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

 

مسؤول   از طریق ثبت نام یکی از نویسندگان )که به عنوان نویسندهارسال مقاله براي مجله صرفاً  .1

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

و تکراري نبودن آن از سوي نویسنده )گان( و نیز تضمین  اصيل بودنارسال مقاله به معناي تضمین  .2

مورد  يگریدر حال حاضر توسط ناشر د وشده نچاپ  يگریژورنال د ایدر مجله آن است که مقاله 

 .است  گرفتهنقرار  يو داور یبررس

ارسال گردد. افزار(  یا باالتر نرم 1010هاي  )تهیه شده با نسخه wordو  pdfمقاله باید در دو فرمت  .3

مقاله منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنما مورد تیکید قرار گرفته است.  ي پذیرش اولیه

پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن منوط به تییید هییت تحریریه و داوران تخصصی مجله است. ضمناً 

 مقاالت منتشر شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان ثبت احوال کشور نیست.

 هاي ارسالی باید داراي بخش اصلی و بخش چکیده انگلیسی به شرح زیر باشد: الهمق. 4

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

ي متناظر هر یک از  با عالمت ستاره مشخص شود(؛ آخرین مدرک تحصیلی، شغل و نام مؤسسه

( و نشانی پستی؛ شماره تلفن )همراه(؛ e-mail)گان(، شامل نشانی ) نی کامل نویسندهنویسندگان؛ نشا

توجه کنید، در  کلمه. 160اصلی مقاله به صورت توصیفی در حداکثر  ي ي فارسی )شامل نتیجه چکیده

 10و حداکثر  3(؛ واژگان کلیدي )حداقل .چکیده از اختصارات غیرمعمول و فرمول استفاده نشود

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

ي اصلی مقاله )شامل بیان مسیله، روش، تفسیر و تحلیل مسیله، نتایج(؛ بحث و  شود.( ؛ بدنه اده مید

 ها. ها؛ پیوست گیري؛ سپاسگزاري )درصورت لزوم(؛ مرجع نتیجه

عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ نام نویسنده )گان( به انگلیسی؛ نام ـ( بخش چکيده )انگليسی(: ب

کلمه(؛ واژگان  160ي انگلیسی )حداکثر  ي متناظر هر یک از نویسندگان به انگلیسی؛ چکیده مؤسسه

 (هاي ماشینی اجتناب گردد. اکیداٌ از ارسال ترجمهکلیدي انگلیسی )

متر  سانتی 6راست و چپ  ن،پایی باال، از متن حاشیه ها، صفحه تمام براي مقاله بندي در صفحه .5

 ازهاند با Times New Roman و قلم انگلیسی11اندازه  با  B Nazaninقلم متن    گردد.انتخاب 

ها باالي آن و  عنوان جدولکجاي متن قرار داد.  هر توان در یا جدول را می نمودار، شود. لحاظ 10

سعی شود نمودارهایی که از محاسبات و  نوشته شود. (Boldبرجسته ) 10ها زیر آن با قلم  شکلعنوان 

ها را با نصورت ابتدا آ طور مستقیم وارد متن شود. در غیر این آید به دست می به ها افزار با استفاده از نرم

در محل مورد نظر را شکل  Insert ضبط کنید. سپس با استفاده از جعبه ابزار TIFF یاTIF  قالب

، BMPهاي وارد کنید. براي حفظ کیفیت تصویر روي صفحه کاغذ از به کارگیري تصویرهایی با قالب

PNG ،GIF و JPEG  گردد جتنابا . 

http://www.populationmag.ir/


 

 
 

 

  

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

 .خارج نشده است ها هیحاش از یفرمول ایجدول، شکل  چیکه ه دیشو مطمئن

 . دیینما نگارش یارسبه پرا  اعداد

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

شود در صورتی که  استفاده شود. پیشنهاد می« /»در عدد نویسی فارسی، براي ممیز اعشاري حتما از 

استفاده افزاري  یند جستجو و جایگذاري نرما، از فر«/»با این عالمت ».« براي جایگزین کردن نقطه 

 نمایید، حتما از صحت اعداد و جابجا نشدن ارقام صحیح و اعشاري اطمینان حاصل فرمایید. می

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

نویسی بین کلماتِ داراي معنی مستقل یا وابسته در عبارات چند  گذاري و پیوسته رعایت فاصله -

 اي؛ کلمه

شود،  و بن مضارع در افعال استمراري، مانند: می« می»فاصله به جاي فاصله بین  استفاده از نیم -

 باشد؛ نمی

ها. تنها استثناء در  ها، زندگی ها، مجله نند: کتاب، ما«ها»فاصله به جاي فاصله در جمع با  استفاده از نیم -

 استفاده است.هم قابل « آنها»است که به صورت « ها آن»ي  این مورد کلمه

تر،  نویسی در صفات برتر )تفضیلی(، مانند: زیبنده فاصله به جاي فاصله یا پیوسته استفاده از نیم -

 است.« بزرگتر، کوچکتر و بهتر»یسی صفات نو پیوسته ،تر. تنها استثناء در این مورد تر، پایین سریع

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

 (.1: 1380عنوان مثال، )امانی، 

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

 ي چاپ.  مکان، نام ناشر، شماره

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

 . 17-111، صص 10و11، شماره فصلنامه جمعیتباروري. 

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

 مثال: در الگو جایگزین شود.

 (. مالتوس و دو مارکس. ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر 1367سووي، آلفرد ) -

الگوي نقل منبع در بخش انگلیسی به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام )سال انتشار(، . 11

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

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

Republic of Iran: 1976-1996. Asia-Pacific Population Journal, 14, 3-42 
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جنس در سرشماری عمومی  ارزیابی گزارش سن و

 5931نفوس و مسکن 

 1داوود عباسی

 چکیده
گیای  ییازا     اناداز  ارزیابی گزارش سن و جنس فعالیتی است با هدف تشخیص انواع خطاا و  

گیی  سن و جنس در افیاد جمعیت. از آنجا که دو صاتت سان و    خطاها  وارد شد  در انداز 

ها  جمعیت هستند، ارزیابی گزارش  ها و آیارگیی  تیین صتات در سیشمار  جنس از بنیاد 

ضایور    ،از اقدایات یهمی است که انجام آ  در نخستین گام تحلیا  جمعیات   ،سن و جنس

ها  جمعیت شناختی، بهبود یاداوم   است. یقاله حاضی با بیرسی این خطاها با استتاد  از روش

دهد. کیتیت گزارش سان و   ها  اییا  را نشا  یی و یستمیگزارش سن و جنس در سیشمار 

و بساایار بهتاای از  1331در وضااعیتی نزدیاا  بااه سیشاامار    1335جاانس در سیشاامار  

زنا  و ییدا  و بهبود گزارش سن   از آ  بود  است. کاهش فاصله و قب  1385ها   سیشمار 

ها  ایان بیرسای یشاهود اساتچ هیکناد کاه        به خوبی در یافته ،و جنس در یناطق روستایی

 هنوز تا وضعیت یطلوب فاصله اندکی دارد. ،گزارش سن در یناطق روستایی

 

.ن، جنس  سیشمار ، ارزیابی سیشمار ، س سیشمار ، خطا :واژگان کلیدی  

  

                                                 
 اییا کارشناس سیشمار  ییکز آیار  - 1
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 مقدمه
هدف از ارزیابی جمعیتی سیشمار ، به دست آورد  بیآورد  از کیتیت سیشمار  و کیتیات  

ارزیاابی  »پوشش و دقت یحتوا  اطالعاتی آ  است. ارزیابی سیشمار  یعماوً  باه دو بخاش    

، گساتیدگی  «ارزیاابی پوشاش  » شود. در    سیشمار  تقسیم یی«ارزیابی یحتوا»و « پوشش

سیشمار ، کم شمار  و از قلم افتادگی و یا  بیش شامار  جمعیات و خاانوار یاورد     پوشش 

هدف، بیآورد دقت و درساتی اطالعاات باه    « ارزیابی یحتوا»گیید. در  بیرسی و ارزیابی قیار یی

 دست آید  از سیشمار  است.

ها، ارزیابی گزارش سن و جنس است. دو اطالع سان   بخشی از ارزیابی یحتوایی سیشمار 

و جنس از یهمتیین اطالعات تولید شد  در هی سیشمار  هستند. این دو اطالع عالو  بای آ   

هایی یانند سالمند  که خود تصویی  از ساختار سنی و جنسی جمعیت تیسیم کید  و ویژگی

ها  جمعیتی نیاز   ا   بیا  انجام سایی تحلی  دهند، یبنا و پایه یا جوانی جمعیت را نمایش یی

ها  یای    ها  یهم و پیکاربید در تحلی  جمعیت، یانند ییزا  که بیشتی شاخص هستندچ کیا

ها  ییبوط به وضع سواد و آیوزش و وضع فعالیت  و ییی، بارور ، یهاجیت، زناشویی و شاخص

رو پایش از  شوند. از ایان  اقتصاد ، بیحسب سن و بسته به یورد به تتکی  جنس یحاسبه یی

و بیرسی در نتایج سیشمار ، ضیور  است کاه ایان دو اطاالع    انجام هیگونه تحلی  جمعیتی 

اساسی و یهم، خود یورد ارزیابی قیار گیفتاه و درساتی و کیتیات اطالعاات باه دسات آیاد         

 سنجید  شود.

در « جانس »و « سان »هدف یقاله حاضی نیز بیرسی و ارزیابی دقت و کیتیات دو اطاالع   

هاا  جمعیات شاناختی و     جانس از روش باشد. در ارزیابی صتات سن و  یی 1335سیشمار  

نایم افازار      ها  یوجود در بسته ها  تدوین شد  در این زیینه استتاد  شد  و بینایه شاخص
1
PAS .به خدیت گیفته شد  است 

  خطا در گزارش سن
عدم اطالع پاسخگو از سن، تحییف عمد  یا سهو  سن، کوتاهی یأیور سیشمار  در کاوش و 

سن از عوای  و ینابع ایجااد خطاا در گازارش سان اسات.خطا در       پیسش سن و خطا در ثبت

، «گاویی سان   کام گاویی و بایش   »شاود.  ها  یختلاف اااهی    تواند به صورت گزارش سن، یی

 ها  رایج خطا  سنی هستند.  از صورت« انباشت سنی»و   «تیجیح رقمی»، «نابجایی سن»

زیی سن پنج سالگی بیشتی رایاج  گویی سن خطایی است که در ییا  سالمندا  و کودکا   بیش

گاویی سان در ییاا      است. در ییا  سالمندا ، افزایش سن یایه ینزلت اجتماعی است. بایش 

دهد که والدین، سن کودکا  را به جا  آ  که بی حسب ساالها    رو رو  ییکودکا  نیز از آ 

کنناد. باه ایان     تیین سالگید تولد در آیند  اعاالم یای   کای  شد  اعالم کنند، بی اساس نزدی 

                                                 
1. Population Analysis Spreadsheet 
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گذرد، یمکن اسات، کهاار    تیتیب، به عنوا  یثال، کودکی که سه سال و پنج یا  از تولد او یی

 (.6-7 :1335ساله گزارش شود )پیسا، 

 گاویی کام  یاا  گاویی  بیش به عمویی  تمای  اثی در سنی توزیع ی  در  نظمی بی» 1نابجایی سن

ص سن، باعث جابجایی جمعیت در باین  ( است. در واقع خطا در تشخی7 :1335)پیسا، « سن

 شود. ها  سنی پنج ساله یی سنین ینتید و گیو 

 به سن نادرست گزارش به آیارگیی  یا سیشمار  پاسخگویا  بین در گیایشی» 2تیجیح رقمی

( زوج اعاداد  کمتی  حد تا یا ،5 یا 1 یعموً ) خاص ارقایی به یختوم اعداد به آنا  تمای  دلی 

 :1335)پیساا،   «اسات  همایا   ساتایش  و حییت یا شانس با خودشا  نظی از که   اعداد به یا

سااله   26سال و ی  فید  21ساله سن خود را  13باشد. بنابیاین یمکن است ی  فید  یی (68

سال اعالم کند. این خطا ناشی از تمای  ذهن به گید کید  سان باه اعاداد      25سن خود را 

شوند. همچنین یمکن است، در یوارد  تمای  به تغییای   ییاست که به ارقام صتی و پنج ختم 

( وجود داشاته باشاد. تایجیح رقمای یا       111و یا  7با ارزش فیهنگی )یانند  سن به ارقایی 

دهد که سن بی اسااس ااهاار پاساخگو و ناه یادار        رو  یی  عملکید ذهنی است و هنگایی

 شناسایی ثبت شود.

 3«انباشات کااذب سانی   »   ساو  پاساخگویا ، پدیاد     خاص از تیجیح اعداد و ارقایی  نتیجه

به یعنا  تمیکز غیی واقعی و نادرست جمعیت در آ  سنینی است « انباشت کاذب سنی»است.

اند. در یاوارد حااد بایوز ایان پدیاد ، تاورم کشامگیی         که یورد تیجیح پاسخگویا  قیار گیفته

تاید یشااهد    بای حساب سانین ین    جمعیت در سنین خاص در هیم سانی جنسای جمعیات   

 شود. یی

 های ارزیابی گزارش سن شاخص

انباشت کاذب »و « نابجایی سن»  از آنجا که خطاها  ییبوط به گزارش سن عمویا  به دو پدید 

ها  یورد استتاد  بیا  تحلی  گزارش سن نیز بیا  سانجش   شوند، شاخص ینتهی یی« سنی

از شااخص نسابت   « نابجایی سن»اند. در این بیرسی بیا  سنجش  این دو یوضوع تدوین شد 

 ها  ویپ  و یاییز استتاد  شد  است. از شخص« انباشت کاذب سنی»سنی و بیا  بیرسی 

 بر اساس شاخص ویپل  بررسی ترجیح رقمی
شاخص ویپ ، ییزا  تیجیح و یا پیهیز از اعداد یختوم به هی ی  از ارقاام دهگاناه را باه طاور     

در روش ویپ  فیض بی آ  اسات   کند. سال یحاسبه یی 62تا  23خام و تقییبی بیا  جمعیت 

که در صورتی که در گزارش سن تیجیح یا تبعیض خاصی وجود نداشته باشد، فیاوانای نسابی   

درصد فیاوانی ک  خواهد باود. آنگاا  روش ویپا      11اعداد یختوم به هی ی  از ارقام دهگانه، 

                                                 
1- Age Shifting 

2- Digit Preference 

3- Age Heaping 
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کناد. در صاورتی کاه     ار یقایساه یای  نسبت واقعی ارقام گزارش شد  را با نسبتها  یورد انتظا 

درصد( بیشتی باشد، به یعنا  آ  اسات   11نسبت واقعی هیی  از ارقام از نسبت یورد انتظار )

که آ  رقم یورد تیجیح و گیایش پاسخگویا  بود  است و در صاورتی کاه بای عکاس، نسابت      

سات کاه   هیی  از ارقام گازارش شاد  از نسابت یاورد انتظاار کمتای باشاد، باه یعناا  آ  ا         

پاسخگویا  به دًیلی از اعالم سن خود به صورت اعداد  که یختوم به آ  رقم باشاد، احتایاز   

اند. با این توضیح، شاخص ویپ  دریورد گیایش به اعالم سن به اعداد  که به رقام صاتی    کید 

 ,Siegel&Swanson) شوند )به طور توأم( از فییول زیی به دسات یای آیاد    وپنج ینتهی یی

2004:138): 

WI = 
                    

 

 
                              

 100   (1)  

بود  است. یقدار این شاخص در بین  1/114در ک  کشور  1335یقدار شاخص ویپ  در سال 

و  1/114و در نقااط شاهی  و روساتایی باه تیتیاب       1/114و  2/114ییدا  و زنا  به تیتیب 

تاوا  گتات گازارش     ، یی1باشند یی 115این اعداد کمتی از   از آنجا که کلیهبود  است.  5/114

در وضعیت کایال  دقیق ارزیاابی شاد  و از    1335ها در سال  سن جمعیت کشور در تمام بخش

وضعیت یطلوبی بیخوردار بود  است. همچنین این شاخص در بین ییدا  و زنا  و نیز در بین 

هاا دقات    الف اندکی دارد، از این رو گزارش سن در این گیو نقاط شهی  و نقاط روستایی اخت

 یشابهی داشته است. 

 1931شاخص ویپل برحسب وضع اقامت و به تفکیک جنس  (:1) جدول

 

 

 

 

 

 
: 17403تاا   125: تقییباا  دقیاقچ   12403تا  111: نسبتا  دقیقچ 11303تا  115کایال  دقیقچ  :115کمتی از 

 : کایال  نابهنجار175نابهنجارچ بیش از 

                                                 
براسژاس نظرسژازمان   » کند..  نوسان می 600تا  100اعداد   شاخص ویپل به لحاظ ریاضی در محدوده.1

نی کژامال دقیژق   هاي توزیع سژ  باشد، داده 106ملل، اگر مقادیر به دست آمده براي شاخص ویپل کمتر از

/ 1تژا   116 تقریباً دقیق، بژین  1/111تا  110 نسبتا دقیق، بین 1/101تا 106 مقادیر بین. شوند ارزیابی می

 «.  گردند کامال نابهنجار ارزیابی می 176 نابهنجار و بیش از 171

 .111ص  1381،؛ به نقل از: ضرغامی، حسین 1381میخذ: سرایی، حسن، 

 ز  یید یید و ز  شیح

 1/114 2/114 1/114 ک  کشور

 3/113 1/114 1/114 نقاط شهی 

 3/114 6/114 5/114 نقاط روستایی
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نمایش  1335تا  1375ها  کشور از سال  روند تحول شاخص ویپ  را در سیشمار ، 2جدول 

 8/118در ک  کشور بیابی  1375ها  این جدول، شاخص ویپ  در سال  دهد. بی اساس داد  یی

شود. در این سال اختالف شاخص ویپا  در باین    ارزیابی یی« نسبتا  دقیق»بود  و در وضعیت 

استتاد  از شناسانایه و یادار  شناساایی     1375ییدا  و زنا  نیز اند  است. در سیشمار  

ن در ایان  بود و این یوضوع یکی از دًی  کیتیت نسبتا  خوب گزارش س بیا  ثبت سن الزایی 

 سال بود  است.

خطا  انباشت سنی، پسایفت کشامگیی      کیتیت گزارش سن در زیینه 1385در سیشمار  

قیار « تقییبا  دقیق«  افزایش یافته و در طبقه 6/111داشته است. شاخص ویپ  در این سال به 

  در تتاوت دقت گزارش سان در باین زناا    دیگی در یورد این سال، آ  است که  گیید. نکته یی

یابد. خطا  انباشت سنی در این سال در باین زناا  بیشاتی از     یقایسه با ییدا  نیز افزایش یی

 ییدا  بود  است.

ها  اخیی  از نظی خطا  انباشت سنی از بهتیین وضعیت در ییا  سیشمار  1331سیشمار  

یا  و با  7/113کشور بیخوردار بود  است. یقدار شاخص ویپ  در این سال بیا  ک  جمعیات  

نیاز شااخص ویپا      1335بود  است. در سیشمار   5/113و  8/113ییدا  و زنا  به تیتیب 

شاود،   بود  و تتاوت ییدا  و زنا  نیز در این زیینه، کنانکه دید  یی 1/114بیا  ک  جمعیت 

توا  گتت، دو سیشمار  اخیی کشور از نظی خطاا  انباشات    بسیار اند  است. در یجموع یی

قایار گیفتاه و   « کایال  دقیق»زارش سن، بی اساس شاخص ویپ  در وضعیت سنی و دقت در گ

 اند. وضعیت یطلوبی داشته

 1931 – 1931شاخص ویپل در کل کشور به تفکیک جنس (: 2) جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1931 - 31های کشور  تغییرات شاخص ویپل در سرشماری (:1نمودار )

 ز  یید یید و ز  سال

1375 108/8 108/6 109/0 

1385 111/6 110/4 112/8 

1331 103/7 103/8 103/5 

1335 104/1 104/2 104/0 

108.8 

111.6 

103.7 

104.1 

95

100

105

110

115

1375 1385 1390 1395

پل
 وی

ص
اخ

ش
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 بر اساس شاخص مایرز ررسی ترجیح رقمی ب
در شاخص یاییز نیز همانند شاخص ویپ ، فیض اساسی بی آ  است، در صورتی که در گزارش 

فیاوانای سانین در   سن هیچ تیجیح یا تتاوتی بین ارقام انتهایی سان نباشاد، در ایان صاورت     

درصد فیاوانی ک  باشد. ایا در حالی کاه تمیکاز اصالی     11هیی  از ارقام انتهایی باید، تقییبا  

ساال اسات، شااخص یااییز باه       62تا  23در داینه سنی  5و  1شاخص ویپ  بی ارقام انتهایی 

رش سان در  ا   طیاحی شد  که تیجیح و یا اجتناب از هی ی  از ارقام انتهایی را در گازا  گونه

دهد. عاالو  بای آ  شااخص     ساله( نمایش یی 33تا  11سنی بازتی و اختیار  )یثال    ی  داینه

 (112 :1383بید. )ضیغایی، یاییز اثی انحیافی ساختما  سنی بی شاخص ویپ  را از ییا  یی

باود  اسات. ایان شااخص بایا        6/1بیابی  1335یقدار شاخص یاییز بیا  ک  کشور در سال 

و بایا  نقااط    6/1و زنا  نیز به طور بیابی، همین یقدار بود  و بیا  نقااط شاهی  نیاز    ییدا  

، یقدار به دست آید  بیا  1یحاسبه شد  است. با توجه به یقیاس شاخص یاییز 7/1روستایی 

شاخص یاییز حاکی از آ  است، جابجایی جمعیت در ییا  سانین ینتاید، باه دلیا  خطاا       

انباشت سنی، همگی در حد نسبتا  کم در ایان سیشامار  اتتاا      و گزارش سن، تیجیح رقمی 

افتاد  است. همچنین از نظی دقت در گزارش سن، تتاوتی بین دو جنس وجاود نادارد. تتااوت    

 ییا  نقاط شهی  و روستایی نیز بسیار ناکیز و قاب  اغماض است.

 1931شاخص مایرز برحسب وضع اقامت و به تفکیک جنس  (:9) جدول

 ز  یید د و ز یی شیح

 6/1 6/1 6/1 ک  کشور

 6/1 6/1 6/1 نقاط شهی 

 7/1 7/1 7/1 نقاط روستایی
 : نوسانات زیاد11: نوسانات یتوسطچ بیشتی از 303تا  3: نوسانات کمچ 203از صتی تا 

                                                 
تژا   0 در شاخص اصالح شده بژین ) 180 تا 0 تواند از به لحاظ نظري می ]مایرز [مقدار این شاخص.» 1

هژاي   نزدیکتر باشد، همسانی بیشتر در توزیژع داده  0 هر قدر رقم محاسبه شده به. در نوسان باشد(  10

به طژورکلی، اگژر رقژم بژه     . بهتر استها  وجود دارد و در نتیجه، کیفیت داده 1 تا 0 سنی مختوم به ارقام

وجژود  هژا   در داده  باشد، نوسانات نسبتا کمژی  1/1تا 0 دست آمده براي شاخص اصالح شده مایرز، بین

میخژذ: کالنتژري ،   «. نوسانات نسبتا زیژاد اسژت   10 نوسانات نسبتا متوسط و بیش از 1/1 تا 3 بین. دارد

 .111ص  1381حسین،  . به نقل از: ضرغامی17ص  1377صمد؛ 

 مایرز، نصف شاخص محاسبه شده مایرز است.  توضیح: شاخص اصالح شده
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در ی  بیرسی تاریخی نیز، شاخص یاییز حاکی از بهبود گزارش سن در دو سیشامار  اخیای   

بود  کاه حااکی از آ  اسات،     1/3بیا  ک  جمعیت  1375در سیشمار  است. شاخص یاییز 

خطا در گزارش سن ینتید در حد نسبتا  یتوسط بود ، هی کند که ییزا  این خطا کندا  زیاد 

هم نبود  است. در این سال، خطا  گزارش سن در بین زنا  اندکی بیشتی از ییدا  بود  است. 

یابد، که کنانکه پیشاتی نیاز    افزایش یی 8/4ییز به شاخص اصالح شد  یا 1385در سیشمار  

ها  سنی و انباشات سانی    اشار  شد، حاکی از کاهش دقت در گزارش سن و افزایش جابجایی

 در این سیشمار  است. در این سال نیز خطا  گزارش سن در بین زنا  بیشتی از ییدا  است.

باشد. یقدار  بهبود گزارش سن یی، شاخص یاییز گوا  بی 1335و  1331ها   ایا در سیشمار 

بود  که در یقیاس شاخص یاییز باه   6/1شاخص یاییز در هی دو سیشمار  بیا  ک  جمعیت 

باشد. تتاوت ییا  زناا  و یایدا  در    یی« نسبتا  کم»ها  سنی به یقدار  یعنا  وقوع جابجایی

 از ییا  رفته است.  1335گیی  سن، در سیشمار   یوضوع دقت در انداز 

 
 1931 - 1931شاخص مایرز در کل کشور به تفکیک جنس (: 4) جدول

 ز  یید یید و ز  سال

1375 3/1 3/0 3/4 

1385 4/8 4/2 5/4 

1331 1/6 1/6 1/7 

1335 1/6 1/6 1/6 

 : نوسانات زیاد11: نوسانات یتوسطچ بیشتی از 303تا  3: نوسانات کمچ 203از صتی تا 

 

 

 

 

 

 

 1931 - 31های کشور  شاخص مایرز در سرشماریتغییرات (: 2نمودار )

 

3.1 

4.8 

1.6 1.6 

0.0
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 های سنی پنج ساله در کل کشور بررسی جابجایی سنی براساس گروه
ها  سنی، شاخص نسبت  کنانکه پیشتی گتته شد، شاخص یورد استتاد  بیا  تحلی  جابجایی

این شااخص    شود. روش یحاسبه ها  سنی پنج ساله یحاسبه یی سنی است که بی یبنا  گیو 

به دو شیو  بیا  شد  است. در این یقاله، شاخص نسبت سنی از دساتور زیای یحاسابه شاد      

( که در آ  انتظار بی آ  است که در صورت درستی گزارش سن، جمعیت 23 :1384)یییزایی، 

 :1ها  سنی قب  و بعد از آ  گیو  باشد هیگیو  سنی پنج ساله، نصف یجموع گیو 

A.R= 
∑     

 
 

 
   ∑    ∑       

   
 
   

  100     (2)  

در استتاد  از این شاخص، باید توجه داشت که در شیایطی که بارور  در حال کااهش اسات،   

شود و هیم سنی، طیحی گنباد  شاک     کاهش بارور  یحدود یی  قاعد  هیم سنی به واسطه

سنی کاه عمویاا  ییباوط باه سانین جاوانی و        ها، ی  گیو کند. در این گونه جمعیت پیدا یی

دهاد. ایان گایو  سانی باه طاور        نسالی است، بزرگتیین گیو  سنی جمعیت را تشکی  یای ییا

تی از خود بزرگتی است و شاخص نسبت سنی بایا  ایان گایو ،    طبیعی از سنین باًتی و پایین

ها  سنی و خطاا   بزرگتی از عدد صد خواهد بود، بدو  آ  که این یوضوع لزویا  بیانگی جابجایی

تی از این گیو  سنی خااص، انحیافاات شااخص    همچنین در سنین پاییندر گزارش سن باشد. 

 نسبت سنی از عدد صد، تا حدود  یتأثی از نوسانات بارور  است.

ها  سنی پنج سااله و شااخص دقات     ها  نسبت سنی و نسبت جنسی بی حسب گیو  شاخص

بیا  ک  کشور، نقااط شاهی  و   3به تتکی  جنس همیا  با شاخص ارقام تلتیقی2سن و جنس

                                                 
 شود: زیر تعیین می  نسبت سنی از رابطه  محاسبه  در شکل دیگر، نحوه.1

A.R = 
   

 

 
     -            

 100 

Source: Siegel & Swanson, 2004, p147. 
 

2. Age Accuracy Index, AAI. 
است  100 سنی از عددهاي  سنی هر یک از گروههاي  این شاخص میانگین بی عالمت انحرافات نسبت

 :شودکه از دستور زیر محاسبه می

A.A.I = 
∑|        |

 
 

 .هاي سنی است که مجموع آنها در صورت کسر قید شده است تعداد نسبت nدر این فرمول، 

 .؛ نقل به مضمون111 ص 1381ضرغامی، حسین، : ، به نقل از10ص 1006 پوستون: میخذ
 

3. Join Scores Index, JS. 
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ایان جاداول،    ارائه شد  است. بی اساس اطالعاات ینادرج در   7تا  5نقاط روستایی در جداول 

و بایا    5/17، بیا  نقااط شاهی    1/16بیا  ک  کشور  1335شاخص ارقام تلتیقی در سال 

ئاه شاد    باشد. با توجه به یقیاسی که بیا  شاخص ارقاام تلتیقای ارا   یی 3/21نقاط روستایی 

است، اعداد ییبوط به ک  کشور و نقاط شهی  حاکی از دقت خوب در گازارش سان )از نظای    

باشند. کیتیت گزارش سن در نقاط شهی  باه طاور یشاخص بهتای از      ها  سنی( یی جابجایی

نقاط روستایی است و گزارش سن جمعیت روستایی یطابق یقیاس ارقام تلتیقای در وضاعیت   

 کندانی ندارد.  فاصله« دقیق»دچ هیکند که تا آستانه وضعیت شو ارزیابی یی« نادقیق»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
هژاي نسژبت    این شاخص توسط سازمان ملل متحد ابداع شده و بر اساس دستور زیر از ترکیب شاخص

 شود. سنی و نسبت جنسی ساخته می

 ارزیژابی « دقیژق »باشد، ساختارسژنی   10هاي تجربی اگر شاخص ارقام تلفیقی کمتر از  بر اساس تحلیل»

شژود. اگژر بژراي ایژن      تلقژی مژی  « نژادقیق »باشد، ساختار سژنی   10تا  10شود. اگر این شاخص بین  می

 «ارزیابی خواهد شد.« بسیار نادقیق»به دست آید، ساختار سنی  10شاخص عددي باالتر از 

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

قژام  بژراي شژاخص ار   10 به دسژت آمژدن رقژم کمتژر از    » :.اند ئه کردهااما برخی منابع مقیاس دیگري ار

 16 بژین   چنانچه براي این شاخص رقمی. ترکیبی نشانه دقت درحد خوب، درگزارش سن وجنس است

به دست آید، نشژانه دقژت درحژد کژم      60به دست بیاید، نشانه دقت درحد متوسط و اگر بیش از 60 تا

 (61 : 1381میرزایی، ). «باشد می

 

شاخص ارقام 

 تلتیقی

 3=  
ییانگین قدر یطلق تتاوت 

 نسبتها  جنسی یتوالی
+ 

ییانگین قدر 

یطلق انحیاف 

نسبتها  سنی 

ییدا  از عدد 

111 

ییانگین قدر 

یطلق انحیاف 

نسبتها  سنی 

زنا  از عدد 

111 

+ 
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1931 نسبت های سنی و جنسی برای کل کشور (:1)جدول   

 

 
 ، بسیار نادقیق41:، نادقیقچ بیشتی از 41تا  21، دقیقچ بین 21شاخص ارقام تلتیقی: کمتی از 

  

 سن

 نسبت (111 عدد از) سنی نسبت انحیاف سنی نسبت

 جنسی

 نسبت انحیافات

 زنا  ییدا  زنا  ییدا  جنسی

  کلیه

 سنین

    

102.7 

 0-4 - - - - 106.0 - 

5-9 100.2 100.5 0.2 0.5 105.1 -0.9 

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

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

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

25-29 109.4 109.4 9.4 9.4 102.1 -0.5 

30-34 112.5 113.3 12.5 13.3 101.9 -0.2 

35-39 99.9 99.5 -0.1 -0.5 103.1 1.2 

40-44 93.4 92.6 -6.6 -7.4 104.0 1.0 

45-49 102.5 102.2 2.5 2.2 103.2 -0.9 

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

55-59 103.5 103.7 3.5 3.7 99.4 -1.9 

60-64 101.1 99.9 1.1 -0.1 97.1 -2.2 

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

70-74 - - 0.0 0.0 94.2 4.5 

75+ - - - - 107.2 - 

 ییانگین

- - 5.5 = AAI 5.1 = AAI - 1.8 

 16.0 (J.S) تلتیقی ارقام شاخص
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 1931 (: نسبت های سنی و جنسی برای نقاط شهری کشور6جدول )

 ، بسیار نادقیق41، نادقیقچ بیشتی از 41تا  21، دقیقچ بین 21کمتی از شاخص ارقام تلتیقی:    

 

 

 

 

 

 سنی نسبت سن

 سنی نسبت انحیاف

 (111 عدد از) 
 نسبت

 جنسی

 انحیافات

 نسبت

 زنا  ییدا  زنا  ییدا  جنسی

 سنین  کلیه

    

101.8 

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

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

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

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

25-29 108.4 109.3 8.4 9.3 98.3 0.8 

30-34 115.4 115.3 15.4 15.3 100.3 2.0 

35-39 100.0 99.4 0.0 -0.6 102.4 2.1 

40-44 92.3 91.3 -7.7 -8.7 104.1 1.7 

45-49 103.3 102.8 3.3 2.8 104.0 -0.1 

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

55-59 102.6 103.4 2.6 3.4 101.3 -1.4 

60-64 101.6 99.1 1.6 -0.9 101.1 -0.3 

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

70-74 - - 0.0 0.0 95.6 2.3 

75+ - - - - 101.8 - 

 ییانگین

- - 
5.9 = AAI 5.6 = AAI 

- 2.0 

 1705 (J.S) تلتیقی ارقام شاخص
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 1931 (: نسبت های سنی و جنسی برای نقاط روستایی کشور3جدول )

 ، بسیار نادقیق41، نادقیقچ بیشتی از 41تا  21، دقیقچ بین 21شاخص ارقام تلتیقی: کمتی از 

  

 سنی نسبت سن

  سنی نسبت انحیاف

 (111 عدد از)
 نسبت

 جنسی

 انحیافات

 نسبت

 زنا  ییدا  زنا  ییدا  جنسی

 سنین  کلیه

    

105.3 

 0-4 - - - - 106.9 - 

5-9 99.7 100.6 -0.3 0.6 105.2 -1.8 

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

15-19 86.7 88.6 -13.3 -11.4 108.6 3.5 

20-24 102.4 98.1 2.4 -1.9 116.6 8.0 

25-29 112.1 109.8 12.1 9.8 114.0 -2.6 

30-34 104.1 106.8 4.1 6.8 107.4 -6.6 

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

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

45-49 99.8 100.2 -0.2 0.2 100.3 -3.5 

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

55-59 106.5 104.9 6.5 4.9 93.2 -3.1 

60-64 99.4 102.0 -0.6 2.0 85.9 -7.3 

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

70-74 - - 0.0 0.0 90.3 10.4 

75+ - - - - 119.6 - 

 ییانگین

- - 5.0 = AAI 4.0 = AAI - 4.3 

 21.9 (J.S) تلتیقی ارقام شاخص
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، حاکی از آ  است 3نمودار شمار   ها  سنی در ها  سنی ییدا  و زنا  در گیو  بیرسی نسبت

 61سالگی و  33تا  35سالگی،  3تا  5ها  سنی خاص، یانند سنین  که هیکند در بیخی گیو 

باشاد، ایاا در بسایار  از     ( یای 111سالگی این نسبت نزدی  به حد یورد انتظار )عادد   64تا 

دارناد. الگاو  ایان    ها انحیاف قاب  توجهی از ساطح یاورد انتظاار     ها  سنی، این نسبت گیو 

ها  سنی در هی دو جنس ییبوط به  انحیاف در بین ییدا  و زنا  یشابه است. بیشتیین نسبت

 13تاا   15ساله و کمتایین آ  ییباوط باه سانین      23تا  25ساله و  34تا  31ها  سنی  گیو 

 باشد. ساله یی 44تا  41ساله و  24تا  21ساله، 

 1931و جنس در جمعیت کل کشور های سنی بر حسب سن (: نسبت9نمودار )

 

ها  سنی تا حد زیاد  یتأثی از ساختار سنی و آثاار   کنانکه پیشتی نیز اشار  شد  است، نسبت

باشند. در شیایطی که بارور  در گذشاته   ناشی از تغیییات سطح بارور  بی ساختما  سنی یی

ه از باارور  بااً    ها  سنی ک کاهش یا افزایش داشته است، طبیعی است که بزرگتیین گیو 

هاا  سانی    ها  سنی را داشته باشند، کیا که از گیو  اند، بیشتیین نسبت گذشته بیجا  یاند 

ها  سنی که پس از تولد آنا ، سطح بارور  در جمعیات   یجاور بزرگتی هستندچ و یتقابال  گیو 

تی    سنی پایینها کوککتی  دارند، از نسبت  ها  یجاور انداز  افزایش یافته و نسبت به گیو 

سااله بزرگتایین    23تاا   25سااله و   34تاا   31بیخوردار باشند. روشن است که دو گیو  سنی 

 1371تا  1361ها   باشند که از بارور  باً  سال یی 1335ها  سنی جمعیت در سال  گیو 

رد هاا بااًتی از حاد یاو     اند. از این رو طبیعی است، که نسبت سنی در این گایو   بی جا  یاند 

سااله   13تا  15ها  نوجوا ، کوککتیین گیو  سنی گیو   انتظار باشد. همچنین در ییا  گیو 
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 ز  یید گیو  ها  سنی
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هاا    ها  به دنیا آید  پس از آنا ، به دلی  افازایش تعاداد یوالیاد در ساال     نس   همه است و

رو نسبت سانی در ایان گایو     گذشته، جمعیت بیشتی  نسبت به این گیو  سنی دارند. از این

 است. سنی پایین

تواند دلیلای بای وقاوع     نمی، 111با این توضیح، انحیاف یقادیی نسبت سنی از عدد یورد انتظار 

ها  سنی و خطا در گزارش سن تلقای شاود. بایا  بیرسای بیشاتی در ایان زییناه،         جابجایی

 5و  4 هاا   نمودارو  8تغیییات نسبت سنی بین دو سیشمار  اخیی با رویکید نسلی در جدول 

 شد  است.یطالعه 

 1931و  1931 فکیک جنس و سن و تغییرات نسلی آنهای سنی به ت نسبت(: 8) جدول

 سن

1390 1395 

  نسلی تغیییات

 1331 - 35  دور  در

 زنا  ییدا  زنا  ییدا  زنا  ییدا 

0-4 - - - - - - 

5-9 95.3 94.8 100.2 100.5 - - 

10-14 92.5 92.5 95.9 95.8 0.6 1.0 

15-19 94.4 93.2 90.6 90.1 -1.9 -2.4 

20-24 109.1 111.2 93.4 93.8 -1.0 0.6 

25-29 112.9 112.6 109.4 109.4 0.3 -1.8 

30-34 97.6 98.2 112.5 113.3 -0.3 0.7 

35-39 95.0 92.6 99.9 99.5 2.3 1.3 

40-44 102.0 102.5 93.4 92.6 -1.6 0.0 

45-49 95.4 95.8 102.5 102.2 0.5 -0.3 

50-54 105.3 105.0 95.8 96.1 0.4 0.3 

55-59 100.3 98.6 103.5 103.7 -1.8 -1.3 

60-64 89.4 95.6 101.1 99.9 0.8 1.2 

65-69 89.2 90.9 88.7 95.2 -0.7 -0.4 

70-74 - - - - - - 

75+ - - - - - - 

 ییانگین

    

-0.2 -0.1 
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 1931و  1931های  سال های سنی مردان در مقایسه نسبت(: 4)نمودار   
 

 1931و  1931های  های سنی زنان در سال (: مقایسه نسبت1نمودار )

 

زا  تغیییات نسلی نسبتها  سنی در شود، یی دید  یی 5و  4ها  نمودارو  8کنانکه در جدول 

 -2/1ها  سنی ییدا   بین دو سیشمار  اند  است. ییانگین تغیییات نسلی بیا  نسبت  دور 

صیف نظی از یوارد جزئی  –ها  سنی  باشد. این بدا  یعناست که نسبت یی -1/1و بیا  زنا  

اناد و تغییایات    نیز حتظ کید  1335داشته اند، در سال  1331هما  الگویی را که در سال  –
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1390 گیو  ها  سنی 1395

 حیکت ها  نسلی
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1390 گیو  ها  سنی 1395
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ها  سانی   کی از خطاها  عمد  در گزارش سن و جابجایی جمعیت در بین گیو بزرگی که حا

تاوا  گتات انحیافاات بزرگای کاه در       این، یی خورد. بنابی ها به کشم نمی باشد، در این نسبت

شود، ناشای از طبیعات سااختما  سانی      ها  سنی نسبت به عدد یورد انتظار دید  یی نسبت

کند. بدیهی است  گیی  سن را ارائه نمی خطا در انداز جمعیت است ودلی  روشنی بیا  وجود 

گوناه کاه   هماا   که این بیا  به یعنا  ینتتی بود  وقوع خطا در گزارش سان نیسات، بلکاه   

 دهد، وقوع این خطا احتماً  اند  است. نشا  یی 5شاخص دقت سن ییدا  و زنا  در جدول 

ارائه شاد  اسات. بای     3ر در جدول ها  کشو روند تغیییات شاخص ارقام تلتیقی در سیشمار 

ها  کشور در که  ساال   سیشمار   اساس اطالعات این جدول، شاخص ارقام تلتیقی در کلیه

گذشته به طور یداوم در حال کاهش بود  که حاکی از بهبود یاداوم دقات در گازارش سان و     

ر باه طاو   1335وضاعیت سیشامار     ،ها بود  است. در این یجموعاه  جنس در این سیشمار 

هاا،   ایان سیشامار     ها  گذشته در کشور اسات. در کلیاه   سیشمار   کشمگیی  بهتی از کلیه

باه اساتثنا     -هموار  دقت اطالع سن و جنس در نقاط شهی  بهتی از نقاط روستایی باود  و  

در هایدو جایعاه هماوار  در روناد      – 1385نسبت به  1331وضعیت نقاط شهی  سیشمار  

 بهبود بود  است.

های  شاخص ارقام تلفیقی به تفکیک مناطق شهری و روستایی در سرشماری (:3) جدول

 1911 – 31کشور: 
 نقاط روستایی نقاط شهی  ک  کشور سال سیشمار 

1355 

1365 

1375 

13851 

1331 

1335 

2/42 

8/28 

8/25 

6/21 

1/21 

1/16 

- 

3/31 

3/26 

4/13 

3/13 

5/17 

- 

2/33 

3/31 

1/26 

3/24 

3/21 
 ، بسیار نادقیق41، نادقیقچ بیشتی از 41تا  21، دقیقچ بین 21تلتیقی: کمتی از شاخص ارقام 

 
 نگارند  است:  یحاسبه 1335از ینبع زیی نق  شد  و سال  1331تا  1355ها   یأخذ: سال

 .86ص 1332باباجانی، کاو چ باقی ، فیید چ فتحی، الهامچ نورالهی، طه. 

 

 

                                                 
را   1386شژاخص ارقژام تلفیقژی سژال      حسین و ساعی ارسی، ایرج؛ هر دو به طور جداگانه ضرغامی-1

 .1381و ضرغامی، حسین،  1388اند. رجوع کنید به : ساعی ارسی، ایرج  محاسبه کرده 76/11



 

 

 

 

 

 

 19                                     1931ارزیایب گزارش سن و جنس در رسمشاری نفوس و مسکن 

 

 

 نتیجه گیری

توا  نکات زیی را باه عناوا  نتیجاه اعاالم      شد  در این گزارش، ییبی اساس یطالعات انجام 

 کید:

  و انباشات جمعیات در بیخای سانین ینتاید،       از نظی وقوع خطا  تیجیح رقمی

و بی یبناا   « کایال  دقیق»بی یبنا  شاخص ویپ  در وضعیت  1335سیشمار  

از شود که به یعنا  وضاعیت یطلاوب    شناخته یی« خطا  کم»با شاخص یاییز 

باشد. بنابی هی دو شاخص یاد شد ، تتاوت ییا  یایدا    نظی دقت گزارش سن یی

با زنا  و نقاط شهی  با نقاط روستایی، تقییبا  از ییاا  رفتاه اسات. سیشامار      

باود  و   1331از نظی دقت در گزارش سنین ینتید در ساطح سیشامار     1335

ها  گذشته از دقت  هی دو سیشمار  اخیی به طور کشمگیی  از تمام سیشمار 

 اند.   بهتی  بیخوردار بود 

  ها  سنی پانج سااله و شامارش جمعیات دو      گیی   سن در گیو  دقت در انداز

ارزیاابی  « دقیق»جنس، بی اساس شاخص ارقام تلتیقی سازیا  یل ، در وضعیت 

اسات، ایاا در بخاش    « دقیق»شود. گزارش سن و جنس در نقاط شهی  نیز  یی

گیی  سن و جنس انادکی از وضاع یطلاوب فاصاله دارد.      از روستایی دقت دراند

)هام در نقااط شاهی  و هام در     1335سن و جنس در سیشمار   دقت گزارش

کشاور، بهتای     ها  گذشته نقاط روستایی( به طور قاب  توجهی از تمام سیشمار 

 است. 

