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  راهمنای نویسندگان
  ها، به اين نكات توجه فرمايند شود در نگارش و ارسال مقاله از نويسندگان ارجمند تقاضا مي

  

مسؤول   از طريق ثبت نام يكي از نويسندگان (كه به عنوان نويسندهارسال مقاله براي مجله صرفاً  .1

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

و تكراري نبودن آن از سوي نويسنده (گان) و نيز تضمين  اصيل بودنارسال مقاله به معناي تضمين  .2

مورد  يگريدر حال حاضر توسط ناشر د وشده نچاپ  يگريژورنال د ايدر مجله آن است كه مقاله 

  .است  گرفتهنقرار  يو داور يبررس

ارسال گردد. افزار)  يا باالتر نرم 2010هاي  (تهيه شده با نسخه wordو  pdfمقاله بايد در دو فرمت  .3

مقاله منوط به رعايت نكاتي است كه در اين راهنما مورد تأكيد قرار گرفته است.  ي پذيرش اوليه

پذيرش نهايي مقاله و چاپ آن منوط به تأييد هيأت تحريريه و داوران تخصصي مجله است. ضمناً 

  مقاالت منتشر شده لزوماً بيانگر ديدگاه سازمان ثبت احوال كشور نيست.

  هاي ارسالي بايد داراي بخش اصلي و بخش چكيده انگليسي به شرح زير باشد: الهمق. 4

كامل مقاله؛ نام كامل نويسنده(گان) (نام نويسنده عهده دار مكاتبات  آ) بخش اصلي (پارسي): عنوان

ي متناظر هر يك از  با عالمت ستاره مشخص شود)؛ آخرين مدرك تحصيلي، شغل و نام مؤسسه

) و نشاني پستي؛ شماره تلفن (همراه)؛ e-mail(گان)، شامل نشاني ( ني كامل نويسندهنويسندگان؛ نشا

توجه كنيد، در  كلمه. 250اصلي مقاله به صورت توصيفي در حداكثر  ي ي فارسي (شامل نتيجه چكيده

 10و حداكثر  3)؛ واژگان كليدي (حداقل .چكيده از اختصارات غيرمعمول و فرمول استفاده نشود

به آنها ارجاع كه هاي انجام شده قبلي  اي از پژوهش خالصهمقدمه (مختصر و بدون عنوان، شامل  واژه)؛

ي اصلي مقاله (شامل بيان مسأله، روش، تفسير و تحليل مسأله، نتايج)؛ بحث و  شود.) ؛ بدنه اده ميد

  ها. ها؛ پيوست گيري؛ سپاسگزاري (درصورت لزوم)؛ مرجع نتيجه

عنوان كامل مقاله به انگليسي؛ نام نويسنده (گان) به انگليسي؛ نام ـ) بخش چكيده (انگليسي): ب

كلمه)؛ واژگان  250ي انگليسي (حداكثر  ي متناظر هر يك از نويسندگان به انگليسي؛ چكيده مؤسسه

 )هاي ماشيني اجتناب گردد. اكيداٌ از ارسال ترجمهكليدي انگليسي (

متر  سانتي 5راست و چپ  ن،پايي باال، از متن حاشيه ها، صفحه تمام براي مقاله بندي در صفحه .5

 ازهاند با Times New Roman و قلم انگليسي11اندازه  با  B Nazaninقلم متن    گردد.انتخاب 

ها باالي آن و  عنوان جدولكجاي متن قرار داد.  هر توان در يا جدول را مي نمودار، شود. لحاظ 10

سعي شود نمودارهايي كه از محاسبات و  نوشته شود. )Boldبرجسته ( 10ها زير آن با قلم  كلعنوان ش

ها را با نصورت ابتدا آ طور مستقيم وارد متن شود. در غير اين آيد به دست مي به ها افزار با استفاده از نرم

را در محل مورد نظر شكل  Insert ضبط كنيد. سپس با استفاده از جعبه ابزار TIFF ياTIF  قالب

، BMPهاي وارد كنيد. براي حفظ كيفيت تصوير روي صفحه كاغذ از به كارگيري تصويرهايي با قالب

PNG ،GIF و JPEG  گردد جتنابا .  



  

  

 

  

  

  .شوند يگذار مقاله شماره يها بخش ريها و ز است بخش الزم

  .خارج نشده است ها هيحاش از يفرمول ايجدول، شكل  چيكه ه ديشو مطمئن

  . ديينما نگارش يارسبه پرا  اعداد

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

شود در صورتي كه  استفاده شود. پيشنهاد مي» /«در عدد نويسي فارسي، براي مميز اعشاري حتما از 

استفاده افزاري  يند جستجو و جايگذاري نرما، از فر»/«با اين عالمت «.» براي جايگزين كردن نقطه 

 نماييد، حتما از صحت اعداد و جابجا نشدن ارقام صحيح و اعشاري اطمينان حاصل فرماييد. مي

  رعايت پيشنهادهاي نگارشي فرهنگستان، به ويژه نكات زير الزامي است: .6

نويسي بين كلمات داراي معني مستقل يا وابسته در عبارات چند  گذاري و پيوسته رعايت فاصله -

  اي؛ كلمه

شود،  و بن مضارع در افعال استمراري، مانند: مي» مي«فاصله به جاي فاصله بين  استفاده از نيم -

  باشد؛ نمي

ها. تنها استثناء در  ها، زندگي ها، مجله نند: كتاب، ما»ها«فاصله به جاي فاصله در جمع با  استفاده از نيم -

  استفاده است.هم قابل » آنها«است كه به صورت » ها آن«ي  اين مورد كلمه

تر،  نويسي در صفات برتر (تفضيلي)، مانند: زيبنده فاصله به جاي فاصله يا پيوسته استفاده از نيم -

 است.» بزرگتر، كوچكتر و بهتر«يسي صفات نو پيوسته ،تر. تنها استثناء در اين مورد تر، پايين سريع

ي آن است. به  سال انتشار و صفحهالگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگي نويسنده، . 7

  ).4: 1380عنوان مثال، (اماني، 

الگوي نقل منبع در بخش منابع به اين شكل است: نام خانوادگي نويسنده، نام (سال انتشار)، عنوان،  .8

 ي چاپ.  مكان، نام ناشر، شماره

آن با نسبت ). روند تكويني شاخص نوگرايي و سنجش 1376معيني، سيدرضا؛ پايدارفر، علي ( -

  . 97-112، صص 20و19، شماره فصلنامه جمعيتباروري. 

درصورت ترجمه بودن اثر، نام مترجم پس از عنوان ذكر شود و تاريخ انتشار و نام نشر ترجمه اثر  .9

 مثال: در الگو جايگزين شود.

  ). مالتوس و دو ماركس. ترجمه صدقياني، ابراهيم، تهران؛ انتشارات اميركبير 1357سووي، آلفرد ( -

الگوي نقل منبع در بخش انگليسي به اين شكل است: نام خانوادگي نويسنده، نام (سال انتشار)، . 11

 ي چاپ. مثال: عنوان، مكان، نام ناشر، شماره

- Aghajanian, A.; Mehryar, A.M. (1990). Fertility Transition in the Islamic 

Republic of Iran: 1976-1996. Asia-Pacific Population Journal, 14, 3-42 
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جنس در سرشماري عمومي  ارزيابي گزارش سن و

  1395نفوس و مسكن 

داوود عباسي
1

  

  چكيده

گيـري ميـزان    انـدازه ارزيابي گزارش سن و جنس فعاليتي است با هدف تشخيص انواع خطـا و  
گيري سن و جنس در افراد جمعيت. از آنجا كـه دو صـفت سـن و     خطاهاي وارد شده در اندازه

هاي جمعيت هستند، ارزيابي گزارش  ها و آمارگيري ترين صفات در سرشماري جنس از بنيادي
ضـروري   ،از اقدامات مهمي است كه انجام آن در نخستين گام تحليـل جمعيـت   ،سن و جنس

هاي جمعيت شناختي، بهبود مـداوم   است. مقاله حاضر با بررسي اين خطاها با استفاده از روش
دهد. كيفيت گزارش سـن و   هاي ايران را نشان مي و مستمرگزارش سن و جنس در سرشماري

ــه سرشــماري   1395جــنس در سرشــماري  ــك ب ــر از  1390در وضــعيتي نزدي و بســيار بهت
زنان و مردان و بهبود گزارش سن   از آن بوده است. كاهش فاصله و قبل 1385هاي  سرشماري

هاي ايـن بررسـي مشـهود اسـت؛ هرچنـد كـه        به خوبي در يافته ،و جنس در مناطق روستايي
  هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله اندكي دارد. ،گزارش سن در مناطق روستايي

  

.ن، جنسي سرشماري، ارزيابي سرشماري، س سرشماري، خطا :واژگان كليدي  
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  مقدمه

هدف از ارزيابي جمعيتي سرشماري، به دست آوردن برآوردي از كيفيت سرشماري و كيفيـت  
ارزيـابي  «پوشش و دقت محتواي اطالعاتي آن است. ارزيابي سرشماري معمـوالً بـه دو بخـش    

، گسـتردگي  »ارزيـابي پوشـش  « شود. در  ي سرشماري تقسيم مي»ارزيابي محتوا«و » پوشش
سرشماري، كم شماري و از قلم افتادگي و يا  بـيش شـماري جمعيـت و خـانوار مـورد      پوشش 

هدف، برآورد دقت و درسـتي اطالعـات بـه    » ارزيابي محتوا«گيرد. در  بررسي و ارزيابي قرار مي
  دست آمده از سرشماري است.

ها، ارزيابي گزارش سن و جنس است. دو اطالع سـن   بخشي از ارزيابي محتوايي سرشماري
و جنس از مهمترين اطالعات توليد شده در هر سرشماري هستند. اين دو اطالع عالوه بـر آن  

هايي مانند سالمندي كه خود تصويري از ساختار سني و جنسي جمعيت ترسيم كرده و ويژگي
هاي جمعيتي نيـز   اي  براي انجام ساير تحليل دهند، مبنا و پايه يا جواني جمعيت را نمايش مي

هاي مـرگ   هاي مهم و پركاربرد در تحليل جمعيت، مانند ميزان كه بيشتر شاخص هستند؛ چرا
هاي مربوط به وضع سواد و آموزش و وضع فعاليت  و مير، باروري، مهاجرت، زناشويي و شاخص

رو پـيش از  شوند. از ايـن  اقتصادي، برحسب سن و بسته به مورد به تفكيك جنس محاسبه مي
و بررسي در نتايج سرشماري، ضروري است كـه ايـن دو اطـالع    انجام هرگونه تحليل جمعيتي 

اساسي و مهم، خود مورد ارزيابي قرار گرفتـه و درسـتي و كيفيـت اطالعـات بـه دسـت آمـده        
  سنجيده شود.

در » جـنس «و » سـن «هدف مقاله حاضر نيز بررسي و ارزيابي دقت و كيفيـت دو اطـالع   
هـاي جمعيـت شـناختي و     جـنس از روش باشد. در ارزيابي صفات سن و  مي 1395سرشماري 
نـرم افـزاري     هاي موجود در بسته هاي تدوين شده در اين زمينه استفاده شده و برنامه شاخص
1PAS .به خدمت گرفته شده است  

    خطا در گزارش سن

عدم اطالع پاسخگو از سن، تحريف عمدي يا سهوي سن، كوتاهي مأمور سرشماري در كاوش و 
سن از عوامل و منابع ايجـاد خطـا در گـزارش سـن اسـت.خطا در       پرسش سن و خطا در ثبت

، »گـويي سـن   كـم گـويي و بـيش   «شـود.  هاي مختلـف ظـاهر    تواند به صورت گزارش سن، مي
  هاي رايج خطاي سني هستند.  از صورت» انباشت سني«و   »ترجيح رقمي«، »نابجايي سن«

زير سن پنج سالگي بيشتر رايـج  گويي سن خطايي است كه در ميان سالمندان و كودكان  بيش
گـويي سـن در ميـان     است. در ميان سالمندان، افزايش سن مايه منزلت اجتماعي است. بـيش 

دهد كه والدين، سن كودكان را به جاي آن كه بر حسب سـالهاي   رو روي ميكودكان نيز از آن
كننـد. بـه ايـن     ترين سالگرد تولد در آينده اعـالم مـي   كامل شده اعالم كنند، بر اساس نزديك

                                                
1. Population Analysis Spreadsheet 
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گذرد، ممكن اسـت، چهـار    ترتيب، به عنوان مثال، كودكي كه سه سال و پنج ماه از تولد او مي
  ).6-7 :1395ساله گزارش شود (پرسا، 

 گـويي كـم  يـا  گـويي  بيش به عمومي  تمايل اثر در سني توزيع يك در  نظمي بي« 1نابجايي سن
ص سن، باعث جابجايي جمعيت در بـين  ) است. در واقع خطا در تشخي7 :1395(پرسا، » سن

  شود. هاي سني پنج ساله مي سنين منفرد و گروه
 به سن نادرست گزارش به آمارگيري يا سرشماري پاسخگويان بين در گرايشي« 2ترجيح رقمي

) زوج اعـداد  كمتري حد تا يا ،5 يا 0 معموالً( خاص ارقامي به مختوم اعداد به آنان تمايل دليل
 :1395(پرسـا،   »اسـت  همـراه  سـتايش  و حرمت يا شانس با خودشان نظر از كه ي اعداد به يا

سـاله   26سال و يك فرد  20ساله سن خود را  19باشد. بنابراين ممكن است يك فرد  مي )68
سال اعالم كند. اين خطا ناشي از تمايل ذهن به گرد كردن سـن بـه اعـدادي     25سن خود را 

شوند. همچنين ممكن است، در مواردي تمايل به تغييـر   مياست كه به ارقام صفر و پنج ختم 
) وجود داشـته باشـد. تـرجيح رقمـي يـك      100و يا  7با ارزش فرهنگي (مانند  سن به ارقامي 

دهد كه سن بـر اسـاس اظهـار پاسـخگو و نـه مـدارك        روي مي  عملكرد ذهني است و هنگامي
  شناسايي ثبت شود.

 3»انباشـت كـاذب سـني   «ي  سـوي پاسـخگويان، پديـده    خاص از ترجيح اعداد و ارقامي  نتيجه
به معناي تمركز غير واقعي و نادرست جمعيت در آن سنيني است » انباشت كاذب سني«است.

اند. در مـوارد حـاد بـروز ايـن پديـده، تـورم چشـمگير         كه مورد ترجيح پاسخگويان قرار گرفته
فـرد مشـاهده   بـر حسـب سـنين من    جمعيت در سنين خاص در هرم سـني جنسـي جمعيـت   

 شود. مي

 هاي ارزيابي گزارش سن شاخص

انباشت كاذب «و » نابجايي سن«  از آنجا كه خطاهاي مربوط به گزارش سن عموماً به دو پديده
هاي مورد استفاده براي تحليل گزارش سن نيز براي سـنجش   شوند، شاخص منتهي مي» سني

از شـاخص نسـبت   » نابجايي سن«اند. در اين بررسي براي سنجش  اين دو موضوع تدوين شده
  هاي ويپل و مايرز استفاده شده است. از شخص» انباشت كاذب سني«سني و براي بررسي 

  بر اساس شاخص ويپل  بررسي ترجيح رقمي

شاخص ويپل، ميزان ترجيح و يا پرهيز از اعداد مختوم به هر يك از ارقـام دهگانـه را بـه طـور     
در روش ويپل فرض بر آن اسـت   كند. سال محاسبه مي 62تا  23خام و تقريبي براي جمعيت 

كه در صورتي كه در گزارش سن ترجيح يا تبعيض خاصي وجود نداشته باشد، فراوانـي نسـبي   
درصد فراواني كل خواهد بـود. آنگـاه روش ويپـل     10اعداد مختوم به هر يك از ارقام دهگانه، 

                                                
1- Age Shifting 
2- Digit Preference 
3- Age Heaping 
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كنـد. در صـورتي كـه     ار مقايسـه مـي  نسبت واقعي ارقام گزارش شده را با نسبتهاي مورد انتظـ 
درصد) بيشتر باشد، به معناي آن اسـت   10نسبت واقعي هريك از ارقام از نسبت مورد انتظار (

كه آن رقم مورد ترجيح و گرايش پاسخگويان بوده است و در صـورتي كـه بـر عكـس، نسـبت      
سـت كـه   هريك از ارقام گـزارش شـده از نسـبت مـورد انتظـار كمتـر باشـد، بـه معنـاي آن ا         

پاسخگويان به داليلي از اعالم سن خود به صورت اعدادي كه مختوم به آن رقم باشـد، احتـراز   
اند. با اين توضيح، شاخص ويپل درمورد گرايش به اعالم سن به اعدادي كه به رقـم صـفر    كرده

 ,Siegel&Swanson) شوند (به طور توأم) از فرمول زير بـه دسـت مـي آيـد     وپنج منتهي مي

2004:138):  

WI = 
�(��������⋯������
�)

�

� �(������������⋯��
���
���
�)

�100   )1(

بوده است. مقدار اين شاخص در بين  1/104در كل كشور  1395مقدار شاخص ويپل در سال 
و  0/104و در نقاط شـهري و روسـتايي بـه ترتيـب      0/104و  2/104مردان و زنان به ترتيب 

توان گفـت گـزارش    ، مي1باشند مي 105اين اعداد كمتر از   از آنجا كه كليهبوده است.  5/104
در وضعيت كامالً دقيق ارزيـابي شـده و از    1395ها در سال  سن جمعيت كشور در تمام بخش

وضعيت مطلوبي برخوردار بوده است. همچنين اين شاخص در بين مردان و زنان و نيز در بـين  
هـا دقـت    الف اندكي دارد، از اين رو گزارش سن در اين گروهنقاط شهري و نقاط روستايي اخت

مشابهي داشته است. 
1395شاخص ويپل برحسب وضع اقامت و به تفكيك جنس  ):1( جدول

  
  
  
  
  
  

: 174,9تـا   125: تقريبـاً دقيـق؛   124,9تا  110: نسبتاً دقيق؛ 109,9تا  105كامالً دقيق؛  :105كمتر از 
: كامالً نابهنجار175نابهنجار؛ بيش از 

براسـاس نظرسـازمان   « كند..  نوسان مي 500تا  100اعداد   شاخص ويپل به لحاظ رياضي در محدوده.1

ني كـامال دقيـق   هاي توزيع س باشد، داده 105ملل، اگر مقادير به دست آمده براي شاخص ويپل كمتر از

/ 9تـا   125 تقريباً دقيق، بـين  9/124تا  110 نسبتا دقيق، بين 9/109تا 105 مقادير بين. شوند ارزيابي مي

  ». گردند كامال نابهنجار ارزيابي مي 175 نابهنجار و بيش از 174

  .111ص  1389،؛ به نقل از: ضرغامي، حسين 1382مأخذ: سرايي، حسن، 

  زن  مرد  مرد و زن  شرح
  0/104  2/104  1/104  كل كشور

  9/103  1/104  0/104  نقاط شهري
  3/104  6/104  5/104  نقاط روستايي
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نمايش  1395تا  1375هاي كشور از سال  روند تحول شاخص ويپل را در سرشماري، 2جدول 
 8/108در كل كشور برابر  1375هاي اين جدول، شاخص ويپل در سال  دهد. بر اساس داده مي

شود. در اين سال اختالف شاخص ويپـل در بـين    ارزيابي مي» نسبتاً دقيق«بوده و در وضعيت 
استفاده از شناسـنامه و مـدارك شناسـايي     1375مردان و زنان نيز اندك است. در سرشماري 

ن در ايـن  بود و اين موضوع يكي از داليل كيفيت نسبتاً خوب گزارش س براي ثبت سن الزامي 
  سال بوده است.
خطاي انباشت سني، پسـرفت چشـمگيري     كيفيت گزارش سن در زمينه 1385در سرشماري 

قرار » تقريباً دقيق»  افزايش يافته و در طبقه 6/111داشته است. شاخص ويپل در اين سال به 
ن در تفاوت دقت گزارش سـن در بـين زنـا    ديگر در مورد اين سال، آن است كه  گيرد. نكته مي

يابد. خطاي انباشت سني در اين سال در بـين زنـان بيشـتر از     مقايسه با مردان نيز افزايش مي
  مردان بوده است.

هاي اخير  از نظر خطاي انباشت سني از بهترين وضعيت در ميان سرشماري 1390سرشماري 
راي و بـ  7/103كشور برخوردار بوده است. مقدار شاخص ويپل در اين سال براي كل جمعيـت  

نيـز شـاخص ويپـل     1395بوده است. در سرشماري  5/103و  8/103مردان و زنان به ترتيب 
شـود،   بوده و تفاوت مردان و زنان نيز در اين زمينه، چنانكه ديده مي 1/104براي كل جمعيت 

توان گفت، دو سرشماري اخير كشور از نظر خطـاي انباشـت    بسيار اندك است. در مجموع مي
قـرار گرفتـه و   » كامالً دقيق«زارش سن، بر اساس شاخص ويپل در وضعيت سني و دقت در گ

  اند. وضعيت مطلوبي داشته
  1375 –  1395شاخص ويپل در كل كشور به تفكيك جنس ): 2( جدول

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1375 -  95هاي كشور  تغييرات شاخص ويپل در سرشماري ):1نمودار (

  زن  مرد  مرد و زن  سال
1375  108/8 108/6 109/0 

1385  111/6 110/4 112/8 

1390  103/7 103/8 103/5 

1395  104/1 104/2 104/0 

108.8108.8108.8108.8

111.6111.6111.6111.6

103.7103.7103.7103.7 104.1104.1104.1104.1

95959595

100100100100

105105105105

110110110110

115115115115

1375137513751375 1385138513851385 1390139013901390 1395139513951395

ل
ويپ
ص 

اخ
ش
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  بر اساس شاخص مايرز ررسي ترجيح رقمي ب

در شاخص مايرز نيز همانند شاخص ويپل، فرض اساسي بر آن است، در صورتي كه در گزارش 
فراوانـي سـنين در   سن هيچ ترجيح يا تفاوتي بين ارقام انتهايي سـن نباشـد، در ايـن صـورت     

درصد فراواني كل باشد. اما در حالي كـه تمركـز اصـلي     10هريك از ارقام انتهايي بايد، تقريباً 
سـال اسـت، شـاخص مـايرز بـه       62تا  23در دامنه سني  5و  0شاخص ويپل بر ارقام انتهايي 

رش سـن در  اي  طراحي شده كه ترجيح و يا اجتناب از هر يك از ارقام انتهايي را در گـزا  گونه
دهد. عـالوه بـر آن شـاخص     ساله) نمايش مي 99تا  10سني بازتر و اختياري (مثالً   يك دامنه

  )112 :1389برد. (ضرغامي، مايرز اثر انحرافي ساختمان سني بر شاخص ويپل را از ميان مي
بـوده اسـت. ايـن شـاخص بـراي       6/1برابر  1395مقدار شاخص مايرز براي كل كشور در سال 

و بـراي نقـاط    6/1و زنان نيز به طور برابر، همين مقدار بوده و براي نقـاط شـهري نيـز    مردان 
، مقدار به دست آمده براي 1محاسبه شده است. با توجه به مقياس شاخص مايرز 7/1روستايي 

شاخص مايرز حاكي از آن است، جابجايي جمعيت در ميان سـنين منفـرد، بـه دليـل خطـاي      
انباشت سني، همگي در حد نسبتاً كم در ايـن سرشـماري اتفـاق     و گزارش سن، ترجيح رقمي 

افتاده است. همچنين از نظر دقت در گزارش سن، تفاوتي بين دو جنس وجـود نـدارد. تفـاوت    
  ميان نقاط شهري و روستايي نيز بسيار ناچيز و قابل اغماض است.

 1395شاخص مايرز برحسب وضع اقامت و به تفكيك جنس  ):3( جدول

  زن  مرد  د و زنمر  شرح
 6/1 6/1  6/1  كل كشور

 6/1 6/1 6/1  نقاط شهري

  7/1  7/1  7/1  نقاط روستايي
 : نوسانات زياد10: نوسانات متوسط؛ بيشتر از 9,9تا  3: نوسانات كم؛ 2,9از صفر تا 

                                                
تـا   0 در شاخص اصالح شده بين( 180 تا 0 تواند از به لحاظ نظري مي ]مايرز [مقدار اين شاخص.« 1

هـاي   نزديكتر باشد، همساني بيشتر در توزيـع داده  0 هر قدر رقم محاسبه شده به. در نوسان باشد)  90

به طوركلي، اگـر رقـم بـه    . بهتر استها  وجود دارد و در نتيجه، كيفيت داده 9 تا 0 سني مختوم به ارقام

وجـود  هـا   در داده  باشد، نوسانات نسبتا كمـي  9/2تا 0 دست آمده براي شاخص اصالح شده مايرز، بين

مأخـذ: كالنتـري ،   ». نوسانات نسبتا زيـاد اسـت   10 نوسانات نسبتا متوسط و بيش از 9/9 تا 3 بين. دارد

  .114ص  1389حسين،  . به نقل از: ضرغامي17ص  1377صمد؛ 

  مايرز، نصف شاخص محاسبه شده مايرز است.  توضيح: شاخص اصالح شده
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در يك بررسي تاريخي نيز، شاخص مايرز حاكي از بهبود گزارش سـن در دو سرشـماري اخيـر    
بوده كـه حـاكي از آن اسـت،     1/3براي كل جمعيت  1375در سرشماري است. شاخص مايرز 

خطا در گزارش سن منفرد در حد نسبتاً متوسط بوده، هر چند كه ميزان اين خطا چندان زياد 
هم نبوده است. در اين سال، خطاي گزارش سن در بين زنان اندكي بيشتر از مردان بوده است. 

يابد، كه چنانكه پيشتر نيـز   افزايش مي 8/4يرز به شاخص اصالح شده ما 1385در سرشماري 
هاي سني و انباشـت سـني    اشاره شد، حاكي از كاهش دقت در گزارش سن و افزايش جابجايي

  در اين سرشماري است. در اين سال نيز خطاي گزارش سن در بين زنان بيشتر از مردان است.
باشد. مقدار  بهبود گزارش سن مي، شاخص مايرز گواه بر 1395و  1390هاي  اما در سرشماري

بوده كه در مقياس شاخص مايرز بـه   6/1شاخص مايرز در هر دو سرشماري براي كل جمعيت 
باشد. تفاوت ميان زنـان و مـردان در    مي» نسبتاً كم«هاي سني به مقدار  معناي وقوع جابجايي
 از ميان رفته است.  1395گيري سن، در سرشماري  موضوع دقت در اندازه

  

  1375 - 1395شاخص مايرز در كل كشور به تفكيك جنس ): 4( جدول

  زن  مرد  مرد و زن  سال
1375  3/1 3/0 3/4 

1385  4/8 4/2 5/4 

1390  1/6 1/6 1/7 

1395  1/6 1/6 1/6 

  : نوسانات زياد10: نوسانات متوسط؛ بيشتر از 9,9تا  3: نوسانات كم؛ 2,9از صفر تا 

  

  

  

  

  

  

  1375 - 95هاي كشور  شاخص مايرز در سرشماريتغييرات ): 2نمودار (

  

3.1

4.8

1.6 1.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1375 1385 1390 1395

ز
��
��
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�
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  هاي سني پنج ساله در كل كشور بررسي جابجايي سني براساس گروه

هاي سني، شاخص نسبت  چنانكه پيشتر گفته شد، شاخص مورد استفاده براي تحليل جابجايي
اين شـاخص    شود. روش محاسبه هاي سني پنج ساله محاسبه مي سني است كه بر مبناي گروه

به دو شيوه بيان شده است. در اين مقاله، شاخص نسبت سني از دسـتور زيـر محاسـبه شـده     
) كه در آن انتظار بر آن است كه در صورت درستي گزارش سن، جمعيت 29 :1384(ميرزايي، 

  :1هاي سني قبل و بعد از آن گروه باشد هرگروه سني پنج ساله، نصف مجموع گروه

A.R= 
∑ ���

�
�
�

 ×(∑ �� ∑ �)����
��

�
��

� 100     )2(  

در استفاده از اين شاخص، بايد توجه داشت كه در شرايطي كه باروري در حال كـاهش اسـت،   
شود و هرم سني، طرحي گنبـدي شـكل    كاهش باروري محدود مي  قاعده هرم سني به واسطه

سني كـه عمومـاً مربـوط بـه سـنين جـواني و        ها، يك گروهكند. در اين گونه جمعيت پيدا مي
دهـد. ايـن گـروه سـني بـه طـور        نسالي است، بزرگترين گروه سني جمعيت را تشكيل مـي ميا

تر از خود بزرگتر است و شاخص نسبت سني بـراي ايـن گـروه،    طبيعي از سنين باالتر و پايين
هاي سني و خطـا   بزرگتر از عدد صد خواهد بود، بدون آن كه اين موضوع لزوماً بيانگر جابجايي

تر از اين گروه سني خـاص، انحرافـات شـاخص    همچنين در سنين پاييندر گزارش سن باشد. 
  نسبت سني از عدد صد، تا حدودي متأثر از نوسانات باروري است.

هاي سني پنج سـاله و شـاخص دقـت     هاي نسبت سني و نسبت جنسي بر حسب گروه شاخص
براي كل كشور، نقـاط شـهري و   3به تفكيك جنس همراه با شاخص ارقام تلفيقي2سن و جنس

                                                
  شود: زير تعيين مي  نسبت سني از رابطه  محاسبه  در شكل ديگر، نحوه.1

A.R = 
5�a

�
�×(5�a-5�5�a�5�a+5)

�100 

Source: Siegel & Swanson, 2004, p147. 
  

2. Age Accuracy Index, AAI. 
است  100 سني از عددهاي  سني هر يك از گروههاي  اين شاخص ميانگين بي عالمت انحرافات نسبت

 :شودكه از دستور زير محاسبه مي

A.A.I = 
∑|�.������|

 
 

 .هاي سني است كه مجموع آنها در صورت كسر قيد شده است تعداد نسبت nدر اين فرمول، 

  .؛ نقل به مضمون122 ص 1389ضرغامي، حسين، : ، به نقل از40ص 2005 پوستون: مأخذ
 

3. Join Scores Index, JS. 
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ايـن جـداول،    ارائه شده است. بر اساس اطالعـات منـدرج در   7تا  5نقاط روستايي در جداول 
و بـراي   5/17، براي نقـاط شـهري   0/16براي كل كشور  1395شاخص ارقام تلفيقي در سال 

ئـه شـده   باشد. با توجه به مقياسي كه براي شـاخص ارقـام تلفيقـي ارا    مي 9/21نقاط روستايي 
است، اعداد مربوط به كل كشور و نقاط شهري حاكي از دقت خوب در گـزارش سـن (از نظـر    

باشند. كيفيت گزارش سن در نقاط شهري بـه طـور مشـخص بهتـر از      هاي سني) مي جابجايي
نقاط روستايي است و گزارش سن جمعيت روستايي مطابق مقياس ارقام تلفيقـي در وضـعيت   

  چنداني ندارد.  فاصله» دقيق«د؛ هرچند كه تا آستانه وضعيت شو ارزيابي مي» نادقيق«
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
هـاي نسـبت    اين شاخص توسط سازمان ملل متحد ابداع شده و بر اساس دستور زير از تركيب شاخص

  شود. سني و نسبت جنسي ساخته مي

 ارزيـابي » دقيـق «باشد، ساختارسني  20هاي تجربي اگر شاخص ارقام تلفيقي كمتر از  بر اساس تحليل«

شـود. اگـر بـراي ايـن      تلقـي مـي  » نـادقيق «باشد، ساختار سني  40تا  20شود. اگر اين شاخص بين  مي

  »ارزيابي خواهد شد.» بسيار نادقيق«به دست آيد، ساختار سني  40شاخص عددي باالتر از 

 )Siegel& Swanson, 2004, p605& 150-151(  

قـام  بـراي شـاخص ار   20 به دست آمـدن رقـم كمتـر از   « :.اند ئه كردهااما برخي منابع مقياس ديگري ار

 25 بين  چنانچه براي اين شاخص رقمي. تركيبي نشانه دقت درحد خوب، درگزارش سن وجنس است

به دست آيد، نشـانه دقـت درحـد كـم      50به دست بيايد، نشانه دقت درحد متوسط و اگر بيش از 50 تا

 )51 : 1384ميرزايي، (. »باشد مي

 

شاخص ارقام 

 تلفيقي

�3 =  
ميانگين قدر مطلق تفاوت 

 نسبتهاي جنسي متوالي
 + 

ميانگين قدر 

مطلق انحراف 

نسبتهاي سني 

مردان از عدد 

100 

ميانگين قدر 

مطلق انحراف 

نسبتهاي سني 

زنان از عدد 

100 

 + 
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1395 نسبت هاي سني و جنسي براي كل كشور ):5(جدول   

 

 
  ، بسيار نادقيق40:، نادقيق؛ بيشتر از 40تا  20، دقيق؛ بين 20شاخص ارقام تلفيقي: كمتر از 

  

 سن
 نسبت  )100 عدد از( سني نسبت انحراف  سني نسبت

  جنسي
 نسبت انحرافات

  زنان  مردان  زنان  مردان  جنسي
  كليه
  سنين

    

102.7 

 0-4 - - - - 106.0 - 

5-9 100.2 100.5 0.2 0.5 105.1 -0.9 

10-14 95.9 95.8 -4.1 -4.2 104.8 -0.3 

15-19 90.6 90.1 -9.4 -9.9 104.2 -0.6 

20-24 93.4 93.8 -6.6 -6.2 102.6 -1.6 

25-29 109.4 109.4 9.4 9.4 102.1 -0.5 

30-34 112.5 113.3 12.5 13.3 101.9 -0.2 

35-39 99.9 99.5 -0.1 -0.5 103.1 1.2 

40-44 93.4 92.6 -6.6 -7.4 104.0 1.0 

45-49 102.5 102.2 2.5 2.2 103.2 -0.9 

50-54 95.8 96.1 -4.2 -3.9 101.3 -1.9 

55-59 103.5 103.7 3.5 3.7 99.4 -1.9 

60-64 101.1 99.9 1.1 -0.1 97.1 -2.2 

65-69 88.7 95.2 -11.3 -4.8 89.6 -7.5 

70-74 - - 0.0 0.0 94.2 4.5 

75+ - - - - 107.2 - 

 AAI 5.1 = AAI - 1.8 = 5.5 - - ميانگين

 J.S(  16.0( تلفيقي ارقام شاخص
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 1395 ): نسبت هاي سني و جنسي براي نقاط شهري كشور6جدول (

  ، بسيار نادقيق40، نادقيق؛ بيشتر از 40تا  20، دقيق؛ بين 20كمتر از شاخص ارقام تلفيقي:    

 

  

  

  

  

  سني نسبت سن
  سني نسبت انحراف
  )100 عدد از( 

 نسبت
  جنسي

 انحرافات
 نسبت
  زنان  مردان  زنان  مردان  جنسي

  سنين  كليه
   

101.8 

 0-4 - - - - 105.6 - 
5-9 100.3 100.4 0.3 0.4 105.1 -0.5 

10-14 95.8 95.1 -4.2 -4.9 104.8 -0.4 

15-19 92.3 90.7 -7.7 -9.3 102.6 -2.2 

20-24 90.0 92.3 -10.0 -7.7 97.5 -5.1 

25-29 108.4 109.3 8.4 9.3 98.3 0.8 

30-34 115.4 115.3 15.4 15.3 100.3 2.0 

35-39 100.0 99.4 0.0 -0.6 102.4 2.1 

40-44 92.3 91.3 -7.7 -8.7 104.1 1.7 

45-49 103.3 102.8 3.3 2.8 104.0 -0.1 

50-54 97.0 97.2 -3.0 -2.8 102.8 -1.3 

55-59 102.6 103.4 2.6 3.4 101.3 -1.4 

60-64 101.6 99.1 1.6 -0.9 101.1 -0.3 

65-69 88.0 93.6 -12.0 -6.4 93.4 -7.7 

70-74 - - 0.0 0.0 95.6 2.3 

75+ - - - - 101.8 - 

 AAI 5.6 = AAI - 2.0 = 5.9 - - ميانگين

 J.S( 17,5( تلفيقي ارقام شاخص



  

  

 

  

  

  ١٠٢و  ١٠١ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ١٤

 

  

  

  1395 ): نسبت هاي سني و جنسي براي نقاط روستايي كشور7جدول (

  ، بسيار نادقيق40، نادقيق؛ بيشتر از 40تا  20، دقيق؛ بين 20شاخص ارقام تلفيقي: كمتر از 

   

  سني نسبت سن
   سني نسبت انحراف
  )100 عدد از(

 نسبت
  جنسي

 انحرافات
 نسبت
  زنان  مردان  زنان  مردان  جنسي

  سنين  كليه
   

105.3 

 0-4 - - - - 106.9 - 

5-9 99.7 100.6 -0.3 0.6 105.2 -1.8 

10-14 96.1 97.5 -3.9 -2.5 105.1 -0.1 

15-19 86.7 88.6 -13.3 -11.4 108.6 3.5 

20-24 102.4 98.1 2.4 -1.9 116.6 8.0 

25-29 112.1 109.8 12.1 9.8 114.0 -2.6 

30-34 104.1 106.8 4.1 6.8 107.4 -6.6 

35-39 99.3 99.9 -0.7 -0.1 105.3 -2.1 

40-44 97.1 96.6 -2.9 -3.4 103.8 -1.6 

45-49 99.8 100.2 -0.2 0.2 100.3 -3.5 

50-54 91.7 92.6 -8.3 -7.4 96.3 -4.0 

55-59 106.5 104.9 6.5 4.9 93.2 -3.1 

60-64 99.4 102.0 -0.6 2.0 85.9 -7.3 

65-69 91.0 99.5 -9.0 -0.5 80.0 -6.0 

70-74 - - 0.0 0.0 90.3 10.4 

75+ - - - - 119.6 - 

 AAI 4.0 = AAI - 4.3 = 5.0 - - ميانگين

 J.S( 21.9( تلفيقي ارقام شاخص
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، حاكي از آن است 3نمودار شماره  هاي سني در هاي سني مردان و زنان در گروه بررسي نسبت
 60سالگي و  39تا  35سالگي،  9تا  5هاي سني خاص، مانند سنين  كه هرچند در برخي گروه

باشـد، امـا در بسـياري از     ) مـي 100سالگي اين نسبت نزديك به حد مورد انتظار (عـدد   64تا 
دارنـد. الگـوي ايـن    ها انحراف قابل تـوجهي از سـطح مـورد انتظـار      هاي سني، اين نسبت گروه

هاي سني در هر دو جنس مربوط به  انحراف در بين مردان و زنان مشابه است. بيشترين نسبت
 19تـا   15ساله و كمتـرين آن مربـوط بـه سـنين      29تا  25ساله و  34تا  30هاي سني  گروه
  باشد. ساله مي 44تا  40ساله و  24تا  20ساله، 

 1395و جنس در جمعيت كل كشور هاي سني بر حسب سن ): نسبت3نمودار (

  
هاي سني تا حد زيادي متأثر از ساختار سني و آثـار   چنانكه پيشتر نيز اشاره شده است، نسبت

باشند. در شرايطي كه باروري در گذشـته   ناشي از تغييرات سطح باروري بر ساختمان سني مي
ه از بـاروري بـاالي   هاي سني ك كاهش يا افزايش داشته است، طبيعي است كه بزرگترين گروه

هـاي سـني    هاي سني را داشته باشند، چرا كه از گروه اند، بيشترين نسبت گذشته برجاي مانده
هاي سني كه پس از تولد آنان، سطح باروري در جمعيـت   مجاور بزرگتر هستند؛ و متقابالً گروه

تري ي سني پايينها كوچكتري دارند، از نسبت  هاي مجاور اندازه افزايش يافته و نسبت به گروه
سـاله بزرگتـرين    29تـا   25سـاله و   34تـا   30برخوردار باشند. روشن است كه دو گروه سني 

 1370تا  1360هاي  باشند كه از باروري باالي سال مي 1395هاي سني جمعيت در سال  گروه
رد هـا بـاالتر از حـد مـو     اند. از اين رو طبيعي است، كه نسبت سني در اين گـروه  بر جاي مانده

سـاله   19تا  15هاي نوجوان، كوچكترين گروه سني گروه  انتظار باشد. همچنين در ميان گروه
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هـاي   هاي به دنيا آمده پس از آنان، به دليل افـزايش تعـداد مواليـد در سـال     نسل  همه است و
رو نسبت سـني در ايـن گـروه    گذشته، جمعيت بيشتري نسبت به اين گروه سني دارند. از اين

 است. سني پايين

تواند دليلـي بـر وقـوع     نمي، 100با اين توضيح، انحراف مقادير نسبت سني از عدد مورد انتظار 
هاي سني و خطا در گزارش سن تلقـي شـود. بـراي بررسـي بيشـتر در ايـن زمينـه،         جابجايي

 5و  4 هاي نمودارو  8تغييرات نسبت سني بين دو سرشماري اخير با رويكرد نسلي در جدول 
  شده است.مطالعه 

  1395و  1390 فكيك جنس و سن و تغييرات نسلي آنهاي سني به ت نسبت): 8( جدول

 سن
1390 1395 

   نسلي تغييرات
 1390 -  95  دوره در

  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان
0-4 - - - - - - 

5-9 95.3 94.8 100.2 100.5 - - 

10-14 92.5 92.5 95.9 95.8 0.6 1.0 

15-19 94.4 93.2 90.6 90.1 -1.9 -2.4 

20-24 109.1 111.2 93.4 93.8 -1.0 0.6 

25-29 112.9 112.6 109.4 109.4 0.3 -1.8 

30-34 97.6 98.2 112.5 113.3 -0.3 0.7 

35-39 95.0 92.6 99.9 99.5 2.3 1.3 

40-44 102.0 102.5 93.4 92.6 -1.6 0.0 

45-49 95.4 95.8 102.5 102.2 0.5 -0.3 

50-54 105.3 105.0 95.8 96.1 0.4 0.3 

55-59 100.3 98.6 103.5 103.7 -1.8 -1.3 

60-64 89.4 95.6 101.1 99.9 0.8 1.2 

65-69 89.2 90.9 88.7 95.2 -0.7 -0.4 

70-74 - - - - - - 

75+ - - - - - - 

 ميانگين

    

-0.2 -0.1 
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  1395و  1390هاي  سال هاي سني مردان در مقايسه نسبت): 4(نمودار     
 

 1395و  1390هاي  هاي سني زنان در سال ): مقايسه نسبت5نمودار (

  
زان تغييرات نسلي نسبتهاي سني در شود، مي ديده مي 5و  4هاي نمودارو  8چنانكه در جدول 

 - 2/0هاي سني مردان  بين دو سرشماري اندك است. ميانگين تغييرات نسلي براي نسبت  دوره
صرف نظر از موارد جزئي  –هاي سني  باشد. اين بدان معناست كه نسبت مي -1/0و براي زنان 

انـد و تغييـرات    نيز حفظ كرده 1395داشته اند، در سال  1390همان الگويي را كه در سال  –
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هاي سـني   كي از خطاهاي عمده در گزارش سن و جابجايي جمعيت در بين گروهبزرگي كه حا
تـوان گفـت انحرافـات بزرگـي كـه در       اين، مي خورد. بنابر ها به چشم نمي باشد، در اين نسبت

شود، ناشـي از طبيعـت سـاختمان سـني      هاي سني نسبت به عدد مورد انتظار ديده مي نسبت
كند. بديهي است  گيري سن را ارائه نمي خطا در اندازهجمعيت است ودليل روشني براي وجود 

گونـه كـه   همـان  كه اين بيان به معناي منتفي بودن وقوع خطا در گزارش سـن نيسـت، بلكـه   
 دهد، وقوع اين خطا احتماالً اندك است. نشان مي 5شاخص دقت سن مردان و زنان در جدول 

ارائه شـده اسـت. بـر     9ر در جدول هاي كشو روند تغييرات شاخص ارقام تلفيقي در سرشماري
هاي كشور در چهل سـال   سرشماري  اساس اطالعات اين جدول، شاخص ارقام تلفيقي در كليه

گذشته به طور مداوم در حال كاهش بوده كه حاكي از بهبود مـداوم دقـت در گـزارش سـن و     
ر بـه طـو   1395وضـعيت سرشـماري    ،ها بوده است. در اين مجموعـه  جنس در اين سرشماري
هـا،   ايـن سرشـماري    هاي گذشته در كشور اسـت. در كليـه   سرشماري  چشمگيري بهتر از كليه

بـه اسـتثناي    -همواره دقت اطالع سن و جنس در نقاط شهري بهتر از نقاط روستايي بـوده و  
در هـردو جامعـه همـواره در رونـد      – 1385نسبت به  1390وضعيت نقاط شهري سرشماري 

 بهبود بوده است.

