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

  

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

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

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

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

  .است  گرفتهنقرار  يو داور يبررس

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

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

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

  سازمان ثبت احوال كشور نيست.منتشر شده لزوماً بيانگر ديدگاه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )هاي ماشيني اجتناب گردد. اكيداٌ از ارسال ترجمهانگليسي (

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

 10 ازهاند با Times New Roman انگليسيو قلم  11اندازه  با  B Nazaninقلم متن    گردد.

ها باالي آن و عنوان  عنوان جدولتوان درهركجاي متن قرار داد.  يا جدول را مي نمودار، شود. لحاظ

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

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

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

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

PNG ،GIF وJPEG  گردد جتنابا .  



  

  

 

  

  

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

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

  . ديينما ينگارشارسبه پرا  اعداد

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

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

افزاري استفاده  ، از فرآيند جستجو و جايگذاري نرم»/«با اين عالمت «.» براي جايگزين كردن نقطه 

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

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

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

  اي؛ كلمه

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

  باشد؛ نمي

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

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

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

 است.» بزرگتر، كوچكتر و بهتر«يسي صفات نو پيوسته ،ناء در اين موردتر. تنها استث تر، پايين سريع

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

  ).4: 1380مثال، (اماني، 

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

 چاپ.   مكان، نام ناشر، شماره

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

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

م نشر ترجمه اثر . درصورت ترجمه بودن اثر، نام مترجم پس از عنوان ذكر شود و تاريخ انتشار و نا9

 در الگو جايگزين شود.مثال:

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

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

 پ. مثال:چا  عنوان، مكان، نام ناشر، شماره

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

Islamic Republic of Iran: 1976-1996. Asia-Pacific Population Journal, 14, 

3-42 
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 تأمالتي درباره اجراي سرشماري ثبتي مبنا در ايران

1محمدباقر عباسي  
2سيدمحمد حسيني  

  

  چكيده 

استفاده از سرشماري ثبتي مبنا به جاي سرشماري سـنتي، رويكـردي اسـت كـه بـا توجـه بـه        
هـاي   ها از يـك سـو و بـا افـزايش حجـم، تنـوع و هزينـه        هاي ثبت و ضبط داده سامانهپيشرفت 

رسـد.   ناپذير بـه نظـر مـي    هاي سرشماري به صورت سنتي از سوي ديگر، اجتناب آوري داده جمع
ديگـر كشـورها،     تر تجربه اند. اما، بررسي دقيق هاي اين رويكرد اخيراً بسيار مورد توجه بوده مزيت
 تـر و  هـاي درسـت   دهد كـه در نظـر گـرفتن آنهـا، بـه انتخـاب       شكالتي را نشان ميها و م چالش
تر كمك خواهد كرد. از جمله اين مشكالت، تفاوت كيفـي آمارهـاي ثبـت     ريزي واقع بينانه برنامه

هاي دولتي، با آمارهاي مورد انتظار در اهداف آماري است. در اين مقالـه، ضـمن    شده در دستگاه
هـاي موجـود در كشـور بـراي گـذار از       ربيات جهاني در اين عرصه، زيرسـاخت تج  بررسي نقادانه

هاي موجود، اختالف  نماييم. همچنين، برخي چالش سرشماري سنتي به ثبتي مبنا را بررسي مي
گـذار در پـيش خواهنـد بـود، بيـان        هـا را، كـه در ايـن دوره    در تعاريف و تعارض منافع سازمان

المللـي، پيشـنهادهايي    هاي بين هاي نهاد استانداردهاي جهاني و توصيه  كنيم. در پايان، برپايه مي
  شود. متناسب نيازهاي كشور، براي عبور از بعضي از اين مشكالت ارائه مي

  

ها، سرشماري غلتان، اطالعات   سرشماري، آمارگيري ثبتي مبنا، دسترسي به داده كليدي:واژگان
 فردي قابل شناسايي.
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  مقدمه .1

براي اهداف اداري، مفهومي است كـه بـا    ،هاي ثبت اداري ثبتي مبنا يا استفاده از دادهآمارگيري 
هاي ثبت داده و ظهور مفهوم دولت الكترونيك و افـزايش پوشـش و كيفيـت     پيشرفت زيرساخت

رساني به شهروندان، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين  هاي ثبت شده در حين خدمت داده
هاي اجرايي و در جريان  هايي است كه يك بار توسط دستگاه مجدد از داده  استفادهنوع آمارگيري، 

آوري مجدد  اند. به اين ترتيب، با حذف نياز به جمع خدمات يا انجام وظايف، جمع آوري شده   ارائه
هـاي بسـياري از مطالعـات آمـاري را      توان هزينه اند، مي هايي كه يك بار در جايي ثبت شده داده

و نتايج حاصل از آن نمود. به عالوه، در شرايط  هعمطاليا آن را صرف افزايش كيفيت  ،داد كاهش
تواند  ترين سطح، يعني سرشماري ثبتي مبنا، مي آل، استفاده از اين نوع آمارگيري در گسترده ايده

هاي سنتي است، بر  سرشماري  هاي آماري هر كشور را كه اجراي سخت و پرهزينه يكي از چالش
مهمي براي حركـت از سرشـماري سـنتي بـه سرشـماري ثبتـي         انگيزهرف نمايد. همين امر، ط

هاي علمـي و قـانوني مهمـي وجـود دارد كـه بـدون        مبناست. در اين ميان، اما سواالت و چالش
تـوان   پاسخگويي به آنها، نه كيفيت و نه مشروعيت چنين سرشماري (يا حتي آمارگيري) را نمي

تأييد كرد.
هـا بـراي    اند، ديـدگاه روشـني از نيازمنـدي    تجربيات كشورهايي كه در اين راه گام نهاده  مطالعه

است. هر چند بايد توجه   ، در اختيار سايرين قرار داده دستيابي به چنين رويكردي در سرشماري
هـا،   هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي و ... بين كشور ها در حوزه به دليل تفاوت ،داشت

در گذار از سرشماري سنتي به ثبتي  ،كه ممكن است ،ن تجربيات تنها بخشي از آن چيزي استاي
زدگي در  مبنا، در پيش باشد. از اين رو، تكيه بر اين تجربيات، بدون بررسي شرايط بومي و شتاب

ناپذير است،  هاي برگشت ها تالش مداوم و صرف هزينه گذاري و اجراي روندي كه نيازمند سال پايه
هاي  رشماري جديد شود. وجود چنين خسارتهايي ماندگار در ساز و كار س تواند منشأ خسارت مي

گيري از مزاياي يك طـرح   طعم شيرين بهره ،تواند كه رفته رفته مي ،ساختاري، درد مزمني است
تـرين كشـورها كـه     موفـق  ،ملي نوين را، به كام همگان تلخ نمايد. براي مثال بايد توجـه داشـت  

هاي جانبي را محقق  ياز از انجام سرشمارين سرشماري كامال مبتني بر ثبت اداري و بي ،اند توانسته
اند. از اين جهت، بـراي اسـتفاه از رويكـرد آنهـا،      كنند، كشورهايي با جمعيت يا مساحت كم بوده

جمعيتـي يـا فواصـل بـزرگ       كه شايد تنهـا در ابعـاد گسـترده    ،است مسائليبيني  پيشنيازمند 
هاي  ريزي چنين مشكالتي نيازمند برنامهجغرافيايي قابل مشاهده باشند. روشن است كه مقابله با 

  كامال بومي با توجه به شرايط تمدني و اقليمي موجود در كشور است. 
گام مهم ديگري براي شناخت فوايد و مشكالت استفاده از آمارگيري ثبتي مبنا (و در شكل نهايي 

ي است كـه بـراي   آن، سرشماري ثبتي مبنا) توجه به نتايج مطالعات علمي در قالب استانداردهاي
اند. در طراحي استانداردها، معمـوال سـعي بـر آن     هايي تدوين شده چنين آمارگيري و سرشماري
بررسي ميـزان موفقيـت در     براي انجام يك فعاليت ارائه شود. نحوه  است كه اهداف و اصول اوليه

در نهايـت   رعايت اصول و برآوردن اين اهداف، بخش ديگري از يك استاندارد انجـام كـار اسـت.   
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رعايت اصول و پايبندي به اهداف باشند و هم   شوند كه هم تضمين كننده پيشنهادهايي ارائه مي
امكان بومي كـردن آن بـا توجـه بـه شـرايط كـاربران، وجـود داشـته باشـد. از ايـن رو، رعايـت            

ري تـ  كـاري كـم نقـص    تا برنامـه  ،شود آنها) موجب مي  بومي شده  استانداردهاي جهاني (يا نسخه
توان تجربيـات   تدوين شود. همچنين، با ارزيابي و انطباق تجربيات ديگران با اين استانداردها، مي

هاي مقطعي حاصل از شرايط خاص زماني، مكاني و جمعيتي،  كاربردي ساير كشورها را از موفقيت
گرانـي  آيد، توجـه بـه ن   تفكيك نمود. يكي از نكات مهمي كه از مراجعه به استانداردها بدست مي

: امكـان نقـض محرمـانگي    وجـود دارد  ،مبنـا  هاي ثبتـي  از تحقق بستر آمارگيري بزرگي است كه
اي كه موجـب ايـن نگرانـي     نكته سازي نادرست اين بستر. ي پياده در نتيجه ،اطالعات شهروندان

هاي خصوصي افراد از سازماني به سازمان ديگر با توجـه بـه    است، تصميم به انتقال و تكثير داده
هاي پردازشي و ...) اسـت. حـال آنكـه     واقعيات نظام آماري كشور (نبود سرويس داده، محدوديت

اطالعات افراد   ي و ثبت چندگانهكار يكي از اهداف اصلي آمارگيري ثبتي مبنا، جلوگيري از موازي
ترين شكل اجراي اين نوع آمارگيري، ايجاد دسترسي به  است. طبق استانداردهاي موجود، صحيح

و وضع قوانيني  الزمهاي  اند. بنابراين، ايجاد درست دسترسي كه يك بار ثبت شده ،هايي است داده
  ني را به كلي رفع نمايد.تواند اين نگرا كه اين دسترسي را به دقت كنترل كنند، مي

انتقادي تجربيات ساير كشورها در گذار از سرشماري سنتي   در اين مقاله در بخش دوم، با مطالعه
اي انديشيده نشـده را   مانده كه هنوز براي آنها چاره به سرشماري ثبتي مبنا، مشكالت مهم باقي 

   هـاي دوره  اني براي سرشماريهاي جه توصيه  نماييم. سپس، در بخش سوم به مطالعه معرفي مي
را  هاييپردازيم. در بخش چهارم، با توجه به مسايل و مشكالت بررسي شده، پيشـنهاد  مي 2020

هاي موجود و سواالت مطرح شده، امكان  كنيم كه عالوه بر پاسخگويي به برخي از نگراني ارائه مي
  آورد. يز فراهم ميهاي ثبتي براي اهداف سرشماري را ن حداكثري از داده  استفاده

  مبتني بر ثبت اداري در ساير كشورها هاي سرشماري .2

هـا و بـار پاسـخگويي و دسترسـي بـه       هاي ثبتي مبنا، كاهش هزينه بزرگ استفاده از آمار حسن
هـا و   است. از سوي ديگر، مشكل اصلي، وابستگي به پوشش ثبـت داده   هاي ساالنه مجموعه داده

كليدي ديگر، زمان بسيار طوالني مورد نياز   و متغيرهاست. نكته 1ها مشكالت در تعريف واحد داده
  هايي چون سرشماري است. معموالً استفاده هاي ثبتي، در فعاليت عادي شدن استفاده از دادهبراي 

سال و تبديل شدن به سيستم كامالً ثبتي مبنا بيش از آن به  20تا  10كامل از منابع ثبتي بين 
طول خواهد انجاميد. 

  سوئد -2-1

و با ثبت جمعيت آغاز شد،  1960  روند اجراي يك سرشماري ثبتي مبنا در سوئد از ابتداي دهه
ــال        ــا سـ ــت اداري تـ ــر ثبـ ــي بـ ــامال مبتنـ ــماري كـ ــا سرشـ ــق نشـــد  2005امـ                                     محقـ

)Office for National Statistics ،2013.(  هاي مربوط به اين سرشماري،  ، داده2006در سال

1-Data unit
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شامل ثبت فعاليت، مشاغل، تحصيالت،  هاي مركز آمار سوئد هاي ثبتي مسكن، و داده شامل داده
، عرضه شدند.براي 1990 سرشماريجغرافيايي و   درآمد و سالمت، همراه با اطالعات پايگاه داده

هـا زيـر    ، شـهرداري 2005ها پيش از فرارسيدن سال  انجام يك سرشماري كامال ثبتي مبنا، سال
ديـد آوردنـد. هـدف، اطمينـان از     ساخت الزم را با ايجاد آدرس يكتا براي هر واحـد مسـكوني، پ  

هاي مسكن در  ملي سرزميني، داده  به هر مسكن بود. در قالب مطالعه ،تخصيص يك آدرس يكتا
  آوري شد.  سطح ملي ثبت و اطالعات صاحبان منازل مسكوني جمع

اي و اداره [هيـأت] ملـي    شان ثبـت شـدند. ادارات ماليـات منطقـه     ساكنان با شماره مسكن  همه
  ماليات، كه مسئول ثبت جمعيت در سوئد است، ثبت با شماره مسكن را معرفي كردند. 

ملي   هاي مختلفي از جمله مركز آمار سوئد، مطالعه همكاري بخش  موفقيت اين سرشماري نتيجه
  ها و مالكان، در سطح كشور بود.  ملي ماليات و همكاري مقامات محلي، شهرداريسرزميني، اداره 

قوانين مبهم، يا عدم  وجوداما يكي از مشكالت اين طرح، ثبت مهاجرت است: جايي كه به دليل 
  هايشان، كم ثبتي وجود دارد. مهاجران به خارج، براي اعالم مهاجرت و حذف داده  انگيزه

هاي  هاي اداري، ثبات [انعطاف ناپذيري] بسيار زياد محتواي ثبت ه از دادهمشكل ديگر در استفاد
هاي ثبتي، بسيار مشكل  اداري است. به اين معني كه قرار دادن متغيرهاي جديد در فهرست داده

آوري اطالعات مربوط بـه وسـايل گرمايشـي و نقليـه،      است. مثالً، سوئد از اين پس قادر به جمع
آمـار بـراي     هاي اداري وجود ندارند. همچنين، مؤسسه اين اطالعات در ثبت نخواهد بود، چرا كه

هاي ثبت شده، به ساير نهادهاي حـاكميتي وابسـته اسـت. در ايـن      نگهداري و به روزرساني داده
هاي ثبتي باشد، اعمال  ميان، اگر يك نهاد براي اهداف خود، نيازمند ايجاد تغييراتي قانوني در داده

خاص را مخدوش يا متوقف   پوشش سرشماري در مورد آن نوع داده ،ي ممكن استچنين تغييرات
  كند.
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اجبـاري   2008كـه در   2007سرشماري فدرال سوييس، مصوب سال   طبق قانون بازبيني شده
آمـاري     جاي خـود را بـه سـامانه    2010هاي ده سال يكبار در سوييس، در سال  شد، سرشماري

شـوند. امـا    اي ساالنه تركيب مـي  هاي ثبتي افراد، با مطالعات نمونه متمركزي داد كه در آن داده
اجرايـي   2008بود كه در  2006هاي ثبتي مصوب  بستر حقوقي اين قانون، قانون هماهنگي داده

چنـين  هاي ثبتي، محتوا و شكل ثبت و هم هاي اجباري داده ضمن تعيين ويژگي ،شد. اين قانون
نمايـد. برخـي از منـافع حاصـل از      ها] را مشخص مـي  ها بين آنها [ثبت كننده كنترل تبادل داده

تـر   تـر؛ پوشـش گسـترده    هاي زماني كوتاه جديد عبارتند از : دسترسي به اطالعات در بازه  سامانه
بـود  پيوسته؛ به  روزرساني و توسعه فرهنگي؛ به-؛ بهبود امكان رصد موضوعات اجتماعيموضوعات

  افزايي. نسبت هزينه به درآمد (سود نسبت به هزينه) به دليل همكاري بهتر و هم
هاي ساختار جمعيتي و توسعه  هاي ثبتي، داده جديد سرشماري سوييس، مبتني بر داده  در سامانه

ها از چهـار آمـارگيري مختلـف بدسـت      شوند. اين داده آوري مي اجتماعي، به صورت ساالنه جمع
  آيند:  مي
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هـا   هـا، بخـش   آمارگيري ثبتـي؛ مبتنـي بـر جمعيـت ثبـت شـده توسـط شـهرداري         - 
  هاي فردي فدرال و ثبت ملي مسكن و ساختمان. ها]، ثبت داده [بخشداري

نفـر، كـه در    200,000اي شامل  آمارگيري جمعيت سوييس: آمارگيري ساالنه نمونه - 
آيند و  ي بدست نميهاي ثبت هاي مهمي است كه در حال حاضر از داده ويژگي  بردارنده

نمونـه،    كنند. اين اندازه سال و باالتر است كه در يك خانوارزندگي مي 15شامل افراد 
هـاي   هـاي سـوييس و گـروه    هاي آماري با دقت كافي را براي تمام بخش انجام تحليل

آوري داده به مدت پنج سـال، بـا    آورد. پس از جمع نفري و بيشتر، فراهم مي 15000
 3,000هـاي   هـايي از گـروه   هاي ساالنه، امكان انجام ارزيابي كيب نمونهگردآوري و تر
نفري، پـس از يـك سـال     140ها، واحدهاي كوچكتر  آيد. در اين گروه نفري پديد مي

ها)  ها (كانتون نفري پس از پنج سال. بخشداري 28هاي  قابل شناسايي هستند و گروه
  ي قضايي خود و با هزينه يري را در حوزهتوانند به منظور بهبود بيشتر نتايج، آمارگ مي

  خود گسترش دهند.
نفري انجام  40,000تا  10,000اي  محور: ساالنه و با نمونه-اي موضوع آمارگيري نمونه - 

هاي پنج ساله،  تا اطالعاتي را به سرشماري اضافه كند. موضوعات زير در دوره ،شود مي
زبـان،  «و » خـانواده «، »سالمت«، »تحصيالت«، »تحرك«شوند:  جايگزين يكديگر مي

اي  دوره سـالمت و سرشـماري ميـان     اي موجود دربـاره  نمونه  مطالعه». دين و فرهنگ
هـا،   مناسب نمونه  شود. به دليل اندازه ها افزوده مي  حمل و نقل هم به اين داده  درباره

و سوييس  كشور هاي قابل اعتمادي براي كل منجر به تخمين ،محور مطالعات موضوع
شود.  اصلي آن مي  هفت منطقه

هـاي سـريعي بـراي     : ابزاري جديد و منعطف است كـه پاسـخ  CHنگر  آمارگيري كلي - 

نفـري، نتـايجي    3,000اي  آورد. اين آمارگيري نمونـه  فراهم مي» جاري«هاي  پرسش
توانند به سرعت پردازش و منتشر شوند. كند كه مي براي كل سوييس توليد مي

اي منسجم از چهار عنصر اصلي است: سامانه ،در سوييس سرشماري ثبتي مبنا
  ها به اشتراك گذاشته شود؛ آمارگيري  جمعيت پايه در همه .1
اي مختلف را فراهم  فردي يكتايي كه امكان شناسايي افراد در منابع داده  وجود شناسه .2

  آورد؛
و ارتباط افراد و  خانوارهامسكن و ساختمان، كه امكان شناسايي تشكيل   وجود شناسه .3

كند؛ ها و منازل را ايجاد مي خانوار با ساختمان
شود و  مختلف مي هاي آمارگيريپذيري  اي، كه موجب مقايسه تعريف متغيرهاي هسته .4

سازد. هاي جمعيتي و جمعيت پايه را ممكن مي تعريف يكنواخت گروه
داراي اشـكاالتي اسـت.    در سـوييس هـم   ،هاي موجود، سرشماري ثبتي مبنا مزيت  با وجود همه
اند كه كوچكترين گروهي كه با اطمينـان   نشان داده سرشماريدقت اين   درباره ،ها برخي بررسي

 ،هـا  نفـر اسـت. ايـن بررسـي     140توان در آمارگيري جمعيتي سوييس انـدازه گرفـت،    خاطر مي
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و بيشـتر   نفر جمعيت سـاكن  15,000بيني كردند كه هر چند اين تعداد براي شهرهايي با  پيش
مورد نياز خود را   هاي ساالنه، داده در بازه ،توانند مناسب است، اما شهرهاي متوسط و كوچك نمي
نفر ساكن يا بيشتر) بايد پـنج سـال صـبر     3,000با دقت كافي دريافت كنند. شهرهاي متوسط (

ها گردآوري شده و تصويري با دقت كافي به آنها ارائه شود. تا نمونه ،كنند
گيري سـهم جمعيـت    نفري را براي اندازه 200,000  اين مطالعات، اندازه نمونه  نتيجه، همچنين

 كوچكترداند، در حالي كه شهرهاي  نفر و بيشتر مناسب مي 15,000شهرهاي بزرگ با جمعيت 
  اي با دقت كافي دريافت كنند. تا داده ،بايد چندين سال صبر كنند

بايد تا زمان  ،گيري تغييرات، حتي شهرهاي بزرگ اند كه براي اندازه نشان داده ها بررسيدر نهايت، 
گيري دقيق تغييرات الزم اسـت،   هاي چندين سال، صبر كنند. همچنين اگر اندازه گردآوري داده

  ها افزايش يابد.  نمونه  بايد اندازه

  سرشماري ثبتي مبنا در ايتاليا -2-3

در نظـر گرفتـه اسـت، سرشـماري در       براي تغيير روش سرشـماري  هايي كه ايتاليا يكي از گزينه
ها طي  كند. داده هاي ثبتي شهري را فراهم مي زماني است كه امكان استفاده از داده  چندين نقطه

شود. اين آمارگيري  آوري مي از زمان و از طريق آمارگيري پيوسته و تجمعي جمع اي گسترده  بازه
  پوشاند. ت را ميدر هر مرحله، بخشي از جمعي

شان در  ثبت جمعيتي دارند كه عالوه بر ثبت ساكنين، عضويت  در ايتاليا، سامانه ها شهرداريتمام 
شان، وقايع زندگي همچون والدت و فوت و مهاجرت را نيـز   خانوار و آدرس معمول محل سكونت

و مراكـز   وجود مرزبندي مشخص و كـد شناسـايي بـراي نـواحي    براي اين منظور . كنند ثبت مي
ها، از  هاي اين آدرس ها مورد نياز است. اگر چه كيفيت داده سرشماري و همچنين فهرست آدرس

چالش بزرگ در سرشماري ثبتي مبنا در  استاني به استان ديگر به نحو چشمگيري متفاوت است.
  هااست.  ي آدرسها  هماهنگي و بازسازي بنيادين داده ايجادايتاليا، نياز به 

  سه: سرشماري غلتان فران -2-4

فرانسه (با جمعيت نزديك به جمعيت ايران و مساحتي در حدود يك سوم ايران) تنهـا كشـوري   
كند. ايـن روش جـايگزيني بـراي سرشـماري      استفاده مي 1است كه از سيستم سرشماري غلتان

به جاي انجام شمارش به طور همزمان در سرتاسر كشور و با يـك تـاريخ    ،سنتي است كه در آن
هاي جغرافيايي، يكي پس  منطقه  گيري مستمر و تجمعي، از همه ها با استفاده از نمونه مرجع، داده

  . )United Nations ،2015( شوند اي از زمان، استخراج و ثبت مي گسترده  از ديگري و در بازه

  اصلي دارد:  اين روش دو مؤلفه
  روز رساني است؛ آ) طول زمان سرشماري، كه خود وابسته به دوره تناوب مورد نياز براي به

كه به بودجه و سطح جغرافيايي مورد نياز (كشور، ناحيه، شهرها، مناطق محلي،  نمونه، حجمب) 
  ها وابسته است.  ...) براي نمايش داده

1-Rolling census
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  اي براي: توليد نتايج در سطح ملي بوسـيله   توان يك چارچوب نمونه مي ،براي مثال در اين روش
تجميـع تعـداد كمـي آمـارگيري       اي بوسـيله  يك آمارگيري ساليانه؛ توليد نتايج در سطح منطقه

هـاي   در پي؛ و توليد نتايج در سطح نواحي كوچك، با تجميع تعـداد بيشـتري از داده    پي  ساليانه
ممكن است در تمام طول سال، يا در طول يـك   ،. يك آمارگيري ساالنهچندين ساله، ايجاد كرد

  تر انجام شود. زماني كوتاه  ماه مشخص يا در يك دوره
اي اسـت. اگـر    نيازهاي اجراي موفق سرشماري غلتان، وابسته به پيچيدگي چارچوب نمونه پيش 

نيازهاي الزم است.  اصلي، يك از پيش  باشند، وجود يك فايل آدرس  گيري، آدرس واحدهاي نمونه
ت كه يك شهر باشد، تنها داشتن اطالعاتي الزم اس  گيري بزرگتر، مثال به اندازه اما اگر واحد نمونه

معرف باشند، كفايـت كنـد.     اي كه يك نمونه هاي مختلف، به گونه براي پراكندن شهرها در سال
روش اتخاذ شـده (و در صـورت لـزوم،      مهم در اينجا، اطالع رساني به كاربران آمارها درباره  نكته

  شود. ها مي طراحي سرشماري) است كه موجب تداوم اطمينان آنها به داده
تر نسبت بـه سرشـماري    هاي زماني كوچك ها در بازه روز رساني داده غلتان، بهحسن بزرگ روش 

سنتي است. (ساالنه به جـاي ده سـاله) اسـت. همچنـين، در ايـن روش امكـان بهبـود فرآينـد         
توان موضوعات جديد مورد نياز و مرتبط را هر سال  سرشماري به صورت ساليانه فراهم است؛ مي

گيري از  هاي جديد، از آنها بهره برد. اين روش، همچنين امكان بهره اوريبه آن افزود؛ و با ظهور فن
بـه   ،هـا  هـاي مسـتمر كيفيـت داده    توانند عالوه بر ارزيابي كند كه مي هاي ثابتي را فراهم مي تيم

  آموزش كاركنان در اين حوزه هم بپردازند.  
تواند  چرا كه اين روش نمياما عيب بزرگ روش غلتان، از بين رفتن ويژگي مهم همزماني است. 

بـين نـواحي، بـه دليـل       يك تصوير يكجا از كل جمعيت ارائه دهد. به اين ترتيب انجـام مقايسـه  
تـوان بـا اسـتفاده از     هاي زماني متفاوت، بسيار پيچيده خواهد شد. هـر چنـد مـي    استفاده از بازه

ها، تصويري  بي) از روي دادهبيني و يا درونيا ميانگين و يا پيش  شگردهاي رياضي (مانند محاسبه
زمـاني مشـخص، بدسـت آورد. از سـوي ديگـر، چـون         آماري از وضعيت ميـانگين در يـك دوره  
گيـرد، ممكـن اسـت از فـرد      هـاي متفـاوتي صـورت مـي     سرشماري در مناطق مختلف در زمـان 

هيچ  پاسخگويي كه در اين مدت جابجا شده، چندين بار داده اخذ شود، و در مقابل از فرد ديگري
، يعني جامعيت نيز  آوري نشود. در نتيجه، ممكن است ويژگي مهم ديگر سرشماري اي جمع  داده

مند و دقيقي براي اجتناب از اين اتفاق صورت گيرد. به  از دست برود، مگر آن كه اصالحات روش
  اي است.  همين جهت، سرشماري غلتان، نيازمند طراحي روش اجراي پيچيده

هاي معمول را داشته باشد. به عالوه امكان تغيير  موضوعات در سرشماري  د همهتوان اين روش، مي
ها به صورت ساالنه وجود دارد. به اين ترتيب، اين شكل از سرشماري، در برابـر تغييـرات    پرسش

پذيري در طول زمان الزم باشد،  شرايط اجتماعي و نيازهاي كاربران، حتي در شرايطي كه مقايسه
هـاي چنـد سـال متـوالي      اي، بايـد داده  هاي منطقه هاست. اگر چه براي داده ر روشپوياتر از ساي

هاست. از آنجـا كـه    گردآوري و تجميع شوند، كه اين مستلزم ثبات نسبي در محتواي پرسشنامه
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ها در اين روش همواره (ساالنه) در حال به روز شدن هستند و ثبت مستمر است، اين روش  داده
قيقي است كه اجراي مستمر آن را تضمين نمايد.  نيازمند زيرساختي د

  

  دانمارك -2-5

هاي ثبت اداري به عنوان منبع آمار، به  ميالدي بحث بر سر چگونگي استفاده از داده 60  در دهه
مركـز   1986ها و توليد آمار كارآمدتر، در كشورهاي نورديك مطرح بود. در  منظور كاهش هزينه

فردي يكتا براي شناسايي آحاد جمعيت دانمارك   ايجاد و شناسه) دانمارك CPR(1ثبت جمعيت

  .)Lange ،2014( دصادر ش
هاي مركز ثبـت جمعيـت، همـراه بـا توزيـع       ، برمبناي داده1970جمعيت در   اولين آمار ساليانه

ها، امكان انتشـار آنهـا بـر     جنسي، سني و وضعيت تأهل انجام شد. به دليل وجود آدرس در داده
هاي  جغرافيايي وجود داشت. همچنين آمارهاي خانوار و مسكن و مستغالت از داده حسب منطقه

) بدست آمد. اطالعات مربوط به تحصيالت CPRبا استفاده از اطالعات ( 70  مربوط به اوايل دهه

هـاي   هاي جاري تحصيالت بوجود آمد. از سـامانه  و با پيوست داده 1970هاي سرشماري  از داده
ها (از  هاي شركت درآمد قابل استخراج است، بلكه از انطباق داده تااطالع، نه تنها ماليات و درآمد

CBRي  سامانه
هاي ثبت شده كارفرمايان به مستخدمين در قالب حقوق و مزايا، به  ) با پرداخت2

هـاي مـورد    نوعي توزيع فعاليت براي جمعيت فعال اقتصادي، قابل استخراج است. وضعيت پست
آيد، اما كيفيت آنها در بهترين سطح مورد انتظـار نيسـت    هاي مالياتي بدست مي تصدي، از ثبت

اي از اطالعـات   ، بخـش عمـده  1974شود. به اين ترتيب تـا   چون مستقيما توسط افراد اعالم مي
هـاي مسـكن در    هـا ماننـد داده   هاي ثبتي قابل استخراج بود. اما، برخـي داده  سرشماري، از داده

-1976بت اداري براي آنها وجود نداشت. با اين وجود، سرشماري نفوس دسترس نبودند چون ث
هاي ثبتي بدست آمد و شامل اطالعاتي از مسكن نبود. ، از تركيب داده1975

هاي اداري مختلف،  هاي مربوط به يك فرد در ثبت ها و تعارض داده مشكالت اتصال و تلفيق داده
انين مختلف براي رسيدگي به چنين مـواردي، در  هاي مهم بود. وضع و امتحان قو يكي از چالش

ها، از الزامات ايجاد آمادگي براي سرشماري ثبتي مبنا  هاي انطباق و كنترل داده روش  كنار توسعه
  بود. 1976در 

توان كامل دانست، از جمله به دليل فقـدان اطالعـات    را به داليل متعدد، نمي 1976سرشماري 
هاي اقتصادي در سـطح   مسكن، فقدان جزييات در اطالعات تحصيالت و اين كه اطالعات فعاليت

  هاي محلي موجود در محل كار افراد.  آوري شده بود و نه از داده ها جمع كالن از شركت

1-Central Population Register 
2-Central Business Register 
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) براي مصارف آماري و ثبتـي، و همچنـين   BDR( 1ا ايجاد ثبت مسكن و ساختماناين نقايص، ب

برطرف شدند. همچنين براي تكميل اطالعات  1981ثبت محل كار، براي سرشماري   انجام پروژه
آوري شد. به  هايي از ساير منابع ثبتي جمع مشاغل افراد كه از ثبت مالياتي بدست آمده بود، داده

هـاي تلفيـق    هاي ثبتي و بهبـود روش  ريج و با افزايش سطح كيفي و كمي دادهاين ترتيب، به تد
  داده، سرشماري كامال ثبتي مبنا در دانمارك نهادينه شد. 

سرشماري كامال ثبتـي مبنـا در دنيـا، اولـين و آخـرين         اما اين سرشماري به عنوان اولين تجربه
هـا معتقدنـد ايـن    تشر كـرد. چـرا كـه آن   عات آن را منسرشماري بود كه مركز آمار دانمارك اطال

به  -سرشماري به طور ذاتي با آمارهاي موضوعي خاص، قابل رقابت نيستند، چه از جهت موضوع
اي در  چه از جهت زمانبندي، به دليل به روز نشدن منابع مختلف داده -دليل عدم انعطاف پذيري

هـاي ثبـت    مركز آمـار دانمـارك، داده  هاي يكسان. اما با توجه به حجم باالي اطالعات ثبتي،  بازه
ها براي توليدات هاي آماري تبديل و از آن به دادههاي آماري  براي استفاده ،اداري را در موارد نياز

  نمايد.  آماري مختلف بارها و بارها استفاده مي
ايـن  » پيوسـتگي «و» مرتبط بودن«سرشماري ثبتي مبنا در دانمارك،   اما دو پرسش مهم درباره

آنجا كه آمارشناسان، حتي با وجود قانون آمـار دانمـارك،    . از)Thygesen ،1995(هاست  هداد
 ،شود توانند چندان بر مفاهيم و تعاريف مختلف در منابع ثبت اداري اثرگذار باشند، تالش مي نمي

مفاهيم مورد نظر اسـت. از سـوي     با استفاده از منابع مختلف و تخمين» مرتبط بودن«تا مشكل 
كنند و اين  هاي اداري تغيير مي ديگر، گاهي به دليل تغيير در قوانين، مفاهيم مورد توجه در ثبت

  شد. به طور موقت يا دائم تأثيرگذار با ،آمارهاي مربوط به آن مفهوم» پيوستگي«تواند بر  مي
  

  نروژ -2-6

هاي اداري به عنوان  ، مركز ملي آمار نروژ حق استفاده از داده1989با تصويب قانون آمار نروژ در 
هـاي ثبـت    . پس از آن، با پردازش داده)Andersen ،2011(مبناي آمار رسمي را بدست آورد 

سـازي ايـن    يكپارچـه هاي ثبت آماري متعددي به وجود آمد. يكي از اهداف اصلي،  اداري، سامانه
در موضـوعات آمـاري    ،واحد بود. يك ثبـت آمـاري ممكـن اسـت      هاي آماري در يك سامانه ثبت

 ،در ثبت جمعيت آماريمختلف به عنوان منبع استفاده شود. براي مثال، متغيرهاي جمعيتي، كه 
حاصل  شوند. سرشماري نفوس و مسكن، شوند و در تمام آمارهاي اجتماعي استفاده مي توليد مي
  هاي ثبتي است. سازي اين داده يكپارچه

سه منبع ثبتي اصـلي اسـت:     ، بر پايه2011هاي اولين سرشماري ثبتي مبناي نروژ در سال   داده
منبع ثبتي  30استفاده از حدود  ،ها . عالوه بر اين4و كاداستر 3، ثبت تجاري2ثبت جمعيت مركزي

3- Building and Dwelling Register 

1-Central Population Register
2-Business Register
3-Cadastre
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بزرگ ديگر (براي وضعيت اشتغال، درآمد و ...) و تعدادي منبـع ثبتـي كوچـك نيـز مـورد نظـر       
  ). 1اند(شكل  شده هاي مشترك بهم ارتباط داده اين منابع با شناسه  است. اطالعات همه بوده

  
  

  )Andersen ،2011(سرشماري نروژ   نمايي از سامانه ):1( شكل

باوجود اين، بسياري از متغيرهاي سرشماري همچنـان در دسـترس نيسـتند و بايـد بـا تركيـب       
هاي اداري، و همچنين پردازش بيشتر اطالعات، اين متغيرها را محاسبه كرد. براي  هاي ثبت داده

مختلف است.  منبع ثبتي 11هاي  متغير افراد شاغل (استخدام شده)، نيازمند داده  مثال، محاسبه
انواع استخدام را پوشـش    اين كار از دو جنبه ضرورت دارد: نخست آن كه هيچ منبع ثبتي، همه

هاي منابع مختلف، بـراي دسـتيابي بـه پوشـش و كيفيـت       تركيب داده ،دهد، و ديگر آن كه نمي
  اي مطلوب، الزم است. داده

هاي ثبتي، نقش مهمـي در ارتقـاي    با صاحبان داده ،همچنين، همكاري تنگاتنگ مركز آمار نروژ
هـاي فنـي (گـزارش مشـكالت كيفـي) و سياسـي        هاي ثبتي داشته اسـت. حمايـت   كيفيت داده

هاست. همچنين، به منظور منتفع  اين همكاري  (درخواست منابع [مالي] در صورت نياز) از جمله
هاي   هايي براي صاحبان داده ار نشستگذ هايي، مركز آمار نروژ پايه شدن طرفين از چنين همكاري

  هاي ثبتي بوده است. مسايل مربوط به داده  ثبت اداري و كاربران، براي بحث و تبادل نظر درباره
اما در كنار مزاياي شناخته شده اين نوع سرشماري، اجراي آن در نروژ هم، با مشـكالت مهمـي   

رهاي جديد، مشكل در تعريف متغيرها و پذيري در افزودن متغي روبروست. گذشته از عدم انعطاف
هاي متنوعي كه براي واحد خانوار وجود دارد، به  واحدهاي آماري در اين كشور، به ويژه در تعريف

آيد.  چشم مي

 = P صيشخ شماره شناسه

 = B تجاري شماره شناسه

 = A آدرس شماره شناسه

ساير 

ثبت
 درآمد تحصيالت

امنيت 

 اجتماعي
 افراد بيكار

ثبت 

 تجاري
 ثبت شغل

ثبت 

جمعيت  

 كاداستر

P 
P 

P P 
P 

P B 

A A 

 = P شخصي  شماره شناسه

 = B شماره شناسه تجاري

 = A آدرس  شماره شناسه
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  موفق ايجاد مركز آدرس  استراليا: تجربه -2-7

ايـن كشـور،     ويـژه اسـت، امـا امتيـاز      اگر چه استراليا هنوز اقدام به سرشماري ثبتي مبنا نكرده
ها براي  هاي امنيتي در اتصال پايگاه  زيرساختي است كه براي حذف بسياري از مشكالت و دغدغه

هاي ثبتي ارائه شده است. به همين جهت در اينجا به معرفي اين ساز و كار كه توسط  تلفيق داده
پردازيم. اين  مي ،تدارك ديده شده است ،و بخش سالمت غرب استراليا 1دانشگاه استرالياي غربي

كند. اين مجموعه  هاي مرتبط متصل مي بهداشت را با ساير مجموعه داده  ركوردهاي داده ،سامانه
 .كنـد  مركـزي را برقـرار مـي     نـام دارد، اطالعـات شـش پايگـاه داده     WADLSكه   ،داده

)Ralphs ،2011(:  

ــتان 3. ثبـــت مـــرگ 2. ثبـــت والدت 1 ــالمتي روان 4. تـــرخيص از بيمارسـ   . مراجعـــان سـ
  . شبكه اعالم ماماها 6سرطان  2. شبكه اعالم5

هاي اجرايي براي دسترسي مستقيم به ريز داده مشكل اسـت، در   از آنجا كه هماهنگي با دستگاه
هاي مختلف را ذخيره  وعه دادهركوردها در مجم  ، كه لينك به همه3اين طرح ابتدا يك فايل اصلي

قابـل   ،هـا  شود. خانوارها، فرزندان و اعضاي خانواده، همگي از طريق اين لينـك  كند، ايجاد مي مي
بـه فايـل    4يگـر  و تنها اشـاره واقعي از افراد نيست   شامل هيچ داده ،اند. اين فايل اصلي شناسايي

هـاي   كند. اين فايل به هيچ عنوان جـايگزين داده  ذخيره مي 5راه دور را براي دسترسي ازها  ه  داد
اي نيست و هيچ اطالعات قابل فهمي  شود. همچنين جايگزين هيچ مجموعه داده اصلي افراد نمي

كند، در آن وجود ندارد. حسن بزرگ اين رويكرد،  اشخاصي كه ركوردهايشان را متصل مي  درباره
هـاي امنيتـي    اي اسـت و بسـياري از نگرانـي    متمركز داده از بين بردن نياز به يك مركز عظيم و

ايكه از  سازد. اين سيستم به سادگي، ارتباط بين ركوردها از چندين منبع داده موجود را مرتفع مي
  سازد. را برقرار مي ،اند پيش وجود داشته

انه و فايل هاي فردي است. دسترسي به اين سام  حفظ امنيت داده ،يكي از اهداف اصلي اين سامانه
 اي بـراي   كميتـه   ةنيازهاي سختگيران كه پيش ،ريزان واجد شرايط اصلي، تنها به محققان و برنامه
شود. ، اعطا ميباشند كردهبررسي پاكي اخالقي را احراز 

  

1-Western Australia University 
2-Notifications
3-Master file 
4-Pointer
5-Remote
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 ده اسـت شـ مطـرح  ، ذيـل به ترتيب ،خالصهنياز مهم يك سرشماري ثبتي مبنا به طور  پنج پيش
)Tønder ،2001( :  
هـاي اداري را بـراي اهـداف     حق دسترسي بـه داده  ،. قوانين ملي مناسب كه به مركز ملي آمار1

  دهد. را مي  آماري، و ايجاد ارتباط بين منابع مختلف داده
هاي فردي. مراكز ملي آمار، نوعا مجاز به پـردازش   اي قانوني براي حفاظت از پردازش داده . پايه2

آوري نشده باشند. امـا   ها به اين منظور جمع ها براي اهداف آماري هستند، حتي اگر آن داده داده
توانند براي اهـداف غيـر آمـاري اسـتفاده شـوند.       ها پردازش شوند، ديگر نمي همين كه اين داده

ي آوري شده براي اهداف آماري، به محض انتقال به مركز ملي آمار، محرمانـه تلقـ   هاي جمع داده
  شوند. هاي شناسايي مستقيم و غير مستقيم معموالً حذف مي شوند. برچسب مي
پذيرند كه كـاهش مـوازي كـاري، كـارآيي      . مقبوليت عمومي الزم است. شهروندان معموالً مي3

هاي اداري هستند، بـه   آماري از داده  بيشتر، و بار پاسخگويي كمتر، داليل محكمي براي استفاده
ها وجود داشته باشد. اگر يكبار چنين محافظتي از دست برود،  كافي از دادهشرط آن كه محافظت 

  بازسازي اعتماد عمومي بسيار مشكل خواهد بود.
ها، مورد نيـاز اسـت. در كشـورهاي     . سيستم شناسايي واحد براي كمك به تلفيق و اتصال داده4

هاي ثبتي مورد استفاده  داده  ملي واحد) عمالً در همه  نورديك، كدهاي هويت فردي واحد (شناسه
  براي اهداف آماري وجود دارد.

  هاي جامع و قابل اعتماد براي نيازهاي اداري ايجاد شده باشد. . ثبت5
قابل استفاده باشـند، بايـد    ،براي آن كه منابع ثبت اداري در سرشماري ثبتي مبنا ،از سوي ديگر

هاي زير را برآورده نمايند:  ويژگي
اي از  آوري مجموعه نيازمند جمع ،هاي موجود در پوشش موضوعي ها. گاف اده. پوشش مناسب د1

  هاي سنتي، خواهد بود. اطالعات تكميلي، به روش
هـا و   ها/سازمان . سه واحد آماري براي بنا نهادن آمار [ثبتي مبنا] اساسي هستند: افراد، شركت2

  ها). گاه (سكونت  مسكن
  قابل اتكا. 1گذاريِ . تاريخ 3
  تواند منشأ مشكالت بزرگي باشد.  بات مفاهيم. تغيير تعاريف مي. ث4
  كافي.  ها به اندازه . كيفيت داده5
  هاي] ثبتي. . همكاري مؤثر با دارندگان [داده6
 زير مد نظر قرار گيرند  هاي مطرح در سه حوزه به هنگام استفاده از منابع ثبت اداري، بايد پرسش 
)Skinner ،2018(:  

  آماري (فرد، خانوار، مسكن، ...) و چگونگي تعريف آنها؛واحدهاي  - 

ها؛ ها و مسايل مربوط به پوشش داده جمعيت هدف اين واحد - 
تعريف متغيرها - 

1-Date stamping

2-8- پيش نيازهاي منابع ثبت اداري

2-8- پيش نيازهاي منابع ثبت اداري
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  موجود در سرشماري ثبتي مبنا  مشكالت عمده -2-9

هاي قبل و همچنين تجربيات چند كشور ديگر، به طـور   از بررسي تجربيات مطرح شده در بخش
  شود. اشاره مي ،هاي سرشماري ثبتي مبنا روي سيستم هاي پيش چالش  نكاتي درباره خالصه به

 ،ثبتـي   بايد دست كم يكي از دو منبع مهم داده ،براي استفاده از منابع ثبت اداري در سرشماري
يعني فرد و  ،يعني ثبت جمعيت و ثبت مسكن موجود باشند. سپس بايد واحدهاي آماري بنيادين

كـار بايـد    بـراي ايـن   ).Skinner ،2018(ونت) بـه يكـديگر متصـل شـوند     مسكن (محل سـك 

 ،هاي منبع موجود آوري و به داده هايمربوط به منبعي كه موجود نيست، از منابع مختلف جمع  داده
اجتناب ناپذيري است كه معمـوال در برشـمردن مزايـا و      مهم در اينجا، هزينه  متصل شود. نكته
  داده  تأمين دست كم دو پايگاه  گيرد. هزينه هاي ثبتي مبنا، مورد توجه قرار نمي معايب سرشماري

جـي  يكتا براي هر واحد مسكوني، به نحوي كه هم خرو  شامل اطالعات فردي يكتا و ثبت شناسه
هاي آنها قابل اتكا براي مصارف آماري باشد و هم براي مدت طـوالني پايـداري آن تضـمين     داده

هايي است. اين نيازمندي  هاي هنگفت برقراري و نگهداري چنين سامانه شده باشد، نيازمند هزينه
كم، چندان به چشم  با جمعيت و/يا مساحتاز آن دست مشكالتي است كه شايد در كشورهايي 

راهكارهـاي آن مـورد     يد، اما براي كشوري به وسعت و جمعيت ايران، بايد بـا دقـت بيشـتري   نيا
  بررسي قرار گيرند. 

