجــود دارد لیکــن دراثــر ضرابــی تعــداد حمــام، مســجد و دکان ذکرشــده امــا 
ــی، کــه درســال1286ق جهــت 11  ــاری ضراب ــات آم ــر اطالع ــده  اســت. در زی ــات ســخنی نیام از مالی
روســتا انجــام شــده را بــا اطالعــات همــان روســتاها در ده ســال بعــد )گــرداوری بــه مرکزیــت شــهر قــم( 
ارائــه و تحلیــل می کنیــم. بــا ایــن آمــار وضعیــت توســعه روســتاهای ییالقــی کاشــان در محــدوده قــم  

شفاف ترمی شــود. 

اولینسرشماریکاشان:تجمیع،مقایسهوتحلیلآمارمبیِنقحطی
ــم و  ــددی نداری ــی ع ــخ کاشــان ضراب ــد از وضعیــت جمعیــت کل و خــود شــهر کاشــان در تاری هرچن
ــم   ــش قناعــت کنی ــی او در حاشــیه نســخه خطــی بعــدی کتاب ــک پاراگراف ــرآورد ی ــه همــان ب ــد ب بای
ــی و  ــار طول ــه دو آم ــت. مقایس ــرده  اس ــه ک ــه( ارائ ــان را )11قری ــع کاش ــماری از تواب ــار ش ــا او آم ام
عرضــی از ایــن11 روســتای کاشــان )یکــی از تاریــخ کاشــان و دیگــری از قــم نامــه( نمایــی از وضعیــت 
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اجتماعــی و اقتصــادی و در یــک کالم توســعه شــهری و روســتایی کاشــان در ابتــدای عصــر ناصــری را 
ــا  ــی )1356: 133 ت ــال1286ق از ضراب ــات س ــد. اطالع ــم می  کن ــه فراه ــک ده ــم در ی ــدد و رق ــا ع ب
157( اخــذ شــده کــه بخــش نفــوس آن بنابــه گــزارش وی توســط میــرزا محمدعلــی سررشــته دار بــه 
دســتور احتشــام الملــک بــه انجــام رســیده  اســت )ص154(. اطالعــات آمــاری ســال 1296 از کتابچــه 
ــه  ناصــری  ــه در مجموع ــی،1364:  309-316(اخــذ  شــده ک ــن کاشــان )مدرســی طباطبای دارالمومنی
ــه در1296ق اخــذ و نگاشــته شــده  اســت. اینکــه فراینــد آمارگیــری و شــخص  ــه امــر اعتضادالدول و ب
مســئول و دامنــه و تحدیــد حــدود سرشــماری در ایــن مــورد چگونــه بــوده مشــخص نیســت. بــا ایــن 
حــال بــه جهــت کمبــود ایــن نــوع اطالعــات تاریخــی مــی تــوان از موضــوع دقــت و نحــوه آمارگیــری و 
روش کار اغمــاض کــرد و انهــا را اولیــن نمونــه از سرشــماری محــدود کاشــان در یــک بــازه ده ســاله و 

نخســتین  پایــگاه آمــاری کاشــان بــه حســاب آورد.
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جدول3:نخستینسرشماریکاشان:مقایسهوضعیتآماریچندروستایکاشاندردوگزارشودو
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ــی در ایــن محــدوده نشــانگر کاهــش جمعیــت در تمامــی ایــن روســتاها  ــا در زمان ــی ی تغییــرات طول
در مقطــع ده ســاله  اســت. اصــوالً چنیــن پدیــده ای نــادر و عمدتــاً بــا بحــران و فاجعــه آنــی و بالهــای 
طبیعــی ارتبــاط دارد. در ایــن مقطــع، قحطــی حوالــی1288ق رخ داده  کــه در کتــب مختلــف  ذکرشــده 
و عامــل آن عــالوه بــر کمبــود بــارش ســوءمدیریت و احتــکار غــالت در کاشــان نیــز بــراورد شــده  اســت 

)کتابــی، 1378(. 
ــه ــلتوج ــکاتقاب ــنن ــوقای ــدرجــدولف ــیعصــرناصری ــعزمان ــاتدومقط ــلاطالع درتحلی

ــتند: هس

•کاهــش جمعیــت در کل روســتاها بــه مقــدار زیــاد مشــاهده میشــود. .بیشــترین کاهــش مربــوط بــه از 

نــاوه ) از 261 بــه 150 نفــر معــادل 57%( و وجوشــقان )از1024نفربــه 566 و معــادل 55%( و در نهایــت 
ــی  ــن عارضــه جمعیت ــب بزرگتری ــن ترتی ــر و 36% کاهــش( بوده اســت. بدی ــه 328 نف ــق )از 919ب ره
ایــن دهــه مــرگ و میــر و جبــران نشــدن نــرخ رشــد جمعیــت حتــی بــا گذشــت ده ســال بــوده  اســت.
)البتــه افزایــش محــدود در ون و  قــه بــا توجــه بــه مشــخص نبــودن  دقــت و بــازه 10ســاله خدشــه ای 