هاي  شاخص ارقام تلفيقي به تفكيك مناطق شهري و روستايي در سرشماري ):9( جدول

  1355 – 95كشور: 

  نقاط روستايي  نقاط شهري  كل كشور  سال سرشماري

1355  
1365  
1375  
13851  
1390  
1395  

2/42  
8/28  
8/25  
6/20  
1/20  
0/16  

-  
9/30  
3/26  
4/19  
9/19  
5/17  

-  
2/33  
3/31  
0/26  
3/24  
9/21  

  ، بسيار نادقيق40، نادقيق؛ بيشتر از 40تا  20، دقيق؛ بين 20تلفيقي: كمتر از شاخص ارقام 
  

  نگارنده است:  محاسبه 1395از منبع زير نقل شده و سال  1390تا  1355هاي  مأخذ: سال

  .86ص 1392باباجاني، كاوه؛ باقري، فريده؛ فتحي، الهام؛ نورالهي، طه. 

  

  

                                                
را   1385شاخص ارقـام تلفيقـي سـال     حسين و ساعي ارسي، ايرج؛ هر دو به طور جداگانه ضرغامي-1

  .1389و ضرغامي، حسين،  1388اند. رجوع كنيد به : ساعي ارسي، ايرج  محاسبه كرده 75/19



  
  
  
  
  
  

  ١٩                                                                                                                                              ۱۳۹۵ارزیاD گزارش سن و جنس در رسمشاری نفوس و مسکن 

 
 

 نتيجه گيري

توان نكات زير را بـه عنـوان نتيجـه اعـالم      شده در اين گزارش، ميبر اساس مطالعات انجام 
  كرد:

و انباشـت جمعيـت در برخـي سـنين منفـرد،       از نظر وقوع خطاي ترجيح رقمي  •
و بر مبنـاي  » كامالً دقيق«بر مبناي شاخص ويپل در وضعيت  1395سرشماري 

از شود كه به معناي وضـعيت مطلـوب    شناخته مي» خطاي كم«با شاخص مايرز 
باشد. بنابر هر دو شاخص ياد شده، تفاوت ميان مـردان   نظر دقت گزارش سن مي

با زنان و نقاط شهري با نقاط روستايي، تقريباً از ميـان رفتـه اسـت. سرشـماري     
بـوده و   1390از نظر دقت در گزارش سنين منفرد در سطح سرشـماري   1395

هاي گذشته از دقت  هر دو سرشماري اخير به طور چشمگيري از تمام سرشماري
 اند.   بهتري برخوردار بوده

هاي سني پـنج سـاله و شـمارش جمعيـت دو      گيري  سن در گروه دقت در اندازه •
ارزيـابي  » دقيق«جنس، بر اساس شاخص ارقام تلفيقي سازمان ملل، در وضعيت 

اسـت، امـا در بخـش    » دقيق«شود. گزارش سن و جنس در نقاط شهري نيز  مي
گيري سن و جنس انـدكي از وضـع مطلـوب فاصـله دارد.      ازهروستايي دقت دراند

(هـم در نقـاط شـهري و هـم در     1395سن و جنس در سرشماري  دقت گزارش
كشـور، بهتـر     هاي گذشته نقاط روستايي) به طور قابل توجهي از تمام سرشماري

 است. 

و در نظر گرفتن تـأثير   1395ساختمان سني جمعيت كشور در سال   با مالحظه •
ات باروري بر ساختمان سني و نيز مقايسـه دقيـق آن بـا سـاختمان سـني      تغيير

رسد كـه خطـا در گـزارش سـن و جابجـايي       ، به نظر مي1390جمعيت در سال 
در سطح محدود و جزئـي   1395هاي سني پنج ساله، در سال  جمعيت بين گروه

 اي روي نداده است.  بوده و به طور قابل مالحظه
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  منابع:

: ] تهـران  [ترجمه جمعي از مترجمين  ناسي،جمعيت ش  دانشنامه ).1395رونالد (پرسا،  -
  مركز آمار ايران، پژوهشكده آمار.

تهـران: انتشـارات    فتاري درباب جمعيت شناسـي كـاربردي،  گ ).1384ميرزايي، محمد ( -
  دانشگاه تهران، چاپ سوم.

در مناطق شـهري و   كل كشور 1385ارزيابي سرشماري سال  ).1389( ضرغامي، حسين -
  .130تا  103، صص 72و71فصلنامه جمعيت، شماره  ،روستايي به تفكيك جنسيت

ارزيـابي سرشـماري    )1392( باباجاني، كاوه؛ باقري، فريده؛ فتحـي، الهـام؛ نـورالهي، طـه     -
تهران: مركز آمـار  ، هاي جمعيت شناختي با استفاده از روش 1390نفوس و مسكن   عمومي

  آمار، گروه پژوهشي آمارهاي اقتصادي.  ايران، پژوهشكده
هاي سني و  ايران بر اساس شاخص 1385ارزيابي سرشماري  ).1388ساعي ارسي، ايرج ( -

  .76تا 63، صص 14فصلنامه تخصصي جامعه شناسي، شماره ، جنسي
روشهاي مقدماتي تحليـل توزيـع و تركيـب جمعيـت بـا تأكيـد        .(1382)سرايي، حسن -

  .تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي برتركيب سني جمعيت،
- Siegel, J.S; Swanson, D.A; 2004. The Methods and Materials of 

Demography. Second Edition; United States of America: Elsevier 
Academic Press. 
- Poston, Jr., Dudly L, (2005), Age and Sex, in Handbook of 

Population. Edited by Dudly L, Poston, Jr. and Michael Micklin. 
New York: Kluwer - Academic/Plenum Publisher. pp. 19-51. 
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  آن هاي جنسيمطالعه معيارهاي همسرگزيني و تفاوت

  در شهر كرمانشاه 
1الدين محموديانيسراج  

2اردهاييعلي قاسمي  

  چكيده
اولين واحد اجتماعي است. هدف از بررسي حاضر، مطالعه ازدواج پايه تشكيل خانواده يعني 

هاي مورد استفاده معيارهاي انتخاب همسر در بين زنان و مردان در شهر كرمانشاه است. داده
جامعه آماري  باشد كه در شهر كرمانشاه اجرا شده است.در اين مطالعه حاصل يك پيمايش مي

كردند و نمونه مورد كز بهداشتي شهر مراجعه ميباشد كه به مراافراد در آستانه ازدواج مي
اهميت معيار ّزيبايي  دهد،ها نشان مييافتهنفر از افراد مذكور است.  400بررسي شامل 

رابطه بين  بيشتر از زنان با تحصيالت دانشگاهي است. ،ظاهري براي زنان با تحصيالت ديپلم
مردان اهميت بيشتري به معيار زيبايي  .پايگاه خانواده و معيار زيبايي معنادار و مثبت است

رابطة پايگاه خانواده و اهميت معيار مذهب در بين مردان منفي و معنادار  دهند.همسر مي
مردان با تحصيالت ديپلم و باالتر در مقايسه با مردان با تحصيالت زيرديپلم، اهميت  است.

 است. براي زنان نيز چنيندهند، كه هاي اخالقي شريك زندگي خود ميويژگي بيشتري به

  
  .كرمانشاههاي جنسي، تفاوت ازدواج، معيارهاي همسرگزيني،واژگان كليدي: 

  
  
  
  
  

                                                
ريزي اجتماعي، دانشگاه شيراز، (نويسنده شناسي و برنامهشناسي، بخش جامعهاستاديار جمعيت -1

 serajmahmoudiani@gmail.comمسئول) 

  شناسي، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نوراستاديار جمعيت -2
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  مقدمه

تاريخي بسيار كهن دارد و در واقع انسان با توجه به وضعيت فرهنگي  ،ازدواج و تشكيل خانواده
جامعه و امكانات اجتماعي و اقتصادي خود با قبول اين رسم، وارد دوران جديدي از زندگي 

شود. ازدواج مبناي تشكيل خانواده و اولين و مهمترين واحد اجتماعي است كه پاية اوليه مي
ل اين واحد، انجام يكي از وظايف مهم خانواده يعني باشد. با تشكيتشكيل جامعه مي
شود. بنابراين، ارتباط ازدواج و تشكيل خانواده با تجديد نسل انساني فرزندآوري شروع مي

هاي ازدواج يكي از اشكال وصلت ).1383 ،؛ محموديان1372 ،اللهيبسيار تنگاتنگ است (سيف
وصلت ثابت، متشكل از دو جنس اشاره دارد. هاي نكاحي يا زناشويي به هر نكاحي است. وصلت

كنند. دائمي بودن وصلت قابل در ازدواج، زوجين از طريق مراسم، وصلت خود را قانوني مي
اجتماعي است  هايي داراي مشروعيت قانوني وانتظار بوده و داشتن فرزند در چنين وصلت

كه براي انجام وظايف  ازدواج نهادي است 2). از نظر هاريس124: 1381، 1(لوكاس و مير
اي براي ايجاد خانواده يعني توليد نسل، پرورش كودكان و انتقال فرهنگ بوجود آمده و وسيله

نظم در روابط افراد است. از نظر مالينوفسكي ازدواج قبل از هر چيز، تأمين پدري شرعي براي 
جنسي و عاطفي ازدواج عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي  ).137: 1354 3كودك است (ميشل،

عنوان كند و بهفرد، نيازهاي اقتصادي، ارتباطات اجتماعي و فرهنگي او را نيز تنظيم مي
آيد. زمان و ميزان احساس نياز به شمار ميهنجاري پذيرفته شده در تمام كشورهاي دنيا، به

 ،پورهمدم و ازدواج در بين افراد متفاوت بوده و از شدت و ضعف برخوردار است (كاظمي
كند. افراد متأهل از ). همچنين ازدواج نقش مهمي در سالمت عمومي زوجين ايفا مي1383

هاي اجتماعي و اقتصادي حاصل از ازدواج برخوردارند. ميزان مرگ و مير در افراد فوايد حمايت
تر از افراد مجرد هستند و نيز بسيار شادمان ،تر است، با كنترل عوامل متعددداراي همسر پايين

). 1388 ،سالمت جسمي و رواني آنها بيشتر و طول عمرشان زيادتر است (صادقي و ديگران
مسأله ازدواج و زناشويي از جمله مسائل مهم حيات بشر بوده و هست. به همين خاطر، اين 

شناسي، هاي علمي مختلف، چون جامعهمورد توجه حوزه ،مسأله عالوه بر اديان و مذاهب
مطالعات نشان  ).1390 ،پور و غفارياسي، فلسفه و... بوده است (حبيبحقوق، اقتصاد، روانشن

و تحصيلي براي مردان و زنان به  4هاي آموزشيداده است كه طي چند دهة گذشته فرصت
ها براي زنان با كمي اي افزايش يافته است. اگرچه گسترش اين فرصتشكل قابل مالحظه

اخير شكاف تحصيلي ميان دو جنس تا حد زيادي تأخير صورت پذيرفته است، اما در ساليان 
محو و اين امر به عنصر مهمي در تعريف مجدد جايگاه و نقش زنان در خانواده و حتي در كل 

). امروزه 1387 ،؛ زنجاني1384 ،ندوشنشوازي و عسكريجامعه تبديل شده است (عباسي

                                                
1 - Lucas & Meyer 
2 - Harris 
3 - Michel 

4 - Educational Opportunities 
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 1377كه در سال د، به طوريباشحتي تعداد زنان در تحصيالت دانشگاهي بيشتر از مردان مي
درصد، در  57به  1378درصد بوده كه در سال  52شدگان دانشگاهي سهم زنان از پذيرفته

درصد رسيد، همچنين در سال تحصيلي  62به  1380درصد و در سال  60به  1379سال 
ان درصد را زن 54ها و مؤسسات آموزش عالي هاي دانشگاهنام شدهاز بين شمار ثبت 83-1382

ترتيب برابر به 1384-85و  1383-84هاي تحصيلي تشكيل داده است كه اين رقم براي سال
رود ). انتظار مي2004 ،؛ عبداللهيان1386 ،يزديدرصد شده است (طباطبايي 63,5و  57,6با 

باال بودن سهم زنان از تحصيالت عالي منجر به ورود زنان به بازار كار و افزايش ميزان اشتغال 
به  3,8از  1390تا  1355هاي درصد مردان داراي تحصيالت عالي در طول سال ن شود.آنا

 18,4درصد به  2,6درصد افزايش يافته است و درصد زنان داراي تحصيالت عالي نيز از  18,2
درصد در همين فاصله زماني افزايش يافته است. نكتة قابل توجه اين است كه درصد زنان 

شواهد نشان  از مردان پيشي گرفته است. 1390راي اولين بار در سال داراي تحصيالت عالي ب
دهد، استان كرمانشاه نيز مستثني از تغييرات مذكور نبوده است. نرخ باسوادي در دوره مي

درصد و براي زنان استان از  86,7درصد به  67,8براي مردان در اين استان از  1390تا  1365
ترتيب از درصد جمعيت شهرنشين در اين استان نيز به ست.درصد رسيده ا 76,8درصد به  43

درصد در سال  75و به بيش از  1390 درصد در سال 69,7به  1365درصد در سال  56,2
؛ نتايج 1390؛ گزيده نتايج سرشماري 1365جمعيتي  رسيده است. (نتايج سرشماري 1395

اده همچون افزايش سواد وسطح بنابراين با توجه به تغييرات اتفاق افت )1395سرشماري 
آيد، مطالعه حاضر بدنبال شمار ميتحصيلي و همچنين جمعيت شهري كه از عناصر نوسازي به

 بررسي معيارهاي انتخاب همسر در بين زنان و مردان است. در اين پژوهش تالش شده است،
  ها و اهميت معيارهاي مورد نظر در بين زنان و مردان آزمون شود.تا تفاوت

 شواهد نظري و تجربي

تغيير الگوهاي ازدواج را با تغييرات ساختاري در زندگي اجتماعي و  »نظريه مدرنيزاسيون«
ظهور نيروهاي جديد اجتماعي يعني سه جريان صنعتي شدن، شهر نشيني و آموزش همگاني 

مند با تغيير داند. بر اين اساس تحوالت ازدواج و خانواده به عنوان سازگاريِ نظامدر ارتباط مي
اجتماعي  –عبارتي انطباق با شرايط اقتصاديدر شرايط نظام اجتماعي پيراموني يا به

). 1384 ،شوازي و صادقيبه نقل از عباسي 416: 2002شود (ويكس، تغييريافته، نگريسته مي
شناختي؛ نظريه تكاملي قرن هاي مفهومي دو نظريه جامعهاين نظريه كه بر پايه تركيب مدل

زدهم و نظريه كاركردگرايي ساختاري قرن بيستم، بسط يافته است، پايه نظري بسياري از نو
دهد. تحقيقات در زمينة تغييرات و تحوالت نظام خانواده و بويژه سن ازدواج را تشكيل مي

با بررسي تغييرات ساختاري خانواده در سرتاسر جهان، تأثير  1963در سال  1ويليام جي گود
يند جهاني نوسازي، صنعتي شدن و ازدواج بررسي كرده است. از نظر او فرآن را بر سن ا

هاي جديد از نوع اروپايي شهرنشيني موجب تغيير در ساختار سنتي خانواده و توسعه خانواده

                                                
1 - William J. Good 
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يند نقش شبكه خويشاوندي در روابط خانوادگي تغيير ادر سراسر جهان شده است. در اين فر
ها و شبكه خويشاوندي وجود ندارد. نو مكاني، انتخاب آزادانه زوج يافته و الزامات دو جانبه بين

همسر، توافق اوليه بين زن و شوهر و ضرورت عالقه دو جانبه بين آنها، از نتايج سازگاري 
گيرد و خانواده با شرايط زندگي مدرن است. زماني كه چنين سيستمي از خانواده شكل مي

يابند، بايد انتظار تغيير الگوي عمومي سن ج از خانه ميهاي خارزنان نقش بيشتري در فعاليت
 1). يك بررسي انجام شده در مالزي توسط جونز1385 ،كنعاني( ازدواج را داشته باشيم

) نظريه نوسازي را تأييد كرده است. بررسي مذكور نشان داده است كه سن ازدواج زنان 1981(
افزايش مشاركت زنان در بخش مدرن  همزمان با شهرنشيني، توسعه آموزش براي زنان و

اقتصاد، افزايش يافته است. بنابراين با توجه به نظريه فوق با افزايش سطح تحصيالت، افزايش 
ميزان شهرنشيني، ورود به بازاركار (اشتغال) و در كل بهبود موقعيت افراد (خصوصاً براي زنان) 

) در 1383شانديز ( زادهزمينه حسيندر همين  رود، الگوي سن ازدواج تغيير كند.انتظار مي
 »معيارهاي همسرگزيني و ازدواج در بين جوانان مجرد در شهر شانديز«بررسي خود با عنوان 

ساله شهر شانديز  18 -32نفر از جوانان  120كه با استفاده از روش پيمايش و حجم نمونه 
عيارهاي مذهبي بودن و صورت گرفته است، نشان داده است كه دختران بيشتر از پسران به م

) نيز در مطالعه خود نتيجه 1387وضعيت اقتصادي همسر توجه دارند. حيدري و همكاران (
اي معيار زيبايي ظاهري براي پسران بيشتر از دختران حايز اهميت است. مطالعه ،اندگرفته

اهميت  در تهران نشان داده است، تنها ميزان 12و  6) در دو منطقه 1388 ،تطبيقي (زارعي
معيار مذهبي بودن همسر، در دو منطقه تفاوت معنادار دارد و ميزان اهميت اين معيار در 

) در بين 1389 ،زاده و همكاراناي ديگر (عباساست. مطالعه 6بيشتر از منطقه  12منطقه 
دريافته است، بين معيارهاي انتخاب همسر و جنس رابطه معنادار وجود دارد.  دانشجويان،
ترتيب براي پسران و كه به ها در زيبايي ظاهري و شغل همسر بودهاختالف در پاسخ بيشترين

هاي مطالعه فوق نشان داده دختران از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. همچنين يافته
است، با افزايش تحصيالت، اهميت معيار زيبايي ظاهري براي دختران كمتر و براي پسران 

) در يك بررسي نتيجه گرفتند، مردان بيشتر از زنان به 1986( 2ارنسشود. باس و ببيشتر مي
دهند، در مقابل زنان بيشتر از مردان به پتانسيل درآمد خوب و جذابيت فيزيكي اهميت مي

) نتيجه 2005 ،3اي در اُردن (خالددهند. مطالعهتحصيالت عالي همسر خود، توجه نشان مي
گرفته است كه پسران بيشتر به زيبايي زنان و در مقابل دختران بيشتر به توانايي اقتصادي و 

) در يك مطالعه 2006و همكاران ( 4ماندهند. فيشتعهد مرد در انتخاب همسر اهميت مي
نتيجه گرفتند، زنان در انتخاب همسر وزن بيشتري براي بينش و فهم شريك خود و مردان 

                                                
1- Jones 
2- Buss & Barnes 
3 - Khallad 
1 - Fishman 
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) در 2011و همكاران ( 1شاريل عبداهللا ن بيشتري براي جذابيت فيزيكي زنان قايل هستند.وز
هاي جنسيتي معناداري در معيار پژوهشي در مالزي به اين نتيجه دست يافتند كه تفاوت

-كه زنان ترجيح ميانتخاب همسر وجود دارد. مردان بر ظاهر و قيافه تأكيد دارند، در حالي

  بوده ازدواج كنند.  داراي شغل خوب و تحصيالت باال دهند، با كسي كه

  تحقيقروش
در  1392هاي مورد استفاده در اين مطالعه، حاصل يك پيمايش است كه در فروردين داده

انجام شده است. جمعيت آماري در اين  پرسشنامه محقق ساخته، شهر كرمانشاه و با استفاده از
ازدواجي است كه جهت انجام آزمايشات پزشكي قبل از ازدواج، تحقيق، كليه افراد در آستانه 

منطقة  6شهر كرمانشاه داراي  كردند.درماني سطح شهر مراجعه مي- به مراكز بهداشتي
گانه از نظر اقتصادي و اجتماعي در سه طبقه (باال، پايين و  6شهرداري است. ابتدا مناطق 

نطقه به تصادف انتخاب شد، تا نمايندة بندي شدند. سپس از هر طبقه يك ممتوسط) دسته
وضعيت اقتصادي اجتماعي آن طبقه باشد. در نهايت نيز با مراجعه به يك مركز بهداشتي در 

كننده به نفر از افراد مراجعه 400نمونه آماري شامل  آوري گرديد.ها جمعآن منطقه، داده
ها، از هر زوج وشاني دادهپباشد كه به منظور جلوگيري از هممراكز بهداشتي منتخب مي

آوري شد. بنابراين، نمونه مورد ها جمعمراجعه كننده، فقط به يك نفر از آنها مراجعه و داده
-اعتبار و پايايي ابزار اندازه نفر مرد است. 200نفر زن و  200بررسي در اين پژوهش شامل 

باخ و تحليل عاملي مورد گيري نيز با انجام يك پيش آزمون و با استفاده از روش آلفاي كرون
هاي مورد استفاده باالي بررسي و تأييد قرار گرفت. مقدار آلفاي كرونباخ، براي تمامي گويه

هاي مورد استفاده، بار يك عامل شدند، ) بدست آمد. در آزمون تحليل عاملي نيز گويه0,70(
ذكر است كه براي  هاي تحقيق داشتند. الزم بهلذا نشان از همسازي دروني بسيار خوب گويه

تأييد پرسشنامه محقق ساخته از اعتبار صوري بهره برده شد، يعني با مراجعه به چندين نفر از 
  صاحبنظران مورد تأييد قرار گرفته است.

  متغيرهاي تحقيق

شامل معيار زيبايي ظاهري، معيار مذهبي بودن،  معيارهاي همسرگزيني در مطالعه حاضر،
اجتماعي همسر و  -اجتماعي خانواده همسر، معيار پايگاه اقتصادي -معيار پايگاه اقتصادي

  هاي اخالقي همسر است.معيار ويژگي
  
  
  
  
  
  

                                                
2- Sharil Abdullah, H. 
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  تعاريف عملياتي متغيرها

گوية زيبايي صورت، خوش  3از طريق  اين معيار در اين تحقيقمعيار زيبايي ظاهري:  •
تايي با  5طيف اندامي و سن همسر سنجيده شده است. پاسخ به اين سؤاالت شامل يك 

 بوده است.  1اهميت با امتياز ، تا بي5مهم با امتياز دامنة خيلي

(نماز  گويه يعني انجام فرايض ديني فردي 2اين معيار از طريق  معيار مذهبي بودن: •
خواندن، روزه گرفتن و...) و شركت در مراسم مذهبي جمعي سنجيده شده است. پاسخ به 

 1اهميت با امتياز ، تا بي5مهم با امتياز يي با دامنة خيليتا 5اين سؤاالت شامل يك طيف 
 بوده است.

گويه  3با استفاده از  در اين تحقيق اين معيارمعيار پايگاه اقتصادي اجتماعي همسر:  •
يعني درآمد همسر، شغل همسر و تحصيالت همسر سنجيده شده است. پاسخ به اين سؤاالت 

 بوده است. 1اهميت با امتياز ، تا بي5مهم با امتياز تايي با دامنة خيلي 5شامل يك طيف 

با استفاده از  اين معيار در اين تحقيقاجتماعي خانواده همسر:  -معيار پايگاه اقتصادي •
گوية تحصيالت پدر و مادر همسر، درآمد پدر همسر، نوع شغل پدر همسر و تعداد خواهران  5

 1اهميت با امتياز تا بي ،5م با امتياز تايي از خيلي مه 5و برادران همسر، در يك طيف 
 سنجش شده است.

آرام بودن، داشتن عفت و  گويه 4اين معيار از طريق  هاي اخالقي همسر:معيار ويژگي •
متانت، داشتن استقالل رأي و مهربان بودن، سنجيده شده است. پاسخ به اين سؤاالت شامل 

 بوده است.  1اهميت با امتياز تا بي ،5مهم با امتياز  تايي با دامنة خيلي 5يك طيف 

  

 هاي تحقيقيافته

درصد)  37درصد) بيشتر از پدران ( 46سوادي مادران (، نسبت بي1هاي جدول براساس يافته
كه نسبت پدران با تحصيالت دانشگاهي، بيشتر از نسبت مادران با تحصيالت دانشگاهي و اين

عبارتي زنان، تحصيالت باالتر از ديپلم و يا بهدرصد  74درصد مردان و  70ترتيب است. به
. اين موضوع بيان كننده دو نكته است؛ از طرفي ورود يكي از عناصر دارندتحصيالت دانشگاهي 

دهد و نكته ديگر باال بودن نوسازي يعني تحصيالت را در بين جامعه مورد مطالعه نشان مي
ست. بنابراين دسترسي به تحصيالت تحصيالت دانشگاهي در بين زنان، نسبت به مردان ا

تر از ددانشگاهي براي نسل قبلي در مقايسه با نسل حاضر پايين و در بين زنان نيز محدو
  مردان بوده است.
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  اجتماعي-هاي اقتصاديتوزيع افراد نمونه بر حسب برخي ويژگي ):1( جدول

 جنس
تحصيالت  سطح

 والدين
 درصد فراواني

تحصيالت  سطح
 پاسخگويان

 درصد فراواني
  وضعيت

 اشتغال 
 درصد فراواني

 مرد

 67,5 135 شاغل 12 24 زير ديپلم 37 148 سوادبي

 32,5 65 غير شاغل 18 36 ديپلم 34,8 139 ابتدايي و راهنمايي

 100 200 كل 70 140 باالتر از ديپلم 15,8 63 متوسطه و ديپلم

 100 200 كل 12,5 50 باالتر از ديپلم
 

 زن

 16 32 شاغل 7,5 15 زير ديپلم 46,3 185 سوادبي

 84 168 غير شاغل 18,5 37 ديپلم 37,3 149 ابتدايي و راهنمايي

 100 200 كل 74 148 باالتر از ديپلم 10,3 41 متوسطه و ديپلم

  100 200 كل 6,3 25 باالتر از ديپلم

 ميزان درآمد خانواده (هزار تومان)

 مرد

 درصد تجمعي درصد فراواني طبقه

 زن

 فراواني طبقه
در
 صد

  درصد
 تجمعي

 5 5 10  200زير  7 7 14  200زير 

 33  400تا  201 27,5 20,5 41  400تا  201
16,
5 

21,5 

 37  600تا  401 52,5 25 50  600تا  401
18,
5 

40 

 66 26 52  800تا  601 70,5 18 36  800تا  601

 84 18 36 ميليون 1تا  800 86 15,5 31 ميليون 1تا  800

 100 16 32 ميليون 1باالتر از  100 14 28 ميليون 1باالتر از 

 100 100 كل
 

 100 20 كل
 

 

پايگاه 
خانواد
 ه

 
  كل زن  مرد

 

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 9 36 8,5 17 9,5 19 باال

 34,2 137 43 86 25,5 51 متوسط

 56,8 227 48,5 97 65 130 پايين

 100 400 100 200 100 200 كل

درصد زنانِ در آستانه  16درصد مردان و  68، حدود 1با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
باشند. اين موضوع به اهميت بيشتر اشتغال براي مردان در هنگام ازدواج ازدواج شاغل مي

آستانه ازدواج شاغل هستند كه هرچند در مقايسه  درصد از زنان در 16اشاره دارد. با اين حال 
با مردان رقم بااليي نيست، اما بيان كننده محقق شدن شرايط براي ورود زنان به بازار كار 

هزار  600شان باالي خانواده ،انداظهار نموده درصد زنان 60درصد مردان و  50است. حدود 
 401زنان، بيشترين فراوني مربوط به درآمد ماهانه تومان درآمد ماهانه دارد. در بين مردان و 

هزار تومان است، بنابراين زنان در مقايسه با مردان به  800تا  601هزار تومان و  600تا 
اند. با تركيب سه گويه سطح تحصيالت والدين و هايي با شرايط مالي بهتر تعلق داشتهخانواده

 90گي افراد ساخته شده است كه در مجموع حدود درآمد خانوادگي آنها، متغير پايگاه خانواد
  باشند.درصد پاسخگويان متعلق به طبقات متوسط رو به پايين مي
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در ادامه به آزمون روابط متغيرهاي مستقل با معيارهاي انتخاب همسر به تفكيك جنس 
، ميانگين مردان در نمرة زيبايي ظاهري 2 پرداخته شده است. با توجه به مندرجات جدول

بيشتر از ميانگين كسب شدة زنان در اين شاخص است. تفاوت ميانگين بين زنان و مردان 
شود كه در نمونة مورد نظر مردان اهميت بيشتري به باشد بنابراين نتيجه گرفته ميمعنادار مي

ها، از باال بودن آزمون تفاوت ميانگيندهند. زيبايي ظاهري همسرشان در هنگام ازدواج مي
يعني زنان بيشتر از مردان به معيار نمره زنان در شاخص معيار مذهبي حكايت دارد، ميانگين 

است،  0,05بيشتر از  Tكه سطح معناداري با توجه به اين دهند، امامذهبي بودن اهميت مي
معيار ديگر كه در انتخاب همسر حايز اهميت  شود.ها، رد ميپس فرض تفاوت معنادار ميانگين

هاي بدست آمده براي نمره باشد. ميانگيناجتماعي همسر مي - گاه اقتصادياست، وضعيت پاي
زنان و مردان در اين شاخص از باال بودن نمرة ميانگين زنان در اين مورد حكايت دارد. تفاوت 

. با توجه به باال بودن ميانگين نمره نمره زنان و مردان در اين شاخص معنادار است ميانگين
زنان بيشتر از مردان در هنگام انتخاب همسر به  ،توان نتيجه گرفتمي زنان در اين شاخص،

تواند به اين دهند. اين موضوع ميمعيار پايگاه اقتصادي، اجتماعي همسر آينده خود اهميت مي
شوند، بنابراين شغل، تحصيالت و نكته برگردد كه زنان كماكان وابسته به شوهران، تلقي مي

-با توجه به ميانگين ر براي زنان در هنگام انتخاب همسر مهم است.ساير شرايط اقتصادي شوه

اجتماعي  - مردان بيشتر از زنان به معيار پايگاه اقتصادي توان گفت،هاي بدست آمده، مي
-هاي اخالقي همسران آينده خود اهميت ميخانواده و در مقابل زنان بيشتر به معيار ويژگي

  مشاهده شده، معنادار نيست. هايتفاوتدهند. اما 
 تفاوت ميانگين نمرة معيارهاي همسرگزيني بر حسب جنس ):2( جدول

 
 ميانگين تعداد

انحراف 
 استاندارد

ميانگين خطاي 
 استاندارد

 معيار زيبايي ظاهري

 0,14835 2�098 10�98 200 مرد

 0,15028 2�12532 10�34 200 زن

T=3,031Sig(2 tailed)=0,003 

 مذهبي بودنمعيار 

 0,17468 2�47031 6�91 200 مرد

 0,14361 2�03091 7�145 200 زن

T= 1,039- Sig(2 tailed)=0,299 

معيار پايگاه اقتصادي 
 اجتماعي همسر

 0,18676 2�64115 7�815 200 مرد

 0,19186 2�71328 12�07 200 زن

T=15,892   Sig(2 tailed)=0,000 

 معيار پايگاه خانواده همسر

 0,30626 4�33112 11�735 200 مرد

 0,29615 4�18817 11�37 200 زن

T=0,857     Sig(2 tailed)=0,392 

هاي اخالقي معيار ويژگي
 همسر

 0,13098 1�85231 18�19 200 مرد

 0,1396 1�97431 18�54 200 زن

T= 1,828 -   Sig(2 tailed)=0,068 
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تحصيالت بايد انتظار تغيير الگوهاي عمومي ازدواج را طوري كه ذكر شد، با افزايش همان
پرداخته شده است. براي  داشته باشيم. در ادامه به تأثير تحصيالت بر معيارهاي همسرگزيني،

تفاوت  منعكس شده است. 3استفاده و نتايج در جدول  Fآزمون اين فرضيات، از آزمون
يك از دو حسب تحصيالت براي هيچنمره شاخص، اهميت معيار زيبايي ظاهري بر ميانگين

جنس معنادار نشده است. با وجود اين، با افزايش سطح تحصيالت، توجه به معيار اهميت 
-هاي جفتي تفاوت ميانگينبا توجه به مقايسه زيبايي ظاهري در بين مردان بيشتر شده است.

يسه با زنان با تحصيالت تنها يك تفاوت معنادار وجود دارد. زنان با تحصيالت ديپلم، در مقا ها،
، يعني اهميت معيار زيبايي ظاهري در انتخاب دانشگاهي، نمرة ميانگين بيشتري كسب كرده

هاي همسر براي زنان با تحصيالت ديپلم، بيشتر از زنان با تحصيالت دانشگاهي است. ميانگين
ندارد، اما  بدست آمده براي مردان در شاخص مذهبي بودن با افزايش تحصيالت روند مشخصي

ميانگين نمره بدست آمده بيشتر شده است، يعني اهميت اين  ،براي زنان با افزايش تحصيالت
رود با افزايش سطح تحصيالت انتظار مي .شودمعيار براي زنان با افزايش تحصيالت بيشتر مي

اجتماعي همسر همانند سطح تحصيالت، درآمد و شغل  -كه اهميت معيار پايگاه اقتصادي
هاي تفاوت ميانگين Fبا توجه به نتايج آزمون همسر در هنگام انتخاب همسر بيشتر شود. 

هاي جفتي باشد. با توجه به مقايسهبدست آمده در اين شاخص براي مردان و زنان معنادار مي
با مردان با تحصيالت دانشگاهي در اين  مردان با تحصيالت ديپلم، ميانگين كمتري در مقايسه

اجتماعي همسر، براي مردان با  -پايگاه اقتصاديمعيار اهميت  ،عبارتيشاخص دارند. به
 معنادار است. 0,05تحصيالت دانشگاهي، بيشتر از مردان با تحصيالت ديپلم بوده و در سطح 

ت ديپلم، ميانگين كمتري در زنان با تحصيالت راهنمايي و كمتر در مقايسه با زنان با تحصيال
اجتماعي  -پايگاه اقتصاديعبارتي اهميت معيار اند، بهاين شاخص به خود اختصاص داده

همسر براي زنان با تحصيالت ديپلم، بيشتر از زنان با تحصيالت راهنمايي و كمتر و در سطح 
 معنادار است. 0,05
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  همسر برحسب تحصيالتنمره معيارهاي انتخاب  تفاوت ميانگين): 3(جدول 

 جنس
سطح 
 تحصيالت

 ميانگين نمرات كسب شده

زيبايي 
 ظاهري

مذهبي 
 بودن

 پايگاه همسر
پايگاه 
 خانواده

ويژگي هاي 
 اخالقي

 مرد

 16�87 12�1667 7�0833 6�3333 10,75 زير ديپلم

 18�58 10�5833 7�0556 7�4444 10,86 ديپلم
 18�31 11�9571 8�1357 6�8714 11,05 باالتر از ديپلم

 18�19 11�735 7�815 6�91 10,98 كل

 F 0,27 1,5 3,5 1,5 7,6مقدار 

  0,001  0,2  0,03  0,22  0,75 سطح معناداري

 زن

 16�73 10�3333 11 6�4667 10,2 زير ديپلم

 18�24 11�2703 12�9189 7�027 11,02 ديپلم
 18�79 11�5 11�9662 7�2432 10,18 باالتر از ديپلم

 18�54 11�37 12�07 7�145 10,34 كل

 F 2,4 1,07 3,1 0,53 8,5مقدار 

  0,000  0,58  0,04  0,34  0,09 سطح معناداري

با افزايش تحصيالت، روند پايگاه خانواده ميانگين نمره كسب شده براي مردان در معيار 
شاخص بيشتر  مشخصي ندارد، اما براي زنان با افزايش تحصيالت، ميانگين نمرات آنها در اين

عبارتي يعني اهميت اين معيار با افزايش تحصيالت در بين زنان بيشتر شده است. به شده،
اجتماعي خانواده همسر  -تر در هنگام انتخاب همسر، به وضعيت اقتصاديزنان تحصيل كرده

دهند. الزم به ذكر است كه رابطه سطح تحصيالت و معيار نشان مي آينده خود، توجه بيشتري
 كدام از دو جنس معنادار نشده است.اجتماعي خانواده همسر، براي هيچ-ايگاه اقتصاديپ

دهد كه با افزايش سطح تحصيالت زنان، ميانگين نمرات آنها در ها همچنين نشان مييافته
 هاي اخالقي نيز بيشتر شده است، يعني با افزايش سطح تحصيالت، توجه زنانشاخص ويژگي

يابد. براي مردان هرچند روند خطي ديده افزايش مي شاني شريك زندگيهاي اخالقبه ويژگي
شود، اما تفاوت قابل توجهي بين مردان داراي تحصيالت كمتر از ديپلم و مردان با نمي

ها براي معناداري بدست آمده، تفاوت ميانگينبا توجه به سطح شود. تحصيالت باالتر ديده مي
هاي جفتي نيز نشان داد، بين مردان با تحصيالت كمتر از مقايسهزنان و مردان معنادار است. 

عبارتي مردان وجود دارد. به 0,05ديپلم و مردان با تحصيالت باالتر، تفاوت معناداري در سطح 
دو گروه مذكور در مقايسه با مردان با تحصيالت كمتر از ديپلم، اهميت بيشتر و معناداري به 

دهند، براي زنان نيز موقع انتخاب شريك آينده زندگي خود مي هاي اخالقي درويژگيمعيار 
 وضعيت مشابه مردان است.
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در خصوص شاخص اهميت معيارهاي انتخاب همسر را بر حسب  T، نتايج آزمون 4جدول 
الذكر، هاي جدول فوقبراساس يافته دهد.وضعيت اشتغال و به تفكيك جنس نشان مي

اغل در معيار زيبايي ظاهري نسبت به افراد شاغل بيشتر ميانگين نمرة مردان و زنان غيرش
است، يعني زنان و مردان غيرشاغل در مقايسه با همتايان شاغل خود، به معيار زيبايي ظاهري 

تفاوت مشاهده شده  ،دهند. البته الزم به ذكر استدر هنگام انتخاب همسر اهميت بيشتري مي
ميانگين نمرة كسب شده در معيار مذهبي بودن  ت.ها، براي دو جنس معنادار نيسدر ميانگين

توسط زنان و مردان شاغل، بيشتر از افراد غيرشاغل است، يعني شاغلين نسبت به افراد 
شان توجه بيشتري دارند. با توجه به غيرشاغل به ويژگي مذهبي بودن شريك آينده زندگي

هاي شتر از زنان است. تفاوتها در بين مردان بيهاي بدست آمده، تفاوت ميانگينميانگين
  مشاهده شده در بين مردان و زنان شاغل و غيرشاغل معنادار نشده است. 

