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

  

مسؤول   ه به عنوان نويسنده. ارسال مقاله براي مجله صرفاً از طريق ثبت نام يكي از نويسندگان (ك1

  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 ايجله در مآن است كه مقاله 

  .است  گرفتهنقرار  يو داور يبررس

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

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

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

  منتشر شده لزوماً بيانگر ديدگاه سازمان ثبت احوال كشور نيست.

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

كامل مقاله؛ نام كامل نويسنده(گان) (نام نويسنده عهده دار مكاتبات  ش اصلي (پارسي): عنوانآ) بخ

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

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

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

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

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

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

كلمه)؛ واژگان كليدي  250انگليسي (حداكثر   ر يك از نويسندگان به انگليسي؛ چكيدهمتناظر ه  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  عنوان شكل

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 شكل  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» /«اري حتما از در عدد نويسي فارسي، براي مميز اعش

افزاري استفاده  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

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

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

  اي؛ كلمه

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

  باشد؛ نمي

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

  هم قابل استفاده است.» 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 ايينتر، پ سريع

آن است. به عنوان   . الگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار و صفحه7

  ).4: 1380مثال، (اماني، 

دگي نويسنده، نام (سال انتشار)، عنوان، . الگوي نقل منبع در بخش منابع به اين شكل است: نام خانوا8

 ي چاپ.  مكان، نام ناشر، شماره

). روند تكويني شاخص نوگرايي و سنجش آن با نسبت 1376معيني، سيدرضا؛ پايدارفر، علي ( -1

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

تاريخ انتشار و نام نشر ترجمه اثر  . درصورت ترجمه بودن اثر، نام مترجم پس از عنوان ذكر شود و9

 مثال: در الگو جايگزين شود.

  ). مالتوس و دو ماركس. ترجمه صدقياني، ابراهيم، تهران؛ انتشارات اميركبير 1357سووي، آلفرد ( -1

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

 چاپ. مثال:  نام ناشر، شمارهعنوان، مكان، 

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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 جمعيت زندگي اولويت و نيازها يشناخت تيجمع ليتحل

  1380-1398سالهاي طي ايران در معلوالن

  1سيدمرتضي عرب

  4و علي پژهان  3شهال كاظمي پور، 2*سيدرضا معيني

  دهيچك

ـ و اولو ازهاين يشناخت تيجمع ليتحل ،پژوهش نيا هدف     طـي   رانيـ معلـوالن در ا  تيـ جمع يزنـدگ  تي

ـ ا ياسـت. جامعـه آمـار    يو از نوع كاربرد يفيمطالعه ك كيپژوهش  نيا است. 1398-1380سالهاي  ني

 تيـ جمع يازهـا يدر رابطـه بـا مسـائل و ن    يپژوهشـ  - يو مقاالت علم ييدانشجو يهانامهانيمطالعه پا

   و Magiran.com ،Noormags.ir ،يجهــاد دانشــگاه  SIDيتهايســاكــه از  باشــد يمعلــوالن مــ

Ensani.ir  .بـوده اسـت. بـا     ياروش مطالعه كتابخانه ق،يتحق نيا يهااز روش يكياستفاده شده است

براسـاس   .ديـ گرد يردارب شيالزم ف يهاها مرور شده است و بخشنامهانيپا هيروش، كل نياستفاده از ا

 هاي كيفيبا استفاده از نرم افزار تحليل دادهي و قيتحق -يمقاله علم 49نامه و انيپا 11مرور نظام مند 

MAXQDA  ،يازهـا يبـه پـنج دسـته ن    ،يسـ رمـورد بر  تحقيقـات  نيازهايشد. هاي الزم انجام تحليل 

 انيم نياند كه در اشده ميتقس يو درمان ياقتصاد يازهايو ن ياعاجتم يازهاي، نيروان يازهاين ،يفرهنگ

ـ  ياازهـ ين .2 ياجتمـاع  يهاازين .1عبارتند از: نيازها  نيا پرتكرارتر هستند. نيريسه مورد از سا  .3يروان

 هيـ نظر "،  "تيمعلول هينظر "،" يزندگ تيفيك هينظر "از  يو در قسمت چارچوب نظر يدرمان يازهاين

كاربرد  نيشتريب يفيروش توص ،هاقيتحق ياستفاده شده است. در روش شناس شتريب "اجتماعي ايتحم

 يورت گرفته به صورت كمص قاتيتحق شترياند و باستفاده كرده يشيمايرا داشته و پس از آن از روش پ

 يهـا قيـ تحقاز  قـرار گرفتنـد.   يبعـد  يهـا ها در رتبهپژوهش ريو سا يفيك يهابوده و استفاده از روش

. ضعف خدمات 2نيبراي معلول ينامناسب بودن امكانات شهرساز .1استخراج شد:  ريز يهاافتهي ،موجود

 يبدن تياثر مثبت فعال .3اقتصادي و ازدواج و فضاهاي اجتماعي، آموزش، اشتغال، برابري فرصتها، منابع 

  .نيلولمع يكاهش افسردگو  رضايت از زندگيي، زندگ تيفيك شيو ورزش بر افزا

  

  .يزندگ تيفيك ،ياجتماع تيحما ،يزندگ يهاتيو اولونيازها  ن،يمعلول :يديكل واژگان
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  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٤

 

  

  مقدمه

 يروح يو سالمت يذهنوان ت ،يكه فاقد عملكرد جسم ي استكس ،افتاده كار انسان معلول و از

اما سازمان بهداشت  .باشد در جامعه يعاد ياز استاندارد و زندگ ترنييپا يدر حد ،يو روان

فرد با منظر و  كينقص اعضا در  يكه ناهماهنگ است را نقد كرده و معتقد فيتعر نيا يجهان

 يرعاديو غ ي. اما عادكرد فيبودن تعر ي)رعاديغ( ايو  بودن معلول توانياستاندارد جامعه را م

 هيرا از زاو زيكه همه چ يآنان يمتفاوت است. برا ياجامعه هر و در ينسب ،است يبودن امر

ها و است كه جامعه را هم به سالم يعيطب كنند،ينگاه م ژهيو حق و ازاتيو امت يپرور زبده

 ارزشهايارزشها و بزنان و مردان، فرماندهان و فرمانبران،  ها،يرعاديغ و هايعاد ن،يمعلول

 معلوالن از حمايت در نخست گام بنابراين، ).60: 1397(ابوطالبي و همكاران،  كنند ميتقس

 وضع زناشويي، وضع جنس، سن، قبيل از آنان اجتماعي و شناختي جمعيت هايويژگي بررسي

 از كه دهدمي نشان آمارها .است هدف گروههاي براي اطالعات اين تحليل همچنين فعاليت،

 آنكه از بيش معلوليت .آيدمي دنيا به معلول يكي ،شودمي متولد جهان در كه كودكي10 هر

 از مواقع بيشتر در دارد؛ معلولين اجتماعي جنبه كه است ايپديده ،باشد داشته پزشكي جنبه

 ازدواج، شغل، تحصيالت، نوع در آنان جسماني نقيصه و مانندمي محروم خود طبيعي حقوق

 مفاهيمي اميد و زندگي از رضايت و گذارد. شادي مي تأثير آنان زندگي اميد سطح و باروري

 مشكالت. هستند آنها دنبال به ماشيني، و صنعتي زندگي اين در مردم، اكثر كه هستند

 قرار خود تأثير تحت را ذكرشده موضوعات كه هستند عواملي از جمله معلوليت و جسماني

آمار سازمان بهداشت جهاني، ميزان افراد معلول در جهان به طبق  .)1393دهند (نقدي، مي

در ايران نيز نتايج . (WHO, 2011) درصد (بيش از يك ميليارد) رسيده است 15

 درصد جمعيت كشور معلول بوده 1/4، 1385دهد در سال  هاي مختلف نشان مي سرشماري

 659هزار و  17ليون و درصد، يعني حدود يك مي 1/5به  1390در سال  ) كه2017(كريمي، 

  نفر رسيده است. 

 يآنها نسبت بـه افـراد   يعملكرد يا ريظاه يبر تفاوتها يمتك تصور جامعه از فرد معلول صرفاً

 يـر فرد معلول و غ ينبقائل شدن  يضو تبع يازكنند. امتيم يتلق ياست كه جامعه آنان را عاد

موجـود در جامعـه    يسـاختارها  يدهـد. وقتـ  يمـ  يبه مفهوم عاد ييباال يبار ارزش يكمعلول 

جامعـه بـا    يو سـاختارها  طيشـرا  قيبودن افراد در جامعه است، عدم تطب يكننده عاد يينتع

 يبـرا  يـت عامـل محروم  و در نـزد افـراد معلـول    يمنف يموجب بار ارزش ،افراد معلول يهاازين

ر جامعـه دچـار   حضـور د  ي،خـانوادگ  يافراد معلول از نظر زنـدگ  ين. بنابراگرددميآنها  يزندگ

آنـان در جامعـه    يگـاه و جا ياجتمـاع  يطمشكل آنان شرا ينهستند و مهمتر ياريمشكالت بس

شغل، درآمد، مسكن، رفاه  يازمندخود ن يبقا يبرا يعاد يهمانند انسانها يزن ينباشد. معلوليم

 اييهـ حـل  راه ارائـه  و مشـكالت  و نيازها شناسايي .باشنديم يطشرا يرازدواج و سا ي،اجتماع

 كـه  داشـت  اذعـان  تـوان  مـي  است. برخودار زيادي اهميت از آنان اولويت تعيين و رفع جهت
 شـرايط  بـا  متناسـب  نيازها اين. هستند خاصي داراي نيازها و مشكالت جامعه معلولين كشور
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 ريزي برنامه ايمنطقه و فرهنگي اجتماعي، اقتضاعات براساس و شناسايي هدف، جامعه خاص
 حاضـر  تحقيق رو اين از گردد.لحاظ مي آنها نمودن مرتفع و ساماندهي جهت الزم تمهيدات و

 معلـوالن  جمعيـت  زنـدگي  اولويـت  و نيازها كه است اساسي سؤال اين به گوئي پاسخ دنبال به

  است؟ چگونه1398-1380هاي سال يانجام شده ط قاتياساس تحقبر

  پيشينه تحقيق 

وانمندسـازي معلـوالن جسـمي    سـنجش ت  ") در تحقيق 1397( محمديو  دستيار •

 "و عوامل مرتبط با آن  1394(معلوالن جسمي حركتي، احشايي و حسي) در سال 

يندي است كه نتيجه نهايي آن خروج معلـوالن  آهدف توانمندسازي فر بيان كردند:

اتكـايي و خودكفـايي و پيوسـتن بـه جريـان اصـلي        از چرخه فقر و رسيدن به خود

يق به صورت پيمايشي از نوع مقطعي تحليلي بوده كه زندگي است. روش انجام تحق

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آمـاري ايـن تحقيـق شـامل     

تمام معلوالن جسمي (جسمي حركتي، احشايي و حسـي) تحـت پوشـش سـازمان     

هـزار   10بهزيستي استان كهگيلويه و بويراحمد (به تفكيك هر شهر) بود كه بالغ بر 

نفـر ازآنهـا بـه عنـوان نمونـه       370نفر بودند و با استفاده از فرمول كوكران  189و 

نشـان داد بـين متغيرهـاي     ،نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون انتخاب شدند.

اعتماد اجتماعي (با سه بعد اعتماد بـين شخصـي، اعتمـاد تعمـيم يافتـه و اعتمـاد       

و غيررسمي)، فعاليـت هـاي   نهادي)، مشاركت اجتماعي (با دو بعد مشاركت رسمي 

سـالمت جسـماني و روانـي) بـا توانمندسـازي معلـوالن        رتقـاي ورزشي (با دو بعد ا

با  و رفتارهاي ترحم آميز بين متغيرهاي سن . اماجسمي رابطه معناداري وجود دارد

نتـايج تحليـل آزمـون     توانمندسازي معلوالن جسمي رابطه معناداري وجـود نـدارد.  

هم ترين متغيرهاي مؤثر در توانمندسـازي معلـوالن جسـمي    رگرسيون نشان داد م

است  و ميزان تحصيالت مشاركت غيررسمي ،اعتماد به محيطي، شامل اعتماد نهاد

درصـد، از متغيرهـاي مسـتقل     28و واريانس توانمندسازي معلوالن جسمي حدود 

ت معنادار موجود در مدل تأثير پذيرفت. در بين سازه هـاي كلـي اثرگـذار، مشـارك    

بر توانمندسازي معلوالن جسمي گذاشت و بعد از آن بـه   رااجتماعي بيشترين تأثير 

ترتيب اعتماد اجتماعي، ميزان تحصيالت و فعاليت هاي ورزشي قرار داشتند. نتايج 

اين پژوهش نشان داد چهار متغير سن، جنسيت، نوع معلوليـت و رفتارهـاي تـرحم    

لوالن جسمي را تبيـين كننـد، امـا چهـار     آميز نتوانستند تغييرات توانمندسازي مع

متغير اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، فعاليت هاي ورزشي و ميزان تحصيالت 

توانستند تغييرات توانمندسازي معلوالن جسمي را تبيين كنند و پيشنهاد مي شود 

تحقيقات مربوط به توانمندسازي معلوالن جسمي، در راستاي شناخت بهتر عوامـل  

 د.معلوالن، تداوم ياب اينتوانمندسازي  و موانع
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 "معلوليت بر مؤثر عوامل سطحي چند تحليل") در تحقيق 1396قهفرخي ( شمس •

 و 1385 سـال  سرشـماري  فردي هاي داده از مطالعه، اين اول سطح براي، بيان كرد

 پزشـكي  خـدمات  مراكـز  يـا  و بهداشـت  وزارت اطالعـات  از مطالعه دوم سطح براي

 شـده  گرفته بهره 1385 سال سرشماري اطالعات و كشور آماري امهسالن ها، استان

 معنـاداري  و مثبـت  رابطه معلوليت با سن اول، سطح در كه داد نشان هايافته. است

 جنس. يابدمي افزايش درصد 6/2 معلوليت سن، سال يك افزايش با طوريكه، به دارد

 دچـار  مـردان  از كمتـر  درصـد  1/41 زنـان  و دارد معلوليـت  بـا  معناداري رابطه نيز

 بـا  و اسـت  معنادار و منفي معلوليت، با افراد اقتصادي رفاه رابطه. شوندمي معلوليت

 سـكونت  محل. كندمي پيدا كاهش درصد 6/3 معلوليت افراد، اقتصادي رفاه افزايش

 معلوليـت  با اجتماعي اقتصادي، توسعه رابطه دوم، سطح در. است نشده معنادار نيز

-مي انتظار ايران، در سالمندان جمعيت افزايش به توجه با پس،. است نشده معنادار

 رفـاه  اهميـت  بـه  توجـه  بـا  طرفـي،  از. كنـد  پيدا افزايش نيز معلوالن تعداد كه رود

 ضـروري  فـرد،  سـطح  در خـدمات  و امكانات نابرابري وجود و جامعه افراد اقتصادي

 هدفمند، و اساسي ريزي رنامهب انجام به نسبت افراد، رفاه افزايش به نيل براي است

 نسبت ايمنطقه درون هاي نابرابري كاهش به توجه راستا اين در و گرديده مبادرت

  داشت. خواهد برعهده مؤثري نقش اي،منطقه بين هاي نابرابري به

» وضعيت اشتغال معلولين در ايـران «) در تحقيقي به بررسي1391پژهان و يوسفي( •

 غيـر  از بيشـتر  مراتـب  به معلولين بيكاري ده است، نرخاند. نتايج نشان داپرداخته

 مقايسه درصد بوده است. همچنين، 7/14درصد و  21/0ترتيب  به و بوده معلولين

 تالش درصد گوياي 7/32معلولين  غير با مقايسه در 2/20معلولين  اشتغال نسبت

 بـه  هتوجـ  است. با قشر اين شغلي تقاضاي به پاسخگويي در كشور اقتصاد ناكافي

 را بـاال  سـطح  مشـاغل  آنان از ناچيزي درصد معلولين، مهارتي و شرايط تحصيلي

 كـار  مشـغول  خـدمات  و كشاورزي در بخش آنان از زيادي درصد و كرده تصدي

 هستند.

 مراكـز  در شـغلي  انگيزش ارتقاء ناتواني؛ و آينده ) به بررسي كار در2019و همكاران (1رمئو  •

ـال  اسپانيا پرد در استخدام ويژه ـاوري  اختنـد. انتق ـال  در فن ـازار  در حاضـر  ح ـار  ب  صـورت   ك

 در كـه  پـذير  آسـيب  گـروه  يـك . بـه همـراه دارد   مردم براي شديدي پيامدهاي گيرد و مي

ـاني  مورد در .است معلول كاركنان هستند، بازار از محروميت خطر معرض  داراي كـه  كاركن

ـا  كـه  تاس ايانگيزه نتايج، از آگاهي هستند، جسمي هاي معلوليت ـا  متوسـط  سـطح  آنه  ي

ـاداري  و نتايج مسئوليت گروه، اين در اين، بر عالوه دارند. آمديكارخود از بااليي ـار  از معن  ،ك

ـارآيي  خـود  سـطوح  از مسـتقل  طـور  به .داشتند انگيزه بر مستقيمي تاثير ـا  كارمنـدان . ك  ب

                                                
1-Marina Romeo 
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ـام  بـراي . باشند داشته خود كاري زندگي در كنترل و انتخاب توانايي بايد ،معلوليت  ايـن  انج

  كنند.   حمايت خود سالمت از نيروي كار، تنوع با بايد ،انساني منابع مديران كار،

ـاهاي شـهري غ     معلول تجارب افراد ي) به بررس 2013(  1راتري • ـا فض قابـل   ريـ در مواجـه ب

ـان مـ   قيتحق جياكوادور پرداخته است. نتا در دسترس ـاهاي     دهـد يوي نش كـه وجـود فض

ـاهاي   نيكـه معلـول   ،باعث شـده اسـت   نيمعلول ب برايشهري نامناس يعموم  كمتـر از فض

ـاع  تيو محروم برند به سر ييو تنها  شهري استفاده كرده و در انزوا يعموم ـا   ياجتم در آنه

  .شود شتريب

) در بررسي موانع و تسهيالت مشاركت ورزشي معموالن 2013و همكاران (2براگارو  •

نتيجه رسيدند كه ورزش به عنوان فعاليت هاي  هلندي قطع عضو با اندام تحتاني به اين

لذت بخشي است كه به شركت كنندگان براي سالم ماندن، بهبود روابط اجتماعي،كاهش 

كند. امكانات ناكافي، حمل و نقل مشكل، مي كمك درد و كاهش تنش هاي روزانه،

 ناهماهنگي ديگران، بهداشت ضعيف، فقدان انگيزه و عدم وجود يك همراه ورزشي

  از جمله موانعي بود كه توسط غير ورزشكاران ذكرگرديد.

  مباني نظري 

هاي جامعه شناسـي مختلـف كـه مـرتبط بـا      توان از تئوريمي ،در زمينه نيازهاي معلولين

 نكته اين به توجه مازلو: با نيازهاي مراتب سلسه استفاده كرد از جمله: تئوري ،باشدموضوع مي

 "دارد زنـدگي  كيفيـت  در مهمـي  نقش انسان، اساسي هايولويتا و نيازها شدن آورده بر" كه

-مـي  اهميت زندگي كيفيت به مربوط مباحث در مازلو نيازهاي مراتب سلسله تئوري به توجه

 آن در كـه  گرفـت،  نظـر  در هـرم  يـك  صـورت  به توانمي را مازلو نيازهاي مراتب سلسله. يابد

 قرار هرم قاعده در... و دفع، جنسي، ميل واب،خ غذا، آب، به نياز همچون فيزيولوژيكي نيازهاي

 در موجـود  فيزيولـوژيكي  نيازهاي بين. باشدمي هرم اين رأس در شكوفايي خود به نياز و دارند

 نيز - صعودي ترتيب به - ديگري نيازهاي دارد، قرار رأس در كه شكوفايي خود به نياز و قاعده

 بـه  مربـوط  نيازهاي عشق، و تعلق به مربوط ازهايني ايمني، نيازهاي از: عبارتند كه،دارد وجود

 مـازلو،  عقيـده  بـه  شـناختي.  زيبـا  و ذوقـي  نيازهـاي  و شناختي نيازهاي نفس، عزت و احترام

 قـرار  هـرم  فوقـاني  قسـمت  در كـه  نيازهايي از قبل بايد ،دارند قرار هرم قاعده در كه نيازهايي

 تـوان نمي نشود، ارضا ايمني به نياز و لوژيكيفيزيو نيازهاي كه زماني بنابراين شوند، ارضا دارند

 ذوقي نيازهاي و شناختي نيازهاي نفس، عزت به نياز عشق، و تعلق به نياز يعني ديگر نيازهاي

 مفهـومي  و معنـي  خودشـكوفايي  بـه  نيـاز  مورد در بحث اينصورت در كه داد، قرار نظر مورد را

 زنـدگي  كيفيـت  با ارتباط در مازلو ظريهن اين از يافته توسعه ديدگاهي ،سرجي داشت. نخواهد

 ولـي  شـوند، اقناع و راضي مـي  نيازها از باالتري يافته، مراتب توسعه جوامع در. است داده ارائه

 سـرجي . شـوند مـي  اقناع نيازها ترمراتب پايين در افراد يافته، توسعه كمتر جوامع در برعكس،

                                                
1-Rattray 

2-Bragaru 
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 جامعـه  زنـدگي  كيفيـت  بردن باال و انسان ينيازها رفع براي نهادها كه داردمي بيان همچنين

  اند. طراحي شده

 را زنـدگي  كيفيـت  بـه  عمـده  رويكرد سه توانمي امروزه) 2004( فاهيه هاي بررسي بنابر

  :است شناسايي

 خردنگر نگرش( باشدمي مربوط افراد شرايط به زندگي كيفيت كه است معتقد اول رويكرد .  1

  .زندگي) كيفيت به

-حوزه توصيف به نگرش اين. داندمي بعدي چند مفهوم يك را زندگي كيفيت ومد رويكرد  .2

  .پردازدمي يكديگر در حوزه اين متقابل تأثير همچنين و زندگي كيفيت چندگانه هاي

-انـدازه  ذهنـي  و عيني شاخص دو به زندگي كيفيت كه است معتقد نيز رويكرد .   سومين3

 يـابي جهـت  و آرمانهـا،  هويـت،  از تعريفي تا كندمي كمك افراد به ذهني جنبه. شودمي گيري

 نگرش شود. همراه زندگي عيني شرايط با كه است ارزش با اين زماني و كنند ارائه شان زندگي

 نگـاه  يعنـي  دوم نگـاه  به را خود هاي متعدد آن جايمحدوديت دليل به زندگي كيفيت به اول

پنداشت  چه جهان، اين در زندگي از انسانها اين پرسش كه . است داده بيروني و دروني توأمان

 زنـدگي قابـل   مفهـوم رضـايت از   قالـب  در ،كننـد مي ارزيابي را آنها چگونه و دارند و برداشتي

  ).68-66:  1398فرج پور، ( است بررسي

جامعه  تياكثر يهژمون ن،يفرانك پارك "1يانسداد اجتماع" هياساس نظر بري: نو و بر يالگو

سازد و يمحروم مي و اجتماعي اقتصاد يايبه قدرت مزا يابياد معلول را از دستسالم، اقليت افر

بـا   يوبر -جامعه شناس نو  نيپارك فرانك .و غصب) ميدارد. (تحريم وا يآنها را به مبارزه طلب

 يصـاحب نظـران قشـربند    انيـ در م ستهيشا يگاهيجا وبر "ي انسداد اجتماع "مفهوم  ياياح

كند: مي فرض يانسداد اجتماع يبرا يدو شكل اساس ني. پاركافتي يماعاجت يو نابرا ياجتماع

كـه در  هسـتند   يعـوامل  يانسـداد اجتمـاع   يندهايفرآ "كند، كه: يم ديكأاو ت .غصب و ميتحر

 ،يروابـط طبقـات  وه بـر  كـه عـال   ييوجـود دارنـد؛ سـاختارها    ينابرابر يساختارها يتمام يورا

شـوند. بـه اعتقـاد    يشـامل مـ   زيـ انواع اسـتثمار را ن  رگيو د يو جنس ينيد ،يقوم ياستثمارها

جنـاح مسـلط،    م،ياست. در شكل تحـر  يهر گونه انسداد اجتماع يصفت ذات» قدرت« نيپارك

سـازد، و در  يمحـروم مـ   يو اجتماع ياقتصاد يايبه قدرت مزا يابيافراد تحت سلطه را از دست

از قدرت از كف داده  يقسمت يريبازپس گ يو تحت سلطه، برا ضيغصب، افراد مورد تبع كلش

 غالـب (جامعـه سـالم) از    تيـ اكثر ميبه واسطه تحـر  زين تيمعلول يافراد دارا .جنگنديخود م

-24:  1397 ،ي(عبـداله  خود محروم هسـتند  يو اجتماع ياقتصاد ياياز حقوق و مزا ياريبس

25.(  

 تيوضـع  كيـ جامعـه   انيـ نگـاه كاركردگرا  دردرباره معلوليـت:   انيكاركردگرا رويكرد 

آنهـا فـرد    .دارند يو توافق با هم همكار يچارچوب هماهنگ در است كه همه اعضاء يستيارگان

                                                
1-Social Closure 
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 .خود ناتوان است يكه در انجام كاركردها ننديب يم 1ناقص يجسم ماد كيعنوان  به معلول را

نـاتوان و   ناسـازگار،  كـه  ينقشـ  يعنـ ي .پارسـونز اسـت   2مارينقش ب هيدر نظر دگاهيد نيا شهير

بـا اخـتالل    تيمعلول يحله فكرمر نيا در در واقع  .مترتب بر آن است فيدر انجام وظا فيعض

اقتدار نظم حاكم قرار دهـد و   اريدر اخت را خود ديفرد معلول با نيشود. بنابرا يانگاشته م يكي

معلول  گريدهد. بعبارت د ونديپ ياجتماع نظم درمان، خود را به تيريمد يهامياز رژ يرويبا پ

جـز اعتمـاد و    يادوباره با جامعه چـاره  ونديپ يكه برا فرد متفاوت، وابسته و فرمانبر است كي

ـ ا. ماننـد مـددكاران نـدارد    يپزشك ياافراد متخصص و حرفه دست سپردن خود به حلـه  مر ني

، فـاطمي نيـا  و  صادقي فسايي( خود ادامه داد اتيبه ح 90تا دهه  تيدر مطالعات معلول يفكر

1394  :160.(  

  روش شناسي تحقيق

هاي پژوهش كيفـي اساسـاً از رويكردهـاي    روش كيفي است. نوع مطالعاتاين پژوهش از 

هـاي از  جامعه شناسي و مردم شناسي سرچشمه گرفته است. در پژوهش كيفي از طرح فرضيه

شـود (ميرزايـي،   پيش تعيين شده يا شناسايي متغيري خاص براي تمركز مطالعه اجتناب مـي 

ـ پا هيـ كل روش، ايـن  از استفاده با ).70: 1390 تـا  1380بـازه زمـاني سـالهاي    هـا در  نامـه  اني

 اقدام ضراح تحقيق بر اين، عالوه .گرديد فيش برداري هاي الزمبخش و است شده مرور1398
 از اسـتفاده  بـا  نيـز  مقاالت جستجوي است. نموده تحقيقي -علمي مقاالت مند نظام مرور به

 شـده  انجـام   Ensani.ir و Magiran.com ، Noormags.ir اهي،جهاد دانشگ  SIDسايتهاي
 بـا  رابطه در شده انجام هاي تحقيق بررسي براي مند نظام بنابراين به طور خالصه، مرور. است

 رفتـه  بكـار  حوزه اين در پيشين هاي تحقيق ماهيت شناخت و كشور معلوالن جمعيت موضوع

 انجـام شـد.   MAXQDA كيفـي  هـاي داده تحليل ارافز نرم از استفاده با مند نظام مرور .است

 رسيده انجام به تحقيقي -علمي مقاله 49 و پايان نامه 11 فراتحليل و نظام مند مرور براساس

  است.

 هاي تحقيقيافته

 باشـد. يمـ  ريسال اخ 18 يهاها و مقالهنامهانيپا ،پژوهش نيكه جامعه هدف ا ييآنجا از

بـر   يبـا اسـتفاده از غربـالگر    و صـرفاً  يريـ گ ون نمونـه مسـتندات بـد   يپژوهش تمـام  نيدر ا

انـد. بـا در نظـر گـرفتن موضـوع و جامعـه هـدف پـژوهش         قرار گرفته يموضوعات، مورد بررس

 " يهاواژه ديها با كلنامهانيها و  پادر مقاله تجوجس ،آغاز شد ينترنتيا يها گاهيجستجو در پا

 150كـه تعـداد    ،انجام شد "معلوالن  تيجمع يزندگ تياولو " نيمعلول يازهاين " "تيمعلول

نامـه   انيـ پا 40مقالـه و    85حـدود   هيـ اول يشد كه پـس از بررسـ   افتينامه انيپا 70مقاله و 

آنها انجـام شـد و در    يموضوع  بر رو ،يبراساس درجه علم  هيثانو يكه غربالگر،انتخاب شدند

                                                
1-deficient material body 

2-sick role 
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نامـه   انيپا 11و  يمقاله علم 49ل پژوهش انتخاب شد كه شام نيانجام ا يسند برا 60 تينها

  قرارگرفتند ليمند و فراتحل و مرور نظام ياسناد مورد بررس نيباشد كه ايم

  هانيازهاي پژوهش

  

 
  شده يبررس هايي نيازهاي پژوهشراوان، ف1ماتريس شماره : 1شكل 

  

ج در اين قسمت نيازهاي معلولين را با توجه به نيازهاي تحقيقـات مـورد بررسـي بـه پـن     

دسته نيازهاي فرهنگي، نيازهاي رواني، نيازهاي اجتماعي و نيازهاي اقتصادي و درماني تقسيم 

 نيازهـا  نيـ اهسـتند.   رتكرارترپ ين ريمورد از سا سهسد، ريبه نظر مكرده ايم كه در اين ميان 

 كيـ ر ه سيدر ادامه ماتر. نيازهاي درماني. 3. نيازهاي رواني2. نيازهاي اجتماعي 1 عبارتند از:

 نيمضـام يـك از  شـود كـدام    صتا مشخ ،ارائه شده استپژوهش ها  ياصلسه نيازهاي  نياز ا

  اند.بوده يمورد بررس يكلي محورها نيا ياصل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نيازهاي اجتماعي معلولين يراوانف، 2ماتريس شماره : 2شكل 
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ده معلولين بسيار نشان داد كه امكانات و خدمات شهري براي استفا ،تمام تحقيقات انجام شده

هاي مخصوص براي استفاده معلولين از خدمات شـهري در  نامناسب است و هيچ كدام از المان

   خورد و معلولين از حيث تـردد و وسـيله و نقليـه و ... در مضـيقه بـه سـر       شهرها به چشم نمي

  رود.مي برند. باالبردن كيفيت زندگي معلولين از مهمترين نيازهاي اجتماعي آنان بشمارمي

  

  
  نيازهاي رواني معلولين يراوانف، 3ماتريس شماره : 3شكل

اي است كه ذهن محققين را مشغول كرده و توجه به مسائل نيازهاي رواني معلولين هم مسئله

زيرا عالوه بر تأثير اين مسائل بر روي خود فرد زنـدگي افـراد    ،باشدرواني اين قشر ضروري مي

صـرف نظـر از    ،يدهد كه شـاد ينشان م قاتيتحق دهد.ثير قرار ميخانواده شان را هم تحت تأ

چرا كه سالمت جسـم در گـرو    ،را بهبود بخشد يجسمان يتواند سالمتيكسب آن، م يچگونگ

در نتيجه پرداختن به نيازهاي رواني معلولين از مهمترين كارهايي است كه  ؛سالمت روان است

  دست آمده را براي بهبود زندگي شان به كارگرفت. توان براي آنها انجام داد و نتايج بهمي

 

  

          

  

  

  

  

  

  

  نيازهاي درماني معلولين يراوانف، 4ماتريس شماره : 4شكل  

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ١٢

 

  

نيازهاي درماني معلولين سومين فراواني پرتكرار  ،شودهمانطوركه در ماتريس فوق مشاهده مي

ني و ورزش معلولين در دسته بندي هاي بدرا به خود اختصاص داده و در اين تحقيقات فعاليت

معلولين ورزشكار از نظر جسمي و  ،درماني قرارگرفت تا فرهنگي. زيرا نتايج تحقيقات نشان داد

از اينرو به ورزش به عنـوان يـك راه    ،رواني اوضاع بهتري نسبت به معلولين غير ورزشكار دارند

 درمان نگريسته شد.

 

  پژوهش ينظرچارچوب                           

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاچارچوب نظري پژوهش :1نمودار

  

      ، "نظريه معلوليت  "،"نظريه كيفيت زندگي  "است،  شده صدر مدل مشخ كه همانطور

تعداد  ها،مربوط به ماتريسول اجدبودند.  هاهينظر نيپرتكرارتر " حمايت اجتماعينظريه  "

 نظريه كيفيت زندگي با تكرار دفعات تعداد .هدديرا نشان م اتياز نظر كيدفعات تكرار هر 

و  18ها است. در جايگاه دوم؛ نظريه معلوليت با تكرار فراواني بيشتر از ساير نظريه 19فراواني 

 شرح به ادامه بيشترين تكرار نظريات را دارند كه در 7نظريه حمايت اجتماعي با فراواني 

 نظري رويكرد شدن روشن هدف با شرح اين. است شده پرداخته نظريه مذكور سه مختصر

  گيرد.مي انجام ،شده هاي بررسيپژوهش
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  هاقيتحق يشناس روش

 
  هاروش تحقيق پژوهش  :2نمودار 

  

توصيفي بوده و  ،هااستفاده شده در اكثر پژوهشروش  ،همانطوركه در مدل فوق مشخص است

ر تحقيقات صورت گرفته به صورت كمـي  اند و بيشتپس از آن از روش پيمايشي استفاده كرده

 40گيرد. حدود هاي بعدي قرار ميها در رتبههاي كيفي و ساير پژوهشبوده و استفاده از روش

         انــد و پــس از آن روش پيمايشــي و روش هــا بــا روش توصــيفي انجــام شــدهدرصــد پــژوهش

  ي در صدر هستند.داديپس رو ياسهيمقا -ي عل
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  :ها قيتحق ياصل يها فتهاي

  

  
  هاهاي تحقيق در پژوهشيافته :3مودار ن

  
  

 شـده  يبررسـ  يهـا حاصل از پـژوهش  يهاافتهيشده است،  صهمانطوركه در مدل فوق مشخ

 يبرا توانديمدل م نياما ضخامت خطوط در ا باشند.گوناگون مي يها متعدد و در حوزه اريبس

-قيـ از تحق ،توان گفـت يم ،اساس نيا رسان باشد. بر ياري يديو كل ياصل يهاافتهيي يشناسا

نامناسـب بـودن امكانـات    . 1اسـتخراج نمـود:   را  يديـ كل افتهيسه  توانيم ،شده يبررس يها

خدمات و  فضـاهاي اجتمـاعي، آمـوزش، اشـتغال، برابـري       ضعف. 2.نيبراي معلول  يشهرساز

 يزندگ تيفيك شيورزش بر افزا ي وبدن تيفعال مثبت اثر. 3 .فرصتها، منابع اقتصادي و ازدواج

معلولين. بزرگتـرين مشـكل معلـولين نبـودن امكانـات و       يكاهش افسردگ،و رضايت از زندگي

هـم   ،خـورد تجهيزات كافي است كه اين موانع هم در شهرها و مشكالت تردد آنها به چشم مي

در تحقيقات بررسـي  در جامعه براي استفاده از تجهيزات آموزشي و رفاهي. موانع متعددي كه 

نياز به رفـت و آمـد عـادي     .مانع از دسترسي معلولين به امكانات اوليه زندگي شده است ،شده
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هـاي نقليـه   چـرا كـه در وسـيله    ،باشـد هاي مخصوص مـي براي آنها مستلزم استفاده از ماشين

وزي عمومي جايي براي معلولين در نظر گرفته نشده است، براي امكانات آموزشي و مهارت آمـ 

تواند براي آنها نجـات بخـش   هاي مختلف جايگاه خاصي ندارند و تنها عاملي كه ميدر سازمان

ورزش است كه در قسمت نتيجـه گيـري بـه     ،باشد و افسردگي و تنش هايشان را كاهش دهد

  توضيح مفصل هركدام از نتايج به دست آمده خواهيم پرداخت.

  

  بحث و نتيجه گيري

بـا  ن الاجتماعي است كه همه كشورها بـا آن مواجـه هسـتند. معلـو     معلوليت، واقعيتي زيستي

ني كـه از ابتـداي   المعلو :شوند به دو دسته تقسيم ميتوجه به داليل محيطي و ارثي ايجاد آن  

هـا در بـدن مـادر، بـه      زندگي به علت مسائل مختلف ژنتيكي وكمبود مواد معدني و ويتـامين 

ني هستند كه در جريان زندگي بنـا  الدسته ديگر معلواند و  هاي مختلف گرفتار شده معلوليت

انـد و   بر حوادث مختلف محيطي، مانند بيماري و تصادف به معلوليت و نقص عضوگرفتار شده

 حاصل هاي داده .به متفاوت زيستن و دشوارتر سپري كردن لحظات عمر خود، محكوم هستند
 ها،تحقيق انجام سال به مربوط هايداده شدند. بندي طبقه اصلي مقوله پنج در تحقيق اين از

 و تحقيـق،  هـر  در شده استفاده شناسي روش نظري، چارچوب شده، بررسي هايتحقيقنياز 
در اين قسمت نيازهاي معلولين شده است.  مرور هايتحقيق از حاصل كليدي هاييافته نهايتاً

فرهنگي، نيازهـاي روانـي،   به پنج دسته نيازهاي  ،سيرهاي تحقيقات مورد برنيازرا با توجه به 

-يبه نظـر مـ  ايم كه در اين ميان نيازهاي اجتماعي و نيازهاي اقتصادي و درماني تقسيم كرده

ـ اهستند.  رتكرارترين پريمورد از سا سهسد، ر . 2. نيازهـاي اجتمـاعي   1 عبارتنـد از:  هـا نياز ني

 هـا پـژوهش  ياصـل نيـاز  سه  نياز ا كيهر  سيدر ادامه ماتر .. نيازهاي درماني3نيازهاي رواني 

 يمـورد بررسـ   يكلي محورها نيا ياصل نيمضاميك از شود كدام  صتا مشخ ،ارائه شده است

 " اسـت،  شـده  صمشـخ در قسمت چارچوب نظري سه نظريه بيشترين آمـار را دارد.   اند.هبود

-هينظر نيپرتكرارتر " حمايت اجتماعينظريه  "، "نظريه معلوليت  "، "كيفيت زندگي  هنظري

ي و كمـ  يهـا قيـ تحق آمار بدست آمده، با توجه بهها بودند. در قسمت روش شناسي تحقيق اه

 -اسـت و بعـد از آن روش پيمايشـي و علـي    ها بوده قيدر تحق بيشترين فراواني توصيفيروش 

توصـيفي بـوده و   هـا  استفاده شده در اكثر پژوهشبيشترين فراواني را دارد. روش   ،ايمقايسه

اند و بيشتر تحقيقات صورت گرفته به صورت كمـي  ش پيمايشي استفاده كردهپس از آن از رو

 ايـن  گيـرد. هاي بعـدي قـرار مـي   ها در رتبههاي كيفي و ساير پژوهشبوده و استفاده از روش
 زندگي معلـولين حـاكم   هايتحقيق بر گرايانه كمي فضاي همچنان كه دهدمي نشان موضوع
 فهمي درون بر مبتني و كيفي رويكردهاي با نزديك، از زندگي معلوالن مسائل شناخت و است

 بـر  نقـدها  از يكـي  و است بوده هاتحقيق در مغفول بخش، آنان زيسته تجربه و مسائل ايشان
 احساس كيفي هايتحقيق طراحي به نياز و باشد موضوع همين تواندمي ،تجربي موجود دانش
سـه   تـوان يمـ  شـده  يبررسـ  يهاقياز تحق ،توان گفتيمهاي تحقيق يافتهبر اساس  شود.مي



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ١٦

 

  

 ضـعف . 2.نيبـراي معلـول   ينامناسب بودن امكانات شهرساز. 1استخراج نمود: ي را ديكل افتهي

 اثـر . 3.خدمات و فضاهاي اجتماعي، آموزش، اشتغال، برابري فرصتها، منابع اقتصـادي و ازدواج 

 يكاهش افسـردگ ،زنـدگي و رضـايت از   يزندگ تيفيك شيورزش بر افزا ي وبدن تيفعال مثبت

  پردازيم.كه به تفضيل به آنها مي ،نيمعلول

. نيازهـاي  1 تـوان بـه  مـي  ،و مسائلي كه معلـوالن بـا آن درگيـر هسـتند    نيازها در قسمت      

تـوان پـي   مـي  ،از آمار به دست آمده . نيازهاي درماني اشاره كرد.3. نيازهاي رواني 2اجتماعي 

هـا و  توجه بسـياري از محققـين بـوده و بـه دنبـال شـاخص      برد كيفيت زندگي معلولين مورد 

سطح كيفيت زندگي معلولين را به دست آورنـد و در   ،مسائلي بودند كه با سنجش آنها بتوانند

تـا معلـولين    ،صورت امكان به ارائه راه حل هايي براي باال بردن سطح كيفيت زندگي بپردازنـد 

اي اسـت كـه   نيازهاي رواني معلولين هم مسئله بتوانند رضايت زندگي بيشتري را تجربه كنند.

زيرا عالوه بر  ،باشدضروري مي ،توجه به مسائل رواني اين قشرو ذهن محققين را مشغول كرده 

 دهـد. تأثير اين مسائل بر روي خود فرد زندگي افراد خانواده شان را هم تحت تـأثير قـرار مـي   

 يجسمان يتواند سالمتيكسب آن، م يگصرف نظر از چگون ،يدهد كه شادينشان م قاتيتحق

 رند،يگيم ميتر تصمكنند، آسانيم يشتريب تيكه شادند، احساس امن يرا بهبود بخشد؛ افراد

 احسـاس  شتريكنند، بيم يكه با آنان زندگ يدارند و نسبت به كسان يشتريب يمشاركت هيروح

 موضوعات از يكي، به عنوان بشر يموضوع نشاط شادمان ستم،يكنند. در اواخر قرن بيم تيرضا

 جـه، يدر نت و و نشـاط  ياز مشكالت هر جامعه، غفلت از شاد يكيقرارگرفت.  يمهم مورد بررس

 ).220: 1394(نجفيان و همكارن،  است ياضطراب و افسردگ لياز قب يروان يهايماريب شيافزا

     بـراي   ييربنـا يزو  ياساسـ  ازيـ ن كيـ  و ريضرورت انكارناپـذ  كيورزش به عنوان  دهيامروزه، پد

توجـه همگـان قرارگرفتـه     به طور خاص مورد نيو براي معلول عام همه ي افراد جامعه، به طور

 تا افراد معلـول  ،بوجود آمده شيبوده كه از سالهاي پ ياجتماع هايدهياز پد يكيورزش  .است

 نـه يدر زم قاتشيحقبه ت توجه با ،. گاتمننديايبهتركنار ب تيبا مشكالت مربوط به معلول بتوانند

تحـرك و جنـبش    جـاد يا "دارد يمـ  انيب نيگروه را چن نيا هدف از ورزش براي ،افراد معلول

و كمك به افراد  مارستانيب در از اوقات بستري يناش ماريياز ب رييو جلوگ رييشگيپ ري،يپذ

  ).42:  1394(سبحاني و همكاران، ي اجتماع طيرابطه دوباره با مح جاديمعلول جهت ا

ها استفاده شده نامهمهمترين و بيشترين نظرياتي كه در مقاالت و پايان مباني نظري در قسمت

 " حمايـت اجتمـاعي  نظريـه   "، "نظريه معلوليـت   "،"نظريه كيفيت زندگي "توان بهمي ،است

 مختلف يهاتيو معلول هايماريدر ب يزندگ تيفيك يبررس نهيدر زم عيوس يمطالعاتاشاره كرد. 

بـا   سهيدر مقا نيمعلول يزندگ تيفيك است كه نياز ا يحاك ،قاتيتحق شتريب .ده استانجام ش

باشد كـه  يم يمفهوم چند بعد كي يزندگ تيفيك ،زان دهيعق به. است ترنييپا يعاد تيجمع

از  تياز نظـر زان عبارتنـد از: رضـا    يزندگ تيفيدارد، ابعاد ك يگوناگون يهاها و معرفشاخص

 يو وابسته به سالمت و به طـور كلـ   يبهداشت يتصور از خود، فاكتورها ،يبه صورت كل يزندگ

 ،ياجتمـاع  - يهمچون سن، عوامـل اقتصـاد   يفردو  يها و عوامل شخصنهيزم ،يرفاه جسمان
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حمايت اجتمـاعي بـا فـراهم     ي.احساس خوب بودن از نظر روان نيو همچن يطيو مح يفرهنگ

شـترك دلبسـته سـاخته و نسـبت بـه موضـوعات       كردن باندهاي اجتماعي، افراد را به هدف م

هـا و احساسـات را از   كند. روابط اجتماعي، مبادله متقابل و يا ثبات ايدهاجتماعي عالقمند مي

كند. از ديدگاه دوركيم هنگامي كه رابطـه فـرد بـا جامعـه     كل به فرد و از فرد به كل ايجاد مي

هـا  ود، انتقال پيوسته احساسات و ايدهشبه عبارت ديگر فرد منزوي مي ،شودضعيف يا قطع مي

گردد. فرد مورد حمايت اجتماعي گيرد، مراوده و مبادله اجتماعي كند و متناوب ميصورت نمي

در چنين شرايطي انزواي اجتماعي بوجـود   ،شودگيرد و هيچ كنترلي بر او اعمال نميقرار نمي

هاي جامعه از جمله ارزش زيسـتن  آيد. به اين معني كه فرد هيچ تعهدي را نسبت به ارزشمي

كند. انزواي اخالقي به نوبه خود نااميدي، بي هدفي، احساس بـي معنـايي، غـم و    احساس نمي

  ).105:  1389اندوه و افسردگي را به دنبال دارد (تقي پور، 

ها بـا  درصد پژوهش 40حدود  ،توان گفتمي ،هادر قسمت روش شناسي تحقيق براساس يافته

ـ پـس رو  ياسهيمقا يعلاند و پس ازآن روش پيمايشي و روش انجام شده روش توصيفي ي دادي

دهـد  يرخ مـ  يعـ يپردازد كه به صورت طبيم ييهادهيبه پد يفيتوص پژوهش در صدر هستند.

