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هـاي   حوزه  شود. اين فصلنامه مقاالت تخصصي در همه صورت فصلي منتشر مي فصلنامه جمعيت به گيران كشور بوده است. تصميم
در رد يا قبول مقاالت دريافتي مختار است. قبول و نشر مقاله به معنـاي تأييـد    پذيرد. فصلنامه شناسي را به زبان فارسي مي جمعيت

مقـاالت ايـن فصـلنامه در     محتواي آن نيست و مقاالت مندرج در اين فصلنامه بازتاب دهنده آراء و عقايـد نويسـندگان آن اسـت.   
شود. نقل مطالب نشريه  نمايه مي www.srlst.com و www.ISC.gov.irاي علوم و تكنولوژي شيراز به نشاني  كتابخانه منطقه

  با ذكر مأخذ آزاد است.
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  راهمنای نویسندگان
  ها، به اين نكات توجه فرمايند ش و ارسال مقالهشود در نگار از نويسندگان ارجمند تقاضا مي

  

مسؤول   . ارسال مقاله براي مجله صرفاً از طريق ثبت نام يكي از نويسندگان (كه به عنوان نويسنده1

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

و تكراري نبودن آن از سوي نويسنده (گان) و نيز تضمين  اصيل بودن. ارسال 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

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

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

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

  ه سازمان ثبت احوال كشور نيست.منتشر شده لزوماً بيانگر ديدگا

  هاي ارسالي بايد داراي بخش اصلي و بخش چكيده انگليسي به شرح زير باشد: . مقاله4

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

متناظر هر يك از   سهبا عالمت ستاره مشخص شود)؛ آخرين مدرك تحصيلي، شغل و نام مؤس

) و نشاني پستي؛ شماره تلفن (همراه)؛ e-mail(گان)، شامل نشاني ( نويسندگان؛ نشاني كامل نويسنده

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

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

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

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

  ها. يوستها؛ پ گيري؛ سپاسگزاري (درصورت لزوم)؛ مرجع نتيجه

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

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

 )هاي ماشيني اجتناب گردد. اكيداٌ از ارسال ترجمهانگليسي (

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 انگليسي 11اندازه  با  B Nazaninقلم متن    گردد.انتخاب 

ها باالي آن و  عنوان جدولهركجاي متن قرار داد.  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  وان شكلعن

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

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

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

PNG ،GIF  وJPEG  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 

اده افزاري استف گذاري نرم ، از فرآيند جستجو و جاي»/«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  فاده از نيماست -

  باشد؛ نمي

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

  ده است.هم قابل استفا» آنها«است كه به صورت » ها آن»  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

آن است. به عنوان   انتشار و صفحه. الگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگي نويسنده، سال 7

  ).4: 1380مثال، (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

ا نسبت ). روند تكويني شاخص نوگرايي و سنجش آن ب1376معيني، سيدرضا؛ پايدارفر، علي ( -1

  . 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.

  ميركبير ). مالتوس و دو ماركس. ترجمه صدقياني، ابراهيم، تهران؛ انتشارات ا1357سووي، آلفرد ( -1

. الگوي نقل منبع در بخش انگليسي به اين شكل است: نام خانوادگي نويسنده، نام (سال انتشار)، 10

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

1- 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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بررسي انزواي اجتماعي سالمندان شهر تهران و عوامل 

  بر آن مؤثراجتماعي 

  3مهاجراني اصغر يعلو  2منصور حقيقتيان ،1زادهعلي سيف 

  چكيده 
 نديناخوشايك تجربه  عنوان  بهدوره تنهايي توصيف و از آن  عنوان  بهدوره پيري را بسياري از سالمندان 

كشورمان تجربه سالمندي را آغاز اينكه  و . با توجه به روند رو به رشد جمعيت سالمندانكنند يمياد 
ق، است. هدف اصلي تحقي كرده، پرداختن به نيازهاي اجتماعي و شبكه ارتباطي سالمندان حائز اهميت

بر آن بود. اين مطالعه مقطعي و از  مؤثربررسي انزواي اجتماعي سالمندان شهر تهران و عوامل اجتماعي 
سال و باالي شهر  65نفر از سالمندان  384و در ميان  1396. مطالعه حاضر در سال استنوع توصيفي 

 ام گرديد. ابزارگردآوريبودند، انج شده  انتخابي ا مرحله چندي ا خوشهي ريگ نمونهتهران كه با روش 
 افزار نرمها با استفاده از  تحليل داده سنجش انزواي اجتماعي بود. شده  يبومپرسشنامه  شامل اطالعات
ميزان هاي پژوهش بر اساس يافتهدر دو سطح توصيفي و تحليلي انجام شد.  25نسخه  SPSSآماري 

بررسي ابعاد انزواي اجتماعي اين قشر ود. درصد ب 62حدود  مطالعه موردانزواي اجتماعي در سالمندان 
 2/78درصد) و سرمايه اجتماعي ابزاري ( 8/81نشان داد كه دو بعد پيوندهاي انجمني ( ريپذ بيآس

. بخش ساختاري مدل نيز حاكي از آن است كه اند دادهدرصد) باالترين ميزان انزوا را به خود اختصاص 
-تنها مسير مستقيم پايگاه اقتصادي ائيد شده است.بيشتر مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم مدل ت

اجتماعي به انزواي اجتماعي تائيد نشده است. باالترين تأثير را حمايت اجتماعي بر سالمت با ضريب 
اجتماعي كه اثر مستقيم  –استثناي پايگاه اقتصادي   ) داشته است، تمامي متغيرهاي تحقيق به0,7(

اند. بيشترين اثر مستقيم بر انزواي اجتماعي روي انزواي اجتماعي بودهنداشته است، داراي اثر منفي بر 
  4باشد. ) مي - 0,41( مربوط به متغير اعتماد اجتماعي با ضريب

  .انزواي اجتماعي، سالمندان تهراني، عوامل اجتماعيواژگان كليدي: 

  seyfzadehali@yahoo.comايميل: ران؛يا دهاقان، ،يآزاداسالم دانشگاه واحددهاقان، ،يشناس جامعه گروهدانش آموخته دكتري تخصصي،  -1
mansour_haghighatian@yahoo.com(نويسنده مسئول) رانيا دهاقان، ،يآزاداسالم دانشگاه واحددهاقان، ،يشناس جامعه گروهدكتري تخصصي،  -2

  mohajerani.a@yahoo.comران؛يا دهاقان، ،يالماس آزاد دانشگاه واحددهاقان، ،يشناس جامعه گروهدكتري تخصصي،  -3

ي مسائل اجتماعي ايران مصوب دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي شناس جامعهاين مقاله برگرفته از رساله مقطع دكتري تخصصي رشته  -4

.گردد يماز سالمندان ياري كننده در انجام اين پژوهش، سپاسگزاري  لهينوسيبد، استواحد دهاقان 



  

  

  

 

  

  

  ١٠٦و  ١٠٥  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٢

  

  

  مقدمه

شود كه در  ب ميهر جامعه محسو  دهنده  لييكي از مهمترين عناصر تشك اجتماعيروابط 
طول تاريخ زندگي بشر تحوالت و تغييرات مهمي را تجربه نموده است. در دوران مدرن، ايجاد 

 در حال افزايش است. اجتماعي انزوايتر شده است و خطر  مشكل اجتماعيو حفظ ارتباطات 
تا  ،در جوامع مدرن فرد بدون شك بيشتر به خود وابسته است و كمتر قادر است واقع در
مقدار زيادي از  نهايكه ا يخصوص از زمان به ،وباره به پيوندهاي اجتماعيِ سنتي برگرددد

اند؛ همچنين شيوه زندگيِ فرديِ شخصيت جامعه تغيير كرده است؛  داده  دست معنايشان را از
بنابراين پرداختن به انزواي اجتماعي در جوامع مدرن و در حال گذار موضوع نسبتاً مهمي 

. كند يرا تجربه م يا ژهيعنوان يك جامعه در حال گذار، شرايط و بهنيز ايراني جامعه است. 
كه در  يا مسئله نيقرار دارد. شايد مهمتر يدارياز پايداري و ناپا نينابيشرايطي كه در حالتي ب

اين واقعيت است كه ايران  ،بايد در نظر گرفت يا اجتماعي در چنين جامعه يها دهيتحليل پد
تاريخي درگير روابط مدرن با  يها واسطه ضرورت  ك جامعه در حال گذار كه بهعنوان ي  به

دوره گذار و مسائل مربوط به جوامع مدرن  يها از بحران يا با مجموعه ،پيرامون خود است
اين جامعه را تا حد زيادي  ،است. مسائلي كه غفلت از هركدام بانيگر  به  زمان دست  طور هم به

. شايد يكي از مسائل مهمي كه دهد يناشي از آنومي اجتماعي قرار م يها بيدر معرض آس
ميزان انزواي اجتماعي و  ،ديآ ياجتماعي در ايران امروز به چشم م يها يدرباره گرفتار

مضاعف و  يپناه يگسستگي حاصل از آن است كه به لحاظ ذهني در انسان ايراني احساس ب
احساس محروميت و عدم رضايتمندي از زندگي را  عدم امنيت و اعتماد و از اين طريق ايجاد

  .دينما يتوليد م
شناسان، اجتماعي، طبق نظريات روانشناسان و جامعه  بيآسانزواي اجتماعي به عنوان يك 

ضعف سالمت، عدم برخورداري از حمايت اجتماعي، جمله  ازعوامل مختلفي  اثر برممكن است 
اشتغال و استقالل مالي ايجاد گردد. انزواي ي خود، عدم هايژگيوتصور منفي از خود و 

اجتماعي موجب تضعيف يا قطع روابط و مبادالت نامتقارن گرم و همچنين روابط گفتماني 
واسطه   از افراد به يا انزواي اجتماعي درواقع حالتي است كه در آن فرد يا مجموعهشوند.  يم

متفاوت فردي و  يها زهيانگ ريتحت تأث ،دارند دركي كه از شرايط محيط پيرامون خود
صورت يك گروه در خود به حيات ادامه   به و ارتباط خود با پيرامون را قطع كرده ياجتماع

  . دهند يم
 طور  بهيكي از داليل بررسي انزواي اجتماعي افراد مسن، اين واقعيت است كه سالمندان 

 يطور  به ،باشند ينمنتظارات ي روابط اجتماعي و يا تنظيم اساز نهيبهقادر به  فرد  به منحصر
 ادراكسطح پايين ارتباطات اجتماعي باعث احساس تنهايي و كاهش حمايت اجتماعي  كه 
ي را فرد  به منحصرخطرات  ،در ميان افراد مسن ژهيو  بهبنابراين انزواي اجتماعي ؛ شود يم شده 
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سالخورده با  ساالن بزرگسالمت جسمي و رواني اين گروه سني به همراه دارد. براي 
 تواند يم ،مرتبط هستند. انزواي اجتماعي در سالمندان هم بايي مواجه هستند كه ها چالش

ايران  سالمندان ساالنه رشد ميانگيني مخربي براي خود فرد و جامعه داشته باشد. امدهايپ
الي  1385بوده است. به طوري كه رشد كل جمعيت در طي سرشماري  بيش از كل جمعيت

دهد رشد درصد بوده كه نشان مي 3,77درصد و رشد جمعيت سالمندان  1,26، 1395
شهر تهران نيز جمعيت برابر رشد كل جمعيت است. در اين ميان،  3جمعيت سالمندان حدود 

اين مسئله لزوم توجه است.  داده  يجاي نسبت به ايران و استان تهران را در خود تر سالخورده
. انزواي اجتماعي سالمندان يكي از دهد يمرا نشان  آنهاماعي جدي به اين قشر و نيازهاي اجت

ي سالمندان در حال حاضر است، در اين تحقيق شناخت جامعهي و شناخت روانمسائل  نيمهمتر
بر آن بررسي  مؤثرسعي شده ميزان شيوع آن در بين سالمندان شهر تهران و عوامل اجتماعي 

ماعي اين قشر آسيب پذير ضرورت اين پژوهش را اي پيرامون انزواي اجتنبود مطالعه شود.
  سازد. مشخص مي

شـده    انجـام انزواي اجتمـاعي  هاي بسياري در ارتباط با  در داخل كشور پژوهش يطوركل  به
، به انزواي اجتماعي سالمندان و عوامل اجتماعي شده  انجاماز تحقيقات  كي چيهولي در  ،است
دانشجويان و قشر جوان هسـتند و   ها پژوهشري اكثر اين پرداخته نشده است و جامعه آما آنها

 است. هر قرارگرفتهي مورد غفلت نوع  بهتوجه نشده و  ريپذ بيآسبه اين بعد از زندگي اين قشر 
اسـت.   شـده   پرداختـه ي مختلفي به سـاير مسـائل و مشـكالت سـالمندان     ها پژوهشچند در 
 انـزواي در رابطـه بـا    تحقيقيدر دسترس نيز  هاي ها يا مقاله از پژوهش ،كه بيان شد طور همان

علـي اكبـر   و  يمهديه الريجان مانند:اجتماعي سالمندان يافت نشد و تنها چند پژوهش داخلي 
سوسـن  )، 1390( فاطمه رهنماي خرطومي)، 1391( همكاران و ،كوچكي)1394( تاج مزيناني
 بـه  ييتنهـا   به مسئله مطروديت بـه ) و غيره، 1390( مريم قاضي نژادو فاطمه رهنما  ،باستاني

شده   هاي خارجي نيز كارهاي متعددي انجام اند. در پژوهش اجتماعي پرداخته يا عنوان مسئله 
هاي تكميلي، تجربه زندگي  هاي مستمري، بيمه تبط با سالمندي چون پرداختكه به مسائل مر

پرداخته اسـت.   ي سنجش تنهايي و انزواي اجتماعي و ...ها و روش ، انزواي اجتماعيسالمندان
كرده و بيشتر تئوريـك  از روش كيفي استفاده  يطوركل ها از تحليل ثانويه و به اين پژوهشاكثر 
اپيـامي   ،)2017( 3پولـوم و آكريـل   )،2017( 2و مـارتين نـاپ   1لي كورتينامي، مانند: باشند يم

ــا ،)2017(4اولوفيمياوگانــديان ــارووز و همكــاران2017( 5نانســي، نيــوال و ورن ــديرو، ب  6) ، الن

                                                
1-Emilie Courtin 

2 -Martin Knapp 
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4- Ogundiran Opeyemi Olufemi 
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مثـل ابـراهيم،    شـده  انجـام تحقيقات پيمايشي  . همچنين)2015( 1همكاران و )، روهد2017(
اين جوامع بوده  فرهنگ بانيز متناسب ) 2007و ويت ( 3كرنول ) و2013( 2ابوالفتحي و حميد
  اين تحقيق متفاوت هستند. مطالعه موردو با جامعه آماري 

  مباني نظري تحقيق:

دانشمندان و محققان اجتماعي با تبيين پيامـدهاي روابـط اجتمـاعي، آثـار و عـوارض انـزواي       
سـياري از اخـتالالت رفتـاري و روانـي     بروز ب ساز نهيزمو آن را  اند دادهقرار  مدنظراجتماعي را 

معتقدند كه ريشه بسياري از مشكالت رواني و اجتماعي در روابط اجتماعي قـرار   آنها. دانند يم
. امـروزه بـا افـزايش آگـاهي و     اسـت انزواي اجتماعي  ريناپذ ييجدادارد و از پيامدهاي منفي و 

ـ به اين موضـوع   شناخت پژوهشگران از پيامدهاي منفي انزواي اجتماعي، توجه  شيپـ  از  شيب
  ).4: 1383اميركافي، است ( ساخته هموارگرديده و راه را براي تحقيقات اجتماعي 

ي اجتماعي اسـت كـه طبـق نظريـات روانشناسـان و      ها بيآسانزواي اجتماعي يكي از  واقع در
ضعف سـالمت، عـدم برخـورداري از    ازجمله عوامل مختلفي  اثر برشناسان، ممكن است جامعه

ي خود، عدم اشتغال و اسـتقالل مـالي ايجـاد    هايژگيوحمايت اجتماعي، تصور منفي از خود و 
ي انزواي اجتماعي موجب تضعيف يا قطع روابط و مبادالت نامتقـارن گـرم و   چلباز نظر  گردد.

روابـط اجتمـاعي جامعـه     شـبكه در سطوح مختلف  قدر هرشوند.  يمهمچنين روابط گفتماني 
كمـك  ( يمـاد راهنمـايي، مشـاوره و آمـوزش)،    ( يمعرفتـ در ابعاد مختلـف  رساني روابط امداد
كرامت انساني) بيشتر باشد، بـه همـان نسـبت     اعاده( يمنزلتهمدردي) و ( يعاطفاقتصادي)، 

تحقيقات گسترده  ).155:1375پذيرد. (چلبي، ميزان يأس اجتماعي و احساس عجز كاهش مي
كه در بيشتر موارد تركيب پيچيده عوامل مختلف  هدد يمافراد منزوي اجتماع نشان  نهيزم در

. انباشت چنين مشكالتي براي باشند ينميي عامل تنها  بهباعث اين امر است كه خود  ،و شرايط
را تحـت   شـان  يزنـدگ ي متعدد با عواملي سروكار دارند كه ها وهيشكه به  افتد يمافرادي اتفاق 

اي خـاص از رويـدادها، شـرايط و     در مجموعـه  بنـابراين دليـل آن   ؛دهـد  يمـ تأثير منفي قـرار  
  ).22-21: 1393مدرسي يزدي، است (خصوصيات فردي نهفته 

قالـب رويكـرد   در اهميت پيونـدهاي نزديـك اجتمـاعي را     ،دوركيم با بررسي علمي خودكشي
دهد. دوركيم بر اين باور است  قرار مي  نظر (نظريه اصالت ساخت و كاركرد) مد يانسجام اجتماع

ها و اين احسـاس اسـت كـه ايـن      نسان برحسب طبيعت خود، نيازمند تعلق به ديگر انسانكه ا
ازنظـر   ). لـذا 150 : 1388 پور و همكـاران،  كند (علي تر مي تعلق به آنها او را به اهدافش نزديك
 يدگيپاشـ  هـم  به از رابطه فرد با جامعه است، مشكلي كه  ،دوركيم مشكل اصلي جوامع جديد

                                                
1-Rohde, Nielsen 

2 -Ibrahim R , Abolfathi Momtaz Y , Hamid TA 
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كند. از پيامدهاي سست گردد كه فرد را با جامعه مربوط ميمي پيوندهايي بر اجتماعي و ضعف
هـاي حاصـل در ميـزان    نظر دوركيم تفاوت شدن رابطه فرد با جامعه قضيه خودكشي است. از

هـاي بـاالي خودكشـي در ميـان     خودكشي با ميزان انسجام اجتمـاعي منطبـق اسـت. ميـزان    
هاي پـايين خودكشـي   كس، ميزانو برع اند يتماعي منزوشود كه از نظر اجيافت مي ييها گروه
هايي از افراد است كه پيوندهاي قوي اجتماعي دارند. قضيه اصـلي كـه دوركـيم در    گر گروهبيان

عبـارت اسـت از ميـزان خودكشـي بـه نسـبت        ،كندارتباط با دو نوع كلي خودكشي مطرح مي
ـ   يها معكوس با درجه همبستگي گروه  كنـد تغييـر مـي   ،ي از آن اسـت اجتماعي كه فـرد جزئ

عوامـل مختلـف    جـه ينت درروابط اجتمـاعي   كه يهنگام ،به اعتقاد دوركيم ).67:1385(چلبي، 
ي طوركل بهو جامعه  ها گروهو پيوندها و اتصاالتي كه فرد را به ساير افراد،  شود يمدچار اختالل 

و احساسات صـورت   ها دهيا، در چنين شرايطي انتقال پيوسته شود يمتضعيف  ،سازد يممرتبط 
و هـيچ   رديـ گ ينمـ قرار  تيحما موردو فرد  گردد يمكند  ،، مراوده و مبادله اجتماعيرديگ ينم

، به اين معنـا كـه   ديآ يم به وجود. در اين وضعيت انزواي اخالقي شود ينمكنترلي بر او اعمال 
. كنـد  ينمحساس ارزش زيستن ا ازجملهي جامعه ها ارزشفرد هيچ تعهدي نسبت به اهداف و 

يي، غم و اندوه و افسردگي را به معنا يبي، احساس هدف يبخود نااميدي،  نوبه  بهانزواي اخالقي 
، نقـش  انجامـد  يمـ بـه خودكشـي    تينها درم در تبيين اين زنجيره علي كه يدورك دنبال دارد.

ي هـا  وهگـر تضـعيف اجتمـاع و    جـه ينت دركـه   ،كنـد  يمي فردگرايانه را مهم ارزيابي ها شيگرا
احتمـال   ،و پيوسـتن افـراد بـه اصـناف     كار ميتقس. وي اعتقاد داشت كه ديآ يماجتماعي پديد 

  )7-8: 1383(اميركافي،  .دهد يمجدايي فرد از جامعه و انزواي اجتماعي را كاهش 
است كه بـه رشـد   » قفس آهنيني«داري همان دستاوردهاي دردناك نظام سرمايه ،از نظر وبر

هاي انزواي اجتماعي  و سرانجام انواع صورت ها يپيها، ژوليدگان و ه ها، بانك تروزافزون نهيليس
سـاالري (بوروكراسـي) نگـرش     از ديـدگاه او ديـوان   .)31و  32: 1382شود (توسلي،  منجر مي

در جهـت حـذف عشـق،     ،كه به گفته وبـر  ،آورد اي را به وجود مي بيگانه و انسانيت زدايي شده
عمـل   ،گريزنـد  شخصـي، غيرعقالنـي و عـاطفي كـه از محاسـبه مـي       نفرت و همه عناصر صرفاً

شـوند و   هاي كوچك ماشين تبـديل مـي   دنده كند. وي معتقد بود افراد در اين نظام به چرخ مي
تفـاوتي را   دهند و اين از يك منظر نوعي بي آزادي خود را از دست مي و حس فرديت، خالقيت
  ).1384كند. (بشيريه،  در جامعه تداعي مي

ها تحت چيرگي نيروهاي  شود كه در آن انسانبيگانگي به وضعي اطالق مي ،ز نظر ماركسا
ايستند. هاي بيگانه در برابرشان ميها همچون قدرتگيرند و اين نيروشان قرار ميخود آفريده

همگي  ،داري از دين گرفته تا اقتصاد سياسيجامعه سرمايه هاي عمدهبه نظر ماركس، نهاد
ولي در نظام  ،ها براي بقاي خود نيازمند همكاري هستند اند. انسانشده يگانگيب خود زدچار ا
ولي مجبورند  ،اندها نسبت به هم غريبه شده است و انسان داري همكاري طبيعي خردسرمايه
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انواع  تينها اعتمادي و در اهميتي، بي كنار يكديگر كار كنند، نتايج اين بيگانگي، پوچي، بي
ساده به شكل افسردگي تا سطوح عميق ارتكاب به  شيب و  اجتماعي از سطوح كم هاي آسيب
تفاوتي را از نتايج نهايي بيگانگي مدنظر توان بيمي ،بنابراين .هاي سنگين و جنايت است جرم

بيگانگي مبين جدايي انسان از  1در نظر ماركس رو  نيا از ).1382ماركس دانست (توسلي، 
موضوعات مختلفي در بيگانگي نظير  جامعه و طبيعت است. او كه بهنوع،  هم وخود، كار 

عظيمت خود را از بيگانگي از خود آغاز   نقطهبيگانگي از كار، ديگران و طبيعت عنايت دارد، 
  )97: 1393. (حسني ساطحي، كند يم

هنگ متغيري مستقل بر روي رفتار فرد و فر مثابه  بهشهر  ريتأثبا ديدگاهي متفاوت به  ،زيمل
ي اجتماعي ها نظارت ،. وي معتقد است كه در شهر به دليل رهايي فردپردازد يمانساني 

ي، احساس تنهايي و انزواي اجتماعي امكان رشد پيدا ررسميغمستقيم و كنترل اجتماعي 
مادر و از نظر او در  ابدي يم ها سيپلمترو دربيگانگي را  ،) زيمل9: 1383. (اميركافي، كند يم

يي فردگرايعني سرگرداني بالقوه كه ناشي از ؛ د تمايل دارد كه از چيزي بيگانه شودهر فر شهر
ي عصبي به تغيير ها زشيانگرا احاطه كرده است، تشديد  ها انسان ،و احساس متروپليس است

 .دهد يمرا به بيگانگي سوق  آنهاو  شود يم منتجي رونيو بي دروني ها زشيانگمتوالي و سريع 
تفاوت و بيگانه نسبت به جهان اطراف است  شهرنشين، فردي بي) 17: 1393(حسني ساطحي، 

پذيري (اجتماعي شدن) در شهر  و اين فاصله گرفتن و جدايي، يكي از ابعاد اصلي در جامعه
اي است كه  كند و آن آزادي رغم تمامي اين شرايط، زيمل، بعد ديگري را نيز طرح مي بهاست. 

فرديناند  ).1379تواند داشته باشد (ممتاز،  محيط ديگري نميفرد در شهر دارد و در هيچ 
ناشي از  زيجوامع مختلف انساني را بيش از هر چ يها يعلت تغيير، تحوالت و دگرگون، تونيس

انساني بر مبناي  يها گروه يبند  ميانواع روابط انساني ميان افراد دانسته است. وي به تقس
، رديپذ يممحدوده اجتماع پايان  كه يهنگام ،ه تونيساز ديدگا .پردازد يروابط انساني م

. (اميركافي، كند يمو انزواي اجتماعي زمينه رشد پيدا  شود يمپيوندهاي اجتماعي تضعيف 
ها سطح ها و هويتاعتماد، امنيت و تعدد گروه كهيحال در) تونيس معتقد است، 72: 1383

اعتمادي و سوءظن، احساس ناامني، دهند، بيروابط و پيوندهاي اجتماعي را گسترش مي
ها، سطح پيوندهاي اجتماعي را كاهش داده و انزواي اجتماعي را ها و هويتترس، فقدان گره

انزواي اجتماعي افراد را از مشاركت غيررسمي و رسمي در  ،شوند. بدون ترديدموجب مي
دهد (منصوري، مي ي اجتماعي را كاهشبستگ دلاجتماعي و  سازد و مبادلهجامعه محروم مي

1393 :28.(  
مسدود و در دسترس  توأماندو  هر اي) زماني كه يكي از اين دو (هدف و وسيله ،به نظر مرتون
بر فرد مسلط  كامالًوقتي جامعه  .شود يممختلف ظاهر  صوراختالالت رفتاري در  ،فرد نباشد

                                                
1.KARL HEINRICH MARX 
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از ديد فرد پوچ و هدف و هنجار  كه يزماني خواهد كرد و قدرت يبوي نوعي احساس  ،است
) 16: 1393وي نوعي جدايي و انزواي اجتماعي خواهد داشت. (حسني ساطحي،  ،محتواست يب

ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه  انزواگرايان در نزد مرتون، افرادي هستند كه نسبت به ارزش
، انطردشدگكنند. معموالً بيگانه شده و هيچ تالشي نيز براي منطبق كردن خود با آنها نمي

ها و معتادان به مواد مخدر افراد منزوي هستند. آنها در  خانمان، الكلي ولگردان، گدايان، بي
رابرت  دهيعقبه  ).71: 1384كنند، ولي به جامعه تعلق ندارند (عضدانلو،  جامعه زندگي مي

به  كه به دليل ناتواني يا عدم تمايل خود حاضر ي هستندا شده طردافراد  ،گيران مرتون، كناره
بسياري از مردم طرد  لهيوس  بهبه زندگي سالم نيستند و غالباً  آوردن يروشدن و  هنجار
  ).128-129: 1386كنند (ستوده، گيري مي شوند يا خود از جامعه كناره مي
آگـاهي كنشـگران    سازي و حذف خـود  قدرت يبي به معناي گانگيب خود از ،پير بورديو زعم  به

رابطه سرمايه فرهنگـي بـا مطروديـت     .كند يممل يگانه ساز قلمداد فرهنگ را عا ،است. بورديو
سرمايه فرهنگي در خالل اجتماعي شدن در فـرد   ،اجتماعي هم معنادار است. طبق نظر بورديو

واقع قابليـت   شود. فردي كه قابليت استفاده از كاالهاي فرهنگي را نداشته باشد، در انباشته مي
هم ندارد؛ چنين فردي كه قادر به تحقق بخشيدن به تمـايالت   اثبات تمايالت پايدار خويش را

تـاج   والريجاني ( چطور انتظار دارد كه ناخودآگاه از جامعه كنار گذاشته نشود؟ ،خويش نيست
جمعيـت،    ) بر ايـن اسـتدالل اسـت كـه تـراكم     1938لوئيز ويرث ( )74-57: 1394، مزيناني
خانوادگي و اجتماعي را تحليـل    پيوندهايشهرهاي مدرن،  يفرهنگ يو ناهمگن شده  يتخصص

از ديـدگاه   .)150 : 1388پور و همكـاران،  را به همراه آورده است. (علي ياجتماع يبرده و انزوا
-2تضـعيف پيونـدهاي شخصـي،   -1موجـب   ،وي سه متغير بزرگي يا اندازه، تراكم و ناهمگوني

و ايـن شـرايط    شـوند  يمـ وفاق هنجاري  فيتضع -3 و تضعيف ساختارهاي اجتماعي نخستين
  ).29: 1383انزواي اجتماعي را به دنبال دارد (اميركافي، 

  چارچوب نظري تحقيق:

  ي جمعيت شناختي و انزواي اجتماعي:هايژگيو

. برخـي از  سـازند  يمـ مطالعات علوم اجتماعي عوامل بسياري را بـه انـزواي اجتمـاعي مـرتبط     
ي از قبيل سن، درآمد، شرايط زنـدگي،  ا نهيمزارتباطي بين انزواي اجتماعي و عوامل  ،مطالعات

كـه   سـازد  يمـ . اين مساله چندين گروه جمعيتـي را مشـخص   كنند يمقوميت و محيط برقرار 
اجتمـاعي منـزوي شـوند: سـالمندان، افـراد مـريض و نـاتوان،         لحاظ ازاحتمال بيشتري دارند 

فرادي كه براي مدت طوالني يي با درآمد يا سطح تحصيالت يا پايگاه اجتماعي پايين، اها انسان
 در). 58:1394مردان) و والدين تنها. (هورتوالنوس وماشـيلز،  ژهيو بهي مجرد (ها انسانبيكارند، 

شـده   مطالعات گونـاگوني انجـام  ي و انزواي اجتماعي شناس تيجمعرابطه بين مشخصات  نهيزم
ماعي و استفاده از نشان داد كه متغيرهاي جنسيت، اعتماد اجت نتايج پژوهش حقيقتيان .است
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فالحـي سـرابي   تحقيـق  در  اينترنت با انزواي اجتماعي رابطه مستقيم و معنادار داشـته اسـت.  
بـود، پنداشـت    مـؤثر پايگاه اجتماعي اقتصادي، بيشتر بر انزواي اجتماعي  كه يحال در) 1394(

از  آمـده   دست  بهنتايج . شدارزيابي  مؤثرترخويش، بر تنهايي،  ياقتصاد ياجتماعفرد از پايگاه 
وضعيت تأهل و انزواي اجتماعي ارتباط ، سن يا نهيزماقدسي نشان داد: بين متغيرهاي  تحقيق

طبقه اقتصادي و انزواي اجتمـاعي ارتبـاط معنـاداري وجـود     بين  ولي ،معناداري وجود نداشته
 . طبق مطالعه واندروورت، مردان مجرد اغلب نسـبت بـه زنـان مجـرد، بـه انـزواي      استداشته 

مردان، نيازهاي عاطفي خود را اغلـب در ارتبـاط بـا     كه چرا ،شوند اجتماعي بيشتري دچار مي
، ولي زنان اين نياز را در ارتباط با شبكه اجتماعي دوستان و آشنايان خـود  شان يجنسشركاي 
  )1397كنند. (سيف زاده،  تأمين مي

  اجتماعي و انزواي اجتماعي: - پايگاه اقتصادي

اجتماعي را براي اشاره به آنچه وبر در نظر داشت  -لب مفهوم پايگاه اقتصاديشناسان اغ جامعه
فـراهم   آنهـا اجتماعي باالي سالمندان اين امكـان را بـراي    -كنند. پايگاه اقتصادي استفاده مي

داشـتن توانـايي    مثـال   عنوان  بهتر دوران پيري خود را سپري كنند. تا بتوانند راحت ،سازد مي
ود براي خويش پرستار بگيرند و يا نيازهاي دارويي و درماني خـود را برطـرف   ش مالي سبب مي

توانند ارتباط خود  مي ،كنند. از سوي ديگر، اگر داراي تحصيالت و موقعيت اجتماعي باال باشند
اجتمـاعي،   انـزواي  يجا  بهبا اقوام، گروه سني جوان و سايرين حفظ كنند و  ،پيري وجود بارا 

 -ايگـاه اجتمـاعي  پ )74-57:1394مزينـاني. تـاج   ،(الريجـاني  باشـند داشـته  مداخله اجتماعي 
اقتصادي با استناد به آراء هولندر، اسكار لوئيس و ليپست و طبق الگوي فرضي آراء مبتنـي بـر   

، عامل ديگري است كه با توجه به نتـايج  انزواي اجتماعيدر تبيين  ،اقتصادي -پايگاه اجتماعي
 صـورت غيرمسـتقيم از طريـق متغيـر احسـاس از      يم و هـم بـه  طـور مسـتق   بـه  ،تحليل مسـير 

 -واقـع بـا بـاال رفـتن پايگـاه اقتصـادي        در .تفاوتي اجتماعي اثرگـذار اسـت  خودبيگانگي بر بي
  .)161-132: 1394نبوي و همكاران، ( ابديافراد كاهش مي انزوايميزان  ،اجتماعي افراد

گاه اجتماعي اقتصادي است كه خانواده جزء آن از پاي متأثرمطابق نظر پارسونز، ساخت خانواده 
، گذارد يماست و اين ساخت با فراهم كردن جوي از منع و ترغيب بر فاعالن درون سيستم اثر 

ديگر منفي   طبقه، در ميان افراد شود يمرفتار يا ارزش محسوب  ،رفتار خاصي كه در يك طبقه
. همچنين از گذارد يم ريتأثروي اعضاء و همچنين ساخت خانواده بر  كند يمجلوه  ارزش يبو 

، به دليل برخورداري از كنند يمزندگي  تر مرفهنظر پارك ويرث يانگ، افرادي كه در مناطق 
ي اجتماعي خود را توسعه داده و اين در حالي است كه گسترش شبكه، ها شبكهمنابع، قادرند 

افراد  ،داخت كنند. از نظر پوتنامرا پر آنكه مردم ثروتمند قادرند  بردارديي را در ها نهيهز
، زيرا منابع كمتري براي از كنند يم، كمتر از ثروتمندان به ديگران اعتماد ترنييپاداراي منابع 

  .شود يم آنهاي وندهايپ، منجر به كاهش روابط و تر نييپااين ارتباط   جهينتدست دادن دارند و 
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  ادراك از پيري و انزواي اجتماعي:

مير  و  مستقل ناتواني عملكردي و مرگ يها كننده ينيب شيعنوان يكي از پ  ادراك پيري به
است. درك از پيري به درك شخص از فرايند پيري خودش در زمينه  شده  يسالمندان معرف

هاي آگاهي، درك، تجربه، ارزيابي،  شود. تمام جنبه اجتماعي كه قرار دارد، اطالق مي -فرهنگي
(صادق مقدم و  توان در اين مفهوم جاي داد شدن خود را مي ريتفسير و شناخت مراحل پ

اين  .ابدي يافزايش م شان يريشدن، درك و تجارب افراد از پ ري. با پ)202: 1394همكاران، 
. درك از شود يمربوط م اش يبه درك فرد از بدن خود، ظرفيت رواني و روابط اجتماع ،درك

متفاوت  )ان، سالمند پير و سالمند خيلي پيرپيري در مراحل مختلف چرخه پيري (سالمند جو
سال و باالتر، نگرش منفي بيشتري دارند،  75 و سالمندان با سن )1992، 1فيليپ رايساست (
 كرد كه ينيب شيپ توان ي، مرو نيا از .گردد يم با افزايش سن، ادراك از پيري ثابت كهيدرحال

(موساگر و ا ديگران تأثيرگذار خواهد بود درك از پيري بر رفتارهاي فرد سالمند و روابط او ب
خود در بهبود  نوبه  حمايت اجتماعي نيز از ديگر عواملي است كه به) 50: 2009،  2سوزا

سازگاري تقويت احساس دوست  يها سمياحساس پيري سهم بسزايي دارد كه توسعه مكان
ا به دنبال خواهد افزايش سالمتي ر جهينت نفس و ارزشمند بودن و در داشتن، مراقبت، عزت

  ).1123: 2013(قنبري هاشم آبادي و مجرد،  داشت

  اعتماد اجتماعي و انزواي اجتماعي:

كنند و  ها به عنوان موجوداتي اجتماعي، اعتماد را در هر موقعيت اجتماعي جستجو مي انسان
برقراري به همين دليل، فقدان اعتماد اجتماعي، ترس از . بدون آن تمايلي به باهم بودن ندارند

دهد و با جلوگيري از گسترش تعامل،  اعضا افزايش مي نيب ارتباط و احساس ناامني را
مبادالت و  ). در22:1394(رضادوست، نبوي و صالحي،  دهد مشاركت در جامعه را كاهش مي

هر  شرط شيو پ آورد يتر به حركت درم هاي كنش اجتماعي را راحت روابط اجتماعي، چرخ
  ).27: 1386شود (گروسي و همكاران،  ثر محسوب ميتعامل اجتماعي مؤ

ها و نيازهاي شخصي در ارتباطات بين  رشد فردگرايي و اهميت دادن به خواسته كه  يهنگام
فشارها،  ليافراد جامعه شهري از اهميت بسيار بااليي برخوردار باشد و شهروندان به دل

ظم هنجاري و ارزشي در ارتباطات مشكالت و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي، فقدان رعايت ن
 آن ،منجر به اين شود كه حس اطمينان و اعتماد بين يكديگر كاهش يابد ،گريكدياجتماعي با 

و انحرافات اجتماعي  ها بيانواع آس جهيدرنت و وقت سرمايه اجتماعي تنزل پيدا خواهد كرد 
و رفتارهاي تقلب گونه بين  زيآم ارتباطات دروغ ،. با كاهش اعتماد بين افرادكند يبروز پيدا م

در  ،در جامعه ايران ،اين اساس بر .كند يشهروندان نسبت به عملكرد يكديگر بروز پيدا م

                                                
1-Philip Rice F 
2-Musaiger AO, D'Souza 
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حتي اين  ،است كرده داياخير اعتماد اجتماعي و اعتماد مدني بين افراد كاهش پ يها دهه
واقع  ست. دراجتماعي كوچك هم گرديده ا يها طيساختار خانواده و مح ريگبانيمسئله گر

در جامعه شهري شده است.  الخصوص يعل ،يا ت رابطهافول سرمايه اجتماعي منجر به اختالال
، زيرا دهد يفرد را افزايش م يريپذ بيو آس كند يدار م اين اختالل استحكام اجتماع را خدشه

بشود.  به انزواي اجتماعي، يأس، احساس عجز و انفعال گرايي منجر تواند يم يا اختالل رابطه
  )147: 1386(چلبي،

  سالمت و انزواي اجتماعي:

ي شتاب كهنسالرابطه متقابل وجود دارد. بيماري به  ها يماريبي و برخي از كهنسالميان 
، مخصوصاً آن نوعي ها يماريبو  ها يناراحتي انسان را براي قبول بعضي از كهنسالو  بخشد يم

ي ريگ شكلباعث  ،. فقدان روابط مؤثرازدس يمكه با سير قهقرايي در ارتباط است، مستعد 
شود. افرادي كه روابط پايدار و معنادار با يكديگر ندارند  تهديدي جدي براي سالمت فردي مي

انزواي اجتماعي  جهينت دردچار تنهايي و  معموالًو در موارد نياز كسي را براي رجوع ندارند، 
، نفس  به اعتمادانند افسردگي، كمبود شوند. اين امر اغلب منجر به مشكالت فردي جدي م مي

  ).45: 1394مدرسي يزدي، شود ( هاي جسماني مي مشكالت اجتماعي و عالئم بيماري
حاكي از آن است كه وضعيت سالمت سالمندان با طرد از اجتماع ارتباط دارد  ،نتايج مطالعات

 واقع درشود.  ي تهديدي جدي براي سالمت فردي ميريگ شكلو فقدان روابط مؤثر منجر به 

اجتماعي است كه كمتر به آن توجه شده است.  -انزواي اجتماعي يكي از مشكالت رواني
و براي بسياري از  دهد يمقواي جسمي و سالمتي، سالمندان را در معرض انزوا قرار  كاهش

شمسائي، چراغي، ي ناخوشايند و فرساينده است (ا دهيپددر آخر عمر  انزواسالمندان، تنهايي و 
  ).38-30: 1393، محسني فرد و اسمعيلي 

  انزواي اجتماعي: حمايت اجتماعي و

هاي روابط اجتمـاعي اسـت و برخـورداري از آن و    حمايت اجتماعي يكي از مهمترين شكل
-مـي  ،ادراك و تصور آن، همچنين نياز به آن با توجه به سن، جنس، شخصيت و حتي فرهنگ

هـايي از  جنبـه  ،مرحلـه از زنـدگي نيـز ممكـن اسـت      تواند متفاوت باشد. از طرف ديگر در هر
هـاي ديگـر آن اثـرات بيشـتري داشـته باشـند.       حمايت، اهميت پيدا كنند و نسبت بـه جنبـه  

نيـاز بـه حمايـت     ،همراه بـا تحـوالت رشـدي    )1-13: 1391، نريمانير و تقي پو ،(ابوالقاسمي
ولـي در   ،گيـرد به خـود مـي   يتر دهيچيهاي پشكل جيتدر كند و بهاجتماعي نيز تحول پيدا مي

دهد. اثر حمايت اجتماعي، بيشـتر  اي از زندگي اين نياز، اهميت خود را از دست نميهيچ برهه
مظلـومي،  گيـرد ( مي زا قرار شود كه آدمي در مقابل حوادث استرسهايي نمايان ميدر موقعيت
  )56-46: 1393، فالح زاده ومروتي ، سلطاني
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، انزواي اجتماعي را از منظر كنند يم ديتأكميت حمايت اجتماعي برخي از محققان كه بر اه
. در اين مدل فرض بر اين است كه ميزان و فراواني حمايت كنند يمشبكه اجتماعي تبيين 

است، كمتر از آن چيزي است كه براي فرد  دسترس  قابلاجتماعي كه براي فرد منزوي 
در  شده  خواستهي ها تيحمازماني كه  واقع در) 137: 1383. (اميركافي، استي فراهم معمول
ي اجتماعي، احساسي و تفاهمي كنش متقابل يافت نشود، انزواي اجتماعي افزايش ها جنبه
) مطالعات گوناگوني ارتباط بين حمايت اجتماعي و سالمتي را 28: 1394. (ورشوساز، ابدي يم
كه از حمايت اجتماعي باالتري  ، افراديشده  دادهنشان  كه  يطور  به، اند رسانده ديتائبه 

حمايت اجتماعي به چند دليل  )1395برخوردارند، وضعيت سالمت بهتري دارند. (سيف زاده، 
داراي اهميت ويژه است؛ اول اينكه انسان موجودي اجتماعي است و ارتباط اجتماعي به عنوان 

مطلوب انزواي يكي از عوامل اصلي در كيفيت زندگي اشخاص مطرح است. همچنين اثرات نا
شواهد محكمي براي تأييد  ،اجتماعي در زندگي افراد يوندهاياجتماعي و يا از دست دادن پ

  )186- 185: 1384سارافينو، ( .باشند ياين قضيه م
تا رابطه بين حمايـت اجتمـاعي و    اند دهيكوش ميدوركي ها هيفرضپژوهشگران با استفاده از 
ي اجتماعي ضعيف باشد، در اين گانگاست كه اگر ي قرار  نيا از آنهاسالمت را دريابند. استدالل 

، بـرعكس اسـت.   خطر درو از همين رو سالمتشان  اند بهره يبصورت افراد از حمايت اجتماعي 
سـيني زارع، موحـدكر،   ح( .دارد يمـ حمايت اجتماعي زياد، افـراد را از بيمـاري در امـان نگـه     

يقات متعدد نشـان داده اسـت كـه روابـط     )  تحق121-115: 1393، پوررضا، رحيمي فروشاني
شود. فقدان حمايت اجتماعي باعث نقص مـزمن  اجتماعي باعث ارتقاء وضعيت سالمت فرد مي

هايي اسـت كـه فـرد دوسـت دارد، ايـن      هاي اجتماعي و از دست دادن ناگهاني چيزدر مهارت
محققـان فـرض    دهـد. داري وضعيت سالمت فرد را تحت تأثير قرار ميمعني صورت بهوضعيت 

 ،فيسالمت ضـع  يافراد دارا كهيحال در يي زندگي كنند،تنها  به ندقادر ،كه افراد سالم كنند يم
 آنهـا بـه   تواننـد  يكه مـ  كنند يم يزندگ افراديبا  نيكنند و بنابرا يزندگ ييتنها  به توانند ينم

  ).65-56: 1377(فرزادي، بيرشك و گويا،  كمك كنند
  ارچوب نظري تحقيق، فرضيات زير در نظر گرفته شده است.بر اساس مباني نظري و چ

بين برخورداري سالمندان شهر تهران از حمايت اجتماعي و انزواي اجتماعي آنها  .1
 رابطه وجود دارد.

 سالمت سالمندان شهر تهران و انزواي اجتماعي آنها رابطه وجود دارد. بين .2

  تماعي آنان رابطه وجود دارد.اجتماعي سالمندان و انزواي اج -پايگاه اقتصادي بين .3
 اعتماد اجتماعي و انزواي اجتماعي سالمندان رابطه وجود دارد. بين .4

 بين ادراك از سالمندي و انزواي اجتماعي سالمندان رابطه وجود دارد. .5
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(جنسيت، وضع تأهل، قوميت و ...) و انزواي  بين متغيرهاي جمعيت شناختي .6
 اجتماعي سالمندان رابطه وجود دارد.

  ش تحقيقرو

ساله و  65 سالمند آماري تحقيق كليه افراد جامعهپژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي است. 
ي كوكران حجم نمونه ا مرحله دوبود. با استفاده از فرمول  1396تهران در سال باالتر شهر 

 735695شهر تهران سال 65باالي  سالمندنفر برآورد گرديد. با توجه به اينكه جمعيت  384
% بوده و نيازي به تصحيح فرمول نبوده و از فرمول يك 5) كمتر از n/N( نسبتد، لذا نفر بو
  اي استفاده شده است.مرحله

از نتايج پري تسـت، اسـتفاده گرديـد، بـه ايـن       qو  pالزم به ذكر است، براي محاسبه مقدار 
مي صورت كه پراكندگي هر يك از متغيرهاي مورد بررسـي در تحقيـق، در قالـب متغيـر اسـ     

دوگانه محاسبه شد و در نهايت با توجه به اينكه متغير سالمت، حداكثر پراكندگي را داشـت،  
  جاگذاري شد. 0,5و  0,5لذا در فرمول كوكران حداكثر پراكندگي يعني 

  پراكندگي هر يك از متغيرهاي مورد بررسي در تحقيق -1جدول 

 حجم نمونه  t D p q  متغيرها

 368 0.6 0.40 0.5 1.96 انزواي اجتماعي

 383 0.53 0.47 0.5 1.96 جسماني) -اجتماعي -سالمت (رواني

 374 0.58 0.42 0.5 1.96  حمايت اجتماعي
 378 0,56 0.44 0.5 1.96 ادراك از سالمندي

 371 0.59 0.41 0.5 1.96  اعتماد اجتماعي

 255 0,79 0.21 0.5 1.96  اجتماعي -پايگاه اقتصادي

تهران به پنج ناحيه  شهر  كالني، در ابتدا ا مرحله چندي ا خوشهي ريگ نمونهبر اساس روش  
تهيه  هيناحي شده و سپس فهرست مناطق هر بند ميتقسشمال، جنوب، غرب، شرق و مركز 
) انتخاب و فهرست 21- 17 -6 -4-1(پنج منطقه  مجموع درگرديد. از هر ناحيه يك منطقه و 
 15مرحله بعدي در هر منطقه، سه محله ( در آمد. دست بهمحالت موجود در اين مناطق 

اطالعات سالمندان هر محله از مركز بهداشت محله  و شده  انتخاببه شكل تصادفي  محله)
مربوطه دريافت شد. پس از تهيه ليست و مشخصات سالمندان هر محله، براي دسترسي به فرد 

. شد استفاده )ناسبي (متا طبقهي تصادفي ريگ نمونهسالمند و تكميل پرسشنامه از روش 
سال و  65سالمندان  مطالعه، در شركت به تمايل افراد :شامل حاضر مطالعه به ورود معيارهاي

 همچنين تكميل .) تهران بودند21-17 - 6 -4-1(سكونت در پنج منطقه  باالتر شهر تهران و
پاسخ دادن  سالمنداني كه توانايي. شد گرفتهنظر در خروج معيار عنوان  به ها پرسشنامه ناقص

بر اساس  هاشد. روش گردآوري دادهپرسشگري مي سالمندد، از نزديكترين فرد نرا نداشت
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-مصاحبه حضوري بوده، ولي در صورت ضرورت انجام مصاحبه به شكل تلفني نيز صورت مي

 به كامل صداقت با كه شد خواسته سالمندان همه از ها پرسشنامه تكميل مانزگرفت. در 
 پرسشنامه در شده  خواسته اطالعات كه تمامي شد داده اطمينان آنها به و هندد پاسخ سؤاالت

 مساعدت با و پرسشگران حضور با ها پرسشنامه تكميل .شد استفاده خواهد محرمانه طور  به
 .گرفت صورت گانه پنجمراكز بهداشت و درمان مناطق  مسئولين

ه روابط و پيوندهاي عيني فرد با منظور از انزواي اجتماعي در اين تحقيق وضعيتي است ك
ي ها گروهو عضويت و مشاركت در  گردد يمو اجتماعات منفصل  ها گروهديگر افراد جامعه، 

ي اجتماعي و وندهايپضعف يا فقدان  واقع در. گردد يمي تضعيف يا قطع ررسميغرسمي و 
وهش براي . در اين پژاستي ررسميغي رسمي و ها گروهدوستي و همچنين روابط افراد با 

ي، ركافيامتوسط چلبي و  شده  يبومسنجش ميزان انزواي اجتماعي سالمندان از پرسشنامه 
بوده  81/0پايايي اين پرسشنامه در پژوهش كالنتري و حسين زاده  زانيم است. شده  استفاده

روابط  -1از:  اند عبارتانزواي اجتماعي  گانه پنج ابعاد. است 85/0و در تحقيق حاضر نيز 
 يگيهمساروابط محلي و  -2روابط فكري و عاطفي سالمند با ديگر اعضاي خانواده) ( ينوادگخا
 يانجمنپيوندهاي -4با استفاده از وسايل ارتباطي)  دوطرفهروابط فرامحلي (تعامالت  -3
سرمايه اجتماعي ابزاري (ميزان دسترسي  -5ي داوطلبانه) ها انجمنميزان فعاليت فرد در (

ها و دامنه تغييرات متغير انزواي اجتماعي اجتماعي) در جدول زير به تعداد گويه افراد به منابع
  است. شده  اشارهي آن ها شاخصو 

  ي آنها شاخصها و دامنه تغييرات متغير انزواي اجتماعي و گويه تعداد-2جدول

  دامنه تغييرات  هاتعداد گويه  ها شاخص
5-20 5 روابط خانوادگي  
يروابط محلي و همسايگ  18 72-18  

7-28 7 روابط فرامحلي  
2-8 2 پيوندهاي انجمني  

6-24 6 سرمايه اجتماعي ابزاري  
امتياز باال نشانگر فصل و انفصال و امتياز پايين نشانگر  ،الزم به ذكر است كه در تمام موارد

 38وصل و اتصال است. براي سنجش ميزان انزواي اجتماعي سالمندان با توجه به اينكه همه 
هدف سنجيدن ميزان انزواي  كه آنجا ازبود و  شده  يطراحمثبت  صورت  به، شده  استفادهگويه 

گويه  38اجتماعي سالمندان است، لذا براي شاخص سازي و ايجاد متغير انزواي اجتماعي تمام 
)، 1 ازيامتي براي گزينه خيلي زياد (خانوادگبراي متغير روابط  ،مثال  عنوان  به. اند شدهريكود 
است، لذا افزايش امتياز به معناي افزايش  افتهي  اختصاص) 4) و خيلي كم (3)، كم (2زياد (

  انزواي اجتماعي است. 
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 صورت  بهبر اساس دستورالعمل و  ،از پرسشنامه  با استفاده اين پژوهش گردآوري اطالعات
و پرسشنامه را را دريافت  ها پاسخمراجعه و به روش مصاحبه حضوري تصادفي به پاسخگويان 

  و براي محاسبة براي سنجش اعتبار پرسشنامه از دو نوع اعتبار محتوا و سازه. اند كردهتكميل 
است. بدين ترتيب كه پرسشنامه اوليه پس از  شده  استفادهپايايي از آزمون آلفاي كرونباخ 

 قرار) pre-test( آزمون شيپنفر از سالمندان شهر تهران، تكميل و مورد  30بين  ،تدوين
ها  است. تحليل داده شده نيتدوپرسشنامه نهايي  تينها درو اشكاالت و نواقص برطرف و  گرفته

ر در دو سطح توصيفي و تحليلي انجام شد. آما 25نسخه  SPSSآماري  افزار نرمبا استفاده از 
تمايل مركزي و پراكندگي براي متغيرهاي كمي مطالعه  يها شاخصتوصيفي شامل محاسبه 

براي بررسي ميزان انطباق توزيع S- K در آمار تحليلي، آزمون آماري .به دست آمد شده
متغيرهاي مطالعه شده با توزيع نظري نرمال و آزمون همبستگي براي ارزيابي رابطه بين 

اجتماعي  اطالعات و مقايسه انزواي ليتحل و  هيتجز. براي متغيرهاي مطالعه شده استفاده شد
 طرفه  كي آماري تي تست و تحليل واريانس يها آزمونسالمندان از  ي مختلفها گروهبين 

درصد بود. همچنين براي بررسي  95و درصد اطمينان  05/0ي دار يمعنبهره گرفته شد. سطح 
ايموس بهره  افزار نرمو  مدل معادالت ساختاريمتغيرهاي مستقل بر وابسته از  ريتأثروابط و 
 است. شده گرفته

  :هاي تحقيق يافته

 70حدود  درصد) مرد و بقيه زن بودند. 55نفر ( 210، مطالعه موردنفر  384، از مجموع در
 .اند بودهفوت همسر  اثر بر همسر يبدرصد نيز  30درصد پاسخگويان داراي همسر و حدود 

 6( سال) و بقيه 70-79( افراد درصد 5/24سال)،  65-69( مطالعه مورداز افراد  درصد 5/69
 از سال بوده است. 2/72ي بررس موردميانگين سني در جمعيت  و باالتر بودند. سال 80 درصد)
 درصد 2/22بودند،  و با تحصيالت ابتدايي سواد يب درصد 1/66سطح تحصيالت،  نظر

  بودند.از ديپلم  باالترداراي تحصيالت  درصد 3/12تحصيالت ديپلم داشتند و 
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  از نظر متغيرهاي مستقل  پژوهش دركننده  كتشر سالمندان وضعيتتوزيع فراواني  -3جدول 

  درصد   رنج نمرات  انحراف معيار  ميانگين  متغيرهاي مستقل

 52,4 14-28 3,39 14,67  سالمت جسماني

 60,5 12-36 5,03 21,78  سالمت رواني

 56,8 15-45 5,90 25,56 سالمت اجتماعي

 65,8  10-50 6,2 32,94 ادراك از پيري

 78,2 12-60 6,9 46,95 حمايت اجتماعي

 66,7 6-30 3,1 19,98 اعتماد اجتماعي

 6/56نتايج تحقيق نشان داد كه وضعيت سالمت سالمندان در شهر تهران در حد متوسط (
درصد از سالمت اجتماعي و  8/56درصد پاسخگويان از سالمت جسماني،  4/52درصد) است. 