مهم ديگر، تعريف واحدهاي آماري در منابع ثبتي مختلف است. تفاوت در تعريف مفاهيم در   نكته
هـاي تلفيـق    كنـد. بنـابراين، روش   هاي ثبتـي را بـا مشـكل مواجـه مـي      منابع ثبتي، تلفيق داده

  . )Skinner ،2018(هاي ثبتي مورد نياز خواهد بود  تري براي يكپارچه سازي داده پيچيده

يك واحد آماري   نگراني ديگر در استفاده از منابع ثبتي و تلفيق آنها، امكان حضور دو يا چندگانه
روز  اي بـه هـ  ناشي از هماهنگ نبودن بازه ،در يك يا چند منبع ثبتي است. اين مورد ممكن است

روز  هاي يك پايگاه اطالعات مالياتي ساالنه به رساني منابع مورد استفاده باشد. به عنوان مثال، داده
  شوند، اما پايگاه ثبت جمعيت يا مهاجرت، ممكن است روزانه تغيير كند.  مي

ه در هاي مربوط به يك روز خاص، مثال ساكنان يك منطق آوردن داده براي بدست ،ديگر آنكه  نكته
هاي آماري هستيم. چـرا كـه    تاريخ مشخصي كه روز سرشماري است، نيازمند استفاده از تخمين

هـاي   لزوما به تاريخ خاصي اشاره نداشته باشند. بنـابراين بايـد روش   ،هاي ثبتي ممكن است داده
  هايي از پيش تعيين و آزموده شده باشند. هاي مناسب براي چنين تخمين سازي آماري و مدل

هاي ثبتي، انعطاف ناپذيري در تعداد و تعريف متغيرهاسـت. در يـك    وديت بزرگ منابع دادهمحد
توان به فراخور، هر نوع سوالي را در پرسشنامه مطرح نمود، اما با توجه بـه   مي ،سرشماري سنتي

شوند، براي پاسخ بـه هـر    رساني ادارات توليد مي هايي كه در جريان خدمت محدوديت تعداد داده
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مورد نظـر را از    بتوان دادهسوالي در مقاطع زماني مختلف، يك منبع ثبت اداري وجود ندارد كه 
آن استخراج نمود. در صورت نياز بـه چنـين آمارهـايي، تنهـا راه، انجـام سرشـماري جـانبي يـا         

 اداري،  داده  هدف است. همچنين، ممكن است به داليلي قانوني، ثبت كننده  گيري از جامعه نمونه
نيازمند تغيير مفهوم يك متغير باشد. اگر اين تغيير بر آمار ثبت شده از آن پس تأثير گذار باشد، 

سطح رفاه  ،افتد. براي مثال، فرض كنيم مي به كلي به خطر ،هاي سرشماري پذيري تخمين مقايسه
يك خانوار در برخورداري از امكانات يـا خـدمات خاصـي تعريـف شـود. در ايـن صـورت، اتخـاذ         

هايي كه موجب تغيير الگوي استفاده از آن امكان يا خـدمت و روي آوردن بـه خـدمتي     ياستس
دهد. به ايـن ترتيـب،    پذيري در طول زمان را به شدت تحت تأثير قرار مي شود، مقايسه ديگر مي

تفكيك روندهاي موجود در سطح رفاه جامعه، از روندهايي كه بر اثر تصميمات سياسي و مقطعي 
اند، دشوار خواهد بود. به عالوه، تخمين سطح رفاه براي كساني كه در معرض خدمت  حاصل شده

  جديد نيستند، بسيار دشوار خواهد بود.
هاسـت. دو نـوع خطـا محتمـل اسـت       ها در هنگام تلفيـق داده  ديگر، امكان خطاي سامانه  مسأله

)Skinner ،2018( :  

  ندارد. خطاي مثبت كاذب: برقراري ارتباطي كه در واقع وجود
  هايي كه در واقع به هم مرتبط هستند. خطاي منفي كاذب: عدم برقراري ارتباط بين داده

 Office for Nationalو  de Bruin ،2004(در مطالعات انجام شده در هلنـد و انگلـيس   

Statistics ،2013(بيش از مثبت كاذب  ،تعداد خطاي منفي كاذب ،شده است كه اغلب   ، ديده
برخورد با ايـن خطاهـا و     هاي سرشماري تأثيرگذارند. نحوه بر تخمين ،است. هر دوي اين خطاها

ا، بـه روش اتخـاذ شـده بـراي تنظـيم پوشـش       هبرقراري تعادل بين آنها، عالوه بر تعداد وقوع آن
هـاي داده و امكانـات بـه     پايگاهارتباط   سرشماري هم وابسته است. بنابراين، بايد با توجه به نحوه

كافي براي انتخاب روش تلفيق مناسب صورت گيرد. چرا كه در آينده  خدمت گرفته شده، مطالعه
ها، به دليل  ها و وابستگي سرشماري به آنها، امكان تغيير اين روش گيري زيرساخت و پس از شكل

  .هاي سرشماري، وجود نخواهد داشت تأثير مستقيم بر كيفيت تخمين

 

  ثبتي مبنا در ايران سرشماريبر امكان  تأمالتي .3

مبنـا   به سرشماري ثبتي ،معمول  با وجود عزم مركز آمار ايران براي حركت از سرشماري به شيوه
 از جمله: ،(به عنوان يك شيوه عام) هنوز نكات جدي براي تأمل و تدبير در اين روند وجود دارد

گران به گردآوري آمار، تـابع   هنوز نگاه حكومت هاي آماري،با وجود پيشرفت دانش و روش .1,1
زماني است. يعني تالش براي داشتن تصويري بزرگ از جمعيت در  ديدگاهي سنتي مبتني بر هم

كـه تغييـرات    ،ريزي عنوان مي شود. اما واقعيت آن است با هدفي كه عموماً برنامه ،زماني خاص
بندي مفـاهيمي چـون حكمرانـي     صورتاجتماعي رخ داده به ويژه با گسترش فضاي مجازي و 

ريزي را  الكترونيكي، قاعدتاً بايد ايجاد تغييراتي كالن در نگرش به جمعيت به مثابه موضوع برنامه
موجب شود. كما ايـن كـه در كشـورهاي توسـعه يافتـه اصـوالً توسـعه يـك دغدغـه نيسـت و           
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هاي ارشادي  د را به برنامههاي دستوري (مشابه آنچه در ايران مرسوم است) جاي خو ريزي برنامه
گيـري از   يا اصوالً تبعيت از منطق اجتمـاعي، اقصـادي و فرهنگـي داده و حكمرانـان بـا فاصـله      

بي  ،اند. از اين رو گر حركت نموده تنظيم هاي اريذسياستگبه سمت  ،ريزي مقوالتي چون برنامه
تفـاوتي   ،2020 هـاي سـازمان ملـل بـراي سرشـماري      راه نيست كه نگاه جهاني و حتي توصيه

مراجعه ،يعني . چنانكه سرشماري به روش متداولداردگير با نگاه هميشگي به سرشماري  چشم
تـر گـردآوري و محاسـبه آمـاري،      هـاي مـدرن   توان در مقابل شيوه به خانوار و پرسشگري را مي

ي بـر  تر را با توجه به اين كـه عمومـاً مـاهيتي مبتنـ     هاي تازهسرشماري سنتي نام نهاد و شيوه
هاي ثبتي دارند، در يك دسته بندي بزرگ،بدون توجه به شيوه اجرا، با عنـوان سرشـماري    داده

هـاي   درباره آمار و شـيوه  ،ها ثبتي مبنا قرار داد. شايد زمان آن رسيده كه ديدگاه عمومي دولت
گردآوري آن (نظير سرشماري) دست خوش تغييري اساسي شـود. بـه عنـوان نمونـه، يكـي از      

ترين واحد جغرافيايي (آبـادي) اسـت. آيـا     اعالم دقيق جمعيت تا كوچك ،توقعات از سرشماري
  تواند به فوريت و با قطعيت اين توقع را برآورده نمايد؟  مي ،سرشماري ثبتي مبنا

در رويكـرد سرشـماري سـنتي، عمومـاً      ،نكته ديگر محتواي سرشماري است. بديهي اسـت  .1,2
كمتر است. هرچند مجموع محتوا (محتـواي نهـايي) در    ،نسبت به ثبتي مبنا ،محدوديت محتوا

برقراري تعادل بين نيازهاي آماري كاربران و ميـل بـه حـداقل      اين رويكرد (سنتي) بايد نتيجه
باشد. با اين حال در ايران، نگاه به سرشماري جمعيـت بـه عنـوان يـك      رساندن بار پاسخگويي

گاه حتي در بين طراحـان سرشـماري نيـز يـك اصـل بـديهي        )1384، زنجاني(فرصت طاليي 
شمرده شده و غالباً تالش بر غناي محتوايي سرشماري بوده است. اين غناي محتوايي (فـارغ از  

ها) در بدنه اجرايي كشور نيز تا حـدود   اين سرشماري هاي بحث كيفيت و امكان استفاده از داده
ها به نيازهـاي موسـع    در سرشماري ،تا جايي كه عموماً كاربران سعي دارند ،زيادي رسوخ كرده

توان ايـن بـاور را ناديـده     مي ،اي خود دست يابند. آيا در گذار از شكل سنتي به ثبتي مبنا داده
  گرفت؟ 

د توسعه سرشماري ثبتي مبناست. به باور سازمان ملل متحد نكته ديگر زمان بر بودن فرآين .1,3
، United Nations(نفـوس و مسـكن    2020  هـايي بـراي سرشـماري دوره   توصيه 122(بند 

طول انجامد. (همان) شايد از اين روست كه  ها به ها يا دهه سال ،) اين توسعه ممكن است2015

بسياري كشورها با وجود حركت به اين سمت، عناصر اصلي سرشماري سنتي را بـه نـوعي (تـا    
هـاي گـذار را    نمايند. آيا نظام اداري و اجرايي در ايران توان تحمل ايـن سـال   ها) حفظ مي سال

  دارد؟ 
هـاي   يكتاي مكاني اسـت. در ايـران بـا وجـود توسـعه بانـك      بحث شناسه  ،نكته مهم ديگر .1,4

است. به جز افراد حقيقي كه  ها كمتر توجه شده سازي اين بانك به هم ،اطالعاتي در ساليان اخير
هـاي اطالعـاتي مـؤثر در     شـوند، بقيـه بانـك    الجرم با شناسه يكتاي شماره ملي شناسـايي مـي  

هستند (نظير كسب و كارها) يا شناسه تعريف شده در يكتا   يا فاقد شناسه ،مبنا ثبتي  سرشماري
هاي اطالعـاتي اتبـاع خـارجي سـاكن در كشـور). در       هاي مختلف يكتا نيست (نظير بانك بانك
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هاي ثبت جمعيتي، ثبت احوال و در  ها (شناسه يكتاي مكاني)، داده المللي آدرس هاي بين توصيه
مبنا هستند.  هاي ثبتي اندهي و توسعه سرشماريبراي سام ،ها نهايت درآمد به عنوان اولين داده

شـود. (همـان،    هاي متوالي افزوده مـي  هاي دولتي، گام به گام و در سرشماري معموالً سهم داده
ها و ايجاد پايگـاه   ) با وجود قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي به افراد و مكان122بند

توان الزام پايـه شناسـه يكتـاي     كدپستي، نمي اطالعات جمعيت كشور به عنوان بانك اطالعات
هاي قانوني، اعالم تغيير نشاني هنوز به پوشـش   مكاني را محقق شده دانست. اوالً، با وجود رويه

ها هنوز فاقـد كدپسـتي هسـتند. ثالثـاً، كدپسـتي امكـان        كامل نرسيده است. ثانياً، برخي مكان
را ندارد. ضمن آن كه هنوز در كشور در مورد  برآوردن نياز سرشماري ثبتي مبنا به آدرس آماري

تقسيمات كشوري، به ويژه تعريف واحدهاي جغرافيايي كوچك وحدت عملي ايجاد نشده است. 
  مبنا وجود دارد؟  آيا امكان حل مشكل شناسه مكان تا زمان اولين سرشماري ثبتي

هـاي   ي بين سامانههاي ضبط شده و اطالع رسان روز رساني مداوم داده موضوع مهم ديگر به .1,5
اي بـر   هـاي داده  نيازمنـد تعريـف سـرويس    ،ها از يكديگر) است. اين موضوع ثبت (اطالع سامانه

اي در بسـتر شـبكه ملـي     گونـه سـرويس داده   بستري امن است. با توجه به اين كه هنـوز هـيچ  
يـن  توان از آن به عنوان يك بستر آزمون شده بـراي تحقـق ا   تعريف نشده است، نمي ،اطالعات

اي موجود در كشور نيـز (ماننـد سـرويس تبـادل      هاي داده سرويس ،هدف ياد كرد. عالوه بر آن
هاي ثبت احوال و ثبت اسناد و امالك كشور) با مشـكالت   هاي ازدواج و طالق بين سازمان داده

اي بـا هـدف توليـد آمـار      هـاي داده  اي به ويژه در نبود استانداردهاي مرتبط با سـرويس  عديده
ن دسترسي فيزيكي (و نـه مبتنـي بـر سـرويس داده) بـه      تنها امكا ،روست. در شكل فعلي روبه
سـازي   نتـوان از هـم   ،شـود  هاي اطالعاتي است. اين موضوع باعث مـي  هاي موجود در بانك داده
شهر محل سكونت خـود را تغييـر داده    ،Aهاي اطالعاتي مطمئن شد. به عنوان مثال، فرد  بانك

ور هم ضبط شده است. در شكل منطقي است. اين تغيير نشاني در پايگاه اطالعات جمعيت كش
آخرين نشاني افراد را از طريق سرويس  ،هاي تعريف شده هاي اطالعاتي بايد در بازه تمامي بانك

تـوان بـه سـادگي بـه      روز نمايند. در غير ايـن صـورت مـي    اي دريافت و اطالعات خود را به داده
 ،A. مـثالً، فـرض كنـيم    اطالعات متناقص و متعارضي در مورد يك صفت در يك شـهر رسـيد  

جايي نشاني وي در بانك اطالعاتي بيماران  سالمند باشد و مبتال به يك بيماري خاص. اگر جابه
خاص ضبط نشده باشد، شاخص نسبت بيماري خاص در جمعيت شهر مبدأ و مقصد به سادگي 

به حل  موفقمبنا  سرشماري ثبتي ،اي مطمئن هاي داده مخدوش خواهد شد. آيا در نبود سرويس
 هاي اصالحي خواهد شد؟ سازي و ايجاد رويه چالش شناسايي نقاط ناهم

ها. قوانين، نقش كليـدي   ساز چالشي ديگر است: دسترسي به داده البته موضوع اخير، زمينه .1,6
هاي اداري در اهداف آماري دارند. قوانين ملي، بايد به  اي براي استفاده از داده ريزي زمينه در پايه

هـاي اداري و   دسترسي به منـابع داده   ها در زمان مقتضي، از اجازه ي مجدد دادهجاي جمع آور
استفاده از آنها براي اهداف آماري، حمايت كنند. الزم است اين قوانين، قدرتي به مركز ملي آمار 

ادبيات مركز آمار ايـران) بـه    در ها داده (= ريزها  هاي دولتي در سطح واحد داده بدهد كه به داده
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، 125ها براي اهداف آماري را داشـته باشـد (بنـد     ، و امكان اتصال داده راه شناسه دسترسيهم
)United Nations ،2015اسـت. آيـا      هاي داده ها، نيازمند وجود سرويس ) دسترسي به داده

هـاي نهادهـاي    هاي دسترسي امن به آنها در اولويـت فعاليـت   هاي داده و امكان تعريف سرويس
 هاي اطالعات هست؟ بانكمتولي 

ها، قوانين مناسب بـراي   اي و دسترسي به داده هاي داده اي سرويس عالوه بر موضوعات پايه .1,7
موضوع بسيار مهمي است. رويه جاري در نظام اداري و اجرايي كشور تا حـد   ،ها حفاظت از داده

يتي در زمان تبادل امن مخاطرات  رهبا. اما درهاي فردي هست زياد تضمين كننده محرمانگي داده
دادهايي در پـيش خواهـد    چه رخ ،هاي اطالعات آماري هاي ثبتي و نگهداري آنها در پايگاه داده
 بود؟

مبناست. بند  هاي ثبتي سازي رويه زمينه اجتماعي و فرهنگي پياده ،يكي از مسايل مهم ديگر .1,8
  تأكيد دارد: بايد مباحثه و مذاكره )United Nations ،2015(هاي سازمان ملل  توصيه 126

دهند، همواره  باز، كه منطق و فوايد استفاده از اطالعات شخصي ثبت شده در اسناد را شرح مي
هـاي   روز و فعاليـت  يك اصل كليدي تلقي شود. همچنين، مهم است كه قوانين ملـي ثبـت، بـه   

فـراد از تغييـرات و تطـورات    كـه عمومـاً ا   ،باز و شفاف باشد. اين در حالي است ،متصديان ثبت
رو  خبر خواهند ماند. از اين اي نيز بي از تبادالت داده ،اند. به همين منوال اطالعهاي ثبتي بي نظام

اي كه فراهم كننده چارچوب آماري است، از  دشوار بتوان به جز اطالعات پايه ،در وضعيت فعلي
ي كه شامل خـود اظهـاري اسـت،    هاي دغدغه عمومي براي صحت اطالعات فردي، به ويژه بخش

هاي سنتي نيز برقرار  نظير شغل و درآمد و...  اطمينان داشت. هرچند اين چالش در سرشماري
  مبنـا را دارد؟ آيـا ادلـه    است. آيا فرهنگ جامعه ما آمادگي استقرار و توسـعه سرشـماري ثبتـي   

ا محروم داشتن مردم از حق كننده كافي براي اقناع عمومي در يك مباحثه باز را داريم؟ آي ايجاب
دهند (به مانند سرشـماري)   هايي كه در اختيار مراكز آماري قرار مي خوداظهاري و انتخاب داده

 هاي منفي در پي نخواهد داشت؟  واكنش

هاست. فرض بر اين است  به فرض همراهي عمومي، يكي از مسايل ديگر مرتبط سازي داده .1,9
شود  ون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي استفاده ميكه از شماره ملي و كد پستي، وفق قان

شناسه يكتاي كسب و كار (كه حامل شماره ملي و كد پسـتي خواهـد بـود) مـورد      ،و در آينده
تحقيـق   ،ها مطمئن بود. راهكـار اصـلي   توان از انطباق تمامي داده برداري قرار گيرد، آيا مي بهره

هاست. آيا ايـن تحقيـق بايـد بـه      مزبور با پايگاه حاوي شناسههاي  هماني بين ريزدادهاين  رابطه
ها را  رفع اين مغايرت ،هاي احتمالي سفارش مركز آمار ايران انجام شود؟ در صورت وجود مغايرت

 ،ها يا از مرجع ارائه كننده داده ،) قلمداد كرد1ها سازي داده بايد جزو فرآيندهاي سرشماري (پاك
ها را در  توان فرآيند پاك سازي خودكار داده مي ،آل د؟ در حالت ايدهدرخواست تصحيح آن را نمو

 اي تعريف نمود. هاي داده سرويس

                                                
1-Data cleaning 
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در همين رابطه موضوعِ يكسانيِ تعاريف نيز از اهميت بااليي برخوردارست. اگر مرجع  .1,10
آوري معاقدام به تغيير جزيي يا كلي تعاريف خود نمايد، يا به هر دليل از ج ،ها توليد كننده داده

 ها انصراف دهد، موضوع چگونه حل و فصل خواهد شد؟ برخي داده

اگر تغييراتـي در قـوانين و مقـررات يـا سـاختارهاي اداري (نظيـر ادغـام يـا انحـالل           .1,11
استمرار  تالش برايدر مورد ملي تكليف آمارهاي ثبتي چيست؟ آيا تعهدي   ها) رخ داد، وزارتخانه

 اشت؟ توليد آمارهاي ثبتي وجود خواهد د

مبنا باشد، تكليف اقالمي كه اطالعي از آنهـا در   اگر قرار باشد، سرشماري به كل ثبتي .1,12
تشـكيل خـانوار از    ،چه خواهد شد؟ مهمترين چالش در اين راه ،منابع ثبتي در دسترس نيست

 هاي فردي است. داده

حذف پرسشنامه سرشماري سنتي، وجهه آن به عنوان يك فرصت طاليي را از ميـان   .1,13
) در 1375دارد و عمالً راهي براي پرسش سؤاالت موردي (نظير مرگ مادري در سرشماري  برمي

 دسترس نخواهد بود.

گيري بر كيفيت آمار  هاي اداري) تأثير چشم هاي منبع (ثبت كيفيت داده ،بديهي است .1,14
ي هـا  ارتقاء سطح نهادهاي آماري با هدف انجام كنتـرل  ،هاي عمده خروجي دارد. يكي از چالش

 ،هاي ثبتي است. آيـا در حـال حاضـر نهادهـاي آمـاري      هاي مرجع توليد داده دروني در دستگاه
هـاي   دارند؟ آيا سطح فناوري ثبـت  را جايگاه تأثيرگذاري در طراحي و اجراي فرآيندهاي اداري

 هاي نظام آماري هست؟ گر خواسته اجابت ،اداري در تمامي موارد

يـا   ،آوري شـده اسـت   يكپارچه و جمـع  ،راجع اصليهاي ثبت اداري در خود م آيا داده .1,15
 اي است؟   يكپارچگي و جمع آوري آن نيازمند طي روند جداگانه

  
هـاي سـازمان ملـل     در صورتي كه ترديد در تحقق هر يك از موارد فوق وجود دارد، طبق توصيه

)United Nations ،2015( به عنـوان منبـع    ،، بهتر است سرشماري نفوس سنتي129، بند

  اصليِ محك آمارهاي جمعيتي استمرار يابد.
) وجود دارد PII( 1هاي حاوي اطالعات فردي قابل شناسايي مالحظاتي در مورد داده ،عالوه بر اين

  مورد توجه قرار گرفته است. از جمله: ISO/IEC 29151كه در پيوست استاندارد 

پـردازش    نحـوه   گيـري دربـاره   تصـميم به نقش آفرينـان فعـال در    PIIالزم است صاحبان  - 
  اطالعاتشان تبديل شوند، مگر آن كه قانون تصريح ديگري داشته باشد.

قانوني است،   با قوانين موجود سازگار و مبتني بر پشتوانه PIIكه اهداف پردازش  بايد از اين - 
 PIIپردازش  ،هايي را اتخاذ كنند كه اطمينان دهد ها بايد رويه اطمينان حاصل شود. سازمان

اي كه هيچ يك از قوانين موجود را بالقوه نقض نمايد، مورد اسـتفاده قـرار نخواهـد     به گونه
 گرفت.

                                                
1-Personally Identifiable Information 
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فرديِ قابل شناساييِ مورد پردازش، به حداقل ممكن براي آنچه واقعا بـراي    بايد حجم داده - 
ن [قانوني] نفعا به كمترين تعداد ذي PIIاهداف قانوني مورد نظر الزم است، برسد و افشاي 

 محدود شود.

نفعاني كه براي انجام كارشان به  به ذي PIIالكترونيكي اسناد حاوي   انتقال داده ،الزم است - 
 آن نياز دارند، محدود شود.

، مگر آن اندازه كه به صورت PII  هاي سازمان دارنده دسترسي از خارج به سامانه ،الزم است - 
 رسمي مجاز شمرده شده است، محدود شود.

 ،سازمان] دارنـد  هاي اتصال [به سامانه  هاي خارجي كه اجازه يد بتوان تأييد كرد كه بخشبا - 
 اند. سازي كرده دسترسي پياده  را پيش از دريافت اجازه PIIهاي محافظت از  سامانه

 PIIهاي ديگر (شامل آنكه چه بخشي از  به طرف PIIبايد از ثبت و ضبط [هر گونه] افشاي  - 
 سي، در چه زماني و براي چه هدفي) يقين حاصل شود.افشا شده، به چه ك

روز، كافي و مرتبط با هـدف مـورد    دقيق، كامل، به PIIحصول اطمينان از اين كه پردازش  - 
 نظر است.

، پـيش از  PIIآوري شده از منبعي به جـز صـاحب    جمع PIIكه قابل اتكا بودنِ  ،الزم است - 
 شود. پردازش بررسي 

هاي [حفظ] محرمانگي شامل جزييات كافي هستند، بـه   اطالعيهبايد يقين حاصل شود كه  - 
 اند و به سادگي در دسترس هستند زبان ساده نوشته شده

ها براي بـه چـالش كشـيدن دقـت و      ،  امكان دسترسي و بازبيني دادهPIIبايد به صاحبان  - 
  تماميت آن، داده شود.

، بـراي  PIIن صـاحبان  هـا بـراي قـادر سـاخت     معيارهاي مناسب توسط سـازمان  ،الزم است - 
 ، ايجاد شود.PIIو اصالح يا حذف  PIIدسترسي به 

 

 پيشنهاداتگيري و  نتيجه .4

مطالعات تطبيقي، با توجه به وسعت و جمعيت ايران و سطح الكترونيكـي شـدن خـدمات      بر پايه
اي بـراي   گرايانـه  رسد كشورهاي نورديك و يا آمريكـاي شـمالي، الگوهـاي واقـع     دولت، به نظر مي

توان تجربيات كشورهايي با ابعاد  شوند. در مقابل مي سازي سرشماري ثبتي مبنا محسوب نمي پياده
هـاي   جمعيتي يا ساختار اجتماعي و فرهنگي مشابه را مد نظر قرار داد، كه با توجه به محـدوديت 

ماري هاي ديگري از سرشـ  هاي مركب و يا گونه سرشماري كامالً ثبتي مبنا، رو به استفاده از روش
داخلي و با در نظر گرفتن جميع شرايط انساني و   اند. در نهايت، بايد بر تكيه بر دانش و تجربه آورده

طبيعي كشور، راهكاري طراحي نمود كه عالوه بر ارتقاي كيفيت آمارها و جلب حداكثري اعتمـاد  
 هايستا، پيشنهادبهينه از منابع موجود شود. در اين را  ها و استفاده عمومي، موجب كاهش هزينه

 شوند: ذيل ارائه مي
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سازي سرشماري غلتان، با توجه به تنوع اقليمي، فرهنگي و اجتماعي  حركت به سمت پياده .1
اي كه عالوه بر تأمين نيازهاي  هاي سرشماري به گونه موجود در كشور، و تنظيم پرسشنامه

  داشته باشد؛  اي را هم ملي، انعطاف پذيري الزم براي پاسخگوي به نيازهاي منطقه
در صورت اصرار به حركت به سمت سرشماري ثبتي مبنا، به جاي توقف سرشماري سنتي،  .2

زماني ثابـت، بـراي ايجـاد      سرشماري با سواالت و ساختار اجرايي محدود، بدون لحاظ بازه
 بستري جهت صحت سنجي سرشماري ثبتي مبنا، استمرار يابد.

رسـد   كـامالً ثبتـي مبنـا، بـه نظـر مـي       در صورت اصرار به حركـت بـه سـمت سرشـماري     .3
هـا، ايجـاد    ها و ريزداده ترين روش براي ايجاد دسترسي متمركز مركز آمار به داده هزينه كم

يك مركز آدرس با محوريت پايگاه اطالعات جمعيـت كشـور اسـت. رويكـردي كـه در آن،      
هـاي هويـت    اي روي پايگاه اطالعات جمعيت كشور براي تأييد شناسه تعريف سرويس داده

شود. چنين  فرض در نظر گرفته مي (شماره ملي) و شناسه مكان (كد پستي)، به عنوان پيش
هـا، امكـان دسترسـي بـه      هاي ساير دسـتگاه  هاي دسترسي به داده بانك اطالعاتي از آدرس

توان اجازه  آورد. ضمن آن كه مي روزآمدترين منابع ثبت اداري را براي مركز آمار فراهم مي
ثانويه، بـراي پژوهشـگران و     به چنين مركز آدرسي را به عنوان يك سرويس دادهدسترسي 

 مراكز علمي تأييد شده تعريف كرد.

هاي ثبـت اداري، الزم اسـت سـاز و     در هر صورت، و با هر رويكردي براي دسترسي به داده .4
نحـو در  هـايي كـه بـه هـر      داده  ها (مردم)، دربـاره  رساني به صاحبان داده كاري براي اطالع

گيرند، همراه بـا بيـان علـت نيـاز بـه چنـين        دسترس مركز آمار يا هر نهاد ديگري قرار مي
بيني شود. ضرورت اين مورد، برآمده از نياز به شـفافيت عملكـرد نهادهـاي     دسترسي، پيش

 حاكميتي، به عنوان بخشي از حقوق شهروندي است.
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هاي زنجان، سيستان ميزان باروري استان برآورد

بلوچستان، كردستان و گيالن با روش فرزندان خود براي 

  1395و  1390، 1385هاي سالسرشماري

3حسن عيني زيناب و 2عباس فخاري زواره، 1مهدي خليلي  

  چكيده 

با هاي برآورد ميزان باروري است كه با روش غير مستقيم و روش فرزندان خود از جمله روش
كند. با توجه به هاي گذشته، ميزان باروري را محاسبه ميفرض تغيير در روند باروري در سال

هاي ديگر كه با فرض ثابت بودن باروري در تغييرات باروري در ايران، اين روش بر خالف روش
تري است. در اين مقاله با روش كنند، روش مناسبهاي گذشته باروري را محاسبه ميسال
هاي دو درصد خام سرشماري، ان خود  با استفاده از نرم افزار فرت و با استفاده از دادهفرزند

ميزان باروري ويژه سني و در نهايت ميزان باروري كل براي چهار استان سيستان و بلوچستان، 
محاسبه گرديد. 1395و  1390، 1385هاي سال گيالن، زنجان و كردستان در فاصله سرشماري

دهد، ميزان باروري كل در سه استان كردستان، سيستان و ين تحقيق نشان ميهاي ايافته
اند، اما ميزان باروري يك روند كاهشي را تجربه كرده90تا سال 85بلوچستان و زنجان از سال 

يك روند افزايشي داشته است. استان  95تا  90كل براي هر سه استان در فاصله سرشماري سال 
ن باروري را در ايران دارد، در هر سه سرشماري، يك روند كاهشي را گيالن كه كمترين ميزا

تجربه كرده است. ميزان باروري كل اين استان به عنوان كمترين ميزان باروري كشور، همچنان 
  باشد.زير سطح جانشيني مي

 افزار فرت، ميزان باروري ويژهروش فرزندان خود، روش غيرمستقيم باروري، نرم واژگان كليدي:
 سني، سطح جانشيني

                                                 
  كارشناسي ارشد جمعيت شناسي -1
  كارشناسي ارشد جمعيت شناسي-2
  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي -3
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 مقدمه 

اي است. در جنسي هر جامعه - باروري يكي از عوامل موثر در تغيير و تحوالت ساختار سني
شود. خصوص رشد جمعيت، باروري تنها عاملي است كه بيش از عوامل ديگر بر آن تاكيد مي

اجتماعي و تغييرات گسترده در سطح باروري در كنار ديگر عوامل جمعيت شناختي و عوامل 
اقتصادي، نقش مهمي در تغييرات اجتماعي و روند جمعيتي ايران داشته است. به همين دليل 

شناسان قرار گرفته است و هميشه سعي در شناسايي باروري همواره مورد توجه اكثر جمعيت
  اند.عوامل موثر بر آن بوده
شناسان همواره بدان يتهاي باروري، از جمله مسائل مهمي است كه جمعصحت و سالمت داده

كنند و براي بهبود آن و بدست آوردن تصوير دقيقي از ميزان و روند باروري و وضعيت توجه مي
شود. با توجه به وضعيت باروري هر منطقه و روندي كه هاي متعددي استفاده ميباروري، از روش

و تحوالت اساسي در رفتار  ها نيز متفاوت خواهد بود. به دليل تغييرها داشته، اين روشطي مدت
هاي بخصوصي براي اخير، با توجه به همين تغييرات بايد از روش باروري ايران در چند دهه

توان در اين زمينه استفاده هايي كه ميترين روشبرآورد ميزان باروري استفاده كرد. يكي از مهم
نظر را با توجه به تغيير و كرد، روش فرزندان خود است. اين روش وضعيت باروري مناطق مورد 

  تري از روند باروري ارائه دهد. تواند تصوير واضحكند و ميتحوالت آنها ارزيابي مي
باروري مناطق ايران، ناشي از عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي  تغيير و تحوالت در حوزه

ان مناطقي مانند استان گيالن گذارد. در ايرو سياسي است كه بر رفتار باروري اين مناطق اثر مي
وجود دارد كه داراي كمترين ميزان باروري كل در كشور است و از طرف ديگر استان سيستان و 

هايي در رفتار باروري مناطق بلوچستان با باالترين ميزان باروري كل قرار دارد. وجود چنين تفاوت
؛ 1379(عباسي، ري در ايران شده استرفتار بارو گيري مطالعات متعددي دربارهايران، باعث شكل

). تعدادي از اين تحقيقات بر اين نكته تاكيد دارند كه 2007؛ عباسي و همكاران، 1390غزالوي، 
گرايي شان دارد، درحالي كه ساير تحقيقات بر يك همقوميت افراد، تاثير متفاوتي بر رفتار باروري

اساس، ). براين1390؛ غزالوي، 1382و همكاران، (طالب اندها اشاره كردهدر رفتار باروري قوميت
هاي سطوح باروري طي سال عباسي شوازي در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه اشاعه

رو، باروري در گرايي نزديك كرده است. از ايناخير، رفتارهاي باروري در ايران را به سوي نوعي هم
اجتماعي، روند كاهشي مشابهي را تجربه  –اقتصادي  ها در سطح توسعهايران با وجود تفاوت

  ).1385اند (عباسي، كرده
درصدد بررسي عوامل موثر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بر باروري  ،اين تحقيق

شان بررسي تا رفتار باروري ،بايست مناطقي از ايران انتخاب شوندنيست، اما از آنجايي كه مي
ه از مناطقي انتخاب شوند كه رفتار باروري متفاوتي دارند و از لحاظ گردد، الزم بود آن دست
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هاي متفاوتي برخوردارند. بدين جهت، هاي توسعه انساني و توسعه اقتصادي نيز از ميزانشاخص
هاي زنجان، سيستان و بلوچستان، گيالن و كردستان انتخاب شدند. در اين تحقيق تالش استان

مورد بررسي قرار گيرد و  1395تا  1385هاي استان را از سال 4اين تا روند باروري  ،شده است
  استان ارائه شود. 4تصوير دقيقي از وضعيت باروري اين 

  روش تحقيق

 با، خود فرزندان روش براساسكشور  يبارورمقطعي ميزان  زانيم برآورد پژوهش نيا روش
 1395 و 1390 و 1385 سال يسرشمار يهاداده از استفاده با و 1فرت افزارنرم از استفاده

هاي برآورد غيرمستقيم باروري است كه از آن براي  روش فرزندان خود از جمله روش .اشدب يم
هايي كه داراي نظام ثبت وقايع حياتي ناقص يا اعتماد نكردني  برآورد باروري در جمعيت

- نشده است، استفاده ميهاي مربوط به باروري در سرشماري مطرح  كه سئوال هستند، يا جايي

سال با استفاده از  0- 15اساس استوار است كه فرزندان  براين ،شود. منطق اصلي اين روش
شوند. براين اساس،  بيني معكوس ميسال قبل، پيش15تكنيك بازماندگي معكوس به مدت 

- شساله نيز پي 15-65آيد. زنان  هاي قبل از سرشماري به دست مي مواليد در هر يك از سال
هاي قبل از سرشماري  ساله در هر يك از سال 15- 49شوند و در نتيجه زنان  بيني معكوس مي

سني و  هاي باروري ويژه آيد. سپس با تقسيم مواليد بر زنان در هر سال، ميزان  به دست مي
  ).1379شود ( عباسي  هاي منفرد، قبل از سرشماري، برآورد مي ميزان باروري كل براي سال

 يهاداده از استفاده با كه است يبارور زانيم برآورد يافزارهااز جمله نرم ،فرت افزارنرم
 جمله از. كرد محاسبه را يسن ژهيو يبارورميزان  و كل يبارور زانيم توانيم ي،سرشمار

 روش كه است نيا ي،بارور يزانهايم برآورد يهاروش ريسا به نسبت خود فرزندان روش يايمزا
 در شودكهيم محاسبه ،مطالعه دوره طول در يبارور زانيم در رييتغ فرض با خود فرزندان

 با. كنديم فراهم را يترقيدق يبررس امكان، 2براس روش براي مثال، ،هاگرروشيد با سهيمقا
 ،است داده رخ گذشتهدهه چند در رانيا در يبارور زانيم در كه يمحسوس راتييتغ به توجه

 ،شونديم محاسبه يبارور يهازانيم بودن ثابت فرض با كه ييهاروش با سهيمقا در روش نيا
از  يكي افزار، نرم نيا در .دهديم قرار ارياخت در هااستان يبارور زانيم از را يترقيردقيتصو

هر خانوار  ،ميدانيطور كه مدادن مادر به فرزند است. همان ونديپ ايمتصل كردن و  مراحل مهم،
كد  ،كه دارند يخانوار بسته به نقش يشود و در درون آن، اعضايشناخته م يكد اختصاص كيبا 

 ،كه فرزند است يو كس گيرديم 2كد ،كه همسر است يكس براي مثال،. گيرندميرا  يخاص

                                                 
1-Fert 
2-Brass 



  

  

  

  

                ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤    و و و و     ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣    فصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشارهفصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ٢٦٢٦٢٦٢٦

 

  

 ياعضا خانوار، كساني يكدها ييباشناسارا دارد كه  تيقابل نيا فرت،افزار . نرمگيردمي 3كد
دو  يهاداده ليدر فا كه - خانوار  ياعضا يكدها ييشناسا با بعد مرحله در و كند دايپ را خانوار

 گريهمد با اعضا نسبت –با سرپرست خانوار قرار دارد يقسمت بستگ در يدرصد خام سرشمار
 به درخانوار فرزند و مادر بود ازين كه قيتحق نيدرا. كند متصل گريهمد به را وآنها كند دايپ را

 فرزندمادر و  فرت، افزارنرم كه يهنگامروش استفاده شده است.  نياز هم شوند، متصل گريهمد
مادر و  رود و چنانچه رابطهيآنها م يبه سراغ كد اختصاص ،كرد ييخانوار شناسا كيرا در 
خورند. در يم ونديپ گريدو نفر به همد نيا ،كدها احراز شد لهيدو، به وس نيا نيب يفرزند
از خطا در  ياتفاق ناش نيتواند مادر و فرزند را به هم متصل كند، اينمافزار نرمكه  يموارد
 زانيم ،انفرزند به انمادر ونديپ با توانيم ،درآخر. استخانوار  يكد اعضا ايخانوار و  يكدها
 يهاها، از دادهمورد نظر استان اطالعات .كرد محاسبه را كل يبارور زانيم و يسنژهيو يبارور

 1390، 1385 يهاسال ي، براداردقرار  رانيمركز آمار ا تيكه در سا يدو درصد خام سرشمار
 براساس بتوان كه شوند انتخاب ييهااستان اين مقاله اين است، هدفشد.  يگردآور 1395و 
- قيدق يهاداده ،دارد امكان كه ييجا تا بنابراين بايد .ي شودبررسيران ا تيجمع يكلتصوير آن
 انتخاب يسرشمار هدور سه يهاداده دليل، نيهم به. شود ارائه هااستان يبارور تيوضع از يتر

افزايش  هاداده دقت هم و شود مشخص هااستان يبارور تيوضع از سهيمقا امكان هم تا شدند
 يبارور زانيكل و م يبارور زانيبه م دنيرس يبرا ي نيزگريد يهااز روش ،گريطرف د از .يابد

شدند و  سهيبا هم مقا هاداده. در ادامه 1p/fشده است، براي مثال روش استفاده  يسنهيژو
هاي قبل، دليل منعكس كردن تغييرات باروري در سالمشخص شد كه روش فرزندان خود به

  دهد.ها، نشان ميهاي باروري اين استانتري از ميزانتصوير دقيق

 افزار فرت باروري در نرمهاي مورد نياز براي برآورد ميزان  داده

يم ،خود فرزندان روش با يسن ژهيو يبارور زانيم نيهمچن و كل يبارور زانيم محاسبه يبرا
، 1385 سال يهايدرسرشمار. كرد استفاده يسرشمار خام درصد 2 يهاداده از مايمستق توان

 تيوضع، خانوار سرپرست با فرد يبستگ، جنس، سن نهيزم در ياطالعات 1395 و 1390
 كه دارد وجود زنده حاضر حال در فرزندان تعداد و آورده ايدن به زنده فرزندان تعداد، ييزناشو

 محاسبه را سني ويژه ميزان باروري و كل رياروب زانيم آن لهيوس به توانيم يراحت به
 ايدن به زنده فرزندانتعداد -1: شامل افزارنرم نيا در ازين مورد يهاداده .)1379 عباسي،(كرد

 فرد يبستگ -4 سال 15-49 نيسن در واقع زنان تعداد -3 مانده زنده فرزندان تعداد - 2 آورده
 درصد 2 ليفا از مايمستق اطالعات نيا. خانواركد -6 ييزناشو تيوضع -5 خانوار سرپرست با

                                                 
  استفاده شده است. P/Fبراي محاسبه روش  PASSدر اين مقاله از نرم افزار  -1
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 صورت به فرزندان به مادران ونديپ و يكدبند كه يصورت در. است استفاده قابل يسرشمار خام
 و مادران به فرزندان نسبت از يقيدق آورد بر ستيبايم قاعدتاً ،شوند انجام افزارنرم نيدرا قيدق
 افزارنرم در آن ثبت و يزندگ ديام برآورد يبرا نيهمچن. ديآ دست به يبارور زانيم آخر در

 تا را كشور كل يدزندگيام ،مختلف ويسنار چهار با كه)1394( همكاران و ينيع مقاله از فرت
چهارم آن استفاده  ي، كه در اين مقاله از سناريواست شده استفاده ،اندكرده برآورد1400سال

 شده است.

  هاداده حيتصح و اشكاالت

 كه دارد، وجود هاستون از كي هر در ياشكاالت 1395و 1390، 1385ل سا يهايدرسرشمار
 :شامل اشكاالت نيا. شوند اصالح بايد فرت افزارنرم در هاداده كردن وارد از قبل اشكاالت نيا

 صورت به كه است يانشده اظهار يهاستون و $، ياعداد منف رينظ يو اعداد هاحروف
 به اشكاالت نيا 1390 و 1385 سال يهايسرشمار در. اندشده مشخص يخال يها ستون

 در موجود اشكاالت اما، دهديم قرار ريتأث تحت شدت به را يبارور برآورد جهينت كه است يحد
  .اندشده رفع يتوجه قابل حد تا 1395سال يسرشمار

 به مربوط يهاداده ي،بارور زانيم قيدق برآورد منظور به يسرشمار يهاداده حيتصح براي  
 نيبد ،اندشده حيتصح مانده زنده فرزندان ستون با مطابق ،آمده ايدن به زنده فرزندان ستون
 به مربوط ستون با مطابق ،آورده ايدن به زنده فرزندان ستون در متعارفريغ اعداد كه صورت
يعني در ستون فرزندان زنده مانده، جايگزين شده اند. ايرادهاي مربوط به ستون  ،خودش

وضعيت زناشويي نيز با در نظر گرفتن ستون هاي متناظرش، يعني فرزندان زنده به دنيا آورده، 
و ديگر ستون ها تصحيح شده اند. تمامي اشكاالت و اعداد غير  بستگي فرد با سرپرست خانوار

متعارف مربوط به هر يك از ستون ها به همين نحو، يعني در نظر گرفتن ستون هاي متناظر با 
يدن به برآوردي كه تمام اين اصالحات بمنظور رس ذكراست انيشااند. ، تصحيح شدهخودش
  اند. تر از ميزان باروري انجام شده دقيق

  ها و نتايجيافته

 نيدهد. ايمختلف نشان م روش3ها در استان يكل را برا يبارور زانيم ،1 شماره جدول
 نجايكه در ا ،P/Fروش  درشده است.  يريگمحاسبه و اندازه يمتفاوتهركدام به صورت  ها روش

فرض  شيپ نيبا ا ،ه شده استكل پرداخت يبارور زانيم يريگبه اندازه PASSبا نرم افزار 
 ،گريدر طول زمان ثابت است. به عبارت د يكند كه باروريرا محاسبه مميزان باروري كل 

 مختلف يهاشان در طول ساليكه رفتار بارور يآن دسته از مناطق يروش برا نياستفاده از ا
 يروش برا نيحاصل از ا يهاحال، داده نياست. با ا ينكرده است، روش مناسب يچندان رييتغ
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 ،هاسال نيدر طول ا رانيدر ا يچرا كه بارور ،ستيمناسب ن رانيكل در ا يبارور زانيم محاسبه
- دادهو نامناسب  روش نياستفاده از ا ،شوديكه باعث م ،را تجربه كرده است ياساس راتييتغ

  .باشندقابل اعتماد  ريآن غ يها
مركز آمار است. منظور از  يهاداده قياز طر ميزان باروري كلمربوط به محاسبه  ،دوم روش
آورده و  ايو تعداد فرزندان زنده به دن ييزناشو تيمربوط به وضع يهامركز آمار، داده يهاداده

در  يتيها را در قالب جداول جمعگونه داده نيا رانيدر حال حاضر زنده است كه مركز آمار ا
آن است كه در صورت  يثبت شيب ايو  يكم ثبت ،هاگونه داده نيقرار داده است. مشكل ا تيسا

كمتر محاسبه كند، باال  اياز اندازه و  شيرا ب ميزان باروري كل نكهيكنترل نكردن آنها، امكان ا
  خودداري شده است. روش نياز اتكا به ا قيتحق نيدر ا ليدل نياست. به هم

كل است.  يبارور زانيمحاسبه م يبرا فرزندان خودمربوط به استفاده از روش  ،سوم روش
، يردگيرا در طول زمان ثابت فرض م يكه بارور P/Fروش برخالف روش  نيا ياساس مزيت

 ،ها تجربه كرده استسال نيكه در طول ا يراتييزمان با تغهم راميزان باروري كل است كه  نيا
نداشته،  يثابت يمدت رفتار بارور نيكه در طول ا رانيكشور ا يروش برا نيكند. ايمحاسبه م

سني با  افزار فرت، محاسبه ميزان باروري كل و باروري ويژهدر نرم ،بنابرايناست.  يروش مناسب
هاي گذشته، تصوير بهتري از ميزان باروري و تغييرات آن نسبت به فرض تغيير باروري در سال

 دهد.ها ارائه ميساير روش

  

  

  

  ميزان باروري كل به تفكيك استان و سال ):1( جدول

 ميزان باروري كل به تفكيك استان و سال

  استان

1385 1390 1395 

روش 
فرزندان 

 خود

مركز 
  آمار

P/F  

روش 
فرزندان 

  خود

مركز 
  آمار

P/F  

روش 
فرزندان 

  خود
  P/F  مركز آمار

 2 2.2 2.1 1.6 1.7 1.8 2.2 1.8 2  زنجان

 3.8 3.6 3.7 3.9 3.2 3.3 4.5 3.6 3.7 سيستان و بلوچستان

 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1 1 1.5 گيالن

 2 1.9 1.9 2.1 1.5 1.8 1.7 1.7 1.9 كردستان
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  ميزان باروري كل استانها به تفكيك سال با استفاده از روش فرزندان خود): نمودار 1( شكل

  
 در بيو بلوچستان به ترت ستانيس استان، مشخص شده است، 1شكل طور كه در همان

، 1385داشته است. در سال  يشيو بعد افزا -يكاهش– يشيروند افزا 95و  90، 85 يسرشمار
- يم دايپ ليتقل 3,3به  زانيم ني، ا1390گزارش شده است. در سال 3,7كل استان  يبارور زانيم

استان نسبت به  نيرسد. در مجموع ايم 3,6به  ش،يافزا 0,3 سال بعد، با  5يكند و در سرشمار
 و ستانيس استان مانند زين زنجان استان دارد. يكل باالتر يبارور زانيها، ماستان ريسا

 مشخص، 1نمودار در كه همانطور. استداشته  راي مشابه روند ي،سرشمار سال سه در بلوچستان،
 كاهش، 0,2 حدود با، 90 يدرسرشمار و است 2 استان، كل يبارور زانيم ،85درسال ،است شده

 زانيم از ،زانيم نيا كه رسديم 2 به ش،يافزا 0,2 از شيب با، 1395 يدرسرشمار. رسديم1,8به
  .دهد.نشان مي شيافزا يكممقدار به، 85سال در كل يبارور
 رياستان بر عكس سا نيبه استان زنجان را استان كردستان دارد. ا يبارور زانيم نيتركينزد

را  يكم يليخ يشيروند افزا ،يدارد و در سه سرشمار يترباثبات ميزان باروري كلها، استان
زنان كردستان در  يرفتار بارور ،يآمار يها). با توجه به داده90سال  يداشته است (به استثنا

 ييهاجزو استان النيگ استاننكرده است. زيادي رييتغ هانسبت به ساير استان سال گذشته 10
 نيكل را دارد. ا يبارور زانيم نيكمتر ،استان نيا زين قيتحق نيدارد. در ا ينييپا ياست كه بارور

كاهش، به  0,2با  ،يبعد يبوده است. در سرشمار 1,4 ميزان باروري كل يدارا85استان در سال 
  شود.يم يمنته 1,1كاهش، به  0,1با  1395 يرسد و در ادامه در سرشماريم 1,2
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 ميزان باروري كل، به تفكيك هر استان و سه دوره ):2( نمودار



  
  
  
  
  
  

  ٣١٣١٣١٣١      ...   ، کردستان و گیالن=روری استان های زنجان، سیستان و بلوچستانبرآورد میزان های 

 

 
 

ساله نشان  15 استان طي سه سرشماري در بازه 4، روند ميزان باروري كل را براي 2نمودار 
افزار فرت است. در هاي موجود در اين نمودار، مربوط به اطالعات گرفته شده از نرمدادهدهد. مي

نشان از يك سير كاهشي دارد. اين سير كاهشي از سال  ،استان 4روند باروري در هر  ،اين نمودار
اين سير 1378شود و تا حدود سال هاي تنظيم خانواده شروع مي، همراه با اجراي سياست1368

استان، هر چند با افت و خيزهايي  4روند باروري كل در 1390تا سال78يابد. از سال ادامه مي
هاي شاهد يك سير افزايشي با ميزان ،به بعد1390كوچك، تقريباً ثابت بوده است، اما از سال 

  ها هستيم. متفاوت در تمام استان
ها است. در بيان ر سرشماريها دهاي مشترك هر استان، ناشي از دقت دادهتفاوت در سال

ها از هر توان گفت، با گذشت زمان، دقت دادهچرايي اين افت و خيزهاي موجود در نمودار، مي
توان بين دو سرشماري آن را مي كند. نمونهسرشماري به سرشماري بعدي بهبود پيدا مي

االت متعددي بود داراي ايرادات و اشك 85هاي خام سرشماري مشاهده كرد. داده 1390و 1385
افزار فرت، نتواند به خوبي مادران را به فرزندان متصل كند، به همين دليل شد، نرمكه باعث مي

بهبود  ،هابراي استان 1390آيد. اين اشكاالت در سال هاي باروري به شدت پايين ميدقت داده
  د.دقت بيشتري نسبت به دو سرشماري پيدا كر 1395نسبي داشت و در سرشماري 

  يسن ژهيو يبارور زانيم

 يبه چگونگ ،يزنان در هر گروه سن يرفتار بارور تا با مشاهده ،سعي شده استقسمت  نيا در
كه  جهت اهميت داردمسئله از آن  ني. اميابيدست  شانيگروه سن كيزنان به تفك يرفتار بارور

 مورد يسرشماردوره درسه ي،سن گروه هر به بسته را استانزنان هر  يتوان رفتار باروريم
و هر  نشان داده شده است هر استان ميزان باروري ويژه سنيجداول  ،ادامه در. داد قرار يبررس

  مورد بررسي قرار گرفته است.استان 
  

 1395و  1390، 1385هايميزان باروري ويژه سني، استان زنجان، سال: )2( جدول

  گروه سني

  استان زنجان

1395 1390 1385 

ASFR سهم هر گروه سني  ASFR  سهم هر گروه سني  ASFR  سهم هر گروه سني  

15-19 53 12.7 52.4 14.2 40.6 9.9 

20-24 93.6 22.4 76.9 20.9 105.7 25.8 

25-29 100.2 24 97.1 26.4 123.6 30.2 

30-34 88.3 21.1 77.8 21.1 92.9 22.7 

35-39 57.8 13.8 42.6 11.6 32.5 7.9 

40-44 21.9 5.2 17.3 4.7 13.3 3.2 

45-49 3.4 0.8 4.3 1.2 1.1 0.3 

  2.0485  1.842  2.091 ميزان باروري كل
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ساله داراي ميزان  30- 34و  25-29، 20-24گروه سني  3، در 1385استان زنجان در سال 
گروه از باروري ويژه سني  3شده است كه سهم اين  92,9و  123,6، 105,7باروري ويژه سني 

، با كاهش ميزان باروري 90درصد است. با اين حال در سرشماري 22,7و  30,2، 25,8ترتيب به 
شويم. هرچند، رفتار باروري موجب تغيير و جابجايي در گروه سني نشده سني مواجه مي ويژه

گروه مذكور  3اي داشته است و به ترتيب براي است، با اين حال، شدت آن كاهش قابل مالحظه
گروه سني،  3رسيده است. اين كاهش باعث شده تا سهم اين  77,8و  97,1، 76,9به ميزان 

 21,1و  26,4، 20,9داشته، كمتر شود و به ترتيب به  1385نسبت به سهمي كه در سرشماري 
مشاهده شده است، در  1390درصد كاهش يابد. با توجه به كاهشي كه در سرشماري 

سني  يك رشد قابل مالحظه در ميزان باروري ويژه گروه سني، شاهد 3، در همان 95سرشماري 
 88,3و  100,2، 93,6ساله به ترتيب 34تا  20گروه  3هستيم. ميزان باروري ويژه سني در 

گروه سني از ميزان  3اي داشته است. سهم اين كه نسبت به دوره قبل رشد قابل مالحظه ،است
اي كه الزم است به رصد شده است. نكتهد 21,1و  24، 22,4سني كل، به ترتيب  باروري ويژه

يك رشد مثبت و  95تا 85ساله است كه از سرشماري  35-39آن اشاره شود، گروه سني 
درصد  7,9، 1385سني در سال  مستمر داشته است. سهم اين گروه سني از ميزان باروري ويژه

 13,8، به 95ماري يابد و در سرشدرصد افزايش مي 11,6اين سهم به  ،90است. در سرشماري 
رسد. اين رشد آرام و مثبت، نشان از اين دارد كه ما در اين استان، شاهد يك تاخير درصد مي

  (هرچند با سرعت كم) در فرزندآوري هستيم.
  

