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

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

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

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

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

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

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

 است.

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

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

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

کشور نیست.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ماشینی اجتناب گردد.(

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

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

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

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

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

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

JPEG  اجتناب گردد. 



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

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

اعداد را به پارسی نگارش منایید. 

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

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

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

جابجا نشدن ارقام صحیح و اعشاری اطمینان حاصل فرمایید.

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

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

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

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

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

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

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

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

.)4 :1380

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

شامره ی چاپ. 

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

جمعیت، شامره 19و20، صص 97-112. 

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

شود. مثال:

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

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

نارش، شامره  چاپ. مثال:

-Aghajanian, A.; Mehryar, A.M. )1990(. Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran: 1996-1976. 

Asia-Pacific Population Journal, 42-3 ,14
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تاثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی در بخش کشاورزی ایران
 محسن صالحی کمرودی1، آذر شهبازی2 و رضا شاکری بستان اباد3 

چکیده:

گســترش و توســعه بخــش کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از محورهــای توســعه اقتصــادی و اجتماعی کشــور، بــه مجموعه ای 
ــاورزی  ــش کش ــزرگ بخ ــکالت ب ــت. از مش ــاز اس ــاداب نی ــا و ش ــک پذیر پوی ــر، ریس ــالق، آموزش پذی ــای خ از نیرو ه
ایــران، ســالخوردگی نیــروی کار اســت کــه می توانــد موجــب کاهــش بهــره وری و تولیــد در ایــن بخــش گــردد. بنابرایــن، 
هــدف ایــن تحقیــق بررســی تاثیــر ســالخوردگی نیــروی کار بــر کارایــی فنــی در بخــش کشــاورزی ایــران اســت. بدیــن 
منظــور از داده هــای 32 اســتان کشــور در ســال های 1382 و 1392 و همچنیــن روش تحلیــل مــرزی تصادفــی اســتفاده 
می شــود. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد ســالخوردگی نیــروی کار، تاثیــر منفــی بــر کارایــی در بخــش کشــاورزی 
ــر ایــن،  دارد، بنابرایــن بایــد سیاســت هایی اتخــاذ کــرد کــه ســاختار ســنی بخــش کشــاورزی جوان تــر شــود. عــالوه ب
نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش در مــورد حرفه هــای کشــاورزی در بهبــود بهــره وری تولیــد مفیــد اســت. در نتیجــه، بخــش 
دولتــی بــرای تشــویق و همچنیــن پــرورش جوانــان تــازه وارد بــه بخــش کشــاورزی، بایــد سیاســت هایی را اتخــاذ کنــد 

تــا آنهــا را بــه کشــاورزانی بــا دانــش تبدیــل کنــد.

واژگان کلیدی:

 سالخوردگی نیروی کار، تابع تولید مرزی، کارایی، کشاورزی.

1- دکتر تخصصی دانشگاه تبریز
2- دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز  

reza.shakeri@ut.ac.ir 3- دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

علمی ترویجی
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مقدمه

بخــش کشــاورزی بــه دلیــل نقــش و اهمیتــی کــه در تامیــن غذایــی بخــش عظیمــی از جمعیــت کشــور 
و نیــز فراهــم آوردن مــواد اولیــه بســیاری از صنایــع دارد، همــواره مــورد توجــه دولــت و مســئوالن بــوده 
اســت. بدیهــی اســت کــه بــرای گســترش و توســعه بخــش کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از محورهــای 
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور، بــه مجموعــه ای از نیرو هــای خــالق، آموزش پذیــر، ریســک پذیر 
ــول  ــور معم ــه ط ــود دارد و ب ــان وج ــب در جوان ــز اغل ــا نی ــن ویژگی ه ــت. ای ــاز اس ــاداب نی ــا و ش پوی
ــت  ــد. اهمی ــه را دارن ــک مجموع ــه درون ی ــی ب ــن ویژگ ــال ای ــرای انتق ــتری ب ــی بیش ــان آمادگ جوان
ــت آن  ــر اهمی ــان ب ــت زم ــا گذش ــوده و ب ــان ب ــه اقتصاددان ــورد توج ــاز م ــانی، از دیرب ــروی کار انس نی
افــزوده شــده اســت. نگاهــی بــه تاریــخ نظریــه پــردازی دربــاره رشــد نشــان می دهــد الگوهــای رشــد، 
انباشــت ســرمایه های فیزیکــی را به عنــوان کلیــد توســعه معرفــی کرده انــد. امــروزه کشــوری قــادر بــه 
ــن،  ــل کنــد؛ بنابرای ــه ســرمایه انســانی تبدی بهره گیــری از ظرفیت هــای مــادی اســت کــه انســانها را ب
ــت،  ــود و درنهای ــم می ش ــانی متراک ــرمایه انس ــای آن، س ــه برمبن ــت ک ــتری اس ــانی بس ــت انس جمعی

توســعه را بــه همــراه مــی آورد )احمــدی و توکلــی، 1395(.
ــده و طــی  ــالخوردگی گرایی ــه س ــت شــاغل در بخــش کشــاورزی ب ــه جمعی ــی اســت ک ــن در حال  ای
ــا ســالهای گذشــته و هــم در  ســالهای اخیــر میانگیــن ســنی شــاغالن ایــن بخــش هــم در مقایســه ب
مقایســه بــا دو بخــش دیگــر فعالیــت )صنعــت و خدمــات( بــه طــور مرتــب افزایــش یافتــه اســت. بــر 
اســاس اطالعــات مرکــز آمــار ایــران )1398( میانگیــن نســبت بهره بــرداران در دامنــه ســنی 60 ســال 
و بیشــتر، از رقــم 23 درصــد در ســال 1382 بــه 30 درصــد در ســال 1392 افزایــش پیــدا کــرده اســت 
کــه ایــن اتفــاق می توانــد نگران کننــده باشــد. ســالخوردگی نیــروی کار، هــر چنــد بــا افزایــش تجربــه 
ــوآوری آنهــا را کاهــش  ــد ریســک پذیری، خالقیــت و ن آنهــا همــراه اســت، امــا از ســوی دیگــر می توان
دهــد. از ســوی دیگــر تغییــرات در ســاختار ســنی جامعــه و چرخــه درآمــد مصــرف در دوران زندگــی 
ــر  ــراد ب ــی و رشــد اقتصــادي داشــته باشــد. چرخــۀ زندگــی اف ــر کارای ــرات چشــمگیري ب ــد اث می توان
ــه درآمــد، در مراحــل مختلــف ســنی متفــاوت اســت.  اســاس نیازهــاي اقتصــادي و نســبت مصــرف ب
بطوریکــه نســبت مصــرف بــه تولیــد در جوانــان و ســالخوردگان، بــاال و در نیــروي کار میانســال، پائیــن 
اســت. ایــن بدیــن معنــا اســت کــه محــرکان کلیــدي رشــد اقتصــادي همچــون نیــروي کار متراکــم؛ 
بهــره وري؛ هزینــه و پس انــدار؛ بســته بــه اینکــه اکثریــت افــراد جامعــه در کــدام چرخــۀ زندگــی قــرار 
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ــد  ــت، از رش ــیار اس ــالخوردگان بس ــان و س ــه داراي جوان ــوري ک ــن؛ کش ــت. بنابرای ــر اس ــد؛ متغی دارن
اقتصــادي و کارایــی کمتــری نســبت بــه کشــوري بــا نیــروي کار میــان ســال، برخــوردار اســت )بلــوم 

ــکاران، 2011(. و هم
ــد،  ــر تولی ــروی کار ب ــنی نی ــاختار س ــی س ــور کل ــه ط ــالخوردگی و ب ــر س ــت تاثی ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــهرکی و  ــه ش ــد. از جمل ــه کنن ــوع را مطالع ــن موض ــد ای ــالش کردن ــرادی ت ــی، اف ــره وری و کارای به
شــهرکی) 1394( در مطالعــه ای بــا عنــوان »محاســبه کارایــی فنــی چغنــدرکاران خراســان رضــوی بــا 
اســتفاده از تکنیــک تحلیــل پوششــی داده هــا و تحلیــل مــرزی تصادفــی« انجــام داده انــد. آنهــا در ایــن 
مطالعــه داده هــای مــورد نیــاز خــود را از طریــق تکمیــل پرسشــنامه از چغنــدرکاران ســه شهرســتان 
چنــاران، نیشــابور و قوچــان جمــع آوری کردنــد. نتایــج حاصــل از مــدل مــرزی تصادفــی، نشــان می دهــد 
کــه میانگیــن کارایــی فنــی بــرای ســه شهرســتان چنــاران، نیشــابور و قوچــان بــه ترتیــب 65 ، 68 و 60 
درصــد می باشــد، امــا نتایــج تحلیــل پوششــی داده هــا نشــان می دهــد کــه چنــاران بیشــترین کارایــی 
ــا مقــدار 76 درصــد بــه خــود اختصــاص داده اســت و نتایــج مشــابه بــرای نیشــابور و قوچــان بــه  را ب
ترتیــب 61 و 58 درصــد می باشــد. اشــراقی و کاظمــی)1393( مطالعــه ای بــا عنــوان »ارزیابــی کارایــی 
اقتصــادی و فنــی گاوداری هــای شــیری شهرســتان گــرگان« انجــام داده انــد. آنهــا در ایــن مطالعــه بــا 
اســتفاده از داده هــای 33 پرسشــنامه بــه طــور همزمــان از دو رویکــرد پارامتریــک و ناپارامتریک اســتفاده 
کردنــد. نتایــج مربــوط بــه محاســبه پارامتریــک بــر اســاس بــرآورد تابــع تولیــد کاب-  داگالس نشــان 
ــه ترتیــب 75 و 72 درصــد می باشــد. همچنیــن  داده اســت کــه میانگیــن کارایــی فنــی و اقتصــادی ب
نتایــج مربــوط بــه محاســبه ناپارامتریــک نشــان داده اســت کــه میانگیــن کارایــی فنــی و اقتصــادی بــه 
ترتیــب 24 و 45 درصــد می باشــد. صالحــی و همــکاران )1393( بــه مطالعــه ای تحــت عنــوان »تاثیــر 
ــر ارزش اقتصــادی بخــش کشــاورزی« پرداختنــد کــه در ایــن  ســاختار ســنی و کیفیــت نیــروی کار ب
مطالعــه داده هــای مــورد نیــاز بــرای 30 اســتان کشــور بــرای ســال 1390 از طریــق پایــگاه اینترنتــی 
مرکــز آمــار جمــع آوری شــده اســت. نتایــج حاصــل از مطالعــه نشــان داد، افزایــش تحصیــالت و اشــتغال 
ــاختار ســنی کشــاورزان  ــته اند. س ــزوده بخــش کشــاورزی داش ــر ارزش اف ــاداری ب ــت و معن ــر مثب تاثی
ــی)1391(  ــاری و زیبای ــن بخــش نداشــته اســت. اســفنجاری کن ــزوده ای ــر ارزش اف ــاداری ب ــر معن تاثی
مطالعــه ای بــا عنــوان »بررســی کارآیــی فنــی و شــکاف تکنولــوژی واحدهــای پــرورش مــرغ تخم گــذار 
ــی  ــای صنعت ــی واحده ــل کارآی ــه تحلی ــه تجزی ــن مطالع ــا از ای ــدف آنه ــد. ه ــام داده ان ــران » انج ای
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پــرورش مــرغ تخمگــذار بــا اســتفاده از مفهــوم تابــع تولیــد فرامــرزی بــوده اســت. آنهــا در ایــن مطالعــه 
از داده هــای یــک نمونــه 477 واحــدی از سرشــماری واحدهــای صنعتــی کــه توســط مرکــز آمــار ایــران 
در ســال 1385 صــورت گرفتــه اســت، اســتفاده کرده انــد. نتایــج تخمیــن تابــع تولیــد مــرزی منطقــه ای 
ــرای اســتان های منتخــب در محــدوده  0/49  ــوده اســت کــه میانگیــن کارآیــی ب آنهــا حاکــی از آن ب
تــا 0/88 بــوده اســت. همچنیــن میانگیــن کارآیــی فنــی بــر اســاس تابــع تولیــد فرامــرزی در محــدوده 
0/31 تــا 0/82 بــوده اســت. همچنیــن باالتریــن کارآیــی مربــوط بــه اســتان قــم اســت، در حالــی کــه 
ــتفاده از  ــا اس ــر )1379( ب ــدی ف ــد. عاب ــران می باش ــتان ته ــه اس ــوط ب ــی مرب ــی فن ــن کارآی پایین تری
ــران و شناســایی عوامــل  ــی فنــی صنعــت بانکــداری ای ــرآورد کارای ــه ب ــی ب ــع مــرزی تصادف روش تواب
ــا  ــر آن پرداخــت. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه بانک هــای تخصصــی در مقایســه ب ــر ب موث
بانک هــای تجــاری از کارایــی بیشــتری برخوردارنــد. پاکپــان ســایوت و همــکاران )2018(  مطالعــه ای 
ــن  ــه در ای ــد ک ــد« انجــام دادن ــی در تایلن ــی فن ــر روی کارای ــر ســاختار ســنی ب ــوان » تاثی تحــت عن
ــرای  ــا 2013 ب ــرای ســال2009 ت ــی در ســطح اســتانی از 76 اســتان ب ــا بصــورت پانل ــه داده ه مطالع
تخمیــن مــدل اســتفاده شــده اســت. نتایــج بــراورد شــده مــدل عــدم کارایــی فنــی نشــان داد کــه در 
نیــروی کار60 ســاله بــه بــاال، عــدم کارایــی فنــی افزایــش یافــت، در حالیکــه نیــروی کار بیــن 59-15 
ــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه  ســاله عــدم کارایــی فنــی کاهــش یافــت. لــی و ســیکوال)2013( ب
ــکل  ــن کار از مش ــا ای ــا ب ــرا آنه ــد، زی ــره وری ندارن ــش به ــرای افزای ــزه ای ب ــن تر انگی ــروی کار مس نی
ــد.  ــاب می کنن ــد اجتن ــای جدی ــی و تکنولوژی ه ــک های مال ــی و ریس ــای بانک ــه وام ه ــی ب دسترس
همچنیــن آنهــا نیــاز بــه بازنشســته شــدن دارنــد. ایــذه  و همــکاران )2012( مطالعــه ای بــا عنــوان » 
کارایــی فنــی در تولیــد جوجه هــای گوشــتی مــرغ در نیجریــه« انجــام داده انــد. آنهــا بــه ایــن منظــور 
تابــع تولیــد مــرزی کاب - داگالس را تخمیــن زدنــد. داده هــای مــورد نیــاز ایــن تحقیــق از تعــداد 60 
مرغــداری گوشــتی کــه بــه روش نمونه گیــری چنــد مرحلــه ای در ایالــت آمبیــا نیجریــه انتخــاب شــده 
بودنــد، جمــع آوری گردیــد. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه کارایــی فنــی واحدهــای مــورد مطالعــه 
ــر  ــورد بررســی براب ــای م ــداری ه ــی مرغ ــی فن ــن کارای ــوده و میانگی ــر ب ــا 98 درصــد متغی ــن 8 ت بی
75 درصــد بــوده اســت. نتایــج همچنیــن بیانگــر آن بــود کــه، انــدازه خانــوار تولیــد کننــده و ســن، از 

مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر میــزان کارایــی فنــی ایــن واحدهــا بودنــد.
ــر کشــاورزی را در کشــورهای در حــال  ــر بالقــوه پیــری جمعیــت روســتایی ب اســتلوکال )2004( تاثی
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ــت و  ــم شــدن کیفی ــه ک ــت ســن منجــر ب ــه کهول ــرار داد و متوجــه شــد ک ــه ق ــورد مطالع توســعه م
کمیــت کار کشــاورزی اســت، در حالیکــه نســبت نیــروی کار مســن از لحــاظ فیزیکــی افزایــش یافتــه 
اســت. ایــن وضعیــت مشــکل بزرگــی در گســترش تولیــدات کشــاورزی و الگوهــای تولیــد موجــود اســت. 
ــانی،  ــروی انس ــع )نی ــرداری از مناب ــوان بهره ب ــه عن ــی را ب ــت، کارای ــات مدیری ــان1 )2003( در ادبی ج
ماشــین، ســرمایه و انــرژی( تعریــف می کنــد. او بیــان می کنــد کــه اســتفاده درســت از منابــع، باعــث 
صرفه جویــی در زمــان و پــول و در نهایــت منجــر بــه بهبــود عملکــرد شــرکت می شــود. تــارو )1995( 
در مــورد مطالعــات کمــی تجربــی پژوهشــی در تاثیــر نیــروی کار مســن در کشــاورزی، رابطــه بیــن ســن 
و بهــره وری کشــاورزان در ایــاالت متحــده را تجزیــه تحلیــل کــرد. او متوجــه شــد کــه بهــره وری بیــن 

گروههــای ســنی مختلــف متفــاوت بــود. 
     بررســی مطالعــات پیشــین نشــان می دهــد، بــه نــدرت مطالعــه ای در خصــوص تاثیــر ســاختار ســنی 
ــن  ــن هــدف ای ــه اســت، بنابرای ــران صــورت گرفت ــر بخــش کشــاورزی ای ــروی کار ب و ســالخوردگی نی

مقالــه بررســی ایــن موضــوع اســت.

مواد و روش ها
تابع تولید مرزی قطعی )معین( و تابع تولید مرزی تصادفی

  ایگنــر و چــاو  تابــع تولیــد مــرزی پارامتریــک را بــه شــکل کاب  داگالس بــا اســتفاده از آمــار نمونــه 
ایــی N بنــگاه تخمیــن زدنــد. مــدل آنهــا بــه صــورت زیــر تعریــف شــده بــود:

                                                                                                              ( )i i iLn Y X uβ= +                                                                                       )1(
 در اینجــا Y بــردار محصــول، X بــردار نهــاده، β پارامتــر ناشــناخته اســت کــه بایــد تخمیــن زده شــود و  
متغیــر تصادفــی  غیــر منفــی اســت کــه بیانگــر عــدم کارایــی فنــی تولیــد اســت؛ امــا ایــن مــدل 
دارای ایــن محدودیــت بــود کــه امــکان تأثیرگــذاری خطــا و ســایر جــزء اخالل هــا را در تخمیــن مــرز 
تصادفــی در نظــر نمی گیــرد، لــذا همــه انحرافــات از مــرز را نتیجــه عــدم کارایــی فنــی می دانــد. تیمــر 
در ســال 1971 تــالش نمــود، مشــکل مــدل مــرزی معیــن را رفــع نمایــد، وی روشــی را ارائــه داد که در 
آن بــه صــورت اختیــاری درصــدی از مشــاهدات انتخاب شــده را حــذف می نماییــم. ایــن مــدل بعد هــا 
بــه مــدل مــرزی آمــاری )تصادفــی( معــروف شــد )امامــی میبــدی،1379(. تابــع تولیــد مــرزی قطعــی 

1-Chan
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ــرآورده  ــات معمولی)OLS(2ب ــل مربع ــی )MLE( 1حداق ــت نمای ــر درس ــه دو روش حداکث ــاری، ب آم
می شــود.

روش مــرزی تصادفــی )SFA( کــه در مــواردی بــا عنــوان روش مــرزی اقتصادســنجی )EFA( نامیــده 
ــع، یــک جــزء  ــع ســود اســت. در ایــن تاب ــا تاب ــع تولیــد، هزینــه و ی ــح تاب ــر تصری می شــود، مبتنــی ب
خطــای مرکــب بــه صــورت  وجــود دارد. بــه منظــور بــرآورد کارایــی، الزم اســت جــزء   

و    تجزیــه شــود )فقیــه نصیــری و همــکاران، 1389(.

                                                                                                          )2

                                                                                                                                                                                     )3

کــه در آن   تولیــد بنــگ بــردار  ســتونی نهاده هــای بنــگ و β بــردار پارامترهــای ناشــناخته 
اســت. انحــراف نقــاط مشاهده شــده از تابــع تولیــد مــرزی بــه دو بخــش  و   بســتگی دارد کــه 
ــرض می شــود، دارای  ــی اســت و ف ــر تصادف ــاوت هســتند.   متغّی ــا یکدیگــر متف ــت ب از نظــر ماهی

 متغیــر 
iu ) اســت.  )2. 0,iid N δ توزیــع نرمــال یکســان و مســتقل از هــم طــی زمــان و دارای توزیــع 

ــرض  ــا ف ــه ب ــن صــورت ک ــه ای ــد اســت. ب ــی در تولی ــی فن ــده ناکارای ــی و بیان کنن ــر منف مســتقل غی
ســطح مشــخصی از فــن آوری و نهاده هــا، ممکــن اســت ســتانده، مشــاهده  شــده از مقــدار بالقــوه اش 

ــع    اســت. ــز دارای توزی ــرض می شــود  نی ــر شــود، ف کمت
ــع هزینــه  مــرزی اســتفاده  ــوان از تاب ــع تولیــد مــرزی می ت ــه جــای تاب ــه رابطــه  دوگان، ب ــا توجــه ب  ب
ــه  ــا تغییــر جــزء خطــا از   بــه  می تــوان تابــع هزینــه مــرزی تصادفــی را ب کــرد. ب
دســت آورد کــه در آن   شــامل اطالعــات مربــوط بــه ناکارایــی هزینــه )اقتصــادی( بنــگاه اســت.

بیتــس و کولــی )1992( یــک تابــع تولیــد مــرزی تصادفــی بــرای داده هــای تلفیقــی پیشــنهاد کردنــد 
ــی  ــم ط ــه صــورت منظ ــده و ب ــع توزیع ش ــال منقط ــه صــورت نرم ــی ب ــای تصادف ــه در آن، متغّیره ک

ــر اســت: ــه صــورت زی ــن مــدل ب ــد. ای ــان تغییــر می کنن زم

       )4(
                                                                  

1-Maximum Likelihood Estimation
2-Ordinary Least Squares



اتثیر سالخوردیگ نیروی کار بر کارایی فین در بخش کشاورزی ایران                                              7

ــگاه  ام در زمــان ــردار  ســتونی از نهاده هــای بن ــگاه    ام و   ب  کــه در آن   تولیــد بن
ــود، دارای  ــرض می ش ــت و ف ــی اس ــر تصادف ــت. :  متغّی ــناخته اس ــای ناش ــردار پارامتره  و β ب
ــت.  :  ــع   اس ــان و دارای توزی ــی زم ــت و ط ــتقل اس ــان و مس ــال یکس ــع نرم توزی
متغّیــر تصادفــی مســتقل غیــر منفــی و بیان کننــده ناکارایــی فنــی در تولیــد اســت. بــه ایــن صــورت 
ــده از  ــاهده  ش ــتانده مش ــت س ــن اس ــا، ممک ــن آوری و نهاده ه ــخصی از ف ــطح مش ــرض س ــا ف ــه ب ک
ــت.  ــال    اس ــع نرم ــود   دارای توزی ــرض می ش ــود. ف ــر ش ــوه اش کمت ــدار بالق مق

                                                                                                                                                                  )5( 
ــی  ــر دوره زمان ــع و ه ــر مقط ــرای ه ــو ب ــن الگ ــود. در ای ــبه ش ــد محاس ــه بای ــت ک ــری اس η پارامت  
بایــد حداقــل یــک مشــاهده وجــود داشــته باشــد. ایــن موضــوع در ترکیــب داده هــای ســری زمانــی و 
داده هــای مقطــع زمانــی مشــکلی بــه وجــود نخواهــد آورد. البتــه بنگاه هایــی کــه اطالعــات آنهــا بــه کار 
ــای مناســبی  ــن صــورت برآورده ــاوت باشــند، در ای ــای متف ــد دارای فن آوری ه ــه می شــوند، نبای گرفت

در عمــل بــه دســت نخواهــد آمــد.
ــرزی،  ــع م ــرآورد تواب ــس از ب ــی1 )1981(، پ ــه پیــت و ل ــر مطالع ــی نظی ــات تجرب  در برخــی از مطالع
میــزان ناکارایــی بــرآورد شــده بــر متغّیرهــای توضیحــی نظیــر تجربه هــای مدیریتــی، وضعیــت مالکیــت 
ــا دالیــل تفــاوت کارایــی بنگاه هــای مختلــف یــک صنعــت مشــخص شــوند.  ــرازش می شــوند ت و ... . ب
ــن موضــوع از ســوی کامبهاکــر، گــوش و مــک گــو کیــن2  و ریفشــنادر و اســتیون ســون3)1991(  ای
مطــرح شــد. آنــان مــدل توابــع مــرزی بــا جملــه ناکارایــی  را بــه صــورت تابــع مشــخصی از بــردار 
ــی را  ــی )1995( مدل ــد. بیتیــس و کول ــی پیشــنهاد کردن ــای توضیحــی و جــز خطــای تصادف متغّیره
ــا ایــن تفــاوت کــه در آن  ــد، ب ــه کردن معــادل مــدل کامبهاکــر، گــوش و مــک گــو کیــن )1991( ارائ
ــه مــرزی  ــع هزین ــی تاب ــی مجــاز شــد )1988(. در مــدل )2( جــز ناکارای اســتفاده از داده هــای تابلوی
تصادفــی بــه شــرح زیــر اســت:   ،  متغّیــر تصادفــی بــا توزیع    
اســت کــه در آن:   بــردار   ســطری متغّیرهایــی اســت کــه کارایــی یــک بنــگاه را تحــت تأثیــر 

ــد.  ــرار می ده ق

1- Pitt and Lee
2- umbhakar, Ghosh McGukin 
3- Reifshneidar and Stevenson 
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رهیافت پانل دیتا

ــه  ــد و ب ــت مي آی ــي بدس ــري زمان ــي و س ــاي مقطع ــق داده ه ــي( از تلفی ــاي تابلوئ ــا1  )داده ه پانل دیت
علــت داشــتن مزایــاي بســیار، اخیــرا در مطالعــات اقتصــادي بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار 
ــه در  ــت ک ــن اس ــي ای ــري زمان ــي و س ــاي مقطع ــه داده ه ــبت ب ــاي آن نس ــه مزای ــرد. از جمل مي گی
داده هــاي تابلوئــي احتمــال هم خطــي و ناهمســاني واریانــس و تــوروش بــرآورد کمتــر و درجــه آزادي 

ــرآورد بیشــتر اســت)بالتاگي2، 2005(. ــي ب وکارای
به طورکلي یک مدل شامل داده هاي تابلوئي را مي توان به صورت زیر نشان داد:

                                                                                           ∑ ++= = itkitkit
K
kitit eXY βα 1                                                                                )6(

 Ni ,,2,1 = ),...,(  رگــرس کردیــم.   1 kxx K  متغیــر مســتقل  ــر روی  Y را ب کــه در آن  
ــد  ــان )مانن ــده  زم ــان دهن Tt نش ,,2,1 = ــورها( و  ــل کش ــي )مث ــاي مقطع ــان دهنده واحده نش
e  به ترتیــب بیانگــر عــرض از مبــدا، ضریــب شــیب و جــز اخــالل هســتند.  β و   ، α ســالها(  اســت.
رابطــه )1( قــدرت تبییــن و پیــش بینــي نداشــته و قابــل بــرآورد نیســت، زیــرا تعــداد ضرایــب بــرآوردي 
بیشــتر از تعــداد مشــاهدات اســت. بــراي رفــع ایــن مشــکل بایــد هماننــد مــدل رگرســیون ســنتي فرض 
کنیــم متغیرهــاي توضیحــي غیرتصادفــي و از جملــه اخــالل مســتقل هســتند. بــه عــالوه بایــد فرضیاتــي 
ــه فرض هایمــان در مــورد  را در مــورد درجــه تغییرپذیــري ضرایــب رگرســیون اعمــال کنیــم. بســته ب
ــه  ــا ب ــل دیت ــب رگرســیون مدل هــاي پان ــري ضرای ــه  پســماند و درجــه  تغییرپذی ــاري جمل خــواص آم

صــور مختلــف تصریــح مي شــوند )مهــرگان و اشــراف زاده، 1389(.
قبــل از معرفــی مدل هــای پانل دیتــا، الزم اســت مفهــوم اثــرات ثابــت و تصادفــی3 تشــریح گــردد. ایــن 
ــل  ــادي از ادبیــات پان ــا تصادفــي فــرض کنیــم، بســیار مهــم اســت و بخــش زی ــت ی ــرات را ثاب کــه اث

دیتــا، بــه آن اختصــاص دارد. جهــت درك ایــن مطلــب روابــط زیــر را در نظــر بگیریــد:
                                                                                                             it it itY X e= +                                                                                                  )7(
                                                                                                                  

it i ije µ ε= +                                                                                                 )8(

1- Panel Data
2- Baltagi
3-Random & Fixed Effects
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ite  بــه ترتیــب نشــان دهنــده متغیرهــاي وابســته، متغیرهــاي توضیحــي و  itY و   ، itX کــه در آن 
ijε در طــول زمــان و در میــان واحدهــاي مقطعــي تغییــر مي کنــد و فــرض  اجــزاي اخــالل هســتند.

iµ در میــان واحدهــاي مقطعــي تغییــر مي کنــد، امــا در طــول زمــان  مســتقل اســت.   X مي شــود از
X  همبســتگي داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد. در مــدل اثــر ثابــت،  ثابــت اســت. ممکــن اســت بــا 
حالــت اول برقــرار اســت و در مــدل تصادفــي حالــت دوم. رویکــرد اثــر ثابــت1  عــرض از مبــدا را جملــه 
ــا  ثابتــي در نظــر مي گیــرد کــه بیان کننــده ویژگــي خــاص هــر یــک از واحدهــاي مقطعــي اســت. ام
ite  در نظــر مي گیــرد )مهــرگان و  رویکــرد اثــرات تصادفــي2 عــرض از مبــدا را جملــه اخاللــي شــبیه 

اشــراف زاده، 1389(. 
آزمون تلفیق پذیری3:

 فــرض کنیــد ضرایــب شــیب در بیــن مقاطــع و در طــول زمــان، و ضرایــب عــرض از مبــدا در طــول 
زمــان ثابــت باشــند. در ایــن صــورت داریــم:

                                                                                              ∑ ++= = itkit
K
kiit eXY βα 1                                                                                      )9( 

اگر اثرات انفرادي واحدهاي مقطعي یکسان باشد، یعني عرض ازمبداها مساوي باشد، داریم:           
                                             

                                                                                         ∑ ++= = itkit
K
kit eXY βα 1                                                                                   )10( 

OLSتخمیــن زد. بــراي انتخــاب از بیــن  بــا تلفیــق کــردن داده هــا مــدل زیــر را مــي تــوان بــا روش  
ــر  ــن رابطــه غی ــا تخمی ــن کار ب ــراي ای ــردد. ب ــر4 اســتفاده می گ F  لیم ــون  ــط )4( و )5( از آزم رواب
F آمــاره   مقیــد )5( و رابطــه مقیــد )6( و ذخیــره مجمــوع مجــذورات پمســاند بــرای هــر کــدام از آنهــا 

ــه صــورت زیــر محاســبه می گــردد: ب

                                                                                                                                         ( ) / ( 1)
/ ( )

R UR

UR

RSS RSS NF
RSS NT N K

− −
=

− −
                                                               )11( 

1- Fixed Effect
2- Random Effect
3- Poolability Test
4- Leamer
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 به ترتیــب مجمــوع مجــذورات پمســاند بــرای مــدل غیرمقیــد و مقیــد 
RRSS   و  

URRSS کــه در آن 
F بــا درجــه آزادي N-1  وNT-N-K معنــي دار باشــد، بکارگیــری رگرســیون تلفیقــی  هســتند. اگــر 

مناســب نخواهــد بــود )مهــرگان و اشــراف زاده، 1389(.

2- آزمون هاسمن1:                                                             
یکــي از روش هــا بــراي انتخــاب بیــن اثــر ثابــت و تصادفــي، آزمــون هاســمن اســت. فــروض ایــن آزمــون 

بــه صــورت زیر اســت:

                                                                                                    



≠
=

0).(:
0).(:

1

0

itit

itit

XeEH
XeEH

                                                                                              )12(

ــن  ــت و بنابرای ــی اس ــای توضیح ــتقل از متغیره ــالل، مس ــز اخ ــه ج ــد ک ــان می کن ــر بی ــرض صف ف
ــی را  ــای توضیح ــل، متغیره ــرض مقاب ــه ف ــی ک ــت. در حال ــر اس ــی بهت ــر تصادف ــرد اث ــاب رویک انتخ

ــب  reβ̂  به ترتی  و 
feβ̂ ــر  ــد. اگ ــر می دان ــت را بهت ــرات ثاب ــد و اث ــالل نمی دان ــز اخ ــتقل از ج مس

ــن  refeq و همچنی ββ ˆˆˆ −= ــي  ــت و تصادف ــرات ثاب ــا روش اث ــرآوردي ب ــب ب ــردار ضرای ــس ب ماتری

)ˆ()ˆ()ˆ( و   باشــند، آمــاره هاســمن بــه صــورت زیــر محاســبه  refe VarVarqVar ββ −=

می شــود:

 
2

)(
1 ~)ˆ)ˆ(ˆ KqqVarqH χ−′=                                                                        )13(

ــد،  ــر باش K  بزرگ ت ــه آزادی  ــا درج 2χ ب ــرای  ــدول ب ــی ج ــدار بحران ــمن از مق ــاره هاس ــر آم اگ
ــود )صالحــی کمــرودی، 1391(. متغیرهــای مــورد اســتفاده در  ــت بهتــر خواهــد ب ــرات ثاب رویکــرد اث
ایــن مطالعــه در جــدول1 خالصــه شــده اســت. اطالعــات مــورد نیــاز پژوهــش از مرکــز آمــار ایــران در 

ســال هــای 1382 و 1392 اخــذ شــده اســت.

1- Hausman Test
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جدول1- متغیرهای به کار رفته در مطالعه
شرحنماد
AV)ارزش افزوده )تولید
LAنیروی کار
CAسرمایه
LA2توان دوم نیروی کار
CA2توان دوم سرمایه

LACAنیروی کار ضربدر سرمایه 
E2عدم کارایی فنی

AGE1)59-15 شاخص اول سن )نسبت
AGE2)شاخص اول سن )نسبت 60 ساله و باالتر
AGE3شاخص اول سن )نسبت 15-59( ضربدر سرمایه
EDUشاخص تحصیالت
INCRنسبت درآمد غیرکشاورزی
TEM)شاخص اقلیم )دما

                        ماخذ: یافته های تحقیق

نتایج و بحث
ــتفاده  ــی اس ــت نمای ــر درس ــلوگ و کاب داگالس از حداکث ــد ترانس ــع تولی ــن تاب ــاب از بی ــرای انتخ  ب
ــرای مــدل 9/62 بدســت آمــده  شــد، طبــق جــدول )3( نتایــج نشــان داد کــه نســبت احتمــال LR ب
اســت کــه بیشــتر از مقادیــر بحرانــی از خــی دو جــدول باســطح معنــی داری یــک درصــد اســت کــه 
ایــن آزمــون H0 را رد می کنــد، بنابرایــن تابــع ترانســلوگ فــرم تابعــی مناســب بــرای اســتفاده از تابــع 

تولیــد مــرزی اســت. نتایــج بــرآورد فــرم تابعــی ترانســلوگ در جــدول )2( آورده شــده اســت. 
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جدول2. نتایج برآورد فرم تابعی ترانسلوگ       

سطح معنی داریضریبمتغیر

2/260/05لگاریتم نیروی کار

5/530/01لگاریتم سرمایه

0/120/13-لگاریتم توان دوم نیروی کار

0/050/29لگاریتم توان دوم سرمایه

0/200/01-اثر متقابل نیروی کار و سرمایه

42/010/00-عرض از مبدا

جدول 3- آزمون نسبت درستنمایی)انتخاب بین ترنسلوگ و کاب داگالس(

نتیجهسطح معنی-داریآماره آزموننوع آزمون

رد فرضیه 0.02H0**9.62نسبت درست نمایی

 نتایج آزمون هاسمن در جدول )4( خالصه شده است. 

جدول4- نتایج آزمون هاسمن

نتیجهسطح معنی-داریآماره آزموننوع مدل

رد فرضیه 0.061H0**9.04مدل اول

رد فرضیه 0.057H0**9.14مدل دوم

رد فرضیه 0.000H0**18.63مدل سوم

                  ماخذ:یافته های تحقیق 
                        )*** ، **و  *  به ترتیب معني داري در سطح یک درصد و پنج درصد و ده درصد(

ــت و  ــده اس ــدل رد ش ــه م ــر س ــرای ه ــه ب ــون فرضی ــود، آزم ــده می ش ــدول دی ــه در ج ــور ک همانط
ــر  ــن ب ــاختار س ــر س ــده از تاثی ــن زده ش ــج تخمی ــت. نتای ــر اس ــت بهت ــرات ثاب ــی از اث ــرات تصادف اث
روی بهــره وری فنــی در کشــاورزی ایــران بــه ســه مــدل تقســیم شــده اســت کــه در آن دو ســاختار 
ســنی  متفــاوت وجــود دارد، مــدل 1 نیــروی کار »جــوان« اســت کــه بــه عنــوان نیــروی کار در ســن 
15 و 59 ســالگی تعریــف شــده اســت، مــدل دوم نیــروی کار »پیرتــر« کــه بــه عنــوان نیــروی کار در 
ســال های60 ســال و باالتــر تعریــف شــده اســت، و مــدل ســوم کــه نیــروی کار 60 ســال بــه بــاال در 
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ســرمایه ضــرب شــده اســت. نتایــج بــرآورد شــده از تابــع تراســلوگ و تابــع تولیــد مــرزی در جــدول )5(  
گــزارش شــده اســت. اکثــر متغیرهــای بــه کار رفتــه در هــر ســه مــدل معنــی دار شــدند.

 جدول 5- نتایج برآورد مدل تابع تولید مرزی تصادفی با دو مدل ساختار سنی

متغیر
مدل سوممدل دوممدل یک

انحراف معیارضرایبانحراف معیارضرایبانحراف معیارضرایب
6/02*3/29-0/092***0.920/24***0/25-سن

 نسبت درآمد غیر
کشاورزی

0/21**0/110/22**0/1160/38**0/073

0/000***0/000/0034**0/00000060/0007/8-آموزش

0/0050/0070/0042***0/0540/010**0/009دما

    )***، ** و * به ترتیب معني داري در سطح یک درصد و پنج درصد و ده درصد(

ــر  ــد، متغی ــی می باش ــدم کارای ــته، ع ــر وابس ــود، متغی ــاهده می ش ــدول 5 مش ــه در ج ــور ک  همانط
ــت  ــن اس ــده ای ــان دهن ــه نش ــی، ک ــت منف ــا عالم ــت ب ــده اس ــی دار ش ــدل معن ــه م ــر س ــن در ه س
کــه بــا افزایــش ســن عــدم کارایــی افزایــش یافتــه و کارایــی کارگــر کشــاورزی کاهــش یافتــه اســت. 
ــب  ــه ضری ــد ک ــان می ده ــی نش ــدی فن ــا ناکارام ــی ی ــدم کارای ــدل ع ــده از م ــن زده ش ــج تخمی نتای
نســبت درآمــد غیرکشــاورزی مثبــت و معنــی دار اســت، یعنــی یکــی از دالیــل عــدم کارایــی تولیــد در 
کشــاورزی اســت. ممکــن اســت بــه دلیــل جذابیــت بــاالی درآمــد غیــر کشــاورزی، توجــه بــه تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی کاهــش یابــد. درمــدل دو نســبت نیــروی کار پیرتــر نشــان داده شــده کــه اثــر 
مثبــت و ضرایــب مثبــت هســتند، ایــن نشــان می دهــد کــه نیــروی کار مســن عــدم کارایــی تولیــد را 
اافزایــش می دهــد. پــس کهولــت ســن، تاثیــر منفــی بــر کارایــی مــزارع در هــر اســتان دارد .عــالوه بــر 
ایــن، ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه نیــروی کار مســن بــا ســرمایه تاثیــر منفــی و قابــل توجهــی بــر 
روی کارایــی دارد. یعنــی اگــر نیــروی کار قدیمی تــر بــا ســرمایه بعنــوان نهــاده یــا متغیــر اســتفاده شــود، 
از فاکتــوری کــه باعــث افزایــش عــدم کارایــی می شــوند، بــه عاملــی کــه باعــث کاهــش عــدم کارایــی 
ــا افزایــش  می شــوند، انتقــال می یابنــد. متغیــر آمــوزش تاثیــر منفــی روی عــدم کارایــی دارد، یعنــی ب
ســطح ســواد، عــدم کارایــی کاهــش مــی یابــد. متغیــر دمــا بــرای هرســه مــدل مثبــت و معنــی دار شــده 
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ــالخورده  ــد. کشــاورزان س ــش می یاب ــی افزای ــدم کارای ــا ع ــش دم ــا افزای ــد، ب ــه نشــان می ده اســت ک
ممکــن اســت، انگیــزه ای بــرای گســترش دامنــه مزرعــه و تجمــع ســرمایه جدیــدی در این ســن نداشــته 
باشــند. همچنیــن ممکــن اســت از ریســک پذیــری و ســازگاری کمتــر بــا پیشــرفت های تکنولوژیکــی 

برخــوردار باشــند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
ایــن مقالــه اثــر ســاختار ســن نیــروی کار بــر عــدم کارایــی فنــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی ایــران 
را بــرآورد کــرده اســت. نتایــج بــرآورد مــدل ناکارآمــدی فنــی نشــان داد کــه ســالخوردگی نیــروی کار، 
ــورد  ــوزش در م ــه آم ــج نشــان داد ک ــن، نتای ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــش می ده ــد را افزای ــی تولی ــدم کارآی ع
حرفه هــای کشــاورزی در بهبــود بهــره وری تولیــد مفیــد اســت. در نتیجــه، بخــش دولتــی بــرای تشــویق 
و همچنیــن پــرورش جوانــان تــازه وارد بــه بخــش کشــاورزی بایــد سیاســت هایی اتخــاذ کنــد تــا آنهــا 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــی ب ــه تحصیل ــد اعطــای کمــک هزین ــد. مانن ــل کن ــش تبدی ــا دان ــه کشــاورزانی ب را ب
ــرای  ــی ب ــات عملیات ــاورزی و تعلیم ــای کش ــه آموزش ه ــا ارائ ــد، ی ــل می کنن ــگاه ها تحصی در دانش
ــا شــغل کشــاورزی هســتند. پیــر شــدن  ــه کشــاورزی پیشــرفته ی کشــاورزان جــوان کــه عالقه منــد ب
نیــروی کار روســتایی تــا حــدی ناشــی از مهاجــرت روســتایی و شــهری اســت  کــه  عوامــل ســاختاری و 

ــد. ــان از مناطــق روســتایی را تشــدید کن ــد خــروج جوان سیاســی، می توان
ــر زمیــن، تثبیــت  ــد، اگــر سیاســت های بهت ــر مهاجــرت کنن ممکــن اســت کــه کارگــران جــوان کمت
ــه  ــود ک ــرا ش ــاس اج ــک مقی ــد در ی ــاورزی می توان ــه کش ــوری ک ــه ط ــد، ب ــهیل کن ــه را تس مزرع
ــل مقایســه  ــود، قاب ــی ش ــر کشــاورزی حاصــل م ــتغال غی ــه از اش ــا آنچــه ک ــوار ب ــد خان ســطح درآم
باشــد و همچنیــن امــکان تقســیم زمیــن بیــن کشــاورزان مســن و کشــاورزان جــوان باشــد. دسترســی 
ــار و  ــر اعتب ــژه اگ ــه وی ــد، ب ــودمند باش ــد س ــز می توان ــتایی نی ــای روس ــرای خانواره ــارات ب ــه اعتب ب

ــند.  ــرت باش ــر در مهاج ــل موث ــدی عوام ــای نق محدودیت ه
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مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر سالخوردگی
 در مناطق شهری و روستایی استان های ایران

مهدی مدیری1، میرنجف موسوی2، علیرضا جمشیدی3  و اکرم حسینی4 

چکیده:

در حــال حاضــر، ســالخوردگی جمعیــت و عوامــل تأثیرگــذار بــر آن از مباحــث مــورد توجــه سیاســت گــذاران و برنامــه 
ریــزان کشــور اســت. در ایــن زمینــه تفکیــک شــاخص هــای مــورد نظــر در مناطــق شــهری و روســتایی در تنظیــم و 
حتــی پیــش بــرد برنامــه هــای الزم کمــک شــایانی خواهــد کــرد. لــذا، هــدف از ایــن مطالعــه مقایســه  تطبیقــی عوامــل 
ــران در دو دوره آمــاری 1390 و 1395 اســت.  ــر ســالخوردگی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان هــای ای ــر ب موث
روش پژوهــش ایــن مطالعــه توصیفــی ـ تحلیلــی، از نــوع تحقیقــات کاربــردی بــوده و شــیوه هــای جمــع آوری اطالعــات 
اســنادی اســت. جمعیــت کشــور )بــه تفکیــک مناطــق شــهری و روســتایی( بــه عنــوان جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه 
ــاری کشــور و سرشــمارهای عمومــی نفــوس و مســکن  ــا از ســالنامه آم ــرای جمــع آوری داده ه ــه اســت. ب ــرار گرفت ق
طــی ســال هــای 1390 و 1395 اســتفاده گردیــده اســت. در پژوهــش حاضــر بــراي تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از مــدل 
تحلیــل معــادالت ســاختاری و نــرم افزارهــاي مرتبــط نظیــر SPSS  و Excel اســتفاده شــده اســت. براســاس نتایــج 
بدســت آمــده مشــخص شــد، شــاخص ســالمندی در دو دوره مــورد بررســی دارای رونــدی صعــودی بــوده و ایــن رونــد 
صعــودی در مناطــق شــهری بســیار قابــل توجــه اســت. همچنیــن، نتایــج مقایســه شــاخص میــزان خــام موالیــد نشــان 
ــرخ  ــا نفــع مناطــق شــهری( و در شــاخص هــای ن از تفــاوت معنــی دار و مثبــت بیــن مناطــق شــهری و روســتایی )ب
بــاروری کل و نــرخ تجدیدنســل نشــان از تفــاوت معنــی دار و منفــی بیــن مناطــق شــهری و روســتایی )بــا نفــع مناطــق 

روســتایی( در هــر دو دوره آمــاری مــورد بررســی را دارد.

واژگان کلیدی: 

سالخوردگی، شاخص های جمعیتی، جمعیت روستایی، جمعیت شهری، ایران.

m-modiri@mut.ac.ir )1- دانشیار جغرافیا دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران )نویسنده مسئول
2- استاد گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

3- استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه
4- دانشجوی جغرافیای دانشگاه ارومیه

علمی ترویجی
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مقدمه

ــعه  ــورهای توس ــده در کش ــن پدی ــت. ای ــی اس ــده جهان ــک پدی ــون ی ــت، اکن ــالخوردگی جمعی س
یافتــه بیــش از یــک قــرن و در کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه، اخیــراً اتفــاق افتــاده اســت                                          
)Kurek, 2007: 29(. تعــداد جمعیــت ســالخورده در سراســر جهــان بــه دلیــل کاهــش مــرگ و میــر 
ــاً دو  ــا ســال 2050 تقریب ــه ت ــن زده شــده اســت ک ــش اســت. تخمی ــاروری در حــال افزای ــزان ب و می
میلیــارد نفــر، 60 ســال و باالتــر و 400 میلیــون نفــر نیــز در ســن 80 ســالگی و باالتــر خواهنــد بــود                                                 
)KhanMamuna et al, 2020 :16( . در حــال حاضــر مســئله مهــم ســالخوردگی جمعیــت بحثــی 
را در مــورد پیامدهــای اقتصــاد کالن ایجــاد کــرده اســت )Goodhart  &  Pradhan 2017:1(. بــه 
عبارتــی دیگــر رشــد جمعیــت در اقتصادهــای پیشــرفته در حــال کنــد شــدن بــوده و از طرفــی دیگــر، 
طــول عمــر رو بــه افزایــش اســت. لــذا، ســهم جمعیــت ســالخوردگان در آن کشــورها در حــال افزایــش 
ــی  ــروی اصل ــوآوری و اتوماســیون دو نی ــد ن ــواج جدی ــا ام ــرات دموگرافیــک همــراه ب مــی باشــد. تغیی
ــازار کار دهــه هــای آینــده را شــکل دهــد        هســتند، کــه انتظــار مــی رود شــرایط اقتصــادی کالن و ب

 .)Papapetrou & Tsalaporta,  2020:3(
 ســالخوردگی جمعیــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه یکــی از مهمتریــن تحــوالت اجتماعــی قــرن 21 
ــاع و  ــاد، اجتم ــه اقتص ــه از جمل ــای جامع ــش ه ــام بخ ــاً در تم ــای آن تقریب ــده، و پیامده ــل ش تبدی
حتــی در بخــش خدماتــی ماننــد مســکن، حمــل و نقــل، حمایــت اجتماعــی و همچنیــن ســاختارهای 
خانوادگــی و روابــط بیــن نســلی نمــود پیــدا کــرده اســت. ایــن پدیــده تغییــرات اقتصــادی و اجتماعــی 
ــه  ــدار، ضــروری اســت. توجــه ب ــه توســعه پای ــه آن جهــت دســتیابی ب ــه توجــه ب ــه وجــود آورده ک ب
ســالخوردگی جمعیــت بــه ویــژه بــرای اهــداف رفــع فقــر، تأمیــن زندگــی ســالم و رفــاه در همــه ســنین، 
ــری  ــش نابراب ــه، کاه ــرای هم ــدی و کار مناســب ب ــل و تولی ــتغال کام ــری جنســیتی و اش ــاء براب ارتق
ــد  ــی مادری ــن الملل ــدام بی ــه اق ــراوان دارد. برنام ــت ف ــورها اهمی ــه ای کش ــرون منطق ــای درون و ب ه
ــزوم توجــه  ــر ل ــب رســید، ب ــه تصوی ــی دوم ســالخورده شــدن، ب در ســال 2002 کــه در مجمــع جهان
ــد  ــراد ســالخورده بای ــه اف ــوان شــد ک ــرد و عن ــد ک ــزی توســعه تأکی ــراد ســالخورده در برنامه ری ــه اف ب
ــالمت  ــبرد س ــه از پیش ــور عادالن ــد و به ط ــرکت کنن ــادی ش ــی و اقتص ــای اجتماع ــد در عرصه ه بتوانن
و رفــاه بهره منــد گردنــد. بــا افزایــش جمعیــت ســالخورده، در هــر جامعــه ای الزم اســت کــه دولت هــا، 
ــه و آن  ــر گرفت ــالخورده در نظ ــراد س ــرای اف ــوص ب ــی مخص ــات عموم ــه و خدم ــت های نوآوران سیاس
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سیاســت هــا و برنامــه هــا الزم اســت کــه نســبت بــه هــر زمانــی دیگــر بــا حساســیت خاصــی پیگیــری 
 .)UN, 2017:1( ــود ش

نتایــج آمارگیــری نفــوس و مســکن در دوره هــای مختلــف نشــان مــی دهــد کــه جمعیــت ایــران نیــز 
ــی ها  ــت. بررس ــالخوردگی اس ــه س ــالی ب ــنی از میانس ــاختار س ــال س ــه انتق ــر در مرحل ــال حاض در ح
نشــان می دهــد در ســال 1390 شــاخص کلــی ســالخوردگی جمعیــت بــاالی 60 ســال کشــور حــدود 
ــه  ــه حــدود 25/4 رســیده اســت. ب ــج اولیــه سرشــماری ســال 1395، ب ــر اســاس نتای ــوده و ب 24/4 ب
عبارتــی دیگــر در ســال 1390، 8/26 درصــد از جمعیــت کشــور بــاالی 60 ســال ســن بــوده کــه درســال 
1395، ایــن رقــم بــه 9/27 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت )مرکــز آمــار ایــران،1390-1395(. نکتــه 
دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود، آهنــگ ســریع رشــد جمعیــت ســالخورده در ایــران نســبت بــه 
ــد  ــهری 2 درص ــت ش ــد جمعی ــرخ رش ــور ن ــه در دوره مذک ــوری ک ــت. به ط ــت اس ــد جمعی ــرخ رش ن
ــی دیگــر،  ــوده اســت. از طرف ــرخ رشــد ســالخوردگی 7/9 درصــد ب ــی اســت کــه ن ــن در حال ــوده، ای ب
نتایــج آمارگیــری در دوره هــای 1390 و 1395 نشــان می دهــد کــه نــرخ رشــد ســالخوردگی مناطــق 
ــوارد،  ــن م ــاس ای ــذا، براس ــت. ل ــوده اس ــت 0/7- ب ــد جمعی ــرخ رش ــد و ن ــور 1/2 درص ــتایی کش روس
می تــوان عنــوان کــرد کــه بیــن نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ رشــد ســالخوردگی در مناطــق روســتایی 
ــرخ رشــد  ــت و ن ــرخ رشــد جمعی ــن ن ــه شــدید بی ــه فاصل ــوده، ک ــادی ب ــالف زی و شــهری دارای اخت
ســالخوردگی جمعیــت، می توانــد مشــکالت زیــادی را به خصــوص در زمینــه تأمیــن مخــارج بهداشــتی 
و درمانــی ســالخوردگان، وضعیــت نیــروی کار و غیــره بــه همــراه داشــته باشــد. بنابرایــن هــدف از ایــن 
ــر ســالخوردگی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان های  ــر ب ــل موث ــی عوام ــه مقایســه تطبیق مقال

ــاری 1390 و 1395 اســت.  ــران در دو دوره آم ای

مبانی نظری تحقیق 
ــورهای  ــیاری از کش ــی در بس ــده جمعیت ــائل عم ــی از مس ــای آن، یک ــت وپیامده ــالخوردگی جمعی س
ــه در آن  ــت ک ــی اس ــال جمعیت ــای انتق ــی از پیامده ــده، یک ــن پدی ــود. ای ــی ش ــوب م ــان محس جه
بــاروری و مرگ ومیــر از ســطوح بــاال بــه ســطوح پاییــن کاهــش پیــدا می کننــد )1396:26,رحیمــی(. 
نظریــه انتقــال جمعیتــی، تغییــرات در میزان هــاي موالیــد و مرگ ومیــر را بــه مــوازات گــذار از 
ــي و شــهري  ــدرن صنعت ــه م ــک جامع ــه ی ــدرن، ب ــل از م ــي و ســنتي قب ــرایط اقتصــادي، اجتماع ش
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ــي مراحــل  ــي منطق ــي جابه جای ــناختي، یعن ــال جمعیت ش ــد )Ross, 1996:34(. انتق ــف مي کن توصی
تاریخــي کــه همــه جمعیــت در رونــد رســیدن بــه نوگرایــي و شــرایط جدیــد زندگــي آن را پشــت ســر 
ــه  ــر، ک ــطح مرگ ومی ــت س ــاخت: اف ــخص س ــوان مش ــه را مي ت ــد دو مرحل ــن رون ــد. در ای مي گذارن
ــیني، 1390: 190(.  ــاروري )حس ــطح ب ــت س ــت و اف ــوده اس ــي ب ــاي عفون ــي از بیماري ه ــاً ناش اساس
ــي  ــر دو در ســطح باالی ــاروري ه ــر و ب ــه مرگ ومی ــي ک ــت از حالت ــک جمعی ــه ی ــد مرحل در طــي چن
هســتند، بــه حالتــي کــه بــاروري و مرگ ومیــر هــر دو پاییــن هســتند، منتقــل مي شــود. قبــل و بعــد 
از انتقــال، رشــد جمعیــت بســیار کنــد اســت. حــد فاصــل ایــن دو حالــت، دوران گــذار جمعیتــی  اســت. 
ــذار  ــوری گ ــکل گیری تئ ــی، در ش ــش اساس ــه نق ــی ک ــی از محققان ــوان یک ــتاین  )1945( به عن نوتش
ــد دارد. وی  ــذار تاکی ــد مدرنیزاســیون در گ ــر و فرآین ــت کاهــش مرگ ومی ــر اهمی ــت داشــته، ب جمعی
بــر ایــن بــاور اســت کــه گــذار جمعیــت پدیــده ای جهانــی اســت و همــه کشــورها را بــا هــر ســطحی از 

توســعه دربــر خواهــد گرفــت.
ــن  ــداوم پایی ــور م ــه ط ــر ب ــطح مرگ ومی ــدا س ــعه ابت ــان توس ــی در جری ــذار اول جمعیت ــه گ در نظری
مي آیــد، حــال آنکــه بــاروري تقریبــاً در ســطح گذشــته باقــي مي مانــد. در نظریــه گــذار دوم جمعیتــی 
ــه  کــه توســط جمعیــت شناســان معاصــر لســتاق )1995( و ون دی کا )2001( مطــرح شــده اســت، ب
ــرخ  ــد. ن ــن مي آی ــج پایی ــه تدری ــي ب ــر، ول ــا تأخی ــم ب ــاروري ه ــر، ب ــطح مرگ ومی ــش س ــال کاه دنب
رشــد طبیعــی جمعیــت بــه دلیــل فزونــی مرگ ومیــر از نــرخ زاد ولــد منفــی می شــود، از ویژگی هــای 
ــا  ــه ایــن ترتیــب ب ــاال رفتــن میانگیــن ســنی جمعیــت و ســالخوردگی اســت. و ب اساســی ایــن دوره ب
ــه  ــه مرحل ــذار خــارج و ب ــت از دوران گ ــر ، جمعی ــه ســطح مرگ ومی ــاروري ب ــک شــدن ســطح ب نزدی
ــر   ــري بالک ــدي دیگ ــرایي، 1376: 67-51(. در طبقه بن ــود )س ــادل ارادي وارد مي ش ــوم، دوران تع س
ــر  ــه چهــار مرحلــه اساســي تقســیم نمــوده و مرحلــه پنجمــي را نیــز ب )1974( انتقــال جمعیتــي را ب

آن متصــور اســت.
ــد  ــزان رش ــاال و می ــر دو ب ــاروري ه ــر و ب ــه در آن مرگ ومی ــي ک ــکون جمعیت ــات و س ــه ثب 1. مرحل

ــدک اســت؛ ــت ان جمعی
2. مرحلــه آغــاز بســط و توســعه جمعیتــي، کــه طــي آن میــزان مرگ ومیــر بــه تدریــج رو بــه کاهــش 

ــر میــزان رشــد جمعیــت افــزوده مي شــود؛ ــه ســرعت ب ــي میــزان موالیــد باالســت و ب مي گــذارد، ول
ــه کاهــش مي گــذارد،  ــج رو ب ــه تدری ــاروري نیــز ب ــان بســط و توســعه جمعیتــي، کــه ب ــه پای 3. مرحل
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ــان شــتابان اســت؛ ــاروري و رشــد جمعیــت همچن ــر از ب ــر کمــاکان پائین ت ــي مــرگ ومی ول
ــه ســطح پایینــي مي رســند و  ــاروري هــر دو ب ــر و ب ــه ثبــات و ســکون مجــدد، کــه مرگ ومی 4. مرحل
رشــد جمعیــت انــدک اســت. بالکــر مرحلــه پنجمــي نیــز متصــور شــده و آن مرحلــه »ســقوط جمعیتي« 
ــه  ــي ب ــر هــر دو در ســطح پایینــي هســتند، ول ــه والدت و مــرگ ومی ــن مرحل نامیــده مي شــود. در ای
ــي  ــزان عموم ــر بیشــتر از می ــرگ ومی ــي م ــزان عموم ــت، می لحــاظ ســاختار ســني ســالخورده جمعی
موالیــد و میــزان رشــد جمعیــت منفــي اســت. رشــد منفــي تعــدادي از کشــورهاي پیشــرفته صنعتــي 
ــه ســقوط جمعیتــي در تقســیم بندي  ــل شــدن مرحل ــه بعــد زمینه ســاز قای از ســال 1930 میــالدي ب
بالکــر بــوده اســت )زنجانــي و همــکاران، 1378: 74(. ســالخورده شــدن جمعیــت کــه برخــی جامعــه 
شناســان و پیری شناســان همچــون پیترســون، بــا توجــه بــه تغییــرات ســاخت ســنی از آن بــا عنــوان 
ــل جمعیت شــناختی و  ــول دو عام ــز معل ــر چی ــش از ه ــد، بی ــاد کرده ان ــت ی خاکســتری شــدن جمعی
تغییــرات آن اســت، کــه ایــن دو عامــل عبارتنــد از ؛ 1- کاهــش بــاروری و تــداوم آن در یــک دوره نســبتاً 
طوالنــی  مــدت و 2- کاهــش مــرگ ومیــر یــا افزایــش امیــد زندگــی. در کنــار ایــن دو عامــل، مؤلفــه 
ســوم جمعیتــی یعنــی مهاجــرت نیــز در ســالخوردگی جمعیــت بــه ویــژه در ســطح منطقــه ای و نواحــی 
ــده ای داشــته باشــد. ســالخوردگی جمعیــت معمــوالً  ــد نقــش تعیین کنن ــک کشــور می توان ــف ی مختل
در ارتبــاط بــا مراحــل پایانــی انتقــال جمعیــت اســت کــه کاهــش پیوســته در بــاروری و بــه دنبــال آن 
ــدد. افزایــش امیــد زندگــی در جامعــه منتــج  ــه وقــوع می پیون ــر ب کاهــش جمعیــت گروه هــای جوان ت
از کاهــش مــرگ ومیــر، در تشــدید فراینــد ســالخوردگی جمعیــت نقــش قابــل مالحظــه ای دارد. بدیــن 
ترتیــب، در رونــد انتقــال جمعیــت، تغییــرات شــگرفی در ســاخت ســنی جمعیــت پدیــد می آیــد کــه از 
آن بــا عنــوان انتقــال ســنی یــاد می شــود. ســالخوردگی جمعیــت، یکــی از مراحــل پایانــی انتقــال ســنی 

اســت )ضرغامــی و میرزایــی،1394: 78(.
ــو و  ــارت، تضــاد ســاختي بوردی ــرات فرهنگــي اینگله ــۀ تغیی ــي، نظری ــذار جمعیت ــۀ گ ــر نظری عــالوه ب
نظریــۀ جهــان محلــي شــدن رابرتســون نیــز در تبییــن تغییــرات ارزش فرزنــد مهــم و بحــث برانگیــز 
ــانه هاي  ــترش رس ــادي و گس ــعۀ اقتص ــارت، توس ــي اینگله ــرات فرهنگ ــۀ تغیی ــاس نظری ــت. براس اس
جمعــي در ســال هاي اخیــر، تغییراتــي را در اولویــت ارزشــي افــراد و گروه هــا بــه وجــود آورده اســت. 
دیــدگاه او چگونگــي تأثیــر توســعۀ اقتصــادي و رشــد تکنولوژیــک و ارضــاي نیازهــاي اساســي در جامعــه 
ــه منزلــت اجتماعــي  ــر ظهــور نیازهــاي پســامادي ماننــد عــزت نفــس، خودشــکوفایي و دســتیابي ب ب
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ــۀ  ــون،1378: 85(. نتیج ــا مس ــارت و آبراه ــخص مي کند)اینگله ــد را مش ــل جدی ــان و نس ــن جوان بی
ایــن وضعیــت، تمایــز دیــدگاه نســلهاي مختلــف تاریخــي درخصــوص ارزش گــذاري بــر فرزنــد اســت. 
بــراي نمونــه نســل متولدیــن دورۀ انقــالب و جنــگ، بــا توجــه بــه تجــارب تاریخــي آن زمــان و تغییــر 
ــل هاي  ــاوت از نس ــي، متف ــت آن در زندگ ــد و اهمی ــه فرزن ــان ب ــادي، دیدگاهش ــاختارهاي اقتص س
ــان  ــالب، نگرشش ــل از انق ــال هاي قب ــن س ــل متولدی ــن نس ــت. همچنی ــالب اس ــگ و انق ــس از جن پ
ــدآوري متفــاوت از نســل هاي پــس از انقــالب اســت. نســل هاي  ــد و رفتــار فرزن ــه ارزش فرزن نســبت ب
پــس از انقــالب و جنــگ در ایــران، بیشــتر خواهــان کیفیــت زندگــي و گریــزان از برخــي ارزش هــاي 
خانــواده همچــون فرزنــد و فرزنــدآوري هســتند؛ بــا نزدیــک شــدن بــه دوره هــاي اخیــر، شــدت تأثیــر 
ــت داده  ــود را از دس ــي خ ــنتي و قدیم ــاي س ــدآوري معن ــد و فرزن ــده و فرزن ــتر ش ــدن بیش جهاني ش
اســت، در نتیجــه معنــاي جدیــدي بیــن ایــن نســل ها پیــدا مي کنــد )اوجاقلــو و ســرایی، 1393: 266(. 