ــد(. ــن موضــوع وارد نمی کن برای
•اگــر تعــداد خانــه را شــاخص ســاخت  و  ســاز و توســعه و رونــق و زندگــی بگیریــم بــاز هــم ایــن منطقــه 
در ایــن بــازه دچــار رکــود و خرابــی بــوده  اســت. ایــن شــاخص بــرای اکثــرا روســتاها نزولــی اســت و 
بیشــترین کاهــش منــازل درســار از 96 بــه 49 منــزل معــادل 51%  و رهــق از 172بــه 79 معــادل %46 
بوده اســت. ایــن رکــود و تنــزل در خانــه ســازی را نیــز بــا همــان بحــران قحطــی میتــوان تبیــن کــرد. 
زیــرا بواســطه مــرگ و میــر نــه تنهــا خانــه جدیــدی ســاخته نمی شــد بلکــه منــازل موجــود هــم ویــران 
ــه   اســت. ــت یافت ــد مثب ــاط رون ــا و نوســازی در برخــی نق ــا ســرعت احی ــی صاحــب می شــدند. ام و ب

حســنارود بــا افزایــش خانه هــا  از40 بــه 74 وکلــه از 57 بــه 76خانــه دو  روســتایی هســتند کــه بیــش 
از بقیــه توانســته اند در ایــن بــازه خــود را ترمیــم و توســعه بخشــند و جمعیــت خــود را هــم بــه حــد ده 
ســال قبــل  ولــو کمتــر نزدیــک کننــد. شــاید بتوانیــم بگوییــم ایــن دو روســتا از آســیب قحطــی بیــش 

ــد. ــان مانده ان ــه درام از بقی
• شــاخص بعــدی ابنیــه و زیرســاخت هــای روســتایی یعنــی حمــام و مســجد و مغــازه  اســت کــه معــرف 
گســتردگی و رشــد اقتصــادی اســت. هرچنــد ایــن آمــار درســال1296ق ارائــه نشــده امــا بــا توجــه بــه 
ثبــت در کتــاب ضرابــی حداقــل مــی تــوان گفــت کــدام روســتا وضعیــت بهتــر داشــته  اســت. همــه ایــن 
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روســتاها از حمــام و مســجد برخــوردار بوده انــد. امــا جوشــقان بــا 7 مســجد و حســنارود بــا  5 مســجد 
بیشــترین تعــداد ایــن اماکــن را داشــته اند و مذهبــی  و آیینی تریــن روســتاهای آن ســال بــه حســاب 
ــک شــاخص مصــرف و  ــوان ی ــن( را بعن ــر داشــتن خواربارفروشــی )دکاکی ــال اگ ــن ح ــا ای ــد. ب می آین
ــا 6  ــا 8 دکان و جوشــقان ب مبنــای رشــد اقتصــادی و خــرده فروشــی ایــن اماکــن بدانیــم، اســترک ب
دکان و رهــق و حســنارود بــا3 دکان در ســالهای 1286ق از بیشــترین رونــق و رشــد اقتصــادی برخــوردار 
بــوده و مــی تــوان انهــا را بزرگتریــن روســتاهای ان ناحیــه و در ان عصــر )قبــل قحطــی( تلقــی کرد.چــرا 
کــه بــه تعریــف ضرابــی تفــاوت بیــن قریــه و قصبــه )از اتبــاع شــهر( در ان زمــان امــکان تامیــن همــه 
ــع و جــز  ــده در تواب ــزارع عدی ــروش انهــا و داشــتن م ــه در دکاکیــن و ف ــاج ســکنه قصب ــی مایحت زمان

جمــع دیوانــی آن بــوده  اســت )ضرابــی،2536:131(.
• شــاخص مهــم دیگــر میــزان مالیــات ثبــت شــده در دفاتــر دیوانــی اســت. در ایــن مجموعــه، اعــداد 
ایــن شــاخص را از ده ســال بعــد و مجموعــه ناصــری داریــم و از میــان ایــن  روســتاها بیشــترین مالیــات 
از آِن جوشــقان )2298تومــان و 5770 دینــار( و اســترک )1474ت و 722دینــار( بوده اســت. کمتریــن 

تولیــد و عایــدات مالیاتــی ســال 1296ق نیــز مربــوط بــه ازنــاوه )174ت و6290د( ثبــت شــده  اســت.
•مقایســه تعــداد و نــام مــزارع تابعــه ســوای از اعمــال ســلیقه مولــف، تغییــر در نامهــا و ادغــام و فــروش 

یــا تخریــب/ توســعه مــزارع بــزرگ را نشــان مــی دهــد. بدیهــی اســت شــماری از مــزارع و توابــع نیــز 
ممکــن اســت بــه دلیــل عــدم شــناخت آمارگــر یــا ســختی کار و یاکوچک بــودن بــه ایــن آمــار راه پیــدا 
ــان )هرکــدام10( ثبــت شــده و  ــاوه )14(، رهــق و وادق ــام ازن ــزارع بن ــا بیشــترین م نکــرده  باشــند. ام
کمتریــن مربــوط بــه علــوی )1( بــه نــام علــی آبــاد  بــوده  اســت کــه در ده ســال بعــد در آمارهــا وجــود 