و  1390، 1385هاي ميزان باروري ويژه سني، استان سيستان و بلوچستان، سال ):3(جدول 

1395  

  گروه سني

  بلوچستاناستان سيستان و 

1395 1390 1385 

ASFR 
سهم هر گروه 

  سهم هر گروه سني  ASFR  سهم هر گروه سني  ASFR  سني

15-19 85.8 11.7 101.7 15.7 93 12.5 

20-24 153.1 20.9 163.9 25.3 167 22.4 

25-29 160.5 22 152.8 23.6 177.6 23.8 

30-34 138.4 18.9 113.1 17.4 150.4 20.2 

35-39 118.9 16.3 78.4 12.1 95.5 12.8 

40-44 64.4 8.8 25.3 3.9 54.1 7.3 

45-49 9.8 1.3 13.5 2.1 7.5 1 

  3.725  3.243  3.654  ميزان باروري كل
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ساله،  34تا 20گروه سني  3استان سيستان بلوچستان، همانند استان زنجان در  1385در سال 
 3را تجربه كرده است. سهم اين 150,4و  177,6، 167هاي باروري ويژه سني به ترتيب ميزان

درصد است. اما در  20,2و  23,8، 22,4به ترتيب  ،سني گروه از كل ميزان باروري ويژه
- گروه هستيم. اين ميزان3، شاهد يك كاهش در ميزان باروري ويژه سني اين 1395سرشماري 

ن بيشترين سهم را نسبت اند، كه با اين حال همچناشده 113,1و  152,8، 163,9ها به ترتيب 
، در گروه 1395. در سرشماري 17,4و  23,6، 25,3 ،هاي سني دارند كه عبارتند ازبه ساير گروه

درصد  25,3كه از به طوري ،ساله، همچنان شاهد يك كاهش اساسي هستيم 24تا 20سني
دو گروه درصد كاهش يافته است. اما در  20,9داشت، حال به  90سهمي كه اين گروه در سال 

ساله شاهد يك سير افزايش نسبت به سرشماري قبلي 34تا 30و 29تا  25يعني  ،سني ديگر
كه، سهم اين گروه سني تر است، به طوري، همچنان پايين1385هستيم، هرچند نسبت به سال 

 17,4، 20,2ساله) و  29تا  25درصد (براي گروه سني  22و  23,6، 23,8به ترتيب  95تا 85از 
گروه  3ساله) است. با اين وجود، در كل سهم اين  34تا 30درصد (براي گروه سني  18,9و 

سال) روند كاهشي داشته است. از طرف ديگر، ميزان باروري  10سرشماري (3سني در طي اين
با يك رشد آرام  ،ساله 39تا  35ويژه سني اين استان نيز همانند استان زنجان، در گروه سني 

 95كند، اما در سرشماري ، كمي كاهش پيدا مي90هرچند در سرشماري در حال افزايش است،
  دهد. ) افزايش مي95درصد (سال 16,3) به 90درصد (سال  12,1سهم خود را از 

  1395و  1390، 1385هاي ميزان باروري ويژه سني، استان كردستان، سال ):4( جدول

  استان كردستان  گروه سني

1395 1390 1385 

ASFR هر  سهم
گروه 
  سني

ASFR   سهم هر
  گروه سني

ASFR   سهم هر گروه
  سني

15-19 25.7 6.8 26.2 7.1 37.4 10.1 

20-24 76.9 20.4 77.4 21 79.6 21.5 

25-29 104.7 27.7 93.8 25.4 97.7 26.4 

30-34 83.1 22 88.6 24 77.4 20.9 

35-39 61.7 16.3 56.1 15.2 53.8 14.5 

40-44 21.9 5.8 20.6 5.6 21.4 5.8 

45-49 3.4 0.9 6.3 1.7 3 0.8 

  1.85  1.84  1.88 ميزان باروري كل

  
سني استان  تا حدودي شبيه به باروري ويژه 1385در سال  ،سني استان كردستان باروري ويژه

سني را دارند، همانند  هاي سني كه بيشترين ميزان باروري ويژهاست. گروه90زنجان در سال 
 77,4و  97,6، 79,6ساله است، كه به ترتيب  34تا 20دو استان ديگر مربوط به گروه سنين 
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باشد. درصد مي 20,9و 26,4، 21,5ها به ترتيبگروه نسبت به كل گروه 3است كه سهم اين 
ي را رغم شدت و ضعف متفاوت، همچنان بيشترين ميزان باروري ويژه سنبگروه سني، 3اين 

يك كاهش را در اين دوره تجربه كرده است، اما گروه سني  ،ساله 29تا  20دارند. گروه سني 
گروه نيز متناسب با شدت و ضعف در ميزان  3افزايش يافته است. سهم اين  ،ساله 34تا  30

اند. اما در درصد شده 24و  25,4،  21شان، تغيير كرده است و به ترتيب باروري ويژه سني
-ساله از بين دو گروه ديگر، شاهد يك رشد چشم29تا 25، تنها گروه سني 95اري سال سرشم

در سال 104,7به 90در سال  93,8كه از سني بوده است، به طوري گير در ميزان باروري ويژه
درصد نسبت به سهم خود در دوره قبلي رشد داشته است. از  2,3رسد. به عبارت ديگر مي 95

ساله يك رشد قابل مالحظه روي داده است و بيانگر آن است  35- 39سني طرف ديگر در گروه 
چنانچه اين روند ادامه يابد، شاهد يك تغيير در الگوي سني باروري  ،هاي آيندهكه تا سال

  خواهيم بود كه به معناي تاخير در فرزندآوري است.
1395و  1390، 1385هاي ميزان باروري ويژه سني، استان گيالن، سال ):5(جدول   

  گروه سني

  استان گيالن

1395 1390 1385 

ASFR سهم هر گروه سني  ASFR  سهم هر گروه سني  ASFR  سهم هر گروه سني  

15-19 16 7.1 22.3 9 2.4 0.8 

20-24 48.3 21.3 62.2 25.2 11.5 3.9 

25-29 69.9 30.8 69.6 28.2 37.6 12.9 

30-34 57.4 25.3 55.7 22.6 59.3 20.3 

35-39 31.3 13.8 30.5 12.4 49.6 17 

40-44 3.8 1.7 5.2 2.1 81.5 27.9 

45-49 0 0 1.2 0.5 49.7 17 

  1.458  1.2335  1.1335 ميزان باروري كل

  
برخالف سه استان ديگر، استان گيالن الگوي باروري متفاوتي دارد و بيشترين ميزان باروري 

ساله است. اين بدين معنا است كه 44تا  30هاي سني ويژه سني در اين استان مربوط به گروه
مدت زمان بيشتري را به جلوگيري از فرزندآوري  ،شهروندان گيالني احتماالً در بدو ازدواج

شود، تا فرزندآوري اندازند كه در نهايت باعث ميدهند و فرزندآوري را به تاخير مياختصاص مي
، چهار گروه سني استان گيالن، داراي باالترين 5را به سنين باالتري موكول كنند. در جدول

 35درصد)،  20,3ساله ( 34تا 30گروه  ،سني هستند كه به ترتيب عبارتند از ميزان باروري ويژه
درصد). با اين حال 17ساله (49تا  45درصد) و  27,9ساله (44تا  40درصد)،  17ساله ( 39تا 

ري را شاهد هستيم كه باعث شده تا بيشترين ، يك تغيير اساسي در رفتار بارو1390در سال 
  سال جاي گيرند.  34تا  20سني  سني در بازه ميزان باروري ويژه
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  بحث و نتيجه گيري 

ها مطالعات زيادي بر روي آن شناسي است كه در اين سالباروري يكي از مباحث مهم جمعيت
سياسي نيز بر روي آن سنجيده شده و تاثير متغيرهاي متعدد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و 

تواند اوضاع مي ،شده است. اهميت باروري بدين جهت است كه هرگونه كاهش يا افزايش آن
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي منطقه را به شدت تحت تاثير قرار دهد، به همين دليل 

-يابي به داده، دستگذاران بسيار با اهميت است. بر اين اساسابعاد مختلف باروري براي سياست

چنانچه تصوير  ،گذاريكه هرگونه سياستهاي دقيق باروري، بسيار حائز اهميت است، به طوري
-هاي جمعيتي مبهم، سياستدقيقي از جمعيت مورد نظر نداشته باشد و بخواهد براساس داده

  شك با مشكل اساسي مواجه خواهد شد. گذاري شود، بي
هاي براي هر چهار استان، كامال مشخص است. در ميان تمامي استانها در سطح باروري، تفاوت

ترين ميزان باروري را دارد. همچنين استان كشور، استان گيالن در هر سه سرشماري، پايين
سيستان بلوچستان در هر سه سرشماري، داراي باالترين ميزان باروري است. استان زنجان و 

ميانگين كشور را دارند. نكته حائز اهميت اين است كه  كردستان نيز ميزان باروري نزديك به
يك سير كاهشي،  90تا  85هاي هاي مذكور به جز استان گيالن در سالباروري در بين استان

  اند.سير افزايشي اندكي را تجربه كرده 95تا  90هاي اما در سال
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  :منابع

  انتشارات دانشگاه تهران.. تهران: هاي مقدماتي تحليل جمعيتروش) 1391سرايي، حسن( -
  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ها.شناسي مباني و زمينهجمعيت) 1390سرايي، حسن ( -
هاي توسعه انساني در مناطق شهري كشور، ). ارزيابي و تحليل شاخص1395زنگنه، مهدي ( -

  .1، شماره 3، سال 1395مجله جغرافيا و توسعه فضاي شهري، بهار و تابستان 
). قوميت، نابرابري آموزشي و تحوالت جمعيتي، نامه 1382مهدي؛ گودرزي، محسن (طالب،  -

  ، تهران.21علوم اجتماعي، شماره 
). 1394كاظمي، علي؛ رضاپور، عزيز؛ باقري فرادنبه، سعيد؛ نخعي، مجيد و غضنفري، صادق ( -

ان. هاي بخش بهداشت و درمهاي ايران با تمركز بر شاخصميزان توسعه يافتگي استان
  .59، شماره 18، سال 1394فصلنامه مديريت سالمت، بهار 

). همگرايي رفتارهاي باروري در ايران: ميزان، روند و 1380عباسي شوازي، محمدجالل ( -
، نامه علوم اجتماعي، 1375و  1351هاي كشور در سال هاي الگوي سني باروري در استان

  .18شماره 
براي برآورد باروري در  "بي روش فرزندان خود). ارزيا1379عباسي شوازي، محمدجالل ( -

  .16، نامه علوم اجتماعي، شماره 1375و  1365هاي سرشماري ايران با استفاده از داده
). فوايد و اشكاالت روش فرزندان خود در برآورد باروري 1378عباسي شوازي، محمد جالل ( -
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  اجتماعي بالياي طبيعي: آمدهاي پي ها و تحليل داده

  )مورد زلزله بم(
 1محمد تركاشوند مرادآبادي

  چكيده
هايي به جوامع انساني تحميل كرده و لذا از آنها به  رخدادهاي طبيعي يا انساني در برخي مواقع خسارت 

ها نه تنها به وسعت و عمق آنها بستگي دارد، بلكه  شود. خسارت ناشي از بحران عنوان بحران نام برده مي
هاي طبيعي و از جمله آنها  نساني نيز در آن دخيل است. بحرانمقاومت و اقدامات پيشگيرانه جوامع ا

شود وقايع اجتماعي از حالت طبيعي خود خارج شود. خارج شدن  زلزله، يكباره رخ داده و باعث مي
هاي اجتماعي  هاي جديدي از پديده وقايع از حالت عادي خود، همراه خواهد بود با به وجود آمدن شكل

  اهر خواهند شد.ه در شكل مسئله ظكه گا
ها بر  ها را تغيير داده و هم نوع مرگ زلزله بم روند طبيعي واقعه مرگ را تغيير داده است. هم تعداد مرگ

هاي ديگر است و نكته  برابر سال 50ها در سال وقوع زلزله بيش از  حسب سن و جنس. تعداد مرگ
تحت  ،هاي طبيعي هستند. انتظار است مرگها به لحاظ سن و جنس كامال متفاوت از  مهمتر اينكه مرگ

تاثير خارج شدن مرگ از حالت طبيعي خود، مسائل جديدي در حوزه اجتماعي و مناسبات آن شكل 
  گرفته باشد. 

هاي  هاي جمعيتي در سال مقايسه داده هاي اجتماعي، روش تحقيق حاضر در تشخيص اثر زلزله بر پديده
هاي محدوده زلزله با محدوده خارج از زلزله است. نتايج  قبل و بعد از زلزله و همچنين مقايسه داده

ها بر حسب سن و جنس، باعث شده تغييراتي در  نشان دهنده اين است كه متفاوت بودن مرگ
شدن بعد خانوار، به همراه افزايش  ها به وجود آيد. كوچك مناسبات اجتماعي در سطح خانواده

  هاي جوان سرپرست، از اين گونه تغييرات هستند.  هاي زن سرپرست و خانواده خانواده
آوري نشده بودند،  هاي مورد استفاده در تحقيق به صورت مستقيم در ارتباط با زلزله بم جمع اگرچه داده

توان به تحليل پيامدهاي  ها نيز مي ز همين دادهها حاكي از اين بود كه با روش بكارگرفته شده، ا يافته
ها دارند.  ها و تحليل آنها نقش بسزايي در شناخت پيامدهاي اجتماعي بحران ها پرداخت. دادهبحران

برخي از پيامدها به صورت پنهان وجود داشته و ممكن است در مدت زمان طوالني پس از بحران نيز 
تواند به شناخت  هاي بعد از بحران، مي تر  و مستمر حتي در سال قيقهاي د آوري داده پايدار باشند. جمع

هاي بهتري در كاهش پيامدهاي  ريزي مسائل جديدي در مناسبات اجتماعي منجر گردد، تا برنامه
  اجتماعي منفي پس از بحران صورت پذيرد.
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  مقدمه

شان از يك طرف و اقدامات پيشگيرانه جوامع و لذا  ها بر حسب عمق و وسعت باليا و بحران
 سطح مقاومت و آمادگي آنها از طرف ديگر با پيامدهاي متفاوتي همراه هستند. اگرچه در

عوامل ، ولي تركيب آنها با شودبرده ميمعموال از عبارت بالياي طبيعي نام  ،اينگونه موارد
شبهه ايجاد نمايد.  ،تواند هم در عنوان بال و هم در عنوان طبيعي بودن آنها مي ،انساني متفاوت

دو زلزله با  ،مثال واضح در اين زمينه، زلزله به عنوان يك بالي طبيعي است. به فاصله دو روز
هزار كشته  30دهد. زلزله ايران حدود  قدرت مشابه يكي در ايران و ديگري در نيويورك رخ مي

  كشته. 2گذارد و زلزله نيويورك تنها  در بم بر جاي مي
و قبل از بحران و  در قالب اقدامات پيشگيرانه هم اثر عامل انساني بر پيامدهاي بالياي طبيعي

شود. از  اي در جهت رفع پيامدهاي منفي به وجود آمده، منتهي مي هم اقدامات مداخله
هاي رخ ها در رابطه با بحران ها، گردآوري و تحليل داده ريزي هاي اصلي در جهت برنامه قدم

ها را شناخت و در جبران آنها اقدام به عمل  توان خسارت هم مي ،ها باشد. با تحليل داده داده مي
  براي كاهش عواقب حوادث بعدي عنوان نمود.  توان راهكارهاي پيشگيرانه آورد و هم مي

هاي ها در رابطه با بحران ت گردآوري و تحليل دادههدف مقاله پيش رو،  پرداختن به اهمي
تنها به عنوان يك  ،باشد. از همين روي زلزله بم طبيعي در جهت نشان دادن پيامدهاي آنها مي
گيرد و موضوع اصلي اين گزارش گردآوري، مثال از موارد متعددي مورد اشاره قرار مي

، در جريان و پس از وقوع باليا گردآوري تواند پيشهايي است كه مي ساماندهي و تحليل داده
  شود. 

  بيان مسئله

اي است كه در اثر رخدادهاي طبيعي و انساني به وجود آمده، به جوامع انساني  بحران حادثه
خسارت تحميل كرده و برطرف كردن آن نياز به اقدامات و عمليات اضطراري و فوق العاده دارد 

ها از يك طرف به عمق و وسعت آنها و  حاصله از بحران). پيامدها و خسارات 1393نيا  (بخشي
از طرف ديگر به اقدامات پيشگيرانه و سطح آمادگي جوامع در برابر بحران مبتني است. بعالوه 

هاي پس از بحران نقش بسزايي در كاهش اثرات آن خواهد داشت. در  ريزي اقدامات و برنامه
ر لحظه وقوع نتوان كار چنداني انجام داد، ولي واقع اگرچه ممكن است، در مواجهه با بحران د

ريزي قبل و بعد از بحران كاهش داده و از پيامدهاي منفي بعدي  توان با برنامه اثرات آن را مي
  نيز كاست. 

استفاده از الفاظي چون بال، بحران، مصيبت، فاجعه و از اين قبيل كلمات، ذاتي رخدادها نبوده 
است كه براي انسانها به همراه دارند. عامل انساني يكي از عوامل  و برگرفته از پيامدهاي منفي

هاست، بر همين اساس هم در عنوان كردن آنها به  تاثيرگذار بر پيامدهاي حاصل از بحران
مثال واضح در اين زمينه، زلزله به كند.  عنوان بال و هم در طبيعي دانستن آنها خدشه وارد مي

فاصله دو روز دو زلزله با قدرت مشابه يكي در ايران و ديگري  عنوان يك بالي طبيعي است. به
گذارد و زلزله  هزار كشته در بم بر جاي مي 30دهد. زلزله ايران حدود  در نيويورك رخ مي
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ها از يك  نياز به برنامهريزي در جهت كاستن پيامدهاي مخرب بحران كشته. 2نيويورك تنها 
اي در جهت رفع پيامدهاي  ديگر به اقدامات مداخلهطرف به اقدامات پيشگيرانه و از طرف 

  شود.  منفي به وجود آمده منتهي مي
ريزي نقشي با اهميت دارد. اين مهم  ترين نياز در هر گونه برنامه آمار و اطالعات به عنوان مبرم

هاي فوري نياز جدي وجود دارد،  ريزي ها و برنامه گيري در هنگام حوادث، كه به تصميم
گيري براي جبران خسارت وارده، تدارك بازسازي و تامين  شود. هرگونه تصميم ميدوچندان 

نيازهاي عمومي مردم مستلزم داشتن اطالعات و آمار دقيق و بهنگام از مناطق بحران ديده 
ها تنها در سايه شناخت دقيق وضعيت منطقه قبل و  ريزي جهت جبران خسارت است. برنامه

پذير خواهد  بيني امكان ريزي مبتني بر اطالعات، تفكر و واقع ا برنامهبعد از وقوع بحران و نيز ب
  بود.

قصد بر اين است كه با تحليل اطالعات موجود در رابطه با زلزله بم، به نقش  ،در اين مقاله
ها در تعيين پيامدهاي حاصلحوادث در جهت شناخت راهكارهاي مورد نياز  آگاهي بخش داده

  اثرات منفي آنها پرداخته شود.  براي رفع نيازها و كاهش

  روش و داده

در شهرستان بم است. در جهت  1382زلزله رخ داده در سال  ،مورد مطالعه در تحقيق حاضر
شود،  از چند مجموعه داده استفاده شده است. يك طرف اشاره مي ،شناخت پيامدهاي زلزله بم

ا هدف شناسايي پيامدهاي زلزله زده و ب هايي كه به صورت مستقيم در مناطق زلزله به داده
هايي كه قبل و بعد از وقوع زلزله وجود دارند و  اند، و از طرف ديگر با مقايسه داده گردآوري شده

توان به  هاي مناطق محدوده زلزله با مناطق خارج از محدوده آن، مي همچنين مقايسه داده
اقدام به  ،ران پس از حادثه بمبرآوردهايي از پيامدهاي اين حادثه دست يافت. مركز آمار اي

توان  ها و خانوارهاي منطقه زلزله زده نموده است، كه از اين طريق مي برداري از مكان فهرست
ها  ثبت احوال از ثبت فوت  دست يافت. اطالعات سازمان ،برآوردهايي از خسارات به وجود آمده

تواند به خوبي اثر تلفات به وجود آمده را نشان  نيز مي ،هاي قبل و بعد از زلزله در طي سال
آوري شده در دو سرشماري  هاي اقتصادي و اجتماعي و جمعيتي جمع دهد. با مقايسه مشخصه

هايي از  توان روشنگري اند، نيز مي كه قبل و بعد از وقوع زلزله انجام شده 1385و  1375
هاي استان  شهرستان بم با ساير شهرستان هاي پيامدهاي زلزله به دست داد. مقايسه داده

تواند گوياي پايداري اثر  نيز مي1395كرمان كه زلزله به آنها آسيبي وارد ننموده، در سرشماري 
  زلزله بر شهرستان بم باشد.

  ها يافته

همانگونه كه ذكر شد، اطالعات مورد استفاده در اين تحقيق برگرفته از دو مجموعه داده 
آوري شده وداراي  باشند. مجموعه داده اول به صورت مستقيم در ارتباط با زلزله بم جمع مي

اطالعاتي در مورد خسارات به وجود آمده در حوزه واحدهاي مسكوني است. در اين پيمايش كه 
آوري شده و لذا  آمار ايران انجام شده است، اطالعات خانوارها و جمعيت نيز جمع از سوي مركز
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ها به  ها با استفاده از اين داده برآوردهايي از تلفات حادثه نيز ارائه شده است. در بخش اول يافته
هاي مورد  هاي فيزيكي حاصل از زلزله پرداخته شده است. مجموعه دوم داده برآورد خسارت

هايي است كه به صورت غير مستقيم از آنها جهت برآورد پيامدهاي زلزله  شامل داده ،استفاده
ها در واقع در ارتباط با زلزله گردآوري  به ويژه در حوزه اجتماعي استفاده شده است. اين داده

توان برآوردهايي از پيامدهاي زلزله از آنها  مي ،اي هاي مقايسه اند، با اينحال با تحليل نشده
هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن و همچنين ثبت وقايع حياتي سازمان  ست آورد. دادهبد

ها به صورت مقايسه زماني در قبل و بعد از  ثبت احوال در اين مجموعه قرار دارند. اين داده
زلزله و همچنين مقايسه مكاني در بين شهرستان بم به عنوان مكان در محدوده زلزله و ساير 

هاي  ه عنوان مكان خارج از زلزله استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از دادهها ب شهرستان
ها پرداخته شده است  به بررسي حجم و تركيب سني و جنسي فوت ،سازمان ثبت احوال كشور

و از اين طريق خارج شدن واقعه مرگ از جريان طبيعي نشان داده شده است. در پايان با 
به عنوان  ،ها ماري به بررسي تغييرات به وجود آمده در شكل خانوادههاي سرش استفاده از داده

  يكي از پيامدهاي اجتماعي زلزله پرداخته شده است.

  مكان و تغييرات آن پس از وقوع زلزله

در  ،دهد زده نشان مي اطالعات حاصل از طرح آمارگيري از مكانها و خانوارها در منطقه زلزله
كان در منطقه مورد بررسي وجود داشته است. از مجموع م 45395، تعداد 1382دي ماه 

درصد) در اثر وقوع زلزله  75,1مكان ( 34093هاي فهرست شده در منطقه مورد بررسي،  مكان
درصد) خسارت ديده است و تنها در حدود يك درصد  23,9مكان ( 10827تخريب شده و 

درصد) مربوط به  76,6مكان ( 26111هاي تخريب شده،  اند. از مجموع مكان ها سالم بوده مكان
نشان  ،درصد) مربوط به شهر بروات بوده است. اطالعات طرح 11,6مكان( 3968شهر بم و 

در  ،هاي شهر بروات درصد مكان 60,6هاي شهر بم و  درصد مكان 91,2دهد كه در مجموع،  مي
درصد و در  98,8درصد، شهر بروات  95,5اثر زلزله تخريب شده است. همچنين در شهر بم 

درصد مكانهاي مسكوني، تخريب شده است (مركز آمار ايران  39,9نقاط روستايي مورد مراجعه 
1382 .(  

  جمعيت و تغييرات آن پس از زلزله 

ها و خانوارهاي آن  ي از مكانبردار براساس فهرست ،جمعيت منطقه زلزله زده شهرستان بم
اند. به  نفر زن بوده 69748نفر مرد و  72628نفر شمارش شده است. از اين تعداد  142376

آيد. به عبارت ديگر  به دست مي 104نسبت جنسي در بين جمعيت شمارش شده  ،اين ترتيب
نقاط روستايي  اند. نسبت جنسي در نقاط شهري و نفر مرد بوده 104نفر زن،  100در مقابل هر 

  ).1بوده است (جدول شماره  104نيز 

اند.  درصد) پس از زلزله سالم مانده72,7نفر( 103516نفر جمعيت منطقه،  142376از مجموع 
نفردر هنگام وقوع زلزله  3374نفر مفقود و  525نفر مصدوم،  9447نفر جانباخته،  25514

  اند.  غايب موقت بوده



  
  
  
  
  
  

  ٤١                                                                                          داده ها و تحلیل پیامدهای اجمتاعی بالیای طبیعی ...

 
 

و در بين افرادي كه  185، مفقودين 109، مصدومين 88ن نسبت جنسي در بين جانباختگا
بوده است. در بين افرادي كه در زمان وقوع زلزله غايب موقت  107اند  جان سالم به در برده

). در واقع زلزله براي زنان با تلفات 2به دست آمده است (جدول 148اند، نسبت جنسي  بوده
  بيشتري همراه بوده است.

  

  1382و جمعيت برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي: دي ماه  خانوار): 2( جدول

  خانوار  شرح
  جمعيت

  زن  مرد  مرد و زن

  69748  72628  142376  30423  منطقه
  43663  45482  89145  19087  شهربم

  7470  7854  15324  3363  شهر بروات
  18615  19292  37907  7973  نقاط روستايي

  1382مأخذ: مركز آمار ايران 
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  1382وضعيت جمعيت پس از وقوع زلزله: دي ماه  ):3( جدول

  جمع  شرح
  مصدومين  جانباخته

  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن

  4528  4919  9447  13571  11943  25514  142376  منطقه

  3881  4255  8136  11913  10478  22391  89145  شهربم

  312  266  578  595  517  1112  15324  شهر بروات

نقاط 
  روستايي

37907  2011  948  1063  733  398  335  

  

  شرح

  غايب موقت  سالم  مفقودين

مرد و 
  زن

  زن  مرد
مرد و 

  زن
  زن  مرد

مرد و 
  زن

  زن  مرد

  1362  2012  3374  50103  53413  103516  184  341  525  منطقه

  1214  1815  3029  26505  28662  55167  150  272  422  شهربم

شهر 
  بروات

36  25  11  13532  7017  6515  66  29  37  

نقاط 
  روستايي

67  44  23  34817  17734  17083  279  168  111  

  1382مأخذ: مركز آمار ايران 
  

هاي مسكوني  بر حسب مكان، نتايج نشان از تلفات گسترده زلزله ناشي از تخريب كامل واحد
درصد)  66,4نفر ( 75457نفري كه مكان آنها در اثر زلزله تخريب شده،  113584است. از 

نفر  513درصد) مصدوم،  8,2نفر ( 9224درصد) جان باخته،  22نفر( 25182اند،  سالم مانده
اند. افرادي كه مكانهاي آنها خسارت ديده، كمتر  درصد) مفقود و بقيه غايب موقت بوده 0,4(

اند و كمتر از دو  درصد سالم مانده 97,5نفر، حدود  28215اند، به طوريكه از  تلفات داشته
  ).3اند (جدول  رصد جان باخته يا مصدوم شدهد
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جمعيت ساكن برحسب وضعيت مكان بعد از وقوع زلزله و وضعيت اعضاي خانوار: ): 4(جدول 

  1382دي ماه 

  غايب موقت  سالم  مفقود  مصدوم  جانباخته   جمع   وضعيت مكان

  3374  103516  525  9447  25514  142376    كل 

  3208  75457  513  9224  25182  113584    تخريب شده  

  164  27503  12  222  314  28215    خسارت ديده 

  2  473  0  0  6  481    سالم 

  0  83  0  1  12  96    اظهارنشده 

  1382مأخذ: مركز آمار ايران  

  

  هاي قبل و بعد از زلزله فوت ثبت شده در سال

هاي اطالعاتي در اين زمينه اشاره نمود.  بايد به تفاوت ،قبل از بحث در مورد فوت ناشي از زلزله
) معتقد است كه به علت تاثير مصيبت بر وجدان جمعي جامعه و شوك و ترس 1383پيران (

پردازد.  آنرا درآماتيزه كرده و به بزرگنمايي آن مي ،ايجاد شده، هر فرد به هنگام بحث از مصيبت
يابد، معموال نادرست هستند.  يبت در جامعه رواج ميلذا آمار و اطالعاتي كه پس از وقوع مص

ها  هاي منبعث شده از بحران هاي دقيق در رابطه با آسيب بنابراين گام اول، گردآوري داده
هاي زلزله بم نيز آمار و اطالعات فراوان و متفاوت هستند.  باشد. در رابطه با خسارت مي

كند،  هزار نفر اشاره مي 41ه گرفته شدن جان ) در برآورد تلفات زلزله بم، ب1383بحرينيان (
هزار نفري براي جانباختگان حادثه بم اشاره كرده و  50تا  45) به رقم 1384رئيسي دانا (

هزار كشته در زلزله بم نظر دارد. اين در حالي است  40) به بر جاي گذاشتن 1383صادقي (
هزار  26به برآورد در حدود  ،كشوركه آمارهاي رسمي مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال 

ها و  در طرح فهرست برداري از مكان ،اند. مركز آمار ايران قرباني براي آمار اين زلزله پرداخته
خانوارهاي منطقه زلزله زده بم گزارش كرده است كه اين مركز از روش سيستماتيك در 

هزار نفري را براي تلفات  26آوري اطالعات در سطح بلوك استفاده نموده و آمار حدودا  جمع
ناشي از بيش  ،كند. بنا بر گزارش اين مركز، متفاوت بودن ساير آمارها اين حادثه برآورد مي

برآوردهاي كارشناسي است. آمار ثبت فوت در سازمان ثبت احوال كشور نيز شمار تلفات را 
كه رئيس شوراي اين درحالي است نزديك به برآوردهاي مركز آمار ايران اعالم كرده است. 

درصد منازل بر اثر زلزله تخريب  100،با توجه به اينكه در برخي مناطق بم ،شهربم گفته بود
هر كس به  ،هزار نفر است. به گفته وي در روزهاي اول 50اند، به نظر تعداد تلفات بيش از  شده

ه طور دسته شد و اجساد ب هايي ايجاد مي فكر تدفين عزيزان خود بود و بوسيله لودر گودال
  است.  شدند و كسي در آمارگيري دخالت نداشته جمعي به خاك سپرده مي

ها  هاي ناشي از زلزله، خارج شدن تعداد فوت جداي از بحث در مورد اطالعات دقيق تعداد فوت
و همچنين تركيب جنسي و سني آنها از حالت طبيعي مرگ در جامعه و پيامدهاي اجتماعي 
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ت، از اهداف اين مقاله است. بنا بر اطالعات ساالنه ثبت فوت در كه به همراه خواهد داش
فوت ثبت  600تا  500سازمان ثبت احوال، در شهرستان بم به طور متوسط ساالنه در حدود 

ها به خوبي مشخص است.  ، اثر زلزله به تغييرات تعداد فوت 2و  1شده است. در نمودار شماره 
يل عمق فاجعه و تعداد باالي تلفات، شكل نمودار به صورت شود، به دل همانگونه كه مشاهده مي

ترين شكل، نتايج حاصل از زلزله را در  ها به ساده نمايد. اين داده كامل در سال زلزله تغيير مي
دهند. همانگونه كه مشخص است، مركز زلزله در شهر بم  مي  حوزه تلفات به وجود آمده نشان

وارد شده است، لذا تلفات در روستا خيلي زياد نيست. بوده و آسيب اصلي به مناطق شهري 
دقيقه صبح و در روز جمعه رخ داده  5:27يادآوري اين نكته الزم است كه زلزله بم در ساعت 

). ساعت و روز رخ دادن زلزله در زماني بوده است كه اكثر افراد 1382است (مركز آمار ايران 
ترتيب در بين تلفات زنان و  اند. بدين واب بودهخانواده در منزل حضور داشته و اكثرا در خ

مردان نيز تفاوت چنداني وجود ندارد. تنها مورد اندك، تلفات بيشتر زنان نسبت به مردان است 
  تواند ناشي از توانايي بدني و فيزيولوژيك بهتر مردان باشد.  كه مي

هاي  له و مجموع فوتها در سال زلز ، به مقايسه تركيب سني و جنسي فوت3 شكلدر نمودار 
پرداخته شده است. تركيب سني و جنسي فوت حاصل از زلزله در 1390تا  1385دوره زماني 

(قسمت تيره نمودار) كامال متفاوت از تركيب سني و جنسي فوت در حالت طبيعي  1382سال 
ها عمدتا  فوت ،(قسمت روشن نمودار) است. در شرايط طبيعي 1390تا  1385در دوره زماني 

ها  در سنين سالخوردگي و با درصد باالتر براي مردان هستند. ولي ساختار سني و جنسي فوت
در زمان زلزله به صورت برعكس، يك ساختار با درصد باالي فوت براي جوانان و زنان است.در 

مشابه ساختار سني و جنسي جمعيت است. در واقع زلزله  ،ها واقع ساختار سني و جنسي فوت
به صورت يكسان تحت تاثير قرار داده است و همانگونه كه ساختار جمعيت  همه سنين را

ها نيز حجم  در ساختار سني فوت ،شهرستان يك ساختار با حجم باالي جمعيت جوان است
  جوانان زياد است.
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 به تفكيك محل سكونت و جنستعداد فوت ثبت شده در شهرستان بم  ):5(جدول 

 1391تا  1375در دوره زماني 

 
  روستايي  شهري كل

  
 زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد جمع

1375 576  361  215  238  178  123  37  

1376  527  293  234  165  189  128  45  

1377  503  321  182  210  145  111  37  

1378  613  370  243  238  199  132  44  

1379  613  356  257  235  203  121  54  

1380  706  426  280  301  221  125  59  

1381  752  477  275  329  210  148  65  

1382  24208  11294  12914  11134  12869  160  45  

1383  5800  1931  3869  1742  3725  189  144  

1384  720  440  280  264  202  176  78  

1385  618  382  236  222  170  160  66  

1386  581  386  195  292  162  94  33  

1387  595  390  205  298  171  92  34  

1388  562  352  210  262  159  90  51  

1389  566  303  263  151  191  152  72  

1390  567  321  246  193  179  128  67  

1391  598  326  272  196  158  130  114  

  كشور سازمان ثبت احوالمأخذ: 
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در دوره  به تفكيك محل سكونتتعداد فوت ثبت شده در شهرستان بم  نمودار): 1شكل (

  1391تا  1375زماني 

  

  
در دوره زماني  به تفكيك جنستعداد فوت ثبت شده در شهرستان بم نمودار ): 2شكل (

  1391تا  1375
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مقايسه توزيع سني و جنسي فوت شهرستان بم (نقاط شهري) در سال  نمودار): 3شكل (

  1390تا  1385با دوره زماني  1382

  
  كشورسازمان ثبت احوال مأخذ: 

  

  تركيب سني و جنسي جمعيت

هم به مقايسه زماني و هم به مقايسه  ،بر تركيب سني و جنسي جمعيت در بررسي اثر زلزله
 1375ها پرداخته شده است. تركيب سني و جنسي جمعيت شهرستان بم در سال  مكاني داده

هاي سني جمعيت  پذيري گروه نشان داده شده است. جهت مقايسه ،4 شكلدر نمودار  1385و 
قرار  1385سال باالتر در سرشماري  10نين هاي سني در س در مقابل گروه 1375در سال 
هاي سني هم به دليل مرگ طبيعي و  اند. انتظار بر اين است كه جمعيت همه گروه داده شده

باشد. با اين حال شكل  1375كمتر از سال  1385هم به دليل مرگ ناشي از زلزله در سال 
نيروي كار به شهرستان به  هرم سني در نمودار، نشان از وضعيت مخالف انتظار است. مهاجرت

هاي سني به ويژه  دليل نياز به نيروي كار در مرحله بازسازي، باعث شده تا جمعيت در گروه
باشد. البته همانگونه كه قابل انتطار است و در  1375بيشتر از سال 1385براي مردان در سال 

را تحت تاثير قرار ، هم مشخص است، مهاجرت، بيشتر سنين جواني و ميانسالي 4 شكلنمودار 
سالگي، متاثر از تلفات زلزله در سال  45هاي سني باالتر از  داده است. جمعيت در گروه

  است.  1375كمتر از سال 1385
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(قسمت تيره) و  1375در دو سال مقايسه هرم سني و جنسي جمعيت بم  نمودار): 4شكل (

1385  

  مركز آمار ايرانمأخذ: ترسيم شده بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  
  

دهد. بر اساس مكان، به مقايسه تركيب  نيز نتايج مشابهي را بدست مي مقايسه بر اساس مكان،
هاي استان  به عنوان محدوده زلزله با ساير شهرستان ،سني و جنسي جمعيت شهرستان بم

خارج از زلزله، پرداخته شده است. مقايسه توزيع سني شهرستان بم  كرمان به عنوان محدوده
، آمده 5به عنوان سال بعد از زلزله، در نمودار شماره  1385و ساير نقاط استان كرمان در سال 

نشاندهنده اثر مهاجرت به شهرستان بم بر تركيب سني و  مجدداً ،است. مقايسه نمودارها
به ويژه در سنين  ،هاي سني براي شهرستان كرمان جنسي است. سهم باالتر جمعيت گروه

باشد. با اين حال، فزوني سهم جمعيت در سنين باال، به ويژه  متاثر از اين موضوع مي ،جواني
نشاندهنده اثر  1385نسبت به سال  1375 سالگي، در سال 35براي زنان در سنين باالتر از 

شود،  مشاهده مي ،5تلفات زلزله بر جمعيت اين سنين است. نكته ديگري كه در نمودار شماره 
هاي  فزوني سهم گروه كودكان صفر تا پنج ساله، در شهرستان بم نسبت به ساير شهرستان

د شده به شهرستان باشد. تواند ناشي از مهاجران وار استان است. بخشي از اين فزوني، مي
همانگونه كه پيش از اين ذكر شد، نياز به نيروي كار در مرحله بازسازي خسارات زلزله، موجب 

) معتقدند كه 1374شود. در اين زمينه جزايري و ابراهيمي ( مهاجرت به منطقه زلزله زده مي
روستايي اطراف،  شود تا جمعيت فوريت كار و باال بودن دستمزدها در اين شرايط، باعث مي

 ،شود بر بودن فرايند بازسازي، باعث مي جذب شهرها در پاسخ به نياز نيروي كار بشوند. زمان
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خيلي از مهاجران به همراه خانواده به منطقه مهاجرت كنند و كودكان همراه آنها، باعث 
 افزايش جمعيت كودكان شده است. 

تواند ناشي از  ها، مي ساير شهرستانبخش ديگر فزوني سهم كودكان شهرستان بم نسبت به 
تفاوت باروري باشد. شرايط حاصل از زلزله بر روحيات افراد در حوزه فرزندآوري نيز تاثيرگذار 

تواند منجر به تمايل به باروري براي جبران اعضاي  مي ،است. غم از دست دادن اعضاي خانواده
مقايسه روند باروري در شهرستان بم به  ،از دست رفته خانواده بشود. جهت بررسي اين فرضيه

پرداخته شده است. ميزان باروري  1390تا  1375هاي استان در دوره زماني  و ساير شهرستان
، نشان 5در جدول  1390تا  1376شهرستان بم در مقايسه با كل استان در طي دوره زماني 

ل زلزله به عنوان يك شود، سا ، مشاهده مي6داده شده است. همانگونه كه در نمودار شماره 
رسد كه جو  باشد. به نظر مي نقطه عطف در روند تحوالت باروري به ويژه در شهرستان بم مي

توان فزوني  مي ،حاصل از زلزله در جهت افزايش باروري در شهرستان عمل كرده است. بنابراين
ر و از طرف سهم كودكان در بم نسبت به ساير مناطق استان را از يك طرف به باروري باالت

  ديگر به مهاجرت نسبت داد.

 

  
  1385كرمان، ساير نقاط مقايسه هرم سني و جنسي جمعيت بم و  نمودار): 5شكل (

  
  مركز آمار ايرانمأخذ: ترسيم شده بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 
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  ميزان باروري كل شهرستان بم در مقايسه با استان كرمان): 6( جدول

 
78-1376 81-1379  84 -1382  87-1385  90 -1388  

كل 

  استان
2,74  2,48  2,25  2,29  2,1  

  2,32  2,69  2,28  2,25  2,21  بم

  1392عباسي شوازي و ديگران مأخذ: 

   

 
  ميزان باروري كل شهرستان بم در مقايسه با استان كرماننمودار ): 6شكل (

  1392عباسي شوازي و ديگران مأخذ: 

  تاثيرپذيري آن از زلزلهخانواده و 

بررسي وضعيت خانواده و تاثيرپذيري آن از زلزله به عنوان يكي از پيامدهاي اجتماعي زلزله با 
هاي سرشماري و به لحاظ بعد خانوار، سرپرستي خانوار و تركيب سني و  استفاده از داده

يسه مكان و جنسي سرپرست خانوار صورت گرفته است. تحليل در اين بخش نيز بر اساس مقا
  زمان انجام شده است. 

  تعداد افراد در خانوار

در نمودار  ،براي شهرستان بم 1385و  1375مقايسه تعداد افراد خانوار در دو سرشماري 
از سهم خانوارهاي با تعداد بزرگ  1385آمده است. كامال مشخص است كه در سال ، 7شكل

است. البته اين موضوع عالوه بر اثر زلزله و  كاسته شده و خانوارهاي با تعداد كم افزايش يافته

1376-78 1379-81 1382-84 1385-87 1388-90

كل استان بم
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ها نيز باشد. جهت دقت  اي شدن خانواده تواند ناشي از هسته تلفات تعدادي از افراد خانواده، مي
در دو سرشماري بر حسب  ،بيشتر در اين زمينه به مقايسه درصد افراد حاضر در خانوار

آمده ،  8است. نتايج در نمودار شماره  هاي استان پرداخته شده شهرستان بم و ساير شهرستان
و نشاندهنده اين است كه درصد خانوارهاي با تعداد افراد كمتر در شهرستان بم نسبت به ساير 

به نسبت، افزايش بيشتري  1375نسبت به سال  1385هاي استان كرمان، در سال  شهرستان
اينكه فوت برخي از افراد توان به زلزله نسبت داد و  داشته است. دليل اين موضوع را مي

خانوارها در طي زلزله، بعد خانوار را كاهش داده است. البته در مباحث قبلي ذكر شد كه تلفات 
زلزله تقريبا همه افراد را به صورت يكسان تحت تاثير قرار داده است. ولي نتايج مطالعه مركز 

ها اند، ولي درصدي از مكان ها كامل تخريب شده نشان داد كه اگرچه بيشتر مكان ،آمار ايران
اند.  اند و لذا برخي از افراد خانوار در آنها زنده مانده وجود دارد كه به صورت كامل تخريب نشده

  اندك تفاوت بين فوت زنان و مردان نيز در اين موضوع تاثيرگذار است.

  

  
  1385و  1375، شهرستان بم، درصد خانوارها بر حسب تعداد افرادمقايسه  نمودار): 7شكل (

  

  سرپرست خانوار هاي ويژگي

دهد كه جنسيت و  مي مقايسه نتايج دو سرشماري در حوزه مشخصات سرپرست خانوار، نشان 
هاي استان تفاوت پيدا  سن سرپرستان خانوار پس از زلزله در شهرستان بم با ساير شهرستان

كرده است. پس از زلزله درصد سرپرستي جوانان در شهرستان بم بيشتر شده است (نمودار 
باالتر براي افراد سالمند در خانوار باعث شده تا از سهم بزرگساالن از  ). احتمال فوت9 شكل

تا  20سرپرستي در شهرستان بم كاسته شده و به سهم سرپرستان خانوار در دو گروه سني 
سالگي افزوده شود. نكته قابل توجه اين است كه اين اثر به صورت  29تا  25سالگي و  24

هاي مربوط به سرشماري  رستان بم باقي مانده است. دادهپايدار در ساختار خانواده در شه
  نيز نشاندهنده اين است كه همچنان در شهرستان بم ميزان سرپرستي در سنين پايين، 1395

  ).11هاي استان است (نمودار شماره  بيشتر از ساير شهرستان
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هرستان بم عالوه بر تركيب سني سرپرست خانوار، تركيب جنسي سرپرستان خانوار نيز در ش
هاي استان است. نسبت زنان سرپرست خانوار در  متفاوت از ساير شهرستان 1385در سال 
). فوت 10هاي سني در شهرستان بم پس از زلزله افزايش يافته است (نمودار شماره  همه گروه

 سرپرستان مرد در اثر زلزله و انتقال سرپرستي به زنان و به ويژه دختران جوان در خانواده از
باشد كه در مناسبات خانواده پس از زلزله شكل گرفته است.  هاي نوظهوري مي جمله پديده

نيز همچنان در ساختار خانواده در شهرستان بم پايدار بوده و بر  ،اين پيامد حاصل از زلزله
هاي  سرپرستي در شهرستان بم در اكثر گروه ، همچنان زن1395هاي سرشماري  اساس داده

  ).11هاي استان است (نمودار شماره  ساير شهرستان سني باالتر از
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مقايسه درصد خانوارها بر حسب تعداد افراد در نقاط شهري شهرستان بم و  نمودار): 8شكل (

  1375و  1385هاي استان كرمان، ساير شهرستان

  
  ، سرشماري عمومي نفوس و مسكنمركز آمار ايرانمأخذ:  
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توزيع درصدي سن سرپرستان خانوار در شهرستان بم و ساير  نمودار): 9شكل (

  1385و  1375هاي استان كرمان،  شهرستان

  همانمأخذ:  
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در شهرستان  سرپرستي و ميزان زن نمودار توزيع درصدي سن سرپرستان خانوار): 10شكل (

  1395هاي استان كرمان،  بم و ساير شهرستان

  

  گيري نتيجه

ها در تحليل پيامدهاي بالياي طبيعي بود. در طي  حاضر، نشان دادن اهميت دادههدف گزارش 
هاي موجود در مورد آن استفاده شد. نتايج نشان داد كه  گزارش از مثال زلزله بم و داده

توانند شناخت خوبي از پيامدهاي ناشي از بحران  هاي گردآوري شده، هر چند اندك، مي داده
در نشان دادن پيامدها  ،هاي غيرمستقيم رفته شده در استفاده از دادهبدست دهند. روش بكار گ

ها در زمان قبل و بعد  به صورت مقايسه داده ،بسيار روشنگر بود. استفاده از داده غير مستقيم
ها در محدوده زلزله و محدوده خارج از زلزله كمك بسيار زيادي در  از حادثه و مقايسه داده

ها نشان  فهم پيامدهاي زلزله به ويژه در حوزه اجتماعي و خانوارها بدست داد. تحليل اين داده
زمان بحران مشخص و بارز نباشند و در  ها ممكن است، در داد، برخي از پيامدهاي بحران
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هاي بعد پديدار شوند. ديگر اينكه برخي پيامدها به صورت خسارات فيزيكي زودگذر  سال
نيستند و ممكن به صورت پايدار بعد از حادثه باقي بمانند. مورد سرپرست خانوار و تغيير 

هاي زمان زلزله عمدتا  يمايشهاي آن بر اثر زلزله در بم از اينگونه پيامدها است. در پ ويژگي
اين خسارات در  ،شود شود و سعي مي آوري مي اطالعات خسارات فيزيكي بوجود آمده جمع

هاي چند سال بعد از زلزله به خوبي مسائل  مدت زمان كوتاهي جبران شود. با اينحال داده
پرستي و تركيب سرپرستي، زن سر نمايد. جوان پنهان و غيرفيزيكي حاصل از زلزله را پديدار مي

اين دو، پيامدي است كه شايد كمتر در مطالعه پيامدهاي زلزله بم به آن توجه شده باشد. اين 
پيامدها به صورت زودگذر قابل جبران نيستند و احتماال پيامدهاي اجتماعي ديگري را براي 

  تا آخر عمر به همراه خواهند داشت. ،هاي بم خانواده
ها،پيشنهادهايي كه در  ها در آگاهي بخشي از پيامدهاي بحران دهضمن تاكيد و تاييد اهميت دا

  توان داشت، شامل موارد زير است: اين زمينه مي
اجتماعي بدون تعيين زمان  -گردآوري اطالعات با رويكرد پايش مستمر شرايط جمعيتي -

 اتمام

ي اه مايشهاي اجتماعي در پي اجتماعي و بهداشتي با سنجه -غني كردن اطالعات جمعيتي -
 DHSمثل  ،معمول

  و در نتيجه:
  هنگام اجتماعي به - تشكيل بانك اطالعات و مطالعات جمعيتي -
و تعيين تشكيالت مشخص و با مسئوليت مشخص در  ها سازي داده و مهمتر از همه يكپارچه -

 ها گردآوري داده
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 59- 90|104و  103شماره  |1397بهار و تابستان ، و پنجمسال بيست  |فصلنامه جمعيت

  

شناختي نگرش مردم به فرزندآوري  مطالعه جامعه

  دراستان همدان

  

  2محسن صفاريان و   1علي مرادي

  چكيده

خاصه جمعيت شناسان جاي بحث و يكي از مسائلي كه امروزه براي پژوهشگران علوم اجتماعي و 
بررسي دارد، نگرش مردم به فرزندآوري است. اين پديده كه امروزه به صورت يك مساله 

اي از متخصصان را نيز به خود مشغول كرده  اجتماعي، نمود پيدا كرده است، نظر طيف گسترده
فرزندآوري در  به مردم نگرش شناختي جامعه بنابراين هدف اصلي مطالعه حاضر مطالعه است؛
ها پرسشنامه است. جامعه  داده آوري همدان است. روش مطالعه پيمايشي بوده و ابزار جمع استان

 321562است، كه تعداد آنها برابر  1395ساله استان همدان، در سال  49-15آماري، تمام زنان 
گيري  فرمول نمونهنفر با استفاده از  384نفر است. با توجه به تعداد زياد افراد مورد مطالعه، 

اي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اما با توجه به عدم  كوكران و با روش تصادفي خوشه
پرسشنامه صورت گرفت. براي  305ها بر روي ها، به ناچار تحليلعودت تعداد زيادي از پرسشنامه

هاي آماري  از تكنيكهاي پژوهش  و براي بررسي فرضيه SPSSافزار ها از نرم تجزيه و تحليل داده
ها و براي برآورد مدل تجربي، از  مانند آزمون پيرسون، تحليل واريانس و مقايسه ميانگين

دهد كه نگرش به  رگرسيون و تحليل مسير استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل نشان مي
رزند اجتماعي پاسخگويان، تعداد فرزند دختر، تعداد ف - فرزندآوري تحت تأثير پايگاه اقتصادي

دلخواه، تمايل به پدر يا مادر شدن، ميزان استفاده از اينترنت، فاصله سني همسران و سن 
دهد كه سه متغير تعداد مناسب ازدواج قرار دارد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون، نشان مي

اهميتي ازدواج به ترتيب ميزان  براي باال سني اجتماعي و فاصله-اقتصادي فرزند دلخواه، پايگاه
  0.39انداند، وارد معادله رگرسيوني شده و رويهم رفته توانستهكه در تبيين متغير وابسته داشته
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  مقدمه و بيان مساله

 بسياري شناختي جمعيت هايمهمترين دغدغه از يكي باروري سطح چشمگير كاهش

 در فقط باروري پايين سطح اخير در سالهاي حال، اين است. با بوده يافته توسعه ازكشورهاي
 و روند ناگهاني تغيير دليل به و نمانده يافته محدود توسعه جوامع مشكالت و مسائل حوزه

 نگراني جانشيني، ميزان از تر پايين وحتي پايين به سطوحي باال بسيار ازسطوح باروري الگوهاي
). 107: 1394(عليئي،  است گرفته را ايران مانند ايتوسعه در حال كشورهاي گريبان آن از ناشي

 تجربه را چشمگيري اجتماعي و اقتصادي تحوالت ايران جامعه اخير ساليان از طرفي در
 همچنين و باروري هاي نگرش و رفتارها، اجتماعي و اقتصادي تحوالت اين بستر در. است كرده
  .است  يافته تغيير نيز برخانواده حاكم تاريخي الگوهاي از برخي

 اين از حاكي غربي مدرن كشورهاي از بسياري تجربه از شده ارائه تجربي و نظري هاي تحليل
 قرن دو طي كه است بوده مهمي تحوالت با آميخته در باروري كاهش كشورها اينگونه در كه است

، تشكيل فرآيند، ازدواج مناسبات مانند –زمين مغرب خانوادگي ديگرحيات هاي  درعرصه گذشته
 - خانواده جنسيتي بين و نسلي بين روابط و تعامل الگوهاي و خانواده انحالل و انتقال

مورد ازدواج  در افراد نگرش در اساسي تغيير بنابراين اين .)21: 1389(كاظمي پور،  رخدادهاست
در  تغيير. است گرفته صورت برخانواده حاكم تاريخي الگوهاي از برخي و فرزندآوري، در ايران

 شناختي جمعيت روندهاي در كننده تعيين نقشي، خانوادگي زندگي به مربوط ايستارهاي
 است شده مثل توليد و باروري مورد هايي دردغدغه ) و موجب1391(حسيني و بگي،  است داشته

 جمعيت پيري از ناشي جدي هاي و آسيب ايران جمعيتي آيندة قبال در را مربوطه مسئوالن و
  است.  كرده نگران بسيار

ين ابعاد تحوالت اقتصادي و اجتماعي در چند دهه گذشته در ايران كه متضمن تر مهميكي از 
ويژه براي زنان بوده است.  پيامدهاي مهمي بر روابط خانوادگي بوده، توسعه آموزش همگاني به

 طور بهين عواملي است كه سهم آن در تبيين تحوالت خانواده و باروري تر مهمآموزش يكي از 
تواند شرايط ساختاري زندگي  د قرار گرفته است. توسعه آموزش از يكسو مياي مورد تأكي گسترده

خانوادگي و روابط ميان اعضاء خانواده را دگرگون كند و با سوق دادن افراد در جهت تحرك 
هاي بزرگ و فرزندان زياد را كاهش دهد  ي، انگيزه داشتن خانوادهاندوز ثروتاجتماعي صعودي و 

هاي فرصتي و مالي پرورش  آموزش همچنين ممكن است، هزينه .)21: 1389(كاظمي پور، 
فرزندان را افزايش دهد و در عين حال فوايد اقتصادي آنان را كاهش دهد. نتيجه مستقيم اين امر 

). از سوي 1982تغيير جريان ثروت بين نسلي و كاهش تقاضا براي فرزندان خواهد بود (كالدول، 
شود. يعني با قرار دادن افراد در  ير نگرشي نيز محسوب ميين كانال تغيتر مهمديگر آموزش 
شود و هم  ها نگرشو  ها ارزشساز تغيير  تواند زمينه ها و اطالعات جديد هم مي جريان انديشه

سوق دهد و  كوچكترهاي  و عقايد را به سوي داشتن خانواده ها نگرش، ها ارزشاينكه مستقيماً 
ها و باورها در مورد مزاياي خانواده مدرن  اي از انديشه آموختگان را در معرض مجموعه دانش

ال  ) قرار دهد. ظهور ايده2001؛ ترنتون 1982غربي نسبت به ديگر اشكال خانواده (كالدول 
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دهد. بنابراين  هاي باروري زوجين را مستقيماً تحت تأثير قرار مي هاي كوچك نيز انگيزه خانواده
يران نيز چنين تأثيراتي را به صورتي كم و بيش ملموس با رود كه رشد آموزش در ا انتظار مي

  ).30: 1384خود داشته باشد (عباسي، 
محور ديگري از تغييرات اخير خانواده در ايران، افزايش سن ازدواج است. ازدواج در سنين باالتر 

جر همواره به تعويق زمان آغاز دوره فرزندآوري و كاهش دوره قابليت بارداري براي زنان من
شود. از آنجا كه در الگوي سنتي خانواده در بسياري از نقاط جهان و از جمله در آسيا، يكي از  مي

)، افزايش سن ازدواج 21: 1389اهداف اصلي و مهم ازدواج زودرس، فرزندآوري بود (كاظمي پور، 
ازدواج براي  تواند ترجمان تغيير اهداف و تمايالت باروري نيز باشد. عالوه بر اين، سن باالتر مي

هاي ترتيب يافته و افزايش سطح انتظارات آنان در فرايند همسرگزيني و  زنان با كاهش ازدواج
يي، رابطه نزديك دارد. بر اين زناشوهمچنين تمايل بيشتر آنان به برابري با مردان در روابط 

تري داشته  ي پائينكنند، بارور توان انتظار داشت، زناني كه در سنين باالتر ازدواج مي اساس، مي
  باشند. 

