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 راهمنای نویسندگان
 ن نکات توجه فرمايندايهها، بشود در نگارش و ارسال مقالهاز نويسندگان ارجمند تقاضا می

 

مسؤول    ارسال مقاله براي مجله صرفاً از طریق  بت نام یکی از نویسندگان )که به عنوان نویسنده0

 ( مقدور است   www.populationmag.irاهد شد( در وبگاه )مکاتبات در ننر گرفته خو

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

مورد  يگریناشر ددر حال حاضر توسط  وشده نچاپ  يگریژورنال د ایدر مجله آن است که مقاله 

  است گرفتهنقرار  يو داور یبررس

افزار( ارسال گردد  یا بالاتر نرم 2101هاي )تهیه شده با نسخه wordو  pdf  مقاله باید در دو فرمت 3

مقاله منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنما مورد تدکید قرار گرفته است  پریرد  پریرد اولیه

ن منوط به تدیید هیدت تحریریه و داوران تخصصی مجله است  ضمناً مقالات نهایی مقاله و چاپ آ

 منتشر شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان  بت احوال کشور نیست 

 هاي ارسالی باید داراي بخم اصلی و بخم چکیده انگلیسی به شرح زیر باشد:  مقاله1

ده)گان( )نام نویسنده عهده دار مکاتبات کامل مقاله؛ نام کامل نویسن عنوانآ( بخش اصلی )پارسی(: 

متناظر هر یک از  ن مدرک تحصیلی، شغل و نام مؤسسهبا علامت ستاره مشخص شود(؛ آخری

( و نشانی پستی؛ شماره تلفن )همراه(؛ e-mail)گان(، شامل نشانی )نویسندگان؛ نشانی کامل نویسنده

توجه کنید، در  کلمه  261ی در حداکثر اصلی مقاله به صورت توصیف چکیده فارسی )شامل نتیجه

 01و حداکثر  3(؛ واژگان کلیدي )حداقل  چکیده از اختصارات غیرمعمول و فرمول استفاده نشود

به آنها ارجاع که هاي انجام شده قبلی اي از پژوهمخلاصهواژه(؛ مقدمه )مختصر و بدون عنوان، شامل 

گیري؛ مسدله، رود، تفسیر و تحلیل مسدله، نتایج(؛ نتیجه شود ( ؛ بدنه اصلی مقاله )شامل بیاناده مید

 ها ها؛ پیوستسپاسگزاري )درصورت لزوم(؛ مرجع

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

کلمه(؛ واژگان کلیدي  261انگلیسی )حداکثر  مؤسسه متناظر هر یک از نویسندگان به انگلیسی؛ چکیده

 (هاي ماشینی اجتنا  گردد اکیداٌ از ارسال ترجمهانگلیسی )

متر سانتی 6راست و چپ  ن،پایی بالا، از متن حاشیه ها،صفحه تمام براي مقاله بنديدر صفحه  6

 ازهاند با Times New Roman و قلم انگلیسی00اندازه  با  B Nazaninقلم متن  گردد انتخا  

ها بالاي آن و عنوان جدولکجاي متن قرار داد   هر توان دریا جدول را می نمودار، شود  حاظل 01

سعی شود نمودارهایی که از محاسبات و  نوشته شود  (Boldبرجسته ) 01ها زیر آن با قلم عنوان شکل

ها را با نصورت ابتدا آطور مستقیم وارد متن شود  در غیر اینآید بهدست میبه هاافزاربا استفاده از نرم

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

، BMPهايوارد کنید  براي حفظ کیفیت تصویر روي صفحه کاغر از به کارگیري تصویرهایی با قالب

PNG،GIF  و JPEG  گردد جتنا ا   

http://www.populationmag.ir/


 

 
 

 

   

 .شوند يگرارقاله شمارهم يهابخم ریها و زاست بخم لازم
 .استخارج نشده هاهیازحاش یفرمول ایجدول، شکل  چیکه ه دیشو م مئن
   دیینما نگارد یارسبه پرا  اعداد

 حرف )عدد( و پرانتز فاصله قرار داده نشود  نیب

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

افزاري استفاده ، از فرآیند جستجو و جایگراري نرم«/»با این علامت » « اي جایگزین کردن نق ه بر

 نمایید، حتما از صحت اعداد و جابجا نشدن ارقام صحیص و اعشاري اطمینان حاصل فرمایید می
 رعایت پیشنهادهاي نگارشی فرهنگستان، به ویژه نکات زیر الزامی است:  6

داراي معنی مستقل یا وابسته در عبارات چند  نویسی بین کلماتاري و پیوستهگررعایت فاصله -

 اي؛کلمه

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

 باشد؛نمی

ها  تنها استثناو در زندگیها، ها، مجلهنند: کتا ، ما«ها»فاصله به جاي فاصله در جمع با استفاده از نیم -

 هم قابل استفاده است « آنها»است که به صورت « هاآن»ي این مورد کلمه

تر، نویسی در صفات برتر )تفضیلی(، مانند: زیبندهفاصله به جاي فاصله یا پیوستهاستفاده از نیم -

 است « ، کوچکتر و بهتربزرگتر»یسی صفات نوپیوسته ،تر  تنها استثناو در این موردتر، پایینسریع
  الگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه آن است  به عنوان 7

 ( 1: 0381مثال، )امانی، 

عنوان،  وادگی نویسنده، نام )سال انتشار(ن شکل است: نام خانایه  الگوي نقل منبع در بخم منابع ب8

 اپ  چ مکان، نام ناشر، شماره
( روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجم آن با نسبت 0376معینی، سیدرضا؛ پایدارفر، علی ) -0

   97-002، صص 21و09، شماره فصلنامه جمعیت ،باروري

صورت ترجمه بودن ا ر، نام مترجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام نشر ترجمه ا ر    در9

 مثال: در الگو جایگزین شود 
   ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر ،( مالتوس و دو مارکس0367سووي، آلفرد ) -0

 وادگی نویسنده، نام )سال انتشار( ن شکل است: نام خانایه  الگوي نقل منبع در بخم انگلیسی ب01

 چاپ  مثال: عنوان، مکان، 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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انداز و چشم ینسل یانتقالات اقتصاد ،یتیپنجره جمع

 رانیدوم در ا اول و یتیسود جمع
 1علی اکبر محزون

 چکیده 
 نيديجوامد  را تب تيدجمع یکه تحولات حجم، رشد  و ادااتار اد « اول گذار جمعيتی هینظر»طبق 

و   هيراد ريدموو ندرب مر  یکاهش تدومم ندرب بدارور یع یگذار به مرحله اوم  نیا رانیدر ا ک  ،یم

 تيداهم جمع  نيبا را ،یطیشرا ني. در چ قرار گرفته اات ميانسالیدر مرحله  تيجمع یاااتار ا 

 یع دیادود  یح اکثر یهازانيااله( به م 46تا  11 تي)اهم جمع یبالقوه فعال از نظر اقتصاد ایمولّ  

و بده فعدل در   هیدفدراهم گرد رانیددر ا «یتيپ جره فرصت جمع»کشور،  تيدرص  کل جمع 07ح ود 

و  «یچراده عمدر اقتصداد»در  یادااتار اد  تراييدبه نقدش ت  ژهیفرصت، مستلزم توجه و نیآم ن ا

دو  یطد یتديجمع ادوداز آن اات.  بيشترهرچه  یريگبهره یبرا ،ستهیشا یزیرو برنامه یگذارااتيا

کدار و رشد  مثبدت  یرويدن  نيبه دورانِ به ح اکثر راد« اول یتياود جمع»که  افت یمرحله اتفاق م

و دورانِ « کدار یرويدن یِوربهدره» شیافدزا بده« دوم یتديادود جمع»مرتبط اادت و  «تینسبت حما»

مقاله  نیا در. باش یمربوط م تيبخش از جمع نیا انيان از در مپس زهيانگ شیو افزا تيجمع یاالم  

که نشدان ، شودیارائه م رانیا یمحاابات لازم برا ،یتياود جمع ینظر یبر مبان یپس از مرور مختصر

 1617تدا اواادط دهده  1647اال از اوااط دهده  67ح وداً اول به م ت  یتياود جمع  هيزم ده یم

 یا هيشديمذکور، تدا ب یندوره زما یانيدات آم ه، در مقاط  مبه جیطبق نتا همچ ينفراهم ش ه اات. 

عوامدل( بده  ریادا ري)ب ون در نظر گرفتن تأث رانیا یدرص  از رقم مربوط به رش  اقتصاد 3.6در ح ود 

آغداز  رانیددوم در ا یتديادود جمع  دهيدوره، زم نیدشته اات. پس از ااول ااتصاص دا یتياود جمع

 دهد یرب نم اودیاودبه ،یتياز دو مرحله اود جمع کيچياات که ه نیا تيحائز اهم . نکتهشودیم

مدثثر و مت اادب بدا هدر دوران  یزیرو برنامده یگذاراادتياات که صرفاً با ا یابالقوه طیو اااااً شرا

  . یدرآ به فعل توان یم

  

انتقالات، نسبت  یمل یهاحساب ،یتيپ جره جمع ت،يجمع یاااتار ا  کلیدی:واژگان

 .یتياود جمع ت،یحما

                                                 
 يکار و سرشمار يروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا ،یشناستیکارشناس ارشد جمع - 0
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 مسأله انیو ب مقدمه

کده تحولدات « 1نظریه اول گدذار جمعيتدی»طبق  ،ده بررای تحولات جمعيتی ایران نشان می

(، در ایران این گذار 1604یی، ک   )اراحجم، رش  و اااتار ا ی جمعيت جوام  را تبيين می

مير راي ه اات. از اوی دیگدر، ویع ی کاهش تومم نرب باروری و نرب مر ، به مرحله اوم اود

های ای رقم اورده کده طبدق نتدایج ارشدماریگونهبه ،ت ييرات اااتار ا ی جمعيت در ایران

اداله( ااتصداص یافتده  46تدا  67اهم جمعيت به گروه ا ی ميانسالان )افراد  بيشترینااير، 

« 3ان از جهدانچشدم»رون  ت ييرات هرم ا ی و ج سی جمعيت ایدران برااداگ گدزار   اات.

این اااتار در مقداط  مختلدگ گذشدته،  ،ده نشان می 1( نيز در شکل 3710a)اازمان ملل، 

ک ی، در حدال حاردر بده یدای ت يير نموده که از اااتار کاملداً جدوان قبلدگونهحال و آی  ه به

 راي ه و از این پس به امت اااتار االخورده ت يير اواه  نمود. ميانسالاااتار 

 

 
 7191، 7112، 1591روند تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیت کشور در مقاطع زمانی  –1شکل 

میلادی 7111و 

 3710aم ب : اازمان ملل، 

                                                 
1 - First Demographic Transition Theory 
2-  World Population Prospects 



 
 
 
 
 
 

 3                                ... یتجمعی سود اندازو چمش نسیل یانتقاالت اقتصاد ،یتیپنجره جمع

 
 

ی جمعيت )ج ول ( در اصوص اااتار ا 166و  163 :1704) 1ب  ی شرایاک و ايگلتقسيم

ای گوندهرادي ه  به« ميانسالی»( نيز مثی  این اات که ترکيب ا ی جمعيت کشور به مرحله 1

اال، اهم  67، ميانه ا ی جمعيت به 1671که طبق نتایج ارشماری عمومی نفوگ و مسکن 

درصد  و نسدبت افدراد  4.1اال بده  41درص ، اهم افراد بالای  36.7اال به  11افراد کمتر از 

ب  ی مدذکور راي ه و در مجموع، تقسديم 31.6اال به رقم  11اال به افراد کمتر از  41الای ب

 ت ييرات اااتار ا ی اات. ميانسالیده  ه مرحله نشان

 

 بندی شرایاک و سیگل در خصوص ساختار سنی جمعیتتقسیم -1جدول 

نسبت افراد بالای 

سال به افراد  59

سال 19کمتر از 

درصد افراد 

سال  59 بالای

در جمعیت

درصد افراد 

سال  19کمتر از 

در جمعیت

میانه سنی
ساختار سنی 

جمعیت

جوان 37زیر  و بالاتر 67 درص  1زیر  11زیر 

میانسال 67تا  37 67تا  67 درص  17تا  1 67تا  11

سالمند و بالاتر 67 67زیر  و بالاتر 17 و بالاتر 67

 1704م ب : شرایاک و همکاران، 

 

تا  11همين شرایط، با راي ن اهم جمعيت مولّ  یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی )اهم افراد در 

درص  کل جمعيت کشور طبق  47.7های ااير )در اال ،های ح اکثری اودااله( به ميزان 46

در ایدران فدراهم  ،اند نامي ه« 3پ جره فرصدت جمعيتدی»ای که آن را (، پ ی ه1671ارشماری 

آغداز شد ه و تدا  1637، فاز پ جره جمعيتی در ایدران حد وداً از ادال 3بق شکل گردی ه که ط

 ادامه اواه  یافت. 1667ح ود اال 

 

                                                 
1-  Henry S. Shryock and Jacob S. Siegel 
2- Demographic Window of Opportunity 
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های عمده سنی جمعیت کشور و فاز پنجره فرصت جمعیتی روند تغییرات سهم گروه –7شکل 

بینی جمعیت(در ایران )با فرض سناریوی حد متوسط باروری برای پیش

 بي ی جمعيت با ا اریوی ح  متواط باروری( )پيش 3710aملل، م ب : اازمان 

ش اای و اقتصاد، این ورعيت از اااتار ا ی جمعيت از ای جمعيترشتهدر واق ، در حوزه بين

کارها وشود که اهدمّ ایدن ادازهای رش  تولي  ارانه میکارهایی م جر به بروز فرصتوطریق ااز

، 1اند از و ادرمایه انسدانی )بلدوم   از: عررده نيدروی کدار، پسکه در زیر شرح داده ش ه عبارت

3773.) 

 :  افزایش عرره نيروی کار (1

کار اول، وگذارد. ادازکار بر عرره نيروی کار تأثير می و مراحل انتقال جمعيتی از طریق دو ااز

نشدأت  3یک اثر اااااً مکانيکی اات که از االخوردگی م ظم و گریزناپذیر نسل انفجدار مواليد 

ادالگی )گدروه اد ی جمعيدت فعدال(  46تا  11ن جمعيت به ا ين بين ای هگيرد. زمانی کمی

ک د  کده از وردعيت را  ، ميل به کار کردن دارن  )عرره نيروی کدار( و م طدق حکدم میمی

وابسته به ورعيت مستقل روی بياورن  که افزایش ندرب مشدارکت اقتصدادی در ایدن اد ين در 

اایر کشورها برای ایران مشهود اات. با ورود مدو  فرزند ان متولد  شد ه در  نيز مان   6شکل 

رو از نيروی کدار روبده بزرگتری، بازار کار با جذب حجم بزرگسالیهای باروریِ بالا به زن گی اال

کار دوم، تأثير شرایطی اات واواه  بود و ارانه تولي  نااالص داالی افزایش اواه  یافت. ااز

بدرای  بيشدتریش ه، فلذا زنان نيز تمایدل  کوچکتردليل کاهش باروری بُع  اانوار بهکه در آن، 

کده داتدران  ،شدودیاب  . تأثير این شرایط با ایدن واقعيدت نيدز تقویدت میورود به بازار کار می

                                                 
1-  David E. Bloom 
2-  Baby-boom Generation 



 
 
 
 
 
 

 5                                ... یتجمعی سود اندازو چمش نسیل یانتقاالت اقتصاد ،یتیپنجره جمع

 
 

کار م جر وک   . این اازبرای تحصيل پي ا می بيشتری، تمایل کوچکترهای در اانواده بزرگسال

هدای تر در اانوادهای که نيدروی کدارِ قدویگونهشود، بهوری آنان در بازار کار میایش بهرهبه افز

 آی .پ ی  می کوچکتر

 

 
 1359تا  1331های های سنی در سالنرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک گروه –3شکل 

 1674م ب : مرکز آمار ایران، 

 

 

 :هاان ازافزایش پس (3

گذاری و ان ازها را از طریق بهبود قابليت کشور برای ادرمایهیش پسانتقال جمعيتی، زمي ه افزا

اوبیِ اثر رفتار در ک  . در ای جا، باز هم اثر حساب اری مربوط به ان ازه جمعيت بهرش  فراهم می

ک  د   در که تولي ک   ، مصدر  میاز این بيشترترها ترها و االخوردهکار تأثيرگذار اات. جوان

ت در ان کار، اطح بالداتری از دادتاوردهای اقتصدادی و نيدز ادطح بالداتری از که جمعيحالی

 41تدا  67معتق ند  افدراد در اد ين  1ده  . دیتون و پاکسدوناود ااتصاص میان از را بهپس

های بداروری ان از دارن ، لذا با ورود فرزن ان متول  ش ه در االبرای پس بيشتریاالگی توانایی 

 ان از ملی رو به افزایش اواه  گذاشت.االگی، پس 67بالا به ا ين 

                                                 
1 - Deaton and Paxson 
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 :افزایش ارمایه انسانی (6

گذاری در زمي ه ادرمایه انسدانی دارد  داری بر ارمایهنهایتاً، مراحل انتقال جمعيتی اثرات مع ی

باشد  . یافت ی میدادتدیردار و در عين حدال ملموگ هست  ، اما بسيار مع ی کمتراثراتی که 

تر عمدر و االم بيشترشود جمعيت، مير همراه اات که باعث میوبا کاهش مر انتقال جمعيتی 

گدردد. تمایلدات مربدوط بده ک   و این امر موجب ت ييرات ب يادین در شديوه زند گی مدردم می

ویژه اگدر از یاب . یک جامعده بدهتحصيل، اانواده، بازنشستگی و نقش زنان در بازار کار ت يير می

ای عميقی را در ت ييدرات فره گدی تجربده اود ببرد، قطعاً ت ييرات ریشه این تحولات جمعيتی

های ارزشم  تری اواه   داشت. وقتی امي  زند گی ای که مردمانش داراییگونهاواه  نمود، به

تر تحصديل شدان در ادطوح پيشدرفتهدارن  کده فرزن ان بيشترییاب ، وال ین تمایل افزایش می

های را در طدول دوران ادال بزرگتدریی شد ااتی در عدو،، توادعه ترنمای  . فرزن ان ادالم

ک  د . برادوردار باشد   تجربده می کمتریشان نسبت به زمانی که در مقابل از الامت تحصيل

 بيشتریوری طور کلی از بهرهگذاری تحصيلی این اواه  بود که نيروی کار بهن ارمایهای هنتيج

ارتقاء اواه  یافت و ااتان ارد زن گی بهتری حاصل اواه  براوردار اواه  بود، اطح داتمزد 

 ش . )م ب : همان(

ب یهی اات به فعل در آم ن این فرصت بالقوه در بُع  اقتصادی، مستلزم توجده ویدژه بده نقدش 

ریزی شایسته بدرای گذاری و برنامهو اياات« 1چراه عمر اقتصادی»ت ييرات اااتار ا ی در 

ز آن اات. یک نقش بسديار مهدم و کلدان ت ييدرات ادااتار اد ی در ا بيشترگيری هرچه بهره

 چراه عمر اقتصادی، تأثير آن در رش  اقتصادی اات.

ميزان تأثيرپذیری رش  اقتصادی از ت ييرات اااتار ا ی جمعيت )با فدر، ثابدت بدودن تدأثير 

عبارت سدلی یدا بدهان  که از پروفایل انتقالات اقتصادی ننامي ه« 3اود جمعيتی»اایر عوامل( را 

آید . ایدن دادت میها بهانتقالات بين نسل 6های دریافتی و پردااتیگيری جریاندیگر از ان ازه

 هکشور دنيا از جملد 47در بيش از « 6های ملی انتقالاتحساب»پروفایل تا ک ون با اجرای پروژه 

ط هر فرد در یک ادن طور متواکه به tده طور الاصه نشان میدات آم ه اات و بهران بهای

دهد  و ان از برای آی د ه انجدام میگذاری م اب  و پسمعيّن چه ميزان تولي ، مصر ، به اشتراک

مثبدت و در چده دوره  ادوددهی جمعيتدی نهایتاً در مجموع کل جمعيت، در چده دوره زمدانی،

                                                 
1-  Economic Life Cycle 
2- Demographic Dividend 
3- Inflows and Outflows 
4- National Transfer Accounts (NTA) 
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ادود (. 3713های ملدی انتقالدات،  ترنتدی حسدابای هزمانی این اوددهی م فدی اادت )پایگدا

بده دورانِ بده حد اکثر رادي ن « اود جمعيتدی اول»افت  که جمعيتی طی دو مرحله اتفاق می

بده افدزایش « ادود جمعيتدی دوم»مدرتبط اادت و « 1نسبت حمایت»نيروی کار و رش  مثبت 

ان از در ميان این بخش و دورانِ االم  ی جمعيت و افزایش انگيزه پس« 3وریِ نيروی کاربهره»

 باش  )م ب : همان(.بوط میاز جمعيت، مر

افت د   در جریان گذار اااتار ا ی جمعيت، این اودها به ترتيب و پشدت ادر هدم اتفداق می

را  و قد ری دیرتدر ادود دوم آغداز افت  و به یک نقطه پایانی مییع ی ابت ا اود اول اتفاق می

یدک پدادا  گدذرا را در  طور الاصه، اود اولک  . بهصورت نامح ود ادامه پي ا میشود و بهمی

 ک  .تر و تواعه پای ار تب یل میهای بزر بردارد و دومی پادا  را به دارایی

اودی ادود رب نکته حائز اهميت این اات که هيچ یک از ایدن دو مرحلده ادود جمعيتدی بده

 اادبریزی مثثر و مت گذاری و برنامهای اات که صرفاً با ايااتده  و اااااً شرایط بالقوهنمی

آی . لذا، پس از بررای ابعاد مختلگ انتقالدات اقتصدادی نسدلی و توان  به فعل دربا هر دوران می

ان از اود جمعيتی اول و دوم در ایران، ردروری اادت در تحقيقدات تکميلدی بده الزامدات چشم

ايااتی و نيز راهبردهای تواعه و تعالی جمهوری االامی ایدران از م ظدر تحولدات جمعيتدی و 

 ات اقتصادی این تحولات نيز پردااته شود.اثر

 

 شناسی:چارچوب نظری و روش

 های ملی انتقالات:چرخه عمر اقتصادی و حساب

گفته ش ، محاابات مربوط به اود جمعيتی از پروفایل انتقالدات اقتصدادی  پيشترطور که همان

ها نتقالدات بدين نسدلهدای دریدافتی و پردااتدی اگيری جریانعبارت دیگر از اند ازهنسلی یا به

 47در بديش از « های ملی انتقالداتحساب»آی . این پروفایل تاک ون با اجرای پروژه دات میبه

نشدان  6دات آم ه که نقشه کشورهای عضدو ایدن پدروژه در شدکل ران بهای هکشور دنيا از جمل

اادی دانشدگاه ش های ملی انتقالات تواط گدروه جمعيتداده ش ه اات. در ایران، پروژه حساب

ای نيز برای این م ظور در داتور کار دانشگاه مذکور قدرار تهران انجام ش ه که تشکيل دبيراانه

 گرفته اات.

                                                 
1 - Support Ratio 
2 - Labor Force Productivity 
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 «های ملی انتقالاتحساب»نقشه کشورهای عضو پروژه  -1شکل 

 های ملی انتقالات ترنتی حسابایهم ب : پایگا

 

های ملدی اطلاعات برای محاادبه حسداب اه نوع (3716ه مای مربوطه )اازمان ملل، طبق را

 انتقالات مورد نياز اات که عبارت   از:

 های جمعيتیداده -

 1های ملیاطلاعات حساب -

 بر حسب ان 3های اقتصادیاطلاعات جریان -

 

االگی  77مورد نياز عبارت   از: اطلاعات کل جمعيت به تفکيک تک ان تا  های جمعیتیداده

های مستقر در مثاسات )مان   افراد آموزان و جمعيتی نظير دانشهای، برآورد جمعيتبيشتریا 

های ملددی و از تواندد  از ارشددماریهای پراددتاری(. ایددن اطلاعددات جمعيتددی میمقدديم در ااندده

ان از جمعيت جهدان های چشمالمللی نظير بخش جمعيت اازمان ملل و گزار برآوردهای بين

 س در حال حارر مورد نياز نيسدت، امدا در پدروژه دات آی . تفکيک این اطلاعات برحسب جبه

NTAباش  )م ب : همان(.، تفکيک ج سيت برای مطالعات آتی در نظر می 

                                                 
1-  Population data 
2-  Economic flows 
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رود کار مدیهای ملی انتقالدات بدههای تجميعی حساب، برای ک ترلهای ملیاطلاعات حساب

کار بده NTA ی ب  ی پروفایدل ادشون  و برای مقياگنيز نامي ه می 1های اطح کلانکه ک ترل

شون ، مهدم روزراانی میهای ملی در فواصل زمانی بهکه اطلاعات حسابنای هرون . با توجه بمی

ن اطلاعدات در ادطح ملدی اادتفاده شدود. چ انچده اید هاات که از آارین نسخه بازنگری شد 

هدایی تدوان از دادههای ملی یک کشور در داترگ نباش ، میاطلاعات تفصيلی در زمي ه حساب

شدون  ، اازمان ملدل و باندک جهدانی م تشدر می3که تواط اازمان همکاری اقتصادی و تواعه

های ملی یک کشور در زمي ده برآوردهدای درآمد ، های مورد نياز از حسابااتفاده نمود. ج ول

 ان از، انتقالات و اجزاء عبارت   از: )م ب : همان(مصر ، پس

خار  )شامل مخار  مصدر  نهدایی، تشدکيل ادرمایه و تدراز با رهيافت م 6د تولي  نااالص ملی

 اارجی(

و درآمد های  6د تولي  نااالص ملی با رهيافت درآم  )شامل مزد و حقدوق، مازادهدای عمليداتی

 مختلط(

 د حساب تخصيص درآم  اوليه )بر حسب بخش(

 د حساب توزی  ثانوی درآم  )بر حسب بخش(

 بخش( د حساب مصر  درآم  قابل تصر  )بر حسب

 د مخار  مصر  نهایی اانوارها

های هدر واحد  یدا گروهدی از واحد ها( هدا و بد هید ت ييرات در ارز  ویژه )تفاوت بين دارایی

 )برحسب بخش(

های اداده شد ه بدرای دولدت، اانوارهدا، نهادهدای غيرانتفداعی در اد مت اانوارهدا د حسداب

(NPISH)هاو شرکت 1ها 

 گيری )بر حسب بخش(امدهی / وان از و االص وامد پس

ای ادال مدورد نظدر و ، ااد اد هزی ده4در این زمي ه به اطلاعات درآم  عملياتی دولت همچ ين

های بازنشسدتگی، به اشدت و های عمومی دولدت مان د  مسدتمریهای مربوط به برنامهگزار 

                                                 
1-  Macro Controls 
2- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
3- Gross Domestic Product (GDP) 
4-  operating surplus 
5-  non-profit institutions serving households 
6- government’s revenue 
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هدای ر آموز  نياز وجود اواه  داشت. اطلاعات تفصيلی مربوط به بخش عمومی غالباً در گزا

 شود.م تشر می 1المللی پولآمارهای مالی دولت تواط ص  وق بين

شدود، از کده بدرای پروفایدل هدر ادن اادتفاده می ای الگووی سونیبرآوردهای سرانهغالباً 

هدای درآمد ی، معمولداً از ع وان مثدال در آمارگيریآید . بدهدات میهای اانواری بهآمارگيری

 چ انچدهشدود  لدذا های تقویمی اثال میآم شان در برای دورهتمامی اعضای اانوار درباره در

توان  متواط درآم  هر ادن های آمارگيری در داترگ باش ، محقق میان هر فرد در ریزداده

های پولی برای پروفایل یک ان ااص ها دارای شااصرا محاابه نمای . برای اوقات آمارگيری

توان  برای تعيدين مربوط به اهيم بودن را که می هایباش  ، اما ممکن اات برای شااصنمی

های دولدت در ع وان مثال، پروفایل ا ی برای برنامدهکار رود دارا باش  . بهمقادیر نسبی ا ی به

ای کده دریدافتی هدر کدودک را از تواند  برااداگ مثلفده آمدارگيریزمي ه تحصيلات رایگان می

اااگ اهم هر گدروه اد ی  ن مثال، الگوی ا ی بردات آی . در اینمای  بهتحصيلات تعيين می

دات اواه  آم . لذا در ای جا ک ترل اطح کلان این اادت کده که در این برنامه اهيم اات به

 طور یکسان بين تمامی کودکان تسهيم تقسيم ش ه اات.ن برنامه بهای هفر، شود بودج

ک د  کده لی انتقالات را فدراهم میهای مچ   نوع آمارگيری اانواری، اطلاعات مورد نياز حساب

گيری طرح آمدارگيری هزی ده و درآمد  ادانوار، طدرح آمدارگيری نيدروی کدار و مطالعده اند ازه

های مشدابه و آمارگيری 6ان . آمارگيری به اشت و بازنشستگیاز آن جمله 3ااتان اردهای زن گی

ع وان هسدته توان   بدهاما نمی توان   حقایق ااص تحليلی را در این زمي ه فراهم نمای   نيز می

های ملی انتقالات تلقی شون ، چدون فقدط از افدراد اد ين بالدا های مورد نياز حساباصلی داده

 نمای  .آمارگيری می

تدوان اادتفاده نمدود. شدود نيدز میگدردآوری می 6های اداریاز اطلاعات ا ی که در م اب  ثبت

توان  اطلاعات تی در اصوص مستمری بازنشستگی میهای دولهای برنامهع وان مثال، گزار به

هدای اداری، ای را در اصوص مبالغ پرداات ش ه بده تفکيدک ادن فدراهم نماید . ثبتتفصيلی

ن اطلاعدات ای هنمای  کفراهم می آنهاجای مبالغ پولی اطلاعات مقادیر کمّی کالاها و ا مات را به

های دولتدی مربدوط بده آمدوز ،  وان مثدال، دادتگاهعتوان  مورد ااتفاده قرار گيرد. بدهنيز می

                                                 
1-  International Monetary Fund 
2-  Living Standards Measurement Study (LSMS) 
3-  Health and Retirement Survey (HRS) 
4-  Administrative Records 
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تفکيدک ادن  های پرداات ش ه بدههای بخش عمومی یا مالياتهای مورد نظر را از اعانهج ول

 نمای  .فراهم می

ب د ی صورت چهار طبقهتمامی اطلاعات مربوط به درآم  و اایر انواع درآم های عملياتی بای  به

بارت   از: داتمزد و حقوقِ مشتمل بر مزایدای اشدت ال  درآمد  از ب  ی شون  که عفراگير داته

مشتمل بدر اجداره، ادود و جدوایز  و  1های کارفرمایی  درآم  داراییاوداشت الی و اایر فعاليت

 انتقالات دریافتی از هر دو م ب  عمومی یا اصوصی.

ب  ی شدون : ها دادتهب د یهای اانوار نيز بای  در یکی از این طبقهها یا پردااتیتمامی هزی ه

هدای مصر   ار  کردن اود  انتقالات مان   ه ایای اهد ا شد ه بده ادایر اانوارهدا  یدا ماليات

 پرداات ش ه. )م ب : همان(

 

 سود جمعیتی اول و دوم:

هدای های ملی انتقالدات، توصديگ تفصديلی و جدامعی از جریانهمان طور که گفته ش ، حساب

، 3هداک   که مشدتمل اادت بدر: درآمد  شد لی، درآمد  از داراییمیاقتصادی ویژه ا ی فراهم 

ان از، همراه با جزئيات ارافی در زمي ه مخار  مرتبط انتقالات عمومی و اصوصی، مصر  و پس

های ملدی انتقالدات اطلاعدات (. همچ دين، حسداب3710bبا تحصيل و الامت )ادازمان ملدل، 

پذیر بوده طور معمول امکانکه به آنچهصی نسبت به نسلی اصوتری درباره انتقالات بينگسترده

کده  6های ملدیشون  کده بدا ايسدتم حسدابای ایجاد میگونهها بهنمای . این حسابفراهم می

 مهمترین م ب  اقتصاد کلان اات، اازگاری داشته باش   )م ب : همان(.

تار ا ی در چراه عمدر لذا اک ون به معرفی رو  مورد ااتفاده برای بررای نقش ت ييرات ااا

ميزان تأثيرپذیری رش  اقتصادی از ت ييدرات ادااتار اد ی جمعيدت )بدا  همچ يناقتصادی و 

طور کده پدردازیم. همدانفر، ثابت بودن تأثير اایر عوامل( که اود جمعيتی ناميد ه شد ه می

عبارت بده نيز در مق مه بيان ش ، اود جمعيتی که از پروفایل انتقالات اقتصادی نسلی یا پيشتر

طور آید ، بدهدات میها بههای دریافتی و پردااتی انتقالات بين نسلگيری جریاندیگر از ان ازه

طور متواط هر فرد در یک ان معيّن چه ميزان تولي ، مصدر ، بده ده  که بهالاصه نشان می

جمعيدت، در  ده  و نهایتاً در مجمدوع کدلان از برای آی  ه انجام میگذاری م اب  و پساشتراک

چه دوره زمانی، اوددهی جمعيتی، مثبت و در چه دوره زمانی این اوددهی م فدی اادت. ایدن 

                                                 
1- Property income 
2- Asset income 
3- United Nations System of National Accounts (SNA) 
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هدا گردد که در ادامه، بده تشدریح ایدن فرمولشرح زیر نمایان میهایی بهموروع در قالب فرمول

 پردازیم.می

ون و همکداران، )یدا تولي ک  د گان )ميسد 1در ابت ا، مفاهيمی تحت ع وان تع اد مدثثر شداغلين

 3و  1هدای ک يم کده بده ترتيدب در فرمولرا معرفی می 3ک   گان( و تع اد مثثر مصر 3771

طور متوادط یدک االگی هست  ، بده 67تا  67ک يم کسانی که در بازه ا ی ان . فر، میآم ه

(  لدذا افدراد اد ين 3710bهست   )ادازمان ملدل، « ک   ه مثثرمصر »و « شاغل مثثر»واح  

ن بستگی دارد که هر ایهآی   که بشمار میاز واح  مزبور به کمتریا  بيشترع وان نسبتی یگر بهد

االه تولي   67تا  67فرد در یک ان ااص، به چه نسبتی در مقایسه با متواط افراد بازه ا ی 

هر ک   گان در هر ان، از جمعيت ک  . تع اد مثثر شاغلين یا مصر ناشی از کار، یا مصر  می

آید  )م بد : دادت میدهدی شد ه، بهان که با ااتفاده از پروفایل درآم  ش لی یا مصر ، وزن

 همان(.

 (:1فرمول )

 

L(t، 1در فرمدول  تعدد اد مدثثر شدداغلين در  (

در مقایسه با متواط یدک واحد  توليد   xرریب اطح نسبی تولي  فرد در ان  t ،(x)iŷاال 

P(x,tااله و  67تا  67افراد   اات. tدر اال  xافراد در ان جمعيت  (

 (:3فرمول )

 

N(t، 3در فرمول  ک   گان تع اد مثثر مصدر  (

در مقایسه بدا متوادط یدک واحد   xرریب اطح نسبی مصر  فرد در ان  t ،(x)iĉدر اال 

P(x,tااله و  67تا  67مصر  افراد   اات. tدر اال  xجمعيت افراد در ان  (

آید  دادت میبه« نسبت حمایدت»ک   گان،  اد مثثر مصر از تقسيم تع اد مثثر شاغلين بر تع

 نشان داده ش ه اات. 6که در فرمول 

 (:  6فرمول )

 

                                                 
1-  Effective Number of Workers 
2 - Effective Number of Consumers 
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ک د . ایدن جمعيتی اول را فدراهم می یک م ل اقتصادی ااده، رابطه بين نسبت حمایت و اود

 نشان داده ش ه اات. 6رابطه در فرمول 

 (:6فرمول )

 

و تقسيم هدر دو طدر  فرمدول بدر  6کل در دو طر  فرمول این فرمول که با ررب درآم  ملی 

ک   ه مدثثر ازای هر مصدر ده  که درآم  ملی بهآی ، نشان میدات میتع اد شاغلين مثثر به

Y(tیع ی  )/N(t Y(tاز دو جزء تشکيل شد ه اادت. جدزء اول یع دی  ( )/L(t عبدارت اادت از  (

کدار( و جدزء دوم عبدارت اادت از نسدبت وری نيدروی ازای هر شاغل مثثر )بهدرهدرآم  ملی به

SR(tحمایت یا همان  L(tکه اود برابر اات با  ( )/N(t ). 

دهد  )ادازمان ملدل، دادت مینسبت حمایت، اثر مستقيم ت ييرات اااتار ا ی جمعيت را به

3710bدرصد   17ازای هدر شداغل مدثثر، ع وان مثال با فر، ثابت بودن درآم  ملی به(. لذا به

ک   ه مدثثر ازای هدر مصدر درص ی درآم  ملی به 17سبت حمایت، باعث افزایش افزایش در ن

 اواه  ش .

در  1، فرمدول «ک   ه مدثثرازای هدر مصدر درآمد  بده»با وجود تمرکز این بحث روی شااص 

 نيز بسيار مفي  اواه  بود:« ک   ه مثثرازای هر مصر مصر  ]ملی[ به»اصوص 

 (:1فرمول )

 

 

ای که مصر  گردی ه یا یک ه جزء تشکيل ش ه اات: اول( اهم کل درآم  ملیاین فرمول از ا

وری نيروی کدار، ازای هر شاغل مثثر یا همان بهرهان از ملی، دوم( درآم  ملی بهم های اهم پس

 و اوم( نسبت حمایت. 

ای اادت از ادرانه مصدر  کده ک   ه، نسخه بدازتعریگ شد هازای هر مصر در واق ، مصر  به

(. با فدر، ای کده 3710bصورت مصر  بر حسب ان در محاابات آم ه اات )اازمان ملل، به

نسبت درآم  ش لی به درآم  کل در طول زمان ثابت باش ، هر افزایشی در درآم  شد لی م جدر 

به افزایش مت اظر در درآم  کل اواه  ش . با این فر،، با گدرفتن لگداریتم طبيعدی از طدرفين 

دات اواهيم یافت که  4صورت فرمول به« رش »به حالت « اطح»از حالت ، 1و  6های فرمول

Y(tدر این فرمول، علامت ] [ نمایانگر نرب رش  پارامتر داال آن و  بيانگر درآم  تجمي  شد ه  (

 اات )م ب : همان(. 
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(: 4فرمول )  

(:0فرمول )  

 

چه ميدزان از  ده اات که نشان می «نسبت حمایت»نرخ رشد همان « سود جمعیتی اول»

رش  نسبت حمایدت م فدی  چ انچهرش  اقتصادی، اهم مستقيم ت ييرات نسبت حمایت اات. 

 بهره اواه  بود )م ب : همان(.باش ، رش  اقتصادی، از اثر مستقيم ت ييرات نسبت حمایت بی

ازای هددر شدداغل نيددز از تددأثير ت ييددرات جمعيددت در درآمدد  شدد لی بدده« اددود جمعيتددی دوم»

(Yl (t )/L(t گيرد )م ب : همدان(. در واقد ، آن بخدش از ت ييدرات ادااتار اد ی ( نشأت می(

جمعيت که به چگونگی ان واته دارایی و ارتباط آن به ادالم  ی جمعيدت بسدتگی دارد، ادود 

(. ابت ا با اثرات ترکيبی مواجده ادواهيم 3771زن  )ميسون و همکاران، جمعيتی دوم را رقم می

ی گذار به باروری پدایين، ادهم رو بده رشد  جمعيدت شدامل افدرادی بود. در الال مراحل پایان

ان . این افراد باید  های کاریشان هست   یا آن را به اتمام راان هشود که در آاتانه اتمام االمی

شدان های باقيمان هم ظور مصر  مالی در مازاد درآم  ش لی برای بسياری از االای را بهدارایی

از آن، اثرات رفتاری را اواهيم داشت. افزایش امي زن گی و افزایش تومم در ان واته باش  . پس 

شدود. ایدن هدا میطول دوران بازنشستگی، م جر به انتقال رو بده بالدا در پروفایدل اد ی دارایی

اود بگيرد. یک حالتِ ممکن این اات کده بازنشسدتگان های مختلفی بهتوان  شکلها میدارایی

های مستمری بازنشستگی و رفاه عمومی یا انتقالات به دات آمد ه از ز برنامهبر انتقالات حاصل ا

فرزن ان و اایر اعضای اانواده تکيه نمای  . در این حالت، افراد در حال ان واتن دارایی انتقدالی 

شان هست  . حالت ممکن دوم ایدن های بازنشستگیع وان روشی از مصر  مالی در طول االبه

ع وان شان اواه   ان وات و این ارمایه بدههای کاریای را در طول االرمایهاات که افراد ا

شدان اواهد  بدود. هدر دو شدکل ایدن مب عی از حمایت در طدول دوره بازنشسدتگی در ا مت

توان  برای راي ن به کسری بودجه چراه عمر در ا ين االم  ی مدورد اادتفاده ها میدارایی

ع وان مثدال، ع صدر در رش  اقتصدادی تدأثير اواهد  گذاشدت. بده قرار گيرد، اما باز هم ارمایه

ای، م شدأ ادود (. اثر رو به رش  ان واته ارمایه4وری در م ل رش  اقتصادی فوق )فرمول بهره

 جمعيتی دوم اات )م ب : همان(.

 

 



 
 
 
 
 
 

 05                                ... یتجمعی سود اندازو چمش نسیل یانتقاالت اقتصاد ،یتیپنجره جمع

 
 

 وضعیت جهانی سود جمعیتی:

نسدبت حمایدت  ( متواط جهانی شدااص3710bطبق برآوردهای صورت گرفته )اازمان ملل، 

نفدر  177نفدر شداغل بده ازای هدر  61رون  کاهشدی داشدت، از رقدم  1706که تا قبل از اال 

های صورت گرفته، این رون  بي یک   ه در آن اال، شروع به افزایش نمود که طبق پيشمصر 

ادامده اواهد   3734ک   ه تدا ادال نفر مصدر  177نفر شاغل به ازای هر  13افزایشی تا رقم 

درصد   1/7تدا  6/7شود و بين ت. لذا در چهار دهه ااير، اثر نسبت حمایت مثبت ارزیابی مییاف

طور االانه به رش  بالقوه درآم  ملی ارافه نمدوده اادت. ایدن همدان ادود جمعيتدی اول در به

 نيز نشان داده ش ه اات. 1مقياگ جهانی اات که در شکل 

 
تا  1591خ رشد آن )سود جمعیتی اول(، متوسط جهانی شاخص نسبت حمایت و نر -9شکل 

 دهی نشده مقادیر کشورها()متوسط وزن 7111

 3710bم ب : اازمان ملل، 

 

های مختلگ جهدان در اال شروع و پایان فاز اود جمعيتی و لذا متواط طول دوره آن در قاره

ها و از م قارهشود، قاره اروپا پيش از تماگونه که ملاحظه مینشان داده ش ه اات. همان 4شکل 

ادال تدا ادال  63وارد فاز اود جمعيتی ش ه و پيش از همه نيز این فاز را پدس از  1743اال 

هدای اقيانواديه از به اتمام راان ه اات. از لحاظ اال شروع، پس از اروپا به ترتيدب قاره 3777

ان . از تی ش هوارد فاز اود جمعي 1771و آفریقا از  1701، آايا از 1706، آمریکا از 1701اال 

های اقيانوايه بدا باش  و قارهطول دوره را دارا می بيشترینلحاظ متواط طول دوره، قاره آفریقا 

 باش  .های بع ی را دارا میاال به ترتيب رتبه 63اال و اروپا با  13اال، آايا و آمریکا با  41
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ن بر حسب مناطق سال شروع و پایان فاز سود جمعیتی و متوسط طول دوره آ -5شکل 

 مختلف جهان

  3710bم ب : اازمان ملل، 

 

نيز ورعيت دام ه ت ييرات اود جمعيتی برای کشدورهای م داطق مختلدگ دنيدا در  0در شکل 

دام ه ت ييدرات مربدوط  بيشترینبراااگ آن، در اال مذکور  .نشان داده ش ه اات 3714اال 

ثبت دارن  و کشورهای قاره اروپا با دام ه به کشورهای قاره آايا اات که عم تاً اود جمعيتی م

 کم، عم تاً دارای اود جمعيتی م فی هست  .

 
بندی شده سود جمعیتی اول )نرخ رشد شاخص نسبت حمایت( در کشورهای طبقه -2شکل 

 7115بر حسب مناطق مختلف جهان، 

 3710bم ب : اازمان ملل، 
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کده محاادبات مربدوط بده پدروژه  ذکر اادتدر اصوص اود جمعيتی دوم در جهان، لدازم بده

های ملی انتقالات برای این مرحله از اود جمعيتی در بسياری از کشورها در دات اق ام حساب

بي دی  ترنتی مربوطه قرار اواه  گرفت. با این حال، پيشای هاات و پس از نهایی ش ن، در پایگا

های فرردی ااداگ مد لهای پس از آغاز ادود جمعيتدی اول بدر اود جمعيتی دوم برای اال

طور ( م تشر ش ه اات. همدان3710bاقتصادی تهيه و در راه مای ف ی مربوطه )اازمان ملل، 

هدای مختلدگ، از لحداظ نشان داده ش ه، متواط ادود جمعيتدی دوم بدرای قاره 3که در شکل 

عيتی اال مان گار اات. در نقاط او ، اود جم 117مق ار، بزر  و از لحاظ زمان، برای بيش از 

افزای  . فاصله زمانی نقاط به رش  اقتصادی می 1درص دوم در تمام نواحی دنيا در ح ود یک تک

ادال  11تدا  67های آغازین ادود جمعيتدی اول بدين او  اثر اود جمعيتی دوم نسبت به اال

اداله،  117فاصله مربوط به قاره آفریقا اادت. در طدول ایدن دوره  بيشترینبي ی ش ه که پيش

درص  در اال در هر قاره )به جز اروپا که در آن ح اکثر بده جمعيتی دوم به ان ازه نيم تکاود 

 افزای .را ( به رش  اقتصادی میمی 66/7

 

 
های پس از آغاز سود جمعیتی اول در مناطق  سود جمعیتی دوم بر حسب سال -3شکل 

 درصد(مختلف جهان )بر حسب تک

 کشور 111اگ مقادیر مربوط به ، بر اا3710bم ب : اازمان ملل، 

 

                                                 
معادل یک واحد افزایم یا کاهم در یک کمیّت  ( percentage pointone) درصدمننور از تک - 1

 با واحد درصد است 
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طور الاصه نشان داده ش ه که هر یک از م داطق مختلدگ جهدان از چده به 3در ج ول شماره 

طور متواط چ   اال پس از آغاز اود اول به نقطده االی اود جمعيتی اول را آغاز نموده و به

، به او  ادود دوم و ان  و طی چ   اال پس از همان نقطه آغازین اود اولاو  این اود راي ه

 177ان . ميانگين هر یک از اودهای اول، دوم و تومم در طول یدک دوره هر دو اود تومم راي ه

های آفریقا، آاديا، ده  به ترتيب قارههای بع ی ج ول ارائه ش ه که نشان میااله نيز در اتون

 ان .صاص دادهآمریکا، اقيانوايه و اروپا بيشترین ميانگين اود تومم را به اود اات

 

 خلاصه برآوردهای سود جمعیتی اول و دوم بر حسب مناطق مختلف جهان -7جدول 

 منطقه

شروع 

سود 

جمعیتی 

 اول

 ساله( 111میانگین سود) مقدار نقطه اوج )سال مقدار اوج(

 سود دوم سود اول
هر دو سود 

 توأم

سود 

 اول

سود 

 دوم

هر دو سود 

 توأم

 1.77 7.40 7.63 (63) 1.37 (11) 1.66 (31) 7.33 1776 آفریقا

 7.33 7.40 7.11 (66) 1.11 (66) 1.11 (17) 7.36 1701 آمریکا

 7.77 7.03 7.13 (66) 3.61 (63) 1.33 (37) 1.63 1706 آايا

 7.63 7.14 -7.73 (33) 1.61 (60) 1.36 (33) 7.43 1743 اروپا

 7.37 7.01 7.77 (33) 1.17 (63) 1.36 (16) 7.44 1706 اقيانوايه

 کشور 113، بر اااگ مقادیر مربوط به 3710bم ب : اازمان ملل، 

 

 انداز آن:بینی چشموضعیت سود جمعیتی در ایران و پیش

 47در بديش از « های ملدی انتقالداتحسداب»های قبل اشاره ش ، پروژه طور که در بخشهمان

ش اادی وژه توادط گدروه جمعيتران به اجرا درآم ه و در ایدران، ایدن پدرای هکشور دنيا از جمل

ای نيز برای این م ظدور در دادتور کدار دانشدگاه دانشگاه تهران انجام ش ه که تشکيل دبيراانه

مذکور قرار گرفته اات. همان   کشورهای دیگر، محاابات و برآوردهدای لدازم بدرای ایدران نيدز 

 ترنتدی ای هآن در پایگداميلادی انجام شد ه و نتدایج  3177تا  1717های برای دوره زمانی اال

www.ntهای انتقالات به آدرگ حساب account s .org یابی اات. قابل دات 

های ملی انتقالات ایدران بدرای  ترنتی مذکور، پروفایل حسابای هطبق نتایج م تشر ش ه در پایگا

شدود، طور که ملاحظده میاده ش ه اات. هماننشان د 7محاابه ش ه که در شکل  3711اال 

http://www.ntaccounts.org/
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االگی به ح اکثر ميزان  66شود و در ح ود ان االگی آغاز می 14درآم  ش لی از ح ود ان 

دهد  بدا آغداز دوران تحصديلات را . م ح ی ميزان مصر  برحسب ان نيز نشدان میاود می

ادالگی نيدز بدا ورود بده  13یاب  و پس از ابت ایی، ميزان مصر  با یک رون  جهشی افزایش می

اادت. از  کمتراورد که البته از جهش قبلی چشم میتحصيلات عالی، افزایش جهشی دیگری به

ک   و از االگی ادامه پي ا می 37این ا ين به بع ، رون  ت ييرات مصر  به آرامی تا ح ود ان 

بسدياری از  ک  . این م ح ی بده الگدوی مصدر  اد یآن پس کاهش بسيار محسوای پي ا می

ای با الگوی مربوط به کشدورهای های درآم ی کشورهای دنيا شبيه اات، اما تفاوت اااایگروه

باش   چدرا کده در ایدن ن تفاوت به الگوی مصر  در ا ين بالا مربوط میای هبا درآم  بالا دارد ک

های قابدل داته از کشورها، هم دولت و هم اود االم  ان در این دوره از زند گی ادود هزی ده

ده   که رون  الگوی ا ی مصر  را در این اد ين توجهی برای ام يت، الامت و رفاه انجام می

 (.3710bبه شکل افزایشی درآورده اات )اازمان ملل، 

تدا  63ده  که در ایران از حد ود تفارل بين درآم  ش لی و مصر  در ا ين مختلگ نشان می

آید  وجود میان از در این ا ين بدهنوعی قابليت پس شود و بهاالگی این تفارل مثبت می 63

ن افراد ای های(. اما در اایر ا ين، این تفارل م فی اات و لذا برآی   درآم  و هزی )اطح نقطه

 شود )اطح هاشوردار(.دچار کسری بودجه می

 
 7111های ملی انتقالات ایران، پروفایل حساب -5شکل 

 های ملی انتقالات  ترنتی حسابایهم ب : پایگا

 

یع دی نسدبت تعد اد  ،نشان داده ش ه، شدااص نسدبت حمایدت در ایدران 17ه در شکل کچ ان

 64رون  کاهشی داشدت، از رقدم  1733ک   گان مثثر که تا قبل از اال شاغلين مثثر به مصر 

ک   ه در آن ادال، شدروع بده افدزایش نمدود کده طبدق نفدر مصدر  177ازای هر نفر شاغل به
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نفدر  177ازای هدر نفدر شداغل بده 13های صورت گرفته، این رون  افزایشدی تدا رقدم بي یپيش

م  ی از ادود جمعيتدی ن همان دوره بهرهای هک ،ادامه اواه  یافت 3734ک   ه تا اال مصر 

شدود و ادود های اايدر، اثدر نسدبت حمایدت مثبدت ارزیدابی میاول در ایران اات. لذا در دهه

درص  به رش  بالقوه درآمد  ملدی یدا همدان رشد   6/3تا  71/7االانه بين  طورجمعيتی اول به

 اقتصادی ارافه نموده اات. 