ني فنـو مل مجموعه شا يفيپژوهش توص« ن،ي. بنابرارديگيصورت نم يشيآزما يدستكار چيهو

و بـدون   يعـ يكـه طب  ييهـا دهيـ پد فيتوص ايبا الگو،  شيمشخص كردن، نما يشود كه برايم

 شيو آزمـا  هيبرساختن فرض يفيپژوهش توص. رونديدهند، به كار ميرخ م يشيآزما يدستكار

توجه دارد. بـر خـالف    يكل نيشده و پروراندن قوان يدستكار يرهايمتغ نيروابط ب آن، تحليل

شـوند، در  يمـ  يو دستكار ميقت تنظبا مداخله پژوهشگر به د رهايكه در آن متغ يروش تجرب

كـه هـم اكنـون     رنـد يگيشوند و مورد مشاهده قرار ميانتخاب م ييرهايمتغهش توصيفي، پژو

باشد  ياهيتجز اي يبيتواند هم به صورت تركيم يفيپژوهش توص .اندا اتفاق افتادهيوجود دارند 

 رونيـ اسـت؛ چـون ب   قيحقت نيدشوارتر يشيمايپ قي. تحقياهيتجز – يبيترك به صورتو هم 

تحت  . افراد به شدتاست يهنجار پاسخها عمداً رانياز افراد دشوار است. در ا تيواقع دنيكش

كننـد. در  يخود را محاسبه مـ   انيافراد در ارائه پاسخ، سود و ز قرار دارند. يتأثير وجدان جمع

 افتيدر يبرا دياب خواهد.كه پرسشگر مي دهديجواب م يروش پاسخگو فعال است و طور نيا

از  يدانيـ مشـاهده م  يواحد مشاهده فرد است. به جا ،روش نيا در .با دقت رفتار شود تيواقع

و  ميقسـت كسـب اطالعـات م   وهياز نـوع دسـت اول و شـ    يتجرب يهاشود. دادهيم افراد سوأل

 يگـرد آور زيپسـت ن  اينترنت وتلفن و قيها را از طرتوان دادهياست. البته م يمصاحبه حضور

 ياگسـترده  اريبس يهاتوان دادهيم شيمايپ قياز طر .است ميما بر سؤال مستق ديكرد؛ اما تأك

 ،فـرد باشـند   يكـه دربـاره صـفتها    ياطالعـات  ريرا در باب باورها، ارزشها، نگرشها، كنشها و سا

باشند، اطالعات دسـت اول   ستميس يژگيكه و يتوان در باب صفاتيم نيكرد. همچن يگردآور

اي روشي اسـت كـه طـي آن    مقايسه -روش علي ).134-133: 1391(ساعي،  كرد يورجمع آ

هاي احتمالي تغييـر در متغيـر وابسـته را مطالعـه     هاي متشكل، علتپژوهشگر با مقايسه گروه

. رديـ گيحاضـر صـورت مـ    يهـا در مـورد گـروه   رخداد، كند. اين نوع پژوهش پس از وقوعمي
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وابسـته در گذشـته رخ    ريـ مستقل و هم در مورد متغ ريمتغ مورددر چون رخداد هم  ن،يبنابرا

-يگفته م زين يداديبه آن پژوهش پس رو و رديگيصورت م مطالعه پس از رخداد ،داده است

ثر بر طـالق را مطالعـه   ؤم يقصد دارد عوامل جامعه شناخت يپژوهشگري نمونه، وقت يبرا .شود

هم اكنون وجود دارند و مورد مطالعه قـرار  ل خيد يهارخ داده، اما گروه كند، طالق در گذشته

  .رديگيصورت م يشيزماآو كنترل  يدستكاربدون   و يعيطب طيپژوهش در مح ني. ارنديگيم

اسـتخراج  را  يديـ كل افتـه يسه  ،توانبراساس جداول مي ،هاقيتحق ياصل يهاافتهدر قسمت ي

خـدمات و فضـاهاي    ضـعف . 2.نيبـراي معلـول   ينامناسـب بـودن امكانـات شهرسـاز    . 1نمود: 

ي بدن تيفعال مثبت اثر. 3 .اجتماعي، آموزش، اشتغال، برابري فرصتها، منابع اقتصادي و ازدواج

نتـايج نشـان    .نيمعلول يكاهش افسردگ،و رضايت از زندگي يزندگ تيفيك شيورزش بر افزا و

نـامطلوب   اريبسـ  ،شهر مشـهد  كالن يروها ادهيپ يوضع موجود، نوع كف ساز طيكه در شراداد 

نسبت به محل سكونت، شناخت و  ينقل خصوص و  حمل ليوسا يها ستگاهيا تي. موقعباشد يم

بـه نـوع    سـبت مـردم ن  يو شـناخت و آگـاه   نيمعلـول  يو عاطف يروح يازهايمردم از ن يآگاه

شـدند.   يابيـ موجود نـامطلوب ارز  تيموارد در وضع ريمتوسط و سا نيبا معلول يبرخورد رفتار

 و  حمـل  لينـوع وسـا   ن،يمعلول يازهاياز ن يگذاران امور شهر قانون يو آگاه شناخت نيهمچن

 بيـ بـه ترت  نيموجود مرتبط با امور معلـول  نيكامل قوان ياجرا و نينقل متناسب با انواع معلول

 نيكمتـر  اديز اريبس تيو اهم ريبا وجود تأث رانيو مد نيبودندكه از نظر معلول يموارد ،تياولو

پژوهش فوق در كالن شـهر انجـام شـده، احتمـال      .باشند يضع موجود دارا مرا در و تيمطلوب

به طور  بسيار زياد است. ،اينكه شهرهاي كوچك و روستاها فاقد امكانات رفاهي معلولين باشند

كنـد كـه معلـوالن در    يگـزارش مـ   يو ملـ  يجهان يهادادهعالوه بر ايران،  ،توان گفتكلي مي

بـا افـراد بـدون     ينـابرابر  طيدر شرا ياجتماع يضاها و فرصتهاف اشتغال، به آموزش، يدسترس

معلـول  به فرد  فقطمسئله درباره اين موضوع، . اندگرفتهقرار ضيمورد تبع و دارند قرار تيمعلول

هـايي  خانواده كند.مي ريدرگهم افراد معلول را  ياجتماع طيمحو  خانوادهبلكه  ،شوديختم نم

 يهـا كمتر در عرصه تيبه معلولو اطرافيان  جامعهي نگرش منف ليبه دل ،دارند افراد معلول كه

و درمان، معلوالن و خـانواده   يتوان بخش نهيهز باال بودن گريد يحضور دارند. از سو ياجتماع

 يهـا بيآسـ  ،ممكـن اسـت   معلول، بدين معني كه داشتن فرد سازديفقر م يآنها را دچار نوع

ي تهايفعال ريدرباره تأث يواهدبياورد. شبه ارمغان ه اجتماع ها و در نتيجخانواده يرا برا يگريد

فعـال در افـراد    يزندگ سبك . داشتنخورديافراد معلول به چشم م يرو بر يو ورزش يجسمان

 يپـوك  ،يكرونـر  انيشـر  يمـار يشامل ب ياديز يهايماريب رفتن نياز ب ايناتوان موجب كاهش 

 ف،يتعادل ضـع  كم، خون باال، نقاط درد، قدرتمفاصل، سرطان كولون، فشار  التهاب استخوان،

درك از  ،يمشكالت مربوط به وزن مثل چاق كم،ي ريكم، انعطاف پذ يآمادگ ف،ياستقامت ضع

ي، هـواز  تيـ موجـب بهبـود ظرف   نيو همچنـ  فيخواب ضع تيفيك اد،يز استرس ف،يخود ضع

 شـود يروزمره م يو انجام درست كارها يخودكارآمد ،يزندگ تيفيمفاصل، ك و بهبود عضالت
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بـر لـزوم و  ضـرورت انجـام ورزش و      ،شواهدي كه مشاهده شـد  ). 32: 1397(زر و همكاران، 

  كند.هاي بدني در زندگي معلولين تأكيد ميفعاليت

  :شنهاداتيپ

هايي كه در زندگي هر شخص مخصوصـاً معلـولين حـائز    با توجه به نتايج بدست آمده و اولويت

توان پي بـرد كيفيـت زنـدگي معلـولين مـورد توجـه       مي، ست آمدهاز آمار به داهميت است و 

بتوانند سطح  ،ها و مسائلي بودند كه با سنجش آنهابسياري از محققين بوده و به دنبال شاخص

هـايي بـراي بـاال    كيفيت زندگي معلولين را به دست آورند و در صورت امكان به ارائـه راه حـل  

علولين بتوانند رضايت زندگي بيشتري را تجربه كننـد.  بردن سطح كيفيت زندگي بپردازند تا م

هاي زندگي به معلـولين انجـام شـده كـه     هايي درباره ضرورت آموزش مهارتهمچنين تحقيق

-. با برگزاري كارگاههاي زندگي استهاي ارتقاي بهداشت رواني، آموزش مهارتاز راه حل يكي

  گي صحيح را آموخت.توان به آنها، نحوه زندمي ،هاي زندگيهاي مهارت

ي متناسـب بـا تمـام    و ورزشـ  يفرهنگ ،يحيبا كاركردهاي تفر ياحداث مراكز عموم

-مـي  ،هـا . سازمان ورزش با در نظر گرفتن نوع معلوليتهاو كوچه ابانهايساختن خ ،هامعلوليت

هاي ورزشي مخصـوص معلـولين تأسـيس كنـد تـا بـا       هاي ورزشي و حتي باشگاهتواند دستگاه

امـروزه در زنـدگي شـهري، خـانواده كاركردهـاي       اضـطراب و افسـردگي دور شـوند.   ورزش از 

به نيازهاي فـردي   جامعهگوناگوني دارد و بايد به اوقات فراغت و تفريح توجه كند، زيرا هر چه 

. باشـد  آنهاتواند شاهد پويايي و اجتماعي اعضاي خود مانند تفريحات سالم توجه كند، بهتر مي

 بايد جهت انقالبي و عمومي نهادهاي و دولتي هاي شركت و مؤسسات و ها زمانسا ها، وزارتخانه

 و معـابر  تفريحـي،  ورزشـي،  عمـومي،  امـاكن  و ها ساختمان معلوالن، به مندي بهره و دسترسي

نماينـد و   سـازي  مناسب خود ساالنه مصوب هاي بودجه چارچوب در را موجود خدماتي وسايل

 مناسـب  امـر  بـر  ،اسـت  مجـاز  كشور بهزيستي همچنين سازمانآن را به مرحله اجرا برسانند. 

 و نظـارت  ،فـوق  مـاده  در مـذكور  هـاي  دسـتگاه  عمـومي  و دولتـي  اماكن و ها ساختمان سازي

 و امكانات كيفي و كمي توسعه به بيشتري توجه نمايد. درخواست را آنها اقدامات هاي گزارش

 بـراي  برابـر  هـاي فرصت ايجاد .رديگ ورتص آنها عادالنه توزيع و كالن سطح در بويژه فرصتها

 تحقـق  بـراي  را مناسـبي  زمينه تواندمي ،يكسان بصورت منابع و امكانات توزيع قالب در همه

  .سازد فراهم جامعه در عدالت
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  ها مطالعه مهاجرت سالمندان: مسائل و چالش

3و منيژه اميرخسروي 2طايفه ، معصومه مؤمن1عليرضا ساجدي
 

  چكيده

ترين نرخ  هاي سني جمعيت سريع اي نزديك سالمندان، در ميان گروه با وجود اينكه احتماالً در آينده

صورت ويژه كمتر مورد توجه است. از  آنان بهرشد را تجربه خواهند كرد، ولي مطالعه تحركات جمعيتي 

جمله مطالعات اندكي در مورد الگوهاي مهاجرت اين گروه سني انجام شده است. مهاجرت سالمندان از 

ها و  آوري داده هاي جمع هاي سني متفاوت است، اما روش چند بعد اساسي با الگوي مهاجرت ساير گروه

ها، در مورد اين گروه سني، عموما مشابه  كار رفته در سرشماري هاي تحليل و نيز مفاهيم پايه به روش

برداري نيست. در اين مقاله  ها بوده است و لذا چندان در مطالعه مهاجرت سالمندان قابل بهره ساير گروه

هاي سرشماري در بررسي حركات مكاني جمعيت  به برخي از مسائل و مشكالت استفاده از داده

تحليل خصوصيات مهاجرين و داليل مهاجرت پرداخته شده است. همچنين در ويژه در  سالمندان، به

هايي براي نحوه برخورد با اين مسأله در شرايط موجود، پايان، ضمن ارائه پيشنهادات و توصيه

ها و توان با اعمال اصالحات نسبتاً اندكي در روش راهكارهايي مطرح شده كه با استفاده از آنها مي

، سودمندي نتايج حاصل از سرشماري در مطالعات مهاجرتي جمعيت سالمندان را عمليات سرشماري

 ارتقاء داد.

  

 سرشماري، مهاجرت، سالمندان، تحركات جمعيتي واژگان كليدي:

                                                
  سازمان ثبت احوال - اطالعات جمعيتي و مهاجرتدفتر آمار و  - كارشناس تحليل آمارهاي جمعيتي و مهاجرت-1

          Email: alireza.sajedi@srbiau.ac.ir  

  سازمان ثبت احوال-دفترآمار و اطالعات جمعيت و مهاجرت- رساني رئيس گروه تدوين و اطالع- 2
                           Email: m.motayefeh@sabteahval.ir 

  سازمان ثبت احوال -دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت - ياتيتوليد آمارهاي ح كارشناس-3
                                manizheamir@yahoo.comEmail:  
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  مقدمه - 1

هاي مهاجرت  شود، اين است كه داده گران ناديده انگاشته مي نكته مهمي كه توسط اكثر تحليل

افتد،  هاي جمعيت كه در يك كشور اتفاق مي كليه جابجايي تنها يك زير مجموعه (بخشي) از

هاي مهاجرت برگرفته از سرشماري تنها نوك قله يخي از  سازد. به بيان ديگر داده نمايان مي

هاي) جمعيتي است. قبل از انجام مطالعات مهاجرت وجود يك  تمام تحركات (جابجايي

از طريق سؤاالت سرشماري مهاجرت  انواع تحرك مكاني جمعيت كه  چارچوب شفاف درباره

است. كنكاش درمورد نقاط قوت احتمالي و اهميت اجتماعي  فايده قابل شناسايي نيست، مفيد

تواند از منابع غير  و اقتصادي اين تحركات نيز حائز اهميت است. چارچوب مذكور مي

ايجاد شود. دي و... گيري، مطالعه مور سرشماري مانند منابع ثبتي (ثبت انواع جابجايي)، نمونه

توان  دهيم، نمي ها و علت و نتايج آن اهميت مي اگر به وضعيت اجتماعي و اقتصادي جابجايي

 گذاشت. كنار سادگي به  را) نشده كشف( نشده هاي شناسايي جابجايي

 

  
   1395و  1390سال گذشته در دو سرشماري  5: مهاجران وارد شده در طي 1نمودار

 

هاي سني خاص است. به عنوان مثال مقايسه دو  ه به مهاجرت در گروهموضوع مهم ديگر توج

) در سرشماري 1هاي سني سالمند (نمودار دهد كه مهاجرت در گروه دوره سرشماري نشان مي

هاي سرشماري  افزايش داشته است. بنابراين تحليل پرسش 1390نسبت به سال  1395سال 

سني كه رشد جمعيت در سالهاي آتي خواهند ها در اين گروه  ها و ظرفيت در خصوص كاستي

نمايد. سؤاالت سرشماري در خصوص مهاجرت نيز موضوع مهم  گر مي داشت، بسيار مهم جلوه

) در مقايسه با 1در ايران (جدول  1395قابل مطالعه است. سؤاالت مهاجرتي سرشماري سال 

ه يافته نيز معمول استراليا، كه در كشورهاي توسع 1981سؤاالت مهاجرتي سرشماري سال 

، محل اقامت معمول 2)، از جزئيات كمتري برخوردار است. با مالحظه جدول 2است (جدول 
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متحده  اياالتشود (آنچه كه در  افراد، يك سال و پنج سال قبل از شب سرشماري پرسيده مي

ريكا ولي در آم ،شود شود). در ايران سؤاالت مهاجرت از كل جمعيت پرسيده مي نيز پرسيده مي

درصد از جمعيت پرسيده  20تر تنها از  هاي طوالني تر در فرم صورت كامل سؤاالت مهاجرت به

شود. در  شود. در استراليا اين سؤاالت هرچند طوالني است، ولي ازكل جمعيت پرسيده مي مي

ايران سؤاالت مهاجرت تنها در خصوص جزئيات پنج سال قبل محل اقامت معمول پرسيده 

  شود.  مي

هاي مهاجرتي سرشماري (به  در مورد كيفيت داده ،اين حال در ابتداي هر تحقيقي الزم است با

بررسي كيفي  ،خصوص در مورد سالمندان) بررسي اوليه صورت گردد. بعنوان يك نمونه

مهاجران از پاسخ به سؤال محل  درصد از 5/0كه در حدود توان به اين امر اشاره داشت  مي

). بررسي در خصوص عدم پاسخ به سن نيز 1395اند (سرشماري سال  هاقامت قبلي طفره رفت

هاي سرشماري است. بررسي در خصوص ميزان عدم پاسخ گويي  از موارد بررسي كيفيت داده

هاي سني را به خصوص در مورد مهاجرت  هاي سني سالمندان، مطالعه در اين گروه در گروه

رشماري در ميان سالمندان بيشتر از ساير هدفمندتر خواهد نمود. عدم پاسخ به سؤاالت س

با اين وجود در خصوص سؤاالت مختص مهاجرت چنين ديدگاهي وجود  ،هاي سني است گروه

ها در مورد افراد سالمند  هرچند اطالعات كافي در خصوص كيفيت داده. )1982ندارد (دايلي 

ولي سيگل و  ،رت بگيردها وجود ندارد تا مطالعات تطبيقي با ساير كشورهاي صو در سرشماري

برند... نسبت به  از مقدار بيشتر خطا رنج مي ..."هايي  ) بيان داشتند، چنين داده1982تابر (

  .  "جمعيت جوان تحت تأثير اريبي بيشتري قرار دارند
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 اي) (مربوط به خانوار و خانوار موسسه 1395سواالت پرسيده شده در سرشماري سال : 1جدول

 ينام و نام خانوادگ •

  / كد اتباع شماره ملي •

(سرپرست خانوار، همسر، بستگي با سرپرست خانوار  •

فرزند، عروس يا داماد، نوه يا نتيجه، پدر يا مادر، خواهر يا 

برادر، پدر يا مادر همسر، خواهر يا برادر همسر، ساير 

 خويشاوندان، غير خويشاوند)

تركيه، ساير  عراق، پاكستان،تابعيت (ايران، افغانستان،  •

  كشورها)

  جنس •

 (شمسي، ميالدي، قمري)(ماه و سال)  تاريخ تولد •

 كد ماه تولد •

 سال تولد •

  (چند سال تمام دارد؟) سن •

، خارج از كشور براي يا 2، غايب موقت1حاضر وضع اقامت: •

 4ساير 3كار يا تحصيل

آشوري يا كلداني، مسيحي ارمني،  – مسلمان، مسيحيدين ( •

 )ساير مسيحيان، كليمي، زرتشتي، ساير

 دفترچه بيمه دارد يا ندارد •

  

  

تاكنون شهر يا آبادي محل اقامت خود را تغيير  1390آيا از آبان ماه 

  داده است؟ بلي/ نه

  

تاكنون شهر يا آبادي محل اقامت  1390براي افرادي كه از آبان ماه 

  اند.خود را تغيير داده

  تاكنون 1390براي آخرين جابجايي انجام شده از سال 

 (كمتر از يك سال، يك سال، دودر همين شهر يا آبادي مدت اقامت 

  سال، پنج سال) سال، سه سال، چهار

  محل اقامت قبلي

  جاي ديگر در همين شهر، آبادي،  خارج از كشور

  نام استان / كدكشور

  نام شهرستان

  نام شهر

  

  براي تمام افراد خانوار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  براي افراد حاضر و غايب موقت

  

  

  

  

  

  : سؤاالت مهاجرت كشور استراليا2جدول

در آدرس نشان داده شده در مقابل  •

  اين فرم

  در جايي ديگر •

  هر فرد كجا زندگي مي كند؟ -8

  

اقامتگاه معمولي آن است كه يك فرد قصد دارد براي يك 
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اگر در جايي ديگر لطفا آدرس معمول نوشته 

  شود

  شماره و خيابان 

  ناحيه و شهر محل سكونت

  نام شوراي محلي

  منطقه                             كدپستي

  

  كشور

  

ل در آدرس نشان داده شده در مقاب •

  اين فرم

  در جايي ديگر •

اگر در جايي ديگر لطفا آدرس معمول نوشته 

  شود

  شماره و خيابان 

  ناحيه و شهر محل سكونت

  نام شوراي محلي

  منطقه                      كدپستي

  

  كشور

  

  

در آدرس نشان داده شده در مقابل  •

  اين فرم

  در جايي ديگر •

اگر در جايي ديگر لطفا آدرس معمول نوشته 

  شود

  شماره و خيابان 

  ناحيه و شهر محل سكونت

  نام شوراي محلي

  منطقه                             كدپستي

  

  كشور

  

  در آن زندگي كند 1981ماه و يا بيشتر در سال  6دوره 

  

ر محل اقامت معمولي ندارند. براي افرادي كه در حال حاض

محل فعلي را به عنوان اقامتگاه معمولي در نظر گرفته و 

  باكس يك را انتخاب كنند.

  

  

  

اگر اقامت معمول در خارج از كشور است فقط نام كشور را 

  بنويسيد.

  

  محل اقامت معمول هر فرد در يك سال گذشته - 9

  لطفا بنويسيد ،اگر فرد كمتر از يك سال سن دارد

  

  

محل اقامت  1980ژوئن  30براي فردي كه تا تاريخ 

 ،كردهمعمولي نداشته، آدرسي را كه در آن زندگي مي

  ديبنويس

  

  

  

  فقط بنويسيد ،اگر اقامت معمول در خارج از كشور بود

  

  

محل اقامت معمول در خارج از كشور بوده فقط  -10

  بنويسيد

  

  محل اقامت معمول هر فرد در پنج سال گذشته 

  

  بنويسيد  ،يك فرد كمتر از پنج سال دارداگر 

  

محل اقامت معمولي  1976ژوئن  30براي فردي كه تاريخ 

  بنويسيد ،كردهآدرسي كه در آن زندگي مي ،نداشته

  

  

اگر محل اقامت معمول در خارج از كشور بوده فقط 

  بنويسيد

   هاي سرشماري در خصوص تحركات مكاني ـ ساختار كلي پرسش 2
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  ا در خصوص  محل اقامت معموله ـ  پرسش2ـ1

هاي محل اقامت معمول در سرشماري معموالً  مهاجرت دانشجويان در پرسش ،در گام اول

شوند. همچنين جداول متقاطع محل اقامت معمول و محل اقامت در شب  ناديده انگاشته مي

بايد به دقت در مطالعات  ،باشد سرشماري كه براي بسياري از كشورها در دسترس مي

هاي  هاجرتي به ويژه با تمركز بر افراد سالمند، تحليل شود. قبل از بررسي برخي محدوديتم

هاي غيردائم سالمندان  چرا مهاجرت ،اي حاصل از اين پرسش، الزم است كه نشان دهيم داده

  بايد مورد توجه قرار گيرد.  ،در مطالعات تحركات جمعيتي سالمندان

جابجايي، در بيان اهميت مطالعه الگوهاي خاص جابجايي ) در فرضيه انتقال 1971زلينسكي (

كشد. گليم و  هاي عميق و پايدار ساختار اقتصادي جوامع را به تصوير مي جمعيت، دگرگوني

هاي داخلي بطور عميق با توسعه و رشد اقتصادي  د كه مهاجرتنكن ) بيان مي1994ميلر (

سير تاريخي تحوالت  ،ها ونه مهاجرتمناطق مرتبط است. لذا مطالعه فرايند تغييرات اينگ

هاي فصلي  دهد. شواهد روشني وجود دارد كه مهاجرت اقتصادي و اجتماعي مناطق را نشان مي

در مورد سالمندان از نواحي گرم به نواحي معتدل بطور چشمگيري رو به افزايش است. 

كه اين جريان  ها داشته است تأثير بيشتري بر اين نوع مهاجرت ،همچنين تغييرات اقليمي

)، 1982)، كروت (1983شود (گابر و زون ( جابجايي اغلب به جريان مهاجرت دائمي منجر مي

زلينسكي مطرح كرده است كه نوعي ارتباط بين جابجايي   ). فرضيه1981النگينو و بيگار (

   موقت و دائمي وجود دارد. 

 3زايش است. الگويي كه جدول با توجه به شواهد، افزايش جابجايي موقت سالمندان درحال اف 

دهد. تبديل  مدت اقامت را نشان مي  افزايش جابجايي سالمندان در بازه ،دهد نشان مي

) بيان شده 1971بيني زلينسكي ( هاي موقت در خطوط پيش هاي دائمي به جابجايي جابجايي

سالمندان هاي موقت جابجايي  كه بدون در نظر گرفتن جنبه ،رسد است. بنابراين به نظر مي

مطالعه مهاجرت سالمندان كامل صورت نخواهد گرفت. با توجه به اينكه سرشماري در ايران 

پرسشي خاص در مورد مهاجرت موقت ندارد، ولي پرسش در مورد مدت اقامت در محل اقامت 

  رسد. براي هر شخصي كه محل اقامت دوم دارد، ضروري به نظر مي ،دوم
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  ني سالمند بر حسب مدت اقامتهاي س : نسبت تحرك گروه3جدول

  سال پنج  يكسال  كمتر از يكسال  

  1390-95  1385-90  1394-95  1389-90  1395  1390  گروه سني

64-45 6,1  7,7  6,6  8,1  11,7  14,9  

74-65 0,8  0,8  0,7  0,9  0,9  1,8  

75+ 0,6  0,6  0,6  0,5  0,1  1,0  

به داليل  ،در حال افزايش است در اين راستا جابجايي فصلي سالمندان كه با توجه به شواهد

  زير نبايد ناديده انگاشته شود:

ممكن است تقاضاي كاال و خدمات را براي سالمندان در مبدأ و مقصد دو  ،) جابجايي فصلي1

  منطقه افزايش دهد.

  ) ممكن است آغاز فرايند جابجايي باشد كه در نهايت به جابجايي دائمي منجر شود. 2

آورد كه  وجود مي اي بين جابجايي دائمي و ماندن دائمي به قع مصالحه) چنين جابجايي در وا3

حداكثر منافع را در مبدأ (حفظ ارتباط با خانواده، دوستان و وابستگان و غيره) و  ،اين مصالحه

مقصد (فرار از بدي آب و هوا، لذت بردن از آب و هوا، مناطق اقليمي و تفريحي در مناطق 

  دهد.  دست مي استراحتگاهي و غيره) به

هاي فصلي و موقت سهم  جابجايي ،علت تحوالت اقتصادي و زيست محيطي به احتمال زياد به

ها از منابع  تر اين نوع جابجايي بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراين بررسي دقيق

  گيري مورد نياز است.   سرشماري و نمونه

هاي  جابجايي ،كه پرسش محل اقامت معمول ها در انجام سرشماري اين است يكي از كاستي

با كساني كه  ،اند شان نبوده موقت را كه جابجاشدگان در شب سرشماري در محل اقامت معمول

عنوان غيرمهاجر در نظر  اند، به در محل اقامت معمول حضور نداشته ،در زمانهاي ديگر از سال

اي بسيار مهم  مؤلفه ،ها اريهاي موقت در سرشم گيرد. درج پرسشي در خصوص جابجايي مي

خصوص مهاجرت سالمندان خواهد بود. همچنين بسيار حائز اهميت  در تحليل مهاجرت به

 افراد  هاي ويژگي خصوص در تري دقيق اطالعات ،هاي سرشماري اگر از پرسش ،خواهد بود

  دست آيد.  به سرشماري شب محل در "صورت موقت حاضر به"
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  سال قبل محل اقامت يك و پنج -2- 2

هاي مهاجرت سرشماري، از سواالتي است كه از محل اقامت پنج سال پيش  ترين داده رايج

اي كه با استفاده از محل اقامت معمول فعلي ماتريس مهاجرت مبدا و  گونه به ،شود حاصل مي

، اين كه به يك دوره زماني مشخص وابسته استآيد. مزيت اين ماتريس  دست مي مقصد به

ارائه كه الگوهايي كه  شدتوان مطمئن  مي نمايد و دار را محاسبه مي هاي معني زاناست كه مي

هاي  واضح است كه مهاجرت معاصر است.  همچنين اين مسأله نيزوضعيت مربوط به  ،شوند مي

 .شود ناديده گرفته مي سرشماري  پيش از دوره مرجع

فتد و قبل از سرشماري بعدي به ا زماني سرشماري اتفاق مي  هايي كه بعد از دوره مهاجرت 

در اين موارد افرادي كه حداقل دو بار شود.  كمتر نمايان مي ،گردند محل سكونت پيشين بازمي

اين  .شوند بندي مي عنوان غيرمهاجر دسته به ،اند نقل مكان كرده زماني سرشماريدر دوره 

در ا روشن است كه محدوديت در مطالعه مهاجرت افراد سالخورده اهميت خاصي دارد؛ زير

بيشتر از هر گروه سني ديگر تقريباً مهاجرت كوتاه مدت در ميان سالمندان بسياري ازكشورها 

. رو به رشد استداري  طور معني بهعنوان مثال، در استراليا مهاجرت فصلي و موقت  به. است

ال در سال به با 60) نشان داد كه درجه بااليي از رفت و برگشت در جمعيت 1986هوگو (

جريان دارد. توضيح اينكه بسياري از افراد مهاجراني هستند كه در فاصله بين دو  مهاجرت

كنند. اين افراد بخشي از جريان اصلي را شكل  سرشماري پيش از موعد مقرر بازگشت مي

هاي بازنشسته جديد وجود دارد  استاني الگويي از زوج دهند. در هر دو سطح درون و برون مي

تر از نوع مناطق استراحتگاهي جابجا و متعاقباً به  هاي بزرگ به شهرهاي كوچككه از شهر

 حركت بازگشت به محل اقامت سابق، اغلب با شروعگردند. اين  محل اقامت سابق خود باز مي

شود و در نتيجه اين جريانات رفت و برگشت  هاي مزمن يا مرگ همسر شروع مي بيماري

كه اين  شدن نسبت به جريانات اصلي دارد، مضاف بر اين تر طور متوسط تمايل به مسن به

  تر شدن است.  در حال زنانه ،تر جريانات مسن

هاي رفت و برگشت با مهاجران  بنابراين امكان تشخيص مهاجران مسن در جريان مهاجرت

اي  در انگليس، مطالعه هاي فوق وجود ندارد. بازنشسته در بين دو سرشماري با توجه به گفته

در دفتر سرشماري و  1981تا  1971ي در مورد يك درصد از ركوردهاي سرشماري سالطول

ها به راحتي تعيين  ) با مطالعه بر روي اين داده1986گيري صورت گرفت. وارنز و ريز ( نمونه

دست آوردند. اگرچه  به 1981تا  1966نوع بازگشت مهاجرت سالمندان را در فاصله زماني 

را  هاجرت بازگشتي كه جابجايي بازگشت بين دو سرشماريسؤال مشخصي در مورد م

برخي  ،شود، ولي با اين وجود ممكن است در سرشماري پرسيده نمي ،كند شناسايي مي

ها قابل استخراج باشد. كسب برخي اطالعات مهاجرت  اطالعات راجع به اينگونه مهاجرت

طور  ي سه نقطه زماني بهدهنده را برا بازگشتي در صورتيكه محل اقامت معمول هر پاسخ

سازد.  پذير مي مشخص كند، شناسايي مهاجرت بازگشتي را امكان 1395و  1390،1394مثال

داشته باشد و اما در  1390نسبت به  1394اگر شخصي محل اقامت معمول متفاوتي در سال 
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 توان آن را بعنوان مهاجر بازگشتي خود بازگردد، مي 1390به محل اقامت سال  1395سال 

هاي  از كليه جاجايي "نوك قله كوه يخي"ها تنها  بندي نمود. بديهي است كه اين داده طبقه

دست آمده  ) به1986سرشماري استراليا (هوگو:از سازد. اطالعاتي كه  بازگشت را نمايان مي

ها دارد. اين  ساله 20نشان از به حداكثر رسيدن مهاجرت بازگشتي در گروه سني  ،است

ل بازگشت جوانان به منزل پس از تكميل آموزش عالي يا پس از تجربه يك دوره دلي عملكرد به

 ،دومين پيك مهاجران بازگشتي ). 1980صورت زندگي مستقل) بوده است (كاري: بيكاري (به

تر است كه به وضوح با الگوي برگشت  هاي سني مسن بين دو دوره سرشماري مربوط به گروه

ا آغاز ناتواني يا فوت همسر همراه است. پديده مهاجرت افراد مسن از محل بازنشستگي ب

تر دارد كه به آن مراجعه خواهيم  نياز به بررسي دقيق ،بازگشتي سالمندان از جنبه فوق الذكر

تر عوامل مؤثر بر مهاجرت  كرد. اين مهم نه تنها از ديدگاه تئوريك به دنبال درك جامع

براي سالمندان درپي  ،ريزي تخصيص منابع رنامهسالمندان است، بلكه پيامدهاي مهمي براي ب

نيست.  پذير امكان موجود هاي داده مجموعه با تحقيقي حال، چنين اين ). با1986دارد (هوگو: 

 اگر ،بود خواهد پذير امكان سرشماري هاي داده از استفاده با بازگشت مهاجرت از جامع تحليل

دهندگان ارائه نمايند. همچنين  از پاسخدر خصوص اطالعات دو جابجايي  اي جداگانه سؤال

  است.  ديگر ممكن راهبرد سرشماري، چند يا دو در دهندگان پاسخ اي نمونه هاي فايل پيوند

معني دار باشد و با سؤال محل  آنها از برخي است ممكن كه سالمندان تحرك از ديگري نوع

هرگونه جابجايي  است. "1هاي چندگانه جابجايي"سال قبل قابل شناسايي نباشد  5اقامت 

بينابيني، ترك محل اقامت قبل از سرشماري و ورود به محل اقامت فعلي قبل از آغاز 

 هاينرخ بين باشد. تفاوت با استفاده از سؤال سرشماري قابل شناسايي نمي ،سرشماري

هاي  جابجايي ميزان مورد در كلي هاي شاخص از برخي تواند مي ،ساله پنج و يك مهاجرت

گيري و نظام ثبتي  دهد. البته منابع ديگري مانند نمونه نشان سالمندان ميان انه را درچندگ

تواند مورد استفاده قرار گيرد. جدول زير نسبت تعداد افرادي را  مي ،ها براي تعيين اين شاخص

متفاوت بوده به افرادي كه محل  1390در مقايسه با  1395شان در سال  كه محل سكونت

  دهد.   متفاوت بوده است، را نشان مي 1394نسبت به سال  1395سال  شان در سكونت
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  و نسبت آنها 1394 -1395و  1390-1395مقايسه تعداد افراد جابجا شده در سالهاي  :4جدول

  گروه سني
تعداد افراد جابجا  

 1390-1395شده 

تعداد افراد جابجا  

 1394-1395شده 
  1:2نسبت 

 3.8 109861 414539 ساله 5-9

 3.7 109623 404491 ساله 10-14

 3.3 183893 597874 ساله 15-19

 3.2 320736 1020757 ساله 20-24

 3.5 247917 857172 ساله 25-29

 3.6 167836 610973 ساله 30-34

 3.7 104957 392357 ساله 35-39

 3.8 69333 263293 ساله 40-44

 3.8 42822 164533 ساله 45-49

 3.8 30756 115879 ساله 50-54

 3.9 17984 70575 ساله 55-59

 3.9 10971 42642 ساله 60-64

 4.0 6532 26252 ساله 65-69

 4.3 4922 21326 ساله 70-74

ساله و  75

 بيشتر

33212 8574 3.9 

 در نسبت اين جابجا شده باشند، بار يك فقط ساله پنج در دوره خاص سني گروه در افراد اگر

هاي سني  ود. كوچك بودن اين نسبت (نزديك تر بودن به يك) در گروهخواهد ب پنج حدود

معموالً مهاجران سالخورده  ،نشان از سيار بودن آن گروه سني است. تحقيقات نشان داده است

باشند، اگرچه اين نسبت در  هاي سني دارا مي كمترين جابجايي چندگانه را در بين ساير گروه

گروه سني  ،شود طور كه مالحظه مي افراد سالخورده است. همان تر از كم ،ميان پيرترين پيرها

ساله است.  20-24گروه سني  ،اند بيشترين جابجايي چندگانه را داشته ،توان گفت كه مي

 ،اين نسبت در بسياري از كشورها براي گروه سني ذكر شده كمتر از دو است ،شايان ذكر است

عات در خصوص افراد جابجا شده با توجه به طول آوري كامل اطال كه شايد نشان از عدم جمع

  مدت اقامت است. 

ها از دست رفتن اطالعات مهاجرت سالمندان در زمان  از مهمترين مسائل در سرشماري

مهاجرت به خارج كشور است. همچنين اطالعات دقيقي در خصوص افراد مسني كه در خارج 

نظر  چنين به وجود ندارند. هم ،كنند از كشور اقامت دارند و حقوق بازنشستگي دريافت مي
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در سنين  ،اند هاي گذشته براي كار به خارج از كشور مهاجرت نموده رسد افرادي كه در دهه مي

  سالمندي براي گذران دوران بازنشستگي به كشور مراجعت خواهند كرد. 

ه اين هاي سرشماري اين است ك مشكل ديگر مطالعه مهاجرت سالمندان با استفاده از داده

پذيرد. افرادي كه بين دو سرشماري  مطالعه برروي اطالعات مهاجران زنده مانده صورت مي

گيري ميزان مهاجرت مورد توجه قرار  اند، در اندازه اند و پس از آن فوت نموده جابجا شده

با  1971هاي مهاجرت سرشماري سال  ) نشان داد كه اگر داده1984گيرد. راماچاندران ( نمي

 4,8تصحيح شود، ميزان كم برآوردي تعداد مهاجران در طي دوره پنج ساله  مير و رگم ريسك

تأثير اين موضوع در  ،رسد درصد است. البته به نظر مي 9,7درصد و طي دوره ده ساله 

هاي  تر كه ريسك مرگ بااليي را دارند، بيشتر باشد. از اين رو داده هاي سني مسن گروه

جهي ميزان واقعي مهاجرت سالمندان را كمتر برآورد خواهد كرد. سرشماري به ميزان قابل تو

هاي ثبتي مرگ براي محاسبه نسبت  استفاده از داده ،شود راه حلي كه براي اين مشكل ارائه مي

  اند، است.   پنج ساله فوت نموده  مهاجراني كه پس از پايان دوره

  هاي محل والدت پرسش -2- 3

سؤال محل والدت در سرشماري ملي كشورها را توصيه نمود درج  ،سازمان ملل 1967در سال 

و در پي آن اكثر كشورها از اين توصيه پيروي نمودند. اين سؤال منجر به محاسبه 

1هاي طول عمر مهاجرت"
 شود. مي 2از طريق مقايسه محل تولد افراد و محل اقامت فعلي "

ولي  ،كشور كدگذاري شده استمحل تولد فقط براي  ،هاي اخير در كشور استراليا سرشماري

هاي طول  در آمريكا سؤال محل تولد براي ايالت نيز پرسيده شده است كه در نتيجه مهاجرت

در ايران سؤال محل تولد  1395عمر درون ايالتي قابل محاسبه است. در سرشماري سال 

لي اين و ،صورت  باز (استان، شهرستان، شهر، دهستان، بخش و روستا) پرسيده شده است به

گنجانده نشده بود. البته امكان به دست آوردن محل اقامت با  1390سؤال در سرشماري سال 

توجه به پرسش شماره ملي با شرط لينك نمودن پرسشنامه با ركورد وقايع حياتي در سازمان 

  پذير خواهد بود.  امكان ،ثبت احوال

از اين اشكاالت كه در مورد هاي مهاجرتي داراي چندين اشكال هستند، يكي  اين اندازه 

طوالني شدن زمان بين تولد و زمان سرشماري است. اين نواقص  ،شود سالمندان تشديد مي

همچنين در مورد عدم تشخيص دقيق زمان جابجايي از محل تولد، عدم شناسايي 

هاي متعدد و عدم تشخيص بازگشت به محل تولد، وجود دارد. در ايالت متحده محل  جابجايي

سال  5شود (همراه با مكان فعلي اقامت و محل اقامت  استفاده مي عنوان ويژگي سوم  ت بهوالد

پذير  پيش). با استفاده از اين اطالعات مكاني مهاجرت، محاسبه طول عمر بازگشت امكان

است كه محل اقامت فعلي و محل تولد يكسان و با محل اقامت   باشد. اشكال بعدي زماني مي

                                                
1- Lifetime migrants 
2 - Present residence 
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نمايند، به احتمال  اوت است. افراد مسني كه به مهاجرت بازگشت اقدام ميپنج سال پيش متف

اند) باز  اند (زمان زيادي از زندگي خود را آنجا گذرانده زياد به مكاني كه در آنجا بزرگ شده

هاي اخير و دوره  ها در دهه لزوماً با توجه به سطح باالي جابجايي ،گردند، البته اين بازگشت مي

اند، محل زادگاه خود نخواهد بود. از اين رو،  تر متولد شده هاي قديمي ني كه از نسلزماني طوال 

گيري مهاجرت بازگشتي، بسيار ناقص است و سن و  عنوان يك روش براي اندازه اين روش به

نبايد به هيچ وجه توصيف يا در واقع نشانگر بازگشت مهاجرت  ،هاي مشتق شده از آنداده

 در نظر گرفته شود.  دقيق براي سالمندان

  صورت زيرخالصه نمود: توان به سه بخش فوق را مي 

عنوان يك فرد غيرمهاجر شناسايي شود،  تواند به يك فرد سالمند مي 1395در سرشماري سال 

 :اگر

  باشد. 1395تا  1330هاي فصلي بين سالهاي  طور جدي درگير مهاجرت الف) به

داري در محل  ر از زمان بازنشستگي تغيير معنيب) پنج سال، شش سال يا بيشتر...، پيشت

  وجود آمده باشد.  اقامت آنها به

  1395و  1390بين سالهاي  ،ج) نقل مكان از محل اقامت و بازگشت به آن

جمعيت غيرمهاجر شامل  ،از اينرو، در مقايسه مهاجران/ غيرمهاجران سالمند بايد دقت نمود

ها تفاوت بسيار كمي با جمعيت مهاجران دارند. هاي تحرك آن افراد زيادي است كه ويژگي

  شوند:  مهاجرت و مهاجراني وجود دارند كه اصالً  به داليل زير شناسايي نمي ،عالوه بر اين

  هاي چندگانه الف) جابجايي

  1395تا  1390ب) نقل مكان به خارج كشور بين سالهاي 

  1395و مرگ قبل از سال  1390ج) نقل مكان بعد از سال 

  

 و مهاجرين هاي ويژگي  مطالعه جهت سرشماري هاي داده از استفاده در مشكالت - 3

 سالمندان بين در غيرمهاجرين

نمايد.  هاي محدودي از تحركات مكاني جمعيت را شناسايي مي هاي سرشماري جنبه پرسش

 تعدادي  به هاي مهاجران وجود دارد.  قبال هايي در مواجه با تحليل ويژگي همچنين محدوديت

اي از اين مسائل و مسائل  است،  با اين حال در اينجا به خالصه شده اشاره ها محدوديت اين از

  شود: ديگر اشاره مي

 ثبت هاي داده به نسبت سرشماري مهاجرت هاي داده يكي از مزاياي استفاده از  -1

طور بالقوه اطالعاتي در خصوص  هاي سرشماري به جمعيت، در اين است كه داده

اين پتانسيل تا حد  ،حالدهد. با اين مهاجران و غيرمهاجران را ارائه مي هاي ويژگي

جداول  صورت بههاي وضعيت مهاجرت كه  زيادي محقق نشده است، زيرا ويژگي

كلي انتخاب جداول براي كدگذاري و  طور شود، محدود است. به متقاطع ارائه مي

ي كار نسبت به افراد سالمند هاي مهاجرتي براي افراد واقع در گروه سن ارائه ويژگي
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هاي جالبي وجود دارد كه  ويژگي ،در اولويت قرار دارد. در خصوص سالمندان

 مسكن، نوع فردي، درآمد خانوار، درآمد خانواده، توان به متغيرهايي از قبيل نوع مي

 شرايط و محل اقامت افراد خانواده، سرپرست با رابطه تصرف مسكن، ماهيت

 . زندگي، اشاره نمود

هاي سرشماري براي مطالعه  در استفاده از داده ،مشكل مدت زمان طوالني -2

هاي مهاجران در زمان سرشماري  هاي مهاجرتي وجود دارد. در واقع ويژگي تفاوت

توان اطمينان داشت كه  شود و نه در زمان مهاجرت. از اين رو نمي گيري مي اندازه

 جرت نيز صادق بوده است. ويژگي مشخص شده در زمان سرشماري در زمان مها

مشكل ديگري است كه قبال به آن اشاره شده  ،هاي نادرست سن استفاده از تفكيك -3

است. تهيه جداول سني در خصوص مهاجران معموالً داراي ساختاري واحد براي 

هاي مهاجران و  طور مثال معموالً در سرشماري مهاجران و غيرمهاجران است. به

كند. بديهي است كه با توجه به  تبعيت مي 75ي +بند غيرمهاجران از طبقه

صورت پيران  بندي سنين به هاي مختلف الگوهاي مهاجرتي استفاده از طبقه ويژگي

بسيار مورد 75، +65-74، 55-64يا   70، +55-70مانند  2يا پيرترين پيرها 1جوان

 نياز است.

ندان مربوط دسته چهارم مشكالت به حوزه مهم وضعيت خانواده در ميان سالم  -4

گر در خصوص  دهد و تحليل هاي سرشماري تنها اطالعات جزئي ارائه مي است. داده

 دهد.  هاي سرشماري نشان مي هاي نادرست را از داده زير، استنتاجهاي  يافته

كنند (اما ممكن است دوستان و  سالمنداني كه جدا و تنها زندگي مي -

 نزديك او زندگي كنند).  ،بستگان

ند براي وابسته شدن و دريافت مراقبت نزد يكي از فرزندان افراد سالم -

 كنند خود مهاجرت مي

شيوه ديگري وجود داشته  ،در واقع در بسياري از موارد ممكن است -

 باشد. 

گيري وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي سالمندان  مربوط به اندازه ،دسته پنجم مشكالت -5

ري وضعيت اجتماعي و اقتصادي به گي هاي سرشماري است. اندازه با استفاده از داده

باشد. اما اين مسأله در ميان افراد  ي كافي براي جمعيت سنين كار سخت مي اندازه

سالمند از دشواري بيشتر برخوردار است. اين مشكل عمدتاً از اين واقعيت نشأت 

گيرد كه درآمد، شاخص ناكافي از وضعيت اقتصادي جمعيت بازنشسته است.  مي

بلكه بيشتر  ،صورت درآمد هفتگي يا ماهانه نيست ت افراد مسن بهبخش اعظم ثرو

                                                
1- Young old  

2-  Old-Old  
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 ،شود. در اين شرايط درآمد اغلب خصوص مسكن) ذخيره مي صورت دارايي (به به

ابزار كمي مناسبي در نشان دادن ثروتمند يا تنگدست بودن افراد سالمند نيست. 

دن الگو در اين دست آور بررسي در خصوص درآمد مهاجران و غيرمهاجران براي به

 خصوص بسيار حائز اهميت خواهد بود. 

اي است كه در خانوارهاي غير فاميلي  مؤسسه  جمعيت ،ديگر از مشكالت  مجموعه -6

 اي شامل تعداد قابل توجهي از سالمندان است.   كنند. جمعيت مؤسسه زندگي مي

  

 ها براي توضيح مهاجرت سالمندانمشكل استفاده از داده -  4

 داليل بررسي. شود نمي آوري جمع اطالعات مهاجرت هاي انگيزه مورد در ،ها رشماريس در اكثر

 و جغرافيايي مناطق خصوصيات از استفاده با همبستگي تحليل طريق از معموالً مهاجرت

 قبيل اين ). طبعا1975ًشود (بارزبي و كاكس: مي انجام مستقل متغيير عنوان به آنها جمعيت

 اين در كه است، مواجه اكولوژيكي كالن هاي تحليل شده شناخته ايه  محدوديت با مطالعات

 با ،شود مي سعي كه دارد وجود تجميع شده هاي داده مجموعه يك معموالً مطالعات نوع

 عبارت به. شود استنباط رويداد هر هاي علت و داليل كالن، هاي داده مجموعه همان از استفاده

 آوري جمع و طراحي نظر، مورد رويداد آن تحليل ايبر صمشخ طور به ابتدا از ها داده ديگر،

 سالمندان مهاجرت داليل بررسي در سرشماري هاي داده از استفاده در البته. شود نمي

 باز اين مسأله به ها دشواري اين از يكي ايران، در. دارد وجود نيز بيشتري هاي محدوديت

زماني سرشماري با تغييراتي همراه در هر دوره  مهاجرت به مربوط هاي پرسش كه گردد مي

در مورد جابجايي سالمندان با تغييرات همراه  اطالعات سرشماري هاي ده دا در و است شده

 مهاجرت خصوصيات و الگوها ميزان، زماني مقايسه در مورد مطالعات دليل همين به. شود مي

 در زيرا ،دارد هميتا سالمندان مهاجرت تحليل در مسئله اين. است دشوار بسيار سالمندان

  است. گرفته شكل زير زمينه دو در زيادي تحوالت اخير هاي دهه

 از پيش بازنشستگي مسكن، بازنشستگي، حقوق زمينه در( دولت هاي برنامه و ها سياست - 4-1

 دستخوش) غيره و خصوصي، بازنشستگي هايبرنامه در كاركنان عضويت افزايش موعد،

 ايجاد سالمندان تحرك قابليت در زيادي تحوالت خود نوبه به كه است، شده گسترده تغييرات

 )b1986 (هوگو، است. كرده

 داشته سالمندان مهاجرت الگوي و ميزان گيري جهت در مهمي تأثيرات نسلي تغييرات - 4-2

 اساسي هاي تفاوت قبل سال بيست سالمندان با جهات بسياري از سالمندان جديد نسل. است

 زيادي بسيار هاي تفاوت خود گذشتگان به نسبت آنها جابجايي قابليت يلدل همين به و دارند

  :شود مي اشاره آنها به زير در كه است، كرده

  الف) سطوح آموزشي باالتر

كه اين تجربه اطالعات بيشتري در خصوص  ،تر سفر قبل از بازنشستگي ب) تجربه گسترده

  است.  قرار داده هاي مسكوني جايگزين در اختيار آنها مكان
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ج) افزايش تعداد سالهاي گذران زندگي در دوران بازنشستگي به علت افزايش اميد زندگي و 

  بازنشستگي زود هنگام

سالمندان ثروتمندتر  د) با گذراندن بيشتر زمان زندگي در سن فعاليت براي كار كردن،

 يهاطرح در اشخاص بيشتر مشاركت و بازنشستگي حقوق باالرفتن اند. همچنين شده

  . است كرده كمك روند اين به خصوصي بازنشستگي

 بسيار تمركز نيز و سالمندان مهاجرت افزايش ميزان علل تشريح در تحوالت اين به توجه

 مسكن هاي طرح داراي مناطق و گاهي استراحت مناطق به سالمندان مهاجرت مقاصد بيشتر

 سالمندان مهاجرت مطالعه براي روش بهترين .دارد زيادي بسيار اهميت ،سالمندان مخصوص

 ابعاد تاريخي تطور سير به بخشي، بين تحليل هاي تكنيك از استفاده جاي به كه است اين

 چند مانند ،اي زمينه عوامل آثار تعيين امكان روش اين از استفاده با .شود توجه اي زمينه

 به نسبت لمندانسا يافته، توسعه كشورهاي در. آيد مي دست به شد، اشاره باال در كه موردي

 هاي حمايتي تأثيرپذيري به دليل حقوق بازنشستگي و ساير برنامه سني هاي گروه ساير

بسيار مهم است كه تغيير مضمون  ،بنابراين .دارند دولت هاي برنامه و ها سياست از بيشتري

  ها به تحليل علل مهاجرت موجب شود. سياست

سرشماري دشوار است. جداول متقاطع  هاي تحليل علل مهاجرت سالمندان از طريق داده

شود، معموالً شامل متغيرهايي  هاي مهاجران توسط سرشماري توليد مي خاص كه از ويژگي

نه مرتبط با جمعيت سالمندان. اگر  ،است كه بيشتر مربوط به مهاجران در سن كار است

ينه به دست فرضياتي را در خصوص مهاجرت سالمندان كه از مطالعات انجام شده در اين زم

هاي سرشماري براي  آمده است را در نظر بگيريم، مالحظه خواهيم كرد كه استفاده از داده

تواند به قرار  مي ،اي از اين فرضيات داري اين فرضيات بسيار مشكل است. پاره آزمودن معني

  زير باشد: 

 نمايند. هاي مطلوب تر مهاجرت مي افراد سالمند براي قرار گرفتن در محيط -1

 كنند. هايشان مهاجرت مي فراد سالمند براي ارتباط نزديك با فرزندان و نوها -2

 شوند. افراد سالمند به دليل شروع ناتواني مجبور به مهاجرت مي -3

هاي  هاي زندگي (اجاره، هزينه افراد سالمند به دليل عدم توانايي در تأمين هزينه -4

 شوند. منزل و ....) مجبور به مهاجرت مي

 كنند.  تر مهاجرت مي از منزل نامناسب به منزل مناسبافراد سالمند  -5

 كنند. هاي درماني و پزشكي مهاجرت مي سالمند به دليل دريافت سرويس افراد -6

افراد سالمند به داليل نگراني از بروز حوادث طبيعي (نظير زلزله) و كمبود منابع  -7

 كنند.  انرژي( آب و برق و...) مهاجرت مي

گيري متغيرهاي  كدام از اين فرضيات، بعلت عدم توانايي در اندازهواضح است كه در مورد هر

دار دشوار است. بسياري از مشكالت براي تمامي  طور معني به ،مستقل، آزمودن اين فرضيات
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ها وجود دارد. اين مالحظه را بايد در نظر گرفت كه  هاي سني مهاجران در اين نوع تحليل گروه

يط، وضعيت مسكن، ترتيبات زندگي و غيره پس از مهاجرت اطالعاتي درباره شرا ،سرشماري

بجاي اوضاع و احوال قبل از مهاجرت كه احتماالً سرنخ بيشتري در مورد علت جابجايي است، 

هاي مهاجرت  كه مشكالت عملياتي كردن مدل ،رسد دهد. با اين حال به نظر مي ارائه مي

  هاي سني است.  شتر از ساير گروههاي سرشماري حتي بي سالمندان با استفاده از داده

هاي ملي در مورد جمعيت و مهاجرت اغلب براي تكميل  گيري در بسياري از كشورها نمونه

شود.  اجرا مي "شوند چرا مردم جابجا مي "هاي سرشماري و رسيدن به جواب سؤال  داده

سط تو 1390دهندگان در سرشماري سال  داليل جابجايي كه توسط پاسخ 5جدول شماره 

هيچ سؤالي  ،شود دهد. همانطور كه مالحظه مي نشان ميرا آوري شده است،  سرشماري جمع

پرسيده نشده است. بازنشستگي يكي  ،در خصوص علت مهاجرت كه مربوط به سالمندان است

هاي كشورهاي توسعه يافته  از علل مهاجرت بازنشستگان است كه در بسياري از سرشماري

مهمترين دليل  ،تر در ميان سالمندان دستيابي به مسكن مناسب ،وجودشود. با اين  پرسيده مي

رود. كه اغلب به دليل نقل مكان در ميان سالمندان است. وجود چنين  جابجايي به شمار مي

نمايد.  مفيد بودن چنين داليلي را در بحث تحليل بسيار محدود مي ،كدهاي كلي و اسرار آميز

 ،گيري يا گنجاندن اين سؤاالت در سرشماري اي نمونهه در طرح 6پرسيدن سؤاالت جدول 

 تري از داليل جابجايي در خصوص سالمندان در اختيار خواهد گذاشت.  تحليل دقيق

  

 به تفكيك گروه سني سالمندان 1390: علل مهاجرت در سرشماري سال 5جدول

1390 

55-59 

 ساله

60-64 

 ساله

65-69 

 ساله

70-74 

 ساله

ساله و  75

 بيشتر

 3.6 2.9 2.8 2.5 2.6 هارنشدهاظ

 31.8 23.9 25.8 21.7 18.9 ساير

 30.0 26.9 28.5 30.5 31.5 پيروي از خانوار

 26.7 37.8  32.8 31.7 30.2 تر دستيابي به مسكن مناسب

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 انجام يا پايان خدمت وظيفه

 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 پايان تحصيل

 3.0 0.4 0.6 0.7 0.8 تحصيل

 0.7 1.1 1.6 2.4 3.7 انتقال شغلي

 1.5 2.3 2.8 3.9 4.8 جستجوي كار بهتر

 2.7 4.7 5.0 6.6 7.4 جستجوي كار
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 :  دليل جابجايي به محل اقامت فعلي6جدول

  بيش از حد بزرگ

  محل اقامت قبلي
  بيش از حد پر هزينه

  شرايط بد( كمبود منابع انرژي)

  ساير

  تغيير محيط

  محيط

  ترسي به مراكز خريددس

  منطقه نا امن

  منطقه شلوغ

  بيزاري از همسايگان

  زندگي با خانواده

  خانواده و دوستان
  نزديكي به دوستان

  زندگي مستقل

  جابجايي دوستان و وابستگان

  سالمت خود و خانواده
  امنيت

  امنيت دوران پيري

  بازنشستگي

  داغديدگي  ساير

  و تخليه (اجاره)كوبيدن (ساختمان) 
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  گيري نتيجه 

 افزودن معني به الزاماً ،سالمندان مهاجرت مورد در نياز مورد هاي داده كه است روشن

 بندي گروه كدگذاري مرحله طراحي در بلكه،. نيست سرشماري سواالت به جديد هاي پرسش

 هاي داده راجاستخ امكان كه اي گونه به شود، گرفته تري مناسب گيري تصميم بايد كه است

 حساسيت با بايد ،بندي جدول هاي برنامه تعيين مرحله در همچنين. آيد فراهم نياز مورد

 بندي جدول متغيرهاي انتخاب و سالمند مهاجرين ميان در سني تفكيك مورد در بيشتري

 اساس همين بر. باشد بررسي قابل بيشتري دقت با سالمندان مسائل تا شود، اعمال متقاطع

 الزم هاي دستورالعمل كارگروهي، تشكيل با حاكميتي سازمانهاي از يكي در ،شود يم توصيه

  :شود تهيه ذيل نكات گرفتن نظر در با مراحل اين طراحي براي

 چه نيست؟ مدنظر ساله پنج بندي گروه اگر است؟ كدام سني مناسب تفكيك )1

  است؟ تر مناسب هايي بازه

  سال و بيشتر؟ 75و  74-65، 64-55

  كدامند؟ تفصيلي متقاطع بندي جدول براي مناسب هايرمتغي) 2

  است؟ كدام مهاجرت اي منطقه چند هايتحليل براي مهاجرت هايداده مناسب شكل) 3

  است؟ كدام اي به جمعيت مؤسسه تعلق لحاظ از سالمندان بندي دسته براي روش بهترين) 4

 هاي پرسش از بهينه گيري بهره در موثري نقش تواند مي شد، اشاره باال در كه نكاتي رعايت

 مسائل به توجه ،افزون روز اهميت به توجه با حال عين در اما كند، ايفا سرشماري در موجود

 نيز جديدي هاي پرسش چه آيا كه اين مورد در الزم هاي بررسي بايد آينده، در سالمندان

طور مثال اضافه  به .گيرد قرار كار دستور در نمود، اضافه آينده هاي سرشماري به توان مي

كمك شاياني در تحليل مهاجرت سالمندان  ،هايي درخصوص موضوعات زير نمودن پرسش

  خواهد نمود.