نتايج آزمون تفاوت ميانگين نمرات كسب شده توسط زنان و مردان پاسخگو در شاخص اهميت 
دهد كه براي مردان ميانگين شاغلين و براي اجتماعي همسر، نشان مي -معيار پايگاه اقتصادي

بدين معنا كه مردان شاغل در مقايسه با مردان  زنان ميانگين غيرشاغلين، باالتر است.
 - غيرشاغل و زنان غيرشاغل نسبت به زنان شاغل، اهميت بيشتري براي معيار پايگاه اقتصادي

بين افراد شاغل و غيرشاغل از نقطه نظر اهميت با اين وجود،  اجتماعي همسر قايل هستند.
ميانگين نمرات  اجتماعي همسر تفاوت معناداري وجود ندارد.- پايگاه اقتصاديدادن به معيار 

مردان و زنان غيرشاغل در معيار پايگاه خانواده، نسبت به شاغلين باالتر است. يعني 
اجتماعي خانواده طرف مقابل در موقع انتخاب  -غيرشاغلين بيشتر به معيار پايگاه اقتصادي

تفاوت ميانگين نمرة مردان و  ذكور از نظر آماري معنادار نيست.همسرشان توجه دارند. رابطه م
هاي اخالقي برحسب وضعيت اشتغال معنادار نيست، اما با وجود اين، زنان در شاخص ويژگي

شان هاي اخالقي همسر آيندهنسبت به همتايان خود به ويژگي مردان شاغل و زنان غيرشاغل،
  دهند.توجه بيشتري نشان مي

  تفاوت ميانگين نمرة معيارهاي انتخاب همسر برحسب وضعيت اشتغال): 4( جدول

 جنس
وضعيت 
 اشتغال

 ميانگين نمرات كسب شده

زيبايي 
 ظاهري

مذهبي 
 بودن

پايگاه 
 همسر

پايگاه 
 خانواده

هاي ويژگي
 اخالقي همسر

 مرد
 18�3037 11�71 8�02 7�0741 10�8593 شاغل

 17�9538 11�78 7�38 6�5692 11�2308 غيرشاغل

 T 1,17- 1,2 1,6 0,11- 1,2مقدار 

  0,21  0,91  0,11  0,2  0,24 سطح معناداري

 زن
 18�375 10�81 11�9 7�375 10�1875 شاغل

 18�5714 11�47 12�1 7�1012 10�369 غيرشاغل

 -T 0,44- 0,69 0,37- 0,82- 0,51مقدار 

  0,60  0,41  0,71  0,48  0,65 سطح معناداري
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اجتماعي خانواده و اهميت معيارهاي  -نشان دهندة نتايج آزمون پايگاه اقتصادي، 5جدول 
-باشد. رابطه مذكور در ارتباط با معيار زيبايي ظاهري براي مردان و زنان بهانتخاب همسر مي

-معنادار و مثبت است، يعني با بهتر شدن پايگاه اقتصادي 0,05و  0,01ترتيب در سطح 
شود. رابطة اهميت معيار زيبايي ظاهري در انتخاب همسر نيز بيشتر مياجتماعي خانواده، 

) 0,15تر از رابطة آن دو متغير براي زنان (با شدت ) قوي0,23مذكور براي مردان (با ضريب 
جتماعي خانوادة و اهميت معيار مذهبي بودن   -باشد. همبستگي دو متغير پايگاه اقتصاديمي

توان چنين تفسير نمود، باشد. بنابراين، مين منفي و معنادار ميبراي مردا در انتخاب همسر،
اجتماعي خانواده، اهميت معيار مذهبي بودن براي مردان در هنگام - با بهبود پايگاه اقتصادي
  يابد. رابطه مذكور براي زنان نمونه مورد بررسي معنادار نشده است. انتخاب همسر كاهش مي

- اجتماعي خانواده، اهميت معيار پايگاه اقتصادي -پايگاه اقتصادي رود، با باال رفتنانتظار مي
اجتماعي همسر نيز بيشتر شود. نتايج حاكي از آن است كه هرچند رابطه مورد نظر، داراي 

اجتماعي خانواده، اهميت معيار مورد -جهت مثبت است، يعني با بهتر شدن پايگاه اقتصادي
، اما رابطة معناداري بين دو متغير در نمونة مورد شودنظر در انتخاب همسر نيز بيشتر مي

دهد، با باال بررسي براي مردان و زنان يافت نشده است. نتايج آزمون همبستگي نشان مي
اجتماعي خانواده، اهميت معيار پايگاه خانوادة همسر براي زنان در - رفتن پايگاه اقتصادي

باشد، اما معنادار نشده رابطه مثبت مي شود. براي مردان نيزهنگام انتخاب همسر بيشتر مي
  است. 

آخرين معيار در انتخاب همسر كه در ارتباط با پايگاه خانوادة پاسخگويان، مورد آزمون قرار 
دهد، رابطة معناداري باشد. نتايج نشان ميهاي اخالقي همسر ميگرفته است، معيار ويژگي

توان نتيجه نيامده است. بنابراين مي بين دو متغير، در بين زنان و مردان پاسخگو بدست
باشد، يعني با بهتر گرفت، هرچند رابطه مورد بررسي براي دو جنس، داراي جهت مثبت مي

شود، اما در اجتماعي خانواده، اهميت معيار مورد نظر نيز بيشتر مي -شدن پايگاه اقتصادي
هاي اخالقي همسر يار ويژگيمجموع وضعيت پايگاه خانواده، اثر معناداري بر ميزان اهميت مع

  در هنگام ازدواج ندارد.
  اجتماعي خانواده و اهميت معيارهاي همسرگزيني - پايگاه اقتصاديهمبستگي  ):5( جدول

 
زيبايي 
 ظاهري

مذهبي 
 بودن

پايگاه 
  همسر

پايگاه 
  خانواده

هاي ويژگي
  اخالقي

پايگاه 
 خانواده

 مرد

**0,237 همبستگي پيرسون
 -.178*

 0,048 0,096 0,24 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,01 0,503 0,175 0,734 

 200 200 200 200 200 تعداد

 زن

*0,151 همبستگي پيرسون
 0,053 0,05 0,202**

 0,067 

Sig. (2-tailed) 0,033  0,486 0,004 0,345 

 200 200 200 459. 200 تعداد

  0,01**معناداري در سطح                       0,05*معناداري در سطح 
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  گيرينتيجه

ازدواج اساس تشكيل خانواده و اولين واحد اجتماعي و زيربناي جامعه است. با توجه به 
رود كه الگوهاي تحوالت صورت گرفته در وضعيت اجتماعي زنان و مردان در ايران، انتظار مي

نيز تغيير نموده باشد. در شان، ازدواج، و مشخصاً معيارهاي افراد در انتخاب شريك زندگي
مطالعه حاضر تالش شده است، تفاوت معيارهاي همسرگزيني در بين زنان و مردان در آستانه 

اهميت معيار زيبايي ظاهري براي زنان  ها نشان داد،ازدواج در شهر كرمانشاه آزمون شود. يافته
افته با نتايج برخي اين ي با تحصيالت ديپلم، بيشتر از زنان با تحصيالت دانشگاهي است.

اند با افزايش سطح تحصيالت، ) كه نشان داده1389 ،مطالعات پيشين (احمدزاده و همكاران
شود، همخواني دارد. تفاوت معناداري بين اهميت معيار زيبايي ظاهري براي زنان كمتر مي

ن پايگاه رابطه بي افراد شاغل و غيرشاغل از نظر توجه به معيار زيبايي ظاهري بدست نيامد.
در آزمون مقايسه اجتماعي خانواده و معيار زيبايي ظاهري معنادار و مثبت بود.  -اقتصادي
ها نيز مشخص شد، در نمونة مورد نظر، مردان اهميت بيشتري به معيار زيبايي ميانگين

هاي برخي مطالعات پيشين (حيدري و دهند، كه اين نتيجه با يافتهظاهري همسر مي
شاريل ؛ 2006 ،مان و همكارانفيش ؛ 2005 ،خالد ؛ 1986 ،؛ باس و بارنس1387 ،همكاران

نشان داد، رابطه تحصيالت و اهميت  Fنتايج آزمون  است. ) همسو2011 ،عبداهللا و همكاران
تفاوت معناداري همچنين  باشد.كدام از دو جنس معنادار نميمعيار مذهبي بودن براي هيچ
 برمبناي نتايج نظر توجه به معيار مذهبي بودن، بدست نيامد.بين افراد شاغل و غيرشاغل از 

اجتماعي خانواده و  -مشخص شد كه رابطة دو متغير پايگاه اقتصادي آزمون همبستگي،
اهميت معيار مذهبي بودن در بين مردان، منفي و معنادار است، يعني با بهبود پايگاه 

ن براي مردان در همسرگزيني كاهش اجتماعي خانواده، اهميت معيار مذهبي بود -اقتصادي
) نشان داده شده است كه دختران 1383 ،شانديززادهدر برخي مطالعات قبلي (حسينيابد. مي

هاي ميانگينبيش از پسران به معيار مذهبي بودن توجه دارند، اما در مطالعه حاضر هرچند 
ن اهميت بيشتري به اين بدست آمده در اين شاخص براي زنان بيشتر از مردان بود، يعني زنا

معيار نشان داد، اهميت نتايج مطالعه حاضر  تفاوت معناداري وجود نداشت.دهند، اما معيار مي
اجتماعي همسر براي مردان با تحصيالت دانشگاهي، بيشتر از مردان با -پايگاه اقتصادي

با تحصيالت  اجتماعي همسر، براي زنان -پايگاه اقتصادياهميت معيار  تحصيالت ديپلم است.
همچنين نتايج نشان داد، وضعيت  ديپلم بيشتر از زنان با تحصيالت كمتر از ديپلم است.

-اجتماعي خانواده داراي اثر معناداري بر معيار پايگاه اقتصادي-اشتغال و پايگاه اقتصادي
زاده و ؛ عباس1383 ،شانديز زادهشواهد تجربي (حسينبرخي . اجتماعي همسر نيست

اند كه زنان بيشتر از مردان به ) نشان داده2005 ،؛ خالد1986 ،؛ باس و بارنس1389 ،همكاران
دهند. در مطالعه حاضر نيز با توجه به باال اهميت مي اجتماعي همسر، - پايگاه اقتصاديمعيار 

بودن ميانگين زنان در اين شاخص و معناداري آن، نتيجه گرفته شد كه زنان مورد مطالعه، 
دهند. اين موضوع يعني اجتماعي همسر اهميت مي - معيار پايگاه اقتصاديردان به بيشتر از م
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اهميت بيشتر زنان به وضعيت اقتصادي همسر با توجه به ديدگاه پارسونزي، امري طبيعي 
دار هزينه زندگي خانواده هستند است، چون در جامعه ايران مطابق عرف، مردان عهده

ها، سطح براساس نتايج آزمون تفاوت ميانگين ).1385 ،چوبريجعفري و يعقوبي(مقدس
اجتماعي  -تحصيالت و وضعيت اشتغال افراد، داراي اثر معنادار بر معيار پايگاه اقتصادي

اجتماعي خانواده و معيار فوق نشان داد كه - خانواده همسر نبود. آزمون رابطة پايگاه اقتصادي
 -د دارد، يعني با باال رفتن پايگاه اقتصاديفقط براي زنان، رابطة معنادار و مثبتي وجو

-اجتماعي خانواده، اهميت معيار پايگاه خانوادة شوهر، براي زنان در انتخاب همسر افزايش مي

معناداري بين مشخص شد كه تفاوت  يابد. اما با توجه به عدم معناداري آزمون مورد استفاده،
مردان  نشان داد، ها همچنينيافته ود ندارد.زنان و مردان در ميزان اهميت معيار مورد نظر وج

با تحصيالت ديپلم و تحصيالت باالتر از ديپلم، در مقايسه با مردان با تحصيالت كمتر از ديپلم، 
دهند. براي زنان نيز وضعيت مشابه هاي اخالقي همسر ميويژگياهميت بيشتري به معيار 

اجتماعي خانواده، اثر -وضعيت پايگاه اقتصادي وضعيت اشتغال و همچنين مردان بدست آمد.
برخي  هاي اخالقي همسر در هنگام ازدواج نداشتند.معناداري بر ميزان اهميت معيار ويژگي

اند، زنان بيشتر از مردان به معيار بينش و ) نشان داده2006 ،مان و همكارانمطالعات (فيش
هاي اخالقي همسر ه همان ويژگيدهند، كه تا حدودي تداعي كننددرك همسر اهميت مي

باشد. در اين مطالعه نيز ميانگين نمرة زنان در اين معيار، بيشتر از مردان بدست آمد، يعني مي
اهميت اين معيار براي زنان بيشتر از مردان است، هر چند فرض معناداري تفاوت ميانگين 

قايسه با مردان در هنگام توان نتيجه گرفت، زنان در ممردان و زنان رد شد. در مجموع مي
دهند. با افزايش انتخاب شريك ازدواج خود، اهميت بيشتري به مسائل ظاهري و مذهبي او مي

هاي كه ويژگييابد و نيز اينهاي ظاهري شريك ازدواج كاهش ميتحصيالت، اهميت ويژگي
تخاب همسر، اجتماعي مردان، خصوصاً وضعيت اشتغال آنها، براي زنان در هنگام ان -اقتصادي

 اي دارد.اهميت قابل مالحظه
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  تحليل اقتصادي عوامل مؤثر بر نرخ باروري در ايران

   (با تأكيد بر اثر فناوري اطالعات و ارتباطات)

 2مهرفام ممالكي و  1اميرحسين مزيني 

  چكيده

شود. رشد اقتصادي مرتبط ميبه با تاثير بر عرضه نيروي كار،  يبارورمقوله ي اقتصاداز منظر 
ضمن اينكه باروري خود تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي متعددي است و به دليل داشتن 

گردد. ايران طي سالهاي اخير  ماهيت انساني با تحوالت جامعه در طول زمان، دچار تغييراتي مي
هايي در ابعاد زندگي مردم  هاي نوين، با دگرگوني فرايند جهاني شدن و گسترش فناوريمتاثر از  

توان به كاهش شكاف   به خصوص در بهبود نقش زنان مواجه بوده است. از مصاديق آن مي
تواند بر نرخ باروري تأثيرگذار باشد. ارزيابي  جنسيتي و افزايش مشاركت زنان اشاره كرد كه مي

رد. اين موضوع (نرخ باروري) از منظر اقتصادي در دستور كار مقاله حاضر قرار دا عوامل موثر بر
 يعوامل اقتصاد گرياطالعات و ارتباطات در كنار د ياثر فناور ،صورت كه در نظر است نيبد

پانل از  ياه داده كرديمنظور با استفاده از رو ني. بدرديمورد مطالعه قرار گ ياثرگذار بر نرخ بارور
از آن دارند كه  تيحكا جياست. نتا  استفاده شده 1387-1393دوره  يكشور ط يات استاناطالع

 گريمعكوس وجود دارد و همزمان كه د يا كار زنان رابطه يرويو مشاركت ن ينرخ بارور نيب
 فاطالعات و ارتباطات (بر خال يتوسعه فناور، باشند يم ريتأث يب يبر بارور يعوامل اقتصاد
 ،توان يبدست آمده م جينتا ليدر تحل ،رسد ياست. بنظر م داشته يبر بارور يمثبت ريانتظار) تأث

 شانيا يزنان و توانمندساز يعموم يها ياطالعات و ارتباطات در ارتقاء آگاه يفناور ريبه تأث
  اشاره نمود. يمجاز يدر فضا تيجهت مشاركت در اجتماع از محل حضور و فعال

 

  .هاي استاني ت و ارتباطات، اقتصاد ايران، دادهاطالعا يفناورباروري،  واژگان كليدي:

                                                
  دانشيار اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس-1
   كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس  -2
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  مقدمه

از آن حيث كه بر عرضه نيروي كار و تقاضاي كل اقتصاد تأثير  ،نرخ زاد و ولدو  تيجمع
 ياديز راتيتأث تيجمع شيافزا آيند. مهمترين متغيرهاي اقتصادي به حساب مياز  گذارند، مي

 يرشد اقتصاد تاًيآموزش، اشتغال و نها ست،يز طيمانند بازارها، مح يمختلف زندگ يها بر جنبه
از  ياريتوسط بس يو رشد اقتصاد تيرشد جمع نيباهميت ارتباط  در اين راستا دارد.

رشد  ايكه آ نيبر ا يمبن ياست. البته هنوز توافق  مورد تأكيد قرار گرفته ،اقتصاددانان توسعه
است، وجود  آور انيز يرشد اقتصاد يبرا نكهيا اياقتصاد دارد  يبر رو يمثبت ريتأث ،تيجمع

شود.  ميمثبت فرض  يو عملكرد اقتصاد تيجمع نيارتباط ب ،توسعهدر حال يندارد. در كشورها
رونق  خود عاملي برايو يابند  گسترش و توسعه ميبازارها  ،يتوسعه اقتصادبا  نكهيا ليبه دل

 شورك كي يو عملكرد اقتصاد تيرشد جمع نيارتباط ب . برعكس،دنشو يم ديكسب و كار جد
از آنجا كه افزايش جمعيت موجب افزايش جمعيت غير مولد اقتصادي باشد.  يمنف ،ممكن است

 ).1389 ،يصدق و اني(محرابتواند مانعي براي توسعه اقتصادي كشور باشد  بنابراين مي شود، مي
به است. چرا كه باروري  نرخدر  رييتغ ،يتيجمع راتييبر تغمهمترين عامل مؤثر  در اين راستا
  .)1393 حيدري،و  ي(اصغر دهد يقرار م ريكار را تحت تأث روييشدت عرضه ن

اي كه انتظار  در ارتباط با نرخ باروري و تغييرات آن، زنان نقش محوري دارند. بگونه
در جامعه، بر نرخ  رود، هرگونه تغيير در فرهنگ، باورها و نقش اجتماعي و اقتصادي زنان مي

هاي  توان به تغييرات نرخ مشاركت زنان در فعاليت باروري تأثيرگذار باشد. در اين رابطه، مي
بعنوان مصاديق تغيير در نقش زنان در  اجتماعي، اشتغال زنان، درآمد كسب شده توسط زنان،

حوزه اقتصاد، باشند. مثالً در  جامعه اشاره نمود، كه در اين خصوص عوامل متعددي دخيل مي
هاي جديد شغلي براي زنان از مجراي توانمندسازي ايشان و كاهش شكاف  ايجاد فرصت
در اين خصوص  تواند يكي از مصاديق ارتقاء نقش زنان در جامعه به حساب آيد. جنسيتي، مي

توان به تحوالت  باشند، كه (در كنار عوامل اقتصادي و اجتماعي) مي عوامل متعددي دخيل مي
اشاره نمود، كه از مجراي انتقال بسياري از  1انه و بويژه فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)فناور

تعامالت زنان  شيو افزا ياجتماع يكاهش انزواامور زندگي روزمره به فضاي مجازي، باعث 
اين پديده در كنار تبعات مثبت اجتماعي و فرهنگي خود،  ).1389 ،يآذر و يديمج(شود يم
ها، همچون تأثيرگذاري برمقوله فرزندآوري داشته باشد. رخي آثار جانبي در ديگر حوزهتواند ب مي

شود، فاوا در كنار آثار مثبت خود همچون توانمندسازي زنان در جامعه،  لذا اين سئوال مطرح مي
دهد؟ آيا بر فرزندآوري آنها تأثير منفي گذاشته و عمالً نرخ باروري در اقتصاد ملي را كاهش مي

هاي اقتصاد ايران، طي رسد مقوله (كاهش نرخ) باروري يكي از چالشويژه اينكه بنظر ميب
سالهاي آينده خواهد بود. بررسي اين موضوع و پاسخ گويي به سئوال فوق در دستور كار مطالعه 

 ياريمطالعات بسحاضر قرار دارد. در اين رابطه در بررسي ادبيات موضوع، نيز مشاهده گرديد كه 
كشورها  گريو د رانيدر ا يبارور زانيبر م ي،و اقتصاد يعوامل اجتماع ريتأث يررسبه ب
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 وديبر تول يمجاز يگسترش فضااثر  يبه بررسي نيز اريمطالعات بساز سوي ديگر، اند.  پرداخته
و بعضاً در  افتهين و توسعه افتهي توسعه يدر كشورها و غيره اشتغال زنان ي،ور بهره  ،يرشد اقتصاد

 ،يو خارج يانجام شده از مطالعات داخل يها يدر بررس اما. اندپرداخته رانيا يها استان
، پرداخته باشد يبر بارور يمجاز ياثر گسترش فضابررسي به  ،ميكه به طور مستق يا مطالعه

تصويري  باشد، بتواندرود، مطالعه حاضر كه مسبوق به سابقه نيز نميانتظار مي .ديمشاهده نگرد
ي كه ااز عوامل اقتصادي موثر بر نرخ باروري در ايران با تاكيد بر مقوله فاوا ارايه نمايد، بگونه

 نهيشيو پ ينظر يمبانپس از منظور  نيبد نتايج آن، بتواند در سياستگذاريهاي آتي بكار آيد.
 انتهادر  جينتا ليو تحل قيبرآورد مدل تحقپرداخته و بعد از  ها همدل و داد يمعرفبه  قيتحق
  .شود يارائه م يريگ جهينت
  

 ادبيات تحقيق

  مباني نظري تحقيق

ي نظري عوامل موثر بر اي موضوع تحقيق، جهت استخراج مبانبا توجه به ماهيت بين رشته
  گردد.مباني نظري به تفكيك زير ارايه مي نرخ باروري و

  

  ارتباط باروري و رشد اقتصادي

 ستيو ژان بات 1تيمثل آدام اسم ،نيخوشب يها كيمعروف به كالس ،ها كياز كالس يگروه
با اين حال  باشد. ميدر بلندمدت  يعلت رشد اقتصاد تيكه رشد جمع اعتقاد داشتند ،2يس

 يضد رشد اقتصاد ،تيكه رشد جمع اعتقاد داشتند كاردويمثل مالتوس و ر نيبدب يها كيكالس
تواند،  اي معتقد بودند، رشد جمعيت مي از سويي ديگر، عده .است آنو كاهنده  كند يعمل م

منجر به افزايش نيروي كار خالق در يك جامعه گرديده و زمينه توليد و رشد بيشتر را فراهم 
هاي  كه در بسياري از كشورهايي كه در مرحله گذار اقتصادي بوده و زيرساخت كند، به طوري

و به تبع آن افزايش جمعيت نيروي كار، موجب سرعت  الزم را ايجاد كرده باشند، رشد جمعيت
اندازه خانواده را از لحاظ  يچگونگ 3كالدول يتئوررشد اقتصادي خواهد شد. در اين راستا

معموالً ثروت از  ي،و سنت ييابتدا جوامعكه دربر اين دارد دي. كالدول تأكدهد يم حيتوض ياقتصاد
 ازيامت ،شتريفرزند بداشتن جوامع  نيو در اشود  سمت فرزندان به سوي والدين منتقل مي

انتقال ثروت بين مدرن،  يبه صنعتي از سنتطي انتقال جوامع . در شود ي محسوب مياقتصاد
معتقد است كه  يو .گردد يم يبارور زانيم كاهشباعث  تحول نيو اشود  ها برعكس مي نسل
 مقاومتعواملي نظير  به يبستگ ،يتيدر مرحله سوم گذار جمع د،يضعف كاهش موال و شدت

 يشغل يها يتآوردن به فعال يرو ،ينيشهرنش يزندگ تحول، مشكالت نيا برابردر  يجامعه سنت

                                                
1-Adam Smith 
2-Jean-Baptiste Say 
3-Caldwell 
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 و ... دارد. ياجتماع نينسبت به فرزندان، خدمات تأم نيوالد ياقتصاد يازين يب ،يليفام ريغ
موتور رشد تواند به عنوان  مي ابتدادر  يتوسعه اقتصاداگرچه  ،يتيگذار جمع هينظر براساس
  .كند عمل آني برا يبه صورت ترمزتواند  باشد، ولي پس از مدتي مي تيجمع

است كه رشد جمعيت را 1نظريه پنجره جمعيتي از ديگر نظريات موجود در اين رابطه،
توان  كند. تأثيرات پنجره جمعيتي بر رشد اقتصادي را مي عاملي براي رشد اقتصادي معرفي مي

  سه بعد، مورد توجه قرار داد:از 
هاي متولد شده  افزايش عرضه نيروي كار: در طول مراحل انتقال جمعيتي، بچه .1

هاي صحيح  شوند. سياست هاي باروري باال وارد زندگي بزرگسالي مي در سال
آموزشي و تربيتي الزم است، تا اينكه آنها در مراحل بعدي وارد دسته جمعيت 

  بيكار نشوند.
اندازها: افزايش جمعيت در سن كار، پتانسيل بيشتري براي كسب و  افزايش پس .2

  كند. انداز فراهم مي پس
هاي انساني: داشتن فرزند كمتر عالوه بر بهبود سالمت و آسايش  افزايش سرمايه .3

زنان، موجب افزايش مشاركت در نيروي كار، استقالل شخصي و ارتقاء جايگاه 
هاي مربوط به  والدين از لحاظ هزينه شود؛ در اين شرايط اجتماعي زنان مي

توانند توجه  نيازهاي فرزندان، فشار كمتري را متحمل خواهند شد و مي
بيشتري به ابعاد كيفي پرورش فرزندان از جمله آموزش و تغذيه بهتر فرزندان 

  نشان دهند.
 كياست و نه  3يتيوضع ريمتغ كي تيجمع اعتقاد دارند كه )2003و همكارانش(2كنت آرو

آن را به صورت  ديبا نياست و بنابرا هياز سرما يشكل تيجمع ايشان، هي. در نظر4يكنترل ريمتغ
رشد  ت،ياساس، با كنترل جمع نيوارد كرد. بر ا يزير در مدل برنامه يتيوضع ريمتغ كي

اقتصاد را متناسب با  ديبا ي،اقتصاد زير برنامه ب،يترت ني. به اشود يكنترل و محدود م ياقتصاد
ت را كنار يزا بودن جمع رو و همكارانش، فرض برونآكند (و نه عكس آن).  ميتنظ تيجمع

 يرا بررس تيرشد جمع راتييتغ ليبه دل ستميدر س شده جاديا راتييتغ اند دهيگذاشته و كوش
در  يزش زندگبودن ار مثبت باشد، (مثبت ياقتصاد دگاهياز د يكنند. از نظر آنها اگر ارزش زندگ

خواهد  تيجمع شسبب رشد ارز ،تيجمع شي)، افزاشود يم فيتعر يزمان نيتابع ب كيقالب 
به  تيجمع شيمثبت است، افزا ياقتصاد دگاهياز د يكه ارزش زندگ يهنگام نيشد. بنابرا
از سوي ديگر برخي معتقدند، كه  ).1392 ،ياحرار و ي(محمود كمك خواهد كرد داريتوسعه پا

گذاري در سرمايه انساني در جوامعي  زا، رشد باال با افزايش سرمايه هاي رشد درون براساس مدل
باشد؛ با اين حال سياست آموزشي و  كه انگيزه فراواني براي اين امر دارند، قابل دستيابي مي

                                                
1-Demographic Window 
2-Kenneth Arrow 
3-State Variable 

4-Control Variable 
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با توجه تحصيالت، نيز آثار گوناگوني ساختار انگيزشي اجتماعي مبتني بر انباشت سرمايه انساني 
  ).2006وري خواهد داشت (پارك،  بر رشد بهره
 نرخ مدت بلند و مدت كوتاه بررسي نوسانات در شده انجام مطالعات از بسياري يها يافته
 ارتباط اين و جهت شدت است، كه  نشان داده كالن اقتصاد متغيرهاي با ي آنها كنش و باروري

از  ناشي يها شوك مانند مختلفي، يها شوك موارد در برخي و نيست يكسان جوامع تمام در
 براين نيز رود. برخي مي شمار به بيني نرخ باروري مهمي در پيش عامل جامعه، در اشتغال سطح

نرخ  در تغيير عمده داليل رشد اقتصادي، و كار بازار وضعيت نوزادان، در مير و مرگ باورند، نرخ
  ).2002پاپاپتروو،  آيند (آندروييانيس و مي كل به شمارباروري 
  

  ارتباط باروري و اشتغال زنان

مطالعه آمارها و روندهاي تاريخي، نشانگر حركت مخالف نرخ باروري و مشاركت زنان در 
هاي او مبني بر تأييد رابطه معكوس ميان  ) و يافته1985( 1نيروي كار است. پس از مقاله مينسر

نرخ باروري و مشاركت زنان در نيروي كار، بسياري از اقتصاددانان به تحليل اين رابطه پرداختند، 
است. اما مك  طوري كه وجود اين رابطه منفي، توسط بسياري از محققان به اثبات رسيده به

كشور انجام داد، نتيجه گرفت كه مشاركت زنان در  71اي ) در تحليلي كه بر1996( 2كالمروچ
هاي  نيروي كار، به طور مستقيم با نرخ باروري آنان در ارتباط است، در حالي كه ميانگين سال

 3تحصيل آنان به طور غيرمستقيم با نرخ باروري ارتباط دارد، در تحليلي ديگر بامپس و وستوف
هاي زنان در نيروي كار،  ها و فعاليت د اينكه برنامهبا وجو كنند، ) اينطور بيان مي1970(

است، اما اين وابستگي از لحاظ  هاي مورد انتظار بوده هاي خوبي براي باروري بيني كننده پيش
  آماري ضعيف است.
 ،يفرهنگ يها نهيدر زم يبر مشاركت زنان، عوامل فراوان رگذاريتأث يرهايدر رابطه با متغ

مهم و  يبه عنوان عامل يبارور خاز نر ،توان يم انيم ني، اما در اندا شده ذكر يو اجتماع ياقتصاد
وقت  زناناز طرفي  ،يبارور خنر شيكار زنان نام برد. با افزا يرويننرخ مشاركت بر  رگذاريتأث
در كاهش مشاركت  يميكه اثر مستقكنند  مياز كودكان  يخانواده و نگهداررا صرف  يشتريب

موجب كاهش  زين التشانيتحص زانيكاهش ماز طرف ديگر،  دارند. كار يرويآنان در ن
با  ،معتقدند ياريبس همچنين خواهد شد. نيروي كارو مشاركت آنان در  يشغل يها فرصت
از  رونيراستا كار كردن زنان در ب ني. در اابدي يكاهش م يبارور يها ها، نرخ رفاه خانواده شيافزا
 شيافزا رو ني. از اداردها  رفاه خانواده شيافزا جهيسطح درآمد و در نت يمهم در ارتقا ينقش ،خانه

 يها موجب كاهش در نرخ ،ها خانواده يادسطح رفاه م شيافزا قياز طر ،تواند ياشتغال زنان م
  شود. يبارور

                                                
1-Mincer 
2-McClamroch 

3-Bumpass and Westoff 
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به امور خانواده  يدگيوقت خود را صرف رس شتريكه زنان در خانه ب يسنت يها در خانواده
به  ليتما شوند، يدستمزد مشخص محسوب نم ايو جزو گروه كار  كنند يدان مبه خصوص فرزن
دوران  يها هيها از فرزندان به عنوان سرما خانواده نياست. در واقع در ا اديداشتن فرزند ز

مشاركت  شيشناختن حقوق زنان و افزا تيبه رسم ياما در جوامع امروز شود، يم ادي يكهنسال
با  شتر،يدر داشتن فرزندان ب يگذار هيسرما يتا زنان به جا ،است كار موجب شده يرويآنان در ن

 يبارور يها به كاهش نرخ ،شيدوران اشتغال خو ياندازها و پس ياجتماع يها مهيبر ب هيتك
  نشان دهند. ليتما

گيرند، مشاركت زنان در نيروي كار، تأثيري بسزا در  ) نتيجه مي1996( 1هاروي و جيمز
) دريافت كه تجربه كار طوالني، همراه با 1959( 2فواصل زماني بارداري دارد. همچنين ريدلي

دارند، زنان شاغل به دليل عالقه به  ) اظهار مي1965( 3باروري كمتر خواهد بود. ريدر و وستاف
) دريافت، مشاركت 1968( 4ري براي داشتن فرزندان دارند. همچنين كالوركار كردن، انتظار كمت

شهرها، به علت افزايش تقاضاي  هاي تولد در كالن زنان در نيروي كار و تمايل به كاهش در نرخ
  ).1389استخدام توسط كارفرمايان است (مهرگان و همكاران، 

ازار كار و تصميمات مربوط به ) در مورد شرايط ب1981( 5بر پايه چارچوب اساسي كه بكر
شدن كارها و امور خانه  شدن بازار كار براي مردان و تخصصي كند، تخصصي ازدواج مطرح مي

دهد. بنابراين، در شرايط يكسان، با بهتر شدن  براي زنان، منافع حاصل از ازدواج را افزايش مي
در حالي كه با بهتر شدن  شرايط بازار كار براي مردان، افزايش ازدواج مورد انتظار است،

هاي كاري در بازار كار براي زنان، كاهش ازدواج مورد انتظار است (بلو و همكاران،  فرصت
2000.(  

هاي باروري در جوامع مدرن،  هاي برابري جنسيتي، نرخ براساس نظريه الزم بذكر است،
ت و همچنين هاي شغلي كه رسماً در دسترس زنان اس بستگي به انسجام بين تحصيل و فرصت

). با اين توضيح كه، 2008ها دارد (بونولي،  برداري از اين فرصت بستگي به قابليت آنها براي بهره
باشد، هاي تكنولوژيكي مي يكي از داليل مهم افزايش مشاركت زنان در نيروي كار، پيشرفت

دار  ان بچهبه زنان قدرت بيشتري در كنترل و تعيين زم 1940اي كه اين پديده از دهه بگونه
بندي، نظريات مربوط به باروري در دو دسته به  در يك تقسيم ).2004است. (بيلي،  شدن داده

  شرح زير نيز تقسيم شده است:
اجتماعي را  –شناسان و اقتصادداناني كه توسعه اقتصادي  ديدگاه جامعه •

مؤثرترين عامل در كاهش باروري دانسته و آن را شرط كافي براي كاهش 
  دانند. باروري مي

                                                
1- Harvey and James 
2- Ridley 
3- Ryder and Westoff 
4-Collver 
5-Becker 
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هاي تنظيم خانواده به عنوان عاملي مهم در كاهش  ديدگاه كساني كه بر برنامه •
نگرند و معتقدند كه سطوحي از باروري وجود دارد، كه جز در صورت  باروري مي

  ).1394يابد (مقصودپور،  ي و اشاعه آنها كاهش نمياستفاده از وسايل جلوگير

  ارتباط فاوا، رشد اقتصادي

باشد كه به عنوان يك ابزار مؤثر  يكي از مصاديق فناوري، فناوري اطالعات و ارتباطات مي
). 2003براي تقويت و تحقق رشد اقتصادي و توسعه پايدار شناخته شده است (بانك جهاني، 

انگيزه قوي براي جايگزيني ساير انواع سرمايه و نيروي كار  زايش رقابت،هاي فناوري و اف پيشرفت
براي شناخت  ).2003است (كيانگ و همكاران،  با تجهيزات فناوري اطالعات فراهم كرده
، شكل تابع 1وري و رشد اقتصادي، با پيروي از پوجوال چگونگي تأثير فاوا بر توليد، اشتغال، بهره

  شود:مي  نظر گرفتهتوليد، به صورت زير در 
!" = !(!"

$%& , !"
�) = (")(*" , +" , ,", -")                  (1) 

  
ارزش افزوده كاالها و خدمات فناوري  &%$!دهنده ارزش افزوده كل،  نشان Yمؤيد زمان،  tكه 

هاي سرمايه فناوري  ارزش افزوده ساير كاالها است. توليد با نهاده �!ارتباطات و اطالعات، 
 Nو نيروي كار  H، سرمايه انساني K، ديگر انواع سرمايه فيزيكي Cارتباطات و اطالعات يعني 

 3يا شكل توليد افزا 2خنثي –بيانگر سطح فناوري با فرض هيكسي  Aگيرد. پارامتر  انجام مي
هاي ) نيز با در نظر گرفتن فاوا بعنوان يكي از نهاده2017( 5) و ميچيچ2013( 4بياگي است.

  اند.توليد، به نتايج و روابط مشابهي رسيده
تواند، توليد و رشد اقتصادي و به تبع آن اشتغال را به سه طريق  در اين چارچوب فاوا مي

  تحت تأثير قرار دهد:
بخشي از ارزش  &%$!اطالعات توليد كاالها و خدمات فناوري ارتباطات و  .1

افزوده اقتصاد هستند، بنابراين با افزايش اشتغال در بخش فاوا، اشتغال در كل 
  يابد. افزايش مي

، به عنوان نهاده در توليد Cبكارگيري سرمايه فناوري ارتباطات و اطالعات يا  .2
  شود. همه كاالها و خدمات، سبب ايجاد رشد اقتصادي مي

تواند، رشد اقتصادي را از طريق مشاركت صنايع  و اطالعات مي فناوري ارتباطات .3
فاوا در تغيير فناوري، گسترش دهد، يعني رشد سريع توليد فاوا، موجب بهبود 

وري كل اقتصاد را  وري در اين صنايع شده و در نهايت رشد بهره كارايي و بهره
) مرتبط Aي (به دنبال خواهد داشت. اين بخش از تحوالت با بخش تغيير فناور

                                                
1 -Pohjola 
2-Hicks-Neutral Technology  
3-Output Augmenting 
4 -Biagi 

5-Mićić 
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شود  است، كه معموالً به صنعت فناوري ارتباطات و اطالعات نسبت داده مي
 ).2018 ،و همكاران 1) و (سته2002(پوجوال، 

 

توان رشد اقتصادي، اشتغال زنان و فاوا را، سه راس رسد، ميبا عنايت به توضيحات فوق بنظر مي
اقتصادي و اشتغال زنان، يك رابطه تقريبا دو يك مثلت تصور نمود. بدين صورت كه ميان رشد 

تواند، افزايش اشتغال و از جمله سويه وجود دارد. يعني همزمان كه افزايش رشد اقتصادي مي
، افزايش (نسبي) )1392(خاكيان و همكاران، افزايش اشتغال زنان را به همراه داشته باشد

نجر شود. از سوي ديگر توسعه زيرساختها و تواند، به افزايش رشد اقتصادي ماشتغال زنان نيز مي
تواند، به توانمندسازي زنان و افزايش مشاركت ايشان در شئونات مختلف كاربردهاي فاوا مي

بعنوان  ،توانداجتماعي و از جمله فعاليتهاي اقتصادي و بازار كار منجر گردد و همزمان فاوا مي
تصادي را به همراه داشته باشد. حال نكته يك نهاده توليد، باعث تحريك توليد شده و رشد اق

آنجاست، كه اين زنجيره علت و معلولي كه از توسعه زيرساختها و كاربردهاي فاوا آغاز و به 
تواند از محل عللي چون افزايش هزينه شود، ميافزايش اشتغال زنان و رشد اقتصادي ختم مي

كه از محل خلق فرصتهايي چون اشتغال آوري، باعث كاهش نرخ باروري گردد. يا اينفرصت فرزند
در فضاي مجازي، در قالب مصاديقي چون دوركاري تاثير منفي معناداري بر نرخ باروري نگذارد. 

هاي استاني در دستور كار مطالعه حاضر قرار بررسي اين موضوع در اقتصاد ايران در قالب داده
  دارد. 

  پيشينه تحقيق

 ريتأث نيو اشتغال زنان و همچن يبر رشد اقتصاد يبارور ريتأث نهيمطالعات متعددي در زم
از  كيچياست، اما ه و اشتغال زنان صورت گرفته ياطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصاد يفناور

ي عوامل اقتصادي مؤثر بر باروري با تأكيد بر نقش فاوا  به بررس ،مطالعات انجام گرفته نيا
  گيرد. لعات مرتبط با بحث فوق مورد اشاره قرار ميمهمترين مطا . در ادامه،اند پرداختهن

  مطالعات خارجي

گذار جمعيتي و اعجاز اقتصادي در «)، در مقاله خود با عنوان 1997( 2بلوم و ويليامسون
دريافتند كه رشد سريع جمعيت در سن كار، اثر مثبت و معناداري بر روي رشد » شرق آسيا

 معني و منفي است. جمعيت، بر روي رشد اقتصادي، بياقتصادي دارد و در مقابل، اثر رشد كل 

)، به بررسي ارتباط بين نرخ مشاركت نيروي كار زنان و نرخ باروري آنان 1998( 3اسپريگ
وجود رابطه معكوس، بين نرخ  دهنده نتايج اين مطالعه، نشان است. هاي سني پرداخته در گروه

باشد. وي با بررسي آثار درآمدي و جانشيني  يباروري زنان با نرخ مشاركت آنان در بازار كار م
دريافت كه با افزايش متوسط درآمد مردان، نرخ مشاركت زنان كاهش و  مربوط به دستمزدها،

يابد. ولي با افزايش متوسط درآمد زنان، نرخ مشاركت آنها افزايش و  نرخ باروري آنها افزايش مي

                                                
1-Cette 
2-Bloom & Williamson 
3-Sprague 
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هايي كه دستمزد زنان نسبت به مردان  ر دورهاست، د يابد و نتيجه گرفته نرخ باروري كاهش مي
يابد. همچنين تحقيقات اسپريگ  يابد، مشاركت آنان افزايش و نرخ باروري كاهش مي افزايش مي
باشد. اگر زنان  دهد، متغير آموزش، يكي از عوامل مهم در افزايش اشتغال زنان مي نشان مي

دهند، چون در اين صورت  افزايش مي خواهان انجام كار بيشتر باشند، سطح تحصيالت خود را
شود، بنابراين سطح نرخ مشاركت زنان افزايش و  احتمال بدست آوردن شغلي مناسب بيشتر مي

 يابد. نرخ باروري كاهش مي

)، به بررسي آموزش، ميزان مشاركت زنان متأهل، باروري و رشد 2000( 1لينگ يانگ
هاي فرصت داشتن  دهد، فزاينده بودن هزينه است. نتايج وي نشان مي اقتصادي تايوان پرداخته

است.  فرزند، باعث كاهش تمايل زنان به باروري و افزايش تمايل آنها به فعاليت اقتصادي شده
  است.  همچنين افزايش مشاركت زنان، سهم مهمي در رشد پايدار اقتصادي داشته

كشور در  42 اقتصاديبه بررسي اثر فناوري ارتباطات و اطالعات بر رشد )، 2002پوجوال (
گرفت كه  جهينت يپرداخت. و 1985- 99 يزمان بازهكشور با درآمد باال، در  24حال توسعه و 

اين دوره زماني در ارتباط معناداري بين سرمايه فناوري ارتباطات و اطالعات و رشد اقتصادي 
براي كشورهاي با براي كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد و همچنين برخالف مطالعات قبلي، 

  باشد. درآمد باال، نيز اين رابطه معنادار نمي
هاي مختلف  )، با پيش كشيدن اين مسأله كه حتي در قسمت2009( 2مامولو و پرسكاوتز

اي) متفاوت  يك كشور، ممكن است، اثر مشاركت زنان بر باروري (به دليل ناهمگوني منطقه
ف دو كشور ايتاليا و اتريش انجام دادند. آنها از باشد، مطالعه خود را با توجه به مناطق مختل

منطقه  20براي  1977- 2006هاي  منطقه اتريش و از داده 9براي  1974-2007هاي دوره  داده
ايتاليا، استفاده كردند. نتايج تحقيق، نشان داد كه رابطه منفي باروري و مشاركت زنان در ايتاليا 

است. در اتريش نيز از سال  راً اين رابطه مثبت گرديدههاي گذشته بوده، ولي اخي مربوط به دهه
است. اما براساس شواهد رگرسيوني، در هر دو كشور، در مجموع   رابطه مذكور مثبت بوده 2000

  است.  دوره مطالعه، رابطه منفي از طرف مشاركت زنان بر باروري وجود داشته
با استفاده از روش » د اقتصاديباروري و رش«)، در مطالعه خود با عنوان 2010( 3هارتمن

هاي تجميعي و حداقل مربعات معمولي، به بررسي تأثير نرخ باروري بر رشد اقتصادي با دو  داده
است. نتايج تحقيق، بيانگر تأثير منفي نرخ باروري بر رشد  حالت اثرات ثابت و تصادفي پرداخته

  باشد. اقتصادي مي
بازگشت باروري در رشد «اي با عنوان  )، در مطالعه2014و همكاران ( 4دومينياك

كشور منتخب؛ در فاصله زماني  18به بررسي تأثير نرخ باروري بر رشد اقتصادي در  »اقتصادي

                                                
1 -Ling Yang 

2-Mamolo & Prskawetz 
3-Hartmann 

4-Dominiak 
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شكل بين نرخ  Uاند. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه يك ارتباط  پرداخته 2011تا  1970
  باروري و رشد اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه وجود دارد.