 
شاخص نسبت حمایت و سود جمعیتی اول )نرخ رشد شاخص نسبت حمایت( در  -11شکل 

 7111تا  1591ایران، 

 های ملی انتقالات  ترنتی حسابایهم ب : پایگا

 

ی دوم در ایران، با وجود ای کده محاادبات مربدوط بده پدروژه ان از اود جمعيتدر اصوص چشم

ران اید ههای ملی انتقالات برای این مرحله از اود جمعيتی در بسياری از کشورها از جملحساب

های پس از آغاز اود جمعيتی اول بي ی اود جمعيتی دوم برای االدر دات اق ام اات، پيش

( 3710bر راه مدای ف دی مربوطده )ادازمان ملدل، های فرری اقتصادی تهيه و دبراااگ م ل

ارائده شد ه اادت.  11صدورت شدکل های مذکور بهم تشر ش ه که برای ایران نيز براااگ م ل

ده ، اود جمعيتی دوم در ایران از لحاظ مق ار افزایش االانه ن شکل نشان میای هطور کهمان

رود و از لحاظ زمدانی، تدا حد ود راتر میدرص  نيز فتک 3در رش  اقتصادی، در نقطه او  از مرز 

در مقياگ جهانی گفته ش ، متوادط  پيشترطور که طور پيواته دوام دارد که هماناال به 33

درصد  افدزایش ادالانه در رشد  های مختلگ دنيا در نقطده او  بده یدک تکاین اود برای قاره

 ر اواه  بود.اال مان گا 117را  و از لحاظ زمان، برای بيش از اقتصادی می



 
 
 
 
 
 

 20                                ... یتجمعی سود اندازو چمش نسیل یانتقاالت اقتصاد ،یتیپنجره جمع

 
 

 

 
دارایی حاصل از مستمری دوران زندگی به نسبت درآمد شغلی )نمودار خطی( و  -11شکل 

 های پس از آغاز سود جمعیتی اولای(، بر حسب سالسود جمعیتی دوم )نمودار ناحیه

 3710bم ب : اازمان ملل، 

 گیرینتیجه

اد ارائه ش ه، با پردااتن بده نقدش ش اای و اقتصای جمعيترشتهدر این مقاله که در حوزه بين

ت ييرات اااتار ا ی در چراه عمر اقتصادی و توجه دادن به شرایط پ جره فرصدت جمعيتدی 

ریزی شایسته نامهگذاری و بردر ایران فراهم گردی ه، بر ررورت اياات ،که ح ود دو دهه اات

شد . بدرای ایدن م ظدور،  از این فرصت تأکيد  بيشترگيری هر چه آوردن و بهرهبرای به فعل در

گيری ميزان تأثيرپذیری رش  اقتصدادی از ت ييدرات ش ااتی ان ازههای اقتصادی و جمعيتم ل

های کده مقولده حسداب ،اااتار ا ی جمعيت )با فر، ثابت بودن تأثير اایر عوامل( ارائه شد 

اود ا بدهمحورهدای اصدلی بحدث ر ،ملی انتقالات و اود جمعيتی اول و دوم در ایدران و جهدان

مثبدت و در چده دوره  تدیتا مشخص شود در چه دوره زمانی، ادوددهی جمعي ،ااتصاص دادن 

 زمانی این اوددهی م فی اات.

ادال از اواادط دهده  67نشان داد که زمي ه اود جمعيتی اول به م ت ح وداً  ،هانتایج بررای

ای در مذکور، تدا بيشدي هفراهم ش ه و در مقاط  ميانی دوره زمانی  1617تا اوااط دهه  1647

درص  از رقم مربوط به رش  اقتصادی ایران )ب ون در نظر گرفتن تأثير اایر عوامدل(  3.6ح ود 

پس از ایدن دوره، زمي ده  ،ها نيز نشان دادبي یبه اود جمعيتی اول ااتصاص داشته اات. پيش

نه در رش  اقتصدادی، در شود که از لحاظ مق ار افزایش االااود جمعيتی دوم در ایران آغاز می
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ادال بده طدور  33رود و از لحداظ زمدانی، تدا حد ود درص  نيز فراتر میتک 3از مرز  ،نقطه او 

هدای مختلدگ دنيدا در نقطده او  بده یدک که متوادط ایدن ادود بدرای قاره ،پيواته دوام دارد

ادال  117را  و از لحداظ زمدان، بدرای بديش از درص  افزایش االانه در رش  اقتصادی میتک

 مان گار اواه  بود.

ان ازهای مثبدت در تدأثير تحولدات ادااتار اهميت موروع در ای جا اادت کده بدا وجدود چشدم

دهد  و اود رب نمیاودیجمعيتی در رش  اقتصادی، هيچ یک از دو مرحله اود جمعيتدی بده

با هر دوران  اابریزی مثثر و مت گذاری و برنامهای اات که صرفاً با ايااتاااااً شرایط بالقوه

آی . لذا رروری اات در تحقيقات تکميلی به الزامات ايااتی و راهبردهدای فعل دربه ،توان می

روی تحولات جمعيتی ایران پردااته شود کده ان از پيشای مواجهه با این پ ی ه در چشمتواعه

ن الزام اياادتی در تریایتوان به چ   حوزه مرتبط در این اصوص اشاره نمود. اولين و پایهمی

پژوهی در گيری از شرایط اود جمعيتی، اتخاذ راهبردهای کلدان تحقيقداتی و آی د هزمي ه بهره

آمد ن فعل درهای بدهفدراهم نمدودن زمي دهبدر  ،ای اااادی باشد تدا مق مده ،این زمي ه اادت

ایدی و تعيين متدولی اجر همچ يننظير پ جره جمعيتی و نظایر آن.  ،های جمعيتی بالقوهفرصت

ن موردوع کلدان اید هتی از جمليریزی و اجرای موروعات مهم جمعرامی مشخص برای برنامه

انگاری از های اجرایی موج  بيش از این موجب غفلدت و ادهلتا الأ ،ملی، ررورت بع ی اات

ن مقاله اعی بر معرفدی و تدرویج ای هگونه کاما گذرا نشود. لذا همان ،های بزر گونه فرصتاین

اازی موروعاتی نسبت به ااتمرار و نهادی ه ،نحو شایستهبه ،مهم نموده اات، رروری اات این

توان   نقش مثثری که می ،نهادهای مردماازمان همچ يناز این دات در نهادهای حاکميتی و 

بي دی گدردد. های تواعه کشدور پيشفا نمای  ، اق امات لازم در برنامهای هدر ب نه فره گی جامع

هایی نظير الامت، به اشت عمومی توان به حوزهیر الزامات ايااتی و راهبردهای کلان را میاا

و داترای به مراقبت، حوزه ارمایه انسانی از جمله آموز  و ارتقدای ادطح ادواد و مهدارت، 

اند از اصوصدی )در ادطح ادانوار( و های اقتصادی مرتبط با بازار کار، الگوی مصر ، پسحوزه

 پژوهی در حوزه االم  ی جمعيت ااتصاص داد.لی و نيز آی  هان از مپس
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 تیبا وضع یتیجمع هایاستیارتباط س یبررس

 کشور یمنابع آب
 1احيمونس ا

 3ز ید ییپروانه آقا 

 6اادات محمودا  میمر

  چکیده
از اااگ برای  ایران بر ،در حال حارر اات  امامورد نياز موجودات زن ه مادهبع  از هوا مهمترین ، آب

. از اوی دیگر ایرانِ امروز با ااتمواجه« ت ش آب»اااگ برای دیگر با  بر و« بحران آب»معيارها با 

-این مسأله، توجه اياات .قرار دارداال، در آاتانه االخوردگی  67بيش از به افزایش ميانه ا ی 
پس از این امر، برای  های افزایش جمعيت ش .اود معطو  نمود و م جر به اتخاذ ايااتگذاران را به

های افزایش آن ن  تا مشکل آب را م حصراً به موروع جمعيت و ايااتاش ت در تلا ها بههاز راان

این  دان  .محيطی کشور را حتی برای جمعيت ک ونی نيز ناکافی میپيون  زن  . آنان م اب  آبی و زیست

ت. لذا با مقاله درص د پااخگویی به ارتباط علمی دو مسأله بحران/ ت ش آب و جمعيت با یک یگر اا

های انتقال آب، رابطه بين رش  جمعيت و رش  مصر  آب در کشور و بررای ورعيت مصر  و شيوه

جاد ش ه در این زمي ه را پااخ ای همقایسه ورعيت م اب  و مصار  آب در ایران و اایر کشورها، شبه

 ده . می

اات  اما این بحرانی پذیرفته ش هگرچه قرار گرفتن آب ایران در ورعيت  ،ج این تحقيقیاااگ نتا لذا بر

کمبود آب نيست، بلکه بحران م یریت  م اب  آب، مسأله کر اات که بحران موجود در مسألهنکته قابل ذ

های م یریتی صحيح و کارگيری رو در صورت به ،شودکه گفته میو حکمرانی آب اات  به طوری

ظرفيت  و ...تلگ شرب، ص عت، کشاورزی های مخهای نوین آبخيزداری در بخشااتفاده از رو 

 جمعيتی ایران با توجه به م اب  طبيعی غ ی کشور، بيش از جمعيت فعلی اات.

 

 .م اب  آب تیریم  ت،يبحران آب، ت ش آب، جمع: کلیدی گانواژ

                                                 
 فیشر یگروه معارف دانشگاه صنعت اریاستاد ات،یاله يدکتر - 0
 ریرکبیام یدانشگاه صنعت کیزیشناس ارشد فکار - 2
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشجوي دکتري عمران، گروه محیط زیست - 3
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 مقدمه و بیان مساله

ادط تو 1073بدار در ادال  يناولد م داب  طبيعدی، بحرانو  يتجمعرش   یشافزا تقابل یهنظر

 یدنااداگ ا مطدرح شد . بدر يسدی،و اقتصاددان انگل يش، کش(1044-1366) توماگ مالتوگ

 یپاادخگو ،ينزم کره یم اب  مح ود موجود بر رو ی ،مالتوگ معرو  گرد یهکه به نظر یهنظر

از کمبدود  یناش یهاو بحران اهت ش يجهنبوده و در نت يادر دن يتجمع ی و ار يررش  چشمگ

م داب   یوبگدجوا ،يترش  جمع نای ه. مالتوگ معتق  بود کاات ناپذیراجت اب ،ی  هم اب  در آ

 یشاز افدزا يریمسدأله را جلدوگ ینکار حل امالتوگ راه ،ینبشر نخواه  بود. ب ابرا یموجود برا

فضای اقتصادی ص عتی آن روز  او نظریات اود را بر پایه .کرده گام اعلام یرو ازدوا  د يتجمع

کردند ، ب دا در تولي  کالدا و اد مات ایفدا می اایه و م اب  طبيعی نقش اصلی رارم ،که در آن

 از یدادیز یهداارعت با مخالفت گروهبه یهنظر یناما ا. (1673ه بود )محمودی و احراری، نهاد

)حدق  رو بده رو شد  ،اياادتم اران ا دانشدم  ان وتد هگرفتد يسایيانمختلگ، از کل یهاطيگ

مخالگ بودن . آنهدا  1هايننئومالتوا ي انهش ت با نگاه ب ببهگروهی  (.1676، و همکاران دوات

 ی د هدر آ یاجتمداع یهداو مشدارکت یآورفن يشرفتها اثرات پينمعتق  بودن  که نئومالتوا

ایدن در حدالی  ان .گرفته ی هبشر را ناد يازد نمور ییم اب  غذا هب يشترب یو داترا ينتأم یبرا

اات که نظریات دیگر از جمله پيروان و مبل ان ادیان مختلگ، برای دارن گان نوبل اقتصدادی 

ک     چرا های ااير، افزایش جمعيت را یک فرصت ج ی تلقی میویژه در دههو فرمانروایان به

دی، اجتمداعی، فره گدی و ام يتدی کشدورها انسانی در برتدری اقتصدا که نيروی کار و ارمایه

یابی بده ندرب رشد   گاه، دادت(. در ایدن دید1676، و همکداران تأثيرگذار اات )حق دوادت

بيشي ه را ببرد و بتوان   های اود ااتفادهتا از ظرفيت ،ده ، این امکان را به جامعه میجمعيت

 رش  اقتصادی پای اری را ایجاد نمای .

ها بده که حيات انسان، یکی از مهمترین م اب  طبيعی بوده ااتع م اب  آب مورو یربازاز داما 

 ياادتدر صدح ه ا يدتموروع بدا اهم یکع وان این م ب  به ،همچ يناات. آن وابسته بوده

همواره مطرح بدوده و  ،جهان آبدر م اطق اشک و کم یژهوکشورها به ی و حتی اارجیداال

                                                 
هایی مشابه با نگرانی شود که دغدغهطور کلی به کسانی اطلاق میاص لاح نئومالتوسیانیزم به -0

ها با داشتند  تفاوت دیدگاه نئومالتوسی ذ هاي کنترل جمعیت بودکه از طرفداران برنامهذ مالتوس 

تئوري مالتوس در جدیت و اشتیاق فراوان آنان در جلوگیري از باروري است  نگرانی آنان از افزایم 

تخریب و از هم پاشیدگی محیط »از « فقر»جاي بیم از مالتوس است، تا آنجا که به جمعیت عموماً

 گویند سخن می« بارزیست و قح ی فاجعه
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 یدنمتخصصدان امدور آب بدر ا(. 1630)زیباکلام،  ااتکرده اود را حفظ يتاهم يزاک ون نهم

فراتدر  ي دیشون ه از حد  معی  تج  يرینبه حجم م اب  آب ش يتباورن  که هرگاه نسبت جمع

بدر  بدود. یر اواه ناپذاجت اب « از کمبود آب یفشار و ت ش ناش»و  آب محسوگ یابیرود، کم

از آن فراتدر  یا ي هرا یجهان به مرز بحرانکشور  36نسبت در  ینا يراا اااگ، در دهه ينهم

-در شرایط نگدران« ميانهااور» پذیر جهان نظير م طقهم اطق آايب ،. در این ميانرفته اات

 آن را تحت ع وان م داطق یدرص  از ارار 31از  يشکه ب ایيانهااورم ،برن میار ای بهک   ه

کشدمکش بدرای  يشدي هپ يدل،دل ينبده همد ک  د .یمد ب د یطبقه «فرااشک» یا «اشک»

(. 3717، همکاران و بزیاورد )یچشم مبه يانهااورمیخ در اراار تار يرینبه آب ش یداترا

کمبود جد ی  ،های اايرایران مشابه بسياری از کشورهای اشک و نيمه اشک جهان در دهه

در  مان ملل،براااگ برای تعاریگ و معيارها از جمله تعریگ ااز م اب  آب را تجربه کرده و در

 مواجده اادت  «آب تد ش»و براااگ برای دیگدر از تعداریگ، بدا  «بحران آب»حال حارر با 

  .(1676، نصرآبادی)

 هدایمثلفه یناز مثثرتر یکیع وان همواره به ،يتتحولات جهان، ع صر جمع یخدر تاراز طرفی 

انِ امروز بدا افدزایش ایراات. آم هیشمار مهر کشور به یو اقتصاد ياایا هایق رت در عرصه

های ها و گزارشات اازمان. بررایقرار دارد اوردگیاادر آاتانه اال،  67ميانه ا ی بيش از 

ده  که جمعيت کشور مدا در حدال پيدر مختلگ از جمله وزارت به اشت و مرکز آمار نشان می

بده رشد  توجده  ،(. ب دابراین1676، نصدرآبادیش ن و در دراز م ت رو به کاهش اواه  بود )

 یگدرتواند  بدر توادعه و تحدرک دیشد ه، مد ریزیو برنامه يحصح یریتدر صورت م  يتجمع

 یدر راادتا يتدیجمع مراقبدت از مثلفده لدذا. (1671، پوریدا)باش   يرگذارکشور تأث هایبخش

ع وان نمود به ی،مل يتهمان ق ر مهم اات که مراقبت از قلمرو و حاکم ،یحفاظت از ق رت مل

 اات. يتکشور حائز اهم یکدر  اایيااتقلال ا

ده د ، کده گفتده اال تشکيل مدی 47درص  جمعيت ایران را افراد بالای  17اک ون ح ود هم

 1637کده در ادال طوریهای آی  ه تقریباً دو برابر اواهد  شد ، بدهشود این آمار در االمی

(. 1676، نی محمودآبادیدهقاازای هر چهار نفر ایرانی، یک نفر االم   وجود اواه  داشت )به

 اودبده را اجتمداعی و اقتصدادی نظدرانصاحب و کشور کلان گذارانتوجه ايااتاین مسأله، 

نزولدی  روند  ک تدرل برای پ ی ه، این در مثثر عوامل و هازمي ه بررای رمن تا ،نمود معطو 

امر م جر بده اتخداذ  . اینکار بپردازن راه ارائه به آن، بر مترتب اوء آثار تخفيگ و رش  جمعيت

پدس از اعلدام  اادت.تواط دولتمردان ش ه ،جمعيترش  های ج ی  تشویقی افزایش اياات

ای با ایجاد ارتباط بين های مربوط به آن، ع ههای ج ی  جمعيتی برای مقابله با آايباياات
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 هددای افددزایشو ايااددت« آب»قرارگيددری در معددر، بحددرانِ "ااددتراتژیک  دو مقولدده

، آنها را متعار، و مت اقض تلقی نمدوده و در صدحت تلدا  در راادتای ایدن "«عيتجم»رش 

 ،هدای معاند اادت کده رادانهایدن در حدالی  به دليل کمبود آب تشکيک نمودن . ،هااياات

های تشویقی افدزایش آب را م حصراً به موروع جمعيت و اياات ش ت در تلاش   تا مسألهبه

هدای ابدری و ای اود و در فضای نشریات و اایتگوهای راانهوتپيون  زن  . آنان در گف ،آن

کوشد   تدا ده د  و مدیآميدز جلدوه مدیبحران آب در ایدران را فاجعده ،تحليلی، با ترف  هایی

در جهدت تشدویق بده فرزند آوری و  آنانهای کلی دولتمردان و ايااتم اران ایرانی و اياات

لی از هرگونه م طدق و برنامده بده تصدویر کشد  . ایدن آميز و ااافزایش باروری را امری بلاهت

ایران با مشکلات م اب  آبی در چ   ادال اايدر را، متوقدگ بدر افدزایش  علت مواجهه ،هاراانه

 ،این رون  باعث اواه  ش  دان   و معتق ن  ادامهشصت می های دههدر اال ،ناگهانی جمعيت

ه مجبور به ترک آن شون . آندان م داب  آبدی و تا قسمت قابل توجهی از جمعيت ایران در آی  

دان   و مکرر به عد م محيطی کشور را برای پذیر  جمعيت ک ونی ایران نيز ناکافی میزیست

-وجود ظرفيت تأمين م اب  طبيعی مورد نياز برای رش  و افزایش بيشتر جمعيدت تأکيد  مدی

های جمعيتی / ت ش آب و ايااتی بحرانک   . تردی  در باور و پذیر  ارتباط بين دو مقوله

 1467 یدران،آب ا ادرانه يدرهذاشود کده بد انيم طبدق آمدار و محاادبات، تر میزمانی ج ی

مثدل دانمدارک،  ییکشدورها ی،اات که طبق آمدار باندک جهدان یدر حال ینمترمکعب اات. ا

 يدببده ترتو  یدرانا یرذادا ادوم تدا دو ادومیکدر ح ود  یارانه آب يرهو هل  ، با ذا یکبلژ

 یشافزا هایيااتشااص بحران آب، ا و یا زیر به یکمتر مکعب، و نزد 473و  1701، 1746

 یشان مربوط به محصولات کشاورزصادرات زا یابخش عم ه حتی و ک   را دنبال می يتجمع

 یلیبحران اات، تماشااص متر مکعب و در ح   1113آب آن  یرذاا که ارانه يز،اات. ه   ن

  .(world bank, 2016  1676، داوری) ن ارد يتک ترل جمع يااتذ ابر اتخا

این نوشتار درص د پااخگویی به ارتباط علمی این دو مسأله د بحران/ ت ش آب و جمعيدت د 

آب  با یک یگر اات. گرچه قدرار گدرفتن کشدور ایدران در وردعيت بحراندی نسدبت بده مسدأله

جمعيدت محدل  اما نوع ارتباط بين این موروع و مسدأله ،موروعی پذیرفته ش ه و ج ی اات

 ارتباط علّی مستقيمی ،ا این دو موروعیآ هتأمل و بررای اات. در حقيقت بای  بررای شود ک

 با هم دارن ؟ ب ین مفهوم که رابطه ت ييرات جمعيت و مصار  آب به صورت اطی اات؟
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 های تحقیقاهداف و پرسش

تر از ت يير اااتار وگتر و محساز آنجا که موروع کمبود آب و عوار، آن برای عموم ملموگ

باشد ، در ذهدن بسدياری از ان از کاهش جمعيت کشور میا ی جامعه و االم   ش ن و چشم

ا با توجه به بحران آب، تشویق به فرزن آوری یآ هگردد کمیطور ج ی مطرح افراد این اثال به

 باش ؟و افزایش جمعيت کشور صحيح می

این نسدل را  ،اازد که بهتر ااتع ی چ ان دشوار میهای بزن گی را برای نسل ،آیا کمبود آب

تدا  ،شدودتع اد جمعيت مطدابق بدا ميدزان آب کدم  ،نمودن مع ی که تلا  ایهمح ود نمود؟ ب

 کمبود آب احساگ نشود؟

ن ادثال جدزو پرتکرارتدرین شدبهات و اید هجامع ده  که در قشر فرهيختهها نشان میبررای

و طبيعتداً  ااتهای جمعيتی کشور بودهرت ت يير ايااتموان  پذیر  در بحث تئوریک ررو

نيازم د  بررادی دقيدق  ،باشد حل این پارادوکس و گره ذه ی که بيشتر از ج س م الطه مدی

توان پااخ به آن را در چ   جملده طرفين موروع و چگونگی ارتباط آنها با یک یگر اات و نمی

با مست  ات کافی و برااداگ آمدار و  ،ازم ااتبحث ارائه نمود. به همين جهت ل و یا در حاشيه

 م اب  علمی مورد بحث قرار گيرد.

 چارچوب نظری

 اادتهای جهانی در تعيين ورعيت کشورها از نظر آب آب تج ی شون ه یکی از شااص ارانه

بدوده کده  یپارامترهای هواش اا ینتریاز اااا یکینزولات جوی  (.1636، محم ولی اامانی)

صدورت مق ار نزولدات جدوی را بده. باش تج ی شون ه می م اب  آب يریگدر شکل یعامل اصل

 .(1606، همکدارانو  هراثیده   )می یشمتر در اطح م طقه نمايلیاز آب برحسب م یارتفاع

از کشدورهای اشدک جهدان و  های اايدرمتر در االميلی 367ایران با متواط نزولات جوی 

 چهدارم این ميزان حد ود یدک .(1636، ابریشم چی و تجریشی) آب مح ود اات دارای م اب 

  .(1شدکل ) آايا اات و نصگ قاره (1606، همکارانو  هراثی) (،مترميلی 307) متواط جهانی

 شود.محسوب می ب ین ترتيب ایران از جمله کشورهای اشک و نيمه اشک
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 (1321، همکارانو  هراثیمتوسط نزولات جوی در کشورهای جهان ) 1 :شکل

 
برابر با طور متواط متر ميزان بار  در این کشور، بهميلی 367عت اراری ایران، با توجه به وا

 تعدرقميليارد مترمکعب آن تبخيدر و  307که  ،باش ميليارد مترمکعب در اال می 677ح ود 

هدای تج ی پدذیر از طریدق آب هدایع وان آببه ، ميليارد متر مکعب آن در اال 167ش ه و 

تواند  مکعدب( مدی ميليدارد متدر 63هدای زیرزمي دی )مکعدب( و آبميليارد متر  73اطحی )

برداری قرار گيرد. ارقام فوق متواط در اال بوده و تمام این ميزان قابل مورد بهرهااتحصال و 

 .(1636، محم ولی اامانی) برداری نخواه  بودااتحصال و بهره

درص  م داب  آب  07براوردار بوده و ح ود  م اطق شمالی و غربی از اهم بيشتر آبدر ایران 

کشدور در ندواحی مرکدزی، شدرق و ج دوب  دیگر هکيفيت در این مح وده وجود دارد و نيم با

 .(1630، زادهرجب) درص  م اب  براوردار هست   67ح وداً از  ،شرقی



 
 
 
 
 
 

 30                                        شورک  منابع آیب تیاب وضع یتیجمع هایاستیارتباط س برریس

 
 

 وضعیت منابع آبی تجدید پذیر کشور )ارقام به میلیارد متر مکعب( :  1جدول
 (1331، محمدولی سامانی)

 677 بارش

 307 تبخیر و تعرق

 167 منابع آب تجدید شونده

 63 های سطحی(های زیرزمینی )از بارندگی و جریانی منابع آبتغذیه

 73 های سطحی در دسترسآب

متر مکعب  1677تا  1777ح ود  کشور تج ی شون ه ارانه آب ،1677در اال  ،براااگ ارقام فوق

 0477که ميانگين جهانی این مق ار برابر در حالی  (1636، محم ولی اامانی) نفر اواه  بود برای هر

 متر مکعب برای هر نفر اات.

 

ادازمان  های معتبر زیادی مان   شااص فالکن مارک، شااصشااص ،برای تعيين بحران آب

ع وان مثدال . بده(1676، نصدرآبادی) المللی م یریت آب وجود داردبين ملل و شااص مثاسه

از  کمتدر ی پدذیرم داب  آب ادالانه تج  کده دارای ادرانه ییکشورهابراااگ شااص نخست 

کده  ییو کشدورها گردند یمحسوب م یآب بحرانبا  ییجزء کشورها هست  ، متر مکعب 1077

بدا  ییمکعب در ادال هسدت  ، جدزء کشدورها متر 1777کمتر از  ی پذیرآب تج  دارای ارانه

ورعيت م داب  آب ایدران در  طبق این شااص،. (3717، همکاران و بزی)باش   یکمبود آب م

و برااداگ دو شدااص دیگدر، م داب  آب ایدران در وردعيت  قرار گرفتن در بحران آبی آاتانه

 .(1676، نصرآبادی) بحران آبی ش ی  قرار دارد

 ارقدام ادرانه بسدياری از کشدورها بدا ،آنبهي ه از م اب  آب و بازچراانی  امروزه با ااتفاده اما

-برنامه ب ون ای که مشکل حادی از این نظر داشته باش  ، نيز ،مترمکعب در اال 377تر از کم

 .(1636، محم ولی اامانی) برن ملی اود را به پيش می های تواعه

ن ارقام و محاادبات ادرانه در وردعيت واقعدی کشدورها در ای هرا  بيش از آنکلذا به نظر می

رابطه با م اب  آب مهم باش ، اااتار و چگونگی مصر  و م یریت آب تاثيرگذار اات. ب ابراین 

 پردازیم:در ادامه به چگونگی اااتار مصر  آب در کشور می

 ف در ایرانانواع مصار

ميليارد متر مکعب در اال اعلام ش ه اات که  3/34برابر  1601مصر  آب در کشور در اال 

بيش از نود درص  آن در بخش کشاورزی بوده و مجمدوع مصدار  در بخدش شدرب و صد عت 

ميليارد متر مکعب بوده  1/76برابر  1637باش . کل مصر  آب در اال ح ود هفت درص  می

 ده . های کشاورزی، شرب و ص عت نشان میرا در بخش 1601ر  در اال که همان رون  مص
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هدای های مختلدگ مصدر  در اده مقطد  زمدانی ادالترکيب و اااتار مصر  آب در زمي ه

 برآورد ش ه اات. ج ول به شرح  1677و  1601، 1667

 
 .(1331، محمدولی سامانی) 1311-1111در دوره تحولات ساختار مصرف آب  : 7جدول 

 1111سال  1329سال  1311سال  نوع مصرف

 1/33 6/76 4/73 کشاورزی )%(

 7/4 3/1 6/1 شرب شهری و روستایی)%(

 1/3 1 1/7 صنعت و معدن)%(

 7/3 1/7 - پرورش آبزیان)%(

 177 177 177 جمع

 
 الف( مصرف شرب و بهداشت

 در مطالعاتی که تواط اازمان ملل متح  در ا گاپور صورت گرفت، حد اقل آب مصدرفی هدر

 همچ دين اادت.ليتر در روز تعيين گردید ه 77 ،شت و الامت جامعهشهرون  برای حفظ به ا

ترمکعب در ماه تعيين ش ه کده م 1/33ر اوم تواعه، الگوی مصر  آب هر اانوا برطبق برنامه

 .ليتر آب مصدر  نماید  117 ح اکثر تا ،توان روز میطور متواط در شبانههدر نتيجه هر نفر ب

ااير نشان از مصدر   ، آمار چ   االهایرانشهرنشي ی در  رویهتوجه به رش  بی متأافانه بااما 

متوادط تقاردای  1606ده . در اال روز میليتر در شبانه 677 تا 317طور متواط هب ارانه

، 1607ع وان مثال در ادال اات. بهدات آم ههنفر روز ب ليتر 363آب شهری در کشور  ارانه

هدا بي دیپديشاز اویی . ان گوی مصر  آب مصر  کردهدرص  مشترکان کشور، بيش از ال 16

 1677در افدق ادال  جمعيت متواط،براااگ ا اریوی ح   که جمعيت کشور ،ده نشان می

در شدهرها ادکونت اواه د   درص  آندان 01ح ود   که يميليون نفر اواه  را 36ح ود  به

 .(1637، محمودی) داشت

مصر  و م داب   یهروهای بالای تأمين، انتقال و توزی  آب، افزایش بیهزی ه با توجه بهب ابراین 

 .باش  های ج ی ج ی ی در آی  ه روبرو میشهرون ان با بحران مح ود آب قابل داترگ،

 ،گذشدته ادال 67طدی در کشدور آب مصر  ارانهدر ای جا این نکته نيز قابل توجه اات که 

برالدا  رشد  حد ود همچ ين اات. برابر ش ه 6برابر و ميزان مصر  االانه تقریباً  6بيش از 
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الدی  1تهران در این دوره، مصر  آب با رش  االانه تقریباً  مان   ،یدرص ی جمعيت شهر 1/3

  اات.همراه بوده در این شهر درص  4

 1329تا  1319های آب طی سال . جمعیت تهران و مصرف سرانه3جدول 

  .(1333، ابریشم چی و تجریشی)

 1329 1321 1359 1395 1399 1319 سال

 4017 4601 4763 1616 6167 3037 نفر( 1777جمعيت )

 73 664 666 163 431 307 (MCM) ی آبمصر  االانه

 613 333 366 333 377 77 )ليتر در روز( مصر  ارانه

 ارانه مصر  آب در تهران و دیگر شهرهای کشور به مراتب بيشتر از مصر براااگ آمارهای موجود، 

 دارن  هایی اات که از لحاظ آب و هوایی، زن گی اجتماعی و اقتصادی در ردیگ تهران قرارآب در مکان

 .(1636، ابریشم چی و تجریشی)

 

 ب( مصرف کشاورزی

ميزان اراری  .(1630، رجب زاده) ، بخش کشاورزی ااتدر ایران آب ک   هترین مصر عم ه

 ميليدارد 71از مجموع . (1676، حياتی و زارع) هکتار اات يليونم 10کشت کشور ح ود  زیر

در بخددش  آن ميليددارد مترمکعددب 30ب ااتحصددالی اددالانه در ایددران، بدديش از آمترمکعددب 

ميليون هکتار زمدين  4شامل  ،ميليون هکتار اطح زیر کشت آبی 43/0برای آبياری کشاورزی 

 .(1676، نصرآبادی)شود ميليون هکتار باغ مصر  می 43/1زراعی و 

درصد   67الدی  67باشد ، بدين صورت غرقابی مدیدر حال حارر ران مان آبياری که عم تاً به

-( نشان مدی1641-1647اال ) 7در طول  ،آبياری ا  دز شود. ارزیابی شبکهتخمين زده می

کشدورهای در حدال درصد ، از متوادط بدازدهی در  31ده  که متواط بازدهی کل آبياری با 

هدای رو  کارگيریبدا بده ،که در کشور آمریکااات. در حالیدرص ( نيز کمتر بوده 61) تواعه

-ميزان مصر  آب در هر هکتار را در اال ،ان ترویجی و آموز  کشاورزان و تحقيقات توانسته

 درص  کاهش ده  .  14 ،ميلادی 1771تا  1737های 

 جهانی بسيار مقادیرنيز در مقایسه با  ،ميزان مصر  آب برای آبياری محصولات مهم کشاورزی

مق ار متواط مصر  آب اقلام مهدم کشداورزی در کشدور را در مقایسده بدا  6ج ول  بالا اات.

  .(1636، ابریشم چی و تجریشی) ده جهانی نشان می مصر 
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 آب کشاورزی در آبیاری انواع محصولات. مقایسه مصرف 1جدول 
 (1333، ابریشم چی و تجریشی)

 مصر  در ایران )متر مکعب در هکتار( مصر  جهانی )متر مکعب در هکتار( 

 4677 6177-4177 گندم )شتوی(

 10777 0777-17177 فی جاتصی

 16777-17777 1177-0177 چغندر قند

 3777-17777 6177-0777 برنج

 13777-37777 11777-31777 نیشکر

 17777-13777 1777-3777 ذرت

 

 ج( مصرف صنعت و خدمات

ای از گسدترده و هيچ مطالعهاات دراتی ت ظيم نش ه هدر بخش ص عت نيز الگوهای مصر  ب

ی وراورد و بهدرهجویی در آنها به چشم نمیآب ص ای  بزر  و پتانسيل صرفهمصر   ورعيت

هدای حجدم کدل آب برداشدتی کارگداه بسيار پایي تر از ااتان اردهای جهدانی اادت. در ح ی

درصد  آن از م داب   64بوده کده  ميليون مترمکعب 106معادل ، 1644ص عتی کشور در اال 

، صد ای  1600اادت. در ادال آب اطحی تدأمين شد هدرص  از م اب   16زیرزمي ی کشور و 

ميليدون مترمکعدب  477 کانی و غيرفلزی با یک ميليارد مترمکعب و ص ای  غدذایی بدا حد ود

، ابریشدم چدی و تجریشدی) گيرند در مقام اول و دوم مصر  آب قدرار مدی ،مصر  آب االانه

1636). 

 نشدان داد کده بده ،تهدران انجدام پدذیرفت بر روی پالایشدگاه ،1601ای که در اال در مطالعه

که به مصار  مختلفی از جمله تولي  بخار، تزریق بده توان آب مصرفی این مجتم  اهولت می

نشدانی، آشدامي ن و واحد ها، مصدر  آتدش  ع وان آب جبرانی، شستشویک   ه بها ک بر 

 آبمتر مکعب  37777 درص  کاهش داد. این مجتم  روزانه 61را تا ح ود  ،را می تعميرات

 .ک  تهران دریافت می آب از شبکه

کده  ق   اصفهان صورت گرفت، نشان داد بر روی کاراانه 1637در اال  دیگری که در مطالعه

 1اول، ميدزان مصدر  آب تدازه های پيشد هادی کداهش مصدر  آب در مرحلدها اعمال رو ب

کداهش  ،ازای هر ص  تن چ   رق د به، متر مکعب 117به کمتر از  ،مترمکعب 663 کاراانه از

                                                 
 ت پسا  اس آ  تازه در مقابل آ  حاصل از تصفیه -0
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در مراحدل بعد ی نشدان داده  ،کداهش مصدر  آب امهبرن یمطالعه رمن ارائه یاب . در اینمی

ازای صد  تدن مترمکعدب بده 17ا تا ميزان رکاراانه  یتوان ميزان مصر  آب تازهش ه که می

 .نيز کاهش داد ،چ   ر

تدوان نشان داد که به راحتی می ،در مطالعات مشابهی که در نقاط مختلگ جهان صورت گرفته

-قيمت. اعمال جویی نموددرص  در مصر  آب ص ای  صرفه 67ها، تا با مميزی آب در کاراانه

جدویی آن را مصر  آب و صدرفهنحوه صحيح  ،توان ف ی و آموز  می آب، مشاورهی واقع های

 .(1636، ابریشم چی و تجریشی) ها تشویق نمای ص عتی و کارگاه در واح های

 
 علل ایجاد بحران آب

در  یامطالعدات ج اگانده يایی،آاد یدر کشدورها یآبد يدترون  ام  يتورع یم ظور برراه ب

اادت. ( صورت گرفتدهADB) ياآا تواط بانک تواعه ،ياآب در آا ان از تواعهاصوص چشم

از کمبود م اب  آب مواجه  یبا بحران آب ناش ياییآا یده  که کشورهایمطالعات نشان م ینا

 یو حکمراند یریتردعگ در مد  يدلدلهکشورها بد ینش ه در ا یجادا آبیبلکه بحران  يست  ،ن

 .ااتم اب  آب 

 یو اارا  در مصر  اانگ یکشاورز يت،آب در کشور، همواره جمع یدارو نگه ی توز یریتم 

 31مجلدس،  یکاادتراتژ يقداتاما طبق گزار  مرکدز تحق ک  ،یم رفیرا عامل کمبود آب مع

شدود،  يریجلدوگ يزانم ينو اگر از اتلا  هم رود،یه ر م ی توز در شبکه ی،درص  از آب شهر

آب باشد ، بده  یرذادا يدزانکه تاب  ماز آن شتربيبحران آب، شود. یبخش حل م ینمشکلات ا

متر مکعب،  1634 ارانه يرهمثل آلمان، با ذا یکه کشور دارد، چرا یبستگ م یریت م اب  آن

در کشدور  آب ن ارد. مشکل بحران ي ه،به اتخاذ ت ابيریاات، با  یرانا یراز ذاا کمتر يارکه بس

 167شد ه، و فقدط  يدرتبخ بمتر مکع يارديلم 376، یمتر مکعب آب ورود يلياردم 636از  ما

علدت  ینکده مهمتدر شودیم يعتانسان و طب یبرداربهره متر مکعب از آن وارد چراه يلياردم

 . اات اازیغلط و م سوب ا  يوهو ش يزداریااتلا ، ع م توجه به آب ینا

ریدزی برنامده ه،ی د آ یمقابله با بحران آبد یبرا یکار اصلراهن نکته رروری اات که ایهتوجه ب

 یباش  و تا زمانیم اب  آب کشور می حکمران های م برانه درصحيح و در پيش گرفتن اياات

و زودگدذر و در  یمقعطد یجیاق امات، نتدا یراا ،نگردد ی هدر کشور نهاد یکردرو ييرت  نای هک

برادی  در یک نگداه کلدیدر هر حال   داشته باش . يزن یاثرات مخرب ،موارد ممکن اات یبرا

 توان در موارد زیر بررای کرد.می ،دلایل بحران آب در کشور را
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 توزیع ناهمگون جمعیت

 07های آبریز دریای ازر، اروميه، کراه و کدارون( حد ودغربی کشور )حوزه در حالی که نيمه

 درص  17ح ود  آنهاجمعيت ااکن در  ،شودشون ه را شامل میدرص  از کل م اب  آب تج ی 

هدای موقعيدت رشدته کدوه .(1636، یمحم ولی ادامان) ده کل کشور را تشکيل می جمعيت

کشدور  درصد  از مسداحت 31درص  بارن گی ت هدا در  07زاگرگ و البرز ابب ش ه اات که 

آبریز مرکزی ااتصاص داشدته  وجود داشته باش . از یک او، نيمی از مساحت کشور به حوره

ح ود نيمدی از اوم از کل م اب  آب تج ی پذیر در آن واق  اات و از اوی دیگر، ت ها یک که

چهدارم آبریز اليج فارگ و دریای عمان قرار دارد که یک تج ی پذیر ایران در حوره م اب  آب

 ده .پوشش می از مساحت کشور را

ع دوان شد ه  يدتجمع م داب  آب، تمرکدز يفيتبر کاهش ک يرگذاراز عوامل مهم تأث ،همچ ين

ح  بر م اب  آب در م اطق اشدک از  يشعوامل فشار ب ینتراز مهم یکیعامل مهم  یناات. ا

در ادال  0/37از اهم جمعيت شهرنشين ایران . (1673، نهتانی و ابراهيميان) رود یشمار مبه

و  6/41، 6/16، 60، 63، 6/61به ترتيب بده  1631تا  1661 های دورهطبق ارشماری 1307

 اادت. ب دابراین موازنده درصد  گذشدته 01از مرز  1677درص  افزایش یافته و در اال  1/43

تدوان رشد  تعد اد معضل می اات. به اینجمعيت به اود شهرها و زیان رواتاها برهم اورده

شدهرهای تهدران، مشده ، درکلدان نخست شهری و تمرکز جمعيدت گيری پ ی هشهرها، شکل

اادب و هدای م کرد. ن اشتن اياات اصفهان، اهواز، قم و زاه ان با م اب  مح ود آب را ارافه

توقگ رون  افزایشی شهرنشدي ی موجدب  اجرایی برای توزی  همگون جمعيت، توزی  امکانات و

 31از رتبه  1601تا  1661م اب  آب در دوره  ش ه شهری مان   زاه ان با داترای مح ود به

 (.1676، نصرآبادی) برا  جمعيتی در ميان شهرهای کشور 17به رتبه 

 
 کشاورزی ناکارآمد و با بازده پایین

های بخش وری دریکی از عوامل اصلی پایين بودن بهرهاتکای بيش از ح  اقتصاد ایران به نفت 

مسدتث ی نيسدت.   ه کلیعشود  بخش کشاورزی نيز از این قامختلگ اقتصاد کشور قلم اد می

بلع ، روی هم را می ميليارد متر مکعب 36ميزان درص  آب کشور به 76ه این بخش کدر حالی

وری آب به تولي  در ایدن براوردار بوده و بهرهدرص  در آبياری  61تا  67رفته از ران مانی بين 

 .(1676، نصرآبادی)کيلوگرم در متر مکعب اات  01/7حوزه ح ود 

برداری نام ااب از تأايسات آبياری موجود، نشدت آب تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزی، بهره

 مدزارع در ارتبداط بدا مقد ار آب و نحدوه های انتقال آب، نام ااب بودن شکل و اند ازهکانال از
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ادازی و کدارایی مصدر  آب آبيداری، اادتفاده از اهميت بهي ده آگاهی کشاورزان آبياری، نبود

گذاری نام ااب م اب  آب، نام اادب بدودن کيفيدت م ااب، قيمت های آبيارینکردن از رو 

هدای زیرزمي دی ویدژه آبکيفيت م اب  آب مدورد اادتفاده بده بعضی از اراری، نام ااب بودن

الگو و تراکم کشت محصولات زراعدی و بداغی، بودن  )ته ی  کمی و کيفی این م اب (، نام ااب

محصولات کشاورزی، از برای عوامدل پدایين  ميزان مصر  آن در انتخاب تولي توجه نکردن به

درص ی بخش کشاورزی از  77بودن کارایی در بخش کشاورزی اات. با توجه به اهم بيش از 

راند مان آب در ایدن  ارتقدای گذاری برایریزی و ارمایهمصر  م اب  آب کشور، هر نوع برنامه

، یزدانيدان و محمد جانی) ااز کاهش قابل توجه مشکلات م اب  آب در کشور ااتبخش زمي ه

1676). 

 
 تغییر الگوی بارش و افزایش دما

 لداوه بدر حاکميدت شدرایطهای بارشی مثثر بر ميزان بار  دریافتی عموقعيت ایران و ايستم

 بدودن موجدب پدایين ،اوم ميانگين بار  جهانی در ایدراناشک و دریافت یکاشک و نيمه

 ش ت مت ير اات. بيشتریناعتماد به بار  ش ه و ميزان بار  از االی به اال دیگر به قابليت

 ریدزی کمبدود آب حاصدل از اشکسدالی، تصدادفی بدودن ایدن پ ید ه اادت.مان  برای برنامه

فراواندی  اقليمی وجود داشته و اواه  داشت اما دوره، شد ت و ع وان یک پ ی هاشکسالی به

عوار، اشکسالی  ها وح  زیادی نامعلوم اات. ب ابراین عقلانی اات برای کاهش هزی ه آن تا

 .ریزی م اابی انجام گيردبرنامه

 
 های آبی کشورمدیریت نامناسب حوزه

-نمونه در بخش آب شواه  و قرائن بسياری در دات اات که بهدادن اوءم یریت ن برای نشا

حاصل از  م یران برای م یریت آب ،هایی اشاره اواه  ش . با توجه به ت ييرپذیری بالای بار 

ت هدا ذايدره  ها نههای دریافتی مازاد این االم ونی ن اشته و در عمل بار  ها برنامهتراالی

آی . از آب شمار میی به فراموشی اپردن بحران آب در کشور بهاوبی برا شود، بلکه بهانهنمی

آب  کسدری مخدازن دايدره ع وان یک فرصدت بدرای جبدرانها که بای  بهدریافتی در تراالی

-آبی و کدمای بودن کمدوره ااتفاده کرد، تواط بسياری از م یران به ع وان شاه  مثالی برای

 ود.شعمق جلوه دادن بحران آب ااتفاده می

در چي مان تواعه ب ون در نظر گرفتن تدوان اکولدوژیکی و محيطدی  ،م یریتی او  اشکسالی

ع انگدور ارهدزار هکتدار مدز 77ج رافيایی کشور بروز و ظهور یافته اات. تب یل حد ود  م اطق

 ترین تولي ک   هرگبه مزارع ايب با پ ج برابر نياز آبی بيشتر، تب یل ااتان فارگ به بز اروميه
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رود زای  ه زیستی، تب یل حوزه آبهکشور با آن همه دریاچه و تالاب م تظر دریافت حق وانهه  

تبدد یل  هددای گردشددگری بدده قطددب کشدداورزی و صدد عتی،بددا آن تمدد ن کهددن و زیرادداات

اطحی و زیرزمي ی به قطب ص ای  غذایی و صد ای   رروی با شرایط بحرانی م اب  آبارااان

اشدک ایدران مرکدزی بده قطدب قلب فلات اشک و نيمه ب یل یزد دربری مان   فولاد و تآب

هدای اکولدوژیکی در ع م توجده بده تدوان یمورد رعگ م یریتاد، مشتی از اروارها ص عت فول

 اات.

بالدای  نبود و یا رعگ م یریت صحيح م اب  آب مح ود به موارد بالا نيست و بای  فهرات بل  

کشاورزی، عد م نظدارت  آن در بخش د و توزی  ناعادلانهگذاری مح وای، ارمایهم یریت اازه

بدا شدرایط محيطدی، تمرکدز  بر برداشت آب از م اب ، ع م ت وین الگوی کلان کشدت م اادب

به آن ارافه کرد. با  نيز و ... را های آبياری نوینشهرها، حمایت ناکافی از رو جمعيت در کلان

مطلدوب  ،ع وان یک ااتراتژی کلی دولتمردانحرکت به اوی تواعه به ،توجه به شرایط کشور

 فاید هنيازها و ارزیابی هزی ه نيازها و برآورن ه براوااته از تواعهو قابل تق یر اات، اما مسلماً 

  حائز اهميت ااتاود تواعه  ان ازهاگر نگویيم بيشتر به ،محيطیو زیست اجتماعی، اقتصادی

، نصدرآبادی) و یا به آن توجه کافی و وافدی نشد ه اادت زیادی م فول مان ه اهميتی که تا ح 

1676). 