  درآمد اصلي منبع  -

  ناتواني  -

  موقت مهاجرت  -

  دوم خانه ملكيت  -

اين است كه اطالعات  ،تري قرار گيرد موضوع ديگري كه بايد مورد بررسي موشكافانه

صوصياتي از مهاجران سالمند و چه نوعي از مهاجرت سالمندان را سرشماري دقيقاً چه خ

براي تفسير  ،ها هاي منابع داده دهد. آگاهي از محدوديت دست و چه اطالعاتي را از دست مي به

هاي اجتماعي به  اي برخوردار است، اگر درك بهتر علل و پديده دار نتايج از اهميت ويژه معني

  آماري واقعاً مهم باشد.  جاي پرداختن به حل يك مسأله
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  41-52|108و  107شماره  |1398بهار و تابستان  ،ششمو سال بيست  |صلنامه جمعيتف

 

 

 بروجردشهرستان در  طالق وقوع ثر برمو فردي عوامل

  

1بخشغالمرضا تاج
 

  چكيده

طالق بعنوان يك معضل اجتماعي است كه نه تنها سبب فسخ پيوندهاي زناشويي و فروپاشي 

-سازماني اجتماعي شده و در بردارنده خسارتنظمي و بيشود، بلكه باعث بيمي بنيان خانواده

 1389در بهار سال  پژوهش حاضرباشد. از اين رو مي هاي انساني اجتماعي و اقتصادي هنگفتي

كه موثر بر وقوع طالق در شهرستان بروجرد فردي عوامل  بنديتيو اولو ييبا هدف شناساو 

 يانجام شده است. نمونه آماررتبه نخست طالق در استان لرستان را به خود اختصاص داده 

روش  باشد،يو طالق م ياجتماع هايبينفر از صاحبنظران و فعاالن حوزه آس 40شامل 

) (Q) ويساخته (پرسشنامه ك ها، پرسشنامه پژوهشگر داده ي)، و ابزار گردآورQ( ويك ق،يتحق

 نانحراف استاندارد، و آزمو ن،يانگيم ،يها از فراوان داده ليو تحل هي. به منظور تجزباشديم

- از ديدگاه متخصصان و صاحب ،دنشان دا هاافتهيكندال استفاده شده است.  ويدبل ؛يناپارامتر

به تعهدات  يبنديعدم پا نظران اولين عامل تاثيرگذار در ارتباط با وقوع پديده طالق، عامل

با  از طالق يناش يهايبعدم اطالع از آسباشد. عامل درصد مي 01/16يي با ميانگين زناشو

 يهاعالقه (مهارتو ابراز  يعاطف يهاو كمبود مهارت ينا آگاهو عامل  56/15ميانگين 

گيرند. همچنين پس از آن در درجه دوم و سوم اهميت قرار مي 91/14با ميانگين  )يارتباط

ازدواج  شده، يزيرطالق برنامهعامل  10/6با ميانگين  مرد يازن  يظاهر يا ينقص جسمانعامل 

با  همسر به خانواده ياحتراميبو عامل  11/7با ميانگين  به قصد طالق (از هر نوع ممكن)

ترين درصد از عوامل وقوع پديده طالق در شهرستان بروجرد را به ترتيب پايين  40/8ميانگين 

  اند.به خود اختصاص داده

 

  ياجتماع هايبآسي ،شهرستان بروجرد ،فرديطالق، عوامل : واژگان كليدي

                                                
   (ره) يبروجرد يالعظم اهللاتيدانشگاه آ يگروه علوم اجتماع اريدانش -1

- برگرفته از طرح پژوهشي مصوب شوراي پژوهش دانشگاه حضرت آيت اهللا العظمي بروجردي (ره) مي مقاله اين

  به اتمام رسيده است. 1398باشد كه بصورت انفرادي در سال 
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ه آن در خانواده نخستين و زيربنايي ترين نهاد اجتماعي بشر است كه كاركرد عمد مقدمه:

 المتدستيابي به جامعه سالم در گروه سباشد. تامين نيازهاي رواني، مادي و معنوي افراد مي

رواني و داشتن ارتباط  المتخانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداري افراد آن از س

 ،"خانواده"اي تحت عنوان شلسكي در مقاله). 97،  2003(سادوك، مطلوب با يكديگر است 

كند خانواده را به عنوان يك نهاد اجتماعي و به منزله تنها باقيمانده ثبات اجتماعي معرفي مي

رغم اهميت و تاثير شگرف اين نهاد بر رشد، تعادل و شكوفايي افراد به  ). 201، 1387(اعزاري، 

حال  اما اين نهاد تحت تاثير عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در ،و جامعه

جمعيت شناسان و جامعه شناسان طالق همانند ازدواج، تغيير ماهيت يافته است. تغيير است. 

نرخ طالق  ،كنند در سراسر جهان با توسعه شهر نشيني، صنعتي شدن و نوسازيپيش بيني مي

شود و در مجموع افزايش پيدا كند، چرا كه اين عوامل به شماري از تغييرات ديگر منجر مي

اي تا همين اواخر طالق نشانه). 375، 1395گردد (لبيبي، عيف پيوندهاي مشترك ميباعث تض

شد و نماينده مجازاتي بر نااستواري خانواده و عالمت بروز بحراني اجتماعي و فردي قلمداد مي

شد. امروزه، بود كه بدليل كوتاهي در قبال همسر، زوجين، فرزندان، خانواده و جامعه اعمال مي

  ). 13،  1372(سگالن ، وجين جنبه متعارف است جدايي ز

بيانگر پيشي گرفتن رشد طالق از  ،تغييرات در نرخ ازدواج و طالق ثبت شده در مركز آمار ايران

ترين رشد ازدواج است. موضوع طالق در زمان معاصر اهميت فزاينده يافته و يكي از اصلي

  . باشدتغييرات و مسائل مطرح در خانواده ايراني مي

 زندگي به دادن پايان از عبارت اصطالح در و باشدمي شدن رها معني به لغوي نظر از طالق،

   ). 78، 1985(ويتزمن ،  شوهر و وسيله زن به زناشويي

در نظام حقوقي غربي، طالق داللت بر انحالل يك رابطه زناشويي رسمي و قانوني در زماني كه 

(بستان، توانند بار ديگر ازدواج كنند از وقوع آن مياند و پس هر دو طرف هنوز در قيد حيات

هايي همچون پيچيده و چند بعدي بودن، قدمت تاريخي اي با ويژگيطالق پديده). 65، 1390

داشتن، جهان شمول بودن، صور گوناگون داشتن و پيامدهاي ويژه داشتن همراه است. 

اين  لكه براي كل جامعه مخرب است.ب ،پيامدهاي ويرانگر طالق نه تنها براي فرد و خانواده

آسيب باعث اختالل در نظم، ثبات و آرامش جامعه و فروپاشي مهمترين نهاد جامعه پذيري شده 

  باشد.هاي عديده ديگر ميآورنده آسيب و بوجود

نرخ فزاينده طالق در بيشتر جوامع و نيز پيامدهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، آن را 

 -ميزان افزايش طالق به عنوان يك ارزش جديد اجتماعي ه قرار داده است.در كانون توج

فرهنگي به ساير جوامع نيز راه يافته است و اين خود سرآغاز بسياري از مسائل و مشكالت 

توان ايجاد زمينه بروز ها را ميآثار سوء طالق بر خانواده). 45، 1380(شيخي،  اجتماعي است

هاي رواني، خودكشي، موفقيت تحصيلي فرزندان، يافتن شغل، بيماريخالفكاري، باالرفتن خطر 

سالمت كمتر، ضعيف شدن روابط بين والدين و فرزندان و بخت كمتر فرزندان طالق براي 

گيدنز عواملي كه بر  ).78، 1395(صميعي،  تشكيل يك زندگي زناشويي موفق خواهند داشت
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از جمله استقالل مالي زنان و نيز  ،داندي ميرا مربوط به تغييرات اجتماع ،طالق موثر است

كرمي در تحقيقي ). 341، 1379(گيدنز، اي ثمر بخش و ارضا كننده تبديل ازدواج به رابطه

پيرامون اشتغال زنان بر اين نكته تاكيد دارد كه ايفاي همزمان دو نقش متعارض و متفاوت زن 

همراه داشته  به سويي پيامدهاي و آثار تواندمي كه شودمي نقش تضاد شاغل خانه دار باعث

  ). 69، 1393باشد (كرمي، 

  مباني نظري و پيشينه تجربي تحقيق:

پس  ،خانواده بنياد جامعه سالم است. اگر اين گونه باشد ،تحليل ساختاري كاركردي معتقد است

ي از آيد. تحليل ساختاري كاركردي بسيارتهديد زندگي خانواده، مسئله اجتماعي به شمار مي

موضوعات از جمله افزايش خانوارهاي تك والد، ميزان باالي طالق را تهديدي براي ثبات جامعه 

   ). 321، 1397آورد (مشونيس، به شمار مي

بر فرهنگ و فراگرد اجتماعي شدن از طريق  ،هاي هنجار بخشنظريه پردازان شبكه رهيافت

ورزند. و بنابراين شيوه بررسي يك يتاكيد م ،هاي ملكه ذهن شده كنشگرانهنجارها و ارزش

 دهدهايي است كه اعضاي جامعه را به هم پيوند ميساختار اجتماعي، تحليل الگوي پيوند

   ). 123، 1387(ريتزر، 

 كنش آن توسط كه باشد ايوسيله ،تواندمي اجتماعي تصور مطابق بر ديدگاه تصور اجتماعي،

 مسائلي با رابطه در انسان العملعكس نتيجه، و در امعهج در را او موقعيت كرده، هدايت را انسان

خود  اطراف محيط با ما كه كند. زمانيمي را مشخص ،شودمي روبرو آنها با جامعه در كه

 سپس، تصورات و سازدمي را اجتماعي تصورات ارتباطات آن، دنبال به كرديم، برقرار ارتباطاتي

 خواهد پي در را تصويري، رفتاري هر واقع، در. كندمي هدايت را انسانها بين روابط اجتماعي،

 همين به. كندمي هدايت و نيز كنترل را ما ارتباطات چگونگي تصورات، كه است اين. داشت

 پيامدهاي. است متفاوت يكديگر با نيز ،طالق دارند پيامدهاي از انسانها كه تصوراتي ترتيب

 گرايش تصور اين. نيست ناگوار هم چندان ديگر نظر برخي از و ناگوار بسيار برخي نظر از طالق

  .)27-29: 1389كند (فاتحي دهاقاني و نظري، مي تعيين ديگري متفاوت از طالق، به را فرد هر

-پيش مبناي بر اجتماعي انحرافات تبيين در پارسونز آنومي و اجتماعي كنش نظريه اصلي بحث

 ،كرده مطرح اقتصاد و شخصيت اجتماع، فرهنگ، چهارگانه هاينظام خرده مورد در كه فرضي

 بين متقابل كنش و ارتباط و نظامهاخرده اين از يك هر مناسب كاركردهاي. است گرفته شكل

 مقابل، در. است اجتماعي نظام پايداري و بقا عامل همچنين و جامعه هر كنندهكنترل عامل ،آنها

 براي را زمينه كرده، تهديد را جامعه تحيا هانظامخرده از يك هر در سازمانيبي و تعادل عدم

 و اجرايي عوامل اجتماعي سازمانهاي و نهادها پارسونز، ديد از. سازدمي فراهم انحرافي رفتار

 كه صورتي در. هستند افراد در آنها ساختن دروني و رفتاري الگوهاي پذيريجامعه ابزارهاي

 كارايي جمعي، ارتباط وسايل و مدرسه ده،خانوا نظير پذيريجامعه كارگزار سازمانهاي و نهادها

 انحرافي رفتار شيوع آن پيامد و گرديده اجتماعي سازمانيبي دچار جامعه ،باشند نداشته را الزم
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 ايفاي و پذيريجامعه فرايند در الگوها كردن دروني با افراد پارسونز، اعتقاد به. است جامعه در

 و رضايت آن طرف يك در كه گيرندمي قرار اريپيوست روي فرهنگي، نظام چارچوب در هانقش

 آن ديگر طرف در است، افراد براي اجتماعي پذيرش و حمايت از برخورداري و دروني اقناع

. دارد همراه به را اجتماعي اضطراب و اجبار كه است انحرافي رفتار و هنجاريبي و نابساماني

  ).53-55: 1388(احمدي، 

 و اهداف تحقق هايضمانت مهمترين از يكي جمعي وجدان ،ستمعتقد ا ،ديدگاه وجدان جمعي

 در اما كنند، تحقير را جامعه هنجارهاي توانندمي ،اشخاص يا است. شخص جامعه هايارزش

 قوي جمعي وجدان چقدر هر دوركيم، اعتقاد به. ندارند راهي اطاعت جز ،وجدان جمعي برابر

- جمعي، ارزش وجدان شدن ضعيف با. است حادتر هنجارشكني مقابل در عمومي باشد، خشم

 عنوان مطرودين به را مطلقه جامعه، افراد و يابدمي كاهش طالق به منتسب منفي هاي

 ايجامعه ديگر، به عبارت. شودمي افزوده طالق ميزان بر ترتيب بدين و كندنمي تلقي اجتماعي

 كه آنجا برعكس شد، خواهد وجبنيز م را آن رواج داند،مي طبيعي و عادي ايپديده را طالق كه

. شودمي كاسته آن كميت از ناخواه خواه شود،محسوب مي ارزش ضد و زشت منفور، طالق

-مي آن قبح از كه كندمي ايجاد آن به نسبت را تساهل كنوني نوعي جامعة در آن تعدد و طالق

: 1376ند (ساروخاني، انديشمي طالق به مشكل، اولين با برخورد در تبع آن، انسانها به و كاهد

89.(  

نظر افراد نسبت به طالق تغيير كرده است. زيرا اگر در در نسل اول، طالق امري خالف عرف 

طالق يكي از راههاي نجات از مشكالت  ،دانستند، در ميان جوانانشد و آن را ناروا ميتلقي مي

د ندارد، تنها راه حل طالق در خانه است. به عبارت ديگر، وقتي امكان ادامه زندگي در خانه وجو

   ). 162، 1386ارمكي،  (آزاد نه سازش يا ايثار ،است

 در طالق به زوجين گرايش بر مؤثر در خصوص علل و عوامل ،قادري نيا كوهسار نتايج پژوهش

 مشكالت به ترتيب مردان در طالق مهمترين عوامل كه است آن از حاكي ،تهران شهر

 بيان اطرافيان دخالت و عاطفي فكري و بلوغ و تفاهم عدم روحي، هايناهماهنگي شخصيتي،

 و شخصيتي مشكالت اطرافيان، دخالت ترتيب به زنان كه است حالي در اين ،است شده

(كوهسار قادري نيا،  اندكرده عنوان خود طالق داليل عنوان به را اعتياد و روحي هايناهماهنگي

1391.(  

 هاي ناكارآمدشيوه بر موثر مسائل ترينعمده ،رانشهمكا و بلداجي كرمي از يدر پژوهش  
 بيني آسان نگري، متضادجويي، آلايده محوري، تجربه باوري، مواردي مانند عشق ،همسرگزيني

   ). 171، 1393(كرمي بلداجي،  باشدمي باوري خوش و

 -صيشخ اجتماعي؛ عوامل در تحقيقي به ترتيب اولويت عوامل ،گاوگاني نعمتي شاه فوالدي و

). در 78، 1396(فوالدي،  اندو عوامل فرهنگي را در طالق موثر دانسته اقتصادي فردي، عوامل

 در شده انجام سيستماتيك تحقيقات مرور "عنوان عميدي با و بقايي زاده، اسماعيلتحقيق 
هاي فرهنگي و اجتماعي حكايت از تفاوت ميزان و علل طالق بر اساس تفاوت ،"طالق زمينه
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 مشكالت ،زوجينيك پنجم  كه داد نشان پژوهش ديگر نتايج ). 34، 1395سماعيل زاده، دارد (ا

 رفتارهاي و حسادت به طوركلي، زنان .نداكرده گزارش شوهر تندخويي از ناشي را ازدواج

   ). 1099، 1990(ويدانوف،  دانندمي ازدواج مشكالت بروز عامل را شان شوهران آزاردهنده

  

  روش شناسي تحقيق

آوري اطالعات و تحليل آنها با توجه به شرايط تحقيق كه احتياج به جمعدر اين پژوهش 

به  1953در سال ) Q(استفاده شده است. روش تحقيق كيو  )Q(از روش تحقيق كيو  ،دارد

رود. شمار مي هاي تحقيق بهابداع شده و از جمله معتبرترين روش» ويليام استفنسون«وسيله 

ها گويه باشد. در روش مذكور،يمتدوين نظريه ها و اسبي براي آزمون فرضيهمن ةاين روش، شيو

دهندگاني كه داراي و...) به كمك پاسخ مضمون، عبارت، جمله، عكس، خبربا مفاهيم مورد نظر (

گيري از مقياسي شبيه مقياس ليكرت، همچنين تحليل باشند و با بهرهويژگي مشترك مي

در  .)213: 1381ها شبه نرمال باشد (بديعي، يهصورتي كه توزيع گو شوند؛ بهعاملي، بررسي مي

موسوم است، چاپ » هاي كيوكارت«هايي كه به هاي مورد تحقيق، بر روي كارتاين روش، گويه

هاي پژوهش را به صورت توان گويهگيرند؛ البته ميدهندگان قرار ميشوند و در اختيار پاسخمي

دهندگان قرار داد كه در پرسشنامه نيز چاپ كرد و در اختيار پاسخ هاي بسته و در قالبسوال

هاي مورد نظر باشد، اي كه دربرگيرنده گويهاين پژوهش، به جاي استفاده از كارت، پرسشنامه

  دهندگان قرار گرفت.تهيه و تدوين شد و در اختيار پاسخ

بين  يد،يپس از تأ ي انتخاب شده،هانيز همانطور كه اشاره شد، ابتدا تمامي گويه پژوهشدر اين 

ها با هگوي به منظور تعيين تناسب ؛هاي اجتماعيحوزه آسيب رانينظران و مداز صاحب چند نفر

- آنان قرار گرفت؛ سپس براي انتخاب پاسخ يدي، توزيع شد و مورد تأمورد بررسيموضوع 

هاي اجتماعي بحوزه آسينظران نفر از متخصصان، فعاالن و صاحب 50 ابتدا ،دهندگان

چاپ كتاب و  ،چون: انجام پژوهش ييهاشاخصه به شناسايي شد؛ سپس با توجه شهرستان

 ،متعدد يهااز چهره ينظرخواه ني؛ همچنحوزه مورد نظردر  تيريمد وه مرتبط نگارش مقال

 ،پژوهشدر اين  ها انتخاب شدند.متفاوت براي پاسخگويي به گويه يهاشنگر نفر با 40تعداد 

ها و هروزنام از جمله: ؛گروهي يهامرور اخبار رسانه ل،يميا ،ياسناد ةمطالع روشتدا از اب

 35 تعداد ،يقبل هانجام شد يهاپژوهش نيهمچن ؛ينترنتياهاي مرتبط سايت ون،يزيت، تلوالمج

 يتعداد اريدر اختاين عوامل سپس فهرست  د؛يگرد ييشناسا عامل احتمالي فردي وقوع طالق

 ،هاي اجتماعي (طالق)حوزه آسيبصاحبنظران و متخصصان  ران،يكه مشتمل بر مد از داوران

نمونه قرار افراد از  يتعداد اريپرسشنامه، در اخت كيداده شد. حاصل نظرات آنها در قالب  قرار

 اريو در اخت نيتدو ،يينها ةابهامات آن رفع گردد. پس از اخذ نظرات آنها پرسشنام گرفت تا

   گرفت.عامل فردي وقوع طالق را در برمي 23پرسشنامه،  نيا در نهايت .شد نمونه گذاشته



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٤٦

 

  

هاي پرسشنامه، از مقياس ليكرت با پيوستار گويه در اين پژوهش جهت ارزيابي ،است شايان ذكر

ها، هاي پژوهش، پس از انتخاب نهايي گويهدر مرحله ارزيابي گويه اي استفاده شده است.درجه 7

كند، نظر خود را شود تا براساس ترتيبي كه پژوهشگر تعيين ميخواسته مي دهندگاناز پاسخ

بندي از پيش تعيين شده اعالم كنند. در هاي پرسشنامه براساس درجهنسبت به هريك از گويه

اين پژوهش، گويه در قالب يك پرسشنامه تهيه شده و در اختيار افراد نمونه قرار گرفت و از آنها 

اي ليكرت براي درجه 7ها با توجه به مقياس خود را در مورد هريك از گويه خواسته شد تا نظر

  ) اعالم كنند.6تا  0گذاري (بين از طريق نمره ،شناسايي عوامل فردي طالق

  

  يافته هاي توصيفي:

نظران، درصد از صاحب 30به ترتيب عبارت است از  ،توزيع فراواني صاحبنظران برحسب شغل

 15درصد مشاور خانواده و  5/22درصد روان شناس،  20درصد قاضي،  5/12استاد دانشگاه و 

  نظران زن تشكيلدرصد را صاحب 30نظران مرد و درصد از صاحب 70درصد وكيل هستند. 

درصد  5/37نظران، داراي تحصيالت كارشناسي ارشد؛ درصد از صاحب 50دهند. همچنينمي

درصد از  5/32ي تحصيالت حوزوي هستند. درصد دارا 5/12داراي مدرك تحصيلي دكتري و 

و  سال 55تا  46درصد در محدوده سني  55، سال 45تا 35نظران در محدوده سني صاحب

 پژوهش نظرانسال و باالتر قرار دارند، ميانگين سني صاحب 56درصد در محدوده سني 5/12

  باشد.مي 3/47حاضر 

  

  هاي استنباطي:يافته

  نظرانبرحسب سطح ارزيابي صاحب هااسخپ توزيع فراواني): 1جدول (

  پيرامون عوامل فردي وقوع طالق 

  

  

  

  

  

 عوامل سطح ارزيابي 
 عوامل فردي

  درصد  فراواني

  %30  12  باال

  5/62%  25  بينابين

 5/7% 3 پايين

  %100  40  جمع
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دهد. همانگونه ) توزيع فراواني صاحبنظران برحسب عوامل فردي را نشان مي1(شماره  جدول

درصد)، و 5/62باالترين فراواني مربوط به سطح بينابين عوامل فردي( گردد؛كه مشاهده مي

از  30باشد. %درصد) مي5/7ترين فراواني جدول، مربوط به سطح پايين عوامل فردي (پايين

  اند.صاحبنظران نيز ارزيابي بااليي از تاثير عوامل فردي بر وقوع طالق داشته

  وقوع طالق براساس ميانگين آنهابندي عوامل فردي رتبه

  بندي عوامل فردي وقوع طالق براساس ميانگين آنها) نتيجه آزمون دبليو كندال؛ رتبه2( جدول

دهد. همانگونه بندي عوامل وقوع طالق براساس ميانگين آنها را نشان مي) رتبه2جدول شماره (

هاي فردي و طالق، صه آسيبنظران عرگردد؛ از ديدگاه متخصصان و صاحبكه مشاهده مي

يي با به تعهدات زناشو يبنديعدم پا اولين عامل تاثيرگذار در ارتباط با وقوع پديده طالق، عامل

  ايميانگين رتبه  عوامل فردي  رديف

  01/16  عدم پايبندي به تعهدات زناشويي  1

  56/15  هاي ناشي از طالقعدم اطالع از آسيب  2

  91/14  هاي ارتباطي)هاي عاطفي و ابراز عالقه (مهارتنا آگاهي و كمبود مهارت  3

  76/14  عدم انعطاف پذيري (كوتاه نيامدن و كله شقي) زن يا مرد  4

  28/14  ازدواج موقت يا دائم همسر  5
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با ميانگين  از طالق يناش يهايبعدم اطالع از آسباشد. عامل درصد مي 01/16ميانگين 

با  )يارتباط يهاهارتو ابراز عالقه (م يعاطف يهاو كمبود مهارت ينا آگاهو عامل   56/15

ها نشان گيرند. همچنين يافتهپس از آن در درجه دوم و سوم اهميت قرار مي 91/14ميانگين 

نقص هاي اجتماعي و طالق، عامل نظران و متخصصين حوزه آسيبكه از نظر صاحب ،دهدمي

ج به قصد ازدوا شده، يزيرطالق برنامهعامل  10/6با ميانگين  مرد يازن  يظاهر يا يجسمان

با ميانگين  به خانواده همسر ياحتراميبو عامل  11/7با ميانگين  طالق (از هر نوع ممكن)

ترين درصد از عوامل وقوع پديده طالق در شهرستان بروجرد را به خود به ترتيب پايين 40/8

  اند.اختصاص داده

 

بندي عوامل فردي وقوع طالق براساس ميانگين آنهارتبه :)2مودار (ن  

 
 

  

 

  

عدم پايبندي  به تعهدات 

زناشويي

6%
عدم اطالع از آسيب هاي ناشي 

از طالق

6%

كمبود مهارتهاي عاطفي 

5%

عدم انعطاف پذيري 

5%

ازدواج موقت يا دائم همسر

5%

عدم اعتماد بين طرفين

5%

سوء ظن و بد گماني

5%

عدم توانايي جنسي

5%

نداشتن شناخت كافي از جنس 

مخالف

5%
كمبود مهارت هاي جنسي

5%

خشونت هاي گفتاري و رفتاري

5%

)افسردگي(مشكالت رواني 

4%

تحقير همسر

4%

عدم اعتقاد به وجود عشق 

حقيقي

4%

مشكل نازايي 

4%

نداشتن دوران نامزدي

4%

بي تجربگي در زندگي مشترك

4%

بيماري العالج

4%

عدم مشورت

3%

نارضايتي از شغل همسر

3%

بي احترامي به خانواده همسر

3%

طالق برنامه ريزي شده 

3% نقص جسماني يا ظاهري 

2%
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  آزمون دبليو كندال جهت بررسي تفاوت ميانگين رتبه ارزيابي عوامل فردي وقوع پديده طالق :)3جدول (

  

  

  

  

  

  

جهت بررسي تفاوت ميانگين رتبه ارزيابي عوامل وقوع  ،كندال ) آزمون دبليو3( شماره جدول    

گردد؛ با توجه به مقدار آزمون كاي دهد. همانگونه كه مشاهده ميپديده طالق را نشان مي

-توان نتيجه گرفت كه نمره ميانگين رتبه ارزيابي متخصصان و صاحب)، مي053/161اسكوئر (

 ،ز عوامل وقوع پديده طالق در شهرستان بروجردهاي اجتماعي و طالق، انظران حوزه آسيب

توان چنين استنباط ) ميP<0/05متفاوت است و اين تفاوت با توجه به سطح معناداري آزمون (

) نيز بيانگر ميزان 183/0معنادار است. مقدار آزمون كندال ( 99كرد كه اين تفاوت در سطح 

  نظران است.درصدي بين صاحب 83/1توافق 

   گيريهنتيجبحث و 

اندركار حوزه و دست نظرمردان و زنان صاحب از نفر 40 بين در مطالعه نتيجه حاضر، پژوهش

شناسايي  مطالعه؛ اين از باشد. منظورمي 1398هاي اجتماعي شهرستان بروجرد در سال آسيب

 ،)Qكيو ( روش به كه بوده بروجردطالق در شهرستان وقوع  برفردي عوامل موثر  بنديو اولويت

هاي آماري پژوهش، از طريق آزمون هاييافتهدر بخش آمار استنباطي،  .است گرفته انجام

 دگاهياز د ،هاي پژوهش حاضرطبق يافته .متناسب با متغيرها، مورد آزمايش قرار گرفت

سه عامل فردي موثر بر وقوع و طالق،  ياجتماع يهابينظران عرصه آسمتخصصان و صاحب

 جرد به ترتيب بيشترين ميزان تاثيرگذاري در عوامل فردي، عبارتند از:طالق در شهرستان برو

 يآگاه، سه: نااز طالق يناش يهايباطالع از آس يي، دو: عدمبه تعهدات زناشو يبنديعدم پايك: 

همچنين سه عامل فردي موثر بر  .)يارتباط يو ابراز عالقه (مهارتها يعاطف يهاو كمبود مهارت

نقص يك:  ان بروجرد به ترتيب كمترين ميزان تاثيرگذاري عبارتند از:وقوع طالق در شهرست

ازدواج به قصد طالق (از هر نوع  شده، يزيرطالق برنامه، دو: مرد يازن  يظاهر يا يجسمان

   .به خانواده همسر ياحترام يبسه:  ممكن)

 جنسي و خانواده مهمترين نهاد اجتماعي است كه وظايف و كاركردهاي مهمي همچون كاركرد

ها به فرزندان، كاركرد اقتصادي، عاطفي، اخالقي و توليد مثل، آموختن آموزشي و انتقال ارزش

امروزه شاهد افول و فروپاشي  ،رغم كاركردهاي مهم و اساسي آنبه را  بر عهده دارد.  مذهبي و..

د بعدي باشيم. طالق بعنوان يك آسيب اجتماعي چنمهمترين نهاد جامعه پذيري در جوامع مي

  مقادير  آماره

  kendal1(  183/0آزمون كندال (

  chi-square(  053/161كاي اسكوئر (

  df(  22درجه آزادي (

  sig(  000/0سطح معناداري (
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و پيچيده در نابودي آن نقش اساسي ايفا نموده و زندگي فرد، خانواده، بستگان و جامعه را 

  دهد.تحت تاثير قرار مي شديداً

باعث  هاي اجتماعي، صنعتي شدن و...عواملي همچون جهاني شدن، گسترش شبكه

ختار ولي با محتوي و سا ،شدند خانواده ايراني با حفظ فرم و ساختار سنتي قبلي

گيري نوعي باعث تضاد و تقابل و نيز شكل ،جديد تغيير پيدا نمايد. اين تغيير جهت

  فرديت مدرن در خانواده گرديد.

عدم  ،اولين موضوعي كه تأثير زيادي بر طالق دارد ،نظراناز نظر صاحب ،در اين پژوهش

هاي ير نارضايتينقش و تاث .پايبندي به تعهدات زناشويي و بي توجهي به مسائل اخالقي است

عاطفي و جنسي در گرايش زوجين به خيانت زناشويي و روابط فرازناشويي غير قابل انكار است. 

 ،نارضايتي از آن وباشد گيري نهاد خانواده ميرضايت جنسي به عنوان يكي از داليل مهم شكل

ر از روابط جنسي اگر چه خانواده بسيار فراتكند. اثرات سوئي بر پيكره نهاد خانواده وارد مي

صرف است. اين روابط، بدون ترديد ركن اساسي تشكيل و استمرار نهاد خانواده است. ضعف 

ها، ضعف ديني و يا بي ديني باعث توليد و افزايش طالق در اخالقيات، زير پا گذاشتن ارزش

  )1386،90جامعه شده است. (منادي ؛ 

اهميت است و تأثير زيادي بر افزايش  نظران خيلي حائزموضوع ديگري كه از ديدگاه صاحب

باشد. زماني كه در يك جامعه هاي ناشي از طالق ميطالق در جامعه دارد، عدم اطالع از آسيب

 آيد كه در نتيجهدر اين وضعيت جامعه مشكالتي پيش مي ،ها وجود داشته باشدبحران ارزش

هاي اساسي يك جامعه بر ارزشها، هاست. در هنگامة بحران ارزشنوگرايي و تضاد بين نسل

گرايي و ابزارگرايي استوارند و گرايي فردي، سودگرايي، مادهلذت طلبي، تمتع آني، مصلحت

آورند و حتي، ارتباطات انساني انديشند و مصالح خويشتن را در نظر ميانسانها صرفاً به تمتع مي

شود و صرفاً در راه التذاذ عنوي تهي ميپذيرند. روابط انسانها از بعد منيز از اين شرايط تأثير مي

اند و به محض آنكه مصلحت پذير و شكنندهآني است. اين نوع روابط، بسيار سست و آسيب

هاي شده و به بهانهها از درون تهيديگري روي نمايد يا بر اثر مرور زمان يا عوامل ديگر، رابطه

ين قاعده مستثني نبوده و آمار طالق شكند، در اين شرايط روابط زوجين نيز از امختلف مي

هاي كمبود مهارت ،روزبه روز افزايش خواهد يافت. همچنين عامل سومي كه بر طالق موثر بود

هاي زندگي در خانواده در استحكام روابط باشد. برنامه آموزش مهارتارتباطي و عاطفي مي

-ه در زمينه پيشگيري از آسيبخانوادگي نقش اساسي ايفا نموده و بعنوان يك برنامه پيشگيران

هاي رواني و اجتماعي بخصوص طالق كاربردهاي فراواني همچون تقويت اعتماد به نفس، 

افزايش سازگاري، ارتقاء مهارت تفكر انتقادي و خالق، افزايش همدلي و درك متقابل، افزايش 

- شزد. جا دارد اين آمومسئوليت پذيري، ايجاد توانايي انطباق با تغييرات زندگي و....بر عهده دار

هاي همسري و تر قابليتها بويژه در جلسات آشنايي و شناخت متقابل هر چه بيشتر و عميق

  رفتارهاي آرامشگرانه زوجين مورد توجه جدي قرار گيرد.
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 طالق، تحقيقات سيستماتيك بررسي ،)1396(. س اميدي ع، بقايي ا، زاده اسماعيل - 
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 العاتاط انتشار: تهران. 2 چاپ. بحران در خانواده ،)1395صميعي، م ( - 
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  هاي مهاجرتي استان مرزي كرمانشاه روند و جريان

 طي دو دهة اخير 

  

4راضيه وطن پرستو  3، عليرضا قاسمي2، قربان حسيني1 جمال ادهمي
 

 

 چكيده

تغيير در ساختار جمعيت آن منطقه مهاجرت عامل افزايش و كاهش جمعيت در يك منطقه و باعث 

و محيط زيست  فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، زندگي شرايط نامطلوب به انسان شود. مهاجرت، واكنش مي

هاي  استان مرزي كرمانشاه از استان .است خود بوده زندگي مكان و تالش براي بهبود شرايط و جابجايي

هاي كشور تبادل  بوده و با بيشتر استانهاي اخير  پرجمعيت و مهاجرفرست غرب كشور طي دهه

هاي ديگر مهاجر فرستاده است. هدف اين  هاي ديگر مهاجر پذيرفته و به استان مهاجرتي داشته، از استان

باشد. روش تحقيق  هاي مهاجرتي استان مرزي كرمانشاه طي دو دهة اخير مي مقاله، بررسي روند و جريان

هاي مهاجرت استان مرزي  ـ تحليلي و مبتني بر تحليل ثانويه دادهدر اين مقاله، كمي از نوع توصيفي 

- 85دهد، طي دوره  ها نشان مي باشد. يافته مي 1395تا  1375كرمانشاه بر اساس سرشماري سالهاي 

هاي  هاي تهران و كردستان و طي دوره درصد از مهاجران خارج شده استان وارد استان 40حدود  1375

اند.  هاي تهران، البرز و كردستان شده ترتيب وارد استان صد از اين مهاجران بهدر 50، باالي 95-1385

هاي تهران،  هاي مذكور از استان درصد از مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه طي دوره 65باالي 

 ها اضافه شده است. مردان كردستان، همدان، ايالم، لرستان و در دهة اخير استان البرز به اين استان

 70اند و اين مهاجران بيشتر از مناطق روستايي استان و بيش از  بيشتر از زنان اقدام به مهاجرت كرده

ترين علل مهاجرت براي مهاجران وارد شده به  درصد آنان در سنين جواني و فعاليت هستند. عمده

ل بوده است. نتايج اين استان، پيروي از خانوار و بعد از آن، براي مردان عامل اشتغال و براي زنان تحصي

دهد، استان كرمانشاه داراي تراز مهاجرتي منفي و استاني شديداً مهاجرفرست بوده و  مقاله نشان مي

 هاي تهران و كردستان دارد. باالترين حجم و تبادل مهاجرتي با استان

  

ستي، استان هاجرفرمهاي مهاجرتي، ميزان خالص مهاجرت، مهاجرپذيري،  روند و جريان: واژگان كليدي

  مرزي كرمانشاه.

                                                
   Jadhami@iausdj.ac.irدانشگاه آزاد اسالمي، سنندج، ايران استاديار گروه علوم اجتماعي، واحد سنندج، . 1

مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت    شناسي دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه دانشجوي دكتراي جمعيت .2

   ghorban.hosseni@gmail.com. (نويسنده مسئول)كشور 

 آزاد اسالمي، كرمانشاه، ايران استاديار گروه علوم تربيتي، واحد كرمانشاه، دانشگاه. 3

 كارشناس ارشد جمعيت شناسي دانشگاه تهران.4
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  مقدمه و بيان مسأله

 جغرافيايي واحد دو بين كه است جمعيت مكاني يا جغرافيايي تحرك از شكلي مهاجرت

مهاجرت و جابجايي جمعيتي نشانگر پويايي و ). 71: 1354 ديگران، و اماني( گيردمي انجام

تالش را براي خود محدود   تالش انسان است. انسانهايي كه در يك مكان جغرافيايي زمينه

مهاجرت و چگونگي  ).58: 1390نمايند (شمس و همكاران،  دانند، اقدام به مهاجرت مي مي

گذاران  ترين عواملي است كه سياست يتوزيع مجدد جمعيت در داخل كشور يكي از اساس

ز هاي جمعيتي و ني اجتماعي جامعه براي كنترل جمعيت و جهت دادن به جابجايي -اقتصادي

هاي دموگرافيك  بررسي  هاي اقتصادي به آن توجه دارند. در زمينة سوي قطب هدايت جمعيت به

نيز، تحقيق درباره تغييرات حاصل از مهاجرت در جمعيت هر منطقه بسيار ضروريست (مركز 

 بوده، جمعيت تحوالت و تغيير اصلي عامل چهار از يكي مهاجرت پديده). 1: 1386آمار ايران، 

 تغييرات بر عالوه تواندمي خود ماهيت دليل به و است دوگانه كاركردي با پويا ايپديده

 و كند ايجاد جمعيت ساختار و تعداد در نيز را مدتيكوتاه و سريع آثار طوالني، و درازمدت

 و شناخت و توجه. بياورد وجود به خود تأثير تحت هايجمعيت در را هاييتعادل عدم يا تعادل

 ميزان برآورد آن تبع به و سرزمين يك مختلف مناطق در جمعيت مهاجرت رسي دقيق تحليل

 باعث آينده نسل نيازهاي تأمين جهت آينده در آن جنسي و سني ساختار با آشنايي و جمعيت

  ).1380 زنجاني،(شوند  اجرا بيشتري اجرايي قدرت با ريزيبرنامه هرگونه كه شود مي

 در و نبوده دنيا تكنولوژيكي و جمعيتي تحوالت و اهجريان از كنار بر نيز ايران كشور

 اكثر با را مشتركي هايويژگي ها،مهاجرت ازجمله اجتماعي و اقتصادي مسائل از بسياري

 و قومي تاريخي، هايتفاوت دليل به حال، اين با. دهدمي نشان دنيا توسعه حال در كشورهاي

 هايتفاوت كشور، از منطقه هر سانيان و طبيعي اختصاصات نيز و ايران سرزمين فرهنگي

 تحليل و بررسي كه شود مي مشاهده مهاجرت پديدة در محتوايي و شكلي لحاظ از داريمعني

 جالليان و محمدي يگانه،( رسدمي نظر به ضروري ها ريزيبرنامه در گيريبهره  منظور به آن

1386 :91-90.(  

 همواره مختلف هايدوره در كه دهد مي ننشا كرمانشاه استان در  جمعيتي آمارهاي مطالعه

 ترك را خود زندگي  محيط همسايه هاي استان و اطراف و شهرهاي روستايي جمعيت از  بخشي

 روند اين. اندكرده برخوردارتر مهاجرت هاي استان و تهران به يا و شهر كرمانشاه به و كرده

 مواردي در بلكه نيافته كاهش تنها نه اخير سالهاي در كوچكتر شهرهاي ترك و روستاگريزي

 نخبگان متخصصان، ازجمله بيكار جوان نيروي از زيادي تعداد طوريكه به. است يافته نيز شدت

 و تحصيل ادامه مناسب، شغل و كار يافتن ازجمله متعددي داليل به دانشگاهي التحصيالن فارغ و

 موقت مهاجرت به ها، شهرستان به نسبت ها استان مراكز در مطلوب نسبتاً شرايط از مندي بهره

  اند. روي آورده دائم يا

...  و مواصالتي و جغرافيايي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هاي ويژگي نظر از ها از آنجا كه استان

 تأثيرگذار استان مهاجرفرستي و مهاجرپذيري مسأله در كه دارند همديگر با فاحش هايي تفاوت
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 چنانچه و داد قرار تحليل و بررسي مورد جداگانه را استان هر مهاجرت موضوع بايستي مي .است

 هايي گزارش شايد باشند، داشته ريزي برنامه استاني، و اي منطقه سطح در ريزان برنامه و مجريان

 تر دقيق ريزي برنامه به دسترس، در ارقام و آمار ها، گزارش ها، تحليل ديگر كنار در نوع اين از

ها و راهبردهايي با توجه به  دولت همواره با تنظيم سياستجا كه از آنهمچنين  .نمايد كمك

ها سعي در نگهداشت  استان  ها و تنگناهاي هر استان، در سند توسعه راز مهاجرتي، قابليتت

در سند توسعه  ها دارند. مهاجرتي استان هاي جمعيت، شدت بخشيدن و يا كاستن از جريان

هاي كشاورزي، گردشگري، صنايع و استفاده از  بخش استان كرمانشاه به مواردي چون توسعه

هاي استان در بخش خدمات برتر و همچنين توجه ويژه به توسعه كارآفريني در  ظرفيت

روستاها با توجه به نقش پررنگ روستاييان در توليد محصوالت كشاورزي اشاره شده است كه 

 اين در و نگاه اين بان باشد. ساز نگهداشت جمعيت استا محقق شدن اهداف و راهبردها زمينه

 شده وارد و شده خارج مهاجران وضعيت تحليل كرمانشاه، استان در را مهاجرت موضوع ارتباط،

 مسافت بعد مهاجرت، روند مهاجرت، بر تأثيرگذار عوامل و مهاجران مقصد مبدأ مراكز ارتباط و

 هاي نظريه پوشاني هم و يهمخوان آنان، مهاجرت علل و مهاجران هاي ويژگي و پيامد مهاجرت،

   .داد خواهيم قرار توجه مورد كرمانشاه استان در مهاجرت هاي ويژگي با را مهاجرت

تحقيق حاضر تالشي است تا ضمن به تصوير كشيدن وضعيت مهاجرت در استان بنابراين 

ل تا سا 1375هاي اين استان از سال هاي تأثيرگذار در مهاجرت كرمانشاه، به مهمترين مؤلفه

هاي  بپردازد. اهميت اين موضوع بدان دليل است كه: الف) استان كرمانشاه يكي از استان 1395

پهناور و پرجمعيت مرزي غرب كشور است؛ ب) جنگ تحميلي ايران و عراق كه باعث آوارگي 

هاي ديگر مهاجرت كنند؛ ج) باال  تعداد كثيري از مردم استان گرديد كه ناچار شدند به استان

نيافتگي و محروميت زياد استان نسبت به  رخ بيكاري استان در كل كشور؛ د) توسعهبودن ن

هاي بزرگ و پرجمعيت سبب شد كه استان كرمانشاه تبديل به استاني مهاجرفرست شود؛  استان

صورت گسترده انجام نشده  ه) مطالعات معدودي با تمركز بر روي مهاجرت اين استان مرزي به

هاي مهاجرتي استان  ين را بر آن داشت تا به مطالعه روند و جرياناست. اين داليل محقق

) روند رشد جمعيت استان 1كرمانشاه بپردازند و در پي پاسخگويي به اين سؤاالت باشند كه: 

) ساختار سني استان به چه صورتي است و مهاجرت 2طي دو دهة اخير به چه صورتي است؟ 

) درصد شهرنشيني و روستانشيني و تراكم 3دارد؟  هاي سني وجود بيشتر در بين كدام گروه

هاي مهاجرتي استان كرمانشاه طي دو دهة اخير به چه  ) جريان4جمعيت استان چگونه است؟ 

) علت مهاجرت طي دو دهة اخير در مناطق شهري و روستايي و كل استان به 5صورتي است؟ 

  چه صورتي است؟.

  مباني نظري

داليل و پيامدهاي مهاجرت استوار است و در خصوص داليل بر تبيين  كاركردگرايي نظريه

كند كه تمام نيازهاي اجتماعي در چارچوبي از نظام اجتماعي  مهاجرت بر اين فرض تأكيد مي

توانند آنها را  شود. كنشگران در اين نظام به نيازهايي باور دارند كه در آن نظام نمي آموخته مي
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هاي اجتماعي و كنشگران هرگز در طول زمان ايستا  نظامبرآورده سازند؛ زيرا خصايص ساختن 

از آنجا كه نيازهاي اجتماعي  ،هاي روستاييان عقيده دارد نيستند. اين ديدگاه در توجيه مهاجرت

شود و در تعدادي از شهرها پاسخي صحيح براي آنها  هاي روستايي برآورده نمي افراد در محيط

شود و  ادل ميان جوامع روستايي و شهري ايجاد مياي عدم تع وجود دارد، از اينرو گونه

زنند؛ بنابراين از ديدگاه اين نظريه،  روستاييان براي برآورد نيازهاي خود دست به مهاجرت مي

 هاي اقتصادي و اجتماعي موجود بين مناطق شهري، ناشي از عدم تعادل –مهاجرت روستا 

  ).55: 1371 (تقوي، است مختلف

نگرانه است و عوامل را در درون  ف نظريه كاركردگرايي كه دروننظريه وابستگي، برخال

نگرانه دارند و عوامل مهاجرت را در بيرون  كند، نگاه برون مناطق مهاجرفرست جستجو مي

دانند،  نمايد و علل و پيامدهاي مهاجرت را در ارتباط با هم مي مناطق مهاجرفرست جستجو مي

ابرابر با يكديگر ارتباط متقابل دارند و يكديگر را تقويت زيرا از نظر آنها مهاجرت و توسعه ن

هاي  پردازان وابستگي در بحث مهاجرت، عدم توسعه را در نظر داشته و تحليل كنند. نظريه مي

اند و معتقدند مهاجرت از طرفي معلول توسعه نابرابر است و از  خود را در ارتباط با آن ارائه كرده

يافتگي توجه نمود و در اين  رابري. ابتدا بايد به مسأله توسعهطرفي عامل گسترش تعميق ناب

هاي جامعه را در نظر گرفت. مهاجرت عامل تقويت  رابطه نابرابري ساختي و مكاني ميان بخش

هاي منطقه  نيافتگي منطقه مهاجرفرست و از طرفي عامل ايجاد و تشديد نارضايتي توسعه

  ).1368زاده،  مهاجرپذير است (لهسائي

ريه مرحله دايره زندگي مبني بر اين فرض است كه مهاجرت در مراحل خاصي در نظ

اند  كار شده و يا ازدواج كرده افتد. براي مثال، جواناني كه تازه وارد نيروي زندگي افراد اتفاق مي

در زمينه روابط بين سن و تمايل به مهاجرت  1موتو باشند. گايل براي مهاجرت مستعدتر مي

سالگي به آرامي شروع شده و  15هاي طوالني مدت از سن  احتمال شروع مهاجرتنشان داد كه 

شود كه ممكن است اين  ها را شامل مي درصد مهاجرت 30سالگي حدود  35- 39در بين سنين 

اند كه  نشان داده 2وود و هانت  ). گرين94: 1988موتو،  نسبت حتي باالتر هم برود (گايل

هاي مهاجرت  ح دستمزد يا درآمد، در تعيين كردن جريانهاي اشتغال نسبت به سط ميزان

  ). 1984وود و هانت،   بيشتر مهم هستند (گرين

درآمد «سازي  مبناي هدف بيشينه نيز معتقد است كه هر مهاجر بالقوه، بر  3تودارو

 گيري دو عامل اقتصادي اصولي نقش گيرد كه به شهر برود يا نه. در اين تصميم تصميم مي

دارند: اولي به تفاوت و نابرابري واقعي موجود بين دستمزد در شهر و روستا مربوط است كه 

وجود آمده است. دومين عنصر اصلي،  هاي آموزش كارگران به هاي متفاوت و دوره دليل مهارت به

الگوي مزبور و مهمترين قسمت آن كه در ساير الگوهاي مهاجرت از روستا به شهر نيست، 

  ). 1971آوردن شغل شهري است (تودارو،  دست مال موفقيت يك مهاجر در بهميزان احت

                                                
1. Guilmoto  

2. Greenwood & Hunt  

3. Todaro 
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  است كه در دهه 2فايده) الري ساستاد -(تئوري هزينه 1نظريه ديگر نظريه سرمايه انساني

براي تحليل مهاجرت بكار گرفته شد، اين نگرش با تلقي مهارت و تخصص انسان  1960

پردازد. طبق نظريه ساستاد،  ضاي كار، به تحليل مهاجرت ميعنوان كااليي در بازار عرضه و تقا به

هاي  عالوه هزينه واقعي مهاجرت مانند هزينه در مبدا به گيرد كه درآمد مهاجرت زماني انجام مي

هاي اطالعات و تحقيق  نقل، مسكن و غيره)، هزينه و  پولي مستقيم ناشي از مسافرت (حمل 

هاي فرصت (كنار گذاشتن  دست آوردن آنها)، هزينه و به هاي موجود (زمان، پول، شناسايي شغل

هاي روحي (ترك محيط   كند) و هزينه خاطر كار، مسافرت و تحقيق مي كه به درآمد در حالي

صورت حتي  كمتر از درآمد قابل انتظار) باشد. در غير اين آشنا و حركت به يك محيط غريب

گيرد  در مبدأ باشد باز هم مهاجرتي صورت نمي بيش از درآمد ،اگر درآمد قابل انتظار در مقصد

  ). 1380(زنجاني،

نيز بيانگر آن است عواملي كه در تصميم به انجام  ،لي اورت» جاذبه و دافعه«نظريه 

) 2) عواملي كه با حوزه مبدأ ارتباط دارد؛ 1اند:  چهار دسته ،شوند مهاجرت و فرآيند آن وارد مي

) عوامل شخصي. در هر حوزه 4) موانع بازدارنده؛ و 3دارد؛ عواملي كه با حوزه مقصد ارتباط 

عوامل متعددي در جذب افراد در آن حوزه مؤثر بوده و عوامل ديگري موجب دفع افراد از آن 

 ). 61: 1368زاده،  گردد (لهسائي حوزه مي

 حاكم برآن خاص قانوني نيست، بلكه اتفاقي مهاجرت كه معتقد است ،همچنين راونشتاين

 مهاجران و مسافت: اكثر كرده: الف) مهاجرت بحث آن درباره كه راونشتاين قوانيني است.