 و در نظی گیفتن تاأثیی   1335ساختما  سنی جمعیت کشور در سال   با یالحظه

ات بارور  بی ساختما  سنی و نیز یقایساه دقیاق آ  باا سااختما  سانی      تغییی

رسد کاه خطاا در گازارش سان و جابجاایی       ، به نظی یی1331جمعیت در سال 

در سطح یحدود و جزئای   1335ها  سنی پنج ساله، در سال  جمعیت بین گیو 

 ا  رو  نداد  است.  بود  و به طور قاب  یالحظه
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 منابع:
: ] تهایا   [تیجمه جمعی از یتیجمین  ناسی،جمعیت ش  دانشنایه (.1335رونالد )پیسا،  -

 ییکز آیار اییا ، پژوهشکد  آیار.

تهایا : انتشاارات    تتار  درباب جمعیات شناسای کااربید ،   گ (.1384یییزایی، یحمد ) -

 دانشگا  تهیا ، کاپ سوم.

در یناطق شاهی  و   ک  کشور 1385ارزیابی سیشمار  سال  (.1383) ضیغایی، حسین -

 .131تا  113، صص 72و71فصلنایه جمعیت، شمار   ،روستایی به تتکی  جنسیت

ارزیاابی سیشامار     (1332) باباجانی، کاو چ باقی ، فیید چ فتحای، الهاامچ ناورالهی، طاه     -

تهیا : ییکز آیاار  ، ها  جمعیت شناختی با استتاد  از روش 1331نتوس و یسکن   عمویی

 آیار، گیو  پژوهشی آیارها  اقتصاد .  اییا ، پژوهشکد 

ها  سنی و  اییا  بی اساس شاخص 1385ارزیابی سیشمار   (.1388ساعی ارسی، اییج ) -

 .76تا 63، صص 14فصلنایه تخصصی جایعه شناسی، شمار  ، جنسی

روشها  یقدیاتی تحلیا  توزیاع و تیکیاب جمعیات باا تأکیاد        .(1382)سیایی، حسن -

 .تهیا : انتشارات دانشگا  عالیه طباطبایی بیتیکیب سنی جمعیت،
- Siegel, J.S; Swanson, D.A; 2004. The Methods and Materials of 

Demography. Second Edition; United States of America: Elsevier 

Academic Press. 
- Poston, Jr., Dudly L, (2005), Age and Sex, in Handbook of 

Population. Edited by Dudly L, Poston, Jr. and Michael Micklin. 

New York: Kluwer - Academic/Plenum Publisher. pp. 19-51. 
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 آن های جنسیمطالعه معیارهای همسرگزینی و تفاوت

 در شهر کرمانشاه 
1الدین یحمودیانیسیاج

 

2اردهاییعلی قاسمی
 

 چکیده
اولین واحد اجتماعی است. هدف از بیرسی حاضی، یطالعه ازدواج پایه تشکی  خانواد  یعنی 

ها  یورد استتاد  یعیارها  انتخاب همسی در بین زنا  و ییدا  در شهی کییانشا  است. داد 

جایعه آیار   باشد که در شهی کییانشا  اجیا شد  است.در این یطالعه حاص  ی  پیمایش یی

کیدند و نمونه یورد کز بهداشتی شهی ییاجعه ییباشد که به ییاافیاد در آستانه ازدواج یی

اهمیت یعیار ّزیبایی  دهد،ها نشا  یییافتهنتی از افیاد یذکور است.  411بیرسی شای  

رابطه بین  بیشتی از زنا  با تحصیالت دانشگاهی است. ،ااهی  بیا  زنا  با تحصیالت دیپلم

ییدا  اهمیت بیشتی  به یعیار زیبایی  .پایگا  خانواد  و یعیار زیبایی یعنادار و یثبت است

رابطۀ پایگا  خانواد  و اهمیت یعیار یذهب در بین ییدا  ینتی و یعنادار  دهند.همسی یی

ییدا  با تحصیالت دیپلم و باًتی در یقایسه با ییدا  با تحصیالت زییدیپلم، اهمیت  است.

 است. بیا  زنا  نیز کنیندهند، که ها  اخالقی شیی  زندگی خود ییویژگی بیشتی  به

 

 .کییانشا ها  جنسی، تتاوت ازدواج، یعیارها  همسیگزینی،واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

                                                 
ریزي اجتماعی، دانشگاه شیراز، )نویسنده شناسی و برنامهشناسی، بخش جامعهاستادیار جمعیت -1

 serajmahmoudiani@gmail.comمسئول( 

 شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نوراستادیار جمعیت -1
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 مقدمه

تاریخی بسیار کهن دارد و در واقع انسا  با توجه به وضعیت فیهنگی  ،ازدواج و تشکی  خانواد 

جایعه و ایکانات اجتماعی و اقتصاد  خود با قبول این رسم، وارد دورا  جدید  از زندگی 

شود. ازدواج یبنا  تشکی  خانواد  و اولین و یهمتیین واحد اجتماعی است که پایۀ اولیه یی

  این واحد، انجام یکی از واایف یهم خانواد  یعنی باشد. با تشکیتشکی  جایعه یی

شود. بنابیاین، ارتباط ازدواج و تشکی  خانواد  با تجدید نس  انسانی فیزندآور  شیوع یی

ها  ازدواج یکی از اشکال وصلت (.1383 ،چ یحمودیا 1372 ،اللهیبسیار تنگاتنگ است )سیف

وصلت ثابت، یتشک  از دو جنس اشار  دارد. ها  نکاحی یا زناشویی به هی نکاحی است. وصلت

کنند. دائمی بود  وصلت قاب  در ازدواج، زوجین از طییق ییاسم، وصلت خود را قانونی یی

اجتماعی است  هایی دارا  یشیوعیت قانونی وانتظار بود  و داشتن فیزند در کنین وصلت

که بیا  انجام واایف  ازدواج نهاد  است 2(. از نظی هاریس124: 1381، 1)لوکاس و ییی

ا  بیا  ایجاد خانواد  یعنی تولید نس ، پیورش کودکا  و انتقال فیهنگ بوجود آید  و وسیله

نظم در روابط افیاد است. از نظی یالینوفسکی ازدواج قب  از هی کیز، تأیین پدر  شیعی بیا  

جنسی و عاطتی ازدواج عالو  بی پاسخگویی به نیازها   (.137: 1354 3کود  است )ییش ،

عنوا  کند و بهفید، نیازها  اقتصاد ، ارتباطات اجتماعی و فیهنگی او را نیز تنظیم یی

آید. زیا  و ییزا  احساس نیاز به شمار ییهنجار  پذییفته شد  در تمام کشورها  دنیا، به

 ،پورهمدم و ازدواج در بین افیاد یتتاوت بود  و از شدت و ضعف بیخوردار است )کاامی

کند. افیاد یتأه  از (. همچنین ازدواج نقش یهمی در سالیت عمویی زوجین ایتا یی1383

ها  اجتماعی و اقتصاد  حاص  از ازدواج بیخوردارند. ییزا  یی  و ییی در افیاد فواید حمایت

تی از افیاد یجید هستند و نیز بسیار شادیا  ،تی است، با کنتیل عوای  یتعدددارا  همسی پایین

(. 1388 ،سالیت جسمی و روانی آنها بیشتی و طول عمیشا  زیادتی است )صادقی و دیگیا 

یسأله ازدواج و زناشویی از جمله یسائ  یهم حیات بشی بود  و هست. به همین خاطی، این 

شناسی، ها  علمی یختلف، کو  جایعهیورد توجه حوز  ،یسأله عالو  بی ادیا  و یذاهب

یطالعات نشا   (.1331 ،پور و غتار اسی، فلسته و... بود  است )حبیبحقو ، اقتصاد، روانشن

و تحصیلی بیا  ییدا  و زنا  به  4ها  آیوزشیداد  است که طی کند دهۀ گذشته فیصت

ها بیا  زنا  با کمی ا  افزایش یافته است. اگیکه گستیش این فیصتشک  قاب  یالحظه

اخیی شکاف تحصیلی ییا  دو جنس تا حد زیاد  تأخیی صورت پذییفته است، ایا در سالیا  

یحو و این ایی به عنصی یهمی در تعییف یجددِ جایگا  و نقش زنا  در خانواد  و حتی در ک  

(. اییوز  1387 ،چ زنجانی1384 ،ندوشنشواز  و عسکی جایعه تبدی  شد  است )عباسی

                                                 
1 - Lucas & Meyer 

2 - Harris 

3 - Michel 

4 - Educational Opportunities 
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 1377که در سال د، به طور باشحتی تعداد زنا  در تحصیالت دانشگاهی بیشتی از ییدا  یی

درصد، در  57به  1378درصد بود  که در سال  52شدگا  دانشگاهی سهم زنا  از پذییفته

درصد رسید، همچنین در سال تحصیلی  62به  1381درصد و در سال  61به  1373سال 

ا  درصد را زن 54ها و یؤسسات آیوزش عالی ها  دانشگا نام شد از بین شمار ثبت 83-1382

تیتیب بیابی به 1384-85و  1383-84ها  تحصیلی تشکی  داد  است که این رقم بیا  سال

رود (. انتظار یی2114 ،چ عبداللهیا 1386 ،یزد درصد شد  است )طباطبایی 6305و  5706با 

باً بود  سهم زنا  از تحصیالت عالی ینجی به ورود زنا  به بازار کار و افزایش ییزا  اشتغال 

به  308از  1331تا  1355ها  درصد ییدا  دارا  تحصیالت عالی در طول سال   شود.آنا

 1804درصد به  206درصد افزایش یافته است و درصد زنا  دارا  تحصیالت عالی نیز از  1802

درصد در همین فاصله زیانی افزایش یافته است. نکتۀ قاب  توجه این است که درصد زنا  

شواهد نشا   از ییدا  پیشی گیفته است. 1331یا  اولین بار در سال دارا  تحصیالت عالی ب

دهد، استا  کییانشا  نیز یستثنی از تغیییات یذکور نبود  است. نیخ باسواد  در دور  یی

درصد و بیا  زنا  استا  از  8607درصد به  6708بیا  ییدا  در این استا  از  1331تا  1365

تیتیب از درصد جمعیت شهینشین در این استا  نیز به ست.درصد رسید  ا 7608درصد به  43

درصد در سال  75و به بیش از  1331 درصد در سال 6307به  1365درصد در سال  5602

چ نتایج 1331چ گزید  نتایج سیشمار  1365جمعیّتی  رسید  است. )نتایج سیشمار  1335

اد  همچو  افزایش سواد وسطح بنابیاین با توجه به تغیییات اتتا  افت (1335سیشمار  

آید، یطالعه حاضی بدنبال شمار ییتحصیلی و همچنین جمعیّت شهی  که از عناصی نوساز  به

 بیرسی یعیارها  انتخاب همسی در بین زنا  و ییدا  است. در این پژوهش تالش شد  است،

 ها و اهمیت یعیارها  یورد نظی در بین زنا  و ییدا  آزیو  شود.تا تتاوت

 شواهد نظری و تجربی

تغییی الگوها  ازدواج را با تغیییات ساختار  در زندگی اجتماعی و  «نظییه یدرنیزاسیو »

اهور نییوها  جدید اجتماعی یعنی سه جییا  صنعتی شد ، شهی نشینی و آیوزش همگانی 

یند با تغییی داند. بی این اساس تحوًت ازدواج و خانواد  به عنوا  سازگار ِ نظامدر ارتباط یی

اجتماعی  –عبارتی انطبا  با شیایط اقتصاد در شیایط نظام اجتماعی پییایونی یا به

(. 1384 ،شواز  و صادقیبه نق  از عباسی 416: 2112شود )ویکس، تغییییافته، نگییسته یی

شناختیچ نظییه تکایلی قی  ها  یتهویی دو نظییه جایعهاین نظییه که بی پایه تیکیب یدل

زدهم و نظییه کارکیدگیایی ساختار  قی  بیستم، بسط یافته است، پایه نظی  بسیار  از نو

دهد. تحقیقات در زیینۀ تغیییات و تحوًت نظام خانواد  و بویژ  سن ازدواج را تشکی  یی

با بیرسی تغیییات ساختار  خانواد  در سیتاسی جها ، تأثیی  1363در سال  1ویلیام جی گود

یند جهانی نوساز ، صنعتی شد  و ازدواج بیرسی کید  است. از نظی او فیآ  را بی سن ا

ها  جدید از نوع اروپایی شهینشینی یوجب تغییی در ساختار سنتی خانواد  و توسعه خانواد 

                                                 
1 - William J. Good 



 

 
 

 

 

 101و  101 فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                14
 

  

یند نقش شبکه خویشاوند  در روابط خانوادگی تغییی ادر سیاسی جها  شد  است. در این فی

ها و شبکه خویشاوند  وجود ندارد. نو یکانی، انتخاب آزادانه زوج یافته و الزایات دو جانبه بین

همسی، توافق اولیه بین ز  و شوهی و ضیورت عالقه دو جانبه بین آنها، از نتایج سازگار  

گیید و خانواد  با شیایط زندگی یدر  است. زیانی که کنین سیستمی از خانواد  شک  یی

یابند، باید انتظار تغییی الگو  عمویی سن ج از خانه ییها  خارزنا  نقش بیشتی  در فعالیت

 1(. ی  بیرسی انجام شد  در یالز  توسط جونز1385 ،کنعانی) ازدواج را داشته باشیم

( نظییه نوساز  را تأیید کید  است. بیرسی یذکور نشا  داد  است که سن ازدواج زنا  1381)

افزایش یشارکت زنا  در بخش یدر   همزیا  با شهینشینی، توسعه آیوزش بیا  زنا  و

اقتصاد، افزایش یافته است. بنابیاین با توجه به نظییه فو  با افزایش سطح تحصیالت، افزایش 

ییزا  شهینشینی، ورود به بازارکار )اشتغال( و در ک  بهبود یوقعیت افیاد )خصوصا  بیا  زنا ( 

( در 1383شاندیز ) زاد زیینه حسیندر همین  رود، الگو  سن ازدواج تغییی کند.انتظار یی

 «یعیارها  همسیگزینی و ازدواج در بین جوانا  یجید در شهی شاندیز»بیرسی خود با عنوا  

ساله شهی شاندیز  18 -32نتی از جوانا   121که با استتاد  از روش پیمایش و حجم نمونه 

عیارها  یذهبی بود  و صورت گیفته است، نشا  داد  است که دختیا  بیشتی از پسیا  به ی

( نیز در یطالعه خود نتیجه 1387وضعیت اقتصاد  همسی توجه دارند. حیدر  و همکارا  )

ا  یعیار زیبایی ااهی  بیا  پسیا  بیشتی از دختیا  حایز اهمیت است. یطالعه ،اندگیفته

اهمیت  در تهیا  نشا  داد  است، تنها ییزا  12و  6( در دو ینطقه 1388 ،تطبیقی )زارعی

یعیار یذهبی بود  همسی، در دو ینطقه تتاوت یعنادار دارد و ییزا  اهمیت این یعیار در 

( در بین 1383 ،زاد  و همکارا ا  دیگی )عباساست. یطالعه 6بیشتی از ینطقه  12ینطقه 

دریافته است، بین یعیارها  انتخاب همسی و جنس رابطه یعنادار وجود دارد.  دانشجویا ،

تیتیب بیا  پسیا  و که به ها در زیبایی ااهی  و شغ  همسی بود اختالف در پاسخ بیشتیین

ها  یطالعه فو  نشا  داد  دختیا  از اهمیت بیشتی  بیخوردار بود  است. همچنین یافته

است، با افزایش تحصیالت، اهمیت یعیار زیبایی ااهی  بیا  دختیا  کمتی و بیا  پسیا  

( در ی  بیرسی نتیجه گیفتند، ییدا  بیشتی از زنا  به 1386) 2ارنسشود. باس و ببیشتی یی

دهند، در یقاب  زنا  بیشتی از ییدا  به پتانسی  درآید خوب و جذابیت فیزیکی اهمیت یی

( نتیجه 2115 ،3ا  در اُرد  )خالددهند. یطالعهتحصیالت عالی همسی خود، توجه نشا  یی

گیفته است که پسیا  بیشتی به زیبایی زنا  و در یقاب  دختیا  بیشتی به توانایی اقتصاد  و 

( در ی  یطالعه 2116و همکارا  ) 4یا دهند. فیشتعهد یید در انتخاب همسی اهمیت یی

نتیجه گیفتند، زنا  در انتخاب همسی وز  بیشتی  بیا  بینش و فهم شیی  خود و ییدا  

                                                 
1- Jones 

2- Buss & Barnes 

3 - Khallad 

1 - Fishman 
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( در 2111و همکارا  ) 1شاری  عبداهلل   بیشتی  بیا  جذابیت فیزیکی زنا  قای  هستند.وز

ها  جنسیتی یعنادار  در یعیار پژوهشی در یالز  به این نتیجه دست یافتند که تتاوت

-که زنا  تیجیح ییانتخاب همسی وجود دارد. ییدا  بی ااهی و قیافه تأکید دارند، در حالی

 بود  ازدواج کنند.  دارا  شغ  خوب و تحصیالت باً دهند، با کسی که

 تحقیقروش

در  1332ها  یورد استتاد  در این یطالعه، حاص  ی  پیمایش است که در فیوردین داد 

انجام شد  است. جمعیّت آیار  در این  پیسشنایه یحقق ساخته، شهی کییانشا  و با استتاد  از

ازدواجی است که جهت انجام آزیایشات پزشکی قب  از ازدواج، تحقیق، کلیه افیاد در آستانه 

ینطقۀ  6شهی کییانشا  دارا   کیدند.دریانی سطح شهی ییاجعه یی-به ییاکز بهداشتی

گانه از نظی اقتصاد  و اجتماعی در سه طبقه )باً، پایین و  6شهیدار  است. ابتدا یناطق 

نطقه به تصادف انتخاب شد، تا نمایندۀ بند  شدند. سپس از هی طبقه ی  ییتوسط( دسته

وضعیت اقتصاد  اجتماعی آ  طبقه باشد. در نهایت نیز با ییاجعه به ی  ییکز بهداشتی در 

کنند  به نتی از افیاد ییاجعه 411نمونه آیار  شای   آور  گیدید.ها جمعآ  ینطقه، داد 

ها، از هی زوج وشانی داد پباشد که به ینظور جلوگیی  از همییاکز بهداشتی ینتخب یی

آور  شد. بنابیاین، نمونه یورد ها جمعییاجعه کنند ، فقط به ی  نتی از آنها ییاجعه و داد 

-اعتبار و پایایی ابزار انداز  نتی یید است. 211نتی ز  و  211بیرسی در این پژوهش شای  

باخ و تحلی  عایلی یورد گیی  نیز با انجام ی  پیش آزیو  و با استتاد  از روش آلتا  کیون

ها  یورد استتاد  باً  بیرسی و تأیید قیار گیفت. یقدار آلتا  کیونباخ، بیا  تمایی گویه

ها  یورد استتاد ، بار ی  عای  شدند، ( بدست آید. در آزیو  تحلی  عایلی نیز گویه1071)

ذکی است که بیا   ها  تحقیق داشتند. ًزم بهلذا نشا  از همساز  درونی بسیار خوب گویه

تأیید پیسشنایه یحقق ساخته از اعتبار صور  بهی  بید  شد، یعنی با ییاجعه به کندین نتی از 

 صاحبنظیا  یورد تأیید قیار گیفته است.

 متغیرهای تحقیق
شای  یعیار زیبایی ااهی ، یعیار یذهبی بود ،  یعیارها  همسیگزینی در یطالعه حاضی،

اجتماعی همسی و  -اجتماعی خانواد  همسی، یعیار پایگا  اقتصاد  -یعیار پایگا  اقتصاد 

 ها  اخالقی همسی است.یعیار ویژگی

 

 

 

 تعاریف عملیاتی متغیرها

                                                 
2- Sharil Abdullah, H. 
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  :گویۀ زیبایی صورت، خوش  3از طییق  این یعیار در این تحقیقمعیار زیبایی ظاهری

تایی با  5 اندایی و سن همسی سنجید  شد  است. پاسخ به این سؤاًت شای  ی  طیف

 بود  است.  1اهمیت با ایتیاز ، تا بی5یهم با ایتیاز داینۀ خیلی

 :نماز  گویه یعنی انجام فیایض دینی فید  2این یعیار از طییق  معیار مذهبی بودن(

خواند ، روز  گیفتن و...( و شیکت در ییاسم یذهبی جمعی سنجید  شد  است. پاسخ به 

 1اهمیت با ایتیاز ، تا بی5یهم با ایتیاز با داینۀ خیلیتایی  5این سؤاًت شای  ی  طیف 

 بود  است.

  :گویه  3با استتاد  از  در این تحقیق این یعیارمعیار پایگاه اقتصادی اجتماعی همسر

یعنی درآید همسی، شغ  همسی و تحصیالت همسی سنجید  شد  است. پاسخ به این سؤاًت 

 بود  است. 1اهمیت با ایتیاز ، تا بی5م با ایتیازیه تایی با داینۀ خیلی 5شای  ی  طیف 

 با استتاد  از  این یعیار در این تحقیقاجتماعی خانواده همسر:  -معیار پایگاه اقتصادی

گویۀ تحصیالت پدر و یادر همسی، درآید پدر همسی، نوع شغ  پدر همسی و تعداد خواهیا   5

 1اهمیت با ایتیاز تا بی ،5ا ایتیاز تایی از خیلی یهم ب 5و بیادرا  همسی، در ی  طیف 

 سنجش شد  است.

 آرام بود ، داشتن عتت و  گویه 4این یعیار از طییق  های اخالقی همسر:معیار ویژگی

یتانت، داشتن استقالل رأ  و یهیبا  بود ، سنجید  شد  است. پاسخ به این سؤاًت شای  

 بود  است.  1اهمیت با ایتیاز بی ، تا5یهم با ایتیاز  تایی با داینۀ خیلی 5ی  طیف 

 

 های تحقیقیافته

درصد(  37درصد( بیشتی از پدرا  ) 46سواد  یادرا  )، نسبت بی1ها  جدول بیاساس یافته

که نسبت پدرا  با تحصیالت دانشگاهی، بیشتی از نسبت یادرا  با تحصیالت دانشگاهی و این

عبارتی تحصیالت باًتی از دیپلم و یا به درصد زنا ، 74درصد ییدا  و  71تیتیب است. به

. این یوضوع بیا  کنند  دو نکته استچ از طیفی ورود یکی از عناصی دارندتحصیالت دانشگاهی 

دهد و نکته دیگی باً بود  نوساز  یعنی تحصیالت را در بین جایعه یورد یطالعه نشا  یی

نابیاین دستیسی به تحصیالت تحصیالت دانشگاهی در بین زنا ، نسبت به ییدا  است. ب

تی از ددانشگاهی بیا  نس  قبلی در یقایسه با نس  حاضی پایین و در بین زنا  نیز یحدو

 ییدا  بود  است.
  



 

 

 

 

 

 

 17                          مطالعه معیارهای همرسگزیین و تفاوت های جنیس آن در هشر کرمانشاه 

 

 

 اجتماعی-های اقتصادیتوزیع افراد نمونه بر حسب برخی ویژگی (:1) جدول

 جنس
تحصیالت  سطح

 والدین
 درصد فیاوانی

تحصیالت  سطح

 پاسخگویا 
 درصد فیاوانی

 وضعیت

 اشتغال 
 درصد فیاوانی

 یید

 6705 135 شاغ  12 24 زیی دیپلم 37 148 سوادبی

 3205 65 غیی شاغ  18 36 دیپلم 3408 133 ابتدایی و راهنمایی

 111 211 ک  71 141 باًتی از دیپلم 1508 63 یتوسطه و دیپلم

 111 211 ک  1205 51 باًتی از دیپلم
 

 ز 

 16 32 شاغ  705 15 زیی دیپلم 4603 185 سوادبی

 84 168 غیی شاغ  1805 37 دیپلم 3703 143 ابتدایی و راهنمایی

 111 211 ک  74 148 باًتی از دیپلم 1103 41 یتوسطه و دیپلم

  111 211 ک  603 25 باًتی از دیپلم

 ییزا  درآید خانواد  )هزار تویا (

 یید

 درصد تجمعی درصد فیاوانی طبقه

 ز 

 فیاوانی طبقه
در

 صد

 درصد

 تجمعی

 5 5 11  211زیی  7 7 14  211زیی 

 33  411تا  211 2705 2105 41  411تا  211
160

5 
2105 

 37  611تا  411 5205 25 51  611تا  411
180

5 
41 

 66 26 52  811تا  611 7105 18 36  811تا  611

 84 18 36 ییلیو  1تا  811 86 1505 31 ییلیو  1تا  811

 111 16 32 ییلیو  1باًتی از  111 14 28 ییلیو  1باًتی از 

 111 111 ک 
 

 111 21 ک 
 

 

پایگا  

خانواد

  

 
 ک  ز  یید

 

 درصد فیاوانی درصد فیاوانی درصد فیاوانی

 3 36 805 17 305 13 باً

 3402 137 43 86 2505 51 یتوسط

 5608 227 4805 37 65 131 پایین

 111 411 111 211 111 211 ک 

درصد زنا ِ در آستانه  16درصد ییدا  و  68، حدود 1با توجه به اطالعات یندرج در جدول 

باشند. این یوضوع به اهمیت بیشتی اشتغال بیا  ییدا  در هنگام ازدواج ازدواج شاغ  یی

ازدواج شاغ  هستند که هیکند در یقایسه  درصد از زنا  در آستانه 16اشار  دارد. با این حال 

با ییدا  رقم باًیی نیست، ایا بیا  کنند  یحقق شد  شیایط بیا  ورود زنا  به بازار کار 

هزار  611شا  باً  خانواد  ،اندااهار نمود  درصد زنا  61درصد ییدا  و  51است. حدود 

 411بیشتیین فیاونی ییبوط به درآید یاهانه تویا  درآید یاهانه دارد. در بین ییدا  و زنا ، 

هزار تویا  است، بنابیاین زنا  در یقایسه با ییدا  به  811تا  611هزار تویا  و  611تا 

اند. با تیکیب سه گویه سطح تحصیالت والدین و هایی با شیایط یالی بهتی تعلق داشتهخانواد 

 31اد ساخته شد  است که در یجموع حدود درآید خانوادگی آنها، یتغیی پایگا  خانوادگی افی

 باشند.درصد پاسخگویا  یتعلق به طبقات یتوسط رو به پایین یی



 

 
 

 

 

 101و  101 فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                18
 

  

در ادایه به آزیو  روابط یتغییها  یستق  با یعیارها  انتخاب همسی به تتکی  جنس 

، ییانگین ییدا  در نمیۀ زیبایی ااهی  2 پیداخته شد  است. با توجه به یندرجات جدول

از ییانگین کسب شدۀ زنا  در این شاخص است. تتاوت ییانگین بین زنا  و ییدا  بیشتی 

شود که در نمونۀ یورد نظی ییدا  اهمیت بیشتی  به باشد بنابیاین نتیجه گیفته یییعنادار یی

ها، از باً بود  آزیو  تتاوت ییانگیندهند. زیبایی ااهی  همسیشا  در هنگام ازدواج یی

یعنی زنا  بیشتی از ییدا  به یعیار نا  در شاخص یعیار یذهبی حکایت دارد، ییانگین نمی  ز

است،  1015بیشتی از  Tکه سطح یعنادار  با توجه به این دهند، ایایذهبی بود  اهمیت یی

یعیار دیگی که در انتخاب همسی حایز اهمیت  شود.ها، رد ییپس فیض تتاوت یعنادار ییانگین

ها  بدست آید  بیا  نمی  باشد. ییانگیناجتماعی همسی یی -تصاد است، وضعیت پایگا  اق

زنا  و ییدا  در این شاخص از باً بود  نمیۀ ییانگین زنا  در این یورد حکایت دارد. تتاوت 

. با توجه به باً بود  ییانگین نمی  نمی  زنا  و ییدا  در این شاخص یعنادار است ییانگین

زنا  بیشتی از ییدا  در هنگام انتخاب همسی به  ،ا  نتیجه گیفتتوزنا  در این شاخص، یی

تواند به این دهند. این یوضوع یییعیار پایگا  اقتصاد ، اجتماعی همسی آیند  خود اهمیت یی

شوند، بنابیاین شغ ، تحصیالت و نکته بیگیدد که زنا  کماکا  وابسته به شوهیا ، تلقی یی

-با توجه به ییانگین زنا  در هنگام انتخاب همسی یهم است. سایی شیایط اقتصاد  شوهی بیا 

اجتماعی  -ییدا  بیشتی از زنا  به یعیار پایگا  اقتصاد  توا  گتت،ها  بدست آید ، یی

-ها  اخالقی همسیا  آیند  خود اهمیت ییخانواد  و در یقاب  زنا  بیشتی به یعیار ویژگی

 یشاهد  شد ، یعنادار نیست. ها تتاوتدهند. ایا 
 تفاوت میانگین نمرۀ معیارهای همسرگزینی بر حسب جنس (:2) جدول

 
 ییانگین تعداد

انحیاف 

 استاندارد

ییانگین خطا  

 استاندارد

 یعیار زیبایی ااهی 

 1014835 2٫138 11٫38 211 یید

 1015128 2٫12532 11٫34 211 ز 

T=30131Sig(2 tailed)=10113 

 یذهبی بود یعیار 

 1017468 2٫47131 6٫31 211 یید

 1014361 2٫13131 7٫145 211 ز 

T= 10133- Sig(2 tailed)=10233 

یعیار پایگا  اقتصاد  

 اجتماعی همسی

 1018676 2٫64115 7٫815 211 یید

 1013186 2٫71328 12٫17 211 ز 

T=150832   Sig(2 tailed)=10111 

 یعیار پایگا  خانواد  همسی

 1031626 4٫33112 11٫735 211 یید

 1023615 4٫18817 11٫37 211 ز 

T=10857     Sig(2 tailed)=10332 

ها  اخالقی یعیار ویژگی

 همسی

 1013138 1٫85231 18٫13 211 یید

 101336 1٫37431 18٫54 211 ز 

T= 10828-   Sig(2 tailed)=10168 
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تحصیالت باید انتظار تغییی الگوها  عمویی ازدواج را طور  که ذکی شد، با افزایش هما 

پیداخته شد  است. بیا   داشته باشیم. در ادایه به تأثیی تحصیالت بی یعیارها  همسیگزینی،

تتاوت  ینعکس شد  است. 3استتاد  و نتایج در جدول  Fآزیو  این فیضیات، از آزیو 

ی  از دو حسب تحصیالت بیا  هیچنمی  شاخص، اهمیت یعیار زیبایی ااهی  بی ییانگین

جنس یعنادار نشد  است. با وجود این، با افزایش سطح تحصیالت، توجه به یعیار اهمیت 

-ها  جتتی تتاوت ییانگینبا توجه به یقایسه زیبایی ااهی  در بین ییدا  بیشتی شد  است.

یسه با زنا  با تحصیالت تنها ی  تتاوت یعنادار وجود دارد. زنا  با تحصیالت دیپلم، در یقا ها،

، یعنی اهمیت یعیار زیبایی ااهی  در انتخاب دانشگاهی، نمیۀ ییانگین بیشتی  کسب کید 

ها  همسی بیا  زنا  با تحصیالت دیپلم، بیشتی از زنا  با تحصیالت دانشگاهی است. ییانگین

ندارد، ایا  بدست آید  بیا  ییدا  در شاخص یذهبی بود  با افزایش تحصیالت روند یشخصی

ییانگین نمی  بدست آید  بیشتی شد  است، یعنی اهمیت این  ،بیا  زنا  با افزایش تحصیالت

رود با افزایش سطح تحصیالت انتظار یی .شودیعیار بیا  زنا  با افزایش تحصیالت بیشتی یی

اجتماعی همسی همانند سطح تحصیالت، درآید و شغ   -که اهمیت یعیار پایگا  اقتصاد 

ها  تتاوت ییانگین Fبا توجه به نتایج آزیو  همسی در هنگام انتخاب همسی بیشتی شود. 

ها  جتتی باشد. با توجه به یقایسهبدست آید  در این شاخص بیا  ییدا  و زنا  یعنادار یی

با ییدا  با تحصیالت دانشگاهی در این  ییدا  با تحصیالت دیپلم، ییانگین کمتی  در یقایسه

اجتماعی همسی، بیا  ییدا  با  -پایگا  اقتصاد یعیار اهمیت  ،عبارتیشاخص دارند. به

 یعنادار است. 1015تحصیالت دانشگاهی، بیشتی از ییدا  با تحصیالت دیپلم بود  و در سطح 

ت دیپلم، ییانگین کمتی  در زنا  با تحصیالت راهنمایی و کمتی در یقایسه با زنا  با تحصیال

اجتماعی  -پایگا  اقتصاد عبارتی اهمیت یعیار اند، بهاین شاخص به خود اختصاص داد 

همسی بیا  زنا  با تحصیالت دیپلم، بیشتی از زنا  با تحصیالت راهنمایی و کمتی و در سطح 

 یعنادار است. 1015
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 همسر برحسب تحصیالتنمره معیارهای انتخاب  تفاوت میانگین(: 9)جدول 

 جنس
سطح 

 تحصیالت

 ییانگین نمیات کسب شد 

زیبایی 

 ااهی 

یذهبی 

 بود 
 پایگا  همسی

پایگا  

 خانواد 

ویژگی ها  

 اخالقی

 یید

 16٫87 12٫1667 7٫1833 6٫3333 11075 زیی دیپلم

 18٫58 11٫5833 7٫1556 7٫4444 11086 دیپلم

 18٫31 11٫3571 8٫1357 6٫8714 11015 باًتی از دیپلم

 18٫13 11٫735 7٫815 6٫31 11038 ک 

 F 1027 105 305 105 706یقدار 

 10111 102 1013 1022 1075 سطح یعنادار 

 ز 

 16٫73 11٫3333 11 6٫4667 1102 زیی دیپلم

 18٫24 11٫2713 12٫3183 7٫127 11012 دیپلم

 18٫73 11٫5 11٫3662 7٫2432 11018 باًتی از دیپلم

 18٫54 11٫37 12٫17 7٫145 11034 ک 

 F 204 1017 301 1053 805یقدار 

 10111 1058 1014 1034 1013 سطح یعنادار 

با افزایش تحصیالت، روند پایگا  خانواد  ییانگین نمی  کسب شد  بیا  ییدا  در یعیار 

شاخص بیشتی  یشخصی ندارد، ایا بیا  زنا  با افزایش تحصیالت، ییانگین نمیات آنها در این

عبارتی یعنی اهمیت این یعیار با افزایش تحصیالت در بین زنا  بیشتی شد  است. به شد ،

اجتماعی خانواد  همسی  -تی در هنگام انتخاب همسی، به وضعیت اقتصاد زنا  تحصی  کید 

دهند. ًزم به ذکی است که رابطه سطح تحصیالت و یعیار نشا  یی آیند  خود، توجه بیشتی 

 کدام از دو جنس یعنادار نشد  است.اجتماعی خانواد  همسی، بیا  هیچ-ایگا  اقتصاد پ

دهد که با افزایش سطح تحصیالت زنا ، ییانگین نمیات آنها در ها همچنین نشا  یییافته

 ها  اخالقی نیز بیشتی شد  است، یعنی با افزایش سطح تحصیالت، توجه زنا شاخص ویژگی

یابد. بیا  ییدا  هیکند روند خطی دید  افزایش یی شا ی شیی  زندگیها  اخالقبه ویژگی

شود، ایا تتاوت قاب  توجهی بین ییدا  دارا  تحصیالت کمتی از دیپلم و ییدا  با نمی

ها بیا  یعنادار  بدست آید ، تتاوت ییانگینبا توجه به سطح شود. تحصیالت باًتی دید  یی

ها  جتتی نیز نشا  داد، بین ییدا  با تحصیالت کمتی از یقایسهزنا  و ییدا  یعنادار است. 

عبارتی ییدا  وجود دارد. به 1015دیپلم و ییدا  با تحصیالت باًتی، تتاوت یعنادار  در سطح 

دو گیو  یذکور در یقایسه با ییدا  با تحصیالت کمتی از دیپلم، اهمیت بیشتی و یعنادار  به 

دهند، بیا  زنا  نیز یوقع انتخاب شیی  آیند  زندگی خود یی ها  اخالقی درویژگییعیار 

 وضعیت یشابه ییدا  است.
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در خصوص شاخص اهمیت یعیارها  انتخاب همسی را بی حسب  T، نتایج آزیو  4جدول 

الذکی، ها  جدول فو بیاساس یافته دهد.وضعیت اشتغال و به تتکی  جنس نشا  یی

اغ  در یعیار زیبایی ااهی  نسبت به افیاد شاغ  بیشتی ییانگین نمیۀ ییدا  و زنا  غییش

است، یعنی زنا  و ییدا  غییشاغ  در یقایسه با همتایا  شاغ  خود، به یعیار زیبایی ااهی  

تتاوت یشاهد  شد   ،دهند. البته ًزم به ذکی استدر هنگام انتخاب همسی اهمیت بیشتی  یی

ییانگین نمیۀ کسب شد  در یعیار یذهبی بود   ت.ها، بیا  دو جنس یعنادار نیسدر ییانگین

توسط زنا  و ییدا  شاغ ، بیشتی از افیاد غییشاغ  است، یعنی شاغلین نسبت به افیاد 

شا  توجه بیشتی  دارند. با توجه به غییشاغ  به ویژگی یذهبی بود  شیی  آیند  زندگی

ها  شتی از زنا  است. تتاوتها در بین ییدا  بیها  بدست آید ، تتاوت ییانگینییانگین

 یشاهد  شد  در بین ییدا  و زنا  شاغ  و غییشاغ  یعنادار نشد  است. 

نتایج آزیو  تتاوت ییانگین نمیات کسب شد  توسط زنا  و ییدا  پاسخگو در شاخص اهمیت 

دهد که بیا  ییدا  ییانگین شاغلین و بیا  اجتماعی همسی، نشا  یی -یعیار پایگا  اقتصاد 

بدین یعنا که ییدا  شاغ  در یقایسه با ییدا   زنا  ییانگین غییشاغلین، باًتی است.

 -غییشاغ  و زنا  غییشاغ  نسبت به زنا  شاغ ، اهمیت بیشتی  بیا  یعیار پایگا  اقتصاد 

بین افیاد شاغ  و غییشاغ  از نقطه نظی اهمیت با این وجود،  اجتماعی همسی قای  هستند.

ییانگین نمیات  اجتماعی همسی تتاوت یعنادار  وجود ندارد.-پایگا  اقتصاد داد  به یعیار 

ییدا  و زنا  غییشاغ  در یعیار پایگا  خانواد ، نسبت به شاغلین باًتی است. یعنی 

اجتماعی خانواد  طیف یقاب  در یوقع انتخاب  -غییشاغلین بیشتی به یعیار پایگا  اقتصاد 

تتاوت ییانگین نمیۀ ییدا  و  ذکور از نظی آیار  یعنادار نیست.همسیشا  توجه دارند. رابطه ی

ها  اخالقی بیحسب وضعیت اشتغال یعنادار نیست، ایا با وجود این، زنا  در شاخص ویژگی

شا  ها  اخالقی همسی آیند نسبت به همتایا  خود به ویژگی ییدا  شاغ  و زنا  غییشاغ ،

 دهند.توجه بیشتی  نشا  یی
 تفاوت میانگین نمرۀ معیارهای انتخاب همسر برحسب وضعیت اشتغال(: 4) جدول

 جنس
وضعیت 

 اشتغال

 ییانگین نمیات کسب شد 

زیبایی 

 ااهی 

یذهبی 

 بود 

پایگا  

 همسی

پایگا  

 خانواد 

ها  ویژگی

 اخالقی همسی

 یید
 18٫3137 11٫71 8٫12 7٫1741 11٫8533 شاغ 

 17٫3538 11٫78 7٫38 6٫5632 11٫2318 غییشاغ 

 T 1017- 102 106 1011- 102یقدار 

 1021 1031 1011 102 1024 سطح یعنادار 

 ز 
 18٫375 11٫81 11٫3 7٫375 11٫1875 شاغ 

 18٫5714 11٫47 12٫1 7٫1112 11٫363 غییشاغ 

 -T 1044- 1063 1037- 1082- 1051یقدار 

 1061 1041 1071 1048 1065 سطح یعنادار 
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اجتماعی خانواد  و اهمیت یعیارها   -نشا  دهندۀ نتایج آزیو  پایگا  اقتصاد ، 5جدول 

-باشد. رابطه یذکور در ارتباط با یعیار زیبایی ااهی  بیا  ییدا  و زنا  بهانتخاب همسی یی

-یعنادار و یثبت است، یعنی با بهتی شد  پایگا  اقتصاد  1015و  1011تیتیب در سطح 

شود. رابطۀ اهمیت یعیار زیبایی ااهی  در انتخاب همسی نیز بیشتی ییاجتماعی خانواد ، 

( 1015تی از رابطۀ آ  دو یتغیی بیا  زنا  )با شدت ( قو 1023یذکور بیا  ییدا  )با ضییب 

جتماعی خانوادۀ و اهمیت یعیار یذهبی بود    -باشد. همبستگی دو یتغیی پایگا  اقتصاد یی

توا  کنین تتسیی نمود، باشد. بنابیاین، یی  ینتی و یعنادار ییبیا  ییدا در انتخاب همسی،

اجتماعی خانواد ، اهمیت یعیار یذهبی بود  بیا  ییدا  در هنگام -با بهبود پایگا  اقتصاد 

 یابد. رابطه یذکور بیا  زنا  نمونه یورد بیرسی یعنادار نشد  است. انتخاب همسی کاهش یی

-اجتماعی خانواد ، اهمیت یعیار پایگا  اقتصاد  -پایگا  اقتصاد  رود، با باً رفتنانتظار یی

اجتماعی همسی نیز بیشتی شود. نتایج حاکی از آ  است که هیکند رابطه یورد نظی، دارا  

اجتماعی خانواد ، اهمیت یعیار یورد -جهت یثبت است، یعنی با بهتی شد  پایگا  اقتصاد 

، ایا رابطۀ یعنادار  بین دو یتغیی در نمونۀ یورد شودنظی در انتخاب همسی نیز بیشتی یی

دهد، با باً بیرسی بیا  ییدا  و زنا  یافت نشد  است. نتایج آزیو  همبستگی نشا  یی

اجتماعی خانواد ، اهمیت یعیار پایگا  خانوادۀ همسی بیا  زنا  در -رفتن پایگا  اقتصاد 

باشد، ایا یعنادار نشد  رابطه یثبت یی شود. بیا  ییدا  نیزهنگام انتخاب همسی بیشتی یی

 است. 

آخیین یعیار در انتخاب همسی که در ارتباط با پایگا  خانوادۀ پاسخگویا ، یورد آزیو  قیار 

دهد، رابطۀ یعنادار  باشد. نتایج نشا  ییها  اخالقی همسی ییگیفته است، یعیار ویژگی

توا  نتیجه نیاید  است. بنابیاین یی بین دو یتغیی، در بین زنا  و ییدا  پاسخگو بدست

باشد، یعنی با بهتی گیفت، هیکند رابطه یورد بیرسی بیا  دو جنس، دارا  جهت یثبت یی

شود، ایا در اجتماعی خانواد ، اهمیت یعیار یورد نظی نیز بیشتی یی -شد  پایگا  اقتصاد 

ها  اخالقی همسی یار ویژگییجموع وضعیت پایگا  خانواد ، اثی یعنادار  بی ییزا  اهمیت یع

 در هنگام ازدواج ندارد.
 اجتماعی خانواده و اهمیت معیارهای همسرگزینی -پایگاه اقتصادیهمبستگی  (:1) جدول

 
زیبایی 

 ااهی 

یذهبی 

 بود 

پایگا  

 همسی

پایگا  

 خانواد 

ها  ویژگی

 اخالقی

پایگا  

 خانواد 

 یید

**10237 همبستگی پییسو 
 -.178*

 10148 10136 1024 

Sig. (2-tailed) 10111 1011 10513 10175 10734 

 211 211 211 211 211 تعداد

 ز 

*10151 همبستگی پییسو 
 10153 1015 10212**

 10167 

Sig. (2-tailed) 10133  10486 10114 10345 

 211 211 211 453. 211 تعداد

 1011**یعنادار  در سطح                       1015*یعنادار  در سطح 
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 گیرینتیجه
ازدواج اساس تشکی  خانواد  و اولین واحد اجتماعی و زییبنا  جایعه است. با توجه به 

رود که الگوها  تحوًت صورت گیفته در وضعیت اجتماعی زنا  و ییدا  در اییا ، انتظار یی

نیز تغییی نمود  باشد. در شا ، ازدواج، و یشخصا  یعیارها  افیاد در انتخاب شیی  زندگی

یطالعه حاضی تالش شد  است، تتاوت یعیارها  همسیگزینی در بین زنا  و ییدا  در آستانه 

اهمیت یعیار زیبایی ااهی  بیا  زنا   ها نشا  داد،ازدواج در شهی کییانشا  آزیو  شود. یافته

افته با نتایج بیخی این ی با تحصیالت دیپلم، بیشتی از زنا  با تحصیالت دانشگاهی است.

اند با افزایش سطح تحصیالت، ( که نشا  داد 1383 ،یطالعات پیشین )احمدزاد  و همکارا 

شود، همخوانی دارد. تتاوت یعنادار  بین اهمیت یعیار زیبایی ااهی  بیا  زنا  کمتی یی

ن پایگا  رابطه بی افیاد شاغ  و غییشاغ  از نظی توجه به یعیار زیبایی ااهی  بدست نیاید.