مواد و روش
مطالعــه حاضــر از نــوع تحقیقــات کاربــردي ـ توســعه اي کــه بــا اســتفاده از روش توصیفــي ـ تحلیلــي 
ــه  ــا مراجعــه ب ــه اي و اســنادي ب انجــام شــده اســت. آمــار و اطالعــات مـــورد نیــاز بـــا شــیوه کتابخان
ســـالنامه آمـــاري 1390 و 1395 کل اســتان-های کشــور )مناطق شــهری و روســتایی( گرد آوري شــده 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ابتــدا بــا اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه سرشــماری های موجــود، 
ــال و  ــر از 60 س ــالمندی باالت ــنی، س ــن س ــنی و میانگی ــه س ــالمندی )میان ــف س ــاخص هاي مختل ش
ــد نســل کــه  ــرخ تجدی ــاروری کل، میــزان خــام موالیــد و ن ــرخ ب ــر از 65 ســال( و شــاخص های ن باالت
ــهری  ــق ش ــک مناط ــه تفکی ــتان های کشــور ب ــرای اس ــوده، ب ــق ب ــینه تحقی ــی پیش ــه از بررس برگرفت
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــت( و م ــده اس ــه ش ــبه ارائ ــای محاس ــدول 1 روش ه ــبه )در ج ــتایی محاس و روس
 Excel ــزار ــا اســتفاده از نرم اف ــن مطالعــه در ابتــدا ب ــه توضیــح اســت کــه در ای گرفتــه اســت. الزم ب
ــق  ــک مناط ــه تفکی ــور ب ــتان های کش ــه در اس ــورد مطالع ــاخص های م ــک از ش ــر در هری ــد تغیی رون
شــهری و روســتایی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس بــا اســتفاده از آزمون هــای مقایســه میانگیــن                                 
ــزان خــام  ــاروری کل، می ــرخ ب ــی ن ــر ســالخوردگی، یعن ــذار ب ــل تأثیرگ ــه مقایســه عوم )t مســتقل( ب
موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل در مناطــق شــهری و روســتاهای کل کشــور پرداختــه شــده اســت. الزم بــه 

ــزار SPSS اســتفاده شــده اســت. ــرای بخــش مقایســه میانگیــن از نرم اف ذکــر اســت کــه ب
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جدول 1. تعاریف عملیاتی شاخص های مورد استفاده و روش های محاسبه آنها

 روش محاسبه )فرمول)تعریف عملیاتیشاخص

میانه سنی 
سنی که 50 درصد جمعیت قبل و 50 

درصد جمعیت بعداز آن قرار دارد
-

میانگین سنی

تقسیم مجموعه حاصل رضب های هریک 

از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن 

سن، به کل جمعیت
 

شاخص 

سالخوردگی 60+

نسبت افراد 60 سال به باال نسبت به 

افراد 15 سال و کمرت
 

سالخوردگی 65+
نسبت افراد 65 سال به باال به کل 

جمعیت
 

میزان خام موالید

 تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای 

هر هزارنفر جمعیت برآورد شده در 

 وسط سال؛ دریک سال معین

نرخ باروری کل

تعداد فرزنداىن است که يک زن به طور 

متوسط در دوران بارورى خود مى تواند 

به دنيا آورد
 

نرخ تجدید نسل

تعداد دخرتاىن که يک نسل هزار نفرى زن 

)رصف نظر از وضع زناشوىئ آنان( تا پايان 

دوره بارورى خود )تقسيم بر هزار( به 

دنيا مى آورند.

باروری کل * 0/488

مأخذ: یافته های تحقیق، 1398



24                                                                                                                            فصلنامه جمعیت مشاره 109 و 110

یافته های تحقیق
ــی ســنی در مناطــق شــهری  1- بررســی وضعیــت شــاخص های ســالخوردگی، میانگیــن ســنی و میان

ــور )1395-1390( ــتان های کش اس
در ایــن بخــش از مطالعــه بــا اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه آمارگیری هــای نفوس و مســکن ســال های 
ــر بررســی های صــورت  ــه تحلیل هــای جمعیتــی مربوطــه پرداختــه شــده اســت. براب 1390 و 1395 ب
گرفتــه شــاخص ســالخوردگی بــاالی 60 ســال در مناطــق شــهری اســتان های کشــور در ســال1390، 
35/4 بــوده کــه ایــن رقــم در ســال1395 بــه 40 افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن رقــم بــرای شــاخص 
ســالخوردگی بــاالی 65 ســال نیــز بــرای دوره هــای آمــاری 1390 و 1395 بــه ترتیــب برابــر بــا 24/2 
ــوده اســت.  ــه ســالخوردگی ب ــران ب ــت شــهری ای ــده ورود جمعی ــام نشــان دهن ــوده اســت. ارق و 26 ب
ــوده  ــر ســالخورده ب ــت شــهری کشــور، 6183987 نف ــر از جمعی در 1395 از مجمــوع 59146847 نف
ــن مقــدار، 10/5 درصــد جمعیــت شــهری کشــور را شــامل می شــود. در بیــن اســتان های کشــور  و ای
ــالخورده ترین  ــدان، س ــرقی و هم ــان ش ــران، آذربایج ــدران، ته ــالن، مازن ــتان های گی ــت اس ــه تربی ب
ــتند.  ــهری را دارا هس ــالمند ش ــت س ــد از جمعی ــا 41/5 درص ــه تقریب ــد ک ــور بوده ان ــتان های کش اس
ــتان و  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــهری در اس ــت ش ــن جمعی ــودار )2( جوان تری ــج نم ــاس نتای براس
ــوده کــه تقریبــا 1/72 درصــد از جمعیــت شــهری ســالخورده کشــور را شــامل می شــوند.  هرمــزگان ب
از لحــاظ میانگیــن ســنی، متوســط ســن کشــور در ســال 1395، 31 ســال بــوده اســت. اســتان گیــالن 
ــن اســتان  ــا 24 ســال ســن جوان تری ــا 35 ســال، ســالخورده ترین اســتان و سیســتان وبلوچســتان ب ب
کشــور محســوب می شــود. در بیــن 31 اســتان کشــور، 10 اســتان بوشــهر، خراســان شــمالی، خراســان 
ــه و  ــان، کهگلوی ــم، کرم ــزگان، ق ــتان، هرم ــتان، سیستان وبلوچس ــوی، خوزس ــان رض ــی، خراس جنوب

ــر از میانگیــن ســنی کشــور مــی باشــند. بویراحمــد دارای میانگیــن ســنی پایین ت
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 نمودار 1. روند شاخص های سالخوردگی، میانگین سنی و میانه سنی در مناطق شهری استان های کشور
در دوره آماری 1390

ــه تحــوالت ســالخوردگی بیــن ســال های 1390 و 1395 نشــان  ــوط ب ــد شــاخص های مرب بررســی رون
ــورد  ــال های م ــی س ــت. ط ــه اس ــش یافت ــال کاه ــک س ــور ی ــنی در کش ــن س ــه میانگی ــد ک می ده
بررســی، میانگیــن ســنی در اســتان های آذربایجــان غربــی، اردبیــل، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان 
شــمالی، خراســان رضــوی، قزویــن، کردســتان، مازنــدران و همــدان کاهــش یافتــه اســت )شــکل ها 1 
ــه  ــوده اســت )شــکل ها 7 و 8(. الزم ب ــاروری در اســتان های مذکــور ب ــن امــر افزایــش ب و 2(. علــت ای
ــج شــکل های 1 و 2 مشــاهده می شــود، میانگیــن ســنی در مناطــق  توضیــح اســت کــه براســاس نتای
ــزد و  ــالن، ی ــد، گی ــه و بویراحم ــی، کهگیلوی ــان جنوب ــهر، خراس ــان، بوش ــتان های اصفه ــهری در اس ش

اســتان مرکــزی افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

نمودار 2. روند شاخص  های سالخوردگی، میانگین سنی و میانه سنی در مناطق شهری استان های کشور
 در دوره آماری 1395
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2- وضعیت نرخ رشد جمعیت، نرخ سالمندی مناطق شهری استان های کشور
همان طــور کــه در شــکل 3 مشــاهده مــی شــود، نــرخ رشــد جمعیــت ســالخورده در مناطــق شــهری 
ــه  ــت. ب ــوده اس ــر ب ــا 1395 باالت ــال های 1390 ت ــن س ــهری در بی ــت ش ــد جمعی ــرخ رش ــور از ن کش
ــه  ــن نکت ــد. ای ــالخوردگی می باش ــد س ــرعت رش ــر از س ــت کمت ــد جمعی ــرعت رش ــر، س ــی دیگ عبارت
بیانگــر ســالخوردگی جمعیــت در مناطــق شــهری کشــور اســت. نــرخ رشــد جمعیــت شــهری کشــور در 
دوره هــای آمــاری 1390 تــا 1395 برابــر بــا 2 درصــد در ســال بــوده، در حالــی نــرخ رشــد ســالخوردگی 
در جمعیــت شــهری کشــور 7/9 درصــد در ســال بــوده اســت. البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن 
ــل مشــاهده اســت. همانطــور  ــا کمتــر( قاب ــا شــدت بیشــتر ی وضعیــت در همــه اســتان های کشــور )ب
کــه مشــاهده می شــود، نــرخ رشــد ســالخوردگی جمعیــت شــهری در اســتان های آذربایجــان شــرقی، 
آذربایجــان غربــی، فــارس، خوزســتان، کرمانشــاه، گیــالن و مازنــدران از میانگین نرخ رشــد ســالخوردگی 

کشــوری باالتــر می باشــد.
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نمودار 3. وضعیت نرخ رشد جمعیت، نرخ سالمندی مناطق شهری استان های کشور

3- بررســی وضعیــت شــاخص های ســالخوردگی، میانگیــن ســنی و میانــه ســنی در مناطــق روســتایی 
ــور )1395-1390( ــتان های کش اس

شــکل 4 و 5 ، رونــد شــاخص های ســالخوردگی، میانگیــن ســنی و میانــه ســنی در مناطــق روســتایی 
ــود، در  ــج موج ــاس نتای ــد. براس ــان می ده ــاری 1390 و 1395 را نش ــور در دوره آم ــتان های کش اس
مناطــق روســتایی کشــور در شــاخص ســالخوردگی باالتــر از 60 ســال در ســال 1390 برابــر بــا 35/4 
ــی و  ــورت کل ــه ص ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــش پی ــه 36 افزای ــال 1395 ب ــت در س ــن وضعی ــه ای ــوده، ک ب
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براســاس اطالعــات آمارگیــری نفــوس و مســکن )1395( حــدود 9/9 درصــد از جمعیت روســتایی کشــور 
ســالخورده می باشــند. 

ــه اســتان های گیــالن و مرکــزی دارای بیشــترین  ــج شــکل 4 و 5، مشــاهده می شــود ک براســاس نتای
جمعیــت روســتاییان ســالمند و اســتان سیســتان و بلوچســتان دارای کمتریــن افــراد روســتایی ســالمند 
ــه صــورت کلــی در آخریــن آمارگیــری نفــوس و مســکن کشــور )1395( اســتان گیــالن  می باشــند. ب
بــا شــاخص ســالمندی 93/1 و اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا شــاخص ســالمندی 13/6، بــه ترتیــب 
ســالخورده ترین و جوان تریــن اســتان های کشــور هســتند. در مجمــوع از 31 اســتان کشــور، 13 
ــان  ــاری، خراس ــال بختی ــار مح ــران، چه ــهر، ته ــی، بوش ــان غرب ــتان های آذربایج ــامل اس ــتان، ش اس
ــد،  ــه و بویراحم ــان، کهگیلوی ــتان، کرم ــتان و بلوچس ــتان، سیس ــمالی، خوزس ــان ش ــوی، خراس رض
ــاخص  ــن ش ــه میانگی ــبت ب ــری نس ــالخوردگی پایین ت ــاخص س ــزگان از ش ــتان و هرم ــتان، لرس گلس
ــاخص  ــن ش ــه میانگی ــبت ب ــری نس ــالخوردگی باالت ــاخص س ــتان ها ش ــه اس ــد و بقی ــوری بوده ان کش
کشــوری داشــته اند )شــکل 4 و 5(. ایــن 13 اســتان تقریبــا 44 درصــد جمعیــت ســالمند روســتایی را 

ــد. تشــکیل می دهن
 

 نمودار 4. روند شاخص های سالخوردگی، میانگین سنی و میانه سنی در مناطق روستایی استان های
کشور در دوره آماری 1390

از شــاخص های دیگــر در زمینــه ســالخوردگی در مناطــق روســتایی کــه در ایــن مطالعــه مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت، شــاخص های میانــه ســنی و میانگیــن ســنی اســت. همان طــور کــه در شــکل 4 و 
5 قابــل مشــاهده اســت، میانــه ســنی کل کشــور در مناطــق روســتایی مربــوط بــه دوره آمارگیــری ســال 
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ــوده کــه ایــن مقــدار در آخریــن آمارگیــری نفــوس و مســکن در مناطــق  ــا 21 ســال ب ــر ب 1390 براب
ــه 28 ســال رســیده اســت. همچنیــن، میانگیــن ســنی کل کشــور در مناطــق  روســتایی کل کشــور ب
روســتایی مربــوط بــه دوره آمارگیــری ســال 1390 برابــر بــا 31 ســال بــوده کــه ایــن مقــدار در آخریــن 
ــه اســت. از  ــه 30 ســال کاهــش یافت ــوس و مســکن در مناطــق روســتایی کل کشــور ب ــری نف آمارگی
نظــر میانگیــن ســنی در مناطــق روســتایی کل کشــور در دو دوره مــورد بررســی، اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بــا 23 ســال ســن جوان تریــن و اســتان گیــالن بــا 37 ســال ســن ســالخورده ترین اســتان 

کشــور هســتند )شــکل 4 و 5(. 
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 نمودار 5. روند شاخص های سالخوردگی، میانگین سنی و میانه سنی در مناطق روستایی استان های
کشور در دوره آماری 1395

4- وضعیت نرخ رشد جمعیت، نرخ سالمندی مناطق روستایی استان های کشور
ــور در  ــتان های کش ــتایی اس ــق روس ــالمندی مناط ــرخ س ــت و ن ــد جمعی ــرخ رش ــت ن ــکل 6 وضعی ش
دوره آمــاری 1395-1390 را نشــان می دهــد. نتایــج بررســی جمعیــت روســتایی در کل کشــور نشــان 
داد کــه نــرخ رشــد در ایــن مناطــق در کل کشــور برابــر بــا 0/7- بــوده و از طرفــی دیگــر نــرخ رشــد 
ــوان  ــوان عن ــر، می ت ــی دیگ ــه عبارت ــوده اســت. ب ــالمند روســتایی 1/2 درصــد در ســال ب ــت س جمعی
کــرده کــه جمعیــت مناطــق روســتایی کل کشــور در حــال کاهــش بــوده، ولــی نــرخ ســالخوردگی در 
ایــن مناطــق در حــال افزایــش می باشــد. در ایــن زمینــه وضعیــت مهاجــرت قشــر جــوان بــه مناطــق 
ــز اهمیــت اســت. در  شــهری، در افزایــش تعــداد افــراد مســن تر در مناطــق روســتایی کشــور نیــز حائ
ــالمندی طــی  ــرخ رشــد س ــزد ن ــتان و ی ــان، خوزس ــتان اصفه ــه اس ــا س ــتان های کشــور تنه ــن اس بی
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ســال های 1390 تــا 1395 منفــی بــوده کــه جمعیــت روســتایی ایــن اســتان ها 8/4 درصــد از جمعیــت 
کل مناطــق روســتایی کشــور را شــامل می شــود. همان طــور کــه در شــکل 6 قابــل مشــاهده اســت، از 
بیــن اســتان های کشــور، اســتان های خراســان جنوبــی، خراســان رضــوی، سیســتان و بلوچســتان، قــم، 
کرمــان، کهگیلویــه و بویراحمــد و هرمــزگان نــرخ رشــد جمعیــت روســتایی و نرخ رشــد ســالخوردگی در 
مناطــق روســتایی آنهــا مثبــت می باشــد. همچنیــن، نتایــج نشــان داد، بیشــترین نــرخ رشــد ســالمندی 

مربــوط بــه اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد و قــم بــا 2/6 درصــد در ســال اســت )شــکل 6(.
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نمودار 6. وضعیت نرخ رشد جمعیت، نرخ سالمندی مناطق روستایی استان های کشور

5- بررسی روند شاخص های باروری کل و تجدید نسل در مناطق شهری و روستایی 
استان های کشور )دوره های آماری 1390 و 1395)

نتایــج شــکل )7 و 8( بیانگــر آن اســت کــه میــزان بــاروری کل در کشــور در ســال 1390 برابــر بــا 1/8 
ــی  ــن در حال ــه اســت. ای ــه ســطح 2/01 افزایــش یافت ــن شــاخص در ســال 1395 ب ــزان ای ــوده و می ب
اســت کــه میــزان ایــن شــاخص در مناطــق شــهری کشــور بســیار پایین تــر از مناطــق روســتایی و کل 
ــال 1395  ــوده و در س ــهری 1/7 ب ــق ش ــال1390، در مناط ــم در س ــن رق ــوری ای ــت. به ط ــور اس کش
ــن شــاخص در مناطــق روســتایی )شــکل 9 و 10(  ــی بررســی وضعیــت ای ــه ســطح 1/9 رســیده، ول ب
نشــان داد کــه میــزان شــاخص بــاروری کل در ســال 1390 برابــر بــا 2/3 بــوده و در ســال 1395 بــه 
ســطح 2/5 افزایــش یافتــه اســت. الزم بــه توضیــح اســت، اگــر چــه ایــن شــاخص در مناطــق شــهری 
و روســتایی افزایــش یافتــه اســت، ولــی در مناطــق شــهری حتــی بــا حــد نرمــال سیاســت دو فرزنــدی 
نیــز فاصلــه دارد. دلیــل بــاال بــودن نــرخ بــاروری کل در مناطــق روســتایی عواملــی از جملــه، گرایــش 
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بــه فرزنــدان بیشــتر در روســتاها، ســبک زندگــی، پاییــن بــودن هزینــه هــای زندگی در روســتاها نســبت 
ــی،  ــرات ســبک زندگ ــی و اقتصــادی، تغیی ــذار اجتماع ــان در شــهرها، گ ــتغال زن ــه شــهر اســت. اش ب
ــاروری کل در شــهرها  فشــارهای اقتصــادی ناشــی از هزینــه هــای زندگــی از جملــه عوامــل کاهــش ب

اســت. 
ــتان  ــود، اس ــاهده می ش ــهری مش ــق ش ــاروری در مناط ــه ب ــده در زمین ــت آم ــج بدس ــاس نتای براس
ــران و  ــتان های ته ــهری و اس ــق ش ــاروری در مناط ــزان ب ــترین می ــتان دارای بیش ــتان و بلوچس سیس
گیــالن دارای کمتریــن میــزان بــاروری در مناطــق شــهری را بــه خــود اختصــاص داده انــد )شــکل 7 و 
8(. همچنیــن، براســاس نتایــج شــکل های 9 و 10 می تــوان گفــت، اســتان های سیســتان و بلوچســتان 

ــاروری در مناطــق روســتایی می باشــند.  ــه ترتیــب دارای بیشــترین و کمتریــن میــزان ب و گیــالن ب
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 نمودار 7. روند شاخص های باروری کل و تجدید نسل در مناطق شهری استان های کشور

در دوره آماری 1390

8
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 نمودار 8. روند شاخص های باروری کل و تجدید نسل در مناطق شهری استان های کشور
در دوره آماری 1395
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ــتان و  ــتان سیس ــه اس ــوط ب ــاروری مرب ــزان ب ــن می ــد، باالتری ــان می ده ــتانی نش ــی های اس بررس
بلوچســتان و پایین تریــن مربــوط بــه اســتان گیــالن اســت. همچنیــن، در مناطــق شــهری کل کشــور 
اســتان های همــدان، مرکــزی، مازنــداران، گیــالن، کرمانشــاه، قزویــن، فــارس، ســمنان، تهــران، ایــالم، 
البــرز، اصفهــان و آذربایجــان شــرقی، دارای نــرخ بــاروری پایین تــر از میانگیــن کشــوری )یعنــی 1/9 در 
ســال 1395( را دارنــد. از طرفــی دیگــر، در مناطــق روســتایی کشــور اســتان های بوشــهر، چهارمحــال 
بختیــاری، خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، 
ــری از میانگیــن کشــور در مناطــق روســتایی  ــاروری کلــی باالت ــرخ ب ــزد دارای ن کرمــان، گلســتان و ی
ــتایی  ــهری و روس ــق ش ــوان در مناط ــد را می ت ــن رون ــم همی ــل ه ــد نس ــاخص تجدی ــتند. در ش هس
مشــاهده نمــود. بــه طــوری کــه، در مجمــوع وضعیــت تجدیــد نســل و بــاروری نشــان می دهــد اکثــر 
اســتان ها بــا پدیــده ســالخوردگی جمعیــت بــه دلیــل کاهــش بــاروری و افزایــش امیــد زندگــی روبــرو 
ــرای  ــت بایســتی در برنامه ریزهــای جمعیتــی سیاســت های تشــویق جمعیتــی ب هســتند. بنابرایــن دول

کاهــش ســالخوردگی ارائــه نمایــد.
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نمودار 9. روند شاخص های باروری کل و تجدید نسل در مناطق روستایی استان های کشور

در دوره آماری 1390 
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 نمودار 10. روند شاخص های باروری کل و تجدید نسل در مناطق روستایی استان های کشور در دوره
آماری 1395

مقایسه ی تطبیقی عوامل موثر بر سالخوردگی در مناطق شهری و روستایی استان های ایران
در ایــن مطالعــه باتوجــه بــه اینکــه شــاخص های مربــوط بــه الگوهــای جمعیتــی از جملــه نــرخ موالیــد، 
نــرخ بــاروری کل و نــرخ تجدیــد نســل، بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در نظــر گرفتــه 
ــهری و  ــق ش ــن مناط ــی در بی ــورت تطبیق ــه ص ــاخص ها ب ــن ش ــه ای ــه مقایس ــه ب ــذا در ادام ــده، ل ش

روســتایی کل کشــور پرداختــه شــده اســت. 
1- مقایســه شــاخص های تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور 

در ســال های 1395 
ــر  ــذار ب ــی تأثیرگ ــاخص های جمعیت ــت ش ــه وضعی ــی و مقایس ــه بررس ــه ب ــش از مطالع ــن بخ در ای
ســالمندی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور براســاس آمــار نفــوس و مســکن )1395( 
ــق  ــالخوردگی مناط ــت س ــه وضعی ــت مقایس ــه جه ــت ک ــح اس ــه توضی ــت. الزم ب ــده اس ــه ش پرداخت
شــهری و روســتایی از آزمــون t مســتقل اســتفاده شــده اســت. نتایــج جــدول 2 مربــوط بــه وضعیــت 

ــد. ــی ده ــان م ــه را نش ــورد مطالع ــاخص های م ــی ش توصیف
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 جدول 2. میانگین و انحراف معیار شاخص های جمعیتی مناطق شهری و روستایی کل کشور
در سال 1395

انحراف معیارمیانگینتعدادگروهشاخص

میزان خام موالید
3121/15/25شهری

3115/96/22روستایی

باروری کلی
312/020/453شهری

312/430/543روستایی

تجدید نسل
310/9960/235شهری

311/20/267روستایی

               مأخذ: یافته های تحقیق، 1398
همان طــور کــه در جــدول 3 نشــان داده شــده، بــا اســتفاده آزمــون t مســتقل بــرای بررســی و مقایســه 
کلــی وضعیــت شــاخص های جمعیتــی تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی 
کل کشــور در ســال 1395 پرداختــه شــده اســت. در ایــن نــوع آزمــون جهــت تحلیــل نتایــج جــدول، 
در ابتــدا بایــد نتایــج تســت لــون بــرای مشــخص شــدن وضعیــت برابــری واریانس هــا، مــورد بررســی 
ــی  ــرای تمام ــون، ب ــت ل ــج تس ــود، نتای ــاهده می ش ــدول 3 مش ــه در ج ــور ک ــرد. همان ط ــرار گی ق
ــرض  ــذا ف ــدار Sig بیشــتر از خطــای 0/05 اســت، ل ــه دارای مق ــورد مطالع ــی م شــاخص های جمعیت
ــه  ــاخص ها( پذیرفت ــی ش ــتایی در تمام ــهری و روس ــق ش ــت )مناط ــس دو وضعی ــودن واریان ــر ب براب
ــتفاده  ــدول 2 اس ــس در ج ــری واریان ــف براب ــود در ردی ــج موج ــر از نتای ــی دیگ ــه عبارت ــود، و ب می ش
ــد )3/55  ــام موالی ــزان خ ــاخص های می ــود، ش ــاهده می ش ــدول 2 مش ــه در ج ــور ک ــود. همان ط می ش
ــد نســل )3/22- =  ــرخ تجدی ــاروری کل )sig = 0/002 ، t = -3/25(  و ن ــرخ ب = sig = 0/001 ، t( ، ن
ــر  ــی دیگ ــه عبارت ــد. ب ــی می باش ــی داری، دارای اختالف ــد معن ــطح 95 درص sig = 0/002 ، t  در س
وضعیــت ایــن شــاخص ها و در نهایــت تأثیرگــذاری آنهــا بــر شــاخص ســالخوردگی در مناطــق شــهری 
ــرای شــاخص های  ــه اینکــه t بدســت آمــده ب و روســتایی کامــاًل متفــاوت اســت. همچنیــن، باتوجــه ب
ــه ســمت  ــوان گفــت تفــاوت در ایــن شــاخص ها ب ــد نســل منفــی می باشــد، می ت ــاروری کل و تجدی ب
مناطــق روســتایی )باتوجــه بــه میانگیــن باالتــر( بــوده کــه ایــن وضعیــت را می تــوان در جــدول 2 نیــز 

مشــاهده نمــود.
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جدول 3. نتایج مربوط به آزمون t مستقل برای بررسی شاخص های جمعیتی تأثیرگذار بر سالخوردگی 
در مناطق شهری و روستایی کشور )1395)

شاخص

Levene's Test 
for Equality of 

Variances

t-test for Equality of 
Means

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

FSig.tdfSig.LowerUpper
میزان 

خام 

موالید 

برابری 

واریانس ها
1/110/2953/55600/0012/278/12

عدم برابری 

واریانس ها
3/5558/370/0012/278/13

باروری 

کلی

برابری 

واریانس ها
0/5040/481-3/25600/002-0/666-0/159

عدم برابری 

واریانس ها
-3/2558/170/002-0/666-0/158

تجدید 

نسل

برابری 

واریانس ها
0/3580/552-3/22600/002-0/334-0/078

عدم برابری 

واریانس ها
-3/2259/060/002-0/334-0/078

مأخذ: یافته های تحقیق، 1398

2- مقایســه شــاخص های تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور 
در ســال 1390 

ــهری  ــق ش ــی مناط ــاخص های جمعیت ــار( ش ــراف معی ــن و انح ــی )میانگی ــج توصیف ــدول 4 نتای ج
و روســتایی کل کشــور در ســال 1390 را نشــان می دهــد. در ایــن بخــش نیــز جهــت مقایســه 
ــال  ــور در س ــتایی کل کش ــهری و روس ــق ش ــن مناط ــالخوردگی در بی ــر س ــذار ب ــاخص های تأثیرگ ش

ــت. ــده اس ــان داده ش ــه نش ــج آن در ادام ــه نتای ــده ک ــتفاده ش ــتقل اس ــون t مس 1390 از آزم



مقایسه تطبییق عوامل موثر بر سالخوردیگ ...                                                                                          35

 جدول 4. میانگین و انحراف معیار شاخص های جمعیتی مناطق شهری و روستایی کل کشور
در سال 1390

انحراف معیارمیانگینتعدادگروهشاخص

میزان خام 

موالید

3121/568/17شهری

3114/257/88روستایی

باروری کلی
311/80/385شهری

312/160/521روستایی

تجدید نسل
310/8770/19شهری

311/050/248روستایی

                    مأخذ: یافته های تحقیق، 1398

همان طــور کــه گفتــه شــد، هنــگام اســتفاده آزمــون t مســتقل و جهــت اســتفاده از نتایــج آن، در ابتــدا 
بایــد نتایــج تســت لــون بــرای مشــخص شــدن وضعیــت برابــری واریانس هــا، مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
ــاخص های  ــی ش ــرای تمام ــون، ب ــت ل ــج تس ــود، نتای ــاهده می ش ــدول 5 مش ــه در ج ــور ک همان ط
ــودن  ــر ب ــرض براب ــذا ف ــای 0/05 اســت، ل ــدار Sig بیشــتر از خط ــه دارای مق ــورد مطالع ــی م جمعیت
ــاری 1390(  ــاخص ها در دوره آم ــی ش ــتایی در تمام ــهری و روس ــق ش ــت )مناط ــس دو وضعی واریان
ــدول 5  ــس در ج ــری واریان ــف براب ــود در ردی ــج موج ــر از نتای ــی دیگ ــه عبارت ــود، و ب ــه می ش پذیرفت
اســتفاده می شــود. همان طــور کــه در جــدول 5 مشــاهده می شــود، شــاخص های میــزان خــام موالیــد 
)sig = 0/001 ، t = 3/58(، نــرخ بــاروری کل )sig = 0/002 ، t = -3/12(  و نــرخ تجدیــد نســل )3/2- 
ــر  ــی دیگ ــه عبارت ــد. ب ــی می باش ــی داری دارای اختالف ــد معن ــطح 95 درص = sig = 0/002 ، t  در س
وضعیــت ایــن شــاخص ها و در نهایــت تأثیرگــذاری آنهــا بــر شــاخص ســالخوردگی در مناطــق شــهری 
و روســتایی در دوره آمــاری 1390 کامــاًل متفــاوت اســت. همچنیــن، باتوجــه بــه اینکــه t بدســت آمــده 
ــن  ــاوت در ای ــت تف ــوان گف ــد، می ت ــی می باش ــل منف ــد نس ــاروری کل و تجدی ــاخص های ب ــرای ش ب
ــت را  ــن وضعی ــه ای ــوده ک ــر( ب ــن باالت ــه میانگی ــه ب ــتایی )باتوج ــق روس ــه ســمت مناط ــاخص ها ب ش

ــود. ــز مشــاهده نم ــوان در جــدول 4 نی می ت
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جدول 5. نتایج مربوط به آزمون t مستقل برای بررسی شاخص های جمعیتی تأثیرگذار بر سالخوردگی 
در مناطق شهری و روستایی کشور )1390)

شاخص
Levene's Test 
for Equality of 

Variances

t-test for Equality of 
Means

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

FSig.tdfSig.LowerUpper

میزان 

خام 

موالید 

برابری 

واریانس ها
0/5230/4723/58600/0013/2311/39

عدم برابری 

واریانس ها
3/5859/920/0013/2311/39

باروری 

کلی

برابری 

واریانس ها
1/770/187-3/12600/003-0/597-0/131

عدم برابری 

واریانس ها
-3/1255/30/002-0/597-0/131

تجدید 

نسل

برابری 

واریانس ها
1/530/22-3/2600/002-0/293-0/067

عدم برابری 

واریانس ها
-3/256/250/002-0/293-0/067

مأخذ: یافته  های تحقیق، 1398

نتیجه گیری و پیشنهادها
هــدف ایــن مطالعــه بررســی وضعیــت عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی در بیــن اســتان های کشــور 
ــوس و مســکن  ــری نف ــات دو دوره آمارگی ــک مناطــق شــهری و روســتایی و براســاس اطالع ــه تفکی ب
ــاروری  ــاخص های ب ــه از ش ــن مطالع ــد، در ای ــه ش ــه گفت ــور ک ــت. همان ط ــوده اس 1390 و 1395 ب
کل، نــرخ موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار بــر ســالخوردگی اســتفاده شــده 
اســت. نتایــج نشــان داد، وضعیــت )یــا رونــد( ســالخوردگی در کشــور بــه صــورت صعــودی و در حــال 
افزایــش بــوده، بــه طــوری کــه شــاخص ســالخوردگی در دوره آمــاری 1390 در کل کشــور 35/4 بــوده 
و در دوره آمــاری 1395 بــا پنــج پلــه صعــود بــه 40 افزایــش پیــدا کــرده اســت. همچنیــن، براســاس 
نتایــج بدســت آمــده مشــخص شــد کــه نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندی مناطــق شــهری در بیــن دو 
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ــح  ــه توضی ــوده اســت. الزم ب ــا 7/9 و در مناطــق روســتایی 1/2 ب ــر ب ــورد بررســی براب ــاری م دوره آم
اســت کــه در ایــن شــاخص، اســتان مازنــدران دارای بیشــترین نــرخ رشــد جمعیــت ســالمند در مناطــق 
ــوده اســت. همان طــور کــه مشــاهده  ــر کل کشــور ب ــرخ رشــد حــدود دو براب ــن ن شــهری داشــته و ای
شــده نــرخ رشــد جمعیــت ســالمند در مناطــق روســتایی کشــور بســیار کمتــر از مناطــق شــهری بــوده و 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و اســتان قــم دارای بیشــترین نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندی در مناطــق 
روســتایی در دوره آمــاری 1390-1395 مــورد بررســی می باشــند. بــه صــورت کلــی در زمینــه شــاخص 
ســالخوردگی و رونــد صعــودی بــودن آن بــا توجــه بــه نظــرات جمعیت شناســان می تــوان گفــت، ایــن 
واقعیــت در کشــور را نشــان می دهــد کــه بــه صــورت کلــی وضعیــت بــاروری رونــد نزولــی پیــدا کــرده 
ــج بدســت  ــد. همچنیــن، براســاس نتای کــه در نتیجــه آن نســبت جمعیــت ســالمندان افزایــش می یاب
ــاروری در مناطــق شــهری بســیار بیشــتر از مناطــق روســتایی  ــی ب ــد نزول ــوان گفــت، رون ــده می ت آم
بــوده کــه ایــن مــورد بــه عوامــل مختلفــی در زمینــه فرهنــگ، اقتصــاد و نگرش هــای مختلــف جامعــه 

)روســتا و شــهر( در زمینــه تعــداد فرزنــدان دارد. 
بررســی شــاخص های تأثیرگــذار بــر شــاخص ســالخوردگی در دو دوره آمــاری مــورد بررســی )1390 و 
1395( در مناطــق شــهری و روســتایی کل کشــور نشــان داد کــه رونــد افزایــش قابــل چشــم گیری در 
شــاخص های مــورد نظــر )شــاخص های بــاروری کل، نــرخ موالیــد و نــرخ تجدیــد نســل( قابــل مشــاهده 
نیســت. بــه صــورت نمونــه نــرخ بــاروری کل در مناطــق شــهری از 1/7 بــه 1/9 و در مناطــق روســتایی 
از 2/3 بــه 2/5 در دوره هــای آمــاری مــورد نظــر رســیده اســت. همچنیــن، در بیــن اســتان های کشــور، 
از نظــر شــاخص بــاروری در مناطــق شــهری، اســتان خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی بــه ترتیــب 
ــا رشــد را در دو دوره  ــا منفــی و بیشــترین وضعیــت صعــودی ی ــی و ی دارای بیشــترین وضعیتــی نزول
آمــاری مــورد مطالعــه داشــته اند. همچنیــن، در مناطــق روســتایی اســتان های یــزد و خراســان جنوبــی 
در دوره هــای آمــاری مــورد بررســی دارای بیشــترین رشــد بــه لحــاظ بــاروری کلــی بو ده انــد. بــه صــورت 
کلــی، براســاس نتایــج ایــن قســمت نیــز می تــوان بــه رونــد افزایشــی ســالخوردگی در کل کشــور و بــه 

ویــژه مناطــق شــهری اشــاره نمــود.
از دیگــر اهــداف مــورد بررســی در ایــن مطالعــه، مقایســه شــاخص های مــورد مطالعــه در بیــن مناطــق 
ــزان خــام  ــج نشــان داد، شــاخص می ــود. نتای ــه ب ــورد مطالع ــاری م شــهری و روســتایی در دو دوره آم
موالیــد در دو دوره آمــاری مــورد بررســی )1395-1390( در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی دارای 
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تفــاوت معنــی دار و مثبــت اســت و باتوجــه بــه نتایــج مربــوط بــه بررســی میانگین هــا مشــخص شــده 
ــه لحــاظ میــزان خــام موالیــد بهتــر اســت. همچنیــن،  کــه وضعیــت مناطــق شــهری در کل کشــور ب
ــاروری و  ــرخ ب ــه لحــاظ شــاخص های ن ــه مناطــق روســتایی اســتان های کشــور ب ــج نشــان داد ک نتای
نــرخ تجدیــد نســل در دو دوره آمــاری 1390 و 1395 دارای وضعیــت مناســب تری نســبت بــه مناطــق 
ــی از  ــودن بعض ــب ب ــه غال ــه ب ــور باتوج ــتایی کش ــق روس ــر، مناط ــی دیگ ــند. به عبارت ــهری می باش ش

ــد.  ــت کرده ان ــاروری مقاوم ــدم کاهــش ب ــه ع ــا حــدودی در زمین ــا و رســوم ســنتی ت فرهنگ ه
براســاس نتایــج ارائــه شــده، ایــن واقعیــت را بایــد پذیرفت کــه جمعیــت کشــور وارد مرحله ســالخوردگی 
ــک کشــور جــوان  ــت ی ــه جمعی ــی ک ــزوده می شــود. زمان ــز اف ــت نی ــن جمعی ــه ای ــاله ب شــده و هرس
ــالخورده  ــا س ــا ب ــد، ام ــد چرخی ــرعت خواه ــه س ــی ب ــی و حت ــه راحت ــادی آن ب ــه اقتص ــت، چرخ اس
شــدن جمعیــت کشــور، آن تحــوالت بســیار کنــد شــده و حتــی در بعضــی از مواقــع بــا موانــع بزرگــی 
روبــرو خواهــد شــد. همچنیــن، بــا ســالخورده شــدن جمعیــت کشــور، نیروهــای خــالق در بخش هــای 
ــت  ــه تربی ــور در زمین ــی کش ــه بی برنامگ ــه ب ــده، و باتوج ــارج ش ــتم کاری خ ــور از سیس ــف کش مختل
نیــروی خــالق و ماهــر، قطعــاً بحران هــای مختلفــی در بخش هــای نیازمنــد نیروهــای خــالق بــه وجــود 
ــای  ــت های و برنامه ه ــد سیاس ــهری( نیازمن ــق ش ــژه مناط ــه وی ــت )ب ــن وضعی ــذا، ای ــد. ل ــد آم خواه
خــاص و کارشناســی شــده و بــروز در ایــن زمینــه می باشــد. ایــن برنامه هــا بایــد بــه ســبکی تنظیــم و 
مــورد اجــرا شــود کــه ســبب افزایــش بــدون قاعــده جمعیــت در بعضــی از مناطــق )مناطــق محــروم و 
مــرزی( نشــده و باتوجــه بــه نبــود زیرســاخت های مناســب بــرای آینــده آن جمعیــت )جمعیــت زیــاد 
شــده بــدون قاعــده( در نهایــت مهاجــرت بــه شــهرها تشــدید گــردد. همچنیــن، برنامه هــا و سیاســت ها 
بایــد ســالخورده شــدن جمعیــت کشــور و شــرایط خــاص آن افــراد )اقتصــادی، بهداشــت، نگهــداری، 

ــرد. ــورت گی ــه در آن ص ــای الزم ــه و پیش بینی ه ــر گرفت ــه و ...( را در نظ بیم



مقایسه تطبییق عوامل موثر بر سالخوردیگ ...                                                                                          39

منابع

ــان.  ــب جه ــورهای منتخ ــیاری از کش ــران و بس ــالمندی در ای ــت س ــی )1396(. وضعی ــی، عل - رحیم
ــان، صــص31-26. فصلنامــه آمــار، شــماره 26، مهــر و آب

- اوجاقلــو، ســجاد و ســرایی، حســن )1393(. مطالعــۀ تغییــرات زمانــي ارزش فرزنــد در ایــران )مطالعــه 
زنــان شــهر زنجــان(. مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی در ایــران، دوره 3، شــماره 2، صــص 283-261.

ــه  ــي، ترجم ــي ارزش ــادي و دگرگون ــت اقتص ــون آر )1378(. امنی ــل، آبرامس ــد و پ ــارت، رونال - اینگله
ــه پژوهــش، شــماره 14، صــص 78-65. ــی، نام شــهناز شــفیع خان

ــواده،  ــم خان ــر جمعیت شناســي اقتصــادي - اجتماعــي و تنظی ــم )1390(. درآمــدي ب - حســیني، حات
نشــر دانشــگاه بوعلــي ســینا، چــاپ دوم، همــدان

- سرایي، حسن )1376(. مرحله اول گذار جمعیتي ایران. نامه علوم اجتماعي، شماره 10- 9. 
ــت،  ــار )1378(. جمعی ــنگ مهری ــادپور، امیرهوش ــل ش ــي، کام ــد میرزای ــه، محم ــی، حبیب ال - زنجان

ــران. ــغ بشــری، ته ــم، نشــر و تبلی ــاپ دوازده ــاروری، چ ــعه و بهداشــت ب توس
- ضرغامــی، حســین و میرزایــی، محمــد )1394(. ســالخوردگی جمعیــت ایــران در چهــار دهــه پیشــرو. 

فصلنامــه الگــوی پیشــرفت اســالمی و ایرانــی، دوره 3، شــماره 6، صــص 94-73.
- مرکز آمار ایران )1390(. نتایج تفصیلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن، کل کشور.
- مرکز آمار ایران )1395(. نتایج تفصیلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن، کل کشور.

-Khan Mamuna, Sh. A., Mafizur Rahman, R., and Khanam, M., (2020), 10-The 
relation between an ageing population and economic growth in Bangladesh: 
Evidence from an endogenous growth model, Journal Economic Analysis and 
Policy, Vol.66, Issue June, pp.1425-
-Goodhart, C., and Pradhan, M., (2017). Demographics will reverse three multi-
decade global trends. BIS Working Paper No. 656.
-Apapetrou, E., Tsalaporta, P., (2020). The impact of population aging in rich 
countries: what’s the future? Journal of Policy Modeling, In Press doi:https://doi.
org/10.1016/j.jpolmod.2019.12. 002, 
-Bobeica, E., Nickel, C., Lis, E., and Sun, Y., (2017). Demographics and Inflation. 
ECB Working Paper No. 2006. 
-Lesthaeghe, R., (1995). The Second Demographic Transition in Western Countries 
an Interpretation, In Mason K & Jensen A-M) ed s (Gender and Family Change in
-Industrialized Countries, Oxford, Claredon Press.  



40                                                                                                                            فصلنامه جمعیت مشاره 109 و 110

-Van de Kaa, D., (2001). Second Demographic Transition Concepts, Dimensions, 
New Evidence, online available at http //www demogr mpg de/papers/
workshop/_010623paper , 4pdf.
-Ross, J., (1996). International Encyclopedia of Population, vol 1, New York, A 
division of Macmillan Publishing CO, Inc.
-Kurek, S., (2007). Population Ageing Research from a Geographical Perspective – 
Methodological Approach. Bulletin of Geography (Socio-Economic Series) NO. 8, 
pp 2949-.
-UN, (2017). World Population Ageing 2017, Department of Economic and Social 
Affairs Population Division, New York.



فصلنامه جمعیت/ سال بیست و ششم،  پاییز و زمستان 1398/ شماره 109و 41-53/110

کاربرد مدل سازی ریاضی در پیش نگری رویداد والدت 

علیرضا ساجدی1 و محمدباقر عباسی2 

چکیده:
ــت  ــناخت وضعی ــدت، ش ــای میان م ــرزمین و برنامه ریزی ه ــش س ــای آمای ــه برنامه ه ــزون ب ــاز روز اف ــه نی ــه ب ــا توج ب
جمعیتــی در ســالیان آینــده و نیــز بــرآورد تعــداد و ســاختار آن بــه یکــی از ســؤاالت جــدی برنامه ریــزان از 
ــع،  ــه واق ــرون ب ــای مق ــز برآورد ه ــت و نی ــه چشــم اندازی از جمعی ــل شــده اســت. دســت یابی ب جمعیت شناســان تبدی
نیازمنــد درک تحــرکات جمعیتــی اســت. وضعیــت آینــده والدت بــا توجــه بــه آن کــه امــکان برنامه ریــزی بــرای افزایــش 
و کاهــش را بــه برنامه ریــزان می دهــد توجــه برانگیــز اســت. شــاید اگــر می دانســتیم کــه وقــوع رویــداد والدت در یــک 
جمعیــت از چــه مدلــی تبعیــت می کنــد، امــکان مداخــات مؤثرتــری بــا هــدف تحقــق سیاســت های جمعیتــی فراهــم 
بــود. بــه همیــن منظــور مقالــه حاضــر ســعی در بــرازش مدلــی بــر داده هــای والدت پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور 
ــی  ــرای پیش بین ــا 1398را ب ــال 1392 ت ــه والدت از س ــای ماهان ــری زمانی دارد. از داده ه ــیون س ــتفاده از رگرس ــا اس ب
ثبــت والدت در ســال 1399 اســتفاده شــده اســت. بــا توجــه بــه این کــه رویدادهــای حیاتــی رفتارهــای تناوبــی یکســانی 
ــه کمــک  ــود. ب ــد ب ــر خواه ــا بهینه ت ــر داده ه ــدل ب ــرازش م ــرای ب ــه ب ــع فوری ــد، اســتفاده از تواب ــان دارن برحســب زم
ــرای  ــر و مناســب ب ــوان یــک پیش بینــی معتب ــه عن ــوان ب ــه)8( را می ت ــب تعییــن و معیارهــای RMSE مــدل فوری ضری
ــداد والدت هــای پیش بینــی شــده رقمــی  ــرای ســال 1399تع ــن اســاس ب ــر همی ــت.  ب ــا در نظــر گرف ــداد والدت ه تع

درحــدود 1072000 رویــداد خواهــد بــود. 
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مقدمه: 
والدت، اولیــن رویــداد حیاتــی هــر فــرد اســت. امــا ایــن رویــداد عــاوه بــر وجهــه فــردی، کارکــردی 
اجتماعــی و جمعیتــی نیــز دارد. والدت نتیجــه رفتــاری اســت کــه از آن بــا عنــوان بــاروری یــا زادآوری 
ــتمر زن  ــت مس ــه زیس ــواده و در نتیج ــوب خان ــاً در چارچ ــران عموم ــار در ای ــن رفت ــود. ای ــاد می ش ی
ــف  ــراد مختل ــاری مشــترک بیــن اف ــوان رفت ــه عن ــوان آن را ب ــن رو، می ت ــد. از ای ــاق میافت و شــوهر اتف
جمعیــت )در اینجــا:  ایرانیــان ســاکن محــدوده جغرافیایــی ایــران( توصیــف نمــود کــه نتیجــه آن والدت 
فرزندانــی اســت کــه در اینجــا بــا صفــت ایرانــی توصیــف می شــوند. ثبــت والدت ایــن نــوزادان، بانــک 
ــرد  ــاد ک ــی از آن ی ــدان ایران ــای متول ــک داده ه ــوان بان ــا عن ــوان ب ــه می ت ــد ک داده ای را ایجــاد می کن
ــا افــزودن داده هــای ســایر رویداد هــای حیاتــی و اطاعــات هویتــی: پایــگاه  و یــا در ادبیــات رســمی ب

اطاعــات جمعیــت کشــور.
ــا  ــن داده ه ــرای ای ــی ب ــوان مدل ــی، می ت ــار اجتماعی-جمعیت ــن رفت ــای ای ــارغ از تعیین کننده ه ــا ف آی
)داده هــای والدت ثبــت شــده درکشــور( معرفــی نمــود تــا بــا اســتفاده از آن توصیــف قیاس پذیــری از 

داده هــا و بــه تبــع آن رفتــار منجــر بــه تولیــد داده هــا )زادآوری( در دســترس باشــد؟
ــا هــدف تحلیــل  ــان ریاضــی ب ــه زب مدل ســازی ریاضــی هنــر ترجمــه مســائل یــک حــوزه کاربــردی ب
ــی  ــوم طبیع ــداول در عل ــازی های مت ــاید مدل س ــت. ش ــار پدیده هاس ــی رفت ــتماتیک و پیش بین سیس
ماننــد فیزیــک، زیســت شناســی، زمین شناســی، هواشناســی و علــوم رایانــه نزدیــک بــه ذهــن باشــد، 
امــا ایــن فرآینــد در علــوم انســانی ماننــد اقتصــاد، جامعه شناســی و جمعیت شناســی نیــز کاربرد هــای 
ــال و  ــا آم ــی ی ــارات عموم ــا انتظ ــا ب ــرات پدیده ه ــگ تغیی ــی آهن ــژه وقت ــه وی ــترده ای دارد. ب گس
ــی در  ــذار جمعیت ــود. گ ــر می ش ــده معنی دارت ــازی پدی ــت، مدل س ــوان نیس ــی هم خ ــای مل آرمان ه
ــاالی والدت و  ــداد ب ــاهد تع ــی ش ــصت شمس ــه ش ــر ده ــا اواخ ــه ت ــور ک ــا کش ــده ت ــث ش ــران باع ای
ــت( و  ــه جمعی ــبت ب ــری از والدت )نس ــداد کمت ــر تع ــالیان اخی ــوده در س ــت ب ــای پرجمعی خانواده ه
ــه آن کــه کار جمعیت شناســی  ــا توجــه ب ــن ب ــه کنــد. بنابر ای ــر را تجرب ــا بعــد کوچک ت ــی ب خانواده های
ــدت  ــد م ــدت و بلن ــاه م ــر در کوت ــن تغیی ــی ای ــاروری و پیش بین ــار ب ــازی رفت ــه مدل س ــوف ب معط
اســت. ]فــاح محســن خانــی، زهــره و دیگــران، 1384[ مدل ســازی وضعیــت ثبــت والدت معنی دارتــر 
از هــر زمــان دیگــری اســت. البتــه در تجــارب گذشــته جمعیت شناســان ایرانــی از جملــه بــا اســتفاده 
از مــدل رگرســیون همبســتگی- نســبتی بــرآوردی از جمعیــت بــر حســب تقســیمات کشــوری بــرای 
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ســال های 1380 تــا 1385 بــه دســت آورده انــد. ]نوالهــی، طــه و دیگــران، 1378[ نیــز بــا اســتفاده از 
توابــع ریاضــی )لجســتیک، نمایــی و چنــد جملــه ای درجــه دو وســه اقــدام بــه بــرآورد جمعیــت بــرای 
ــر  ــا در نظ ــا ب ــران، 1387[ ی ــا و دیگ ــی، محمدرض ــد روحان ــد. ]فری ــال های 1380 و 1385 نموده ان س
گرفتــن نرخ هــای رشــد بعنــوان متغیــر تصادفــی، بازه هــای اطمینــان تصادفــی بــرای بــرآورد جمعیــت 

ــران، 1395[  ــول و دیگ ــی، بهل ــد. ]علیجان ــه نموده ان ــا 1385 ارائ از 1375 ت
ــود.  ــدود نمی ش ــا مح ــه این ه ــاروری ب ــت و ب ــورد جمعی ــرد در م ــل کارب ــی قاب ــای ریاض ــا مدل ه ام
مثــًا تحلیــل طیفــی) مــدل فوریــه( یکــی زا مدل هایــی اســت کــه در ایــن مقالــه بــه کار گرفتــه شــده 
ــا در  ــرای بارش ه ــی داری ب ــای معن ــایی چرخه ه ــه شناس ــه ب ــته از جمل ــی های گذش ــه در بررس و البت
ایــران منجــر شــده اســت ]حجــاز، حســن و آصــی، علــی2012[ یــا مــدل رگرســیون ســری زمانی کــه 

ــرای پیش بینــی پرتوهــای خورشــیدی اســتفاده شــده اســت.  ب
ــر از  ــده متأث ــی پدی ــژه وقت ــه وی ــتد. ب ــا نیس ــار پدیده ه ــام عی ــر تم ــا توصیف گ ــی ام ــای ریاض مدل ه
ــت والدت،  ــی از ثب ــدل ریاض ــک م ــه ی ــوان برپای ــن رو، نمی ت ــد. از ای ــی باش ــای متنوع تعیین کننده ه
ــن رو، گزاره هــای طــرح شــده  ــه تمامــی توصیــف و پیش بینــی کــرد. از ای ــان را ب ــار زادآوری ایرانی رفت
ــران و چشــم انداز آینــده آن  ــه تمامــی توصیف گــر وضعیــت ثبــت والدت در ای ــه وقتــی ب ــن مقال در ای
ــر در  ــه شــناختی دیگ ــی و کمــی جمعیت شــناختی و جامع ــات کیف ــار مطالع ــه در کن ــود ک ــد ب خواه

ایــن حــوزه قــرار گیــرد. 
امــا حداقــل ادعــای ایــن مقالــه، ارائــه مدلــی بهینــه بــرای پیش بینی هــای کوتــاه مــدت والدت ایرانیــان 
ــا در آســتانه تدویــن برنامــه هفتــم توســعه سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی  ــه طــور خــاص اســت. ت ب

ــش رو باشــد.  ــرای ســالیان پی ــزی سیاســتگذاران ب ــد دســت مایه برنامه ری بتوان
ــاز  ــورد نی ــیون م ــای رگرس ــری زمانی و مدل ه ــرد س ــی کارب ــه مبان ــار ب ــه اختص ــه ب ــش دوم مقال بخ
اختصــاص یافتــه اســت. در فصــل ســوم داده هــای رویــداد والدت بــر مدل هــای پیشــنهادی بــرازش داده 
شــده و بــا اســتفاده از معیــار RMSE مــدل بهینــه معرفــی شــده اســت. فصــل انتهایــی بــه نتیجه گیــری 
اختصــاص داده شــده اســت. قــرار بــر آن اســت کــه یــک مــدل، چارچوبــی ریاضــی بــرای درک بهتــر 
پدیــده  فراهــم آورد. امــا درک بهتــر لزومــاً بــه معنــای درک کامل تــر نیســت. مــدل پیشــنهادی ممکــن 
ــه  ــا ب ــار زادآوری( باشــد. ام ــورد رفت ــن م ــده )در ای اســت صــورت بســیار ســاده شــده از امــری پیچی

شــکلی گویــا مکانیســم رفتــار آن پدیــده را در زمــان نمایــان کنــد.
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داشته ها
یــک ســری زمانی مجموعــه ای از مشــاهدات اســت کــه برحســب زمــان مرتــب شــده اند: داده هایــی کــه 
از مشــاهده یــک پدیــده در طــول زمــان به دســت آمــده  و مرتــب شــده اند. ویژگــی مهــم ســری زمانی 
ــع  ــر از تاب ــرای بررســی ایــن وابســتگی مقادی ــی، مســتقل نیســتند. ب ایــن اســت کــه مشــاهدات متوال
ــگار در  ــی)pacf( اســتفاده می کنیــم. اگــر همبســتگی ن خودهمبســتگی )acf( و خود همبســتگی جزئ
مقادیــر ضریــب همبســتگی نســبتاً آهســته افــول کنــد ناایســتایی را نشــان می دهــد. آزمــون باکــس-

پیــرس)Box-Pierce( معنــا داری خــود همبســتگی را نشــان می دهــد کــه در اســتفاده از تکنیک هــای 
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــیون ســری زمانی م ــدل رگرس ســری زمانی و م

    0 .... 0,1 2H mρ ρ ρ= = = = =                                                          

آماره آزمون این فرضیه به صورت زیر می باشد

                            2ˆ .
1

m
Q T kk

ρ= ∑
=

                                                                           )1(
                                                         

ــک  ــرازش ی ــب ب ــی، اغل ــرای پیش بین ــت. ب ــری ناایستاس ــک س ــع ی ــد در واق ــری دارای رون ــک س ی
منحنــی رونــد بــه مشــاهدات و برون یابــی آن مفیــد اســت. بــا اســتفاده از رگرســیون کمتریــن مربعــات 

ــرازش داد.  ــه مشــاهدات ب ــوان ب ــد را می ت ــک خــط رون ی
یک مدل رگرسیون خطی را می توان به صورت زیر نوشت:

                                                                                                             ( ; ) 1,2,...,i i iy f x i nβ ε= + =                                    )2(

β  اســت. گاهــی اوقــات فــرض می کنیــم  )  یــک تابــع خطــی از بــردار پارامتــر  ; )if x β کــه در آن 

,0)2  اســت.  شــکل مــدل چنــد جملــه ای و مــدل  )N σ iε  دارای توزیــع نرمــال  کــه جملــه خطــا 
فوریــه  بــه ترتیــب بــه صــورت زیــر می باشــد:                                                                

2
0 1 2( ; ) ... ,k

i i i n i if x x x xβ β β β β ε= + + + + +               )4(

                                                      0 1 2( ; ) cos( ) sin(w ) .i i i if x wx xβ β β β ε= + + +               
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برآوردگــر پارامترهــای)3( را می تــوان بــا اســتفاده از روش کمتریــن مربعــات بــه دســت آورد و مقــداری 

β̂  را جســتجو می کنیــم کــه بــه ترتیــب عبــارات زیــر را در دو مــدل )3( و )4(می نیمــم کنــد:  از 
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ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــدل م ــی م ــت پیش بین ــز کیفی ــر چی ــد پیــش از ه ــدل ریاضــی بای ــر م در ه
ــن  ــد. ای ــته باش ــی داش ــزار پیش بین ــوان اب ــه عن ــی ب ــت قابل قبول ــه دق ــی اســت ک ــه، مدل ــدل بهین م

ــت. ــون اس ــل آزم ــه)Root Mean Square Erro RMSE( قاب ــاری از جمل ــیوه های آم ــا ش ــت ب دق
y توســط    مجمــوع مربعــات خطــا معیــاری اســت کــه میــزان شــک و تردیــد یــا خطــا در پیشــگویی 

ــر محاســبه می گــردد.  ــه صــورت زی ــد. کــه ب ــان می کن ــب مــدل رگرســیونی بی ŷ قال در 
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x  به میزان زیادی شک و تردید یا خطا در پیشگویی       SSE  به صفر نزدیکتر باشد یعنی  هر میزان 
y پس از آنکه در قالب مدل رگرسیونی استفاده شود، بر طرف می کند.  متناظر با رابطه )5( می توان 

میانگین مربعات خطا و جذر میانگین مربعات خطا)RMSE( را تعریف کرد.

                                

.,
2 2

SSE SSE
MSE RMSE

n n
= =

− −
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برازش  مدل ها  برداده والدت
در ایــن مقالــه زمــان بــه عنــوان متغیــر مســتقل )بــا توجــه بــه آزمــون جــدول2( در نظــر گرفتــه شــده 
اســت و فــرض بــر ایــن اســت کــه رونــد والدت در طــول زمــان بر اســاس الگــوی تعییــن شــده حرکــت 
می کنــد. بــا توجــه بــه نمــودار )1( داده هــا یــک چرخــه ســاالنه مشــخص را نشــان می دهنــد، اگرچــه 
ــا ایــن وجــود، انتظــار مــی رود قســمت غالــب چرخــه ســاالنه در  ــد. ب شــکل سینوســی ســاده ای ندارن

cos  ارائــه شــود. کــه در آن فرکانــس 1/12 دوره در مــاه  2 sin 2ts A ft B ftµ π π= + + شــکل 

ــه صــورت رابطــه )4(  مدل بنــدی می شــوند.  }  ب }1 2 1, ,..., nx x x − اســت. کــه داده هــای 
ــه  ــر ب ــه  تحلیل گ ــد ک ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــه ای در وضعیت های ــد جمل ــای چن مدل ه
ــوان  ــن به عن ــا همچنی ــن مدل ه ــت. ای ــی آگاه اس ــخ واقع ــع پاس ــط در تاب ــای منحنی الخ ــور اثره حض

ــد. ــناخته می آین ــط ناش ــا رواب ــده غیرخطــی و ی ــط پیچی ــه کار رواب ــده ب ــب کنن ــع تقری تاب
ــا مجمــوع جمــات سینوســی و  ــع ب ــک تاب ــردن ی ــب ک ــا تقری ــس، 1985( اساســاً ب ــدل فوریه)پرای م
ــه و  ــردن تجزی ــه کار ب ــرای ب ــروکار دارد. ب ــود، س ــده می ش ــه نامی ــری های فوری ــه س ــی ک کسینوس
ــط  f(t) را فق ــه  ــری فوری ــش س ــت نمای ــته الزم اس ــی گسس ــری زمان ــورد س ــه در م ــل فوری تحلی
,...,1,2  تعریــف شــده، در نظــر بگیریــم. فــرض کنیــد تابــع  N f(t)  بــر اعــداد صحیــح   وقتــی 

ــه    ــه وســیله ســری فوری f(t)  را می توانیــم ب ] تعریــف شــود در اینصــورت  ],π π− ــر   f(t)  ب

تقریــب نماییــم.  0

1
( cos sin )

2

k

r b
r

a a rt b rt
=

+ +∑
 

داده هــای والدت بــه دلیــل شــکل جمــع آوری، گسســته  اند. بنابرایــن می تــوان ســعی در بــرازش مــدل 
فوریــه بــرای آن هــا نمــود. چنــان کــه رونــد وقــوع والدت )نمــودار1( بــه روشــنی ســاختار ســینوئیدی 
نزولــی را نشــان می دهــد. معیارهــای تشــخیصی بــر بهینــه بــودن مــدل بــرازش شــده نشــان از آن دارد 

کــه مــدل فوریــه)8( بهینه تریــن بــرازش را بــر ایــن داده هــا رقــم زده اســت. 
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وقوع والدت بر حسب ماه، 1398-1392د 1 دول 
سال

1392139313941395139613971398
ماه

1460776152195815579181513098147012313526961182815کل

114587116459119091121027123319115878103137فروردین

10927511910912746412452612105711515299549اردیبهشت

12166512612413204313034912675711632197971خرداد

129408135032138797135355129360121283101288تیر

129723134318142654134672130660121043104579مرداد

131541135376142926136767134826122307107339شهریور

11548712193312947712130912163111208496998مهر

11793912404912486712268611980010973497887آبان

12254712746812763612564112423110867597750آذر

12873513486813461413050112426111445799880دی

12703413084412734112343311628110206090962بهمن

112835116378111008106832979409370285475اسفند

نمودار 1: روند ماهانه وقوع رویداد والدت 1392-1398
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 نمودار همبستگی نگار داده های والدتد 2 دول 
 Prob Q-Stat PACAC Partial CorrelationAutocorrelation

0.00051.8960.7720.7721      . |******|      . |******|

0.00081.7560.035-0.5822|    . | .            . |****  |

0.000104.650.1700.5073      . |*.    |      . |****  |

0.000127.320.1570.5014      . |*.    |      . |****  |

0.000150.520.1050.5045      . |*.    |      . |****  |

0.000165.970.147-0.4086      .*| .    |      . |***   |

0.000184.120.3190.4407      . |**    |      . |***   |

0.000198.490.239-0.3898      **| .    |      . |***   |

0.000210.050.1130.3479      . |*.    |      . |**    |

0.000223.680.1390.37410      . |*.    |      . |***   |

   

همانطورکــه از جــدول) 2 ( می تــوان مشــاهده کــرد نمــودار خودهمبســتگی بــه آهســتگی تنــزل پیــدا 

ــارت  ــه عب 0H   را نشــان می دهــد. ب ــرش فــرض  ــاره باکس-پیــرس رابطــه)1( عــدم پذی کــرده و آم
ــی  ــری زمان ــیونی س ــدل رگرس ــد م ــط رون ــتفاده از خ ــا اس ــوان ب ــت و می ت ــتا اس ــری ناایس ــر س دیگ

مناســب بــه داده هــا بــرازش داد. 

