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راهمنای نویسندگان
از نويسندگان ارجمند تقاضا میشود در نگارش و ارسال مقالهها ،بهاين نکات توجه فرمايند
 0ارسال مقاله براي مجله صرفاً از طریق بت نام یکی از نویسندگان (که به عنوان نویسنده مسؤول
مکاتبات در ننر گرفته خواهد شد) در وبگاه ( ) www.populationmag.irمقدور است
 2ارسال مقاله به معناي تضمین اصيل بودن و تکراري نبودن آن از سوي نویسنده (گان) و نیز تضمین
آن است که مقاله در مجله یا ژورنال دیگري چاپ نشده و در حال حاضر توسط ناشر دیگري مورد
بررسی و داوري قرار نگرفته است
 3مقاله باید در دو فرمت  pdfو ( wordتهیه شده با نسخههاي  2101یا بالاتر نرمافزار) ارسال گردد
پریرد اولیه مقاله منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنما مورد تدکید قرار گرفته است پریرد
نهایی مقاله و چاپ آن منوط به تدیید هیدت تحریریه و داوران تخصصی مجله است ضمناً مقالات
منتشر شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان بت احوال کشور نیست
 1مقالههاي ارسالی باید داراي بخم اصلی و بخم چکیده انگلیسی به شرح زیر باشد:
آ) بخش اصلی (پارسی) :عنوان کامل مقاله؛ نام کامل نویسنده(گان) (نام نویسنده عهده دار مکاتبات
با علامت ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی ،شغل و نام مؤسسه متناظر هر یک از
نویسندگان؛ نشانی کامل نویسنده(گان) ،شامل نشانی ( )e-mailو نشانی پستی؛ شماره تلفن (همراه)؛
چکیده فارسی (شامل نتیجه اصلی مقاله به صورت توصیفی در حداکثر  261کلمه توجه کنید ،در
چکیده از اختصارات غیرمعمول و فرمول استفاده نشود )؛ واژگان کلیدي (حداقل  3و حداکثر 01
واژه)؛ مقدمه (مختصر و بدون عنوان ،شامل خلاصهاي از پژوهمهاي انجام شده قبلی که به آنها ارجاع
داده میشود ) ؛ بدنه اصلی مقاله (شامل بیان مسدله ،رود ،تفسیر و تحلیل مسدله ،نتایج)؛ نتیجهگیري؛
سپاسگزاري (درصورت لزوم)؛ مرجعها؛ پیوستها
ـ) بخش چکيده (انگليسی) :عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ نام نویسنده (گان) به انگلیسی؛ نام
مؤسسه متناظر هر یک از نویسندگان به انگلیسی؛ چکیده انگلیسی (حداکثر  261کلمه)؛ واژگان کلیدي

انگلیسی (اکیداٌ از ارسال ترجمههاي ماشینی اجتنا

گردد )

 6در صفحهبندي مقاله براي تمام صفحهها ،حاشیه متن از بالا ،پایین ،راست و چپ  6سانتیمتر
انتخا

گردد قلم متن  B Nazaninبا اندازه 00و قلم انگلیسی  Times New Romanبا اندازه

 01لحاظ شود نمودار ،یا جدول را میتوان در هر کجاي متن قرار داد عنوان جدولها بالاي آن و
عنوان شکلها زیر آن با قلم  01برجسته ( )Boldنوشته شود سعی شود نمودارهایی که از محاسبات و
با استفاده از نرمافزارها بهدست میآید بهطور مستقیم وارد متن شود در غیر اینصورت ابتدا آنها را با

قالب  TIFیا  TIFFضبط کنید سپس با استفاده از جعبه ابزار  Insertشکل را در محل مورد ننر
وارد کنید براي حفظ کیفیت تصویر روي صفحه کاغر از به کارگیري تصویرهایی با قالبهاي،BMP

 GIF ،PNGو  JPEGاجتنا

گردد

لازم است بخمها و زیر بخمهاي مقاله شمارهگراري شوند.

م مئن شوید که هیچ جدول ،شکل یا فرمولی ازحاشیهها خارج نشدهاست.
اعداد را به پارسی نگارد نمایید
بین حرف (عدد) و پرانتز فاصله قرار داده نشود
در عدد نویسی فارسی ،براي ممیز اعشاري حتما از « »/استفاده شود پیشنهاد میشود در صورتی که
براي جایگزین کردن نق ه « » با این علامت « ،»/از فرآیند جستجو و جایگراري نرمافزاري استفاده
مینمایید ،حتما از صحت اعداد و جابجا نشدن ارقام صحیص و اعشاري اطمینان حاصل فرمایید
 6رعایت پیشنهادهاي نگارشی فرهنگستان ،به ویژه نکات زیر الزامی است:
 رعایت فاصلهگراري و پیوستهنویسی بین کلمات داراي معنی مستقل یا وابسته در عبارات چندکلمهاي؛
 استفاده از نیمفاصله به جاي فاصله بین «می» و بن مضارع در افعال استمراري ،مانند :میشود،نمیباشد؛
 استفاده از نیمفاصله به جاي فاصله در جمع با «ها» ،مانند :کتا ها ،مجلهها ،زندگیها تنها استثناو دراین مورد کلمهي «آنها» است که به صورت «آنها» هم قابل استفاده است
 استفاده از نیمفاصله به جاي فاصله یا پیوستهنویسی در صفات برتر (تفضیلی) ،مانند :زیبندهتر،سریعتر ،پایینتر تنها استثناو در این مورد ،پیوستهنویسی صفات «بزرگتر ،کوچکتر و بهتر» است
 7الگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار و صفحه آن است به عنوان
مثال( ،امانی)1 :0381 ،
 8الگوي نقل منبع در بخم منابع بهاین شکل است :نام خانوادگی نویسنده ،نام (سال انتشار) عنوان،
مکان ،نام ناشر ،شماره چاپ
 -0معینی ،سیدرضا؛ پایدارفر ،علی ( )0376روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجم آن با نسبت
باروري ،فصلنامه جمعیت ،شماره 09و ،21صص 97-002
 9در صورت ترجمه بودن ا ر ،نام مترجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام نشر ترجمه ا ر
در الگو جایگزین شود مثال:
 -0سووي ،آلفرد ( )0367مالتوس و دو مارکس ،ترجمه صدقیانی ،ابراهیم ،تهران؛ انتشارات امیرکبیر
 01الگوي نقل منبع در بخم انگلیسی بهاین شکل است :نام خانوادگی نویسنده ،نام (سال انتشار)
عنوان ،مکان ،نام ناشر ،شماره چاپ مثال:

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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پنجره جمعیتی ،انتقالات اقتصادی نسلی و چشمانداز
سود جمعیتی اول و دوم در ایران
علی اکبر محزون

1

چکیده
طبق «نظریه اول گذار جمعيتی» که تحولات حجم ،رشد و ادااتار اد ی جمعيدت جوامد را تبيدين
میک  ،در ایران این گذار به مرحله اوم یع ی کاهش تدومم ندرب بداروری و ندرب مر وميدر رادي ه و
اااتار ا ی جمعيت در مرحله ميانسالی قرار گرفته اات .در چ ين شرایطی ،با راي ن اهم جمعيدت
مولّ یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی (اهم جمعيت  11تا  46االه) به ميزانهای ح اکثری ادود یع دی
ح ود  07درص کل جمعيت کشور« ،پ جره فرصت جمعيتی» در ایدران فدراهم گردید ه و بده فعدل در
آم ن این فرصت ،مستلزم توجه ویژه به نقدش ت ييدرات ادااتار اد ی در «چراده عمدر اقتصدادی» و
ايااتگذاری و برنامهریزی شایسته ،برای بهرهگيری هرچه بيشتر از آن اات .ادود جمعيتدی طدی دو
مرحله اتفاق میافت که «اود جمعيتی اول» به دورانِ به ح اکثر رادي ن نيدروی کدار و رشد مثبدت
«نسبت حمایت» مرتبط اادت و «ادود جمعيتدی دوم» بده افدزایش «بهدرهوریِ نيدروی کدار» و دورانِ
االم ی جمعيت و افزایش انگيزه پسان از در ميان این بخش از جمعيت مربوط میباش  .در این مقاله
پس از مرور مختصری بر مبانی نظری اود جمعيتی ،محاابات لازم برای ایران ارائه میشود ،که نشدان
میده زمي ه اود جمعيتی اول به م ت ح وداً  67اال از اوااط دهده  1647تدا اواادط دهده 1617
فراهم ش ه اات .همچ ين طبق نتایج بهدات آم ه ،در مقاط ميانی دوره زمانی مذکور ،تدا بيشدي های
در ح ود  3.6درص از رقم مربوط به رش اقتصادی ایران (ب ون در نظر گرفتن تأثير ادایر عوامدل) بده
اود جمعيتی اول ااتصاص داشته اات .پس از ایدن دوره ،زمي ده ادود جمعيتدی دوم در ایدران آغداز
میشود .نکته حائز اهميت این اات که هيچيک از دو مرحله اود جمعيتی ،بهاودیاود رب نمیدهد
و اااااً شرایط بالقوهای اات که صرفاً با اياادتگذاری و برنامدهریزی مدثثر و مت اادب بدا هدر دوران
میتوان به فعل درآی .

واژگانکلیدی :اااتار ا ی جمعيت ،پ جره جمعيتی ،حسابهای ملی انتقالات ،نسبت
حمایت ،اود جمعيتی.

 - 0کارشناس ارشد جمعیتشناسی ،مرکز آمار ایران ،دفتر جمعیت ،نیروي کار و سرشماري

فصلنامه جمعیت مشاره  99و 011

2
مقدمه و بیان مسأله

بررای تحولات جمعيتی ایران نشان میده  ،طبق «نظریه اول گدذار
حجم ،رش و اااتار ا ی جمعيت جوام را تبيين میک

جمعيتدی»1

کده تحولدات

(ارایی ،)1604 ،در ایران این گذار

به مرحله اوم اود ،یع ی کاهش تومم نرب باروری و نرب مر ومير راي ه اات .از اوی دیگدر،
ت ييرات اااتار ا ی جمعيت در ایران ،بهگونهای رقم اورده کده طبدق نتدایج ارشدماریهای
ااير ،بيشترین اهم جمعيت به گروه ا ی ميانسالان (افراد  67تدا  46اداله) ااتصداص یافتده
اات .رون ت ييرات هرم ا ی و ج سی جمعيت ایدران برااداگ گدزار

«چشدمان از جهدان»3

(اازمان ملل )a3710 ،نيز در شکل  1نشان میده  ،این اااتار در مقداط مختلدگ گذشدته،
حال و آی ه بهگونهای ت يير نموده که از اااتار کاملداً جدوان قبلدی ،در حدال حاردر بده یدک
اااتار ميانسال راي ه و از این پس به امت اااتار االخورده ت يير اواه نمود.

شکل  –1روند تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیت کشور در مقاطع زمانی 7191 ،7112 ،1591
و  7111میلادی
م ب  :اازمان مللa3710 ،

1

- First Demographic Transition Theory
- World Population Prospects

2

3

پنجره جمعییت ،انتقاالت اقتصادی نسیل و چمشانداز سود جمعییت ...

تقسيمب ی شرایاک و ايگل 163 :1704( 1و  )166در اصوص اااتار ا ی جمعيت (ج ول
 )1نيز مثی این اات که ترکيب ا ی جمعيت کشور به مرحله «ميانسالی» رادي ه بهگوندهای
که طبق نتایج ارشماری عمومی نفوگ و مسکن  ،1671ميانه ا ی جمعيت به  67اال ،اهم
افراد کمتر از  11اال به  36.7درص  ،اهم افراد بالای  41اال بده  4.1درصد و نسدبت افدراد
بالای  41اال به افراد کمتر از  11اال به رقم  31.6راي ه و در مجموع ،تقسديمب ی مدذکور
نشانده ه مرحله ميانسالی ت ييرات اااتار ا ی اات.
جدول  -1تقسیمبندی شرایاک و سیگل در خصوص ساختار سنی جمعیت
درصد افراد

درصد افراد

نسبت افراد بالای

کمتر از  19سال

بالای  59سال

 59سال به افراد

در جمعیت

در جمعیت

کمتر از  19سال

زیر 37

 67و بالاتر

زیر  1درص

زیر 11

میانسال

 37تا 67

 67تا 67

 1تا  17درص

 11تا 67

سالمند

 67و بالاتر

زیر 67

 17و بالاتر

 67و بالاتر

ساختار سنی
جمعیت

جوان

میانه سنی

م ب  :شرایاک و همکاران1704 ،

در همين شرایط ،با راي ن اهم جمعيت مولّ یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی (اهم افراد  11تا
 46االه) به ميزانهای ح اکثری اود ،در االهای ااير ( 47.7درص کل جمعيت کشور طبق
ارشماری  ،)1671پ ی های که آن را «پ جره فرصدت جمعيتدی »3نامي هاند  ،در ایدران فدراهم
گردی ه که طبق شکل  ،3فاز پ جره جمعيتی در ایدران حد وداً از ادال  1637آغداز شد ه و تدا
ح ود اال  1667ادامه اواه یافت.

1

- Henry S. Shryock and Jacob S. Siegel
- Demographic Window of Opportunity

2
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شکل  –7روند تغییرات سهم گروههای عمده سنی جمعیت کشور و فاز پنجره فرصت جمعیتی
در ایران (با فرض سناریوی حد متوسط باروری برای پیشبینی جمعیت)
م ب  :اازمان ملل( a3710 ،پيشبي ی جمعيت با ا اریوی ح متواط باروری)

در واق  ،در حوزه بينرشتهای جمعيتش اای و اقتصاد ،این ورعيت از اااتار ا ی جمعيت از
طریق اازوکارهایی م جر به بروز فرصتهای رش تولي ارانه میشود که اهدمّ ایدن ادازوکارها
که در زیر شرح داده ش ه عبارت

از :عررده نيدروی کدار ،پساند از و ادرمایه انسدانی (بلدوم،1

.)3773
 )1افزایش عرره نيروی کار:
مراحل انتقال جمعيتی از طریق دو ااز و کار بر عرره نيروی کار تأثير میگذارد .ادازوکار اول،
یک اثر اااااً مکانيکی اات که از االخوردگی م ظم و گریزناپذیر نسل انفجدار مواليد  3نشدأت
میگيرد .زمانی که این جمعيت به ا ين بين  11تا  46ادالگی (گدروه اد ی جمعيدت فعدال)
میرا  ،ميل به کار کردن دارن (عرره نيروی کدار) و م طدق حکدم میک د کده از وردعيت
وابسته به ورعيت مستقل روی بياورن که افزایش ندرب مشدارکت اقتصدادی در ایدن اد ين در
شکل  6نيز مان

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

االهای باروریِ بالا به زن گی بزرگسالی ،بازار کار با جذب حجم بزرگتری از نيروی کدار روبدهرو
اواه بود و ارانه تولي نااالص داالی افزایش اواه یافت .اازوکار دوم ،تأثير شرایطی اات
که در آن ،بُع اانوار بهدليل کاهش باروری کوچکتر ش ه ،فلذا زنان نيز تمایدل بيشدتری بدرای
ورود به بازار کار مییاب  .تأثير این شرایط با ایدن واقعيدت نيدز تقویدت میشدود ،کده داتدران
1

- David E. Bloom
- Baby-boom Generation

2

5
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بزرگسال در اانوادههای کوچکتر ،تمایل بيشتری برای تحصيل پي ا میک

 .این اازوکار م جر

به افزایش بهرهوری آنان در بازار کار میشود ،بهگونهای که نيدروی کدارِ قدویتر در اانوادههدای
کوچکتر پ ی میآی .

شکل  –3نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک گروههای سنی در سالهای  1331تا 1359
م ب  :مرکز آمار ایران1674 ،

 )3افزایش پسان ازها:
انتقال جمعيتی ،زمي ه افزایش پسان ازها را از طریق بهبود قابليت کشور برای ادرمایهگذاری و
رش فراهم میک  .در ای جا ،باز هم اثر حساب اری مربوط به ان ازه جمعيت بهاوبیِ اثر رفتار در
کار تأثيرگذار اات .جوانترها و االخوردهترها بيشتر از اینکه تولي ک

 ،مصدر میک د در

حالیکه جمعيت در ان کار ،اطح بالداتری از دادتاوردهای اقتصدادی و نيدز ادطح بالداتری از
پسان از را بهاود ااتصاص میده  .دیتون و پاکسدون 1معتق ند افدراد در اد ين  67تدا 41
االگی توانایی بيشتری برای پسان از دارن  ،لذا با ورود فرزن ان متول ش ه در االهای بداروری
بالا به ا ين  67االگی ،پسان از ملی رو به افزایش اواه گذاشت.

- Deaton and Paxson

1
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 )6افزایش ارمایه انسانی:

نهایتاً ،مراحل انتقال جمعيتی اثرات مع یداری بر ارمایهگذاری در زمي ه ادرمایه انسدانی دارد
اثراتی که کمتر ملموگ هست  ،اما بسيار مع یدار و در عين حدال دیردادتیافت ی میباشد .
انتقال جمعيتی با کاهش مر ومير همراه اات که باعث میشود جمعيت ،بيشتر و االمتر عمدر
ک

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

تحصيل ،اانواده ،بازنشستگی و نقش زنان در بازار کار ت يير مییاب  .یک جامعده بدهویژه اگدر از
این تحولات جمعيتی اود ببرد ،قطعاً ت ييرات ریشهای عميقی را در ت ييدرات فره گدی تجربده
اواه نمود ،بهگونهای که مردمانش داراییهای ارزشم تری اواه

داشت .وقتی امي زند گی

افزایش مییاب  ،وال ین تمایل بيشتری دارن کده فرزن انشدان در ادطوح پيشدرفتهتر تحصديل
نمای  .فرزن ان ادالمتر در عدو ،،توادعهی شد ااتی بزرگتدری را در طدول دوران ادالهای
تحصيلشان نسبت به زمانی که در مقابل از الامت کمتری برادوردار باشد

تجربده میک د .