در آزیو  یقایسه اجتماعی خانواد  و یعیار زیبایی ااهی  یعنادار و یثبت بود.  -اقتصاد 

ها نیز یشخص شد، در نمونۀ یورد نظی، ییدا  اهمیت بیشتی  به یعیار زیبایی ییانگین

ها  بیخی یطالعات پیشین )حیدر  و دهند، که این نتیجه با یافتهااهی  همسی یی

شاری  چ 2116 ،یا  و همکارا فیش چ 2115 ،خالد چ 1386 ،چ باس و بارنس1387 ،همکارا 

نشا  داد، رابطه تحصیالت و اهمیت  Fنتایج آزیو   است. ( همسو2111 ،عبداهلل و همکارا 

تتاوت یعنادار  همچنین  باشد.کدام از دو جنس یعنادار نمییعیار یذهبی بود  بیا  هیچ

 بییبنا  نتایج نظی توجه به یعیار یذهبی بود ، بدست نیاید.بین افیاد شاغ  و غییشاغ  از 

اجتماعی خانواد  و  -یشخص شد که رابطۀ دو یتغیی پایگا  اقتصاد  آزیو  همبستگی،

اهمیت یعیار یذهبی بود  در بین ییدا ، ینتی و یعنادار است، یعنی با بهبود پایگا  

  بیا  ییدا  در همسیگزینی کاهش اجتماعی خانواد ، اهمیت یعیار یذهبی بود -اقتصاد 

( نشا  داد  شد  است که دختیا  1383 ،شاندیززاد در بیخی یطالعات قبلی )حسینیابد. یی

ها  ییانگینبیش از پسیا  به یعیار یذهبی بود  توجه دارند، ایا در یطالعه حاضی هیکند 

  اهمیت بیشتی  به این بدست آید  در این شاخص بیا  زنا  بیشتی از ییدا  بود، یعنی زنا

یعیار نشا  داد، اهمیت نتایج یطالعه حاضی  تتاوت یعنادار  وجود نداشت.دهند، ایا یعیار یی

اجتماعی همسی بیا  ییدا  با تحصیالت دانشگاهی، بیشتی از ییدا  با -پایگا  اقتصاد 

با تحصیالت  اجتماعی همسی، بیا  زنا  -پایگا  اقتصاد اهمیت یعیار  تحصیالت دیپلم است.

همچنین نتایج نشا  داد، وضعیت  دیپلم بیشتی از زنا  با تحصیالت کمتی از دیپلم است.

-اجتماعی خانواد  دارا  اثی یعنادار  بی یعیار پایگا  اقتصاد -اشتغال و پایگا  اقتصاد 

زاد  و چ عباس1383 ،شاندیز زاد شواهد تجیبی )حسینبیخی . اجتماعی همسی نیست

اند که زنا  بیشتی از ییدا  به ( نشا  داد 2115 ،چ خالد1386 ،چ باس و بارنس1383 ،همکارا 

دهند. در یطالعه حاضی نیز با توجه به باً اهمیت یی اجتماعی همسی، -پایگا  اقتصاد یعیار 

بود  ییانگین زنا  در این شاخص و یعنادار  آ ، نتیجه گیفته شد که زنا  یورد یطالعه، 

دهند. این یوضوع یعنی اجتماعی همسی اهمیت یی -یعیار پایگا  اقتصاد یدا  به بیشتی از ی
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اهمیت بیشتی زنا  به وضعیت اقتصاد  همسی با توجه به دیدگا  پارسونز ، ایی  طبیعی 

دار هزینه زندگی خانواد  هستند است، کو  در جایعه اییا  یطابق عیف، ییدا  عهد 

ها، سطح بیاساس نتایج آزیو  تتاوت ییانگین (.1385 ،کوبی جعتی  و یعقوبی)یقدس

اجتماعی  -تحصیالت و وضعیت اشتغال افیاد، دارا  اثی یعنادار بی یعیار پایگا  اقتصاد 

اجتماعی خانواد  و یعیار فو  نشا  داد که -خانواد  همسی نبود. آزیو  رابطۀ پایگا  اقتصاد 

 -د دارد، یعنی با باً رفتن پایگا  اقتصاد فقط بیا  زنا ، رابطۀ یعنادار و یثبتی وجو

-اجتماعی خانواد ، اهمیت یعیار پایگا  خانوادۀ شوهی، بیا  زنا  در انتخاب همسی افزایش یی

یعنادار  بین یشخص شد که تتاوت  یابد. ایا با توجه به عدم یعنادار  آزیو  یورد استتاد ،

ییدا   نشا  داد، ها همچنینیافته ود ندارد.زنا  و ییدا  در ییزا  اهمیت یعیار یورد نظی وج

با تحصیالت دیپلم و تحصیالت باًتی از دیپلم، در یقایسه با ییدا  با تحصیالت کمتی از دیپلم، 

دهند. بیا  زنا  نیز وضعیت یشابه ها  اخالقی همسی ییویژگیاهمیت بیشتی  به یعیار 

اجتماعی خانواد ، اثی -وضعیت پایگا  اقتصاد  وضعیت اشتغال و همچنین ییدا  بدست آید.

بیخی  ها  اخالقی همسی در هنگام ازدواج نداشتند.یعنادار  بی ییزا  اهمیت یعیار ویژگی

اند، زنا  بیشتی از ییدا  به یعیار بینش و ( نشا  داد 2116 ،یا  و همکارا یطالعات )فیش

ها  اخالقی همسی   هما  ویژگیدهند، که تا حدود  تداعی کننددر  همسی اهمیت یی

باشد. در این یطالعه نیز ییانگین نمیۀ زنا  در این یعیار، بیشتی از ییدا  بدست آید، یعنی یی

اهمیت این یعیار بیا  زنا  بیشتی از ییدا  است، هی کند فیض یعنادار  تتاوت ییانگین 

قایسه با ییدا  در هنگام توا  نتیجه گیفت، زنا  در یییدا  و زنا  رد شد. در یجموع یی

دهند. با افزایش انتخاب شیی  ازدواج خود، اهمیت بیشتی  به یسائ  ااهی  و یذهبی او یی

ها  که ویژگییابد و نیز اینها  ااهی  شیی  ازدواج کاهش ییتحصیالت، اهمیت ویژگی

تخاب همسی، اجتماعی ییدا ، خصوصا  وضعیت اشتغال آنها، بیا  زنا  در هنگام ان -اقتصاد 

 ا  دارد.اهمیت قاب  یالحظه
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 منابع
(. عل  افزایش سن ازدواج دختیا ، ز  در توسعه 1331پور، کیم و غالییضا غتار  )حبیب -

 .7-34، صص 1، شمار  3و سیاست )پژوهش زنا (، دور  

(. بیرسی یعیارها  همسیگزینی در بین جوانا  یجید 1383شاندیز، هاد  ) زاد حسین -

 ارشد، دانشگا  تهیا .نایه کارشناسیشهی شاندیز، پایا 

حیدر ، جبارچ جعتی ، هدایتچ افضلی، یحمدعلیچ یحمدپور، رضاعلی و قهییا  یحمود   -

یعیارها  ازدواج از دیدگا  دانشجویا  یجید دانشگا  علوم پزشکی یازندرا ،  (.1387)

 .55-62، صص 11و  11، شمارۀ 3پژوهش پیستار ، دورۀ 

(. بیرسی تطبیقی سن ازدواج، نحو  انتخاب همسی و یعیارها  همسی 1388زارعی، فایز  )  -

 ، پایا  نایه ارشد، دانشگا  تهیا .12و  6گزینی در شهی تهیا : یطالعه یورد  یناطق 

 (. نگاهی به آیار طال  در اییا ، پایگا  اطالع رسانی بهنا.1387اهلل )زنجانی، حبیب -

-ها  طال : کاربید روش تجزیه عایلی ارتباطبیرسی علت (.1372اهلل )جتاللهی، حسیف -

 ، جلد دوم.3ها، نایه علوم اجتماعی، شمار  

(. نقش ازدواج 1388الساداتچ پوراعتماد، حمیدرضا و یحمدعلی یظاهی  )صادقی، ینصور  -

، 3 ، سال ا  طولی، فصلنایه روانشناسی کاربیدها  جوا : یطالعهدر سالیت عمویی زوج

 .7-24، صص 2شمار  

(. یطالعه روند افزایش دانشجویا  دختی نسبت به پسی و 1386یزد ، یژگا  )طباطبایی -

سهم عوای  یؤثی بی این روند، ییکز تحقیقات استیاتژی  یجمع تشخیص یصلحت نظام، 

 (.http://www.csr.irها  اقتصاد  )گزارش یعاونت پژوهش

زاد ، یحمدچ بهی، یهد چ دربند ، یحمدعلیچ یوستی، یحمود و فیص  جمال زاد  عباس -

بیرسی یعیارها  انتخاب همسی در دانشجویا  دختی و پسی دانشگا  علوم پزشکی  (.1383)

،  فصلنایه علمی پژوهشی رستمینه، دانشگا  علوم پزشکی زاب ، شمار  1387زاب  در سال 

3  . 

(. تغیییات خانواد  و کاهش 1384ندوشن )شواز ، یحمدجالل و عباس عسکی یعباس -

 .25 -75. صص25بارور  در اییا : یطالعه یورد  استا  یزد، نایه علوم اجتماعی شمار  

(. قوییت و الگوها  ازدواج در اییا ، 1384شواز ، یحمدجالل و رسول صادقی )عباسی -

 .25 -47 ، صص1، شمار  3پژوهش زنا ، دور  

(. تحول سن ازدواج زنا  در اییا  و عوای  جمعیّتی یؤثی بی آ ، 1383پور، شهال )کاامی -

 .3، شمار  2پژوهش زنا ، دور  

(. پیوند سنت و نوساز  در افزایش سن ازدواج: نمونه اییانیا  1385کنعانی، یحمدایین ) -

 .114 -126، صص 1شناسی اییا ، سال یکم، شمار  تیکمن، نایه انجمن جمعیّت

(. درآید  بی یطالعات جمعیّتی، تیجمه حسین 1381لوکاس، دیوید و پاول ییی ) -

 یحمودیا ، تهیا : انتشارات دانشگا  تهیا .

http://www.csr.ir/
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(. سن ازدواج در حال افزایش: بیرسی عوای  پشتیبا ، نایه 1383یحمودیا ، حسین ) -

 .24علوم اجتماعی، شمار  

 . 1365تایج تتصیلی سیشمار  عمویی نتوس و یسکن (. ن1365ییکز آیار اییا  ) -

 .(. گزید  نتایج سیشمار  عمویی نتوس و یسکن1331آیار اییا  ) ییکز -

 .1335(. نتایج سیشمار  عمویی نتوس و یسکن 1335ییکز آیار اییا  ) -

ها و یوانع ( تغیییات، ویژگی1385کوبی  )جعتی ، یحمدحسن و علی یعقوبییقدس -

شناسی اییا ، سال ر استا  گیال  با تأکید بی شهیستا  رشت، نایه انجمن جمعیتازدواج د

 .83-111، صص 2یکم، شمار  

شناسی خانواد  و ازدواج، تیجمه فینگیس اردً ، تهیا : (. جایعه1354ییش ، اندر  ) -

 انتشارات دانشکد  علوم اجتماعی و تعاو .
- Abdollahyan, H. (2004). The generation gap in contemporary Iran, 

Journal of Welt Trends, 44: 74-85. 

- Buss, D. and Barnes, M. (1986). Preferences in human mate selection, 

Journal of personality and social psychology, Vol. 50, No. 3, 559-570. 

- Fishman, R. Yengar, S. Kamenica, E. and Simonson, I (2006). 

Gender differences in mate selection: Evidence from a speed dating 

experiment, Quarterly Journal of Economics, 673-697. 

- Haslee, Sharil Abdullah; Lau, Poh Li and Anand Paul Vijayan David. 

(2011). Gender differences in Mate Selection Criteria Among 

Malaysian Undergraduate Students. Sarjana, Vol. 26, No. 2, pp. 33-50. 

- Jones, G. (1981). Malay marriage and change in Penisular Malaysia: 

Three decades of change, Population and Development Review 7(2): 

255-278 

- Khallad, Y. (2005). Mate selection in Jordan: Effects of sex, socio-

economic status and culture, Journal of social and personal 

relationship, 22(2), published by: SAGE publications. 
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 تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر نرخ باروری در ایران

  )با تأکید بر اثر فناوری اطالعات و ارتباطات(

 2اییی حسین یزینی و  1یهیسام یالکی

 چکیده

شود. رشد اقتصاد  ییتبط ییبه با تاثیی بی عیضه نییو  کار،   باروریقوله   اقتصاداز ینظی 

ضمن اینکه بارور  خود تحت تأثیی عوای  اقتصاد  و اجتماعی یتعدد  است و به دلی  داشتن 

گیدد. اییا  طی سالها  اخیی  یاهیت انسانی با تحوًت جایعه در طول زیا ، دکار تغیییاتی یی

هایی در ابعاد زندگی ییدم  ها  نوین، با دگیگونی فیایند جهانی شد  و گستیش فناور یتاثی از  

توا  به کاهش شکاف   به خصوص در بهبود نقش زنا  یواجه بود  است. از یصادیق آ  یی

تواند بی نیخ بارور  تأثییگذار باشد. ارزیابی  جنسیتی و افزایش یشارکت زنا  اشار  کید که یی

رد. این یوضوع )نیخ بارور ( از ینظی اقتصاد  در دستور کار یقاله حاضی قیار دا عوای  یوثی بی

  عوای  اقتصاد گییاطالعات و ارتباطات در کنار د  اثی فناور ،صورت که در نظی است نیبد

پان  از   اه داد  کیدیینظور با استتاد  از رو نی. بدیدییورد یطالعه قیار گ  اثیگذار بی نیخ بارور

از آ  دارند که  تیحکا جیاست. نتا  استتاد  شد  1387-1333دور   یکشور ط یات استاناطالع

 گیییعکوس وجود دارد و همزیا  که د  ا کار زنا  رابطه  یویو یشارکت ن  نیخ بارور نیب

 فاطالعات و ارتباطات )بی خال  توسعه فناور، باشند یی ییتأث یب  بی بارور  عوای  اقتصاد

 ،توا  یبدست آید  ی جینتا  یدر تحل ،رسد یاست. بنظی ی داشته  بی بارور ییثبت ییانتظار( تأث

 شا یا  زنا  و توانمندساز یعموی  ها یاطالعات و ارتباطات در ارتقاء آگاه  فناور ییبه تأث

 اشار  نمود.  یجاز  در فضا تیجهت یشارکت در اجتماع از یح  حضور و فعال

 

 .ها  استانی ت و ارتباطات، اقتصاد اییا ، داد اطالعا  فناوربارور ،  واژگان کلیدی:

                                                 
 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگا  تیبیت یدرس-1

  دانشیار دانشگا  تیبیت یدرس -2
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 مقدمه
از آ  حیث که بی عیضه نییو  کار و تقاضا  ک  اقتصاد تأثیی  ،نیخ زاد و ولدو  تیجمع

  ادیز یاتیتأث تیجمع شیافزا آیند. یهمتیین یتغییها  اقتصاد  به حساب ییاز  گذارند، یی

  رشد اقتصاد تا یآیوزش، اشتغال و نها ست،یز طییانند بازارها، یح ییختلف زندگ  ها بی جنبه

از   اریتوسط بس  و رشد اقتصاد تیرشد جمع نیباهمیت ارتباط  در این راستا دارد.

رشد  ایکه آ نیبی ا ییبن یاست. البته هنوز توافق  یورد تأکید قیار گیفته ،اقتصاددانا  توسعه

است، وجود  آور ا یز  رشد اقتصاد  بیا نکهیا ایاقتصاد دارد   بی رو ییثبت ییتأث ،تیجمع

شود.  یییثبت فیض   و عملکید اقتصاد تیجمع نیارتباط ب ،توسعهدر حال  ندارد. در کشورها

رونق  خود عایلی بیا و یابند  گستیش و توسعه ییبازارها  ، توسعه اقتصادبا  نکهیا  یبه دل

 شورک  ی  و عملکید اقتصاد تیرشد جمع نیارتباط ب . بیعکس،دنشو یی دیکسب و کار جد

از آنجا که افزایش جمعیت یوجب افزایش جمعیت غیی یولد اقتصاد  باشد.  یینت ،یمکن است

 (.1383 ،یصدق و ا ی)یحیابتواند یانعی بیا  توسعه اقتصاد  کشور باشد  بنابیاین یی شود، یی

به است. کیا که بارور   نیخدر  یییتغ ،یتیجمع یاتییبی تغیهمتیین عای  یؤثی  در این راستا

 .(1333 حیدر ،و   )اصغی دهد یقیار ی ییکار را تحت تأث یو یشدت عیضه ن

ا  که انتظار  در ارتباط با نیخ بارور  و تغیییات آ ، زنا  نقش یحور  دارند. بگونه

در جایعه، بی نیخ  رود، هیگونه تغییی در فیهنگ، باورها و نقش اجتماعی و اقتصاد  زنا  یی

ها   توا  به تغیییات نیخ یشارکت زنا  در فعالیت بارور  تأثییگذار باشد. در این رابطه، یی

بعنوا  یصادیق تغییی در نقش زنا  در  اجتماعی، اشتغال زنا ، درآید کسب شد  توسط زنا ،

حوز  اقتصاد، باشند. یثال  در  جایعه اشار  نمود، که در این خصوص عوای  یتعدد  دخی  یی

ها  جدید شغلی بیا  زنا  از یجیا  توانمندساز  ایشا  و کاهش شکاف  ایجاد فیصت

در این خصوص  تواند یکی از یصادیق ارتقاء نقش زنا  در جایعه به حساب آید. جنسیتی، یی

توا  به تحوًت  باشند، که )در کنار عوای  اقتصاد  و اجتماعی( یی عوای  یتعدد  دخی  یی

اشار  نمود، که از یجیا  انتقال بسیار  از  1انه و بویژ  فناور  اطالعات و ارتباطات )فاوا(فناور

تعایالت زنا   شیو افزا یاجتماع  کاهش انزواایور زندگی روزیی  به فضا  یجاز ، باعث 

این پدید  در کنار تبعات یثبت اجتماعی و فیهنگی خود،  (.1383 ، آذر و  دییج)شود یی

ها، همچو  تأثییگذار  بییقوله فیزندآور  داشته باشد. یخی آثار جانبی در دیگی حوز تواند ب یی

شود، فاوا در کنار آثار یثبت خود همچو  توانمندساز  زنا  در جایعه،  لذا این سئوال یطیح یی

دهد؟ آیا بی فیزندآور  آنها تأثیی ینتی گذاشته و عمال  نیخ بارور  در اقتصاد یلی را کاهش یی

ها  اقتصاد اییا ، طی رسد یقوله )کاهش نیخ( بارور  یکی از کالشویژ  اینکه بنظی ییب

سالها  آیند  خواهد بود. بیرسی این یوضوع و پاسخ گویی به سئوال فو  در دستور کار یطالعه 

  ارییطالعات بسحاضی قیار دارد. در این رابطه در بیرسی ادبیات یوضوع، نیز یشاهد  گیدید که 

کشورها  گییو د یا یدر ا  بارور زا یبی ی  ،و اقتصاد یعوای  اجتماع ییتأث ییرسبه ب

                                                 
1-Information and Communications Technology (ICT)  
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 ودیبی تول  یجاز  گستیش فضااثی  یبه بیرس  نیز ارییطالعات بساز سو  دیگی، اند.  پیداخته

و بعضا  در  افتهین و توسعه افتهی توسعه  در کشورها و غیی  اشتغال زنا   ،ور بهی   ، رشد اقتصاد

 ،یو خارج یانجام شد  از یطالعات داخل  ها یدر بیرس ایا. اندپیداخته یا یا  ها استا 

، پیداخته باشد  بی بارور  یجاز  اثی گستیش فضابیرسی به  ،میکه به طور یستق  ا یطالعه

تصویی   باشد، بتواندرود، یطالعه حاضی که یسبو  به سابقه نیز نمیانتظار یی .دییشاهد  نگید

  که ااز عوای  اقتصاد  یوثی بی نیخ بارور  در اییا  با تاکید بی یقوله فاوا ارایه نماید، بگونه

 نهیشیو پ  نظی ییبانپس از ینظور  نیبد نتایج آ ، بتواند در سیاستگذاریها  آتی بکار آید.

 انتهادر  جینتا  یو تحل قیبیآورد یدل تحقپیداخته و بعد از  ها  یدل و داد ییعیفبه  قیتحق

 .شود یارائه ی  ییگ جهینت

 

 ادبیات تحقیق

 مبانی نظری تحقیق
ی نظی  عوای  یوثی بی ا  یوضوع تحقیق، جهت استخیاج یبانبا توجه به یاهیت بین رشته

 گیدد.یبانی نظی  به تتکی  زیی ارایه یی نیخ بارور  و

 

 ارتباط باروری و رشد اقتصادی
 ستیو ژا  بات 1تییث  آدام اسم ،نیخوشب  ها  ییعیوف به کالس ،ها  یاز کالس یگیوه

با این حال  باشد. ییدر بلندیدت   علت رشد اقتصاد تیکه رشد جمع اعتقاد داشتند ،2یس

  ضد رشد اقتصاد ،تیکه رشد جمع اعتقاد داشتند کاردوییث  یالتوس و ر نیبدب  ها  یکالس

تواند،  ا  یعتقد بودند، رشد جمعیت یی از سویی دیگی، عد  .است آ و کاهند   کند یعم  ی

ینجی به افزایش نییو  کار خال  در ی  جایعه گیدید  و زیینه تولید و رشد بیشتی را فیاهم 

ها   که در بسیار  از کشورهایی که در ییحله گذار اقتصاد  بود  و زییساخت کند، به طور 

و به تبع آ  افزایش جمعیت نییو  کار، یوجب سیعت  ًزم را ایجاد کید  باشند، رشد جمعیت

انداز  خانواد  را از لحاظ  یکگونگ 3کالدول  تئوررشد اقتصاد  خواهد شد. در این راستا

یعموً  ثیوت از  ی،و سنت ییابتدا جوایعکه دربی این دارد دی. کالدول تأکدهد یی حیتوض  اقتصاد

 ازیایت ،شتییفیزند بداشتن جوایع  نیو در اشود  سمت فیزندا  به سو  والدین ینتق  یی

انتقال ثیوت بین یدر ،  یبه صنعتی از سنتطی انتقال جوایع . در شود   یحسوب ییاقتصاد

یعتقد است که   و .گیدد یی  بارور زا یی کاهشباعث  تحول نیو اشود  ها بیعکس یی نس 

 یقاویتعوایلی نظیی  به یبستگ ،یتیدر ییحله سوم گذار جمع د،یضعف کاهش یوال و شدت

 یشغل  ها یتآورد  به فعال  رو ،ینیشهینش یزندگ تحول، یشکالت نیا بیابیدر  یجایعه سنت

                                                 
1-Adam Smith 
2-Jean-Baptiste Say 
3-Caldwell 
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 و ... دارد. یاجتماع نینسبت به فیزندا ، خدیات تأی نیوالد  اقتصاد  ازین یب ،یلیفای ییغ

یوتور رشد تواند به عنوا   یی ابتدادر   توسعه اقتصاداگیکه  ،یتیگذار جمع هینظی بیاساس

 .کند عم  آ   بیا  به صورت تییزتواند  باشد، ولی پس از یدتی یی تیجمع

است که رشد جمعیت را 1نظییه پنجی  جمعیتی از دیگی نظییات یوجود در این رابطه،

توا   کند. تأثییات پنجی  جمعیتی بی رشد اقتصاد  را یی عایلی بیا  رشد اقتصاد  یعیفی یی

 سه بعد، یورد توجه قیار داد:از 

ها  یتولد شد   افزایش عیضه نییو  کار: در طول ییاح  انتقال جمعیتی، بچه .1

ها  صحیح  شوند. سیاست ها  بارور  باً وارد زندگی بزرگسالی یی در سال

آیوزشی و تیبیتی ًزم است، تا اینکه آنها در ییاح  بعد  وارد دسته جمعیت 

 بیکار نشوند.

اندازها: افزایش جمعیت در سن کار، پتانسی  بیشتی  بیا  کسب و  افزایش پس .2

 کند. انداز فیاهم یی پس

ها  انسانی: داشتن فیزند کمتی عالو  بی بهبود سالیت و آسایش  افزایش سییایه .3

زنا ، یوجب افزایش یشارکت در نییو  کار، استقالل شخصی و ارتقاء جایگا  

ها  ییبوط به  والدین از لحاظ هزینه شودچ در این شیایط اجتماعی زنا  یی

توانند توجه  نیازها  فیزندا ، فشار کمتی  را یتحم  خواهند شد و یی

بیشتی  به ابعاد کیتی پیورش فیزندا  از جمله آیوزش و تغذیه بهتی فیزندا  

 نشا  دهند.

  یاست و نه  3یتیوضع یییتغ  ی تیجمع اعتقاد دارند که (2113و همکارانش)2کنت آرو

آ  را به صورت  دیبا نیاست و بنابیا هیاز سییا یشکل تیجمع ایشا ، هی. در نظی4یکنتیل یییتغ

رشد  ت،یاساس، با کنتیل جمع نیوارد کید. بی ا  زیر در یدل بینایه یتیوضع یییتغ  ی

اقتصاد را یتناسب با  دیبا  ،اقتصاد زیر بینایه ب،یتیت نی. به اشود یکنتیل و یحدود ی  اقتصاد

ت را کنار یزا بود  جمع رو و همکارانش، فیض بیو آکند )و نه عکس آ (.  میتنظ تیجمع

 یرا بیرس تیرشد جمع یاتییتغ  یبه دل ستمیدر س شد  جادیا یاتییتغ اند د یگذاشته و کوش

در  یزش زندگبود  ار یثبت باشد، )یثبت  اقتصاد دگا یاز د یکنند. از نظی آنها اگی ارزش زندگ

خواهد  تیجمع شسبب رشد ارز ،تیجمع شی(، افزاشود یی فیتعی یزیان نیتابع ب  یقالب 

به  تیجمع شییثبت است، افزا  اقتصاد دگا یاز د یکه ارزش زندگ یهنگای نیشد. بنابیا

از سو  دیگی بیخی یعتقدند، که  (.1332 ، احیار و  )یحمود کم  خواهد کید داریتوسعه پا

گذار  در سییایه انسانی در جوایعی  زا، رشد باً با افزایش سییایه ها  رشد درو  بیاساس یدل

باشدچ با این حال سیاست آیوزشی و  که انگیز  فیاوانی بیا  این ایی دارند، قاب  دستیابی یی

                                                 
1-Demographic Window 

2-Kenneth Arrow 

3-State Variable 

4-Control Variable 
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با توجه تحصیالت، نیز آثار گوناگونی ساختار انگیزشی اجتماعی یبتنی بی انباشت سییایه انسانی 

 (.2116ور  خواهد داشت )پار ،  بی رشد بهی 

 نیخ یدت بلند و یدت کوتا  بیرسی نوسانات در شد  انجام یطالعات از بسیار   ها یافته

 ارتباط این و جهت شدت است، که  نشا  داد  کال  اقتصاد یتغییها  با   آ ها کنش و بارور 

از  ناشی  ها شو  یانند یختلتی،  ها شو  یوارد در بیخی و نیست یکسا  جوایع تمام در

 بیاین نیز رود. بیخی یی شمار به بینی نیخ بارور  یهمی در پیش عای  جایعه، در اشتغال سطح

نیخ  در تغییی عمد  دًی  رشد اقتصاد ، و کار بازار وضعیت نوزادا ، در ییی و یی  باورند، نیخ

 (.2112پاپاپتیوو،  آیند )آندروییانیس و یی ک  به شماربارور  

 

 ارتباط باروری و اشتغال زنان
یطالعه آیارها و روندها  تاریخی، نشانگی حیکت یخالف نیخ بارور  و یشارکت زنا  در 

ها  او یبنی بی تأیید رابطه یعکوس ییا   ( و یافته1385) 1نییو  کار است. پس از یقاله یینسی

نیخ بارور  و یشارکت زنا  در نییو  کار، بسیار  از اقتصاددانا  به تحلی  این رابطه پیداختند، 

است. ایا ی   طور  که وجود این رابطه ینتی، توسط بسیار  از یحققا  به اثبات رسید  به

کشور انجام داد، نتیجه گیفت که یشارکت زنا  در  71ا  ( در تحلیلی که بی1336) 2کالییوچ

ها   نییو  کار، به طور یستقیم با نیخ بارور  آنا  در ارتباط است، در حالی که ییانگین سال

 3تحصی  آنا  به طور غیییستقیم با نیخ بارور  ارتباط دارد، در تحلیلی دیگی بایپس و وستوف

ها  زنا  در نییو  کار،  ها و فعالیت د اینکه بینایهبا وجو کنند، ( اینطور بیا  یی1371)

است، ایا این وابستگی از لحاظ  ها  یورد انتظار بود  ها  خوبی بیا  بارور  بینی کنند  پیش

 آیار  ضعیف است.

 ،یفیهنگ  ها نهیدر زی یبی یشارکت زنا ، عوای  فیاوان یگذاریتأث  یهایدر رابطه با یتغ

یهم و  یبه عنوا  عایل  بارور خاز نی ،توا  یی ا یی نی، ایا در اندا شد  ذکی یو اجتماع  اقتصاد

وقت  زنا از طیفی  ، بارور خنی شیکار زنا  نام بید. با افزا  یویننیخ یشارکت بی  یگذاریتأث

در کاهش یشارکت  یمیکه اثی یستقکنند  ییاز کودکا    خانواد  و نگهداررا صیف   شتییب

یوجب کاهش  زین التشا یتحص زا یکاهش یاز طیف دیگی،  دارند. کار  یویآنا  در ن

با  ،یعتقدند  اریبس همچنین خواهد شد. نییو  کارو یشارکت آنا  در  یشغل  ها فیصت

از  یو یراستا کار کید  زنا  در ب نی. در اابدی یکاهش ی  بارور  ها ها، نیخ رفا  خانواد  شیافزا

 شیافزا رو نی. از اداردها  رفا  خانواد  شیافزا جهیسطح درآید و در نت  یهم در ارتقا ینقش ،خانه

  ها یوجب کاهش در نیخ ،ها خانواد   ادسطح رفا  ی شیافزا قیاز طی ،تواند یاشتغال زنا  ی

 شود.  بارور

                                                 
1-Mincer 

2-McClamroch 

3-Bumpass and Westoff 
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به ایور خانواد   یدگیوقت خود را صیف رس شتییکه زنا  در خانه ب یسنت  ها در خانواد 

به   یتما شوند، یدستمزد یشخص یحسوب نم ایو جزو گیو  کار  کنند یدا  یبه خصوص فیزن

دورا    ها هیها از فیزندا  به عنوا  سییا خانواد  نیاست. در واقع در ا ادیداشتن فیزند ز

یشارکت  شیشناختن حقو  زنا  و افزا تیبه رسم  ایا در جوایع اییوز شود، یی ادی یکهنسال

با  شتی،یدر داشتن فیزندا  ب  گذار هیسییا  تا زنا  به جا ،است کار یوجب شد   یویآنا  در ن

  بارور  ها به کاهش نیخ ،شیدورا  اشتغال خو  اندازها و پس یاجتماع  ها مهیبی ب هیتک

 نشا  دهند.  یتما

گییند، یشارکت زنا  در نییو  کار، تأثیی  بسزا در  ( نتیجه یی1336) 1هارو  و جیمز

( دریافت که تجیبه کار طوًنی، همیا  با 1353) 2فواص  زیانی باردار  دارد. همچنین ریدلی

دارند، زنا  شاغ  به دلی  عالقه به  ( ااهار یی1365) 3بارور  کمتی خواهد بود. ریدر و وستاف

( دریافت، یشارکت 1368) 4ی  بیا  داشتن فیزندا  دارند. همچنین کالورکار کید ، انتظار کمت

شهیها، به علت افزایش تقاضا   ها  تولد در کال  زنا  در نییو  کار و تمای  به کاهش در نیخ

 (.1383استخدام توسط کارفییایا  است )یهیگا  و همکارا ، 

ازار کار و تصمیمات ییبوط به ( در یورد شیایط ب1381) 5بی پایه کارکوب اساسی که بکی

شد  کارها و ایور خانه  شد  بازار کار بیا  ییدا  و تخصصی کند، تخصصی ازدواج یطیح یی

دهد. بنابیاین، در شیایط یکسا ، با بهتی شد   بیا  زنا ، ینافع حاص  از ازدواج را افزایش یی

در حالی که با بهتی شد   شیایط بازار کار بیا  ییدا ، افزایش ازدواج یورد انتظار است،

ها  کار  در بازار کار بیا  زنا ، کاهش ازدواج یورد انتظار است )بلو و همکارا ،  فیصت

2111.) 

ها  بارور  در جوایع یدر ،  ها  بیابی  جنسیتی، نیخ بیاساس نظییه ًزم بذکی است،

ت و همچنین ها  شغلی که رسما  در دستیس زنا  اس بستگی به انسجام بین تحصی  و فیصت

(. با این توضیح که، 2118ها دارد )بونولی،  بیدار  از این فیصت بستگی به قابلیت آنها بیا  بهی 

باشد، ها  تکنولوژیکی یی یکی از دًی  یهم افزایش یشارکت زنا  در نییو  کار، پیشیفت

دار  ا  بچهبه زنا  قدرت بیشتی  در کنتیل و تعیین زی 1341ا  که این پدید  از دهه بگونه

بند ، نظییات ییبوط به بارور  در دو دسته به  در ی  تقسیم (.2114است. )بیلی،  شد  داد 

 شیح زیی نیز تقسیم شد  است:

 اجتماعی را  –شناسا  و اقتصاددانانی که توسعه اقتصاد   دیدگا  جایعه

یؤثیتیین عای  در کاهش بارور  دانسته و آ  را شیط کافی بیا  کاهش 

 دانند. بارور  یی

                                                 
1- Harvey and James 
2- Ridley 

3- Ryder and Westoff 

4-Collver 
5-Becker 
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 ها  تنظیم خانواد  به عنوا  عایلی یهم در کاهش  دیدگا  کسانی که بی بینایه

نگیند و یعتقدند که سطوحی از بارور  وجود دارد، که جز در صورت  بارور  یی

 (.1334یابد )یقصودپور،    و اشاعه آنها کاهش نمیاستتاد  از وسای  جلوگیی

 ارتباط فاوا، رشد اقتصادی
باشد که به عنوا  ی  ابزار یؤثی  یکی از یصادیق فناور ، فناور  اطالعات و ارتباطات یی

(. 2113بیا  تقویت و تحقق رشد اقتصاد  و توسعه پایدار شناخته شد  است )بان  جهانی، 

انگیز  قو  بیا  جایگزینی سایی انواع سییایه و نییو  کار  زایش رقابت،ها  فناور  و اف پیشیفت

بیا  شناخت  (.2113است )کیانگ و همکارا ،  با تجهیزات فناور  اطالعات فیاهم کید 

، شک  تابع 1ور  و رشد اقتصاد ، با پییو  از پوجوً کگونگی تأثیی فاوا بی تولید، اشتغال، بهی 

 شود:یی  نظی گیفتهتولید، به صورت زیی در 

       
      

                                         
 

ارزش افزود  کاًها و خدیات فناور       دهند  ارزش افزود  ک ،  نشا  Yیؤید زیا ،  tکه 

ها  سییایه فناور   ارزش افزود  سایی کاًها است. تولید با نهاد    ارتباطات و اطالعات، 

 Nو نییو  کار  H، سییایه انسانی K، دیگی انواع سییایه فیزیکی Cارتباطات و اطالعات یعنی 

 3یا شک  تولید افزا 2خنثی –بیانگی سطح فناور  با فیض هیکسی  Aگیید. پارایتی  انجام یی

ها  ( نیز با در نظی گیفتن فاوا بعنوا  یکی از نهاد 2117) 5( و ییچیچ2113) 4بیاگی است.

 اند.تولید، به نتایج و روابط یشابهی رسید 

تواند، تولید و رشد اقتصاد  و به تبع آ  اشتغال را به سه طییق  در این کارکوب فاوا یی

 تحت تأثیی قیار دهد:

بخشی از ارزش      اطالعات تولید کاًها و خدیات فناور  ارتباطات و  .1

افزود  اقتصاد هستند، بنابیاین با افزایش اشتغال در بخش فاوا، اشتغال در ک  

 یابد. افزایش یی

، به عنوا  نهاد  در تولید Cبکارگیی  سییایه فناور  ارتباطات و اطالعات یا  .2

 شود. همه کاًها و خدیات، سبب ایجاد رشد اقتصاد  یی

تواند، رشد اقتصاد  را از طییق یشارکت صنایع  و اطالعات یی فناور  ارتباطات .3

فاوا در تغییی فناور ، گستیش دهد، یعنی رشد سییع تولید فاوا، یوجب بهبود 

ور  ک  اقتصاد را  ور  در این صنایع شد  و در نهایت رشد بهی  کارایی و بهی 

( ییتبط A  )به دنبال خواهد داشت. این بخش از تحوًت با بخش تغییی فناور

                                                 
1-Pohjola 

2-Hicks-Neutral Technology  

3-Output Augmenting 

4-Biagi 

5-Mićić 
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شود  است، که یعموً  به صنعت فناور  ارتباطات و اطالعات نسبت داد  یی

 (.2118 ،و همکارا  1( و )سته2112)پوجوً، 

 

توا  رشد اقتصاد ، اشتغال زنا  و فاوا را، سه راس رسد، ییبا عنایت به توضیحات فو  بنظی یی

اقتصاد  و اشتغال زنا ، ی  رابطه تقییبا دو ی  یثلت تصور نمود. بدین صورت که ییا  رشد 

تواند، افزایش اشتغال و از جمله سویه وجود دارد. یعنی همزیا  که افزایش رشد اقتصاد  یی

، افزایش )نسبی( (1332)خاکیا  و همکارا ، افزایش اشتغال زنا  را به همیا  داشته باشد

نجی شود. از سو  دیگی توسعه زییساختها و تواند، به افزایش رشد اقتصاد  یاشتغال زنا  نیز یی

تواند، به توانمندساز  زنا  و افزایش یشارکت ایشا  در شئونات یختلف کاربیدها  فاوا یی

بعنوا   ،توانداجتماعی و از جمله فعالیتها  اقتصاد  و بازار کار ینجی گیدد و همزیا  فاوا یی

تصاد  را به همیا  داشته باشد. حال نکته ی  نهاد  تولید، باعث تحیی  تولید شد  و رشد اق

آنجاست، که این زنجیی  علت و یعلولی که از توسعه زییساختها و کاربیدها  فاوا آغاز و به 

تواند از یح  عللی کو  افزایش هزینه شود، ییافزایش اشتغال زنا  و رشد اقتصاد  ختم یی

که از یح  خلق فیصتهایی کو  اشتغال آور ، باعث کاهش نیخ بارور  گیدد. یا اینفیصت فیزند

در فضا  یجاز ، در قالب یصادیقی کو  دورکار  تاثیی ینتی یعنادار  بی نیخ بارور  نگذارد. 

ها  استانی در دستور کار یطالعه حاضی قیار بیرسی این یوضوع در اقتصاد اییا  در قالب داد 

 دارد. 

 پیشینه تحقیق
 ییتأث نیو اشتغال زنا  و همچن  بی رشد اقتصاد  بارور ییتأث نهییطالعات یتعدد  در زی

از   یچیاست، ایا ه و اشتغال زنا  صورت گیفته  اطالعات و ارتباطات بی رشد اقتصاد  فناور

ی عوای  اقتصاد  یؤثی بی بارور  با تأکید بی نقش فاوا  به بیرس ،یطالعات انجام گیفته نیا

 گیید. لعات ییتبط با بحث فو  یورد اشار  قیار یییهمتیین یطا . در ادایه،اند پیداختهن

 مطالعات خارجی
گذار جمعیتی و اعجاز اقتصاد  در »(، در یقاله خود با عنوا  1337) 2بلوم و ویلیایسو 

دریافتند که رشد سییع جمعیت در سن کار، اثی یثبت و یعنادار  بی رو  رشد « شی  آسیا

 یعنی و ینتی است. جمعیت، بی رو  رشد اقتصاد ، بیاقتصاد  دارد و در یقاب ، اثی رشد ک  

(، به بیرسی ارتباط بین نیخ یشارکت نییو  کار زنا  و نیخ بارور  آنا  1338) 3اسپییگ

وجود رابطه یعکوس، بین نیخ  دهند  نتایج این یطالعه، نشا  است. ها  سنی پیداخته در گیو 

باشد. و  با بیرسی آثار درآید  و جانشینی  یبارور  زنا  با نیخ یشارکت آنا  در بازار کار ی

دریافت که با افزایش یتوسط درآید ییدا ، نیخ یشارکت زنا  کاهش و  ییبوط به دستمزدها،

یابد. ولی با افزایش یتوسط درآید زنا ، نیخ یشارکت آنها افزایش و  نیخ بارور  آنها افزایش یی

                                                 
1-Cette 

2-Bloom & Williamson 
3-Sprague 
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هایی که دستمزد زنا  نسبت به ییدا   ر دور است، د یابد و نتیجه گیفته نیخ بارور  کاهش یی

یابد. همچنین تحقیقات اسپییگ  یابد، یشارکت آنا  افزایش و نیخ بارور  کاهش یی افزایش یی

باشد. اگی زنا   دهد، یتغیی آیوزش، یکی از عوای  یهم در افزایش اشتغال زنا  یی نشا  یی

دهند، کو  در این صورت  افزایش یی خواها  انجام کار بیشتی باشند، سطح تحصیالت خود را

شود، بنابیاین سطح نیخ یشارکت زنا  افزایش و  احتمال بدست آورد  شغلی یناسب بیشتی یی

 یابد. نیخ بارور  کاهش یی

(، به بیرسی آیوزش، ییزا  یشارکت زنا  یتأه ، بارور  و رشد 2111) 1لینگ یانگ

ها  فیصت داشتن  دهد، فزایند  بود  هزینه است. نتایج و  نشا  یی اقتصاد  تایوا  پیداخته

است.  فیزند، باعث کاهش تمای  زنا  به بارور  و افزایش تمای  آنها به فعالیت اقتصاد  شد 

 است.  همچنین افزایش یشارکت زنا ، سهم یهمی در رشد پایدار اقتصاد  داشته

کشور در  42 اقتصاد به بیرسی اثی فناور  ارتباطات و اطالعات بی رشد (، 2112پوجوً )

گیفت که  جهینت  پیداخت. و 1385-33 یزیان باز کشور با درآید باً، در  24حال توسعه و 

این دور  زیانی در ارتباط یعنادار  بین سییایه فناور  ارتباطات و اطالعات و رشد اقتصاد  

بیا  کشورها  با بیا  کشورها  در حال توسعه وجود ندارد و همچنین بیخالف یطالعات قبلی، 

 باشد. درآید باً، نیز این رابطه یعنادار نمی

ها  یختلف  (، با پیش کشید  این یسأله که حتی در قسمت2113) 2یایولو و پیسکاوتز

ا ( یتتاوت  ی  کشور، یمکن است، اثی یشارکت زنا  بی بارور  )به دلی  ناهمگونی ینطقه

ف دو کشور ایتالیا و اتییش انجام دادند. آنها از باشد، یطالعه خود را با توجه به یناطق یختل

ینطقه  21بیا   1377-2116ها   ینطقه اتییش و از داد  3بیا   1374-2117ها  دور   داد 

ایتالیا، استتاد  کیدند. نتایج تحقیق، نشا  داد که رابطه ینتی بارور  و یشارکت زنا  در ایتالیا 

است. در اتییش نیز از سال  یا  این رابطه یثبت گیدید ها  گذشته بود ، ولی اخی ییبوط به دهه

است. ایا بیاساس شواهد رگیسیونی، در هی دو کشور، در یجموع   رابطه یذکور یثبت بود  2111

 است.  دور  یطالعه، رابطه ینتی از طیف یشارکت زنا  بی بارور  وجود داشته

با استتاد  از روش « د اقتصاد بارور  و رش»(، در یطالعه خود با عنوا  2111) 3هارتمن

ها  تجمیعی و حداق  ییبعات یعمولی، به بیرسی تأثیی نیخ بارور  بی رشد اقتصاد  با دو  داد 

است. نتایج تحقیق، بیانگی تأثیی ینتی نیخ بارور  بی رشد  حالت اثیات ثابت و تصادفی پیداخته

 باشد. اقتصاد  یی

بازگشت بارور  در رشد »ا  با عنوا   (، در یطالعه2114و همکارا  ) 4دویینیا 

کشور ینتخبچ در فاصله زیانی  18به بیرسی تأثیی نیخ بارور  بی رشد اقتصاد  در  «اقتصاد 

                                                 
1-Ling Yang 

2-Mamolo & Prskawetz 

3-Hartmann 

4-Dominiak 



 

 
 

 

  101و  101فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                               46
 

  

شک  بین نیخ  Uاند. نتایج تحقیق حاکی از آ  است که ی  ارتباط  پیداخته 2111تا  1371

 بارور  و رشد اقتصاد  کشورها  یورد یطالعه وجود دارد.