 

 

منودار 2: مدل خطی
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منودار3: مدل چند جمله ای درجه2

منودار4: مدل چند جمله ای درجه3
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منودار5: مدل فوریه)1(

منودار 6: مدل فوریه)8(
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 دول 3: خالصه نتایج برازش مدل رگرسیون

t  نشــان از  ــه میــزان RMSE  )جــدول 3(مقــدار جــذر میانگیــن مربعــات خطــا در زمــان  ــا توجــه ب ب
ــه طــور  ــر داده هــای والدت دارد)شــکل 6(. اگــر RMSE ب ــرازش ب ــودن مــدل فوریــه)8( در ب مناســب ب
کلــی کوچــک باشــند، ایــن مــدل خــوب اســت. همچنیــن میــزان ضریــب تعییــن مــدل فوریــه)8( در 

ــی برخــوردار اســت. ــل قبول ــدد قاب ــن مدل هــای دیگــر از ع بی

 دول4: خالصه نتایج برازش مدل
 

       
1399l̂RMSE2R مدل  

                 
             N

1خطی1252085100900.3715
2چندجمله ای درجه97463371710.68992
3چندجمله ای درجه96726972150.693

4فوریه)1(125036872150.6899

5فوریه)8(107213160680.8191

   

 ( ) ٠ ١f t t  ˆ ˆ١٣٣٤٠٠, ٣٢١٫١٠ ١  

 
٢  

٢
٠ ١ ٢( )f t t t  ˆ ˆ ˆ١١٧١٠٠, ٨١٨٫٩, ١٣٫٤١٠ ١ ٢  

 
٣  

٢ ٣
٠ ١ ٢ ٣( )f x t t t  

ˆ ˆ ˆ١١٧٣٠٠, ٧٨٢٫٨, ١٢٫٣٦٠ ١ ٢
ˆ ٠٫٠٠٨٢٧٣٣

 

١(  
( ) cos( ) sin( )٠ ١ ١f t a a tw b tw

 
٣٫٠٠٦ ٣٫٠٠٦   ١١ ١١ 

٨٫٦٦٩ ٠٧

ˆ ˆ, ,٠ ١
ˆ
١

e ea

b e

a
 

٨(  

( ) cos( ) sin( ) a cos(٢ ) sin(٢ )٠ ١ ١ ٢ ٢

a cos(٣ ) sin(٣ ) a cos(٤ ) sin(٤ )٣ ٣ ٤ ٤

a cos(٥ ) sin(٥ ) a cos(٦ ) sin(٦ )٥ ٥ ٦ ٦

a cos(٧ ) sin(٧ ) a cos(٨ ) sin(٨ )٧ ٧ ٨ ٨

f t a a tw b tw tw b tw

tw b tw tw b tw

tw b tw tw b tw

tw b tw tw b tw
 

ˆˆ ˆ١١٧٦٠٠, ١٠٥١٠, ١١٦١٠,٠ ١ ١
ˆˆ ٢١٧٣, ٥٩٨٩,٢ ٢
ˆˆ ٤٧٣٫٥, ٣١٦٤,٣ ٣
ˆˆ ٩١٫٣٦, ٣٢١٣,٤ ٤
ˆˆ ٢, ٢١٣٣ /٣١٧ ,٥ ٥
ˆˆ ٥٤, ٢٤٧٧ /٣٠ ,٦ ٦

ˆˆ ١٧٠٨, ٤٩٦٨,٧ ٧
ˆ١٧٧٤, ٢٦٣٤, ٠٫٠٦٨٨٩.٨ ٨

a a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b w

 

 

 

٤-   
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نتیجه گیری 
ــی  ــای سینوس ــه مؤلفه ه ــری ب ــه س ــه تجزی ــی ب ــری زمان ــل س ــه و تحلی ــر، تجزی ــی دقیق ت ــا نگاه ب
منتــج شــده اســت. یعنــی می تــوان نوســانات رخــداد والدت ایرانیــان را بــا مقایســه آنهــا بــا ســینوئیدها 
 RMSEتوصیــف نمــود. بــا بــرازش مدل هــای مختلــف بــر داده هــای والدت، مــدل فوریــه)8( با کمتریــن
ــینوئیدی  ــاختاری س ــدل س ــن م ــردد. ای ــی می گ ــی معرف ــرازش و پیش بین ــرای ب ــدل ب ــن م بهینه تری
ــد کاهشــی والدت در ســال های نزدیــک  ــه کار گیــری ایــن مــدل رون ــا ب کاهشــی را نشــان می دهــد. ب
ــال 1399، 1072131  ــای س ــداد والدت ه ــود تع ــی می ش ــه، پیش بین ــت. از جمل ــد داش ــه خواه ادام

رویــداد باشــد. رونــد کاهشــی امــا در تمامــی مدل هــا تأییــد شــده اســت. 
بــا توجــه بــه افزایــش خطــا در اجــرای مــدل بــرای ســال های دورتــر و بــا توجــه بــه ایــن کــه انتشــار 
ــال  ــر س ــدای ه ــدل را در ابت ــبات م ــوان محاس ــود،  می ت ــب انجــام می ش ــور مرت ــای والدت به ط داده ه
ــار  ــای رفت ــد تفاوت ه ــز رص ــر و نی ــای دقیق ت ــه برازش ه ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــود. همچی ــرار نم تک

ــانید.  ــام رس ــه انج ــتان ها ب ــک اس ــه تفکی ــدل را ب ــبات م ــوان محاس زادآوری، می ت
ــت  ــر صح ــای پس نگ ــا روش ه ــوان ب ــکاء می ت ــل ات ــتر قاب ــای بیش ــه داده ه ــی ب ــورت دسترس در ص
عملکــرد مــدل را بــرای ســالیان قبــل نیــز بررســی کــرد تــا از ایــن راه مدلــی پایــدار بــرای پیش بینــی 

ــه دســت آیــد. والدت ایرانیــان ب

منابع

ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــران ب ــت ای ــرآورد جمعی ــا )1378(، ب ــی، حمیدرض ــه و خلخال ــی، ط - نوراله
ــص 96-89.  ــماره 29و30 ص ــت ش ــه جمعی ــی، فصلنام ــی و جمعیت ریاض

ــتان های  ــت اس ــی جمعی ــرآورد و پیش بین ــدا..) 1384(، ب ــی، ی ــره و واقع ــن خانی، زه ــاح محس - ف
ــص 1-20.  ــماره 53و 54، ص ــت ش ــه جمعی ــناختی، فصلنام ــاری و جمعیت ش ــهای آم ــه روش ــور ب کش
- فریــد روحانــی، محمدرضــا و فــاح محســن خانــی، زهــره)1387(، کاربــرد فرایندهــای تصادفــی نــرخ 
رشــد جمعیــت در پیش بینــی احتمالــی جمعیــت، فصلنامــه جمعیــت شــماره 65و66، صــص 50-65. 

- علیجانــی بهلــول، بیــات علــی، دوســتکامیان مــدی)1395(، تحلیــل طیفــی ســری های زمانــی بــارش 
ســاالنه ایــران، فصلنامــه علمی-پزوهشــی تحقیقــات جغرافیایــی، شــماره 57،صــص217-236.
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- تجزیــه و تحلیــل ســری های زمانــی، تالیف:خرمــی مصطفــی، بــزرگ نیــا ابوالقاســم، انتشــارات ســخن 
گســتر، چــاپ اول1386.

- سالنامه آماری سازمان ثبت احوال)1398-1392(، بخش والدت.

-Hejase, H.  and Assi, A., Time-Series Regression Model for Prediction of -Mean 
Daily Global Solar Radiation in Al-Ain, UAE, International scholary research 
Network, vol. 28, pp.111-, doi:10.5402412471/2012/
Price, J.F., Forier Techniques and Applications (1985), Springer.



فصلنامه جمعیت/ سال بیست و ششم، پاییز و زمستان 1398/شماره 109و 55-90/110

تحوالت و چالش هاي ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در ايران:
يک مرور نظام مند 1

علی رحیمی2 و حجیه بی بی رازقی نصرآباد3 

چکیده
ــه  ــادی را تجرب ــران دگرگونی هــای زی ــه ای ــب کشــورها و از جمل ــاد اجتماعــی اســت کــه در اغل ــن نه ــواده مهمتری خان
ــی در  ــوادة ایران کــرده اســت. هــدف اصلــی ایــن مطالعــه، بررســی تغییــرات و چالش هــای ســاختاری و کارکــردی خان
دورة معاصــر اســت. جهــت نیــل بــه ایــن هــدف، از روش تحقیــق مــرور سیســتماتیک یــا نظام منــد بهــره گرفتــه شــده 
اســت. در ایــن مطالعــه، طــی مراحــل مختلــف جســتجو، 426 ســند جمــع آوری گردیــد. از ایــن تعــداد، 404 ســند در 
مرحلــه بررســی اولیــه، مرحلــه تطابــق بــا معیارهــای ورود مطالعــات بــه تحقیــق و مرحلــه داوری علمــی و روش شناســی 
ــرات و  ــق، تغیی ــن تحقی ــدند. در ای ــاب ش ــا انتخ ــی یافته ه ــتخراج و بررس ــرای اس ــه ب ــت، 22 مطالع ــذف، و در نهای ح
چالش هــای ســاختاری و کارکــردی خانــوادة ایرانــی در ذیــل 23 مقولــة ســاختاری و کارکــردی مــورد بحــث قــرار گرفتــه 
اســت. به طــور کلــی، بارزتریــن تحــوالت خانــواده در ایــران بــر »ابعــاد خانــواده«، »ســبک زندگــی«، »ازدواج«، »طــاق«، 
ــان«، »ســطح ســواد، آگاهــی، نگرش هــا  ــگاه جنســیتی و توزیــع قــدرت«، »اشــتغال زن ــی اعضــاء«، »جای »روابــط درون
ــای »ازدواج«،  ــز در حوزه ه ــاد نی ــن نه ــای ای ــترین چالش ه ــت. بیش ــز اس ــدآوری« متمرک ــاء« و »فرزن ــق اعض و عای

ــای جنســیتی« مشــاهده می شــود.  ــدرت و نقش ه ــاختار ق ــواده« و »س ــط درون خان »طــاق«، »رواب
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مقدمه

ــی در  ــای اجتماع ــن نهاده ــی از مهمتری ــدد، یک ــای متع ــورداری از کارکرده ــاظ برخ ــه لح ــواده ب خان
طــول تاریــخ بشــر به شــمار مــی رود. ایــن نهــاد بــه  رغــم جایــگاه واالی خــود، طــی ســده و خصوصــاً 
دهه هــای اخیــر در حــال تجربــة تغییــر و تحــوالت عمیقــی اســت. تحوالتــی کــه بــه منطقــه یــا کشــور 
خاصــی محــدود نیســت و نمــودی جهانــی یافتــه اســت )کنســتانس1، 1990؛ برگــز2 ، 1994؛ رایمــو3  
و همــکاران، 2018(. ایــن تحــوالت در همــة جوامــع از شــدت و میــزان یکســانی برخــوردار نیســت و 

ــر آن مترتــب اســت )آزاد ارمکــی و همــکاران، 1382: 3(.  درجــات مختلفــی ب
ــت.  ــخیص اس ــل تش ــاوت، قاب ــًا متف ــدگاه کام ــواده، دو دی ــوالت خان ــف تح ــم و کی ــا ک ــاط ب در ارتب
ــد.  ــی می کنن ــد تلق ــواده در دوره جدی ــای زوال و فروپاشــی خان ــه معن ــواده را ب ــرات خان ــده ای تغیی ع
ااولیــن متفکــران مدافــع منســوخ شــدن خانــواده، افاطــون در دوره قدیــم و مارکــس و انگلــس در دوره 
جدیدنــد. آنهــا بــا واگــذاری کارکردهــای خانــواده بــه نهادهــای دیگــر، ضرورتــی بــرای بقــای خانــواده 
ــواده  ــاالری، فروپاشــی خان ــد مردس ــز در نق ــی از فمنیســت ها نی ــد، برخ ــل نیســتند. در دوره جدی قائ
ــل،  ــد )آزاد ارمکــی، 1389: 119-120(. در مقاب ــه مردســاالر می دانن ــان از جامع ــا راه نجــات زن را تنه
رویکردهایــی از قبیــل کارکردگرایــی، تکامل گرایــی و ســاختارگرایی، بــه بقــاء و تغییــر خانــواده به طــور 
ــوت  ــم، تالک ــت، دورکی ــر از اندیشــه کن ــاختاری متأث ــان س ــان می اندیشــند. برخــی کارکردگرای هم زم
ــا  ــه ب ــوی ک ــد. به نح ــارهای بیرونی ان ــق فش ــواده از طری ــری خان ــی تغییرپذی ــن مدع ــونز و مرت پارس
ــن  ــد. ای ــی رخ می ده ــز تغییرات ــواده نی ــردی خان ــام کارک ــه، در نظ ــراد و جامع ــای اف ــر در نیازه تغیی
ــرای  ــر را ب ــکان تغیی ــواده، بیشــترین ام ــرای شــالوده خان ــداری نســبی ب ــرش پای ــدگاه، ضمــن پذی دی
ــا قبــول اینکــه نحــوه و میــزان بــرآورده کــردن نیازهــای جامعــه از طریــق خانــواده  آن قائــل اســت. ب
یکســان نخواهــد بــود، در هــر دوره یــا در هــر جامعــه خــاص، متناســب بــا تغییــر در نیازهــا و وظایــف، 
ــه  ــوس، 1991(. ب ــل از هاراالمب ــی، 1389: 120، به نق ــد )آزاد ارمک ــد ش ــول خواه ــار تح ــواده دچ خان
هــر ترتیــب، »خانــواده، خــود پدیــده ای اســت کــه بــه بیــان گورویــچ، هــر لحظــه در حــال دگرگونــی 

1- Constance
2-Burgess 
3- Raymo
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بــوده و از فراگردهــای1 ســاختی شــدن2 ، از ســاخت افتــادن3، و بازســاختی شــدن4  برخــوردار اســت. 
لــذا، هرگونــه نگرشــی بــه خانــواده بایســتی نگرشــی پویــا و دیالکتیکــی باشــد«. )مهــدی، 1354: 63(. 
امــا در بســتر تحــوالت جهانــی خانــواده، خانــوادة ایرانــی نیــز در ابعــاد مختلــف ســاختاری و کارکــردی 
متحــول شــده اســت. ایــن تحــوالت کــه بیشــتر در دهه هــای اخیــر رخ داده5  )آزاد ارمکــی،1386: 65 
و معینــی و شــکربیگی، 1388: 120(، در برخــی حوزه هــا چالش هایــی را نیــز به دنبــال داشــته اســت. 
بررســی پیشــینه تحقیقاتــی گویــای آن اســت کــه در ایــران، تحقیقــات متعــددی در ارتبــاط بــا تحــوالت 
ــا »زمــان شــروع« تغییــرات  ــواده صــورت گرفتــه اســت. در ایــن تحقیقــات، هرچنــد در ارتبــاط ب خان
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــورد، ام ــم می خ ــه  چش ــبی ب ــر نس ــی، اتفاق نظ ــوادة ایران ــه خان ــوس و قابل توج محس
»ابعــاد« و »وســعت« تغییــرات رخ داده و چالش هــای بــروز یافتــه در ایــن نهــاد اجتماعــی، اتفاق نظــر 
ــوالت  ــی از تح ــر بخش ــک ب ــده، هری ــام ش ــات انج ــه مطالع ــوی ک ــود. به نح ــاهده نمی ش ــی مش چندان
ــة  ــال، در مطالع ــوان مث ــد. به عن ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس ــا را م ــده و آنه ــز ش ــواده متمرک ــده خان عم
ســرایی )1385( کــه بــه بررســی تغییــرات خانــواده ایرانــی در جریــان گــذار جمعیتــی پرداختــه شــده 
ــه ازدواج،  ــواده، همســرگزینی، ســن ازدواج، مضیق ــه شــکل خان ــی ازجمل ــد حــوزه اصل ــر چن اســت، ب
دوام ازدواج و همچنیــن فرزنــدآوری تمرکــز گردیــده اســت؛ یــا اینکــه در پژوهــش میرمحمدرضایــی و 
همکارانــش )1396(، تحــوالت بُعــد خانــواده، فرزنــدآوری، تعــداد و ســن ازدواج، تجــرد قطعــی، طــاق 
ــت  ــن، حقیق ــت. بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــوار م ــت خان ــان سرپرس ــد زن ــن درص و همچنی
ــی ایــن اســت کــه ایــن تحقیقــات  ــواده ایران مشــهود از تحقیقــات انجام شــده در زمینــه تحــوالت خان
ــواده ایرانــی و چالش هــای احتمالــی موجــود در آن  به صــورت خــاص، تصویــر جامعــی از تحــوالت خان

ــد.  ــه نمی دهن ارای
ــر مبنــای مطالعــات  ــا اســتفاده از روش تحقیــق مــرور نظام منــد6  و ب مطالعــه پیــش رو تــاش دارد ب
ــش روی آن در  ــای پی ــی و چالش ه ــواده ایران ــوالت خان ــع از تح ــبتاً جام ــری نس ــه، تصوی صورت گرفت
ــه: در دورة معاصــر،  ــن اســت ک ــه ای ــن مطالع ــن، ســؤال اساســی ای ــد. بنابرای دوره معاصــر نشــان ده
1- Processes
2-Structuralization
3-Disstructuralization
4- Restructuralization

5- تحوالت محسوس خانواده در ایران، به آغاز برخورد جامعة ایرانی با متدن غرب و جریان نوسازی فرهنگی، اجتامعی و سیاسی 

کشور )مصادف با دورة حکومت نارصالدین شاه قاجار( نسبت داده می شود.
6- Systematic Review
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ــا  ــرات، ب ــن تغیی ــان ای ــوده و در جری ــردی ب ــرات ســاختاری و کارک ــی شــاهد چــه تغیی ــوادة ایران خان
چــه چالش هایــی مواجــه شــده اســت؟ در کنــار ایــن ســؤال، ســعی می شــود بــه دو ســؤال دیگــر نیــز 
ــد  ــر کرده ان ــر تغیی ــول دورة معاص ــی در ط ــوادة ایران ــای خان ــا چالش ه ــه: آی ــود. اینک ــخ داده ش پاس
ــواده متفاوتنــد  ــد تغییــرات و چالش هــای خان ــوع و رون ــا در مناطــق مختلــف کشــور، ن ــا خیــر؟ و آی ی
ــوزه تحــوالت و  ــات انجــام شــده در ح ــود، مطالع ــاش می ش ــن ت ــه همچنی ــن مطالع ــر؟ در ای ــا خی ی
چالش هــای خانــواده در ایــران، بــه لحــاظ روش شــناختی مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار گیرنــد. بــا انجــام 
ایــن تحقیــق و تحقیقــات تکمیلــی، می تــوان ضمــن پــی بــردن بــه عمــق، جهــت و میــزان همســویی 
یــا ناهمســویی تحــوالت خانــوادة ایرانــی، در مــورد چشــم انداز و آینــده ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی نیــز 
قضــاوت کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات ناهمســو و ناهمخــوان حوزه هــای مختلــف خانــواده، عاملــی 
ــه ســهم  ــه ب ــن مطالع ــج ای ــذا نتای ــه شــمار مــی رود، ل ــاد اجتماعــی ب ــن نه ــش  در ای ــروز چال ــرای ب ب
ــاختاری  ــف س ــای مختل ــادل حوزه ه ــظ تع ــراری و حف ــت برق ــزی در جه ــد در برنامه ری ــود می توان خ
ــر  ــت آن مؤث ــظ کلّی ــاً حف ــی و نهایت ــاد اجتماع ــن نه ــیب های ای ــش آس ــواده، کاه ــردی خان و کارک
ــا شناســایی خألهــای موجــود در حــوزة مــورد بررســی، در  ــد ب باشــد. همچنیــن ایــن مطالعــه می توان

ــع شــود.  ــد واق ــی مفی ــات آت ــی مناســب تحقیق جهت یاب

پیشینه نظری و تجربی تحقیق 
ــل  ــن و تحلی ــل تبیی ــه عمــده قاب ــب دو نظری ــواده در قال ــاد خان ــی نه به نظــر می رســد تحــوالت جهان
اســت: »نظریــه نوســازی1« و »نظریــه گــذار جمعیتــی دوم2 «. تأثیرپذیــری و تحــول ســاختار و کارکــرد 
ــن 4  ــه پارســونز 3 )1966(، ون دی ب ــددی ازجمل ــان متع ــد نوســازی از ســوی محقق ــواده از فرآین خان
)1967(، مارگاویــو و مــان5  )1989(، جیلوهــا 6 )2009( و بربــر7 و همــکاران )2018( مــورد تأکیــد قــرار 

1 Modernization
2-Second Demographic Transition
3-Parsons
4- Van Den Ban
5- Margavio & Mann 
6- Jiloha
7- Barbar
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گرفتــه اســت. نظریــه نوســازی، بــا تأکیــد بــر تغییــرات ســاختی جوامــع )گــذار از اقتصــاد کشــاورزی بــه 
اقتصــاد صنعتــی(، تغییــرات خانــواده را بــه تغییــرات ســاختاری در زندگــی اجتماعــی به منظــور ظهــور 
ــره  ــی و غی ــوزش همگان ــان صنعتــی شــدن، شهرنشــینی و آم ــد اجتماعــی یعنــی جری نیروهــای جدی
ــرایط  ــر در ش ــا تغیی ــد ب ــازگاری نظام من ــوان س ــواده را به عن ــد و تحــوالت ازدواج و خان ــط می کن مرتب
ــا شــرایط اقتصادی-اجتماعــی تغییریافتــه در نظــر  ــا به عبارتــی انطبــاق ب ــی ی نظــام اجتماعــی پیرامون
ــا مطــرح کــردن ایــده  می گیــرد )عباسی شــوازی و صادقــی، 1384: 27-28(. ویلیــام گــود1  )1963( ب
ــواده و الگوهــای ازدواج  ــر خان ــرات نوســازی ب ــه گســتره تأثی ــواده، ب ــی در الگوهــای خان انقــاب جهان
ــاد  ــی، نه ــردی و اجتماع ــف ف ــد نوســازی در ســطوح مختل ــه فراین ــد اســت ک ــد و معتق اشــاره می کن
ــکاران، 1388: 74(. در  ــور و هم ــد )محمدپ ــرار می ده ــر ق ــاد آن را به شــدت تحــت تأثی ــواده و ابع خان
فرآینــد نوســازی، انشــقاق، گسســتگی و تضعیــف در بیــن عوامــل همبســته اجتماعــی به وجــود می آیــد 
ــردی و  ــر ســود و منفعــت ف ــال حداکث ــه به دنب ــای مجــزا به نظــر می رســند ک ــراد به صــورت اتم ه و اف
شــخصی خــود هســتند؛ یعنــی دغدغه هــای شــخصی بــر مصالــح جمعــی و قومــی اولویــت می یابــد و 
تغییــر در ایــده افــراد بــه ســمت ســکوالریته، مادی گرایــی، فردگرایــی و انزواطلبــی صــورت می گیــرد 

ــی، 1384: 28(.  ــل می شــود )عباســی شــوازی و صادق ــه فردمحــوری تبدی و خانواده محــوری ب
ــن  ــل تبیی ــز قاب ــی دوم« نی ــذار جمعیت ــه »گ ــق نظری ــواده، از طری ــطح خان ــوالت رخ داده در س تح
ــدل  ــه م ــد. به نحــوی ک ــاره دارن ــواده اش ــف خان ــدل مختل ــه دو م ــی اول و دوم ب ــذار جمعیت اســت. گ
ــواده  ــدل خان ــه م ــش را ب ــرار داشــت، در گــذار دوم جای ــذار ق ــن گ ــس اولی ــورژوا کــه در پ ــواده ب خان
ــواده به صــورت نهــادی  ــه می دهــد. در واقــع، درحالیکــه در جریــان گــذار جمعیتــی اول، خان فردگرایان
ــود )ون دو کا،  ــی می ش ــی دوم تلق ــذار جمعیت ــاد گ ــواده، نم ــف خان ــد، تضعی ــر ش ــر ظاه نیرومندت
ــق  ــمالی و مناط ــی و ش ــای غرب ــورهای اروپ ــتم، در کش ــرن بیس ــر ق ــای آخ ــی دهه ه 2002: 6(. ط
انگلیســی زبان خــارج از اروپــا بــا بــاروری پاییــن، تغییــرات شــگرفی در ســاختار، فرهنــگ و تکنولــوژی 
پیــش آمــد. مــازم بــا ایــن تغییــرات، تغییــرات مهمتــری نیــز در روابــط جنســی، ازدواج و خانــواده در 
ایــن کشــورها و مناطــق روی داد )ســرایی، 1387: 122(. در واقــع، در چنــد دهــة آخــر قــرن بیســتم، 
در ایــن کشــورها، خانــواده به عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی دگرگــون گردیــد؛ تکالیــف و تعهــدات مرتبــط 
بــا ازدواج رســمی دچــار فرســایش شــد؛ صورت هــای جدیــد انتخــاب زندگــی مشــترک، پایبنــدی بــه 

1- William Good
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هنجارهــای جاافتــادة اجتماعــی الگودهنــده بــه زندگــی مشــترک را تضعیــف کــرد؛ ... و توالــی وقایــع 
در مســیر تشــکیل زندگــی مشــترک ]و دوام آن[ از حالــت استانداردشــده و یکنواخــت خــارج گردیــد 
ــان  ــز1 )2002( در بی ــل، 2003(. لســتهاق و نیل ــل از ســازمان مل ــه نق )ســرایی، 1387: 122-123، ب
ویژگی هــای خانــواده در گــذار جمعیتــی دوم بــه مــواردی از قبیــل: افزایــش میانگیــن ســن در اولیــن 
ازدواج؛ کاهــش نســبت افــراد ازدواج کــرده؛ افزایــش طــاق )طاق هــای اوایــل ازدواج(؛ کاهــش میــزان 
ازدواج هــای مجــدد متعاقــب طــاق و بیوگــی؛ کاهــش بیشــتر فرزنــدآوری متأثــر از بــه تأخیــر انداختــن 
آن و افزایــش ســن والــد شــدن؛ افزایــش فرزنــدآوری خــارج از ازدواج؛ افزایــش بی فرزنــدی قطعــی در 
میــان زوجیــن؛ افزایــش نیازهــای ســطح باالتــر از قبیــل اســتقال فــردی و خودشــکوفایی؛ و همچنیــن 
ــد )لســتهاق و  ــان اشــاره می کنن افزایــش هماننــدی در نقش هــای جنســیتی و اســتقال اقتصــادی زن

ــز، 2002: 331(.  نیل
در رابطــه بــا میــزان تحقــق تئــوری گــذار جمعیتــی دوم در ایــران، می تــوان بــه نظــر ســرایی )1385 
ــه کشــورهای  و 1387( در ایــن مــورد اشــاره نمــود. وی معتقــد اســت: ایــن نظریــه برخاســته از تجرب
لیبــرال، به طــور خــاص کشــورهای اســکاندیناوی اســت و میــزان صــدق آن در جوامــع خــارج از حــوزه 
ــذار(،  ــزی )تأثیرگ ــع مرک ــده او، در جوام ــه عقی ــت. ب ــف اس ــوه ضعی ــی وج ــرال در بعض ــی لیب فرهنگ
تغییــرات بیشــتر درون زا و خاســتگاه آنهــا محلــی اســت. حــال آنکــه در جوامــع پیرامونــی )تأثیرپذیــر(، 
اضافــه بــر شــرایط و عوامــل فعــال در محــل، تأثیــرات بیرونــی ناشــی از مرکــز نیــز نقــش قابل ماحظه ای 
ــات  ــا و اجتماع ــی، همــة گروه ه ــد اســت: در کشــورهای پیرامون ــد. وی معتق ــا می کنن ــرات ایف در تغیی
بــه یــک نســبت در معــرض تغییــرات بیرونــی نبوده انــد؛ بعضــی بــه لحــاظ زمانــی، زودتــر و بــه لحــاظ 
ــر و  ــز دیرت ــات نی ــا و اجتماع ــل، بعضــی گروه ه ــر شــده اند. در مقاب ــری، شــدیدتر متأث درجــة تأثیرپذی
بــا شــدت کمتــری در معــرض جهانــی شــدن قــرار داشــته و از آن تأثیــر پذیرفته انــد. بنابرایــن، به طــور 
ــه ســخن  ــان هســتند. ب ــة غــرب، ناهمزم ــر تجرب ــا ب ــان، شــرایطی را ماحظــه می کنیــم کــه بن هم زم
ــوان شــرایط پیشــامدرن،  ــان می ت ــی، به طــور هم زم ــف کشــورهای پیرامون ــات مختل ــر، در اجتماع دیگ
مــدرن و پســامدرن را مشــاهده کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه اجتماعــات مختلــف بــه درجــات مختلــف در 
ــواده نیــز بایــد بــه درجــات مختلــف تغییــر کــرده باشــد. ســرایی ضمــن  معــرض تغییــر بوده انــد، خان
تأکیــد بــر لــزوم درنظــر داشــتن هــر دو عامــل اثرگــذار درونــی و بیرونــی در بررســی تغییــرات خانــواده، 

1-Lesthaeghe & Neels
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ــاور اســت کــه: در جوامعــی ماننــد ایــران، یــک توانایــی در محــل وجــود دارد کــه از میــان  بــر ایــن ب
عوامــل و تأثیــرات بیرونــی، بعضــی را گزینــش کنــد، به طــور موقــت بیازمایــد و در نهایــت، درونــی یــا 
رد کنــد. لــذا، تغییــرات اخیــر در ایــران، همان قــدر کــه تحمیــل شــده از خــارج اســت، انتخــاب شــده و 
ایجــاد شــده در داخــل نیــز هســت. بنابرایــن، در اســتفاده از ایــن نظریــه در جوامــع پیرامونــی، شــرایط 
خــاص ایــن جوامــع بایــد مــد نظــر باشــد و در صــورت امــکان، نظریــه بــرای کاربــرد در ایــن جوامــع، 

تعدیــل گــردد )ســرایی، 1385: 42-40؛ ســرایی 1387: 138-133(. 
بررســی ســوابق تجربــی تحقیــق نشــان داد کــه مطالعــات مختلفــی بــه تغییــرات و چالش هــای خانــواده 
ــا رویکــرد مــرور  ــا مطالعــه ای ب ــد؛ ام در ســطح جهــان و مخصوصــاً کشــورهای توســعه یافته پرداخته ان
ــت  ــواده قدم ــا خان ــط ب ــات دانشــگاهی مرتب ــران، تحقیق ــت نشــد. در ای ــه یاف ــن زمین ــد در ای نظام من
ــات دو  ــن تحقیق ــد. ای ــق دارن ــاً 1390 تعل ــای 1380 و خصوص ــه دهه ه ــراً ب ــد و اکث ــی ندارن طوالن
ــواده  ــاد خان ــی در نه ــش خاص ــا چال ــر ی ــدی، تغیی ــورت تک بُع ــه ص ــه ب ــی ک ــته اند: 1. تحقیقات دس
ــا  ــات ب ــن تحقیق ــد )ای ــی کرده ان ــویی و...( را بررس ــات زناش ــاق، تعارض ــرات ازدواج، ط ــد تغیی )مانن
توجــه بــه »معیارهــای ورود مطالعــات بــه تحقیــق« کــه در بخــش روش شناســی توضیــح داده می شــود، 
ــرات  ــدی، تغیی ــه تک بُع ــر و ن ــدی کل نگ ــا دی ــه ب ــی ک ــش رو نیســت(؛ 2. تحقیقات ــق پی ــر تحقی مدنظ
ــای ورود  ــه معیاره ــه ب ــا توج ــات ب ــن تحقیق ــد )ای ــه کرده ان ــی را مطالع ــوادة ایران ــای خان ــا چالش ه ی
ــی  ــی، تحقیق ــینة تجرب ــی پیش ــتند(. در بررس ــش رو هس ــة پی ــر مطالع ــق، مدنظ ــه تحقی ــات ب مطالع
ــی  ــتة دوم را بررس ــات دس ــج تحقیق ــاده، نتای ــرور س ــی م ــا حت ــد و ی ــرور نظام من ــرد م ــا رویک ــه ب ک
ــا عنــوان »بررســی تحقیقــات  و تحلیــل کــرده باشــد، یافــت نشــد. مطالعــة زکــی )1390( نیــز کــه ب
ــه  ــا ب ــده، تنه ــام ش ــا« انج ــا و گرایش ه ــد، الگوه ــه 80؛ رون ــران، ده ــواده در ای ــی خان آسیب شناس
ــای  ــه یافته ه ــه و ب ــات پرداخت ــوع تحقیق ــن ن ــی ای ــای پژوهش ــا و گرایش ه ــا، الگوه ــی رونده بررس
آنهــا توجهــی نداشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه رویکــرد مــرور نظام منــد در کشــور مــا، بیشــتر 
در حــوزة علــوم پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در حــوزة علــوم اجتماعــی، کمتــر از آن بهــره 
ــتفاده  ــد اس ــی از روش نظام من ــوم اجتماع ــوزه عل ــه در ح ــی ک ــه مطالعات ــت. ازجمل ــده اس ــه ش گرفت
نمــوده، می تــوان بــه مطالعــه وامقــی و همکارانــش )1389( در ارتبــاط بــا کــودکان خیابانــی، مطالعــه 
ــی  ــار و پیامدهــای طــاق، مطالعــه رضــوی زاده و پیکان کانتــری و همکارانــش )1390( در بررســی آث
ــی و  ــه عرفانی خانقاه ــران و مطالع ــاروری در ای ــش ب ــواده و کاه ــم خان ــا تنظی ــاط ب )1394( در ارتب
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ــرد.  ــاره ک ــالمندان اش ــی در س ــت زندگ ــه کیفی ــی )1396( در زمین ــرد خانقاه عبادی ف

روش شناسی تحقیق 
مطالعــه پیــش رو، از نــوع مطالعــات مــروری و روش اجــرای آن مــرور نظام منــد1  اســت. مــرور نظام منــد 
ــنتی2، از  ــرور س ــاف م ــر خ ــه ب ــت ک ــته اس ــات گذش ــرور تحقیق ــیوه های م ــده ترین ش از شناخته ش
ــد  ــًا نظام من ــات کام ــن مطالع ــرد ای ــد. رویک ــت می کن ــق و ســخت گیرانه ای تبعی ــد دقی اصــول و قواع
ــد  ــرور نظام من ــنویس م ــده در پیش ــش طراحی ش ــورت از پی ــه ص ــز ب ــا نی ــام آنه ــوده و روش انج ب
ــژاد و همــکاران، 1385(. ایــن رویکــرد دو ویژگــی اساســی دارد: 1. پایایــی  مشــخص می شــود )رجب ن
ــیار  ــتجو بس ــدا، جس ــود؛ در ابت ــام می ش ــه انج ــد مرحل ــت(، 2. در چن ــر اس ــت؛ )تکرار پذی ــاال اس آن ب
ــکاران،  ــود )گاس3 و هم ــی می ش ــر اختصاص ــل آخ ــت و در مراح ــاال اس ــیت ب ــا حساس ــترده و ب گس
ــه از  ــارب ـ ک ــت تج ــی انباش ــد حیات ــود فرآین ــب می ش ــی موج ــن روش های ــتفاده از چنی 1981(. اس
مقدمــات و مقومــات تولیــد علــم می باشــد و متأســفانه در جامعــة ایــران بــا مشــکات اساســی مواجــه 
اســت ـ بــا دقــت و بــه نحــوی نظام منــد صــورت پذیــرد و مســیر آتــی تحقیقــات مرتبــط روشــن شــود 

ــکاران، 1390: 115(.  ــری و هم )کانت
جامعــة آمــاری ایــن تحقیــق، شــامل همــه مطالعاتــی اســت کــه تغییــرات و چالش هــای خانــوادة ایرانــی 
ــدود(  ــا مح ــدی ی ــه تک بُع ــر )و ن ــورت کل نگ ــه ص ــر( را ب ــال اخی ــد س ــدود ص ــر )ح در دورة معاص
بررســی کرده انــد. در ایــن پژوهــش، فرآینــد جســتجو بــا اســتفاده از 19 کلیــدواژة فارســی و 6 کلیــدواژة 
ــد  ــی مانن ــتجوی عموم ــای جس ــر پایگاه ه ــاوه ب ــا ع ــتجوی کلیدواژه ه ــد. جس ــروع ش ــی ش انگلیس
ــران5 ، بانــک اطاعــات نشــریات کشــور 6 و پایــگاه  گــوگل4 ، پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ای
اطاعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی7 ، در 12 پایــگاه  تخصصی تــر )شــامل دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی 
ــز  ــی نی ــوم اجتماع ــة حــوزة عل ــی 45 مجل ــای اینترنت ــن در پایگاه ه ــط( و همچنی و ســازمان های مرتب

1- Systematic Review 
2- Narrative review
3- Glass
4-Google
5- IRANDOC
6- Magiran
7- SID
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ــوان  ــز به عن ــتي1  نی ــتجوي دس ــد، جس ــرور نظام من ــه در روش م ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــورت گرف ص
یکــی از روش هــای اصلــی جســتجو مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد )بــراي شناســایي مطالعــات منتشــر 
شــده اي کــه بــه صــورت الکترونیکــي در دســترس نیســتند(، در مــوارد نیــاز، بــه ســازمان های مربوطــه 
ــند، در  ــک س ــودن ی ــط ب ــخیص غیرمرتب ــورت تش ــتجو، در ص ــد جس ــد. در فرآین ــه گردی ــز مراجع نی
ــداد  ــه، تع ــن مرحل ــا ای ــد جســتجو ت ــدن فرآین ــل ش ــا کام ــد. ب ــته می ش ــار گذاش ــه کن ــن مرحل همی
409 ســند جمــع آوری گردیــد. بــا توجــه بــه اینکــه در مــرور نظام منــد، بررســی لیســت رفرنس هــای2  
ــط  ــات مرتب ــایی مطالع ــی در شناس ــک روش تکمیل ــوان ی ــده به عن ــع آوری ش ــات جم ــی مطالع پایان
ــناد  ــی اس ــع پایان ــذا مناب ــزي، 1389: 205(، ل ــاف و عزی ــرد )ملبوس ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
جمع آوری شــده نیــز بررســی شــدند. ایــن مرحلــه از جســتجو نیــز بــه یافتــن 17 ســند دیگــر انجامیــد 

ــد.  و در نهایــت، 426 ســند جمــع آوری گردی
ــی اســناد  ــا بحث هــای مقدمات ــا مطالعــة چکیــده ی ــی اولیــة اســناد(، ب ــه ارزیاب ــه بعــد )مرحل در مرحل
جمــع آوری شــده، ارزیابــی اولیــه صــورت گرفــت و اســنادی کــه غیرمرتبــط بــودن آنهــا کامــًا واضــح 
بــود، در همیــن مرحلــه از جریــان مطالعــه حــذف شــدند )221 مطالعــه(. در پایــان ایــن مرحلــه، 205 

ســند بــه طــور مقدماتــی و جهــت تطابــق بــا معیارهــای ورود و خــروج مطالعــات انتخــاب شــدند. 
یکــی از ویژگی هــای اساســی مــرور نظام منــد کــه اعتبــار ویــژه ای بــه آن می بخشــد، تعییــن 
ــات  ــوگیری ناشــی از انتخــاب مطالع ــا س ــن معیاره ــق اســت. ای ــه تحقی ــات ب ــای ورود3 مطالع معیاره
توســط محقــق را تــا حــد زیــادی از بیــن می بــرد. معیارهــای در نظــر گرفتــه شــده در تحقیــق پیــش 
رو عبارتنــد از: 1. مطالعــه می بایســت تغییــرات و چالش هــای »ســاختاری« یــا »کارکــردی« و یــا هــر 
ــری  ــوارد آینده نگ ــن م ــه ای ــبت ب ــا نس ــد و ی ــرده باش ــی ک ــی( بررس ــوادة ایران ــواده )خان دو را در خان
ــه عنــوان بحث هــای مقدماتــی(؛  ــه ب کــرده باشــد )در قالــب »هــدف اصلــی و یافته هــای مطالعــه« و ن
ــی  ــواده« را بررس ــای خان ــرات و چالش ه ــة تغیی ــت و مجموع ــد »کلّی ــرده باش ــعی ک ــه، س 2. مطالع
ــا چالش هــای یــک متغیــر خــاص ماننــد ازدواج، طــاق،  ــذا مطالعاتــی کــه تغییــرات ی کــرده باشــد. ل
ــش  ــة پی ــان در مطالع ــه محقق ــرا ک ــد، مدنظــر نیســتند. چ ــویی و... را بررســی کرده ان تعارضــات زناش
ــرات و  ــن تغیی ــات انجــام شــده، عمده تری ــک از مطالع ــر ی ــد: ه ــه بدانن ــن هســتند ک ــال ای ــه دنب رو ب

1-Hand searching
2- Checking reference list
3- Inclusion criteria
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ــرات  ــت تغیی ــه کلّی ــوان ب ــق می ت ــن طری ــد؟ از ای ــه می دانن ــواده را چ ــای خان ــن چالش ه عمده تری
ــدی  ــان، رتبه بن ــد محقق ــاظ تأکی ــه  لح ــا را ب ــاالً آنه ــرد و احتم ــی ب ــی پ ــوادة ایران ــای خان و چالش ه
ــد.  ــرده باش ــی ک ــی« را بررس ــای معمول ــای »خانواده ه ــرات و چالش ه ــه، تغیی ــود؛ 3. مطالع ــز نم نی
ــای دارای  ــر، خانواده ه ــای مهاج ــاص )خانواده ه ــای خ ــا خانواده ه ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــذا مطالعات ل
فــرد معلــول، از هــم گســیخته، تک سرپرســت، بدسرپرســت، تحــت پوشــش یــک ســازمان خــاص و...( 
ــر«  ــواده را در »دورة معاص ــای خان ــرات و چالش ه ــه، تغیی ــت؛ 4. مطالع ــر نیس ــده اند، مدنظ ــام ش انج
)صــد ســال اخیــر( بررســی کــرده باشــد )دورة زمانــی فراتــر از ایــن مدنظــر نیســت(؛ 5. »متــن کامــل« 
مطالعــه در دســترس باشــد؛ 6. مطالعــه، بــه زبــان »فارســی« یــا »انگلیســی« منتشــر شــده باشــد؛ 7. 
ــة مســتخرج از آن، یکــی  ــه و مقال ــک پایان نام ــال، از بیــن ی ــوان مث ــه عن مطالعــه، تکــراری نباشــد )ب
انتخــاب می شــود(. پــس از تطابــق 205 مطالعــة انتخابــی بــا ایــن معیارهــا، در نهایــت، 39 مطالعــه کــه 
معیارهــای نامبــرده را داشــتند، انتخــاب شــدند و بــه منظــور ارزیابــی کیفیــت روش شناســی علمــی در 
اختیــار داوران علمــی قــرار گرفتنــد. در ایــن مرحلــه نیــز 17 مطالعــه کنــار گذاشــته شــد )13 مطالعــه، 
بــه لحــاظ تأییــد نشــدن کیفیــت روش شناســی علمــی، 2 مطالعــه بــه دلیــل خطــا در بررســی تفــاوت 
نگــرش ســه نســل حاضــر در خانواده هــای نمونــه، 2 مطالعــه نیــز بــه دلیــل بررســی تغییــرات خانــواده 
ــا اهــداف ایــن مطالعــه متناســب نبــود( و در نهایــت 22 مطالعــه انتخــاب و  در چرخــة زندگــی کــه ب
ــک از مطالعــات منتخــب  ــی هــر ی ــة تحلیــل یافته هــا شــدند. مشــخصات و ویژگی هــای کل وارد مرحل

در جــدول 1 آمــده اســت. 

نمودار 1: فرآیند جستجو و انتخاب مطالعات مرتبط با اهداف تحقیق
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 جدول 1: مشخصات و ویژگی های کلی مطالعات منتخب تحقیق
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در ادامــه ایــن بخــش الزم اســت مفاهیــم اصلــی تحقیــق بــه اختصــار توضیــح داده شــود. بــا در نظــر 
داشــتن تعاریــف شــیخی )1380: 129( و چیــل )1388: 52(، منظــور از ســاختار خانــواده، شــامل »کــم 
ــط و مناســبات  ــدان(«، »کــم و کیــف رواب ــواده )والدیــن و فرزن و کیــف و وضعیــت عناصــر اصلــی خان
میــان اجــزاء و عناصــر خانــواده )رابطــه والدیــن بــا یکدیگــر و والدیــن بــا فرزنــدان(« و »شــرایط و اوضــاع 
بعضــی پدیده هــا و فرآیندهایــی کــه مســتقیماً بــا نهــاد خانــواده مرتبــط هســتند؛ ماننــد ازدواج، طــاق، 
ــف »کارکــرد«و  ــه تعاری ــا توجــه ب ــواده« )ب ســالمندی و...« اســت. همچنیــن مقصــود از »کارکــرد خان
ــت  ــی اس ــی و ادواردز،1390: 389((، وظایف ــزر، 1382: 131 و مک کارت ــواده« )ریت ــای خان »کارکرده
کــه ایــن نهــاد اجتماعــی در دورة معاصــر ایــران بــر عهــده داشــته و دارد. گــی روشــه1  در ارتبــاط بــا 
ــرات قابل مشــاهده و  ــی، بیشــتر، تغیی ــی اجتماع ــی می نویســد: »دگرگون ــر اجتماع ــا تغیی ــی ی دگرگون
قابــل بررســی در زمــان کوتــاه را شــامل می شــود. چنانچــه یــک مشــاهده گر می توانــد در طــول حیــات 
ــا فرجــام  ــد و ســیر ی ــش، نحــوة رشــد آن را ماحظــه کن ــی در دورة کوتاهــی از زندگــی خوی ــا حت ی
ــذا »تغییــر« را می تــوان دگرگونــی یــک مؤلفــه در گــذر زمــان  آن را ببینــد« )توســلی، 1382: 85(. ل
ــی اســت کــه طــی  ــواده«، دگرگونی های ــن تحقیــق، منظــور از »تغییــرات خان ــن، در ای دانســت. بنابرای
ــا واژة »چالــش« نیــز  ــوادة ایرانــی رخ داده اســت. در ارتبــاط ب دورة معاصــر در ســاختار و کارکــرد خان
بایــد گفــت کــه کاربــرد ایــن واژه در ادبیــات مــا، تــا اواســط دهــة 1370 چنــدان رایــج نبــوده و کاربــرد 
امــروزی آن بــا معانــی لغت نامــه ای آن تفــاوت دارد. ذوعلــم )1384( بــا اشــاره بــه چنــد کتــاب و ســند 
ــن متــون، از  ــد، معتقــد اســت کــه در ای ــه کار برده ان ــن واژه را ب مختلــف کــه از نیمــة دهــة 1370 ای
ــوده اســت: 1. تعــارض، جــدال و تهافــت، 2. مانــع و مشــکل و 3.  واژة چالــش، ایــن معانــی مســتفاد ب
آســیب و آفــت. ذوعلــم، بــا اســتفاده از معنــای لغــوی »چالــش« و Challenge و نیــز برخــی عناصــر 
معنایــی متبــادر از کاربــرد ایــن واژه در ادبیــات اجتماعــی امــروز، تعریــف زیــر را بــرای چالــش ارایــه 
نمــوده اســت: »شــرایط و وضعیــت جدیــدی کــه مســیر آینــدة جامعــه را از بیــرون مــورد هجــوم قــرار 
داده، حفــظ تعــادل آن را دچــار مشــکل و مســتلزم تاشــی ســخت و سرنوشت ســاز می ســازد«. چالــش 
ــه عرصــة خاصــی محــدود نمی شــود  ــل طــرح اســت و ب ــف قاب ــای مختل ــی، در عرصه ه ــن معن ــه ای ب
ــد  ــان می ده ــواده نش ــی و خان ــیب های اجتماع ــا آس ــط ب ــات مرتب ــی تحقیق ــان: 37-35(. بررس )هم
کــه اکثــر محققــان در به کارگیــری واژه هایــی ماننــد آســیب، تهدیــد، بحــران، تعــارض، چالــش و... در 

1- Guy Rocher
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عناویــن مطالعــة خــود، از اصــول و اســتاندارد خاصــی پیــروی نکرده انــد؛ حتــی در بســیاری از تحقیقاتــی 
کــه اهــداف نســبتاً یکســانی دارنــد، نیــز از واژه هــای متفاوتــی اســتفاده شــده اســت. بنابرایــن در تحقیــق 
پیــش رو، بــه لحــاظ اینکــه بــر تحلیــل نتایــج تحقیقــات دیگــر متمرکــز می شــود، لــذا مفهــوم چالــش 
بــه معنــای دقیــق آن )کــه در بــاال ارایــه شــد( محــدود نمی شــود و فضــای مفهومــی آســیب، تهدیــد، 
ــای  ــور از »چالش ه ــق، منظ ــن تحقی ــن، در ای ــرد. بنابرای ــر می گی ــز در ب ــران و... را نی ــارض، بح تع
ــه  ــر، متوج ــه در دورة معاص ــت ک ــی اس ــا و تعارضات ــدات، بحران ه ــیب ها، تهدی ــان آس ــواده«، هم خان

ســاختار و کارکــرد خانــوادة ایــران بــوده اســت. 
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــه رغــم تعــدد و گســتردگی تغییــرات خانــواده، امــا مطالعــة پیــش 
ــن  ــد. در ای ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــاً م ــا را عمیق ــرات و چالش ه ــن تغیی ــک ای ــدارد تک ت ــد ن رو قص
ــوادة ایرانــی مــورد بحــث و تحلیــل قــرار  مطالعــه تــاش می شــود کلّیــت تغییــرات و چالش هــای خان
گیــرد. تــاش خواهــد شــد در کنــار بررســی یافته هــای مطالعــات منتخــب، از آمارهــا و شــواهد موجــود 

نیــز بــرای ترســیم بهتــر تغییــرات و چالش هــای خانــواده بهــره گرفتــه شــود.

یافته های تحقیق 
سیمای کلی مطالعات منتخب

ــه  ــورت پایان نام ــه ص ــه ب ــه و 2 مطالع ــورت مقال ــه ص ــه ب ــی، 20 مطالع ــة انتخاب ــن 22 مطالع از بی
ــال های 1380-1392  ــی س ــد( ط ــدود 90 درص ــات )ح ــن مطالع ــت ای ــت. اکثری ــده اس ــر ش منتش
منتشــر شــده اند و حــدود 5 درصــد آنهــا طــی ســال های 1379-1370 و حــدود 5 درصــد نیــز طــی 
ــل  ــی مراح ــه ط ــه ای ک ــار 183 مطالع ــال انتش ــی س ــده اند. بررس ــر ش ــال های 1369-1360 منتش س
ــان تحقیــق حــذف  ــی کیفیــت مطالعــات« از جری ــه تحقیــق« و »ارزیاب ــا معیارهــای ورود ب ــق ب »تطاب
شــدند، نیــز نشــان داد کــه عمــده آنهــا هــم طــی ده ســال اخیــر منتشــر شــده اند. ایــن نشــان می دهــد 
کــه بررســی تغییــرات و چالش هــای خانــواده، بیشــتر در دهــة اخیــر مــورد توجــه بــوده اســت. از نظــر 
ــای  ــر رویکرده ــه ب ــا تکی ــد( ب ــدود 53 درص ــب )ح ــات منتخ ــی از مطالع ــش از نیم ــی، بی روش شناس
نظــری و بهره گیــری از نتایــج مطالعــات گذشــته و یــا بــا اســتفاده از داده هایــی کــه قبــًا تولیــد شــده 
و حــدود 37 درصــد نیــز بــا روش پیمایشــی، تغییــرات و چالش هــای خانــواده را مــورد کنــکاش قــرار 
ــه  ــبت ب ــری، نس ــای آینده نگ ــری از تکنیک ه ــا بهره گی ــز ب ــد( نی ــات )10 درص ــایر مطالع ــد. س داده ان
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تغییــرات و چالش هــای خانــواده آینده نگــری کرده انــد.
بــه لحــاظ پوشــش جغرافیایــی، حــدود 70 درصــد مطالعــات منتخــب )15 مطالعــه( بــدون تمرکــز بــر 
منطقــة خاصــی از کشــور، تغییــرات یــا چالش هــای خانــوادة ایرانــی را بررســی کرده انــد )12 مطالعــه 
ــک مطالعــه  ــج مطالعــات پیشــین و داده هــای موجــود، ی ــا اســتفاده از نتای ــا ب ــه صــورت نظــری و ی ب
ــه صــورت آینده نگــری(. 30 درصــد مطالعــات )7 مطالعــه( نیــز  ــه صــورت پیمایشــی و دو مطالعــه ب ب
بــر مناطــق خاصــی از کشــور تمرکــز کرده انــد کــه البتــه همگــی بــه روش پیمایشــی انجــام شــده اند 
ــاد  ــتان مهاب ــتایی شهرس ــهری و روس ــق ش ــه در مناط ــک مطالع ــران، ی ــهر ته ــه در ش ــار مطالع )چه
ــتان  ــار )اس ــتان رودب ــع شهرس ــه از تواب ــتای گنج ــه در روس ــک مطالع ــی(، ی ــتان آذربایجان غرب )اس
گیــان( و یــک مطالعــه نیــز در شــهر مریــوان(. بــه ایــن ترتیــب، خــأل روش پیمایشــی، در تحقیقاتــی 
ــوردی  ــات م ــداد مطالع ــودن تع ــدک ب ــه ان ــت. البت ــهود اس ــده اند، مش ــام ش ــی انج ــطح مل ــه در س ک
ــوردی  ــات م ــای مطالع ــز از خاءه ــور نی ــف کش ــق مختل ــی در مناط ــن مطالعات ــدن چنی ــام نش و انج
ــان  ــی در می ــده، حت ــه ش ــی گفت ــای تحقیقات ــی رود. خأله ــمار م ــه ش ــواده ب ــرات خان ــوزة تغیی در ح
ــته  ــار گذاش ــق کن ــد تحقی ــد از آن، از رون ــای ورود و بع ــا معیاره ــق ب ــة تطاب ــه در مرحل ــی ک مطالعات

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــز ب ــدند، نی ش

تغییرات و چالش های خانوادة ایرانی در دورة معاصر 
در مرحلــة بررســی و تحلیــل یافته هــای مطالعــات منتخــب، ابتــدا یافته هــای هــر یــک از آنهــا به صــورت 
ــی از  ــم مقوله های ــه تنظی ــدام ب ــارات، اق ــن عب ــرور ای ــار م ــد ب ــا چن ــی اســتخراج شــد و ب ــی کلّ عبارات
تغییــرات رخ داده در نهــاد خانــواده گردیــد. ســپس بــا بررســی دقیــق مقــوالت و پــس از چندبــار حــذف، 
ــن  ــه تدوی ــب 23 مقول ــی در قال ــوادة ایران ــرات اساســی خان ــت، تغیی ــام، در نهای ــق و ادغ ــه، تلفی اضاف
ــر طبقه بنــدی شــدند )جــدول  ــی کلی ت ــن مقوله هــا در زیرمجموعــة مقوله های ــد و هــر یــک از ای گردی
2(. در مرحلــة بعــد، بــا مطالعــة دقیق تــر یافته هــای مطالعــات منتخــب، بــه بررســی تغییــرات خانــوادة 
ــه ذکــر اســت  ــی و چالش هــای موجــود در قالــب مقوله هــای تدویــن شــده پرداختــه شــد. الزم ب ایران
کــه بــه علــت تعــدد تغییــرات و فراهــم نبــودن مجــال بحــث طوالنــی، در مقالــة پیــش رو، هــر یــک از 

ــه اختصــار توضیــح داده می شــوند.  ــواده و چالش هــای مربوطــه، ب ــرات خان تغیی
ــا  ــب، ب ــات منتخ ــت: مطالع ــروری اس ــه ض ــد نکت ــر چن ــی، ذک ــای اصل ــه بحث ه ــن ب ــل از پرداخت قب
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ــای  ــی »چالش ه ــواده«؛ 2. بررس ــرات خان ــی »تغیی ــده اند: 1. بررس ــام ش ــی انج ــت اساس دو محوری
خانــواده«. در مطالعــات دســتة اول، معمــوالً محقــق، چنــد حــوزة ســاختاری و کارکــردی خانــواده کــه 
تغییــرات قابل توجهــی داشــته را معرفــی و در مــورد آنهــا بحــث کــرده اســت. در ایــن دســته مطالعــات، 
در مــواردی کــه محقــق تغییــر آن حــوزه را در بــر دارنــدة چالــش نیــز دانســته اســت، در مطالعــة پیــش 
رو، آن حــوزه عــاوه بــر حــوزة »تغییــر کــرده«، بــه عنــوان »حــوزة دارای چالــش« نیــز در نظــر گرفتــه 
شــده اســت )جــدول 2(. امــا در مطالعــات دســتة دوم، بــه لحــاظ اینکــه محــور بحــث محقــق در مــورد 
ــه وضــوح معرفــی و در مــورد آنهــا بحــث  ــذا حوزه هــای دارای چالــش ب ــواده اســت، ل چالش هــای خان
شــده اســت. امــا نکتــه اینجاســت کــه چالش هــا و آســیب های ایــن حوزه هــا در پــِس تغییــرات ســریع 
و وســیع آنهــا رخ داده اســت. از ایــن رو در مطالعــة حاضــر، حوزه هایــی کــه دربردارنــدة چالــش معرفــی 
ــه شــده اســت  ــز در نظــر گرفت ــه« نی ــوزة »تغییریافت ــش«، ح ــوزة »دارای چال ــر ح ــاوه ب شــده اند، ع
)حتــی اگــر در مطالعــة منتخــب، از تغییــرات آن حــوزه صحبتــی بــه میــان نیامــده باشــد(. جــدول 2 
ــواده را  نشــان می دهــد کــه هــر یــک از 22 مطالعــة منتخــب، تغییــرات و چالش هــای قابل توجــه خان

ــد.  ــی کرده ان ــی معرف ــه حوزه های در چ
ــرای  ــانی ب ــق و یکس ــاک دقی ــتاندارد و م ــا اس ــه در آنه ــان داد ک ــده نش ــات انجام ش ــی  مطالع بررس
ســنجش چالش هــا، آســیب ها یــا بحران هــا  در نهــاد خانــواده تدویــن نشــده اســت. بــه عنــوان مثــال، 
ــاختار و  ــرای س ــود، ب ــتر ش ــه بیش ــه در جامع ــی ک ــه میزان ــاق از چ ــه ط ــت ک ــخص نیس ــاً مش دقیق
ــواده تهدیدکننــده اســت و چالــش محســوب می شــود. از ایــن رو، برخــی محققــان تغییــر  کارکــرد خان
ــرای  ــة چالشــی ب ــز جنب ــد و برخــی نی ــش می دانن ــدة چال ــا دربردارن ــش ی ــواده را چال خاصــی در خان
آن قائــل نیســتند. ایــن موضــوع در تحقیــق پیــش  رو مشــهود بــود. در چنیــن مــواردی ســعی شــد از 
ــواده در گــذر  ــد گفــت کــه چالش هــای خان ــه بای ــه شــود. البت ــدی ارای ــک جمع بن ــاوت، ی ــر متف تعابی
زمــان ثبــات کامــل ندارنــد؛ چــه بســا متغیــری کــه چنــد ســال پیــش بــه عنــوان یــک چالــش بــرای 
خانــواده محســوب می شــده، در حــال حاضــر چالــش محســوب نشــود؛ همیــن مــورد می توانــد یکــی از 
عوامــل عــدم اتفاق نظــر کامــل در مطالعــات مختلــف )خصوصــاً مطالعاتــی کــه در زمان هــای متفــاوت 
انجــام شــده اند( باشــد. در ادامــه، بــر اســاس مقوله بنــدی  صــورت گفتــه، بــه بحــث در مــورد تغییــرات 
ــی  ــای احتمال ــرات و چالش ه ــن برخــی تغیی ــی در دورة معاصــر و همچنی ــوادة ایران ــای خان و چالش ه

ــود.  ــه می ش ــده پرداخت آین
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 جدول 2: مطالعات منتخب بر حسب معرفی مهمترین تغییرات و چالش های خانواده