كشور در حال  60هاي در دسترس براي ) در مطالعه خود با توجه به داده2016( 1نيكولين       
داري بر توانمندسازي مشاهده نمود، توسعه فاوا تاثير معني 2000 -14توسعه، براي دوره زماني 

زنان و متعاقب آن، افزايش فرصتهاي شغلي براي ايشان (و همزمان افزايش درآمد و كاهش 
شود. لذا وي رابطه توسعه دارد، اما به كاهش نرخ باروري زنان در اين كشورها منجر مينابرابري) 

در اين خصوص مهتا  زيرساختها و كاربردهاي فاوا و نرخ باروري را بصورت منفي استخراج نمود.
) نيز به نتايج تقريبا مشابهي براي هند و اسپانيا 2014و همكاران( 3) و گومز2015( 2و شري
  اند. رسيده
  

  مطالعات داخلي

 يافتگي و توسعه يسطح بارور ني)، به مطالعه رابطه ب1385و همكاران ( يگدليب ييايض
 رانيتوسعه، از جمله ادر حال يدر كشورها ژهيمختلف جهان بو يكشورها يو اجتماع ياقتصاد

باروري رابطه بين سطح توسعه يافتگي كشور و كه  دهد ينشان م تحقيق، يها افتهي. پردازند يم
  معكوس وجود دارد.
كار زنان در  يرويو ن ينرخ بارور نيب يرابطه عّل نيي)، به تب1389( گرانيمهرگان و د

. بدين منظور اند پرداخته 1980-2004 در بازه زماني قا،يو شمال آفر انهيخاورم يگروه كشورها
رابطه  كيدهنده  نشان يق،تحق جياست. نتا استفاده شده سائويه تيآزمون عّلدر اين تحقيق از 

موجب كاهش مشاركت زنان در  يدر نرخ بارور شيافزا كهمعنا  نه ايب باشد. ميدو طرفه  يعّل
كاهش  زين يبارور يها نرخ ،اشتغال زنان شيبا افزا گر،يد ياز سوو  است كار شده يروين
  .است افتهي

بر  ياثر فاوا و رفاه اجتماع ي)، به بررس1392فر ( يميو فه يعراق ياميص ،يرشت نيام
در  ييتابلو يها به روش داده ياستان نيمنظور از برآورد ب نيا يو برا اند پرداخته يرشد اقتصاد
فاوا و  يگذار هيكه سرما دهند ينشان م قيتحق جياست. نتا استفاده شده 1381-86 يدوره زمان

 يرمثبت و معنادا ريتأث يكشور دارا يها استان يسن، بر رشد اقتصاد ياجتماع يشاخص رفاه
  هستند.

در  ي،كننده بارور نييتع اجتماعي –ياز عوامل اقتصاد يبرخ ي)، به بررس1395( يافشار
استفاده  1385-1391 يدر دوره زمان ،رانيا ياستان يها منظور از داده نيا ي. براپردازد يم رانيا

رشد  نيب يرابطه منف كي ،مدل جي. نتاباشد يم يقيتلف يها است و روش مورد استفاده، داده شده
 جي. عالوه برآن، نتادهد يرا نشان م رانيا يها در استان يناخالص سرانه و نرخ بارور لمحصو
و  ينيدرجه شهرنش شيها و به دنبال آن افزا سطح توسعه در استان شيافزا ،نشان داد قيتحق

                                                
1- Nikulin 
2- Mehta& Shree 

3- Gomez 
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 شيباعث افزا ،تحوالت نياست. ا را به دنبال داشته يسنت يباورها رييشدن، تغ يصنعت
 قياست و سپس از طر  در خانواده شده يريگ ميدر ساختار قدرت و تصم رييزنان و تغ التيصتح

  .گذارد يم ريتأث يانداختن سن ازدواج، بر بارور ريبه تأخ
تحقيق  ي و پيشينهنظر يبا توجه به مبان ي،بهتر از موضوع مورد بررس نييبه منظور تب

را كه  يبر بارور رگذاريعوامل تأث ،1 شكل را رسم نمود.  ريز  يمفهوم يالگو توان يم ،بررسي شده
)، مهرگان و 1997)، بلوم و ويليامسون(1985مينسر(از مطالعات انجام شده توسط  ياقتباس

 :دهد ينشان مباشند،  ) و ... مي1395)، افشاري(1389همكاران(

 
  يعوامل مؤثر بر نرخ بارور يمفهوم يالگو): 1(شكل 

  )قيتحق يها افتهي(منبع: 

  

 

 

 ها معرفي مدل و داده

 توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و ديگر عوامل اقتصادير يثتأ يابيارز يمقاله برا نيدر ا
كه با استفاده شده  1387-1393هاي ايران در دوره زماني  هاي استان از داده نرخ باروري،بر 

الگوي مفهومي استخراج شده با توجه به  است. پرداخته شده ،به برآورد آن هاي پانل دادهروش 
را به صورت نرخ باروري عوامل مؤثر بر  توان يم) كه از ادبيات تحقيق بدست آمد، 1(شكل 
  نمود: انيب ريمعادله ز



  

  

  

  

            ١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢و و و و     ١٠١١٠١١٠١١٠١فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٤٨٤٨٤٨٤٨

 

  

)/0�" = 1� + 1�3)4�" + 1�506*(4�" + 1�/78�" + 1�809�"

+ 1�(5/�" + 1
676�" + :�"                            (2) 

  باشند: در رابطه فوق، متغيرهاي بكار گرفته شده، به شرح زير مي
iاستان) 30هاي مورد نظر ( : استان  
tهاي مورد نظر : سال  

FERعمومي : نرخ باروري  
LFP استان: نرخ مشاركت اقتصادي زنان، درصد زنان شاغل هر  

GRICAPرشد درآمد سرانه حقيقي :  
EDUآموزش عالي زنان، درصد زنان تحصيل كرده هر استان :  
URBدرصد شهرنشيني، درصد افراد ساكن در شهر هر استان :  

IDIشاخص توسعه يافتگي فناوري ارتباطات و اطالعات : 

AGEميانگين سني ازدواج زنان :  
  

اگر  نيدارد. بنابرا يبه تعداد زنان آن جامعه در سن بارور يجامعه بستگ كي ديموال تعداد
بدست خواهد آمد.  يتر قيدق زانيگروه دخالت داده شوند، م نيزنان ا ،يبارور زانيم نييدر تع
 ،كه عبارت است از شود ياستفاده م يعموم يبارور زانياز شاخص م قيتحق نيدر ا ،نيبنابرا

 49تا  15( يزنان در سن بارور تيهر هزار جمع يه به ازاآمد ايتعداد كل نوزادان زنده به دن
 يفناور يافتگي از شاخص توسعه فناوري اطالعات،اثر  يبررس ي. برانيسال مع كيسال) در 

 نيا. است  استفاده شده ،ها استان يافتگي به عنوان نماد توسعه (IDI) 1ارتباطات و اطالعات
در  ي،تاليجيو توسعه فاوا در كشورها و نظارت بر شكاف د شرفتيپ يشاخص به منظور بررس

-اندازه يرا برا اريمع ازدهيمخابرات،  يجهان هياتحاد 2014است. گزارش سال  شده يجهان معرف

. شاخص اول، دهد ياستفاده و مهارت ارائه م زانيم ،يسه موضوع دسترس كي، به تفكIDIيريگ
به امكانات و  يو دسترس يبرخوردار دگاهياز د ي،افتگي توسعه تيوضع نييتع يبيكشاخص تر

. شاخص باشد يم يفاوا متشكّل از پنج شاخص انفراد يفاوا است. مؤلفه دسترس يها رساختيز
. است افتهي ليتشك گريكه از سه شاخص د باشد يمؤلفه استفاده فاوا م يبيدوم، شاخص ترك

 هيته يسه شاخص انفراد مؤلفه مهارت فاوا است كه از يبيشاخص ترك زين ،شاخص سوم
 يدرصد و برا 40مؤلفه استفاده، وزن  يدرصد، برا 40وزن  ،يمؤلفه دسترس ياست. برا شده

 يها هر پنج عضو شاخص يبرا نياست. همچن درصد در نظر گرفته شده 20مؤلفه مهارت، وزن 
مؤلفه مجموعه  ريز يها عضو شاخص سههر  يدرصد و برا 20وزن  ،يمجموعه مؤلفه دسترسريز

مجموعه مؤلفه مهارت، وزن  ريز يها هر سه عضو شاخص يدرصد و برا 23استفاده، وزن برابر 
 يفناور يافتگي محاسبه شاخص توسعه ياست. چارچوب كل  كار گرفته شده درصد به 33برابر 

  است. ، تبيين شده2شكل  ارتباطات و اطالعات، در قالب

                                                
1- ICT Development Index 
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  هاي آن و مؤلفه ارتباطات و اطالعات يفناور يافتگي شاخص توسعه ):2( شكل

  )مخابرات يجهان هيمنبع: اتحاد(

 ياستان يها سالنامه ران،ياز آمارنامه مركز آمار ا تحقيق، نيمورد استفاده در ا يها داده
اطالعات، سازمان  ي، وزارت ارتباطات و فناور1387-1393 يها سال ياستان كشور ط 30 يبرا

با توجه به  ،است يگفتن است. استخراج شده يو فناور قاتيثبت احوال كشور و وزارت علوم، تحق
در  ياستان در سطح ارتباطات و اطالعات يفناورمربوط به  يها موجود در داده يها تيمحدود
 جينتا حفظ دقت و صحت ليبه دل ،ماقبل آن ي، از وارد كردن سالها1386قبل از  يها سال

  است. شده يبرآورد، خوددار
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 نيا يقرار گرفته كه برا يمورد بررس ،رهايمتغ ييابتدا مانا ق،يتحق يساز از مدل قبل
واحد به روش  شهيآزمون ر جيشود. نتاي) استفاده مLLCو چو ( نيل ن،يمنظور از آزمون لو

LLC  ايواحد  شهيبر ر يصفر مبتن هيفرض ج،ينتا نياست. براساس ا گزارش شده 1در جدول 
  .شود يرد م ،تي% اهم5 سطحآنها در  يينامانا
  

  هاي ريشه واحد (آزمون لوين، لين و چو) نتيجه آزمون ):1( جدول

  احتمال  آماره آزمون  متغير

  FER( 2/61 -  00/0نرخ باروري عمومي (

  LFP( 6/1 -  00/0نرخ مشاركت نيروي كار زنان (
  IDI( 3/90 -  00/0شاخص گسترش فضاي مجازي (

  GRICAP( 9/22 -  00/0رشد درآمد سرانه حقيقي (

  EDU( 2/2 -  00/0سطح تحصيالت زنان (
  URB( 4/8 -  00/0درصد شهرنشيني (

  AGE( 3/73 -  00/0ميانگين سني ازدواج زنان (

  هاي تحقيق منبع: يافته           
 يبرا ياثرات ثابت و اثرات تصادف ،يقياز سه الگو تلف توان يم ي،بيترك يها در داده

 نيبهتر OLSيقيتلف زن نيتخم ك،ياستفاده كرد. در صورت برقرار بودن فروض كالس ها نيتخم
 ياثرات ثابت و اثرات تصادف يها زن نيتخم انس،يوار ي. با نقض فرض همسانباشد يم زن نيتخم

كه اجزاء اخالل با  يدر صورت ياثرات تصادف زن نيتخم گر،يكاراتر هستند. از طرف د
در صورت  يول ،باشد يكاراتر م ،اثرات ثابت زن نينداشته باشند، از تخم يهمبستگ ،ها زن نيتخم

  كاراتر است. ،اثرات ثابت زن نيشرط، تخم نينقض ا
ها  كل داده قيدر مقابل تلف ،مدل اثرات ثابت يريبكارگ نييتع ي) برامري(ل1چاوآزمون 

رد شدن  انگريب ،جياست. نتا يقيتلف يها مدل داده انگريب ،آزمون ني. فرض صفر اشود يانجام م
مناسب بودن  انگريو در واقع ب باشد يدرصد م 5مقاطع در سطح  يصفر و وجود ناهمگن هيفرض

در  ياثرات مقطع انسيچنانچه وار .باشد يبرآورد مدل م يبرا ،با اثرات ثابت پانل يها روش داده
حداقل  نيها و استفاده از تخم كل داده بياز روش ترك توان يباشد، م زيناچ يمدل اثر تصادف
 نييتع يبرا ،اساس نياستفاده كرد. بر ا رهايمتغ نيبرآورد روابط ب ي) براPool( يمربعات معمول
. بعد از شود ياستفاده م 2گانپا –بروش  LM، از آزمون Poolدر مقابل مدل  يمدل اثر تصادف

تشخيص  برآورد مناسب يبرا پانل يها مشخص و روش دادهوجود ناهمگني در مقاطع  نكهيا
 يدر ط نكهيا اباشد، ي ميدر مقاطع  ريياز تغ يناش ن،يتخم يخطا بررسي شود، دي، باداده شد

مواجه  Tياثر ثابت و تصادف وبا د ييخطاها نياست. در نحوه در نظر گرفتن چن زمان رخ داده

                                                
1-Chow Test 

2-Breusch-Pagan LM Test 
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 هي. فرضشود ياستفاده م يمشخص شدن اثر ثابت و تصادف يبرا 1از آزمون هاسمن كه ميشو يم
هاي چاو،  آزمون يبررس جيبرقرار است. نتا ياثرات تصادف، آن است انگريصفر آزمون هاسمن، ب

توان، نتيجه گرفت كه فرضيه صفر  از نتايج مي اند. ، ارائه شده2در جدول  هاسمنپاگان و - بروش
است و بنابراين، الگوي مناسب براي معادله مورد  بودن اثرات تصادفي، رد شده مبني بر كاراتر

 باشد. نظر، الگوي اثرات ثابت مي

  پاگان و هاسمن-هاي چاو، بروش نتيجه آزمون ):2( جدول

  نتيجه آزمون  احتمال  آماره آزمون  نوع آزمون

  تأييد مدل پانل در برابر مدل تلفيقي  00/0  29/104  آزمون چاو

  وجود اثرات تصادفي  00/0  69/304  پاگان-آزمون بروش

  تأييد مدل اثرات ثابت  00/0  72/82  آزمون هاسمن

  هاي تحقيق منبع: يافته   

  برآورد مدل و تحليل نتايج

زنان، درصد  يليتكم التيسطح تحص ،كار زنان يروياثر نرخ مشاركت ن ،بخش نيدر ا
 يشاخص گسترش فضاميانگين سني ازدواج زنان و  ،يقيرشد درآمد سرانه حق ،ينيشهرنش
حاصل  جي. نتارديگ يقرار م يدر قالب مدل اثرات ثابت مورد بررس ي،نرخ بارور ريبر متغ يمجاز
صفر  هيفرض ،دهند ينشان م ،جيشده و وولدر ليوالد تعد يها و آزمون ونيمدل رگرس نياز تخم

رد شده و  ،پانل يها در داده يدهمبستگاجزاء اخالل و عدم خو نيب ،انسيوار يوجود همسان
 يكنترل ناهمسان يبرا نياست. بنابرا يو خودهمبستگ انسيوار يناهمسان يدارا ،ونيمدل رگرس

 اديها) ز مقاطع (استان ادكوتاه و تعد يكه دوره زمان يطيدر شرا ي،و خودهمبستگ انسيوار
 ياستاندارد را برا يخطاها توان يثابت است، م ،اثرات مورد استفاده يالگو نيو همچن باشد يم

 ياستاندارد برا يخطاها يبند مدل، با خوشه نيحاصل از تخم جيكرد. نتا يبند ها خوشه استان
  است. ، ارائه شده3جدول ها در  استان

   

                                                
1-Hausman Test 
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  نتايج برآورد مدل اثرات ثابت ):3( جدول

  احتمال tآماره   ضريب  متغير توضيحي

  04/0  13/2  72/80  عرض از مبدأ
  LFP(  37/0-  66/3-  00/0نرخ مشاركت نيروي كار زنان (

  GRICAP(  00/0-  20/0-  84/0رشد درآمد سرانه حقيقي (
  URB(  05/0-  10/0-  92/0درصد شهرنشيني (

  AGE(  58/0-  32/1-  20/0ميانگين سني ازدواج زنان (
  EDU(  55/60  97/1  06/0سطح تحصيالت زنان (

  IDI(  93/1  27/4  00/0شاخص گسترش فضاي مجازي (

  F 33/8  00/0آماره 

  هاي تحقيق منبع: يافته            

 نيتخم جيكرد. براساس نتا نييكل مدل را تع يمعنادار ،توان يم Fبا استفاده از آماره 
 يآمار جينتا معنادار است. قيمدل تحق ،گرفت جهينت توان ي، مبراي معادله نرخ باروريارائه شده 

در معادله نرخ  مشاركت نيروي كار زنان،نرخ  بيكه ضر دهد ينشان م ،3ارائه شده در جدول 
و نرخ مشاركت  ينرخ بارور نيو معنادار ب يرابطه منف انگريكه ب ،است -37/0معادل  باروري

اثر  كي انگريحاصل از مطالعات مطابقت دارد و ب جيبا نتا. اين يافته باشد يكار زنان م يروين
در برخي از مطالعات، رابطه مستقيم بين آنها مشاهده شده، ولي نتايج . باشد يم ينيجانش

يابد.  دهد، با افزايش مشاركت نيروي كار زنان، نرخ باروري كاهش مي تحقيق حاضر نشان مي
رابطه مثبت و معنادار  انگريكه ب ،است 93/1معادل  ،مجازي يشاخص گسترش فضا بيضر
در  ي،نرخ بارور يبر رو يمعنادار ريتأث يمجاز يفضا ،گفت توان يم جهيت. در نباشد يم

رابطه  انگريكه ب ،است 55/60زنان معادل  التيسطح تحص بيضر است. داشته رانيا يها استان
اي خالف . نتايج بدست آمده، براي دو متغير اخير بگونهباشد يمبا نرخ باروري  معنادارمثبت و 
هاي استفاده شده در برآوردها و معناداري نتايج  با توجه صحت داده لذا باشند. انتظار مي

برآوردها، شايد بتوان علت را در بستر ايجاد شده ناشي از توسعه فاوا، دانست كه باعث گرديده 
هاي زنانه و مادرانه خود را نيز انجام  هاي اجتماعي و تحصيل بتوانند، فعاليت زنان در كنار فعاليت

توان به تسهيالت حيث نرخ باروري بصورت منفي متأثر نگردد. در اين خصوص، مي داده و از اين
هاي  آگاهي هاي الكترونيكي و آموزش از راه دور، افزايش ايجاد شده در كشور، در زمينه آموزش

و ...  (مثال از محل  هاي اجتماعي هاي بهداشت و سالمت، مسئوليت زنان از جمله در زمينه
) اشاره نمود. ضمن اينكه، تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي (كه خارج از هاي اجتماعي شبكه

بايست، از نظر دور داشت، كه  باشند) بر مقوله باروري را نيز نمي موضوع مطالعه حاضر مي
  توانند عوامل بررسي شده فوق را تحت الشعاع قرار دهند. مي

اي معنادار رابطه نبودن است، كه بيانگر -00/0معادل  يقيرشد درآمد سرانه حق بيضر
هر دو اثر مثبت و  انجام شده در ادبيات موضوع، براي متغير درآمد سرانه،در مطالعات است. 
 يدرآمد رو ،دهد ينشان م برآورد شده در مطالعه حاضر مدل يول گزارش شده است. يمنف
همچنين در مطالعات، نشان داده شد، كه شهرنشيني و سن  ندارد. يريتأث ي، در ايرانبارور
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ضرايب درصد  ازدواج زنان رابطه معكوس با نرخ باروري دارند. ولي در نتايج تحقيق حاضر،
 انگريكه ب باشند، مي -58/0و  -05/0معادل و ميانگين سني ازدواج زنان به ترتيب  شهرنشيني

رسد، در اين بازه زماني و در  است و به نظر مي يبارورو نرخ  آنها نيب معني بيو  منفيرابطه 
 اند. اين دو متغير عامل تأثيرگذاري بر نرخ باروري نبوده كنار ساير عوامل،

 

 گيري نتيجه

 ،يابعاد اقتصاد هي، كلفناوري، به خصوص فناوري اطالعات و ارتباطات افزون روزگسترش 
كشور در  كي ران،ياست. از آنجا كه كشور ا قرار داده ريرا تحت تأثزندگي و ...  يفرهنگ ،ياجتماع
ار يكار در جامعه، عامل بس يروين نيبه عنوان تأم تيرشد جمع د،يآ يبه حساب م ،توسعهحال
تواند، تبعات  و همزمان پديده بيكاري مي باشد يكشور م يرشد اقتصاد شيبه منظور افزا يمهم

ي با تأكيد بر بر نرخ بارورعوامل مؤثر  يبررسبه  مقاله، نيدر ا منفي متعددي در پي داشته باشد.
هاي پانل  داده روشاز  گيري بهرهبا  1387-1393 يها سال يط رانيا يها استان در نقش فاوا،

  .پرداخته شد
اند. با  و مشاركت زنان را به اثبات رسانده يبارور نيب يارتباط منف ،يمتعدد يها افتهي
كاهش  لي، بلكه به دليابد مينه تنها مشاركت آنان در بازار كار كاهش  ،يبارور يها نرخ شيافزا
 نيبدست آمده از ا جي. نتاشود مي كاهش داده زيآنان ن يشغل يها فرصت ،زنان التيتحص زانيم

معكوس  يا كار زنان رابطه يرويو نرخ مشاركت ن ينرخ بارور نيكه ب دهد ينشان م ،قيتحق
 يها نهيو باال بودن هز ماشيني يها يزندگ ليبه دل ،گرفت جهير نتطو نيا توان يوجود دارد و م

فرصت  ،شود يسبب م نياز خانوارها، مرد و زن هر دو شاغل هستند و هم ياريدر بس ،يزندگ
  .ابديكاهش  يبارور زانيفرزندان نداشته باشند و م يپرورش و نگهدار يبرا يكاف

 يها فرصت فناوري اطالعات و ارتباطات (كه شرفتيپهمچنين نتايج تحقيق، نشان داد كه 
آنها  ليبه تحص شتريب ليتماهاي عمومي و  افزايش آگاهي داده و سبب شيزنان را افزا يريادگي

ضريب  شيو با افزا  نبوده يبارور يبرا يمانع ،) در كنار افزايش سطح تحصيالت زناناست  شده
پيشرفت فاوا،  . بعبارت ديگر،است داشته شيافزا يعموم ي، نرخ بارورنفوذ فاوا و سطح تحصيالت

هاي تحصيلي و شغلي براي مشاركت هر چه بيشتر زنان در جامعه، با  با فراهم كردن فرصت
ساز رشد اقتصادي در جامعه خواهد بود. همانگونه كه مطرح شده،  افزايش رشد جمعيت، زمينه

هاي  شور در زمينه آموزشتوان، به تسهيالت ايجاد شده در ك يابي اين موضوع مي در علت
هاي بهداشت،  هاي زنان، از جمله در زمينه الكترونيكي و آموزش از راه دور، افزايش آگاهي

 ،هاي اجتماعي و مدني اشاره نمود. از سوي ديگر سالمت، پرورش فرزندان، ايفاي مسئوليت
 يو نرخ بارور رشد درآمد سرانه نينشان داد كه ب ي،قينرخ رشد درآمد سرانه حق ريمتغبررسي 
رابطه  نيهم زيرابطه ن نيكوزنتس در ا مونيس جينتا . ضمن اينكهوجود ندارد يمعنادار ارتباط
 نيانگيممتغيرهاي ، در ادبيات موضوعبدست آمده  جيبرخالف نتاهمچنين  .كند يم تأييدرا 
در  ند.ا ه در مدل مورد نظر نبود يبر بارور يامل اثرگذاروع ،و درصد شهرنشينيازدواج زنان  يسن
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در بازه  يمحسوس رييتغ اين دو متغير،از آنجا كه  گونه استدالل نمود،نيبتوان ا ،ديشااين رابطه 
  .ندا نبوده يبر بارور يامل اثرگذارو، عاند نداشته ي مطالعهزمان

معناداري اثر رسد. ابتدا اينكه با توجه به عدم در پايان، ذكر دو نكته ضروري بنظر مي
جهت تبيين ابعاد  الزم است، بر نرخ باروري، همچون درآمد سرانه، برخي متغيرهاي اقتصادي

ديگر عوامل مؤثر (غيراقتصادي) همچون عوامل فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي  كامل اين موضوع،
سالهاي رسد، طي و غيره نيز در قالب مطالعات مجزا در دستور كار قرار گيرد. چرا كه بنظر مي

تواند، كه مي اخير هنجارهاي اجتماعي و سبك زندگي ايرانيان تحوالت زيادي را به خود ديده،
از آنجا كه ايران كشوري  نكته ديگر اينكه، اثر آنها بعضا از اثر متغيرهاي اقتصادي بيشتر باشد.
 ،خصصرود و در آينده نياز به نيروي كار مت است، كه جمعيت آن به سوي سالمندي پيش مي

شود، الزم است، دولت به كمك توسعه زيرساختها و كاربردهاي فناوري  شديداً احساس مي
هاي شغلي و تحصيلي بيشتري را براي  هاي توسعه، فرصتو اطالعات، در طي برنامه ارتباطات

و در فرايند رشد اقتصادي  زنان فراهم كند، تا نه تنها مشاركت اقتصادي ايشان افزايش يافته
ثرتري ايفا نمايند، بلكه نگرانيهاي موجود در زمينه محدود بودن عرضه نيروي كار در نقش مو
  روي با افزايش نسبي سهم زنان در بازار كار مرتفع گردد.افق پيش
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بررسي عوامل موثر بر بيكاري دانش آموختگان دانشگاه 

   آزاد اسالمي واحد كرمانشاه
  1 افشين باغفلكي           

 2شيما پرندين  

  چكيده
رود.  هاي هر كشور در رسيدن به رشد و توسـعه صـنعتي بـه شـمار مـي      ترين سرمايه نيروي انساني از غني

تجربه كشورهاي پيشرفته و صنعتي، گوياي اين نكته اصلي و اساسي است كـه ايـن كشـورها در نخسـتين     
التحصـيالن و   فـارغ هـاي دقيـق در رابطـه بـا     ريـزي  گامهاي توسـعه خـود، نگـاهي ويـژه همـراه بـا برنامـه       

هـاي دقيـق    اند با برنامـه  اند و ضمن توسعه همه جانبه صنعتي و علمي، توانسته آموختگان خود داشته دانش
خود، معضالت و مشكالتي نظير بيكاري را حل نمايند. اما در كشور ما، برخي عوامل كـه ريشـه اجتمـاعي،    

التحصيالن دانشـگاهي شـده اسـت و منـابع      فارغ مديريتي دارد، منجر به بروز پديده بيكاري در اقتصادي و
عظيم نيروي انساني را كه بايد محور اصل توسعه پايدار باشند، ناديده گرفته است. هـدف از ايـن پـژوهش،    

باشـد.  اجتماعي و مـديريتي مـي   -عوامل موثر بر بيكاري دانش آموختگان از ابعاد آموزشي، فرهنگيتعيين 
التحصيالن دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد كرمانشـاه، در طـي      كليه فارغ جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل

نفر به عنوان نمونه  150اي، تعداد گيري خوشهباشد. با استفاده از روش نمونهمي 1392الي  1389سالهاي 
آوري اطالعات مورد نياز، از افراد گروه نمونـه خواسـته شـد، بـه پرسشـنامه       سپس براي جمعانتخاب شده، 

باشـد و نتـايج   ساخته پاسخ دهند. نتايج حاصل از اجراي اين پژوهش، مويد تاييد هر سه فرضيه ميمحقق 
التحصـيالن،  عوامل آموزشي، مديريتي، فرهنگي و اجتمـاعي در بيكـاري فـارغ   گوياي اين واقعيت است كه 

تاثير را بـر ميـزان   نقش مهم و بسزايي دارد. در بين عوامل ذكر شده، عوامل فرهنگي و اجتماعي، بيشترين 
، در به كـار گمـاردن   شودهاي اين تحقيق، پيشنهاد ميالتحصيالن داشته است. بر اساس يافتهبيكاري فارغ

  هاي دانشگاهي با نياز بازار كار متناسب گردد.ها و آموزشرشته در نظر گرفته نشود وها بطهرا افراد،
  

  .بازار كار ،آزاد، كرمانشاه التحصيالن، دانشگاهبيكاري، فارغ گان كليدي:واژ

   

                                                
  واحد كرمانشاه دانشگاه آزاد اسالميگروه اقتصاد، استاديار  -1

  استاديار گروه روان شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالم آباد غرب -2
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 مقدمه

عالي در هر كشوري تربيت نيروي انساني كارآمد، خالق و كارآفرين مهمترين رسالت نظام آموزش
عنـوان واحـدهاي مجـري نظـام      عالي بههاي آموزشاست. در اين خصوص، دانشگاهها و مؤسسه

مـورد نيـاز بخشـهاي مختلـف     عالي در زمينه كارآفريني و تربيت نيروي متخصص و ماهر آموزش
توان گفت، رسالت اصلي دانشـگاهها،  ). در واقع، مي1385 ،(نوري زاده جامعه سهم بسزايي دارند

پرورش نيروي انساني، اشاعه علم، ايجاد خالقيت، ابتكار و نوآوري اسـت. هـر چـه جامعـه كمتـر      
هـا و  كشـورهايي مؤسسـه   پيشرفته باشد، انتظارات مردم از دانشگاهها بيشتر است، زيرا در چنين

سازمانهاي ديگري وجود ندارد كه بتوانند وظايف و مسئوليتهاي دانشگاه را برعهده بگيرند. دليـل  
اساسي ضعف دانشگاهها در كشورهاي در حال توسعه اين اسـت كـه بيشـتر دانشـگاهها، در ايـن      

اند. بسياري قرار دادهكشورها از نظر ساختار و عملكرد، دانشگاههاي قديمي جوامع صنعتي را الگو 
هاي ملي توسعه در دانشگاهها، تقليدي از دانشـگاههاي كشـورهاي توسـعه يافتـه اسـت      از برنامه
خـورد و بـر   جا بـه چشـم مـي   امروزه پديده بيكاري تحصيل كردگان در همه). 1381ي، (منصور

بيكاري زنان كند. در اين ميان حسب شرايط اقتصادي خاص هر يك، ميزان آن در كشور فرق مي
كرده دانشگاهي كه نقش مادري و همسري خود را بايـد بـه بهتـرين وجهـي ايفـا كننـد،       تحصيل

كند. با وجود اين كه جهان بسوي استفاده بهينه از نيروي انساني است، ولـي  بيشتر نمود پيدا مي
او مـد   قبل از اينكه توانايي، هوشمندي و كارايي گردد.همچنان زن بعنوان جنس دوم مطرح مي
دهد و بـا توجـه بـه اينكـه     اش را تحت پوشش قرار مينظر قرار گيرد، جنسيت اوست كه توانايي

خوانند، ولي به هنگام فارغ التحصيل شـدن، راهيـابي بـه    ها درس ميهمگام با مردان در دانشگاه
-رار مـي شود و مورد تبعيض قبازار كار و استخدام از سوي كارفرمايان با ديد اغماض نگريسته مي

 قشـر  تحصـيل  براي هاخانواده و دولت طرف از هرساله كه هنگفتي هايهزينه به توجه باگيرد. 

 بـه  فقط اينكه نه شود، نيز توجه آن پيامد و بازدهي به است الزامي شود،مي صرف جامعه جوان

 و حاصـل  بـي  هايمتحمل هزينه پيشرفت، و ترقي جاي به جامعه و افزوده جامعه بيكاران سيل
 هـاي هزينـه  و آموختگـان دانش شغلي آينده برابر در عالي بايدآموزش شود. امروزه، زيان و ضرر

 كه شود مشخص بايد باشد؛ پاسخگو شود،مي دانشجويان صرف تحصيل براي ساله هر كه فراواني

 آموختگاندانش تا شودمي موجب آيا و جامعه دارد براي مفيدي نتايج چه عاليآموزش هايدوره

 بيكـاران  سـيل  بـه  هرسـاله  يابند، يا اينكه دست حياتي مشاغل به جامعه نياز مورد مهارتهاي با

 ايـن  انساني هايجذب سرمايه به بيشتري دقت با كه نرسيده آن وقت آيا افزايد؟مي كار جوياي

 كميـت  بـه بهبـود   خـاص  توجه جاي به كه است نرسيده آن زمان آيا شود؟ پرداخته بوم و مرز

مسـاله بيكـاري    ).1382 ،(بازرگان شود. توجه دانشگاهها در آموزش كيفيت به دانشگاهها، اندكي
عالي در سالهاي اخير از حساسيت و اهميـت بيشـتري برخـوردار اسـت.     آموختگان آموزشدانش

سخن و بحث در مورد اشتغال زنان فارغ التحصيل دانشگاهي، كاري چندان سـاده نيسـت، چـون    
ها، قوانين و قواعد اقتصـادي  مشاركت اقتصادي اين گروه از زنان، فقط تابع مكانيزم ابعاد و الگوي

ها و اصوال نگرشها و وجهـه نظرهـايي   باشد، بلكه متاثر از ارزشها، طرز تلقيحاكم بر بازار كار نمي
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كه در ميان شهروندان خصوصا مردان نسبت به كار مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي متداول 
آموختگـان از  باشد. هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي عوامل موثر بـر بيكـاري دانـش   ت، مياس

اجتماعي، اقتصادي به منظور جلب توجه و هدايت مسئوالن و تصـميم   –ابعاد آموزشي، فرهنگي 
گيران به سوي اتخاذ سياستهاي درست و به جا براي پيشگيري از تشديد و فراگير شدن بيكاري 

صيالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه در سالهاي آينده است. در اين تحقيق، علـل  التحفارغ
آموختگـان بـه عنـوان افـراد     التحصيالن از ديدگاه گروه دانشگاهيان، مديران و دانشبيكاري فارغ

) در 1390گيـرد. برنجـي(  عالي و بازار كار مورد بررسـي و تحليـل قـرار مـي    گر در آموزشمداخله
 روانشناسي دانشكده مديريت آموزشي رشته آموختگاندانش شغلي سرنوشت«با عنوان  تحقيقي

 بررسـي  به كه زمينه است اين در شده انجام پژوهشهاي اولين از »تهران دانشگاه تربيتي علوم و

 عـدم  پـژوهش، داليـل   نتايج است. در پرداخته سال همان آموختهدانش سيزده اشتغال وضعيت

 :اسـت  شـده  بيـان  شـرح  بـدين  آموزشـي،  مديريت كارشناسي ارشد تحصيلي مدرك از استفاده
 مـديران  تربيـت  براي ايرشته چنين تربيتي علوم دانشكده در اينكه از سازمانها نداشتن آگاهي

 و رشـته  ايـن  آموختگـان دانش از استفاده به پرورش و آموزش وزارت نداشتن تمايل دارد، وجود
 انـد. داشـته  اشتغال بدان آموزشي دوره خالل در كه كاري ادامه به آموختگاندانش عالقه و ميل

 تحصـيلي  زمينه با كلي به كه دارند اشتغال كارهايي به آموختگيدانش از قبل دانشجويان اغلب

 عمل در را آموزشي مطالب نباشند، قادر مبادا اينكه ترس از و دليل همين به و دارد منافات آنان

 تمايل باشد، هماهنگ آنان تحصيلي مدرك با كه شغلي به پرداختن و شغل تغيير به كنند، پياده

 پيـاده  بـراي  الزم تبحـر  تا شود،مي سبب آموزشي هايداده نوع با شغل نبودن ندارند. هماهنگ

 .نيايد دست به عمل در شده آموخته مطالب كردن

-دانش اشتغالزاييدر  ايمنطقه مزيتهاي مطالعه و بررسي« عنوان با تحقيقي ) در1386مظفري(

و  كرمانشـاه، زنجـان   همـدان،  اسـتانهاي  در بـوعلي سـينا   دانشـگاهي  منطقـه  توسط آموختگان،
منطقه  نسبي موقعيت بنايي، زير و اقتصادي و اجتماعي وضعيت چون مواردي باره در »كردستان

 گروههـاي  تفكيك به عالي تحصيالت با بيكاران و شاغالن وضعيت كشور، كل در آن استانهاي و

 وضـعيت  كشـور،  كـل  شاخصـهاي  بـا  مقايسـه  و فعاليت عمده و گروههاي تحصيلي عمده رشته

 بين در داد، نشان وي تحقيق نتايج است. كرده بررسي كشور كل با مقايسه منطقه و عاليآموزش

 خود در را مساحت كمترين زنجان و بيشترين كرمانشاه جمعيت، نظر تعداد از منطقه، استانهاي

 را مساحت كمترين همدان استان و بيشترين كردستان مساحت، استان نظر از و است داده جاي
 وضـعيت  شاخص به معناي اين بودن باال است. نفر 11/2برابر كشور در تكفل بار است. بوده دارا

 تكفل استانها بار بقيه در كرمانشاه استان بررسي، بجز تحت استانهاي در است. اشتغال نابسامان

 97/1عدد  با كردستان استان به مربوط تكفل بار ترينپايين است. كمتر كشور تكفل بار از استان
بـراي   ولي است، ترپايين كشور كل از كرمانشاه استان در كشور جمعيت به شاغالن درصد است.
 بسيار منطقه انساني فقر است. شاخص كشور كل همانند جمعيت به شاغالن درصد استانها بقيه

 حاكي كه اند،باال بوده به 16 هايرتبه داراي استان چهار هر كشور، استان 26 بين در باالست و
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 آموختگـان دانـش  جذب در دافعه عوامل از است. يكي منطقه در شديد و انساني گسترده فقر از

 اسـتانهاي  در دخانيـات  و آشاميدنيها خوراك، هايهزينه سهم بودن منطقه، باال به عاليآموزش

اسـت،   آن بيـانگر  كشور كل با مقايسه در نسبت اين است. /.  بوده06شاغالن  سهم است. منطقه
فعاليتهـاي   در تحصـيلكرده  افراد از استفاده امكان كه است ايگونه به منطقه در فعاليت وضعيت
 متوسـط  بـه  نسـبت  منطقـه  در فعاليت ساختار به عبارتي، است. يا كمتر نسبي طور به مختلف

  .است داشته نياز كمتري عالي تحصيالت با انساني به نيروي كشور،
 كه كساني به نسبت تحصيلكرده افراد اظهار مي دارند كه  )1385سيف نراقي ( نادري و

 همواره كنند،مي مهاجرت بيشتر كنند،مي كار بيشتري ساعات ساالنه كمتري دارند، تحصيالت

 كه است دليل همين به و هستند خود آگاهيهاي و اطالعات و بهبود اصالح ارزشيابي، حال در

 توجه مورد و سازدمي فراهم را كشور پايدار توسعه واقع، زمينه در ديدهآموزش انساني نيروي

 در آموزش ديده نيروي انساني شغل به با توجه و دارد قرار كشورها عاليآموزش ريزانبرنامه

 توسعه و توليد افزايش در كيفيت با انساني نيروي نقش و اهميت به توانپيشرفته، مي كشورهاي

- دانش اشتغال وضعيت بررسي « عنوان با تحقيقي ) در1380برد. بهرامي( پي كشورها اين پايدار

سالهاي  طي در اهواز دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم دانشكده مقطع كارشناسي آموختگان
 كارشناسي هايدوره آموختهدانش نفر 958 شغلي خصوص وضعيت در »1375الي  1370

 روانشناسي و مشاوره هايرشته بين شغلي تناسب نفر، بيشترين 958 بين است، از كرده بررسي

 وجود معناداري رابطه آموختگاندانش شغلي وضعيت و مادر و پدر تحصيالت بين دارد. وجود

 در 8 حدود اند.بوده سواد كم و بيسواد آنان مادران و پدران شاغالن درصد 86 است. نداشته

 و 1373 سال آموختگاندانش به مربوط شاغالن بيشترين و اندبوده كار به مشغول دولتي بخش
 در بيشتر انساني نيروي جذب و تربسامان شغلي وضعيت را امر اين علت است. محقق، 1375

 وجود تريگسترده استخدام مذكور سالهاي در دولتي بخش در كه چرا داند،مي سال دو اين

 و پرورش و آموزش سوي از جذب عدم را خود بيكاري دليل شاغالن، غير است. بيشترين داشته
 بين در اند وكرده ذكر مربوط شغل با تحصيلي رشته نبودن مرتبط و حقوق بودن كم نيز برخي

  است. شده عنوان تحصيل ادامه بيكاري علت بيشترين زنان
از بيكاران در  ،كار و امور اجتماعيسازمان ) سعي كرده بر اساس اطالعات 1375فهيم (

-جستجوي كار ثبت نام كرده، تا علل بيكاري آنها تبيين گردد. نويسنده علل بيكاري فارغ

التحصيالن، نبودن ارتباط كافي زايي كشور با رشد فارغالتحصيالن را عدم تناسب ظرفيت اشتغال
هاي الزم بازار كار توسط دانشجويان، ميان نظام آموزش و نظام اشتغال، عدم فراگيري مهارت

التحصيالن، عدم هماهنگي تحرك شغلي اندك فارغ التحصيالن،عدم تحرك جغرافيايي كافي فارغ
عالي و مراكز توليد و كارفرمايان، فقدان اطالعات مورد نياز درباره بازار كار ميان موسسات آموزش