کشور در حال  61ها  در دستیس بیا  ( در یطالعه خود با توجه به داد 2116) 1نیکولین       

دار  بی توانمندساز  یشاهد  نمود، توسعه فاوا تاثیی یعنی 2111 -14توسعه، بیا  دور  زیانی 

زنا  و یتعاقب آ ، افزایش فیصتها  شغلی بیا  ایشا  )و همزیا  افزایش درآید و کاهش 

شود. لذا و  رابطه توسعه دارد، ایا به کاهش نیخ بارور  زنا  در این کشورها ینجی یینابیابی ( 

در این خصوص یهتا  زییساختها و کاربیدها  فاوا و نیخ بارور  را بصورت ینتی استخیاج نمود.

( نیز به نتایج تقییبا یشابهی بیا  هند و اسپانیا 2114و همکارا ) 3( و گویز2115) 2و شی 

 اند. رسید 

 

 مطالعات داخلی

 یافتگی و توسعه  سطح بارور نی(، به یطالعه رابطه ب1385و همکارا  ) یگدلیب ییایض

 یا یتوسعه، از جمله ادر حال  در کشورها ژ ییختلف جها  بو  کشورها یو اجتماع  اقتصاد

بارور  رابطه بین سطح توسعه یافتگی کشور و که  دهد ینشا  ی تحقیق،  ها افتهی. پیدازند یی

 یعکوس وجود دارد.

کار زنا  در   یویو ن  نیخ بارور نیب یرابطه علّ نیی(، به تب1383) گیا ییهیگا  و د

. بدین ینظور اند پیداخته 1381-2114 در باز  زیانی قا،یو شمال آفی انهیخاوری  گیو  کشورها

رابطه   یدهند   نشا  یق،تحق جیاست. نتا استتاد  شد  سائویه تیآزیو  علّدر این تحقیق از 

یوجب کاهش یشارکت زنا  در   در نیخ بارور شیافزا کهیعنا  نه ایب باشد. ییدو طیفه  یعلّ

کاهش  زین  بارور  ها نیخ ،اشتغال زنا  شیبا افزا گی،ید  از سوو  است کار شد   یوین

 .است افتهی

بی  یاثی فاوا و رفا  اجتماع ی(، به بیرس1332فی ) یمیو فه یعیاق یاییص ،یرشت نیای

در  ییتابلو  ها به روش داد  یاستان نیینظور از بیآورد ب نیا  و بیا اند پیداخته  رشد اقتصاد

فاوا و   گذار هیکه سییا دهند ینشا  ی قیتحق جیاست. نتا استتاد  شد  1381-86 یدور  زیان

  ریثبت و یعنادا ییتأث  کشور دارا  ها استا   سن، بی رشد اقتصاد یاجتماع یشاخص رفاه

 هستند.

در   ،کنند  بارور نییتع اجتماعی – از عوای  اقتصاد یبیخ ی(، به بیرس1335)  افشار

استتاد   1385-1331 یدر دور  زیان ،یا یا یاستان  ها ینظور از داد  نیا  . بیاپیدازد یی یا یا

رشد  نیب یرابطه ینت  ی ،یدل جی. نتاباشد یی یقیتلت  ها است و روش یورد استتاد ، داد  شد 

 جی. عالو  بیآ ، نتادهد یرا نشا  ی یا یا  ها در استا   ناخالص سیانه و نیخ بارور لیحصو

و  ینیدرجه شهینش شیها و به دنبال آ  افزا سطح توسعه در استا  شیافزا ،نشا  داد قیتحق

                                                 
1- Nikulin 

2- Mehta& Shree 

3- Gomez 



 

 

 

 

 

 

 47                       ... تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر نرخ ابروری در ایران 

 

 

 شیباعث افزا ،تحوًت نیاست. ا را به دنبال داشته یسنت  باورها یییشد ، تغ یصنعت

 قیاست و سپس از طی  در خانواد  شد   ییگ میدر ساختار قدرت و تصم یییزنا  و تغ التیصتح

 .گذارد یی ییتأث  انداختن سن ازدواج، بی بارور ییبه تأخ

تحقیق    و پیشینهنظی یبا توجه به یبان ی،بهتی از یوضوع یورد بیرس نییبه ینظور تب

را که   بی بارور یگذاریعوای  تأث ،1 شک  را رسم نمود.  ییز  ییتهوی  الگو توا  یی ،بیرسی شد 

(، یهیگا  و 1337(، بلوم و ویلیایسو )1385یینسی)از یطالعات انجام شد  توسط  یاقتباس

 :دهد ینشا  یباشند،  ( و ... یی1335(، افشار )1383همکارا )

 
  یعوامل مؤثر بر نرخ بارور یمفهوم یالگو(: 1)شکل 

 (قیتحق یها افتهی)منبع: 

 
 

 

 ها معرفی مدل و داده

 توسعه فناور  اطالعات و ارتباطات و دیگی عوای  اقتصاد ی یثتأ یابیارز  یقاله بیا نیدر ا

که با استتاد  شد   1387-1333ها  اییا  در دور  زیانی  ها  استا  از داد  نیخ بارور ،بی 

الگو  یتهویی استخیاج شد  با توجه به  است. پیداخته شد  ،به بیآورد آ  ها  پان  داد روش 

را به صورت نیخ بارور  عوای  یؤثی بی  توا  یی( که از ادبیات تحقیق بدست آید، 1)شک  

 نمود: ا یب یییعادله ز



 

 
 

 

  101و  101فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                               48
 

  

                                           

                                                   

 باشند: در رابطه فو ، یتغییها  بکار گیفته شد ، به شیح زیی یی

i استا ( 31ها  یورد نظی ) : استا 

tها  یورد نظی : سال 

FER عمویی : نیخ بارور 

LFP استا : نیخ یشارکت اقتصاد  زنا ، درصد زنا  شاغ  هی 

GRICAPرشد درآید سیانه حقیقی : 

EDU آیوزش عالی زنا ، درصد زنا  تحصی  کید  هی استا : 

URB درصد شهینشینی، درصد افیاد ساکن در شهی هی استا : 

IDIشاخص توسعه یافتگی فناور  ارتباطات و اطالعات : 

AGE ییانگین سنی ازدواج زنا : 

 

اگی  نیدارد. بنابیا  به تعداد زنا  آ  جایعه در سن بارور یجایعه بستگ  ی دییوال تعداد

بدست خواهد آید.   تی قیدق زا یگیو  دخالت داد  شوند، ی نیزنا  ا ، بارور زا یی نییدر تع

 ،که عبارت است از شود یاستتاد  ی یعموی  بارور زا یاز شاخص ی قیتحق نیدر ا ،نیبنابیا

 43تا  15)  زنا  در سن بارور تیهی هزار جمع    به ازاآید ایتعداد ک  نوزادا  زند  به دن

  فناور یافتگی از شاخص توسعه فناور  اطالعات،اثی  یبیرس  . بیانیسال یع  یسال( در 

1ارتباطات و اطالعات
 (IDI) نیا. است  استتاد  شد  ،ها استا  یافتگی به عنوا  نماد توسعه 

در  ی،تالیجیو توسعه فاوا در کشورها و نظارت بی شکاف د شیفتیپ یشاخص به ینظور بیرس

-انداز   را بیا ارییع ازد ییخابیات،  یجهان هیاتحاد 2114است. گزارش سال  شد  یجها  یعیف

. شاخص اول، دهد یاستتاد  و یهارت ارائه ی زا یی ،یسه یوضوع دستیس  ی، به تتکIDI ییگ

به ایکانات و  یو دستیس  بیخوردار دگا یاز د ی،افتگی توسعه تیوضع نییتع یبیکشاخص تی

. شاخص باشد یی  فاوا یتشکّ  از پنج شاخص انتیاد یفاوا است. یؤلته دستیس  ها یساختیز

. است افتهی  یتشک گییکه از سه شاخص د باشد ییؤلته استتاد  فاوا ی یبیدوم، شاخص تیک

 هیته  سه شاخص انتیاد یؤلته یهارت فاوا است که از یبیشاخص تیک زین ،شاخص سوم

  درصد و بیا 41یؤلته استتاد ، وز    درصد، بیا 41وز   ،ییؤلته دستیس  است. بیا شد 

  ها هی پنج عضو شاخص  بیا نیاست. همچن درصد در نظی گیفته شد  21یؤلته یهارت، وز  

یؤلته یجموعه  ییز  ها عضو شاخص سههی   درصد و بیا 21وز   ،ییجموعه یؤلته دستیسییز

یجموعه یؤلته یهارت، وز   ییز  ها هی سه عضو شاخص  درصد و بیا 23استتاد ، وز  بیابی 

  فناور یافتگی یحاسبه شاخص توسعه یاست. کارکوب کل  کار گیفته شد  درصد به 33بیابی 

 است. ، تبیین شد 2شک   ارتباطات و اطالعات، در قالب

                                                 
1- ICT Development Index 
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 های آن و مؤلفه ارتباطات و اطالعات یفناور یافتگی شاخص توسعه (:2) شکل

 (مخابرات یجهان هیمنبع: اتحاد)

 یاستان  ها سالنایه یا ،یاز آیارنایه ییکز آیار ا تحقیق، نییورد استتاد  در ا  ها داد 

اطالعات، سازیا    ، وزارت ارتباطات و فناور1387-1333  ها سال یاستا  کشور ط 31  بیا

با توجه به  ،است یگتتن است. استخیاج شد   و فناور قاتیثبت احوال کشور و وزارت علوم، تحق

در  یاستان در سطح ارتباطات و اطالعات  فناورییبوط به   ها یوجود در داد   ها تییحدود

 جینتا حتظ دقت و صحت  یبه دل ،یاقب  آ   ، از وارد کید  سالها1386قب  از   ها سال

 است. شد   بیآورد، خوددار
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 نیا  قیار گیفته که بیا ییورد بیرس ،یهاییتغ ییابتدا یانا ق،یتحق  ساز از یدل قب 

واحد به روش  شهیآزیو  ر جیشود. نتای( استتاد  یLLCو کو ) نیل ن،یینظور از آزیو  لو

LLC  ایواحد  شهیبی ر یصتی یبتن هیفیض ج،ینتا نیاست. بیاساس ا گزارش شد  1در جدول 

 .شود یرد ی ،تی% اهم5 سطحآنها در  یینایانا

 

 های ریشه واحد )آزمون لوین، لین و چو( نتیجه آزمون (:1) جدول

 احتمال آماره آزمون متغیر
 2/61- 11/1 (FERنیخ بارور  عمویی )

 6/1- 11/1 (LFPنیخ یشارکت نییو  کار زنا  )

 3/31- 11/1 (IDIشاخص گستیش فضا  یجاز  )

 3/22- 11/1 (GRICAPرشد درآید سیانه حقیقی )

 2/2- 11/1 (EDUسطح تحصیالت زنا  )

 4/8- 11/1 (URBدرصد شهینشینی )

 3/73- 11/1 (AGEییانگین سنی ازدواج زنا  )

 ها  تحقیق ینبع: یافته           
  بیا یاثیات ثابت و اثیات تصادف ،یقیاز سه الگو تلت توا  یی ی،بیتیک  ها در داد 

 نیبهتی OLSیقیتلت ز  نیتخم  ،یاستتاد  کید. در صورت بیقیار بود  فیوض کالس ها نیتخم

 یاثیات ثابت و اثیات تصادف  ها ز  نیتخم انس،یوار ی. با نقض فیض همسانباشد یی ز  نیتخم

که اجزاء اخالل با  یدر صورت یاثیات تصادف ز  نیتخم گی،یکاراتی هستند. از طیف د

در صورت  یول ،باشد یکاراتی ی ،اثیات ثابت ز  نینداشته باشند، از تخم یهمبستگ ،ها ز  نیتخم

 کاراتی است. ،اثیات ثابت ز  نیشیط، تخم نینقض ا

ها  ک  داد  قیدر یقاب  تلت ،یدل اثیات ثابت  ییبکارگ نییتع  ( بیامیی)ل1کاوآزیو  

رد شد   انگییب ،جیاست. نتا یقیتلت  ها یدل داد  انگییب ،آزیو  نی. فیض صتی اشود یانجام ی

یناسب بود   انگییو در واقع ب باشد یدرصد ی 5یقاطع در سطح  یصتی و وجود ناهمگن هیفیض

در  یاثیات یقطع انسیکنانچه وار .باشد یبیآورد یدل ی  بیا ،با اثیات ثابت پان   ها روش داد 

حداق   نیها و استتاد  از تخم ک  داد  بیاز روش تیک توا  یباشد، ی زیناک ییدل اثی تصادف

 نییتع  بیا ،اساس نیاستتاد  کید. بی ا یهاییتغ نیبیآورد روابط ب  ( بیاPool) یییبعات یعمول

. بعد از شود یاستتاد  ی 2گا پا –بیوش  LM، از آزیو  Poolدر یقاب  یدل  ییدل اثی تصادف

تشخیص  بیآورد یناسب  بیا پان   ها یشخص و روش داد وجود ناهمگنی در یقاطع  نکهیا

 یدر ط نکهیا اباشد، ی ییدر یقاطع  یییاز تغ یناش ن،یتخم  خطا بیرسی شود، دی، باداد  شد

یواجه  Tیاثی ثابت و تصادف وبا د ییخطاها نیاست. در نحو  در نظی گیفتن کن زیا  رخ داد 

                                                 
1-Chow Test 

2-Breusch-Pagan LM Test 
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 هی. فیضشود یاستتاد  ی ییشخص شد  اثی ثابت و تصادف  بیا 1از آزیو  هاسمن که میشو یی

ها  کاو،  آزیو  یبیرس جیبیقیار است. نتا یاثیات تصادف، آ  است انگییصتی آزیو  هاسمن، ب

توا ، نتیجه گیفت که فیضیه صتی  از نتایج یی اند. ، ارائه شد 2در جدول  هاسمنپاگا  و -بیوش

است و بنابیاین، الگو  یناسب بیا  یعادله یورد  بود  اثیات تصادفی، رد شد  یبنی بی کاراتی

 باشد. نظی، الگو  اثیات ثابت یی

 پاگان و هاسمن-های چاو، بروش نتیجه آزمون (:2) جدول

 نتیجه آزمون احتمال آماره آزمون نوع آزمون

 تأیید یدل پان  در بیابی یدل تلتیقی 11/1 23/114 آزمون چاو

 وجود اثیات تصادفی 11/1 63/314 پاگان-آزمون بروش

 تأیید یدل اثیات ثابت 11/1 72/82 آزمون هاسمن

 ها  تحقیق ینبع: یافته   

 برآورد مدل و تحلیل نتایج
زنا ، درصد  یلیتکم التیسطح تحص ،کار زنا   یویاثی نیخ یشارکت ن ،بخش نیدر ا

  شاخص گستیش فضاییانگین سنی ازدواج زنا  و  ،یقیرشد درآید سیانه حق ،ینیشهینش

حاص   جی. نتایدیگ یقیار ی یدر قالب یدل اثیات ثابت یورد بیرس  ،نیخ بارور ییبی یتغ  یجاز

صتی  هیفیض ،دهند ینشا  ی ،جیشد  و وولدر  یوالد تعد  ها و آزیو  و ییدل رگیس نیاز تخم

رد شد  و  ،پان   ها در داد  یدهمبستگاجزاء اخالل و عدم خو نیب ،انسیوار یوجود همسان

 یکنتیل ناهمسان  بیا نیاست. بنابیا یو خودهمبستگ انسیوار یناهمسان  دارا ،و ییدل رگیس

 ادیها( ز یقاطع )استا  ادکوتا  و تعد یکه دور  زیان یطیدر شیا ی،و خودهمبستگ انسیوار

  استاندارد را بیا  خطاها توا  یثابت است، ی ،اثیات یورد استتاد   الگو نیو همچن باشد یی

  استاندارد بیا  خطاها  بند یدل، با خوشه نیحاص  از تخم جیکید. نتا  بند ها خوشه استا 

 است. ، ارائه شد 3جدول ها در  استا 
  

                                                 
1-Hausman Test 
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 نتایج برآورد مدل اثرات ثابت (:9) جدول
 احتمال tآیار   ضییب یتغیی توضیحی

 14/1 13/2 72/81 عیض از یبدأ

 37/1- 66/3- 11/1 (LFPنیخ یشارکت نییو  کار زنا  )

 11/1- 21/1- 84/1 (GRICAPرشد درآید سیانه حقیقی )

 15/1- 11/1- 32/1 (URBدرصد شهینشینی )

 58/1- 32/1- 21/1 (AGEییانگین سنی ازدواج زنا  )

 55/61 37/1 16/1 (EDUسطح تحصیالت زنا  )

 33/1 27/4 11/1 (IDIشاخص گستیش فضا  یجاز  )

 F 33/8 11/1آیار  

 ها  تحقیق ینبع: یافته            

 نیتخم جیکید. بیاساس نتا نییک  یدل را تع  یعنادار ،توا  یی Fبا استتاد  از آیار  

  آیار جینتا یعنادار است. قییدل تحق ،گیفت جهینت توا  ی، یبیا  یعادله نیخ بارور ارائه شد  

در یعادله نیخ  یشارکت نییو  کار زنا ،نیخ  بیکه ضی دهد ینشا  ی ،3ارائه شد  در جدول 

و نیخ یشارکت   نیخ بارور نیو یعنادار ب یرابطه ینت انگییکه ب ،است -37/1یعادل  بارور 

اثی   ی انگییحاص  از یطالعات یطابقت دارد و ب جیبا نتا. این یافته باشد یکار زنا  ی  یوین

در بیخی از یطالعات، رابطه یستقیم بین آنها یشاهد  شد ، ولی نتایج . باشد یی ینیجانش

یابد.  دهد، با افزایش یشارکت نییو  کار زنا ، نیخ بارور  کاهش یی تحقیق حاضی نشا  یی

رابطه یثبت و یعنادار  انگییکه ب ،است 33/1یعادل  ،یجاز   شاخص گستیش فضا بیضی

در   ،نیخ بارور  بی رو  یعنادار ییتأث  یجاز  فضا ،گتت توا  یی جهیت. در نباشد یی

رابطه  انگییکه ب ،است 55/61زنا  یعادل  التیسطح تحص بیضی است. داشته یا یا  ها استا 

ا  خالف . نتایج بدست آید ، بیا  دو یتغیی اخیی بگونهباشد ییبا نیخ بارور   یعناداریثبت و 

ها  استتاد  شد  در بیآوردها و یعنادار  نتایج  با توجه صحت داد  لذا باشند. انتظار یی

بیآوردها، شاید بتوا  علت را در بستی ایجاد شد  ناشی از توسعه فاوا، دانست که باعث گیدید  

ها  زنانه و یادرانه خود را نیز انجام  ها  اجتماعی و تحصی  بتوانند، فعالیت زنا  در کنار فعالیت

توا  به تسهیالت حیث نیخ بارور  بصورت ینتی یتأثی نگیدد. در این خصوص، یی داد  و از این

ها   آگاهی ها  الکتیونیکی و آیوزش از را  دور، افزایش ایجاد شد  در کشور، در زیینه آیوزش

و ...  )یثال از یح   ها  اجتماعی ها  بهداشت و سالیت، یسئولیت زنا  از جمله در زیینه

( اشار  نمود. ضمن اینکه، تأثیی عوای  فیهنگی و اجتماعی )که خارج از ها  اجتماعی شبکه

بایست، از نظی دور داشت، که  باشند( بی یقوله بارور  را نیز نمی یوضوع یطالعه حاضی یی

 توانند عوای  بیرسی شد  فو  را تحت الشعاع قیار دهند. یی

ا  یعنادار رابطه نبود  است، که بیانگی -11/1یعادل  یقیرشد درآید سیانه حق بیضی

هی دو اثی یثبت و  انجام شد  در ادبیات یوضوع، بیا  یتغیی درآید سیانه،در یطالعات است. 

  درآید رو ،دهد ینشا  ی بیآورد شد  در یطالعه حاضی یدل یول گزارش شد  است. یینت

همچنین در یطالعات، نشا  داد  شد، که شهینشینی و سن  ندارد.  ییتأث  ، در اییا بارور
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ضیایب درصد  ازدواج زنا  رابطه یعکوس با نیخ بارور  دارند. ولی در نتایج تحقیق حاضی،

 انگییکه ب باشند، یی -58/1و  -15/1یعادل و ییانگین سنی ازدواج زنا  به تیتیب  شهینشینی

رسد، در این باز  زیانی و در  است و به نظی یی  بارورو نیخ  آنها نیب یعنی بیو  ینتیرابطه 

 اند. این دو یتغیی عای  تأثییگذار  بی نیخ بارور  نبود  کنار سایی عوای ،

 

 گیری نتیجه

 ، ابعاد اقتصاد هی، کلفناور ، به خصوص فناور  اطالعات و ارتباطات افزو  روزگستیش 

کشور در   ی یا ،یاست. از آنجا که کشور ا قیار داد  ییرا تحت تأثزندگی و ...  یفیهنگ ،یاجتماع

ار یکار در جایعه، عای  بس  یوین نیبه عنوا  تأی تیرشد جمع د،یآ یبه حساب ی ،توسعهحال

تواند، تبعات  و همزیا  پدید  بیکار  یی باشد یکشور ی  رشد اقتصاد شیبه ینظور افزا ییهم

  با تأکید بی بی نیخ بارورعوای  یؤثی  یبیرسبه  یقاله، نیدر ا ینتی یتعدد  در پی داشته باشد.

ها  پان   داد  روشاز  گیی  بهی با  1387-1333  ها سال یط یا یا  ها استا  در نقش فاوا،

 .پیداخته شد

اند. با  و یشارکت زنا  را به اثبات رساند   بارور نیب یارتباط ینت ، یتعدد  ها افتهی

کاهش   ی، بلکه به دلیابد یینه تنها یشارکت آنا  در بازار کار کاهش  ، بارور  ها نیخ شیافزا

 نیبدست آید  از ا جی. نتاشود یی کاهش داد  زیآنا  ن یشغل  ها فیصت ،زنا  التیتحص زا یی

یعکوس   ا کار زنا  رابطه  یویو نیخ یشارکت ن  نیخ بارور نیکه ب دهد ینشا  ی ،قیتحق

  ها نهیو باً بود  هز یاشینی  ها یزندگ  یبه دل ،گیفت جهیر نتطو نیا توا  یوجود دارد و ی

فیصت  ،شود یسبب ی نیاز خانوارها، یید و ز  هی دو شاغ  هستند و هم  اریدر بس ،یزندگ

 .ابدیکاهش   بارور زا یفیزندا  نداشته باشند و ی  پیورش و نگهدار  بیا یکاف

  ها فیصت فناور  اطالعات و ارتباطات )که شیفتیپهمچنین نتایج تحقیق، نشا  داد که 

آنها   یبه تحص شتییب  یتماها  عمویی و  افزایش آگاهی داد  و سبب شیزنا  را افزا  ییادگی

ضییب  شیو با افزا  نبود   بارور  بیا ییانع ،( در کنار افزایش سطح تحصیالت زنا است  شد 

پیشیفت فاوا،  . بعبارت دیگی،است داشته شیافزا یعموی  ، نیخ بارورنتوذ فاوا و سطح تحصیالت

ها  تحصیلی و شغلی بیا  یشارکت هی که بیشتی زنا  در جایعه، با  با فیاهم کید  فیصت

ساز رشد اقتصاد  در جایعه خواهد بود. همانگونه که یطیح شد ،  افزایش رشد جمعیت، زیینه

ها   شور در زیینه آیوزشتوا ، به تسهیالت ایجاد شد  در ک یابی این یوضوع یی در علت

ها  بهداشت،  ها  زنا ، از جمله در زیینه الکتیونیکی و آیوزش از را  دور، افزایش آگاهی

 ،ها  اجتماعی و یدنی اشار  نمود. از سو  دیگی سالیت، پیورش فیزندا ، ایتا  یسئولیت

  و نیخ بارور رشد درآید سیانه نینشا  داد که ب ی،قینیخ رشد درآید سیانه حق یییتغبیرسی 

رابطه  نیهم زیرابطه ن نیکوزنتس در ا مو یس جینتا . ضمن اینکهوجود ندارد  یعنادار ارتباط

 نیانگیییتغییها  ، در ادبیات یوضوعبدست آید   جیبیخالف نتاهمچنین  .کند یی تأییدرا 

در  ند.ا   در یدل یورد نظی نبود  بی بارور  ای  اثیگذاروع ،و درصد شهینشینیازدواج زنا   یسن
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در باز   ییحسوس یییتغ این دو یتغیی،از آنجا که  گونه استدًل نمود،نیبتوا  ا ،دیشااین رابطه 

 .ندا نبود   بی بارور  ای  اثیگذارو، عاند نداشته ی یطالعهزیان

یعنادار  اثی رسد. ابتدا اینکه با توجه به عدم در پایا ، ذکی دو نکته ضیور  بنظی یی

جهت تبیین ابعاد  ًزم است، بی نیخ بارور ، همچو  درآید سیانه، بیخی یتغییها  اقتصاد 

دیگی عوای  یؤثی )غییاقتصاد ( همچو  عوای  فیهنگی، اجتماعی، اعتقاد   کای  این یوضوع،

سالها  رسد، طی و غیی  نیز در قالب یطالعات یجزا در دستور کار قیار گیید. کیا که بنظی یی

تواند، که یی اخیی هنجارها  اجتماعی و سب  زندگی اییانیا  تحوًت زیاد  را به خود دید ،

از آنجا که اییا  کشور   نکته دیگی اینکه، اثی آنها بعضا از اثی یتغییها  اقتصاد  بیشتی باشد.

 ،خصصرود و در آیند  نیاز به نییو  کار یت است، که جمعیت آ  به سو  سالمند  پیش یی

شود، ًزم است، دولت به کم  توسعه زییساختها و کاربیدها  فناور   شدیدا  احساس یی

ها  شغلی و تحصیلی بیشتی  را بیا   ها  توسعه، فیصتو اطالعات، در طی بینایه ارتباطات

و در فیایند رشد اقتصاد   زنا  فیاهم کند، تا نه تنها یشارکت اقتصاد  ایشا  افزایش یافته

ثیتی  ایتا نمایند، بلکه نگیانیها  یوجود در زیینه یحدود بود  عیضه نییو  کار در نقش یو

 رو  با افزایش نسبی سهم زنا  در بازار کار ییتتع گیدد.افق پیش
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 منابع:
بی رفا   تیجمع زا یو ی  بارور یاتییتغ ییتأث .(1333) سنح ، دریح و عنار ، اصغی -

-233 ،18شمار    ،اقتصاد  یدلساز قاتیفصلنایه تحق. یانسان هیبی سییا دیبا تأک  اقتصاد
21502- 

)با کاربید  یا یدر ا  کنند  بارور نییتع اجتماعی – عوای  اقتصاد. (1335)هیاز ، افشار -

، شمار  6سال   ،رشد و توسعه اقتصاد  ها پژوهش ،یپژوهش یپان (. فصلنایه علم  ها داد 

22 ،21-13. 

 ییتأث ی(. بیرس1332فاطمه ) فی، یمیو فه میابیاه ،یعیاق یاییص سچینارس ،یرشت نیای  -

  ها : استا  یطالعه یورد ، اطالعات و ارتباطات بی رشد اقتصاد  و فناور یرفا  اجتماع

-63شمار  اول،  زدهم،ی(، سال سداری)رشد و توسعه پا  اقتصاد  ها فصلنایه پژوهشکشور. 
47. 

خاکیا ، یهد چ بارونی، یحسنچ فخیزاد، نورالهد چ نشانی سعدآباد، جوادچ خاکیا ، علییضاچ  -

(. تأثیی کمی گستیش آیوزش بی رشد اقتصاد  و رفا  خانوارها  شهی  1332کارگی، زینب )

 .21-28یجله یدیا، شمار  سوم، و روستایی در اییا : با رهیافت تحلی  یسیی ساختار . 
 نی(. رابطه ب1385اقدم، یحمدباقی ) زاد یصمد و عل ، کالنتی چییحمدتق ،یگدلیب ییایض -

سال  ،یرفا  اجتماع پژوهشی–یفصلنایه علم. یو اجتماع  ک  با توسعه اقتصاد  بارور زا یی
 .123-141، 21، شمار  5

شناختی به اشتغال زنا : با یالحظاتی بی وضعیت  (. رهیافتی جمعیت1387فیوتن، یعقوب ) -

 .171-133، 6، شمار  3شناسی اییا ، سال  نایه انجمن جمعیتاییا . 
 گا یجا  در ارتقا نتینتینقش ا ی(. بیرس1383فاطمه ) ، و آذر مینس ، قهیود  دییج -

سال اول، شمار  دوم،  ،یو یطالعات فیهنگ یانسان نایه زنا ، پژوهشگا  علوم هشوپژزنا . 
113-87. 
در   بی رشد اقتصاد تیرشد جمع ییتأث. (1383) الیناز ،یگارکیس یصدقو آزاد   ا ،ییحیاب -

سال   ،فصلنایه علوم اقتصاد(. 1385-2117)  ها سال یط  کهار گیو  درآید  کشورها
 .37-114، 13کهارم، شمار  

ها،  نگیش ت،یبی اقتصاد جمع  درآید .(1332)  یهد ، احیارو یحمد جواد  ، یحمود -

 ییو تأث تیبی یسأله جمع  پیوند  درآید  ،راهبید یلیتحل یپژوهش گا یپا. ها افتهیها و  روش
 .1-38 ، آ  بی رشد اقتصاد

(. عوای  یؤثی بی کاهش نیخ بارور  در اییا  از دیدگا  علم 1334یقصودپور، یحمدعلی ) -

، 6و  5ها   یجله اقتصاد ، سال پانزدهم، شمار (. 1365-1331اقتصاد، در دور  زیانی )
111-83. 
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بررسی عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان دانشگاه 

  آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
 1پیندین شیما            

2افشین باغتلکی 
 

 چکیده

رود.  ها  هی کشور در رسید  به رشاد و توساعه صانعتی باه شامار یای       تیین سییایه نییو  انسانی از غنی

تجیبه کشورها  پیشیفته و صنعتی، گویا  این نکته اصلی و اساسی اسات کاه ایان کشاورها در نخساتین      

التحصاایال  و  فاار  هاا  دقیااق در رابطاه بااا   ریااز  گایهاا  توساعه خااود، نگااهی ویااژ  همایا  بااا بینایاه     

هاا  دقیاق    اند با بینایاه  اند و ضمن توسعه همه جانبه صنعتی و علمی، توانسته آیوختگا  خود داشته دانش

خود، یعضالت و یشکالتی نظیی بیکار  را ح  نمایند. ایا در کشور یا، بیخی عوایا  کاه ریشاه اجتمااعی،     

التحصایال  دانشاگاهی شاد  اسات و یناابع       فار  یدیییتی دارد، ینجی به بیوز پدید  بیکار  در اقتصاد  و

عظیم نییو  انسانی را که باید یحور اص  توسعه پایدار باشند، نادید  گیفته اسات. هادف از ایان پاژوهش،     

باشاد.  اجتمااعی و یادیییتی یای    -عوای  یوثی بی بیکار  دانش آیوختگا  از ابعاد آیوزشی، فیهنگیتعیین 

التحصایال  دانشاگا  آزاد اساالیی واحاد کییانشاا ، در طای       کلیه فار  جایعه آیار  پژوهش حاضی، شای 

نتی به عنوا  نموناه   151ا ، تعداد گیی  خوشهباشد. با استتاد  از روش نمونهیی 1332الی  1383سالها  

آور  اطالعات یورد نیاز، از افیاد گایو  نموناه خواساته شاد، باه پیسشانایه        سپس بیا  جمعانتخاب شد ، 

باشاد و نتاایج   ساخته پاسخ دهند. نتایج حاص  از اجیا  این پژوهش، یوید تایید هی سه فیضیه یای یحقق 

التحصایال ،  عوای  آیوزشی، یدیییتی، فیهنگای و اجتمااعی در بیکاار  فاار     گویا  این واقعیت است که 

تاثیی را بای ییازا    نقش یهم و بسزایی دارد. در بین عوای  ذکی شد ، عوای  فیهنگی و اجتماعی، بیشتیین 

، در باه کاار گماارد     شودها  این تحقیق، پیشنهاد ییالتحصیال  داشته است. بی اساس یافتهبیکار  فار 

 ها  دانشگاهی با نیاز بازار کار یتناسب گیدد.ها و آیوزشرشته در نظی گیفته نشود وها بطهرا افیاد،

 

 .بازار کار ،آزاد، کییانشا  التحصیال ، دانشگا بیکار ، فار  گان کلیدی:واژ

  

                                                 
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی -1

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه -1
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 مقدمه

عالی در هی کشور  تیبیت نییو  انسانی کارآید، خال  و کارآفیین یهمتیین رسالت نظام آیوزش

عناوا  واحادها  یجای  نظاام      عالی بهها  آیوزشاست. در این خصوص، دانشگاهها و یؤسسه

یاورد نیااز بخشاها  یختلاف     عالی در زیینه کارآفیینی و تیبیت نییو  یتخصص و یاهی آیوزش

توا  گتت، رسالت اصلی دانشاگاهها،  (. در واقع، یی1385 ،)نور  زاد  جایعه سهم بسزایی دارند

پیورش نییو  انسانی، اشاعه علم، ایجاد خالقیت، ابتکار و نوآور  اسات. های کاه جایعاه کمتای      

هاا و  کشاورهایی یؤسساه   پیشیفته باشد، انتظارات ییدم از دانشگاهها بیشتی است، زییا در کنین

سازیانها  دیگی  وجود ندارد که بتوانند واایف و یسئولیتها  دانشگا  را بیعهد  بگییند. دلیا   

اساسی ضعف دانشگاهها در کشورها  در حال توسعه این است کاه بیشاتی دانشاگاهها، در ایان     

اند. بسیار  قیار داد کشورها از نظی ساختار و عملکید، دانشگاهها  قدیمی جوایع صنعتی را الگو 

ها  یلی توسعه در دانشگاهها، تقلید  از دانشاگاهها  کشاورها  توساعه یافتاه اسات      از بینایه

خاورد و بای   جا باه کشام یای   اییوز  پدید  بیکار  تحصی  کیدگا  در همه(. 1381 ، )ینصور

بیکار  زنا  کند. در این ییا  حسب شیایط اقتصاد  خاص هی ی ، ییزا  آ  در کشور فی  یی

کید  دانشگاهی که نقش یادر  و همسی  خود را بایاد باه بهتایین وجهای ایتاا کنناد،       تحصی 

کند. با وجود این که جها  بسو  استتاد  بهینه از نییو  انسانی است، ولای  بیشتی نمود پیدا یی

او یاد   قب  از اینکه توانایی، هوشمند  و کارایی گیدد.همچنا  ز  بعنوا  جنس دوم یطیح یی

دهد و باا توجاه باه اینکاه     اش را تحت پوشش قیار یینظی قیار گیید، جنسیت اوست که توانایی

خوانند، ولی به هنگام فار  التحصی  شاد ، راهیاابی باه    ها درس ییهمگام با ییدا  در دانشگا 

-یار ییشود و یورد تبعیض قبازار کار و استخدام از سو  کارفییایا  با دید اغماض نگییسته یی

 قشای  تحصای   بیا  هاخانواد  و دولت طیف از هیساله که هنگتتی ها هزینه به توجه باگیید. 

 باه  فقط اینکه نه شود، نیز توجه آ  پیاید و بازدهی به است الزایی شود،یی صیف جایعه جوا 

 و حاصا   بای  ها یتحم  هزینه پیشیفت، و تیقی جا  به جایعه و افزود  جایعه بیکارا  سی 

 هاا  هزیناه  و آیوختگاا  دانش شغلی آیند  بیابی در عالی بایدآیوزش شود. اییوز ، زیا  و ضیر

 که شود یشخص باید باشدچ پاسخگو شود،یی دانشجویا  صیف تحصی  بیا  ساله هی که فیاوانی

 آیوختگا دانش تا شودیی یوجب آیا و جایعه دارد بیا  یتید  نتایج که عالیآیوزش ها دور 

 بیکاارا   سای   باه  هیسااله  یابند، یا اینکه دست حیاتی یشاغ  به جایعه نیاز یورد یهارتها  با

 ایان  انسانی ها جذب سییایه به بیشتی  دقت با که نیسید  آ  وقت آیا افزاید؟یی کار جویا 

 کمیات  باه بهباود   خااص  توجه جا  به که است نیسید  آ  زیا  آیا شود؟ پیداخته بوم و ییز

یسااله بیکاار     (.1382 ،)بازرگا  شود. توجه دانشگاهها در آیوزش کیتیت به دانشگاهها، اندکی

عالی در سالها  اخیی از حساسیت و اهمیات بیشاتی  بیخاوردار اسات.     آیوختگا  آیوزشدانش

سخن و بحث در یورد اشتغال زنا  فار  التحصی  دانشگاهی، کار  کندا  سااد  نیسات، کاو     

ها، قوانین و قواعد اقتصااد   یشارکت اقتصاد  این گیو  از زنا ، فقط تابع یکانیزم ابعاد و الگو 

ها و اصوً نگیشها و وجهاه نظیهاایی   باشد، بلکه یتاثی از ارزشها، طیز تلقیحاکم بی بازار کار نمی
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که در ییا  شهیوندا  خصوصا ییدا  نسبت به کار یشارکت زنا  در فعالیتها  اقتصاد  یتداول 

آیوختگاا  از  باشد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوای  یوثی بای بیکاار  داناش   ت، ییاس

اجتماعی، اقتصاد  به ینظور جلب توجه و هدایت یسئوً  و تصامیم   –ابعاد آیوزشی، فیهنگی 

گییا  به سو  اتخاذ سیاستها  درست و به جا بیا  پیشگیی  از تشدید و فیاگیی شد  بیکار  

صیال  دانشگا  آزاد اسالیی واحد کییانشا  در سالها  آیند  است. در این تحقیق، علا   التحفار 

آیوختگاا  باه عناوا  افایاد     التحصیال  از دیدگا  گیو  دانشگاهیا ، یدییا  و دانشبیکار  فار 

( در 1331گیاید. بینجای)  عالی و بازار کار یورد بیرسای و تحلیا  قایار یای    گی در آیوزشیداخله

 روانشناسی دانشکد  یدیییت آیوزشی رشته آیوختگا دانش شغلی سینوشت»با عنوا   تحقیقی
 بیرسای  به که زیینه است این در شد  انجام پژوهشها  اولین از «تهیا  دانشگا  تیبیتی علوم و

 عادم  پاژوهش، دًیا    نتایج است. در پیداخته سال هما  آیوختهدانش سیزد  اشتغال وضعیت

 :اسات  شاد   بیاا   شایح  بادین  آیوزشای،  یدیییت کارشناسی ارشد تحصیلی یدر  از استتاد 

 یادییا   تیبیات  بیا  ا رشته کنین تیبیتی علوم دانشکد  در اینکه از سازیانها نداشتن آگاهی

 و رشاته  ایان  آیوختگا دانش از استتاد  به پیورش و آیوزش وزارت نداشتن تمای  دارد، وجود

 اناد. داشاته  اشتغال بدا  آیوزشی دور  خالل در که کار  ادایه به آیوختگا دانش عالقه و یی 

 تحصایلی  زیینه با کلی به که دارند اشتغال کارهایی به آیوختگیدانش از قب  دانشجویا  اغلب

 عم  در را آیوزشی یطالب نباشند، قادر یبادا اینکه تیس از و دلی  همین به و دارد ینافات آنا 

 تمای  باشد، هماهنگ آنا  تحصیلی یدر  با که شغلی به پیداختن و شغ  تغییی به کنند، پیاد 

 پیااد   بایا   ًزم تبحای  تا شود،یی سبب آیوزشی ها داد  نوع با شغ  نبود  ندارند. هماهنگ

 .نیاید دست به عم  در شد  آیوخته یطالب کید 

-دانش اشتغالزاییدر  ا ینطقه یزیتها  یطالعه و بیرسی» عنوا  با تحقیقی ( در1386یظتی )

و  کییانشاا ، زنجاا    همادا ،  اساتانها   در باوعلی ساینا   دانشاگاهی  ینطقاه  توسط آیوختگا ،

ینطقه  نسبی یوقعیت بنایی، زیی و اقتصاد  و اجتماعی وضعیت کو  یوارد  بار  در «کیدستا 

 گیوههاا   تتکی  به عالی تحصیالت با بیکارا  و شاغال  وضعیت کشور، ک  در آ  استانها  و

 وضاعیت  کشاور،  کا   شاخصاها   باا  یقایسه و فعالیت عمد  و گیوهها  تحصیلی عمد  رشته

 بین در داد، نشا  و  تحقیق نتایج است. کید  بیرسی کشور ک  با یقایسه ینطقه و عالیآیوزش

 خود در را یساحت کمتیین زنجا  و بیشتیین کییانشا  جمعیت، نظی تعداد از ینطقه، استانها 

 را یساحت کمتیین همدا  استا  و بیشتیین کیدستا  یساحت، استا  نظی از و است داد  جا 

 وضاعیت  شاخص به یعنا  این بود  باً است. نتی 11/2بیابی کشور در تکت  بار است. بود  دارا

 تکت  استانها بار بقیه در کییانشا  استا  بیرسی، بجز تحت استانها  در است. اشتغال نابسایا 

 37/1عدد  با کیدستا  استا  به ییبوط تکت  بار تیینپایین است. کمتی کشور تکت  بار از استا 

بایا    ولی است، تیپایین کشور ک  از کییانشا  استا  در کشور جمعیت به شاغال  درصد است.

 بسیار ینطقه انسانی فقی است. شاخص کشور ک  همانند جمعیت به شاغال  درصد استانها بقیه

 حاکی که اند،باً بود  به 16 ها رتبه دارا  استا  کهار هی کشور، استا  26 بین در باًست و
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 آیوختگاا  داناش  جذب در دافعه عوای  از است. یکی ینطقه در شدید و انسانی گستید  فقی از

 اساتانها   در دخانیاات  و آشاییدنیها خورا ، ها هزینه سهم بود  ینطقه، باً به عالیآیوزش

اسات،   آ  بیاانگی  کشور ک  با یقایسه در نسبت این است. /.  بود 16شاغال   سهم است. ینطقه

فعالیتهاا    در تحصایلکید   افیاد از استتاد  ایکا  که است ا گونه به ینطقه در فعالیت وضعیت

 یتوساط  باه  نسابت  ینطقاه  در فعالیت ساختار به عبارتی، است. یا کمتی نسبی طور به یختلف

 .است داشته نیاز کمتی  عالی تحصیالت با انسانی به نییو  کشور،

 که کسانی به نسبت تحصیلکید  افیاد ااهار یی دارند که  (1385سیف نیاقی ) نادر  و

 هموار  کنند،یی یهاجیت بیشتی کنند،یی کار بیشتی  ساعات ساًنه کمتی  دارند، تحصیالت

 که است دلی  همین به و هستند خود آگاهیها  و اطالعات و بهبود اصالح ارزشیابی، حال در

 توجه یورد و سازدیی فیاهم را کشور پایدار توسعه واقع، زیینه در دید آیوزش انسانی نییو 

 در آیوزش دید  نییو  انسانی شغ  به با توجه و دارد قیار کشورها عالیآیوزش ریزا بینایه

 توسعه و تولید افزایش در کیتیت با انسانی نییو  نقش و اهمیت به توا پیشیفته، یی کشورها 

-دانش اشتغال وضعیت بیرسی » عنوا  با تحقیقی ( در1381بید. بهیایی) پی کشورها این پایدار

سالها   طی در اهواز دانشگا  روانشناسی و تیبیتی علوم دانشکد  یقطع کارشناسی آیوختگا 

 کارشناسی ها دور  آیوختهدانش نتی 358 شغلی خصوص وضعیت در «1375الی  1371

 روانشناسی و یشاور  ها رشته بین شغلی تناسب نتی، بیشتیین 358 بین است، از کید  بیرسی

 وجود یعنادار  رابطه آیوختگا دانش شغلی وضعیت و یادر و پدر تحصیالت بین دارد. وجود

 در 8 حدود اند.بود  سواد کم و بیسواد آنا  یادرا  و پدرا  شاغال  درصد 86 است. نداشته

 و 1373 سال آیوختگا دانش به ییبوط شاغال  بیشتیین و اندبود  کار به یشغول دولتی بخش

 در بیشتی انسانی نییو  جذب و تیبسایا  شغلی وضعیت را ایی این علت است. یحقق، 1375

 وجود تی گستید  استخدام یذکور سالها  در دولتی بخش در که کیا داند،یی سال دو این

 و پیورش و آیوزش سو  از جذب عدم را خود بیکار  دلی  شاغال ، غیی است. بیشتیین داشته

 بین در اند وکید  ذکی ییبوط شغ  با تحصیلی رشته نبود  ییتبط و حقو  بود  کم نیز بیخی

 است. شد  عنوا  تحصی  ادایه بیکار  علت بیشتیین زنا 

از بیکارا  در  ،کار و ایور اجتماعیسازیا  ( سعی کید  بی اساس اطالعات 1375فهیم )

-جستجو  کار ثبت نام کید ، تا عل  بیکار  آنها تبیین گیدد. نویسند  عل  بیکار  فار 

التحصیال ، نبود  ارتباط کافی زایی کشور با رشد فار التحصیال  را عدم تناسب ایفیت اشتغال

ها  ًزم بازار کار توسط دانشجویا ، ییا  نظام آیوزش و نظام اشتغال، عدم فیاگیی  یهارت

التحصیال ، عدم هماهنگی تحی  شغلی اند  فار  التحصیال ،عدم تحی  جغیافیایی کافی فار 

عالی و ییاکز تولید و کارفییایا ، فقدا  اطالعات یورد نیاز دربار  بازار کار ییا  یوسسات آیوزش

 کند.ذکی یی

داد  که بیاساس آ ، آیارها  بیکار  بیحسب یشاغ  ( پژوهشی انجام 1373یهیعلی زاد  )

المللی کار، کاریندا  یوجود در یشاغ  زیی یعنی: نظی سازیا  بین یختلف ارائه شد  است. بنابی
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کاریندا  یدیییتی، اجیایی و ادار  از جمله  -2ا  و کارگیا  وابسته گیو  فنی و حیفه -1

ا  عالی بود  و یوقعیت بیکار  آنها تقییبا نمایانگی هکارگیانی هستند، که عمدتا دارا  آیوزش

التحصیال  است. همچنین عالو  بی بیکار  آشکار، یسئله بیکار  پنها  و یوقعیت بیکار  فار 

التحصیال  عالی است. این پدید  بیشتی بیا  ها  نواهور در ییا  فار کم کار  نیز جزء پدید 

  صاد  است. اگیکه کشورها  صنعتی نظیی آیییکا، کشورها  فیلیپین، بنگالدش و هندوستا

بیند. همچنین در کشورها  سوسیالیستی که بیکار  آشکار وجود ندارد، نیز از این پدید  رنج یی

 بیکار  پنها  و کم کار  ی  پدید  عمویی است.