 

 هدر رفت آب در سیستم انتقال و توزیع

پدس از  ،شدودیادار  مد یو ص عت یمصر  اانگ یبرا ي یزمیرم اب  آب ز یاکه از ا ها  یآب

 نکتده شدود.یرا  و در آنجا مصر  میم یو ص عت یاانگ یهاعبور از اطوط انتقال به بخش

-در بخدش یآب مصدرف يدزانوط انتقال با مبه اط یآب ورود يزانم  جاات کهای هجالب توج

از آب شدرب کشدور،  ياریحجم بسد یگرعبارت دهب متفاوت اات. ياربس یو ص عت یاانگ یها

نشریه ابری شرکت مه  ادی آب و فاردلاب ) رودیانتقال آب ه ر م ااطر اطوط فراودهبه

رادانی بده هدای آبفراودگی و ع م نظارت کدافی بدر شدبکه به وااطهیع ی  .(1676، کشور

شد ن آب در کشدوری مان د  آلمدان و مکددرص  )معادل چهار برابر ميدزان  33 شهرها معادل

 حسداب نيامد ه در شدبکهع وان آب بههای با کيفيت بالا در انتقال به شهرها بهآب ا گاپور( از

 . (1676، نصرآبادی) شودگم می راانی شهری کشورآب

 یدارو نگده يدراتتعم ی دههز تدأمين ي دهبا بروز مشکلات گوناگون در زم کشور در حال حارر

نشدریه ابدری شدرکت )اادت مواجده  ... فرادوده و يرآلاتش ،ک تورها تعویض اطوط انتقال،
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، شرکت مه  ای آب و فارلاب کشور اتمطابق گزارش. (1676، مه  ای آب و فارلاب کشور

هزار کيلومتر از شبکه  67 .درص  شبکه توزی  آب شهرها و رواتاهای کشور فراوده اات 67

هزار کيلومتر در بخش رواتایی فراوده اات  یع ی ان آنها  17شهری و  توزی  آب در بخش

هدم در ااتان بوشدهر  همچ ين(. 1674ها، )حا  راولی شوداال تخمين زده می 31بيش از 

 یرادانآب ید توز شدبکه اطدوط انتقدال و يلدومترهدزار ک 1از  يلدومترک 1177اک ون ح ود 

 درص  هد ر رفدتِ 66 ،1676اال  در. اات یفور یبازااز نيازم   فراوده و ،ااتان ییرواتا

بدوده  يرمجدازص  هم انشعابات غدر 13و  یفراودگ دليل درص  آن به 14که  وجود داشتهآب 

 (. 1676، طاهریان پور) اات

 کارهای مدیریت منابع آبیراهبردها و راه

های مختلگ جهت مصدر  صدحيح م داب  آب کارهای م یریتی در بخشدر ای جا به برای راه

 پردازیم.می

 سازی مدیریت مصرف آبفرهنگ

ع دوان یدک ت ييدر ک د  و مدردم بده تا نگر  عمومی نسبت به آب بای  تلا  شوددر مجموع 

بدرای . اقتصادی، اجتماعی و فره گدی بده آب توجده ک  د  ی اقتصادی در معادلات تواعهکالا

هدا و گدروه بستر و اازوکار م ااب جهت مشارکت همگانی نياز اادت. تشدکيل ،اازیفره گ

حفاظدت از م داب   کردن فره گ های حامی و حافظ آب در م ارگ، اهتمام در نهادی هانجمن

هدای هدا و برنامدهکتاب با اهميت آب و تبيين ورعيت موجود درآب، گ جان ن مباحث مرتبط 

-اازی مصر  آب به محلدیبهي ه اات. مسئوليت و اجرایا هها و جرای  یکی از ررورتراانه

شدان نظدارت شدود. بر روند  فعاليدت نهاد واگذار و رمن حمایت های مردمها، مردم و اازمان

فره دگ غلدط  ،ااتفاده از نفوذ اود و جرای  محلی باها ملی به کمک ه ر هفتم و راانه راانه

 جایگزین نمای  . بهي ه یجویی و ااتفادهااتفاده از آب را با فره گ صرفه

 تدوین الگوی ملی بازتوزیع جغرافیایی جمعیت
 ت و حفدظ جمعيدت اداکن در م داطقيدریزان بای  بده تثباولویت نخست دولتمردان و برنامه

وجدود ایدن روند  با  هر کوتاهی و فوت وقت. و ميانی معطو  شودرواتایی، شهرهای کوچک 

تر شد ن بحدران امت عميقبه چ ان توزی  ناهمگونی م جر اواه  ش  که کشور را به فعلی، 

ریدزی و بدا برنامده ،را  در ک دار توجده کدافی بده کشداورزینظر میب ابراین به .اواه  کشان 

توليد   ،ی  کوچک روادتایی مان د  صد ای  تبد یلیایجاد ص ا م ااب در زمي ه گذاریارمایه

تدوان اااتار ا ی افراد مسن در رواتا می شهرها و غلبه ش ن جاذبهتوجه به کم لباگ و ... با
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تثبيت و در گام بع ی برای برگشت جمعيت بده  را جمعيت فعلی ،ششم تواعه برنامه در طول

 .(1676، نصرآبادی) اازی کردزمي ه رواتا

 سازی مصرف در بخش کشاورزیمدیریت و بهینه

از  و اات ي و وا یکپارچهو نظام  یاازمان ه یاات که دارا یعموم یاااتار یرااات،ز یک

 ي دهزم یدکاد مت در  ارائده یرا بدرا یفضدائ ک د ،یم يبانیو کامل پشدت یکپارچه یاااتار

ک  . یم یجادا مات ا یهاها به شکل بلوک متا یرا برا یو چارچوب آوردیمشخص فراهم م

اد مت  یگدرد هاییرادااتکدرده و از ز یرادانا مت یگرد هاییراااتبه ز یک زیرااات

 .  (1634، دراشان و مجي ی) وجود دارد آنها ينب ی یش  یو همبستگ یو وابستگ گيردیم

 توانمند سازی کشاورزان و جوامع روستایی

 فقد ان نظدام مدالی و ،نتایج مطالعات بانک جهانی و محققان بسياری در اراار دنيدا و ایدران

کشداورزان را  مالی قوی اعتباری برای پرداات مساع ه به کشاورزان از اوی دولت و نبود ب يه

نظام کشاورزی ذکر  م اب  آب در کارگيری م یریت بهي ههای بهترین موان  و مح ودیتاز مهم

 . ان کرده

امکاندات رفداهی و  های صورت گرفته در این بخش در زمي هگذاریارمایه ان کدرحال حارر 

 ولدیگيری رواتاهایی بدا امکاندات رفداهی موارد شکل از نتيجه در بسياریدر  ا ماتی بوده و

ها در بخش کشداورزی گذاریارمایه عيت غالب االخورده ش ه اات.جم االی از اک ه و یا با

 همدراه داشدته باشد م رن ش ن، کارایی و جذابيت اقتصادی این بخش را نيز به بای  همگام با

بخدش  هاییراااتز یگرآن از د اازییکپارچهو  یارار یو نوااز يزتجه .(1676، نصرآبادی)

وار داشدته رشد  جهدش یبخدش کشداورز کشوری بخواه  دراگر  شود.محسوب می یکشاورز

 .یش ده افزارا به آن  يصیو اعتبارات تخص ک   یژهتوجه و یراااتز نایهب ی باش  با

 های محیطی و نظارت بر اجراشت مناسب با توانتدوین الگوی ک

 یجهان يانگيناما برالا  م اات،آب  ک   همصر  بزرگترینو جهان  یرانبخش کشاورزی در ا

و بدا  یراندر ا .به بخش کشاورزی اات یدرص  از کل م اب  آب مصرف 07 تخصيص که نشانگر

اشدتباه در  يناولد ین  اات. ادرص 76نسبت  ینای اشک ام طقه وجود قرار گرفتن کشور در

 محصدولات توان د  بدا وارداتیکشورهای کم آب م باش .یالگوی مصر  آب کشاورزی کشور م

 یدنمصر  ک   . ا یگرهای داات را در بخش يازآن ن ي را که برای تول یآب و ااتراتژیک، برآب

صورت  ییات غذامحصول ي کشورهای صادر ک   ه در تول ینسب یتدر نظر گرفتن مز با تجارت

 يد پردازد که از نظدر م داب  و عوامدل تولیم ییمواد غذا صادرات کشوری به رویناز ا يرد.گیم
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آب ک  د ه داشدته باشد . واردات  وارد محصولات نسبت به کشدورهای ي بهتری در تول یطشرا

دهد  و بدا مدی قدرار يرثأکشور را تحت ت یک یهای مختلگ اقتصادی و اجتماعبخش 1مجازی

 .(1633، همکارانو  مواوی) دارد يمآن ارتباط مستق ییغذا يتم ا

 های مدرن آبیاری استفاده از شبکه

ای و بدارانی های نوین به شکل تحت فشار و به دو شکل کلی آبياری قطدرهبه طور کلی آبياری

درصد  اادت، یع دی  71ای تا درص  و آبياری قطره 07شود. ران مان آبياری بارانی تا انجام می

درصد  آب تلدگ  1ای تدا قطدره آبيداریدرصد  و در ايسدتم  37در ايستم آبياری بارانی تدا 

های گزا  و تسطيح که در آبياری مزارع به رو  اطحی حتی با انجام هزی هشود، در حالیمی

ر ک   و در ورعيت ا تی که اکثر اراردی کشدودرص  تجاوز نمی 17ران مان آبياری از  ،اراری

باشد . ایدن بد ین درصد  می 61شون  این ميزان حتی کمتدر از ما به همين ترتيب آبياری می

درص  آب مدزارع از  41ای ااتفاده نک يم، های آبياری بارانی و قطرهمع ی اات که اگر از رو 

درصد   01های انتقال، ميزان تلفات از ميدزان رود و با احتساب آب تلگ ش ه در کانالبين می

تدوان از تلفدات آب هدای آبيداری تحدت فشدار میک  . لذا با اادتفاده از ايسدتمتجاوز مینيز 

. ها دات یافدتزمي ه پای ار در همه دنبال آن به تواعهجلوگيری کرد تا به رش  اقتصادی و به

 یتدا حد ود يدراا یهداآن در ادال و توادعه یاو قطره یباران ياریآب یهايستما اتفاده ازا

و  تدرينیپدا يفيدتبدا ک یهدااما اادتفاده از آب از اتلا  در بخش کشاورزی بکاه  .ان  توانسته

را  يداریآب ینندو یهدابه صفر توجه بده رو  یکبا تلفات نزد یهايستمااتفاده از ا ينهمچ 

-مدورد بهدره يشرفتهپ یهاات در کشورهاها که االرو  ینا نموده اات که از جمله يشترب

 . (1637، امي یو  افضلی) 3اات یاطح یرز ياریآب يستما رديگیقرار م یبردار

 
 

                                                 
 کشاورزي طی فرایند تولید آبی است که یک کالا و یا یک فرآورده( Virtual waterآ  مجازي ) -1

 تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آ  مصرفی در مراحل مختلف کند تا به مرحلهمصرف می

ت  صفت مجازي به این معناست که بخم عمده آ  مصرف شروع تا پایان اس تولید از لحنه زنجیره

طی فرایند تولید در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد  میزان آ  مجازي تحت تد یر شرایط  شده

 .ریزي قرار دارداقلیمی، فرهنگی، مدیریت و برنامه

 یاريآب یک کننده یینمداوم استوار است که تع یرطوبت ياستفاده از نوارها یهبرپا یس حیرز یستمس -2

 یه)شبی س حیرز یمهن یاريآب ی،س ح یاريآب يکه بر رو یشاتآزما یبعض  است یکنواختمناسب و 

 طوبت ابت کرده که مقدار ر انجام شده است، (متریسانت 31) یس حیر( و زمتریسانت 06) (یس ح یرز

 .است یحس  ياق ره یارياز آب یشترب یس حیرز یاريدرصد در آب 31 یباًخاک تقر
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 هاگسترش گلخانه

یی غدذا يدتهکتار گلخانه در کشور، ام  يليونم یک یجادبا ا توانیم براااگ گزارشات موجود

انجدام  یکشداورز در بخدشلازم  هایگذارییهافانه ارماأکرد. مت ينمأت يشههم یرا برا کشور

ایدن . توان صادرات هم داشدتتی میح گلخانه در کشور، چ ين اطحی ازد یجا. با انش ه اات

 یولد اد،کار را انجدام د ینکشور ا یطآب و هوا، ااک و شرا ينبا هم توانیم در حالی اات که

هدای احد ا  گلخانده همچ ين. اات یکشاورز لهأبه مس یله مستلزم نگاه و توجه ج أمس ینا

د یدک و نديم ادال، بدا هوشم   الکترونيکی علاوه بر برگردان ن اصل ارمایه پس از م ت ح و

 آورد. مصر  کمتر اموم، امکان تحصيل محصولات ارگانيک را فراهم می

 هاپساب ایجاد منابع جدید با استفاده از تصفیه

هایی که مشدکل کدم آبدی فارلاب تصفيه ش ه یک م ب  آب در داترگ بوده و حتی در اال

گيرند ، ثير اشکسالی قرار مدیأت تحتن رت به های شهریوجود دارد، با توجه به ای که پساب

 که در این حالت ایه. در رمن با توجه بمج د اواه  بود یک م ب  آب مطمئن جهت ااتفاده

 اواه  ش . حفظ  یست نيززيطمح گردد،نمی يهتخل يعتنش ه در طبيهفارلاب تصف

کعدب متدر م يليداردم 113به  1677شود که فقط برای بخش کشاورزی در اال یم ي یبيشپ

شد ه  يهتصفااتفاده از فارلاب  ینباش . ب ابرا ياز( آب نیمتر مکعب فعل يلياردم 37)در مقابل 

آب در نظرگرفته شود. لازم بده ذکدر اادت کده در  ينمأم ب  ت یکع وان توان  بهیم يزولو ناچ

 یسهاز بحران آب، در مقا یناش يطیمح زیستکمتر  ی هایوجود ته  با یافتهتواعه  ایکشوره

تری صورت گرفته اادت. و ج ی يشترب يارهای بستلا  یران،کشور ا يربا کشورهای کم آب نظ

آغداز  1733از ادال  یو مصدار  صد عت ياریش ه برای آب يهااتفاده از فارلاب تصف یکاامر در

درصد  کدل  63)یدافتی مترمکعدب آب باز يليونم 367ع وان مثال االانه معادل ش ه اات. به

 و ميرزاشداهی)يدرد گیمورد ااتفاده قرار مد يفرنياکال یالته( در کشاورزی اش  يهفارلاب تصف

 (.1676، همکاران

 افزایش قیمت آب و انرژی

اقتصدادی  - وری پایين، نتایج اجتمداعیتوان کشاورزان، بهرهها با توجه بههرچ   اصلاح قيمت

دولدت بدا چدالش  های اياایم ت در بين کشاورزان و افزایش هزی هنامطلوب احتمالی کوتاه

ارز   ک   هکه م عکس ایگونهان  افزایش قيمت بهاین موروع نبای  م ، امارو ااتج ی روبه

نخست اصلاح قيمدت  مرحله واقعی آب و انرژی در م اطق مختلگ باش . ب ابراین دولت بای  در

رواتاهای با اطح درآم  بالاتر شروع کرده  های دولتی بزر  وها و شرکترا از کشت و ص عت
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های کشت و آبيداری بدا بدازده پدایين در صلاح رو ا بهبود و های دریافتی را در زمي هو هزی ه

هدای مدذکور بر آن، برای کاهش و پيشگيری از آاديب گذاری ک  . علاوههمان م اطق ارمایه

بهره به م رنيزاايون مورد نياز کشاورزی که م جر وام کم های حمایت مالی وبسته بای  با ارائه

مد ت گرچه اجرای این ااتراتژی در کوتداهکمک کرد. ا ،شودمی به کاهش مصر  آب و انرژی

های آن به مراتب کمتدر از های قابل توجهی اات، در درازم ت، هزی هبودجه نيازم   ااتصاص

 .(1676، نصرآبادی) آب و انرژی اواه  بود ک ونی دولت یع ی پرداات یارانه اياات

 اتخاذ هم زمان مدیریت نظارتی و کنترلی 
م یران بخش آب بای  از فضای انفعالی گذر کرده و به فضای پویا، با محوریدت پيشدگيری وارد 

محيطی شدود.  زیست هایآايبتر ش ن معضل و شون . این رویکرد قادر اات مان  از گسترده

 م یریت فعدال و پيشدگيرانه ها لازمهآب و فعالان اایر حوزههمکاری و هماه گی بين م یریت 

ای مشدکلات تدوان بده درمدان ریشدهاین همداه گی و یکپدارچگی مدی آب اات. ت ها در اایه

 ،هدا گدذر کدرد. مد یران آب کشدور باید  بپذیرند پرداات و از حل و فصل پيامد ها و معلدول

ای نظيدر احد ا  اد  مخزندی و انحرافدی، بخشدی از افزاری و مه  ای اازهکارهای اختراه

هدا بده نسبتاً موفق در این زمي ه گيرد. کشور ما بع  از یک دورهیم یریت م اب  آب را در بر م

گذاری افزاری همچون آموز ، جلب مشارکت، ااتفاده از تجربيات محلی، قانونکارهای نرمراه

هدا های لازم نياز دارد. چراکه ایدن رو مشوق ماليات، پایش ميزان مصر ، ارائه  م ااب، ور

کمتر در پيشبرد اه ا  مدثثر واقد   افزاری هست   و چه بسا با هزی ههم مکمل اق امات اخت

افزاری و اتخداذ افدزاری و ادختکارهای نرمشون . یکی از اه ا  م یران برقراری توازن بين راه

 .(1676نصرآبادی، )رد نياز م ااب با شرایط حاکم اات کار موراه

 مدیریت جامع و واحد منابع آب

کارهای حل مشکلات این حوزه اادت، ترین راهآب از اااای حوزه تمرکز و یکپارچهم یریت م

ربدط همگدی در ادطوح ملدی و اادتانی بدا ها و نهادهدای ذینحوی که الزامی اات اازمانبه

هدای ا  هزی ه یککه برای ااات همکاری یک یگر در رف  این بحران اهيم باش  . در حالی

شود، حتی در زیر ا  پایب  ی ای تأکي  میبر پارادایم م یریت اازه شود وميلياردی انجام می

-بهدره کده دورهشود کده در حالیای وجود ن ارد و نتيجه آن میبه اجرای همان م یریت اازه

آبيداری پشدت آن تکميدل نشد ه اادت.  برداری از ا  اپي رود رو به اتمام اات، ه وز شبکه

اميد   توقدگ روند  فعلدی و مایده در م یریت آب ت ها راه چارهااتفاده از تمام امکانات موجود 

برگشت به شرایط عادی اات. به علاوه توجه بيش از ان ازه به مشکلات ملموگ و مشهود مان   

توجهی بده ها نبای  باعث غفلت دولتمردان از پيشگيری و بیهای اطحی و دریاچهورعيت آب
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ین بخش مان   زام درونی و پ هانی اات که روزی های زیرزمي ی شود. مشکلات امعضلات آب

 .(1676نصرآبادی، )ار باز اواه  کرد و شای  آن روز برای درمان ايلی دیر باش  

 گیرینتیجه

م داب  آب  در حوزه یاالام یرانآنچه امروز ا گردد کهیکه گذشت، روشن م یبا مرور بر مطالب

، بلکده اادتو نده ندرب رشد   يتنه فقر، کمبود و بحران م اب  آب و نه جمع بردیاز آن رنج م

آنچه امروز به  متأافانه ت.اام اب  آب موجود در کشور  اااتار اداره یو ناکارآم  یریتاوءم 

کشور  یم اب  آب يانمتول یک ون يفهوظ ترینیاصل ین اات کها شودینم ي هگفته و ش  یروش 

 یجداهو ب ی هم اب  آب اهتمام ورز یریتاااتار م  یو اصلاح ج  ييراات که در جهت ت  ینا

مصدر  و  یلگدواو ندرب رشد  آن، اصدلاح فره دگ  يتغلط و متهم دانستن جمع یدادن نشان

 ده  . قرار یشکشور را در داتور کار او یاز م اب  آب یبرداربهره یهارو  اازیهي هب

 یشادهم افدزا . عم هده یم يلآب را تشک یتقارا برا یشاز افزا يزیبخش ناچ يترش  جمع

موردوع کده  یدن. اگرددیبرم یدر بخش کشاورز یژهوااتفاده از آب به آب به نحوه یتقارا برا

و  يستن ی یاات اما موروع ج  أیي مواجه اات، مورد ت یآبکم یطدرحال حارر کشور با شرا

کشور را به م اب   ي رش  تول ی کها کردن .یبا آن دات و پ جه نرم م یرانيانا های ق یمزماناز 

ند ارد.  یادوانمعاصر هم تواعه یبا الگوها بزنيم گره - از آن اات یجزئ يزکه آب ن - يعیطب

افانه مسدئولان تداک ون أ. اما متير کمتری دارن ثأت ي در رش  تول يعیکه م اب  طب یمع  ینب 

باعدث کداهش  که عملاً یمصر  اق ام یو اصلاح الگو یو آب يعیم اب  طب یریتدر اصوص م 

لذا با توجه به بحران االم  ی و کاهش جمعيت  ان .انجام ن اده ،بشود رآب کشو مصر  ارانه

های جمعی، پداک کدردن صدورت مسداله و ایجداد مشدکل ن ارتباط و تضعيگ ايااتایجاد ای

 شود.مضاعگ برای کشور محسوب می

هدای مد یریتی کارگيری رو در نهایت بر اااگ آمارهای موجود کارش اادان، در صدورت بده

ی، صد عت، محديط های شرب شدهرايزداری در بخشهای نوین آبصحيح و ااتفاده از رو 

اورزی، ظرفيت جمعيتی ایران با توجه بده م داب  طبيعدی غ دی و اد ادادی ایدن زیست و کش

 .شودکشور، بسيار بيشتر از جمعيت فعلی کشور برآورد می
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 منابع

آبی در حال حارر ناشی از بررای بحران کم (1673، محم  )نهتانی و ، ص یقهابراهيميان -

 رااتای تحقق تواعه پای ار چالش ع م م یریت بهي ه م اب  آب در بخش کشاورزی در

 .های م اب  آب و کشاورزیاولين همایش ملی چالش ، کشاورزی
های آبياری تحت فشار ارزیابی نقش ايستم (1637)  ، امير مظفرامي ی، مرريه، افضلی -

صفحات  ،اولين همایش ملی کشاورزی پای ار و تولي  محصول االم ، ای ارپ در کشاورزی

 .7تا  1
بحران  (3717) ، اميه، جوادی، معصومه، حسين نژاد، مجتبیاسروی، ا ارحم، بزی -

 .دانان جهان االامالمللی ج رافیک گره بين ،آب در ااورميانه
ميليون هکتار زمين کشاورزی پشتوانه تامين ام يت  147 (1676، دانش )پورشفيعی -

لاتی حلقه ویژه نامه نسل ششم انقلاب )ویژه نامه ماه امه فره گی تشکي، غذایی کشور

 .وصل(
 .نروزنامه کيها ،نقش رودها در شکوفایی اقتصادی( 1671) ، علیپوریا -
 ، م یریت تقارای م اب  آب در کشور( 1636، احم  )ابریشم چی و ، مسعودتجریشی -

 .67تا  36، صفحات های پيشگيری از اتلا  م اب  ملیاولين همایش رو 

 .، نشریه هم لیر  آب در ایران و جهانه ارانه مصمقایس( 1674ها، محم  )حا  راولی -

، صادقی، به ام، اياط زاده، اکرم حق دوات، علی اکبر، مهرالحس ی، محم حسين -

، شبکه مطالعات تی در ایران  چالش اصلی و راهکارهای جمعيجمعيت و اياات( 1676)

 .1177730گذاری عمومی، شماره ااتاي

 :Available .[Online] .،یا واقعيت مسأله آب و جمعيت  توهم (1676، صالح )داوری -
  http://www.mehrnews.com/news/3013224/. 

، آوای الامت یزد ، پيام های رش  م فی جمعيت (1676) ، محم دهقانی محمودآبادی -

 .10جل  

، جل  ان یشطرح م یران ابز، م یریت م اب  آب کشور( 1630) ، محم علیرجب زاده -

1. 
شرکت در  تجربه موفق م یریت مشارکتی آبياری (1676)و  ، داریحياتی و ، شيوازارع -

، صفحات 6، شماره 1، جل  آب و تواعه پای ار ،شاهرود زی مجناهامی آبياری و کشاور

 .33تا  36

 ،ما چگونه ما ش یم، ریشه یابی علل عقب مان گی ایران( 1630) ، صادقزیباکلام -

 .انتشارات روزنه
شهرآب، نشریه  ،زاازی و نواازی شبکه های فراودهبا( 1676، روح الله )طاهریان پور -

 .160، شماره 13، دوره ابری شرکت مه  ای آب و فارلاب کشور
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-اری کلان برای اازمان هی زیراااتیک معم( 1634، ررا )دراشان و ، اردوانمجي ی -
 .المللی شهر الکترونيکاولين ک فرانس بين ،های ا مات در شهر الکترونيک

تحليل ورعيت بحران آب در کشور و ( 1676، نازنين ) یزدانيان و يل، ااماعمحم جانی -

 .166تا  110، صفحات 41، شماره 31، جل  الزامات م یریت آن

، دفتر مطالعات پای ار م یریت م اب  آب و تواعه (1636) ، جمالمحم ولی اامانی -

 ن.تهرازیرب ایی، 
رو و لزوم تج ی نظر در يشهای پتحولات جمعيتی، چالش( 1637، محم جواد )محمودی -

 .11، شماره 0، جل  برداشت دوم ،های جمعيتی ایراناياات
تهران:  ،درآم ی بر اقتصاد جمعيت( 1673، مه ی )احراری و ، محم جوادمحمودی -

 .مواسه مطالعات و م یریت جام  و تخصصی جمعيتی
 ، محلامهرجردیزارع غلامررا،  ،الطانی ، اي  محم ررا،اکبری، اي  نعمت الله، مواوی -

ریت یهمایش ملی م ، آب مجازی، راهکاری نوین در جهت مقابله با بحران آب (1633)

 .بحران آب
فارلاب و کاربرد آن در ( 1676، ااماعيل )ب وری، کامبيز، بازرگان، کامران، ميرزاشاهی -

 .166، دوره نشریه ف ی مواسه تحقيقات آب و ااک ، کشاورزی
 ،شواه  زیست محيطی بحران آب ایران و برای راه حل ها (1676) ، ااماعيلنصرآبادی -

 .37تا  41، صفحات 11، شماره 6، جل  فصل امه راهبرد اجتماعی فره گی

ت ييرات بارن گی در طی ( 1606، حمي  )ص یق، اص ر و اص ری مق م ، اعي ه،هراثی -

زمين  پانزدهمين همایش انجمن ،چ   اال ااير و تاثير آن بر روی آبهای زیرزمي ی

 .ش اای ایران
برای بهبود کيفيت ا مات نيازم   افزایش  (1676) شرکت مه  ای آب و فارلاب کشور -

 .160w، شماره 13دوره شهرآب،  ،درآم ها هستيم
-  World bank, https://data.worldbank.org 

 

https://data.worldbank.org/
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 نیدر ب یابعاد مختلف فرزندآور ییو بازنما ریتفس

  ینترنتیکاربران ا

 3یميرح یعلو  1یعادل عب اله
 چکیده

رو با های فرزن آوری ایران ت ييرات زیادی را به اود گرفته اات. مقاله پيشهای ااير ايااتطی دهه

های ج ی  فرزن آوری ایران در فضای مجازی به تحليل محتوای ت يير اياات ه   تفسير و بازنمایی

های کاربر ای ترنتی در پایگاه 077پردازد. نمونه مورد بررای متشکل از رویکرد کاربران ای ترنتی می

یا « موافق»صورت گيری اود را بهکاربر نيز که مور  61436ابری ایران اات. علاوه بر این، تع اد 

کاربر اعلام کرده بودن ، بخش دیگری از جامعه آماری این مطالعه را  077نسبت به نظرات این « الگمخ»

ش اای تحقيق مبت ی بر تحليل محتوای کمی و کيفی اات. در بين اابار تشکيل داده اات. رو 

ليل ابر که بيشترین مخاطب را داشت  ، جهت تحليل انتخاب ش ن . نتایج تح 17مرتبط م تشر ش ه، 

های افزایش فرزن آوری، رویکردهای متفاوتی محتوای کمی نشان داد که کاربران در مواجهه با اياات

درص  رویکردی همراهانه  0/7درص  م فعلانه و  4/7درص  رویکردی انتقادی،  0/37ان   اتخاذ نموده

 درص  مخالگ 30/0 انتقادی، رویکرد درص  موافق 03/37ان . همچ ين در بين اایر کاربران  داشته

درص   17/7 م فعلانه، رویکرد درص  مخالگ 74/7 م فعلانه، رویکرد درص  موافق 17/7 انتقادی، رویکرد

 66ها نشان داد که ان . بعلاوه، یافتههمراهانه بوده رویکرد درص  مخالگ 37/3 و همراهانه رویکرد موافق

درص  بر  0درص  بر ابعاد اياای و  13تماعی، درص  بر ابعاد اج 63درص  کاربران بر ابعاد اقتصادی، 

گر آن اات که کاربران ان . نتایج تحليل محتوای کيفی نيز بيانها تأکي  کردهابعاد فره گیِ اياات

ها، رویکردی انتقادی در تفسير و رمزگشایی رمن به چالش کشي ن رویکرد مسلط بر اياات

های افزایش جمعيت نسبت به نهادی ه ش ن گفتمانهای ج ی  فرزن آوری در ایران داشته و اياات

 ک   .مقاومت می

 های افزایش فرزن آوری، کاربران ای ترنتی، تحليل محتوا.ايااتواژگان کلیدی: 

                                                 
 انسانی، سرمایه و جمعیت اقتصاد گروه توسعه، و اقتصادي شناسیجامعه دکتراي مسئول، نویسنده -0

  adel.abdollahi@psri.ac.ir ;  کشور جمعیت تخصصی و جامع مدیریت و م العات مؤسسه
 تیجمع یجامع و تخصص تیریگروه م العات خانواده، مؤسسه م العات و مد یکارشناس پژوهش  -2

 .تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسلام یشناستیجمع يدکترا يکشور؛ دانشجو
 ali.rahimi@psri.ac.ir. 
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 مقدمه

های ااير به طور روزافزونی تشویق زوجين به فرزن آوری از جمله موروعاتی اات که طی اال

  روزافزون کاهش نرب باروری در ایران م جر بده نگراندی رونشود. های ایران مطرح میدر راانه

ریزان ش ه اات. این نگرانی وقتی دو چ  ان ش  که بسدياری گذاران و برنامهبسياری از اياات

تر از ح  جانشي ی را تجربه نمودن . نگراندی از وردعيت مدذکور در از نقاط شهری باروری پایين

(، 1677-1676پ جم تواعه جمهدوری اادلامی ایدران ) قوانين مختلگ از قبيل برنامه پ جساله

قانون ت ظيم اانواده و جمعيت و همچ ين طرح جام  جمعيت و تعالی اانواده که بدر رادي ن 

های مجدازی آنچه که در راانهنرب باروری به بيش از اطح جانشي ی تأکي  دارن ، نمایان اات. 

ابعداد اقتصدادی،  گيدرد بادل نظر قرار میمورد بحث و ت پيرامون ايااتهای افزایش فرزن آوری

اجتماعی، فره گی و حتی اياای این موروع اات که در بسدياری اوقدات بده موردوع اصدلی 

های ابری ایدن امکدان را بدرای های ارتباطی، پایگاهشود. در بين انواع راانهمباحث تب یل می

ه با مباحث مطرح ش ه با دیگران بده اود را در رابط 1ان ، تا نظراتکاربران ای ترنت فراهم نموده

اشتراک بگذارن . در الال این تبادل نظرات اات که کاربران، تفسيرهای اود را از ابعاد مختلگ 

ک  د ، م تسدب میفرزند آوری ده   و با توجه به معدانیِ مختلفدی کده بده فرزن آوری ارائه می

بدا طدرح  3ده د . اووه فليدکیهای ااصی را نيز در برابر این موروع از ادود نشدان مدواک ش

معتق  اات که با بررای تعاملات و ارتباطات در ای ترنت، ای ترنت به ابدزاری  6نگاری مجازیقوم

ها را ند اریم. ابدزاری شود که از طرق دیگر امکان داترای به آنبرای مطالعه افرادی تب یل می

تدوان ای ترندت پيروی از فليک می رود. بهفردی یا بحث گروهی فراتر می متفاوت که از مصاحبه

 توان ای ترنت را به م زلدهبه حساب آورد. در چ ين مواردی می« بودن»یا نوعی « مکان»را یک 

های ااصی از ارتبداط، یدا ها شکلنوعی محيط یا فره گ مورد مطالعه قرار داد که در آن انسان

 تدوان بدا مطالعدهرو، مدیاز ایدن(. 376: 1630آورن  )فليک،وجود میهای ااصی بهگاهی هویت

موردوع ابعداد برد کده های ابری به این موروع پیشکل و محتوای نظرات ارائه ش ه در پایگاه

اات؟ مطرح ش ن موردوع فرزند آوری در در ای ترنت براااته ش ه مختلگ فرزن آوری چگونه

نه بدا موردوع افدزایش های ابری برای کاربران چه مع ایی دارد؟ و کاربران ای ترنت چگوراانه

تفسدير مباحدث  نحدوهشون ؟ پااخ به اثالات مزبور، نيازم   آن اات کده فرزن آوری روبرو می

که کداربران در فضدای مجدازی شون  و این 6مرتبط با موروع فرزن آوری در ای ترنت رمزگشایی

                                                 
1 - Comment 
2 - Uwe Flick 
3 - Virtual ethnography 
4-  Decoding 
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ن به ادثالات پردازن ؟ در همين رابطه، پردااتچگونه به تفسير و رمزگشایی مباحث مربوطه می

. در 1ده د   رو حائز اهميت اات و به عبارتی دیگر اه ا  اصلی این مقالده را شدکل مدیپيش

های ابری های فرزن آوری چه مباحث و موروعاتی از اوی کاربران در پایگاهواک ش به مشوق

مباحدث  هدای نهفتده در. تا چه ان ازه کاربران پيام3ان ؟ جایگاه مسلط را به اود ااتصاص داده

شدون ؟  ک    و چگونه درباره این موروع وارد گفتگو میمرتبط با فرزن آوری را پذیرفته / رد می

هدایی )انتقدادی / م فعلانده / همراهدی( را در برابدر مباحدث مدرتبط بدا .کاربران چه ااتراتژی6

 ک   ؟فرزن آوری اتخاذ می

 

 رویکرد نظری پژوهش

، «1تعداملی بدودن»و اصوصدياتی مان د   هداقابليتاشتن های اجتماعی مجازی به دليل دشبکه

فضای م اادبی را بدرای بيدان آراء و « 6متمرکز نبودن»و « 6فراگير بودن»، «3همزمانی ارتباط»

هدایی در ک دار امکدان بده اشدتراک ده  . وجود چ دين ویژگیعقای  در ااتيار کاربران قرار می

. از 1ک د اجتمداعی مجدازی را دو چ د ان می هایگذاشتن عقای  تواط کاربران، اهميت شبکه

های اجتماعی مجازی ظرفيدت و ای از ان یشم  ان علوم اجتماعی معتق ن  که شبکهرو، ع هاین

های مجدازی بده توان د  از طریدق شدبکهتوان ایجاد حوزه عمومی مجازی را دارن  و کاربران می

حدوزه »گيری ند  و باعدث شدکلگفتگو و تعامل پيرامدون مسدایل و موردوعات مختلدگ بپرداز

، 7  ااِتپِانوُا3711، 3الِتانتاوی و ویيست  3711، 0پژوهشگران مختلفی )اون کر شون .« 4عمومی

هدای عمدومیِ تحدت گيری گفتمداندر تحليل رفتار اجتماعی و اياای جوام  به شکل (3711

يد  دارند  کده چگونده ان . محققين دیگر بر ایدن نکتده تأکاشاره کرده اجتماعیهای تأثير شبکه

کار گيرن  توان   درباره یک مسأله عمومی، معانی و تفسيرهای متفاوتی را بهکاربران ای ترنت می

  3776، 17آن ِرادون و ایديکِلمنآفری دی ک  د  )گيری افکدار عمدومی، نقدششدکل و در نحدوه

                                                 
1 - Interactivity 
2-  Real Time 
3 - Ubiquity 
4 - Decentrality 

میزان  2101الی  2117هاي دهند که طی سالط بانک جهانی، نشان میآمارهاي منتشر شده توس - 5

 ( 2106درصد افزایم یافته است )بانک جهانی،  1/39درصد به  17/9کاربران اینترنت در ایران از 
6- Public sphere 
7 - Khondker 
8 - Eltantawy & Wiest 
9 - Stepanova 
10 - Eickelman & Anderson 
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گيری آن تواددط یددورگن شددکل (. طددرح مفهددوم حددوزه عمددومی و نحددوه1771، 1گارنهددام

اات. م ظور هابرمداگ از حدوزه عمدومی، قلمدروی از (، مورد بحث قرار گرفته1771)3ابرماگه

توان  افکار عمدومی را بده هدم نزدیدک ادازد، زن گی اجتماعی اات که در آن هر عاملی که می

، مفهوم حوزه عمومی را در نظر هابرماگ چ ين تعریدگ 6یاب . نانسی فریزرگيری میمجال شکل

ک د  کده در آن مشدارکت از طریدق فهوم، تئاتری را در جوام  م رن مشخص میک  : این ممی

شود. حوزه عمومی فضایی اات که در آن شدهرون ان دربداره امدور مشترکشدان گفتگو اجرا می

(. در 11: 1637، 6جهت، عرصه ک ش متقابل گفتگویی اات )کيویسدتو ک    و از اینگفتگو می

توان   به تبدادل نظدر اجتماعی اات که در آن ک شگران میواق  حوزه عمومی بخشی از حيات 

درباره موروعات و مسائل مهم مربوط به اير عمومی )مصالح عامه( بپردازن  که این امدر م جدر 

 شود.گيری افکار عمومی میبه شکل

از جایگداه  های اجتمداعی در فضدای رادانهامروزه در مطالعات فره گی نحدوه بازنمدایی پ ید ه

نفسده دارای مع دا ها فیای براوردار اات. بازنمایی به این نکته اشداره دارد کده پ ید هبرجسته

 1ها در جامعه اادت. اادتوارت هدالها محصول چگونگی بازنمایی آننيست  ، بلکه مع ای پ ی ه

هایی را در ارتباط با رابطد  ترین متفکران در حوزه مطالعات فره گی، ای هع وان یکی از اصلیبه

ک د . او در مقالده رمزگدذاری و مطدرح می 7و مخاطبان 3یا متن 0مقاومتو  4ال بين هژمونیاي

را شدکل  11هاتواند  ادوژهبه دنبال این موروع اات که تلویزیون تا چه اند ازه می 17رمزگشایی

های هدا و رمزهدایی کده برنامدهتوان د  در برابدر مع اهدا و ارز ها تا چه اند ازه میده  و اوژه

توان فرای د  مع اادازی ک   ، مقاومت ک   . بر اااگ این رویکرد، میونی به آنها القاء میتلویزی

هدای مختلدگ بدر ادر را در هر جامعه، در متن روابط ق رت درک کرد. روابطی کده در آن گروه

ک   . از نظر هال، یک متن یا ها با هم رقابت میبه را ادها و ارز  بخشي نکسب ق رت مع ا 

مسلط براوردار اات، اما م بد   16یا اوانشی 13تلویزیونی با وجود ای که از مع ایی مرجحبرنامه 

                                                 
1 - Garnham 
2-  Jürgen Hebermas 
3 - Nancy Fraser 
4 - Kivisto 
5 - Stuart Hall 
6 - Hegemony 
7 - Resistance 
8- Text 
9- Audiences 
10-  Encoding and Decoding 
11- Subjects 
12- Dominant Meaning 
13- Reading 
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ای از مع اهای مختلگ اات و این مع اها طی گفتگویی که بدين مدتن و مخاطدب صدورت بالقوه

توان گفت رویکرد نظریِ (. با توجه به آنچه بيان ش ، میHall:2003شون  )گيرد، فعال میمی

اادت. ایدن رویکدرد قائدل بده تفسدير و آرای هابرماگ و ااتوارت هال الهام گرفته این مقاله، از

 رمزگشایی مباحث عمومی تواط ک شگران اات.

 

 شناسی و میدان مطالعهروش

رود که با رو  ترکيبی )تحليدل محتدوای به شمار می 1نت وگرافيکاین مطالعه از نوع مطالعات 

برای  3ی عبارت اات از رو  پژوهش ات وگرافيک آنلایناات. نت وگرافکمی و کيفی( انجام ش ه

(. Kozinets:2010; Kozinets and et al: 2014ک   گان)ش ااایی بي ش مشارکت

نگارانده تطبيدق داده شد ه )بهي ده( بدرای مطالعده به عبارت دیگر نت وگرافی، یک پژوهش مردم

ک د  بافت( کاربران آنلاین فراهم مدیاجتماعات آنلاین اات و اطلاعاتی را در زمي ه مع ا و متن )

(Ibid:1998;2002رو  مورد ااتفاده در این مطالعه به مردم .) نگاری مجدازی مدورد نظدر

نگاری مجازی، اصولاً یا بدر مب دای تحليدل متدون و گفتگوهدای فليک شباهت زیادی دارد. مردم

ک   ه مشدارکت -ک   ه هع وان مشداه ای ترنتی ااتوار اات یا بر مطالعات آنلداین تعداملی بده

(Beck:2004-Sadeاین رو  در مقایسده بدا پيمدایش، آزمدایش، گروه .)و  6هدای کدانونی

ک   گان اادت  و در ویژه بدرای مشدارکتدردادرتر، بدههای فردی، روشی به مراتب بیمصاحبه

تر و ی دههزشود. این رو ، کمو یا جعل نکرده انجام می 6ای که پژوهشگر آن را داتکاریزمي ه

( و بدا ذات پدژوهش Kozinets:1998های کانونی و مصداحبه فدردی بدوده )تر از گروهاری 

هددای کددانونی و مصدداحبه، رادد   چددون در مقایسدده بددا گروهنظر مینگاراندده اددازگارتر بددهمردم

توان د  در (. در ایدن رو ، کداربران میIbid:2002گر( اادت)تر )کمتر م االدهغيرمحسوگ

پور و )اادک  ری افقت با یک موردوع، بده کد ش مدورد نظدر ادود دادت بزن د مخالفت یا مو

 (.1673تبار، اکبری

. 1شدود: (، تحليل محتوای کيفی به اه داته تقسديم می3771) 4و شانون 1یهطبق نظری  شی

. تحليل محتوای تلخيصدی 6و  1دار. تحليل محتوای جهت3، 0تحليل محتوای عرفی و قراردادی

                                                 
1 - Netnographic 
2 - Online Ethnography 
3-  Focus groups 
4 - Fabricated 
5- Hsiu- Fang Hsieh 
6- Sara E. Shanon 
7 - Conventionat Content Analysis. 
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هر ک ام کاربرد و مزایدای اداص ادود را دارد. در ایدن مطالعده از رو  تحليدل که  3یا تجمعی

اات که هد   از آن ش اادایی و کمدی کدردن محتوای کيفی با رویکرد تلخيصی ااتفاده ش ه

کلمات یا مضامين ویژة موجود در متن، با ه   فهم چگونگی کاربرد این کلمات یا محتوای آنها 

علاوه بر تحليل کمی، محتوای پ هدان کار رفته تلا  ش ه تا رو  بهدر متن اات. با ااتفاده از 

 077جامع  آماری مطالع  حاردر را اازی شود. و نهفت  موجود در کلمات نيز تحليل و مضمون

مرتبط بدا افدزایش فرزند آوری را در فضدای مجدازی  6ده   که اابارکاربر ای ترنتی تشکيل می

ان . این کاربران متشدکل از هدر این زمي ه به اشتراک گذاشتهمطالعه نموده و نظرات اود را در 

کاربر دیگر نيز بدا  61436کاربر ذکر ش ه، تع اد  077علاوه بر این ان . دو ج س زن و مرد بوده

نسبت بده نظدرات « مخالگ»یا « موافق»صورت گيری اود را بهمطالعه نظرات ارایه ش ه، مور 

. 6که در بخش کمی ایدن مطالعده مدورد تحليدل قدرار گرفت د  کاربر اعلام کرده بودن  077این 

، توزی  نظرات ارایه ش ه و همچ ين تع اد موافقين و مخالفين آنها را به تفکيک 1ج ول شماره 

 ده .اابار م تخب نشان می

                                                                                                          
1- Directed Content Analysis. 
2 - Summative Content Analysis 

خبر که بیشترین  01در این م العه، از بین اخبار منتشر شده مرتبط با فرزندآوري در ایران، تعداد  -3

آمده  0شدند  عناوین خبري و آدرس اینترنتی آنها در پیوست مخاطب را داشتند جهت تحلیل انتخا  

 است 

هاي خبري، این امکان براي کاربران فراهم شده تا بتوانند در مقابل توضیص اینکه در بیشتر سایت -4

اند، به صورت موافق یا مخالف، از خود واکنم ننراتی که توسط کاربران قبلی نسبت به اخبار ارایه شده

  هند خود نشان د
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. توزیع نظرات ارایه شده و موافقین و مخالفین آنها به تفکیک اخبار منتخب1جدول   

 تع اد نظرات ارایه ش ه بررایاابار م تخب مورد 
تع اد موافقين و مخالفين نظرات 

 ارایه ش ه

 116 67 1ابر شماره 

 13173 114 3ابر شماره 

 6671 17 6ابر شماره 

 113 3 6ابر شماره 

 31 3 1ابر شماره 

 7 67 4ابر شماره 

 31113 667 0ابر شماره 

 7 31 3ابر شماره 

 313 16 7ابر شماره 

 66 67 17ره ابر شما

 61436 077 جم  کل

 

 های پژوهشیافته

 های کمییافته

بررای دقيق محتوای نظرات ارایه ش ه در مقابل هر یک از اابار م تشر ش ه نشان داد که هدر 

و « رویکرد م فعلانه»، «رویکرد انتقادی»توان در قالب اه رویکرد اصلی یک از این نظرات را می

 یگر تفکيک نمود. در رویکرد انتقادی، افراد بدا ارایده دلایدل مختلدگ از هم« رویکرد همراهانه»

ان  مخالفت اود را با اياات افزایش فرزن آوری نشان ده د  و آنهدا را بده نوعی تلا  نمودهبه

چالش بکش  . برعکس، در رویکرد همراهی، افراد به ذکر دلایل متع دی برای موجه نشان دادن 

ان  و در رویکرد م فعلانه، واکد ش افدراد دربردارند ه اتخداذ رویکدرد افزایش فرزن آوری پردااته

 ان . طور وارح تأیي  یا رد نکردانتقادی و یا همراهانه نبوده و آنها را به

کاربر ای ترنتی که بع  از مطالع  اابار بده  077از مجموع ده ، نشان می 3طور که ج ول همان

درص (  4/7کاربر ) 1انتقادی،  رویکردیدرص (  0/37بر )کار 010ان ، در  نظرات اود پردااته

رو بده اند . از ایدندرص ( نيز رویکردی همراهانه اتخاذ کرده 0/7کاربر ) 00رویکردی م فعلانه و 

را  افزایش فرزن آوری، به دلایل مختلگ، مورد پذیر  اکثریت نمونه مورد مطالعه قرار نظر می



 

 
 

 

  011و  99فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                           54
 

   

-، به تشریح اهم دلایل این طيگ از کداربران پردااتده مدینگرفته اات. در بخش کيفی مطالعه

 شود.