ميزان باروري كل در كشور ايران نيز طي سه دهة اخير با تحوالت چشمگيري روبرو بوده و از 
اي از علل  تنزل يافته است. مجموعه 1385فرزند در سال  9/1به  1357فرزند در سال  7حدود 

باروري در كشور اسالمي هاي انتقال جمعيتي به اين انتقال سريع و قابل توجه  براساس تئوري
) كه حائز اهميت هستند، زيرا از يك سو 179: 2009اند (عباسي شوازي،  ايران ارتباط داده شده

توسعه آهسته اند برخالف باور متعارف كه ميزان كاهش باروري را در كشورهاي در حال توانسته
كاهش دهند و از سوي ديگر دانند، باروري را  دانسته و تنها آنرا با بستة غربي توسعه ممكن مي

هايي كه ادامه اين كاهش و عواقب ناشي از آن براي سياستمداران و  با توجه به نگراني
تواند در  هاي ايجاد كننده اين كاهش، مي اقتصاددانان كشور ايجاد كرده، بررسي علل و زمينه

يشتر ميزان هاي مناسب در جهت جلوگيري از كاهش ب گذاري هاي آتي و سياست ريزي برنامه
  باروري و حتي متعادل كردن روند باروري در رساندن به سطح جايگزيني بكار آيند.     

تئوري كالسيك گذار باروري، كاهش باروري را ناشي از فرآيند صنعتي شدن، شهرنشيني و 
داند. براساس اين تئوري، فرايندهاي مذكور ابتدا به كاهش  طوركلي توسعه اقتصادي مي به

شود. زيرا از طرفي از ارزش اقتصادي فرزندان  ر و بعدها به كاهش باروري منجر ميومي مرگ
گردد و از طرف ديگر با افزايش بازماندگي فرزندان، انگيزه  هاي آنها اضافه مي كاسته و به هزينه

).بنابراين هدف اصلي 146: 1385شود (حسيني،  والدين براي داشتن فرزند بيشتر كمتر مي
همدان است. اهداف  فرزندآوري در استان به مردم نگرش شناختي جامعه مطالعهپژوهش حاضر، 

  جزئي مطالعه به شرح زير است:
  فرزندآوري به افراد تعيين تأثير متغيرهاي جمعيتي در نگرش -الف
  فرزندآوري به افراد تعيين تأثير وضعيت اقتصادي در نگرش -ب
  فرزندآوري به افراد ششناسي در نگر جامعه هاي تعيين تأثير مؤلفه - ج
  فرزندآوري به افراد تعيين وضعيت در نگرش -د
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  پيشينه پژوهش

 بر زنان توانمندي مثبت اي تحت عنوان تأثير ) در مطالعه1395زاده بنده قرا و همكاران ( حاجي
 در دوم فرزند شاغل به اين نتيجه رسيدند كه تعداد زنان در بيشتر تعداد فرزندان: فرزندآوري

 دار خانه برابر زنان 2 شاغل، زنان در فرزندآوري به تمايل شانس بود. همچنين بيشتر شاغل زنان
) در 1395بود. منتظري ( شاغل زنان از بيشتر دار خانه درزنان پسر فرزند داشتن به بود. تمايل

مردم  نگاه از آن با مرتبط عوامل و فرزندآوري به تمايل ميزان اي تحت عنوان بررسي مطالعه
 كسب به افراد فطري فرزندآوري را عالقه به تمايل دليل ترين ايران، مهم روستايي و شهري
 يا فرزند داشتن در ها آن اقتصادي تمايل را مشكالت عدم دليل ترين مهم والدي و ونقش جايگاه

  .بيشتر دانسته است فرزندان
، اقتصادي رونق و زايي اشتغال از اعم اقتصادي مشكالت شدن مرتفع براي تالش با رسد نظرمي به

 منجر تشويقي هاي سياست تصويب بدون كه هستند قدرتمند قدر فرزندآوري آن به تمايل داليل
  . شوند فرزندآوري ازدياد به

 زنان فرزندآوري به گرايش بر مؤثر اي تحت عنوان عوامل ) در مطالعه1395صادقي و سرايي (
 اجتماعي اقتصادي وپايگاه زنان اشتغال، اجتماعي حمايت شناخت متغيرهاي هدفتهران، با  شهر

 اجتماعي هاي مجدد، به اين نتيجه رسيدند كه بين متغيرحمايت بارداري به بر گرايش خانواده
 خويشاوندي شبكه بودن قوي نشان وجود دارد،كه معنادار رابطه ديگر، فرزند داشتن به وگرايش
  .است درايران

 اقوام زنان در باروري ترجيحات بر مؤثر عوامل اي تحت عنوان مطالعه) در 1395( مطلق و ديگران
 باالرفتن و باشد  مي متفاوت مختلف هاي  قوميت در زنان باروري دادند كه ترجيحات نشان ايراني
  .باشد  مي فرزندآوري به تمايل عدم مهم داليل از همسر، مخالفت و اقتصادي مشكالت، زنان سن

 به نگرش بر زندگي سبك هاي مؤلفه اي تحت عنوان تأثير ) در مطالعه1395(فيروز و ديگران 
 سبك هاي مؤلفه تهران به اين نتيجه رسيدند كه بين شهر ازدواج آستانة در فرزندآوري زنان

 به بانگرش) اجتماعي-پايگاه اقتصادي و فرهنگي مصرف، فراغت اوقات، بدن مديريت( زندگي
سبك زندگي، متغير پايگاه  هاي مؤلفهبين دارد. همچنين  وجود معناداري رابطة فرزندآوري،

بعد از  ،متغير وابسته است. مؤلفة مديريت بدن بين پيشمتغير  ترين قوياقتصادي اجتماعي 
پيلتن و رحمانيان  .پايگـاه اقتصـادي اجتماعي، بر نگرش زنان به فرزندآوري اثرگذار بوده است

  فرزندآوري به برتمايل مؤثر عوامل شناختي جامعه بررسياي تحت عنوان  )، در مطالعه1394(
گالركواستارك، و ، هاي هابرماس ونظريه استرلين انديشه متأهل شهرجهرم براساس مردان و زنان

 تعداد، پذيري جنسيتي جامعه چون متغيرهايي رگرسيوني نتيجه گرفتند، هاي داده با توجه به
  .هستند فرزندآوري به برتمايل تأثير ، دارايداري دين پيام بعد، گروهي مشاركت، مطلوب فرزند

در  فرزندآوري به نگرش و جايگاه اي با عنوان بررسي )، مطالعه1394باشي ( و قافله موسوي
 خانواده عضو افرادي كه درنگرش پژوهش اين قزوين انجام دادند. درنتايج شهر جوان هاي خانواده

 .ندارد وجود تفاوت معناداري، فرزند تعدد به نگرش ازحيث، اند بوده جمعيت كم يا پرجمعيت
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، جنسيت، از تحصيالت نظر  صرف، ازدواج اوليه ازكاركردهاي يكي عنوان  به فرزندآوري جايگاه
  است. قرارگرفته اقتصادي هاي مشغله و ها دغدغه الشعاع تحت...  و درآمد سطح

 با فرزندآوري هاي انگيزه ارتباط تعييناي تحت عنوان  ) در مطالعه1393( خديوزاده و همكاران
 ميل با زوجين در باروري مثبت هاي انگيزه باروري، به اين نتيجه دست يافتند كه بين ترجيحات

 جهت ريزي برنامه با اساس براين. دارد مستقيمي وجود ارتباط فرزند آلايده تعداد و فرزندآوري به
 را باروري بتوان است، ازدواج ممكن از وقبل تر پايين سنين در مثبت هاي انگيزه تقويت و ايجاد

  .رساند مطلوب حد به جامعه در
بر  تأثيرگذارمهمترين عوامل  اي تحت عنوان تعيين ) در مطالعه1392مباشري و همكاران (

 عامل سه ،1392الگوي باروري خانواده هاي تك فرزند و بدون فرزند شهرستان شهركرد در سال 
 براي دولت از جانب رفاهي تسهيالت و ها حمايت وجود عدم، اقتصادي فشار و ها هزينه افزايش

، »است تر ضعيف اجتماعي فرهنگ نشانه بيشتر فرزند داشتن« كه غلطي نگرش و فرزندآوري
 هاي گذاري سياست در شود مي توصيه كه باشند، مي فرزندآوري بر تأثيرگذار عوامل ترين ازمهم

  .گردند لحاظ جمعيتي
 به گرايش شناختي جامعه اي تحت عنوان بررسي ) در مطالعه1389كالنتري و ديگران (

 مورد متغيرهاي تبريز)، نشان داد كه شهر متأهل آن (جوانان با مرتبط عوامل برخي و فرزندآوري
 توجه قابل نكته. نمايند وابسته راتبيين متغير تغييرات درصد 22، اند توانسته پژوهش در استفاده

ميزان  بر اي فزاينده تأثير مذهبي گرايش متغير تأثيركاهنده، ولي اجتماعي مشاركت كه است اين
  است. داشته فرزندآوري به جوانان گرايش

نشان دادند كه  باروري و اجتماعي هاياي تحت عنوان شبكهدر مطالعه )2014( 1برنارديوكلنر
 در افراد وهنجارهاي باورها بر اجتماعي فشار و اجتماعي يادگيري، اجتماعي عواملي مانند حمايت

  . گذاردمي تأثير فرزند داشتن دربارة آنها برنگرش ،دارشدنبچه مورد
-مي كه عواملي موضوع با كه آفريقا جنوب در طولي مطالعه يك در )2012ن(اهمكار و هايفورد

 انجام سال40تا18متاهل  زن1678بين منجركند، باروري به را فرزندآوري به افراد تمايل تواند
 مطالعه نتايج است. باروري رفتار قوي كننده بينيپيش فرزندآوري به تمايل كه دادند نشان شد،
 تاثير فرزندآوري توقف متغير بر رسي بر زمان حاضر حال تعدادفرزندان داد، نشان شده ياد

 سال در فرزند داشتن بررسي، زمان حاضر حال فرزندان تعداد متغيرهاي همچنين دارد. مستقيم
 متغير و تاثير مستقيم بررسي زماني بازه در فرزند داشتن متغير بر گذشته باروري گذشته و رفتار

  است. تاثيرمعكوس داشته2009تا2006سالهاي بين فرزند داشتن متغير بر سن
 كه عواملي باروري، كاهش آفرين خطر فرضيه باعنوان هاييمطالعه در )2006( همكاران و2لوتز

 نرخ بر موثر عوامل بررسي به شود،مي فرزندان تعداد كاهش و آوري فرزند افتادن تعويق به باعث
 منفي رشد جمعيتشناسي، بعد از مطالعه اين هاييافته براساس پردازند.مي اروپا در فرزندآوري

                                                
1. Bernardi & Klarner 
2 -Lutz 
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 باشد، داشته وجود كمتري فرزندان با متر، يكبالقوه مادران آينده در تا شودمي باعث جمعيت
 تعداد جامعه شناختي، بعد از كه چرا دارد. اثر نيز جامعه شناختي متغيرهاي بر بعد اين كه

ي ايده آل از نظر زوج هاي جوان رو به كاهش بوده، كه اين متغير نيز بر كاهش  خانواده اعضاي
ان باروري تاثير مي گذارد، همچنين نتايج مطالعه نشان مي دهد، از بعد اقتصادي، فاصله مي

 درآمد واقعيت و درآمد مورد انتظار زوج هاي جوان، بر روند كاهش نرخ باروري موثر بوده است.
 كه دريافت اسپانيا، در واقعي باروري و تمايل در تفاوت عنوان با خود مطالعه در )2005(1آدسرا

 گذاشته اثر برباروري هاخانواده زندگي محيط تغييرات و زندگي هاياولويت در تغيير دوعامل
 اند،داشته را بيكاري نرخ بيشترين كه زناني دهد،مي نشان مطالعه هاييافته همچنين .است
 اند.اماداشته خود هايآلايده و انتظارات به نسبت باروري به كمتري گذشته، تمايل سال20طي
 توازن برقراري از ناشي مشكالت اند،داشته دولتي بخش در ثباتي با مشاغل كه زناني ميان در

 هايافته اين بر عالوه است. يافته كاهش فرزندان آل ايده تعداد و خانواده كار، عامل سه ميان
 فاصله شدن بيشتر به خانواده، تنظيم هايبرنامه از استفاده و گسترده دسترسي كه دهدمي نشان
 اروپا اتحاديه در دليل همين به و است منجرشده شده، محقق باروري و باروري به تمايل ميان
  اند.يافته خوددست فرزندان آلايده و دلخواه تعداد به كمتري زنان
 اوايل از دريافتندكه توسعه، و باروري،آموزش باعنوان خود درمطالعه )2000( ناراهمكو 2درزا
-رخداده هند، كشور از مختلفي هايبخش باروري ميزان در معناداري كاهش ميالدي، 80دهه

 هايتفاوت كه است عاملي ترينمهم زنان آموزش كه دهدمي نشان مطالعه هاييافته.است
 و كودكان مير ومرگ پايين سطح همچنين كند.مي تبيين هند كشور سراسر در را باروري
 هايشاخص درمقابل، است. شده باروري كاهش به منجر پسر فرزند داشتن در والدين ترجيح

 مردان، ارتباط سواد سطح و فقر كاهش شهرها، در اسكان نظير شهرنشيني و توسعه كلي
  است. نداشته باروري با معناداري

  

  مروري بر مباحث نظري

مدلي است كه چگونگي انتقال باروري و  3تئوري انتقال جمعيتيتئوري انتقال جمعيتي: 
دهد. براين اساس، كشورهاي صنعتي، چهار مرحله  ومير را از سطحي باال به پايين نشان مي مرگ

باشد،  اند: مرحله اول، كه مرحله ثبات و سكون جمعيتي مي را در انتقال باروري طي نموده
ندك است. مرحله دوم، مرحله آغاز ومير و باروري هر دو باال بوده و ميزان رشد جمعيت ا مرگ

تدريج كاهش يافته،  ومير به شود، در اين مرحله ميزان مرگ بسط و توسعه جمعيتي ناميده مي
شود. در مرحله سوم،  سرعت بر ميزان رشد جمعيت افزوده مي ولي ميزان مواليد باالست، لذا به

وري است، لذا رشد جمعيت، همچنان تر از بار ومير پايين ميزان مواليد نيز كاهش يافته، ولي مرگ
مانند  ومير و باروري هر دو در سطح پايين ثابت مي باشد و در مرحله چهارم مرگ باال مي

                                                
1 -Adsera 
2- Derasa 
3-Demographic Transition Theory 
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عنوان مرحله سقوط جمعيتي، متصور شده  ). بالكر مرحله ديگري را به74: 1378(ميرزايي، 
نجا كه ساختار سني ومير پايين است، ولي ازآ است. در اين مرحله هرچند سطح مواليد و مرگ

ومير از ميزان مواليد باالتر بوده و رشد جمعيت  باشد، درنتيجه ميزان مرگ جامعه سالخورده مي
  ).78منفي است (همان: 

اين ديدگاه معتقد است، كاهش مواليد به دليل فرايند صنعتي شدن، تئوري مدرنيزاسيون: 
). بر اين اساس، 31-35: 1375ان، باشد (منصوري طور كلي توسعه اقتصادي مي شهرنشيني و به

ومير را كاهش داده و سپس باروري به دليل افزايش احتمال بقاء  اين تغييرات نخست مرگ
يابد. از آنجا كه پرورش فرزند پرهزينه است،  فرزندان و شهرنشيني و صنعتي شدن كاهش مي
  ). 444: 1977شود (ماسون،  انگيزه والدين از داشتن فرزندان بيشتر سست مي

اين تئوري معتقد است كه نوسازي محيط و جامعه باعث تغيير در شيوه تئوري نوگرايي: 
كند (گراف،  زندگي و ذهنيت افراد شده و آرزوي رسيدن افراد به زندگي مرفه را تقويت مي

هاي فرهنگي و مذهبي،  نظران اين ديدگاه معتقد است، ارزش ). فاوست از صاحب119: 1979
هاي شخصي و ارتباط متقابل آنها با هم، بر  تصورات از محيط و منابع و ويژگي ساختار اجتماعي،

باشد. وي بر  گذارد. يكي ديگر از معتقدان به اين ديدگاه، كليفورد مي رفتار باروري افراد تأثير مي
گيري ارزشي فرد بين موقعيت او در ساخت اجتماعي و رفتار باروري  اين عقيده است كه جهت

ه و در حقيقت نقش نوعي متغير واسطه را دارد. به نظر او پايگاه اجتماعي فرد ارتباط مداخله كرد
تري با تصميمات واقعي باروري دارد. بدين ترتيب، اين موقعيت و پايگاه فرد است كه  نزديك

  ).84: 1373دهد (فرزانه،  گيري فرد را شكل مي اهميت بيشتري داشته و جهت

اي اقتصادي تبيين باروري، باال بودن و يا كاهش باروري را بيشتر ه : تئوريهاي اقتصادي تئوري
دانند. معتقدان نظريه اقتصاد باروري بر اين باورند كه  ناشي از عوامل اقتصادي مي

گيرندگان توليدمثل، عامالني هستند كه ازلحاظ اقتصادي، عقالني بوده و با توجه به  تصميم
آورند. به عبارتي ديگر، معتقدان به اين تئوري،  وجود مي هايشان را به عوامل اقتصادي، انگيزه

: 1378عقيده دارند كه كاهش باروري ناشي از عقالني شدن افراد از نظر اقتصادي است (عباسي، 
) 1957هاي نظري كه در اين قالب بحث دارد، ليبنشتاين است. ليبنشتاين(). يكي از ديدگاه54

ها مطلوبيت و عدم مطلوبيت فرض كه خانوادهاز اين پيشها اين فرض را مطرح كرد كه خانواده
 خواهند يا نه؟  اوسازند، تا تعيين كنند كه آيا اين فرزند را ميام را متوازن ميnمربوط به فرزند

 جاي به باال درآمد از برخورداري صورت در نوعي خانوادة چرا يك كه دهد توضيح خواهدمي
 كاالهايي، ليبنشتاين نظرية فرزند. در پنج نه داشته باشد، فرزند چهار خواهدپايين، مي درآمد
 بعد، به سطح آن از و برخوردارند صعودي نهايي مطلوبيت از خاصي سطح كه تا دارند وجود
 بر كه است ليبنشتاين الگوي بناي سنگ ويژگي گيرد. اينمي در پيش را نزولي متعارف حالت
 كاالهاي نوع از را فرزند ليبنشتاين .كندمي تبيين را باروري و درآمد منفي اساس رابطة همين
- مي عهده بر والدين كه تعهدي است منعكس كنندة فرزند، روي بر مخارج يعني داند،مي تعهدي

 تعهدي كاالهاي است كه اين اساسي نكتة. نيست فرزند به نسبت زودگذر احساس يك و گيرند
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 نظريه در اين. اندصعودي نهايي مطلوبيت معرض رود، درشمارمي به آن اقسام از يكي فرزند كه
 معتبر نظرية اقتصادي يك آنكه براي ليبنشتاين نظر به. نيست برقرار عقالني رفتار وجود فرض

 رفتار در كه است كافي است، بلكه عقالني فرد، عادي رفتار كه شود فرض ندارد، باشد، لزومي
  .)9: 1394(مهرباني،  باشد عقالني ساز سرنوشت و حساس هايلحظه

: كالدول معتقد است كه تغييرات باروري متأثر از تحوالتي است كه تئوري جريان ثروت
ها عقالنيت اقتصادي داشته و  درزمينه جريان ثروت صورت گرفته است. در جوامع سنتي، انسان

شان لذا در معادالتمعتقد بودند داشتن فرزندان بيشتر، فوايد بيشتري براي آنها خواهند داشت. 
 به اين نتيجه رسيدند كه فرزندان بيشتر، زندگي بهتري را براي آنها به ارمغان خواهد آورد. به

 نظريه، اين دارد. براساس وجود باروري و خانواده بين ساختار مستقيم ارتباط يك كالدول، باور
 خانوادگي ثروت هاي جريان به اقتصادي عقالني هايباروري پاسخ هايتصميم جوامع درهمة

 كه داندمي ثروت انتقال جريان شدن معكوس شرط را پيش خانواده شدن ايهسته است. كالدول
: 1395باشد(فيروز و همكاران،  آن بر مقدم اجتماعي اقتصادي و توسعة و رسد، نوسازينظرمي به

شود:كاهش نيروي كار بالقوه فرزندان،  ). از نظر كالدول، پنج مكانيزم باعث كاهش باروري مي117
گذاري براي فرزندان، تغيير فرهنگي  هاي آموزشي فرزندان، افزايش اهميت سرمايه افزايش هزينه

شدن تفاوت قائل شده و معتقد  هاي طبقه مياني.وي ميان مدرنيزاسيون و غربي و توسعه ارزش
هاي پيشرفت، دنيوي شدن، آموزش  هاي سنتي با ورود غربي شدن كه شامل ايده است، ارزش

شود.  ها و تسلط بيشتر بر محيط است، تغيير كرده و اين پروسه باعث پيشرفت اقتصادي مي رسانه
افتد. به عنوان مثال،  ميدارد كه كاهش باروري در سطوح پايين مدرنيزاسيون اتفاق  وي اظهار مي

اي با تمركز براي يك  در بنگالدش و آفريقاي جنوبي، نتيجه غربي شدن، تسلط خانواده هسته
  ). 18: 1380باشد (كاوه،  فرزند مي

نظران اين ديدگاه، معتقد است، بين مردم مناطق  : بشرز از صاحبها تئوري اشاعه و تغيير ايده
وسايل پيشگيري از بارداري و نيز نگرش در مورد تنظيم  شهري در مورد شناخت و استفاده از

خانواده، تفاوت وجود دارد. در مناطق شهري ابتدا نگرش مثبتي در مورد تنظيم خانواده در بين 
يابد. چنين  طبقات باالي جامعه ايجاد شده و سپس اين نگرش بين طبقات پايين شهري رواج مي

هاي پيشگيري از بارداري در مناطق روستايي نيز  روش فاصله زماني در مورد آگاهي استفاده از
 كانالهاي، مهاجرت ). مسيرهاي73: 1373خورد (فرزانه،  نسبت به مناطق شهري به چشم مي

 اند. همچنينداشته زيادي نقش باروري كاهش در اشاعه ارتباطات شده نهادي خطوط و شبكه
 بافتي برسطوح، اجتماعي يادگيري و اجتماعينفوذ  يعني آن، اساسي مؤلفه دو و اشاعه مفهوم

: 1395(صادقي،  دارد تمركز اطالعات درانتقال جهاني دخيل، ملي، محلي، شخصي بين متفاوت
221.(  

 چشمگيري تأثير تواندمي زنان، موقعيت تغيير كه دارد تأكيد نظريه اين نظريه بهبود وضعيت:
 باعث زنان عمر طول افزايش ديگر، عبارت به باشد. داشته جمعيت جنسي و سني ساختار بر

 همچنين، باشند. داشته زندگي شانس بيشتري سالهاي فرزندآوري، دورة از پس نهاآشود، مي
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 در كه آوردمي همراه به برايشان نيز را اينها نظاير و اجتماعي موقعيت كار، به يابي دست شانس
 كمتري فشار شود،مي باعث زنان عمر طول شود. افزايشمي منجر آنها موقعيت تغيير به نهايت
: 1380(شيخي،  دارد دنبال به را باروري كاهش خود اين و شود تحميل آنها بر باال باروري جهت

93-92.(  

در چارچوب تحليلي ارائه شده از سوي ديويس و بليك، ساختار تئوري ديويس و بليك: 
اقتصادي و اجتماعي موجود در جامعه از يك سو و عوامل محيطي از سوي ديگر بر نگرش افراد 

اجتماعي و  - شود. همچنين عوامل اقتصادي هاي زيستي مي تأثير گذاشته و باعث تغيير در ويژگي
شتي شده و نگرش افراد را نسبت به وسايل پيشگيري هاي بهدا فرهنگي موجب تغيير در شاخص

دهد. لذا نگرش افراد در نتيجه عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  و تنظيم خانواده تغيير مي
  موجب تغيير در رفتار باروري خواهد شد. 

مك نيكل عقيده دارد وسايل ارتباط جمعي نقش مهمي در كاهش باروي تئوري مك نيكل: 
هاي جديدي را براي تأثير مطلوب دولت در اين زمينه دارد.  يل ارتباطي، مسئوليتداشته و وسا

در كشورهايي كه سطح باروري باالست، ايجاد نظم اجتماعي و قوانين، جهت تعديل رشد 
هاي  هاي عمده باروري بوده كه بايد همراه با برنامه جمعيت و ايجاد شرايط رشد اقتصادي، از طرح

مينان از نتيجه بخش بودن آنها و در نظر گرفتن اعتبار و هزينه براي آنها باشد تنظيم خانواده، اط
  ). 15: 1998(مك نيكل، 

 آن دل از هايي كه جنبش تمام با مدرنيته است معتقد كه مكينتاشديدگاه مكينتاش: 
، خانوادگى الگوي تغيير .استكرده دگرگون غايت به را انسانها زندگي هايشيوه، جوشيده
 و نگهداري هايهزينه افزايش، زنان خصوص براي به وقت تمام اشتغال، جنسى آزادي، فردگرايى

 پيدايش و مادران اشتغال و بازار اقتصاد گرايسياستهاي مصرف دليل به فرزندان كردن بزرگ
 كشورهاي در جمعيت كاهش به خود خودي به... و شهرنشيني ،باردارى كنترل هايتكنولوژي

 در زماني فرايند در و مدرنيته ابعاد تأثير تحت جمعيت كاهش اينكه دليل به اتفاقا. انجاميد غربي
 ديگر كنترل عبارت به. است كرده رسوخ غربي انسان روزمره رفتارهاي در، رخداده توجه خور

 هماهنگ كامالً جديد او زندگي ساختار با كه است شده تبديل او براي عادت يك به جمعيت
، نداشده مواجه منفي جمعيت رشد با كه اييافته توسعه كشورهاي اساس برهمين. است

 كه است آن مسئله اين دليل .ترغيب كنند بيشتر فرزندآوري به را مردم، تبليغات با اندنتوانسته
 دعوت جمعيت كاهش به همه يكه وجود ساختارهاي با شدن داربچه و ازدواج به مردم ترغيب

 به فقط دارشدناند، بچهكرده متقاعد را خود كه آنهم مردمي؛ نيست كارآساني، كنندمي
  ).122: 1394(عليئي،  افزايدمي آنها دردسرهاي

دانند.  : هال و هال، دو عامل را در تغيير ساختار ايدئولوژيكي اجتماع مؤثر ميديدگاه هال و هال
و همچنين  هاي تنظيم خانواده و برنامهاند از: تغييرات اقتصادي، اجتماعي  اين دو عامل عبارت

). آنها به 390: 1997هاي جديد (هال و هال،  تالش فرهنگي و سياسي براي دفاع از ايدئولوژي
كنند و معتقدند، سيستم سياسي در  نقش مهم سيستم سياسي در انتقال باروري اشاره مي
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اگر تغيير در سطح باروري، كاهش باروري نقش بسزايي دارد، اما ذكر اين نكته ضروري است كه 
يابد. اين كاهش و  بدون تغيير در تفكرات شخصي رخ دهد، باروري چندان كه بايد كاهش نمي

تغيير، نيازمند تغيير اساسي در سطح تفكرات عادي و آكادميك بوده و همچنين نقش دولت در 
طح تحصيالت، اين مسئله مؤثر است.از طرفي كاهش باروري زاييده عواملي چون باال رفتن س

هاي تنظيم خانواده است.  تغييرات فرهنگي، باال رفتن سطح درآمد و نقش دولت در تشريح برنامه
دارند: دليل كاهش باروري در چند دهه اخير، تنها  هال و هال، به نقل از كالدول بيان مي

در سطح باال  هايي است كه باروري را ها نيست، بلكه پيش زمينه آن ايدئولوژي ها و برنامه سياست
ها بهعمل آمده است  اي است كه در تغيير اين ايدئولوژي هاي دانشگاهي و تالش پذيرفتند مي

  ).   33(همان: 

: مك دونالد عقيده دارد، در مدل برابري جنسي، نهادها، زن را جداي از نظريه برابري جنسي
عنوان يك فرد در نظر  هاي وي به عنوان يك همسر، مادر و يا يك عضوي از خانواده و به نقش
شود،  گيرند. امروزه نتيجه باروري پايين كه در بسياري از جوامع توسعه يافته مشاهده مي مي

باشد. مك  ناشي از برابري جنسي و ارتباط آن با نهادهاي اقتصادي و اجتماعي نسل جديد مي
پيشرفت آرام برابري جنسي كند كه انتقال باروري از سطح باال به پايين عمدتاً با  دونالد اشاره مي

هاي  همراه است. تغيير در نابرابري جنسي نياز به ايجاد تغيير در درون خانواده دارد. تغيير ارزش
كند و عقايدي كه در  هاي اخالقي خانواده بهناچار تغيير مي فرهنگي روند كندي داشته، آرمان

كنند. يكي از عواملي كه  اومت ميمورد ازدواج و روابط زناشويي وجود دارد، در مقابل تغيير مق
). 33: 1977هاي دولت است (مكدونالد،  تواند نقش مؤثري در اين تغيير داشته باشد، سياست مي

مك دونالد موقعيت زنان را يكي از عوامل تعيين كننده كاهش باروري در كشورهاي درحال 
-ها و گروهري در ميان جمعيتداند. از طرفي موقعيت زنان و انگيزه آنان براي فرزندآوتوسعه مي

هاي موقعيت زنان است و هاي مختلف، متفاوت است. به نظر وي تحصيالت يكي از تعيين كننده
  ).167: 1389گيرد (حسيني، در ارتباط معكوس با باروري قرار مي

هاي پاياني سدة نوزدهم، بر اين  شناس فرانسوي سال آرسن دومانت، جمعيت: نظريه دومانت
ناميد.  »گي اجتماعي مويينه«كه اصلي نو در مورد جمعيت يافته است. او اين اصل را  گمان بود

گي اجتماعي، تمايل فرد به ارتقاي اجتماعي، افزايش فرديتو كسب سرماية فردي  منظور از مويينه
است. ارتقاي اجتماعي نيازمند از خودگذشتگي است. دومانت معتقد بود كه داشتن فرزندان 

  ).110: 1385است كه زوجين براي پيشرفت بايد بپردازند (ويكس،  كمتر، بهايي
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  دهد.روابط بين متغيرهاي اين پژوهش را در قالب مدل تجربي تحقيق نشان مي ):1( شكل

  مدل تجربي پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پژوهش فرضيه

  : فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند بر تعداد فرزند دلخواه تأثير دارد. 1فرضيه 
  فرزندان و تعداد فرزند دلخواه رابطه وجود دارد. : بين فاصله بين2فرضيه شماره 
  : پايگاه اقتصادي اجتماعي بر نگرش به فرزندآوري تأثير دارد. 3 فرضيه شماره

  : تمايل به والدين شدن بر نگرش به فرزندآوري تأثير دارد. 4فرضيه 
رابطه معنادار  : بين مدت زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند و نگرش به فرزندآوري5فرضيه شماره 

  وجود دارد. 
  : بين سن همسر و نگرش به فرزندآوري رابطه معنادار وجود دارد. 6فرضيه شماره 
  : تعداد فرزند دختر بر نگرش به فرزندآوري تأثير معنادار دارد.7فرضيه شماره 
ها رابطه وجود  : بين ميزان استفاده از اينترنت و سن مناسب ازدواج آقايان و خانم8فرضيه شماره 

  دارد. 
  : بين وضعيت استخدام و تعداد فرزند دلخواه پيوستگي معنادار وجود دارد. 9فرضيه شماره 

ت هاي نگرش فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به فرزندآوري تفاو : بين رتبه10فرضيه شماره 
  معنادار وجود دارد. 

  روش پژوهش

 سال 49 تا 15در اين پژوهش از روش پيمايش استفاده شد. جامعه آماري مطالعه كلي زنان 
 تعدادكل ،1395 سال آمار استناد به و) 1395 سال( پژوهش زمان در كه باشد مي استان همدان

در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده  .باشد مي نفر 321562 برابر آنها
  به عمل آمد.

همسر سن  

 

نگرش به 

 فرزندآوري

 تعداد فرزند دلخواه 

تمايل به پدر يا مادر 

 سن مناسب ازدواج

فاصله ازدواج تا تولد اولين 

 

 فاصله سني فرزندان

 استفاده از اينترنت

 جنسيت فرزند

اجتماعي ،پايگاه اقتصادي  
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با توجه به اينكه جمعيت آماري در اين پژوهش همگن نمي باشد، از طرفي از الگويي تركيبي 
سازمان سلسله مراتبي در چارچوب تقسيمات كشوري تبعين مي كند، روش نمونه گيري خوشه 

رد. در انتخاب حجم نمونه، از فرمول كوكلران استفاده به عمل اي يا گروهي، كاربرد بيشتري دا
   آمد. 
ها، تعداد زيادي از آنها عودت پيش از توزيع پرسشنامه. آمد دست به نفر 384برابر نمونه تعداد

داده نشد و حتي در مرحله استخراج نتايج، نيز تعدادي از فرايند استخراج، خارج شد و لذا 
  .فر از آنها انجام گرفتن 305ها بر روي تحليل
هاي متغير انجام گرفت. ميزان پايايي گويه پرسشنامه طريق از ها داده آوري جمع پژوهش، دراين

باشد.  مي0,848دهد. مقدار آلفا، برابر  نگرش به فرزندآوري را تكنيك آلفاي كرونباخ نشان مي
استفاده از تحليل عاملي نشان هاي متغير نگرش به فرزندآوري را با ها، گويه ميزان روايي سازه

  شود.  ، به شرح ذيل بيان مي3تا  1دهد. مقادير حاصل در جداول شماره مي
دراين تحليل  KMOدهد. مقدار ، مقدار آزمون كايزرماير و بارتلت را نشان مي1 جدول
دهد ها را براي تحليل عاملي نشان مي باشد. محقق با اين آزمون مناسب بودن داده مي0,727برابر

ها براي تحليل عاملي  هاي موجود در بين داده دهد كه همبستگينشان مي 0,7و مقدار باالتر از
ها براي تحليل عاملي آزمون  هاي تشخيص مناسب بودن داده مناسب است. يكي ديگر از روش

در بارتلت است. براي اينكه مدل، عاملي مفيد و معنادار باشد، الزم است متغيرها همبسته باشند. 
براي  700,094كند. مقدار  ها همبسته هستند، را تائيدمي دهد،دادهكه نشان مي H1اينجا فرض 

  باشد. ها براي تحليل عاملي مي آزمون بارتلت نشان دهنده مناسب بودن داده
 

  براي تحليل عاملي KMO مقدار آزمون بارتلت و  ):1( جدول

  معناداري  مقدار درجه آزادي  نام آزمون
  0,000  0,727  -  ماير –كيزر 
  0,000  700,094  120  بارتلت

دهد. نتايج حاصل نشان ها را نشان مي ها و مقدار ويژه براي تعيين عامل ، مقدار عامل2جدول 
اند و اين  شده عامل بارگذاري 3هاي پژوهش براي متغير نگرش به فرزندآوري، بر  داده دهد،مي

  درصد از كل واريانس را تبيين كنند.  39,61اراند، مقد توانسته سه عامل روي هم رفته،
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  هاي انتخابي : مقدار ويژه براي عامل)2( جدول

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقدار كل ويژه  عامل
  18,07  18,07  2,89  عامل اول
  32,15  14,07  2,25  عامل دوم
  39,61  7,45  1,192  عامل سوم

  
دهد كه دهد. نتايج حاصل از جدول نشان مينشان ميهاي دوران را  ، ماتريس عامل3جدول 

ها، داراي واريانس مجزا  ها داراي واريانس مشترك و با ساير عامل ها براي برخي از عاملگويه
را  15- 14- 5-4-3- 2-1هاي ، قابل مشاهده است. عامل اول: گويه3 جدول هستند. نتايج در

هاي شود. عامل سوم: گويه را شامل مي 13-12-11-9- 8-7هاي شود. عامل دوم: گويه شامل مي
  شود. را شامل مي 16- 7-10

  هاي دوران ماتريس عامل ):3(جدول 

  3عامل   2عامل   1عامل   گويه ها  3عامل   2عامل   1عامل   هاگويه

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

0,53  
0,67  
0,48  
0,63  
0,49  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
0,65  
0,67  

  
  
  
  
  

0,606  
-  
-  

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  

  
  
  
  
  
0,55  
0,54  
  

0,55  
-  

0,44  
0,56  
0,44  
  

-  
0,53  
  
  
  
  
  

0,400  

  

  پژوهش متغيرهاي تعاريف

اجتماعي شاخص تركيبي است كه تجربه كاري و  -: پايگاه اقتصادي1اجتماعي - پايگاه اقتصادي
معموالً به پنج  و دارد يماجتماعي فرد را نسبت به ديگر افراد جامعه بيان  - موقعيت اقتصادي

سروش مهر و شود ( ي ميبند ميتقسدسته باالي باال، باال، متوسط، پايين و پايين پايين 
ي ها شاخصاجتماعي خانواده، از  -در اين تحقيق براي تعيين پايگاه اقتصادي ).1389ديگران،

(تحصيالت، مرتبه شغلي، شاخص منزل مسكوني (مساحت و قيمت منزل)، منطقه محل سكونت 
است. براي تعيين مرتبه شغلي افراد،  شده گرفتهميزان هزينه ماهانه خانواده پاسخگويان) بهره و 

: 1378كاظمي پور، (از روش تعيين منزلت مشاغل طرح مطالعاتي، تحرك اجتماعي و مهاجرت 
گرديد؛ همچنين براي تعيين شاخص تحصيالت، عالوه بر تحصيالت پاسخگو،  ) استفاده 156

                                                
1 . Social and Econimic Status 
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 -است. به طور كلي در تعيين شاخص پايگاه اقتصادي شده گرفتهاو  هم در نظر  تحصيالت همسر
) تعيين شد و از آنجا 5تا كد  1اجتماعي پاسخگويان، از شش شاخص فوق در پنج گروه (از كد 

تواندحالت  هاي آماري هم مي كه اين شاخص نهايي ترتيبي است، بنابراين، در استفاده از شاخص
ها، جمع زده شده اسمي با آن برخورد كرد. نمرات پاسخگويان در مورد گويه اي و هم حالت رتبه

اجتماعي خانواده در نظر گرفته  -و درنهايت نمره بهدست آمده به عنوان شاخص پايگاه اقتصادي
سؤال و هركدام با پنج زير گروه  6اجتماعي در  -شود. ازآنجا كه شاخص پايگاه اقتصادي مي

بندي نمرات پايگاه  باشد.طبقه 6-30تغييرات بايستي بين ارقام  دامنه سنجش شده است،
پايين و  11- 15متوسط،  16-20باال،  21-25باالي باال،  26-30صورت:  اجتماعي به -اقتصادي

  پايين پايين است. 10-6

 درتعريف است. فرزندآوري به نگرش حاضر، پژوهش وابستة متغير فرزندآوري: به نگرش
 بالقوه امكان يا باروري قابليت را آبستني براي زنان شناسان، توانايي جمعيت فرزندآوري،
- تجربه براساس شود، كهمي گفته افراد رواني فكري آمادگي به نيز نگرش و گويندمي فرزندآوري

 را رفتارش و دهدمي شكل مختلف موقعيتهاي به را فرد پاسخ و گيردمي شكل سازمان يافته اي
 نگرش كه هستند جزئي سه عمل، دادن انجام براي آمادگي و احساس كند. شناخت،مي هدايت

 اين و يابندمي دست شناخت به اشيا دسته بندي با افراد كه معنا بدين دهند؛مي تشكيل را
 جزء دو اين نهايت در و بدهد ناخوشايندي يا خوشايند احساس شخص به تواند،مي جزءشناختي

در اين  .دارند باز آن از يا دهند سوق خاصي عمل دادن انجام به را فرد توانندمي باهم احساس و
نگرش به اي گويه 17 اي است كه آزمودني از پرسشنامه نمرهنگرش به فرزندآوري پژوهش 

  . سنجدبعد را مي 3اين پرسشنامه  .هد آورداخوبدست  فرزندآوري
  

  هاي پژوهش يافته
تكميل  نفر در شهر همدان305است كه توسط هايي  هاي تحقيق حاصل استخراج پرسشنامه داده

پس از پايان يافتن  هاي پژوهش حاضر قرار گرفته است. گرديده و اساس تجزيه و تحليل يافته
و آنگاه به كامپيوتر انتقال يافت و سپس با استفاده از  استخراج ها، پرسشنامه،  ها دادهگرداوري 
تجزيه و تحليل  .اند گرفتهجزيه و تحليل قرار مورد ت1افزارآماري براي علوم اجتماعي بسته نرم

 گرفته، بدين ترتيب با استفاده ازها انجام  ها براساس سطوح سنجش متغيرها و طيف داده
كليه متغيرها در قالب جداول  ،آماري هاي نمونهآمار توصيفي و جداول متقاطع  هاي شاخص

بين متغيرهاي مستقل و وابسته از همچنين براي تحليل رابطه  .اند شدهتوزيع فراواني توصيف 
  استفاده شده است. 2و ضريب همبستگي پيرسون Fتحليل واريانس و آزمون 

  

  

                                                
1 . Statistical Package for Social Science(SPSS) 
2. Pearson Correlation 
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  هاي توصيفي الف: يافته

درصد) از پاسخگويان در  36,6نفر ( 194دهد كه در مورد محل سكونت نتايج حاصل نشان مي
نفر  150از كل پاسخگويان تعداد درصد) از آنها در روستا سكونت دارند.  36,4نفر ( 111شهر و 

دهند. نتايج حاصل نشان  درصد) از آنها، زنان را تشكيل مي 50,8نفر ( 155درصد) مرد و  49,2(
درصد) از  18,4نفر ( 56ساله،  14تا  10درصد) از پاسخگويان سن آنها بين  3نفر ( 9دهد كه مي

-24از پاسخگويان سن آنها بين درصد)  19,5نفر ( 90ساله،  15-19پاسخگويان سن آنها بين 
 30-34درصد)  10,8(نفر يعني  33ساله،  25-29درصد) از آنها  35,4نفر ( 108ساله،  20

-42درصد) از پاسخگويان سن آنها بين  3نفر ( 1ساله و  35-39درصد) از آنها  2,6نفر ( 8ساله، 
ساله بوده  25- 29ين دهد كه سن بيشتر افراد پاسخگو، بباشد. نتايج نشان مي ساله مي 40

 25- 29دهد، بيشترين گروه سني همسران با پاسخگويان است.همچنين نتايج حاصله نشان مي
  ساله بوده است. 

نفر  50درصد) از پاسخگويان تحصيالت ابتدايي،  7,9نفر ( 24دهد، كه نتايج حاصل نشان مي
 8,2نفر ( 25رستان، درصد) تحصيالت دبي 37,4نفر ( 114درصد)، تحصيالت متوسطه،  16,4(

 1,3نفر ( 4ليسانس،  درصد) فوق 5,6( نفر 17درصد) ليسانس، 23,3نفر ( 71ديپلم،  درصد) فوق
درصد) از  44,3نفر ( 135دهد، اند. نتايج حاصل نشان مي درصد) در مقطع دكتري تحصيل كرده

نفر  31ر، دا درصد) خانه22نفر ( 67درصد) دانشجو (محصل)، 22نفر ( 67پاسخگويان شاغل، 
 باشند. هامي درصد) داراي ساير شغل1,6( نفر 5وجوي كار و  درصد) در جست 10,2(

اي از  درصد) از پاسخگويان هيچ استفاده 54,4( نفر 166همچنينبر اساس نتايج به دست آمده، 
ساعت و  3-6درصد) بين  7,5( نفر 23ساعت و  3درصد) كمتر از  24,6نفر ( 75اينترنت ندارند. 

دهد كه كنند، نتايج نشان مي ساعت از اينترنت استفاده مي 6درصد) بيشتر از  13,4( فرن 41
 31,1نفر ( 95كنند.  اي از اينترنت نميدرصد از آنها هيچ استفاده 54,4 بيشتر پاسخگويان يعني

. خواهر يا برادر دارند 3-4درصد) بين  34,4نفر ( 105برادر يا خواهر دارند،  2درصد) بين يك تا 
درصد) هيچ برادر و خواهري  2,6( نفر 8خواهر يا برادر بيشتر دارند و  5درصد) از 31,8نفر ( 97

برادر و خواهر دارند. بر اساس نتايج  3-4دهد كه بيشتر پاسخگويان بين ندارند، نتايج نشان مي
درصد) يك پسر 57نفر ( 174درصد) هيچ فرزند پسري ندارند و 4,6نفر ( 14به دست آمده، 

نفر  56پسر و بيشتر دارند و تعداد  3درصد) 3( نفر 9پسر دارند و  2درصد) 17نفر ( 52دارند و 
فرزند  1درصد)، به اين سؤال پاسخي ندادند. بر اساس نتايج، بيشتر افراد پاسخگو داراي  18,4(

 پسر هستند.