با  32,93سالمندان  نمره ادراك از پيريدرصد از سالمت رواني برخوردار بودند. ميانگين  5/60
درصد بود. بررسي ميانگين  65,8پاسخگويان  بود. ميزان ادراك از پيري 6,18انحراف معيار 

 پژوهش دركننده   شركت سالمندانكه  دهد يمحمايت اجتماعي سالمندان نشان  گانه سهابعاد 
 ند. ميانگين حمايت اجتماعياز حمايت اجتماعي خانواده، بيشتر از دو بعد ديگر برخوردار

پاسخگويان  بود. ميزان برخورداري حمايت اجتماعي 6,95با انحراف معيار  46,95سالمندان 
 موردنظريا عام آن  افتهي ميتعمبعد  ،درصد بود. در اين تحقيق از ابعاد گوناگون اعتماد 78,2

نگر آن است كه ميزان نشا بوده است. بررسي ميزان برخورداري سالمندان از اعتماد اجتماعي
  درصد بود. 66,7پاسخگويان  اعتماد اجتماعي

) نشـان داد كـه ميـزان    4انزواي اجتماعي (جـدول شـماره    نظر ازبررسي وضعيت پاسخگويان 
درصد بود، بنابراين انزواي اجتماعي در سـالمندان شـهر    62انزواي اجتماعي سالمندان حدود 

نشان داد كـه   ريپذ بيآسبعاد انزواي اجتماعي اين قشر تهران در حد بااليي قرار دارد. بررسي ا
درصـد) بـاالترين    2/78درصد) و سرمايه اجتمـاعي ابـزاري (   8/81دو بعد پيوندهاي انجمني (

. از سـوي ديگـر كمتـرين ميـزان انـزوا در بعـد روابـط        اند دادهميزان انزوا را به خود اختصاص 
دان انـزواي اجتمــاعي را در ارتباطــات  درصــد از ســالمن 33و حـدود   شــده  تجربــهخـانوادگي  
  .اند كردهتجربه  شان يخانوادگ
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  سالمندان انزواي اجتماعي ابعاد بررسي -4جدول 

1درصد انزوا  رنج نمرات  انحراف معيار  ميانگين ابعاد انزواي اجتماعي
 

 8/32  5-20 52/1 56/6 روابط خانوادگي

 3/54  18-72 04/9 09/39  روابط محلي و همسايگي

 1/65  7-28 21/4 23/18  ابط فرامحليرو

 8/81 2-8 51/1 54/6 پيوندهاي انجمني

 2/78  6-24 34/4 77/18  سرمايه اجتماعي ابزاري

  4/62 38-152 95/21 98/94  ميانگين كلي
  

بين برخورداري سالمندان شهر تهران از حمايت اجتماعي و انزواي اجتماعي آنها  اول: فرضيه
  .رابطه وجود دارد

  
  بررسي رابطه برخورداري سالمندان شهر تهران از حمايت اجتماعي و انزواي اجتماعي  -5ول جد

  حمايت اجتماعي  انزواي اجتماعي
 - 280/0  همبستگي

 0,001  يدار يمعنسطح 

  339  تعداد
بررسي ضريب همبستگي برخورداري سالمندان شهر تهران از حمايت اجتماعي و انزواي 

و معكوسي وجود دارد. به اين  دار يمعنكه بين دو متغير، رابطه  هدد يماجتماعي آنها نشان 
؛ ابدي يمميزان انزواي اجتماعي سالمندان كاهش  ،معني كه با افزايش حمايت اجتماعي

بنابراين فرضيه اول ما مبني بر وجود رابطه ميزان برخورداري سالمندان شهر تهران از حمايت 
  . شود يم ديتائنها اجتماعي و ميزان انزواي اجتماعي آ

  همبستگي ميزان حمايت اجتماعي و ابعاد مختلف سالمت سالمندان -6جدول 

  4  3  2  1  مطالعه موردمتغيرهاي 

       1  . سالمت رواني1

      1 654/0**  . سالمت اجتماعي2

 397/0*  . سالمت جسماني3

*367/0 1    

 769/0**  . حمايت اجتماعي4

*726/0 378/0 1  

                                                

 100جهت گوياتر شدن و قابليت مقايسه هر يك از ابعاد انزواي اجتماعي، ميانگين انزوا، بر مبناي  -1
ميانگين انزواي اجتماعي بين  4و  3نيز محاسبه شده و درصد انزوا بدست آمده است، در جداول 

  گروههاي مختلف مقايسه گرديده نه درصد انزوا.
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گي پيرسون نشان داد كه بين حمايت اجتماعي سالمندان و سالمت نتايج ضريب همبست
و مستقيم وجود دارد، به عبارتي با افزايش  دار يمعنرابطه  آنهارواني، اجتماعي و جسماني 

  . ابدي يمحمايت اجتماعي، سالمت (جسماني، رواني و اجتماعي) سالمندان نيز افزايش 

 ان و انزواي اجتماعي آنها رابطه وجود دارد.سالمت سالمندان شهر تهر بين دوم: فرضيه

  

همبستگي بين ابعاد مختلف سالمت جسماني، اجتماعي و رواني و ميزان انزواي اجتماعي -7جدول 

  سالمندان

  4  3  2  1  موردمطالعهمتغيرهاي 
       1  . سالمت رواني1
      1 647/0**  . سالمت اجتماعي2
 383/0*  . سالمت جسماني3

*367/0 1    
 -456/0**  واي اجتماعي. انز4

*325/0- 378/0 - 1  
شامل سه بعد سالمت جسماني، رواني و جسماني بود. بر اساس  ،سالمت در اين تحقيق

رابطه  آنهاي تحقيق، بين سالمت رواني و اجتماعي سالمندان و انزواي اجتماعي ها افتهي
كه بين سالمت  و معكوسي وجود داشت. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد دار يمعن

) و انزواي r ،017/0=P=- 325/0) و اجتماعي سالمندان (r ،001/0=P=-456/0رواني (
به عبارتي با افزايش سالمت رواني و  .و معكوسي وجود دارد دار يمعنرابطه  آنهااجتماعي 

. وليكن بين سالمت جسماني و انزواي ابدي يماجتماعي، انزواي اجتماعي سالمندان كاهش 
  ). P=314/0ي مشاهده نشد (دار يمعنسالمندان رابطه  اجتماعي
رابطه وجود  آنهااجتماعي سالمندان و انزواي اجتماعي  - پايگاه اقتصادي بين سوم: فرضيه
  دارد.

  اجتماعي سالمندان و ابعاد  انزواي اجتماعي -مقايسه تفاوت بين پايگاه اقتصادي-8جدول 

  

  ابعاد
–پايگاه اقتصادي 

  اجتماعي
  ميانگين  فراواني

انحراف 
  معيار

سطح 
  يدار يمعن

پايگاه اقتصادي، 
  اجتماعي

  272/24  29/93  71 پايين
  539/20  45/95  250  متوسط  763/0

  220/25  70/90  60  باال

اجتماعي سالمندان با پايگاه  نشان داد كه بين ميانگين انزواي ،نتايج آزمون تحليل واريانس
). به اين معني كه =763/0p( ي وجود نداشتدار ينمعاقتصادي، اجتماعي مختلف تفاوت 

اجتماعي  سالمندان داراي پايگاه اقتصادي، اجتماعي مختلف به ميزان يكساني داراي انزواي
 ها داده تر قيدقدر اين خصوص وجود نداشت. بررسي بيشتر و  آنهابوده و تفاوت چنداني بين 
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از ابعاد انزواي اجتماعي  كي چيهلمندان و اجتماعي سا –كه بين پايگاه اقتصادي  دهد يمنشان 
  ي وجود ندارد.دار يمعنتفاوت 
  اعتماد اجتماعي و انزواي اجتماعي سالمندان رابطه وجود دارد. بين چهارم: فرضيه

  

  بررسي رابطه برخورداري سالمندان شهر تهران از اعتماد اجتماعي و انزواي اجتماعي  -9جدول 

  اعياعتماد اجتم  انزواي اجتماعي
 - 41/0  همبستگي

 0,000  يدار يمعنسطح 

  359  تعداد
بررسي ضريب همبستگي برخـورداري سـالمندان شـهر تهـران از اعتمـاد اجتمـاعي و انـزواي        

و معكوسي وجـود دارد. بـه ايـن     دار يمعنكه بين دو متغير رابطه  دهد يمنشان  ،اجتماعي آنها
بنابراين فرضيه ؛ ابدي يمعي سالمندان كاهش معني كه با افزايش اعتماد اجتماعي انزواي اجتما

چهارم ما مبني بر وجود رابطه برخورداري سالمندان شهر تهران از اعتماد اجتمـاعي و انـزواي   
  .شود يم ديتائاجتماعي آنها 

  ادراك از سالمندي و انزواي اجتماعي سالمندان رابطه وجود دارد. بين پنجم: فرضيه
  

  آنهااز سالمندي سالمندان شهر تهران و انزواي اجتماعي  بررسي رابطه ادراك -10جدول 

  ادراك از سالمندي  انزواي اجتماعي
 -32/0  همبستگي

 0,012  يدار يمعنسطح 

  370  تعداد
 دهـد  يمـ بررسي ضريب همبستگي ادراك از سالمندي سالمندان و انزواي اجتماعي آنها نشان 

دارد. به اين معني كـه بـا افـزايش ادراك از     و معكوسي وجود دار يمعنكه بين دو متغير رابطه 
بنابراين فرضيه پـنجم  ؛ ابدي يمسالمندي پاسخگويان ميزان انزواي اجتماعي سالمندان كاهش 

ما مبني بر وجود رابطه بين ادراك از سالمندي سالمندان شهر تهران و انزواي اجتمـاعي آنهـا   
  . شود يمديتائ

ي (جنسيت، وضع تأهـل، قوميـت و ...) و انـزواي    بين متغيرهاي جمعيت شناخت فرضيه ششم:
  اجتماعي سالمندان رابطه وجود دارد.
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  اجتماعي سالمندان و انزواي ، مدت سكونتتأهلبررسي و مقايسه تفاوت بين جنسيت، وضع -11جدول 

انحراف   1ميانگين  تعداد  جنس  
  معيار

سطح 
  يدار يمعن

  جنسيت
  255/22  06/93 174  زن

118/0  
  634/21  58/96  210 مرد

 تأهلوضع 
  258/27  04/86  117  همسر يب

001/0< 
  989/17  73/98  262  داراي همسر

مدت سكونت در 
 محله

  034/17  24/99  193  سال 5زير 
001/0<  

  335/25  69/90  191 سال و بيشتر 5

 اجتمـاعي مـردان و ميـانگين انـزواي     نتايج آزمون تي تست، نشان داد كه بين ميانگين انزواي
ي وجود نداشت و مردان و زنان سـالمند بـه ميـزان مشـابهي از     دار يمعناجتماعي زنان تفاوت 

و  نيمتـأهل اجتمـاعي   ). بـين ميـانگين انـزواي   =118/0pبرخـوردار بودنـد (   اجتماعي انزواي
اجتمـاعي   ي وجـود داشـت و انـزواي   دار يمعنتفاوت  ،اجتماعي سالمند مجرد ميانگين انزواي

فوت و طـالق) بـيش از سـالمندان داراي     اثر بر( اند داده  دست ازخود را سالمنداني كه همسر 
  ). =p>001/0همسر بود (

  

  اجتماعي -مقايسه تفاوت بين سن، تحصيالت، قوميت، پايگاه اقتصادي-12جدول 

  اجتماعي سالمندان و انزواي 

سطح انحراف   ميانگين  فراواني    

  سن
  058/23 39/91  265  ساله 69 تا65

  647/17  34/102  98  ساله 79 تا70  >001/0
  921/11  99/105  21  و بيشتر سال80

  تحصيالت
  572/21 66/96  253و تحصيالت  سواد يب

 532/25  54/89  85  ديپلم  033/0

  768/14  83/95  46 باالتراز ديپلم

  قوميت

  839/23  95/92  226 فارس

092/0  
  391/18  12/96  115 ترك
  194/16  57/104  24 كرد
  705/21  06/101  13 لر
  949/21  50/98  6 عرب

سال و سالمندان  5اجتماعي سالمندان با مدت سكونت كمتر از  بين ميانگين انزواي نيهمچن
ي وجود داشت، بـه ايـن صـورت    دار يمعنسال و بيشتر در همان محله تفاوت  5با مدت اقامت 

                                                
  ميانگين پايين نشانگر وصل و اتصال و ميانگين باال نشانگر انفصال و انزواي اجتماعي سالمندان است. - ١
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، بـيش از سـاير سـالمندان    نـد ردك يمسال در همان محله زندگي  5كه سالمنداني كه كمتر از 
  ). =p>001/0( داشتندانزواي اجتماعي 

اجتماعي سالمندان با سنين مختلف نشان داد كه بين سن سالمندان و  مقايسه ميانگين انزواي
ي وجود داشت. به اين معني كـه بـا افـزايش سـن، شـاهد      دار يمعنرابطه  آنهااجتماعي  انزواي

سـال و   80اجتمـاعي سـالمندان    و انـزواي  ميهسـت اجتماعي سالمندان  فزايش ميزان انزوايا
با تحصيالت  ). بين انزواي اجتماعي سالمندان=p>001/0باالتر، بيش از ساير سالمندان بود (

ي وجود داشت. به اين معني كه با افزايش تحصيالت، انزواي اجتماعي دار يمعنمختلف، تفاوت 
و انزواي اجتماعي سالمنداني كه از تحصيالت بااليي برخـوردار بودنـد،    افتهي  شكاهسالمندان 

بين ميزان انزواي اجتماعي سالمندان اقوام مختلف ساكن  ).=033/0pكمتر از ساير افراد بود (
ي مختلـف بـه ميـزان    ها تيقومي وجود نداشت و سالمندان با دار يمعندر شهر تهران، تفاوت 

نشـان داد كـه سـالمندان تـرك،      ،هـا  نيانگيممقايسه  هرچند. ندبود  يعاجتمامشابهي منزوي 
ــزواي   ــد  ياجتمــاعكمتــرين ميــزان انــزوا و ســالمندان كــرد، داراي بيشــترين ميــزان ان  بودن

)092/0p=.(  

  مدل معادالت ساختاري

گيـري،   در بخـش انـدازه  ي اسـتفاده گرديـد.   ا مرحلـه براي رسم مدل نهايي، از رويكـرد يـك    
طور نسـبتاً مناسـب روي     هاي متغيرهاي مكنون، به آيد، بيشتر معرف مي از مدل بر همچنانكه
اند. بخش ساختاري مدل نيز حاكي از آن است كـه بيشـتر مسـيرهاي مسـتقيم و      شده آنها بار

اجتمـاعي بـه انـزواي     -تنها مسير مستقيم پايگاه اقتصـادي  غيرمستقيم مدل تائيد شده است.
) داشته 0,7. باالترين تأثير را حمايت اجتماعي بر سالمت با ضريب (اجتماعي تائيد نشده است

اجتماعي كه اثر مستقيم نداشته  -استثناي پايگاه اقتصادي   است، تمامي متغيرهاي تحقيق به
انـد. بيشـترين اثـر مسـتقيم بـر انـزواي       است، داراي اثر منفي بر روي انزواي اجتمـاعي بـوده  

باشد. متغير پايگاه اقتصادي ) مي -0,41( اد اجتماعي با ضريباجتماعي، مربوط به متغير اعتم
اجتماعي از طريق حمايت اجتماعي بر انزواي اجتمـاعي اثرگـذار اسـت. همچنـين حمايـت       –

اجتماعي از طريق دو متغير برداشت از سالمندي و سالمت، نيز بـر انـزواي اجتمـاعي اثرگـذار     
هـاي   شـده بـا داده    ش سـاختار نظـري مطـرح   هاي مدل، آزمون نيكويي بـراز  باشد. شاخصمي

 اغلـب  .دهـد  گيـري مـورد بحـث را نشـان مـي      اي وسـيلة انـدازه   شده و اعتبـار سـازه    مشاهده
كه به معناي توان مـدل   دهند يمرا نشان  90/0ي تطبيقي مدل نيز مقادير باالتر از ها شاخص

ـ و نزدمدل اسـتقالل   كياز از فاصله گرفتن  ي برمبنـا  شـده   اشـباع شـدن بـه يـك مـدل      كي
و  = GFI  ،94/0TLI =9/0 يارهـا يمع كـه  آنجـا  از. آنهـا اسـت  براي  شده  فيتعرمعيارهاي 

9/0IFI=  07/0، حاكي از برازش زيـاد مـدل و معيـار     باشند يمنزديك به يك =RMSEA ،
  در مدل است. ها ماندهيباقحاكي از عملكرد ضعيف 
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P AGFI RMSEA GFI IFI NFI TLI CMIN/DF 

000/0  9/0 04/0  92/0 9/0 92/0 94/0 9/2  

 
  و نتيجه گيري  بحث

انزواي اجتمـاعي، نشـان داد كـه ميـزان انـزواي       نظر ازبررسي وضعيت پاسخگويان 
درصد بود. اين يافته با نتايج تحقيـق كالنتـري و حسـيني زاده     62اجتماعي سالمندان حدود 

درصـد   62,94شهروندان تهراني  همخواني دارد كه طي آن ميانگين انزواي اجتماعي) 1394(
بود و حكايت از آن داشت كـه انـزواي اجتمـاعي در جامعـه شـهري تهـران گسـترش زيـادي         

 75/43 همسو است كه طـي آن  )1395عبدي ( پژوهش يها افتهاست. همچنين با ي داكردهيپ
بنـابراين انـزواي    .كننـد  يدرصد سالمندان ساكن در سـراهاي سـالمندان احسـاس تنهـايي مـ     
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ماعي در سالمندان شهر تهران در حد بااليي قرار دارد. چرا كه، جمعيت سالمند با توجه به اجت
ي در ا گونـه  بهافرادي فعال حضور دارند و  عنوان بهشرايط سني و جسمي خود، كمتر در جامعه 

كه دو  دهد يمنشان  ريپذ بيآس. بررسي ابعاد انزواي اجتماعي اين قشر كنند يمحاشيه زندگي 
درصد) باالترين ميـزان   2/78درصد) و سرمايه اجتماعي ابزاري ( 8/81يوندهاي انجمني (بعد پ

. از سوي ديگر كمترين ميزان انـزوا در بعـد روابـط خـانوادگي     اند دادهانزوا را به خود اختصاص 
درصـد از سـالمندان، انـزواي اجتمـاعي را در      33ميـانگين حـدود    طـور   بـه و  شود يمتجربه 

نيز در اين راستا مدعي است  ،تحليل كاركردي پارسونز .اند كردهتجربه  شان يدگخانواارتباطات 
كنـد، بـه علـت افـزايش سـطوح       را تجربه مـي  ياجتماع يانزواكه اگر خانواده باالترين سطوح 

اسـتدالل   ،در اين جامعه است. در سالهاي اخير رابرت پوتنام ها نقش يابيزيتماصنعتي شدن و 
اين جامعه كمتر در زندگي معاشرتي، مشاركت كـرده و ارتباطـات آنهـا بـا     كند كه افراد در  مي

 )1393(حسني ساطحي، همسايگان و اجتماعاتشان، بسيار ضعيف است. 

تحقيق، بررسي وجود رابطه بين ميزان برخورداري سالمندان شهر تهران از  اول فرضيهدر 
دهـد،  هاي تحقيق نشـان مـي  يافته حمايت اجتماعي و ميزان انزواي اجتماعي آنها مد نظر بود.
نتـايج تحقيـق   درصـد بـود.    78,2ميزان برخورداري سالمندان شهر تهران از حمايت اجتماعي

باالتر از متوسط  ،حمايت اجتماعي در ميان سالمندانآن است كه بيانگر ايزدي و همكاران نيز 
زان مشـابهي از  مـردان و زنـان سـالمند بـه ميـ      .)109-101: 1392(ايزدي و همكاران،  است

 دسـت  ازحمايت اجتماعي برخوردار بودند. حمايت اجتماعي سـالمنداني كـه همسـر خـود را     
بـين ميـانگين حمايـت     فوت و طالق) كمتر از سـالمندان داراي همسـر اسـت.    اثر بر( اند داده 

سـال و   5سال و سـالمندان بـا مـدت اقامـت      5اجتماعي سالمندان، با مدت سكونت كمتر از 
ي هـا  تيـ قومي وجـود نداشـت. سـالمندان بـا سـنين و      دار يمعنهمان محله تفاوت  بيشتر در

برخوردار بودند. سالمندان با تحصيالت بـاالتراز    ياجتماعمختلف به ميزان مشابهي از  حمايت 
ديپلم،  بيش از ساير سالمندان از حمايت اجتماعي برخوردار بودند. همچنين سالمندان داراي 

تماعي مختلف به ميزان يكسـاني داراي حمايـت اجتمـاعي بـوده و تفـاوت      پايگاه اقتصادي، اج
  در اين خصوص وجود نداشت. آنهاچنداني بين 

بررسي ضريب همبستگي ميزان برخورداري سالمندان شهر تهران از حمايت اجتماعي و ميزان 
د دارد. به و معكوسي وجو دار يمعنكه بين دو متغير رابطه  دهد يمانزواي اجتماعي آنها، نشان 

؛ ابدي يماين معني كه با افزايش حمايت اجتماعي، ميزان انزواي اجتماعي سالمندان كاهش 
بنابراين، فرضيه اول ما مبني بر وجود رابطه ميزان برخورداري سالمندان شهر تهران از حمايت 

تحقيقي ) طي 1388. در ايران نيز غالمي(شود يم ديتائاجتماعي و ميزان انزواي اجتماعي آنها 
با عنوان بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و احساس تنهايي با رضايت از زندگي در 
سالمندان زن و مرد ساكن سراي سالمندان شهر اهواز گزارش داد كه بين حمايت اجتماعي و 
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احساس تنهايي با رضايت از زندگي سالمندان زن و مرد ساكن سراي سالمندان، رابطه 
يي ها يبررس) نيز در 1380) و باوي(1386)، پناهي(1385( و سروند ي وجود دارددار يمعن

نشان دادند كه بين ميزان افسردگي، احساس تنهايي و حمايت اجتماعي در سالمندان ساكن 
ي وجود دارد (نقل از دار يمعنتفاوت  ها خانوادهدر سراي سالمندان با سالمندان ساكن در 

) در مورد سالمندان شهرستان 1395د و همكاران (). نتايج تحقيق ميردريكون1388غالمي، 
اجتماعي، احساس تنهايي و انزواي   نيز نشان داد كه ابعاد حمايت 1395آباد در سال  خرم

  كنند. بيني مي صورت منفي پيش اجتماعي را به
نتايج ضريب همبستگي پيرسون، نشان داد كه بين حمايت اجتماعي سالمندان و سالمت 

و مستقيم وجود دارد، به عبارتي با افزايش  دار يمعنرابطه  آنهاو جسماني رواني، اجتماعي 
. ابدي يمحمايت اجتماعي، سالمت (جسماني، رواني و اجتماعي) سالمندان نيز افزايش 

 كه  يطور  به، اند رسانده ديتائمطالعات گوناگوني ارتباط بين حمايت اجتماعي و سالمتي را به 
كه از حمايت اجتماعي باالتري برخوردارند، وضعيت سالمت بهتري ، افرادي شده  دادهنشان 

- دارند. اين تحقيقات نشان داده است كه روابط اجتماعي باعث ارتقاء وضعيت سالمت فرد مي

هاي اجتماعي و از دست دادن شود. فقدان حمايت اجتماعي، باعث نقص مزمن در مهارت
داري وضعيت سالمت معني صورت  بهوضعيت  هايي است كه فرد دوست دارد، اينناگهاني چيز

ابعاد مختلف حمايت ). 65-56: 1377دهد (فرزادي، بيرشك و گويا، فرد را تحت تأثير قرار مي
زندگي چه در بعد جسماني و چه در بعد رواني رابطه معناداري دارد.  تيفيك اجتماعي با

ي داشته باشد و حتي آالم فرد به لحاظ رواني احساس بهتر شود يباعث م ،حمايت اجتماعي
از سالمت خود به دست آورد. حمايت  يتر جسماني را بهتر تحمل نمايد و درك مثبت

دوران سالمندي جلوگيري كند. حمايت  يها از استرس تواند يمانند يك سپر م ،اجتماعي
زندگي سالمند ارتباط داشته و امكان مقابله با  تيفيك عاطفي بيش از حمايت مادي با

كند (گروسي و همكاران، نفس را فراهم مي  به ، كنترل آنها و تشديد احساس اعتمادها يدگيتن
مانند ديابت نيز حمايت اجتماعي در سالمت  ،). حتي در سالمندان با بيمارهاي خاص1390

  )1391خواهد بود (ارسطو و همكاران،  رگذاريروان آنان تأث
ي وجود دار يمعنواني و اجتماعي رابطه و سالمت ر حمايت اجتماعيدر اكثر مطالعات بين 

 ريحمايت اجتماعي روي سالمت روحي، جسمي و اجتماعي سالمندان تأث كه  يطور  بهدارد. 
سالمندان  يكه بين حمايت اجتماعي و سالمت روحي و جسمي اجتماع اين معنابه  .دارد

رسي عوامل اجتماعي بر«) با عنوان 2014دار (در مطالعه مذهب وجود دارد. دار يارتباط معن
» باطباييط دانشگاه عالمه علوم اجتماعي مرتبط با ميزان سالمت رواني دانشجويان دانشكده

دو فرضية احتمالِ رابطة بين حمايت اجتماعي و سالمت رواني و همچنين رابطة ميان مهارت 
حت ) ت2014نبوي و همكاران (پژوهش است.  قرارگرفتهاجتماعي و سالمت رواني مورد تأييد 
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دهنده وضعيت  نشان» بررسي رابطه حمايت اجتماعي و سالمت روان در سالمندان«عنوان 
و خرده مقياس عملكرد اجتماعي سالمت روان نيز،  باشد يم سالمندانمناسب سالمت روان در 

يعني حمايت  ،رابطه مثبت و معناداري با حمايت اجتماعي كل و سه خرده مقياس ديگر آن
رابطه حمايت «) با عنوان 2007تبريزي (مطالعه محسني ادي دارد.كاركردي، عاطفي و م

دهد كه بين دو متغير نشان مي» ي در ميان دانشجويان دانشگاه تهران سالمت رواناجتماعي و 
داري وجود ندارد. تحليل سه -اقتصادي و سالمت رواني رابطه معني -وضعيت اجتماعي 

ايت اجتماعي خانواده تأثير بيشتري بر سالمت متغيرة پژوهش، نيز حاكي از آن است كه حم
تر قرار دارند. رواني، نسبت به ساير منابع حمايتي دارد و دوستان و ساير افراد در رتبة پايين

) به اين نكته اشاره نمود كه فراهم كردن حمايت اجتماعي به ميزان كافي، اثرات 1989(1جرج
با  ،سطوح حمايت اجتماعي كه  يطور  به بر روي سالمت روان دارد، يتوجه  مستقيم قابل

 ريتأث) تحت عنوان 2014(2پژوهش وونگو همكاران .اختالل رواني همراه است تر نييميزان پا
كه حمايت اجتماعي،  دهد ينشان م اجتماعي بر سالمت جسماني و رواني زنان سالمند تيحما

  ). 678-663: 2014، وونگو همكاران( داردريبر سالمت جسمي و رواني تأث

ميزان سالمت سالمندان شهر تهران و ميزان انزواي  بين به رابطه دوم فرضيهدر قالب 
با افزايش سالمت رواني و اجتماعي، انزواي اجتماعي سالمندان . اجتماعي آنها پرداخته شد

ي دار يمعن. وليكن بين سالمت جسماني و انزواي اجتماعي سالمندان رابطه ابدي يمكاهش 
ي تحقيق، بين سالمت رواني و اجتماعي سالمندان و ها افتهد. بنابراين بر اساس يمشاهده نش

نتايج تحليل مسير تحقيق و معكوسي وجود داشت.  دار يمعنرابطه  آنهاانزواي اجتماعي 
بيانگر اين بود كه متغير سالمت تأثير مستقيم و غيرمستقيم بيشتري نيز  كالنتري و همكاران

: 1394(كالنتري و حسيني زاده،  واي اجتماعي شهروندان تهراني دارد) بر ميزان انز-45/0(
ي مدرسي يزدي، نيز بين متغيرهاي حمايت اجتماعي، سالمت، ها افتهبر اساس ي ).78-118

انزواي اجتماعي رابطه معكوس و  احساس باباورهاي سنتي رايج در جامعه و برداشت از خود، 
سالمندان به علت مشكالت فراوان جسمي و ). 1393ي وجود داشت (مدرسي يزدي،دار يمعن
(سليمي  باشند يمتنهايي و انزواي اجتماعي  ازجملهمختلفي  يها بيآسمستعد ابتال به  ،رواني

 طور  بهدر مطالعه كرنول و ويت، انزواي عيني و ذهني هر يك  .)37-28: 1394و همكاران، 
درصد از  68)، 1394و همكاران ( هورتولوسپژوهش  مطابقمستقل با سالمت مرتبط بودند. 

گفت كه از عوامل مهم و  توان يم. همچنين برند يمافراد منزوي از يك بيماري مزمن رنج 
كه ضمن توجه به  استبر سالمت جسمي و روحي افراد مسن، مشاركت اجتماعي  اثرگذار

مفيد  تواند يمحقوق سالمندان، در حفظ نظم اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي روزمره آنان نيز 

                                                
1- George 

2- Wong & et all   
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ي ها تيفعالشركت سالمندان در  .)576- 565: 1391واقع گردد (مرادي، جوانبخت و طاهري، 
، يكي از عناصر كليدي در ارتقاء افتهي سازماندر قالب دوستي و مشاركت  معموالًمعنادار، 

ي دوران سالمندي ها تيمعلولكيفيت زندگي و وضعيت سالمت عمومي و به دنبال آن كاهش 
) نيز نشان داد كه 2003( 1). نتايج تحقيق فيندالي13-9: 2014راشدي و همكاران، ( است

. مداخالت استبنايي مؤثر در مقابله با انزواي اجتماعي، مداخله آموزشي  يكي از عوامل زير
  توانند بر انزواي اجتماعي و اثرات نامطلوب آن بر روي افراد مسن مقابله كند.ي ميآموزش

اجتماعي سالمندان و ميزان انزواي  - پايگاه اقتصادي رابطه بين سوم فرضيهتحت عنوان 
اجتماعي  -هاي تحقيق، پايگاه اقتصاديمورد بررسي قرار گرفت. بر اساس يافته آنهااجتماعي 
درصد باال بود.  16درصد پايين و حدود  19درصد پاسخگويان متوسط، حدود  66حدود 
از ابعاد  كي  چيهاجتماعي سالمندان و  -گاه اقتصادي نشان داد كه بين پاي ها دادهبررسي 

و  )1392( ي وجود نداشت. اين نتايج با پژوهش حقيقتياندار يمعنانزواي اجتماعي تفاوت 
اقدسي ) و 1394ي(سرابفالحي تحقيق  ) تطابق دارد. ولي با نتايج1393مدرسي يزدي (

، ارتباط معناداري وجود داشت طبقه اقتصادي و انزواي اجتماعي) كه بين 1391علمداري (
) بيشترين انزواي اجتماعي مربوط به 1393مطابق تحقيق حسني ساطحي (. همخواني ندارد

در تحقيق فروتن  .باشد يمافراد با پايگاه اجتماعي پايين، پايگاه اقتصادي پايين و درآمد پايين 
در  اثر معكوس داشت.انزواي اجتماعي فرزندان  ي پدر براجتماع ) پايگاه اقتصادي،1378(

) نيز درصد دسته منزوي اجتماعي، در ميان افراد با 1394تحقيق هورتوالنوس و همكاران (
، بودند باالپايگاه اقتصادي اجتماعي پايين، نسبت به كساني كه در پايگاه اقتصادي اجتماعي 

كه  دهد يم نشان گام  به  گام كننده  كيتفك ليتحل و  هيتجزشش برابر بيشتر بود. همچنين 
اجتماعي، مكان و  - ياقتصادعامل پايگاه  3 لهيوس  به تواند يم، ها تفاوتدرصد از  14فقط 

  )100: 1394موقعيت و سن كاهش يابد. (هورتوالنوس، مشيلز و ميوسن، 
ميزان اعتماد اجتماعي و ميزان انزواي اجتماعي سالمندان  بين به رابطه چهارم فرضيهدر 

درصد بود.  66,7پاسخگويان  هاي تحقيق، ميزان اعتماد اجتماعيس يافتهپرداخته شد. بر اسا
 اقامتو بدون همسر و با مدت  متأهلاجتماعي مردان و زنان، سالمندان  بين ميانگين اعتماد

ي وجود نداشت و ميانگين اعتماد اجتماعي هر دار يمعنمختلف در محله محل سكونت تفاوت 
ساله، كمتر از ساير  79تا  70اجتماعي سالمندان  زان اعتمادسه گروه تقريباً يكسان بود. مي

و با تحصيالت ابتدايي، كمتر از ساير  سواد يبي سني است. اعتماد اجتماعي سالمندان ها گروه
. همچنين سالمندان داراي پايگاه اقتصادي، اجتماعي مختلف به استي تحصيلي بوده ها گروه

در اين خصوص وجود  آنهابودند و تفاوت چنداني بين اجتماعي  ميزان يكساني داراي اعتماد
  ندارد.

                                                
1- Findlay R 
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؛ ابـد ي يمـ با افزايش اعتماد اجتماعي، ميزان انزواي اجتماعي سالمندان كاهش  ،نتايج نشان داد
بنابراين فرضيه چهارم ما مبني بر وجود رابطه ميـزان برخـورداري سـالمندان شـهر تهـران از      

ي ايـن پـژوهش در مـورد    ها افته. يشود يم ديتائعي آنها اعتماد اجتماعي و ميزان انزواي اجتما
رابطه معكوس بين ميزان برخورداري از اعتماد اجتماعي و انزواي اجتماعي سالمندان با نتـايج  

 تينها دري را عامل بيگانگي، بدگماني و اعتماد يبتحقيق كارترين رس و همكارانش كه عنصر 
د. همچنين با نتايج تحقيق چلپي و همكارانش نيـز  مطابقت دار انزواي اجتماعي شمرده بودند،

باعـث كـاهش روابـط و پيونـدهاي اجتمـاعي       سـوءظن ي و اعتماد يبهمسو است كه طي آن، 
. همچنين با نتايج تحقيق سازد يمو اين امر زمينه را براي انزواي اجتماعي افراد فراهم  شود يم

ه معكـوس بـين اعتمـاد و انـزواي     ) تطابق دارد كه در آن پـژوهش، نيـز رابطـ   1394بزرگري (
  اجتماعي پاسخگويان وجود داشت.

بررسـي   پـنجم  فرضيهادراك از سالمندي و ميزان انزواي اجتماعي سـالمندان در   بين رابطه
درصد بود. مردان و زنان سالمند، ادراك مشـابهي   65,8پاسخگويان  شد. ميزان ادراك از پيري

سالمندان داراي همسر و بدون همسر تقريباً يكسان  ادراك از پيري نيهمچناز پيري داشتند. 
سـال و سـالمندان بـا     5بود. بين ميانگين ادراك از پيري سالمندان با مدت سـكونت كمتـر از   

ي وجـود نداشـت و هـر دو گـروه     دار يمعنـ سال و بيشتر در همان محله تفاوت  5مدت اقامت 
ي مختلف سني سـالمندان از پيـري   اه گروهسالمندان ادراك مشابهي  از پيري داشتند. ادراك 

يكسان بود. با افزايش تحصيالت، شاهد كاهش ادراك از پيري سالمندان بوده و ادراك از پيري 
سالمنداني كه از تحصيالت بااليي برخوردار بودنـد، كمتـر از سـاير افـراد بـود و سـالمندان بـا        

اراي پايگـاه اقتصـادي،   ي مختلف ادراك مشابهي از سـالمندي داشـتند. سـالمندان د   ها تيقوم
  اجتماعي مختلف، داراي ادراك يكساني از پيري بودند.

بررسي ضريب همبستگي ادراك از سالمندي سالمندان و ميزان انزواي اجتمـاعي آنهـا، نشـان    
و معكوسي وجود دارد. به اين معنـي كـه بـا افـزايش      دار يمعنداد كه بين دو متغير، رابطه مي

بنـابراين  ؛ ابـد ي يمـ يان ميزان انزواي اجتمـاعي سـالمندان كـاهش    ادراك از سالمندي پاسخگو
فرضيه پنجم ما مبني بر وجود رابطه، بين ادراك از سالمندي سالمندان شهر تهـران و ميـزان   

  . شود يم ديتائانزواي اجتماعي آنها 

بين متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت، وضع تأهل، قوميت  با عنوان رابطه ششم، فرضيه
) و ميزان انزواي اجتماعي سالمندان بررسي شد. نتايج نشان داد، مردان و زنان سالمند به و ...

پردازان فمينيستي در رابطه با  نظريهبرخوردار بودند.  اجتماعي ميزان مشابهي از انزواي
هاي بنيادي با يكديگر تفاوت دارند و در  كه مردان و زنان به شيوه دارند اعتقادجنسيت 
كنند.  متفاوت عمل مي يا گونه  بهاحساس، ارتباط با ديگران و جهان اجتماعي انديشيدن، 

مشترك  هم باپذيري تحت نظام مردساالري  هاي زنان نيز به دليل تجربه مشترك سلطه زندگي
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توان  ها و عاليق مشترك هستند. با توجه به اين مطالب مي ها، ارزش داراي تجربه آنهااست. 
اجتماعي افراد  انزوايو  يكنارگذاركي از متغيرهاي تأثيرگذار در ي عنوان  بهجنسيت را 
آمده از تحقيق   دست نتايج به .)74- 57: 1394(الريجاني و تاج مزيناني،  محسوب كرد

)، نشان داد كه بين متغيرهاي جمعيت شناختي و انزواي اجتماعي 1381( ابراهيمي مقدميان
دهد كه  نشان مينيز  )1390( دهجهاي برزگري  تهيافارتباط معناداري وجود ندارد. همچنين 

) 2013( همكاران و1زب هازرندارد.  رابطه معنادار وجود  ،بين جنسيت و انزواي اجتماعي
 باشد، شده  توزيع طور مساوي  زنان به و مردان ميان در تنهايي چه سطح اگر كه دريافتند
كه زنان  دهد يمنيز نشان  2نول و ويتگذارد. پژوهش تحقيق كر مي تأثير مردان بر فقط تنهايي

 آنهاو  كنند يمي داوطلبانه شركت ها تشكلهاي اجتماعي و با احتمال بيشتري در فعاليت
 كه داد نشان ديگري مطالعه مقابل، در .كنند يمنسبت به مردان كمتر احساس تنهايي و انزوا 

و  3هاكت( شتري دارندبي حساسيت بيولوژيكي هاي پاسخ بر تنهايي تأثير به نسبت زنان
 كيفيت زندگي، بررسي با خود تحقيق در هم )2005( 4جاكوبسون و هلبرگ )2012 همكاران
دارد  ارتباط جنس با تنهايي احساس دريافتند كه سوئدي سالمندان ترس و تنهايي احساس

  ). 501-494: 2005(جاكوبسون و هلبرگ، 
فوت و طالق) بـيش از   اثر بر(بودند   داده تدس ازاجتماعي سالمنداني كه همسر خود را  انزواي

ـ      كيشـر  عمـر   كسالمندان داراي همسر بود. شايد از دست دادن همسر، يعنـي فـردي كـه ي
 زندگي انسان بوده است، در كاهش سـالمت روانـي و اجتمـاعي سـالمندان و افـزايش انـزواي      

دان مجرد اغلب نسبت به مر ،از ساير عوامل باشد. طبق مطالعه واندروورت مؤثرتر آنهااجتماعي 
مردان، نيازهاي عاطفي خود را  كه شوند، چرا زنان مجرد، به انزواي اجتماعي بيشتري دچار مي

، ولي زنـان ايـن نيـاز را در ارتبـاط بـا شـبكه اجتمـاعي        شان يجنساغلب در ارتباط با شركاي 
نيز نشـان داد  ) 1385كنند. نتايج تحقيق محسني تبريزي ( دوستان و آشنايان خود تأمين مي

، اند داده  دست ازو يا همسر خود را  نكرده  ازدواجكه احساس تنهايي بيشتر در ميان افرادي كه 
 ارتباط تأهل وضعيت با تنهايي كه احساس داد نيز نشان 5ي هلبرگها افتهوفور بيشتري دارد. ي

تند (هلبـرگ،  تنهـايي داشـ   احساس بقيه از كمتر متأهلين تحقيق اين در .است داشته معنادار
2005 :23-32.(  

اند، بيش از سال در همان محله زندگي كرده 5مطابق نتايج تحقيق، سالمنداني كه كمتر از 
كاساردا و جان ويتز، نيز نشان داد كه متغير  قاتيتحق ساير سالمندان انزواي اجتماعي داشتند.

                                                
1- Zebhauser 

2-Cornwell & Waite 

3-Hackett 

4-Jakobsson U.Hellberg IR 

5-Ekwall S, Hellberg. 
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، ثبات ساكنين در مند امنظي دارد و طبق مدل دار يمعنمدت اقامت با انزواي اجتماعي رابطه 
در يك محله  ادتريز. يك فرد با مدت اقامت بخشد يمسطح اجتماع، انسجام اجتماعي را بهبود 

  ). 10: 1383فرصت بيشتري براي ارتباط و مشاركت اجتماعي دارد. (اميركافي، 
اجتمـاعي   اجتمـاعي سـالمندان بـوده و انـزواي     با افزايش سن، شاهد افـزايش ميـزان انـزواي   

سال و باالتر بيش از ساير سالمندان بود. بر اساس نتايج پژوهش، مي فرسـون و   80لمندان سا
. ابـد و وابستگي اجتماعي ممكن است با سن كـاهش ي  ابدي يمهمكاران، تنهايي با سن افزايش 

 50 بـاالي  افـراد  مرگ و مير براي اصلي علل از يكي تنهايي كه دريافتند2و شوويتز ازرا1آرالون
) نيز بيـان  2007پژوهش اشنيتكر (. نيست توجه قابل سالگي 75 درسن تأثيرآن اما است، سال
ي اجتماعي و انتظـارات خـود را بـه شـكلي     ها شبكهمسن، ممكن است  بزرگساالنكه  كند يم

نتايج  وجود  نيا باتطبيق دهند كه بيشتر از همتايان جوان خود، احساس انزوا و تنهايي نكنند. 
ي سـني  هـا  گـروه كه تفاوت ناچيزي در انزوا بين  دهد يم) نشان 2009(تحقيق كرنول و ويت 
 بزرگسـاالن ، ارتباطـات كمتـري نسـبت    تر مسن بزرگساالنميانگين  طور بهمختلف وجود دارد. 

ي دار يمعن طور  به، تر مسن بزرگساالن. ابدي يمندارند، ولي احساس انزوا با سن افزايش  تر جوان
  دارند. تر جوان ساالنبزرگواي آگاهانه نسبت به امتيازات باالتري براي انز

ي تحقيق نشان داد كه با افزايش تحصيالت، انزواي اجتماعي سالمندان كاهش يافته ها افتهي
و انزواي اجتماعي سالمنداني كه از تحصيالت بااليي برخوردار بودند، كمتر از سـاير سـالمندان   

 يزنـدگ  و تـر  متنـوع  يهـا  يسرگرمري با يان پيد علت اين امر گذران اوقات فراغت دوربود. شا
و  هـا  يآزمودنسواد در يش با افزا رسد يمباشد. به نظر  كرده ليتحصافراد ين در ب تر بخش  لذت

 آنهااز طرف  تر عيوسو  مهمتر يها تيمسئولرفتن يو بالطبع پذ آنهابه  مهمتر يها نقشسپردن 
نيز  شان ياجتماعو انزواي  افتهي شيافزا اآنهيعي است كه سالمت عمومي در گستره اجتماع، طب

) رابطـه بـين   1393) مطـابق تحقيـق حسـني سـاطحي (    1393كاهش يابد (زارع و همكاران، 
  بود. دار يمعنانزواي اجتماعي متغير  تحصيالت با ازجملهاي ي زمينهرهايمتغ

ر تهـران،  ها، بين ميزان انزواي اجتماعي سـالمندان اقـوام مختلـف سـاكن در شـه     مطابق يافته
ي مختلف به ميـزان مشـابهي منـزوي    ها تيقومي وجود نداشت و سالمندان با دار يمعنتفاوت 
نشان داد كه سالمندان ترك، كمترين ميزان انـزوا   ها نيانگيممقايسه  چند هر. ندبود  ياجتماع

 . ايـن يافتـه بـا نتـايج تحقيـق     بودنـد   ياجتمـاع و سالمندان كرد داراي بيشترين ميزان انزواي 
بـين رشـته تحصـيلي، جنسـيت و قوميـت       مطابقت دارد كـه طـي آن   )1390( دهجبرزگري 

  . داشتن رابطه معنادار وجود  آنهادانشجويان و انزواي اجتماعي 

                                                
1- Ayalon 
2- Shiovitz-Ezra 
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جمع بندي و بخش ساختاري مدل نظري تحقيق نيز حاكي از آن بـود كـه بيشـتر مسـيرهاي     
اجتماعي به  -قيم پايگاه اقتصاديتنها مسير مست مستقيم و غيرمستقيم مدل تائيد شده است.

) 0,7انزواي اجتماعي تائيد نشده است. باالترين تأثير را حمايت اجتماعي بر سالمت با ضريب (
اجتماعي كه اثـر مسـتقيم    -استثناي پايگاه اقتصادي  داشته است، تمامي متغيرهاي تحقيق به

. بيشترين اثر مستقيم بر انـزواي  اندنداشته است، داراي اثر منفي بر روي انزواي اجتماعي بوده
 -باشد. متغير پايگاه اقتصادي ) مي-0,41( اجتماعي مربوط به متغير اعتماد اجتماعي با ضريب

اجتماعي از طريق حمايت اجتماعي بر انزواي اجتماعي مـوثر بـوده اسـت. همچنـين حمايـت      
ي اجتماعي اثرگذار بوده اجتماعي از طريق دو متغير برداشت از سالمندي و سالمت نيز بر انزوا

 است. 
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  .، دانشگاه اصفهانفرهنگي موثر برانزواي اجتماعي جوانان در شهر همدان -عوامل اجتماعي

تيپ شخصيتي، خود   ). ارتباط1391محمد. ( ،نريماني ،مريم ،تقي پور ،عباس ،ابوالقاسمي -
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انزواي اجتماعي دانشجويان و عوامل اجتماعي مرتبط با ). 1394برزگري دهج، راضيه ( -
دانشكده فني دانشگاه تهران و دانشكده علوم اجتماعي  دانشجويان(مطالعه موردي:  آن
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هاي ماركسيستي،  سياسي در قرن بيستم: انديشه هاي شيريه، حسين؛ تاريخ انديشهب -
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ها  )، مشاركت اجتماعي در شرايط جامعه آنوميك (رابطه آسيب1382توسلي، غالمعباس ( -
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 مجله اجتماعي، انزواي سطحي چند تحليل ،)1383: (اميركافي، مهدي مسعود؛ چلبي، -

 .30-31: 3 پنجم، شماره دوره ايران، شناسي جامعه
ررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر انزواي اجتماعي ). ب1393حسني ساطحي ( -

 ).سال شهر لردگان 29تا  تا 15ن سال شهر لردگان (مورد مطالعه: جوانا 29تا  15جوانان 
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عباس  ،رحيمي فروشانيو  ابوالقاسم ،الهام، پوررضا، سيده محبوبه، موحدكر، سيني زارعح -
-115): 4( 13ان شهر تهران. بيمارستان. نقش حمايت اجتماعي در سالمت سالمند ).1393(

121  
بر  مؤثر  اجتماعي  عوامل  بررسي  شهر:  در   ). تنهايي1393سعيد. ( سيد  آراني، زاده  حسيني -
ارشد رشته   كارشناسي  نامه پايان . )تهران  شهر   بالغِ  : جمعيت موردي  تنهايي (مطالعه  احساس 

 .تهران دانشگاه  شناسي،  جامعه

 مورد( جوانان اجتماعي بر انزواي موثر اجتماعي عوامل .)1392( قتيان، منصورحقي -
 .140-4 :180 شماره ايران، اجتماعي توسعه مطالعات مجله ،)اصفهان شهر: مطالعه

). بررسي تأثير عوامل 1394نجمه. ( ،صالحي ،عبدالحسين ،نبوي ،كريم ،رضادوست -
). ساله شهر اهواز 16 - 18آموزان  ه: دانشاجتماعي و رواني بر احساس نشاط (مورد مطالع

  1-26،22) 3( ،جامعه شناسي كاربردي
رابطه بين طرد اجتماعي و رضايت از زندگي  بررسي .)1390( فاطمه ، رهنماي خرطومي -

دانشكده علوم  -دانشگاه الزهراء  سي ارشدنامه كارشنا. پاياندر بين سالمندان شهر تهران
  اجتماعي و اقتصادي

روانشناسي سالمت، ترجمه گروهي از مترجمان زير نظر الهه ). 1384( ادوارد، سارافينو -
  .ميرزايي. تهران: انتشارات رشد

). آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات). چاپ 1386ستوده، هدايت اهللا ( -
  ارات آواي نور.هجدهم، تهران: انتش

 ).1394( سليمي فاطمه، گرمارودي غالمرضا، حسيني سيد مصطفي، باطبي عزيزاله -
بررسي تاثير برنامه آموزشي خودمراقبتي در بهبود كيفيت زندگي سالمندان تحت پوشش 

 .35-28): 2(2 ;مجله آموزش و سالمت جامعه .مراكز بهداشتي درماني شهر زنجان
مورد مطالعه:  ،طرد اجتماعي). 1390(مريم  قاضي نژادو ه رهنما فاطم ،باستاني سوسن -

مطالعات و تحقيقات اجتماعي در . فصلنامه طرد عيني و ذهني سالمندان شهر تهران
  .موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ايران:

اجتماعي و سالمت در  -بررسي رابطه پايگاه اقتصادي ).1395، (سيف زاده علي -
 23- 12): 7( 3 ;هاي آسيب پذيرگروه پرستاري .: آذرشهرمطالعه موردي ،سالمندي

 ،رابطه حمايت اجتماعي درك شده و سالمت در سالمندي). 1395، (سيف زاده علي -
 47- 40): 1( 1 ;سالمندشناسي .مطالعه موردي: آذرشهر

تبيين  ).1393( شمسائي فرشيد، چراغي فاطمه، اسمعيلي روانبخش، محسني فرد جواد -
اجتماعي: يك مطالعه  - ر سالمندان و تحليل آن بر اساس تئوري رشد روانياحساس تنهايي د

 38-30) :2( 1 ;مجله آموزش و سالمت جامعه .كيفي
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اهللا، فرهادي اكرم، نظري  صادق مقدم ليال، فروغان مهشيد، محمدي فرحناز، احمدي فضل -
ه سالمندي ادراك پيري در سالمندان: يك مطالعه مروري. مجل ).1394( شيما و همكاران

 202-209 ):4( 10 ;ايران

گيري اجتماعي در ميان  بررسي چگونگي اعتماد و كناره ).1391طالبي و برزگري( -
 . 3) 11، (131-3182 ،برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعيفصلنامه دانشجويان، 

  شناسي، تهران: ني، چاپ اول.). آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه1384عضدانلو، حسن ( -
علمي  ماهنامهتبليغاتي و از خود بيگانگي انسان؛  آگهي .)1389(ياور ،پور مالباشي علي -

 تخصصي انجمن روابط عمومي

بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و احساس تنهايي با رضايت از  .)1388( غالمي، آزاده -
ارشد نامة كارشناسي زندگي در سالمندان زن و مرد ساكن سراي سالمندان شهر اهواز، پايان

  واحد اهواز. -روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي
 -هاي رواني بررسي جنبه ).1377(رزادي حميد، بيرشك بهروز، گويا محمد مهديف -

هاي كنار آمدن با بيماري در دو گروه از مبتاليان به ويروس نقص ايمني  اجتماعي و شيوه
 .65-56): 2( 4مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران.  .انساني

شهر و روابط اجتماعي: ). 1394( سيد سعيد ،حسيني زاده آراني و عبدالحسين ،كالنتري -
  اجتماعي و سطح حمايتي اجتماعي دريافتي با ميزان تجربه  بررسي ارتباط ميان ميزان انزواي

 87-118 ،مطالعات جامعه شناختي شهري). شهروندان تهراني: تنهايي (مورد مطالعه احساس
)16(5 
 ،امامعلي زاده ،ايوب ،سخايي ،سيد سعيد ،حسيني زاده آراني ،عبدالحسين ،كالنتري -

روان   اجتماعي و سالمت  ). انزوا و سالمت: بررسي ارتباط ميان انزواي1394حسين. (
- پژوهش. اجتماعي  حمايت  گرانه + سال تهراني با عطف توجه به نقش ميانجي18  شهروندان

 .89- 116.).6( 4، پژوهشي - (علمي  هاي جامعه شناسي معاصر

بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و ). «1386شاهرخي، الف. ( و ؛گروسي، س. ميرزايي، ج -
، فصلنامه دانش »احساس امنيت (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد جيرفت)

 .39 - 26، سال نهم، شماره دوم، ص 33انتظامي، ش 
). بررسي عوامل تأثيرگذار بر مطروديت 1394علي اكبر ( ،يتاج مزينان ،مهديه ،الريجاني -

  .26)3، (57-74 ،جامعه شناسي كاربردي (.اجتماعي سالمندان شهر ورامين
)، بررسي اثرات استفاده از 1385محمدهادي ( محسني، منوچهر؛ دوران، بهزاد؛ سهرابي، -

- تهران)، مجله جامعه هايميان كافي نت اينترنت بر انزواي اجتماعي كاربران اينترنت(در

 .10- 15: 4، شماره 7شناسي ايران، دوره 
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 ياجتماع يانزوا يفرهنگ ،يعوامل اجتماع يبررس). 1393مدرسي يزدي، فائزه السادات( -
نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه يزد، دانشكده علوم . پايانزديسال شهر  30 يمجرد باال دختران

  22- 21اجتماعي. ص 
تحليل تحقيقات انجام  فرا ).1391( ع ،طاهريو  ف ،جوانبخت .ص ،طاهري .ا ،راديم -

 10،تحقيقات علوم رفتاري .شده درباره ميزان رابطه سالمت رواني و حمايت اجتماعي در ايران
)6 :(565 -573.  
). 1393حسين (، فالح زاده و محمدعلي  ،طاهره، مروتي، مظلومي، سعيد، سلطاني -