در  ضمني گرايش دو مقصد و مبدأ فاصله بين تر شدن طوالني و با كنند مي طي را كوتاه فواصل

 سوي به ) مهاجرت2بزرگ؛  شهرهاي ويژه در نقاط شهري به استقرار )1 آيد: مي پديد مهاجران

 و تر نزديك شهرهاي به روستا از اي: مهاجرت مرحله تجاري؛ ب) مهاجرت صنعتي هاي قطب

 مهاجرت كه طور همان و ضد جريان: باشد؛ ج) جريان مي شهرهاي بزرگ به سپس و تر كوچك

 روستائي به نيز از نقاط شهري اي وارونه جريان باشد، يك مي شهر به روستائي نقاط از تر بيش

 بيش از همواره نقاط اين بين گرفته انجام هاي جموع مهاجرتم دليل همين به كه دارد وجود

است. موازنه مهاجرتي از روستا به شهر همواره بيش از موازنه  نقاط آن بين مهاجرتي موازنه

 قانون اين در مهاجرت: به تمايل در شهري ـ روستا مهاجرتي از شهر به روستاست؛ د) اختالف

 در اينرو كنند. از مي مهاجرت به اقدام كمتر اييروست اهالي نواحي به نسبت شهر اهالي

 و تأثير و تكنولوژي است؛ ه) ارتباطات بيشتر شهر به روستا خالص مهاجرت داخلي هاي مهاجرت

 يابد؛ و) غلبه مي افزايش يابد مهاجرت گسترش تكنولوژي و ارتباطات هر چه بر مهاجرت: آن

 ها ترين برانگيزنده مهاجرت مهم اقتصادي عامل عوامل، ساير در نظر گرفتن با اقتصادي: انگيزه

  ).1368زاده،  است (لهسائي بيشتر زنان مهاجرت ،باشد كوتاه مسافت كه است؛ ز) در جائي

  

                                                
1. Human Capital Theory  

2. Larry Sjaastad  
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  پيشينه پژوهش

، شود ها انجام مي صورت كشوري در سطح استان در اغلب مطالعاتي كه در حوزه مهاجرت به

صورت موردي در  اما به ،شود اتي انجام ميصورت كلي و محدود اشار به وضعيت مهاجرت به

رابطه با مهاجرت در استان كرمانشاه مطالعات اندك و محدودي انجام شده است كه در ادامه 

  اشاره خواهد شد. 

داليل و راهكارهاي كاهش تمايل اي با عنوان  )، مطالعه1388علي بيگي و همكاران (

همبستگي  - اين تحقيق توصيفياند.  نجام دادها جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت

با هدف كلي بررسي ميزان تمايل جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت و عوامل 

سال (بر  15-28 موثر بر آن انجام شده است. جامعه آماري پژوهش، جوانان روستايي پسر

نفر  291كه تعداد  )=17544N( مبناي تعريف سازمان ملي جوانان) شهرستان كرمانشاه بودند

ها، تحليل از آنها با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. بر اساس يافته

هاي اقتصادي، زيرساختي، عاملي چهار دليل اساسي تمايل جوانان روستايي به مهاجرت را با نام

لي چهار راهكار اصلي براي مچنين با استفاده از تحليل عام. هاجتماعي و فرهنگي شناسايي كرد

كاهش تمايل به مهاجرت جوانان روستايي استخراج شد. اين راهكارها نيز اقتصادي، زير 

درصد از جوانان  38 ساختي، اجتماعي و فرهنگي ناميده شدند. نتايج نشان داد كه حدود 

ني، روستايي تمايل بااليي به مهاجرت از روستا به شهر دارند. بر اساس تحليل رگرسيو

متغيرهاي نگرش نسبت به شغل كشاورزي، سن، سطح تحصيالت، ميزان رفت و آمد به شهر، 

روابط بين فردي، ميزان اختالفات خانوادگي و ساختار خانواده از عوامل موثر بر ميزان تمايل به 

  .مهاجرت جوانان روستايي به شهر هستند

 بر شهرستان سطح در كشور داخلي هاي مهاجرت  )، در مطالعه1393مركز آمار ايران (

 زماني ي دوره دركند كه  اشاره مي 1390مسكن سال  و نفوس عمومي سرشماري نتايج اساس

 مهاجرت كرمانشاه استان به كشور هاي استان ساير از نفر 39262 تعداد مجموع  ر، د90-1385

 به و شده خارج كرمانشاه استان ازنفر نيز  77981تعداد  1385- 90 سالهاي در. اند كرده

 استان مهاجران خالص تعداد ،فوق اطالعات اساس بر .اند كرده مهاجرت كشور ديگر هاي استان

 خارج به يا آمده كشور خارج از كه مهاجراني گرفتن نظر در بدون بحث، مورد زماني  دوره در

ر بوده نف -38719 است، نامعلوم آنان قبلي اقامت محل استان كه مهاجراني نيز و اند رفته كشور

 استان مجموع در. است بوده نفر 191593 زماني دوره اين در استان مهاجران كل تعداداست. 

 ديگر شهرستان 4 و مهاجرفرست آن شهرستان 10 كه شده تشكيل شهرستان 14 از كرمانشاه

 مهاجرپذيرترين نفر، 910مهاجرت خالص تعداد با باباجاني ثالث شهرستان. هستند مهاجرپذير

 نفر، -26323 مهاجرت خالص تعداد با كرمانشاه شهرستان. باشد مي استان شهرستان

 .شود مي تلقي استان شهرستان ترين مهاجرفرست
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 تحقيق شناسي شرو

هاي  باشد كه از داده روش تحقيق در اين مقاله، از نوع توصيفي و تحليل ثانويه مي

ت استان كرمانشاه براي بررسي وضعيت مهاجر 1395و  1390، 1385سرشماري سالهاي 

هاي خالص مهاجرت و نسبت جنسي استفاده و به  استفاده شده است. در اين مقاله از شاخص

  هاي مهاجران همچون ساختار سني و علت مهاجرت پرداخته شده است. برخي از ويژگي

  هاي مورد بررسي شاخص

افرادي  عبارت است از تقسيم خالص مهاجرت (حاصل تفريق تعداد ميزان خالص مهاجرت:

) از، تعداد افرادي كه منطقه مذكور 1Iشوند ( كه طي دوره زماني معين وارد منطقه مشخصي مي

Eكنند ( را طي همان دوره زماني معين ترك مي
. اگر 1000دوره، ضرب در  ))، بر جمعيت ميان2

ر شود. اگ ) ميزان خالص مهاجرت برابر با صفر ميI=Eاين دو رقم با هم برابر باشند يعني (

) اين ميزان مثبت و E >Iتعداد مهاجران وارد شده بيش از مهاجران خارج شده باشد يعني (

) اين ميزان منفي E <Iچنانچه تعداد مهاجران خارج شده بيش از مهاجران وارد شده باشد (

بيانگر مهاجرپذير بودن منطقه و اگر  ،خواهد بود. اگر حاصل ميزان خالص مهاجرت مثبت باشد

  ).214: 1376دهندة مهاجرفرست بودن منطقه است (زنجاني،  نشان ،منفي باشد

= ميزان خالص مهاجرت   
مهاجران وارد شده–مهاجران خارج شده  

دوره  جمعيت ميان 
×1000  

ميزان خالص مهاجرت  ،سال) تقسيم كنيم 5كه اگر حاصل آن را بر طول دوره سرشماري (

  آيد. ساالنه به دست مي

                                     100د مردان تقسيم بر تعداد زنان ضربدر تعدا نسبت جنسي:

تعداد مردان 

زنانتعداد 
×   =نسبت جنسي100

  محدوده و قلمرو پژوهش

باشد كه در ادامه مطالب مختصري در مورد  مرزي كرمانشاه مي  قلمرو مكاني، استان

  باشد. مي 1395تا  1375ق، سالهاي هاي آنها آورده شده بود. قلمرو زماني تحقي ويژگي

  هاي مورد مطالعه  هاي استان ويژگي

درجه  35دقيقه تا  41درجه و  33استان مرزي كرمانشاه، به لحاظ موقعيت جغرافيايي بين 

دقيقه طول شرقي واقع  6درجه و  48دقيقه تا  24درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  17و 

 5/1ايران،  ميانه ضلع غربي كيلومتر مربع در 24998دل گرديده است. اين استان با وسعتي معا

استان ايران محسوب  هفدهمينكه از اين جهت، است   درصد از كل مساحت كشور را دارا بوده

 شهر 32، بخش 31، شهرستان 14از ، 1395در سال شود. طبق آخرين تقسيمات كشوري  مي

نظر موقعيت نسبي اين باشد. از  و مركز آن شهر كرمانشاه مي  تشكيل شدهدهستان  86 و

                                                
1. Immigration 
2. Emigration 
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هاي لرستان و ايالم، از شرق به استان  استان، از شمال به استان كردستان، از جنوب به استان

  همدان و از غرب به كشور عراق محدود شده است.

  هاي تحقيق يافته

  هاي جمعيتي استان كرمانشاه ) ويژگي1

نفر در سال  1778596دهد كه كل جمعيت استان كرمانشاه از  نشان مي 1جدول شماره 

 916310چنين تعداد مردان از  افزايش يافته است. هم 1395نفر در سال  1952434به  1375

 964419نفر به  862286و تعداد زنان از  1395نفر در سال  988015به  1375نفر در سال 

وده هاي سرشماري بيشتر از زنان ب نفر افزايش داشته است. درصد جمعيت مردان در تمام دوره

بوده است. نسبت جنسي در سال  4/49و براي زنان  6/50، درصد مردان 1395است. در سال 

 1395و در سال  104اين نسبت به  1385نفر گزارش شده است كه در سال  106برابر  1375

دهنده افزايش جمعيت زنان و كاهش جمعيت مردان  كاهش يافته است كه نشان 102به 

  گ و مير مردان دانست.دليل مهاجرفرستي و مر به

  

  1375 -95اي هبر حسب جنس طي سال كرمانشاهتعداد و درصد جمعيت استان  :1جدول 

 سال 
كل 

 جمعيت

نسبت  زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد جنسي

1375 1778596 916310 5/51 862286 5/48 106 

1380 1929858 995491 6/51 936799 5/48 106 

1385 1879385 957325 9/50 922060 1/49 104 

1390  1945227  981780  5/50  963447  5/49  102  

1395  1952434  988015  6/50  964419  4/49  102  

  .1375 -95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  :مأخذ       

  

  هاي مهاجرتي استان مرزي كرمانشاه ) جريان2

اند  هاي سنتي مهاجرفرست بوده استانشرقي، همدان و اردبيل همواره جزء  هاي آذربايجان استان

هاي بين  اي نامطلوب در مهاجرت بيانگر واقعه 1365- 75ي  اما بررسي جريانات مهاجرتي دهه

اي  را پديده  هاي فوق الذكر است و لذا بايستي آن استاني و پيوستن استان كرمانشاه به استان

هاي  اي كه روند آن در دوره ديده). پ1380جدي و قابل تامل و تعمق به حساب آورد (زنجاني، 

هاي داخلي و  ها اعم از مهاجرت چنان ادامه دارد. از نظر اقتصادي، مهاجرت هم 95-1375

المللي مكانيزمي براي باز توزيع نيروي كار است در واقع عرضه و تقاضاي نيروي كار به  بين

خ بيكاري در يك استان يكي هاي مهاجرتي تأثيرگذار است. بنابراين باال بودن نر شدت بر جريان

  آيد.  از عمده عوامل مهاجرفرست بودن آن به حساب مي

نفر از استان  199953نفر وارد استان كرمانشاه و  80815در مجموع  1375- 85طي دوره 

رقم موازنه مهاجرتي استان  ،خارج شدند. از مقايسه مهاجران وارد شده با مهاجران خارج شده
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شدت  گيري كرد كه اين استان به توان چنين نتيجه آيد. مي ست ميد نفر به -119138يعني 

، پس از استان لرستان باالترين نرخ 1375-85  مهاجرفرست است. استان كرمانشاه طي دوره

 5/19ساله نرخ بيكاري در استان  11خود اختصاص داده است. ميانگين  بيكاري كل كشور را به

ي كل كشور در همين دوره زماني اختالف زيادي دارد. درصد است كه با ميانگين اين نرخ برا

درصد بوده است. در نتيجه نرخ  6/12، 1375-85ميانگين نرخ بيكاري كل كشور طي سالهاي 

توان ازجمله عوامل اصلي دافعه استان محسوب كرد.  باالي بيكاري استان كرمانشاه را مي

ازنه مهاجرتي اين استان طي دوره توان مشاهده كرد، مو مي 2همانطور كه در جدول شماره 

تر، مهاجران خارج شده از استان  هاي كشور منفي است. به بيان ساده با تمام استان 85-1375

ها به اين استان  هاي كشور بيش از مهاجران وارد شده از ديگر استان كرمانشاه به ديگر استان

بوده است. تفاوت حجم  است. باالترين رقم منفي خالص مهاجرت مربوط به استان تهران

هاي كشور در اين  هاي صورت گرفته بين استان كرمانشاه با تهران و ساير استان جايي جابه

  جدول كامالً مشهود است.

مقصد بيشترين مهاجران خارج شده و مبدأ بيشترين مهاجران وارد شده استان كرمانشاه، استان 

فرستي دو استان و  -هاي مهاجرپذيريتهران بوده است (نزديكي جغرافيايي و رقابت جاذبه

تأثيرگذار بر موازنه مهاجرتي استان كرمانشاه). مقصد كمترين مهاجران خارج شده و مبدأ 

كمترين مهاجران وارد شده استان كرمانشاه، استان كهگيلويه و بويراحمد بوده است (مسافت 

رتي استان داشته باشد). تراز تواند عامل مهم و تأثيرگذاري بر موازنه مهاجطوالني مناطق نمي

منفي بوده است. طي  1375- 85هاي كشور طي دوره  مهاجرتي استان كرمانشاه با همه استان

هاي غربي (كردستان، ايالم و همدان)،   ، تراز مهاجرتي استان كرمانشاه با استان1375- 85دوره 

نوبي (بوشهر و هاي جهاي شرقي (خراسان رضوي و خراسان جنوبي)، با استان با استان

هاي شمالي كشور (گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل و خراسان شمالي)  هرمزگان) و با استان

  فرستي و مهاجرپذيري استان كرمانشاه كم و بيش طي دوره منفي بوده است. جريان مهاجر

ري ريزي و افزايش مهاجرپذي هاي كشور برقرار بوده است (با برنامه با همة استان 85-1375

شهر منفي  هاي داراي كالن توان از آن استفاده كرد). تراز مهاجرتي استان كرمانشاه با استان مي

صنعتي و مذهبي و ... در مقايسه با  - هاي قويتر مراكز تجاري  بوده است (ناشي از وجود جاذبه

  باشد). كرمانشاه مي

فر از استان خارج شدند ن 77981نفر وارد اين استان و  39262در مجموع  1385-90در دوره 

كه از مقايسه مهاجران وارد شده با مهاجران خارج شده اين استان رقم موازنه مهاجرتي استان 

آيد. علت تعداد پايين مهاجران وارد شده و خارج شده از استان  دست مي نفر به -38719يعني 

ساله  10به دوره  ساله نسبت 5به سبب كوتاه بودن دوره زماني  1385-90كرمانشاه در دوره 

هاي كشور  با تمام استان 1385-90است. موازنه مهاجرتي اين استان طي دوره  1375 -85

غربى، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختيارى، فارس و سيستان و  هاي آذربايجان جز استان به

ه ديگر هاي مذكور، مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه ب بلوچستان منفي است. بجز استان
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ها به استان كرمانشاه است. باالترين  هاي كشور بيش از مهاجران وارد شده از اين استان استان

هاي قبلي مربوط به استان تهران بوده  رقم منفي خالص مهاجرت در اين دوره نيز مانند دوره

هاي  نهاي صورت گرفته بين استان كرمانشاه با تهران و ساير استا جايي است. تفاوت حجم جابه

  كشور در اين جدول كامالً مشهود است.

مقصد بيشترين مهاجران خارج شده و مبدأ بيشترين مهاجران وارد شده استان كرمانشاه، 

هاي مهاجرپذيري و  هاي تهران و البرز بوده است (نزديكي جغرافيايي و رقابت جاذبه استان

نشاه). مقصد كمترين مهاجران فرستي دو استان و تأثيرگذار بر موازنه مهاجرتي استان كرما

جنوبي و  هاي خراسان خارج شده و مبدأ كمترين مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه، استان

تواند عامل مهم و تأثيرگذاري بر  و بويراحمد بوده است (مسافت طوالني مناطق نمي  كهكيلويه

هاي كشور  ه با بيشتر استانموازنه مهاجرتي استان داشته باشد). تراز مهاجرتي استان كرمانشا

  جز چند استان منفي بوده است. به 1385-90طي دوره 

هاي غربي (كردستان، ايالم و  ، تراز مهاجرتي استان كرمانشاه با استان1385- 90طي دوره 

هاي جنوبي (بوشهر و  جنوبي)، با استان رضوي و خراسان هاي شرقي (خراسان همدان)، با استان

هاي شمالي كشور (گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل و خراسان شمالي)  نهرمزگان) و با استا

فرستي و مهاجرپذيري استان كرمانشاه كم و بيش طي دوره  منفي بوده است. جريان مهاجر

ريزي و افزايش مهاجرپذيري  هاي كشور برقرار بوده است (با برنامه با همة استان 90-1385

شهر منفي  هاي داراي كالن از مهاجرتي استان كرمانشاه با استانتوان از آن استفاده كرد). تر مي

صنعتي و مذهبي و ... در مقايسه با  –هاي قويتر مراكز تجاري بوده است (ناشي از وجود جاذبه

  باشد). كرمانشاه مي

اند. خالص  نفر از استان خارج شده 77548نفر وارد و تعداد  42568، تعداد 1390- 95در دوره 

بوده است. تعداد خارج شدگان  -34980يا رقم موازنه مهاجرتي استان طي اين دوره مهاجرت 

از استان بيشتر از واردشدگان به استان در اين دوره بوده است. موازنه مهاجرتي استان كرمانشاه 

رضوي، زنجان،  غربي، خراسان هاي آذربايجان هاي كشور بجز استان با تمامي استان

تان، ايالم، خوزستان، كرمان، لرستان، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و شرقي، گلس آذربايجان

بويراحمد، و سيستان و بلوچستان منفي بوده است، بدين معني كه مهاجران وارد شده از اين 

ها بوده است. در اين  ها به استان كرمانشاه بيشتر از مهاجران خارج شده از اين استان استان

مهاجرتي استان كرمانشاه با استان تهران و كمترين موازنه مهاجرتي با  دوره، باالترين موازنه

استان خراسان شمالي بوده است. مقصد بيشترين مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه، 

هاي  هاي تهران و البرز و مبداء بيشترين مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان استان

. مقصد و مبداء كمترين مهاجران خارج شده از استان و وارد شده تهران و كردستان بوده است

  ).2(جدول شماره خراسان شمالي و خراسان جنوبي بوده است   هاي به استان كرمانشاه، از استان
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  هاي ها، مهاجران وارد شده از استان مهاجران خارج شده استان در ديگر استان: 2جدول

  1375-95هاي  جرتي) استان مرزي كرمانشاه طي دورهديگر و خالص مهاجرت (موازنه مها

  استان
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  - 34980  42568  77548  1952434    -38719 39262 77981 1945227    - 119138 80815 199953 1879385 كرمانشاه

  -20479  8042  28521  13267637 -15312 6985 22297 12183391 -57919 19570 77489 13422366 تهران

  -1659  1300  2959  1429475 - 1771 1402 3173 1413959 - 8145 1789 9934 1351257 مركزى

  - 1323  5841  7164  1603011 -1262 6518 7780 1493645 -6594 10525 17119 1440156 كردستان

  -747  3344  4091  1738234 - 2878 3204 6082 1758268 -5568 8050 13618 1703267 همدان

  290  1130  840  3265219 124 1435 1311 3080576 - 5052 2094 7146 2873459 غربى آذربايجان

  116  867  751  6434501 - 586 688 1274 5994402 - 4392 2166 6558 5593079 رضوى خراسان

  - 1121  1701  2822  5120850 - 1924 1366 3290 4879312 -3625 3658 7283 4559256 اصفهان

  -1065  685  1750  1273761 - 1170 545 1715 1201565 -3167 1197 4364 1143200 قزوين

  -308  426  734  2530696 -705 492 1197 2480874 -2765 1037 3802 2404861 گيالن

  50  443  393  1057461 -281 404 685 1015734 - 2552 520 3072 964601 زنجان

  170  799  529  3909652 -66 1093 1159 3724620 - 2497 1490 3987 3603456 شرقى ذربايجانآ

  31  283  252  1868819 -559 243 802 1777014 - 2357 249 2606 1617087 گلستان

  811  2914  2103  580158 -431 2530 2961 557599 - 2298 6777 9075 545787 ايالم

  -453  589  1042  3283582 - 1037 480 1517 3073943 -2296 1530 3826 2922432 مازندران

  - 116  200  316  1270420 -174 221 395 1248488 - 1722 190 1912 1228155 اردبيل

  -1064  509  1573  1292283 -432 528 960 1151672 - 1587 878 2465 1046737 قم

  - 496  872  1368  1776415 - 1050 672 1722 1578183 -1576 1266 2842 1403674 هرمزگان

  -121  348  469  1163400 -485 272 757 1032949 - 1292 836 2128 886267 بوشهر

  1664  3376  1712  4710509 86 2733 2647 4531720 -740 7075 7815 4274979 خوزستان

  -277  241  518  1138533 - 360 176 536 1074428 -584 320 904 990818 يزد

  -24  46  70  863092 -132 86 218 867727 -554 188 742 811572 شمالى خراسان

  103  295  192  3164714 -109 350 459 2938988 - 426 966 1392 2652413 كرمان

  1995  3455  1460  1760649 798 2272 1474 1754243 -292 5060 5352 1716527 لرستان

  -429  123  552  702360 -225 126 351 631218 -287 313 600 589742 سمنان

  -32  50  82  768898 -55 48 103 662534 - 276 78 354 636420 جنوبى راسانخ

 و چهارمحال

 بختيارى

857910 516 322 194- 895263 166 217 51 

947763  109  343  234  

 و كهگيلويه

 بويراحمد

634299 246 63 183- 658629 126 86 40- 
713052  78  155  77  

  -109  697  806  4851274 60 1046 986 4596658 -178 1940 2118 4336878 فارس

 و سيستان

 بلوچستان

2405742 688 668 20- 2534327 243 306 63 

2775014  148  218  70  

  -10868  3276  14144  2712400 - 8879 2716 11595 2412513  --   --   --   --   البرز

  .1375 -95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مأخذ:

  

  1375- 95هاي  ان مرزي كرمانشاه طي دوره) مهاجران خارج شده از است3

فهرست  1375-95، وضعيت مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه طي دو دهه 3در جدول 

تواند در جهت تعديل موازنه مهاجرتي استان كرمانشاه مورد توجه  شده و مواردي را كه مي

موده و مجموعه آنها را قرارگيرد و نقش منفي در اين ارتباط داشته باشند، مشخص و برجسته ن
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ريزي  هاي بالقوه مهاجرفرستي استان كرمانشاه محسوب كرد و در برنامه عنوان زمينه توان به مي

  مورد توجه قرار داد:

-90استان، در دوره  29به  1375-85مهاجران خارج شده از استان مرزي كرمانشاه در دوره  -

اين مهاجران در دوره -نه مهاجرفرستي)؛ اند (نشا استان كشور رفته 30به  1390-95و  1385

درصد و در دوره  5/43حدود  1385-90درصد به استان تهران، در دوره  39حدود  85-1375

اند (ويژگي تأثيرگذار و وجود رقيب  هاي تهران و البرز رفته درصد به استان 55حدود  95-1390

زايي و  ي آسان به مراكز اشتغالهاي باال براي مهاجران، دسترسدليل نزديكي و جاذبه جدي به

درصد مهاجران خارج شده از استان به  59بيش از  1375-85در دوره  - دسترسي به امكانات)؛ 

درصد مهاجران  70حدود  1385- 90هاي تهران، كردستان، همدان و مركزي، در دوره  استان

-95، و در دوره هاي تهران، البرز، كردستان، همدان، اصفهان و مركزي خارج شده به استان

هاي تهران، البرز، كردستان، همدان،  درصد مهاجران خارج شده به استان 77حدود  1390

شهر نزديك به كرمانشاه  اند (وجود مراكز مهم صنعتي و تجاري، كالن مركزي و اصفهان وارد شده

ز استان درصد مهاجران خارج شده ا 1/0حدود  1375- 85در دوره  - و تأثيرگذار براي مهاجران)؛ 

جنوبي  درصد به خراسان 1/0حدود  1385-90كرمانشاه به استان كهگيلويه و بويراحمد، در دوره 

اند (مهاجران كرمانشاهي  درصد به كهگيلويه و بويراحمد رفته 1/0حدود  1390-95و در دوره 

  دهند). ها كه امكانات كمتري دارند ترجيح نمي هاي طوالني را به بعضي از استان مسافت

هاي  درصد مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه به استان 2/1حدود  1375-85در دوره  -

سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد و سمنان، 

هاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي،  درصد به استان 1/1حدود  1385-90در دوره 

 8/0حدود  1390-95د، چهارمحال و بختياري و خراسان جنوبي، و در دوره كهگيلويه و بويراحم

جنوبي، چهارمحال و  هاي كرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، خراسان درصد به استان

هاي طوالني را  اند (عمده مهاجران استان كرمانشاه مسافت بختياري و كهگيلويه و بويراحمد رفته

ريزي  باشد كه براي برنامه هاي نزديك و داراي امكانات مي كز آنها به استاندهند و تمر ترجيح نمي

درصد مهاجران خارج شده از استان  28، حدود 1375-85در دوره  - بايد مورد توجه قرار گيرد)؛ 

، حدود 1385-90هاي كردستان، همدان، مركزي، ايالم و خوزستان، در دوره  كرمانشاه به استان

هاي كردستان، همدان، مركزي،  درصد به استان 2/29حدود  1390-95وره درصد و در د 4/33

كيلومتر با مركز استان كرمانشاه فاصله  400تا  164اصفهان، ايالم، قزوين و خوزستان كه بين 

 اند (طبيعي و دال بر وجود مراكز مهاجرپذيري رقيب و تأثيرگذار). اند مهاجرت كرده داشته

 1000تا  500رغم فاصله  هاي قم و خراسان رضوي علي ستان، ا1375-95هاي  در دوره -

نفر از مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه  1000كيلومتر از مركز كرمانشاه هر كدام بيش از 

رغم  ، علي1375- 95هاي  در دوره -اند (وجود اماكن مذهبي تأثيرگذار بوده است)؛  را داشته

نفر از مهاجران  1000مزگان از مركز كرمانشاه بيش از هر كيلومتر استان 1000فاصله بيش از 

اند (وجود مراكز صنعتي و تجاري تأثيرگذار  خارج شده از استان كرمانشاه وارد اين استان شده
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درصد مهاجران خارج شده از استان به  50، بيش از 1375- 95هاي  در دوره -بوده است)؛ 

هاي مهاجرتي و  اكز صنعتي و تجاري و جاذبهاند (وجود مر شهر رفته هاي داراي كالن استان

-85در دوره  - شهر به استان كرمانشاه تأثيرگذار بوده است)؛  نزديكي جغرافيايي بيشتر كالن

حدود  1390-95درصد و در دوره  5/20حدود  1385-90درصد، در دوره  22حدود  1375

كشور (كردستان، ايالم، هاي مرزي غربي  درصد از مهاجران خارج شده استان به استان 8/15

-85در دوره  -دهد؛  اند كه روند كاهشي را نشان مي خوزستان و آذربايجان غربي و شرقي) رفته

 6/2حدود  1390- 95درصد و در دوره  5/3حدود  1385-90درصد، در دوره  8/2حدود  1375

شهر، هاي مرزي جنوبي كشور (بو درصد مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه به استان

-85در دوره  - دهد؛  اند كه روند كاهشي را نشان مي هرمزگان و سيستان و بلوچستان) رفته

 9/3حدود  1390-95درصد و در دوره  2/5حدود  1385-90درصد در دوره  4/6حدود  1375

هاي مرزي شمالي كشور (گيالن،  درصد مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه به استان

از ده  - دهد؛  اند كه روند كاهشي را نشان مي اردبيل و خراسان شمالي) رفته مازندران، گلستان،

استان از استان  10استان اول مقصد مهاجران خارج شده از استان كرمانشاه، نرخ اشتغال هر 

  يابد). كرمانشاه بيشتر بوده است (با كاهش بيكاري بهبود مي
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هاي ديگر  رزي كرمانشاه در استانبندي مهاجران خارج شده از استان م رتبه :3جدول

   1375 - 95هاي  طي دوره
  1390-95    1385-90   1375-85  دوره سرشماري

  استان

مهاجران 

  خارج شده

استان در 

  ها ديگر استان

  استان درصد

مهاجران 

  خارج شده

استان در 

  ها ديگر استان

  استان  درصد

مهاجران خارج 

  شده

استان در ديگر 

  ها استان

 درصد

  100  77548 كرمانشاه 100 77981 كرمانشاه 100 199953 كرمانشاه

  8/36  28521 تهران 6/28 22297 تهران 8/38 77489 تهران

  2/18  14144  البرز 9/14 11595  البرز 6/8 17119 كردستان

  2/9  7164 كردستان 0/10 7780 كردستان 8/6 13618 همدان

  3/5  4091 همدان 8/7 6082 همدان 0/5 9934 مركزى

  8/3  2959 مركزى 2/4 3290 اصفهان 5/4 9075 مايال

  6/3  2822 اصفهان 1/4 3173 مركزى 9/3 7815 خوزستان

  7/2  2103 ايالم 8/3 2961 ايالم 6/3 7283 اصفهان

  3/2  1750 قزوين 4/3 2647 خوزستان 6/3 7146 غربى آذربايجان

  2/2  1712 خوزستان 2/2 1715 قزوين 3/3 6558 رضوى خراسان

  0/2  1573 قم 2/2 1722 هرمزگان 7/2 5352 نلرستا

  9/1  1460 لرستان 9/1 1517 مازندران 2/2 4364 قزوين

  8/1  1368 هرمزگان 9/1 1474 لرستان 0/2 3987 شرقى آذربايجان

  3/1  1042 مازندران 7/1 1311 غربى آذربايجان 9/1 3802 گيالن

  1/1  840 غربى آذربايجان 6/1 1274 رضوى خراسان 9/1 3826 مازندران

  0/1  751 رضوى خراسان 5/1 1159 شرقى آذربايجان 5/1 3072 زنجان

  0/1  806 فارس 5/1 1197 گيالن 4/1 2842 هرمزگان

  9/0  734 گيالن 3/1 986 فارس 3/1 2606 گلستان

  7/0  529 شرقى آذربايجان 2/1 960 قم 2/1 2465 قم

  7/0  518 يزد 0/1 802 گلستان 1/1 2128 بوشهر

  7/0  552 سمنان 0/1 757 بوشهر 1/1 2118 رسفا

  6/0  469 بوشهر 7/0 536 يزد 0/1 1912 اردبيل

  5/0  393 زنجان 9/0 685 زنجان 7/0 1392 كرمان

  4/0  316 اردبيل 6/0 459 كرمان 5/0 904 يزد

  3/0  252 گلستان 5/0 395 اردبيل 4/0 742 شمالى خراسان

  2/0  192 كرمان 5/0 351 سمنان 3/0 600 سمنان

  2/0  148 وبلوچستان سيستان 3/0 218 شمالى خراسان 3/0 516 بختيارى و چهارمحال

  1/0  70 شمالى خراسان 3/0 243 وبلوچستان سيستان 3/0 688 بلوچستان و سيستان

  1/0  82 جنوبى خراسان 2/0 166 وبختيارى چهارمحال 2/0 354 جنوبى خراسان

  1/0  109 وبختيارى چهارمحال 2/0 126 وبويراحمد ويهكهگيل 1/0 246 بويراحمد و كهگيلويه

  1/0  78 وبويراحمد كهگيلويه 1/0 103 جنوبى خراسان  --   --   البرز

  .1375-95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مأخذ:

  

   1375 - 95هاي  ) مهاجران وارد شده به استان مرزي كرمانشاه طي دوره4

، 1375-85مهاجرفرست به استان كرمانشاه طي دوره هاي عمده  ، استان4طبق جدول شماره 

 10درصد، همدان  13درصد، كردستان  2/24نفر معادل  19570هاي تهران با  ترتيب استان به

، 1385- 90دوره اند. در  درصد بوده 3/6درصد و لرستان  4/8، ايالم 8/8درصد، خوزستان 

 2/8درصد، همدان  6/16د، كردستان درص 8/17نفر معادل  6985هاي تهران با  ترتيب استان به

اند. در دوره  درصد بوده 8/5درصد و لرستان  4/6درصد، ايالم  9/6، البرز 5/7درصد، خوزستان 
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درصد،  1/8درصد، لرستان  7/13درصد، كردستان  9/18تهران هاي  ترتيب استان به 95-1390

هستند. بقيه درصد  8/6درصد و ايالم  7/7درصد، البرز  9/7درصد، خوزستان  9/7همدان 

اند. در  درصد از مهاجران وارد شده استان را به خود اختصاص داده 5ها سهمي كمتر از  استان

هاي هاي مهاجرتي اين استان با استان تهران و به ميزان كمتري با استان نتيجه، عمده جريان

  جوار استان بوده است. هم

فهرست شده و  1375-95انشاه طي دوره در ذيل وضعيت مهاجران وارد شده به استان كرم

تواند در جهت تعديل موازنه مهاجرتي استان كرمانشاه مورد توجه قرارگيرد و  مواردي را كه مي

توان  نقش مثبتي در اين ارتباط داشته باشند، مشخص و برجسته نموده و مجموعه آنها را مي

ريزي مورد توجه سوب كرد و در برنامههاي بالقوه مهاجرپذيري استان كرمانشاه مح عنوان زمينه به

  قرار داد: 

، كم و بيش از همه استان 1375-95هاي  مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه طي دوره -

درصد، در دوره  2/24، حدود 1375-85در دوره  -اند. (نشانه جاذبه مهاجرپذيري)؛  كشور بوده

درصد مهاجران وارد شده به  9/18 حدود 1390- 95درصد و در دوره  8/17حدود  1385 -90

اند (ويژگي مهم و تأثيرگذار و نزديكي جغرافيايي و شرايط  استان كرمانشاه از استان تهران بوده

درصد از  5/70، حدود 1375- 85در دوره  - آب و هوايي مناسب و گوياي جاذبه مهاجرپذيري)؛ 

كردستان، همدان، خوزستان، ايالم و هاي تهران،  مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان

درصد از  71، حدود 1390- 95درصد و در دوره  69، حدود 1385-90لرستان، در دوره 

هاي تهران، كردستان، همدان، خوزستان، البرز،  مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان

- 85در دوره  -ي مهاجرپذيري)؛ ها اند (ويژگي مهم و تأثيرگذار و نشانه جاذبه ايالم و لرستان بوده

هاي كهگيلويه و  درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان 2/0، حدود 1375

جنوبي و در  درصد از استان خراسان 1/0حدود  1385-90جنوبي، در دوره  بويراحمد و خراسان

دليل  اند (به بوده شمالي جنوبي و خراسان هاي خراسان درصد از استان 2/0حدود  1390-95دوره 

-85در دوره  -هاي صنعتي و تجاري نزديكتر طبيعي است)؛  فاصله جغرافيايي و وجود قطب

 5/36حدود  1390-95درصد و در دوره  37حدود  1385-90درصد، در دوره  38حدود  1375

و هاي مجاور (همدان، كردستان، لرستان  درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان

 1375-85در دوره  -اند. (نزديكي جغرافيايي و تشابهات فرهنگي، ويژگي تأثيرگذار)؛  ايالم) بوده

 4/44حدود  1390-95درصد و در دوره  44حدود  1385 -90درصد، در دوره  5/46حدود 

هاي مبدأ  كيلومتر از مركز استان 400تا  164درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه بين 

اند (طبيعي و  تان، همدان، ايالم، لرستان و خوزستان) با مركز استان كرمانشاه فاصله داشته(كردس

 2/8حدود  1385-90درصد، در دوره  9/8حدود  1375-85در دوره  -از قوانين روانشتاين)؛ 

درصد از مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه بيش از  5/7حدود  1390- 95درصد و در دوره 

شمالي،  رضوي، هرمزگان، بوشهر، خراسان هاي مبدأ (خراسان متر از مركز استانكيلو 1000
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جنوبي، كهكيلويه و بويراحمد، فارس و سيستان و بلوچستان) با مركز استان كرمانشاه  خراسان

 اند. (طبيعي و از قوانين روانشتاين). فاصله داشته

-95درصد و در دوره  5/42 حدود 1385 -90درصد، در دوره  41حدود  1375-85در دوره  -

شهر  هاي داراي كالن درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان 40حدود 1390

هاي  اند. (نشانه جاذبه شرقي، خراسان رضوي، فارس، البرز و خوزستان) آمده (تهران، آذربايجان

درصد  5/36دود ح 1385 -90درصد، در دوره  6/34حدود  1375-85در دوره  - مهاجرپذيري)؛ 

هاي نوار  درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان 33حدود  1390- 95و در دوره 

اند. (به دليل  مرزي غرب كشور (كردستان، ايالم، خوزستان و آذربايجان غربي و شرقي) بوده

 1375 - 85در دوره  - هاي الزم)؛ هاي فرهنگي ـ آب و هواي مطبوع استان و جاذبه شباهت

 2/11حدود  1390-95درصد و در دوره  2/10حدود  1385-90درصد، در دوره  2/12حدود 

هاي مرزي جنوب كشور (خوزستان، بوشهر،  درصد مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه از استان

-90درصد، در دوره  4حدود  1375- 85در دوره  -اند؛  هرمزگان، سيستان و بلوچستان) بوده

درصد مهاجران وارد شده به استان  7/3حدود  1390-95درصد و در دوره  4حدود  1385

هاي مرزي شمال كشور (گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل و خراسان شمالي)  كرمانشاه از استان

هاي  اند (نزديكي مراكز صنعتي و تجاري و مراكز شهري بزرگتر استان وارد استان كرمانشاه شده

ستان اول مبدأ مهاجران وارد شده به استان، نرخ اشتغال هيچ يك از اين از ده ا -مرزي شمال)؛ 

هاي غيراقتصادي استان و مؤثر بر روند  استان از استان كرمانشاه كمتر نبوده است (جاذبه 10

 مهاجرت). 
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                   هاي ديگر به استان مرزي كرمانشاه  بندي مهاجران وارد شده از استان رتبه :4جدول 

   1375 - 95هاي  طي دوره
  1390-95    1385-90   1375-85  دوره سرشماري

  استان

مهاجران 

وارد شده از 

هاي  استان

  ديگر

  استان درصد

مهاجران 

وارد شده از 

هاي  استان

  ديگر

  استان  درصد

مهاجران 

وارد شده از 

هاي  استان

  ديگر

  درصد

  100  42568 كرمانشاه 100 39262 كرمانشاه 100 80815 كرمانشاه

  9/18  8042 تهران 8/17 6985 تهران 2/24 19570 تهران

  7/13  5841 كردستان 6/16 6518 كردستان 0/13 10525 كردستان

  1/8  3455 لرستان 2/8 3204 همدان 0/10 8050 همدان

  9/7  3344 همدان 0/7 2733 خوزستان 8/8 7075 خوزستان

  9/7  3376 خوزستان 9/6 2716  البرز 4/8 6777 ايالم

  7/7  3276  البرز 4/6 2530 ايالم 3/6 5060 لرستان

  8/6  2914 ايالم 8/5 2272 لرستان 5/4 3658 اصفهان

  0/4  1701 اصفهان 7/3 1435 غربى آذربايجان 7/2 2166 رضوى خراسان

  1/3  1300 مركزى 6/3 1402 مركزى 6/2 2094 غربى آذربايجان

  7/2  1130 بىغر آذربايجان 5/3 1366 اصفهان 4/2 1940 فارس

  0/2  867 رضوى خراسان 8/2 1093 شرقى آذربايجان 2/2 1789 مركزى

  0/2  872 هرمزگان 7/2 1046 فارس 9/1 1530 مازندران

  9/1  799 شرقى آذربايجان 8/1 688 رضوى خراسان 8/1 1490 شرقى آذربايجان

  6/1  685 قزوين 7/1 672 هرمزگان 6/1 1266 هرمزگان

  6/1  697 فارس 4/1 545 ينقزو 5/1 1197 قزوين

  4/1  589 مازندران 3/1 528 قم 3/1 1037 گيالن

  2/1  509 قم 3/1 492 گيالن 2/1 966 كرمان

  0/1  443 زنجان 2/1 480 مازندران 1/1 878 قم

  0/1  426 گيالن 0/1 404 زنجان 0/1 836 بوشهر

  8/0  348 بوشهر 9/0 350 كرمان 8/0 668 وبلوچستان سيستان

  8/0  343 وبختيارى چهارمحال 8/0 306 وبلوچستان سيستان 6/0 520 زنجان

  7/0  295 كرمان 7/0 272 بوشهر 4/0 320 يزد

  7/0  283 گلستان 6/0 243 گلستان 4/0 313 سمنان

  6/0  241 يزد 6/0 221 اردبيل 4/0 322 وبختيارى چهارمحال

  5/0  200 اردبيل 6/0 217 وبختيارى چهارمحال 3/0 249 گلستان

  5/0  218 وبلوچستان سيستان 4/0 176 يزد 2/0 190 اردبيل

  4/0  155 وبويراحمد كهگيلويه 3/0 126 سمنان 2/0 188 شمالى خراسان

  3/0  123 سمنان 2/0 86 شمالى خراسان 1/0 78 جنوبى خراسان

  1/0  46 شمالى خراسان 2/0 86 وبويراحمد كهگيلويه 1/0 63 وبويراحمد كهگيلويه

  1/0  50 جنوبى خراسان 1/0 48 جنوبى خراسان  --   --   البرز

  .1375 -95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  :مأخذ

  

 ) توزيع سني و جنسي مهاجران وارد شده به استان مرزي كرمانشاه5

ها) بر  جا شده داخل استان و وارد شده از ساير استان ، توزيع مهاجران (جابه5جدول شماره 

هاي  ساله و توزيع آنها در شهر و روستاها به تفكيك جنس طي دوره هاي سني پنج حسب گروه



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٧٠

 

  

دهد. با توجه به اطالعات مندرج در جدول، ذكر نكاتي چند حائز اهميت  را نشان مي 1375 -95

  توان به موارد زير اشاره كرد: است كه ازجمله آنها مي

كمتر از يك پنجم مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه  1375-95هاي  طور كلي، طي دوره به -

باالترين درصد از مهاجران در  1375-95هاي  طي دوره -ساله هستند؛  14تا  0در گروه سني 

ساله در مجموع، در مناطق شهري و روستايي، و براي مردان و زنان قرار  29تا  15گروه سني 

دهنده ساختار سني مهاجران است. پس از آن بيشترين فراواني افراد  و اين خود نشاندارند 

ساله است (در كل جمعيت، جمعيت شهري و روستايي، و مردان  64تا  30مربوط به گروه سني 

دهنده اين است كه درصد باالي از مهاجران در سن فعاليت و اشتغال قرار  و زنان) اين خود نشان

فراواني مهاجران در اين سنين بيشتر  ،تر شويم ين هرچه به سنين جواني نزديكدارند. بنابرا

هاي سني  رسد. از آن پس هر چه به گروه سالگي به اوج خود مي 15-29شود و در گروه سني  مي

-85هاي  شود تا آنجا كه، طي دوره باالتر نزديك شويم از تعداد و درصد مهاجران كاسته مي

درصد) از مهاجران در گروه سني  7/1( 1390-95درصد) و  5/1( 1385 -90   درصد)، 2( 1375

  اند. ساله و بيشتر قرار داشته 65

شان در روستاها و  مهاجران وارد شده به اين استان فارغ از خواستگاه 1375 -95هاي  طي دوره -

نيز مبين هاي سني در شهر و روستا  اند. توزيع جمعيت در گروه يا شهرهاي استان پراكنده شده

ساختار سني جوان مهاجران است و همان روند مشاهده شده در كل است. درصد مهاجران در 

ساله وارد شده به نقاط روستايي باالتر از واردشدگان به نقاط شهري استان  15-29سني   گروه

نوع فعاليت در نقاط روستايي در مقايسه با نقاط  ،تواند در همين گروه سني است. علت آن مي

نسبت جنسي مهاجران وارد شده به  - شهري و نياز به نيروي كار جوان در اين مناطق باشد؛ 

و در مناطق  112، در مناطق شهري 126، براي كل جمعيت 1375-85  استان كرمانشاه در دوره

-95بوده و براي دوره  181و  107، 125ترتيب  به 1385-90است براي دوره  137روستايي 

نفر زن، و اين بدين معني است كه  100نفر مرد در مقابل  246و  100، 119ترتيب  به 1390

اند. حتي در  صورت فردي اقدام به مهاجرت كرده مهاجران وارد شده به استان اكثراً مرد و به

  خورد. مناطق روستايي اين فزوني تعداد بسيار بيش از شهر به چشم مي

روند مورد انتظار است. بدين صورت كه معموالً وضعيت سني مهاجران اين استان نيز مطابق با  -

و در شرايط عادي مهاجرين در سنين كار و فعاليت از ساير سنين بيشتر است و اين شرايط در 

هاي سني  براي كل  الگوي توزيع جمعيت مشاهده شده در گروه -دو جنس برقرار است؛ 

ر يا روستا باشد صادق است. جمعيت، براي مردان و زنان اعم از اينكه محل سكونت آنان شه

-24يعني در هر دو جنس از بدو تولد، درصد مهاجران در گروه سني رو به فزوني است تا سن 

شود).  هاي سني باالتر كاسته مي سالگي و از آن پس از درصد مهاجران وارد شده در گروه 20

ساله  اي سني پنجه توزيع زنان و مردان مهاجر ساكن در نقاط شهري و روستايي بر حسب گروه

هاي سني تعداد مهاجران مرد واردشده به نقاط شهري و  بيانگر آن است كه در تمام گروه
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تا  15باشد و اين اختالف تعداد در مهاجران سنين  مي ،روستايي باالتر از زنان مهاجر واردشده

  خورد. هاي سني به چشم مي سالگي واردشده به نقاط روستايي بيش از بقيه گروه 29
  

  

  ها)  درصد مهاجران وارد شده (جابجا شده داخل استان و وارد شده از ساير استان :5جدول 

  1375- 95هاي  به استان مرزي كرمانشاه برحسب جنس، محل اقامت و سن طي دوره
دوره 

  سرشماري
85 -1375  

 گروه سني
  نسبت جنسي زن مرد كل

 روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع

 161 111 110 1/20 4/20 3/18 7/13 7/19 6/17 0/16 1/20 8/18 ساله 14-0

 117 103 112 5/51 6/46 0/48 1/64 6/44 6/51 3/59 6/45 9/49 ساله 29-15

 153 118 120 7/26 7/30 5/30 7/20 7/33 0/29 0/23 3/32 20+/3 ساله 64-30

 109 108 115 8/1 2/2 1/2 5/1 1/2 9/1 6/1 1/2 0/2 ساله و بيشتر  65

 137 112 126 32616 84260 116876 52499 94768 147267 85115 179028 264143 جمع

 1385-90  گروه سني

 110 106 107 9/23 9/19 8/20 6/14 5/19 8/17 9/17 7/19 2/19 ساله 14-0

 103 106  105 2/46 0/38 2/47 7/62 8/44 8/50 8/56 0/46 3/49 ساله 29-15

 117 103  107 5/28 8/30 1/30 9/21 2/34 0/30 2/24 6/32 1/30 ساله 64-30

 114 77  83 3/1 0/2 9/1 8/0 4/1 3/1 1/1 8/1 5/1 ساله و بيشتر  65

 181 107 125 11787 38803 50590 21315 41707 63022 33102 80510 113612 جمع

 1390-95  گروه سني

  115  105  107  8/18  7/18  7/18  7/8  8/19  8/16  6/11  2/19  7/17 ساله 14-0

  376  83  123  4/45  8/42  1/43  5/69  6/35  7/44  5/62  2/39  0/44 ساله 29-15

  152  117  121  9/33  6/36  2/36  0/21  9/42  0/37  7/24  7/39  6/36 ساله 64-30

  99  88  89  0/2  0/2  0/2  8/0  7/1  5/1  1/1  8/1  7/1 ساله و بيشتر  65

  246  100  119  5618  37717  43335  13807  37546  51353  19425  75263  94688  جمع

  .1375-95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  :مأخذ

  

 ) مهاجران وارد شده به استان مرزي كرمانشاه بر حسب علت مهاجرت6

اند كه تفكيك  هاي مختلفي را براي مهاجرت خود ذكر كرده مهاجران وارد شده به استان، علت

ريزي  بر حسب جنس و مناطق شهري و روستايي ما را در شناخت بيشتر مهاجران و برنامهآنها 