فار   ها  بیکار  بعد ازهمچنین در یورد نیخ و زیا  بیکار  که شای  ییانگین سالها و یا یا 

ریز  آیوزش المللی بینایهتوا  به تحقیقات انجام شد  توسط یوسسه بینباشد، ییالتحصیلی یی

(IIEP) ( و یطالعات دیگی اشار  نمود. این یطالعات نشا  دهند  رابطه 1387، 1یونسکو )سانیال

U شک  ییا  آیوزش و بیکار  است. به عبارت دیگی با افزایش سطح آیوزش، ییزا  بیکار  

قیار دارد، بیسد و از آ  به بعد با  U یابد تا به آیوزش یتوسطه که در وسط شک  کاهش یی

 یابد. افزایش سطح آیوزش، ییزا  بیکار  افزایش یی

 روش تحقیق

 کاربید  تحقیق یاهیت نظی از و است پیمایشی نوع نظی از و توصیتی ،هدف نظی از پژوهش این

شود. از آنجایی که یی دانش، هدایت عملی کاربید سمت به کاربید  تحقیقات. آیدیی حساب به

وقایع در این روش تحقیق، قبال اتتا  افتاد  یا هم اکنو  یوجودند، پژوهشگی صیفا یتغییها  

 کند.آنها انتخاب ییبین یناسب را بیا  تحلی  روابط 

گیی  سواًت بسته این انداز . یقیاس   استها از پیسشنایه استتاد  شدآور  داد بیا  گید

ا  است. عالو  بی سواًت بسته یذکور، بیا  پیسشنایه، طیف لیکیت با یقیاس یدرج پنج گزینه

هی ی  از ابعاد اصلی این پیسشنایه، ی  سوال باز بیا  آنکه پاسخگویا  پاسخ خودشا  را هی 

ار  این سواًت، پاسخ ییبوط گونه که یایلند، بیا  کنند، طیاحی شد  است. به دلی  عدم کد گذ

 گیید.گیی ، طبقه بند  و یورد تحلی  قیار ییبه این سوال باز به طور جداگانه فهیست

التحصیال  دانشگا  آزاد اسالیی واحد کییانشا  در جایعه آیار  پژوهش حاضی، شای  کلیه فار 

 از اطالعات جمع آور  بیا  یناسب نمونه اخذ ینظور بهباشد. یی 1332الی  1383طی سالها  

 پژوهش این انجام بیا  نتی  136 نمونه حجمشد.  استتاد  یتناسب ا طبقه گیی نمونه روش

 جایعه در آنها نسبت حسب بی یختلف ها رشته آیوختگا دانش ییحله بعد ، در .ندشد تعیین

  شود. لحاظ نیز نمونه در جایعه آیوختگا نسبت دانش یمکن حد تا، شد سعیشدند و  انتخاب

رئیس دانشگا ، یعاونین، اعضا  هیات  باشد. گیو  اول شای جایعه تحقیق شای  دو گیو  یی

نتی  251علمی شاغ  در دانشگا  آزاد اسالیی واحد کییانشا  است که جمعیت نمونه این گیو  را 

اشد. با  ییدهد. انتخاب جمعیت نمونه از گیو  اول به روش نمونه تصادفی طبقهتشکی  یی

 باشد که با روش کوکیا  انتخاب شد  است.نتی یی 62تعداد دانشگاهیا  

                                                 
1- Sanyal 
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ها  تحصیلی یختلف دانشگا  آزاد واحد کییانشاا  از  التحصیال  رشتهگیو  دوم، شای  کلیه فار 

نتای باه عناوا      151ا ، تعداد گیی  خوشهد، که با روش نمونهنباشیی 1332تا  1385سالها  

 گیید.نمونه انتخاب و نتایج جهت تحلی  و تتسیی آیار  یورد استتاد  قیار یی

 )قابلیت اعتماد( ابزار پژوهش2)اعتبار( و پایایی1روایی
بیا  پایایی پیسشنایه از ضییب آلتا  کیونباخ و بیا  تعیین روایی از نظیات یتخصصین استتاد  

پیسشنایه در ییا  افیاد  که باه شایح ذیا      31پایا  نایه، ابتدا شد  است. بیا  تعیین روایی 

-پیسشنایه در ییاا  فاار    155آید  است، توزیع شد  و بعد از تایید روایی پیسشنایه، به تعداد 

 گیدید  است:التحصیال  دانشگا  آزاد اسالیی واحد کییانشا  توزیع و جمع آور  

 استتاد  از نظیات اساتید یتخصص. -

 .دانشگا  آزاد اسالیی واحد کییانشا یدییا   استتاد  از نظیات کاریندا  و -

 استتاد  از نظیات کارشناسا  آیار . -

ها  بدست آید  از پیسشنایه باا اساتتاد  از   به ینظور بیرسی ییزا  پایایی پیسشنایه، ابتدا داد 

فییاول و جادول ذیا     یورد یحاسبه قیار گیفت که ضییب آلتا  کیونباخ طباق   3آلتا  کیونباخ

 باشد: یی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Validity  

2 -Reliability 

3 -Cron bach Alpha  
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 همبستگی سئواالت خرده مقیاس آموزشی با نمره کل(: 1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانگی ارتباط ت  ت  سواًت با نمی  ک  ییبوط به عوای   ،نتایج به دست آید  از جدول باً

باشد، که تائید کنند  یعنادار  بین سواًت با نمی  ک  ییباشد و بیانگی ارتباط آیوزشی یی

 باشد.ارتباط درونی سئواًت با هم یی
 آلفای کرونباخ عوامل مدیریتی(: 2)جدول   
 

 آلتا  کیونباخ
آلتا  درو  گیوهی 

 sآیتمها
 تعداد آیتمها

0/890 0/791 7 

 

التحصیال ، یوثی بی بیکار  فار بی اساس نتایج به دست آید  بیا  سنجش نقش عوای  یدیییتی 

سوال یورد استتاد  واقع گیدید. روایی سواًت به دست آید  و نمی  ک  این یقیاس با  6تعداد 

 باشد.بود  است، که بیانگی روایی باً و قاب  قبولی یی /.831استتاد  از آلتا  کیونباخ 

 همبستگی سواالت عوامل مدیریتی با نمره کل (:9)جدول 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 عوای  آیوزشی 

 0/437 . ضعف نظام گزینش1

 0/607 ها. عدم انطبا  بین رشته2

 0/427 . همسو نبود  با تحوًت جایعه3

 0/475 التحصیال . کثیت فار 4

 0/603 ا یهارتها  حیفه. ضعف 5

 0/533 . کافی نبود  واحد کارورز 6

 0/422 . پایین بود  سطح علمی7

 0/480 . توسعه کمی بدو  توسعه کیتی8

 عوای  یدیییتی 

 0/658 . ناهماهنگی دستگاهها  اجیایی3

 0/668 . ناکاراید بود  یدیییت دولتی11

 0/545 . تشییتات دیوانساًر 11

 0/502 . گمارد  افیاد فاقد صالحیت در راس ایور12

 0/636 . وجود سازیانها  یواز  در کشور13

 0/563 . تعدد ییاکز تصمیم گیی 14



 

 
 

 

  101و  101فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                               66
 

  

باشد، که نتایج جدول باً بیانگی ارتباط ت  ت  سواًت با نمی  ک  ییبوط به عوای  یدیییتی یی

تواند، تائید کنند  ارتباط درونی باشد و ییبیانگی ارتباط یعنادار  بین سواًت با نمی  ک  یی

 سواًت با هم باشد.

 
 لفای کرونباخ عوامل فرهنگی و اجتماعیآ (:4)جدول 

 تعداد آیتمها لتا  کیونباخ درو  گیوهیآ کیونباخآلتا  

0/843 0/343 7 

 

طبق نتایج به دست آید  بیا  سنجش عوای  فیهنگی و اجتماعی یوثی بی بیکار  فار 

سوال یورد استتاد  واقع گیدید. روایی سواًت به دست آید  با استتاد  از  6التحصیال ، تعداد 

 باشد.که بیانگی روایی باً و قاب  قبولی ییبود  است، /. 843آلتا  کیونباخ 
 

 همبستگی درون گروهی سواالت مربوط به عامل فرهنگی و اجتماعی با نمره کل آن(: 1)جدول 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

بیانگی ارتباط ت  ت  سواًت با نمی  ک  ییبوط به عوای   ،نتایج به دست آید  از جدول باً

باشد، که تائید بین سواًت با نمی  ک  ییباشد و بیانگی ارتباط یعنادار  اجتماعی یی -فیهنگی

 باشد.کنند  ارتباط درونی سواًت با هم یی
 

 التحصیالناشتغال و جنسیت فارغ

درصد ز  و  52توا  یشاهد  کید، از تعداد ک  آزیودنیها طبق نتایج به دست آید  از جدول یی

درصد بیکار و از 13درصد شاغ  و  23اند. از تعداد ییدا  فار  التحصی  درصد یید بود  48

 تعداد 

 

 

 

 

 
فیهنگی 

 اجتماعی

 0/520 . یدر  گیایی در بین جوانا 15

 0/593 . اطالع ناکافی از فیصتها  شغلی16

 0/572 . توسعه نیافتگی فیهنگ تعاو 17

 0/547 . رعایت روابط فاییلی 18

 0/647 . توقع بیا  اشتغال در بخش دولتی13

 0/746 التحصیال . زیاد  خواهی فار 21
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 التحصیالنجنسیت فارغ پاسخگویان برحسباشتغال توزیع درصدی (: 6جدول )

 

 

 

 

 

توا  به راحتی بنابیاین ییاند. درصد شاغ  بود  12درصد بیکار و تنها  41زنا  فار  التحصی  

 شود.التحصی  بیش از ییدا  دید  یینتیجه گیفت، بیکار  در بین زنا  فار 

 
 التحصیالنتاهل فارغ پاسخگویان برحسباشتغال توزیع درصدی (: 3جدول )

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

درصد یجید و تنها  63توا  یشاهد  کید، از تعداد ک  آزیودنیها طبق نتایج به دست آید  یی

درصد آنها  51درصد آنها شاغ  و 22درصد یجیدین تعداد  63باشند و از درصد یتاه  یی 27

توا  باشند. بنابیاین ییدرصد بیکار یی 8درصد شاغ  و  13باشند و از بین یتاهلین بیکار یی

 باشند.نتیجه گیفت، اکثی افیاد بیکار و غیی شاغ  یجید یی

 

 التحصیالنبیکاری فارغ پاسخگویان برحسبگروه تحصیلی توزیع درصدی  (:8) جدول

 

 

 

 

 

 

 12ها  فنی )درصد در رشته 21نتایج به دست آید  بیانگی آ  است که بین تمام آزیودنیها 

درصد شاغ   5ها  کشاورز  )درصد در رشته 16درصد بیکار( و از این تعداد  3درصد شاغ  و 

درصد بیکار(  16درصد شاغ  و  7ها  علوم پایه )درصد در رشته 23درصد بیکار( و تعداد  11و 

 نوع اشتغال
 جمع جنسیت

 ز  یید

 41 12 23 شاغ 

 53 41 13 بیکار

 111 52 48 جمع

 نوع اشتغال
 نوع تاه 

 جمع
 یتاه  یجید

 41 13 22 شاغ 

 53 8 51 بیکار

 111 27 63 جمع

 جمع گیو  تحصیلی 

 انسانی علوم پایه کشاورز  فنی

نوع 

 اشتغال

 41 17 7 5 12 شاغ 

 53 23 16 11 3 بیکار

 111 41 23 16 21 جمع
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التحصی  درصد بیکار( فار 23درصد شاغ  و  17ها  علوم انسانی )درصد در رشته 41و یابقی 

 اند.شد 

 آمار استنباطی

 فرضیه اول: بین عوامل مدیریتی و بیکاری دانش آموختگان رابطه وجود دارد.

 نتایج به دست آید  بیانگی ارتباط یعنادار عوای  آیوزشی و سواًت آ  یقیاس، با بیکار 

بود  که بیانگی  /.47التحصیال  باشد. ارتباط عوای  آیوزشی با بیکار  فار التحصیال  یی فار 

 باشد.درصد یی 35التحصیال  با اطمینا  یعنادار  ارتباط بین عوای  آیوزشی و بیکار  فار 

همچنین بین ت  ت  سواًت، ارتباط یعنادار  با بیکار  یشاهد  شد، که به تیتیب شدت 

 توا  آنها را به تیتیب زیی عنوا  کید.همبستگی، یی

و  /.42سوال اول )ارتباط بیکار  با ضعف نظام گزینش دانشجو( با ضییب همبستگی  -

 درصد رابطه یعنادار بود  است. 35با اطمینا  

ها  آیوزشی و دانش یورد نیاز سوال دوم )ارتباط بیکار  با عدم انطبا  ییا  رشته -

 درصد رابطه یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.68ییب همبستگی بازار کار( با ض

ها  آیوزش در دانشگا  ها  آیوزشی و شیو سوال سوم )ارتباط بیکار  با ثبات بینایه -

 35و با اطمینا   /.436و همسو نبود  آنها با تحوًت اقتصاد ( با ضییب همبستگی 

 درصد رابطه یعنادار بود  است.

التحصیال  دانشگا  در رشته ها  علوم ارتباط بیکار  با کثیت فار سوال کهارم ) -

 درصد رابطه یعنادار بود  است. 35و با اطمینا  /.41انسانی( با ضییب همبستگی 

التحصیال ( با ضییب ا  فار سوال پنجم )ارتباط بیکار  با ضعف یهارتها  حیفه -

 درصد رابطه یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.46همبستگی 

ها  یختلف( سوال ششم )ارتباط بیکار  با کافی نبود  واحدها  کارورز  در رشته -

 درصد رابطه یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.538با ضییب همبستگی 

التحصیال ( با ضییب سوال هتتم )ارتباط بیکار  با پایین بود  سطح علمی فار  -

 درصد رابطه یعنادار بود  است. 33با اطمینا   و /.51همبستگی 

سوال هشتم )ارتباط بیکار  با توسعه کمی دانشگا  بدو  توجه به کیتیت( با ضییب  -

 درصد رابطه یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.46همبستگی 

 باشند:ییتوا  نتیجه گیفت، عوای  آیوزشی زیی، به تیتیب در بیکار  یوثی بنابیاین در نهایت یی

ا  ضعف یهارتها  حیفه، ها  آیوزشی و دانش یورد نیاز بازار کارعدم انطبا  ییا  رشته

پایین بود  سطح  ،ها  یختلفکافی نبود  واحدها  کارورز  در رشته، التحصیال فار 

ها  آیوزشی ثبات بینایه، بدو  توجه به کیتیت توسعه کمی دانشگا ، التحصیال علمی فار 

ضعف نظام گزینش ، ها  آیوزش در دانشگا  و همسو نبود  آنها با تحوًت اقتصاد و شیو 

 .ها  علوم انسانیالتحصیال  دانشگا  در رشتهکثیت فار ،دانشجو
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 التحصیالنضریب همبستگی عوامل آموزشی و سواالت آن با بیکاری فارغ (:3)جدول 

 
 بیکار 

/.Correlation Coefficient 473 عوای  آیوزشی   

Sig. (2-tailed) 118./  

N 21 

s1 

 . ضعف نظام گزینش1

 

Correlation Coefficient 421./  

Sig. (2-tailed) 121./  

N 21 

s2 

 هاعدم انطبا  بین رشته .2

Correlation Coefficient 686./  

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

s3 

 همسو نبود  با تحوًت جایعه .3

Correlation Coefficient . 436./  

Sig. (2-tailed) 114./  

N 21 

s4 

 التحصیال کثیت فار  .4

Correlation Coefficient 415/  

Sig. (2-tailed) 127./  

N 21 

 ضعف یهارتها  حیفه ا  .5

s5 

Correlation Coefficient 548./  

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

s6 

 کافی نبود  واحد کارورز  .6

Correlation Coefficient 538./  

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

s7 

 پایین بود  سطح علمی .7

 

Correlation Coefficient 513./  

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

s8 

 توسعه کمی بدو  توسعه کیتی .8

Correlation Coefficient 461./  

Sig. (2-tailed) 113./  

N 21 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ضریب همبستگی رگرسیون خطی جهت بررسی ارتباط عوامل آموزشی با بیکاری  (:11)جدول 

 التحصیالنفارغ

، که بیانگی ارتباط یعنادار  /.875به دست آید  بیابیاست با   Rییزا  ،طبق نتایج به دست آید 

 باشد.التحصیال  ییعوای  آیوزشی با بیکار  فار 

 پیش فرض آنووا برای محاسبات رگرسیون(: 11)جدول 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

278/2  8 285./  151/5  114./  

Residual 722/2  11 247./    

Total 111/5  13    

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

b. Dependent Variable: eshteghal 

 کند.نتایج جدول نیز تتاوت درو  گیوهی و بیو  گیوهی عوای  آیوزشی را تائید یی

  

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 ٥٧٨ ١./  ٥٨٨./  ٠٨٠./  ٠٤٧٩٨./  

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

b. Dependent Variable: eshteghal 
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 التحصیالنضریب همبستگی عوامل آموزشی با بیکاری فارغ (:12)جدول 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 (Constant) 325/2  .724  243/3  118./  

/.221 عوای  آیوزشی  .020 326/4  161/6  111./  

/.463 . ضعف نظام گزینش1  .506 433/2  531/4  116./  

/.384 . عدم انطبا  بین رشته ها2  .480 267/2  382/1  113./  

. همسو نبود  با تحوًت 3

 جایعه

324./  .540 272/2  228/3  114./  

/.468 التحصیال فار . کثیت 4  .561 136/3  121/4  116./  

/.37 ا . ضعف یهارتها  حیفه5  .397 734/2  843/5  114./  

/.461 . کافی نبود  واحد کارورز 6  .307 652/2  851/4  113./  

/.831 . پایین بود  سطح علمی7  .331 568/3  131/2  111./  

. توسعه کمی بدو  توسعه 8 

 کیتی

731./  .231 463/2  163/2  113./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

باشد که همه با بیا  ارتباط بین عوای  یختلف یی Betaو  Bنتایج جدول، بیانگی ضییب 

توانیم، نتیجه بگیییم که عوای  درصد تائید شد  است. بنابیاین به طور کلی یی 35اطمینا  

بسزایی دارد و به طور یعنادار  بین بیکار  التحصیال  نقش یهم و آیوزشی در بیکار  فار 

شود. بنابیاین فیض تحقیق با التحصیال  و عوای  آیوزشی ارتباط یعنادار  دید  ییفار 

 گیدد.درصد تائید یی 35اطمینا  
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 التحصیالن رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم: بین عوامل مدیریتی و بیکاری فارغ

گی ارتباط یعنادار عوای  یدیییتی و سواًت آ  یقیاس با بیکار  فار نتایج به دست آید  بیان

بود  که بیانگی  /.524التحصیال  باشد. ارتباط عوای  یدیییتی با بیکار  فار التحصیال  یی

 باشد.درصد یی 33التحصیال  با اطمینا  ارتباط یعنادار، بین عوای  یدیییتی و بیکار  فار 

 

 لتحصیالناهمبستگی عوامل مدیریتی و سواالت آن با بیکاری فارغضریب  (:19)جدول 

 
بیکار  فار 

 التحصیال 

 Pearson Correlation عوای  یدیییتی
Sig. (2-tailed) 

N 

. 524/ *
 

. 111/  

 Pearson Correlation . ناهماهنگی دستگاهها  اجیایی3
Sig. (2-tailed) 

N 

. 424/ *
 

. 118/  

21 

 یدیییت دولتی. ناکاراید بود  11

 

Pearson Correlation 432./ 

Sig. (2-tailed) 113./  

N 21 

 . تشییتات دیوانساًر 11

 

Pearson Correlation 314./ *
 

Sig. (2-tailed) 126./  

N 17 

 . گمارد  افیاد فاقد صالحیت در راس ایور12

 

Pearson Correlation . 574/  

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

 . وجود سازیانها  یواز  در کشور13

 

Pearson Correlation 613./  

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

 . تعدد ییاکز تصمیم گیی 14

 

Pearson Correlation 361./  

Sig. (2-tailed) 121./  

N 21 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ت  سواًت ارتباط یعنادار  با بیکار  یشاهد  شد، که به تیتیب شدت همچنین بین ت  

 توا  آنها را به تیتیب زیی ذکی کید.همبستگی، یی

ها  اجیایی( با ضییب همبستگی سوال نهم )ارتباط بیکار  با ناهماهنگی دستگا  -

 درصد، یعنادار بود  است. 35و با اطمینا   /.42

سوال دهم )ارتباط بیکار  با ناکارآید بود  یدیییت دولتی در ادار  ایور اقتصاد ( با  -

 درصد، یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.43ضییب همبستگی 

و با /. 314سوال یازدهم )ارتباط بیکار  با تشییتات دیوانساًر ( با ضییب همبستگی  -

 درصد، یعنادار بود  است. 35اطمینا  

دوازدهم )ارتباط بیکار  با گمارد  افیاد فاقد صالحیت در راس ایور اجیایی( با سوال  -

 درصد، یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.574ضییب همبستگی 

سوال سیزدهم )ارتباط بیکار  با وجود سازیانها  یواز  در کشور( با ضییب  -

 درصد، یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.613همبستگی 

وال کهاردهم )ارتباط بیکار  با تعدد ییاکز تصمیم گیی (  با ضییب همبستگی س -

 درصد، یعنادار بود  است. 35و با اطمینا   /.36

توا  نتیجه گیفت، فیض تحقیق یبنی بی ارتباط عوای  آیوزشی با بنابیاین، به طور کلی یی

به رابطه خید  عوای  یختلف،  توا  با توجهگیدد. همچنین ییالتحصیال  تائید ییبیکار  فار 

 التحصیال  تاثیی دارد:زیی، به تیتیب در بیکار  فار  یدیییتینتیجه گیفت که عوای  

 وجود سازیانها  یواز  در کشور -

 گمارد  افیاد فاقد صالحیت در راس ایور اجیایی -

 ناکارآید بود  یدیییت دولتی در ادار  ایور اقتصاد  -

 ها  اجیاییناهماهنگی دستگا  -

 تعدد ییاکز تصمیم گیی  -

 تشییتات دیوانساًر  -

 التحصیالنضریب همبستگی عوامل مدیریتی با بیکاری فارغ (:14)جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. 

Error of 

the 

Estimate 

 1 846./  857./  212./  4561./  

a. Predictors: (Constant), s14, s11, modiriati, s13, s10, s12, s9 

b. Dependent Variable: eshteghal 

که بیانگی ارتباط یعنادار  /.846به دست آید ، بیابیاست با   Rطبق نتایج به دست آید  ییزا  

 باشد.التحصیال  ییعوای  یدیییتی با بیکار  فار 
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 جدول پیش فرض آنووا برای محاسبات رگرسیون(: 11)جدول  

del Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

353/2  7 337./  616/4  116./  

Residual 876/1  3 218./    

Total 245/4  16    

a. Predictors: (Constant), s14, s11, modiriati, s13, s10, s12, s9 

b. Dependent Variable: eshteghal 

 کند.عوای  یدیییتی را تائید یینتایج جدول نیز تتاوت درو  گیوهی و بیو  گیوهی 

 

 التحصیالنضریب همبستگی عوامل مدیریتی با بیکاری فارغ (:16)جدول 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

553/1 تقاب  درو  گیوهی 1  .862  812/5  111./  

463/1 عوای  یدیییتی  .506 433/2  331/4  111./  

584/1 . ناهماهنگی دستگاهها  اجیایی3  .480 267/2  382/5  111./  

323/1 . ناکاراید بود  یدیییت دولتی11  .540 272/2  828/3  114./  

468/1 . تشییتات دیوانساًر 11  .561 136/3  721/4  116./  

477/1 . گمارد  افیاد فاقد صالحیت در راس ایور12  .397 734/2  443/5  113./  

331/1 . وجود سازیانها  یواز  در کشور13  .307 652/2  851/4  111./  

871/1 . تعدد ییاکز تصمیم گیی 14  .133 568/3  131/5  111./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

باشد، که همه با بیا  ارتباط بین عوای  یختلف یی Betaو  Bنتایج جدول بیانگی ضییب 

 درصد تائید شد  است.  35اطمینا  

التحصیال  نقش توانیم، نتیجه بگیییم که عوای  یدیییتی در بیکار  فار بنابیاین به طور کلی یی

التحصیال  و عوای  یدیییتی ارتباط یهم و بسزایی دارد و به طور یعنادار  بین بیکار  فار 

 گیدد.صد، تائید ییدر 35شود. بنابیاین فیض تحقیق با اطمینا  یعنادار  دید  یی
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التحصیالن رابطه معناداری اجتماعی و بیکاری فارغ -فرضیه سوم: بین عوامل فرهنگی

 وجود دارد.

اجتماعی و سواًت آ  یقیاس، با  -نتایج به دست آید  بیانگی ارتباط یعنادار عوای  فیهنگی

 /.46التحصیال  بیکار  فار اجتماعی با  -باشد. ارتباط عوای  فیهنگیالتحصیال  ییبیکار  فار 

درصد  35التحصیال  با اطمینا  بود  که بیانگی ارتباط یعنادار بین عوای  آیوزشی و بیکار  فار 

 باشد.یی

همچنین بین ت  ت  سواًت، ارتباط یعنادار  با بیکار  یشاهد  شد، که به تیتیب شدت 

 توا  آنها را به تیتیب زیی ذکی کید.همبستگی، یی

پانزدهم )ارتباط بیکار  با یدر  گیایی در بین جوانا ( با ضییب همبستگی سوال  -

 درصد، یعنادار بود  است. 35و با اطمینا  /. 43

ها  شغلی( با سوال شانزدهم )ارتباط بیکار  با اطالع ناکافی از کگونگی فیصت -

 درصد، یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.618ضییب همبستگی 

ارتباط بیکار  با توسعه نیافتگی فیهنگ تعاو ( با ضییب همبستگی سوال هتدهم ) -

 درصد، یعنادار بود  است. 35و با اطمینا  /. 413

سوال هجدهم )ارتباط بیکار  با رعایت روابط فاییلی در به کار گمارد  افیاد( با  -

 درصد، یعنادار بود  است. 35و با اطمینا   /.613ضییب همبستگی 

التحصیال  بیا  اشتغال در بخش دولتی( )ارتباط بیکار  با توقع فار سوال نوزدهم  -

 درصد، یعنادار بود  است. 33و با اطمینا   /.552با ضییب همبستگی 

شوند، تن التحصیالنی که حاضی نمیسوال بیستم )ارتباط بیکار  با زیاد  خواهی فار  -

درصد، یعنادار بود   33و با اطمینا   /.58به هی کار  دهند( با ضییب همبستگی 

 است.

گیییم که فیض تحقیق یبنی بی ارتباط عوای  فیهنگی اجتماعی با بیکار  بنابیاین، نتیجه یی

با ییتبط  گیدد و طبق نتایج به دست آید  عوای  فیهنگی، اجتماعیالتحصیال  تائید ییفار 

 د:نالتحصیال ، به تیتیب زیی بیشتیین اهمیت را داربیکار  فار 

 ها  شغلیطالع ناکافی از کگونگی فیصتا -

 رعایت روابط فاییلی در به کار گمارد  افیاد -

 التحصیال  بیا  اشتغال در بخش دولتیتوقع فار  -

 شوند، تن به هی کار  دهندالتحصیالنی که حاضی نمیزیاد  خواهی فار  -

 یدر  گیایی در بین جوانا  -

 توسعه نیافتگی فیهنگ تعاو 
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 اجتماعی -ضریب همبستگی بین عوامل فرهنگی (:13)جدول 

 التحصیالن با بیکاری فارغ 

 
بیکار  فار  

 التحصیال 

. Correlation Coefficient عوای  فیهنگی   463/ **
 

Sig. (2-tailed) 113./  

N 21 

. Correlation Coefficient . یدر  گیایی در بین جوانا 15  4333/ **
 

Sig. (2-tailed) 118./  

N 21 

. Correlation Coefficient . اطالع ناکافی از فیصتها  شغلی16  618/ **
 

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

. Correlation Coefficient . توسعه نیافتگی فیهنگ تعاو 17  413/ **
 

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

/.Correlation Coefficient 613 . رعایت روابط فاییلی 18 **
 

Sig. (2-tailed) 111./  

N 21 

. Correlation Coefficient . توقع بیا  اشتغال در بخش دولتی13  552/ **
 

Sig. (2-tailed) .  111./  

N 21 

/.Correlation Coefficient 583 التحصیال . زیاد  خواهی فار 21 **
 

Sig. (2-tailed) 118./  

N 21 
*
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 اجتماعی -فرهنگی ارتباط عواملضریب همبستگی رگرسیون خطی جهت بررسی (: 18)جدول 

 التحصیالنبا بیکاری فارغ

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 1 858./ a
 874./  326./  12111./  

a. Predictors: (Constant), s20, s16, farhangi, s18, s17, s15, s19 

b. Dependent Variable: eshteghal 

که بیانگی ارتباط یعنادار  /.858به دست آید  بیابیاست با   Rطبق نتایج به دست آید  ییزا  

 باشد.التحصیال  ییعوای  آیوزشی با بیکار  فار 

 

 جدول پیش فرض آنووا برای محاسبات رگرسیون (:13)جدول 

 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 872/2  7 411./  314/4  117./ a
 

Residual 128/2  12 177./    

Total 111/5  13    

a. Predictors: (Constant), s20, s16, farhangi, s18, s17, s15, 

s19 

b. Dependent Variable: eshteghal 

 

 کند.اجتماعی را تائید یی -نتایج جدول نیز تتاوت درو  گیوهی و بیو  گیوهی عوای  فیهنگی
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 التحصیالناجتماعی با بیکاری فارغ -فرهنگیضریب همبستگی عوامل  (:21)جدول 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

148/1 تقاب  عوای  1  138/1   146/4  116./  

/.431 عوای  فیهنگی  418./  557/2  241/3  115./  

/.514 .یدر  گیایی در بین جوانا 15  481./  267/2  382/5  111./  

/.423 .اطالع ناکافی از فیصتها  شغلی16  541./  272/2  828/3  .  114/  

/.48 .توسعه نیافتگی فیهنگ تعاو 17  61./  136/3  828/3  116./  

/.472 .رعایت روابط فاییلی 18  334./  734/2  343/3  123./  

/.431 .توقع بیا  اشتغال در بخش دولتی13  317./  652/2  851/3  111./  

/.571 التحصیال .زیاد  خواهی فار 21  331./  568/3  131/5  111./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

اجتماعی و بیکار   -فیهنگیبیا  ارتباط بین عوای   Betaو  Bنتایج جدول بیانگی ضییب 

 درصد تائید شد  است.  35باشد، که همه با اطمینا  یی التحصیال فار 

-در بیکار  فار اجتماعی  -فیهنگی توانیم نتیجه بگیییم، عوای بنابیاین، به طور کلی یی

التحصیال  و عوای  دارد و به طور یعنادار  بین بیکار  فار التحصیال ، نقش یهم و بسزایی 

درصد  35شود. بنابیاین فیض تحقیق با اطمینا  ارتباط یعنادار  دید  ییاجتماعی،  -فیهنگی

 گیدد.تائید یی

 

 های تحقیق یافته

توا  یشاهد  کید که از تعداد با استتاد  از نتایج به دست آید  از جداول تحقیق، یی

درصد  41باشند و تنها درصد آنها بیکار و یا جویا  کار یی 53التحصیال  دانشگا ، فار ک  

درصد با رشته تحصیلی ییتبط و  14شغ  باشند که از این تعداد نیز التحصیال  شاغ  ییفار 

 درصد باقیماند ، شغ  غیی ییتبط با رشته تحصیلی خود دارند. 27

-اند. از تعداد ییدا  فار درصد یید بود  48درصد ز  و  52از تعداد ک  آزیودنیها، همچنین 

درصد بیکار و  41درصد بیکار و از تعداد زنا  فار  التحصی   13درصد شاغ  و  23التحصی  

-بیکار  در بین زنا  فار  ،توا  به راحتی نتیجه گیفتاند. بنابیاین ییدرصد شاغ  بود  12تنها 

درصد یجید و  63از تعداد ک  آزیودنیها، شود. بی همین اساس التحصی  بیش از ییدا  دید  یی

درصد  51درصد آنها شاغ  و  22درصد یجیدین تعداد  63باشند و از درصد یتاه  یی 27تنها 

-باشند. بنابیاین ییدرصد بیکار یی 8درصد شاغ  و  13باشند و از بین یتاهلین آنها بیکار یی

 باشند.ار و غیی شاغ  یجید ییاکثی افیاد بیک ،توا  نتیجه گیفت

درصد بیکار( و از  3درصد شاغ  و  12ها  فنی )درصد در رشته 21نهایتا از بین تمام آزیودنیها 

 23درصد بیکار( و تعداد  11درصد شاغ  و  5ها  کشاورز  )درصد در رشته 16این تعداد 
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-درصد در رشته 41درصد بیکار( و یابقی  16درصد شاغ  و  7ها  علوم پایه )درصد در رشته

 اند.التحصی  شد درصد بیکار( فار  23درصد شاغ  و  17ها  علوم انسانی )

 فرضیه اول: بین عوامل مدیریتی و بیکاری دانش آموختگان رابطه وجود دارد.
-یار  به عم  آید ، نتیجه گیفته شد که عوای  آیوزشی در بیکار  فار آها  طبق آزیو 

التحصیال  و عوای  التحصیال  نقش یهم و بسزایی دارد و به طور یعنادار  بین بیکار  فار 

-درصد تائید یی 35شود. بنابیاین فیض تحقیق با اطمینا  آیوزشی ارتباط یعنادار  دید  یی

 گیدد.

 ند:باشتوا  نتیجه گیفت، عوای  آیوزشی زیی به تیتیب در بیکار  یوثی ییهمچنین در نهایت یی

 ها  آیوزشی و دانش یورد نیاز بازار کارعدم انطبا  ییا  رشته .1

 التحصیال ا  فار ضعف یهارتها  حیفه .2

 ها  یختلفکافی نبود  واحدها  کارورز  در رشته .3

 التحصیال پایین بود  سطح علمی فار  .4

 توسعه کمی دانشگا  بدو  توجه به کیتیت .5

در دانشگا  و همسو نبود  آنها با ها  آیوزش ها  آیوزشی و شیو ثبات بینایه .6

 تحوًت اقتصاد 

 ضعف نظام گزینش دانشجو .7

 ها  علوم انسانیالتحصیال  دانشگا  در رشتهکثیت فار  .8

 

 التحصیالن رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم:  بین عوامل آموزشی و بیکاری فارغ
-عوای  یدیییتی در بیکار  فار بی اساس آزیونها  آیار  به عم  آید  نتیجه گیفته شد، که 

التحصیال  و عوای  التحصیال  نقش یهم و بسزایی دارد و به طور یعنادار  بین بیکار  فار 

-درصد تائید یی 35شود. بنابیاین فیض تحقیق با اطمینا  یدیییتی ارتباط یعنادار  دید  یی

 گیدد.

یبنی بی ارتباط عوای  آیوزشی با  توا  نتیجه گیفت، که فیض تحقیقبنابیاین، به طور کلی یی

توا  با توجه به رابطه خید  عوای  یختلف، گیدد. همچنین ییالتحصیال  تائید ییبیکار  فار 

 التحصیال  تاثیی دارد:زیی، به تیتیب در بیکار  فار  یدیییتینتیجه گیفت که عوای  

 وجود سازیانها  یواز  در کشور .1

 اس ایور اجیاییگمارد  افیاد فاقد صالحیت در ر .2

 ناکارآید بود  یدیییت دولتی در ادار  ایور اقتصاد  .3

 ها  اجیاییناهماهنگی دستگا  .4

 تعدد ییاکز تصمیم گیی  .5

 تشییتات دیوانساًر  .6
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التحصیالن رابطه معناداری اجتماعی و بیکاری فارغ -فرضیه سوم:  بین عوامل فرهنگی

 وجود دارد.

در بیکار  فار اجتماعی  -فیهنگیگیدد که عوای  طبق نتایج به دست آید ، یشاهد  یی

التحصیال  و عوای  دار  بین بیکار  فار التحصیال  نقش یهم و بسزایی دارد و به طور یعنا

درصد  35شود. بنابیاین فیض تحقیق با اطمینا  ارتباط یعنادار  دید  یی اجتماعی  -فیهنگی

 گیدد.تائید یی

فیض تحقیق یبنی بی ارتباط عوای  فیهنگی اجتماعی با بیکار   گیییم کهبنابیاین، نتیجه یی

گیدد و طبق نتایج به دست آید  عوای  فیهنگی و اجتماعی با بیکار  التحصیال  تائید ییفار 

 التحصیال ، به تیتیب زیی بیشتیین اهمیت را دارد:فار 

 ها  شغلیاطالع ناکافی از کگونگی فیصت .1

 کار گمارد  افیاد رعایت روابط فاییلی در به .2

 التحصیال  بیا  اشتغال در بخش دولتیتوقع فار  .3

 شوند، تن به هی کار  دهندالتحصیالنی که حاضی نمیزیاد  خواهی فار  .4

 یدر  گیایی در بین جوانا  .5

 توسعه نیافتگی فیهنگ تعاو  .6

-عالی در جایعه یا به شیح زیی ییبه طور کلی عل  بیکار  دانش آیوختگا  آیوزش

: عدم تناسب رشد اقتصاد  و ایفیت اشتغال زایی جایعه، رشد دانش آیوختگا ، فقدا  باشد

ها  یورد نیاز بازار کار از سو  ارتباط کافی بین نظام آیوزش و نظام اشتغال، کمبود یهارت

-ها  ییکز ، فقدا  تحی  شغلی فار التحصیال  در یحیطالتحصیال ، تمیکز فار فار 

ها و عدم طالعات در یورد نیازها  بازار کار در بین داوطلبا  ورود به دانشگا التحصیال ، فقدا  ا

باتوجه به تعدد عوای  یوثی بی هماهنگی و ارتباط یوسسات آیوزشی با ییاکز تولید و کارفییایا . 

التحصیال ، باید بیا  ح  این یعض  از کلیه سازیانها  ییتبط، به ینظور تهیه و اشتغاال فار 

ی  طیح جایع و فیاگیی در زیینه اشتغال استتاد  شود. آنچه که در تدوین طیح فو  باید اجیا  

عالی و یسئولیت التحصیال  آیوزشیدنظی قیار گیید، توجه به عوای  اصلی یوثی بی اشتغال فار 

  داد  به سازیانها  ییتبط با آ  است.
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 ضرورت اجرای مالحظات ارگونومیک 

 هابرای سالمندان در بیمارستان
 

1 پور یحبوبه السادات رحمن
 

2تییگی آرام 
 

 چکیده

 ور ،بهی  حداکثی کسب هدف با کار نییو  بیا  کار ساز  یتناسب علم بطورخالصه ارگونویی، 

 از غیی افیاد  توسط ها ویکا  دیگی در کار یسلما . شودیی تعییف رضایت و آسایش اینیت،

 یانند افیاد  بیا  و یکانی یانند بیمارستا  ساز  بنابیاین یتناسب. پذییدیی انجام نیز کارگیا 

 . است ضیور  و بدیهی ایی  هستند، روبیو هاو یحدودیت هاناتوانی انواع با که سالمندا 

 گیو  این ییاجعه باً  حجم سویی و از کشور در سالمند جمعیت رشد بهرو با توجه به روند

ها  این گیو  و دریانی، این یقاله بی آ  است، با یعیفی ناتوانی ییاکز و هابیمارستا  به سنی

. بطور قطع، اجیا  استکاستن از یشکالت آنا   درصدد ،ارائه بیخی یالحظات ارگونویی 

دریانی قادر به ارتقاء  ها و دیگی ییاکزها  ارگونویی ، بیا  سالمندا  در بیمارستا توصیه

 ایمنی، آسایش، استقالل، رضایت و آسایش آنا  خواهد شد.

 

 .سالمند، بیمارستا ، ارگونویی، یتناسب ساز  واژگان کلیدی:
 

  

                                                 
 سالمت سالمندي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایراندانشجوي کارشناس ارشد  -1

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم  -1

 a.tirgar@mubabol.ac.irپزشکی بابل،  ایران
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 مقدمه: 
ا  که در سالمندا  در بسیار  از جوایع، بدلی  بیخوردار  از تجیبیات فیاوا  و جایگا  ویژ 

بعنوا  گیو  ارشد و ارزشمند جایعه ( 1334)کیدنوقابی، جایعه دارندییا  خانواد  یا دیگی افیاد 

ها  بهداشتی، دریانی، رفاهی، اجتماعی، فیهنگی، قلمداد شد  و تدابیی یختلتی در حوز 

شود. یذهبی و غیی  به تناسب شیایط جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصاد  آنا  در نظی گیفته یی

خدیات  در اییا  به ینظور افزایش کیتیت زندگی سالمندا ،( بعنوا  نمونه، 1384)یقصودنیا،

ها  سازیا  شود، که از جملها  به سالمندا  ارائه ییحمایتی یتنوعی، در قالب خدیات بیمه

توا  به کمیته ایداد ایام خمینی، سازیا  بهزیستی، سازیا  تایین یسئول در این زیینه، یی

( طیح شهید رجایی، نمونه 1335شار  کید. )صتدر ،اجتماعی و سازیا  بازنشستگی کشور  ا

رسانی یاد  و رفاهی بیا  سالمندا  از با هدف کم  دیگی  از این اقدایات است، که

 بیا  سالمندا ، به اجیا در آید  است.  1361سال

ها  یختلتی بکار بسته یانند ژاپن، نیز بیا  حمایت از سالمندا ، طیح در کشورها  پیشیفته،

، به ینظور بیمه ییاقبتی درازیدت سالمندا  (Gold plan)طیح طالیی  د. بعنوا  نمونهشویی

سیستم یستمی ، یانند سیستم بیمه پزشکی که تمام  (Angel Plan)و یا طیح فیشته 

تدوین بینایه جایع خدیات  ( در آیییکا،1386)دادخوا ، دهد.سالمندا  کشور را پوشش یی

راهبید ، دربیگییند  ابعاد یعیوف است، در قالب بینایه«  in USA  +65»سالمند  که به 

 (1386)دادخوا ، یختلف اقتصاد ، رفاهی، بهداشتی و دریانی بیا  سالمندا  است.

با روند روبه رشد  ،توسعه حال در  کشورها در ژ یبوهم اکنو  در بسیار  از کشورها و 

به دلی  پیشیفت نیز در اییا  ها  اخیی،سالطی  (1333سالمندا  روبیو هستیم. )افتخاراردبیلی،

 و در عین حال کاسته شد  از آهنگ رشد عمویی جمعیت، شاهددریانی  -خدیات بهداشتی 

ییکز چ  Ahmadi،2115چ Mirzaei،2117ایم. )بود  سهم سالمندا روند رو به رشد 

 61 افیاد را اییا  درصد از جمعیت 6/6 به نزدی  ،1375 سال سیشمار  پایه بی (1335،آیار

 سال در درصد و 27/7 این نسبت به 1385 سال درسیشمار  کههنددیی تشکی  باًتی و ساله

( به عقید  یتخصصا  1333و نحو  نژاد، Parke،2114یافت. ) افزایش درصد 2/8 به 1331

درصد جمعیت کشور است. از اینیو و با همین  11این نسبت در حال حاضی کیز  یعادل 

افیاد باً   را کشور جمعیت از درصد 5/11به نزدی  1411 سال تا شود،یی بینیپیشآهنگ، 

 2151 ( و تاحدود سی سال دیگی )سال1384)یقصودنیا، سال به خود اختصاص دهند 61

کشور به این گیو  سنی اختصاص خواهد  درصدجمعیت 25 الی 21 حدود ییالد (، سهمی

 از کشور در سالخوردگی شدت واقع در (1334الحاجلو،و عزیز  زین  1332 )حاتمی، داشت.