انه و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان شهر يزد، مجله بررسي توانايي انجام فعاليتهاي روز
 .42- 53): 3(13طلوع بهداشت، 

 .شناسي شهر، تهران: شركت سهامي انتشار جامعه )؛ 1379فريده( ممتاز،  -

). بررسي ميزان انزواي اجتماعي زنان تحت حمايت بهزيستي 1393منصوري، مريم (  -
 گاه پيام نور واحد ايالمنامه كارشناسي ارشد دانششهر ايالم. پايان

بررسي رابطه  ).1395( سجاد ،ليال، خدايي ،حميده، اميريان ،اله، اداوي فضل ،يردريكوندم -
فصلنامه  .بين حمايت اجتماعي و افسردگي با نقش ميانجي احساس تنهايي در بين سالمندان

 75- 63): 2( 3 :پرستاري سالمندان

). بررسي عوامل مؤثر بر 1392نرگس ( ،رزاداميرشي ،عبدالرضا ،نواح ،عبدالحسين ،نبوي -
مجله جامعه  ).سال به باالي شهر دزفول 18تفاوتي اجتماعي (مورد مطالعه: شهروندان  بي

  .15) 3، (132-161،شناسي ايران
اجتماعي در جامعه  انزواي  )، 1394هورتوالنوس، رلوف؛ انجا، مشيلز و لودوين ميوسن ( -
 شناسان.  : نشر جامعهتهرانپيوسته، چاپ اول،   بي و صادقسرا  مدرن، ترجمه ليال فالحي  

 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر انزواي اجتماعي و پيامدهاي). 1394ورشوساز، محمد ( -
 دانشگاه شهيد چمران اهواز.  اقتصاد و علوم اجتماعينامه كارشناسي ارشد. دانشكده آن. پايان
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بررسي عوامل موثر بر احساس امنيت رواني سالمندان 

با تأكيد برسطح توسعه يافتگي مناطق مختلف  شهر 

كاربرد مدل چند سطحي   - تهران  

1نادر مطيع حق شناس  

   چكيده
جهان، بررسي ابعاد و مسائل رواني، اقتصادي و اجتماعي مربوط به  ي ها رامروزه در اكثر كشو
هاي روان نظريه بيشتر كه در جمله نيازهاي اساسي بشر ازتر شده است. سالمندان پيچيده
 به امنيت است. نياز گردد،هاي آنان درباره خصوصيات انسان، مشاهده ميپژوهش شناسان و نيز

هاي اقتصادي، اجتماعي و جمعيت شناختي خت تعيين كنندههدف اصلي اين مقاله، شنا
باشد. احساس امنيت رواني سالمندان در شهر تهران با استفاده از تحليل چند سطحي مي

كند، به آنها پاسخ دهد، اين است كه مهمترين عوامل سواالت اساسي كه اين مطالعه تالش مي
احساس امنيت رواني سالمندان شهر تهران، اقتصادي، اجتماعي و جمعيت شناختي تأثيرگذار بر

-ساختار توسعه شهري، احساس امنيت رواني سالمندان را تغيير ميدر سطح فردي چيست؟ آيا 

  دهد؟
 انجام شده است. جامعه 1390اين مطالعه، پيمايشي بوده و نمونه گيري در سال روش تحقيق در

 3/7گرفته شده، كه  نظر در تهران ساله و بيشتر شهر 60سالمندان ، جمعيتاين پژوهش آماري
- را شامل مي 1385سال  نفري كالن شهر تهران، در هزار 803ميليون و  7 درصد از جمعيت

گانه تهران با  22هاي آماري تصادفي بوده و شش منطقه از مناطقشوند. روش انتخاب نمونه
  873نتخاب و توجه به تراكم جمعيت و سطوح متفاوت درجه توسعه يافتگي مناطق شهري، ا

هاي مربوط به سطح توسعه يافتگي مناطق فرد سالمند در خانوار مورد پرسش قرار گرفتند. داده
هاي رفاه شهري مناطق مختلف شهر تهران بندي شاخصشهر تهران برگرفته شده از مقاله رتبه

له از باشد. در اين مقا) مي1389نوشته شده توسط محمدزاده اصل و همكاران ( 1385در سال 

                                                
موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي  استاديار جمعيت شناسي گروه اقتصاد جمعيت و سرمايه انساني، -1

  .جمعيت كشور
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روش خطي سلسله مراتبي به منظور بررسي تأثير متغيرهاي سطح كالن بر ضرايب رگرسيوني 
سطح فردي در تبيين احساس امنيت رواني سالمندان در شهر تهران استفاده شده است. نتايج 
نشان داد، بيشترين تغييرپذيري در ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان مرتبط با 

درصد  2اي بدست آمده، نشان داد كه باشد. همبستگي بين طبقها سطح يك ميسطح فردي ي
از تغييرات ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان متأثر از سطح دو يا ويژگيهاي مناطق 

باشد. نتايج درصد از تغييرات آن متأثر از ويژگيهاي سطح فردي مي 98شهري تهران بوده و 
يافتگي اقتصادي و اجتماعي مناطق شهري از نظر آماري، تأثير نشان داد، شاخص توسعه 

معناداري بر ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان تهران در بين مناطق شهري تهران 
ندارد. سن فرد و وضعيت زناشويي فرد سالمند با ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمند، 

هاي اجرايي  ها و برنامه يت سالمند دركشور، وضع سياسترابطه معناداري را نشان داد. رشد جمع
  نمايد.  جديدي را در اين زمينه طلب مي

  سالمندي فعال، سطوح توسعه شهري، احساس امنيت رواني واژگان كليدي:
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  مقدمه

جهان، بررسي ابعاد و مسائل رواني، اقتصادي و اجتماعي مربوط به  ي ها امروزه در اكثر كشور
است. جمعيت  رشد حال در سرعت به دنيا سالمند تر شده است. جمعيتچيدهسالمندان پي

سال آينده نيز سه برابر خواهد شد.  50سالمندان جهان در نيم قرن گذشته، سه برابر شده و در 
از نقطه نظر تغييرات ساختار سني، بسياري از كشورهاي توسعه يافته در مرحله سالمندي 

رهاي در حال توسعه نيز در حال وارد شدن به مرحله سالمندي جمعيت بوده و بسياري از كشو
ساله و باالتر در سرتاسر  60ميليون نفر جمعيت  205، فقط 1950جمعيت هستند. در سال 

ساله و باالتر  60ميليون نفر جمعيت  10زيست، در آن زمان تنها سه كشور بيش از جهان مي
بود، اما در نيمه اول  ] ميليون نفر 20[ند و آمريكا ، ه]ميليون نفر 42[اند، كه شامل چين داشته

به دو  2050ساله و باالتر در جهان در سال  60شود كه جمعيت  قرن حاضر، پيش بيني مي
  .[UN, 2014]ميليارد نفر برسد 

هاي آنان هاي روان شناسان و نيز پژوهشكه در بيشتر نظريه ،جمله نيازهاي اساسي بشر از
آزادي نسبي در مفهوم،  امنيت به امنيت است. گردد، نيازسان، مشاهده ميدرباره خصوصيات ان

 يآسايش خاطر ناشي از اطمينان شخص به ارضا در مفهوم اول بهايمني است.  خطر از
اطمينان از اين كه هيچ كس او را تهديد و در مفهوم دوم به  هاي خودها و خواهشنيازمندي

 و نيازهاارضاي  آن، حالتي است كه در -امنيت: الف يگر،د به عبارتيگردد. ، بر ميكندنمي
، اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و فردياحساس ارزش  -، بشودفردي مطرح ميهاي خواسته

وضع يا حالتي است كه  ،است. برخالف احساس امنيت، ناايمنيمد نظر پذيرش از طرف گروه 
ت. ناامني، احساس بي يار و ياوري، درآن آسايش خاطر و امنيت شخصي، دست خوش تهديد اس
هاي گوناگون است، كه شخص به علت بيچارگي، عدم محافظت و ناشايستگي در مقابل اضطراب

ها، استعدادهاي شخصي و آلها، ايدهگيري و شك و ترديد از لحاظ هدفتصميم عدم توانايي در
كه در آن شخص  ،التي را گويندح امنيت عاطفي، نيز گردد.روابط با افراد ديگر با آن مواجه مي

عاطفي خود، به ويژه ارضاي نياز خود به محبوب بودن، احساس اطمينان كند.  ياز ارضاي نيازها
شود. همچنين، امنيت امنيت حالتي است كه درآن قدرت يا پيروزي بدون مبارزه، حاصل مي

بستگي دارد به  ،حالتي است كه در آن نيازها و تمايالت تضمين شده است. احساس امنيت
بين اشتياق به سالمت و  ،بايستثبات روابط. شخص پيوسته مي محبت و عطوفت، مقبوليت و

گرايي  پس ايمني از يك سو و اشتياق به رشد از سوي ديگر، ميان استقالل و وابستگي، ميان باز
ازد و شخص را سارضاي نيازهاي باالتر را امكان پذير مي ،و فراگرايي، يكي را انتخاب كند. ايمني

وقتي ايمني آدمي در معرض خطر واقع  .انگيزدها و تسلط بر ميبه ظاهر شدن و فراگيري مهارت
كه در انتخاب  ،نمايد، و اين بدان معنا استتري بازگشت ميگردد، شخص به اركان اساسي

  .كندبر نياز به رشد، غلبه مي ،ايمني و رشد، ايمني غالب است و لذا نياز به آن
يك ارزش به شمار  ،كند كه هر يك از نيازهاي عاطفي، شناختي و بيانيتأكيد مي) 1970( لوزام
كند، درباره عالقه يا به يقين صدق مي ،مورد عشق به حقيقت رود، اين نكته همان قدر كه درمي
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نه تنها انگيزه و محرك سودمندي نخواهد بود، بلكه  ،به ايمني نيز صادق است. احساس ايمني
نمايد. شدن و حل كردن مشكالت و خطرات نيز محدود مي داد فرد را در رو به رواستع

ايمني بر وجود او  شود كه احساس ناهاي رواني و رفتاري در انسان هنگامي شروع مينابهنجاري
هاي مختلف بر مناسبات آنها، سايرين و نحوه زندگي مختلف حاكم گردد. اين احساس، به شيوه

تواند فرد درگير را درفشار قرار دهد و مسائل و مي ،امني ذارد. احساس ناگآنها تأثير مي
مشكالتي را براي او ايجاد كند و حتي پيامدهاي سويي هم در بهداشت رواني فردي و ارتباطات 

هاي مختلف زندگي، شغلي، تواند از جنبهمي ،ايمني احساس نا به ارمغان آورد. اجتماعي او
نمود پيدا كند و با متغيرهاي سن، جنس، دين، تأهل، شغل،  ،جتماعيتحصيلي، خانوادگي و ا

هاي مختلف سني توان در دورهامني را مي رشته تحصيلي، شدت يا كاهش يابد. احساس نا
  .مشاهده كرد

احساس عدم  .براي سالم بودن جسمي و رواني انسان الزم و ضروري است ،احساس امنيت
دهد و اگر قوا و به هم ريختگي سوخت و ساز بدن قرار ميامنيت دائم شخص را در حال بسيج 

زيرا ساختمان بدن ، هاي جسمي و رواني سوق خواهد دادموجود را به سوي بيماري ،ادامه يابد
ايجاد  ايمني بر انسان دارد، انسان قدرت تحمل تنش دائمي را ندارد. تأثيري كه احساس نا

نگراني، ترس، وحشت و اضطراب، تنش و  حالت تنش و برانگيختگي و عدم تعادل است.
 ،شده باشدء ايمني هستند. فردي كه نيازهاي ايمني او ارضا عصبيت، جملگي از پيامدهاي نا

همواره احساس دوستي و عشق، تعلق، آسودگي و راحتي، پذيرش خود و ديگران، عزت نفس، 
دلي، فقدان تمايالت ثبات هيجاني، خوشنودي، عالقه اجتماعي، مهرباني، هم قدرت، دلگرمي،

نيازهاي انسان را در اصطالحاتي از سلسله مراتب  ،زلواروان رنجوري و روان پريشي دارد. م
به اين ترتيب كه تا  ،كند. اين نيازها بر اساس يك سلسله مراتب قرار دارندمطرح مي ،نيازها

 در ،ده كه اين نيازهازلو توجه كرام. رسدبه نيازهاي باالتر نمي، تر ارضا نشودنيازهاي پايين
آيند و رفتارها در تالش براي پر كردن اين نيازها نتيجه كمبودها در زندگي شخص به وجودمي

  .هستند
 ،يك دسته از نيازهاي تازه ،زماني كه نيازهاي فيزيولوژيك و جسماني به طور نسبي ارضا شدند

(امنيت، ثبات،  طبقه بندي نمود ،توان آنها را به عنوان نيازهاي ايمنيمي كه، گردندمي پديدار
وابستگي، اتكاء، حمايت، رهايي از ترس و اضطراب و آشفتگي، نياز به سازمان، نظم، قانون، 

توانند مانند نيز مي ،محدوديت و اطمينان به نيروي پشتيبان يا داشتن حامي مقتدر). اين نيازها
سازمان توانند به عنوان نها ميآ سلطه كشند. ارگانيسم را يك سره به زير ،نيازهاي جسماني

 خوانند. در هاي ارگانيسم را به خدمت خود فراتقريباً منحصر به فرد رفتار، همه قابليتدهنده 
كه كارش جست و جوي ايمني  ،توان ارگانيسم را به صورت ماشيني تصور كرداين صورت مي

 ها،، هوش و ديگر قابليتهاثيرگذارندهأها، تكه گيرنده ،توان گفتمي ،است. از طرف ديگر
نه تنها تعيين كننده فلسفه و ديدگاه زمان  ،اين نياز مسلط. ابزارهاي اصلي اين جست و جويند

  .]1372مازلو، [كندها و فلسفه آينده او را نيز تعيين ميبلكه ارزش ،حال فرد يا شخص است
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  شواهد تجربي 

زيستي انسانها و نيروهايي كه بر آنها تاثير هاي بسياري از جامعه شناسان، نظراتي در زمينه نظام
 "زندگي متقابل"اند. همزيستي سالمندان با جوانان به عنوان يك نظم گذارند، ارائه كردهمي

كنند، تا شناخته شده است. بدين معني كه فرزندان از والدين خود نگهداري و حمايت مي
هاي فرهنگي و انتظاراتي كه فرزند تفرزندانشان نيز در زمان پيري از آنها حمايت كنند. سن

دارد، هنوز هم در بخش عظيمي از جوامع و مناطق گوناگون بزرگتر را به مراقبت از والدين وا مي
دنيا وجود دارد. اين اعتقادات فرهنگي بسيار متنوع بوده و بر اساس آن، وظيفه زندگي با والدين، 

. اما امروزه، در ]1385آقا، [شود دختر سپرده ميبه بزرگترين، جوانترين، فرزند پسر و يا فرزند 
شود. توسعه اقتصادي، گسترش ها، به داليل مختلف اجراء نميعمل بسياري از اين سنت

شهرنشيني و مسايل مربوط به آن، مهاجرت، افزايش اشتغال زنان و ساير عوامل همبسته با 
اي شدن خانواده، تر شود. هستهاي بيشهاي هستهمدرن شدن، سبب شده كه گرايش به خانواده

هاي اصلي مدرن ميزان سلطه و كنترل والدين بر فرزندان را كاهش داده است. كاوگيل، جنبه
هاي طبيعي، تكنولوژي محدود، شيوه زندگي روستايي، بر اساس قدرت "شدن را انتقال از 

دگي شهري، بر هاي محلي و سنتي به شيوه غالب زنها و ارزشنهادهاي نسبتا ساده، نگرش
هاي به شدت مدرن، نهادهاي كامآل مجزا و تفكيك شده اساس منابع قدرت مصنوعي، تكنولوژي

داند مي "وري، كارآيي و پيشرفتهاي جهاني معتقد به بهرههاي فردي، نگرشو متناسب بانقش
-. افزايش جمعيت مسن در جهان، به همراه مدرن شدن جوامع و گسترش خانواده]همان قبلي[

هاي سنتي نگهداري و حمايت از سالمندان به اي، اتفاق افتاد و به همين دليل روشهاي هسته
هاي زندگي كمرنگ شد و با عنايت به مشكالت خاص اين گروه سني جمعيت، دليل تغيير شيوه
  ريزي براي سالمندان مورد توجه دولتها و مجامع جهاني قرار گرفت.مسئله برنامه
 مطالعه مورد سالمندان عاطفى و فيزيكي، مادي موارد عمدتاً لمندان، گرچهشناسي سا در جامعه
 نيز مورد قشر اين به مربوط هنگيفر و اجتماعي جنسيتي، هايها و تفاوتمشابهت قرارگرفته،
ها و وجوه افتراق در سطح كالن دهد، اين همگراييمطالعات نشان مي .گيردمي قرار ارزيابي

از  حال دگرديسي است. بسياري ه در تهران در طيف وسيعي، درشهرهاي كشور، به ويژ
 و كالنشهرها نيز در حال ظهور به و فرهنگي مربوط اقتصادي رواني، اجتماعي، خصوصيات

 محل از سالمندان، كيفيت حفاظت سالمند شدن، پديدار شدن است. در اين حركت، پديدة
 دو آنها از اهميت ارتباطي هايشبكه ينو همچن آنها از تغذيه، چگونگي مراقبت آنها، اقامت

طوح متفاوت توسعه مناطق به ويژه دركالن دهد، در سنشان مي چنداني برخوردار است. شواهد
 موجبات آورند، و در مقابل بعضي ديگر،مي و آرامش ، آسايشجامعهاز طبقات  بعضي شهرها،
  آورند. فراهم مي را سالمندان نارضايتي

-نگراني حتي ،1320دهه  حوالي متولدين جديد، دهند، سالمنداننشان ميمطالعات انجام شده 

 ضمن كالن شهرتهران، بودن مهاجرپذير سابقه به توجه با .از سالمندان گذشته دارند بيش هايي
 زيادي حد نيز تا آنها است، انتظارات ساير نقاط كشور بيشتر از شهر اين سالمندان اينكه نسبت
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 رفاه عمومي ميزان زندگي جديد، در شرايط .است نقاط كشور متفاوت در ساير سالمندان با
اجتماعي و اقتصادي  شرايط در ويژه به مالي آنها تنگناهاي بطوركلي و آنها، از مراقبت سالمندان،

      است شده مختلف برجسته هايمحله در سطح و سالمند مختلف هايگروه عصر حاضر، بين
 در يكه سالمندان براي تنها نه تنهايي، و مت روان به شكل انزوااختالل در سال .]1386شيخي، [

 از نگهداري مراكز در بسياري كه بلكه گردد،مي پديدار اند،پراكنده شهر يك نقاط مختلف
دوست، تنهايي  كمبود .گردندمي تنهايي و انزوا دچار نحوي به نيز برند،مي سر به سالمندان
كمبود  و دوستان و خويشان از ديدار ناتواني در اجتماعي، هاييتفعال به از ورود ممانعت دائم،
  .[Townsend, 1986] .آورندمي فراهم را تنهايي پيدايش موجبات همگي ،…شغل و از رضايت

 اعضاي آن، نتيجه در و شودمي بين افراد عاطفي ارتباطات باعث اجتماعي ندهايپيوو  روابط
 يابد. هرچهمي ارتقاء شانرواني سالمت طريق، اين از و داشته امنيت بيشتري احساس جامعه

 بار كاهش، طرفي از و بود خواهد ترسالم باشد، آن جامعه بيشتر جامعه در اجتماعي پيوستگي
 افراد اجتماعي هاينقش براي قبول كه را هاييويژگي روان، سالمت ارتقاء و رواني هايبيماري
  دهد.مي افزايش ،است الزم
 عدم قواي جسماني، ضعف مزمن، هايبيماري به ابتال بازنشستگي، چون مسائلي در مقابل، 

 اين به توجه ، لزوم و ... نزديكان، انزوا، اضطراب دست دادن از احساس تنهايي، مالي، استقالل
 كارل اساس نظريه بر. سازداهميت مي حائز پيش از را بيش آنها رواني سالمت و مسئله قشر
 كه به طوري اطرافش، جهان با فرد ممكن سازش از حداكثر است عبارت روان سالمت ،منجر
 و ارتباط سالمندان رواني امنيت بنابراين، مسئله .شود موثر و مفيد كامال برداشت و شادي باعث
  برخوردار است. ايبا سطح توسعه جوامع به ويژه در مناطق شهري، از اهميت ويژه آن

هاي توسعه در استانها و مناطق بندي شاخصگيري و رتبه، در زمينه اندازهبه لحاظ روشي
توان به مطالعات آذر و غالمرضايي مي 1هاروش تحليل پوششي داده شهري با استفاده از

ها و تعيين عوامل موثر در توسعه يافتگي )، تحليل شاخص1380)، طالبي و زنگي آبادي(1385(
) 1381نظري در اقتصاد رفاه (رئيس دانا،  ) و بررسي چند الگوي1383كالن شهرها (مرصوصي، 

هاي مبتني بر رفاه و زندگي سالم، تكنولوژي و اقتصاد نوين و خصوصيات اشاره كرد. شاخص
ها و نيز در مطالعه در اين پژوهشهاي مورد سنجش جمعيتي و سكونت، از جمله شاخص
  بودند.  1389محمدزاده اصل و همكارانش در سال 

هاي اقتصادي، اجتماعي و جمعيت شناختي ه، شناخت تعيين كنندههدف اصلي اين مقال
  باشد.احساس امنيت رواني سالمندان در شهر تهران با استفاده از تحليل چند سطحي مي

كند به آنها پاسخ دهد، اين است كه مهمترين عوامل سواالت اساسي كه اين مطالعه تالش مي
ذار بر احساس امنيت رواني سالمندان شهر تهران اقتصادي و اجتماعي و جمعيت شناختي تأثيرگ

در سطح فردي چيست؟ ويژگيهاي توسعه مناطق شهري شامل سطح رفاه اجتماعي، تراكم 

                                                
هاي توسعه بر ريزي رياضي براي سنجش و رتبه بندي شاخصها به روش برنامهتحليل پوششي داده-1

  . ارنز،كوپرورودز مطرح كردندگردد كه آن را چمي
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جمعيت و سرانه فضاي سبز، چه تأثيري بر احساس امنيت رواني سالمندان در اين مناطق دارد؟ 
  دهد؟ي سالمندان را تغيير ميبه عبارت ديگر، چگونه ساختار توسعه شهري، احساس امنيت روان

  شواهد نظري 

 اعظمي و بخش هستند جوامع اقتصادي توسعه محمل شهرها، كالن خصوص بهو  امروزه شهرها
مناسب  بناي زير تامين پيوندد. برايمي وقوع به شهرها در اقتصادي ارزش افزوده و مبادالت از
 هايچالش از يكي عنوان به شهروندانشهرها و اقتصادي، سالمت  و رشد پيشرفت جهت در

 مطرح است. پايدار توسعه

احساس امنيت براي سالم بودن جسمي و رواني انسان الزم و ضروري همانطوري كه اشاره شد، 
كند كه هر يك از نيازهاي عاطفي، شناختي و بياني يك ارزش به تأكيد مي) 1970( زلوام. است
كند، درباره عشق به حقيقت يا به يقين صدق ميمورد  رود، اين نكته همان قدر كه درمي شمار

عالقه به ايمني نيز صادق است. احساس ايمني نه تنها انگيزه و محرك سودمندي نخواهد بود، 
 نمايد. ناشدن و حل كردن مشكالت و خطرات نيز محدود مي بلكه استعداد فرد را در رو به رو

وجود او  ايمني بر كه احساس نا شودع ميهاي رواني و رفتاري در انسان هنگامي شروبهنجاري
هاي مختلف بر مناسبات آنها، سايرين و نحوه زندگي مختلف حاكم گردد. اين احساس، به شيوه

فشار قرار دهد و مسائل و  تواند فرد درگير را درمي ،ايمني گذارد. احساس ناآنها تأثير مي
هم در بهداشت رواني فردي و ارتباطات مشكالتي را براي او ايجاد كند و حتي پيامدهاي سويي 

هاي مختلف زندگي، شغلي، جنبه تواند ازمي ،ايمني اجتماعي او به ارمغان آورد. احساس نا
نمود پيدا كند و با متغيرهاي سن، جنس، دين، تأهل، شغل،  ،تحصيلي، خانوادگي و اجتماعي

هاي مختلف سني در دورهتوان ايمني را مي رشته تحصيلي، شدت يا كاهش يابد. احساس نا
  .مشاهده كرد
برنامه بهداشت «سازمان بهداشت جهاني به جاي برنامه قبلي خود تحت عنوان  1995در آوريل 

را ارائه داد. در واكنش به  AHE(1» (برنامة سالمت و سالخوردگي« ، »و سالمت از كار افتادگان
ي، رويكردهاي ذيل را دنبال روند سالخوردگي عمومي در جهان، برنامه سالمت و سالخوردگ

  نموده است:
افتادگان، بر   هاي بهداشتي از كار سازي مراقبت  ـ رويكرد چرخة زندگي: كه به جاي جدا

  چرخة زندگي متمركز به سالمندي تأكيد دارد.
  ترويج و گسترش بهداشت با تمركز بر سالخوردگي فعال: از لحاظ فيزيكي، اجتماعي و رواني -

هاي متعددي براي بهبود و تقويت وضعيت  ها و زمينه فرصت -ي تا پايان عمرـ از آغاز زندگ
اي افراد  بايست به نحو شايسته تر شدن، بايد ايجاد شود و مي سالمتي افراد در مسير مسن

  سالمند مورد حمايت محيطي (فيزيكي و اجتماعي) قرار گيرند.

                                                
1.Ageing and Health Program 
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هايي كه افراد  اين واقعيت كه زمينهـ رويكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: توجه شايسته به 
 كنند، نقش كليدي در بهداشت و رفاه حال آنها دارد. در آنها زندگي مي

هاي  هاي مهم و اساسي در بهداشت زنان و مردان و شيوه ـ رويكرد جنسي: تشخيص تفاوت
ضروري  زندگي آنها، و اينكه آنها در اواخر عمر بيشتر بايد مورد حمايت قرار گيرند، از موارد

 است. 

ها: در  هايي جهت حفظ انسجام و پيوستگي بين نسل ـ رويكرد بين نسلي با تأكيد بر استراتژي
اين زمينه بايد گفت فرهنگ سالمندي، ايجاد يك انسجام و همبستگي بين جوانان و 

 سالمندان است.

ع يا تأخير ـ رويكرد اخالقي: تقويت درك و فهم مسائل اخالقي همانند حقوق انساني، تسري  
 ناشايسته و غير اخالقي مرگ.

ـ رويكرد جامعه محور: در سراسر جهان، حتي در جوامع ثروتمند، اكثريت افراد سالخورده در  
كنند. در سطح اجتماعي، مهمترين مسائل آنها، ناشي از چگونگي  اجتماع زندگي مي

  برقراري ارتباط با اجتماع شان است. 

ل، به عنوان فرآيند حداكثر سازي سطح سالمت، مشاركت و بر اين اساس، سالخوردگي فعا
هاي آن  كننده امنيت افراد سالمند به منظور تقويت كيفيت زندگي آنها، تعريف شده و تعيين

  عبارتند از: 
هاي زندگي سالم در همة مراحل زندگي بسيار  هاي رفتاري: حفظ سبك كننده تعيين -

هاي قلبي و  خطرهاي اصلي بيماري مهم است. براي مثال، مصرف سيگار يكي از
كننده و قابل پيشگيري شونده از مرگ است. رژيم  عروقي است و يكي از عوامل تعيين

غذايي و فعاليت فيزيكي دو عامل بسيار مهم هستند. دريافت انرژي زياده از حد به 
اي خطر بيماريهاي قلبي، مزمن و  همراه عدم فعاليت فيزيكي، به طور گسترده

  دهد.  ت را در سنين سالخوردگي افزايش ميمعلولي
هاي فيزيكي كه بر اساس سن  هاي مرتبط با محيط فيزيكي: محيط كننده تعيين -

مناسب هستند بين افراد، تفاوت دارد. ولي آنها اهميتي خاص براي افراد سالمند 
ي امن و با موانع فيزيكي متعدد هاي نا دارند. براي مثال افراد سالمندي كه در محيط

  برند. كنند، بيشتر از تنهائي و مشكالت جابجائي رنج مي زندگي مي
هاي محيط اجتماعي: حمايت اجتماعي، رهائي از  كننده عوامل مرتبط با تعيين -

خشونت و بدرفتاري و دسترسي به آموزش بلند مدت، عوامل كليدي در محيط 
  كند.  ت مياجتماعي هستند كه سالمت، امنيت و مشاركت افراد سالمند را تقوي

هاي اقتصادي: سه جنبه از محيط اقتصادي تأثير مهمي روي سالمندي  كننده تعيين -
فعال دارد: امنيت درآمدي، دسترسي به كار در سراسر دورة زندگي و نيز حمايت 

  اجتماعي.         
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بايستي در سراسر زندگي خدمات اجتماعي قابل دسترسي  خدمات اجتماعي و بهداشتي: مي
ين خدمات الزم است يكپارچه شوند، ساماندهي شوند و بر اساس دسترسي عمومي و باشند. ا

اي از پيشگيري، درمان و توانبخشي مداوم بايد در دسترس باشد.  همگاني تدوين شوند. زنجيره
ها و بهبود  محور دو عامل مهم در كنترل بيماري رويكرد اجتماع محور به ويژه بهداشت اجتماع 

د و همه اين عوامل ارتباط نزديكي با سطح توسعه جوامع به ويژه دركالن رفاه افراد هستن
 .[WHO, 2002]شهرها دارند 

  

  مدل مفهومي   

  
  

  داده و روش

انجام شده  1390گيري در تابستان سالروش تحقيق در اين بررسي، پيمايشي بوده و نمونه
نظرگرفته  در تهران ر شهرساله و بيشت 60، جمعيت سالمندانپژوهش اين است. جامعه آماري

را  1385هزار نفري كالن شهر تهران در سال  803ميليون و  7درصد از جمعيت  3/7شده كه 
گانه  22هاي آماري تصادفي بوده و شش منطقه از مناطق شوند. روش انتخاب نمونهشامل مي

تفاوت درجه ) با توجه به تراكم جمعيت و سطوح م22، 18، 9، 5،6، 2شهرداري تهران (مناطق 
فرد سالمند در خانوار مورد پرسش قرار گرفتند.   873توسعه يافتگي مناطق شهري، انتخاب و 

تهران كمتر  18و  9توسعه يافته و مناطق  22و  5بيشتر توسعه يافته، مناطق  6و  2مناطق 
هاي مربوط به سطح توسعه يافتگي ). داده1( توسعه يافته طبقه بندي شدند جدول شماره

هاي رفاه شهري مناطق مختلف اطق شهر تهران، برگرفته شده از مقاله رتبه بندي شاخصمن
باشد. براي ) مي1389نوشته شده توسط محمدزاده اصل و همكاران ( 1385سال  شهر تهران در

سنجش اعتبار مطالعه مبني بر اينكه آيا روش انتخاب شده براي سنجش موضوع مورد نظر 
سنجد يا نه، از اعتبار صوري و مشاوره با خبرگان بهره گرفته شده مناسب است و آن را مي 

  است. 
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  ) تراكم جمعيت و ميانگين سطوح توسعه يافتگي مناطق منتخب شهري تهران1جدول شماره (
  

  )1389منبع: محمدزاده اصل و همكاران ( 

در اين مقاله از روش خطي سلسله مراتبي به منظور بررسي تأثير متغيرهاي سطح كالن بر 
رگرسيوني سطح فردي در تبيين احساس امنيت رواني سالمندان، در شهر تهران  ضرايب

  استفاده شده است. 
مدل سازي چند سطحي، تكنيك آماري است كه با هدف گسترش و اصالح مشكالت تكنيكي و 
تئوريك رگرسيون چند متغيره توسعه پيدا كرده است. برآورد اصالح شده اثرات، آماده سازي و 

كوواريانس سه كاربرد  -هاي واريانسهايي درباره اثرات بين سطحي، تجزيه مولفهآزمون فرض
هاي تحليل چند سطحي، امكان برآورد مدل در هاي خطي سلسله مراتبي هستند.اصلي مدل

هاي چند ويژگي اصلي داده تعداد زياد پارامترها و تقليل خطاي اندازه گيري نيز وجود دارد.
هاي مورد مطالعه بصورت تصادفي انتخاب ي آنهاست. معموالً گروهسطحي، خصوصيت گروه بند

گيري مشاهدات درون هاي چند سطحي، عالوه بر خطاي ناشي از اندازهدر تحليل داده شوند.مي
هاي مورد استفاده در اين داده ها نيز دخالت دارد.گيري ازگروهگروه، خطاي مربوط به نمونه هر

اساس  مورد استفاده قرار گرفته است. بر ]سطح فردي و كالن[ مطالعه در دو مجموعه داده
پيشينه تحقيق مباني نظري مطالعه و توصيه روشي خبرگان، مبني بر انتخاب محدودي از 

هاي آنها موجود بود، متغيرها در مدل سلسله مراتبي، از متغيرهاي مورد سنجش كه داده
  پارامترهاي اصلي و تعيين كننده انتخاب شدند. 

متغيرهاي سطح فردي شامل سن، تحصيالت، وضعيت زناشويي، هزينه خانوار و احساس امنيت 
رواني فرد سالمند بوده و متغير سطح كالن منطقه، سطح توسعه اقتصادي اجتماعي بوده است. 
- با توجه به اينكه متغير هزينه و درآمد خانوار در سطح مناطق شهري به عنوان يكي از شاخص

اجتماعي بوده و در محاسبه شاخص توسعه يافتگي مناطق بكار گرفته شده،  هاي سنجش رفاه
لذا از مدل حذف شد. متغير تابع احساس امنيت رواني، شاخص تركيبي است كه از تركيب 

  منطقي و روشي سواالت در قالب هفت گويه (سنجه) ساخته شده است. 
 HLM ستفاده از نرم افزاربراي پاسخگويي به سواالت پژوهش، از تحليل چند سطحي با ا

هاي مورد بررسي و به منظور برازش اي بودن دادهاستفاده شده است. با توجه به ماهيت آشيانه
مدل سلسله مراتبي از مدلهاي غير شرطي (مدل صفر) و شرطي استفاده شده است. در مدل 

است، معادالت شرطي كه به مدل ضرايب شيب خط و عرض از مبداء به مثابه متغير تابع موسوم 

مناطق منتخب رتبه بندي 
  شده

سرانه فضاي   تراكم جمعيت 
  سبز شهري

ميانگين شاخص توسعه 
  يافتگي

  91/89  98/9  6/115  6منطقه 
  94/77  98/14  6/51  2منطقه 
  08/58  24/11  0/53  5منطقه 
  56/52  32/55  4/53  22منطقه 
  49/51  53/4  4/40  9منطقه 
  32/49  38/15  5/36  18منطقه 
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رگرسيوني سطح اول تغييري نكرده و ضرايب رگرسيوني سطح اول به عنوان تابعي از ويژگيهاي 
ثابت و تصادفي سطح دوم (مناطق مختلف شهر تهران) و مقدار تصادفي خطا در نظر گرفته 

اند. ميزان پايايي متغيرهاي مورد سنجش در هر يك از سطوح توسط نرم افزار تعيين شده شده
  است. 

  يافته ها

هاي پيمايشي موصوف پرداخته است. ابتدا، همانطوري كه اشاره شد اين مطالعه، به تحليل داده
متغيرهاي وابسته و مستقل در تحليل عوامل موثر براحساس امنيت رواني سالمندان در مناطق 

تفكيك  ) توزيع پاسخگويان را برحسب سن و به2اند. جدول شماره (شهري تهران، توصيف شده
آيد، دهد. همانطوري كه از جدول بر ميجنس سالمند در مناطق منتخب شهري تهران نشان مي
 2/42نفر بوده كه  368ساله با  74تا  65بيشترين تعداد جمعيت سالمند مربوط به گروه سني 

 اند. تعداد جمعيت زن سالمند نيز در اين گروه سنيدرصد از كل نمونه را به خود اختصاص داده
اند. درصد را به خود اختصاص داده 4/42درصد و  9/41نفركه به ترتيب  174نفر و مردان  194

درصد را به خود  7/20نفر، كه  96ساله و باال در نمونه است با  75كمترين تعداد مربوط به زنان 
  اند. اختصاص داده

  ) توزيع پاسخگويان بر حسب سن و به تفكيك جنس سالمند2جدول شماره (

  ر مناطق منتخب شهري تهراند

وزيع پاسخگويان را برحسب سطح تحصيالت و به تفكيك جنس سالمند در ) ت3جدول شماره (
آيد، بيشترين تعداد دهد. همانطوري كه از جدول بر ميمناطق منتخب شهري تهران نشان مي

(ابتدايي و راهنمايي) هستند  سالمندان مربوط به سالمنداني است كه داراي سطح سواد پائين
اند، كه اين تعداد در بين درصد را به خود اختصاص داده 4/35نفر بوده و  390كه در كل نمونه 

نفر و اختصاص  43زنان نسبت به مردان فزوني دارد. كمترين تعداد مربوط به سالمندان زن با 
  اند. درصد نسبت به كل زنان نمونه داراي سطح تحصيالت باال (آموزش عالي) بوده 3/9

  كل   زن   مرد  هاي سني / جنسگروه

  121  ساله  64تا   
)5/29  (%  

173  
)4/37 (%  

294  
)7/33 ( %  

  174  ساله 74تا  65
)4/42 (%  

194  
)9/41 (%  

368  
)2/42 ( %  

  115  ساله و باال 75
)1/28 (%  

96  
)7/20 (%  

211  
)1/24 ( %  

  873  463  410  كل 
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  طح تحصيالت سالمندان و به تفكيك جنس در) توزيع پاسخگويان برحسب س3جدول شماره (

  مناطق منتخب شهري تهران

  

) توزيع پاسخگويان را برحسب وضعيت زناشويي و به تفكيك جنس سالمند در 4جدول شماره (
آيد، تعداد سالمندان دهد. همانطوري كه از جدول بر ميمناطق منتخب شهري تهران نشان مي

بيوه بيشتر است و در كل نمونه حدود يك داراي همسر نسبت به سالمندان بي همسر تنها و 
اند. آنچه قابل مالحظه است، فزوني تعداد و سهم نسبي زنان بي همسر سوم آن را تشكيل داده

درصد را به خود اختصاص 4/13درصد و  4/54باشد، كه به ترتيب تنها و بيوه به مردان نمونه مي
  اند.  داده

   

  كل   زن   مرد  سطح تحصيالت / جنس

  84  بي سواد 
)5/20  (%  

184  
)7/39 (%  

268  
)7/30 ( %  

  146  سطح پائين
)6/35 (%  

163  
)2/35 (%  

309  
)4/35 ( %  

  127  سطح متوسط
)0/31 (%  

73  
)8/15 (%  

200  
)9/22 ( %  

  سطح باال

  

53  
)9/12 (%  

43  
)3/9 (%  

96  
)0/11 ( %  

  873  463  410  كل 
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ب وضعيت زناشويي سالمندان و به تفكيك ) توزيع پاسخگويان برحس4جدول شماره (

  مناطق منتخب شهري تهران جنس در

  
ب هزينه خانوار سالمندان در مناطق منتخب ) توزيع پاسخگويان را برحس5جدول شماره (

آيد، در كل نمونه، هزينه خانوار دهد. همانطوري كه از جدول بر ميشهري تهران نشان مي
اند. درصد را به خود اختصاص داده 3/67تومان بوده كه  450000سالمند، حدود  581ماهيانه 

ورد شده است. الزم به ذكر است، اين تومان برآ 77/380618ميانگين هزينه خانوار افراد نمونه  
هاي خوراكي و اند و بيشترين هزينه خانوار مصروف هزينهافراد داراي مسكن شخصي بوده

  درماني شده است. 

  ) توزيع پاسخگويان برحسب هزينه خانوار سالمندان 5جدول شماره (

  در مناطق منتخب شهري تهران

  
) توزيع پاسخگويان را برحسب شاخص احساس امنيت رواني سالمندان و به 6جدول شماره (

آيد، وري كه از جدول بر ميدهد. همانطتفكيك جنس در مناطق منتخب شهري تهران نشان مي
اند، كه درصد احساس امنيت بااليي را تجربه كرده 9/78در جامعه هدف، اكثريت سالمندان با 

زن سالمند  18در بين مردان نسبت به زنان بيشتر است. شاخص احساس امنيت رواني در بين 

  كل   زن   مرد  وضعيت زناشويي / جنس

  355  همسردار  
)6/86  (%  

253  
)6/54 (%  

608  
)6/69 ( %  

  55  بي همسر 
)4/13 (%  

210  
)4/54 (%  

265  
)4/30 ( %  

  873  463  410  كل 

  رصد / سهم نسبي د  فراواني  هزينه خانوار/ ماهيانه به تومان

  3/67  581     450000تا 

  4/29  254   900000تا  450001

  3/3  28  به باال 900001

    77/380618  ميانگين هزينه خانوار
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ائيني را تجربه درصد را به خود اختصاص داده بودند، احساس امنيت پ 1/2كه در كل نمونه 
هاي اصيل فرهنگي كه در امتداد تاريخ در كشورمان ريشه اند. البته، با توجه به بستر و اليهكرده

كند. عليرغم اينكه در سالهاي اخير، شواهد و قرائن گرفته است، نتايج اين پيمايش را تأييد مي
مهريار  و [است  دهد، چتر حمايتي خانواده از سالمندان رو به جمع شدن بودهنشان مي
  .]1386همكاران، 

  ) توزيع پاسخگويان برحسب شاخص احساس امنيت رواني سالمندان6جدول شماره (

  و به تفكيك جنس در مناطق منتخب شهري تهران 

  مدلهاي خطي سلسله مراتبي: تحليل دو سطحي        

 مدل تحليل واريانس يك طرفه  -الف

ران به لحاظ براي پاسخ به اين سوال كه به چه ميزان سالمندان در مناطق مختلف شهر ته
احساس امنيت رواني با هم متفاوت هستند؟ از مدل تحليل واريانس يك طرفه استفاده شده 
است. براي برازش مدل خطي سلسله مراتبي از مدل غير شرطي (مدل صفر) استفاده شده و 

  بين وارد نشده است. اند. در اين مدل هيچ متغير پيشاثرات ثابت و تصادفي مدل محاسبه شده

ijij rurityicalPsychoY += 0)seclog( β  

0000 u+= γβ  

شود، عرض از مبداء كه تابعي از ميانگين ) مالحظه مي7همانطور كه در جدول شماره (
واحدهاي سطح دو مناطق شهري و مقدار تصادفي خطا است، از نظر آماري معنادار است و 

نس بدست آمده در سطح هاي وارياشود. مقدار مولفهبنابراين تحليل چند سطحي توجيه مي
باشد. اين مي 00189/0و براي سطح دو يا مناطق شهري تهران  76064/1فردي مساوي با 

پذيري در ميانگين نمره احساس امنيت رواني  نشان دهنده آن است كه بيشترين تغيير
از باشد. براي اندازه گيري ميزان تأثير هر كدام سالمندان، مرتبط با سطح فردي يا سطح يك مي

اي بدست آمده، نشان اي استفاده شد. همبستگي بين طبقهسطوح، از همبستگي بين طبقه

  كل   زن   مرد  احساس امنيت رواني / جنس

  346  به باال ) 13( باال
)4/84  (%  

343  
)1/74 (%  

689  
)9/78 ( %  

  )11 -13متوسط (

  

64  
)6/15  (%  

102  
)0/22 (%  

166  
)0/19 ( %  

  )11( تا   پائين

  

0  
)0/0 (%  

18  
)9/3 (%  

18  
)1/2 ( %  

  873  463  410  كل 
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درصد از تغييرات ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان، متأثر از  2دهنده آن است كه 
درصد از تغييرات آن متأثر از ويژگيهاي  98سطح دو يا ويژگيهاي مناطق شهري تهران بوده و 

باشد. بنابراين نتايج تحليل واريانس يك طرفه نشان داد، كه ميانگين نمره ميسطح فردي 
احساس امنيت رواني در مناطق مختلف شهر تهران يكسان است و از نظر آماري نيز معنادار 

  نيست. 

  ): تخمين واريانس ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان در7جدول شماره (

  مناطق شهري تهران
  معناداري  t نسبت   انحراف معيار                                    ضرايب                       ابت                                          اثرات ث

ميانگين نمره احساس امنيت 
 γ00 رواني 

133/13  0437/0  23/300  001/0  

مولفه اثرات تصادفي                                    

واريانس                   

χانحراف معيار                                    
  معناداري   2

  u0j  003/0  043/0  89/5  316/0ميانگين مناطق شهري 

      rij 761/1  327/1   1تأثير سطح 

  
  مدل رگرسيوني ضرايب تصادفي  -ب

ز مبداء به مثابه متغير تابع موسوم است، در مدل شرطي كه به مدل ضرايب شيب خط و عرض ا
- اند. در اينجا، ابتدا متغير سن را به عنوان يكي از متغيرهاي پيشبين وارد شدهمتغيرهاي پيش

بيني كننده متغير تابع احساس امنيت رواني، وارد معادله رگرسيوني كرديم. پس از برآورد مقدار 
)، اثرات 8ل قبولي داشتند (جدول شماره (پايايي ضرايب تصادفي سطح يك مدل كه سطح قاب

  ثابت و تصادفي مدل رگرسيوني مورد محاسبه قرار گرفتند.  

( ) ijij rAgeurityicalPsychoY ++= 10)seclog( ββ  

0000 u+= γβ  

1101 u+= γβ  
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  ) ضرايب تصادفي سطح يكReliability Estimate) : برآورد مقدار پايايي (8جدول شماره (

  ضرايب تصادفي سطح يك  برآورد شده مقدار پايايي
686/0  

0β 

667/0  
1β  

نتايج حاكي از اين است كه سن فرد با ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمند رابطه 
باشد كه نشان از مي -249/4بدست داده شده براي اين متغير  tمعناداري دارد. مقدار نسبت 

است، كه نشان دهنده   -042/0آماري دارد. ضريب بدست آمده براي سن  ابطه معنادار از نظرر
آن است كه هرچه سن فرد سالمند افزايش يافته، ميانگين نمره احساس امنيت رواني فرد 

چند رابطه معكوس و شدت آن ضعيف است. در سطح خطاي  كمتر شده است، هر سالمند نيز
-و به لحاظ آماري معنادار مي 022/0اي واريانس بدست آمده براي سن هتصادفي، مقدار مولفه

باشد كه اين نشان دهنده آن است كه رابطه سن و ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمند 
 26سطح يك نيز  در بين مناطق شهري تهران يكسان نيست. مقدار واريانس تبيين شده در

درصد از تغييرات ميانگين  26ير سن توانسته است دهد، متغدرصد برآورد شده كه نشان مي
  ).  9نمره احساس امنيت رواني سالمند را در سطح يك تبيين كند (جدول شماره 

بين سن بر ميانگين نمره احساس امنيت رواني ) : تأثير متغير پيش9جدول شماره (

  سالمندان در مناطق شهري تهران

  معناداري  t نسبت   انحراف معيار                                    ضرايب                                      اثرات ثابت                           

ميانگين كل نمره احساس 
  γ00 امنيت رواني 

024/16  711/0  522/22  001/0  

ميانگين شيب خط احساس 
  γ10 امنيت رواني و سن 

042/0 -  01/0  249/4 -  008/0  

χانحراف معيار                                    مولفه واريانس                   صادفي                                          اثرات ت
  معناداري   2

  u0j  6/1  561/2  30/15  009/0ميانگين مناطق شهري 
ميانگين شيب خط احساس 

  u1jامنيت رواني و سن 
022/0  0004/0  429/14  013/0  

      rij 287/1  656/1   1تأثير سطح 

و  تعداد پارامترهاي برآورد شده برابر با  2933/ 50برابر با  )Deviance(خالصه آماره انحراف 
  باشد. پارامتر مي 4

براي پاسخ به اين سوال كه آيا ميزان تحصيالت و وضعيت زناشويي بر ميانگين نمره احساس 
هري تأثير گذار است؟ و آيا در ميان مناطق شهري تهران امنيت رواني سالمندان در مناطق ش

اين تأثير متفاوت است؟ به عبارتي ديگر، سوال اين است كه آيا با وارد كردن متغيرهاي تبييني 
كند؟ پس از برآورد مقدار پايايي ماند يا تغيير ميبه مدل، تأثير سطح مناطق شهري باقي مي
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)، اثرات ثابت و 10بل قبولي داشتند (جدول شماره (ضرايب تصادفي سطح يك مدل كه سطح قا
  تصادفي مدل رگرسيوني مورد محاسبه قرار گرفتند.  

( ) ( ) ijij ratusMarritalstEducationurityicalPsychoY +++= 210)seclog( βββ  

0000 u+= γβ  

1101 u+= γβ  

2202 u+=γβ  
  

  ادفي سطح يك) ضرايب تصReliability Estimate) : برآورد مقدار پايايي (10جدول شماره (

  ضرايب تصادفي سطح يك  مقدار پايايي برآورد شده

706/0  
0β  

254/0  
1β 

762/0  
2β 

  
نتايج حاكي از اين است كه ميزان تحصيالت فرد با ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمند 

باشد كه نشان مي 315/7بدست داده شده براي اين متغير   tار نسبت رابطه معناداري دارد. مقد
است، كه نشان  16/0از رابطه معنادار از نظر آماري دارد. ضريب بدست آمده براي تحصيالت 

دهنده آن است، هرچه تحصيالت فرد سالمند افزايش يافته، ميانگين نمره احساس امنيت رواني 
هاي واريانس بدست در سطح خطاي تصادفي، مقدار مولفه فرد سالمند نيز بيشتر شده است.

باشد، كه نشان دهنده آن است كه و به لحاظ آماري معنادار نمي 001/0آمده براي تحصيالت 
رابطه سطح تحصيالت و ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمند در بين مناطق شهري 

  تهران يكسان است. 
يي فرد سالمند نيز با ميانگين نمره احساس امنيت رواني كند، وضعيت زناشونتايج روشن مي

و ضريب   -296/4بدست داده شده براي اين متغير  tسالمند رابطه معناداري دارد. مقدار نسبت 
سطح خطاي تصادفي،  باشد كه نشان از رابطه معكوس و معنادار از نظر آماري دارد. درمي  -8/0

و به لحاظ آماري معنادار  193/0براي وضعيت زناشوئي  هاي واريانس بدست آمدهمقدار مولفه
دهد، رابطه وضعيت زناشويي و ميانگين نمره احساس امنيت رواني باشد، كه نشان ميمي

  ).11سالمند در بين مناطق شهري تهران متفاوت است (جدول شماره (
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امنيت رواني سالمندان بين بر ميانگين نمره احساس  ) : تأثير متغيرهاي پيش11جدول شماره (

  مناطق شهري تهران در

  معناداري  t نسبت   انحراف معيار                                    ضرايب                       اثرات ثابت                                          

ميانگين كل نمره احساس 
  γ00 امنيت رواني 

855/13  259/0  487/53  001/0  

ميانگين شيب خط 
احساس امنيت رواني و 

  γ10 تحصيالت 

157/0  021/0  315/7  001/0  

ميانگين شيب خط 
احساس امنيت رواني 

  γ20 وزناشويي 

80/0 -  186/0  296/4-  008/0  

χ                            انحراف معيار        مولفه واريانس                   اثرات تصادفي                                          
  معناداري   2

  u0j  588/0  346/0  82/18  002/0ميانگين مناطق شهري 

ميانگين شيب خط 
احساس امنيت رواني و 

  u1jتحصيالت 

033/0  001/0  81/6  234/0  

ميانگين شيب خط 
احساس امنيت رواني 

  u2j وزناشويي  

44/0  193/0  644/23  001/0  

      rij 196/1  430/1   1تأثير سطح 

 7و تعداد پارامترهاي برآورد شده برابر با  84/2810برابر با  )Deviance( خالصه آماره انحراف
  باشد. پارامتر مي

  
  مدل رگرسيوني ميانگين به عنوان متغير تابع  -

در مدل شرطي كه به مدل ضرايب شيب خط و عرض از مبداء به مثابه متغير تابع موسوم است، 
يوني سطح اول تغييري نكرده و ضرايب رگرسيوني سطح اول، به عنوان تابعي از معادالت رگرس

ويژگيهاي ثابت و تصادفي سطح دوم (مناطق شهري تهران) و مقدار تصادفي خطا در نظر گرفته 
شوند. براي پاسخ به اين سوال كه آيا مناطق شهري تهران داراي سطح توسعه يافتگي باالتر، مي

امنيت رواني باالتري را دارا هستند؟ از مدل ميانگين به عنوان متغير تابع  ميانگين نمره احساس
  يا پيامد استفاده شد. 

ijij rurityicalPsychoY += 0)seclog( β  

( ) 001000 utDevelopmen ++= γγβ  
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): تفاوت ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان با شاخص توسعه 12جدول شماره (

  يافتگي مناطق شهري تهران

 

دهد، از باشد، كه نشان ميمي 183/1بدست آمده براي اين متغير tنتايج نشان داد كه نسبت 
لحاظ آماري شاخص توسعه يافتگي اقتصادي و اجتماعي مناطق شهري، تأثير معناداري بر 
ب ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان تهران در بين مناطق، شهري تهران ندارد. ضري

باشد، كه نشانگر رابطه خيلي ضعيف است. مقدار مي 0,003بدست داده شده براي اين متغير 
خطاي تصادفي سطح دو با ورود متغير سطح توسعه يافتگي مناطق شهري تهران، افزايش يافته 

  و از نظر آماري معنادار نيست. 
ح يك با مقدار واريانس در كل، مقدار واريانس تبيين شده در متغير تابع، توسط متغيرهاي سط

). بنابراين، 12دهد. (جدول شماره (تبيين شده در مدل صفر، تفاوت محسوسي را نشان نمي
هاي مناطق شهري تهران در متغيرهاي ديگري بايد وارد معادله چند سطحي شوند، تا تفاوت

-ن اين تفاوتميانگين احساس امنيت رواني سالمندان را تبيين كنند. به عبارت ديگر، براي تبيي

  ها، بايستي از متغيرهاي ديگري در سطح دو استفاده كنيم.   