، باالترين درصد مهاجران وارد شده به استان 1375- 85دهد. طي دوره  براي آنان ياري مي

ترين علت مهاجرت) و  اند (عمده درصد)، علت مهاجرت خود را پيروي از خانوار ذكر كرده 8/48(

توان  خورد. از علل عمده ديگر مي ر نقاط شهري و روستايي استان به چشم مياين موضوع هم د

درصد اشاره كرد. درصد  8/17به عامل اشتغال (جستجوي كار، كار بهتر و انتقال شغلي) با 

اند، بيشتر از نقاط روستايي است. انجام  مهاجراني كه به اين علت وارد نقاط شهري استان شده

درصد) را از ديگر علل عمده  4/24رصد (خصوصاً در مناطق روستايي با د 5/13خدمت وظيفه با 

  توان ذكر كرد. مهاجرت مهاجران مي

درصد)، علت  5/45، باالترين درصد از مهاجران وارد شده به استان (1385 -90طي دوره 

 ترين علت مهاجرت) و اين موضوع هم در اند (عمده مهاجرت خود را پيروي از خانوار ذكر كرده
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توان به انجام يا پايان  خورد. از علل عمده ديگر مي نقاط شهري روستايي استان به چشم مي

درصد و  4/14درصد، عامل اشتغال  5/12درصد، تحصيل و پايان تحصيل  1/12خدمت وظيفه 

درصد اشاره كرد. درصد مهاجراني كه به علت تحصيل و پايان  4/8تر  دستيابي به مسكن مناسب

اند، بيشتر از  تر وارد نقاط شهري استان شده اشتغال و دستيابي به مسكن مناسبتحصيل، عامل 

تر  درصد و دستيابي به مسكن مناسب 1/28نقاط روستايي است. انجام يا پايان خدمت وظيفه 

توان ذكر كرد. براي  درصد در مناطق روستايي را از ديگر علل عمده مهاجرت مهاجران مي 5/10

درصد و در مناطق روستايي انجام يا پايان خدمت  3/28ي پيروي از خانوار مردان در مناطق شهر

درصد مهمترين علت مهاجرت هستند. براي زنان مهمترين علت مهاجرت پيروي از  7/43وظيفه 

رسد نرخ  نظر مي درصد بوده است. بنابراين به 6/14درصد و بعد از آن تحصيل  3/68خانوار 

كرمانشاه بيشتر از مهاجرپذيري به استان تأثير داشته باشد اشتغال در مهاجرفرستي استان 

 ).6(جدول شماره 

علت مهاجرت به تفكيك برحسب وارد شده به استان مرزي كرمانشاه مهاجران درصد كل  : 6جدول 

  *1375-1395هاي  مناطق شهري، روستايي طي دوره

ي
ار

شم
سر

ه 
ور

د
  

 جمع مناطق جنس
جستجوى  

 كار

  جستجوى

 كاربهتر
 تحصيل ل  شغلىانتقا

پايان  

 تحصيل

انجام يا پايان 

خدمت  

 وظيفه

دستيابي 

  به

مسكن 

  تر ناسب

  پيروى

 از خانوار
 ساير

  اظهار

 نشده

8
5

 -
13

7
5

  

 كل

/6/73 8/48  --  5/13 0/2 8/6 9/6 2/4 7/6 264144 جمع

/2/5 3/51  --  5/6 3/2 0/9 5/8 4/4 3/7 179028 شهري

/6/80 6/43  --  4/28 3/1 1/2 6/3 8/3 5/5 85116 روستايي

 مرد

/0/4 5/26  --  3/24 1/2 9/6 9/10 3/116/6 147268 جمع

/6/77 6/30  --  3/12 4/2 2/9 0/14 0/133/7 94768 شهري

/9/8 0/19  --  0/46 7/1 9/2 3/5 3/5 2/8 52500 روستايي

 زن

/1/3 0/77  --  0/0 9/1 6/6 9/1 2/1 0/1 116876 جمع

/7/2 7/74  --  0/0 3/2 7/8 4/2 1/1 9/0 84260 شهري

/3/4 2/83  --  0/0 8/0 9/0 8/0 3/1 3/1 32616 روستايي

90 -
13

8
5

  

 كل

/1/0 5/45 4/8 1/12 5/110/1 0/6 7/2 7/5 113612 جمع

/8/0 6/47 5/7 5/5 3/142/1 4/7 0/3 8/5 80510  شهري

/4/0 5/105/40 1/28 7/0 7/4 7/2 9/1 5/5 33102  روستايي

 مرد

/9/7 1/117/24 8/21 2/111/1 9/9 4/4 3/9 63022 جمع

/0/8 3/28 8/9 6/10 0/143/1 9/12 0/103/5 41707  شهري

/7/6 7/126/17 7/43 6/0 6/5 0/4 6/2 9/7 21315  روستايي

 زن

/3/3 5/71 9/4 0/0 9/110/1 3/1 6/0 2/1 50590 جمع

/5/2 3/68 0/5 0/0 6/141/1 5/1 6/0 2/1 38803  شهري

/7/8 8/81 8/4 0/0 7/0 0/3 4/0 6/0 2/1 11787  روستايي

  .1375- 95سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مأخذ:  

ه نشده است، بنابراين پرسيد 1395دليل آنكه اطالعات مربوط به علت مهاجرت در سرشماري سال  * به

  در دسترس نيست. 1390-95اطالعات مربوط به دوره 

 

  گيري بحث و نتيجه

مهاجرت يكي از چهار عامل اصلي تغيير و تحول جمعيت است كه بسته به چگونگي اثر مهاجرت 

هاي مهم مهاجرتي  ها، مناطق را با عناوين مهاجرفرست، مهاجرپذير و بركنار از جريان بر جمعيت
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 نامساعد آنها فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، شرايط كه مناطقي از غالباً مهاجران كنند. ك ميتفكي

است مهاجرت  بهتري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي جاذبه داراي كه مناطقي است به

طي دو دهه اخير، در استان مرزي كرمانشاه مردان بيشتر از زنان اقدام به مهاجرت  كنند. مي

دهنده آن است كه مهاجرت عمدتاً مردگزين است. در اين دو دهه،  ين نشاناند و ا كرده

هاي مهاجرفرست به استان كرمانشاه و استان تهران و  هاي تهران، كردستان، عمده استان استان

هاي  هاي كردستان، همدان، خوزستان و لرستان عمده استان زيادي استان  پس از آن با فاصله

 اند. انشاه بودهمهاجرپذير از استان كرم

ساله به نقاط روستايي در  29تا  15هاي سني  درصد باالتر مهاجران وارد شده در گروه

تواند به علت اقتصاد غالب كشاورزي در نقاط روستايي استان و نياز آن  مقايسه با نقاط شهري مي

ط شهري و ساله در نقا هاي سني پنج به نيروي كار جوان باشد. توزيع درصد مهاجران در گروه

ساله (به تبعيت از خانواده) آغاز  0- 4ها از اولين گروه سني  دهد كه مهاجرت روستايي نشان مي

رسد و پس از آن  سالگي (سنين كار و فعاليت) به اوج خود مي 20- 24شود و در گروه سني  مي

ر ها د هر چه به سن افزوده شود از حجم مهاجران كاسته شده است. بنابراين اغلب مهاجرت

پذيرد. ساختار سني جمعيت مهاجران وارد شده به استان در  سنين اوج كار و فعاليت صورت مي

درصد اين مهاجران در  70دهد كه بيش از  نقاط شهري و روستايي و براي مردان زنان نشان مي

ها در سنين جواني و  سنين جواني و در سن فعاليت هستند. با توجه به اينكه اغلب مهاجرت

چنان ثابت بماند. اين مسأله نيز با نظريه  رسد همين روند هم گيرد، به نظر مي صورت ميفعاليت 

داند  مرحله دايره زندگي همخواني دارد كه مهاجرت را محدود به مرحله خاصي از زندگي مي

اند بيشتر  بنابراين تمايل به مهاجرت در بين جوانان كه تازه وارد نيروي كار شده و يا ازدواج كرده

  باشند. يم

ترين علت مهاجرت در نقاط شهري و روستايي و براي هر دو جنس، پيروي از خانوار  عمده

بوده است. مهاجرت به علت عامل اشتغال، انجام يا پايان خدمت وظيفه و تحصيل و اتمام 

هاي بعدي جاي دارند. عمده علت مهاجرت بعد از پيروي از خانوار براي مردان،  تحصيل در رتبه

ي كار و كار بهتر و براي زنان به علت تحصيل بوده است. توزيع مهاجران بر حسب علل جستجو

هاي صورت گرفته به پيروي از خانوار،  دهنده آن است كه با آغاز كاهش درصد مهاجرت آن نشان

هاي به دليل مسائل شغلي افزايش يافته است. مردان بسيار بيشتر از زنان به اين  سهم مهاجرت

هاي سني جوان مهاجرت به قصد  اند. يكي از علل اصلي مهاجرت در گروه استان شدهدليل وارد 

  تحصيل بوده است.

طي دو دهه اخير استان كرمانشاه داراي تراز مهاجرتي منفي بوده و استاني شديداً مهاجرفرست 

هاي سنتي مهاجرفرست است. باالترين حجم و تبادل مهاجرتي  بوده است. اين استان جز استان

ها و  اين استان با استان تهران است. بررسي مهاجرت در استان كرمانشاه نشان از جاذبه

هاي اجتماعي متفاوت تأثيرگذار است. نزديكي  هايي است كه براي مهاجران يا زمينه دافعه

كرمانشاه به پايتخت عاملي مهم در مهاجرفرستي اين استان و جمعيت عمده مهاجريني كه از 
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اي كه از  اند گوياي اين مدعاست، از سوي ديگر جمعيت قابل مالحظه ران رفتهكرمانشاه به ته

كنند و اين امر در بحث مهاجرت استان كرمانشاه  استان تهران به استان كرمانشاه مهاجرت مي

اي مثبت و هم منفي است. استان كرمانشاه مهمترين مركز جمعيتي و اقتصادي غرب  هم نكته

ني شديداً مهاجرفرست است. از داليل عمده آن، نرخ باالي بيكاري در كشور و با اين حال استا

استان است. چنانچه فرض كنيم استان كرمانشاه با استان تهران مبادله مهاجرتي نداشته و 

مهاجران وارد شده به استان تهران و همچنين مهاجران وارد شده به استان كرمانشاه را ناديده 

رسد و موازنه مهاجرتي تا  ستان كرمانشاه به رقم قابل قبولي ميبگيريم آنگاه خالص مهاجرت ا

توان استان كرمانشاه را از استان تهران دور كرد و نه كار  حدودي متعادل خواهد بود، اما نه مي

ديگري و اين جريان مهاجرتي هم تا مدتي ادامه پيدا خواهد كرد منتهي بايد آنرا تعديل كرد و 

اي از لحاظ تاريخي و  استان كرد. بنابراين اين استان شرايط ويژههاي سعي در كاهش دافعه

باشد. در پايان جهت بهبود ساختار جمعيتي و  اي مي سياسي دارد كه نيازمند رسيدگي ويژه

  گردد: كاهش مهاجرت در اين استان مرزي پيشنهادات زير مطرح مي

 بر اشتغال پايدار؛ هاي شغلي در استان با تأكيد كاهش نرخ بيكاري و افزايش فرصت )1

 هاي توسعه انساني از جمله سطح سواد، اميد زندگي و درآمد سرانه؛ ارتقاء شاخص )2

ها و تعامالت اقتصادي با كشور همسايه عراق و ايجاد صنايع و بازارهاي  بهبود همكاري )3

 هاي شغلي؛ مشترك مرزي جهت بهبود فرصت

ان بومي استان جهت توسعه ايجاد تسهيالت و فراهم كردن زمينه براي بازگشت نخبگ )4

 استان؛

هاي  حل مشكالت اقليمي و اكولوژيكي اين استان مرزي از جمله كنترل ريزگردها، طوفان )5

  هاي ناشي از بدي اقليم. شني، كمبود آب و ... جهت كاهش دافعه
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  هاي مسلمان و ارمني مقايسة كمي دو گروه از خانواده

   شناختي، ازدواج و خويشاوندي زيست  هاينسبت به كيفيت

  

  1سيد عليرضا هاشمي

  چكيده

پذيرد و در طول زمان تارهاي جامعه تأثير مياي اجتماعي، فرهنگي و ديني است كه از ساخازدواج پديده

ها، ازدواج خويشاوندي است كه در كشور ما از ديرباز امري شود. يكي از انواع ازدواجدچار تغيير و تحول مي

شود. اما پيامدهاي زناشويي فاميلي، از نظر رايج و در ديدگاه مردم از نظر شرعي امري پسنديده تلقي مي

  فرزندان در دانش پزشكي جهان امروز بسيار روشن و بديهي است.  سالمت جسمي و رواني

هاي خويشاوندي در وراثت انسان بسيار اهميت دارند و از آنجا كه خويشاوندان نزديك شانس  ازدواج

هاي  ها، ژن هاي مشابه دارند؛ فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج بيشتري از غير خويشاوندان براي داشتن ژن

ري را از فرزندان حاصل از ازدواج غيرخويشاوندي دارا خواهند بود. اين نوع ازدواج و معلوليت مشابة بيشت

هاي كالني كه اين وضع بر هاي مادرزادي و هزينههاي ژنتيكي و اختاللحاصل از آن، از قبيل انواع اختالل

شناختي، مهم روان هاي خويشاوندي را به عنوان يك مسئلهكند، ازدواجخانواده و جامعه تحميل مي

  پزشكي و اجتماعي مطرح كرده است.

خويشاوندي) و وضعيت شناختي ازدواج (خويشاوندي يا غير زيست  اين بررسي با هدف شناخت كيفيت

  هاي مسلمان و ارمني صورت گرفته است. آموزان خانوادهفرزندان حاصل از آن بين دو گروه از اولياء دانش

ات فردي، خصوصيات زن و مرد ازدواج كرده و خصوصيات فرزندان هاي تحقيق شامل خصوصي پرسش

آموزان دخترانه  و دانش 15آموزان دبيرستان دخترانه حضرت زينب منطقه  اولياء دو گروه نمونه از دانش

آموزش و پرورش تهران است كه به روش تجزيه و تحليل كمي، نتايج  6دبيرستان ماري مانوكيان منطقه 

بروز ناهنجاري خويشاوندي و  هايارتباط بين ازدواج ازتحقيق نشان  كمي هاييافته. آن حاصل شده است

هاي مسلمان و ارمني از نظر  دارد؛ به طوري كه هر چند خانواده هاخانواده جسمي يا ذهني در فرزندان اين

لمان، نشان دهنده هاي مس هاي خويشاوندي در خانوادهاعتقادي داراي تمايزاتي هستند، اما فراواني ازدواج

  هاي فاميلي است.افزايش اختالل و ناهنجاري در فرزندان حاصل از ازدواج

  

  هاي ژنتيكي: ازدواج، خويشاوندي، خانواده، ازدواج فاميلي، بيماريواژگان كليدي
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  مقدمه

- گيري كانون حمايتيدهد و سرآغاز شكلازدواج مهمترين پيوندي است كه بين دو فرد روي مي

كند. ازدواج در همة هاي بعدي نقشي مهم ايفا مياست كه در كيفيت زندگي افراد و نسل عاطفي

شود و زندگي زناشويي موفق تقريبأ براي همة افراد  جوامع و اديان يك نهاد مهم شمرده مي

 تواندمي روابط بين زوجين، گيريشكل و آغاز اما چگونگي رود.شمار ميهدفي عمده و آرماني به

  .دهد قرار منفي يا مثبت تأثيرات تحت را فرزندانشان و آنان

ترين و مهمترين قوانين شرعي است. اين قوانين همچنين تعيين محارم در ازدواج يكي از بنياني

طوري كه از نظر تاريخي مذهب هايي با يكديگر دارند؛ بهدر دو مذهب مسيحيت و اسالم تقاوت

دارد. بر طبق قوانين شرعي دين يهودي، خويشتن يا يهودي بر مذاهب مسيحي و اسالم تقدم 

EGO تواند با افرادي چون: پدر و مادر، جد و جده، خواهر و برادر، فرزندان و نوادگان نمي

گيرند و ازدواج با آنها مجاز است. مطابق ازدواج كند و ديگر افراد در حوزة محارم جاي نمي

ين شدة دين يهود، كسان ديگري همچون: عمو و قوانين شرعي دين اسالم، افزون بر محارم تعي

شوند. در دين مسيحيت نيز عمه، خاله و دايي و فرزندان خواهران و برادران، شامل محارم مي

افزون بر محارم آورده شده در دين يهودي و اسالم، محارم ديگري شامل: فرزندان عمو و عمه و 

  ).140،139: 1386گيرد (مقصودي،بر ميدايي و خاله را در

هاي خويشاوندي در جوامع مختلف بسته ميزان ازدواج«با توجه به شبكه محارم اديان اشاره شده 

دهد كه در حال حاضر در ها نشان ميبه مذهب، فرهنگ و جغرافياي آن متفاوت است. بررسي

ص خصوها، از نوع خويشاوندي است و در تمام دنيا بهسراسر جهان بين يك تا پنج درصد ازدواج

در كشورهاي پيشرفته، به غير از كساني كه پيرو دين مسيحيت هستند، ازدواج فاميلي رواج 

-دهد كه ميزان شيوع ازدواج). همچنين مطالعات نشان مي11: 1391(حفيظي و ديگران، » دارد

اي از قرآن كريم بر ازدواج خويشاوندي هاي خويشاوندي در جهان اسالم، به رغم اينكه هيچ آيه

  ). 2: 1394كند، فراوان است (نك: نعمتي و اسدي، نمي تأكيد

شود. در علم ژنتيك انساني، به زوجي كه يك يا دو جد مشترك داشته باشند، همخون گفته مي

شود ها باعث ميزادهخاله و داييازدواج با نزديكان همخون مانند: دختر خاله، دختر عمو، پسر

هاي گذشته ظاهر نشده است، در اثر پيوند و و در نسل هايي كه مستور يا پوشيده بودهبيماري

  ). 162: 1391همخوني به احتمال قوي ظاهر و بارز شوند (به نقل از كاكابرايي و صيدي، 

هاي ارثي ... هاي فاميلي، نه تنها احتمال ابتالء فرزندان به بيمارياز اين رو به دنبال ازدواج

بيماري جديد  ،هاي ژنتيكي جديد، ... ممكن استجهش يابد، بلكه به دليل احتمالافزايش مي

ازدواج هاي فاميلي ريسك بروز اختالالت «). در حقيقت 11ايجاد شود (حفيظي و ديگران، 

هاي مادرزادي برد و باعث افزايش خطر ناهنجاريهاي اتوزمال مغلوب را باال ميمربوط به ژن

بت ژنهاي مشترك و درجه خويشاوندي دهنده نس). جدول زير نشانWoods, 2006»(شودمي

  كند:اعضاء با يكديگر است كه تفاوت آنها را مشخص مي
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  )361: 1385 ،ي(به نقل از اكرام مشترك هايو نسبت ژن يشاونديخو بنديجدول درجه      

  نسبت ژنهاي مشترك  اعضا  درجه

  2/1  پدر و مادر، فرزند، برادر و خواهر  درجه يك

  4/1  ، دايي، خاله، برادرزاده و خواهرزادهعمو، عمه  درجه دو

  درجه سه
پسر عمو، دختر عمو، پسر خاله، دختر خاله، پسر دايي، 

  )first cousinدختر عمه، پسر عمه، دختر دايي(
8/1  

  second cousin(  16/1خاله(عمه، دايي و نوهعمو، نوهنوه  درجه چهار

  32/1  نتيجه خالهنتيجه عمو، نتيجه عمه، نتيجه دايي و   درجه پنج

  64/1  نبيره عمو، نبيره عمه، نبيره دايي و نبيره خاله  درجه شش

  

اند، همچون گيونز و هيرشمن مطالعاتي كه ازدواج خويشاوندي را در ايران بررسي نموده

)، عباسي شوازي و 2004)، سعادت و همكاران (1383)، عباسي شوازي و همكاران (1994(

- هاي اخير و نيز بري ازدواج خويشاوندي، ثبات نسبي آن طي دهه) رواج باال1385ترابي (

دهد. مثالً حاجي اسفندياري و هاي سنتي را نشان ميخورداري همسران خويشاوند از ويژگي

والدين  5/31) در پژوهشي كه در شهر كرج انجام دادند، نشان دادند كه 1389همكاران (

) نيز در در بررسي 1389اند. شهري و همكاران (شتههاي خويشاوندي داكودكان استثنايي ازدواج

  داري بين ازدواج فاميلي و معلوليت كودكان يافتند.هاي فاميلي شهر اهواز ارتباط معنيازدواج

هاي بين نسلي در حال حاضر روند سريع شهرنشيني و نيز گسترش تحصيالت و نيز تفاوت

ونگي دگرگوني ازدواج خويشاوندي در ايران و تر چگتواند در درك عميق(والدين و فرزندان) مي

كار رود (عباسي گزيني در آينده بهگويي الگوهاي احتمالي همسرعوامل مرتبط با آن و نيز پيش

هاي خويشاوندي در وراثت  ازدواج«ها حاكي از آن است كه: ). بررسي119: 1385شوازي و ترابي، 

خويشاوندان براي اوندان نزديك شانس بيشتري از غيرند و از آنجا كه خويشاانسان بسيار با اهميت

هاي مشابة بيشتري را از  ها ژن هاي مشابه دارند، فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج داشتن ژن

فرزندان حاصل از ازدواج غيرخويشاوندي دارا خواهند بود. ... از اين رو ممنوعيت و كم شدن 

ات فرزندان بيماري باشد كه حاصل اين نوع شايد نتيجه مشاهد ،هاي خويشاوندي ازدواج

  ).117: 1364(عسگري خانقاه،» هاست. ازدواج

  هدف بررسي

شـناختي، ازدواج و خويشـاوندي ميـان دو     هاي زيسـت  هدف از اين بررسي شناخت كيفيت  

هـاي مسـلمان و ارمنـي از نظـر      هاي مسلمان و ارمني است. از آنجا كـه خـانواده   گروه از خانواده

فرهنگــي و ســاخت ازدواج و  -داراي تمــايزاتي هســتند، شــناخت مســائل اجتمــاعي  اعتقــادي 
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تواند وضعيت فعلي آنها را در حالت ايستا نمايانگر باشد. از اين منظر، در اين  خويشاوندي آنها مي

مختلـف همچـون: ازدواج و خويشـاوندي، مشـاوره ازدواج و       اين دو گروه از چنـد جنبـه   ،بررسي

در فرزندان، مورد بررسـي و بعضـاً    يكي ناشي از ازدواج خويشاوندي و معلوليتهاي ژنت ناهنجاري

  اند. مقايسه قرار گرفته

  حوزة تحقيق و جامعه آماري

آمـوزش و پـرورش    15آموزان دبيرستان دخترانه حضـرت زينـب منطقـه     از ميان دو گروه دانش

نمونـه   ،آموزش و پرورش تهران 6آموزان دخترانه دبيرستان ماري مانوكيان منطقه  تهران و دانش

  اند.گيري تصادفي ساده انتخاب شدهنفره به صورت نمونه 70آماري شامل دو گروه 

  ابزار و روش تحقيق

سـؤال بـوده    26بررسي حاضر از طريق پرسشنامه صورت گرفته است. اين پرسشنامه شامل   

د) و خصوصـيات  هاي تحقيق شامل خصوصيات فردي: (سن، جنس، شغل، محل تول است. پرسش

ازدواج: (سن ازدواج، نسبت زن و شوهري، مشاوره با پزشك، محل ازدواج) و خصوصيات فرزندان: 

  (تعداد فرزندان، فرزند فوت شده، علت فوت، فرزند معلول، علت معلوليت، فرزند دوقلو) است. 

حليـل  هـاي تجزيـه و ت   اي در كنـار روش در اين بررسـي از روش اسـنادي و كتابخانـه     همچنين 

توصيفي با استفاده از درصد فراواني و درصد فراواني متراكم، جدول يك بعـدي و نمـودار جهـت    

  مقايسه دو گروه استفاده شده است.

  مقايسه و توصيف اطالعات

باشـند. از نظـر سـاخت     هاي اجتماعي در جامعه داراي نقاط متفاوت اشتراك و افتـراق مـي   گروه

طوري كه در يك جامعه ايزولـه ارمنـي سـاخت    ا يكديگر دارند؛ بههايي ب ها تفاوت ازدواج نيز گروه

هايي است. عالوه بر تفاوت ساختي كه  هاي ديگر مذهبي مثل مسلمان داراي تفاوت ازدواج با گروه

هـا و طبقـات از نظـر وضـعيت اقتصـادي، اجتمـاعي و        در اين تمايز مسلكي موجود اسـت. گـروه  

هـا سـطح و كيفيـت     دات متفاوتي هسـتند و ايـن وضـعيت   ها و اعتقا فرهنگي داراي دستورالعمل

  دهند. ها را شكل مي زندگي افراد و گروه

ترين قوانين شرعي است، همانطور كه ترين و مهمازدواج يكي از بنيانياز آنجا كه تعيين محارم در 

يكي هايي با يكديگر دارند. در مقدمه گفته شد، اين قوانين در دو مذهب مسيحيت و اسالم تقاوت

مربوط به دايره همسرگزيني در ميان افراد همخون و محارم بين اين دو كيش  هااز اين تفاوت

هاي نمونه از جمله نمونه مورد بررسي توان آثار و نتايج آن را در جمعيتاست، و به خوبي مي

مشاهده كرد. در زير ابتدا خصوصيات فردي، سپس خصوصيات ازدواج و در نهايت خصوصيات 

دان ناشي از ازدواج بين اولياء دانش آموزان هر يك از دو گروه (مسلمان و ارمني) توصيف فرزن

  شود:مي
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آموزان مسلمان و ارامنـه   هاي دانش مقايسه فاصله ازدواج به كيلومتر بين خانواده - 1

 در نمونه مورد بررسي

  ضرت زينبآموزان دبيرستان ح هاي دانش : فاصله ازدواج به كيلومتر در خانواده1جدول 

  درصد  تعداد  فاصله به كيلومتر

0  43  61  

200-0  9  13  

400-200  9  13  

600-400  3  4  

800-600  2  3  

1000-800  2  3  

 +- 1000  2  3  

  100  70  جمع

  

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان هاي دانش : فاصله ازدواج به كيلومتر در خانواده2جدول 

  درصد  تعداد  فاصله به كيلومتر

0  47  67  

200-0  1  5/1  

400-200  8  12  

600-400  5  7  

800-600  6  8  

1000-800  1  5/1  

 +- 1000  2  3  

  100  70  جمع

آمـوزان دبيرسـتانهاي    فاصـله ازدواج بـين اوليـاء دانـش     ،گردد همانطور كه در جدول مشاهده مي

 1شماره  دهد. به طوري كه در جدول حضرت زينب و ماري مانوكيان تفاوت چنداني را نشان نمي

انـد و همسرشـان نيـز در     %) از اولياء فاصله ازدواجـي نداشـته  61هاي مسلمان ( مربوط به خانواده

%) از اولياء داراي فاصله 67اند، تولد يافته است. در مورد جامعه ارمني نيز ( شهري كه متولد شده

ي ندارند. در نتيجـه بـا   اند. در مورد ساير اعداد نيز ارقام اختالف چندان زياد ازدواجي (صفر) بوده

فاصله ازدواجي براي همسرگزيني  ،توجه به پراكندگي جامعه اقليت ارامنه در شهرستانهاي كشور

  دهد. چندان تفاوت بارزي را نشان نمي ،هاي مسلمان افراد ارمني با خانواده
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 سن مادران دو جامعه آماري مورد بررسي به نسبت فراواني - 2

  

  

  آموزان دبيرستان حضرت زينب ن دانش: سن مادرا3جدول شماره 

  

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  سن

35-31  9  13  13  

40-36  35  50  63  

45-41  13  19  82  

50-46  6  8  90  

55-51  2  3  93  

60-56  4  6  99  

65-61  1  1  100  

    100  70  جمع

  

  ماري مانوكيانآموزان دبيرستان  : سن مادران دانش4جدول شماره 

  

  درصد فراواني تراكم  درصد  نيفراوا  سن

35-31  9  13  13  

40-36  23  33  46  

45-41  23  33  79  

55-51  10  14  93  

60-56  4  6  99  

65-61  0  0    

  100  1  1  بدون جواب

    100  70  جمع

    



  

  

  

  

  

  

...   X٨٣                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

دهد. با  آموزان دو دبيرستان مورد بررسي را نشان مي سن مادران دانش 4و  3جدول شماره 

%) جامعه 79%) از مادران جامعه آماري مسلمان و (82ردد كه (گ مالحظه مي ،مشاهده جدول

سال قرار دارند. با توجه به اينكه در هنگام توزيع  45تا  35آماري ارمني در گروه سني بين 

آموزان سال چهارم دبيرستان انتخاب شده بود؛  هاي مورد بررسي از ميان دانش پرسشنامه نمونه

وزان، مادران دو جامعه مورد بررسي نيز از ميانگين سني آم در نتيجه با توجه به سن دانش

  مشابهي برخوردارند

  آموزان دبيرستان حضرت زينب : سن پدران دانش5جدول شماره 

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  سن

40-36  1  1  1  

45-41  23  33  34  

50-46  17  24  58  

55-51  14  20  78  

60-56  7  10  88  

65-61  2  3  91  

70-66  4  6  97  

  100  3  2  فوت شده

    100  70  جمع

دهد. مطابق  آموزان دو دبيرستان مورد بررسي را نشان مي سن پدران دانش 6و  5ول شماره اجد

آموزان  جوانتر از پدران دانش ،آموزان دبيرستان ماري مانوكيان سن پدران دانش ،ولااين جد

سالگي  50عه ارمني، سنشان تا %) پدران جام71دبيرستان حضرت زينب است. به طوري كه (

  سالگي قرار دارند.  50%) از پدران جامعه مسلمانان سنشان تا 58در حالي كه تنها ( ،باشند مي

  

  ماري مانوكيانآموزان دبيرستان  : سن پدران دانش6جدول شماره 
  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  سن

36-40  1  1  1  

45-41  25  36  37  

50-46  24  34  71  

55-51  11  16  87  

60-56  6  9  96  

65-61  0  0    

  99  3  2  بي جواب

  100  1  1  فوت شده

    100  70  جمع

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٨٤

 

  

  مقايسه ميزان تحصيالت مادران در دو جامعه آماري مورد بررسي -

  آموزان دبيرستان حضرت زينب ميزان تحصيالت مادران دانش - 7جدول 

  درصد  فراواني  ميزان تحصيالت

  39  27  سواد بي

  50  35  يابتداي

  11  8  سيكل

  100  70  جمع

  

  دبيرستان ماري مانوكيان آموزان ميزان تحصيالت مادران دانش -8جدول 

  
  درصد  فراواني  ميزان تحصيالت

  4  3  سوادبي

  20  14  ابتدايي

  29  20  سيكل

  34  24  ديپلم

  6  4  فوق ديپلم

  7  5  ليسانس

  100  70  جمع

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

...   X٨٥                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

  

  آموزان مسلمان و ارمني مورد بررسي مقايسه ميزان تحصيالت مادران دانش : 1ره نمودار شما

  

آمـوزان  %) از مـادران جامعـه آمـاري دانـش    39گردد ( مشاهده مي 8و  7ول اهمانگونه كه در جد

سواد هسـتند. عـالوه بـر    %) از مادران ارمني جامعه آماري بي4سواد و در مقابل تنها (مسلمان بي

تحصـيالت بـاالتر از    ،آمـوزان مسـلمان   سوادي، در ميان تحصيالت مـادران دانـش  سطح باالي بي

%) يا نيمي از مادران جامعـه آمـاري ارمنـي    47حال آنكه ( .)1گردد (نمودار  سيكل مشاهده نمي

توانـد بـر    باشند. سطح تحصيالت شاخصي است كه مـي  را دارا مي تحصيالت ديپلم و باالتر از آن

  اد فرزندان و وضعيت فرهنگي اجتماعي تأثير داشته باشد.روي سطح معيشت، تعد

  مقايسه ميزان تحصيالت پدران در دو جامعه آماري مورد بررسي -

  آموزان دبيرستان حضرت زينب :  ميزان تحصيالت پدران دانش9جدول 

  درصد  فراواني  ميزان تحصيالت

  20  14  سواد بي

  56  39  ابتدايي

  14  10  سيكل

  7  5  ديپلم

  3  2  يپلمفوق د
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  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٨٦

 

  

  دبيرستان ماري مانوكيانآموزان ميزان تحصيالت پدران دانش -10جدول 

  
  درصد  فراواني  ميزان تحصيالت

  1  1  سوادبي

  19  13  ابتدايي

  34  24  سيكل

  27  19  ديپلم

  3  2  فوق ديپلم

  7  5  ليسانس

  6  4  فوق ليسانس

  3  2  ببدون جوا

  100  70  جمع

  

  

  

  آموزان مسلمان و ارمني مورد بررسي زان تحصيالت پدران دانشمقايسه مي - 2نمودار شماره 

  

آمـوزان   سوادي بين پدران دانششود، ميزان بيمشاهده مي 10و  9ول شماره اهمانطور كه از جد

%) 20%) را در مقابل (1آموزان ارمني است. بطوريكه ارقام ( تر از پدران دانش مسلمان بسيار شايع

بـاز   ،ترين مدرك معتبـر در جامعـه را ديـپلم در نظـر بگيـريم      پاييندهد. همچنين اگر  نشان مي

دهد. از  %) نشان مي27%) را در مقابل (7گردد و ارقام ( اختالف زيادي بين دو جامعه مشاهده مي

%) از پدران ارمني داراي مدارج عالي تحصيلي(ليسانس و فوق ليسانس) 14نظر تحصيالت عاليه (

) پدران مسلمان جامعه آماري مورد بررسـي در سـطح فـوق ديـپلم     %3در حاليكه تنها ( ،هستند

  داراي مدارك عالي هستند.
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...   X٨٧                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

  

  شغل مادران در دو جامعه آماري مورد بررسي - 6

  

  آموزان دبيرستان حضرت زينب : شغل مادران دانش11جدول  

  

  درصد  فراواني  شغل

  5/98  69  دار خانه

  5/1  1  معلم

  100  70  جمع

 

آموزان دبيرستان ماري مانوكيان ن دانش: شغل مادرا12جدول   

  

  درصد  فراواني  شغل

  91  63  دار خانه

  6  4  كارمند

  1  1  معلم

  1  1  آرايشگر

  1  1  جواب بي

  100  70  جمع

  
شود، در هر دو جامعه آماري مسـلمان و   مشاهده مي 12و  11ول شماره اهمانطور كه در جد

دار بودن مادران در جامعه مسـلمانان   باشند. خانه يدار م آموزان خانهاكثريت مادران دانش ،ارامني

) دانسـت و ديگـري بـه عنـوان     7توان يكـي بـه دليـل تحصـيالت پـايين (جـدول شـماره         را مي

ها و اعتقاداتي كه نسبت به عدم كار زن در بيرون از خانه وجود دارد. در جامعه آماري  محدوديت

وجود با اين  ،نسبت به جامعه ديگر باالتر هستند ارامنه نيز مادران با وجود آنكه از نظر تحصيالت

  باشند. %) از آنان شاغل مي8تنها (

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٨٨

 

  

  شغل پدران در دو جامعه آماري مورد بررسي -7

  آموزان دبيرستان حضرت زينب شغل پدران دانش -13جدول 

  درصد  فراواني  شغل

  23  16  كارمند

  20  14  كارگر

  37  26  آزاد

  6  4  كار ساختماني

  8  6  ند بازنشستهكارم

  6  4  بدون جواب

  100  70  جمع

  

  اموزان دبيرستان ماري مانوكيان شغل پدران دانش - 14جدول 

  

  

  

  

  

  

آموزان مسلمان و ارمني در دو جامعه  ل پدران دانشدهنده شغ نشان، 14و  13ول شماره اجد

سطح تحصـيالت پـدران در    10و  9ول شماره اآماري  مورد بررسي است. از آنجايي كه طبق جد

آموزان  بندي جدول باال نيز مشاغل پدران دانش در تقسيم ،داراي تمايز بود ،دو گروه مورد بررسي

پـدران   ،نيستند. مـثالً در رديـف كـار كارمنـدي     مسلمان و ارمني از يك سطح يكساني برخوردار

آموزان ارمني از جايگاه شغلي بهتري (به دليـل تحصـيالت بـاالتر) برخوردارنـد. همچنـين       دانش

%) پدران ارمني به كارگري مشغولند. كار سـاختماني در ايـن جـدول    4%) پدران مسلمان و (14(

ر فني نيز شـامل مكـانيكي، تراشـكاري،    شامل نقاشي، آهنگري، نجاري، بنايي و معماري است. كا

%) از افـراد گـروه پـدران ارمنـي بـه آن      27پيچ اسـت كـه (   مهندسي تأسيسات، تعميركار و سيم

  ها دال بر فوت شدن سرپرست خانواده دارد.مشغولند. در رديف بدون جواب، پاسخ

  درصد  فراواني  شغل

  16  11  كارمند

  6  4  كارگر

  28  20  آزاد

  19  13  كار ساختماني

  27  19  كار فني

  4  3  بدون جواب

  100  70  جمع



  

  

  

  

  

  

...   X٨٩                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

  در دو جامعه مورد بررسي آموزان سن ازدواج اولياء دانش

  آموزان دبيرستان حضرت زينب ج اولياء دانشسن ازدوا -15جدول 

  گروه سني

  به سال

  پدران  مادران

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

9   1  2      

12  4  6      

13  9  13      

14  8  11      

15  11  15      

16  11  15      

17  9  13      

18  7  10  2  3  

19  6  8  1  2  

20  2  3  9  13  

21  1  2  8  11  

22      4  6  

23      6  8  

24      8  11  

25      9  13  

26      5  7  

27      5  7  

28      3  4  

29          

30      5  7  

31      1  2  

32  1  2  1  2  

33      1  2  

34          

35      1  1  

46      1  1  

  100  70  100  70  جمع

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٠

 

  

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان سن ازدواج اولياء دانش - 16جدول 

  گروه سني

  به سال 

  پدران  مادران

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

15   1  2      

16  4  6      

17  6  8      

18  9  13  1  2  

19  3  4      

20  9  13      

21  8  11  4  6  

22  3  4  1  2  

23  6  8  3  4  

24  9  13  7  9  

25  7  9  7  10  

26  2  3  7  10  

27  1  2  7  10  

28  1  2  11  14  

29      7  10  

30      8  11  

31      1  2  

32      2  3  

33          

34          

35  1  2  1  2  

36      1  2  

37          

38          

39      1  2  

40      1  2  

  100  70  100  70  جمع

  

  



  

  

  

  

  

  

...   X٩١                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

 ام ازدواج در دو جامعه مورد بررسيمقايسه اختالف سن مادران و پدران هنگ - 8

  دبيرستان حضرت زينب آموزان اختالف سن اولياء دانش -17جدول 

 درصد فراواني متراكم درصد فراواني اختالف سني به سال

2  1 2 2 

3 3 4 6 

4 2 3 9 

5 10 14 23 

6 9 13 36 

7 6 8 44 

8 7 10 54 

9 10 15 69 

10 5 7 76 

11 4 6 82 

12 3 4 86 

13 2 3 89 

14 5 7 96 

15 0 0 96 

16 3 4 100 

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان اختالف سن اولياء دانش -18جدول 

 درصد فراواني متراكم درصد فراواني اختالف سني به سال

0  6 8 8 

1 4 6 14 

2 3 4 18 

3 7 10 28 

4 3 4 32 

5 11 15 47 

6 9 13 60 

7 1 2 62 

8 7 10 72 

9 6 8 80 

10 5 7 87 

11 2 3 90 

12 4 6 96 

13 1 2 98 

14 1 2 100 



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٢

 

  

  آموزان مسلمان و ارمني مورد بررسي مقايسه اختالف سني اولياء دانش :3مودار ن
  

نشـان داده   ،آموزان دبيرستانهاي مورد بررسي ولياء دانشسن ازدواج ا 16و  15ول شماره ادر جد

در حـالي   ،باشد سال مي 9كمترين سن ازدواج  ،آموزان مسلمانشده است. در ميان مادران دانش

سال حداقل سـن ازدواج اسـت. بـاالترين فراوانـي در      15آموزان ارمني كه در ميان مادران دانش

سـال   24و  20و  18ميان مـادران ارمنـي بـه ترتيـب     سال و در  16و  15گروه مادران مسلمان 

سال كمتـرين سـن ازدواج بـوده     18آموزان مسلمان و ارمني نيز  باشد. در ميان پدران دانش مي

سـال و در ميـان پـدران     24و  21اما باالترين فراواني سن ازدواج در ميان پدران مسلمان  ،است

%) از پـدران و  8) در حـدود ( 18و  17داول سال بوده است. از نظر اختالف سني (جـ  28ارمني 

سـال و   14اند. باالترين اختالف سني يكنفر بـا   مادران ارمني اختالف سني هنگام ازدواج نداشته

آموزان ارمني بـوده اسـت. در ميـان اوليـاء     %) از اولياء دانش15سال ميان ( 5بيشترين تراكم در 

سال در  9%) و بيشترين تراكم به ميزان 4ال (س 16باالترين اختالف سني  ،آموزان مسلماندانش

  %) از اولياء آنها بوده است.15ميان (

هاي خويشاوندي و غيرخويشـاوندي در دو جامعـه آمـاري مـورد      فراواني ازدواج -10

  بررسي
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...   X٩٣                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

هاي خويشاوندي و غيرخويشاوندي نزد اولياء  : تعداد ازدواج19جدول شماره 

  بآموزان دبيرستان حضرت زين دانش

  
    غير خويشاوند  اقوام دور  خويشاوند

دخترخاله ـ 

  پسرخاله

پسرعمه ـ دختر 

  دايي

پسرعمو ـ 

  دخترعمو

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

1  5/1  1  5/1  4  6  24  34  40  57  

  70  جمع    40    24    4    1    1

  100  درصد  57    34    6    5/1    5/1  

  

هاي خويشاوندي و غيرخويشاوندي نزد اولياء  : تعداد ازدواج20ماره جدول ش

  آموزان دبيرستان مانوكيان دانش

    غيرخويشاوند  اقوام دور  خويشاوند

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

.    4  6  66  94  

  70  جمع    66    4    .

  100  درصد  94    6      

هـاي ازدواج كـه در ديـن     خـاطر ممنوعيـت  بـه  ،آيـد  برمي 20 شماره همانطور كه از جدول  

 ،هاي خويشاوندي درجه يك نسبت به پيروان اين دين وضـع شـده اسـت    مسيحيت براي ازدواج

حال آنكه به خـاطر عـدم ممنوعيـت    خورد.   هاي خويشاوندي در ميان ارامنه به چشم نمي ازدواج

جامعه آماري مسـلمان نسـبت    %) از اولياء9) حدود (19اين نوع ازدواج ميان مسلمانان (جدول 

هاي اولياء ارامنه بـه صـورت غيرخويشـاوند     %) از ازدواج94خويشاوندي درجه يك دارند. ضمناً (

  باشد. مي

   مشاورة اولياء با پزشك قبل از ازدواج در دو جامعه آماري مورد بررسي - 4

  دواجآموزان دبيرستان حضرت زينب با پزشك قبل از از مشاوره اولياء دانش: 21جدول 

  درصد  فراواني  مشاوره با پزشك

  10  7  بلي

  90  63  خير

  100  70  جمع



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٤

 

  

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان با پزشك قبل از ازدواج : مشاوره اولياء دانش22جدول 

  

  

  

  
آمـوزان  %) از اوليـاء دانـش  10تنهـا ( ، 21 شماره طبق جدول ،شود همانطور كه مشاهده مي  

حـدود   ،22 شـماره  اند. در حالي كه طبق جدول مسلمان قبل از ازدواج با پزشك مشورت داشته

انـد.   آموزان ارمني، قبل از ازدواج مشـاورة پزشـكي داشـته   %) يا بيش از نيمي از اولياء دانش53(

اوره با پزشك هنگام ازدواج مؤثر بـوده  ها در مش شايد ميزان تحصيالت و طبقه اجتماعي خانواده

  است.

  آموزان دو جامعه آماري مورد بررسي هاي دانش تعداد فرزندان خانواده - 12

  آموزان دبيرستان حضرت زينب تعداد فرزندان خانواده دانش – 23جدول  

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  تعداد فرزندان

  4  4  3  نفر 2

3  9  13  14  

4  14  20  37  

5  11  16  53  

6  22  31  84  

7  6  9  93  

8  1  1  94  

9  4  6  100  

    100  70  جمع

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان تعداد فرزندان خانواده دانش – 24جدول 

  درصد فراواني تراكم  درصد  فراواني  تعداد فرزندان

  9  9  6  نفر 1

2  26  37  46  

3  22  31  77  

4  11  16  93  

5  4  6  99  

7  1  1  100  

    100  70  جمع

  درصد  فراواني  مشاوره با پزشك

  53  37  بلي

  47  33  خير

  100  70  جمع



  

  

  

  

  

  

...   X٩٥                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

  آموزان مسلمان و ارمني در دو جامعه مورد بررسي مقايسه تعداد فرزندان خانواده دانش : 4نمودار 

به خوبي تعداد فرزندان دو جامعه مورد بررسي مشـاهده  ، 4و نمودار شماره  24و  23در جداول 

رين فراوانـي را  %) بيشـت 46فرزند بـا (  6و  5آموزان مسلمانان داشتن گردد. در خانواده دانش مي

فرزنـد دارنـد.    3تـا   2هـا بـين    %) خانواده77آموزان ارامنه (دهد. ولي در خانواده دانش نشان مي

توان گفت سطح تحصيالت، سن ازدواج و وضعيت اقتصـادي اجتمـاعي و فرهنگـي در تعـداد      مي

  ها تأثيرگذار است. فرزندان خانواده

آمـوزان دو   سي در خانواده دانـش تعداد فرزندان (به تفكيك جنس) و نسبت جن -13

  جامعه مورد بررسي

آمـوزان   فرزندان (به تفكيك جنس) و نسبت جنسـي در خـانواده دانـش    : 25:جدول 

  دبيرستان حضرت زينب

    تعداد  جنس

  155  پسر

  207  دختر

  نسبت جنسي  7/0  362  جمع
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  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٦

 

  

وزان آم فرزندان (به تفكيك جنس) و نسبت جنسي در خانواده دانش : 26جدول 

  دبيرستان ماري مانوكيان

    تعداد  جنس

  66  پسر

  128  دختر

  نسبت جنسي  5/0  194  جمع

    

مـوزان مسـلمان و ارامنـي جامعـه     آهاي دانش تعداد فرزندان خانواده 26و  25 شماره ولادر جد

نسبت جنسـي فرزنـدان    ،آماري به تفكيك جنس نشان داده شده است. همچنين در اين جدول

آموزان مسلمانان در مقابل در خانواده دانش ،ه آماري معين گشته است. طبق جدولاين دو جامع

) و در مقابل، در جامعـه خـانواده   7/0دختر تولد يافته است (نسبت جنسي=  107پسر  100هر 

  ).5/0اند (نسبت جنسي=  دختر متولد شده 105پسر  100آموزان ارامني در مقابل هر دانش

  آموزان دو جامعه مورد بررسي رزندان در خانواده دانشتعداد و علت فوت ف -14

  آموزان دبيرستان حضرت زينب هاي دانش فرزند فوت شده در خانواده : 27جدول 

  درصد  تعداد  فرزند فوت شده

  31  22  بلي

  69  48  خير

  100  70  جمع

  

   



  

  

  

  

  

  

...   X٩٧                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

 

هاي  علت، سن و نسبت پدر و مادر فرزندان فوت شده در خانواده :28جدول 

  موزان دبيرستان حضرت زينبآ دانش

  دليل فوت  سن فرزند فوت شده  نسبت پدر و مادر  رديف

  ساله 5/3  اقوام دور  1

5/4  

  سيل

  روزه 15  غيرخويشاوند  2

  روزه 15

  ماهه 4

  دوقلو ناقص

  

  ديفتري

  ساله 7  غيرخويشاوند  3

  ساله 5

  ساله 2

  عنوان نشده

  سوختگي

  چشم درد ـ نبود پزشك

  سينه پهلو  ساله 5/1  غيرخويشاوند  4

  تصادف  ساله 4  غيرخويشاوند  5

معلوليت ذهني جسمي،   ساله 11  پسرعمو، دخترعمو  6

  كوچك بودن قفسه سينه

  نبودن ماما  هنگام زايمان  غيرخويشاوند  7

  سرماخوردگي  ماهه 4  اقوام دور  8

  يرقان  بدو تولد  اقوام دور  9

  عنوان نشده  اقوام دور  10

//  
  بدو تولد

  خروسك

  سوختگي

  س بودننار

  نبودن پزشك  بدو تولد  غيرخويشاوند  11

  روزه 5  غيرخويشاوند  12

  ساله 6

  نارس بودن

  آمپول اشتباهي

  پاره شدن بندناف  بدو تولد  غيرخويشاوند  13

  ماهه 2  اقوام دور  14

  ماهه 9

  ساله 16

  خفگي

  اسهال و استفراغ

  سرطان خون

  تصادف  ساله 21  اقوام دور  15

  روزه 17  اقوام دور  16

  ماه 7

  اسهال

  بيماري قلبي

  خروسك  ماهه 10  غيرخويشاوند  17

  ساله 5/4  دخترخاله پسرخاله  19

  ساله 11

  سوختگي

  بيماري قلبي

  يرقان  بدو تولد  اقوام دور  20

  سرخك  ساله 5  اقوام دور  21

  ماهه 4  غيرخويشاوند  22

  ساله 7

  ماهه 2

  سينه پهلو

  سرطان

  الريه ذات

    نفر 36  جمع  

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ٩٨

 

  

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان هاي دانش ند فوت شده در خانوادهفرز :29جدول 

  درصد  تعداد  فرزند فوت شده

  3  2  بلي

  97  68  خير

  100  70  جمع

  

هاي  علت، سن و نسبت پدر و مادر فرزندان فوت شده در خانواده :30جدول 

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان دانش

  دليل فوت  دهسن فرزند فوت ش  نسبت پدر و مادر  رديف

  آسم  ماهه 9  غيرخويشاوند  1

  عنوان نشده  عنوان نشده  غيرخويشاوند  2

  2  جمع  

  

  آموزان مسلمان و ارمنيهاي دانش تعداد فرزندان فوت شده در خانواده 28و  27در جداول 

 ،آموزان مسلماندانش  %) از خانواده31گردد. طبق جدول ( جامعة مورد بررسي مشاهده مي

%) فرزند 3آموزان ارمني تنها (دانش  اند. اما در خانواده مورد فرزند فوت شده داشتهحداقل يك 

كه مربوط به علت فوت اين فرزندان است،  30و  29اند. به عالوه طبق جداول  فوت شده داشته

گاه حادثه و گاه به صورت بيماري و  ،آموزان مسلماندانش  علت فوت فرزندان در خانواده

آموزان دانش  ر بدو تولد و به خاطر نبودن بهداشت و پزشك بوده است. در خانوادهتعدادي نيز د

كه يكي ناشي از بيماري آسم و ديگري عنوان  ،ارمني دو مورد فرزند فوت شده مشخص است

نشده است. شايد سطح بهداشت، تحصيالت و وضعيت اقتصادي و محيطي را بتوان از عواملي 

  تأثير نبوده است.هاي مورد نظر بياي عنوان شده در جامعهوميره دانست كه در نوع مرگ

  آموزان دو جامعه مورد بررسي تعداد و علت معلوليت فرزند در خانواده دانش - 15

آموزان  هاي دانش فرزند معلول در خانواده :32آموزان  جدول  هاي دانش فرزند معلول در خانواده :31جدول 

  ماري مانوكياندبيرستان       دبيرستان حضرت زينب

  درصد  تعداد  فرزند معلول    درصد  تعداد  فرزند معلول

  5/1  1  بلي  6  4  بلي

  5/98  69  خير  94  66  خير

  



  

  

  

  

  

  

...   X٩٩                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

هاي  علت، نوع، سن و نسبت پدر و مادر فرزندان معلول در خانواده :33جدول 

  آموزان دبيرستان حضرت زينب دانش

  وع معلوليتن  علت معلوليت  سن فرزند معلول  نسبت پدر و مادر  رديف

  ذهني  ژنتيكي ـ فنيل آالمين خون  ساله 12  پسرعمو و دخترعمو  1

  ذهني  مصرف دارو در هنگام بارداري مادر  ساله 8  غيرخويشاوند  2

  جسمي  نزدن واكسن فلج  ساله 23  اقوام دور  3

  جسمي  عنوان نشده  ساله 16  پسرعمو دخترعمو  4

  4  جمع

  

هاي  ادر فرزندان معلول در خانوادهعلت، نوع، سن و نسبت پدر و م :34جدول 

  آموزان دبيرستان ماري مانوكيان دانش

  نوع معلوليت  علت معلوليت  سن فرزند معلول  نسبت پدر و مادر  رديف

  جسمي ذهني  كروموزومي  ساله 8  غير خويشاوند  1

  1  جمع

    

باشند.  لول ميهر دو جامعه آماري داراي فرزند مع ،آيد برمي 32و  31ول اهمانطور كه از جد     

طوري كه مالحظه ها مشاهده شده است. به علت اين معلوليت،  34و  33 شماره ولادر جد

(دخترعمو  1خويشاوندي درجه   دو مورد ازدواج ،آموزان مسلمان در خانواده دانش ،شود مي

 ،دهدباشند. سوابق تحقيقاتي نشان مي پسرعمو) وجود دارد كه هر دو داراي فرزندان معلول مي

هاي مادر زادي و اختالالت متابوليكي در والديني كه ازدواج عقب ماندگي ذهني و معلوليت«كه 

 »(يعني هم دختر خاله، پسرخاله يا پسرعمو و دختر عمو هستند) بيشتر است مضاعف دارند

). همچنين يك مورد ازدواج 177، به نقل از حاجي اسفندياري و ديگران، 1976(واوونارايانان، 

موجب  ،آموزان مسلمانخويشاوند و يك مورد نيز ازدواج با اقوام دور نيز در جامعه دانشغير 

ميزان معلوليت فرزند يك مورد است  ،آموزان ارمنيمعلوليت فرزند شده است. در جامعه دانش

  وجود آمده است.خويشاوند بهكه از ازدواج پدر و مادر با نسبت غير

  

  

  



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ١٠٠

 

  

آموزان دو جامعه آماري مورد  هاي دانش و در خانوادهدارا بودن فرزندان دوقل - 16

  بررسي

  : داشتن فرزند دوقلو در خانواده دانش آموزان دبيرستان حضرت زينب35جدول 

  درصد  تعداد  فرزند دوقلو داشتن

  5/1  1  بلي

  5/98  69  خير

  100  70  جمع

  

  : داشتن فرزند دوقلو در خانواده دبيرستان ماري مانوكيان36جدول 

  درصد  تعداد  د دو قلو داشتنفرزن

  0  0  بلي

  100  70  خير

  100  70  جمع

  

نسبت پدر و مادر و جنس فرزند دوقلو متولد شده در خانواده  –37جدول 

  آموزان دبيرستان حضرت زينب دانش

  جنس فرزندان دوقلو  نسبت پدر و مادر  تعداد فرزندان در حال حاضر  رديف

  (پسر فوت شده است)دختر و پسر   غير خويشاوند  فرزند 5  1

  1  جمع

  

آموزان ارامنه هيچ مورد در خانواده دانش ،پيداست 36و  35 شماره  ولاهمانطور كه از جد  

آموزان مسلمان مورد بررسي، يك مورد تولد دانش  اما در خانواده ،فرزند دوقلو متولد نشده است

اي نسبت غيرخويشاوندي پدر و مادر مسلمان دار، 37شماره دوقلو بوده است كه طبق جدول 

  بوده و يكي از فرزندان دوقلو نيز فوت شده است.