 65,9فر (ن 201درصد)، هيچ فرزند دختري ندارند و  6,2نفر ( 19از نتايج به دست آمده  
دختر و بيشتر دارند  3درصد)،  1نفر ( 3دختر دارند و  2درصد)،  8,5نفر ( 26دختر و  1درصد)، 
درصد)، پاسخ به اين سؤال ندادند. بر اساس نتايج اين جدول بيشتر افراد  18,4نفر ( 56و تعداد 

 1-2ند، بين درصد)، دوست دار 76,1نفر ( 232پاسخگو يك دختر دارند. بر اساس نتايج، تعداد 
 2,6نفر(  8فرزند داشته باشند و  3-4درصد)، بين  21,3نفر ( 65فرزند داشته باشند و تعداد 
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دهد، بيشتر پاسخگويان دوست بچه و بيشتر داشته باشند. نتايج نشان مي 5درصد) دوست دارند، 
درصد) به  49,5نفر ( 151بچه داشته باشند.بر اساس نتايج به دست آمده،  1-2دارند كه بين 

باشند. اين ايده، ناشي  داري مجدد مي اند، به اين معنا كه خواهان بچهاين سؤال پاسخ مثبت داده
نفر  154دهد باشد. همچنين نتايج نشان مي از ترجيح جنسي و تمايل بيشتر به داشتن پسر مي

شود، اين درصد  اند. از اين نتيجه، چنين استنباط ميدرصد) به اين سؤال پاسخ منفي داده 50,5(
از مردم يا فرزند قبلي آنها پسر بوده (با تفكر سنتي) و يا اينكه برايشان ترجيح جنسي اولويت 

افتد. در مورد اين سؤال كه  ندارد، معموالً اين تفكر بيشتر در جوامع شهري و صنعتي اتفاق مي
 2رصد) تمايل دارند د 15,7نفر ( 48دهد كه دار شويد، نتايج نشان ميآيا حاضريد باز هم بچه

سال بعد از  2-4درصد) تمايل دارند بين  44,9نفر ( 137سال بعد از ازدواج بچه دار شوند و 
دار شوند. سال و بيشتر بچه 5درصد) تمايل دارند، بعد از  39,3نفر ( 120دار شوند و ازدواج بچه

  دار شوند.چهسال ب 2- 4بر اساس نتايج جدول، بيشتر پاسخگويان دوست دارند بعد از 
 41,3نفر ( 128سال و  3درصد)، كمتر از  17,7نفر ( 54فاصله سني مطلوب بين فرزندان 

سال و بيشتر را فاصله سني مطلوب بين  3درصد)،  41نفر ( 125سال و  3-5درصد)، بين 
دانند. بر اساس نتايج به دست آمده، بيشتر افراد دوست دارند، فاصله مطلوب بين  فرزندان مي

نفر  2سال باشد. سن مناسب ازدواج براي پسر از نظر پاسخگو، بر اساس جدول،  3-5ندآوري فرز
-24درصد)،  25,2( نفر 77سال و  15-19درصد)،  0,07نفر ( 2سال و  10-14درصد)،   0,07(

       نفر  2سال و  30-34درصد)،  10,5نفر ( 32سال،  25-29درصد)،  62,3نفر (  190سال و  20
سال  25-29دانند. با توجه به جدول فوق، بيشتر پاسخگويان سن  سال مي 35-39د)، درص 0,7(

دانند. در قسمت دوم جدول، سن مناسب ازدواج براي  براي ازدواج را سن مناسبي براي پسر مي
نفر  77سال و  20درصد)، كمتر از 1,3نفر ( 4كند.  پسر از نظر همسر پاسخگويان را مطرح مي

  11,1نفر ( 34سال و  25-29درصد)،  62,3نفر ( 190سال و  20-24بين درصد)، در  25,2(
دانند و با توجه به  سال سن مناسب ازدواج براي پسر از نظر همسر پاسخگو مي 30- 39درصد)، 

سال  25-29نتايج به دست آمده، همسران پاسخگويان، سن مناسب براي ازدواج پسران را بين 
  دانند. مي

نفر  12دهد كه تعداد نتايج نشان مي داشتن براي پدر و مادر شدن، در مورد متغير تمايل
نفر  95درصد)، متوسط و  20,7نفر ( 63درصد)، كم و  3,3نفر ( 10درصد)، خيلي كم و 3,9(
درصد)، خيلي زياد تمايل به پدر و مادر شدن دارند. بر اساس  41نفر( 125درصد)، زياد و  31,1(

%) از پاسخگويان پدر و مادر شدن را دوست دارند. در مورد 41(نفر  125نتايج به دست آمده، 
درصد)، فاقد اتومبيل، تعداد  75,4نفر ( 230وضعيت مالكيت،بر اساس نتايج به دست آمده تعداد 

درصد)، فاقد مالكيت تبلت،  89,2نفر ( 272درصد)، فاقد مالكيت رايانه، تعداد  63,9نفر ( 195
درصد)، مالك  46,6نفر ( 142فاقد مالكيت نوت بوك و تعداد درصد)،  94,4نفر ( 288تعداد 

هيچ كدام از وسايل فوق نيستند. بر اين اساس، بيشترين تعداد پاسخگويان فاقد مالكيت خودرو 
  هستند. 
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دهد. نتايج حاصل از اين جدول، ايرا نشان مي هاي متغيرهايفاصله، توزيع گويه4جدول شماره 
باشد. الزم به ذكر  مي 5,26با انحراف معيار  24,19سن افراد پاسخگو دهد كه ميانگين نشان مي

باشد. متغير ديگر  سال مي 40و  13است كه حداقل و حداكثر سن پاسخگويان به ترتيب برابر 
 دهد، ميانگين سن همسراين جدول، سن همسر است. نتايج حاصل از اين جدول نشان مي

الزم به ذكر است كه حداقل و حداكثر سن همسر  باشد. مي 5,28با انحراف معيار  24,13
متغير ديگر در اين جدول، ميزان استفاده از  باشد. سال مي 43 و 13پاسخگويان به ترتيب 

دهد، ميانگين و انحراف معيار ميزان استفاده از اينترنت، باشد. نتايج حاصل نشان مي اينترنت مي
حداقل و حداكثر ميزان  ، الزم به ذكر است،باشد مي 8,24با انحراف معيار  3,17 به ترتيب

باشد. متغير ديگر در اين جدول، تعداد برادر پاسخگويان  دقيقه مي 64و  0استفاده از اينترنت 
باشد.  مي 1,55با انحراف معيار  1,91دهد كه ميانگين تعداد برادرباشد. نتايج حاصل نشان مي مي

  باشد. مي 7و  0در به ترتيب الزم به ذكر است،حداقل و حداكثر تعداد برا
دهد كه باشد، نتايج حاصل نشان مي متغير ديگر در اين جدول، تعداد خواهر پاسخگويان مي

حداقل و حداكثر سن  باشد، الزم به ذكر است، مي 1,6با انحراف معيار  1,94ميانگين تعداد خواهر
جدول، تعداد برادر و خواهر متغير ديگر در اين  باشد. مي 8و  0تعداد خواهر به ترتيب برابر 

با انحراف  3,86دهد، ميانگين تعداد برادر و خواهر باشد. نتايج حاصل نشان مي پاسخگويان مي
باشد، الزم به ذكر است كه حداقل و حداكثر تعداد برادر و خواهر پاسخگويان به  مي 2,48 معيار

باشد. نتايج  خواه پاسخگويان ميباشد.متغير ديگر در اين جدول، تعداد پسر دل مي 15و  0ترتيب 
 0,85 با انحراف معيار 1,25دهد، ميانگين تعداد پسر دلخواه پاسخگويان، حاصل نشان مي

 باشد. مي 15و  0باشد. الزم به ذكر است كه حداقل و حداكثر تعداد پسر دلخواه به ترتيب  مي
دهد، نتايج حاصل نشان ميباشد،  متغير ديگر در اين جدول، تعداد دختر دلخواه پاسخگويان مي

باشد. الزم به ذكر است  مي 0,55 با انحراف معيار 1,06ميانگين تعداد دختر دلخواه پاسخگويان، 
  باشد. مي 6و  0كه حداقل و حداكثر تعداد دختر دلخواه به ترتيب 

. سنجد متغير ديگر در اين جدول، كل فرزنداني كه پاسخگويان دوست دارند، داشته باشند، را مي
كل فرزنداني كه پاسخگويان دوست دارند، داشته باشند،  دهد، ميانگيننتايج حاصل نشان مي

فرزند و حداكثر  1باشد. بر اساس اين جدول، پاسخگويان حداقل  مي 1,56 با انحراف معيار 2,33
متغير ديگر در اين جدول، فاصله ازدواج تا اولين فرزند  فرزند، دوست دارند، داشته باشد. 20

 1,90با انحراف معيار 3,27 دهد، ميانگين اين متغيرباشد، نتايج حاصل نشان مي پاسخگويان مي
و  0ازدواج تا تولد اولين فرزند به ترتيب  باشد، الزم به ذكر است كه حداقل و حداكثر فاصله مي
متغير ديگر در اين جدول، فاصله سني مطلوب بين فرزندان پاسخگويان  باشد. سال مي 10
 4,35سال با انحراف معيار 5,02دهد كه ميانگين اين متغيرباشد. نتايج حاصل نشان مي مي
 25و  0باشد، براساس اين جدول، فاصله سني مطلوب حداقل و حداكثر دلخواه، به ترتيب  مي

سنجد. نتايج  متغير ديگر در اين جدول، سن مطلوب ازدواج براي پسران را مي باشد. سال مي
باشد. الزم به  مي 3,00سال با انحراف معيار  25,39 دهد كه ميانگين اين متغيرحاصل نشان مي
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سال  35و  10ذكر است كه حداقل و حداكثر سن مطلوب براي ازدواج پسران به ترتيب 
سنجد. نتايج حاصل  باشد.متغير ديگر در اين جدول، سن مطلوب ازدواج براي دختران را مي مي

باشد. الزم به ذكر است، حداقل و  مي 3,06سال با انحراف معيار20,66دهد كه ميانگين نشان مي
  باشد. سال مي 33و  10حداكثر سن مطلوب براي ازدواج دختران به ترتيب 

  

  اي هاي متغيرهاي فاصلهتوزيع گويه ):4(جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  حداكثر  حداقل  تعداد  نام متغير
  5,26  24,9  40  13  305  سن پاسخگو

  5,28  24,13  43  13  305  همسرسن 
  8,24  3,17  دقيقه 64  00  305  ميزان استفاده از اينترنت

  1,55  1,91  7  00  305  تعداد برادر
  1,6  1,94  8  00  305  تعداد خواهر

  2,48  3,86  15  0  305  تعداد برادر و خواهر
  0,85  1,25  11  0  249  تعداد پسر

  0,55  1,06  6  0  249  تعداد دختر
  1,56  2,33  20  1  305  فرزندانتعداد كل 

  1,90  3,27  10  0  305  فاصله ازدواج و اولين فرزند
  4,65  5,02  25  0  305  فاصله سني مطلوب

  3,00  25,39  35  10  305  سن ازدواج مطلوب پسر
  3,06  20,66  33  10  305  سن ازدواج مطلوب دختر

  

  ها هاي استنباطي و آزمون فرضيه يافته -ب

  : فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند بر تعداد فرزند دلخواه تأثير دارد. 1فرضيه 

شود. ازآنجا كه متغير مستقل اسمي چند بعدي است، از تحليل واريانس يكطرفه استفاده مي
دهد، ميانگين تعداد فرزند دلخواه براي افرادي كه ، نشان مي5نتايج حاصل از جدول شماره 

فرزند است. براي افرادي  2,96ها تا تولد اولين فرزند، كمتر از سه سال باشد، برابرفاصله ازدواج آن
و براي افرادي كه اين  2,24سال باشد، ميانگين فرزند دلخواه برابر 5تا  3كه اين فاصله بين 

ها بر اساس آزمون تحليل  باشد. اين ميانگين فرزند مي 2,14سال باشد، برابر 5فاصله باالتر از 
  باشد.  تعميم به جامعه آماري مي باشند و نتيجه مذكور قابل  انس، داراي تفاوت معنادار ميواري
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: تحليل واريانس براي فاصله بين ازدواج تا تولد اولين فرزند بر فرزند دلخواه)5(جدول   

  معنادار fمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  تعداد فرزند دلخواه
  3,25  2,96  54  سال 3كمتر از 

  0,816  2,24  126  سال 5تا 3  0,004  5,78
  0,753  2,14  125  سال به باال 5

  
باشد، الزم است، مشخص شود كه تفاوت  با توجه به اينكه مقدار تحليل واريانس معنادار مي

شود.آزمون هاي تعقيبي استفاده مي ها است، به همين خاطر از آزمون معناداربين كدام ميانگين
دهد، بين گروه اول با دوم و سوم، تفاوت معنادار است. همچنين گروه  نشان مي LSD تعقيبي 

  باشد. دوم با اول تفاوتمعنادار بوده، اما با گروه سوم معنادار نمي
  

  هابراي تفاوت ميانگين LSD: آزمون تعقيبي )6(جدول 

  معناداري  ميانگين تفاوت  طبقه مورد مقايسه  طبقه مبنا

  سال 3كمتر از 
  سال 3-5
  سال به باال 5

0,716  
0,818  

0,004  

  سال 5تا 3
  سال 3كمتر از 

  سال به باال 5
0,716 -  
0,102  

0,600  

  سال به باال5
  سال 3كمتر از 

  سال 5تا  3
0,818-   
0,102-  

0,600  

  

  بين فاصله بين فرزندان و تعداد فرزند دلخواه رابطه وجود دارد. :2فرضيه شماره 

هاي حاصل،  دهد. يافتهبين فرزندان و تعداد فرزند دلخواه را نشان مي، فاصله 7جدول شماره 
پيرسون   rدهد، بين دو متغير مذكور رابطه معناداري وجود دارد. به اين معنا كه مقدارنشان مي

متغير رابطه  2دهد، بين باشد.اين نتيجه نشان مي مي 0,004و معناداري آن   -166/0برابر 
  د دارد. معنادار و معكوسي وجو

  رابطه بين فاصله فرزندان و فرزند دلخواه ):7جدول (

  معناداري  مقدار پيرسون  نام متغير مستقل
  0,004  -0,166  فاصله بين فرزندان

  

  : پايگاه اقتصادي اجتماعي بر نگرش به فرزندآوري تأثير دارد. 3فرضيه شماره

دهد، نگرش به فرزندآوري بين طبقات مختلف اجتماعي با هم متفاوت ، نشان مي8جدول 
  باشد.  هستند و اين تفاوت معنادار بر اساس آزمون تحليل واريانس مورد تائيدمي
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 اجتماعي بر نگرش به فرزندآوري - : تحليل واريانس اثر پايگاه اقتصادي)8( جدول

  معنادار fمقدار  معيارانحراف   ميانگين  تعداد  اجتماعي - پايگاه اقتصادي
  6,46  54,59  151  طبقه باال

  7,33  56,60  139  طبقه مياني  0,020  3,982
  9,16  52,86  15  طبقه پايين

  
ها مشخص شود. براي اينكار از  معنادار است، الزم است تفاوت بين گروه  fاز آنجا كه مقدار

طبقه پايين با طبقه مياني تفاوت دهد، استفاده به عمل آمده است. نتايج نشان مي  LSDآزمون
دهد، كه طبقه معنادار دارد، اما با طبقه باال اين تفاوت معنادار نيست. همچنين نتايج نشان مي

  باشد.  مياني با طبقه باال و پايين داراي تفاوت معنادار مي
  ها : آزمون تعقيبي براي شاخص تفاوت)9(جدول 

  معنادار  تفاوتميانگين   طبقه مورد مقايسه  پايگاه مبنا

  طبقه باال
  مياني
  باال

2,008-  
1,729  

0,016  
0,365  

  طبقه مياني
  پايين
  باال

2,008  
3,373  

0,016  
0,052  

  طبقه پايين
  باال

  مياني
1,729-  
3,737-  

0,365  
0,052  

  

  :تمايل به والدين شدن برتمايل به فرزندآوري تأثير دارد. 4فرضيه 

آوري دارند، دهد كه افرادي كه خيلي كم تمايل به فرزندمينتايج حاصله از تحليل واريانس نشان 
، آنهايي كه 52,1نمره آنها برابر ، آنهايي كه كم تمايل دارند،48,33ميانگين نمره تمايل آنها 
و آنهايي كه  55,02نمره آنها برابر ، آنهايي كه تمايل زياد دارند،52,04تمايل متوسط دارند، برابر

دهد، كه اين باشد. نتايج نشان مي مي 58,38فرزندآوري دارند، نمره آنها برابرخيلي تمايل به 
شده، بر اساس آزمون تحليل واريانس برابر  ها با هم تفاوت دارند و اين تفاوت مشاهده ميانگين
  باشد. و معنادار مي 14,85
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  ن: مقايسه ميانگين نمره تمايل فرزندآوري بر حسب تمايل به والدي)10(جدول 

 f  Sigمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نام متغير

  8,63  48,33  12  خيلي كم

14,85  0,00  
  3,31  52,1  10  كم

  6,58  52,05  63  متوسط
  6,17  55,02  95  زياد

  6,74  58,38  125  خيلي زياد
  

: بين مدت زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند و نگرش به فرزندآوري 5فرضيه شماره 

  رابطه معنادار وجود دارد.

- كه بر اساس آزمون همبستگي پيرسون تدوين شده است، نشان مي 11نتايج حاصله از جدول 

دهد كه بين زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند و نگرش افراد به فرزندآوري رابطه معنادار و معكوس 
ازدواج تا تولد اولين فرزند دهد،هر اندازه فاصله ). اين نتايج نشان ميr= - 0.151وجود دارد.(

 آيد.  تر مي بيشتر باشد، تمايل به فرزندآوري پايين
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  ضريب همبستگي پيرسون بين فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند :)11(جدول 

  معنادار  مقدار پيرسون  نام متغير
مدت زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند با نگرش به 

  فرزندآوري
0,151-  0,008  

  

  : بين سن همسر و نگرش به فرزندآوري رابطه معنادار وجود دارد. 6فرضيه شماره 

دهد كه بين دو متغير مذكور، رابطه معنادار و ، نشان مي12نتايج حاصل از جدول شماره 
است، كه بر اساس  -0,135پيرسون، برابر   rدهد كه مقدار معكوس وجود دارد. نتايج نشان مي

  آيد. ها باالتر رود، نگرش آنها به فرزندآوري پايين مي ندازه سن خانمتوان گفت،هر ا آن مي

  

  : رابطه بين سن همسر و نگرش به فرزندآوري)12(جدول 

  معناداري  مقدار پيرسون  نام متغير
  0,018   -0,135  سن همسر

  

  : تعداد فرزند دختر بر نگرش به فرزندآوري تأثير معنادار دارد.7فرضيه شماره 

دهد كه ميانگين نمره نشان مي 13از آزمون تحليل واريانس در جدول شماره  نتايج حاصل
، براي آنهايي كه يك دختر 54,73 نگرش فرزندآوري براي افرادي كه هيچ دختري ندارند، برابر

و براي آنهايي كه بيش از سه دختر دارند،  58,92، براي افرادي كه دو دختر دارند 55,507 دارند
% 95ها بر اساس آزمون تحليل واريانس يكطرفه در سطح حداقل  اشد. اين تفاوتب مي 50.0برابر 

مبني بر  H0توان گفت، فرض  ديگر مي  عبارت كند. به معنادار بوده و فرضيه مذكور را تائيد مي
تعميم به جامعه آماري  شود. لذا نتيجه قابل تائيد مي H1ها، رد و فرض عدم تفاوت ميانگين

  باشد.  مي
  ميانگين نمره نگرش به فرزندآوري بر حسب تعداد دختر :)13( جدول

  f sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نام متغير
  7,20  54,73  19  دختر

2,812  0,040  
  6,77  55,50  201  يك دختر

  6,99  58,92  26  دو دختر
  4,58  50  3  سه دختر و بيشتر
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ها  : بين ميزان استفاده از اينترنت و سن مناسب ازدواج آقايان و خانم8فرضيه شماره 

  رابطه وجود دارد. 

با ضريب همبستگي  اي قرار دارند، اين دو فرضيه با توجه به اينكه درسطح سنجش فاصله
و سن دهد كه رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت شوند. نتايج حاصل نشان مي پيرسونĤزمونمي

نتايج مندرج در جدول  باشد. مي 0,136 ها برابر و براي خانم 0,138 مناسب ازدواج آقايان برابر
دهد، بين دو متغير، در هر دو فرضيه رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. اين ، نشان مي14شماره 
  باشد.  تعميم مي مورد تائيد و قابل   H1ها بر اساس فرض فرضيه

  رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت و سن مناسب ازدواج: )14(جدول 

  معنادار  مقدار ضريب همبستگي  نام متغير
  0,016  0,138  سن مناسب ازدواج آقايان
  0,017  0,136  ها سن مناسب ازدواج خانم

  

بين وضعيت استخدام و تعداد فرزند دلخواه پيوستگي معنادار وجود  :9فرضيه شماره 

  دارد. 

دهد، كه بين استخدام و تعداد فرزند دلخواه توسط نشان مي 15حاصل از جدول شماره نتايج 
سامرز در سطح   dاي آنها پيوستگي معناداري وجود دارد. اين پيوستگي براساس آزمون رتبه

 0,00مقدار معناداري  و 0,512سامرز با ضريب   dقبول است و مقدار % اطمينان قابل 95حداقل 
 را تاييد نمايد.   H1را رد و H0تواند فرض  مي

  : پيوستگي بين وضعيت استخدام و تعداد فرزند دلخواه)15(جدول 

  وضعيت استخدام
  كل  خوداشتغالي  بخش خصوصي  بخش عمومي

  تعداد فرزند دلخواه

  99  7  12  12  فرزند 2-1
  32  18  3  11  فرزند 3-4
  4  3  18  0  و بيشتر 5

  135  96  32  23  كل
Sig=0,000 Somers d = 0,512 
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اجتماعي به فرزندآوري  - هاي نگرش فرهنگي اقتصادي  : بين رتبه10فرضيه شماره 

  تفاوت معنادار وجود دارد. 

عامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قرار  3از آنجا كه متغير وابسته در اين مجموعه در 
هاي نظرات پاسخگويان در ابعاد فوق  رتبهدارد،محقق به دنبال اين بود كه بفهمد آيا بين ميانگين 

من استفاده به عمل هاي فريد نه؟ براي پاسخ به اين سؤال از آزمون مقايسه رتبه تفاوت دارد يا
دهد كه رتبه بعد اول، نشان مي 16آمد. نتايج حاصل از مقدار فريدمن، در جدول شماره 

باشد. اين آزمون بر اساس  مي 1,01رابرو براي بعد سوم ب 2,01، براي بعد دوم  برابر2,98برابر
دهد كه مقدار كاي باشد. نتايج حاصل نشان مي مقدار كاي اسكوئر قابل تفسير و ارزيابي مي

باشد و لذا مي0,000باشد و با درجه آزادي دو، مقدار معنادار آن برابر مي 595,611اسكوئر برابر
-تائيد مي  H1رد و  H0 وجود دارد و فرض ها  تفاوت معنادار  توان گفت، بين ميانگين رتبه مي

  شود. 
  آوريهاي متغير نگرش به فرزند : آزمون فريدمن براي مقايسه رتبه)16(جدول 

 Sig  ��مقدار  مقدار رتبه  معيار انحراف  ميانگين  تعداد  ها رتبه

  2,98  4,71  27,6  306  بعد اول
  2,01  2,71  18,15  305  بعد دوم  0,00  595,611

  1,01  1,91  9,85  305  بعدسوم
 

  رگرسيون چند متغيره
براي بررسي مدل تجربي پژوهش از آزمون رگرسيون چندگانه استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل 

متغير  3دهد كه بعد از اينكه همه متغيرها وارد معادله رگرسيوني شدند، در نهايت  نشان مي
فاصله سني ازدواج، به ترتيب وارد معادله اجتماعي و  - اقتصادي تمايل به والدين شدن، پايگاه

آوري) درصد از تغييرات متغير وابسته (نگرش به فرزند 0,393رگرسيوني شدند و روي هم رفته 
هاي رگرسيون را فرضرا مورد سنجش قرار دادند. الزم به ذكر است كه محقق براي اينكه پيش

اي نموده است. در آورده و فاصله رعايت كند، متغيرهاي اسمي و ترتيبي را به صورت تصنعي
تمايل به والدين شدن است. اين متغير به  دهد كه اولين متغير در اين مجموعه،نتايج نشان مي
بيني نمايد. مقدار آوري را پيشدرصد از تغييرات متغير نگرش به فرزند 0.347 تنهايي توانست

 95است كه در سطح حداقل   6.314برابرTباشد و مقدارمي 0.338 بتا براي اين متغير برابر
  rاجتماعي است كه مقدار-اقتصادي پايگاه باشد. متغير دوم در اين مجموعه،درصد معنادار مي

) است. در مرحله سوم t )t = - 2.86و مقدار  - 0,153باشد كه با مقدار بتاي مي0,375براي آن
مقدار  باشد.مي  2.211-برابر  tار و مقد  0.119 -متغير فاصله سني ازدواج با مقدار بتا برابر 

  باشد.مي 0.00 برابر  Sigو مقدار است 292/18برابر تحليل واريانس 
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  آوري: آزمون تحليل رگرسيون براي مقايسه پيش بيني متغير نگرش به فرزند)17(جدول 

  B Beta  t  Sig  R  نام متغير
  0,347  0,00  6,31  0,33  4,88  فرزند دلخواه

  0,375  0,004  - 2,86  -0,15  -4,24  اجتماعي - اقتصاديپايگاه 
  0,393  0,028  -2,21  -0,11  -0,44  فاصله سني باال براي ازدواج

 

  تحليل مسير
تحليل مسير، تكنيكي آماري است كه با استفاده از معادالت رگرسيون خطي استاندارد(معادالت 

انطباق يك مدل علي نظري با رگرسيون خطي برحسب ضرايب رگرسيون استاندارد) به ميزاني 
پردازد. در اين مدل، ابعاد سرمايه اجتماعي، يعني اعتماد اجتماعي، حمايت  ها) مي واقعيت(داده

هاي اجتماعي مجازي و شبكه روابط اجتماعي وسرمايه  اجتماعي و مشاركت اجتماعي، شبكه
وارد معادله شده و اثرات  عنوان متغيرهاي مستقل، يافته) به فرهنگي(عينيت يافته، نهادي و تجسم

شده  آوري، بررسيمستقيم و غيرمستقيم آنها بر متغير وابسته نگرش زوجين نسبت به فرزند
عنوان متغير  اند، به است. در مرحله بعد به ترتيب متغيرهايي كه داراي بيشترين ضريب بتا بوده

كنيم. در نمودار زير تحليل اند، تا ضرايب غيرمستقيم را نيز بررسي  شده وابسته، در نظر گرفته
 مسير و ضرايب آنها آورده شده است.

  ، تحليل مسير2مدل شماره ): 2شكل (

  
 

تأثير  نيشتريب  0.20، فردگرايي با ضريب مسيرشود يمهمان طور كه در مدل مسير مشاهده 
 تفاوتي بي تفاوتي اجتماعي جوانان در اين مدل دارد كه تأثير آن بر ميزان مستقيم بر ميزان بي

براي متغيرهاي مستقل،  شده حاصلمستقيم است. با توجه به اثرات مستقيم  جوانان اجتماعي

نگرش به 

 فرزندآوري
تعداد فرزند 

 دلخواه

 

پايگاه اقتصادي 

 اجتماعي

 استفاده از اينترنت

 سن همسر

0.15 

0.338 -0.25 

0.133 

0.607=e

- 0.119 

0.27 

فاصله سني 

 فرزندان

فاصله سني باال 

 براي ازدواج

 

- 0.16  
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ميزان،  نيشتريباذعان كرد، كه متغير نوع منزل مسكوني، داراي  توان يمروي متغير وابسته 
. جهت تعيين اثرات غيرمستقيم يا باشند يمجهت تبيين واريانس غيرمستقيم متغير وابسته 

  . ميكن يمرا در هم ضرب اند  قرارگرفتهر امتداد آن مسير مسير غيرمستقيم، ضرايبي كه د
فرزند  به شود، متغير تمايلمشاهده مي ،18طوركه در مدل تحليل مسير و جدول  همان    

مستقيم و قوي با نگرش نسبت به فرزندآوري دارد و نسبت به ساير متغيرهاي  دلخواه، رابطه
 تمايلاين به معناي اين است كه سهم متغير است.  0,338تحقيق، داراي بيشترين ضريب بتا با 

 نگرش نسبت به فرزندآوري،نسبت به ساير متغيرهاي تحقيق در تبيين متغير  فرزند دلخواه، به
را  -0,119ازدواج نيزكمترين اثر مستقيم با تأثير بتاي  براي باال سني صلهمتغير فا بيشتر است.

طور معكوس با متغير نگرش نسبت به فرزندآوري ارتباط  دارد، و به اين معناست كه اين متغير به
 تري باالتر باشد، زوجين نگرش مدرن ازدواج، براي سني ديگر، هرچقدر فاصله بيان دارد. به
اجتماعي داراي اثر مستقيم با - اقتصادي ه فرزندآوري دارند. همچنين پايگاهتر) نسبت ب (منفي

باشد. بقيه متغيرها نيز داراي اثر غيرمستقيمي بر روي نگرش زوجين  مي -0,153ضريب بتاي 
سو، متغير  در بين متغيرهاي واردشده در مدل تحليل مسير، از يك نسبت به فرزندآوري هستند.

داراي بيشترين تأثير غيرمستقيم بر متغير نگرش  0,105تأثير بتاي فاصله سني فرزندان با 
فرزندان، بيشترين سهم را در بين  سني نسبت به فرزندآوري است. بنابراين متغير فاصله

اند، را در تبيين متغير نگرش نسبت به فرزندآوري دارد. متغيرهايي كه تأثير غيرمستقيم داشته
 فرزندان، سني بعد از متغير فاصله 0,099، نيزبا ضريب بتاي متغيرميزان استفاده از اينترنت

وابسته پژوهش، يعني نگرش نسبت به فرزندآوري  داراي بيشترين تأثير غيرمستقيم بر متغير
نيز داراي كمترين تأثير غيرمستقيم بر متغير  0,058باشد. متغير سن همسر با ضريب بتاي  مي

به  0,064اجتماعي با ضريب بتاي -ايگاه اقتصادينگرش نسبت به فرزندآوري است. متغير پ
  صورت غيرمستقيم بر متغير وابسته تاثيرگذار است.

بيشتر  0,338دلخواه، از همه متغيرهاي ديگر با ضريب بتاي  فرزند اثر كل متغير تعداد    
 عبارت  . بهداراي كمترين اثر كل است 0,058حاليكه متغير سن همسر با ضريب بتاي  است، در

نگرش كمترين سهم را در تبيين سن همسر داراي بيشترين سهم و  دلخواه، فرزند ديگر، تعداد 
  اند.داشته نسبت به فرزندآوري
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  اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي مستقل بر وابسته): 18(جدول 

  اثرات كل  اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم  نام متغير
  0,338  --   0,338  تعداد فرزند دلخواه

  0,217  0,064  -0,153  اجتماعي - پايگاه اقتصادي
  -0,119  --   -0,119  فاصله سني باال براي ازدواج

  0,058  0,058  -  سن همسر
  0,099  0,099  -  ميزان استفاده از اينترنت

  0,105  0,105  -  فاصله سني فرزندان
  

  گيري بحث و نتيجه

فرزندآوري است.  به مردم استان همدان نگرش شناختي هدف اصلي اين مطالعه، بررسي جامعه
اين مطالعه با رويكرد كمي و تكنيك پيمايشي انجام گرفت. يكي از عواملي كه بر نگرش افراد به 

دهد كه تأثير نتايج حاصل نشان ميفرزندآوري تأثير معناداري دارد، تعداد فرزند دلخواه است. 
دلخواه، براساس شاخص تحليل واريانس معنادار  فرزند تعداد بر فرزند اولين تولد تا ازدواج فاصله

تواند بر تعداد فرزندان دلخواه مورد نظر است و فاصله كمتر بين ازدواج تا تولد اولين فرزند، مي
 فرزند و فرزندان فاصله شود كه بينپاسخگويان تأثير داشته باشد. از نتايج حاصل استنباط مي

دهد كه با افزايش ب همبستگي پيرسون، نيز نشان ميرابطه معنادار وجود دارد. ضري دلخواه،
شود. اين نتيجه با نتايج حاصل از مطالعه فاصله بين فرزندان، تمايل به فرزند دلخواه بيشتر مي

  باشد.) همسو مي1394پيلتن و رحمانيان (
اجتماعي پاسخگويان است. -از ديگر عوامل مرتبط با نگرش افراد به فرزندآوري، پايگاه اقتصادي

دهد كه ميانگين تمايل به فرزندآوري براي مادران طبقات متوسط، باال و ميانگين نتايج نشان مي
دست  تمايل به فرزندآوري براي مادران طبقات پايين و باالي جامعه كمتر است. براساس نتايج به

 آنها شغلي رتبه كه ايتحصيلكرده والدين و بيشتر ثروت خواستار كه آمده از اين فرضيه، والديني
دارند،  باروري كنترل ابزارهاي به آسانتري دسترسي و است نيز زياد هايشانفرصت هزينه و باال

مشكالت همچنين مادران طبقه پايين جامعه با توجه به . هستند كمتري فرزندان خواستار
طبقه، طبقه متوسط والدين، اي كه دارند، تمايل به فرزندآوري كمتري دارند. در عوضاقتصادي

اجتماعي نيستند و از طرفي نيز زياد به دنبال رفاه  -اي كه نگران آينده فرزندان از لحاظ اقتصادي
اين نتيجه  رند.دا بيشتري تمايل به فرزندآوري، باشندها ميفردي نيستند و تا حدي در قيد سنت

زاده بنده قرا  ، حاجي)2006( همكاران و و لوتز )1395( ديگران و با نتايج حاصل از مطالعه فيروز
) 1395( مطلق و ديگران )،1394باشي ( موسوي و قافله )،1395)، منتظري (1395و همكاران (

بر فرزندآوري باشد. تمايل به پدر و مادر شدن از عواملي است كه همسو مي )2005( آدسراو 
دهد، كه بين افزايش تمايل افراد به پدر و يا مادر افراد تاثير معنادار دارد. نتايج حاصل نشان مي

  شدن، با نگرش به فرزندآوري رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد.
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دهد، بين زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند و نگرش نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان مي
به فرزندآوري رابطه معنادار و معكوس وجود دارد. براين اساس هر اندازه زمان ازدواج تا تولد  افراد

  شود. اولين فرزند بيشتر باشد، نگرش افراد به فرزندآوري نيز بيشتر مي
دهد كه بين دو نتايج نشان مي فرزندآوري تأثير دارد. به افراد همچنين سن ازدواج بر نگرش

 توان گفت، آوري رابطه معنادار و معكوس وجود دارد. مينگرش به فرزندمتغير سن همسر و 
-آيد. نتايج حاصل نشان مي آوري پايين ميها باالتر رود، نگرش آنها به فرزند هراندازه سن خانم

دهد كه بين افزايش تمايل افراد به پدر و يا مادر شدن، با نگرش به فرزندآوري، رابطه معنادار و 
 و هايفورد و) 1395( ديگران و دارد. اين نتيجه با نتايج حاصل از مطالعه مطلق مستقيمي وجود

از ديگر عوامل مؤثر بر نگرش افراد به فرزندآوري، ميزان باشد. همسو مي )2012(همكاران
 و اينترنت از استفاده ميزان بين رابطه كه هددمي نشان حاصل نتايجاستفاده از اينترنت است. 

فاصله سني فرزندان و  .باشد مي 0,136برابر  ها خانم براي و 0,138برابر آقايان ازدواج مناسب سن
 ميانگين كه دهدمي نشان نتايج .دارد معنادار تأثير فرزندآوري به نگرش بر دختر، فرزند تعداد
اين نتيجه با  .باشد دختر و بيشتر دارند، باالتر مي دو كه افرادي براي فرزندآوري نگرش نمره

  باشد.همسو مي )1392( همكاران و و مباشري )2000( همكاران و نتايج حاصل از مطالعه درزا
نتايج حاصل براساس ديدگاه مدرنيزاسيون قابل بحث است كه باروري به دليل افزايش احتمال 

فرزند، يابد. از طرفي پرهزينه بودن پرورش  بقاء فرزندان و شهرنشيني و صنعتي شدن كاهش مي
كند. از طرفي طبق ديدگاه نوگرايي و نظريه  انگيزه والدين از داشتن فرزندان بيشتر را سست مي

فاوست، آن دسته از افرادي كه از سواد و تحصيالت باالتري برخوردارند، از وسايل ارتباط جمعي 
ي فرد و نگرش ها، رفتارها ها، ارزش ها، طرز تلقي كنند. به عقيده او گرايش بيشتري استفاده مي

فرزندان  بالقوه كار نيروي ها شاهد كاهشكننده باروري هستند. از آنجا كه خانواده كلي او تعيين
فرزندان خود هستند، بنابراين اين واقعيت بر تغيير نگرش آنها به  آموزشي هاي هزينه وافزايش

 الگوي تغيير اش،باروري پايين، تأثيرات مؤثري گذاشته است. از طرفي براساس ديدگاه مكينت
 و نگهداري هايهزينه افزايش، زنان خصوص براي به وقت تمام اشتغال، فردگرايى، خانوادگى

  .انجامدجمعيت مي كاهش به خود، خودي به فرزندان كردن بزرگ
شود كه نگرش به فرزندآوري و داشتن فرزند زياد در جوامع در به طور كلي چنين استنباط مي

صورت در حال تغيير و تحول است: از يك طرف با توجه به اين كه بچه زياد، حال توسعه، به دو 
شود و اديان هم داشتن شود و از آنها به عنوان نيروي كار استفاده ميهمچنان مطلوب شمرده مي

كنند، لذا در اين بستر و ساختار اجتماعي، نگرش به فرزندآوري باال فرزند زياد را تشويق مي
ر،به علت تغييرات اقتصادي و تكنولوژي در اين جوامع و همچنين باال بودن است. از طرف ديگ

ها به سمت كاهش فرزندآوري غالب است. بر اساس نتايج هاي افزايش فرزندان، نگرشهزينه
شود كه هم اكنون رويكرد دوم غالب است، حاصل و با تمركز بر جامعه مورد مطالعه، مشاهده مي

ر حال تغيير است. به اين معنا كه با وجود تأكيد زياد متخصصان، اما با وضعيت نامناسبي د
فرزندآوري، حتي در بين نسل تحصيلكرده و متخصص، بسيار پايين است و اين  همچنان تمايل
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 رشد زايي مانند درون هاي زيادي را درگير خود كرده است. در نهايت عواملقضيه عوامل و زمينه
 زنان اشتغال ميزان افزايش، زنان) نزد ويژه (به عاليه تحصيالت و سواد ميزان افزايش، شهرنشيني

توانند در بيگانه، مي هايرسانه از متأثر و مدرنيزاسيون از متأثر بعدخانوار در نگرش تغيير و
  كاهش نگرش زنان به فرزندآوري تأثيرگذار باشند.

ايي مانند مسكن بهتر، هتوان پيشنهاد داد كه در نظر گرفتن پاداشبراساس نتايج حاصل، مي
هايي كه بيش از دو فرزند دارند، و در آموزش و خدمات بهداشتي و درماني رايگان براي خانواده

كه كمتر از دو فرزند دارند، مانند كسر دستمزد، از  هاييهايي براي خانوادهعين حال محدوديت
 اصالح نمود. همچنين بهبود توان اين نگرش راهاي رايگان براي اين افراد، ميبين بردن هزينه

 فرزندآوري، افزايش و خانواده تشكيل از جوانان هاي نگراني كاهش و جامعه اقتصادي وضعيت
 ارتباط وسايل طريق از فرزندان تربيت و خانواده ريزي برنامه زمينه در اجتماعي هاي آگاهي
 زوجين توسط زندگي هاي مسئوليت پذيرش بر فرهنگي، تأكيد و آموزشي اقدامات ساير و جمعي
 در فرزند جايگاه ارزش و فرزندان صحيح تربيت بر خانواده و تأكيد در زنان حقوق به واحترام

  توان از اقدامات الزم در اين زمينه به حساب آورد.خانواده را مي
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هاي دانشجويان ايراني و تعيين كننده بازگشتيمهاجرت 

اي در بين دانشجويان ايراني مقيم آمريكا و آن: مطالعه

  كانادا

  1محمود مشفق

 2عطيه نصري

  چكيده

مقاله حاضر به بررسي ميزان تمايل به بازگشت ايرانيان در حال تحصيل در آمريكا و كانادا و عوامل 
چارچوب نظري كه تلفيقي از مهمترين نظريات مهاجرت گيري از پردازد. با بهرهمرتبط با آن مي

بازگشتي، رويكرد چندمليت گرايي، رويكرد ساختاري به مهاجرت بازگشتي و رويكرد اقتصاد 
 ،در رابطه با  بررسي رابطه متغير وابسته ،نئوكالسيك بود، فرضيات پژوهش طراحي شد. اين فرضيات

يعني شبكه ارتباطات فرد مهاجر در  ،يرهاي مستقليعني ميزان تمايل به بازگشت مهاجران و متغ
ايران، حس تعلق ملي و خانوادگي، نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء، ميزان 
انطباق پذيري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با جامعه مقصد طراحي شدند و مورد آزمون قرار 

سي به جامعه آماري به صورت گلوله برفي گيري اين پژوهش به دليل سختي دسترگرفتند. نمونه
نفر افراد نمونه، نتايج زير به دست آمد. در ميان عوامل اجتماعي،  177انجام گرفت. در نهايت از ميان 
بيشترين ميزان رابطه را با ميزان  ،احساس تعلق ملي و خانوادگيو ميزان انطباق پذيري اجتماعي 

ترتيب، شبكه ارتباطات در ايران، و نگرش نسبت به وضعيت  تمايل به بازگشت داشتند و پس از آن به
اقتصادي جامعه مبداء، بيشترين سهم را در تبيين ميزان تمايل به بازگشت ايفا كردند. متغيرهاي 
مستقل ميزان انطباق پذيري اقتصادي و فرهنگي، داراي كمترين مقدار رابطه با متغير وابسته 

  شت بودند.يعني ميزان تمايل به بازگ ،پژوهش
 

ل تحصيل،   حا مهاجرت بازگشتي، تمايل به بازگشت، انطباق پذيري، مهاجران در واژگان كليدي:
  آمريكا و كانادا

 

 

  

 

                                                
  عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي-1

  كارشناس ارشد جمعيت شناسي-2
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  مقدمه

 ،توانندهاي انساني ارزشمندي هستند كه مي كردگان متخصص و دانشگاهي سرمايه تحصيل
سال براي ادامه  كشور داشته باشند. گروهي از جوانان ايراني هر نقش بسيار مهمي در توسعه هر

شود كه ساالنه حدود يكصد شوند و تخمين زده ميهاي خارج مي تحصيالت خود جذب دانشگاه
شوند. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول در سال  و پنجاه هزار نفر از ايران خارج مي

توسعه يا  حال كشور در 91مهوري اسالمي ايران به لحاظ مهاجرت نخبگان در ميان ، ج2009
به بعد هم اين وضعيت روند  2009نيافته جهان، مقام نخست را دارا بوده است. از سال  توسعه

طبق آمار رسمي سايت سرشماري اياالت متحده آمريكا در ). 1393صعودي داشته است(ترابي، 
، 2010ايراني در اين كشور اقامت داشتند. در كشور كانادا در سال  425587، تعداد 2010سال 

درصد اين افراد داراي تحصيالت دانشگاهي  37كه  ،اندنفر ايراني،  سرشماري شده 107413
ها و نيروهاي انساني نخبه ومتخصص ايراني كه  كرده ). بسياري از تحصيل1392هستند( مشفق، 

اند، پس از پايان دوره تحصيل  هاي خارج از كشورگذرانده بخشي از تحصيالت خود را در دانشگاه
اين ميزان هدررفت . اندور مبداء بازگشت نكردهكشورمشغول به كار شده و به كش در همان  ،خود

اي از مهاجران ايراني از آنجايي كه بخش عمده. بار است بسيار زيان ،سرمايه براي كشور مبداء
دهند و بازگشت آنها به عنوان منبع  كردگان تشكيل مي خارج از كشور را متخصصان و تحصيل

توسعه كشور ايفا كند، بازگشت متخصصان به  تواند نقش مهمي درمي ،هاي انساني عظيم سرمايه
ريزي كشور تبديل شده است.در سند برنامه عنوان يك دغدغه اصلي براي نظام مديريتي و برنامه

، براهميت بازگشت 1هاي كلي نظام در زمينه جمعيت پنجم توسعه كشور و بند دوازدهم سياست
تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور بر لزوم  ،نخبگان به كشور تاكيد شده است. در اين بند

  تاكيد شده است.  هاي آنان ها و توانايي گيري از ظرفيت و بهرهدر ايران  و سرمايه گذاري
كار  ،المللي بازگشتي هاي بين هاي مهاجرت بر روي انگيزه) در پژوهشي 2011هاس و فوكما(       
اند كه يكپارچگي فرد با كشور مقصدو فتهاند، آنها در پژوهش خود به اين نتيجه دست ياكرده

دهد. همچنين  المللي در همان زمان، احتمال بازگشت را كاهش مي تضعيف تعهدات بين
هاي مهاجرت بازگشتي داخلي در ) در پژوهش خود در رابطه با انگيزه2011نيدوميسل و آمكوف(

مالحظات اجتماعي است. كه مهاجرت بازگشتي تا حد زيادي متاثر از  اندسوئد، بيان كرده
كند كه چگونه بندها و تعلقات چندمليتي  ) در پژوهشي بيان مي2010همينطور رينولدز(
تا مهاجرت  ،شوند هاي اجتماعي به عنوان منابع سرمايه اجتماعي استفاده مي خانوادگي و شبكه

  بازگشتي را تسهيل كنند.

)، 1393(آل ياسين و همكاران( اند كرده پرداخته اني تحصيلهاي كمي در ايران به مساله بازگشت مهاجران اير پژوهش
)). اما از ميان آن تعداد كم، 1392) و عبداله پور، انور( 1392)، فروزنده تبريزي، نسترن( 1381عليرضا( جمشيديها،

ايراني  4500اند كه در طي آن مهمترين آنها پژوهشي است كه شش نفر از دانشجويان ايراني مقيم آمريكا انجام داده
  اند. ها و موانع بازگشت به ايران پاسخ داده هايي در خصوص انگيزه به سئوال

                                                
 .هاي آنان ها و توانايي گيري از ظرفيت تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور و سرمايه گذاريو بهره-1
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است، كه ميزان تمايل به بازگشت اين  پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش          
 كرده به كشور چقدر است و اينكه آيا اين ميزان تمايل به بازگشت، با عواملي مهاجران تحصيل

همچون ميزان انطباق پذيري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وي با جامعه مقصد، ميزان حس 
تعلق وي به وطن و خانواده خود، نگرش وي به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبدا و شبكه 

  ارتباط دارد يا خير. ،ارتباطات وي در كشور مبداء
  

  مباني نظري و تجربي 

  مهاجرت بازگشتي

 ،كنندگان دهد، بازگشت از مهاجرت بازگشتي ارائه مي ،كه سازمان ملل متحدبر طبق تعريفي 
-آمده اند و شهروند آن كشور به حساب مي آنهايي هستند كه به كشوري كه تابعيت آن را داشته

 ،گردند مي مدت) به كشوري ديگر، باز  (بلندمدت يا كوتاه المللياند، پس از يك دوره مهاجرت بين
متحد،  ملل (مركز آمار سازمان سال در كشور مبداء اقامت كنند حداقل تا يكبه اين قصد كه 

  ).2008سوپمي، 

 كرويكرد اقتصاد نئوكالسي

گيرد كه به  رويكرد اقتصاد نئوكالسيك، فرد مهاجر را به عنوان يك كنشگر عاقل در نظر مي
كند. بازگشت  مي هاي شغلي خود، اقدام به مهاجرت دنبال به حداكثر رساندن درآمدها و فرصت

يند مهاجرت اهايش در فر دهد كه فرد مهاجر در رسيدن به خواسته زماني رخ مي ،به كشور مبدا
). 2004خورد (كاسارينو،  شكست مي ،كشور هاي خارج از خود، به دليل محاسبات غلط يا دشواري

ه كساني هستند ك 1كنندگان شود. بازگشت بازگشت يك شكست تلقي مي ،در اين ديدگاه
خوردگان است؛  بازگشت شكست ،اند در كشور جديد موفق شوند. نام ديگر اين پديده نتوانسته

             يعني بازگشت كنندگاني كه قصد مهاجرت دائم داشتند، اما تصميم به بازگشت گرفتند
  ).2004، به نقل از كاسارينو 2000(وليزارو

 مهاجرت كاري رويكرد اقتصادنوين

و » شده استراتژي محاسبه«)، مهاجرت بازگشتي بخشي از يك 2004كاسارينو(برطبق نظر 
گرفتن و توجه به  آميز فرد مهاجر در خارج از كشور است. با درنظر نتيجه طبيعي تجربه موفقيت

(به طور  كنند احتماال خانواده خود را در كشور مبدا حمايت مالي مي ،اين نكته مهم كه مهاجران
فرستند)، بايد توجه داشت كه تصميم به مهاجرت و يا بازگشت، بايد به  مي مرتب برايشان پول

گرفته شود، نه يك  نظر هاي اجتماعي اطراف او در عنوان تصميم خانواده فرد مهاجر يا شبكه
  ).2004به نقل از كاسارينو،  2008(پريس،  گيرد تصميم شخصي كه خود فرد مهاجر مي

د بايد به حداكثر برسد و در رويكرد اقتصاد نوين، در رويكرد اقتصاد نئوكالسيك، سو
تعريف شده كه پس از دستيابي به آن هدف، مهاجر  ،يك هدف سودمند خاص در نقشه مهاجرت

                                                
1. Returnees 
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آزاد است كه به خانه برگردد. طول دوره مهاجرت، بستگي به مدت زماني دارد كه مهاجر نياز 
  قل از كاسارينو).به ن 2000(وليزارو،  دارد كه به هدفش دست پيدا كند

 رويكرد ساختاري به مهاجرت بازگشتي

اساس اين رويكرد، بازگشت تنها يك مساله شخصي نيست، بلكه يك مساله اجتماعي و بر
طور بحث  پذيرد. نظريه ساختاري اينكه از عوامل ساختاري و موقعيتي تاثير مي ،زيربنايي است

شود، بلكه به تحليل نمي ،فردي فرد مهاجر هايتنها با ارجاع به تجربه ،كند كه بازگشتمي
  عوامل اجتماعي و نهادي در كشور مبدا هم مرتبط است.

دهد كه چقدر نشان مي ،همانند رويكرد اقتصاد نوين، رويكرد ساختاري به مهاجرت بازگشتي     
براي منابع مالي و اقتصادي كه به كشورهاي  ،تصميم به بازگشت و يكپارچگي مجدد فرد مهاجر

مهم و حياتي است. موفقيت يا شكست مهاجران بازگشته به وسيله  ،شوندمبدا بازگردانده مي
سنجش ميزان همبستگي ميان واقعيت اقتصاد كشور مبدا و جامعه مبدا با انتظارات مهاجران 

مهاجران بازگشتي را با تاكيد بر  پنج نوع متفاوت از 1)1974شود. سراس(تحليل مي ،بازگشته
  كند:آرزوها، انتظارات و نيازهاي آنها شناسايي مي

اند با شود كه نتوانستهكنندگاني اطالق مي: به بازگشت2خوردگانيك. بازگشت شكست
كشورهاي ميزبان (مقصد) به خاطر تعصبات و تصورات قالبي كه درباره خارج از كشور در ذهن 

آوردن يك نقش فعال در جوامع مقصد يا سازگاردستند. مشكالت آنها در بهاند، يكي شوداشته
  كافي قوي بوده كه آنها را متقاعد به بازگشت كند.كردن خود با جوامع ميزبان به قدر

با پول كافي  ،كردنشود كه بعد از مهاجرت: مهاجراني را شامل مي3كاراندو. بازگشت محافظه
تصميم  ،نگاه كه خود را از زير سلطه ظالمانه صاحبان زمين آزاد كنند براي خريدن زمين و با اين

كنندگان . به خاطر اين آرزوها و رويكردهاي بلندمدت، بازگشتاندبه بازگشت به خانه را داشته
كردن نيازهاي شخصي خود و بستگان خود هستند. بازگشتكار، تنها درصدد برطرفمحافظه

هاي اجتماعي در كشور مبدا ندارند، هيچ هدفي براي ايجاد تغيير در زمينه ،كاركنندگان محافظه
  برعكس آنها سعي در حفظ وضع موجود هم دارند.