  كند.ذكر مي
داده كه براساس آن، آمارهاي بيكاري برحسب مشاغل ) پژوهشي انجام 1373مهرعلي زاده (

المللي كار، كارمندان موجود در مشاغل زير يعني: نظر سازمان بين مختلف ارائه شده است. بنابر
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كارمندان مديريتي، اجرايي و اداري از جمله  -2اي و كارگران وابسته گروه فني و حرفه -1
اي عالي بوده و موقعيت بيكاري آنها تقريبا نمايانگر هكارگراني هستند، كه عمدتا داراي آموزش

التحصيالن است. همچنين عالوه بر بيكاري آشكار، مسئله بيكاري پنهان و موقعيت بيكاري فارغ
التحصيالن عالي است. اين پديده بيشتر براي هاي نوظهور در ميان فارغكم كاري نيز جزء پديده

ن صادق است. اگرچه كشورهاي صنعتي نظير آمريكا، كشورهاي فيليپين، بنگالدش و هندوستا
برند. همچنين در كشورهاي سوسياليستي كه بيكاري آشكار وجود ندارد، نيز از اين پديده رنج مي

  بيكاري پنهان و كم كاري يك پديده عمومي است.
فارغ  هاي بيكاري بعد ازهمچنين در مورد نرخ و زمان بيكاري كه شامل ميانگين سالها و يا ماه

ريزي آموزش المللي برنامهتوان به تحقيقات انجام شده توسط موسسه بينباشد، ميالتحصيلي مي
)IIEP( سانيال) و مطالعات ديگر اشاره نمود. اين مطالعات نشان دهنده رابطه 1987، 1يونسكو (

U ي شكل ميان آموزش و بيكاري است. به عبارت ديگر با افزايش سطح آموزش، ميزان بيكار
قرار دارد، برسد و از آن به بعد با  U يابد تا به آموزش متوسطه كه در وسط شكل كاهش مي

  يابد. افزايش سطح آموزش، ميزان بيكاري افزايش مي
 روش تحقيق

 كاربردي تحقيق ماهيت نظر از و است پيمايشي نوع نظر از و توصيفي ،هدف نظر از پژوهش اين

شود. از آنجايي كه مي دانش، هدايت عملي كاربرد سمت به كاربردي تحقيقات. آيدمي حساب به
وقايع در اين روش تحقيق، قبال اتفاق افتاده يا هم اكنون موجودند، پژوهشگر صرفا متغيرهاي 

  كند.آنها انتخاب ميبين مناسب را براي تحليل روابط 
گيري سواالت بسته اين اندازه. مقياس ه استها از پرسشنامه استفاده شدآوري دادهبراي گرد

اي است. عالوه بر سواالت بسته مذكور، براي پرسشنامه، طيف ليكرت با مقياس مدرج پنج گزينه
هر يك از ابعاد اصلي اين پرسشنامه، يك سوال باز براي آنكه پاسخگويان پاسخ خودشان را هر 

اري اين سواالت، پاسخ مربوط گونه كه مايلند، بيان كنند، طراحي شده است. به دليل عدم كد گذ
  گيرد.گيري، طبقه بندي و مورد تحليل قرار ميبه اين سوال باز به طور جداگانه فهرست

التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه در جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل كليه فارغ
 از اطالعات جمع آوري براي مناسب نمونه اخذ منظور بهباشد. مي 1392الي  1389طي سالهاي 

 پژوهش اين انجام براي نفر  136 نمونه حجمشد.  استفاده متناسب ايطبقه گيرينمونه روش

 جامعه در آنها نسبت حسب بر مختلف هايرشته آموختگاندانش مرحله بعدي، در .ندشد تعيين

   شود. لحاظ نيز نمونه در جامعه آموختگاننسبت دانش ممكن حد تا، شد سعيشدند و  انتخاب
رئيس دانشگاه، معاونين، اعضاي هيات  باشد. گروه اول شاملجامعه تحقيق شامل دو گروه مي

نفر  250علمي شاغل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه است كه جمعيت نمونه اين گروه را 
اشد. باي ميدهد. انتخاب جمعيت نمونه از گروه اول به روش نمونه تصادفي طبقهتشكيل مي

  باشد كه با روش كوكران انتخاب شده است.نفر مي 62تعداد دانشگاهيان 

                                                
1- Sanyal 
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هاي تحصيلي مختلف دانشگاه آزاد واحد كرمانشـاه از  التحصيالن رشتهگروه دوم، شامل كليه فارغ
نفـر بـه عنـوان     150اي، تعداد گيري خوشهد، كه با روش نمونهنباشمي 1392تا  1385سالهاي 

 گيرد.نمونه انتخاب و نتايج جهت تحليل و تفسير آماري مورد استفاده قرار مي

  (قابليت اعتماد) ابزار پژوهش2(اعتبار) و پايايي1روايي

براي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين روايي از نظرات متخصصين استفاده 
پرسشنامه در ميان افرادي كـه بـه شـرح ذيـل      30پايان نامه، ابتدا شده است. براي تعيين روايي 

-پرسشنامه در ميـان فـارغ   155آمده است، توزيع شده و بعد از تاييد روايي پرسشنامه، به تعداد 

  گرديده است:التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه توزيع و جمع آوري 
  استفاده از نظرات اساتيد متخصص. -
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاهمديران  استفاده از نظرات كارمندان و -
 استفاده از نظرات كارشناسان آماري. -

هاي بدست آمده از پرسشنامه بـا اسـتفاده از   به منظور بررسي ميزان پايايي پرسشنامه، ابتدا داده
فرمـول و جـدول ذيـل    مورد محاسبه قرار گرفت كه ضريب آلفاي كرونباخ طبـق   3آلفاي كرونباخ

  باشد: مي
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Validity  
2 -Reliability 

3 -Cron bach Alpha  
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 همبستگي سئواالت خرده مقياس آموزشي با نمره كل): 1(جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيانگر ارتباط تك تك سواالت با نمره كل مربوط به عوامل  ،نتايج به دست آمده از جدول باال
باشد، كه تائيد كننده معناداري بين سواالت با نمره كل ميباشد و بيانگر ارتباط آموزشي مي

  باشد.ارتباط دروني سئواالت با هم مي

  آلفاي كرونباخ عوامل مديريتي): 2(جدول     
  

 آلفاي كرونباخ
آلفاي درون گروهي 

 sآيتمها
 تعداد آيتمها

0/890 0/791 7  

 

التحصيالن، موثر بر بيكاري فارغبر اساس نتايج به دست آمده براي سنجش نقش عوامل مديريتي 
سوال مورد استفاده واقع گرديد. روايي سواالت به دست آمده و نمره كل اين مقياس با  6تعداد 

  باشد.بوده است، كه بيانگر روايي باال و قابل قبولي مي /.890استفاده از آلفاي كرونباخ 
  همبستگي سواالت عوامل مديريتي با نمره كل ):3(جدول 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 

 عوامل آموزشي 

 0/437 . ضعف نظام گزينش1

 0/607 ها. عدم انطباق بين رشته2

 0/427 . همسو نبودن با تحوالت جامعه3

 0/475 التحصيالن. كثرت فارغ4

 0/603 ايمهارتهاي حرفه. ضعف 5

 0/533 . كافي نبودن واحد كارورزي6

 0/422 . پايين بودن سطح علمي7

 0/480 . توسعه كمي بدون توسعه كيفي8

 عوامل مديريتي 

 0/658 . ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي9

 0/668 . ناكارامد بودن مديريت دولتي10

 0/545 . تشريفات ديوانساالري11

 0/502 . گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور12

 0/636 . وجود سازمانهاي موازي در كشور13

 0/563 . تعدد مراكز تصميم گيري14
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باشد، كه نتايج جدول باال بيانگر ارتباط تك تك سواالت با نمره كل مربوط به عوامل مديريتي مي
تواند، تائيد كننده ارتباط دروني باشد و ميبيانگر ارتباط معناداري بين سواالت با نمره كل مي

 سواالت با هم باشد.

  
  لفاي كرونباخ عوامل فرهنگي و اجتماعيآ ):4(جدول 

 تعداد آيتمها لفاي كرونباخ درون گروهيآ كرونباخآلفاي 

0/843 0/343 7 

 

طبق نتايج به دست آمده براي سنجش عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر بيكاري فارغ
سوال مورد استفاده واقع گرديد. روايي سواالت به دست آمده با استفاده از  6التحصيالن، تعداد 
  باشد.كه بيانگر روايي باال و قابل قبولي ميبوده است، /. 843آلفاي كرونباخ 

 

  همبستگي درون گروهي سواالت مربوط به عامل فرهنگي و اجتماعي با نمره كل آن): 5(جدول 

 

  

  
  
  
  
 
 
 
 

بيانگر ارتباط تك تك سواالت با نمره كل مربوط به عوامل  ،نتايج به دست آمده از جدول باال
باشد، كه تائيد بين سواالت با نمره كل ميباشد و بيانگر ارتباط معناداري اجتماعي مي -فرهنگي

  باشد.كننده ارتباط دروني سواالت با هم مي
 

 التحصيالناشتغال و جنسيت فارغ

درصد زن و  52توان مشاهده كرد، از تعداد كل آزمودنيها طبق نتايج به دست آمده از جدول مي
درصد بيكار و از 19درصد شاغل و  29اند. از تعداد مردان فارغ التحصيل درصد مرد بوده 48

  تعداد 
  
  
  
  

 
فرهنگي 
 اجتماعي

 0/520 . مدرك گرايي در بين جوانان15

 0/593 . اطالع ناكافي از فرصتهاي شغلي16

 0/572 . توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون17

 0/547 . رعايت روابط فاميلي 18

 0/647 . توقع براي اشتغال در بخش دولتي19

 0/746 التحصيالن. زياده خواهي فارغ20
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 التحصيالنجنسيت فارغ پاسخگويان برحسباشتغال توزيع درصدي ): 6جدول (

 

  

  

  

  

توان به راحتي بنابراين مياند. درصد شاغل بوده 12درصد بيكار و تنها  40زنان فارغ التحصيل 
  شود.التحصيل بيش از مردان ديده مينتيجه گرفت، بيكاري در بين زنان فارغ

  

 التحصيالنتاهل فارغ پاسخگويان برحسباشتغال توزيع درصدي ): 7جدول (

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

درصد مجرد و تنها  63توان مشاهده كرد، از تعداد كل آزمودنيها طبق نتايج به دست آمده مي
درصد آنها  51درصد آنها شاغل و 22درصد مجردين تعداد  63باشند و از درصد متاهل مي 27

توان باشند. بنابراين ميدرصد بيكار مي 8درصد شاغل و  19باشند و از بين متاهلين بيكار مي
  باشند.نتيجه گرفت، اكثر افراد بيكار و غير شاغل مجرد مي

  

  التحصيالنبيكاري فارغ پاسخگويان برحسبگروه تحصيلي توزيع درصدي  ):8( جدول
  
  
  
  
  
  

 12هاي فني (درصد در رشته 21نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه بين تمام آزمودنيها 
درصد شاغل  5هاي كشاورزي (درصد در رشته 16درصد بيكار) و از اين تعداد  9درصد شاغل و 

درصد بيكار)  16درصد شاغل و  7هاي علوم پايه (درصد در رشته 23درصد بيكار) و تعداد  11و 

 نوع اشتغال
 جمع جنسيت

 زن مرد

 41 12 29 شاغل

 59 40 19 بيكار

 100 52 48 جمع

  نوع اشتغال
 نوع تاهل

 جمع
 متاهل مجرد

 41 19 22 شاغل

 59 8 51 بيكار

 100 27 63 جمع

 جمع گروه تحصيلي 

 انساني علوم پايه كشاورزي فني

نوع 
 اشتغال

 41 17 7 5 12 شاغل

 59 23 16 11 9 بيكار

 100 40 23 16 21 جمع
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التحصيل درصد بيكار) فارغ23درصد شاغل و  17هاي علوم انساني (درصد در رشته 40و مابقي 
  اند.شده

 آمار استنباطي

  فرضيه اول: بين عوامل مديريتي و بيكاري دانش آموختگان رابطه وجود دارد.

 نتايج به دست آمده بيانگر ارتباط معنادار عوامل آموزشي و سواالت آن مقياس، با بيكاري
بوده كه بيانگر  /.47التحصيالن باشد. ارتباط عوامل آموزشي با بيكاري فارغالتحصيالن مي فارغ

  باشد.درصد مي 95التحصيالن با اطمينان معناداري ارتباط بين عوامل آموزشي و بيكاري فارغ
همچنين بين تك تك سواالت، ارتباط معناداري با بيكاري مشاهده شد، كه به ترتيب شدت 

  توان آنها را به ترتيب زير عنوان كرد.همبستگي، مي
و  /.42سوال اول (ارتباط بيكاري با ضعف نظام گزينش دانشجو) با ضريب همبستگي  - 

  درصد رابطه معنادار بوده است. 95با اطمينان 
هاي آموزشي و دانش مورد نياز سوال دوم (ارتباط بيكاري با عدم انطباق ميان رشته - 

 درصد رابطه معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.68ريب همبستگي بازار كار) با ض

هاي آموزش در دانشگاه هاي آموزشي و شيوهسوال سوم (ارتباط بيكاري با ثبات برنامه - 
 95و با اطمينان  /.436و همسو نبودن آنها با تحوالت اقتصادي) با ضريب همبستگي 

 درصد رابطه معنادار بوده است.

التحصيالن دانشگاه در رشته هاي علوم ارتباط بيكاري با كثرت فارغسوال چهارم ( - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 95و با اطمينان /.41انساني) با ضريب همبستگي 

التحصيالن) با ضريب اي فارغسوال پنجم (ارتباط بيكاري با ضعف مهارتهاي حرفه - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.46همبستگي 

هاي مختلف) سوال ششم (ارتباط بيكاري با كافي نبودن واحدهاي كارورزي در رشته - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.538با ضريب همبستگي 

التحصيالن) با ضريب سوال هفتم (ارتباط بيكاري با پايين بودن سطح علمي فارغ - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 99با اطمينان  و /.50همبستگي 

سوال هشتم (ارتباط بيكاري با توسعه كمي دانشگاه بدون توجه به كيفيت) با ضريب  - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.46همبستگي 

  باشند:ميتوان نتيجه گرفت، عوامل آموزشي زير، به ترتيب در بيكاري موثر بنابراين در نهايت مي
اي ضعف مهارتهاي حرفه، هاي آموزشي و دانش مورد نياز بازار كارعدم انطباق ميان رشته

پايين بودن سطح  ،هاي مختلفكافي نبودن واحدهاي كارورزي در رشته، التحصيالنفارغ
هاي آموزشي ثبات برنامه، بدون توجه به كيفيت توسعه كمي دانشگاه، التحصيالنعلمي فارغ
ضعف نظام گزينش ، هاي آموزش در دانشگاه و همسو نبودن آنها با تحوالت اقتصاديو شيوه
 .هاي علوم انسانيالتحصيالن دانشگاه در رشتهكثرت فارغ،دانشجو
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  التحصيالنضريب همبستگي عوامل آموزشي و سواالت آن با بيكاري فارغ ):9(جدول 

 
 بيكاري

/.Correlation Coefficient 473 عوامل آموزشي   

Sig. (2-tailed) 018./  

N 20 

s1 
 . ضعف نظام گزينش1

 

Correlation Coefficient 421./  

Sig. (2-tailed) 020./  

N 20 

s2 
 هاعدم انطباق بين رشته .2

Correlation Coefficient  686./  

Sig. (2-tailed) 000./  

N 20 

s3 

 همسو نبودن با تحوالت جامعه .3

Correlation Coefficient  . 436./  

Sig. (2-tailed) 014./  

N 20 

s4 
 التحصيالنكثرت فارغ .4

Correlation Coefficient  415/  

Sig. (2-tailed) 027./  

N 20 

 ضعف مهارتهاي حرفه اي .5

s5 

Correlation Coefficient 548./  

Sig. (2-tailed) 001./  

N 20 

s6 
 كافي نبودن واحد كارورزي .6

Correlation Coefficient  538./  

Sig. (2-tailed) 001./  

N 20 

s7 

 پايين بودن سطح علمي .7

 

Correlation Coefficient 509./  

Sig. (2-tailed) 001./  

N 20 

s8 
 توسعه كمي بدون توسعه كيفي .8

Correlation Coefficient  461./  

Sig. (2-tailed) 009./  

N 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ضريب همبستگي رگرسيون خطي جهت بررسي ارتباط عوامل آموزشي با بيكاري  ):10(جدول 

  التحصيالنفارغ

، كه بيانگر ارتباط معنادار  /.875به دست آمده برابراست با   Rميزان ،طبق نتايج به دست آمده

  باشد.التحصيالن ميعوامل آموزشي با بيكاري فارغ

  پيش فرض آنووا براي محاسبات رگرسيون): 11(جدول 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

278/2  8 285./  151/5  004./  

Residual 722/2  11 247./    

Total 000/5  19    

a. Predictors: (Constant), s8, amoozeshi, s1, s3, s5, s7, s6, s4 

b. Dependent Variable: eshteghal 

 كند.نتايج جدول نيز تفاوت درون گروهي و برون گروهي عوامل آموزشي را تائيد مي

   

Model  R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 ٨٧٥ ١./  ٨٥٦./  ٠٦٠./  ٠٩٧٤٦./  

a. Predictors: (Constant), s8, amoozeshi, s1, s3, s5, s7, s6, s4 

b. Dependent Variable: eshteghal 
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 التحصيالنضريب همبستگي عوامل آموزشي با بيكاري فارغ ):12(جدول 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 (Constant) 325/2  .724  249/3  008./  

/.221 عوامل آموزشي  .020 326/4  060/6  001./  

/.469  . ضعف نظام گزينش1  .506 433/2  531/4  006./  

/.384  . عدم انطباق بين رشته ها2  .480 267/2  382/0  003./  

. همسو نبودن با تحوالت 3

  جامعه

324./  .540 272/2  228/3  014./  

/.468  التحصيالنفارغ. كثرت 4  .561 136/3  121/4  006./  

/.37  اي. ضعف مهارتهاي حرفه5  .397 794/2  849/5  004./  

/.461  . كافي نبودن واحد كارورزي6  .307 652/2  850/4  003./  

/.891 . پايين بودن سطح علمي7  .331 568/3  090/2  001./  

. توسعه كمي بدون توسعه 8 

  كيفي

791./  .231 463/2  063/2  003./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

باشد كه همه با براي ارتباط بين عوامل مختلف مي Betaو  Bنتايج جدول، بيانگر ضريب 

توانيم، نتيجه بگيريم كه عوامل درصد تائيد شده است. بنابراين به طور كلي مي 95اطمينان 

بسزايي دارد و به طور معناداري بين بيكاري التحصيالن نقش مهم و آموزشي در بيكاري فارغ

شود. بنابراين فرض تحقيق با التحصيالن و عوامل آموزشي ارتباط معناداري ديده ميفارغ

 گردد.درصد تائيد مي 95اطمينان 
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  التحصيالن رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه دوم: بين عوامل مديريتي و بيكاري فارغ

گر ارتباط معنادار عوامل مديريتي و سواالت آن مقياس با بيكاري فارغنتايج به دست آمده بيان

بوده كه بيانگر  /.524التحصيالن باشد. ارتباط عوامل مديريتي با بيكاري فارغالتحصيالن مي

  باشد.درصد مي 99التحصيالن با اطمينان ارتباط معنادار، بين عوامل مديريتي و بيكاري فارغ

  

  لتحصيالناهمبستگي عوامل مديريتي و سواالت آن با بيكاري فارغضريب  ):13(جدول 

  
بيكاري فارغ

 التحصيالن

  Pearson Correlation عوامل مديريتي
Sig. (2-tailed) 

N 

. 524/ *
 

. 001/  

  Pearson Correlation . ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي9
Sig. (2-tailed) 

N 

. 424/ *
 

. 008/  

20 

 مديريت دولتي. ناكارامد بودن 10

 

Pearson Correlation 492./ 

Sig. (2-tailed) 003./  

N 20 

 . تشريفات ديوانساالري11

 

Pearson Correlation 314./ *
 

Sig. (2-tailed) 026./  

N 17 

 . گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور12

 

Pearson Correlation . 574/  

Sig. (2-tailed) 001./  

N 20 

 . وجود سازمانهاي موازي در كشور13

 

Pearson Correlation 603./  

Sig. (2-tailed) 000./  

N 20 

 . تعدد مراكز تصميم گيري14

 

Pearson Correlation 360./  

Sig. (2-tailed) 020./  

N 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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تك سواالت ارتباط معناداري با بيكاري مشاهده شد، كه به ترتيب شدت همچنين بين تك 
 توان آنها را به ترتيب زير ذكر كرد.همبستگي، مي

هاي اجرايي) با ضريب همبستگي سوال نهم (ارتباط بيكاري با ناهماهنگي دستگاه - 
  درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان  /.42

سوال دهم (ارتباط بيكاري با ناكارآمد بودن مديريت دولتي در اداره امور اقتصادي) با  - 
  درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.49ضريب همبستگي 

و با /. 314سوال يازدهم (ارتباط بيكاري با تشريفات ديوانساالري) با ضريب همبستگي  - 
 درصد، معنادار بوده است. 95اطمينان 

دوازدهم (ارتباط بيكاري با گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور اجرايي) با سوال  - 
 درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.574ضريب همبستگي 

سوال سيزدهم (ارتباط بيكاري با وجود سازمانهاي موازي در كشور) با ضريب  - 
 درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.603همبستگي 

وال چهاردهم (ارتباط بيكاري با تعدد مراكز تصميم گيري)  با ضريب همبستگي س - 
 درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان  /.36

توان نتيجه گرفت، فرض تحقيق مبني بر ارتباط عوامل آموزشي با بنابراين، به طور كلي مي
به رابطه خرده عوامل مختلف،  توان با توجهگردد. همچنين ميالتحصيالن تائيد ميبيكاري فارغ

 التحصيالن تاثير دارد:زير، به ترتيب در بيكاري فارغ مديريتينتيجه گرفت كه عوامل 

  وجود سازمانهاي موازي در كشور - 
 گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور اجرايي - 

 ناكارآمد بودن مديريت دولتي در اداره امور اقتصادي - 

 هاي اجراييناهماهنگي دستگاه - 

 تعدد مراكز تصميم گيري - 

 تشريفات ديوانساالري - 

 التحصيالنضريب همبستگي عوامل مديريتي با بيكاري فارغ ):14(جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. 

Error of 

the 

Estimate 

 1 846./  857./  212./  4561./  

a. Predictors: (Constant), s14, s11, modiriati, s13, s10, s12, s9 

b. Dependent Variable: eshteghal 

كه بيانگر ارتباط معنادار  /.846به دست آمده، برابراست با   Rطبق نتايج به دست آمده ميزان 
  باشد.التحصيالن ميعوامل مديريتي با بيكاري فارغ

  
   



  

  

  

  

            ١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢و و و و     ١٠١١٠١١٠١١٠١فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٧٤٧٤٧٤٧٤

 

  

  جدول پيش فرض آنووا براي محاسبات رگرسيون): 15(جدول   

del  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

359/2  7 337./  616/4  006./  

Residual 876/1  9 208./    

Total 245/4  16    

a. Predictors: (Constant), s14, s11, modiriati, s13, s10, s12, s9 

b. Dependent Variable: eshteghal 

  كند.عوامل مديريتي را تائيد مينتايج جدول نيز تفاوت درون گروهي و برون گروهي 

 

  التحصيالنضريب همبستگي عوامل مديريتي با بيكاري فارغ ):16(جدول 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

553/1 تقابل درون گروهي 1  .862  802/5  000./  

469/0 عوامل مديريتي  .506 433/2  931/4  001./  

584/0 . ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي9  .480 267/2  382/5  000./  

323/0 . ناكارامد بودن مديريت دولتي10  .540 272/2  828/3  004./  

468/0 . تشريفات ديوانساالري11  .561 136/3  721/4  006./  

477/0 . گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور12  .397 794/2  449/5  003./  

391/0 . وجود سازمانهاي موازي در كشور13  .307 652/2  850/4  000./  

871/0 . تعدد مراكز تصميم گيري14  .133 568/3  090/5  000./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

باشد، كه همه با براي ارتباط بين عوامل مختلف مي Betaو  Bنتايج جدول بيانگر ضريب 
 درصد تائيد شده است.  95اطمينان 

التحصيالن نقش توانيم، نتيجه بگيريم كه عوامل مديريتي در بيكاري فارغبنابراين به طور كلي مي
التحصيالن و عوامل مديريتي ارتباط مهم و بسزايي دارد و به طور معناداري بين بيكاري فارغ

 گردد.صد، تائيد ميدر 95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان معناداري ديده مي
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التحصيالن رابطه معناداري اجتماعي و بيكاري فارغ - فرضيه سوم: بين عوامل فرهنگي

  وجود دارد.

اجتماعي و سواالت آن مقياس، با  - نتايج به دست آمده بيانگر ارتباط معنادار عوامل فرهنگي
 /.46التحصيالن بيكاري فارغاجتماعي با  - باشد. ارتباط عوامل فرهنگيالتحصيالن ميبيكاري فارغ

درصد  95التحصيالن با اطمينان بوده كه بيانگر ارتباط معنادار بين عوامل آموزشي و بيكاري فارغ
  باشد.مي

همچنين بين تك تك سواالت، ارتباط معناداري با بيكاري مشاهده شد، كه به ترتيب شدت 
  توان آنها را به ترتيب زير ذكر كرد.همبستگي، مي

پانزدهم (ارتباط بيكاري با مدرك گرايي در بين جوانان) با ضريب همبستگي سوال  - 
  درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان /. 43

هاي شغلي) با سوال شانزدهم (ارتباط بيكاري با اطالع ناكافي از چگونگي فرصت - 
  درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.608ضريب همبستگي 

ارتباط بيكاري با توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون) با ضريب همبستگي سوال هفدهم ( - 
 درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان /. 419

سوال هجدهم (ارتباط بيكاري با رعايت روابط فاميلي در به كار گماردن افراد) با  - 
 درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان  /.609ضريب همبستگي 

التحصيالن براي اشتغال در بخش دولتي) (ارتباط بيكاري با توقع فارغسوال نوزدهم  - 
 درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.552با ضريب همبستگي 

شوند، تن التحصيالني كه حاضر نميسوال بيستم (ارتباط بيكاري با زياده خواهي فارغ - 
درصد، معنادار بوده  99و با اطمينان  /.58به هر كاري دهند) با ضريب همبستگي 

 است.

گيريم كه فرض تحقيق مبني بر ارتباط عوامل فرهنگي اجتماعي با بيكاري بنابراين، نتيجه مي
با مرتبط  گردد و طبق نتايج به دست آمده عوامل فرهنگي، اجتماعيالتحصيالن تائيد ميفارغ

  د:نالتحصيالن، به ترتيب زير بيشترين اهميت را داربيكاري فارغ
  هاي شغليطالع ناكافي از چگونگي فرصتا - 
 رعايت روابط فاميلي در به كار گماردن افراد - 

 التحصيالن براي اشتغال در بخش دولتيتوقع فارغ - 

 شوند، تن به هر كاري دهندالتحصيالني كه حاضر نميزياده خواهي فارغ - 

 مدرك گرايي در بين جوانان - 

  توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون
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  اجتماعي -ضريب همبستگي بين عوامل فرهنگي ):17(جدول 

  التحصيالن با بيكاري فارغ 

 
بيكاري فارغ 

 التحصيالن

. Correlation Coefficient عوامل فرهنگي   463/ **
 

Sig. (2-tailed) 003./  

N 20 

.  Correlation Coefficient . مدرك گرايي در بين جوانان15  4333/ **
 

Sig. (2-tailed) 008./  

N 20 

.  Correlation Coefficient . اطالع ناكافي از فرصتهاي شغلي16  608/ **
 

Sig. (2-tailed) 000./  

N 20 

.  Correlation Coefficient . توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون17  419/ **
 

Sig. (2-tailed) 011./  

N 20 

/.Correlation Coefficient  609 . رعايت روابط فاميلي 18 **
 

Sig. (2-tailed) 000./  

N 20 

.  Correlation Coefficient . توقع براي اشتغال در بخش دولتي19  552/ **
 

Sig. (2-tailed) .  001./  

N 20 

/.Correlation Coefficient  583 التحصيالن. زياده خواهي فارغ20 **
 

Sig. (2-tailed) 008./  

N 20 
*
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 اجتماعي -فرهنگي ارتباط عواملضريب همبستگي رگرسيون خطي جهت بررسي ): 18(جدول 

 التحصيالنبا بيكاري فارغ

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 858./ a
 874./  326./  02110./  

a. Predictors: (Constant), s20, s16, farhangi, s18, s17, s15, s19 

b. Dependent Variable: eshteghal 

كه بيانگر ارتباط معنادار  /.858به دست آمده برابراست با   Rطبق نتايج به دست آمده ميزان 

 باشد.التحصيالن ميعوامل آموزشي با بيكاري فارغ

  

 جدول پيش فرض آنووا براي محاسبات رگرسيون ):19(جدول 

 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 872/2  7 410./  314/4  007./ a
 

Residual 128/2  12 177./    

Total 000/5  19    

a. Predictors: (Constant), s20, s16, farhangi, s18, s17, s15, 

s19 

b. Dependent Variable: eshteghal 

 

 كند.اجتماعي را تائيد مي -نتايج جدول نيز تفاوت درون گروهي و برون گروهي عوامل فرهنگي
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  التحصيالناجتماعي با بيكاري فارغ -فرهنگيضريب همبستگي عوامل  ):20(جدول 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

148/1 تقابل عوامل 1  098/1   046/4  006./  

/.491 عوامل فرهنگي  418./  557/2  240/3  005./  

/.504 .مدرك گرايي در بين جوانان15  480./  267/2  382/5  001./  

/.423 .اطالع ناكافي از فرصتهاي شغلي16  540./  272/2  828/3  .  004/  

/.48 .توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون17  61./  136/3  828/3  016./  

/.472 .رعايت روابط فاميلي 18  394./  794/2  949/3  023./  

/.491 .توقع براي اشتغال در بخش دولتي19  307./  652/2  850/3  001./  

/.571 التحصيالن.زياده خواهي فارغ20  331./  568/3  090/5  010./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

اجتماعي و بيكاري  -فرهنگيبراي ارتباط بين عوامل  Betaو  Bنتايج جدول بيانگر ضريب 
 درصد تائيد شده است.  95باشد، كه همه با اطمينان مي التحصيالنفارغ

- در بيكاري فارغاجتماعي  -فرهنگي توانيم نتيجه بگيريم، عواملبنابراين، به طور كلي مي

التحصيالن و عوامل دارد و به طور معناداري بين بيكاري فارغالتحصيالن، نقش مهم و بسزايي 
درصد  95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان ارتباط معناداري ديده مياجتماعي،  -فرهنگي
 گردد.تائيد مي

  

 هاي تحقيق يافته

توان مشاهده كرد كه از تعداد با استفاده از نتايج به دست آمده از جداول تحقيق، مي
درصد  41باشند و تنها درصد آنها بيكار و يا جوياي كار مي 59التحصيالن دانشگاه، فارغكل 
درصد با رشته تحصيلي مرتبط و  14شغل باشند كه از اين تعداد نيز التحصيالن شاغل ميفارغ
  درصد باقيمانده، شغل غير مرتبط با رشته تحصيلي خود دارند. 27

-اند. از تعداد مردان فارغدرصد مرد بوده 48درصد زن و  52از تعداد كل آزمودنيها، همچنين 

درصد بيكار و  40درصد بيكار و از تعداد زنان فارغ التحصيل  19درصد شاغل و  29التحصيل 
- بيكاري در بين زنان فارغ ،توان به راحتي نتيجه گرفتاند. بنابراين ميدرصد شاغل بوده 12تنها 

درصد مجرد و  63از تعداد كل آزمودنيها، شود. بر همين اساس التحصيل بيش از مردان ديده مي
درصد  51درصد آنها شاغل و  22درصد مجردين تعداد  63باشند و از درصد متاهل مي 27تنها 

- باشند. بنابراين ميدرصد بيكار مي 8درصد شاغل و  19باشند و از بين متاهلين آنها بيكار مي

 باشند.ار و غير شاغل مجرد مياكثر افراد بيك ،توان نتيجه گرفت

درصد بيكار) و از  9درصد شاغل و  12هاي فني (درصد در رشته 21نهايتا از بين تمام آزمودنيها 
 23درصد بيكار) و تعداد  11درصد شاغل و  5هاي كشاورزي (درصد در رشته 16اين تعداد 
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- درصد در رشته 40درصد بيكار) و مابقي  16درصد شاغل و  7هاي علوم پايه (درصد در رشته

  اند.التحصيل شدهدرصد بيكار) فارغ 23درصد شاغل و  17هاي علوم انساني (

  فرضيه اول: بين عوامل مديريتي و بيكاري دانش آموختگان رابطه وجود دارد.

- ماري به عمل آمده، نتيجه گرفته شد كه عوامل آموزشي در بيكاري فارغآهاي طبق آزمون

التحصيالن و عوامل التحصيالن نقش مهم و بسزايي دارد و به طور معناداري بين بيكاري فارغ
-درصد تائيد مي 95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان آموزشي ارتباط معناداري ديده مي

  گردد.
 ند:باشتوان نتيجه گرفت، عوامل آموزشي زير به ترتيب در بيكاري موثر ميهمچنين در نهايت مي

 هاي آموزشي و دانش مورد نياز بازار كارعدم انطباق ميان رشته .1

  التحصيالناي فارغضعف مهارتهاي حرفه .2
 هاي مختلفكافي نبودن واحدهاي كارورزي در رشته .3

 التحصيالنپايين بودن سطح علمي فارغ .4

 توسعه كمي دانشگاه بدون توجه به كيفيت .5

در دانشگاه و همسو نبودن آنها با هاي آموزش هاي آموزشي و شيوهثبات برنامه .6
 تحوالت اقتصادي

 ضعف نظام گزينش دانشجو .7

 هاي علوم انسانيالتحصيالن دانشگاه در رشتهكثرت فارغ .8

  

  التحصيالن رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه دوم:  بين عوامل آموزشي و بيكاري فارغ

- عوامل مديريتي در بيكاري فارغبر اساس آزمونهاي آماري به عمل آمده نتيجه گرفته شد، كه 

التحصيالن و عوامل التحصيالن نقش مهم و بسزايي دارد و به طور معناداري بين بيكاري فارغ
-درصد تائيد مي 95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان مديريتي ارتباط معناداري ديده مي

 گردد.

مبني بر ارتباط عوامل آموزشي با  توان نتيجه گرفت، كه فرض تحقيقبنابراين، به طور كلي مي
توان با توجه به رابطه خرده عوامل مختلف، گردد. همچنين ميالتحصيالن تائيد ميبيكاري فارغ

 التحصيالن تاثير دارد:زير، به ترتيب در بيكاري فارغ مديريتينتيجه گرفت كه عوامل 

 وجود سازمانهاي موازي در كشور .1

  اس امور اجراييگماردن افراد فاقد صالحيت در ر .2
 ناكارآمد بودن مديريت دولتي در اداره امور اقتصادي .3

 هاي اجراييناهماهنگي دستگاه .4

 تعدد مراكز تصميم گيري .5

 تشريفات ديوانساالري .6
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التحصيالن رابطه معناداري اجتماعي و بيكاري فارغ - فرضيه سوم:  بين عوامل فرهنگي

 وجود دارد.

در بيكاري فارغاجتماعي  - فرهنگيگردد كه عوامل طبق نتايج به دست آمده، مشاهده مي
التحصيالن و عوامل داري بين بيكاري فارغالتحصيالن نقش مهم و بسزايي دارد و به طور معنا

درصد  95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان ارتباط معناداري ديده مي اجتماعي  -فرهنگي
 گردد.تائيد مي

فرض تحقيق مبني بر ارتباط عوامل فرهنگي اجتماعي با بيكاري  گيريم كهبنابراين، نتيجه مي
گردد و طبق نتايج به دست آمده عوامل فرهنگي و اجتماعي با بيكاري التحصيالن تائيد ميفارغ
 التحصيالن، به ترتيب زير بيشترين اهميت را دارد:فارغ

 هاي شغلياطالع ناكافي از چگونگي فرصت .1

  كار گماردن افراد رعايت روابط فاميلي در به .2
 التحصيالن براي اشتغال در بخش دولتيتوقع فارغ .3

 شوند، تن به هر كاري دهندالتحصيالني كه حاضر نميزياده خواهي فارغ .4

 مدرك گرايي در بين جوانان .5

 توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون .6

-عالي در جامعه ما به شرح زير ميبه طور كلي علل بيكاري دانش آموختگان آموزش

: عدم تناسب رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغال زايي جامعه، رشد دانش آموختگان، فقدان باشد
هاي مورد نياز بازار كار از سوي ارتباط كافي بين نظام آموزش و نظام اشتغال، كمبود مهارت

- هاي مركزي، فقدان تحرك شغلي فارغالتحصيالن در محيطالتحصيالن، تمركز فارغفارغ

ها و عدم طالعات در مورد نيازهاي بازار كار در بين داوطلبان ورود به دانشگاهالتحصيالن، فقدان ا
باتوجه به تعدد عوامل موثر بر هماهنگي و ارتباط موسسات آموزشي با مراكز توليد و كارفرمايان. 

التحصيالن، بايد براي حل اين معضل از كليه سازمانهاي مرتبط، به منظور تهيه و اشتغـال فارغ
يك طرح جامع و فراگير در زمينه اشتغال استفاده شود. آنچه كه در تدوين طرح فوق بايد اجراي 

عالي و مسئوليت التحصيالن آموزشمدنظر قرار گيرد، توجه به عوامل اصلي موثر بر اشتغال فارغ
   دادن به سازمانهاي مرتبط با آن است.
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  ضرورت اجراي مالحظات ارگونوميك 

  هابراي سالمندان در بيمارستان
 

1 پور محبوبه السادات رحمن
 

2تيرگر آرام 
 

 چكيده

 وري،بهره حداكثر كسب هدف با كار نيروي براي كار سازي متناسب علم بطورخالصه ارگونومي، 
 از غير افرادي توسط ها ومكان ديگر در كار مسلماً. شودمي تعريف رضايت و آسايش امنيت،
 مانند افرادي براي و مكاني مانند بيمارستان سازي بنابراين متناسب. پذيردمي انجام نيز كارگران
  . است ضروري و بديهي امري هستند، روبرو هاو محدوديت هاناتواني انواع با كه سالمندان

 گروه اين مراجعه باالي حجم سويي و از كشور در سالمند جمعيت رشد بهرو با توجه به روند
هاي اين گروه و درماني، اين مقاله بر آن است، با معرفي ناتواني مراكز و هابيمارستان به سني

. بطور قطع، اجراي استكاستن از مشكالت آنان  درصدد ،ارائه برخي مالحظات ارگونوميك
درماني قادر به ارتقاء  ها و ديگر مراكزهاي ارگونوميك، براي سالمندان در بيمارستانتوصيه

  ايمني، آسايش، استقالل، رضايت و آسايش آنان خواهد شد.
  

  .سالمند، بيمارستان، ارگونومي، متناسب سازي واژگان كليدي:
 

   

                                                
  دانشجوي كارشناس ارشد سالمت سالمندي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، ايران -1

عضو هيات علمي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، پژوهشكده سالمت، دانشگاه علوم  -2

  a.tirgar@mubabol.ac.irپزشكي بابل،  ايران
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  مقدمه: 

اي كه در سالمندان در بسياري از جوامع، بدليل برخورداري از تجربيات فراوان و جايگاه ويژه
بعنوان گروه ارشد و ارزشمند جامعه ) 1394(كردنوقابي، جامعه دارندميان خانواده يا ديگر افراد 

هاي بهداشتي، درماني، رفاهي، اجتماعي، فرهنگي، قلمداد شده و تدابير مختلفي در حوزه
شود. مذهبي و غيره به تناسب شرايط جسمي، رواني، اجتماعي، اقتصادي آنان در نظر گرفته مي

خدمات  در ايران به منظور افزايش كيفيت زندگي سالمندان،) بعنوان نمونه، 1384(مقصودنيا،
هاي سازمان شود، كه از جملهاي به سالمندان ارائه ميحمايتي متنوعي، در قالب خدمات بيمه

توان به كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، سازمان تامين مسئول در اين زمينه، مي
) طرح شهيد رجايي، نمونه 1395شاره كرد. (صفدري،اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري ا

رساني مادي و رفاهي براي سالمندان از با هدف كمك ديگري از اين اقدامات است، كه
  براي سالمندان، به اجرا در آمده است.  1361سال

هاي مختلفي بكار بسته مانند ژاپن، نيز براي حمايت از سالمندان، طرح در كشورهاي پيشرفته،
، به منظور بيمه مراقبتي درازمدت سالمندان (Gold plan)طرح طاليي  د. بعنوان نمونهشومي

سيستم مستمري، مانند سيستم بيمه پزشكي كه تمام  (Angel Plan)و يا طرح فرشته 
تدوين برنامه جامع خدمات  ) در آمريكا،1386(دادخواه، دهد.سالمندان كشور را پوشش مي

راهبردي، دربرگيرنده ابعاد معروف است، در قالب برنامه»  in USA  +65«سالمندي كه به 
  )1386(دادخواه، مختلف اقتصادي، رفاهي، بهداشتي و درماني براي سالمندان است.