  

  گيري: خالصه و نتيجه

آموزان دختر دبيرستان حضرت زينب و ماري بررسي حاضر بر روي دو گروه از اولياء دانش

شناختي و رابطه ازدواج و خويشاوندي با بيماري هاي زيستمانوكيان با هدف شناخت كيفيت

 ،دهدهاي بررسي نشان ميرزندان حاصل از اين نوع ازدواج، صورت گرفته است. يافتهاحتمالي ف



  

  

  

  

  

  

...   X١٠١                                                                                      مقایسه کمی دو گروه از خانواده های مسلمان و ارم  

 

هاي خويشاوندي كه در آن رابطه خوني بين پدر و مادر وجود دارد؛ كه از نظر كمي، ازدواج

هاي ژنتيكي داشته باشند، زياد هايي همچون بيمارياحتمال تولد كودكاني را كه داراي بيماري

ترين و مهمترين قوانين شرعي احتمال با تعيين محارم در ازدواج كه يكي از بنياني كند. اينمي

  شود.هايي كه در دو مذهب اسالم و مسيحيت وجود دارد، مشاهده مياست، و تقاوت

هاي ازدواج كه در دين مسيحيت براي  خاطر ممنوعيتكه به ،دهدنتايج حاصل نشان مي

هاي  سبت به پيروان اين دين وضع شده است، ازدواجهاي خويشاوندي درجه يك ن ازدواج

حال آنكه به خاطر عدم ممنوعيت اين نوع خورد.   خويشاوندي در ميان ارامنه به چشم نمي

هاي فاميلي در ميان اولياء جامعه آماري مسلمان به ميزان هاي ناشي از ازدواجازدواج، ناهنجاري

  ه يك دارند.شود كه رابطه خويشاوندي درج%)مشاهده مي9(

اند. در  آموزان مسلمان قبل از ازدواج با پزشك مشورت داشته%) از اولياء دانش10همچنين تنها (

آموزان ارمني، قبل از ازدواج مشاورة %) يا بيش از نيمي از اولياء دانش53حالي كه حدود (

مشاوره با  ها در ميزان تحصيالت و طبقه اجتماعي خانواده ،اند كه ممكن است پزشكي داشته

  پزشك هنگام ازدواج مؤثر بوده است.

آموزان مسلمان  باشند. در خانواده دانش از سوي ديگر هر دو جامعه آماري داراي فرزند معلول مي

هاي خويشاوندي درجه يك (دخترعمو پسرعمو) وجود دارد كه هر دو داراي  دو مورد ازدواج

خويشاوند و يك مورد ازدواج با اقوام دور غير باشند. همچنين يك مورد ازدواج فرزندان معلول مي

نيز در جامعه مسلمان موجب معلوليت فرزند شده است. در جامعه ارمني ميزان معلوليت فرزند 

  خويشاوند بوجود آمده است.يك مورد است كه از ازدواج پدر و مادر با نسبت غير

هاي گستردة ازدواج كه شيوع ،دهدهاي انجام شده قبلي نيز نشان ميپيشينه بررسي

عنوان يك مسئلة هاي خوبشاوندي را بههاي احتمالي حاصل از آن، ازدواجخويشاوندي و معلوليت

  مهم اجتماعي مطرح كرده است.

هاي اوليه ترين مداخله كه پيشگيريهزينهبي ترديد براي حل اين مسئله، ارائة بهترين و كم 

ليه در زمينة اجتماعي، متأسفانه يك باور رايج غلط است، كارآمدي دارد. در ابعاد پيشگيري او

». عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمانها بسته شده«فرهنگي و عرفي در ايران وجود دارد كه 

اين باور، به رغم تأكيد پيامبر اسالم مبني بر اينكه از ازدواج با اقوام نزديك پرهيز كنيد كه به 

)؛ انگيزة غلطي براي اين 2/366: 1372(نك: فيومي، شود ناتواني و ضعف فرزندان منجر مي

سيما در آگاهي بخشي به عموم مردم اهميت  و آورد. در اين راستا نقش صدااقدام فراهم مي

توسط وزارت  ،هاي درسي سالهاي آخر دبيرستانيابد. حتي تدوين محتواي آموزشي در كتابمي

ره دانشگاه نيز مفيد است. و باالخره آنكه آموزش و پرورش و همچنين طرح موضوع در دروس دو

هاي ژنتيكي قبل از فرايند بارداري و انجام هاي قبل از ازدواج، همچنين مشاورهانجام مشاوره

 ،ها و باال بردن كيفيت زيستي زندگيهاي خون بعد از تولد، در پيشگيري از نابهنجاريآزمايش

  ين نوع معضالت خانوادگي و اجتماعي باشد.    تواند اعمالي پيشگيرانه براي جلوگيري از امي

   



  

  

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                          ١٠٢

 

  

  منابع:
مجله  ،»ديو عقا كيمشاوره ژنت دگاهياز د يليازدواج فام« ،)1385( محمد ديس ،ياكرام -
 359 - 365صص  ز،يي، پا3، شماره 16دوره  ،رانيكودكان ا يهايماريب

ششگانه  هايمقايسه فراواني ازدواج« ،)1389حاجي اسفندياري، ليال و ديگران ( -
پژوهش در حيطه ، »خويشاوندي در والدين كودكان استثنايي و عاديخويشاوندي و غير
 175 - 183، صص 2، سال دهم، شماره كودكان استثنايي

بررسي همراهي ازدواج فاميلي و « ،)1391ليلي، قدسي، كاظم، قاسمي، مرضيه ( حفيظي، -
، دوره پانزدهم، نازايي ايران مجله زنان، مامايي و، »حركتي -هاي جسميبروز معلوليت

 10-15شماره سيزدهم، صص

 شيوع ميزان -  مورديمطالعه « ،)1389، نمدماالن، معصومه و ديگران (پروين شهري، -
 علمي مجله دوماهنامه ،»اهواز شهر عادي و استثنايي كودكان والدين در فاميلي ازدواج

- 482، صص 5 پياپي اهواز، رشاپو جندي پزشكي علوم دانشگاه ،اهواز شاپور جندي پزشكي
474 

، تهران: وزارت »تحوالت باروري در ايران«،)1383جالل و ديگران (شوازي، محمدعباسي -
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

نسلي ازدواج خويشاوندي تفاوت بين« ،)1385جالل، ترابي، فاطمه (شوازي، محمدعباسي -
 119 -145، زمستان، صص 4م، شماره ، دوره هفتمجلة جامعه شناسي ايران، »در ايران

شناسي  اي بر انسان مقدمه  ،)1364كمالي، محمد (خانقاه، اصغر،  شريفعسگري -
 ، جلد اول، چاپ اول، انتشارات قدسزيستي

الشرح  بيغر يف ريالمصباح المن ،ق)1372/1414ي (احمدبن محمدبن علي، وميف -
 الهجره  قم: دار، يللرافع ريالكب

هاي خويشاوندي بررسي و مقايسة فراواني ازدواج«، )1391ان، صيدي، مريم (كاكابرايي، كيو -
، مجله تخصصي پژوهش و سالمت، »و غير خويشاوندي در والدين كودكان استثنايي و عادي

، بهار و تابستان، 1، شماره 2 مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت گناباد، دوره
 162-167صص

 ، تهران: شيرازهانسان شناسي خانواده و خويشاوندي ،)1386مقصودي، منيژه ( -

هاي خويشاوندي در والدين شيوع ازدواج« ،)1394مهدي (نعمتي، شهروز، اسدي، محمد -
، دوره مجله مطالعات ناتواني، »تواني ذهنيكودكان كم توان ذهني و عادي و رابطة آن با كم

 1-5، صص 11، شماره 5

- Given, B. P. and C. Hirshman (1994). "Modernization and 
Consanguineous Marriage in Iran", Journal of Marriage and the 
Family, 56 (November): 820-834  
- Saadat M, Ansari-Lari M, Farhud DD (2004). "Consanguineous 
Marriage in Iran", Annals of Human Biology, Mar-Apr; 31(2): 263-
269.  
-Woods CG, Cox J,Springell  K, Hamshire R (2006) "Quantification of 
homozygosity in consanguineous individuals with autosomal recessive 
disease"; The American Journal Human Genetics ;75:889-896. 
 

  

  

  



 

 

 103-122 |108 و107مارهش |1398بهار و تابستان ، ششمو سال بيست  |فصلنامه جمعيت

    

  

  زا)هاي اجتماعي(جرمجمعيت شناسي آسيب

  گانه شهر تهران  22در مناطق 

    

 نخواهاو احمد اير 1حسن مومني
2

 

  

  چكيده

روي بشر قرارداده شده است، مسايل از آنجايي كه امكانات و اميدهاي فراوان در عصر جديد پيش

روزه بيشتر جمعيت كشورها، ازجمله كشور ما، در اجتماعي اين عصر نيز متفاوت خواهد بود. ام

هاي متنوع، آسيب كنند. اين جمعيت شهرنشين با مسايل وشهرها و كالن شهرها زندگي مي

- مسايل و آسيب ،توان گفتگسترده و گاه آزاردهنده و دايمي روبه رو هستند. به طوري كه مي

ست. شهرتهران نيز به عنوان كالنشهري هاي اجتماعي معاصر در شهرها ظهور و بروز پيدا كرده ا

اينگونه مطرح است كه وضعيت  قيسوال تحقبزرگ بالطبع با چنين مسائلي روبرو است. از اينرو 

براي جمع آوري  تهران چگونه است؟ مختلفدرمناطق  زاجرم يهابيآس ييپراكنش فضا

 ترسيم و جهت ده استزا استفاده شهاي جرماطالعات از مراكز مختلف مرتبط با مسائل آسيب

 ابزار نوار و Arc mapافزار نرم ،Arc gis افزاري نرم مجموعه از مربوطه هاينقشه

simbology ها در نسبت پراكنش اين آسيب ،هاي تحقيق نشان داد. يافتهاست شده استفاده

زا در هاي جرمنسبت به ساير مناطق بيشتر است، پراكنش آسيب ،مناطق پايين شهري تهران

 تراكميابد، كند و به سمت مناطق جنوب شهر افزايش ميهران از الگوي خاصي تبعيت ميت

 شهر شمالي مناطق و است بيشتر تهران شهر جنوبي مناطق در كلي طور به اجتماعي هايآسيب

  .دارند بسياركمتري اجتماعي هايآسيب

 ترتيب مناطق شهر، به گانه 22 مناطق بين در، دهدمي نشان هاآنطوركه يافته 

 2 و 1 مناطق و اجتماعي هايآسيب بيشترين 4،5،7،8،9،10،13،11،16،21،19،17،18،12،15

  .اندداشته را اجتماعي هاي آسيب ميزان كمترين ،تهران شهر 22 و 6 و  3 و

  

 ،زاجرم يهابيآس ،ياجتماع هايآسيب ،ييپراكنش فضاشناسي، جمعيت :كليديواژگان 

   شهرتهران.

  

                                                
  دانشگاه خوارزمي ،گرايش اقتصاد فضا ،كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-1

  كارشناس ارشد مخاطرات محيطي، گرايش انساني، دانشگاه تهران-2
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  مقدمه

زندگي انسانها همواره با تنگناها، دشواريها و مسائل متعدد عجين شده است. جوامع از ديرباز با  

اند، اما بي گمان مسائل اجتماعي در اشكال گوناگوني از مسايل طبيعي و اجتماعي مواجه بوده

اواني اند. عصر جديد امكاناتي نو و اميدهاي فركيفيتي متفاوت و ابعادي تازه يافته ،عصر جديد

اي را هم خلق كرد. يكي از سابقههاي بيپيش روي بشر قرارداد و همزمان بيم و هراس دشواري

وجوه غالب جهان، شهر نشيني است. با رونق گرفتن زندگي شهري و سرريز بيش از پيش 

اي از مناسبات اجتماعي و مراودات اقتصادي را به وجود آورد، كه جمعيت به شهرها، نوع تازه

آورد كه ز اين سابقه نداشت. مهاجرت گسترده و تمركز جمعيت، پديده كالنشهر را پيپيش ا

پاي شهروندان قرارداد. امروزه بيشتر جمعيت اي را پيشهاي اجتماعي گستردهمسايل و آسيب

كنند. اين جمعيت شهرنشين با كشورها، ازجمله كشور ما، در شهرها و كالن شهرها زندگي مي

-ي متنوع، گسترده و گاه آزاردهنده و دايمي روبه رو هستند. به طوري كه ميهامسائل وآسيب

هاي اجتماعي معاصر در شهرها ظهور و بروز پيدا كرده است. در عين مسائل و آسيب ،توان گفت

حال شهرهاي بزرگ ازنظر گروههاي قومي و حتي زباني مستقر در آنها، پايگاه اجتماعي و 

ت جمعيت بومي و مهاجر ساكن اين شهرها، بافت ناهمگوني دارد. نسب اقتصادي ساكنانشان، و

هاي اجتماعي در محالت و نواحي و مناطق شهري متفاوت درنتيجه نوع و ميزان مسائل و آسيب

مديريت شهري  ،ها الزم استريزي در جهت كنترل و كاهش آسيباست. از اينرو براي برنامه

هاي جتماعي هر محله داشته باشد، تا بتواند برنامههاي ااطالعات دقيقي از ويژگيهاي آسيب

). محلّه 1389تري را نسبت به مسايل آن محله طراحي و اجرا كند(سراج زاده و همكاران، واقعي

بندي شهري در نظر گرفت كه روابط اجتماعي در آن از  ترين واحد تقسيم توان كوچك را مي

كند؛ روابطي كه هستة  ميل پيدا مي ،خستينسطح روابط ثانوي، به روابط چهره به چهره و ن

  اصلي آن اعتماد متقابل به يكديگر است. 

اعتماد، به عنوان يكي از ابعاد و عناصر سرماية اجتماعي، نيازمند شرايط و بسترهاي متفاوت است 

تا بتواند غنا يابد و ارتقا پيدا كند. فقدان شرايط مناسب موجب كاهش اعتماد و در نتيجه، كاهش 

اعتمادي و  (يعني رواج بي اي  شود. وجود چنين وضعيتي در هر محّله وابط اجتماعي مناسب مير

هاي اجتماعي را نيز به همراه دارد. در چنين  اعتمادي)، عدم عالقه و دوري از مشاركت كم

ي ها كنند، اعضاي خانواده را از آسيب برند و تالش مي ها عمدتاٌ به خانه پناه مي شرايطي خانواده

انجامد؛ چرا كه فقدان  موجود در محّله حفظ كنند. همين وضعيت، به بازتوليد آسيب در محّله مي

روابط اجتماعي سالم در محلّه و يا تضعيف و كاهش آن، زمينه و فضا را براي آسيب اجتماعي و 

هاي  كتهاي ايجاد و تقويت مشار كند. از اين رو، يكي از گام حضور افراد آلوده بيشتر مهيا مي

اي با  اجتماعي، داشتن بستر و زمينة مساعد و سالم براي آن است كه يكي از آنها داشتن محّله

اي كه اقشار گوناگون ساكنان محّله از حضور و آمد و  هاي اجتماعي است؛ به گونه حداقل آسيب

ن هاي اجتماعي و فرهنگي احساس امنيت كنند. براي اي شد در محّله و مشاركت در فعاليت

زا و اماكني كه  هاي اجتماعي در سطح محّله، نقاط آسيب منظور شناسايي مسائل و آسيب
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ها و مسائل،  اي رواج آسيب ها را دارد، و نيز آگاهي از علل محلّه بيشترين شيوع مسائل و آسيب

. )1391(نادري، كارهايي براي كنترل و كاهش آنها است گام نخست براي مواجهه با آنها و ارائة راه

تهران ازنظر گانه 22شود كه: وضعيت مناطق بدين منظور سوال تحقيق حاضر اينگونه طرح مي

  زا چگونه است؟اجتماعي جرمهايآسيب

  

  پيشينه تحقيق

با توجه به موضوع پژوهش كه صرفا به رتبه بندي مسايل اجتماعي(زورگيري) در سطح محالت 

اينرو مطالعات ديگر منابع  شي وجود دارد. ازهاي منابع پژوه پردازد، محدوديت مي شهر تهران

هاي عنوان، اهداف پژوهش، ساختار تحقيق، مشابهت در محدودة مورد مطالعه و  براساس مشابهت

  غيره با موضوع پژوهش حاضر و اهداف آن صورت گرفت: 

 فرصت ايجاد در آن نقش و محيط گذاري تاثير به توجه با )1395عباسپور( و زاده : نعمت1

 تئوري. باشد داشته جرم از پيشگيري در مهمي نقش ،تواندمي فيزيكي محيط جرم، كابارت

 و معماران فعاليت با ميالدي 70 و 60 دهه در محيطي طراحي طريق از جرم از پيشگيري

 انجل اسجلمو و جفري نيومن، اسكار جيكوبز، مانند آمريكايي شناسان جرم و شهري طراحان

 اعتقاد اين بر و است جرم از پيشگيري در مكانيكي هاي رهيافت جزء تئوري اين. گيردمي شكل

 كيفيت بر ،جرم كاهش بر عالوه توانمي ،محيط از موثر برديركا و درست طراحي با كه است

 . افزود نيز زندگي

 و كيفيت پيدايش، چگونگي تحقيق اين در كلي طور به )1394( زنگي و همكاران علي : آبادي،2

 كمك به و گرفته قرار بررسي مورد شهر جغرافياي محدودة در مجرمانه اعمال پراكندگي نحوة

 و جرايم ارتكاب محل مكاني هايداده با اطالعات اين تلفيق و مجرمانه اعمال فضايي نمايش

 خيز، جرم كانونهاي شناسايي امكان او، سكونت محل و مجرم اقتصادي -  اجتماعي هاي شاخص

 اين نهايت، در. شودمي فراهم شهر محدودة در ناهنجاري وقوع احتمالي محلهاي بيني پيش

 و شناسايي. نمايد كمك شهر طحس در جرايم ميزان كاهش بر تواندمي مؤثري شكل به اطالعات

-سريع ،بتواند پليس تا آوردمي فراهم را فرصت اين شهري آلوده و خيز جرم هايمحدوده تحليل

 متهمان دستگيري و تعقيب و جرم كشف به و دهد شانن واكنش بزهكاري به نسبت مؤثر و تر

 گام آنها فعاليت يا زندگي محل و سابقه با يامجرمان مظنونين شناسايي براي يا و كند اقدام

 .بردارد

 محيطي طراحي و ريزيبرنامه طريق از جلوگيري رويكرد )1394همكاران ( و آزيتا : رجبي،3

CPTED رويكرد اين سوم نسل هاي شاخص و گرددمي معرفي مستقلي تئوري عنوان به، 

 به را آن توانمي سوم، نسل شاخص 4 معرفي طريق از. است حوزه اين در رهيافت آخرين بعنوان

 .كاربست به محيطي امنيت برقراري در عملياتي ابزاري عنوان

 كاربري شاخصهاي تأثير تا ،شد تالش پژوهش اين در )1393( و همكاران عليرضا : رحمتي،4

 ها شاخص اين. شود واكاوي و مطالعه تهران شهر در ،شرارت بزه وقوع مكاني الگوي بر زمين
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. افتدمي اتفاق متحرك جمعيت روي بر بيشتر شرارت چراكه ،نبوده تأثيرگذار عوامل تمامي

 كاربري تراكم عامل. باشندمي الگو اين بيانگر كه شوند بررسي هاييشاخص ،شد تالش بنابراين،

 كه هنگامي.  دهدمي افزايش را شرارت بزه وقوع هايفرصت كه است هايي پهنه نشانگر مسكوني

 ،كندمي پيدا سوق نظميبي سمت به پژوهشگران اغلب ذهن ،آيدمي ميان به آنتروپي از بحث

 آنتروپي ارتباط برحسب ديگر، طرف از. است شانون آنتروپي از متفاوت آنتروپي نوع درصورتيكه

 .گرددمي بررسي عامل دو ارتباط كه است يفاتتوص فضاي در

 سه بيانگر كيو عاملي تحليل پايه بر پژوهش هاي يافته )1393( همكاران و امين وركي، : اميني5

 پدافند متخصصان نگرش ،نخست ديدگاه. است ايران در شهري پذيريآسيب زمينه در ديدگاه

 كه است محيطي مخاطرات-جغرافيا متخصصان نگرش دوم ديدگاه. بحران مديريت و غيرعامل

 ريزي برنامه و جغرافيا -شهرسازي نگرش سوم ديدگاه و دارد؛ تأكيد طبيعي عوامل بر بيشتر

 .است شهري

 به سفيد خاك محلة در امنيت ميزان سنجش جهت در )1392(همايون و همكاران : نورائي،6

 سفيد خاك محله در آنها ايىفض توزيع و شد پرداخته غيررسمى اسكان ريشه با محله يك عنوان

 افزار نرم از استفاده و ها آسيب گذارى اليه GIS آنها، همپوشانى براى و گرفت قرار بررسى مورد

 آن از نشان شده، انجام ميدانى مطالعه نتايج و هايافته. شد ورزيده مبادرت امن نا نقاط تعيين به

 واجد همچنان محله اين سفيد، خاك محله تشكيل از قرن نيم از بيش گذشت رغم به كه دارد

 به توانمى ،كندمى تاييد را گزاره اين كه نكاتى جمله از .است متعددى اجتماعى هاىآسيب

 خيلى و زياد وجود بر) درصد 67 حدود( محله افراد از بااليى بسيار درصد: نمود اشاره زير موارد

 .دادند گواهى محله در دارويى وابستگى و معتادين زياد

 تورم رشد بيكاري، و فقر( جرم وقوع بر مؤثر اقتصادي عواملاز  )1392( فاطمه جوار، حيدري: 7

 اجتماعي عوامل). مسكن قيمت و هزينه كاذب، مشاغل وجود خانواده، درآمد ميزان گراني، و

 تراكم نسلها، بين تعارض سواد، سطح ميزان اجتماعي، هاي ناهنجاري( جرم وقوع بر مؤثر

 بهداشتي مراكز امكانات از برخورداري عدم: كالبدي عواملو ). مختلف هاي قوميت وجود جمعيت،

 ،)خريد و تجاري مراكز آموزشي، و فرهنگي مراكز تفريحي، و ورزشي انتظامي، مراكز درماني، و

 نام برده است. شهرستان كرج در

 سازي ايمن در موثر پذيري ريسك هاي موءلفه ) مدلسازي1390( مصطفي دهچشمه، : محمدي8

 طور به )اجتماعي و كالبدي هاي شاخص ويژه به( شهري ايمني هاي شاخص پراكنش ،كرج شهر

 ايمني ضريب عموما ،ايمن كالبدي ساختار با نواحي كه نحوي به. باشند مي يكديگر از متاثر كامل

 پايين، كالبدي ايمني ضريب و كالبدي ساختار با نواحي و دهد مي نشان خود از بااليي اجتماعي

 اسكان مصوب محالت در ويژه به همبستگي اين. باشد مي دارا پاييني اجتماعي ايمني شاخص

  .دارد بيشتري عينيت شهر قديم بافت و فرسوده هاي بافت محدوده با محالت رسمي، غير
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  مفاهيم و مباني نظري

-سوب ميلزوما شامل مسايلي نيست كه به طور اختصاصي، اجتماعي مح ،هاي اجتماعيآسيب

شوند، بلكه اجتماعي شدن هر يك از مسايل اقتصادي، فرهنگي و سياسي نيز مساله اجتماعي 

كنند (مانند بيكاري، شود. مسايل اجتماعي شرايط رنج آوري را در جامعه ايجاد ميشناخته مي

كه از  كنندعدالتي)كه تحت تاثير آن شرايط، افراد اقدام به رفتارهايي ميطالق، بي اعتمادي و بي

يابند وگاه با هايي انحرافي و نا بهنجار مياين رفتارها، جلوه .هنجارهاي رايج اجتماعي فاصله دارند

مسائل اجتماعي، ناظر بر وضعيت و شرايطي هستند كه به باور شوند. مغايرت قانوني شناخته مي

كنند،  ا مختل ميهاي اجتماعي ر بيشتر افراد جامعه، اين شرايط كيفيت زندگي افراد و گروه

هاي فراواني كه اعضاي جامعه به  اندازند و به رغم تالش هاي عام را به خطر مي مهمترين ارزش

هايي  پديده«يابند. مسائل اجتماعي  هاي مشروع خود دست نمي آورند، به آرمانها و هدف عمل مي

ت اجتماعي بر اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و يا الگوهاي كنشي هستند كه در مسير تحوال

هاي اجتماعي  يعني وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد توجه مردم و گروه ،سر راه توسعه

شوند. اين  آنها مي  ها و كمال مطلوب ارزش گيرند و مانع تحقق اهداف، وتهديدكننده قرار مي

هاي  گرايي اص(نظير خ ها معموالً به وسيله انديشمندان اجتماعي به عنوان موانع توسعه پديده

تبعات  آثار و و زيست)هاي محيط هاي توسعه (نظير آلودگي فرهنگي و اجتماعي)، هزينه

   ). 1387(عبداللهي،  گيرند ارزيابي قرار مي و شناسايي ماندگي مورد عقب

توان يك واحد اجتماعي و سياسي، يك واحد فعاليتي، فيزيكي و جمعيتي شهر: شهر را مي

هاي ساخته اي از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيطشهر مجموعه ،ديگر دانست. به عبارتي

). از نظر 4: 1370شده توسط انسان است كه در آن جمعيت ساكن و متمركز شده است (شعيه 

هاي اجتماعي، ها، سازمانجامعه شناسي، شهر فقط ساختمان نيست، بلكه مكان انسانها، گروه

  ).  4: 1372اشد (توسلي بطبقات، خانواده و غيره مي

مسئله شهري: منظور بررسي مسائل شهري از نگاه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي است.  

دانند كه بسياري را مبتال ساخته و چنين مسئله اجتماعي را وضعيتي مي 2و لنسكي1هورتون

و همكارانش  3شود كه بايد در پرتو يك اقدام اجتماعي بدان پرداخت. ويليام سوناحساس مي

كنند و درخواست حل آن دانند كه بيشتر مردم آن را احساس ميمسئله اجتماعي را موقعيتي مي

-). در واقع مسئله اجتماعي به شرايط اجتماعي اطالق مي19:  1377را دارند (آزاد ارمكي و بهار 

 واري استشود كه براي افراد، جهان اجتماعي و جهان فيزيكي داراي پيامدهاي منفي و ناگ

)Cuerreri 2005.(   

علمي است كه به مطالعه كژكاركردهاي اجتماعي  ،آسيب شناسي شهري: آسيب شناسي شهري

پردازد. به عبارتي ديگر، مفهوم آسيب ها و مسائل شهري ميهاي شهري، بيماريشهر، بي نظمي

                                                
1-Horton 

2-Lenski 

3-Wiliamson 
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ر محيط شناسي شهري با تمام كژكاركردهاي اجتماعي و آسيب شناسي با مسائل سالمتي د

هاي ). آسيب137: 1385(رباني  شهري از لحاظ آلودگي صوتي و فشار رواني ارتباط دارد

كنند و موجبات وارد اجتماعي به آن دسته از نابهنجاريهايي كه حيات اجتماعي را مختل مي

شود؛ مانند اعتياد، نزاع و درگيري، اند، ناميده ميشدن صدمه و آسيب به حيات اجتماعي گرديده

ها و مسائل اجتماعي  به طور كلي درباره آسيبگري، زورگيري و...  گري، روسپيرقت، تكديس

آسيب شناسي اجتماعي، بي  ،هفت رويكرد نظري وجود دارد. اين هفت رويكرد عبارتند از

ها، كج رفتاري، انگ زني، رويكرد انتقادي و رويكرد برساخت سازماني اجتماعي، تضاد ارزش

ها، شرايط، هر يك از اين رويكردهاي نظري را در قالب پنج مقوله تعريف، علت گرايي. در ادامه

  كنيم: ها بررسي مي حلپيامدها و راه

   



  

  

  

  

  

  

  ١٠٩                                                                                                         جمعیت شنا_ آسیب های اجمتاعی (جرم زا)  ...

 

  هاي اجتماعي ): رويكردهاي هفت گانه آسيب1جدول(

  رديف
رويكردهاي 

  نظري

 تعريف
هاي  آسيب

  اجتماعي

علل 
  هاآسيب

  هاراه حل  پيامدها  شرايط
نظريه 
  پردازان

1  

 رويكرد
آسيب 
شناسي 
  اجتماعي

تخلف از 
انتظارات 
  جامعه

ناكامي در 
جامعه 
  پذيري

وقوع  شرايط
ب معطوف سيآ

به افراد و 
  محيط است

افزايش 
هاي نظم  هزينه

  اجتماعي

جنبش اصالح 
آموزش  - نژاد

اخالقيات طبقه 
متوسط به 
 - مشكل آفرينان

اصالح نهادهاي 
  بيمار

چالز 
هندري، 
اسميل 

اسميت، روز 
  گرنب

2  
كرد بي روي

سازماني 
  اجتماعي

عدم توفيق 
  مقرارات

تغييرات 
  اجتماعي

عدم تعادل در 
هاي  بخش

  نظام اجتماعي

 فشار رواني
- در نظام تغيير

اختالل  اجتماعي
- در نظام

- اجتماعي

فروپاشي نظام 
  اجتماعي

تشخيص درست 
و ايجاد تعادل 

كاهش  - مجدد
سرعت تغييرات 

  لوژيكتكنو

چالز كولي، 
دبليو اي 
توماس، 

لورين ف
  زنانيكي

3  
رويكرد تضاد 

  ارزش ها

ناسازگاري 
با 
هاي  ارزش

  جامعه

تضاد 
ها يا  ارزش

  منافع

رقابت و 
برخورد گروه 

  ها

پرهزينه بودن 
از بين  - تضادها

هاي  رفتن ارزش
  مهم

 - معامله - توافق
  زور

ريچارد 
فولر، 
ريچارد 
  مايرز

4  
رويكرد كج 
رفتاري 
  اجتماعي

تخلف از 
انتظارات 
بهنجار 

عه و جام
فاصله 

گرفتن از 
  هنجارها

جامعه 
پذيري نا 
  متناسب

هاي  فرصت
محدود 
- يادگيري

هاي  فرصت
يافته  افزايش

- كجروي
هاي  فرصت

  محدود

پرهزينه بودن 
پيامدهاي 
اجتماعي و 
ايجاد اجتماع 

  نامشروع

جامعه پذيري 
افزايش  - مجدد

هاي  تماس گروه
اوليه مهم با 

الگوهاي رفتاري 
  مشروع

ادوين 
 سادرلند(

نظريه پيوند 
افتراقي)، 
رابرت 
مرتون( 
نظريه 
  آنومي)

5  
نگ ارويكرد 
  زني

وضعيتي كه 
در آن 

رفتارهايي  
مسئله دار 
يا انحرافي 
تلقي شده 

  اند

توجه مردم 
عوامل  يا

كنترل 
اجتماعي 
  به موضوع

شرايطي كه در 
نگ اآن امكان 

زدن وجود 
  داشته باشد

نگ زدن خود ا
باعث توليد 

هاي  آسيب
اجتماعي 

  شود مي

 تعريف آسيب
 - پيدا كند تغيير

سود مادي انگ 
  زنان از بين برود

ادوين 
لمرت، 
  هاوارد بكر

6  
رويكرد 
  انتقادي

آسيب 
اجتماعي 
ناشي از 
استثمار 

طبقه كارگر 
  است

جامعه 
سرمايه 
  داري

شدت و سلطه 
تضاد طبقاتي، 
آگاهي طبقه 
كارگر، تغيير 
در اوضاع 
  اقتصادي

  اسيفعاليت سي  افزايش نرخ جرم

ريچارد 
كوئيني، 
ويليام 

  مبيلسچ

7  

رويكرد بر 
ساخت 
گرايي 
  اجتماعي

هاي  وضعيت
 كه به لحاظ
  فرهنگي،

دردسر،  پر
قابل تغيير 
و نيازمند 
تغيير 
  هستند

هاي  فعاليت
-  تعريف

مسئله 
توسط 
  مردم

فرايند تعامل 
بين شاكيان و 
  پاسخگويان

ابهام بيشتر در 
شناخت 

هاي  آسيب
  اجتماعي

ائه سكوت در ار
  راه حل

سوز، يتك
  اسيكتور

  )226: 1393منبع(رابينگتن و واينبرگ، 
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  هاي اجتماعيالگوهاي نظري پيشگيري از آسيب

آمده است و به مجموعه  ،پيشگيري در لغت به معناي جلوگيري كردن، جلو بستن و مانع سرايت

مل بر فرد به عمل شود كه براي جلوگيري از فعل و انفعاالت زيان آور محت اقداماتي گفته مي

آيد. در واقع پيشگيري برآورد خطر ارتكاب و انجام اقداماتي براي حذف يا كاهش خطر و ضرر  مي

بلكه عوامل  ،پيشگيري از فرايند مستقل نيست ،جامعه شناسان معتقدند و زيان ناشي از آن است.

(معيدفر،  ندمتعدد اقتصادي اجتماعي فرهنگي سياسي در سطوح داخلي و خارجي در آن دخيل

1378.(  

  اي يا الگوي محله محور:: نظريه هويت محله1

اي از شكل زندگي جمعي در شهر  است كه در آن پيشگيري از محله گرايي نمونه ،در اين نظريه

گردد. از اين منظر محله با استفاده از  اي ايجاد ميمتكي به مدد هويت محله ،آسيب اجتماعي

تواند با كمك گروهها و  مي ،و استعداد ايجاد روابط دروني پايدار ظرفيت باالي سرمايه اجتماعي

هيرشي از نظريه  موجب پيدايش محيطي امن و بدون آسيب اجتماعي باشد. ،هاي محلي انجمن

سعي داشته است  ،با برشمردن چهار عنصر تعهد، وابستگي، باورها و درگيري ،پردازان اين نظريه

در سطح شهر استفاده كند. اين  ،ترل اجتماعي رفتارهاي نابهنجاراز اين متغيرها براي افزايش كن

محيطي به  ،كند كه ساكنان آن قادر باشند اي بازسازي مييك محله را به گونه ،فرمول هيرشي

بر  گونههاي اجتماعي داشته باشند. هيرشي پيامدهاي مثبت اين امر را بدين دور از آسيب

با هم، افزايش امينت و ايمني كودكان، نزديك شدن رابطه تعامل بيشتر افراد ساكن  شمرد: مي

پليس و محله، توانايي ساكنين در دستيابي به عملكرد واحد براي رفع مشكالت، حذف فعاليتهاي 

  مجرمانه از محل. 

  هاي مددكاري اجتماعي: : نظريه2

رساني و  سطوح مختلف پيشگيري در مددكاري اجتماعي عبارتند از: پيشگيري سطح اول: اطالع

در اين سطح  هدف اين است كه اقدامات اساسي جهت پيشگيري انجام شود به  .آگاه سازي

اي كه با ارايه اطالعات و انجام اقدامات از ورود افراد به سطح دوم براي دريافت خدمات گونه

پيشگيري سطح سوم: قادر سازي و  پيشگيري سطح دوم: ارايه خدمات و مداخلهجلوگيري شود 

  ).1383(موسوي چلك،  .ازتوانييا ب

  هاي پيشگيري روانشناختي و رفتاري  : رويكرد روانشاختي: نظريه3

هاي  به ابعاد روانشناختي و  وانگيزه ،هاي اجتماعي هاي پيشگيري از آسيب دسته ديگري از نظريه

كه به طور اند. مهمترين نظريه پردازان اين نحله ايليارد، النگ و هيوز هستند رفتاري توجه كرده

هاي اجتماعي را در پيوند با مداخالت رواني و رفتاري مطرح  بحث پيشگيري از آسيب ،مستقيم

  ).1385و سروستاني،  1385(ارونسون،  اندكرده
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  هاي پيشگيري محيطي):  : رويكرد محيطي (نظريه4

و  هاي اجتماعي را مستلزم شناخت، حفظ هاي پيشگيري محيطي، پيشگيري از آسيب نظريه

دانند. اين  هاي اجتماعي مي نگهباني، تغيير و يا طراحي و مديريت محيط جغرافيايي آسيب

، نظريه چيدمان HOT SPOTهاي جرم خيز يا مكان محور : نظريه كانونتئوريها عبارتند از

  CPTEDهاي شكسته، نظريه فضاهاي قابل دفاع، نظريه طراحي محيطي فضا، نظريه پنجره

  ).1392شگيري، (رهيافتهاي نوين پي

  : رويكرد حقوقي(نظريه عدالت سنجشي):5

در اين رويكرد  رويكرد عدالت سنجشي(مديريت ريسك جرم) يكي از رويكردهاي پيشگيري است.

توان ميزان و نرخ آن را در حد  اما مي ،اي عاري از آسيب يا بزه را تصور كردتوان جامعهنمي

 ،از حد اشباع آن در جامعه باالتر رود. در اين رويكردمتعادل نگه داشت. يعني ميزان آسيب نبايد 

هايي كه در اين احتمال ارتكاب جرم توسط فرد پيش بيني شده و با توجه به اصول و تكنيك

كه بر  ،گيرد فرد در گروه پرريسك، كم ريسك و يا داراي ريسك ميانه قرار مي ،رويكرد وجود دارد

 ،شود. نظريه پردازان اين رويكرد نظري فري اتخاذ ميماتي اعم از كيفري و غيركييطبق آن تصم

  ).1392(داوودي و اختري،  فيلي و سيمون هستند

  : رويكرد اقتصادي: نظريه توانمند سازي 6

هايي عمدتا معطوف به مسئله فقر و ساير آسيب ،رويكرد اقتصادي در امر پيشگيري اجتماعي

و  اندعمدتا در مقياس ملي مطرح ،اين رويكردشوند. الگوهاي موجود در  است كه از آن ناشي مي

در امر پيشگيري  ،هاي شهرداري تهران ها و يا مسئوليت از همين رو در حيطه وظايف و ماموريت

  گنجند.از آسيب اجتماعي نمي

  

  داده ها و روش شناسي

فاده گانه شهر تهران از منابع زير است 22در مناطق  ،زاهاي جرمبراي تحليل مكان محور آسيب

  شده است:

آمارهاي مربوط به  -آمارهاي معاونت رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران ،مطالعه فراتحليل

آمارهاي ، آمارهاي سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران، ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي

 آوري آسيب ديدگان اجتماعي توسط سازمان خدمات، اطلس كالنشهر تهران،هاي جمعگشت

آمار مدد سراهاي فعال سازمان خدمات ، سايت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، 1384

هاي مربوط به سازمان خدمات اجتماعي شهرداري آمار گرمخانه، اجتماعي شهرداري تهران

طرح پژوهشي  معاونت رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران،، تهران، تعداد افراد تحت پوشش

سايت شهرداري تهران، برآورد ، 1393سالنامه آماري استان تهران، انمسائل اجتماعي تهر

سازمان خدمات اجتماعي ، 1389وضعيت زناشويي شهر تهران به تفكيك منطقه در سال 

 22شهرداري تهران، آمار ماهيانه شناسايي و جذب مددجويان جامعه هدف(متكديان) در مناطق 
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ها و آوري دادههاي ميداني مرتبط. بعد از جمعهشو پژو،  94ماهه اول سال 8 گانه تهران در 

 Arc mapافزار نرم ،Arc gis افزاري نرم مجموعه از ،مربوطه هاينقشه ترسيم جهتاطالعات، 

-پهنه در مناطق بندي پهنه امكان simbology .است شده استفاده simbology ابزار نوار و

 استخراج ايرتبه هايداده ابتدا ،راستا همين در. كندمي فراهم را زياد تا كم شدت از رنگي هاي

 نقشه همچنين و جداگانه صورت به هاآسيب تمام هاينقشه و شد افزار نرم وارد آمارها از شده

  .شد ترسيم هاآسيب از سنخ هر مشترك

  

  
  موقعيت محدوده مورد مطالعه :1شكل

  

  هاي تحقيقيافته

 )2شكل( در تهران شهر گانه 22 مناطق در ماعياجت هايآسيب پراكنش ر،ضحا مطالعه پايه بر

 در كلي طور به اجتماعي هايآسيب تراكم ،شودمي مالحظه كه همانطور. است شده داده نمايش

 كمتري بسيار اجتماعي هايآسيب شهر شمالي مناطق و است بيشتر تهران شهر جنوبي مناطق

  مناطق ترتيب شهر، به گانه 22 مناطق بين در ،دهدمي نشان هايافته آنطوركه .دارند

 و2 و1 مناطق و اجتماعي هايآسيب بيشترين 4،5،7،8،9،10،13،11،16،21،19،17،18،12،15

  .  اندداشته را اجتماعي هايآسيب ميزان كمترين ،تهران شهر 22 و 6 و  3
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  )1396( لي،ضهاي اجتماعي در تهران، منبع: افپراكنش جغرافيايي آسيب :2شكل

  

  زاي جرمهاآسيب

قابل  زيهستند و در قالب مفهوم جرم ن ييجزا يامدهايآثار و پ يغالبا دارا ،جرم زا يهابيآس

  .رنديگيقرار م هيال نيا ليو... در ذ ادي، اعتيمانند قتل، خودكش ييهابيسآ. مثال فنديتعر

  
  )1396( لي،ضافهاي جرم زا در تهران، منبع: پراكنش جغرافيايي آسيب :3شكل
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نسبت به ساير مناطق بيشتر است و  ،ها در مناطق پايين شهري تهرانبت پراكنش اين آسيبنس

 17،18، 12،15، 9، 8گانه شهرداري تهران، مناطق:  22در مناطق  ،همانطور كه از نقشه پيداست

  اند. هاي جرم زا گزارش شدهداراي بيشترين ميزان آسيب 21و 

  رت تفكيك شدههاي جرم زا به صوبررسي پراكنش آسيب

  سرقت

هاي بدست آمده از نهادهاي متصدي ترسيم شده، وضعيت هد) كه بر اساس اطالعات و دا4شكل(

  دهد.پراكنش سرقت را در شهر تهران نشان مي

  
  )1396( لي،ضپراكنش جغرافيايي سرقت در تهران، منبع: اف :4شكل

  

 اي بيشترين ميزان سرقت؛دار 18و  12مناطق  ،دهدنقشه پراكندگي ميزان سرقت نشان مي

 3و  1راي ميزان كم؛ مناطق اد 22و  19، 20داراي ميزان زياد؛ مناطق  14و  13، 7، 4مناطق 

و بقيه مناطق داراي سطح متوسطي از آسيب اجتماعي سرقت هستند.  راي كمترين ميزان؛اد

 ،قه تهرانبيشتر تمركز به مركز و شرق تهران دارد و فقط در دو منط ،الگوي پراكنش سرقت

در تهران دارد.  ميزان سرقت خيلي كم گزارش شده كه اين خود نشان از آمار باالي سرقت در

  .كندالگوي كلي پراكنش سرقت در تهران به سمت شرق افزايش پيدا مي ،رابطه با ساير مناطق
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  اعتياد

  دهد.) پراكنش اعتياد را در تهران نشان مي5شكل(

  

  

  )1396( لي،ضاعتياد در تهران، منبع: افپراكنش جغرافيايي : 5شكل

  

ميزان اعتياد نيز در تهران در مناطق پايين شهري بسيار شديد است و به  ،با توجه به نقشه فوق

البته به طور كلي ميزان اعتياد در تهران زياد و قابل  شود.سمت شمال از شدت آن كاسته مي

داراي اعتياد  )6و3( تهران فقط دو منطقهاز كل مناطق  ،شودهمانطوركه مشاهده مي .توجه است

ميزان  ،اند و در بقيه مناطق) با ميزان اعتياد كم گزارش شده11و 4و 5( خيلي كم و سه منطقه

كه حاكي از گسترده بودن اين معضل در كالنشهر  ،باشداعتياد متوسط زياد و خيلي زياد مي

بيشتر  ،كلي مناطق جنوبي تهران تهران است. در رابطه با نوع مواد مخدر مصرفي به صورت

گرايش به مصرف مواد مخدر سنتي دارند و مناطق شمالي بيشتر مصرف كننده مواد مخدر 

  شود. صنعتي هستند. بيشترين ميزان اعتياد در جنوب تهران و به شكل يك كمربند مشاهده مي

  زورگيري

  دهد.) پراكنش ميزان زورگيري در تهران را نشان مي6شكل(
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  )1396( لي،ضپراكنش جغرافيايي زورگيري در تهران، منبع: اف :6شكل

  

، 1داراي بيشترين ميزان و مناطق  17و  12در بررسي ميزان پراكنش زورگيري در تهران مناطق 

الگوي پراكنش زورگيري  ،شودباشند. همانطوركه مشاهده ميداراي كمترين ميزان مي 22و  6، 3

تر از زورگيري گزارش شده تفاوت كه ميزان سرقت شديد با اين ،مشابه پراكنش سرقت است

ميزان اين آسيب بيشتر از ساير نقاط است و در واقع  ،است. به طور كلي در حواشي پايين شهر

بيشترين ميزان زورگيري در  ،اگر تهران را از وسط به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم كنيم

شه اعتياد و زورگيري متوجه خواهيم شد كه اكثرا باشد. با نگاه به نقمناطق پايين تهران مي

از لحاظ زورگيري نيز آمار بااليي دارند و در واقع اين امر  ،مناطقي كه داراي اعتياد زياد هستند

  ها است.نشان دهنده ارتباط مستقيم بين اين آسيب

    خودكشي

  دهد:) پراكنش خودكشي را در مناطق شهر تهران نشان مي7شكل(
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  )1396( لي،ضكنش جغرافيايي خودكشي در تهران، منبع: افپرا :7شكل

  

بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده و سپس در قسمت 15منطقه  ،همانطور كه پيداست

مقدار خودكشي نسبت به ساير مناطق زياد گزارش شده و كمترين  9و 21و  22غرب در مناطق 

-. خودكشي از الگوي خاصي تبعيت نميميزان نيز بيشتر متوجه مناطق شمال شرقي تهران است

كند و البته دليل اين امر صرفا پايين بودن آمار خودكشي نيست، بلكه در واقع آمارهاي معتبر و 

هاي صورت قابل قبول در اين زمينه كم و ناقص است و معموال آمار دقيقي از تعداد خودكشي

در  كه به مرگ منجر شده، هايي استگرفته در دست نيست. نقشه باال مربوط به خودكشي

شود. نكته قابل توجه در صورتي كه اقدام به خودكشي نيز خود به عنوان يك آسيب شناخته مي

در واقع اين مناطق از نظر ساير  باشد.مي 22و  21آمار خودكشي ميزان باالي آن در مناطق 

خودكشي به جز  اما در ميزان ،تري قرار داشتندهاي جرم زا عموما در وضعيت مطلوبآسيب

  باشند.از ساير مناطق بيشتر مي 15منطقه 

  قتل

در خصوص آمار آسيب قتل در تهران، گردآوري آمار در رابطه با اين آسيب دشوارتر از ساير 

هاي خود را به ها است و اكثر سازمانها يا آمار كافي و جامع در اين زمينه ندارند و يا دادهآسيب

هاي طرح پژوهشي دهند. در اين رابطه از دادهر محقق قرار نميسبب محرمانه بودن در اختيا

آمار و  رصد كيفيت زندگي شهري در تهران كه توسط سازمان فناوري اطالعات صورت گرفته،

ارقام محرمانه پليس پيشگيري و همچنين ساير مطالعات انجام شده در سايتها و مقاالت معتبر 

  و نقشه پراكنش زير ترسيم شد. كه توسط محقق صورت گرفته، استفاده شد
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اين نقشه بر اساس تلفيق ساير طالعات و درصد افرادي كه در طرح پژوهشي ميزان قتل را 

  اند، ابتدا رتبه بندي و سپس ترسيم شده است.متوسط و زياد دانسته

  
  )1396( لي،ضپراكنش جغرافيايي قتل در تهران، منبع: اف: 8شكل

  

آسيب اجتماعي قتل بيشتر به سمت مناطق توسعه نيافته و پراكنش  ،همانطور كه پيداست

توان جنوب شهر است و مناطق شمال شهر كمتر با اين پديده مواجه هستند. از همين رو مي

هاي اجتماعي به بهترين نيافتگي با كاهش و افزايش آسيب هارتباط توسعه يافتگي و توسع ،گفت

و  16،  15،  9، 22،  21دهد. مناطق ن ميسيب اجتماعي قتل نشاآوجه خودش را در خصوص 

بيشترين ميزان قتل را دارند. تقريبا بين پراكنش اين آسيب با پراكنش خودكشي نزديكي  12

 زيادي وجود دارد.