 .است کشور در سالمند جمعیت انتجار یعنا  به اینبود  و  نمایی ،بعد به 1411 سال
(2115،United Nations، ، 1334جوادیا) 

جمعیت این  ها  سالمندا ، همچنین رشدناتوانی و نیازها بدیهی است که با توجه به بنابیاین،

ها  وارد  در اییا  باید به فکی اقدایاتی یتناسب با پدید  یذکور بود و پیش از آسیبگیو  سنی، 
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به آنا  و ناتوانی جایعه در رویارویی با پدید  سالمند  جمعیت، درصدد اتخاذ تدابیی کنتیلی 

 بیآید.

انواع یشکالت ییتبط با  همانگونه که بی کسی پوشید  نیست، یکی از یشکالت عمد  سالمندا ،

 ها  جسمی، روانی و اجتماعی است.سالیت، اعم از آسیب

ها  بینایی و در بعد جسمی، با پیایدها  یختلتی یانند، کاسته شد  از قابلیت سالمندا  

نحو  ) شد  از حس ًیسه روبیو هستند.ا  و حتی کاستهشنوایی، تحلی  توا  یاهیچه

 (1334جوادیا ، ،United Nations،2115 ، 1333نژاد،

و  اوتطی ،دییشو باعث کهاست،نیروا یجیرتد گیدفیسواین یقطع سنی همیا  با  از نظی روانی،

 یابد. اهشاک تعلقاحساس و  د بو یتید سحساا د ،یس کیر اتیاج ،نتس به دعتماا ،بیداشا

 و تنهاییسسااحا اب،واخ والگا یاتغیی ،هاکاهشحافظ اب،ضطیا ،گیدسیافا دایانن یاختالًتا

 (1331)بیاتی، این دور  سنی به شمار یی آیند. تشکالای هاجملاز  جتماعیا وا نزا

از جنبه اجتماعی، سالمند  با پیایدهایی در خصوص فعالیتها  روزیی  زندگی، تعایالت 

 (1334ها  خانوادگی و اجتماعی و در نتیجه هویت روبیو هستند.)حقیقیا ،اجتماعی، نقش

ها نمود  و به دنبال شیایط یذکور، از جمله دًیلی هستند، که سالمندا  را یستعد انواع آسیب 

نماید. بعنوا  بار سنگین بیمار  را بی سیستم بهداشتی دریانی کشورها، تحمی  یی آ  یعموً 

-درصد جمعیت را شای  یی 11نمونه، در اییا  طبق آیارها، در شیایطی که سالمندا  کمتی از 

)ادیب حاج  به آنا  بود  است. ییبوط پزشکی، ها ییاقبت هزینه از درصد 23شدند، 

 (1334باقی ،

 سالیت، خدیات بینی است، کو  بعنوا  نمونه، سیانهقاب  پیش ا  نسبتا پدید  فو ، پدید 

 افیاد بیش از بیابی پنج تا سه یافته،توسعه کشورها  و آیییکا در سال 65 باً  افیاد بیا 

درصد از  41ها  یوجود، حدود یا بی اساس داد  .گزارش شد  است سال، 65 از کمتی باسنین

 به و شودیی بیشتی و ساله 65 افیاد صنعتی، صیف جوایع در دریانی بهداشتی ها هزینه ک 

 ها بیابی هزینه 6 باً، به سال 75 فید ی  بهداشتی ها هزینه ها،بیا  دولت یتوسط طور

به دلی  بیآوردها  بعم  آید  در آیییکا،  است. طبق تولید و کار سن در فید ی  بهداشتی

ییالد ، بدو  در نظی گیفتن تورم و  2131 التغیییات جمعیتی، هزینه ها  یلی سالیت تا س

 (Ahmadi،2115) درصد افزایش خواهد یافت. 25ها  نوین، به ییزا  هزینه تکنولوژ 

 

 ارگونومیک در مراکز درمانیضرورت توجه به مالحظات 
(، Human Factor Engendering( یا یهندسی عوای  انسانی )Ergonomicsارگونویی )

 طیاحی در انسا ، دربار  یوجود علمی اطالعات بید  بکار دانش ،از است بطور خالصه عبارت

 تجهیزات، و کار ها  یحیط ها، فیاورد  یشاغ ، ا  که از طییق طیاحیکار، به گونه یحیط

 انسا  حاص  شود. ها  توانمند  و ها ور  از ایفیتبهی  حداکثی
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 شیایط و وسای  و فید بین تناسب ایجاد ینظور به نظایه کند ارگونویی علمی تی،ساد  عبارت به

 و ایمنی افزایش حوادث، تعداد از کاستن علمی، رشته این غایی هدف. اوست استتاد  یورد

 در که است شیایطی یا ایکانات و وسای  از ور  افیادو بهی  رضایت ارتقاء حال عین و آسایش

با کنین تعییتی از ارگونویی، شکی نیست که این رشته  (1334دارند. )طیز  یقدم، اختیار

ها  سالمندا ، تجهیزاتی تواند با یداخله و طیاحی یناسب به فیاخور نیازها و ناتوانیعلمی، یی

ها یابند )از جمله بیمارستا هایی که در آنها حضور ییدهند و یا یکا ار ییکه یورد استتاد  قی

ور ، افزایش ایمنی، بهبود آسایش و و ییاکز دریانی( کم  شایانی در راستا  ارتقاء بهی 

 استقالل سالمندا ، بنماید.

استیس  ( به بیرسی اثی فاکتورها  یحیطی، بی ییزا 1334بعنوا  نمونه یطلبی و همکارانش )

 رنااگ، در بیمارا  ییاجعه کنند  به ی  ییکز دریانی، پیداخته و دریافتند که عوایلی یانند

بی ییزا  استیس در  یخصوص میحی حتظ  و آثااارهنی صدا، ، نورپاایداز یبلمااا ، دیااا یک

 در ،راحت و بایز یبلما  یناسب، نور از  ییگهی بیمارا  یوثی بود  است. آنها دریافتند که با ب

 توا  از ییزا  استیس بیمارا  کاست.، یییناسب  یعمار و یکیزیف ساختار کنار

 (1334یطلبی،)

( در بیرسی خود پییایو  اثی شیایط یحیطی بی 1335همچنین فیخ نژاد افشار و همکارا  ) 

 کاهش اضطیاب باعث ستید، صدا  دادند که شنید  سالیت و وضعیت بهبود بیمارا ، نشا 

شود. از اینیو یی ویژ  قلبی ییاقبت واحد در بستی  سالمندا  قلب ضیبا  بیمارا  و کاهش

به عنوا  ی  اقدام غییدارویی یکم ، ساد  و کم هزینه در  توانداین روش، یی از استتاد 

 (1335ییاقبت از بیمارا  به کار رود. )فیخ نژاد،

اند، از طییق بعضی یداخالت کید گزارش 1333نیز در سال  حمید گیالسی و همکارانش،

کمکی در حمام،  ها، دستگیی یحافظ بیا  پله یحیطی در ینازل سالمندا ، یانند نصب نید 

ها، تغییی کیدیا  وسای  فیش کید  ها، غیی قاب  حیکتتوالت و راهیوها، غییلغزند  کید  کف

اند. از خطی سقوط شد  جایی و حذف بیخی وسای  خطینا ، یوفق به کاستندر ینزل، جابه

 (1333)گیالسی،

هایی یحیط و وسای ، بویژ  در یکا  طییق یتناسب ساز  از بنابیاین، بطور خالصه باید گتت،

 زندگی یابند، قادریم بی ییزا  توا ، قدرت سازگار  وکیتیتکه سالمندا  در آنها حضور یی

 سالمندا  بیافزاییم.

 ها و مراکز درمانیبیمارستانهای ارگونومیک برای توصیه
ها، بیا  بیرسی یتو ، در رابطه با یالحظات ًزم جهت یتناسب ساز  یحیط بیمارستا 

ها، تحت عناوینی یانند پار  دوستدار سالمند، شهی دوستدار سالمندا  و همچنین دیگی یحیط

ها  داروخانه ها  دوستدار سالمند، یاسالمند، ییاکز دریانی دوستدار سالمند، آسایشگا 

آور  گیوهی از یابند، یوجب جمعسالمندا  در آنها حضور یی دوستدار سالمند،که عمویا 
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بند  بطور خالصه به شیح زیی طبقه ها شد  است، که در این یقاله،ها یا دستوالعم توصیه

 اند.شد 

 

 ها:ورودی
-ها  کوک ، از جمله یکا ورود  ییاکز دریانی، اعم از بیمارستا ، دریانگا  و حتی کلینی 

-دید ، یشکالتی را فیاهم ییهایی هستند، که بیا  سالمندا ، بویژ  سالمندا  بیمار و آسیب

ها  یتعدد، اختالف سطح قاب  یالحظه در دو سو  درب ورود ، عیض کم نمایند. وجود پله

و یحیط درو  درب ورود  بیا  کاربیا  ویلچی و یا اختالف روشنایی شدید، بین فضا  آزاد 

توانند، توجهی ییهایی از شیایط نایناسب هستند، که در صورت بیطی روز یا شب، نمونه

یند  از خدیات کنین ییاکز ، دکار دردسی داشته و یا سالمند را جهت بهی حوادثی را در پی

ی، در ها  یوجود، اجیاء یالحظاتی یانند یوارد زینمایند. از اینیو با توجه به دستور العم 

 شود.ها  ییاکز پذییند  سالمند، توصیه ییورود 

یصیف  بویژ  سالمند ورود سطح شیبدار( بیا )در صورت وجود پله یا اختالف سطح، ریپ  -

 .داشته باشد کیخدار، وجود کنندگا  صندلی

 (1)شک   .باشد بیخوردار( درصد 8 کمتیاز) یالیم ازشیب ریپ -

 .سانتیمتیباشد 181 از بیش کیخدار، صندلی دو همزیا  عبور جهت ورود  عیض -

 .باشد آ  با سالمند بیخورد از جلوگیی  ینظور به ًزم عالیت دارا  ا ،شیشه ورود  -

 (2)شک  

یقدار یمکن حداق  باید به  ساختما ،، اختالف روشنایی بین بییو  و درو  هادر ورود  -

یتوسط، روشنایی از در روز از سایبا  و در شب توا  رساند  شود. بیا  این کار یی

 بییو  و درو  بنا استتاد  کید. یتناسب با روشنایی یحیط

 
ها، برای افراد ناتوان یا : سطح شیبدار با شیب مالیم، در محل پله یا اختالف سطح(1) شکل

 سالمند 
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منظور جلوگیری از ای به های شیشهگذاری روی دربای از برچسب عالمتنمونه(: 2شکل )

 برخورد

 

کف حداق  ناحیه در  و لوکس 311حدود  ،سی ارتتاعدر  ، یقدار روشناییروشناییاز نظی  -

تیکیبی از روشنایی  ،بهتی است بیا  تایین روشنایی یصنوعی، شود.توصیه یی ،51

( استتاد  ها  شتافها  یجهز به قاب و طلقًیپیستقیم و غیی یستقیم )

 (Parke،2114شود.)

ها  فو  غیی از یالحظاتی است که در خارج از کنین ییاکز ، و در البته گتتنی است، توصیه

بایست، در یسیی راهها  دستیسی به ییاکز دریانی در نظی حقیقت توسط یسئوً  شهی  یی

گیفته شود. از جمله یالحظاتی که در خصوص راهها  دستیسی به ییاکز دریانی بیا  

 شود، عبارتند از:ه ییسالمندا  توصی

 سالمندا ، هدایت و هایکا  یعیفی جهت ًزم نصب عالئم -

 و در یعابی واکی یا کیخدار صندلی سالمندا ، حیکت هموار جهت تایین سطوحی کایال  -

 روها، پیاد 

 غییلغزند ، و تایین یسییهایی عییض و بدو  یانع،  با یصالحی یقاوم -

سانتیمتی(.  2یسییها به حداق  یمکن )حداکثی  در یوجود، ها ناهموار  کاستن از ارتتاع -

 (3)شک 

 
 پرهیز از سطوح ناهموار در مسیرها، بویژه در مسیر حرکت سالمندان(: 9شکل )

 هاپله

ها  کالش بیانگیز و ها، بیا  بسیار  از افیاد بویژ  سالمندا ، یکی از فعالیتعبور از پله

ها  عضالنی، یحدودیت قوا  سالمندا ، بدًی  یتعدد  یانند تحلی شود. دردسیزا قلمداد یی
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ها  وارد  به یتاص ، ضعف بینایی، کاهش قدرت حتظ تعادل بیا  عبور حیکتی ناشی از آسیب

رو بهتی آ  است، ییاکز دریانی، بیا  ارائه خدیات  ها، با یشک  جد  روبیو هستند. از ایناز پله

ف تدار  دید  شد  و در صورت ارائه در طبقات باًتی، از آسانسور با به سالمندا ، در طبقه همک

هایی یالحظات ییبوطه استتاد  شود. البته در صورت وجود پله و ضیورت استتاد  از آ ، توصیه

 به شیح زیی نیز یوجود است.

 در خصوص آسانسور:

 ود.شییکز در نظی گیفته   به درب ورود  یآسانسور نزد -

 .یناسب یوجود باشد یانتظار با صندل  نسور، فضاخارج از هی آسا -

 .باشد تشخیص قاب ( دیوار از یتمایز رنگ کم  به) آسانسور درب -

 باشد. سانتیمتی 172در  137حداق  کیخدار درآسانسور یورود صندل  بیا نیکابابعاد  -

 باشد.انداز  یناسب  و صیرنگ قاب  تشخ  دکمه آسانسور در خارج و داخ  آسانسور، دارا -

 باشد.متییسانت 5/1کمتی از  ،و کف ساختما  در هی طبقه نیکابکف نیب اختالف سطح -

 ها: در خصوص پله

 نباید دارا  پوشش لغزند  باشند.ها پله -

فاقد پوشش اضافه  اضافه باشد.تیجیحا   پوشش آنها نباید دارا  پارگی، بیجستگی یا اجزا -

 باشند.

 (4)شک   یشخص شود. ،نوار رنگی استتاد  از یثال  ،ا بهتی است به شیو  ،هالبه پله -

 دارا  نید  باشد. ها حتما دو سو  پله -

 یجزا باشد. کیا  به یجهز بهتیاست، ها،یح  پله -

 نباید دارا  شیایط یا زوائد ینجی به آسیب به سی باشد. ،هااطیاف پله -

 گیفت. ی  پاگید در نظی باید  ،پله 11به ازاء هی  -

 
 هاشیوه استفاده از نوار رنگی در لبه پله(: 4شکل )

A درجه( 31-35ها ) توصیه شد  بیا  پله: شیب   

B سانتیمتی 115تا  85: ارتتاع دستگیی  حدود   

C سانتیمتی 18تا  5/12: ارتتاع هی پله حدود   

D سانتیمتی 31: عیض پله حداق    

E سانتیمتی 5/35تا  5/25: عمق پله بین   
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 راهروها

 یح  توقف و استیاحت،ًاق  ی  یتی 31هی  به ازاء ،طوًنی  راهیوهاتوصیه بی آ  است، در 

. در یسطح و غیی لغزند  باشد سطح راهیوها باید کایال  .بیا  سالمندا  در نظی گیفته شود

تا  باشند،یتی ییلی 21کمتی از  باید ،ها  یوجود رو  سطحدندانهصورت وجود سطوح شیبدار، 

عبور  تا حد ایکا ، شیایطباید  ،عیض یسییها را با یشک  روبیو نسازند.ا واکی و ویلچی حیکت ب

با نوار  بهتی است،ها را ها و رایپلبه جانبی راهیو( 5. )شک  همزیا  دو ویلچی را فیاهم نماید

 (.Parke،2114ساخت)رنگی سطح قاب  تشخیص 

 
 همزمان دو ویلچرشرایط مناسب در راهروها برای عبور (: 1شکل )

گیری: نتیجه  

و از سویی  با توجه به آنکه رشد سییع جمعیت سالمند، در کشور ایی  روشن و انکارناپذیی است

تواند، با پیایدها  توجهی به آنها ییبی هایی روبیوست،سالمند  با شیایط و از جمله ناتوانی

ساز  اصول ارگونویی و یتناسبشود، تا با بکارگیی  ینتی و شدید  همیا  باشد، توصیه یی

یابند، سعی در افزایش رفا ، ایمنی و استقالل هایی که سالمندا  در آنها حضور یییحیط

 سالمندا ، بعم  آید. 
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 منابع:
فصلنایه اخال   (.1334)عتت ،الیعایایی یمینی ایین ،آزاد  ،صتا ،یحسن ،ادیب حاج باقی  -

 .ی و یکمنهم، شمار  سدور   (،163-131) پزشکی

 ییناییحمد و ی یی،ایآر ید ابوالقاسم،س  ،ییزاج یهاد،ف ی،لشکیبلوک سن،ح ی،افتخاراردبیل -

یجله دانشکد  بهداشت و  (،8-53)وضعیت تغذیه سالمندا  شهی گیگا  (.1333نصور )ی

 ی، دور  دوازد ، شمار  دو.بهداشت قاتیتحق تویانست

بیرسی وضعیت سالیت  (.1331)یجیدچ یداله فتحیچ علییضا سلطانیا  و باب  یعینی  ،بیاتی -

روانی و رفتارها  ارتقاء دهند  سالیتی در سالمندا  شهی همدا ، یجله علمی دانشکد  

 (.12-13) ،پیستار  و یایائی همدا 

-32) ی،اجتماعفصلنایه یددکار   ،یددکار  اجتماعی سالمند (.1334جوادیا ، سید رضا ) -

 .2، شمار 4دور  (،27

 یدنوذر ،سفیشته،  یجلسی، حسن، افتخار اردبیلی، سیدینصور، رضو ، حاتمی، حسین، -

جلد  (، فص  یازدهم،1836-1833(. بهداشت عمویی)1332یحسن و پییزاد ، سیدیحمدجواد)

 سوم.

سالمند  و  تجیبه (.1334)یصطتی ،علی، بلورد  زهیی ،حقیقتیا  ینصور، هاشمیا  فی -

 ،یجله تحقیقات کیتی در علوم سالیت .ی  پژوهش کیتی ،ها  هویت نقشی سالمندا کالش

 سال کهارم، شمار  سوم. (،333-351)

ارائه  (. سیستم خدیات ویژ  سالمند  در کشورها  آیییکا و ژاپن و1386دادخوا ، اصغی ) -

اییا . یجله سالمند  اییا . هایی جهت تدوین بینایه راهبید  خدیات سالمند  در شاخص

 (،سال دوم، شمار  سوم.176-166)

  بینایه خدیات و ییاقبتها (.1335صتدر ، رضا، صادقی، فاطمه و یحمد  آذر، یییم،) -

دانشگا   ییاپزشکییجله دانشکد  پی. یتول  به عملکید سازیانها یبا نگاه یا یدر ا  سالمند

 . 2. شمار 11(، دور  155-166. ) سالیت( اوردیتهیا  )پ یعلوم پزشک

 - ارگونویی در سیستم ییاقبت بهداشتی (.1334)سید ابوالتض  ،ذاکییا  و سارا ،طیز  یقدم -

 .4، شمار  5دور   (، 87-38) بهداشت و ایمنی کار .ها  عوای  انسانی: یقاله ییور  یدل

(. فصلنایه 1334) جعتی صاد  ،تبییز  و ، ابوالقاسمایینی ،اکبی ،الحاجلوعزیز  زین -

 .1شمار  6(، دور 54-64تصوییسالیت )

تأثیی صدا  ستید بی (. 1335) ایییحسین ،عبد و  اعظم ،پویا، یحمود  ،فیخ نژاد افشار -

(، جلد 11-18)ندشناسیسالم، در واحد ییاقبت ویژ  قلبی ،عالئم حیاتی بیمارا  سالمند بستی 

 .1، شمار  1

در یورد خید  ،سالمندا  دگا ید (.1334زینب) آرزو و عیبلو، د،یانونیدلتا  ب کیدنوقابی، رسول، -

 . 3شمار  .1دور  (،157-167  ) ییپ ییجله روانشناس .خید یشناسآ : روا   هاو یؤلته

https://dohweb.tbzmed.ac.ir/fa/author/12/5/41/اکبر-عزیزی-زین-الحاجلو.html
https://dohweb.tbzmed.ac.ir/fa/author/12/5/42/ابوالقاسم-امینی.html
https://dohweb.tbzmed.ac.ir/fa/author/12/5/4/جعفر-صادق-تبریزی.html
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(. پیشگیی  1333)طاهی  تنجانیپییسا و  شهیام یزدانی ،حمید سور  ،حمید رضا گیالسی -

ایمنی و پیشگیی  از  ها  ناشی از آ ، در سالمندا  ساکن ینزل، ارتقا از سقوط و آسیب

 .3، شمار  2(، دور  161-172ها)یصدوییت

 1335گزید  نتایج سیشمار  عمویی نتوس و یسکن،ییکز آیار اییا  -

بی کاهش  ،تاثیی یحیط کالبد  فضاها  دریانی .(1334ًد  ) ،زاد وجدا  و قاسم ،یطلبی -

یعمار  و  -نشییه هنیها  زیبای، پزشک استیس بیمارا  )بیرسی نمونه یورد  یطب دندا 

 .2شمار   ،21دور   (،35-46، )شهیساز 

-131) سالمندا  طب و شناسی سالمند (. کلیات1384هاد ) یقصودنیا، شهیبانو و شجاعی، -

 کاپ اول. جانبازا ، پزشکی لومع و یهندسی (پژوهشکد 1

صول ا (.1333ییتضی) صغی  و پدرایی، احمد ، ییضیه، حسین، شییاز  خوا ، نحو  نژاد، -

ویژ  کارکنا  ییاکز توانبخشی و ) ها  بیقیار  ارتباط یؤثی با گیو  هدفکار با خانواد  و شیو 

 (.1-63)  (،نگهدار  سالمندا

- Ahmadi A, Seyedin H., Fadaye-Vatan R.)2015(Towards Age-

Friendly Hospitals in Developing Countries: A Case Study in Iran. 

Health Promotion Perspectives، )42-51)  ،  5(1). 
- Belinda Parke, Kathleen Friesen (2004). Kathleen Friesen RN BSN 

MA. )1 -70  ( Physical Design Components for an Elder Friendly 

Hospital. code plus. 
- Mirzaei M, Shams Ghahfarokhi M.)2007(Demography of Elder 

Population in Iran over the Period 1956 - 2006. Salmand)326-331(,2 

(3). 
- United Nations, (2015), Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division. World Population Ageing (ST/ESA/SER.A/390). 
  



 

 17-904 |901و  909شماره  |9316 پاییز و زمستانم، چهارسال بیست و  |فصلنامه جمعیت

 

اعتماد اجتماعی و احساس امنیت  بررسی رابطه 

 اجتماعی، در بین جمعیت ساکن روستاهای مرزی

 (شمالیاستان خراسان -رازوجرگالن)شهرستان 

 1داددایهد  خ

 2اسمعیلی اله فض 
 

 چکیده

احساس اینیت، پیشنیاز هیگونه توسعه  .باشد ها  اساسی رفا  اجتماعی یی لتهؤاینیت یکی از ی

فیهنگی و سیاسی یحسوب شد  و با سطح پیشیفت جوایع در ارتباط است. اجتماعی، اقتصاد ، 

ها و  آگاهی از وضعیت احساس اینیت ساکنا  ی  اجتماع نقش یوثی  در شناخت کالش

. هدف نماید ها  آ  عم  یی راهکارها  توسعه ی  جایعه داشته و در جهت تقویت زییساخت

یافته، اعتماد شخصی، اعتماد تعمیم)اعتماد بین بین اعتماد اجتماعی یقاله حاضی بیرسی رابطه

نهاد ( با احساس اینیت اجتماعی در بین جمعیت ساکن روستاییا  دهستا  جیگال  از توابع 

بود  است. یطالعه حاضی با  شمالیدر استا  خیاسا  رازوجیگال بخش جیگال  شهیستا  

نتی از خانوارها   351آیار  این پژوهش استتاد  از ابزار پیسشنایه انجام شد  است. نمونه

اند. نتایج تصادفی بیا  یطالعه انتخاب شد  گیی شیو  نمونهبه ،جیگال  روستایی دهستا 

بیانگی رابطه یعنادار بین دو یتغیی اعتماد  ،آیار  با استتاد  ضییب همبستگی پییسو تحلی 

 باشد. ستا  جیگال  ییاجتماعی با احساس اینیت اجتماعی در بین روستاییا  ده
 

اعتمااد اجتمااعی، اینیات اجتمااعی، جمعیات روساتا  یایز ، شهیساتا           واژگان کلیددی: 

 .رازوجیگال 

 

  

                                                 
 س ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه پیام نور تهرانکارشنا - 1

 پیام نور تهرانجغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه استادیار  - 1
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 مقدمه و بیان مسأله 

 بیا  تالش در هموار  انسا . است یطیح انسا  اساسی نیازها  از یکی عنوا  به اینیت    

 تایین نیز هاحکویت تشکی  اصلی  هاانگیز  از یکی است، بود  خود زندگی در اینیت تایین

است )کارگی  یکا  ی  در سکونت و انسا  زندگی بیا  شیط نخستین اینیت .است بود  اینیت

  ابتدا از که است ییهاد یپد از یکی ینااین احساس و جیم وقوع از تیس(. 214: 1331و سیور، 

 بدو . است شد   یتبد ،یحققا  از  اریبس یطالعه یوضوع به و است بود  همیا  او با بشی یزندگ

 وقت هادولت و است اجتماعی و سیاسی نظام هی حیات بیا  ًزم نیاز پیش ،اینیت یقوله ش ،

 واقعیت، و آریا  ی  یثابه به اینیت یقوله .کنندیی صیف آ  تایین بیا  را وسیعی ایکانات و

 نیز و تالتعای از  ایجموعه بیآیند نهایت در و است یطیح ییدم اساسی حقو  از یکی عنوا به

(. Alkimim et al, 2013: 124است ) اجتماعی نظام یختلف اجزاء بین سازگار  و تعاو 

 و ییاقبت به ینجی و دارد یزندگ تیتیک بی یینت و یخیب یاتیتاث زیا  یط در ینااین و تیس

 سطح ،داردیی باز یاجتماع  هاتیفعال از را آنها و شد  خودشا  از ییدم  ضیور ییغ یحافظت

 و  اقتصاد  کارکیدها رکود و کاهش باعث تینها در و دهدیی شیافزا را گیا ید به  اعتمادیب

گونه (. بار  بوزا ، اینیت اجتماعی را اینDeonges, 2000: 597شود )یی ی جایعهاجتماع

فیهنگ، یذهب و هویت و  کندچ اینیت اجتماعی به قابلیت حتظ الگوها  سنتی زبا ،تعییف یی

ا  که یازلو گونه(. به34: 1378عیف یلی با شیایط قاب  قبولی از تحول ییبوط است )بوزا ، 

داشتن، که اینیت، دیگی نیازها  اساسی انسا  را )یانندچ عشق و تعلق کند( بیا  یی1343)

 احساس(. Cinar et al, 2012: 83دهد )الشعاع قیار ییبه نتس و خودشکوفایی( تحتاعتماد

 در ،تیفعال و کار ز یانگ شیافزا و توسعهو  رشد تداوم  بیا اییوز  که است ییهم یوضوع تیاین

 و تیفعال تییاه  یدل به ییروستا ینواح در یوضوع نیا. است گیفته قیار توجه یورد جوایع

: 1335آستانه،  دربا اکبیآباد  و  )تکه دارد ییضاعت تیاهم ،عیوس و پیاکند  یاراض در دیتول

 توا  به تعداد  از آنها اشار  کیدچ(. در رابطه با یوضوع پژوهش، تحقیقاتی صورت گیفته که یی7

انداز روستایی، کشم زنا ،اینیت (، در پژوهشی با عنوا  احساس2115) 1لیت  و همکارانش    

 سه در ا یپاسخگوپیداختند.  نیوزیلند و انگستا  روستاها  در زنا  اینیت بیرسی احساس به

 (کاریح ) شاغ  زنا  و یعموی  فضا در حاضی زنا  ،(خانه در) دارخانه زنا  یختلف، یکا 

 تیاین به دیبا یعموی  فضا یطیاح در داد نشا  ،یطالعه نیا جینتا. گیفتند قیار یطالعه یورد

  کالبد نیکن در ییروستا زنا  تا ،شود  شتییب توجه کالبد و فضا بود  دوستانه ، کالبد

 بی یؤثی عوای  (، در پژوهشی با عنوا  تبیین2111. کاراکاش و همکارانش )کنند تیاین احساس

 یاجتماع تیاین احساسیورد : تیکیه، به تبیین  یطالعه روستاییا ، اجتماعی احساس اینیت

-به که بود هیتیک  روستاها در ساکن ا ییروستا از نتی 6713 پژوهش  آیار جایعه. اندکید 

 سن،  یهاییتغ و تیاین احساس نیب ،داد نشا  پژوهش جینتا. شدند انتخاب یتصادف صورت

 نیب و دارد وجود یثبت رابطه ،قانو   اجیا و گا یهمسا از تیرضا خانه، تییالک الت،یتحص

                                                 
1-Little et al.  
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 یینت رابطه شهی در سکونت و بود  جیم یقیبان درآید، ت،یجنس  یهاییتغ و تیاین احساس

 و اجتماعی اینیت کیم، یتهوم رویکید یشابه ا یقاله در (، نیز2111الکسیو ) .دارد وجود

 است. ااهارات کیم یؤید و  تحقیق از حاص  است. نتایج بیرسی کید  روسیه در را یهاجیت

 در اینیت و احساس دیندار  رابطه (، در پژوهشی به بیرسی1331پوراحمد و همکارا  )

 وجود از حاکی تحقیق ها اند و یافتهروستایی شهیستا  کوهدشت پیداخته و شهی  فضاها 

 یشهد و آجیلی است.  اینیت احساس یتغییها  با ابعاد دیندار  اکثی بین یعنادار همبستگی

بیرسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس اینیت اجتماعی در بین (، در پژوهشی به 1332)

در تحلی  پیداختند.  31-32سال اول سال تحصیلی یمارا  ن دانشجویا  دختی دانشگا  آزاد

ها  ضییب همبستگی پییسو  و یتغییها  تحقیق و یقایسه روابط بین یتغییها از آزیو  رابطه

، دار  بین یتغییها  اعتماد بنیادینها  تحقیق رابطه یعنییافتهکیدند. تی یستق  استتاد  

درصد را نشا   33اینیت اجتماعی را در سطح اطمینا  بین شخصی و نهاد  با یقوله احساس 

، شاهد افزایش احساس و بیانگی این ایی است که با افزایش ییزا  اعتماد اجتماعی زنا داد 

اینیت اجتماعی در بین آنا  خواهیم بود. همچنین نتایج رابطه آزیو  تی یستق  بین دو یتغیی 

یتغیی وجود  ین است که رابطه یعنادار  بین این دوتاه  و احساس اینیت اجتماعی نیز بیانگی ا

عوای  یؤثی بی احساس اینیت   یتحل(، در پژوهشی به 1333د. احمد  و همکارا  )ندار

اجتماعی در نواحی روستایی، با تأکید بی سییایه اجتماعی در دهستا  ییحمت آباد ییانی 

ها  سییایه یعنادار بین یؤلتهشهیستا  ییاندوآب پیداختند و نتایج پژوهش بیانگی رابطه 

اجتماعی و احساس اینیت اجتماعی بین روستاییا  بود  است. همینطور احمد  و همکارانش 

 اجتماعی اینیت احساس بی یؤثی عوای  یهمتیین (، در پژوهش دیگی  به تحلی 1334)

عای  که، ند روستایی دهستا  نوبندگا ، شهیستا  فسا پیداخته و به این نتیجه رسید خانوارها 

 بین در اجتماعی اینیت احساس بی یؤثی عای  اقتصاد  یهمتیین و اجتماعی کالبد ، اینیت

بیرسی (، در پایا  نایه کارشناسی ارشد خود به 1334)زرین درفش  است. روستایی خانوارها 

پیداخته و به این نتیجه  تهیا  5اعتماد اجتماعی و احساس اینیت اجتماعی زنا  ینطقه   رابطه

جویانه و  عد تمایالت همکار (، ییا  ب137/1ُکه ییا  اعتماد اجتماعی و اینیت اجتماعی )رسید 

عد و نیز ییا  بُ (1/122) عد صیاحت و اینیت اجتماعی(، ییا  ب113/1ُاینیت اجتماعی )

عد رفتار یبتنی بی ( رابطه یعنادار  وجود دارد. ایا ییا  ب112/1ُاطمینا  و اینیت اجتماعی )

یعنادار  به دست   عد صداقت و اینیت اجتماعی رابطه( نیز ب381/1ُ( و )685/1اعتمادکید  )

ارزیابی عوای  یؤثی بی احساس اینیت (، در پژوهشی به بیرسی 1335. بذرافشا  و روستا )نیاید

 5813جایعه آیار  تحقیق تعداد پیداختند.  شهیستا  جهیم -بخش ییکز  در یناطق روستایی

باشد. حجم نمونه با استتاد  از روستا در بخش ییکز  شهیستا  جهیم یی 74خانوار از تعداد 

یقدار  داد،آید. نتایج حاصله از تحلی  رگیسیو  نشا   نتی به دست 251 فییول کوکیا  تعداد

باشد و بین یجموعه یتغییها  یستق  و یتغیی  یی 716/1بین یتغییها  (R) ضییب همبستگی

همبستگی نسبتا  قو  وجود دارد. تأثیی یتغییها  یحیط فیزیکی، اعتماد، رضایتمند  بی  ،وابسته

https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/659977
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/659977
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/872750
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/872750
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/872750
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دار ا  جنسیت، تحصیالت، تجیبه جیم و سن یعنیدار است و تأثیی یتغییهاحساس اینیت یعنی

 283/1و اعتماد با ضییب رگیسیونی  758/1نیست. یتغییها  رضایتمند  با ضییب رگیسیونی 

بیشتیین تأثیی را رو  یتغیی احساس اینیت دارند و یتغیی یحیط فیزیکی با ضییب رگیسیونی 

حاکی است  ،آزیو  همبستگی کندال /. در رتبه بعد  قیار دارد. همچنین، نتایج حاص  از137

کیانی دار  وجود دارد. رابطه یعنی ،که بین دو یتغیی احساس اینیت و ییزا  اعتماد اجتماعی

سنجش عوای  یوثی بی احساس اینیت در یناطق (، در پژوهشی به 1335سلمی و همکارا  )

که ییزا   داد  نشا  نتایج حاصله از تحلیپیداختند و  روستایی بخش ایایزاد  شهیستا  نطنز

احساس اینیت در نواحی روستایی یورد یطالعه در سطح پایینی قیار دارد و بین روستاها  یورد 

یطالعه در ییزا  احساس اینیت تتاوت وجود دارد. همچنین، نتایج حاص  از آزیو  همبستگی 

اعی و ییزا  که بین دو یتغیی احساس اینیت و ییزا  اعتماد اجتم این بودپییسو  حاکی از 

 دار  وجود دارد. اینیت و رضایتمند  رابطه یعنی

بین اعتماد اجتماعی )اعتماد  با توجه به یباحث یذکور، پژوهش حاضی با هدف بیرسی رابطه     

یافته، اعتماد نهاد ( با احساس اینیت اجتماعی در بین روستاییا  شخصی، اعتماد تعمیمبین

 صورت گیفته است.  رازوجیگال شهیستا  

 

 مبانی نظری
رساند )یعین، اینیت در یعنا  لغو ، ایمن شد ، در ایا  بود  و آرایش خاطی داشتن را یی    

( از طیف دیگی یتهوم اینیت به یصونیت از تعیض و تصیف اجبار  بود  و رضایت 354: 1375

یشیوع و به یخاطی  نیتتاد  ها  و در یورد افیاد به نبود هیاس و بیم نسبت به حقو  و آزاد 

(. اینیت پیش زیینه ی  اجتماع سالم 115: 1375سیوستانی، هاست )صدیقاین حقو  و آزاد 

و احساس اینیت بستی ساز توسعه جوایع انسانی است و سعادت ی  اجتماع در گیو حتظ و بقاء 

حساس اینیت اینیت و احساس ناشی از آ  است. حضور ییدم در فضا  عمویی شهی، یستلزم ا

(. در واقع یهمتیین عای  بیا  دوام زندگی اجتماعی، 25: 1383از سو  آنا  است )کاییا ، 

 از یکی جایعه هی اجتماعی (. اینیت25: 1388قالیباف و همکارا ، اینیت اجتماعی است )

 در هاستچارزش تهدید علیه فقدا  گیی انداز  آ ، عینی یتهوم در اساسی است. اینیت نیازها 

 ,Mollerشد ) خواهد حمله هاییارزش کنین به اینکه از احساس تیس فقدا  آ  ذهنی یتهوم

-واژ  در را اینیت ا ،بینانه واقع کارکوب در پژوهشگیا  اینیت، یتهوم تعییف (. در1 :2000

 با یقابله و هاارزش از حمایت یعنی به طورکلیبه و اندکید  تعییف انتظایی و سیاسی ها 

 نشاط عمویی، فضاها  و هایکا  نااینیِ (.Brownlow, 2004: 586است ) دشمن و خطیها

 یشارکت و فیهنگی رشد را  سی بی یانع ایجاد با و کندیی یخت  روزیی  زندگی در را و سالیتی

 (. احساسCarmona, 2003: 119نماید )یی تحمی  جایعه بی را ها  زیاد هزینه عمویی،

 ها ویژگی یخاطی  افتاد  به یا شد  تهدید از هیاس فقدا  یعنی به تواندیی اجتماعی اینیت

 و شود )بهیا  یشیوع، تلقی ها آزاد  و حقو  تهدید از تیس نبود و انسانی ها ارزش و اساسی
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عنوا  بستی زندگی و فعالیت شهیوندا ، باید بتوانند (. فضاها  شهی  به117: 1332فییوزآباد ، 

ها  سنی و اجتماعی، جنسی، یحیطی این، ها  ییا  افیاد و گیو ها و تتاوتشباهتبا توجه به 

سالم و پایدار و جذاب را بیا  همه افیاد فیاهم کند و به نیاز تمایی اقشار اجتماعی پاسخ یناسب 

 (.11: 1384بدهند و پاسخگو  حداق  نیازها باشند )شییعتی، 

است. اعتماد از عناصی ضیور  بیا    1ظی پاتنام، اعتمادسویین یؤلته سییایه اجتماعی در ن     

پذیی  رفتار دیگیا  است، در ی  جایعه بینیتقویت و تسهی  همکار  است و یستلزم پیش

تی شود، ایا در جوایع بزرگتی و پیچید کوک  از طییق آشنایی نزدی  با دیگیا  حاص  یی

توا  یکی از (. اعتماد را یی1387فی،  شود )خوشاعتماد غیی شخصی و غیییستقیم حاص  یی

ها  اصلی سییایه اجتماعی دانست که در بسیار  از تحقیقات از آ  استتاد  شد  است. به یولته

-ًزیه شک  ،اعتماد(. 1381زند )پاتنام، ها  حیات اجتماعی را روغن یینظی پاتنام، اعتماد کیخ

جتماعی ایجاد کنند  تعاو  و همیار  است و گیی  پیوندها و یعاهدات اجتماعی است، اعتماد ا

قادر به ح  یشکالت و انجام تعهدات ، ها فقط در این حالت است که در عین وجود تتاوت

شود. اعتماد اجتماعی بیگیفته از عدالت ا بیابی  و اینیت اجتماعی نیز زایند  آنها  اجتماعی یی

ساز اصلی در جوایع د توسعه را زییبنا و زیینهباشد. آنتونی گیدنز، اعتماد و تأثیی آ  بی فیآین یی

ها   یشارکت و همیار  ییدم در عیصه ،اجتماعی باً باشد داند، هیجا که سطح اعتماد یدر  یی

زتویکا که در ییا   (.11چ1383ها  اجتماعی کمتی است )اکبی ،  اجتماعی بیشتی و آسیب

یعتقد است که  ،نایت ویژ  قیار داد جایعه شناسا  یعاصی یبحث اعتماد اجتماعی را یورد ع

 نظی اوهب اید  جدید  نیست، بلکه ی  جییا  کند قینی است. ،توجه به اعتماد اجتماعی

شدت وابستگی  ،گیاییفید  کو  آیند ه ها  ینحصی ببیخوردار  جایعه جدید از ویژگی

یتقاب ، گستیدگی و تنوع جوایع، تزاید نقشها و تمایز اجتماعی، بسط نظام انتخاب، پیچیدگی 

نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و تقویت گمنایی، و غییبه بود  نسبت به یحیط اجتماعی، 

نگ شاهد رشد نوعی جهت گیی  فیه ،توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آ  در حیات اجتماعی

. کنین ، خواهیم بودگیایانه که در خود نوعی کیخش از یتاهیم سخت به یتاهیم نیم را دارد

 داشت و در طی دو دههخواهد تی به یتاهیم اعتماد را به دنبال  کیخشی زیینه توجه عمیق

بویژ  جایعه  ،گذشته شاهد یوج جدید  از یباحث ییبوط به اعتماد در یتاهیم علوم اجتماعی  

 (.281، 1382ستیم )ازکیا و عتار ، شناسی ه

 

 روش تحقیق
که  ساخته استپیسشنایه یحقق ،ابزار تحقیق وروش یورد استتاد  در این پژوهش پیمایش     

روایی  بیا  تعیینها به شک  طیف لیکیت به پاسخگویا  ارائه شد. ا  از گویهدر آ  یجموعه

 ها  پژوهشو هدف یحتوا سواًت پژوهش، یعیفییزانی  که آزیو  و تعیین اینکه تا سؤالها 

شناسی و جغیافیا استتاد  گیدید. یتخصصین ایی از جمله اساتید جایعه از قضاوت هستند،

                                                 
1 - trust 
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 د. ضییب آلتا شهمچنین بیا  تعیین ییزا  پایایی پژوهش، از آزیو  آلتا  کیونباخ استتاد  

 در دهد.قبولی را ارائه ییقاب  ییزا  که باشد، یی 10842شد  بیا  پیسشنایه  کیونباخ یحاسبه

 .استتاد  شد اسمیینف -آزیو  کولموگورف ازها، تحلی  داد 
  

 نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهای تحقیق (:1جدول )

 متغیرها
تعداد 

 هاداده

آماره 

کلموگروف 

 اسمیرنف

p- 

 مقدار

نتیجه 

)نرمال/غیرنرمال 

 بودن توزیع(

 نییال 111/1 338/2 351 شخصیاعتماد بین

 نییال 113/1 652/1 351 یافتهاعتماد تعمیم

 نییال 178/1 143/2 351 اعتماد نهاد 

 

( بدست آید  pکه سطح یعنادار  )، از آنجائی1آید  از جدول شمار  با توجه به نتایج بدست     

ها نییال بود  داد باشد، فیض یی       بزرگتی از سطح یعنادار  یا یعنی  ،بیا  آزیونها

ها از روشها  آیار  پارایتیی  استتاد  کید. بدین توا  بیا  بیرسی فیضیهرا پذییفته و یی

ها  آیار تیتیب بیا  بیرسی تاثیی یتغیی یستق  بیرو  هیی  از یتغییها  وابسته، از روش

 گیی  شد.تحلیلیِ رگیسیو  خطی ساد  بهی 

 

  
 : مدل مفهومی پژوهش( 1) شکل

 محدوده تحقیق
( استا  خیاسا  شمالی 28/12/32ها  تاز  تاسیس )از شهیستا  ،رازوجیگال شهیستا     

 از و بجنورد است. این شهیستا  از شمال به کشور تیکمنستا  و از جنوب و شی  به شهیستا 

با  رازوجیگال است. شهیستا   راز شهی آ  ییکز و شود یی یحدود سملقا  و یانه به غیب

 62111بالغ بی  ی% یساحت استا ( و دارا  جمعیت4/13کیلویتی ییبع ) 3811یساحتی حدود 

در روستاها ساکن  ،% جمعیت در این شهیستا 31باشد و بیش از % جمعیت استا ( یی5/7نتی )

 اعتماد بین شخصی

 یافتهتعمیماعتماد 

 اعتماد نهادی

 امنیت اجتماعی
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% 58کیلویتی ) 181باشد. ییز یشتی  با کشور تیکمنستا  یی راز  ،هستند و تنها نقطه شهی 

 .(1331ییکز آیار اییا ، ) ییز استا ( است

 

 
 نقشه منطقه مورد مطالعه شهرستان رازوجرگالن (:2شکل )

 

 
 رازوجرگالننقشه تقسیمات سیاسی شهرستان  (:9شکل )
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 های تحقیقیافته 

 های توصیفیالف. یافته

ها  در این قسمت، ابتدا به بیرسی توزیع فیاوانی یتغییها پیداخته شد  است. بی اساس یافته    

درصد یجید هستند. ًزم به ذکی  3/4درصد پاسخگویا  یورد یطالعه یتاه  و  7/31پیسشنایه، 

درصد از  7/13اند. همینطور، نتی از پاسخگویا  وضعیت تاه  خود را یشخص نکید  12است 

درصد دارا  تحصیالت ابتدایی و  58سواد،  دهندگا  شیکت کنند  در این یطالعه بیپاسخ 

درصد دارا  تحصیالت لیسانس  7/1درصد فو  دیپلم و  7/1درصد دیپلم،  3/16سیک ، 

اند.  نتی از پاسخگویا  ییزا  تحصیالت خود را یشخص نکید  11باشند. ًزم به ذکی است  یی

-41درصد  7/31سال،  41-31درصد  3/31سال،  31-21، بین دهندگا درصد از پاسخ 3/21

نتی از پاسخگویا  سن  7سال به باً سن دارند. ًزم به ذکی است  51درصد  3/15سال و  51

 اند. سیپیست خانوار را یشخص نکید 

 

 های تحلیلیب. یافته
یافته، اعتماد تعمیمشخصی، اعتماد بیرسی رابطه بین اعتماد اجتماعی )اعتماد بینینظور به    

نهاد ( با احساس اینیت اجتماعی در بین روستاییا  دهستا  جیگال  از توابع بخش جیگال  

دار بود  رابطه یورد نظی با یتغیی وابسته ، نخست اقدام به تعیین یعنیرازوجیگال شهیستا  

. 2در جدول )اینیت اجتماعی( گیدید. نتایج یحاسبات صورت گیفته بی اساس آزیو  پییسو ، 

 ارائه شد  است.
 