با روند روبه رشد  ،توسعه حال در يكشورها در ژهيبوهم اكنون در بسياري از كشورها و 
به دليل پيشرفت نيز در ايران هاي اخير،سالطي  )1393سالمندان روبرو هستيم. (افتخاراردبيلي،

 و در عين حال كاسته شدن از آهنگ رشد عمومي جمعيت، شاهددرماني  - خدمات بهداشتي 
مركز ؛  Ahmadi،2015؛ Mirzaei،2007ايم. (بوده سهم سالمندانروند رو به رشد 

 60 افراد را ايران درصد از جمعيت 6/6 به نزديك ،1375 سال سرشماري پايه بر )1395،آمار
 سال در درصد و 27/7 اين نسبت به 1385 سال درسرشماري كههنددمي تشكيل باالتر و ساله
) به عقيده متخصصان 1393و نحوي نژاد، Parke،2004يافت. ( افزايش درصد 2/8 به 1390

درصد جمعيت كشور است. از اينرو و با همين  10اين نسبت در حال حاضر چيزي معادل 
افراد باالي  را كشور جمعيت از درصد 5/10به نزديك 1400 سال تا شود،مي بينيپيشآهنگ، 

 2050 ) و تاحدود سي سال ديگر (سال1384(مقصودنيا، سال به خود اختصاص دهند 60
كشور به اين گروه سني اختصاص خواهد  درصدجمعيت 25 الي 20 حدود ميالدي)، سهمي

 از كشور در سالخوردگي شدت واقع در )1394الحاجلو،و عزيزي زين  1392 (حاتمي، داشت.
 .است كشور در سالمند جمعيت انفجار معناي به اينبوده و  نمايي ،بعد به 1410 سال
)2015،United Nations، ،1394جواديان(  

جمعيت اين  هاي سالمندان، همچنين رشدناتواني و نيازها بديهي است كه با توجه به بنابراين،
هاي وارده در ايران بايد به فكر اقداماتي متناسب با پديده مذكور بود و پيش از آسيبگروه سني، 
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به آنان و ناتواني جامعه در رويارويي با پديده سالمندي جمعيت، درصدد اتخاذ تدابير كنترلي 
  برآمد.

انواع مشكالت مرتبط با  همانگونه كه بر كسي پوشيده نيست، يكي از مشكالت عمده سالمندان،
  هاي جسمي، رواني و اجتماعي است.سالمت، اعم از آسيب

هاي بينايي و در بعد جسمي، با پيامدهاي مختلفي مانند، كاسته شدن از قابليت سالمندان 
نحوي ( شدن از حس المسه روبرو هستند.اي و حتي كاستهشنوايي، تحليل توان ماهيچه

  )1394جواديان، ،United Nations،2015 ، 1393نژاد،
و  اوتطر ،دميشو باعث كهاست،نيروا يجيرتد گيدفرسواين مقطع سني همراه با  از نظر رواني،

 يابد. اهشـك تعلقاحساس و  دنبو مفيد سحساا دن،يسككرر اترـج ،نفس به دعتماا ،بيداشا
 و تنهاييسساـحا اب،وـخيوـلگا رـتغيي ،هـكاهشحافظ اب،ضطرا ،گيدسرـفا دـمانن يـختالالتا
  )1391(براتي، اين دوره سني به شمار مي آيند. تشكالـم هـجملاز  جتماعيا واينزا

از جنبه اجتماعي، سالمندي با پيامدهايي در خصوص فعاليتهاي روزمره زندگي، تعامالت 
  )1394هاي خانوادگي و اجتماعي و در نتيجه هويت روبرو هستند.(حقيقيان،اجتماعي، نقش

ها نموده و به دنبال شرايط مذكور، از جمله داليلي هستند، كه سالمندان را مستعد انواع آسيب 
نمايد. بعنوان بار سنگين بيماري را بر سيستم بهداشتي درماني كشورها، تحميل مي آن معموالً

-درصد جمعيت را شامل مي 10نمونه، در ايران طبق آمارها، در شرايطي كه سالمندان كمتر از 

(اديب حاج  به آنان بوده است. مربوط پزشكي، هايمراقبت هزينه از درصد 29شدند، 
  )1394باقري،

 سالمت، خدمات بيني است، چون بعنوان نمونه، سرانهقابل پيش اي نسبتاًپديده فوق، پديده
 افراد بيش از برابر پنج تا سه يافته،توسعه كشورهاي و آمريكا در سال 65 باالي افراد براي

درصد از  40هاي موجود، حدود يا بر اساس داده .گزارش شده است سال، 65 از كمتر باسنين
 به و شودمي بيشتر و ساله 65 افراد صنعتي، صرف جوامع در درماني بهداشتي هايهزينه كل
 هايبرابر هزينه 6 باال، به سال 75 فرد يك بهداشتي هايهزينه ها،براي دولت متوسط طور

به دليل برآوردهاي بعمل آمده در آمريكا،  است. طبق توليد و كار سن در فرد يك بهداشتي
ميالدي، بدون در نظر گرفتن تورم و  2030 التغييرات جمعيتي، هزينه هاي ملي سالمت تا س

  )Ahmadi،2015( درصد افزايش خواهد يافت. 25هاي نوين، به ميزان هزينه تكنولوژي
  

  ارگونوميك در مراكز درمانيضرورت توجه به مالحظات 

)، Human Factor Engendering) يا مهندسي عوامل انساني (Ergonomicsارگونومي (
 طراحي در انسان، درباره موجود علمي اطالعات بردن بكار دانش ،از است بطور خالصه عبارت

 تجهيزات، و كار هاي محيط ها، فراورده مشاغل، اي كه از طريق طراحيكار، به گونه محيط
  انسان حاصل شود. هاي توانمندي و ها وري از ظرفيتبهره حداكثر
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 شرايط و وسايل و فرد بين تناسب ايجاد منظور به نظامه چند ارگونومي علمي تر،ساده عبارت به
 و ايمني افزايش حوادث، تعداد از كاستن علمي، رشته اين غايي هدف. اوست استفاده مورد

 در كه است شرايطي يا امكانات و وسايل از وري افرادو بهره رضايت ارتقاء حال عين و آسايش
با چنين تعريفي از ارگونومي، شكي نيست كه اين رشته  )1394دارند. (طرزي مقدم، اختيار

هاي سالمندان، تجهيزاتي تواند با مداخله و طراحي مناسب به فراخور نيازها و ناتوانيعلمي، مي
ها يابند (از جمله بيمارستانهايي كه در آنها حضور ميدهند و يا مكانار ميكه مورد استفاده قر

وري، افزايش ايمني، بهبود آسايش و و مراكز درماني) كمك شاياني در راستاي ارتقاء بهره
  استقالل سالمندان، بنمايد.

استرس  ) به بررسي اثر فاكتورهاي محيطي، بر ميزان1394بعنوان نمونه مطلبي و همكارانش (
 رنــگ، در بيماران مراجعه كننده به يك مركز درماني، پرداخته و دريافتند كه عواملي مانند

بر ميزان استرس در  يخصوص ميحر حفظي و آثــارهنر صدا، ،ينورپــرداز مبلمــان، دمــانيچ
 در ،راحت و بايز مبلمان مناسب، نور از يريگهرهبيماران موثر بوده است. آنها دريافتند كه با ب

 توان از ميزان استرس بيماران كاست.، ميمناسب يمعمار و يكيزيف ساختار كنار
  )1394مطلبي،(
) در بررسي خود پيرامون اثر شرايط محيطي بر 1395همچنين فرخ نژاد افشار و همكاران ( 

 كاهش اضطراب باعث سفيد، صداي دادند كه شنيدن سالمت و وضعيت بهبود بيماران، نشان
شود. از اينرو مي ويژه قلبي مراقبت واحد در بستري سالمندان قلب ضربان بيماران و كاهش

به عنوان يك اقدام غيردارويي مكمل، ساده و كم هزينه در  توانداين روش، مي از استفاده
  )1395مراقبت از بيماران به كار رود. (فرخ نژاد،

اند، از طريق بعضي مداخالت كردهگزارش 1393نيز در سال  حميد گيالسي و همكارانش،
كمكي در حمام،  ها، دستگيرهمحافظ براي پله محيطي در منازل سالمندان، مانند نصب نرده

ها، تغيير چيدمان وسايل فرش كردن ها، غير قابل حركتتوالت و راهروها، غيرلغزنده كردن كف
اند. از خطر سقوط شده جايي و حذف برخي وسايل خطرناك، موفق به كاستندر منزل، جابه

 )1393(گيالسي،
هايي محيط و وسايل، بويژه در مكان طريق متناسب سازي از بنابراين، بطور خالصه بايد گفت،
 زندگي يابند، قادريم بر ميزان توان، قدرت سازگاري وكيفيتكه سالمندان در آنها حضور مي

 سالمندان بيافزاييم.

  ها و مراكز درمانيبيمارستانهاي ارگونوميك براي توصيه

ها، براي بررسي متون، در رابطه با مالحظات الزم جهت متناسب سازي محيط بيمارستان
ها، تحت عناويني مانند پارك دوستدار سالمند، شهر دوستدار سالمندان و همچنين ديگر محيط

هاي داروخانه هاي دوستدار سالمند، ياسالمند، مراكز درماني دوستدار سالمند، آسايشگاه
آوري گروهي از يابند، موجب جمعسالمندان در آنها حضور مي دوستدار سالمند،كه عموماً
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بندي بطور خالصه به شرح زير طبقه ها شده است، كه در اين مقاله،ها يا دستوالعملتوصيه
  اند.شده

  

  ها:ورودي

-هاي كوچك، از جمله مكانورودي مراكز درماني، اعم از بيمارستان، درمانگاه و حتي كلينيك

- ديده، مشكالتي را فراهم ميهايي هستند، كه براي سالمندان، بويژه سالمندان بيمار و آسيب

هاي متعدد، اختالف سطح قابل مالحظه در دو سوي درب ورودي، عرض كم نمايند. وجود پله
و محيط درون درب ورودي براي كاربران ويلچر و يا اختالف روشنايي شديد، بين فضاي آزاد 

توانند، توجهي ميهايي از شرايط نامناسب هستند، كه در صورت بيطي روز يا شب، نمونه
مندي از خدمات چنين مراكزي، دچار دردسر داشته و يا سالمند را جهت بهرهحوادثي را در پي

ر، در هاي موجود، اجراء مالحظاتي مانند موارد زينمايند. از اينرو با توجه به دستور العمل
  شود.هاي مراكز پذيرنده سالمند، توصيه ميورودي

مصرف  بويژه سالمند ورود سطح شيبدار) براي(در صورت وجود پله يا اختالف سطح، رمپ  -
 .داشته باشد چرخدار، وجود كنندگان صندلي

 )1(شكل  .باشد برخوردار) درصد 8 كمتراز( ماليم ازشيب رمپ -
 .سانتيمترباشد 180 از بيش چرخدار، صندلي دو همزمان عبور جهت ورودي عرض -
 .باشد آن با سالمند برخورد از جلوگيري منظور به الزم عالمت داراي اي،شيشه ورودي -

 )2(شكل 
مقدار ممكن حداقل بايد به  ساختمان،، اختالف روشنايي بين بيرون و درون هادر ورودي -

متوسط، روشنايي از در روز از سايبان و در شب توان رسانده شود. براي اين كار مي
 بيرون و درون بنا استفاده كرد. متناسب با روشنايي محيط

  
ها، براي افراد ناتوان يا : سطح شيبدار با شيب ماليم، در محل پله يا اختالف سطح)1( شكل

  سالمند 
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منظور جلوگيري از اي به هاي شيشهگذاري روي درباي از برچسب عالمتنمونه): 2شكل (

  برخورد

 

كف حداقل ناحيه در  و لوكس 300حدود  ،سر ارتفاعدر  ، مقدار روشناييروشنايياز نظر  -
تركيبي از روشنايي  ،بهتر است براي تامين روشنايي مصنوعي، شود.توصيه مي ،50

) استفاده هاي شفافهاي مجهز به قاب و طلقالمپمستقيم و غير مستقيم (
 )Parke،2004شود.(

هاي فوق غير از مالحظاتي است كه در خارج از چنين مراكزي، و در البته گفتني است، توصيه
بايست، در مسير راههاي دسترسي به مراكز درماني در نظر حقيقت توسط مسئوالن شهري مي

گرفته شود. از جمله مالحظاتي كه در خصوص راههاي دسترسي به مراكز درماني براي 
  شود، عبارتند از:ه ميسالمندان توصي

 سالمندان، هدايت و هامكان معرفي جهت الزم نصب عالئم -

 و در معابر واكر يا چرخدار صندلي سالمندان، حركت هموار جهت تامين سطوحي كامالً -
 روها، پياده

 غيرلغزنده، و تامين مسيرهايي عريض و بدون مانع،  با مصالحي مقاوم -

سانتيمتر).  2مسيرها به حداقل ممكن (حداكثر  در موجود، هايناهمواري كاستن از ارتفاع -
  )3(شكل

  
 پرهيز از سطوح ناهموار در مسيرها، بويژه در مسير حركت سالمندان): 3شكل (

  هاپله
هاي چالش برانگيز و ها، براي بسياري از افراد بويژه سالمندان، يكي از فعاليتعبور از پله

هاي عضالني، محدوديت قواي سالمندان، بداليل متعددي مانند تحليلشود. دردسرزا قلمداد مي
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هاي وارده به مفاصل، ضعف بينايي، كاهش قدرت حفظ تعادل براي عبور حركتي ناشي از آسيب
رو بهتر آن است، مراكز درماني، براي ارائه خدمات  ها، با مشكل جدي روبرو هستند. از ايناز پله

ف تدارك ديده شده و در صورت ارائه در طبقات باالتر، از آسانسور با به سالمندان، در طبقه همك
هايي مالحظات مربوطه استفاده شود. البته در صورت وجود پله و ضرورت استفاده از آن، توصيه

  به شرح زير نيز موجود است.
  در خصوص آسانسور:

 ود.شمركز در نظر گرفته  يبه درب ورود كيآسانسور نزد -

 .مناسب موجود باشد يانتظار با صندل ينسور، فضاخارج از هر آسا -
 .باشد تشخيص قابل) ديوار از متمايز رنگ كمك به( آسانسور درب -
 باشد. سانتيمتر 172در  137حداقل چرخدار درآسانسور يورود صندل يبرا نيكابابعاد  -

 باشد.اندازه مناسب  و صيرنگ قابل تشخ يدكمه آسانسور در خارج و داخل آسانسور، دارا -

 باشد.متريسانت 5/1كمتر از  ،و كف ساختمان در هر طبقه نيكابكف نيب اختالف سطح -

 ها: در خصوص پله

 نبايد داراي پوشش لغزنده باشند.ها پله -

فاقد پوشش اضافه  اضافه باشد.ترجيحاً يپوشش آنها نبايد داراي پارگي، برجستگي يا اجزا -
 باشند.

 )4(شكل  مشخص شود. ،نوار رنگي استفاده از مثالً ،ايبهتر است به شيوه ،هالبه پله -
 داراي نرده باشد. ها حتماًدو سوي پله -

 مجزا باشد. چراغ به مجهز بهتراست، ها،محل پله -

 نبايد داراي شرايط يا زوائد منجر به آسيب به سر باشد. ،هااطراف پله -

  گرفت. يك پاگرد در نظر بايد  ،پله 10به ازاء هر  -

  
  هاشيوه استفاده از نوار رنگي در لبه پله): 4شكل (

A درجه) 30-35ها ( توصيه شده براي پله: شيب   
B سانتيمتر 105تا  85: ارتفاع دستگيره حدود   
C سانتيمتر 18تا  5/12: ارتفاع هر پله حدود   

D سانتيمتر 90: عرض پله حداقل   

E سانتيمتر 5/35تا  5/25: عمق پله بين   
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  راهروها

 محل توقف و استراحت،الاقل يك متر 30هر  به ازاء ،طوالني يراهروهاتوصيه بر آن است، در 
. در مسطح و غير لغزنده باشد سطح راهروها بايد كامالً .براي سالمندان در نظر گرفته شود

تا  باشند،متر ميلي 20كمتر از  بايد ،هاي موجود روي سطحدندانهصورت وجود سطوح شيبدار، 
عبور  تا حد امكان، شرايطبايد  ،عرض مسيرها را با مشكل روبرو نسازند.ا واكر و ويلچر حركت ب

با نوار  بهتر است،ها را ها و رامپلبه جانبي راهرو) 5. (شكل همزمان دو ويلچر را فراهم نمايد
  ).Parke،2004ساخت(رنگي سطح قابل تشخيص 

  
  همزمان دو ويلچرشرايط مناسب در راهروها براي عبور ): 5شكل (

گيري: نتيجه  

و از سويي  با توجه به آنكه رشد سريع جمعيت سالمند، در كشور امري روشن و انكارناپذير است
تواند، با پيامدهاي توجهي به آنها ميبي هايي روبروست،سالمندي با شرايط و از جمله ناتواني

سازي اصول ارگونومي و متناسبشود، تا با بكارگيري منفي و شديدي همراه باشد، توصيه مي
يابند، سعي در افزايش رفاه، ايمني و استقالل هايي كه سالمندان در آنها حضور ميمحيط

  سالمندان، بعمل آيد. 
   



  
  
  
  
  
  

  ٩٣٩٣٩٣٩٣                            ها رضورت اجرای مالحظات ارگونومیک برای ساملندان در بیمارستان 

 
 

  منابع:

فصلنامه اخالق  ).1394(عفت ،الرعايايي يميني امين ،آزاده ،صفا ،محسن ،اديب حاج باقري -
  .ي و يكمنهم، شماره سدوره  )،169- 191( پزشكي

 يينايمحمد و م يي،ايآر يد ابوالقاسم،س ي،ريزاج رهاد،ف ي،لشكربلوك سن،ح ي،افتخاراردبيل -
مجله دانشكده بهداشت و  )،8-59(وضعيت تغذيه سالمندان شهر گرگان ).1393نصوره(م

  ي، دوره دوازده، شماره دو.بهداشت قاتيتحق تويانست
بررسي وضعيت سالمت  ).1391(مجيد؛ يداله فتحي؛ عليرضا سلطانيان و بابك معيني  ،براتي -

رواني و رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتي در سالمندان شهر همدان، مجله علمي دانشكده 
  ).12-19( ،پرستاري و مامائي همدان

-32( ي،اجتماعفصلنامه مددكاري  ،مددكاري اجتماعي سالمند ).1394جواديان، سيد رضا ( -
  .2، شماره4دوره )،27
 يدنوذري،سفرشته،  مجلسي، حسن، افتخار اردبيلي، سيدمنصور، رضوي، حاتمي، حسين، -

جلد  )، فصل يازدهم،1836- 1893). بهداشت عمومي(1392محسن و پريزاده، سيدمحمدجواد(
 سوم.

سالمندي و  تجربه ).1394(مصطفي ،علي، بلوردي زهير ،حقيقتيان منصور، هاشميان فر -
 ،مجله تحقيقات كيفي در علوم سالمت .يك پژوهش كيفي ،هاي هويت نقشي سالمندانچالش

 سال چهارم، شماره سوم. )،339-350(

ارائه  ). سيستم خدمات ويژه سالمندي در كشورهاي آمريكا و ژاپن و1386دادخواه، اصغر ( -
ايران. مجله سالمندي ايران. هايي جهت تدوين برنامه راهبردي خدمات سالمندي در شاخص

  )،سال دوم، شماره سوم.166- 176(
 يبرنامه خدمات و مراقبتها ).1395صفدري، رضا، صادقي، فاطمه و محمدي آذر، مريم،( -

دانشگاه  يراپزشكيمجله دانشكده پي. متول يبه عملكرد سازمانها يبا نگاه رانيدر ا يسالمند
  . 2. شماره10)، دوره 155-166. ( سالمت) اورديتهران (پ يعلوم پزشك

 - ارگونومي در سيستم مراقبت بهداشتي ).1394(سيد ابوالفضل ،ذاكريان و سارا ،طرزي مقدم -

  .4، شماره 5دوره  )، 87-98( بهداشت و ايمني كار .هاي عوامل انساني: مقاله مروري مدل
). فصلنامه 1394( جعفر صادق ،تبريزي و ، ابوالقاسماميني ،اكبر ،الحاجلوعزيزي زين -

  .1شماره 6)، دوره54-64تصويرسالمت (
تأثير صداي سفيد بر ). 1395( اميرحسين ،عبديو  اعظم ،پويا، محمودي ،فرخ نژاد افشار -

)، جلد 11-18(ندشناسيسالم، در واحد مراقبت ويژه قلبي ،عالئم حياتي بيماران سالمند بستري
 .1، شماره 1
در مورد خرد  ،سالمندان دگاهيد ).1394زينب( آرزو و عربلو، د،رانونيدلفان ب كردنوقابي، رسول، -

  . 3شماره .1دوره )،157-167ي ( ريپ يمجله روانشناس .خرد يشناسآن: روان يهاو مؤلفه
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). پيشگيري 1393(طاهري تنجانيپريسا و  شهرام يزداني ،حميد سوري ،حميد رضا گيالسي -
ايمني و پيشگيري از  هاي ناشي از آن، در سالمندان ساكن منزل، ارتقاياز سقوط و آسيب

 .3، شماره 2)، دوره 161- 172ها(مصدوميت
  1395گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن،مركز آمار ايران -
بر كاهش  ،تاثير محيط كالبدي فضاهاي درماني .)1394الدن ( ،زادهوجدان و قاسم ،مطلبي -

معماري و  - نشريه هنرهاي زيباي، پزشك استرس بيماران (بررسي نمونه موردي مطب دندان
  .2شماره  ،20دوره  )،35-46، (شهرسازي

- 130( سالمندان طب و شناسي سالمند ). كليات1384هادي( مقصودنيا، شهربانو و شجاعي، -
 چاپ اول. جانبازان، پزشكي لومع و مهندسي )پژوهشكده1

صول ا ).1393مرتضي( صغري و پدرامي، احمدي، مرضيه، حسين، شيرازي خواه، نحوي نژاد، -
ويژه كاركنان مراكز توانبخشي و ( هاي برقراري ارتباط مؤثر با گروه هدفكار با خانواده و شيوه

  ).1- 63( ن)،نگهداري سالمندا
- Ahmadi A, Seyedin H., Fadaye-Vatan R.(2015)Towards Age-

Friendly Hospitals in Developing Countries: A Case Study in Iran. 

Health Promotion Perspectives، (42-51)  ،  5(1). 
- Belinda Parke, Kathleen Friesen (2004). Kathleen Friesen RN BSN 

MA. (1 -70  ) Physical Design Components for an Elder Friendly 

Hospital. code plus. 
- Mirzaei M, Shams Ghahfarokhi M.(2007)Demography of Elder 

Population in Iran over the Period 1956 - 2006. Salmand(326-331),2 

(3). 
- United Nations, (2015), Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division. World Population Ageing (ST/ESA/SER.A/390). 
  



 

 95-108 |102و  101شماره  |1396 پاييز و زمستانم، چهارسال بيست و  |فصلنامه جمعيت

  

اعتماد اجتماعي و احساس امنيت  بررسي رابطه 

  اجتماعي، در بين جمعيت ساكن روستاهاي مرزي

 )شمالياستان خراسان -رازوجرگالن(شهرستان 

  1داددامهدي خ
  2اسمعيلي اله فضل

 

  چكيده

احساس امنيت، پيشنياز هرگونه توسعه  .باشد هاي اساسي رفاه اجتماعي مي لفهؤامنيت يكي از م
فرهنگي و سياسي محسوب شده و با سطح پيشرفت جوامع در ارتباط است. اجتماعي، اقتصادي، 

ها و  آگاهي از وضعيت احساس امنيت ساكنان يك اجتماع نقش موثري در شناخت چالش
. هدف نمايد هاي آن عمل مي راهكارهاي توسعه يك جامعه داشته و در جهت تقويت زيرساخت

يافته، اعتماد شخصي، اعتماد تعميم(اعتماد بين بين اعتماد اجتماعي مقاله حاضر بررسي رابطه
نهادي) با احساس امنيت اجتماعي در بين جمعيت ساكن روستاييان دهستان جرگالن از توابع 

بوده است. مطالعه حاضر با  شماليدر استان خراسان رازوجرگالنبخش جرگالن شهرستان 
نفر از خانوارهاي  350آماري اين پژوهش استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. نمونه

اند. نتايج تصادفي براي مطالعه انتخاب شده گيريشيوه نمونهبه ،جرگالن روستايي دهستان
بيانگر رابطه معنادار بين دو متغير اعتماد  ،آماري با استفاده ضريب همبستگي پيرسونتحليل

  باشد. ستان جرگالن مياجتماعي با احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان ده
  

اعتمـاد اجتمـاعي، امنيـت اجتمـاعي، جمعيـت روسـتاي مـرزي، شهرسـتان          واژگان كليـدي: 
 .رازوجرگالن

  
   

                                                
  كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور تهران - 1

  پيام نور تهرانجغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه استاديار  - 2
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  مقدمه و بيان مسأله 

 براي تالش در همواره انسان. است مطرح انسان اساسي نيازهاي از يكي عنوان به امنيت    
 تامين نيز هاحكومت تشكيل اصلي يهاانگيزه از يكي است، بوده خود زندگي در امنيت تامين
است (كارگر  مكان يك در سكونت و انسان زندگي براي شرط نخستين امنيت .است بوده امنيت

ي ابتدا از كه است ييهادهيپد از يكي يناامن احساس و جرم وقوع از ترس). 204: 1390و سرور، 
 بدون. است شده ليتبد ،محققان از ياريبس مطالعه موضوع به و است بوده همراه او با بشر يزندگ
 وقت هادولت و است اجتماعي و سياسي نظام هر حيات براي الزم نياز پيش ،امنيت مقوله شك،
 واقعيت، و آرمان يك مثابه به امنيت مقوله .كننديم صرف آن تامين براي را وسيعي امكانات و
 نيز و تالتعام از يامجموعه برآيند نهايت در و است مطرح مردم اساسي حقوق از يكي عنوانبه

). Alkimim et al, 2013: 124است ( اجتماعي نظام مختلف اجزاء بين سازگاري و تعاون
 و مراقبت به منجر و دارد يزندگ تيفيك بر يمنف و مخرب راتيتاث زمان يط در يناامن و ترس

 سطح ،دارديم باز ياجتماع يهاتيفعال از را آنها و شده خودشان از مردم يضرور ريغ محافظت
 و ياقتصاد يكاركردها ركود و كاهش باعث تينها در و دهديم شيافزا را گرانيد به ياعتماديب

گونه ). باري بوزان، امنيت اجتماعي را اينDeonges, 2000: 597شود (مي ي جامعهاجتماع
فرهنگ، مذهب و هويت و  كند؛ امنيت اجتماعي به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان،تعريف مي

اي كه مازلو گونه). به34: 1378عرف ملي با شرايط قابل قبولي از تحول مربوط است (بوزان، 
داشتن، كه امنيت، ديگر نيازهاي اساسي انسان را (مانند؛ عشق و تعلق كند) بيان مي1943(

 احساس). Cinar et al, 2012: 83دهد (الشعاع قرار ميبه نفس و خودشكوفايي) تحتاعتماد
 در ،تيفعال و كار زهيانگ شيافزا و توسعهو  رشد تداوم يبرا امروزه كه است يمهم موضوع تيامن

 و تيفعال تيماه ليدل به ييروستا ينواح در موضوع نيا. است گرفته قرار توجه مورد جوامع
: 1395آستانه،  درباناكبرآبادي و  (تكه دارد يمضاعف تياهم ،عيوس و پراكنده ياراض در ديتول
  توان به تعدادي از آنها اشاره كرد؛). در رابطه با موضوع پژوهش، تحقيقاتي صورت گرفته كه مي7
انداز روستايي، چشم زنان،امنيت )، در پژوهشي با عنوان احساس2005( 1ليتل و همكارانش    
 سه در انيپاسخگوپرداختند.  نيوزيلند و انگستان روستاهاي در زنان امنيت بررسي احساس به

 )كارمحل( شاغل زنان و يعموم يفضا در حاضر زنان ،)خانه در( دارخانه زنان مختلف، مكان
 تيامن به ديبا يعموم يفضا يطراح در داد نشان ،مطالعه نيا جينتا. گرفتند قرار مطالعه مورد
 يكالبد نيچن در ييروستا زنان تا ،شود يشتريب توجه كالبد و فضا بودن دوستانه ،يكالبد

 بر مؤثر عوامل )، در پژوهشي با عنوان تبيين2010. كاراكاش و همكارانش (كنند تيامن احساس
 ياجتماع تيامن احساسموردي: تركيه، به تبيين  مطالعه روستاييان، اجتماعي احساس امنيت

- به كه بود هيترك يروستاها در ساكن انييروستا از نفر 6713 پژوهش يآمار جامعه. اندكرده

 سن، يرهايمتغ و تيامن احساس نيب ،داد نشان پژوهش جينتا. شدند انتخاب يتصادف صورت
 نيب و دارد وجود مثبت رابطه ،قانون ياجرا و گانيهمسا از تيرضا خانه، تيمالك الت،يتحص

                                                
1-Little et al.  
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 يمنف رابطه شهر در سكونت و بودن جرم يقربان درآمد، ت،يجنس يرهايمتغ و تيامن احساس
 و اجتماعي امنيت كيم، مفهوم رويكرد مشابه ايمقاله در )، نيز2011الكسيو ( .دارد وجود

  است. اظهارات كيم مؤيد وي تحقيق از حاصل است. نتايج بررسي كرده روسيه در را مهاجرت
 در امنيت و احساس دينداري رابطه )، در پژوهشي به بررسي1391پوراحمد و همكاران (

 وجود از حاكي تحقيق هاياند و يافتهروستايي شهرستان كوهدشت پرداخته و شهري فضاهاي

 مشهديو آجرلي است.  امنيت احساس متغيرهاي با ابعاد دينداري اكثر بين معنادار همبستگي
بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين )، در پژوهشي به 1392(

در تحليل پرداختند.  91- 92سال اول سال تحصيلي يماراك ن دانشجويان دختر دانشگاه آزاد
هاي ضريب همبستگي پيرسون و متغيرهاي تحقيق و مقايسه روابط بين متغيرها از آزمون رابطه

، داري بين متغيرهاي اعتماد بنيادينهاي تحقيق رابطه معنييافتهكردند. تي مستقل استفاده 
درصد را نشان  99امنيت اجتماعي را در سطح اطمينان بين شخصي و نهادي با مقوله احساس 

، شاهد افزايش احساس و بيانگر اين امر است كه با افزايش ميزان اعتماد اجتماعي زنانداد 
امنيت اجتماعي در بين آنان خواهيم بود. همچنين نتايج رابطه آزمون تي مستقل بين دو متغير 

متغير وجود  ين است كه رابطه معناداري بين اين دوتاهل و احساس امنيت اجتماعي نيز بيانگر ا
عوامل مؤثر بر احساس امنيت  ليتحل)، در پژوهشي به 1393د. احمدي و همكاران (ندار

اجتماعي در نواحي روستايي، با تأكيد بر سرمايه اجتماعي در دهستان مرحمت آباد مياني 
هاي سرمايه معنادار بين مؤلفهشهرستان مياندوآب پرداختند و نتايج پژوهش بيانگر رابطه 

اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي بين روستاييان بوده است. همينطور احمدي و همكارانش 
 اجتماعي امنيت احساس بر مؤثر عوامل مهمترين )، در پژوهش ديگري به تحليل1394(

عامل كه، ند روستايي دهستان نوبندگان، شهرستان فسا پرداخته و به اين نتيجه رسيد خانوارهاي
 بين در اجتماعي امنيت احساس بر مؤثر عامل اقتصادي مهمترين و اجتماعي كالبدي، امنيت

بررسي )، در پايان نامه كارشناسي ارشد خود به 1394(زرين درفش  است. روستايي خانوارهاي
پرداخته و به اين نتيجه  تهران 5اعتماد اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي زنان منطقه   رابطه
جويانه و  عد تمايالت همكاري)، ميان ب037/0كه ميان اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي (رسيد 

عد و نيز ميان ب )0/022( عد صراحت و امنيت اجتماعي)، ميان ب003/0امنيت اجتماعي (
عد رفتار مبتني بر ) رابطه معناداري وجود دارد. اما ميان ب002/0اطمينان و امنيت اجتماعي (

معناداري به دست   عد صداقت و امنيت اجتماعي رابطه) نيز ب381/0) و (685/0اعتمادكردن (
ارزيابي عوامل مؤثر بر احساس امنيت )، در پژوهشي به بررسي 1395. بذرافشان و روستا (نيامد

 5813جامعه آماري تحقيق تعداد پرداختند.  شهرستان جهرم -بخش مركزي در مناطق روستايي
باشد. حجم نمونه با استفاده از روستا در بخش مركزي شهرستان جهرم مي 74خانوار از تعداد 

مقدار  داد،آمد. نتايج حاصله از تحليل رگرسيون نشان  نفر به دست 250 فرمول كوكران تعداد
باشد و بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير  مي 706/0بين متغيرها  (R) ضريب همبستگي

همبستگي نسبتاً قوي وجود دارد. تأثير متغيرهاي محيط فيزيكي، اعتماد، رضايتمندي بر  ،وابسته
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دار اي جنسيت، تحصيالت، تجربه جرم و سن معنيدار است و تأثير متغيرهاحساس امنيت معني
 283/0و اعتماد با ضريب رگرسيوني  758/0نيست. متغيرهاي رضايتمندي با ضريب رگرسيوني 

بيشترين تأثير را روي متغير احساس امنيت دارند و متغير محيط فيزيكي با ضريب رگرسيوني 
حاكي است  ،آزمون همبستگي كندال /. در رتبه بعدي قرار دارد. همچنين، نتايج حاصل از197

كياني داري وجود دارد. رابطه معني ،كه بين دو متغير احساس امنيت و ميزان اعتماد اجتماعي
سنجش عوامل موثر بر احساس امنيت در مناطق )، در پژوهشي به 1395سلمي و همكاران (

كه ميزان  دادل نشان نتايج حاصله از تحليپرداختند و  روستايي بخش امامزاده شهرستان نطنز
احساس امنيت در نواحي روستايي مورد مطالعه در سطح پاييني قرار دارد و بين روستاهاي مورد 
مطالعه در ميزان احساس امنيت تفاوت وجود دارد. همچنين، نتايج حاصل از آزمون همبستگي 

اعي و ميزان كه بين دو متغير احساس امنيت و ميزان اعتماد اجتم اين بودپيرسون حاكي از 
 داري وجود دارد. امنيت و رضايتمندي رابطه معني

بين اعتماد اجتماعي (اعتماد  با توجه به مباحث مذكور، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه     
يافته، اعتماد نهادي) با احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان شخصي، اعتماد تعميمبين

  صورت گرفته است.  رازوجرگالنشهرستان 
  

  مباني نظري

رساند (معين، امنيت در معناي لغوي، ايمن شدن، در امان بودن و آرامش خاطر داشتن را مي    
) از طرف ديگر مفهوم امنيت به مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بودن و رضايت 354: 1375

مشروع و به مخاطره نيفتادن هاي و در مورد افراد به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي
). امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم 115: 1375سروستاني، هاست (صديقاين حقوق و آزادي

و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع انساني است و سعادت يك اجتماع در گرو حفظ و بقاء 
حساس امنيت امنيت و احساس ناشي از آن است. حضور مردم در فضاي عمومي شهر، مستلزم ا

). در واقع مهمترين عامل براي دوام زندگي اجتماعي، 25: 1389از سوي آنان است (كامران، 
 از يكي جامعه هر اجتماعي ). امنيت25: 1388قاليباف و همكاران، امنيت اجتماعي است (

 در هاست؛ارزش تهديد عليه فقدان گيرياندازه آن، عيني مفهوم در اساسي است. امنيت نيازهاي

 ,Mollerشد ( خواهد حمله هاييارزش چنين به اينكه از احساس ترس فقدان آن ذهني مفهوم

- واژه در را امنيت اي،بينانه واقع چارچوب در پژوهشگران امنيت، مفهوم تعريف ). در1 :2000

 با مقابله و هاارزش از حمايت معني به طوركليبه و اندكرده تعريف انتظامي و سياسي هاي

 نشاط عمومي، فضاهاي و هامكان ناامنيِ ).Brownlow, 2004: 586است ( دشمن و خطرها

 مشاركت و فرهنگي رشد راه سر بر مانع ايجاد با و كندمي مختل روزمره زندگي در را و سالمتي

 ). احساسCarmona, 2003: 119نمايد (مي تحميل جامعه بر را هاي زياديهزينه عمومي،

 هايويژگي مخاطره افتادن به يا شدن تهديد از هراس فقدان معني به تواندمي اجتماعي امنيت

 و شود (بهيان مشروع، تلقي هايآزادي و حقوق تهديد از ترس نبود و انساني هايارزش و اساسي
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عنوان بستر زندگي و فعاليت شهروندان، بايد بتوانند ). فضاهاي شهري به107: 1392فيروزآبادي، 
هاي سني و اجتماعي، جنسي، محيطي امن، هاي ميان افراد و گروهها و تفاوتشباهتبا توجه به 

سالم و پايدار و جذاب را براي همه افراد فراهم كند و به نياز تمامي اقشار اجتماعي پاسخ مناسب 
  ).10: 1384بدهند و پاسخگوي حداقل نيازها باشند (شريعتي، 

است. اعتماد از عناصر ضروري براي   1ظر پاتنام، اعتمادسومين مؤلفه سرمايه اجتماعي در ن     
پذيري رفتار ديگران است، در يك جامعه بينيتقويت و تسهيل همكاري است و مستلزم پيش

تر شود، اما در جوامع بزرگتر و پيچيدهكوچك از طريق آشنايي نزديك با ديگران حاصل مي
توان يكي از ). اعتماد را مي1387فر،  شود (خوشاعتماد غير شخصي و غيرمستقيم حاصل مي

هاي اصلي سرمايه اجتماعي دانست كه در بسياري از تحقيقات از آن استفاده شده است. به مولفه
- الزمه شكل ،اعتماد). 1380زند (پاتنام، هاي حيات اجتماعي را روغن مينظر پاتنام، اعتماد چرخ

جتماعي ايجاد كننده تعاون و همياري است و گيري پيوندها و معاهدات اجتماعي است، اعتماد ا
قادر به حل مشكالت و انجام تعهدات ، ها فقط در اين حالت است كه در عين وجود تفاوت

شود. اعتماد اجتماعي برگرفته از عدالت ـ برابري و امنيت اجتماعي نيز زاينده آنها  اجتماعي مي
ساز اصلي در جوامع د توسعه را زيربنا و زمينهباشد. آنتوني گيدنز، اعتماد و تأثير آن بر فرآين مي

هاي  مشاركت و همياري مردم در عرصه ،اجتماعي باال باشد داند، هرجا كه سطح اعتماد مدرن مي
زتومكا كه در ميان  ).11؛1383هاي اجتماعي كمتر است (اكبري،  اجتماعي بيشتر و آسيب

معتقد است كه  ،نايت ويژه قرار دادهجامعه شناسان معاصر مبحث اعتماد اجتماعي را مورد ع
 نظر اوهب ايده جديدي نيست، بلكه يك جريان چند قرني است. ،توجه به اعتماد اجتماعي

شدت وابستگي  ،گراييفردي چون آيندهه هاي منحصر ببرخورداري جامعه جديد از ويژگي
متقابل، گستردگي و تنوع جوامع، تزايد نقشها و تمايز اجتماعي، بسط نظام انتخاب، پيچيدگي 
نهادها و افزايش ابهام، ناشناختگي و تقويت گمنامي، و غريبه بودن نسبت به محيط اجتماعي، 

نگ شاهد رشد نوعي جهت گيري فره ،توجه به اعتماد اجتماعي و نقش آن در حيات اجتماعي
. چنين ، خواهيم بودگرايانه كه در خود نوعي چرخش از مفاهيم سخت به مفاهيم نرم را دارد

 داشت و در طي دو دههخواهد تر به مفاهيم اعتماد را به دنبال  چرخشي زمينه توجه عميق
بويژه جامعه  ،گذشته شاهد موج جديدي از مباحث مربوط به اعتماد در مفاهيم علوم اجتماعي  

  ).280، 1382ستيم (ازكيا و عفاري، شناسي ه
  

  روش تحقيق

كه  ساخته استپرسشنامه محقق ،ابزار تحقيق وروش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايش     
روايي  براي تعيينها به شكل طيف ليكرت به پاسخگويان ارائه شد. اي از گويهدر آن مجموعه

 هاي پژوهشو هدف محتوا سواالت پژوهش، معرفميزاني  چه آزمون و تعيين اينكه تا سؤالهاي

شناسي و جغرافيا استفاده گرديد. متخصصين امر از جمله اساتيد جامعه از قضاوت هستند،

                                                
1  - trust 
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 د. ضريب آلفايشهمچنين براي تعيين ميزان پايايي پژوهش، از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده 

 در دهد.قبولي را ارائه ميقابل ميزان كه باشد، مي 0,842شده براي پرسشنامه  كرونباخ محاسبه
  .استفاده شد اسميرنف -آزمون كولموگورف ازها، تحليل داده

   
  نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغيرهاي تحقيق ):1جدول (

 متغيرها
تعداد 

 هاداده

آماره 

كلموگروف 

 اسميرنف

p- 

 مقدار

نتيجه 

(نرمال/غيرنرمال 

 بودن توزيع)

 نرمال 100/0 398/2 350 شخصياعتماد بين

 نرمال 109/0 652/1 350 يافتهاعتماد تعميم

  نرمال  078/0  149/2 350 اعتماد نهادي

  
) بدست آمده pكه سطح معناداري (، از آنجائي1آمده از جدول شماره با توجه به نتايج بدست     

=>بزرگتر از سطح معناداري ما يعني  ،براي آزمونها ها نرمال بودن دادهباشد، فرض مي 0/05
ها از روشهاي آماري پارامتريك استفاده كرد. بدين توان براي بررسي فرضيهرا پذيرفته و مي

هاي آمار ترتيب براي بررسي تاثير متغير مستقل برروي هريك از متغيرهاي وابسته، از روش
  گيري شد.تحليليِ رگرسيون خطي ساده بهره

  

    
  : مدل مفهومي پژوهش) 1( شكل

  محدوده تحقيق

) استان خراسان شمالي 28/12/92هاي تازه تاسيس (از شهرستان ،رازوجرگالنشهرستان    
 از و بجنورد است. اين شهرستان از شمال به كشور تركمنستان و از جنوب و شرق به شهرستان

با  رازوجرگالناست. شهرستان  راز شهر آن مركز و شود مي محدود سملقان و مانه به غرب
 62000بالغ بر  ي% مساحت استان) و داراي جمعيت4/13كيلومتر مربع ( 3800مساحتي حدود 

در روستاها ساكن  ،% جمعيت در اين شهرستان90باشد و بيش از % جمعيت استان) مي5/7نفر (

 اعتماد بين شخصي

 يافتهتعميماعتماد 

 اعتماد نهادي

 امنيت اجتماعي
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% 58كيلومتر ( 180باشد. مرز مشترك با كشور تركمنستان مي راز  ،هستند و تنها نقطه شهري
  .)1390مركز آمار ايران، ( مرز استان) است

 

 
  نقشه منطقه مورد مطالعه شهرستان رازوجرگالن ):2شكل (

 

 
  رازوجرگالننقشه تقسيمات سياسي شهرستان  ):3شكل (
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  هاي تحقيقيافته 

  هاي توصيفيالف. يافته

هاي در اين قسمت، ابتدا به بررسي توزيع فراواني متغيرها پرداخته شده است. بر اساس يافته    
درصد مجرد هستند. الزم به ذكر  3/4درصد پاسخگويان مورد مطالعه متاهل و  7/91پرسشنامه، 

درصد از  7/19اند. همينطور، نفر از پاسخگويان وضعيت تاهل خود را مشخص نكرده 12است 
درصد داراي تحصيالت ابتدايي و  58سواد،  دهندگان شركت كننده در اين مطالعه بيپاسخ 
درصد داراي تحصيالت ليسانس  7/0درصد فوق ديپلم و  7/1درصد ديپلم،  3/16سيكل، 

اند.  نفر از پاسخگويان ميزان تحصيالت خود را مشخص نكرده 11باشند. الزم به ذكر است  مي
-41درصد  7/30سال،  40- 31درصد  3/31سال،  30-21، بين دهندگاندرصد از پاسخ 3/20
نفر از پاسخگويان سن  7سال به باال سن دارند. الزم به ذكر است  51درصد  3/15سال و  50

  اند. سرپرست خانوار را مشخص نكرده
  

  هاي تحليليب. يافته

يافته، اعتماد تعميمشخصي، اعتماد بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي (اعتماد بينمنظور به    
نهادي) با احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان دهستان جرگالن از توابع بخش جرگالن 

دار بودن رابطه مورد نظر با متغير وابسته ، نخست اقدام به تعيين معنيرازوجرگالنشهرستان 
. 2در جدول (امنيت اجتماعي) گرديد. نتايج محاسبات صورت گرفته بر اساس آزمون پيرسون، 

  ارائه شده است.
 