نتيجه این ارمایهگذاری تحصيلی این اواه بود که نيروی کار بهطور کلی از بهرهوری بيشتری
براوردار اواه بود ،اطح داتمزد ارتقاء اواه یافت و ااتان ارد زن گی بهتری حاصل اواه
ش ( .م ب  :همان)
ب یهی اات به فعل در آم ن این فرصت بالقوه در بُع اقتصادی ،مستلزم توجده ویدژه بده نقدش
ت ييرات اااتار ا ی در «چراه عمر اقتصادی »1و ايااتگذاری و برنامهریزی شایسته بدرای
بهرهگيری هرچه بيشتر از آن اات .یک نقش بسديار مهدم و کلدان ت ييدرات ادااتار اد ی در
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
اایر عوامل) را «اود جمعيتی »3نامي هان که از پروفایل انتقالات اقتصادی نسدلی یدا بدهعبارت
دیگر از ان ازهگيری جریانهای دریافتی و پردااتی 6انتقالات بين نسلها بهدادت میآید  .ایدن
پروفایل تا ک ون با اجرای پروژه «حسابهای ملی انتقالات »6در بيش از  47کشور دنيا از جملده
ایران بهدات آم ه اات و بهطور الاصه نشان میده  tکه بهطور متواط هر فرد در یک ادن
معيّن چه ميزان تولي  ،مصر  ،به اشتراکگذاری م اب و پسان از برای آی د ه انجدام میدهد و
نهایتاً در مجموع کل جمعيت ،در چده دوره زمدانی ،ادوددهی جمعيتدی مثبدت و در چده دوره
1

- Economic Life Cycle
- Demographic Dividend
3
- Inflows and Outflows
4
)- National Transfer Accounts (NTA
2
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زمانی این اوددهی م فدی اادت (پایگداه ای ترنتدی حسدابهای ملدی انتقالدات .)3713 ،ادود
جمعيتی طی دو مرحله اتفاق میافت که «اود جمعيتدی اول» بده دورانِ بده حد اکثر رادي ن
نيروی کار و رش مثبت «نسبت حمایت »1مدرتبط اادت و «ادود جمعيتدی دوم» بده افدزایش
«بهرهوریِ نيروی کار »3و دورانِ االم ی جمعيت و افزایش انگيزه پسان از در ميان این بخش
از جمعيت ،مربوط میباش (م ب  :همان).
در جریان گذار اااتار ا ی جمعيت ،این اودها به ترتيب و پشدت ادر هدم اتفداق میافت د
یع ی ابت ا اود اول اتفاق میافت و به یک نقطه پایانی میرا و قد ری دیرتدر ادود دوم آغداز
میشود و بهصورت نامح ود ادامه پي ا میک  .بهطور الاصه ،اود اول یدک پدادا
بردارد و دومی پادا

گدذرا را در

را به داراییهای بزر تر و تواعه پای ار تب یل میک .

نکته حائز اهميت این اات که هيچ یک از ایدن دو مرحلده ادود جمعيتدی بدهاودی ادود رب
نمیده و اااااً شرایط بالقوهای اات که صرفاً با ايااتگذاری و برنامهریزی مثثر و مت اادب
با هر دوران میتوان به فعل درآی  .لذا ،پس از بررای ابعاد مختلگ انتقالدات اقتصدادی نسدلی و
چشمان از اود جمعيتی اول و دوم در ایران ،ردروری اادت در تحقيقدات تکميلدی بده الزامدات
ايااتی و نيز راهبردهای تواعه و تعالی جمهوری االامی ایدران از م ظدر تحولدات جمعيتدی و
اثرات اقتصادی این تحولات نيز پردااته شود.
چارچوب نظری و روششناسی:
چرخه عمر اقتصادی و حسابهای ملی انتقالات:
همانطور که پيشتر گفته ش  ،محاابات مربوط به اود جمعيتی از پروفایل انتقالدات اقتصدادی
نسلی یا بهعبارت دیگر از اند ازهگيری جریانهدای دریدافتی و پردااتدی انتقالدات بدين نسدلها
بهدات میآی  .این پروفایل تاک ون با اجرای پروژه «حسابهای ملی انتقالدات» در بديش از 47
کشور دنيا از جمله ایران بهدات آم ه که نقشه کشورهای عضدو ایدن پدروژه در شدکل  6نشدان
داده ش ه اات .در ایران ،پروژه حسابهای ملی انتقالات تواط گدروه جمعيتش اادی دانشدگاه
تهران انجام ش ه که تشکيل دبيراانهای نيز برای این م ظور در داتور کار دانشگاه مذکور قدرار
گرفته اات.

- Support Ratio
- Labor Force Productivity

1
2
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شکل  -1نقشه کشورهای عضو پروژه «حسابهای ملی انتقالات»
م ب  :پایگاهای ترنتی حسابهای ملی انتقالات

طبق راه مای مربوطه (اازمان ملل )3716 ،اه نوع اطلاعات برای محاادبه حسدابهای ملدی
انتقالات مورد نياز اات که عبارت

از:

-

دادههای جمعيتی

-

اطلاعات حسابهای

-

اطلاعات جریانهای اقتصادی 3بر حسب ان

ملی1

دادههای جمعیتی مورد نياز عبارت

از :اطلاعات کل جمعيت به تفکيک تک ان تا  77االگی

یا بيشتر ،برآورد جمعيتهایی نظير دانشآموزان و جمعيتهای مستقر در مثاسات (مان

افراد

مقدديم در اانددههای پراددتاری) .ایددن اطلاعددات جمعيتددی میتواند از ارشددماریهای ملددی و از
برآوردهای بينالمللی نظير بخش جمعيت اازمان ملل و گزار های چشمان از جمعيت جهدان
بهدات آی  .تفکيک این اطلاعات برحسب ج س در حال حارر مورد نياز نيسدت ،امدا در پدروژه
 ،NTAتفکيک ج سيت برای مطالعات آتی در نظر میباش (م ب  :همان).

1

- Population data
- Economic flows

2
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اطلاعات حسابهای ملی ،برای ک ترلهای تجميعی حسابهای ملی انتقالدات بدهکار مدیرود
که ک ترلهای اطح کلان 1نيز نامي ه میشون و برای مقياگب ی پروفایدل اد ی  NTAبدهکار
میرون  .با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای ملی در فواصل زمانی بهروزراانی میشون  ،مهدم
اات که از آارین نسخه بازنگری شد ه ایدن اطلاعدات در ادطح ملدی اادتفاده شدود .چ انچده
اطلاعات تفصيلی در زمي ه حسابهای ملی یک کشور در داترگ نباش  ،میتدوان از دادههدایی
که تواط اازمان همکاری اقتصادی و تواعه ،3اازمان ملدل و باندک جهدانی م تشدر میشدون
ااتفاده نمود .ج ولهای مورد نياز از حسابهای ملی یک کشور در زمي ده برآوردهدای درآمد ،
مصر  ،پسان از ،انتقالات و اجزاء عبارت

از( :م ب  :همان)

د تولي نااالص ملی 6با رهيافت مخار (شامل مخار مصدر نهدایی ،تشدکيل ادرمایه و تدراز
اارجی)
د تولي نااالص ملی با رهيافت درآم (شامل مزد و حقدوق ،مازادهدای عمليداتی 6و درآمد های
مختلط)
د حساب تخصيص درآم اوليه (بر حسب بخش)
د حساب توزی ثانوی درآم (بر حسب بخش)
د حساب مصر درآم قابل تصر (بر حسب بخش)
د مخار مصر نهایی اانوارها
د ت ييرات در ارز

ویژه (تفاوت بين داراییهدا و بد هیهای هدر واحد یدا گروهدی از واحد ها)

(برحسب بخش)
د حسدابهای اداده شد ه بدرای دولدت ،اانوارهدا ،نهادهدای غيرانتفداعی در اد مت اانوارهدا
(NPISHها) 1و شرکتها
د پسان از و االص وامدهی  /وامگيری (بر حسب بخش)
همچ ين در این زمي ه به اطلاعات درآم عملياتی دولت ،4ااد اد هزی دهای ادال مدورد نظدر و
گزار های مربوط به برنامههای عمومی دولدت مان د مسدتمریهای بازنشسدتگی ،به اشدت و

1

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

آمارهای مالی دولت تواط ص وق بينالمللی پول 1م تشر میشود.
غالباً برآوردهای سرانهای الگووی سونی کده بدرای پروفایدل هدر ادن اادتفاده میشدود ،از
آمارگيریهای اانواری بهدات میآید  .بدهع وان مثدال در آمارگيریهدای درآمد ی ،معمولداً از
تمامی اعضای اانوار درباره درآم شان در برای دورههای تقویمی اثال میشدود لدذا چ انچده
ان هر فرد در ریزدادههای آمارگيری در داترگ باش  ،محقق میتوان متواط درآم هر ادن
را محاابه نمای  .برای اوقات آمارگيریها دارای شااصهای پولی برای پروفایل یک ان ااص
نمیباش  ،اما ممکن اات برای شااصهای مربوط به اهيم بودن را که میتوان برای تعيدين
مقادیر نسبی ا ی بهکار رود دارا باش  .بهع وان مثال ،پروفایل ا ی برای برنامدههای دولدت در
زمي ه تحصيلات رایگان میتواند برااداگ مثلفده آمدارگيریای کده دریدافتی هدر کدودک را از
تحصيلات تعيين مینمای بهدات آی  .در این مثال ،الگوی ا ی بر اااگ اهم هر گدروه اد ی
که در این برنامه اهيم اات بهدات اواه آم  .لذا در ای جا ک ترل اطح کلان این اادت کده
فر ،شود بودجه این برنامه بهطور یکسان بين تمامی کودکان تسهيم تقسيم ش ه اات.
چ

نوع آمارگيری اانواری ،اطلاعات مورد نياز حسابهای ملی انتقالات را فدراهم میک د کده

طرح آمدارگيری هزی ده و درآمد ادانوار ،طدرح آمدارگيری نيدروی کدار و مطالعده اند ازهگيری
ااتان اردهای زن گی 3از آن جملهان  .آمارگيری به اشت و بازنشستگی 6و آمارگيریهای مشدابه
نيز میتوان

حقایق ااص تحليلی را در این زمي ه فراهم نمای

اما نمیتوان

بدهع وان هسدته

اصلی دادههای مورد نياز حسابهای ملی انتقالات تلقی شون  ،چدون فقدط از افدراد اد ين بالدا
آمارگيری مینمای .
از اطلاعات ا ی که در م اب ثبتهای اداری 6گدردآوری میشدود نيدز میتدوان اادتفاده نمدود.
بهع وان مثال ،گزار های برنامههای دولتی در اصوص مستمری بازنشستگی میتوان اطلاعات
تفصيلیای را در اصوص مبالغ پرداات ش ه بده تفکيدک ادن فدراهم نماید  .ثبتهدای اداری،
اطلاعات مقادیر کمّی کالاها و ا مات را بهجای مبالغ پولی آنها فراهم مینمای که این اطلاعدات
نيز میتوان مورد ااتفاده قرار گيرد .بدهع وان مثدال ،دادتگاههای دولتدی مربدوط بده آمدوز ،

International Monetary Fund
)Living Standards Measurement Study (LSMS
)Health and Retirement Survey (HRS
Administrative Records

1

3
4
2
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ج ولهای مورد نظر را از اعانههای بخش عمومی یا مالياتهای پرداات ش ه بده تفکيدک ادن
فراهم مینمای .
تمامی اطلاعات مربوط به درآم و اایر انواع درآم های عملياتی بای بهصورت چهار طبقهب د ی
فراگير داتهب ی شون که عبارت

از :داتمزد و حقوقِ مشتمل بر مزایدای اشدت ال درآمد از

اوداشت الی و اایر فعاليتهای کارفرمایی درآم دارایی 1مشتمل بدر اجداره ،ادود و جدوایز و
انتقالات دریافتی از هر دو م ب عمومی یا اصوصی.
تمامی هزی هها یا پردااتیهای اانوار نيز بای در یکی از این طبقهب د یها دادتهب ی شدون :
مصر

ار کردن اود انتقالات مان

ه ایای اهد ا شد ه بده ادایر اانوارهدا یدا مالياتهدای

پرداات ش ه( .م ب  :همان)
سود جمعیتی اول و دوم:
همان طور که گفته ش  ،حسابهای ملی انتقالدات ،توصديگ تفصديلی و جدامعی از جریانهدای
اقتصادی ویژه ا ی فراهم میک

که مشدتمل اادت بدر :درآمد شد لی ،درآمد از داراییهدا،3

انتقالات عمومی و اصوصی ،مصر و پسان از ،همراه با جزئيات ارافی در زمي ه مخار مرتبط
با تحصيل و الامت (ادازمان ملدل .)b3710 ،همچ دين ،حسدابهای ملدی انتقالدات اطلاعدات
گستردهتری درباره انتقالات بيننسلی اصوصی نسبت به آنچه که بهطور معمول امکانپذیر بوده
فراهم مینمای  .این حسابها بهگونهای ایجاد میشون کده بدا ايسدتم حسدابهای ملدی 6کده
مهمترین م ب اقتصاد کلان اات ،اازگاری داشته باش
لذا اک ون به معرفی رو

(م ب  :همان).

مورد ااتفاده برای بررای نقش ت ييرات اااتار ا ی در چراه عمدر

اقتصادی و همچ ين ميزان تأثيرپذیری رش اقتصادی از ت ييدرات ادااتار اد ی جمعيدت (بدا
فر ،ثابت بودن تأثير اایر عوامل) که اود جمعيتی ناميد ه شد ه میپدردازیم .همدانطور کده
پيشتر نيز در مق مه بيان ش  ،اود جمعيتی که از پروفایل انتقالات اقتصادی نسلی یا بدهعبارت
دیگر از ان ازهگيری جریانهای دریافتی و پردااتی انتقالات بين نسلها بهدات میآید  ،بدهطور
الاصه نشان میده که بهطور متواط هر فرد در یک ان معيّن چه ميزان تولي  ،مصدر  ،بده
اشتراکگذاری م اب و پسان از برای آی ه انجام میده و نهایتاً در مجمدوع کدل جمعيدت ،در
چه دوره زمانی ،اوددهی جمعيتی ،مثبت و در چه دوره زمانی این اوددهی م فدی اادت .ایدن

1

- Property income
- Asset income
3
)- United Nations System of National Accounts (SNA
2
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موروع در قالب فرمولهایی بهشرح زیر نمایان میگردد که در ادامه ،بده تشدریح ایدن فرمولهدا
میپردازیم.
در ابت ا ،مفاهيمی تحت ع وان تع اد مدثثر شداغلين( 1یدا تولي ک د گان (ميسدون و همکداران،
 )3771و تع اد مثثر مصر ک

گان 3را معرفی میک يم کده بده ترتيدب در فرمولهدای  1و 3

آم هان  .فر ،میک يم کسانی که در بازه ا ی  67تا  67االگی هست  ،بدهطور متوادط یدک
واح «شاغل مثثر» و «مصر ک

ه مثثر» هست

(ادازمان ملدل )b3710 ،لدذا افدراد اد ين

دیگر بهع وان نسبتی بيشتر یا کمتر از واح مزبور بهشمار میآی

که بهاین بستگی دارد که هر

فرد در یک ان ااص ،به چه نسبتی در مقایسه با متواط افراد بازه ا ی  67تا  67االه تولي
ناشی از کار ،یا مصر میک  .تع اد مثثر شاغلين یا مصر ک

گان در هر ان ،از جمعيت هر

ان که با ااتفاده از پروفایل درآم ش لی یا مصر  ،وزندهدی شد ه ،بهدادت میآید (م بد :
همان).
فرمول (:)1
در فرمدول  L(t ) ،1تعد اد مدثثر شدداغلين در
اال  ŷi (x) ،tرریب اطح نسبی تولي فرد در ان  xدر مقایسه با متواط یدک واحد توليد
افراد  67تا  67االه و )  P(x,tجمعيت افراد در ان  xدر اال  tاات.
فرمول (:)3
در فرمول  N(t ) ،3تع اد مثثر مصدر ک

گان

در اال  ĉi (x) ،tرریب اطح نسبی مصر فرد در ان  xدر مقایسه بدا متوادط یدک واحد
مصر افراد  67تا  67االه و )  P(x,tجمعيت افراد در ان  xدر اال  tاات.
از تقسيم تع اد مثثر شاغلين بر تع اد مثثر مصر ک

گان« ،نسبت حمایدت» بهدادت میآید

که در فرمول  6نشان داده ش ه اات.
فرمول (:)6

1

- Effective Number of Workers
- Effective Number of Consumers

2
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یک م ل اقتصادی ااده ،رابطه بين نسبت حمایت و اود جمعيتی اول را فدراهم میک د  .ایدن
رابطه در فرمول  6نشان داده ش ه اات.
فرمول (:)6
این فرمول که با ررب درآم ملی کل در دو طر فرمول  6و تقسيم هدر دو طدر فرمدول بدر
تع اد شاغلين مثثر بهدات میآی  ،نشان میده که درآم ملی بهازای هر مصدر ک

ه مدثثر

یع ی )  Y(t )/N(tاز دو جزء تشکيل شد ه اادت .جدزء اول یع دی )  Y(t )/L(tعبدارت اادت از
درآم ملی بهازای هر شاغل مثثر (بهدرهوری نيدروی کدار) و جدزء دوم عبدارت اادت از نسدبت
حمایت یا همان )  SR(tکه اود برابر اات با ) .L(t )/N(t
نسبت حمایت ،اثر مستقيم ت ييرات اااتار ا ی جمعيت را بهدادت میدهد (ادازمان ملدل،
 .)b3710لذا بهع وان مثال با فر ،ثابت بودن درآم ملی بهازای هدر شداغل مدثثر 17 ،درصد
افزایش در نسبت حمایت ،باعث افزایش  17درص ی درآم ملی بهازای هدر مصدر ک

ه مدثثر

اواه ش .
با وجود تمرکز این بحث روی شااص «درآمد بدهازای هدر مصدر ک
اصوص «مصر [ملی] بهازای هر مصر ک

ه مدثثر» ،فرمدول  1در

ه مثثر» نيز بسيار مفي اواه بود:

فرمول (:)1

این فرمول از اه جزء تشکيل ش ه اات :اول) اهم کل درآم ملیای که مصر گردی ه یا یک
م های اهم پسان از ملی ،دوم) درآم ملی بهازای هر شاغل مثثر یا همان بهرهوری نيروی کدار،
و اوم) نسبت حمایت.
در واق  ،مصر بهازای هر مصر ک

ه ،نسخه بدازتعریگ شد های اادت از ادرانه مصدر کده

بهصورت مصر بر حسب ان در محاابات آم ه اات (اازمان ملل .)b3710 ،با فدر ،ای کده
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
فرمولهای  6و  ،1از حالت «اطح» به حالت «رش » بهصورت فرمول  4دات اواهيم یافت که
در این فرمول ،علامت [ ] نمایانگر نرب رش پارامتر داال آن و )  Y(tبيانگر درآم تجمي شد ه
اات (م ب  :همان).
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فرمول (:)4
فرمول (:)0

«سود جمعیتی اول» همان نرخ رشد «نسبت حمایت» اات که نشان میده چه ميدزان از
رش اقتصادی ،اهم مستقيم ت ييرات نسبت حمایت اات .چ انچه رش نسبت حمایدت م فدی
باش  ،رش اقتصادی ،از اثر مستقيم ت ييرات نسبت حمایت بیبهره اواه بود (م ب  :همان).
«اددود جمعيتددی دوم» نيددز از تددأثير ت ييددرات جمعيددت در درآم د ش د لی بددهازای هددر شدداغل
()  )Yl (t )/L(tنشأت میگيرد (م ب  :همدان) .در واقد  ،آن بخدش از ت ييدرات ادااتار اد ی
جمعيت که به چگونگی ان واته دارایی و ارتباط آن به ادالم ی جمعيدت بسدتگی دارد ،ادود
جمعيتی دوم را رقم میزن (ميسون و همکاران .)3771 ،ابت ا با اثرات ترکيبی مواجده ادواهيم
بود .در الال مراحل پایانی گذار به باروری پدایين ،ادهم رو بده رشد جمعيدت شدامل افدرادی
میشود که در آاتانه اتمام االهای کاریشان هست

یا آن را به اتمام راان هان  .این افراد باید

داراییای را بهم ظور مصر مالی در مازاد درآم ش لی برای بسياری از االهای باقيمان هشدان
ان واته باش  .پس از آن ،اثرات رفتاری را اواهيم داشت .افزایش امي زن گی و افزایش تومم در
طول دوران بازنشستگی ،م جر به انتقال رو بده بالدا در پروفایدل اد ی داراییهدا میشدود .ایدن
داراییها میتوان شکلهای مختلفی بهاود بگيرد .یک حالتِ ممکن این اات کده بازنشسدتگان
بر انتقالات حاصل از برنامههای مستمری بازنشستگی و رفاه عمومی یا انتقالات به دات آمد ه از
فرزن ان و اایر اعضای اانواده تکيه نمای  .در این حالت ،افراد در حال ان واتن دارایی انتقدالی
بهع وان روشی از مصر مالی در طول االهای بازنشستگیشان هست  .حالت ممکن دوم ایدن
اات که افراد ارمایهای را در طول االهای کاریشان اواه

ان وات و این ارمایه بدهع وان

مب عی از حمایت در طدول دوره بازنشسدتگی در ا متشدان اواهد بدود .هدر دو شدکل ایدن
داراییها میتوان برای راي ن به کسری بودجه چراه عمر در ا ين االم ی مدورد اادتفاده
قرار گيرد ،اما باز هم ارمایه در رش اقتصدادی تدأثير اواهد گذاشدت .بدهع وان مثدال ،ع صدر
بهرهوری در م ل رش اقتصادی فوق (فرمول  .)4اثر رو به رش ان واته ارمایهای ،م شدأ ادود
جمعيتی دوم اات (م ب  :همان).
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وضعیت جهانی سود جمعیتی:
طبق برآوردهای صورت گرفته (اازمان ملل )b3710 ،متواط جهانی شدااص نسدبت حمایدت
که تا قبل از اال  1706رون کاهشدی داشدت ،از رقدم  61نفدر شداغل بده ازای هدر  177نفدر
مصر ک

ه در آن اال ،شروع به افزایش نمود که طبق پيشبي یهای صورت گرفته ،این رون

افزایشی تا رقم  13نفر شاغل به ازای هر  177نفر مصدر ک

ه تدا ادال  3734ادامده اواهد

یافت .لذا در چهار دهه ااير ،اثر نسبت حمایت مثبت ارزیابی میشود و بين  7/6تدا  7/1درصد
بهطور االانه به رش بالقوه درآم ملی ارافه نمدوده اادت .ایدن همدان ادود جمعيتدی اول در
مقياگ جهانی اات که در شکل  1نيز نشان داده ش ه اات.