شود كه تصميم به بازگشت به اي را شامل مي: مهاجران بازنشسته4سه. بازگشت بازنشستگان 
دوران پيري خود را در آنجا اي داشته باشند كه بقيه تا زمين يا خانه ،كشورهاي خود را دارند

  بگذرانند.
شناسي كنندگان در تيپشك اين گروه پوياترين دسته از بازگشت: بي5بازگشت نوآوران .چهار

تا از تمام امكانات و  ،اندشود كه آماده شدهبه بازيگراني اطالق مي ،سراس هستند. اين دسته
با اين نگاه كه به  ،ند، استفاده كننداهاي جديد كه در دوران مهاجرت خود كسب كردهتوانايي

                                                
1. Cerase 
2.Return of failure 
3. Return of conservatis 
4. Return of retirement 
5. Return of innovation 
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هاي بهتر و اهداف خود در كشورهاي مبدا خودشان دست بيابند. كشورهاي مبداءي كه فرصت
  اند.بيشتري براي ارضاي انتظارات آنها برايشان فراهم كرده

تعريف شده كه به اين شرح  ،يك تيپ پنجمي هم بر اساس رويكرد اقتصاد نوين مهاجرت كاري
 است:

كنندگان، تصميم به بازگشت عمدتا  : در اين گروه از بازگشت1بازگشت شخصي/ اجتماعي
(مشكالت سالمت، ازدواج، تولد  هاي شخصي و احساسي فرد مهاجر است تاثير جنبه تحت

فرزندان، پيوستگي به شهر و منطقه زندگي در كشور مبداء، تمايل به زندگي در نزديكي خانواده 
  / ارث و ميراث). ها و دوستان، دارايي

 ،دادن اين استواضح، تالشي براي نشان كنندگان به طوردرباره بازگشت ،شناسي سراستيپ
اي براي اي و موقعيتي در كشورهاي مبداء به عنوان زمينهكه با در نظر گرفتن عوامل زمينه

  ست.هاي بازگشت موفقيت آميز يا ناموفق بوده اگيري براي بازگشت، اين تجربهتصميم
 ،شناسي سراسبر روي تيپ 2)1980( ملشيك بررسي توسط جورج جي ،چند سال بعد

 4هايبراي بازگشت با انگيزه، 3هاي مهاجرانصورت گرفت. اين بررسي بر همبستگي ميان نيت
ها و مقاصد براي بازگشت چه واقعي و چه درنظرگرفته كرد. نيتآنها براي بازگشت تاكيد مي

رسد كه بازگشت دهد. به نظر ميكنندگان در كشورهاي مبدا را شكل ميبازگشتشده، انتظارات 
هايي كه مهاجران انتظار دارند در كشور مبداء به دست آورند و همچنين به به وسيله فرصت

  شود. حاضر در كشورهاي ميزبان به آنها داده شده است، هدايت ميحالهايي كه دروسيله فرصت
از آنجايي كه عوامل ساختاري و موقعيتي، تاثيري مهم بر تصميم گيري  ملش،براساس نظر جي

ريزي و درستي پيش رود. زيرا تواند با برنامهنمي ،در بازگشت مهاجران دارند، تصميم به بازگشت
اين عوامل موقعيتي(در مبدأ و مقصد) نياز دارند كه توسط مهاجران، شخصاً مورد بررسي قرار 

آوري اطالعات مورد نياز براي بازگشتي مطمئن ين واقعيت كه براي آنها جمعگيرند. با توجه به ا
هاي بهتر درباره تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در كشورهاي آوردن آگاهيو به دست

). در اين رويكرد، بازگشت تنها به تجربه 2004(كاسارينو،  مبدأرخ داده است، بسيار دشوار است
  ه نيست، بلكه به وضعيت نهادي و اجتماعي كشور مبدا هم بستگي دارد. فردي مهاجر وابست

در مورد بازگشتگان  ،ملش تري نسبت به آنچه جي بندي خاص )، دسته1986(5كينگ
 ،بندي تفاوتي بين شرايط كشور مبداء كه در اين دسته ،دهد خورده ارائه كرده، ارائه مي شكست

انگيزه اوليه فرد مهاجر براي  ،كه در اين ميان طوري به ،شود قائل مي ،قبل و بعد از مهاجرت فرد
  گيرد: شود. او سه دليل مختلف براي بازگشت در نظر مي خوش تغيير مي مهاجرت دائمي دست

                                                
1. Private/social return  
2. Gmelch 
3. Intentions 
4. Motivations 
6-King 



  

  

    

  

            ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤و و و و     ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٩٦٩٦٩٦٩٦

 

  

دهد يا مشكلي  دهد كه فرد مهاجر شغل خود را از دست مي . بازگشت اجباري: هنگامي رخ مي1
. نوستالژيك: كه آن را بازگشت 2ود. ش اش در كشور مبداء ايجاد مي براي خانواده

. موقعيت بهتر در خانه: كه در غياب فرد مهاجر اتفاق 3گيرد و  نظر مي خوردگان در شكست
مشاهدات مهمي درباره شرايطي كه در آن انتظارات از كشور مبداء در مواجهه  ،ملش افتد. جي مي

  م داده است. شوند، انجا (پس از بازگشت) برآورده نمي فرد با كشور مبداء
بر طبق اين مشاهدات، اگر موقعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در كشور مبداء با انتظارات   

اش با كشور مبداء دچار مشكل شده و ممكن است كه  فرد مهاجر يكي نباشد، فرد در پيوستگي
ازگشت پايداري ب ،اين عدم پيوستگي منجر به تصميم به مهاجرت دوباره او شود. چنين موقعيتي

  ).2011به نقل از وليزارو،  1986(كينگ،  دهد را مورد ترديد قرار مي

  گرايي مليت رويكرد چند
گرايي، تالشي براي ساختن يك چارچوب نظري و مفهومي با هدف فهم بهتر  رويكرد چندمليت  

ارتباط قوي اجتماعي و اقتصادي بين مهاجران در كشورهاي مبدا و مقصد صورت داده است. 
هاي منظم و پايدار  )، به وسيله تماس2001بر طبق نظر الخاندرو پورتس( ،هاي چندمليتي فعاليت

دهد كه  بين مرزهاي ملي صورت گرفته است. اين رويكرد توضيح مي ،اجتماعي در طول زمان
  هاي مهاجران تاثيرگذار باشد. تواند بر روي هويت چقدر مي ،هايي چنين فعاليت

پاياني براي چرخه  ،بازگشت ،پردازان اقتصاد نوين، در اين رويكرد ان و نظريهبرخالف ساختارگراي  
كند. مهاجرت  گرايي، داستان مهاجرت ادامه پيدا مي مهاجرت نيست. در رويكرد چندمليت

وستدهاي اجتماعي و اقتصادي است كه  اي ارتباطات و داد بخشي از سيستم چرخه ،بازگشتي
زماني كه در حال جستجوي دانش، اطالعات و عضويت هستند،  يكپارچگي مجدد مهاجران را در

  كند.  را تسهيل مي
گرايي و ساختارگرايي در زير اين واقعيت قرار دارد  ميان چندمليت ،ها يكي از مهمترين تفاوت  

كنندگان، خود را براي يكپارچگي مجدد با كشور مبداء  گراها، بازگشت طبق نگاه چندمليت كه بر
كنند. آنها پيوندهاي قوي با خانه  ارهاي منظم و متناوب از كشور مبداء آماده مياز طريق ديد

  فرستند. هايشان پول مي كنند و پيوسته و به صورت متناوب براي خانواده برقرار مي
به عنوان دارندگان ظرفيت پيداكردن جايگاه خود در جامعه چه دركشور مبداء و چه  ،مهاجران  

  شوند، با اين نگاه كه عضوي از اين جوامع شوند. گرفته مينظر  در ،دركشور مقصد
 ،گراها درباره سازگاري صحبت كنند، چندمليت ،دهند برخالف نظر ساختارگرايان كه ترجيح مي  

يند انطباق، جداشدن از ادهند. فر نياز به انطباق در هنگام بازگشت به خانه را مورد توجه قرار مي
كنندگان  قصد را به دنبال ندارد، با پذيرفتن اين مهم، بازگشتشده در كشور م هاي كسب هويت

اي مواجه هستند. اگرچه همانطور كه  در دو سطح اجتماعي و حرفه ،با مشكالت يكپارچگي مجدد
طور كه  هاي خود در مبدا دارند، همان هاي منظمي كه آنها با خانواده در باال اشاره شد، تماس

دهد كه  گردد، اجازه ميهاي رفت و برگشتي كه تحرك چندمليتي را باعث مي جابه جايي
  ).2004دهي شود (كاسارينو،  زمانسازي و سا بهتر آماده ،بازگشت آنها
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رويكردي بسيار  -مهاجرت در بستر جهاني  -گرايي هاي اخير، رويكرد چندمليت در سال  
طبق اين رويكرد، مهاجران بازگشته، پيوستگي مجدد خود را با خانه به  پرطرفدار بوده است. بر

به نقل از  2000(وليزاروا، كنند  وسيله ديدارهاي منظم و متناوب از كشور مبداء تسهيل مي
  ).2004كاسارينو، 

  پيشينه 

ايراني مهاجر در خارج از  4500) طي يك نظرسنجي از حدود 1393آل ياسين و همكاران(  
 6هاي بازگشت به ايران پرداختند. اين مطالعه آماري، توسط  به شناسايي موانع و انگيزه ،كشور

خارج از ايران انجام شده و هدف آن ايجاد تصويري هاي نفر از دانشجويان ايراني در دانشگاه
ها و موانع بازگشت به ايران بوده است. در بخش موانع، نتايج به اين صورت بود  تر از انگيزه دقيق

اجتماعي، مشكالت اقتصادي، مشكالت شغلي، مشكالت سياسي - كه به ترتيب مشكالت فرهنگي
پاسخگويان شمرده شدند. در بخش  مهمترين موانع بازگشت از سوي ،و مشكالت شخصي

هاي بازگشت، به ترتيب داليل شخصي، مالحظات شغلي، احساس وظيفه به ايران، داليل  انگيزه
درصد از  22ها براي بازگشت شناسايي شدند. حدود  مهمترين انگيزه ،فرهنگي و اجتماعي

ه ايران بازگردند و اند كه اصال محتمل نيست كه در پنج سال آينده بعنوان كرده ،پاسخگويان
حتما به ايران بازخواهند گشت. بقيه در  ،اند كه تا پنج سال آيندهبيان كرده ،درصد هم 6حدود 

  وسط اين طيف قرار داشتند.
) در پژوهشي با عنوان بررسي ميزان تمايل به بازگشت مهاجران عراقي 1392پور، انور( عبداهللا   

ان پيرانشهر، به بررسي سازگاري اجتماعي مهاجران به عراق و عوامل مرتبط با آن در شهرست
رابطه ميان ميزان انطباق  ،عراقي در جامعه ميزبان(پيرانشهر)، پرداخته است. در اين پژوهش

اجتماعي و فرهنگي مهاجران و نگرش به جاذبه و دافعه با ميزان تمايل به بازگشت مهاجران به 
اند كه مهاجران از نظر ميزان انطباق  شان دادههاي پژوهش ن مبداء، ارزيابي شده است. يافته

هاي  اجتماعي و فرهنگي با جامعه مبداء، در سطح متوسط رو به بااليي قرار دارند. همچنين شبكه
 ،اند. از سوي ديگر ها به جامعه ميزبان ايفا كرده مهمترين نقش را در مهاجرت عراقي ،ارتباطي

با ميزان تمايل به بازگشت مهاجران به  ،ا جامعه مقصدوجود رابطه ميان ميزان انطباق مهاجران ب
  مبداء تاييد شده است.

هاي  هاي مهاجرت انطباق و تعلقات چندمليتي بر روي انگيزهتأثيرات «با عنوان در پژوهشي   
 ،كه مهاجرت بازگشتي درحالي ،كنند بيان مي )2011(1هاس و فوكما، »المللي بازگشتي بين

كننده  هنوز درك ناكارآمدي از عوامل تعيين توجهات رو به افزايشي را به خود جلب كرده است،
يكپارچگي شود كه  براي بازگشت وجود دارد. اغلب پنداشته مي ،و تصميمات مهاجران ها انگيزه

المللي در همان زمان، احتمال بازگشت را كاهش  و تضعيف تعهدات بينمقصد  كشورفرد با 
نتيجه  ،تواندهمچنين ميبا اين وجود، بنابر تفاسير نظري جايگزين، مهاجرت بازگشتي  دهد. مي

كند كه  نتايج اين تحليل اشاره مي .يكپارچگي موفقيت آميز فرد مهاجر در كشور مقصد هم باشد

                                                
1-Haas and Fokkema 
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در حالي كه  ،مهاجرت بازگشتي داردهاي  انگيزهيكپارچگي فرهنگي و اجتماعي تأثير منفي بر 
  و در برخي اوقات تأثير مثبت دارد.مبهم تر است المللي  ارچگي اقتصادي و تعهدات بينيكپتأثير 

هاي اجتماعي و مهاجرت بازگشتي  شبكه روابط خانوادگي چندمليتي،«ندر پژوهشي ديگر، با عنوا
كند كه چگونه بندها و تعلقات  )، بيان مي2010(1رينولدز »كارائيبي- در ميان جوانان انگليسي

 ،شوند به عنوان منابع سرمايه اجتماعي استفاده مي ،هاي اجتماعي خانوادگي و شبكه چندمليتي
تسهيل كنند. تركيبي   - سرزمين مادري خود  - تا مهاجرت اين جوانان را از انگلستان به كارائيب 

همچنين عوامل مهمي  ،خانه و احساس تعلق هايي همچون دانستن هويت قومي، از ويژگي
  گذارند. تصميم اين جوانان براي بازگشت به كارائيب تاثير ميهستند كه بر روي 
هاي مهاجرت  بازگشتن: انگيزه ماندن يا«)، در پژوهشي با عنوان2009(2لو،ژانگ و شيسل

براي شناسايي عواملي  ،نداصورت داده ، تالشي»ويان جمهوري خلق چين ساكن در كاناداجدانش
هاي  تاثيرات مهم ويژگي ها، دهد. يافته ت تاثير قرار ميهاي بازگشت اين مهاجران را تح كه انگيزه

 اند، هايي كه در كانادا به دست آوردهتجربه هاي قبل از مهاجرت آنها، جمعيتي دانشجويان، ويژگي
 در ،هاكند. در پرتو اين يافتهطلبانه را تاييد ميجاه طور عوامل انتظارات والدينشان و همين

به اندازه انطباق اقتصادي در تسهيل  ،يكپارچگي احساسي و اجتماعي فرديابيم كه انطباق و  مي
 هاي ساكنان موقت براي ماندن مهم هستند.  انگيزه

، داستمن و »مهاجرت بازگشتي: تئوري و شواهد تجربي از انگلستان«در پژوهش ديگري با عنوان
مزد باال در كشور ) سه انگيزه مهاجران را براي بازگشت با وجود داشتن دست2007( 3ويس

هاي نسبي زندگي در كشور مبدا و مقصد  ها و هزينه .تفاوت در قيمت1: اند كردهميزبان، شناسايي 
.امكان انباشت سرمايه انساني 3گيرد و  .ناسازگاري ميان مصرف و مكاني كه مصرف صورت مي2

  دهد. افزايش ميدر خارج از كشور كه ظرفيت درآمدي مهاجرن را به هنگام بازگشت به خانه 

رويكردي ، »مهاجرت بازگشتي و مسئله يكپارچگي مجدد«) در پژوهشي با عنوان 2000(4آرولو
يابي به يكپارچگي مجدد در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و در تمامي  اي براي دست برنامه
جايي كه  كند كه از آن او چنين بحث مي كند. بندي مهاجران بازگشتي پيشنهاد مي طبقه
شوند،  ديگر مهاجر محسوب نمي ،اند جران پيشين، كساني كه به كشور خودشان بازگشتهمها

كنندگان را  ها براي بازگشت كردن كمك تا پذيرش و فراهم ،برخي از نهادهاي دولتي نياز دارند
گران  به عنوان تسهيل -منظوره  هاي تك مدت، كميته ريزي بلند سازماندهي كنند. اما بدون برنامه

ليستي از عناصر اصلي الزم براي  ،توانمند نيستند. اين مقاله -يند يكپارچگي مجددادر فر ،دكارآم
ها بايد بر سازوكار  كند كه حكومت كند و بحث مي برنامه يكپارچگي مجدد موثر پيشنهاد مي

نهادي مديريت برنامه، نظير: ايجاد نهاد مسئول و يا نهادهاي مسئول، تمركز كنند. ساختار 
ريزي شود. تشكيل يك سازوكار موثر احتماالً  ريزي ملي دولت پايه بايد در وزارت برنامه ،مديريت

                                                
1-Reynolds 
2-Zong and Scissel 
3-Dustmann, Weiss 
4-Arowolo 
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بيش از اين به عنوان كابوسي » بازگشت به وطن«دهد و  را مياعتماد كافي  كنندگان به شركت
  كنندگان بالقوه كه در تالش براي يكپارچگي مجدد هستند، نخواهد بود. براي بازگشت

هاي اقتصادي در مكزيك و مهاجرت  فرصت« ) درپژوهشي با عنوان1996(1ليندسترومديويد 
زمان  روي مدت هاي اقتصادي جامعه مبدا(مكزيك) را بر ويژگي تاثير ،»بازگشتي از اياالت متحده

مهاجرت مهاجران مكزيكي ساكن در آمريكا تحليل كرده است. او چنين بحث كرده كه مهاجراني 
هاي اشتغال باال و سرمايه  اند و از فرصت مكزيك مهاجرت كردهاز تصاد پويا اقمناطقبا كه از 

برخوردارند، انگيزه كمتري براي بيشتر ماندن در اياالت متحده دارند و حاضر به تحمل 
كه مهاجراني كه از مناطقي  در حالي. هاي رواني جدايي از خانواده و دوستان خود نيستند هزينه

اقتصاد ساكن و ايستايي دارد و استفاده مفيد از سرمايه و توليد به طرز  اند كه از مكزيك آمده
 ،ها مانند. با توجه به اين يافتهميدر آمريكا گيري محدود است،چنين نيستند و بيشتر  چشم

گذاري براي مهاجران در كشور مبدا و  هاي سرمايه شود كه ميان فرصت چنين نتيجه گرفته مي
رابطه مستقيمي وجود دارد. لب مطلب اين پژوهش اين  ،كشور مقصد زمان ماندن آنها در مدت

هاي بلندمدت مهاجران  ريزي ها و برنامه روي انگيزه بر ،هاي اقتصادي كشور مبدا است كه ويژگي
  گذارد. متحده براي ماندن يا بازگشتن، تاثير مي مكزيكي در اياالت

  
  مدل تحقيق

نشان داده شده است، نوع ارتباط متغيرهاي  1-2در مدل پژوهش كه در شكل شماره         
مستقل پژوهش با متغير وابسته آورده شده است. متغيرهاي مستقل عبارتند از، شبكه ارتباطات 
فرد مهاجر با ايران، نگرش وي نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي در كشور مبداء، احساس تعلق 

وادگي فرد، ميزان انطباق پذيري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وي با جامعه مقصد و ملي و خان
  باشد. (ايران) مي متغير وابسته اين پژوهش ميزان تمايل به بازگشت به كشور مبداء

                                                
1-Lindstrom,D 
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  روش شناسي 

نامه اينترنتي استفاده شده است.  از روش پيمايش و ابزار پرسش ،در اين پژوهش        
نفر از دانشجويان ايراني ساكن آمريكا و كانادا هستند كه به روش  177شامل  آماري نمونه
اند. در مورد حجم نمونه با توجه به اينكه نمونه به اشباع  برفي انتخاب شده گيري گلوله نمونه

اي، روش  يا زنجيره 1برفي گيري گلوله روش نمونهنظري رسيده بود، به همين مقدار بسنده شد. 
هاي  يري آساني است كه كاربرد ويژه آن در انجام تحقيقات گروهگ مشخص نمونه

سنجي، ارزيابي و در برگيري  است. اين روش عموما براي مكان اثبات شده ،شده رانده حاشيه به
مشكالتي را در ايجاد نمونه معرف براي  ،در مواردي كه محقق ،كساني از يك جمعيت مشخص

موثرترين  ،برفي گيري گلوله شود. همچنين روش نمونه يجامعه تحقيقش داشته باشد، استفاده م
هايي كه دسترسي به آنها دشوار است،  هاي پنهان و جمعيت روش براي دستيابي به جمعيت

  باشد.  مي
   

                                                
1-Snowball sampling 
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  فرضيات تحقيق

ميزان تمايل به بازگشت به كشور مبداء و متغيرهاي مستقل، شبكه  ،متغير وابسته پژوهش  
نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء، احساس ارتباطي با جامعه مبدأ(ايران)، 

تعلق ملي و خانوادگي و ميزان انطباق پذيري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با كشور مقصد 
  فرضيات پژوهش عبارتند از: هستند و 

شبكه ارتباطي فرد مهاجر كرده خارج از كشور و  بين ميزان تمايل به بازگشت مهاجران تحصيل
  (ايران) رابطه وجود دارد. با جامعه مبدأ

بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي واحساس تعلق ملي و خانوادگي وي رابطه مستقيم وجود 
  دارد.

به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي و نگرش نسبت 
  رابطه مستقيم وجود دارد.

بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي و ميزان انطباق پذيري اقتصادي با جامعه مقصد رابطه 
  معكوس وجود دارد.

بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي و ميزان انطباق پذيري اجتماعي با جامعه مقصد رابطه 
  رد.مستقيم وجود دا

بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي و ميزان انطباق پذيري فرهنگي وي با جامعه مقصد رابطه 
  معكوس وجود دارد.
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  استفاده از روش تحليل عاملي براي سنجش اعتبار ابزار اندازه گيري

از روش تحليل عاملي استفاده شده كه نتايج آن براي هر يك  ،براي سنجش اعتبار ابزار اندازه گيري        
  آمده است. 2در جدول  ،هااز مقياس

  

هاي ساخته شدهمقادير آزمون كيزرمير در تعيين ميزان اعتبار مقياس ):2(جدول   

آزمون   هاي تأييد شدهگويه  سطح سنجش  مقياس

  كيزرمير

ميزان تمايل 

  به بازگشت
  ترتيبي

  در همين كشور اقامت دائم بگيرم.قصد دارم/ داشتم 
  قصد دارم در آينده نزديك به ايران برگردم.

  گردم. قطعا به ايران بر نمي

0,703  

شبكه ارتباطي 

با جامعه 

  مبدأ(ايران)

  ترتيبي

  كنم. اخبار را بيشتر از منابع خبري داخل ايران دنبال مي
  تا حد زيادي از اخبار مربوط به ايران مطلع هستم.

  خواهند كه به ايران برگردم و دوستان نزديكم از من ميخانواده 
0,480  

نگرش نسبت 

به وضعيت 

اقتصادي و 

شغلي كشور 

  مبداء

  ترتيبي

  كنم. ام را پيدا نمي كنم پس از بازگشت شغل مناسب و مرتبط با رشته احساس مي
  نخواهم داشت.كنم پس از بازگشت، درآمد مناسب و مطلوبي در سطحي كه االن دارم  احساس مي
 گيرم. ام مورد سوال قرار مي كنم پس از بازگشت به ايران، در رابطه با مسائل زندگي شخصي احساس مي

  دهم كه شغلي در سطح شغل فعلي داشته باشم. در صورت بازگشت، احتمال مي
  دهم كه درآمدي در سطح درآمد فعلي داشته باشم. در صورت بازگشت، احتمال مي

  مقدار زمان زيادي براي پيداكردن شغل مناسب بايد صرف كنم.درصورت بازگشت، 

0,703  

احساس تعلق 

ملي و 

  خانوادگي

  ترتيبي

  كنم. نها حس مي ها (دوستان يا همكاران)، خودم را يكي از آ در جمع خارجي
 كنم. بار سفر به ايران به بازگشت به ايران فكر مي در هر

 كنم. مادر، خواهر و برادر) هستم احساس دلتنگي مياز اينكه دور از خانواده خود (پدر، 

  ام در كنار من بودند. كنم خانواده آرزو مي
  كنم. هاي ايران صحبت مي ام درباره خوبي با دوستان خارجي

  كنم. ها احساس راحتي مي از بودن در كنار خارجي

0,621  

انطباق پذيري 

  اقتصادي
  ترتيبي

  از مرتبه شغلي خود راضي هستم.
  توانم دست پيدا كنم. خارج از كشور به هر موقعيت شغلي كه بخواهم ميدر 

  از درآمد خود راضي هستم.
  انداز برايم وجود دارد. امكان پس

  از بيمه خوبي برخوردارم.
  از خدمات رفاهي خوبي برخوردارم.

0,751  

انطباق پذيري 

  اجتماعي
  ترتيبي

  دوستان خارجي بهتر از دوستان ايراني هستند.
  ام است. ام بيشتر از تعداد دوستان ايراني تعداد دوستان خارجي

  گرفتن تابعيت كشور مقصد آرزوي من بوده است.
  ام.كنم از نظر رتبه اجتماعي در خارج از كشور ترقي كرده احساس مي

0,562  

انطباق پذيري 

  فرهنگي
  ترتيبي

  اجتماعي جامعه مقصد عضو هستم. -هاي فرهنگي در انجمن
  فرستم/ خواهم فرستاد. را به مهدكودك/ مدرسه خارجي ميفرزندم 

 هاي خوب و شريفي هستند. ها انسان به نظرم خارجي

  به نظرم آداب و رسوم جالب و خوبي دارند.
هاي مذهبي مانند ايام محرم، ماه رمضان و اعياد را با اعضاي خانواده يا دوستان مسلمان برگزار  مناسبت

  كنم. كنم/ شركت مي مي
  حد خوبي با تاريخ كشور مقصد آشنايي دارم.تا 

  استقالل و ...) دوست دارم در مراسم آنها شركت كنم( كريسمس، هالوين، عيد شكرگزاري، روز
  كنم من هم جزئي از آنها هستم. در هنگام شركت در مراسم آنها احساس مي

0,710  
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  گيري براي سنجش پايايي ابزار اندازه 1استفاده از روش آلفاي كرونباخ

براي سنجش پايايي ابزار اندازه گيري، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده كه نتايج آن         
  آمده است. 3در جدول  ،هابراي هر يك از مقياس

  

 مقادير آلفا براي سنجش پايايي مقياس ها ):3(جدول 

  مقدار آلفا  مقياس
  0,804  بازگشتميزان تمايل به 

  0,326  شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ(ايران)
  0,714  نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء

  0,676  احساس تعلق ملي و خانوادگي
  0,801  انطباق پذيري اقتصادي
  0,537  انطباق پذيري اجتماعي
  0,671  انطباق پذيري فرهنگي

  هايافته

  گويان مهاجرتي پاسخ شناختي و هاي جمعيت ويژگي

 24تا  18درصد در گروه  11,3گويان، از نظر توزيع سني نمونه،  نمونه پاسخ 177در بين         
درصد  54سال و  38تا  32درصد در گروه  16,4سال،  31تا  25درصد در گروه سني 65,5سال، 

درصد از نمونه را  44,6ها است.  ساله 25-31سال و باالتر بودند. بيشترين فراواني متعلق به  39
درصد  28,8درصد از نمونه در كشور آمريكا و 70,1اند. درصد را زنان تشكيل داده 55,4مردان و 

  كنند. در كشور كانادا زندگي و تحصيل مي
از نظر ميزان تحصيالت قبل و پس از مهاجرت، نتايج حاصله به اين شرح بود. قبل از          

درصد  52,5ري داراي سطح تحصيالت كمتر از ليسانس، درصد نمونه آما5,6مهاجرت، 
درصد از نمونه داراي تحصيالت دكتري بودند.  4درصد كارشناسي ارشد و  37,3كارشناسي، 

 8,5درصد كمتر از ليسانس،  1,7وضعيت تحصيلي مهاجران پس از مهاجرت بدين شرح بود: 
درصد   7,3مدرك دكتري و  درصد داراي 46,9درصد كارشناسي ارشد،  35درصد كارشناسي، 

  پست دكترا.  
درصد در  17,5هاي مهندسي،  درصد نمونه در رشته 64,4از نظر رشته تحصيلي،         
درصد  4هاي پزشكي و  درصد در رشته 4انساني،  هاي علوم درصد در رشته 9پايه،  هاي علوم رشته

  ول به تحصيل بودند. شدند، مشغ هاي هنري مي ها كه عمدتا شامل رشته در ساير رشته
درصد  52,5وضعيت اشتغال پاسخگويان قبل و بعد از مهاجرت چنين بود: قبل از مهاجرت        

درصد شاغل   80,2درحالي كه پس از مهاجرت،   ،درصد بيكار بودند 46,3از افراد نمونه شاغل و 

                                                
1-Cronbach Alpha Method 
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از افراد شاغل به  درصد 11,2(بعد از مهاجرت)،  درصد بيكار بودند. از نظر نوع شغل 18,6و 
  درصد به ساير مشاغل اشتغال داشتند.  21,8درصد به كار پژوهشي و  62تدريس در دانشگاه،

درصد از نمونه قبل از مهاجرت مجرد و  66,1از نظر وضعيت تاهل قبل و بعد از مهاجرت،         
درصد متاهل  50,8درصد از افراد نمونه مجرد و  48اند. پس از مهاجرت درصد متاهل بوده 32,2
  درصد همسر غير ايراني داشتند.  5,6درصد همسر ايراني و  94,4اند. از ميان متاهالن بوده

درصد به صورت  26درصد به صورت مستقل و  71,8نفر افراد نمونه،  177از ميان         
 5,1ر، درصد به قصد كا 2,8درصد به قصد تحصيل،  87اند. از اين ميان خانوادگي مهاجرت كرده

اند. مدت درصد به ساير داليل مهاجرت كرده 3,4درصد به تبعيت از همسر( بعد از ازدواج) و 
درصد  1,1سال،  10-6درصد  21سال،  5- 0درصد از نمونه  71,2زمان اقامت در كشور مقصد 

نفر   177سال و بيشتر بوده است. از نظر وضعيت اقامت، از ميان 16درصد  5سال و  11-15
درصد داراي   13,6درصد داراي كارت اقامت و   19,8درصد داراي ويزا،  66,7نمونه، افراد 

  اند. وضعيت شهروندي بوده

  ميزان تمايل به بازگشتمقياس 

ايم كه نتايج آن در جدول زير آمده است. در گويه در نظر گرفته 4براي سنجش اين مفهوم، 
، ميزان تمايل به بازگشت، بدين "ايران برگردمقصد دارم در آينده نزديك به "پاسخ به سوال 

درصد از افراد نمونه تمايل به بازگشت داشتند(موافق و كامالً موافق)، 31,4شرح است: 
درصد هم تمايلي به بازگشت به ايران  33,7نظر بودند و  درصد دراين باره بي34,9

  نداشتند(مخالف و كامالً مخالف).
  

هاي ميزان تمايل به اي ليكرتي به گويههاي پنج گزينهتوزيع و درصد پاسخ  ):4( جدول

 بازگشت

  هاگويه
بسيار 
  موافقم

  
  موافقم

نظري 
  ندارم

  
  مخالفم

بسيار 
  مخالفم

جمع 
  كل

قصد دارم/ داشتم در همين كشور اقامت 
  دائم بگيرم.

26,4  36,2  22,4  9,2  5,7  100  

قصد دارم در آينده نزديك به ايران 
  برگردم.

9,1  22,3  34,9  22,9  10,9  100  

كنم ايرانيان مهاجر تحصيل  فكر مي
كرده خارج از كشور تمايل دارند به 

  ايران برگردند.
1,1  12,1  24,7  43,7  18,4  100  

  100  30,1  26,6  26,6  11,6  5,2  گردم. قطعا به ايران برنمي
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  متغيرهاي مربوط به جامعه مبدأ 

  مقياس شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ (ايران)

ايم كه آنها را نيز  اي در نظر گرفته گزينه سوال چند 3گويه و  3براي سنجش اين مفهوم         
ها  ها، بررسيها در ساخت مقياس آورديم. در قسمت گويهبه همراه گويه ،پس از كدگزاري مجدد

بري درصد، اخبار را بيشتر از منابع خ 38,5نشان داد كه در ميان گروه بسيار موافق و موافق، 
درصد از پاسخگويان، تا حد زيادي از اخبار مربوط به ايران  77,7كردند،  داخل ايران دنبال مي

درصد از پاسخگويان، اذعان داشتند كه خانواده و دوستان نزديكشان از آنها 40,8مطلع بودند و 
  خواهند كه به ايران برگردند.  مي

د افراد نمونه از شبكه ارتباطاتي درص 3نزديك به نتايج كلي اين شاخص بدين شرح است: 
درصد  53درصد در وضعيت متوسطي قرار داشتند و حدود  27ضعيفي با ايران برخوردار بودند، 

  شبكه ارتباطات قوي با ايران داشتند.

 مقياس احساس تعلق ملي و خانوادگي

ميان گروه ها نشان داد، در  ايم. بررسيگويه در نظر گرفته 7براي سنجش اين مفهوم         
درصد از پاسخگويان بيان كردند كه در جمع دوستان و همكاران  34,5بسيار موافق و موافق،

درصد درهر بار سفر به ايران به بازگشت به  41,4كنند،  خارجي، خود را يكي از آنها حس مي
كردند،  درصد از اين كه دور از خانواده خود بودند، احساس دلتنگي مي 83,6كردند،  ايران فكر مي

درصد با دوستان  79شان در كنارشان بودند،  درصد از افراد نمونه، آرزو داشتند كه خانواده 81,4
ها احساس  درصد در جمع خارجي 53,1كردند،  هاي ايران صحبت مي خارجي خود درباره خوبي

  كردند. بودن خود افتخار مي درصد هم به ايراني 10,7كردند و  راحتي مي
درصد احساس تعلق كمي  7,5لي اين شاخص بدين شرح است: از ميان افراد نمونه نتايج ك        

درصد از حس  60درصد حس تعلق متوسط و نزديك به  33به ايران و به خانواده خود داشتند، 
  تعلق بااليي برخوردار بودند.

  مقياس نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء (ايران)

ها نشان داد كه در ميان گروه  ايم. بررسي گويه در نظر گرفته 7اين مفهوم براي سنجش         
كردند كه پس از بازگشت به ايران  درصد از پاسخگويان احساس مي 59,3 بسيارموافق و موافق،

كردند كه پس  درصد احساس مي 79,5كرد،   شان را پيدا نخواهند شغل مناسب و مرتبط با رشته
درصد  57,6ب و مطلوب در سطحي كه االن دارند را نخواهند داشت، از بازگشت، درآمد مناس

مورد سوال قرار  ،شان كردند كه پس از بازگشت به ايران درباره مسائل شخصي احساس مي
كردند كه پس از بازگشت به ايران از آنها استقبال  درصد احساس مي 40,7گرفت،  خواهند

دادند كه درصورت بازگشت به ايران شغلي در  درصد از پاسخگويان احتمال مي 19,3شود،  مي
دادند كه در صورت بازگشت،  درصد احتمال مي 5,7 شان پيدا خواهند كرد، سطح شغل فعلي

درصد از افراد نمونه، اعتقاد داشتند كه  63,8شان خواهند داشت و درآمدي در سطح درآمد فعلي
  شغل مناسب بكنند.در صورت بازگشت، مدت زمان زيادي را بايد صرف پيداكردن 
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 69در توصيف كلي شاخص نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي كشور مبداء يعني ايران،         
-درصد بي 26درصد از پاسخگويان نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي ايران خوشبين نبودند، 

  ديدند. درصد وضعيت اقتصادي و شغلي در ايران را مطلوب مي 5نظر بودند و تنها 
  

  ي مربوط به جامعه مقصدمتغيرها

  پذيري اقتصادي مقياس ميزان انطباق

كه در ميان گروه  ،ها نشان داد ايم. بررسي گويه در نظر گرفته 6براي سنجش اين مفهوم         
درصد اعتقاد  54درصد از پاسخگويان از مرتبه شغلي خود راضي بودند،  75بسيارموافق و موافق، 

 72,7توانند دست پيدا كنند، داشتند كه در خارج از كشور به هر موقعيت شغلي كه بخواهند، مي
برايشان وجود دارد، انداز  امكان پس ،درصد بيان كردند 74,2درصد از درآمدشان رضايت داشتند، 

درصد اذعان داشتند كه از خدمات  84,1از بيمه خوبي برخوردارند و  ،درصد بيان كردند 77,2
  رفاهي خوبي در كشور مقصد برخوردار هستند. 

درصد از پاسخگويان از  74پذيري اقتصادي،  در توصيف كلي شاخص ميزان انطباق        
در وضعيت متوسطي  ،درصد 24ه مقصد برخوردار بودند، پذيري اقتصادي بااليي با جامع انطباق

  درصد با جامعه مقصد داراي انطباق اقتصادي نبودند. 1قرار داشتند و تنها 

  پذيري اجتماعي مقياس ميزان انطباق

ها نشان داد كه در ميان گروه  ايم. بررسيگويه در نظر گرفته 5براي سنجش اين مفهوم         
درصد از پاسخگويان اعتقاد داشتند كه دوستان خارجي بهتر از  10,2بسيارموافق و موافق،

شان بيشتر از تعداد دوستان  تعداد دوستان ايراني ،درصد 73,9دوستان ايراني هستند، 
يا  ،اذعان داشتند كه گرفتن تابعيت كشور مقصد، آرزوي آنهاست ،درصد 39,2شان بود، خارجي

كه از نظر رتبه اجتماعي در خارج از  ،كردند احساس ميدرصد از افراد نمونه  49,8بوده است، 
ها از ديد ايراني ،كردند كه در صورت بازگشت به ايران درصد فكر مي 15,9اند و  كشور ترقي كرده

  شوند.  يك شكست خورده تلقي مي
پذيري  در توصيف كلي شاخص ميزان انطباق نتايج كلي شاخص ساخته شده، بدين شرح است: 

انطباق اجتماعي كمي با جامعه مقصد  ،درصد از افراد نمونه 33جامعه مقصد،  اجتماعي با
انطباق اجتماعي  ،درصد 17درصد در وضعيت متوسطي قرار داشتند و نزديك به  50داشتند، 

  بااليي با جامعه مقصد داشتند.

  پذيري فرهنگي مقياس ميزان انطباق

ها نشان داد كه در ميان گروه  ايم. بررسي تهگويه در نظر گرف 11براي سنجش اين مفهوم         
اجتماعي جامعه مقصد  - هاي فرهنگي درصد از پاسخگويان در انجمن 45,2بسيارموافق و موافق، 

فرستند/  درصد بيان كردند كه فرزندشان را به مهدكودك يا مدرسه خارجي مي 57,1عضو بودند، 
 66,1هاي خوب و شريفي هستند،  ها انسان خارجي ،درصد اعتقاد داشتند 76,6فرستاد،   خواهند

درصد از افراد نمونه  92ها آداب و رسوم خوب و جالبي دارند،  كردند كه خارجي درصد فكر مي



  
  
  
  
  
  

                                                                                                              ١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧      ...                                                                 های آن مهاجرت =زگش: دانشجویان ایراY  و تعیین کننده

 
 

گرفتند،  هاي ملي ايراني را با اعضاي خانواده يا دوستان خود در خارج از كشور جشن مي مناسبت
اه رمضان، ايام محرم و ... را در كشور هاي مذهبي مثل م مناسبت ،درصد از افراد نمونه 53,7

آشنايي  ،درصد بيان كردند كه تا حد خوبي با تاريخ كشور مقصد 65,1كردند، مقصد برگزار مي
درصد به  34,3ها) شركت كنند، درصد دوست داشتند كه در مراسم آنها( خارجي 62,3دارند،

درصد از پاسخگويان  93,2كردند كه جزئي از آنها هستند،  فكر مي ،هنگام شركت در مراسم آنها
درصد از آنها بيان داشتند كه در هيچ موقعيتي در  48به زبان كشور مقصد تسلط داشتند و 

  اند.  ها با مشكل زبان مواجه نشده شان با خارجي روابط
پذيري  انطباق ،پاسخگوياندرصد از  38حدود نتايج كلي شاخص ساخته شده، بدين شرح است: 

 6درصد در حد متوسطي قرار داشتند و تنها  56كمي از لحاظ فرهنگي با جامعه مقصد داشتند، 
  كردند. درصد خود را از نظر فرهنگي با جامعه مقصد منطبق حس مي

شود، متغيرهاي اجتماعي مستقلي كه به صورت مشاهده مي، 5جدول  همانطور كه در        
، نگرش نسبت به شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ(ايران)اند، يعني متغيرهاي هشاخص درآمد

پذيري  وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء، حس تعلق خانوادگي و ملي، ميزان انطباق
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با متغير وابسته رابطه دارند. اين موضوع از معنادار بودن مقدار 

شود. براي سنجش روابط متغيرهاي مستقلي كه مستقل مشخص ميآزمون براي همه متغيرهاي 
به صورت شاخص درآمده بودند، با متغير وابسته پژوهش از آزمون پيرسون استفاده شده است، 

  آمده است. ها در جدول زير كه ميزان اين رابطه

  

متغير  نتايج آزمون سنجش ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل اجتماعي پژوهش با ): 5جدول (

 (ميزان تمايل به بازگشت) وابسته

  سطح معني داري  مقدار همبستگي اسپيرمن  متغيرها

  0,000  0,197**  شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ(ايران)
 0,000  0,562**  حس تعلق ملي و خانوادگي

 0,000  0,302**  نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء

 0,000  0,286**  انطباق پذيري اقتصادي

 0,000  0,629**  انطباق پذيري اجتماعي

 0,000  0,526**  انطباق پذيري فرهنگي

  
نشان  ،ميان متغيرهاي مستقل اجتماعي و متغير وابسته ،هاي همبستگينتايج آزمون         

دهد كه از ميان متغيرهاي مستقل پژوهش، بيشترين ميزان رابطه با متغير ميزان تمايل به  مي
). پس از آن به ترتيب، متغيرهاي 0,629پذيري اجتماعي دارد ( بازگشت را متغير ميزان انطباق

)، نگرش نسبت به وضعيت 0,526( پذيري فرهنگي )، انطباق0,562( حس تعلق ملي و خانوادگي
شبكه ) و در آخر 0,286پذيري اقتصادي ( )، انطباق0,301( اقتصادي و شغلي كشور مبداء
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(ميزان تمايل به  ) بيشترين ميزان ارتباط با متغير وابسته0,197( معه مبدأ (ايران)ارتباطي با جا
  بازگشت) را دارا هستند.

هاي پيوستگي، متغيرهايي كه با يكديگر پيوستگي نسبتا بااليي  پس از انجام آزمون        
هاي رگرسيون وارد  شان با متغير وابسته تحقيق، به آزمون داشتند، براي سنجش علي بودن رابطه
  آورده شده است. 7و  6شدند كه نتايج آن در جداول شماره 

  
چند متغيره بين متغيرهاي مستقل شبكه ارتباطي با  نتايج آزمون رگرسيون خطي): 6(جدول 

جامعه مبدأ (ايران)، حس تعلق، نگرش اقتصادي، ميزان انطباق پذيري اجتماعي، اقتصادي و 

 فرهنگي و متغير وابسته ميزان تمايل به بازگشت

ضريب   
  Rهمبستگي 

ضريب 
تعيين 

 تعديل شده

خطاي 
استاندارد 

 برآورد

سطح   Fمقدار 
داري  معني
F 

  0,000  30,696  0,67007  0,558  0,760 متغيره رگرسيون چند

  
بين   Rشود، مقدار ضريب همبستگي بر طبق نتايجي كه در جدول باال مالحظه مي        

بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته  ،دهد باشد، كه نشان مي مي 0,760متغيرها 
تعديل  تعيينتحقيق( ميزان تمايل به بازگشت)، همبستگي نسبتا قوي وجود دارد. مقدار ضريب 

درصد از كل تغييرات ميزان تمايل به  56دهد كه  باشد، نشان مي مي 0,558كه برابر با  ،شده
تحصيل در آمريكا و كانادا وابسته به شش متغير مستقل   بازگشت مهاجران ايراني درحال

باشد. به عبارت ديگر، مجموعه متغيرهاي مستقل، بيش از نيمي از  ذكرشده در اين معادله مي
  كنند.  بيني( برآورد) مي شت را پيشواريانس متغير تمايل به بازگ

توان  مي،  0,01) در سطح خطاي كوچكتر از F )30,696داري آزمون  با توجه به معني        
نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني تحقيق، مركب از اين شش متغير مستقل و يك متغير وابسته 

تمايل به بازگشت را تبيين مدل خوبي بوده و مجموعه متغيرهاي مستقل قادرند، تغييرات ميزان 
  كنند. 
نتايج مربوط به ميزان تاثير هريك از متغيرهاي مستقل وارد شده در ،  7در جدول شماره         

  دهد. بر طبق اطالعات آورده معادله رگرسيون و همچنين ميزان همبستگي ميان آنها را نشان مي
دهد كه هر شش است، نشان مي 0,01سطح خطا كمتر از كه  شده در اين جدول، به دليل اين

اند. اين شش متغير به ترتيب با ضريب  تاثير داشته ،متغير مستقل بر متغير تمايل به بازگشت
باالترين ميزان تاثير رگرسيوني  0,007و  0,079و  0,085، 0,117، 0,305، 0,437رگرسيوني 

  اند. را بر روي متغير وابسته تحقيق داشته
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  تاثير هريك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته پژوهش ميزان ):7(جدول 

 (ميزان تمايل به بازگشت)

ضريب رگرسيوني   متغير مستقل
  استاندارد شده
  ( ضريب بتا)

سطح 
  معناداري

 

ضريب 
همبستگي 
  مرتبه صفر

ضريب همبستگي 
 تفكيكي/ جزئي

ضريب 
همبستگي 
  نيمه تفكيكي

شبكه ارتباطي با 
 جامعه مبدأ

0,079  0,172  0,191  0,117  0,077  

حس تعلق ملي و 
  خانوادگي

0,305  0,000  0,599  0,359  0,250  

نگرش نسبت به 
وضعيت اقتصادي و 
  شغلي كشور مبداء

0,117  0,055  0,315  0,164  0,108  

ميزان انطباق پذيري 
  اجتماعي

0,437  0,000  0,691  0,435  0,314  

ميزان انطباق پذيري 
  اقتصادي

0,007  0,907  0,295  0,010  0,007  

ميزان انطباق پذيري 
  فرهنگي

0,085  0,251  0,500  0,099  0,065  

  

بندي نمره تمايل به بازگشت براساس طبقات انطباق اجتماعي و حس تعلق ملي و  گروه

 خانوادگي

مقدار همبستگي ميانگين متغير وابسته پژوهش را با دو متغيري كه بيشترين ، 8جدول         
در اينجا نشان  ،دهد. مقدار باالي آماره اتا واريانس آن داشتند، نشان مينقش را در تبيين 

بر روي متغير ميزان تمايل به  ،پذيري اجتماعي دهد كه اثر دو متغير حس تعلق و انطباق مي
  بازگشت زياد است.

ميزان همبستگي ميانگين متغير تمايل به بازگشت با متغيرهاي مستقل حس تعلق ): 8(جدول 

  پذيري اجتماعي خانوادگي و ميزان انطباقملي و 

  اتا اسكوئر  مقدار آماره اتا  متغير

  0,950  0,975  حس تعلق ملي و خانوادگي

  0,768  0,877  پذيري اجتماعي انطباق
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 بحث و نتيجه گيري

هاي پژوهش بر طبق مدل تحقيق، ابتدا ميان تمام متغيرهاي  در بخش تحليل يافته        
مستقل خود با متغير وابسته، يعني ميزان تمايل به بازگشت، آزمون همبستگي گرفتيم، تا وجود 

متغيره رو آورديم  رگرسيون چند   جهت و شدت رابطه را مشخص كنيم. در ادامه به انجام آزمون
بيني و برآورد متغير وابسته خود را به وسيله متغيرهاي مستقل پژوهش دريابيم.  د پيشتا درص

  نتايج اين اقدامات به صورت مجمل بدين شرح بود: 
نامه  هايي در طيف ليكرت در پرسش در بخش متغيرهاي اجتماعي كه به صورت گويه        
آمد. از ميان اين متغيرهاي  طراحي شده بودند، نتايج مورد قبولي به دست ،ساخته محقق

) را با متغير 0,575پذيري اجتماعي بيشترين ميزان همبستگي( مستقل، متغير ميزان انطباق
وابسته ميزان تمايل به بازگشت، داشت و پس از آن به ترتيب متغير حس تعلق ملي و 

مبدأ (ايران) )، شبكه ارتباطي با جامعه 0,435پذيري فرهنگي( )، ميزان انطباق0,567خانوادگي(
پذيري  ) و ميزان انطباق0,284)، نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء(0,429(

  )، بيشترين ميزان همبستگي را با متغير ميزان تمايل به بازگشت دارا بودند. 0,284اقتصادي(
تمايل به (ميزان  درصد از تغييرات متغير وابسته 53اين شش متغير مستقل در مجموع         

بيني را متغير ميزان انطباق كنند. بيشترين سهم در اين تبيين و پيش  بازگشت) را تبيين مي
دارد و پس از آن به ترتيب متغيرهاي حس تعلق  0,383پذيري اجتماعي با ضريب رگرسيوني 

)، نگرش نسبت به وضعيت 0,205)، شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ (0,322ملي و خانوادگي(
) و در آخر ميزان 0,029پذيري فرهنگي( )، ميزان انطباق0,097دي و شغلي كشور مبداء(اقتصا

  باشند. ) بيشترين سهم را در تبيين متغير وابسته پژوهش دارا مي0,015پذيري اقتصادي( انطباق
نشان دادند كه در ميان متغيرهاي مربوط به جامعه مبداء و مقصد،  ،هاي پژوهش يافته        

هايي شد كه بيانگر وجود  از آن فرضيه ،يات مربوط به آنها تاييد شدند. بيشترين تاييدتمام فرض
پذيري اجتماعي و حس تعلق ملي و خانوادگي با متغير ميزان  رابطه ميان متغير ميزان انطباق

  تمايل به بازگشت شده بودند.
در  ،انيان در حال تحصيلاين بدان معني است كه آنچه كه بر ميزان تمايل به بازگشت اير        

گذارد، ميزان انطباق پذيري اجتماعي فرد مهاجر با جامعه  آمريكا و كانادا بيشترين تاثير را مي
هاي بر طبق يافته ،مقصد است و همچنين ميزان تعلق ملي و خانوادگي فرد. به عبارت ديگر

باشد و هر چه حس تعلق پذيري اجتماعي فرد با جامعه مقصد بيشتر  پژوهش هرچه ميزان انطباق
  اش بيشتر باشد، ميزان تمايل او به بازگشت بيشتر خواهد بود. فرد به كشور و خانواده

پذيري فرهنگي وي  شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ (ايران) و ميزان انطباق ،پس از آن        
هرچه  ،رت ديگربيشترين تاثير را بر روي ميزان تمايل وي به بازگشت به ايران دارند. به عبا

اش با تر باشد و هرچه ميزان انطباق پذيري فرهنگيشبكه ارتباطي با جامعه مبدأ (ايران)، قوي
  كمتر باشد(جهت رابطه منفي است)، ميزان تمايل وي به بازگشت بيشتر است. ،جامعه مقصد
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ثير سالخوردگي جمعيت بر وضعيت حساب جاري با أت

 هاي توزيعيرويكرد الگوي خود رگرسيون با وقفه

 ايراندر

 1بايرام پاكروان

 چكيده

-نه تنها متغيرهاي اقتصادي از قبيل سطح مصرف، سطح پس ،بروز پديده سالخوردگي جمعيت

گذاري و غيره را به شكل انداز ملي، مخارج دولتي، درآمدهاي مالياتي دولت، مخارج سرمايه
تواند بر مي ،دهد، بلكه از طريق متغيرهاي ياد شدهمستقيم و غير مستقيم تحت تاثير قرار مي

ر باشد. از آنجاييكه هر گونه اخالل در تعادل حساب ها نيز تاثيرگذاوضعيت حساب جاري دولت
تواند باعث كاهش ارزش پول ملي و ايجاد اخالل در عملكرد مي ،جاري به خصوص كسري آن

اقتصادي كشورها شود و تاكنون، پژوهشي نيز در خصوص تاثير تحوالت جمعيتي و سالخوردگي 
ته است، لذا پژوهش حاضر جمعيت بر وضعيت حساب جاري در كشور ايران صورت نپذيرف

درصدد آمد، اثر سالخوردگي جمعيت را بر وضعيت حساب جاري در اقتصاد ايران مورد آزمون 
قرار دهد. براي نيل به اهداف پژوهش، اطالعات آماري مربوط به دو  متغير پژوهش، يعني درصد 

-2017اني نسبت وابستگي جمعيت و نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي طي دوره زم
هاي سازمان ملل متحد و بانك مركزي ايران گردآوري شد. سپس الگوي پژوهش از سايت 1980

) برآورد گرديد. ARDLهاي توزيعي (با استفاده از روش اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفه
تاثير منفي بر وضعيت نسبت  ،سالخوردگي جمعيت شاخص ،دهدهاي پژوهش نشان مييافته

طوريكه يك مدت و بلندمدت دارد. بههاي كوتاهبه توليد ناخالص داخلي در دورهحساب جاري 
تواند به طور متوسط نسبت حساب جاري به درصد افزايش در نسبت وابستگي جمعيت ايران، مي

 ،درصد در دوره بلندمدت 0,53مدت و درصد در دوره كوتاه 0,32توليد ناخالص داخلي را حدود 
 ساير شرايط كاهش دهد.با فرض ثابت ماندن 

  

هاي سالخوردگي جمعيت، حساب جاري، كشور ايران، خودرگرسيون با وقفه :واژگان كليدي
 )ARDLتوزيعي(
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 مقدمه - 1

ت جمعيتي  هاي اخير به دليل تأثيرپذيري از تحوال بسياري از متغيرهاي كالن اقتصادي در دهه  
جدي از طرف محققان قرار گرفتند. طبق نظر هاي مورد بحث ،و بروز پديده سالخوردگي جمعيت

شناسان، جامعه قرن بيست و يكم با پديده سالخوردگي جمعيت كارشناسان حوزه و جمعيت
مواجه است. تحوالت جمعيتي از قبيل افزايش اميدزندگي، كاهش نرخ زاد و ولد و افزايش 

باعث ايجاد مشكالت  اجتماعي، –وابستگي جمعيت به همراه ديگر تغييرات در محيط اقتصادي
گردد. چرا كه سالخوردگي جمعيت از يك طرف هاي اقتصادي ميجدي براي كشورها در زمينه

هاي سالمت و بهداشت عمومي و نيز مخارج عمومي دولت از قبيل مخارج بازنشستگي و هزينه
ت بهزيستي را به شدت افزايش داده و از سوي ديگر به جهت كاهش جمعيت در سن كار و جمعي

فعال در اقتصاد، درآمدهاي مالياتي دولت به شكل مستقيم (ماليات بر مشاغل) و غير مستقيم 
ها را در تنگناي مالي قرار كند و در نتيجه، دولتهاي اقتصادي) كاهش پيدا مي(كاهش فعاليت

هاي باعث ايجاد اختالل در تخصيص بهينه منابع و اولويت ،دهد. همچنين تغييرات جمعيتيمي
گذاري براي گردد و ممكن است، باعث زيان از طريق كاهش منابع سرمايهاهي اقتصاد ميرف

-هاي اقتصادي را محدود ميها و فعاليتهاي آينده شود، چرا كه توسعه رفاه در ساير حوزهنسل

). ضمن اينكه كشورهايي كه از نسبت وابستگي جمعيت بيشتري 1395نمايد (حصاري، علي،
انداز ملي در اينگونه كشورها جمعيت در سن كار كمتري دارند، سطح پس برخوردار هستند و

باشد. بنابراين پديده سالخوردگي جمعيت نه تنها متغيرهاي ياد كمتر و سطح مصرف بيشتر مي
تواند حساب مي ،دهد، بلكه از طريق اين متغيرهاشده را به شكل مستقيم تحت تاثير قرار مي

متغيرهاي ديگر اقتصادي را متاثر سازد. با وجود اينكه، پديده بودجه، حساب جاري و ساير 
سالخوردگي جمعيت در كشور ايران به شكل كامل رخ نداده است، اما افزايش تدريجي اميد 
زندگي، كاهش نرخ زاد و ولد و افزايش نرخ وابستگي جمعيت از عالئم زودرس آن هستند. 