 تیپولوژی کاربران بر حسب نوع رویکرد آنها نسبت به اخبار منتخب .7جدول 

 

 نوع رویکرد
تع اد نظرات 

 ارایه ش ه
 همراهی م فعلانه انتقادی

 درص  تع اد درص  تع اد درص  تع اد

 67 6/36 0 7/7 7 4/04 36 1ابر شماره 

 114 3/1 3 7/3 6 3/74 111 3ابر شماره 

 17 7/6 3 7/3 1 7/76 60 6ابر شماره 

 3 1/60 6 7/7 7 1/43 1 6ابر شماره 

 3 7/7 7 7/7 7 7/177 3 1ابر شماره 

 67 177 67 7/7 7 7/7 7 4ابر شماره 

 667 13/6 16 33/7 1 4/74 636 0ابر شماره 

 31 7/64 7 7/7 7 7/46 14 3ابر شماره 

 16 7/7 7 7/7 7 7/177 16 7ابر شماره 

 67 7/7 7 7/7 7 7/177 67 17ابر شماره 

 077 0/7 00 4/7 1 0/37 010 جم  کل

 

همانطور که گفته ش ، کاربران بر حسب نوع رویکرد اتخاذ ش ه نسبت به افزایش فرزن آوری در 

ر این اااگ، مدوافقين و مخدالفين قرار گرفت  . ب همراهانهیکی از اه طبقه انتقادی، م فعلانه و 

. مدوافقين رویکدرد 1ب  ی کرد: توان در قالب طبقات زیر داتهها را نيز میگيریاین نوع مور 

. مخددالفين رویکددرد 6. مددوافقين رویکددرد م فعلاندده، 6. مخددالفين رویکددرد انتقددادی، 3انتقددادی، 

توزید   6. جد ول شدماره همراهانه. مخالفين رویکرد 4. موافقين رویکرد همراهانه و 1م فعلانه، 

 ده .موافقين و مخالفين رویکردهای اتخاذ ش ه به تفکيک اابار م تخب را نشان می
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توزیع موافقین و مخالفین رویکردهای اتخاذ شده به تفکیک اخبار منتخب .3جدول   

 
های تع اد واک ش

 موافق و مخالگ

 نوع رویکرد

 همراهی م فعلانه انتقادی

 مخالفين موافقين مخالفين موافقين مخالفين ينموافق

 -- 30 -- -- -- 134 116 1ابر شماره 

 -- 3 -- 6 441 11363 13173 3ابر شماره 

 144 11 36 4 331 3374 6671 6ابر شماره 

 17 33 -- -- 63 03 113 6ابر شماره 

 -- -- -- -- 1 14 31 1ابر شماره 

 -- -- -- -- -- -- 7 4ابر شماره 

 061 104 1 63 1706 33361 31113 0ابر شماره 

 -- -- -- -- -- -- 7 3ابر شماره 

 -- -- -- -- 43 174 313 7ابر شماره 

 -- -- -- -- 6 67 66 17ابر شماره 

 710 363 36 61 6763 60633 61436 جم  کل

 37/3 17/7 74/7 17/7 30/0 03/37 درص 

 

ب  ی نظرات ارایه ش ه از طر  کداربران در یکدی از عه، طبقهیکی دیگر از مراحل مهم این مطال

ابعاد اقتصادی، اجتماعی، اياای و فره گی بود. تحليل محتوای نظرات ارایه ش ه نشان داد که 

درصد  بدر ابعداد  3/13درص  بر ابعاد اجتماعی،  3/63درص  از کاربران بر ابعاد اقتصادی،  7/63

 فره گیِ فرزن آوری تأکي  داشت  .درص  نيز بر ابعاد  0/4اياای و 
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 تیپولوژی کاربران بر حسب ابعاد نظرات آنها و به تفکیک اخبار منتخب )درصد( .1جدول 

 
 ابعاد نظرات ارایه ش ه

 اياای فره گی اجتماعی اقتصادی

 3/11 3/16 1/63 7/33 1ابر شماره 

 1/37 4/1 7/63 6/61 3ابر شماره 

 6/17 6/17 6/60 3/61 6ابر شماره 

 7/7 6/61 4/10 1/60 6ابر شماره 

 7/7 7/7 7/07 7/67 1ابر شماره 

 6/33 7/16 0/13 7/7 4ابر شماره 

 6/0 6/4 1/60 3/63 0ابر شماره 

 1/0 6/16 6/31 1/10 3ابر شماره 

 6/66 0/4 7/37 7/67 7ابر شماره 

 1/61 7/7 3/13 6/64 17ابر شماره 

 3/13 0/4 3/63 7/63 جم  کل

 

  های کیفییافته

شدود. بده در این بخش از پژوهش نتایج حاصل از تحليل محتوای کيفیِ نظرات کاربران ارائه مدی

مقوله اصلی ااتخرا   6فرعی و  مقوله 04مفهوم، 1711طور کلی در بخش کيفیِ پژوهش تع اد 

 شود.ن تحليل ش ه پردااته میهای برآم ه از متوش ن  که در ادامه به مهمترین مفاهيم و مقوله
 اقتصادی فرزندآورینظر کابران در خصوص ابعاد 

م جر به آن شد ه کده « های بالای زن گیهزی ه»تحليل محتوای نظرات ارائه ش ه نشان داد که 

دار ش ن دچار تردی  ج ی شون  و در توصيگ شرایط حداکم بدر جامعده وال ین در ررورت بچه

گيری احساگ ناام ی اقتصادی اشاره ک   . یکی قتصادی در ایران و شکلطور م اوم به بحران ابه

نفدر بدا ایشدان مخالفدت کردند ،  6کاربر دیگر موافق نظر وی بودن  و ت هدا  661از کاربران، که 

دار ش ن و ناتوانی وال ین در ااتصاص های بالای زن گی، تردی  در ررورت بچهدراصوص هزی ه

 گوی : زن ان چ ين میزمان کافی برای تربيت فر
 .بعد  از ظهدر ميگيدرمش 1ميذارم مهد  و اداعت  0ماهه دارم که صبح ااعت  17من یه بچه "

ما در طول روز ای ق ر درگير  بع  از ظهر هم پ ر  از ار کار مياد اونه استه و کوفته، 0ااعت 
رو ریم و اودموندیگه هستيم که وقت راي گی به این بچه رو ن ا اتمشکل گرونی و ،ترافيک، کار

ک يم که آیا لدازم افيم و گاهی فکر میأواقعاً از این ور  مت .بچمون نمي ونيم برایوال ین اوبی 
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داشدته بچده حالا با این اوراع به مدا مديگن باید  چ د تا  ؟بود توی این شرایط بچه داشته باشيم
رو نون ميد اد حالدا بدا بچهتا  4کرد و نواده کار میا، ق یم فقط پ ر ا؟شرایطیباشين! آاه با چه 

 ."این شرایط پ ر و مادر باهم کار ميک ن از پس مخار  معمولی یه بچه هم برنميان
رغم تمایل شخصی به فرزن  دوم ولی بخداطر مشدکلات یکی دیگر از کاربران معتق  اات که علی

جامعه نيدز اقتصادی شوهر  بش ت با داشتن فرزن  دوم مخالگ اات و از نظر ایشان اایر افراد 

ناکام شد ن افدراد »دارای چ ين تمایلات شخصی هست  ، ولی شرایط موجود در جامعه م جر به 

 زیر گویای نظرات چ ين کاربرانی اات. ش ه اات. نقل قول« در افزایش فرزن آوری
بچده  کیمن  .گرنه همه دوات دارن بچه داشته باش   و يهزن گ یم  وکمبودهارآمشکل فقط د"

بهانده  همدش امکاندات را اره ويدذشوهرم نم یول ارميب ايبچه دومم به دن خواديدلم م یليا دارم و
 ."ک هیم

 گوی :همچ ين کاربری دیگر در واک ش به مباحث پيرامون افزایش فرزن آوری چ ين می
و ش لشدو شدما   د هیو آ لي؟ اونه و تحصدی ي!!! ارجشو شما م اديگرم در م یاز جا وننفست "
 ."؟؟ارميتا بچه ب 17 منتا  ؟؟یک يم نيتام

کاربر موافق نظر وی بودن  و کسی بدا وی  67کاربری دیگر در پااخ به یکی دیگر از کاربران، که 

های زند گی مخالفتی ن اشته، رمن اتخاذ رویکردی انتقادی به ع م تطدابق درآمد ها بدا هزی ده

های زن گی اثرگذاری هزی ه ک   و معتق  اات که بای  در تحليل شرایط موجود و نحوهاشاره می

 گرایانه داشت. بر فرزن آوری رویکردی واق 
 177نزدیک  کرایه ماشين اگه محل کارت دور باشه، . فقطان از ميک یپولتو پس هشما حتماً هم"
بدرای زند گيت ارز  قایدل و برای اودت هم بخوای کمی ار  ک دی  .تومن ميشه هزار 377تا 

طلاق به  . افزایش آمارحق باشماات ايلی معمولی زن گی ک یی اگه ول .رهبشی کلی از پولت می
 ."ااطر فقر اانوادها دليل اوبی بر رد ادعای شماات

 

« های پرور  فرزن بی اطلاعی مسئولين از هزی ه»در ادامه نظر این کاربر یکی دیگر از کاربران از

ر م تشر شد ه مب دی بدر تشدویق در واک ش به اب« انتقادی»ک   و با اتخاذ رویکردی انتقاد می

 گوی :مردم به فرزن آوری چ ين می
  دهیهز ؟داد یجدا شدهيم یمتر 17-67 یهاتا بچه را در اانه 4و 1 نیحالا ا"

پوشک بچه چقد ر  متيق  يدانیم اآی اصلاً  ؟یاوراک و ...را ابر دار پوشاک و
 "اات؟

مدراه داشدته و کسدی بدا نظدر او  اعلدام نفر از اایر کاربران را به ه 373نظر کاربر فوق، موافقت 

نظر کداربران در   نيپرااات. ررا نيز به ع وان یکی دیگر از کاربران در رابطه با مخالفت نکرده

ک د  و به مشکلات اقتصادی و از جمله تأمين مسکن اشداره مدی تيمورد علل کاهش رش  جمع

 معتق  اات که:
االه  16فرزن   کیاال اات ازدوا  کردم 11اودم  من. دارد شهیفقط مشکل در اقتصاد و مسکن ر "

فرزند  را هدم  کید نيهمد شدوديادتم م  جدایکشدور بده ا یاوراع اقتصداد  انستميدارم. بخ ا اگر م
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ونک آل کیما  یک گهیبه پراش او که بابا د ای یک  ريشکمش را ا یکه نتوان یفرزن  ار. آخوااتمينم
 ."؟خورديم یدبه چه در جواب ب ی داشت مياز اودمان اواه

 
 فرزندآورینظر کابران در خصوص ابعاد اجتماعی 

انتقاد از مح ود ش ن ت اوم نسل با گرایش بده »در اصوص ابعاد اجتماعیِ موروع مورد مطالعه 

 یکی از مقولات ااتخرا  ش ه بود. در همين رابطه یکی از کاربران معتق  اات که: « فرزن یتک
 تدک بادرآی  ه  ک ي آیا فکر نمی ه دیگه. همي هوقتی همه چيز اقتصادی ش "

چرا فکدر نک ديم  زن گی ک ی؟ یاوامیفاميل چگونه  و ب ون اانواده، یفرزن 
از آنها ما نبای  این حق را  فرزن ی اات و اواهر هم حق هر برادر و داشتن که

عمده نيازم د   دائی و ،عمو ،شما هم به االههای ک يم نوهآیا فکر نمی بگيریم.
که از همدين الد ن  نه فر، کردیم آنق ر به موروعات اشرا  داریمیا . ت  هس

ها را در نظر گدرفتن هزی دهصرفاً  کس حقی ن ارد وهيچ که ميدهتشخيص می
 ."ایمگذاری در جامعه قرار دادهملاک ارز 

 پدر اانواده در کمتر مشکلات به زن گی در مردم اختگيری از یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد

 شریگک  . در همين رابطه، جمعيت اشاره دارد و ابعاد اجتماعی فرزن آوری را مثبت ارزیابی می

را « داشدتن ادواهر و بدرادر»، تيدجمع شیافدزابا  تموافقبه ع وان یکی دیگر از کاربران رمن 

 نفر را به همراه داشدته 606دان  و نظر اود را، که موافقت می« اجتماعی و نشاط یعامل اوش»

 ک  :اات، چ ين بيان میو ت ها یک نفر با ایشان مخالفت کرده
بدا  ماند گارترین و ،ترینبا افزایش جمعيت اانواده کاملاً موافقم چون قش گ"

 ."رقم اورده برادرم ترین ااطراتم در ک ار اواهران واحساگ
اات که نسل امدروزی  ک   و معتق انتقاد می 47 یکی دیگر از کاربران از فرزن آوری بالا در دهه

کداربر دیگدر  177جای کميت تأکي  دارن . وی در توصيگ عقاید  ادود، کده بيشتر بر کيفيت به

 گوی :کاربر نيز با وی مخالفت کردن ، چ ين می 13موفق نظر وی بودن  و 
 هدای تلدخهستن که ااطره 47های دهه دار ش ن هستن بچهکه الان توی ان بچه نیاکثر کسا"
هدامون بدرای دررو ه وز فرامو  نکردن. ه وزم ما یادمون نرفته پد ر و ما  توی یه اونهفرزن 4-1

یه زن گی متواط چق ر اختی کشي ن و ماها چق ر امکانات محد ودی داشدتيم. امکدان داشتن 
هدا رو بکشدن و بدا کيفيدت پدایين هاشون هم همون ادختیاین نسل حارر بشن بچهدیگه ن اره 

 ."زن گی ک ن
با دشواری تربيت فرزن  در شرایط امروزی و ارجحيت کيفيت بر کميت، کاربری دیگدر،  در رابطه

کاربر با ایشان مخالفت کردن ، به ت يير اادتان اردهای  66کاربر موافق نظر وی بودن  و  114که 

 ک   و معتق  اات که:زن گی اشاره می
 6 ای 3از  شيدرات ب تيان  که ترب هيدرک را نیبه ا یپول ار هم باش   ول هااگر اانواده یحت"

تا بچه داشته باشد   و بده امدان اد ا ولشدون  4  کهیا یاات. پس بهتره به جا یفرزن  کار اخت
 سدتين یک  د . مسدأله فقدط مدالمی یشدتريب یهادر عو، مراقبت یبچه دارن  ول 6 ای 3ک    
 ."؟ک    تيترب توان  یمادر و پ ر چ   نفر را م هیکه   هیا مسأله
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 فرزندآورینظر کابران در خصوص ابعاد فرهنگی 

گيری نوعی از نگرانی در بين کداربران در گر شکلهای برآم ه از ابعاد فره گی موروع بيانمقوله

گراییِ افراطی در جامعه اات. در همين رابطده اصوص ت يير معيارهای اوشبختی افراد و مادی

متدأهلی »ک د  کده کی دیگر از کاربران ع دوان مدییکی از کاربران، رمن مخالفت اود با نظر ی

کاربر مخالگ و موافدق نظدر وی  16و  116اات و نظر اود را، که به ترتيب «  اوشبختی لازمه

 ک  : بودن ، چ ين بيان می
 که بدا کمتدر از درآمد  تدو اوشدبخت بدودن و  میرو دیافراد یتو طرح ارشمار منعزیز من: "

 یبداور ند ار. پول مجرد برکدت ند اره .از تو اوشبخت نبودن شتريم  بهم بودن که با درآ یافراد
 . "کن سهیها مقاهلأو با متر اودت

بده ک   کده یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد از دنيوی ش ن مردم به کاربران توصيه می

 ا اون  توکل ک    و معتق  اات که:
: هر کس به ا ا توکل ک ه   پس چرا گفتدار ش ن بود مان  ازدوا  و بچه یاگه مشکلات اقتصاد"

!!! م؟یتوکدل کدرد به اد ا تا حالا واقعاً م؟یجمله فکر کرد نیبه ا قي!!! تا حالا عمه؟يا ا برا  کاف
 ."!!!م؟يک یتوکل م یبه ک یواقعاً ما تو زن گ

 

از دیگر مقولدات اادتخرا  شد ه از « گرایی در فرزن آوریجم »و « ک ترل ه جاریِ فرزن آوری»

تحليل نظر کاربران بودن  که از نظر کاربران، امروزه فرزند آوری بالدا در جامعده امدری نابه جدار 

شود و با عموميت یافتن فرزن آوری پایين، فرزن آوری بالا م جر به طرد اجتماعی افراد تعریگ می

 های زیر گویای مقولات فوق اات.قولشود. نقلمی
 

ت ماز دو تدا جدر شيفرزند  بد اشدتند دهد .یرا نمد ادیدن  زش ه اجازه داشتن فرز جادیا شرایط"
 "؟!!!گنيم یبهت چ نيبب ابونيا یتو فتي. با چهارتا بچه راه بادوایم

 گوی :همچ ين یکی دیگر از کاربران چ ين می
هسدت کده جدا  یمسأله  اون فره گد.... باشه رهيو مسکن و غ یکاريب یک م مشکل اصلفکر نمی"

هسدت  یک ن که انگار فردنگاه و براورد می یطور انيداره اطراف 3از  شتريکه بچه ب یافتاده کس
جا افتاده که فرزن  کم رو کلداگ بالدا  ی......تو فره گمون طور  هیيپا شاطحی که از نظر فره گ

 ".دوننیم
 

 د سیاسی فرزندآورینظر کابران در خصوص ابعا

های اياای تأکي  داشدت  . دادته اول ليلغالب نظرات کاربران در ابعاد اياای بر دو نوع از تح

کسانی بودن  که نگران ته ی ات اارجی و توطئه بيگانگان بودن  و به همدين دليدل بدا مباحدث 

گذاریِ داالدی انتقداد داشدت   و اياات ای دیگر، از نحوهافزایش فرزن آوری موافق بودن . داته

دانسدت  . در بدين را مان  فرزن آوری مدیها های اجرایی ش ن مشوقع م انسجام و نبود مکانيزم

 ک  :اول یکی از کاربران نگرانیِ اود را از کاهش جمعيت در ایران چ ين بيان می داته
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  قد یا یولد.مطدرح کد م...  جایرو ا  ونميکه م ییزايچ تونمي! نمرهيگیم شيبه ا ا دلم داره آت"
 یفرزن  کمتر زن گگفت که میبود  مايا ا وص  غير م طقیِ  اتيتبل رهياشاره ک م که همش تقص

از  تيه   کاهش جمع نیا. ستين  طوریواط! ا ارنيتورم رو محر  که  یقابل توجه کسانر. بهت
 "ب وني ... ودتونا  یبا شويمطرح ش ه اات!!! بق یاالام یجمهور هيپ تاگون عل یاو

 همچ ين یکی دیگر از کاربران معتق  اات که:
 باید  کشدور جمعيدت مدن نظدر بده ،ج گ وقوع مالاًاحت و، غربی ورهایکش ته ی ات به توجه با"

 برای رو اودمون بای  ما... ؟بج گه بای  کی باش   پير همه که ایجامعه در واقعاً...ک ه پي ا افزایش
 ."ک يم آم ه فلسطين فتح

 

 د  و کاشاره می« دولت یقیتشو یهاااتياشکست »دوم نيز یکی از کاربران به  در بين داته

 3های مسئولين را با این جمله، که بده ترتيدب موافقدت وع هه گرفته نسبت ببی اعتمادی شکل

 ک  :نفر را به همراه داشته، بيان می 376کاربر و مخالفت 
  باعث کاهش آه دگ رشد  1ميليون تومن به ازای هر نوزاد 1جمهور در پرداات  رئيسب  قولی "

 ."ان ش ه ااتجمعيت در کشور جمهوری االامی ایر
 گوی :چ ين می« های مشوق افزایش کمی جمعيتاياات»یکی دیگر از کاربران با نق  

و... هسدت  .  ايکاندادا و اادترال ،کدایدر آمر قیسدال مسدتع  و لداانيو م یرانیجوان ا ونيليچ   م"
 اب  فظ محدر یادولت به دنبال چاره ت،يفيک یب تيجمع شیافزا ااتيا یجا به چرا؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

 ."کشور باش در  یانسان
 

همچ ين یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد از فرافک ی مشکلات داالی به دشم ان، نگاه تراژدیک 

 ک  :اود را به گذشته چ ين توصيگ می
ها هدر و جاده يابوناا ،هاتو کوچه رفتيمیهر جا م يرده اال اا ينهم یع ی یمما اه تا بچه بود"

 اردافم واللده. يکردمفکر م يش مبهتر چق ر ناراحت م ی  کمتر زن گنبودن فرزنوشته  يرفتيمجا م

 "ها هم کار دشمن بود؟!نوشته ینا

 
 گیرینتیجه

در این پژوهش تلا  ش  تا به تحليل محتوای کمی و کيفیِ اابدار مدرتبط بدا مباحدث افدزایش 

فسير و بازنمایی ابعاد مختلدگ ت نحوه فرزن آوری در ایران پردااته شود. ه   از این کار، مطالعه

افزایش فرزن آوری در بين کاربران ای ترنتی بدود. نتدایج تحليدل محتدوای کمدی نشدان داد کده 

                                                 
جمهوري دولت  0389در سال « صندوق آتیه مهر رضا»ی مصو  شده با عنوان طرحبر اساس  -0

 توسط دولت یک میلیون تومان مبلغشده  متولد براي هر نوزاد تازهمقرر نمود که از این پس  ایراناسلامی 

از سوي زار تومان ه 211مبلغ واریز  در ازايسالانه پس از آن و شود واریز اختصاصی نوزاد حسا   به

به دلیل کمبود بودجه و  کند، که این طرح هزار تومان به این حسا  واریز 021مبلغ نیز دولت ، خانواده

 ( 0391اجرا نشد  )روزنامه جام جم:از اجراي آن،  خودداري بانک ملی
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درص   37.0ان   کاربران در مواجهه با مباحث افزایش جمعيت، رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده

هدا ان . بعلاوه، یافتهه داشتهدرص  رویکردی همراهان 7.0درص  م فعلانه و  7.4رویکردی انتقادی، 

درص  بر ابعاد  13درص  بر ابعاد اجتماعی،  63درص  کاربران بر ابعاد اقتصادی،  66نشان داد که 

هدای اند . در بخدش یافتدهدرص  بر ابعاد فره گی جمعيت و افزایش آن تأکي  کرده 0اياای و 

شدتر از ادایر ابعداد در ميدان کيفیِ تحقيق مشخص ش  که بُع  اقتصادیِ موروع فرزند آوری بي

های مرتبط با بُع  اقتصادیِ موردوع، کده از نظدرات تحليدل کاربران مطرح اات. مهمترین مقوله

انتقداد از عد م اطلداع »، « های بالدای پدرور  فرزند هزی ده»ش ه ااتخرا  ش ن ، عبارت د  از: 

، «ر فرزند آوریناکدام شد ن د»، «فشدار اقتصدادی»، «هدای پدرور  فرزند مسئولين از هزی ده

هدای اادتخرا  شد ه مقولده«. هداگرایانده از هزی دهاات لال واق »و « احساگ ناام ی اقتصادی»

ای اقتصادی در فضای ای ترنت بازنمایی حکایت از آن دارن  که موروع فرزن آوری به مثابه پ ی ه

دی که بدر مباحدث ها نشان دادن  که کاربران در برابر رویکراات. همچ ين یافتهو براااته ش ه

افزایش فرزن آوری مسلط ش ه و درص د نهادی ه کردن آن در جامعده اادت، نده ت هدا م فعلانده 

 ک   ، بلکه با اتخاذ رویکردی م تق انه به تحليدل شدرایط اقتصدادی جامعده و نحدوهبراورد نمی

هدای مقولده تواند  ادایراصلی کده مدی پردازن . لذا مقولهشان میاثرگذاری آن بر کيفيت زن گی

اادت. « مضيقه اقتصادی به مثابه مان  فرزن آوری»مرتبط با بُع  اقتصادیِ موروع را تبيين ک   

هدا بده مطدرح گر این اات که ورعيت اقتصادیِ جامعه چگونه بر ماهيت واکد شاین مقوله بيان

 اات.های ابری تأثير گذاشتهش ن موروع فرزن آوری در ای ترنت و  پایگاه

جتماعی ک ش فرزن آوری یکی دیگر از موروعاتی بود که تلا  ش  تا در بدين کداربران کارکرد ا

ای ترنتی مورد ک   و کاو قرار گيرد. ه   از این کار آن بود، که مشخص شود به لحاظ اجتماعی 

هدای ابدری بدرای کداربران چده مع دایی دارد؟ موروع افزایش فرزن آوری در ای ترنت و پایگداه

چگونده در بدين « فرزن آوری به مثابده یدک کد ش اجتمداعی» و « ت اوم نسل» مسائلی از قبيل

ان ؟ در شون  و چ ين مفاهيمی در فضای مجازی داتخو  چه ت ييراتی ش هکاربران تفسير می

 یعامل اوش ،داشتن اواهر و برادر»های ااتخرا  ش ه عبارت   از: همين رابطه مهمترین مقوله

کدارکرد » ،«فرزند یبده تک شید از مح ود ش ن ت اوم نسل بدا گدراانتقا»،  «اجتماعی و نشاط

 شیاعتقاد به آثدار مثبدت افدزا»، «فرزن  شیبا افزا یزن گ تيفيافت ک»،  «بالا یمثبت فرزن آور

گدر آن هدای ایدن بخدش از پدژوهش، بيدانیافته«. فرزن ان یتيترب یارهايمع رييت »و « تيجمع

ارای کارکردهای اجتماعی اات و بسدياری از کداربران از هست   که ه وز هم ک ش فرزن آوری د

ای اات کده امکدان فرزند آوری بيشدتر بدرای که شرایط اقتصادی و اجتماعیِ جامعه به گونهاین

نهدایی در ایدن  نمودن . به طور کلی مقولدهپذیر نيست، اظهار تأاگ و نگرانی میها امکاناانواده

گر آن اادت اات و این مقوله بيان« ی آورنفرز یِاجتماعکارکرد  یِت اوم نسب»بخش از پژوهش 

ایران، کاربران تمایل دارن  تا از مطرح  رغم مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعهکه علی

ش ن موروع افزایش فرزن آوری در ای ترنت، در رااتای ابراز نگرانی ادود از شدرایط حداکم بدر 

اجتماعی و فره گدیِ  هایی هست   که با پيشي هير در نگر جامعه ااتفاده نموده و اوااتار ت ي
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هدای اصدلیِ هدای فرعدی و مقولدهایران مطابقت ن ارن . در همين رابطه، برای از مفاهيم، مقولده

-های پژوهش که بر ابعاد فره گیِ موروع تأکي  داشت  ، همسو با مفاهيم و مقولهبرآم ه از یافته
» ، « انتقداد از دنيدوی شد ن مدردم» های که مقولهدن . به طوریهای مزبور در بُع  اجتماعی بو

کرد شد ن آداب و رکژکدا»و  «نیيپدا یش ن فرزند آور  هینهاد»، «بالا ینابه جار ش ن فرزن آور

کدم  نهادی ده شد ن ادانواده»اصلی در این بخدش نيدز  مثی  این ادعاات. مقوله« راوم ازدوا 

شی و فره گدیِ حداکم بدر مفهدوم ادانواده و جایگداه آن در گر ت ييرات ارزاات که بيان« فرزن 

 ایرانی اات. جامعه

بر ردرورت و « ابعاد اياایِ افزایش جمعيت»ای از کاربران رمن تأکي  بر که داتهرغم آنعلی

اهميت آن تأکي  کرده بودن ، ولی با تحليل محتوای کمی و کيفیِ نظر کاربران مشخص ش  کده 

اادت. در ایدن ند ادهکداربران بده ادود ااتصداص  در بين مسلط را گاهیاج ابعاد اياایِ موروع

نق  اياات افزایش کمی » ، «دولت یقیتشو یهاااتياشکست »هایی از قبيل اصوص مقوله

حکایت از آن دارن  که کاربران، ماهيدت و فرای د  « نگاه تراژدیک به گذشته»و داشتن « جمعيت

ک  د  و تمایدل دارند  بدا رویکدردی فرزن آوری را رد می های مرتبط با ت ظيم اانواده واياات

ها نيز عبدارت اصلیِ حاکم بر این بخش از یافته شون . مقولهانتقادی با رویکرد حاکم وارد گفتگو 

تدوان نتيجده با توجه به آنچه که آمد  مدی«. های جمعيتیگسست و تضاد در اياات» اات از 

الش کشي ن جریان مسلط در راانه، مورعی انتقدادی را گرفت که کاربرانِ ای ترنتی رمن به چ

 در تفسير و رمزگشایی مباحث دارن  و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حداکم بدر جامعده

 ک   .های مرو  فرزن آوری مقاومت میایران، نسبت به نهادی ه ش ن گفتمان
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 آباددر شهر خرم میجرا ییفضا عیبر توز یلیتحل
 6، روح اله باجولون 3هوش گ ارور، 1 امي  مبارکی

 چکیده

شهر  یهابخش یاات که در برا ینکته مهم و اااا نیا نيمب ،یکاربزه میجرا ییفضا ليتحل

بالاات  یکاربزه زانيم ،حاکم بر آن یو فره گ یاقتصاد ،یاجتماع ،یابب وجود ااات کالب به

مجرمانه اات. بر این اااگ  یهامان  و عامل بازدارن ه فرصت یشهر یفضاها یعکس براو به

آباد و ش ااایى اجتماعى در شهر ارم هاىیتحليل اازمان فضایى ناه جار ،وهشه   این پژ

ک   ه جرایم ارتکابى اات. این تحقيق به م ظور مقابله و ک ترل الگوهاى مکانى و عوامل تسهيل

هاى یابى و اامانههاى گرافيک مب ا و دروناین جرایم با ااتفاده از تک يک هاى آلوده بهمح وده

اات. براى ش ااایى الگوهاى فضایى توزی  جرایم در ( انجام یافتهGIS) ج رافيایىاطلاعات 

هاى ب  ى، شااصاطح شهر از آزمون مرکز متواط، بيضى انحرا  معيار، آزمون اوشه

 کليهاات. جامع  آماری این پژوهش اکم کرنل ااتفاده ش هترین همسایه، تخمين ترنزدیک

دليل ارتکاب جرم در )در فصل تابستان( به 1676ان  که در اال زن انيانی )زنان و مردان( بوده

نفر  633ان . با توجه به تع اد جامع  آماری مورد نظر، بردهار میزن ان مرکزی شهر ارم آباد به

 آنها جینتا ليپژوهش و تحل یهاافتهیان . براااگ آماری انتخاب ش ه ع وان نمونهاز مجرمان به

صورت و تخلفات بر حسب م اطق و فضاهای شهری در م اطق شهر ارم آباد به میتوزی  جرا

  ین. بک   یم تيتبع یااوشه یاز الگو میجرا  یتوز، هاآزمون جیبراااگ نتا .باش یکسان نمی

کارى اات و از الگوى متمرکز ز شهرارم آباد محل تمرکز بزههاى ااصى امع ى که مح وده

هاى هاى زیادى از شهر از نظر ارتکاب این جرایم مح ودهک   و در نقطه مقابل بخشپيروى مى

 شودپاک محسوب مى

 .شهر ارم آباد ،ییفضا  یتوز ز،ياجرم یهاجرم، کانونواژگان کلیدی: 

                                                 
 omidmobaraki@gmail.comدانشگاه مراغه،  يشهر يزیرو برنامه ایگروه جغراف اریاستاد - 0

 h.sarvar0360 ،دانشگاه مراغه يشهر يزیرو برنامه ایگروه جغراف اریاستاد - 2 

 rohollah.bajolvand@gmail.com دانشگاه مراغه، يزیرو برنامه ایارشد جغراف یکارشناس يدانشجو -3 
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 مقدمه 

 گيرگریبان امروز که اات عم ه اجتماعی مسایل جمله از ،رایمج و اجتماعی هایآايب گستر 

  (.  (nonymous, 202: 33باشد می جوام  در حال توادعه اصوصاً ،ک ونی جوام  از بسياری

 نشدي ی،حاشيه گستر زیادی از جمله  مشکلات و مسائل با ،تواعه حال در کشورهای شهرهای

 هایشدکا  ازدیداد اجتمداعی، فاصدل  یشافدزا شدهری، جامعد  ش ن چ  اطحی فقر، گستر 

 مجمدوع در و فحشدا قاچداق، اعتيداد، دزدی، مان د  اجتماعی جرایم افزایش اجتماعی، -اقتصادی

-پدر شدهرهای ميدان این در. اات بوده همراه اجتماعی ام يت کاهش و شهری نظمیبی افزایش

 گونداگونی فشارهای و هادیتمح و ان ،افزوده انسان آاایش دام ه بر که چ انهم ،ک ونی ازدحام

 شدهری زند گی مظداهر از رواندی هدایبيماری و هاکاریبزه و هاکجروی وجود. ان آورده باربه نيز

 که شودمی ناشی آنجا از بلکه مهاجرت، ماهيت از نه مشکلات این بروز(. 33: 1600 شيعه،) اات

 تعامل تردد، و ااتش ه اعیاجتم هایمحيط در ایعم ه ت ييرات موجب شهری جمعيت افزایش

 حاصدل اجتماعی تأثيرات و شهری زن گی ااص هایشيوه از برای به و داده افزایش را هات ش و

 مکتدب. اند آم ه وجودبده مختلفدی مکاتدب ،جرم ارتکاب دلایل با رابطه در .ااتزده دامن آن از

 م زلدهبه را جدرم و داند می ریداارمایه نتایج از یکی را کاریبزه ،انگلس -مارکس اواياليستی

 محديط مکتدب(. 166: 1607 گسدن، ریمون ) دان می اجتماعی هایبي ادگری مقابل در واک شی

 مکتدب(. 01: 1606 نيدا،کی) داند می جرم عامل برترین و ترینمهم را محيط لاکااان، اجتماعی

 جامعده هدر تم ن و  گفره و نظام معلول و طبيعی امر یک را جرم ،دورکيم اميل ش اایجامعه

 عوامدل زیداد تدأثير بده ،گریميشدل و کتلده ج رافيدایی مکتدب(. 173: 1637 بداهری،) دان می

 و ادانواده مثدل ،اجتمداعی نهادهدای کده دارند  اعتقاد وتوجه داشته  جرم ارتکاب در ج رافيایی

 به وابسته ،يتموفق و تواعه حتی و اات ج رافيایی شرایط و مقتضيات تاب  زیاد ان ازه تا مذهب

 بدين از در ادعی و جدرایم بدروز عوامدل ش ااایی (.361: 1661 نيا،کی) اات ج رافيایی محيط

. اادتشد ه ش ااته ،هاناه جاری کاهش و گيریپيش راهکار ترینمهم آن، اثرات کاهش یا بردن

 سدانیان ایپ ید ه جدرایم زیدرا اات  تصادفی ج رافيایی لحاظ به ،م طقه اطح در جرایم توزی 

 از دوره یدک برای ،محل در بای  ،آنها اموال یا و قربانيان مجرمين، ،جرمی هر وقوع از بع . هست  

 عوامدل ایجداد در محيط و فضا ش ه، ایجاد هایواواه جمله  از عامل چ  ین. بمان   باقی زمان

 م طقده، یدک رافياییج  فضای اینب ابر .ان مثثر جرایم ارتکاب و قانون گذاشتن پا زیر برای اوليه،

(. Fajemirokun, 2006 : 2) دارد برعهد ه عد الت اجدرای و قدانون تقویدت در اااادی نقش

 هدایناه جاری گيریشدکل اصدلی ع صدر اده زمدان، و انسدان مکدان، ،اند دریافته ان یشم  ان

 ک دار در رفتداری، اصوصديات و مکانی اااتار در تفاوت(. 1: 1637 رحيمی،م انی) ان اجتماعی
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 برادی در و نباشد  یکسدان شدهر ادطح در جدرایم فضدایی توزی  تا شودمی موجب زمان، عامل

 اداک ان، فره گدی و اقتصدادی اجتمداعی، اصوصديات و آن بر حاکم هایویژگی دليلبه م اطق

 زمدان و مکدان انتخداب در کدارانبزه بيشتر که ،ده می نشان تحقيقات. باش  بيشتر جرم ارتکاب

 بدرای شرایط و هافرصت ترینم ااب و اطرترین کم دنبالبه و ک   می عمل طقیم  غالباً ،جرم

 و هافرصت دارای که گيردمی شکل هاییکانون ،شهرها مح وده در ترتيب ب ین. هست   کاریبزه

 بيشدتر در(. 04: 1637 کلدانتری،) اادت بيشدتری جدرایم آن دنبالبده و بيشدتر مجرمانه اه ا 

 هداناانسد هایدارایی و فردی تماميت حيات، برای ج ی ته ی ی معمولاً مجرای جهان، شهرهای

 اجتمداعی نظدام مسدلم اصول با فقط نه، شهری هایمحيط در جرایم این ح  از بيش وقوع. اات

 م داب  رفدتن هد ربه ،هداانانسد رنج و اختی ا گين، رایعات اود همراه بلکه اات، تعار، در

 و بيدانلو) آوردمدی ارم ان به را زن گی کيفيت در کلی واامت و شهرون ان اراوردگی اقتصادی،

 ،دهد می رب جوامد  در کده آن وقوع نحوه و جرم نوع به توجه با امروزه(. 67: 1631 م صوریان،

 دادت از را ادود اهميدت و ارز  و ن ارند  چ د انی کدارایی تاریخی و ا تی هایايستم دیگر

 نده و هسدت   وقت ار و دقيق جام ، هایداده تأمين به قادر نه ا تی و داتی هایرویه. ان داده

 چ دينهم ،هاايسدتم ایدن. ک  د می جدرایم دادن رب روند  بي یپيش و گيریتصميم به کمکی

 و مشدکل این حل راه. ن ارن  را انسانی نيروی غيرمثثر کارگيریبه و پایين وریبهره جز اینتيجه

 اطلاعدات ايسدتم یدا و  اطلاعداتی هدایتک ولوژی از کدارا و مثثر ااتفاده ،گستر  به رو معضل

 و جرم تحمل غيرقابل ميزان با جوام  بيشتر(. Fajemirokun, 2006 : 3) باش می ج رافيایی

 بده نيداز ،جرمدی ندوع هدر بدا م طقدی براورد برایو  (37: 1616 شيخاون ی،) هست   روبرو بزه

 . باش می مختلگ م اطق در جرایم پراک ش نحوه و ايز جرم م اطق ش اات

 بدا موق به و م ااب راي گی ع م و ا تی براورد جرایم، این فضایی توزی  نحوه با آش ایی ع م

 از اادتفاده صدورت در که ،اات اااته همراه مشکلاتی با را ام يتی مسئولين غيره، و جرایم این

 وقدوع مکدان جدرایم، وقدوع نزما جرایم، نوع از توانمی( GIS) ج رافيایی اطلاعاتی هایايستم

  .کرد بي یپيش را مجرمين با م طقی براورد نحوه و کرده پي ا آگاهی مجرم افراد تع اد و جرایم

 

 مبانی نظری

 اکولوژی نظریه از گيریبهره با و ميلادی نوزدهم قرن اول نيم  در کاری،بزه و مکان رابطه مطالعه

 معدرو  اثدر در وی. بدود کاریبزه در محيط نقش لعهمطا پيشگامان از جکوبز .ش  آغاز اجتماعی

 شهرها طراحی نوع مطالعه به یافت، انتشار 1741اال  در که «شهرها مر  و زن گی» نام با اود

 پيشدگيری بر مردم و معمولی طبيعی هایمراقبت تأثير همچ ين و کاریبزه کاهش در آن تأثير و
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نظریده  کده بدود کسدی اولدين جفدری ،1747 لادا در. ( 14: 1637)کلدانتری، پرداات جرم از

 ميزانبده ش اادانجامعه او، عقيد ه بده. کدرد مطدرح را محيطی طراحی طریق از جرم پيشگيری

 ادانواده فره گدی، تأثيرهدای محروميت، قبيل از جرم، بر مثثر عوامل اجتماعی در توجهی شایان

 محديط که هاییفرصت بر او. ان کردهن محيطی توجهی و بيولوژیکی عوامل به و ان کرده اغراق... و

 هایفرصدت از ایدن ناشدی را گونداگون جدرایم و داشدت تأکيد  دهد ،می قرار مجرمان ااتيار در

 در بشدری رفتارهدای تمدامی گفدت تدوانمی ،ب دابراین (.67: 1770 )کلارک، دانستمی محيطی

 کالبد ی ادااتار علتبده شدهر، هاىمکان از بعضی در .ده مى رب ااصی زمانى مکانی و مقط 

 هدا،مکان ایدن از ک   گاناادتفاده و اداک ان فره گی اقتصادی و اجتماعی، هایمشخصه و ویژه

 وجدود به دليدل شهری، هایاز مح وده بعضی در مقابل، در. اات بيشتر کارىبزه فرصت و امکان

  (.147 : 1637 دیگران، و )کلانتری اات ان ک کارىبزه ميزان بازدارن ه، شرایط و موان 

 شدهری، هدایناآرامی و امرا، جرایم، پراک  گی کيفيت پي ایش، مورد در شهری ش اایآايب»

 مدورد ادرعتبه شدهری پداتولوژی ع وان که اات ااير هایاال در ت ها. دارد  وگوگفت و بحث

 کشدورهای درحدال و غربی شهرهای در بحران افزایش .اات گرفته قرار دنيا شهری جامعه توجه

 فقدر،: از که عبارت   ،اات اااته ترمصمم، موروع چ   روی تحقيق در را هااکولوژیست ،تواعه

 اجتمداعی، ش اادیآايب مطالعه در .اجتماعی هایناآرامی و مخ ر مواد به اعتياد ج ایت، و جرم

 لمسدائ تشد ی  و پيد ایش در عوامدل ادایر از بيش فقر، عامل که ،ان راي ه نتيجه نایهب ،اغلب

 نظيدر معيارهدایی شدهری، فقرآلود م اطق ش اات در رو،از این. افت می مثثر شهرها در اجتماعی

 واحد های ميدزان تحصديلات، کدار، ميدزان نيروی در غيرماهر مردان ميزان اانواده، درآم  ميزان

 از یکدی  .(1:  1633 دیگران، و پور)ااک« شودمی گرفته کاربه غيربه اشتی، و مخروبه مسکونی

 ده  هشدکل عوامدل و مجرمدان ج رافيدایی توزی  بررای اجتماعی، ج رافيای در مطرح مباحث

 برای ج ی ته ی ی معمولاً جرم جهان، شهرهای غالب در. اات مختلگ و نواحی م اطق در جرم

 هدایمحيط در جدرایم ایدن حد  از بديش وقوع. هااتهای انساندارایی و فردی تماميت حيات،

پدایين  مان د  زیدادی م فدی بلکه پيام های دارد، تعار، اجتماعی مسلم اصول با نه ت ها شهری،

بدين رفدتن  از و شدهرون ان ادراوردگی اقتصدادی، م داب  هد ر رفدتنبه زند گی، کيفيت آم ن

 در اايدر، دهده دو طدی علداوه بدراین، (.0:  1631 )طاهرادانی، دارد دنبالبه انسانی هایارمایه

 مهمی و عم ه ت يير شهری کاریبزه با مقابله برای ش ااان،جرم رانههای پيشگياياات و نگر 

 مکدان بدر باید  ،کداربزه بر علاوه جرم، از پيشگيری نگر ، برای این مطابق. اات پيواته وقوعبه

بده حد اقل  امکان محيط ج رافيایی، در مجرمانه هایفرصت حذ  با تا ،شود تأکي  نيز بزه وقوع

معتقد    برانتي گهدام زمي ده، این در (.43:  3776 )وایسبورد، شود فراهم ریکابزه ميزان راان ن
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 آنکده حدال اادت  کاریبزه در او هایانگيزه و مجرم ش اات پی در ا تی، ش اایجرم که اات

 مجرم جایبه و کرد مطالعه کاربزه شخصی یا فردی هایانگيزه نظرگرفتن ب ون در را بزه توانمی

 (.37:  1633 دیگران، و )کلانتری گرفت در نظر را آن مکانی ارتکاب شرایط و بزه او، هایانگيزه و

 نقدش کداهش و جدرم وقوع شرایط زمي ه ااز مثثر نقش افزایش با فرصت، نظریه زمي ه، این در

 کداهش در مقابدل،. اادتداده افدزایش هم را جرم وقوع احتمال جرم، وقوع مان  بازدارن ه عوامل

 ل د وین و کلوگدل کوهن، زمي ه، این در. ده می تقليل را جرم وقوع احتمال ،ارتکاب هایفرصت

 اند کرده تکميدل را آن کلدارک و فلسدون ادپس و اند داده ارائده را روزمره فعاليت اصول نظریه

 اپس و اات ش ه مطرح ،ش اایبزه دی ه در ابت ا ،نظریه (. این660:  1637 دیگران، و )اليمی

 کلدارک، و فلسون (. 1647:  1636 )نجفی ابرن آبادی، ااتش ه گرفته کارهب هم ش اایجرم در

 اه ترکيب و گراییرا هم ج رافيایی ااص هایمح وده در کاریبزه تمرکز هایمکان توزی  دليل

  :شودمی ايزجرم هایکانون گيریشکل موجب که ان دانسته زیر عامل

 مجرمانه  اه ا  وجود الگ(

 دارن   را مجرمانه عمل انجام برای کافی مهارت و انگيزه که ارانیکبزه وجود ب(

 مسدئولان و مدردم ادوی از مجرمانده هایاقد ام بدا مقابله برای م ااب ک ترل و مراقبت نبود  (

   (.16:  3773 کلارک، و )فلسون

 در جدرم کداهش بدرای ابدزاری ع وانبه را دفاع قابل فضای نظریه  ،نيومن ااکار ،1703 اال در

 بيشدتر آنها در ش ن دی ه و دی ن امکان که فضاهایی ،بود معتق  او. مطرح ااات ،شهری نواحی

 فعاليدت بدرای کمتدری پتانسيل باش ، داشته وجود برای فرار کمی امکان آن در رمن در و باش 

 شکاه با مثبتی رابطه طور گسترده،به شهری هایطرح نيومن، عقي ه به. ک   می فراهم مجرمان

 اصل قلمروگرایی، چهار به نظریه اود در نيومن. دارن  شهرها مختلگ م اطق در جرم هایفرصت

 و ویلسدون (.17:  1637 دیگدران، و )قرایی ک  می اشاره اراری کاربری و تصویر طبيعی، نظارت

 ارابی و توجهیبی از هایینشانه وجود معتق ن  ،شکسته هایپ جره نظریه نظرانصاحب کيلي گ

 مشارکت از و دارن  بيشتری پذیریآايب احساگ محله، ااک ان آن که اات آن گربيان ،محله در

 بسديار آنهدا در اجتمداعی و ک تدرل نظارت ب ابراین، ان  کشي ه ک ار اود اجتماع از محافظت در

اداک ان،  هسدت   کده آن نشانه و ک   می فراهم را جرم جادای هزمي  ،هاشااص این. اات پایين

 و )عليخدواه ده د  کداهش محدل در را جدرم ارتکداب اطر تا ،ن ارن  جرم با مواجهه به ایعلاقه

  (. 114:  1631 دیگران،

 تحليدل برای و 1747 اال در برگر و کارتين شرمن، اولين بار را «جرم ايز یهااصطلاح کانون »

 ميدزان کده اادت ج رافيدایی مح وده یا مکان یک بيانگر واژه این. کار گرفت  به کاریبزه مکانی
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 چ د  محله، یک شهر، یک از بخشی ،اات مکان ممکن این ح ود. بالاات بسيار آن در کاریبزه

 تعریدگ در نيدز بعضدی .باشد  مسدکونی مجتمد  یا اانه یک ،اات ممکن حتی و مجاور ايابان

 در ح اقل بي یپيش قابل ،زیاد جرم تع اد با ،کوچک هایمکان معادل را آن ايز،جرم هایکانون

 را ايددزجرم هددایکانون نيددز کلددارک (.6:  1773 )تيلددور، ان دانسددته سددالهیک زمددانی یددک دوره

 بدا بيشدتر کمدک، دراواادت بدرای مردم دیگر، هایبه مح وده نسبت که ،دان می هاییمح وده

 ده د مدی افدزایش را محلدی ميزان جرایم ،ايزجرم هایکانون او نظر از. گيرن می تماگ پليس

 هدایو ویژگی اراردی کاربری نوع از متأثر کاری،بزه توزی  فضایی الگوهای (.11:  1770 )کلارک،

 تأثير ايزجرم هایکانون گيریشکل بر عوامل این و ان فره گی هایویژگی و جمعيتی یا کالب ی

 ،تدوانمی آن کمکبه که اات آن تحليل این اهميت هایج به از دیگر یکی گذارن   ب ابراین،می

 شرایط و موان  بعضی نيز و کرد مج د طراحی و احيا را ها، فضاهاویژگی و شرایط این ت يير برای

 در اجتمداعی، ام يدت ادطح رمن افدزایش وايلهب ین. ااات فراهم کاریبزه برای را بازدارن ه

 گيدردپديش میدر  را ادلامت راه نيدز جامعده و شدودمی جوییصرفه م اب  و امکانات از ااتفاده

 اهميدت بسيار کاریبزه نقشه کارآم  اااتن در ،جرم هاینظریه (.3:  1634 دیگران، و )کلانتری

 .ک   می کمک هاداده به تفسير زیرا دارن  

 

 تحقیق  پیشینه

 نيمده در بدار اولدين برای ،آماری هایرو  و اصول بر مبت ی و علمی رو  به متکی هایبررای

 برادی(. 11: 1644 کاتوزیدان،) اادت گرفته صورت «گری» و «کتله» وايله به نوزدهم قرن اول

 و اند نموده معرفدی ج ایدت ج رافيای مکتب گذارانپایه جمله از و ج ایی آمار پ ر را کتله م اب 

 زمان مت ير دو تاب  ،اجتماعی پ ی ه یک ع وانبه جرم تا ش ه باعث او تحقيقات که شودمی گفته

 در مطالعده بده «گدری» ،«کتلده» بدا همزمان تقریباً(. 647: 1606 نيا،کی) ودش ش ااته مکان و

 راي  نتيجه این به ،فرانسه ناحيه 1 بررای با 1366 اال در وی .پرداات جرم ج رافيای زمي ه

 عليده جدرایم و افتد می اتفداق تربيشد گرما فصل در و ج وب نواحی در ،اشخاص عليه جرایم که

 داالدی مطالعدات از (.301: 1607 شدکویی،) اات زیادتر ارما فصل در و شمال نواحی در اموال

 : کرد اشاره زیر موارد به توانمی ،جرم مورد در

 گيریشکل در ايز جرم هایکانون ابر نقش ع وان تحت ایمقاله در( 1634) همکاران و کلانتری

 کده رادي ن  نتيجده نایهبد ،بيرج د  شدهر آبادعلی بازرای ستگاهایدر  کاریبزه فضایی الگوهای

 جدرایم کداهش در ادزاییبه تدأثير ااتان، ترانزیتی گاهگلو در آبادعلی بازرای ایستگاه قرارگيری
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 افدزایش مدان  و ش ه شهری هایکانون اایر رش  مان  و اات داشته بيرج   شهر در مخ ر مواد

  .ااتش هنيز  مرتبط هایبزه اایر

 و ايدزجرم ندواحی تحليدل و ب د یپه ه ع وان تحت ایمقاله در (1633)دیگران  و ميرکشکولی

 تحليدل و تجزیده و SPSS افزارنرماز  ااتفاده با ،گلستان ااتان شهری هایاکونتگاه زایآايب

 اادتان، بدزر  شهرادتان دو در جدرم ندوع فراواندی بيشترین که راي ن  نتيجه نایهب ،اطلاعات

 بيشترین همچ ين و اات یافته ااتصاص ارقت و دکشیاو به ترتيب به ،کاووگ گ ب  و گرگان

 ،اات داشته ااتصاص ارقت و قتل اودکشی، مخ ر، مواد قاچاق به ،شهرها در جرم نوع فراوانی

  .اات متفاوت شهرها اقتصادی و اجتماعی کالب ی، هایویژگی تأثير تحت آن فراوانی ميزان که

 شدهر مختلدگ م داطق ادطح در جرم شگانهش هایشااص مقایسه و بررای در( 1637)تقوایی 

 دارد، وجدود داریمع دی رابطده مسدکونی محديط کيفيت و جرم ارتکاب بين که داد نشان ،شيراز

 .نمای می عمل جرم وقوع در موثر عامل یک ع وانبه فعاليت نوع ،این بر علاوه

 با تهران رداریشه 10 م طقه در کاریبزه الگوهای فضایی تحليل در( 1673)همکاران  و احم ی

 توزید  همسدایه، تدریننزدیک شدااص نتدایج برمب دای کده دادن  نشان، اطلاعات تحليل و تجزیه

 ایاوشده الگدوی از تهدران شدهرداری 10 م طقه در ارقت و مخ ر مواد با مرتبط جرایم فضایی

 .اات بررای مورد جرایم تمرکز محل 10 م طقه اطح از ااصی یهامح وه و ک  می پيروی

 عامدل و ميزان مشه   در جرم از ترگ ع وان تحت ایمقاله در( 1673)همکاران  و ثانی ي زادها

 نتيجده نایهب SPSS نرمافزار تواط آم ه داتبه اطلاعات تحليل و پيمایشی رو  از ااتفاده با

 بدر مدوثر عوامدل. بدود 7 م طقده افراد از بيشتر ،6 م طقه افراد ميان در جرم از ترگ که راي ن 

 ت وع و پليس از ررایت ع م اجتماعی، اامانیبی: از بودن  عبارت م طقه دو این در جرم از ترگ

 بود. معکوگ رابطه م طقه دو اجتماعی پيون  و هاراانه نقش ميان  دیگر اوی از. فره گی ارده

 اابدار پيگيدری ميدزان و بدود ترقدوی 6 م طقده اداک ان ميان در اجتماعی پيون  که مع ا ب ین

 . بود 7 م طقه افراد از کمتر 6 م طقه ااک ان ميان واد ح

 ارتکاب هایزمي ه و ايزیجرم بر نگرشی ع وان تحت ایمقاله در( 1673)همکاران  و نژادحاتمی

 کده رادي ن  نتيجه نایهب قم شهر اانشاد قلی محله پژوهش مورد نشينحاشيه محلات در جرم

 روزمرگدی، و بيکاری نمایی،ق رت ناباب، دواتان نوادگی،اا مشکلات وجود: نظير مسایلی علتبه

 اقتصدادی و اجتمداعی مسدایل در ریشده آنهدا از بسدياری که...  و اانوادگی عاطفه و مهر بودکم

 جمعدی، داته نزاع و درگيری ارقت،: چون جرایمی، به گرایش و ارتکاب هایزمي ه دارد، اانوار

 مدذکور محله در...  و عمومی االاق و ر عفت رفتارهای و برداریکلاه مخ ر، مواد پخش و توزی 

 .باش می
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 تحقیق روش

 روابدط و وابستگی آن در که شودمی محسوب اکولوژیک تحليل نوعی طر  یک از حارر پژوهش

 بررای مورد( آباد ارم شهر مح وده) محيط و( اجتماعی کجرو فرد یا مجرم) انسان بين مشترک

 ادطح در مجرمانه اعمال فضایی پراک  گی نحوه بررای به توجه با ردیگ طر  از و گيردمی قرار

 چ ينهم و شهر مختلگ هایقسمت در جرایم وقوع چگونگی و مکانی هایتفاوت به توجه و شهر

 ااتفاده با فضایی تحليل نوعی ،گفت توانمی، جرایم پراک  گی در مکانی د فضایی عوامل بررای

 کده اادت گفت دی مجمدوع در. اات گرفته قرار پژوهش این رکا ارچوبچ GIS افزارهای نرم از

  .رودمی شماربه ترکيبی تحقيق رو  حارر مطالعه در تحقيق رو 

 

 محدوده مورد مطالعه 

های ارتباطی چ  ین اادتان غدرب کشدور قدرار آباد مرکز ااتان لراتان و در مسير راهشهر ارم

ااکان رواتایيان اطرا  و عشایر و ایلداتی بدوده  دارد. این شهر از گذشته مرکز انباشت ارمایه و

یاب  . به همين جهت رون  رشد  را ترک گفته و در این شهر ااکان می ویرکوچاات که زن گی 

 تدا 1661های اال بين االه فاصله 11 جمعيت همواره ررایب بالایی داشته اات. در طول دوره

هدزار نفدر بدالغ گردید ه  140/630نفر به هزار  4/63حجم جمعيت ااکن در این شهر از  1677

عوامل عم ه آه گ رش  شدتابان جمعيدت  ،های بالای جوانی جمعيت و مهاجرپذیریاات. ميزان

کوهسدتانی کده قسدمت بيشدتر آن را  ،ای اادتآبداد ناحيدهشود. ارمآباد محسوب میشهر ارم

 هدوای و آب این  شهر دارای پوشان .های بل   میها و زمينهای متوالی و پشت ارهم، کوهرشته

 مرطدوب و ادرد هایزمستان و گرم نسبتاً هایتابستان شامل ،مشخص فصول با و مرطوب نسبتاً

 اات.



 
 
 
 
 
 

 73                  دآابدر هشر خرم میجرا ییفضا عیبر توز یلیلتح
 

 
 

 
 موقعیت شهر خرم آباد در استان و کشور )ماخذ: نگارنده(. .1شکل

 

  هاتجزیه و تحلیل و یافته

-شدهر ادرم در ارتکابى جرایم مکانى الگوهاى تحليل فضایى و ش ااایى براى ،حارر پژوهش در

 تخمدين رو  و معيدار انحرا  بيضى متواط، مرکز مب ا شامل گرافيک آمارى هاىم ل از ،آباد

 شود مشخص برراى مورد ،جرایم ايز جرم هاىکانون این اااگ بر تا  ،ش ااتفاده کرنل تراکم

 اات:  زیر شرح به ،ش ه یاد و گرافيکى آمارى هاىتحليل نتایج.