شکل  -9متوسط جهانی شاخص نسبت حمایت و نرخ رشد آن (سود جمعیتی اول) 1591 ،تا
( 7111متوسط وزندهی نشده مقادیر کشورها)
م ب  :اازمان مللb3710 ،

اال شروع و پایان فاز اود جمعيتی و لذا متواط طول دوره آن در قارههای مختلگ جهدان در
شکل  4نشان داده ش ه اات .همانگونه که ملاحظه میشود ،قاره اروپا پيش از تمام قارهها و از
اال  1743وارد فاز اود جمعيتی ش ه و پيش از همه نيز این فاز را پدس از  63ادال تدا ادال
 3777به اتمام راان ه اات .از لحاظ اال شروع ،پس از اروپا به ترتيدب قارههدای اقيانواديه از
اال  ،1701آمریکا از  ،1706آايا از  1701و آفریقا از  1771وارد فاز اود جمعيتی ش هان  .از
لحاظ متواط طول دوره ،قاره آفریقا بيشترین طول دوره را دارا میباش و قارههای اقيانوايه بدا
 41اال ،آايا و آمریکا با  13اال و اروپا با  63اال به ترتيب رتبههای بع ی را دارا میباش .
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شکل  -5سال شروع و پایان فاز سود جمعیتی و متوسط طول دوره آن بر حسب مناطق
مختلف جهان
م ب  :اازمان مللb3710 ،

در شکل  0نيز ورعيت دام ه ت ييرات اود جمعيتی برای کشدورهای م داطق مختلدگ دنيدا در
اال  3714نشان داده ش ه اات .براااگ آن ،در اال مذکور بيشترین دام ه ت ييدرات مربدوط
به کشورهای قاره آايا اات که عم تاً اود جمعيتی مثبت دارن و کشورهای قاره اروپا با دام ه
کم ،عم تاً دارای اود جمعيتی م فی هست .

شکل  -2سود جمعیتی اول (نرخ رشد شاخص نسبت حمایت) در کشورهای طبقهبندی شده
بر حسب مناطق مختلف جهان7115 ،
م ب  :اازمان مللb3710 ،
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در اصوص اود جمعيتی دوم در جهان ،لدازم بدهذکر اادت کده محاادبات مربدوط بده پدروژه
حسابهای ملی انتقالات برای این مرحله از اود جمعيتی در بسياری از کشورها در دات اق ام
اات و پس از نهایی ش ن ،در پایگاه ای ترنتی مربوطه قرار اواه گرفت .با این حال ،پيشبي دی
اود جمعيتی دوم برای االهای پس از آغاز ادود جمعيتدی اول بدر ااداگ مد لهای فرردی
اقتصادی تهيه و در راه مای ف ی مربوطه (اازمان ملل )b3710 ،م تشر ش ه اات .همدانطور
که در شکل  3نشان داده ش ه ،متواط ادود جمعيتدی دوم بدرای قارههدای مختلدگ ،از لحداظ
مق ار ،بزر

و از لحاظ زمان ،برای بيش از  117اال مان گار اات .در نقاط او  ،اود جمعيتی

دوم در تمام نواحی دنيا در ح ود یک تکدرص  1به رش اقتصادی میافزای  .فاصله زمانی نقاط
او اثر اود جمعيتی دوم نسبت به االهای آغازین ادود جمعيتدی اول بدين  67تدا  11ادال
پيشبي ی ش ه که بيشترین فاصله مربوط به قاره آفریقا اادت .در طدول ایدن دوره  117اداله،
اود جمعيتی دوم به ان ازه نيم تکدرص در اال در هر قاره (به جز اروپا که در آن ح اکثر بده
 7/66میرا ) به رش اقتصادی میافزای .

شکل  -3سود جمعیتی دوم بر حسب سالهای پس از آغاز سود جمعیتی اول در مناطق
مختلف جهان (بر حسب تکدرصد)
م ب  :اازمان ملل ،b3710 ،بر اااگ مقادیر مربوط به  111کشور

 - 1مننور از تکدرصد ( )one percentage pointمعادل یک واحد افزایم یا کاهم در یک کمیّت
با واحد درصد است
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در ج ول شماره  3بهطور الاصه نشان داده ش ه که هر یک از م داطق مختلدگ جهدان از چده
االی اود جمعيتی اول را آغاز نموده و بهطور متواط چ
او این اود راي هان و طی چ

اال پس از آغاز اود اول به نقطده

اال پس از همان نقطه آغازین اود اول ،به او ادود دوم و

هر دو اود تومم راي هان  .ميانگين هر یک از اودهای اول ،دوم و تومم در طول یدک دوره 177
االه نيز در اتونهای بع ی ج ول ارائه ش ه که نشان میده به ترتيب قارههای آفریقا ،آاديا،
آمریکا ،اقيانوايه و اروپا بيشترین ميانگين اود تومم را به اود ااتصاص دادهان .
جدول  -7خلاصه برآوردهای سود جمعیتی اول و دوم بر حسب مناطق مختلف جهان
شروع
منطقه

مقدار نقطه اوج (سال مقدار اوج)

سود
جمعیتی

سود دوم

سود اول

میانگین سود( 111ساله)

هر دو سود

سود

توأم

اول

سود هر دو سود
دوم

توأم

آفریقا

1776

)31( 7.33

)11( 1.66

)63( 1.37

7.40 7.63

1.77

آمریکا

1701

)17( 7.36

)66( 1.11

)66( 1.11

7.40 7.11

7.33

آايا

1706

)37( 1.63

)63( 1.33

)66( 3.61

7.03 7.13

7.77

اروپا

1743

)33( 7.43

)60( 1.36

)33( 1.61

7.14 -7.73

7.63

اقيانوايه 1706

)16( 7.44

)63( 1.36

)33( 1.17

7.01 7.77

7.37

اول

م ب  :اازمان ملل ،b3710 ،بر اااگ مقادیر مربوط به  113کشور

وضعیت سود جمعیتی در ایران و پیشبینی چشمانداز آن:
همانطور که در بخشهای قبل اشاره ش  ،پروژه «حسدابهای ملدی انتقالدات» در بديش از 47
کشور دنيا از جمله ایران به اجرا درآم ه و در ایدران ،ایدن پدروژه توادط گدروه جمعيتش اادی
دانشگاه تهران انجام ش ه که تشکيل دبيراانهای نيز برای این م ظدور در دادتور کدار دانشدگاه
مذکور قرار گرفته اات .همان

کشورهای دیگر ،محاابات و برآوردهدای لدازم بدرای ایدران نيدز

برای دوره زمانی االهای  1717تا  3177ميلادی انجام شد ه و نتدایج آن در پایگداه ای ترنتدی
حسابهای انتقالات به آدرگ  www.nt account s.orgقابل داتیابی اات.
طبق نتایج م تشر ش ه در پایگاه ای ترنتی مذکور ،پروفایل حسابهای ملی انتقالات ایدران بدرای
اال  3711محاابه ش ه که در شکل  7نشان داده ش ه اات .همانطور که ملاحظده میشدود،
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درآم ش لی از ح ود ان  14االگی آغاز میشود و در ح ود ان  66االگی به ح اکثر ميزان
اود میرا  .م ح ی ميزان مصر برحسب ان نيز نشدان میدهد بدا آغداز دوران تحصديلات
ابت ایی ،ميزان مصر با یک رون جهشی افزایش مییاب و پس از  13ادالگی نيدز بدا ورود بده
تحصيلات عالی ،افزایش جهشی دیگری بهچشم میاورد که البته از جهش قبلی کمتر اادت .از
این ا ين به بع  ،رون ت ييرات مصر به آرامی تا ح ود ان  37االگی ادامه پي ا میک

و از

آن پس کاهش بسيار محسوای پي ا میک  .این م ح ی بده الگدوی مصدر اد ی بسدياری از
گروههای درآم ی کشورهای دنيا شبيه اات ،اما تفاوت اااایای با الگوی مربوط به کشدورهای
با درآم بالا دارد که این تفاوت به الگوی مصر در ا ين بالا مربوط میباش چدرا کده در ایدن
داته از کشورها ،هم دولت و هم اود االم ان در این دوره از زند گی ادود هزی دههای قابدل
توجهی برای ام يت ،الامت و رفاه انجام میده

که رون الگوی ا ی مصر را در این اد ين

به شکل افزایشی درآورده اات (اازمان ملل.)b3710 ،
تفارل بين درآم ش لی و مصر در ا ين مختلگ نشان میده که در ایران از حد ود  63تدا
 63االگی این تفارل مثبت میشود و به نوعی قابليت پسان از در این ا ين بدهوجود میآید
(اطح نقطهای) .اما در اایر ا ين ،این تفارل م فی اات و لذا برآی

درآم و هزی ه این افراد

دچار کسری بودجه میشود (اطح هاشوردار).

شکل  -5پروفایل حسابهای ملی انتقالات ایران7111 ،
م ب  :پایگاهای ترنتی حسابهای ملی انتقالات

چ انکه در شکل  17نشان داده ش ه ،شدااص نسدبت حمایدت در ایدران ،یع دی نسدبت تعد اد
شاغلين مثثر به مصر ک

گان مثثر که تا قبل از اال  1733رون کاهشی داشدت ،از رقدم 64

نفر شاغل بهازای هر  177نفدر مصدر ک

ه در آن ادال ،شدروع بده افدزایش نمدود کده طبدق
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پيشبي یهای صورت گرفته ،این رون افزایشدی تدا رقدم  13نفدر شداغل بدهازای هدر  177نفدر
مصر ک

ه تا اال  3734ادامه اواه یافت ،که این همان دوره بهرهم ی از ادود جمعيتدی

اول در ایران اات .لذا در دهههای اايدر ،اثدر نسدبت حمایدت مثبدت ارزیدابی میشدود و ادود
جمعيتی اول بهطور االانه بين  7/71تا  3/6درص به رش بالقوه درآمد ملدی یدا همدان رشد
اقتصادی ارافه نموده اات.

شکل  -11شاخص نسبت حمایت و سود جمعیتی اول (نرخ رشد شاخص نسبت حمایت) در
ایران 1591 ،تا 7111
م ب  :پایگاهای ترنتی حسابهای ملی انتقالات

در اصوص چشمان از اود جمعيتی دوم در ایران ،با وجود ای کده محاادبات مربدوط بده پدروژه
حسابهای ملی انتقالات برای این مرحله از اود جمعيتی در بسياری از کشورها از جمله ایدران
در دات اق ام اات ،پيشبي ی اود جمعيتی دوم برای االهای پس از آغاز اود جمعيتی اول
براااگ م لهای فرری اقتصادی تهيه و در راه مدای ف دی مربوطده (ادازمان ملدل)b3710 ،
م تشر ش ه که برای ایران نيز براااگ م لهای مذکور بهصدورت شدکل  11ارائده شد ه اادت.
همانطور که این شکل نشان میده  ،اود جمعيتی دوم در ایران از لحاظ مق ار افزایش االانه
در رش اقتصادی ،در نقطه او از مرز  3تکدرص نيز فراتر میرود و از لحاظ زمدانی ،تدا حد ود
 33اال بهطور پيواته دوام دارد که همانطور که پيشتر در مقياگ جهانی گفته ش  ،متوادط
این اود برای قارههای مختلگ دنيا در نقطده او بده یدک تکدرصد افدزایش ادالانه در رشد
اقتصادی میرا و از لحاظ زمان ،برای بيش از  117اال مان گار اواه بود.
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شکل  -11دارایی حاصل از مستمری دوران زندگی به نسبت درآمد شغلی (نمودار خطی) و
سود جمعیتی دوم (نمودار ناحیهای) ،بر حسب سالهای پس از آغاز سود جمعیتی اول
م ب  :اازمان مللb3710 ،

نتیجهگیری
در این مقاله که در حوزه بينرشتهای جمعيتش اای و اقتصاد ارائه ش ه ،با پردااتن بده نقدش
ت ييرات اااتار ا ی در چراه عمر اقتصادی و توجه دادن به شرایط پ جره فرصدت جمعيتدی
که ح ود دو دهه اات ،در ایران فراهم گردی ه ،بر ررورت ايااتگذاری و برنامهریزی شایسته
برای به فعل درآوردن و بهرهگيری هر چه بيشتر از این فرصت تأکيد شد  .بدرای ایدن م ظدور،
م لهای اقتصادی و جمعيتش ااتی ان ازهگيری ميزان تأثيرپذیری رش اقتصدادی از ت ييدرات
اااتار ا ی جمعيت (با فر ،ثابت بودن تأثير اایر عوامل) ارائه شد  ،کده مقولده حسدابهای
ملی انتقالات و اود جمعيتی اول و دوم در ایدران و جهدان ،محورهدای اصدلی بحدث را بدهاود
ااتصاص دادن  ،تا مشخص شود در چه دوره زمانی ،ادوددهی جمعيتدی مثبدت و در چده دوره
زمانی این اوددهی م فی اات.
نتایج بررایها ،نشان داد که زمي ه اود جمعيتی اول به م ت ح وداً  67ادال از اواادط دهده
 1647تا اوااط دهه  1617فراهم ش ه و در مقاط ميانی دوره زمانی مذکور ،تدا بيشدي های در
ح ود  3.6درص از رقم مربوط به رش اقتصادی ایران (ب ون در نظر گرفتن تأثير اایر عوامدل)
به اود جمعيتی اول ااتصاص داشته اات .پيشبي یها نيز نشان داد ،پس از ایدن دوره ،زمي ده
اود جمعيتی دوم در ایران آغاز میشود که از لحاظ مق ار افزایش االانه در رش اقتصدادی ،در
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نقطه او  ،از مرز  3تکدرص نيز فراتر میرود و از لحداظ زمدانی ،تدا حد ود  33ادال بده طدور
پيواته دوام دارد ،که متوادط ایدن ادود بدرای قارههدای مختلدگ دنيدا در نقطده او بده یدک
تکدرص افزایش االانه در رش اقتصادی میرا و از لحداظ زمدان ،بدرای بديش از  117ادال
مان گار اواه بود.
اهميت موروع در ای جا اادت کده بدا وجدود چشدمان ازهای مثبدت در تدأثير تحولدات ادااتار
جمعيتی در رش اقتصادی ،هيچ یک از دو مرحله اود جمعيتدی بدهاودیاود رب نمیدهد و
اااااً شرایط بالقوهای اات که صرفاً با ايااتگذاری و برنامهریزی مثثر و مت ااب با هر دوران
میتوان  ،بهفعل درآی  .لذا رروری اات در تحقيقات تکميلی به الزامات ايااتی و راهبردهدای
تواعهای مواجهه با این پ ی ه در چشمان از پيشروی تحولات جمعيتی ایران پردااته شود کده
میتوان به چ

حوزه مرتبط در این اصوص اشاره نمود .اولين و پایهایترین الزام اياادتی در

زمي ه بهرهگيری از شرایط اود جمعيتی ،اتخاذ راهبردهای کلدان تحقيقداتی و آی د هپژوهی در
این زمي ه اادت ،تدا مق مدهای اااادی باشد  ،بدر فدراهم نمدودن زمي دههای بدهفعل درآمد ن
فرصتهای جمعيتی بالقوه ،نظير پ جره جمعيتی و نظایر آن .همچ ين تعيين متدولی اجرایدی و
رامی مشخص برای برنامهریزی و اجرای موروعات مهم جمعيتی از جمله ایدن موردوع کلدان
ملی ،ررورت بع ی اات ،تا الأهای اجرایی موج بيش از این موجب غفلدت و ادهلانگاری از
اینگونه فرصتهای بزر  ،اما گذرا نشود .لذا همانگونه که این مقاله اعی بر معرفدی و تدرویج
این مهم نموده اات ،رروری اات ،بهنحو شایسته ،نسبت به ااتمرار و نهادی هاازی موروعاتی
از این دات در نهادهای حاکميتی و همچ ين اازمانهای مردمنهاد ،که میتوان

نقش مثثری

در ب نه فره گی جامعه ایفا نمای  ،اق امات لازم در برنامههای تواعه کشدور پيشبي دی گدردد.
اایر الزامات ايااتی و راهبردهای کلان را میتوان به حوزههایی نظير الامت ،به اشت عمومی
و داترای به مراقبت ،حوزه ارمایه انسانی از جمله آموز

و ارتقدای ادطح ادواد و مهدارت،

حوزههای اقتصادی مرتبط با بازار کار ،الگوی مصر  ،پساند از اصوصدی (در ادطح ادانوار) و
پسان از ملی و نيز آی هپژوهی در حوزه االم ی جمعيت ااتصاص داد.
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بررسی ارتباط سیاستهای جمعیتی با وضعیت
منابع آبی کشور
مونس اياح

1

پروانه آقایی دیز

3

مریم اادات محمودا

6

چکیده
آب ،بع از هوا مهمترین ماده مورد نياز موجودات زن هاات اما در حال حارر ،ایران بر اااگ برای از
معيارها با «بحران آب» و بر اااگ برای دیگر با «ت ش آب» مواجهاات .از اوی دیگر ایرانِ امروز با
افزایش ميانه ا ی به بيش از  67اال ،در آاتانه االخوردگی قرار دارد .این مسأله ،توجه اياات-
گذاران را بهاود معطو نمود و م جر به اتخاذ ايااتهای افزایش جمعيت ش  .پس از این امر ،برای
از راانهها بهش ت در تلا ان تا مشکل آب را م حصراً به موروع جمعيت و ايااتهای افزایش آن
پيون زن  .آنان م اب آبی و زیستمحيطی کشور را حتی برای جمعيت ک ونی نيز ناکافی میدان  .این
مقاله درص د پااخگویی به ارتباط علمی دو مسأله بحران /ت ش آب و جمعيت با یک یگر اات .لذا با
بررای ورعيت مصر و شيوههای انتقال آب ،رابطه بين رش جمعيت و رش مصر آب در کشور و
مقایسه ورعيت م اب و مصار آب در ایران و اایر کشورها ،شبهه ایجاد ش ه در این زمي ه را پااخ
میده .
لذا بر اااگ نتایج این تحقيق ،گرچه قرار گرفتن آب ایران در ورعيت بحرانی پذیرفته ش هاات اما این
نکته قابل ذکر اات که بحران موجود در مسأله م اب آب ،مسأله کمبود آب نيست ،بلکه بحران م یریت
و حکمرانی آب اات به طوریکه گفته میشود ،در صورت بهکارگيری رو های م یریتی صحيح و
ااتفاده از رو های نوین آبخيزداری در بخشهای مختلگ شرب ،ص عت ،کشاورزی و  ...ظرفيت
جمعيتی ایران با توجه به م اب طبيعی غ ی کشور ،بيش از جمعيت فعلی اات.