تغییرات ساختاری نهاد خانواده 
تغییرات حوزة تشکیل و انحالل خانواده 

ــوالت  ــکل گیری )ازدواج(، تح ــوزه ش ــه در ح ــر اینک ــاوه ب ــی ع ــواده ایران ــر، خان ــای اخی ــی دهه ه ط
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــاق( نی ــال )ط ــرض انح ــته در مع ــش از گذش ــوده، بی ــه نم ــادی را تجرب زی
»افزایــش میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج«، خصوصــاً در زنــان، از اساســی ترین ایــن تغییــرات به شــمار 
ــه ترتیــب 2/4  ــان ب مــی رود. طــی ســال های 1395-1345، میانگیــن ســن اولیــن ازدواج مــردان و زن
ــنی  ــاوت س ــن، »تف ــن بی ــت. در ای ــیده اس ــال رس ــه 27/4 و 23/0 س ــه و ب ــش یافت ــال افزای و 4/6 س
ــیده  ــال 1395 رس ــال در س ــه 4/4 س ــال 1345 ب ــه و از 6/6 در س ــش یافت ــواره کاه ــن« هم زوجی
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ــای اقتصــادی  ــه چالش ه ــا توجــه ب ــی می شــود ب ــران، 1395-1345(. پیش بین ــار ای ــز آم اســت )مرک
و بیــکاری پیــش روی جوانــان و گرایــش شــدید دختــران بــه ادامــة تحصیــل تــا ســطوح عالــی، ســن 
ــد افزایشــی داشــته باشــد. در کنــار افزایــش  ــه آهســتگی امــا همچنــان رون ــان، هرچنــد ب ازدواج جوان
ــروز کــرده  ــش ب ــر به صــورت یــک چال میانگیــن ســن اولیــن ازدواج، موضوعــی کــه در ســال های اخی
ــال های  ــد س ــران متول ــی از دخت ــم قابل توجه ــرای حج ــه ازدواج« ب ــد، »مضیق ــی می کن و خودنمای
ــا در حــال عبــور از آن هســتند و شــانس  ــرار داشــته و ی 1365-1355 اســت کــه در ســنین ازدواج ق
اندکــی بــرای ازدواج آنهــا باقــی مانــده اســت. ایــن مســأله کــه متأثــر از کاهــش شــدید میــزان بــاروری 
ــداد  ــب تع ــدم تناس ــورت ع ــه ص ــت رخ داده، ب ــنی جمعی ــاختار س ــول س ــر و تح ــای اخی در دهه ه
دختــران و پســران آمــادة ازدواج )فزونــی دختــران نســبت بــه پســران( مشــاهده می شــود. ایــن مســأله 
می توانــد زمینه ســاز قــوت گرفتــن ابعــاد چالــش روابــط دوجنــس در خــارج از چارچــوب ازدواج باشــد. 
تشــکیل خانــواده، از نظــر »شــیوة همســرگرینی« نیــز کامــًا متحــول شــده اســت. در گذشــته در هنــگام 
ازدواج، ارزش هــا، منافــع و مصالــح جمعــی و خویشــاوندی بــر خواســت و منافــع فــردی ارجحیــت داده 
ــی  ــت. گاه ــرار داش ــفیدان ق ــا و ریش س ــن، بزرگتره ــار والدی ــت اختی ــان تح ــد و ازدواج جوان می ش
اختیــار والدیــن و خویشــاوندان چنــان گســترده و اختیــار فــرد چنــان کمرنــگ بــود کــه همســرگزینی 
حتــی در زمــان تولــد یــا در دوره کودکــی )به عنــوان زوجیــن آینــده( صــورت می گرفــت و عقــد دختــر و 
پســر بــه زمــان بلــوغ آنهــا موکــول می شــد. امــا در دهه هــای اخیــر، نقــش و اختیــارات خــود زوجیــن 
بــه طــور قابل توجهــی افزایــش یافتــه و فرزنــدان آزادی عمــل زیــادی در ایــن زمینــه یافته انــد. همــگام 
ــا ایــن تحــول، »معیارهــای همســرگزینی« نیــز تــا حــد زیــادی از حالــت ســنتی خــارج شــده و بــه  ب
ســوی اهمیــت یافتــن متغیرهــای مدرنیتــه پیــش رفتــه اســت )خصوصــاً از دهــة 60 بــه بعــد(. هرچنــد 
ــی و  ــادی، مذهب ــای اعتق ــد گرایش ه ــی مانن ــامی، معیارهای ــاب اس ــد از انق ــة بع ــال های اولی در س
ــذاری دو  ــزان تأثیرگ ــا کاهــش می ــان ب ــد از آن، همزم ــا بع ــد، ام ــدا کردن ــادی پی ــت زی سیاســی اهمی
ــق و  ــری، عش ــای ظاه ــرگزینی، معیاره ــر همس ــن ب ــی زوجی ــة اجتماع ــی و طبق ــت مکان ــر قراب متغی

عاقــه، ســطح تحصیــات، وضعیــت اشــتغال و وضعیــت درآمــد، جایــگاه ویــژه ای یافتنــد. 
»افزایــش طــاق و ناپایــداری بیشــتر خانــواده« خصوصــاً در دو دهــه اخیــر، از مهمتریــن تحــوالت و البته 
ــواده ایرانــی محســوب می شــود. طبــق آمارهــای منتشــر شــده از ســوی  از مهمتریــن چالش هــای خان
ســازمان ثبــت احــوال )1398(، در ســال 1395، تعــداد 174.993 واقعــه طــاق )آمــار بازبینی شــده( 
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در کشــور بــه ثبــت رســیده اســت کــه رقــم قابل توجهــی به شــمار مــی رود. بررســی داده هــای حاصــل 
ــار  ــل یک ب ــت حداق ــن جمعی ــه در بی ــد ک ــان می ده ــکن نش ــوس و مس ــی نف ــماری عموم از سرش
ــال 1375  ــا س ــال 1445 ت ــاق از س ــل ط ــر به دلی ــت بی همس ــبت جمعی ــه نس ــرده، اگرچ ازدواج ک
کاهــش یافتــه )از 1/10 درصــد بــه 0/65 درصــد( امــا از آن پــس، تــا ســال 1395 به طــور قابل توجهــی 
افزایــش یافتــه اســت )از 0/65 درصــد بــه 2/4 درصــد( )مرکــز آمــار ایــران، 1395-1345(. نکتــه قابــل 
ــق دارد.  ــان تعل ــه زن ــمگیر ب ــور چش ــه ط ــددی ب ــری ع ــه برت ــه، اینک ــراد مطلق ــن کل اف ــل در بی تأم
به نحــوی کــه از تعــداد 1.111.866 فــرد مطلقــه در ســال 1395، 712.782 نفــر را زنــان و 399.084 
نفــر را مــردان تشــکیل داده اســت؛ بــه بیــان دیگــر، در ایــن ســال، در مقابــل هــر 100 مــرد مطلقــه، 
ــن نســبت نشــان می دهــد کــه  ــران، 1395(. ای ــار ای 179 زن مطلقــه وجــود داشــته اســت )مرکــز آم

ــرای بازگشــت بــه زندگــی مشــترک داشــته اند.  ــان مطلقــه شــانس و تمایــل کمتــری ب زن
ــه  ــا تحــول جامعــه و حرکــت ب ــا تحــوالت مذکــور می تــوان گفــت: در دهه هــای اخیــر، ب در ارتبــاط ب
ــر اســاس  ــوالً ب ــن معم ــه و زوجی ــش از گذشــته رواج یافت ــی بی ــای فردگرای ــه، مؤلفه ه ســمت مدرنیت
معیارهــای شــخصی خــود اقــدام بــه همســرگزینی و ازدواج می کننــد و در ایــن بیــن، حصــول منافــع 
والدیــن و خویشــاوندان اهمیــت چندانــی نــدارد. آنهــا نســبت بــه نســل های قبــل، اعتقــاد بیشــتری بــه 
برابــری جنســیتی دارنــد، بــر وجــود روابــط صمیمــی بیشــتر تأکیــد دارنــد، بــا فاصلــه بیشــتری از ازدواج 
ــد. آنهــا در  ــدآوری می کننــد و کمتــر تحــت نظــارت والدیــن و خویشــاوندان قــرار دارن ــه فرزن اقــدام ب
ایــن شــرایط، در صورتــی کــه در زندگــی زناشــویی بــا تنش هایــی روبــرو شــوند، بــا ســهولت بیشــتری 

ــد.  ــه طــاق می گیرن ــم ب تصمی

تغییر اشکال و ابعاد خانواده 
در دهه هــای اخیــر، شــکل و بُعــد خانــواده ایرانــی، تغییراتــی اساســی را تجربــه کــرده اســت. »هســته ای 
ــن  ــن س ــي و میانگی ــد زندگ ــش امی ــاد«، »افزای ــش ابع ــد«، »کاه ــبک های جدی ــور س ــدن و ظه ش
ــت.  ــرات اس ــن تغیی ــن ای ــه مهمتری ــان« ازجمل ــتی زن ــبت سرپرس ــش نس ــن »افزای ــاء« و همچنی اعض
تغییــر شــکل خانــواده از گســترده بــه هســته ای، تقریبــاً بــه صــورت فراگیــر در ســطح کشــور رخ داده و 
در حــال حاضــر، خانــواده هســته اي، چــه در شــهر و چــه در روســتا شــکل غالــب خانــواده اســت. البتــه 
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران، گروه هــای اجتماعــی مختلــف بــه طــور ناهمزمــان و بــه درجــات مختلــف 
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ــان  ــور همزم ــوان به ط ــرایی، 1385: 54(، می ت ــد )س ــذار بوده ان ــع تأثیرگ ــا جوام ــل ب ــرض تعام در مع
ــارکتی و  ــته ای مش ــی، هس ــته ای تکمیل ــته، هس ــتردة شکس ــترده، گس ــوادة گس ــف خان ــکال مختل اش
ــری  ــی )1389( در آینده نگ ــی و اخاق ــود. حاجیان ــاهده نم ــور مش ــر را در کش ــی دیگ ــکال ترکیب اش
ــه ازدواج  ــنتی ب ــل ازدواج س ــر از تبدی ــه متأث ــد ک ــی، معتقدن ــوادة ایران ــی( خان ــة آت ــدود دو ده )ح
گزینشــی )بــر مبنــای عشــق و عاطفــه(، ســبک های جدیــدی از خانــواده شــکل خواهــد گرفــت و بــه 
میــزان اندکــی، زندگی هــای مشــترک بــدون ازدواج )یــا همباشــی( نیــز رواج خواهــد یافــت. همچنیــن 
ــی  ــای تک والدین ــدی از خانواده ه ــای جدی ــای مجــدد، الگوه ــیوع ازدواج ه ــر ش ــی، در اث ــور طبیع به ط

و ناتنــی نیــز رشــد خواهــد یافــت. 
ــون،  ــه 1360 تاکن ــاً از ده ــواده، خصوص ــاختاری خان ــای س ــی از متغیره ــوان یک ــواده، به عن ــد خان بُع
ــوار مشــهود  ــد خان ــه بُع ــوط ب ــای مرب ــن تحــول، در آماره ــرده اســت. ای ــه ک ــرات اساســی تجرب تغیی
ــه و  ــش یافت ــر افزای ــه 5/0 نف ــال های 55-1335، از 4/8 ب ــی س ــاخص، ط ــن ش ــه ای ــت. به نحوی ک اس
ــه 3/3 نفــر در ســال 1395 رســیده اســت. ســفیری )1366(  ــا طــی رونــدی کاهشــی، ب پــس از آن، ب
رونــد افزایشــی ایــن شــاخص تــا دهــه 1360 را بــه گســترش بهداشــت و کاهــش مرگ ومیــر، خصوصــاً 
ــت.  ــبت داده اس ــاال نس ــل ب ــد و تناس ــة تول ــن در عرص ــنت های دیری ــظ س ــن حف ــودکان، در عی در ک
ــزان  ــی می ــش اساس ــر از کاه ــر، متأث ــه اخی ــه ده ــی س ــاخص ط ــن ش ــة ای ــش قابل ماحظ ــا کاه ام
ــد  ــه رون ــه ب ــا توج ــت. ب ــته ای اس ــای هس ــتر خانواده ه ــن رواج بیش ــور و همچنی ــدآوری در کش فرزن
ــد  ــی می شــود بُع ــداد و شــاخص های طــاق، پیش بین ــش تع ــن افزای ــاروری، همچنی ــزان ب کاهــش می

ــه رونــد کاهشــی خــود ادامــه دهــد.  ــا رونــدی بســیار آهســته ب ــوار، ب خان
ــی  ــواده ایران ــی در خان ــات بهداشــتی و درمان ــر از گســترش خدم ــه متأث ــرات مهمــی ک ــر تغیی از دیگ
ــواده اســت. ایــن تحــول، طــی نیم قــرن  رخ داده، افزایــش امیــد زندگــي و میانگیــن ســن اعضــای خان
ــور از  ــی در کش ــد زندگ ــاخص امی ــاری، ش ــواهد آم ــب ش ــر حس ــت. ب ــه اس ــیار قابل توج ــته بس گذش
رقــم 40 ســال در ســال 1335 بــه رقمــی حــدود 75 ســال در ســال های اخیــر افزایــش یافتــه اســت 
ــواده و  ــالمند در خان ــراد س ــداد اف ــش تع ــول، افزای ــن تح ــی ای ــد طبیع ــا نی پور، 1398: 8(. پیام )ساس
در واقــع، افزایــش طــول دورة زمانــی کــه بزرگســاالن در ســن کار بایــد از والدیــن ســالخورده حمایــت 

کننــد، اســت. 
ــواده نیــز تحــول درخــور توجــه دهه هــای  ــان در خان طبــق آمارهــای موجــود، افزایــش سرپرســتی زن
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ــه  ــال 1345 ب ــوار از 6/5 در س ــت خان ــان سرپرس ــد زن ــی رود. درص ــمار م ــی به ش ــواده ایران ــر خان اخی
ــر ایــن اســاس، طــی ایــن  12/7 در ســال 1395 رســیده اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1390-1345(. ب
دورة 45 ســاله، درصــد زنــان سرپرســت خانــوار، دو برابــر شــده اســت. نکتــه مهــم و قابــل تأمــل اینکــه 
حتــی دالیــل افزایــش زنــان سرپرســِت خانــواده نیــز نســبت بــه گذشــته تغییــر کــرده اســت. اگــر در 
ــا در حــال حاضــر، طــاق ســهم  ــود، ام ــان ب ــن زن ــوت همســر ای ــل ف ــه دلی ــش ب ــن افزای گذشــته ای
ــان  ــه شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه، زن ــا توجــه ب ــن زمینــه دارد. ب عمــده ای در ای
سرپرســت خانــوار بــه لحــاظ آســیب پذیری، در معــرض مشــکات و چالش هــای متعــددی قــرار دارنــد 
ــر  ــت تأثی ــا را تح ــتی آنه ــت سرپرس ــای تح ــع، خانواده ه ــور قط ــا به ط ــکات و چالش ه ــن مش ــه ای ک

ــد.  ــه به حســاب می آی ــت جامع ــرای کلّی ــیبی ب ــت، آس ــه درنهای ــرار داده ک ــود ق خ

تغییر در ویژگی های اعضای خانواده 
ــته  ــای گذش ــا دهه ه ــه در مقایســه ب ــواده ک ــای اعضــای خان ــن ویژگی ه ــن و مهمتری ــه بارزتری ازجمل
ــرد، »نســبت باســوادی، ســطح تحصیــات و آگاهــی« و »نگرش هــا و  ــه تحــول آنهــا پــی ب ــوان ب می ت
عایــق« اعضــای خانــواده اســت. مقایســة نســل های مختلــف حاضــر در خانــواده نشــان می دهــد کــه 
نســل های جدیدتــر از ســطح ســواد و تحصیــات بســیار بــاال و تخصصی تــری برخوردارنــد. ایــن تغییــر 
در آمارهــای رســمی کشــور بــه خوبــی نمایــان اســت. طــی ســال های 1395-1335، نســبت باســوادی 
در مــردان از 22/4 درصــد بــه 91/0 درصــد و در زنــان از 8/0 درصــد بــه 84/2 درصــد افزایــش یافتــه 
کــه همانطــور کــه مشــخص اســت، ایــن افزایــش در زنــان بســیار قابل توجــه اســت. عــاوه بــر نســبت 
باســوادی، افزایــش ســطح تحصیــات در خانواده هــا نیــز مشــهود اســت و ســرعت ایــن افزایــش نیــز در 

زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر بــوده اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1335-1395(. 
ــوان  ــد و به عن ــر می کنن ــان تغیی ــذر زم ــا گ ــه ب ــتند ک ــواردی هس ــردی، از م ــق ف ــا و عای نگرش ه
تعیین کننــدة رفتــار افــراد در خانــواده و جامعــه، حائــز اهمیــت هســتند. نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات 
منتخــب، تحــول جنبه هــای مختلــف نگرشــی از نســلی بــه نســل دیگــر را نمونــه ای از تغییــرات خانــواده 
ــوده اســت.  ــواده ب ــرای خان ــز ب ــی نی ــدة چالش های ــر دارن ــن تحــول درب ــه ای ــی برشــمرده اند. البت ایران
ــا خانــوادة تهرانــی، تغییــر باورهــا و نگرش هــای جنســیتی  معینــی و شــکربیگی )1388(، در ارتبــاط ب
ــری  ــن تأثیرپذی ــا کمتری ــی )ب ــای مذهب ــا و نگرش ه ــه( و باوره ــری از مدرنیت ــترین تأثیرپذی ــا بیش )ب
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ــور  ــل منگ ــا دو ای ــاط ب ــش )1388( در ارتب ــور و همکاران ــد و محمدپ ــرح نموده ان ــه( را مط از مدرنیت
ــدون شــک،  ــواده را برشــمرده اند. ب ــی در امــورات خان ــاد، کاهــش تقدیرگرای و گــورک شهرســتان مهاب
ــال،  ــوان مث ــوده و هســت. به عن ــواده ب ــرای تحــوالت دیگــر در خان ــی ب تحــوالت نگرشــی، خــود مبنای
کاهــش اساســی فرزنــدآوری طــی دهه هــای خیــر در خانواده هــای ایرانــی را تــا حــد زیــادی می تــوان 
بــه تغییــرات نگرشــی زوجیــن در ایــن زمینــه نســبت داد. آزاد ارمکــی و همکارانــش )1389( در بررســی 
ــه  ــد ک ــي متفق القول ان ــردان ایران ــان و م ــند: »زن ــه می نویس ــن زمین ــی، در ای ــوادة ایران ــوالت خان تح
ــر  ــن نظــر در دهــه اخی ــد خاصــه نمي شــود و ای ــروزه، نقــش زن و خوشــبختي او در داشــتن فرزن ام
مختصــري نیــز تقویــت شــده اســت«. الزم بــه ذکــر اســت کــه تغییــرات ســریع نگرشــی از نســلی بــه 
ــال  ــکات ح ــی از مش ــد. یک ــواده باش ــاد خان ــز در نه ــی نی ــّبب چالش های ــد مس ــر می توان ــل دیگ نس
ــال و  ــل میانس ــوان، نس ــل ج ــن نس ــارات بی ــق و انتظ ــاوت عای ــز و تف ــی، تمای ــوادة ایران ــر خان حاض

ســالمند اســت. 

تحوالت نقشی و ارتباطی در ساختار درونی خانواده 
»تحــوالت نقشــی و ســاختار قــدرت در درون خانــواده« کــه طــی دهه هــای اخیــر بــه نفــع زنــان رخ داده 
اســت، از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار بــوده و در اکثــر مطالعــات منتخــب تحقیــق پیــش رو مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. همزمــان بــا آغــاز رونــد نوســازی در کشــور، زنــان بــا توانمندســازی خــود 
توانســته اند نقش هــا و وظایــف مختلفــی را در ســطح اجتمــاع تقبــل کننــد. تقبــل نقش هــای بیرونــی، 
تــا حــد زیــادی از نقش هــای ســنتی زنــان در درون خانــواده کاســته و همیــن امــر، تعدیــل قابل توجــه 
ســاختار قــدرت در خانــواده بــه نفــع زنــان را در پــی داشــته اســت. شــاید بتــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه 
ــور مســتقیم و غیرمســتقیم از  ــی، به ط ــواده ایران ــای خان ــی بســیاری از چالش ه ــرات و حت ــایر تغیی س
ایــن تحــول مهــم تأثیــر پذیرفتــه اســت. تعدیــل نقــش و جایــگاه، عــاوه بــر زنــان بــه نفــع فرزنــدان 
خانــواده نیــز رخ داده و در ایــن راســتا، وظایــف متقابــل والدیــن و فرزنــدان نیــز دگرگــون شــده اســت. 
در جامعــة کنونــی، فرزنــدان وظیفــه ســودآوری اقتصــادی گذشــته را بــرای والدیــن و خانــواده ندارنــد و 
ایــن والدیــن هســتند کــه بــرای توانمندســازی و پیشــرفت فرزنــدان خــود تــاش می کننــد. آزاد ارمکــی 
و همکارانــش )1389( در ایــن رابطــه معتقدنــد: »در خانــوادة مــدرن، ... خانواده هــا بــه داشــتن فرزنــد 
کمتــر تمایــل دارنــد تــا بتواننــد مســئولیت خویــش را بهتــر انجــام دهنــد. فرزنــدان کــه اهمیــت بیشــتر 
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ــد«.   ــره می برن ــن به ــاي والدی ــا و کمک ه ــاال از مزای ــا ســنین ب ــد، ت یافته ان
اکثــر مطالعــات منتخــب مــورد بررســی، »روابــط درونــی و ارتباطــات بین نســلی در درون خانــواده« را 
حــوزة مهــم تغییریافتــه و البتــه چالش برانگیــز خانــواده ایرانــی برشــمرده اند. جــدول 2 نشــان می دهــد 
ــواده  ــر خان ــای دیگ ــایر حوزه ه ــش از س ــوزه بی ــن ح ــی، ای ــورد بررس ــب م ــات منتخ ــه در مطالع ک
به عنــوان حــوزه دارای چالــش معرفــی شــده اســت. حتــی مطالعاتــی کــه اختصاصــاً بــه آسیب شناســی 
ــواده  ــط درون خان ــه رواب ــق ب ــود را متعل ــیب های موج ــترین آس ــد، بیش ــی پرداخته ان ــواده ایران خان
دانســته اند. مهمتریــن تغییــرات و چالش هــای ایــن حــوزه عبارتنــد از: جهت گیــری روابــط از عمــودی 
بــه ســمت افقــی، فرســایش ســرمایة اجتماعــی اعتمــاد، کاهــش هم صحبتــی میــان اعضــاي خانــواده، 
ــه والدیــن  ــدان نســبت ب چالــش در تنطیــم روابــط عاطفــی، کاهــش انجــام وظایــف و احترامــات فرزن
و همچنیــن افزایــش جدایــي فیزیکــي میــان افــراد مســن و کــودکان و کاهــش ارتباطــات بین نســلی. 
ــی و  ــد. حاجیان ــاره دارن ــوزه اش ــن ح ــای ای ــش چالش ه ــه افزای ــه، ب ــورت گرفت ــای ص آینده نگری ه
ــا افزایــش ســطح تحصیــات و اشــتغال زنــان و اثرگــذاری جریانــات  اخاقــی )1389( معتقدنــد کــه ب
سیاســی اجتماعــی زنــان، تغییــرات اساســی در ذهنیــت ســنتی زنــان ایرانــی بــه وجــود خواهــد آمــد؛ 
ــه تدریــج، تغییــر اندکــی خواهــد یافــت. در نتیجــة ایــن وضعیــت،  ــی ب امــا نگرش هــا در مــردان ایران

ســطح تعارضــات درون خانــواده افزایــش خواهــد یافــت. 

تحول روابط اعضای خانواده با محیط بیرونی
گســترش خانواده هــای هســته ای و کمرنــگ شــدن شــکل گســترده خانــواده از یــک طــرف و افزایــش 
فواصــل مکانــی بیــن خانواده هــای خویشــاوند از طــرف دیگــر، » کاهــش قابل توجــه روابط خویشــاوندی« 
ــن  ــه، ای ــات صورت گرفت ــق مطالع ــال داشــته اســت. طب ــن خویشــاوندان دور( را به دنب )خصوصــاً در بی
موضــوع تنهــا بــه شــهرهای بــزرگ محــدود نشــده و شــهرها، روســتاها و اجتماعــات کوچک تــر را نیــز 
در بــر می گیــرد. البتــه بــه  رغــم کاهــش ســطح روابــط میــان هســته های خویشــاوندی، امــا »روابطــی 
ــش چشــمگیر  ــان افزای ــورد زن ــی«، خصوصــاً در م ــی و مشــارکت های مدن ــس دوســتی، اجتماع از جن
ــان  ــا فراهــم شــدن زمینه هــای الزم و گســترش بیشــتر حضــور زن یافتــه اســت. در دهه هــای اخیــر، ب
ــق مســتندات  ــه اســت. طب ــش یافت ــز افزای ــان نی ــه »ســطح مشــارکت اقتصــادی« آن در ســطح جامع
آمــاری، میــزان ایــن شــاخص بــا پشــت ســر نهــادن افــت و خیزهایــی، از رقــم 12/5 درصــد در ســال 
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ــران، 1345-1395(.  ــار ای ــز آم ــه اســت )مرک ــش یافت ــه 14/9 درصــد در ســال 1395 افزای 1345،  ب
نکتــه قابل توجــه اینکــه بــا گــذر زمــان، انگیــزة زنــان از اشــتغال نیــز تغییــر کــرده اســت. آزاد ارمکــی 
و همکارانــش )1382( در بررســی انگیزه هــای اشــتغال در ســه نســل حاضــر در خانــوادة تهرانــی نشــان 
ــر  ــی کاســته شــده و ب ــاز مال ــر نی ــی ب ــای مبتن ــان، از انگیزه ه ــر زن ــه در نســل های جدیدت ــد ک داده ان

انگیزه هایــی ماننــد اســتقال اقتصــادی و کســب وجهــه و منزلــت اجتماعــی افــزوده شــده اســت. 
طــی حــدود نیم قــرن اخیــر، » افزایــش اســتفاده از رســانه های گروهــی و گســترش تعامــات غیربومــی« 
از دیگــر تغییــرات ســاختاری بســیار مهــم خانــواده در حــوزه ارتباطــی به شــمار مــی رود. ایــن موضــوع، 
ــه  ــرار داده و البت ــی ق ــواده را به طــور قابل توجهــی در معــرض مؤلفه هــای جهان ســاختار و کارکــرد خان
ــش  ــایی و عرفان من ــت. صادقی فس ــان آورده اس ــه ارمغ ــواده ب ــاد خان ــرای نه ــز ب ــی را نی چالش های
)1392( می نویســند: » اســتفاده از رســانه تــا حــد زیــادی جایگزیــن ارتباطــات چهره به چهــره و 
ــروز  ــژاد )1391(، »ام ــم نوابی ن ــه زع ــواده شــده اســت«. ب ــط خان ــات در محی ــال تجربی ــی و انتق کام
ــا بهره گیــري از تمامــي مفاهیــم و اصــول روان شناســي یادگیــري  رســانه ها و شــبکه هاي ماهــواره اي ب
ــه ســرعت درحــال ایجــاد نوعــي از فرهنــگ و تغییــرات فرهنگــي در بیــن  و ظرافت هــای رســانه اي، ب
خانواده هــا، حتــي در دورافتاده تریــن نقــاط کشــورند« و »در مقطــع کنونــی، اهــداف برخــی شــبکه های 
ماهــواره ای، تضعیــف نهــاد خانــواده و کاهــش پایبنــدی زوجیــن بــه روابــط زناشــویی و حساســیت زدایی 
در ایــن زمینــه اســت«. آزاد ارمکــی )1389( در آینده نگــری خــود نســبت بــه تعامــل خانــواده و رســانه 
در کشــور، بــه بُعــد منفــی آن اشــاره نمــوده و معتقــد اســت کــه اثرگــذاری خانــواده در انتقــال ارزش هــا 
ــی و  ــانه های جمع ــا رس ــواده ب ــم خان ــاط و تزاح ــده، اخت ــکات آین ــی از مش ــد و یک ــد ش ــم خواه ک

ــود.  نهادهــای فرهنگــی در اجتماعــی کــردن و فرهنگ پذیــری خواهــد ب
متعاقــب افزایــش حضــور و مشــارکت اقتصادی-اجتماعــی زنــان در جامعــه و آزادی  عمــل بیشــتر آنهــا 
ــه گذشــته و همچنیــن گســترش روزافــزون شــبکه های ارتباطــی و مجــازی،  در ایــن زمینــه نســبت ب
ــرت ها  ــن معاش ــتیم. ای ــز هس ــران« نی ــران و پس ــل از ازدواج دخت ــرت های قب ــش معاش ــاهد » افزای ش
ــد، پنهــان از خانواده هــا  ــا مؤلفه هــای فرهنگــی و مذهبــی جامعــه انطبــاق ندارن ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ب
ــد،  ــال دارن ــه دنب ــه ب ــواده و جامع ــرد، خان ــرای ف ــه ب ــیب هایی ک ــاظ آس ــه لح ــن ب ــتند و همچنی هس
مــورد توجــه مطالعــات متعــددی قــرار گرفتــه و به عنــوان یــک چالــش و بــرای ازدواج و نهــاد خانــواده، 
ــش  ــد  )2008(، بی ــی و کللن ــادی فراهان ــه خلج آب ــج مطالع ــق نتای ــد. طب ــرار گرفته ان ــورد بررســی ق م
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از نیمــی از دختــران دانشــجو در تهــران در ســال 1385-1384، تجربــه دوســتی و حــدود یک چهــارم 
نیــز ارتبــاط جنســی بــا جنــس مخالــف را گــزارش کرده انــد. گلــزاری )1383( نیــز نشــان داده کــه در 
تهــران بیــن 20 تــا 60 درصــد جوانــان گــروه ســنی 18-14 ســال، بــا یــک یــا چنــد جنــس مخالــف، 
اغلــب بــه طــور پنهانــی و بــدون رضایــت خانــواده، ارتبــاط عاطفــی و گاه پیشــرفته تر برقــرار می کننــد. 
ــال  ــه در ح ــی جامع ــوزة نگرش ــط در ح ــن رواب ــرش ای ــه پذی ــد ک ــا )1389( معتقدن ــه و رهنم جنادل
ــش  ــر از ]افزای ــه متأث ــد ک ــی )1389( در آینده نگــری خــود معتقدن ــی و اخاق ــش اســت. حاجیان افزای
تنش هــای زوجیــن از یــک طــرف و[ عــدم تســهیل طــاق ]از طــرف دیگــر[، »روابــط عاطفــی خــارج 

از چارچــوب خانــواده« نیــز گســترش خواهــد یافــت. 

سایر تغییرات ساختاری
خانــواده ایرانــی، خصوصــاً طــی نیــم قــرن گذشــته، شــاهد تحــوالت ســاختاری دیگــری ماننــد » تحــول 
ســبک زندگــی و ارتقــاء ســطح رفــاه«، »کمرنــگ شــدن ارزش هــای ســنتی« و »تنــوع بیشــتر گــذران 
اوقــات فراغــت« نیــز بــوده اســت. ازجملــه اساســی ترین تحــول ســبک زندگــی و ســطح رفــاه خانــوادة 
ایرانــی، می تــوان افزایــش نســبت شهرنشــینی و بــه تبــع آن، کاهــش نســبت روستانشــینی را برشــمرد. 
طبــق آمارهــای رســمی، در ســال 1335، نســبت شهرنشــینی در کشــور 31/4 درصــد بــوده کــه تا ســال 
1395 بــه 74/0 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن تحــول متأثــر از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها 
ــا ایــن تحــول ســریع، ســطح رفــاه و  ــوده اســت. همزمــان ب ــه شــهر ب ــا تبدیــل برخــی روســتاها ب و ی
ــش  ــرده اســت. افزای ــدا ک ــاء پی ــز ارتق ــا نی ــی خانواده ه ــتانداردهای زندگ ــی، اس ــور کل ــات و به ط امکان
ــوب  ــا محس ــی خانواده ه ــبک زندگ ــر در س ــی دیگ ــا، تحول ــای نوپ ــی« خانواده ه ــه »نومکان ــل توج قاب
ــواده ، اکثــر زوجیــن،  ــا توســعة رونــد هســته ای شــدن خان می شــود. چــرا کــه طــی دهه هــای اخیــر، ب
ــی، خــود زمینه ســاز  ــن نومکان ــد. ای ــرای زندگــی انتخــاب می کنن پــس از ازدواج، مــکان مســتقلی را ب
تحــوالت دیگــری نیــز بــوده اســت. به عنــوان مثــال، آزاد ارمکــی و همکارانــش )1382(، نشــان داده انــد 
کــه در شــهر تهــران، از نســل قدیــم بــه نســل جدیــد، از درصــد مالــکان منــازل مســکونی کاســته شــده 
ــط  ــه توس ــوض ک ــازل باع ــکونت در من ــینی و س ــل، اجاره نش ــر( و در مقاب ــل اخی ــوص در نس )به خص
ــه اســت. در  ــش یافت ــه، افزای ــرار گرفت ــن ق ــار زوجی ــگان در اختی ــور رای بســتگان و خویشــاوندان به ط
ــی در جهــت شهرنشــینی،  ــوادة ایران ــوان گفــت، طــی دورة معاصــر، ســبک زندگــی خان مجمــوع می ت
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ــش  ــه پی ــات مدرنیت ــتر از امکان ــری بیش ــز بهره گی ــواده و نی ــای خان ــدن فض ــی ش ــتقال و خصوص اس
رفتــه اســت. 

ــده و  ــگ ش ــز کمرن ــا نی ــنتی خانواده ه ــای س ــی، ارزش ه ــبک زندگ ــریع س ــول س ــا تح ــان ب همزم
ارزش هــای برگرفتــه از جریــان نوســازی تقویــت شــده اســت. هــر چنــد ابعــاد و وســعت ایــن تحــول در 
نقــاط مختلــف کشــور متفــاوت اســت، امــا تغییــرات ایــن حــوزه بــه نقطــه یــا نقــاط خاصــی از کشــور 
ــا ایــن تحــول، نحــوة گــذران  محــدود نشــده و اجتماعــات ســنتی تر را نیــز در بــر می گیــرد. همــگام ب
ــه اســت. شــکربیگی )1388( در  ــوع بســیاری یافت ــوده و تن ــر نم ــز تغیی ــا نی ــت خانواده ه ــات فراغ اوق
ــی و  ــن رابطــه می نویســد: طــی نســل های گذشــته، انجــام فرایــض دینــی و مســتحبات، وقت گذران ای
ــا همســایه و اهــل محــل، به عنــوان نحــوة گــذران وقــت فراغــت کاهــش یافتــه، در حالــی  معاشــرت ب
ــه  ــون و همچنیــن رفتــن ب ــی، مطالعــه، تماشــای تلوزی ــارک و مهمان ــر، پ ــه ســینما، تئات کــه رفتــن ب
مســافرت افزایــش قابل توجهــی داشــته اســت. او معتقــد اســت کــه تفــاوت بیــن نســلی گــذران اوقــات 

ــواده شــده اســت.  ــز در خان ــروز کشــمکش هایی نی فراغــت، خــود باعــث ب
تغییرات کارکردی در نهاد خانواده 

بــا تحــول شــرایط جامعــه و تغییــر شــکل خانــواده از گســترده و ســنتی بــه هســته ای و مــدرن، شــاهد 
» انتقــال برخــی کارکردهــای خانــواده بــه ســایر نهادهــا« هســتیم. چــرا کــه ســاختار جدیــد خانــواده 
در شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی حاکــم، توانایــی پذیــرش کارکردهایــش به طــور کامــل را نــدارد. بــه 
ــی بیشــتري در  ــازمان هاي اجتماع ــه س ــی ک ــه میزان ــش )1392(، ب ــی فســایی و عرفان من ــم صادق زع
ــئولیت  ــدة مس ــش عم ــذاری بخ ــا واگ ــود. ام ــم می ش ــواده ک ــار دوش خان ــد، ب ــود می آی ــه به وج جامع
آمــوزش و جامعه پذیــری فرزنــدان بــه نهــاد آمــوزش و پــرورش، مهمتریــن تحــول ایــن حــوزه بــه شــمار 
مــی رود. صادقی فســایی و عرفان منــش )1392( بُعــد چالشــی ایــن انتقــال کارکــرد را اینگونــه توصیــف 
ــی،  ــت ول ــر از تربی ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــه کمت ــت ک ــکل گیری اس ــال ش ــلی در ح ــد: »...نس می کنن
برخــوردار بــوده اســت. زندگــی کــودک بــا مربیانــی کــه تــاش می کننــد نگاهــی مادرمآبانــه بــه آنهــا 
ــرای کــودکان  ــاء را ب ــار اولی ــزرگ شــدن در کن ــد خســران ناشــی از فقــدان ب داشــته باشــند، نمی توان
ــد اســت کــه بعضــی از کارکردهــای  ــز در آینده نگــری خــود معتق ــد«. آزاد ارمکــی )1389( نی ــر کن پ

ــه لحــاظ کّمــی و کیفــی دچــار تغییــر می شــود.  ــا ب ــا جابه جــا خواهــد شــد، ی ــواده ی خان
»کاهــش ســطح فرزنــدآوری« از جملــه مهمتریــن تحوالتــی اســت کــه خصوصــاً طــی ســه دهــه اخیر در 
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خانــواده ایرانــی بــه وقــوع پیوســته اســت. اگــر در گذشــته فرزنــدآوری تحــت نظــارت خانــواده گســترده، 
بــزرگان و ریش ســفیدان فامیــل قــرار داشــت، در دوره کنونــی، تبدیــل بــه موضوعــی درون خانوادگــی و 
تصمیمــی عقانــی شــده اســت. به نحــوی کــه زوجیــن بــا در نظــر داشــتن شــرایط مختلــف اقتصــادی 
و خانوادگــی خــود، به طــور آگاهانــه اقــدام بــه برنامه ریــزی در ایــن زمینــه می کننــد. شــاخص میــزان 
ــداوم  ــش م ــای کاه ــت، گوی ــه اس ــر جامع ــدآوری در ه ــت فرزن ــان دهنده وضعی ــه نش ــاروری کل  ک ب
فرزنــدآوری در ایــران طــی نیــم قــرن اخیــر و خصوصــاً بعــد از ســال 1365 اســت. طبــق برآوردهــای 
صورت گرفتــه، رقــم ایــن شــاخص در ایــران از حــدود 7 فرزنــد بــرای هــر زن در ســال 1358 بــه حــدود 
1/8 فرزنــد در ســال 1390 کاهــش یافتــه )میرزایــی و قهفرخــی، 1396: 108( کــه حکایــت از آن دارد 
کــه در مقطــع کنونــی، فرزنــدآوری در کشــور بــه زیــر ســطح جایگزینــی )2/1( رســیده اســت. بنابرایــن، 
می تــوان گفــت کــه خانــوادة ایرانــی، کارکــرد فرزنــدآوری خــود را بــه شــدت تعدیــل نمــوده و متأثــر 

ایــن تعدیــل، جمعیــت کشــور در معــرض ســالخوردگی شــدید قــرار گرفتــه اســت. 
تأمیــن عاطفــه و حمایــت از اعضــاء، یکــی از ابعــاد مهــم کارکــردی روابــط اعضــای خانــواده محســوب 
ــی  ــرد عاطف ــف کارک ــر »تضعی ــی، ب ــورد بررس ــب م ــات منتخ ــی از مطالع ــه نیم ــک ب ــود. نزدی می ش
ــی  ــده و چالش ــوزة تضعیف ش ــوزه را ح ــن ح ــات، ای ــن مطالع ــی از ای ــته و برخ ــد داش ــواده« تأکی خان
ــی و  ــرد عاطف ــود از کارک ــل خ ــی )1389(، در تحلی ــمرده اند. آزاد ارمک ــر برش ــال حاض ــواده ح خان
ــده از  ــراد بری ــور اف ــرای حض ــواده ... ب ــال، خان ــته و ح ــر در گذش ــد: »اگ ــواده می نویس ــی خان حمایت
جامعــه و خســته از کار و تــاش بیــرون و عصبانــی از بی اعتنایــی در محیــط خــارج از خانــواده، مأمنــی 
امــن، حمایتــی و عاطفــی تلقــی می شــد و محوریــت آن را نیــز مــادران و خواهرانــی مهربــان تشــکیل 
ــار  ــه، دچ ــط کار و جامع ــان در محی ــذار زن ــم و اثرگ ــور مه ــغلی و حض ــام ش ــر نظ ــا تغیی ــد، ب می دادن
ــط کار و اجتمــاع  ــه خــود از محی ــر و همســری ک ــادر، خواه ــه م ــال خواهــد شــده اســت. چگون اخت
دل آزرده و خســته اســت، می توانــد مــکان عاطفــی بــرای همســر، فرزنــدان، بــرادران و اعضــای فامیــل 
فراهــم کنــد. او خــود نیازمنــد حضــور در محیطــی گــرم و صمیمــی و عاطفــی اســت. اگــر در دو دهــة 
اخیــر، همســران، مــادران و خواهــراِن درگیــر در محیــط بیــرون از خانــواده، شــرایط حمایت از خانــواده را 
فراهــم کرده انــد، بــه دلیــل نقــش مرکــزی مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا اســت. ایــن جمعیــت اثرگــذار 
ــای  ــد، شــرایط بق ــران( کســب کــرده و می کنن ــی )پی ــادران نســل اول ــدران و م ــه از پ ــی ک ــا حمایت ب
خانــواده را فراهــم می آورنــد. امــا ایــن عمــل بــا پایــان یافتــن نقــش مرکــزی و عاطفــی پیــران خانــواده 
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بــه پایــان خواهــد رســید. پیــران موجــود، حامــی همــه نســل ها هســتند، امــا پیــران آینــده نمی تواننــد 
ــد داشــت. گرفتاری هــای  ــرا خــود گرفتاری هــای بســیاری خواهن ــا نســلی باشــند؛ زی حامــی کســی ی
ــی کســب  ــا در پ ــا پیــش از اینکــه اقتصــادی باشــد، عاطفــی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. ... آنه آنه
ــه و کار  ــور در جامع ــان حض ــده از زم ــی مان ــای باق ــم زخم ه ــرای ترمی ــی ب ــی عاطف ــی و فضای محل
بی حاصلنــد«. بنابرایــن، بــه نظــر می رســد کــه خانــوادة ایرانــی همــراه بــا تغییــرات مختلــف اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی و بــا افزایــش فردگرایــی و کاهــش حضــور اعضــاء در محیــط خانــواده، در حــال 
پیشــروی بــه ســمتی اســت کــه هماننــد گذشــته تــوان حمایــت عاطفــی و روانــی از اعضــای خــود را 

نخواهــد داشــت. 
»حمایت هــای مختلــف  از فرزنــدان و ســالمندان«، از کارکردهــای مهــم خانــواده بــه شــمار مــی رود کــه 
به طــور کّمــی و کیفــی متحــول شــده اســت. مهمتریــن تحــول حمایــت از فرزنــدان، بــه تأمیــن شــغل 
بــرای آنهــا مربــوط می شــود. در گذشــته، تأمیــن شــغل فرزنــدان بــه صــورت مســتقیم توســط خانــواده 
ــر،  ــال حاض ــا در ح ــت؛ ام ــورت می گرف ــدر ص ــة پ ــدان در حرف ــتغال فرزن ــورت اش ــه ص ــوالً ب و معم
ــه  ــن ب ــه ای ــوند. البت ــان اســتخدام می ش ــت و شایســتگی خودش ــه واســطه صاحّی ــدان بیشــتر ب فرزن
ــن زمینــه نیســت؛ چه بســا خانواده هــای  ــدان در ای ــواده از فرزن ــا عــدم حمایــت خان معنــای کاهــش ی
ــی(، به طــور  ــدان )از نظــر آموزشــی و مهارت ــزاف توانمندســازی فرزن ــای گ ــن هزینه ه ــا تأمی ــی ب کنون
ــن موضــوع در مــورد  ــا ای ــد. ام ــا می کنن ــه ایف ــن زمین ــر از گذشــته در ای غیرمســتقیم نقشــی پررنگ ت
ــر در  ــان عم ــا پای ــالمندان ت ــواده، س ــته اِی خان ــبک هس ــل از رواج س ــت. قب ــاوت اس ــالمندان متف س
ــد از خــود  ــف نســل های بع ــای مختل ــل از حمایت ه ــواده گســترده حضــور داشــتند و به طــور کام خان
ــف خــود  ــای مختل ــن نیازه ــر تأمی ــی، به طــور عمــده ب ــواده هســته ای کنون ــا خان ــد. ام ــد بودن بهره من
متمرکــز شــده و خصوصــاً بــا توجــه بــه فاصلــه مکانــی از خانــواده والــدی، از تــوان و زمــان کافــی بــرای 
ــد و تعــداد  ــی زندگــی می کنن ــراً به تنهای ــن ســالمند، اکث ــت برخــوردار نیســت. والدی ــن حمای ــه ای ارائ
کمتــری از آنهــا نیــز توســط مراکــز نگهــداری از ســالمندان مــورد حمایــت و نگهــداری قــرار می گیرنــد.

 بحث و نتیجه گیری
ــاختاری و  ــف س ــاد مختل ــی در ابع ــوادة ایران ــر، خان ــده، در دورة معاص ــت آم ــج به دس ــاس نتای ــر اس ب
ــت.  ــده اس ــز ش ــی نی ــل چالش های ــوالت، متحم ــن تح ــِس ای ــده و در پ ــول ش ــود متح ــردی خ کارک
چنانچــه میــزان پرداختــن مطالعــات منتخــب بــه هــر یــک از ابعــاد تغییریافتــة خانــواده را ماکــی بــرای 
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ــط  ــواده قــرار دهیــم، می  توانیــم حوزه هــای »ازدواج«، »طــاق«، »رواب معرفــی متحول تریــن ابعــاد خان
درونــی خانــواده«، »روابــط جنســیتی و توزیــع قــدرت«، »اشــتغال زنــان«، »نگرش هــا و عایــق اعضــای 
ــرای معرفــی  ــام ببریــم و در صورتــی کــه همیــن معیــار را ب ــدآوری« را ن ــواده« و همچنیــن »فرزن خان
ــواده  ــط درون خان ــای »رواب ــه حوزه ه ــم ب ــم، می توانی ــرار دهی ــار ق ــواده معی ــاد خان ــی ترین ابع چالش
ــواده« و  ــط اعضــای خان ــه رواب ــوط ب ــای مرب ــن(«، »طــاق«، »کارکرده ــن زوجی ــط بی ــاً رواب )خصوص
ــش  ــا چال ــه ب ــی ک ــت حوزه های ــوان گف ــاس، می ت ــن اس ــر ای ــدول 2(. ب ــم )ج ــاره کنی »ازدواج« اش
ــرات  ــی تغیی ــن تمام ــواده هســتند. در بی ــر خان ــای متحول ت ــان حوزه ه ــرو هســتند، هم بیشــتری روب
ــه ســمت اضمحــال پیــش  ــواده ب ــه نظــر می رســد شــکل گســتردة خان ــوادة ایرانــی، ب ســاختاری خان
مــی رود و شــکل هســته ای جایگزیــن آن می شــود. عــاوه بــر ایــن، شــیوة ازدواج از پیــش تعیین شــده 
ــه و در  ــش رفت ــه ســمت منســوخ شــدن پی ــود، ب ــوردار ب ــی برخ ــًا از نســبت قابل توجه ــه قب ــز ک نی
ــورت  ــه مش ــد و البت ــم می گیرن ــود تصمی ــرای ازدواج خ ــه ب ــن هســتند ک ــاً زوجی ــی، عموم دورة کنون
ــوخ  ــواده منس ــاختاری خان ــای س ــایر مؤلفه ه ــرای س ــت. ب ــم اس ــه مه ــن زمین ــز در ای ــواده نی ــا خان ب
ــه در  ــرات قابل توج ــم تغیی ــه  رغ ــز ب ــواده نی ــردی خان ــرات کارک ــن تغیی ــت. در بی ــرح نیس ــدن مط ش
ــن رابطــه مطــرح نیســت.  ــراد ســالمند(، منســوخ شــدن در ای ــدان و اف کارکردهــای حمایتــی )از فرزن
ــه هیــچ وجــه  ــا ب ــی روبروســت، ام ــا چالش های ــز اگرچــه ب ــرای زوجیــن نی کارکــرد تأمیــن عاطفــی ب
نمی تــوان از منســوخ شــدن بــرای آن ســخن گفــت. فرزنــدآوری نیــز بــه عنــوان یکــی از کارکردهــای 
مهــم خانــوادة ایرانــی، هرچنــد طــی دو دهــة اخیــر تــا حــد زیــادی تقلیــل پیــدا کــرده، امــا منســوخ 
نشــده و نخواهــد شــد )زیــرا در کشــور مــا، فرزنــدآوری خــارج از چارچــوب خانــواده وجاهــت مذهبــی، 

ــدارد(.   ــی ن فرهنگــی و قانون
ــا  ــا ب ــی حوزه ه ــرات برخ ــد تغیی ــر می رس ــه نظ ــران، ب ــواده در ای ــرات خان ــت تغیی ــه کلّی ــگاه ب ــا ن ب
تغییــرات برخــی حوزه هــای دیگــر متناســب و همنــوا رخ نــداده اســت. در حالــی کــه برخــی در برابــر 
تغییــر مقاومــت نشــان داده انــد، برخــی بــه ســرعت بــه ســمت الگوهــای مدرنیتــه پیــش رفته انــد. بــه 
نظــر می رســد مهمتریــن عامــل بــروز برخــی چالش هــا در خانــوادة ایرانــی نیــز همیــن عــدم تناســب و 
ناهمنوایــی تغییــرات اســت. بــه عنــوان مثــال، معاشــرت های قبــل از ازدواج بیــن دختــران و پســران در 
جامعــه، به طــور قابل توجهــی افزایــش یافتــه، امــا دختــران و پســران در زمــان انتخــاب همســر، بــرای 
ــار مهــم همســرگزینی اهمیــت  ــک معی ــوان ی ــف« به عن ــا جنــس مخال ــل ب ــدم رابطــه طــرف مقاب »ع
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باالیــی قائــل هســتند. ایــن یــک معیــار دوگانــه در ارتبــاط بــا روابــط قبــل از ازدواج در جامعــه اســت 
کــه در مطالعــه خلج آبــادی فراهانــی و همکارانــش )2012: 107( در شــهر تهــران بــه آن اشــاره شــده 
اســت. حاجیانــی و اخاقــی )1389: 254-253( در ارتبــاط بــا چالش هــای آینــدة خانــوادة ایرانــی، بــه 
حــوزه دیگــری از ایــن ناهمخوانی هــا اشــاره کرده انــد. آنهــا معتقدنــد » بــا افزایــش ســطح تحصیــات 
و اشــتغال زنــان و اثرگــذاری جریانــات سیاســی-اجتماعی زنــان، تغییــرات اساســی در ذهنیــت ســنتی 
ــی  ــر اندک ــج، تغیی ــه تدری ــی ب ــردان ایران ــا در م ــا نگرش ه ــد؛ ام ــد آم ــود خواه ــه وج ــی ب ــان ایران زن
خواهــد یافــت. درنتیجــه ســطح تعارضــات درون خانــواده افزایــش خواهــد یافــت«. اظهارنظــر دقیــق در 
مــورد میــزان تناســب و همنوایــی تغییــرات خانــواده در ایــران نیازمنــد تحقیــق یــا تحقیقــات اختصاصی 

در ایــن زمینــه اســت. 
ــد  ــر کرده ان ــی در طــول دورة معاصــر تغیی ــوادة ایران ــای خان ــا چالش ه ــه »آی ــن ســؤال ک ــورد ای در م
ــوالً  ــرات )معم ــِس تغیی ــیب ها در پ ــا و آس ــه چالش ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــت، ب ــوان گف ــر؟« می ت ــا خی ی
در پــِس تغییــرات ســریع( بــروز می کننــد، بنابرایــن، بــا بــروز تغییــرات جدیــد در خانــواده، چالش هــا 
نیــز تغییــر کرده انــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات انجــام شــده در ایــران از کثــرت و تنــوع 
منطقــه ای الزم برخــوردار نیســتند، بــر اســاس آنهــا نمی تــوان در مــورد تفــاوت تغییــرات و چالش هــای 
ــواده  ــرات خان ــه تغیی ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــق داد. ام ــخ دقی ــور پاس ــف کش ــق مختل ــواده در مناط خان
ایرانــی بیشــتر منشــأ بیرونــی داشــته و گروه هــای اجتماعــی به طــور ناهمزمــان و بــه درجــات مختلــف 
ــرات  ــت، تغیی ــوان گف ــن رو می ت ــرایی، 1385(، از ای ــد )س ــل بوده ان ــازی در تعام ــای نوس ــا مؤلفه ه ب
ــای  ــاوت رخ داده و چالش ه ــان و متف ــورت ناهمزم ــه ص ــف، ب ــی مختل ــای اجتماع ــواده در گروه ه خان
منبعــث از ایــن تغییــرات نیــز به طــور ناهمزمــان و تقریبــاً متفــاوت در مناطــق مختلــف بــروز کرده انــد. 
ــی  ــوادة ایران ــی خان ــای کنون ــی از چالش ه ــاالً بخش ــه احتم ــت ک ــه گف ــوان این گون ــاط می ت ــا احتی ب
ــه  ــت )ب ــر از وصل ــاق(، متأث ــطح ط ــش س ــن و افزای ــازگاری های زوجی ــا ناس ــاط ب ــاً در ارتب )خصوص
شــکل ازدواج( خانواده هایــی از گروه هــای اجتماعــی متفــاوت )متأثــر از مهاجرت هــای داخلــی( 
ــد و احتمــاالً  ــا مؤلفه هــای مدرنیتــه در تعامــل بوده ان ــه درجــات مختلــف ب اســت؛ خانواده هایــی کــه ب
ــی  ــا و چالش های ــروز تضاده ــتعد ب ــی، مس ــن خانواده های ــورد چنی ــکل گرفته از برخ ــای ش زندگی ه

بیــن زوجیــن باشــد.  
ــه نوســازی و  ــی کــه در نظری ــه نظــر می رســد تحوالت ــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، ب به طــور کلــی و ب
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نظریــه گــذار جمعیتــی دوم در ارتبــاط بــا خانــواده مطــرح شــده اســت، تــا حــدودی در خانــواده ایرانــی 
رخ داده و البتــه خانــواده ایرانــی در مقابــل ایــن تغییــرات مقاومت هایــی نیــز از خــود نشــان داده اســت. 
ــواده  ــزون اســتفاده از رســانه ها و فضــای مجــازی، خان ــه گســترش روزاف ــا توجــه ب به نظــر می رســد ب
ایرانــی بیــش از گذشــته در معــرض تحــول و همگرایــی بــا خانــواده در جوامــع تأثیرگــذار قــرار گیــرد. 
از ایــن رو، رصــد تحــوالت و چالش هــای خانــواده در کشــورهای تأثیرگــذار و تشــخیص جایــگاه خانــواده 
ایرانــی در ایــن میــان، امــری بســیار ضــروری اســت. ایــن موضــوع تاحــدودی می توانــد ســمت و ســوی 
تحــوالت آتــی و احتمالــی خانــواده ایرانــی را مشــخص نمــوده و از ایــن طریــق، آمادگــی بیشــتری در 
ــا برنامه ریزی هــای  ــه فرصــت ایجــاد نمایــد. ب پیشــگیری از چالش هــای جدیــد و حتــی تبدیــل آنهــا ب
ــت  ــه چارچــوب و کلّی ــود ک ــت نم ــه نحــوی هدای ــواده را ب ــوان تحــوالت خان ــع می ت مناســب و به موق

ایــن نهــاد مهــم در معــرض تهدیــد قــرار نگیــرد. 
ــی از  ــش از نیم ــرد. بی ــورت پذی ــب ص ــات منتخ ــر مطالع ــز ب ــی نی ــد کوتاه ــت، نق ــا الزم اس در اینج
مطالعــات منتخــب، بــه  رغــم روشــن کــردن ابعــاد مهمــی از تغییــرات خانــواده، امــا بــه روش اســنادی 
ــی(  ــی )ماننــد سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن و برخــی پژوهش هــای مل ــر داده های ــکا ب ــا ات و ب
انجــام شــده اند کــه قبــًا موجــود بــوده  و اختصاصــاً بــه منظــور بررســی تغییــرات خانــواده جمــع آوری 
نشــده اند. اگرچــه ایــن آمارهــا تغییــرات اساســی خانــواده را معرفــی می کننــد، امــا تغییــرات 
ــات منتخــب پیمایشــی در  ــد. مطالع ــد را نشــان نمی دهن ــواده، روی داده ان ــق خان ــه در عم ــری ک دیگ
ــواده را  ــرات خان ــیع تری از تغیی ــای وس ــب حوزه ه ــه مرات ــنادی، ب ــب اس ــات منتخ ــا مطالع ــه ب مقایس
برشــمرده اند. از ایــن رو، برخــی حوزه هــای خانــواده کــه در مطالعــات منتخــب کمتــر بــه آنهــا پرداختــه 
ــه،  ــودن میــزان تغییــرات آنهــا باشــد. به عنــوان نمون ــر ناچیــز ب ــد حتمــاً دلیلــی ب ــود، نمی توان شــده ب
»هســته ای شــدن خانــواده« یکــی از مهمتریــن تحــوالت خانــوادة ایرانــی بــه شــمار مــی رود، در حالــی 
ــه »  ــا اینک ــد؛ ی ــرده بودن ــه ک ــم توج ــر مه ــن تغیی ــه ای ــب ب ــات منتخ ــی از مطالع ــر از نیم ــه کمت ک
ــوزة  ــی ح ــوالت اساس ــل از ازدواج«، از تح ــران در دوران قب ــران و پس ــرت های دخت ــترش معاش گس
ــات منتخــب، از  ــدودی از مطالع ــا مع ــی رود، ام ــه شــمار م ــر ب ــواده، طــی ســال های اخی ارتباطــی خان
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــد. بنابرای ــام برده ان ــواده ن ــی خان ــوزة ارتباط ــرات ح ــی از تغیی ــوان یک آن به عن
ــورت  ــواده ص ــای خان ــن حوزه ه ــورد متحول تری ــری در م ــث نتیجه گی ــدای بح ــه در ابت ــی ک قضاوت
گرفــت، اگرچــه می توانــد تــا حــد زیــادی صحیــح باشــد، امــا قاطعانــه نبــوده و ایــن موضــوع نیازمنــد 
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تحقیقــات پیمایشــی دقیــق اســت. در ارتبــاط بــا چالش هــای خانــواده نیــز چنیــن وضعیتــی مصــداق 
ــی  ــاد اجتماع ــن نه ــای ای ــر چالش ه ــه ذک ــواده ب ــرات خان ــار بررســی تغیی ــه در کن ــی ک دارد. محققان
ــد؛  ــود ندیده ان ــة خ ــده در مطالع ــی ش ــرات بررس ــر از تغیی ــواده را فرات ــای خان ــد، چالش ه پرداخته ان
ــیب های  ــا و آس ــی چالش ه ــه بررس ــاً ب ــی و اختصاص ــه روش پیمایش ــه ب ــی ک ــه محققان در حالی ک
ــه عنــوان  ــد. ب ــواده پــی برده ان ــادی در خان ــزرگ زی ــه چالش هــای کوچــک و ب ــد، ب ــواده پرداخته ان خان
مثــال، علی احمــدی و پوررضــا کریم ســرا )1392( در مطالعــة پیمایشــی خــود در شــهر تهــران، اعــام 
ــا  ــد ی ــا 30 تهدی ــی ب ــورد بررس ــی م ــع زمان ــی در مقط ــای تهران ــوع، خانواده ه ــه در مجم ــد ک کرده ان
ــدرن شــدن، در  ــان م ــی در جری ــوادة ایران ــد، خان ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ــد. از ای ــه بوده ان ــش مواج چال
ــی های  ــاید در بررس ــه ش ــی ک ــت؛ چالش های ــه اس ــددی مواج ــای متع ــا چالش ه ــود ب ــتة خ ــر پوس زی
کان خانــواده بــه خوبــی مشــاهده نشــوند و نیازمنــد تحقیقــات پیمایشــی )خصوصــاً بــه روش کیفــی 

و عمیــق( دقیــق هســتند.
جهــت شــناخت جامــع و بهتــر تحــوالت خانــوادة ایرانــی از گذشــته تاکنــون، عاوه بــر آمارهــای موجود، 
اســتفاده از اســناد تاریخــی خانــواده نیــز می توانــد مفیــد باشــد. یکــی از خألهــای اساســی جهــت رصــد 
ــن  ــای ای ــه آماره ــف، ب ــی مختل ــای جغرافیای ــا و مکان ه ــواده در زمان ه ــوالت خان ــع تح ــق و جام دقی
ــداوم  ــی، م ــور اختصاص ــه به ط ــای مربوط ــازمان ها و نهاده ــت س ــود و الزم اس ــوط می ش ــوزه مرب ح
ــه  ــواده توصی ــی در حــوزه خان ــات طول ــد. انجــام مطالع ــام ورزن ــا اهتم ــن آماره ــد ای ــه تولی ــع ب و جام

می شــود. 
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-چیل، دیوید )1388(. خانواده ها در دنیاي امروز. ترجمه محمدمهدي لبیبی، تهران: افکار. 

ــاد  ــاختاری نه ــوالت س ــری تح ــی و آینده نگ ــی )1389(. پیش بین ــا اخاق ــم و آزیت ــی، ابراهی -حاجیان
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خانــواده در ایــران )بــا تأکیــد بــر نظریــه ســنت و مدرنیســم(. کتابنامــه آینــده پژوهــی مســایل خانــواده  
در ایــران، مجمــع، مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک، گــروه فرهنگــی و اجتماعــی. 

-ذوعلــم، علــی )1384(. تأملــی در مفهــوم چالــش، ماهنامــه اندیشــه و تاریــخ سیاســی ایــران معاصــر. 
ســال چهــارم، شــماره 36. 

ــز  ــد شــواهد، مرک ــرور نظام من ــه داری )1385(. م ــن شــیروانی و شــهاب خزان ــم؛ آرمی ــژاد، مری -رجب ن
تعالــی دانشــگاه، دفتــر تعالــی خدمــات بالینــی. دانشــگاه شــهید بهشــتی. 

-رضــوی زاده، نــدا و تکتــم پیکانــی )1394(. مــروری بــر مطالعــات اجتماعــی تنظیــم خانــواده و کاهــش 
بــاروری در ایــران، راهبــرد فرهنــگ، دوره 8، شــماره 30، صــص 35-65. 