نــدارد.
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نتیجهگیری:
ضرابــی اعــالم داشــته جمعیــت کاشــان در زمــان تالیــف کتــاب خــود یعنــی1287ق از بلــده و بلــوک 
)شــهر و روســتا( 72000 نفــر بوده انــد و در 1304ق و گذشــت دوران قحطــی، رشــد ایــن جمعیــت را 
ــی تنــزل 30 درصــدی جمعیــت را در  ــی می کنــد )هشــت(. بعبارت ــه همیــن حــد ارزیاب ــا رســیدن ب ت
ــاً از  ــه صرف ــی نفــوس و مســکن وی ک ــات جزی ــا اطالع ــد. ام ــزرگ درکاشــان  اعــالم می کن قحطــی ب
11 روســتای کاشــان ثبــت شــده نیــز ســند آمــاری مهمــی در تاییــد ایــن قحطــی و اثــرات آن اســت.
آمــاری کــه کاهــش جمعیــت و رکــود توســعه را بــه میــزان ســی درصــدی نشــان می دهــد. لــذا ایــن 
اطالعــات مهــم ولــو محــدود را میتــوان یکــی از بهتریــن اطالعــات کمــی از دوران اولیــن قحطــی بــزرگ 

ایــران دانســت.
ــاب از  ــی ارب ــات جمعیت ــار اطالع ــخ کاشــان ناصــری در کن ــن تاری ــی در تدوی ــات ضراب ازســویی اطالع
ــوان  ــدی تحت عن ــگاه جدی ــم و ن ــش عل ــور و پیدای ــرف ظه ــان مع ــا کاش ــترکش ب ــوکات مش ــم و بل ق
آمــار در عصــر ناصــری اســت. هرچنــد ایــن علــم بــا دارالفنــون و عبدالغفارخــان و تهیــه اولیــن نقشــه 
و آمارگیــری از دارالخالفــه ناصــری گــزارش شــده )کتابــی1385( امــا گســترش و کاربــردی و اجرایــی 
ــی  ــع و عمل ــورت واق ــان ص ــم وکاش ــه ق ــران و خاص ــه ته ــک ب ــات نزدی ــاالت و والی ــردن ان در ای ک
یافتــه  اســت. وجــود ایــن ســنت و نهادینه شــدن آن بــه گونــه ای بــود کــه بعدهــا و در عصــر پهلــوی 
شــکل گیری اولیــن سرشــماری آزمایشــی را در ایــران از کاشــان طراحــی و اغــاز می کننــد. در جــدول 
ــده  ــه ش ــن دوران خالص ــماری از همی ــار و سرش ــگار و آم ــای جمعیت ن ــکل گیری نهاده ــیر ش ــر س زی

ــی 1395(. ــی، 1385، نورالهــی و نائین  اســت )کتاب
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جدول4:خالصهروندتحوالتآماروسرشماریتااجرایاولینسرشماریملی1335ش
توضیحاتنهادها و عوامل اجرارویداد آماری ایرانسال

-اواخر صدارت اقاخان نوریشمارش جمعیت منازل  تهران)1231ش)1269ق

1238ش (1277ق(

 صدور دستورالعمل شمارش نفوس و

 مسکن و دارایی همه دهات و شهرها  به

حکام والیات

 محمد رحیم میرزا  ضیاالدوله حاکم خوی

 در1277ق به محمد زمان خان دنبلی

 دستورالعمل مکتوب کرده، امین الملک

 )میرزاعلی خان پسر میرزامحمدخان

 سینکی( در تایید اعتمادالسلطنه؛

 همینطور امین السلطان درتایید به

 بالد استحفاظی اصفهان تا خوزستان

بخشنامه کرد

 این دستور به علت مشکالت فنی در همه

.جا فرصت انجام نیافت

)1246ش)1284ق

اولین سرشماری تهران

اجرای اولین سرشماری های پیرامونی در 

قم و کاشان از این سال تا 1296ق

مجری تهران: میرزاعبدالغفارخان 

نجم الدوله  معلم ریاضی دارالفنون 

در55روزهمزمان با وزارت 

اعتضادالسلطنه بر وزارت علوم و 

معارف،اتمام 12ذیقعده1284ق.

 بدستور اعتضادالسطنه حاکم قم و

 نیزحاکمان محلی کاشان در این دو

شهر نیز انجام میشود

انتشار اطالعات آن تحت عنوان تشخیص 

نفوس دارالخالفه)جمعیت155هزاری تهران 

در 5 محله( تقدیم اعتضادالسلطنه شد وی 

دوسال بعد نقشه تهران را هم تهیه کرد. 

ودرماموریت خوزستان برای اماکن و راهها 

هم چنین کرد.