واژگان کلیدی :بحران آب ،ت ش آب ،جمعيت ،م یریت م اب آب.

 - 0دکتري الهیات ،استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی شریف
 - 2کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 - 3دانشجوي دکتري عمران ،گروه محیط زیست ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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مقدمه و بیان مساله
نظریه تقابل افزایش رش جمعيت و بحران م داب طبيعدی ،اولدين بدار در ادال  1073توادط
توماگ مالتوگ ( ،)1044-1366کشيش و اقتصاددان انگليسدی ،مطدرح شد  .بدر ااداگ ایدن
نظریه که به نظریه مالتوگ معرو گردی  ،م اب مح ود موجود بر روی کره زمين ،پاادخگوی
رش چشمگير و اری جمعيت در دنيا نبوده و در نتيجه ت شها و بحرانهای ناشی از کمبدود
م اب در آی ه ،اجت ابناپذیر اات .مالتوگ معتق بود که این رش جمعيت ،جوابگدوی م داب
موجود برای بشر نخواه بود .ب ابراین ،مالتوگ راهکار حل این مسدأله را جلدوگيری از افدزایش
جمعيت و ازدوا دیره گام اعلام کرد .او نظریات اود را بر پایه فضای اقتصادی ص عتی آن روز
که در آن ،ارمایه و م اب طبيعی نقش اصلی را در تولي کالدا و اد مات ایفدا میکردند  ،ب دا
نهاده بود (محمودی و احراری .)1673 ،اما این نظریه بهارعت با مخالفت گروههدای زیدادی از
طيگهای مختلگ ،از کليسایيان گرفتده تدا دانشدم ان و اياادتم اران ،رو بده رو شد (حدق
دوات و همکاران .)1676 ،گروهی بهش ت با نگاه ب بي انه نئومالتواينها 1مخالگ بودن  .آنهدا
معتق بودن که نئومالتواينها اثرات پيشرفت فنآوری و مشدارکتهدای اجتمداعی در آی د ه
برای تأمين و داترای بيشتر به م اب غذایی مورد نياز بشر را نادی ه گرفتهان  .ایدن در حدالی
اات که نظریات دیگر از جمله پيروان و مبل ان ادیان مختلگ ،برای دارن گان نوبل اقتصدادی
و فرمانروایان بهویژه در دهههای ااير ،افزایش جمعيت را یک فرصت ج ی تلقی میک

چرا

که نيروی کار و ارمایه انسانی در برتدری اقتصدادی ،اجتمداعی ،فره گدی و ام يتدی کشدورها
تأثيرگذار اات (حق دوادت و همکداران .)1676 ،در ایدن دید گاه ،دادتیابی بده ندرب رشد
جمعيت ،این امکان را به جامعه میده  ،تا از ظرفيتهای اود ااتفاده بيشي ه را ببرد و بتوان
رش اقتصادی پای اری را ایجاد نمای .
اما از دیرباز موروع م اب آب یکی از مهمترین م اب طبيعی بوده اات ،که حيات انسانها بده
آن وابسته بودهاات .همچ ين ،این م ب بهع وان یک موروع بدا اهميدت در صدح ه اياادت
داالی و حتی اارجی کشورها بهویژه در م اطق اشک و کمآب جهان ،همواره مطرح بدوده و

 -0اص لاح نئومالتوسیانیزم بهطور کلی به کسانی اطلاق میشود که دغدغههایی مشابه با نگرانی
مالتوس ذ که از طرفداران برنامههاي کنترل جمعیت بود ذ داشتند تفاوت دیدگاه نئومالتوسیها با
تئوري مالتوس در جدیت و اشتیاق فراوان آنان در جلوگیري از باروري است نگرانی آنان از افزایم
جمعیت عموماً بیم از مالتوس است ،تا آنجا که بهجاي «فقر» از «تخریب و از هم پاشیدگی محیط
زیست و قح ی فاجعهبار» سخن میگویند
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هماک ون نيز اهميت اود را حفظ کردهاات (زیباکلام .)1630 ،متخصصدان امدور آب بدر ایدن
باورن که هرگاه نسبت جمعيت به حجم م اب آب شيرین تج ی شون ه از حد معي دی فراتدر
رود ،کمیابی آب محسوگ و «فشار و ت ش ناشی از کمبود آب» اجت ابناپذیر اواه بدود .بدر
همين اااگ ،در دهه ااير این نسبت در  36کشور جهان به مرز بحرانی راي ه یا از آن فراتدر
رفته اات .در این ميان ،م اطق آايبپذیر جهان نظير م طقه «ااورميانه» در شرایط نگدران-
ک

های بهار میبرن  ،ااورميانهای که بيش از  31درص از اراری آن را تحت ع وان م داطق

«اشک» یا «فرااشک» طبقهب د ی مدیک د  .بده همدين دليدل ،پيشدي ه کشدمکش بدرای
داترای به آب شيرین در اراار تاریخ ااورميانه بهچشم میاورد (بزی و همکاران.)3717 ،
ایران مشابه بسياری از کشورهای اشک و نيمه اشک جهان در دهههای ااير ،کمبود جد ی
در م اب آب را تجربه کرده و براااگ برای تعاریگ و معيارها از جمله تعریگ اازمان ملل ،در
حال حارر با «بحران آب» و براااگ برای دیگدر از تعداریگ ،بدا «تد ش آب» مواجده اادت
(نصرآبادی.)1676 ،
از طرفی در تاریخ تحولات جهان ،ع صر جمعيت ،همواره بهع وان یکی از مثثرترین مثلفههدای
ق رت در عرصههای اياای و اقتصادی هر کشور بهشمار میآم هاات .ایرانِ امروز بدا افدزایش
ميانه ا ی بيش از  67اال ،در آاتانه اااوردگی قرار دارد .بررایها و گزارشات اازمانهای
مختلگ از جمله وزارت به اشت و مرکز آمار نشان میده که جمعيت کشور مدا در حدال پيدر
ش ن و در دراز م ت رو به کاهش اواه بود (نصدرآبادی .)1676 ،ب دابراین ،توجده بده رشد
جمعيت در صورت م یریت صحيح و برنامهریزی شد ه ،مدیتواند بدر توادعه و تحدرک دیگدر
بخشهای کشور تأثيرگذار باش (پوریدا .)1671 ،لدذا مراقبدت از مثلفده جمعيتدی در راادتای
حفاظت از ق رت ملی ،همان ق ر مهم اات که مراقبت از قلمرو و حاکميت ملی ،بهع وان نمود
ااتقلال اياای در یک کشور حائز اهميت اات.
هماک ون ح ود  17درص جمعيت ایران را افراد بالای  47اال تشکيل مدیده د  ،کده گفتده
میشود این آمار در االهای آی ه تقریباً دو برابر اواهد شد  ،بدهطوریکده در ادال 1637
بهازای هر چهار نفر ایرانی ،یک نفر االم

وجود اواه داشت (دهقانی محمودآبادی.)1676 ،

این مسأله ،توجه ايااتگذاران کلان کشور و صاحبنظدران اقتصدادی و اجتمداعی را بدهاود
معطو نمود ،تا رمن بررای زمي هها و عوامل مثثر در این پ ی ه ،برای ک تدرل روند نزولدی
رش جمعيت و تخفيگ آثار اوء مترتب بر آن ،به ارائه راهکار بپردازن  .این امر م جر بده اتخداذ
ايااتهای ج ی تشویقی افزایش رش جمعيت ،تواط دولتمردان ش هاادت .پدس از اعلدام
ايااتهای ج ی جمعيتی برای مقابله با آايبهای مربوط به آن ،ع های با ایجاد ارتباط بين
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دو مقولدده ااددتراتژیک "قرارگيددری در معددر ،بحددرانِ «آب» و ايااددتهددای افددزایش
رش «جمعيت»" ،آنها را متعار ،و مت اقض تلقی نمدوده و در صدحت تلدا

در راادتای ایدن

ايااتها ،به دليل کمبود آب تشکيک نمودن  .ایدن در حدالی اادت کده رادانههدای معاند ،
بهش ت در تلاش

تا مسأله آب را م حصراً به موروع جمعيت و ايااتهای تشویقی افدزایش

آن ،پيون زن  .آنان در گفتوگوهای راانهای اود و در فضای نشریات و اایتهدای ابدری و
تحليلی ،با ترف هایی ،بحران آب در ایدران را فاجعدهآميدز جلدوه مدیده د و مدیکوشد

تدا

دولتمردان و ايااتم اران ایرانی و ايااتهای کلی آنان در جهدت تشدویق بده فرزند آوری و
افزایش باروری را امری بلاهتآميز و االی از هرگونه م طدق و برنامده بده تصدویر کشد  .ایدن
راانهها ،علت مواجهه ایران با مشکلات م اب آبی در چ
ناگهانی جمعيت ،در االهای دهه شصت میدان

ادال اايدر را ،متوقدگ بدر افدزایش

و معتق ن ادامه این رون باعث اواه ش ،

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

جمعيت ک ونی ایران نيز ناکافی میدان

و مکرر به عد م

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

 .تردی در باور و پذیر

ارتباط بين دو مقولهی بحران /ت ش آب و ايااتهای جمعيتی

زمانی ج یتر میشود کده بد انيم طبدق آمدار و محاادبات ،ذايدره ادرانه آب ایدران1467 ،
مترمکعب اات .این در حالی اات که طبق آمدار باندک جهدانی ،کشدورهایی مثدل دانمدارک،
بلژیک و هل  ،با ذايره ارانه آبی در ح ود یکادوم تدا دو ادوم ذادایر ایدران و بده ترتيدب
 1701 ،1746و  473متر مکعب ،و نزدیک به و یا زیر شااص بحران آب ،ايااتهای افزایش
جمعيت را دنبال میک
اات .ه

و حتی بخش عم های از صادراتشان مربوط به محصولات کشاورزی

نيز ،که ارانه ذاایر آب آن  1113متر مکعب و در ح شااص بحران اات ،تمایلی

بر اتخاذ اياات ک ترل جمعيت ن ارد (داوری.)world bank, 2016 1676 ،
این نوشتار درص د پااخگویی به ارتباط علمی این دو مسأله د بحران /ت ش آب و جمعيدت د
با یک یگر اات .گرچه قدرار گدرفتن کشدور ایدران در وردعيت بحراندی نسدبت بده مسدأله آب
موروعی پذیرفته ش ه و ج ی اات ،اما نوع ارتباط بين این موروع و مسدأله جمعيدت محدل
تأمل و بررای اات .در حقيقت بای بررای شود که آیا این دو موروع ،ارتباط علّی مستقيمی
با هم دارن ؟ ب ین مفهوم که رابطه ت ييرات جمعيت و مصار آب به صورت اطی اات؟
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اهداف و پرسشهای تحقیق
از آنجا که موروع کمبود آب و عوار ،آن برای عموم ملموگتر و محسوگتر از ت يير اااتار
ا ی جامعه و االم

ش ن و چشمان از کاهش جمعيت کشور میباشد  ،در ذهدن بسدياری از

افراد این اثال بهطور ج ی مطرح میگردد که آیا با توجه به بحران آب ،تشویق به فرزن آوری
و افزایش جمعيت کشور صحيح میباش ؟
آیا کمبود آب ،زن گی را برای نسلهای بع ی چ ان دشوار میاازد که بهتر اات ،این نسدل را
مح ود نمود؟ بهاین مع ی که تلا

نمود ،تع اد جمعيت مطدابق بدا ميدزان آب کدم شدود ،تدا

کمبود آب احساگ نشود؟
بررایها نشان میده که در قشر فرهيخته جامعه ایدن ادثال جدزو پرتکرارتدرین شدبهات و
موان پذیر

در بحث تئوریک ررورت ت يير ايااتهای جمعيتی کشور بودهاات و طبيعتداً

حل این پارادوکس و گره ذه ی که بيشتر از ج س م الطه مدیباشد  ،نيازم د بررادی دقيدق
طرفين موروع و چگونگی ارتباط آنها با یک یگر اات و نمیتوان پااخ به آن را در چ

جملده

و یا در حاشيه بحث ارائه نمود .به همين جهت لازم اات ،با مست ات کافی و برااداگ آمدار و
م اب علمی مورد بحث قرار گيرد.
چارچوب نظری
ارانه آب تج ی شون ه یکی از شااصهای جهانی در تعيين ورعيت کشورها از نظر آب اادت
(محم ولی اامانی .)1636 ،نزولات جوی یکی از اااایترین پارامترهای هواش اای بدوده کده
عامل اصلی در شکلگيری م اب آب تج ی شون ه میباش  .مق ار نزولدات جدوی را بدهصدورت
ارتفاعی از آب برحسب ميلیمتر در اطح م طقه نمایش میده

(هراثی و همکداران.)1606 ،

ایران با متواط نزولات جوی  367ميلیمتر در االهای اايدر از کشدورهای اشدک جهدان و
دارای م اب آب مح ود اات (تجریشی و ابریشم چی .)1636 ،این ميزان حد ود یدک چهدارم
متواط جهانی ( 307ميلیمتر)( ،هراثی و همکاران )1606 ،و نصگ قاره آايا اات (شدکل .)1
ب ین ترتيب ایران از جمله کشورهای اشک و نيمه اشک محسوب میشود.
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شکل 1 :متوسط نزولات جوی در کشورهای جهان (هراثی و همکاران)1321 ،

با توجه به واعت اراری ایران 367 ،ميلیمتر ميزان بار

در این کشور ،بهطور متواط برابر با

ح ود  677ميليارد مترمکعب در اال میباش  ،که  307ميليارد مترمکعب آن تبخيدر و تعدرق
ش ه و  167ميليارد متر مکعب آن در اال ،بهع وان آبهدای تج ی پدذیر از طریدق آبهدای
اطحی ( 73ميليارد متر مکعدب) و آبهدای زیرزمي دی ( 63ميليدارد متدر مکعدب) مدیتواند
ااتحصال و مورد بهرهبرداری قرار گيرد .ارقام فوق متواط در اال بوده و تمام این ميزان قابل
ااتحصال و بهرهبرداری نخواه بود (محم ولی اامانی.)1636 ،
در ایران م اطق شمالی و غربی از اهم بيشتر آب براوردار بوده و ح ود  07درص م داب آب
با کيفيت در این مح وده وجود دارد و نيمه دیگر کشدور در ندواحی مرکدزی ،شدرق و ج دوب
شرقی ،ح وداً از  67درص م اب براوردار هست

(رجبزاده.)1630 ،
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جدول: 1

وضعیت منابع آبی تجدید پذیر کشور (ارقام به میلیارد متر مکعب)

(محمدولی سامانی)1331 ،
بارش

677

تبخیر و تعرق

307

منابع آب تجدید شونده

167

تغذیهی منابع آبهای زیرزمینی (از بارندگی و جریانهای سطحی)

63

آبهای سطحی در دسترس

73

براااگ ارقام فوق ،در اال  ،1677ارانه آب تج ی شون ه کشور ح ود  1777تا  1677متر مکعب
برای هر نفر اواه بود (محم ولی اامانی )1636 ،در حالیکه ميانگين جهانی این مق ار برابر 0477
متر مکعب برای هر نفر اات.