متغيرهاي كالن اقتصادي و ساير مسائل كشور از  بنابراين توجه كافي به پيامدهاي منفي آن بر
اي در خصوص چگونگي اثرگذاري باشد. از آنجاييكه تاكنون مطالعهاهميت بيشتري برخوردار مي

تحوالت جمعيتي بر وضعيت حساب جاري در كشور ايران صورت نپذيرفته است، لذا پژوهش 
اب جاري در اقتصاد ايران مورد حاضر درصدد است، تاثير سالخوردگي جمعيت را بر وضعيت حس
پذيري تعادل حساب جاري از آزمون قرار دهد و به دنبال يافتن پاسخ براي چگونگي تاثير

باشد. بخش دوم و سوم اين پژوهش به بيان مباني نظري و تجربي تحوالت جمعيتي در كشور مي
دهد. بخش رار ميموضوع پرداخته است. بخش چهارم، روند متغيرهاي پژوهش را مورد بررسي ق

هاي پژوهش را مورد شناسي پژوهش اختصاص يافته است. بخش ششم، يافتهپنجم، به روش
گيري و ارائه پيشنهادها پرداخته شده دهد و در بخش پاياني نيز به بحث و نتيجهتحليل قرار مي

 است.
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 مباني نظري پژوهش  - 2

دنيا به يكي از موضوعات چالش برانگيز امروزه پديده سالخوردگي جمعيت در اكثر كشورهاي 
تبديل شده است. تغييرات ساختار جمعيت و كاهش جمعيت در سن كار و موازي با آن افزايش 
وابستگي جمعيت، اكثر متغيرها و بازارهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است. بـر اسـاس 

ي از كشـورهاي درحـال گزارش سازمان ملل متحد، روند سـالخوردگي جمعيـت در بسـيار
ميالدي آغاز شده است و اين در حالي است كه اغلب كشورهاي توسـعه  1994توسعه از سال 

). در شرايط كنوني، 1،2013اند (ملل متحديافتـه، از دير باز سالخوردگي جمعيت را تجربه كرده
كننـد د تجربه مـيتغييرات سريعي را در روند نرخ زاد و ول ،بسياري از كشورهاي در حال توسعه

). 2،2006و در آينده نزديك سالخوردگي جمعيت در اين گونه از كشورها بروز خواهد كرد ( ويل
بررسي روند متغيرهاي جمعيتي در كشور ايران نيز حاكي از بروز پديده سالخوردگي جمعيت در 

هاي اقتصادي دهد، تاثير تحوالت جمعيتـي بر متغيرباشد. مطالعات نشان ميآينده نزديك مي
امري اجتناب ناپذير است. در اين راستا يكي از متغيرهاي مهم اقتصاد كه متأثر از بروز پديده 

باشد و هر گونه اخالل در تعادل ها ميسالخوردگي جمعيت است، حساب جاري تراز پرداخت
باعث كاهش ارزش پول ملي و كاهش ذخاير ارزي  ،الخصوص كسري آنحساب جاري علي

تواند تبعات منفي در عملكرد اقتصادي كشورها داشته باشد. با توجه خواهد شد كه ميكشورها 
انداز ملي، مخارج به شرط تعادل اقتصاد، تعادل حساب جاري اقتصاد كشورها به سطح پس

دولتي، درآمدهاي مالياتي دولت و مخارج سرمايه گذاري بستگي دارد كه از روابط زير حاصل 
 شود. مي

�Y            ريزي شده)       ي كل (مخارج برنامه) تقاضا1(  = C + I + G + EX − IM 

Y                      ) عرضه كل                                2( = Y� = C + S + NT 

C                       ) شرط تعادل                             3( + I + G + EX − IM = C + S + NT 

CA= EX-IM= (S – I) + (T – G(  ) تعادل حساب جاري                4(
 

صادرات،  EXحساب جاري،  CAدرآمد ملي،  Yعرضه كل،  �Yتقاضاي كل،   �Yطوريكه به
IM  ،وارداتS انداز ملي، پسI ،مخارج سرمايه گذاري بخش خصوصيC ،مخارج مصرفيNT 

)، تحوالت 4باشد. بر اساس رابطه (مخارج دولتي مي Gخالص درآمدهاي مالياتي دولت و 
تواند حساب جاري را تحت جمعيتي از طريق تحت تاثير قرار دادن متغيرهاي سمت راست، مي

)، جمعيتي كه در سن كار هستند، 1970( 3تاثير قرار دهد. طبق نظريه چرخه زندگي موديگلياني
ز به سن كار نرسيدند، قرض گيرنده و نهايتاً انداز كننده و جمعيت جوان و نوجواني كه هنوپس

مخارج مصرفي خود  ،اندازهاي قبليگروه سوم، يعني جمعيتي كه سالخورده هستند، از محل پس
نمايند. بنابراين كشورهايي كه داراي جمعيت نسل جوان و نوجوان و نيز جمعيت را تامين مي

انداز كمتري بوده و همين امر پسسالخورده بيشتري هستند، داراي سطح مصرف باال و سطح 

                                                
1 -United Nations 
2-Weil 
3-Modigliani 
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تواند از مي ،شود. همچنين سالخوردگي جمعيت) باعث مي4كسري حساب جاري را طبق رابطه (
گذاري، مخارج دولتي و درآمدهاي مالياتي، بر كسري طريق تحت تاثير قرار دادن مخارج سرمايه

كه داراي نيروي انساني كند، كشورهايي ) بيان مي2008( 1حساب جاري اثرگذار باشد. كوپر
 گذاري به مراتب بيشتريگذاري و مخارج سرمايههاي سرمايهجذابيتاز تر و پويا هستند، جوان

برخوردار هستند و همين امر داللت بر كاهش حساب  ،كشورهاي نسبتاً سالخوردهنسبت به 
-فاده از داده)، با است2007( 2باشد. كيم و ليجاري در كشورهاي داراي جمعيت سالخورده مي

به اين نتيجه رسيدند  ،براي ده كشور جنوب شرق آسيا 1981- 2003هاي هاي ساليانه طي سال
 3كه افزايش وابستگي جمعيت، تاثير منفي بر حساب جاري در اين كشورها دارد. كينگ و ديگران

اول اينكه  كنند،)، در رابطه با تأثير تحوالت جمعيتي بر درآمدهاي مالياتي دولت بيان مي2000(
- كاهش نرخ زادوولد و كاهش رشد جمعيت، ورود نيروهاي جوان را به بازار نيروي كار كاهش مي

دهد و دوم اينكه با سالخوردگي جمعيت، نرخ مشاركت كمتري در بازار كار وجود خواهد داشت و 
عرضه نرخ مشاركت كل اقتصاد كاهش پيدا خواهد كرد. در هر دو حالت، با كاهش  ،از اين طريق

نيروي كار، درآمدهاي مالياتي ناشي از مشاغل كاهش تنزل يافته و اين امر كسري حساب جاري 
وقتي  ،كنند)، استدالل مي1994( 4شود. گود سوآرد و ديگران) باعث مي4را بر حسب رابطه (

نرخ رشد جمعيت، از روند نزولي برخوردار باشد و نسبت جمعيت سالخورده به جمعيت در سن 
رود كه درآمدهاي مالياتي نيز از روند كاهشي برخوردار باشد. از و به افزايش است، انتظار ميكار ر

بر  ،اثر افزايش سني جمعيت )، بخش عمده2007( 5فونگ و ديگران  –ديدگاه لو ونگ 
 ،درآمدهاي مالياتي دولت، از ناحيه ماليات بر درآمد اشخاص است و چون اين نوع ماليات

داري تحت تأثير تحوالت تواند به صورت معنيكند، ميعيت ارتباط پيدا ميمستقيماً با جم
آثار كاهشي بر درآمدهاي  ،توان گفت، سالخوردگي جمعيتجمعيتي قرار گيرد. بنابراين مي

مالياتي دولت داشته و از اين طريق حساب جاري را به شكل منفي تحت تاثير قرار دهد. از سوي 
تواند تاثير منفي بر حساب جمعيت از طريق افزايش مخارج دولتي، ميديگر، سالخوردگي و پيري 

-) بيان مي2004( 6) نيز داشته باشد. در اين راستا، رز و همكاران4طبق رابطه ( ،هاجاري دولت

نمايد يابد و اميدزندگي افزايش پيدا ميزماني كه در كشورها،  نرخ مرگ و مير كاهش مي ،كنند
كند لد نيز از روند نزولي برخوردار باشد، پديده سالخوردگي جمعيت بروز ميو از طرفي نرخ زادوو

هاي سني جوان كمتر گذاري براي تأمين نيازهاي گروهو در نتيجه آن احساس نياز به سرمايه
شود و در اين حالت، عمدتاً منابع اقتصادي كشورها صرف و هزينه رفاه خانوارها شده و بدين مي

 7يابد. وان اويك كاسپر و همكارانافزايش مي ،هان اجتماعي و بهداشت دولتترتيب مخارج تامي

                                                
1- cooper 
2 - kim & lee 
3 - King et al  
4-Goudswaard et al 
5 - Lu Wang-Fong and et al 
6 - Rose et al 
7- Van Ewijk Casper et al 
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ها تواند بر وضعيت پايداري مالي دولتمي ،كنند كه تغييرات جمعيتي)، استدالل مي2006(
بر  ،هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعياثرگذار باشد؛ چرا كه بسياري از نهادها همچون صندوق

هزينه متوازن استوار هستند و زماني كه جمعيت به لحاظ سني رو به  - مبناي نظام درآمد
ها افزايش شود، در اين حالت، مخارج دولتافزايش گذاشته و جمعيت بازنشستگان چند برابر مي

كه سالخوردگي جمعيت از طريق افزايش مخارج عمومي  ،توان نتيجه گرفتيابد. لذا ميمي
 تواند منجر به كاهش حساب جاري گردد. مي نيز ،دولت

 مباني تجربي پژوهش - 3

 پيشينه مطالعات داخلي -1- 3

)، تغيير ساختار سني جمعيت را بر كسري بودجه دولت مورد 1397نوفرستي و همكاران ( -
هاي تركيبي با تواتر متفاوت و از اطالعات بررسي قرار دادند. آنها در مطالعه خود از روش داده

استفاده نمودند و نتايج مطالعات آنها نشان داد كه ساختار سني  1367-1393اري دوره زماني آم
 داري بر مخارج دولتي، مخارج مصرفي و لذا متغير كسري بودجه دولت دارد.جمعيت، اثر معني

)، تاثير تحوالت جمعيتي را بر شاخص پايداري مالي سازمان 1397پاكروان و خوشنويس ( -
هاي توزيعي طي دوره اعي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفهتامين اجتم

حاكي از اين بود كه متغير اندازه  ،هاي آنهامورد بررسي قرار دادند. يافته 1980-2017زماني 
مدت و بلندمدت دارد. همچنين تاثير جمعيت، تاثير مثبت بر پايداري مالي سازمان در دوره كوتاه

مدت و ي اميدزندگي و وابستگي جمعيت بر شاخص پايداري مالي سازمان در دوره كوتاهمتغيرها
 باشد. مدت منفي ميبلند

)، تاثير تحوالت جمعيتي بر بازار كار ايران را با استفاده از رويكرد 1394منظور و بهالو هوره ( -
د، اقتصاد را به هفت مورد بررسي قرار دادند. آنها در پژوهش خو ،تعادل عمومي محاسبه پذير

بخش و نيز نيروي انساني را به دو بخش ماهر و غير ماهر تفكيك كردند. نهايتاً پس از تشكيل 
تشكيل و الگو كاليبرگرديد.  1391هاي خرد بر اساس اطالعات آماري سال الگو، ماتريس داده

نسبت به  ،طح توليددهد كه در دوره جواني جمعيت، اشتغال و سنشان مي ،هاي آنهانتايج يافته
شود. اما در يابد و در نتيجه آن، سطح رفاه و درآمد خانوارها نيز زياد ميسال پايه افزايش مي

 كند.زمان سالخوردگي جمعيت، سطح رفاه، سطح اشتغال و سطح توليد كاهش پيدا مي

  

 پيشينه مطالعات خارجي -2- 3

بر رشد حساب جاري در كشور عربستان )، اثرات تحوالت جمعيتي را 2018( 1قسان و همكاران -
صعودي مورد مطالعه قرار دادند. آنها در پژوهش خود از الگوي اقتصادسنجي رگرسيون 

) جهت بررسي اثرات پوياي تغييرات ساختار دو متغير جمعيتي SVARخودبرداري ساختاري (
اده كردند. (نيروي كار مهاجر متخصص و نيروي كار داخلي غير متخصص) بر حساب جاري استف

نشان داد كه رشد جمعيت نيروي كار داخلي و تقاضاي داخلي براي  ،هاي پژوهش آنهايافته

                                                
1- Ghassan et al 
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بر رشد اقتصادي در بلند مدت تاثير مثبت داشته باشد و تاثير مثبت  ،تواندمي ،نيروي كار مهاجر
همچنين باشد. بيشتر به جهت مهارت و تخصص آنها مي ،نيروي كار مهاجر بر رشد اقتصادي

تواند اثرات منفي نيروي كار مي ،تاثير مثبت نيروي كار مهاجر متخصص بر رشد حساب جاري
دهد كه هاي آنها نشان ميغير ماهر داخلي بر رشد حساب جاري را جبران نمايد. همچنين يافته

تواند بر نسبت سن فعال مي ،شوك افزايش تقاضا براي نيروي كار مهاجر با مهارت و متخصص
 عيت داخلي موثر باشد. جم

انداز و حساب جاري در )، تاثير ساختار جمعيتي را بر سطح پس2017( 1شاباالال و همكاران -
هاي توزيعي پانل كشور آفريقاي جنوبي با استفاده از روش اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفه

)PARDL2011ني براي سطح ملي و دوره زما 1961- 2016زماني دوره هاي سري) و داده-
نشان داد كه كاهش نرخ  ،اي مورد بررسي قرار دادند. نتايج مطالعه آنهابراي سطح منطقه 2006

تواند حساب جاري را تحت تاثير قرار مي ،ايوابستگي جمعيت در هر دو سطح ملي و منطقه
 دهد. 

-راي پيشباز آن پذير، )، با طراحي الگوي تعادل عمومي محاسبه2012( 2ليسنكوا و همكاران -

 ،هابيني اثرات سالخوردگي جمعيت بر وضعيت بازار كار در كشور اسكاتلند، استفاده كردند. يافته
يابد. حاكي از آن بود كه با كاهش جمعيت نيروي كـار، درآمـد سـرانه اسكاتلند كاهش مي

توليد دهد كه در صورت ادامه رونـد كنوني، درصـد سـال آينـده، محاسبات اين الگو نشان مي
 درصد كاهش خواهد يافت. 15سرانه 

)، تاثير رشد جمعيت را بر نسبت حساب جاري به توليد ناخالص 2012( 3جفري و همكاران -
هاي توزيعي داخلي در كشور پاكستان و با استفاده از الگوي اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفه

نشان داد كه افزايش  ،ين مطالعهمورد مطالعه قرار دادند. نتايج ا 1984- 2010طي بازه زماني 
تواند، تاثير منفي بر نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي در كشور رشد جمعيت مي

 پاكستان داشته باشد. 

همانگونه كه قابل مشاهده است، مطالعات تجربي صورت گرفته و مباني نظري، تاثيرات     
هاي متفاوت ساب جاري را از كانالتحوالت جمعيتي به خصوص اثر سالخوردگي جمعيت بر ح

اي در اين خصوص تاكنون مطالعه ،دهند. با توجه به اينكه براي كشور ايرانمورد تاييد قرار مي
صورت نپذيرفته است، لذا اين پژوهش درصدد است، اثر سالخوردگي جمعيت بر حساب جاري را 

هاي ساليانه طي دوره از داده ،فدر اقتصاد ايران مورد آزمون قرار دهد و براي نيل به اين هد
هاي توزيعي استفاده ميالدي و از الگوي اقتصادسنجي خودرگرسيون با وقفه 1980- 2017زماني 

شود. قبل از برآورد الگو و تحليل نتايج حاصله، ابتدا مروري بر وضعيت حساب جاري و نيز مي
آينده در كشور ايران، صورت  بيني اين متغيرها برايروند متغيرهاي جمعيتي در گذشته و پيش

  گيرد.مي

                                                
1- Tshabalala et al 
2- Lisenkova et al 
3- Jaffri et al 
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 مروري بر وضعيت روند متغيرهاي پژوهش -4

 بررسي روند حساب جاري - 4-1

دهد. ميالدي نشان مي 1980-2017جاري را طي دوره زماني  ب) وضعيت حسا1نمودار(
گردد، حساب جاري ايران در طول دوره مورد بررسي داراي فراز و همانگونه كه مشاهده مي

هاي ديگر داراي مازاد ها داراي كسري و در برخي از سالنشيب هاي زياد بوده و در برخي از سال
ميليون  58،507ميالدي با حدود  2011باشد. بيشترين ميزان حساب جاري مربوط به سال مي

توان به افزايش قيمت جهاني نفت در سال مذكور اشاره باشد و از جمله داليل آن ميدالر مي
دالر رسيد. ضمن  110كه قيمت هر بشكه نفت به باالترين ميزان تاريخي خود يعني حدود كرد 

ه ميليون دالر بوده ك 15،816ميالدي، داراي مازاد حدود  2017اينكه حساب جاري در سال 
 دهد.درصد كاهش را نشان مي 3,5حدود منفي ،نسبت به سال قبل خود

 
 ذشته و پيش بيني روند آتي آنها بررسي روند متغيرهاي جمعيتي در گ - 4-2

 بررسي روند جمعيت در كشور ايران - 

ميالدي دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، رشد  2017بر اساس گزارش سال 
همواره مثبت و بيشترين ميزان رشد نيز  1980- 2017جمعيت كشور ايران طي دوره زماني 

باشد. ضمن اينكه درصد مي 4,21حدود  شمسي) با 1362ميالدي( 1983مربوطه به سال 
 1396ميالدي( 2017بيشترين ميزان جمعيت در طول دوره مورد بررسي، مربوط به سال 

 1983اين است كه از سال  ،هزار نفر بوده است. نكته حائز اهميت 81،162شمسي) با حدود 
هاي كنترل ستميالدي، آهنگ رشد جمعيت در ايران كمتر شده و علت اصلي آن به اعمال سيا

)، اندازه جمعيت و رشدآن را براي دوره زماني 3) و (2هاي (گردد. نمودارجمعيت در كشور بر مي
 دهد.ميالدي نشان مي 2017-1980
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 ميالدي   2050پيش بيني جمعيت در كشور ايران تا سال  - 

دي از روند ميال 2050هاي صورت گرفته، اندازه جمعيت ايران تا سال بينيبر اساس پيش  
ميالدي به رقم  2017هزار نفر در سال  81،162باشد. به طوريكه از حدود صعودي برخوردار مي

-2018بيني(يابد. اما در طول دوره پيشميالدي افزايش مي 2050هزار نفر در سال  93،553
 2050)، روند افزايش جمعيت به صورت كاهنده است. به طوريكه رشد جمعيت در سال 2050

بيني )، پيش5) و (4( هايدرصد خواهد بود. نمودار 0,04الدي نسبت به سال قبل خود، حدود مي
 دهد. ميالدي نشان مي 2018- 2050تعداد و رشد جمعيت را طي دوره زماني 
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 بررسي روند نرخ وابستگي و ميانگين سني جمعيت - 

ي نظير سهم يهاشاخصتوان به مي ،هاي ارزيابي سالخوردگي جمعيتاز مهمترين شاخص
سال و شاخص ميانگين سن جمعيت اشاره كرد.  25سال، سهم جمعيت زير  60جمعيت باالي 

سال نسبت به كل جمعيت و  25سال، زير  60، درصد سهم جمعيت باالي  7و  6شماره  نمودار
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طي  آنبيني پيشو همچنين ميالدي  1980-2015نيز ميانگين سن جمعيت را طي دوره زماني 
گردد، سهم دهد. همانگونه كه مشاهده مينشان مي ، راميالدي 2015 – 2050ره زماني دو

درصد  4,8باشد و از حدود سال از كل جمعيت از روند صعودي برخوردار مي 60جمعيت باالي 
ميالدي افزايش يافته است. در مقابل، سهم  2015درصد در سال  8,2ميالدي به  1980در سال 

درصد در سال  63,4از كل جمعيت از روند نزولي برخوردار بوده و از حدود  سال 25جمعيت زير 
ميالدي تنزل يافته است. ميانگين سن جمعيت  2015درصد در سال  39,5ميالدي به  1980

سال در سال  18,1نيز در كشور ايران در طول دوره مورد بررسي، روند صعودي داشته و از حدود 
-ميالدي رشد يافته است. همچنين بر اساس پيش 2015سال  سال در 29,5ميالدي به  1980

ميالدي  2015 – 2050سال طي دوره زماني  60بيني صورت پذيرفته، سهم جمعيت باالي 
رسد. سهم جمعيت زير ميالدي مي 2050درصد در سال  32,1صعودي خواهد بود و به حدود 

درصد در سال  39,5وده و از حدود بيني، از روند نزولي برخوردار بسال در طول دوره پيش 25
يابد. ميانگين سن جمعيت كه در ميالدي تنزل مي 2050درصد در سال  24,1به حدود  2015
ميالدي  2050سال در سال  45,2به حدود  ،سال بوده است 29,5ميالدي حدود  2015سال 
زايش سالمندي بيني گرديده است. لذا شواهد حاكي از بروز پديده سالخوردگي جمعيت و افپيش

باشد و اين امر باعث ايجاد اختالل در بازار نيروي كار، اختالل در نرخ بهره و در كشور ايران مي
 انداز و مصرف، اختالل در حساب جاري دولت و غيره خواهد شد.تاثير آن بر تعادل بين پس
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 ميالدي 2017منبع: دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، گزارش 

هاي ارزيابي وضعيت ساختار سني جمعيت نسبت وابستگي جمعيت نيز يكي ديگر از شاخص   
 65)، روند نسبت وابستگي جمعيت در كشور ايران (جمعيت باالي 8( در كشورها است. نمودار

بيني آن را و از طرفي، پيش 1980- 2015سال) را طي دوره زماني  20- 64سال به جمعيت بين 
شود، نسبت دهد. همانطور كه مشاهده ميميالدي نشان مي 2015-2050 براي دوره زماني

باشد. هايي برخوردار مي، از فراز و نشيب1980- 2015وابستگي جمعيت در طول دوره زماني 
ميالدي صعودي  2015 -2050بيني شده است، روند آن در طول دوره ولي همانطور كه پيش
ميالدي  2050درصد در سال  39,9، به حدود 2015درصد در سال  7,8خواهد بود و از حدود 

 يابد.افزايش مي
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 و پيش بيني آن باروريبررسي روند نرخ   - 

 1985-2015)، نرخ باروري به ازاي هر زن در جامعه ايران، طي دوره زماني 9( حسب نمودار  
 1,75به  ،1985 بچه به ازاي هر زن در سال 6,53ميالدي از روند نزولي برخوردار بوده است و از 

ميالدي رسيده است و پيش بيني شده است كه اين روند  2015بچه به ازاي هرزن در سال 
بچه به ازاي هر زن در  1,62ميالدي تداوم داشته باشد. به طوريكه به حدود  2050نزولي تا سال 

 يابد. ميالدي تنزل مي 2050سال 
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 روش پژوهش -5

 الگوي پژوهش -5-1

در اين پژوهش با اقتباس از مباني نظري وتجربي، معادله رگرسيون براي بررسي ارتباط بين   
  گردد.متغيرهاي پژوهش به صورت زير تصريح مي

(CA/GDP�) = �� + ��(DR�) + ��           ٥(  

درصد وابستگي  �DRدرصد حساب جاري به توليد ناخالص داخلي،   �CA/GDPدر رابطه باال  
از سايت سازمان  ،هاي مربوط به متغيرهاباشد. براي برآورد الگو، دادهجزء خطا مي �eجمعيت و 

 ميالدي گردآوري شد.  1980-2017ملل متحد و سايت بانك مركزي ايران طي دوره زماني 

 روش برآورد الگو -5-2

مستقل  مدت بين متغيرهايمدت و بلنددر برآورد الگوي پژوهش، به منظور بررسي رابطه كوتاه   
گردد. يك ) استفاده ميARDL( 1هاي توزيعيو متغير وابسته از تكنيك خود رگرسيوني با وقفه

 باشد.هاي توزيعي به صورت زير قابل تصريح ميالگوي خود رگرسيوني با وقفه

 

6( 

 
7            ( 

 
٨( 

                                                
1-Auto Regressive Distributed Lag 
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بردار متغيرهاي مستقل در  Xitمتغير وابسته مدل،  Yتأخير زماني، نشاندهنده L در روابط باال
هاي بهينه مربوط به هريك از تعداد وقفه qiتعداد متغيرهاي مستقل در مدل،  Kمدل، 

بردار متغيرهاي قطعي  Wtتعداد وقفه بهينه مربوط به متغير وابسته مدل،  pمتغيرهاي مستقل، 
باشد. قبل قفه معين) مي(مانند عرض ازمبدا، متغيرهاي دامي، روند زماني، يا متغيرهاي برونزا با و

ابتدا بايد متغيرهاي الگو را از نظر پايايي مورد آزمون قرار داد، تا از وجود  ،از برآورد الگو
رگرسيون كاذب جهت دستيابي به نتايج مطلوب و صحيح جلوگيري كرد. براي آزمون پايايي 

داللت بر  H0ن فرضيه پرون استفاده شد. در اين آزمو –متغيرها، از آزمون ريشه واحد فيليپس 
) 1باشد. نتايج آزمون ريشه واحد در جدول(وجود ريشه واحد و عدم پايايي متغير در سطح مي

  آورده شده است.
 نتايج آزمون ريشه واحد متغيرهاي الگو  :)1جدول(

 وضعيت
عالمت  در سطح گيرييكبار تفاضل از بعد

 اختصاري
سطح  نام متغير

 احتمال
سطح  tآزمون 

 احتمال
 tآزمون 

I(1) 
0,000 4,98- 0,079 2,16-  !/"#$% 

درصد حساب جاري به 
 توليد ناخالص داخلي

I(0)   0,005 3,86- #&% درصد وابستگي جمعيت 

 منبع: محاسبات تحقيق

)، متغير درصد حساب جاري دولت به توليد ناخالص 1با توجه به نتايج بدست آمده در جدول(
گيري و متغير درصد وابستگي جمعيت در سطح پايا هستند. با توجه يكبار تفاضلداخلي بعد از 

سنجي باشند، بنابراين از روش اقتصادبه اينكه، دو متغير داراي درجه پايايي متفاوت مي
 شود. هاي توزيعي جهت برآورد الگو استفاده ميخودرگرسيون با وقفه

 هاي پژوهشيافته - 6

هاي توزيعي و به روش خودرگرسيون با وقفه Microfitه از نرم افزارالگوي پژوهش با استفاد
بيزين استفاده شد، چرا كه اين معيار  -برآورد شد. جهت تعيين وقفه بهينه از الگوي معيار شوارتز

مدت الگو را نشان )، نتايج تخمين كوتاه2نمايد. جدول(ها صرفه جويي ميدر انتخاب تعداد وقفه
غير وابستگي جمعيت بر نسبت حساب جاري دولت به توليد ناخالص داخلي، در دهد. تاثير متمي

يك درصد افزايش در نسبت  ،برآورد گرديده است. بنابراين 0,32مدت منفي و حدود دوره كوتاه
تواند به طور متوسط نسبت حساب جاري به مي ،هاي متفاوتوابستگي جمعيت از طريق كانال

درصد كاهش دهد.  0,32حدود  ،فرض ثابت ماندن ساير عواملتوليد ناخالص داخلي را با 
همانگونه كه در بخش مباني نظري اشاره شد، افزايش سالخوردگي جمعيت از طريق كاهش 

گذاري، افزايش مخارج دولتي و كاهش درآمدهاي مالياتي انداز ملي، كاهش سرمايهسطح پس
اينكه، تاثير متغير نسبت حساب تواند منجر به كاهش حساب جاري گردد. ضمن مي ،دولت

جاري به توليد ناخالص داخلي با يك وقفه بر خودش مثبت و از لحاظ آماري در سطح يك درصد 
 .باشددار ميمعني
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 ARDL(1,0)مدت الگونتايج تخمين ضرائب كوتاه  :)2( جدول

 نام متغير ضرائب برآورد شده tآماره  سطح احتمال

0000/0 5,06 0,72 
 

0,0029 2,91 0,401 )١ -(CA/GDP� 

0,0000 4,53- 0,32- DR� 
١�٧�=DW 

٠�٨٧١= 
٢
٣�٠�٣=F 
٠�٠٠٠=Prob  

 منبع: محاسبات تحقيق   

گيرد. براي اين كار از مدت، آزمون همجمعي صورت ميجهت اطمينان از وجود رابطه بلند   
بحراني كرانه باال باشد، در  بيشتر از مقدارFها استفاده شده است. اگر مقدار آماره آزمون كرانه

مدت بين متغيرهاي الگو را رد كرد. ولي در مبني بر رابطه بلند H1توان فرضيه اين صورت نمي
توان فرضيه كمتر باشد، در اينصورت مي ،از مقدار بحراني كرانه پايين Fصورتيكه مقدار آماره 

H1  را رد كرد. اما اگر مقدار آمارهF  در محدوده بين كرانه پايين و باال باشد، وضعيت رابطه
 5دهد كه در سطح )  نشان مي3مدت نامشخص است. نتيجه آزمون همجمعي در جدول (بلند

  مدت را رد كرد. مبني بر وجود رابطه بلند H1توان فرضيه نمي ،درصد
 

 نتايج آزمون همجمعي بين متغيرهاي الگو: )3جدول (

مقدار آماره  رصدد 5در سطح خطاي 
F 

 كرانه باال كرانه پايين
93,413 2,61 3,94 

 منبع: محاسبات تحقيق

)، برآورد اثرات بلندمدت متغير درصد وابستگي جمعيت بر نسبت حساب جاري 4( در جدول   
در  0,534شود، تاثير آن حدودبه توليدناخالص داخلي آورده شده است. همانگونه كه مشاهده مي

باشد. بنابراين يك درصد افزايش در نسبت وابستگي برآورد گرديده و منفي ميبلند مدت 
نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي را  ،جمعيت، به طور متوسط در بلند مدت

  دهد. درصد كاهش مي 0,534حدود
  

 ). نتايج تخمين ضرائب بلند مدت الگو4جدول (

 متغيرها ضرائب برآورد شده tآماره  سطح احتمال

0,000 4,89 0,81 
 

0,000 5,21- 0,534- DR� 

 منبع: محاسبات تحقيق               

مدت الگو به سمت تعادل در بلندمدت، الگوي جهت حصول اطمينان از تعديل عدم تعادل كوتاه  
مدت متغيرها را به تصحيح خطا برآورد گرديده است. در واقع الگوي تصحيح خطا، نوسانات كوتاه
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) آورده شده 5دهد. نتايج برآورد الگوي تصحيح خطا در جدول (مقادير بلندمدت آنها ارتباط مي
رفت، ضريب آن دار بوده و همانطور كه انتظار مياست. ضريب تصحيح خطا از لحاظ آماري معني

مدت به سمت تعادل درصد از خطاي تعادل كوتاه 26باشد. بنابراين در هر دوره، حدود منفي مي
 گردد.  بلندمدت تعديل مي

 نتايج تخمين الگوي تصحيح خطا :)5جدول (

 متغير ضرائب برآورد شده tآماره  سطح احتمال

0,008 2,63- 0,261 - )ECM(-1 

  منبع: محاسبات تحقيق              
 

 گيري و پيشنهادهابحث و نتيجه -7

ايران، نشان از تحوالت و تغيير ساختار سني جمعيت و بررسي روند متغيرهاي جمعيتي در كشور 
باشد. نتايج مطالعات انجام شده در خصوص به خصوص بروز پديده سالخوردگي جمعيت مي

دهد، كاهش كشورها نشان مي يها و متغيرهاي اقتصادبررسي تاثير تحوالت جمعيتي بر فعاليت
عيت از سوي ديگر بر بسياري از اندازه جمعيت از يك طرف و بروز پديده سالخوردگي جم

انداز ملي، درآمدهاي مالياتي دولت، مخارج متغيرهاي اقتصادي نظير سطح مصرف، سطح پس
هاي گذارد و از سوي ديگر بواسطه متغيرهاي ذكر شده و كانالگذاري و غيره تاثير ميسرمايه

ثير خود قرار دهد. به ها را تحت تاتواند وضعيت حساب بودجه و حساب جاري دولتمتفاوت، مي
رغم اينكه آزمون اثر تحوالت جمعيتي بر وضعيت حساب بودجه در كشور ايران توسط نوفرستي 

) صورت پذيرفته است، ولي پژوهشي در خصوص تاثير سالخوردگي جمعيت بر 1397و همكاران (
ين وضعيت حساب جاري در كشور ايران صورت نپذيرفته بود و به همين جهت، پژوهش حاضر ا

موضوع را مورد آزمون قرار داد. براي انجام فرضيه پژوهش، ابتدا مروري بر نظريات در ارتباط با 
رابطه بين تحوالت جمعيتي به خصوص سالخوردگي جمعيت و متغيرهاي اقتصادي تاثير پذير از 
آن صورت گرفت و سپس چگونگي ارتباط بين اين متغيرها با وضعيت حساب جاري از طريق 

ي ملي و شرط تعادل اقتصاد مورد بحث واقع شد. در ادامه با اقتباس از مباحث نظري و حسابدار
مطالعات تجربي، الگوي رگرسيون تصريح و با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي خودرگرسيون با 

 ،تواندهاي پژوهش نشان داد كه نسبت وابستگي جمعيت ميهاي توزيعي برآورد شد. يافتهوقفه
مدت وبلندمدت بر نسبت حساب جاري به توليد ناخالص داخلي هاي كوتاهدر دورهتاثير منفي 

انداز ملي طبق داشته باشد. در واقع، افزايش سالخوردگي جمعيت از طريق كاهش سطح پس
)، كاهش درآمدهاي مالياتي دولت طبق مطالعه گود سوآرد و ديگران 1970نظريه موديگلياني (

گذاري حسب مطالعه كوپر )، كاهش انگيزه سرمايه2007ديگران ( فونگ و  –) و لو ونگ 1994(
) و وان اويك كاسپر و 2004)، افزايش مخارج عمومي دولت طبق ديدگاه رز و همكاران (2008(

تواند وضعيت حساب جاري را به شكل منفي تحت تاثير قرار دهد. برحسب ) مي2006همكاران (
تواند به طور متوسط مي ،سبت وابستگي جمعيتنتايج اين پژوهش، يك درصد افزايش در ن

نسبت حساب جاري به توليد  ،درصد در دوره بلندمدت 0,53مدت و درصد در كوتاه 0,32حدود 
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ناخالص داخلي را با فرض ثابت ماندن ساير شرايط كاهش دهد. سخن آخر اينكه، تاثير 
اجتناب ناپذير است. در ها يك امر سالخوردگي جمعيت بر متغيرهاي اقتصادي و ساير حوزه

هاي صورت گرفته حاكي از بروز پديده سالخوردگي بينيها و پيشخصوص جامعه ايران، بررسي
هاي افزايش رشد باشد. اين پژوهش، پيگيري سياستجمعيت در آينده نه چندان دور مي

ساني مولد و ريزي صحيح جهت استفاده بهينه از نيروي انتوسط متوليان امر و نيز برنامه ،جمعيت
توجه اساسي به سرمايه انساني را براي خنثي نمودن تبعات منفي سالخوردگي جمعيت بر 

 دهد. متغيرهاي اقتصادي به خصوص وضعيت حساب جاري در كشور ايران پيشنهاد مي
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 تيريو مد تيثبت جمع ،ياتيآمارح ،يادغام ثبت مدن

 *تيهو

  1دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت

  چكيده

، 1هاي ثبت مدني و آمار حيـاتي: مـديريت، عملكـرد و نگهـداري، ويـرايش      دستينة نظام«كتاب 
ها و كمك به كشورها تهيـه شـده اسـت. ايـن اولـين بـازبيني بـر         ، براي ارائة راهنمايي)»2018(

است؛ و يك بازآفريني از ساختار مطالـب آن و از نظـر   ميالدي  1998ويرايش نخست اين اثر در 
)» 2014، (3هـايي بـراي يـك نظـام آمـار حيـاتي، ويـرايش        اصول و توصـيه «گار با مفهومي ساز

هـاي ثبـت    هاي عملي براي استقرار و/يـا توسـعة نظـام    ل ها و مثا است.اين دستينه، زمينه، ويژگي
دار شـدن   مدني، آمار حياتي و مديريت هويت پيشنهاد شده است. هدف، ترغيب كشورها به عهده

پـذيري (قابليـت    كـنش  نگهدار و بلنـد مـدت بـراي تقويـت مـديريت و هـم      هايي خود تهية برنامه
هاي ثبت مدني، آمار حياتي و مديريت هويت است.بين نظام آمار حياتي به عنوان  همكاري) نظام

گذاري، و منبع آن يعني نظام ثبت مدني به عنوان  هاي پراهميت براي سياست اي از داده مجموعه
راد، تمـايز آشـكاري وجـود دارد. در موضـوع اهميـت روزافـزون       عنصر كليدي استقرار حقوق افـ 

تخصيص سند هويتي يكتا به هر فرد، در اين دستينه، جريان اطالعات و ترتيبات سازماني آرماني 
براي حصول اطمينان از استقرار ثبت مدني كارآمد، آمار حياتي بـا كيفيـت و تضـمين حقـوق و     

  شوند. يتي، معرفي ميخدمات شهروندان، صرف نظر از موارد امن
ادغام ثبـت مـدني،   « اين دستنامه با عنوان  5اي مبتني بر مفهوم، از فصل  ترجمة حاضر، ترجمه

است. اين فصل از كتاب، به بررسي موضوعات برآمده » آمارحياتي، ثبت جمعيت و مديريت هويت
هـاي ثبـت    ظـام هـا بـا ن   هاي مديريت هويت و تعامل آن هاي جمعيت، نظام كننده از گسترش ثبت

  پردازد. مدني و آمار حياتي مي
  

  .ثبت احوال،ثبت جمعيت، مديريت هويت،نظام آمار حياتي، نظام ثبت مدني كليدي:واژگان

                                                
؛ 1هاي ثبت مدني و آمار حياتي، مديريت، عمليات و نگهداري، بازنگري  ترجمة فصل پنجم كتاب: دستينة نظام* 

  1). مرجع 2018بخش آمار سازمان ملل متحد، نيويورك (

سيدمحمد حسيني، عليرضا منيژه اميرخسروي، صديقه اميدوار، ارشناسان دفتر آمار جمعيتي (به ترتيب الفبا) ك -1

ساجدي، محدثه صفاكيش؛ حسين بهرامي (كارشناس آمار استان اصفهان)، مليحه حيدرپور (كارشناس آمار استان 

  تهران).
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  مقدمه 

بـرداري   اد، نگهداري و بهرهاما ايج ،اي دارند ماهيت جداگانه ،حياتي و ثبت مدنيهاي آمارهرچند 
هاي يك سيستم هماهنگ و منسجم براي ثبـت و توليـد آمارهـاي حيـاتي       عنوان مؤلفه هها باز آن

، [خـود]  هويتت مديريهاي   پيدايش ارتباط بين ثبت مدني و سيستم ،عالوهبه بسيار مهم است. 
ي به سـاختار نظـام ثبـت مـدني و آمارحيـاتي داده اسـت. نمـايش گرافيكـي روابـط و          ديگر بعد

عبــارت اســت از  ،مـدني ثبــت  ارائــه شـده اســت.  1مرجــع  اول) ( فصـل 1 در شــكلعملكردهـا  

. شود يمربوط م يتجمع يككه به  ياتيح يدادهايرو يو همگان يمستمر، مداوم، اجبارضبط
هر كشور است. بسيار مهم اسـت كـه كيفيـت     يحقوق يازهايقانون در تطابق با ن پاية ثبت بر ينا

حقايق حياتي مشخص نمـود. مطـابق بـا اعالميـه     فراگير را در ارتباط با حق مردم نسبت به ثبت 
از طريق ثبت مدني هويتي  ،هايجهاني هر فرد حق دارد حقوق بشر و حمايت توسط پيمان 1948

ها، قواعد و مقررات نبايد مانع تحقـق ايـن حـق شـود.      كسب كند. بر اين اساس، قوانين، سياست
توسط قانون، منقضي شده باشد  بطور خاص، ثبت رخدادها حتي اگر چارچوب زماني تعيين شده

كـه   (اقامت، شهروندي، اقامت كـار و ...)  نظر از وضعيت مهاجرت و هر درخواست ديگري و صرف
مانعي براي ثبت حقايق حياتي در كشور باشد، بايد اجرا شـود. ثبـت مـدني در درجـه اول بـراي      

شود. ثمـر بخشـي ايـن     قانون ملي انجام ميبرمبناي حياتي و ايجاد اسناد  رويدادهايهدف ثبت 
 ضـبطرويدادهاي هـاي   عنوان بهترين منبع آمارحياتي به خوبي اثبات شده است. رويـه  هها ب ضبط

بـه يـك    ،براي ثبت مدني در مناسبات قانوني و براي آمارهاي حياتي در زمينه منبع آمار ،حياتي
(بنـد   .1يكديگر استاز مستقل  ،. بنابراين فعاليت مأموران ثبت و كارشناسان آماراستاندازه مهم 

  )دستينه 427
هاي خـود را بـه روشـي كارآمـد      مسؤليت ،هر دو مؤلفهكه  با ايندر تعداد قابل توجهي از كشورها 

كـامالً   ،2جـداكار عنـوان دو بخـش    بـه همكاري كامل ثبت مدني و آمار حياتي  ، امادهند انجام مي
و  تـر  بسـته بسـيار  منـد سـاختاري   هاي جمعيت كه نياز محقق نشده است. اين مدل با ظهور ثبت

. با افزايش اهميت تخصيص يك سـند  خوش تغييرات قابل توجهي است ، دستتر هستند ماشيني
كه موجب ارائة مؤثرتر خـدمات و در عـين حـال بهبـود      ،هويت منحصر بفرد (يكتا) براي هر فرد

عنـوان   ثبت مـدني بـه   گردد، ضرورت و نياز پيوند (ارتقاء) شناسايي افراد براي مقاصد امنيتي مي
منجر  ،نقطة ورودي اختصاص اسناد هويتي (گواهي والدت و مرگ)، آمار حياتي و مديريت هويت

در ايـن  آوري اطالعـات اسـت.    به نهادينه كردن مدل ديگر معاصري بر ميناي كاربرد گستردة فن
 :3اهيم كـرد از اين سه مدل تمركز خـو بخش بر روي جريان اطالعات و ترتيبات همراه با هر يك 

 -2بدون در نظر گرفتن ثبت جمعيـت،   ،هاي جداگانه عنوان مؤلفه هثبت مدني و آمار حياتي ب -1

                                                
1-Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United 
Nations publication, Salesno. E.13.XVII.10, New York, 2014, para 274. 

2-separate  

  اند. ] ارائه شده1) مرجع [Iاين سه مدل در فصل يك (-3
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ثبت مدني،  ةعملكرد كل نگران -3ثبت مدني و آمارحياتي با استفاده از ثبت جمعيت و در نهايت 
  ، همان)428(بند  .مديريت هويتآمارحياتي و 

  

1جداكار نهادهاي - ب. ثبت مدني و آمارحياتي
 

مدل كاركردهاي ثبت مدني از يك سو و آمارهاي حياتي از سوي ديگـر توسـط نهادهـاي     در اين
شود. اين امر نيازمند تقسيم دقيق و كارآمد نيروي كـار و همچنـين همـاهنگي     جداگانه ارائه مي

جهت تضمين انتقال كارآمد اطالعات دقيق و مرتبط است. در زير مثال گرافيكي از ايـن تقسـيم   
هاي صـورت گرفتـه    بخشي از فعاليت ،كنيد. اين فلوچارت يا نقشة كسب و كار ميكار را مالحظه 
هـايي بـراي نظـام آمـار حيـاتي       هاي آموزشي در خصوص كاربرد اصول و توصـيه  در سري كارگاه

اي مربوطـه   نفعان منطقـه  شده توسط بخش آمار سازمان ملل با مشاركت ذي بازنگري سوم، برگزار
  همان) 429(بند  .است

  

  هاي ثبت مدني و آمار حياتي در ازبكستان . نظام1شكل

  
اي در  هاي اجرايي چارچوب اقدام منطقه اي آسيا براي كاربرد اصول و توصيه منبع: كارگاه آموزشي زير منطقه

  2 2015سپتامبر  18-15، برگزار شده در استانبول، تركيه،  CRVSارتقاء

                                                
1-separate agencies 

ü - در موجودكليه مستندات:  

https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Turkey/2015/list_of_docs.htm 

مؤسسات مراقبت 
 سالمت

گواهي پزشكي -
 والدت

گواهي پزشكي مرگ -
 حوالي تولد

 گواهي پزشكي مرگ-

 ادارات ثبت احوال
 
 برگه اعالميه والدت -
 برگه اعالميه مرگ-
 برگه اعالميه ازدواج-

 برگه اعالميه طالق-
ها (ارسال ماهانه برگه

 به ادارات
 دادگستري محلي)

 وزارت دادگستري
 
هاي برگهتعميم  -

ثبت 
 حياتيرويدادهاي

(ارسال ماهانه  
ها به اداره آمار برگه

 اي)منطقه

 ايادارات آمار منطقه
 تعميم  -
 كدگذاري -
تشكيل پايگاه داده  -

 الكترونيك
 

هادادگاه  

 طالق

 والدت

 مرگ

 ازدواج

 كميسيون دولتي آمار

ñها و تعميمآوري دادهجمع 

ñتحليل 

ñ هاشاخصمحاسبه 

ñهاي خروجي[توليد] اطالعات و جدول 

ñانتشار 
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هايي براي يك نظام آمار حياتي گردآوري اطالعـات زيـر را توصـيه     در مورد والدت، اصول توصيه
  )، همان430(بند  :1كند مي

 تولد رخدادتاريخ  .1

 تاريخ ثبت  .2

 رخدادمحل  .3

 محل ثبت  .4

 .و..) نوع تولد (تك، دوقلو .5

 در هنگام تولد دستيار .6

 نام نوزاد   .7

 نوزادنسيت ج .8

 ن نوزاد وز .9

 نام مادر .10

 تاريخ تولد مادر .11

 وضعيت زناشويي مادر .12

 تحصيالت مادر ميزان  .13

 محل اقامت معمول (نشاني) مادر .14

 مدت اقامت در نشاني فعلي مادر .15

 محل / كشور تولد مادر .16

 تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده از مادر در تمام طول عمرش  .17

 مادر ي در طول عمرمرگ جنين .18

 قبلي مادر فرزندآوريتاريخ آخرين  .19

 تاريخ ازدواج مادر .20

 نام پدر .21

 تاريخ تولد پدر .22

 وضعيت زناشويي پدر .23

 ميزان تحصيالت پدر  .24

 محل اقامت معمول (نشاني) پدر  .25

بـه عنـوان موضـوعات اصـلي توسـط      به صورتي كـه ارائـه شـد و     ،اطالعات پاره 25عالوه بر اين 
وجود دارد كـه  ديگري نيز ضروري  اطالعات پاره، شود وصيه مياستانداردهاي آماري بين المللي ت

، مانند شماره شناسايي منحصر به فـرد رخـداد كـه معمـوال     شوند خصيص دادهبايد گردآوري يا ت
شامل كد بخش مدني كه والدت در آن رخ داده، كد اداره ثبت احـوالي كـه در آن ثبـت رخـداد     

                                                
  .66بند، 2014 ورك،يوين ، انتشارات سازمان ملل،3 شيرايو ،ياتيآمار ح هايي براي نظام هياصول و توص-1
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در تعدادي از كشـورها،   ،است. همچنين ممكن استاي از اعداد تصادفي  صورت گرفته و مجموعه
مادر و پدر از جمله سواد، قوميت، كار و اشتغال به طـور خـاص مـورد     فردي تكميليهاي  ويژگي

بر مجموعه اطالعات بيشتري كه بايـد   ،هاي بهداشت عمومي نيز ممكن است توجه باشند. نگراني
جمع آوري شوند، تأثير گذار باشد و براي مثال، اطالعاتي مربوط به سن حاملگي، تعداد مراجعات 
[درماني] قبل از زايمان مادر و ماه دقيـق بـارداري در هنگـام آغـاز مراقبـت دوران بـارداري نيـز        

هايي است كه  ريزي و رويه و نيازمند برنامهفهرست اقالم اطالعاتي جامع  ،گردآوري شود. بنابراين
  )، همان431(بند گردآوري كامل و دقيق اطالعات را تضمين كنند.