ــواده  ــامانی خان ــل نابس ــناختی عوام ــه انسان ش ــی )1390(. مطالع ــمانه بهرام ــم و س ــاه، مری -رفعت ج
ــماره 2: 85-109.  ــال 1، ش ــران، س ــی ای ــای انسان شناس ــران. پژوهش ه ــهر ته ــیروس ش ــه س در محل
ــی،  ــن ثاث ــة محس ــر. ترجم ــی در دوران معاص ــای جامعه¬شناس ــورج )1382(. نظریه¬ه ــزر، ج -ریت

تهــران، چــاپ هفتــم. 
ــد،  ــه 80 رون ــران، ده ــواده در ای ــی خان ــات آسیب شناس ــی تحقیق ــی )1390(. بررس ــی، محمدعل -زک
ــواده، شــماره 18، صــص 71-106.  ــان و خان الگوهــا و گرایش هــا، نشــریه علمــی فرهنگــی تربیتــی زن
ــی در  ــد زندگ ــود امی ــکان بهب ــدی )1398(. بررســی ام ــی میمن ــب محب -ساســانی پور، محمــد و مصی
ایــران بــا حــذف علــل عمــده مــرگ طــی دوره 1394-1385، دوفصلنامــه مطالعــات جمعیتــی، دوره 5، 

شــماره 1، صــص 7-29. 
-ســازمان ثبــت احــوال کشــور )90-1355(. آمارهــای وقایــع حیاتــی )ازدواج و طــاق(. ســازمان ثبــت 

احــوال کشــور.
ــه انجمــن  ــران. نام ــی ای ــان گــذار جمعیت ــواده در جری ــر خان ــداوم و تغیی -ســرایی، حســن )1385(. ت

ــماره 2: 37-60.  ــال 1، ش ــران، س ــی ای جمعیت شناس
-ســرایی، حســن )1387(. گــذار جمعیتــی دوم، بــا نیم نگاهــی بــه ایــران، نامــه انجمــن جمعیت شناســی 

ایران، شــماره 6، صــص 118-140. 
-ســفیری، خدیجــه )1366(. تحــول خانــواده در ایــران طــی ســی ســال اخیــر. دانشــگاه تربیــت مــدرس، 

پایان نامــه در رشــتة جامعه شناســی )جهــت اخــذ دانشــنامة مدرســی(. 
ــوم  ــة عل ــي. فصلنام ــواده ایران ــي و خان ــرمایه اجتماع ــي، س ــه )1388(. تجددگرای ــکربیگی، عالی -ش
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ــماره 1: 139-154.  ــر، ش ــد ابه ــامی واح ــگاه آزاد اس ــاری، دانش رفت
ــران: شــرکت ســهامی  ــواده، چــاپ اول، ته ــان و خان ــی )1380(. جامعه شناســی زن -شــیخی، محمدتق

انتشــار. 
ــدرن  ــرات م ــناختی تأثی ــل جامعه ش ــش )1392(. تحلی ــان عرفان من ــهیا و ایم ــایی، س ــی فس -صادق
شــدن بــر خانــواده ایرانــی و ضــرورت تدویــن الگــوی ایرانــی اســامی. زن در فرهنــگ و هنــر، دورة 5، 

ــمارة 1: 63-84.  ش
ــران، زن در  -عباســی شــوازی، محمدجــال و رســول صادقــی )1384(. قومیــت و الگــوی ازدواج در ای

توســعه و سیاســت، دوره 3، شــماره 1، صــص 47-25. 
-عرفانی خانقاهــی، معصومــه و فربــد عبادی فــرد خانقاهــی )1396(. مــرور نظام منــد و متاآنالیــز 
کیفیــت زندگــی در ســالمندان ایرانــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه لیپــاد، مجلــه پیــاورد ســامت، دوره 

ــص 597-588.  ــماره 5، ص 11، ش
-علی احمــدی، امیــد و ناصــر پوررضــا کریم ســرا )1392(. تهدیدهــای خانــواده و تقابــل ســنت و 

ــماره 64: 12-21.  ــی، ش ــوم اجتماع ــاه عل ــاب م ــم. کت مدرنیس
ــی  ــر جهان ــواده در عص ــاختاری خان ــوالت س ــان و تح ــد )1383(. زن ــد موح ــه و مجی ــت، حلیم -عنای

ــمارة 2: 153-166.  ــان، دورة 2، ش ــش زن ــدن. پژوه ش
-کانتــری، عبدالحســین؛ پیــام روشــن فکر و جلــوه جواهــری )1390(. آثــار و پیامدهــای طــاق: مــرور 
نظام منــد تحقیقــات انجــام شــده در ایــران بــا تأکیــد بــر ماحظــات جنســیتی )1390-1376(. زن در 

توســعه و سیاســت، دورة 9، شــمارة 3: 111-131. 
-کهنه پوشــی، آکــو، علیرضــا کلــدی و ســیدمحمد ســیدمیرزایی )1396(. بررســي درک معنایــي تــداوم 
و تغییــر خانــواده )مطالعــة مــوردي: شــهر مریــوان(، مجلــة مطالعــات اجتماعــي ایــران، دورة 11، شــمارة 

 .145-169 :1
ــا  ــه آن ب ــان و رابط ــف در نوجوان ــس مخال ــا جن ــدار ب ــط پای ــتی و رواب ــزاری، م )1383(. دوس -گل
ویژگی هــای خانوادگــی. مقــاالت نخســتین کنگــره سراســری آسیب شناســی خانــواده در ایــران، 

صــص28-30. 
ــازی و  ــنت، نوس ــوی )1388(. س ــف پرت ــی و لطی ــدی رضای ــی؛ مه ــول صادق ــد؛ رس ــور، احم -محمدپ
ــت روش  ــتفاده از رهیاف ــا اس ــی ب ــای ایل ــواده در اجتماع ه ــرات خان ــداوم و تغیی ــة ت ــواده )مطالع خان
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ــمارة 4: 71-93.  ــان، دورة 7، ش ــش زن ــه پژوه ــی(. فصلنام ــق کیف تحقی
ــال های  ــکن س ــوس و مس ــی نف ــماری های عموم ــج سرش ــران )1395-1335(. نتای ــار ای ــز آم -مرک

ــران.  ــار ای ــز آم ــران: مرک 90-1335. ته
ــی )تحقیقــی در  ــی خانواده هــای ایران -معینــی، ســیدرضا و عالیــه شــکربیگی )1388(. بررســی نوگرای

ــه جامعه شناســی معاصــر، ســال 1، شــماره 2: 105-127.  شــهر تهــران(. مجل
-مک کارتــی، جیــن ریبنــز و روزالینــد ادواردز )1390(. مفاهیــم کلیــدی در مطالعــات خانــواده. ترجمــة 

محمدمهــدی لبیبــی، چــاپ اول، تهــران: نشــر علــم. 
ــته  ــه نگاش ــت و چگون ــتماتیک چیس ــرور سیس ــزی )1389(. م ــدون عزی ــن و فری ــاف، رامی -ملبوس ب
می شــود؟. پژوهــش در پزشــکی، دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهید بهشــتی، 

ــماره 3: 203-207.  دوره 34، ش
-مهاجرانــی، علی اصغــر )1375(. رونــد انتقــال و تحــول خانــواده در ایــران و جهــان. فصلنامــة جمعیــت، 

 .17 شمارة 
-مهدی، علی اکبر )1354(. در جامعه شناسی خانواده ایرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام. 

-میرزایــی، محمــد و مهــری شــمس قهفرخــی )1393(. اهمیــت ویژگی هــای شــغلی زنــان بــر 
احتمــال بــاروری طــی دوره پنج ســاله 1393- 1389 )مطالعــه مــوردی شــهر اصفهــان(، نامــه انجمــن 

جمعیت شناســی ایــران، دوره 9، شــماره 17: 113-139. 
ــی شــدن و تحــوالت  ــر ســاروخانی و حســن ســرایی )1396(. جهان ــی، ســیده زهرا، باق -میرمحمدرضائ

جمعیتــی خانــواده ایرانــی، زن و مطالعــات خانــواده، ســال 9، شــماره 35: 119-154. 
ــردی  ــه های راهب ــاب اندیش ــواده. کت ــوب خان ــاي مطل ــیب ها و الگوه ــکوه )1391(. آس ــژاد، ش -نوابی ن

ــردی.  ــة نشســت اندیشــه های راهب ــواده، دبیرخان زن و خان
-وامقــی، مروئــه؛ حمیــرا ســجادی؛ حســن رفیعــی و آرش رشــیدیان )1389(. مــرور نظام منــد مطالعــات 
کــودکان خیابانــی در دهــة اخیــر در ایــران )فقــر، عامــل خطــر خیابانــی شــدن کــودکان(. فصلنامــة رفــاه 

اجتماعی، ســال نهــم، شــمارة 35: 337-378. 
-یزدانــی، عباســعلی و ســیمین دوســتی )1394(. اشــکال نوپدیــد خانــواده در ایــران و چالش هــاي آن، 

پژوهشــنامه مــددکاري اجتماعــی، ســال 2، شــماره 6: 75-100. 
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قصد سکونت وتعیین کنندهای آن در بین ساکنان جزیره کیش
محمود مشفق1، سعید پورعلی2 و مسعود توفیقی 3

چکیده:

ــر  ــت مهاج ــف جمعی ــم و کی ــی اســت. ک ــک مقصــد مهاجرت ــن مناطــق آزاد کشــور و ی ــی مهمتری ــش یک ــره کی جزی
نقــش غیرقابــل انــکاری بــر توســعه پایــدار، گردشــگری و امنیــت کیــش خواهــد گذاشــت. ایــن مقالــه بــه بررســی قصــد 
ســکونت در بیــن ســاکنان جزیــره کیــش مــی پــردازد، از مــدل فولــر و دجونــگ بــرای تدویــن مبانــی نظــری اســتفاده 
شــده اســت. روش تحقیــق پیمایــش، حجــم نمونــه 498 نفــر و روش نمونــه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای اســت. 
یافتــه هــا نشــان مــی دهنــد کــه دالیــل عمــده مهاجــرت بــه کیــش بــه ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از: کار)36/7درصــد(، 
زندگــی در محیــط بهتر)18/2درصــد(، پیوســتن بــه اعضــاء خانــواده )16/4درصــد(. از کل پاســخگویان، 40 درصــد قصــد 
ســکونت دائــم و 32 درصــد قصــد ســکونت موقــت و 28 درصــد در ایــن بــاره تصمیــم مشــخصی نداشــته انــد. میانگیــن 
نمــره قصــد ســکونت دائــم در بیــن زنــان، افــراد60 ســاله و باالتــر، افــراد بــا قومیــت عــرب، افــراد بــی ســواد، بومیــان، 
مهاجــران در جســتجوی محیــط زندگــی بهتــر بیشــتر از ســایر گــروه هــای جمعیتــی بــوده اســت. نیــز بازنشســته هــا، 
زنــان خانــه دار، کارگــران ماهــر بیشــتر از ســایر گــروه هــای شــغلی میــل داشــته انــد بطــور دائــم در کیــش بماننــد. 
امــا در مقابــل، کارفرمایــان، ســرمایه گــذاران و متخصصصــان کمتریــن میــل را بــرای ســکونت دائمــی در جزیــره داشــته 
ــه ســکونت دائمــی مثبــت و  ــا میــل ب ــد. همچنیــن رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از زندگــی در کیــش ب ان
معنــادار شــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رونــد ســکناگزینی مهاجــران از نظــر ترکیــب جمعیتــی و حرفــه ای تصویــر 
امیدوارکننــده ای از کیفیــت نیــروی انســانی در جزیــره کیــش نمــی دهــد. در عیــن اینکــه جهــت رونــق مناطــق آزاد 
جــذب ســرمایه گــذاران، کارآفرینــان و متخصصــان نقــش محــوری دارنــد، میــل زیــادی بیــن ایــن گــروه هــا بــرای خروج 
از جزیــره کیــش وجــود دارد کــه ایــن مســئله مــی توانــد بــرای کیفیــت ســرمایه انســانی، توســعه اقتصــادی و گردشــگری 
ــرای حفــظ و جــذب کارآفرینــان، ســرمایه گــذاران و  ــذا اتخــاذ سیاســتهای مناســب ب کیــش چالــش برانگیــز باشــد، ل

متخصصــان ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. 
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مقدمه 
ــه قصــد تجــارت،  ــد، مهاجــران ب ــره کیــش را مهاجــران تشــکیل می دهن بخــش عمــده ســاکنان جزی
کســب درآمــد بهتــر، پیــدا کــردن شــغل وتحصیــل وارد جزیــره شــده اند و در آن ســکونت گزیده انــد. 
ــر اســاس نتایــج سرشــماری  ــه گونــه ای کــه ب جزیــره کیــش اساســاً شــهر مقصــد مهاجرتــی اســت، ب
1395، فقــط 15 درصــد جمعیــت کیــش را بومیــان کیــش تشــکیل می دهنــد و 85 درصــد جمعیــت 
ــوالت  ــع تح ــش تاب ــره کی ــران در جزی ــروج مهاج ــد. ورود و خ ــش نبوده ان ــد کی ــش متول ــهر کی ش
ــوده  ــا رکــود تجــاری از یــک ســو و هزینه هــای زندگــی در کیــش ب ــق و ی اقتصــادی و دوره هــای رون
ــر ورود و  ــش در اث ــت کی ــه جمعی ــت ک ــن اس ــد، ای ــان می ده ــی نش ــای مهاجرت ــه آماره ــت. آنچ اس
اقامــت مهاجــران همــواره رو بــه افزایــش بــوده اســت. محاســبات شــاخصهای مهاجرتــی جزیــره کیــش 
ــه دالیــل مختلفــی چــون جاذبه هــای  ــره کیــش ب نشــان می دهــد کــه طــی ســه دهــه گذشــته، جزی

ــوده اســت.  ــی برخــوردار ب ــاده باالئ ــی فوق الع ــی، گردشــگری و تجــاری از رشــد جمعیت طبیع
میــزان مهاجرپذیــری جزیــره کیــش در طــول دوره زمانــی 1385- 1375 برابــر بــا 1083/3 نفــر مهاجــر 
وارد شــده بــه ازاء هــر هــزار نفــر جمعیــت بــوده اســت کــه نشــان دهنده رونــق اقتصــادی جزیــره کیــش 
در ایــن دوره بــوده اســت. در طــول دهــه 1390- 1385 تعــداد  4689 مهاجــر وارد شــهر کیــش شــده 
اســت کــه 52 درصــد آن را مــردان و 48 درصــد آن را زنــان تشــکیل می داده انــد. میــزان مهاجرپذیــری 
شــهر کیــش در طــول دوره زمانــی 1390- 1385 برابــر بــا 206/2 نفــر مهاجــر واردشــده بــه ازاء هــر 
ــه  ــبت ب ــش، نس ــه کی ــرت ب ــی مهاج ــت اساس ــان دهنده اف ــه نش ــت ک ــوده اس ــت ب ــر جمعی ــزار نف ه
دوره قبلــی اســت. بعــد یــک دوره 5 ســاله افــت در میــزان مهاجرپذیــری، مــا در دوره 1395- 1390 
شــاهد دو برابــر شــدن مهاجــران واردشــده بــه کیــش، نســبت بــه دوره قبــل هســتیم. در آخریــن دوره 
سرشــماری یعنــی 1395- 1390، تعــداد 9798 نفــر مهاجــر وارد شــهر کیــش شــده اســت کــه نزدیــک 
بــه 63 درصــد آن را مــردان و 37 درصــد را زنــان تشــکیل می داده انــد. میــزان مهاجرپذیــری شــهر در 
طــی دوره مذکــور برابــر بــا 303 نفــر مهاجــر بــه ازای هــر 1000 نفــر جمعیــت نســبت بــه جمعیــت 
میانــه  ســال اســت. جمعیــت کیــش در دوره زمانــی 1395- 1390 حــدود 15 هــزار نفــر افزایــش مطلــق 
جمعیتــی داشــته اســت، رشــد ســاالنه جمعیــت آن برابــر بــا 9.9 درصــد در ســال اســت. ســوال مهمــی 
کــه در ایــن زمینــه بــه ذهــن می رســد، ایــن اســت کــه در اثــر ایــن فرآینــد بــد و بســتان مهاجرتــی در 
بســتر زمــان و تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی کــه در جزیــره کیــش رخ می دهــد، در نهایــت ترکیــب و 
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کیفیــت جمعیــت و نیــروی انســانی در جزیــره کیــش در بلند مــدت چــه وضعــی خواهــد یافــت. 
ایــن مســئله از آن بابــت مهــم اســت کــه ترکیــب جمعیــت و نیــروی انســانی جزیــره کیــش می توانــد 
ــاط  ــی از نق ــوان یک ــش بعن ــره کی ــگری جزی ــای گردش ــی و جاذبه ه ــادی- اجتماع ــت اقتص در وضعی
ــر اینکــه عوامــل اصلــی  اصلــی گردشــگری ملــی و بیــن المللــی کشــور نقــش داشــته باشــد. عــالوه ب
ــره  ــکونت در جزی ــرت و س ــت از مهاج ــی، رضای ــای مهاجرت ــا و دافعه ه ــش، جاذبه ه ــه کی ــرت ب مهاج
کیــش بررســی کنــد، بــه بررســی قصــد مانــدگاری در جزیــره کیــش و عوامــل تعییــن کننــده آن بــه 
پــردازد. لــذا ســئواالتی کــه ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخگویی بــه آن اســت عبارتنــد از اینکــه: مبــدأ 
مهاجــران وارد شــده بــه جزیــره کیــش کــدام نقــاط کشــور هســتند؟ آنهــا عمدتــاً بــه چــه دالیلــی بــه 
ــرت در  ــای مهاج ــا و دافعه ه ــن جاذبه ه ــا مهمتری ــدگاه آنه ــد؟ از دی ــرت می کنن ــش مهاج ــره کی جزی
ــه جزیــره کیــش مهاجــرت  ــرای ســکونت و کار ب جزیــره کیــش کدامنــد؟ بطــور کلــی، کســانی کــه ب
ــدگاری و  ــرای مان ــا ب ــد؟ قصــد آنه ــت دارن ــره کیــش رضای ــد، چقــدر از ســکونت خــود در جزی کرده ان
ــر  ــه اســت؟ و اینکــه چــه عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی ب ادامــه زندگــی و کار در جزیــره کیــش چگون

قصــد مانــدگاری آنهــا در جزیــره کیــش مؤثــر اســت؟
ــد  ــت. قص ــش اس ــره کی ــاکنان جزی ــن س ــکونت در بی ــد س ــی قص ــه بررس ــن مقال ــوری ای ــدف مح ه
ــه آن  ــر ب ــی کمت ــات داخل ــه در مطالع ــات مهاجــرت اســت ک ــم حــوزه مطالع ســکونت یکــی از مفاهی
پرداختــه شــده اســت، امــا در ادبیــات مهاجــرت در ســطح دنیــا مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران 
ــو3 و  ــگ؛ 2000، ه ــان2 ؛ 16 :2011، دجون ــاج1  2008؛ 588،  ف ــوده اســت )ه ــرت ب ــات مهاج مطالع
ــال پاســخگویی  ــه دنب ــن پژوهــش ب ــی ای ــرس 5 ؛2014(. بطــور کل ــکاران ؛2010؛ تولســما4  و لوب هم
ــره کیــش کدامنــد؟ جاذبه هــا و  ــن عوامــل مهاجــرت و ســکونت در جزی ــن ســؤاالت اســت: مهمتری ای
دافعه هــای جزیــره کیــش کدامنــد؟ مبــادی مهاجرتــی بــه جزیــره کیــش کــدام شهرســتانهای کشــور 
هســتند؟ میــزان رضایــت از ســکونت در جزیــره کیــش چقــدر اســت؟ وضعیــت قصــد ســکونت در جزیره 
کیــش در بیــن پاســخگویان چگونــه اســت؟ تعییــن کننده هــای جمعیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی قصــد 

ســکونت در جزیــره کیــش کدامنــد؟ 

1-Haug.S
2- Fan
3- Hu.F
4- Tolsma and Lubbers
5- Lubbers
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مبانی نظری و تجربی
ــورد  ــره کیــش اســت. در م ــای قصــد ســکونت در جزی ــن کننده ه ــه تعیی ــه، مطالع ــن مقال موضــوع ای
ــه قصــد  ــی در زمین ــات کاف ــوز مطالع ــم وجــود دارد؛  نخســت اینکــه هن ــه مه قصــد ســکونت دو نکت
ســکونت و انتخــاب یــک معیــار جهانــی بــرای اندازه گیــری آن صــورت نگرفتــه اســت. دوم اینکــه: قصــد 
ســکونت مجموعــه ای از فرایندهــای ســاختاری، اجتماعــی، جمعیــت شــناختی و روانــی اســت و بــه دلیل 
ــرد  ــار را در ف ــروز رفت ــکان ب ــد، ام ــه شــخص فشــار وارد می کنن ــرون ب ــه از بی مشــکالت و مســائلی ک
ایجــاد می نماینــد. در نهایــت قصــد، نشــان دهنــده گرایــش و انجــام فعــل اســت، در واقــع قصــد قبــل از 

ــان1 ، 16 :2011(.  ــه عمــل می رســد )ف عمــل اســت و ب
قصــد ونیــت2 ؛ نیــت امــری صــد در صــد باطنــی اســت کــه از اراده، اختیــار و قصــد آدمــی سرچشــمه 
می گیــرد، قصــد اراده  انجــام فعــل اســت. نیــت، یعنــی قصــد قلبــی کــه قبــل از عمــل بوجــود می آیــد، 
اعــم از ایــن کــه بالفاصلــه بعــد از عمــل انجــام گیــرد و یــا بعــد از گذشــت زمانــی عمــل صــورت پذیــرد، 
ــف  ــق تعری ــرد. طب ــکل می گی ــخص ش ــن ش ــل در ذه ــل از عم ــی قب ــد« کم ــه »قص ــه ک در حالیک
فیشــبین 3 و آجــزن 4 قصــد یــک فــرد، عبارتســت از: دریافــت و ادراکــی کــه فــرد از بــروز یــک رفتــار 
خــاص دارد. بــه عبــارت دیگــر قصــد فــرد یــک موقعیــت ذهنــی و احتمالــی می باشــد کــه بیــن فــرد بــا 

ــه نقــل از امیــن زاده، 1391(. ــا6 ، 2007 ب عمــل وی ارتبــاط برقــرار می کنــد )گپــی 5 و رامای
واژه ســکونت، مفهومــی بیــش از قــرار گرفتــن ســقفی بــر بــاالی ســر و بــه زیــر پــا آمــدن چنــد متــر 
مربــع اســت. مفاهیمــی کــه از ســکونت اســتنباط می شــود را می تــوان بــه شــرح ذیــل طبقــه بنــدی 
نمــود: 1. دیــدار بــا دیگــران بــه آهنــگ داد و ســتد، تولیــدات، اندیشــه ها و احساســات یعنــی، آزمــودن 
ــه  ای از  ــرش مجموع ــی پذی ــران، یعن ــا دیگ ــق ب ــون 2. تواف ــات گوناگ ــوان عرصــه امکان ــه عن ــی ب زندگ
ارزش هــای مشــترک؛ 3. یافتــن موجودیــت از طریــق گزینــش جهانــی کوچــک و از آن خــود« )شــولتز، 

.)9 :1381
ــات  ــرح درادبی ــری مط ــای نظ ــی از مدله ــه برخ ــکونت ب ــد س ــای قص ــن کننده ه ــورد تعیی ــا در م ام
1- Fan
2- Intention
3- Fishbien 
4- Ajzen
5 Guppy
6- Ramayah
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ــدن در محــل ســکونت خــود،  ــا مان ــه مهاجــرت و ی ــم ب ــرای تصمی ــر ب مهاجــرت اشــاره می شــود. فول
مدلــی را در چنــد مرحلــه بــه شــرح زیــر ارائــه کــرده اســت: اول: در وهلــه اول  فــرد بــا مســائلی روبــرو 
می شــود کــه متاثــر از شــرایط محیطــی و امیــال و خواســته های شــخصی اســت. دوم: در ایــن مرحلــه 
ــای  ــتی از راه کاره ــم، فهرس ــن تصمی ــذ معقول تری ــش و اخ ــکل خوی ــردن مش ــرف ک ــرای برط ــرد ب ف
ــه شــخص تمــام راهکارهــای حاضــر در  ــرار می دهــد. ســوم: در ایــن وهل گوناگــون را مــورد وارســی ق
ناحیــه یــا بیــرون از ناحیــه را بــا هــم تطبیــق می دهــد و بهتریــن راهــکار را انتخــاب می کنــد. چهــارم: 
در ایــن مرحلــه فــرد تصمیــم صریــح خــود را می گیــرد. پنجــم: در ایــن مرحلــه وی تصمیمــش را عملــی 
ــد و  ــا می مان ــد، در آنج ــش بیاب ــکونت خوی ــل س ــکالتش را در مح ــل مش ــرد راه ح ــر ف ــد. اگ می کن
مهاجــرت نمی کنــد، امــا در صورتــی کــه راه حــل مشــکالت را در جایــی خــارج از محــل ســکونت فعلــی 

ــد )بیــک محمــدی و حاتمــی، 1389: 29(. ــه آنجــا مهاجــرت می کن ــد، ب خــود بیاب

مدل)1(. تعیین کننده های قصد سکونت در مدل پیشنهادی فولر

منبع: بیک محمدی و حاتمی، 1389: 30

ــود را از  ــت خ ــل اقام ــگر مح ــر، کنش ــار 1 مهاج ــورد انتظ ــوان ارزش م ــت عن ــری تح ــه دیگ در نظری
ــر  ــه حداکث ــف ب ــاد مختل ــودمندی ها را در ابع ــوع س ــه مجم ــن ک ــای جایگزی ــه مکان ه ــک مجموع ی
ــار  ــورد انتظ ــای خاصــی، ارزش م ــر2 1981(. ویژگی ه ــگ و گاردن ــد )دجون ــاند، انتخــاب می کن می رس
ــواده، دوم  ــای خان ــردی و ویژگی ه ــای ف ــد. »اول ویژگی ه ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــرت را تح از مهاج
1- Value Expectancy Theory
2- De¬¬Jong, G.F., and Gardner.R.W
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ــازگاری و  ــا س ــک پذیری ی ــد ریس ــخصیتی همانن ــل ش ــوم عوام ــی، س ــی و فرهنگ ــای اجتماع هنجاره
ــاج1  2008: 588(.  ــت« )ه ــاختار فرص ــارم س چه

دجونــگ2 )2000( معتقــد اســت، انتظــارات و اهــداف ارزش گــذاری شــده، انگیزش هــا را بــرای مهاجــرت 
ــا انتظــار دســت  ــا جابجایــی خودشــان، ب ــرای فرســتادن افــراد ی تعییــن می کنــد. تصمیــم خانوارهــا ب
ــر،  ــی مهاج ــات قبل ــدگاه، نّی ــن دی ــرد. در ای ــورت می گی ــده ص ــذاری ش ــداف ارزش گ ــه اه ــن ب یافت
ــه مهاجــرت واقعــی مهاجــران هســتند. وی بحــث کــرده اســت،  ــم ب ــه تصمی ــن کننده هــای اولّی تعیی
ــي  ــت قبل ــاي نّی ــي  کننده ه ــرت، پیش بین ــورد مهاج ــواده در  م ــاي خان ــا ضابطه ه ــراه ب ــارات هم انتظ
ــاي بی واســطه عمــل مهاجــرت هســتند. وي  ــب تعیین کننده ه ــه ترتی ــه ب ــي هســتند ک ــراي جابجای ب
ــي را ترســیم کــرده کــه در ادامــه آورده مي شــود. ــراي تبییــن فراینــد تصمیم گیــري مهاجــرت، مدل ب

ــها،  ــارات/  ارزش ــم: انتظ ــرت، مفاهی ــري مهاج ــه تصمیم گی ــت مطالع ــگ، جه ــود دجون ــه می ش  مالحظ
ــر و  ــبکه هاي مهاج ــي، ش ــاي اقامت ــیت، رضایت ه ــهاي جنس ــي، نقش ــرت خانوادگ ــاي مهاج هنجاره
الزامــات و تســهیل  کننده هــاي رفتــاري مســتقیم را بطــور خــاص معیــن کــرده اســت. نتایــج بررســی   
دجونــگ )2000( نشــان می دهــد، وقتــي اندازه هــاي انتظــارات/ ارزشــها، رضایت هــای اقامتــی 
ــات  ــي نّی ــافي معمول ــاي اکتش ــک از متغیره ــچ ی ــوند، هی ــرل  ش ــدل کنت ــیت در م ــاي جنس و نقش ه
ــا متغیرهــاي ســاختاری جامعــه، بطــور  ــوار، مالکیــت زمیــن ی مهاجــرت، یعنــي آمــوزش، درآمــد خان
ــد  ــری معتق ــرد نظ ــن رویک ــه ای ــه ب ــز  )2000( باتوج ــوند. جاب ــي داري نمی ش ــاي معن ــاري عامله آم
اســت، جابجایــی مــردم نتیجــه ، وزن گزینه هــای اقتصــادی بیــن مکان هاســت. بــر ایــن اســاس، افــراد 
ــود  ــا را بهب ــی آنه ــاه اقتصــادی و اجتماع ــه شــرایط زیست-شــان و رف ــد ک ــی را انتخــاب می کنن مکان
ــل  ــد، شــغل، تحــرک شــغلی از عوام ــت مهاجــران از درآم ــزان رضای ــت اقتصــادی و می بخشــد. وضعی
تعیین کننــده مانــدگاری مهاجــران اســت کــه در مطالعــات متعــدد بــه آن اشــاره شــده اســت )بــری3  و 

ــن5  2007(.  ــن و پدرس ــن4 2006؛  جانس ــز و او برای ــکاران 2006؛ لیون هم

1- Haug.S
2- Jobes
3- Barry
4- Lyons.Z.H and O,brien.K.M
5- Jensen.P and Pedersen.J.P
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مدل)2(. مدل دجونگ در زمینه تبیین فرايند تصمیم گیري به مهاجرت افراد

 منبع: دجونگ 2000: 310      
ــدی  ــه رضایت من ــت، بطویک ــکونتگاهی اس ــت س ــکونت رضای ــد س ــای قص ــن کننده ه ــی از تعیی یک
ــده  ــل ش ــردی تبدی ــر کارب ــک ام ــه ی ــدی، ب ــا رضایت من ــط ب ــی مرتب ــع مطالعات ــکونتگاهی در مناب س
ــرش  ــکونت، نگ ــکان س ــدی از م ــۀ رضایت من ــود در عرص ــرح خ ــز )2000(، در ط ــر ماران ــت. کوپ اس
سلســله مراتبــی دارنــد و در آن، میــان ابعــاد مقیاس هــای گوناگــون همچــون واحــد مســکونی) خانــه(، 
واحــد همســایگی) محلــه(، روســتا، شــهر و جامعه-تفــاوت قائــل شــده اند) وان کمــپ و دیگــران،2003: 

ــور احمــد و دیگــران، 1390: 3(.  ــه نقــل از پ 12-10، ب
احســاس رضایــت نســبت بــه مــکان ســکونت بــه عواملــی از قبیــل امکانــات اوقــات فراغــت و خدمــات 
ــی و  ــی و مال ــت جان ــتن امنی ــب، داش ــاخت های مناس ــر س ــود زی ــی، وج ــی، آموزش ــی و رفاه تفریح
آســایش و وجــود عرصــه تعامــالت اجتماعــی بیــن افــراد بســتگی دارد و برمیــزان تحــرکات جمعیتــی 
تاثیــر می گــذارد. اگــر شــرایطی و امکاناتــی کــه فــرد در حــال حاضــر از آن برخــوردار اســت، بــا همــان 
چیــزی کــه او بــرای تمایــالت و نیازهایــش تعریــف کــرده اســت، ســازگار باشــد، رضایت منــدی حاصــل 
می شــود. جــدا از ایــن مســئله، دو حالــت وجــود دارد. حالــت اول، مربــوط بــه افــراد معتقــد بــه بخــت 
واقبــال اســت. ایــن گــروه از افــراد در احتیاجــات و نیازهــای خودشــان تجدیــد نظــر می کننــد و ســعی 
ــی  ــی خودشــان را از شــرایط کنون ــا ارزیاب ــد و ی ــای خــود را کاهــش دهن ــا وآرزوه ــد ایده آل ه می کنن
تغییــر دهنــد، در اینصــورت می تواننــد خودشــان را بــا وضعیــت موجــود وفــق دهنــد و رضایت مندیشــان 
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را بــه دســت  آورنــد. حالــت دوم، مربــوط بــه افــرادی اســت کــه بــه هیــچ شــیوه ای نمی تواننــد خــود را 
بــا وضعیــت کنونــی ســکونت  کــه موجــب نارضایتــی  وی شــده اســت  انطبــاق دهنــد. ایــن دســته از افراد 
ــد نظــر کــردن در احتیاجــات  ــق تجدی ــد، نارضایتــی خــود را از طری ــات، ســعی می کنن در بیشــتر اوق
ــا  ــه محــل ســکونتی ب ــا از طریــق مهاجــرت یــا تغییــر دادن محــل ســکونت و نقــل مــکان ب خــود و ی

ســازگاری بیشــتر و رفــاه باالتــر، کاهــش دهنــد )رفیعیــان و همــکاران، 1387: 54(
نظریــات اقتصــادی فرصتهــای شــغلی و اختــالف دســتمزد بیــن مبــدأ و مقصــد مهاجــرت را مهمتریــن 
تعییــن کننده هــای انتخــاب محــل ســکونت عنــوان کرده انــد، نظریــه پــردازان اقتصــادی نئوکالســیک، 
ــی  ــق جغرافیای ــا در مناط ــوق و مزای ــالف حق ــی از اخت ــروی کار ناش ــرت نی ــه مهاج ــد ک ــا می کنن ادع
مختلــف اســت کــه توســط قانــون عرضــه و تقاضــا مشــخص می شــود. بنابرایــن تفــاوت دســتمزد حالتــی 
از عــدم تعــادل ایجــاد می کنــد. افــراد معمــوالً بــه دنبــال حداکثــر کــردن مطلوبیــت خــود هســتند و 
تحلیــل هزینــه- ســود برحســب بــازده دســتمزد مــورد انتظــار انجــام می دهند)هریــس و تــودارو،1970(. 
ــران  ــن کارگ ــود. و ای ــن می ش ــتمزد پایی ــا دس ــق ب ــروی کار در مناط ــازاد نی ــه م ــر ب ــر منج ــن ام و ای
ــد مهاجــرت  ــروی کار دارن ــود نی ــر کــه کمب ــا دســتمزد باالت ــه مناطــق ب ــادل، ب ــدن تع ــرای بازگردان ب
می کننــد. در ایــن مرحلــه مهاجــرت بایــد متوقــف شــود. ایــن رویکــرد نئوکالســیک، غالبــا بــه عنــوان 
ــد  ــدأ و مقص ــورهای مب ــن کش ــادی بی ــات اقتص ــح اختالف ــرای توضی ــش« ب ــار« و » کش ــل« فش عوام
بســط داده شــده اســت. بــا ایــن حــال، نظریــه فشــار و کشــش توضیــح نمی دهــد کــه چــرا مهاجــرت در 
ــی  ــور در زمان ــک کش ــرت از ی ــای مهاج ــرا جریان ه ــا چ ــد و ی ــی رخ می ده ــوق های حقوق ــاب مش غی
ــد  ــودارو، معتق ــد. ت ــش نمی یابن ــد، افزای ــود دارن ــه وج ــل توج ــبتاً قاب ــتمزد نس ــای دس ــه انگیزه ه ک
ــات  ــه اول مالحظ ــر اســت و در درج ــا قوي ت ــایر انگیزه ه ــن از س ــاي اقتصــادي مهاجری اســت انگیزه ه
اقتصــادي )یعنــی توزیــع نابرابــر ســرمایه و نیــروي کار و بــه تبــع آن تفــاوت در دســتمزدها( اســت کــه 
فــرد را بــه مهاجــرت ترغیــب می کنــد. وی بیــان مــی دارد مهاجــرت اساســاً بــر پایــه محاســبۀ اقتصــادي 

ــی1 ، 2004(. ــرد مهاجــر اســتوار اســت )مک کات ــی ف و عقالی
کاســتنت و مســی )2002( در بررســی مهاجــرت برگشــتی کارگــران مهاجــر از هــر دو نظریــه اقتصــادی 
یعنــی اقتصــاد نئوکالســیک و اقتصــاد جدیــد نیــروی کار، جهــت تحلیــل احتمــال بازگشــت مهاجــران 
ــه  ــه نئوکالســیک نســبت ب ــا نظری ــج ب ــاق بیشــتر نتای ــه بیانگــر انطب ــد. یافته هــای مطالع بهــره برده ان

1- McCatty
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ــات  ــدار و ثب ــه اشــتغال پای ــد ک ــان می کن ــا بی ــه آنه ــروی کار اســت. مطالع ــد نی ــه اقتصــاد جدی نظری
شــغلی احتمــال مانــدن مهاجــران را افزایــش می دهــد و بیــکاری و اشــتغال نیمــه وقــت، قویــاً مهاجــرت 

برگشــتی را پیــش بینــی می کنــد. 
ــه صــورت  ــای اقتصــادی مهاجــران، مهاجــرت را ب ــه انگیزه ه ــا توجــه ب ــس1 )2007( ب داســتمن و وای
موّقتــی و دائمــی در نظــر می گیرنــد. در ایــن مطالعــه، مهاجــرت برگشــتی، کــه از اشــکال مهاجرت هــای 
موقتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، بــا توجــه بــه دیدگاه هــای اقتصــادی تحلیــل شــده اســت. بــر ایــن 
اســاس، آنهــا مدلــی را طراحــی نموده انــد کــه مفاهیــم ترجیحــات مصرفــی مهاجــران در مبــدأ، قــدرت 
ــا  ــودن مهاجرت ه ــی ب ــذار در موّقت ــر گ ــل تأثی ــانی از عوام ــرمایه انس ــت س ــد و انباش ــد در مقص خری
بیــان شــده اســت. یافته هــای مطالعــه بیــان کننــده ایــن اســت کــه ســرمایه انســانی کســب شــده در 
مقصــد و نیــز انباشــت ســرمایه اقتصــادی، مــدت زمــان مانــدن مهاجــران در مقصــد را تحــت تأثیــر قــرار 

می دهــد. 
ــه  ــد ک ــان می کنن ــتی بی ــرت برگش ــای مهاج ــن کننده ه ــی تعیی ــن 2 )2016( در بررس ــوا و زیمرم ژای
ــد،  ــرت می کنن ــدگار مهاج ــت مان ــتغال و اقام ــتر، اش ــد بیش ــت آوردن درآم ــدف بدس ــا ه ــران ب مهاج
اّمــا در محاســبه ادغــام اقتصــادی، دچــار اشــتباه شــده و ادغــام ناموفــق آنهــا موجــب بازگشــت شــده 
ــن  ــت ای ــه بازگش ــیک از تجرب ــه نئوکالس ــن نظری ــل و تبیی ــده تحلی ــه بیان کنن ــج مطالع ــت. نتای اس
مهاجــران اســت. نتایــج مطالعــه هــو و همــکاران3 )2010( در ارتبــاط بــا مانــدن پایــدار و یــا مهاجــرت 
چرخشــی مهاجــران روستا-شــهری چیــن، بیــان کننــده ایــن اســت کــه در مانــدگاری مهاجرانــی کــه 
در اســتان های خــود جــا بــه جــا شــده اند، شــغل ثابــت و درآمــد باالتــر نســبت بــه قبــل از مهاجــرت، 
ــوده اســت. عــالوه  ــر ب ــا جامعــه شــهری مؤثرت تعییــن کننــده اســت و ایــن عوامــل در انطبــاق آنهــا ب
ــا تجربه تــر، ســکونت پایدارتــری را در مناطــق شــهری خواهنــد  ــر ایــن، مهاجــران تحصیلکرده تــر و ب ب
داشــت. بنابرایــن، مطالعــه بیان کننــده نقــش مّهــم عوامــل اقتصــادی در مانــدگاری بیشــتر و نیــز انطبــاق 
بهتــر و ســریعتر مهاجــران اســت. همچنیــن در تحقیقــی دیگــر توســط تولســما 4 و لوبــرس5  )2014( 
بــا عنــوان »مانــدن یــا رفتــن، قصــد ســکونت و الگوهــای ســکونت در بیــن مهاجریــن اخیــر در هلنــد« 

1 Dustmann. Ch and Weiss.Y
2- Ahmad Naveed.T and Ali Bhatti.A
3- Hu.F
4- Tolsma and Lubbers
5- Lubbers
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انجــام شــده بــا اشــاره بــه اینکــه ســکونت مهاجــران در اروپــا بــه یــک موضــوع و بحــث سیاســی تبدیــل 
شــده اســت، بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر قصــد ســکونت در میــان مهاجریــن در هلنــد پرداختــه اســت. 
بــرآورد مــدل رگرســیون لوجســتیک بــر قصــد ســکونت بــر اســاس نمونــه 2753 نفــری بــوده اســت. 
مقالــه بــه مقایســه تأثیــر روابــط اجتماعــی و اقتصــادی بــر قصــد ســکونت پرداختــه و همچنیــن قصــد 
ــط  ــر دو رواب ــه ه ــت، ک ــان داده اس ــج نش ــت. نتای ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــی را م ــار مهاجرت و رفت
اقتصــادی و اجتماعــی بــه یــک انــدازه مهــم بــوده اســت. در ایــن مقالــه اشــاره شــده اســت، کــه بــا وجود 
ــه ادبیــات موضــوع  ــان ب نبــود ادبیــات کامــل در مــورد قصــد ســکونت، امیــد مــی رود کــه مطالعــه آن
کمــک نماییــد.  زینــگ لــو1  )2005( بیــان داشــت کــه عامــل اشــتغال، نقــش مهمــی در تغییــر محــل 
ســکونت و مهاجــرت افــراد روســتایی بــه شــهر دارد و بــه آنهــا کمــک می کنــد تــا تحــرک رو بــه بــاال 
را درک کننــد. احتمــال اســتقرار دائمــی بــرای کســانی کــه در شــهرها شــغلی دارنــد بیشــتر اســت. ام. 
ــت از محــل ســکونت و انگیزه هــای  ــن رضای ــاط بی ــوان »ارتب ــا عن ــه ای ب ــو 2 در ســال 1988 در مقال ل
مهاجــرت« بــه نقــش نســبی رضایــت افــراد از محــل ســکونت خودپرداختــه و می افزایــد کــه مهاجــرت، 
عملــی هدفمنــد و عقالنــی اســت، کــه فــرد بــه صــورت خــود انگیختــه بــرای اصــالح و یــا بهبــود کیفیت 
ــو، عقالیــی شــدن مهاجــرت، دو جنبــه عــام را منعکــس می ســازد.  زندگــی انجــام می دهــد. از نظــر ل
1- افــراد یــا خانوارهــای مهاجــر، طــرح از قبــل تعییــن شــده ای و بــه صــورت آگاهانــه بــرای خویــش 
ترســیم نموده انــد. 2- افــراد و خانوارهــای مهاجــر، امیدوارنــد کــه مهاجــرت، پیامدهــای مثبتــی بــرای 
آنــان داشــته باشــد. از نظــر وی رضایــت از محــل ســکونت، عاملــی مهــم بــرای تغییــر محــل ســکونت و 

ــی،1381: 48(. ــن روســتاییان اســت )طاهر خان ــدگاری در بی ــا مان ی
 

1- Xing-lu
2- M. Lu
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مدل)3(. تعیین کننده های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی قصد سکونت در جزيره کیش

روش و داده 
جامعــه آمــاری ایــن پیمایــش، مجمــوع افــراد 15 ســاله و باالتــر خانوارهــای ســاکن در جزیــره کیــش 
اســت، کــه بــر اســاس نتایــج آخریــن سرشــماری کشــور برابــر بــا 30405 نفــر بــوده اســت. بــا در نظــر 
گرفتــن دقــت احتمالــی 95 درصــد و ضریــب خطــای 5 درصــد و بــا اســتفاده از فرمــول تعییــن حجــم 
نمونــه کوکــران، حجــم نمونــه مــورد نظــر 380 نفــر بــرآورد شــد. جهــت پوشــش خطاهــای احتمالــی 
ــا پاســخ هــای غیــر  ــی پاســخی و ی ــر ب ــه گیــری در اث در جمــع آوری اطالعــات، افزایــش دقــت نمون
ــه 500 مــورد افزایــش  ــه ب ــه افزایــش داده شــده و حجــم نمون معتبــر، حــدود 30 درصــد حجــم نمون
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یافــت. بــا اســتفاده از روش اختصــاص ســهم بــه نســبت متناســب بــا زیــر گروههــای جامعــه آمــاری، 
ســهم جمعیــت هــر یــک از مناطــق بــه تناســب جمعیــت هــر منطقــه تعییــن شــد. ســپس بــا تقســیم 
ــی مشــخص  ــه ای ــای نمون ــه، فواصــل واحده ــه آن منطق ــه حجــم نمون ــه ب ــر منطق ــاری ه ــه آم جامع
ــی  ــه جمــع آمــاری اطالعــات میدان ــا رعایــت فواصــل نمونه هــا در هــر منطقــه ب شــد و پرسشــگران ب
پرداختنــد. بــا توجــه بــه اینکــه هــدف ایــن مطالعــه، بررســی ویژگــی هــای مهاجــران اســت و بخــش 
ــی کشــور و ســایر نقــاط کشــور  ــی هســتند کــه از مناطــق جنوب اعظمــی از مهاجــران کیــش کارگران
بــه کیــش مهاجــرت کرده انــد، تــالش شــده نمونــه معتبــری از ایــن کمپ هــا و مکانهــا کــه کارگــران 
مهاجــر بصــورت گروهــی زندگــی می کننــد، بدســت آیــد. ایــن مناطــق شــامل کمــپ ســحر در اراضــی 

ــع در ناحیــه بندرگاهــی و... مــی باشــد )جــدول،(.  کیــش، کمپ هــای کارگــری واق

جدول 1.توزيع جمعیت پاسخگو به تفکیک مناطق شهری کیش                                                                                      
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیمنطقه

15631.331.3میرمهنای جنوبی

11623.354.6صدف

10320.775.3میرمهنای قدیم

367.288.2ویالهای ساحلی

285.680.9ناحیه بندرگاهی

214.292.4اراضی کیش

183.696.0فردوسی

61.297.2میرمهنای شرقی

51.098.2پارک ورزشی

51.099.2غروب کیش

4.8100.0گل شرق

498100.0جمع

  
هــر یــک از افــراد 15 ســاله و باالتــر خانوارهــای ســاکن کیــش در زمــان اجــرای طــرح، واحــد آمــاری 
در نظــر گرفتــه شــده اســت، در ایــن طــرح هــدف بــرآورد نمونــه ای نمایــا از جمعیــت 15 ســاله و باالتــر 
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کیــش اســت، بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، از روش نمونه گیــری چنــد مرحلــه ای، طبقــه متناســب 
ــن طــرح، بررســی وضــع جمعیــت،  ــی ای و سیســتماتیک اســتفاده شــده اســت. موضــوع و هــدف اصل
مهاجــرت و نگــرش کیشــوندان و مهاجــران بــه تدویــن آییــن نامــه مهاجــرت اســت، بــا توجــه بــه اینکــه 
شــرایط اجتماعــی و ارزشــها و نگرشــهای اجتماعــی بــا موضــوع مهاجــرت رابطــه تنگاتنــگ دارد، بخشــی 
از مجموعــه مفاهیــم و ارزشــها و نگرشــهای افــراد مــورد مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. روش 

پژوهــش پیمایشــی اســت و از پرسشــنامه محقــق ســاخته اســتفاده شــده اســت. 

يافته ها
الف( ويژگی های جمعیتی و اجتماعی پاسخگويان

بررســی ترکیــب ســنی جمعیــت ســاکن در شــهر کیــش برحســب گروه هــای ســنی 5 ســاله در ســال 
1397 نشــان می دهــد کــه گروه هــای ســنی 24- 20، 29-25 و 34- 30 و 39 – 35 ســاله بــه ترتیــب 
ــا اختصــاص 12/4، 21/9، 16/5 و 13/7درصــد جمعیــت مــورد مطالعــه، بیشــترین حجــم جمعیتــی  ب
نمونــه مــورد مطالعــه را بــه خــود اختصــاص داده انــد، کــه بــا ترکیــب ســنی کل جمعیــت سرشــماری 
ــوب  ــه چارچ ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــود، ک ــاهده می ش ــی مش ــای اندک ــال 1395 تفاوته ــده در س ش
نمونــه گیــری درســت بــوده اســت. ترکیــب ســنی جمعیــت شــهر کیــش نشــان دهنــده یــک جمعیــت 
جــوان اســت کــه اکثــر افــراد آن در ســنین کار و فعالیــت هســتند. محاســبه میانگیــن ســنی از نمونــه 
بدســت آمــده در شــهر کیــش در ســال 1397 نشــان از میانگیــن ســنی 33 ســال اســت. میانــه ســنی 
نیــز محاســبه شــده اســت، بررســی ایــن آمــاره در شــهر کیــش نشــان می دهــد کــه نصــف جمعیــت 
شــهر کیــش در ســال 1397 بیــش از 31 ســال ســن داشــته اند. ســن نما)پرتکــرار( در نمونــه بدســت 
آمــده 25 ســال اســت. توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخگویان بــر حســب جنــس نشــان می دهــد، در 
ایــن نمونــه 67 درصــد پاســخگویان مــرد و 34 درصــد زن بوده انــد. جــدول شــماره 2 وضــع اقامــت در 
جزیــره کیــش را نشــان می دهــد، بــر اســاس نتایــج ایــن پیمایــش، 7 درصــد پاســخگویان بومــی، 38 

درصــد مهاجــر دائــم و 52/2 درصــد خــود را مهاجــر موقــت معرفــی کرده انــد. 
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  جدول 2. توزيع درصدی پاسخگويان بر حسب وضعیت اقامت در جزيره

درصد فراوانی تجمعیفراوانی درصدیفراوانی مطلقساعت کار

357.07.2بومی

18938.046.2مهاجردایمی

26052.299.8مهاجر موقت

1.2100.0نمی دانم

 48597.4پاسخ معتبر

 132.6بدون پاسخ

 498100.0جمع

ب( وضعیت مهاجرتی پاسخگويان 
جــدول 3، توزیــع درصــدی مهاجــران دائمــی و موقــت بــر حســب دوره هــای زمانــی ورود بــه جزیــره 
گــزارش شــده اســت، همانطــور کــه مالحظــه می شــود،  43/5 درصــد مهاجــران دائمــی در دوره زمانــی 
1389- 1380 وارد جزیــره شــده اند، و 58/9 درصــد از مهاجــران موقــت در دوره زمانــی 1397- 1390 
ــی 1397- 1390  ــی در دوره زمان ــای موقت ــم مهاجرته ــد، حج ــر می رس ــه نظ ــده اند. ب ــره ش وارد جزی
ــره کیــش  ــدار و دائمــی در جزی ــن نشــان از افزایــش جمعیــت ناپای ــم اســت، و ای بیــش مهاجــران دائ

اســت.  

جدول 3. توزيع درصدی مهاجران بر حسب وضعیت مهاجرت و دوره های زمانی ورود به جزيره     

کل مهاجرانمهاجر موقتمهاجردایمیتاریخ ورود

1368-13585.43.94.5

1379-136918.37.812.4

1389-138043.529.535.3

1397-139032.858.947.9

100100100جمع
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ــش برحســب شهرســتان  ــره کی ــه جزی ــداد و درصــد مهاجــران واردشــده ب در جــدول شــماره )4( تع
ــور  ــت. همان ط ــده اس ــش گزارش ش ــج پیمای ــاس نتای ــر اس ــال 1397 ب ــی در س ــت قبل ــل اقام مح
ــاص  ــا اختص ــران ب ــتان ته ــتانی، شهرس ــن شهرس ــای بی ــر مهاجرته ــود، از نظ ــه می ش ــه مالحظ ک
14/9 درصــد مهاجــران وارد شــده بــه جزیــره کیــش، در صــدر شهرســتانهای مهاجرفرســت 
بــه جزیــره کیــش قــرار دارد، بالفاصلــه بعــد شهرســتان تهــران، دو شهرســتان در درون خــود 
ــران  ــد از کل مهاج ــا 11/8 و 11/3 درص ــب ب ــه ترتی ــاگرد ب ــاب و بش ــی مین ــزگان، یعن ــتان هرم اس
ــد.  ــرار دارن ــش ق ــره کی ــه جزی ــتی ب ــوم مهاجرفرس ــه دوم و س ــش در رتب ــره کی ــه جزی ــده ب وارد ش
ــا 5/1 درصــد  ــان ب ــتان کرم ــج در اس ــه گن ــارم و قلع ــه چه ــا 7/8 درصــد در رتب ــیراز ب ــتان ش شهرس
ــد.  ــرار دارن ــش ق ــه کی ــتانی ب ــن شهرس ــتی بی ــدی مهاجرفرس ــای بع ــه ه ــران در رتب از کل مهاج
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جدول 4. توزيع فراوانی و درصدی پاسخ ها در مورد شهرستان محل اقامت قبلی
درصدتعدادنام شهرستانردیف

6714.9تهران1

5311.8میناب2

5111.3بشاگرد3

357.8شیراز4

235.1قلعه گنج5

214.7بندرعباس6

163.6مشهد7

122.7ایرانشهر8

92.0اصفهان9

81.8سراوان10

61.3کهنوج11

51.1اهواز12

51.1بندرلنگه13

51.1سردشت14

51.1کرمانشاه15

51.1رودان16

51.1تبریز17

40.9کرج18

40.9جیرفت19

30.7رشت20

30.7کرمان21

6815.1سایر22

41391.8جمع23

378.2بدون پاسخ24

450100.0جمع25
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نمودار 1.توزيع درصدی پاسخ ها در مورد شهرستان محل اقامت قبلی

عوامل مهاجرت به کیش
ــش را  ــه کی ــل مهاجــرت ب ــی عل ــی درصــدی و تجمع ــق و فراوان ــی مطل ــماره )2( فراوان ــودار ش در نم
ــه  ــام منــدرج در جــدول نشــان می دهــد، اولیــن علــت مهاجــرت ب نشــان می دهــد، همانطــور کــه ارق
ــن  ــت مهاجــرت خــود را ای ــه 36/7 درصــد از مهاجــران عل ــش، کار در بخــش خصوصــی اســت ک کی
عامــل دانســته اند. عامــل دوم، زندگــی در محیــط بهتــر اســت کــه 18/2 درصــد مهاجرتهــا بــر اثــر ایــن 
عامــل رخ داده اســت، عامــل ســوم، پیوســتن بــه اعضــاء خانــواده اســت، ایــن عامــل 16/4 درصــد علــت 
مهاجــرت بــه کیــش اســت، 5/3 درصــد عامــل مهاجرتهــا، مهاجــرت جهــت ســرمایه گذاری در بخــش 

تجــاری، ســاختمان، خدمــات، گردشــگری و صنعــت بــوده اســت کــه بــه نظــر بســیار پاییــن اســت. 

 

36.7 

18.2 

16.4 

12 

8 

2 

1.3 

1.1 

0.9 

0.9 

0.4 

0.2 

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2.توزيع درصدی پاسخ ها در مورد علت مهاجرت به کیش
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محاســبه توزیــع فراوانــی مهاجــران بــر حســب علــت مهاجــرت بــر حســب محــل اقامــت قبلــی، نشــان 
ــه ترتیــب از اســتانهای هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان  می دهــد، حــدود 48، 58 و 41 مهاجرتهــا ب
ــزرگ  ــوده اســت. مهاجــرت از اســتانهای ب ــان، )اســتانهای همجــوار( کار در بخــش خصوصــی ب و کرم
مثــل تهــران )26%(، خراســان رضــوی )35%(، البــرز )40%(، اصفهــان )33%( و گیــالن )38%( زندگــی 
ــارس،  ــزد، ف ــتانهای کرمانشــاه، ی ــرمایه گذاری از اس ــرای س ــوده اســت. مهاجــرت ب ــر ب ــط بهت در محی

خراســان رضــوی و اصفهــان بیــش از ســایر اســتانها بــوده اســت. 
جاذبه ها و دافعه های مهاجرتی جزیره کیش

ــش  ــی کی ــای مهاجرت ــورد جاذبه ه ــخ ها در م ــدی پاس ــی و درص ــع فراوان ــماره 6 ، توزی ــدول ش در ج
گــزارش شــده اســت. همانطــور کــه مالحظــه می شــود، فرصتهــای شــغلی )27/3 درصــد(، امنیــت و 
ــره  ــی جزی ــن جاذبه هــای مهاجرت آرامــش )16/1 درصــد( و جاذبه هــای تفریحــی )16 درصــد( مهمتری

ــد.  ــش بوده ان کی
جدول 5. توزيع فراوانی و درصدی پاسخ ها در مورد جاذبه های مهاجرتی کیش

درصدتعداد پاسخ هاجاذبه های مهاجرتی

28127/3فرصت شغلی

16516/1امنیت و آرامش

16416جاذبه تفریحی

15715/3کسب درآمد باالتر

12111/8جاذبه های طبیعی

767/4فرصت رسمایه گذاری

414امکانات فرهنگی

232/2امکانات بهداشتی

1028100جمع

ــش  ــی کی ــای مهاجرت ــورد دافعه ه ــخ ها در م ــدی پاس ــی و درص ــع فراوان ــماره 7، توزی ــدول ش در ج
ــوای  ــد(، آب و ه ــن )41/5 درص ــد پایی ــود، درآم ــه می ش ــه مالحظ ــور ک ــت. همانط ــده اس ــزارش ش گ
نامناســب )31/4 درصــد( و کمبــود امکانــات ارتباطــی )18/5 درصــد( مهمتریــن دافعه هــای مهاجرتــی 

ــد. ــش بوده ان ــره کی جزی
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جدول 6. توزيع فراوانی و درصدی پاسخ ها در مورد دافعه های مهاجرتی کیش

درصد معتبرتعداد معتبردافعه های مهاجرتی

18241/5درآمد پایین

13831/4آب و هوای نامناسب

8118/5کمبود امکانات ارتباطی

7416/9کمبود امکانات رفاهی

5111/6هزینه باال و گرانی

4610/5کمبود امکانات فرهنگی

317/1نبود امکانات بهداشتی

184/1تنهایی و دوری از خانواده

439100جمع

میزان رضايت از مهاجرت و سکونت در جزيره کیش
ــکونت در  ــرت و س ــت از مهاج ــزان رضای ــی می ــدی و تجمع ــی، درص ــع فراوان ــماره 5، توزی ــدول ش ج
ــدول  ــدرج در ج ــام من ــه ارق ــور ک ــد. همانط ــی ده ــان م ــخگویان نش ــن پاس ــش را در بی ــره کی جزی
نشــان می دهــد، 10/6 درصــد از کل مهاجــران از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزیــره کیــش اظهــار 
ــود  ــکونت خ ــرت و س ــدودی از مهاج ــا ح ــه ت ــته اند ک ــاره داش ــد اش ــد، 15/2 درص ــی نموده ان نارضایت
ــره  ــد، 73/3 درصــد از مهاجــران از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزی ــره کیــش رضایــت دارن در جزی

رضایــت داشــته اند. 
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جدول 7. توزيع فراوانی، درصدی و تجمعی میزان رضايت از مهاجرت و اقامت در جزيره کیش

فراوانی درصدیتعدادمیزان رضایت 

204/5کاماًل ناراضی

286/2ناراضی

7115/8تاحدودی

15233/8راضی

16937/6کاماًل راضی

61/3نمی دانم

44699/1پاسخ معتبر

40/9بدون پاسخ

450100جمع

قصد ادامه سکونت در جزيره کیش
ــش را  ــدن دائمــی در کی ــورد قصــد مان ــی و درصــدی پاســخ ها در م ــع فراوان جــدول شــماره 8 ، توزی
نشــان مــی دهــد. همچنانکــه مالحظــه می شــود، حــدود 32 درصــد پاســخ گویــان قصــد ندارنــد بطــور 
ــد بطــور دائمــی در  ــه قصــد دارن ــد، ک ــم گفته ان ــه 40 درصــد ه ــک ب ــد.  نزدی ــش بمان دائمــی در کی
جزیــره کیــش بمانــد، 25 درصــد هــم وضعیــت بینابیــن داشــته اند، و 3/5 درصــد اظهــار کرده انــد کــه 

ــد. ــف خــود را نمی دان ــاًل تکلی فع
جدول 8. قصد دارم برای همیشه در جزيره کیش بمانم

درصد تجمعیفراوانی درصدیتعدادمیزان موافقت 

8316/716/7کاماًل  مخالفم

7615/331/9مخالف

12424/956/8تاحدودی

10320/777/5موافقم

941996/2کاماًل موافق

183/5100 نمی دانم

450100جمع
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تعیین کننده های قصد سکونت در جزيره کیش
ــی و  ــای جمعیت ــب متغیره ــر حس ــخگویان ب ــکونت پاس ــد س ــرات قص ــن نم ــماره9، میانگی ــدول ش ج
مهاجرتــی و نیــز مقــدار رابطــه متغیرهــا بــا متغیــر وابســته )قصــد ســکونت در جزیــره کیــش( گــزارش 
ــه  ــه ب ــر چ ــره ه ــن نم ــا 5 اســت، ای ــن 1 ت ــش بی ــره کی ــکونت در جزی ــره قصــد س ــده اســت. نم ش
ــس.  ــت و بالعک ــره اس ــدن در جزی ــرای مان ــرد ب ــدیدتر ف ــد ش ــده قص ــان دهن ــد، نش ــر باش 5 نزدیک ت
ــطح  ــس و س ــز واریان ــون آنالی ــه آزم ــا، نتیج ــذور ات ــا و مج ــب ات ــور ضری ــدول مذک ــن در ج همچنی
ــه میانگیــن نمــره پاســخگویان نشــان  معنــاداری گــزارش شــده اســت. همانطــور کــه ارقــام مربــوط ب
ــا میانگیــن  ــه مــردان ب ــا متوســط نمــره 35/25 نســبت ب ــان ب می دهــد، از نظــر ترکیــب جمعیتــی زن
نمــره 3 ، قصــد قــوی تــری بــرای ســکونت در جزیــره دارنــد، امــا ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار 

نیســت.
میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــرای گــروه ســنی جــوان 29- 15 ســاله برابــر 3، بــرای گــروه ســنی 
60- 30 ســاله برابــر 3/2 و بــرای گــروه ســنی 60 ســاله و باالتــر برابــر 3/7 اســت، ایــن ارقــام نشــان 
 F می دهنــد کــه قصــد ســکونت و مانــدگاری در جزیــره کیــش افزایــش می یابــد. بــا توجــه بــه مقــدار
کــه برابــر بــا 2/35 اســت و مقــدار خطــا  0/123 ، رابطــه بیــن ســن و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره 
کیــش از نظــر آمــاری معنــادار نیســت. میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــرای متغیــر وضــع تأهــل، نشــان 
می دهــد افــراد بــی همســر بعلــت طــالق و فــوت همســر، نســبت مجردهــا و افــراد دارای همســر تمایــل 
بیشــتری بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد. بــا توجــه بــه مقــدار F کــه برابــر بــا 4/3 اســت 
و مقــدار خطــا  0/039، رابطــه بیــن وضعیــت تأهــل و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش از نظــر 
آمــاری معنــادار اســت. مجــذور اتــا نشــان می د هــد کــه ایــن متغیــر ده درصــد، قصــد مانــدن در جزیــره 

کیــش را تبییــن می کنــد.  
 خانوارهــای گروهــی، عمدتــاً بصــورت خانه هــای کارگــری، کمپهــا و... بطــور متوســط تمایــل کمتــری 
نســبت بــه خانوارهــای معمولــی بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش داشــته اند. ایــن نشــان دهنــده 
ــد، بیشــتر مهاجرتشــان دائمــی  ــش مهاجــرت می کنن ــه کی ــواده ب ــا خان ــه ب ــرادی ک ــه اف آن اســت ک
اســت و بــا توجــه بــه مقــدار F کــه برابــر بــا 3/8 اســت و مقــدار خطــا  0/05، رابطــه بیــن نــوع خانــوار 
و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش از نظــر آمــاری معنــادار اســت. قصــد ســکونت دائــم در جزیــره 
ــن  ــره بی ــم در جزی ــکونت دائ ــه س ــل ب ــه تمای ــد ک ــت، نشــان می ده ــر قومی ــر حســب متغی ــش ب کی
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ــا 3/31  ــر ب ــا توجــه بــه مقــدار F کــه براب عربهــا و بندری هــا نســبت بــه ســایر اقــوام بیشــتر اســت. ب
ــم در جزیــره کیــش از  اســت و مقــدار خطــا  0/03، رابطــه بیــن متغیــر قومیــت و قصــد ســکونت دائ

نظــر آمــاری معنــادار اســت.
ــه  ــد، ک ــان می ده ــی نش ــدرک تحصیل ــر م ــب متغی ــر حس ــش ب ــره کی ــم در جزی ــکونت دائ ــد س قص
تمایــل بــه ســکونت دائــم در جزیــره بــر حســب ســواد، الگــوی آمــاری مشــخصی نــدارد و رابطــه ایــن 
متغیــر بــا متغیــر وابســته از نظــر آمــاری معنــادار نیســت. همچنیــن میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــر 
ــرای  ــل بیشــتری ب ــراد بومــی و مهاجــران دائمــی، تمای حســب وضــع اقامــت، نشــان می دهــد کــه اف
ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد و ایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــادار اســت. میانگیــن نمــرات 
پاســخگویان بــر حســب میــزان رضایــت از اقامــت در جزیــره کیــش، نشــان می دهــد کــه بطــور کلــی 
ســطح رضایــت منــدی از ســکونت در جزیــره کیــش بســیار بــاال اســت. ضریــب اتــا هــم رابطــه نســبتا 
  F قــوی بیــن رضایــت از ســکونت و قصــد اقامــت در جزیــره را نشــان می دهــد و بــا توجــه بــه مقــدار
برابــر 33/3 درصــد و ضریــب خطــای برابــر 0/001، ایــن رابطــه از نظــر آمــاری قــوی و معنــادار اســت. 
ــه  ــد ک ــان می ده ــرت، نش ــل مهاج ــب دالی ــر حس ــره ب ــم در جزی ــکونت دائ ــد س ــره قص ــن نم میانگی
افــرادی کــه بــرای ســرمایه گــذاری و تجــارت بــه کیــش مهاجــرت کرده انــد، کمتریــن میــل را بــرای 
ــال  ــر و انتق ــل زندگــی در محیــط بهت ــه دلی ــه ب ــرادی ک ــد و اف ــره کیــش دارن ــم در جزی ســکونت دائ
شــغلی بــه کیــش مهاجــرت کرده انــد، بیشــترین تمایــل را بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد 
ــن رابطــه از نظــر  ــر 0/0001، ای ــب خطــای براب ــر 16/2 درصــد و ضری ــدار F  براب ــه مق ــا توجــه ب و ب
آمــاری نســبتاً قــوی و معنــادار اســت. همچنیــن مهاجــران در حــال رفــت و آمــد )مهاجــران آونگــی( 
تمایــل کمتــر نســبت مهاجــران غیــر آونگــی بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد، البتــه رابطــه 

ایــن متغیــر بــا قصــد ســکونت دائــم از نظــر آمــاری معنــادار نیســت. 
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جدول 9. میانگین منرات پاسخگویان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل)جمعیتی – مهاجرتی( با 

متغیر وابسته)میل به ماندن در جزیره کیش(

     
)Min;١ ،(Max:٥ 

     FSig. 