    انحرافات جنسي

  دهد.) پراكنش انحرافات جنسي را در شهر تهران نشان مي9شكل(
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  )1396(لي،ض، منبع: افپراكنش جغرافيايي انحرافات جنسي در تهران :9شكل

  

داراي بيشترين مناطق با  ،هاي جرم زاشدت انحرافات جنسي در تهران زياد است و در بين آسيب

خيلي زياد، در  22، و 17، 15، 8، 5، 4شدت خيلي زياد است. انحرافات جنسي در مناطق 

 11مناطق  درمتوسط،  22و  20، 14، 13، 7، 6، 2زياد، در مناطق  9و  19، 18، 16، 1مناطق 

توان مي ،خيلي كم گزارش شده است. با بررسي پراكنش اين آسيب 3كم و در منطقه  12و 

نتيجه گرفت كه ميزان انحرافات جنسي در تهران در مناطق شرق و غرب تهران بسيار زياد و 

مناطق باال شهري داراي ، همچنين در مناطق پايين شهري تهران نيز زياد است. از اين حيث

نيز بسيار كم  3ها داراي مقدار زياد و منطقه همانند ساير آسيب 2ي خاصي نبوده، منطقه الگو

  گزارش شده است. 

  گيرينتيجه

سازد. ريزي همه جانبه را مقدور ميبرنامه ،هاي اجتماعي در شهرهانمايش وضعيت آسيب

مورد استفاده  ،دتوانمديريت اين بخش از جامعه مي ريزي وشناخت چنين الگوهايي در برنامه

هاي اجتماعي از مسائل حياتي در شهرها است و فضايي آسيب قرار گيرد. تحليل مناسب الگوي

تواند نقطه مي ،آيد، كشف چنين الگوهاييجزو معيارهاي اجتماعي مهم جوامع به شمار مي

نشان ها هاي ديگر باشد. نگاهي به نقشه پراكنش آسيبشروعي براي تحقيقات تكميلي در رسته

كند. ها تصادفي نيست و از الگوي فضاي خاصي تبعيت ميدهد، توزيع فضايي اين شاخصمي

هاي اقتصادي، اجتماعي، اي از فرآيندگيرند، نتيجه مجموعهالگوهايي كه در سطح فضا شكل مي

و  ياقتصاد ،يتوسعه اجتماع يدر راستا يگذار استيس وي زير برنامهفرهنگي و رفتاري است. 

 مناطقمردم در  يازهاين شناخت ژهيو موجود و به تيدرست از وضع يابيشهر در گرو ارز يعمران
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 يازهاين با رانيمد يريگ ميتصم انيصورت است كه فاصله م نيمختلف شهر است. تنها در ا

  .شود يهموار م يشهر داريتوسعه پا يسو حركت به يو راه برا شود يمردم شهر كم م يواقع

دهند. از يي مختلفي خود را نشان ميايجغراف يهاهيموجود در جامعه در ال ياجتماع يهابيآس 

كشور تقسيم -منطقه و سطح شهر-ها به سه بخش سطح خانواده، سطح محلهاين منظر آسيب

و  ياخالق تيو با ماه يبا منشا فرد ياجتماع يهابيمعطوف به آس شوند. سطح خانوادهمي

معموال خود را در  يي است كههابيآسه مربوط به منطق-. همچنين سطح محلهاست يتيشخص

و با حضور خود با آن مكان  كننديم زيشهر متما ييايمنطقه جغراف كي ايمحله و  كيقالب 

و  يامحله تيهو ،نجايدر ا ياجتماع يهابيآس زيعامل تما ،گريبه عبارت د .بخشندهويت مي

-يخود را نشان م ياجتماع يهابيكه آس ينو مكا ييايجغراف هيال نيتركالن .آنهاست يامنطقه

 يساختار يهاشهيكه ري اتوده تيبا ماه يهابيكشور است. معموال آس ايدهند، سطح شهر و 

هاي وقوع آسيب ،شود. همانطور كه مالحظه ميدهندينشان م اسيمق نيا خود را در ،دارند

به ترتيب اليه شهر و  ،اين اليهاجتماعي در اليه محله و منطقه پررنگ تر بوده است. پس از 

هاي دهد كه آسيبنشان مي ،اين يافته .اندكشور و سپس اليه خانواده و حلقه دوستان قرار گرفته

اي دارند و لذا انجام مطالعه جغرافيايي اي و محلهاجتماعي در شهر تهران عمدتا هويت منطقه

 ،شودمي مالحظه كه . همانطوراست آنها براي رسيدن به يك الگوي پيشگيري جامعه مورد نياز

 مناطق و است بيشتر تهران شهر جنوبي مناطق در كلي طور به اجتماعي هايآسيب تراكم

 بين در ،دهدمي نشان هاآنطوركه يافته .دارند كمتري بسيار اجتماعي هايآسيب شهر شمالي

 بيشترين 5،7،8،9،10،13،11،16،21،19،17،18،12،15 مناطق، ترتيب شهر، به گانه 22 مناطق

 هايآسيب ميزان كمترين ،تهران شهر 22 و 6 و  3 و 2 و1 مناطق و اجتماعي هايآسيب

ها در مناطق پايين شهري تهران نسبت به ساير نسبت پراكنش اين آسيباند. داشته را اجتماعي

ناطق: گانه شهرداري تهران، م22در مناطق  ،مناطق بيشتر است و همانطور كه از نقشه پيداست

  اند. هاي جرم زا گزارش شدهداراي بيشترين ميزان آسيب 21و  17،18، 12،15، 9، 8
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  :منابع

  ريزي شهري، تهران، دانشگاه علم و صنعت.اي بر برنامهمقدمه ،)1370اسماعيل ( شعيه، - 

  جامعه شناسي شهري، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور.، ) 1374توسلي، غالمعباس ( - 

  بررسي مسائل اجتماعي، تهران، موسسه نشر جهاد. ،) 1377كي، تقي و بهار مهري (آزاد ارم - 

  جامعه شناسي شهري، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان. ،)1385رباني، رسول ( - 

 )، طرح مسائل اجتماعي ايران؛ مجموعه مقاالت مسائل اجتماعي ايران،1387محمد ( عبداللهي، - 

 انتشارات آگاه ،تهران.

هاي اجتماعي در سطح محله، معاونت )، شناسايي مسائل و آسيب1391سميه (نادري،  - 

 .21اجتماعي و فرهنگي منطقه 

 در شهرها پذيريبرآسيب حاكم هاي ديدگاه شناسايي ،)1393( همكاران و امين وركي، اميني - 

كيو،  روش از با استفاده ،آن در تأثيرگذار هاي مؤلفه استخراج و محيطي مخاطرات برابر

 فصلنامه علمي پژوهشي مديريت بحران.دو

 هايآسيب مكاني زماني تحليل)، 1394( احسان باشي، فرياد، خيام زنگي، پرهيز،علي آبادي، - 

 ، فصلنامه حقوق، دوره)تهران شهر 21 منطقة: موردي (مطالعة مخدر مواد با مرتبط اجتماعي

 .2، شماره 40

  اعي، تهران، انتشارات دانشكده.مباني مددكاري اجتم ،)1383آقايي، سيد سعيد (  - 

 . 24-1 صص پژوهشي ،بوم شناسي منطقه حصارك باال و پايين كرج، )1388( پاپي. عابدين - 

 ،عوامل مؤثر بر وقوع جرائم در شهرستان كرج شناسايي ،)1392( حيدري جوار، فاطمه  - 

 اول.  اول، شماره البرز، سال انتظامي دانش فصلنامه

رويكردهاي نظري هفت گانه در بررسي مسائل ، )1393( ، مارتينرابينگتن، ارل و واينبرگ - 

 اجتماعي، ترجمه رحمت اهللا صديق سروستاني، تهران، نشر دانشگاه تهران.

 رويكرد ،سوم نسل در گستري امنيت مدل هاي مؤلفه بررسي، )1394( همكاران و آزيتا رجبي، - 

CPTED  ،در جرم وقوع از يپيشگير و امنيت شهرسازي، به ون نگاهي ملي همايش 
 .شهري فضاهاي

 رابطه فضايي تحليل، )1393( حسين آرا؛ تيموري، محسن؛ تومانيان، عليرضا، كالنتري، رحمتي، - 

 رابطه: موردي مطالعه( محلي مدل آنتروپي از استفاده با بزهكاري ارتكاب با زمين كاربري نوع

 جغرافياي پژوهشنامه تهران، شهر در شرارت بزه وقوع بانك با و تجاري مسكوني، هاي كاربري

 ، علمي پژوهشي. 1393 زمستان انتظامي

هاي شهر تهران، دفتر )، مسايل اجتماعي محله1389(  سراج زاده، سيد حسين و همكاران - 

  مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران.

هاي ريسك پذيري موثر در ايمن سازي شهر  )، مدلسازي موئلفه1390محمدي، دهچشمه ( - 

 ج، رساله دكتري به راهنمايي كرامت اهللا زياري.كر

 .)CPTED(محيطي طريق طراحي از جرم از پيشگيري، )1395( عباسپور و زاده نعمت - 
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 غير هاي سكونتگاه در امنيت تحليل ،)1392( ناصر رضايي، منوچهر؛ همايون؛ طبيبيان، نورائي، - 

 و هنرنشريه  ،)تهران اك سفيدخ محله: موردي مطالعه( اجتماعي هاي آسيب بر تاكيد با رسمي

 . 13 هشمار - هفتم سال ،)1392(بهار ر،شه هويت ،معماري

 روانشناسي اجتماعي، ترجمه حسين شاكركن، تهران، نشر رشد. ،)1385ارونسون اليوت ( - 

نقش سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ، )1392( پاشازاده، غالمسين و مير مصطفي سيد اشرفي - 

هاي  مجموعه مقاله رهيافت .هاي جرايم شهري با تاكيد بر نقشه م خيزهاي جر كانون در تحليل

 روانشناسي و هنر.  نوين پيشگيري از جرم، قوه قضاييه، جلد اول، تهران، نشر

مجموعه مقاله همايش ملي  ،)1387( اي و پيشگيري از جرممعيدفر، سعيد، هويت محله - 

  پيشگيري ازجرم.

 (كار با فرد)، انتشارات سمت، تهران.1اري اجتماعي مددك ،)1383(  موسوي چلك، سيد حسن - 

شناسي آن، مجموعه مقاله عدالت سنجشي و آسيب ،)1392داوودي، هما و مرضيه اختري ( - 

 رهيافتهاي نوين پيشگيري از جرم، قوه قضاييه.

توسط اداره كل مطالعات )، 1394( »در شهر تهران يزندگ تيفيك رصد« يطرح مطالعات - 

جهت  يزير ها و برنامه محله تيهدف شناخت وضع با تهران و يشهردار يو فرهنگ ياجتماع

 .در آنها يزندگ يفيسطح ك يارتقا

 از پيشگيري نظام استقرار راهكارهاي ارائه و طراحي ،)1396( همكاران و رسول افضلي، - 

 .تهران دانشگاه پژوهشي معاونت  تهران، شهر در اجتماعي هاي آسيب
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 ماتريس مسيرهاي مهاجرتي: روشي نو 

 در تحليل تمركزگرايي مهاجرتي

  
1زادهمير امين تاج

 

  چكيده

مركزگرايي شاخص ت«و شاخص آن تحت عنوان » ماتريس مسيرهاي مهاجرتي«     

هاي داخلي از بعد تمركزگرايي است. اين پژوهش، به ابزاري براي تحليل مهاجرت» مهاجرتي

-تشريح اين ماتريس ابداعي و كاربرد آن در تحليل تمركزگرايي مهاجرتي و مقايسه آن با شاخص

المللي پرداخته است. روش پژوهش، تحليل ثانويه و هاي داخلي و بينهاي مشابه در پژوهش

هاي مورد نياز براي تحليل تمركزگرايي هاي كشور هستند؛ همچنين دادهواحد تحليل، استان

هاي نفوس و مسكن هستند. با استفاده از اين درصد سرشماري 2هاي خام مهاجرتي، داده

هاي تمركزگرا در هر استان را توان ميزان مهاجرتماتريس و شاخص تمركزگرايي مهاجرتي مي

براي  همچنين به نوع الگوي تمركزگرايي نيز دست يافت. محاسبه اين شاخص محاسبه نموده و

رغم كاهش تمركزگرايي در ) نشان داد كه علي7/40ها طي دو دوره اخير (كل كشور و استان

هاي گذشته، كماكان ميزاني از تمركز بر تهران و هاي داخلي در كشور نسبت به دههمهاجرت

ناطق مركزي وجود دارد؛ با اين تفاوت كه الگوي تمركزگرايي در شهرها و به طور كلي مكالن

استاني تغيير شكل يافته و نسبت قابل  استاني تا حدودي به تمركزگرايي درون هاي بينمهاجرت

توان اند. اين روش را ميها نيز در مسيرهاي مهاجرتي افقي صورت گرفتهاي از مهاجرتمالحظه

  تي در سطح نقطه به كار گرفت و به ميزان تمركزگرايي دست يافت.در مورد هر نوع داده مهاجر

  

مهاجرت داخلي، ماتريس مسيرهاي مهاجرتي، شاخص تمركزگرايي مهاجرتي،  واژگان كليدي:

  .ضريب جيني مهاجرت، شاخص ترجيح مهاجرتي، شاخص پيوستگي مهاجرتي

  

  

  قدمهم

                                                

  شناسي دانشگاه عالمه طباطباييكارشناسي ارشد جمعيت - 1
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اي آن)، مطالعاتي كه در كشور ن رشتهرغم گستردگي مفهوم مهاجرت (به دليل ماهيت بيبه      

در ايران  1»هاي داخليمهاجرت«ما بر روي اين پديده صورت گرفته، عمق كمي دارند. مطالعه 

شناسان در جهت شناخت مناطق دهد عمده تالش جمعيتهاي گذشته نشان ميطي دهه

نرخ «، »2نرخ مهاجرپذيري«هاي ساده مهاجرپذير و مهاجرفرست كشور و محاسبه شاخص

  بوده است.» 4خالص مهاجرت«و » 3مهاجرفرستي

ها و المللي در حوزه مهاجرت نشان از تحليل اين پديده با تكنيكهاي بينبررسي پژوهش     

اثربخشي «، 5»شدت مهاجرت«هايي مانند رويكردهاي روشي و مفهومي نوين دارد؛ تكنيك

كه در مطالعات  9»فاصله«و  8»پيوستگي مهاجرت«، 7»تمركزگرايي مهاجرتي«، 6»مهاجرت

  اند. مهاجرت در داخل كشور، جز در تحقيقات معدودي در دهه اخير مطرح نشده

هاي داخلي ايران از بعد ها، انگيزه ابداع شاخصي براي تحليل مهاجرتاين محدوديت    

در بوده كه براي نخستين بار » هانسبت تمركزگرايي به كل مهاجرت«تمركزگرايي با عنوان 

هاي داخلي مطرح شده است. بعد تمركزگرايي، گرايش مهاجران را به نقاط تحليل مهاجرت

  دهد. مركزي تمركز جمعيت نشان مي

به عنوان ابزار اصلي تحليل » ماتريس مسيرهاي مهاجرتي«اين پژوهش، نخست به تشريح      

روند » 1385و مسكن  هاي خام دو درصد سرشماري نفوسداده«پرداخته و سپس با استفاده از 

هاي بين استاني مورد هاي نقطه به نقطه در كشور و نيز  مهاجرتتمركزگرايي در مهاجرت

  تحليل قرار گرفته است.

  طرح مسئله

هاي در ايران صرفا به محاسبه شاخص ،هاي داخليپيشتر اشاره شد كه تحليل مهاجرت     

خالص مهاجرت محدود شده و ساير ابعاد آن  اي نظير نرخ مهاجرپذيري، نرخ مهاجرفرستي وساده

را از نظر دور داشته است؛ يكي از اين ابعاد، تمركزگرايي مهاجرتي است. تمركزگرايي بر گرايش 

چه ميزان از «پردازد كه مهاجران به نقاط اصلي تمركز جمعيت تأكيد دارد و به اين مسئله مي

يرهاي مهاجرتي رو به مركز صورت گرفته هاي هر منطقه، تمركزگرا بوده و يا در مسمهاجرت

تواند تصوير درستي از وضعيت مهاجرت كنند، نمياست؛ بنابراين صرف اينكه افراد مهاجرت مي

مقصد «هاي داخلي اين است كه به را ترسيم كند. در واقع مسئله مهم در تحليل مهاجرت

-نت آينده خود انتخاب مي، يعني جايي كه مهاجران آن مكان را براي سكو»انتخابي مهاجران

                                                
1 -Internal Migration 

2 -Immigration Rate 

3 -Emigration Rate 

4 -Migration Balance 

5 -Migration Intensity 

6 -Migration Effectiveness 

7 -Migration Concentration 

8 -Migration Connectivity 

9 -Distance 
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كنند (بسته به مركز يا پيرامون بودن مقصد) توجه شود؛ به بيان ديگر بايد به اين امر پي ببريم 

  ).1388(انتظاري و مشفق » هاي هر منطقه تمركزگرا هستندچه ميزان از مهاجرت«كه 

آمدن وضعيت  هاي داخلي در بسياري از كشورها مانند ايران، سبب پديدتجربه مهاجرت     

هاي توسعه در مناطق اي در نظام مهاجرتي شده است؛ بدين معنا كه از يك سو از نابرابريدوگانه

اي تحت عنوان تجمع و تمركز جمعيت در نقاطي خاص مختلف كاسته و از سوي ديگر، مسئله

  (تمركزگرايي) را پديد آورده است. 

هاي جذب و دفع جمعيت عدم تعادل در فرصت ايران از جمله كشورهايي است كه نابرابري و     

مهاجر، درون مرزهاي  11783772، 1375 -  85در نقاط مختلف آن نمايان است. طي دهه 

درصد از اين مهاجران، شهر تهران  8/46دهند كه مقصد اند. آمارها نشان ميكشور جابجا شده

ست لذا مسئله اصلي اين بوده كه معضلي تحت عنوان تمركزگرايي مهاجرتي را پديد آورده ا

گيري جريان تمركزگرايي (سويه منفي) و ايجاد پژوهش با در نظر داشتن نقش مهاجرت در شكل

چه نسبتي «توسعه پايدار و توزيع يكنواخت جمعيت در نقاط مختلف (سويه مثبت) اين است كه 

  ». ها از نقاط پيراموني به نقاط مركزي و بالعكس بوده است؟از مهاجرت

  

  ينه تجربي پژوهشپيش

هاي داخلي ايران سابقه چنداني ندارد و تنها در دهه توجه به بعد تمركزگرايي در مهاجرت     

هايي در رابطه با اين موضوع صورت گرفته است؛ محموديان و ديگران اخير، معدود پژوهش

ت ) و زبردس1388)، محموديان و مشفق (1385)، زاهد (1388)، انتظاري و مشفق (1388(

هاي داخلي ايران را مورد توجه هاي خود، تمركزگرايي در مهاجرت) در پژوهش1388و  1385(

  اند.قرار داده

دهند كه پديده تمركزگرايي المللي درباره تمركزگرايي نشان ميهاي داخلي و بينپژوهش     

توسعه  مهاجرتي اغلب در ساختار داخلي كشورهاي توسعه نيافته نسبت به كشورهاي در حال

هاي توسعه در اين كشورها عمدتا ريزيتر است؛ دليل عمده اين جريان اين است كه برنامهشايع

گيري ريزي سبب شكلاست و اين نوع برنامه» زاتوسعه درون«و » توسعه از باال به پايين«از نوع 

  هاي داخلي شده است.جريان تمركزگرايي در مهاجرت

  

  هاي داخليپژوهش

نگاهي كالن به مهاجرت و توزيع جمعيت در ايران از «) در پژوهشي با عنوان 1385زاهد (     

زيرساخت پديده «به تبيين حركات جمعيت بر اساس اين ايده كه » 1375تا  1355سال 

پرداخت. وي » دهندمهاجرت را روابط مسلط اجتماعي (قوانين و هنجارها) تشكيل مي

ند عوامل داخلي و جنگ، ناامني مرزها و تحميالت تمركزگرايي در روابط اجتماعي را برآي

). به نظر 1385اقتصادي خارجي را به عنوان برآيند نيروهاي خارجي در نظر گرفته است (زاهد 

زاهد تمركزگرايي در روابط اجتماعي از طريق تكنولوژي ملهم از آن روابط سب توزيع متمركز 
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-راي دستيابي به اين امكانات به سوي قطبامكانات در مركزيت اين روابط مي شود و جمعيت ب

  شوند.هاي مذكور روانه مي

با گسترش بخش دولتي و ثابت ماندن تعداد شاغالن در بخش  1355 - 65در دهه      

خصوصي، يك نظام تمركزيافته دولتي در ساختار مشاغل كشور به وجود آمد كه سبب تمركز در 

 - 75ها) شد. در دهه ز (مركز كشور و مراكز استانتوزيع امكانات و مهاجرت به سوي اين مراك

حال  اين گسترش بخش خصوصي تا حدودي از هجوم مهاجران به شهرها كاست؛ با 1365

  ).1385افزايش جمعيت سبب شد كماكان بر حجم مهاجرت به شهرها افزوده شود (زاهد 

گرايي در ايي و پيرامونبررسي تمركزگر«) در پژوهش خود با عنوان 1388انتظاري و مشفق (     

هاي داخلي در ايران در سه دهه به بررسي مهاجرت» 1375 -  85نظام مهاجرتي ايران در دهه 

و » ضريب جيني مهاجرت«) از بعد تمركزگرايي و با استفاده از دو شاخص 1355 - 85اخير (

  اند.ز نشان دادهها را نيپرداخته و در هر دوره، الگوي مهاجرتي استان» شاخص ترجيح مهاجرتي«

تمركز شديدي  1355 -  65محاسبه دو شاخص مذكور براي سه دهه اخير نشان داد در دهه      

اي وجود داشته؛ به اين معنا كه مقصد اغلب مهاجران، مراكز در نظام مهاجرتي بين منطقه

- ابل مالحظهدهد كه به ميزان قنشان مي ،هاي بعداند اما تحوالت مهاجرت در دههها بودهاستان

تري به تر و متعادلها، توزيع متوازناي كاسته شده و اين مهاجرتهاي بين منطقهاي از مهاجرت

دهي به شهري كشور نقش مؤثري در جهتهاي كالناند. در دوره مذكور استانخود گرفته

ي طي ااند اما نقش اين مراكز در جذب مهاجران بين منطقهاي داشتههاي بين منطقهمهاجرت

  ).7: 1388دوره مورد مطالعه به ميزان زيادي كاهش يافته است (انتظاري و مشفق 

هاي بين بررسي تغييرات ساختار مكاني مهاجرت«محموديان و مشفق در پژوهشي با عنوان    

-هاي عمده مهاجرتروند تغييرات برخي از شاخص» 1355 -  85اي در ايران طي دوره منطقه

هاي مدل مفهومي ساختار مكاني مهاجرت«بين استاني) را با استفاده از اي (هاي بين منطقه

ها هاي پژوهش آناند. يافتهمورد بررسي قرار داده» 1نظريه انتقال تحركي زلينسكي«و » داخلي

دهد كه در سه دهه اخير، تمركزگرايي در نظام مهاجرتي ايران به شدت كاهش يافته نشان مي

  ).89: 1388است (محموديان و مشفق 

پيشنهاد الگويي مفهومي «) در پژوهش ديگري با عنوان 1388محموديان، ميرزايي و مشفق (     

اند كه تمركزگرايي در نظام نشان داده» هاي داخلي در ايرانو روشي براي مطالعه مهاجرت

دهد كه هر چه ها نشان ميهاي پژوهش آنمهاجرتي ايران به شدت كاهش يافته است. يافته

درآمد سرانه افزايش يافته و اختالف درآمد شهري و روستايي كمتر شده، احتمال وقوع مهاجرت 

روستايي و  -اي بين كاهش نابرابري درآمد شهري نيز كاهش يافته است. از سوي ديگر رابطه

شود؛ به عبارت ديگر با كاهش نابرابري كاهش تمركزگرايي در نظام مهاجرتي ايران مشاهده مي

اي در ميزان درآمد، تمركزگرايي مهاجرتي كاهش خواهد يافت اما از آنجا كه اين تفاوت منطقه

                                                
1-Zelinsky 
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پيرامون، نهادي و ساختاري است لذا كماكان تمركزگرايي در نظام مهاجرتي  - درآمدي مركز 

  ).83: 1388ايران تداوم خواهد داشت (محموديان و ديگران 

-گيري، تكوين و دگرگوني مناطق كالند شكلتبيين فرآين«زبردست در پژوهشي با عنوان      

شهري تحت تأثير نيروها و عوامل مختلف در طول زمان و بنا نشان داد كه مناطق كالن» شهري

به مقتضيات مكاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، مكانيسم و فرآيند خاصي را در 

ن داد اين امر پيامد كنش همزمان دو اند. وي نشاشان طي كردهگيري و تكوين و دگرگونيشكل

  ).1388فرآيند تمركزگرايي و تمركززدايي است (زبردست 

  هاي خارجيپژوهش

شهر و هاي مهاجرتي در كالنجريان«) در پژوهش خود با عنوان 1980فرانكلين و ويلسون (     

در  1935 - 80گرايي طي دوره زماني به بررسي تمركزگرايي و پيرامون» شهريمناطق غيركالن

ها در مطالعه خود نشان دادند كه الگوها و روندهاي اند. آناياالت متحده امريكا پرداخته

شهري ايالت متحده بوده است. مهاجرتي، هم علت و هم پيامد تمركزگرايي در مناطق غيركالن

ر اين پژوهش نشان داده است كه الگوي مسير مهاجرت طي دوره مورد مطالعه بدين شكل تغيي

شهري؛ در هاي مسلط مهاجرتي بيشتر بين مناطق غيركالنكرده كه در مرحله اول، جريان

شهري و در مرحله سوم نوعي گرايش شهري به مناطق كالنمرحله دوم از مناطق غيركالن

 :Franklin & Wilsonشهرها مشاهده شده است (مهاجرتي معكوس به سوي بيرون از كالن

  ). 3: 1388و مشفق  ، به نقل از انتظاري1980

ها در تغييرات شهري تأثير مهاجرت«) در پژوهشي با عنوان 1998كاپروسكي و ديگران (     

مراتبي به سوي مركز را در نظام نوعي تحرك مهاجرتي سلسله» 1984 -  94لهستان طي دوره 

هاي رتاند. همچنين در دوره مورد نظر كاهشي اساسي در مهاجمهاجرتي لهستان مشاهده كرده

شود. يكي از نتايج قابل توجه اين پژوهش، تغييرات اساسي در عملكرد روستا به شهر مشاهده مي

شهرهاي بزرگ همان نقاط مركزي در نظام مهاجرتي لهستان بوده است. شهرهاي بزرگ به 

اند كه عنوان مناطق اصلي جذب مهاجران در گذشته تبديل به مناطق مهاجرفرستي شده

گرايي اند و نوعي فرآيند حومهها بيشتر جذب شهرهاي همجوار و حومه شدهآنجمعيت مهاجر 

، به نقل از Coprowsky & et all 1998شهرهاي لهستان مشاهده شده است (در كالن

  ).4: 1388انتظاري و مشفق 

شهري شدن و ارتباط آن را با مهاجرت ) در پژوهش خود فرآيند كالن1996اليوت و پري (     

شهري اي به مرحله پيشرفته فرآيند كالنها زماني كه جامعهاند. از ديد آنبررسي قرار دادهمورد 

توان ارزيابي كرد؛ نخست مسيري كه رسد تحوالت نظام اسكان را در آن به دو شكل ميشدن مي

شهري متمركز شده و دوم، وضعيتي كه پراكندگي در آن جمعيت به طور متوالي در نواحي كالن

افتد. با توجه به شهري در مراكز متعدد و كوچكتري در پهنه سرزمين اتفاق ميكالن جمعيت

توان به عنوان فرضيه تمركز و حالت دوم را شهري حالت نخست را ميموضوع ظهور مناطق كالن

  ).Elliot & Perry 1996با عنوان فرضيه پراكنش بررسي كرد (
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مهاجرت از روستا به شهر نشان داد كه افزايش ) در پژوهشي در مورد مسئله 2011چانگ (     

درآمدها علت اصلي مهاجرت نيست و علت اصلي مهاجرت روستاييان به شهرها را توزيع نامتوازن 

داند. وي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد علت تمركز مهاجران منابع فرهنگي و اجتماعي مي

فراهم بودن زمينه براي تحصيالت بهتر و  بر شهرها منشأ غيراقتصادي دارد و در اين مورد به

  ).Chang: 2011افزايش منزلت اجتماعي اشاره دارد (

هاي مهاجرت از شهر به روستا نشان داد ) در پژوهشي براي نشان دادن انگيزه1975كاهو (     

گرايي عوامل مؤثر بر مهاجرت از شهر به اجتناب از محيط و فرهنگ شهري و به ويژه طبيعت

ست. وي نشان داد دغدغه اصالت اثري بر روي اين سبك از مهاجرت ندارد. كاهو در فرآيند روستا

كند هاي برگشتي به عدم تجانس فرهنگي مهاجران روستايي و جامعه شهري اشاره ميمهاجرت

)Kahoe: 1975.(  

 شهرهاي بزرگ امريكاي التين، پديده برگشت) در پژوهشي در مورد كالن1988( 1گيلبرت     

رغم اينكه تمركز در اغلب كشورهاي امريكاي التين را گزارش كرده است. از ديد وي علي

دهند و به علت مهاجرت و افزايش طبيعي شهرهاي اصلي در اين كشورها به رشد خود ادامه مي

شهرها هايي از كاهش در روند كلي رشد كالنشود اما نشانهجمعيت به جمعيت شهري افزوده مي

» شهريتأثير پراكنش اشتغال در مناطق كالن«خورد؛ علت اين كاهش را بايد در به چشم مي

  ).McGee: 1998شهري شدن است (يافت و به طور حتم اين واقعيت بخشي از فرآيند كالن

رشد ابرشهرها و نخست شهرهاي «) در پژوهش خود در پاسخ به اين پرسش كه 1988هال (     

داند. هر دو را از پيامدهاي اين جريان مي» اي بزرگت يا مسئلهاي مثبت اسبزرگ بيانگر توسعه

تعادل  -خود «توان آن را مكانيسم كنند كه ميبه نظر وي رشد ابرشهرها از مناطقي پيروي مي

كند، مراكز ميليون نفر افزايش پيدا مي 20تا  15دانست. زماني كه جمعيت شهري به » 2بخشي

         شودرآيند تمركززدايي از سكونت و اشتغال آغاز مييابند و ففرعي مهمي توسعه مي

)Hall: 1998.(  

  پيشينه نظري پژوهش

اي و ناپايداري آن به لحاظ تبيين ابعاد مختلف اين مهاجرت به عنوان يك حوزه ميان رشته     

). 1385پديده، ارائه يك نظريه جامع را براي تحليل مهاجرت دشوار ساخته است (حاج حسيني 

هاي توان با تأكيد بر يك سطح تحليل، جرياندهند كه نميالگوها و روندهاي مهاجرت نشان مي

  ).Massey & et all: 1990مداوم مهاجرتي را تبيين كرد (

شهري مطرح  - هاي مهاجرت روستا رويكردهاي نظري به مهاجرت اغلب با عنوان نظريه     

اي از روستاها هاي مهاجرتي گستردهصنعتي، جرياناند. پيشتر ذكر شد در پي وقوع انقالب شده

اي تحت عنوان تمركزگرايي ظهور پيدا به شهرها پديد آمد اما به دنبال اين موج مهاجرت، پديده

                                                
1-Gilbert 

2 -Self - Balance 
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ها هاي كالسيك مهاجرت قادر به تحليل و تبيين آن نيستند چون نوع مهاجرتكرد كه نظريه

  اند.تغيير يافته

دهند؛ تري از تمركزگرايي ارائه مي، تبيين مناسب»1كان مركزيهاي منظريه«احتماال      

هاي مكان مركزي، هاي مهاجرت و نظريهبااينحال در اين پژوهش سعي شده با پيوند نظريه

هاي مكان مركزي فراهم شود. نظريه» 2نظريه تمركزگرايي مهاجرتي«ساختاري نظري با عنوان 

-گيرند كه توسعه نميهستند و از اين رويكرد الهام مي» يينتوسعه از باال به پا«مبتني بر راهبرد 

تواند به طور اتفاقي در يك منطقه شكل بگيرد بلكه توسعه گرايش به استقرار در مناطقي دارد 

هاي مكان مركزي، ظهور ). بحث اساسي نظريه1385كه حد مناسبي از تمركز دارند (جمعه پور 

نوع ارتباط نواحي پيراموني با اين نقاط و واكنش افراد و گسترش نقاط و مراكز رشد و همچنين 

  هاي تمركزگرا است.اي است؛ اين واكنش همان مهاجرتهاي منطقهبه نابرابري

  3هاي مهاجرتنظريه

 داخلي وهاي اعم از مهاجرتها، مهاجرت ،از نظر اقتصادينظريه اقتصادي مهاجرت:     

ت مهاجر وفق اين رويكرد، .هستندباز توزيع نيروي كار براي  ، سازوكاريالملليهاي بينمهاجرت

نه تنها باعث رشد اقتصادي دو منطقه مهاجرپذير و  ست كهتابع قانون عرضه وتقاضا

: 1380آيد (زنجاني اي براي بهبود وضع كار و اشتغال به شمار ميبلكه وسيله ،مهاجرفرست

120.(  

ي، مهاجرت امري اجباري است كه بر اساس در نظريه وابستگنظريه وابستگي و مهاجرت:      

داري به سرمايهعدم توسعه يك محيط (روستا) نسبت به محيط ديگر (شهر) و وابستگي غير

توان از آثار و ). علل مهاجرت را نمي45: 1385آيد (حاج حسيني داري پديد ميسرمايه

و از سوي ديگر، عامل پيامدهاي آن جدا كرد چون مهاجرت از يك سو، معلول توسعه نابرابر 

) لذا براي تبيين فرآيند 235: 1389تعميق و گسترش توسعه نابرابر است (پاپلي و رجبي 

مهاجرت الزم است نخست به مسئله عدم توسعه توجه نمود؛ زيرا در اين راستاست كه روابط 

: 1385حسيني گيرند (حاجهاي مختلف جامعه مدنظر قرار مينابرابر ساختي و مكاني بين بخش

- ). از آنجا كه عدم توسعه و نابرابري مكاني در توسعه جهان سوم، از شكل گسترش سرمايه45

اي جمعيت در اين كشورها را بايد در شود؛ بنابراين حركت تودهداري در اين كشورها ناشي مي

  ).15: 1368زاده اين رابطه بررسي كرد (لهسايي

هاي يه، هزينه و فايده مهاجرت، در قالب شبكههاي مهاجرتي: در اين نظرنظريه شبكه     

اي از روابط بين شخصي است  هاي مهاجرتي مجموعه گيرند. شبكهمهاجرتي مورد تبيين قرار مي

هاي خويشاوندي، دوستي و جامعه مبدأ مشترك، مهاجران را به مهاجران كه از طريق نسبت

). Massey & et all: 1990دهد ( يقبلي در مقصد و به غير مهاجران در نواحي مبدأ پيوند م

ها، خطرات ناشي از رود چون هزينههاي مزبور، حركات مهاجرتي رو به افزايش ميدرون شبكه

                                                
1 -Central Place Theories 

2-Migration Concentration theory 
3 -Migration Theory 
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هاي دهند. در واقع ارتباطات و تماسمهاجرت را كاهش داده و منافع حاصل از آن را افزايش مي

شود كه توسط آن، به ب ميها، نوعي سرمايه اجتماعي براي افراد محسوحاصل از اين شبكه

  ).42: 1385حسيني يابند (حاجموقعيت شغلي بهتري دست مي

هاي داخلي در به تبيين و تحليل گذار مهاجرت ): اين نظريه 1نظريه انتقال تحركي (زلينسكي     

هاي مسير انتقال جمعيتي پرداخته است. زلينسكي در نظريه خود تالش كرد الگوها و مدل

ها را در مسير انتقال جمعيتي و مدرنيزاسيون تبيين كند و نشان ها و مهاجرتجاييتغييرات جاب

-داد كه مراحل مختلف مدرنيزاسيون، عموماً با تغييرات خاصي در الگوهاي مهاجرت و جابجايي

). زلينسكي 95: 1389المللي همراه است (محموديان و مشفق هاي جمعيتي در سطح ملي و بين

الگوهاي منظم و مشخصي  در دوره اخير، «كي را بدين شكل بيان كرده است: فرضيه انتقال تحر

وجود دارد و اين الگوها يكي از  2فضا -در فرآيند جابجايي و مهاجرت انسانها در مسير زمان 

  ).37: 1389(مشفق » عناصر اساسي مدرنيزاسيون جوامع است

نظريه زيرساخت پديده مهاجرت را  نظريه روابط مسلط اجتماعي در مهاجرت: بر اساس اين     

دهند. اين روابط اجتماعي براي اعمال خود روابط مسلط اجتماعي (قوانين و هنجارها) تشكيل مي

ها، ابزار ابداعي يا ساخته شده توسط انسان) ها، سازمانها، دستگاهبه تكنولوژي متناسب (روش

تماعي تكنولوژي، امكانات اجتماعي سازد. ساخت اجمتوسل شده و از طريق آن خود را محقق مي

كنند و جمعيت براي استفاده از امكانات و رفع نيازهاي خود به (رفع كننده نيازها) را تعريف مي

گيرد. اگر روابط مسلط اجتماعي، كند؛ بدين طريق مهاجرت شكل ميسوي آن حركت مي

امكانات به صورت متمركز  تمركزگرا باشند، ساخت تكنولوژي تمركزگرا خواهد بود و به تبع آن،

شوند و اگر روابط اجتماعي غيرتمركزگرا باشد، امكانات نيز به صورتي غيرمتمركز تقسيم مي

كند هاي داراي امكانات حركت ميتقسيم خواهند شد. در جوامع نوع اول، جمعيت به سوي قطب

تره سرزمين و در جوامع نوع دوم، اين حركت به سوي مناطق پراكنده و توزيع شده در گس

  خواهد بود.

): تأكيد اوليه الگوي لوئيس، هم بر جريان انتقال نيروي كار و هم 3نظريه دوبخشي (لوئيس     

رشد اشتغال در بخش نوين است. انتقال نيروي كار و رشد اشتغال، به وسيله نرخ تراكم سرمايه 

مازاد سود بخش  اي توسطگذاريشود. چنين سرمايهصنعتي در بخش نوين شهري تعيين مي

دار همه سود خود را مجدداً نوين، پس از پرداخت دستمزدها و بر اساس اين فرض كه سرمايه

شود كه سطح دستمزدها در بخش شود. باالخره فرض ميكند، امكانپذير ميگذاري ميسرمايه

ر صنعتي شهري ثابت است و به عنوان يك امتياز ثابت، باالتر از سطح معيشتي دستمزدها د

كند كه دستمزد شهري بايد شود. وي در الگوي خود فرض ميبخش كشاورزي سنتي تعيين مي

                                                
1 -Zelinsky 

2- Space - Time 
3-Lewis 
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درصد باالتر از متوسط درآمد كشاورزي باشد تا كارگران را به مهاجرت از مناطق  30حداقل 

  ).384: 1366مسكوني خود ترغيب كند (تودارو 

تودارو اين است كه هر مهاجر بالقوه،  نظريه درآمد مورد انتظار (تودارو): فرض اصلي الگوي     

گيرد كه به شهر برود يا نه. در اين  تصميم مي» درآمد انتظاري«سازي  مبناي هدف پيشينه بر

گيري دو عامل اقتصادي اصلي نقش دارند. اولي به تفاوت واقعي موجود بين دستمزد در  تصميم

هاي آموزش كارگران به وجود  ورههاي متفاوت و دشهر و روستا مربوط است كه به دليل مهارت

آمده است. درواقع، وجود نابرابري زياد بين دستمزدهاي پرداخت شده به كارگران شهري، در 

مقايسه با دستمزدهاي كارگران ماهر روستائي، به مثابه اصلي هميشگي در تصميم به مهاجرت 

ت آن كه در ساير تشخيص داده شده است. دومين عنصر اصلي الگوي مزبور، و مهمترين قسم

آوردن  الگوهاي مهاجرت از روستا به شهر نيست، ميزان احتمال موفقيت يك مهاجر در بدست

  ).Todaro: 1971شغل شهري است (

هاي عدم تعادل، مهاجرت را ): نظريه1نظريه تعادل و عدم تعادل در مهاجرت (گراوز و هانت     

هاي شود كه تفاوتدر اين مدل فرض ميدانند. ناشي از عدم تعادل بين مناطق مختلف مي

-هايي فضايي متفاوتي در سطح مناطق ميهاي اقتصادي، منجر به بروز تواناييفضايي در فرصت

كنند هاست. بر اين مبنا، مهاجران مناطقي را جستجو ميلذا مهاجرت، پاسخ به اين تفاوت ،گردد

گيرد كه ناطقي مورد توجه آنها قرار ميلذا م ،كه داراي بازار كار مناسب و نرخ دستمزد باالست

تابعي است از تفاوت  ،داراي كمترين خطر و ريسك بيكاري باشد. پس در اين رويكرد مهاجرت

  ).251: 1388بين نرخ واقعي دستمزدها، اشتغال و يا بيكاري (ضرابي و رخشاني نسب 

فردي و جمعي مهاجران ): در اين نظريه كه بر رفتار 2نظريه رفتاري (توماس و زنانيكي     

هاي هاي اجتماعي و نيز نقش سازمانبر نگرش مهاجران كه متأثر از ارزش متمركز است، 

تأكيد دارد. در اين نظريه متغيرهايي نظير درآمد، خانواده،  ،اجتماعي در رفتارهاي مهاجرتي است

استفاده قرار هاي قومي و سازگاري مورد مقياس منطقه مبدأ مهاجرت، سهولت ارتباط، گروه

: 1385حسيني هاي داخلي كاربرد دارد (حاجاند. اين نظريه بيشتر براي تحليل مهاجرتگرفته

43.(  

  هاي مكان مركزينظريه

): از ديد وي الگوي كاربري زمين با قيمت كاالهاي 3نظريه دواير متحدالمركز (فون تونن     

يكي از عوامل مهم و تعيين كننده هزينه كشاورزي و هزينه توليد آنها رابطه مستقيمي دارد و 

: 1385نيا و موسوي توليد كاالهاي مختلف، فاصله محل توليد تا مركز فروش است (حكمت

نخستين كسي بود كه تأثير عوامل اقتصادي را بر سازماندهي مكاني كشاورزي مورد  ،). تونن178

قرار گيرد كه حداكثر سود را به اراضي كشاورزي بايد طبق اصولي  ،تأييد قرار داد. به نظر وي

دست دهد. آن دسته از اراضي كشاورزي كه به شهر مركزي نزديكتر هستند، هزينه حمل و نقل 

                                                
1- Gravse & Hunt 

2 -Thomas & Znaniecki 
3 -Von Thunen 
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كند؛ برعكس، اراضي لذا درآمد موقعيتي آنها افزايش پيدا مي ،شوندكمتري را متحمل مي

ا از نظر كاال و كشاورزي دورتر از شهر، درآمد كمتري دارند. شهر محدوده روستايي خود ر

كند. كند و براي عرضه مازاد توليدات كشاورزي نواحي روستايي، بازار فراهم ميخدمات تأمين مي

به دليل اهميت هزينه حمل و نقل، كاالهاي حجيم و سنگين در مجاورت شهر و كاالهاي سبك 

مركز پديدار هم هايشوند و بدين ترتيب نظامي از دايرههاي دورتر توليد ميو كم حجم در مكان

  ).147: 1389شود (زياري مي

): نظريه وي در واقع در جهت بيان علت توزيع فضايي 1نظريه مكان مركزي (والتر كريستالر     

ريزي شده است. از ديد كريستالر، نقطه يا مكان مراتب بين آنها طرحشهرها و اندازه و سلسله

دهد و را در اختيار نواحي پيرامون خود قرار مي شود كه كاال و خدماتمركزي به مكاني گفته مي

-از اين نظر براي مناطق متعددي مركزيت دارد. مركزيت يك مكان با افزايش و كاهش سرويس

-ها را مي). سكونتگاه185: 1389كند (پاپلي و رجبي دهي آن مكان، افزايش و كاهش پيدا مي

-هاي مركزي معين طبقهتر مكانده پايينهاي مركزي رده باالتر، رتوان در سطح ملي به مكان

مراتب منعكس بندي سلسلهبندي كرد. آنگاه مركزيت يك مكان، اهميت نسبي خود را در رده

). در واقع موقيت نسبي هر مكان مركزي تحت تأثير يك فضاي 108: 1390كند (زياري مي

افيايي قرار دارد (پاپلي و هاي مركزي ناحيه جغررقابتي اقتصادي و اجتماعي موجود در بين مكان

  ).185: 1389رجبي 

ابتدا يك سكونتگاه روستايي  ،): وفق نظريه وي2نظريه فضاي اقتصادي شهرها (اگوست لوش     

كوچك كه مقداري توليد غيركشاورزي دارد، ممكن است توليدات خود را با يك يا دو روستاي 

آيد. زماني كه سكونتگاه، ديد مينزديك مبادله كند؛ در اين حالت يك نظم مثلثي شكل پ

شود. در اين حالت نظامي دهد، تبديل به يك مكان مركزي ميهاي خود را افزايش ميفرآورده

شود. افزايش توليد و گسترش داد و ستد در اين مكان شش ضلعي شامل شش مثلث تشكيل مي

طريق دوران اين شش هاي مجاور از گاهمركزي باعث زير پوشش گرفتن شمار بيشتري از سكونت

هايي ضلعي و يا دوران همراه با افزايش سطح آن خواهد بود. مرحله بعدي به صورت شش ضلعي

هاي نمايد. توسعه مكانكنند بروز ميهاي مختلف كه در اطراف يك مركز دوران ميدر اندازه

فضايي است (پاپلي افتد ايجاد نوعي تعادل مراتبي نيست بلكه آنچه اتفاق ميمركزي، لزوما سلسله

). لوش معتقد است بين منحني قيمت و منحني تقاضا رابطه وجود دارد و 192: 1385و رجبي 

تواند توليداتي را به همين رابطه بيان كننده ميدان عمل و پرتوافشاني بازار شهري است كه مي

با بازارهاي  واحدهاي پايين دست خود عرضه كند. بنابراين ميدان عمل بازار شهر را در رابطه

  ).195: 1385توان به اشكال مختلف نشان داد (پاپلي و ابراهيمي مجاور ديگر مي

                                                
1-Walter Christaller 
2-Auguste Loche 
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): به عقيده جان فريدمن، هر كشوري از يك (يا چند) 1پيرامون (جان فريدمن -نظريه مركز      

شود. در حقيقت، اين نظام شهري است اي (مركزي) و نواحي پيراموني تشكيل ميبخش هسته

دهد و نواحي پيراموني نيز بر اساس روابطي كه با هسته دارند اي را تشكيل مياطق هستهكه من

). به نظر وي، رابطه بين اين دو نظام را بايد 195: 1385شوند (پاپلي و ابراهيمي تعريف مي

اي استعماري دانست كه قطبي شدن را در مركز و حاشيه شدن در پيرامون را در پي دارد. رابطه

يك ساختار قطبي شده، با انتقال عوامل اصلي توليد از حاشيه به مركز همراه است. تا زماني بروز 

كه پيرامون به صورت توليد كننده مواد اوليه و معدني باقي بماند، گرايش عمومي نرخ مبادله بين 

براي  اي به فشارهاي سياسيهاي فزاينده منطقهمناطق، به نفع مركز ادامه خواهد يافت. نابرابري

سرانه در حاشيه منجر تغيير جهت جريان منابع به سوي پيرامون و كمك به باال بودن درآمد

  ).315: 1378خواهد شد (شكوئي 

): اين نظريه در اصل متمايل به كارايي اقتصادي است 2نظريه قطب رشد (هيرشمن و ميردال     

-هاي تجمع (كاهش هزينهي به صرفهتوان توليد را از طريق دستيابو بر اين استدالل است كه مي

اند) افزايش هاي ناشي از عواملي كه نسبت به بنگاه، خارجي اما نسبت به فضاي قطبي، داخلي

هاي مولد در يك نقطه نسبت به گسترش آنها در ها و فعاليتداد. بر اين اساس تجمع زيرساخت

هاي رشد، منافع با توسعه قطب توانمي  هاي وسيع برتري دارد. بر اساس نظريه قطب رشد،عرصه

به هم پيوسته چندي را به دست آورد. نخست اينكه رشد يك نقطه (قطب) خود به خود، توسعه 

شود و دهد. دوم اينكه قطب رشد، خود يك مركز جاذب جمعيت مياي را ارتقا ميمنطقه

تراكم به سمت مهاجران مناطق كمتر توسعه يافته را به جاي روي آوردن به شهرهاي بزرگ و م

دهد كند. سوم اينكه قطب رشد آثار مثبت توسعه را در نواحي پيراموني انتشار ميخود جلب مي

ها از طريق نظام كند و در نهايت اينكه قطب رشد بتدريج به فرآيند انتشار نوآوريو پخش مي

-ر سرمايه). نظريه قطب رشد ب201: 1389رساند (پاپلي و رجبي سلسله مراتبي شهري ياري مي

توانند ها ميترين شهرها تأكيد دارد. در اين نظريه دولتهاي كالن در صنايع، در بزرگگذاري

-هاي رشد اقتصادي را فراهم آورند. اين رشد اقتصادي در خارج از مراكز شهري انتشار ميانگيزه

ب رشد، به سان در نظريه قطشود. بديناي مياقتصادي ناحيه -يابد و باعث توسعه اجتماعي 

 - اقتصادي شهرها باعث توسعه اجتماعي  -شود تا توسعه اجتماعي شهرها اولويت داده مي

اقتصادي روستاها شود. اين نظريه بر عملكرد نيروهاي بازار آزاد كه تأثيرات جانبي آن، محرك 

  شود تأكيد دارد. در نظريه قطب رشد،اقتصادي در سراسر يك ناحيه مي -توسعه اجتماعي 

هاي تجاري و كشاورزي است و در گذاري در صنعت به منزله موتور توسعه براي فعاليترمايهس

  ).204: 1385شود (پاپلي و ابراهيمي آن سرمايه و نيروي كار جابجا مي

  تالش براي تدوين نظريه تمركزگرايي مهاجرتي

هر كدام با تأكيد بر  هايي كهاند؛ نظريههاي بسياري شكل گرفتهدر رابطه با مهاجرت نظريه    

     هاي مهاجرت نشان اند. بررسي نظريههاي خاصي از پديده مهاجرت به بحث پرداختهجنبه

                                                
1-John Friedman 
2-Hireschman & Myrdal 
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پردازان در اين جهت بوده كه عوامل اقتصادي را به عنوان عوامل تعيين دهد كه سعي نظريهمي

قاط مختلف جهان هاي افراد در نكننده در مهاجرت نشان دهند. در شرايط كنوني كه جابجايي

هاي جديدي كند، نياز به نظريههاي كالسيك مهاجرت تبعيت نميچندان از قواعد سنتي نظريه

شود تا اشكال جديد مهاجرت، نه شكل سنتي آن (مهاجرت از روستا به شهر) را احساس مي

 تحليل كند. 