كنند. در نتيجه، تعدادي  كنندگان نقش مهمي در جمع آوري بخش عمدة اطالعات بازي مي اعالم
بـه عنـوان    -از طريق قانون ثبت مدني -از كشورها، مؤسسه سالمت يا رئيس آن را به طور خاص 

در عمـل،   .اند داده در مؤسسه تعيين كرده هاي رخ هاي جنيني و مرگ مسئول اعالم تولدها، مرگ
هـا   فـرم  .كننـد  ها را پر مـي  اين كاركنان مؤسسه بهداشتي هستند كه اطالعات را گردآوري و فرم

دفتـر   كاغذي يا الكترونيكي باشند. در مورد فرم كاغذي، پـس از تكميـل، آن را بـه    ،ممكن است
مأمور ثبت، به عنوان يـك  . گيرد ميكنند، جايي كه تأييد اطالعات در فرم صورت  ثبت ارسال مي

مقام دولتي، مجاز به درخواست اسناد شناسايي از والدين است و تطابق نام، تاريخ تولـد و نشـاني   
بـه شـكل    كند. عالوه بر اين، مأمور ثبت، هر گونـه اطالعـات كامـل نشـده را     را با فرم بررسي مي

هاي گـردآوري شـده    مستقيم از والدين دريافت و تكميل خواهد كرد، بنابراين از كامل بودن داده
  )، همان432(بند شود. اطمينان حاصل مي

در دفتر ثبـت  است، معين كرده قانوني كه با تمام اطالعاتسند رسمي را، مسئول ثبت،  پس از آن
، سـن،  نشـاني نـام پـدر و مـادر، نـام نـوزاد،      ؛به طور معمول اطالعاتي از قبيل كند مدني درج مي

[تعيـين   و غيـره  بـه قوميـت، مـذهب   راجـع   ديگـري اطالعـات   ،وضعيت تاهل و بسته به كشـور 
 اوليـة  سـند عنـوان   به ،گواهي تولديك  ،ثبتدرج ركورد [سند] رسمي،مسئول  پس ازشوند].  مي

 از جملـه  يخـدمات مختلفـ   مجوزي براي دريافـت كه ،كند مي والديننوزاد صادر و تقديم هويت 
هـاي كشـوري    نمونه .كند فراهم ميبراي نوزاد هاي بهداشتي، آموزش و غيره  سازي، مراقبت ايمن

 ارائـه  11و  10هـاي   در شـكل هاي فرآيند كسب و كار،  فرآيند ثبت تولد و مرگ در [قالب] نقشه
  )، همان433(بند  اند. شده
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 هاي ثبت مدني و آمار حياتي در ونزوئال نظام): 2شكل (

، كه در 3كشورهاي آمريكاي جنوبي، بازنگري  برايمنبع: كارگاه آموزشي اصول و توصيه هاي يك سيستم آمار حياتي 

 1در سانتياگو (شيلي) برگزار شده است.  2015نوامبر  12الي  9تاريخ 

رخ دادن رويداد 
حياتي

وزارت بهداشتثبت كننده

سازمان دولتي آمار 

طبقه بندي داليل 
مرگ

مقابله و تطبيق 
داده هاي آماري

شروع

فرم آماري محرمانه

آمارهاي ملي
گزارش سازماني دربارة 

آمار حياتي

پايان پايان

مقابله و تطبيق 
داده هاي آماري

اعالن

جزئيات رويداد

داده

اطالعات

طبقه بندي مرگ ها

فرم

گواهي علت مرگ پزشك

داليل مرگ

داده

اطالعات

طبقه بندي مرگ ها

  
 نظام ثبت مدني و آمار حياتي در باربادوس ):3(شكل 

، براي كشورهاي حوزة كارائيب،كه در بندر 3، بازنگري آمارحياتيهاي يك سيستم  منبع: كارگاه آموزشي اصول وتوصيه
 2برگزارشد. 2015دسامبر  4تا  1اسپانيا از كشور ترينيدادو توباگو درتاريخ 

                                                
تمام اسناد موجود در:  -1

https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Chile/2015/list_of_docs.htm  

 :تمام اسناد موجود در -2
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بـه مسـئولين آمـاري اسـت.      آنمسئول ارسـال   ،كننده يا الكترونيكي)، ثبت يدرمورد فرم (كاغذ
ها را براي مدت مشخصي از زمـان (معمـوال يـك هفتـه) گـردآوري       تمام فرم ،درعمل، دفتر ثبت

 ،بندي شده به نمايندگي نظام ملي آمار حاضر در منطقـه  كند و سپس آنها را به صورت دسته مي
كه به طوركامـل مجهـز    ،اي است در اكثر موارد داراي دفاتر منطقه كند. نظام ملي آمار منتقل مي

هـا و   هاي] اداري، نظرسنجي مربوط به ركوردهاي [پرونده ،ها به امكانات گردآوري و پردازش داده
اي اطالعات را به صـورت يـك    هاي كاغذي، كاركنان ادارة آمار منطقه باشد. درمورد فرم آمارها مي

هاي ويرايش را اجرا كرده  ها و كدگذاري، رويه كرده و پس از پردازش داده فايل كامپيوتري تبديل
دهنـد. درمـورد    و هرگونه مغايرت شناسايي شده در اين فرآيند را به دفتر ثبت كننده اطالع مـي 

حال، تمام مراحل ديگر  شود؛ با اين كننده انجام مي هاي الكترونيكي، ورود اطالعات توسط ثبت فرم
هـاي   رايش، و غيره) به عهدة ادارة آمار خواهد بود. در نهايت، ركوردهـاي [پرونـده  (كدگذاري، وي

هـا و   ضبط شدة] ديجيتالي براي همة رويدادها توسـط ادارة مركـزي آمـار گـردآوري و مجموعـه     
جـداول   ،اي شود كه دفاتر آماري منطقه گردد؛ [البته] اين امر باعث نمي هاي ملي توليد مي جدول

  ، همان)434(بند .اي را توليد نكنند منطقهمشابه در سطح 
هـا و   هـا و ايجـاد رويـه    نيازمند زمينـة اداري مناسـب بـراي همـاهنگي فعاليـت      چنين ساختاري

هاي هر يـك از دو   هايي براي اطمينان از [برقراري] جريان اطالعات و واسپاري مسئوليت پروتكل
آماري]. از آنجا كـه دو پايـة كليـدي     است: يك كميتة هماهنگي بين مراكز [ثبتي وجزء سازنده 

هنگام بودن آنهاست، بايد حصـول ايـن دو هـدف     اعتمادپذيري ركوردها [اسناد]، كامل بودن و به
هاي ثبت مـدني و آمارحيـاتي،    سطوح نظاماي باشد كه شامل اعضايي از تمام  تمركز اصلي كميته

بينشـي ضـروري از اسـتفادة گسـترده و جـامع از       ،اين امردر نتيجة در كنار بخش سالمت است.
توانـد بـه    انداز از نظام [ثبت] مي . اين چشمآيد پديد مي شود، اطالعاتي كه در نظام ثبت تهيه مي

موقع و با كيفيت براي  كامل، به هاي هاي مشاركت كننده در استخراج داده تمركز و هدايت آژانس
بخش آمار بايد در جلسات كميتـه حضـور يابنـد و    ادارات ثبت كمك كند. كاركنان بخش ثبت و 

ها  ها را مورد بحث قرار دهند. اين كميته بايد استفادة محلي از برنامه برداري از داده چگونگي بهره
و خدمات بهداشتي، و [ساير] منابع در دسترس را مورد بررسي قرار دهـد. ايـن نـوع مشـاركت و     

هـا را بهبـود    ختلف و ادارات ثبت محلـي، ادغـام داده  هاي م همكاري و تبادل اطالعات بين آژانس
  ، همان)435(بند . بخشد مي

هـا را بـا    كميتة هماهنگي بين مراكز [ثبتي و آماري] توسعه و برقـراري دسـتورالعمل   ،الزم است
هـاي كدگـذاري، توليـد شناسـة      لحاظ اين موارد صورت دهد: تعاريف رويـدادهاي حيـاتي، روش  

هاي رويـداد و افـراد    ن شمارة ملي]، محتواي فرم، تعاريف آماري از ويژگيمنحصر به فرد [در ايرا
كننــدگان [رويــدادها] و  كننــدگان [رويــدادها]، ثبــت هــاي آمــوزش اعــالم درگيــر در آن، برنامــه

آمارشناسان، ساز و كارهاي كنترل كيفيـت، بازديـدهاي ميـداني، روش گـزارش [نظيـر گـواهي       
انتقـال، محتـوا و دورة   هاي  ها، پروتكل محتوا و قالب گواهي پزشك براي مرگ] و ضبط رويدادها،

                                                                                                       
https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/trinidad/2015/list_of_docs.htm 
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بدنـة   ،هاي استاندارد شدة ديگـر در صـورت لـزوم. ايـن كميتـه      گزارشگري آماري و همة فعاليت
هماهنگي اقالم و تعاريف داده، گردآوري و پايش، دسترسي و بكارگيري، و عملكردهاي حقوقي و 

  ، همان)436(بند. هاست رنامهاز براي مديريت مؤثر باجرايي مورد ني
تـا   ،هاي كاري براي انجام وظـايف تخصصـي در نظـر گرفتـه شـود      بايست كميته عالوه براين، مي

هـاي   هاي عملياتي ثبت و آمار حياتي را مورد نظارت و بررسي قـرار دهنـد. چنـين كميتـه     جنبه
هاي آموزشي و ارتباطي را هدايت كرده و  توانند چارچوب قانوني را بازبيني كنند، برنامه مي ،كاري

ممكن اسـت   ،دقت، كامل و به هنگام بودن ثبت مدني و آمارحياتي را بهبود دهند. يك زيركميته
هـا  اينجا، مسأله تعامل كاركنان در پردازش ركورد هاي عملياتي دو برنامه تمركز كند. در بر جنبه

[اسناد] است. هر برنامه براي تكميل عمليات مربوط به خـود نيـاز بـه دسترسـي بـه ركوردهـاي       
[رويدادهاي] حياتي دارد. تأخير در گزارش، اشتباهات و كاهش تعداد كاركنان يا سـاعات كـاري   

هاي هر برنامـه تـاثير بگـذارد. بـراي      تواند بر فعاليت در واحدي خاص كه درگير فرآيند باشد، مي
هـايي   گزينـه  ،توانـد  سيدگي به چنين مواردي، كميتة كاري، بسته به موضوع مورد بررسـي مـي  ر

  )، همان437(بند [جايگزين] را براي اجراي عمليات پردازشي مشخصي ايجاد كند.

  

 پ. ثبت مدني، آمار حياتي و ثبت جمعيت

اگر نگـوييم اداري   -با معرفي ثبت جمعيت به عنوان ساز و كار عملكردي دولت، ادغام عملكردي 
هاي عملياتي بيش از پـيش تقويـت و اسـتاندارد شـده      ثبت مدني و آمار حياتي از نظر فعاليت -

شده با ركوردهاي جداگانـه بـراي    اي اي رايانه است. امروزه، ثبت جمعيت در اصل يك پايگاه داده
دة متمركـز باشـد و   هر فرد در كشور است. ثبت جمعيت به اين ترتيب، ممكن است يك پايگاه دا

هـاي مسـئول    كه به يكديگر متصـلند. آژانـس   باشداي/ استاني  اي منطقه هاي داده يا شامل پايگاه
عملكرد و حفظ [بقاي] ثبت جمعيت از كشوري به كشور ديگر متفاوتنـد. اغلـب ايـن مسـئوليت     

مسـئول   بـر عهـدة [نهادهـاي]    ]وظيفـه [برعهدة وزارت كشور و پليس است. در ساير موارد، اين 
مالياتي است. در مواردي اين ثبت در ادارة ملي آمار مستقر بوده است؛ ولي پس از آن به آژانسـي  

است. شكل زير، يك مثال گرافيگـي   كه دسترسي مستقيم بيشتري به جمعيت دارد، منتقل شده
  )، همان438(بند  دهد. از چگونگي اين تقسيم كار را در جمهوري كره نشان مي
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  هاي ثبت مدني و آمار حياتي در جمهوري كره نظام ):4(شكل 

ثبت مدني و آمار حياتي، برگزار شده در ستاد  هاي سيستم منبع: نشست گروه تخصصي در زمينة مديريت و ارزيابي
 2017.1فوريه  24-20سازمان ملل متحد،  نيويورك، 

  

قابل اطمينان براي اهداف  اطالعاتفراهم نمودن  ،بايد تاكيد كرد كه عملكرد اصلي ثبت جمعيت
هاي [جمعيت] در  ريزي، تنظيم بودجه و وضع ماليات است. ثبت اداري دولت، به ويژه براي برنامه

گيـري،   هاي اداري نيز ارزشمندند، از جمله استقرار [نظام] تعيين هويت شخصي، رأي ساير زمينه
بـراي مراجـع پليسـي و     و خدمت وظيفة عمومي، بيمـة اجتمـاعي و رفـاه، و    ]آموزش [و پرورش

 )، همان439(بند . 2قضايي

هسـتند كـه بـراي     مسـتحكمي اي  متكي بر ساختارهاي رايانه ،هاي جمعيت درعمل، امروزه ثبت
هاي جمعيت] به طـور خـاص    اند. [ثبت طراحي شده ،پاسخ به مصارف اساسي كه در باال ارائه شد

رو، استفاده از  اند، از اين اتي طراحي نشدهنه براي اهداف ثبت مدني، و نه براي توليد آمارهاي حي
 )، همـان 428(بند  هاي درگير است. آنها براي اين وظايف، نيازمند تطبيق دادن تمامي ساز و كار

  )، همان440(بند 
از نظرگاه ثبت جمعيت، اولين قدم، اطمينان از يكسان بـودن تمـامي تعـاريف مـورد اسـتفاده بـا       

سـازي   اجزاي ثبت مدني و آماري است. اين الزام مستلزم هماهنـگ تعاريف به كار گرفته شده در 
هميشه آسان نباشد. به عنوان مثال، تعريف ثبت جمعيت از يك فرد ساكن  ،است كه ممكن است

منوط به آن باشد كه وي دورة زماني خاصي را، مثال سه ماهه، در آن كشور سـپري   ،ممكن است
ود. در مواردي كه يك نوزاد تازه متولد شـده، چنـد هفتـه    تا در [فرآيند] ثبت وارد ش ،كرده باشد

                                                
 :تمام اسناد موجود در -1

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-on-
management-and-evaluation-of-crvs-systems/ 
2-Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United 
Nations publication, Sales no. E.13.XVII.10, New York, 2014, para 455. 
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شود، كه به نوبـة خـود، نيازمنـد[ايجاد يـا] توسـعة       اين شرط برقرار نمي ،پس از تولد از دنيا برود
  )، همان441(بند براي رسيدگي به چنين مواردي است. ،هايي خاص پروتكل

فرمي كـه   ،بخش قبل ارائه شد. افراد مطلعفرآيند اين مدل، بسيار شبيه به آن چيزي است كه در زير 
را ببينيد)، در قالب كاغـذي و يـا    ]1[مرجع 406نياز است (پاراگراف هاي مورد  شامل تمامي مشخصه

صـحت و  [كننـده پـس از بررسـي     دهنـد. ثبـت   كننـده تحويـل مـي    كنند و به ثبت الكترونيكي پر مي
دهد كه نوزاد تازه متولـد شـده را    تخصيص مي PIN(1اطالعات، يك شماره شناسايي شخصي (]سقم

گواهي والدت صادر كرده و يك قلـم [جديـد] بـه     . وي همچنينكند اش همراهي مي در طول زندگي
هـاي   افزايد. افزودن يك قلم [يا سند] جديد در ثبت جمعيت، بسـته بـه زيرسـاخت    ثبت جمعيت مي

عيت، ممكن است به صـورت بـرخط انجـام    ثبت جم شده براي نگهداري و حفاظت از طراحياي  رايانه
  ، همان)442(بند اي بارگذاري شود. گيرد يا به صورت دسته

اسـت. مطمئنـا [ثبـت جمعيـت]      متفاوتمحتواي يك ثبت جمعيت معين، از كشوري به كشور ديگر 
هاي يك فرد و والدينش، تـاريخ و محـل تولـد، نشـاني، شـماره شناسـايي شخصـي         همواره شامل نام

)PIN همان)443(بند شناسة يكتاي ركورد [در] ثبت مدني خواهد بود.) و ،  
هـاي   اي از پايگـاه  در حقيقت بايد در نماي اصلي، سازماندهي يك ثبت جمعيت بـه صـورت مجموعـه   

) اسـت، بـه   PINآل، شمارة شناسايي شخصي ( اي باشد كه با يك شناسة يكتا، كه در حالت ايده داده
وجـود خواهدداشـت.    ،هـا اسـت  PINگاه دادة اصلي، كه شامل تمـامي  هم مرتبطند. بنابراين، يك پاي

ها، محل و تاريخ تولد است، هم وجود خواهـد داشـت. پايگـاه     پايگاه دادة ديگري كه شامل نام، نشاني
هاي رويداد، در اينجا والدت، از جمله شناسة يكتـاي ركـورد در ثبـت مـدني      دادة ديگر شامل ويژگي

عف آن، پايگاه ثبت مدني اسـت كـه اجـازة اصـالحاتي از قبيـل سرپرسـتي       خواهد بود، و كاربرد مضا
هـا،   فرزندان داخلي و خارجي را خواهد داد. در عين حال، الزم است، پايگاه دادة ديگري، ساير ويژگي

بايد شامل داليل مـرگ   ،هاي مربوط به توليد آمار حياتي را شامل شود. پايگاه ديگري از جمله ويژگي
گذاري شده است، و بر حسب نياز، امكان اسـتخراج   ها  انديسPINگاه داده با استفاده از باشد. هر پاي

  ، همان)444(بند كند. تر را فراهم مي اطالعات مختصر و مفصل
در اين چيدمان، اداره آمار ملي مجـاز بـه دسترسـي بـه ثبـت جمعيـت بـراي اسـتخراج ركوردهـا و          

. الزم است، در شرايط آرمـاني،  2ي دقيق و منظم خواهد بودمتغيرهاي مورد نياز براي توليد آمار حيات
تنــاوب دسترســي و محتويــات اســتخراج شــده، در قــانون ثبــت جمعيــت و يــا در قــانون آمــار و يــا 

هاي مرتبط شرح داده شود. در اصل، مؤلفة آماري [در نظام ملي آمار] نيازي به دسترسي بـه   نامه آيين
ها، ندارد. با اين حال الزم است كه شناسةمنحصر به فـردي   نام تمامي اطالعات در ثبت جمعيت، مثالً

در دسترس آمارگيران قرارگيرد، تا در حين پـردازش، ويـرايش و تجميـع ركوردهـا، خطاهـا و عـدم       
هاي ركوردها، قابل شناسايي بوده و [در بازخورد] امكان گزارش آنها به موسسة مسئول ثبت  سازگاري

زيـر را   1زئيات بيشتر در مورد نحوة عملكرد ثبت جمعيت در نروژ، كادرجمعيت، فراهم شود. براي ج
  ، همان)445(بند ببينيد.

   

                                                
1-Personal identification Number- 

 اين مرجع را ببينيد: -٢

Register-based statistics in the Nordic countries, United Nations publication sales 
number E.07.II.E.11  )٢٠٠٧ ,( Geneva, available from 
https://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=2764 
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  1كادر 

  هاي اداري و آماري هاي داده و ثبت نروژ. پايگاه

  
) اين كشور است، كـه از  CPRنگهداري و مجري ثبت متمركز جمعيت (محل )، NTAادارة ماليات نروژ (

از مركز آمار نروژ به اين اداره منتقل شده است. نخستين ادغام براي ايجـاد يـك ثبـت آمـاري      1991سال 
جمعيت، در مركز آمار نروژ و با اتصال [مراجع] ثبتي مختلف به يكديگر صورت گرفت؛ [اين ادغام]، شـامل  

هاي رويدادهاي حياتي و ساير تغييرات  روزرساني روژ بهيف بود. مركز آمار نمشترك از تعار اي مجموعه يجادا
كند. اين روال به ايـن دليـل شـكل گرفتـه اسـت كـه        در ثبت را هر شب و در هفته پنج نوبت، دريافت مي

هاي روزانه براي اهداف اداري هستند. مركز آمار نـروژ   روزرساني بسياري از كاربران ثبت جمعيت نيازمند به
  روزرساني، حفظ شود. باشد، اين روال به  كه در دسترس تصميم گرفت تا جايي

كننـد. اگـر خطـايي     ها را بررسـي مـي   روزرساني مركز آمار نروژ [درستي] دريافت به كاركنانهر روز صبح، 

شوند. در برخي موارد خطاهايي در انتقال، و در ساير  مي برطرفتماس گرفته شده و موارد  NTAباشد، با 
ود ركوردها وجود دارند. بنابراين تأييد مركز آمار نروژ نقش مهمي در بررسـي كيفـي   موارد خطاهايي در خ

 كند. ركوردهاي رسمي ايفا مي

دهد. مركز آمار نـروژ دو نسـخه از ثبـت     هاي جمعيت آماري و اداري را نشان مي شكل زير، رابطة بين ثبت
  كند: جمعيت را نگهداري مي

  يك كپي كامل از ثبت اداري،   -
هاي داخلي در آن انجام و ذخيـره   ) جداگانه كه دستكاري و اصالحيهSPRثبت آماري جمعيت ( يك -
  شود. مي

  
  

علت اصـلي ايـن رويكـرد آن اسـت، كـه ثبـت اداري ناكامـل اسـت و ممكـن اسـت، شـامل خطاهـا و             
اداري دسترسي هاي گمشده، باشد. مركز آمار نروژ به بسياري از ديگر منابع دادة  كمبودهايي، همچون داده

متصل نمايد. برخي از ايـن اطالعـات    CPRآنها را به كپي  ،تواند دارد و براي بررسي خطاهاي احتمالي مي

بـه اشـتراك گذاشـت، امـا بـا ايـن وجـود [ايـن          NTAتـوان بـا    را، به داليل [مربوط به] محرمانگي، نمي
اطالعات فقـط بـراي اصـالح ركوردهـاي     محدوديت] بر كيفيت آمار توليد شده اثر گذار است. بنابراين، اين 

SPR گيرد. با چنين بهبودهاي كيفي،  مورد استفاده قرار ميSPR      در بيشتر مـوارد، منبـع بهتـري بـراي
  توليد آمار است.
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شـود كـه    ادغام ثبت مدني، ثبت جمعيت و توليد آمارهاي حياتي منجر به ساز و كاري پويـا مـي  
هاي] هر سه بخـش، از صـدورگواهي تولـد،     ل [فعاليتروزانه، در جريان عمليات منظمي كه شام

مرگ، ازدواج، تا كنترل اطالعات افراد براي اهداف اجرايي و ايجاد آمارحياتي منظم و بـه هنگـام   
در  ،هـاي هـر سـه مأموريـت    تأثير قابل توجهي هم بر كاهش هزينه ،شود. اين كار روز مي است، به

هم در كوتاه مدت مشاهده خواهـد شـد. از نقطـه نظـر      هايي جويي مدت دارد؛ اگر چه، صرفهبلند 
تر و كامل بـه اسـناد مختلـف     تحويل خدمات، اين ساز و كار به افراد اجازة دسترسي بسيار سريع

  )، همان446(بند دهد. مورد نياز در زيست بوم معاصر را مي
بازسـازي پيشـينة رويـدادهاي زنـدگي افـراد را ممكـن        ،پيوند ثبت جمعيت با نظام ثبت مـدني 

سازد. فارغ از آن كه تاريخ رويدادها به طور صحيح ضبط شده باشـد يـا نـه، از چنـين سـطح       مي
توان هم براي برآورد طول مدت يك وضعيت جمعيت شناختي (مثالً، مدت  مي ،بااليي از جزئيات

[يعني مدت زمان بـين  » زايي زنده تك« [يعني متأهل بودن] يا مدت وضعيت» متأهلي«وضعيت 
اولين و دومين تولد زندة يك زن]، و غيره) و هم برآورد احتماالت انتقال، و نيـز بـراي مطالعـات    

هـاي جغرافيـايي    امكان تعريـف [جمعيـت در] تجمـع    ،طولي بهره برد. عالوه بر اين، ممكن است
ي يـا در منـاطق محـروم، كـه     خاص مورد نظر، مانند جمعيت در حال زنـدگي در نـواحي سـاحل   

 )، همان447(بند 2و1را بدهد.  ،مرزهاي آنها لزوما مطابق مرزهاي اداري نيستند

ترين اصول براي هر سـه مؤلفـه    ها و يكي از اساسي محرمانگي اطالعات فردي از مهمترين نگراني
تحكم و هـا و قـوانين مسـ    [اصلي]: ثبت مدني، ثبت جمعيت و آمار حياتي اسـت. بنـابراين، روش  

بايـد   ،بدون ابهام دربارة تضمين محرمانگي و حفاظت از حريم اطالعات موجود در ثبت جمعيـت 
بخش جدايي ناپذير از قانون ناظر بر استفاده و حفاظـت از ثبـت جمعيـت باشـد. همچنـين الزم      

اين قانون مجازات مقرر براي مقامات دولتي را، در مواردي كه موفق بـه حفـظ محرمـانگي     ،است
  )، همان448(بند اند، شرح دهد. ه يا اطالعات خصوصي را بدون دليل افشا كردهنشد

اي شـده،   در نهايت، تبديل سيستم ثبت مـدني بـه يـك مؤلفـه حيـاتي از ثبـت جمعيـت رايانـه        
ترين وسيلة پيشنهاد شده براي توليد آمارهـاي حيـاتي مـرتبط، صـحيح،      ترين و پيشرفته مناسب

اخت چنين نظامي در ابتداي امر نيازمند منابع قوي است، در حالي بهنگام و كامل خواهد بود. س
 )، همان449(بند 3دار خواهد بود. كه منافع آن در طوالني مدت ادامه

 ت. ثبت مدني، آمار حياتي و مديريت هويت

                                                
ديگر مزاياي برجستة اين مدل، مربوط به ارزش اطالعات طولي است كه براي تحقيق و درك تحركات و -1

ها اهميت دارد؛ از آنجا كه تمركز اين فصـل از دسـتينه،    ساختار جمعيت، مهاجرت و تعدادي ديگر از پديده

 .اند موارد در اينجا توضيح داده نشده لياتي است، اينبر ساختار عم

2-Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United 

Nations publication, Sales no. E.13.XVII.10, New York, 2014, para 479. 

3-Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United 

Nations publication, Sales no. E.13.XVII.10, New York, 2014, para 484. 
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توانـد چنـدين بعـد يـا اليـه       در اصل، هويت مفهومي از خود فرد است. در اين صورت، هويت مي
توانند در طول زمان تكامل پيدا كرده و يـا   مانند فرهنگ، قوميت، مذهب و اينها ميداشته باشد، 

تغيير يابند. با اين حال، در زمينة جوامع مدرن و عملكرد آنها، اين هويت قانوني فرد است كه بـه  
مندي از حقوق و ورود بـه چـارچوب قـانوني را     آيد، چرا كه دسترسي به خدمات، بهره حساب مي
كند. بنابراين، در اين زمينه، هويت به موجوديتي اشاره دارد كه با صدور گواهي تولد بـا   فراهم مي

دادن  آيد، و گـواهي رسـمي بـراي رخ    نام، تاريخ و محل تولد و اسامي والدين يك نوزاد بوجود مي
شـود. (بـا    رويداد و اشخاص درگير آن است و با صدور گواهي مرگ آن فرد، از گردش خـارج مـي  

  )، همان450(بند »).فوت شده«به » زنده«گذاري يا تغيير وضعيت آن از  عالمت
طور كه در اسناد گردآوري شده براي پايش آخرين وضعيت ثبت مـدني و آمـار حيـاتي در     همان

، در نتيجـة نبـود عملكـرد ثبـت مـدني يـا پوشـش نـاقص آن در         1سراسر جهان ارائه شده اسـت 
تر ذكر شد،  طور كه پيش هي تولد، قابل توجه است. همانكشورهاي مربوطه، تعداد افراد بدون گوا

تأكيد بر كيفيت فراگيري در ارتباط با حق مردم مبني بر ثبت حقايق حياتي مهم است. چنانكـه  
هاي جهاني هـم حمايـت    نامه مقرر و از سوي ديگر موافقت 1948در اعالمية حقوق بشر در سال 

داشته باشد. به اين  ،شود ز سوي ثبت مدني اعطا ميهويتي چنانكه ا ،شده است، هر فرد حق دارد
ها و مقررات نبايد مانع تحقق اين حـق باشـند. بـه ويـژه،      ها، دستورالعمل ترتيب، قوانين، سياست

نظـر   ثبت رخدادها حتي اگر چارچوب زماني تعيين شده توسط قانون، منقضي شده باشد و صرف
شهروندي، اقامت كار و ...] كه مـانعي بـراي    از وضعيت مهاجرت و هر درخواست ديگري [اقامت،

 )، همان451(بند ثبت حقايق حياتي در كشور باشد، بايد اجرا شود.

حاكميت بدون درك جامع از اندازه و ساختار جمعيت و بدون تضمين اين كه خـدمات بـه افـراد    
ه خـود را بـه   مورد انتظار تحويل داده شده باشد، بسياري از كشورها را مجبور كرد تا تمـام توجـ  

اشتراك گذاري اطالعات سكونت، امكان  صدور اسناد هويتي براي همه معطوف دارند. به عالوه، به
كند و زمان صرف شده براي بـازبيني   تدارك خدمات مشترك چندين سازمان دولتي را فراهم مي

لت كمك اطالعات به دو  هاي اشتراك دهد. سامانه و تأييد هويت و اطالعات سكونت را كاهش مي
 2ظرفيت خود را براي برآوردن نيازهاي شهروندان افـزايش دهـد.   ،هاي هدفمند حل با راه ،كند مي

اش صـدور اسـناد هـويتي     اي شد كه وظيفه اين به نوبه خود منجر به تأسيس سازمان دولتي ويژه
، 452(بند هاي يكتا، از جمله عكس، اثر انگشت و ساير مشخصـات زيسـتي اسـت.    افراد با شناسه

 )همان

ثبت مدني، يعني ضبط رويدادهاي حياتي افراد و اثبات وقـوع آنهـا از طريـق صـدور گواهينامـه،      
هـاي   اي براي شناسايي قانوني/مدني افراد است. بنابراين مهمترين اقدامات اوليـه كـه آژانـس    پايه

                                                
١-http://unstats.un.org/unsd/demographic/CRVS/CR_coverage.htm .را ببينيد 

، كه در 2014سپتامبر  25- 23المللي، سئول، جمهوري كره،  مقاالت كنفرانس مديريت هويت بين-2
 اند: نشاني زير آمده

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7125/International_Identity_Mana

gement_Conference_Proceedings.pdf؟ sequence = 4 



  

  

    

  

            ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤و و و و     ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦

 

  

يـن كـار،   دهند، ادغام عملكرد ثبت مدني در كار آژانس است. در انجـام ا  مديريت هويت انجام مي
و مـؤثري نيسـت؛ ارسـال از     عمليات عملكردي ثبت مدني در معرض هيچ تغيير قابـل مالحظـه  

ماند. ، و همچنين گواهي رسمي و صدور گواهينامه مثل گذشته باقي مي كننده كننده به ثبت اعالم
) در باال توصيف شد، آژانـس مـديريت   bچنانكه در زير بخش  ،در اين مدل، متولي ثبت جمعيت

  )، همان453(بند  هويت خواهد شد.
در حالي كه ادغام عملكرد ثبت مدني و مديريت هويت به روشي كـم و بـيش مسـتقيم و بـدون     

تري است. بخشي  يند سختا، الحاق مؤلفة آمار حياتي موضوع فر سازي شده است پيچيدگي پياده
حياتي بخشـي از آن اسـت،   توان در اين واقعيت يافت كه نظام آماري ملي، كه آمار  از علت را مي

اي با حضور طوالني و نقش خاص در سـاختار دولـت.    مؤسسه :شودتوسط اداره ملي آمار اداره مي
اي از داليل مختلف، كه عمدة آن پوشش ناقص ثبت مدني است، اداره ملي آمار  خاطر مجموعه به

يـاتي بـوده اسـت.    هـاي آمارح  براي توليد شاخص[جز ثبت مدني] اي ديگري متكي به منابع داده
شود، آن است كه توليد آمارهاي حيـاتي   بخشي [از علت] كه به آژانس مديريت هويت مربوط مي

هاي  استفاده از فناوري معاصر براي صدور كارت ها صرف بلكه همه تالش -يك اولويت نبوده است
شـده   شناسايي حاوي مشخصات زيستي براي هر فرد، با تمركز بر امنيـت ملـي و اجـراي قـانون    

  )، همان454(بند  است.
اي جامع و معمولي، امري الزم و ناگزير در ايجـاد   ادغام عملكرد آمار حياتي در اين مدل، به شيوه

سيستمي كارآمد و سازگار است. همانطور كه در باال توضيح داده شد، مخبران و اعالم كننـدگان  
المللي آمـوزش ديـده و مجهـز     بينهاي منطبق با استانداردهاي  آوري همة ويژگي بايد براي جمع

هـاي ثبـت جمعيـت     باشند، ثبت كننده بايد محتوا را تأييد و گواهي كند و از ورود آن به پايگـاه 
بايد به منظور توليد آمار حياتي كامـل، صـحيح، قابـل اعتمـاد و      ،مطمئن شود. اداره آمار مركزي

ج اطالعـات از نظـام مـديريت    هاي معمول براي اسـتخرا  رويه ها، ] كوچك ناحيهمنظم [در سطح
كـه ايـن مـدل در حـال      هويت و يا پايگاه دادة ثبت مدني را تنظيم كند و توسعه دهـد. از آنجـا   

شود، مزايايي كـه بـراي مـردم ارائـه      سازي و اجرا مي در تعداد روز افزوني از كشورها پياده ،حاضر
هـاي مختلـف را ممكـن     كند، دسترسي آسان به اسناد شناسايي كـه برخـورداري از سـرويس    مي
كند، در كنار اين [ويژگي] كه حاكميت را قادر به توسعة دقيق انواع خدمات اجتمـاعي بـراي    مي
ترديد مناسب بودن و كـارآيي ايـن    ها همه] به روشني و بيسازد، [اين هاي قضائي مرتبط مي هحوز

  )، همان455(بند  .دهد پارادايم را نشان مي
متمايز سيستم در جايگاه برابر قرار گيرند، به اين معني كه ثبت مـدني  بايد مراقب بود كه اجزاي 

اي است كه بايد به طور مداوم اطالعات مربوط به رويدادهاي حياتي را از يك سـو بـه نظـام     سازه
تا [اين نظام] بتواند ارتباط خود را حفظ كند، و از سـوي ديگـر اداره    ،مديريت هويت تزريق كند

تغذيـه   ،ها و ديگر ارقام كه راهنماي سياسـت گذاريسـت   ها، نسبت جداول، نرخ آمار را براي توليد
ها بايد در يك چرخة صحيح بهبود به يكديگر بازخورد دهند. در زير يـك مثـال    نمايد. اين مؤلفه
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اي  يندي، بخشي از آثار مجموعـه ا. اين نقشة فرگرافيكي از تقسيم كار تحت اين پارادايم را ببينيد
  هاي يك نظام آمار حياتي، بازنگري سوم است  اي براي اعمال اصول و توصيه اي منطقهه از كارگاه

 شـوند.  اي مرتبط برگزار مـي  نفعان منطقه كه توسط بخش آمار سازمان ملل متحد با همكاري ذي
  )، همان456(بند 

  

  
  ثبت مدني و آمار حياتي در شيلي هاي نظام ):5( شكل

، براي كشورهاي آمريكاي جنوبي، برگزار شده در 3هايي براي نظام آمار حياتي، بازنگري  توصيهمرجع: كارگاه اصول و 
 20151نوامبر  12- 9سانتياگو، شيلي، 

  

انجامـد، نظـام    هاي ثبت مي آن است كه به هموارتر شدن رويه ،از ديگر مزاياي يك نظام يكپارچه
مـوم اسـت. وقتـي كشـورها بـه دنبـال       آورد و بيشتر در دسترس ع تري پديد مي مقرون به صرفه

هاي بيهوده و بهبـود خـدمات هسـتند، بايـد      بازي سازي فراگردها، حذف كاغذ هايي براي ساده راه
ها در تمامي سطوح دولتي باشند. چنين مـوقعيتي   هايي براي همكاري ميان آژانس درپي موقعيت

مثالي از اين  ،ذيل 2ت. كادر بندي خدمات، اغلب با محوريت ثبت مدني اس جايگاه [اجراي] بسته
كه از ادغام كامل مديريت هويت، ثبت مدني و آمارهـاي حيـاتي   ، دهد عمل را در كانادا نشان مي

كـه در كـادر    ،مند است. مثال ديگري از اين تالش براي يكپارچگي مربوط به ازبكستان است بهره
  )، همان457(بند نشان داده شده است.  3

انـد.   هاي مديريت هويت، ثبت مدني و آمار حياتي خـود را ادغـام كـرده    نظام 2بسياري از كشورها
در زمان تولد را به جاي رسيدن فرد به سن  PINيكي از مزاياي اين مدل اين است كه اختصاص 

                                                
1-https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Chile/2015/list_of_docs.htm 

 ها عبارتند از كشورهاي اسكانديناوي، بوتسوانا، بوتان و مغولستان. نمونه- 1

Examples include the Nordic countries, Botswana, Bhutan, Mongolia among others.  
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سـالگي) تسـهيل كـرده     18يـا   16، 15معيني براي دريافت كارت شناسايي (به طور معمول در 
 ،گرفتن [اطالعات] كودكاني كه قبل از رسيدن به آن سن معين، PINاست. اختصاص ديرهنگام 

سـازد. معرفـي    اي نظير ثبت جمعيـت را مشـكل مـي    اند و پيوند مرگشان با ديگر منابع داده مرده

PIN پوشش ثبت مرگ نوزادان و برآورد مـرگ و ميـر نـوزادان را بهبـود خواهـد       ،در زمان تولد
 )، همان458(بند بخشيد.

  2كادر 

  بندي خدمات  و بسته ادغامكانادا. 

بـه   سازد تا خدمات خود هاي مختلف دولت فدرال و استاني را قادر مي بندي خدمات، بخش بسته
بهبـود   ،براي هر برنامه هاي كامال مجزا مةنظابدون توسع ،هايي برنامه ةاز طريق ارائ راارباب رجوع 

تواند تعيين كند كـه   كند، مي فرم ثبت تولد را تكميل مي ،بخشند. براي مثال، زماني كه يك والد
هاي مزايـاي فـدرال    آيا مايل به درخواست شماره بيمه اجتماعي براي نوزاد يا [استفاده از] برنامه

ثبـت   ةتوسـط ادار  اطالعـات هستند يا خير. ايـن   ،آنها را تحت پوشش قرار دهد ،كه ممكن است
وري شـده و بـه صـورت خودكـار از طريـق      آند ثبت آنها گردبه عنوان بخشي از رو ،احوال استان

ايـن خـدمات    .شـود  مـي  توزيعبه بخش مناسب از دولت فدرال ) NRS( سيستم مسيريابي ملي
چـرا كـه فقـط يـك بـار       ،يكپارچه، مشوق ثبت به هنگام تولد بوده و محبوب پدر و مادرها اسـت 

دمات كليـدي فـدرال دسترسـي پيـدا     دهنـد و بـه خـ    هنگام ثبت تولد اين اطالعات را ارائه مـي 
  كنند. مي
  

براي اعتبارسنجي اطالعات گواهي تولد ارائه شـده   NRSاز  »كانادا سرويس« خدماتهمچنين، 
كنـد. ايـن امـر باعـث كـاهش       از شماره بيمه اجتماعي اسـتفاده مـي   پشتيبانيبراي  سامانه]در [

بايد بـا اطالعـات ادارات    ،چرا كه اطالعات مندرج در گواهي تولد ،شود مي بالقوه تقلبيتقاضاهاي 
يكپارچگي از و بهره برده ها  جويي در هزينه صرفهاز ها جور باشد. ادارات فدرال  ثبت احوال استان

به طور مسـتقيم توسـط مقـام صـادر كننـده در      [اين اطالعات] چرا كه  ،اطمينان دارنداطالعات 
  استان ارائه شده است.

دريافـت   NRSهـاي مـرگ را نيـز از طريـق      اعالميـه  »كانـادا  سرويس«و » كانادامد آژانس درآ«
ها به  كنند. اين داده تكيه مي ها دادههايشان به اين  كنند. هر دو سازمان براي يكپارچگي برنامه مي

كننـد. بـه طـور مشـابه بـراي       مد كانادا براي كاهش اضافه پرداخت سودها كمـك مـي  آآژانس در
بـه منظـور    ،شـوند  هايي كه در ثبت بيمه اجتماعي نگهـداري مـي   كانادا، يكپارچگي داده سرويس

مانند برنامه بازنشستگي  ،هايي كه بر اين اطالعات متكي هستند هاي برنامه كاهش اضافه پرداخت
مزايـاي  اي بـراي   گـذار زمينـه   همچنـين پايـه   ،هاي مرگ دادهدريافت . شود بهبود داده مي، كانادا

  بازماندگان است. [بعدي]
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 3كادر 

  ازبكستان. آرشيو الكترونيكي اداره ثبت

ـ  .، سيستم يكپارچه آرشيو الكترونيكي اداره ثبت معرفـي شـد  2014از ژانويه  اداره ثبـت در   ةبدن
، طالق و ازدواجاطالعاتي درباره وضعيت مدني افراد (مانند: تولد،  ،ملي[سطح] تر از  پايين يسطح

و ايـن مركـز    كنـد؛  فـراهم مـي   ،دولت مركزي نظر، زير يسازي دولت شخصي مرگ) را براي مركز

  .دده مي تخصيصا ) رIDشماره شناسة فردي (متعاقبا 
چــارچوب قــانوني ملــي و  ةازبكســتان، بــر پايــ جمهــوريگذرنامــه و ديگــر مــدارك شــهروندان 

مـدارك  بـراي   )ICAOالمللـي هواپيمـايي غيرنظـامي (    سـازمان بـين   ،المللي استانداردهاي بين
  شناسايي باشند. ةين شمارچنبايد شامل  ،خواندني توسط ماشين

دسترسي بـه   ،يدولت سازي هاي وارد شده، مركز شخصي به منظور حصول اطمينان از صحت داده
هـاي اداره   كنـد. بدنـه   را فـراهم مـي   هـاي زيسـتي   ي مبتنـي بـر ويژگـي   هـا  گذرنامـه ة پايگاه داد

سـاز  هاي مربوط به افرادي كه از اين  ها را با داده ييد كرده و فرمأاطالعات را ت فوراً توانند مي،ثبت
  .نمايندتكميل  ،كنند استفاده مي و كار

[سـطح]  تر از  پايين يهاي آماري در سطح به صورت موازي، اطالعات ثبت تولد و مرگ براي بدنه
  شوند. ملي فراهم مي

بـا هـدف    يـي نظـر وزارت دارا  يرز يبازنشستگ يها صندوق يسرانجام، اطالعات ثبت مرگ از سو
  گيرد. يمورد استفاده قرار م ،يبازنشستگ نفعان يخارج كردن مردگان از فهرست ذ
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INTEGRATING CIVIL REGISTRATION, VITAL STATISTICS, 

POPULATION REGISTERS AND IDENTITY MANAGEMENT 

 
Translated by: Bureau of demographic and migration statistics 
 

Abstract 

�
The “Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: 

Management, Operation and Maintenance, Rev. 1” provides guidance 
and assistance to countries. It is the first revision of the original 
publication issued in 1998; and reflects a restructuring in the contents 
that is conceptually consistent with the ‘‘Principles and 
Recommendations for a Vital Statistics System, Rev.3’’. 
This Handbook offers background, specifications and practical 
examples for the improvement and/or establishment of civil 
registration, vital statistics and identity management systems. It aims to 
encourage countries to undertake long-term self-sustaining programs 
of strengthening the management and interoperability of their civil 
registration, vital statistics and identity systems. 
There is a clear distinction between vital statistics as a set of data 
crucial for policy making and its source, the civil registration system as 
a critical element for establishing rights of individuals. In the context 
of heightened importance of assigning each individual with a unique 
identity document, this Handbook addresses the ideal information flow 
and institutional arrangements for ensuring effective civil registration, 
quality vital statistics and warranted rights and services for the 
population, notwithstanding security issues. 
Here is a concept-based translation of Chapter V, titled as “Integrating 
civil registration, vital statistics, population registers and identity 
management”. This chapter inspects the issues emanating from the 
proliferation of population registers, identity management systems and 
their interlink ages with civil registration and vital statistics systems. 
 
Keywords: Civil registration, Vital statistics, Management, Operation, 
Maintenance.      
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THE IMPACT OF POPULATION'S AGING ON CURRENT 

ACCOUNT STATUS USING AUTO REGRESSIVE 

DISTRIBUTED LAG MODEL APPROACH IN IRAN 

 
By: Bayram Pakravan 
 

Abstract 

�
The phenomenon of aging population affects not only direct and 

indirect economic variables such as level of consumption, national 
saving, government expenditure, government Tax revenue, investment 
expenditure, etc., but through these variables, it can also affect the 
current account of governments. Since any disturbance in the current 
account balance, especially its deficit, can lead to the devaluation of 
the national currency and disturb the economic performance of 
countries and so far, research on the impact of demographic and 
population aging on the current account situation in Iran not done. 
Therefore, the present study attempts to test the effect of population 
aging on current account status in Iran's economy. In order to achieve 
the research goals, the statistical information related to the two 
variables of research, namely, the percentage of population 
dependency ratio and current account ratio to gross domestic product 
during the period 1980-2017, was collected from UN and Central Bank 
of Iran. Then, the research pattern was estimated, using Auto 
Regressive Distributed Lag (ARDL) econometric method. The 
findings of the research show that, the population aging index has a 
negative effect on the current account ratio to GDP in Iran over the 
short and long term. One percent increase in the dependency ratio of 
Iran's population, can reduce the average ratio of current account to 
GDP by about 0.32% over the short term and 0.53% over the long run, 
assuming that other conditions are persistent. 
 

Keywords: Population aging, current account, Iran Country, Auto 
regressive Distributed Lag (ARDL). 
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RETURN MIGRATION AND ITS DETERMINANTS:  

 A STUDY AMONG IRANIAN STUDENTS IN UNITED 

STATED AND CANADA 

 

By: Mahmoud Moshfegh & Atiyeh Nasri 

 
Abstract 

�
This paper investigates relationships between adaptation and return 

migration tendency among Iranian migrant students in the United States and 

Canada. Using by theoretical framework consists of the most important return 

migration theories; Transnationalism approach, the neoclassical approach and 

the structural approach to return migration, we made the main hypotheses. 

These hypotheses are related to the dependent variable; tendency to return 

migration to the home country (Iran) and the independent variables; the 

migrants relationship network in home (Iran), the sense of belonging to the 

home country and to the family, the migrant’s viewpoint about the economic 

status of the home country and the scale of economic, social and cultural 

adaptation of migrants in the destination country. We examined these 

hypotheses through a survey. Using snowball sampling method, we reached 

177 Iranian migrant students who answered our internet-based questionnaire. 

Finally, we conclude that among the factors related to the destined country, 

the amount of social adaptation has the most relationship with the return 

tendency and among factors related to the home country, the sense of 

belonging to the home and family has the most relationship with the return 

tendency. After them, in an order, the migrant’s relationship network with 

home (Iran) and the migrant’s viewpoints about the economic status in the 

home country, have the most important role to explain the return tendency.  

 
Keywords: Return migration, return tendency, adaptation, educated migrants, 
United States and Canada.
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SOCIOLOGICAL STUDY OF PEOPLE'S ATTITUDES 

TOWARDS CHILDBEARING IN HAMEDAN PROVINCE 

 
By: Ali Moradi  & Mohsen Safarian  
 
Abstract 

�
One of the issues that are nowadays debated by researchers in social 

sciences and in particular by demographers, is the people's attitude to 
childbearing. This phenomenon, which has become a social issue 
today, has also attracted the attention of a wide range of Non-
demographic specialists. Therefore, the main goal of this article is the 
sociological study of people's attitudes towards childbirth with an 
emphasis on Hamedan province. The method is quantitative and 
survey method and the data collection tool is questionnaire. The 
statistical population, is all women aged 15-49 in Hamedan province in 
1395, numbering 321562 people. Considering the high number of 
subjects, 384 people were selected using Cochran sampling formula 
and cluster randomized method. SPSS software was used to analyze 
the data. To analyze the hypotheses, statistical methods such as 
Pearson test, analysis of variance and comparison of means were used. 
For estimating the experimental model, regression and path analysis 
were used. The results show that attitudes toward childbearing are 
affected by the socio-economic status of respondents, the number of 
daughter, number of desired children, the desire to be father or mother, 
internet usage, spouse's age difference, and suitable age for marriage. 
The results of regression analysis show that three variables of the 
number of desirable children, socio-economic status and high age 
interval for marriage, respectively, have an important role in explaining 
the dependent variable, entered into the regression equation and 
overlap, predict the variable of attitude towards childbearing. 
 

Keywords: Childbirth, Desired child, Marriage age, Economic 
situation, Marriage. 
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DATA AND ANALYSIS OF SOCIAL CONSEQUENCES OF 

NATURAL DISASTERS:  

(BAM EARTHQUAKE) 

 
By: Mohammad Torkashvand Moradabadi 

 
Abstract 

�
Natural disasters, including earthquakes, have occurred at once, 

causing social events to go away from their natural state. The departure 
of events from its normal state will be accompanied by the emergence 
of new forms of social phenomena that sometimes appear in the form 
of the problem. 
Bam earthquake has changed the natural course of the death event, 
both in terms of numbers and in terms of the distribution of age and 
sex. It is expected that new problems in the social sphere and its 
relations will be shaped by the impact of this deviation. The method of 
this study is to determine the effects of earthquakes on social 
phenomena, comparing demographic data in the years before and after 
the earthquake, as well as comparing the data of the area affected by 
the earthquake with the area outside the earthquake. The results 
obtained from available data, indicate that the number of deaths in the 
year of the earthquake is more than 50 times that of the other years, 
and more importantly, deaths are completely different from the natural 
deaths in terms of age and sex. This has caused some changes in social 
relationships at the family level, including the shrinking of household 
size, and increasing of young and female-headed household.  
Data analysis has a significant role in identifying the social 
consequences of disasters. Some of the implications are hidden and 
may be sustained over a long period of time. 
 

Keywords:Natural Disasters, Data analysis, Social Issues, Bam 
Earthquake, Iran. 
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ESTIMATING THE FERTILITY RATE FOR FOUR 

PROVINCES OF SISTAN & BALUCHESTAN, GILAN, 

ZANJAN AND KURDISTAN FOR CENSUS 2006, 2011 AND 

2016, BY OWN CHILDREN METHOD 

 

By: Mehdi Khalili, Abbas Fakhari Zavare & Hassan Eini Zinab 

Abstract 

�
The own children method is one of the methods for which indirectly 

calculates the fertility rate, assuming a change in fertility during the 
last years. With regard to fertility changes in Iran, this method is 
superior to previous reported methods that assume fertility in the past 
years, without changing. In this paper, by using own children method, 
using Fert software and using two percent raw census data, including 
age-specific fertility rates and total fertility rates for four provinces of 
Sistan and Baluchestan, Gilan, Zanjan and Kurdistan for census 2006, 
2011 and 2016 were calculated. The results of this study indicate that, 
the three provinces of Kurdistan, Sistan and Baluchestan and Zanjan 
experienced a downward trend in total fertility rates from 2006 to 2011 
years, but there was an upward trend in the census year 2011 to 
2016.The province of Gilan, having the lowest fertility rate in Iran, has 
experienced a declining trend every three years, and the fertility rate of 
the province as the lowest fertility rate in the country, remains under 
the substitution level. 
 
 
Keywords: Own children method, indirect methods, Fert software, total 

fertility rate, age specific fertility rate. 
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CONSIDERATIONS FOR A REGISTER-BASED CENSUS 

 IN IRAN 
  

By: Mohammad Bagher Abbasi & Sayyed Mohammad Hosseini  
 

Abstract: 

�
Register-based census instead of traditional one, seems an inevitable 

approach according to the development of (official) registration systems on 
one hand, and the raise in the amount, variety and costs of traditional data 
collection methods. The advantages of this approach have been extensively 
considered recently. However, a more detailed investigation of the other 
countries experiences, reveals challenges and problems that need to be 
considered for a good decision making and realistically planning. Quality gap 
between the register based statistics in administrations and that of expected for 
statistical goals, is of the problems mentioned. In this paper, while a 
criticizing investigation of worldwide experiences, the Iran's existing 
infrastructures for moving from traditional to register-based census taking are 
studied. Some confronting challenges during this transition, such as inter-
agency conflicts in definitions and of interests, are also provided. Finally, 
based on international standards and recommendations, and in line with the 
requirements in Iran, some suggestions on part of the problems are provided. 

 

Keywords: Census, register-based survey, access to data, rolling 
census, personally identifiable information 
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