آمار پیرامونی قم تا کاشان در دو کتاب 

تاریخ کاشان و مجموعه ناصری ثیت و 

گرداوری می شود

امسوولیت میرزا سید شفیع امیرلشکر.دومین سرشماری تهران3-1262ش)1301 ق(
براورد جمعیت106هزار نفری در5 

محله تهران

تهیه آماری از ابنیه تهران1277ش )1317ق(
همزمان با سال چهارم سلطنت 

مظفرالدین شاه

تهیه کننده این آمار، درویش حسن 

اخضر علیشاه بود که آمار خود را در زمان 

ریاست نظمیه مختارالسطنه و صدارت 

میرزا علی اصغرخان امین السلطان تهیه کرد

1297ش
تاسیس اداره ثبت احوال کشوربه منظور 

ثبت وقایع چهارگانه،

سرشماری جدید تهران1301ش
 همزمان با ایجاد تشکیالت جدید

بلدیه تهران

  جمعیت تهران  در1301 بیش از210 هزار

در 10 ناحیه

تاسیس اداره احصائیه و سجل احوال1303ش

باتصویب آیین نامه  ای،وزارت کشور 

مسوول جمع آوری و مرکزیت بخشی به 

آمارهای موردنیاز شد

انتشار اطالعات سرشماری واولین سالنامه 

آماری  تحت عنوان سالنامه احصاییه 

شهر طهران

تصویب قانون سجل  احوال1307ش
تغییر اداره ثبت احوال کشور به 

اداره کل آمار و  ثبت احوال
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1311ش
 سرشماری تهران  توسط اداره کل

احصاییه و سجل احوال مملکتی

 انتشار نتایج تحت عنوان احصائیه

توسط دایره احصاییه بلدیه تهران

 جمعیت مناطق 10 گانه تهران 310هزارنفر

 براورد شد. شورای عالی احصاییه در1314

به شورای عالی آمار تغییر نام داد

اولین سرشماری ملی/ اجرا از کاشان1318ش

 قانون سرشماری در10 خرداد به

 تصویب مجلس شورای ملی رسید

 و نخستین سرشماری رسمی و ملی

.ایران در همان سال آغاز شد

 انجام سرشماری ازمایشی در تیرماه  در

 شهر کاشان، اجرا از اسفند درتهران و 32

 شهر تا سال 1320.کاشان اولین و گنبد

 کاووس اخرین شهرهای سرشماری شده

 بودند. اعالم جمعیت کاشان بعنوان اولین

شهردر20تیر 1318 به تعداد 44994نفر

اولین سرشماری عمومی علمی کشور1335ش

 بعد از تشکیل سازمان همکاری

 آمار عمومی با  انتزاع اداره آمار و

 سرشماری از  اداره کل آمار و ثبت

 احوال و الحاق بدان در سال1331 و

 با تصویب قانون آمار و سرشماری در

اسفند1334در مجلس محقق شد

اجرا از 10تا25 ابان 1335

همانگونــه کــه می بینیــم اولیــن الیحــه سرشــماری مــدرن درخــرداد 1318 در مجلــس شــورای  ملــی 
ــرداد  ــار در31خ ــتین ب ــرای نخس ــالم و ب ــان اع ــی در کاش ــرا آزمایش ــل اج ــود و مح ــب می ش تصوی
ــار  ــم آم ــی عل ــه عبارت ــد. ب ــرا در می آی ــه اج ــان ب ــی دو روزه شهرکاش ــا تعطیل ــاه 1318 ب ــا 1تیرم ت
ــه  ــدی گرفت ــان ج ــا کاش ــم ت ــی ق ــی در حوال ــر قحط ــد و در عص ــه می زن ــری جوان ــه ناص از دارالخالف
می شــود و تولیــد داده می کنــد و در نهایــت بــا تدویــن برنامــه سرشــماری ملــی )وشــروع ازکاشــان( در 

ــد.  ــکار می افت ــد وچرخــش ب ــود دســت می یاب ــن خ ــدرن و نوی ــگاه م ــه جای ــوی ب عصــر پهل
ــج  ــت. نتای ــرده  اس ــیم ک ــت ترس ــدرت و سیاس ــت ق ــترش آن را در خدم ــد و گس ــش و تول ــو دان فوک
سرشــماری هــای بلــده کاشــان تــا قــم در عصــر ناصــری نیــز تاییــد دیگــری اســت از بســط یــک رشــته 
و دانــش جهــت انقیــاد و بســط قــدرت سیاســی و اقتصــادی. شــاید یکــی از دالیــل اینکــه چــرا اطالعــات  
آمــاری ثبــت شــده کاشــان در دو منبــع، صرفــاً محــدود بــه روســتاهای ییالقــی ایــن محــدوده  اســت 
ــور  ــه مذک ــر باشــد. منطق ــر مناطــق آبادت ــدرت سیاســی و اقتصــادی ب ــت و ســیطره ق ــن حاکمی همی
ــاری  ــدان قاج ــان و خان ــت حاکم ــول و مالکی ــاً در تی ــاورزی عمدت ــق کش ــبزی و رون ــر سرس ــالوه ب ع
ــدان غفــاری اســت کــه  ــوده  اســت. در راس  ایــن حاکمــان خان و متنفذیــن محلــی آنهــا در کاشــان ب
برجســته تریــن آنهــا امیــن الدولــه غفــاری تــا ســطح دیپلمــات و وزیــر و اســتاندار قاجــاری در تاریــخ 
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نقش آفرینــی بســیار نمــود. بســیاری از مــزارع و روســتاهای کهــن کاشــان یــا متعلــق و بنــام خانــدان 
انهــا بــوده یــا بدســت و اراده انهــا روی زمیــن شــکل گرفتــه و آبــاد شــده انــد. پــس دور نیســت کــه 
گســترش آمــار نفــوس و مســکن در صرفــاً ایــن 11 روســتای ییالقــی کاشــان تــا قــم بــا بســط و حــوزه 
قــدرت و ثــروت سیاســی  نیــز هم پیونــد بــوده باشــد. امــا بــه هــر روی تمــام عوامــل دســت بــه دســت 
هــم داده انــد تــا علــم جدیــد آمــار و کنتــرل جمعیــت ســر از خــاِک  مرکــز ایــران بــه درآورد و خــود را 