 

 توصیفی آمار 

 17تعد اد و مدرد ( درصد 1/73 )نفر  373تع اد  ،پراش امه 633، از مجموع در بين پااخگویان

درصد  از  1نظدر ادواد نيدز از  .اات مشخصنا (درص  4/1 ) نفر 1زن و تع اد  (درص  7/1 )نفر 

درصد   7/61درص  دبيرادتان،  4/13درص  راه مایی، 16درص  دبستان،  6/1اواد، مجرمين بی

 36اند . حد ود نيمدی از مجدرمين متأهدل و حد ود درص  کارش اای و بالاتر بوده 1/11لم و دیپ

دارای مذهب شديعه و پااخگویان درص  مجرد و بقيه همسر فوتی یا طلاق گرفته هست  . تمامی 

. از لحداظ شد لی هدم اادت (هدایک نفر آذری و یک نفر اایر قوميت ااتث ایبه) شان لرقوميت

درص  دارای شد ل آزاد  36/16درص  بيکار،  36/61مجرمين دارای ش ل دولتی، درص  از  77/3

درص  کمتدر از  63/3از بين مجرمين  همچ ينباش . گویی به اوال میدرص  ع م پااخ 31/1و 
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درصد  بدين  31/37ادال،  درص  بين یک تا پ ج 76/7سال، ماه تا یک 4درص  بين  44/6ماه،  4

ادال در شدهر از بيست بيشدتردرص   67/63اال، بين ده تا بيست درص  31/37اال، پ ج تا ده

درصد   36/4درص  جدرایم در صدبح،  11/13ان . از نظر زمان وقوع جرم نيز ارم آباد ااکن بوده

اات. از درص  اواار شب اتفاق افتاده 33/36درص  اوایل شب و  16/67درص  عصر، 07/10ظهر، 

درصد  در فصدل تابسدتان،  36/14جرایم در فصل بهار،  درص  64/67لحاظ فصل وقوع جرم نيز 

بده لحداظ ندوع اادت. درص  در فصل زمستان اتفاق افتاده 71/33 و درص  در فصل پایيز 01/36

درصد   7/7درص  را قاچاق مواد مخ ر،  1/67درص  از جرایم را ارقت،  6/61جرم مرتکب ش ه 

درصد  را ادایر جدرایم  4/7درص  را قتل،  6/3 برداری،درص  را کلاه 6/7را رفتارهای غيراالاقی، 

 74/37درص  برای دومين بدار،  73/60درص  از مجرمين برای اولين بار،  74/34. ان تشکيل داده

 بيشدتردرص  بدرای بدار پد جم و  76/7درص  برای چهارمين بار و  73/1درص  برای اومين بار، 

 در درصد  4/13 الدوت، ايلدی هدایمحدل در جدرائم درص  16 همچ ينان . مرتکب جرم ش ه

 شلوغ هایمحل در درص  1/31 و الوت ح ودی تا هایمحل در درص  6/64و  الوت هایمحل

اند . در زمي ده ن اده پاادخ درصد  7/1 و ااتافتاده اتفاق شلوغ ايلی هایمحل در درص  1/3 و

. در بدين عوامدل ااتتهداشرا  فراوانی بيشترینايگار و مشروبات الکلی  ،ورعيت اعتياد مجرمين

  . باشاازهای مهمی در ارتکاب جرم میزمي ه ،موثر در ارتکاب جرم نيز فقر و بيکاری
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 مبنا گرافیک آمارى هاىتحلیل

 NNI))ترین همسایه و شاخص نزدیکبندی خوشه آزمون

آزمون  آبادارم شهر در کاریبزه فضایی تحليل الگوهای برای ااتفاده مورد آماری هایشااص از

الگوهای  پراک ش نحوه آزمون این کمک به. بوده اات همسایه تریننزدیک شااص و ب  یاوشه

 مجرمانده هدایداده آیدا کده ، تا مشخص شودااتش ه بررای مطالعه مورد مح وده در کاریبزه

 آزمدون نتيجده اات؟ اگدرگرفته شکل مح وده این در ايزجرم آیا کانون و ای دارن اوشه توزی 

 لدازم و دیگدر ااتنگرفته شکل ايزیجرم کانون ،باش  ای ن اشتهاوشه شکل مجرمانه یهاداده

جدرایم  آزمدون نماید . نتدایج صر  ايزجرم هایش ااایی کانون برای را اود وقت محقق نيست

 1 شماره ج ول در ،همسایه تریننزدیک آماری شااص آزمون از ااتفاده با آبادارم شهر ارتکابی

 اات.      ش ه دهآور

 همسایه تریننزدیک شاخص نتایج تحلیل : 1 جدول                                   

 جرم
ترین همسایه نزدیکشاخص 

(NNI) 
 Z نمره

 -13/11 41/7 کل جرایم ارتکابی

 

 آمدداری شددااص آزمددون از اادتفاده بددا ،آبددادارم شددهر ارتکدابی جددرایم مجمددوع آزمددون نتيجده

 این براااگ. اات 41/7با  برابر جرایم مجموع مربوط به نقاط پراک  گی در ،همسایه تریننزدیک

 شدااص آزمدون نتيجده کده چدرا. اادت ایاوشده آمداری از نظدر جرایم این نقاط توزی  مق ار

اادت.  مجرمانده هدایداده بدودن ایاوشده نشان ده د ه یک، از ترکوچک همسایه تریننزدیک

 ایدن رود،مدی کاربده آزمون صحت بررای برای ( که -13/11 )  Z ار مق گفت ی اات با توجه به

در شدهر  پراک  گی جدرایم ب ابراین،. دارن  ای کاملاوشه آباد توزی ارم شهر مح وده در جرایم

 شدهر اطح در ااصی هایمح وده که ده می نشان و ک  می پيروی ایالگوی اوشه از آبادارم

 مقابدل، نقطده در و ک د می پيدروی متمرکدز الگدوی از و ری اادتکدابزه تمرکدز محل آبادارم

  . نشومی محسوب پاک هایمح وده این جرایم ارتکاب نظر از شهر از زیادی هایبخش

 

 آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار

شامل آزمون  ،های گرافيک مب ابرای ا جش توزی  فضایی و مرکز ثقل جرایم مورد بررای، م ل

اات. مرکز ميانگين، مکان مرکدزی مورد ااتفاده قرار گرفته ،ميانگين و بيضی انحرا  معيار مرکز
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ک  . بيضی انحدرا  معيدار، بدا کاری مشخص میهای بزهتمام مکان ،صورت ميانگين مب ایی را به

ا ااتفاده از انحرا  معيار فاصله مکان هر جرم تا مرکز ميانگين، پراک  گی، جهت و موقعيت آن ر

نشدان  ،آبادمرکز ميانگين و بيضی انحرا  معيار جرایم در شهر ارم ،3ک  . در نقشه مشخص می

ن مرکدز تدا حد ود اید هک ،ااتاات. مرکز متواط جرایم در ايابان مطهری واق  ش هداده ش ه

های وقوع جدرم، اات. برای تحليل اطوح پراک  گی مکانزیادی بر مرکز ج رافيایی شهر م طبق

اات. در این آزمون، ان ازه و شکل بيضی، ميزان پراک  گی را يضی انحرا  معيار ااتفاده ش هاز ب

ده . جهدت بيضدی انحدرا  ک   و امت اد آن، جهت حرکت اعمال مجرمانه را نشان میمعين می

آباد، گل شت شرقی، فاز یک شمالی )محله پشته حسين معيار، برای ارتکاب جرایم ج وب شرق د

تمایدل بده  همچ دينی آرااته( و تمایل به شمال شرقی )کوی پاچ ار و کوی آپادانا( و کيو و کو

 شرق )محله کورو ، محله ناصراسرو و فاز دو کوی ارتش( اات. 
 

 
 خرم آباد شهر در جرایم معیار انحراف بیضی و متوسط مرکز نقشه .7شکل

 آزمون تخمین تراکم کرنل
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هدای اندواع ها برای به تصدویر کشدي ن دادهترین رو ابآزمون تخمين تراکم کرنل، یکی از م ا

صورت اطح پيواته اات. رو  تخمين تراکم کرنل، اطح همواری از ت ييدر در تدراکم جرایم به

، توزی  انواع جرم در اطح م داطق 6ک  . نقشه آباد ایجاد مینقاط جرم ايز در م اطق شهر ارم

آبداد   گی انواع جرایم در م اطق اه گانده شدهر ارمده . بررای پراکآباد را نشان میشهر ارم

صدورت کده ای و تصدادفی اادت  ب ینصدورت اوشدهده  کده توزید  ایدن جدرایم، بهنشان می

ان . در ایدن هایی نيدز ميدزان اند ک جدرم را داشدتههایی از شهر، ميزان بالای جرم و بخشبخش

آباد، محله پشت بازار به باد، پشته حسينآهای کورو ، فاز دو کوی ارتش، محله علیزمي ه، محله

های مرکدزی شدهر، ندرب نشي ی و قرارگيری در اطدرا  محلدهدليل موقعيت مکانی، یع ی حاشيه

مشکلات اازگاری با محيط اجتماعی و ورعيت نام ااب محيط مسکونی نسدبت بده  بيکاری بالا،

نشدين کدوی ندواحی مرفه  دينهمچباشد  . اایر م اطق شهر دارای تراکم بالداتری از جدرایم می

آرااته، فاز یک کيو و مح وده اطرا  دریاچده کيدو کده امکدان و فرصدت بسديار م اادبی بدرای 

های شدهر نيدز باش  . در اایر محلدهآورن  نيز دارای تراکم بالایی از جرایم میمجرمين فراهم می

 اات.   اات، اما ميزان آن به مراتب کمترهای ااصی صورت گرفتهجرایم به شکل
 

 
 کرنل تراکم تخمین از استفاده با خیزجرم یهاکانون فضایی توزیع نقشه :3نقشه
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   گیرینتیجه

 زیادی مقادیر جوام  از یک هر و بوده جوام  تمام گيرگریبان که اات مشکلاتی از یکی کاریبزه

 پ ید ه کداریبزه . اندکرده اجتمداعی پ ی ه این با مبارزه صر  را اود انسانی ارمایه و ثروت از

 دید ه متفداوتی هایشدکل بده ،مختلگ اجتماعی هایمحيط در که اات اجتماعی پيچي ه بسيار

 از حاصل هایسامانیناب و اقتصادی و اجتماعی اااتارهای در بای  را ااتلافات این م شأ .شودمی

 تکدرار و جدرم بروز زمي ه ،مساع  زمانی و مکانی بستر یک وجود صورت در که کرد جستجو آنها

 تبد یل ،ايدزجرم کدانون یدک بده را ج رافيدایی محيط یک زمان مرور به و ک  می فراهم را آن

 جهدت را هداییمکان و ک   می عمل م طقی و ا جي ه بسيار مکان انتخاب در مجرمين. ک  می

 رو یدنا از. باشد  داشدته ،بدزه ارتکداب برای تریبيش ام يت که گزی   برمی اود مجرمانه اعمال

 و دارند  سدزاییب تأثير مختلگ جرایم بروز در شهری هایمحيط ویژهبه محيط اااتار و هاویژگی

 م جدر مجدرمين رفتداری الگوهدای در ت ييدر بده ،محيطدی شرایط و مکانی اااتار این در ت يير

 اااادی نقدش مجرمانده اعمال گيریشکل در انسان و زمان مکان، عامل اه ب ابراین. ش  اواه 

 ميدزان و ندوع تدا ،شودمی موجب رفتاری اصوصيات و زمان مکان، در تفاوت که ایگونهبه ،رددا

 تحليدل ميدان ایدن در. بگيرد اودبه متفاوتی زمانی و فضایی الگوهای ،شهر مح وده در کاریبزه

 بده هداتحليل ایدن. اادت شهری جرایم از گيریپيش و ک ترل برای مثثر کاریراه ،جرایم فضایی

 را امکدان ایدن انتظدامی و قضدایی مسئولان جمله از شهر ایم ی مسئولان اایر و شهری ریتم ی

 ارائه و آی  ه در شهر ايزجرم هایمح وده ش ااایی شامل که ،گيرانهپيش اق امات با که ده می

 هدایکانون در درمدانی و ک ترلدی اقد امات و فعلدی شدرایط بهبود و اازیایمن برای کارهاییراه

 کالبد ی و فره گی اقتصادی، اجتماعی، مختلگ ابعاد از جرم بروز علل درک با که فعلی ايزجرم

 اتخداذ شدهر اطح در عوامل این اثرات کاهش یا و بردن بين از برای را لازم تصميمات اات، تومم

 بالدایی بسديار کدارآیی از اجتمداعی اقتصدادی، لحداظ به پيشگيرانه اق امات ،اات ب یهی .نمای  

 و فره دگ تفکدر، طدرز بده کداریبزه و جدرم شد اات معيدار مختلگ، جوام  در. اات ورداربرا

 جامعده یدک در رفتداری ،اادت ممکن در نتيجه. دارد بستگی جامعه آن مان گیعقب و پيشرفت

 ایپ ید ه کدهآن از قبدل جدرم غالدب، عقيد ه بده. شدود محسدوب جدرم دیگر جامعه در و عادی

 متدأثر و اجتماعی ایپ ی ه باش ، طبيعی محيط ت ييرناپذیر و قطعی واملع از ناشی و جبرگرایانه

 هاییافتده برااداگ. اادت جدرم مکان و جامعه اياای و فره گی اجتماعی، اقتصادی، شرایط از

 ،آبدادارم شدهر م داطق در شدهری فضداهای و م اطق برحسب ،تخلفات و جرائم توزی  ،پژوهش

 بيضدی و متوادط مرکدز کرنل، تراکم تخمين هایآزمون یجنتا براااگ و نيست یکسان صورتبه
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. ک  د می تبعيدت ایاوشده الگدوی از جرایم توزی  ،همسایه تریننزدیک شااص و معيار انحرا 

 الگدوى از و اادت کدارىبزه تمرکدز محدل ،آبدادشدهر ارم از ااصى هاىمح وده که مع ىب ین

 جدرایم ایدن ارتکداب نظدر از شدهر از یدادىز هاىبخش مقابل نقطه در و ک  مى پيروى متمرکز

 کمتر مساحت و جمعيت به توجه با دو م طقه ،ميان این در.  نشومى محسوب پاک هاىمح وده

 ارتدش، کدوی ناصراسدرو، هایمحلده) ميدانی هدایبافت از برادورداری بدا ،اه م طقه به نسبت

 و مسائل با( باباطاهر بازار، تپش دلاکان، درب هایمحله) آشفته معابر شبکه با ق یمی و( مطهری

 در ویژهبه نام ااب هایزیرااات ب اها، و بافت فراودگی بالا، جمعيتی تراکم چون،هم مشکلاتی

 بده اادگیبه که مسکونی هایمحله ناکارآم  کالب ی بافت پایين، درآم  اطح ق یمی، هایبافت

 از شدهری هایزیراداات رعگ ده ،می را بافت داال هایبخش همه به ورود اجازه بيگانه افراد

 بدين زیداد فاصدله اصوصدی، و شخصی فضای و قلمرو بودکم ها،ايابان و کوچه روش ایی جمله

 تضدادهای و قدومی ت دوع جملده از اجتماعی و فره گی هایناراایی ،(هاکلانتری) پليس هایستگا

. شدود تبد یل شدهر هم طقد ايرتدرینجرم به م طقه این ااتش ه باعث که ااتمواجه فره گی

 چونهم عواملی دليلبه ،(گل شت مااور، هایمحله)ای حاشيه و ایحومه بافت  با نيز اه م طقه

 اداک ان، غيرثابدت و فصدلی اشدت ال ،(آبادحسدين پشدته محلده) زیاد نسبتاً فقر و نشي یحاشيه

 نبدود اطق،م د ادایر بده نسدبت مسدکن و زمدين پدایين قيمت دليلبه م طقه زیاد پذیریمهاجر

 بالدابودن گذاری،ادرمایه برای م ااب بسترهای نبودن فراهم م طقه، در پليس ايار هایایستگاه

 مراکدز جملده از شدهرون ان نيداز مورد هایکاربری برای نبود و بودکم و مسکونی کاربری ميزان

کالبدد ی  ادداص هددایویژگی انتظددامی، و آموزشددی فضدداهای فراغددت، اوقددات گددذران و تفریحددی

 م طقده از بعد ( اااتمانی واح های ق مت بودن بالا اب يه، کيفيت بودن پایين بافت، راودگیف)

 شهری ج ی  بافت بودن دارا به توجه با یک م طقه اما. باش می شهری جرایم بيشترین دارای دو

 م ااب اقتصادی ورعيت جمله از دلایلی به آبادارم شهر م اطق اایر به نسبت کمتر جمعيت و

 جدرایم دارای پدایين بسدار مهاجرپدذیری و نشدي یحاشيه کرده،تحصديل و مرفده قشر تقراراا و

 کارهداىراه راد مى نظربه فوق مراتب به ب ا .باش می آبادارم شهر م اق اایر به نسبت کمتری

 باش :  موثر ايزجرم هاىمح وده در افزایش ام يت و کارىبزه ک ترل در زیر

 ترینبيش که هاییمکان بای  یاب  ،می گستر  دیگر محل به محلی از جرایم که این به توجه د با

 هایویژگی و اکونت نوع نظر از محلات این هایویژگی و ش ااایی ،پيواته وقوعبه آنجا در جرم

 ایدن گسدتر  از تدا ،شود بررای و مطالعه غيره، و مذهب قوميت، اواد، ان، مان   محله، مردم

 .آی  عملبه جلوگيری شهر دیگر محلات و م اطق به جرایم
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 پلديس ب دابراین، .اادت م داطق اایر از بيشتر ،آباد ارم شهر م اطق از برای در جرایم درص  -

 بيشدتر م داطق ایدن در را ک ترل و نظارت پليس، هایایستگاه ایجاد طریق از بای  ،آبادارم شهر

 . داد کاهش را جرم محل به راي ن پليس زمانی فاصل  بای  دیگر، عبارتبه. ک  

 فضدایی، گرتحليدل ابزارهدای و دور از اد جش هایايسدتم بده پليس و انتظامی مراکز تجهيز -

  .آنها تحليل و تجزیه و صحيح اطلاعات آوریجم  جهت در GIS همان  

 شدهر ايدز جدرم م داطق در انتظدامی و رادمی هداینظارت و اجتماعی ک ترل ميزان افزایش -

 . 6 و 3 م اطق در ویژهبه ،آبادارم

 .شهر در جرم بالای تمرکز دارای هایمح وده در انتظامی مراکز اح ا  و یابیمکان -

 . ان ش ه ااکن آبادارم در که مهاجری افراد ،شهرون ی فره گ تقویت و اازیفره گ -

 و جدوان اد ی هایگروه ویژه به افراد برای م ااب و االم فعاليتی و تفریحی هایزمي ه ایجاد -

 .انحرافی هایزمي ه و اجتماعی هایآايب از بيشتر چه هر دوری و پرهيز جهت نوجوان

 آموزشدی هایزمي ده گسدتر  طریدق از شدهرون ان و جامعده عمدومی فره گی اطح افزایش -

 .  فره گی

 فضداهای از ک   گانااتفاده برای فره گی هایبرنامهاجرای  همچ ين و فره گی مراکز اح ا  -

 .ابز
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 رانیصنعت نفت ا یصندوق بازنشستگ یندگجدول ز

 1 یاعلابا  صباغ یمرتض

 

 چکیده

 یبازنشسدتگ یعمدر و مسدتمر هدایمدهيبه تعهد ات ب یتوجه ااص یبازنشستگ هایص  وق

 یناش ی گینق  انیجر همچ ينعمر و  هاینامهمهياو درآم  حاصل از فرو  ب کیدارن . از 

 گدرید یاز ادو ،اات تيبا اهم اريبس یزنشستگبا هایص  وق یبرا ،یاز کسورات بازنشستگ

و  ی زند گيمفروردات ام هیدبر پا ،یافتیدر هایمهيحق ب وردم در ایمهيمحاابات ب یدرات

 قيدو احتمال بقا را دق ی زن گيمطمئن که ام یاحتمال بقا ااتوار اات. ررورت ج ول زن گ

 هدایشرکت همچ ينو  یبازنشستگ هایص  وق یتعه ات آت نييدر تع ،محاابه کرده باش 

. سدتيو مسامحه ن یپوشقابل چشم ک   ،یم تيعمر فعال هایمهيکه در عرصه فرو  ب مهيب

  دانيقدرار دارد و اطم یمرکز مهيب نامهنيیآ هیبر پا ،عمر هایمهيمحاابات ب ،در حال حارر

ا بده ر  دانياطم نیدا ،یبازنشسدتگ هدای. صد  وقک  یم نيرا تأم ایمهيب هایااطر شرکت

ردرورت  کید چيه ی. ولآورن یدات مبه یاحتمال هاییاز کسر یدولت هایتیپشتوانه حما

 کیدبار ج ول ااص  نينخست یمقاله برا نی. در اده  یمطمئن را کاهش نم یج ول زن گ

صد عت  ی. در محاابه ج ول زن گشودیآن ارائه م هاییژگیو هیو بر پا یص  وق بازنشستگ

-یها نشدان داده مدج ول گریبا د و تفاوت آن یااات ج ول را بررا هایرو  ران،ینفت ا
  هیدد رانیا یج اول زن گ گریکه در مطالعات د یبراز  فرازآور هایآزمون ،همچ ين. شود

از  شيبد ،در صد عت نفدت ی زند گيکه ام ،ده  ینشان م جی. نتاشون یمطرح م ،ااتنش ه

عمدر قابدل  هداینامدهمدهيو ب یبازنشستگ هایوقص   یبرا توان یم ش ه،یآنچه که تصور م

 توجه باش .
  
 .های بازنشستگی، فرازآوریزن گی، ص  وقج ول زن گی، امي : کلیدی واژگان

 

                                                 
 ییدانشگاه علامه طباطبا یمرب - 0
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 مقدمه

شود، ومير نيز ش ااته میعمر یا ج ول مر های گوناگونی مان   ج ولج ول زن گی که با نام

رود. این ج ول براااگ محاابات اکچوئری تلا  می کارای بهغالباً برای محاابات مالی بيمه

ه های گوناگونی برای محااباحتمال بقا در هر اال را تا االگرد بع ی نشان ده . رو  ،ک  می

که ، توان گفتطور کلی میرون  و کاربرد این ج ول نيز مت وع اات. بهکار مین احتمال بهای

شود. یع ی برپایه وقای  مهم زن گی م اااته میج ول زن گی بر پایه تجربيات جمعيتی مرد

توان   در ميان مردم می ،شود. این تجربياتتول  و مر  در طول چ   نسل، محاابه می ،مان  

های نژادی، اجتماعی، فره گی و دیگر عوامل موثر در کيفيت و چ   کشور به دليل شباهت

مردم ایران با مردم کشورهای همسایه  ،کميت زن گی، مشابه یا متفاوت باش  . بر همين اااگ

گيرن . میش اای و اااتار ا ی جمعيتی قرار ب  ی مشترکی از نظر جمعيتدر یک تقسيم

از  ،نسبت به دیگر مست  ات اااتار ا ی مردم جهان ،ج اول زن گی در کشورهای اروپایی

-مست   ش ه، بيشتریپيشي ه دورتری براوردار بوده و تجربيات حياتی این کشورها با اابقه 

اات. در گذشته به دليل کمبود آمارهای حياتی در کشورهایی همچون ایران و نياز به ااتفاده 

های کشورهای اروپایی ااتفاده ای و بازنشستگی، از ج ولج ول زن گی برای محاابات بيمه

مشابه،  نسبت به تجربيات حياتی مردم ترهایی با تقریب نزدیکت ریج ج ولاات. بهش ه

ان . بعضی از شهرت یافته« 1های ااتان اردج ول»های زن گی با نام محاابه ش ه و این ج ول

که  (TD88-90شون . مان   ج ول زن گی فرانسه )کار گرفته میهمچ ان امروزه به ،هااین ج ول

ای مههای بيهای عمر و مستمری شرکتهمچ ان ملاک محاابات بيمه ،با وجود بيگانه بودن آن

 گيرد. در ایران قرار می

پيواتگی آن با تحقيقات گذشته و آوردن دلایل توجيهی در موارد  ،لازمه یک پژوهش پویا

در مسيری حرکت  ،های گذشتهک يم بر پایه دانستهااتلا  و م ایر اات. در این مقاله تلا  می

 ک يم که موارد تفاوت و م ایرت را با دلایلی روشن بيان ک يم.

های زن گی شون . ج ولبه دو گروه تقسيم می ،های زن گی از نظر اااتطور کلی ج ولبه

شون . نوع ص  هزار نفری محاابه مییکسان و از دنيا رفتن یک نسل یک که بر پایه زادروز 3نسلی

ای، و معمولاً در هر پ ج های دورهاات که بر پایه ارشماری 6ایهای زن گی دورهدیگر ج ول

باش  . افزون بر این،  1یا مختصر 6توان   کاملمی ،شون . هر دو نوع ج ولاابه میاال، مح

                                                 
1- Model life table 
2- Cohort life table 
3- Period life table 
4- Complete life table 
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اکچوئری  هایهایی نيز در جزئيات هر دو نوع ج ول زن گی وجود دارن ، مان   ج ولتفاوت

ده  ، دليل وجود عواملی که احتمال مر  را ت يير میکه در آنها بخشی از ج ول به 3برگزی ه

زرگسالی ص عت نفت های بهایی که مربوط به االدليل دادهبه ،ت. در این مقالهاااصلاح ش ه

ای برای دوران نوزادی و کودکی در ااتيار نبود، ج ول زن گی مختصر یا که دادهباش   و ای می

 اات.کوتاه ش ه اااته ش ه

ک ان ص عت ان از و رفاه کارهای بازنشستگی، پس( که ج ول زن گی مشترکين ص  وق1ج ول )

اات. اااته ش ه ،های جمعيتی مشترکين این ص  وقبا درنظر گرفتن ویژگی ،باش نفت می

با ااتفاده از آمار کارک ان  ،در هر ان و دیگر مت يرهای ج ول زن گی زن گیبرآوردهای امي 

در  اات. احتمال بقا در هر ان نيز با ااتفاده از احتمال مر ص عت نفت در ایران محاابه ش ه

های این . شرح کميتاادگی قابل محاابه اات به ،هر ان که در اتون دوم این ج ول آم ه

. دهيمشرح میرا ابت ا ررورت محاابه ج ول زن گی  ،ن مقالهایدر  اواه  آم .در ادامه ج ول 

در  پردازیم.های ج ول زن گی ص عت نفت میبه ویژگی بع های گوناگون آن و نگر اپس 

های موجود انتخاب و و  و شيوه ااصی که برای ااات ج ول زن گی از ميان رو رنهایت، 

-های مستقيم و غيرمستقيم ااات ج ول را توريح میرا شرح داده و رو  ،ایمکار گرفتهبه

بر پایه آمار از دنيا رفتگان مشترکين ص  وق اواه  بود. روابط ریاری ميان  ،دهيم. این رو 

رگ مر  را بازگو را در این بخش شرح داده و اپس نحوه محاابه بيممت يرهای ج ول زن گی 

 را اواهيم آورد. 6ک يم و شرح مختصری از نرب مر  و نتيجه فرازآوریمی

 

 ضرورت جدول زندگی

هایی همچون دارد. اوال ،کاربرد ،های ااده در باره عمر افرادج ول زن گی برای پااخ به اوال

که او به ان بازنشستگی برا  االه عمر اواه  کرد و احتمال این تا چه ا ی یک فرد ای و اه

 چ   اال دیگر زن گی اواه  کرد؟ ،االگی 47چق ر اات؟ پس از بازنشستگی در 

-ای یا ص  وقهای بيمهبازنشستگی که ميان افراد حقيقی و شرکت در قراردادهای بيمه عمر و

، تعه  پرداات مبل ی ثابت در زمان حق بيمهشود، در برابر پرداات های بازنشستگی بسته می

بازنشستگی و یا پرداات مستمری برای م ت بازنشستگی تا زمان فوت وجود دارد. البته بيشتر 

گيرن . یک ها را برای بازمان گان نيز درنظر میهای بازنشستگی در ایران، این پردااتص  وق

                                                                                                           
1- Abridged life table 
2- Select life table 
3- Graduation 
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ک  ، که یک چ ين قراردادی را برابر می ارز  مبالغ دریافتی و پردااتی« قرارداد م صفانه»

اات. برای برابری مبالغ دریافتی از یک عضو مشترک « از نظر اکچوئری عادلانه»اصطلاحاً 

گر، م ت بازپرداات و مزایای گزار با مبالغ پردااتی از اوی ص  وق و یا بيمهص  وق و یا بيمه

پایه  گزار( برص  وق )و یا بيمه شود. عمر هر عضوبيمه عمر و بازنشستگی تخمين زده می

متواط عمر اشخاص در شرایط مشابه، برآوردی اات که برای محاابه مزایای بيمه عمر و 

 ،زن گی در ج ول زن گیشود. متواط طول عمر، به صورت امي بازنشستگی درنظر گرفته می

توان  برآوردی از یشود. متواط طول عمر یا امي زن گی در هر ان مطور الاصه نشان داده میبه

عبارت گزار( باش . اگر این امي زن گی، که بهعمر باقی مان ه یک بازنشسته ص  وق )و یا بيمه

ای گيری داشته باش ، هزی هدیگر ميانگين عمر باقی مان ه اات، با واقعيات ااتلا  چشم

بيمه، و یا برای زه حقصورت پرداات بيش از ان ا گزار، دربرای عضو ص  وق و یا بيمه« ناعادلانه»

ک  . این ااتلا  برآورد امي زن گی و ها، ایجاد میبيمهصورت کااتی حق گر، درص  وق و بيمه

ای در براواه  داشت. هزی ه اطای محاابه یک از طرفين قرارداد، هزی ه طول عمر، برای هر

ش گان، بسيار يمهدليل شمار بهای بازنشستگی بههای بيمه و ص  وقامي زن گی برای شرکت

 ک   ه باش .تعيين ،تر بوده و ممکن اات برای ادامه فعاليت اقتصادی آنهابزر 

های مربوطه در ااتلا  نظر گرفتن هزی ه اهميت دقت و نزدیکی ج ول زن گی با واقعيات، با در

یا  ن مازاد پردااتیای هشود. هرک ام از طرفين قرارداد نسبت ببا واقعيات زن گی روشن می

بيمه و یا مزایا، تج ی نظر ک   . توان   حساايت اود را داشته باش   و نسبت به حقدریافتی می

زن ، که باقيمان ه عمر را با دقت بيشتری تخمين می ب ابراین در ااتيار داشتن یک ج ول زن گی

لي ی نقش ک های بازنشستگیهای عمر و ص  وقتر تعه ات بيمهتوان  در محاابه دقيقمی

 داشته باش .

های گوناگون  و ااتلافات بين نسلی، تجربه های جمعيتی در ميان اقوام و گروهوجود تفاوت

های که در جمعيتنایه ویژک  . بههای ااص را مطرح میشرایط متفاوت زن گی لزوم ج ول

 ال در های گزی ش و یا اشتتفاوت ،ااص مان   اعضاء ص  وق بازنشستگی کارک ان ص عت نفت

روبرو  ،توان ص عت نفت، این افراد را با شرایط ااص و متفاوتی نسبت به کل جمعيت ایران می

توان   می ،ها و امکانات رفاهیک  . در ص عت نفت شرایط ش لی، ج رافيایی و حتی مزیت

 امي زن گی را متفاوت از دیگر افراد در جمعيت ایران اازد. از اوی دیگر برای برآورد هزی ه

ج ول زن گی  ،تعه ات بازنشستگی اعضاء این ص  وق و نيز تأمين مالی م ااب، ررورت دارد

رو ااات محاابه شود. از این ،دات آم هبه ،های اعضاء این ص  وقااص آنها که از آمار و داده

ج ول زن گی ااص ص  وق بازنشستگی ص عت نفت برای این ص  وق رروری اات. البته در 
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یران یک چ ين رویکردی وجود ن اشته اات و این مقاله برای نخستين بار ج ول گذشته و در ا

 ده .زن گی ااص مشترکين یک ص  وق بازنشستگی را در ااتيار قرار می

ج ول زن گی ااص یک ص  وق بازنشستگی  ،یک از تحقيقات و ادبيات گذشته تاک ون در هيچ

شود و در نتيجه بار با این مقاله مطرح میاات. ادبيات این موروع برای اولين محاابه نش ه

محاابه ش ه  ،های زن گی کلی ایرانتحقيق مشابه آن وجود ن ارد. هرچ   که در گذشته ج ول

(، 1636، 1631، 1607شود. این تحقيقات شامل نقوی )که در ای جا به چ   مورد اشاره می

 . تحقيقاتی که در اازمان شون( می1636، 1607( و معاونت الامت )1634نقوی و جعفری )

شود. از اوی دیگر مرکز ( می1607اات، شامل زنجانی و نورالهی )تأمين اجتماعی انجام گرفته

(، نورالهی 1641(، شمس )1641که شامل کهلی ) ،این رااتا داشته آمار ایران نيز انتشاراتی در

 شون .( می1604، 1607)

 

 ها جدول زندگی صنعت نفتویژگی

مهمترین  ،  وق بازنشستگی ص عت نفت به کارم  ان و بازنشستگان این ص عتتعه ات ص

و تعه ات  ،روز بودنه ی . تعه ات جاری و آی  ه در صورت بآشمار میهن ص  وق بای هدغ غ

معوقه در صورت وجود ب هی، محاابات ااص اود را اواه   داشت. برای م یریت ص  وق 

تا  ااتو آی  ه  آگاهی از ورعيت گذشته، حال به نياز ،های بازنشستگیمان   اایر ص  وق

تصميمات م یریتی بهي ه گرفته شود. آگاهی از ورعيت گذشته و در جریان قرار گرفتن ورعيت 

، زیرا این تجربيات و تأثيرات آنها مشاه ه ش ه و نياز به محاابات ج ول زن گی ن ارد حال

از محاابات تعه ات آی  ه ص  وق،  تريت دقيقورع آشکار ش نبرای  توانمیولی موجود اات، 

های تخمينای گسترده از دام هبا  ی. برآوردهای حساب ارااتفاده کرد یگج ول زن  دراکچوئری 

ای داشته باش  . زیرا این محاابات با فرريات ک   هتوان  با واقعيات ااتلا  نگرانمی ،مختلگ

)دراتی فر،  اطای نوع دوم و هزی ه شتهيات فاصله داعبا واق که غالباً ان ای محاابه ش هااده

ااتفاده از ج ول زن گی یک ررورت  ،بسيارگران اات. در محاابات اکچوئری صفر ه گام اطا(

 ،مان ههای عمر باقیدقيقی از االبرآورد  ،اااگ امي زن گی در ا ين مختلگ بر . زیرااات

های نفت و البته بسياری از ص  وقآی . ص  ق بازنشستگی کارک ان ص عت دات میبه

 ،توان   با ااتفاده از امي زن گیمی ،آنها حاکم اات بازنشستگی، مت ااب با قواني ی که بر

که  ی . در ااتيار داشتن ج ولندات آورهآی  ه ب مان ه و تعه اتهای عمر باقیبرآوردی از اال

ناپذیر اات. یک نياز اجت اب ،ده شان های آی  ه ناالرا در دراتی امي زن گی ا ين مختلگ به

ج ول (، و 43نامه شماره از اوی بيمه مرکزی )آیين (TD88-90ج ول فرانسه )در حال حارر 
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شود، کار گرفته میکه در اازمان تأمين اجتماعی به ،نورالهیزنجانی و  1601مير اال  و مر 

ده  . از طر  دیگر در تشکيل میدر بيشتر برآوردهای ملی را  ،اااگ محاابات امي زن گی

بخش مهمی  ،معاونت الامت وزارت به اشت و درمان، با وجود ای که اطلاعات و آمارهای حياتی

شود، اانه ثبت میهای این وزارتها و اایر زیرمجموعهاز مردم ایران در بيماراتان

ک   . ن ارد ااتفاده میمير ااتاواانه از ج اول مر ها و متخصصين این وزارتاپي ميولوجيست

های اکچوئری و حساب اری را نگر  بای  تفاوت ،هابرای تصميم درات در ااتفاده از این ج ول

برای محاابات مورد نياز مطرح کرد و ج ول زن گی به روز برای مردم ایران که در این مقاله با 

شود، فت انجام میدرنظر گرفتن تجربيات مشترکين ص  وق بازنشستگی کارک ان ص عت ن

با توجه به ررورت محاابه تعه ات آی  ه ص  وق  ،محاابه و تهيه نمود. این مقاله قص  دارد

های مشترکين های زن گی موجود را بررای و با توجه به ویژگیبازنشستگی ص عت نفت، ج ول

( 1ج ول )محاابه ک  . نتایج این محاابات در را و اعضاء این ص  وق، ج ول زن گی ااص آنها 

 اات.نشان داده ش ه

-از آمار ثبتی ص  وق بازنشستگی ص عت نفت گرفته ش ه ،کار رفته در این تحقيقهای بهداده

بررای و  ،ش گان ااتصورت آمار ثبتی فوتهای مورد نياز را که بهاات. در آغاز آمار و داده

بل داترای پي ا کردیم. این ها، اطمي ان قاپالایش کرده و نسبت به شمار و چگونگی این داده

اات. یع ی با توجه ها از جوانب گوناگون برای صحت و دراتی آنها انجام گرفتهکار با بررای داده

مان   ثبت تاریخ فوت پس از تول ، تاریخ بازنشستگی قبل از فوت،  ،هابه روابط م طقی ميان داده

های دور افتاده و پرت پالایش ش ن . دادهها تکراری نبودن آنها و دیگر روابط م طقی دیگر، داده

های آنها را های پالایش ش ه ناهمگون را ش ااایی و علتاات. اپس دادهنادی ه گرفته ش ه

ها، رو  محاابه مت يرهای ج ول با توجه به شمار و پراک  گی داده ،بررای نمودیم. در نهایت

 زن گی را انتخاب کردیم. 

های موجود و مت اول محاابه مت يرهای ج ول زن گی آمار از رو های این در تحليل و بررای

اات. از آنجا که روابط تعریگ ش ه ااصی ميان مت يرهای ج ول زن گی وجود ااتفاده ش ه

شود. پس نياز به یافتن روابط ها اعمال میای بر دادهدارد، چارچوب و اااتار از پيش تعيين ش ه

های ش ااته زن گی نيست و ما نيز در این محاابه از م ل و یا م ل ج ی ی برای ااات ج ول

البته در  ایم.ش ه و مورد پذیر  ادبيات این موروع و جامعه علمی و اکچوئری پيروی کرده

نرب و احتمال مر ، تحليل، بررای و دقت بيشتری انجام گرفت. زیرا این اه  1رگمحاابه بيم

ها مح ود ویژه که شمار داده   بود. این کار، بههای گوناگون، متفاوت اواهکميت در بررای

                                                 
1- Exposure 
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های فرازآوری باش . ب ابراین ه گام محاابه احتمال مر  از رو بسيار با اهميت می ،اات

 طور ااص ااتفاده ش ه اات.به

ش گان، برای ااات ج ول زن گی در اشاره کردیم که از رو  نسلی و آمار فوت ،در آغاز اخن

ایم. این رو  در صورت وجود شرایط کافی، یک رو  مشخص و کرده این مقاله ااتفاده

های کافی و مشاه ه مطمئ ی اات. ولی برای این رو  شرایطی لازم اات. از جمله داشتن داده

های دیگر که بر ص  اال باش . در رو ، بيش از یکتوان آنها در طول م ت زمان طولانی که می

در طول زمان تا پایان آارین نفر  فوت ش گان،ی به مشاه ه آمار ای اات، نيازپایه آمارهای دوره

ص  اال ، یککه اگر نخواهيم یا نتوانيم ،را نظر میبه ،از نسل انتخاب ش ه نيست. ب ین ترتيب

تر ج ول مورد نظر را ای، اری صبر کرده و تمامی وقای  حياتی نسلی را ثبت ک يم، رو  دوره

ثابت اات.  ،ان مار نفراتی که در ابت ای مشاه ه انتخاب ش هدات ده . در رو  نسلی شبه

دقت کافی را برای محاابات ج ول این شود و معمولاً یک نسل یکص  هزار نفری انتخاب می

 اواه  داشت. 

ک  ، تمام ای که معمولاً آمار یکسال یا دوره ااص را بررای میدر رو  دوره ،از اوی دیگر

شون . معمولاً های درون جمعيتی و برون جمعيتی در نظر گرفته میت ييرات حياتی، مهاجرت

دشواری این رو  در ثبت ت ييرات جمعيت مورد نظر و نبود آمار کافی از ت ييرات اات. از آنجا 

ک    و ایستا نيست  ، ثبت و تفکيک ت ييرات که جوام  مختلگ به دلایل گوناگونی ت يير می

ده . البته بای  توجه ن رو  را با توجه به رو  نسلی کاهش میدقت ای ،برای محاابه نرب مر 

ای را برای محاابات نسلی داالت دهيم. دليل توانيم آمار زن گان در رو  دورهداشت که ما نمی

 آشکار آن مب ای محاابات هر رو  اات که کاملاً با یک یگر متفاوت  .

که در  ،ها ااتشمار ناکافی داده ،ک  و میرآنچه که در هر دو رو ، محاابات را با چالش روبه

شون  تا ح ود آمار زن گان که در دوره حال بررای می ،ااز اات. از یک اوهر دو رو  مشکل

شون  که در چ ين روشی نياز به جمعيت کشور اات و دقت محاابات نود هزار نفر شمار  می

شود. از اوی دیگر ثبت می تریبيشده . ولی ت ييرات مشترکين ص  وق با دقت را کاهش می

ولی  ،یاب شود، اطمي ان از محاابات افزایش میدر رو  نسلی که با آمار مردگان محاابه می

ااز بوده و انتخاب نسل م ااب و مشکل ،ایهمچون در رو  دوره، هاهمچ ان شمار کم داده

 ک  . تر میاپس فرازآوری را پيچي ه

تمام جوانب، از رو  نسلی و برپایه آمار ثبت ش ه از دنيا رفتگان در این مقاله با درنظر گرفتن 

ان از و رفاه کارک ان ص عت نفت، ج ول زن گی این ص  وق را که های بازنشستگی، پسص  وق

 ایم.محاابه کرده ،( گزار  ش ه1در ج ول )
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 هایصورت نسلشامل هر دو ج س مرد و زن و به ،های اصلاح ش ه در این محااباتداده

های دات آوردن نسلها بر پایه اال تول  و به م ظور بهباش . تفکيک دادهتفکيک ش ه می

های نسلی، ابت ا یک نسل اات. البته معمولاً در محاابات ج ولگوناگون این آمار انجام گرفته

دات آورده و ج ول نسلی مشخص را تعيين و اپس با ثبت مر  هر عضو، آمار این نسل را به

بای  از آماری که موجود  ،برای محاابه ج ول زن گی ،ک   . در این مقالهها را محاابه میآن

کار از شمار مردگان و بازمان گان هر اال که بر اات، اطلاعات لازم را ااتخرا  نمود. برای این

 ان  ااتفاده کردیم. این ب ان دليل بوده اات که هيچ نسل ازهای مختلگ تفکيک ش هپایه نسل

رگ مر  های تع اد کافی برای محاابه نرب مر  و بيمش گان این ص  وق به ت هایی دادهفوت

ایم. با این ااتفاده کرده ،ان رگ را داشتههایی که بيشترین بيمرگ نسلاز بيم ب ابراینان . ن اشته

ب مر  و برای محاابه نر ،ش اايمهایی که در اکچوئری میتوان با ااتفاده از رو وجود می

سالی تا کهولت محاابه ک يم. پس تصميم های مياناحتمال مر  را برای االفرازآوری آنها، 

اات و قص  داریم ها انجام گرفتهها برای بررای تجارب زن گی نسلی دادهج ااازی نسل

-براااگ آمار هر نسل، نرب مر ، احتمال مر  و اپس دیگر مت يرهای ج ول زن گی ص  وق

ت رررو ،ان از و رفاه کارک ان ص عت نفت را محاابه ک يم. ب ین ترتيبستگی، پسهای بازنش

های کافی وجود ن اشت، برآوردی ای از ان افراد که آمار و دادهتا با فرازآوری برای دام ه ،داشت

 های پرجمعيت محاابه ک يم.رگ نسلبيم بيشترینبر پایه 

 مفاهیم اصلی در جدول زندگی

در این  ،ع وان یک مت ير اصلیدیر اصلی در ج ول زن گی اات. این کميت بهان، یکی از مقا

ازایی براوردار اات. از این جهت شود. دراتی ان از اهميت بهنشان داده می ج ول با

شود. گيری میروز تول  ان ازهگيری آن حساايت محااباتی دارد و ان درات بر پایه االان ازه

-دراتی این کميت را ان ازهبای  بهع وان ان، میشان دادن ع دی در ج ول زن گی بهب ابراین ن

گيرد، این مت ير را با روز تول  انجام نمیثبت ان در اال یکهگيری کرده باش . ولی از آنجا

ع وان ملاک توان ميانگين ان در طول اال ثبت را بهک   . مثلاً میگيری میهایی ان ازهتقریب

صورت گسسته درنظر گرفته ش ه و به ،گيری ان در نظر گرفت. ان افراد در این مقالهزهان ا

« ان درات»شود، م ظور ان آنها پس از آارین زادروز یا که صحبت از ان افراد میه گامی

 قرار دارد. ان در بازه زمانی ،اات. به عبارت ریاری

به االروز تول  اود اات. این مت ير را با   درات احتمال بقا، احتمال راي ن شخص با ان

 ده  . با توجه به تعریگ احتمال بقا و مر ، اتحاد زیر هميشه برقرار اات:نشان می n علامت

(1) nn  
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احتمال مر   اات.  اله تا ان دراتا  احتمال بقای یک فرد n توان گفتپس می

شود. این کميت با یکی دیگر از مقادیری اات که در ج ول زن گی به آن توجه می ،در هر ان

تا ان  ،االه  احتمال مر  فرد n، توان گفتشود. پس مینشان داده می n علامت

 االه یا مردگان هر نسل در هر ان را با علامت  رفتگان اات. شمار از دنيا  درات

n توان گفتده  . پس مینشان می ،n  که تا ان درات  ،االه اات شمار افراد

در هر ان که یکی  ،ه احتمال بقاان . در ااات ج ول زن گی و برای محااباز دنيا رفته 

شمار کسانی که به ،ان بای  نسبت کسانی که از دنيا رفتههای ج ول زن گی اات، میاز ویژگی

ک  ، ولی با اشکالاتی تعيين شود. این نسبت، نرب مر  را در آن دوره تعيين می ،زن ه هست  

ولی در  ،شودر  یا نرب مر  اشاره مین نرب، نرب تقریبی مایهرو اات. در ادبيات اکچوئری بروبه

شود. این ( گفته میcentral death rateش اای به آن نرب مرکزی مر  )ادبيات جمعيت

صورتی که بر  و در  nبا علامت ،شودکميت ه گامی که برای یک نسل فرری محاابه می

ع وان یکی از مقادیر محاابه به  nبا علامت ،های جمعيتی محاابه شودپایه آمار و داده

االه تا ان   نرب مر  فرد nتوان گفتشود. پس میش ه در ج ول زن گی نشان داده می

االه نام دارد و   بازمان گان ،ان راي ه  اات. شمار کسانی که به ان درات  درات

ن ایه توان از آن برای احتمال بقا ااتفاده کرد. البتده   و مینشان می ین مت ير را با علامت ا

هميشه کمتر از یک اات. برای محاابه امي زن گی یا ميانگين  ،ع د از یک بزرگتر، ولی احتمال

االه  هایی که افراد اله یا االا   های عمر اپری ش ه افرادمان ه، ميانگين االعمر باقی

  nده  . در واق  نشان می  nشود. این مت ير را با علامت گيری میان ، ان ازهزن گی کرده

. ان رو بودهااله با آن روبه ن افراد ایه گيری ميانگين ریسک مرگی اات کملاکی برای ان ازه

عبارت دیگر چ   نفر اال االه اات. یا به این افراد  « رگبيم»این ان ازه ریسک مر ، ان ازه 

 االه تا ان درات هایی اات که افراد اال  n، توان گفتان . پس میدر بيم مر  بوده

در ج ول زن گی  ها را نيز با االه  ه همه مانان . مجموع عمر باقیزن گی کرده 

 ،االه امي  دارد یک فرد که هایی اات ده  . و نهایتاً امي زن گی که ميانگين االنشان می

مي  (، یا اexpectation of life ,زن گی )زن ه باش . این کميت در ادبيات اکچوئری امي 

 شود.( نيز گفته میcomplete expectations of lifeکامل زن گی )

 

 ساخت جدول زندگی صنعت نفت

 االگی را در بر 117تا  37های زن گی ج ول زن گی کوتاه که اال ،برپایه آمار و دادهای موجود

الگی ک يم. ب ابراین یک ج ول کامل از صفر اگيرد، ج ول زن گی ص عت نفت را محاابه میمی
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( االگی محاابه نخواه  ش . این ب ان جهت اات که آمار کافی و دقيق برای 137)یا  117تا 

-های نوزادی، ارداالی و نوجوانی، در ااتيار نيست. در ااات ج ول زن گی ص  وق پساال

طور توام و پس از های پالایش ش ه مردان و زنان بهان از کارک ان ص عت نفت، که بر پایه داده

-رگ مر  هر فرد در طول عمر او و اپس هر نسل محاابه باش ، بيمها میرای نسلی دادهبر

های رگ مر ، آنرا تب یل به نرب مر  کرده و در مرحله بع ی نرباات. پس از محاابه بيمش ه

دات آوردن احتمال مر  ج ول دات آی . با بهتا احتمال مر  به ،مر  را فرازآوری نموده

( 1ان از و رفاه کارک ان ص عت نفت را محاابه و در ج ول )های بازنشستگی، پسزن گی ص  وق

رگ اات. مطالعاتی که بيمایم. در این بررای فقط یک عامل مر  در نظر گرفته ش هنشان داده

اات و این موروعی اات که در ه وز در ایران مطرح نش ه ،مر  را از چ   عامل در نظر بگيرن 

 .به آن توجه کرد توانآی  ه می

های ااات ج ول زن گی را از نظر وجود و یا نبود آمارهای حياتی درات و شای  بتوان رو 

فوت ب  ی کرد. در صورت وجود آمار دقيق و فراوان از تاریخ تول  و مطمئن به دو گروه تقسيم

لگ براااگ توان احتمال مر  را در ا ين مختص  هزار نفر( مییک نسل نسبتاً بزر  )ح ود یک

احتمال  ،توان از این آمارکه میاین دراتی محاابه کرد. اپس با فر، بربه ،شمار درگذشتگان

 مر  در هر ان را برآورد و به همه مردم گستر  داد، تمام ج ول زن گی را ااات. 