  خالصه و  نتيجه گيري 

جهان، بررسي ابعاد و مسائل رواني،  ي ها امروزه در اكثر كشور همانطوري كه اشاره رفت،
 و به خصوص تر شده است. امروزه شهرهااقتصادي و اجتماعي مربوط به سالمندان پيچيده

 ارزش افزوده و مبادالت از اعظمي و بخش هستند جوامع اقتصادي توسعه محمل ا،كالنشهره
 و رشد پيشرفت جهت مناسب در بناي زير تامين پيوندد. برايمي وقوع شهرها به در اقتصادي

 مطرح است. پايدار توسعه هايچالش از كيي عنوان اقتصادي، سالمت شهروندان به

هاي و نيز پژوهش سان اجتماعيهاي روان شنابيشتر نظريه جمله نيازهاي اساسي بشر كه در از
احساس امنيت براي سالم  به امنيت است. گردد، نيازخصوصيات انسان، مشاهده مي آنان درباره

  معناداري  t نسبت   انحراف معيار                                    ضرايب                                                            اثرات ثابت     

مدل براي ميانگين نمره احساس 
  امنيت رواني

        

  γ00 92/12  164/0  80/78  001/0 عرض از مبداء  

ميانگين توسعه يافتگي مناطق 
 γ01 شهري

003/0  002/0  183/1  302/0  

مولفه اثرات تصادفي                                          

واريانس                   

χانحراف معيار                                    
  معناداري   2

ميانگين احساس امنيت رواني  
u0j 

0021/0  0462/0  71/4  32/0  

      rij 760/1  327/1   1تأثير سطح 
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احساس عدم امنيت دائم شخص را در حال  .بودن جسمي و رواني انسان الزم و ضروري است
را به سوي  انسان ،دهد و اگر ادامه يابدمي ربسيج قوا و به هم ريختگي سوخت و ساز بدن قرا

 هاي جسمي و رواني سوق خواهد داد. بيماري

 اعضاي آن، نتيجه در و شودمي بين افراد عاطفي ارتباطات باعث اجتماعي پيوندهاي و روابط
 چه هر يابد.مي ارتقاء رواني شان سالمت طريق اين از و داشته امنيت بيشتري احساس جامعه

 بار كاهش، طرفي از و بود خواهد سالمتر آن جامعه باشد، بيشتر جامعه در اجتماعي پيوستگي
 افراد اجتماعي هايبراي قبول نقش كه را هاييويژگي روان، سالمت ارتقا و رواني هايبيماري
  هد.دمي افزايش ،است الزم

ه آنها پاسخ دهد، سواالت اساسي كه اين مطالعه تالش نمود با استفاده از تحليل چند سطحي، ب
عبارت بودند از اينكه مهمترين عوامل اقتصادي و اجتماعي تأثير گذار بر احساس امنيت رواني 
سالمندان شهر تهران در سطح فردي چيست؟ ويژگيهاي توسعه مناطق شهري شامل سطح رفاه 
در  اجتماعي، تراكم جمعيت و سرانه فضاي سبز چه تأثيري بر احساس امنيت رواني سالمندان

چگونه ساختار توسعه شهري، احساس امنيت رواني سالمندان اين مناطق دارد؟ به عبارت ديگر، 
  دهد؟را تغيير مي

كه اساس چارچوب تئوريك ارائه شده و مطالعات انجام شده در اين زمينه، نتايج نشان داد  بر
با سطح فردي يا  بيشترين تغييرپذيري در ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان، مرتبط

درصد از تغييرات  2اي بدست آمده نشان داد، كه باشد. همبستگي بين طبقهسطح يك مي
ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان، متأثر از سطح دو يا ويژگيهاي مناطق شهري 

  باشد.درصد از تغييرات آن متأثر از ويژگيهاي سطح فردي مي 98 تهران بوده و
ز اين است كه سن فرد با ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمند رابطه نتايج حاكي ا

معناداري دارد. هر چه سن فرد سالمند افزايش يافته، ميانگين نمره احساس امنيت رواني فرد 
سالمند نيز كمتر شده است، هر چند رابطه معكوس و شدت آن ضعيف است. در سطح خطاي 

دهد نس بدست آمده به لحاظ آماري معنادار بوده كه نشان ميهاي واريا، مقدار مولفهتصادفي
رابطه سن و ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمند در بين مناطق شهري تهران يكسان 
نيست. ميزان تحصيالت فرد نيز با ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمند رابطه معناداري را 

افزايش يافته، ميانگين نمره احساس امنيت رواني فرد چه تحصيالت فرد سالمند  نشان داد. هر
هاي واريانس به لحاظ آماري سالمند نيز بيشتر شده است. درسطح خطاي تصادفي، مقدار مولفه

دهد، رابطه سطح تحصيالت و ميانگين نمره احساس امنيت رواني معنادار نبود، كه نشان مي
  سالمند در بين مناطق شهري تهران يكسان است.

كند كه وضعيت زناشويي فرد سالمند نيز با ميانگين نمره احساس امنيت رواني تايج روشن مين
هاي واريانس بدست آمده، سالمند رابطه معناداري دارد، در سطح خطاي تصادفي، مقدار مولفه
دهد، رابطه وضعيت زناشويي و براي وضعيت زناشوئي، به لحاظ آماري معنادار بود، كه نشان مي

  ين نمره احساس امنيت رواني سالمند در بين مناطق شهري تهران متفاوت است.ميانگ
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نتايج نشان داد، شاخص توسعه يافتگي اقتصادي و اجتماعي مناطق شهري از نظر آماري تأثير 
معناداري بر ميانگين نمره احساس امنيت رواني سالمندان تهران در بين مناطق، شهري تهران 

باشد. مقدار خطاي تصادفي سطح دو با ورود متغير سطح ضعيف ميندارد. شدت رابطه خيلي 
  توسعه يافتگي مناطق شهري تهران افزايش يافته و از نظرآماري معنادار نبود. 

دركل، مقدار واريانس تبيين شده در متغير تابع توسط متغيرهاي سطح يك با مقدار واريانس 
دند. بنابراين، متغيرهاي ديگري بايد وارد تبيين شده در مدل صفر تفاوت محسوسي را نشان ندا

ميانگين احساس امنيت رواني  هاي مناطق شهري تهران درمعادله چند سطحي شوند تا تفاوت
ها، بايستي از متغيرهاي ديگري سالمندان را تبيين كنند. به عبارت ديگر، براي تبيين اين تفاوت

  در سطح دو استفاده كنيم.   
 دهد، اگر چه وضعيت احساس امنيت رواني سالمندان درلعه نشان مينتايج سياستي اين مطا

يافتگي شهري، رضايت بخش و تفاوتي بين مناطق وجود كالن شهر تهران از نظر ساختار توسعه
دهد، كه چتر حمايتي خانواده از سالمندان به ندارد، با اين وجود، شواهد تجربي امر نشان مي

شدن است و به موازات اين تغيير ساختار و كاركرد خانواده،  ويژه در كالن شهرها رو به جمع
رسد، در زمينه مسائل دولتي برجسته شود. به نظر مي بايد نقش سازمانهاي دولتي و غير

. رشد ]1386مهريار و همكاران، [ سالمندان، ضعف سياست اجتماعي مشخص وجود دارد
اجرايي جديدي را در اين زمينه طلب هاي  ها و برنامه كشور، وضع سياست جمعيت سالمند در

  نمايد.  مي
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نگاهي به ساخت سني و وضع مشاركت در بازار كار 

  مردان و زنان در معرض ازدواج و طالق 

  سرشماري چهيدراز 
  

4حدثه صفاكيشو م 3، آمنه خطيبي 2فالح ، معصومه توده 1محمدباقر عباسي
 

  چكيده 
هاي خاص آن جمعيت و  نيازمند آگاهي از مشخصه ،ريزي براي جمعيت يك جامعه زي و برنامهسا تصميم

ويژه زنان داراي همسر و هرگز ازدواج   به ويژه رصد مستمر تحوالت آنهاست. جمعيت زنان و مردان، به
ميزان طالق  ازدواج و  شده تعريف هاي عمومي و باز ميزان  عنوان يكي از اركان اساسي محاسبه  نكرده به

  متأهالن قابل توجه هستند. 
افرادي از جمعيت كه در معرض رويدادهاي  جنسي -ساختار سني پويايي  در اين مقاله به منظور مطالعه

هايي چون نسبت ازدواج و تأهل در جواني و نسبت ازدواج در سالمندي  شاخص ،ازدواج و طالق هستند
تجرد در جواني بيش از آنكه براي زنان مطرح باشد  ،دده معرفي و محاسبه شدند. محاسبات نشان مي

بوده و زنانه  يا مسئله درجواني أهلتطلبد. در مقابل  اي مردانه است كه توجه مسئوالن امر را مي مسئله
مثبتي مورد   تواند به عنوان نكته مي ،باروري دارد  به دليل اهميتي كه زمان ورود زنان جوان به چرخه

 ،زنان و مردان جواني در تأهل سبتن يانم يتياختالف جنس يبررسهمچنين به منظور توجه قرار گيرد. 
 20فاصله بعد از گذشت  ينا ،دهند ينشان م ها تعريف شده است. يافته جواني در أهلت يتيجنس  فاصله

  شده است.  بيشتر، 1375 يسال از سرشمار
وضعيت ر تصميم به ازدواج يا طالق، مطالعه با توجه به تأثير وضعيت اقتصادي و اشتغال ب اينعالوه بر 

نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ هاي  شاخص  حسب وضع زناشويي با محاسبه مشاركت در بازار كار افراد بر
كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و نسبت اشتغال مردان صورت گرفته است.  بيكاري و نسبت اشتغال

هاي  از ديگر يافته ،نخستين ازدواج  در معرض تجربهداراي همسر، همزمان با افزايش نرخ بيكاري مردان 
گيري  عاملي است كه شكل ،اين بررسي هستد. شواهد حاكي از اين است كه شرايط بازار كار براي مردان

ا انجام اقدامات موثر درخصوص بهبود ب  ،رسد بودن تجرد در جواني را سبب شده است. به نظر مي  مردانه
  فزايش تأهل در جواني براي مردان دور از انتظار نباشد.ا ،اين شرايط براي مردان

  

  پويايي جمعيت، ساختار سني، نسبت تأهل در جواني، نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ : كليديواژگان
  بيكاري، نسبت اشتغال

                                                
  مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور - 1

  كارشناس مسئول آمارهاي حياتي  - 2

  كارشناس آمار موضوعي  - 3

  كارشناس تحليل آمارهاي مهاجرت - 4
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  مقدمه:

ريزان در   هاي ذهني عمده برنامه مطالعه ساختارهاي سني و جنسي جمعيت يكي از مشغله
اي  هاي توسعه هاي برنامه يكي از بخش ،شود. عالوه بر اين اي محسوب مي منطقهسطوح ملي و 
سن و  ،پردازد. از نظر جمعيت شناختي ساختارهاي سني و جنسي جمعيت مي  نيز به مطالعه

هاي انساني ويژگي جمعيت مهمترينهاي تفاوت بين افراد و تقريباً ترين مولفهاصلي ،جنس
در اين واقعيت نهفته است كه ساختار سني و جنسي يك  ،يرهستند. اهميت اين دو متغ

و  (باروري، مرگ و مير و مهاجرت) استمتاثر از تعامل فرآيندهاي جمعيت شناختي  ،جمعيت
ها بر  جمعيت  گيرد. مطالعه تحت تاثير عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قرار مي

و مرد با توجه به عوامل زيستي،  هاي متفاوتي است كه زن به خاطر نقش ،حسب جنس
اجتماعي، فرهنگي برعهده دارند. تركيب سني جمعيت نيز داراي اهميت بوده، زيرا هر سني 

هاي ها و قابليتشرايط و اقتضائات خاص خود را دارد و افراد در سنين مختلف نيازها، توانايي
ات مهمي را براي توسعه الزام ،متفاوت دارند. به طور كلي ساختار سني و جنسي يك جمعيت

اقتصادي، اجتماعي و همين طور مشاركت نيروي كار و تعامالت جنسيتي دارد. به همين دليل 
كنند.  شناسان ويژگيهاي جمعيت را اغلب بر حسب سن و جنس تحليل ميكه جمعيت ،است

از  نيازمند ابزار و معيارهايي هستيم كه ،هاي ساخت سني و جنسي جمعيت  براي درك پويايي
مالحظه كرد و هم امكان مقايسه  ،آن طريق هم بتوان روند تحوالت و تغييرات ساخت آن را

  هاي ديگر را به دست داد.  آن با جمعيت
تحوالت  و است آن ساخت و تركيب اساسي هاي جنبه از يكي جمعيت، زناشويي افراد وضع

تبط با آن است، كه در عنوان يكي از عوامل مر جنسي زناشويي، به -مربوط به الگوي سني
در خصوص وضع زناشويي از  سالهاي اخير تغييرات مستمري داشته است. اطالعات

 روش ترين معمول .آيد به دست مي ثبتي هاي نظام اي و هاي نمونه يآمارگير ها، سرشماري
 ازدواج هرگز: هاي زير است گروه به جمعيت كردن متمايز وضعيت، نظر افراد از بندي دسته
  اند. مجرد: زنان يا مرداني كه تا زمان سرشماري هنوز ازدواج نكرده يا افراد نكرده
دارد:  همسر حاضر (زمان سرشماري يا آمارگيري) حال در كه داراي همسر، جمعيتي .1

اند، اعم از اينكه در هنگام سرشماري  زنان يا مرداني كه عقد ازدواج (دائم يا موقت) بسته

 شوند. ند يا خير، داراي همسر محسوب ميبا همسر خود زندگي مشترك دار

اند: زنان يا مرداني  نكرده ازدواج دوباره كه اي گرفته طالق همسر به دليل طالق يا افراد بي .2

 اند.  كه از همسر خود طالق گرفتند و تا زمان سرشماري ازدواج مجدد نكرده

زنان يا مرداني كه اند:  نكرده ازدواج دوباره كه اي بيوه همسر به دليل فوت، افراد بي .3

ازدواج مجدد نكرده  ،اند، مشروط برآنكه تا زمان سرشماري از خانوار همسرشان فوت كرده

 باشند.
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 پديد آمده، سني هاي يا افراد هرگز ازدواج نكرده درگروه ،ها كرده ازدواج نسبت دركه تغييراتي 
ز نظر نقشي كه در بازار الگوي جمعيت در معرض زناشويي ا الگوي سني ازدواج را متأثر كرده و

  دستخوش تغييراتي شده است.  ،كنند كار به عنوان فعال، بيكار و شاغل ايفا مي
) سه متغير دسترسي، امكان و تمايل اثرات ساختار اجتماعي را بر 1971طبق نظر ديكسون (

و  متغير دسترسي را با دو متغير توازن نسبت سني ،ديكسون كنند.الگوهاي ازدواج متعادل مي
كند و به نظرش زماني كه عدم توازن در نسبت جنسي و روش انتخاب همسر اندازه گيري مي
باشد، سن ازدواج باالتر ها آزادانه و فردي ميسني و جنسي جمعيت وجود دارد و ازدواج

توسط فشار  ،اجتماعي اشاره دارد و متغير تمايل -به وضعيت اقتصادي ،رود. متغير امكان مي
مل پاداش اجتماعي از قبيل عشق، عاطفه، حمايت اقتصادي و حفظ اصل و نسب اجتماعي، شا
فرزندي و يا تجرد  هاي اجتماعي به طرد از جامعه و ننگ و رسوايي به دليل بي و ... و مجازات

  ).1387قطعي تعريف شده است (به نقل از كرد زنگنه، 
شناسان به  شناسان و جمعيت جامعهنزد  ،از سوي ديگر امروزه توجه به دوام و فروپاشي خانواده

گيري فزوني يافته است. مطالعات خانواده در  به نحو چشم ،هاي خانواده دليل شدت دگرگوني
بيني موقعيت خانواده در آينده و يافتن پاسخي براي اين پرسش كه آيا  سالهاي اخير به پيش

هاي  ند. از مهمترين شاخصا نهاد خانواده در ايران دچار تغيير شده است يا خير، معطوف شده
توان به تغيير در الگوي سني و جنسي جمعيت در معرض نخستين  مي ،تغيير در نهاد خانواده

 ازدواج (جمعيت هرگز ازدواج نكرده) و طالق (جمعيت داراي همسر) به لحاظ تأثيري كه بر
از طرفي ديگر اشاره كرد.  ،دارند، خانواده اضمحالل و تشكيل و پايان سن توليد مثل و آغاز

گوياي اين  ،نسبت به گذشته ،هاي در معرض ازدواج و فزوني افراد هرگز ازدواج نكرده جمعيت
 هاي تحصيلي به مطلب است كه تغييرات سبك زندگي و ورود به مدرنيزاسيون، افزايش فرصت

ادي هاي اقتص هاي شغلي و دستيابي به فرصت ويژه براي زنان و تغيير در نيروي كار و فعاليت 
موجبات افزايش تعداد جمعيت هرگز ازدواج نكرده و كاهش جمعيت داراي همسر را  ،بهتر

دسته  3عوامل تعيين كننده الگوي ازدواج را به  ،كند. هم چنين ميرزايي و همكاران فراهم مي
كنند. عوامل اجتماعي و فرهنگي شامل طيف  عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تقسيم مي

هاي  هاي افراد و زمينه ها و نگرش غيرهاي نوگرايي يا مدرنيسم، سواد، گرايشوسيعي از مت
رسي يا تأخير در ازدواج مذهبي است و  عوامل اقتصادي كه اثر كوتاه مدتي بر ازدواج، پيش

هاي اجتماعي يا فرهنگي هستند،  يا داراي اثري زودهنگام نسبت به عوامل و شاخص ،دارند
شوند (ميرزايي و همكاران،  همي براي تأثير بر سن ازدواج محسوب ميهمواره زمينه و شرايط م

1375 .(  
جنسي جمعيت هرگز ازدواج  - با نگاهي اجمالي به پويايي ساختار سني ،اين مقاله درصدد است

ازدواج و طالق   نكرده و داراي همسر، به بيان بهتر افرادي از جمعيت كه در معرض تجربه
دورنمايي از الگوي زناشويي و  باروري دارند،  نقشي كه در چرخههستند، به دليل اهميت و 

 نتايج از استفاده عموميت ازدواج را در ميان ايرانيان ترسيم نمايد. براي نيل به اين هدف با
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 جمعيت زناشويي وضع ،1395تا  1375طي سالهاي و مسكن،  نفوس عمومي هاي سرشماري
بررسي شده است. عالوه بر اين با توجه به تأثير  ،تهگذش دههدو  در آن و روند تغييرات ايران
تصميم به ازدواج، الگوي  ويژه وضعيت اشتغال افراد بر  به ،قابل انكار عوامل اقتصادي غير

مشاركت در بازار كار مردان و زنان داراي همسر و هرگز ازدواج نكرده از منظر نرخ فعاليت، نرخ 
  ار گرفته است. مورد بررسي قر ،بيكاري و نسبت اشتغال

  پويايي سني جنسي بر حسب وضع زناشويي - 2

شناختي است كه براي نمايش نموداري ساخت سني و  هاي سني يكي از ابزارهاي جمعيت هرم
توان تعداد تقريبي جمعيت  مي ،شود. با نگاهي به هرم سني به كار برده مي ،جنسي جمعيت

تشخيص افزايش مطلق  ،. عالوه بر آنواقع در هر گروه سني را به تفكيك جنس تشخيص داد
بر حسب سن و جنس از مقايسه چندين هرم سني امكان پذير است. هرم سني از يك سو 

هاي تاريخي جامعه  رويدادهاي اجتماعي و اقتصادي خاصي است كه در گذشته  منعكس كننده
ات ساخت تغيير ،اتفاق افتاده و بر تركيب جمعيتي كشور مؤثر واقع شدند و از سوي ديگر

تصوير روشني از جمعيت  ،سازد. هرم سني جمعيت را در اثر تولد و مرگ و مهاجرت نمايان مي
اين جمعيت در آينده چگونه متحول خواهد شد.  ،دهد كند و نشان مي منعكس ميرا سرزمين 

سرشماري  4طي  ،سال و باالتر كشور 10هاي  به همين منظور براي مقايسه بهتر جمعيت
از هرم سني استفاده  ،هاي در معرض ازدواج و طالق همين سنينو جمعيت 1395تا  1375

  شده است. 
 - 15سهم زنان و مردان از جمعيت داراي همسر، نشان دهنده زنانه بودن تأهل جوانان   مقايسه
جمعيت داراي همسر جوان  ازسال بوده است (افزايش دو درصدي سهم زنان  5ساله طي  29

درصد). اين  64,7درصد به  62,7و تغيير اين سهم از  1395تا  1390سالهاي   در فاصله
شود. به  ساله و بيشتر نيز مشاهده مي 65مسئله امري است كه در خصوص زنان سالمند 

به زنان  ،هاي سني در فاصله اين سالها سهم بيشتري از جمعيت متأهل اين گروه ،عبارت ديگر
  ). 1اختصاص داشته است (نمودار 
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  1395تا  1375. سهم زنان از جمعيت داراي همسر جوان و سالمند، 1ر نمودا
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  جمعيت برحسب ميليون نفر
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  توزيع نسبي وضع زناشويي 2- 2

در  دهد. را نشان مي 1395تا  1375، تحول وضعيت عمومي زناشويي طي سالهاي 1جدول 
 13 بيداشته و به ترت يشروند كاه ،سال، سهم مردان و زنان هرگز ازدواج نكرده 20 اين طول

همسر با  يسهم مردان و زنان دارا ،درصد كاهش را تجربه كرده است. در مقابل 9درصد و 
به  53,2درصد براي مردان و از  63,3به  51,4و از رقم روبرو بوده  يدرصد 12رشد حدود 

اج ازدو نيسهم زنان در معرض اول يدرصد 9,3. كاهش براي زنان رسيده است ،درصد 64,3
مردان نسبت به زنان با  ،دهد ينشان م ،مردان مشابه يدرصد 13با كاهش حدود  سهيدر مقا

در معرض همچنان نسبت به زنان  ،از مردان يشترياند و سهم ب ازدواج كرده يسرعت كمتر
همسري زنان به دليل مرگ  درصدي بي 0,8و  0,7رشد  ني. همچنباقي ماندندازدواج  نياول

زنان به مراتب  ،كند آن با رقم مشابه براي مردان بيان مي   و مقايسه لهاسا نيدر اهمسر و طالق 
  .)2و نمودار  1(جدول  اند كرده و طالق را تجربه گي بيوهاز مردان  شتريب

 رابطه در بايد ،نكرده ازدواج نسبت جمعيت هرگز افزايش و همسر داراي جمعيتنسبت  كاهش
 اين شدن روشن به ازدواج سني الگوي شود. بررسي تبيين سني هاي زناشويي گروه وضع با

  .كند مي امركمك
  

  ساله و بيشتر 10. توزيع نسبي وضع زناشويي مردان و زنان 1جدول 

  13951تا  1375در سالهاي 

 75نسبت به  95تغيير  1395 1390 1385 1375 جنس و وضع زناشويي

  مرد

  12,0  63,3  60,0  54,6 51,4  داراي همسر  

  0,0  0,5  0,5  0,5 0,5  بدليل فوت همسر بي همسر  
  0,5  0,6  0,3  0,2 0,1  بي همسر بدليل طالق  

  -12,7  34,4  38,0  43,4 47,1  هرگز ازدواج نكرده  

  زن

 11,1  64,3  61,0  56,7 53,2  داراي همسر  

  0,7  3,6  3,7  3,2 3,0  بي همسر بدليل فوت همسر  
  0,8  1,1  0,7  0,4 0,2  بي همسر بدليل طالق  
  -9,3  30,2  26,2  35,4 39,5  ز ازدواج نكردههرگ  
  نيست. 100به دليل حذف رده اظهار نشده، جمع درصدهاي ستوني هر يك از دو جنسيت *

  1395و  1390، 1385، 1375هاي عمومي نفوس و مسكن،  هاي سرشماري گران، براساس يافته پژوهش  محاسبه مأخذ:
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  1395تا  1375عرض نخستين ازدواج و طالق، . سهم زنان و مردان در م2نمودار 

  
  

  ازدواج و تجرد در جواني و سن باروري 3- 2

جواني به عنوان دوره گذار از وابستگي دوران كودكي به استقالل دوران بزرگسالي ناميده   دوره
براي تطابق آماري  شود. ساده ترين راه براي تعريف اين گروه، سن است. سازمان ملل متحد مي
 24تا  15اطق مختلف، بدون تعارض با تعاريف ديگر كشورهاي عضو، جوانان را افراد بين در من

  شوند.  در نظر گرفته مي عنوان جوان ساله به 29تا  15، افراد اما در ايران ،كند سال تعريف مي
داراي اهميت فراواني  ،تبع آن باروري  ازدواج و به  سن جواني به دليل ورود افراد به چرخه

سالگي  30به معناي درصد مردان و زناني كه تا سن  ،سالگي 30نسبت تجرد تا   . مطالعهاست
در كنار نسبت تأهل در جواني، سهم مردان و زناني  ،اند سال تمام) ازدواج را تجربه نكرده 29(

تواند گوياي مطالب جالبي در خصوص اند، مي سالگي ازدواج كرده 30كه در جواني تا قبل از 
  زدواج جوانان باشد.الگوي ا
در  يسالگ 30، نسبت تجرد تا 1395به آبان  يسال منته 20در طول  ،دهند ها نشان مي يافته
درصد  66,1زنان از  ي برايداشته است. نسبت تجرد در جوان يمردان و زنان روند كاهش انيم

هش كااست.  دهيرس1395در سال  زن درصد 56,6به  1375زن هرگز ازدواج نكرده در سال 
درصدي اين  3,3در مقايسه با كاهش تنها  ،سالگي زنان 30درصدي نسبت تجرد تا  10حدود 

 ،اند كه مجرد مانده ينسبت مردان ،سالها نيكه در طول ادهد  نشان مي ،نسبت براي مردان
كه  ،توان اينگونه بيان كرد مي ،بوده است. به عبارت بهتر ،اند كه ازدواج نكردهي از زنان رتشيب

53.2

56.7

61.0

64.3

39.5

35.4

26.2

30.2

1375 1385 1390 1395

سهم زنان در معرض ازدواج و طالق از كل

داراي همسر، در معرض طالق هرگز ازدواج نكرده، در معرض ازدواج بار اول
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كه نياز به توجه  ،اي مردانه است مسئله ،د در جواني بيش از آنكه براي زنان مطرح باشدتجر
  ).3مسئوالن دارد. (نمودار 

  

  
  1395تا  1375. روند نسبت تجرد در جواني مردان و زنان در سالهاي 3نمودار 

  
 ينان داراكرده است. رشد نسبت ز يرا ط يشيروند افزا ،مردان و زنان ياندر م جواني در أهلت

 32,4درصد رشد از  10سال با حدود  20(تاهل در زنان جوان) در طول  يسالگ يهمسر تا س
 سهم است كه يدر حال ينا است. يدهرس 1395درصد در سال  42,1به  ،1375درصد در سال 
 يانم يتياختالف جنس ي. بررساست  هدرصد رشد را تجربه كرد 3,3تنها  ،هلأمردان جوان مت

  يسه. مقادهد يرا نشان م جواني در أهلت 1يتيجنس  فاصله ،زنان و مردان جواني در تأهل سبتن
 ينا ،دهد ينشان م ،1395درصد فاصله در سال  19,8با  ،1375درصد در سال  13,3فاصله 

 بيشتر درصد) 19,8-13,3( درصد 6,5، 1375 يسال از سرشمار 20فاصله بعد از گذشت 
كه  زنانه است يا مسئله جواني در أهلت ،كرد يانب ينگونها توان يم ،يگرشده است. به عبارت د

  تواند به عنوان نكته مي ،باروري دارد  به دليل اهميتي كه زمان ورود زنان جوان به چرخه
  .)4مثبتي مورد توجه قرار گيرد (نمودار 

  

                                                
بندي تفاوت  متون فني، در اين متن بنا به ضرورت براي صورتدر » جنسيتي  فاصله«با وجود معني متفاوت  -1

  . مشاهده شده در نسبت تأهل دو جنس، اصطالح يادشده براي بيان اين فاصله اختيار شده است
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  1395تا  1375هل در جواني مردان و زنان در سالهاي أ. روند نسبت ت4نمودار 

  
اين است كه نسبت تجرد زنان در سن  ،ديگري كه در خصوص تجرد زنان وجود دارد  كتهن

در سال  درصد، 30,6درصد كاهش از  5,4با  ،سال 20ساله) در طول  49تا  15وري (آفرزند
رسيده است. در مقابل نسبت تأهل در ميان همين زنان 1395در سال  ،درصد 25,2به  1375
افزايش يافته است. اين  1395در سال  ،درصد 71صد رشد به حدود در 4,3مشابه با   در دوره

بيانگر  ،عين حال اما در ،دهد ارقام اگرچه رشد زنان داراي همسر در سن باروري را نشان مي
  هاي در معرض طالق نيز است. افزايش تعداد خانواده

ليل خروج افراد از به د ،شود كه سن ميانسالي و سالمندي هم ناميده مي به باال سال 50سنين 
در اين  ،وري اهميت دارد. سهم مردان و زنان هرگز ازدواج نكردهآكار و ازدواج و فرزند  چرخه

ساله و  50نسبت تجرد در ميان زنان  روند افزايشي داشته است. 1395تا  1375سن از سال 
ره زناني كه به اين معنا كه هموا .همواره بيشتر از مردان همين گروه سني بوده است ،بيشتر

بيشتر از مردان  ،همچنان در معرض تجربه نخستين ازدواج هستند ،بعد از اتمام سن باروري
كه اختالف نسبت  به طوري ،سال اخير بيشتر شده 5مشابه بوده است. اين فاصله در طول 

 20درصد اختالف در  0,2با زنان مشابه از  ،ساله و بيشتر در معرض نخستين ازدواج 50مردان 
  ).5افزايش يافته است (نمودار  1395در سال  ،درصد اختالف 0,8به  ،ال قبلس
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  1395تا  1375سالگي مردان و زنان در سالهاي  50. روند نسبت تجرد پس از 5نمودار 

  

  عموميت ازدواج يا تجرد قطعي 4- 2

 يقطعتجرد  دهد. نشان مي 1395تا  1375، عموميت ازدواج در كشور را طي سالهاي 6نمودار 
. شود مي يفساله تعر 54- 50و  49-45 ينسبت تجرد در گروه سن يحساب يانگينبه صورت م

. مانند مي ازدواج نكرده يسالگ 50مردان تا سن  واز زنان  يچه سهم ،كند يم ياننسبت ب ينا
 يشترساله و ب 50زنان  يژهسال (به و 50از  يشترافراد ب ياحتمال ازدواج برا ينكهبا توجه به ا

آغاز تجرد  يا به عنوان سن آستانه يسالگ 50است،  يزخارج شدند) ناچ يبارور  از چرخه هك
 )Marriage commonality( عموميت ازدواج ي،. در مقابل تجرد قطعشود يدر نظر گرفته م يقطع

 در جمعيت از چه نسبتي ،دهد نشان ميو  شود يم يفتعر 100تا تجرد قطعي   به صورت فاصله
 را ازدواج در جامعه فراگيريدرجه  اين معيار .اند كرده ازدواج بار يك د حداقلخو زندگي طول

اي از عوامل عقيدتي، فرهنگي، اقتصادي و  تحت تاثير مجموعه پيچيده و دهد نشان مي
  ).85ص.  1384كند (ميرزايي،  تغيير مياجتماعي 

 1375سال (از  20طي  عموميت ازدواج ، سرشماري  دوره 4دست آمده از  بهاطالعات اساس  بر
تمام ) كاهش اندكي داشته است و اين كاهش در مورد زنان بيشتر از مردان است. در 1395تا 
طوري كه عموميت   به ،ي داشتهرواج كمتر با مردان يسهزنان در مقا ياندر م ازدواج ،سالها ينا

 20 ينكها ،است يتمكه حائز اه يگريد  . نكتهازدواج مردان همواره بزرگتر از زنان بوده است
و زنان و مردان به  وجود نداشته يازدواج مردان و زنان تفاوت قابل توجه رواج يانم ،يشسال پ

 3,7، زنان با رسيدن به رقم زمان راما به مرو ،اند كرده يك اندازه زندگي مشترك را تجربه مي
مجرد ماندن از  براي مردان، در درصدي 2,3در مقايسه با  1395ي در سال تجرد قطع درصدي

نسبت به  ساله و بيشتر 50 از زنان يشتريسهم ببه بيان بهتر  ).6مردان پيشي گرفتند (نمودار 
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ويژه براي زنان بدون   مانند. اين امر به مي يازدواج باق  بدون تجربه شان يگروه سن مردان هم
  آفرين باشد. تواند مشكل مي ،مد و پشتوانه اقتصاديآدر
  

  
  1395تا  1375د عموميت ازدواج مردان و زنان در سالهاي . رون6نمودار 

  

اين  مهم نكتة اما است، مبتني افراد گيري تصميم بر خانواده تشكيل و ازدواج كه است واضح
 تغييرات و اجتماعي و اقتصادي بستر تأثير تحت اغلب فردي هاي گيري تصميم اين كه ،است

 اهميت صنعتي بر خانواده تغييرات توضيح در اعياجتم انديشمندان از بسياري دارند. آن قرار
 آن اشاره همراه جمعيتي و اجتماعي اقتصادي، تغييرات و اقتصادي توسعة و شهرنشيني شدن،
اقتصادي،  سيستم در تحوالت معيشت، شكل تغيير آن تبع به و شدن صنعتي اند. هكرد

اشتغال  زنان)، مورد در يژهو (به تحصيالت سطح افزايش جمله از اجتماعي تحوالت شهرنشيني،
 خانواده، افزايش و ازدواج با مرتبط سنتي هنجارهاي و نهادها رفتن بين از و نگرش تغيير زنان،
 و فردگرايي مردان، زوال پدرساالري، بروز و زنان هاي نقش شدن همگرا و جنسيتي برابري
 مانند ،افراد فردي تمايالت كه هستند هايي پديده همگي، استقالل شخصي كردن دنبال
 تحت تأثير خانواده و الگوي ازدواج و زناشويي را تشكيل و زمان ازدواج مورد در گيري تصميم
  دهند.  ميقرار 

  مشاركت در بازار كار - 3

ها  مطالعه ويژگيهاي افراد در معرض ازدواج (هرگز ازدواج نكرده ،با توجه به اينكه در اين مقاله
صرفنظر از مرتبه ازدواج) و افراد داراي  ،ها ن در كل ازدواجهمسرا براي نخستين ازدواج و بي

است و اينكه شرايط اقتصادي افراد  مورد نظر بوده  ،همسر به عنوان جمعيت در معرض طالق
اين گروه از بازار كار   مطالعهدر اين قسمت به  ،بر تصميم آنها به ازدواج يا طالق موثر است

هاي  اقتصادي، نرخ بيكاري و نسبت اشتغال به عنوان شاخصنرخ مشاركت افراد با استفاده از 
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با ي عمومي نفوس و مسكن ها نها از اطالعات سرشماريآعمده نيروي كار كه امكان محاسبه 
  پرداخته شده است. ،رددر نظر گرفتن وضع زناشويي افراد وجود دا

ميزان توليد و رشد  بهاست كه نرخ بيكاري، ميزان اشتغال   كننده يكي از عوامل اصلي تعيين
در  ،گذارند مينيروي كار و جمعيت فعال اثر   اقتصادي بستگي دارد. عواملي كه بر ميزان عرضه

. با توجه به موثر باشندتوانند بر نرخ بيكاري  ميزان اشتغال، مي  كننده عوامل تعيينديگر كنار 
اثر تعيين  ،المفاهيم جمعيت فعال و جمعيت بيكار، روشن است كه تغييرات جمعيت فع

 10جمعيت باالي  فعاليت اقتصادياي بر تعيين نرخ بيكاري دارد. در واقع نوسانات نرخ  كننده
يكي از عوامل مهم در تعيين نرخ بيكاري است.  1،استسال كه موجب نوسان جمعيت فعال 

بازار نرخ رشد جمعيت، انتظارات افراد و شرايط  نظيراين امر بيشتر تحت تأثير عوامل جمعيتي 
  . باشد ميتعريف جمعيت فعال  چگونگيكار و البته 
شاغل  ،اند ساعت و بيشتر كار كرده 8افرادي كه در هفته  1355و  1345هاي  در سرشماري

كساني كه داراي شغل بوده  1375و  1365هاي عمومي نفوس و مسكن  ولي در سرشماري
اند  فصلي كار خود، كار نكردهولي در هفت روز قبل از سرشماري به اقتضاي فصل و ماهيت 

شاغل محسوب  ،نكه در جستجوي كار ديگري هم نبوده باشندآ(بيكاران فصلي)، مشروط بر
كه اين افراد در شمار بيكاران محسوب  1355و  1345هاي  اند، به استثناي سرشماري شده
، 1345، 1335هاي  اند. ضمناً قابل ذكر است كه سؤاالت مربوط به شاغالن در سرشماري شده
ساله و بيشتر  6از افراد  1365ساله و بيشتر و در سرشماري  10از افراد  1375و  1355

ها افرادي كه در زمان سرشماري به انجام خدمت  پرسش شده است. در تمامي اين سرشماري
اند. تعريف شاغالن در  در شمار شاغالن محسوب شده ،وظيفه عمومي مشغول بودند

مشابه هم و مطابق با تعريف كلي بيان شده در پيوست  1395و  1390، 1385هاي  سرشماري
  .2بوده است
در شمارش افراد تعريف و تأثير آن  رييتغ ليبه دلگفته،  با توجه به توضيحات پيش ،بنابراين

 تيجمع عنوان  به ،ساله و بيشتر 6 افراد 1365در سرشماري سال  تنها كهاينو  شاغل و كاريب
ها در طول سالها، براي  اند، به منظور افزايش سازگاري شاخص فته شدهردر نظر گدر سن كار 

                                                
شـاغل و يا سرشماري سـاله و بـيشتـر خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه مأمور  10تمامي اعضـاي  - 1

ساله و بيشتر كه در طول هفتـه مرجـع،  10تمام افراد آيند.  شمار مي به» يعال اقتصادف« اند، جمعيت بيكار بوده
 .شـوند طور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلـي به

اند و داراي شغلي نيز  مـأمور سرشـماري حداقل يك ساعت كار نكرده  روز پـيش از مراجعـه 7 در افرادي كـه
روز گذشته و  7روزه شـامل  15يعني طـي يـك دوره ر (آماده به كا قبل از مراجعه مأمورروز  30در و انـد  نبـوده
شان  در انتظار بازگشت به شغل قبليبوده يا  جستجوي كارو در  )روز آينده آمادگي شروع كـار را داشـته باشـند 7

و پيونـد رسـمي شـغلي نـدارد ولـي در انتظـار  داده و به داليلي كار خـود را از دست داراي كار بوده قبالًهستند (

  .آيند )، در شمارش بيكار به حساب ميدنبر بازگشت به شغل خود بسر مي

منظور از آمارگيري در اين متن سرشماري است. تعاريف بيان شده و تطبيق صورت گرفته در متن، برگرفته  -2
 است كه به نيروي انساني اختصاص دارد. 1390-آماري كشور از فصل سوم سالنامه
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ويژه افراد هرگز ازدواج نكرده و داراي همسر،  به ،ها مطالعه روند تحوالت بازار كار جمعيت
 يو هم گروه سن يكارياشتغال و ب فيكه هم تعر 1395تا 1375از سال روندي   مقايسه
  شده است.، انجام بوده است يكي اله و بيشتر)س 10فعاليت (افراد در سن  تيجمع

  نرخ مشاركت اقتصادي 1- 3

، ساله و بيشتر) 10( از جمعيت در سن كار يدرصد چهدهد،  نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي
 ،1395به آبان ماه  يسال منته 20در طول ي، نگاه كل دريعني شاغل يا بيكار هستند.  ،فعال

 4(در حدود  را پشت سر گذاشته است يان روند رو به رشدمردان و زن ينرخ مشاركت اقتصاد
. افزايش نرخ مشاركت اقتصادي به معناي افزايش عرضه نيروي درصد افزايش نرخ مشاركت)

همسر از  يمردان دارا يزمان مشاركت اقتصاد نيدر هم كار در كشور و نكته مثبتي است.
نرخ  بيترت نياست. به ا افتهي كاهش 1395درصد در سال  79به  1375درصد در سال  88,7

را تجربه كرده  رييتغ نيشتريب ،درصد كاهش 10مردان با حدود از  اين گروه يتصادمشاركت اق
رشد نرخ  نيشتريب ،اند كه تجربه طالق را پست سر گذاشته ياست. بعد از آن مردان و زنان

زنان  تينرخ فعالسال، اگرچه  20 اين . در طول)3(جدول  اند را داشته يمشاركت اقتصاد
در  ،يتيجنس  فاصله شاهدمردان رشد داشته است، اما همچنان  يپا به پا دههرگز ازدواج نكر
  .)7هستيم (نمودار  يمشاركت اقتصاد

  

  ساله 10نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) جمعيت . 3جدول 

 و بيشتر بر حسب وضع زناشويي، درصد 

  75نسبت به  95تغيير   1395  1390  1385  1375 جنس و وضع زناشوئي

  3,7  39,0  38,1  39,4  35,3 كل

  3,6  64,3  64,6  65,6  60,8  مرد

  -9,7  79,0  81,2  85,1  88,7  داراي همسر  

  -5,7  34,2  33,3  33,0  39,9  بي همسر بدليل فوت همسر  

  8,7  77,8  71,4  71,7  69,1  بي همسر بدليل طالق  

  7,1  37,9  39,1  42,2  30,8  هرگز ازدواج نكرده  

  4,1  13,2  11,4  12,4  9,1  زن

  2,5  11,8  9,1  11,3  9,3  داراي همسر  

  3,9  10,1  11,6  6,6  6,1  بي همسر بدليل فوت همسر  

  9,2  33,4  35,1  33,0  24,1  بي همسر بدليل طالق  

  6,6  15,8  14,8  14,8  9,1  هرگز ازدواج نكرده  
  1395و  1390، 1385، 1375اي عمومي نفوس و مسكن، ه هاي سرشماري گران، بر اساس يافته محاسبه پژوهش مأخذ:    
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  نرخ بيكاري و اشتغال 2- 3

موفق به يافتن ، يتفعال در سن دهد، چند درصد از جمعيت شاخص نرخ بيكاري نشان مي
به اين معنا است كه جامعه توانسته با  ،هرچه نرخ كوچكتر باشدهستند.  و بيكار  شغل نشده

 10پاسخگوي نياز تأمين شغل براي جمعيت در سن فعاليت  ،شغليهاي  فراهم آوردن فرصت
ساله و بيشتر باشد. در مقابل نرخ بيكاري، نرخ اشتغال به صورت سهم شاغالن از كل جمعيت 

نيز نرخ اشتغال را  ،بررسي نرخ بيكاري به طور ضمني ،بنابراينشود.  در سن فعاليت تعريف مي
 10، نرخ بيكاري جمعيت 1395مده از سرشماري آ د. بر اساس نتايج به دستده مي نشان

درصد بوده است. اين نرخ براي مردان و زنان به  12,6برابر با  ،ساله و بيشتر در كل كشور
ساله قبل از  10  در طول دوره. )4(جدول  استدرصد بوده  22,6و  10,6ترتيب برابر با 
اليتي كه در معرض ازدواج بار از زنان در سن فع درصد 57حدود ، تنها در 1395سرشماري 

درصدي زنان هرگز ازدواج نكرده در اين  43اول هستند، شاغل بودند (نرخ بيكاري حدود 
  سالها گوياي اين مطلب است). 
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  ساله و بيشتر 10جمعيت . نرخ بيكاري 4جدول 

  بر حسب وضع زناشويي، درصد

  1385  1390 1395 جنس و وضع زناشوئي

  12,8  14,8  12,6 كل

  10,8  13,1  10,6  مرد

  4,6  7,6  4,5  داراي همسر  

  6,5  7,5  3,1  بي همسر بدليل فوت همسر  

  17,9  26,1  20,5  بي همسر بدليل طالق  

  26,3  31,2  33,4  هرگز ازدواج نكرده  

  23,3  24,2  22,6  زن

  8,2  12,8  12,8  داراي همسر  

  5,2  4,5  2,9  بي همسر بدليل فوت همسر  

  16,7  22,5  22,3  بي همسر بدليل طالق  

  43,3  42,3  44,1  هرگز ازدواج نكرده  

  1395و  1390، 1385هاي عمومي نفوس و مسكن،  هاي سرشماري گران، بر اساس يافته محاسبه پژوهش مأخذ:

  
 26,3( اشتغالنرخ  يدرصد -7,1مردان هرگز ازدواج نكرده با رشد زماني   در همين دوره

) 1395در سال  ي بيكاريدرصد 33,4 نرخ با سهيادر مق 1385در سال درصد نرخ بيكاري 
 .)8(نمودار  اند را تجربه كرده ي)كاريب( اشتغال در نرخ رييتغ نيشتريب

 

مردان هرگز ازدواج نكرده، در معرض ازدواج بار اول در  اشتغال. نرخ بيكاري و 8نمودار 

  1395تا  1385سالهاي 
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  نسبت اشتغال 3- 3

يكي از ، به عنوان كل جمعيت در سن كار و فعاليت ازشاغالن  بيانگر سهم ،نسبت اشتغال
اثر مثبت بر توليد ناخالص داخلي داشته و معياري براي  كه هاي بازار كار مهمترين شاخص

نسبت ، اين 1395در سال . آيد شمار مي  بهايجاد اشتغال  در ،سنجش توان اقتصادي كشور
براي مردان به مراتب  شده ياد است. نسبت بودهدرصد  34,1ساله و بيشتر  10جمعيت براي 

به ترتيب براي مردان و  1395بيشتر از زنان بوده است، به طوري كه نسبت مذكور در سال 
  .)درصد 47جنسيتي در حدود   فاصله( محاسبه شده است ،درصد 10,2و  57,5زنان برابر با 

با شيب  ،1395ري سال قبل از سرشما 20طول اين شاخص در  ،دهند محاسبات نشان مي
در  درصد 34,1به  1375در سال درصد  32,1و از را طي كرده است  افزايشي يروند، ماليمي
نشان دهنده افزايش توان اقتصادي كشور در  ،درصد تغيير 2رسيده است. اين  1395سال 

اگرچه نسبت اشتغال مردان و زنان در  است.بوده ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در كشور 
در همين دوره كاهش حدود  ،اما مردان داراي همسر ،درصد رشد را تجربه كرده است 2د حدو
  ). 5اند (جدول  نسبت اشتغال را پشت سر گذاشته ،درصدي 10

سال، از  10امري است كه در طول  ،همچنين كاهش سهم شاغالن مرد هرگز ازدواج نكرده
در مقايسه با  1375درصد در سال  31,1ايم (نسبت اشتغال  ، شاهد آن بوده1395تا  1385
ساله  20  كه سهم شاغالن زن طي يك دوره ،). اين در حالي است1395درصد در سال  25,2
روند رو به رشدي را سپري كرده است. به ويژه اين افزايش در ميان زناني  1395تا  1375از 

نسبت اشتغال  5.8در مقايسه با مردان مشابه قابل مالحظه است ( ،كه همسرشان فوت كرده
). سهم شاغالن زن هرگز ازدواج نكرده در 1395درصد در سال  9,8در مقايسه با  1375سال 
درصد افزايش يافته است و پس از آن با  8,4درصد به  6,6از  1385تا  1375سال از  10طول 

  ).5رسيده است (جدول  1395درصد در سال  8,8درصد افزايش) به  0,4اندكي تغيير (تنها 
نظر از روندهاي متفاوتي كه نسبت اشتغال زنان و مردان با وضع زناشويي مشابه يكديگر  رفص

نسبت اشتغال مردان و زنان به دست   قابل توجه ديگري كه از مقايسه  نكته ،اند تجربه كرده
اينكه سهم شاغالن مرد در هر گروه بيشتر از شاغالن زن در همان گروه بوده است و  ،آيد مي

رغم رشدي كه نسبت اشتغال و مشاركت اقتصادي زنان هبما   در جامعه ،دهد نشان مي اين امر
  آيد. اما همچنان اشتغال امري مردانه به شمار مي ،تجربه كرده
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  ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي، درصد 10جمعيت  . نسبت اشتغال5جدول 

  75ت به نسب 95تغيير   1375  1385  1390  1395 جنس و وضع زناشوئي

  2,0  32,1  34,4  32,5  34,1  كل

  1,9  55,6  58,5  56,1  57,5  مرد

  -9,2  84,7  81,2  75,0  75,4  داراي همسر  

  -2,0  35,2  30,8  30,8  33,2  بي همسر بدليل فوت همسر  

  4,0  57,9  58,9  52,7  61,9  بي همسر بدليل طالق  

  0,7  24,5  31,1  26,9  25,2  هرگز ازدواج نكرده  

  2,3  7,9  9,5  8,6  10,2  زن

  1,3  9,1  10,3  8,0  10,3  داراي همسر  

  3,9  5,8  6,2  11,1  9,8  بي همسر بدليل فوت همسر  

  4,3  21,7  27,5  27,2  25,9  بي همسر بدليل طالق  

  2,3  6,6  8,4  8,5  8,8  هرگز ازدواج نكرده  

  1395و  1390، 1385 ،1375 هاي عمومي نفوس و مسكن، هاي سرشماري گران، بر اساس يافته محاسبه پژوهش :مأخذ 

  

 گيري نتيجه - 4

 اجتماعي ايران ساختار در كه سريعي تغييرات و اجتماعي تحوالت دليل به اخير،  دهه چند در
 زناشويي جمعيت وضع آن، تبع  به و شده دگرگون خانواده نقش و ساخت شكل، پديدآمده،

 افزايش خويشاوندي، بكهو ش گسترده خانواده است. فروپاشي گشته تغيير دستخوش نيز ايران
 در بيشتر آنان اشتغال و زنان تحصيالت ويژه به تحصيالت، و باالرفتن سطح عمومي سواد
 و مسائل ازدواج مسكن، هزينه ويژهبه زندگي، هزينه افزايش خانواده، برون هاي فعاليت
 ايران عيتجم زناشويي وضع تحول در موثر عوامل جمله و... از ويژه براي مردانبه ،اقتصادي
جنسي و وضع فعاليت جمعيت بر حسب وضع  ،ساله به پويايي سني 20اند. نگاهي  بوده

مطالب زير را نمايان  ،هاي عمومي نفوس و مسكن هاي سرشماري بر اساس يافته ،زناشويي
  ساخته است.  

 9درصد و  13 بيبه ترتنخستين ازدواج (  روند كاهشي سهم مردان و زنان در معرض تجربه
ي) در درصد 12رشد حدود ( همسر يسهم مردان و زنان داراافزايش در مقابل ) صد كاهشدر

كنار كاهش اندك عموميت ازدواج، حاكي از وضعيت نسبتاً مطلوب ازدواج در ايران است. 
مردان نسبت به زنان با  ،دهد هاي سني و جنسي نشان مي تر به زيرگروه اگرچه نگاه دقيق
در معرض همچنان از مردان نسبت به زنان  يشترياند و سهم ب ازدواج كرده يسرعت كمتر
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پشت سر را  يشيمردان و زنان روند افزا ياندر م ،درجواني أهل. تباقي ماندندازدواج  نياول
 يانب ينگونها توان يم ،نسبت به زن ،اما با توجه به رشد كمتر متأهالن جوان مرد ،استگذاشته 
كه به دليل اهميتي كه زمان ورود زنان جوان به  ،زنانه است يا مسئله جواني در أهلكرد كه ت
  بهاطالعات اساس  بر مثبتي مورد توجه قرار گيرد.  تواند به عنوان نكته مي ،باروري دارد  چرخه

كاهش بيشتر عموميت ازدواج زنان  )1395تا  1375(از  ، سرشماريدوره  4دست آمده، از 
ساله و  50از زنان يشتريسهم ب ،زمان ربه مروت كه اين اس  نشان دهنده ،نسبت به مردان

ويژه   مانند. اين امر به مي يبدون تجربه ازدواج باق ،شان يگروه سن نسبت به مردان هم ،بيشتر
  آفرين باشد. تواند مشكل مي ،اقتصادي  مد و پشتوانهآبراي زنان بدون در

نقش تحوالت  اما است، مبتني افراد گيري تصميم بر خانواده تشكيل و ازدواج كه است واضح
 مانند، افراد شخصي تمايالت اي از عوامل اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بر مجموعه
اي است كه  مسئله ،خانواده و الگوي ازدواج و زناشويي زمان تشكيل مورد در گيري تصميم
ضع زناشويي توان آن را ناديده گرفت. روند تغيير مشاركت در بازار كار افراد از منظر و نمي

  گوياي اين مطلب است.
تا  1375سالهاي   كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و نسبت اشتغال مردان داراي همسر در فاصله

  در فاصله ،نخستين ازدواج  ، همگام با افزايش نرخ بيكاري مردان در معرض تجربه1395
امطلوب بازار كار درصد) بيانگر شرايط ن 33,4%  به 26,3(افزايش از  1395تا  1385هاي سال

از سوي  ،مدآبراي مردان بوده است. با پذيرش اين مطلب كه داشتن شغل و منبع كسب در
مردانه بودن تجرد در جواني قابل توجيه  ،عامل موثري بر اقدام به تشكيل خانواده است ،مردان
  .است
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  منابع:

، 1385شماري براساس سر ،كرد زنگنه، جعفر، بررسي پويايي ازدواج و طالق در ايران -

  .1387، مهر و آبان 22و  21ماهنامه مهندسي فرهنگي، شماره 

ميرزايي، محمد، گفتاري در باب جمعيت شناسي كاربردي، انتشارات دانشگاه تهران، بهار  -

1384  

ورد و تحليل آ)، بر1375ميرزايي، محمد، كوششي، مجيد و ناصري، محمدباقر ( -

. موسسه مطالعات 1370و  1365هاي  شماريدر سر، جمعيتي در كشور -هاي حياتي شاخص

  و تحقيقات اجتماعي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

، 1395و  1390، 1385، 1375هاي هاي عمومي نفوس و مسكن سال شمارينتايج سر -

 مركز آمار ايران.