در اولیــن سرشــماری ملــی و نهادهــای جدیــد جمعیتــی بازنمایانــد. 
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10- روســتایی، محســن؛ رهبریــان حســین احمــدی1397 »کتابچــه  اعــداد نفــوس اهالــی داراالیمــان 
ــه  انضمــام کتابچه هــای ســیاقی-دیوانی   قــم سرشــماری جمعیــت عهــد ناصرالدیــن  شــاه )1285 ق( ب

ــت اهلل  مرعشــی نجفی. ــه آی ــم  پژوهــی، کتابخان ــاد ق ــرن 12 - 13 ق(«، بنی شــهرقم )ق
ــتین  ــتورالعمل نخس ــران: دس ــد در ای ــدن جدی ــخ تم ــی از تاری ــن1357؛ »ورق ــی، محمدامی 11- ریاح

ــی 355(، ص18-15. ــماره 1 )پیاپ ــال31، 1357 ش ــران در 1277 ق«، یغماس ــماری درای سرش
ــه کوشــش ایــرج افشــار، چــاپ چهــارم،  12- ضرابــی، عبدالرحیــم، 1356/2536 »تاریــخ کاشــان«،  ب

تهــران: امیرکبیــر.
13-کتابــی، احمــد 1385؛ پیشــگامان جمعیت شناســی در ایــران: عبــد الغفارخــان  نجم الدولــه و میــرزا 
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ابوطالــب  زنجانــی، نامــه انجمــن  جمعیت شناســی  ایــران 1385 شــماره 2، ص36-7.
ــی  ــی تحلیل ــران: بررس ــی ای ــی تاریخ ــه جمعیت شناس ــی در زمین ــد 1378،»پژوهش ــی، احم 14-کتاب
ــت.: 8 )27 و 28( :105- 138. ــه جمعی ــون«، فصلنام ــاریه  تاکن ــد افش ــان )از عه ــای اصفه قحطی ه
15-گرنــی، جــان؛ صفــت گل، منصــور 1387؛ »قــم در قحطــی بــزرگ 1288 قمــری«، کتابخانــه آیــت 

الــه  مرعشــی نجفــی.
ــران )1298-1296 ش/ 1919- ــی در ای ــزرگ و نسل کش ــی ب ــی 1394 »قحط ــد، محمدعل 16- مج
1917 م(« بازترجمــه بهمــراه 18- اضافــات، ترجمــه محمــد کریمــی مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای 

سیاســی.
17- مدرسی طباطبائی، حسین،1364»قم نامه« قم: کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی.

18- مدرسی طباطبایی، حسین؛ 1353 ؛ »کتابشناسی آثار مربوط به قم؛ قم: حکمت.
ــن  ــران  زمی ــگ  ای ــم در دوره ناصــری«، فرهن 19- مدرســی طباطبایی، حســین؛ 1356 »کتابشناســی ق

ــد 22،ص16-10. 1356 جل
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KASHAN HISTORY BOOK: LOST EDITION BLOCK AND A NEGLECTED 
CENSUS TREASURY 

By: Mohammad Reza Mehdizadeh

Abstract:
■ The book of Merate Qasanor Kashan history is most famous and important text and 
resource of Kashan history in Naseriera. The final printed version has been edited and 
published based on a manuscript text in 4 edition till now. In this essay it is declared 
that probably, there is a good and original version of the book which had been included 
a valuable figures and numbers that can be nominated as first and oldest census of 
Kashan and periphery (baladeh and block of Kashan). The evidences are present from 
different references of writer and editor. So it is proposed for finding the original writer 
manuscript and new edition which embraced all information of census of 12861907/ 
period. Thus and by reviewing other reference and population and household census 
and information of Qom and periphery, we reconstructs first semi or sample-census 
of Kashan. This treasury of quantitative data, would be most important for studying 
social, political and economic situation of Kashan in Qajar times. Thus, one most 
important result of this census data base, is affirmation of grand famine of Iran and so 
its severity in Kashan and quantity and amount of damages on people and rural districts.