های دیگری برای محاابه احتمال مر  و ج ول در صورت نبود آمار درات و کافی بای  راه

ه رنظر گرفت. یکی از مسایل مهم در انتخاب مشاه ات، ان به ه گام مر  اات و ای کزن گی د

های اات. در ای جا بای  از رو های مختلگ داشتهن ان چه ت ييراتی در طول زمان و نسلای

-ااتفاده کرد. البته می ،های ا ی را نشان ده  که بتوان   این دگرگونی ،ریاری و تواب  ریاری

ها داشت. مورد این دگرگونی ه گام مر ، اات باطی ریاری درهای ا ی بهگرگونیتوان از د

ه گام مر  را  برآورد صورت یک تاب  ریاری باش  که ان بهممکن اات این اات باط ریاری به

ک   و این تاب  را برای ه گام مر  از تابعی ریاری پيروی میک  . یع ی فر، کرد که ان بهمی

های (. این م ل1347)3هم(، ميک1331)1کار گرفت، مان   تواب  گومپرززن گی بهمحاابه ج ول 

 نام  .مير میوهای نظری مر ریاری را م ل

بي ی ه گام مر  را پيشکه بتوان  ان به کمتربرآوردی از مشاه ات  ،از اوی دیگر ممکن اات

وجود آورده های دیگری را بهم لهای کاربردی، کارگيری رو ااتفاده کرد. ب ین ترتيب به ،ک  

های ااتان ارد نيز ت وع دارن  و باش  . ج ولهای ااتان ارد میج ول آنها،ترین اات که معرو 

                                                 
1- Gompertz 
2- Makeham 
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( که برای همه کشورها و یا 1711های ااتان ارد اازمان ملل )های ج ولتوان از رو می

های معرو  کاربردی، یگر رو نام برد. از د ،طراحی ش ه ،هایی که برای کشورهای ااصیج ول

 باش  .( می1743) 6(، و براگ1747)3(، رو  ل رمن1744)1رو  کول و دم ی

های زیادی با یک یگر های کشورهای گوناگون شباهتاگر فر، ک يم که مردمان و نسل ،البته

ز توان اصورت میآن  ت يير چ  انی ن اشته اات، در ،شوددارن  و عواملی که موجب مر  می

های ها در کشورکارگيری این ج ولااتفاده کرد. ولی به تجربه با به ،های ااتان ارداین ج ول

عوامل  ،اات. افزون بر اینها و نيز نژادهای کشورهای گوناگون مطرح ش هگوناگون، ااتلا  نسل

ياری ه گام مر  را در بسک  ، رون  ان بهها را تح ی  میو اطرهای ج ی ی که زن گی انسان

 اات.از کشورها ت يير داده

که آنها را به دو گروه کلی  ،رايمهایی میبه تفاوت ،های گوناگون ج ول زن گیدر مقایسه م ل

( در این باره 1736) 6های آماری مر  و مير. کایفيتزهای نظری و م لک يم. م لتقسيم می

ک   ، کچوئری از آن پيروی میهای ارو  بيشترهای نظری که اات. در م لشرح مفصلی آورده

شود که توجيه نظری و تطابق تجربی ه گام مر  درنظر گرفته میم لی ریاری برای ان به

ان . های مختلگ مطرح ش هدارن . یع ی با توجه به نظریات گوناگون و مطابقت با مشاه ات نسل

 ن .روکار میهم، در ادبيات اکچوئری بهميک -ها مان   گومپرزاین م ل

های آمار شود که بتوان  کااتییابی به روشی میهای آماری و کاربردی، تلا  برای داتدر م ل

ها یا ها، ج ول زن گی را محاابه ک  . این رو ثبتی را چاره ک   و ج ا از این کااتی

 پارامتری هست  . م لهای ااتان ارد عموماً تکپارامتری هست  . ج ولپارامتری و یا چ  تک

چ   ویژگی  ،هاپارامتری اات. شمار پارامترهای این م ل پ ج ،دو پارامتری و م ل ل رمن ،براگ

های مربوطه در محاابه ااتفاده شود، نياز به داده کمتریدنبال دارن . اگر از پارامترهای را به

ولی  ،ک  پي ا می بيشتریشود. با افزایش پارامترها، م ل دقت تر میکمتر و محاابه آاان

روات، هایی که با آن روبهبای  با توجه به مح ودیت ،اازشون . م لتر میمحاابات اخت

 تر اات.تصميم بگيرد که چه روشی م ااب

مير کودکان و که سالان اات. یع ی وباش ، مر معمولاً آمار و اطلاعاتی که بيشتر در ااتيار می

اال و از این آمار برای برآورد پارامترهای  41یا  47اال و پيران بيش از آمار کودکان زیر پ ج

 را ااات. تا تمام ج ول زن گی را محاابه و آن ،شودم ل ااتفاده می

                                                 
1- Cole, and Demeny 
2- Lederman 
3- Brass 
4- Keyfitz 
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( رو  محاابه ج ول زن گی را در اازمان به اشت جهانی در مقایسه با 3777ماری و دیگران )

پارامتر و داشتن یک تلا  ش ه با ااتفاده از دو  ،ده  . در این رو ها شرح میدیگر رو 

گيرد که یک رابطه لوجيت ج ول ااتان ار معمولی، ج ول زن گی را ااات. این رو  فر، می

وجود دارد و ت ها بای  دو پارامتر این  ،اطی ميان ج ول ااتان ارد و ج ولی که مورد نظر اات

 برآورد کرد. را رابطه اطی از مشاه ات

 

 مستقیم روش

اادگی ج ول توان بهجمعيت ثابت و قابل توجهی در ااتيار باش ، میه گامی که آمار مر  یک 

ای ميان زن گی را محاابه کرد. اادگی آن از این جهت اات که روابط ااص و تعریگ ش ه

های دیگر این ج ول به آاانی ها، اتونمت يرهای ج ول وجود دارد. با داشتن یکی از آن مت ير

شرح به ،آی ن بخش میایه محاابه ج ول زن گی که در ادامآی  و در رو  مستقيم دات میبه

پردازیم. در این رو  بای  یک روابط مت يرهای مطرح در این ج ول و نحوه محاابه آنها می

جمعيت ثابت در ااتيار باش ، یع ی جمعيتی که در یک روز همه متول  ش ه و نوزاد دیگری به 

ها و مردگان ثبت و نفر زیرنظر قرار گرفته و شمار زن هآنها ارافه نشود و این جمعيت تا آارین 

بای  یک جمعيت  ،آی . ب ابرایندات احتمال مر  و دیگر معلومات ج ول زن گی به ،براااگ آن

های اام محاابه ش ه که نرب، شمار آنها بای  آنچ ان باش  ،بزر  در ااتيار داشت و افزون براین

گير در ااتيار داشت و آنها را زیر گرفت. پس بای  جمعيتی چشم ع وان احتمال درنظررا بتوان به

ص  معمولاً شمار این جمعيت فرری یک نظر گرفته و تا پایان زن گی آارین نفر شمار  کرد.

ای )االانه های دورهشود. ابت ا روابط مت يرهای ج ول زن گی برای دادههزار نفر درنظر گرفته می

 دهيم. الاصه شرح میطور ( را به

در نظر بگيری . فر،  ،ان ص  هزار نوزاد یک نسل فرری را که همه در یک روز متول  ش هیک

شمار این نسل کاهش  ،ن جم  افزوده نشود و ت ها از راه مر ایه ک يم که نوزاد دیگری بمی

-این نسل نامي ه می 1که ریشه ده   و آنرا با یک نسل بسته را تشکيل می ،یاب . ب ابراینمی

 و ، ، ، ، ، ، ، دهيم. مت يرهای دیگر ج ول عبارت   از نشان می ،شود

 6(، برون1770) 3مان   باورز ،موروع( ميان آنها برقرار اات و در ادبيات این 7( تا )1که روابط )

 اات.( به تفصيل آم ه1770) 6( و ل  ن1770)

                                                 
1- Radix 
2- Bowers et-al 
3- Brown 
4- London 
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(3)  

(6)  

(6)  

(1)  

(4)  

(0)     

(3)    

(7)     

(17)   

(11)   

طور ولی به (n=1 ) شود،های پ ج االه در نظر گرفته میبرای ج ول زن گی گروهی، معمولاً دوره

 کلی عبارت   از:

(13)  n 

(16)  n 

(16)  nn 

(11)  n 

(14)  n 

(10)   

(13)  n 

(17)  n 

های مربوطه در آوری و آزمونکه نتایج فراز ،دات آم ه را فرازآوری کردههای بهنرب ،پس از این

 بخش ششم اواه  آم .

 های غیر مستقیمروش

ها  لک   . این مهای نظری، یک م ل بسته را بر یک جامعه آماری تحميل میمعمولاً م ل

ت ييرات مت ير مورد نظر را برپایه ت ييرات یک یا چ   مت ير وابسته نشان ده    ،ک   تلا  می

تا پذیر  م ل ریاری  ،فرريات محکمی لازم اات ،هاییو آنرا تعریگ ک   . برای ای چ ين م ل
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ای همر  رابط ،گيردکه فر، می ،اات 1را آاان ک  . یکی از این تواب  نظری تاب  گومپرتز

 مستقيم و نمایی با ان دارد.

(37)   

ان فرد اات. این  ع د ثابت و  و  ، 6یا شتاب مر  3بردار نرب آنی مر  در این رابطه 

 و  بت گيرد و ع دهای ثاصورت نمایی هماه گ با ان فرد فر، میرابطه شتاب مردن را به

(  ان و 37شون . ب یهی اات که در رابطه )های مربوطه محاابه میاز راه براز  آماری و داده

 شون .گيری میصورت پيواته ان ازهبه ،شتاب مر 

ین رابطه ک  ، ات يير  ( را درنظر بگيریم که در آن زمان برای م ت بسيار کوچک 4اگر رابطه )

 صورت زیر درنظر گرفت:توان بهرا می

(31)   

 آی .دات می( شتاب مر  به31با درنظر گرفتن ح  معادله )

(33)   

توان این رابطه را به یک رابطه ( یک مشتق لگاریتمی اات، می33از آنجا که طر  راات رابطه )

 نمایی تب یل کرد.

(36)   

 و یا:

(36)   

دات ( احتمال مر  را بر حسب شتاب مر  به36( و )4( و )1توان با ااتفاده از رابطه )و می

 آورد.

(31)   

 توان چ ين نوشت:( را می36رابطه ) ،و اگر فر، ک يم که شتاب مر  ثابت اات

(34)   

 اواهيم داشت: شتاب مر  قرار دهيم،حال اگر نرب مر  را مساوی 

(30)   

های آماری، احتمال مر  را ب ات آورده و اپس توان با محاابه نرب مر  از دادهپس می

 مت يرهای دیگر ج ول زن گی را ب ات آورد.

                                                 
1- Gumpertz 
2- Instantaneous rate of death 
3- Force of mortality 
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 صنعت نفت.انداز و رفاه کارکنان های بازنشستگی، پس: جدول زندگی مشترکین صندوق1جدول 

 ان
      

20 0.000115245 99,911 12 99905 5941499 59.47 

21 0.000128279 99,899 13 99892.5 5841594 58.47 

22 0.000142787 99,886 14 99879 5741701 57.48 

23 0.000158935 99,872 16 99864 5641822 56.49 

24 0.00017691 99,856 18 99847 5541958 55.5 

25 0.000196916 99,838 20 99828 5442111 54.51 

26 0.000219185 99,818 22 99807 5342283 53.52 

27 0.00024397 99,796 24 99784 5242476 52.53 

28 0.000271557 99,772 27 99758.5 5142692 51.54 

29 0.000302263 99,745 30 99730 5042934 50.56 

30 0.000336438 99,715 34 99698 4943204 49.57 

31 0.000374475 99,681 37 99662.5 4843506 48.59 

32 0.000416811 99,644 42 99623 4743843 47.61 

33 0.000463928 99,602 46 99579 4644220 46.63 

34 0.000516368 99,556 51 99530.5 4544641 45.65 

35 0.000574731 99,505 57 99476.5 4445111 44.67 

36 0.000639683 99,448 64 99416 4345634 43.7 

37 0.000711968 99,384 71 99348.5 4246218 42.73 

38 0.000792412 99,313 79 99273.5 4146870 41.76 

39 0.000881933 99,234 88 99190 4047596 40.79 

40 0.000981553 99,146 97 99097.5 3948406 39.82 

41 0.001092406 99,049 108 98995 3849309 38.86 

42 0.001215757 98,941 120 98881 3750314 37.9 

43 0.001353007 98,821 134 98754 3651433 36.95 

44 0.001505716 98,687 149 98612.5 3552679 36 

45 0.001675618 98,538 165 98455.5 3454066 35.05 

46 0.001864638 98,373 183 98281.5 3355611 34.11 

47 0.002074914 98,190 204 98088 3257329 33.17 

48 0.00230882 97,986 226 97873 3159241 32.24 

49 0.002568993 97,760 251 97634.5 3061368 31.32 

50 0.002858357 97,509 279 97369.5 2963734 30.39 

51 0.003180159 97,230 309 97075.5 2866364 29.48 
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 صنعت نفت.انداز و رفاه کارکنان های بازنشستگی، پس: جدول زندگی مشترکین صندوق1جدول 

 ان
      

52 0.003537997 96,921 343 96749.5 2769289 28.57 

53 0.003935861 96,578 380 96388 2672539 27.67 

54 0.00437817 96,198 421 95987.5 2576151 26.78 

55 0.004869822 95,777 466 95544 2480164 25.9 

56 0.005416232 95,311 516 95053 2384620 25.02 

57 0.006023393 94,795 571 94509.5 2289567 24.15 

58 0.006697927 94,224 631 93908.5 2195057 23.3 

59 0.007447149 93,593 697 93244.5 2101149 22.45 

60 0.008279126 92,896 769 92511.5 2007904 21.61 

61 0.009202752 92,127 848 91703 1915393 20.79 

62 0.010227817 91,279 934 90812 1823690 19.98 

63 0.011365088 90,345 1027 89831.5 1732878 19.18 

64 0.012626384 89,318 1128 88754 1643046 18.4 

65 0.014024663 88,190 1237 87571.5 1554292 17.62 

66 0.015574103 86,953 1354 86276 1466721 16.87 

67 0.01729019 85,599 1480 84859 1380445 16.13 

68 0.019189797 84,119 1614 83312 1295586 15.4 

69 0.021291264 82,505 1757 81626.5 1212274 14.69 

70 0.023614468 80,748 1907 79794.5 1130647 14 

71 0.026180886 78,841 2064 77809 1050853 13.33 

72 0.029013637 76,777 2228 75663 973043.5 12.67 

73 0.032137511 74,549 2396 73351 897380.5 12.04 

74 0.035578962 72,153 2567 70869.5 824029.5 11.42 

75 0.039366079 69,586 2739 68216.5 753160 10.82 

76 0.043528502 66,847 2910 65392 684943.5 10.25 

77 0.048097299 63,937 3075 62399.5 619551.5 9.69 

78 0.053104773 60,862 3232 59246 557152 9.15 

79 0.058584208 57,630 3376 55942 497906 8.64 

80 0.06456952 54,254 3503 52502.5 441964 8.15 

81 0.071094834 50,751 3608 48947 389461.5 7.67 

82 0.078193947 47,143 3686 45300 340514.5 7.22 

83 0.085899694 43,457 3733 41590.5 295214.5 6.79 
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 صنعت نفت.انداز و رفاه کارکنان های بازنشستگی، پس: جدول زندگی مشترکین صندوق1جدول 

 ان
      

84 0.094243203 39,724 3744 37852 253624 6.38 

85 0.103253043 35,980 3715 34122.5 215772 6 

86 0.112954273 32,265 3644 30443 181649.5 5.63 

87 0.123367408 28,621 3531 26855.5 151206.5 5.28 

88 0.134507322 25,090 3375 23402.5 124351 4.96 

89 0.146382129 21,715 3179 20125.5 100948.5 4.65 

90 0.158992073 18,536 2947 17062.5 80823 4.36 

91 0.172328495 15,589 2686 14246 63760.5 4.09 

92 0.186372913 12,903 2405 11700.5 49514.5 3.84 

93 0.201096303 10,498 2111 9442.5 37814 3.6 

94 0.216458631 8,387 1815 7479.5 28371.5 3.38 

95 0.232408694 6,572 1527 5808.5 20892 3.18 

96 0.248884329 5,045 1256 4417 15083.5 2.99 

97 0.265813009 3,789 1007 3285.5 10666.5 2.82 

98 0.283112855 2,782 788 2388 7381 2.65 

99 0.30069403 1,994 600 1694 4993 2.5 

100 0.318460493 1,394 444 1172 3299 2.37 

101 0.336312032 950 319 790.5 2127 2.24 

102 0.3541465 631 223 519.5 1336.5 2.12 

103 0.371862139 408 152 332 817 2 

104 0.389359886 256 100 206 485 1.89 

105 0.406545558 156 63 124.5 279 1.79 

106 0.423331792 93 39 73.5 154.5 1.66 

107 0.439639692 54 24 42 81 1.5 

108 0.455400097 30 14 23 39 1.3 

109 0.470554453 16 8 12 16 1 

110 1 8 8 4 4 0.5 

 

 فرازآوری

شود که مستقيماً احتمال مر  رو میهایی روبهمحقق با آمار و داده ،های زن گیدر اغلب ج ول

نرب مر ، احتمال مر  و یا شتاب هایی برای تخمين ده   و ناچار بای  از رو دات نمیرا به
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و دیگران باش  که شرح آن در فورفار روشی برای این م ظور می ،مر  ااتفاده کرد. فرازآوری

-جا که شرح این رو  بسيار طولانی اات، در این مقاله به آن نمی( آم ه اات. از آن1733)

-های فرازآوری که در دیگر ج ولتوان به م ب  بالا مراجعه کرد. در این مقاله آزمونپردازیم و می

های مرتبط با فرازآوری را ( آزمون3شود. در ج ول )مطرح می ،های ایرانی دی ه نش ه اات

و در اتون چهارم  ش گانبرآورد شمار فوت ش گان، شمار فوت ایم که در آن آورده

 ش گان و برآوردی از انحرا  معيار شمار فوت ااتلا  این دو کميت آم ه اات. 

باش  و مجذور انحرافات اات که از یک توزی  کای د دو براوردار می انحرا  نسبی برآورد و 

 ده .اتون آار ج ول درص  ت ييرات نسبی را نشان می

 

 های فرازآوری: آزمون7جدول 

 ان
 

 

 

  

 
 

 

20 0 0.076 -0.076 0.275681 -0.27568 0.076 0 

21 0 0.762082 -0.76208 0.872973 -0.87297 0.762082 0 

22 0 0.076 -0.076 0.275681 -0.27568 0.076 0 

23 0 0.076 -0.076 0.275681 -0.27568 0.076 0 

24 0 0.076 -0.076 0.275681 -0.27568 0.076 0 

25 0 0.762082 -0.76208 0.872973 -0.87297 0.762082 0 

26 0 0.076 -0.076 0.275681 -0.27568 0.076 0 

27 0 0.076 -0.076 0.275681 -0.27568 0.076 0 

28 1 0.759938 0.240062 0.871744 0.275381 0.075835 131.5896 

29 0 0.761079 -0.76108 0.872399 -0.8724 0.761079 0 

30 0 0.0759 -0.0759 0.2755 -0.2755 0.0759 0 

31 4 3.79123 0.20877 1.947108 0.107221 0.011496 105.5067 

32 5 3.758692 1.241308 1.938735 0.640267 0.409942 133.025 

33 9 8.21813 0.78187 2.866728 0.272739 0.074387 109.514 

34 8 8.098984 -0.09898 2.845871 -0.03478 0.00121 98.77783 

35 7 7.290452 -0.29045 2.700084 -0.10757 0.011572 96.01599 

36 10 7.913008 2.086992 2.813007 0.741908 0.550427 126.3742 

37 6 6.430843 -0.43084 2.535911 -0.1699 0.028865 93.30037 

38 13 14.0843 -1.0843 3.752906 -0.28892 0.083477 92.30135 

39 7 6.923712 0.076288 2.631295 0.028992 0.000841 101.1018 
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 های فرازآوری: آزمون7جدول 

 ان
 

 

 

  

 
 

 

40 5 6.183284 -1.18328 2.486621 -0.47586 0.226443 80.86318 

41 13 13.6051 -0.6051 3.688509 -0.16405 0.026912 95.5524 

42 13 13.28025 -0.28025 3.644207 -0.0769 0.005914 97.88975 

43 13 12.99373 0.006274 3.604681 0.001741 3.03E-06 100.0483 

44 16 19.14247 -3.14247 4.37521 -0.71824 0.515874 83.5838 

45 9 6.872725 2.127275 2.621588 0.811445 0.658443 130.9524 

46 13 12.30394 0.696057 3.507698 0.198437 0.039377 105.6572 

47 12 12.01984 -0.01984 3.466963 -0.00572 3.27E-05 99.83498 

48 10 11.83025 -1.83025 3.439513 -0.53212 0.283156 84.52909 

49 14 11.55277 2.447233 3.398936 0.72 0.5184 121.1831 

50 13 11.34743 1.652567 3.368595 0.49058 0.240669 114.5634 

51 5 5.005492 -0.00549 2.237296 -0.00245 6.03E-06 99.89028 

52 8 6.057685 1.942315 2.461236 0.789162 0.622777 132.0637 

53 13 10.81016 2.189836 3.287881 0.666032 0.443599 120.2572 

54 17 15.78885 1.211155 3.973518 0.304807 0.092907 107.671 

55 8 10.22926 -2.22926 3.198321 -0.69701 0.485822 78.20702 

56 15 15.06259 -0.06259 3.881055 -0.01613 0.00026 99.58447 

57 8 9.757479 -1.75748 3.123696 -0.56263 0.31655 81.98839 

58 18 19.03249 -1.03249 4.362624 -0.23667 0.056011 94.57512 

59 22 22.5889 -0.5889 4.752779 -0.12391 0.015353 97.39295 

60 26 21.58904 4.410959 4.646401 0.949328 0.901224 120.4315 

61 17 16.42734 0.572658 4.053066 0.14129 0.019963 103.486 

62 15 15.71602 -0.71602 3.964343 -0.18061 0.032622 95.44403 

63 23 18.72514 4.274863 4.327255 0.987893 0.975932 122.8295 

64 14 14.28252 -0.28252 3.779222 -0.07476 0.005588 98.02191 

65 10 10.29526 -0.29526 3.208623 -0.09202 0.008468 97.13208 

66 11 10.04011 0.959885 3.168614 0.302935 0.09177 109.5605 

67 13 12.94756 0.052438 3.598272 0.014573 0.000212 100.405 

68 7 6.23937 0.76063 2.497873 0.304511 0.092727 112.1908 

69 10 9.120247 0.879753 3.019975 0.291312 0.084862 109.6462 

70 14 14.59423 -0.59423 3.82024 -0.15555 0.024195 95.92831 
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 های فرازآوری: آزمون7جدول 

 ان
 

 

 

  

 
 

 

71 10 13.92877 -3.92877 3.732126 -1.05269 1.108153 71.79386 

72 3 2.997862 0.002138 1.731433 0.001235 1.53E-06 100.0713 

73 3 2.97544 0.02456 1.724946 0.014238 0.000203 100.8254 

74 1 1.345153 -0.34515 1.159808 -0.2976 0.088563 74.34096 

75 0 0.0268 -0.0268 0.163707 -0.16371 0.0268 0 

76 0 0.0268 -0.0268 0.163707 -0.16371 0.0268 0 

77 1 1.338911 -0.33891 1.157113 -0.29289 0.085787 74.68757 

78 2 2.401151 -0.40115 1.549565 -0.25888 0.067019 83.2934 

79 1 1.322612 -0.32261 1.150049 -0.28052 0.078692 75.60795 

80 3 2.884426 0.115574 1.69836 0.06805 0.004631 104.0068 

81 3 2.855012 0.144988 1.689678 0.085808 0.007363 105.0784 

82 5 5.105342 -0.10534 2.2595 -0.04662 0.002174 97.93662 

83 8 7.48735 0.51265 2.736302 0.187351 0.035101 106.8469 

84 0 0.0238 -0.0238 0.154272 -0.15427 0.0238 0 

85 35 33.10664 1.893356 5.753837 0.32906 0.10828 105.719 

86 24 28.98699 -4.98699 5.383956 -0.92627 0.857972 82.79578 

87 14 17.56679 -3.56679 4.191276 -0.851 0.724208 79.69582 

88 18 15.58658 2.413425 3.947984 0.611306 0.373695 115.484 

89 25 27.91753 -2.91753 5.283705 -0.55218 0.304898 89.54946 

90 19 17.23705 1.762945 4.151753 0.424627 0.180308 110.2276 

91 26 26.27394 -0.27394 5.125811 -0.05344 0.002856 98.95737 

92 33 30.75699 2.243014 5.545898 0.404446 0.163576 107.2927 

93 0 sum dev= -2.55525 
  18.9975 

 
 

ج ول »ج ول زن گی ص عت نفت و آنچه که برپایه  برای مشاه ه و مقایسه امي  زن گی در

تخمين  ،شودگونه که دی ه میایم. همانرا آورده( 3( و )1شود، نمودارهای )محاابه می« فرانسه

های دوران اات و از آنجا که دادهدر تمام ا ين محاابه ش ه بيشترامي زن گی با برآوردی 

 شود.باش ، نمودار امي زن گی از بيست االگی شروع مینوزادی و ارداالی در ااتيار نمی
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 (TD88-90)رفته از جدول : امید زندگی در جدول صنعت نفت و برگ1نمودار 

 

 

 
 (.1325و زنجانی و نورالهی)« جدول فرانسه»: مقایسه امید زندگی در ایران در 7نمودار 

 های زندگی ایرانبهبود امید زندگی در جدول
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گيری در بسياری از کشورها و ایران داشته زن گی افزایش چشم از ح ود یکص  اال پيش، امي 

تر، ت ذیه بهتر، پيروی از به اشت  زن گی، آب آشامي نی االماات. عوامل اصلی بهبود امي

تخمين امي زن گی در  ،بيوتيک و ر ویروای اات. ج ول زیرعمومی و پيشرفت داروهای آنتی

 ده . نشان می 1606-04های ایران را برای اال

 (.1523-1525: امید زندگی در آغاز زندگی و در ده سالگی در ایران)3جدول 

 امي  زن گی رانمردم ای

 االگی 17در  ه گام تول 

 1/17 3/10 مردان

 3/47 4/14 زنان

Source: Model Life Tables for Developing Countries 

 

زن گی در نشان دادن بهبود شرایط زن گی اات. یع ی با ، اهميت افزایش امي در بسياری از موارد

یط زن گی بهتر ش ه و این شااص یکی از شود که شرانتيجه گرفته می ،افزایش امي زن گی

شود. از اوی دیگر اهميت افزایش در کشورها محسوب می ،های ارزیابی کيفيت زن گیملاک

های زن گی وارح و آشکار اات. در ج ول ،های بازنشستگیامي زن گی در ادامه تعه ات ص  وق

روز ررورت محاابه ج ول به ،های گذشتهدليل ت يير و افزایش امي زن گی در طول االنيز به

های دیگر ج ول تر امي زن گی و کميتک  . ب ین ترتيب محاابه دقيقرا مشخص و نمایان می

 شود.بسيار با اهميت و نمایان می ،ایزن گی با توجه به نيازهای بيمه

 

 گیرینتیجه

نه که برای گوامي زن گی را بسيار کمتر محاابه کرده و همان ،های زن گی در گذشتهج ول

اال  10امي زن گی در ب و تول  را در ح ود  ،شود( دی ه می6در ج ول ) ،1606-04های اال

های فاصله فاحشی با حقيقت ،ن برآوردهاای هک ،ده برآورد کرده بودن . نتایج این مقاله نشان می

ن گی در محاابات ( بسيار آشکار اات. امي ز6( و )1های )امروز ایران دارن  که با مقایسه ج ول

افزایشی  ،های اازمان مللدر مقایسه با ج ول ،که در این مقاله ارائه ش ه ،ج ول ص عت نفت

که در ا ين  ،افزایشی در ح ود پ ج اال دارد« ج ول فرانسه»االه و در مقایسه با  11تقریباً 

ی و مسامحه در شود. با این تفاوت، چشم پوشت ریج ااتلا  این دو ج ول کااته میکهولت به

های جبران ناپذیری اواه   داشت. نتایج هزی ه ،های بازنشستگیمحاابات بيمه عمر و ص  وق

های با توجه به ااتلا  ،های ج ول زن گیتر کميتده  که محاابات دقيقنشان می ،این مقاله
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اهميت  ار باهای عمر بسينامهتوان   در ررر و زیان و ریسک بيمهها، میموجود در این کميت

 باش  .
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فرهنگ کار در  نهیمطالعات انجام شده در زم لیفراتحل

 *رانیا
 

 1 یریفاطمه م 

 3 ش اگحق  ينادر مط
 

 چکیده

 ميمقاله برآن نیدر ا ،فره گ کار  هيمت اقض در زم یمتع د، متفاوت و گاه یهاافتهیبا توجه به 

مرتبط با آن  یفره گ کار چگونه اات و چه عوامل تيائوال که ورع نایهب ییرمن پااخگو

 یهاءالاحوزه پردااته و  نیمطالعات انجام ش ه در ا یش اابيو آا یابیش ه، به ارز ییش ااا

 یاثر علم 110 انياز م ليحلفرات کيتک اااگ با ااتفاده از  نی. بر اميک  یرا معرف یاتمطالع

ان . مطالعات قرار گرفته ليو تحل یابیانتخاب ش ه و مورد ارز نامهانیمقاله و پا 63ش ه،  یبررا

از  یامجموعه ودر اطح متواط بوده  رانیفره گ کار در ا نيانگي: مده ینشان م ،انجام ش ه

مطالعات از  نیآن اثرگذار اات. در ا بر یا هيزم یرهايو مت  یاازمانبرون ،یاازمانعوامل درون

 ،یمشارکت تیریم  ،یع الت اازمان ،یش ل تيو ام  تیررا ريتأث یاازماندرون یرهايمت 

 ستميا ،م ااب کار ستميو ع م تضاد در نقش، اابقه کار، ا ییگراتخصص ،یمشارکت اازمان

  یيتأ ی ید شاتیو گرا یگاز زن  تیررا ريتأث یاازمانبرون یرهايش ل مطلوب و از مت  یارتقا

 نیا جینتا گریبا فره گ کار از د لاتيان و رابطه معکوگ تحص ميش ه اات. رابطه مستق

 یمطالعات یهاءالامطالعات و  یش اا بيپژوهش، آا یهاافتهیها بوده اات. براااگ پژوهش

 ارائه ش ه اات. زين ییکارهاو راه ش هاداتيحوزه مطرح ش ه و پ نیادر 

 

 .فره گ کار، فراتحليل، ارزیابی، االاق کار، وج ان کار: ن کلیدیواژگا

 

                                                 
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصو  موسسه م العات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت  *

 کشور با همین عنوان است 

 تیجمع یجامع و تخصص تیریموسسه م العات و مد ،یجامعه شناس ار،یاستادهمکار اصلی طرح،  – 0

 رانیتهران، ا، کشور
، کشور تیجمع یجامع و تخصص تیریموسسه م العات و مد ،یشناس تیمعج ،یمربمجري طرح،  – 2

 رانیتهران، ا
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 مقدمه 

های مشترک و پذیرفته ش ه یک گروه کاری ها، باورها و دانشای از ارز مجموعه ،فره گ کار

نژاد و همایی، باش  )ابحانیهای معطو  به تولي  و یا ایجاد ارز  افزوده میدر انجام فعاليت

گ کار مجموعه رفتارهای درونی ش ه مطلوب و م ااب در کارک ان اات که (. فره 3 ،1636

به نقل از ااميت و   33، 1671ها رروری اات )احم ی،برای تواعه و موفقيت در اازمان

هایی ها و نگر وجود کارک ان یک اازمان چه ارز  در ای که ،به کلام دیگر(. 3776نوبل، 

گرفته، فره گ کاری حاکم بر آن اازمان یا گروه را  درونی ش ه و مورد پذیر  جمعی قرار

 ک  . تبيين می

های فره گی با محيط پيرامون اود درک ش و واک ش متقابل بسر فره گ کار مان   اایر پ ی ه

توجهی و دلسردی برد و حاصل این تأثير و تأثر، احترام به کار و اشتياق برای انجام کار یا بیمی

بر این اااگ تفاوتی نسبت به نتيجه و حاصل کار اات. مسئوليتی و بییبه کار و گرایش به ب

ب ین مع اات که ، شودکه فره گ کار در یک اازمان یا جامعه رعيگ ارزیابی می ه گامی

از ران مان و  آنهاهای کارک ان به انجام کار مفي  و مول  تمایل ن اشته و در نتيجه فعاليت

کار گرفته ش ه ح اکثر بازده ممکن را نخواه  داشت. و م اب  بهبراوردار اات  کمتریاثربخشی 

های فکری های موفق جهان یکی از دغ غهامروزه تواعه فره گ کار اازمانی حتی در اازمان

باش . در صورتی که یک اازمان کارک انی متمایل به انجام کار ها میااز اازمانم یران تصميم

وری را ه گ کار نامطلوب، ه ر رفتن م اب  و کاهش بهرهمفي  داشته باش  موفق اات و فر

 دنبال اواه  داشت. به

آی  ، از آنجا که عامل کار و نيروی انسانی از عوامل مهم رش  و تواعه در هر جامعه به شمار می

ترین گيری بهي ه از آن را یکی از عم هنظران، تواعه نيروی انسانی و بهرهاغلب صاحب

به نقل  6، 1636تبریزی و ميزرایی، ان  )محس یشمار آوردهتواعه جوام  به های رش  وشااص

 (.6،1704  آتزیونی1776، 6  مي گلی3،1737  کورمن1،1744از مانفرد

                                                 
1- Monfred 
2- Korman 
3- Midgeley 
4 - Etzioni 



 
 
 
 
 
 

 019                               رانیفرهنگ کار در ا ینهیمطالعات انجام شده در زم لیفراتحل 

 
 

این اات که در جامعه ما وج ان کار و  ،وجود دارد 1نظرانصاحببرای نگر  عمومی که بين 

ها و اات. براااگ برای پژوهش ار رعيگبسي ،نسبت به کشورهای تواعه یافته ،فره گ کار

نزدیک به صفر اات  ،شودوری ملی که مستقيماً از فره گ کار ناشی میبهره ،م اب  موجود

(، 343، 1631)معي فر،  (. ااعات کار مفي  در ایران در ح ود یک ااعت33، 1671)احم ی، 

( و 33، 1671ت )احم ی، ااعت در روز اا 3و در ژاپن بيش از  0در امریکا و اروپا ح ود 

فره گ کار در ایران در مقایسه با جوام  ، ده مسایل اجتماعی نشان می های کارش ااانبررای

(. وجود چ ين 3، 1636نژاد و همایی، در اطح بسيار رعيگ اات )ابحانیپيشرفته 

ان از در اااگ ا   چشم اگر با واقعيات اجتماعی م طبق باش ، برای کشوری که بر ،هاییگزار 

 امي وار ک   ه نيست.  ،بای  رتبه نخست م طقه را دارا باش  1677اال 

از طر  دیگر فراوانی و ت وع تحقيقات انجام ش ه و بسياری از اوقات، نتایج مت اقض حاصل از 

این تصور را ایجاد نمای  که انجام تحقيقات انبوه که  ،آنها و ن اشتن یافته واح ، ممکن اات

گردد و دنبال ن ارد، بيهوده اات و موجب اتلا  هزی ه ه گفتی میو شفافی را بهنتایج مشخص 

گيری را اازد و تصميمگذاران اجتماعی را دچار ابهام میاز طر  دیگر جامعه علمی و اياات

های مختلگ، اشرا  بر نتایج واقعی پ ی ه ،نمای . مضا  بر آن در علوم اجتماعیدشوار می

توان بر نتایج آن اختی میبه ،لعات فراوان اات و با ااتفاده از یک پژوهشمستلزم انجام مطا

های تحقيق و در مسير بازنگری و در رو  اات اد کرد. برای رهایی از چ ين شرایط بحرانی

ها و داری که به حل ت اقضمجموعه ف ون نظام» تج ی نظر در آن، امروزه فراتحليل به ع وان

های مطالعات مختلگ، به پردازد و علاوه بر تب یل یافتهای پژوهشی میهتضادهای آشکار یافته

 «ک  های پژوهشی را از لحاظ آماری کشگ میها و یافتهیک مقياگ مشترک، روابط بين ویژگی

مورد ااتفاده قرار  ،رو ش ه و به شکل گسترده( با ااتقبال جامعه علمی روبه16، 1630)هومن ،

 گيرد. می

ها و رعگ ،بيانگر رعگ و مح ودیت ارمایه انسانی اات و ررورت دارد ،ررعگ فره گ کا

ای را زمي ه ،ها به م ظور ارائه راه حل مورد مطالعه و بررای قرار گيرن . فراتحليلمح ودیت

ش اای مطالعات انجام ش ه فراهم آم ه و آورد که علاوه بر ترکيب نتایج، امکان آايبفراهم می

آورد که پژوهشگران ای را فراهم میزمي ه ،نمای . فراتحليلنيز رب میمطالعاتی  هایءالا

از نتایج مطالعات متع د مطل  شون . از آنجا که هر یک از ، توان   با مراجعه به یک مطالعهمی

                                                 
ننران پردازان نیست، بلکه صاحبننران، مننور ننریهمننور نویسندگان در این بخم از صاحب - 1

فرهنگ کار در ایران را پایین یا بسیار پایین  هاي مختلف میزان حوزه کار و سیاست بوده که در همایم

 اند گزارد کرده
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هایی همچون ای ااص و مح ود به موروع پژوهش نگریسته، ااتفاده از شيوهاز زاویه ،هاپژوهش

ها را معرفی کرده، حيطه نظری کار را گستر  ده    ترکيبی از نتایج پژوهشتوانمی ،فراتحليل

و لزوم در نظر داشتن رویکردهای ترکيبی را مشخص نمای . ه گامی که نتایج پراک  ه تحقيقات 

شبکه دانش به جریان  ،به یک یگر مرتبط شون  ،که م تج از زوایای متفاوت دی  محققين اات

توان   در ابعاد متفاوت به حل یک مسأله م جر کارها با اتصال به یک یگر میافت  و نتایج و راهمی

وری از نتایج این تحقيقات در نظام آموزشی و دانشگاهی، ب یهی رمن بهره همچ ينشون . 

 همچ ينریزی و اجرایی نيز باش . ای از فوای  آن متوجه داتگاه برنامهاات که بخش عم ه

اتفاده از اطلاعات ناشی از آن در جهت رف  نقایص کار اود بکوش   و با ا ،توان  محققين می

 فرصت انجام مطالعات تطبيقی نيز فراهم آی . 

ش اای رمن آايب ،در این پژوهش برآنيم که به شيوه فراتحليل ،با توجه به اهميت موروع

الات اااای ن ائوای هها، به ورعيت فره گ کار و عوامل مرتبط با آن پی ببریم و بپژوهش

جامعه ما چه ورعيتی دارد؟ عوامل موثر و مرتبط با آن ک ام  ؟  پااخ دهيم که فره گ کار در

 مطالعاتی در این حوزه چيست؟  هایءالاو 

 

 مروری بر مبانی نظری 

ع وان روش گر راه بلکه به ،ع وان چارچوب تئوریکها در فراتحليل نه بهها و نظریهکاربرد تئوری

 شود.ن م ظور و به ااتصار آورده میایهو در این مقاله نيز بتحقيق اات 

مطرح ش ه اات: ،ش ااان در این حوزه در اه گروه عم ه نظریات جامعه ،طور کلیبه

، مارکسيسم و نظایر 6گرایی، مکانيک3گرایی، تجربه1گراییهای اثباتنظران متعلق به نحلهصاحب

های اارجی نفی انسانی مستقل از عوامل بيرونی و محرک آن، وجود هر نوع انگيز  را در رفتار

 ،در رفتار با نفی هر نوع انگيز  6ان . مثلا پاره توکرده و آن را با طبيعتی اجتماعی در نظر آورده

بلکه بای  به مثابه یک ناظر،  ،ها ش ااتتوان رفتار آدمی را از طریق انگيز م عی اات نمی

طقی یا غيرم طقی بودن اه ا ، م طقی یا غيرم طقی بودن های انسانی را برحسب م ک ش

ب  ی کرد. دورکيم نيز رفتار آدمی را واایل، بود یا نبود رابطه م طقی بين اه ا  و واایل طبقه

های فردی و تاب  وج ان جمعی و قواع  بيرونی دانسته اات. مارکس نيز مستقل از انگيز 

های آنها ها و ان یشهتوان از طریق انگيزهنمی ،ره تاریخیمعتق  اات رفتارهای انسان را در هر دو

                                                 
1 -Positivism 
2 -Empricism 
3 -Mechanicism 
4 -Paretto 
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یع ی شرایط عي ی بيرون از افراد و در  ،هابلکه علت رفتارها را بای  در ورای انگيزه ،ش اات

های تولي  و شکل مالکيت ابزار و واایل تولي  تبيين کرد، از های اقتصادی، شيوهب  یشکل

-شرایط عي ی و جبر تاریخ و به ویژه معيشت افراد هست   )محس ی تاب  ،ها و افکارای رو انگيزه

ان  اراده و انگيزه در م عی ،ش اای(. در مقابل مکاتب تفهمی جامعه1، 1636تبریزی و ميزرایی، 

های آدمی اات و لذا فهم و درک معانی عمل و نه مبين رفتارها و ک ش ،حيات انسانی

-آی  )محس یشمار میش اای بهه   اصلی علم جامعه ،نهاآیابی به قوانين علمی در باب دات

نيز معتق ن  که رفتار،  1ش ااان نظير پاراونز(. گروهی از جامعه1، 1636تبریزی و ميزرایی، 

های افراد و هم تاب  ها، ه جارها، باورها و ارز ک ش مع ادار و ه فم   اات که هم تاب  انگيزه

 (.0، 1636تبریزی و ميزرایی، )محس ی و اه ا  ااتشرایط عي ی، ابزارها و واایل 

مورد نقش و جایگاه فره گ کار به االاق پروتستان و روح  ترین تحليل دربرجسته ،شای 

 ،های فره گیها و نگر ده  که چگونه ت يير در ارز داری وبر برگردد. او نشان میارمایه

م  غربی ش ه اات. نگر  کالونيستی موجب تحول عظيمی در جوا ،طور ااص در مورد کاربه

گرایی کار و راتگاری دنيوی و نفی دی گاه کاتوليکی راتگاری در تحليل به مفهوم کار و هم

 م تج به ت ييرات اقتصادی اجتماعی امروزین جامعه غرب ش ه اات.  ،وبر

متفاوت ها دارای دو داته نياز انسان، معتق  اات ،در قالب نظریه انگيز  به اشت ،هرزبر 

ک    و عوامل به اشت هست   که محيط انسان را توصيگ می ،هست  . نخستين داته نيازها

هست   که  ،هاممانعت از ناررایتی ش لی اات و دومين داته انگيزن ه ،کارکرد اصلی آنها

ها و مشیاازن . از نظر هرزبر  اطموجبات انگيز  افراد را برای عملکرد بهتر فراهم می

اازمان، ارپراتی، شرایط کار، روابط متقابل افراد، مقام و تأمين در ردیگ عوامل م یریت 

به اشت هست   و جزء درون ذاتی یک کار نيست   و در قابليت تولي  و بازدهی تأثيری ن ارن . 

شون . طبق نظر کاری و تح ی  کار در عملکرد کارگر میای ها فقط مان  رایعات ناشی از کم

ای اات و ای که متضمن احساگ کسب موفقيت و رش  حرفهک   هارراهرزبر  عوامل 

ان از تجربه ک  ، توان  در یک کار تومم با کوشش و چشمش ااایی و احترامی که فرد می

( 36، 1671)احم ی،  ها هست   که توانایی تأثيرگذاری مثبت بر ررایت ش لی را دارن انگيزن ه

کاری صورت غيرمستقيم و از طریق کاهش کم)محيط( به براااگ نظر هرزبر  عوامل به اشت

عبارت دیگر شون . بهوری اازمانی م جر میها از طریق افزایش انگيز  به بهبود بهرهو انگيزن ه

ها با افزایش ررایت ش لی باعث افزایش عوامل به اشت با کاهش ناررایتی ش لی و انگيزن ه

 گردن .عملکرد کارک ان اازمان می

                                                 
1 -Parsons 



 

 
  

 

  011و  99فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               002
 

   

 ،ده  به اازمان می آنچهمعتق  اات کارک ان اازمان برحسب  ،امز با طرح نظریه برابریآد 

هایی از ميزان مت ااب دریافتیبه ،مان   تحصيلات، تجربه، کوشش و وفاداری انتظار دارن 

های بيرونی داشته باش  . کارک ان اازمان مان   داتمزد، شهرت، روابط اجتماعی و پادا 

براااگ  آنهاعبارت دیگر انتظار دارن  با ها تعادل باش . بهها و اتادهر دارن  بين دادههمواره انتظا

اگر افراد براااگ ع الت اازمانی برانگيخته شون  و احساگ ، ع الت رفتار شود. طبق نظر آدامز

ده   و از اود نشان می بيشتریکوشش  ،شان برابر ااتشان با انجام وظایگهایک    دریافت

کاری و های م فی از جمله کمبا واک ش ،ع التی اازمانی ک   رگاه احساگ نابرابری یا بیه

ن نابرابری پااخ ایهب ،رفتارهای رعيگ شهرون ی اازمانی و در شکل ش ی  آن، ااتعفا از کار

آنچه بيش از همه عملکرد ش لی کارک ان را تحت تأثير  ،ده  . بر این اااگ او معتق  ااتمی

م یریت  ،ع الت اازمانی اات. اما بسياری از ان یشم  ان مسائل اازمانی معتق ن  ،ده میقرار 

توان  بر عملکرد کارک ان تأثير بگذارد. های اازمان نيز میاازمان و راهبردهای او برای فعاليت

های متفاوتی را در ه ایت نيروی انسانی انتخاب ابک ،توان م یر در نقش رهبری اازمان می

گر چگونگی جو فره گ و راهبردهای حاکم بر اازمان و بيان ک   ه  . ابک م یریت تعيينک

 (. 36،  1671)احم ی، تعامل م یران با کارک ان تحت ارپراتی اات

و م یریت یع ی م یریت مشارکتی  ،بيشتر بر دو شيوه متضاد م یریتی ،تحقيقات اازمانی

م یریت مشارکتی چون به کارک ان توجه  ،وگها و. طبق نظر فيلی ان اودکامه تأکي  کرده

ک   و از زیرداتان ک  ، رفتارهای مردم االار یا دموکراتيک دارد، به مسائل عمومی توجه میمی

وری شود و در نتيجه بهرهموجب ررایت کارک ان اازمان می بيشترک  ، حمایت و پشتيبانی می

 (. 1747از فيلی و هاوگ،  به نقل 36، 1671)احم ی،  ده را افزایش می

 

 پژوهش روش

دات های انجام ش ه پيشين به ع وان واح  تحليل برای بهترکيب نتایج و ااتفاده از پژوهش

آوردن یک تصویر کلی و ب ون ابهام از یک موروع پژوهشی به مراتب مفي تر و موثرتر از تعریگ 

های های پژوهشبرآی   یافته های پژوهشی ج ی  در آن موروع اات. ب ابراین داشتنطرح

زمان با بالاترین اعتبار در ااتيار  کمترینها و اطلاعات را در توان  بالاترین حجم یافتهمختلگ، می

طلب  و در عين را می کمتریافراد قرار ده  و قطعاً مطالعه یک مقاله فراتحليل زمان و انرژی 

 شود.حال اطلاعات ارزشم  تری نيزحاصل می

تحليل آماری  فراتحليل عبارت اات ازباش . کار گرفته ش ه در این تحقيق فراتحليل میرو  به

اازی نتایج آنها. در ای معين به م ظور ترکيب و یکپارچهمطالعات و تحقيقات م فرد در حوزه
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جهت ااتفاده علمی و کاربردی اات. از نظر  اازی نتایجکي  بر ترکيب و یکپارچهأفراتحليل، ت

ها و مطالعات انجام ها و مشکلات و نواقص پژوهشءالا ،اتی نيز فراتحليل به روش یش ارو 

 ده . ش ه را نشان می

مورد بررای قرار ، ه فره گ کار و عوامل مرتبط با آندر این تحقيق مطالعات انجام ش ه در حوز

شماری اات. ری تمامگيبوده و شيوه نمونهها نامهان . جامعه آماری تحقيق، مقالات و پایانگرفته

های علوم کتابخانه ، Irandoc، Ensani.ir،Magiran ،SIDهای از پایگاهمطالعات 

انتخاب  ،علوم تحقيقات تهرانان، علامه طباطبایی، تربيت م رگ و اجتماعی دانشگاه تهر

نظران در این حوزه و ان . در این پژوهش مقالات علمی پژوهشی و مقالات صاحبش ه

با  ،ان های دفاع ش ه، با این م طق که تواط دو یا چ   داور مورد ارزیابی قرار گرفتههنامپایان

وزن یکسان انتخاب ش ه و مورد بررای قرار گرفت   و مطالعات با نتایج رعيگ و مقالات علمی 

مقاله یا پایان  63ا   بررای ش ه  110ن ترتيب از ميان ایهترویجی عم تاً ک ار گذاشته ش . ب

 کار گرفته ش ن . مه در فراتحليل بهنا

 

 هایافته

ها و مقالات، فره گ کار در ایران در برای همایش ،چ انکه گفتيمالف( وضعیت فرهنگ کار: 

نشان  1بسيار رعيگ گزار  ش ه اات. ورعيت فره گ کار در مطالعات بررای ش ه در ج ول 

ورعيت فره گ  ،مطالعات بررای ش ه ا   از 17که ت ها در  ،لازم به ذکر اات داده ش ه اات.

 کار گزار  ش ه اات.

مورد مطالعه که ميزان مفاهيم مرتبط به فره گ کار را  17از  ،بي يممی1 ج ول چ انکه در

درص (  31/61) مورد 0درص ( ميزان فره گ کار را متواط و  11/46) مورد 13 ،ده نشان می

  عمومی حاکی از فره گ کار پایين در ایران، این رغم نگرعلی ،ان . ب ابراینبالا گزار  کرده

با  ،ده ، ميانگين فره گ کار در اطح متواط بوده و در مورد آن لازم ااتپژوهش نشان می

 اخن گفت. بيشتریدقت 
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 . وضعیت فرهنگ کار1جدول

 

 

 

 

 

 مفاهیم ردیف
 درصد

 وضعیت میانگین
 بالا متوسط پایین

 اطمتو  7/33 7/63 3/63 وج ان کار 1

 بالا  13 1/13 1/36 فره گ کار 3

 بالا  3/30 6/0 6/1 فره گ کار 6

 متواط 11 -11در دام ه   67    تعه  کار 6

 بالا  07 3/37 3/7 االاق کار 1

 متواط 1/1 -6در دام ه   76/6    االاق کار 4

 متواط  61 60 33 انگيز  کار 0

 متواط  31 63 60 تعه  کار 3

 متواط و کمتر  3/11 3/36 فره گ کار 7

 متواط 16 -07در دام ه   71/17    فره گ کار 17

 متواط 4 -67در دام ه   7/10    تعه  کاری 11

 متواط  3/31 1/06 6/7 نگر  به کار 13

    نگر  به کار 16
و در مردان  61/13در زنان 

 37تا  1در دام ه   36/13
 متواط

 بالا  63 67 33 االاق کار 16

    وج ان کاری 11
و در زنان  1/67در مردان 

 43تا  7در دام ه  1/63
 متواط

 بالا  03 37 13 وج ان کاری 14

 بالا  3/43 6/64 6/1 وج ان کاری 10

 بالا 6از  6/6    وج ان کاری 13

 متواط 37تا  67در دام ه   7/10    وج ان کاری 17



 
 
 
 
 
 

 005                               رانیفرهنگ کار در ا ینهیمطالعات انجام شده در زم لیفراتحل 

 
 

 ی آن و آسیب شناسها بندی عناصر پژوهشب( طبقه

ها: بيشتر مطالعات انجام ش ه در حوزه علوم اجتماعی بوده اات. قلمرو مطالعاتی پژوهش -

درص ( در علوم  63/01مطالعه ) 67درص ( در علوم تربيتی، 13/7مطالعه ) 6طوری که به

 1و درص ( در م یریت  33/16مطالعه ) 4درص ( در روانش اای،  63/3مطالعه )1اجتماعی، 

 درص ( در تاریخ انجام ش ه اات.  63/3مطالعه )

مطالعات انجام ش ه به فره گ کار، وج ان کار و االاق کار  بيشترها: قلمرو موروعی پژوهش -

مطالعه  17درص ( به فره گ کار،  10/33مطالعه ) 13طوری که ااتصاص داشته اات. به

درص ( به  63/3مطالعه ) 1درص ( به االاق کار، 76/17مطالعه ) 3درص ( به وج ان کار،  3/36)

درص ( به نگر  به  13/7مطالعه ) 6درص ( به اعتياد به کار،  04/6مطالعه ) 3انگيز  به کار، 

درص ( به االاق و فره گ کار  63/3مطالعه ) 1، درص ( به بيگانگی از کار 16/0مطالعه ) 6کار، 

 درص ( به االاق و وج ان کار پردااته اات. 63/3مطالعه ) 1و 

 مطالعه 4طوری که ها: بيشتر مطالعات انجام ش ه به شيوه پيمایش بوده اات. بهو  پژوهشد ر

درص (  7/11مطالعه ) 1درص ( پيمایش،  76/47مطالعه ) 37محتوی،  تحليل درص ( 33/16)

 نظران در مقالات بوده اات.درص ( نظرات در  ش ه صاحب04/6مطالعه ) 3اا ادی، 

مطالعات انجام ش ه با رویکردی ترکيبی به  بيشترتحليل ش ه:  هاید مبانی نظری پژوهش

 1درص ( پاراونز،  66/17مطالعه ) 6طوری که ان . بهعوامل مرتبط با فره گ کار پردااته

 1درص ( مارکس،  61/6مطالعه )1درص ( وبر،  61/6مطالعه )1درص ( هوم ز،  61/6مطالعه )

درص ( رویکردی ترکيبی را مب ای نظری کار  01/11مطالعه ) 11درص ( آدامز،  61/6مطالعه )

 ( مب ای نظری وجود ن اشته اات. 16/36مورد ) 0اود قرار داده و در 

فرريه 107کار رفته و آزمون ش ه، مطالعه که فرريه در آن به 31های پژوهش: در د فرريه

تفاده قرار گرفته فرريه در هر پژوهش مورد اا 3/4طور متواط وجود داشته اات. ب ابراین به

 اات.