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 77-100 |106و  105ماره ش |1397 م، پاييز و زمستانپنجو  سال بيست |فصلنامه جمعيت

  

  

  

 1420آموزي تا افق دانش التعليم الزمتحليل و پيش بيني جمعيت 

    1395 و 1390اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكنبر
  

  3عليرضا كياو  2شيرين جعفري، 1علي الهيار تركمن
 

  چكيده

آموزان در چند سال  شريزي آموزشي بدون هيچ شكي نيازمند شناخت و آگاهي از آمار دان برنامه
هاي  باشد، زيرا جمعيت ايران به دليل سياست آينده است، البته اين امر تا حدي پيچيده مي

جمعيتي متفاوت در ادوار مختلف از روندهاي موجي برخوردار بوده كه همين امر مستقيما بر 
يرد. در اين مقاله آموزي اثر گذار است و بايد مورد توجه دقيق قرار گ جمعيت الزم التعليم دانش

المللي و با استفاده از فرضيات مختلف، جمعيت  هاي بين بيني تالش شده است با توجه به پيش
در يك  1420هاي تحصيلي تا سال آموزان الزم التعليم يا در سن مدرسه به تفكيك دوره دانش

ري عمومي هاي سرشما سناريو محتمل محاسبه و تحليل گردد، مبناي تحليل و سال پايه، داده
  باشد. مي 1395 و 1390نفوس و مسكن سالهاي 

التعليم به تفكيك سال در كل  بيني جمعيت الزم هاي صورت گرفته عالوه بر پيش در تحليل
نام نيز با توجه به نرخ بازماندگي از تحصيل برآورد شده است، اگرچه   هاي ثبت بيني كشور، پيش

دهد.  ميزان اريبي آمار مربوطه را افزايش مي اين نرخ عمدتا در دوره تحصيلي متوسطه دوم
هاي تحصيلي (ابتدايي،   التعليم به تفكيك دوره دهند جمعيت الزم ها نشان مي بيني بنابراين پيش

كند، لذا   طي مي 1420متوسطه اول و متوسطه دوم) روند سينوسي با شيب كاهشي را تا سال 
  به اين روند صورت بگيرد.  ريزي در اين سالها، با توجه ضروري است برنامه

  

  آموزان، نرخ بازماندگي التعليم، پيش بيني دانشالزم جمعيتواژگان كليدي: 

   

                                                
  دكتري و رييس امور دفتر آموزش و پرورش در سازمان برنامه و بودجه - 1

  فوق ليسانس و كارشناس دفتر آموزش و پرورش در سازمان برنامه و بودجه -  2

  ودجهفوق ليسانس آمار و كارشناس دفتر آموزش و پرورش در سازمان برنامه و ب -  3
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  مقدمه

هاي سالمت و رفاه اقتصادي از فاكتورهاي اصلي شاخص  شاخص تحصيالت در كنار شاخص
جمعيت هر كشور منجر به  ) به شمار مي رود. بهبود اين شاخص درHDI(1توسعه انساني

 1990چه از سال  وانمندي افراد در جهت ارتقاي سطح زندگي است. ايران كشوري است كه اگرت
جهان قرار دارد و ضروري است  69رشد خوبي در اين شاخص داشته، اما هنوز در رتبه  2014تا 

تحصيالت، مرتبه خود را به لحاظ توسعه   و   هاي مرتبط، بويژه شاخص سواد با ارتقاي شاخص
تقا دهد، بنابراين جمعيت و مهمتر از آن جمعيت با كيفيت، نقش مهمي در توسعه يافتگي ار

  يافتگي كشورها خواهند داشت. 
كيفيت حاصل ارتقاي آموزش عمومي در هر كشوري است، در واقع آموزش  جمعيت با      

هاي  يزير نياز برنامه باشد. پيش ريزي براي توسعه نيروي انساني مي عمومي گام نخست در برنامه
بيني و برآورد جمعيت الزم  توسعه در حوزه آموزش و بطور خاص آموزش و پرورش، نيازمند پيش

هاي الزم در بسياري از جوامع در حال توسعه،  بيني التعليم در سالهاي آتي است، زيرا نبود پيش 
دي و هاي اقتصا گذاري الزم را براي زير ساخت ها نتوانند سرمايه باعث شده است كه دولت

  اجتماعي فراهم نمايند.
مستقيم  رابطه سه مولفه،دهد كه بين اين  نشان ميو آموزش توسعه  ،ها در مورد جمعيت بررسي

هاي  ريزيافزايش يابد و به طور همزمان برنامهمعنا كه اگر جمعيت  دينوجود دارد. بو معناداري 
توسعه از بين  الزم به منظور آموزش، اشتغال، رفاه اين جمعيت صورت نپذيرد، بستر الزم براي

مناسب  ريزيشود و براي اشتغال و ساير نيازهاي جمعيت برنامه رود، نيروي انساني تربيت نمي مي
زش نمايان گيرد. در واقع امروزه بيشتر از هر زمان ديگري نقش عامل جمعيت در آمو نمي صورت

  شده و الزم است به آن توجه ويژه گردد.
التعليم تحت پوشش آموزش و پرورش، به طور مستقيم از مدل  افزايش و يا كاهش جمعيت الزم
كند و عدم توجه به اين موضوع  هاي جمعيتي تبعيت مي جمعيت كل كشور و از سياست

نگري در حوزه  ريزي و آينده برنامهدهد. هرگونه  هاي آموزشي را تحت شعاع قرار مي ريزي برنامه
هاي آتي جمعيت است، در واقع  ها و شناخت روند بيني آموزش و پرورش بسيار وابسته به پيش

التعليم  سوال اساسي در اين پژوهش اين است كه تحوالت جمعيتي چه تاثيري بر جمعيت الزم 
  دارد و روند آن چگونه است؟

نظام آموزش و پرورش، جوانان و آينده سازان كشور هستند  بايد توجه داشت، فرزندان امروز در 
ريزي بر اساس آن از رويكردهاي و پرداختن به مساله رشد يا كاهش جمعيت اين گروه و برنامه

  نگري است و ضامن آينده بهتر نسلهاي فعلي خواهد بود. مهم آينده

  

  

                                                
1-Human Development Index 
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  تعاريف و مفاهيم

آموزش و پرورش به دو بخش كلي ، و پرورش) قانون اهداف و وظايف آموزش 3مطابق ماده (
 شود:آموزش عمومي و آموزش نيمه تخصصي تقسيم مي

شامل ايجاد مهارت الزم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مباني اعتقادي، : آموزش عمومي-الف
 باشد. اخالقي، اجتماعي، علمي و هنري در حدي كه هر فرد به طور عام به آن احتياج دارد، مي

به شرح ذيل ) ايفني و حرفه( عملي -  زش نيمه تخصصي به دو بخش علمي و علميآمو -ب
 است:

هاي دوره  هايي كه با توجه به اهداف آموزش آموزش علمي، عبارت است از آموزش )1
هاي هاي عمومي با فراهم آوردن مباني و زمينه متوسطه، ضمن تكميل آموزش

يه استدالل و تفكر با مبادي علوم و فراگيري علوم نظري، فرد را از طريق تقويت روح
 سازد. فنون آشنا و او را براي طي مدارج عاليه آماده مي

هايي كه فرد را  ، عبارت است از آموزش)ايفني و حرفه( عملي -آموزش علمي )2
هايي كه جنبه كاربردي و عملي دارند، جهت احراز شغل و يا  برمبناي تعليم مهارت

 افزايد. اي افراد شاغل مي رآيي و توانايي فني و حرفهحرفه معيني آماده و يا بر كا

ساله كه به ترتيب  15-17ساله و  12-14ساله،  6-11افراد گروه سني التعليم: جمعيت الزم
هاي ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم مشغول به تحصيل باشند. (مركز آمار  بايد در دوره

  )1390 - ايران 

التعليم  ها در مدارس از كل جمعيت الزم نامي از مقدار ثبت عبارت است نرخ پوشش تحصيلي:
  باشد.كه شامل پوشش تحصيلي واقعي و ظاهري مي

منظور از كودك بازمانده از تحصيل، آن گروه سنى از جمعيت است كـه  بازماندگي از تحصيل: 
در چرخه تحصيلى و سال هاى  ، ولي در ماه)سال قرار دارندهفده بين شش تا ، (در سنين مدرسه

به هـر   ويعنى در زمان ساعات كار مدارس، خارج از مدارس هستند  .آموزشى كشور حضور ندارند
كـه   اند. مسئله مهمـي  اند يا بعد از مدت كوتاهى از آن خارج شده وارد چرخه آموزش نشدهدليلي 

ى وجود در رابطه با اين كودكان وجود دارد، اين است كه در مورد تعداد اين كودكان آمار مشخص
 )1395ارديبهشت  -شوند. (نشريه بهروزي و به طور نسبي اين افراد محاسبه مي ندارد

  مباني نظري

التعليم هستند. نگري در مورد جمعيت الزم ناگزير به آينده ،ريزان آموزش گذاران و برنامه سياست 
اثر از سه آموزي مت توان ادعا كرد، مدل تحوالت جمعيت دانشمي ،اساس تحقيقات گذشته بر

  متغير باروري، مرگ و مير و مهاجرت به شرح زير است:
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  باروري
باشد. تركيب سني جمعيت  تركيب سني يك جمعيت مي عامل اصلي تعيين كننده باروري   

شود تا مرگ و مير، كه اين تغييرات هم بر تقاضا براي  بيشتر بوسيله باروري گذشته تعيين مي
(استمپر  گذار استه براي برآورده ساختن اين تقاضاها تاثيرآموزش و هم بر توانايي جامع

). به عبارت ديگر، افزايش در زاد و ولد با تقاضا در ظرفيت جذب مدارس در حدود 34: 1972
ممكن است  ،شود و اگر افزايش در باروري سريع و شديد باشد برابر مي، با هم سال بعد 18-7

). تعداد اطفالي كه 47: 1975حميل سازد (فاگستد فشارهاي سنگيني را بر آموزش و پرورش ت
تابع سطح باروري و مواليد حدود  ،هر سال بايد در حول و حوش هفت سالگي به مدرسه بروند

با  ،نام ). در حقيقت، تاثير كاهش باروري بر ثبت72: 1377هفت سال گذشته است (اماني 
شوند (جونز  لگي وارد مدرسه نميزيرا كودكان اساساً تا سن شش سا ،پذيرد تأخير صورت مي

ساله را  5- 7آموزان  اي كه مدارس ظرفيت الزم جهت جذب دانش). در جامعه75: 1975
بردارنده فشار زيادي بر ظرفيت موجود  ممكن است، در و ناگهاني باروري ندارند، رشد باال

  ).1975:97مدارس باشد (فاگستد 
  

  مرگ و مير   
ملي تاثيرگذار بر روندهاي جمعيتي آموزش و تواند عايز مييك جامعه ن وضعيت مرگ و مير

در مرگ و مير كودكان است. كاهش مرگ  ،باشد. مهمترين تأثير مرگ و مير بر آموزش پرورش 
التعليم است كه براي  و مير نوزادان و كودكان به معناي باال رفتن جمعيت بالقوه الزم

(جونز  باشد ميگ و مير كودكان و نوزادان عامل مهم همين روند مر ،ريزي آموزشي برنامه
دهد  ). در واقع، كاهش مرگ و مير كودكان و نوزادان، پايه هرم سني را گسترش مي81: 1975

). 26: 1975گردد (جرارد  روي مي  و به دنبال آن منجر به افزايش جمعيت در سن مدرسه
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قرار گيرد، اگر چه مرگ و  روي مورد توجه  تواند در سنين مدرسه وضعيت مرگ و مير حتي مي
تواند  مير در اين سنين عموماً كمتر از سنين ديگر است، اما در وضعيت مرگ و مير باال، مي

اي به كالس و  يك گروه از كالس و مرتبه ياثرگذار باشد. بنابراين بايد توجه داشت كه ارتقا
احتمال  بلكه ،ات نيستاي باالتر فقط نتيجه فراگيري بهتر دروس و موفقيت در امتحان مرتبه

  ).72: 1377مهمي در اين زمينه دارد (اماني  به سن باالتر نقش سني بازماندگي و بقاء از
  

  مهاجرت     
تأثيرات مهاجرت بر روندهاي جمعيتي آموزش و پرورش نيز بايد مد نظر قرار گيرد. در ابعاد 

گذارند. عموم  يدي ميها بر تحوالت جمعيتي آموزش و پرورش تاثيرات شد داخلي مهاجرت
كه باعث  ،تر است تراكم به مناطق متراكم شهري و يا از مناطق كم -ها به صورت روستا مهاجرت

). هدف اصلي بسياري از 49: 1975(فاگستد  شود تغييراتي در روندهاي آموزشي دو منطقه مي
پرورش را  روستايي در آموزش و -هاي شهري ست كه نابرابريا هاي آموزشي آن ريزي برنامه

بوسيله توسعه تسهيالت آموزشي در نواحي روستايي (حتي با سرعتي بيشتر نسبت به نواحي 
بيني شده بر  هاي آموزشي پيش ريزي كه برنامه اين است ،شهري) كاهش دهند، يكي از نتايج آن

 هاي ها بوسيله ميزان بيني شده در هزينه نام و روندهاي پيش مبناي افزايش ثابت ميزان ثبت
). در اين 57: 1975خورد (جونز  قابل توجهي به هم مي  باالي مهاجرت به شهرها به گونه

هاي آموزشي به وجود آيد كه در نتيجه فشار  رود كه گراني در هزينه مناطق (شهرها) انتظار مي
يابد، ظرفيت كالسهاي درس افزايش  شود، مدارس شهري توسعه مي زيادي بر بودجه تحميل مي

). 187: 1380شود (گلشني فومني  در نتيجه از كيفيت آموزش و پرورش كاسته مي يابد و مي
كه  به علت آن ،المللي معموالً تاثير كمي بر روندهاي آموزشي دارند ها در سطح بين مهاجرت
همچنين اكثر  ،هاي خارجي نظارت داشته و سعي در كنترل كامل آن دارند ها بر مهاجرت دولت

(به ويژه سنين آموزش ابتدايي) قرار   ي هستند كه در سنين مدرسهمهاجرين خارجي افراد
المللي زماني خواهد بود كه به صورت  هاي بين تاثير قابل توجه مهاجرت ندارند. بديهي است

  .صورت پذيرد  انبوه
تاثير قرار   آموزش را تحت ،هاي گوناگون رشد جمعيت به عنوان برآيند سه مؤلفه باال، از جنبه

هاي آموزشي، امكانات  از جمله بر تقاضاي آموزشي، دستيابي به اهداف آموزشي، هزينه دهد، مي
ليم عامل اصلي امكان دستيابي به اهداف التع رشد جمعيت الزمموجود آموزشي و ... موثر است. 

به ويژه هنگامي كه پوشش  ،است كل كشور آموزشي است كه خود منتج از رشد جمعيت
  شود.  ترين عامل محسوب ميمهم ،تحصيلي كامل باشد
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 بررسي تاريخي تحوالت جمعيتي در ايران   

شويم كه نرخ شديد رشد جمعيت كشور كه  با نگاهي به تاريخ تحوالت جمعيت ايران متوجه مي
) شروع شده بود، در سالهاي اخير تا حد 1357در سالهاي نخست پس از انقالب اسالمي (

  زيادي كاهش يافته است.
 60دهد، حدود  نشان مي 1395تا  1335رشماري هاي نفوس و مسكن در سالهاي نتايج س

است كه علت عمده آن كاهش مرگ و   ميليون نفر طي اين مدت به جمعيت كشور اضافه شده
تشويق مواليد را   هاي مير و افزايش اميد زندگي است. پس از انقالب اسالمي دولت سياست

هاي  سياست 68يد، اما اين رشد نگران كننده شد و از سال درصد رس 3,91اتخاذ كرد و رشد به 
هاي تنظيم خانواده به مرحله اجرا درآمد و رشد جمعيت كاهش يافت.  كنترل مواليد و برنامه

هاي فرهنگي از جمله افزايش سواد، تحصيالت و  هاي جمعيتي، رشد پديده عالوه بر سياست
نين تمايل به كاهش تعداد فرزندان از عوامل موثر اشتغال زنان با كاهش باروري روبرو بود، همچ

، در جهت جبران كاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري در سالهاي 93تلقي شده بود. در سال 
رود در چند سال آينده رشد هاي كلي جمعيت  ابالغ گرديد و انتظار مي گذشته، سياست

  جمعيت كاهشي باشد.  
  تفكيك  يت ايران بهتحوالت درصد رشد ساالنه جمع -1جدول

  1335 - 95مناطق شهري و روستايي طي سالهاي 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .1335-95هاي هاي عمومي نفوس و مسكن در سال ريمأخذ: مركز آمار ايران، نتايج سرشما

 

تواند در مباحـث پـيش بينـي مـوثر     متوسط رشد در استانهاي كشور متفاوت است و روند آن مي
ان است كه بايد به آن توجـه  التعليم نيز دقيقا متاثر از رشد جمعيت استباشد، رشد جمعيت الزم

 كرد.

   

  كل  مناطق روستائي  مناطق شهري  سرشماري

45- 1335    02/5 13/2 13/3 

55- 1345  93/4 11/1 71/2 

65- 1355  41/5 39/2 91/3 

75- 1365  95/2 28/0 96/1 

85- 1375   74/2 44/0 - 61/1 

90- 1385   14/2  67/0 -  29/1  

95- 1390   97/1  73/0 -  24/1  
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  1395متوسط رشد ساالنه جمعيت كشور به تفكيك استان بر اساس نتايج سرشماري  -2جدول 

  1390-1395  1385-1390  1375-1385  استان

  24/1  29/1  62/1  كل كشور

  17/1  66/0  81/0  آذربايجان شرقي

  97/0  40/1  42/1  آذربايجان غربي
  35/0  33/0  50/0  اردبيل

  97/0  37/1  51/1  اصفهان
  37/2  04/3  -  البرز
  80/0  43/0  13/1  ايالم

  41/2  11/3  77/1  بوشهر
  72/1  44/1  64/2  تهران

  15/1  86/0  20/1  چهارمحال بختياري

  02/3  81/0  74/1  خراسان جنوبي
  43/1  40/1  71/1  خراسان رضوي
  -11/0  35/1  03/1  خراسان شمالي

  78/0  17/1  33/1  خوزستان

  81/0  04/1  69/0  انزنج
  16/2  37/1  64/1  سمنان

  83/1  05/1  40/3  سيستان و بلوچستان

  08/1  17/1  28/1  فارس
  17/1  00/1  67/1  قزوين 
  33/2  93/1  07/2  قم

  42/1  73/0  68/0  كردستان

  49/1  07/2  84/2  كرمان
  07/0  69/0  55/0  كرمانشاه

  60/1  76/0  54/1  كهگلويه و بوير احمد
  01/1  90/1  26/1  گلستان
  40/0  62/0  70/0  گيالن
  07/0  44/0  80/0  لرستان

  33/1  02/1  17/1  مازندران
  22/0  91/0  95/0  مركزي
  39/2  37/2  83/2  هرمزگان

  -23/0  64/0  15/0  همدان
  17/1  63/1  03/2  يزد
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  المللي هاي بينتوسط سازمان ،التعليمبيني جمعيت الزم مطالعات پيش

هاي جمعيتي  ورت گرفته، بخش جمعيت سازمان ملل با استفاده از دادهاساس مطالعات ص بر
بيني جمعيت  نمايد، البته اين مطالعات با هدف پيش بيني جمعيت مي كشورها اقدام به پيش

توان از گردد، اما ميكل جمعيت كشورها در آن لحاظ مي گيرد و عمدتاً التعليم صورت نمي الزم 
شود، نرخ مالحظه مي 3آموزان بهره جست. در جدول  يني دانشب  اين مطالعات با هدف پيش

كند كه بيانگر  باروري كل در كشورهاي منتخب طي سال مشخصي روند نزولي را طي مي
هاي جمعيتي اتخاذ شده  باشد. اما با توجه به سياست حركت به سمت سالخوردگي جمعيت مي

نرخ باروري در سالهاي آتي براي برخي  بيني سازمان ملل، شاهد افزايش در اين كشورها و پيش
  از كشورهاي مورد مطالعه خواهيم بود.

  مقايسه نرخ باروري كل كشورهاي مختلف -3جدول 
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 1.63 1.60 1.57 1.52 1.46 1.40 1.32 1.23 1.17  1.21 كره جنوبي

 1.62 1.59 1.55 1.52 1.50 1.53 1.62 1.75 1.79  1.97 ايران

 1.78 1.84 1.92 2.02 2.14 2.29 2.48 2.72 3.22  3.65 عربستان سعودي

 1.95 1.95 1.95 1.96 1.96 1.97 1.97 1.98 1.98  1.88 فرانسه

 1.63 1.61 1.59 1.57 1.54 1.51 1.47 1.43 1.36  1.35 آلمان

 1.63 1.62 1.61 1.61 1.62 1.65 1.70 1.78 1.86  2.13 برزيل

 1.91 1.91 1.91 1.90 1.90 1.89 1.89 1.88 2.05  2.04 آمريكا

  منبع: سازمان ملل متحد

بهداشتي  - هاي پزشكي دهد، ارتقاي آموزش و سياست براي كشورهاي منتخب نشان مي 4جدول 
در سالهاي آتي به همراه خواهد داشت، كه با توجه به مرحله گذر از دوران  افزايش اميد زندگي

رسد.   هاي در حال توسعه، امري بديهي به نظر مي كمبود مواد غذايي و سطوح بهداشتي در كشور
البته كشورهاي توسعه يافته همواره از شاخص اميد زندگي بيشتري نسبت به كشورهاي در حال 

و هستند. از طرفي به دليل باال بودن مقاومت بدني زنان نسبت به مردان و بوده  ردارتوسعه برخو
دور بودن جامعه زنان از حوادث مانند جنگ، زنان از شاخص اميد زندگي باالتري نسبت به مردان 

  باشند. برخوردار مي
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  مقايسه اميد زندگي در بدو تولد به تفكيكي جنسيت در كشورهاي مختلف -4جدول

/ كشور
  سال

 جنسيت
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2
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0
5
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 كره
 جنوبي

 90.03 89.33 88.60 87.84 87.05 86.23 85.35 84.43 82.69  80.59  زن

 84.22 83.51 82.78 82.02 81.23 80.38 79.33 77.87 76.01  73.58 مرد

 ايران

 82.78 82.02 81.23 80.38 79.48 78.50 77.43 76.22 74.58  72.33  زن

 80.85 79.90 78.95 78.01 77.05 76.08 75.07 73.98 71.03  69.98 مرد

 عربستان
 سعودي

 81.01 80.38 79.70 79.01 78.25 77.46 76.59 75.64 74.84  74.64  زن

 78.00 77.24 76.49 75.74 74.99 74.25 73.50 72.72 71.90  71.48 مرد

 فرانسه

 89.52 88.91 88.28 87.65 87.01 86.36 85.67 84.98 84.28  83.12  زن

 83.94 83.32 82.68 82.04 81.40 80.69 79.89 78.76 77.35  75.78 مرد

 آلمان

 87.30 86.69 86.08 85.47 84.85 84.22 83.57 82.91 82.37  81.46  زن

 84.13 83.50 82.81 82.01 81.04 79.98 78.95 77.94 76.99  75.59 مرد

 برزيل

 84.41 83.68 82.92 82.12 81.27 80.37 79.41 78.35 76.72  74.98  زن

 79.21 78.04 76.90 75.72 74.55 73.39 72.20 70.99 69.17  67.30 مرد

 آمريكا

 85.43 84.87 84.29 83.70 83.11 82.50 81.88 81.25 80.62  79.73  زن

 82.76 81.90 81.00 80.06 79.14 78.24 77.33 76.47 75.64  74.54 مرد

  منبع : سازمان ملل متحد
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(سناريو  باشدساله كشورهاي منتخب مي 19تا  5بيانگر چگونگي روند رشد جمعيت  1نمودار 
قابل  بجز آمريكا كه داراي روند صعودي در اين رده سني با شيب 2050سازمان ملل). تا سال 

باشد، كشورهاي فرانسه و عربستان داراي روند صعودي اين رده سني، اما با شيب  توجه مي
بسيار كم و ماليم هستند، ساير كشورها از جمله ايران سير نزولي دارند كه در اين ميان برزيل 

  داري شيب نزولي چشمگيرتري است.

  
   2050كشورهاي مختلف تا افق  سال 5- 19التعليم  مقايسه روند جمعيت الزم - 1نمودار 

 

  بررسي وضعيت جمعيت الزم التعليم در ايران

هايي براي تعميم  قبل از انقالب، تالشآموزش در ايران از ديرباز مورد تكريم بوده است. 
قانون آموزش و پرورش رايگان، اجباري  1322اي كه در سال سوادآموزي صورت گرفت به گونه
نام  اما به واسطه شرايط خاص آن زمان، پوشش ثبت ،رسيد و يكسان به تصويب مجلس وقت

. بعد از انقالب نيز توجه به آموزش و پرورش بيش از گذشته صورت ه استبسيار پايين بود
قانون اساسي، دولت موظف شد وسايل آموزش و پرورش رايگان را  30از جمله در اصل  ،گرفت

رد. اين وظيفه قانوني و تالش براي تحت پوشش تا پايان دوره متوسطه فراهم آو افرادبراي همه 
و تداوم آن در دهه بعد،  1350قرار دادن همه افراد به همراه رشد باالي جمعيت از اواخر دهه 

اي را پديد آورد. مشكالت  فشار سنگيني را بر آموزش و پرورش وارد ساخت و مشكالت عديده
  ت و به تدريج به ديگر مقاطع انتقال يافت.پديد آمده، قبل از همه در مقطع ابتدايي نمايان گش

ميليون نفر) به  18(با تعداد بيش از  1377- 78آموزان كشور در سال تحصيلي  تعداد كل دانش 
باالترين حد خود در طول تاريخ آموزش و پرورش كشور رسيد. با اين وجود، به واسطه كاهش 

آموزي كشور  ، جمعيت كل دانش1360سريع و منحصر به فرد رشد جمعيت كشور از اواخر دهه 
آموزي كشور در دهه  نيز به تدريج روند كاهشي به خود گرفت. شدت كاهش جمعيت دانش
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  ٨٧                                                                                                                تحلیل  و پیش بیR جمعیت الزم التعلیم    ...

 

اي كه بر مبناي آمارهاي رسمي آموزش و پرورش  بسيار قابل مالحظه بود به گونه 1380
ميليون  5/14به حدود  80آموزان در نيمه دهه  هاي آموزش و پرورش)، تعداد دانش (آمارنامه

تا ميليون نفر رسيد. 5/12به كمتر از  كاهش و 80نفر تقليل يافت. رقم مذكور در اواخر دهه 
در واقع، طي يك ميليون نفر شد.  13آموزي نزديك به جمعيت دانش 1395- 96اينكه در سال 

آموزي كشور را شاهد بوديم كه اين امر فرصت مناسبي را  دهه، كاهش يك سوم جمعيت دانش
هاي كيفي و رساندن  هاي ديگر آموزش و پرورش به ويژه جنبه گذاري در جنبه مايهجهت سر

  .پوشش تحصيلي مقاطع مختلف به يك حد قابل قبول در اختيار گذاشت

بر اساس  1395تا  1390آموزان به تفكيك دوره تحصيلي از سال  بررسي آماري دانش

  آمارهاي ثبتي وزارت آموزش و پرورش

 :دوره ابتدايي -الف

هزار نفر بوده است كـه   5,270بالغ بر  1390آموزان دوره ابتدايي دولتي در سال تعداد دانش
بـا   1391رسيده است. از سال  1391هزار نفر در سال  5,217هزار نفر كاهش،  به حدود   53با 

آمـوزان بـا افزايشـي     تغيير نظام آموزشي و افزايش پايه ششم به اين دوره تحصيلي، تعداد دانـش 
-95هـزار نفـر در طـول سـالهاي      1,299مگير همراه بوده است، چنانكه با افزايشي بالغ بـر  چش

  افزايش يافته است.  1396هزار نفر در سال  6,687، به حدود 1391
درصد  6/48آموزان دختر در اين دوره تحصيلي به ميزان  ، شاخص سهم دانش1390در سال 

  ت.درصد رسيده اس 5/48به 1396است كه  در سال 

  دوره متوسطه اول: -ب

هزار  3,987آموزي دوره متوسطه اول در سال اول برنامه پنجم، به تعداد  جمعيت دانش      
آموزان متأثر از اجراي نظام آموزشي جديد  ، تعداد دانش1391- 93نفر بوده است. طي سالهاي 

صيلي به دليل حذف پايه آموزان از دوره ابتدايي به اين دوره تح و تأخير يكساله در انتقال دانش
هزار نفر در سال  1,885هزار نفر، به  1,102اول راهنمايي، با روند كاهنده و كاهش حدود 

رسيده است، اما در سال پاياني برنامه پنجم و با انتقال دانش آموزان پايه ششم ابتدايي  1394
هزار نفر،  2,799بيش از آموزان اين دوره تحصيلي به  به پايه هفتم، مجدداً افزايش تعداد دانش

هزار نفر رسيده  2,834به  1396باشد. اين جمعيت در سال  مي  قابل مالحظه 1395در سال
 3/12با  1390درصد در سال  6/35آموزان دختر نيز در اين دوره تحصيلي از  است. سهم دانش
  رسيده است. 1396درصد در سال  9/47درصد افزايش، به 

 

  دوره متوسطه دوم: -ج

هزار نفر بوده است كه طي  3,092آموزان متوسطه دوم بالغ بر  ، تعداد دانش1390در سال       
رسيده است. همچنين در  1396آموز در سال  هزار نفر دانش 1,944روند نزولي و كاهشي، به 

بررسي نسبت دانش آموزان دختر در اين دوره تحصيلي طي سالهاي برنامه، نشان از افزايش سهم 
  باشد.  درصد مي 8/49درصد به  5/48از دختران 
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  تا  1390التعليم به تفكيك سن، جنس شهري و روستايي در سالهاي  آمار جمعيت الزم

  بر اساس سرشماري نفوس و مسكن 1395
التعليم از طريق آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن نيز قابل احصاء است.  جمعيت الزم 

هاي سرشماري بر اساس داده 95و  90آموزي سالهاي نشالتعليم دا جمعيت الزم  5جدول 
  دهد.نفوس و مسكن به تفكيك دوره تحصيلي، جنسيت شهري و روستايي را نشان مي

  

  بر اساس سرشماري نفوس و مسكن 95و  90آموزي سالهاي التعليم دانش جمعيت الزم -5جدول

  
در مدارس ثبت نام  1395صيلي مقايسه بين تعداد دانش آموزاني كه در سال تح 6در جدول
را نشان  ،بدست آمده است 1395التعليمي كه در سرشماري سال  اند با جمعيت الزم كرده
گردد كه در دوره  باشد. مالحظه مي دهد. اين آمار با خطاهايي بويژه دوره ابتدايي همراه مي مي

ست، اين بدان معنا نيست التعليم سرشماري بيشتر ا ها از جمعيت الزم نامي ابتدايي تعداد ثبت
است، بلكه در اين سال با توجه به آمارهاي آموزش و  100نرخ پوشش دوره ابتدايي برابر 

درصد است. داليلي منجر به اين مسئله شده است كه به برخي از  17/2پرورش، نرخ بازماندگي 
  شود:آنها اشاره مي

 دانش آموزان ثبت نامي زودتر ازموعد �

 6هستند كه به داليل كمبود امكانات، هوش باال و ... زودتر از سن  اين افراد كودكاني
توان از  كنند. اگرچه تعداد اين افراد باال نيست اما نمي سال به دوره ابتدايي ورود مي

  آن صرفه نظر كرد.
 ها مردودي �

اين افراد كساني هستند كه با توجه به داليلي همچون كمبود امكانات آموزشي، 
د كيفيت آموزش در برخي مناطق محروم، كودكان كار و ... در كاهش بيش از ح

  اند. دوره ابتدايي مردود شده اند و تجديد دوره شده
 خطاي سن در سرشماري �
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اين نوع خطا كه ناشي از محاسبه سن صحيح و يا سن اعالمي است، از خطاهاي رايج 
دي از خانوار شود، مامور آمارگير موظف است از فر ها محسوب مي در همه سرشماري

كند اطالعات ساير اعضا را دارد، پاسخ ها را دريافت كند، در برخي از  كه اعالم مي
سالگي كه زمان ورود به مدرسه است به درستي  6جمله سن  هاي خاص از موارد سن

گردد، اين خطا  هاي قبل و بعد ثبت مي شود و اطالعات در ستون تشخيص داده نمي
زمان بيشتر مامور  و دقت و بودن حجم كار  ه دليل كمگيري ب هاي نمونه در طرح

  شود. آمارگير، كمتر از سرشماري مشاهده مي
 

  95هاي سرشماري التعليم داده مقايسه جمعيت الزم - 6جدول 

  95و آمار نامه آموزش و پرورش در سال 

  

 1395سرشماري  شرح
آمارنامه آموزش و پرورش 

1395  

 890,790  1,326,874  پيش دبستاني -ساله 5

 7,648,765 7,463,363 ابتدايي -ساله 11-6

 3,112,243 3,309,424  متوسطه اول -ساله 14-12

 2,188,159 3,253,010 متوسطه دوم -ساله  17-15
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  1395التعليم در سرشماري و آمارنامه آموزش و پرورش سال  مقايسه جمعيت الزم –2نمودار
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ي  ر ا م رش 1س 39 5 ش  ر و ر پ و  ش  ز و م آ ه  م ا ن ر ا م 1آ 3 95

پيش دبستاني -سال 5

ابتدايي -سال 6-11

متوسطه اول -سال 12-14

متوسطه دوم -سال 15-17
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  تعليم آموزش عموميالبيني جمعيت الزم فرضيات پيش

هايي به شرح زير  التعليم، نياز به دادهبر اساس نظريات مطرح شده براي پيش بيني جمعيت الزم
  است:

  
ساله   15-17ساله و  12-14ساله،  6- 11حداقل وجود دوسري داده افراد گروه سني   �

 از سرشماري 

 نرخ باروري �

 نرخ مرگ ومير �

 مهاجرت و تغييرات آن �

هاي فرضيات داخلي كه توسط  هاي مربوط به فرضيات سازمان ملل و داده در اين بخش داده .1
سري فرضيه سه  اساتيد جمعيت شناسي ايران تدوين شده است، ارايه مي شوند، در هر دو

سناريو وجود دارد كه طبق مطالعات صورت گرفته در پروژه حاضر، سناريو اول از فرضيات 
هاي كلي  اريو اول با فرض احتمال توفيق سياستسن"داخلي به عنوان محتمل ترين سناريو 

انتخاب و بر اساس آن  ،كه داراي حد متوسط است "جمعيت و ادامه روند طبيعي
 در بخش بعدي انجام شده است.   ها بيني پيش

  الف: داده ها و فرضيات سازمان ملل

كه تا سال در قالب سه سناريو تهيه كرده است  )7سازمان ملل جداولي به شرح زير (جدول 
  بر اساس اين سناريوها اقدام به پيش بيني كرد.  توان مي 2050

  
 داده ها و فرضيات پيشنهادي سازمان ملل براي پيش بيني جمعيت –7جدول

 شاخص
ميزان 

  باروري كل

نسبت 

جنسي در 

  بدو تولد

  اميد زندگي
نرخ مهاجرت 

  بين المللي

  زن/مرد  مرد  زن  زن/مرد  زن/مرد  جنسيت

2000 - 2005  1.97 1.04 72.33 69.98 -0.2 
2005 - 2010 1.79 1.05 74.58 71.03 -1.5 
2010 - 2015 1.75 1.05 76.22 73.98 -1 

2015 - 2020 1.62 1.05 77.43 75.07 -0.7 
2020 - 2025 1.53 1.05 78.50 76.08 -0.5 
2025 - 2030 1.5 1.05 79.48 77.05 -0.5 

2030 - 2035 1.52 1.05 80.38 78.01 -0.4 
2035 - 2040 1.55 1.05 81.23 78.95 -0.4 
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  و فرضيات داخل كشور ها دادهب: 

عالوه بر اين برخي از جمعيت شناسان كشور از جمله آقاي دكتر زنجاني و ديگران در سال 
اند كه بيشتر  هاي جمعيتي در كشور انجام داده اساس سياست ي را بريها بيني پيش 1388

ها بوده است.  بيني ها بسيار نزديك به اين پيش است، زيرا نتايج سرشمارينزديك به واقعيت 
  اين مطالعات داراي سه سناريو مي باشد:

افزايش باروري به هاي كلي جمعيت و سياستنسبي ، با فرض احتمال توفيق سناريو اول
  1420تا سال  2,2حدود 

  براورد ميزان باروري كل - 8جدول

  كل كشور  دوره زماني

  1,92  1395تا  1390

  1,97  1400تا  1395

  2  1405تا  1400

  2,07  1410تا  1405

  2,13  1415تا  1410

  2,19  1420تا  1415

 

  اميد زندگي در بدو تولد  –9جدول 

  كل كشور  دوره زماني

  زن  مرد
  74,3  71,1  1395تا  1390
  75,6  72,9  1400تا  1395
  76,9  74,2  1405تا  1400
  77,5  74,6  1410تا  1405
  78,2  75  1415تا  1410
  79  75,4  1420تا  1415

  
ايران در مجموع كشوري مهاجرفرست است. آمار دقيق وجود ندارد، اما برآورد  هاي مهاجرت:داده
هزار را  100نزديك به عدد  1395هزار نفر در سال است. نتايج سرشماري  100هزار تا   70بين 

  دهد.نشان مي
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تا  2,6هاي كلي جمعيت و افزايش باروري به حدود رض احتمال توفيق سياستبا ف سناريو دوم
  1420سال 

  برآورد ميزان باروري كل -10جدول

  كل كشور  دوره زماني
  1,93  1395تا  1390
  1,97  1400تا  1395
  2,06  1405تا  1400
  2,19  1410تا  1405
  2,36  1415تا  1410
  2,57  1420تا  1415

 

هاي كلي جمعيت و افزايش باروري سياست بسيار زياد ا فرض احتمال توفيقبسناريو سوم، 
  1420تا سال  2,9به حدود 

  برآورد ميزان باروري كل - 11جدول          

  كل كشور  دوره زماني
  2,11  1395تا  1390
  2,25  1400تا  1395
  2,40  1405تا  1400
  2,56  1410تا  1405
  2,72  1415تا  1410
  2,91  1420تا  1415

 

  كل كشور 1420آموزي به تفكيك مقطع تا سالپيش بيني جمعيت الزم التعليم دانش

آموزي كشور التعليم دانش ها و فرضيات سناريو اول، جمعيت الزم در اين مقاله با توجه به داده
بيني شده است. به جهت يافتن  پيش Spectrum4 با استفاده از نرم افزار 1420تا سال 
ايم تا به كمك نتايج  را سال پايه قرار داده 1390خطاي پيش بيني سرشماري سال كمترين 

بيني را محاسبه  بتوان خطاي پيش 1395و سال  1390واقعي بدست آمده از سرشماري سال 
ساله متوسطه  15-17ساله متوسطه اول و  12-14ساله ابتدايي،  6-11كرد. سه گروه سني 

بيني  گردد، خطاي پيش هاي زير مالحظه مي اند. در تمامي بخش بيني قرارگرفته دوم مورد پيش
هاي تحصيلي خطاي پيش بيني تقريبا درصد و حتي در تفكيك جنسيت در دوره 5كمتر از 
  باشد. صفر مي



  

  

 

  

  

   ۱۰۶و  ۱۰۵     فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                      ٩٤

 

  

كنيد، روند رشد جمعيت الزم التعليم به شكل سينوسي  مالحظه مي 3همانطوركه در نمودار
افزايش  1402التعليم در دوره ابتدايي تا سال   يت الزم باشد. تعداد جمع همراه با كاهش مي

باشد. از  ها را در سي سال آينده دارا مي ساله 6-11يابد و اين سال بيشترين تعداد جمعيت  مي
با  1416به بعد با توجه به نرخ باروري كاهشي برآورد شده مركز آمار، تا سال  1402سال 

د، بعد از آن بطور ماليم اين جمعيت افزايش كاهش اين گروه جمعيتي مواجه خواهيم ش
هاي ابتدايي به دوره باالتر يعني متوسطه را يابد. بديهي است اين گروه سني با گذراندن دوره مي

ساله در دوره  12-14شاهد باالترين جمعيت  1405كنند، بدين شكل كه در سال  پيدا مي
شود. جمعيت مذكور در  عدي منتقل ميمتوسطه خواهيم بود، لذا اين روند باز هم به دوره ب

به دوره متوسطه دوم منتقل شده و شاهد بيشترين تعداد نفرات در اين گروه  1408سال 
به آموزش  1420آموزشي خواهيم بود. اين نكته حائز اهميت است كه اين جمعيت، بعد از سال 

  يم بود. كنند، لذا بعد از اين سال، شاهد افزايش رشد نخواه عالي راه پيدا مي
  

  1420التعليم به تفكيك گروه هاي سني آموزشي تا افق  روند جمعيت الزم  - 3نمودار

  
درصد در  6/2بيني كه در ذيل آمده است، شاهد خطاي پيش بيني  با توجه به جداول پيش

درصد در گروه  3/3سال و  12- 14درصد در گروه آموزشي  3/1سال،  6-11گروه آموزشي 
  توان از آن صرفه نظر كرد. خواهيم بود كه مي سال 15-17آموزشي 

با توجه به محاسبه نرخ بازمانده از تحصيل توسط وزارت آموزش و پرورش، افرادي كه در گروه 
  اند، نيز پيش بيني شده است.سني آموزشي قرار دارند و در مدارس ثبت نام كرده
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  ابتداييدوره  –ساله  6-11التعليم   پيش بيني جمعيت الزم –12جدول 
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  دوره متوسطه اول –سال  12-14التعليم  پيش بيني جمعيت الزم  -13جدول 
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  دوره متوسطه دوم –سال  15- 17پيش بيني جمعيت الزم التعليم  –14جدول 
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  گيري: نتيجه

ريزي است. بدون  بيني جمعيت يك بخش پركاربرد و در عين حال پر مخاطره در هر برنامه پيش
بيني متكي به يك  معنا است. هر پيش ريزي بي برآوردي از وضعيت آينده، برنامهبيني و  پيش

شناس سرشناس  باشد. جونز جمعيتسري مفروضات است كه داراي درصدي خطا نيز مي
سال با خطاي زيادي مواجه  20بيني جمعيتي بيش از  پيش ،) معتقد است91:1975امريكايي (

سال برآورد انجام شود، همچنين معتقد است در  20داند بيش از  خواهد شد و مناسب نمي
  بيني، بهتر است فرضيات متوسط مد نظر قرار گيرد. هاي محتمل پيش سناريو

اشاره شد امروزه، اكثر كشورهاي جهان بر بهبود و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش تاكيد 
ري آينده آموزش و پرورش، ريزي و سياستگذا دانند. در برنامه دارند و آن را رمز اصلي توسعه مي

ريزي مناسب و  بديهي است برنامه .بيني جمعيت كامال روشن و قابل درك است نقش پيش
شود كه در گام اول شناخت و تصويري از آينده  بهينه در آموزش و پرورش زماني محقق مي

ها  نيبي ها، بر اساس پيش آموزان بدست آيد و درگام بعدي امكانات و محدوديت جمعيتي دانش
  به منظور تحقق اهداف تعيين گردد.

  باشند: در تعيين بودجه، نيازها و امكانات آينده نظام آموزش و پرورش، سه عامل زير موثر مي
 ميزان رشد ساالنه جمعيت و تركيب سني و جنسي �

 پوشش ثبت نام �

 بهبود كيفيت آموزش �

گيرد، آموزش و ار ميهاي جامعه كه به سرعت تحت تاثير تغييرات جمعيتي قريكي از بخش
بر افزايش و  هاي متفاوت جمعيتي و تغييرات رشد جمعيت مستقيماً باشد. اثر سياست پرورش مي

سال قبل، تعداد  10نسبت به  1370آموزي اثر گذاشته است. در سال كاهش جمعيت دانش
كشور، سهم ميليون نفر رسيد و به علت مشكالت مالي  15آموزان تقريبا دو برابر شد و به دانش

ميليون نفر رسيد 5/19آموزان به  جمعيت دانش 1375آموزي كاهش يافت. در سال سرانه دانش
كاهش و مجدد در سال  85هاي جمعيتي و كنترل مواليد در سال  كه پس از اعمال سياست

رو  1390دهد كه تا پايان دهه  ها در اين تحقيق نشان مي بيني ميليون نفر و پيش 13به  1395
  فزايش است.به ا
بيني جمعيت ثبت نامي بر اساس نرخ بازماندگي، در اين  التعليم و پيش بيني جمعيت الزم پيش

جمعيت  1420طرح برگرفته از مفروضات محتمل در ايران است. با توجه به اين فرض تا سال 
  .آموزي در مقاطع مختلف روندي سينوسي با شيب كم رو به پايين طي خواهد كرد دانش
رتيكه اهتمام بر اين باشد كه در جهت كاهش نرخ بازماندگي از تحصيل، اقداماتي موثر در صو

بيني جمعيت  هاي تحصيلي بويژه متوسطه دوم اين نرخ را كاهش داد، پيش انجام داد و در دوره
شود و با اختالف بسيار ناچيز روند مشابهي طي نامي نزديك مي  التعليم به جمعيت ثبت الزم



  

  

  

  

  

  

  ٩٩                                                                                                                تحلیل  و پیش بیR جمعیت الزم التعلیم    ...

 

ها به تفكيك دوره تحصيلي، تغييرات جمعيت  بيني مطابق نتايج بدست آمده از پيشكنند.  مي
  التعليم به شرح زير است: الزم

 ساله 11تا  6التعليم  جمعيت الزم  -دوره ابتدايي �

 1403آموزي صعودي و در سال  رشد جمعيت دانش 1403تا سال  1396از سال 
  روند كاهشي مي باشد. 1420 تا 1403حداكثر مقدار خود را دارد و از سال 

 ساله 14تا 12التعليم  جمعيت الزم  -متوسطه اول �

 1405 سال آموزي صعودي و در جمعيت دانش رشد1405 سال تا 1396 ازسال
  .باشدروند كاهشي مي 1420 تا 1405 حداكثر مقدار خود را دارد و از سال

 ساله 17تا  15التعليم  جمعيت الزم  �

 آموزي صعودي و در سال رشد جمعيت دانش 1408 سال تا 1396 ازسال
  .باشدكاهشي مي روند 1420 تا1408 حداكثر مقدار خود را دارد و از سال1408

بيني شده، ضروري است در تخصيص اعتبار و  ريزان كشور با توجه به روندهاي پيش برنامه
آموزش عمومي تا  التعليم بيني جمعيت الزم  امكانات الزم اهتمام ورزند. اما الزم است، پيش

به تفكيك استانها بر اساس نرخ مهاجرت بين استاني انجام شود، اين امر مستلزم  1420سال
  وجود آمارهاي مهاجرت بين استاني است.
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دياسپوراي  فراملي گرايي و جنسيت: واكاوي مشاركت زنان

 توسعه زادگاهيايراني در 

  1سعيده سعيدي

 چكيده  

سرمايه فكري و سرمايه انساني به عنوان عامل اصلي ايجاد مزيت رقابتي پايدار و محرك اصلي 
اي به عنوان مسئله مهاجرت زنان تحصيل كرده و متخصص رشد و توسعه جوامع مختلف است.

روندي رو به سالهاي اخير و در  اجتماعي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيمي بر توسعه ملي دارد
افزايش يافته است كه نيازمند بررسي و تحليلي جامع و يكپارچه به منظور دستيابي به مدلي 

هاي در اين مقاله تالش خواهد شد، تا با تاكيد بيشتر بر سياستبراي مديريت اين موضوع است. 
ي، به ارتباط هاي اصلي سرمايه فكرجذب و مشاركت استعدادها به عنوان يكي از شاخص

مهاجران با توجه به نظريات فراملي گرايي،  مفهومي مهاجرت و توسعه زادگاهي پرداخته شود.
هاي متنوع اقتصادي، ايراني در دياسپورا به عنوان عامل مهمي از عوامل توسعه پايدار، با سرمايه

ريان ارسال دهي به جتوانند با شكلهاي گرانبهايي هستند كه ميفرهنگي و اجتماعي فرصت
حمايت همه جانبه ها و دانش روز دنيا، كمك بزرگي به توسعه كشور نمايند. پول، تجارب، مهارت

از مهاجران متخصص به ويژه زنان به عنوان حامالن فرهنگي جامعه و تالش در جهت جذب آنان 
از  ويباشد. پژوهش پيش ربه هر طريق ممكن، تضمين كننده توسعه و پيشرفت پايدار جامعه مي

هاي با تمركز بر رابطه بين مهاجرت نظر هدف كاربردي و از نظر روش مطالعه اسنادي است و
المللي و توسعه پايدار در سرزمين مادري، درصدد آسيب شناسي ارتباط دوسويه و موثر زنان بين

  باشد. مهاجر در دياسپوراي ايراني با كشور مبدا مي

  

متخصص، دياسپوراي ايراني، توسعه، سرزمين مادري،  سرمايه انساني، زنانواژگان كليدي: 
  فراملي گرايي

  

  

  

                                                
استاديار گروه مطالعات زنان، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و  -1

 saidi.university@gmail.com فناوري
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  مقدمه و طرح مساله
است كه به  1هاي دنياي جهاني شدهالمللي يكي از مهمترين ويژگيهاي بينمهاجرت و جابجايي

در كشورهاي  پيامدهاي اقتصادي، روان شناختي و سياسيفرهنگي،  -عنوان برساختي اجتماعي
مهاجرت همواره يك جز مهم شهرنشيني، توسعه اقتصادي، تغييرات دارد.  4و مقصد 3ت، تزانزي2مبدا

مجموعه . انجامداجتماعي و سازمان سياسي بوده و به تغيير پايگاه، شغل و موقعيت مكاني افراد مي
)، 2002اي، بحرانهاي محيط زيستي (گيلداس، عوامل متعددي مانند فقر، منازعات داخلي و منطقه

گيري منجر به شكل اي مذهبي، سياسي و اجتماعي و كمبود منابع آموزشي و پژوهشيهچالش
هاي مهاجرتي در افراد به ويژه نسل جوان گرديده و روند مهاجرت در جمهوري اسالمي ايران انگيزه

نيز با توجه به قرار گرفتن در منطقه خاورميانه به عنوان بزرگترين فرستنده مهاجران در جهان، 
نظريه نظام جهاني والرشتاين، مهاجرت را به عنوان تابعي از جهاني چشمگيري يافته است.  افزايش

گيرد (اكبري و شدن، وابستگي فزاينده متقابل اقتصادها و ظهور اشكال جديد توليد در نظر مي
اي دائمي قرار هاي جهاني در چرخه مبادله) و متخصصان به عنوان سرمايه1396خواجه نوري، 

) و 1382تحرك و جابجايي افكار و اطالعات به عنوان دستاورد اصلي جهاني شدن (شولت،  دارند.
هاي به هاي جمعي و گسترش فضاي مجازي باعث تشويق جوانان، گروهانتقال اطالعات توسط رسانه

گردد حاشيه رانده شده و افراد ناراضي در كشورهاي در حال توسعه به جهان توسعه يافته مي
هاي بهتر اقتصادي در خارج از كشور تصميم به افراد متخصص به دنبال فرصت). 1120(توكل، 

به شرايط عمومي جامعه به ويژه شرايط  "اعتراضي هوشمندانه"گيرند كه نوعيبرون كوچي مي
). مهاجرت متخصصان نوعي برون كوچي 1382اي، شود (بادكوبهاجتماعي و سياسي قلمداد مي

انساني برخوردار از سرمايه و دانش، به سوي كشورهاي توسعه يافته است.  آگاهانه و هدفمند نيروي
5شكار مغزها"هايي چون در مطالعات صورت گرفته از واژه

6سرريز شدن كادر تربيت شده"، "
" 

قاچاق "، "رانش مغزها"، "پرواز سرمايه انساني"، "سرقت استعدادها")، 1393(عبوري و رحماني، 
مبادله ")، 1383(اخوان كاظمي،  "هامهاجرت صالحيت")، 1381وفي، (وق "سلول هاي خاكستري

فرار "، "مهاجرت مجازي"، "فرار سرمايه"، "8كسب مغزها"، "هاي هوشمندمهاجرت ژن"، "7مغزها
برند، كه شكل نام مي "انتقال معكوس فناوري"و "10ريزش مغزها"، "9واردات مغزها"، "الكترونيكي

  بين كشورهاي جهان است. نامتوازني از مبادله علمي 
گردد كه بيش از يك سال در به فردي اطالق مي "مهاجر بين المللي"الملل طبق اسناد حقوق بين

طبق آمار سازمان ملل متحد، تعداد مهاجران از كشوري غير از كشور محل اقامت خود اسكان يابد. 
با رشد  ده است كه اين رقمرسي 2019ميليون نفر در سال  277به  2000ميليون نفر در سال  173
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1-Globalized world 

2-Origin country 

3-Transit country 

4-Destination country 

5 -Brain hunting 

6-Outflow of highly personal 

7 -Brain exchange 

8 -Brain gain 

9 -Brain imports 
10 -Brain overflow 
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دهند كه درصد كل مهاجران دنيا را مهاجران با مهارت باال و داراي تحصيالت دانشگاهي تشكيل مي
عالي پناهندگان ملل  جهاني هستند. همچنين طبق گزارش كميسارياي GDPدرصد از  9,4مولد 

ميليون نفر به علت جنگ و آزار و شكنجه از موطن خود  70,8بالغ بر  2019متحد، در سال 
شود اند كه در حقيقت در هر دو ثانيه يك نفر در كشورهاي در حال توسعه آواره ميشده1آواره

گين در هر دقيقه به طور ميان) و 2019 2(گزارش كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
به تنهايي  2015آمار بيجاشدگان در سال  شود.(داخلي و خارجي) افزوده مي نفر به آمار آوارگان 24

با جمعيت سه كشور كانادا، استراليا و نيوزلند برابري نموده، كه نشان دهنده وضعيت بحراني ايجاد 
  شده در عرصه جهاني است. 