  02/3 08/0 06/0 09/3 079/0  25/3 
 29-15 0/3 

096/0 09/0 35/2 126/0 60-30 2/3 
+60 7/3 

     89/2 

10/0 10/0 3/4 039/0   1/3 
     6/3 
     4/3 

   3/3 
089/0 08/0 8/3 05/0  8/2 

  08/3 

17/0 30/0 31/3 03/0 

 3 
 7/2 

 0/3 
 86/3 

  0/3 
 1/3 

 3 
   43/3 

12/0 16/0 2/2 14/0 

 3/3 
 2/3 

 9/2 
 2/3 

  24/3 
  3 

 4 
   7/3 

36/0 128/0 54 0001/0   6/2 
  6/3 

   
    

  8/1 

29/0 08/0 3/33 001/0 
 7/2 

  9/2 
 9/2 

  5/3 
    9/2 094/0 009/0 6/2 10/0  2/3 
     

  
5/2 

22/0 05/0 2/16 0001/0 

 84/2 
  7/2 

   
 

3/3 

  4/3 
    5/3 
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جدول 10. میانگین نمرات پاسخگويان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل)جمعیتی – 
مهاجرتی( با متغیر وابسته)میل به ماندن در جزيره کیش(

 
 

   
)Min;١  ،(Max:٥ 

  F Sig. 

  2/2 

213/0 045/0 4/3 048/0 
 6/2 

 4/3 
 9/2 

 4/3 

  3/3 

208/0 043/0 42/1 125/0 

 6/3 
 0/3 

 7/2 
 3/3 

 1/3 
 7/2 
 3/3 

 2/2 
 2/3 

 7/2 
 7/3 

 5/2 
 2/3 

 
 8/2 

183/0 033/0 78/2 003/0 
 05/3 

 1/3 
 7/3 

 5/2 

 

جــدول شــماره 10، میانگیــن نمــرات پاســخگویان بــر حســب متغیرهــای مســتقل)اقتصادی( و رابطــه 
ــره کیــش( نشــان می¬دهــد. نمــره قصــد  ــم در جزی ــدن دائ ــه مان ــا متغیــر وابســته )میــل ب آنهــا را ب
ســکونت بــر حســب وضــع شــغلی بیــن کارفرمایــان و شــاغلین بخــش دولتــی بســیار پائیــن اســت، امــا 
بیــن شــاغالن بخــش خصوصــی و بیــکاران بیشــتر اســت و ایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــادار اســت. 
نیــز نمــره قصــد ســکونت بــر حســب نــوع شــغل، تقریبــاً نتایجــی شــبیه وضــع شــغلی دارد. همچنانکــه 
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مالحظــه می شــود بازنشســته ها، خانــه داران، دانشــجویان، کارگــران ماهــر و مشــاغل مدیریتــی تمایــل 
ــم در  ــرای ســکونت دائ ــان و ســرمایه گــذاران و پزشــکان و پرســتاران ب ــه کارفرمای بیشــتری نســبت ب
جزیــره کیــش دارنــد. بــا توجــه اینکــه عمومــاً در پیمایش هــای اجتماعــی، افــراد از بیــان درآمــد واقعــی 
خــود طفــره می رونــد، لــذا بجــای ســوال از ســطح درآمــد، از ســوال رضایــت از درآمــد اســتفاده شــده 
ــا  ــاری ب ــه آم ــکونت، رابط ــد س ــد و قص ــت از درآم ــن رضای ــود، بی ــه می ش ــه مالحظ ــت. همچنانک اس

ضریــب اطمینــان 99/9 درصــد معنــادار اســت.
جــدول شــماره 11، رابطــه بیــن متغیرهــای اجتماعــی و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش را نشــان 
ــل  ــت از مح ــی و رضای ــاد اجتماع ــر اعتم ــن دو متغی ــود، بی ــه می ش ــه مالحظ ــور ک ــد، همانط می ده
ــدان  ــن ب ــت. ای ــاال اس ــدار F ب ــا و مق ــب ات ــش، ضری ــره کی ــم در جزی ــکونت دائ ــد س ــکونت و قص س
ــت  ــی ســرمایه اجتماعــی و رضای ــوان یکــی از مؤلفه هــای اصل ــا اســت کــه اعتمــاد اجتماعــی بعن معن
ــش  ــره کی ــم در جزی ــکونت دائ ــد س ــی قص ــای اجتماع ــن کننده ه ــی ترین تعیی ــکونتگاهی از اساس س
اســت. میانگیــن نمــرات پاســخگویان بــه ســطوح اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از محلــه مســکونی، نشــان 
ــت.  ــاال اس ــبتاً ب ــش نس ــره کی ــکونت در جزی ــت از س ــی و رضای ــاد اجتماع ــزان اعتم ــه می ــد ک می ده
همچنیــن میانگیــن نمــرات بی توجهــی بــه دیــن در جزیــره کیــش پائیــن اســت. بــا توجــه بــه مقــدار
ــر 13/15 و ســطح معنــاداری 99/9 درصــد اســت، رابطــه ایــن دو متغیــر معنــادار اســت. F کــه براب

جدول 11. میانگین نمرات پاسخگويان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل)اجتماعی(
با متغیر وابسته)میل به ماندن در جزيره کیش(

متغیر
 خیلی

کم
زياد تا حدودیکم

 خیلی
زياد

.FSigمجذور اتااتا

333/013/63/70/1270/0163/120/05اعتماد اجتماعی

 رضايت از محله
2/72/92/963/33/60/20/4113/150/001مسکونی

33/13/22/42/50/1250/0160/230/63نا امنی

3/53/33/132/90/0860/0070/0040/94سرقت

33/233/053/10/0530/0030/0840/77 بیکاری

33/3332/50/0040/950/2120/95بی بند و باری

3/233/132/50/200/41/970/16 طالق

3/33/53/22/82/60/20/4113/150/001بی توجهی به دين
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بحث و نتیجه گیری 

ــه خــود گرفتــه، بطوریکــه طــی چهــار دهــه  از اوایــل دهــه 1370 جمعیــت کیــش رشــد پرشــتابی ب
گذشــته شــاهد رشــد چنــد برابــری جمعیــت در جزیــره کیــش هســتیم، ایــن رشــد جمعیتــی عمدتــاً 
ناشــی از مهاجرت هــای کاری و اقتصــادی به واســطه دور جدیــد ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجــی 
در کیــش بــوده اســت. طــی دو دهــه گذشــته، جزیــره کیــش بــه دالیــل مختلفــی چــون جاذبه هــای 
ــوده  ــی برخــوردار ب ــاده باالئ ــوق الع ــی ف تاریخــی، گردشــگری، تجــاری و دانشــگاهی از رشــد جمعیت
اســت. آمارهــای سرشــماری در ســال 1395 نشــان داده کــه طــی دوره 5 ســاله 1395-1390 تعــداد 
جمعیــت کیــش از  24819 نفــر در ســال 1390 بــه 39853 نفــر در ســال 1395 رســیده اســت. یعنــی 
در یــک دوره 5 ســاله نزدیــک بــه 15 هــزار نفــر، جمعیــت شــهر کیــش عمدتــاً در اثــر عامــل مهاجــرت 

افزایــش یافتــه اســت.
در اثــر مهاجرت هــای بی رویــه و کنتــرل نشــده، بافــت جمعیتــی کیــش به عنــوان یــک منطقــه بــزرگ 
آزاد تجــاری - صنعتــی در کشــور کــه از اهمیــت اســتراتژیک منطقــه ای برخــوردار اســت، به تدریــج در 
حــال تبدیل شــدن بــه یــک شــهر پــر جمعیــت بــا ســاختاری ناهمگــون، نامتجانــس و ناپایــدار اســت. 
ایــن مقالــه بــه بررســی قصــد ســکونت در بیــن ســاکنان جزیــره کیــش پرداختــه اســت و از مــدل فولــر 
و دجونــگ بــرای تدویــن مبانــی نظــری اســتفاده شــده اســت. روش تحقیــق پیمایــش، حجــم نمونــه 
498 نفــر و روش نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای اســت. یافته هــا، نشــان می دهنــد کــه دالیــل 
ــط  ــی در محی ــد(، زندگ ــد از: کار)36/7درص ــت عبارتن ــب اهمی ــه ترتی ــش ب ــه کی ــرت ب ــده مهاج عم

بهتر)18/2درصــد(، پیوســتن بــه اعضــاء خانواده)16/4درصــد(. 
ــل تشــخیص اســت، اول  ــره کیــش قاب ــه جزی ــی ب ــی دو الگــوی مهاجرت ــی از نظــر جغرافیای بطــور کل
ــتان  ــایه اس ــتانهای همس ــزگان و اس ــتان هرم ــود اس ــاَ از خ ــه عمدت ــه ای ک ــای درون منطق مهاجرته
هرمــزگان و عمدتــاً از شهرســتانهای مینــاب، بشــاگرد، قلعــه گنــج، ایرانشــهر، بندرلنگــه، بندرعبــاس و 
ســراوان ایــن گونــه مهاجرتهــا صــورت می گیــرد و الگــوی دوم مهاجــرت از اســتانهای برخــوردار چــون 
تهــران، فــارس، اصفهــان و خراســان رضــوی و از شهرســتانهای تهــران، شــیراز، مشــهد، اصفهــان اســت. 
ــاًل متفــاوت اســت کــه در مباحــث  ــی کام ــن دو الگــوی مهاجرت ــه شناســی مهاجــران در ای البتــه گون
بعــدی بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد. ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه عامــل اصلــی مهاجرت هــای 
ــر و  ــط بهت ــی در محی ــه ای زندگ ــرون منطق ــای ب ــل مهاجرته ــت و عام ــتجوی کار اس ــه ای، جس منطق
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ســرمایه گــذاری و کســب و کار اســت. 
فرصتهــای شــغلی)27/3 درصــد(، امنیــت و آرامــش)16/1 درصــد( و جاذبه هــای تفریحــی)16 درصــد( 
ــب  ــوای نامناس ــد(، آب و ه ــن)41/5 درص ــد پایی ــل درآم ــی، و در مقاب ــای مهاجرت ــن جاذبه ه مهمتری
ــره  ــی جزی ــای مهاجرت ــن دافعه ه ــد( مهمتری ــی)18/5 درص ــات ارتباط ــود امکان ــد( و کمب )31/4 درص

ــد. ــش بوده ان کی
توزیــع درصــدی و تجمعــی میــزان رضایــت از مهاجــرت و ســکونت در جزیــره کیــش، در بیــن 
پاســخگویان نشــان داد، 10/6 درصــد از کل مهاجــران، از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزیــره کیــش 
ــا حــدودی از مهاجــرت و ســکونت  ــه ت ــد، 15/2 درصــد اشــاره داشــته اند ک ــی نموده ان ــار نارضایت اظه
ــود در  ــکونت خ ــرت و س ــران از مهاج ــد از مهاج ــد، 73/3 درص ــت دارن ــش رضای ــره کی ــود در جزی خ
جزیــره رضایــت داشــته اند. بررســی توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخ ها در مــورد قصــد مانــدن دائمــی 
ــش  ــی در کی ــور دائم ــد بط ــد ندارن ــان قص ــخ گوی ــد پاس ــدود 32 درص ــد، ح ــان می ده ــش نش در کی
بماننــد.  نزدیــک بــه 40 درصــد هــم گفته انــد کــه قصــد دارنــد بطــور دائمــی در جزیــره کیــش بماننــد، 
ــاًل تکلیــف خــود  ــد کــه فع 25 درصــد هــم وضعیــت بینابیــن داشــته اند، و 3/5 درصــد اظهــار کرده ان

نمی داننــد.  را 
بررســی روابــط آمــاری بیــن متغیرهــای اثــر گــذار بــر قصــد ســکونت در جزیــره کیــش، نشــان می دهــد 
ــای اقتصــادی  ــا جنبه ه ــی کیــش در مقایســه ب ــی و امنیت ــی، محیطــی، اجتماع ــای فراغت ــه جنبه ه ک
کیــش، در میــل بــه مانــدن در جزیــره کیــش مؤثرتــر اســت. بطوریکــه کارمنــدان، بازنشســته ها، زنــان 
ــش  ــم در کی ــل داشــته اند، بطــور دائ ــای شــغلی می ــر بیشــتر از ســایر گروه ه ــران ماه ــه دار، کارگ خان
ــکونت  ــرای س ــل را ب ــن می ــان کمتری ــرمایه گذاران و متخصص ــان، س ــل، کارفرمای ــا در مقاب ــد. ام بمانن
دائمــی در جزیــره داشــته اند. همچنیــن رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از زندگــی در کیــش، 
بــا میــل بــه ســکونت دائمــی مثبــت و معنــادار شــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رونــد ســکناگزینی 
مهاجــران از نظــر ترکیــب جمعیتــی و حرفــه ای، تصویــر امیدوارکننــده ای از کیفیــت نیــروی انســانی در 

ــد.  ــش نمی ده ــره کی جزی
از آنجــا کــه در عــرف بیــن المللــی، مناطــق آزاد بیشــتر کارکــرد اقتصــادی و تجــاری آن هــم در ســطح 
ــرمایه  ــا )س ــن گروه ه ــن ای ــرا در بی ــه چ ــت ک ــده اس ــدار دهن ــده هش ــن پدی ــد، ای ــی دارن ــن الملل بی
گــذاران، کارآفرینــان و متخصصــان( میــل زیــادی بــرای خــروج از جزیــره کیــش وجــود دارد. این مســئله 
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می توانــد، بــرای توســعه اقتصــادی و گردشــگری کیــش چالــش برانگیــز باشــد، لــذا اتخــاد سیاســتهای 
مناســب بــرای حفــظ و جــذب کارآفرینــان، ســرمایه گــذاران و متخصصــان ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر 
ــب وکارها،  ــذب کس ــه آزاد ج ــیس منطق ــا در تأس ــی دولته ــداف اصل ــت، اه ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب اس
ــال  ــد ارز خارجــی، جــذب ســرمایه های خارجــی، انتق ــد درآم جــذب ســرمایه و ایجــاد اشــتغال، تولی
ــه اهــداف، مســتلزم نیــروی انســانی متخصــص و  ــوژی و تحــول دانــش1 اســت. تحقــق ایــن گون تکنول
کارآمــد اســت، در صورتــی کــه رونــد ســکناگزینی جمعیــت در جزیــره کیــش، حاکــی از شــکل گیری 
چنیــن ترکیبــی از نیــروی انســانی در جزیــره کیــش نیســت. اتخــاذ سیاســتهای مناســب بــرای کنتــرل 
ترکیــب جمعیتــی مهاجــران واردشــونده بــه جزیــره کیــش، از ضروریــات کیفــی ســازی ســرمایه انســانی 
جزیــره کیــش اســت، بطوریکــه از ورود بــی رویــه افــراد بــا ســرمایه انســانی ضعیــف جلوگیــری شــود 
ــان،  ــان، متخصص ــه کارآفرین ــاال از جمل ــانی ب ــرمایه انس ــا س ــراد ب ــکان اف ــرای ورود و اس ــه ب و زمین
ــای  ــی از موتوره ــوان یک ــد بعن ــدت می توان ــد م ــت در بلن ــن سیاس ــود، ای ــم ش ــرمایه گذاران فراه س

اصلــی تحــرک و رشــد اقتصــادی جزیــره کیــش محســوب شــود. 

منابع:
ــن  ــران در بی ــهر ته ــت در ش ــه اقام ــل ب ــزان تمای ــنجش می ــول)1390(، س ــری، بت ــن زاده گوه - امی
دانشــجویان شهرســتانی متأهــل و مجــرد شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی شــناخت 
ــت  ــته ی جمعی ــد، رش ــی ارش ــه ی کارشناس ــان نام ــر آن. پای ــر ب ــی مؤث ــی و اجتماع ــل جمعیت عوام

ــی)ره(. ــه طباطبای ــگاه عالم ــی، دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــی، دانش شناس
- پوراحمــد، ســیف الدینــی، فرانــک، پرنــون، زیبــا )1390(. بررســی اثــر مهاجــرت بــر تغییــر کاربــری 

اراضــی شــهر اسالمشــهر. علمی-پژوهشــی معمــاری و شهرســازی آرمــان شــهر. 4)6(. 61-49. 
- جاللیــان، حمیــد و محمــدی یگانــه، بهــروز)1386(. تحلیــل عوامــل جغرافیایــی موثــر در مهاجرت های 

روســتایی شهرســتان زنجــان از ســال 1355 تــا 1375، فصلنامه پژوهش هــای جغرافیایی،شــماره61.
ــي، ترجمــه¬ی  ــه ســوی معمــاری تمثیل ــوم ســکونت: ب ــری، )1984(. مفه - شــولتز، کریســتیان نورب

ــران: آگاه  ــر یاراحمــدي، ته محمــود امی
- طاهرخانــي )1381(. بازشناســی عوامــل مؤثــر در مهاجرتهــای روســتا- شــهری بــا تأکیــد بــر مهاجــرت 

جوانــان روســتایی اســتان قزویــن، مجلــه مــدرس علــوم انســاني، شــماره 25. 
1- www.invest.gov.tr
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بررسی تحول خانواده ایرانی از دریچه شاخص های جمعیتی )1355-1395( 
 محبوبه جعفری بائی1،  علی رحمانی فیروزجاه 2، یعقوب فروتن3 و منوچهر پهلوان4 

چکیده

ــروزی  ــه ام ــه چــه درگذشــته و چــه در جامع ــد ک ــه شــمار می آی ــه ب ــاد درجامع ــن نه ــدون شــک اصلی تری ــواده ب خان
کارکردهــای مهمــی را داراســت، لــذا انعــکاس تغییــر در خانــواده آنقــدر مهــم اســت کــه می توانــد بــه کل جامعــه تعمیــم 
یابــد. بــه دلیــل اهمیــت تحــوالت جمعیتــی ایــران در چهــار دهــه  اخیــر، موضــوع محــوری ایــن مقالــه مساله شناســی 
ــا اســتفاده از بررســی آمــار وقایــع حیاتــی والدت، ازدواج و طــاق موجــود در آرشــیو ســازمان ثبــت  ــواده ب تحــول خان
احــوال کشوراســت. در ایــن مقالــه از روش اســنادی و تحلیــل ثانویــه  بــه بررســی چهــار دوره 10ســاله والدت، ازدواج و 
طــاق پرداختــه شــده اســت. در نتیجــه بررســی کلــی شــاخص های جمعیتــی والدت، ازدواج و طــاق نشــان داد کــه 
خانــواده ایرانــی طــی 40 ســال تغییراساســی را تجربــه کــرده اســت. رشــد منفــی والدت و کاهش رشــد ازدواج درمقایســه 
ــا رشــد چنــد برابــری طــاق را می تــوان نشــانه های جمعیتــی دانســت کــه ایــران را در مرحلــه دوم گــذار جمعیتــی  ب
قــرار داده اســت. از طرفــی تشــدید روابــط اجتماعــی بــدون مــرز در قالــب شــبکه های گســترده ارتباطــی موجــب تحــول 
در نگرشــها، ارزشــها و چارچوب هــای زندگــی ســنتی شــده اســت. بویــژه دگرگونــی هویــت زنــان بــه عنــوان یــک عضــو 

موثــر در زاد و ولــد، تحــت تاثیــر جهانــی شــدن، توانســت نقشــی تاثیــر گــذار در تحــول خانــواده را رقــم زنــد.   
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مقدمه: 
ــواده رخ داده  ــادی در شــکل خان ــواده آغــاز می گــردد، تغییــرات زی اولیــن هســته زندگــی بشــر از خان
اســت کــه رســیدن بــه یــک تعریــف واحــد بــه نظــر بی نتیجــه می رســد. از آنجــا کــه »مفهــوم خانــواده 
ــدر  ــواده آنق ــاختار خان ــر درس ــکاس تغیی ــز،2003(1  انع ــت« )گیل ــه جامعه شناسی اس ــای اولی ــر بن زی
مهــم اســت کــه می توانــد بــه کل جامعــه تعمیــم یابــد. تــاش بــرای فهــم تغییــر و پویایــی نظام هــای 
اجتماعــی از جملــه نهــاد خانــواده، همــواره مطلــوب نظــر جامعــه شناســان بــوده و پیوســته درکانــون 
ــر می گــذارد و تحــوالت  ــه تاثی ــواده برجامع ــرات ارزشــی در خان ــرار داشــته اســت. تغیی ــا ق توجــه آنه
ــان  ــت:« در می ــد اس ــز2  معتق ــود. آنتونی گیدن ــد ب ــر خواه ــی موث ــبات خانوادگ ــز در مناس ــه نی جامع
تغییراتــی کــه ایــن روزهــا در جریــان اســت، اهمیــت هیــچ کــدام بــه انــدازه اتفاقاتــی نیســت کــه در 
زندگــی شــخصی، در روابــط جنســی، حیــات عاطفــی، ازدواج و خانــواده در حــال وقــوع اســت. بســیاری 
از اندیشــمندان و صاحب نظــران علــوم اجتماعــی بــر ایــن باورنــد کــه ترکیــب و همگرایــی فناوری هــای 
نویــن ارتباطــی و تجدیــد ســاختار نظــام ســرمایه داری در دهه هــای اخیر ســبب گشــایش مرحلــه تازه ای 
ــل(3  ــر: جامعــه فراصنعتی)دانیل ب ــی نظی ــا اصطاحات ــه ای کــه ب در جوامــع بشــری شــده اســت، مرحل
ــه  ــتلز6( و جامع ــه شبکه ای)مانوئل کاس ــاس5( جامع ــتره همگانی)هابرم ــت مدرنیزم)ژانبودریار(4گس پس
اطاعاتــی توصیــف و تبییــن شــده اســت. ورود بــه جامعــه اطاعاتــی، همچــون مرحلــه گــذر از جامعــه 
ــرار داده اســت.  ــر ق ــات بشــری را تحــت تاثی ــای حی ــی جنبه ه ــی، تمام ــه صنعت ــه جامع کشــاورزی ب
عرصه هــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی را بــا انبوهــی از فرصتهــا و چالش هــای اساســی 
ــه سرچشــمه ای از  ــروزه ب ــی، ام ــه اطاعات ــوم جامع ــه مفه ــن روســت ک ــاخته اســت و از ای مواجــه س
بحثهــا وگفتمان هــای فــراوان تبدیــل گردیــده اســت« )اســعدی،1387،:60(. تحــوالت خانــواده، امــروز 
بحثــی جهانــی اســت کــه در همــه جوامــع اتفــاق افتــاده اســت. منتهــا بســتر تغییــرات از کشــوری بــه 
کشــوری دیگــر و از فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر بســیار متفــاوت اســت. مــا امــروزه شــاهد رخدادهایــی 
ماننــد افزایــش میانگیــن ســن ازدواج، افزایــش زنــان سرپرســت خانــوار، افزایــش ســن بــاروری، کاهــش 
1- Gillies 
2- Giddens
3- Daniel Bell
4- Jean Baudrillard
5- Habermas
6- Manuel castells
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فرزنــد آوری، افزایــش تــک والــدی و خشــونت خانوادگــی، تغییــر ســبک زندگــی، کاهــش طــول زندگــی 
مشــترک، افزایــش طــاق در خانــواده مواجــه هســتیم کــه ایــن امــر نشــان از تحــوالت و تغییــرات در 
الگوهــای زندگــی خانــواده ایرانــی اســت«. البتــه ایــن تغییــرات، پــس از جــذب و درونــی شــدن، خــود 
ــا نیروهــای همچنــان فعــال و شــاید بســیار  ــی در تعامــل همســو و ناهمســو ب ــه عنــوان عامــل درون ب
فعــال جهانی شــدن تغییــرات جدیــدی را ایجــاد می کننــد. پیداســت کــه تاریــخ معاصــر ایــران روایتگــر 
ــرای  ــر ب ــوی دیگ ــداوم( و از س ــدن )ت ــرای مان ــو ب ــک س ــی از ی ــه دار محل ــه ریش ــک جامع ــای ی تق
ــا  ــواده مطمئن ــوده است«)ســرایی،41:1385(. شــناخت تحــوالت در حــوزه خان ــر( ب مدرن شــدن )تغیی
در فهــم تحــوالت اجتماعــی کمــک کننــده خواهــد بــود. همانطــور کــه برنــاردز1« مطالعــه خانــواده را 
مطالعــه خــود جامعــه مــی دانــد« )برنــاردز،55:1390(. لــذا ایــن مقالــه درصــدد اســت تــا ضمــن رصــد 
تغییــرات حاصلــه در مباحــث والدت، ازدواج و طــاق، بــه فهــم میــزان و چگونگــی تغییــر در خانــواده و 

در نهایــت بــه  شــناخت جامعــه ایرانــی نزدیــک گــردد.

پیشینه تجربی
ــران و  ــواده در ای ــاختار خان ــت س ــددی بامحوری ــات متع ــواده تحقیق ــاد خان ــت نه ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

ــد . ــد ش ــاره خواه ــا اش ــدادی از آنه ــه تع ــه ب ــام شــده اســت ک سایرکشــورها انج
- فروتــن)1396( بــا پژوهشــی بــا عنــوان رویکــرد اجتماعــی و جمعیــت شــناختی بــه مســائل خانــواده 
ــواده و برخــی از مهم تریــن  ــه مهمتریــن مســائل خان ــران، ب ــر ســقط جنیــن در ای ــا تاکیــد ب معاصــر ب
ــن  ــقط جنی ــی س ــق بررس ــواده( از طری ــه )خان ــرد جامع ــا رویک ــط ب ــای مرتب ــا و تعیین کننده ه الگو ه
پرداختــه اســت. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه نزدیــک بــه دو پنجــم افــراد بررســی شــده بــه ســقط 
ــر  ــته متغی ــه دس ــر س ــت تاثی ــی تح ــوی کل ــن الگ ــال، ای ــن ح ــد، در عی ــت دارن ــرش مثب ــن نگ جنی
ــس،  ــن، جن ــد س ــه، مانن ــناختی پای ــت ش ــای جمعی ــا و تعیین کننده ه ــامل متغیره ــده، ش تعیین کنن
ــا  ــط ب ــای مرتب ــات متغیره ــواده و ســطح تحصی ــده آل خان ــد ای ــت تاهــل، محــل ســکونت، بع و ضعی

ــت. ــیتی اس ــای جنس ــا نگرش ه ــط ب ــای مرتب ــداری و متغیره ــی، دین ــای مذهب مولفه ه
- ملکــی، ربیعــی، شــکر بیگــی، باالخانــی)1394( در بررســی فردی شــدن خانــواده در ایــران بــا تاکیــد 
بــر رونــد تغییــرات ســاختاری و کارکــردی خانواده-هــای ایرانــی از ســال 1335-1393 مــورد بررســی 
ــواده  ــرار گرفتــه  اســت. یافتــه  هــای تحقیــق نشــان می دهــد کــه تغییــرات جمعیــت شــناختی خان ق
1- John bernards
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ایرانــی در راســتای فــردی شــدن هــر چــه بیشــتر عرصــه خانــواده، رونــد مشــخصی دارد، ایــن تغییــرات 
در تمامــی 31 اســتان کشــور مشــاهده شــده، امــا شــدت و انــدازه تغییــرات در اســتانها بیــش از آنکــه 
بــه تفاوت هــای فرهنگــی و جغرافیایــی مربــوط شــود، تابــع ســطح توســعه اجتماعــی و اقتصــادی اســت.

ــرات  ــی در تغیی ــذار جمعیت ــش گ ــاله نق ــن مس ــه تبیی ــور)1391( ب ــی پ ــمی، کاظم ــدی، قاس - احم
ــا اســتفاده از داده هــای ثانویــه همایــش جهانــی ارزش هــا  ــواده پرداختنــد کــه ب جامعــه شــناختی خان
و صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل بــرای 50 کشــور مــورد بررســی قرارگرفــت و نتیجــه آن شــد کــه 

ــد. ــاوت می باش ــی متف ــذار جمعیت ــل گ ــاس مراح ــورها براس ــواده درکش ــاختار خان س
- عباســی شــوازی و مــک دونالــد)1386( بــه بررســی پویایــی وتغییــرات خانــواده ایرانــی در قــرن 20 
بــه ویــژه بعــد از انقــاب اســامی پرداختــه کــه مطالعــه ایشــان گویــای آمیــزه پیچیــده ای از تغییــر و 
تــداوم در درون نهــاد خانــواده اســت. براســاس ایــن مطالعــه، نیروهــای ســاختی و ایــده ای هــر دو باهــم 
بــر تغییــرات خانــواده تاثیــر زیــادی داشــته اســت و در کنــار آن نیروهــای سیاســی نیــز در تقویــت یــا 

تحدیــد تغییــرات خانــواده نقــش اساســی ایفــا کرده انــد.
- ســرایی)1385( در تحقیقــی بــا هــدف بررســي تغییــرات خانــواده در بســتر گذارجمعیتــی بــه تغییــر 
برخــی از عناصــر خانــواده ماننــد اشــکال و ســاختار خانــواده، ازدواج، طــاق و رفتــار فرزنــدآوری اشــاره 

ــد. ــی می دان ــن دگرگون ــل ای ــدن را عام ــد و جهانی ش می کن
- تــورن )2003( در مطالعــه ای پیرامــون گــذار خانــواده از شــکل ســنتی بــه شــکل مدرن، بــه نیروهــای 
موثــر در تغییــر و یــا حفــظ الگوهــای خانــواده پرداختــه اســت. نتیجــه آنکــه دو نــوع نیــروی متضــاد 
ــی  ــت سیاس ــی و موقعی ــب، خانواده گرای ــون مذه ــی چ ــد. عوامل ــل می کنن ــواده عم ــا خان ــه ب در رابط
ــر  ــرک تغیی ــی مح ــرات فرهنگ جهان ــون تاثی ــی چ ــل آن عوامل ــوند و در مقاب ــر می ش ــع تغیی ــه مان ک
هســتند. در نتیجــه چهــره ایــن تغییــرات را می تــوان در پدیده هــای ازدواج، طــاق، بــاروری و صــورت 

ــرد. ــواده مشــاهده ک ــد خان بندی هــای جدی
- هیرشــمن و میــن)2002( در مطالعــه تاثیــرات نوســازی بــر ســاختار خانــواده پــدر مکانــی در کشــور 
ویتنــام، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه رغــم وجــود فراینــد نوســازی و شــیوع مشــاغل غیر کشــاورزی 
و باالرفتــن ســن ازدواج، الگــوی خانــواده تغییــر محسوســی نکــرده اســت، یعنــی ســکونت بیــن نســلی 

بــرای جوامــع مدرنیــزه شــده، هنــوز کارکــرد خــود را حفــظ کــرده اســت.
ــا ســایر پژوهش هــای معرفــی شــده را می تــوان اینگونــه خاصــه کــرد کــه:  تفــاوت پژوهــش حاضــر ب
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پیشــینه های مذکــور بصــورت کوتــاه بــه تحــوالت کلــی در کشــور و یــا مناطــق خاصــی از کشــور اشــاره 
نمودنــد، در حالــی کــه ایــن مطالعــه ســعی دارد تــا بــا بررســی همــه اســتانها بــه صــورت تفکیــک شــده 
بــه صــورت دقیــق بــه تحلیــل جامــع آمارهــای والدت، ازدواج و طــاق هــر اســتان بپــردازد و تفــاوت 
رونــد تغییــرات را در اســتانهای مختلــف  مــورد بررســی قراردهــد، لــذا جایــگاه اســتانها بــه لحــاظ ثبــت 
رونــد تغییــرات بــه وضــوح قابــل رصــد می باشــد. ایــن پژوهــش مطمئنــا تصویــر روشــن تری از تغییــر 

ســاختار خانــواده در اســتانهای کشــور و میــزان تغییــرات هرکــدام ارائــه خواهــد نمــود.
مبانی نظری:

ــت شــده والدت، ازدواج و  ــای ثب ــا بررســی آماره ــران ب ــواده در ای ــر ســاختار خان ــه، تغیی ــن مقال در ای
طــاق در ســازمان ثبــت احــوال کشــور مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت و تغییــرات حاصلــه در فراوانــی 
واقعه هــای مــورد بررســی براســاس دو دیــدگاه نظــری مــورد تحلیــل قرارگرفــت کــه در ذیــل بــه ایــن 

ــد. ــه ش ــا پرداخت دیدگاه ه
الف(دیدگاه کاسیک جمعیت شناختی      ب(دیدگاه جهانی شدن

الف( دیدگاه کالسیک جمعیت شناختی  
ــرات  ــی و تغیی ــوالت جمعیت ــان تح ــه ای می ــه رابط ــه، همیش ــوالت جامع ــان تح ــی در می ــا بررس  ب
ســاختار جامعــه وجــود داشــته اســت. گویــی انعــکاس تحــوالت ذهــن جامعه)نگــرش مــردم( در عیــن 
ــه نمایــش می گــذارد. تغییــرات ایجــاد شــده در گــذار جمعیتــی  جامعه)ســاختار جمعیتــی( خــود را ب
ــذار  ــر در گ ــرگ ومی ــش م ــرد. کاه ــم ک ــی دوم فراه ــذار جمعیت ــور گ ــت ظه ــه الزم را جه اول، زمین
ــتفاده  ــرای اس ــرایط الزم ب ــه ش ــوری ک ــه ط ــد، ب ــا ش ــر در هنجاره ــد نظ ــث تجدی ــی اول باع جمعیت
ــناختی  ــت ش ــرات جمعی ــال آن تغیی ــه دنب ــه ب ــد ک ــم ش ــارداری و.... فراه ــری از ب ــایل جلوگی از وس
ــاروری و  ــر در ب ــای تغیی ــر مبن ــی اول ب ــذار جمعیت ــوری در گ ــوع مح ــاد. موض ــاق افت ــواده اتف در خان
ــه لســتاق از برجســته ترین پیشــگامان  ــی دوم ک ــه گذارجمعیت ــا در نظری ــود، ام ــر اســتوار ب ــرگ ومی م
ــواده نویــن در دهه هــای اخیــر  آن محســوب می شــود، اساســا معطــوف بــه صنعــت و ویژگی هــای خان
ــواده و  ــه، خان ــن نظری ــق ای ــت. مطاب ــده اس ــز تلقی ش ــواده« نی ــبب«گذار خان ــن س ــه همی ــت و ب اس
پیوندهــای زناشــویی در دوره معاصــر، بویــژه در جوامــع صنعتــی دســت خــوش تحــوالت بنیادیــن شــده 
ــدون ازدواج،  ــواده و ازدواج، افزایــش زندگی هــای ب ــرات شــامل کاهــش تشــکیل خان ــن تغیی اســت. ای
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ــاق   ــش ط ــارج از ازدواج و افزای ــد خ ــش موالی ــش والدت، افزای ــدآوری، کاه ــر در ازدواج و فرزن تاخی
اســت )هویــم ودورا،3:2008(1.  ون دوکا نیزگــذار دوم جمعیتــی را ناظــر بــر تحــوالت بنیادیــن خانــواده 
می دانــد کــه بیــش از هــر چیــز ریشــه در »فــرد گرایــی« دارد. در حالــی کــه در گذشــته دگرخواهــی 
ــای  ــل، ویژگی ه ــدول ذی ــن،1392(. در ج ــرد )فروت ــا می ک ــی ایف ــی خانوادگ ــی را در زندگ ــش اصل نق
جمعیــت شــناختی و اجتماعــی مرتبــط بــا گــذار اول و  دوم در اروپــای غربــی آمــده اســت کــه لســتهاق 
ــا  ــی ب ــای اجتماع ــاروری و زمینه ه ــای ازدواج، ب ــی را در زمینه ه ــذار جمعیت ــای دو گ ــز تفاوت ه ونیل

ــد. ــه کرده ان ــر مقایس یکدیگ
گذار جمعیتی دومگذار جمعیتی اولعنوان

ازدواج
کاهش نسبت ازدواج کرده هاافزایش نسبت ازدواج کرده ها

افزایش سن اولین ازدواجکاهش سن ازدواج

 افزایش طاق)طاق اوایل ازدواج(وکاهشکاهش طاق وافزایش ازدواج مجدد
ازدواج مجدد

باروری

کاهش بیشتر باروری از طریق تاخیر در ازدواجکاهش باروری زناشویی از طریق کاهش در سنین باالتر

افزایش سن فرزند آوریپایین بودن سن فرزند آوری

افزایش باروری خارج از ازدواجکاهش باروری نامشروع

افزایش بی فرزندی  در بین زوجینکاهش بی فرزندی در بین زوجین

 زمینه های
اجتماعی

اشتغال با هدف نیازهای اساسی مادی: درآمد خانه داری ، 
سامت، تحصیل، امنیت اجتماعی، ارزش همبستگی اولیه

 افزایش نیازهای سطح باالتر: استقال فردی،
خود شکوفایی، دموکراسی اجتماع محلی

 افزایش عضویت سیاسی، مدنی وشبکه های اجتماع
محور-تقویت همبستگی اجتماعی

 دوری از شبکه های اجتماعی و مدنی محور،
 تغییر سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام

اجتماعی

 نظارت هنجاری شدید به وسیله دولت، تکثر اجتماعی
وسیاسی

 کم رنگ شدن دولت، سرپیچی از قدرت و
اقتدار، عدم تکثرگرایی سیاسی

 تفکیک نقش های جنسیتی، سیاست های مبتنی بر
خانواده

 افزایش همانندی در نقش های جنسیتی،
استقال اقتصادی زنان

 تغییرات منظم دوره زندگی، ازدواج محتاطانه و الگوی
واحد در خانواده

 انعطاف در سازماندهی چرخه زندگی، شیوه
های زندگی چند گانه، آینده باز

منبع: )لستهاق ونیلز ،331:2002(
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ب( دیدگاه جهانی شدن
ــه  ــی در ارزشــها و نگــرش انســان ب ــه انســانی، تغییرات ــی در جامع ــط اجتماع ــا گســترده شــدن رواب ب
ــی  ــه دگرگون ــن مطالع ــت. در ای ــده اس ــب ش ــی را موج ــی متفاوت ــبک زندگ ــه س ــی رخ داده ک زندگ
نهــاد خانــواده مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت و یکــی از تئوریهــای مهمــی کــه می توانــد بــه درک و 
تفســیر ایــن تحــول کمــک کنــد دیــدگاه جهانــی شــدن اســت، زیــرا جهانی شــدن گســترش روال هــا و 
روابــط و آگاهــی و ســازمان حیــات اجتماعــی جهانی اســت )گیدنــز،766:1395(. جهانی شــدن، ندیــدن 
ــی  ــی،1389(. جهان ــت )عبدالله ــتراک جهانی اس ــک اش ــه ی ــیدن ب ــانی و رس ــه  انس ــای جامع تفاوت ه
ــر  ــه ب ــی ک ــای جغرافیای ــد و بنده ــه در آن قی ــی اســت ک ــدی اجتماع ــواده، فراین شــدن ســاختار خان
روابــط اجتماعــی و فرهنگــی در گذشــته ســایه افکنــده بــود، از بیــن مــی رود و مــردم بــه طــور فزاینــده 
از کاهــش ایــن قیــد و بندهــا آگاه می شــوند )واتــرز:12:1379(. »افزایــش شــمار پیوندهــا و ارتباطــات 
متقابلــی کــه فراتــر از دولتهــا )و در نتیجــه فراتــر از جوامــع( دامــن می گســتراند و نظــام جدیــد جهانــی 
را می ســازند. همانطــور کــه جهانی شــدن را فرآینــدی می داننــد کــه از طریــق آن حــوادث، تصمیمــات 
و فعالیتهــای یــک بخــش از جهــان می توانــد نتایــج مهمــی بــرای افــراد و جوامــع در بخشــهای بســیار 
دور کــره زمیــن در برداشــته باشــد« )اســکات،13:1993(1. گیدنــز معتقــد اســت جهانی شــدن متــرادف 
ــه  ــا تشــدید روابط اجتماعــی اســت، همــان روابطــی کــه موقعیت هــای مکانــی دور از هــم را چنــان ب ب
ــا  ــا ب ــه کیلومتره ــری ک ــای دیگ ــر رویداده ــی تحــت تاثی ــداد محل ــر روی ــه ه ــد ک ــد می ده ــم پیون ه
ــوان  ــه می ت ــا ک ــن نهاده ــی از ای ــز،76:1377(. یک ــرد و بالعکس)گیدن ــکل می گی ــه دارد، ش آن فاصل
ــا در ســاختار  ــر ارزش ه ــواده اســت. تغیی ــه، خان ــر پذیرفت ــد جهانی شــدن تاثی ــا از فراین گفــت، مطمئن
ــر  ــی از مظاه ــه یک ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــبکه های ارتباط ــیله ش ــدن بوس ــر جهانی ش ــا تاثی ــواده ب خان
برونــی آن را می تــوان در تغییــر ســاختار جمعیتــی خانــواده مشــاهده نمــود. یکــی از ویژگیهــای اصلــی 
جهانی شــدن ارتباطــات متقابــل اســت، امــا برخــاف وابســتگی متقابــل کــه بــر دو جانبــه بــودن تأکیــد 
دارد، جهانی شــدن امــکان وابســته شــدن را نیــز در نظــر مــی آورد )ویلیامــز،1379(2 . گیدنــز از طریــق 
ــرمایه داری،  ــام س ــم از نظ ــه اع ــی مدرنیت ــر ارکان اصل ــد ب ــدن و تاکی ــوم جهانی ش ــی مفه ــاز اندیش ب
صنعتی شــدن، قــدرت نظامــی و نظــارت و کنتــرل، ایــن فراینــد را در راســتای پــروژه ناتمــام مدرنیتــه 
مــورد تحلیــل قــرار می دهــد و از ایــن منظــر شــکل گیری و تکویــن فرآینــد جهانی شــدن را بــه گــذار 
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کامــل از مدرنیتــه، مشــروط و محــدود نمی گردانــد )عبدالهــی،1389(. از دیــدگاه گیدنــز، جهانی شــدن 
پدیــده ای اســت چنــد بعــدی، کــه هــر یــک از ابعــاد جهانی شــدن موجــب شــده اســت کــه نــوع، شــرایط 
ــه طوراساســی متحــول شــود. در شــرایط جهانی شــدن، ابعــادی در  و ســطح زندگــی روزمــره انســان ب
شــرایط جدیــد پدیــدار شــده اســت کــه ســطح زندگــی روزمــره را تغییــر داده اســت. بــه طــور مثــال 
زندگــی و هویــت زنــان در جامعــه جدیــد دچــار دگرگونــی اساســی گردیــده و از چارچوبهــای ســنتی 
و بومــی محــض بــه درآمــده و امــکان حیــات موثــر را در ســطح وســیع تــری بدانهــا بخشــیده اســت. 
ارتبــاط انســانها بــا فراتــر از مرزهــای محلــی وکنــش متقابــل آنهــا بــا پدیده هــای اجتماعــی کــه فراتــر 
از مــکان و ســنتهای مــکان محورنــد، امــکان نــوع جدیــدی از زندگــی روزمــره را بــه انهــا داده کــه ابعــاد 
جهانــی دارنــد )گیدنــز،1999(. از آنجــا کــه نقــش زنــان بــه عنــوان یــک عضــو موثــر در ســاختار خانواده 
ــد  ــدری قدرتمن ــه ق ــد ب ــان می توان ــت زن ــی در هوی ــذا دگرگون ــت، ل ــوده اس ــد ب ــورد تاکی ــه م همیش
ــه  ــد جامع ــی می توان ــن دگرگون ــکاس ای ــه انع ــواده، بلک ــر در خان ــه تغیی ــا منجــر ب ــه تنه ــه ن باشــد ک
ــه  ــاد اجتماعــی اســت ک ــن و شــفافترین نه ــواده دقیقتری ــد. از آنجــا کــه خان ــر کن ــز دچــار تغیی را نی
حــوادث بــزرگ و تاریخــی جهــان را انعــکاس می دهــد، بدرســتی بایــد گفــت، خانــواده همپــای جامعــه 
حرکــت می کنــد )لیبــی،1393(. ایــن همــان نکتــه حیاتــی اســت کــه می توانــد تغییــرات جامعــه را بــه 
دریچــه خانــواده متصــل کنــد. واحــد اصلــی جامعــه و همچنیــن منبــع اصلــی جامعــه پذیــری خانــواده 
اســت. خانــواده نیــز تحــت تاثیــر جهانی ســازی قــرار گرفتــه اســت، اگــر چــه ایــن واقعیــت اســت کــه 
فرایندهایــی ماننــد صنعتی شــدن و نوســازی برســاختار خانــواده درســالهای اولیــه تاثیرگذاشــته اســت، 
ــا  ــار،2012(1. ب ــن توده هاســت )کوم ــف اجتماعــی و فرهنگــی بی جهانی ســازی نتیجــه تعامــات مختل
تحــول در جامعــه، خانــواده نیــز دچــار تحــول می شــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه اجتماعــات مختلــف بــه 
ــه درجــات  ــد ب ــواده نیــز در اجتماعــات مختلــف بای ــد، خان درجــات مختلــف در معــرض تغییــر بوده ان
مختلــف تغییــر کــرده باشــد )ســرایی،1385(. دگرگونــی در خانــواده موجــب تحــول در مســیر زندگــی 
ــه زیســتی تک تــک انســانها شــده اســت. جهانی شــدن و تجــدد بــه دلیــل واســطه هایی، چــون  و تجرب
ــن ارتباطــی، تحــول را در نهــاد  ــزان مســافرتهای خارجــی و تکنولوژیهــای نوی ســواد، شهرنشــینی، می
خانــواده پذیــرا می کننــد و در یــک تقابــل دیالکتیکــی بیــن ســنت و تجــدد، الــزام اجتماعــی کاهــش 
ــم  ــدی وکری ــی احم ــوند )عل ــف می ش ــدت تضعی ــه ش ــز ب ــنتی نی ــای س ــه هنجاره ــد، درنتیج می یاب
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ســرا،1392(. هاثــورن در خصــوص تاثیــر شهرنشــینی و تحصیــات بــر ســاختار خانــواده، معتقــد اســت 
کــه ایــن درســت اســت کــه در تمامــی جوامــع آگاهــی از کنتــرل موالیــد بــا شهرنشــینی، تحصیــات 
باالتــر از حــد متوســط و درآمــد بیشــتر از حــد متوســط، ارتبــاط مســتقیم دارد. تحصیــات همچنیــن 
ــدان  ــواده، هزینه هــا و منافــع فرزن ــدازه خان ــه ان برمتغیرهــای تبیینــی دیگــر نظیــر نگرش هــا نســبت ب
تاثیــر قابــل توجهــی دارد )لوکاس ومیــر،17:1383(1 . البتــه ایــن امــر در ایــران هــم می توانــد مصــداق 
داشــته باشــد، زیــرا کــه عباســی شــوازی در نتایــج تحقیــق خــود آورده اســت کــه زوج هایــی کــه در 
ــه در  ــی ک ــد و زنان ــی برخوردارن ــر تحصیل ــه از ســطح باالت ــی ک ــد، زنان ــرورش یافته ان ــهر پ ــط ش محی
ســنین باالتــر ازدواج می کننــد، تعــداد فرزنــدان کمتــری دارنــد )عباســی شــوازی،62:1384(. خانــواده 
ــود  ــزون می ش ــات روز اف ــار تناقض ــدن دچ ــد جهانی ش ــی در فرآین ــاد اجتماع ــک نه ــوان ی ــه عن ب
ــا چنــان تحــول عظیمــی  ــواده در دنیــای امــروز ب ــر،294:1381(2 . گرنســهایم، معتقــد اســت خان )ترن
ــرو شــده اســت کــه بســیاری از نظریه هــای دهه هــای گذشــته را بی فایــده و بی اثــر ســاخته اســت  روب
ــی از  ــد یک ــدن می توان ــد، جهانی ش ــرح ش ــوق مط ــث ف ــه در مباح ــور ک ــهایم ،2013(. همانط )گرنس
عواملــی باشــد کــه منجــر بــه تغییــر نقــش در خانــواده ســنتی و تبدیــل آن بــه خانــواده مــدرن شــده 
اســت کــه تغییــر ماهیــت خانــواده در دنیــای مــدرن بــه دنبــال خــود آســیب هایی را در پی داشــت کــه 
بــرای مقابلــه درســت بــا آنهــا بایــد تغییــرات خانــواده بــه طــور دقیــق بازشناســی و مســاله یابی شــود 

تــا در سیاســت گذاریهــا تصمیــم ســازی درســت صــورت پذیــرد.

الف( روش تحقیق و دادها:

در این مطالعه بر حسب ضرورت از روش های زیر استفاده شده است:
1- روش مطالعــه اســنادی: گذشــته از منابــع و متــون نظــری اســتفاده شــده، داده هــای والدت، ازدواج 
و طــاق از ســندهای آمــاری آرشــیو شــده در ســازمان ثبــت احــوال کشــور و در برخــی مــوارد از آمــار 

نامه هــای مرکــز آمــار ایــران اســتخراج شــده اســت.
ــه آمارهــا بهــره گرفتــه شــد. آمارهــای آرشــیوی در ســازمان ثبــت احــوال کشــور  2- از تحلیــل ثانوی
ــا جامعیــت و قابلیــت  ــه، کل کشــور انتخــاب شــده اســت ت ــن مقال ــاری ای تحلیــل شــدند. جامعــه آم
تعمیــم پذیــری باالتــری داشــته باشــد. در ایــن مقالــه بــازه زمانــی 40 ســاله در قالــب 4 دوره ده ســاله 

1- Lucas &Mir
2- Turner
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انتخــاب شــد، تــا عــاوه بــر امــکان مقایســه درســت تغییــرات ایجــاد شــده در یــک بــازه زمانــی معقــول، 
قابــل بررســی باشــد. داده هــا از ســال 1355 انتخــاب شــد تــا احتمــال کــم ثبتــی درثبــت رویدادهــای 
والدت، ازدواج و طــاق بــه حداقــل برســد. در پایــان، دلیــل انتخــاب ســه واقعــه )والدت، ازدواج و طاق( 
ــد کــه ایــن ســه رویــداد  ــوده اســت کــه نویســندگان، معتقــد بودن ــواده آن ب در بررســی تحــوالت خان

جمعیتــی یــک جامعــه، می تواننــد انعکاســی از ذهنیــت نهــان مــردم همــان جامعــه باشــند.
یافته ها

ــتانهای کشــور  ــای والدت، ازدواج و طــاق در اس ــای حاصــل از بررســی آماره ــن مجــال، یافته ه در ای
ــک واقعــه جمعیت شناسی اســت و از نخســتین  ــد ی ــا تول ــد ی ــه می گــردد. زاد و ول در ســه مبحــث ارائ
عوامــل حرکت هــای جمعیــت اســت. از ایــن رو، سیاســتهای جمعیتــی در دنیــا بــه طــور عمــده حــول 
محــور کاهــش یــا افزایــش بــاروری اعمــال می شــود. در جــدول شــماره 1، درصــد تغییــرات 40 ســاله 
ــده  ــودار آم ــه در نم ــا ســال1395 نشــان داده شــده اســت. همانطورک والدت کشــور از ســال 1355 ت

اســت، طــی ایــن 40 ســال نوســانات محسوســی در ثبــت والدت رخ داده اســت.

بررسی درصد تغییر والدت در کشور از ساد 395ج-355جد ججدود 

درصد تغییرنسبت به10سال قبلسالهای مورد مقایسه

65-5561.2

75-65-47.4

85-755.6

95-8521.9

 

١٣٩٩٩٧٧  

٢٢٥٦٩٧١  

١١٨٧٩٠٣  

١٢٥٣٩١٢  

١٥٢٨٠٥٣  

٥٥ ٦٥ ٧٥ ٨٥ ٩٥

نمودار ج: روند فراوانی ثبت والدت در کشور از ساد 55-95
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در ســال 1355 تعــداد 1399977 واقعــه والدت در کشــور ثبــت شــده کــه در ســال 1365 ثبــت ایــن 
واقعــه حــدود 61.2 درصــد رشــد داشــته و بــه عــدد2256971 رســید. در دهــه دوم مــورد بررســی، 
میــزان والدت هــای ثبــت شــده در ســال 1375 حــدود 47 درصــد کاهــش یافتــه و بــه 1187903 
می رســد. بــا کاهــش چشــمگیر والدت در دهــه ســوم، ایــن کاهــش بــا افزایــش 5.6 درصــدی نســبت 
بــه ســال 1375 نمــودار ثبــت والدت را از مســیر سراشــیبی خــارج نمــوده و در دهــه چهــارم بــا شــیب 

مایــم، والدت هــا حــدود 22 درصــد نســبت بــه ده ســال قبــل، رونــد صعــودی را نشــان می دهــد. 
یافته هــای کلــی  بررســی فراوانــی ثبــت والدت در میــان اســتانها در 4 دهــه مذکــور، نشــان داد کــه 
: 10 اســتان اول بــه لحــاظ فراوانــی حــدود 60 درصــد از والدت هــای کل کشــور را شــامل می شــوند 
و 10 اســتان آخــر بــه لحــاظ ثبــت والدت در کشــور، تنهــا حــدود 12 تــا 13 درصــد از موالیــد کل 
کشــور را ثبــت نمودنــد. اســتان تهــران و خراســان رضــوی دو اســتانی هســتند کــه باالتریــن میــزان 
ثبــت والدت کشــور را در 40 ســال مــورد بررســی داشــتند و اســتانهای خراســان جنوبــی وخراســان 
شــمالی، اســتان هایی هســتند کــه کمتریــن والدت را طــی بــازه مذکــور ثبــت کرده انــد. در 4 دهــه 
ــد  ــب عبارتن ــه ترتی ــتند، ب ــت والدت داش ــان،  درثب ــترین نوس ــه بیش ــتانهایی ک ــی، اس ــورد بررس م
ــی و ایــام و کمتریــن نوســان در ثبــت والدت از آن  از: سیســتان وبلوچســتان، قــم، آذربایجــان غرب
اســتان آذربایجــان شــرقی بــوده اســت. در جــداول ذیــل اســتانها براســاس بیشــترین ثبــت والدت در 
ســال1355 بــه 4گــروه دســته بنــدی شــدند، تــا بتــوان تغییــرات ایجــاد شــده  در 4 دوره ده ســاله 

را در هــر اســتان دقیــق تــر رصــد نمــود.



132                                                                                                                        فصلنامه جمعیت مشاره 109 و 110

گــروه اول شــامل اســتانهایی اســت کــه بیشــترین ثبــت والدت را در ســال 1355 داشــتند. در گــروه 
اول در میــان اســتانهای بــا ثبــت والدت بــاال، اســتان تهــران همیشــه در راس ثبــت والدت قــرار داشــته 
ــورد بررســی،  ــارس، جــز در دهــه دوم م ــران، آذربایجــان شــرقی، خوزســتان و ف اســت. اســتانهای ته
همیشــه رونــد مثبتــی در ثبــت والدت داشــتند. اســتان گیــان جــز در دهــه اول، بقیــه ســالهای مــورد 
بررســی رونــد منفــی در ثبــت والدت را نشــان می-دهــد. همیــن امــر مهمتریــن دلیــل در قــرار گرفتــن 

ایــن اســتان در رتبــه آخــر فراوانــی در ثبــت والدت اســت.

 گروه اود بررسی تغییرات والدتد ججدود 
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9136314709661.014709683047-43.583047908579.49085711395325.4
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7
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60366788296/307882936407-53.83640731382-13.83138230061-4.2
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ــال 1355 در  ــت والدت در س ــی ثب ــاظ فراوان ــه لح ــه ب ــت ک ــتانهایی اس ــه اس ــوط ب ــروه دوم مرب درگ

جایــگاه بعــدی قــرار می گیرنــد. در میــان اســتانهای گــروه دوم، تنهــا اســتان کرمــان اســت کــه جــز در 
دهــه دوم، در ســه دهــه دیگــر رونــد افزایشــی در ثبــت والدت دارد. اســتان کرمانشــاه هــم تنهــا اســتانی 
اســت کــه جــز در دهــه اول،  بقیــه ســالهای مــورد بررســی، رونــد کاهشــی والدت، تــداوم داشــته اســت.
 

 گروه دوم بررسی تغییرات والدتد 3جدود 
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در گــروه ســوم نیــز سیســتان وبلوچســتان، قزویــن، هرمــزگان، یــزد و اســتان بوشــهر اســتانهایی هســتند 
ــوده اســت و  ــد  ثبــت والدتشــان مثبــت ب کــه جــز دهــه دوم، در مابقــی ســالهای مــورد بررســی رون
گــروه چهــارم شــامل اســتانهایی اســت کــه کمتریــن میــزان ثبــت والدت را درســال 1355 داشــتند. در 
ایــن بیــن خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی و اســتان البــرز اســتانهایی هســتند کــه در ســال 1355 
وجــود نداشــتند، لــذا فاقــد فراوانــی در ثبــت والدت بصــورت مجــزا بــوده و والدتهایشــان در اســتانهای 
همجــوار ثبــت می شــده اســت. از مابقــی اســتانها، اســتانهای قــم، ایــام و ســمنان جــز در دهــه دوم، 

رونــد ثبــت والدت شــان افزایشــی بــوده اســت.
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گروه چهارم بررسی تغییرات  والدتد 5جدود 
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ازدواج 
درجــدول شــماره 3 تغییــرات 10 ســاله ثبــت ازدواج در کشــور نشــان داده شــده اســت. در ســال 1355 
ــدود  ــه ح ــن واقع ــت ای ــال 1365 ثب ــه در س ــده ک ــت ش ــور ثب ــه ازدواج در کش ــداد 167950 واقع تع
102.6 درصــد رشــد داشــته و بــه عــدد340342 واقعــه رســید. در دهــه دوم میــزان ازدواج هــای ثبــت 
ــت  ــه ثب ــه ازدواج ب ــداد 479263 واقع ــته و تع ــد داش ــدود 40.8 درصــد رش ــال 1375 ح ــده در س ش
ــال  ــه س ــش 62.4 درصــدی نســبت ب ــا افزای ــه ســوم ب ــت ازدواج در کشــور در ده ــودار ثب ــید. نم رس
ــودی ازدواج رخ داد و  ــد صع ــی در رون ــه توقف ــارم ک ــه چه ــا ده ــرد ت ــدا ک ــودی پی ــیب صع 1375 ش
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ــا ده ســال قبــل خــود، کاهــش  نمــودار، تغییــر جهــت داده، بــه طوریکــه در ســال 1395 در قیــاس ب
ــد رخ داده در ثبــت ازدواج  ــای رون 9.5 درصــدی در ازدواج بوجــود آمــد. نمــودار شــماره 2 کامــا گوی

ــاله اســت.  در 4دوره 10س

بررسی درصد تغییر ازدواج در کشور از ساد 55-95د ججدود 

درصد تغییرنسبت به 10سال قبلسالهای مورد مقایسه

1355-1365102.6

1365-137540.8

1375-138562.4

1385-1395-9.5

منودار 2. فراوانی ثبت ازدواج در کشور از سال 55-95

ــور،  ــه مذک ــتانها در 4 ده ــان اس ــده در می ــت ش ــای ثب ــی ازدواج ه ــی فراوان ــی  بررس ــای کل یافته ه
ــور را  ــای کل کش ــد از ازدواج ه ــدود 67 درص ــی ح ــاظ فراوان ــه لح ــتان اول ب ــه: 10 اس ــان داد ک نش
ــد از  ــدود 11.4 درص ــور ح ــای در کش ــت ازدواج ه ــاظ ثب ــه لح ــر ب ــتان اخ ــوند و10 اس ــامل می ش ش
ــتند  ــتانی هس ــوی دو اس ــان رض ــران و خراس ــتان ته ــد. اس ــت می کنن ــور را ثب ــای کل کش ازدواج ه
کــه باالتریــن میــزان ثبــت ازدواج را در ایــن 40 ســال در کشــور داشــتند. خراســان جنوبــی و ایــام، 
اســتانهایی هســتند کــه کمتریــن ازدواج را در بــازه مذکــور ثبــت کرده انــد. بررســی فراوانــی ازدواج هــا 
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نشــان می دهــد، کــه همــه اســتانها در ســه دهــه اول رونــد صعــودی و اکثــر اســتانها در دهــه چهــارم، 
کاهــش جــدی در ثبــت ازدواج را تجربــه کرده انــد. در ادامــه اســتانها براســاس بیشــترین ازدواج هایــی 
ــه شــرح  ــه 4 گــروه دســته بنــدی شــدند کــه ب ــد، جــدول بنــدی و ب کــه در ســال1355 ثبــت نمودن

آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.
گــروه اول، شــامل اســتانهایی اســت کــه بیشــترین ازدواج را در ســال 1355 ثبــت کردنــد. درگــروه اول، 
اســتان تهــران همیشــه در راس ثبــت ازدواج قــرار داشــته اســت. باالتریــن درصــد تغییــرات در ثبــت 
ازدواج، مربــوط بــه اســتانهای خراســان رضــوی بــا درصــد تغییــر مثبــت 192.1 و مازنــدران بــا 119.6 
رشــد در مقایســه ســالهای 1365 بــا 1355 اســت. همانطــور کــه در جــدول گــروه اول نشــان داده شــده 
اســت، همــه اســتانها در ســه دهــه اول رونــد افزایشــی در ثبــت ازدواج را نشــان می دهنــد، امــا در دهــه 

چهــارم بــه جــز خوزســتان، بقیــه اســتانها رشــد منفــی در ثبــت ازدواج داشــتند.
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در گــروه دوم، همــه اســتانها در دهه هــای اول تــا ســوم رونــد رو بــه رشــد در ازدواج داشــته اند، امــا در 
دهــه چهــارم، بــدون اســتثنا همــه در ثبــت ازدواج رونــد نزولــی را تجربــه کرده انــد.