برای تعيين بحران آب ،شااصهای معتبر زیادی مان

شااص فالکن مارک ،شااص ادازمان

ملل و شااص مثاسه بينالمللی م یریت آب وجود دارد (نصدرآبادی .)1676 ،بدهع وان مثدال
براااگ شااص نخست کشورهایی کده دارای ادرانه م داب آب ادالانه تج ی پدذیر کمتدر از
 1077متر مکعب هست  ،جزء کشورهایی با بحران آبی محسوب میگردند و کشدورهایی کده
دارای ارانه آب تج ی پذیر کمتر از  1777متر مکعب در ادال هسدت  ،جدزء کشدورهایی بدا
کمبود آب میباش

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

آاتانه قرار گرفتن در بحران آبی و برااداگ دو شدااص دیگدر ،م داب آب ایدران در وردعيت
بحران آبی ش ی قرار دارد (نصرآبادی.)1676 ،
اما امروزه با ااتفاده بهي ه از م اب آب و بازچراانی آن ،بسدياری از کشدورها بدا ارقدام ادرانه
کمتر از  377مترمکعب در اال ،نيز ب ون ای که مشکل حادی از این نظر داشته باش  ،برنامه-
های تواعه ملی اود را به پيش میبرن (محم ولی اامانی.)1636 ،
لذا به نظر میرا بيش از آنکه این ارقام و محاادبات ادرانه در وردعيت واقعدی کشدورها در
رابطه با م اب آب مهم باش  ،اااتار و چگونگی مصر و م یریت آب تاثيرگذار اات .ب ابراین
در ادامه به چگونگی اااتار مصر آب در کشور میپردازیم:
انواع مصارف در ایران
مصر آب در کشور در اال  1601برابر  34/3ميليارد متر مکعب در اال اعلام ش ه اات که
بيش از نود درص آن در بخش کشاورزی بوده و مجمدوع مصدار در بخدش شدرب و صد عت
ح ود هفت درص میباش  .کل مصر آب در اال  1637برابر  76/1ميليارد متر مکعب بوده
که همان رون مصر در اال  1601را در بخشهای کشاورزی ،شرب و ص عت نشان میده .
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ترکيب و اااتار مصر آب در زمي ههای مختلدگ مصدر در اده مقطد زمدانی ادالهدای
 1601 ،1667و  1677به شرح ج ول برآورد ش ه اات.
جدول  : 7تحولات ساختار مصرف آب در دوره ( 1311-1111محمدولی سامانی.)1331 ،

سال 1311

سال 1329

سال 1111

نوع مصرف
کشاورزی ()%

73/4

76/6

33/1

شرب شهری و روستایی()%

1 /6

1 /3

4/7

صنعت و معدن()%

7 /1

1

3 /1

پرورش آبزیان()%

-

7 /1

3 /7

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
شهرون برای حفظ به اشت و الامت جامعه 77 ،ليتر در روز تعيين گردید هاادت .همچ دين
برطبق برنامه اوم تواعه ،الگوی مصر آب هر اانوار  33/1مترمکعب در ماه تعيين ش ه کده
در نتيجه هر نفر بهطور متواط در شبانهروز میتوان  ،ح اکثر تا  117ليتر آب مصدر نماید .
اما متأافانه با توجه به رش بیرویه شهرنشي ی در ایران ،آمار چ

االه ااير نشان از مصدر

ارانه بهطور متواط  317تا  677ليتر در شبانهروز میده  .در اال  1606متوادط تقاردای
ارانه آب شهری در کشور  363ليتر نفر روز بهدات آم هاات .بهع وان مثال در ادال ،1607
 16درص مشترکان کشور ،بيش از الگوی مصر آب مصر کردهان  .از اویی پديشبي دیهدا
نشان میده  ،که جمعيت کشور براااگ ا اریوی ح متواط ،جمعيت در افدق ادال 1677
به ح ود  36ميليون نفر اواه راي که ح ود  01درص آندان در شدهرها ادکونت اواه د
داشت (محمودی.)1637 ،
ب ابراین با توجه به هزی ههای بالای تأمين ،انتقال و توزی آب ،افزایش بیرویه مصر و م داب
مح ود آب قابل داترگ ،شهرون ان با بحرانهای ج ی ج ی ی در آی ه روبرو میباش .
در ای جا این نکته نيز قابل توجه اات که مصر ارانه آب در کشدور طدی 67ادال گذشدته،
بيش از  6برابر و ميزان مصر االانه تقریباً  6برابر ش هاات .همچ ين برالدا رشد حد ود
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 3/1درص ی جمعيت شهری ،مان

تهران در این دوره ،مصر آب با رش االانه تقریباً  1الدی

 4درص در این شهر همراه بودهاات.
جدول  .3جمعیت تهران و مصرف سرانه آب طی سالهای  1319تا 1329
(تجریشی و ابریشم چی.)1333 ،

سال

1319

1399

1395

1359

1321

1329

جمعيت ( 1777نفر)

3037

6167

1616

4763

4601

4017

مصر االانهی آب ()MCM

73

664

666

163

431

307

مصر ارانه (ليتر در روز)

77

377

333

366

333

613

براااگ آمارهای موجود ،مصر آب در تهران و دیگر شهرهای کشور به مراتب بيشتر از مصر ارانه
آب در مکانهایی اات که از لحاظ آب و هوایی ،زن گی اجتماعی و اقتصادی در ردیگ تهران قرار دارن
(تجریشی و ابریشم چی.)1636 ،

ب) مصرف کشاورزی
عم هترین مصر ک

ه آب در ایران ،بخش کشاورزی اات (رجب زاده .)1630 ،ميزان اراری

زیر کشت کشور ح ود  10ميليون هکتار اات (زارع و حياتی .)1676 ،از مجموع  71ميليدارد
مترمکعددب آب ااتحصددالی اددالانه در ایددران ،بدديش از  30ميليددارد مترمکعددب آن در بخددش
کشاورزی برای آبياری  0/43ميليون هکتار اطح زیر کشت آبی ،شامل  4ميليون هکتار زمدين
زراعی و  1/43ميليون هکتار باغ مصر میشود (نصرآبادی.)1676 ،
در حال حارر ران مان آبياری که عم تاً بهصورت غرقابی مدیباشد  ،بدين  67الدی  67درصد
تخمين زده میشود .ارزیابی شبکه آبياری ا دز ،در طول  7اال ( )1641-1647نشان مدی-
ده که متواط بازدهی کل آبياری با  31درصد  ،از متوادط بدازدهی در کشدورهای در حدال
تواعه ( 61درص ) نيز کمتر بودهاات .در حالیکه در کشور آمریکا ،بدا بدهکارگيری رو هدای
ترویجی و آموز

کشاورزان و تحقيقات توانستهان  ،ميزان مصر آب در هر هکتار را در اال-

های  1737تا  1771ميلادی 14 ،درص کاهش ده .
ميزان مصر آب برای آبياری محصولات مهم کشاورزی ،نيز در مقایسه با مقادیر جهانی بسيار
بالا اات .ج ول  6مق ار متواط مصر آب اقلام مهدم کشداورزی در کشدور را در مقایسده بدا
مصر جهانی نشان میده (تجریشی و ابریشم چی.)1636 ،
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جدول  .1مقایسه مصرف آب کشاورزی در آبیاری انواع محصولات
(تجریشی و ابریشم چی)1333 ،
مصر جهانی (متر مکعب در هکتار)

مصر در ایران (متر مکعب در هکتار)

گندم (شتوی)

6177-4177

4677

صیفی جات

0777-17177

10777

چغندر قند

1177-0177

16777-17777

برنج

6177-0777

3777-17777

نیشکر

11777-31777

13777-37777

ذرت

1777-3777

17777-13777

ج) مصرف صنعت و خدمات
در بخش ص عت نيز الگوهای مصر بهدراتی ت ظيم نش ه اات و هيچ مطالعه گسدتردهای از
ورعيت مصر آب ص ای بزر

و پتانسيل صرفهجویی در آنها به چشم نمیاورد و بهدرهوری

در ح ی بسيار پایي تر از ااتان اردهای جهدانی اادت .حجدم کدل آب برداشدتی کارگداههدای
ص عتی کشور در اال  ،1644معادل  106ميليون مترمکعب بوده کده  64درصد آن از م داب
زیرزمي ی کشور و  16درص از م اب آب اطحی تدأمين شد هاادت .در ادال  ،1600صد ای
کانی و غيرفلزی با یک ميليارد مترمکعب و ص ای غدذایی بدا حد ود  477ميليدون مترمکعدب
مصر آب االانه ،در مقام اول و دوم مصر آب قدرار مدیگيرند (تجریشدی و ابریشدم چدی،
.)1636
در مطالعهای که در اال  ،1601بر روی پالایشدگاه تهدران انجدام پدذیرفت ،نشدان داد کده بده
اهولت میتوان آب مصرفی این مجتم که به مصار مختلفی از جمله تولي بخار ،تزریق بده
بر ا کک

ه بهع وان آب جبرانی ،شستشوی واحد ها ،مصدر آتدشنشدانی ،آشدامي ن و

تعميرات میرا  ،را تا ح ود  61درص کاهش داد .این مجتم روزانه  37777متر مکعب آب
از شبکه آب تهران دریافت میک .
در مطالعه دیگری که در اال  1637بر روی کاراانه ق

اصفهان صورت گرفت ،نشان داد کده

با اعمال رو های پيشد هادی کداهش مصدر آب در مرحلده اول ،ميدزان مصدر آب
کاراانه از  663مترمکعب ،به کمتر از  117متر مکعب ،بهازای هر ص تن چ
 -0آ

تازه در مقابل آ

حاصل از تصفیه پسا

است

تدازه1

رق د  ،کداهش
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مییاب  .در این مطالعه رمن ارائهی برنامه کداهش مصدر آب ،در مراحدل بعد ی نشدان داده
ش ه که میتوان ميزان مصر آب تازهی کاراانه را تا ميزان  17مترمکعدب بدهازای صد تدن
چ

ر ،نيز کاهش داد.

در مطالعات مشابهی که در نقاط مختلگ جهان صورت گرفته ،نشان داد که به راحتی میتدوان
با مميزی آب در کاراانهها ،تا  67درص در مصر آب ص ای صرفهجویی نمود .اعمال قيمت-
های واقعی آب ،مشاوره ف ی و آموز

میتوان  ،نحوه صحيح مصر آب و صدرفهجدویی آن را

در واح های ص عتی و کارگاهها تشویق نمای (تجریشی و ابریشم چی.)1636 ،
علل ایجاد بحران آب
به م ظور بررای ورعيت رون ام يدت آبدی در کشدورهای آاديایی ،مطالعدات ج اگاندهای در
اصوص چشمان از تواعه آب در آايا ،تواط بانک تواعه آايا ( )ADBصورت گرفتدهاادت.
این مطالعات نشان میده که کشورهای آايایی با بحران آب ناشی از کمبود م اب آب مواجه
نيست  ،بلکه بحران آبی ایجاد ش ه در این کشورها بدهدليدل ردعگ در مد یریت و حکمراندی
م اب آب اات.
م یریت توزی و نگهداری آب در کشور ،همواره جمعيت ،کشاورزی و اارا در مصر اانگی
را عامل کمبود آب معرفی میک  ،اما طبق گزار

مرکدز تحقيقدات اادتراتژیک مجلدس31 ،

درص از آب شهری ،در شبکه توزی ه ر میرود ،و اگر از اتلا همين ميزان جلدوگيری شدود،
مشکلات این بخش حل میشود .بحران آب ،بيشتر از آنکه تاب ميدزان ذادایر آب باشد  ،بده
م یریت م اب آن بستگی دارد ،چرا که کشوری مثل آلمان ،با ذايره ارانه  1634متر مکعب،
که بسيار کمتر از ذاایر ایران اات ،با اتخاذ ت ابيری بهي ه ،مشکل بحران آب ن ارد .در کشدور
ما از  636ميليارد متر مکعب آب ورودی 376 ،ميليارد متر مکعب تبخيدر شد ه ،و فقدط 167
ميليارد متر مکعب از آن وارد چراه بهرهبرداری انسان و طبيعت میشود کده مهمتدرین علدت
این اتلا  ،ع م توجه به آبايزداری و شيوه غلط و م سوب ا اازی اات.
توجه بهاین نکته رروری اات که راهکار اصلی برای مقابله با بحران آبدی آی د ه ،برنامدهریدزی
صحيح و در پيش گرفتن ايااتهای م برانه در حکمرانی م اب آب کشور میباش و تا زمانی
که این ت يير رویکرد در کشور نهادی ه نگردد ،اایر اق امات ،نتدایجی مقعطدی و زودگدذر و در
برای موارد ممکن اات ،اثرات مخربی نيز داشته باش  .در هر حال در یک نگداه کلدی برادی
دلایل بحران آب در کشور را ،میتوان در موارد زیر بررای کرد.
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توزیع ناهمگون جمعیت

در حالی که نيمه غربی کشور (حوزههای آبریز دریای ازر ،اروميه ،کراه و کدارون) حد ود07
درص از کل م اب آب تج ی شون ه را شامل میشود ،جمعيت ااکن در آنها ح ود  17درص
جمعيت کل کشور را تشکيل میده (محم ولی ادامانی .)1636 ،موقعيدت رشدته کدوههدای
زاگرگ و البرز ابب ش ه اات که  07درص بارن گی ت هدا در  31درصد از مسداحت کشدور
وجود داشته باش  .از یک او ،نيمی از مساحت کشور به حوره آبریز مرکزی ااتصاص داشدته
که ت ها یکاوم از کل م اب آب تج ی پذیر در آن واق اات و از اوی دیگر ،ح ود نيمدی از
م اب آب تج ی پذیر ایران در حوره آبریز اليج فارگ و دریای عمان قرار دارد که یکچهدارم
از مساحت کشور را پوشش میده .
همچ ين ،از عوامل مهم تأثيرگذار بر کاهش کيفيت م داب آب ،تمرکدز جمعيدت ع دوان شد ه
اات .این عامل مهم یکی از مهمترین عوامل فشار بيش از ح بر م اب آب در م اطق اشدک
بهشمار میرود (ابراهيميان و نهتانی .)1673 ،اهم جمعيت شهرنشين ایران از  37/0در ادال
 1307طبق ارشماریهای دوره  1661تا  1631به ترتيب بده  41/6 ،16/6 ،60 ،63 ،61/6و
 43/1درص افزایش یافته و در اال  1677از مرز  01درصد گذشدته اادت .ب دابراین موازنده
جمعيت به اود شهرها و زیان رواتاها برهم اوردهاات .به این معضل میتدوان رشد تعد اد
شهرها ،شکلگيری پ ی ه نخست شهری و تمرکز جمعيدت درکلدانشدهرهای تهدران ،مشده ،
اصفهان ،اهواز ،قم و زاه ان با م اب مح ود آب را ارافه کرد .ن اشتن ايااتهدای م اادب و
اجرایی برای توزی همگون جمعيت ،توزی امکانات و توقگ رون افزایشی شهرنشدي ی موجدب
ش ه شهری مان

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

به رتبه  17جمعيتی در ميان شهرهای کشور برا (نصرآبادی.)1676 ،
کشاورزی ناکارآمد و با بازده پایین
اتکای بيش از ح اقتصاد ایران به نفت یکی از عوامل اصلی پایين بودن بهرهوری در بخشهای
مختلگ اقتصاد کشور قلم اد میشود بخش کشاورزی نيز از این قاع ه کلی مسدتث ی نيسدت.
در حالیکه این بخش  76درص آب کشور بهميزان  36ميليارد متر مکعب را میبلع  ،روی هم
رفته از ران مانی بين  67تا  61درص در آبياری براوردار بوده و بهرهوری آب به تولي در ایدن
حوزه ح ود  7/01کيلوگرم در متر مکعب اات (نصرآبادی.)1676 ،
تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزی ،بهرهبرداری نام ااب از تأايسات آبياری موجود ،نشدت آب
از کانالهای انتقال آب ،نام ااب بودن شکل و اند ازه مدزارع در ارتبداط بدا مقد ار آب و نحدوه
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آبياری ،نبود آگاهی کشاورزان از اهميت بهي دهادازی و کدارایی مصدر آب آبيداری ،اادتفاده
نکردن از رو های آبياری م ااب ،قيمتگذاری نام ااب م اب آب ،نام اادب بدودن کيفيدت
بعضی از اراری ،نام ااب بودن کيفيت م اب آب مدورد اادتفاده بدهویدژه آبهدای زیرزمي دی
(ته ی کمی و کيفی این م اب ) ،نام ااب بودن الگو و تراکم کشت محصولات زراعدی و بداغی،
توجه نکردن بهميزان مصر آن در انتخاب تولي محصولات کشاورزی ،از برای عوامدل پدایين
بودن کارایی در بخش کشاورزی اات .با توجه به اهم بيش از  77درص ی بخش کشاورزی از
مصر م اب آب کشور ،هر نوع برنامهریزی و ارمایهگذاری برای ارتقدای راند مان آب در ایدن
بخش زمي هااز کاهش قابل توجه مشکلات م اب آب در کشور اات (محمد جانی و یزدانيدان،
.)1676
تغییر الگوی بارش و افزایش دما
موقعيت ایران و ايستمهای بارشی مثثر بر ميزان بار
اشک و نيمهاشک و دریافت یکاوم ميانگين بار
قابليت اعتماد به بار

ش ه و ميزان بار

دریافتی علداوه بدر حاکميدت شدرایط
جهانی در ایدران ،موجدب پدایين بدودن

از االی به اال دیگر بهش ت مت ير اات .بيشترین

مان برای برنامهریدزی کمبدود آب حاصدل از اشکسدالی ،تصدادفی بدودن ایدن پ ید ه اادت.
اشکسالی بهع وان یک پ ی ه اقليمی وجود داشته و اواه داشت اما دوره ،شد ت و فراواندی
آن تا ح زیادی نامعلوم اات .ب ابراین عقلانی اات برای کاهش هزی هها و عوار ،اشکسالی
برنامهریزی م اابی انجام گيرد.
مدیریت نامناسب حوزههای آبی کشور
برای نشان دادن اوءم یریت در بخش آب شواه و قرائن بسياری در دات اات که به نمونه-
هایی اشاره اواه ش  .با توجه به ت ييرپذیری بالای بار  ،م یران برای م یریت آب حاصل از
تراالیها برنامه م ونی ن اشته و در عمل بار های دریافتی مازاد این االها نه ت هدا ذايدره
نمیشود ،بلکه بهانه اوبی برای به فراموشی اپردن بحران آب در کشور بهشمار میآی  .از آب
دریافتی در تراالیها که بای بهع وان یک فرصدت بدرای جبدران کسدری مخدازن دايدره آب
ااتفاده کرد ،تواط بسياری از م یران به ع وان شاه مثالی برای دورهای بودن کمآبی و کدم-
عمق جلوه دادن بحران آب ااتفاده میشود.
او اشکسالی م یریتی ،در چي مان تواعه ب ون در نظر گرفتن تدوان اکولدوژیکی و محيطدی
م اطق ج رافيایی کشور بروز و ظهور یافته اات .تب یل حد ود  77هدزار هکتدار مدزارع انگدور
اروميه به مزارع ايب با پ ج برابر نياز آبی بيشتر ،تب یل ااتان فارگ به بزرگترین تولي ک

ه
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ه وانه کشور با آن همه دریاچه و تالاب م تظر دریافت حقآبه زیستی ،تب یل حوزه زای هرود
بددا آن تم د ن کهددن و زیراددااتهددای گردشددگری بدده قطددب کشدداورزی و ص د عتی ،تب د یل
ارااانرروی با شرایط بحرانی م اب آب اطحی و زیرزمي ی به قطب ص ای غذایی و صد ای
آببری مان

فولاد و تب یل یزد در قلب فلات اشک و نيمهاشدک ایدران مرکدزی بده قطدب

ص عت فولاد ،مشتی از اروارها مورد رعگ م یریتی در ع م توجده بده تدوانهدای اکولدوژیکی
اات.
نبود و یا رعگ م یریت صحيح م اب آب مح ود به موارد بالا نيست و بای فهرات بل