 50مختلف تاريخي در ايران صورت گرفته، اما از دهه  هاياگرچه در برهه 3پديده برون كوچي
شمسي به عنوان يك پديده اجتماعي در ادبيات مهاجرت مطرح گرديده است. با گسترش فرايند 

هاي بين مرزي به ويژه به مقصد نوسازي در جامعه و افزايش سطح سواد عمومي، روند جابجايي
ها كشور ايران به طور همزمان با ميزباني ميليون .كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي افزايش يافت

ها مهاجر در سطح دنيا، همزمان در دهه گذشته و همچنين ميليون 4تبعه افغان و عراقي در طي 
اي از داليل طي چهار شود. مجموعه گستردهزمره كشورهاي مهاجرپذير و مهاجرفرست محسوب مي

) 1385ذكايي (دامن زده است.  قاط مختلف دنيادهه گذشته به مهاجرت گسترده ايرانيان به ن
مهاجرت را به عنوان فرصتي براي ارتقاي سطح زندگي متخصصان جوان برشمرده كه به افراد نوعي 

آموزش  بخشد، هرچند اين برون كوچي نيروهايمندي از شرايط رفاهي بهتر ميتمايز در جهت بهره
به تعبير يونسكو فرار نيروهاي  انجامد.كشور مبدا ميديده و با استعداد، به كاهش منابع مهارتي در 

مندي يكسويه متخصص شكل غيرهنجاري مبادله علمي بين كشورهاست كه در جهت بهره
). اولين اثر مستقيم اين نوع از تحرك مكاني، 1380گيرد (طايفي، كشورهاي توسعه يافته قرار مي

خصص در كشورهاي مهاجر فرست و كمتر هاي صرف شده براي آموزش افراد متهدر رفتن هزينه
  ). 1382توسعه يافته است (دهقان، 

نيروي انساني متخصص و با انگيزه مهمترين سرمايه در جهت نيل به توسعه ملي است و پيشرفت و 
برداري صحيح از متخصصان و منابع انساني ترقي كشورها در گرو جذب، پرورش، نگهداري و بهره

اي از داليل طي چهار دهه گذشته به مهاجرت گسترده ايرانيان به تردهمجموعه گسفرهيخته است. 
دامن زده است. تغيير و تحوالت سياسي ناشي از انقالب و جنگ، شرايط اقتصادي  نقاط مختلف دنيا

خشونت و عدم امنيت، مشكالت اداري، )، 1396بعد از جنگ، بيكاري دانش آموختگان (قانعي راد، 
هاي شغلي در كشورهاي مقصد به ويژه در وطن، امكانات علمي و فرصتاحساس حقارت و توهين 

انقالب فرهنگي و بسته شدن )، 1378اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و عدم اميد به آينده (طلوع، 
هاي )، بي ثباتي سياسي، غليان احساسات انقالبي، تسويه حساب2006ها (حكيم زاده، دانشگاه

نفكران به مثابه عامل تهديد، حذف تندورانه نيروهاي سياسي، تقسيم سياسي، تلقي نخبگان و روش
عدم ارتباط )، 1381افراد جامعه به خودي و غيرخودي و رشد مقوله شهروندي درجه دوم (جاوداني، 

)، گفتمان تقدم تعهد انقالبي سياسي بر تخصص، 1396بين نهاد علم و نهاد سياست (قانعي راد، 
ه وابستگي به جناح هاي سياسي مسلط و تلقي متخصصان و دانشگاهيان محدود شدن مفهوم تعهد ب

به عنوان افرادي غيرمتعهد و بيگانه پرست از جمله عواملي بود كه بر شدت خروج نيروهاي تحصيل 
محروميت نسبي در تامين منابع آموزش و پژوهش و كرده از جمله زنان افزود. در سالهاي اخير 

                                                
1-Displaced 

2-UNHCR 

3-Emigration 
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ثباتي اقتصادي جامعه، تماعي مناسب، كاهش سطح اميد در جامعه، بينداشتن منزلت و جايگاه اج
نوسانات بازار ارز و نبود چشم انداز كاري مناسب بعد از فراغت از تحصيل روند برون كوچي 

   .متخصصان و نيروهاي ماهر را تقويت كرده است
هاي بنديين داليل دستهگيرند و اهاي متفاوتي تصميم به مهاجرت ميافراد بر اساس داليل و انگيزه

نمايد. مهاجران كاري، دانشجويان، پناهندگان، مهاجران موقت، متفاوتي از مهاجران را ايجاد مي
بندي مهاجرت متخصصان، مهاجران فصلي، آوارگان و يا مهاجران چرخشي تنها چند مثال از دسته

جرت زنان متخصص به معناي باشد. تمركز اين مقاله بر مهاگسترده افراد در ادبيات مهاجرت مي
ها و اطالعات خام را به اطالعات ارزشمند و انتقال مغزهايي كه به صورت بالقوه توانايي پردازش داده

هاي راهبردي خود براي كنترل و تغيير اوضاع نامطلوب، گرينه گيريدانش مدار دارند و در تصميم
هاي ي صورت گرفته به اثرات منفي مهاجرتهاباشد. غالب پژوهشنمايند، ميمهاجرت را انتخاب مي

المللي معطوف بوده و بر تاثيرات مخرب خروج متخصصان و تحصيل كردگان از كشور تاكيد بين
شود تا زند و باعث مياند. از اين منظر مهاجرت نيروي انساني تعادل جهاني را به هم ميداشته

قلمداد گردد. طي دهه گذشته، چرخش توسعه پايدار براي كشورهاي جنوب امري دست نيافتني 
المللي صورت پذيرفته كه در نتيجه آن به جاي هاي بيناي در ادبيات مهاجرتمفهومي گسترده

داشتن نگاه بدبينانه و تقليل گرايانه به مقوله برون كوچي متخصصان، بر تغيير رويكرد سياستگذاران 
جران در جهت بهبود وضعيت كشور مبدا مندي هرچه بيشتر از دانش و سرمايه مهادر جهت بهره

اند. در تاكيد داشته و مهاجران را به عنوان مشاركت كنندگان در توسعه زادگاهي معرفي نموده
المللي هاي مطلوب در حوزه گردش بينالگوي مطلوب، كشورهاي مهاجر فرست با اتخاذ سياست

هاي برتر در راستاي نقش هاي پژوهش و نوآوري به جذب استعدادمتخصصان و بسط زيرساخت
  ورزند.آفريني آنها در توسعه كشور مبدا مبادرت مي

نخبگان و متخصصان به عنوان ثروت ملي هر سرزمين تاثير مهمي در فرايند توسعه دارند. در اين 
مقاله تالش خواهد شد، تا با تاكيد بيشتر بر سياست جذب و مشاركت مغزها به عنوان يكي از 

مايه فكري به ارتباط مفهومي مهاجرت و توسعه زادگاهي پرداخته شود. اين هاي اصلي سرشاخص
مهم، به دو شيوه مهاجرت بازگشتي مهاجران و همچنين بسيج نيروهاي خارج از كشور و همكاري 

دهد. در روش دوم كه موضوع مورد بحث مقاله آنها از راه دور در فعاليت هاي توسعه كشور روي مي
گذاري بر مهاجراني است كه اگرچه احتمال ضعيفي در بازگشت به ف، سرمايهباشد هدپيش روي مي

هاي فرهنگي، خانوادگي و اقتصادي به سرزمين مادري دارند، اما ممكن است به دليل وابستگي
هايي است كه از طريق آن، مهاجران بتوانند توسعه كشور عالقمند باشند. پس هدف، برقراري ارتباط

بدون حضور فيزيكي در توسعه كشورشان مشاركت كنند. دسترسي به دانش توليد به طور موثر و يا 
تواند به رشد و توسعه هاي اجتماعي مرتبط با حرفه مهاجران، ميشده مهاجران همچنين شبكه
  علمي كشور كمك شاياني نمايد. 

ر در كشور براساس تحقيقات صورت گرفته، نرخ ماندگاري مهاجران با سطح تحصيالت دكترا و باالت
باشد. اين نرخ ماندگاري با توجه به شرايط مقصد بيش از تمايل آنها به بازگشت به كشور مبدا مي

سياسي و اجتماعي كشور مبدا در نوسان است و هر اندازه بي ثباتي سياسي در كشور بيشتر شود، 
رچه سياست يابد. اگنرخ ماندگاري متخصصان در كشورهاي مقصد به صورت معناداري افزايش مي

نمايد، اما به هاي زيادي را در امر توسعه كشور ايجاد ميتشويق بازگشت مهاجران به كشور فرصت
رسد با داشتن نگاه واقع بينانه، اين سياست در كوتاه مدت قابليت دستيابي پاييني دارد. در نظر مي
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به عنوان استراتژي تواند هاي مشاركت متخصصان در توسعه زادگاهي مينتيجه تمركز بر سياست
مناسب و عقالني در راستاي منافع ملي ايران مورد توجه قرار گيرد. اگرچه اين يك حقيقت روشن 

انجامد، اما با است كه خروج نيروهاي آموزش ديده و ماهر به خروج سرمايه، مهارت و دانش مي
هاي ارتباط تدوين راهتوان با تسهيل بازگشت متخصصان و يا اتخاذ تدابير صحيح و بلند مدت، مي

  مند شد.هاي فرهنگي و اقتصادي مهاجران در توسعه كشور بهرهدوسويه با مهاجران از سرمايه
المللي و توسعه پايدار در سرزمين هاي بينپژوهش پيش روي، با تمركز بر رابطه بين مهاجرت

- با تاكيد بر زنان ميمادري، درصدد آسيب شناسي ارتباط مهاجران با وطن، در دياسپوراي ايراني 

باشد. در حقيقت، در اين مقاله تالش خواهد شد، نقش ابعاد مختلف سرمايه انساني مهاجران در 
  هاي زنان در ايجاد و بسط اين ارتباط مورد واكاوي قرار گيرد. توسعه ايران و چالش

  

 پيشينه پژوهش

شور مقصد تمركز داشته و درصد بااليي از مطالعات صورت گرفته بر نقش مهاجران در توسعه ك
- اي كم و بيش عادي و در حال افزايش ميمهاجرت متخصصان را در فرايندهاي جهاني شدن پديده

دانند. نتيجه اين رويكرد، تقويت مطالعات در حوزه برون كوچي متخصصان و بهره مندي كشورهاي 
). 1383مدي الموتي، هاي نيروهاي مهاجر متمركز بوده است (محمقصد از دانش، تخصص و سرمايه

مهاجرت به عنوان ابرروندي جهاني در فرايند جهاني شدن تسريع شده و به اعتقاد گبرورلد (توكل، 
هاي جمعي و گسترش تكنولوژي فرهنگي توليد شده ) در نتيجه انتقال اطالعات توسط رسانه2011

دانش و آزادي فردي است  است كه بر اساس كمبود منابع قابل تحليل بوده و برآمده از ايده مصرف،
هاي به حاشيه رانده شده و افراد ناراضي در كشورهاي در حال توسعه و باعث تشويق جوانان و گروه
هاي كالسيك در مطالعات مهاجرت، تحرك مكاني افراد را به گردد. ديدگاهبه جهان توسعه يافته مي

المللي را ) و هر نوع جابجايي بين2005 اند (بورديو و رمستاد،عنوان آسيبي اجتماعي، قلمداد نموده
ها به تغيير بافت فرهنگي و اجتماعي مبدا و كشند، چرا كه اين جابجاييبا ديده منفي به چالش مي

هاي درون نهاد خانواده و تغييرات اقتصادي گسترده در سطح خرد و كالن منجر مقصد، بروز چالش
رهاي جنوب و ورود آنها به كشورهاي توسعه يافته، گردد. از اين منظر خروج نيروهاي زبده كشومي

هاي تربيت آنها بر شود نيروهاي متخصص كشورهاي فقير و سرمايه انساني كه تمام هزينهباعث مي
عهده كشورهاي مبدا بوده، به صورت آماده و بدون صرف هزينه در اختيار كشورهاي شمال قرار 

) در پژوهشي 1384صنعتي بيانجامد. محمد توكل (گيرد و به قدرتمندتر شدن هر روزه كشورهاي 
ملي با عنوان طرح مطالعاتي فرار مغزها به فراتحليلي نسبتا جامع در مورد عوامل موثر در فرار مغزها 

انجام داده است. بر مبناي اين پژوهش، خروج نيروهاي فكري  1384هاي مواجهه با آن تا سال و راه
 ز مهمترين تهديدات منافع ملي كشور در درازمدت خواهد بود.و متخصص از كشور به عنوان يكي ا

از سوي ديگر گروهي از محققين اين حوزه، مهاجرت را نه به ذات آسيب اجتماعي دانسته، بلكه آن  
هاي داخلي يا بين مرزي اند. از اين منظر جابجاييهاي اجتماعي برشمردهرا زمينه ساز بروز آسيب

هاي اجتماعي و اقتصادي در ، به سرعت به توليد و گسترش آسيبدرصورتي كه مديريت نشوند
انجامند. دسته سوم از مطالعات صورت گرفته در حوزه مهاجرت به ارتباط تحرك مكاني و مقصد مي

و مهاجرت را نه به عنوان يك آسيب، بلكه بستري مهم و پويا در ) 2008اند (هاس توسعه پرداخته
اند كه نيازمند داشتن رويكردي جامع و درازمدت به اين ده برشمردهتوسعه و بهرمندي كشور فرستن

از اين منظر مهاجرت نه عاملي منفي و آسيب زا، بلكه به عنوان بستري مناسب براي  .باشدپديده مي
هاي اجتماعي، باشد. استفاده مناسب از سرمايهتوسعه، هم در كشورهاي مقصد و هم در مبدا مي
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هاي مديريتي و مندي از دانش و تخصص مهاجران در عرصهاجران، بهرهاقتصادي و فرهنگي مه
هاي اقتصادي مهاجران تاثيرات مهمي در بهبود وضعيت و توسعه آموزشي و هم چنين جذب سرمايه

اي با عنوان فراتحليل مطالعات ) در مقاله1386كشور فرستنده خواهد داشت. غالمرضا ذاكر صالحي (
ب نخبگان و پيشگيري از مهاجرت آنان، چهارده نظريه را نظريات توضيح انجام شده در زمينه جذ

برشمرده و با استفاده از روش فراتحليل كيفي به  "جذب، نگهداشت و مهاجرت نخبگان"دهنده 
هاي شكلي و روش شناختي حوزه مهاجرت نخبگان و راهكارهاي جذب سرمايه انساني بررسي مولفه

) در مقاله خود به نقش 1391است. همچنين وثوقي و حجتي (در توسعه كشور مبدا پرداخته 
توسعه گران "اند كه از آن به عنوان مهاجران الري (خليج روها) در توسعه شهر الر اشاره داشته

اند كه هاي بهداشت، تجهيز مدارس و ساخت كارخانه و ايجاد اشتغال نام بردهدر حوزه "اصلي شهر
هاي مهاجران الري، حتي از نقش دولت باالتر ارزيابي شده است. هير تاز سوي مردم الر، تاثير فعالي

) با تاكيد بر نتايج سودمند مهاجرت متخصصان بر اقتصاد كشورهاي مبدا، 2003و سورنسون (
هاي اجتناب ناپذير، بايد آن را مديريت كرد و از اين معتقدند بايد به جاي تالش براي توقف مهاجرت

هاي ه اقتصادي كشورهاي فرستنده، استفاده كرد. به طور كلي، پژوهشچرخش آزاد براي توسع
صورت گرفته در اين حوزه محدود بوده و تاكنون نمونه قابل استنادي در خصوص تعامل مثبت و 

  ايراني با كشور مبدا و نقش آنها در توسعه زادگاهي صورت نگرفته است. دوسويه زنان مهاجر
  

  الملليهاي بيندر مهاجرت 1حركت به سمت تعادل جنسيتي
مهاجرت، همانند هر فرايند اجتماعي ديگر، يك فرايند جنسيتي است و امروزه افزايش كمي و كيفي 
حضور زنان در عرصه مهاجرت به زنانه شدن مهاجرت و جابجايي انجاميده است (هيندمن و گيلس، 

مهاجران تبعي نيستند، بلكه خود  ). به اين معنا كه زنان ديگر صرفا1994سوتلو، - و هونداگنو 2011
طبق آمارهاي سازمان ملل متحد، امروزه زنان باشند. داراي نقشي فعال و مستقل در اين عرصه مي

- افزايش كمي و كيفي حضور زنان در عرصه مهاجرتشوند. نيمي از مهاجران در دنيا را شامل مي

 50زنان بيش از به عنوان مثال، ). 1999شدن مهاجرت انجاميده است (بويد  به زنانه الملليهاي بين
روند مهاجرت  دهند. اقيانوسيه را تشكيل مي -سوم كارگران خانگي آسيا درصد مهاجرين آسيا و يك

الگوهاي زنان تحصيل كرده نيز در دهه گذشته با افزايش چشمگيري در جهان مواجه شده است. 
رد مهاجران تبعي و پيرو همسر يا پدر خود سنتي مهاجرت بيشتر مردگزين بوده و زنان در بيشتر موا

). اين الگو در سالهاي اخير با تغيير مواجه شده و با 2003و زلوتنيك،  2013اند (گوزمن، بوده
كاستلز و ميلر، اند. ، زنان به تدريج از تابعان مهاجرت به عامالن مهاجرت مبدل شده2افزايش عامليت

تسريع مهاجرت و شتاب مهاجرتي، تفكيك و تمايزپذيري  هايي نظير جهاني شدن مهاجرت،از پديده
هاي مهاجرتي به عنوان پنج ويژگي اصلي عصر مهاجرت نام مهاجرت، زنانه شدن مهاجرت و سياست

  ).1396اند (كاستلز و ميلر، برده
هاي ت از منظر جنسيت، امري خنثي نيست و افراد بر مبناي جنسيت خود تجربهجرموضوع مها
هاي اوتي را چه در كشور مبدا، چه كشور ترانزيت و همچنين كشور مقصد در زمينهمهاجرتي متف

- ها تجربه خواهند كرد، در نتيجه براي داشتن چشم اندازي جامعادغام و دستيابي به منابع و فرصت

بين ميزان تر به موضوع مهاجران، توجه به مفهوم جنسيت در تحليل نهايي حائز اهميت است. 

                                                
1- Shift toward gender balance 

2 -Agency 
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ان از سرمايه انساني و نوع مقصد مهاجرتي انتخابي، رابطه وجود دارد و باال رفتن سطح برخورداري زن
تحول اجتماعي تحرك مكاني بوجود دهد. تحصيالت دانشگاهي، احتمال مهاجرت زنان را افزايش مي

با افزايش سن زنان هنگام  گردد.آورد كه اين امر به نوبه خود رشد اقتصادي را باعث ميمي
افزايش ميزان استقالل زنان و نقش آنها در ساختار قدرت خانواده، نقش فعال زنان در  مهاجرت،

-يابد و در نتيجه در تصميم گيريهاي مهاجرتي، مشاركت فعالتري مي فرآيند مهاجرت افزايش مي

  نمايند. 
    مهاجران زن در دياسپوراي ايراني

مند كه طي زمان دچار تحول شده است. هاي است، زمينواژه يوناني دياسپورا به لحاظ مفهومي واژه
به معناي از  Diaبه معناي پراكندن و منتشر كردن و   Spiro دياسپورا تركيبي است از دو واژه 

شود. از دهه تعبير مي "جماعت هاي دور از وطن"اطراف و سرتاسر كه در ادبيات مهاجرت به 
ح و متداول تبديل شد. دياسپورا به اي مصطلدر ميان دانشمندان علوم اجتماعي به واژه 1980

اعم از  –شان معناي گروهي از مردم است كه به خارج از مرزهاي سرزمين مادري قومي و مذهبي
و از آن به  -اين كه سرزمين مادري واقعي است يا نمادين، مستقل است يا تحت كنترل خارجي

در  -و نه الزاما دائمي –دتي مداوم اند و براي مبرند، مهاجرت كردهعنوان عنصر هويت بخش نام مي
آنجا حضور دارند و با يكديگر ارتباط دارند، به لحاظ هويتي خود را به عنوان بخشي از جامعه ملي 

شوند. در تعريف كنند و در امور مربوط به سرزمين مادري درگير ميسرزمين مادري تعريف مي
چنان درگير مسايل داخلي  دور هم  از راهشود كه  نهايي، دياسپورا به گروه مهاجراني اطالق مي

كنند و تأثيرگذاري دارند  اند و در راستاي فرهنگ ملي خود فعاليت مي سرزمين مادري خويش
هاي دياسپورايي به عنوان بازيگران مهمي در عرصه تعامالت جهاني، قادر ). جمعيت1991(سفران، 

به طور فعاالنه و آگاهانه در روندهاي  هاي فعاليت سياسي در بين مرزها بوده وبه ساخت شبكه
توانند با استفاده از قدرت نرم به صورت گذارند و حتي ميسياسي كشور مبدا و مقصد تاثير مي

مستقيم و غيرمستقيم در روندهاي سياسي كشور ميزبان و جلب توجه و حمايت كشور مبدا و 
 ذارند. تصميم گيرندگان بر سياست خارجي كشور ميزبان نيز تاثير بگ

هاي دياسپوراي ايراني در آمريكاي شمالي برخورداري از جمعيت گسترده، قدرت از جمله ويژگي
فزاينده مالي، سطح باالي مهارت و تخصص، تسلط به زبان كشور مقصد و دسترسي گسترده به 

- دهي به يك گروه هويتي خاص با اشتراكات هويتي ميباشد كه اين مسئله باعث شكلها ميرسانه

موسسه "گردد. طبق پژوهش هاي هويتي قومي ميگردد و به عنوان ابزاري براي بازيابي ريشه
درصد از دانشجويان ايراني،  82، در حدود 2014در واشنگتن در سال  "سياستگذاري خاور نزديك

ي هادر مقاطع كارشناسي ارشد و باالتر بوده كه بيش از دو سوم از اين دانشجويان ايراني، در رشته
هاي علوم و مهندسي اند كه اين رقم باالترين درصد تحصيل در رشتهعلوم و مهندسي تحصيل كرده

) كه اين رقم در حال 1397باشد (صلواتي و ملكي، كشور اول دانشجو فرست به آمريكا مي 20از 
جمعيت افزايش، بيانگر حجم باالي سرمايه انساني، اقتصادي و فرهنگي دياسپوراي ايراني است. اين 

هاي قومي به تقويت هويت مهاجر متخصص و تحصيل كرده نه تنها با ايجاد سازمانها و انجمن
- گذاريپردازند، همچنين سرمايهجمعي به ويژه در ميان نسل دوم و سوم خود در كشور مقصد مي

هاي آموزشي، هاي جمعي و مشاركت اقتصادي گسترده در توسعه زادگاهي به ويژه در حوزه
توانند، داشته باشند. در نتيجه به رسميت شناختن نقش ي، فرهنگي و اجتماعي نيز ميبهداشت

انجامد، بلكه به تاثيرگذار مهاجران ايراني در دياسپورا نه تنها به توسعه پايدار در كشور مبدا مي
تاثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم اين اجتماعات به نفع سياست خارجي كشور مبدا نيز خواهد 

  ).2017گويند (هو و مك كنل، مي "ديپلماسي دياسپورا"ميد كه به آن انجا
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آمارهاي ضد و نقيض و مبهمي در مورد تعداد ايرانيان خارج از كشور وجود دارد. طبق اعالم سازمان 
 6تا  4كنند، بين گردند، اما خارج از ايران زندگي ميثبت احوال كساني كه كماكان ايراني تلقي مي

درصد از ايرانيان تحصيل كرده در كشورهاي  25. طبق آمارهاي منتشر شده 1هستندميليون نفر 
دهند. بايد اذعان داشت درصد آن را دختران و زنان تشكيل مي 40كنند كه توسعه يافته زندگي مي

كه با  2در سالهاي اخير آهنگ مهاجرت در ايران به ويژه در ميان اقشار تحصيل كرده و با مهارت
اي يافته است كه به تدريج بايد به عنوان شود، شتاب گستردهون فرار مغزها شناخته ميعناويني چ

اگرچه ادبيات يك مسئله اجتماعي در دستور كار سياستگذاران و نيز دانشگاهيان قرار گيرد. 
هاي پيشين همواره عامالن تحرك مكاني چه به صورت مهاجرت در ايران قالبي مردانه داشته و دهه

اند، اما در سالهاي اخير با افزايش سطح ي چه در قالب خانواده، تصميم گير عمده مردان بودهانفراد
تحصيالت و سهولت دسترسي به اطالعات در عرصه مجازي، جريانهاي مهاجرت از روند مذكر بودن 

اند كه به واسطه زنان بخش مهمي از جمعيت مهاجران ايراني را تشكيل دادهخارج شد و امروزه 
هاي ناشي از توسعه ارتباطات و اطالعات، افزايش حضور در امل مختلفي نظير ارتقاء آگاهيعو

هاي سنتي زنانه و گذار به باورهاي جديد، انگيزه تحصيل و اجتماع و در نتيجه تغيير كاركردي نقش
اشتغال و نظاير آن به تحرك مكاني و مهاجرت براي دستيابي به موقعيت و فرصتهاي جديد دست 

از سوي ديگر نرخ باالي بيكاري در ميان زنان تحصيل كرده نيز، عامل تاثيرگذاري در برون  اند.دهز
باشد. در نتيجه گسترش افسار گسيخته آموزش عالي در دو دهه اخير، هاي گسترده زنان ميكوچي

به  برابر رسيده است و زنان 13جمعيت افراد داراي تحصيالت عالي با رشدي چشمگير به بيش از 
اند. اما با وجود عنوان مهمترين بازيگران عرصه دانشگاه از افزايش كمي چشمگيري برخوردار بوده

افزايش جمعيت زنان تحصيل كرده، نرخ مشاركت و نسبت اشتغال زنان اين گروه در حال كاهش و 
تعداد  1391تا  1390باشد. همچنين در فاصله سال در مقابل نرخ بيكاري آنان در حال افزايش مي
درصد رشد داشته و نرخ بيكاري زنان تحصيل  70بيكاران داراي تحصيالت آموزش عالي تقريبا 
زنانه شدن "درصد رسيده است كه اين وضعيت به  43كرده، بيش از دو برابر مردان بوده و به 

) و اين مسئله به افزايش برون كوچي تحصيل كردگان و 1396منجر شده است (علمي،  "بيكاري
  تر شدن دياسپوراي تحصيل كردگان ايراني منجر شده است.هفرب

  ارتباط با كشور مبدا
هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي، سيستمي و اي، از منظرگاهمهاجرت به عنوان موضوعي بين رشته

هاي گوناگون و متفاوتي درباره سياسي مورد بحث قرار گرفته است و بر همين اساس آرا و انديشه
الملل، گسترش هاي ارتباطي در سطح بيناست. با توجه به افزايش روز افزون شبكهآن مطرح شده 

رسد، پارادايم تكنولوژي و كمرنگ شدن مرزهاي جغرافيايي و بازتعريف شدن هويت افراد به نظر مي
- هاي مهاجران با جوامع فرستنده و گيرنده را دارا ميقابليت تحليل كنش 3تحليلي فراملي گرايي

) تعريف جامعي از فرد مهاجر فراملي گرا، 1999). پورتز و همكاران (2001ل علي و كوسر، (ا باشد
- كند، و خانهاند مبني بر اينكه فردي است كه زندگي دوگانه دارد، به دو زبان صحبت ميارائه كرده

بين اش را بر مبناي ارتباط مستمر كند و زندگياش را بر اساس دو كشور (مبدا و مقصد) تصور مي
                                                

وري اسالمي، ايراني محسوب همن جبايد توجه داشت كه بسياري از نسل دوم و سوم ايرانيان حاصل از ازدواج با مرد غير ايراني هستند كه طبق قواني- 1
آيند. همچنين بسياري از مهاجران ايراني بعد از چندين سال اقامت در كشور مقصد، اقدام به تغيير شوند، در نتيجه در اين آمار به حساب نمينمي

 شوند.هاي رسمي جمهوري اسالمي خارج ميتابعيت خود نموده و لذا از گردونه سرشماري
2- Skill workers 

3- Transnationalism 
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، 1اندازتواند از طريق ارسال وجوه پسدهد. حفظ ارتباط با كشور مبدا، ميمرزهاي دو كشور ادامه مي
هاي ها از طريق ارتباطات دانشگاهي، مشاركت در طرحمسافرت مستمر، تبادل مهارت و دانش و ايده

هاي تخصصي موزشهاي كوتاه مدت و آاي در صنعت كشور، برگزاري كارگاه و سمينار و دورهتوسعه
-هويت صورت پذيرد كه به تعميق هويت ايراني مهاجران و همچنين توسعه زادگاهي پرداخته شود.

هاي جماعتي مهاجران ايراني در بسياري از كشورها در قالب پارادايم فراملي گرايي، قابل تحليل 
ند تهديد مهاجرت تواهاي درازمدت بر پايه منافع ملي كشور، مياست كه با تدوين سياستگذاري

 متخصصان را به فرصت استفاده از سرمايه انساني مهاجران تحصيل كرده و با مهارت مبدل سازد.

هاي علمي و اقتصادي دياسپوراي مهاجران ايراني نقش بسيار مهمي انباشت سرمايهاستفاده بهينه از 
ي پيوندهاي خود را با سرزمين در توسعه پايدار در كشور مبدا دارد، چرا كه بسياري از مهاجران ايران

هاي متعدد به ايران و همچنين سفر اقوامشان مادري به صورت حقيقي و مجازي از طريق مسافرت
هاي فرهنگي، علمي، اي از ادبيات و فعاليتبه خارج از كشور و همين طور از طريق موج گسترده

اهي در كشورهاي مختلف به هاي زادگهمچنين تشكيل انجمن اند.اي و غيره حفظ نمودهرسانه
باشد و زنان مهاجر عنوان استراتژي مهاجران در جهت حفظ فرهنگ ملي و زبان مادري خود مي

هاي جمعي در اقصي نقاط جهان به حفظ فرهنگ ايراني به ويژه در ايراني نيز با تقويت ايجاد تشكل
دوسويه با سرزمين مادري از  اند. تقويت ارتباطميان نسل دوم و سوم مهاجران كمك شاياني نموده

هاي هاي زادگاهي است، در حاليكه در بسياري از موارد انجمنمهمترين داليل بقا و استحكام انجمن
تشكيل شده در خارج از ايران به داليل سياسي، عقيدتي و يا ايدئولوژيك، امكان همكاري با سازمانها 

ن فرهنگي نقش بسيار مهمي در حفظ خانواده و و افراد داخل كشور را ندارند. زنان به عنوان حامال
هاي زنان انتقال زبان و نمادهاي فرهنگي به نسل بعد دارند. در همين راستا يكي از مهمترين چالش

باشد، چرا اند مسئله تابعيت و هويت فرزندان خود ميمهاجر ايراني كه با اتباع خارجي ازدواج كرده
ندانشان توسط دولت ايران، عمال راه هر گونه همكاري و كه به رسميت شناخته نشدن هويت فرز

نمايد و عامل مهمي در كاهش انگيزه نخبگان در ارتباط موثر اين نخبگان با جامعه مبدا را سلب مي
 باشد.ايجاد و استمرار ارتباط مراكز تحقيقاتي و صنعتي داخل كشور مي

هاي جمعي به ويژه راديو و تلويزيون به عنوان رسانهاز سوي ديگر، بر اساس پارادايم فراملي گرايي، 
باشند كه در تداوم هاي ارتباطي مهاجران با كشور مبدا مييكي از مهمترين و تاثيرگذارترين كانال

هويت ملي و آگاهي بخشي هويتي به ويژه در ميان نسل دوم و سوم مهاجران تاثير مهمي دارد. در 
هاي سياسي و ايدئولوژيك چه در داخل بنديي با تقسيمهاي جمعمورد دياسپوراي ايراني، رسانه

كشور و چه در خارج از كشور، عمال از نقش مثبت آگاهي بخشي به عنوان عنصري هويت ساز باز 
هاي توليد شده رسد، ارتباط موثري بين مخاطبان در جامعه مهاجران با برنامهمانده و به نظر مي

هاي جمعي در خارج از كشور نيز اين د. در خصوص رسانهشوهاي داخلي مشاهده نميتوسط رسانه
گردد، چرا كه تصوير ارائه شده از جامعه مبدا، عموما تصويري ضعف به صورت بارزتري مشاهده مي

 باشد. هاي الزم به منظور تشويق و تقويت ارتباط دوسويه ميمشوش، تيره و فاقد جذابيت

هاي اقتصادي مهاجران به ويژه عه، بستر سرمايههاي حوزه مهاجرت و توسيكي ديگر از شاخص
هاي متعددي در مورد كشورهايي چون افغانستان، فيليپين و موضوع وجوه ارسالي است. پژوهش

مكزيك صورت گرفته كه از وجوه ارسالي توسط مهاجران به كشور مبدا، به عنوان يكي از مهمترين 
ند و در بسياري از موارد به عنوان تنها راه ادامه اهاي كشور مبدا نام بردهعوامل توسعه زيرساخت

) وجوه 2008). ون هوت (2008معيشت خانواده جامانده در موطن قلمداد شده است (مونسوتي، 
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المللي، ها و سازمانهاي بينهاي دولتارسالي مهاجران متول افغان در دياسپورا را بعد از كمك
داند. ساالنه صدها مدرسه، خانه مي 2001گ سال دومين عامل توسعه در افغانستان بعد از جن

بهداشت و بيمارستان و كارخانه در شهرهاي مختلف افغانستان از قبل وجوه ارسالي مهاجران افغان 
 نمايد. شود كه كمك شاياني به توسعه كشور ميدر دياسپورا ساخته و تجهيز مي

و هم چنين جنسيت در ميزان و نحوه  تمايل افراد به بازگشت، موقعيت فرد مهاجر در كشور مقصد
) و به طور كلي زنان 2004 1ارسال وجه به كشور مبدا تاثيرگذار است (گزارش سازمان ملل متحد،

). مهاجرت 2008تمايل بيشتري به كمك به توسعه زادگاهي از طريق وجوه ارسالي دارند (ون هوت، 
گذاري مهاجران در كشور فرستنده به سرمايهبا به راه انداختن جريان سرمايه از طريق ارسال وجه و 

انجامد. از اين منظر تشويق و تقويت ارتباط اقتصادي با توسعه و نوسازي كشور فرستنده مي
مهاجران ايراني در دياسپورا نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي كشور دارد، در حاليكه عدم 

در انتقال پول به ايران به كاهش تمايل هاي مطمئن و سريع شفافيت سيستم بانكي و نبود كانال
مهاجران ايراني به ارسال وجه به داخل كشور منتج شده، كه اين مسئله صدمات اقتصادي فراواني را 

  سازد.به كشور وارد مي
در خصوص وضعيت وجوه ارسالي و مبادالت مالي مهاجران به ايران، آمار مشخصي وجود ندارد و 

هاي مختصر ارائه شده كه با توجه به اهميت باالي اين الب گزارشمطالعات بسيار محدودي در ق
هاي به روز و جامع مورد نياز است. در حال حاضر به دليل حوزه در توسعه پايدار، تحقيق و پژوهش

تحريم و روابط بانكي محدود، نبود نهادهاي نظارتي بر مبادالت مالي مهاجران با ايران از طريق 
هاي اقتصادي مهاجران ت و ثبات اقتصادي در كشور، حجم وسيعي از سرمايهها، عدم شفافيصرافي

گردد كه اين به كشور وارد نشده و در نتيجه خسران اقتصادي قابل توجهي به منافع كشور وارد مي
هاي انتقال پول و تسهيل روابط بانكي براي دريافت وجوه ارسالي ايرانيان مسئله با ايجاد شبكه

  قابل مديريت خواهد بود.مهاجر در جهان 
  نتيجه گيري

مهاجرت متخصصان به عنوان نوعي مسئله اجتماعي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيمي بر پيشرفت و 
كرده و ماهر در سالهاي اخير توسعه ملي دارد. روند رو به افزايش برون كوچي نيروهاي تحصيل

نظور دستيابي به مدلي براي كنترل يا مديريت اين نيازمند بررسي و تحليلي جامع و يكپارچه به م
باشد. در عصر جهاني شدن و به واسطه گسترش تكنولوژي و سهولت دسترسي، تحرك موضوع مي

هاي جمعي، بي هاي صورت گرفته توسط رسانهمكاني افراد افزايش يافته است كه تصوير سازي
امنيت شغلي و تحديد منزلت زنان متخصص هاي سياسي و اقتصادي، نبود چشم انداز كاري و ثباتي

  و تحصيل كرده، به افزايش ميل به مهاجرت منجر شده است. 
رسد، تغيير رويكرد سياستگذاري مهاجرتي در با مطالعه روندهاي مهاجرتي سالهاي اخير، به نظر مي

و  تواند در راستاي دستيابي حداكثري به منافع ملي صورت پذيرد و سياست بازگشتكشور مي
مشاركت مهاجران متخصص در توسعه كشور در دستوركار سياستگذاران قرار گيرد. مهاجران ايراني 

هاي متنوع اقتصادي، فرهنگي و در دياسپورا به عنوان عامل مهمي از عوامل توسعه پايدار، با سرمايه
تجارب،  دهي به جريان ارسال پول،توانند با شكلهاي گرانبهايي هستند كه مياجتماعي فرصت

ها و دانش روز دنيا كمك بزرگي به توسعه كشور نمايند. اين امر مستلزم همكاري جامعه مبدا مهارت
در پذيرش تغييرات و تجربيات مهاجران در راستاي توسعه پايدار كشور بر پايه منافع ملي كشور 
                                                
1-United Nations 



  

  

  

  

  

  

... Bن دیاسپورای ایراK١١١                                                                 فرام] گرایی و جنسیت: واکاوی مشارکت ز  

 

ان به ارتباط هاي ارتباطي با مهاجران، تشويق مهاجرباشد. اين مهم از طريق تسهيل كانالمي
هاي مهاجران ايراني هاي مناسب در جهت جذب سرمايهدوسويه موثر با وطن و همچنين بسترسازي

باشد كه نيازمند تغيير نگاه سياستگذاران به مهاجران در دياسپوراي ايراني به عنوان در دياسپورا مي
هاي الزم در رسازيهاي آموزشي و بستمشاركت كنندگان در توسعه زادگاهي است. افزايش فرصت

هاي جذب و تشويق زنان مهاجر توسعه فعاليت هاي پژوهشي به عنوان يكي از مهمترين حوزه
المللي و همچنين انتقال دانش و هاي علمي بينمتخصص در توسعه زادگاهي، به گسترش همكاري

رمايه انجامد. كشورهاي چين، عربستان و تركيه با سهاي آكادميك به داخل كشور ميمهارت
هاي هاي درازمدت در تقويت بسترهاي اقتصاد دانش بنيان موفقيتهاي كالن و تدوين برنامهگذاري

فراواني در جذب دائم مهاجران متخصص خود به كشور مادر و يا برقراري و گسترش ارتباطات موثر 
  اند.دوسويه با مراكز تحقيقاتي كشور محل اقامت مهاجران خود داشته

مندي از دانش، مهارت و تخصص مهاجران در دياسپوراي ايراني برنامه ديگري با هدر راستاي بهر
با همكاري معاونت  1394از سال  "برنامه همكاري با متخصصان و كارافرينان خارج از كشور"عنوان 

هاي مزبور در باشد. دستگاهعلمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان در حال اجرا مي
هميت نقش سرمايه نيروي انساني و لزوم ارتباط هر چه بيشتر دانشگاه با صنعت و جامعه راستاي ا

هاي دانش بنيان به منظور شكل دهي به اكوسيستم يا زيست بوم كسب و كار با محوريت شركت
هاي فعال و پوياتري را در راستاي جذب حداكثري سرمايه انساني متخصصان ايراني تدوين سياست
از آنجا كه در سالهاي ابتدايي بازگشت به علت از بين رفتن تجربيات گذشته و عدم اند. نموده

شوازي و يابد (عباسيشناخت ساختارهاي جديد نرخ بيكاري مهاجران بازگشتي افزايش مي
هاي قومي محلي و سازمانهاي حمايتگر را حمايت انجمن) 2001و كيويستو ( )2017همكاران، 

اين طرح،  كند.تر مهاجر در جامعه ميزبان كمك ميعتر و كم هزينهعامل مهمي در ادغام سري
بايد اذعان  هاي مالي به منظور حمايت افراد در سالهاي ابتدايي بازگشت است.درصدد ارائه مشوق
هاي سياسي و اقتصادي كشور در سالهاي اخير تاثيرات عميقي بر اين ارتباطات داشت فراز و نشيب

  ر آن را با تغييرات قابل توجهي مواجه ساخته است.دوسويه داشته و نمودا
سرمايه فكري و سرمايه انساني به عنوان عامل اصلي ايجاد مزيت رقابتي پايدار و محرك اصلي رشد 
و توسعه شناخته شده است. امروزه دانش و مهارت نيروي انساني به جاي سرمايه مادي به عنوان با 

انجامد. ايجاد ستفاده بهينه از آن به تضمين منافع ملي كشور ميترين سرمايه قرار گرفته كه ااهميت
يك فضاي علمي بارور و امن براي مهاجران تحصيل كرده و ماهر بيش از هر چيزي به رضايت بيش 
از پيش متخصصان علمي و پايبندي آنها به خدمت متداوم به كشور خواهد انجاميد. جهاني شدن 

المللي و گسترش سترش وسايل ارتباط جمعي در عرصه بينارتباطات، رشد شتابان صنعت و گ
گيري از  نمايد تا با بهرههاي مختلف فرصتي را ايجاد مي ها و فرهنگ تعامالت فرهنگي ميان ملت

هاي اقتصادي، علمي و فرهنگي افراد در توسعه شبكه دياسپوراي ايراني پراكنده در دنيا، از سرمايه
هاي انساني ارزشمندترين منابع براي تحول و پويايي و پيشرفت سرمايهپايدار ايران استفاده نمود. 
هاي انساني و دار حركتشوند و در اين ميان متخصصان و نخبگان سكانيك جامعه محسوب مي

باشند. بنابراين حمايت همه جانبه از مهاجران متخصص به ويژه زنان به عنوان محرك توسعه مي
در جهت جذب آنان، تضمين كننده توسعه و پيشرفت پايدار جامعه  حامالن فرهنگي جامعه و تالش

هاي همه جانبه و جامع در جهت ايجاد باشد. جمهوري اسالمي ايران بايستي با تدوين برنامهمي
هاي الزم جهت جذب خالقيت، مهارت و نوآوري هاي فعال و پويا براي منابع انساني زمينهمحيط

  ين در دياسپوراي ايراني را فراهم آورد.مهاجران تحصيل كرده و كارآفر
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 تيوقايع جمعي بربررسي اثر تمپو و كوانتوم 

  هاتعديل شاخص ي برايروشهايو معرّفي 
  

1محمد اميري  

  چكيده

اثر افزايش يا  اثر تمپو به معني تورم يا اُفت موقّتي يك واقعة جمعيتي(تولد، ازدواج و فوت) بر
درميزان اشي از اثر تمپو شود. تورشِ ن كاهش در ميانگين سن وقوع آن رويداد تعريف مي

وميرهاي نسلي به  تغيير در توزيع سني مرگ به دليل» اميد زندگي«و » ومير ويژة سني مرگ«
در تغييرات هاي باروري نيز، در خصوص شاخص دهد.ميتر رخ  يا جوانو سمت سنين پيرتر 

) TFR( وري كلميزان باراي در  كننده  تواند روندهاي گمراه مي »نسلي«باروريِ  هايبرنامه

(زماني) كاهش يا  اثرات تمپو  ايجاد كند. تشخيص اينكه باروري تا چه اندازه بوسيله» مقطعي«
پايينِ باروري فعلي به  هاي ميزانكه با تعميم  چرا ؛موضوع بسيار مهمي است ،يابد افزايش مي

 اغلب اند، يافتههش سنِ فرزندآوري كاموقتيِ ها بر اثر افزايش  آينده، اين واقعيت كه اين ميزان
 شناسان به منظور حذف اثر تمپو . در همين راستا برخي جمعيتشود گرفته ميناديده اآگاهانه ن

هاي  اند كه به تناسب داده ارائه داده شاخص باروري كل هايي براي تعديل حل راه، (زمانبندي)
ر ديدگاه صاحبنظران در اين مقاله به شيوه مروباشند.  قابل استفاده ميو مورد نياز،  موجود

بررسي قرار ي مورد رو بارو هاي مرگ و مير اثرات تمپو و كوانتوم بر شاخصجمعيت شناسي، ابتدا 
 معرفي» 2تعديل شدة زماني«شاخص باروري ي محاسبة و تكنيكها روشها سپسو  گيردمي
  گردد. مي

هاي مقطعي، اثر تمپو، اثركوانتوم، وقايع جمعيتي، شاخصواژگان كليدي: 
  هاي نسلي، شاخص تعديل شده.اخصش

  

                                                
 Amiri494@ut.ac.ir:دكتراي جمعيت شناسي از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي-1

2-Tempo- Adjusted 
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 قدمهم  

هاي  شناختي براي درك پويايي ي رفتارجمعيت»2تمپو« و »1كوانتوم«مطالعه روابط بين 
ها بسيار مهم  نسل ها و شناختيِ دوره هاي جمعيت بين شاخص  خصوص تفاوته جمعيت ب

آهنگ و شتاب   ندي،ب به معني زمان» تمپو«هستند. به لحاظ لغوي، در متون فارسي، اصطالح 
بازدهي، عموميت و فراوانيِ نهايي   ، سطح  تعداد،  در معناي حجم،» ومتكوان«به كار رفته است و 

د و مجدآبادي ؛ محم1375 ،(ميرزايي و همكاران يك پديدة جمعيتي استفاده شده است
 وجه يك نسلوقايعي كه مت وانتومِ يك پديدة جمعيتي از تقسيم شمار كليِ. ك)1368 ،فراهاني

و » ميزان«هايي همچون  آيد. شاخص شود برجمعيت كلِ همان نسل به دست مي (كوهورت) مي
بيانگر كوانتوم يك واقعه جمعيتي هستند. تمپو يا زمانبندي يك پديده جمعيتي، » نسبت«

و » ميانه«، »ميانگين«هايي مانند  دهد و شاخص توزيع وقايع را در طول زمان نشان مي
  از نشانگرهاي آن هستند. »واريانس«

است. مثالً در همة  »يك«كوانتوم يا فراواني نهايي براي يك واقعة غيرقابل تكرار و حتمي برابر 
مير برابر يك است. اما فراواني نهايي وقايع   و  ها، فراواني نهايي مرگ ها و براي همة نسل جمعيت

 ،(ميرزايي و همكاران تر از يك باشدتواند كمتر يا بيش تكرارپذير مانند ازداوج و باروري مي
1375.(  
شكل منحني سّني يك رفتار  وضعيت و  عنوان شاخص بندي) به (زمان تمپو هاي شاخص
 خواه در ؛هاي كوانتوم داللت بر سطحِ زيرمنحني دارند شوند. شاخص شناختي تعريف مي جمعيت
و كوانتومِ  تغييرات تمپو ).2005 ،3(هاريوچي رده سني محدود دوره زندگي يا براي يك  طي كلِ

تواند روندهايي گاه  هاي مختلف مي   طي دوره در ها و ميان نسل شناختي در جمعيتيك واقعة 
را ايجاد كند. اينچنين روندها ممكن ي يا داراي اشكال تفسير گمراه كننده، ظاهراً متناقض و

  (همان).مشاهده گردند شده  تحريف دار و است به شكل تورش
باروري كشف و تحليل شدند. به طور كلي، اثر تمپو به هاي ة شاخصابتدا در مطالع مپواثرات ت

ازدواج و فوت) براثر افزايش يا  (تولد، عنوان تورم يا اُفت وقوع مقطعي يك واقعة جمعيتي
 ).2003 ،(بونگارتز و فينيگردد  ميكاهش در ميانگين سن وقوع آن رويداد تعريف 

را با توجه » 5بندي تحريف زمان«در تحليل باروري مفهومِ  ونگارتز و فيني)نقل از ب، 1956(4ريدر
هاي سطوح و روند باروري، ناخواسته  زيرا اين اثرات در بيشتر تحليل ؛به اثرات تمپو وضع كرد

  هستند.

                                                
1- Quantum 

2- Tempo 

3- Horiuchi 

4- Ryder 

5-Timing distortion 
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هاي فوت ويژة  هاي مرگ و مير(ميزان اثرات تمپو و كوانتوم را بر شاخص، ابتدا در اين بررسي
و  روشها سپسدهيم و  مورد توجه قرار مي )TFRي (باروري كلرد زندگي) و باروسني و امي
  گردد. مي معرفي» تعديل شدة زماني« TFRي مختلف محاسبة تكنيكها

 ومير هاي مرگ اثر تمپو بر شاخص

دهد.  مير نيز رخ مي هاي زماني در مرگ و كنند كه تورش ) استدالل مي2002بونگارتز وفيني (
يك  ويژةفوت  ل از هارپوچي) نشان داده است كه تغييرات نسلي در توزيعِنق -2003فيني(

  تواند ميزان مقطعي فوت را براي آن فاصله سني تحريف كند. مي ،فاصلة سني
بوسيله  نيز مقطعي »اميدزندگي« اند كه برآوردهاي متداولِ ) نشان داده2003بونگارتز و فيني(

گيرند. به طوريكه هرگاه ميانگين سن فوت در  رار ميناخواسته تحت تأثير ق» اثر زماني«يك 
اثر زماني مثبت است و زمانيكه ميانگين در حال كاهش است، اثر زماني  ،حال افزايش است

  باشد. منفي مي

  ويژة سني مرگ و ميرهاي  اثر تمپو بر ميزان

به  كند.مي را اثباتمرگ و مير ويژة سني ميزان هاي در » 1تمپو تورش«به خوبي داليل رياضي 
سوق تر  يا جوانو  به سمت سنين پيرتر »نسلي«اين صورت كه اگر توزيع سني مرگ و ميرهاي

به سمت باال يا پايين متمايل خواهد نيز سني  ةمرگ ومير ويژ »مقطعي«، آنگاه ميزان پيدا كند
نهاي مسئله تاثير زماني فوت بر ميزا ،هاريوچي به كمك نمودار لگزيس ).2005 ،(هاريوچي شد

  داده است.نشان   1را در شكل  مرگ و مير ويژة سني

  
  )BCFEو ABED) و دو نسل(ABFE. نمودار لگزيس مربوط به يك دوره(1شكل

 (دوره برآورد)، درون متوازي ABFE هاي درون مربع ، تعداد فوت1با توجه به شكل
 ر تعداد وكند. اگ (نسل بعد) را مقايسه مي BCFE(نسلي قبل) و  ABED هاي االضالع 

هاي ويژه  براي دو نسل مساوي باشند و فوت X+1و Xها در فاصله سني همچنين توزيع فوت

                                                

1- Tempo Bias 
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نيز تعداد  ABFEسني درطي زمان به طور مساوي براي هر نسل توزيع شوند، آنگاه مربع 
  خواهد داشت.را   االضالع متوازيدو فوتهاي برابر با هر كدام از 

براي دو نسل برابرباشد؛ اما توزيع  X+1وXهاي بين سن  تحال با فرض اينكه تعداد فو     
آنگاه در  ؛در اين فاصله سني پيرتر باشددر مقايسه با نسل اول  هاي مربوط به نسل دوم فوت

نسل دوم؛  است تا ها مربوط به نسل اول ، بيشتر فوتX+1و  X  پايين در فاصلةسنين نسبتاً 
ها مربوط به نسل دوم است تا نسل  ه سني، بيشتر فوتدر اين فاصل باالتراما در سنين نسبتاً 

در مقايسه  BCFدر مثلث و BFEنسبت به مثلث AEDها در مثلث  اول. بنابراين تعداد فوت
 ABE و BFE از دو مثلث ABFEكه مربع  آنجايي از بيشتر خواهد بود. ABEبا مثلث

(در هر  متناظرشان هاي هاي كمتري نسبت به مثلث دوي آنها فوت هر تشكيل شده است و
(نسل اول)  ABEDنسبت به  ABFEها در  تعداد فوتمجموع بنابراين  نسل) دارند؛

و  ABEF،  ABEDسالهاي درون - چون معموالً تعداد نفر كمتر است.(نسل دوم)  BCFEو
BCFE چراكه ميزان  ،شود تفاوت معناداري ندارند؛ اين موضوع منجر به نتيجة متناقضي مي
نسب به ميزان فوت ويژة سني مربوط به هر يك از دو  (مقطع)1در يك دورهسني  ةفوت ويژ

به عبارتي اگر توزيع فوت به سمت سنين باالتر تغيير كند، تعداد  نسل در طي دوره، كمتر است.
به سمت  هاتوزيع فوت در كوچكتر خواهد شد. بنابراين، تغيير نسلي ABFEها در  كل فوت
  شود. فوتهاي ويژه سني مي به پاييني در تعداد مقطعيِ ور تورش، منجربه باالترسنين 

زندگي اثر تمپو بر شاخص اميد  

هاي  ميزان پاية بر است كهترين ابزار جمعيت شناسي  ترين و اساسي اميدزندگي جزو قديمي
شود. بونگارتز و  هاي جدول عمر محاسبه مي بوسيله روش وسني ة مير ويژ و  مرگ »مقطعي«

ر يثتأ«يك  بااند كه اين نوع برآوردهاي متداول اميد زندگي مقطعي،  ان داده) نش2003(2فيني
گيرند. زمانيكه ميانگين سن فوت در حال  ناخواسته تحت تأثير قرار ميبه طور » (تمپو)مقطعي

مثبت است و زمانيكه ميانگين در حال كاهش تمپو بر شاخص اميد زندگي اثر  ،افزايش است
  .خواهد بودمنفي نه به گواثر اين ، مي باشد
مورد بررسي قرار گيرد؛ به د تا فوت توّل زمان از جمعيتاز  نسليك مرگ و مير وضعيت هرگاه 
اما با اين  شود.ميمحاسبه طول عمر نسل عنوان ميانگين  سن فوت افراد بهميانگين راحتي 
 ،19واسط قرنمسئله برانگيز است. از ا ،روندهاي ميانگين طول عمر ةمطالع روش دراين حال 

حل استانداردي  هاي جدول عمر، راه مبتني بر روش تولد در بدومقطعي اميدزندگي شاخص 
بحث  حل ين راهايرادات اراجع به  )2003. بونگارتز و فيني(در نظر گرفته شدبراي اين مسئله 

                                                
1-Period 

2- Bongaarts& Feeney 
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جي) (ك تحريفنوعي اين روش در صورت تغيير، دچار  زندگي مبتني براميد چرا كه ؛اندكرده
  .خواهد شد
ا بونگارتز و فيني بستگي دارد؛ اموا tت مرگ و مير در زمان اميدزندگي، صرفاً به شدشاخص 

اند كه هم به شدت مرگ و مير و هم به ميزان تغيير  شاخص جايگزيني را پيشنهاد كرده
است كه شدت استوار روش براين پيش فرض اين  ميانگين استاندارد سن فوت بستگي دارد.

 tدر زمان مير جمعيت شكلي مشابه شدت اصلي مرگ و ي،اهده شدة مرگ و مير در هر زمانمش
كند. آنها  ت را منعكس ميمير جمعي مرگ و ةتوزيع سني استاندارد دارد كه تاريخچ اساس بر

بينانه است و شاخص  اميدزندگي باال واقع دارايمعتقدند كه اين پيش فرض در جوامع معاصر 
هاي جمعيت شناختي  رفته در ساير زمينه هاي اثبات شده و بكار ا شاخصپيشنهاديشان ب
  سازگار است.

اند كه اثرات تمپو در اميدزندگي چگونه  ) با يك مثال ساده نشان داده2003( بونگارتز و فيني
اين سال در بدو تولد را در نظر بگيريد. با  70يك جمعيت ساكن با اميد زندگي  كنند. عمل مي
كه به عمر هر ( »1تمديد زندگي«فرضي دقيق فوت هر فرد تا زمان كشف داروي سن فرض كه

. اگر هريك از افراد جمعيت، اين شوداز قبل تعيين  گردد) ماه اضافه مي 3فرد مصرف كننده آن 
لذا در  ،دريافت نمايند؛ چون اثر دارو در همه سنين يكسان است Tدارو را در اول ژانويه سال

كاهش خواهد يافت  T، %25ها در سال تعداد فوت چ فوتي رخ نخواهد داد وسه ماه اول سال هي
اين  سال) خواهد رسيد. 25/0(با افزايش  سال 25/70به  70و ميانگين استاندارد سنِ فوت از 

تا حدود  Tاميدزندگي بدو تولد در سالشاخص  ت مرگ و مير، موجب افزايشكاهش شدنوع 
 واقعي تغيير برابرِ 10حدود در زندگي اميد بر ثر تمپوا وضعيتاين  . درشود سال مي 73

، توصيف اين مثال فرضي با نمودار ترسيم 2در شكل . شودنشان داده ميميانگين طول عمر 
  شده است. 