 امنیت اجتماعیپیرسون برای تعیین همبستگی اعتماد اجتماعی و  rآزمون  (:2جدول )

 اینیت اجتماعی اعتماد اجتماعی 

 اعتماد اجتماعیهمبستگی پییسو    

 Sigداینه(  دوسطح یعنادار )

 تعداد

11/1 

 

351 

511/1 

111/1 

351 

 اینیت اجتماعی همبستگی پییسو    

 Sigداینه(  دوسطح یعنادار )

 تعداد

511/1 

111/1 

351 

11/1 

 

351 

   

دار  ا ، سطح یعنیدار  دو داینهگیدد، در سطح یعنییالحظه یی 2کنانچه در جدول   

( کوککتی است α=15/1بود  و این سطح از حداق  سطح یعنی دار  ) 111/1پییسو   rآزیو  

باشد و این یقدار از یقدار بحیانی پییسو  با یی 511/1یحاسبه شد   r به یقدار توجهو نیز با 

اعتماد توا  نتیجه گیفت که بین باشد، پس ییاست، بزرگتی یی 174/1که  131درجه آزاد  

 رابطه یعنادار  وجود دارد. روستاییا  دهستا  جیگال اینیت اجتماعی،  احساس واجتماعی 
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 دهستان جرگالنامنیت اجتماعی روستاییان  د اجتماعی بر احساسبررسی تأثیر اعتما
بیرسی و شناخت رفتار بین یتغییها، اساس کار رگیسیو  است. در بحث رگیسیو  تالش یی     

این است تا ییزا  تاثیی تغییی در یتغییها  یستق  بی یتغییها  وابسته بیرسی گیدد. در ک  

تکنی  تحلی  رگیسیو  بیا  تعیین رابطه آیار  بین دو یا کند یتغیی و پیش بینی تغیییات 

شود. در ادایه به تجزیه و تحلی   از رو  یتغییها  دیگی در سطح وسیع یعنی یی ی  یتغیی

که در  (Y)که در این پژوهش اعتماد اجتماعی است بی یتغیی وابسته  (X)تاثیی یتغیی یستق  

 شود.این پژوهش اینیت اجتماعی در نظی گیفته شد  است، با استتاد  از رگیسیو  پیداخته یی

 

امنیت اجتماعی  واریانس مدل رگرسیونی تأثیر اعتماد اجتماعی بر تحلیل(: 9جدول )

 روستاییان دهستان جرگالن

 

-یی 111/1 بیابی ییبوطه آزیو  دار یعنی سطح گیدد،یی یالحظه .3جدول  در کنانچه     

 33/1 اطمینا  سطح یا 11/1 خطا  با فو  آزیو  که نمود ادعا کنین توا بنابیاین، یی باشد،

R تشخیص ضییب به باتوجه .گیددیی رد H0 فیض و تأیید H1 فیض پس. باشدیی داریعنی
2 

 238/1 ک ، تغیییات به x یتغیی توسط شد  داد  توضیح تغیییات نسبت از است عبارت که

 روستاییا  دهستا اینیت اجتماعی  احساسدرصد تغیییات  23توا  بیا  نمود که  باشد، یی یی

 گیدد.تبیین یی جیگال ، توسط تغیییات در ابعاد اعتماد اجتماعی،

 

  

 خطای استاندارد
ضریب تشخیص 

 تعدیل شده

ضریب 

R)تشخیص 
2) 

R 

514/1 234/1 238/1 451/1 

سطح یعنی 

 دار 

سطح 

 اطمینا 
F 

ییانگین 

 ییبعات
 یجموع ییبعات

درجه 

 آزاد 

ینبع 

 تغیییات

111/1 33/1 

413/32 

 رگیسیو  1 871/3 871/3

رد فیض  آزیو :نتیجه 

0H 

 باقیماند  343 763/23 263/1

 ک  351 231/41 ------
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امنیت  ضرایب پارامتر فرضیه اصلی مربوط به تأثیر اعتماد اجتماعی بر(: 4جدول )

 اجتماعی روستاییان دهستان جرگالن

اجتماعی روستاییا  دهستا  جیگال  اینیت اجتماعی بیریاضی تأثیی اعتماد بنابیاین، رابطه    

 صورت زییخواهد بود:به

                                                                       1 X 437/1  +485/3  =Y 

واحد تغییی  437/1توا  بیا  نمود افزایش در ابعاد اعتماد اجتماعی، باعث بنابیاین، یی        

توا  نتیجه گیفت که یدل شود. پس ییاینیت اجتماعی روستاییا  دهستا  جیگال  یی

 باشد.رگیسیونی این آزیو  از لحاظ آیار  یعنادار یی

 
امنیت اجتماعی روستاییان  مشاهدات تأثیر اعتماد اجتماعی برپراکنش (: 1نمودار )

 دهستان جرگالن

 

  

 نتیجه آزمون
سطح معنی 

 داری

t  محاسبه

 شده
β عنوان متغیر شیب خط 

 عیض از یبدا H0 111/1 318/3 485/3رد فیض 

 اینیت اجتماعی H0 111/1 183/6 437/1 رد فیض
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 : گیرینتیجه
 یکینزد .باشد یگذاریتأث تیاین احساس جادیا در ،تواندیی ییروستاها  سکونتگا  تییوقع    

 با  ینزد ارتباط و یختلف  روستاها یییس در آ  گیفتن قیار ای و یاصل  هارا  شبکه به روستا

  ییز ینواح  بیا ییز از فاصله نیهمچن .دینما تیتقو را تیاین احساس تواندیی ،خارج  ایدن

 احساس در توانددارد، یی وجود جنایت حتی یا و قاکا  یانند یجییانه ها فعالیت احتمال که

 در و شودیی روستاییا  نتس به اعتماد یوجب اینیت، احساستأثییگذار باشد.  افیاد اینیت

 ،سیاسی و فیهنگی اجتماعی، اقتصاد ، توسعه در ،بود خواهد قادر انسانی، سییایه این نتیجه

 به اعتماد یوجب بین روستاییا ، در اینیت احساس حال همین در. نماید ایتا را ا شایسته نقش

 فیاهم اینیت ایجاد به کم  بیا  را آنا  بیشتی که هی یشارکت ایکا  و شد  نظام کارگزارا 

 عدم و شایعه بدبینی، رواج اعتماد ،بی باعث اینیت احساس کاهش ا اقبعیت .کید خواهد

 روند این و شد  کشور اینیتی و سیاسی اجتماعی، اقتصاد ، ها بینایه در همکار  و یشارکت

همین راستا، هدف  شد. در خواهد داخلی اینیت تهدید و اجتماعی آشتتگی بیا  یناسبی بستی

یافته، اعتماد شخصی، اعتماد تعمیمبیرسی رابطه بین اعتماد اجتماعی )اعتماد بینیقاله حاضی 

نهاد ( با احساس اینیت اجتماعی در بین روستاییا  دهستا  جیگال  از توابع شهیستا  ییز  

بود  است. یطالعه حاضی بیاساس رهیافت  شمالیدر استا  خیاسا  رازوجیگال شهیستا  

و زتویکا و روش پیمایشی و با استتاد  از ابزار پیسشنایه انجام شد  است.  تئوری  رابیت پاتنام

گیی  نتی از خانوارها  روستایی دهستا  جیگال  به شیو  نمونه 351نمونه آیار  این پژوهش 

اند. نتایج تحلی  آیار  با استتاد  ضییب همبستگی پییسو ، تصادفی بیا  یطالعه انتخاب شد 

یافته و نهاد  با شخصی، تعمیمدار بین دو یتغیی اعتماد اجتماعی در ابعاد بینبیانگی رابطه یعنا

درصد  23باشد. همینطور، احساس اینیت اجتماعی در بین روستاییا  دهستا  جیگال  یی

اینیت اجتماعی روستاییا  دهستا  جیگال ، توسط تغیییات در ابعاد اعتماد  تغیییات احساس

 .گیددتبیین یی اجتماعی
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 منابع:
بیرسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس اینیت  (.1332 ، ژیال )یشهد ، یییم وآجیلی - 

، 31-32نمیسال اول سال تحصیلی  ،اجتماعی در بین دانشجویا  دختی دانشگا  آزاد ارا 

 ، پاییز. سال سوم شمار  سه، فصلنایه دانش انتظایی ییکز 

تحلی  عوای  یؤثی بی احساس  .(1333وًئی، یحمد )احمد ، ینیژ ، کیاغی، یهد  و  - 

یورد : دهستا  اینیت اجتماعی در نواحی روستایی، با تأکید بی سییایه اجتماعی، یطالعه

 .147آباد ییانی، شهیستا  ییاندوآب، فصلنایه یسکن و یحیط روستا، شمار  ییحمت

 بی یؤثی عوای  نییهمتی  یتحل .(1334احمد ، ینیژ چ کیاغی، یهد  و بنازاد ، زهیا ) -

(، فسا شهیستا  نوبندگا ، دهستا : یطالعه یوردیی)روستا  خانوارها یاجتماع تیاین احساس

 .43-74زیستا ، صص  دوازدهم، شمار  سوم، انتظایی، سال جغیافیا  پژوهشنایه

، اییا توسعه روستایی با تاکید بی جایعه روستایی  .(1382ازکیا یصطتی و غتار  غالییضا) -

 تهیا ، نشی نی.

بیرسی تاثیی سییایه اجتماعی بی  :نقش سییایه اجتماعی در یشارکت .(1383اکبی ، ایین ) -

دانشکد   ، فصلنایه، اجتماعی )یطالعه یورد  روستا  فارسنج از توابع سقز(سیاسییشارکت

 .علوم اجتماعی، دانشگا  تهیا 

ارزیابی عوای  یؤثی بی احساس اینیت در یناطق  .(1335بذرافشا ، جواد و روستا، یجتبی ) -

-پژوهشی بینایه -فصلنایه علمی(، شهیستا  جهیم -روستایی )یطالعه یورد : بخش ییکز 

 .142-152، پاییز، صص 23، شمار  6، دور  ا ریز  ینطقه

در بیرسی عوای  یؤثی بی احساس اینیت اجتماعی  .(1332بهیا ، شاپور و فییوزآباد ، آینه ) -

  ، شمار 3یطالعات جایعه شناختی شهی ، سال    یورد : کییا (، فصلنایهشهیها )یطالعه

 . 113-122، صص 6

ها و هیاس، تیجمه پژوهشکد  یطالعات راهبید ، تهیا ، (، ییدم، دولت1378بوزا ، بار  ) -

 انتشارات پژوهشکد  یطالعات راهبید .

 تهیا ، تیجمه یحمد تقی لتیوز، یدنی، ها تسن و دیوکیاسی .(1381رابیت ) پاتنام، -

 .سالم روزنایه انتشارات

 .(1331) فیشته ،ییرضا داودچ وضلو،یع یحبوبهچ حاید، یحمودچ وضلو،یع احمدچ پوراحمد، -

 شهیستا  یطالعه یورد) ییروستا و  شهی  فضاها در تیاین احساس و  ندارید رابطهی بیرس

اجتماعی، سال ی ، شمار  ی ،   نظم و اینیت راهبید  پژوهشها  کوهدشت(، دوفصلنایه

 .1-21صص 

 احساس در یاجتماع عوای  نقش .(1335اکبیآباد ، ییضیه و دربا  آستانه، علییضا )تکه -

(، فصلنایه یدیییت شهی ، شمار  تهیا  استا  جنوب: یورد یطالعهیی )روستا ینواح در تیاین

 .7-22، بهار، صص 24
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نایه کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد پایا  (،تهیا  5اجتماعی زنا  )یطالعه یورد  ینطقه 

 اسالیی واحد تهیا  ییکز ، تهیا .

سنجش عوای  یوثی بی  .(1335شاطییا ، یحسنچ کیانی سلمی، صدیقه و شتیعی، سمییا ) -

 ، زیستا .3، شمار  6ریز  فضایی، دور  ه، فصلنایه بینایاحساس اینیت در یناطق روستایی

بیرسی احساس اینیت عمویی در استا  خیاسا ، پژوهشکد  اقبال،  .(1384شییعتی، سعید ) -

 جهاد دانشگاهی یشهد.

همایش و توسعه اینیت عمویی، تهیا ، یعاونت اینیتی  .(1375سوستانی، رحمت اله )صدیق -

 وزارت کشور. تهیا . 

تأثیی ابعاد سییایه اجتماعی بی  .(1388زاد ، یهد  )باقی، یار ، اسالم و ریضا یحمد  قالیباف، -

 اینیت ییز ، فصلنایه ژئوپولیتی ، سال کهارم، شمار  دوم.

بیرسی اینیت شهی  در شهیها  ییز ، یطالعه  .(1383آباد ، علی )کاییا ، حسن، شعاع -

  25سال هشتم، شمار  یورد  شهی تایباد، فصلنایه انجمن جغیافیا  اییا ، 

 انتشارات :تهیا  ،یاجتماع تیاین و هیحاش شهی، .(1331) سیور م،یرح و بهمن کارگی، -

 .جغیافیایی سازیا 

 فیهنگ فارسی، جلد اول، تهیا ، انتشارات ایییکبیی. .(1375یعین، یحمد ) -
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 901-939|901و  909شماره  |9316 پاییز و زمستانم، چهارسال بیست و  |فصلنامه جمعیت
 

  جمعیت بهینه حد بر موثر های لفهؤم

  
 1یحسن یحمددینی یحمد جواد یحمود  و       

  
 چکیده

 و جمعیت یسئله با یواجهه در یافته توسعه کشورها  تجیبه به توجه با پژوهش این

اسناد باً دستی در زیینه  در اشار  یورد ها  ایفیت همچنین و سیاستگذار  در حوز  جمعیت

پیدازد و در پایا  به ارائه شاخصی  جمعیت یی بهینه حد ها  تعیین یدل به بیرسی جمعیت،

 ینا کم  به پیداخته است. ( بیا  سنجش ییزا  بهینگی جمعیت کشورهاOPI)شاخص 

 با و شود یی پیداخته جمعیت پذییش بیا  کشور ی  فعلی ایفیت وضعیت بیرسی به شاخص

 با جمعیت رشد فعلی نیخ تناسب ییزا  جمعیت، فعلی رشد نیخ با ایفیت این ییزا  یقایسه

  شد  است. یقایسه کشور ایفیت

 و ندارد کشاورز  کیتی و کمی توسعه در خوبی رتبه یا کشور دهد،نشا  یی شاخص این

 به که است آ  توجه قاب  نکته. است یصیفانه بسیار کشور در جار  یصیف الگو  همچنین

 با و است یافته کاهش اییانی ها  خانوار بعد زنا ، بارور  نیخ و جمعیت رشد نیخ کاهش دلی 

بنابیاین  .اندشد  تی یسیف و گیاتی یصیف بسیار افیاد یدر ، زندگی سب  در تغیییات همزیانی

دهند  وضعیت نایطلوب کشور   نشا  OPIبیرسی وضعیت فعلی جمعیت اییا  از نظی شاخص 

باشد، که نمایانگی فاصله بسیار زیاد وضعیت فعلی  ور  ینابع و بارور  یی در هی دو زیینه بهی 

 باشد. کشور با ییزا  بهینه جمعیت آ  یی

 

 OPIور  کشاورز ، شاخص ایفیت زیستی، بهینه یابی، بهی  واژگان کلیدی:

 

                                                 
 علیه السالم )نویسند  یسئول( کارشناسی ارشد یعارف اسالیی و اقتصاد دانشگا  ایام صاد  -1
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  مقدمه

 اصلی رویکید کهار جمعیت، بهینه و یطلوب ییزا  به نسبت یتتکیا  و اندیشمندا  ییا  در

 دارد: وجود

 و پیشیفت اصلی یحی  و قدرت و یا ینشأ بیکت یایه را جمعیت که افزایش گیو  اول: گیوهی

و یا  (pro-natalist) جمعیت ازدیاد طیفدارا  عنوا  به گیو  این از. دانند یی اقتصاد  تیقی

 .شود یی بید  نام یوالید افزایش حاییا 

ایکانات  بین ًزم هماهنگی و تعادل خورد  هم به یوجب را جمعیت زیاد  گیو  دوم: بیعکس،

 بشییت انهدام  و اخال  فساد و ورز  تیی  و فقی یوجبات آید  فیاهم و نتوس تعداد و زندگی

 یخالتا  یا و (Restrictionistsیحدودیت جمعیت ) طیفدارا  را اخیی گیو . اند کید  تلقی

 .نایند یی یوالید افزایش

 شمار تثبیت لزوم به یعتقد پیداخته، شد  یاد گیو  دو هی نظییات با یخالتت سوم: به گیو 

 به آنها از که اند، شد  -افزایش یا و جهت کاهش در که – آ  تغیییات از جلوگیی  و جمعیت

 . بیند یی نام (Stationaristsجمعیت ) تثبیت طیفدارا  عنوا 

 با که جمعیتی ییزا  یعنی اند، بیآید  جمعیت بهینه حد و تعیین یافتن درصددگیو  کهارم: 

 نظییه عنوا  طیفدارا  با گیو ، این از. باشد آهنگ هم و یتناسب جایعه ی ... و طبیعی ایکانات

 (31: 1377 )کتابی، .کنند یی ( یادOptimalistsجمعیت ) یتناسب حد

 اییا  در تدریج به 1341 سال از که جمعیت کنتیل سیاستها  اسالیی، انقالب وقوع با همزیا 

 توقف از دهه ی  از پس و شصت دهه پایانی سالها  در. شد بود، یتوقف شد  اجیایی

 در رسید و یجلس تصویب به یوالید تحدید ها  سیاست اییا ، در جمعیت کنتیل ها  سیاست

 از اضافی جمعیت بار کید  کم انگیز  با ها سیاست این. شد اجیایی کشور دریانی یختلف ییاکز

 ی  در و اش یحوله واایف کید  اجیایی در از جنگ دید  آسیب دولت توانایی و دولت دوش

و  رفا  سطح ارتقاء عمویی یعنا  به اقتصاد  توسعه. شد اجیایی بیشتی اقتصاد  توسعه کالم

 یدییا  اساسی ها  دغدغه از یختلف ادوار در که جایعه، در یوجود جمعیت یعیشت وضعیت

 .هست و بود  جوایع

 ها  طیح تیین یوفقآ  به عنوا  یکی از  از باید که-جمعیت کنتیل ها  در نتیجه سیاست

به شدت  اییا  در( TFRک  ) بارور  نیخ -کید یاد اییا  اسالیی جمهور  نظام کارنایه اجیایی

 رشد نیخ ییزا  در کاهش تیین سییع دهه، طول دو در کاهش ییزا  این کاهش یافت، بطوریکه

 توجه عدم زیینه این در بحث قاب  نکته ( ایا25: 1383 )یحمود ، .است بود  جها  در جمعیت

 اثیات همچنین و جمعیت کنتیل طیحها  بی حاکم روح به زیینه این در ایی یتولیا  یسئوً  و

 . است طیح این پی در فیهنگی و اجتماعی اقتصاد ، سوء

 سنی هیم شد  وارونه و اییانی خانوارها  بین در بارور  نیخ شدید کاهش پی در همچنین

 تبعات که کالشی. گیفت قیار سالمند  جمعیت کالش یعیض در اییانی جایعه اییانیا ،

 صندوقها  ورشکستگی نتیجه در و دولت از بگییا  یستمی  افزایش جمله از زیاد  اقتصاد 
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 از استتاد  به نیاز فعال، و جوا  کار نییو  ییزا  کاهش پی در تولید ییزا  بازنشستگی، کاهش

 جایعه به جوا  کنند  یصیف از جایعه جایعه یصیف الگو  تغییی و یهاجی و خارجی کار نییو 

 (37: 1331 ولد ، )عباسی .دارد را...  و سالمند پیهیزکنند  و یحتاط

 بیان مساله
 عنوا  به اسالم یعیفی و پیشیفت با اسالم سازگار  پیشیفت، بویی الگو  یتهوم تأسیس در 

 طبقاتی، شکاف بیوز دیدگا  این در. است توسعه با پیشیفت یتهوم تتاوت و یبنا  پیشیفت

 ها  نظام اجتماعی، و اخالقی نبود اینیت یعنویت، از دور  اخالقی، انحطاط حاکمیت، تحمی 

 پیایدها  از واقعی ساًر  ییدم و واقعی بیا  آزاد  اجتماعی، عدالت نبود نایوفق، اجتماعی

 این بی (1383 همکارا ، و به نق  از یاور  1331هستند. )عبدالملکی،  غیبی توسعه الگو 

 .نمایند یی تاکید پیشیفت بویی یدل طیاحی و بازشناسی لزوم و اهمیت بی اساس

 و جمعیت یسئله با یواجهه در یافته توسعه کشورها  تجیبه به توجه با پژوهش این در

 تغییی و گذشته ها  دهه در یوالید تحدید سیاستها  )اتخاذ سیاستگذار  در حوز  جمعیت

 به بیرسی جمعیت(رشد  افزایش سمت به اخیی دهه دو در جمعیتی سیاست رویکیدها 

و در پایا  به ارائه شاخصی بیا  سنجش ییزا   پیداختهجمعیت  بهینه حد ها  تعیین یدل

 پیدازیم. یی بهینگی جمعیت کشورها

 

 پیشینه تحقیق
 پیدازد یی جمعیتی تغیییات پییایو  یختلف، نظیات بیا  به خود یقاله در ابتدا (1332) فوًد 

 بند دسته جمعیتی تناسب و ثبات کاهش، نظییات افزایش، صورت به را دیدگاهها این و

را « تناسب جمعیت»نظییه  جمعیتی، سیاستها  و نظییات نقد و واکاو  با سپس،. کند یی

 .کند یی پیشنهاد کشور اقلیمی شیایط یتناسب

 استدًلها  رد به اقتصاد ، پیشیفت بی جمعیت اثیات پییایو  پژوهشی در (1384) 1بائی

 افزایش جمعیت، یخالتا  استدًل اقتصاد . پیدازند یی جمعیت افزایش یخالتا  اقتصاد 

 جمعیت بیا  یوجود زندگی سطح حتظ بیا  ًزم ها  گذار  سییایه که این از است عبارت

 سییایه تشکی  توا  به که است زیاد قدر  به باً  رشد جمعیت، نیخ شیایط در فزایند ،

 و از پایین ور  بهی  یعنی به کافی سییایه تشکی  فقدا . زندیی ضیبه جد  شک  به تولید 

 از رهایی بیا  کند، یی بیا  استدًل این به پاسخ در بوئی. است اقتصاد  رشد ایکانات رفتن بین

 عاداتی و فکی طیز در تحول است، ضیور  آنچه .نیست ها سییایه سییع انباشت به نیاز  فقی

بازار  کارکوب در کار بیا  آیادگی: از عبارتند عادات این. است یاد  پیشیفت یخالف که است

 شیط پیش سییایه تشکی . یناسب سیاسی یشی ی  بستن کار به و یعیشتی تولید جا  به

 .آ  با همزیا  است، ا پدید  بلکه نیست، یاد  پیشیفت

                                                 
 1-Bauer 
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 آرو نظییه در. کنتیلی یتغیی ی  نه و است وضعیت یتغیی ی  جمعیت، (2113) 1آرو نظییه در

 یدل در وضعیتی ی  یتغیی صورت به باید را بنابیاین، آ  و باشد یی سییایه از شکلی جمعیت،

 ریز بینایه. شود یی یحدود و کنتیل اقتصاد  رشد جمعیت کنتیل با. کید وارد ریز  بینایه

 فیض همکارانش و آرو. آ ( عکس نه) کند تنظیم جمعیت با یتناسب را اقتصاد اقتصاد  باید

 دلی  به سیستم در شد  تغیییات ایجاد کنند، یی تالش و گذاشته کنار را جمعیت بود  بیونزا

 باشد، یثبت زندگی ارزش اگی آنها نظی از. دهند قیار بیرسی یورد را جمعیت رشد تغیییات

 ازدیاد که یعناست بدا  شود(، یی تعییف زیانی بین تابع ی  قالب زندگی در ارزش بود  )یثبت

 یثبتی یقدار ارزش زندگی، که هنگایی بنابیاین. شد خواهد جمعیت ارزش رشد سبب جمعیت

 .کید خواهد کم  پایدار ا توسعه به جمعیت، به شد  اضافه است،

 

 ی تخمین حد بهینه جمعیتها مدل

  طرفداران حد متناسب جمعیت
تالش بیا  تعیین و تشخیص جمعیتی که با ایکانات طبیعی و اقتصاد  هماهنگ و یتناسب 

طوًنی دارد. فالسته کینی در پی کشف ییزا  بهینه جمعیت، در تناسب با ا   باشد، سابقه

خواستند تا جمعیت را از یناطق پی تیاکم به یناطق  کارایی زیین بودند )هما ( و از دولت یی

توا  از اولین اندیشمندا  یعتقد به حد یتناسب  دیگی کوچ دهد. افالطو  و ارسطو را نیز یی

جمعیت ی  دولت شهی باید نه »دانست. ایشا  بی این باور بودند که  -در حوز  شهی -جمعیت 

کندا  اند  باشد که به استقالل اقتصاد  و قدرت دفاعی آ  صدیه بزند و نه کندا  زیاد که 

 «.حکویت دیوکیاتی ، با دشوار  رو به رو شود اجیا  اصول ی 

توا   رقمی است که به راحتی یی داند. این نتی یی 5141آل بیا  ی  شهی را افالطو  رقم اید 

ها را بین افیاد توزیع کید و بی آنا  یالیات وضع نمود. به ینظور تثبیت این نیخ  زیین ،بیاساس آ 

ها  پی فیزند را ینع کید و  نیز، افالطو  یعتقد است، که اگی ًزم باشد باید تولید نس  خانواد 

 (51: 1331 گیوهی از سکنه را به خارج کوچ داد. )رضو  پور،

آل جمعیت شهی را یعین نکید  استچ  نظییه ارسطو دقت و صیاحت کمتی  دارد. و  رقم اید 

ولی به هی حال یعتقد به یحدودیت نتوس است. به نظی و  اگی ییزا  جمعیت ی  شهی از حد 

یعینی بگذرد، فقی و گیسنگی گستیش خواهد یافت، زییا سیعت افزایش با سیعت ازدیاد کاً و 

ین هماهنگ نیست. و  بیا  حتظ تناسب جمعیت، توس  به سقط جنین و رها کید  زی

 داند. )هما ( کودکا  در کوکه و بازار را نیز جایز یی

ابن خلدو  از صاحب نظیا  بزر  اسالیی نیز به وجود ی  جمعیت نه زیاد و نه کم در شهیها 

ضالت زیست یحیطی جمعیت کم یعتقد است. ًزم به ذکی است که و  یبنا  تحلی  خود را یع

کند و به همین ینظور یعتقد به جمعیت یتناسبی بیا  شهیهاست.  و جمعیت زیاد بیا  یی

ا  یعتقد به حد یتناسب جمعیت بودند.  ( در دور  قیو  وسطی نیز عد 342: 1377)کتابی، 

                                                 
1-Aroow  
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چه باید، پی که شهیشا  بیش از آن بیا  آ »خوانیم:  ها  جمعیتی این جوایع یی دربار  ویژگی

گذارند که هیچ شهی  )گذشته از حویه آ (، بیش از شش  جمعیت و کم جمعیت نباشد، نمی

داشته باشد.  ،هزار خانوار داشته باشد و هیچ خانوار  کمتی از د  یا بیش از شانزد  فید رشید

ها  ی  خانوار پی بچه به ی  خانوار کم بچه، شمار  ها یحدود نیست، ایا با انتقال بچه شمار بچه

 (343)هما : « آنها را به آسانی زیی نظی دارند.

 

 حد متناسب جمعیت در اندیشه متأخرین
انات طبیعی ژا  ژا  روسو در کتاب قیارداد اجتماعی خود به بیا  این یسئله که باید بین ایک

پیدازد. البته و   ی  سیزیین و تعداد ساکنا  آ ، رابطه و تناسبی ینطقی وجود داشته باشد، یی

دارد که تشخیص و تعیین  با اشار  به این که این حد به عوای  یتعدد  وابسته است، بیا  یی

 این حد، کار آسانی نیست. به گتته و : 

شود که  ا  غذا یافت یی افی باشد و در هی زیین به انداز باید زیین بیا  تغذیه ساکنین آ  ک»... 
احتیاج باشد، نگاهدار  از آ  خیج بسیار دارد.  آدم زندگی کند. در حقیقت، اگی زیین زیادتی از

کشت آ  ناقص و یحصوًت آ  زیادتی از حد لزوم خواهد بود و اگی زیین کمتی از احتیاج باشد، 
ها   دوزد واین عم  سبب جنگ یال همسایگا  کشم ییدولت بیا  یازاد حوایج خود به 

 شود. تهاجمی یی
توانند در آ  به  خیلی یشک  است، رابطه و نسبت ثابتی بین وسعت زیین و عد  ییدیی که یی

سی بید  و رفع احتیاج یکدیگی را بنمایند، یعلوم کیدچ زییا از ی  طیف جنس خا ، درجه 
ی آب و هوا در کشورها  یختلف، یتتاوت است و از طیف حاصلخیز بود  آ ، نوع یحصوًت و اث

)کتابی، « بیند، با هم فی  دارد دیگی، ساختما  بدنی و روحی ییدیی که در آ  کشورها به سی یی

1377 :344) 
 است، آید  عم  به جمعیت افزایش با که هایی یخالتت و ها یوافقت و نظیات به هی حال یجموع

 و توجه یورد طیف این به نوزدهم قی  از جمعیت یتناسب حدّ نظییه که است گیدید  یوجب

 جمعیت از ینظور که ببینیم باید حال .شود واقع شناسا  جمعیت و اقتصادانا  بیرسی و بحث

 کیست؟ یتناسب

 را خاصی ها  هدف یا هدف به رسید  وجه، بهتیین به که است جمعیتی یتناسب، جمعیت

 ییدم همه آریا  که هیکند نیستند، یکسا  ا  جایعه هی بیا  ها هدف این .سازد یی یمکن

 و رفا  :کید بند  طبقه تیتیب به این را ها هدف این بتوا  شاید لذا. است «خوشبختی» جها 

هستند، قدرت،  کار سن در که افیاد  همه جایعه، اشتغال ثیوت و ها، ازدیاد انسا  بهزیستی

 خانوادگی. بیشتی و تعادل سالیتی و عمی طول

 اقتصاد و جمعیت ییا  تناسبی شناسا ، اجماً  یعتقدند که باید بنابیاین اقتصاددانا  و جمعیت

 باًتیین تا آید، عم  به استتاد  وجه بهتیین به یوجود ینابع همه از که شود بیقیار جایعه ی 

باید بین جمعیت و ثیوت  ،سیسموند ، اقتصاددا  سوئد  یعتقد است .گیدد حاص  نتیجه
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ا  را بیقیار نمود و بهتیین آییز  از این دو عای ، کیز  است که حداکثی خوشبختی را  یوازنه

 نصیب آدییا  خواهد کید. )هما (

 و ینابع بین یمکن تعادل بهتیین ایجاد از است عبارت یتناسب جمعیت شناسا ، جمعیت نظی از

 باشد، یی یتتاوت کشورها، اقتصاد  و طبیعی ایکانات اینکه به توجه با ایا .جمعیت تعداد

 کلّی طور به. بود نخواهد یکنواخت دیگی کشور به کشور  از جمعیت یتناسب حدّ بنابیاین

 در با که است ییدیی شمار از عبارت یشخص، کشور  بیا  جمعیت یطلوب حدّ گتت، توا  یی

 و انسانی شیایط ی  در بتوانند کشور، آ  فیهنگی و یادّ ، طبیعی، ایکانات گیفتن نظی

 .کنند زندگی پسند قاب 

درآید سیانه ساًنه افیاد  حداکثی»... نهایی جمعیت یطلوب را  شاخص، تنها 1362ولف در سال 

 تی جایعه پایین سطوح نتع که به ا  بالقو  ها  شاخص کند. دیگی بیا  یی« بیا  یصیف کاًها

 ها  آزاد  حتظ دیوکیاسی، کارآید عملکید بلند یدت، توسعه() پایدار : عبارتند از شد ، ذکی

 از باًتی سطوح نتع به ا  نیز بالقو  پایانی اهداف که حالی در زیستیچ تنوع از حتاات و شخصی

 فکی ، خالقیت تحیی  فیهنگی و تنوع پیورش و حتظ توانایی جمله از دارد، اشار  جمعیت

 اجتماعی.  ها  زییساخت تسهی  ینظور به و ور افن و هنی 

تئور ، این  لحاظ از شای  ی  دسته از یتاهیم نظی  و عملی است. جمعیت، انداز  یطلوب نیخ

 سازیا  و ییزا  سییایه دستیس، در طبیعی ییزا  از ینابع یتناسب با هی کشور هی بیا  نیخ

 از خاصی انداز  ی  به شود. ایا در حیطه عملی انداز  بهینه، یوجود در کشور، یعین یی اجتماعی

 بزرگتیین تولید و را با بهتیین یزیتشا  عملیاتی کند ینابع این بتواند شود که گتته یی جمعیت

کنندگا  داشته باشد. البته بیخی دیگی از صاحب نظیا چ اهداف  یصیف سیانه را بیا  درآید

اهداف  و اقتصاد  بازد  زیست یحیطی، پایدار  را شای  یطلوب جمعیت نهایی بیا  ی 

 (1363دانند. )داسگوپتا،  درونی هی جایعه یی اخالقی یا فلستی

 یتناسب حدّ از بیش و اضافی توا  یی هنگایی را کشور ی  جمعیت شویپیتی، گتته به بنا

 (348: 1377)کتابی،  :باشد داشته وجود زیی حاًت از یکی که آورد شمار به

 .باشد پذیی ایکا  بیشتی  تولید ،کمتی جمعیت با( الف

 .نگیدد ییسی خارج از غذایی یواد کید  وارد به توس  بدو  جمعیت تغذیه( ب

 .نگذارد جایعه تولید ک  بی نایطلوبی تأثیی آ  کاهش که باشد زیاد قدر  به جمعیت( ج

 .شود بیدار  بهی  غیییعقول و رویه بی ناپذیی، جبیا  و تدار  قاب  غیی ینابع از( د

توا  از یعتقدین به نظییه حد یتناسب جمعیت  ییآلتید سوو ، جمعیت شناس فیانسو  را نیز 

 ایا است، یبهم کند هی یتناسب جمعیت ییزا  یتهوم: »نویسد دانست. و  در این بار  یی

 و گوید یی پاسخ شود، یی ثیوت یا و فقی باعث جمعیت افزایش آیا که یساله این به قطعی طور به

 .شمارد یی تنگدستی سبب باشد، آ  از تی پایین اگی و رونق یوجب ،باشد حدّ  از باًتی اگی را آ 

 پییوا  که رسد یی نظی به( است نظی یورد اقتصاد  هدف بیشتی) باشد یعلوم هدف کو  البته

 )هما ( .«دارند توافق یتناسب جمعیت یتهوم در یختلف یکاتب
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 حد بهینه جمعیت و محیط زیست
از نظی بیخی از  .است رفته کار به زیست یحیط و فضا یعنی به لغت در Environment واژ 

دانشمندا  حوز  اقتصاد و یحیط زیست، رشد جمعیت از یهمتیین عوای  تخییب یحیط زیست 

ها  کشاورز ، ینابع  رود. از نظی آنا  با گستیش و رشد جمعیت، تقاضا بیا  زیین به شمار یی

ها، کاهش  ین رفتن و تخلیه جنگ کند و این ایی یوجب از ب انیژ ، ینابع آبی و ... افزایش پیدا یی

شود. یحققین بسیار  این ایی را با  ها  کشاورز ، آلودگی هوا و ... یی خیز  زیین حاص 

ها  سی  زیانی و یقطعی تعداد  از کشورها  توسعه یافته و همچنین در  استتاد  از آیار و داد 

که عای  انسانی و رشد جمعیت، دهد  اند. نتایج تحقیقات آنها، نشا  یی سطح جهانی بیرسی کید 

 (173: 1383رود. )صادقی،  از عوای  اصلی بیوز و افزایش تخییب زیست یحیطی به شمار یی

 رشد اقتصادی و محیط زیست
ها  یحیط زیستی درست همزیا  با اهور انقالب صنعتی و رشد روزافزو  صنایع بزر   بحیا 

فزایش رشد اقتصاد ، یوجب استتاد  شدید از در کشورها، سیعت و رشد روزافزو  پیدا کیدند. ا

ها  نایطلوب صنایع نیز یوجب از بین بید  یحیط  ینابع طبیعی شد  و از سو  دیگی خیوجی

زیست شد  است. در این زیینه یطالعات زیاد  صورت گیفته است. کوزنتز نیز در این زیینه 

که در آ  سطوح درآید و -توسعه  یدلی ارائه کید  است که بی اساس آ ، در ییاح  اولیه رشد و

با افزایش ییزا  درآید سیانه، ییزا  تخییب زیست یحیط نیز  -رشد اقتصاد  پایین است

هما (. این روند افزایش رشد اقتصاد ، به همیا  افزایش تخییب و آسیب زیست ) یابد افزایش یی

سد، سپس اگی افزایش رشد ر که پس از یدتی به نقطه اوج خود یی یابد، تا این یحیطی ادایه یی

کندچ  یحیطی افزایش پیدا نمی گا  نه تنها آثار سوء زیست اقتصاد  باز هم ادایه داشته باشد، آ 

 بلکه به شدت کاهش خواهد یافت.

نظییه کونتز را بیا  کند آًیند  یهم هوا، بیا  کشور اسپانیا بیرسی  (،2111روکا و همکارا  )

نشا   Co2ا صحت نظییه کونتز را در یورد ییزا  انتشار گاز اند و نتایج بیرسی آنه نمود 

ها را به واسطه رشد  ها  کاهش انتشار آًیند  توا ، دًی  و یکانیزم دهد. به طور خالصه یی یی

 درآید اقتصاد ، در سه قالب زیی عنوا  نمود:

شود.  یی کیتیت و بهبود یحیط زیست از دیدگا  اقتصاد خید، ی  کاً  لوکس یحسوب -الف

گیید و با افزایش سطوح درآید ، انتشار  بنابیاین در سطوح درآید  باً یورد تقاضا قیار یی

 یابد. ها کاهش یی آًیند 

تغییی در تیکیب کاًها  تولید  و به ویژ  گیایش به اقتصاد خدیاتی، آلودگی کمتی  به  -ب

 دنبال دارد.

 آورد. )هما ( آلودگی کمتی  به اریغا  یی بهبود در فنو  تولید، رشد اقتصاد  باً و -ج

البته ًزم به ذکی است، در نظییه فو  باید به یسئله گزینش تکنولوژ  نیز توجه کید. در سالیا  

اخیی کشورها  صنعتی پیشیفته با تغییی الگو  تولید، تولید بسیار  از یحصوًت با آًیندگی 

اند و همین ایی یوجب روند  توسعه یحول کید  زیاد و سود اقتصاد  کم را به کشورها  در حال
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تی سهم هی کشور در تخییب یحیط  ها در این کشورها شد  است. بیا  بیرسی دقیق تولید آًیند 

زیست، باید به ییزا  و نحو  یصیف سیانه افیاد هی کشور و الگو  یصیف آنها توجه نماییم. در 

 شود. اشار  ییادایه به نقش الگو  یصیف در تخییب یحیط زیست 

 مصرف و محیط زیست
ها  یحیط زیست و اثیات جمعیت بیآ   هایی که به بیرسی ینصتانه بحیا  یکی از یدل

هایی، ییزا   ( نام دارد. این یدل با بیرسی شاخصfootprint effect)اثی رد پا پیدازد، یدل  یی

کند. این  بیرسی ییتوا  هی کشور را بیا  تکت  جمعیت خودش از طییق ینابع تجدید پذیی 

ها عمویا  به وسیله انداز  گیی  ییزا  یصیف سیانه افیاد هی جایعه به نسبت ایفیت  شاخص

 پیدازد. بیولوژیکی سیانه هما  جایعه، به رتبه بند  کشورها یی

در این یدل، با دسته بند  کید  ییزا  یصیف افیاد از یحصوًت یختلف، که هی کدام ینابع 

جمله ینابع آبی، خاکی، یعدنی و ... دارند، ییزا  یصیف یازاد کشورها را از تولید  خاصی از 

کند. این شاخص با بیرسی ییزا   ییانگین جهانی و از ایفیت زیست یحیطی زیین بیا  یی

ها  تولید کیبن، یصیف غذا و یسکن و سایی یحصوًت و  یصیف افیاد ی  کشور در دسته بند 

گی همه ساکنا  زیین بخواهند، به این ییزا  یصیف کنند، که کند، که ا خدیات، یحاسبه یی

 یقدار از ینابع بیا  تکافو  این ییزا  یورد نیاز است.

درصد  151بی طبق این یدل با توجه به یصیف کنونی ییدم کی  زیین، یا به ینابعی یعادل  

، World Wide Fund For Natureها نیازیندیم. ) ینابع یوجود بیا  رفع حوائج انسا 

دهد، یسئله اصلی در زیینه یعضالت زیست یحیطی و  ( این یدل به خوبی به یا نشا  یی2114

کمبود ینابع، ازدیاد جمعیت نیست. که این که کشورها  بسیار پی جمعیتی، بسیار کمتی از 

جمعیتی  کنند و از سویی دیگی کشورها  بسیار کوک  و کم سطح ییانگین جهانی یصیف یی

ایارات یتحد  عیبی و ... نیز یصیفی کندین بیابی بیشتی از ییانگین جهانی دارند. در یث  قطی، 

این ییا  یصیف بیش از انداز  کشور پیجمعیتی یث  ایاًت یتحد  آیییکا، نیز که نشا  از 

 درآید سیانه باً  آنها دارد، بسیار تأی  بیانگیز است.

معیت، سب  زندگی و تکنولوژ  این نکته را ( با بیرسی رابطه بین تغیییات ج1336) 1دوکین

 در ابتدا ثیوتمندا ، ها  ارزش و نهادها ها، زندگی سب  غالب، ها  تکنولوژ  کند که بیا  یی

 طیف دو هی بیا  روند این شود. یی رقابت و تقلید کشورها، دیگی جوایع در سپس و بازار

 هایی فییول از است، تی ساد  یقلد کشورها  بیا . است تی صیفه به تقلیدکنند  و صادرکنند 

 .اند شد  اثبات این از پیش ااهیا  که کنند، استتاد  یوفقیت و شد  یدر  بیا 

 و کید  ریشه کشورها دیگی در عمیقی صورت به آیییکایی، تکنولوژ  و زندگی از این رو سب 

 نتایج واضح، صورت این روند به وجود، این با. دهد یی انتقال طیفین به نیز را بسیار  ینافع

 حال در سیعت به که کشورهایی زیست یحیط و اجتماعی صتات در را ا  ناخواسته و نایطلوب

                                                 
2-Duchin 
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 و زندگی سب  بی غلبه بیا  اقدام لزوم یوضوع این. است آورد  وجود به هستند، شد  صنعتی

 .سازد یی گستیش در جها  روشن ادایه بیا  را آیییکایی تکنولوژ 

 دو آیند  سال 111 تا 51 طول در شاید و یافت خواهد افزایش انسانی جمعیتبا وجود این که 

 نظییه این. است زیینه این در خوب ها  نظییه از یکی «یتناسب تکنولوژ » نظییه شود، بیابی

 گیفته کار به یناسب و یختص ها  تکنولوژ  باید اجتماعی، نظام بافت هی در که کند یی بیا 

 هستند، یناسب یحلی تولیدات بیا  که ساد  ها  تکنولوژ  و کاربی صنایع نظییه، این در. شوند

 بی حاکم شیایط سو  از خوبی به باشند، جدید  صنایع که باشند، داشته سنتی طیاحی که

 (Duchin  ،1336) .شوند یی تقاضا توسعه حال در کشورها  اغلب
 

 1های اقتصادی ارائه شده برای میزان بهینه جمعیت مدل
 رشد بهینه رمزیمدل 
 ریاضیات از استتاد  ریز ، با الگو  .است شد  ریز ، ارائه فیان  توسط بار اولین الگو این

 از را ریز  یسأله کیدند، تالش دیگی اقتصاددانا  .است شد  تنظیم تغیییات، حساب کالسی 

 صورت به الگو این در. کنند ح  باهینه کانتیل و حداکثیساز  اص  یانند جدیدتی  ها  روش

 قید .شود یی بیشینه اقتصاد ، ینابع جییانی قید به نسبت اجتماعی، رفا  زیانی بین پویا، تابع

 الگاو این در .است سولو نئوکالسیکی انباشت اساسی یعادله هما  الگو، این در استتاد  یورد

 اقتصاد ی  بیا  توا  یی را سیانه تولید و سییایه یطلوب انداز، ذخیی  یصیف، پس بهینه یاسیی

در این الگو به ینظور داشتن ییزا  یثبتی از نیخ سییایه، باید نیخ یثبتی از رشد  .کید یحاسبه

جمعیت داشت. البته بیرسی ییزا  نیخ رشد یثبت افزایش جمعیت، نیز بسته به شیایط هی 

 2کشور  باید صورت بگیید.