  امنيت اجتماعيپيرسون براي تعيين همبستگي اعتماد اجتماعي و  rآزمون  ):2جدول (

  امنيت اجتماعي  اعتماد اجتماعي  
  اعتماد اجتماعيهمبستگي پيرسون   
 Sigدامنه)  دوسطح معناداري(

  تعداد

00/1  
  
350  

511/0  
000/0  
350  

  امنيت اجتماعي همبستگي پيرسون   
 Sigدامنه)  دوسطح معناداري(

  تعداد

511/0  
000/0  
350  

00/1  
  
350  

      
داري اي، سطح معنيداري دو دامنهگردد، در سطح معنيمالحظه مي 2چنانچه در جدول   

) كوچكتر است α=05/0بوده و اين سطح از حداقل سطح معني داري ( 000/0پيرسون  rآزمون 
باشد و اين مقدار از مقدار بحراني پيرسون با مي 511/0محاسبه شده  r به مقدار توجهو نيز با 

اعتماد توان نتيجه گرفت كه بين باشد، پس مياست، بزرگتر مي 174/0كه  130درجه آزادي 
  رابطه معناداري وجود دارد. روستاييان دهستان جرگالنامنيت اجتماعي،  احساس واجتماعي 
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  دهستان جرگالنامنيت اجتماعي روستاييان  د اجتماعي بر احساسبررسي تأثير اعتما

بررسي و شناخت رفتار بين متغيرها، اساس كار رگرسيون است. در بحث رگرسيون تالش ير     
اين است تا ميزان تاثير تغيير در متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته بررسي گردد. در كل 
تكنيك تحليل رگرسيون براي تعيين رابطه آماري بين دو يا چند متغير و پيش بيني تغييرات 

شود. در ادامه به تجزيه و تحليل  از روي متغيرهاي ديگر در سطح وسيع معني مي يك متغير
كه در  (Y)كه در اين پژوهش اعتماد اجتماعي است بر متغير وابسته  (X)تاثير متغير مستقل 

  شود.اين پژوهش امنيت اجتماعي در نظر گرفته شده است، با استفاده از رگرسيون پرداخته مي
  

امنيت اجتماعي  واريانس مدل رگرسيوني تأثير اعتماد اجتماعي بر تحليل): 3جدول (

  روستاييان دهستان جرگالن

  
-مي 000/0 برابر مربوطه آزمون داريمعني سطح گردد،مي مالحظه .3جدول  در چنانچه     

 99/0 اطمينان سطح يا 01/0 خطاي با فوق آزمون كه نمود ادعا چنين توانبنابراين، مي باشد،
 R2 تشخيص ضريب به باتوجه .گرددمي رد H0 فرض و تأييد H1 فرض پس. باشدمي دارمعني
 238/0 كل، تغييرات به x متغير توسط شده داده توضيح تغييرات نسبت از است عبارت كه
 روستاييان دهستانامنيت اجتماعي  احساسدرصد تغييرات  23توان بيان نمود كه  باشد، مي مي

  گردد.تبيين مي جرگالن، توسط تغييرات در ابعاد اعتماد اجتماعي،
  

   

 خطاي استاندارد
ضريب تشخيص 

  تعديل شده

ضريب 

R(تشخيص 
2( 

R 

514/0 234/0 238/0 451/0 

سطح معني 
 داري

سطح 
 اطمينان

F  
ميانگين 
 مربعات

 مجموع مربعات
درجه 
 آزادي

منبع 
 تغييرات

000/0 99/0 

413/32 

 رگرسيون 1 871/9 871/9

رد فرض  آزمون:نتيجه 

0H 

 باقيمانده 349 763/29 269/0

 كل  350 231/41 ------ 
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امنيت  ضرايب پارامتر فرضيه اصلي مربوط به تأثير اعتماد اجتماعي بر): 4جدول (

  اجتماعي روستاييان دهستان جرگالن

اجتماعي روستاييان دهستان جرگالن امنيت اجتماعي بررياضي تأثير اعتماد بنابراين، رابطه    
  صورت زيرخواهد بود:به

                                                                       1 X 437/0  +485/3  =Y  
واحد تغيير  437/0توان بيان نمود افزايش در ابعاد اعتماد اجتماعي، باعث بنابراين، مي        
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  : گيرينتيجه

 يكينزد .باشد رگذاريتأث تيامن احساس جاديا در ،توانديم ييروستاهاي سكونتگاه تيموقع    
 با كينزد ارتباط و مختلف يروستاها ريمس در آن گرفتن قرار اي و ياصل يهاراه شبكه به روستا
 يمرز ينواح يبرا مرز از فاصله نيهمچن .دينما تيتقو را تيامن احساس توانديم ،خارج يايدن
 احساس در توانددارد، مي وجود جنايت حتي يا و قاچاق مانند مجرمانه هايفعاليت احتمال كه

 در و شودمي روستاييان نفس به اعتماد موجب امنيت، احساستأثيرگذار باشد.  افراد امنيت
 ،سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعه در ،بود خواهد قادر انساني، سرمايه اين نتيجه
 به اعتماد موجب بين روستاييان، در امنيت احساس حال همين در. نمايد ايفا را ايشايسته نقش

 فراهم امنيت ايجاد به كمك براي را آنان بيشتر چه هر مشاركت امكان و شده نظام كارگزاران
 عدم و شايعه بدبيني، رواج اعتمادي،بي باعث امنيت احساس كاهش اًاقبعمت .كرد خواهد

 روند اين و شده كشور امنيتي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، هايبرنامه در همكاري و مشاركت
همين راستا، هدف  شد. در خواهد داخلي امنيت تهديد و اجتماعي آشفتگي براي مناسبي بستر

يافته، اعتماد شخصي، اعتماد تعميمبررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي (اعتماد بينمقاله حاضر 
نهادي) با احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان دهستان جرگالن از توابع شهرستان مرزي 

بوده است. مطالعه حاضر براساس رهيافت  شماليدر استان خراسان رازوجرگالنشهرستان 
و زتومكا و روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است.  تئوريك رابرت پاتنام

گيري نفر از خانوارهاي روستايي دهستان جرگالن به شيوه نمونه 350نمونه آماري اين پژوهش 
اند. نتايج تحليل آماري با استفاده ضريب همبستگي پيرسون، تصادفي براي مطالعه انتخاب شده

يافته و نهادي با شخصي، تعميمدار بين دو متغير اعتماد اجتماعي در ابعاد بينبيانگر رابطه معنا
درصد  23باشد. همينطور، احساس امنيت اجتماعي در بين روستاييان دهستان جرگالن مي

امنيت اجتماعي روستاييان دهستان جرگالن، توسط تغييرات در ابعاد اعتماد  تغييرات احساس
  .گرددتبيين مي اجتماعي
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 109-131|102و  101شماره  |1396 پاييز و زمستانم، چهارسال بيست و  |فصلنامه جمعيت
  

   جمعيت بهينه حد بر موثر هاي لفهؤم

   
  1محسن محمدديني محمد جواد محمودي و              

  
  چكيده

 و جمعيت مسئله با مواجهه در يافته توسعه كشورهاي تجربه به توجه با پژوهش اين
اسناد باال دستي در زمينه  در اشاره مورد هاي ظرفيت همچنين و سياستگذاري در حوزه جمعيت

پردازد و در پايان به ارائه شاخصي  جمعيت مي بهينه حد هاي تعيين مدل به بررسي جمعيت،
 ينا كمك به پرداخته است. ) براي سنجش ميزان بهينگي جمعيت كشورهاOPI(شاخص 
 با و شود مي پرداخته جمعيت پذيرش براي كشور يك فعلي ظرفيت وضعيت بررسي به شاخص
 با جمعيت رشد فعلي نرخ تناسب ميزان جمعيت، فعلي رشد نرخ با ظرفيت اين ميزان مقايسه
   شده است. مقايسه كشور ظرفيت
 و ندارد كشاورزي كيفي و كمي توسعه در خوبي رتبه ما كشور دهد،نشان مي شاخص اين

 به كه است آن توجه قابل نكته. است مصرفانه بسيار كشور در جاري مصرف الگوي همچنين
 با و است يافته كاهش ايراني هاي خانوار بعد زنان، باروري نرخ و جمعيت رشد نرخ كاهش دليل

بنابراين  .اندشده تر مسرف و گراتر مصرف بسيار افراد مدرن، زندگي سبك در تغييرات همزماني

دهنده وضعيت نامطلوب كشور   نشان OPIبررسي وضعيت فعلي جمعيت ايران از نظر شاخص 
باشد، كه نمايانگر فاصله بسيار زياد وضعيت فعلي  وري منابع و باروري مي در هر دو زمينه بهره

 باشد. كشور با ميزان بهينه جمعيت آن مي

 

  OPIوري كشاورزي، شاخص ظرفيت زيستي، بهينه يابي، بهره واژگان كليدي:

  

                                                
 عليه السالم (نويسنده مسئول) اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق كارشناسي ارشد معارف -1
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   مقدمه

 اصلي رويكرد چهار جمعيت، بهينه و مطلوب ميزان به نسبت متفكران و انديشمندان ميان در
  دارد: وجود

 و پيشرفت اصلي محرك و قدرت و يا منشأ بركت مايه را جمعيت كه افزايش گروه اول: گروهي
و يا  )pro-natalist( جمعيت ازدياد طرفداران عنوان به گروه اين از. دانند مي اقتصادي ترقي

  .شود مي برده نام مواليد افزايش حاميان
امكانات  بين الزم هماهنگي و تعادل خوردن هم به موجب را جمعيت زيادي گروه دوم: برعكس،

 بشريت انهدام  و اخالق فساد و ورزي تيره و فقر موجبات آمدن فراهم و نفوس تعداد و زندگي
 مخالفان يا و )Restrictionistsمحدوديت جمعيت ( طرفداران را اخير گروه. اند كرده تلقي

  .نامند مي مواليد افزايش
 شمار تثبيت لزوم به معتقد پرداخته، شده ياد گروه دو هر نظريات با مخالفت سوم: به گروه

 به آنها از كه اند، شده -افزايش يا و جهت كاهش در چه – آن تغييرات از جلوگيري و جمعيت
  . برند مي نام )Stationaristsجمعيت ( تثبيت طرفداران عنوان

 با كه جمعيتي ميزان يعني اند، برآمده جمعيت بهينه حد و تعيين يافتن درصددگروه چهارم: 
 نظريه عنوان طرفداران با گروه، اين از. باشد آهنگ هم و متناسب جامعه يك... و طبيعي امكانات
  )30: 1377 (كتابي، .كنند مي ) يادOptimalistsجمعيت ( متناسب حد

 ايران در تدريج به 1341 سال از كه جمعيت كنترل سياستهاي اسالمي، انقالب وقوع با همزمان
 توقف از دهه يك از پس و شصت دهه پاياني سالهاي در. شد بود، متوقف شده اجرايي
 در رسيد و مجلس تصويب به مواليد تحديد هاي سياست ايران، در جمعيت كنترل هاي سياست
 از اضافي جمعيت بار كردن كم انگيزه با ها سياست اين. شد اجرايي كشور درماني مختلف مراكز
 يك در و اش محوله وظايف كردن اجرايي در از جنگ ديده آسيب دولت توانايي و دولت دوش
و  رفاه سطح ارتقاء عمومي معناي به اقتصادي توسعه. شد اجرايي بيشتر اقتصادي توسعه كالم

 مديران اساسي هاي دغدغه از مختلف ادوار در كه جامعه، در موجود جمعيت معيشت وضعيت
  .هست و بوده جوامع

 هاي طرح ترين موفقآن به عنوان يكي از  از بايد كه-جمعيت كنترل هاي در نتيجه سياست
به شدت  ايران در) TFRكل ( باروري نرخ -كرد ياد ايران اسالمي جمهوري نظام كارنامه اجرايي

 رشد نرخ ميزان در كاهش ترين سريع دهه، طول دو در كاهش ميزان اين كاهش يافت، بطوريكه
 توجه عدم زمينه اين در بحث قابل نكته ) اما25: 1389 (محمودي، .است بوده جهان در جمعيت

 اثرات همچنين و جمعيت كنترل طرحهاي بر حاكم روح به زمينه اين در امر متوليان مسئوالن و
  . است طرح اين پي در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سوء

 سني هرم شدن وارونه و ايراني خانوارهاي بين در باروري نرخ شديد كاهش پي در همچنين
 تبعات كه چالشي. گرفت قرار سالمندي جمعيت چالش معرض در ايراني جامعه ايرانيان،
 صندوقهاي ورشكستگي نتيجه در و دولت از بگيران مستمري افزايش جمله از زيادي اقتصادي
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 از استفاده به نياز فعال، و جوان كار نيروي ميزان كاهش پي در توليد ميزان بازنشستگي، كاهش
 جامعه به جوان كننده مصرف از جامعه جامعه مصرف الگوي تغيير و مهاجر و خارجي كار نيروي
  )37: 1391 ولدي، (عباسي .دارد را...  و سالمند پرهيزكننده و محتاط

  بيان مساله

 عنوان به اسالم معرفي و پيشرفت با اسالم سازگاري پيشرفت، بومي الگوي مفهوم تأسيس در 
 طبقاتي، شكاف بروز ديدگاه اين در. است توسعه با پيشرفت مفهوم تفاوت و مبناي پيشرفت

 هاي نظام اجتماعي، و اخالقي نبود امنيت معنويت، از دوري اخالقي، انحطاط حاكميت، تحميل
 پيامدهاي از واقعي ساالري مردم و واقعي بيان آزادي اجتماعي، عدالت نبود ناموفق، اجتماعي
 اين بر )1389 همكاران، و به نقل از ياوري 1391هستند. (عبدالملكي،  غربي توسعه الگوي
  .نمايند مي تاكيد پيشرفت بومي مدل طراحي و بازشناسي لزوم و اهميت بر اساس
 و جمعيت مسئله با مواجهه در يافته توسعه كشورهاي تجربه به توجه با پژوهش اين در

 تغيير و گذشته هاي دهه در مواليد تحديد سياستهاي (اتخاذ سياستگذاري در حوزه جمعيت
 به بررسي جمعيت)رشد  افزايش سمت به اخير دهه دو در جمعيتي سياست رويكردهاي

و در پايان به ارائه شاخصي براي سنجش ميزان  پرداختهجمعيت  بهينه حد هاي تعيين مدل
  پردازيم. مي بهينگي جمعيت كشورها

  

  پيشينه تحقيق

 پردازد مي جمعيتي تغييرات پيرامون مختلف، نظرات بيان به خود مقاله در ابتدا )1392( فوالدي
 بنديدسته جمعيتي تناسب و ثبات كاهش، نظريات افزايش، صورت به را ديدگاهها اين و
را » تناسب جمعيت«نظريه  جمعيتي، سياستهاي و نظريات نقد و واكاوي با سپس،. كند مي

  .كند مي پيشنهاد كشور اقليمي شرايط متناسب
 استداللهاي رد به اقتصادي، پيشرفت بر جمعيت اثرات پيرامون پژوهشي در )1984( 1بائر

 افزايش جمعيت، مخالفان استدالل اقتصادي. پردازند مي جمعيت افزايش مخالفان اقتصادي
 جمعيت براي موجود زندگي سطح حفظ براي الزم هاي گذاري سرمايه كه اين از است عبارت
 سرمايه تشكيل توان به كه است زياد قدري به باالي رشد جمعيت، نرخ شرايط در فزاينده،
 و از پايين وري بهره معني به كافي سرمايه تشكيل فقدان. زندمي ضربه جدي شكل به توليدي
 از رهايي براي كند، مي بيان استدالل اين به پاسخ در بوئر. است اقتصادي رشد امكانات رفتن بين
 عاداتي و فكر طرز در تحول است، ضروري آنچه .نيست ها سرمايه سريع انباشت به نيازي فقر
بازار  چارچوب در كار براي آمادگي: از عبارتند عادات اين. است مادي پيشرفت مخالف كه است
 شرط پيش سرمايه تشكيل. مناسب سياسي مشي يك بستن كار به و معيشتي توليد جاي به

  .آن با همزمان است، ايپديده بلكه نيست، مادي پيشرفت

                                                
 1-Bauer 
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 آرو نظريه در. كنترلي متغير يك نه و است وضعيت متغير يك جمعيت، )2003( 1آرو نظريه در
 مدل در وضعيتي يك متغير صورت به بايد را بنابراين، آن و باشد مي سرمايه از شكلي جمعيت،
 ريز برنامه. شود مي محدود و كنترل اقتصادي رشد جمعيت كنترل با. كرد وارد ريزي برنامه

 فرض همكارانش و آرو. آن) عكس نه( كند تنظيم جمعيت با متناسب را اقتصاد اقتصادي بايد
 دليل به سيستم در شده تغييرات ايجاد كنند، مي تالش و گذاشته كنار را جمعيت بودن برونزا

 باشد، مثبت زندگي ارزش اگر آنها نظر از. دهند قرار بررسي مورد را جمعيت رشد تغييرات
 ازدياد كه معناست بدان شود)، مي تعريف زماني بين تابع يك قالب زندگي در ارزش بودن (مثبت
 مثبتي مقدار ارزش زندگي، كه هنگامي بنابراين. شد خواهد جمعيت ارزش رشد سبب جمعيت
  .كرد خواهد كمك پايدار ايتوسعه به جمعيت، به شدن اضافه است،
  

  ي تخمين حد بهينه جمعيتها مدل

    طرفداران حد متناسب جمعيت

تالش براي تعيين و تشخيص جمعيتي كه با امكانات طبيعي و اقتصادي هماهنگ و متناسب 
طوالني دارد. فالسفه چيني در پي كشف ميزان بهينه جمعيت، در تناسب با اي  باشد، سابقه

خواستند تا جمعيت را از مناطق پر تراكم به مناطق  كارايي زمين بودند (همان) و از دولت مي
توان از اولين انديشمندان معتقد به حد متناسب  ديگر كوچ دهد. افالطون و ارسطو را نيز مي

جمعيت يك دولت شهر بايد نه «دانست. ايشان بر اين باور بودند كه  - در حوزه شهر -جمعيت 
چندان اندك باشد كه به استقالل اقتصادي و قدرت دفاعي آن صدمه بزند و نه چندان زياد كه 

  ».حكومت دموكراتيك، با دشواري رو به رو شود اجراي اصول يك
توان  رقمي است كه به راحتي مي داند. اين نفر مي 5040آل براي يك شهر را افالطون رقم ايده

ها را بين افراد توزيع كرد و بر آنان ماليات وضع نمود. به منظور تثبيت اين نرخ  زمين ،براساس آن
هاي پر فرزند را منع كرد و  نيز، افالطون معتقد است، كه اگر الزم باشد بايد توليد نسل خانواده

  )50: 1391 گروهي از سكنه را به خارج كوچ داد. (رضوي پور،
آل جمعيت شهر را معين نكرده است؛  نظريه ارسطو دقت و صراحت كمتري دارد. وي رقم ايده

ولي به هر حال معتقد به محدوديت نفوس است. به نظر وي اگر ميزان جمعيت يك شهر از حد 
معيني بگذرد، فقر و گرسنگي گسترش خواهد يافت، زيرا سرعت افزايش با سرعت ازدياد كاال و 

ين هماهنگ نيست. وي براي حفظ تناسب جمعيت، توسل به سقط جنين و رها كردن زم
  داند. (همان) كودكان در كوچه و بازار را نيز جايز مي

ابن خلدون از صاحب نظران بزرگ اسالمي نيز به وجود يك جمعيت نه زياد و نه كم در شهرها 
ضالت زيست محيطي جمعيت كم معتقد است. الزم به ذكر است كه وي مبناي تحليل خود را مع

كند و به همين منظور معتقد به جمعيت متناسبي براي شهرهاست.  و جمعيت زياد بيان مي
اي معتقد به حد متناسب جمعيت بودند.  ) در دوره قرون وسطي نيز عده342: 1377(كتابي، 

                                                
1-Aroow  
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چه بايد، پر كه شهرشان بيش از آن براي آن«خوانيم:  هاي جمعيتي اين جوامع مي درباره ويژگي
گذارند كه هيچ شهري (گذشته از حومه آن)، بيش از شش  جمعيت و كم جمعيت نباشد، نمي

داشته باشد.  ،هزار خانوار داشته باشد و هيچ خانواري كمتر از ده يا بيش از شانزده فرد رشيد
هاي يك خانوار پر بچه به يك خانوار كم بچه، شمار  ها محدود نيست، اما با انتقال بچه شمار بچه

  )343(همان: » آنها را به آساني زير نظر دارند.

  

  حد متناسب جمعيت در انديشه متأخرين

انات طبيعي ژان ژاك روسو در كتاب قرارداد اجتماعي خود به بيان اين مسئله كه بايد بين امك
پردازد. البته وي  يك سرزمين و تعداد ساكنان آن، رابطه و تناسبي منطقي وجود داشته باشد، مي

دارد كه تشخيص و تعيين  با اشاره به اين كه اين حد به عوامل متعددي وابسته است، بيان مي
  اين حد، كار آساني نيست. به گفته وي: 

شود كه  اي غذا يافت مي افي باشد و در هر زمين به اندازهبايد زمين براي تغذيه ساكنين آن ك«... 
احتياج باشد، نگاهداري از آن خرج بسيار دارد.  آدم زندگي كند. در حقيقت، اگر زمين زيادتر از

كشت آن ناقص و محصوالت آن زيادتر از حد لزوم خواهد بود و اگر زمين كمتر از احتياج باشد، 
هاي  دوزد واين عمل سبب جنگ مال همسايگان چشم ميدولت براي مازاد حوايج خود به 

  شود. تهاجمي مي
توانند در آن به  خيلي مشكل است، رابطه و نسبت ثابتي بين وسعت زمين و عده مردمي كه مي

سر برده و رفع احتياج يكديگر را بنمايند، معلوم كرد؛ زيرا از يك طرف جنس خاك، درجه 
ر آب و هوا در كشورهاي مختلف، متفاوت است و از طرف حاصلخيز بودن آن، نوع محصوالت و اث

(كتابي، » برند، با هم فرق دارد ديگر، ساختمان بدني و روحي مردمي كه در آن كشورها به سر مي
1377 :344(  

 است، آمده عمل به جمعيت افزايش با كه هايي مخالفت و ها موافقت و نظرات به هر حال مجموع
 و توجه مورد طرف اين به نوزدهم قرن از جمعيت متناسب حد نظريه كه است گرديده موجب
 جمعيت از منظور كه ببينيم بايد حال .شود واقع شناسان جمعيت و اقتصادانان بررسي و بحث

  چيست؟ متناسب
 را خاصي هاي هدف يا هدف به رسيدن وجه، بهترين به كه است جمعيتي متناسب، جمعيت
 مردم همه آرمان كه هرچند نيستند، يكسان اي جامعه هر براي ها هدف اين .سازد مي ممكن
 و رفاه :كرد بندي طبقه ترتيب به اين را ها هدف اين بتوان شايد لذا. است »خوشبختي« جهان

هستند، قدرت،  كار سن در كه افرادي همه جامعه، اشتغال ثروت و ها، ازدياد انسان بهزيستي
  خانوادگي. بيشتر و تعادل سالمتي و عمر طول

 اقتصاد و جمعيت ميان تناسبي شناسان، اجماالً معتقدند كه بايد بنابراين اقتصاددانان و جمعيت
 باالترين تا آيد، عمل به استفاده وجه بهترين به موجود منابع همه از كه شود برقرار جامعه يك

بايد بين جمعيت و ثروت  ،سيسموندي، اقتصاددان سوئدي معتقد است .گردد حاصل نتيجه
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اي را برقرار نمود و بهترين آميزه از اين دو عامل، چيزي است كه حداكثر خوشبختي را  موازنه
  نصيب آدميان خواهد كرد. (همان)

 و منابع بين ممكن تعادل بهترين ايجاد از است عبارت متناسب جمعيت شناسان، جمعيت نظر از
 باشد، مي متفاوت كشورها، اقتصادي و طبيعي امكانات اينكه به توجه با اما .جمعيت تعداد

 كلّي طور به. بود نخواهد يكنواخت ديگر كشور به كشوري از جمعيت متناسب حد بنابراين
 در با كه است مردمي شمار از عبارت مشخص، كشوري براي جمعيت مطلوب حد گفت، توان مي
 و انساني شرايط يك در بتوانند كشور، آن فرهنگي و مادي، طبيعي، امكانات گرفتن نظر
  .كنند زندگي پسند قابل

درآمد سرانه ساالنه افراد  حداكثر«... نهايي جمعيت مطلوب را  شاخص، تنها 1962ولف در سال 
 تر جامعه پايين سطوح نفع كه به اي بالقوه هاي شاخص كند. ديگر بيان مي» براي مصرف كاالها

 هاي آزادي حفظ دموكراسي، كارآمد عملكرد بلند مدت، توسعه)( پايداري: عبارتند از شده، ذكر
 از باالتر سطوح نفع به اي نيز بالقوه پاياني اهداف كه حالي در زيستي؛ تنوع از حفاظت و شخصي
 فكري، خالقيت تحريك فرهنگي و تنوع پرورش و حفظ توانايي جمله از دارد، اشاره جمعيت
  اجتماعي.  هاي زيرساخت تسهيل منظور به و وريافن و هنري
تئوري، اين  لحاظ از شامل يك دسته از مفاهيم نظري و عملي است. جمعيت، اندازه مطلوب نرخ
 سازمان و ميزان سرمايه دسترس، در طبيعي ميزان از منابع متناسب با هر كشور هر براي نرخ

 از خاصي اندازه يك به شود. اما در حيطه عملي اندازه بهينه، موجود در كشور، معين مي اجتماعي
 بزرگترين توليد و را با بهترين مزيتشان عملياتي كند منابع اين بتواند شود كه گفته مي جمعيت
كنندگان داشته باشد. البته برخي ديگر از صاحب نظران؛ اهداف  مصرف سرانه را براي درآمد

اهداف  و اقتصادي بازده زيست محيطي، پايداري را شامل مطلوب جمعيت نهايي براي يك
  )1969دانند. (داسگوپتا،  دروني هر جامعه مي اخالقي يا فلسفي

 متناسب حد از بيش و اضافي توان مي هنگامي را كشور يك جمعيت شومپيتر، گفته به بنا
  )348: 1377(كتابي،  :باشد داشته وجود زير حاالت از يكي كه آورد شمار به
  .باشد پذير امكان بيشتري توليد ،كمتر جمعيت با) الف
  .نگردد ميسر خارج از غذايي مواد كردن وارد به توسل بدون جمعيت تغذيه) ب
  .نگذارد جامعه توليد كل بر نامطلوبي تأثير آن كاهش كه باشد زياد قدري به جمعيت) ج
  .شود برداري بهره غيرمعقول و رويه بي ناپذير، جبران و تدارك قابل غير منابع از) د

توان از معتقدين به نظريه حد متناسب جمعيت  ميآلفرد سووي، جمعيت شناس فرانسوي را نيز 
 اما است، مبهم چند هر متناسب جمعيت ميزان مفهوم: «نويسد دانست. وي در اين باره مي

 و گويد مي پاسخ شود، مي ثروت يا و فقر باعث جمعيت افزايش آيا كه مساله اين به قطعي طور به
 .شمارد مي تنگدستي سبب باشد، آن از تر پايين اگر و رونق موجب ،باشد حدي از باالتر اگر را آن
 پيروان كه رسد مي نظر به) است نظر مورد اقتصادي هدف بيشتر( باشد معلوم هدف چون البته
  (همان) .»دارند توافق متناسب جمعيت مفهوم در مختلف مكاتب
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  حد بهينه جمعيت و محيط زيست

از نظر برخي از  .است رفته كار به زيست محيط و فضا معني به لغت در Environment واژه
دانشمندان حوزه اقتصاد و محيط زيست، رشد جمعيت از مهمترين عوامل تخريب محيط زيست 

هاي كشاورزي، منابع  رود. از نظر آنان با گسترش و رشد جمعيت، تقاضا براي زمين به شمار مي
ها، كاهش  ين رفتن و تخليه جنگلكند و اين امر موجب از ب انرژي، منابع آبي و ... افزايش پيدا مي

شود. محققين بسياري اين امر را با  هاي كشاورزي، آلودگي هوا و ... مي خيزي زمين حاصل
هاي سري زماني و مقطعي تعدادي از كشورهاي توسعه يافته و همچنين در  استفاده از آمار و داده

كه عامل انساني و رشد جمعيت، دهد  اند. نتايج تحقيقات آنها، نشان مي سطح جهاني بررسي كرده
  )179: 1383رود. (صادقي،  از عوامل اصلي بروز و افزايش تخريب زيست محيطي به شمار مي

  رشد اقتصادي و محيط زيست

هاي محيط زيستي درست همزمان با ظهور انقالب صنعتي و رشد روزافزون صنايع بزرگ  بحران
فزايش رشد اقتصادي، موجب استفاده شديد از در كشورها، سرعت و رشد روزافزون پيدا كردند. ا

هاي نامطلوب صنايع نيز موجب از بين بردن محيط  منابع طبيعي شده و از سوي ديگر خروجي
زيست شده است. در اين زمينه مطالعات زيادي صورت گرفته است. كوزنتز نيز در اين زمينه 

كه در آن سطوح درآمد و - توسعه  مدلي ارائه كرده است كه بر اساس آن، در مراحل اوليه رشد و
با افزايش ميزان درآمد سرانه، ميزان تخريب زيست محيط نيز  -رشد اقتصادي پايين است

همان). اين روند افزايش رشد اقتصادي، به همراه افزايش تخريب و آسيب زيست ( يابد افزايش مي
سد، سپس اگر افزايش رشد ر كه پس از مدتي به نقطه اوج خود مي يابد، تا اين محيطي ادامه مي

كند؛  محيطي افزايش پيدا نمي گاه نه تنها آثار سوء زيست اقتصادي باز هم ادامه داشته باشد، آن
  بلكه به شدت كاهش خواهد يافت.

نظريه كونتز را براي چند آالينده مهم هوا، براي كشور اسپانيا بررسي  )،2001روكا و همكاران (
نشان  Co2ا صحت نظريه كونتز را در مورد ميزان انتشار گاز اند و نتايج بررسي آنه نموده
ها را به واسطه رشد  هاي كاهش انتشار آالينده توان، داليل و مكانيزم دهد. به طور خالصه مي مي

  درآمد اقتصادي، در سه قالب زير عنوان نمود:
شود.  مي كيفيت و بهبود محيط زيست از ديدگاه اقتصاد خرد، يك كاالي لوكس محسوب -الف

گيرد و با افزايش سطوح درآمدي، انتشار  بنابراين در سطوح درآمدي باال مورد تقاضا قرار مي
  يابد. ها كاهش مي آالينده

تغيير در تركيب كاالهاي توليدي و به ويژه گرايش به اقتصاد خدماتي، آلودگي كمتري به  -ب
  دنبال دارد.

  آورد. (همان) آلودگي كمتري به ارمغان مي بهبود در فنون توليد، رشد اقتصادي باال و - ج
البته الزم به ذكر است، در نظريه فوق بايد به مسئله گزينش تكنولوژي نيز توجه كرد. در ساليان 
اخير كشورهاي صنعتي پيشرفته با تغيير الگوي توليد، توليد بسياري از محصوالت با آاليندگي 

اند و همين امر موجب روند  توسعه محول كرده زياد و سود اقتصادي كم را به كشورهاي در حال
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تر سهم هر كشور در تخريب محيط  ها در اين كشورها شده است. براي بررسي دقيق توليد آالينده
زيست، بايد به ميزان و نحوه مصرف سرانه افراد هر كشور و الگوي مصرف آنها توجه نماييم. در 

  شود. اشاره ميادامه به نقش الگوي مصرف در تخريب محيط زيست 

  مصرف و محيط زيست

هاي محيط زيست و اثرات جمعيت برآن  هايي كه به بررسي منصفانه بحران يكي از مدل
هايي، ميزان  ) نام دارد. اين مدل با بررسي شاخصfootprint effect(اثر رد پا پردازد، مدل  مي

كند. اين  بررسي ميتوان هر كشور را براي تكفل جمعيت خودش از طريق منابع تجديد پذير 
ها عموماً به وسيله اندازه گيري ميزان مصرف سرانه افراد هر جامعه به نسبت ظرفيت  شاخص

  پردازد. بيولوژيكي سرانه همان جامعه، به رتبه بندي كشورها مي
در اين مدل، با دسته بندي كردن ميزان مصرف افراد از محصوالت مختلف، كه هر كدام منابع 

جمله منابع آبي، خاكي، معدني و ... دارند، ميزان مصرف مازاد كشورها را از توليدي خاصي از 
كند. اين شاخص با بررسي ميزان  ميانگين جهاني و از ظرفيت زيست محيطي زمين بيان مي

هاي توليد كربن، مصرف غذا و مسكن و ساير محصوالت و  مصرف افراد يك كشور در دسته بندي
گر همه ساكنان زمين بخواهند، به اين ميزان مصرف كنند، چه كند، كه ا خدمات، محاسبه مي

  مقدار از منابع براي تكافوي اين ميزان مورد نياز است.
درصد  150بر طبق اين مدل با توجه به مصرف كنوني مردم كره زمين، ما به منابعي معادل  

، World Wide Fund For Natureها نيازمنديم. ( منابع موجود براي رفع حوائج انسان
دهد، مسئله اصلي در زمينه معضالت زيست محيطي و  ) اين مدل به خوبي به ما نشان مي2014

كمبود منابع، ازدياد جمعيت نيست. چه اين كه كشورهاي بسيار پر جمعيتي، بسيار كمتر از 
جمعيتي  كنند و از سويي ديگر كشورهاي بسيار كوچك و كم سطح ميانگين جهاني مصرف مي

امارات متحده عربي و ... نيز مصرفي چندين برابر بيشتر از ميانگين جهاني دارند. در مثل قطر، 
اين ميان مصرف بيش از اندازه كشور پرجمعيتي مثل اياالت متحده آمريكا، نيز كه نشان از 

  درآمد سرانه باالي آنها دارد، بسيار تأمل برانگيز است.
معيت، سبك زندگي و تكنولوژي اين نكته را ) با بررسي رابطه بين تغييرات ج1996( 1دوچين
 در ابتدا ثروتمندان، هاي ارزش و نهادها ها، زندگي سبك غالب، هاي تكنولوژي كند كه بيان مي

 طرف دو هر براي روند اين شود. مي رقابت و تقليد كشورها، ديگر جوامع در سپس و بازار
 هايي فرمول از است، تر ساده مقلد كشورهاي براي. است تر صرفه به تقليدكننده و صادركننده

  .اند شده اثبات اين از پيش ظاهراً كه كنند، استفاده موفقيت و شدن مدرن براي
 و كرده ريشه كشورها ديگر در عميقي صورت به آمريكايي، تكنولوژي و زندگي از اين رو سبك

 نتايج واضح، صورت اين روند به وجود، اين با. دهد مي انتقال طرفين به نيز را بسياري منافع
 حال در سرعت به كه كشورهايي زيست محيط و اجتماعي صفات در را اي ناخواسته و نامطلوب

                                                
2-Duchin 
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 و زندگي سبك بر غلبه براي اقدام لزوم موضوع اين. است آورده وجود به هستند، شدن صنعتي
  .سازد مي گسترش در جهان روشن ادامه براي را آمريكايي تكنولوژي

 دو آينده سال 100 تا 50 طول در شايد و يافت خواهد افزايش انساني جمعيتبا وجود اين كه 
 نظريه اين. است زمينه اين در خوب هاي نظريه از يكي »متناسب تكنولوژي« نظريه شود، برابر
 گرفته كار به مناسب و مختص هاي تكنولوژي بايد اجتماعي، نظام بافت هر در كه كند مي بيان
 هستند، مناسب محلي توليدات براي كه ساده هاي تكنولوژي و كاربر صنايع نظريه، اين در. شوند
 بر حاكم شرايط سوي از خوبي به باشند، جديدي صنايع چه باشند، داشته سنتي طراحي چه
  )Duchin  ،1996( .شوند مي تقاضا توسعه حال در كشورهاي اغلب

  

  1هاي اقتصادي ارائه شده براي ميزان بهينه جمعيت مدل

  رشد بهينه رمزيمدل 

 رياضيات از استفاده رمزي، با الگوي .است شده رمزي، ارائه فرانك توسط بار اولين الگو اين
 از را رمزي مسأله كردند، تالش ديگر اقتصاددانان .است شده تنظيم تغييرات، حساب كالسيك
 صورت به الگو اين در. كنند حل بـهينه كـنترل و حداكثرسازي اصل مانند جديدتري هاي روش

 قيد .شود مي بيشينه اقتصادي، منابع جرياني قيد به نسبت اجتماعي، رفاه زماني بين پويا، تابع
 الگـو اين در .است سولو نئوكالسيكي انباشت اساسي معادله همان الگو، اين در استفاده مورد
 اقتصاد يك براي توان مي را سرانه توليد و سرمايه مطلوب انداز، ذخيره مصرف، پس بهينه مـسير
در اين الگو به منظور داشتن ميزان مثبتي از نرخ سرمايه، بايد نرخ مثبتي از رشد  .كرد محاسبه

جمعيت داشت. البته بررسي ميزان نرخ رشد مثبت افزايش جمعيت، نيز بسته به شرايط هر 
  2كشوري بايد صورت بگيرد.