گيری به تصادفی ااده ااتصاص یافته اات. درص  در نمونه بيشترینگيری: د رو  نمونه

درص (  31/61مطالعه ) 17گيری ه فم  ،درص ( نمونه 31/4مطالعه ) 3طوری که به

 6ای، ای چ  مرحلهگيری اوشهدرص ( نمونه 60/7مطالعه ) 6گيری تصادفی ااده، نمونه

گيری تصادفی درص ( نمونه 60/7مطالعه ) 6ای، گيری طبقهدرص ( نمونه 60/7عه )مطال

درص ( رو   01/13مورد ) 4درص ( تمام شماری بوده و در 43/11مطالعه ) 1ايستماتيک، 

 گيری ذکر نش ه اات. نمونه
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 درص ( از 16/76مطالعه ) 37بي يم در می 0ها: چ انکه در ج ول د ابزار گردآوری داده

درص ( از مصاحبه ااتفاده ش ه اات. ب ابراین بيشترین ابزار  61/4مطالعه ) 3پراش امه و در

 گردآوری داده پراش امه بوده اات. 

ها و نقایص کارها مشخص ش ه و ءکه الا ،آوردای را فراهم میفراتحليل زمي ه ،که گفتيمچ ان

ها اگر از بررای محتوایی پژوهش آی .زمي ه برای اصلاح تحقيقات بع ی پژوهشگران فراهم می

های صوری بگذریم، در مروری اطحی آايب ،طلب که زمان، انرژی و تخصص ااص اود را می

 ش اای مطالعات انجام ش ه ااتصاص یافته اات.به آايب ،3شود. ج ول مطالعات مشخص می

لات تحقيق، درص  ائوا 7/11درص  ع وان تحقيق،  04/6در  ،بي يممی ،3 چ انکه در ج ول

 63/31تحقيق، درص  پيشي ه  77/63درص  مبانی نظری،  37/13درص  اه ا  تحقيق،  37/13

 4/60آزمون، درص  پيش 3/34درص  پایایی،  4/33درص  اعتبار،  4/33، درص  چارچوب تئوریک

نکات املایی و ویرایشی، درص   7/11درص  تعاریگ عملياتی،  3/36درص  تعاریگ مفهومی، 

 76/17ها، درص  ارائه یافته 76/17درص  تجزیه تحليل،  76/17گيری، درص  نمونه 76/17

درص  م اب  و  04/6کارها، درص  ارائه راه 1/67درص  ارائه نتایج،  13/7ها، درص  آزمون فرريه

مطلوب  ، چ   جزء از ع اصر اصلی تحقيق، گزار  نش ه یا گزار  به شيوهدرص  44/10در 

تر و ارزیابی مکرر تر و صحيحهای عميقگونه نقایص صوری، لزوم بررایاین وجود ه اات.بودن

 ده .های مختلگ نشان میمطالعات را در حوزه

ب  ی عوامل اثرگذار در ج ول طبقهبندی عوامل اثرگذار و مرتبط با فرهنگ کار: طبقه ج(

الزاماً فره گ کار نبود و ما  ،آورده ش ه اات. از آنجا که مت ير وابسته در مطالعات انجام ش ه 6

با مطالعاتی در حوزه االاق کار، وج ان کار، انگيز  به کار و مفاهيم مرتبط با فره گ کار 

نظر کردیم. صر  CMA1افزار مواجه بودیم، از ترکيب کمی نتایج مطالعات به کمک نرم

تکرار و تأیي   1، وجود آنهاشرط ورود مت يرها به فراتحليل و پذیر  اثر  ،دانيمطور که میهمان

(. ب ابراین مت يرهای با تکرار 11: 1631باش  )ازکيا و توکلی، مطالعات مختلگ می اثرپذیری در

 ک يم. را ک ار گذاشته و دیگر مت يرها را بررای می کمتر

 

                                                 
1- Comprehensive Meta-Analysis 
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 های انجام شده در زمینه فرهنگ کار. آسیب شناسی پژوهش7جدول

 درصد نیفراوا عدم گزارش یا گزارش نامطلوب

 04/6 3 ع وان تحقيق

 7/11 1 ائوال تحقيق

 37/13 4 اه ا  تحقيق

 37/13 4 مبانی نظری

 77/63 14 پيشي ه تحقيق

 63/31 7 چارچوب تئوریک

 4/33 13 اعتبار

 4/33 13 پایایی

 3/34 11 پيش آزمون

 4/60 37 تعاریگ مفهومی

 3/36 17 تعاریگ عملياتی

 7/11 1 رایشیرعایت نکات املایی و وی

 76/17 3 گيرینمونه

 76/17 3 تجزیه تحليل

 76/17 3 هاارائه یافته

 76/17 3 هاآزمون فرريه

 13/7 6 ارائه نتایج

 1/67 10 ارائه راهکارها

 04/6 3 ارائه م اب 

ع م گزار  یا گزار  نامطلوب در چ   

 جزء از ع اصر اصلی تحقيق
0 44/10 
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 ندی عوامل اثرگذار و مرتبط با فرهنگ کاربطبقه . 3جدول 

 عوامل اثرگذار و مرتبط 
اثرگذار و 

 مرتبط

غیر قابل 

 قبول

اثر و رابطه 

 معکوس

 

 

 

 

 درون اازمانی

   14 ررایت و ام يت ش لی

  1 17 ع الت اازمانی

   0 م یریت مشارکتی

   3 مشارکت اازمانی

تخصص گرایی و ع م تضاد در 

 نقش
3   

   1 يم کار م اابتقس

   1 ايستم ارتقا ش لی م ااب

 1 1 0 اابقه کار

 برون اازمانی
   1 ررایت از زن گی

   1 گرایشات دی ی

 

مت يرهای 

 ایزمي ه

  4 6 ج سيت

 1 3 7 ان

  1 3 تاهل

 4 6  تحصيلات

 

تکرار، ع الت  14اازمانی، ررایت و ام يت ش لی با در مت يرهای درون ،بي يمکه میچ ان

گرایی تکرار، تخصص 3تکرار، مشارکت اازمانی با  0تکرار، م یریت مشارکتی با  17اازمانی با 

تکرار،  1تکرار، ايستم تقسيم کار م ااب با  0تکرار، اابقه کار با  3و ع م تضاد در نقش با 

اازمانی برون تکرار در مطالعات تأیي  ش ه اات. در مت يرهای 1ايستم ارتقای م ااب ش ل با 

تکرار تأیي  ش ه اات. در مت يرهای  1تکرار و گرایشات دی ی با  1تأثير ررایت از زن گی با 

ای رابطه مستقيم ان و رابطه معکوگ تحصيلات با فره گ کار از دیگر نتایج این زمي ه

یافته، نشان داده ش ه با افزایش ان، فره گ کار نيز افزایش ، مورد 7ها بوده اات. در پژوهش

نشان داده ش ه که  ،مطالعه 1یاب . در ب ابراین با افزایش ان، فره گ کار نيز افزایش می

ای ن ارد و اظهارنظر راج  به رابطه ج سيت و فره گ کار نياز ورعيت تأهل با فره گ کار رابطه

تأیي   مطالعه رابطه آن 4رابطه آن تأیي  و در  ،مطالعه 6دارد. چرا که در  بيشتریبه بررای 
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اازمانی، ای از عوامل دروندر فره گ کار مجموعه ،توان نتيجه گرفتنش ه اات. ب ابراین می

 ای اثرگذار هست  . اازمانی و مت يرهای زمي هبرون

کارها و پيش هادات ب  ی راهتقسيم ها:کارهای سیاستی پژوهشبندی راهد( طبقه

اازمانی و مطالعاتی قابل اازمانی، برونروندر اه بخش د 6های انجام ش ه در ج ول پژوهش

 مشاه ه اات.

 هاکارها و پیشنهادات سیاستی و مطالعاتی پژوهشبندی راهطبقه .1جدول 

نوع 

 پيش هاد
 تکرار پيش هادات

ت درون
پيش هادا

ی
اازمان

 

 3 افزایش ررایت ش لی

 3 یک یگر های حمایتی ازکارک ان، ارتباط اجتماعی کارم  ان بابرقراری هرم

 1 طریق بوجود آوردن اااتار االاقی ایجاد تعه  اازمانی از

 1 اازی با رعایت عوامل موثر بر االاق کاراصوصی

 1 هاع الت اازمانی و عادلانه بودن نظام پادا 

 7 ایجاد م یریت مشارکتی و تلا  در تأثيرگذار بودن فرد در کار

 1 قیارلوحه بودن م یران به لحاظ االا

 0 هاپادا بودن نظامها، عادلانهگرایی و شایسته االاری در انتصابتخصص

 1 تقسيم کار م ااب،  تعریگ شرح وظایگ دقيق و ابلاغ آن به کارم  ان

 3 ايستم ارتقا ش لی م ااب

 1 های اازمانیرعایت اصل گرد  و جلوگيری از انحصاری ش ن پست

 3 امکانات اازمان کارک ان و ایجاد تعادل بين انتظارات

 1 ش ااایی کارفرما

ت برون
پيش هادا

ی
اازمان

 1 ی االاقی در افرادهاتقویت ارز  

 1 ی اجتماعیهاایجاد ت يير همزمان در نظام

 1 مان   فره گ ،توجه به مت يرهای کلان

 3 ی این حوزههاتوجه مسئولين به حوزه کار، لزوم تج ی  نظر در اياات

 1 ترویج روحيه انباشت ارمایه و کار بيشتر در اانواده و جامعه
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 ها )ادامه(کارها و پیشنهادات سیاستی و مطالعاتی پژوهشبندی راه. طبقه1جدول 

نوع 

 پيش هاد
 تکرار پيش هادات
ت برون

پيش هادا
ی
اازمان

 

 گ جان ن فره گ کار، هاآموز  االاق و وج ان کار در م ارگ و دانشگاه

 در کتب درای
6 

 1 آموز  دبيران و طراحان کتب

 3 ترویج فره گ کار در اانواده

 1 افزایش ررایت جوانان از زن گی

مشارکت ص ا و ايما در ارتقا عوامل فره گی و اجتماعی، تاکي  بر وج ان 

 هاکاری در راانه
3 

 1 مشارکت و هم لی اانواده و م راه با هم در اصوص این حوزه

 6 های کمک به اودآموز  برنامه

 1 افزایش ررایت اياای، گرایشات دی ی، گرایشات ملی

ی
ت مطالعات

پيش هادا
 

 1 های کيفیانجام پژوهش

 3 های نظریااتفاده از دیگر چارچوب

 1 های اصوصی و دولتیانجام مطالعات تطبيقی در شرکت

 1 ترهای عميقپژوهش

 1 هارشته ااتفاده از محققين دیگر

 1 بررای تاریخی فره گ کار

 1 ها و شهرهاا جش عوامل موثر بر وج ان کاری درهمه م اطق و ااتان

 3 توجه بيشتر به مت يرهای برون اازمانی

 

 ایجاد ررایت ش لی، تأمين نيازهای مادی و غيرمادی، پرداات ،بي يمکه در ج ول میچ ان

 ایجاد محيطی ش لی، ام يت ایجاد بازنشستگی، حقوق تأمين بيمه، حق مکفی، داتمزدهای

 و االم محيط کارک ان، جسمی و روحی کار، الامت محيط فيزیکی شرایط به انتقادپذیر، توجه

غيررامی در  به روابط فراغت، توجهاوقات ورزشی، رفاهی، امکانات تفریحی، بانشاط، افزایش

وجود رتباط اجتماعی کارم  ان با یک یگر، بهازکارک ان، ا حمایتی هایهرم کارک ان، برقراری

های االاقی در افراد، توجه مسئولين به حوزه کار، آوردن اااتار االاقی م ااب،  تقویت ارز 
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در اانواده  بيشترهای حوزه کار، ترویج روحيه انباشت ارمایه و کار نظر در ايااتلزوم تج ی 

، گرایشات ملی در مطالعات پيش هاد ش ه و جامعه، افزایش ررایت اياای، گرایشات دی ی

اات. در حوزه پژوهش نيز انجام پژوهش کيفی، انجام مطالعات تطبيقی، بررای تاریخی فره گ 

 ها بوده اات. از پيش هادات مطالعاتی پژوهش ،اازمانیبه مت يرهای برون بيشترکار و توجه 

 

  گیرینتیجه

در جامعه ما رعيگ اات و ران مان پایين کار نگر  عمومی برای بر آن اات که فره گ کار 

فره گ کار در ایران  ،تحقيق نشان داداین های شود. یافتهنسبت داده می ،به رعگ فره گ کار

اخن  بيشتریدر رابطه با ورعيت فره گ کار  با احتياط  بایستدر اطح متواط اات و می

این  همچ يناوانی دارد. ( هم1633( و طالبيان )1677گفت. این نتيجه با پژوهش احم ی )

اازمانی و اازمانی، برونای از عوامل درونفره گ کار متأثر از مجموعه که ،تحقيق نشان داد

 ای اات.مت يرهای زمي ه

کارهای ايلی کلی و گاهی اجرا در مطالعات انجام ش ه، بيان نتایج تحقيقات با افراط، راه

که  ،ان  و برای آنچ ان ب یهی هست  وهش ااتخرا  نش هکارهایی که از دل پژنش نی،  بيان راه

اورد. توان آنها را مطرح کرد. گاهی حجم ناموزون فصول به چشم میب ون انجام تحقيق نيز می

شود. گاهی حذ  کار گرفته می به ،ربطاصوص گاهی در پيشي ه و مبانی نظری موروعات بیبه

های پژوهش با طرح مساله، ع م رعایت تق م مبانی نظری و مطالعات تجربی، ت اال ه  

کارهای پژوهش با نتایج، ع م رعایت دقيق های تحقيق در برابر شيوه نظری، ادغام راهه  

ااتلال ع اصر تحقيق، ع م ارتباط و هماه گی در ، و نتایج م اب  و م اذ، فاصله ميان اه ا 

ک ام فرريه تأیي  یا  ،وش ی مشخص نش همشاه ه نمود. گاهی به ر ،توانها را میاجزای پژوهش

های آماری پيشرفته و تجزیه تحليل اطلاعات نيز یافت رد ش ه اات، ع م ااتفاده از آزمون

 شود. می

بای  گفت که مفهوم فره گ کار با برای مفاهيم همان   االاق کار،  ،در حوزه فره گ کار

از تعاریگ متفاوت و  ،هامفهومی این واژهوج ان کار، تعه  کاری قرابت زیادی دارد. در تعاریگ 

ای که مطالعه ،دانيمااتفاده ش ه و ما گاهی نمی ،پوشانی مع ایی نيز دارن متع د که گاهی هم

االاق کار را بررای کرده یا مفاهيم مشابه با آن را.  ا واقعاًیآ ،هبا ع وان االاق کار انجام ش 

-متکثر و مت وع اات. برای تعاریگ بسيار واي  ، ان کارع وان مثال: تعاریگ ارائه ش ه از وجبه

( و یا 1604ها و ه جارها در مورد کار )رجب زاده، مان   شکل درونی ش ه عقای  و ارز  ،ن ا

وج ان کاری  ،( در این تعاریگ1604)مشبکی،  .شکل درونی ش ه فره گ جامعه در مورد کار
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ی تعاریگ شعاع مح ودتری برای این مفهوم در تقریباً معادل فره گ کار اات. در مقابل برا

مان   داشتن وفاداری و احساگ مسئوليت فردی و ش لی و اازمانی )ابطحی،  ،ان نظر گرفته

(، گرایش به انجام دادن صحيح کار و وظایگ ش لی ب ون نظارت مستقيم )حبيبی، 1604

(، 1601ی فرد )اائگ، (، عامل درونی برای همساز کردن و همسان کردن رفتار اازمان1604

طوری که به ،یاب و بهتر گرایش می بيشترنيرویی درونی که به وااطه آن انسان به انجام کار 

به بهترین نحو  ،صورت اودانگيختهب ون نياز به نظارت بيرونی و از طریق اود ک ترلی و به

بع ی از  ،ن کاریوج ا ،(. در این تعاریگ1604راان  )حبيبی، وظایگ محوله را به انجام می

)جوانمردی،  .ده که فرد را به انجام کار صحيح و  بهتر اوق می ،فره گ کار تعریگ ش ه

(. یا در برای م اب  االاق کار و فره گ کار یکی تلقی ش ه و در برای 34، 1630

با الهام از وبر این تمایل وجود دارد که االاق کار را یک اازه نگرشی  ،های ج ی اازیمفهوم

شمار آی  ها بهوجهی از ارز های مربوط به کار تلقی کرده و االاق مجموعه چ  متعلق به ارز 

را  ،(. االاق کار از دی  چلبی3773به نقل از ميلر و همکاران،  116، 1633هاشمی، )عظيمی

توان مجموعه معيارها و الگوهای ا جي ه و پس  ی ه حاکم بر رفتار انسانی دانست که می

آورد. االاق عموماً ج به تکليفی دارد ت همکاری، صلح و ت اوم حيات جمعی را فراهم میموجبا

عبارت دیگر با تعه  به بع  عملی و اجتماعی نسبت به کار، بای ها و ها مرتبط اات، بهو با ارز 

االاق کار را  ،(. معي فر116، 1633هاشمی، ک   )عظيمینبای های حيات جمعی را تعریگ می

گيرد و قابل های مربوط به کار را در بر میکه عقای  و ارز  ،دان ای از فره گ جامعه میحوزه

ک  . این تعریگ کاملاً م طبق ش ااایی اات و از قواع  کلی حاکم بر فره گ و جامعه تبعيت می

 که از نظر مفهومی بين االاق کار و فره گ کار تفاوت وجود دارد.در حالی ،با فره گ کار اات

در حالی که فره گ کار  ،ها و رفتارهای کاری ااتاالاق کار عم تاً ناظر بر وجوه مثبت گرایش

 (.1636، 1637وجوه م فی را نيز شامل شود )معي فر،  ،توان می

 

 پیشنهادها 

ش اای مطالعات در حوزه فره گ کار پردااته ش ه به  آايب کمترتا ک ون  ،چ انکه گفتيم

ها نياز به اامان هی مج د دارد و پژوهش ،ده های انجام ش ه نشان میاات. بازبي ی پژوهش

ریزی و های پژوهشی و مراکز اجرایی، برنامهزمي ه همکاری ميان اازمان ،نياز اات

ها و نقایص کارها ءکه الا ،آوردای را فراهم میگذاری فراهم شود. گفتيم فراتحليل زمي هاياات

آی . وجود نقایص در مطالعات، قيقات بع ی پژوهشگران فراهم مشخص ش ه و زمي ه اصلاح تح

 ده . نشان می ،های مختلگهای مکرر مطالعات را در حوزهتر و ارزیابیهای عميقلزوم بررای
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کارها و پيش هادهای مثثر در های انجام ش ه، راهکار و پيش هادهای پژوهشب  ی راهاز تقسيم

اازمانی و پيش هادات پژوهشی مطرح اازمانی، برونش درونکار را در اه بخ ارتقا فره گ

 حق مکفی، داتمزدهای کردیم. ایجاد ررایت ش لی، تأمين نيازهای مادی و غيرمادی، پرداات

 به انتقادپذیر، توجه ایجاد محيطی ش ل، ت اوم از ااطر ام يت بازنشستگی، تأمين حقوق بيمه،

 نشاط، افزایش با و االم محيط کارک ان، سمیج و روحی کار، الامت محيط فيزیکی شرایط

 غيررامی کارک ان،  برقراری به روابط فراغت، توجهاوقات ورزشی، رفاهی، امکانات تفریحی،

کارک ان، ارتباط اجتماعی کارم  ان با یک یگر، بوجود آوردن اااتار االاقی  از حمایتی هایهرم

نظر در مسئولين به حوزه کار، لزوم تج ی  های االاقی در افراد، توجهم ااب،  تقویت ارز 

در اانواده و جامعه، افزایش  بيشترهای مربوط، ترویج روحيه انباشت ارمایه و کار اياات

گرایشات ملی بر افزایش فره گ کار اثر مثبت دارد. انجام  و ررایت اياای، گرایشات دی ی

به مت يرهای  بيشترجه های تاریخی و توهای کيفی، مطالعات تطبيقی، بررایپژوهش

 بوده اات.  ،اازمانی از پيش هادات مطالعات انجام ش هبرون

توان عواملی از قبيل م یریت اازمانی، نظام آموزشی، اانواده و می، در ایجاد فره گ کار مثبت

دولت را دايل دانست. از مهمترین عواملی که کارک ان یک اازمان را نسبت به کارکردن 

ابک م یریت حاکم بر اازمان اات. عواملی چون نوع شخصيت م یر و طرز  ،  کم   میعلاقه

های اازمان، گيریبراورد وی با کارک ان، داالت دادن افراد در امور کاری و تصميم

های االاقی م یر، براورد و نگر  م یر نسبت به کار، توجه و چگونگی نظارت و گيریمور 

گونه که وبر معتق  ک  . هماننقش مهمی را ایفا می ،دهیايستم  پادا  همچ ينارزشيابی و 

کارگيری برای اصول اات که او آنها را مستلزم به ،به ح اکثر راان ن کارایی اازمان ،اات

ای دارد. از نظر گرایی نقش عم هاالاری و تخصصبوروکراای نامي ه و در این ميان شایسته

ریزی به وظایگ اود آاوده ران را از نياز به برنامهراه حل این اات که م یریت، کارگ ،تيلور

ک  . مایو با انجام یک السله  بيشتررا  آنهااازد و با پرداات داتمزدهای بيشتر کوشش 

اطح تولي  و ميزان  آنچهکه  ،ن نتيجه راي ای همطالعات ص عتی در شرکت واترن الکتریک ب

بلکه عوامل غيرمادی مان   احساگ غرور و  ،يستعوامل مادی ن ،بردوری کارگران را بالا میبهره

اهميت به م اابت برگزی ه ش ن از طر  م یران، همبستگی گروهی، تسهيل روابط اجتماعی، 

در مورد تقسيم کار و ارانجام بهبود م اابات با ارپرات اات )احم ی،  بيشترآزادی عمل 

1671 ،36 .) 

های در معر، آموز  باش  و ب ابراین محيط طور م اوم بای انسان برای رش  و شکوفایی به

نقش مهمی در ترویج فره گ کار به عه ه دارن . گاهی  ،آموزشی، نقش مربی و کتب درای
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که در  ،ها و ورود و ارو  م راين، اود القای فره گ بيکاری یا تخریب کار ااتشکل کلاگ

تا چه ان ازه انگيزه و وجود داشته اات. محتوای کتب درای که  کمتریاین زمي ه مطالعه 

نيز از اهميت ااصی براوردار اات. عم ه مطالعات انجام  ،ک  روحيه تلا  و کار را ایجاد می

 ده  کتب درای در حوزه فره گ کار محتوای رعيفی دارن .نشان می ،ش ه در این زمي ه

بای    و میتوانمحل و مجرای اصلی رش  و نمو فره گ کار و ایجاد احساگ پشتکار و تلا  می

های ژاپ ی وال ین مرتب کودکان را تشویق به جاد شود و ادامه یاب . دراانوادهای هاز طریق اانواد

ک    و از طرفی تلا  و فعاليت وال ین، اود بهترین الگو برای فرزن ان فعاليت و تلا  می

( اما 6، 1636نژاد، کوشی و کار را ملاک موفقيت اود ب ان   )ابحانیباش  تا در آی  ه اختمی

دنبال کارهای کاذب رفتن و دلالی پروری و بهفرزن ان به تن ،های ایرانیدر بسياری از اانواده

اااگ عقل و درایت در تمام مراحل زن گی  گيری برفراهم آوردن امکان تصميمشون . تشویق می

اد و تقویت فره گ کار های اصلی و تأثيرگذار در ایجویژه از دوران کودکی از جمله ب يانبه

ن مورد اشاره کرد که در ایهتوان بمی ،های مطالعاتی در این زمي هء. از الاشودمحسوب می

 ،ک   ده   و از آن دفاع میزمي ه اانواده، و این که تا چه ح  فره گ کار مثبت را آموز  می

 ای انجام نش ه اات.مطالعه

گيری رفتاری مردم به عه ه دارد. وقتی ی در جهتبررای نظام اياای نيز در جامعه نقش اااا

به فعاليت ترغيب  ،شودبي    در جامعه به تولي  کار، تلا  و دانش ارز  داده میمردم می

 بيشتریباش  و نياز به تحقيق های مطالعاتی در این زمي ه میءشون . این مورد نيز از الامی

ازمان کمتر مورد توجه بوده و همچ ين نبود دارد. مقوله نگر  و باورهای دولت از کار و ا

 نگر  صحيح نسبت به کار و زن گی جمعی که از آن غفلت ش ه اات.

وری م ااب نيست. ب یهی اات طرز تلقی افراد از کار و نيازهای موجود در فرای   تواعه و بهره

تر به مشاغل و ه، بيشهي ه دات یافت. افراد جامعوری بتوان به بهرهبا تلقی نادرات یا ناراا نمی

در صورتی که نگر   ،تا مشاغل مورد نياز.  بای  توجه داشت ،های برتر تمایل دارن موقعيت

های طور ج ی اصلاح نشود و افراد درک صحيحی از موقعيتنسبت به کار و ش ل در جامعه، به

ررایتی فردی و اجتماعی ن اشته باش  ، ناررایتی در اطوح متع د شکل اواه  گرفت و نا

 ،بایستباش . واایل ارتباط جمعی نيز میااز ایجاد ناامي ی در اطوح مختلگ میش لی زمي ه

نتایج این تحقيق  ،دراتی به معرفی مشاغل و ارائه ايمای کار بپردازن . چ انکه دی یمبه

 ش .باپاراونز می و های آدامز، وبر، هرزبر ، فيلی و هاوگ، تيلور و مایوک   ه تئوریتأیي 

بررای نقش اانواده در فره گ کار، ميزان م االه اانواده در تفهيم و ارتقا  ،در حوزه پژوهش

فره گ کار، بررای و ک کا  تاریخی در فره گ کار، بررای فره گ کار در ادیان، مذاهب و 
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های ملی و  بررای های ج سيتی در فره گ کار و علل آن، پيمایشاقوام، بررای تفاوت

در نقاط مختلگ، بررای نگر  افراد به انباشت ارمایه، بررای رون   هاشباهت و هاتفاوت

تر، بررای های مختلگ، مطالعات کيفی و عميقفره گ کار، فره گ کار در ميان مشاغل و حرفه

 شود.اازمانی پيش هاد میعوامل اثرگذار برون

 

 منابع 

علوم اجتماعی بررای رابطه شخصيت و فره گ کار،  (1677) احم ی، ايروگ -

 . 1-10(، 1)3مشه ،  دانشگاه فردوای

های ( فراتحليل ررایت ش لی در اازمان1631)ازکيا، مصطفی و توکلی، محمود  -

 .1-34، 30آموزشی، نامه علوم اجتماعی، 

مقط   ،( بازنمایی فره گ کار در کتب درای عمومی1630)جوانمردی، اميه  -

ش اای، مه کارش اای ارش  جامعهنا، پایان1633 –1630متواطه اال تحصيلی 

 دانشگاه علامه طباطبایی.

نگر  فره گ کار در ( ميزان توجه به1636) نژاد، مه ی و همایی، رراابحانی -

 .1-37(، 11)13های درای دوره راه مایی کشور، دانشور رفتار، کتاب

حوزه  فراتحليل مطالعات انجام ش ه در (1607) الهارواتانی، رحمتص یق -

 .40-176،  11علوم اجتماعی،  ش اای اجتماعی در ایران، نامهآايب

 موثر بر آن یو عوامل اجتماع یکار( ا جش اطح وج ان1633) ي اميرا يان،طالب -

 دانشگاه تهران. ، ینامه دکتر یانپا ،(یرانا يمیپتروش ی ص ا ی)در شرکت مل

تان ( فره گ کار در بين فرزن ان شاه  اا1633)عظيمی هاشمی، مژگان  -

 .111–166، 0رروی، مطالعات اجتماعی ایران، ارااان

( ا جش ميزان انگيز  به کار و 1636) محس ی تبریزی، عليررا و ميرزایی، محم  -

شرقی(، عوامل مثثر بر آن )مورد جوانان و زنان رواتایی رواتاهای ااتان آذربایجان

 . 6–61(، 6)1ش اای ایران، جامعه

فراتحليل  (1637) ایری، عليررا و بابایی، نعمت اللهمحس ی تبریزی، عليررا، جز -

دهه و مطالعات مربوط به اوء مصر  مواد با رویکرد روانی اجتماعی طی یک

 . 101-377(، 1)1(، بررای مسائل اجتماعی ایران، 1607-1636گذشته )نيم

( بررای االاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن، 1637) معي فر، اعي  -

 ان: مثاسه کار و تأمين اجتماعی. تهر
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( االاق کار و عوامل مثثر بر آن در کارک ان ادارات دولتی، رفاه 1631) معي فر، اعي  -

 .631–661(، 36)4اجتماعی، 

( راه مای عملی فراتحليل در پژوهش عملی. تهران: اازمان 1671) هومن، حي رعلی -

 ها )امت(.مطالعه و ت وین کتب علوم انسانی دانشگاه



 
 

 

 937-957 |911و  11شماره  |9316 بهار و تابستانم، چهارسال بیست و  |فصلنامه جمعیت
 

نقد گزارش: تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری 

 6931اسلامی ایران 

 
 1محم جواد محمودی

 3جواد شجاعی
 

 چکیده
 تیریمواسه مطالعات و م  یاز او «رانیا یاالام یدر جمهور تيجمع تيتحولات و ورع»گزار  

مورد نق   یمراحل متع د یم تشر و ط 1671بار در اال  نياول یکشور برا تيجمع یجام  و تخصص

م تشر ش . گزار  مذکور شامل هشت فصل اات که  1674قرار گرفت، و مج داً در اال  یو بررا

لگ کشور را در ابعاد مخت یتيرون  تحولات جمع ها،یااتگذاريا تيفيک شیدر جهت افزا د،تلا  دار

 ییو محتوا یاشکالات علم یکه گزار  مذکور، دارا ده یبه ااتصار نشان م یبررا نی. ا ینما ليتحل

 هایااتگذاريو ا هایزریااتفاده از آن در برنامه یقابل اتکا نبوده و برا ل،يدل نيفراوان اات. به هم

 .کرد تیرا رعا اطيجانب احت  یبا
 

 .رانیا ،یااتگذاريا ت،يجمع تيورع ت،يمعنق  گزار ، تحولات ج  واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 دکتراي اقتصاد - 1

 شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتراي جامعه -2 
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  مقدمه

بررای تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی »ویرایش نخست گزار  با ع وان 

صفحه با حمایت ص  وق جمعيت اازمان ملل،  111در  1671بار در بهار اال اولين« ایران

مت، به صورت مح ود به چاپ ش اای ایران و مواسه ملی تحقيقات الاانجمن جمعيت

تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی »اپس گزار  مذکور مج داً با ع وان  1راي .

صفحه از اوی مواسه مطالعات و م یریت جام  و  371در  1674در دی ماه اال « ایران

گير کشور تخصصی جمعيت کشور م تشر و بع  از رونمایی برای مقامات مسئول و تصميم

 ال ش .ارا

طی دو اال گذشته با همکاری تيم »اوانيم، این گزار  همانطور که در پيشگفتار می 

ش ااان و اقتصاددانان ت وین ش ه اات. چارچوب گزار ، ابت ا تحقيقاتی متشکل از جمعيت

در جلسات مشورتی بررای و نهایی گردی ، و اپس محتوای آن که حاصل تحقيقات ارزشم   

های موجود اات، تهيه و طی مراحل متع دی مورد نق  و تفاده از دادهنویس  گان، با اا

بررای قرار گرفت. نتایج اوليه گزار ، همزمان با روز ملی جمعيت، در امي ار مشترکی که 

های مجلس شورای های ااتراتژیک ریاات جمهوری، مرکز پژوهشتواط مرکز بررای

ص مصلحت نظام و مواسه مطالعات و های ااتراتژیک مجم  تشخياالامی، مرکز بررای

، برگزار ش ، ارائه و 1671اردیبهشت  33م یریت جام  و تخصصی جمعيت کشور در تاریخ 

مورد نق  و بررای قرار گرفت، و اپس ویرایش نخست گزار  به صورت مح ود به چاپ 

، راي  و تق یم صاحب ظران و ايااتگذاران جمعيتی ش . به م ظور افزایش کيفيت گزار 

ش ااان که ش ااان، اقتصاددانان و جامعهنفر از جمعيت 34مطالب و فصول ویرایش اول برای 

های مختلفی تخصص داشت  ، اراال و پس از دریافت نظرات و پيش هادات آنها، در حوزه

با این حال، گزار  مذکور دارای اشتباهات و اغلاط متع د اات « مطالب هر فصل اصلاح ش .

 شود.ه مهمترین آنها اشاره میکه در ادامه ب

گزار  تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی ایران، در هشت فصل اازمان هی ش ه 

اات. به این صورت که در فصل اول، تحولات جمعيتی در بستر اقتصادی اجتماعی ایران 

-مله بیشود. فصل دوم به تحولات باروری و فرزن آوری و مسائل مرتبط با آن از جبررای می

-پردازد. تحولات ازدوا  و اانواده در فصل اوم مورد بررای قرار میفرزن ی میفرزن ی و تک

                                                 
هر است  حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل اشاره شده  علناً به ،0396در شناسنامه گزارد سال  - 1

هاي ارائه شده در این گزارد که نتایج و یافته ،بخم درباره نویسندگان تاکید شده است انتهايچند در 

 باشد و لزوماً بازتا  دیدگاه حامیان پروژه نیست نق ه ننرات نویسندگان می
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شود. فصل های الامت در فصل چهارم ارائه میگيرد و رون  و الگوهای مر  و مير و شااص

پردازن . پس از آن المللی میپ جم و ششم به ترتيب به جابجایی جمعيت در اطح ملی و بين

فصل هفتم، ت يير اااتار ا ی و بویژه موروع جوانی، پ جره جمعيتی و موروع در 

شون . در نهایت رابطه جمعيت و محيط زیست، در فصل االخوردگی بررای و تحليل می

 شود.  هشتم بررای می

-ايااتهای اجرای جمعيت در کشور با توجه به یافته» اات که با توجه به ای که، توصيه ش ه

ناق ان به ع وان مخاطبي ی عام، حق اود دانست   که درباره « فوق ت وین شود های گزار 

ای بيان ک   . ب ابراین، انگيزه اصلی این اثر نظرات انتقادی و اصلاحی اود را در قالب مقاله

نق  این گزار ، اصلاح و بازبي ی اات که به نحوی بتوان بر مب ای آن اق امات زیرب ایی و 

اجهه با تحولات جمعيتی در کشور داشت. البته مسلم اات که تهيه ک   گان م اابی برای مو

گزار ، بای  در موروع جمعيت تخصص داشته باش  ، اما ناق ان گزار ، لازم نيست که حتماً 

 ک  . ش اای برای نق  کفایت میش اگ باش   و ت ها آگاهی از مبانی علم جمعيتجمعيت

ش ه و مراوم صی در مجام  علمی جهان، یک امر پذیرفتههای تخصنق  کتب علمی و گزار 

توان ، م جر به ارتقاء کيفی م اب  علمی و تحقيقاتی شود. هر چ   که در ایران، اات که می

تاب   و جایگاه رفي  نق  را در ح  اصومت شخصی ت زل ای گونه نق  نویسی را غالباً برنمی

-تلقی میتضعيگ موقعيت ای در جهت توطئهن را و آ تفسيرکي ه و ع اوت به نق  را داده و 

توان  ناشی از فضای انحصارگرایانه دانشگاهی باش ، نبای  مان  از ک   . اما این نوع نگاه که می

 در توان ی یک اثر علمی، میهانواقص و کااتی نشان دادنچرا که نق  با نق  نویسی شود. 

 فضای علمی کشور نقش اازن ه ایفا ک  .بهبود 

البته نقادی صرفًا به مع ای عيب گرفتن و بيان نقاط رعگ نيست، بلکه در نق  کتاب یا 

ای شود. بر این اااگ، لازم اات در ابت ا به چ   مزیت گزار ، بای  به نقاط قوت اثر هم اشاره

گزار  پردااته شود. یکی از نقاط قوت گزار ، آن اات که تلا  نموده، رون  تحولات 

يل ابعاد مختلگ پویایی جمعيت در کشور را در تصویری جام  ارائه نمای ، تا جمعيتی و تحل

های اجتماعی و فره گی در کشور افزایش یاب . از دیگر نکات مثبت، کيفيت ايااتگذاری

های موجود ای که محتوای گزار ، حاصل تحقيقات ارزشم   نویس  گان با ااتفاده از داده

ائل ايااتی در این حوزه حاصل شود. همچ ين، یکی از تری از مساات، تا ش اات دقيق

همکاری و مشارکت »توانست به ع وان مزیت این گزار  درنظر گرفته شود، نکاتی که می
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ش اای، اقتصاد، به اشت و محيط زیست ش اای، جامعهاز متخصصين جمعيت 1نفر 67ح ود 

-نشگاه تهران، انجمن جمعيتو با همفکری و حمایت مع وی مراکز علمی پژوهشی از جمله دا

 اات.به انجام راي ه« ش اای ایران و مواسه ملی تحقيقات الامت

با این حال  گزار  دارای اشکالات علمی، محتوایی و شکلی اات که این مقاله، در مجالی 

ان ک به بخشی از مشکلات موجود و تعار، درونی فصول مختلگ با یک یگر و تعار، آنها با 

باش ، به تفکيک فصول ی جمعيت، که نشانه ع م انسجام درونی گزار  میهای کلاياات

 شود.  نيز اشاره می 1671بود به گزار  اال پردااته و هر جا که نياز می

 

 نقد و ارزیابی

قبل از ورود به بررای و نق  گزار  به تفکيک فصول، آنچه نظر مخاطب را در آغاز به اود 

از اوی تهيه  مواسه صحيح اات. در ش اا امه گزار ، نام گزار  ک  ، ش اا امهجلب می

مواسه مطالعات و »در این صفحه هم از ع وان  اات. اهميت ن اشته ک   گان چ  ان

 «جمعيتی کشور مطالعات مواسه»و هم از ع وان « م یریت جام  و تخصصی جمعيت کشور

ای جمعيتی آايا و همرکز مطالعات و پژوهش»اات. بای  توجه داشت که ااتفاده ش ه

« مواسه مطالعات و م یریت جام  و تخصصی جمعيت کشور»به  1673در اال « اقيانوايه

نظام  مقامات ترینعالی برای که گزارشی در نکات این رعایت واقعاً تب یل و ت يير نام یافت. آیا

 نيست؟ الزامی شود، می اراال جمهوری االامی ایران

غازین گزار  اات، که با متن ايااتهای کلی جمعيت مزین نکته قابل توجه دیگر، صفحه آ

اورد. ش ه اات. اما مواردی از تعار، با ايااتهای کلی جمعيت، در این گزار  به چشم می

ع م ش اات درات تحولات »گزار  اشاره ش ه اات که « پيش درآم »برای نمونه در 

های جمعيتی بصورت ا و برنامههجمعيتی و نگر  تک بع ی به این تحولات موجب ارائه طرح

شود که در صورت اجرا نه ت ها مفي  و موثر نخواه  بود، بلکه گاه به ناقص و یا شتابزده، می

 « شودفجایعی غيرقابل جبران م تهی می

های کلی جمعيت، طی چ   اال کار کارش اای، در در این مورد بای  یادآور ش ، که اياات

-فره گی و با همکاری متخصصان موروعی از جمله جمعيت دبيراانه شورای عالی انقلاب

                                                 
داور کل گزارد  00نویسنده،  06امی به اس« ه نویسندگاندربار»در ابتداي گزارد در بخشی با عنوان  - 1

همچنین در نامه ارسال گزارد براي مسئولین به همکاري  اشاره شده است فصول گزارد  داور 06 و

در تماس با نویسندگان این نقد و بررسی  است  البته تعدادي از افراد نامبرده،نفر اشاره شده 11حدود 

  شدند در تهیه گزارد مرکور ل منکر همکاري و مشارکت فعا
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ش ااان در مجم  تشخيص مصلحت نظام، تهيه و مراحل تصویب اود را طی کرده اات. 

های کلی اياات»اظهار کرده بود که  1ایک   گان گزار  در مصاحبههمچ ين، یکی از تهيه

-ترین راهگشای معضلو جام  اات، بهترینجمعيت که از طر  رهبر معظم انقلاب ابلاغ ش ه

ها را به شکلی علمی و مطابق با شرایط های جمعيتی اات  زیرا تمامی جوانب و زیرااات

های مختلگ های جام  و کاملی اات که ج بهها، ايااتکشور ا جي ه اات. این اياات

، در نظر های ابلاغیجمعيتی را به طور کامل و یکجا در نظر گرفته اات. روح حاکم بر اياات

حال بای  دی ، که چه اتفاقی افتاده اات که  «.گرفتن کميت و کيفيت، همزمان با هم اات

 شود.ها، شتابزده و ... تلقی میاین اياات

 فصل اول: تحولات جمعیتی در بستر اقتصادی اجتماعی ایران 

ه ب»مشخص اات، مع ی جمله  3گزار ، همانطور که در تصویر زیر 13در انتهای صفحه  -1

 نامفهوم اات و بای  اصلاح شود.« نفر افزایش یافت 07.307/ 734ميليون نفر را  37ح ود 

 
اط رون  ترايم  -شودمشاه ه می 1-1همانطور که در نمودار  -گزار   16در صفحه  -3

ش ه برای رش  االانه جمعيت با آمارهای اعلام ش ه تواط مرکز آمار ایران و آنچه در متن 

 1.1کمتر از  1631مطابقت ن ارد. برای نمونه نرب رش  جمعيت در اال گزار  آم ه اات، 

درص  نشان داده ش ه اات. در حاليکه نرب رش  جمعيت  6ح ود  1641درص  و در اال 

همانطور که در گزار  نيز آم ه  1641درص  و در اال  1.41برابر  1631ایران در اال 

 ايم نمودار دور ش ه اات.باش . ب ابراین، از ه   تردرص  می 6.7اات، 

                                                 
« هاي جمعیتیسیاست هاي کلی جمعیت؛ راه حل چالم»اجراي  (ایرنا)خبرگزاري جمهوري اسلامی  - 1

 . 6/7/0393مورخ 
برخی از خوانندگان به متن چاپ شده گزارد تحولات و وضعیت  ،از آنجایی که ممکن است - 2

در متن مقاله گنجانده هایی از گزارد باشند، برد دسترسی نداشته ،جمعیت در جمهوري اسلامی ایران

 شده است 
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اات. اما همانطور که ممکن اات، ادعا شود که نمودار فوق بر حسب ميانگين دوره رام ش ه

شود، چ ين رویکردی در ترايم رش  جمعيت مشاه ه می ، در زیردر نمودار مرکز آمار ایران

 اات.دنبال نش ه
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برای دوره زمانی بيش از یک های جمعيتی بي یپيش»اات: گزار  آم ه 16در صفحه  -6

م ت های بل  بي یک   گان گزار  به کرات از پيشبا این حال تهيه« دهه قطعی نيست

 1637رون  ت ييرات تا اال  3-0در نمودار  164ک   . برای نمونه در صفحه ااتفاده می

 اات.بي ی ش هپيش

 
 

نشان  1637ا ی را تا اال های نيز نسبت جمعيت گروه 6-0و در نمودار  167در صفحه 

 ده . می

 
-نشان داده می 3177بي ی رریب جانشي ی تا اال پيش 0-0و در نمودار  116و در صفحه 

 شود.
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به اه فر، مختلگ باروری به نقل از مرکز آمار  1-1گزار  و در ج ول  11در صفحه  -6

 ایران اشاره ش ه اات. 
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شود، دو نکته حائز اهميت ( زیر مشاه ه می1-3که در )ج ول  1در مراجعه به مااذ اصلی

 شود.اات. نخست ای که  در مااذ اصلی)مرکز آمار ایران( چهار فر، برای باروری مشاه ه می

فر، مربوط  -6فر، تثبيت ميزان باروری کل  -3فر، ادامه کاهش ميزان باروری کل  -1

فر، اطح بالاتر از  -6فرزن ( و  3.1به افزایش ميزان باروری کل به اطح جانشي ی)

 جانشي ی

فرزن ( از  1.6باروری )ادامه کاهش ميزان باروری کل  فرزن (. در حاليکه یکی از فرو، 3.1)

رود که در انتقال مطلب ک   گان یک گزار  علمی انتظار میگزار  حذ  ش ه اات. از تهيه

فرو، را عي اً در گزار   از مرکز آمار ایران، حوصله لازم را داشته باش   و تمام ا اریوها و

ذکر و به مخاطبان اطلاع راانی صادقانه داشته باش  . حال اوال این اات که چرا فر، اول 

 )فر، ادامه کاهش ميزان باروری کل( در گزار  مذکور حذ  ش ه اات؟ 

 

 
 

فرزن  به ازای هر زن )اتون آار( جمعيت  3.1دوم ای که  مرکز آمار ایران در فر، باروری 

دانيم که جمعيت ميليون نفر اعلام نموده اات. می 70.3به اشتباه  1671ران را برای اال ای

ک   گان گزار  در ميليون نفر اات. حال، چطور تهيه 07.7ح ود  1671ایران در اال 

که به  3انتقال مطالب دقت لازم را ن اشته و متوجه اطای مرکز آمار نش ه و برای بار اوم

 ان . ده  ، این اشتباه را تکرار کردهر  میمسئولان نظام گزا

                                                 
 0393رصد سیاستهاي کلی جمعیت از نگاه آمار  - 1
 0396گزارد سال  01و در صفحه  0391گزارد سال  20این اشتباه در صفحه شود که یادآوري می - 2

 شود ملاحنه می
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های گزار  از اااتار ا ی جمعيت جوان به ع وان یکی از ویژگی 11در صفحه  -1

بکار رفته « با توجه به اااتار ا ی جوان جمعيت»جمعيتی ایران نام برده ش ه و عبارت 

عيت ه وز نسبت جمعيت جوان در اااتار ا ی جم»جمله  33اات. همچ ين در صفحه 

اورد که نشان ده  ه این اات که تهيه ک   گان، ایران را )در به چشم می« قابل توجه بوده

با ارجاع  13دان  . همچ ين در صفحه زمان تهيه گزار ( دارای اااتار جمعيتی جوان می

ه وز نسبت جمعيت جوان در اااتار »( آم ه اات: 1631و  1633به ميرزایی و همکاران )

ل توجه بوده و در دهه آی  ه مو  و تورم جمعيتی به ميانسالی اوق پي ا ا ی جمعيت قاب

 « می ک  

بي ی را بيش از یک دهه پيش و در بای  توجه داشت که دکتر ميرزایی و همکاران این پيش

اک ون در مرحله ان . یع ی ایران همبرای ترايم ورعيت امروز ایران انجام داده 1633اال 

که این گزار  با اات اد به مطالعه ميرزایی و همکاران که بيش  . در حالیميانسالی قرار دارد

گيرد که ما یک دهه دیگر به ميانسالی اواهيم از یک دهه قبل انجام ش ه اات، نتيجه می

 راي . ب ابراین، در حال حارر جوان هستيم. 