                                                 
که محوریت با رشد اقتصادي و رفاه و درآمد سرانه است و  هاي اقتصادي، با توجه به این در مدل -1

معموالً در حاشیه پرداختن به این موارد از رشد جمعیت و نرخ بهینه جمعیت نیز به عنوان متغیرهایی 

شود. این  جمعیت و ... یاد میچون میزان عرضه نیروي کار یا میزان تقاضاي مصرف کننده یا نرخ رشد 

ها با محور قرار دادن رشد اقتصادي پایا، به دنبال میزان نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد سرمایه، پس  مدل

 که رشد پایا را به ارمغان بیاورد. هاي مرتبط دیگري هستند، انداز و نرخ

بررسی تیثیر رشد جمعیت اي به  ( در مطالعه1388الزم به ذکر است که بخشی دستجردي و همکاران ) -1

هاي این پژوهش، به نظر  بر رشد اقتصادي ایران در چارچوب الگوي رشد بهینه پرداختند. بر اساس یافته

اي از رشد سرمایه سرانه و محصول سرانه  (، سهم عمده1386 -1360هاي ) رسد رشد جمعیت در سال می

هاي گذشته، سطح  نیم درصدي در سالکه رشد جمعیت دو و  دهد، به طوري را در اقتصاد توضیح می

درصد  8% و 11%، 11%، 16انداز سرانه را به ترتیب  مصرف سرانه، سرمایه سرانه، درآمد سرانه و پس

 افزایش داده است.
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 در مدل رمزی ciesمدل رشد بهینه جمعیت با ترجیحات 
شود و انتخاب بارور   این یدل سییایه انسانی به عنوا  یتغیی اصلی در تابع تولید لحاظ ییدر 

گذارد. تیجیحات بین زیانی یصیفی افیاد  بی یحدودیت بودجه و همچنین یطلوبیت خانوار اثی یی

شود. این تصییح به  نشا  داد  یی CIES، به صورت       به صورت تابع یطلوبیت 

 ب  ارائه است:صورت زیی قا

 (    )  
     

     
 (A.1)                                            ،    چ

کشش  δگی یصیف فید در طول زیا  و  نشا  C(t)گی یطلوبیت،  نشا  Uدر رابطه فو  

یا ضییب ریس  گییز  نسبی است، به طور  که کشش  C(t)یطلوبیت نهایی بی اساس 

σا   جانشینی بین دور   
 

 
 است. 

به ی  نییالیز   N(0)باشد و بیا  سادگی،  ŋ(t) انداز  خانوار و نیخ رشد نمایی آ  N(t)اگی 

است که به صورت زیی تصییح  tیطلوبیت آنی خانوار در زیا   ŋ  =(t) شود، در آ  صورت

 شود: یی

U(c(t))= exp{ ∫ [      ]  
 

 
}       

 نشانگی نیخ تنزی  ذهنی است. θکه در آ  

در حالت رقابت استاندارد که خانوارها همسا  هستند و هیچ اثی جانبی وجود ندارد، ح  رقابتی 

شود.  ریز  در حالت یتمیکز ینطبق یی یدل در شیایط غیییتمیکز با ح  یدل از طییق بینایه

نقش کلید  در یدل ساد  شد  ریز  با افق نایحدود دارد. در این  CIESویژگی تیجیحات 

یابد. در  ا  کاهش یا افزایش یی به طور خطی، بی پایه کشش جانشینی بین دور  حالت، یصیف

این یدل ًزم است که یقدار بهینه ینابع تخصیص یافته به گستیش سییایه، دقیقا  یتناسب با 

توا  گتت، نیخ رشد جمعیت ثابت که ذخیی  سیانه یوجود  باشد. بنابیاین با ح  این یدل، یی

انداز  یناسب، حتی تحت عدم یالحظه تواند با تصمیمات پس نیخ تنزی  است، ییدقیقا  بیابی با 

 دولت در کار ییدم، تأیین شود.
[    ]          

 باز  نایحدود با افق ریز  شد  ساد  بسیار یدل در کلید  ، نقشیCIESتیجیحات  ویژگی

 یا کاهش ا ، دور  بین کشش جانشینی پایه بی خطی طور به یصیف یتن، این در. کند یی

 سییایه، گستیش به یافته تخصیص ینابع یقدار بهینه که است ًزم یدل این در. یابد یی افزایش

باشد.  (η *k = F(R) − C − K° =θKذخیی  سیانه یوجود  )یعنی با یتناسب دقیقا 

                                                                                                           
هاي آینده  همچنین بر مبناي نتایج به دست آمده براي این تحقیق، نرخ رشد جمعیت صفر براي سال

آینده نیز نرخ رشد جمعیت با یک نرخ رشد مثبت به رشد خود ادامه  شود و بهتر است که در توصیه نمی

کنند که در صورت افزایش یک  بینی می شان، چنین پیش دهد. آنها بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش

انداز سرانه به ترتیب  درصدي در نرخ رشد جمعیت، مصرف سرانه، سرمایه سرانه، درآمد سرانه و پس

 درصد داشته باشند. 1.7 % و8.1%، 18%، 1رشد معادل 
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تصمیمات  با تواند یی است، تنزی  نیخ با بیابی دقیقا  که ثابت جمعیت بهینه بنابیاین، نیخ رشد

 نیخ این. شود ییدم، تأیین( بازرگانی) کار در دولت یالحظه عدم تحت حتی یناسب، انداز پس

 .است  *ηو θبین  شهود  تساو  از سایوئلسو  نتایج با یشابه

با بی صبی  بیشتی افیاد، ًزم است که نیخ رشد جمعیت باًتی یا نیخ زاد و ولد بیشتی  داشت، 

یابد.  کیدچ زییا سییایه انسانی در طول زیا  افزایش یی نیتأیتا درآید سیانه آتی تنزی  شد  را 

 (133-135: 1385)وانگ و همکارا ، 

 میزان جمعیت و رفاه طبق تابع مطلوبیت کالسیک
یند آیند، از یزایا  یکسانی بهی  شود که همه کسانی که به دنیا یی ین یدل فیض ییدر ا

باشد و تابع یطلوبیت افیاد  نشا  دهند  سطح یصیف )سطح زندگی( افیاد یی Cشوند.  یی

 عبارتست از:
         (C.1) 

دهند  یقدار  نشا  را سعادت گذاشت. زییا B نام (1328) یثبت هستند. ریز   و  Bکه یقادیی

 کشش( σ+  1. )آید نمی دست به هیگز ایا توا  به آ  نزدی  شد، است که یی ،U باًتیین کیا 

 .است رفا  نهایی

شود که ی  جها  بدو  زیا  با سهم ثابتی از سییایه داریم. حال  در این یدل فیض یی

بتدا ییزا  بهینه یصیف افیاد خواهیم، تعداد جمعیت بهینه را تخمین بزنیم. بیا  این ینظور ا یی

 زنیم: را از رابطه باً تخمین یی

   [      ⁄ ]
 

  (C.2) 

کند که  بیا  یی کالسی  در این عبارت، یصیف بهینه به ییزا  سییایه وابسته است. یطلوبیت

با  زندگی بهینه استاندارد که یعنی این به باشد، ییزا  ینابع با دقیقا  یطابق باید جمعیت انداز 

 :خوانی ندارد. با استتاد  از عبارات باً داریم ییزا  ینابعی که بیا  بشی بی رو  زیین است، هم

  

  
⁄       

 
                            

    همچنین در این یدل داریم
 

   و    
 

  
ییزا  جمعیت    . که در این عبارات 

ییزا  ایفیت و کشش جمعیتی اقتصاد    هد و د یطلوب بیا  تابع رفا  کالسی  را نشا  یی

 داریم:      دهد. با استتاد  از عبارت  را نشا  یی

  

  
⁄       

 
                            

     دانیم که یقدار یثبتی دارد و بی اساس قواعد لگاریتم یی σاین عبارت  که در
 

  

 دارد، پس داریم:  یقدار  کمتی از 

  

  
⁄    

  
⁄       

 
                                    

کند که تابع رفا  کالسی  به دنبال ی  جمعیت زیاد است، کو  نیخ  این عبارت بیا  یی

بیابی نیخ رفا  جایعه است، یا به عبارت دیگی ایفیت و  2074استاندارد زندگی کمتی از ییزا  

هینه جمعیت است. حال بیا  یثال فیض کنید بیابی نیخ ب 2074کشش جمعیت کمتی از ییزا  
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σ   باشد که در این صورت یی   

  
⁄    

  
⁄ شود، که این عبارت بیا   یی   

کند که استاندارد بهینه زندگی تنها دو بیابی سطح اییار یعاش عمویی است. بنابیاین ییزا   یی

 11گی ییزا  ایفیت بهینه جمعیت بیابی با نصف ییزا  ایفیت تحم  و کشش جمعیت است. ا

 ییلیارد نتی است. 5ییلیارد نتی باشد، ییزا  جمعیت بهینه 

  باشد، یقدار نسبت عبارت تی بزر  σ حال اگی هی که یقدار

  
⁄    

  
به ی   ⁄

گی این است که ییزا  نیخ بهینه جمعیت، بیابی با ایفیت جمعیت  شود و بیا  تی یی نزدی 

( به عبارت دیگی ایفیت و کشش جمعیتی زیین رابطه بسیار 2114باشد. )داسگوپتا،  یی

تنگاتنگی با وضعیت عمویی یصیف ساکنا  کی  زیین دارد و هی که یصیف ساکنا  زیین 

توانیم جمعیت ساکنا  فعلی زیین را با جمعیت بهینه یتناسب با  تی باشد، یی تی و بهینه ینطقی

 تی دانست و بالعکس. آ ، نزدی 

 استخراج شاخصی برای سنجش بهینگی جمعیت
ها  ییبوط به حد بهینه جمعیت، با توجه به سه  ها و شاخص در ادایه پس از دسته بند  یؤلته

ت طبیعی سیزیینی، به ارائه شاخصی بیا  بیرسی حوز  فیهنگ فقه شیعی، اقتصاد و ایکانا

 پیدازیم. بیا  این ینظور شاخص وضعیت جمعیت کشور از نظی بهینگی جمعیت یی

 OPI(Optimum Population Index) شود. بنابی این شاخص، زیانی  ایجاد و یعیفی یی

مقادیر  نرخ باروری کل در نزدیکی جمعیت ی  کشور در ییزا  بهینه خود قیار دارد که

های کشاورزی در باالترین سطح خود بوده و میزان  ، بازدهی زمین1طبیعی خود باشد

های طبیعی و جمعیت  استفاده از منابع طبیعی و مصرف در کشور، متناسب با ظرفیت

 کشور باشد.

 شاخص محاسبه
 سه در را کشورها آورد دست که است انسانی توسعه جمعیت وضعیت از کلی یعیار OPIشاخص 

یصیف یسئوًنه و  و ور  تولید ییزا  بهی  نیخ رشد جمعیت، توسعه جمعیت، شای  اساسی بعد

 باشند، یی کلی بسیار و یوضوعات غالبا  کیتی این که آنجایی از ایا دهد، یی نشا  درست ینابع

 با و گیفته شد  نظی در یوضوع هی در جانشین یتغییها  آنها، نمود  کمی بیا  است ًزم

یحاسبه  به یناسب، آیار  ها  روش از استتاد  و زیینه این در یوجود اطالعات آیار از  استتاد

 پیداخت. OPIشاخص کلی و تیکیبی 

 جانشین متغیرهای معرفی

                                                 
هاي تنظیم خانواده به صورت سراسري اجرا نشود و  این وضعیت در حالتی است که سیاست -1

هاي مصنوعی و جدید جلوگیري از بارداري استفاده  ها نیز بجز در مواقع عسر و حرج از روش خانواده

ی زنان و البته سن ازدواج، میزان تجرد قطعی و نکنند. در این صورت نرخ باروري با توجه به توان زایندگ

 (111: 1377فرزند را در بر بگیرد. )کتابی،  8تا  3.6تواند مقادیري از حدود  ... می
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 استخیاج و زیینه سه این از ی  هی در گیی  انداز  قاب  و کمی ها  شاخص ارائه ینظور به

 در ها  یدنظی بیا  توسعه جمعیت انسانی ویژگیبا  جانشین یتغییها  است، ًزم OPIشاخص 

یند از ییزا  بارور  ک  زنا  به عنوا  شاخصی بیا  طبیعی بود  ادر این فی. شود گیفته نظی

ها  کشاورز  )یثال  بیا  گندم( به عنوا  یتغیی  بیا   یند بارور ، از ییزا  بازدهی زیینافی

یحیطی  ا  یوجود و از ییزا  تناسب اثیات زیسته بیدار  از ینابع و ایفیت شناخت ییزا  بهی 

جدول  در ،خالصه صورت به این یطلب رسیم. و تولید ضایعات به ییزا  و نحو  یصیف کاًها یی

 .است شد  داد  نشا  زیی

 

 ابعاد توسعه جمعیت انسانی و متغیرهای جایگزین(: 1)جدول 
 ها داد ینبع  یتغییها  جایگزین ابعاد توسعه جمعیت انسانی

 سازیا  یل  یتحد (TFRبارور  ک  ) یطلوبیت فیزندآور 

ها  کشاورز   ور  زیینبهی  ور  و استتاد  از ینابعبهی 

(Yield Production) 

 سازیا  یل  یتحد

 WWF (Footprint Effectاثی ردپا ) یصیف یسئوًنه و صحیح

 ها  پژوهش. یاخذ: یافته            

 جایگزینمعرفی متغیرهای 

 (TFRمتغیر باروری کل )

 تداوم شیط به خود باردار  دور  طول در ز  ی  که را فیزندانی تعداد یتوسط شاخص، این

 با که آنست دهند  نشا  ک ، بارور  ییزا . کند یی یحاسبه آورد، دنیا به تواند یی بارور  الگو 

 در ز  هی بارور ، سن در زنا  یختلف سنی گیوهها  در بارور  حاضی الگو  یاند  ثابت فیض

 شاخص TFR. آورد خواهد دنیا به فیزند تعداد که یتوسط طور به خود، بارور  دور  پایا 

 .دارد را کاربید بیشتیین یواقع، اغلب در و است بارور  به ییبوط یطالعات در یهمی بسیار

که با  ،باشد ازا  هی ز  ییفیزند به  108بیابی با  2115نیخ بارور  در اییا  بی اساس آیار سال 

در بین کشورها  دنیا قیار دارد. این در حالی است که این نیخ  157این توصیف اییا  در جایگا  

فیزند به ازا  هی ز  بود  است. نحو  یحاسبه  302سال پیش، حدود  21یعنی  1335در سال 

 باشد. به صورت زیی یی TFRشاخص 
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مجموع میزان های باروری اختصاصی سنی   

    
 

 وری کشاورزی و زمین متغیر بهره

این یتغیی به دنبال نشا  داد  ییزا  فعالیت کشورها در زیینه توسعه کمی و کیتی کشاورز  

 گستیش بیا  هایی را  جمله از فنو ، و ها تخصص از وسیعی طیف شای  است. کشاورز 

 دنیا  در .باشد یی آبیار  یختلف ها  فیم و ها کانال حتی گیا ، زراعت بیا  یناسب ها  زیین

 پایدار کشاورز  سو  به را کشاورز  تا است نیاز ینابع، کمبود و یوجود ها  نگیانی با اییوز

 در را نیازها بتوانیم تا ببییم پیش( صنعتی یثال ) فشید  کشاورز  یا( زیستی کشاورز  یثال )

صد از شاغال  در جها  در بخش کشاورز  در 21حدود  2111در سال  .نماییم بیطیف آیند 

 1اند. یشغول به کار بود 

شاخص استتاد  شد  در این پژوهش، تیکیبی از ییزا  رشد کمی و کیتی در بخش کشاورز  

ها  قاب  کشت و  است. به این صورت که از دو جزء ییزا  آبادانی و استتاد  کشاورز  از زیین

آید. بیا  به دست آورد  بخش اول آ ،  ها  کشت شد  به دست یی ییزا  بیداشت از زیین

ها  قاب  زراعت و کشت آ  کشور  شت شد  در ی  کشور را به ییزا  زیینها  ک ییزا  زیین

 تقسیم کید ، تا از این ییا ، درصد تالش و اهتمام به رشد کمی کشاورز  به دست آید. 

یحاسبه بخش اول این شاخص، به یسئله پیاکندگی جمعیت در ی  کشور نیز اشار  دارد. 

ها   یت ی  کشور در ی  ینطقه )به واسطه فعالیتدانیم در صورت تجمع جمع طور که ییهما 

شود. با  ها  کشور غتلت ییصنعتی یا سایی دًی  اقتصاد  و سیاسی( از توجه به سایی ایفیت

نگاهی به وضعیت پیاکندگی جمعیت در اییا  و وضعیت یهاجیت از روستاها به شهیها و از 

ها  زیستی کشور در  ی از ایفیتشود، بخش عظیمشهیها یشاهد  یی شهیها  کوک  به کال 

روستاها و یناطقی با استعداد کشاورز  رها شد  است و تیاکم در شهیها  بزر  به وجود آید  

است، که همین ایی یوجب به وجود آید  یشکالتی نظیی حاشیه نشینی و فقی در شهیها  

  2بزر  نیز شد  است.

                                                 
 http://data.worldbank.org بنابر اطالعات بانک جهانی در وبگاه: -1

وري در اقتصاد، به جاي استفاده از شاخص  این مسئله ما را بر آن داشت که به منظور سنجش بهره -1

GDP  که نمایانگر ثروت تولید شده داخلی کشورهاست، از این شاخص استفاده شود. زیرا با مقایسه

زان هاي کشورهایشان یا میتوان رتبه کشورها را در به فعلیت رساندن همه ظرفیت نمی GDPشاخص 

 شان از منابع را سنجید.  وري بهره
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–در تولید غالت و حبوبات در کشورها ور  بخش کشاورز   بخش دوم نیز بی اساس ییزا  بهی 

ضیب بخش اول و دوم  آید. که از حاص  به دست یی -1تیین یحصول کشاورز  به عنوا  شایع

 2آید. ییزا  توسعه کمی و کیتی کشورها در بخش کشاورز  به دست یی

   3  
               

                
                     

شاخص توسعه کشاورز   
نیزی  ها کشت شد 

زیین  ها قاب  کشت
 ییزا  بازدهی کشاورز (غالت) 

 متغیر مصرف مسرفانه

در این  4این یتغیی به دنبال نشا  داد  ییزا  اسیاف و اتالف ینابع است. ینظور از یصیف

شاخص یجموعه اقدایاتی است که باعث بیوز اثیات جانبی بی رو  طبیعت خواهد شد که همه 

دهد، ریشه اصلی یشکالت  شود. این یتغیی نشا  یی فیایندها  تولید را نیز شای  یی

یحیطی و کمبود ینابع در زیین نه تنها فزونی جمعیت، که کم شد  جمعیت و بعد خانوار  زیست

توسعه یافته و پیدرآید و رواج زندگی یسیفانه در آ  کشورهاست. در یقاب   در کشورها 

 تی  نسبت به ساییین دارند. تی و سالم کشورها  دارا  بعد خانوار بیشتی، یصیف عاقالنه

این شاخص با عنوا  اثی ردپا از سو  صندو  جهانی طبیعت، یعیفی شد  است. با یحاسبه 

با یحاسبه ایکانات زیست یحیطی و طبیعی ی  کشور  -دپااثی ر– Footprint Effectشاخص 

ها  زیست یحیطی، ییزا  تجاوز کشورها در استتاد  از  و یقایسه آ  با ییزا  تولید آلودگی

شود. بسیار با توجه به الگو  یصیف ساکنا  کشورها نشا  داد  یی ،یحیط زیست و طبیعت

توا   کشورها، ضمن داشتن طبیعتی سالم، ییبدیهی است که با اصالح الگو  یصیف و تولید در 

توا   افیاد بیشتی  را نیز در استتاد  از این یواهب طبیعی شیی  کید. پس به عبارت دیگی یی

گتت، یادایی که جمعیت یوجود در ی  کشور از الگو  یصیف یتناسب با ایفیت و ینابعش 

 کشور دانست.توا  جمعیت بهینه آ   بیخوردار نباشد، جمعیت یذکور را نمی

 شود: یحاسبه این شاخص به صورت زیی انجام یی

                                                 
. اند نموده اشغال غالت را جهان هکتاري میلیارد یک کشت زیر سطح درصد 70 به نزدیک امروزه -1

)ویکی  .گردد می تیمین غالت از مستقیم طور به آسیا در ویژه به انسان غذایی نیازهاي کل از نیمی تقریباً

 (/https://fa.wikipedia.org/wiki پدیاي فارسی مدخل غالت به نشانی: غالت

توجه شود که در محاسبه این شاخص تفاوت چندانی بین کشورها در مناطق مختلف زمین با آب و  -1

هاي قابل هاي حاصلخیز متفاوت نیست. زیرا در اینجا، هر کشور نسبت به میزان زمینهوا و میزان زمین

 شود و میزان یا حجم تولیدات کشاورزي مد نظر نیست.    شتی که در آن کشور وجود دارد، سنجیده میک

3-  Agriculture development 

Consumption-4 
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                   1

                            2 

 جانشین متغیرهای نمودن نرمال

واحد  شاخص ی  به دارند، یتتاوت واحدها  که فو  ها  شاخص تیکیب از بتوا  اینکه بیا 

 بتواند که باشد داشته را قابلیت این آید ، بدست تیکیبی شاخص اینکه بیا  هم و رسید

 فییول از استتاد  با فو  شاخص سه از هیی  ابتدا نماید، رتبه بند  را کشورها  یختلف

تبدی   به شاخص پایه باشد، یی ی  و صتی بین آ  یقدار که بیحسب درصد پایه شاخص

 :از است عبارت پایه شاخص فییول. شوند یی

شاخص پایه   
یتوسط شاخص در کشور یورد نظی کمتیین یقدار شاخص 

بیشتیین یقدار شاخص کمتیین یقدار شاخص 
 

 این از استتاد  با ها شاخص از ی  هی اینکه بیا  است، یشخص فو  فییول از که گونه هما 

 حداکثی و حداق  یقادیی آنها از ی  هی بیا  است ًزم شوند، تبدی  نییال شاخص فییول به

 ها شاخص از ی  هی بیا  که حداکثی و حداق  یقادیی. شود گیفته نظی OPI در( هدف یقادیی)

 .باشد یی زیی جدول با یطابق

 

 محاسبه روش در شاخص هر برای شده گرفته نظر در حداقل و حداکثر مقادیر(: 2)جدول 

 شاخص
 حداق  حداکثی عنوا 

 )هنگ کنگ( 101 )نیجی( 706 بارور  ک  زنا 

 )بوتساوانا( 114 )دانمار ( 358348 ها  کشاورز  )تولید گندم( ور  زیین بهی 

 )لوگزایبور ( -1401 )گابن( 2403 (یصیف یسیفانهتناسب ایکانات با یصیف )

 OPIمحاسبه شاخص 

به  OPIشاخص  ،آنها در رابطه زییپس از یحاسبه سه شاخص به صورت جداگانه، با قیارداد  

 دهند  وضعیت جمعیت انسانی کشور یورد نظی از نظی بهینگی است: آید، که نشا دست یی

شاخص     ور  بهی  کشاورز ]  شاخص پایه  [شاخص پایه اسیاف  
 
 
 

 یا:

√     
 

     
 

                                                 
 ایفیت زیستی ک  -1

 یجموع اثیات زیست یحیطی  -2
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به یحاسبه شاخص یذکور بیا   1در ادایه با استتاد  از آیارها  یوجود در هی سه یتغیی یاد شد  

پیدازیم. بیا  استنتاج نتایج از این شاخص، ابتدا به یحاسبه رابطه فو   کشورها  ینتخب یی

کنیم. یقایسه  پیداخته، سپس ییزا  به دست آید  را با ییزا  بارور  هی کشور یقایسه یی

حاًت بیرسی  کند. در جدول زیی تمایی یذکور، وضعیت جمعیت کشور ید نظی را بیا  یی

 آید  است. OPIشاخص 

  

                                                 
( Footprint Effectکه آخرین آمارهاي موجود براي اثر ردپا ) الزم به ذکر است که با توجه به این -1

نیز مربوط  OPIها و در نهایت شاخص  باشد، آمارهاي مربوط به سایر شاخص می 1013مربوط به سال 

 باشد. می 1013به سال 
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 تحلیل نتیجه بررسی شاخص  و میزان باروری کشورها در حاالت خاص (:9)جدول 

 OPIبارزترین کشورها از نظر شاخص 

پس از یحاسبه شاخص فو  بی اساس اطالعات یوجود از کشورها  جها ، کشورها  زیی به 

 تیتیب بیشتیین ییزا  از شاخص بهینگی یذکور را به دست آوردند.

 کشورها در محاسبه شاخصترین  شاخص(: 4)جدول 
 OPI میزان شاخص کشور ردیف

 )نرمال شده به یک(

میزان 

 باروری

 وضعیت بهینگی

 با وضعیت بهینه فاصله دارد. 106 1 دانمار  1

 با وضعیت بهینه فاصله دارد. 108 1037 سوئد 2

 در وضعیت بهینه قیار دارد. 303 1085 یصی 9

 فاصله دارد.با وضعیت بهینه  106 1081 کانادا 4

 با وضعیت بهینه فاصله دارد. 103 1074 آلما  1

....     

 با وضعیت بهینه فاصله بسیار زیاد  دارد. 107 1017 اییا  81

                                                 
( تقسیم 0.60-0( و ضعیف )1-0.60کشورها را بر اساس محاسبه این شاخص به دو دسته خوب ) -1

 کنیم.  بندي می

فرزند به ازاي هر زن در نظر  1.1زاي هر زن براي کشورها میزان حداقل میزان مطلوب باروري به ا -1

 >گرفته شده است. که با این وجود براي تحلیل نتایج این شاخص، مقادیر بهینه به صورت میزان باروري 

  اند. خوب، در نظر گرفته شده 1.1<ضعیف، میزان باروري  1.1

وضعیت شاخص  کشور
OPI 

وضعیت 

 بارور 

ارزیابی بهینگی 

 جمعیت
 گذار  توصیه سیاست

A 2خوب 1خوب 
در وضعیت بهینه 

 قیار دارد.

تواند حتظ  نیخ رشد فعلی جمعیت یی

 یابد.و ارتقا 

B ضعیف خوب 
با وضعیت بهینه 

 فاصله دارد.

ها  افزایش رشد جمعیت  سیاست

 باید اجیا شود.

C خوب ضعیف 
با وضعیت بهینه 

 فاصله دارد.

ها  کنتیل نیخ رشد جمعیت  سیاست

 اجیا شود.

D ضعیف ضعیف 

با وضعیت بهینه 

فاصله بسیار زیاد  

 دارد.

ها  رشد و  زیا  با اتخاذ سیاست هم

ها   اقتصاد ، باید سیاست اصالح

افزایش رشد جمعیت نیز در نظی 

 گیفته شود.
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 تحلیل نتایج شاخص

شود.  نتایج این شاخص بیا  کشورها  یختلف با توجه به ییزا  نیخ بارور  کشورها تتسیی یی

بند  شد  با این شاخص  اند، در صدر کشورها  رتبه توانستهکشورها  با ییزا  بارور  کم که 

ها  افزایش یوالید  قیار بگییندچ ایفیت بسیار باًیی بیا  افزایش جمعیت و اجیا  سیاست

 دارند. کشورهایی یث  سوئد، فیانسه، دانمار ، کی  جنوبی و ... در این دسته قیار دارند.

ر ، در یحاسبه این شاخص از وضعیت خوبی بیخوردار ها  باً  بارو ایا کشورهایی که با نیخ

ها  حمایت جمعیتی و افزایش رفا  و تثبیت نیخ یوجود و تالش بیا   هستند، نیاز به سیاست

ور  در کشاورز  و تناسب یصیف با ایکانات و ینابع در ها یث  بهی  بهبود وضعیت سایی یولته

ی قیار دارند که ایفیت ازدیاد نیخ رشد جمعیت کشور خود دارند. در واقع این کشورها در وضعیت

 ها  تثبیت نیخ رشد جمعیت دارند. را در حال حاضی ندارند و نیاز به سیاست

 OPIتحلیل وضعیت جمهوری اسالمی ایران از نظر شاخص 

 2113ها  ییبوط به سال  بیرسی شاخص یذکور بیا  جمهور  اسالیی اییا  بی اساس داد 

 باشد: زیی ییها   بیانگی گزار 

وضعیت فعلی کشور اییا  در یحاسبه شاخص توسعه کمی و کیتی کشاورز ،  -

باشد. به این یعنا که کشور یا به دًی  یختلتی از جمله عدم   وضعیت یطلوبی نمی

ها  بی رویه از روستاها و شهیها  کوک  با یدیییت صحیح ینابع آب، یهاجیت

اقتصاد  صنعتی و خدیاتی، با یحوریت  یحوریت اقتصاد کشاورز  به شهیها  بزر 

ها  صنعتی و ها  با قابلیت خیز کشاورز  به زیین ها  حاص  تغییی کاربی  زیین

خیز و قاب   ها  حاص  یسکونی و ... در به زیی کشت بید  بخش قاب  توجهی از زیین

 کشت در سیاسی کشور، ناکام بود  است. 

غالت( در کشور یا بسیار نایناسب  ور  کشاورز  )یخصوصا همچنین وضعیت بهی 

است. در حالی که ییانگین بیداشت کشورها  یختلف از هی هکتار زیین تحت کشت 

رسد.  تن یی 108باشد، این ییزا  بیا  اییا  به رقمی یعادل  تن یی 304غالت 

(united nation, 2013    ) 

عیت یطلوبی وضعیت کشور اییا  در بیرسی شاخص یصیف یتناسب و بهینه نیز وض -

و  1381باشد. شاخص یذکور نمایانگی غلبه اثیات سوء یصیف در کشور از سال  نمی

 ادایه روند صعود  آ  تا اییوز است. 
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 (National Footprint Accounts, 2116 Edition  .(  ینبع: 

 مقایسه روند پیشی گرفتن تولید اثرات زیستی بر ظرفیت زیستی برای ایران(: 1نمودار )

 

 

یابیم  ها  یذکور در یی از یقایسه وضعیت فعلی بارور  در کشور، با وضعیت شاخص

 که: 

همزیا  با شیوع تغیییات نزولی در نیخ بارور ، روند پیشی گیفتن اثیات سوء یصیف  -

ها  زیستی کشور نیز آغاز شد  است، این همزیانی ینابع در کشور از ایفیت

ها  این دو یتغیی باشد و توجه به تغییی الگو  تواند، نمایانگی رابطه یعکوسی بین یی

 زندگی از الگوها  سنتی به یدر  و شبه یدر ، ریز دریافت این یسئله باشد.

هایی بیا  اصالح الگو  یصیف، تولید، کار  توجه به این یسئله، لزوم پیگیی  سیاست -

ای  دهد. که یسلما بخشی از این اصالحات ش و در ک  زندگی جایعه را نشا  یی

 تغیییات جد  در الگو  بارور  زنا  جایعه خواهد بود. 
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 گیری نتیجه

 در جمعیت بهینگی ییزا  پایش و ارزیابی شاخص بیا  ی  طیاحی و تدوین به در این پژوهش،

 و -کشاورز - زیین ینابع از استتاد  نحو  زنا ، بارور  ییزا  شاخص سه به توجه با کشورها،

 وضعیت بیرسی به شاخص این کم  به. است شد  پیداخته کشور در ینابع اتالف و اسیاف ییزا 

 با ایفیت این ییزا  یقایسه با و شود یی پیداخته جمعیت پذییش بیا  کشور ی  فعلی ایفیت

 آ  ایفیت با را یذکور کشور جمعیت رشد فعلی نیخ تناسب ییزا  جمعیت، فعلی رشد نیخ

 و اقتصاد  ها  حوز  در گذار  سیاست به اقدام آ ، با یتناسب و کنیم یی یقایسه کشور

 . گیید یی صورت جمعیتی

 شد، یشاهد  2113 سال آیارها  اساس بی اییا  اسالیی جمهور  بیا  شاخص این یحاسبه با

 الگو  همچنین و ندارد کشاورز  کیتی و کمی توسعه در خوبی رتبه یا کشور یتاستانه که

 نیخ کاهش دلی  به که است آ  ،توجه قاب  نکته. است فانهسیی بسیار کشور در جار  یصیف

 تغیییات همزیانی با و است یافته کاهش اییانی ها  خانوار بعد زنا ، بارور  نیخ و جمعیت رشد

 ادایه شد، بیا  که گونه هما . اندشد  تی یسیف و گیاتی یصیف بسیار افیاد یدر ، زندگی سب  در

 آتی ها  دهه طی در اییا  جمعیت قطعی سالخوردگی یوجب جمعیت، رشد نیخ فعلی روند

 همچنین. است اقتصاد  ها  بحیا  و رکود تشدید عوای  از یکی یسلما خود که شد، خواهد

 و توزیع تولید، یندافی بهبود در تالش و تتکی و یسئوًنه یصیف به افیاد واداشتن با جمعیت رشد

 ضیورت نکات این. کید خواهد کشور در یصیف وضعیت بهبود به را شایانی کم  یصیف،

 و ها یولته بی بارور ، یبتنی رشد نیخ افزایش زیینه در راهبید  و دقیق ها  سیاست پیگیی 

 در اصالح و ور  بهی  رشد ها  سیاست با همزیا  را اییا  جمعیت بهینه حد ها  شاخص

 .کند یی کندا  دو اقتصاد  نظایات
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 منابع:

 در علمیه ها حوز  نقش و پیشیفت اییانی اسالیی الگو  کیستی(. 1331یحسن)الویی ،  -

 ، پائیز.1اییانی، شمار   اسالیی پیشیفت الگو  آ ، فصلنایه یطالعات تدوین

 رشد بی جمعیت تأثیی (. بیرسی1331) بخشی دستجید ، رسول، خاکی نجف آباد ، ناهید -

ژنتی ،  الگوریتم از کاربید  1386-1351 اقتصاد در بهینه رشد الگو  کارکوب در اقتصاد 

 ، بهار.34فصلنایه تحقیقات اقتصاد ، شمار  

ها  حد بهینه جمعیت شهی ، پایا  ها و یولته (. استخیاج شاخص1331رضو  پور، حسین) -

، دانشکد  یعارف اسالیی و علیه السالم نایه ینتشی نشد  کارشناسی ارشد، دانشگا  ایام صاد  

 اقتصاد

(. رشد جمعیت، رشد اقتصاد  و اثیات زیست یحیطی 1383ین، سعادت، رحما )صادقی، حس -

 ، بهار.64در اییا ، فصلنایه تحقیقات اقتصاد ، شمار  

 قم، انتشارات جایعه الزهیاء،  (.1332)عباسی ولد ، یحسن، اییا  جوا  بما   -

بهینه جمعیت در کشور، یند و یعیارها  تعیین حد ا(. تحلی  فی1383عبدالملکی، حجت اهلل) -

 ، تابستا  و پاییز.12 و 11فصلنایه بیداشت دوم، شمار  

ها  جمعیتی با تاکید بی سیاست  ها و سیاست بازکاو  و نقد نظییه (.1332) فوًد ، یحمد -

 ، بهار.2جمعیتی اخیی اییا ، فصلنایه یعیفت فیهنگی اجتماعی، شمار  

شناسی، پژوهشگا  علوم انسانی و  ها  جمعیت نظییه(. درآید  بی 1377کتابی، احمد ) -

 یطالعات فیهنگی، کاپ کهارم، تهیا .

ها  جمعیتی و آخیین  شاخص( 1335)یحمود ، یحمدجواد، اسحاقی، یحمد، شجاعی، جواد  -

 ها  جمعیتی، تهیا ، دبییخانه شورا  عالی انقالب فیهنگی. وضعیت سیاست

 در تجدیدنظی لزوم و روپیش ها  کالش جمعیتی، تحوًت (.1383) یحمود ، یحمدجواد -

 ، تابستا  و پاییز.12و  11اییا ، فصلنایه بیداشت دوم، شمار   جمعیتی ها  سیاست

 رشد بهینه جمعیت با تیجیحات  (1385) وانگ، رالف، دًلی اصتهانی، رحیم، تیکی، لیال -

CIES ، تابستا .2، شمار  2دور   در یدل ریز  با افق نایحدود، فصلنایه اقتصاد یقدار ، 

- Dasgupta, Partha (2004), Regarding Optimum Population, Cambridge 

University Press. 

- Duchin, Faye (1996), Population Change, Lifestyle, and Technology: How 

Much Difference Can They Make?  Population Council, Population and 

Development Review. 
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EFFECTIVE COMPONENTS ON OPTIMUM 

POPULATION 

 
 

By: Mohammad Javad Mahmoudi & Mohsen MohammadDini 

  
 

Abstract: 


 This article is based on the experience of developed countries in dealing 

with the population and population policy (adopting population control 

policies over the past decades and changing the demographic policy 

approaches in the last two decades towards increasing population growth) as 

well as the capacities mentioned in upstream documents in the field of 

population, examines models for determining the optimal population, and 

finally presents an index (OPI) to measure population optimization. With the 

help of this indicator, we analyze the status of the country's current capacity to 

accept the population, and by comparing this capacity to the current 

population growth rate, the proportion of the current rate of population growth 

is compared with the country's capacity. This index shows that our country 

does not have a good ranking in the quantitative and qualitative development 

of agriculture, and the consumption pattern is very consumable in the country. 

A remarkable point in this conclusion is that due to the decline in population 

growth rate and women's fertility rate, the size of the Iranian households has 

decreased and with the coincidence of changes in the modern lifestyle, people 

are more consumable and lavish. 

Thus, the current status of the Iranian population in terms of the OPI index 

indicates the country's unfavorable situation in both areas of resource 

productivity and fertility, which represents a huge distance with its optimal 

population. 

 

Keywords: Bio- capacity, Optimum, Agricultural productivity, OPI index 
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INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL 

TRUST AND SOCIAL SECURITY IN THE POPULATION OF 

THE BORDER VILLAGES (RAZ AND JERGALAN COUNTY - 

NORTH KHORASAN PROVINCE) 
  

By: Mehdi Khodadad & Fazlollah Esmaeili 

  
 

Abstract: 


 Security is one of the essential components of social welfare. The 

feeling of security is a prerequisite for any social, economic, cultural 

and political development, and is linked to the level of progress of 

societies. Awareness of the sense of security of the residents of a 

community has an effective role in identifying the challenges and 

strategies for the development of a community and in order to 

strengthen its infrastructure. The purpose of this paper is to investigate 

the relationship between social trust (interpersonal trust, generalized 

trust, institutional trust) and social security feeling among villagers in 

the village of Jergalan - Jergalan district- Raz and Jergalan County in 

Khorasan-North province. The present study was carried out using a 

questionnaire. The sample of this study was 350 households in the 

village of Jergalan by random sampling methods for the study. The 

results of the statistical analysis using Pearson correlation coefficient 

indicated a significant relationship between the two variables of social 

trust with social security feeling among the villagers in the Jergalan 

village. 

 

Keywords: Social trust, Social security, Frontier village population, 

Raz and Jergalan. 
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THE NECESSITY OF IMPLEMENTING ERGONOMICS 

CONSIDERATIONS FOR THE ELDERLY IN 

HOSPITALS 
 

By: Mahbobeh Sadat Rahmanpour &  Aram Tirgar 
  

 
Abstract:  


Ergonomics in brief, the science of adapting work to the workforce, 

is defined with the goal of maximizing productivity, security, comfort, 

and satisfaction. Certainly, work is carried out in other places and by 

people other than workers, so the fitting of a place like the hospital and 

for people like the elderly who face a variety of disabilities and 

limitations, is obvious and necessary. 

Considering the growing population of the elderly, in our country and, 

on the other hand, the high rate of referral of this age group to hospitals 

and medical centers, this article aimed to introduce some ergonomic 

considerations to reduce their problems. Certainly, the implementation 

of ergonomic recommendations, for the elderly in hospitals and other 

health centers, will be able to enhance their safety, comfort, 

independence, satisfaction and comfort. 

 

Keywords: Elderly, hospital, ergonomics, fitting, referral. 
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INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING 

UNEMPLOYED GRADUATES OF ISLAMIC AZAD 

UNIVERSITY - KERMANSHAH BRANCH 
 

By: Shima Parandin & Afshin Baghfalaki 
   

 

Abstract: 


 Human resources is considered, the richest capitals of each country to 

achieve industrial growth and development. The experience of developed and 

industrialized countries suggests that these countries have had a special look 

at their first steps of their development, with detailed plans for their graduates 

and alumni, while developing comprehensive industrial and scientific, have 

managed to solve problems like unemployment through their precise 

programs. But in our country, some factors that have social, economic and 

managerial roots, have led to the emergence of unemployment phenomena in 

academic graduates, and the huge resources of human resources that should be 

the focus of the principle of sustainable development, have been ignored. 

The purpose of this study is to determine the factors affecting graduates' 

unemployment from educational, socio-cultural, and managerial dimensions. 

The statistical population of this research includes all graduates of Islamic 

Azad University of Kermanshah during 2010-2013. Using cluster sampling, 

150 individuals were selected as samples, then, to collect the required 

information, the sample group was asked to answer a researcher-made 

questionnaire. The results of this study confirm the validity of all three 

hypotheses and indicate that educational, managerial and socio-cultural 

factors have a significant role in unemployed graduates. Among the 

mentioned factors, cultural and social factors have the greatest impact on 

unemployed graduate.  

 
Keywords: Unemployment, Graduates, Free University, Kermanshah 
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ECONOMIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING 

FERTILITY IN IRAN, FOCUSING ON INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
 

 

By: Mehrsam Maleki &Amir Hossein Mozayani  

  
Abstract: 


 From an economic point of view, fertility rate relates economic 

growth by affecting labor supply. While fertility is affected by 

different economic and social factors, and due to its human-based 

nature, changes with the changes of society, over time. During the 

process of globalization and the development of new technologies, Iran 

has made changes in people's lives, especially in improving women's 

roles, including elimination of gender gaps and increasing the women 

participation, that can affect fertility rates. The evaluation of the above 

paradigm from an economic point of view, is on the agenda of this 

paper. To do that, we assessed ICT impact, along with other factors, on 

fertility rate in Iran by using provincial data over 2008-2014 period. 

The results imply that, there is a reverse relationship between fertility 

rate and women's labor force participation, while other economic 

factors had no significant impact on fertility. Also the development of 

information and communication technology (contrary to expectations) 

has positive effect on fertility. It can be due to ICT capability in 

promoting women public awareness and empowering them from the 

field of activity in cyberspace and less need for physical presence, 

along with cultural factors. 
 

Keywords: Fertility, Information and Communication Technology, 

Iran’s Economy, Provincial Data. 
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STUDYING THE SPOUSE SELECTION CRITERIA 

AND ITS SEX DIFFERENCES IN KERMANSHAH 

CITY 
 

 

By: Serajeddin Mahmoudiani & Ali Ghasemi Ardehaie 
 

Abstract: 


 Marriage is the base of family formation, and is the first social 

union. The aim of the present study is to investigate the mate 

selection criteria among men and women in Kermanshah city. 

Data collection was prepared by researcher-made questionnaire 

in the March 2013. Statistical population consists of 400 women 

who were referred to medical centers for pre-marriage test. 

Results show that the criterion of beauty for husband selection 

among women with secondary education is more important than 

women with a higher education. Findings also show that, 

relationship between family’s socio-economic status and beauty 

criteria is significant and positive. Furthermore, it is found that, 

importance to beauty criteria in wife selection among men is 

more than women. The relationship between the family’s socio-

economic status and the criteria of religion among men is 

significant and negative. Moral features of the future wife among 

men with diploma or higher education is more important than 

other men. The mentioned result is also obtained for women. 
 

 

Keywords: Marriage, Spouse selection criteria, Sex Differences, 

Kermanshah. 
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EVALUATION OF THE AGE AND SEX REPORTING 

IN THE 2016 POPULATION AND HOUSING CENSUS 
 

By: Dawood Abbasi 

 

Abstract: 


 Evaluation of population census is performed to measure the 

errors in the reporting of age and sex in Population and Housing 

Census. Whereas age and sex are two basic characteristics of any 

population, evaluating them is the first prerequisite for 

demographic analysis. Implementing demographic techniques, 

this paper probes the errors in reporting of age and sex of the 

population in Iran and features the continuous improvement in 

reporting of these two characteristics in population censuses. The 

quality of age and sex reporting in the 2016Population and 

Housing Census is close to the quality of these data in the 2011, 

but it is much better than the 2006 Census and all previous 

censuses. Decreasing the gap between the men and improvement 

in quality of age and sex reports in rural areas are clearly 

featured, although the quality of age and sex report in rural areas 

is not acceptable yet. 

  

 

Keywords: age and sex report, errors in reporting, evaluation, 

population censuses. 
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