Keywords: tarykhe kashan, zarrabi, census, edition, ketabche, famine
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DEVELOPMENTAL APPROACHES AND DEMOGRAPHIC POLICIES OF 

GOVERNMENTS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

By: Mojtaba Taheri, Ali Pejehan, Mohammad Javad Mahmoudi & Alireza Golshani 

Abstract:
■ The demographic policy of governments varies according to the social, economic 
and cultural conditions and requirements of societies. In Iran, demographic 
policies have had ups and downs in the last four decades, sometimes emphasizing 
population growth and sometimes population decline. Therefore, the purpose of this 
article is to critique these ups and downs of Iran`s population policies in the last 4 
decades with emphasis on the development approaches of governments. 
The research method in this research is documents that have been identified by examining the 
population policies of Iranian governments and their development approaches. 
In accordance with historical changes and developments, as well as the processes 
formed and rotations in the development approaches of governments, their population 
policies have changed. Governments that look at development with a modernization 
approach pursue demographic reduction policies, and governments that look at 
development with a dependency approach, pursue policies that increase population.

Keywords: Demographic policy, development, governments, revolution, Iran
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FAMILY SUPPORT POLICY FOR THE ELDERLY WITH SCENARIO 
WRITING APPROACH

BY: Javad Feli, Jafar Hezarjaribi & Massoud Alami neysi 

Abstract:
■Demographic, family, economic, occupational and cultural changes 
have given the issue of supporting the elderly a complex dimension. 
In this study, we seek to provide policies to support the elderly.
The method of this research consists of four parts: the first part; the drivers extracted 
through theories and interviews with the elite. Part 2: Scenarios extracted from the 
intersection of two drivers. Section 3: Elderly protection strategies extracted through 
interviews with experts and stakeholders. The sample includes 20 experts and 31 
stakeholders. Step 4: The extracted policies were validated using SPSS16 software and 
the average elite agreement and prioritized by HAP method and AHP-SOLVER software.
The results showed: proponents of elderly support include »Socio-cultural status» and 
«resources available«.Two scenarios extracted from them to the extent that the best 
and worst possible scenarios are supporting the elderly. Strategies to protect the elderly 
after their validation presented in ten areas. Moreover, to have sustainable support 
for the elderly in society, we need to use individual, family and social capacities.

Keywords: Support for the elderly, best scenario, worst-case scenario, policy making
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THE SITUATION OF IMMIGRANT YOUTH FROM THE VILLAGE OF 
FORAT TO THE CITY OF DAMGHAN

BY: Shahram basetini & shahrbano ghoraba
 
Abstract:
“Migration”  is defined as the individuals` movement at geographical level coming 
about with a plan in advance and is led to the residence relocation forever or for a long 
time. By a phenomenological approach, the paper aims to study the lived experience of 
young immigrants from the Forat village to the Damghan city. The previous literature 
described and explained the matter by adopting the deductive strategy and basing it 
on pre-existing theories. However, the phenomenological approach emphasizes how 
human beings give meaning to their experiences and develop them into awareness, 
both individually and collectively. Methodologically, the present paper requires an 
understanding of how humans experience phenomena. The researcher conducted in-
depth interviews with individuals who directly experience the desired phenomenon, 
which is generally known as lived experience, to collect the data. Therefore, striving 
to welfare, improve livelihood, and achieve an optimal living, including human 
social ambitions to endure in all aspects of housing. Consequently, individuals 
migrate to another residency to get away from the difficulties and hardships of 
their residency, as well as to appreciate the pleasure and what is considered as 
a human right to continue living. However, in line with this demographic trend, 
villagers migrate to cities and other accommodation developments to benefit from 
livelihood-welfare facilities and occupations and earn adequate revenue.  In this 
journey, amongst meeting socio-economic requirements, rural individuals generally 
tend to move to cities that meet their moods and cultural identity perceptions.

Keywords: migration, interview, economic, difficulties
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IDENTIFYING THE EFFECTIVE FACTORS ON THE POPULATION 
CAPACITY OF HUMAN HABITAT IN DESERT AREAS OF IRAN

BY: Amin Tajarrod Farimani  

Abstract:
■The desert areas, as region facing restrictions on access to biological 
resources, have been always faced bottlenecks to develop human habitat; Due 
to the increase in world population, and in particular Iran, a large area of which 
consists of desert areas, the limitation of environmental capacity has created 
many challenges for the country settlements. Therefore, planning for human 
habitat in these areas must include its specific sensitivities in order to succeed in 
creating a spatial balance at all levels and achieve Sustainable Development.
Progressive study seeks to use the development - applied research method with 
a mixed approach of a variety of qualitative and quantitative methods while 
providing a framework to assess the demographic capacity of these areas, to 
try to assess land use planning studies as the most important regional program.
The results of the present study show that by using the anthropological model 
theories, different factors affecting the population capacity in desert areas, can be 
put together and according to the importance and effect of each can be classified. It 
should be added that the assessment of land use planning studies using an exploratory 
framework shows that although these studies have been able to consider a significant 
part of these sensitivities, but due to the limitations generally derived from their 
holistic approach, they have not succeeded in achieving this goal. Therefore, these 
studies should be reviewed from two aspects of process and production concepts in 
accordance with the sensitivities of each region and in particular desert areas. 