                                                
كه محوريت با رشد اقتصادي و رفاه و درآمد سرانه است و  هاي اقتصادي، با توجه به اين در مدل -1

عنوان متغيرهايي معموالً در حاشيه پرداختن به اين موارد از رشد جمعيت و نرخ بهينه جمعيت نيز به 

شود. اين  چون ميزان عرضه نيروي كار يا ميزان تقاضاي مصرف كننده يا نرخ رشد جمعيت و ... ياد مي

ها با محور قرار دادن رشد اقتصادي پايا، به دنبال ميزان نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد سرمايه، پس  مدل

  ان بياورد.كه رشد پايا را به ارمغ هاي مرتبط ديگري هستند، انداز و نرخ

اي به بررسي تأثير رشد جمعيت  ) در مطالعه1388الزم به ذكر است كه بخشي دستجردي و همكاران ( -2

هاي اين پژوهش، به نظر  بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي رشد بهينه پرداختند. بر اساس يافته

رمايه سرانه و محصول سرانه اي از رشد س )، سهم عمده1386 -1350هاي ( رسد رشد جمعيت در سال مي

هاي گذشته، سطح  كه رشد جمعيت دو و نيم درصدي در سال دهد، به طوري را در اقتصاد توضيح مي

درصد  8% و 14%، 14%، 46انداز سرانه را به ترتيب  مصرف سرانه، سرمايه سرانه، درآمد سرانه و پس

  افزايش داده است.
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  در مدل رمزي ciesمدل رشد بهينه جمعيت با ترجيحات 

شود و انتخاب باروري  اين مدل سرمايه انساني به عنوان متغير اصلي در تابع توليد لحاظ ميدر 
گذارد. ترجيحات بين زماني مصرفي افراد  بر محدوديت بودجه و همچنين مطلوبيت خانوار اثر مي

:8به صورت تابع مطلوبيت  0� → شود. اين تصريح به  نشان داده مي CIES، به صورت 0
  بل ارائه است:صورت زير قا

8B*(C)D = E(")F

(��G)
δ ؛ > 0، δ ≠ 1                                        (A.1) 

كشش  δگر مصرف فرد در طول زمان و  نشان C(t)گر مطلوبيت،  نشان Uدر رابطه فوق 
يا ضريب ريسك گريزي نسبي است، به طوري كه كشش  C(t)مطلوبيت نهايي بر اساس 

σاي  جانشيني بين دوره = �
K .است  

به يك نرماليزه  N(0)باشد و براي سادگي،  ŋ(t) اندازه خانوار و نرخ رشد نمايي آن N(t)اگر 
است كه به صورت زير تصريح  tمطلوبيت آني خانوار در زمان  eMŋ=(t) شود، در آن صورت

  شود: مي

U(c(t))= expN− P Qθ − η(t)Udt�
� W ((. 2) 

  نشانگر نرخ تنزيل ذهني است. θكه در آن 
در حالت رقابت استاندارد كه خانوارها همسان هستند و هيچ اثر جانبي وجود ندارد، حل رقابتي 

شود.  ريزي در حالت متمركز منطبق مي مدل در شرايط غيرمتمركز با حل مدل از طريق برنامه
نقش كليدي در مدل ساده شده رمزي با افق نامحدود دارد. در اين  CIESويژگي ترجيحات 

يابد. در  اي كاهش يا افزايش مي به طور خطي، بر پايه كشش جانشيني بين دوره حالت، مصرف
اين مدل الزم است كه مقدار بهينه منابع تخصيص يافته به گسترش سرمايه، دقيقاً متناسب با 

توان گفت، نرخ رشد جمعيت ثابت كه ذخيره سرانه موجودي باشد. بنابراين با حل اين مدل، مي
اندازي مناسب، حتي تحت عدم مالحظه تواند با تصميمات پس نرخ تنزيل است، ميدقيقاً برابر با 

  دولت در كار مردم، تأمين شود.
QX(C)U∗ = Z ((. 3) 

 بازي نامحدود با افق رمزي شده ساده بسيار مدل در كليدي ، نقشيCIESترجيحات  ويژگي
 يا كاهش اي، دوره بين كشش جانشيني پايه بر خطي طور به مصرف متن، اين در. كند مي

 سرمايه، گسترش به يافته تخصيص منابع مقدار بهينه كه است الزم مدل اين در. يابد مي افزايش
باشد.  (η *k = F(R) − C − K° =θKذخيره سرانه موجودي (يعني با متناسب دقيقاً

                                                                                                       
هاي آينده  اين تحقيق، نرخ رشد جمعيت صفر براي سال همچنين بر مبناي نتايج به دست آمده براي

شود و بهتر است كه در آينده نيز نرخ رشد جمعيت با يك نرخ رشد مثبت به رشد خود ادامه  توصيه نمي

كنند كه در صورت افزايش يك  بيني مي شان، چنين پيش دهد. آنها بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش

انداز سرانه به ترتيب  مصرف سرانه، سرمايه سرانه، درآمد سرانه و پس درصدي در نرخ رشد جمعيت،

  درصد داشته باشند. 9,7 % و8,2%، 18%، 4رشد معادل 
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تصميمات  با تواند مي است، تنزيل نرخ با برابر دقيقاً كه ثابت جمعيت بهينه بنابراين، نرخ رشد
 نرخ اين. شود مردم، تأمين) بازرگاني( كار در دولت مالحظه عدم تحت حتي مناسب، اندازيپس
  .است  *ηو θبين  شهودي تساوي از ساموئلسون نتايج با مشابه

با بي صبري بيشتر افراد، الزم است كه نرخ رشد جمعيت باالتر يا نرخ زاد و ولد بيشتري داشت، 
يابد.  كرد؛ زيرا سرمايه انساني در طول زمان افزايش مي نيتأمتا درآمد سرانه آتي تنزيل شده را 

  )139- 135: 1385(وانگ و همكاران، 

  ميزان جمعيت و رفاه طبق تابع مطلوبيت كالسيك

مند آيند، از مزاياي يكساني بهره شود كه همه كساني كه به دنيا مي ين مدل فرض ميدر ا
باشد و تابع مطلوبيت افراد  نشان دهنده سطح مصرف (سطح زندگي) افراد مي Cشوند.  مي

  عبارتست از:
8% = 9 − *�\ (C.1) 

دهنده مقدار  نشان را سعادت گذاشت. زيرا B نام )1928( مثبت هستند. رمزي[ و  Bكه مقادير
 كشش) σ+  1. (آيد نمي دست به هرگز اما توان به آن نزديك شد، است كه مي ،U باالترين كران

  .است رفاه نهايي
شود كه يك جهان بدون زمان با سهم ثابتي از سرمايه داريم. حال  در اين مدل فرض مي

بتدا ميزان بهينه مصرف افراد خواهيم، تعداد جمعيت بهينه را تخمين بزنيم. براي اين منظور ا مي
  زنيم: را از رابطه باال تخمين مي

*∗ = Q(1 + ]) 9⁄ U
�
_ (C.2) 

كند كه  بيان مي كالسيك در اين عبارت، مصرف بهينه به ميزان سرمايه وابسته است. مطلوبيت
با  زندگي بهينه استاندارد كه معني اين به باشد، ميزان منابع با دقيقاً مطابق بايد جمعيت اندازه

  :خواني ندارد. با استفاده از عبارات باال داريم ميزان منابعي كه براي بشر بر روي زمين است، هم

*∗
*̀a = (1 + ])

�
\                     (*. 3) 

∗- همچنين در اين مدل داريم = b
̀-و  ∗% = b

%c
ميزان جمعيت  ∗-. كه در اين عبارات 

ميزان ظرفيت و كشش جمعيتي اقتصاد  ̀-هد و د مطلوب براي تابع رفاه كالسيك را نشان مي
.*)دهد. با استفاده از عبارت  را نشان مي   داريم: (3

-∗
-̀a = (1 + ])

�
\                     (*. 4) 

1)دانيم كه مقدار مثبتي دارد و بر اساس قواعد لگاريتم مي σاين عبارت  كه در + ])
�
_ 

  دارد، پس داريم: eمقداري كمتر از 

-f
-∗a = *∗

*̀a = (1 + ])
�
\ < e ≈ 2.74                     (*. 5) 

كند كه تابع رفاه كالسيك به دنبال يك جمعيت زياد است، چون نرخ  اين عبارت بيان مي
برابر نرخ رفاه جامعه است، يا به عبارت ديگر ظرفيت و  2,74استاندارد زندگي كمتر از ميزان 
هينه جمعيت است. حال براي مثال فرض كنيد برابر نرخ ب 2,74كشش جمعيت كمتر از ميزان 
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σ = f-باشد كه در اين صورت مي 1
-∗a = *∗

*`a = شود، كه اين عبارت بيان  مي 2

كند كه استاندارد بهينه زندگي تنها دو برابر سطح امرار معاش عمومي است. بنابراين ميزان  مي
 10گر ميزان ظرفيت بهينه جمعيت برابر با نصف ميزان ظرفيت تحمل و كشش جمعيت است. ا

  ميليارد نفر است. 5ميليارد نفر باشد، ميزان جمعيت بهينه 

f-باشد، مقدار نسبت عبارت تر بزرگ σ حال اگر هر چه مقدار
-∗a = *∗

*̀a  به يك

گر اين است كه ميزان نرخ بهينه جمعيت، برابر با ظرفيت جمعيت  شود و بيان تر مي نزديك
) به عبارت ديگر ظرفيت و كشش جمعيتي زمين رابطه بسيار 2004باشد. (داسگوپتا،  مي

تنگاتنگي با وضعيت عمومي مصرف ساكنان كره زمين دارد و هر چه مصرف ساكنان زمين 
توانيم جمعيت ساكنان فعلي زمين را با جمعيت بهينه متناسب با  تر باشد، مي تر و بهينه منطقي

  تر دانست و بالعكس. آن، نزديك

  استخراج شاخصي براي سنجش بهينگي جمعيت

هاي مربوط به حد بهينه جمعيت، با توجه به سه  ها و شاخص در ادامه پس از دسته بندي مؤلفه
ت طبيعي سرزميني، به ارائه شاخصي براي بررسي حوزه فرهنگ فقه شيعي، اقتصاد و امكانا

 پردازيم. براي اين منظور شاخص وضعيت جمعيت كشور از نظر بهينگي جمعيت مي

 OPI(Optimum Population Index) شود. بنابر اين شاخص، زماني  ايجاد و معرفي مي

مقادير  نرخ باروري كل در نزديكي جمعيت يك كشور در ميزان بهينه خود قرار دارد كه

هاي كشاورزي در باالترين سطح خود بوده و ميزان  ، بازدهي زمين1طبيعي خود باشد

هاي طبيعي و جمعيت  استفاده از منابع طبيعي و مصرف در كشور، متناسب با ظرفيت

  كشور باشد.

  شاخص محاسبه

 سه در را كشورها آورد دست كه است انساني توسعه جمعيت وضعيت از كلي معيار OPIشاخص 
مصرف مسئوالنه و  و وري توليد ميزان بهره نرخ رشد جمعيت، توسعه جمعيت، شامل اساسي بعد

 باشند، مي كلي بسيار و موضوعات غالباً كيفي اين كه آنجايي از اما دهد، مي نشان درست منابع
 با و گرفته شده نظر در موضوع هر در جانشين متغيرهاي آنها، نمودن كمي براي است الزم

محاسبه  به مناسب، آماري هاي روش از استفاده و زمينه اين در موجود اطالعات آمار از هاستفاد
  پرداخت. OPIشاخص كلي و تركيبي 

 جانشين متغيرهاي معرفي

                                                
هاي تنظيم خانواده به صورت سراسري اجرا نشود و  اين وضعيت در حالتي است كه سياست -1

جلوگيري از بارداري استفاده هاي مصنوعي و جديد  ها نيز بجز در مواقع عسر و حرج از روش خانواده

نكنند. در اين صورت نرخ باروري با توجه به توان زايندگي زنان و البته سن ازدواج، ميزان تجرد قطعي و 

 )121: 1377فرزند را در بر بگيرد. (كتابي،  8تا  3,5تواند مقاديري از حدود  ... مي
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 استخراج و زمينه سه اين از يك هر در گيري اندازه قابل و كمي هاي شاخص ارائه منظور به
 در هاي مدنظر براي توسعه جمعيت انساني ويژگيبا  جانشين متغيرهاي است، الزم OPIشاخص 

يند از ميزان باروري كل زنان به عنوان شاخصي براي طبيعي بودن ادر اين فر. شود گرفته نظر
هاي كشاورزي (مثالً براي گندم) به عنوان متغيري براي  يند باروري، از ميزان بازدهي زمينافر

محيطي  اي موجود و از ميزان تناسب اثرات زيسته برداري از منابع و ظرفيت شناخت ميزان بهره
جدول  در ،خالصه صورت به اين مطلب رسيم. و توليد ضايعات به ميزان و نحوه مصرف كاالها مي

  .است شده داده نشان زير

  

  ابعاد توسعه جمعيت انساني و متغيرهاي جايگزين): 1(جدول 

  ها دادهمنبع   متغيرهاي جايگزين  ابعاد توسعه جمعيت انساني

  سازمان ملل متحد  )TFRباروري كل (  مطلوبيت فرزندآوري

هاي كشاورزي  وري زمينبهره  وري و استفاده از منابعبهره
)Yield Production(  

  سازمان ملل متحد

 Footprint Effect(  WWFاثر ردپا (  مصرف مسئوالنه و صحيح

  هاي پژوهش. ماخذ: يافته            

  جايگزينمعرفي متغيرهاي 

  )TFRمتغير باروري كل (

 تداوم شرط به خود بارداري دوره طول در زن يك كه را فرزنداني تعداد متوسط شاخص، اين
 با كه آنست دهنده نشان كل، باروري ميزان. كند مي محاسبه آورد، دنيا به تواند يم باروري الگوي
 در زن هر باروري، سن در زنان مختلف سني گروههاي در باروري حاضر الگوي ماندن ثابت فرض
 شاخص TFR. آورد خواهد دنيا به فرزند تعداد چه متوسط طور به خود، باروري دوره پايان
  .دارد را كاربرد بيشترين مواقع، اغلب در و است باروري به مربوط مطالعات در مهمي بسيار

كه با  ،باشد ازاي هر زن ميفرزند به  1,8برابر با  2015نرخ باروري در ايران بر اساس آمار سال 
در بين كشورهاي دنيا قرار دارد. اين در حالي است كه اين نرخ  157اين توصيف ايران در جايگاه 

فرزند به ازاي هر زن بوده است. نحوه محاسبه  3,2سال پيش، حدود  20يعني  1995در سال 
  باشد. به صورت زير مي TFRشاخص 
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jkl =
مجموع ميزان هاي باروري اختصاصي سني ∗ m

nooo  

  وري كشاورزي و زمين متغير بهره

اين متغير به دنبال نشان دادن ميزان فعاليت كشورها در زمينه توسعه كمي و كيفي كشاورزي 
 گسترش براي هايي راه جمله از فنون، و ها تخصص از وسيعي طيف شامل است. كشاورزي

 دنياي در .باشد مي آبياري مختلف هاي فرم و ها كانال حفر گياه، زراعت براي مناسب هاي زمين
 پايدار كشاورزي سوي به را كشاورزي تا است نياز منابع، كمبود و موجود هاي نگراني با امروز
 در را نيازها بتوانيم تا ببريم پيش) صنعتي مثالً( فشرده كشاورزي يا) زيستي كشاورزي مثالً(

صد از شاغالن در جهان در بخش كشاورزي در 20حدود  2011در سال  .نماييم برطرف آينده
  1اند. مشغول به كار بوده

شاخص استفاده شده در اين پژوهش، تركيبي از ميزان رشد كمي و كيفي در بخش كشاورزي 
هاي قابل كشت و  است. به اين صورت كه از دو جزء ميزان آباداني و استفاده كشاورزي از زمين

آيد. براي به دست آوردن بخش اول آن،  هاي كشت شده به دست مي ميزان برداشت از زمين
هاي قابل زراعت و كشت آن كشور  شت شده در يك كشور را به ميزان زمينهاي ك ميزان زمين

  تقسيم كرده، تا از اين ميان، درصد تالش و اهتمام به رشد كمي كشاورزي به دست آيد. 
محاسبه بخش اول اين شاخص، به مسئله پراكندگي جمعيت در يك كشور نيز اشاره دارد. 

هاي  يت يك كشور در يك منطقه (به واسطه فعاليتدانيم در صورت تجمع جمع طور كه ميهمان
شود. با  هاي كشور غفلت ميصنعتي يا ساير داليل اقتصادي و سياسي) از توجه به ساير ظرفيت

نگاهي به وضعيت پراكندگي جمعيت در ايران و وضعيت مهاجرت از روستاها به شهرها و از 
هاي زيستي كشور در  ي از ظرفيتشود، بخش عظيمشهرها مشاهده مي شهرهاي كوچك به كالن

روستاها و مناطقي با استعداد كشاورزي رها شده است و تراكم در شهرهاي بزرگ به وجود آمده 
است، كه همين امر موجب به وجود آمدن مشكالتي نظير حاشيه نشيني و فقر در شهرهاي 

   2بزرگ نيز شده است.

                                                
  http://data.worldbank.org بنابر اطالعات بانك جهاني در وبگاه: -1

وري در اقتصاد، به جاي استفاده از شاخص  اين مسئله ما را بر آن داشت كه به منظور سنجش بهره -2

GDP  كه نمايانگر ثروت توليد شده داخلي كشورهاست، از اين شاخص استفاده شود. زيرا با مقايسه

رهايشان يا ميزان هاي كشوتوان رتبه كشورها را در به فعليت رساندن همه ظرفيت نمي GDPشاخص 

  شان از منابع را سنجيد.  وري بهره
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–در توليد غالت و حبوبات در كشورها وري بخش كشاورزي  بخش دوم نيز بر اساس ميزان بهره

ضرب بخش اول و دوم  آيد. كه از حاصل به دست مي - 1ترين محصول كشاورزي به عنوان شايع
  2آيد. ميزان توسعه كمي و كيفي كشورها در بخش كشاورزي به دست مي

(. 73 = *:pCqrsCet psut
(vwqx:pCwsp psut ∗ !qept xwyz (xewesp) 

شاخص توسعه كشاورزي =
يها كشت شده نيزم 

يها قابل كشت زمين 
∗  ميزان بازدهي كشاورزي|غالت}

  متغير مصرف مسرفانه

در اين  4اين متغير به دنبال نشان دادن ميزان اسراف و اتالف منابع است. منظور از مصرف
شاخص مجموعه اقداماتي است كه باعث بروز اثرات جانبي بر روي طبيعت خواهد شد كه همه 

دهد، ريشه اصلي مشكالت  شود. اين متغير نشان مي فرايندهاي توليد را نيز شامل مي
محيطي و كمبود منابع در زمين نه تنها فزوني جمعيت، كه كم شدن جمعيت و بعد خانوار  زيست

توسعه يافته و پردرآمد و رواج زندگي مسرفانه در آن كشورهاست. در مقابل  در كشورهاي
  تري نسبت به سايرين دارند. تر و سالم كشورهاي داراي بعد خانوار بيشتر، مصرف عاقالنه

اين شاخص با عنوان اثر ردپا از سوي صندوق جهاني طبيعت، معرفي شده است. با محاسبه 
با محاسبه امكانات زيست محيطي و طبيعي يك كشور  -دپااثر ر– Footprint Effectشاخص 

هاي زيست محيطي، ميزان تجاوز كشورها در استفاده از  و مقايسه آن با ميزان توليد آلودگي
شود. بسيار با توجه به الگوي مصرف ساكنان كشورها نشان داده مي ،محيط زيست و طبيعت

توان  كشورها، ضمن داشتن طبيعتي سالم، ميبديهي است كه با اصالح الگوي مصرف و توليد در 
توان  افراد بيشتري را نيز در استفاده از اين مواهب طبيعي شريك كرد. پس به عبارت ديگر مي

گفت، مادامي كه جمعيت موجود در يك كشور از الگوي مصرف متناسب با ظرفيت و منابعش 
  كشور دانست.توان جمعيت بهينه آن  برخوردار نباشد، جمعيت مذكور را نمي

  شود: محاسبه اين شاخص به صورت زير انجام مي

                                                
. اند نموده اشغال غالت را جهان هكتاري ميليارد يك كشت زير سطح درصد 70 به نزديك امروزه -1

(ويكي  .گردد مي تأمين غالت از مستقيم طور به آسيا در ويژه به انسان غذايي نيازهاي كل از نيمي تقريباً

  )/https://fa.wikipedia.org/wiki پدياي فارسي مدخل غالت به نشاني: غالت

توجه شود كه در محاسبه اين شاخص تفاوت چنداني بين كشورها در مناطق مختلف زمين با آب و  -2

هاي قابل هاي حاصلخيز متفاوت نيست. زيرا در اينجا، هر كشور نسبت به ميزان زمينهوا و ميزان زمين

  شود و ميزان يا حجم توليدات كشاورزي مد نظر نيست.    شتي كه در آن كشور وجود دارد، سنجيده ميك

३-  Agriculture development 
Consumption -४  
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)yyC 4wquC /}}exC
=  ~yCsp �qyxszsxqC�1

−  ~yCsp /xypyvqxsp )yyCzwquC2 

  جانشين متغيرهاي نمودن نرمال

واحد  شاخص يك به دارند، متفاوت واحدهاي كه فوق هاي شاخص تركيب از بتوان اينكه براي
 بتواند كه باشد داشته را قابليت اين آمده، بدست تركيبي شاخص اينكه براي هم و رسيد

 فرمول از استفاده با فوق شاخص سه از هريك ابتدا نمايد، رتبه بندي را كشورهاي مختلف
تبديل  به شاخص پايه باشد، مي يك و صفر بين آن مقدار كه برحسب درصد پايه شاخص

  :از است عبارت پايه شاخص فرمول. شوند مي

شاخص پايه  =
متوسط شاخص در كشور مورد نظر − كمترين مقدار شاخص

بيشترين مقدار شاخص − كمترين مقدار شاخص
 

 اين از استفاده با ها شاخص از يك هر اينكه براي است، مشخص فوق فرمول از كه گونه همان
 حداكثر و حداقل مقادير آنها از يك هر براي است الزم شوند، تبديل نرمال شاخص فرمول به

 ها شاخص از يك هر براي كه حداكثر و حداقل مقادير. شود گرفته نظر OPI در) هدف مقادير(
  .باشد مي زير جدول با مطابق

  

 محاسبه روش در شاخص هر براي شده گرفته نظر در حداقل و حداكثر مقادير): 2(جدول 

  شاخص

  حداقل  حداكثر  عنوان
  (هنگ كنگ) 1,1  (نيجر) 7,6  باروري كل زنان

  (بوتساوانا) 104  (دانمارك) 358348  هاي كشاورزي (توليد گندم) وري زمين بهره

  (لوگزامبورگ) -14,1  (گابن) 24,3  )مصرف مسرفانهتناسب امكانات با مصرف (

  OPIمحاسبه شاخص 

به  OPIشاخص  ،آنها در رابطه زيرپس از محاسبه سه شاخص به صورت جداگانه، با قراردادن 
  دهنده وضعيت جمعيت انساني كشور مورد نظر از نظر بهينگي است: آيد، كه نشاندست مي

شاخص �46 = وري بهره كشاورزي� شاخص پايه  × �شاخص پايه اسراف 
�
�
 

  يا:

√)/. !4� = �46 
  

                                                
 ظرفيت زيستي كل -1

  مجموع اثرات زيست محيطي  -2
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به محاسبه شاخص مذكور براي  1در ادامه با استفاده از آمارهاي موجود در هر سه متغير ياد شده 
پردازيم. براي استنتاج نتايج از اين شاخص، ابتدا به محاسبه رابطه فوق  كشورهاي منتخب مي

كنيم. مقايسه  پرداخته، سپس ميزان به دست آمده را با ميزان باروري هر كشور مقايسه مي
حاالت بررسي  كند. در جدول زير تمامي مذكور، وضعيت جمعيت كشور مد نظر را بيان مي

  آمده است. OPIشاخص 

   

                                                
) Footprint Effectكه آخرين آمارهاي موجود براي اثر ردپا ( الزم به ذكر است كه با توجه به اين -1

نيز مربوط  OPIها و در نهايت شاخص  باشد، آمارهاي مربوط به ساير شاخص مي 2013مربوط به سال 

  باشد. مي 2013به سال 
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  تحليل نتيجه بررسي شاخص  و ميزان باروري كشورها در حاالت خاص ):3(جدول 

 OPIبارزترين كشورها از نظر شاخص 

پس از محاسبه شاخص فوق بر اساس اطالعات موجود از كشورهاي جهان، كشورهاي زير به 
  ترتيب بيشترين ميزان از شاخص بهينگي مذكور را به دست آوردند.

  كشورها در محاسبه شاخصترين  شاخص): 4(جدول 

  OPI ميزان شاخص  كشور  رديف

 (نرمال شده به يك)

ميزان 

  باروري

  وضعيت بهينگي

  با وضعيت بهينه فاصله دارد.  1,6 1  دانمارك  1

  با وضعيت بهينه فاصله دارد.  1,8  0,97  سوئد  2

  در وضعيت بهينه قرار دارد.  3,3  0,85  مصر  3

  فاصله دارد.با وضعيت بهينه   1,6  0,81  كانادا  4

  با وضعيت بهينه فاصله دارد.  1,3  0,74  آلمان  5

....          

  با وضعيت بهينه فاصله بسيار زيادي دارد.  1,7  0,07  ايران  85

                                                
) تقسيم 0,50-0) و ضعيف (1- 0,50كشورها را بر اساس محاسبه اين شاخص به دو دسته خوب ( -1

 كنيم.  بندي مي

فرزند به ازاي هر زن در نظر  2,1زاي هر زن براي كشورها ميزان حداقل ميزان مطلوب باروري به ا -2

 <گرفته شده است. كه با اين وجود براي تحليل نتايج اين شاخص، مقادير بهينه به صورت ميزان باروري 

   اند. خوب، در نظر گرفته شده 2,1>ضعيف، ميزان باروري  2,1

وضعيت شاخص   كشور
OPI 

وضعيت 
  باروري

ارزيابي بهينگي 
  جمعيت

  گذاري توصيه سياست

A 2خوب  1خوب  
در وضعيت بهينه 

  قرار دارد.
تواند حفظ  نرخ رشد فعلي جمعيت مي

  يابد.و ارتقا 

B  ضعيف  خوب  
با وضعيت بهينه 
  فاصله دارد.

هاي افزايش رشد جمعيت  سياست
  بايد اجرا شود.

C  خوب  ضعيف  
با وضعيت بهينه 
  فاصله دارد.

هاي كنترل نرخ رشد جمعيت  سياست
  اجرا شود.

D ضعيف  ضعيف  
با وضعيت بهينه 
فاصله بسيار زيادي 

  دارد.

هاي رشد و  زمان با اتخاذ سياست هم
هاي  اقتصادي، بايد سياست اصالح

افزايش رشد جمعيت نيز در نظر 
  گرفته شود.
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  تحليل نتايج شاخص

شود.  نتايج اين شاخص براي كشورهاي مختلف با توجه به ميزان نرخ باروري كشورها تفسير مي
بندي شده با اين شاخص  اند، در صدر كشورهاي رتبه توانستهكشورهاي با ميزان باروري كم كه 

هاي افزايش مواليد  قرار بگيرند؛ ظرفيت بسيار بااليي براي افزايش جمعيت و اجراي سياست
  دارند. كشورهايي مثل سوئد، فرانسه، دانمارك، كره جنوبي و ... در اين دسته قرار دارند.

ري، در محاسبه اين شاخص از وضعيت خوبي برخوردار هاي باالي بارو اما كشورهايي كه با نرخ
هاي حمايت جمعيتي و افزايش رفاه و تثبيت نرخ موجود و تالش براي  هستند، نياز به سياست

وري در كشاورزي و تناسب مصرف با امكانات و منابع در ها مثل بهره بهبود وضعيت ساير مولفه
ي قرار دارند كه ظرفيت ازدياد نرخ رشد جمعيت كشور خود دارند. در واقع اين كشورها در وضعيت

  هاي تثبيت نرخ رشد جمعيت دارند. را در حال حاضر ندارند و نياز به سياست

  OPIتحليل وضعيت جمهوري اسالمي ايران از نظر شاخص 

 2013هاي مربوط به سال  بررسي شاخص مذكور براي جمهوري اسالمي ايران بر اساس داده
  باشد: زير ميهاي  بيانگر گزاره

وضعيت فعلي كشور ايران در محاسبه شاخص توسعه كمي و كيفي كشاورزي،  -
باشد. به اين معنا كه كشور ما به داليل مختلفي از جمله عدم   وضعيت مطلوبي نمي

هاي بي رويه از روستاها و شهرهاي كوچك با مديريت صحيح منابع آب، مهاجرت
اقتصادي صنعتي و خدماتي، با محوريت  محوريت اقتصاد كشاورزي به شهرهاي بزرگ

هاي صنعتي و هاي با قابليت خيز كشاورزي به زمين هاي حاصل تغيير كاربري زمين
خيز و قابل  هاي حاصل مسكوني و ... در به زير كشت بردن بخش قابل توجهي از زمين

 كشت در سراسر كشور، ناكام بوده است. 

غالت) در كشور ما بسيار نامناسب  وري كشاورزي (مخصوصا همچنين وضعيت بهره
است. در حالي كه ميانگين برداشت كشورهاي مختلف از هر هكتار زمين تحت كشت 

رسد.  تن مي 1,8باشد، اين ميزان براي ايران به رقمي معادل  تن مي 3,4غالت 
)united nation, 2013    (  

عيت مطلوبي وضعيت كشور ايران در بررسي شاخص مصرف متناسب و بهينه نيز وض -
و  1981باشد. شاخص مذكور نمايانگر غلبه اثرات سوء مصرف در كشور از سال  نمي

 ادامه روند صعودي آن تا امروز است. 
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 (National Footprint Accounts, 2016 Edition  .)  منبع: 

  مقايسه روند پيشي گرفتن توليد اثرات زيستي بر ظرفيت زيستي براي ايران): 1نمودار (

  
  

يابيم  هاي مذكور در مي از مقايسه وضعيت فعلي باروري در كشور، با وضعيت شاخص
  كه: 

همزمان با شروع تغييرات نزولي در نرخ باروري، روند پيشي گرفتن اثرات سوء مصرف  -
هاي زيستي كشور نيز آغاز شده است، اين همزماني منابع در كشور از ظرفيت

هاي اين دو متغير باشد و توجه به تغيير الگوي تواند، نمايانگر رابطه معكوسي بين مي
 زندگي از الگوهاي سنتي به مدرن و شبه مدرن، رمز دريافت اين مسئله باشد.

هايي براي اصالح الگوي مصرف، توليد، كار  توجه به اين مسئله، لزوم پيگيري سياست -
امل دهد. كه مسلما بخشي از اين اصالحات ش و در كل زندگي جامعه را نشان مي

 تغييرات جدي در الگوي باروري زنان جامعه خواهد بود. 
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  گيري نتيجه

 در جمعيت بهينگي ميزان پايش و ارزيابي شاخص براي يك طراحي و تدوين به در اين پژوهش،
 و - كشاورزي- زمين منابع از استفاده نحوه زنان، باروري ميزان شاخص سه به توجه با كشورها،
 وضعيت بررسي به شاخص اين كمك به. است شده پرداخته كشور در منابع اتالف و اسراف ميزان
 با ظرفيت اين ميزان مقايسه با و شود مي پرداخته جمعيت پذيرش براي كشور يك فعلي ظرفيت
 آن ظرفيت با را مذكور كشور جمعيت رشد فعلي نرخ تناسب ميزان جمعيت، فعلي رشد نرخ
 و اقتصادي هاي حوزه در گذاري سياست به اقدام آن، با متناسب و كنيم مي مقايسه كشور

  . گيرد مي صورت جمعيتي
 شد، مشاهده 2013 سال آمارهاي اساس بر ايران اسالمي جمهوري براي شاخص اين محاسبه با
 الگوي همچنين و ندارد كشاورزي كيفي و كمي توسعه در خوبي رتبه ما كشور متاسفانه كه

 نرخ كاهش دليل به كه است آن ،توجه قابل نكته. است فانهسرم بسيار كشور در جاري مصرف
 تغييرات همزماني با و است يافته كاهش ايراني هاي خانوار بعد زنان، باروري نرخ و جمعيت رشد
 ادامه شد، بيان كه گونه همان. اندشده تر مسرف و گراتر مصرف بسيار افراد مدرن، زندگي سبك در
 آتي هاي دهه طي در ايران جمعيت قطعي سالخوردگي موجب جمعيت، رشد نرخ فعلي روند
 همچنين. است اقتصادي هاي بحران و ركود تشديد عوامل از يكي مسلما خود كه شد، خواهد
 و توزيع توليد، يندافر بهبود در تالش و تفكر و مسئوالنه مصرف به افراد واداشتن با جمعيت رشد

 ضرورت نكات اين. كرد خواهد كشور در مصرف وضعيت بهبود به را شاياني كمك مصرف،
 و ها مولفه بر باروري، مبتني رشد نرخ افزايش زمينه در راهبردي و دقيق هاي سياست پيگيري
 در اصالح و وري بهره رشد هاي سياست با همزمان را ايران جمعيت بهينه حد هاي شاخص
  .كند مي چندان دو اقتصادي نظامات

   



  

  

    

  

            ١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢و و و و     ١٠١١٠١١٠١١٠١فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠

 

  

  منابع:

 در علميه هايحوزه نقش و پيشرفت ايراني اسالمي الگوي چيستي). 1391محسن(الويري،  -
  ، پائيز.1ايراني، شماره  اسالمي پيشرفت الگوي آن، فصلنامه مطالعات تدوين

 رشد بر جمعيت تأثير ). بررسي1390( بخشي دستجردي، رسول، خاكي نجف آبادي، ناهيد -
ژنتيك،  الگوريتم از كاربردي 1386- 1350 اقتصاد در بهينه رشد الگوي چارچوب در اقتصادي

  ، بهار.94فصلنامه تحقيقات اقتصادي، شماره 

هاي حد بهينه جمعيت شهري، پايان ها و مولفه ). استخراج شاخص1391رضوي پور، حسين( -
، دانشكده معارف اسالمي و عليه السالم نامه منتشر نشده كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق 

  اقتصاد

). رشد جمعيت، رشد اقتصادي و اثرات زيست محيطي 1383ين، سعادت، رحمان(صادقي، حس -
  ، بهار.64در ايران، فصلنامه تحقيقات اقتصادي، شماره 

  قم، انتشارات جامعه الزهراء،  ).1392(عباسي ولدي، محسن، ايران جوان بمان  -

بهينه جمعيت در كشور، يند و معيارهاي تعيين حد ا). تحليل فر1389عبدالملكي، حجت اهللا( -
 ، تابستان و پاييز.12 و 11فصلنامه برداشت دوم، شماره 

هاي جمعيتي با تاكيد بر سياست  ها و سياست بازكاوي و نقد نظريه ).1392( فوالدي، محمد -
 ، بهار.2جمعيتي اخير ايران، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 

شناسي، پژوهشگاه علوم انساني و  هاي جمعيت نظريه). درآمدي بر 1377كتابي، احمد ( -
  مطالعات فرهنگي، چاپ چهارم، تهران.

هاي جمعيتي و آخرين  شاخص) 1395(محمودي، محمدجواد، اسحاقي، محمد، شجاعي، جواد  -
  هاي جمعيتي، تهران، دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي. وضعيت سياست

 در تجديدنظر لزوم و روپيش هاي چالش جمعيتي، تحوالت ).1389( محمودي، محمدجواد -
  ، تابستان و پاييز.12و  11ايران، فصلنامه برداشت دوم، شماره  جمعيتي هاي سياست

 رشد بهينه جمعيت با ترجيحات  )1385( وانگ، رالف، داللي اصفهاني، رحيم، تركي، ليال -

CIES ،تابستان.2، شماره 2دوره  در مدل رمزي با افق نامحدود، فصلنامه اقتصاد مقداري ،  

- Dasgupta, Partha (2004), Regarding Optimum Population, Cambridge 

University Press. 

- Duchin, Faye (1996), Population Change, Lifestyle, and Technology: How 
Much Difference Can They Make?  Population Council, Population and 
Development Review. 



  
  
  
  
  
  

     ١٣١١٣١١٣١١٣١                                                                 های موثر بر حد هبینه جمعیت مولفه

 
 

- Gilpin, Robert (1998) Global political economy: Understanding the 
International Economic order, Princeton University Press, New Jersey,  

- Global Footprint Network (2016). National Footprint Accounts, 2016 
Edition. 

- United Nations (2015), World Population Prospects, Department of 

Economic and Social Affairs, The 2015  Revision, Volume II: Demographic 

Profiles, published by New York, 2015. 

 



چكيده مقاالت به انگليسي



  

  

    

  

Population Journal, No. Population Journal, No. Population Journal, No. Population Journal, No. 101101101101    & & & & 102102102102                                                                                                                                    Page Page Page Page 00007777    

 

 

EFFECTIVE COMPONENTS ON OPTIMUM 

POPULATION 

 
 

By: Mohammad Javad Mahmoudi & Mohsen MohammadDini 
  
 

Abstract: 

�
 This article is based on the experience of developed countries in dealing 

with the population and population policy (adopting population control 
policies over the past decades and changing the demographic policy 
approaches in the last two decades towards increasing population growth) as 
well as the capacities mentioned in upstream documents in the field of 
population, examines models for determining the optimal population, and 
finally presents an index (OPI) to measure population optimization. With the 
help of this indicator, we analyze the status of the country's current capacity to 

accept the population, and by comparing this capacity to the current 
population growth rate, the proportion of the current rate of population growth 
is compared with the country's capacity. This index shows that our country 
does not have a good ranking in the quantitative and qualitative development 

of agriculture, and the consumption pattern is very consumable in the country. 
A remarkable point in this conclusion is that due to the decline in population 
growth rate and women's fertility rate, the size of the Iranian households has 
decreased and with the coincidence of changes in the modern lifestyle, people 
are more consumable and lavish. 
Thus, the current status of the Iranian population in terms of the OPI index 
indicates the country's unfavorable situation in both areas of resource 
productivity and fertility, which represents a huge distance with its optimal 

population. 
 

Keywords: Bio- capacity, Optimum, Agricultural productivity, OPI index 

 
 

                

       

  



 
 
 
 

 

 

AAAAbbbbstractsstractsstractsstracts                                               Page 06 

  

    

 
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL 

TRUST AND SOCIAL SECURITY IN THE POPULATION OF 

THE BORDER VILLAGES (RAZ AND JERGALAN COUNTY - 

NORTH KHORASAN PROVINCE) 
  

By: Mehdi Khodadad & Fazlollah Esmaeili 
  
 

Abstract: 

�
 Security is one of the essential components of social welfare. The 

feeling of security is a prerequisite for any social, economic, cultural 
and political development, and is linked to the level of progress of 
societies. Awareness of the sense of security of the residents of a 
community has an effective role in identifying the challenges and 
strategies for the development of a community and in order to 
strengthen its infrastructure. The purpose of this paper is to investigate 
the relationship between social trust (interpersonal trust, generalized 
trust, institutional trust) and social security feeling among villagers in 
the village of Jergalan - Jergalan district- Raz and Jergalan County in 
Khorasan-North province. The present study was carried out using a 
questionnaire. The sample of this study was 350 households in the 
village of Jergalan by random sampling methods for the study. The 
results of the statistical analysis using Pearson correlation coefficient 
indicated a significant relationship between the two variables of social 
trust with social security feeling among the villagers in the Jergalan 
village. 

 

Keywords: Social trust, Social security, Frontier village population, 
Raz and Jergalan. 
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THE NECESSITY OF IMPLEMENTING ERGONOMICS 

CONSIDERATIONS FOR THE ELDERLY IN 

HOSPITALS 
 

By: Mahbobeh Sadat Rahmanpour &  Aram Tirgar 
  

 
Abstract:  

�
Ergonomics in brief, the science of adapting work to the workforce, 

is defined with the goal of maximizing productivity, security, comfort, 

and satisfaction. Certainly, work is carried out in other places and by 

people other than workers, so the fitting of a place like the hospital and 

for people like the elderly who face a variety of disabilities and 

limitations, is obvious and necessary. 

Considering the growing population of the elderly, in our country and, 

on the other hand, the high rate of referral of this age group to hospitals 

and medical centers, this article aimed to introduce some ergonomic 

considerations to reduce their problems. Certainly, the implementation 

of ergonomic recommendations, for the elderly in hospitals and other 

health centers, will be able to enhance their safety, comfort, 

independence, satisfaction and comfort. 

 

Keywords: Elderly, hospital, ergonomics, fitting, referral. 
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INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING 

UNEMPLOYED GRADUATES OF ISLAMIC AZAD 

UNIVERSITY - KERMANSHAH BRANCH 
 

By: Afshin Baghfalaki & Shima Parandin  
   
 

Abstract: 

�
 Human resources is considered, the richest capitals of each country to 

achieve industrial growth and development. The experience of developed and 
industrialized countries suggests that these countries have had a special look 
at their first steps of their development, with detailed plans for their graduates 
and alumni, while developing comprehensive industrial and scientific, have 

managed to solve problems like unemployment through their precise 
programs. But in our country, some factors that have social, economic and 
managerial roots, have led to the emergence of unemployment phenomena in 
academic graduates, and the huge resources of human resources that should be 

the focus of the principle of sustainable development, have been ignored. 
The purpose of this study is to determine the factors affecting graduates' 
unemployment from educational, socio-cultural, and managerial dimensions. 
The statistical population of this research includes all graduates of Islamic 

Azad University of Kermanshah during 2010-2013. Using cluster sampling, 
150 individuals were selected as samples, then, to collect the required 
information, the sample group was asked to answer a researcher-made 
questionnaire. The results of this study confirm the validity of all three 

hypotheses and indicate that educational, managerial and socio-cultural 
factors have a significant role in unemployed graduates. Among the 
mentioned factors, cultural and social factors have the greatest impact on 
unemployed graduate.  

 

Keywords: Unemployment, Graduates, Free University, Kermanshah 
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ECONOMIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING 

FERTILITY IN IRAN, FOCUSING ON INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
 

 

By: Amir Hossein Mozayani  & Mehrfam Mamaleki  

   

Abstract: 

�
 From an economic point of view, fertility rate relates economic 

growth by affecting labor supply. While fertility is affected by 
different economic and social factors, and due to its human-based 
nature, changes with the changes of society, over time. During the 
process of globalization and the development of new technologies, Iran 
has made changes in people's lives, especially in improving women's 
roles, including elimination of gender gaps and increasing the women 
participation, that can affect fertility rates. The evaluation of the above 
paradigm from an economic point of view, is on the agenda of this 
paper. To do that, we assessed ICT impact, along with other factors, on 
fertility rate in Iran by using provincial data over 2008-2014 period. 
The results imply that, there is a reverse relationship between fertility 
rate and women's labor force participation, while other economic 
factors had no significant impact on fertility. Also the development of 
information and communication technology (contrary to expectations) 
has positive effect on fertility. It can be due to ICT capability in 
promoting women public awareness and empowering them from the 
field of activity in cyberspace and less need for physical presence, 
along with cultural factors. 
 

Keywords: Fertility, Information and Communication Technology, 
Iran’s Economy, Provincial Data. 
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STUDYING THE SPOUSE SELECTION CRITERIA 

AND ITS SEX DIFFERENCES IN KERMANSHAH 

CITY 
 

 

By: Serajeddin Mahmoudiani & Ali Ghasemi Ardehaie 
 
Abstract: 

�
 Marriage is the base of family formation, and is the first social 

union. The aim of the present study is to investigate the mate 
selection criteria among men and women in Kermanshah city. 
Data collection was prepared by researcher-made questionnaire 
in the March 2013. Statistical population consists of 400 women 
who were referred to medical centers for pre-marriage test. 
Results show that the criterion of beauty for husband selection 
among women with secondary education is more important than 
women with a higher education. Findings also show that, 
relationship between family’s socio-economic status and beauty 
criteria is significant and positive. Furthermore, it is found that, 
importance to beauty criteria in wife selection among men is 
more than women. The relationship between the family’s socio-
economic status and the criteria of religion among men is 
significant and negative. Moral features of the future wife among 
men with diploma or higher education is more important than 
other men. The mentioned result is also obtained for women. 
 

 

Keywords: Marriage, Spouse selection criteria, Sex Differences, 
Kermanshah. 
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EVALUATION OF THE AGE AND SEX REPORTING 

IN THE 2016 POPULATION AND HOUSING CENSUS 
 
By: Dawood Abbasi 
 

Abstract: 

�
 Evaluation of population census is performed to measure the 

errors in the reporting of age and sex in Population and Housing 

Census. Whereas age and sex are two basic characteristics of any 

population, evaluating them is the first prerequisite for 

demographic analysis. Implementing demographic techniques, 

this paper probes the errors in reporting of age and sex of the 

population in Iran and features the continuous improvement in 

reporting of these two characteristics in population censuses. The 

quality of age and sex reporting in the 2016 Population and 

Housing Census is close to the quality of these data in the 2011, 

but it is much better than the 2006 Census and all previous 

censuses. Decreasing the gap between the men and improvement 

in quality of age and sex reports in rural areas are clearly 

featured, although the quality of age and sex report in rural areas 

is not acceptable yet. 

  

 

Keywords: age and sex report, errors in reporting, evaluation, 
population censuses. 
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