ال امه آماری اال اات )ا 67اک ون بالایاین در حالی اات که شااص ميانه ا ی ایران هم

ايگل جمعيتی که ميانه ا ی آن بين و شرایاک ب  ی ( و بر اااگ طبقه100: 1671کشور، 

االم   به  ،تر باش ااال و بال 67اال باش ، ميانسال و جمعيتی که ميانه ا ی آن  67تا  37

 (Siegel, 1971:234&Shryock آی .)حساب می

 67برای یک کشور بيش از اال  11معيت زیر جورتهایم، چ انچه  طبق آزمون، بر اینافزون

( این آزمون 60و 64: 1633پور، )کاظمی شود.اق میلدرص  باش ، جمعيت آن کشور جوان اط

اال  11نشانگر آن اات که اهم جمعيت زیر  ،رودبرای ا جش جوانی جمعيت به کار میکه 

درص  در  36به  1661درص  در اال  64از ح ود و طی االهای ااير به ش ت کاهش یافته 

شااص جوانی ( حال که 60: 1671ت. )گزی ه نتایج ارشماری راي ه اا 1671اال 

چرا بای  همچ ان جمعيت ایران را جمعيتی  در این ح  کاهش یافته اات، جمعيت کشور

گزار ، هرم ا ی  166ک   گان فصل هفتم در صفحه جوان قلم اد نمود؟ از همه مهمتر تهيه

گزار  نيز  77دان . در صفحه ده  ه ورود به دوره ميانسالی می اق و نشانرا مص 1671اال 

اااتار ا ی »... پردازد، به صراحت آم ه اات که مير و الامت ایران میوکه به ورعيت مر 

 « جمعيت کشور به ارعت رو به االخوردگی دارد

در ع وان  شود.گزار ، اشکالاتی به شرح زیر ملاحظه می 36صفحه  6-1در ج ول  -4

اورد. در حاليکه در ج ول فقط به به چشم می« 1671اطح تحصيلات در اال »ج ول 
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( اشاره ش ه اات. همچ ين، بای  یادآور ش  که آمارهای 1676تحصيل کرده آموز  عالی )

عالی نيز با آمارهای مرکز آمار همخوانی ن ارد. در رمن اگر مربوط به تحصيل کرده آموز 

درص  باش ، بای  پراي  که مشکل  11ان تحصيل کرده آموز  عالی نرب بيکاری مرد

 درص ( اات.  13.6کجاات؟ این نرب که کمتر از نرب بيکاری کل کشور )

 
را  اات، در حالی که به نظر میبکار رفته« محاابه»نکته دیگر ای که در مااذ ج ول واژه 

نتایج طرح آمارگيری نيروی کار اال » ای در کار نبوده و این آمارها عي اً ازاصلاً محاابه

اات. همچ ين در مااذ ج ول ذکر ش ه که این ج ول بر اااگ نتایج گرفته ش ه« 1671

محاابه ش ه اات، در حالی که این نتایج مربوط به  1676طرح آمارگيری نيروی کار اال 

حه اشاره ش ه باش . افزون بر این، در همين صفمی 1671طرح آمارگيری نيروی کار در اال 

های ج سی و ا ی در ارشماری بيانگر ميزان بيکاری بر حسب گروه 1-1اات که ج ول 

اشاره ش ه  1671باش . در حالی که در ع وان و مااذ ج ول به ارشماری می 1677اال 

هيچ ک ام  1671و ارشماری اال  1676اات. ب ابراین، طرح آمارگيری نيروی کار اال 

مااذ ج ول اات.  1671باش  و طرح آمارگيری نيروی کار اال نمی 1-1مااذ ج ول 

 31درص  می باش ، که در ج ول  31.6مردان  11-37همچ ين ميزان بيکاری گروه ا ی 

 درص  در  ش ه اات.
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در االهای ااير، کاهش نرب بيکاری در اقتصاد ایران »اات که مطرح ش ه 33در صفحه  -0

 1671در حالی که دولت اعلام نموده که در اال « ااتبه دليل اشت الزایی بيشتر نبوده 

  1هزار ش ل ایجاد ش ه اات. 417ح ود 

 

 فصل دوم: تحولات باروری و فرزندآوری در ایران 

ها با اات اد به ارعت برای از گزار »گزار  ادعا ش ه  66در پاراگرا  آار صفحه  -3

تر از ح  واقعی اعلام کردن . ينتجربه ش ، اطح باروری را پای 07کاهش باروری که در دهه 

فرزن   1.1را در اطح ايلی پایين یع ی ح ود  1677به ع وان مثال باروری کل در اال 

نيز مطرح ش ه، وانمود  1671گزار  اال  31این پاراگرا  که در صفحه «. ان برآورد نموده

ی را کمتر از ح  ک   که موافقين افزایش رش  جمعيت برای تبيين نظرات اود، نرب بارورمی

ان . در این مورد دو نکته قابل توجه اات. واقعی و ب ون هيچ گونه مست  ی برآورد کرده

اات، این برآورد از اوی مرکز آمار ایران نخست  همانطور که در ج ول زیر قابل مشاه ه

-د ش هفرزن  به ازاء هر زن برآور 1.1برابر  1677انجام گرفته و ميزان باروری کل برای اال 

 (16: 1676اات. )مرکز آمار ایران 

                                                 
  21/9/0396« اد کردیمهزار شغل ایج 661در شم ماهه امسال »خبرگزاري تسنیم  - 1
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های ارشماری و به رو  با ااتفاده از داده 1677دیگر ای که  ميزان باروری ایران در اال 

( شایان ذکر 76: 1673اات )عرفانی، فرزن  به ازای یک زن برآورد ش ه 1.41برابر  1مستقيم

ميزان باروری کل ایران برای  (3710اات که در آارین برآورد بخش جمعيت اازمان ملل )

 (United Nations; 2017:34 اات.)برآورد ش ه 1.43برابر  1677-1671اال 

به دليل اااتار جوان جمعيتی و حضور نسل »...گزار  آم ه اات که  63در صفحه  -7

در سالهای آینده تعداد موالید، هر چند رو به در ا ين باروری،  1647متول ین دهه 

 3در حاليکه در صفحه «. ان رش  مثبت جمعيت را تضمين اواه  کرد، ولی همچ کاهش

به دليل اااتار جوان جمعيتی »... گزار  در بخش الاصه م یریتی ای گونه آم ه اات که 

کشور تا مدتی با ( به ا ين باروری 1647ورود نسل متول ین دوره انفجار موالي  )دهه 

ب ابراین، اگر قرار باش  ايااتگذار از این « ...رو خواهدشدبهافزایش تعداد موالید رو

-گزار  برای ايااتگذاری ااتفاده نمای  در مواجهه با این جملات مت اقض، تشخيص نمی

ده  که کشور در االهای آی  ه با کاهش موالي  مواجه اواه  ش  یا با افزایش آن، چرا که 

وجه داشت که برالا  گزاره طلب . بای  تها اياات ااص اود را میهر یک از این گزاره

 اات.تول ها با شيب تقریباً ت  ی شروع به کاهش نمودهتع اد  1676اال  ازدوم، پس 

کشور »اات: شان، ای گونه آم هنيز برالا  مطالعات قبلی 1671گزار  اال  61در صفحه 

حالی اات این در «. به احتمال زیاد در دهه آی  ه با افزایش تع اد موالي  روبرو اواه  ش 

که رون  افزایشی رش  تول ها در چ   اال گذشته، متوقگ ش ه و مطابق آمارهای اازمان 

                                                 
و یا در  شود که آمارهاي  بتی به روزي در دسترس نباشدمواقعی استفاده میهاي غیرمستقیم در رود - 1

  با توجه به پوشم کامل  بت وقایع حیاتی بخصوص سالهاي دور از مق ع سرشماري قرار داشته باشیم

حتی اگر داده هاي   ارجص است قیمروشهاي غیرمستمستقیم بر در مورد تولدها استفاده از رود 

توان برآورد مستقیم ي سرشماري میهااري چند درصدي هم خ ا داشته باشد، با اصلاح خ اي دادهسرشم

 دقیقی از میزان باروري داشت 
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اات. ثبت احوال، درص  ت يير تع اد متول ین در دو اال گذشته از رش  م فی براوردار بوده

شود در االهای آی  ه رش  متول ین رون  بي ی میب ابراین برالا  ادعای مطرح ش ه، پيش

 را ادامه ده . کاهشی

 فصل سوم: تحولات ازدواج و خانواده در ایران 

رونمایی ش ه اات، اما اکثر  1674همانطور که اشاره ش ، گزار  در دی ماه اال  -17

و  6-6و  6-6و  3-6و  1-6اات. برای نمونه نمودار  1677آمارهای این فصل مربوط به اال 

رود که ی که از چ ين گزارشی انتظار میان . در حالترايم ش ه 1677با آمارهای اال  6-7

 ترین آمارهای جمعيتی باش .شامل تازه

ان : آورده سیاستی خانوادهدر مورد الزامات  07تهيه ک   گان گزار  در صفحه  -11

ای برای تدوین برنامه یا زمینهتوان  موارد مورد تاکي  در اياات های کلی جمعيت می»

«. این طریق به بهبود ورعيت اانواده در کشور کمک ک   را فراهم آورده و ازسند خانواده 

هایی که با ه   لازم اات قوانين و نيز ايااتها و برنامه»همچ ين در ادامه آم ه اات 

های علمی جام  جهت ش ااایی ابعاد گردن ، پس از بررایم االه در این حوزه طراحی می

ادآور ش  که ايااتهای کلی اانواده در بای  ی« مختلگ مسائل حوزه اانواده ت وین گردن ..

بر آن، برنامه جام  تحکيم و تعالی اانواده نيز ابلاغ ش ه اات. افزون 1671شهریور ماه اال 

تصویب و تواط اتاد ملی زن و اانواده و معاونت رئيس جمهور در امور زنان و اانواده 

تحولات صورت گرفته در این تقسيم کار ملی نيز ش ه اات. با این حال در گزار  مذکور به 

رود که تهيه ک   گان گزار  به اایر موارد ای نش ه اات. همچ ين انتظار میاصوص اشاره

مرتبط همچون مصوبات شورای عالی انقلاب فره گی و مجلس شورای االامی نيز توجه 

 نمای  .

 میر و سلامت در ایران وفصل چهارم: وضعیت مرگ

مشخص نش ه و برای مخاطب  6-6( نمودار legendرات )علائم و ااتصا 33در صفحه  -13

 معلوم نيست که اط رون ها متعلق به ک ام گروه و چه کشوری اات.
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« میر مادران زیر پنج سال و مرگ»از عبارت   6-6گزار  در نمودار  36در صفحه  -16

نيز  1671 )آیا مادر زیر پ ج اال هم داریم؟( این عبارت در گزار  اال ااتفاده ش ه اات.

ب ون دقت و بازنگری مج داً م تشر و  1674آم ه اات و در گزار  اال  11عي اً در صفحه 

 رونمایی ش ه اات.  

 
این شااص »آم ه اات: « شااص نقص رش  کودکی»گزار  درباره  30در صفحه  -16

و رص  کردن م االات و اجرای  اهداف توسعه هزارهاز  c1برای پایش تحقق ه   

و در  37در صفحه « شودابلاغی مقام معظم رهبری ... به کار برده می معیتیسیاستهای ج

به ع وان معياری برای ارزیابی عملکرد » بخش پيش هادهای ايااتی نيز تکرار ش ه اات که 

شایان «. های کشوری، اول بای  اه ا  تواعه هزاره مرتبط با الامت محقق گردد و ررورت

م تواعه هزاره وجود ن ارد که برای تحقق اه ا  آن نياز به ذکر اات که دیگر ا  ی به نا
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طراحی ش ه  3711تا  3777تهيه گزار  باش . زیرا اه ا  تواعه هزاره برای دوره زمانی 

دانيم ا   تواعه پای ار از اال بود و هم اک ون زمان آن به پایان راي ه و همانطور که می

هم تهيه ک   گان گزار  به دنبال داتيابی  جایگزین آن ش ه اات. پس چگونه ه وز 3711

 به اه ا  تواعه هزاره می باش  ؟ 

را  که مطالب این گزار  ح اقل چهار پ ج اال پيش نوشته ش ه و در هر حال، به نظر می

 1اات.برداری قرار گرفتهدر اشکال مختلگ م تشر ش ه و در این گزار  نيز مورد بهره

ر ه   تهيه ک   گان گزار ، رص  ايااتهای کلی جمعيت همچ ين بای  اشاره شود که اگ

( برای این 3717) 1637ابلاغ ش ه اات، پس چطور از آمارهای اال  1676اات که در اال 

م ظور ااتفاده ش ه اات؟ مگر نه این اات که ايااتهای کلی جمعيت بای  اجرا شود و بع  

ه نشان ه  ه این واقعيت اات که تهيه برای رص  آنها به آمارهای ج ی  اشاره نمود؟ این نکت

 ان . ک   گان گزار  نهایی زحمت به روز کردن مقالات ق یمی را نيز به اود ن اده

 
 

برای  1637نيز از آمارهای اال  1671گزار  اال  10-11های شماره همچ ين، در صفحه

 3716های اال از آمار 11در صفحه  6-6تبيين موار  ااتفاده ش ه، همچ ين برای نمودار 

-در زمان تهيه گزار  به راحتی در داترگ بوده 3711بهره برده، در حاليکه آمارهای اال 

                                                 
 اند نمودهشان براي این گزارد استفاده از م الب کارهاي گرشته فصلنویسندگان هر  اًاحتمال - 1
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اات. با چه توجيهی از آمارهای ق یمی در تهيه گزار  تحولات جمعيتی االانه ااتفاده 

 اات.ش ه

 
 فصل پنجم: مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران 

باش  که با حمایت می« و شهرنشي ی در ایران مهاجرت»این فصل مستخر  از گزار   -11

های انجام و تا ک ون به شکل 1673دانشگاه تهران و ص  وق جمعيت اازمان ملل در اال 

مختلگ م تشر ش ه اات. این فصل همچ ين در گزار  تحولات و ورعيت جمعيتی در 

ئل جمعيتی بررای مسا»و نيز گزی ه آن در گزار   1671جمهوری االامی ایران در اال 

 م تشر ش ه بود.  1676در اال « نوظهور ایران

می باش   1677شایان ذکر اات که کليه ج اول موجود در این فصل مربوط به آمارهای اال 

شود. جای تعجب اات مشاه ه نمی 1671ها هيچ گونه ردپایی از ارشماری اال و در تحليل

-رغم وجود دادهعلی 1674در اال که برای تبيين ورعيت جمعيت جمهوری االامی ایران 

 ها ااتفاده نش ه اات.های بسيار ج ی  برای تحليل، به علت شتابزدگی از این داده

 

 فصل ششم: ایران در بستر مهاجرت های بین المللی  

این فصل در گزار  تحولات و ورعيت جمعيتی در جمهوری االامی ایران در اال  -14

  ج ی  فقط به یکی از ج اول یک اتون درباره توزی  عي اً م تشر ش ه بود. در گزار 1671

ارافه ش ه اات و برای بقيه مطالب فصل از  1671مهاجران اارجی در ایران از آمار اال 

از  1671ااتفاده ش ه اات. هرچ   که بع  از انتشار نتایج ارشماری  1677آمارهای اال 

کيفيت گزار ، مطالب و فصول را ک   گان به م ظور افزایش اوی مرکز آمار ایران، تهيه

ان  که بر این اااگ اطلاعات فصول به روز راانی و برای نویس  گان اراال و از آنها اوااته

 1671در ویرایش ج ی  بکار رود، اما جز در موارد مح ود ااتفاده از نتایج ارشماری اال 

 اورد.به چشم نمی

 و الزامات سیاستی آن فصل هفتم: تغییرات ساختار سنی جمعیت، پیامدها 

های عم ه ا ی در ایران نام از نسبت جمعيت گروه 6-0در نمودار  167در صفحه  -10

های ااتان ارد شامل های عم ه ا ی مطابق تعریگبرده ش ه اات. لازم به ذکر اات که گروه

اال و بيشتر اات. در حاليکه در ترايم نمودار از  41اال و  11-46اال،  7-16اه گروه 

 اال و بيشتر ااتفاده ش ه اات. 41اال و  37-46اال،  7-17های ا ی هگرو
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المللی، از ، ب ون بررای و صحت آمارهای بين3-0گزار  در ج ول  116در صفحه  -13

به بع  ااتفاده ش ه اات.  1671این آمارها برای تبيين مسائل االم  ی ایران در اال 

 4.1ح ود  1671اال برای اال  47الای شود، تع اد االم  ان بهمچ ان که مشاه ه می

اال در  47ميليون نفر ذکر ش ه اات که ح ود یک ميليون نفر از تع اد افراد بالای 

انحرا  دارد )کمتر اات(. گزارشی که برای تحولات جمعيتی در اال  1671ارشماری 

ز بوده اات، شود، بای  با آمارهای اال ماقبل آن که اتفاقاً اال ارشماری نيتهيه می 1674

گردد که تهيه ک   ه این فصل از گزار ، از همخوانی داشته باش . این نقيصه به این بر می

اازمان ملل که مورد قبول مسئولين  3711کم شماری تع اد االم  ان در برآوردهای 

باش ، مطل  نبوده اات. ب ابراین محاابات ج ول فوق با مشکل مواجه اازمان ملل نيز می

 اات. 
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برابر با  1671اال و بيشتر که در ج ول بالا برای اال  41در ارتباط با جمعيت افراد  -17

-در همين فصل داشته باشيم متوجه می 1-0اات، اگر نگاهی به ج ول ذکر ش ه 6776.3

درص  یا به  1.0برابر با  1677اال و بيشتر در اال  41شویم که درص  جمعيت افراد 

از اال  1671باش . چگونه اات که تع اد االم  ان در اال نفر می هزار 6336عبارتی برابر 

، ب ون تطبيق 3711روز راانی گزار  به جای اال کمتر ش ه اات؟ ظاهراً در به 1677

 اات.  جایگزین ش ه 1671اال ميلادی و اال شمسی، فقط اال 

ال درص  در ا 6.1اات که اهم جمعيت االم   از گزار ، آم ه 161در صفحه  -37

اات، و اپس م ب  آن را گزی ه نتایج افزایش یافته 1671درص  در اال  4.1، به 1641

اخن به  71، ذکر کرده اات. جالب اات که در گزار  از آمارهای اال 1677ارشماری 

 شود. ارجاع داده می 1677آی ، اما به ارشماری اال ميان می

 

 
 

 فصل هشتم: جمعیت، منابع و محیط زیست 

 104در صفحه  1-3رین اشکالات شکلی و محتوایی این گزار  مربوط به ج ول بيشت -31

 شود.باش  که به برای از آنها اشاره میمی
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 37067431و جمعيت رواتایی برابر با  17164360در ج ول تع اد جمعيت شهری برابر با  -

عيت شهری و شود، درحاليکه جم  جم)هزار نفر( ملاحظه می 07734307و جم  کل برابر با 

. به عبارت دیگر، ه گامی که جمعيت اات 07300603رواتایی ذکر ش ه در ج ول برابر با 

 با جم  کل ج ول یکسان نيست. ،ميک شهری را با رواتایی جم  می

ميليون نفر(  636هزار نفر )معادل  636077برابر با  1611در اال را جمعيت کشور ج ول  -

 66هزار نفر )معادل  66073جمعيت کشور معادل  ، ولده ، اما در توريح جنشان می

 شود. هزار نفر( ع وان می 077ميليون و 

با مقياگ نفر و جمعيت برای اایر  1671جمعيت شهری، رواتایی و جم  کل برای اال  -

قبلاً  1677این ج ول تا اال  ، احتمالاًتوريح ای کهاات. االها با مقياگ هزار نفر آورده ش ه

ها با مقياگ اازی مقياگ دادههمسان 1671های اال ه و در ه گام افزودن دادهتهيه ش 

 1.ااتفرامو  ش هج ول 

 اات. هزار نفر ذکر ش ه 47716هزار نفر  47711به جای  1611جمعيت اال  -

 اات.هزار نفر ذکر ش ه 67616هزار نفر  67661به جای  1641جمعيت اال  -

که اات، در حاليهزار نفر ذکر ش ه 36363معادل  1601 در ج ول جمعيت رواتایی اال -

 باش .هزار نفر می 36734جمعيت رواتایی برابر  1601مطابق نتایج ارشماری اال 

 اات.این االها در مااذ ج ول قي  نش ه، 1671و  1631االهای  آماررغم ااتفاده از علی -

معادل  1671و برای اال  -43/7معادل  1677نرب رش  جمعيت رواتایی برای اال  -

اات، در حاليکه با نگاهی به نتایج ارشماری )ج ول زیر( این رقم به ترتيب معادل  -06/7

 باش . می -43/7و  -46/7

اات، در حاليکه این رقم درص  ذکر ش ه 33/1، معادل 1677نرب رش  جمعيت در اال  -

 اات.درص   37/1طبق گزار  مرکز آمار ایران برابر با 

 

                                                 
قابل تامل تهیه گزارد در میزان قصور و سهل انگاري  ار ویرایم و رفع اشکال،چندین ب پس از -1 

  است



 
 
 
 
 
 

 047                           6931 رانیا اسالیم یدر جمهور  تیجمع تینقد گزارش تحوالت و وضع
 

 
 

 
 

گيری دوگانه اات. های م تشر ش ه، نشان ده  ه جهتمطالعه و پایش مستمر فعاليت -33

های کلی جمعيت را جام ، علمی و مطابق با شرایط کشور دانسته و به او  ايااتاز یک

های مختلگ و با ع وان شود و از اوی دیگر به شکلهای کلی جمعيت اشاره میمتن اياات

ها و اثربخشی آنها ی اعی در ایجاد تردی  در اتخاذ ايااتهای کارش اای و علمگزار 

توان به موارد زیر اشاره نمود. نمای  ، میهایی که در گزار  ایجاد تردی  میان . از گزارهداشته

بایستی م اب  و مصار  آب بررای شود تا بر مب ای آن »گزار  آم ه اات:  103در صفحه 

در صورت »اوانيم نيز می 177در صفحه « ا اتخاذ کردبتوان، ايااتهای جمعيتی م اابی ر

توان  به از هم گسيختگی های م ااب جمعيتی، این فرای   میها و برنامهع م اتخاذ اياات

نوشته ش ه  143همچ ين در صفحه « اجتماعی و ع م تامين نيازهای غذایی م تهی شود

ن کشور بيشتر به رش  جمعيت و در حال حارر توجه و نگرانی اصلی م یران و ايااتگذارا»

 « فاز االخوردگی جمعيت اات

در ادبیات جمعیت و محیط زیست، »گزار  به صراحت آم ه اات:  147در صفحه  -36

-رشد جمعیت و تحولات آن از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می

ه در صفحه را ، از ميان مبانی نظری موجود در این رابطه )همانطور کبه نظر می«. رود

گزار  نيز آورده ش ه اات( نویس  گان گزار  دی گاه مالتوگ را انتخاب و محور  101

اال  377ان . بای  توجه داشت که این نظریه مربوط به ح ود های اود قرار دادهبحث
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باش  و نق های بسياری بر آن وارد ش ه اات که بسياری از آن نق ها را ( می1073پيش)

 عمر اود پذیرفته بود.  مالتوگ در اواار

در نق  نظریه مالتوگ نخست بای  توجه داشت که انسان فقط مصر  ک   ه نيست و به طور 

 توان  دو برابر زمان مصر ، )یع ی دو اوم عمر اود( تولي  ک   ه باش .متواط می

دوم ای که  رش  مواد غذایی بيش از رش  افزایش جمعيت بوده اات. اگر کمبود غذا ایجاد 

کرد. ب ابراین، هم م اب  غذایی در طول زمان ش ه بود جمعيت نيز تا به این ح  رش  نمی

 ها غلبه پي ا کرده اات.افزایش پي ا کرده، هم اود انسان به مح ودیت

اوم ای که فر، مالتوگ این اات که با افزایش نيروی انسانی، همه عوامل )ف اوری، ارمایه و 

. در حاليکه با افزایش جمعيت در همه این عوامل، ت ييرات مان  م اب  طبيعی( ثابت می

این تئوری با ورود بازده فرای   به مقياگ و افزایش اطح اات. از ای رو، ای رب دادهعم ه

. های ثابت موروعيت اود را از دات دادوری از واح تک ولوژی و در نتيجه افزایش بهره

 ریشه دارد نه ان ازه جمعيت.ب ابراین مسئله اصلی در م یریت اقتصادی 

در اثبات ای که، تئوری مالتوگ دیگر موروعيت اود را از دات داده اات، و رش  تولي  در 

برابر جمعيت رش  داشته اات، توجه به نمودار زیر م ااب اات.  1ص  اال گذشته، بيش از 

ده . با می را نشان 3777تا اال  1077و جمعيت جهان از اال   GDPنمودار زیر ت ييرات 

 ،چ  ین برابر رش  جمعيت GDPرش   ،وری نيروی کارتوجه به ت ييرات تک ولوژی و بهره

 .ااتبوده
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رش  کل تولي  نااالص داالی در قرن  ،شودهمانطور که در قسمت بالای نمودار ملاحظه می

 باش . می ،برابر رش  کل جمعيت 1بيش از  ،بيستم

مالتوگ بر کسی پوشي ه نيست. حال اگر در این گزار  هم، ب ابراین، دی گاه ر  جمعيتی 

فقر را ناشی از رش  جمعيت دانسته باش  ، در این صورت بای  بيش از اجرای ايااتهای 

ج ی  جمعيتی نظام، که ب نبال رش  کمی و کيفی جمعيت اات، بای  همان   گذشته و م ایر 

های ک ترل جمعيت تاکي  ک    و آن را های نظام درحال حارر، بر ااتمرار ايااتبا اياات

به طور آشکار اعلام نمای  . از طرفی اگر رابطه افزایش رش  جمعيت و فقر در ایران، به اثبات 

 های افزایش رش  جمعيت را پی بگيرد. راي ه باش ، هيچ ايااتگذاری نبای ، اياات

اات: ای گونه آم ه شود،، برای اثبات ای که افزایش جمعيت باعث فقر می103در صفحه 

های عم ه موثر بر تحولات اجتماعی اقتصادی و محيط ت ييرات جمعيت یکی از پيشران»

های معيوب افزایش جمعيت، فقر و تخریب ها به صورت چراهزیستی اات... این پيشران

 « ک   محيط زیست عمل می

با دایره فقر شروع  را 1-3، نمودار شودجمعیت باعث فقر میپس از پذیر  این فرريه که 

و چراه معيوب فقر و تخریب محيط زیست را انعکاگ داده و تاکي  ش ه اات، که این پ ی ه 
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در بسياری از کشورهای در حال تواعه و فقير به اوبی مشهود اات و اظهار داشته اات 

 «توان مشاه ه کردمصادیق متع دی از این چراه را در بسياری از م اطق ایران نيز می»

 

 
اوال این اات، که اگر ایران با مساله فقر دات به گریبان اات، و برای حل آن بای  رش  

جمعيت را کاهش ده ، چرا تهيه ک   گان گزار  اود را م اف  ايااتهای ج ی  جمعيتی 

دان   که با ه   افزایش باروری به بيش از اطح جانشي ی ت ظيم ش ه اات؟ و چرا در می

 ان ؟يااتهای کلی جمعيت را قرار دادهابت ای این گزار  ا

اات: نيز وجود داشته 1671گزار  اال  10در رمن مشابه همين اات لال در صفحه 

صاحب ظران تواعه بر این باورن  که اولين گام در کاهش فقر کشورها، کاهش رش  جمعيت »

فحه از گزار  در همين ص«. های تواعه قرار گيرداات و این گام بای  مب ای همه ااتراتژی

، برای ای که وجود فقر در کشور را اثبات ک   ، )کاهش رش  جمعيت = کاهش 1671اال 

اال پيش  37ای که ح ود )مطالعه1646-1603فقر( به ارقام فقر مطلق و نسبی در االهای 

در طول دوره برنامه »اات: شود. همچ ين در ادامه مطلب آم هانجام ش ه اات( اشاره می

شود که اط مطلق و نسبی فقر در م اطق شهری بي ی می( پيش1636-1633اعه )چهارم تو

درص   63درص  و  31.1درص  و در م اطق رواتایی به ترتيب به  17درص  و  16به ترتيب 

برای زمان گذشته، نيز نشان « بي یپيش»بکار بردن واژه («. 111: 1636)اطهاری،  باش 

عه ج ی ی صورت نگرفته و ت ها به مطالعات قبلی که برای ده  که برای تهيه گزار ، مطالمی

   اال پيش( اکتفا ش ه اات. 11تبيين برنامه چهارم تواعه انجام ش ه اات )ح ود 
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برای تبيين موروع افزایش جمعيت و « پل ارليش»گزار  از نظریه  101در صفحه  -36

یه برای تبيين و اهميت اات. لازم به ذکر اات که از این نظرمح ودیت م اب  ااتفاده ش ه

ش . حال ااتفاده می 37و  07ک ترل جمعيت برای نخبگان جامعه و ايااتگذاران در دهه 

جمعیت توان از نظریه پل ارليش که چراه ک   که چطور میاین اوال در ذهن اطور می

ک  ، برای تبيين اياات های ج ی  را بيان می زیاد، غذای کم و تخریب محیط زیست

 ی ااتفاده کرد.جمعيت

شود که ایران با گزار  چ ين القاء می 107تا  100در مورد آب نيز در صفحه  -31

ای به الگوی نادرات مصر  و م یریت آن نش ه مح ودیت ش ی  آب روبروات و هيچ اشاره

ک    و یا به افزایش تقارای آب به علت اات. آنهایی که بر مح ودیت م اب  آبی تاکي  می

اره دارن ، به طور طبيعی همچ ان ک ترل جمعيت را در داتورکار اود رش  جمعيت اش

درص  م اب  آبی ایران به مصر  کشاورزی و  71دارن . در حاليکه هم اک ون نزدیک به 

ک   . درص  آب را مردم برای شرب و به اشت مصر  می 1را  و نزدیک به ص عت می

 با ايااتهای بالاداتی کشور ن ارد. ها هيچگونه هماه گیب ابراین، ای گونه اات لال

 باش ، ثابتی رقم کشور االانه آب کل حجم متواط»فر، ش ه اات که اگر  137در صفحه 

 کشاورزی، جمعيت، تواعه علت رش  به آب برای ميليارد متر مکعب[ تقارا 167]

 تقليل را کشور تج ی  قابل آب ارانه متواط ااير، االهای الال در ص عت و شهرنشي ی

 به 1357 اال در بود، مترمکعب 5500 ح ود  1340اال در رقم این که بطوری ده ،می

 متر مکعب 3177 ح ود به 1604اال  و در 3177 ح ود به 1640  در اال ، 3400 ح ود

 فعلی رش  نرب با کشور جمعيت افزایش به رون  توجه با ميزان این اات.یافته کاهش

 «اواه  یافت. ت زل مترمکعب 1300 ح ود به 1400 اال در جمعيت

را  که آمارهای این بخش محاابات درات اات. اما به نظر می 1604توريح ای که تا اال 

اات. ای اعلام نش هارانه 1604اال پيش باش . چون برای بع  از اال  37مربوط به 

متر  1677به ح ود  1677با نرب رش  فعلی جمعيت در اال »همچ ين این اات لال که 

به  1677به نظر نادرات اات. چرا که اگر جمعيت ایران در اال « مکعب ت زل اواه  یافت

 ثابتی رقم کشورمطابق فر، گزار  االانه آب کل حجم ميليون برا ، ]و متواط 177

اال  6متر مکعب ت زل اواه  یافت. حال آیا واقعا در  1677باش [ آب قابل تج ی  ایران  به 

ميليون به جمعيت  37اال  6ميليون اواه  راي ؟ یع ی طی  177 آی  ه جمعيت ایران به

ده  که های جمعيتی مرکز آمار ایران نشان میبي یکشور ارافه اواه  ش ؟ نگاهی به پيش

ميليون نفر اات. به طور الاصه بای   30ح اکثر ح ود  1671جمعيت ایران برای اال 
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گيرن  که ات بطور طبيعی نتيجه میگفت، کسانی که معتق ن  ایران دچار بحران آب ا

 .دشوم جر به اتفاقات اطرناکی  ،توان افزایش جمعيت می

طرف اران افزایش جمعيت معتق ن  که رش  » گزار  آم ه اات:  107در صفحه  -34

توان  به تواعه اقتصادی م جر شود و از ای رو تامين غذا برای جمعيت نيز به جمعيت می

د. م طق این فرريه بر این مب ا ااتوار اات که به هر طریقی راحتی امکان پذیر اواه  بو

 « فرمول احرآميزی پي ا اواه  ش  که هر فردی در آی  ه ورعيت بهتری اواه  داشت

های )طرف اران ک ترل جمعيت( کشورمان را که در ناتاليستدر این مورد لازم اات  آنتی

شون ، به نظر پل ارليش متوال می تبيين موروع جمعيت به نظریات ر  جمعيتی مالتوگ و

 نمایيم.برن گان جایزه نوبل اقتصاد در ادوار مختلگ به شرح ذیل معطو  

 تاثير جمعيت بر اقتصاد

 دی گاه ع وان پرداز نظریه

 ااموئلسون
برن ه نوبل اقتصاد در 

1707 

نرب باروری »بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد 

 اات« انسانی

 رش  جمعيت، عامل رش  طبيعی اقتصاد اات ن انگليسیاقتصاددا هارود

 اولو
برن ه نوبل اقتصاد در 

1730 

وجود یک نرب رش  مثبت جمعيت، برای فرای   رش  

 اقتصادی رروری اات

 فلپس
برن ه نوبل اقتصاد در 

3774 
 کارایی نهایی ارمایه با نرب رش  جمعيت برابر اات

 کوزنتس
برن ه نوبل اقتصاد در 

1701 

درآم  »و « جمعيت بالاتر»بستگی مع اداری بين هم

 وجود ن ارد« ارانه پایين تر

 آرو
برن ه نوبل اقتصاد در 

1703 

با ک ترل جمعيت، رش  اقتصادی ک ترل و مح ود 

 .شودمی

 بکر
برن ه نوبل اقتصاد در 

1773 

این که با گستر  درآم  و ق رت اری  

ری فرزن  اانوار)افزایش امکانات انتخاب( تع اد بيشت

 .مورد تقارای اانواده ها قرار بگيرد درات نيست
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 در این زمي ه مطالعات زیر نيز مورد توجه اات:

 نتایج دوره محقق

 1707-3776 3771عب اله الباطل 
اثر م فی افزایش نسبت وابستگی و رش  جمعيت 

 بر پس ان از و رش  اقتصادی

 1707-3776 3774آن جون 
وابستگی و تاثير مثبت پس تاثير م فی نسبت 

 ان ازبر تولي  نااالص داالی ارانه واقعی

 1703-3777 3777حسين 
اثرات مثبت رش  جمعيت بر رش  تولي  نااالص 

 داالی

 اثرات مثبت نسبت وابستگی 1663-1607 1633اوری و کيهان 

عرب مازار و کشوری 

1636 
1631-1663 

االص اثرات مثبت جمعيت بر ان کار بر تولي  نا

 ملی

 - 1636شرکا 

اثرات مثبت رش  جمعيتبر نرب رش  اقتصادی در 

کشورهای کم درآم  و کشورهای آمریکای لاتين 

 و کارائيب

 - ايمون کوزنتس

رش  جمعيت به ع وان عامل مثبت در رش  

اال ااير در کشورهای تواعه  377اقتصادی در 

 یافته

ااميت، االو و مي ، 

 شومپيتر و هانس
- 

بر رابطه مستقيم نرب رش  تولي  و بازدهی  تاکي 

 نيروی کار در رش  اقتصادی

 1677 مه ی احراری
تاکي  بر تاثير مثبت نرب رش  جمعيت بر رش  

 اقتصادی

 

دقيقا توجيه ک   ه عملکرد دات ان رکاران اصلی « جمعيت، م اب  و محيط زیست»فصل 

رص ی ميزان باروری ایران در دو د 07ک ترل جمعيت در دهه شصت بود که م جر به کاهش 

دهه ش ه اات که تا به حال چ ين رکوردی در تاریخ ثبت نش ه اات و اک ون کاهش اری  

باروری به زیر اطح جانشي ی از اهميت مباحث ک ترل جمعيت کااته اات، اما به دليل 

 های ق رت، ه وز بر این مبانی فکری اصرار دارن .حضور این افراد در عرصه
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 اتمهخ

در ابت ای این بررای اشاره ش  که این نق  اجمالی اات، چرا که اشکالات گزار  بيشتر از 

طلب . گ ج  و فرصت دیگری را میاات و نق  تفصيلی آن در این مقال نمیموارد اشاره ش ه

نتایج آارین ارشماری کشور ) مرکز » گزاره  1674گزار  اال  46برای نمونه در صفحه 

« شودملاحظه می 1در شکل »گزاره  14اورد. یا در صفحه به چشم می(« 1676 آمار ایران

 شود. مشاه ه می« 1-6نمودار »وجود دارد، اما در صفحه بع  

گزار ، از نمودار  16و در صفحه  1-1، از نمودار 1671گزار  اال  33همچ ين در صفحه 

شود. آیا گزارشی با ر  مشاه ه نمینام برده ش ه، اما اثری از این نمودارها در گزا 6شماره 

این اهميت نبای  یک بار تواط تع اد انبوه حمایت ک   گان و تهيه ک   گان گزار  مرور 

اورد و نياز به اصلاح و ش . اشکالاتی از این دات در ارتاار گزار  فراوان به چشم میمی

 بازنگری ج ی دارد.

ها مسئولان و تهيه برنامهگيری تصميمای با توجه به ای که این گزارشها ممکن اات، مب 

)کوتاه و بل   م ت( باش ، لازم اات  اولاً حاوی آمار و ارقام موثق، به روز و تحليل صحيح و 

بایست، در رااتای ب ون اشکالات شکلی، محتوایی و اغلاط املایی تهيه شود. ثانياً می

ررای تحولات و ورعيت جمعيت ب»ايااتهای کلی نظام نگاشته شود. در حاليکه در گزار  

 شود. چ ين رویکردی ملاحظه نمی 74و  71در اال « در جمهوری االامی ایران

توان به ااتلاط ناشی از دو قلمرو نسبتًا فق ان چ ين رویکردی در گزار  مذکور را می

نسبت داد. ع م تمایز بين این دو قلمرو به درک « کاربرد دانش»و « الق دانش»نااازگار 

-شود. جمعيتش اگ در حل مسائل اجتماعی م تهی میشوشی از نقش و اهم جمعيتم 

 توان  درباره ميزان باروری، چرایی و چگونگی االخوردگی جمعيت و الگوی مهاجرتش اگ می

گيری و نحوه کاربرد عملی، هایی را در ايااتگذار ایجاد نمای ، اما تصميمو... حساايت

شود، ش اگ بيشتر به دنيای ايااتگذاری متمایل میجمعيتتصميمی اياای اات. هر چه 

( درباره 1631ن وشن)یاب . ميرزایی و عسگریاحتمال ناکامی در الق دانش افزایش می

-ورود جمعيت»ک    که های جمعيتی اشاره میش ااان به مطالعه ايااتگرایش جمعيت

ا به پشتوانه حمایت مالی های جمعيتی، از یک او ابب ش ، تش ااان به مباحث اياات

ب يادهای فرامليتی، نظير ب ياد فورد، راکفلر و نهادهایی که در اطح بين المللی فعاليت 

داشت  ، نظير آژانس تواعه ایالات متح ه و ص  وق جمعيت اازمان ملل متح ، بودجه 

، ش اای ااتصاص یاب ، ولی از اوی دیگرهای علمی و پژوهشی جمعيته گفتی به فعاليت

 «. ااتقلال و بيطرفی آن از نظر اياای بيش از پيش تضعيگ ش 
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ش ااان این تفاهم عمومی حاصل ش ه اات که تقسيم کار ش ی ی از ای رو، در ميان جمعيت

های علمی مرتبط با آن و رفتار )مه  ای اجتماعی( ناظر به تکوین بای  بين تحقيق و فعاليت

ش ااان به ع وان بته م ظور این نيست که جمعيتو پياده کردن ايااتها برقرار شود. ال

شهرون  نظر اود را درباره مسائل جاری اعلان نک    یا در جهت حل مشکلات مشارکت 

گيری و داتيابی به دانش اات تا نک   ، بلکه م ظور این اات که وظيفه آنان بيشتر پی

 ابراین، در یک نگاه کلی این ( ب1643ها و حل مشکلات )ارایی، تعيين ايااتها، اداره برنامه

 اات.ش ااان ت وین نش هگزار  در رااتای وظایگ ذاتی جمعيت

ها معمولاً بر عه ه مرکز آمار یک کشور اات. این لازم به ذکر اات که تهيه ای گونه گزار 

مراکز به ع وان ت ها و معتبرترین مراکز تولي  داده در کشورهای مختلگ دنيا براااگ 

های علمی در این مراکز تواط کارش ااان ک   . گزار ااتان ارد ش ه عمل میفرای  های 

متخصص و آموز  دی ه تمام وقت تولي  و پس از انجام مراحل متع د بازبي ی، ک ترل و 

توان در مراحل نهایی شون . اگر چه از متخصصين علمی اار  از مرکز آمار نيز میم تشر می

ولی واگذاری تهيه گزارشهای ملی، از نوع گزار  مورد بررای بازبي ی گزارشها بهره برد، 

شود، چرا که واج  ای( برون اازمانی اپرده نمیمعمولاً به نيروهای قراردادی )پروژه

روز علمی پذیری علمی و االاقی لازم و کافی برای ت وین یک گزار  دقيق و بهمسئوليت

 نيست  .

ایرادات متع د اااای، این گزار  قابل اتکا نبوده و توان گفت: به دليل وجود در پایان می

ها بای  جانب احتياط را رعایت کرد. امي  ها و ايااتگذاریریزیبرای ااتفاده از آن در برنامه

گيری از این انتقادات نسبت به ک   گان اصلی گزار  ب ون حب و ب ض، با بهرهاات که تهيه

نسخه ج ی  را م طبق با ايااتهای کلی جمعيت بازبي ی روز راانی و رف  ابهامات، اصلاح، به

در صورت اجرا نه »درآم  گزار  آم ه اات: نمای  . در غير ای صورت همانگونه که در پيش

 «.ت ها مفي  و موثر نخواه  بود، بلکه به فجایعی غيرقابل جبران م تهی اواه  ش 
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های کلی جمعيت  راه حل اياات»( اجرای 1676)ایرنا  ،ابرگزاری جمهوری االامی -

 . 4/0/1676مورب « های جمعيتیچالش

« هزار ش ل ایجاد کردیم 417در شش ماهه امسال » (1674) ابرگزاری تس يم -

37/7/1674. 

اجتماعی، ش اای، مجله رش  آموز  علوم( موروع و م زلت جمعيت1643ارایی، حسن ) -

 .3شماره 

( گزار  ورعيت جمعيت در جمهوری 1676ال و ميرزایی، محم  )شوازی، محم جلعباای -

 االامی ایران.

ها، فصل امه ( باروری در ایران و شهر تهران: ميزانها، رون ها و تفاوت1673) عرفانی، امير -

 مطالعات جمعيتی، اال اول، شماره اول.

ای جمعيتی ( مبانی جمعيت ش اای، مرکز مطالعات و پژوهشه1633پور، شهلا )کاظمی -

 آايا و اقيانوايه، تهران. 

( گزار  آارین تحولات آمارهای جمعيتی در کشور با تاکي  بر 1676) مرکز آمار ایران -

 شااص های باروری.

 آمار. نگاه از جمعيت کلی ايااتهای رص ( 1676) ایران آمار مرکز -

 ( چکي ه نتایج طرح آمارگيری نيروی کار.1671مرکز آمار ایران )

 ( گزی ه نتایج ارشماری عمومی نفوگ و مسکن.1671ز آمار ایران )مرک

 ( اال امه آماری کشور. 1671مرکز آمار ایران ) -

( بررای تحولات و 1671مواسه مطالعات و م یریت جام  و تخصصی جمعيت کشور ) -

 ورعيت جمعيت در جمهوری االامی ایران.

( تحولات و ورعيت 1674کشور )مواسه مطالعات و م یریت جام  و تخصصی جمعيت  -

 جمعيت در جمهوری االامی ایران.

 و ایران جمعيتی چالشهای و مسائل تحليل و ( بررای1633) همکاران و محم  ميرزایی، -

 تهران. فره گی، انقلاب عالی شورای اجتماعی، های و چالش جمعيت کميسيون آن، پيام های

 طرح ایران، در تواعه و جمعيت ریکشو گزار  (1631همکاران) و محم  ميرزایی، -

 تهران. دانشگاه در جمعيت ص  وق با پروژه ایران ش اای جمعيت انجمن مشترک
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( برنامه های تواعه، روی ادهای اياای 1631ميرزایی، محم  و عسگری ن وشن، عباگ ) -

بين الملل و جهت گيری مباحث جمعيت ش اای در قرن بيستم، نامه انجمن جمعيت ش اای 

 .1ان، اال یکم، شماره ایر

- Shylock Henry S & . Siegel Jacob S.  (1701)  The Methods and 

Materials of Demography, Washington D.C: U.S. Bureau of the 
Census. 

- United Nations Population Division (UNPD). 2018. World 
Population Prospects: 2017 Revision. United Nation: New York. 
https://www.compassion.com/multimedia/world-population-
prospects.pdf (Accessed September 8, 2018). 
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A BOOK REVIEW : POPULATION TRENDS AND 
SITUATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

 
By: Mohammad Javad Mahmoudi & Javad Shojaei 
 
Abstract: 

 The report "Population Trends and Situation in the Islamic Republic 
of Iran" was first published by the National Population Studies & 
Comprehensive Management Institute in 1395 and reviewed in several 
stages, and was re-released in 1396. The report includes eight chapters, 
which seeks to analyze the demographic trends of the country in 
different dimensions in order to increase the quality of policy. This 
review briefly shows that the report has many scientific and content 
flaws. For this reason, it is not reliable and should be cautious to use in 
planning and policy making. 
  
Keywords: Report criticism, population developments, population status, 
policy making, Iran. 
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META-ANALYSIS OF STUDIES IN THE FIELD OF WORK 
CULTURE IN IRAN 

 
 
By: Fateme Modiri & Nader  Motie-Haghshenas 
 
Abstract: 

 According to the many different and sometimes contradictory 
findings in the field of work culture, in this article, we attempt to 
answer basic questions, what is the status of work culture in our 
society and what factors related to work culture. In addition, we review 
pathology of studies and introduce research gaps in this field. We 
investigate, work culture with meta-analysis technique. We reviewed 
117 internal researches and selected 42 documents. The result 
indicates: the average work culture, is the medium level and a range of 
internal, outsourcing factors and ground variables affect it. In these 
studies, internal organizational variables, were the effect of: job 
satisfaction and security, organizational justice, participatory 
management, organizational participation, specialization and non-
contradiction in role, work experience, proper system of work, 
favorable job promotion system and outsourcing variables, directly 
related to age, inverse relationship of education. Based on the findings 
of the research, the pathology of studies and study gaps in this area are 
presented and suggestions and solutions are presented. 
 
Keywords: Work culture, meta-analysis, evaluation, work ethic, work 
conscience. 
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IRANIAN OIL INDUSTRY PENSION FUND 
LIFE TABLE  

 
By: Morteza Aalabaf Sabbaghi 
 
Abstract: 

 Pension funds and life insurance companies are very concerned with 
their liabilities in respect of premiums collected for life policies and 
pensions. This concern is mainly due to their dependence on correct 
calculations of premiums and their corresponding dependence on life 
tables used. A recent government directive issued by the Central 
Insurance of Iran, provides the necessary table and provides the 
required assurance for life insurance policies and pension funds. 
However, as we discussed in this paper, life tables that are estimated 
using national and local statistics, provide more accurate estimates for 
parameters needed in the life table. Here in this paper, we estimate life 
expectancy using Iranian Oil Industry Pension Fund statistics and find, 
there is a gap between nationally used estimates and those found here. 
The significance of these estimates are seen when variations in excess 
of five years are noted and the consequent appreciation of pensions in 
retirement. Thus we place a greater emphasis on estimates, found in 
this paper and hope to encourage greater use of accurate data and 
reliable life tables. 
 
Keywords: Life table, pension funds, life expectancy, graduation 
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ANALYSIS OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF CRIME IN 
THE KHORRAMABAD CITY 

 
 
By: Omid Mobaraki, Hooshang Sarvar & Rohollah Bajolvand 
 
Abstract: 

The spatial analysis of Criminal Offenses illustrates this important 
point that in some parts of the city, due to the existence of the physical, 
social, economic and cultural fabrication, the amount of delinquency is 
high,and in return, some urban spaces are a barrier to criminal 
prosecution. 
The aim of this study was to analyze the spatial organization of social 
anomalies in Khorramabad city and identify the spatial patterns and 
facilitators of committing crimes. This research has been carried out to 
counteract and control the areas infected by these crimes through the 
use of basic graphics and interpolation techniques and GIS 
(Geographic Information Systems). In order to identify the spatial 
patterns of crimes distribution in the city, mean center test, oval 
standard deviation, clustering test, nearest neighbor indices, and 
estimation of kernel density have been used. The statistical population 
of this study was all prisoners (women and men) who were in the 
central prisons of Khorramabad city in 2015 (in the summer). Given 
the number of statistical population, 322 people were selected as the 
sample of offenders. 
Based on the findings of the research and analysis of the results, the 
distribution of crimes and violations is not the same in Khorramabad 
areas. Based on the results of tests for estimating the kernel density, 
the average and standard deviation ellipses and nearest neighbor index, 
the distribution of crimes follow the cluster pattern. This means that 
the specific ranges of Khorramabad are the focal point of delinquency 
and follows a centralized pattern and, in contrast to many parts of the 
city, are considered to be pure areas for committing these crimes. 
 
Keywords: Crime, delinquency, spatial distribution, Khorramabad 
city. 
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REPRESENTATION OF THE CHANGE IN IRANIAN 
POPULATION POLICIES IN CYBERSPACE  

 
By: Adel Abdollahi & Ali Rahimi 
 
Abstract: 

 Iran’s childbearing policies have faced a lot of changes in recent 
decades. Aiming to interpret and represent the changes in new 
childbearing policies of Iran in the cyberspace. This paper performs a 
content analysis on Internet users’ approach. The sample consists of 
799 Internet users of Iranian news websites. In addition, 41,684 users, 
who had expressed their position as “agree” or “disagree” with the 
comments of these 799 users, were another part of the study 
population. The research methodology is based on quantitative and 
qualitative content analysis. Among the related published news, 10 
news with the largest audience were selected for content analysis. The 
results of quantitative content analysis showed that users have taken 
different approaches in the face of childbearing policies: 89.7% were 
critical, 0.6% were passive and 9.7% were supportive. The results of 
qualitative content analysis also indicated that in addition to 
challenging the dominant policy approach, the users had a critical 
approach towards interpreting and decoding of new childbearing 
policies in Iran. These users resist the institutionalization of discourses 
of population growth. 
 
Keywords: Internet users, childbearing, policies, content analysis, 
news websites. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN POPULATION POLICIES 
WITH THE COUNTRY'S WATER RESOURCES SITUATION 

 
By: Moones Sayyah, Parvaneh Aghaye Dizay & Maryam Sadat 
Mahmudov 
 
Abstract: 

 After air, water is the most important element for living 
organisms; but now Iran has been faced with “water  crisis” based 
on some criteria and has been faced with “water  stress” based on 
others. On the other hand, Iran is faced with increasing the aging 
population. This raised the attention of policymakers and led to 
the adoption of population growth policies. After this, the media 
are working hard to link the water problem exclusively to the 
issue of population and its policy of increasing it. They also 
think that the country's water and environmental resources are 
inadequate even for the current population.  
This article tries to answer, the scientific relation between water 
crisis/stress and population. So with studying of consumption 
situation and water transfer techniques, the relation between 
population growth and water consumption growth in country and 
comparison of water consumption and resources in Iran and 
other countries, to respond doubt, in this regard. 
Therefore, according to this study, although Iran’s critical 
condition water supply is accepted, but this point is noticeable 
that crisis of water resources, is not water scarcity, rather is water 
governing. So that with using of true managing methods and 
using of modern watershed methods in different sectors, for 
example drinking, industry, irrigation and agriculture and etc., 
Iran’s demographic capacity is more than current population, 
according to natural resources of country. 
 
Keywords: Water resources, water governing, consumption, 
water crisis, living organisms. 
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DEMOGRAPHIC WINDOW, GENERATIONAL ECONOMIC 
TRANSFERS AND FIRST AND SECOND DEMOGRAPHIC 

DIVIDEND PROSPECT, IN IRAN  
  

By: Ali Akbar Mahzoon  
 
Abstract: 

 According to the First Demographic Transition Theory, which explains the 
changes in the size, growth, and age structure of the population, in Iran, this 
transition has reached the third stage, namely, the reduced fertility rate and 
mortality rate and the age structure of the population, is in the middle age. In 
this situation, by achieving the share of productive population or potential 
economically active population (share of population at 15 to 64 age) to the 
maximum amounts that means approximately 70 percent of total population, 
the "Demographic Window of Opportunity" in Iran is provided and 
actualizing this opportunity, depends on special attention to the role of age 
structure changes in "Economic Life Cycle" and attention to decent policy-
making and planning to maximize its advantages. 
 The extent to which, changes in the age structure of the population, impacts 
economic growth (assuming the effects of other factors being constant) are 
called "Demographic Dividend" that provided from generational economic 
transfers profile or from measuring inflows and outflows transfers between 
generations in other word.  
The demographic dividend, is achieved in two steps that the "First 
Demographic Dividend" is related to the maximizing labor force and positive 
growth of "Support Ratio", and the "Second Demographic Dividend" is 
related to increasing "Labor Force Productivity", population ageing period 
and increasing motivation of saving in this part of population. 
In this article, after reviewing the demographic dividend theoretical 
fundamentals, calculations about Iran will presented, which shows context of 
the first demographic dividend provided for 40 years since 1980s decade to 
2030s. Also, according to results, in middle stage of mentioned period, up to 
maximum 2.3 percent of Iran economic growth rate (assuming the effects of 
other factors being constant) was related to the first demographic dividend. 
After that, context of the second demographic dividend will started. 
The most important point is that, no one of two demographic dividend steps, 
achieves automatically and basically, it is just a potential situation that will 
actualized with sufficient and time-appropriated policy making and planning. 
 
Keywords: Population age structure, demographic window, national 
transfer accounts, support ratio, demographic dividend. 
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