گروه دوم بررسی تغییرات ازدواجد ججدود 
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در جــدول ازدواج گــروه ســوم، اســتان گلســتان تغییــرات قابــل توجهــی را نشــان می دهــد، بــه طوریکــه 
در دهــه اول در ثبــت ازدواج حــدود 327 رشــد داشــته و در دهــه دوم از رونــد افزایشــی آن بــه شــدت 
کاســته شــده و بــه رشــد 7.9 درصــدی می رســد، ســپس در دهــه ســوم مجــددا رشــد 117.7 درصــدی 
را تجربــه می کنــد و در نهایــت در دهــه چهــارم مثــل ســایر اســتانها در مســیر سراشــیبی ثبــت ازدواج 

ــرد.  ــرار می گی ق
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گروه سوم بررسی تغییرات ازدواجد 9جدود 

ف
دی

ر

نها
ستا

ا

13
55

13
65

یر
تغی

صد
در

 

55
-6

5

13
65

13
75

یر
تغی

صد
در

 

65
-7

5

13
75

13
85

یر
تغی

صد
در

 

75
-8

5

13
85

13
95

یر
تغی

صد
در

 

85
-9

5

ان18
من

س

2441338438.63384397917.63979543636.654364292-21.0

زد19
ی

2423441082.04410689156.368911144366.1114438555-25.2

ان20
نج

ز

21126255196.26255729316.672931221467.51221410818-11.4

21

ان
ست

گل
 

21088999326.9899997077.9970721128117.72112818608-11.9

22

ی
یار

خت
و ب

ل 
حا

ر م
چها

 

18844681148.54681664141.966411040156.6104019886-5.0

هر23
وش

ب

15734023155.84023504525.45045966791.696678521-11.9

15.7-13333778183.43778730393.373031210565.81210510206قم24

گــروه چهــارم مربــوط بــه رصــد اســتانهایی اســت کــه کمتریــن میــزان ازدواج را در ســال 1355 ثبــت 
کردنــد. تفاوتــی کــه در ایــن گــروه نســبت بــه گروه هــای دیگــر وجــود دارد آنســت کــه برعکــس ســایر 
اســتانها کــه در دهــه چهــارم رونــد کاهشــی در ثبــت ازدواج داشــته اند. اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
ایــام، هرمــزگان و کهکیلویــه و بویــر احمــد ماننــد اســتان خوزســتان در دهــه چهــارم نیــز در ثبــت 

ــد.  ازدواج رشــد را نشــان می دهن
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گروه چهارم بررسی تغییرات ازدواجد دججدود 
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طالق
درجــدول شــماره 4، درصــد تغییــرات  4 دوره 10 ســاله ثبــت طــاق را در کشــور می دهــد. در ســال 
1355 تعــداد 18091 واقعــه طــاق در کشــور ثبــت شــده کــه در ســال 1365ثبــت ایــن واقعــه حــدود 
ــی )1375- ــورد بررس ــه دوم م ــید. در ده ــه رس ــدد35211 واقع ــه ع ــته و ب ــد داش ــد رش 94.6 درص

1365( میــزان طاقهــای ثبــت شــده در ســال 1375 حــدود 7.4درصــد افزایــش در ثبــت ایــن واقعــه 
را نشــان می دهــد کــه بــه 37817 واقعــه رســید. در دهــه ســوم بــا رونــد بــی ســابقه طــاق در میــان 
ــل از  ــا ده ســال قب ــاس ب ــه طوریکــه در ســال 1385 درقی ــرو شــدیم، ب ــورد بررســی روب ــای م دوره ه
خــود، افزایشــی حــدود 149 درصــدی را نشــان می دهــد. افزایــش طــاق در دهــه چهــارم نیــز بــا رشــد 
92.5 درصــد ادامــه می یابــد، بــه طوریکــه در ســال 1395 تعــداد181049 واقعــه طــاق در کشــور بــه 

ــد صعــودی رشــد طــاق را در کشــور نشــان می دهــد. ثبــت می رســد. نمــودار شــماره 3 رون
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درصد تغییر طالق در کشور  ساد 395ج-355جد جججدود 

درصد تغییرنسبت به 10سال قبلسالهای مورد مقایسه

1355-136594.6

1365-13757.4

1375-1385148.7

1385-139592.5

                          

 

١٨٠٩١  
٣٥٢١١  

٣٧٨١٧  

٩٤٠٣٩  

١٨١٠٤٩  

٠

٢٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠

١٤٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠

١٨٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٥٥ ٦٥ ٧٥ ٨٥ ٩٥

     نمودار3د فراوانی ثبت طالق در کشوراز ساد 55-95
یافته هــای کلــی بررســی فراوانــی طاق هــای ثبــت شــده در میــان اســتانها در 4 دهــه مذکــور، نشــان 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــور ثب ــاق را در کش ــترین ط ــاله بیش ــر 4 دوره 10س ــران در ه ــتان ته ــه: اس داد ک
ــام در 1385، 1395 و 1375  ــتان ای ــالهای 1365 و 1355 اس ــد درس ــه و بویراحم ــتان کهکیلوی اس
ــت طــاق   ــی در ثب ــه لحــاظ فراوان ــتان اول ب ــاندند. 10 اس ــت رس ــه ثب ــی طــاق را ب ــن فراوان کمتری
حــدود 74.1 درصــد از طاق هــای کشــور را شــامل می شــوند و10 اســتان آخــر نیــز حدود7.4درصــد 
ــد  ــا 426درص ــد ب ــه و بویراحم ــال 1355کهکیلوی ــد. در س ــکل می دهن ــور را ش ــای کش از کل طاق ه
ــه ترتیــب در ســالهای 1385 و  ــا 93درصــد و سیســتان و بلوچســتان ب و در ســال 1365اســتان قــم ب
ــد. درجــداول  ــه کرده ان ــل از خــود تجرب ــا 10 ســال قب ــاس ب ــر را در قی 1395 بیشــترین درصــد تغیی
ذیــل اســتانها براســاس بیشــترین طاقهایــی کــه در ســال 1355 ثبــت نمودنــد، جهــت رصــد تغییــرات 

بــه 4 گــروه دســته بنــدی شــدند.
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گــروه اول شــامل اســتانهایی اســت کــه بیشــترین طــاق را در ســال 1355 ثبــت کردنــد. درگــروه اول 
اســتان تهــران همیشــه در راس ثبــت طــاق قــرار داشــته اســت و در 4 دهــه مــورد بررســی همــواره 
ــروه اول نشــان داده شــده  ــه در جــدول گ ــته اســت. همانطــور ک ــه رشــدی در طــاق داش ــد روب رون
ــا در  ــد افزایشــی در ثبــت طــاق داشــتند، ام اســت، همــه اســتانها در دهــه اول، ســوم و چهــارم رون
دهــه دوم اســتانهای آذربایجــان شــرقی، کرمانشــاه و کرمــان نســبت بــه ده ســال قبــل از خــود طــاق 

ــد.  ــت کرده ان ــری ثب کمت
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گــروه دوم، مربــوط بــه اســتانهایی اســت کــه بــه لحــاظ فراوانــی طاقهــای ثبــت شــده در ســال 1355 
در جایــگاه دوم قــرار گرفتنــد. در ایــن گــروه اســتانهای کردســتان، مازنــدران، اصفهــان، فــارس و اردبیــل 

همــواره رونــد افزایشــی در ثبــت طــاق داشــته اند. 

گروه دوم بررسی تغییرات طالق د 3ججدود 
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ــه  ــت طــاق دارد. ب ــل توجهــی در ثب ــرات قاب ــزگان تغیی ــروه ســوم، اســتان هرم در جــدول طــاق گ
ــه  ــی آن ب ــد افزایش ــه دوم از رون ــته و در ده ــد داش ــد رش ــدود 287.9 درص ــه اول ح ــه در ده طوریک
شــدت کاســته شــده و بــه کاهــش 46.9- درصــدی رســیده و مجــددا در دهــه ســوم 238 درصــد در 
ثبــت طــاق صعــود می کنــد و در دهــه چهــارم بــا ادامــه رونــد رو بــه رشــد خــود 127 درصــد نســبت 
بــه ســال 1385 طــاق بیشــتری ثبــت می کنــد. اســتانهای قــم، قزویــن و ســمنان در هــر چهــار دهــه، 
رونــد افزایشــی در ثبــت طــاق داشــتند و در گــروه چهــارم نیزاســتانهای یــزد وکهکیلویــه و بویراحمــد 

همــواره رونــد روبــه رشــدی در ثبــت طــاق داشــتند.

گروه سوم بررسی تغییرات طالق د جججدود 
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 گروه چهارم بررسی تغییرات طالقد 5ججدود 
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  بررسی کلی نرخهای والدت، ازدواج، طالق استانها در طی سالهای 395ج-355جد جججدود 
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 ٤٣٫٥  ٥٤٫٧  ٢١٫٨  ١٧٫٨  ١٨٫٨  ٥٫٦  ٧٫٦  ٨٫١  ١٢٫٣  ١٠٫٦  ٠٫٨  ٠٫٩  ٠٫٨  ١٫٨  ٢٫٥  

 ٤٦٫٨  ٥٠٫٤  ٢٤٫٠  ١٩٫٨  ٢٠٫٠  ٧٫٤  ٧٫٦  ٧٫٩  ١١٫٧  ٨٫٦  ٠٫٧  ٠٫٦  ٠٫٥  ١٫٧ ١٫٠  

 ٤٥٫٧  ٤٣٫٢  ٢٣٫٠  ١٨٫٧  ١٧٫٧  ٥٫٢  ٦٫٣  ٨٫٠  ١١٫٦  ١٠٫٢  ٠٫٨  ٠٫٩ ١٫١  ١٫٨  ٢٫٦  

 ٥٧٫٨  ٦٣٫٥  ٢٥٫٣  ٢١٫٦  ٢٢٫٩  ٢٫٠  ٦٫٤  ٥٫٤  ٠٫٢ ٠٫١ ١١٫١ ١١٫١  ٠٫٢  ٠٫٨  ٢٫٥  

 ٢٠٫٨ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  ٢٢٫٢  ١٣٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  ٠٫٩ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٠٫٠  ٢٫٠  

 ٣٤٫٥  ٣٧٫٩  ٦٫٦  ١٣٫٠  ١١٫٩  ٦٫٦  ٨٫٦  ٣٫٩  ١١٫٥  ٨٫٥  ٠٫٤  ٠٫٦  ٠٫٣  ١٫٣  ٢٫٧  

 ٤٦٫١  ٥٠٫٦  ٢٣٫٤  ١٩٫٤  ٢٠٫٨  ٢٫٦  ٦٫١  ٧٫٣  ١٢٫٠  ١٠٫٨  ٠٫٤  ٠٫٧  ٠٫٥  ٢٫١ ١٫١  

 ٢٨٫٧  ٢٧٫٣  ١٠٫٩  ١٤٫٢  ١٣٫٨  ٣٫٧  ٥٫٤  ٥٫٩  ١١٫٨  ٧٫٨  ٠٫٣  ٠٫٤  ٠٫٤  ١٫٤  ٢٫٥  
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 ٤٩٫٤  ٦٠٫٣  ٢٧٫٨  ٢١٫٧  ٢٤٫١  ٢٫٥  ٧٫٢  ٦٫٥  ١٠٫٩  ٨٫٩  ٠٫٤  ٠٫٤ ١٫٠  ١٫٨ ١٫٠  

 ٣٢٫٦  ٤٤٫٤  ١٨٫٩  ١٦٫٤  ١٩٫١  ٤٫٦  ٧٫٠  ٨٫٧  ١٢٫٦  ٩٫٨  ٠٫٥  ٠٫٩  ٠٫٦  ١٫٤  ٢٫٣  

 ٤٢٫٩  ٥٠٫٥  ١٦٫٧  ١٨٫١  ٢٢٫٤  ٥٫٧  ٧٫٧  ٩٫٢  ١١٫٥  ٧٫٥  ٠٫٣ ٠٫١  ٠٫٣  ٠٫٦  ١٫٤  

 



برریس تحول خانواده ایراین از دریچه شاخص های جمعییت                                                    147

نتیجه گیری
ــواده  ــوالت خان ــناختی، تح ــت ش ــداد جمعی ــه روی ــتفاده از س ــا اس ــا ب ــت ت ــاش اس ــه در ت ــن مقال ای
ــوان  ــه عن ــناختی ب ــت ش ــای جمعی ــد، متغیره ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــی را م ایران
یــک عینیــت، انعــکاس تحــوالت ذهنــی کنشــگران را درتحــوالت خانــواده بــه نمایــش می گذارنــد. در 
حالــت کلــی دســتاورد ایــن مقالــه را می تــوان دریــک جملــه اینطــور بیــان کــرد کــه طــی بررســی ســه 
شــاخص جمعیتــی در4 دوره 10ســاله، مشــخص شــد کــه ســاختار خانــواده در ایــران تغییــر اساســی را 
تجربــه کــرده اســت. در حالــت کلــی در مقایســه بیــن ســالهای مــورد بررســی، درســال 1365 بیشــترین 
ــرخ والدت، ســال 1385 بیشــترین ازدواج و در ســال 1395 بیشــترین طــاق در کشــور ثبــت شــده  ن
اســت. درگام نخســت، بایــد گفــت، هنوزخانــواده بــه عنــوان یــک نهــاد مهــم در میــان ســایر نهادهــای 
اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت، چــرا کــه نــرخ ازدواج از ســال 1355 تــا 1395 بــدون اســتثنا در همــه 
ــواده  ــه تشــکیل خان ــان ب ــل ایرانی ــر تمای ــی ب ــوان دلیل ــن امــر را می ت ــه اســت و ای اســتانها رشــد یافت
قلمــداد کــرد. درســت اســت کــه دردنیــای مــدرن کارکردهــای ازدواج تغییــر یافتــه اســت و مولفه هایــی 
کــه در گذشــته فــرد را بــه ســمت زندگــی مشــترک ســوق مــی داد بــا توجــه بــه عوامــل مختلــف دنیــای 
مــدرن تغییــر یافتــه اســت، همانطــور کــه آلــن ژیــرا، معتقــد اســت، هیــچ نهــادی هماننــد ازدواج تحــت 
تاثیــر دگرگونیهــای اجتماعــی قــرار نمی گیــرد« ) ســاروخانی :11،1388(. از ایــن رو دگرگونــی ازدواج 
در جامعــه ایرانــی نیــز رخ داده اســت، امــا  بــا وجــود همــه ایــن تحــوالت، هنــوز ازدواج جــزء آیین هــای 

ــان شــناخته می شــود.  مقــدس ایرانی
در گام هــای بعــدی بــا بررســی تغییــرات نــرخ والدت و طــاق طــی 40 ســال، می تــوان بــه ایــن مهــم 
دســت یافــت کــه علیرغــم پایــداری اهمیــت خانــواده در جامعــه ایرانــی، کارکردهــا و ارزش هــای حاکــم 
ــترک  ــور واژه ای مش ــا حض ــروزه ب ــه ام ــه طوریک ــوده، ب ــراه ب ــی هم ــوالت اساس ــا تح ــواده ب درون خان
بــه نــام خانــواده در گذشــته و امــروز تحولــی عظیــم در نهــاد ایــن مفهــوم رخ داده اســت کــه گاهــی 
تناقض هایــی را میــان ایرانیــان امــروز و دیــروز بنیــان نهــاده اســت. نــرخ والدت بــدون اســتثنا در همــه 
ــه فرهنــگ و شــاخص های اقتصــادی  ــزان کاهــش بســته ب ــد می ــه اســت، هرچن اســتانها کاهــش یافت
در میــان اســتانها متفــاوت بــوده، ولــی بــدون شــک کاهــش قابــل توجــه فرزنــدآوری در همــه اســتانها 
مشــهود اســت. در گذشــته فرزنــدآوری آرمانــی ســتودنی در تشــکیل خانــواده محســوب مــی  شــد، بــه 
طــوری کــه گاهــی مشــکات جســمی هریــک از زوجیــن در عــدم فرزنــدآوری تهدیــدی بــر پایــداری 
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نهــاد خانــواده بــود. امــا امــروزه فرزنــدآوری از اولویت هــای خانــواده، ســقوطی جــدی را تجربــه کــرده 
ــه  ــش یافت ــه کاه ــه 19 واقع ــه ب ــرخ والدت از 41 واقع ــال ن ــرض 40 س ــه در ع ــوری ک ــه ط ــت. ب اس
اســت و ایــن رخــداد جمعیتــی را می تــوان تحولــی کامــا جــدی در نظــام خانــواده دانســت. علیرغــم 
تفاوت هایــی کــه بــه لحــاظ فرهنــگ، اقتصــاد و ســایر مســائل اجتماعــی در بیــن اســتانها وجــود دارد، 
ــه طــاق  ــی واقع ــرات فراوان ــد. تغیی ــه کرده ان ــی، کاهــش والدت را تجرب ــا تفاوت های ــا ب ــه آنه ــا هم ام
ــا توجــه  ــرا ب ــواده تلقــی نمــود، زی ــی نگــرش اعضــای خان ــر دگرگون ــوان شــاهدی دیگــر ب را نیــز می ت
بــه پیشــینه مذهبــی و تابــو بــودن رویــداد طــاق، افزایــش ایــن شــاخص جمعیتــی را بــا وجــود همــه 

ــد.  ــه شــمار می آی ــواده ب ــل در ســاختار خان ــل تام ــای موجــود مســئله ای قاب ممانعت ه
تحــوالت اجتماعــی دهه هــای گذشــته در ســطح جهانــی، نظــام هــای خانــواده را بــا چالش هــا، مســائل 
ــده ای  ــل پیچی ــل و عوام ــا عل ــده ب ــکلی فزاین ــه ش ــوده و ب ــه نم ــی مواج ــد و متنوع ــای جدی و نیازه
ــدن  ــی ش ــرات جهان ــن تاثی ــی از عمده تری ــز یک ــر گیدن ــه نظ ــت. ب ــه اس ــد قرارگرفت ــرض تهدی در مع
ــواده  ــای خان ــده اعض ــن ش ــش تعیی ــت و از پی ــنتی و ثاب ــای س ــی نقش ه ــواده دگرگون ــاد خان در نه
اســت )گیدنــز،1379(. وقتــی کارکردهــای خانــواده از قبیــل کارکردهــای زیســتی، اجتماعــی ، شــناختی، 
عاطفــی یکــی پــس از دیگــری آســیب می بینــد، اعضــای آن بــه تدریــج احســاس رضایت منــدی خــود 
ــواده،  ــای خان ــدی اعض ــی رضایت من ــش تدریج ــد. کاه ــت می دهن ــری از دس ــس از دیگ ــی پ را یک
ــی می شــود  ــه حقوق ــت واقع ــی، ســپس گسســتگی اجتماعــی و در نهای ــدا موجــب گسســتگی روان ابت
ــه نقــل از اخــوان تفتــی1382(. طــاق  کــه ایــن گسســتگی طــاق نامیــده می شــود )آماتــو،1998، ب
ــوان از  ــه می ت ــروز باشــد. نشــانه ای ک ــه ام ــاده در جامع ــاق افت ــای اتف ــد نشــانه ای از دگرگونیه می توان
آن بــه تفســیری مجــدد از خانــواده وکارکردهایــش رســید، اینکــه دیگــر نمی تــوان از خانــواده انتظــار 
ــروز آن  ــود کــه انســان ام ــال گمشــده هایی ب ــه دنب ــد ب ــب کــرد. بلکــه بای کارکردهــای پیشــین را طل
ــی باشــد  ــر تغییــرات ناموزون ــد دلیلــی ب ــواده طلــب می کنــد و ایــن امــر خــود می توان ــوای خان را در ل
ــه نمایــش در می آیــد. جامعــه امــروز مــا تعــادل ســاختاری خــود را از دســت  کــه درنمــودار طــاق ب
ــن  ــش در ای ــی نشــانه هایی از چال ــی و طــاق ثبت ــی چــون طــاق عاطف ــروز پدیده های داده اســت و ب
ــم  ــه دو شــریک را به ــات اســت ک ــدرن احساس ــد اســت در ازدواج م ــادل اســت. گرنســهایم، معتق تع
پیونــد می دهــد، زمینــه مشــترک تقریبــا منحصــرا عاطفــی اســت. درنتیجــه، هنگامــی کــه احساســات 
ــا طــاق قابــل درمــان اســت  گــرم تبخیــر می شــود، ایــن آغــاز پایــان اســت. امــروزه ازدواج اشــتباه ب
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)گرنســهایم2013(. بــه عقیــده زارتلــر، ماهیــت و معنــای طــاق در دنیــای امــروز عــوض شــده، اگــر در 
گذشــته طــاق باعــث ایجــاد زیانهایــی بــرای تمامــی اعضــای خانــواده می شــد، امــروزه در واقــع طــاق 
ــرایط  ــواردی ش ــی در م ــد. حت ــری می کن ــری جلوگی ــع بزرگ ت ــوع فجای ــوارد، از وق ــیاری از م در بس
بهتــری بــرای افــراد ایجــاد می کنــد، ایــن بــه معنــی حمایــت از طــاق نیســت، امــا بــه معنــی بازنگــری 

در معنــا و کارکردهــای آن اســت )لیبــی،5:1393(. 

ایــن مقالــه ســعی در شــناخت تحــوالت مفهومــی ذهنــی به نــام خانــواده بــا اســتفاده از ابزارهایــی عینی 
ــی  ــاق از ویژگیهای ــد ط ــاروری، ازدواج و رش ــش ب ــت. کاه ــاق داشته اس ــام والدت، ازدواج و ط ــه ن ب
اســت کــه در نظریــه گــذار جمعیتــی دوم بــدان اشــاره شــده اســت. نظریــه کاســیک گــذار جمعیتــی 
بــه تحــوالت جمعیتــی و تغییراتــی کــه در جامعــه انســانی رخ می دهــد، تمرکــز دارد کــه دلیــل مهــم 
انتخــاب موضــوع مقالــه حاضــر نیــز کشــف ایــن رابطــه بــوده اســت. تئــوری گــذار جمعیــت شــناختی 
ــت،  ــته اس ــه توانس ــرد ک ــی تلقی ک ــت شناس ــیک جمعی ــوری کاس ــته ترین تئ ــوان برجس ــاید بت را ش
ــد تغییــرات جمعیتــی را بطــور نســبتا جامــع توصیــف و تبییــن نمایــد )مــای، 1397( . همانطــور  رون
ــر شــده  ــا 1395 ثبــت واقعــه طــاق ده براب کــه درآمارهــا نشــان داده شــده اســت، از ســال 1355 ت
ــر  اســت. ایــن امــر در حالــی اســت کــه طــی چهــل ســال فــوق، ازدواج هــای ثبــت شــده تنهــا 4 براب
ــد، نشــان از کاهــش ازدواج هــای انجــام شــده نســبت  ــن مقایســه خــود می توان رشــد یافتــه اســت. ای
ــز  ــی اســت کــه لســتهاق و نیل ــه ویژگیهای ــداد از جمل ــن روی ــه باشــد. ای ــه طاق هــای صــورت گرفت ب
در گــذار جمعیتــی دوم از آن یــاد کرده انــد. در ایــن دیــدگاه بــر رشــد فــرد گرایــی تاکیــد شــده کــه 
ــوان از آن چشــم  ــش ســن ازدواج و طــاق نمی ت ــروز افزای ــه در ب ــی اســت ک ــر یکــی از دالیل ــن ام ای
پوشــی کــرد. براســاس تئــوری جهانــی شــدن، ارتباطــات متقابلــی در کل جهــان ایجــاد شــده و برقــراری 
ارتبــاط بیــن افــراد بــدون محدودیــت مکانــی، موجــب ابعــاد گســترده ای از تاثیــر پذیــری در جوامــع 
انســانی اســت کــه تغییــر نگرشــها، می توانــد یکــی از پیامدهــای کوچــک ایــن تبــادالت باشــد. تغییــر 
نگرشــها در تمــام ســطوح زندگــی فــردی تســری می یابــد کــه یکــی از نمودهــا می توانــد در ســاختار 
خانــواده باشــد. باالرفتــن میانگیــن ســنی ازدواج، کاهــش فرزنــدآوری، رشــد طــاق و.. در انعــکاس ایــن 
تغییــرات ســاختار خانــواده اســت. نکتــه ای کــه می تــوان در ایــن مجــال مطــرح کــرد، آنســت کــه در 
ــد، دارای  ــت کرده ان ــن والدت را ثب ــه باالتری ــتانهایی ک ــا اس ــتانها، لزوم ــان اس ــه ای می ــی مقایس بررس
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باالتریــن نــرخ ازدواج نبوده انــد. بــه طــور مثــال اســتان کهکیلویــه و بویــر احمــد، دارای رتبــه اول نــرخ 
والدت در ســال 1355 بــوده، امــا در هیــچ یــک از دهه هــای مــورد بررســی، رتبــه برتــر در ثبــت ازدواج 
ــی  ــن فراوان ــد کــرد کــه، اســتانهایی کــه دارای باالتری ــه تاکی ــن نکت ــد برای را کســب نکــرد. حتمــا بای
ــاالی ازدواج نیــز می باشــند، بعبــارت دیگــر همــواره تناســب  ــی ب والدت هســتند، معمــوال دارای فراوان
ــا درخصــوص رابطــه  ــان اســتانها وجــود داشــته اســت. ام ــان ثبــت والدت و ازدواج در می ــی می معقول
ــت ازدواج و  ــان ثب ــوان رابطــه مســتقیمی می ــت، همیشــه نمی ت ــد گف ــرخ ازدواج و طــاق بای ــان ن می
طــاق در اســتانهای مختلــف یافــت. یعنــی ثبــت ازدواج بیشــتر لزومــا ثبــت طــاق بیشــتری را محتمــل 
نیســت، زیــرا ثبــت طــاق پدیــده ای اســت، کامــا فرهنگــی کــه تحــت تاثیــر مســتقیم ارزشــهای هــر 

اســتان متغیــر اســت. 
جامعــه شناســان کان نگــر بــا تکیــه بــر قابلیــت انعطــاف پذیــري در خــرده نظــام هــا بــه نفــع حفــظ 
ــه  ــد ب ــا بتوان ــد وفــق دهــد ت ــا شــرایط جدی ــواده بایــد خــود را ب ــد کــه خان کل نظــام جامعــه معتقدن
ــر گســترش نظــام واکنــش نشــان  ــه ای در براب ــه گون بقــاي خــود ادامــه دهــد. اعضــاي نظــام ، بایــد ب
دهنــد کــه بتواننــد در برابرکارکردهــاي جدیــد یــاراي مقاومــت داشــته باشــند )توســلی،187:1380(. 
نــوع بشــر در حــال تجربــه و بازســازي خانــواده بــه شــکلی متناســب بــا جهــان کامــًا دگرگــون شــده 
هــزاره جدیــد اســت .ایــران نیــز اگرچــه بــه عنــوان یــک جامعــه نســبتاً ســنتی و مذهبــی در مقابــل 
ایــن تغییرشــکل مقاومــت کــرده و نســبتاً تأثیــر کمتــري از آن گرفتــه، امــا برخــی چالش هــای اساســی 
در ذهــن مــردم بــه ویــژه جوانــان ایجــاد شــده اســت کــه الزم اســت بــا گفتگــوي بیــن نســلی پیرامــون 
آنهــا، پاســخ مناســبی یافــت شــود .ایــن واقعیــت از ســوی همــگان پذیرفتــه شــده اســت کــه میــزان 
ــد  ــز رش ــد و نی ــدار می ده ــه را هش ــت جامع ــالخوردگی جمعی ــه س ــت ک ــی اس ــد، گام ــش موالی کاه
ــروز  ــی در ب ــد عامل ــود می توان ــه خ ــد ک ــراه می کن ــود هم ــا خ ــری را ب ــی دیگ ــائل جانب ــاق  مس ط
ــد شــناخته  ــی اســت کــه بای ــا در حــال تحول ــف تاثیرگــذار باشــد. جامعــه امــروز م آســیب های مختل
شــود تــا مدیریــت گــردد و تنهــا ســرکوب کــردن و ندیدنــش از مســائل موجــود نمی کاهــد. بــه نظــر 
ــا  ــه م ــای ایجــاد شــده در جامع ــه چالش-ه ــوز اراده ای جــدی در راســتای پاســخگویی ب می رســد هن
شــکل نگرفتــه اســت. تغییــرات در میــزان فراوانــی والدت، ازدواج و طــاق عینیتــی اســت کــه تحــت 
تاثیــر گــذار جمعیتــی و جهانــی شــدن،  انعکاســی از دگرگونــی ســاختار خانــواده ایرانــی طــی 40 ســال 

ــان آورد. ــه ارمغ )1395-1355( را ب
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چکیده

وقــوع بالیــای طبیعــی مــداوم و شــدید در مقیــاس وســیع طــی ســالهای اخیــر، عالقــه روزافــزون بــه فهــم بهتــر اینکــه 
ــن  ــاً ویرانگــر، باعــث تغییــر فرایندهــای مهــم جمعیتــی می شــوند را افزایــش داده اســت. ای ــع عمدت ــن وقای ــه ای چگون
ــاداری  ــور معن ــی به ط ــای طبیع ــه بالی ــردازد ک ــواهدی می پ ــه ش ــه ارائ ــتماتیک ب ــه و سیس ــورت خالص ــه ص ــه ب مقال
ــور  ــا به ط ــن فراینده ــه ای ــند. درحالی ک ــوده و می باش ــذار ب ــرت اثرگ ــاروری و مهاج ــالمت، ب ــر، س ــر روی مرگ ومی ب
ــب،  ــای مناس ــدان داده ه ــر فق ــه خاط ــادی ب ــدازه زی ــا ان ــا ت ــتند، ام ــم هس ــا ه ــل ب ــاط متقاب ــی در ارتب ــیار نزدیک بس
ــر روی  ــر روی روابــط متقابــل ایــن پدیده هــا انجــام گرفتــه اســت. ســرمایه گذاری ب تحلیل هــای جامــع نســبتاً کمــی ب
سیســتم های جمــع آوری اطالعــات جمعیتــی، بــرای بدســت دادن شــواهد علمــی پیــش از بالیــا یــا همزمــان بــا بالیــا، 
ــای طبیعــی، افزایــش فهــم تغییــرات جمعیتــی و افزایــش  ــه بالی ــوط ب باعــث افزایــش عمــق و وســعت تحقیقــات مرب

ــد. ــد ش ــت گذاری خواه ــالت سیاس ــی در مداخ آگاه

واژگان کلیدی: 
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مقدمه: 
ــا و  ــن بالی ــت. ای ــوده اس ــه ب ــزرگ دامن ــی ب ــای طبیع ــن بالی ــوع چندی ــاهد وق ــته ش ــه گذش ده
پیش بینی هــای انجــام گرفتــه مبنــی بــر افزایــش آنهــا بــه خاطــر عواملــی همچــون گرمایــش جهانــی و 
بــاال رفتــن تراکم هــای جمعیتــی در نواحــی و مناطــق آســیب پذیر، عالقــه بــه امــوری ماننــد چگونگــی 
ــای  ــا برنامه ه ــه آی ــراری و اینک ــی اضط ــای واکنش ــی برنامه ه ــا، اثربخش ــه بالی ــا ب ــش جمعیت ه واکن
ــا خیــر،  ــات زندگــی جمعیت هــای درگیــر را تغییــر داده ی ــا کمک هــای درازمــدت، جریان اضطــراری ی

را ســرعت بخشــیده اســت.
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــن را دارن ــیل ای ــا، پتانس ــر آنه ــی در براب ــات جبران ــم اقدام ــا و ه ــود بالی ــم خ ه
موضوعــات و پیامدهــای مــورد عالقــه دانشــمندان اجتماعــی و بهداشــتی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. بــر 
ــا )فجایــع( درگیــر شــده اند. بنابرایــن مــا  ایــن اســاس، تعــداد گســترده ای از رشــته ها در مطالعــه بالی
بحــث را بــا مــرور مختصــری از تعاریــف بالیــا و رویکردهــای موجــود بــرای مطالعــه آن شــروع می کنیــم. 
ــا  ــز م ــن تمرک ــز می شــود. بنابرای ــی متمرک ــا و پدیده هــای جمعیت ــن بالی ــاط بی ــر ارتب ــن نوشــتار ب ای
ــه  ــی هســتند ک ــدی جمعیت ــد کلی ــه فراین ــا س ــرت اســت. اینه ــاروری و مهاج ــر، ب ــر روی مرگ ومی ب
خــود نــه  تنهــا مســتقیماً تحــت تأثیــر بالیــا قــرار دارنــد، بلکــه تحــت تأثیــر سیاســت ها و برنامه هــای 

اجرایــی قبــل و بعــد از وقــوع بالیــا نیــز هســتند.

 مطالعه بالیا )فجایع(
رویکردهای علمی

ــف  ــای مختل ــاختن پدیده ه ــن س ــرای روش ــف ب ــن تعاری ــتفاده از ای ــا و اس ــف بالی ــرای تعری ــالش ب ت
اجتماعــی، بهداشــتی و جمعیتــی از پیشــینه تاریخــی طوالنــی در علــوم اجتماعــی، به ویــژه در 
ــوژی برخــوردار اســت. کارهــای پیشــین جامعه شــناختی در مــورد  جامعه شناســی، جغرافیــا و اپیدمیول
ــیوه های  ــه ش ــه ب ــترس، و توج ــاالی اس ــرایط ب ــت ش ــی تح ــار جمع ــم رفت ــر روی فه ــتر ب ــا بیش بالی
ــود  ــه متمرکــز ب ــرای مشــاهده تحــوالت پــس از حادث ــه مناطــق آســیب دیده ب ارســال پژوهشــگران ب
ــت،  ــرده اس ــر ک ــد، تغیی ــورد تأکی ــای م ــان حوزه ه ــول زم ــه در ط ــز، 1954(. اگرچ ــز و مارک )فریت
ــوز  ــد، هن ــار وارد می کنن ــی فش ــای اجتماع ــر نظام ه ــه ب ــا چگون ــه بالی ــم اینک ــود، فه ــن وج ــا ای ب
ــی و  ــس، تایرن ــی، 1989؛ دین ــت )کوارانتل ــده اس ــی مان ــات باق ــن تحقیق ــز ای ــه تمرک ــوان نقط به عن
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فریتــز، 1994؛ کالینبــرگ، 2002؛ براونینــگ و دیگــران، 2006؛ تایرنــی، 2007(. در جغرافیــا، تمرکــز 
ــری و  ــرات )گ ــر خط ــان در براب ــی انس ــتم های مکان ــیب پذیری سیس ــر روی آس ــتر ب ــا بیش تالش ه
ــاً  ــری سیســتم های انســانی- عمدت دیگــران، 2014؛ ان آی اس، 2006( و چگونگــی افزایــش انعطاف پذی
ــوژی  ــه اســت. اپیدمیول ــرار گرفت ــا منطقــه کوچــک- ق ــد اجتمــاع ی ــا چن ــک ی ــر روی ی ــه ب ــا مطالع ب
ــم  ــالمتی فراه ــت و س ــر بهداش ــا ب ــدت بالی ــاه و بلندم ــرات کوت ــی از اث ــای به موقع ــه1  ارزیابی ه فاجع
ــاپیر و  ــا- س ــت )گوه ــب اس ــکین مصائ ــگیری و تس ــتراتژی های پیش ــود اس ــال بهب ــد و به دنب می کن

ــس، 2012(. هویوی
ــرای  ــای وســیع تری نگریســته می شــوند. ب ــع( از زوایه ه ــا )فجای ــر، بالی در بســیاری از رشــته های دیگ
ــا  ــر از »شــوک ها« ی ــه کلی ت ــک طبق ــوان بخشــی از ی ــاً به عن ــا غالب ــات اقتصــادی، بالی ــال، در ادبی مث
ــا  ــت، ت ــده اس ــتفاده ش ــوک ها اس ــات از ش ــن ادبی ــوند. در ای ــناخته می ش ــه ش ــر مترقب ــرات غی تغیی
ــواده و  امــکان اســتدالل در ایــن رابطــه را فراهــم آورنــد کــه افــراد تــا چــه حــد قادرنــد از خــود، خان
اجتماع شــان در برابــر حــوادث غیــر مترقبــه دارای پیامدهــای منفــی حمایــت کننــد )تاونزنــد، 1995(. 
ــناختی  ــای جمعیت ش ــر روی پیامده ــتر ب ــه بیش ــز- اگرچ ــی نی ــابهی در جمعیت شناس ــات مش ادبی
ــام  ــر تم ــوه ب ــور بالق ــه به ط ــیع تری ک ــاس وس ــوادث دارای مقی ــد، و ح ــود دارن ــود- وج ــز می ش تمرک
ــه کار  ــد ب ــال بنگری ــرای مث ــد )ب ــوف کرده ان ــود معط ــه خ ــتری ب ــه بیش ــد، توج ــا اثرگذارن جمعیت ه
ــرخ2 (  ــای س ــم ِخِمره ــد از رژی ــوج بع ــت کامب ــازی جمعی ــوص بازس ــن در خص ــقدمانه هیووالی پیش
ــه معــرف  ــد کــه ب )هیووالیــن، 1998، 2001، 2007(. تحلیل هــای اقتصــادی و جمعیتــی تمایــل دارن
بــودن در ســطح جمعیــت اولویــت بدهنــد، و در مقایســه بــا رویکردهــای جغرافیایــی و جامعه شــناختی، 
صــرف نوعــاً مقایســه هایی در مقیــاس بزرگ تــر بــه ارمغــان آورنــد. ســرانجام، بدنــه بزرگــی از کارهــای 
روان شناســی و اپیدمیولــوژی بــه بررســی داللت هــای بالیــا بــرای رفتارهــای متنــوع روانــی و در برخــی 
ــا درجــات مختلــف معــرف  مــوارد ســالمت جســمانی، اغلــب از طریــق تحلیــل داده هــای پیمایشــی ب
بــودن نمونه هــا، می پردازنــد )آرمنیــان، ملکویــان و هوانســیان، 1998؛ کائــو، مک فارلــن و کلیمیدیــس، 

2003؛ نوریــس و دیگــران، 2006(.

1- Disaster Epidemiology
بــر  میــادی  تــا ۱۹۷۹  از ســال ۱۹۷۵  کــه  بــود  مائویســتی  ایدئولــوژی  و  تفکــرات  بــا  نــام گروهــی   )Khmer Rouge( ِخِمرهــای ُسخ   -2

بــود  بــه گونــه ای  آنهــا  بــود و روش حکومتــی  کامــوج  از حــزب کمونیســت  برآمــده  ایــن حکومــت  کامبــوج حکومــت می کــرد.  کشــور 

شــامل می شــد.  را  کامبــوج  درصــد کل جمعیــت  کــه 21  شــد  نفــر  میلیــون   ۱٫۷ قتل عــام  و  نسل کشــی  بــه  منجــر  ســال ها  ایــن  در  کــه 

.)/https://fa.wikipedia.orgُسخ ِخِمرهــای   :2018 فارســی،  )ویکی پدیــای  کــرد  ســقوط  ویتنــام  ارتــش  حملــه  بــا  ُسخ  ِخِمرهــای  رژیــم 



158                                                                                                                      فصلنامه جمعیت مشاره 109 و 110

تعاریف فاجعه
طــی ســالها، تعاریــف زیــادی بــرای فاجعــه ارائــه شــده و عامــل ایجــاد بحــث و جــدل فراوانــی گشــته 
اســت )کوارانتلــی، 1989، 2005(. اغلــب تعاریــف بالیــا را به عنــوان پدیــده ای می شناســند کــه ناشــی 
ــز  ــی خــاص متمرک ــان و مکان ــه در زم ــی اســت ک ــداد غیرمعمــول بســیار  ســریع و ناگهان ــک روی از ی
ــاند.  ــر از آن را می پوش ــتم های بزرگ ت ــوارد، سیس ــی م ــا در برخ ــی ی ــطح محل ــه در س ــده و اینک ش
ــا یــک  ــه اهمیــت برســاخت اجتماعــی 1 در اینکــه آی ــزون ب ــا گذشــت زمــان، تعاریــف به طــور روزاف ب

ــد. ــی برده ان ــر پ ــا خی ــود ی ــر می ش ــه تعبی ــوان فاجع ــداد به عن روی
ــول در  ــی غیرمعم ــوان »وقایع ــا را به عن ــس )2001( بالی ــی، کرپ ــر جامعه شناس ــی ب ــدگاه مبتن از دی
ــانی  ــیب های انس ــی از آس ــف اجتماع ــا تعاری ــی ب ــرایط فیزیک ــی از ش ــده ترکیب ــه دربردارن ــع ک جوام
ــته  ــم برجس ــر مه ــن عنص ــف، چندی ــن تعری ــد. در ای ــف می کن ــت«، تعری ــی اس ــالل اجتماع و اخت
ــا بــدون وجــود مــردم و نظام هــای اجتماعــی کــه آنهــا  ــر اســاس ایــن تعریــف، بالی اســت؛ نخســت، ب
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــوان بالی ــر، به عن ــل فق ــن از قبی ــرایط مزم ــد. دوم، ش ــد، ُرخ نمی ده ــق می کنن خل
ــوادث  ــا و ح ــیوع بیماری ه ــا، ش ــی ها، قحطی ه ــا، نسل کش ــون، جنگ ه ــی از مت ــوند. در برخ نمی ش
مرتبــط بــا آب وهــوا ماننــد ســیل، طوفان هــا و گردبادهــا طبیعتــاً در ایــن تعریــف می گنجنــد. بــا ایــن 
ــاره ای از نقــاط  ــاره »غیــر معمــول« 2 در ایــن تعریــف دقیــق باشــیم. در پ حــال، مهــم اســت کــه درب
جهــان، ایــن نــوع از رویدادهــا همگــی بــه رویدادهــای بســیار معمولــی تبدیــل شــده اند. در آن مــوارد، 
الزم بــه طــرح ایــن اســتدالل اســت کــه وقــوع رویــداد شــاید معمــول باشــد، امــا زمــان دقیــق یــا شــدت 
ــک فاجعــه باشــد. از ســوی دیگــر،  ــوان ی ــف به عن ــن تعری ــرد ای ــرای کارب ــد مالکــی ب ــداد نمی توان روی

ــد. ــی کرده ان ــه تلق ــک فاجع ــوان ی ــی را به عن ــن حوادث ــاز چنی ــات، آغ مطالع
بالیــای طبیعــی معمــوالً عامــل از دســت رفتــن منابــع و تهدیــدی بــرای زندگــی- یــا از دســت رفتــن 
واقعــی زندگــی- هســتند. ترکیــب ایــن عوامــل ممکــن اســت، منجــر به یــک بحران انســانی شــود. برخی 
ــدی  ــی طبقه بن ــی را در سنخ شناســی های متنوع ــا حــوادث بســیار ناگهان ــد ت ــالش کرده ان ــات ت مطالع
کننــد، بــرای مثــال، اینکــه آیــا آن حــوادث ناشــی از پدیده هــای محیطــی از قبیــل نیروهــای ژئوفیزیــک 
یــا آب وهــوا هســتند، یــا ناشــی از اقدامــات فنــی یــا خودســرانه. تأکیــد جامعه شناســان بــر درک تغییــر 

1- Social Construction
2- Non-Routine
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ــز، منجــر  ــداد فاجعه آمی ــه خــود روی ــر از مطالع ــی، فرات ــای طبیع ــی ناشــی از بالی ــای اجتماع فراینده
بــه تکامــل مجموعــه ای از حــوادث شــده اســت کــه در حــوزه یــک فاجعــه قــرار می گیرنــد، و به ویــژه 
ــا حــد  ــرات اجتماعــی آشــکار شــده اند )هرینــگ، 2013(. ت ــا اث ــد مرتبــط ب ــوان یافته هــای جدی به عن
زیــادی ایــن امــر مشــخص شــده اســت کــه تعامــل حــوادث فیزیکــی بــا ویژگی هــای جوامــع درگیــر 
بالیــا، از قبیــل ماهیــت مســکن و الگوهــای اســتفاده از زمیــن، نقشــی اساســی در چگونگــی ظهــور و 

ــازی می کننــد. ــا ب ــروز بالی ب
ــدازه،  ــا تفــاوت ایجــاد می کننــد عبارتنــد از ان ــزی کــه در بیــن بالی از دیگــر جنبه هــای مهــم و متمای
ــت  ــرای جمعی ــود ب ــدارهای موج ــه هش ــرفت در زمین ــه پیش ــداد، درج ــان روی ــدت زم ــعت و م وس
ــرد.  ــی ک ــه را پیش بین ــوع حادث ــوان وق ــاس آن می ت ــر اس ــه ب ــی ک ــزان دقت ــر و می ــرض خط در مع
به عنــوان مثــال، ســونامی اقیانــوس هنــد در ســال 2004 کــه بــا جزیــره ســوماترای اندونــزی اصابــت 
ــا  ــر گذاشــت(، از لحــاظ اینکــه آی ــاالت متحــده اث ــر ســاحل خلیــج ای ــا )کــه ب ــان کاترین کــرد و طوف
رخــداد و یــا مــدت استمرارشــان پیش بینــی شــده بــود یــا نــه، تــا کســانی کــه احتمــاالً تحــت تأثیــر 
ــد. ســونامی در  ــرای یــورش آب آمــاده باشــند، بســیار متفــاوت بودن ــد و بایســتی ب آنهــا قــرار می گیرن
عــرض چنــد دقیقــه از وقــوع زلزلــه بــه برخــی از خطــوط ســاحلی اندونــزی اصابــت و آســیب بســیاری 
وارد کــرد، در صورتی کــه بــه ســاکنان نیواورلئــان1  چنــد روز قبــل از اینکــه طوفــان باعــث فرونشســت 
زمیــن شــود، آمــدن طوفــان را هشــدار داده بودنــد )موناســینگه، 2007(. عــالوه بــر ایــن، در حالی کــه 
طوفان هــا همــواره بخشــی از تاریــخ نیواورلئــان از زمــان اســتقرارش در اوایــل قــرن هجدهــم بوده انــد، 
شــواهد زمین شناســی نشــان می دهــد کــه در ســواحل ســوماترا بیــش از شــش قــرن، هیــچ ســونامی 

اتفــاق نیافتــاده اســت.

 چارچوبی برای بررسی اثرات جمعیتی بالیای طبیعی
ــد و  ــیعی ُرخ می ده ــاس وس ــی در مقی ــای طبیع ــای بالی ــه پیامده ــی ک ــب زمان ــان اغل جمعیت شناس
پتانســیل اثرگــذاری بــر جمعیت هــای منطقــه ای و ملــی را دارنــد، آنهــا را مــورد بررســی قــرار داده انــد. 
ــرت  ــاروری و مهاج ــالمتی، ب ــر، س ــامل مرگ ومی ــاً ش ــا، نوع ــه آنه ــورد توج ــدی م ــای کلی پارامتره

1-نیواورلئان یا نیو اورلینز )در انگلیسی: New Orleans( بزرگ ترین شهر ایالت لوئیزیانا در ایاالت متحده آمریکا است. این شهر 
بر کرانه رود میسی سیپی واقع شده و از بندرهای مهم ایاالت متحده آمریکا محسوب می شود )ویکی پدیای فارسی، 2018: 

.)/https://fa.wikipedia.org/wiki نیواورلئان
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ــد. ــی دارن ــت داللت های ــب جمعی ــرای حجــم و ترکی ــود ب ــه خ ــه نوب ــه ب ــند ک می باش
ــه  ــر ب ــا منج ــه آن بالی ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــی زمان ــا و جمعیت شناس ــن بالی ــاط بی ــترین ارتب بیش
تعــداد مرگ ومیرهــای فــراوان می گــردد. خطــر مــرگ در یــک بــالی طبیعــی ممکــن اســت، برحســب 
ــن  ــب ای ــر حس ــیب پذیری ب ــود در آس ــای موج ــاب تفاوت ه ــه بازت ــد، ک ــر باش ــس متغی ــن و جن س
ــال  ــرض آن ب ــن در مع ــا نگرفت ــن ی ــرار گرفت ــال ق ــا احتم ــای جســمانی و ی ــر تفاوت ه ــه خاط ــاد ب ابع
می باشــد. وضعیــت اجتماعــی- اقتصــادی هــم ممکــن اســت بــا خطــر در معــرض قــرار گرفتــن بالیــا در 
ــژه در مناطــق آســیب پذیر )ماننــد دشــت های  ــال، از آنجــا کــه فقــرا به وی ــوان مث ــاط باشــد. به عن ارتب
ــه  ــان بســتگی ب ــا طوف ــه ی ــون آســیب های ناشــی از زلزل ــه چ ــا اینک ــد و ی ــی می کنن ســیالبی( زندگ
ــالوه  ــا ع ــد. بالی ــرار می گیرن ــع ق ــن فجای ــر ای ــت تأثی ــتر تح ــر بیش ــراد فقی ــکن دارد، اف ــت مس کیفی
بــر مرگ ومیرهــای فــوری، ممکــن اســت از طریــق اثراتــی کــه بــر وضعیــت بهداشــتی و ســالمتی یــا 

ــند. ــته باش ــر داش ــر مرگ ومی ــتقیمی ب ــا غیرمس ــر ی ــرات بلندمدت ت ــد، تأثی ــر آن می گذارن عناص
ــا  ــراد ی ــد؛ اف ــم دارن ــی انســانها را ه ــردن محــل زندگ ــن پتانســیل جابجــا ک ــی همچنی ــای طبیع بالی
ــا دارایی هــا  ــه ایــن خاطــر کــه بالی ــا ب به طــور پیشــگیرانه محــل زندگــی خــود را تــرک می کننــد و ی
و منبــع تأمیــن معــاش مــردم را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، آنهــا مانــدن در منطقــه تحــت تأثیــر را 

ــد. ــن می یابن ــا غیرممک ــذاب ی غیرج
پــس از وقــوع بالیــا، ممکــن اســت برخــی از افــراد جابجــا شــده بــه مــکان اصلــی خــود بازگردنــد، و 

ــه اشــکال متنــوع فرصت هــا، جــذب مناطــق دیگــری شــوند. ــا توجــه ب برخــی نیــز ممکــن اســت ب
ــتند،  ــهود هس ــر مش ــطه کمت ــاروری بالواس ــر ب ــی ب ــای طبیع ــذاری بالی ــازوکارهای اثرگ ــه س اگرچ
ــا آن  ــط ب ــارهای مرتب ــا و فش ــا و تنش ه ــد. بالی ــر دهن ــز تغیی ــاروری را نی ــای ب ــد الگوه ــا می توانن ام
ــان  ــدت زم ــا م ــی ی ــوان حاملگ ــر ت ــوه ب ــور بالق ــویی و به ط ــای زناش ــداد مقاربت ه ــر تع ــد ب می توانن
ــالل در  ــد. اخت ــر دهن ــدآوری را تغیی ــرای فرزن ــا ب ــد تقاض ــا می توانن ــند ی ــذار باش ــل اثرگ ــع حم وض
ــگیری از  ــایل پیش ــه وس ــی ب ــر دسترس ــد ب ــز می توان ــت، نی ــا اس ــوع بالی ــی از وق ــه ناش ــات ک خدم
حاملگــی اثــر بگــذارد. بالیایــی کــه منجــر بــه تعــداد مرگ ومیرهــای فراوانــی می شــوند، ممکــن اســت 
ــه خاطــر مرگ ومیرهــا  ــه همــراه داشــته باشــد. در نهایــت، اگــر بــالی طبیعــی ب ــاروری را ب افزایــش ب
ــود،  ــت ش ــی جمعی ــنی و جنس ــب س ــر ترکی ــث تغیی ــذارد، باع ــای می گ ــر ج ــه ب ــی ک و مهاجرت های
ــاروری را  ــر روندهــای ب ــن ام ــد، به طوری کــه ای ــر کن الگوهــای تشــکیل زناشــویی ممکــن اســت، تغیی
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ــد. ــر می ده تغیی
ــر  ــات و مفصل ت ــی جزئی ــا کم ــوم ب ــن مفه ــه چندی ــت ک ــته اس ــین، شایس ــث پیش ــوص بح در خص
مطــرح گردنــد. نخســت، اگرچــه بالیــا نوعــاً بــا یــک حادثــه ناگهانــی و بســیار ســریع ُرخ می دهنــد کــه 
می تواننــد دقیقــاً از لحــاظ زمانــی و اغلــب مکانــی مشــخص شــوند، امــا نقــاط انتهایــی مکانــی و فضایــی 
اثــرات آنهــا به صراحــت قابــل تشــخیص نیســتند. اثــرات فاجعــه ای کــه باعــث خســارت های فیزیکــی 
در منطقــه جغرافیایــی محــل وقــوع شــده اســت، ممکــن اســت تــا مدت هــای طوالنی تــر و حتــی فراتــر 
از آن منطقــه احســاس شــود. اســتنباط ایــن اســت کــه اثــرات بلنــد مــدت یــک فاجعــه ممکــن اســت، 
ــک  ــی ی ــه ترکیــب جمعیت ــه ای ک ــال، فاجع ــرای مث ــرات مســتقیم آن باشــد. ب ــر از اث ــب فرات ــه مرات ب
منطقــه یــا مکانــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، ممکــن اســت بــر بازارهــای کار و ازدواج در مقیــاس 
ــی1  از  ــری داخل ــا مهاجرپذی ــه ب ــه ای ک ــن، فاجع ــر ای ــالوه ب ــذار باشــد. ع ــی وســیع تری اثرگ جغرافیای
مناطــق دیگــر همــراه اســت، به طــور واضــح نه تنهــا بــر خــود جمعیــت و مهاجــران دچــار حادثــه، بلکــه 

ــر می گــذارد. ــر اجتماعــات و مناطقــی کــه مهاجــران از آنجــا برخاســته اند نیــز اث ب
ــط  ــد. فق ــم در ارتباطن ــا ه ــی ب ــه شــیوه های فراوان ــاال ب ــورد بحــث در ب ــی م ــای جمعیت دوم، فراینده
ــرت  ــوص مهاج ــا در خص ــت؛ تصمیم گیری ه ــوان گف ــم می ت ــه کنی ــم ارائ ــر بخواهی ــه را اگ ــد نمون چن
احتمــاالً تحــت تأثیــر ســاختار خانــواده و فرایندهــای تصمیم گیــری اســت کــه خــود اینهــا مســتقیماً بــا 
ــر ســطوح  ــد ب ــه مرگ ومیــر تغییــر می یابنــد. از دســت دادن خویشــاوندان و مهاجــرت می توان توجــه ب
ــدآوری تأثیــر بگــذارد. تحلیل هــای  ــوان حاملگــی و فرزن ــدآوری، و ت ــه فرزن اســترس، ســالمت، میــل ب
نســبتاً اندکــی بــه ایــن روابــط متقابــل توجــه می کننــد، عمدتــاً بــه ایــن خاطــر کــه مطالعــات کمــی 
بــه جمــع آوری اطالعــات در زمینــه مجموعــه گســترده ای از رفتارهــا و پیامدهــای بالقــوه مرتبــط بــا هــم 
ــراد،  ــز مســیرها و جریانهــای زندگــی اف ــد؛ همچنیــن مطالعــات کمتــری به طــور موفقیت آمی می پردازن

ــد. ــال کرده ان ــان دنب ــا را در طــول زم ــر در بالی ــات درگی ــا و اجتماع خانواده ه
ســوم، اگرچــه تأکیــد مــا بــر اثــرات منفــی بالیــای طبیعــی بــوده اســت، امــا مهــم اســت بــه ایــن نکتــه 
هــم توجــه کنیــم کــه بالیــا چــه فرصت هــا )تغییراتــی( را ایجــاد می کننــد، و برخــی از ایــن تغییــرات 
ممکــن اســت، پیامدهــای مثبتــی بــرای افــراد و اجتماعــات بــه همــراه داشــته باشــند. همانطــور کــه 
بالیــا زمین هــا، خانه هــا یــا زیرســاخت ها را در مکانــی از بیــن می برنــد، بــه همــان نحــو ارزش 

1- In-migration 
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ــا اغلــب باعــث کاهــش  ــد. بالی ــا زیرســاخت های مشــابه احتمــاالً افزایــش می یاب زمین هــا، خانه هــا و ی
ــا ســرپناه  ــذا ی ــه فراهــم نمــودن غ ــد ب ــی کــه می توانن ــذا و ســرپناه می شــوند: آنهای ــه غ دسترســی ب
بپردازنــد، ذینفعــان بالقــوه ایــن وضعیــت هســتند. در بســیاری از مــوارد، ایــن امــور بــه وســیله دولت هــا 
ــانی  ــای کمک رس ــت، برنامه ه ــوند. در حقیق ــه می ش ــک ارائ ــوان کم ــی به عن ــازمان های غیردولت ــا س ی
ــی  ــیوه های مثبت ــا را به ش ــب بالی ــه عواق ــد ک ــم کنن ــی را فراه ــت، فرصت های ــن اس ــان ممک خودش
ــی را  ــاورزان محل ــی از کش ــواد غذای ــد م ــای خری ــوان برنامه ه ــال، می ت ــوان مث ــد. به عن ــر دهن تغیی
نــام بــرد. ســایر برنامه هــای سیاســتی ممکــن اســت بــر پیامدهــا و عواقــب بلندمــدت اثرگــذار باشــد و 
پتانســیل تبدیــل خطــرات ناچیــز بــه فجایــع بــزرگ  مقیــاس در آینــده را کاهــش دهــد. به طــور کلــی 
ــه  ــی ب ــای طبیع ــا بالی ــط ب ــی مرتب ــای جمعیت ــر پدیده ه ــد ب ــی می توان ــت محیط ــت های زیس سیاس

ــذارد. ــر بگ ــی اث شــیوه های مهم

بالیای طبیعی تأثیرگذار در دهه گذشته
قبــل از پرداختــن بــه شــواهد مرتبــط بــا تغییــرات جمعیتــی در مناطــق درگیــر در بالیــای طبیعــی، بــه 
مــرور گســتره بالیــای ُرخ داده در طــول دهــه گذشــته بــر اســاس شــاخص های میــزان تلفــات انســانی 

ــم. ــا می پردازی ــی آنه ــی از خســارت های مال و ارزش تخمین
ــود،  ــن زده می ش ــه تخمی ــته ک ــه گذش ــک ده ــول ی ــی در ط ــالی طبیع ــج ب ــرات پن ــر، اث ــدول زی ج
بیشــترین تعــداد تلفــات انســانی )قســمت الــف( و بیشــترین خســارات بــر حســب مقیاس هــای مالــی 
ــرآورد خســارات  ــه، ب ــه صــورت خالصــه نشــان داده اســت. البت ــر جــای گذاشــته، ب )قســمت ب( را ب
ــم  ــری از حج ــه تصوی ــرای ارائ ــدول ب ــع، ج ــتند؛ در واق ــی هس ــم، تقریب ــت ه ــن حال ــی در بهتری مال

ــه عمــل آمــده در نظــر گرفتــه شــده اســت. خســارات ب
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1. برآورد خسارات بر حسب نرخ دالر در سال وقوع است.

ــای موســمی،  ــزارش گردباده ــکا، گ ــراد آســیب دیده در آمری ــدگان اف ــد مصرف کنن ــدرت خری ــای ق ــر مبن ــده ب ــرآورد ش 2. ب

Sandy.pdf_http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012 :ــان، 2013- در ــی طوف ــز مل ــنی، مرک ــان ش طوف
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بــا در نظــر گرفتــن مرگ ومیــر، مرگ بارتریــن بــال، ســونامی اقیانــوس هنــد در ســال 2004 بــود کــه در 
آن بیــش از 225000 نفــر در آســیای جنــوب و جنــوب شــرقی جــان خــود را از دســت دادنــد. زمیــن 
ــاد موســمی  ــا گردب ــس از اینه ــرد و پ ــن ب ــر را از بی ــش از 222000 نف ــی بی ــرزه ســال 2010 هائیت ل
نرگیــس بــا تلفــات 138366 نفــری قــرار دارد. دو زمیــن لــرزه دیگــر در چیــن و پاکســتان نیــز، ســبب 

مــرگ ده هــا هــزار نفــر گردیــد.
ــده  ــری ش ــوع اندازه گی ــال وق ــب ارزش دالر در س ــر حس ــه ب ــی )ک ــارت های مال ــه خس ــه ب ــا توج ب
اســت(، زمیــن لــرزه و ســونامی کــه در ژاپــن روی داد، در صــدر جــدول قــرار دارد. بــر طبــق داده هــای 
مرکــز تحقیقــات اپیدمیولــوژی بالیــای طبیعــی1  در دانشــگاه لوویــن خســارت های مالــی بــرآورد شــده 
ایــن رویــداد، حــدود 210 میلیــارد دالر آمریــکا بــود، و طوفــان کاترینــا، خســارتی 125 میلیــارد دالری 
ــر دو قســمت  ــه در ه ــی اســت ک ــا بالی ــن، تنه ــرزه ســال 2008 در چی ــن ل ــر جــای گذاشــت. زمی ب
جــدول نمــود دارد و بــه یــک ویژگــی جالــب از بالیــای طبیعــی اشــاره دارد: آن ویژگــی ایــن اســت کــه 
مرگ بارتریــن بالیــای طبیعــی، لزومــاً آنهایــی نیســتند کــه خســارات مالــی بیشــتری بــه همــراه داشــته 
باشــند. در عــوض، زیان بارتریــن بالیــای طبیعــی از نظــر مالــی در کشــورهای دارای ســطوح درآمــدی 
بــاال و متوســط ُرخ داده انــد، و در ســه مــورد از آن بالیــا، تعــداد تلفــات انســانی واقعــاً پاییــن بــوده اســت.