كزگرايي ظهور يافت و اي به نام تمرپيشتر ذكر شد كه به دنبال وقوع انقالب صنعتي، پديده     

به دنبال آن، مهاجرت از روستاها به شهرها شتاب بيشتري نسبت به گذشته به خود گرفت؛ 

مهاجرتي كه متناسب با شرايط زماني انقالب صنعتي، در بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي 

ار كشورهاي توسعه نيافته به شكل يك مسئله درآمد. در شرايط كنوني نيز تمركزگرايي در ساخت

-ها، با توسل به نظريهبسياري از جمله ايران وجود دارد؛ بااينحال براي تحليل اين نوع مهاجرت

اند (به عنوان ها تغيير يافتههاي كالسيك مهاجرت قابل تحليل و تبيين نيست چون نوع مهاجرت

 شهرها).ها و كالنمثال، مهاجرت از شهرهاي كوچك به مراكز استان

وجود ندارد. در اين پژوهش تالش » نظريه تمركزگرايي مهاجرتي«اي با عنوان ه نظريهامروز     

هاي مكان مركزي، اين خالء نظري تا هاي مهاجرت و نظريهبر اين بوده كه با پيوند نظريه

هستند » توسعه از باال به پايين«هاي مكان مركزي، مبتني بر راهبرد حدودي مرتفع شود. نظريه

به طور اتفاقي در يك منطقه شكل بگيرد،  ،تواندگيرند كه توسعه نميريه الهام ميو از اين نظ

  بلكه توسعه گرايش به استقرار در نقاطي دارد كه حد متناسبي از تمركز دارند.

گيري مراكز و نقاط رشد و همچنين هاي مكان مركزي به شكلبا درك اين نوع نگرش نظريه     

-نظريه«گيرند، شايد بتوان اصطالحات يراموني به اين نقاط شكل ميهايي كه از نقاط پمهاجرت

هاي تري براي نظريههاي مناسبرا عنوان» تمركزگرايي مهاجرتي«يا » 1هاي تمركزگرايي فضايي

هاي مكان مركزي، ظهور و گسترش نقاط و مكان مركزي دانست، چرا كه بحث اساسي نظريه

-حي پيراموني با اين نقاط و واكنش افراد به نابرابري منطقهمراكز رشد و همچنين نوع ارتباط نوا

  هاي تمركزگرا هستند.اي است. اين واكنش، همان مهاجرت

  شناسيهاي سنجش تمركزگرايي مهاجرتي در جمعيتشاخص

تمركز «شناسي مفهوم تمركزگرايي در نظام مهاجرتي با اصطالحاتي چون در جمعيت     

توسط افرادي چون پالن، موليگان، راجرز و رايمر و با استفاده از » نابرابري فضايي«و » فضايي

ابزارهايي چون ضريب جيني مهاجرت، شاخص ترجيح مهاجرتي، شاخص اثربخشي مهاجرت و 

  شاخص پيوستگي مهاجرت مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است.

مهاجرتي را نشان مكاني در كل يك نظام  -ضريب جيني مهاجرت، ميزان تمركز فضايي      

هاي داخلي، هر چه دهد. اين شاخص بين صفر و يك در نوسان است. در خصوص مهاجرتمي

اي رو به هاي بين منطقهبيانگر آن است تمركز فضايي مهاجرت ،اين شاخص به يك نزديكتر باشد

                                                
1-Spatial Concentration Theories 
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نشان مركز است و هر چه به صفر نزديكتر باشد، يكنواختي در جابجايي مهاجران بين مناطق را 

  ). 75: 1388دهد (محموديان و ديگران مي

) در پژوهش خود روش محاسبه اين شاخص را با استفاده از يك 1997پالن و موليگان (     

ها و به شيوه ها در هر يك از سطرها و ستوناند. با محاسبه قدر مطلق تفاضلماتريس شرح داده

  شود:ابطه ذيل، اين شاخص محاسبه ميرياضي ماتريس (سطر در ستون) و قرار دادن آن در ر

  

G (t) = 
∑ � ∑ � �� ∑ 	 ∑ 
 �� ���� 	
�

� �������� �
  

 

ها و ماتريس، در صورت ها در سطرها و ستوندر رابطه فوق، حاصل جمع قدر مطلق تفاضل     

ت؛ به عبارت ديگر مجموع سطرها و اي استعداد كل مهاجران بين منطقه Tگيرد. كسر قرار مي

 Tها و و مخرج كسر نيز با در اختيار داشتن تعداد سطرها و ستون Tها برابر است با ستون

شود. نكته قابل توجه در محاسبه ضريب جيني اين است كه عناصر قطر ماتريس در محاسبه مي

  ).Plane & Mulligan 1997شوند (محاسبه وارد نمي

دهد كه چه ميزان ترجيحات مكاني در نظام مهاجرتي مهاجرتي نشان مي شاخص ترجيح     

دهد صورت گرفته است و الگوي ترجيح مكاني در نظام مهاجرتي يك منطقه يا كشور را نشان مي

  هاي جذب جمعيت دارد.). اين شاخص رابطه مستقيمي با مؤلفه5: 1388(انتظاري و مشفق 

تي بين مهاجران همسان باشد، تعداد مهاجران خارج شده از اگر ترجيحات و تمايالت مهاجر     

��) Mبرابر است با  iمنطقه  −  Mبرابر با  jو تعداد مهاجران وارد شده به منطقه  (� 

(�� −  :United Nations 1970برابر است با كل مهاجران ( Mخواهد بود كه در آن  (� 

  شود:مي ). اين شاخص از طريق رابطه ذيل محاسبه47

  

  IP = 
���

� �
��
�

 .
��
�

�
 . � 

 

شاخص اثربخشي مهاجرت نشان دهنده مقدار قدر مطلق خالص مهاجرت هر منطقه به مجموع 

توسط  1975كل وارد شدگان و خارج شدگان كليه مناطق است. مقدار اين شاخص كه در سال 

سان است. هر اندازه مقدار اين شاخص باالتر باشد شرياك ساخته شد، بين صفر تا صد در نو

نشانگر تأثير بيشتر مهاجرت در بازتوزيع جمعيت است؛ به اين معنا كه نظام كالن مهاجرتي، 

كند. مقدار نامتقارن و لذا مهاجرت به عنوان يك سازوكار مؤثر در بازتوزيع جمعيت عمل مي

دهد؛ به اين معنا كه جريانات را نشان مي پايين شاخص نقش كمتر مهاجرت در بازتوزيع جمعيت

گيرد تقريبا داراي تعادل است و لذا بازتوزيع جمعيتي كمي صورت مي ،ايمهاجرتي بين منطقه

اي براي توصيف و تحليل ). اين شاخص را به عنوان آماره74: 1388(محموديان و ديگران 

  شود:اسبه مياند و از طريق رابطه ذيل محمسيرهاي مهاجرتي ارائه كرده
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MEI = 
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شاخص پيوستگي مهاجرتي نشان دهنده جريانات غير صفر در يك ماتريس مهاجرتي است و از 

آيد. دامنه تغييرات اي كه غير صفر هستند بدست مينسبت تعداد كل جريانات بالقوه بين منطقه

يك در نوسان است. پيوستگي مهاجرتي صفر به معناي عدم ارتباط  اين شاخص بين صفر و

مهاجرتي بين مناطق و پيوستگي مهاجرتي يك نشانگر جريانات مهاجرتي باال بين مناطق است 

  شود:). اين شاخص از طريق رابطه ذيل محاسبه مي1388(محموديان و ديگران 

  

IMC = ∑ �  ≠ � ∑ � = � �$ ��
� �����

  

  

  ): برآورد شاخص تمركزگرايي مهاجرتي ايران1جدول (

  1375 -  85  1355 - 65  شاخص

  /.17  /.87  ضريب جيني مهاجرت

  ./.46  85/1  ترجيح مكاني

  16/5  29/3  اثربخشي مهاجرت

  33  15  پيوستگي مهاجرتي

  )1388منبع: محموديان و ديگران (                   

دهد. كاهش ضريب سنجش تمركزگرايي مهاجرتي را نشان مي هاي) برآورد شاخص1جدول (     

دهد طي نشان مي 1375 - 85در دهه  17/0به  1365 - 75در دهه  87/0جيني مهاجرت از 

اي رو به مركز، كاهش يافته و جابجايي هاي بين منطقهتمركز فضايي مهاجرتاين بازه زماني، 

 - 85در دهه  046/0نرخ ترجيح مكاني به  تر شده است. كاهشمهاجران بين مناطق، يكنواخت

تر شده است. برآورد الگوي ترجيح مكاني در نظام مهاجرتي كشور متعادل دهدنشان مي 1375

، 1375 -  85شاخص اثربخشي مهاجرت و شاخص پيوستگي مهاجرتي و افزايش آنها در دهه 

اثربخشي مهاجرت به  دهد. افزايش شاخصتغيير ديگري در نظام مهاجرتي ايران را نشان مي

، 1375 - 85دهد كه نظام مهاجرتي كشور طي دهه نشان مي 1375 - 85در دهه  16/5

تر شده و لذا بازتوزيع جمعيتي بيشتري نسبت به دهه گذشته به واسطه مهاجرت صورت نامتقارن

به  1365 - 75در دهه  15گيرد. همچنين افزايش چشمگير شاخص پيوستگي مهاجرتي از مي

 بيانگر پيوستگي مهاجرتي جريانات مهاجرتي باال بين مناطق است. 1375 - 85در دهه  33

  ماتريس مسيرهاي مهاجرتي

  تعريف مفاهيم

هاي مديريتي يك شهرستان را هاي بين نقاط در محدودهمهاجرت درون شهرستان: جابجايي     

، »روستا به شهر« ،»روستا به روستا«گويند كه در چهار شكل مهاجرت درون شهرستان مي
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هاي تقسيماتي توانند در زير مجموعهها مياست. اين جابجايي» شهر به روستا«و » شهر به شهر«

هاي مختلف آن در جريان باشد؛ مانند مهاجرت از يك آبادي يك شهرستان و بين زير مجموعه

ه شهر ديگر هاي مختلف يا مهاجرت از يك شهر ببه آبادي ديگر در يك دهستان يا در دهستان

  ). 9: 1380هاي ديگر آن شهرستان و نظاير آن (زنجاني در يك بخش معين يا ساير بخش

هاي مبدأ و مقصد مهاجرتي در يك يا دو مهاجرت بين شهرستان: بسته به اينكه شهرستان     

مهاجرت درون استاني يا «استان متفاوت قرار گرفته باشند، اين نوع مهاجرت در حالت نخست، 

-محسوب مي» مهاجرت بين استاني«و در حالت دوم، » هاي يك استاناجرت بين شهرستانمه

توانند به يكي از چهار شكلي كه پيشتر به آن اشاره شد صورت ها نيز ميشود. اين جابجايي

  ).9: 1380گيرند (زنجاني 

يت داشته اي است كه بيش از يك ميليون نفر جمعشهر نقطهشهر): كالنشهر (كالننخست     

مطرح كرد. وي  1939در سال » جفرسون«شهري را براي نخستين بار باشد. ايده نخست

هاي اقتصادي كشورها در آن متمركز اي از جمعيت و فعاليتشهرهاي بزرگي را كه بخش عمده

شهر در نامد. نخستشهر ميشده و اغلب مركز سياسي (پايتخت) اين كشورها هستند، نخست

ر، كانون تمركز ملي بوده و بر نظام شهري اين كشورها مسلط است. زماني كه نظام شهري كشو

-باشد، اندازه شهر را نخست 2نسبت جمعيت بزرگترين شهر به جمعيت دومين شهر بيشتر از 

اند شهرها به كار بردهرا براي نخست» ماكروسفالي«گويند. برخي از محققان اصطالح شهري مي

  ).31: 1385(زبردست 

هر نظام جغرافيايي شامل دو زير نظام فضايي است؛ نخست «، »فريدمن«و پيرامون: از ديد  مركز

توان آن را بقيه نظام به شمار مركز كه قلب پيشتاز و پوياي نظام است و ديگري پيرامون كه مي

: 1389(پاپلي و رجبي » پذيري نسبت به مركز قرار داردآورد و در حالت وابستگي يا سلطه

هاي جذب جمعيت، امكانات، شرايط توسعه و اي است كه مؤلفهه بيان ديگر، مركز نقطه)؛ ب203

هاي جذب جمعيت را در اختيار دارد و نقاط پيراموني نقاطي هستند كه بسياري از ديگر جاذبه

  گيرد.فاقد اين عوامل بوده و به همين دليل مهاجرت از اين نقاط به سوي مركز صورت مي

ها در مسيرهاي : اين مفهوم بدين معناست كه چه ميزان از مهاجرتمهاجرتي تمركزگرايي     

ها در جهت نقاط و گيرند؛ به عبارت ديگر چه ميزان از مهاجرتمهاجرتي رو به مركز صورت مي

هاي مركزي است. اگر نقاط را بر روي طيفي از اهميت از نظر امكانات، منابع و به طور كلي قطب

عيت قرار دهيم و اين نقاط را به عنوان مقصدي براي مهاجران در نظر هاي جذب جممؤلفه

هاي بگيريم، مهاجرت به نقاطي كه از درجه اهميت باالتري برخوردارند، به عنوان مهاجرت

تمركزگرا شناخته شده و به فرآيند جابجايي از نقاط پيراموني به نقاط مركزي، تمركزگرايي 

هاي داخلي در ايران از بعد تمركزگرايي ژوهش، تحليل مهاجرتشود. در اين پمهاجرتي گفته مي

هاي تمركزگرا به و با استفاده از شاخص ابداعي تمركزگرايي مهاجرتي (شاخص نسبت مهاجرت

ها) صورت گرفته است. اين شاخص بين صفر و يك در نوسان است؛ هر چه به صفر كل مهاجرت

اي يكنواخت و متوازن صورت ها به گونهمهاجرت تر باشد نشان دهنده آن است كه توزيعنزديك
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دهد. نسبت ها را نشان ميتر باشد، تمركزگرايي باال در مهاجرتگيرد و هر چه به يك نزديكمي

ها عبارت است از نسبت مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا به كل تمركزگرايي به كل مهاجرت

  شود:ها. شاخص مذكور از طريق رابطه ذيل محاسبه ميمهاجرت

�$.� =  
∑ �$

��
 

∑ها، نسبت تمركزگرايي به كل مهاجرت �.$�كه در آن   ��هاي تمركزگرا و مهاجرت $�

  هاست.تعداد كل مهاجرت

مراتب نقاط از نظر مركز مهاجرت عمودي: مهاجرت از نقاط پايين به باال و برعكس در سلسله     

گيرد؛ مهاجرت عمودي نام دارد. اين مهاجرت در دو نوع صعودي و نزولي صورت ميو پيرامون، 

مهاجرت از پايين به باال (از پيرامون به مركز)، مهاجرت عمودي صعودي و مهاجرت از باال به 

  شود.پايين (از مركز به پيرامون)، مهاجرت عمودي نزولي ناميده مي

را نيز براي آن به كار برد، » مهاجرت خنثي«ان عنوان تومهاجرت افقي: اين مهاجرت كه مي     

هاي جمعيتي و به طور كلي موقعيت مكاني مهاجرت بين نقاطي است كه از نظر جاذبه و دافعه

  در وضعيت يكساني قرار داشته باشند.

مسير مهاجرتي: جهت حركت فرد مهاجر (به لحاظ رويكرد وي به نقاط مركز يا پيرامون) بين      

گويند. مسيرهاي مهاجرتي، تمركزگرا، قطه (مبدأ و مقصد) مشخص را مسير مهاجرتي ميدو ن

  دهند. ها را نشان ميگرا يا افقي بودن مهاجرتپيرامون

گيرد؛ بر اين اساس در اين پژوهش تمركزگرايي از بعد مكاني آن مورد توجه قرار مي     

شوند. ترين نقاط شناخته ميعنوان پيراموني ترين نقطه و روستاها به(تهران)، مركزي» پايتخت«

توان نقاط مختلف را بر روي يك پيوستار از هاي مكان مركزي، در مورد كشور ما ميطبق نظريه

ترين گرايي كامل نشان داد؛ به اين صورت كه تهران به عنوان مركزيتمركزگرايي تا پيرامون

داشته و چون رده باالتري نسبت به آن نقطه در كشور نسبت به ساير مناطق، مركزيت مطلق 

-گيرد. در رده دوم، كالنوجود ندارد، هيچگاه در موقعيت پيراموني و نيمه پيراموني قرار نمي

هاي جمعيتي و مكاني شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد قرار دارند كه به لحاظ ويژگي

د اما نسبت به تهران، پيراموني تري دارنها موقعيت متمايز و مركزينسبت به مراكز استان

شهرها) قرار دارند كه نسبت به هستند. در رده سوم، شهرهاي مركز استان (به استثناي كالن

هاي پايين خود، مركزيت داشته اما نسبت به نقاط باالي خود در موقعيت پيراموني قرار دارند. رده

شهر نيستند و نسبت به روستاها، ندر رده چهارم شهرهايي قرار دارند كه مركز استان و يا كال

هاي باالي خود در وضعيت پيراموني قرار دارند و در اما نسبت به رده ،شوندمركز محسوب مي

-مي ترين نقاط در نظر گرفتهترين رده، روستاها قرار دارند كه به عنوان پيرامونينهايت در پايين

اي نيستند. ه باالتري براي هيچ نقطهاي، مركزيت نداشته و ردچون نسبت به هيچ رده ،شوند

دهد. خطوط عمودي، مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا، خطوط ) اين پيوستار را نشان مي1شكل (
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گرا را نشان ها، مسيرهاي مهاجرتي پيرامونچينافقي، مسيرهاي مهاجرتي افقي (يا خنثي) و خط

  دهند.مي

  
مسير از آن، تمركزگرا  10ص است كه مسير مهاجرتي قابل تشخي 24در اين نمودار،      

-مسير ديگر تحت عنوان مهاجرت 4گرا (عمودي نزولي) و مسير، پيرامون 10(عمودي صعودي)، 

  دهد.) هر يك از مسيرهاي مهاجرتي را نشان مي2هاي افقي قرار دارند. جدول (
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  ): مسيرهاي مهاجرتي2جدول (

  مبدأ به مقصد  مسيرهاي مهاجرتي

  تمركزگرا

ا به ساير شهرها / روستا به مركز استان / روستا به كالن شهر / روست

روستا به تهران (تمركزگراترين مسير مهاجرتي) / ساير شهرها به مركز 

استان / ساير شهرها به كالن شهر / ساير شهرها به تهران / مركز استان 

  به كالن شهر / مركز استان به تهران / كالن شهر به تهران

  پيرامون گرا

تهران به كالن شهر / تهران به مركز استان / تهران به ساير شهرها / 

تهران به روستا (پيرامون گراترين مسير مهاجرتي) / كالن شهر به مركز 

استان / كالن شهر به ساير شهرها / كالن شهر به روستا / مركز استان 

  به ساير شهرها / مركز استان به روستا / ساير شهرها به روستا

  يافق
كالن شهر به كالن شهر / مركز استان به مركز استان / ساير شهرها به 

  ساير شهرها / روستا به روستا

  

، تمركزگرايي »1385هاي فردي سرشماري نفوس و مسكن داده«گيري از سپس با بهره     

 گيرد. جدولمهاجرتي با استفاده از ماتريس مسيرهاي مهاجرتي مورد بررسي و تحليل قرار مي

  دهد.) ماتريس مسيرهاي مهاجرتي را نشان مي3(

  ): ماتريس مسيرهاي مهاجرتي3جدول (

  تهران  كالن شهر  مركز استان  ساير شهرها  روستا  

 H   C  C C C  روستا

 Dec  H  C C C  ساير شهرها

 Dec Dec H  C C  مركز استان

  Dec Dec Dec H  C  كالن شهر

  Dec Dec Dec Dec  H  تهران

  

)، مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا، Centralizationماتريس، باالي قطر ماتريس (در اين      

)، مسيرهاي مهاجرتي افقي و پايين قطر ماتريس Horizontalقطر ماتريس (

)Decentralizationگرا قرار دارند. با استفاده از اين ماتريس و )، مسيرهاي مهاجرتي پيرامون

با  1385هاجرتي، داده هاي سرشماري نفوس و مسكن به كارگيري شاخص ابداعي تمركزگرايي م

ها و توجه به هر مسير مهاجرتي در اين ماتريس، توزيع و تمركزگرايي مهاجرتي هر يك از استان

  كل كشور محاسبه خواهد شد.

  روش تحقيق



  

  

  

  

  

  

Wنو در تحلیل مترکزگرایی مهاجر bرو :W١٤١                                                             ماتریس مسیرهای مهاجر  

 

هاي بين استاني مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش، تمركزگرايي در مهاجرت     

(دوره  1375 - 85هاي كشور و دوره زماني مورد مطالعه، دهه ماري پژوهش، استانجمعيت آ

-) است. به دليل وجود آمار و اطالعات در مورد مهاجرت1385و  1375زماني بين دو سرشماري 

ها از روش تحليل هاي بين استاني طي دوره مذكور، براي محاسبه شاخص تمركزگرايي استان

گيري است لذا كل جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفته و از روش نمونهثانوي بهره گرفته شده 

  استفاده نشده است.

سطح تحليل در اين پژوهش، استاني و واحد تحليل، استان است. براي محاسبه تمركزگرايي      

مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله  1385هاي فردي سرشماري نفوس و مسكن مهاجرتي، داده

مهاجرت كرده بودند  1385تا  1375كوردهاي مربوط به افرادي كه در فاصله سالهاي نخست، ر

از ساير ركوردها تفكيك شد. سپس نقاط درون هر استان، كدگذاري شدند؛ به اين صورت كه در 

هر استان، به شهر مركز استان، ساير نقاط شهري استان و نقاط روستايي استان، كد منحصر به 

عنوان مثال استان خوزستان به اين صورت كدگذاري شد: شهر اهواز (كد  فردي داده شد؛ به

). بدين 62) و نقاط روستايي استان (كد صفر 061)، ساير نقاط شهري استان خوزستان (كد 06

  كد اختصاص يافت). 3كد تعيين شد (به هر استان  90استان كشور در مجموع  30ترتيب براي 

و » مبدأ«به عنوان » 1385هاي فردي سرشماري داده 18و  17 ستون«در مرحله دوم،      

و رقم هفتم و هشتم هر  17در نظر گرفته شد. كدهاي ستون » مقصد«به عنوان » ستون آدرس«

  دهد.آدرس در داده هاي فردي، شهري و روستايي بودن ركورد را نشان مي

و ستون آدرس در  18و  17بين ستون هاي  Crosstabsدر مرحله سوم با انجام عمليات      

هاي روستا به شهر، روستا به روستا، شهر به شهر و شهر به فراواني مهاجرت SPSSنرم افزار 

  روستا در هر استان و كل كشور بدست آمد.

هاي حاصل از عمليات آماري فوق در ماتريس مسيرهاي مهاجرتي قرار در مرحله نهايي، داده     

ترين نقطه طراحي شده كه نقاط سطر و ستون آن، از پيرامونياي گرفت. اين ماتريس به گونه

ترين نقطه (تهران) قرار دارند لذا باالي قطر ماتريس، مسيرهاي مهاجرتي رو به (روستا) تا مركزي

مركز يا تمركزگرا، قطر ماتريس، مسيرهاي مهاجرتي افقي و پايين قطر ماتريس، مسيرهاي 

مسير  24دهد. اين ماتريس در سطح نقطه، از گرا را نشان ميمهاجرتي رو به پيرامون يا پيرامون

مسير ديگر  4گرا و مسير، پيرامون 10مسير از آن، تمركزگرا  10مهاجرتي تشكيل شده است كه 

هاي دو درصد سرشماري ) كه با استفاده از داده4نيز مسيرهاي مهاجرتي افقي هستند. جدول (

هاي داخلي ايران را در هر يك از مسيرهاي مهاجرت تشكيل شده، توزيع 1385نفوس و مسكن 

  دهد.مهاجرتي در دهه مذكور نشان مي
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  : ماتريس فراواني مسيرهاي مهاجرتي كل كشور4جدول

  تهران  كالن شهر  مركز استان  ساير شهرها  روستا  

 4125 5149 7887 33005  29636  روستا

 3745 5067 6725  20243 8791  ساير شهرها

 3626 3447  6721 7731 4950  ستانمركز ا

  3686  6571 2321 7495 6183  كالن شهر

  0  2231 2266 2393 2288  تهران

  

دهد كه مسير مهاجرتي روستا به شهرها (به استثناي شهرهاي مركز استان، اين جدول نشان مي

مهاجران كل  نفر از 33005شهرها و تهران)، بيشترين فراواني را داشته است. در واقع تعداد كالن

اند. نكته قابل تأمل در اين در اين مسير مهاجرتي جابجا شده 1375 -  85كشور طي دهه 

برآورد، رقم چشمگير مهاجرت از روستاها به تهران به عنوان تمركزگراترين مسير مهاجرتي است؛ 

به عبارت ديگر، طي دهه مورد بررسي، روستاييان گرايش بيشتري نسبت به شهرنشينان به 

سازترين ترين و در عين حال، بحراناند. مهاجرت از روستا به شهر، سادهكونت در تهران داشتهس

-نوع مهاجرت از گذشته تا به امروز بوده است؛ بااينحال ساير برآوردها در اين ماتريس نشان مي

ن اند. ضدهند كه ساير مسيرهاي مهاجرتي نيز جرياني از تمركزگرايي را در كشور پديد آورده

  اند. نفر از روستاييان نيز ساير روستاها را به عنوان مقصد خود انتخاب كرده 29636اينكه 

  

  : ماتريس نسبت مسيرهاي مهاجرتي كل كشور5جدول

  تهران  كالن شهر  مركز استان  ساير شهرها  روستا  

 23/2 78/2 26/4 82/17  16  روستا

 02/2 74/2 63/3  93/10 20/4  ساير شهرها

 96/1 86/1  63/3 17/4 67/2  مركز استان

  99/1  55/3 25/1 05/4 34/3  كالن شهر

  0  20/1 22/1 29/1 23/1  تهران

  

دهد. مهاجرت از نشان مي 1375 - 85) نسبت مسيرهاي مهاجرتي را در دهه 5جدول (     

درصد،  82/17شهرها و تهران) با روستاها به شهرها (به استثناي شهرهاي مراكز استان، كالن

ترين مسير مهاجرتي در اين دهه بوده است و پس از آن، مسير مهاجرتي روستا به روستا صشاخ

 درصد قرار دارند. 93/10درصد و مسير مهاجرتي شهر به شهر با  16با 
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1375 -  85: فراواني و نسبت مسيرهاي مهاجرتي كل كشور طي دهه 6جدول   

  درصد  تعداد  مسير مهاجرتي  نوع مسير مهاجرتي

  زگراتمرك

  82/17  33005  روستاها به شهرها

  26/4  7887  هاروستاها به مراكز استان

  78/2  5149  شهرهاروستاها به كالن

  23/2  4125  روستاها به تهران

  63/3  6725  هاشهرها به مراكز استان

  74/2  5067  شهرهاشهرها به كالن

  02/2  3745  شهرها به تهران

  86/1  3447  هرهاشها به كالنمراكز استان

  96/1  3626  ها به تهرانمراكز استان

  99/1  3686  شهرها به تهرانكالن

  افقي

  16  29636  روستاها به روستاها

  93/10  20243  شهرها به شهرها

  63/3  6721  هاها به مراكز استانمراكز استان

  55/3  6571  شهرهاشهرها به كالنكالن

  گراپيرامون

  20/4  8791  اشهرها به روستاه

  67/2  4950  ها به روستاهامراكز استان

  34/3  6183  شهرها به روستاهاكالن

  23/1  2288  تهران به روستاها

  117/4  7731  ها به شهرهامراكز استان

  05/4  7495  شهرها به شهرهاكالن

  29/1  2393  تهران به شهرها

  25/1  2321  هاشهرها به مراكز استانكالن

  22/1  2266  هان به مراكز استانتهرا

  20/1  2231  شهرهاتهران به كالن

  100  185265  -  جمع

  منبع: محاسبات تحقيق

بين هر يك از مسيرهاي مهاجرتي را نشان  1375 - 85) توزيع مهاجران در دهه 6جدول (     

ين دهه پي هاي تمركزگرا در طي اتوان به غالب بودن مهاجرتدهد. بر اساس اين جدول ميمي

  برد. 
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  گرا و افقي: نسبت مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا، پيرامون7جدول 

  درصد  تعداد  مسير مهاجرتي

  7/40  75465  مسيرهاي مهاجرتي تمركزگرا

  1/34  63171  مسيرهاي مهاجرتي افقي

  2/25  46469  مسيرهاي مهاجرتي پيرامون گرا

  100  185265  جمع

  محاسبات تحقيقمنبع:                        

هاي رو به ، مهاجرت1375 - 85هاي دهه درصد از مهاجرت 7/40دهد نشان مي 7جدول      

اند. پيشتر به اين اشاره شد كه طي سه دهه هاي تمركزگرا بودهمركز و يا به عبارتي مهاجرت

- شان ميهاي داخلي كاسته شده است؛ بااينحال نتايج ناخير، از جريان تمركزگرايي در مهاجرت

 7دهند كه كماكان با تمركزگرايي و گرايش مهاجران به نقاط مركزي مواجه هستيم. جدول 

درصد از مهاجران، در مسيرهاي مهاجرتي افقي جابجا  1/34دهد طي دهه مذكور، نشان مي

درصد از مهاجران از نقاط مركزي به نقاط پيراموني  2/25، 1375 - 85اند. طي دوره شده

دهد نشان مي 1375 - 85اند. (مهاجرت معكوس). بررسي روند مهاجرت در دهه مهاجرت كرده

- هاي داخلي در ايران كماكان در مسير تمركزگرايي در جريان است. اتخاذ سياستنظام مهاجرت

 ،توان گفتاما مي ،هاي تمركززدا در سالهاي اخير هرچند از ميزان تمركزگرايي كاسته است

-تاريخي است. محاسبه دو شاخص نسبت مهاجرت - كلي ساختي تمركزگرايي در مهاجرت مش

هاي تمركزگرا به ) و شاخص نسبت مهاجرت61/1هاي پيرامون گرا (هاي تمركزگرا به مهاجرت

  )، دليلي بر اثبات اين مدعاست. 7/40ها (كل مهاجرت

   



  

  

  

  

  

  

Wنو در تحلیل مترکزگرایی مهاجر bرو :W١٤٥                                                             ماتریس مسیرهای مهاجر  

 

  1375 -  85هاي كشور طي دهه : شاخص تمركزگرايي مهاجرتي استان8جدول 

 استان
هاي جرتمها

 تمركزگرا
 هاكل مهاجرت

تمركزگرايي  شاخص

 مهاجرتي

 602/0 26949 16224 تهران

 0,559 12129 6779 خراسان رضوي

 0,557 5157 2872 خوزستان

 556/0 10288 5723 اصفهان

 528/0 3777 1995 آذربايجان شرقي

 469/0 2127 997 گيالن

 448/0 4895 2191 مركزي

 436/0 6260 2731 لرستان

 435/0 1313 571 قم

 420/0 3608 1516 سيستان و بلوچستان

 416/0 9635 4004 مازندران

 405/0 3259 1320 گلستان

 401/0 3289 1320 فارس

 346/0 9982 3451 زنجان

 327/0 4525 1479 بوشهر

 326/0 7969 2601 هرمزگان

 321/0 3096 995 چهارمحال و بختياري

 314/0 5297 1663 سمنان

 308/0 4031 1242 اردبيل

 299/0 2775 829 خراسان شمالي

 299/0 7574 2261 قزوين

 296/0 7068 2089 آذربايجان غربي

 288/0 6152 1769 كرمانشاه

 263/0 3904 1028 خراسان جنوبي

 253/0 5782 1462 يزد

 247/0 3943 973 همدان

 243/0 10196 2480 ايالم

 235/0 3254 764 كهگيلويه و بويراحمد

 230/0 4413 1017 كردستان

 214/0 2618 559 كرمان

  منبع: محاسبات تحقيق             

  

جابجايي، بيشترين فراواني را در  16224دهد كه استان تهران با تعداد ) نشان مي8جدول (     

 5723صفهان با و استان ا 6779هاي تمركزگرا داشته و پس از آن، استان خراسان رضوي با مهاجرت
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و  559، استان كرمان با 764كهكيلويه و بويراحمد با  در رتبه دوم و سوم قرار دارند. همچنين استان

  اند.هاي تمركزگرا را تجربه كردهجابجايي، كمترين مهاجرت 571استان قم با 

 گيري نتيجه

نام شاخص  ها و فقدان شاخصي بههاي به كار گرفته شده در پژوهش محدوديت شاخص    

هاي تحليل مهاجرت، انديشه طرح شاخصي متناسب با الگوي در روش تمركزگرايي مهاجرتي

هاي داخلي در ايران، در راستاي توليد دانش بومي در حوزه مهاجرت را تقويت كرد و به  مهاجرت

و شاخص حاصل از آن تحت عنوان شاخص نسبت تمركزگرايي به  ابداع ماتريس مسيرهاي مهاجرتي

ها منجر شد. اعتبار علمي اين روش با كسب نظر برخي از متخصصان حوزه مهاجرت در  كل مهاجرت

ها و مراكز تحقيقاتي كشور مورد تأييد واقع شد. ضمن اينكه كاربرد اين ماتريس در تحليل دانشگاه

هاي مشابه سنجش تمركزگرايي در  اخلي ايران و مقايسه آن با شاخصهاي د تمركزگرايي در مهاجرت

هاي داخلي ايران از بعد تمركزگرايي به  المللي، كارايي آن را در تحليل مهاجرتهاي بينپژوهش

  اثبات رساند.

تمركزگرايي به عنوان يكي از ابعاد مفهومي مهاجرت تنها در دهه اخير مورد توجه معدود 

ها نيز صرفا به تعريف اين المللي قرار گرفت؛ بااينحال اين پژوهشو بين هاي داخليپژوهش

هاي مشابه سنجش تمركزگرايي در هاي داخلي ايران بر اساس شاخصمفهوم و تحليل مهاجرت

ها و لزوم ارائه اند. اين پژوهش با در نظر داشتن اين محدوديتالمللي پرداختههاي بينپژوهش

ار محدود مهاجرت در ايران به روش ابداعي ماتريس مسيرهاي مهاجرتي اي متناسب با آمشيوه

  دست يافت.

 -  95هاي بين استاني طي چهار دهه گذشته (در اين پژوهش، بررسي روند مهاجرت     

جريان شديدي از تمركزگرايي بر نظام مهاجرتي ايران  1355 - 65در دهه  ،) نشان داد1355

از ميزان تمركزگرايي در نظام مهاجرتي كشور به طور قابل  1375 - 85حاكم بوده اما در دهه 

هاي تمركزگرا به كل اينحال محاسبه شاخص نسبت مهاجرت اي كاسته شده است؛ بامالحظه

هاي داخلي در ايران كماكان تحت سلطه مهاجرت ،ها براي دهه مذكور نشان دادمهاجرت

)، الگوي تمركزگرايي درون استاني حفظ 1395تمركزگرايي قرار داشته و در سرشماري اخير (

  شده است.

رغم كاهش علي ،ها نيز نشان دادتمركزگرايي مهاجرتي براي استان محاسبه شاخص     

هاي گذشته، كماكان ميزاني از هاي داخلي در كشور، نسبت به دههتمركزگرايي در مهاجرت

وجود دارد؛ با اين تفاوت كه الگوي  شهرها و به طور كلي مناطق مركزيتمركز بر تهران و كالن

هاي بين استاني تا حدودي به تمركزگرايي درون استاني تغيير شكل تمركزگرايي در مهاجرت

  اند.ها نيز در مسيرهاي مهاجرتي افقي صورت گرفتهيافته و درصد بسياري از مهاجرت
 



  

  

  

  

  

  

Wنو در تحلیل مترکزگرایی مهاجر bرو :W١٤٧                                                             ماتریس مسیرهای مهاجر  

 

  نابع:م

گرايي در نظام و پيرامون). بررسي تمركزگرايي 1388انتظاري، اردشير و مشفق، محمود ( - 

، مركز 1375 - 85هاي مهاجرتي بين شهرستاني در دهه مهاجرتي ايران با استفاده از ماتريس

  هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.مطالعات و پژوهش

هاي توسعه روستايي، ). نظريه1385مهدي (حسين و ابراهيمي، محمد  يزدي، محمد پاپلي - 

  تهران: انتشارات سمت.

هاي شهر و پيرامون، ). نظريه1389سناجردي، حسين (حسين و رجبي  يزدي، محمدلي پاپ - 

  تهران: انتشارات سمت.

). توسعه اقتصادي در جهان سوم، جلد اول، ترجمه غالمعلي فرجادي، 1366تودارو، مايكل ( - 

  تهران: انتشارات وزارت برنامه و بودجه.

  ها و ريزي توسعه روستايي، ديدگاههاي بر برنام). مقدمه1385پور، محمود (جمعه - 

  ها، تهران: انتشارات سمت.روش

  .41هاي مهاجرت، فصلنامه راهبرد، شماره ). سيري در نظريه1385حسيني، حسين (حاج - 

-). كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامه1385نجف (نيا، حسن و موسوي، ميرحكمت - 

  ت علم نوين.اي، تهران: انتشاراريزي شهري و منطقه

 -  75). نگاهي كالن به مهاجرت و توزيع جمعيت در ايران طي دوره 1385زاهد، سعيد ( - 

  .1، نامه انجمن جمعيت شناسي ايران، سال يكم، شماره 1355

 گيري، تكوين و دگرگوني مناطق ). تبيين فرآيند شكل1388زبردست، اسفنديار ( - 

  .69شماره  هاي جغرافياي انساني،شهري، نشريه پژوهشكالن

  ). مهاجرت، تهران: انتشارات سمت.1380اله (زنجاني، حبيب - 

اي، تهران: انتشارات ريزي منطقههاي برنامه). اصول و روش1389زياري، كرامت اله ( - 

  دانشگاه تهران.

هاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول، تهران: انتشارات ). ديدگاه1387شكوئي، حسين ( - 

  سمت.

هاي توسعه ). تحليلي بر پراكندگي شاخص1389هيوندي، احمد (ضرابي، اصغر و شا - 

  .2، شماره 21ريزي محيطي، سال هاي ايران، مجله جغرافيا و برنامهاقتصادي در استان

عسگري ندوشن، عباس و افشاري، عليرضا و ذاكري هامانه، راضيه و مهدي پور خراساني،  - 

بي مشكالت مفهومي و روش شناختي مرتبط هاي مهاجرت در ايران: ارزيا). داده1388مليحه (

هاي داخلي در ايران، پنجمين همايش انجمن جمعيت شناسي ايران، با تحليل مهاجرت

  مجموعه مقاالت مهاجرت، جلد اول.   

هاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول، تهران: انتشارات ). ديدگاه1387شكوئي، حسين ( - 

  سمت.



  

  

 

  

  

  ١٠٨و  ١٠٧ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                         ١٤٨

 

  

جمعيت شناسي، تهران: انتشارات مركز مطالعات و ). مباني 1388كاظمي پور، شهال ( - 

  هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.پژوهش

  ). نظريات مهاجرت، شيراز: انتشارات نويد شيراز.1368لهسايي زاده، عبدالعلي ( - 

هاي ). بررسي تغييرات ساختار مكاني مهاجرت1387محموديان، حسين و مشفق، محمود ( - 

  جمن جمعيت شناسي ايران.ن، نامه ا1375 – 85اي اي در ايران طي سالهبين منطقه

). پيشنهاد الگويي مفهومي و 1388محموديان، حسين و ميرزائي، محمد و مشفق، محمود ( - 

هاي داخلي)، هاي داخلي در ايران (رويكردي نو در تحليل مهاجرتروشي براي مطالعه مهاجرت

  مهاجرت، جلد اول.پنجمين همايش انجمن جمعيت شناسي ايران، مجموعه مقاالت 

هاي داخلي و باز توزيع هاي مهاجرت). مطالعه تطبيقي سياست1390مشفق، محمود ( - 

جمعيت در كشورهاي منتخب، با تأكيد بر كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه، مركز مطالعات و 

  هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.پژوهش

ي، اجتماعي و جمعيتي مناطق هاي توسعه اقتصاد). برآورد شاخص1380مشفق، محمود ( -

  هاي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.روستايي استان

- Chang, Chu – Chan. (2011). Rural to Urban migration: Evidence of l – 
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IGRATION ROUTES MATRIX: A NEW APPROACH TO 

ANALYZING MIGRATION CONCENTRATION 

 
By: Mir Amin Tajzadeh 

 

Abstract: 

����The Migration Routes Matrix and its index, the "Migration 

Concentration Index", is a tool for analyzing internal migration from a 

centralization perspective. This study first describes this innovative 

matrix and its application in the analysis of migration centralism and 

compares it with similar indicators in domestic and international 

research. Iran's internal migration during the decade, has been studied 

and analyzed. The type of decentralization pattern in each province is 

also shown. The application of the Migration Index in analyzing Iran's 

internal migration and comparing it with similar indicators has proven 

its effectiveness as a scientific and reliable method. The calculation of 

this index for the whole country and the provinces also showed that 

despite the decrease in concentration of internal migration in the 

country over the past decades, the concentration of Tehran and 

metropolitan areas and central areas in general remains. There is; 

however, the pattern of centralization in provincial interstate 

migrations has been partially transformed to inter-provincial 

centralization and a significant proportion of migrations have also 

taken place in horizontal migration routes. 

 

 Keywords: internal migration, migration routes Matrix, migration 

concentration index, Gini migration coefficient. 
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DEMOGRAPHIC OF SOCIAL DAMAGES (CRIME) IN 22 

DISTRICTS OF TEHRAN 
 

By: Hassan Momeni and Ahmad Irankhah  

 

Abstract: 

���� Since the possibilities and hopes in the new era of human advance 

have been made, social issues of this age will also be different. Today, 

most countries, including our country, live in cities and metropolises. 

This urban population faces various, widespread and sometimes 

annoying and permanent problems. So that it can be said that 

contemporary social problems and problems have emerged in cities. 

The city of Tehran also faces such problems as a large metropolis. 

Therefore, the research question is, what the situation of spatial 

distribution of mass damages in different regions of Tehran is? To 

collect information from different centers related to mass damage 

issues, ArcGIS software, Arc map software and simbology toolkit have 

been used to draw maps of the ArcGIS software suite. The findings of 

the research showed that the distribution of these harms in lower urban 

areas of Tehran is more than other areas. Distribution of mass damages 

in Tehran follows a specific pattern and increases to the south regions 

of the city. The density of social injuries is generally higher in the 

southern regions of Tehran and the northern areas of the city are much 

less socially damaged. As the findings show, among the 22 areas of the 

city, respectively, the areas 4,5,7,8,9,10,13,11,16,21,19,17,18,12,15 are 

the most damaged socially and we observed in districts 1, 2, 3, 6, and 

22 of Tehran, the least amount of social damage. 

 
Keywords: Demographics, spatial distribution, social damage, crime 

damages, the city of Tehran. 
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QUANTITATIVE COMPARISON OF TWO GROUPS OF 

MUSLIM AND ARMENIAN FAMILIES, IN TERMS OF 

BIOLOGICAL, MARITAL AND KINSHIP QUALITIES 

 
By: SayyedAlireza Hashemi 

 

Abstract: 

����Marriage is a social, cultural and religious phenomenon that affects 

the structures of society and changes over time. One of the types of 

marriages is kinship, which has long been considered common in our 

country and is considered legitimate in the eyes of the people. But the 

consequences of consanguineous marriage are very clear in the 

physical and mental health of children in today's world of medical 

knowledge. 

Consanguineous marriages are very important in human inheritance, 

and because close relatives are more likely than non-relatives to have 

similar genes; Children from these types of marriages will have more 

similar genes. than children from non-consanguineous marriages. This 

type of marriage and its resulting disability, such as the types of 

genetic disorders and congenital disorders and the large costs that this 

situation imposes on the family and society, make kinship marriages an 

important psychological, medical and social issues. 

The aim of this study was to identify the biological quality of marriage 

(kinship or non-kinship) and the status of the resulting children 

between two groups of parents of students of Muslim and Armenian 

families. 

The research questions included individual characteristics, marital 

characteristics of married men and women, characteristics of parents' 

children of two sample groups of students of Hazrat Zeinab high 

school for Girls in District 15 and Girls students of Marie Manukian 

high school in District 6 of Tehran. The results have been obtained by 

quantitative analysis. It shows the relationship between 

consanguineous marriages and the occurrence of physical or mental 

disorders in the children of these families; Although Muslim and 

Armenian families have different beliefs, the frequency of kinship 

marriages in Muslim families indicates an increase in disorder and 

anomalies in children from marriages. 

 

Keywords: Kinship, consanguineous marriage, Genetic Diseases 
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ANALYSIS OF EMIGRATION TRENDS IN 

KERMANSHAH PROVINCE OVER THE PAST TWO 

DECADES 

 

Jamal Adhami, Ghorban Hosseini, AliReza Ghasemi & Razieh 

Vatanparast 

Abstract: 

����The key factor in increasing and decreasing population of a region 

is migration causing change in the population structure of the area. 

Immigration is the response of humans to the unfavorable economic, 

social, cultural and environmental conditions of life, and efforts to 

improve the conditions through displacement and change the place of 

residence. Kermanshah's border province has been one of the most 

populous and migrant provinces in the west of the country in recent 

decades and has exchanged with most of the country's provinces, 

accepting immigrants from other provinces and sending them to other 

provinces. The research in this paper is conducted through using 

descriptive-analytic method based on a secondary analysis of 

immigration data in the Kermanshah province. The data are collected 

from the census indicators from 1996 to 2016. The findings show that 

during the period of 1996-2005, about 40% of the immigrants left the 

province entered the provinces of Tehran and Kurdistan, and during 

the periods of 2006-2005, over 50% of these immigrants entered the 

provinces of Tehran, Alborz and Kurdistan, respectively. Over 65% of 

the immigrants who entered Kermanshah province during the 

mentioned periods from Tehran, Kurdistan, Hamedan, Ilam, Lorestan 

provinces and in the last decade, Alborz province have been added to 

these provinces. Men migrate more than women, and the migrants are 

more from rural areas, and more than 70% of them are at young and 

dynamic age of their life. Majority of immigrants have migrated 

accompanying their families, majority of men have migrated to find 

better job opportunities while women have left home to continue their 

studies. The results show that people of Kermanshah province tend to 

leave home and migrate to Tehran and Kurdistan, more than other 

provinces.  

 

Keywords: trend and migration flows, net migration, adopting, 

Kermanshah border province. 
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INDIVIDUAL FACTORS AFFECTING THE 

OCCURRENCE OF DIVORCE IN BOROUJERD CITY 
 

By: Dr. Gholamreza Tajbakhsh 

 

Abstract 

���� The purpose of this study was to identify and prioritize individual 

factors affecting the occurrence of divorce in Borujerd city in 2019. 

The statistical sample includes 40 experts and activists in the field of 

social harm and divorce and data gathering tool was a researcher-made 

questionnaire. For data analysis, frequency, mean, standard deviation, 

and nonparametric test, Wendell Kendall have been used. 

The findings showed that from the point of view of experts and 

owners, the first factor influencing the occurrence of the phenomenon 

of divorce, was the failure to adhere to marital obligations with an 

average of 16.01%. The lack of awareness of the damages caused by 

divorce with an average of 15.65%, and the lack of knowledge and the 

lack of emotional skills and expression of interest (communication 

skills) with an average of 16.9% after being second and third, are 

important. Also, the cause of physical or appearance defect of a 

woman or a man with an average of 6.10 planned divorce factors, 

marriage for divorce (of any possible kind) with a mean of 7.11% and 

a non-respect factor to the spouse's family with an average of 8.40 %, 

respectively, have the lowest percentage of the causes of divorce in 

Borujerd city. 

 Conclusion: Regarding prioritization and categorization of various 

personal and psychological factors, it can be concluded that from the 

point of view of experts and experts in the field of social harm and 

divorce, the first factor influencing the occurrence of divorce in 

Borujerd County, is failure to comply with marital obligations. 

 

Keywords: divorce, individual factors, Borujerd city. 
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ELDERLY MIGRATION STUDY:  

ISSUES AND CHALLENGES  
 

By: Alireza Sajedi, Masoomeh Momentayefeh, & Manijeh AmirKhosravi 

Abstract: 

����Despite the fact that in the near future, the elderly are likely to 

experience the fastest growth rate among population age groups. 

Although, in the near future, the elderly people, will experience the 

fastest growth rates, among the population’s age groups, the study of 

their demographic movements is not of particular interest. There are 

few studies on the migration patterns of this age group. Migrant elderly 

from a few basic dimensions, is different from the pattern of migration 

of other age groups, but the methods of data collection and analysis 

methods and also the basic concepts used in the censuses about this 

age group were generally similar to other groups, therefore, it is not 

very useful in studying the migration of the elderly This article 

discusses some of the issues and problems of using census data in 

examining the spatial movements of the elderly population, especially 

in analyzing the characteristics of immigrants and the reasons for 

migration. Finally, while providing suggestions and recommendations 

on how to deal with this issue in the current situation, solutions have 

been proposed that can be used to apply relatively few modifications to 

the methods and operations of the census, the usefulness of the results 

of the census in promoting the migration of elderly populations. 

 
Keywords: elderly, population, censuses, immigrants, fastest growth 
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DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF THE NEEDS AND 

PRIORITIES OF THE DISABLED POPULATION IN 

IRAN DURING THE YEARS: 1380-1398 
 

By: Seyed Morteza Arab, Seyed Reza Moeini, Shahla Kazemipour 

& Ali pejhan 

 

Abstract: 

����The purpose of this study is demographic analysis of the needs and 

priorities of the disabled population in Iran during the years of 1380-

1398. This research is a qualitative and applied study. The statistical 

population of this study is student dissertations and scientific-research 

articles related to the issues and needs of the disabled population, using 

SID Jihad, Magiran.com, Noormags.ir and Ensani.ir sites. One of the 

methods of this research was library study. Using this method, all these 

have been reviewed and the required sections have been retrieved 

based on the systematic review of these 11 theses and 49 scientific-

research articles. Data were analyzed using MAXQDA qualitative data 

analysis software. According to the research problematics, the research 

has been divided into five categories of cultural needs, psychological 

needs, social needs, and economic and health needs, three of which are 

more frequent than others. These are: 1. Social needs   2. Psychological 

needs 3. Therapeutic needs and in the theoretical framework, "quality 

of life theory", "disability theory", "social support theory" have been 

used more. In research methodology, descriptive method is most used 

and then survey method is used. Most of the researches are quantitative 

and qualitative methods and other researches are ranked next. The 

following findings were extracted: 1. Inadequate urban development 

facilities for the disabled. 2. Weaknesses in services and social spaces, 

education, employment, equality of opportunity, economic resources 

and marriage 3. Positive effect of physical activity and exercise on 

enhancing quality of life and life satisfaction, reducing depression of 

persons with disabilities. 

 

Keywords: disabled, life priorities, social support, quality of life 
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