Keywords: desert areas, Population capacity, land use planning, settlement
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ASSESSING THE STATUS OF EDUCABILITY INDICATORS IN MAHABAD

BY: Omid Mobaraki, Ali Valigolizadeh & Wafa Ekozadeh

Abstract:
■Viability is an important discourse in urban development, and pays attention to the 
quality of life of citizens. The study of livability in a spatial territory provides city 
managers with a better understanding of issues, harms and their potential capabilities. 
The purpose of this study is to assess the level of livability of Mahabad city and its areas. 
The type of research is applied. The required data and information have been collected 
through a questionnaire, the results of the general population and housing census, 
comprehensive and detailed plans of the city, as well as through documents, magazines, 
books related to the subject and various organizations. The statistical population 
includes all residents of Mahabad and the sample size has been determined to be 384 
using Cochran’s formula. SPSS and GIS software were used for data analysis and in 
inferential statistics section, T-test, analysis of variance, ARAS model and stepwise 
regression have been used. Research results show; The city of Mahabad is in a moderate 
to high status in terms of social indicators, and in a moderate to low and unfavorable 
situation in terms of physical, environmental and economic indicators. The results of 
ARAS technique also showed that only area one, with a slight difference, is in the first 
level of livability of Mahabad city and other areas are almost in the same field. 

Keywords: urban development, sustainable development, livability, Quality of life, 
Mahabad
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ORGANIZATIONAL SUPPORT AND TENDENCY TO CHILDBEARING 
WOMEN WORKING 

                   
BY: Afsaneh Mirzaei, Mansour Sharifi, & Ali Pezhhan 

Abstract:
■ The phenomenon of women»s employment has existed since the beginning of human 
social life, but it has had its ups and downs. In today›s society, women work equal men 
in society and have a social status. Changes in the structure of the family, increasing 
the level of education, urbanization, women`s participation in the labor market can be 
clearly seen in the adaptation of the Second demographic transition in Iran, especially in 
metropolitan areas such as Tehran with influences on many demographic components 
including childbearing. This research survey and has been done with the aim of 
identifying the effect of organizational support on childbearing of working women 
in Tehran. Data from the questionnaire and 1065samples have been analyzed random 
sampling. Results of regression analysis showed that about 15.7 percent of variations 
tend to childbearing by variables such as education, age, number of children the ideal, 
organizational support, income explained. The results showed an inverse relationship 
between education and childbearing tendency to the organization in terms of 
organizational support is more likely to be employed childbearing women, Therefore, 
it is suggested that the officials and managers of the organization have the necessary 
flexibility with a special focus on the evaluation of childbearing and organizational 
support for the compatibility of the role of mother and employee of working women.

Keywords: Organizational support, childbearing, working women, Tehran
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REASONS FOR NON-DURABILITY OF THE POPULATION IN QASR 
SHIRIN COUNTY

BY: Saeed Salimi, Vakil Ahmadi & Siavash Gholipour

Abstract:
■ The purpose of this study was to investigate the economic, political and social 
factors of non-durability of the population in terms of residents of Qasr Shirin. For this 
purpose, 375 questionnaires were completed using cluster sampling method. Findings 
showed that the average economic, political and social factors of non-durability of 
the population of Qasr Shirin County for the respondents were equal to (3.02), (2.82) 
and (1.90), respectively. Among the economic factors, destination health facilities and 
earning more with an average of (3.43) and (3.43) respectively, among the political 
factors, management’s lack of effort to invest with an average (3.10) and among social 
factors Migration due to relatives with (2.23) was the highest mean of non-durability. 
The average of non-durability factors varied according to some individual, social and 
economic characteristics of the respondents; the average of economic, political and 
social factors of non-durability in women, people with higher education, people in 
the age group of 18 to 35 years and people with 10 to 30 years of residence in Qasr 
Shirin county were higher than the rest. Those with lower incomes, cited the economic 
factor and those with higher incomes, cited the political and social factors as the non-
durability of population. The result of the factors of non-durability of the population 
in the eyes of the respondents can be considered due to the weakness of medical 
infrastructure, the presence of non-native capitalists, migration due to relatives and 
lack of different academic disciplines. in accordance with which proposals such as 
establishing and equipping hospitals and clinics, localization in and establishing a field 
in different university levels and getting representation from prestigious universities.

Keywords: non-durability of population, social factors, economic factors, political 
factors, Qasr Shirin, migration.
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STUDY OF FIELDS AND CONTEXTS OF FERTILITY RATE REDUCTION: 
QUALITATIVE RESEARCH 

BY: Ghulam Reza Tajbakhsh

Abstract:
■Decline in fertility and the issue of aging population have persuaded 
researchers and thinkers to conduct scientific and accurate research on 
this social issue. Based on this, the purpose of this study is to study the 
contexts of fertility reduction from the perspective of married women with 
university education in Shiraz who have been married for more than a year.
 Research Method: The research approach of the present article is qualitative method 
based. For this purpose, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 
19 married women living in Shiraz who were selected by purposive sampling method 
and snowball strategy. To analyze the data, contextual analysis was used to interpret 
the experiences of the interviewees. Finally, 10 main themes were discovered and 
extracted. Rethinking individualistic opportunities, lack of effectiveness and efficiency 
of population policies, fear of coronary heart disease, erosion of social capital within 
the family, new lifestyles and emerging ideologies and values, diminishing attitudes 
and practical dimensions of religious values, disorder and shock Economic, bigotry of 
childbearing repulsions, accepted social constraints, and family developments. 