بالدای

م یریت اازهای ،ارمایهگذاری مح ود و توزی ناعادلانه آن در بخش کشاورزی ،عد م نظدارت
بر برداشت آب از م اب  ،ع م ت وین الگوی کلان کشدت م اادب بدا شدرایط محيطدی ،تمرکدز
جمعيت در کلانشهرها ،حمایت ناکافی از رو های آبياری نوین و  ...را نيز به آن ارافه کرد .با
توجه به شرایط کشور ،حرکت به اوی تواعه بهع وان یک ااتراتژی کلی دولتمردان ،مطلدوب
و قابل تق یر اات ،اما مسلماً تواعه براوااته از نيازها و برآورن ه نيازها و ارزیابی هزی هفاید ه
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحيطی ،اگر نگویيم بيشتر بهان ازه اود تواعه حائز اهميت اات
اهميتی که تا ح زیادی م فول مان ه و یا به آن توجه کافی و وافدی نشد ه اادت (نصدرآبادی،
.)1676
هدر رفت آب در سیستم انتقال و توزیع
آبی که از ا ها یا م اب آب زیرزمي ی برای مصر اانگی و ص عتی ادار مدیشدود ،پدس از
عبور از اطوط انتقال به بخشهای اانگی و ص عتی میرا و در آنجا مصر میشدود .نکتده
جالب توجه ای جاات که ميزان آب ورودی به اطوط انتقال با ميدزان آب مصدرفی در بخدش-
های اانگی و ص عتی بسيار متفاوت اات .بهعبارت دیگر حجم بسدياری از آب شدرب کشدور،
بهااطر اطوط فراوده انتقال آب ه ر میرود (نشریه ابری شرکت مه ادی آب و فاردلاب
کشور .)1676 ،یع ی به وااطه فراودگی و ع م نظارت کدافی بدر شدبکههدای آبرادانی بده
شهرها معادل  33درص (معادل چهار برابر ميدزان کدمشد ن آب در کشدوری مان د آلمدان و
ا گاپور) از آبهای با کيفيت بالا در انتقال به شهرها بهع وان آب بهحسداب نيامد ه در شدبکه
آبراانی شهری کشور گم میشود (نصرآبادی. )1676 ،
در حال حارر کشور با بروز مشکلات گوناگون در زمي ده تدأمين هزی ده تعميدرات و نگدهداری
اطوط انتقال ،تعویض ک تورها ،شيرآلات فرادوده و  ...مواجده اادت (نشدریه ابدری شدرکت
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مه ای آب و فارلاب کشور .)1676 ،مطابق گزارشات شرکت مه ای آب و فارلاب کشور،
 67درص شبکه توزی آب شهرها و رواتاهای کشور فراوده اات 67 .هزار کيلومتر از شبکه
توزی آب در بخش شهری و  17هزار کيلومتر در بخش رواتایی فراوده اات یع ی ان آنها
بيش از  31اال تخمين زده میشود (حا راولیها .)1674 ،همچ ين در ااتان بوشدهر هدم
اک ون ح ود  1177کيلدومتر از  1هدزار کيلدومتر اطدوط انتقدال و شدبکه توزید آبرادانی
رواتایی ااتان ،فراوده و نيازم

بازاازی فوری اات .در اال  66 ،1676درص هد ر رفدتِ

آب وجود داشته که  14درص آن به دليل فراودگی و  13درص هم انشعابات غيرمجداز بدوده
اات (طاهریان پور.)1676 ،
راهبردها و راهکارهای مدیریت منابع آبی
در ای جا به برای راهکارهای م یریتی در بخشهای مختلگ جهت مصدر صدحيح م داب آب
میپردازیم.
فرهنگسازی مدیریت مصرف آب
در مجموع بای تلا

شود تا نگر

عمومی نسبت به آب ت ييدر ک د و مدردم بدهع دوان یدک

کالای اقتصادی در معادلات تواعه اقتصادی ،اجتماعی و فره گدی بده آب توجده ک د  .بدرای
فره گاازی ،بستر و اازوکار م ااب جهت مشارکت همگانی نياز اادت .تشدکيل گدروههدا و
انجمنهای حامی و حافظ آب در م ارگ ،اهتمام در نهادی ه کردن فره گ حفاظدت از م داب
آب ،گ جان ن مباحث مرتبط با اهميت آب و تبيين ورعيت موجود در کتابهدا و برنامدههدای
راانهها و جرای یکی از ررورتها اات .مسئوليت و اجرای بهي هاازی مصر آب به محلدی-
ها ،مردم و اازمانهای مردم نهاد واگذار و رمن حمایت بر روند فعاليدتشدان نظدارت شدود.
راانه ملی به کمک ه ر هفتم و راانهها و جرای محلی با ااتفاده از نفوذ اود ،فره دگ غلدط
ااتفاده از آب را با فره گ صرفهجویی و ااتفادهی بهي ه جایگزین نمای .
تدوین الگوی ملی بازتوزیع جغرافیایی جمعیت
اولویت نخست دولتمردان و برنامهریزان بای بده تثبيدت و حفدظ جمعيدت اداکن در م داطق
رواتایی ،شهرهای کوچک و ميانی معطو شود .هر کوتاهی و فوت وقت با وجدود ایدن روند
فعلی ،به چ ان توزی ناهمگونی م جر اواه ش که کشور را به امت عميقتر شد ن بحدران
اواه کشان  .ب ابراین بهنظر میرا در ک دار توجده کدافی بده کشداورزی ،بدا برنامدهریدزی و
ارمایهگذاری م ااب در زمي ه ایجاد ص ای کوچک روادتایی مان د صد ای تبد یلی ،توليد
لباگ و  ...با توجه به کمش ن جاذبه شهرها و غلبه اااتار ا ی افراد مسن در رواتا میتدوان
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در طول برنامه ششم تواعه ،جمعيت فعلی را تثبيت و در گام بع ی برای برگشت جمعيت بده
رواتا زمي هاازی کرد (نصرآبادی.)1676 ،
مدیریت و بهینهسازی مصرف در بخش کشاورزی
یک زیرااات ،اااتاری عمومی اات که دارای اازمان هی و نظام یکپارچه و واي اات و از
اااتاری یکپارچه و کامل پشدتيبانی میک د  ،فضدائی را بدرای ارائده اد مت در یدک زمي ده
مشخص فراهم میآورد و چارچوبی را برای ا متها به شکل بلوکهای ا مات ایجاد میک .
یک زیرااات به زیراااتهای دیگر ا مترادانی کدرده و از زیرادااتهای دیگدر اد مت
میگيرد و وابستگی و همبستگی ش ی ی بين آنها وجود دارد (مجي ی و دراشان.)1634 ،
توانمند سازی کشاورزان و جوامع روستایی
نتایج مطالعات بانک جهانی و محققان بسياری در اراار دنيدا و ایدران ،فقد ان نظدام مدالی و
اعتباری برای پرداات مساع ه به کشاورزان از اوی دولت و نبود ب يه مالی قوی کشداورزان را
از مهمترین موان و مح ودیتهای بهکارگيری م یریت بهي ه م اب آب در نظام کشاورزی ذکر
کردهان .
درحال حارر ان ک ارمایهگذاریهای صورت گرفته در این بخش در زمي ه امکاندات رفداهی و
ا ماتی بوده و در نتيجه در بسياری از موارد شکلگيری رواتاهایی بدا امکاندات رفداهی ولدی
االی از اک ه و یا با جمعيت غالب االخورده ش ه اات .ارمایهگذاریها در بخش کشداورزی
بای همگام با م رن ش ن ،کارایی و جذابيت اقتصادی این بخش را نيز بههمدراه داشدته باشد
(نصرآبادی .)1676 ،تجهيز و نواازی اراری و یکپارچهاازی آن از دیگر زیراااتهای بخدش
کشاورزی محسوب میشود .اگر کشوری بخواه در بخدش کشداورزی رشد جهدشوار داشدته
باش بای بهاین زیرااات توجه ویژه ک

و اعتبارات تخصيصی به آن را افزایش ده .

تدوین الگوی کشت مناسب با توانهای محیطی و نظارت بر اجرا
بخش کشاورزی در ایران و جهان بزرگترین مصر ک

ه آب اات ،اما برالا ميانگين جهانی

که نشانگر تخصيص  07درص از کل م اب آب مصرفی به بخش کشاورزی اات .در ایران و بدا
وجود قرار گرفتن کشور در م طقهای اشک این نسبت  76درص اات .این اولدين اشدتباه در
الگوی مصر آب کشاورزی کشور میباش  .کشورهای کم آب میتوان د بدا واردات محصدولات
آببر و ااتراتژیک ،آبی را که برای تولي آن نياز اات را در بخشهای دیگر مصر ک
تجارت با در نظر گرفتن مزیت نسبی کشورهای صادر ک

 .ایدن

ه در تولي محصولات غذایی صورت

میگيرد .از اینرو کشوری به صادرات مواد غذایی میپردازد که از نظدر م داب و عوامدل توليد
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شرایط بهتری در تولي محصولات نسبت به کشدورهای وارد ک د ه داشدته باشد  .واردات آب
مجازی 1بخشهای مختلگ اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تحت تأثير قدرار مدیدهد و بدا
ام يت غذایی آن ارتباط مستقيم دارد (مواوی و همکاران.)1633 ،
استفاده از شبکههای مدرن آبیاری
به طور کلی آبياریهای نوین به شکل تحت فشار و به دو شکل کلی آبياری قطدرهای و بدارانی
انجام میشود .ران مان آبياری بارانی تا  07درص و آبياری قطرهای تا  71درصد اادت ،یع دی
در ايستم آبياری بارانی تدا  37درصد و در ايسدتم آبيداری قطدرهای تدا  1درصد آب تلدگ
میشود ،در حالیکه در آبياری مزارع به رو

اطحی حتی با انجام هزی ههای گزا و تسطيح

اراری ،ران مان آبياری از  17درص تجاوز نمیک

و در ورعيت ا تی که اکثر اراردی کشدور

ما به همين ترتيب آبياری میشون این ميزان حتی کمتدر از  61درصد میباشد  .ایدن بد ین
مع ی اات که اگر از رو های آبياری بارانی و قطرهای ااتفاده نک يم 41 ،درص آب مدزارع از
بين میرود و با احتساب آب تلگ ش ه در کانالهای انتقال ،ميزان تلفات از ميدزان  01درصد
نيز تجاوز میک  .لذا با اادتفاده از ايسدتمهدای آبيداری تحدت فشدار میتدوان از تلفدات آب
جلوگيری کرد تا به رش اقتصادی و بهدنبال آن به تواعه پای ار در همه زمي هها دات یافدت.
ااتفاده از ايستمهای آبياری بارانی و قطرهای و توادعه آن در ادالهدای اايدر تدا حد ودی
توانستهان از اتلا در بخش کشاورزی بکاه  .اما اادتفاده از آبهدای بدا کيفيدت پدایينتدر و
همچ ين ااتفاده از ايستمهای با تلفات نزدیک به صفر توجه بده رو هدای ندوین آبيداری را
بيشتر نموده اات که از جمله این رو ها که االهاات در کشورهای پيشرفته مدورد بهدره-
برداری قرار میگيرد ايستم آبياری زیر اطحی اات( 3افضلی و امي ی.)1637 ،

 -1آ

مجازي ( )Virtual waterآبی است که یک کالا و یا یک فرآورده کشاورزي طی فرایند تولید

مصرف میکند تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آ

مصرفی در مراحل مختلف

زنجیره تولید از لحنه شروع تا پایان است صفت مجازي به این معناست که بخم عمده آ
شده طی فرایند تولید در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد میزان آ
اقلیمی ،فرهنگی ،مدیریت و برنامهریزي قرار

مصرف

مجازي تحت تد یر شرایط

دارد.

 -2سیستم زیرس حی برپایه استفاده از نوارهاي رطوبتی مداوم استوار است که تعیین کننده یک آبیاري
مناسب و یکنواخت است بعضی آزمایشات که بر روي آبیاري س حی ،آبیاري نیمه زیرس حی (شبیه
زیر س حی) ( 06سانتیمتر) و زیرس حی ( 31سانتیمتر) انجام شده است ،ابت کرده که مقدار رطوبت
خاک تقریباً  31درصد در آبیاري زیرس حی بیشتر از آبیاري ق رهاي س حی

است.
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گسترش گلخانهها

براااگ گزارشات موجود میتوان با ایجاد یک ميليون هکتار گلخانه در کشور ،ام يدت غدذایی
کشور را برای هميشه تأمين کرد .متأافانه ارمایهگذاریهای لازم در بخدش کشداورزی انجدام
نش ه اات .با ایجاد چ ين اطحی از گلخانه در کشور ،حتی میتوان صادرات هم داشدت .ایدن
در حالی اات که میتوان با همين آب و هوا ،ااک و شرایط کشور این کار را انجدام داد ،ولدی
این مسأله مستلزم نگاه و توجه ج ی به مسأله کشاورزی اات .همچ ين احد ا گلخاندههدای
هوشم

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

مصر کمتر اموم ،امکان تحصيل محصولات ارگانيک را فراهم میآورد.
ایجاد منابع جدید با استفاده از تصفیه پسابها
فارلاب تصفيه ش ه یک م ب آب در داترگ بوده و حتی در االهایی که مشدکل کدم آبدی
وجود دارد ،با توجه به ای که پسابهای شهری بهن رت تحت تأثير اشکسالی قرار مدیگيرند ،
یک م ب آب مطمئن جهت ااتفاده مج د اواه بود .در رمن با توجه بهای که در این حالت
فارلاب تصفيهنش ه در طبيعت تخليه نمیگردد ،محيطزیست نيز حفظ اواه ش .
پيشبي ی میشود که فقط برای بخش کشاورزی در اال  1677به  113ميليدارد متدر مکعدب
(در مقابل  37ميليارد متر مکعب فعلی) آب نياز باش  .ب ابراین ااتفاده از فارلاب تصفيه شد ه
ولو ناچيز میتوان بهع وان یک م ب تأمين آب در نظرگرفته شود .لازم بده ذکدر اادت کده در
کشورهای تواعه یافته با وجود ته ی های کمتر زیست محيطی ناشی از بحران آب ،در مقایسه
با کشورهای کم آب نظير کشور ایران ،تلا های بسيار بيشتر و ج یتری صورت گرفته اادت.
در امریکا ااتفاده از فارلاب تصفيه ش ه برای آبياری و مصدار صد عتی از ادال  1733آغداز
ش ه اات .بهع وان مثال االانه معادل  367ميليون مترمکعدب آب بازیدافتی ( 63درصد کدل
فارلاب تصفيه ش ه) در کشاورزی ایالت کاليفرنيا مورد ااتفاده قرار مدیگيدرد (ميرزاشداهی و
همکاران.)1676 ،
افزایش قیمت آب و انرژی
هرچ

اصلاح قيمتها با توجه بهتوان کشاورزان ،بهرهوری پایين ،نتایج اجتمداعی  -اقتصدادی

نامطلوب احتمالی کوتاهم ت در بين کشاورزان و افزایش هزی ههای اياای دولدت بدا چدالش
ج ی روبهرو اات ،اما این موروع نبای مان افزایش قيمت بهگونهای که م عکسک

ه ارز

واقعی آب و انرژی در م اطق مختلگ باش  .ب ابراین دولت بای در مرحله نخست اصلاح قيمدت
را از کشت و ص عتها و شرکتهای دولتی بزر

و رواتاهای با اطح درآم بالاتر شروع کرده
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و هزی ههای دریافتی را در زمي ه بهبود و اصلاح رو های کشت و آبيداری بدا بدازده پدایين در
همان م اطق ارمایهگذاری ک  .علاوه بر آن ،برای کاهش و پيشگيری از آاديبهدای مدذکور
بای با ارائه بستههای حمایت مالی و وام کمبهره به م رنيزاايون مورد نياز کشاورزی که م جر
به کاهش مصر آب و انرژی میشود ،کمک کرد .اگرچه اجرای این ااتراتژی در کوتداهمد ت
نيازم

ااتصاص بودجههای قابل توجهی اات ،در درازم ت ،هزی ههای آن به مراتب کمتدر از

اياات ک ونی دولت یع ی پرداات یارانه آب و انرژی اواه بود (نصرآبادی.)1676 ،
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
شون  .این رویکرد قادر اات مان از گستردهتر ش ن معضل و آايبهای زیست محيطی شدود.
همکاری و هماه گی بين م یریت آب و فعالان اایر حوزهها لازمه م یریت فعدال و پيشدگيرانه
آب اات .ت ها در اایه این همداه گی و یکپدارچگی مدیتدوان بده درمدان ریشدهای مشدکلات
پرداات و از حل و فصل پيامد ها و معلدولهدا گدذر کدرد .مد یران آب کشدور باید بپذیرند ،
راهکارهای اختافزاری و مه ای اازهای نظيدر احد ا اد مخزندی و انحرافدی ،بخشدی از
م یریت م اب آب را در بر میگيرد .کشور ما بع از یک دوره نسبتاً موفق در این زمي ههدا بده
راهکارهای نرمافزاری همچون آموز  ،جلب مشارکت ،ااتفاده از تجربيات محلی ،قانونگذاری
م ااب ،ور ماليات ،پایش ميزان مصر  ،ارائه مشوقهای لازم نياز دارد .چراکه ایدن رو هدا
هم مکمل اق امات اختافزاری هست

و چه بسا با هزی ه کمتر در پيشبرد اه ا مدثثر واقد

شون  .یکی از اه ا م یران برقراری توازن بين راهکارهای نرمافدزاری و ادختافزاری و اتخداذ
راهکار مورد نياز م ااب با شرایط حاکم اات (نصرآبادی.)1676 ،
مدیریت جامع و واحد منابع آب
م یریت متمرکز و یکپارچه حوزه آب از اااایترین راهکارهای حل مشکلات این حوزه اادت،
بهنحوی که الزامی اات اازمانها و نهادهدای ذیربدط همگدی در ادطوح ملدی و اادتانی بدا
همکاری یک یگر در رف این بحران اهيم باش  .در حالیکه برای ااات یک ا هزی ههدای
ميلياردی انجام میشود و بر پارادایم م یریت اازهای تأکي میشود ،حتی در زیر ا پایب ی
به اجرای همان م یریت اازهای وجود ن ارد و نتيجه آن میشود کده در حالیکده دوره بهدره-
برداری از ا اپي رود رو به اتمام اات ،ه وز شبکه آبيداری پشدت آن تکميدل نشد ه اادت.
ااتفاده از تمام امکانات موجود در م یریت آب ت ها راه چاره توقدگ روند فعلدی و مایده اميد
برگشت به شرایط عادی اات .به علاوه توجه بيش از ان ازه به مشکلات ملموگ و مشهود مان
ورعيت آبهای اطحی و دریاچهها نبای باعث غفلت دولتمردان از پيشگيری و بیتوجهی بده
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زام درونی و پ هانی اات که روزی