امــا اینکــه در یــک دهــه گذشــته، جــدول را چگونــه ورانــداز کنیــم، نامشــخص اســت. از یــک طــرف، 
ــانی در  ــات انس ــمار تلف ــه ش ــف ک ــرات مختل ــش خط ــراری و کاه ــی اضط ــت های آمادگ ــر سیاس اگ
کشــورهای صنعتــی و توســعه یافته را پاییــن آورده انــد، بتــوان در تعــداد بیشــتری از کشــورهای در حــال 
توســعه اجرائــی نمــود، ممکــن اســت تلفــات جانــی ناشــی از بالیــای طبیعــی کاهــش یابــد. از طــرف 
ــا  ــل حــوادث شــدید ژئوفیزیکــی ی ــدازه و تراکــم جمعیت هــا در مناطــق آســیب پذیر در مقاب دیگــر، ان

هواشناســی در حــال رشــد اســت کــه ایــن امــر تعــداد افــراد در معــرض خطــر را افزایــش می دهــد.
داده هــای جــدول فــوق، مبتنــی بــر برآوردهــای انباشــته در ســطح ملــی اســت. در حالیکــه ایــن داده هــا 
ــل  ــرات کام ــاره اث ــا درب ــت، ام ــد اس ــأله مفی ــتره مس ــا گس ــاط ب ــه در ارتب ــواهدی خالص ــوان ش به عن
جمعیتــی ایــن وقایــع اطالعــات کمــی در اختیــار قــرار می دهــد و بــه فرایندهــا و ســازوکارهای میــان 

بالیــای طبیعــی و تغییــرات جمعیتــی در طــول زمــان توجهــی نکــرده اســت.

1-Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)
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در حقیقــت، یــک مانــع عمــده بــرای مطالعــه جمعیت شناســی بالیــای طبیعــی، کمبــود نســبی داده هــا 
و اطالعــات مقتضــی اســت. بســیاری از مطالعــات مبتنــی بــر نمونه هــای نســبتاً کوچــک و غیرمعرفــی 
ــر  ــا کانتین ــادر ی ــوس به شــکل چ ــاًل ملم ــات کام ــر ترتیب ــا دیگ ــا ی ــه در اردوگاه ه ــراد هســتند ک از اف
ــس  ــه پ ــانی ک ــا کس ــه ب ــد مصاحب ــی مانن ــات از روش های ــر از مطالع ــی دیگ ــد. برخ ــکنی گزیده ان س
ــی  ــار، کم ــک ب ــا ی ــول، مصاحبه ه ــور معم ــد. به ط ــره می جوین ــد، به ــی مانده ان ــه، باق ــوع فاجع از وق
ــات، بدســت دادن  ــا و اطالع ــن ســنخ از داده ه ــا ای ــن ب ــد. بنابرای ــه انجــام می گیرن ــوع فاجع ــد از وق بع
ــر تغییــر فرایندهــای جمعیتــی کاری مشــکل  ــای طبیعــی ب ــر بالی ــاره اث نتیجه گیری هــای محکــم درب
ــر دو دوره  ــر ه ــه نمایانگ ــت ک ــرف جمعی ــای مع ــع آوری داده ه ــا جم ــط ب ــای مرتب اســت. پیچیدگی ه
قبــل و بعــد از فاجعــه باشــد، یعنــی اینکــه فاصلــه پیوســتار تخریــب و جریــان حرکــت افــراد بــه مقاصــد 
مختلــف از ســایر اردوگاه هــا را نشــان دهــد، بــه شــدت معــرف بــودن نمونه هــای مطالعــه، اندازه هــای 
نمونــه، و دنبــال کــردن داده هــای مقطعــی موجــود را بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت )ساســتری و 

ــا و ماکســول، 2009(. ــام، 2009؛ گالئ وان الندینگه

فرایندها و پیامدهای جمعیتی
ــف  ــای مختل ــی و پیامده ــای طبیع ــن بالی ــط بی ــورد رواب ــواهدی در م ــرور ش ــه م ــمت ب ــن قس در ای

جمعیتــی آن می پردازیــم.
مرگ ومیر و اختالل در سالمتی )ناخوشی(

ــن  ــه از دســت رفت ــد منجــر ب ــی می توانن ــای طبیع ــه در جــدول 1 نشــان داده شــد، بالی همانطــور ک
زندگــی در ســطح وســیعی شــوند. مقــدار مرگ ومیــر ناشــی از بالیــا بســته بــه عواملــی از قبیــل نــوع 
ــت  ــن اس ــا، ممک ــا و مفقودی ه ــداد مرگ ومیره ــت. تع ــر اس ــان آن متغی ــت، و زم ــل و موقعی ــال، مح ب
به طــور دقیــق مشــخص نباشــد و در برخــی مــوارد ایــن برآوردهــای تقریبــی ممکــن اســت در شــمار 
تلفــات رســمی بــه حســاب نیاینــد. اینکــه آیــا مرگ ومیرهــا تأثیــر معنــاداری بــر حجــم جمعیــت دارد 
یــا نــه، تاحــدودی بســتگی بــه ایــن دارد کــه مرگ ومیــر از نظــر فضایــی در کجــا متمرکــز شــده اســت. 
ــا  ــبه آنه ــا محاس ــد، ام ــک نمای ــه کم ــرات فاجع ــردن اث ــن ک ــه روش ــد ب ــر می توان ــای مرگ ومی نرخ ه
مســتلزم داشــتن اطالعاتــی دربــاره تعــداد افــراد در معــرض حادثــه و همچنیــن تعــداد فــوت شــده ها 

اســت- اطالعاتــی کــه همــواره در دســترس قــرار ندارنــد.
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خطــر مرگ ومیــر ممکــن اســت بــر حســب ســن و جنــس آنطــور کــه بــر حســب نــوع بالیــا متفــاوت 
ــا، ســونامی  ــر اســاس آنه ــه ب ــد ک ــه می نماین ــه شــواهدی را ارائ ــن مطالع ــر باشــد. چندی اســت، متغی
اقیانــوس هنــد بــا مرگ ومیــر باالتــری بــرای زنــان در مقایســه بــا مــردان، و همچنیــن بــرای جوانــان و 
بزرگســاالن همــراه بــوده اســت. بــرای مثــال، فرانکنبــرگ و دیگــران )2011( بــر اســاس یــک پیمایــش 
ــاله  ــردان 44- 20 س ــان م ــر در می ــه مرگ ومی ــد ک ــان دادن ــونامی، نش ــل از س ــت قب ــرف جمعی مع
ــرای  ــنی، ب ــروه س ــان گ ــان هم ــرای زن ــر ب ــای مرگ ومی ــت. نرخ ه ــرار داش ــد ق ــن ح در پایین تری
ــن  ــه ای ــال دارد ک ــد. احتم ــر بودن ــاداری باالت ــور معن ــاالن به ط ــرای بزرگس ــان، و ب ــودکان و نوجوان ک
تفاوت هــا نمایانگــر تفــاوت افــراد در قــدرت و توانایــی شــنا کــردن آنهــا باشــد، زیــرا قــرار گرفتــن در 
معــرض ســونامی بعیــد اســت کــه بــر حســب گــروه جمعیتــی متغیــر باشــد. نتایــج مشــابهی نیــز بــرای 
ــان و  ــه در آن زن ــده اند، ک ــزارش ش ــد گ ــوس هن ــال 2004 اقیان ــونامی س ــال س ــه دنب ــری النکا ب س
کــودکان در مقایســه بــا بزرگســاالن واقــع در رده ســنی 20 تــا 29 ســال، مرگ ومیــر باالتــری را تجربــه 

ــران، 2006(. ــیکیوری و دیگ ــد )نیش کرده ان
ایــن الگوهــای مرگ ومیــر غیــر عــادی اســت. ایــن الگوهــا در ســونامی ژاپــن مشــاهده نگردیــد، جایــی 
کــه مرگ ومیــر کــودکان در ســن مدرســه در مقایســه بــا افــراد ســایر گروه هــای ســنی پایین تــر بــود، 
ــا ســونامی وجــود نداشــت  ــاداری در مرگ ومیرهــای مرتبــط ب ــان تفاوت هــای معن و بیــن مــردان و زن
ــس از زمیــن  ــر در هائیتــی پ )ناکاهــارا و دیگــران، 2013(. هیچ کــدام از آن الگوهــا وضعیــت مرگ ومی
ــال و  ــراد 18 س ــان اف ــر در می ــه در آن مرگ ومی ــی ک ــد، جای ــف نمی کنن ــال 2010 را توصی ــرزه س ل
پایین تــر در باالتریــن ســطح قــرار داشــت. در هائیتــی، حــدود دو ســوم از مرگ هــا مربــوط بــه کــودکان 
ــری را  ــر باالت ــای مرگ ومی ــودکان میزان ه ــا ک ــرزه نه تنه ــن ل ــان زمی ــود. در جری ــال ب ــر از 12 س کمت
متحمــل می شــدند، حتــی آنهــا بــه احتمــال بیشــتری نیــز بــه خاطــر جراحت هــا و بیماری هــای پــس 
ــل، میزان هــای مرگ ومیــر  ــد )کلــوب و دیگــران، 2010(. در مقاب ــه می کردن از مصیبــت مــرگ را تجرب
ــاله و  ــراد 75 س ــی اف ــته تر )یعن ــه سن گذاش ــا ب ــاالن پ ــان بزرگس ــا در می ــان کاترین ــا طوف ــط ب مرتب
باالتــر(، عمدتــاً بــه خاطــر اینکــه آنهــا پیــش از طوفــان مناطــق درگیــر را تــرک نمی کردنــد و ســرانجام 

در آب غــرق می شــدند، در باالتریــن حــد بــود )بــروکارد و دیگــران، 2008(.
بالیــای طبیعــی ســوای مرگ ومیــر، می تواننــد بــا توجــه بــه ماهیــت اثرگــذاری مختــص بــه 
ــب موجــب  ــا اغل ــن لرزه ه ــد. زمی ــر بگذارن ــز اث ــر بهداشــت و ســالمتی نی ــداد، ب ــر روی ــای ه ویژگی ه



جمعیت شنایس بالیای طبیعی                                                                                                                              167

آســیب های متعــدد از جملــه دررفتگی هــا، شکســتگی ها، کوفتگی هــا، مشــکالت قفســه ســینه و 
عصبــی، و مشــکالت بالقــوه قلبــی عروقــی می شــوند )بارتلــز و وان رویــن، 2011(. مشــکالت بهداشــتی 
ــا و  ــد. ســاکنان لوئیزیان ــد در بلنــد مــدت ادامــه یاب پیش آمــده از طــرف یــک فاجعــه طبیعــی، می توان
ــی، و مشــکالت  ــای گوارش ــوع و ناراحتی ه ــت ته ــردرد، حال ــش س ــان افزای ــس از طوف ــیپی پ میسی س
تنفســی و قلبــی را تجربــه کردنــد )آدیــوال و پیکــو، 2012(. اثــرات بلندمدت تــر فاجعــه طبیعــی ممکــن 
ــژه هنگامــی مهــم باشــد کــه باعــث ایجــاد خطــرات بهداشــتی و زیســت محیطی دیگــری  اســت، به وی

از قبیــل رهــا کــردن مــواد شــیمیایی، نفــت یــا اشــعه خورشــید شــود.
ــا بالیــای طبیعــی، همچنیــن می توانــد بــر شــرایط  فشــارهای روانــی، جســمانی و اقتصــادی مرتبــط ب
ــذار  ــدت اثرگ ــا در طوالنی م ــن بچه ه ــر ســالمتی ای ــوه ب ــور بالق ــاردار و به ط ــان ب ــوزادان در زن ــد ن تول
باشــد. شــواهد مربــوط بــه فرزنــدان زنــان بــاردار در طــول قحطــی زمســتانی هلنــد، نشــان می دهــد کــه 
مصــرف بســیار کــم کالــری در دوران بــارداری منجــر بــه کاهــش وزن در هنــگام تولــد، کوتاه قــدی در 
ــر زودرس  ــی و مرگ ومی ــط زندگ ــی در اواس ــاری قلبی عروق ــه بیم ــال ب ــر ابت ــش خط ــالی، افزای بزرگس
می گــردد. ایــن نتایــج هــم بــر اســاس اثرگــذاری عامــل انســداد غذایــی در رحــم از طریــق مســیرهای 
بیولوژیکــی محتمــل و هــم اختــالل محیــط تغذیــه ای پــس از تولــد تفســیر شــده اند )اســتین، 1975؛ 
راولــی و دیگــران، 1998؛ راولــی و دیگــران، 1999، ُرزبــوم و دیگــران، 2001؛ روجــی و دیگــران، 2010(.

چندیــن مطالعــه، تأثیراتــی کــه بالیــای طبیعــی از قبیــل خشکســالی یــا ســیل بــر فــرد در دوران جنینی 
یــا اوایــل زندگــی می گــذارد را بررســی کــرده و مقــرر داشــته اند کــه ایــن رویدادهــا می تواننــد اثراتــی 
بــر جــای بگذارنــد کــه در بزرگســالی به خوبــی مشــخص هســتند )فوســتر، 1995؛ ماســینی و یانــگ، 
2009(. مطالعــات دیگــری بــه بررســی تأثیــر شــیوع بیماری هــای عفونــی وســیع، ماننــد برجســته ترین 
ــاره  ــا بحــث درب ــد )2006( ب ــد. آلمون ــزای ســال 1918 پرداخته ان ــر آنفوالن ــی عالمگی ــی اپیدم آن یعن
ــرض  ــراد در مع ــن اف ــرار گرفت ــه ق ــد ک ــتدالل می کن ــی، اس ــودن آن اپیدم ــی ب ــل پیش بین غیرقاب
چنیــن اپیدمی هایــی منجــر بــه عواقــب اجتماعــی- اقتصــادی نامســاعدی در دوران بزرگســالی آنهــا در 
ــراون  ــا ایــن حــال، ب ــد. ب ــا همتایانــی می گــردد کــه در معــرض چنیــن رویدادهایــی نبوده ان مقایســه ب
ــی  ــای عفون ــرض اپیدمی ه ــه در مع ــل هایی ک ــن نس ــه والدی ــد ک ــق می کنن ــاس )2014( تصدی و توم
بوده انــد، نیــز در مقایســه بــا والدیــن نســل های محیــط نزدیــک بــه آنهــا پایــگاه اجتماعــی- اقتصــادی 
ــی  ــن موضــوع اهمیــت کل ــا اختــالل مواجــه می کنــد. ای ــری داشــتند کــه تفســیر شــواهد را ب پایین ت
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تمرکــز بــر اینکــه یــک بــالی طبیعــی در هنــگام تفســیر شــواهد پیش بینــی شــده اســت یــا خیــر را 
ــرات  ــل پیش  بینــی اســت(، اث ــا قاب ــالی طبیعــی پیش بینــی می شــود )ی ــوع ب نشــان می دهــد. اگــر وق
بــرآورد شــده احتمــاال بازنمــای ترکیبــی از تأثیــر خــود بــالی طبیعــی و واکنش هــای رفتــاری بالقــوه 

ــالی طبیعــی اســت. ــه پیش بینــی آن ب ب
ــی و  ــول دوران حاملگ ــترس زا در ط ــای اس ــن تجربه ه ــه بی ــی رابط ــال بررس ــه دنب ــر ب ــات دیگ مطالع
ــی ایجــاد  ــای شــبه آزمایشــی، یعن ــات از طرح ه ــن مطالع ــدان هســتند. در ای ســالمت جســمانی فرزن
ــل، 2006؛ کاماچــو، 2008(، یــک  ــا جنــگ )الودردی ــرور ی ــع اســترس، از قبیــل اعمــال ت برخــی مناب
ــه و روســین- ســالتر،  ــان )کوری ــا طوف ــورچ، 2011( ی ــرزه )ت ــن ل ــراون، 2014(، زمی ــر )ب ــرم فراگی ُج
ــن  ــدن جنی ــل ش ــگام کام ــت والدت، در هن ــای ثب ــتفاده از داده ه ــا اس ــا ب ــد. آنه ــتفاده ش 2012( اس
ــع اســترس و عــدم اعمــال آن  ــی اعمــال منب ــوزادان در دو موقعیــت زمان ــج والدت ن ــه مقایســه نتای ب
ــا فرضیــه تأثیــرات منفــی قــرار گرفتــن در معــرض اســترس  پرداختنــد. در حالیکــه یافته هــای آنهــا ب
ــا ایــن وجــود اثــرات بــرآورد شــده به طورکلــی از نظــر مقــدار بســیار  بــرای والدت ســازگاری دارنــد، ب
ــی  ــای بزرگ ــات از نمونه ه ــیاری از مطالع ــالوه، بس ــتند. به ع ــت هس ــی بی اهمی ــاظ بالین ــز و به لح ناچی

ــرآورد شــده، روشــن نیســت. ــرات ب ــاری اث ــاداری آم ــد و معن اســتفاده می کنن
ــترش  ــرد گس ــمانی ف ــالمت جس ــر از س ــه فرات ــی، ب ــالی طبیع ــوع ب ــس از وق ــالمتی پ ــالل در س اخت
ــوژی تعــدادی از الگوهــای سیســتماتیک  ــد. مطالعــات انجــام گرفتــه در روان شناســی و اپیدمیول می یاب
ــائل  ــی مس ــه ارزیاب ــات ب ــد. مطالع ــت کرده ان ــی را ثب ــالی طبیع ــس از ب ــی پ ــی و روان ــالمت ذهن س
ــا اســترس، افســردگی و اضطــراب و  ــد، ام ــر اختصاصــی روان شــناختی پرداخته ان ــدد خــاص و غی متع
ــند  ــی می باش ــالی طبیع ــت ب ــر از ماهی ــائل صرف نظ ــن مس ــن ای ــانحه، رایج تری ــس از س ــانی پ پریش

ــرود، 2006(. ــس و ال ــران، 2002؛ نوری ــس و دیگ )نوری
ــا در  ــان هســتند، ام ــی در طــول زم ــم روان ــرات عالئ ــه بررســی تغیی ــادر ب ــات نســبتاً اندکــی ق مطالع
میــان مطالعاتــی کــه بــه انجــام چنیــن بررســی هایی پرداخته انــد، اکثــراً دریافته انــد کــه عالئــم روانــی 
در طــول زمــان بهبــود می یابنــد )نوریــس و دیگــران، 2002؛ پایتــرزاک و دیگــران، 2012(. داده هــای 
حاصــل از مطالعــات بازیابــی خلیــج گالوســتون1  نشــان می دهنــد کــه افــراد در معــرض طوفــان آیــک2  

1-The Galveston Bay Recovery Study (GBRS)  
2- Hurricane Ike
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ــا  ــد، ام ــی1 ، اضطــراب و درد را دارا بوده ان ــه روان ــس از ضایع ــالل استرســی پ ــا اخت عالئمــی همســو ب
ــای  ــان موج ه ــه افســردگی در می ــه اســت )اگرچ ــش یافت ــان کاه ــا گذشــت زم ــم ب ــن عالئ ــیوع ای ش
مختلــف مطالعــه ثابــت باقــی مانــده اســت( )پایتــرزاک و دیگــران، 2012(. شــواهدی مشــابه بــا شــواهد 
فــوق در میــان اندونزیایی هــای تحــت تأثیــر ســونامی اقیانــوس هنــد گــزارش شــده اســت )فرانکنبــرگ 

و دیگــران، 2014(.

مهاجرت و جابجایی
ــد  ــت بع ــر شــکل جمعی ــوی در تغیی ــوه ق ــل بالق ــک عام ــاری، ی مهاجــرت چــه ارادی باشــد چــه اجب
ــای  ــد، جابجایی ه ــی ُرخ می ده ــای طبیع ــه بالی ــی ک ــت. در محیط های ــی اس ــه طبیع ــک فاجع از ی
ــر  ــت و دائمــی، هــم در خــارج از و هــم در داخــل مناطــق درگی ــای موق ــی شــامل مهاجرت ه جمعیت
ــی  ــا )جای ــر از بالی ــم مناطــق بی تأثی ــده ه ــد دربرگیرن ــی، می توان ــای مهاجرت ــا می باشــد. مقصده بالی
ــای  ــم مکان ه ــند( و ه ــته باش ــا نداش ــته ی ــتانی داش ــا دوس ــواده ی ــن اســت خان ــراد آواره ممک ــه اف ک
نســبتاً نزدیــک بــه مناطــق تحــت تأثیــر کــه کمپ هــای رســمی و غیررســمی آنهــا دایــر اســت، باشــد. 
امــا ســاکنان ممکــن اســت باقــی مانــدن در جایــی کــه در زمــان وقــوع بــال، محــل زندگی شــان بــوده 
اســت را نیــز برگزیننــد، حتــی اگــر منطقــه مــورد نظــر به طــور بــدی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه باشــد، 
و گروه هــای جدیــد ممکــن اســت، دســت بــه مهاجــرت بزننــد، به ویــژه اگــر آنهــا فرصت هــای مرتبــط 

ــه کار و شــغل هســتند( را درک کننــد. ــوط ب ــی کــه بیشــتر مرب ــی )و احتمــاالً فرصت های ــا جابجای ب
ــازها و  ــه ساخت وس ــزان آســیب وارده ب ــر می ــوارد، تحــت تأثی ــایر م ــن س ــی در بی ــات مهاجرت تصمیم
ــی وســیعی،  ــای زمان ــرای دوره ه ــوه ب ــای گســترده به طــور بالق ــد. ویرانی ه ــرار دارن ــی ق ــط طبیع محی
ــدود  ــی ح ــال 2010 در هائیت ــرزه س ــن ل ــوند. زمی ــان می ش ــان از خانه هایش ــی قربانی ــب جابجای موج
24/4 درصــد از خانه هــا را ویــران و بــه 41/5 درصــد از آنهــا آســیب وارد کــرد. حــدود 1/24 میلیــون 
ــران، 2010(.  ــب و دیگ ــد )کول ــکان کردن ــل م ــت نق ــکونتگاه های موق ــه س ــی ب ــاکنان هائیت ــر از س نف
به طــور کلــی، تخمیــن زده می شــود کــه پایتخــت هائیتــی، یعنــی پورتــو پرنــس 23 درصــد از ســاکنان 

دائمــی خــود را بــر اثــر آن زمیــن لــرزه از دســت داد.

1- اختال اسرتسی پس از ضایعه روانی )Posttraumatic Stress Disorder )PTSD(( نشانگان یا سندرمی است که پس از مشاهده، تجربه مستقیم 
یا شنیدن یک عامل اسرتس زا و آسیب زای شدید روی می دهد که می تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود 

)مرتجم، ویکی پدیای فارسی(.
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لیــو و دیگــران )2012( بــا اســتفاده از یــک روش شناســی غیرمعمــول کــه بــر اطالعــات تلفــن همــراه 
ــل  ــه تحلی ــرده اســت، ب ــه ک ــرزه تکی ــن ل ــس از زمی ــی پ ــای مهاجــرت در هائیت ــه الگوه ــرای مطالع ب
حــرکات و جابجایــی 1/9 میلیــون کاربــر تلفــن همــراه تــا یــک ســال بعــد از زمیــن لــرزه پرداختنــد. 
آنهــا نشــان دادنــد کــه تغییــرات مکانــی بیــش از آنچــه کــه در اصــل انتظــار می رفــت، قابــل پیش بینــی 
ــل  ــا مح ــد و ب ــرزه بودن ــن ل ــل از زمی ــای قب ــه الگوه ــبیه ب ــی ش ــور نزدیک ــا به ط ــد. جابجایی ه بودن

ــد. ــاط بودن ــی در ارتب ــت اجتماع ــبکه های حمای ش
ــردم  ــابقه ای از م ــاً بی س ــزان تقریب ــی می ــبب جابجای ــه س ــت ک ــری اس ــه دیگ ــا، فاجع ــان کاترین طوف
در ایــاالت متحــده گردیــد و حــدود 1/5 میلیــون نفــر را از مناطــق تحــت تأثیــر طوفــان بیــرون رانــد 
ــای  ــد فرصت ه ــار کم درآم ــیب دیده و اقش ــدت آس ــاکنان به ش ــرای س ــوکا، 2010(. ب ــن و پولی )گروئ
بازگشــت بــه نیواورلئــان تــا حــد زیــادی محــدود بــه وجــود منابــع و میــزان تخریــب خانه هــای آنــان 
ــاِن پیــش از  ــه معــرف از ســاکنان نیواورلئ ــک نمون ــا اســتفاده از ی ــود. فیوســل و دیگــران )2010( ب ب
ــه  ــا را تجرب ــر آســیب دیدگی خانه ه ــای باالت ــاکنان سیاه پوســت میزان ه ــه س ــد ک ــان نشــان دادن طوف
کرده انــد، کــه اغلــب بازگشــت آنهــا بــه شــهر را بــه تعویــق انداختــه بــود و باعــث تغییــر ویژگی هــای 
ــای  ــر داده ه ــه ب ــا تکی ــوکا )2010( ب ــن و پولی ــود. گروئ ــده ب ــه ش ــد از آن فاجع ــان بع ــی آن جمعیت
ــزان وســعت  ــد خانوادگــی و می ــه ســن، درآم ــد ک ــش جــاری جمعیــت1  نشــان دادن حاصــل از پیمای
ــا یــک ســال بعــد از  ــن شهرســتان، بازگشــت جمعیت هــای جابجــا شــده را حتــی ت آســیب دیدگی ای

ــد. ــرده بودن ــاداری مشــروط ک ــور معن ــان، به ط طوف
ــای طبیعــی  ــا بالی ــاال به طــور خالصــه بحــث شــد، برخــی از پیامدهــای مرتبــط ب همانطــور کــه در ب
ــا2   ــا و ریت ــای کاترین ــال داشــته باشــد. طوفان ه ــه دنب ــی را ب ــب غیرمنتظــره مثبت ممکــن اســت عواق
ــا  ــدارس ب ــه م ــن ب ــرد پایی ــدارس دارای عملک ــوزان از م ــترده دانش آم ــای گس ــه مهاجرت ه ــر ب منج
کیفیــت باالتــر گردیــد. بعــد از افــت اولیــه در میانــه نمــرات آزمــون، عملکــرد دانش آمــوزان به ســرعت 
بهبــود یافــت و تــا ســال 2009 میانــه نمــرات آزمون هــای افــراد مهاجــر تــا 0/18 انحــراف اســتاندارد 

افزایــش یافــت )ســاکردوت، 2012(.
به طــور کلــی، طوفــان کاترینــا بــه تســریع کاهــش مــداوم جمعیــت نیواورلئــان کمــک کــرد )زانینتــی 
و کولتــن، 2012(. بــا ایــن حــال، در برخــی مــوارد بالیــای طبیعــی منجــر بــه جابجایی هــای معنــادار 

1- Current Population Survey
2- Rita
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ــاد در  ــی گردب ــده از 291 قربان ــع آوری ش ــای جم ــتفاده از داده ه ــا اس ــاول ب ــوند. پ ــی نمی ش جمعیت
ــاد از ســوی بخــش  ــر گردب ــدن در محــل تحــت تأثی ــه مان ــم ب ــه تصمی ــد ک ــگالدش نشــان می ده بن
وســیعی از قربانیــان ایــن واقعــه، کــه احتمــاالً کمک هــای بازســازی را نیــز دریافــت می کردنــد، مثالــی 
بــرای ایــن اســت کــه برنامه هــای پــس از بالیــا چطــور می تواننــد تأثیــرات جمعیتــی مختــص بــه خــود 

را بــر جــای بگذارنــد )پــاول، 2005(.
ــق  ــاکن در مناط ــراد س ــان اف ــی در می ــتراتژی های جابجای ــه اس ــه مقایس ــران )2014( ب ــری و دیگ گ
ــد ســال 2004 در  ــوس هن ــونامی اقیان ــی از آســیب ناشــی از س ــه درجــات مختلف ــی ک کوچــک محل
ــود را  ــات موج ــج در ادبی ــه رای ــن فرضی ــا چندی ــد. آن تحلیل ه ــدند پرداختن ــل ش ــزی را متحم اندون
ــیب دیده  ــدیداً آس ــق ش ــه مناط ــق ب ــراد متعل ــیاری از اف ــل، بس ــک دلی ــه ی ــد. ب ــؤال می برن ــر س زی
ــای  ــه خانه ه ــا ب ــردم ی ــی از م ــش از نیم ــد. بی ــی 1 نرفتن ــراد آواره داخل ــوص اف ــای مخص ــه کمپ ه ب
خصوصــی نقــل مــکان کردنــد یــا در ســکونتگاه محلــی خــود باقــی ماندنــد تــا شــرایط نامســاعد زندگــی 
ــه مناطقــی کــه  ــق ب ــراد متعل ــان اف ــه شــدت آســیب دیده، در می را تغییــر دهنــد. خــارج از منطقــه ب
ــدأ،  ــه مب ــر از منطق ــت، و صرف نظ ــود داش ــی وج ــد جابجایی های ــونامی بودن ــر از س ــبتاً بی تأثی نس
ــر اســاس  جابجایــی بــرای تحصیل کرده هــا بیشــتر بــود. ایــن اطالعــات ارزش فــراوان مطالعاتــی کــه ب
ــا و همچنیــن واکنش هــا  ــرات فــوری بالی ــده اث ــودن جمعیــت طراحــی شــده و هــم دربردارن معــرف ب

ــد. ــان هســتند را برجســته می نماین ــول زم ــا در ط ــه بالی ب
ــد،  ــیب دیده نماین ــق آس ــذب مناط ــدی را ج ــاکنان جدی ــد س ــن می توانن ــی، همچنی ــای طبیع بالی
به ویــژه اگــر اقدامــات بازســازی موجــب خلــق فرصت هــای شــغلی بشــود. بــا توجــه بــه محدودیت هــای 
داده ای، تمایــز بیــن مهاجــران بازگشــتی و مهاجــران جدیــد دشــوار اســت. تحلیــل ســاختار جمعیــت 
ــش درصــد ســاکنان اســپانیولی در مقایســه  ــا، نشــان دهنده افزای ــان کاترین ــس از طوف ــا پ نیواورلئان ه
ــن )2013(  ــی و کولت ــوکا، 2010(. زانینت ــن و پولی ــوده اســت )گروئ ــان ب ــش از طوف ــدار آن پی ــا مق ب
ــد کــه ســهم اســپانیولی ها  ــا اســتفاده از داده هــای سرشــماری ســالهای 2000 و 2010 تخمیــن زدن ب
ــت  ــان کاهــش جمعی ــن طوف ــه ای ــی ک ــت، در حال ــش یاف ــان 57 درصــد افزای ــت در نیواورلئ از جمعی
مهاجــران ســیاه التینــی را تســریع بخشــید، گرچــه آنهــا بــا تقاضــای بــاالی نیــروی کار بــرای بازســازی 
ــتفاده از  ــا اس ــل )2009( ب ــد. فوس ــه بودن ــان مواج ــا در نیواورلئ ــان کاترین ــد از طوف ــای بع خرابی ه

1- Internally Displaced Person (IDP)
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ــد  ــان می ده ــا نش ــان کاترین ــد از طوف ــاه بع ــه در 5 و 7 م ــک نمون ــده از ی ــع آوری ش ــات جم اطالع
ــی  ــبکه های اجتماع ــوده و از ش ــر ب ــوند، جوان ت ــه وارد می ش ــن منطق ــه ای ــه ب ــپانیولی هایی ک ــه اس ک

ــد. ــی دارن ــی و مکزیک ــب منشــاء و ریشــه برزیل ــد، و اغل ــری برخوردارن ضعیف ت

باروری، بهداشت باروری و تغییر خانواده
ــق  ــواده از طری ــرات خان ــاروری و تغیی ــت ب ــاروری، بهداش ــر ب ــذاری ب ــت اثرگ ــی قابلی ــای طبیع بالی
ــل  ــور بالفص ــی به ط ــای طبیع ــی از بالی ــاالی ناش ــر ب ــد. مرگ ومی ــز دارن ــف را نی ــازوکارهای مختل س
ــد کــودکان خردســال  ــواده را تغییــر دهــد. مــرگ افــراد بزرگســال می توان ممکــن اســت، ترکیــب خان
ــی گــردد کــه ممکــن اســت،  ــد و باعــث بیــوه شــدن مــردان و زنان ــدر و مــادر بی نصیــب گردان را از پ
اقــدام بــه ازدواج مجــدد بکننــد یــا نکننــد. قحطــی ســالهای 61- 1958 در چیــن، مثالــی از واقعــه ای 
اســت کــه پیامدهــای مهمــی بــرای جمعیت شناســی خانــواده داشــت. در طــول آن قحطــی، میزان هــای 
ــواده افزایــش یافــت  ــی کــه میزان هــای طــالق و انحــالل خان ــاروری کاهــش یافــت، در حال ازدواج و ب
)ژائــو و ریمونــدس، 2012(. واضــح نیســت کــه کل ســه ســال قحطــی را می تــوان بــه عنــوان پدیــده ای 

ــد. ــج را مختــل می کن ــر تفســیر نتای ــن ام ــه، کــه ای ــا ن ــت ی پیش بینــی نشــده در نظــر گرف
بــه هــر حــال، ســونامی اقیانــوس هنــد نیــز موجــب اختــالل مشــابهی بــرای خانواده هــا شــده اســت. 
ــرآورد  ــزی، ب ــر جمعیــت اندون ــا اســتفاده از یــک پیمایــش مبتنــی ب فرانکنبــرگ و دیگــران )2011( ب
ــز  ــدگان نی ــد بازمان ــود، و 10 درص ــن خ ــی از والدی ــودکان یک ــد از ک ــدود 10 درص ــه ح ــد ک کرده ان
ــری  ــدان کمت ــداد فرزن ــت تع ــن اس ــودکان ممک ــر ک ــد. مرگ ومی ــت داده بودن ــود را از دس ــر خ همس
بــرای والدیــن در مقایســه بــا آنچــه کــه قصــد داشــته اند داشــته باشــند، باقــی بگــذارد. از طــرف دیگــر، 
زمانــی کــه بالیــای طبیعــی ســبب مرگ ومیــر باالیــی می شــوند، در کنــار آن احتمــاالً ســبب از بیــن 
رفتــن دارایی هــا و امــورات معــاش نیــز می گردنــد، کــه خــود ممکــن اســت جوانــان را بــه ایــن نتیجــه 
ــن احســاس  ــن زوجی ــا در بی ــد ی ــه ازدواج دارن ــرای ورود ب ــری ب ــی کمت ــه احســاس آمادگ ــاند ک برس

ــد. ــود می آی ــری به وج ــدان( دیگ ــد )فرزن ــتن فرزن ــرای داش ــری ب ــی کمت آمادگ
ــا ممکــن اســت  ــد، ام ــراوان نمی گردن ــه مرگ ومیرهــای ف ــی کــه منجــر ب ــای طبیعــی حتــی زمان بالی
ــری  ــوب نظ ــک چارچ ــتفاده از ی ــا اس ــول )2002( ب ــان و ک ــند. کوه ــرعت بخش ــواده را س ــر خان تغیی
ــل میزان هــای ازدواج،  ــه تحلی ــه اســترس و دلبســتگی، ب ــه شــده در روانشناســی در زمین ــه کار گرفت ب
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والدت و طــالق قبــل و بعــد از طوفــان هوگــو1  در مناطــق تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و قــرار نگرفتــه 
کارولینــای جنوبــی پرداختنــد. در مناطقــی کــه ایــن بــالی طبیعــی روی داد، میزان هــای هــر کــدام از 
وقایــع مذکــور افزایــش و ســپس پاییــن آمــد. ایــن نوســانات در مناطــق دیگــر روی نــداده، و محققــان 
را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه قــرار گرفتــن در معــرض یــک رویــداد تهدیدکننــده زندگــی اعمــال مهــم 

ــه روابــط نزدیــک را ســرعت بخشــیده اســت. ــا توجــه ب و تغییــرات قابل ســنجش ب
ــز  ــل نی ــای بالفاص ــری تعیین کننده ه ــوب نظ ــق چارچ ــد از طری ــاروری، می توان ــوه در ب ــرات بالق تغیی
ــی را در  ــت تغییرات ــن اس ــا، ممک ــترس بالی ــر اس ــت تأثی ــای تح ــرد. جمعیت ه ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــا  ــد. ب ــه کنن ــا تجرب ــا و مرده زائی ه ــای حاملگــی، بچه اندازی ه ــات رابطــه جنســی، میزان ه ــداد دفع تع
در نظــر گرفتــن عواقــب حاملگــی، قحطــی کشــور چیــن، منجــر بــه افزایشــی معنــادار در مرده زائی هــا 
ــد  ــه موالی ــر ب ــا منج ــد از حاملگی ه ــا 92 درص ــی، تنه ــان دوره قحط ــد. در پای ــا گردی و بچه اندازی ه
ــدس،  ــو و ریمون ــود )ژائ ــال 1958 ب ــدی س ــش از 95 درص ــم بی ــر از رق ــه پایین ت ــد ک ــده گردی زن
ــد و  ــر رش ــه تأخی ــر ب ــن منج ــی، همچنی ــی از قحط ــمانی ناش ــالمت جس ــدن س ــر ش 2012(. وخیم ت
تــوان بــارور شــدن دختــران جــوان گردیــد و میــزان شــیردهی ها را هــم کاهــش  داد )ژائــو و ریمونــدس، 
ــای  ــه در ماه ه ــد ک ــان می ده ــال 2004 ، نش ــد س ــوس هن ــونامی اقیان ــود از س ــواهد موج 2012(. ش
ــه اســت  ــش یافت ــان مناطــق به شــدت آســیب   دیده، افزای ــدازی زن ــای بچه ان ــس از ســونامی، میزان ه پ

)هامــودی و دیگــران، 2012(.
ــایل  ــه وس ــی ب ــش دسترس ــث کاه ــت باع ــن اس ــات، ممک ــات و خدم ــب امکان ــر، تخری ــرف دیگ از ط
پیشــگیری و در نتیجــه، موالیــد ناخواســته گــردد. درســت همانگونــه کــه بالیــا موجــب تخریــب خانه هــا 
ــی را  ــای فراوان ــد خرابی ه ــا، می توان ــیله آن بالی ــده به وس ــاد ش ــیب های ایج ــوک ها و آس ــوند، ش می ش
در زیرســاخت ها ســبب شــده و دسترســی بــه عرضــه وســایل پیشــگیری از حاملگــی را مختــل گردانــد. 
به دنبــال ســونامی اقیانــوس هنــد ســال 2004 ، مســائل مهمــی در رابطــه بــا زیرســاخت های بهداشــتی 
ــران )2014(  ــرگ و دیگ ــد. فرانکنب ــش آم ــا( پی ــی و مامایی ه ــی و خصوص ــت عموم ــز بهداش )مراک
ــت کم  ــتی دس ــز بهداش ــهیالت و مراک ــای تس ــالت، خرابی ه ــیاری از مح ــه در بس ــد ک ــان می دهن نش
تــا یــک مــاه طــول کشــید و بازگشــایی آنهــا لزومــا به معنــای از ســرگیری عرضــه خدمــات پیشــگیری 
از حاملگــی نبــود. خدمــات مامایــی به ویــژه در محالتــی کــه مراکــز مامایــی در میــان تلفــات ســونامی 

1- Hurricane Hugo 
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بودنــد، نیــز دچــار وقفــه شــده بودنــد.
ادبیاتــی کــه بــه بررســی تجربــی ارتبــاط بیــن در دســترس بــودن وســایل پیشــگیری از بــارداری بعــد 
از بالیــا و رفتارهــا بپردازنــد، محــدود اســت. برخــی شــواهد نشــان می دهنــد کــه بالیــا ممکــن اســت، 
ــن امــر  ــر شــوند، و ای ــه جــای وســایل مؤثرت ــر ب ــواده کم اث ــه جایگزینــی وســایل تنظیــم خان منجــر ب
ــه ای  ــران )2013( در مطالع ــاری و دیگ ــردد. هاپس ــده گ ــزی نش ــد برنامه ری ــش موالی ــه افزای ــر ب منج
ــال  ــزی در س ــای اندون ــهر یوگیارکارت ــرزه ش ــن ل ــس از زمی ــان پ ــر از زن ــر روی 450 نف ــته نگر ب گذش
ــا  ــارداری رســیدند کــه ب ــر پیشــگیری از ب ــه شــواهدی از افزایــش اســتعمال روش هــای کم اث 2006، ب
افزایــش حاملگی هــای ناخواســته )برنامه ریــزی نشــده( در یــک ســال پــس از وقــوع زلزلــه همــراه بــوده 
اســت. بــه ایــن خاطــر کــه زمیــن لــرزه باعــث آســیب زدن بــه بیــش از 200 مرکــز بهداشــتی شــده بود، 
محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه فقــدان یــا کمبــود دسترســی، احتمــاالً جایگزینــی روش های پیشــگیری را 
تبییــن می کنــد. ایــن یافته هــا بــا مطالعاتــی کــه افزایــش بــاروری را به عنــوان پاســخی بــه اختــالالت 
ــد،  ــتند کرده ان ــت( مس ــی و قیم ــد دسترس ــی مانن ــارداری )اختالالت ــگیری از ب ــایل پیش ــه وس عرض
ــرگ و  ــران، 2012(. فرانکنب ــت و دیگ ــران، 2013؛ وای ــر و دیگ ــاالس، 2013؛ پوت ــویی دارد )س همس
دیگــران )2014( در زمینــه اختــالالت پیش آمــده در عرضــه خدمــات پــس از ســونامی اندونــزی، درک 
ــان دارای همســر در مناطــق به شــدت  ــواده در میــان زن پایین تــر و قطــع بیشــتر خدمــات تنظیــم خان
آســیب دیده را نشــان دادنــد. تغییــرات اســتفاده از وســایل پیشــگیری از بــارداری نیــز در میــان زنانــی 
کــه خواهــان فرزنــد بیشــتری بودنــد، برجســته بــود؛ بــا ایــن وجــود، محققــان شــواهدی قطعــی دال بــر 
افزایــش بــاروری ناخواســته ناشــی از مســائل مربــوط بــه عــدم عرضــه روش هــای پیشــگیری از بــارداری 

نیافتنــد.
ــالی طبیعــی ممکــن اســت،  ــارداری بعــد از یــک ب تغییــر در میــزان اســتفاده از روش پیشــگیری از ب
بازنمــای تغییــرات تقاضــا در مقایســه بــا عرضــه باشــد. فقــدان منابــع در ســطح اجتمــاع و فــرد ممکــن 
ــو،  ــردد )کاربال ــز گ ــدآوری در شــرایط مخاطره آمی ــن از حاملگــی و فرزن ــث دلســردی زوجی اســت، باع
ــاروری  ــش ب ــرای افزای ــن ب ــک والدی ــث تحری ــاالً باع ــودکان احتم ــرگ ک ــر، م ــرف دیگ 2005(. از ط
ــد  ــش می ده ــواده را کاه ــم خان ــای تنظی ــرای گزینه ه ــا ب ــود تقاض ــه خ ــه نوب ــن ب ــه ای ــردد، ک می گ

ــران، 2014(. ــس و دیگ ــران، 2013؛ نوبل ــو و دیگ ــتون، 1978؛ ژی )پرس
در رابطــه بــا پیوندهــای بیــن فرایندهــای جمعیتــی تسریع شــده پــس از یــک بــالی طبیعــی، شــواهد 



جمعیت شنایس بالیای طبیعی                                                                                                                              175

ــراوان  ــای ف ــه مرگ ومیره ــاروری ب ــای ب ــل واکنش ه ــور کام ــی به ط ــات جمعیت شناس ــه در ادبی پای
ــه از  ــب ن ــواهد مناس ــی از ش ــل، 2004(. برخ ــد )هی ــخص نمی کن ــی را مش ــای طبیع ــی از بالی ناش
بالیــای طبیعــی، بلکــه از جنگ هــا و درگیری هــا بدســت آمــده اســت. در تعــدادی از مطالعــات 
روندهــای کاهشــی بــاروری، چــه به طــور کل و چــه در میــان گروه هایــی کــه بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار 
ــت  ــده اس ــان داده ش ــی نش ــده اجتماع ــورش های عم ــا ش ــراه ب ــا هم ــول درگیری ه ــد، در ط گرفته ان
)لیندســتروم و برهانــو، 1999؛ کالــدول، 2004؛ آقاجانیــان و پراتــا، 2002؛ بالنــس، 2004؛ هیووالیــن 
ــر  ــوده اســت. ب ــاروری همــراه ب ــا افزایــش ب ــاچ، 2007(. در برخــی از مــوارد خاتمــه درگیری هــا، ب و پ
اســاس شــواهد موجــود از مطالعــات صورت گرفتــه در هلنــد، چیــن و بنــگالدش، قحطی هــا نیــز دارای 
الگــوی موقــت بــاروری مشــابهی بوده انــد )اســتین و ساســر، 1975؛ آشــتون و دیگــران، 1984؛ واتکینــز 

و منکــن، 1985(.
ــاروری  ــادار ب ــد گذشــته نگر، کاهــش معن ــای موالی ــر تاریخچه ه ــه ب ــا تکی ــاچ )2007( ب ــن و پ هیووالی
در طــول ســالهای حکومــت رژیــم ِخِمــر ُســرخ )1978- 1875(، افزایــش ســریع بــاروری پــس از ایــن 
رژیــم )طــی ســال های 1980- 1978(، و کاهــش مجــدد بــاروری پــس از ســال 1980 را نشــان دادنــد. 
ــاروری،  ــادار ب ــش معن ــه افزای ــد ک ــه می گیرن ــاروری، نتیج ــوی ب ــن الگ ــاس ای ــر اس ــوق، ب ــان ف محقق

ــوده اســت. ــا ب ــر در طــی درگیری ه ــش مرگ ومی ــه افزای پاســخی مســتقیم ب
بــا کنــار گذاشــتن و نادیــده گرفتــن متغیرهــای بالفصــل، اینکــه آیــا افزایــش روندهــای بــاروری بازنمای 
تغییــرات اساســی در امیــال بــاروری اســت یــا به ســادگی نشــان دهنده تحقــق فرزندآوری هــای معــوق 
ــد  ــای تســریع کننده ای در طــول چن ــه رویداده ــده می شــوند ک ــی پیچی ــر، همگــی زمان ــا خی اســت ی

ســال ُرخ دهــد و نقــاط جغرافیایــی متنوعــی را هــم در بــر بگیــرد.
نوبلــس و دیگــران )2014( الگــوی رفتــاری مشــابهی را پــس از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال 2004 در 
اندونــزی نشــان دادنــد. آنهــا بــا اســتفاده از داده هــای برگرفتــه از یــک مطالعــه طولــی معــرف جمعیــت 
ــه  ــود، ب ــزی ب ــال 2004 در اندون ــد س ــوس هن ــونامی اقیان ــد از س ــل و بع ــاهدات قب ــل مش ــه حاص ک
ــر  ــت تأثی ــق تح ــال های 2006 و 2009 در مناط ــه س ــاروری در فاصل ــش ب ــر افزای ــی ب ــواهدی مبن ش
ــه بررســی وضعیــت  ــا مناطــق غیــر درگیــر دســت یافتنــد. دو مطالعــه دیگــر ب ســونامی در مقایســه ب
ــا  ــالی )2009(، ب ــد. فین ــراوان پرداختن ــر ف ــی دارای مرگ ومی ــای طبیع ــوع بالی ــس از وق ــاروری پ ب
ــدام  ــر ک ــه ه ــرزه ک ــن ل ــه زمی ــاروری س ــت ب ــی وضعی ــه بررس ــی ب ــای مقطع ــتفاده از پیمایش ه اس



176                                                                                                                      فصلنامه جمعیت مشاره 109 و 110

ــا مقایســه بــاروری ســاکنان مناطــق  15000 نفــر تلفــات یــا بیشــتر به دنبــال داشــت، پرداخــت. وی ب
ــداد  ــن روی ــر ای ــه درگی ــاکنانی ک ــاروری س ــت ب ــا وضعی ــرزه ب ــن ل ــد از زمی ــل و بع ــر قب ــت تأثی تح
ــه کــرده  ــرزه افزایــش بیشــتری را تجرب ــاروری گــروه اول پــس از زمیــن ل ــد، نشــان داد کــه ب نبوده ان
ــرای بررســی تأثیــر  ــا اســتفاده از داده هــای سرشــماری ب ــا مطالعــه فــوق ب اســت. رویکــردی مشــابه ب
ــد کــه در ســال  ــان نشــان دادن ــه شــد. محقق ــران در ســال 2003 در پیــش گرفت ــم ای ــرزه ب ــن ل زمی
2004 بــاروری ایــن منطقــه کاهــش یافتــه، و طــی ســال های 2007- 2005 بــا افزایــش همــراه بــوده 

اســت )حســینی چاوشــی و عباســی شــوازی، 2013(.
بحث و نتیجه گیری

همانطــور کــه در بخش هــای پیشــین بحــث شــد، بالیــای طبیعــی داللت هــا و پیامدهــای فراوانــی بــرای 
فرایندهــای جمعیتــی مرگ ومیــر، مهاجــرت و بــاروری، و همچنیــن روابــط بیــن آنهــا دارنــد. از دیــدگاه 
نظــری، پتانســیل ســازوکارهای بازخــورد میــان ایــن فرایندهــا مشــخص اســت، امــا مطالعــات تجربــی 
نســبتاً اندکــی بــه بررســی روابــط بیــن آنهــا و آزمــون فرضیه هایــی در ایــن مــورد پرداختــه تــا زمینــه 
فهــم بهتــر رفتارهــای پیچیــده و ســازنده فرایندهــای جمعیتــی را فراهــم آورنــد. یــک اســتثنا، مطالعــه 
هیووالیــن بــر روی مرگ ومیــر و بــاروری در کامبــوج در طــول و بعــد از دهــه ای اســت کــه بــا جنــگ 
ــات  ــاچ، 2007(. مطالع ــن و پ ــن، 1998 و 2001؛ هیووالی ــت )هیووالی ــوده اس ــراه ب ــی هم و نسل کش
ــای  ــراد، خانواده ه ــای اف ــوزه و رفتاره ــد ح ــده چن ــه دربرگیرن ــی هســتند ک ــد داده های ــی نیازمن تجرب
آنهــا و در بســیاری مــوارد، اجتماعــات و محــالت آنهــا باشــند و بایســتی در یــک گســتره زمانــی طولــی 
و بــه قــدر کافــی بعــد از بالیــا جمــع آوری شــده باشــند تــا اوضــاع و شــرایط را دقیق تــر نشــان دهنــد.

ــت،  ــن وضعی ــالوه، در ایده آل تری ــد. به ع ــرار دارن ــترس ق ــدرت در دس ــی به ن ــن داده های ــفانه چنی متأس
ــد  ــه تأکی ــور ک ــه همانط ــوند، اگرچ ــع آوری می ش ــی جم ــالی طبیع ــوع ب ــل از وق ــز قب ــا نی داده ه
کرده ایــم، بالیــای طبیعــی به طــور کلــی پیش بینــی نمی شــوند. بــا ایــن حــال، ســرمایه گذاری 
ــاالً  ــرد، احتم ــره می ب ــر به ــی جدیدت ــرفت های تکنولوژیک ــه از پیش ــا ک ــاخت داده ه ــالق در زیرس خ
ــواره ای  ــر ماه ــودن تصاوی ــترس ب ــا در دس ــت گذاری دارد. ب ــم و سیاس ــرای عل ــی ب ــی قابل توجه بازده
ــاس  ــه براس ــت ک ــرف جمعی ــی مع ــای طول ــترده، و پیمایش ه ــای اداری گس ــاال، داده ه ــت ب ــا کیفی ب
ــرای  مبنایــی منظــم در سرتاســر جهــان انجــام می شــوند، بســیاری از اطالعــات کلیــدی مــورد نیــاز ب
ارزیابــی از قبــل وجــود دارد. در مــورد ســونامی اقیانــوس هنــد ســال 2004، تیــم بین المللــی همــکاران 
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ــوان بخشــی از  ــه به عن ــود ک ــرادی ب ــال اف ــرد و به دنب ــزی کار می ک ــار اندون ــا اداره آم ــک ب ــا از نزدی م
ــی نواحــی  ــونامی در تمام ــل از س ــاه قب ــه حــدود 10 م ــی- اقتصــادی1 ، ک ــالیانه اجتماع ــش س پیمای
واقــع در امتــداد ســاحل غربــی آســه و ســوماترای شــمالی در جزیــره ســوماترا انجــام گرفتــه بــود، مــورد 
مصاحبــه قــرار گرفتــه بودنــد. پیمایــش ســالیانه اجتماعــی- اقتصــادی ســال 2004 به عنــوان مبنایــی 
بــرای مطالعــه »پــس از ســونامی و بازیابــی آن« بــه کار رفتــه اســت کــه هــر ســاله پاســخگویان را تــا 
پنــج ســال پــس از ســونامی دنبــال کــرده و ســپس دوبــاره 10 ســال پــس از گذشــت ســونامی بــا آنهــا 

ــت. ــل آورده اس ــه به عم مصاحب
ــد تحــت  پیامدهــای جمعیتــی و همچنیــن روابــط بیــن آنهــا کــه مــورد توجــه قــرار داده ایــم، می توان
تأثیــر سیاســت ها و برنامه هــای مرتبــط بــا آمادگــی و واکنــش در برابــر بــالی طبیعــی باشــد. توســعه 
و اجــرای کدهــای ســاختمانی، ایجــاد سیســتم های هشــدار، برنامه هــای تخلیه ســازی، و پناهگاه هــای 
موقــت، و پاســخ دهندگان آموزش دیــده اولیــه، می تواننــد پیامدهــای فــوری بالیــای طبیعــی در 
ــات  ــراری و اقدام ــای اضط ــد. کمک ه ــل کنن ــرت را تعدی ــت و مهاج ــر، بهداش ــای مرگ ومی زمینه ه
بازســازی بلندمدت تــر می تواننــد بــه چگونگــی پیامدهــای بعــد از بــالی طبیعــی شــکل دهنــد. اتصــال 
ــی را  ــه نســبتاً کم ــروز توج ــا به ام ــی ت ــای جمعیت ــا پدیده ه ــزی ب ــتی و برنامه ری ــات سیاس ــن اقدام ای
ــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه رخــداد مکــرر بالیــای  در ادبیــات موجــود بــه خــود جلــب کــرده اســت. ب
ــم  ــرات اقلی ــی از تغیی ــوان تابع ــر به عن ــرض خط ــردم در مع ــش م ــی افزای ــده، و پیش بین ــی عم طبیع

)آب وهــوا(، ایــن مســائل بســیار مهــم هســتند.
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THE DEMOGRAPHY OF DISASTERS

By: Elizabeth Frankenberg, Duke University, Maria Laurito, Duke University, 
Duncan Thomas &  Duke University June 2014

Abstract:
The frequency and magnitude of large-scale disasters in recent years has prompted 
increased interest in better understanding how major disruptive events alter key 
demographic processes. This article summarizes evidence establishing that disasters 
have significantly impacted mortality, health, fertility, and migration. While these 
processes are intimately inter-related, there have been relatively few integrative 
analyses that draw the evidence together, in large part because of inadequate data. 
Investment in population data collection systems to provide scientific evidence 
in the wake of disasters will broaden the depth and scope of disaster research, 
advance understanding of demographic changes, and inform policy interventions.

Keywords: disasters, disruptive events, scientific evidence, integrative analyses, 
demographic processes
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STUDY OF THE EVOLUTION OF THE IRANIAN FAMILY THROUGH 

THE LENS OF DEMOGRAPHIC INDICATORS (1355- 1395)

 By: Mahboubeh Jafari Bai, Ali Rahmani, Yaghoub Forootan & Manouchehr  
Pahlavan

Abstract:
 The family is undoubtedly the main institution in society that has important
 functions both in the past and in today›s society, so the reflection of change in the
 family is so important that it can be generalized to the whole society. Due to the
 importance of Iran›s demographic changes in the last four decades, the central
 theme of this article is the study of family evolution using a review of vital birth,
 marriage and divorce statistics in the archives of the Civil Registration Organization.
 This article examines four 10-year periods of birth, marriage and divorce from the
 documentary method and secondary analysis. As a result, a general study of the
 demographic indicators of birth, marriage and divorce showed that the Iranian family
 has experienced fundamental changes over 40 years. The negative growth of births
 and the decrease of marriage growth compared to the multiplication of divorce
 can be considered as demographic signs that have put Iran in the second stage of
 population transition. On the other hand, the intensification of borderless social
 relations in the form of extensive communication networks has led to a change in
 attitudes, values and frameworks of traditional life. In particular, the transformation
 of women›s identity as an effective member in childbirth, under the influence of
.globalization, was able to play an influential role in the evolution of the family

Keywords: Family structure, birth, marriage, divorce, demographic transition
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THE SETTLEMENT INTENTION AND ITS DETERMINANTS
AMONG THE INHABITANTS OF KISH ISLAND 

 By: Mahmoud Moshfagh , Saeed Pourali & Massoud Tufighi    

Abstract:
 This paper examines the settlement intention among the inhabitants of Kish Island.
 The research method is survey and the sample size is 498 people, and the sampling
 method is the multi-stage cluster. Findings show that the main reasons for migrating
 to Kish are: work (36.7%), living in a better environment (18.2%), joining family
 members (16.4%). Of the total respondents, 40% did not intend to live permanently,
 32% did not intend to live temporarily, and 28% did not have a specific decision in
 this regard. The average score of permanent residence intention was higher among
 women, people aged 60 and over, Arabs ethnicity, illiterates, and natives, and migrants
 who migrants for a better living environment than other sub-population groups.  Also,
 retirees, housewives, and skilled workers were more likely than other occupations to
 stay permanently in Kish. In contrast, employers, investors, and professionals have the
 least desire for permanent residence on the island. Also, the relationship between social
 trust and life satisfaction in Kish with the desire for permanent residence was positive
 and significant. The results indicate that the process of resettlement of immigrants in
 terms of demographic composition and occupations does not give a hopeful picture
 of the quality of manpower on Kish Island. While attracting investors, entrepreneurs,
 and professionals for the prosperity of free zones, there is a great desire among these
 groups to leave Kish Island, which can be challenging for the quality of human capital,
 economic development, and tourism of Kish. Therefore, adopting appropriate policies
.to retain and attract entrepreneurs, investors and professionals is an inevitable necessity

Keywords: Settlement Intention, determinants, Kish Island, migration



      4                                                                                                                           Abstracts

 STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHALLENGES OF THE FAMILY
 INSITUTION IN IRAN: A SYSTEMATIC REVIEW

 
 By: Ali Rahimi & Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 

Abstract: 
The family is the most important social institution that has undergone many changes 
in most countries, including Iran. This study aims to investigate the structural and 
functional changes and challenges of the Iranian family in the contemporary period. 
To this end, a systematic review was conducted on all studies on Structural and 
Functional Challenges of the Family Institution that were published from 1930 to 
2020. In this study, 426 documents were collected during different stages of the 
search. Of these, 404 documents were selected in the initial review stage, the stage 
of compliance to the criteria for inclusion of studies in the research and the scientific 
and methodological judging stage. Finally, 22 studies were selected to review the 
findings.  Results showed that the structural and functional changes and challenges 
of the Iranian family are classified into 23 categories. Generally, the most important 
changes in the Iranian family are focused on» family size», «lifestyle», «marriage», 
«divorce», «internal relations of members», «gender status and distribution of 
power», «women’s employment», « level of literacy, awareness, attitudes and 
interests»and «childbearing». Most challenges of Family are in the «marriage», 
«divorce», «family relationships «and» power structure and gender roles« .

 Keywords: Family Structure, Family Function, Changes, Challenges, Systematic
Review
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 USING MATHEMATICAL MODELING FOR BIRTH EVENT
FORECASTING

  By: Ali Reza Sajedi & Mohammad Baqer Abbasi   

Abstract:
Due to the growing need for land use planning and medium-term planning, 
understanding the demographic situation in the coming years and estimating its 
number and structure has become one of the important questions of planners 
to demographers. Achieving a population perspective, as well as cost-effective 
estimation of it, requires an understanding of population movements. The future 
of the birth event is interest to the planners as there is a possibility of planning to 
increase and decrease it. For this purpose, the present paper attempts fitting a 
model on the birth data by using time series regression. Monthly birth data from 
1392 to 1398 have been used to forecast birth registration in 1399. As vital events 
have the same periodic behaviors over time, it would be more efficient fitting the 
model with Fourier function. The Fourier model (8) can be considered as a valid 
and appropriate prediction of births according to the coefficient of determination and 
RMSE criteria. Accordingly, the births forecasting will be around 1072000 in 1399.

Keywords: Birth, Forecast, Time series regression, Fourier.
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COMPARATIVE COMPARISON OF FACTORS AFFECTING AGING

 By: Mehdi Modiry, Mirnajaf Mousavi, Alireza Jamshidi & Akram Hosini
    Aghgonbad

Abstract:
 Currently, there is a debate among policy makers and planners about the aging
 population of the country and its influencing factors. In this regard, the separation
 of indicators in urban and rural areas will help in setting and even implementing the
 necessary programs. Therefore, the purpose of this study was to compare the factors
 affecting aging in urban and rural areas of Iran›s provinces in two statistical periods
 of 2011 and 2016. Research method of this study is descriptive-analytical, a kind of
 applied research and documentary data collection methods. The population of the
 country (urban and rural areas) was studied as the statistical population. The statistical
 yearbooks of the country and general population and housing censuses during 2011
 and 2016 were used for data collection. In the present study, structural equation
 analysis model and related software were used for data analysis such as SPSS and
 Excel. Based on the results, it was found that the index of aging in the two studied
 periods has an upward trend and this trend is very significant in urban areas. Also,
 the results of the comparison of the crude birth rate index showed a significant and
 positive difference between urban and rural areas (in favor of urban areas) and in
 the total fertility rate and re-birth rates showed a significant and negative difference
.between urban and rural areas (in favor of rural areas) in both statistical periods studied

.Keywords: Aging, Population Indicators, Rural Population, Urban Population, Iran
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 THE IMPACT OF AGING ON LABOR EFFICLENCY
IN IRANIAN AGRICULTURAL SECTOR

     By: Mohsen Salehi Kamroudi, Azar Shahbazi & Reza Shakeri Bostanabad

Abstract:
 The development of the agricultural sector as one of the pillars of the country›s
 economic and social development, requires a combination of creative, educable,
 dynamic and vibrant forces. One of the major problems in Iran›s agricultural
 sector is the aging of the workforce, which can reduce productivity and production
 in this sector. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact
 of aging labor force on technical efficiency in Iranian agricultural sector. For this
 purpose, data from 31 provinces of Iran in 2003 and 2013 as well as stochastic
 frontier analysis method are used. The results of this study show that the aging
 of the workforce has a negative impact on agricultural performance, so policies
 should be adopted to make the age structure of the agricultural sector younger. In
 addition, the results showed that training for agricultural professionals is useful in
 improving productivity. As a result, the public sector must adopt policies to encourage
.and nurture newcomers to agriculture to turn them into knowledgeable farmers

 Keywords: Aging workforce, Borderline production function, Efficiency,
Agriculture
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