  
  )25/70به  70(از  سال 25/0. مثال فرضي از اثر افزايش ميانگين سن فوت به مقدار 2شكل

  ،Tدر سال 

                                                
1-Life Extension 
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  زندگي  اميدمتداول بر مقدار   

تا سطح قبل از دوباره ومير  ها و شدت مرگ تعداد فوت T، در سال بعد از 2لبا توجه به شك
. به Tبه اميد زندگي نسبت به سالهاي قبل ازسال 25/0ا با افزايش يابد؛ ام افزايش مي Tسال

 رقم اميد زندگي بدوتولد از» تمديد زندگي«براثر مصرف داروي Tدر سال گرچه سخن ديگر، 
، Tبعد از  هاياما در سال يابد؛ سال افزايش مي 73قبل از آن تا حدود سال سال در 70

ميانگين  ف با تغييريابد. اين نوع تحري سال كاهش مي 25/70به سطح بار ديگر اميدزندگي 
  .گرددمشاهده مياستاندارد سن فوت 

 هاي باروري اثر تمپو و كوانتوم در تحليل  

باروري،  1حجمي  هاي شوند. دسته اول؛ شاخص تقسيم مي كلي تههاي باروري به دو دس شاخص
)، و نسبت ASFRهاي مختلف سني ( گروه ويژةشامل ميزان باروري كل، ميزان باروري 

كه بر زمان باروري داللت  3هاي زماني باشد. دسته دوم؛ شاخص ) ميPPR(2فرزندآوريپيشرفت 
ازدواج، ميانگين و ميانه سن زنان در زمان تولد  ميانگين و ميانه سن زنان در اولين ؛دارند شامل

فرزندان به ترتيب تولد، ميانگين و ميانه سن زنان در زمان تولد فرزندان بدون در نظر گرفتن 
(عيني  باشد ترتيب تولد فرزندان، و ميانگين و ميانه فاصله زماني بين دو فرزند مي

  ).1391،زيناب
ها  شاخص ديگراغلب بيش از هاي باروري از شاخص به عنوان يكي) TFRكل( ميزان باروريِ

واقعي از زنان  نسلزيرا هيچ  ،يك شاخص فرضي است ،گيرد. باروري كل مورد استفاده قرار مي
  نسلهر اند يا ضرورتاً تجربه نخواهندكرد. فرزندآوري واقعي  هاي خاص را تجربه نكرده اين ميزان

تعداد  ،شود. اين شاخص ) نشان داده ميCFR( 4زنان براساس ميزان باروري كامل شده از
كند.  گيري مي شان اندازه طي سالهاي توليد نسلِ گذشته ساله را در 50دهاي زنان متوسط توّل

سالة حال  50كه زنان  چرا ؛كندبيان ميتجربة گذشته را  اين است كه CFR شاخصايراد اما 
تجربه   سالگي 30تا 20يعني سنين ، لبيشترين فرزندآوريشان را در دو تا سه دهة قب ،حاضر
كند و اطالعاتي  گيري مي به اين دليل است كه باروري فعلي را اندازه TFRت . مزياند كرده
سهولت   ،برتري اين شاخص دهد. دليل ديگر روز راجع به سطوح و روندهاي باروري ارائه مي به

با  TFRدگي و دسترسي وسيع به هاي ديگر است. اما سا در مقايسه با برخي شاخصآن تفسير 
ي ). انتقادات1998 ،(بونگارتز و فيني غفلت از برخي نواقص اين شاخص باروري همراه شده است

هاي مقطعي و  رابطه بين شاخص ،بندي فرزندآوري تغييرات در زمان ناشي از؛ مشكالت از قبيل

                                                
1-Quantum Measures 

2-Parity Progression Ratio 

3-Tempo Measures 

4-Completed Fertility Rate 
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  ، در مورد»فرضي«ي هاي مقطعي تفسير شده به عنوان نسلها اعتبار شاخص ماهيت و ،نسلي
TFR همان).( مطرح شده است  

  )TFRبرآورد اثر تمپو بر شاخص باروري كل(

، 11947هاجنال ،1983، 1980، 1964، 1959، 1956(ريدر شناسانطي قرن اخير، جمعيت
هاي مقطعي  اند كه شاخص ) تشخيص داده1998نقل از بونگارتز و فيني -1945و 21954ولپتون

بندي فرزندآوري دچار تحريف  ن باروري كل، بر اثر تغييرات در زمانميزا باروري از قبيل
 شان را بدون تغيير در باروري كاملشان شوند. به عنوان مثال اگر زنان سن فرزندآوري مي
)CFR ؛ تعداد ساالنه تولدها نسبت به آنچه بايد باشد كمتر خواهد سنين باال موكول كنند)، به

خواهد شد. به همين  توزيعتر  در طول يك دورة زماني طوالني هابود؛ زيرا همان تعداد تولد
ها نسبت به  تر شروع كنند، تعداد ساالنه تولد صورت، اگر زنان فرزندآوري را در سنين جوان

تر اتفاق آنچه بايد باشد بزرگتر خواهد بود؛ زيرا همان تعداد تولد درطول يك دورة زماني كوتاه
بندي فرزندآوري؛ اثرات  اد ساالنه تولدها ناشي از تغييرات در زمانافتد. اين تغييرات در تعد مي
  ).2003،(بونگارتز و فيني شوند ناميده مي (زمانبندي) تمپو

 ،هاي ساالنه تي تحليل روندهاي باروري مبتني بر داده) معتقد بود كه روش سّن1947( هاجنال
تعيين  ،كنترل باروري گستردةة شود. با توجه به اينكه تجربكنار گذاشته ناقص است و بايد 

سازد؛ در چنين شرايطي تغيير در  ها ممكن مي د و تعداد كل فرزندان را براي خانوادهزمان توّل
اي از  به عنوان نشانه در درازمدتتواند  نمي ،عينميزان فرزندخواهي مردم در يك سال م

شود. بونگارتز و  آنان قلمدادان باروري تغييرات تعداد كل فرزندان مورد نظر آنها در طي دور
 براساسهاي باروري كه  محاسبه شاخص درهاي جدول عمر  روشكه ) معتقدند 1998فيني(
بندي  تغيير در زمانناشي از شوند، به طور مستقيم اثرات تحريف  استاندارد مي 3فرزندآوري رتبه

اندازند،  را به تأخير مي كنند. چراكه در طي سالهايي كه زنان فرزندآوري فرزندآوري را بيان نمي
گيرد؛ ميزان باروري  سالهايي كه فرزندآوري شتاب مي يابد و در هاي باروري افت مي ميزان

بنابراين كند،  اثرات، تعداد تولدها را كم يا زياد مي نوع كه اين يابد. از آنجايي افزايش مي
  دهد. تحت تأثير قرار ميرا  TFRسني و  ةهاي ويژ هاي تولد از قبيل ميزان همة ميزان وضعيت
وضعيت باروري ايران پس از انقالب در بررسي  )2009عباسي و همكاران( همين زمينهدر      

اند كه باروري بسيار باال در سالهاي  نشان داده فرزندآوريتوالي رتبة   تحليلباروش   اسالمي،
نين بخشي از كاهش باروري همچآنها  اوليه انقالب متأثر از كوتاه شدن فاصله تولدها بوده است.

ِباروري در سالهاي اوليه  را ناشي از اُفت باروري پس از افزايش موّقتي1365در ايران پس از سال
بيشتر فرزنداني كه پيش از اين مردم  ،باروري مقطعيدانند؛ چراكه با افزايش  انقالب مي

  اند.  آورده دنياخواهند داشته باشند را به  مي

                                                
1-Hajnal 

2-Whelpton 

3-Parity 
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هاي باروري در ايران، عباسي و همكاران  فرزندآوري بر شاخص ثر زمانبنديِامورد  درهمچنين 
اول باشد؛ اما اثر آن در فرزند از اثر تمپو به خاطر تأخير در تولد  بخشيممكن است  ،معتقدند

هاي ايراني يك فاصله خيلي طوالني بين  حال زوج اين كاهش مجموع باروري نسبتاً كم است. با
 »مقطعي«اثر تمپو بر ميزان باروري كل  نوعي اند و اين وضعيت ايجاد كردهتولد اول و دوم 

 ).12: 2009(عباسي و همكاران،  اشتگذخواهد 

  

  روشهاي تعديل شاخص باروري كل 

براي را هايي  حل راههاي باروري، در شاخص شناسان به منظور حذف اثر تمپو برخي جمعيت
هاي پيشنهادي آنان  اند. در ادامه سه مورد از روش ارائه داده )TFR( تعديل شاخص باروري كل

  . گردد ميو تشريح  معرفي

  روش ريدر 

 نسلي) راباروري (شاخص  CFR كه از طريق آن ه استاي را ارائه داد پايهة) معادل1956ريدر(
سال براي هر نسل  Cبه صورت خطي با افزايش  آن جمعيتي كه ميانگين سن فرزندآوري در

    TFR=CFR*(1-C) سازد: (يك شاخص مقطعي) مرتبط مي TFR به كند تغيير مي
نسل افزايش  هر سال در 1/0براي مثال اگر متوسط سن فرزندآوري نسلهاي متوالي به ميزان 

  TFR=CFR*0/9 شود: باال به اين صورت نوشته مي ةيابد، آنگاه معادل
وسط سن فرزندآوري منجر به مت به ،به ميزان يك دهم سال يافزايشي نسبتاً كم به بيان ديگر،

شود. به همين ترتيب، اگر متوسط سن  مي همربوط CFRنسبت به  TFRدرصدي  10كاهش 
درصد افزايش  10به ميزان  TFRفرزندآوري ساالنه به مقدار مشابه قبلي كاهش يابد، مقدار 

  يابد. مي
 ذف كرد؛ اما به دو دليلح ر تغييرات زماني بر باروري مقطعي راتأثي، سادة ريدر ةاينكه معادل با

از كوانتومِ باروري نسلي،  كند كه تمپو و ريدر فرض مي ل:قرار نگرفت. او مورد پذيرشچندان 
هاي  حال تحليل هاي باروري مقطعي هستند. با اين شاخص ساير و TFR هاي تعيين كننده
 گونهكه اين ،) راجع به اين موضوع نشان داده است1947 ،اي (از جمله براس تجربي گسترده

سن فرزندآوري نسلهاي به ميانگين تغييرات ، يابد نيست. دوم: زمانيكه باروري نسلي كاهش مي
عمدتاً باروريشان را از  ي مختلفكند. نسلها اثرات تمپو را به طور دقيق حذف نمي ،هم پيوسته

متوسط  نتيجه، سن دهند. در كاهش مي فرزندآوريهاي باالتر  طريق كاهش فرزندآوري در رتبه
كند، كاهش  فرزندآوري براي همه تولدها حتي زمانيكه زمانبندي تولدهاي فردي تغيير نمي

 شود كوانتوم نسلي منجربه تغيير در ميانگين سن فرزندآوري مي ديگر، كاهشِ سخنيابد. به  مي
بدست غيردقيقي را  ةفرمول باال نتيج از اين رودهد.  اثرات واقعي تمپو را نشان نمي و در نتيجه

 با توان ميرا باروري نسلي ثابت است. خوشبختانه مشكل دوم  مواقعي كهبه جزء  ؛دهد مي
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 ،(بونگارتز و فيني كردتولد بر طرف  هايهرتبيك از براي هر ه جداگانبه طور كاربرد فرمول باال
1998.(  

BFروش
1  

و  ي رخ دهدولدهر سن و هر رتبة ت ممكن است برايتغييرات باروري از يك سال به سال ديگر 
پيشنهادي براي  )1998بونگارتز و فيني( تواند ناشي از اثرات كوانتوم و تمپو باشد. مياين 

ارائه كردند كه از تحريفات اثر تمپوي مربوط به تغييرات  TFRدستيابي به نسخة تعديل شدة 
ي از طريق گيري بخشِ كوانتوم بارور هدف خود را اندازه بندي تولدها به دور است. آنها زمان

برتمپو ناشي از اثر  حذف تحريفTFR شاخص كوانتوم بدست آمده، گرفتندنظر  در .TFR 

  شود. ناميده مي 2»تعديل شدة زماني«
كند و نيز  با قبول اين فرض كه باروري در يك مسير ساختارمند تغيير مي ،بونگارتز و فيني
نه  ،ين تولد تحت تأثير قرارگيردباروري بوسيله دوره، سن، رتبه و فاصله از آخر ممكن است

به نظر آنان تحت اين شرايط، ميزان باروري كل در  .كردندبوسيله نسل؛ روش خود را معرفي 
ن چنانچه هيچ تغييري در زمانبندي تولدها در طي آن سال صورت نگيرد؛ يك سال معي

ين شاخص شود. ا ) برآوردri -1مربوط به هر رتبه تولد بر ( TFRiتواند با تقسيم  مي
)adjTFR در سال (t براي رتبة تولد  و iشود:به صورت زير محاسبه مي  

1)       �����	
��) =  ��	
��)/�1 − �
��)) 
استفاده  مواليدهاي متفاوت  مشاهده شدة رتبه TFR(t)اين معادله براي حذف اثر تمپو از 

اهده شده در هر سال معين را در مقابل اثرات شود و امكان تعديل ميزان باروري كل مش مي
تغيير در ميانگين سن فرزندآوري  ri(t) آورد. مربوط به تغيير تمپوي فرزندآوري را فراهم مي

  شود: است كه به صورت زير محاسبه مي tبين ابتدا و انتهاي سال iمربوط به رتبه 
 2 )               �
��) = ����
�� + 1) − ���
�� − 1)�/2 

MACi (t)مربوط به رتبه  3متوسط سن فرزندآوري ؛ iهاي باروري  است كه بر اساس ميزان
هاي  براي همه رتبه »زماني ةتعديل شد«شود. سرجمع ميزان باروري كل  ويژه سني محاسبه مي

  شود. رتبه محاسبه مي ةهاي باروري كل تعديل شده ويژ تولد به عنوان مجموع ميزان
هاي باروري ويژة سني براساس  تعديل شده شامل: داده TFRهاي مورد نياز براي محاسبه داده

  ).1998باشد(بونگارتز و فيني  سن مادر و رتبه واقعي (بيولوژيكي) تولد فرزند مي

  كاربرد رگرسيون براي برآورد اثر تمپو  

 BFربرد روش در دسترس نيست؛ كا مواليدهاي تفصيلي ويژة رتبه  در كشورهايي كه داده
معادلة  ي) نوع2006( 4شود. براي چنين شرايطي، فيليپو و سوبوتكا فيني) سخت مي -(بونگارتز

                                                
1-Bongaart’s –Feeney 
2-Tempoadjusted 

3-Mean Age at Childbearing 

4- Philipov & Sobaka 
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و ميانگينِ سن  TFRهاي متداول رگرسيوني جهت برآورد اثر تمپو از طريق داده
تقريبي اثر  برآوردبراي  را اند. آنها ميانگين سن فرزندآوري ) پيشنهاد دادهMACفرزندآوري(

و  2ها كه اول: كوانتوم (سطح) باروري پايين است. مثالً زير فرض اند با اين پيش به كار بردهتمپو 
اي در طي دوره مورد  اثر كاهش باروري در رتبة باالتر تولد كم است و به شكل قابل مالحظه

كنند. و با فرض  ها در يك مسير يكسان تغيير مي MACiكند. دوم: همه  مطالعه تغيير نمي
-ها را مي فرض در سال. اين پيش 1/0اين تغييرات كوچك هستند؛ مثالً افزايشي كمتر از اينكه 

  توان در كشورهاي داراي باروري پايين معتبر فرض نمود.
 به صورت زير برآورد نمود: BFتوان اثر تمپو را از طريق فرمول  ها مي براساس اين پيش فرض

����� = ��	���) − ��	��) =
∆�����)

1 − ∆�����)
��	��) 

 فرمول بري تغييرات بزرگ دراين  مربوط به همه تولدها است. MACو  TFRدر اين فرمول 

اين نبايد از  مواردگونه دهد. در اين  داري را بدست مي ، نتايج تورشفرزندآوري ميانگين سن
در يك سو و اثر تمپو  MACاي بين  رابطه ساده باال داللت بر فرمول استفاده شود. فرمول

 داراي رابطه خطي هستند؛ MACفرض كه تغييرات كوچك دراين با . درسوي ديگر دارد
 تغييرات معادله رگرسيوني زير را در نظر گرفت:نوع براي اين توان  مي

�������) = � + �. ∆�����) +   
برآورد  BFمول اصلي با استفاده از فر t) براي سالtempoدر اين معادله، متغير وابسته(

 :شود مي
∆�����) = ������ + 1) − ����� − 1))/2 

، اثر تمپو برابر با صفر است. بنابراين نداشته باشدوجود  MACهنگاميكه هيچ تغييري در 
  عرض از مبدأ بايد برابر با صفر باشد.

 جمع بندي

ازدواج و فوت) براثر  تولد،يا اُفت مقطعي وقوع يك واقعة جمعيتي( افزايشاثر تمپو به عنوان 
 تورشِ يك چنين شود. در ميانگين سن وقوع آن رويداد تعريف ميموقتي افزايش يا كاهش 

وميرهاي نسلي به سمت سنين پيرتر  تواند بر اثر تغيير در توزيع سني مرگ ناشي از اثر تمپو مي
) نشان 2003يني(رخ دهد. بونگارتز و ف ومير ويژة سني مرگهاي شاخصتر) در  يا جوانو (

زماني يا «اثر ناخواستة اميد زندگي مقطعي، بوسيله يك  برآوردهاي رايج شيوهاند كه  داده
اثر  باشد،گيرند. به طوريكه هرگاه ميانگين سن فوت در حال افزايش  تحت تأثير قرار مي» تمپو

. در اين بودخواهد ، اثر تمپو منفي باشدتمپو مثبت است و زمانيكه ميانگين در حال كاهش 
  دهد. شاخصي گمراه كننده از شرايط فعلي مرگ و مير را ارائه مي ،تمپوتوجهي به اثر حالت بي
تواند  مي باروري هاي نسليبرنامهدر كه تغييرات  هاي زيادي مشخص كرده است  بررسي

شناسان تشخيص  مقطعي ايجاد كند. طي قرن اخير، جمعيت TFRاي در  كننده روندهاي گمراه
بندي  هاي مقطعي باروري از قبيل ميزان باروري كل، بر اثر تغييرات در زمان اند كه شاخص دهدا
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شوند. عموماً تحريفات زماني همراه با تغيير در زمانبندي  تحريف مينوعي فرزندآوري دچار 
(زماني)  اثرات تمپو  . تشخيص اينكه باروري تا چه اندازه بوسيلهگيردشكل ميفرزندآوري 
 كشورهاي مختلف است؛ چراكه با تعميمبراي  موضوع بسيار مهمي ،يابد ا افزايش ميكاهش ي

ها  اين واقعيت كه اين ميزان ناخواستهقان اغلب آينده، محّقسالهاي سطح پايينِ باروري فعلي به 
  گيرند.  را ناديده مي انديافتهبه طور موّقت بر اثر افزايش سنِ فرزندآوري كاهش 

هاي باروري، شناسان جهت حذف اثر تمپو (زمانبندي) بر شاخص جمعيتبه همين منظور، 
هاي موردنياز و موجود  اند كه به تناسب داده ارائه داده TFRهايي براي تعديل شاخص حل راه

در دسترس باشند،  مواليد هاي باروري براساس رتبة زمانيكه ميزانباشند.  قابل استفاده مي
روش پيشنهادي  .ساده است »شده زماني تعديل« TFRد محاسبات مورد نياز براي برآور

كل، زمينه را براي درك سطح و روند باروري  ) براي تعديل ميزان باروري1998بونگارتز و فيني(
تري را براي پيش بيني روندهاي باروري آينده فراهم  بخشد و مبناي محكم گذشته ارتقاء مي

روش هاي مربوط به رتبة تولدها،  نبود دادهدر ) نيز 2006سازد. فيليپو و سوبوتكا ( مي 
 را بر باروري معرفي كردند. آنها ميانگين سن فرزندآوري »تمپو«رگرسيوني را براي برآورد اثر 
  اند. به كار بردهبر شاخص باروري براي برآورد تقريبي اثر تمپو 
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  آسيب شناسي سياستگذاري جمعيتي

  جمهوري اسالمي ايران 

  

  1فرشاد رحيميان
 

  چكيده:

به كليه تمهيداتي كه دولت و نهادهاي اجرايي و قانوني براي تأثير گذاشتن  هاي جمعيتي ستسيا
الواقع . فيشود كنند، اطالق مي بر ويژگيهاي كمي و كيفي يك جمعيت تصويب و اجرا مي

اصطالحي است در جمعيت شناسي با تعاريف مختلف كه همگي اين تعاريف  ،سياستهاي جمعيتي
هاي مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و  جموعه اصول و تدابير و برنامهاشاره دارند به م

توزيع جمعيت، يعني تشريح چگونگـي و حدود فعاليت دولت در مسائل جمعيتـي و بطور خالصه 
كليه اصول و قوانينـي در حوزه جمعيت كه از سوي دولت در جهت هماهنگ سازي شرايط "به 

 "گردد ي جامعه در راستاي دستيابي به توسعه پايدار، تدوين ميسياسي، اجتماعي و اقتصاد
گردد. امروزه بسياري كشورها در حالت عدم تعادل جمعيتي قرار دارند، از يك سو اطالق مي

كنند،  رويه جمعيت دست و پنجه نرم مي كشورهاي در حال توسعه با مشكالت و مسائل رشد بي
ايج منفي شدن رشد جمعيت و سالخوردگي جمعيت رنج يافته از نت از سوي ديگر جوامع توسعه

روي جامعه  ها و مسائل جمعيتي پيش برند. اين مقاله در پي آسيب شناسي و تشريح چالش مي
است، تا از اين رهگذر اقدامات پيشگيرانه الزم  بستر ساختارهاي اقتصادي و منابع طبيعيايران در 

  ي آتي صورت پذيرد.هاي جمعيت در زمينه جلوگيري از بروز بحران
  

 آسيب شناسي، سياستگذاري، توزيع جمعيت، جمعيت ج.ا.اواژگان كليدي: 

   

                                                
  ذاري عمومي دانشجوي دكتري سياست گ - 1
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  مقدمه: - 1

 بررسي در اصلي عوامل از يكي كه است ايبه اندازه جمعيت اهميت ژئوپليتيكي، مباحث در
 و اندازه موقعيت، بر عالوه دولت، يك قدرت گيرياندازه در .رودبه شمار مي كشور جايگاه
 نظامي، فناوريهاي و تجهيزات توسعة اقتصادي، ميزان دسترسي، قابل منابع جغرافيايي، عتوس

 كشور، جمعيت، ملي فرهنگ و هويت بين المللي، مجامع در نفوذ و دولت ديپلماتيك وضعيت
  )101، 1391شود. (خادم ،مي دانسته بنيادي ايمؤلفه كشور، آن جمعيت ساختار و اندازه
 نقش ايفاي و بين الملل سياست عرصة در دولت موقعيت در جمعيت، يها ويژگي و تركيب
 ملزوم و الزم جمعيت كيف و كم كه اي گونهبه  است؛ بسيار تعيين كننده آن مؤثر غير يا مؤثر

 عوامل اين كرد. رفاه اشاره مهارت، اطالعات و سواد، سطح به بايد مورد، اين در يكديگرند.
 نمادين و تلفيقي استخراجي، هايقابليت درنوسان جاري،هن و فرهنگي متغيرهاي دركنار

 و نسلي اقتصادي، جنسي، اجتماعي، قومي، نژادي، مذهبي، گوناگون هايشكاف مؤثرند. وجود
 بسزايي تأثير دولت كاركرد و موقعيت در است ممكن جمعيت، تركيب ناهمگون همچنين

 هر .كندمي عمل فضاي جغرافيايي و مكان روح به مثابة جمعيت )102، 1391بگذارد. (خادم ،
 اثر اما است، مطرح جمعيت شناسي و انساني جغرافياي مباحث در بيشتر جمعيت، موضوع چند

 تحول ماهيت همواره اين جهت، از كرد. بررسي سياست حوزة در توانمي را آن بخشي سياسي
 ارتباط معيتج طرفي، است. از بوده سياست بررسي در مورد هايپديده از جمعيت، هاي

 از تابعي ميزان توسعه، و جهت گيري و دارد آن راستاي در ريزيبرنامه و توسعه با محكمي
 وجود اما است، آن سرزمين دولتي، هر اصلي بنيان چند شود. هرمي دانسته آن ويژگيهاي
 توسعة دموگرافيك، و زيستي ويژگيهاي توزيع، نحوة مردم، وجود در شرايط تنها آن، واقعي
 در سرزمين، يك توسعة و شودمعنا مي مردم ميراث فرهنگي و نهادهاي اجتماعي تصادي،اق
  )1391،85،نمحمديا(است.  آن توليدي قدرت و انساني جمعيت گرو

آغاز شد، كم كم به چنان  1368از سال  در ايران كهجمعيت  هاي كاهش و كنترليسياست
- تا سرانجام اليحه ،تأثير خود قرار دادموجى تبديل گشت كه دولت و حتى مجلس را نيز تحت 

هاى تحت پوشش دولت و اجبار اى كه از سوى دولت براى محدود كردن مواليد در خانواده
ايشان به كنترل جمعيت به مجلس فرستاده شده بود، از سوى نمايندگان مجلس مورد تصويب 

تى نمايندگان مخالف نيز ـ اينكه بجز يكى دو نفر، ح ،بود جالبقرار گرفت. آنچه در اين زمينه 
در اصل وجوب و لزوم كنترل مواليد هيچ ، هايى از اليحه مخالفت نمودندكه صرفا با قسمت

 تراكم، مطلق، تعداد جمله از مختلفي هايدر ايران مؤلفهگونه شكى به خود راه نداده بودند. 
 با تنگاتنگي سباتمنا مهاجرت)، و باروري و مير، (مرگ جمعيتي و حركتهاي هاويژگي رشد،
 دارند. زيست محيطي و نظامي سياسي، و اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، مختلف ابعاد توسعة

 را قابليت اين جمعيت، كيفي و كمي دهد، تحولهاينشان مي توسعه و جمعيتي ايران مناسبات



  

  

  

  

  

  

  ١٢٩                                                                آسیب شنا? سیاست گذاری جمعی\ جمهوری اسال_ ایران  ...

 

پذيرد. مي نيز تأثير از آنها كه حالي در باشد، تأثيرگذار توسعه ويژة هايمؤلفه بر كه دارد
 ) 1386،9(وارثي،

جمهوري بر همين مبنا اهداف تحقيق، بررسي آسيب و چالش اصلي سياستگذاري جمعيتي 
  ايران (افزايشي و كاهشي) تعيين گرديد. اسالمي 

افراد با سه سطح تحصيالت كارشناسي، كارشناسي ارشد و  را پژوهش اين آماري جامعه 
در زمينه موضوع (جامعه شناسي، علوم سياسي و  دكتري كه داراي اطالعات و تجربيات كافي

نفر بعنوان جامعه آماري  360شوند. در اين پژوهش ابتدا اند، شامل ميجمعيت شناسي) بوده
نفر بعنوان  108پژوهش انتخاب شدند كه در نهايت با استفاده از جدول استاندارد مورگان، 

 آوري گرديد. پژوهشاز پژوهش جمعهاي مورد نينمونه آماري پژوهش انتخاب شدند و داده
شده است.  پرسشنامه محقق ساخته استفاده از اطالعات آوريبراي جمع و است پيمايشي حاضر

هاي انجام گرفت. در اين پژوهش با استفاده از روش spss20ها با نرم افزار آماري تحليل داده
-زيه و تحليل و پاسخ به سئوالاي، به تجتست تك نمونه tهاي آماري استنباطي شامل آزمون

  شود. هاي پژوهش پرداخته مي

  بيان مساله :

تقريبا منحصرا به اختالف بين نرخ زاد و ولد و  در حال توسعهافزايش جمعيت در كشورهاي 
مرگ و مير بستگي دارد. در حال حاضر متوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت در كشورهاي در حال 

حاليكه نرخ رشد ساالنه جمعيت در اكثر كشورهاي توسعه در  ،درصد است 1/2توسعه حدود 
اند  رسد كشورهاي پيشرفته توانسته و البته در ظاهر به نظر مي درصد است 6/0يافته در حدود 

اند.  شان را بگيرند و كشورهاي در حال توسعه موفق نبوده جلوي افزايش بيش از اندازه جمعيت
اند  افته اين زنگ خطر را براي خود به صدا درآوردهاما حقيقت اين است كه كشورهاي توسعه ي

آنچنان  ،كه با پايين آمدن بيش از حد نرخ رشد جمعيت و پير شدن جمعيت، نرخ زاد و ولد
پايين خواهد آمد كه در آينده قادر به جبران آن نخواهند بود. لذا در اين كشورها به تازگي 

دان برقرار گرديده است. نيروي انساني به هاي خاصي براي افزايش جمعيت و تولد نوزا مشوق
آيد كه اگر كشورهاي در حال توسعه  عنوان يكي از عوامل اساسي در رشد اقتصادي به شمار مي

به آن توجه نكنند و رشد جمعيت خود را از دست بدهند، نخواهند توانست به رشد اقتصادي 
يت و نيروي كار مورد نياز خود ادامه دهند. كشورهاي توسعه يافته قسمت اعظم كسري جمع

كنند، اما كشورهاي در حال توسعه  جهت رشد اقتصادي را از طريق مهاجرت پذيري جبران مي
هاي كمتر جهت جذب مهاجر، بايد به نيروي كار داخلي خود متكي باشند  به علت داشتن جاذبه

  و لذا نرخ نزولي رشد جمعيت، آسيبي براي آنها خواهد داشت.
  توان به شرح ذيل طبقه بندي نمود:موثر بر سياستگذاري جمعيتي را ميمهمترين عوامل 

  ) باروري و مواليد1
تعداد نوزادان زنده به دنيا آمده در مقطعي از زمان و در يك محدوده «در بحث مواليد، 

توان بالقوه يك جمعيت براي بچه دار « باشد. در حالي كه باروري به  مورد نظر مي» جغرافيايي
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گيرد، درحاليكه در  گردد. در بحث مواليد، تعداد نوزادان مورد سنجش قرار مي الق مياط» شدن
ساله) كه داراي حداكثر  15-49باروري گروه مولد جامعه يعني زنان در سنين باروري (معموالً 

  )45، ص 1388باشند. (حلم سرشت،  پتانسيل باروري و زاد و ولد هستند، مورد بررسي مي
  گردد: گذارد كه به برخي از اين عوامل اشاره مي يزان باروري زنان تأثير ميعواملي چند در م

  الف) شرايط محيطي و اقليمي
هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك باروري سير طبيعي آن را تحت  شرايط محيط با تأثير بر جنبه

تر اح پاييندهد. مثالً در مناطق با ارتفاع باالتر و فشار پايين هوا، ميزان لق الشعاع قرار مي
گذارد، بدين ترتيب كه  گزارش شده است، يا درجه حرارت محيط بر ميزان باروري تأثير مي

تر و مثالً در عربستان و عراق حدود فرضاً در مناطق گرمسير سن بلوغ دختران به مراتب پايين
سالگي و در مناطق سردسير و گرمسير اختالف محسوسي در سن بلوغ و يائسگي وجود  10-9
دهد. (حلم  ارد. پايين بودن سن بلوغ و باال بودن سن يائسگي دوره باروري را افزايش ميد

  )46، ص 1388سرشت، 
  ب) شرايط اقتصادي و سياسي

شرايط اقتصادي و سياسي بطور مستقيم و غيرمستقيم عاملي در جهت افزايش يا محدوديت 
عات، آموزش و مسائل سياسي) اي از ساير عوامل (سطح اطال باشد. هرچند مجموعه مواليد مي

  كنند.  باشند و تحليل مسائل را پيچيده تر مي بطور غيرمستقيم در ميزان مواليد دخيل مي
  ج) شرايط اجتماعي

گذارد، مسائل اجتماعي، عرف، اعتقادات  يكي از فاكتورهاي كليدي كه در رشد جمعيت تأثير مي
  (Bongaart’s, 1994, 771–776)و مسائل مذهبي در يك جامعه است. 

  هاي كشوري جمعيت د) سياست گذاري
هاي بهداشتي و اقتصادي موجود، شرايط و  كشورهاي مختلف بر مبناي رشد جمعيت و شاخص
نمايند. فرضـاً در كشوري كه رشـد جمعيت  سياستگذاريهاي خاصي در زمينه باروري برقرار مي

ها و افزايش زاد و ولد  ادهمنفـي است، سياست دولت بر تشـويق به تشكيل و دوام خـانو
هاي محدودكننده تعداد جمعيت وضع  باشد. در حاليكه در كشورهاي پرجمعيت سياست مي
، ص 1388گذارد. (حلم سرشت،  گردد كه به طرق مختلف، بر رشد جمعيت جامعه تأثير مي مي
49(  
  ) مرگ و مير2

از پيچيدگي بيشتري هاي مرگ و مير در مقايسه با باروري  بررسي عوامل مؤثر بر شاخص
برخوردار است. چرا كه در بحث باروري، فقط گروه جنسي زنان، در مقطع سني خاص (دوره 

هاي سني از هر دو جنس  گيرد. در حاليكه مرگ و مير، تمام گروه بارداري) مورد بررسي قرار مي
  شود. را شامل مي
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  ) مهاجرت3
گيرد، حركات  يتي مورد بررسي قرار مييكي از موارد بسيار مهمي كه تحت عنـوان حركات جمع

اي كه مهاجرت (به داخل يا خارج)  باشد. بطور كلي منطقه جغرافيايـي جمعيت يا مهاجرت مي
نقش چنداني در تعداد افراد آن منطقه ندارد و تنها تفاضل زاد و ولد و مرگ و مير عامل اصلي 

ائل سياسي و موانع جغرافيايي شود. مس ناميده مي "جمعيت بسته"باشد،  نوسانات جمعيت مي
نقش مهمي در ايجاد جمعيت بسته دارند. چنين جوامعي فرهنگي دست نخورده و ابتدايي 
داشته و تبادالت اطالعاتي نيز نقش كمتري در پيشرفت جامعه دارد. از طرف ديگر جمعيتي كه 

ر زاد و ولد و مهاجرت (به داخل يا خارج) عامل مهمي در نوسانات تعداد جمعيت آن (عالوه ب
شود. تسهيالت حمل و نقل، ارتباطات و سيستم  ناميده مي "جمعيت باز"مرگ و مير) باشد، 

باشند. داليل پذيرش مهاجر عبارتند از: رشد  تجارت بين المللي از عوامل ايجاد جمعيت باز مي
گ اقتصادي باال، رشد جمعيت پايين بعلت سياستهاي جمعيتي كاهنده و در نتيجه خطر بزر

هاي غربي و در رأس آنها اياالت متحده امريكا با  جمعيت غير بومي در كشور. در اين ميان كشور
  ها ميليون نفر پذيرش مهاجر، جزو مهاجر پذيرترين كشورهاي دنيا هستند.حدود ده

  ) ازدواج و طالق4
و مواردي چون ازدواج و طالق با تأثيرات مثبت و منفي بر دوره زندگي مشترك زناشويي 

اي كه در آن سن ازدواج باشند. طبيعتاً جامعه موقعيت باروري بر ميزان زاد و ولد مؤثر مي
-پايين، دوره زندگي مشترك طوالني و ميزان طالق در حد كمي باشد، موقعيت باروري مناسب

ي هايي چون ازدواج و طالق با تأثيراتيابد. بنابراين پديده تر بوده و ميزان زاد و ولد افزايش مي
توانند منجر به حركات جمعيتي و نوسان در تعداد و حتي  گذارند، مي ولد مي و كه بر ميزان زاد

  توزيع جمعيت گردند. 
اند. قبل از پرداختن  اكثر كشورهاي جهان به نوعي با مسائل ناشي از عدم تعادل جمعيتي مواجه
مورد ظرفيت جمعيتي  به اين مسئله و همچنين موضوع جمعيت مطلوب، ابتدا الزم است كه در

توضيحاتي داده شود. اين مفهوم به تعداد جمعيتي اشاره دارد كه يك محيط طبيعي با تمام 
-خصوصياتش، بطور كامل از نظر نيازها تأمين كند، ظرفيت و توان جمعيتي هر كشوري را  مي

ميزان  توان با توجه به منابع و امكانات مختلفي چون زمينهاي قابل كشت، حاصل خيزي خاك،
بارندگي، معادن و ذخاير زير زميني و ميزان توسعه صنعتي و تكنولوژيك مشخص كرد. برخي از 

ايجاد بهترين تعادل ممكن بين منابع و جمعيت را مالك تعيين حد مناسب  جمعيت شناسان،
توان به حد مناسبي از جمعيت دسترسي پيدا  د در شرايط زير مينگوي د و ميندان جمعيت مي

. كليه آحاد جامعه جذب شده باشند قتصاديتمام افراد فعال جامعه در مشاغل مختلف ا:  كرد
ري در لكا 2500به اين معني كه هر فرد بتواند روزانه  ،داراي سطح متوسطي از زندگي باشند

مقداري از درآمد خود را كه دست  ،مين مواد غذاييأاز ت بعد همچنين بتواند .اختيار داشته باشد
.  هايي غير از احتياجات غذايي به مصرف برسانددر زمينه ،اش باشد د كل عايديدرص 50كم 

. منابع كشور بدون تخريب اقتصادي و به طور منطقي و متناسب مورد بهره برداري قرار بگيرد
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در زمينه رسيدن به نقطه تعادلي جمعيت، همواره دو مالك اساسي وجود دارد؛ يكي رشد 
يت. لذا براي رسيدن به يك حد تعادل جمعيتي همواره بايد به جمعيت و ديگري توزيع جمع
  اين دو مسئله توجه داشت: 

  الف) حجم و رشد مطلوب جمعيت.  
  ب) توزيع و پراكندگي مطلوب جمعيت.

پردازد كه چه تعداد و چه  الف) بعد نخست حجم و رشد مطلوب جمعيت: به اين مسئله مي
رسد. از نظر اقتصادي مالك عمل براي  ظر ميرشدي براي جمعيت يك جامعه مطلوب به ن

(نرخ رشد توليد سرانه برابر است با  تعيين رشد مطلوب جمعيتي، نرخ رشد توليد سرانه است
نرخ رشد توليد، منهاي نرخ رشد جمعيت). بر مبناي الگوي رشد اقتصادي روستو، يكي از 

رشد جمعيت ذكر شده است و خصوصيات مرحله تكامل اقتصادي افزوني نرخ رشد توليد بر نرخ 
  برد. از آن بعنوان دروني شدن رشد اقتصادي نام مي

ب) بعد دوم: توزيع و پراكندگي مطلوب جمعيت مسئله بسيار مهمي است. توزيع و تراكم 
از شهري به شهر ديگر و از كشوري به كشور ديگر داراي ابعاد مختلفي است. جمعيت  مطلوب

قيقاتي كه صورت گرفته، تراكم بهينه و متناسب براي جمعيت مطالعات و تحدر  .متفاوت است
  انساني ابعاد مختلفي به ترتيب زير خواهد داشت: 

فيزيكي جمعيت كه عبارت است از تعداد متناسبي از جمعيت ساكن در يك توزيع بهينه  •
  .  مساحت معين

تصادي در اقتصادي جمعيت شامل جمعيتي است كه بر اساس پتانسيل هاي اق توزيع بهينه •
  .  كنند يك منطقه زندگي مي

بهينه اجتماعي جمعيت كه به مفهوم تعيين بهترين ميزان و تركيب طبقات  توزيع •
  اجتماعي در يك مجموعه شهري است. 

نظامي جمعيت كه بهترين تركيب و تراكم جمعيت بر اساس نيروها  -بهينه سياسي  توزيع •
  د. كن تعيين مي را هاي سياسي در منطقه و گرايش

، بهترين توزيع جمعيتي است كه براي محيط محيطي براي جمعيت –بهينه زيست  توزيع •
  زيست و اكولوژي طبيعي كمترين آسيب رساني را داشته باشد.

از شهري و از كشوري به كشور ديگر، داراي ابعاد مختلفي است. جمعيت  توزيع و تراكم مطلوب
بدين مفهوم كه در . راكم مختلفي وجود دارددر كشور چين نيز ت .به شهر ديگر متفاوت است

هاي  نفر در هكتار است، در حالي كه در محالت نوساز شانگ 600تا  550هاي پكن تراكم  شهر
. در صورتي كه كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، نفر در هكتار بيشتر است 900اين رقم از 

سال آينده به مشكل بزرگ پيري نرخ نزولي رشد جمعيت خود را كنترل ننمايند، در چند 
جمعيت و كاهش جمعيت روبرو خواهند شد كه هزينه زيادي را براي اقتصاد كشور به دنبال 
خواهد داشت. البته افزايش جمعيت به تنهايي مشكالت زيادي از قبيل فقر و عدم تحقق عدالت 
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د داشت. لذا اجتماعي را در صورت عدم تطابق رشد جمعيت و رشد اقتصادي به دنبال خواه
هاي اقتصادي و سياستگذاري جمعيتي دو بال يك پرنده و الزم و ملزوم يكديگر جهت گيري

هاي كشور به  هستد. اگر مديريت كالن كشور در سطح عالي باشد، و از كليه قابليتها و پتانسيل
د. لذا ميليون نفر هم افزايش ياب 150تواند حتي به نحوه احسن استفاده شود، جمعيت ايران مي

هاي  امروزه هدف اساسي در برنامههمواره بايد بين كميت و كيفيت توازن ديالكتيك برقرار كرد. 
. از بايد باشدبا ساختار جمعيتي اقتصادي  هايجهت گيريتنظيم خانواده و جمعيت، هماهنگي 

جانب ديگر هدف اصلي توسعه اقتصادي بر اعتالي كيفيت زندگي مردم معطوف شده و افزايش 
ترين سطوح در آمد قرار دارند، ناخالص ملي رفاه بيشتر را براي مردم، بخصوص آنها كه در پايين

قانون تك فرزندي براي اكثريت  چين حزب كمونيست 1979. در سال دهد مدنظر قرار مي
ها را به را به تصويب رساند و حداكثر دو فرزندي براي ساير قوميت )汉人( "هان"قومي

قانون حزب كمونيست در مورد داشتن يك فرزند لغو شد و هر  2015و در سال  تصويب رساند
كشور چين كه به علت اقتصاد پويا و جمعيت باالي .تواند دو فرزند داشته باشدخانواده مي

هاي اقتصادي و حتي سياسي دنيا تبديل شود، از اواخر  قطبنيروي كار خود توانسته به يكي از 
هايي كه مقررات  سياست محدوديت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشت و خانواده 1970دهه 

هاي ديگري در زمينه  با جريمه نقدي و تنبيه گرفتندميمحدوديت تعداد فرزند را ناديده 
دولتمردي كه پس از  )邓小平( يائوپينگدنگ ش .شدند اشتغال و امكانات رفاهي مواجه مي

هاي جديدي بر چين اعمال كرد و بيش از اصول انقالب كمونيستي، بر استفاده از  مائو، سياست
تجربيات كشورهاي غربي تأكيد داشت، دقيقاً زماني بر سر كار آمده بود كه جمعيت چين به 

تري مبني بر مطلوب  صريح ميالدي، سياست 1978سيد. بنابراين، اواخر  مرز يك ميليارد مي
بودن تك فرزندي از سوي دولت اعالم شد، سياستي كه يك سال بعد در برخي استانهاي چين 

اي رسمي و سياستي  ميالدي به صورت اعالميه 1980به اجرا گذاشته شد و نهايتاً در سپتامبر 
پس از شد.  اجباري از سوي كميته مركزي حزب كمونيست چين به همه اعضا و استانها ارائه

 ،در كشور چين )One-child policy( فرزندي دهه از انجام سياست تك 4گذشت 
به طوري كه ميزان رشد مواليد  ،ريزان متوجه عواقب اين سياست شدند برنامه مداران و سياست
رسيد و اين يعني يك فاجعه بزرگ براي كشور پرجمعيت دنيا كه نظام  درصددهم  7آنها به 

بار ديگر سياست دو  ،ديد و همين باعث شد ينده جمعيت خودش را در خطر ميخويشاوندي و آ
. نهايتاً مقامات چيني پس از بررسي وضعيت فرزندي در اين كشور مورد توجه قرار گيرد

جمعيتي چين و نتايج اجتماعي و اقتصاديِ تداوم روند فعلي، اعالم كردند از اين پس تمام 
در دهه هفتاد ميالدي چين كشوري چه اگر رزند داشته باشد. ها مجاز هستند كه دو ف خانواده
متوسط نرخ رشد بشدت افزايش داد. اما به تدريج اتفاقاتي افتاد كه توليد ملي چين را  ،فقير بود

درصد بود. پيامد آن اين بود كه ظرف بيست سال درآمد سرانه   9اقتصادي آن در اين مقطع 
 هاي جمعيتيست كه ثمرات اين رشد اقتصادي نصيب تودهبرابر شد. نكته جالب اين ا 4آنها 

ميليون نفر (يعني يك سوم جمعيت)   250نيز شد. تعداد كساني كه زير خط فقر قرار داشتند از
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ميليون نفر (يعني كمتر از يك بيست و پنجم جمعيت) كاهش يافت. ظرف  50 به كمتر از
تقا يافت. موفقيت اقتصادي چين در اين سال ار 70سال به  64اميد زندگي نيز از  ،بيست سال

توليد ناخالص داخلي چين نصف روسيه  1988شود: در سال  مقايسه به شكل بهتري ظاهر مي
سال بعد دو برابر روسيه شد. در اوايل دهه هشتاد ميالدي درآمد سرانه هند و چين  10اما  ،بود

همه اين تغييرات . ابر هند گرديداما در اواخر قرن بيستم درآمد سرانه چين دو بر ،برابر بود
هاي اقتصادي چين در وضعيت بهتري به لحاظ توانمنديمرهون اصالحات اقتصادي چين است. 

دهه گذشته جهت ارتقاء بنيه  3نسبت به ايران قرار دارد و از مولفه جمعيت توانسته طي 
هاي اقتصادي اقتصادي كشور استفاده نمايد و اكنون متناسب با اين جهت گيري و ظرفيت

باشد. لذا در صورتي كه كشورهاي در حال آمادگي سياست گذاري افزايش جمعيتي را دارا مي
توسعه مانند ايران، سياست اشتباه كشورهاي توسعه يافته را اتخاذ نمايند و اين نرخ نزولي رشد 
 جمعيت خود را كنترل ننمايند، در چند سال آينده به مشكل بزرگ پيري جمعيت و كاهش
خطرناك جمعيت روبرو خواهند بود. كشورهاي توسعه يافته قسمت اعظم كسري جمعيت و 

كنند، اما  نيروي كار مورد نياز جهت رشد اقتصادي را از طريق مهاجرت پذيري جبران مي
هاي كمتر جهت جذب مهاجر، بايد به نيروي  كشورهاي در حال توسعه به علت داشتن جاذبه

  و لذا نرخ نزولي رشد جمعيت خطر بزرگي براي آنها خواهد داشت.  كار داخلي خود متكي باشند
 

  مباني نظري :

  طرفداران افزايش جمعيت  3- 1

زمين براي تغذيه و تامين وسايل   اين باورند كه امكانات طبيعت و كره برپيروان اين گروه، 
ايش جمعيت بيم زندگي افراد بشر نامحدود يا الاقل بسيار وسيع است. بنابراين نبايد از افز

تواند به دنبال داشته باشد  داشت، بلكه بر عكس، بايد با توجه به مزايا و محاسني كه اين امر مي
اند و  از آن استقبال كرد. به طور كلي اكثر اديان، به ويژه اديان الهي، طرفدار افزايش نفوس

هم تاكيد زيادي به شكل كنند. اسالم  تكثير اوالد را تشويق و جلوگيري از آن را غالبا نهي مي
اي براي تضمين بقا و تداوم نسل انساني دارد. البته  گيري خانواده و توليد مثل به عنوان وسيله

داند. در جوامع ايران و روم باستان،  اسالم به طور ضمني جلوگيري از بارداري را نيز مجاز مي
نيز » ماكياول«آمد.  افزايش جمعيت مساوي با افزايش قدرت سياسي و نظامي به حساب مي

و » آدام اسميت«داند. هم چنين افزايش جمعيت را مساوي افزايش قدرت و نفوذ سياسي مي
نيز به همين نظر معتقدند. البته از بين اين » سوداگري«اغلب انديشمندان مكتب اقتصادي 

شود،  اي معتقدند، هنگامي كه جمعيت اندك باشد و منابع براي همه به وفور يافت گروه، عده
كار هم باال   شوند. در حالي كه اگر جمعيت زياد شود، روحيه مردم به جماعتي تنبل تبديل مي

خواهد رفت و كشور پرجمعيت، ثروت بيشتري به دست خواهد آورد. از ميان جامعه شناسان 
طرفدار افزايش جمعيت هستند و آن را عامل تكامل » هربرت اسپنسر«و » دوركيم«معاصر، 
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دانند. در ميان گروهي از  يكي از لوازم غير قابل انفكاك پيشرفت بشري مي اجتماعي و
هاي  اقتصاددانان نيز افزايش جمعيت به عنوان عامل توسعه و تامين نيروي كار براي فعاليت

رود. شماري از اقتصاددانان افزايش جمعيت را به  مولد، اختراع و نوآوري و توليد به شمار مي
را به » فشار جمعيت«شمرند و مفهوم  يجاد انگيزه براي پويايي مردم بر مياصلي ا  عنوان نقطه

كنند.  دارد، معرفي مي هاي جديد توليد وا مي ها را به نوآوري و خلق شيوه عنوان عاملي كه انسان
معكوس تجربي ميزان رفاه اجتماعي و زاد و ولد است. به طوري كه در   قابل تامل، رابطه  نكته

ه يافته كه ميزان دسترسي به منابع غذايي و امكانات رفاهي بيشتر است، تمايل كشورهاي توسع
هاي  به فرزنددار شدن كمتر است، ولي در كشورهاي در حال توسعه كه مردم كمتر به زندگي

  )2ص ،1381مرفه دسترسي دارند، زاد و ولد باالست. (حسيني؛ 
دانند. (آذربايجاني و شرفت بشر ميلذا برخي افزايش جمعيت را منشا قدرت و محرك اصلي پي

  ). 22، ص 1379ديگران، 
ريشه عمده اين تفكر، در گذشته تاريخ است كه قدرت يك قوم را در كثرت جمعيت كه 

انجاميده، تعريف طبيعتا به كثرت سپاه و نيروي كار و بالطبع به آباداني و اقتصادي آن قوم مي
  ).9، ص 1382اند. (حسن خميني، كردهمي
شود، بلكه همين جهت نظريه پردازاني اعتقاد دارند، افزايش جمعيت نه تنها موجب فقر نمي به

سازي يا   است كه افزايش جمعيت موجب تخصصي شود. بِكر، مدعيموجب توسعه و رفاه هم مي
شود كه خود رفاه بيشتر را به دنبال دارد. از طرف ديگر وي مدعي است، اساساً تقسيم كار مي

گويد در يك اقتصاد ت بيشتر، احتمال تولد افراد نخبه بيشتر است. از طرف ديگر، ميدر جمعي
كند و مان بيشتر شود، درآمد سرانه و رفاه عمومي افزايش پيدا ميدانش بنيان، اگر ما جمعيت

كه از انديشمندان اقتصاد  كينز،داند. رود كه اصالً جمعيت بيشتر را الزم ميتا حدي پيش مي
كند. او است با اين وجود، در اين قضيه، به صورت موافق افزايش جمعيت صحبت مي ليبرالي
شناس و اقتصاددان  گويد كه جمعيت باعث افزايش تقاضاي سرمايه است. ژان بدن جامعهمي

هرگز نبايد از فراواني و افزوني جمعيت بيم داشت، زيرا قدرت و «گويد:  مي 16فرانسوي قرن 
پس از ژان بدن فرد ديگري به نام وبان دولتمرد و ». ار بسيار جمعيت نيستثروتي باالتر از شم

اين امري مسلم است كه عظمت و قدرت «دارد:  اظهار مي 17اقتصاددان فرانسوي در قرن 
در  1930و  1920، در سالهاي »شود. شاهان و كشورشان با تعداد اتباع و جمعيت سنجيده مي

لمان حكومت هيتلر زناشويي و ازدياد نسل را مورد تشويق قرار ايتاليا حكومت موسوليني و در آ
دادند، تا وسيله برتري سياسي، نظامي و اقتصادي اين دو كشور قرار گيرد. حتي در 

هاي فرانسوآ پيرو و والت روستو، عامل  نيز دو اقتصاددان ديگر به نام 1960و  1950سالهاي
اند كه  ايي اقتصادي و توليد ثروت دانستهجمعيت و سرعت افزايش آن را باعث تحرك و پوي

ها رواج داشته و در مكاتب اقتصادي مورد توجه بوده  توان گفت، نظريه افزايش جمعيت قرن مي
  )11و  10   ،ص 1390است. (اماني،
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  مخالفان افزايش جمعيت  3- 2

» توماس رابرت مالتوس«در خصوص مخالفان افزايش جمعيت، نظريه فرد انگليسي به نام 
داند و به تبع مبارزه با فقر را در طرح شد؛ وي به وضوح  فقر را ناشي از كثرت جمعيت ميم

  )717، ص 1384(جمشيدي، .سازد مخالفت با ازدياد نسل منحصر مي
هايي مثل پيش گيري از حاملگي را براي كنترل رشد جمعيت تجويز  پيروان اين نظريه روش

توان اين  است. البته در كل مي زايش جمعيت مانع توسعهافاند كه  كنند. آنها بر اين عقيده مي
  )3،ص 1381افراد را به چند دسته تقسيم كرد: (حسيني؛ 

هراسند. اينها از آن چه كه آدم را  ) گروهي به انسان برتر اعتقاد دارند و از انبوه خلق مي1
  پايبند كند، بيم دارند و از زن و فرزند و خانواده گريزانند.

شوند و جوامع كوچك و خوشبختي مانند آتن را  تاريخ متوسل مي  ديگر به تجربه اي ) دسته2
  هايي طاليي و درخشان داشتند. آورند كه با وجود داشتن جمعيت كم، دوره مثال مي

قوانيني، ثابت كنند كه   ) شماري از جامعه شناسان و اقتصاددانان برآنند كه با كشف و ارائه3
  بشريت خواهد شد.  دبختي و انهدام جامعهجمعيت زياد موجب فقر و ب

داند و با راههايي اين درحالي است كه مالتوس خود را معتقد به عقل و قانون شريعت نيز مي
نظير سقط جنين و يا آزادي جنسي خارج از چارچوب زناشويي و يا همچنين همجنس بازي 

ازدواج، و باال رفتن سن  كند و به همين دليل وي الزام اخالقي قبل ازصراحتا مخالفت مي
  )92، ص  1364كند. (كتابي، ازدواج را پيشنهاد مي

مشهور شده است، مدت زمان قابل توجهي از » مالتوسيانيسم«افكار مالتوس كه تحت عنوان 
انگليسي با انتشار كتابي  "پليس فرانسيس " 1822را تحت تاثير خود قرار داد. در سال  19قرن 

شاهدات درباره قانون جمعيت، ضمن موافقت نسبي با نظريه مالتوس، تحت عنوان نمودها و م
تجرد موقت يا دائمي را نپذيرفت و در مقابل پيشنهاد كرد كه ضمن زندگي زناشويي، باروري و 
حاملگي با وسايلي مناسب كنترل شود و به اين وسيله جمعيت در نتيجه تقليل زاد و ولد 

گري چون كاراليل، رابرت اُون و دريسدال تفكرات او را كاهش يابد. پس از پليس، متخصصان دي
پي گرفتند و به اين ترتيب رفته رفته مكتب جديدي منشعب از مالتوسيانيسم تحت عنوان 

ها به پشتيباني از  هاي نئومالتوسين كنفرانس 1900ريزي شد. از سال  پي "نئومالتوسيانيسم"
ختند. در اينجا الزم است از اولين كنفرانس هاي تنظيم خانواده و كنترل باروري پردا انجمن

به ابتكار مارگارت سانجر بر پا شد، ياد شود. در  1927جهاني جمعيت كه در ژنو در سال 
گيري اولين تفكرات تنظيم خانواده از اين كنفرانس شروع شد و بعدها پس از  حقيقت شكل

 10  ، ص1390(اماني،  .مداز فكر به عمل در آ 1960و 1950خاتمه جنگ جهاني دوم در سال 
 )11و 
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  جمعيت ثابت  3- 3

دگرگوني مداوم جمعيت تعادل نظام دانند. زيرا  طرفداران اين نظريه نوسان جمعيت را مجاز نمي
. بنابراين منطقي است كه به جاي كند ريزي را سلب مي زند و امكان برنامه اقتصادي را بر هم مي

ز آن براي افزايش رفاه جمعيت موجود استفاده كرد. استفاده از ثروت براي افزايش جمعيت، ا
گويند ثبات جمعيت ضمن  ثبات جمعيت با انتقادهايي نيز مواجه است. مخالفان مي  نظريه

گيرد. اين  توليد بيشتر را از صاحبان صنايع مي  جلوگيري از گسترش بازارهاي اقتصادي، انگيزه
ي خود را از دست بدهد. فرار مغزها و وضعيت باعث خواهد شد كه در نهايت جامعه پوياي

اقتصادي و   بالفصل اين فرايند هر گونه توسعه  هاي در سطح وسيع به عنوان نتيجه مهاجرت
  )3،ص 1381اجتماعي را با مشكل مواجه خواهد ساخت. (حسيني؛ 

در اين نظريه، با كاهش و افزايش جمعيت مخالفت شده است و قائلين به اين قول معتقدند، 
زند، بايد جمعيت در اندازه موجود باقي بماند، هاي جمعيت، نظام اجتماع را به هم ميگونيدگر

از مشخصات بارز طرفداران جمعيت ثابت، محافظه كاري مفرط آنها است. انسان، در واقع به 
هيچ نوع تحول و حركتي چه در جهت افزايش جمعيت و چه در جهت كاهش آن معتقد 

  ).5، ص 1382نيستند. (حسن خميني، 

  جمعيت متناسب  4-3

اي كهن در تاريخ دارد. در رسيدن به جمعيت متناسب، نقش دولت بسيار حياتي  اين تفكر ريشه
اي بر تغييرات جمعيتي داشته باشد و حتي با مهاجرت دادن  است. زيرا بايد نظارت گسترده

افالطون در كتاب  تر، تراكم جمعيت را كنترل كند. حتياضافه جمعيت به مناطق كم جمعيت
گويد تعداد  داند و مي مي 5040اش را فاضله  هاي مجاز براي مدينه جمهور خود تعداد خانواده

خانوارها نبايد از اين عدد كمتر يا بيشتر شود. ارسطو افزايش جمعيت را به خاطر دشواري 
باشد تا به داند و معتقد است جامعه بايد در حدي متناسب  برقراري نظم عمومي نامطلوب مي

كند و محدود كردن تعداد  نظمي دچار نشود. او سن حداقلي براي ازدواج پيشنهاد مي بي
داند. در اين نظريه، سوال اساسي اين است كه حد متناسب  فرزندان در خانواده را الزم مي

ترين آهنگ رشد جمعيت جمعيت چقدر است. قدر مسلم اين است كه براي رسيدن به مناسب
بايد ترتيبي اتخاذ شود كه رشد جمعيت و رشد و ديناميك جمعيت متناسب است، كه مفهوم 
اقتصادي اجتماعي به موازات هم پيش رود و در طول زمان، تعادلي ميان آنها به وجود   توسعه
شود و اگر  مذكور اعالم مي  هاي جمعيتي ملل مختلف دنيا بر اساس عقيده . امروزه سياستآيد

تنظيم خانواده سخن   ر جايي به كنترل جمعيت پرداخته و از برنامهشود كه د هم ديده مي
گيرند، هدف تنها يك چيز است و آن،  رود و در جاي ديگر تشويق مواليد را در پيش مي مي

است. البته شاخص مورد اجماعي براي تعيين  تعادل ميان افزايش جمعيت و توليد مليايجاد 
اند كه بتواند توليد سرانه را حداكثر  ن را عددي دانستهميزان حد متناسب وجود ندارد. برخي آ

دانند كه باعث كاهش رشد  كند. برخي ديگر نيز آن را عبارت از آهنگ ماليمي براي رشد مي
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شود، تامين اشتغال افراد جامعه در  اقتصادي نشود. از جمله معيارهاي ديگري كه ارائه مي
درصد  50در آن خانواده بتواند، بيش از مشاغل مختلف و دسترسي به زندگي متوسطي كه 

برداري درست و دور از تخريب از منابع طبيعي درآمدش را صرف اموري غير از غذا كند و بهره
  )3،ص1381نيز از جمله معيارهاي ديگر است. (حسيني؛ 

ترين ميزان تراكم جمعيتي كه بتواند بيشترين محصول فردي را ايجاد طبق اين مبنا، مطلوب
  )179، ص 1384شود. (جمشيدي، ، حد كافي براي جمعيت شناخته مينمايد

هاي قبل است و در شرايط متفاوت، احكام متفاوتي اي از نظريهاين نظريه در حقيقت آميخته
توان جمعيت را كم نمود و اگر قدرت نمايد. اگر در جامعه فقر شديدي حاصل شد، ميصادر مي

توان حكم به افزايش جمعيت كرد. به ضعف نهاد، ميسياسي خاص، به واسطه قلت جمعيت رو
به عبارت بهتر، در اين قول كثرت و قلت اصالت ندارد. اين دو، تابع متغيرهاي ديگري هستند. 