ار باز اواه کرد و شای آن روز برای درمان ايلی دیر باش (نصرآبادی.)1676 ،
نتیجهگیری
با مرور بر مطالبی که گذشت ،روشن میگردد که آنچه امروز ایران االامی در حوزه م داب آب
از آن رنج میبرد نه فقر ،کمبود و بحران م اب آب و نه جمعيت و نده ندرب رشد اادت ،بلکده
اوءم یریت و ناکارآم ی اااتار اداره م اب آب موجود در کشور اات .متأافانه آنچه امروز به
روش ی گفته و ش ي ه نمیشود این اات که اصلیترین وظيفه ک ونی متوليان م اب آبی کشور
این اات که در جهت ت يير و اصلاح ج ی اااتار م یریت م اب آب اهتمام ورزی ه و بهجدای
دادن نشانی غلط و متهم دانستن جمعيت و ندرب رشد آن ،اصدلاح فره دگ الگدوی مصدر و
بهي هاازی رو های بهرهبرداری از م اب آبی کشور را در داتور کار اویش قرار ده .
رش جمعيت بخش ناچيزی از افزایش تقارا برای آب را تشکيل میده  .عم ه ادهم افدزایش
تقارا برای آب به نحوه ااتفاده از آب بهویژه در بخش کشاورزی برمیگردد .ایدن موردوع کده
درحال حارر کشور با شرایط کمآبی مواجه اات ،مورد تأیي اات اما موروع ج ی ی نيست و
از زمانهای ق یم ایرانيان با آن دات و پ جه نرم میکردن  .ای که رش تولي کشور را به م اب
طبيعی  -که آب نيز جزئی از آن اات  -گره بزنيم با الگوهای تواعه معاصر همادوانی ند ارد.
ب ین مع ی که م اب طبيعی در رش تولي تأثير کمتری دارن  .اما متأافانه مسدئولان تداک ون
در اصوص م یریت م اب طبيعی و آبی و اصلاح الگوی مصر اق امی که عملاً باعدث کداهش
مصر ارانه آب کشور بشود ،انجام ن ادهان  .لذا با توجه به بحران االم ی و کاهش جمعيت
ایجاد این ارتباط و تضعيگ ايااتهای جمعی ،پداک کدردن صدورت مسداله و ایجداد مشدکل
مضاعگ برای کشور محسوب میشود.
در نهایت بر اااگ آمارهای موجود کارش اادان ،در صدورت بدهکارگيری رو هدای مد یریتی
صحيح و ااتفاده از رو های نوین آبايزداری در بخشهای شرب شدهری ،صد عت ،محديط
زیست و کشاورزی ،ظرفيت جمعيتی ایران با توجه بده م داب طبيعدی غ دی و اد ادادی ایدن
کشور ،بسيار بيشتر از جمعيت فعلی کشور برآورد میشود.
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طی دهههای ااير ايااتهای فرزن آوری ایران ت ييرات زیادی را به اود گرفته اات .مقاله پيشرو با
ه تفسير و بازنمایی ت يير ايااتهای ج ی فرزن آوری ایران در فضای مجازی به تحليل محتوای
رویکرد کاربران ای ترنتی میپردازد .نمونه مورد بررای متشکل از  077کاربر ای ترنتی در پایگاههای
ابری ایران اات .علاوه بر این ،تع اد  61436کاربر نيز که مور گيری اود را بهصورت «موافق» یا
«مخالگ» نسبت به نظرات این  077کاربر اعلام کرده بودن  ،بخش دیگری از جامعه آماری این مطالعه را
تشکيل داده اات .رو ش اای تحقيق مبت ی بر تحليل محتوای کمی و کيفی اات .در بين اابار
مرتبط م تشر ش ه 17 ،ابر که بيشترین مخاطب را داشت  ،جهت تحليل انتخاب ش ن  .نتایج تحليل
محتوای کمی نشان داد که کاربران در مواجهه با ايااتهای افزایش فرزن آوری ،رویکردهای متفاوتی
اتخاذ نمودهان  37/0درص رویکردی انتقادی 7/4 ،درص م فعلانه و  7/0درص رویکردی همراهانه
داشتهان  .همچ ين در بين اایر کاربران  37/03درص موافق رویکرد انتقادی 0/30 ،درص مخالگ
رویکرد انتقادی 7/17 ،درص موافق رویکرد م فعلانه 7/74 ،درص مخالگ رویکرد م فعلانه 7/17 ،درص
موافق رویکرد همراهانه و  3/37درص مخالگ رویکرد همراهانه بودهان  .بعلاوه ،یافتهها نشان داد که 66
درص کاربران بر ابعاد اقتصادی 63 ،درص بر ابعاد اجتماعی 13 ،درص بر ابعاد اياای و  0درص بر
ابعاد فره گیِ ايااتها تأکي کردهان  .نتایج تحليل محتوای کيفی نيز بيانگر آن اات که کاربران
رمن به چالش کشي ن رویکرد مسلط بر ايااتها ،رویکردی انتقادی در تفسير و رمزگشایی
ايااتهای ج ی فرزن آوری در ایران داشته و نسبت به نهادی ه ش ن گفتمانهای افزایش جمعيت
مقاومت میک .
واژگان کلیدی :ايااتهای افزایش فرزن آوری ،کاربران ای ترنتی ،تحليل محتوا.
 -0نویسنده مسئول ،دکتراي جامعهشناسی اقتصادي و توسعه ،گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی،
مؤسسه م العات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ; adel.abdollahi@psri.ac.ir
 -2کارشناس پژوهشی گروه م العات خانواده ،مؤسسه م العات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
کشور؛ دانشجوي دکتراي جمعیتشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
ali.rahimi@psri.ac.ir.
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مقدمه
تشویق زوجين به فرزن آوری از جمله موروعاتی اات که طی االهای ااير به طور روزافزونی
در راانههای ایران مطرح میشود .رون روزافزون کاهش نرب باروری در ایران م جر بده نگراندی
بسياری از ايااتگذاران و برنامهریزان ش ه اات .این نگرانی وقتی دو چ ان ش که بسدياری
از نقاط شهری باروری پایينتر از ح جانشي ی را تجربه نمودن  .نگراندی از وردعيت مدذکور در
قوانين مختلگ از قبيل برنامه پ جساله پ جم تواعه جمهدوری اادلامی ایدران (،)1677-1676
قانون ت ظيم اانواده و جمعيت و همچ ين طرح جام جمعيت و تعالی اانواده که بدر رادي ن
نرب باروری به بيش از اطح جانشي ی تأکي دارن  ،نمایان اات .آنچه که در راانههای مجدازی
پيرامون ايااتهای افزایش فرزن آوری مورد بحث و تبادل نظر قرار میگيدرد ابعداد اقتصدادی،
اجتماعی ،فره گی و حتی اياای این موروع اات که در بسدياری اوقدات بده موردوع اصدلی
مباحث تب یل میشود .در بين انواع راانههای ارتباطی ،پایگاههای ابری ایدن امکدان را بدرای
کاربران ای ترنت فراهم نمودهان  ،تا نظرات 1اود را در رابطه با مباحث مطرح ش ه با دیگران بده
اشتراک بگذارن  .در الال این تبادل نظرات اات که کاربران ،تفسيرهای اود را از ابعاد مختلگ
فرزن آوری ارائه میده

و با توجه به معدانیِ مختلفدی کده بده فرزند آوری م تسدب میک د ،

واک شهای ااصی را نيز در برابر این موروع از ادود نشدان مدیده د  .اووه فليدک 3بدا طدرح
قومنگاری مجازی 6معتق اات که با بررای تعاملات و ارتباطات در ای ترنت ،ای ترنت به ابدزاری
برای مطالعه افرادی تب یل میشود که از طرق دیگر امکان داترای به آنها را ند اریم .ابدزاری
متفاوت که از مصاحبه فردی یا بحث گروهی فراتر میرود .به پيروی از فليک میتدوان ای ترندت
را یک «مکان» یا نوعی «بودن» به حساب آورد .در چ ين مواردی میتوان ای ترنت را به م زلده
نوعی محيط یا فره گ مورد مطالعه قرار داد که در آن انسانها شکلهای ااصی از ارتبداط ،یدا
گاهی هویتهای ااصی بهوجود میآورن (فليک .)376 :1630،از ایدنرو ،مدیتدوان بدا مطالعده
شکل و محتوای نظرات ارائه ش ه در پایگاههای ابری به این موروع پیبرد کده موردوع ابعداد
مختلگ فرزن آوری چگونه در ای ترنت براااته ش هاات؟ مطرح ش ن موردوع فرزند آوری در
راانههای ابری برای کاربران چه مع ایی دارد؟ و کاربران ای ترنت چگونه بدا موردوع افدزایش
فرزن آوری روبرو میشون ؟ پااخ به اثالات مزبور ،نيازم

آن اات کده نحدوه تفسدير مباحدث

مرتبط با موروع فرزن آوری در ای ترنت رمزگشایی 6شون و اینکه کداربران در فضدای مجدازی
1 - Comment
2 - Uwe Flick
3 - Virtual ethnography
4- Decoding
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چگونه به تفسير و رمزگشایی مباحث مربوطه میپردازن ؟ در همين رابطه ،پردااتن به ادثالات
پيشرو حائز اهميت اات و به عبارتی دیگر اه ا اصلی این مقالده را شدکل مدیده د  .1در
واک ش به مشوقهای فرزن آوری چه مباحث و موروعاتی از اوی کاربران در پایگاههای ابری
جایگاه مسلط را به اود ااتصاص دادهان ؟  .3تا چه ان ازه کاربران پيامهدای نهفتده در مباحدث
مرتبط با فرزن آوری را پذیرفته  /رد میک

و چگونه درباره این موروع وارد گفتگو میشدون ؟

.6کاربران چه ااتراتژیهدایی (انتقدادی  /م فعلانده  /همراهدی) را در برابدر مباحدث مدرتبط بدا
فرزن آوری اتخاذ میک

؟

رویکرد نظری پژوهش
شبکههای اجتماعی مجازی به دليل داشتن قابليتهدا و اصوصدياتی مان د «تعداملی بدودن،»1
«همزمانی ارتباط« ،»3فراگير بودن »6و «متمرکز نبودن »6فضای م اادبی را بدرای بيدان آراء و
عقای در ااتيار کاربران قرار میده  .وجود چ دين ویژگیهدایی در ک دار امکدان بده اشدتراک
گذاشتن عقای تواط کاربران ،اهميت شبکههای اجتمداعی مجدازی را دو چ د ان میک د  .1از
اینرو ،ع های از ان یشم ان علوم اجتماعی معتق ن که شبکههای اجتماعی مجازی ظرفيدت و
توان ایجاد حوزه عمومی مجازی را دارن و کاربران میتوان د از طریدق شدبکههای مجدازی بده
گفتگو و تعامل پيرامدون مسدایل و موردوعات مختلدگ بپردازند و باعدث شدکلگيری «حدوزه
عمومی »4شون  .پژوهشگران مختلفی (اون کر 3711 ،0الِتانتاوی و ویيست 3711 ،3ااِتپِانوُا،7
 )3711در تحليل رفتار اجتماعی و اياای جوام به شکلگيری گفتمدانهدای عمدومیِ تحدت
تأثير شبکههای اجتماعی اشاره کردهان  .محققين دیگر بر ایدن نکتده تأکيد دارند کده چگونده
کاربران ای ترنت میتوان

درباره یک مسأله عمومی ،معانی و تفسيرهای متفاوتی را بهکار گيرن

و در نحدوه شدکلگيری افکدار عمدومی ،نقدشآفری دی ک د (ایديکِلمن و آن ِرادون3776 ،17

5

1 - Interactivity
2- Real Time
3 - Ubiquity
4 - Decentrality

 -آمارهاي منتشر شده توسط بانک جهانی ،نشان میدهند که طی سالهاي  2117الی  2101میزان

کاربران اینترنت در ایران از  9/17درصد به  39/1درصد افزایم یافته است (بانک جهانی)2106 ،
6- Public sphere
7 - Khondker
8 - Eltantawy & Wiest
9 - Stepanova
10 - Eickelman & Anderson
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گارنهددام .)1771 ،1طددرح مفهددوم حددوزه عمددومی و نحددوه شددکلگيری آن تواددط یددورگن
هابرماگ ،)1771(3مورد بحث قرار گرفتهاات .م ظور هابرمداگ از حدوزه عمدومی ،قلمدروی از
زن گی اجتماعی اات که در آن هر عاملی که میتوان افکار عمدومی را بده هدم نزدیدک ادازد،
مجال شکلگيری مییاب  .نانسی فریزر ،6مفهوم حوزه عمومی را در نظر هابرماگ چ ين تعریدگ
میک  :این مفهوم ،تئاتری را در جوام م رن مشخص میک د کده در آن مشدارکت از طریدق
گفتگو اجرا میشود .حوزه عمومی فضایی اات که در آن شدهرون ان دربداره امدور مشترکشدان
گفتگو میک

و از این جهت ،عرصه ک ش متقابل گفتگویی اات (کيویسدتو .)11 :1637 ،6در

واق حوزه عمومی بخشی از حيات اجتماعی اات که در آن ک شگران میتوان

به تبدادل نظدر

درباره موروعات و مسائل مهم مربوط به اير عمومی (مصالح عامه) بپردازن که این امدر م جدر
به شکلگيری افکار عمومی میشود.
امروزه در مطالعات فره گی نحدوه بازنمدایی پ ید ههای اجتمداعی در فضدای رادانه از جایگداه
برجستهای براوردار اات .بازنمایی به این نکته اشداره دارد کده پ ید هها فینفسده دارای مع دا
نيست  ،بلکه مع ای پ ی هها محصول چگونگی بازنمایی آنها در جامعه اادت .اادتوارت

هدال1

بهع وان یکی از اصلیترین متفکران در حوزه مطالعات فره گی ،ای ههایی را در ارتباط با رابطد
ايال بين هژمونی 4و مقاومت 0یا متن 3و مخاطبان 7مطدرح میک د  .او در مقالده رمزگدذاری و
رمزگشایی 17به دنبال این موروع اات که تلویزیون تا چه اند ازه میتواند ادوژهها 11را شدکل
ده و اوژهها تا چه اند ازه میتوان د در برابدر مع اهدا و ارز هدا و رمزهدایی کده برنامدههای
تلویزیونی به آنها القاء میک

 ،مقاومت ک

 .بر اااگ این رویکرد ،میتوان فرای د مع اادازی

را در هر جامعه ،در متن روابط ق رت درک کرد .روابطی کده در آن گروههدای مختلدگ بدر ادر
کسب ق رت مع ا بخشي ن به را ادها و ارز ها با هم رقابت میک

 .از نظر هال ،یک متن یا

برنامه تلویزیونی با وجود ای که از مع ایی مرجح 13یا اوانشی 16مسلط براوردار اات ،اما م بد

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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بالقوهای از مع اهای مختلگ اات و این مع اها طی گفتگویی که بدين مدتن و مخاطدب صدورت
میگيرد ،فعال میشون ( .)Hall:2003با توجه به آنچه بيان ش  ،میتوان گفت رویکرد نظریِ
این مقاله ،از آرای هابرماگ و ااتوارت هال الهام گرفتهاادت .ایدن رویکدرد قائدل بده تفسدير و
رمزگشایی مباحث عمومی تواط ک شگران اات.
روششناسی و میدان مطالعه
این مطالعه از نوع مطالعات نت وگرافيک 1به شمار میرود که با رو
کمی و کيفی) انجام ش هاات .نت وگرافی عبارت اات از رو
ش ااایی بي ش مشارکتک

ترکيبی (تحليدل محتدوای

پژوهش ات وگرافيک آنلاین 3برای

گان(.)Kozinets:2010; Kozinets and et al: 2014

به عبارت دیگر نت وگرافی ،یک پژوهش مردمنگارانده تطبيدق داده شد ه (بهي ده) بدرای مطالعده
اجتماعات آنلاین اات و اطلاعاتی را در زمي ه مع ا و متن (بافت) کاربران آنلاین فراهم مدیک د
( .)Ibid:1998;2002رو

مورد ااتفاده در این مطالعه به مردمنگاری مجدازی مدورد نظدر

فليک شباهت زیادی دارد .مردمنگاری مجازی ،اصولاً یا بدر مب دای تحليدل متدون و گفتگوهدای
ای ترنتی ااتوار اات یا بر مطالعات آنلداین تعداملی بدهع وان مشداه هک
( .)Sade-Beck:2004این رو

ه  -مشدارکتک

ه

در مقایسده بدا پيمدایش ،آزمدایش ،گروههدای کدانونی 6و

مصاحبههای فردی ،روشی به مراتب بیدردادرتر ،بدهویژه بدرای مشدارکتک

گان اادت و در

زمي های که پژوهشگر آن را داتکاری 6و یا جعل نکرده انجام میشود .این رو  ،کمهزی دهتر و
اری تر از گروههای کانونی و مصداحبه فدردی بدوده ( )Kozinets:1998و بدا ذات پدژوهش
مردمنگاراندده اددازگارتر بددهنظر میرا د چددون در مقایسدده بددا گروههددای کددانونی و مصدداحبه،
غيرمحسوگتر (کمتر م االدهگر) اادت( .)Ibid:2002در ایدن رو  ،کداربران میتوان د در
مخالفت یا موافقت با یک موردوع ،بده کد ش مدورد نظدر ادود دادت بزن د (اادک ریپور و
اکبریتبار.)1673 ،
طبق نظری شییه 1و شانون ،)3771( 4تحليل محتوای کيفی به اه داته تقسديم میشدود.1 :
تحليل محتوای عرفی و قراردادی .3 ،0تحليل محتوای جهتدار 1و  .6تحليل محتوای تلخيصدی
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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یا تجمعی 3که هر ک ام کاربرد و مزایدای اداص ادود را دارد .در ایدن مطالعده از رو
محتوای کيفی با رویکرد تلخيصی ااتفاده ش هاات که هد
کلمات یا مضامين ویژة موجود در متن ،با ه
در متن اات .با ااتفاده از رو

بهکار رفته تلا

تحليدل

از آن ش اادایی و کمدی کدردن

فهم چگونگی کاربرد این کلمات یا محتوای آنها
ش ه تا علاوه بر تحليل کمی ،محتوای پ هدان

و نهفت موجود در کلمات نيز تحليل و مضموناازی شود .جامع آماری مطالع حاردر را 077
کاربر ای ترنتی تشکيل میده

که اابار 6مرتبط بدا افدزایش فرزند آوری را در فضدای مجدازی

مطالعه نموده و نظرات اود را در این زمي ه به اشتراک گذاشتهان  .این کاربران متشدکل از هدر
دو ج س زن و مرد بودهان  .علاوه بر این  077کاربر ذکر ش ه ،تع اد  61436کاربر دیگر نيز بدا
مطالعه نظرات ارایه ش ه ،مور گيری اود را بهصورت «موافق» یا «مخالگ» نسبت بده نظدرات
این  077کاربر اعلام کرده بودن که در بخش کمی ایدن مطالعده مدورد تحليدل قدرار گرفت د .6
ج ول شماره  ،1توزی نظرات ارایه ش ه و همچ ين تع اد موافقين و مخالفين آنها را به تفکيک
اابار م تخب نشان میده .