Keywords: family, fertility, women, qualitative, Shiraz 
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EVALUATION AND CORRECTION OF DEMOGRAPHIC STATISTICS OF 
GONBAD-E KAVUS IN 2006 AND 2016 

BY:  Baran Sabzalizadeh & Nader Motie Haghshenas

Abstract: 
■ In this article, the aim is to study and to evaluate the accuracy of the demographic 
data in the 2006 and 2016 Iran censuses in Gonbad-e Kavus in Golestan province. Also, 
correction and smoothing the age report in 2006 and 2016 censuses have been desired.
 To assess the demographic data, some indirect methods such as comparison of 
population growth, age ratio, sex ratio, survival ratio, Whipple’s Index, Myer’s Index 
and joint score Index have been applied. The calculated figures for Whipple’s Index 
in 2006 and 2016 are 107.65 and 104.05 respectively, which shows that the age data 
in 2006 census were fairly accurate regarding the level of tendency to report ages 
rounded to zero and five, while they were highly accurate in 2016. The amount of 
Myer’s Index in 2016 is 3.33 which demonstrates almost no preference for specific 
ending age digits in age statement. Despite the figures for Whipple’s and Myer’s 
indices which show no marked digit preference or age heaping in age reporting, joint 
score index is 48.14 in 2006 and 41.1 in 2016, reflecting highly deficient data quality 
in both years. This deficiency could be with respect to the sex data or as a result of age-
misreporting, coverage or content errors, over-enumeration or under-enumeration. 
To correct and smooth the age report, moving average for three consecutive 
age’s method, United Nations method and Sprague’s tables have been utilized. 

Keywords:  census, correction and smoothing, age report, Gonbad-e Kavus, 
evaluation of demographic data
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ENSURING OF THE MARITAL STABILITY AND DESIRE FOR 
CHILDBEARING

By: Mahmoud Moshfegh, Mohammad Javad Mahmoudi & Salma Bahmani 

Abstract:
■The purpose of this study is surveying relations between “Ensuring of the marital 
stability and desire for childbearing.” The method of our investigation is survey. 
The population is including married women with no child, whose marriage has been 
registered in offices in Tehran province; they are not infertile and had not fertilized on 
their own wish. The way of sampling is systematic random sampling. The information 
of marital stability is collected with Enrich questionnaire. Data were analyzed by 
SPSS software and using Pearson correlation coefficient. Descriptive analyzes 
showed that 52% of women had a very low and low incidence of childbearing, 40% 
had an average childbearing tendency, and 8% had a high and very high incidence 
of childbearing. The results of descriptive analysis regarding the scale of life 
stability showed that: 20.9% of women had low and very low grades. 54% were 
moderate and 25.4% had high and very high scores. Ideal fertility in low and very 
low stability scale was two children and for high and very high stability scale was 
2.5 children. The results show a significant and positive relationship between the 
stability of marital life and the desire for fertility. In this regard, an increase in the 
stability of marital life has caused a 0.254 increase in the desire for childbearing. 

Keywords: desire for childbearing, marital stability, couples, social capital, fertility.
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ANALYSIS OF TEN-YEAR TREND OF DEATH RECORDS IN IRAN AND 
ESTIMATING THE EXCESS DEATHS PANDEMIC 19- DURING COVID

BY: Mohammad Bagher Abbasi & Sedigheh Omidvar Shalmani

Abstract:
■How many people have died as a result of COVID-19 outbreak? This question is 
still remained unanswered. So far, several attempts have been made to determine 
the number of excess deaths that occurred during this outbreak in various nations. 
This information would help to estimate the life lost during COVID-19 pandemic. 
The goal of this study is to estimate the number of excess deaths in Iran during 
the COVID-19 outbreak by analyzing the ten years mortality trend. Here, we 
used a seasonal auto regressive integrated moving average model to fit the current 
mortality data from January 2010 (Dey 11th, 1388 in Solar Hijri calendar) through 
December 2019 (Dey 10th, 1398 in Solar Hijri calendar) which is registered in 
the population database of Civil Registration Organization of Iran. The number 
of monthly deaths from March 2020 (Esfand 11th, 1398 in Solar Hijri calendar) 
through September 2021 (Mehr 11th, 1400 in Solar Hijri calendar) have been 
predicted in the absence of the pandemic. Excess deaths are estimated by comparing 
the estimated number of monthly deaths with the total number of recorded deaths. 
Our data demonstrated 237051 excess deaths in Iran during March 2020 and 
September 2021, which were significantly higher than what was expected.  

Keywords :COVID-19, Excess death, Iran, Seasonal Auto Regressive, Integrated 
Moving Average.
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