 ). 14، ص 1382(حسن خميني، 

- بر مبناي مدل ساخت يابي گيدنز (تعامل ساختاركارگزار)، رويكردي ديالكتيك مبتني بر تعادل

باشد. از اين منظر واحد تحليل گذاري جمعيتي مي اصلي اساسي در سياست بخشي، به عنوان 
هاي سياستي به اين  مناسب براي تحليل جمعيت، خانواده است و الزم است در طراحي توصيه

بخشي مهم توجه شود. بر مبناي اين رويكرد به جاي تاكيد صرف بر كميت جمعيت، تعادل
ناظر به رفع تبعيض در دستور سياستگذاران قرار خواهد جمعيتي و راهبردهاي مداخله كالن و 

هاي كمي صرف به  اي مبتني بر داده گرفت. تنها بر اين اساس خواهد بود كه جمعيت از مقوله

آلفرد بدل خواهد شد.  زيست محيطي - هاي اقتصادي مرتبط با جهت گيريموضوعي 
اره بايد در دفع دو خطر كوشيد: يكي گويد، همو شناسي مي بعنوان يكي از بزرگان جمعيت سووي

توان تصوري از  زيادي جمعيت و ديگري كمي جمعيت. ميان اين دو حد افراط و تفريط، مي
تعادل و يا وضعيتي متناسب و منطقي در نظر داشت. بسياري از متفكران و انديشمندان بزرگ 

رسيدن به  اند.  بوده اسالمي از جمله ابن خلدون براي حداكثر و حداقل جمعيت، حدودي قائل
اي است كه جمعيت شناسان از آن تحت  نقطه تعادل جمعيتي بين دو حد باال و حداقل نقطه

رويكرد ديالكتيك، موضوع جمعيت را با توجه به كنند.  عنوان جمعيت متناسب ياد مي

 دهد. كشور مورد توجه قرار مي زيست محيطي - هاي اقتصادي ها و بنيهجهت گيري
هاي اقتصادي يك سرزمين از نظر جمعيت، بدون بررسي وضعيت منابع و يتسنجش ظرف

مهم كه   پذير نيست. رويكرد ديالكتيك همچنين با پذيرش اين انگاره امكانات آن سرزمين امكان
شود، در كنار  جمعيت فاقد دانش، معنويت، اشتغال و بهداشت و سالمت قدرت محسوب نمي

دهد. تنها از اين طريق  و بالندگي آن را مورد تاكيد قرار مي كميت و ساختار جمعيت، پويايي
زيست محيطي و جمعيت تعادل برقرار  -خواهد بود كه ميان دو مقوله ساختارهاي اقتصادي 

خواهد شد. بر اين اساس بايد پذيرفت كه افزايش كمي جمعيت، بدون توجه به امكانات ملي 
تواند به ظهور خيل عظيمي از فقراي  كيفي پايدار مي گذاري در رشد و توسعه الزم براي سرمايه
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اقتصادي و فرهنگي منجر گردد. براي تبديل نيروي خام جمعيت به نيروي مولد، به يك سيستم 
دهد، چگونه ناتواني جامعه  هاي اخير ايران خود نشان مي آموزشي كارآمد نيازمنديم. تجربه دهه

كرده)  ويژه افراد تحصيل د به بيكاري خيل عظيم جوانان (بهتوان از ايجاد مشاغل جديد و مولد مي
- باال رفتن سن ازدواج، افزايش نرخ طالق و كاهش باروري و ناهنجاري اجتماعي ديگر منجر مي

-اي از طريق افزايش سطح توسعه اقتصادي هاي منطقه شود. رويكرد ديالكتيك با كاهش نابرابري 
بود دسترسي به خدمات رفاهي، بهداشتي و سطح سواد اجتماعي مناطق محروم و مرزي و به

تواند نقش مهمي در حفظ تعادل جمعيت قومي و مذهبي كشور  ها در اين مناطق، مي خانواده
ايفا كند و افزايش وفاق و امنيت پايدار را به ارمغان بياورد. طرفداران رويكرد ديالكتيك ايجاد 

دانند و  مالك تعيين حد مناسب جمعيت مي بهترين تعادل ممكن بين منابع و جمعيت را
كه تمام افراد  فعال   توان به حد مناسبي از جمعيت دسترسي پيدا كرد گويند در شرايطي مي مي

جامعه در مشاغل مختلف اقتصادي جذب شده و  آحاد جامعه داراي سطح متوسطي از زندگي 
  باشند. 
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  هاي سياست كاهش رشد جمعيت آسيب  - 3

 توسعة اقتصادي عدم رشد و  4- 1

و به اصطالح، پير  تيجمعيت، تغيير ساختار جمعيرشد از جمله آثار و پيامدهاي منفي كاهش 
شدن جمعيت كشور و در نتيجه، عدم رشد و توسعه اقتصادي است. بدين معنا كه انتقال هرم 
سني جمعيت از جواني به سالخوردگي، در شرايطي است كه محركة اصلي و كليدي توسعه 

زيرا اگر به راستي دولتي بخواهد در خدمت مردم باشد و در تالش  باشد؛ مي» بع انسانيمنا«
هاي براي توسعه اقتصادي جامعه باشد، و همه توان و ظرفيت منابع ملي، سرمايه و زيرساخت

سخت افزاري و نرم افزاري را به درستي به كار گيرد، افزايش جمعيت عاملي براي شتاب روند 
باشد؛ زيرا مهمترين نياز اوليه توسعه اقتصادي، وجود نيروهاي جوان، فعال ي ميتوسعه اقتصاد

جمعيت موجب پيري جمعيت است كه خود مانعي براي رشد و كارآمد است. بنابراين، كاهش 
با معضل گسل  ايرانرشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. به عبارت ديگر، در شرايط كنوني كه 

 .براي عدم توسعه كشور استي ت، اين امر عاملجمعيت مواجه اس رشد كاهش

 پيري و بي نشاطي جمعيت  4- 2

از ديگر مشكالت ناشي از تنظيم خانواده و كنترل جمعيت، پيري جمعيت و فقدان نشاط و 
تحرك الزم اقتصادي، اجتماعي است. روشن است كه توسعه و رونق اقتصادي وابسته به نيروي 

شود و از نشاط رشد منفي جمعيت، جمعيت جامعه پير مي جوان و كارآمد است. با كاهش و
ها، الزم برخوردار نخواهد بود؛ زيرا جوانان ماية پويايي و سرزندگي جوامع هستند و غالب نوآوري

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي توسط نيروهاي جوان به منصه ظهور ها و نيز جهشخالقيت
-افكند و جامعه به سمت محو شدن كامل حركت ميمي اساساً نااميدي بر جامعه سايه رسد.مي

فرانسه، درباره كشورهاي مدرن اروپايي پيش بيني كرد:  سابقكند. ژاك شيراك، نخست وزير 
به همين دليل بعضي . شونداروپا در حال محو شدن است. به زودي كشورهاي ما خالي مي
هاجرت پذيري، سرمايه گذاري كشورهاي بزرگ، از جمله كانادا به طور جدي روي برنامه م

زادآوري را شروع كرده است. در اين نواند. در حال حاضر، ايالت كبك در كانادا حمايت از كرده
  )32: 1384دالر نقد در نظر گرفته شده است. (مك كبين، 7500ايالت، براي نوزادان جديد 

 آسيب هاي اخالقي و تربيتي  4- 3

هاي اخالقي و تربيتي است. جان نترل جمعيت، آسيبيكي از پيامدهاي منفي كاهش و نيز ك
هاي زيادي داشته باشند. وي خواهد كه بچهدين شناس كاتوليك امريكايي، از زنان مي ،رايان
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هاي بزرگ، به انواعي از نظم نياز دارد كه حاصل آن زندگي موفق تأمين خانواده ،معتقد است
افتد؛ يعني ايثاركردن، دامة زندگي اتفاق ميا ،اي كه فقط با داشتن هزينةاست. نوع زندگي

احياي خود براي دست برداشتن از امكانات و پيش دستي براي رسيدن به آينده. وي معتقد 
درست  ،هايي كه الزم استاست: كارشناساني كه به كنترل مواليد معتقدند، به نوع شخصيت
اند. نكته ديگر دهد، فكر نكرده شود تا جامعه به صورت متعادل رشد كند و به حيات خود ادامه

ممكن است ثروتمند شوند، اما ثروتمند شدن آنان، از فقير  ،هاي كم جمعيتاينكه، خانواده
  )32: 1384(مك كبين، .تر استماندنشان خطرناك

اين موضوع به واقعيتي غيرقابل انكار اشاره دارد؛ زيرا در مباحث جمعيت شناختي، غالباً به 
آيد. در اين ها به وجود ميكه از تركيب فقر و پرجمعيتي خانواده شودميهايي توجه آسيب

هاي كم جمعيت، به ويژه اي كه متوجه خانوادههاي اخالقي و تربيتيآسيب زمينه از يك سو، از
هاي و از سوي ديگر، به منافع و فوايدي كه در خانواده گرددمي تك فرزندي است، غافل

اي است كه ؛ زيرا تركيب رفاه و تك فرزندي، خود مقولهشودنمي پرجمعيت وجود دارد، توجه
هاي كم جمعيت، به ويژه تواند موجب بروز مشكالت فراواني شود؛ زيرا كودكان در خانوادهمي

از اين رو، فرزندان  .كنندبي پاياني رشد مي ها و انتظاراتتك فرزندي، همواره با سلسله خواست
اي نظير قناعت، ايثار، گذشت، كمك به هم مفاهيم ارزشي و اخالقيهايي با در چنين خانواده

صبر، شكيبايي، تحمل، مدارا و... بيگانه خواهند بود. از سوي ديگر، به دليل اصالت رفاه،  نوعان،
هايي، از نعمت خانواده كنند. والدين در چنينتلقي مي» مزاحم«والدين نيز فرزند بيشتر را 

ند بود. بنابراين، اگر در نگرش ديني قناعت، ايثار، گذشت، همياري، كار فرزندان، بي بهره خواه
هاي اخالقي، في نفسه ارزش است و رفاه و و تالش براي رشد و راحتي ديگران و ساير ارزش

هاي كاهش جمعيت تا حد پيدايش لذت مادي در درجه دوم اعتبار و اهميت قرار دارد، سياست
منظر، امري نامطلوب خواهد بود؛ زيرا كنترل جمعيت منجر به  هاي تك فرزند از اينخانواده
اي شدن و تك فرزندي شدن خانواده شده و اين خود تابعي از اولويت يافتن رفاه مادي هسته
شود. دستيابي دختران و اين امر تغييراتي را در رفتارهاي جنسي مردان و زنان موجب مي .است

هاي ناخواسته، نترل بارداري و اطمينان از عدم بارداريپسران در سنين مختلف به ابزارهاي ك
دهد. عالوه بر زمينة الزم را براي ايجاد روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده افزايش مي

اينكه، تنظيم خانواده و كنترل جمعيت دستاويز مناسبي براي مدافعان سقط جنين در جامعه 
  )287، ص 1386شود. (گاردنر، مي

، شعار كاهش جمعيت، عقيم سازي و سقط جنين را به 1يل، جنبش اصالح نژاديبه همين دل
اي متكامل معرفي كرده است. عنوان آرمان جهاني خود، در جهت رفع فقر و ايجاد جامعه

                                                
1- good birth movement 
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اي با انديشه دستيابي به پيشرفت نويد جامعه طبيعي است كه دستاوردهاي اين شعار،
  )288، ص 1386ست. (گاردنر، اجتماعي، بدون نياز به دين و اخالق ا

هاي اختياري صورت اين اقدامات، كه در سايه شعارهاي جذاب كنترل جمعيت و سقط جنين
گيرد، توسط سازمان بهداشت جهاني، بانك جهاني و يونيسف در حال پياده شدن در مي

خالقي هاي ارسد، اينها جملگي آسيباند. به نظر ميكشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته
  .باشداست كه دامنگير سياست كنترل جمعيت مي

  تضعيف نيروى دفاعى كشور  4-4

هاى هاى اقتدار نظامى و دفاعى است. از فرصتنيروى جوان و جمعيت فراوان، يكى از شاخص
 توان به توانمندى و اقتدار نظامى و سياسى كشور در عرصه مهم ناشى از جمعيت كشور، مى

اى كه در سطح بين المللى داراى جمعيت بيشتر و رد. به طور قطعى، جامعهاشاره ك المللى بين
ترى نيز باشد. دوران جنگ تحميلى و تواند داراى ارتش و قدرت نظامى قوىترى است، مىجوان

اى بود كه ايران هاى سرنوشت ساز، برگ برندهعمليات هاى نظامى وحضور جوانان در عرصه
كشورى كه داراى جمعيت اندك و يا  مطمئناً. س آن را كسب كندتوانست در دوران دفاع مقد

پير باشد، توان رويارويى مقتدرانه در برابر تجاوز بيگانگان را نخواهد داشت (سبحانى نيا، 
1391.(  

ها تسلط المللى از اولويت خارج شده است و دولتاگرچه امروزه اقتدار نظامى در مناسبات بين
كنند، اما در شرايطى كه جمهورى مياقتدار اقتصادى جست وجو  بر مناسبات جهانى را در

معرض تهديدهاى جدى دشمنان سياسى خود قرار دارد و آشكارا مورد تهديد  اسالمى ايران در
توان از اين مزيت در راستاى اقتدار نظامى كشور، چشم پوشى نمود نمي گيرد،مي قرار ها قدرت

  .)132، ص 1388(وشمگير، 

  نشاط اجتماعى ـ اقتصادى كاهش  5-4

يكي از مشكالت جوامع توسعه يافته و كم جمعيت، پيري و در نتيجه عدم نشاط اقتصادى ـ 
اجتماعى آنهاست. بديهي است كه رونق اقتصادى به نيروي جوان وابسته است. زماني كه جوامع 

ويايي و كنند. جوانان مايه پ ها و صاحبان سرمايه، احساس خطر مي دولت، شوند پير مي
هاي اجتماعى، سياسي و اقتصادى نيز از دل نيروهاي  سرزندگي جوامع هستند. اكثر جهش

جوان جوشيده است. شيراك، نخست وزير وقت فرانسه، درباره كشورهاي مدرن اروپايي 
اروپا در حال محو شدن است. به همين دليل بعضي كشورهاي بزرگ از جمله  :بيني كرد پيش
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اند. در حال حاضر ايالت  گذاري كرده پذيرى، سرمايه روي برنامه مهاجرتكانادا به طور جدي 
دالر  7500در اين ايالت براي نوزادان جديد  وكبك در كانادا حمايت از زادآوري را شروع كرده 

  )296،  ص 1386(گاردنر ،  نقد در نظر گرفته شده است.

ل جمعيت و ايجاد رفاه كامل براي هاي كنتر بايد محاسبه كرد كه آيا اجراي سياست ،بنابراين
مقطعي از عمر جوامع، به پيري و فرسودگي دايمي يا دراز مدت آنها ترجيح دارد يا خير؟ زماني 

كند و  شود، رفتارهاي زادآوري افراد تغيير مي جمعيت اعمال مي رشد هاي كاهش كه سياست
  .ممكن نيست شود، ديگر جوان كردن جامعه به سهولت هاي نوين جايگزين مي عادت

  جمعيت  افزايشيآسيب هاي سياست  -4

   مصرف زدگي  5- 1

تواند پيامدهاي ناخواسته زيادي براي كشورهاي جهان در پي داشته باشد؛ از رشد جمعيت، مي
بيكاري و مشكالت معيشتي. اما كشورهاي توسعه يافته تاحدودي از اين عواقب مصون هستند؛ 

عالوه بر اينكه، سطح نسبي . سريع و نامتوازن نيست زيرا در اين كشورها جمعيت داراي رشد
دهد. اما بايد به رفاه در اين كشورها، اجازه خودنمايي غبار فقر، بيكاري و عدم اشتغال را نمي

اين نكته توجه نمود كه افزايش جمعيت براي كشورهاي در حال توسعه ـ كه نرخ كنترل 
نكه مصارف آنها در حد مسرفانه است، چنين جمعيت ثابتي دارند ـ به دليل مصرف باال، و اي

هاي زيست محيطي، پيري جمعيت روبه رو كرده هاي خاصي نظير بحرانجوامعي را با بحران
از جمله مهمترين آثار رشد جمعيت در كشورهاي مزبور، تأثير منفي آن بر رشد اقتصادي  .است

ه شود كه جمعيت اضافه است. براي درك اين موضوع كافي است كه به اين نكته مهم توج
هاي شغلي جديد است كه هر شده، هم نيازمند كاالها و خدمات جديد و هم اشتغال و فرصت

توسعه نيافته در تأمين   هاي جديد است. اما كشورهاي فقير ودو، در گرو سرمايه گذاري
  )84، ص1385هاي موردنياز خود با مشكالت عديده مواجهند. (ساعي، سرمايه

كشورهايي كه ميزان رشد جمعيت آنها باالست، بخش اعظم جمعيت اضافي آنها را  اصوالً در
كننده هستند، بنابراين اندك  دهند كه به طور عمده مصرف كودكان و نوجواناني تشكيل مي

بلعند. پس رشد سريع جمعيت در  مجدد در اين كشورها را نيز مي  گذاري امكان سرمايه
يكي از موانع مهم رشد اقتصادي و يكي از عوامل حفظ و توان  كشورهاي جهان سوم را مي

  )88-89، ص1385ساعي؛ ( تعميق فقر عمومي در اين كشورها به حساب آورد.
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 مهاجرت، شهرنشيني و كمبود مسكن  5- 2

از ديگر پيامدهاي رشد جمعيت، افزايش بي رويه مهاجرت، شهرنشيني و در نتيجه، كمبود 
مسكن، يكي از عوارض ناخواسته رشد شتابان جمعيت است كه باشد؛ زيرا كمبود مسكن مي

فضاي سكونت را به حداقل ممكن تقليل داده، امور رفاهي را از مسكن، كه بايد جاي آرامش و 
اي كه رشد فزاينده جمعيت، بخصوص شهرنشيني كند. در جامعهسكونت باشد، سلب مي

وستاها فاقد كمترين امكانات و باالست، و امكانات كم نيز در شهرها متمركز است و ر
هاي الزم براي توسعه هستند، و منابع كافي در روستاها براي توسعه و بازسازي و زيرساخت

هايي همچون به نوعي پديده و گرددميگسترش امكانات وجود ندارد، شهرنشيني فزاينده 
انواع مفاسد كه خود بستر مناسبي براي رشد  گرددتشديد ميكمبود مسكن و حاشيه نشيني 

در حال حاضر ميزان رشد جمعيت شهرها در كشورهاي در حال توسعه، سه  .اجتماعي است
باشد كه مشكالتي همچون گسترش ناموزون شهرها، آلودگي برابر كشورهاي پيشرفته مي

حاشيه نشيني،  ،هاي قارچيهاي سكونت، ظهور شهركمحيط زيست، دگرگوني بافت محل
جرم، بروز مشاغل كاذب و صدها عارضه بيمارگون ديگر را عمدتاً  مشكالت ترافيك، افزايش

 50 از  بيش«معلول رشد انفجاري جمعيت بوده و مهاجرتهاي بي رويه را پديد آورده است. 
درصد رشد جمعيت شهري در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مربوط به آهنگ پرشتاب 

  )10،ص1367(تودارو، ». مهاجرت از روستا به شهر است

 و سوء تغذيه پايين بودن سطح بهداشت  5- 3

هايي همچون پايين بودن ت و عدم امكان توسعه در جامعه، ناهنجارييبه موازات افزايش جمع
. بر وجود خواهند داشتسطح بهداشت جسم و روان، عوارض زيست محيطي و سوء تغذيه 
اي به عنوان يك فاجعه همين اساس، سازمان ملل متحد، معتقد است: رشد بي رويه جمعيت

هاي مختلفي در زمينه سالمت انساني چون سوءتغذيه، اعتياد و براي نوع بشر، مسايل و دشواري
به نحوي كه هم اكنون دامنگير بسياري از ساكنان اين كره  ،عدم رعايت بهداشت را در پي دارد

  ).67ـ66، ص1387ستوده، (خاكي شده است 

هايي كه هاي رفتاري و تعارضبرخي ناهنجاري ،دهدهمچنين برخي تحقيقات نشان مي
باشد. شود، از پيامدهاي رشد سريع جمعيت ميسرانجام آن به مشكالت عاطفي شديد منجر مي

  )344، ص1388(كوئن، 
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    محيطي؛ عوارض زيست  4-5

كشي بيشتر از طبيعت جهت رفع نياز معاش انبوه جمعيت رو به  افزون براي بهره تالش روز 
ي زمين و باالتر رفتن استانداردهاي زندگي كه روند تالش مذكور را تصاعدي به شكل باال فزون
  محيطي فراواني براي همه اكوسيستم زمين شده است:  برد، سبب عوارض زيست مي

  كند. ها را نابود مي آورد و گياهان و جنگل الف) گرم شدن زمين كه خشكسالي به بار مي
هاي مضر  لجام گسيخته صنعت و توسل روزافزون صنايع به فناوريب) باران اسيدي كه از رشد 

  شود. آميز، حاصل مي و مخاطره
  ).345ص 1341. (بني فاطمه ، ج) فرسايش خاك و كاهش آب جاري شيرين

زارع، ( هاي آب و خاك. ها و آالينده هاي زيرزميني آب در اثر پساب ها و سفره د) آلودگي آب
  ).13، ص1389بيژن؛ 

زارع، بيژن؛ ( اي در هوا ضخامت اليه ازون بر اثر افزايش گازهاي شيميايي و گلخانه ه) كاهش
  )12، ص1389

  

 لزوم ژئوپليتيكي تحليلبرآورد حد متناسب جمعيت (بحث و نتيجه گيري:   - 6

  درايران)  آن جغرافيايي آمايشي درعرصةتوزيع سياستگذاري و جمعيتي تغييرات

 رفع و جهان، و منطقه سطح در باال ژئوپليتيكي وزن به دستيابي يبرا ژئوپليتيكي، نظر از ايران
 است اياندازه به ايران سرزميني دهد. وسعت را افزايش خود جمعيت بايد پيراموني، تهديدات

  تراكم جمعيتي با اكنون هم ايران باشد. كنوني جمعيت از بيشتر جمعيتي پذيراي تواندمي كه
 و كيفيت جمعيت، تعداد بر عالوه ما. ادارد قرار جهان 162رتبة رد مربع كيلومتر هر در نفر 46

 بخش اين در رو، است. ازاين الزم ژئوپليتيكي وزن افزايش پيشرفت و براي نيز جمعيت كارايي
 بهينه هايشاخص در ايران، جمعيت افزايشي تغييرات لزوم ژئوپليتيكي، تبيين ضمن شده سعي
 بررسي سرزمين آمايش هايقالب برنامه در آن هدايت براي سياستگذاري و تغييرات اين سازي
  و افزايش جمعيت سياست در سرزمين آمايش مهم هايشاخص بررسي كلي هدف لذا شود.
 .است جمعيت افزايش براي هاشاخص اين اساس بر كشور استانهاي بندي اولويت سپس
اصلي  عناصر از يرهغ و هوا و آب كشت، قابل خاك وسعت، موقعيت، جمعيت، مانند عواملي
 صعود و ترقي پيشرفت، لوازم و شرايط كشوري .است كشور يك ژئوپليتيكي وزن دهندة تشكيل
 داشته مناسبي ژئوپليتيكي شرايط كه دارد را جهان و خود منطقة ژئوپليتيكي باالي ايه به رده
وسعت زياد،  جمله از د،دار را خود براي افزايش وزن ژئوپلتيكي ژئوپليتيكي لوارم نيز ايران. باشد

هواي  و بآ توسعه، حال در و ماهر كار نيروي انرژي، سرشار منابع يكي،تژئوپل ظيرن بي موقعيت
كشور  يك براي نياز مورد جمعيت تا ياديز فاصلة هنوز جمعيتي نظر از ايران اما .غيره و متنوع

 برابر دو تا تواندمي جمعيت اين مسئوالن، و كارشناسان برخي گفتة به و دارد را قدرتمند
 حداكثر سازي سياست فقط نه اخير هايسال طي كه حالي در يابد. افزايش جمعيت فعلي
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 و جامعه جمعيت، پيري خطر تهديد و جمعيت رشد نزولي روند بلكه دنبال نشده است، جمعيت
 و نمسئوال اي ازعده كشور، در جمعيت كاهش سريع رشد پي در كند.مي را تهديد ايران كشور

-سياست دولت راستا، در اين دادند. هشدار كننده تهديد روند اين دربارة كارشناسان جمعيت،

 جمعيت رشد كه مسئلة آنجا از. كرده است تدوين جمعيت افزايش رشد تشويق براي را هايي
 و اجتماعي، فرهنگي ساختار در تغييرات با همراه و تدريج به است، ساختاري ايمسئله

 آيد، بنابراين امكان افزايش جمعيتمي وجود به باروري تغيير سطح امكان عه،جام اقتصادي
 ندارد. درصورت افزايش ساختاري وجود تغييرات ايجاد بدون تشويقي، هايبسته با صرفا

 رسد. رشدنظر مي به كننده نگران فضايي كشور و جغرافيايي مديريت كنوني روند نيز، جمعيت
شهرهاي كوچك  و مرزي و روستايي مناطق گسترده از مهاجرت بزرگ، شهرهاي گسيختة لجام
 شود، ومي منجر افزايش مهاجرت به كه كشور استانهاي برخي در ها گذاري تمركز سرمايه و
سرمايه  براي داراي پتانسيل مناطق گرفتن نظر در و سرزمين آمايش علمي به توجهي بي

پي  در كشور براي آيندة را جدي يداتدست، تهد اين از و مسائلي جمعيت افزايش و گذاري
 خواهد داشت.

 نظر از كشور، استانهاي تفاوت ارزيابي ها برايشاخص از ايمجموعه تحليل بر مبتني بخش اين
 تجارت، امنيت، كشاورزي، جمعيت، توسعة تراكم مينةز هشت در يافتگي توسعه سطح

  است. طبيعي مخاطرات و واو ه بآ انرژي، و بآ معادن، و نايعص گردشگري، و ارتباطات

  جمعيترشد  افزايش درسياست استانها هايتوان تحليل و بررسي هايشاخص 6- 1

 سواد، سطح خانوار،) اعضاي تعداد( بعد خانوار، تعداد جمعيت، تعداد تراكم جمعيت: شاخص

 تبنس استان، در شهرنشيني تبنس جمعيت، يبنس تراكم جمعيت، جنسيتي تبنس
 جمعيت تبنس كشور، كل به بزرگساالن تبنس استانها، مهاجرتي سهم تان،اس در روستانشيني
  جمعيت. ساالنة فعال، رشد

 آب و هوا شاخص

 ي،بنس رطوبت مقدار بارندگي، متوسط هوا، دماي متوسط هواشناسي، هاي ايستگاه تعداد
 بيآفتا روزهاي تعداد ندان،بيخ روزهاي تعداد سطح دريا، از ارتفاع حرارت، درجه متوسط
 مراتع، وسعت جنگل، وسعت زراعي، اراضي وسعت استان، وسعت و انرژي آب منابع شاخص
 آب هايحوضه تعداد ها،قنات و هاتعداد چشمه عميق، نيمه و عميق هايتعدادچاه دام، تعداد
 سهم در سد، استانها سهم برق، نيروي انتقال خطوط انواع طول برق، توليد در استان سهم خيز،
 .آبخيز حوضة وسعت در استان

 كشاورزي شاخص

 سطح نسبت كشاورزي، زيرساختهاي باغي، محصوالت توليدات اي،غله محصوالت توليدات
 تعداد كشور، ساالنة ديمي محصوالت كشت سطح تبنس ساالنة كشور، آبي محصوالت كشت
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 نقدي تتسهيال ميزان شاغالن كشاورزي، تعداد زارعان، باسوادي تبنس كشاورزي، برداران بهره
 .كشاورزان به دولت اعطايي غير نقدي و

 مخاطرات طبيعي شاخص  

 صادر شده هايپروانه تعداد فرسوده، بافت بازسازي واحدهاي تعداد مسكوني، واحد بناي زير
 حفاظت در استان سهم قديمي، اراضي هايكاربري اصالح مقاوم، )مصالح با( ساختمانهاي براي

 سيالب، وقوع از پيشگيري در سهم استان لرزه، زمين تعداد استان، هايسيل تعداد آبخيزداري،
 خسارات پرداخت مقدار روان، هايشن يتبتث پرخطر، مناطق در مصنوعي جنگل كاري وسعت
 .ديده سانحه مردم به بيمه سوي از شده

 و صنايع معادن شاخص  

 هايكارگاه تعداد عتي،شير صن توليد هاي صنعتي،مرغداري تعداد صنعتي، هايدامداري تعداد
 كل تعداد استان، معادن شاغالن كل تعداد استان، كل معادن تعداد ،)كوچك صنايع( توليدي

 كل تعداد صادر شده براي ايجاد صنايع و معادن، جوازهاي تعداد استان، شاغالن صنايع
 .راستاند معدني و صنعتي هايسرمايه گذاري ميزان غير دولتي، و دولتي صنعتي هايكارخانه
   و گردشگري تجارت، ارتباطات شاخص

 تعداد خالي، مسكوني واحدهاي همراه، و ثابت تلفن مشتركين تعداد اينترنت، كاربران تعداد
 تعداد تجاري، واحدهاي كل تعداد ها،تعاوني تعداد برداري كشاورزي،بهره با طبمرت مؤسسات

 رگردشگ تأسيسات و هاي رفاهيواحد تعداد صيادي، واحدهاي تعداد صنعتي، واحدهاي كل
نياز  مورد تجهيزات فروش وشي،رف خرده(گردشگران به خدمات ارائة واحدهاي تعداد پذير،

 هاي واحد تعداد گردشگري، هايجاذبه تعداد ها،مسافرخانه و هامتل ها،هتل تعداد ،)گردشگري

 و راه كل اداره يرپوشز هايراه انواع راه آهن، ايستگاههاي خطوط و طول بوفه، و رستوراني
 .ترابري

 هايتوان آنها به ميزان دستيابي و كشور هاياستان توسعه يافتگي سطح تحليل منظور به
 .شد كار گرفته به عاملي تحليل اند،شده مشخص كه هاييشاخص نظر  از مختلف

  اي (دسته بندي استانها)خوشه تحليلنتيجه گيري:  6- 2

و  توسعه سطح نظر از كشور استانهاي ، Kايخوشه تحليل روش ريكارگي به با تحقيق، ادامة در
  .شدند تقسيم گروه 3 به بيشتر جمعيت پذيرش آنها براي آمادگي

 در استان 8 يافتگي توسعه سطح نظر از دهدمي نشان ايخوشه تحليل هاييافته اساس، اين بر
قرار  ضعيف توسعه طحس در استان 12 و متوسط توسعة سطح در استان 9 باال، توسعة سطح
  .اندگرفته
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 توسعة سطح

 استاني
 استانها نام فراواني

 8 باال
  ،مركزي ،فارس، اصفهان، رضوي خراسان ،آذربايجانشرقي، تهران

 مازندران ،خوزستان 

 9 متوسط
، گلستان، كرمانشاه، كردستان ،قم ،زنجان، اردبيل، آذربايجانغربي

 يالن،گهمدان

 12 ضعيف
 ، جنوبي خراسان ،شمالي خراسان ،بختياري و چهارمحال، روشه، بايالم

، لرستان، بويراحمد و كهكيلويه ،قزوين، سمنان ،بلوچستان و سيستان
 يزد، هرمزگان

  29 جمع

  

  ايخوشه كشور براي افزايش جمعيت باتحليل استانهاي يافتگي توسعه بندي سطح

 و است قرارگرفته باال، توسعة سطح استانهاي با جمع در تهران استان ،جدول فوق بر اساس
 ضعيف توسعه سطح استانهاي با جمع در بوشهر و بلوچستان، هرمزگان و سيستان استانهاي
 اولويت بومي جمعيت افزايش سياست با مهاجرپذيري سياست استانها اند. در برخيقرارگرفته
  بالعكس. مناطق در برخي و داشته

 در بايد كه استاني است تنها بحران، آستانة در گرفتن ارقر دليل به نيز تهران استان همچنين
 دولت، تشويقي هاي جامعسياست با و گيرد قرار مهاجرپذيري افزايش ممنوعيت سياست
 شود. منتقل تغييرات جمعيت، سياست در هدف مناطق به نيز آن سريز جمعيت از بخشي
 ارتباطات، امنيتي، نظر از جنوبي سواحل استانهاي ها،كل شاخص بين جمع در كه حالي در

 افزايش (ازجمله جمعيتي تغييرات هايسياست براي اولويت اصلي در گردشگري و تجارت
 ،اردبيل ،آذربايجانغربي ،آذربايجانشرقي مانند استانهايي .دارند قرار مهاجرپذيري) و جمعيت
 و تجارت براي باال يهاپتانسيل وجود نيز و بودن مرزي دليل به نيز ايالم ،كرمانشاه ،كردستان
 )مهاجرپذيري يا افزايش( جمعيتي تغييرات سياست اولويت در بايد گردشگري و ارتباطات

 . قرارگيرند

 و محيطي اقتضائات و هاتوان و آمايش سرزمين به توجه شودمي ها، نتيجهبررسي اين از
 و )مهاجرت يا افزايش( جمعيتي تغييرات هايسياست بحث سرزميني در فضاي اكولوژيكي

 عنوان به ملي سرزميني فضاي اقتضائات به توجه صورت در .دارد ايويژه ضرورت اعمال آن

 و درست ريزي برنامه به توانمي اند،ژئوپليتيكي هايو فرصت هابسترساز چالش كه ييهاژنوم
 با ر سازگاريتغي جمعي انتقال يا افزايش صورت در يافت و دست جغرافيايي منطق با منطبق
 پايدار امنيت و توسعه كه شد خواهيم مواجه هاي ژئوپليتيكيبحران آينده با در سرزميني، توان



  

  

  

  

  

  

  ١٤٩                                                                آسیب شنا? سیاست گذاری جمعی\ جمهوری اسال_ ایران  ...

 

بايستي به اين امر مهم توجه گردد كه در مرحله باروري  .كندمي مواجه تهديد با را كشور

پايين، افزايش سطح باروري به باالي دو بچه نيز كار آساني نيست، اين مسئله را تجربه 
دهد كه حدود دو دهه در تالش هستند كه سطح باروري خود را با  ي غربي نشان ميكشورها

رسد در اين زمينه موفقيت چنداني كسب  اتخاذ تدابير مختلفي افزايش دهند، اما به نظر مي
هاي جمعيتي به هيچ وجه باعث افزايش افسار گسيخته جمعيت  اند. بنابراين مشوقنكرده

هاي كشور به  كالن كشور در سطح عالي باشد، و از كليه پتانسيل نخواهد گرديد. اگر مديريت
ميليون نفر هم افزايش يابد، اما  150تواند حتي به نحوه احسن استفاده شود، جمعيت ايران مي

هايي خواهند  ميليون نفري داراي چه كيفيتي و توانمندي 150مهم اين است كه اين جمعيت 
كرد. لذا همواره بايد بين كميت و كيفيت توازن برقرار كرد. بود و با چه كيفيتي زيست خواهند 

شود، به اين  تر مي اگر، روند رشد جمعيت مطلوب باشد، دامنه انتخابها و اختيارات بشر وسيع
اي براي دستيابي به زندگي بهتر و پر محتواتر  ترتيب سياست جمعيتي هدف نيست، بلكه وسيله

يت نه تنها از نظر تعداد، تراكم، ساخت، تركيب و تغييرات است. بنابراين الزم است موضوع جمع
هاي كيفيت زيست  زماني و مكاني بطور مداوم رصد گردد، بلكه بايد از نظر وضعيت شاخص

به آن توجه جدي داشت. مشكل كنوني جمعيت ايران توزيع نامتوازن آن و تمركز  ،جمعيت
  اشد. بدرصد جمعيت ايران در كالن شهر تهران مي 20حدود 

   



  

  

 

  

  

  ١٠٦و  ١٠٥ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ١٥٠

 

  

  :منابع  

پيامدها،  و روندها شتابان؛ شهرنشيني )1386( يوسف، نصيري، عيسي، ابراهيم زاده، - 
  اقتصادي. - سياسي اطالعات

) جمعيت و تنظيم خانواده، اصفهان، انتشارات دانشگاه 1379آذربايجاني و ديگران، كريم، ( - 
  اصفهان، چاپ اول.

عيتي در ايران، تهران، انتشارات پيوند، ) نظري به سياست هاي جم1355اماني، مهدي، ( - 
 چاپ اول.

سازمان مطالعه و تدوين  ،) جمعيت شناسي عمومي ايران، تهران1380اماني، سيد مهدي، ( - 
 .كتب علوم انساني دانشگاهها، (سمت)

 ) نوسازي و توسعه، احمد موثقي، تهران، قومس.1377ايوبي، اس. سي، (  - 

، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني "تطبيقي شهرنشيني") 1377بني فاطمه، حسين، ( - 
  .77، پاييز 168ه ر، شما41دانشگاه تبريز، سال 

رويه جمعيت و شهر نشيني در ايران، ) پيامدهاي منفي رشد بي1387تجدد، حسين، ( - 
  .58مجموع مقاالت؛  نشريه داخلي، شماره 

عه، ترجمة مصطفي ) مهاجرت داخلي در كشورهاي در حال توس1367تودارو، مايكل، ( - 
 .سرمدي و پروين رئيسي فرد، تهران، دفتر بين الملل كار

 .) جمعيت شناسي عمومي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم1384جمشيدي، بهنام، (  - 
شناسي اقتصادي اجتماعي و تنظيم خانواده، چاپ چهارم،  ) جمعيت1390حسيني، حاتم، ( - 

 وعلي سينا.ويراست دوم، همدان: انتشارات دانشگاه ب

) جمعيت و تنظيم خانواده، تهران، 1385( ،حلم سرشت، پريوش و اسماعيل دل پيشه - 
  .ويرايش سوم

 چشم انداز و )بريك( حال ظهور در هاي قدرت ژئوپليتيك )1391( فاضله، خادم، - 
 )2هشتم، شمارة ( سال فصلنامةژئوپليتيك، ،" 2050سال

، پژوهشكده امام خميني "ده، تهرانمباني فقهي تنظيم خانوا") 1382خميني، حسن، ( - 
  (ره) و انقالب اسالمي، چاپ اول.

چهارم، تهران،  چاپ) مباني جمعيت شناسي اقتصادي و اجتماعي، 1389زارع، بيژن، ( - 
 .سمت

انتشارات سمت،  اجتماعي جهان سوم، تهران: - )  مسائل سياسي 1385ساعي، احمد، ( - 
  .چاپ هشتم
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، ره توشه راهيان نور، »تحديد خانواده، تهديد جامعه) «1391سبحانى نيا، محمد، (محرم  - 
 .1ش 

) آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات)، تهران، 1387ستوده، هدايت اهللا، ( - 
    انتشارات آواي نور، چاپ نوزدهم 

مالتوس در آراي قدما و تأثير آن بر   ) پيشگامان مالتوس: رديابي نظريه1381كتابي، احمد، ( - 
 .40و  39  جمعيت ـ شماره  فصلنامه متأخران ـ

 انتشارات :هاي جمعيت شناسي، تهرانها و نظريهدرآمدي بر انديشه) 1377، (احمد ،كتابي - 
 .سمت

پژوهشگاه  :تهران شناسى، جمعيت هاينظريه و هابرانديشه ) درآمدي1388( احمد، كتابي، - 
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم

چاپ امعه شناسي، ترجمة غالمعباس توسلي و رضا فاضل، ) مباني ج1388كوئن، بروس، ( - 
 .بيست و دوم، تهران، سمت

) جنگ عليه خانواده، تلخيص و تدوين معصومه محمدي، قم، 1386گاردنر، جان ويليام، ( - 
 .انتشارات دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

 ..ران، نيچهارم، ته چاپ) جامعه شناسي، ترجمة منوچهر صبوري، 1377گيدنز، آنتوني، ( - 

 جمعيت نقش تحليل")1391قاليباف، ( محمدباقر و حسن غالم حيدري حسين، محمديان - 
 ).1شمارة ( هشتم، سال ژئوپليتيك، ، فصلنامة"كشور ملي قدرت در تهران كالنشهر

دكتري   دوره ،هاي خاص جمعيت هاي درس نظريه ) يادداشت1382ميرزايي، محمد، ( - 
  شناسي. گروه جمعيت ،نشكده علوم اجتماعيدا ،دانشگاه تهران ،شناسي جمعيت

 تعادل عدم در شهري خدمات توزيع اثرات بررسي")1386ديگران، ( و حميدرضا وارثي، - 
 )9شمارة ( پنجم، سال و توسعه، جغرافيا مجلة ،"جمعيت فضايي
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PATHOLOGY OF IRANIAN POPULATION POLICY  

 

By: Farshad Rahimian 

 

Abstract: 

����Population policy refers to all measures that governments and law 

enforcement agencies adopt and implement to influence the quantitative and 

qualitative characteristics of a population. Population Policy is, in fact, a term 

used in demographics with different definitions, all of which refer to a set of 

principles and measures that include measures that affect population growth 

and structure and distribution, that is, how and to what extent government 

activity in population matters. And in short, "all the principles and laws in the 

field of population that are being formulated by the government to harmonize 

the political, social and economic conditions of society in order to achieve 

sustainable development". Today, many countries are in a state of population 

imbalance, on the one hand developing countries are struggling with 

unnecessary population growth problems, on the other hand developed 

societies are suffering from the negative effects of population growth and 

population aging, in other words. Others, the majority of countries in the 

world, are facing some kind of population imbalance. This article seeks to 

pathologize and outline the demographic problems facing Iranian society in 

the context of economic structures and natural resources, in order to take the 

necessary preventive measures to prevent future population crises. 

 

Keywords: Population Policy, population imbalance,  pathology 
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REVIEW OF TEMPO AND QUANTUM EFFECTS ON 

DEMOGRAPHIC EVENTS AND INTRODUCING METHODS 

FOR ADJUSTMENT OF INDICATORS  

 

 

By: Mohammad Amiri 

Abstract: 

 

����The tempo effect is defined as the inflation or temporary decrease of a 

population event (birth, marriage, and death) as a result of an increase or 

decrease in the occurrence average age of that event. The tempo bias caused 

by the "age specific of death" and "life expectancy" is created by the change 

in the age distribution of cohort deaths toward older or younger ages. 

Regarding to fertility rates, changes in "generational" fertility programs can 

also create misleading trends for "cross-sectional" TFR. It is very important 

to determine what extent of fertility is diminished or increased by the tempo 

effects; Because, by generalizing the low levels of current fertility to the 

future, this fact are often unknowingly ignored that these rates have been 

reduced due to the temporary increase in the age of child bearing. In this 

regard, demographers have proposed some solutions to adjust the total 

fertility index in order to eliminate the tempo effect. In this article, by 

reviewing the views of demographic experts, firstly, the tempo and quantum 

effects on mortality and fertility indexes are examined, and then methods and 

techniques for calculating the "tempo-adjusted" fertility index are introduced. 

 

Keywords: Tempo Effect, Quantum Effect, Demographic Events, Cross-

Sectional Indicators, Generational Indicators, Modified Indicators 
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TRANSNATIONALISM AND GENDER: IRANIAN WOMAN IN 

DIASPORA’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENTAL 

PROCESS OF THE HOMELAND  

  By: Saideh Saidi 

Abstract: 

���� Expert migration is an important social issue which impact upon both 

sending and receiving countries. Nowadays human capital have a fundamental 

role on national development. Emigration among Iranian educated women 

increased in recent years. The main goal of this research is to study how 

educated women in Iranian diaspora maintain their relationship with the 

homeland and how the sending country can benefit from human capital of the 

diaspora? Through a transnationalism approach this paper tries to have a 

comprehensive approach on brain circulation policies which underpin a 

constructive relationship between Iranian diaspora and the sending country. 

Iranian female immigrant in diaspora has an important role on sustainable 

development in the homeland via remittance, visits and investment. 

Keywords: Human capital, Expert women, Iranian diaspora, development, 

Homeland, Transnationalism 
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ANALYSIS AND FORECASTING, THE POPULATION OF SCHOOL-

AGE STUDENTS UP TO YEAR 2041-BASED ON THE RESULTS OF 

THE GENERAL POPULATION AND HOUSING CENSUS 

  2011& 2016  

By: Ali Alahyar Torkman, Shirin Jafari & Alireza Kia 

Abstract: 

����Educational planning will undoubtedly need to be aware of student 

statistics over the next few years, though this is complicated, as the population 

of Iran has been subject to widespread trends due to different population 

policies in different periods, which directly impacts on the required 

population. Therefore, it must be carefully considered. In this paper, it is 

attempted to calculate and analyze the population of required education or 

school-age students by 2041 in a probable scenario, based on international 

forecasts and the census data of 2011 and 2016, using different assumptions. 

In addition to prediction population-specific education across the country, 

enrollment forecasts have been estimated in terms of out of school rates, 

although this rate mainly increase Bias the relevant statistics in secondary 

education. Thus, the predictions show that the population educated by the 

courses (elementary, first, and secondary school) will follow the downward 

sloping sinusoidal process by 2041, so planning for these years is necessary. 

Keywords: Predictive population, school age, out of  school rate 
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A VIEW TO AGE STRUCTURE AND LABOR FORCE 

PARTICIPATION OF MEN AND WOMEN EXPOSED TO 

MARRIAGEAND DIVORCE IN LIGHT OF CENSUS 

By:Mohammad Bagher Abbasi, Masoumeh Todeh Fallah, Ameneh Khatibi & 

Mohaddesseh Safakish 

Abstract: 

����The decision - making and planning for the population of a society requires 

an awareness of its specific characteristics of that population and, in 

particular, the continuous observation of their developments.  

Married and never married women could be considered remarkable as one of 

essential elements to calculate the general and refined marriage and divorce 

rates. 

In this paper, in order to study the dynamics of age-sex structure of people 

who are at risk of marriage and divorce events, marriage ratio among young 

and marriage ratio among elderly were introduced and calculated. 

Findings reveal that, being single amongst adult men (less than 30) is more 

common in men than in women, which requires the attention of the 

authorities. In contrast, marriage in young age is more common in women. 

This could be considered as a positive point due to the importance of entering 

young women into a reproductive cycle. In order to study the marriage gap 

between men and women, gender difference in marriage ratio has been 

introduced, as well. The findings reveal that; this gap has grown over 20 years 

since the 1375 census. 

Furthermore, due to the impact of economic situation and employment on the 

decision to marriage or divorce, participation in labor market in terms of 

marital status in light of calculating the indices of economic participation, 

unemployment rate and employment ratio has been explored. 

The slight decline in the economic participation rate and the employment ratio 

of married men, along with the increasing rate of unemployment for single 

men exposed to the first marriage experience are among the findings of this 

study. Evidence depicts that, being single in young ages among men, is 

influenced by their labor market conditions. It seems that, by taking effective 

measures for improving the situation for men, marital increase in young men, 

is not unexpected. 

Keywords: population dynamics, age structure, young marriage ratio, 

economic participation rate, unemployment rate, employment ratio. 
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EFFECTIVE FACTORS IN THE ELDERLY FEELING OF 

PSYCHOLOGICAL SECURITY WITH EMPHASIS ON THE LEVELS 

OF DEVELOPMENT IN DIFFERENT AREAS OF TEHRAN  

By: Nader Motie Haghshenas 

Abstract: 

����Today, in the most countries around the world, the elderly psychological, 

economic, and social issues have become more complicated.  

One of the basic human needs, which are seen in most theories of psychologists as 

well as their research on human characteristics, is the need for security. The main 

purpose of this paper is to identify the socio-demographic and socioeconomic 

determinants of psychological security of the elderly people in Tehran by using 

the multilevel analysis. The main questions that the study seeks to answer them is 

what are the most important economic and social factors which is affecting the 

psychological security of the elderly in Tehran at the individual level? Does the 

urban development structure change the elderly feeling of psychological security? 

The research method in this study is a survey and data were gathered in summer 

of 2011.The statistical population of this research is the population of elderly 

people aged 60 years and over in Tehran, which includes 7.3% of the population 

of 7 million and 803 thousand people in Tehran metropolis in 2006. The method 

of selection of statistical samples was randomized and six districts of 22 districts 

of Tehran municipality were selected according to the population density and 

different levels of urban development, and finally 873 elderly people were 

questioned in households.  

In this paper, a hierarchical linear regression model is used to investigate the 

effect of macro level variables on the level of individual regression in explaining 

the elderly feeling of psychological security in Tehran. The results showed that 

the most difference in the mean score of the elderly feeling of psychological 

security is related to the personal level or the level one. The intra-class 

correlations showed that 2 % of the mean changes in the elderly feeling of 

psychological security were affected by level two or characteristics of Tehran's 

urban areas, and 98 % of its changes were influenced by individual level 

characteristics.  

The results showed that the economic and social development index of urban 

areas did not have a significant effect on the mean score of the elderly feeling of 

psychological security. Age and marital status variables showed a significant 

relationship with the mean score of the elderly feeling of psychological security. 

The growth of the elderly population in the country calls for new policies options 

and programs.  

 

Keywords: Active Aging, urban development level, elderly's feeling of 

psychological security. 
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INVESTIGATING THE SOCIAL ISOLATION IN THE ELDERLY 

AND ITS SOCIAL DETERMINANTS IN TEHRAN CITY 

 

By: Ali Seyfzadeh ,  Mansoor Haghighatian &Aliasghar Mohajerani 
 

 

Abstract: 

 

����Many elderly people describe the aging period as a loneliness period, and 

they describe it as an unpleasant experience. Given the growing population of 

the elderly and the fact that our country has begun to experience aging, it is 

important to address the social needs and communication networks of the 

elderly. The main objective of the study was to investigate the social isolation 

of the elderly in Tehran and the social factors affecting it. This study was 

cross-sectional descriptive. The study was conducted in 1396 and among 384 

elderly people aged 65 and over in Tehran who were selected by multistage 

cluster sampling method. The data collection tool was a comprehensive social 

isolation questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 25 

using descriptive and analytical methods. According to the findings, the social 

isolation rate in the elderly was about 62%. Investigating the dimensions of 

social isolation of this vulnerable group showed that the two dimensions of 

associative associations (81.8%) and instrumental social capital (78.2%) were 

the highest levels of isolation. The structural part of the model also shows that 

most of the direct and indirect routes of the model are confirmed. The only 

direct route from the socio-economic base to social isolation is not confirmed. 

The highest impact was social protection on health with coefficient (0.7). All 

research variables except socioeconomic status, which had no direct effect, 

had a negative effect on social isolation. The most direct effect on social 

isolation is on social trust variable with coefficient (0.41).  

Keywords: Social isolation, Tehranian elderly, social factors. 

 



 

 

 

  

  جمعیت
  ترویجی-فصلنامه علمی

 

Population Journal, Vol.25, No.105-106, Autumn2018 

&Winter°2019 

 
Licence: National Organization for Civil Registration 

(NOCR) 

 

Under The Supervision of: Ali Akbar Rahmani 

 

Editor-in-Chief: Mohammad Javad Mahmoudi 

 
Address: Population Journal, National Organization for 

Civil Registration, No. 184, Imam Khomeini Ave.  

Tehran 11377-19411, Iran. 

 

Tel.: +98 21 66705959 

Fax: +98 21 66705959 

 

Web:www.populationmag.ir 

E-mail:nocr12@sabteahval.ir 

 

 

Printed in Iran 
 




	105-106_Web
	Jeld_105-106
	105-106Merged
	105-106 


	اصلاح شناسنامه
	105-106_Web
	105-106Merged
	چکيده 105 (1)


	اصلاح شناسنامه
	105-106_Web
	Jeld_105-106