1- Directed Content Analysis.
2 - Summative Content Analysis

 3در این م العه ،از بین اخبار منتشر شده مرتبط با فرزندآوري در ایران ،تعداد  01خبر که بیشترینمخاطب را داشتند جهت تحلیل انتخا

شدند عناوین خبري و آدرس اینترنتی آنها در پیوست  0آمده

است
 4توضیص اینکه در بیشتر سایتهاي خبري ،این امکان براي کاربران فراهم شده تا بتوانند در مقابلننراتی که توسط کاربران قبلی نسبت به اخبار ارایه شدهاند ،به صورت موافق یا مخالف ،از خود واکنم
خود نشان دهند
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جدول  .1توزیع نظرات ارایه شده و موافقین و مخالفین آنها به تفکیک اخبار منتخب

تع اد موافقين و مخالفين نظرات

اابار م تخب مورد بررای

تع اد نظرات ارایه ش ه

ابر شماره 1

67

116

ابر شماره 3

114

13173

ابر شماره 6

17

6671

ابر شماره 6

3

113

ابر شماره 1

3

31

ابر شماره 4

67

7

ابر شماره 0

667

31113

ابر شماره 3

31

7

ابر شماره 7

16

313

ابر شماره 17

67

66

جم کل

077

61436

ارایه ش ه

یافتههای پژوهش
یافتههای کمی
بررای دقيق محتوای نظرات ارایه ش ه در مقابل هر یک از اابار م تشر ش ه نشان داد که هدر
یک از این نظرات را میتوان در قالب اه رویکرد اصلی «رویکرد انتقادی»« ،رویکرد م فعلانه» و
«رویکرد همراهانه» از هم یگر تفکيک نمود .در رویکرد انتقادی ،افراد بدا ارایده دلایدل مختلدگ
بهنوعی تلا

نمودهان مخالفت اود را با اياات افزایش فرزن آوری نشان ده د و آنهدا را بده

چالش بکش  .برعکس ،در رویکرد همراهی ،افراد به ذکر دلایل متع دی برای موجه نشان دادن
افزایش فرزن آوری پردااتهان و در رویکرد م فعلانه ،واکد ش افدراد دربردارند ه اتخداذ رویکدرد
انتقادی و یا همراهانه نبوده و آنها را بهطور وارح تأیي یا رد نکردان .
همانطور که ج ول  3نشان میده  ،از مجموع  077کاربر ای ترنتی که بع از مطالع اابار بده
در نظرات اود پردااتهان  010 ،کاربر ( 37/0درص ) رویکردی انتقادی 1 ،کاربر ( 7/4درص )
رویکردی م فعلانه و  00کاربر ( 7/0درص ) نيز رویکردی همراهانه اتخاذ کردهاند  .از ایدنرو بده
نظر میرا افزایش فرزن آوری ،به دلایل مختلگ ،مورد پذیر

اکثریت نمونه مورد مطالعه قرار
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نگرفته اات .در بخش کيفی مطالعه ،به تشریح اهم دلایل این طيگ از کداربران پردااتده مدی-
شود.
جدول  .7تیپولوژی کاربران بر حسب نوع رویکرد آنها نسبت به اخبار منتخب

نوع رویکرد
انتقادی

همراهی

م فعلانه

تع اد نظرات
ارایه ش ه

تع اد

درص

تع اد

درص

تع اد

درص

ابر شماره 1

36

04/4

7

7 /7

0

36/6

67

ابر شماره 3

111

74/3

6

3 /7

3

1 /3

114

ابر شماره 6

60

76/7

1

3 /7

3

6 /7

17

ابر شماره 6

1

43/1

7

7 /7

6

60/1

3

ابر شماره 1

3

177/7

7

7 /7

7

7 /7

3

ابر شماره 4

7

7 /7

7

7 /7

67

177

67

ابر شماره 0

636

74/4

1

7/33

16

6/13

667

ابر شماره 3

14

46/7

7

7 /7

7

64/7

31

ابر شماره 7

16

177/7

7

7 /7

7

7 /7

16

ابر شماره 17

67

177/7

7

7 /7

7

7 /7

67

جم کل

010

37/0

1

7 /4

00

7 /0

077

همانطور که گفته ش  ،کاربران بر حسب نوع رویکرد اتخاذ ش ه نسبت به افزایش فرزن آوری در
یکی از اه طبقه انتقادی ،م فعلانه و همراهانه قرار گرفت  .بر این اااگ ،مدوافقين و مخدالفين
این نوع مور گيریها را نيز میتوان در قالب طبقات زیر داتهب ی کرد .1 :مدوافقين رویکدرد
انتقددادی .3 ،مخددالفين رویکددرد انتقددادی .6 ،مددوافقين رویکددرد م فعلاندده .6 ،مخددالفين رویکددرد
م فعلانه .1 ،موافقين رویکرد همراهانه و  .4مخالفين رویکرد همراهانه .جد ول شدماره  6توزید
موافقين و مخالفين رویکردهای اتخاذ ش ه به تفکيک اابار م تخب را نشان میده .
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جدول  .3توزیع موافقین و مخالفین رویکردهای اتخاذ شده به تفکیک اخبار منتخب

نوع رویکرد

تع اد واک شهای
موافق و مخالگ

انتقادی

همراهی

م فعلانه

موافقين مخالفين موافقين مخالفين موافقين مخالفين

ابر شماره 1

116

134

--

--

--

30

--

ابر شماره 3

13173

11363

441

6

--

3

--

ابر شماره 6

6671

3374

331

4

36

11

144

ابر شماره 6

113

03

63

--

--

33

17

ابر شماره 1

31

14

1

--

--

--

--

ابر شماره 4

7

--

--

--

--

--

--

ابر شماره 0

31113

33361

1706

63

1

104

061

ابر شماره 3

7

--

--

--

--

--

--

ابر شماره 7

313

174

43

--

--

--

--

ابر شماره 17

66

67

6

--

--

--

--

جم کل

61436

60633

6763

61

36

363

710

37/03

0/30

7/17

7/74

7/17

3/37

درص

یکی دیگر از مراحل مهم این مطالعه ،طبقهب ی نظرات ارایه ش ه از طر کداربران در یکدی از
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،اياای و فره گی بود .تحليل محتوای نظرات ارایه ش ه نشان داد که
 63/7درص از کاربران بر ابعاد اقتصادی 63/3 ،درص بر ابعاد اجتماعی 13/3 ،درصد بدر ابعداد
اياای و  4/0درص نيز بر ابعاد فره گیِ فرزن آوری تأکي داشت .
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جدول  .1تیپولوژی کاربران بر حسب ابعاد نظرات آنها و به تفکیک اخبار منتخب (درصد)

ابعاد نظرات ارایه ش ه
اقتصادی

اجتماعی

فره گی

اياای

ابر شماره 1

33/7

63/1

16/3

11/3

ابر شماره 3

61/6

63/7

1 /4

37/1

ابر شماره 6

61/3

60/6

17/6

17/6

ابر شماره 6

60/1

10/4

61/6

7 /7

ابر شماره 1

67/7

07/7

7 /7

7 /7

ابر شماره 4

7 /7

13/0

16/7

33/6

ابر شماره 0

63/3

60/1

4/6

0 /6

ابر شماره 3

10/1

31/6

16/6

0 /1

ابر شماره 7

67/7

37/7

4/0

66/6

ابر شماره 17

64/6

13/3

7 /7

61/1

جم کل

63/7

63/3

4/0

13/3

یافتههای کیفی
در این بخش از پژوهش نتایج حاصل از تحليل محتوای کيفیِ نظرات کاربران ارائه مدیشدود .بده
طور کلی در بخش کيفیِ پژوهش تع اد 1711مفهوم 04 ،مقوله فرعی و  6مقوله اصلی ااتخرا
ش ن که در ادامه به مهمترین مفاهيم و مقولههای برآم ه از متون تحليل ش ه پردااته میشود.
نظر کابران در خصوص ابعاد اقتصادی فرزندآوری

تحليل محتوای نظرات ارائه ش ه نشان داد که «هزی ههای بالای زن گی» م جر به آن شد ه کده
وال ین در ررورت بچهدار ش ن دچار تردی ج ی شون و در توصيگ شرایط حداکم بدر جامعده
بهطور م اوم به بحران اقتصادی در ایران و شکلگيری احساگ ناام ی اقتصادی اشاره ک  .یکی
از کاربران ،که  661کاربر دیگر موافق نظر وی بودن و ت هدا  6نفدر بدا ایشدان مخالفدت کردند ،
دراصوص هزی ههای بالای زن گی ،تردی در ررورت بچهدار ش ن و ناتوانی وال ین در ااتصاص
زمان کافی برای تربيت فرزن ان چ ين میگوی :
"من یه بچه  17ماهه دارم که صبح ااعت  0ميذارم مهد و اداعت  1بعد از ظهدر ميگيدرمش.
ااعت  0بع از ظهر هم پ ر از ار کار مياد اونه استه و کوفته ،ما در طول روز ای ق ر درگير
کار ،ترافيک ،گرونی و مشکلات دیگه هستيم که وقت راي گی به این بچه رو ن اریم و اودمونرو
وال ین اوبی برای بچمون نمي ونيم .واقعاً از این ور متأافيم و گاهی فکر میک يم که آیا لدازم
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بود توی این شرایط بچه داشته باشيم؟ حالا با این اوراع به مدا مديگن باید چ د تا بچده داشدته
باشين! آاه با چه شرایطی؟ ،ق یم فقط پ ر اانواده کار میکرد و  4تا بچهرو نون ميد اد حالدا بدا
این شرایط پ ر و مادر باهم کار ميک ن از پس مخار معمولی یه بچه هم برنميان".
یکی دیگر از کاربران معتق اات که علیرغم تمایل شخصی به فرزن دوم ولی بخداطر مشدکلات

اقتصادی شوهر بش ت با داشتن فرزن دوم مخالگ اات و از نظر ایشان اایر افراد جامعه نيدز
دارای چ ين تمایلات شخصی هست  ،ولی شرایط موجود در جامعه م جر به «ناکام شد ن افدراد
در افزایش فرزن آوری» ش ه اات .نقل قول زیر گویای نظرات چ ين کاربرانی اات.
"مشکل فقط درآم وکمبودهای زن گيه و گرنه همه دوات دارن بچه داشته باش  .من یک بچده
دارم و ايلی دلم ميخواد بچه دومم به دنيا بيارم ولی شوهرم نميدذاره و همدش امکاندات را بهانده
میک ه".
همچ ين کاربری دیگر در واک ش به مباحث پيرامون افزایش فرزن آوری چ ين میگوی :
" نفستون از جای گرم در مياد !!! ارجشو شما مي ی؟ اونه و تحصديل و آی د ه و ش لشدو شدما
تامين ميک ی؟؟ تا من  17تا بچه بيارم؟؟".
کاربری دیگر در پااخ به یکی دیگر از کاربران ،که  67کاربر موافق نظر وی بودن و کسی بدا وی
مخالفتی ن اشته ،رمن اتخاذ رویکردی انتقادی به ع م تطدابق درآمد ها بدا هزی دههای زند گی
اشاره میک و معتق اات که بای در تحليل شرایط موجود و نحوه اثرگذاری هزی ههای زن گی
بر فرزن آوری رویکردی واق گرایانه داشت.
"شما حتماً همه پولتو پسان از ميک ی .فقط کرایه ماشين اگه محل کارت دور باشه ،نزدیک 177
تا  377هزار تومن ميشه .برای اودت هم بخوای کمی ار ک دی و بدرای زند گيت ارز قایدل
بشی کلی از پولت میره .ولی اگه ايلی معمولی زن گی ک ی حق باشماات .افزایش آمار طلاق به
ااطر فقر اانوادها دليل اوبی بر رد ادعای شماات".
در ادامه نظر این کاربر یکی دیگر از کاربران از«بی اطلاعی مسئولين از هزی ههای پرور فرزن »
انتقاد میک و با اتخاذ رویکردی «انتقادی» در واک ش به ابر م تشر شد ه مب دی بدر تشدویق
مردم به فرزن آوری چ ين میگوی :
"حالا این  1و 4تا بچه را در اانههای  17-67متری ميشده جدای داد؟ هزی ده
پوشاک و اوراک و ...را ابر داری ؟ اصلاً آیا میداني قيمت پوشک بچه چقد ر
اات؟"
نظر کاربر فوق ،موافقت  373نفر از اایر کاربران را به همدراه داشدته و کسدی بدا نظدر او اعلدام
مخالفت نکردهاات .ررا نيز به ع وان یکی دیگر از کاربران در رابطه با پراي ن نظر کداربران در
مورد علل کاهش رش جمعيت به مشکلات اقتصادی و از جمله تأمين مسکن اشداره مدیک د و
معتق اات که:
" فقط مشکل در اقتصاد و مسکن ریشه دارد .من اودم 11اال اات ازدوا کردم یک فرزن  16االه
دارم .بخ ا اگر مي انستم اوراع اقتصدادی کشدور بده ای جدا ادتم ميشدود همدين یدک فرزند را هدم
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نميخوااتم .آار فرزن ی که نتوانی شکمش را اير ک ی یا به پراش او که بابا دیگه کی ما یک آلونک
از اودمان اواهيم داشت جواب ب ی به چه دردی ميخورد؟".
نظر کابران در خصوص ابعاد اجتماعی فرزندآوری

در اصوص ابعاد اجتماعیِ موروع مورد مطالعه «انتقاد از مح ود ش ن ت اوم نسل با گرایش بده
تکفرزن ی» یکی از مقولات ااتخرا ش ه بود .در همين رابطه یکی از کاربران معتق اات که:
"وقتی همه چيز اقتصادی ش ه همي ه دیگه .آیا فکر نمیک ي درآی ه با تدک
فرزن ی ،ب ون اانواده و فاميل چگونه میاوای زن گی ک ی؟ چرا فکدر نک ديم
که داشتن برادر و اواهر هم حق هر فرزن ی اات و ما نبای این حق را از آنها
بگيریم .آیا فکر نمیک يم نوههای شما هم به االه ،عمو ،دائی و عمده نيازم د
هست  .یا نه فر ،کردیم آنق ر به موروعات اشرا داریم که از همدين الد ن
تشخيص میدهيم که هيچکس حقی ن ارد و صرفاً در نظر گدرفتن هزی دهها را
ملاک ارز گذاری در جامعه قرار دادهایم".
یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد از اختگيری مردم در زن گی به مشکلات کمتر در اانواده پدر
جمعيت اشاره دارد و ابعاد اجتماعی فرزن آوری را مثبت ارزیابی میک  .در همين رابطه ،شریگ
به ع وان یکی دیگر از کاربران رمن موافقت با افدزایش جمعيدت« ،داشدتن ادواهر و بدرادر» را
«عامل اوشی و نشاط اجتماعی» میدان و نظر اود را ،که موافقت  606نفر را به همراه داشدته
و ت ها یک نفر با ایشان مخالفت کردهاات ،چ ين بيان میک :
"با افزایش جمعيت اانواده کاملاً موافقم چون قش گترین ،ماند گارترین و بدا
احساگترین ااطراتم در ک ار اواهران و برادرم رقم اورده".
یکی دیگر از کاربران از فرزن آوری بالا در دهه  47انتقاد میک و معتق اات که نسل امدروزی
بيشتر بر کيفيت بهجای کميت تأکي دارن  .وی در توصيگ عقاید ادود ،کده  177کداربر دیگدر
موفق نظر وی بودن و  13کاربر نيز با وی مخالفت کردن  ،چ ين میگوی :
"اکثر کسانی که الان توی ان بچهدار ش ن هستن بچههای دهه  47هستن که ااطرههدای تلدخ
 1-4فرزن توی یه اونهرو ه وز فرامو نکردن .ه وزم ما یادمون نرفته پد ر و مادرهدامون بدرای
داشتن یه زن گی متواط چق ر اختی کشي ن و ماها چق ر امکانات محد ودی داشدتيم .امکدان
ن اره دیگه این نسل حارر بشن بچههاشون هم همون ادختیهدا رو بکشدن و بدا کيفيدت پدایين
زن گی ک ن".
در رابطه با دشواری تربيت فرزن در شرایط امروزی و ارجحيت کيفيت بر کميت ،کاربری دیگدر،
که  114کاربر موافق نظر وی بودن و  66کاربر با ایشان مخالفت کردن  ،به ت يير اادتان اردهای
زن گی اشاره میک و معتق اات که:
"حتی اگر اانوادهها پول ار هم باش ولی به این درک راي هان که تربيت درات بيش از  3یا 6
فرزن کار اختی اات .پس بهتره به جای ای که  4تا بچه داشته باشد و بده امدان اد ا ولشدون
ک  3یا  6بچه دارن ولی در عو ،مراقبتهای بيشدتری میک د  .مسدأله فقدط مدالی نيسدت
مسأله ای ه که یه مادر و پ ر چ نفر را میتوان تربيت ک ؟".
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نظر کابران در خصوص ابعاد فرهنگی فرزندآوری

مقولههای برآم ه از ابعاد فره گی موروع بيانگر شکلگيری نوعی از نگرانی در بين کداربران در
اصوص ت يير معيارهای اوشبختی افراد و مادیگراییِ افراطی در جامعه اات .در همين رابطده
یکی از کاربران ،رمن مخالفت اود با نظر یکی دیگر از کاربران ع دوان مدیک د کده «متدأهلی
لازمه اوشبختی » اات و نظر اود را ،که به ترتيب  116و  16کاربر مخالگ و موافدق نظدر وی
بودن  ،چ ين بيان میک :
"عزیز من :من تو طرح ارشماری افرادیرو دی م که بدا کمتدر از درآمد تدو اوشدبخت بدودن و
افرادی هم بودن که با درآم بيشتر از تو اوشبخت نبودن .پول مجرد برکدت ند اره .بداور ند اری
اودت رو با متأهلها مقایسه کن".

یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد از دنيوی ش ن مردم به کاربران توصيه میک
ا اون توکل ک و معتق اات که:

کده بده

"اگه مشکلات اقتصادی مان ازدوا و بچهدار ش ن بود پس چرا گفت  :هر کس به ا ا توکل ک ه
ا ا برا کافيه؟!!! تا حالا عميق به این جمله فکر کردیم؟ تا حالا واقعاً به اد ا توکدل کدردیم؟!!!
واقعاً ما تو زن گی به کی توکل میک يم؟!!!".

«ک ترل ه جاریِ فرزن آوری» و «جم گرایی در فرزن آوری» از دیگر مقولدات اادتخرا شد ه از
تحليل نظر کاربران بودن که از نظر کاربران ،امروزه فرزند آوری بالدا در جامعده امدری نابه جدار
تعریگ میشود و با عموميت یافتن فرزن آوری پایين ،فرزن آوری بالا م جر به طرد اجتماعی افراد
میشود .نقلقولهای زیر گویای مقولات فوق اات.
"شرایط ایجاد ش ه اجازه داشتن فرزن زیداد را نمدیدهد  .داشدتن فرزند بديش از دو تدا جدرمت
میاواد .با چهارتا بچه راه بيفت توی ايابون ببين بهت چی ميگن؟!!!"
همچ ين یکی دیگر از کاربران چ ين میگوی :
"فکر نمیک م مشکل اصلی بيکاری و مسکن و غيره باشه ....مسأله اون فره گدی هسدت کده جدا
افتاده کسی که بچه بيشتر از  3داره اطرافيان طوری نگاه و براورد میک ن که انگار فردی هسدت
که از نظر فره گی اطحش پایي ه ......تو فره گمون طوری جا افتاده که فرزن کم رو کلداگ بالدا
میدونن".
نظر کابران در خصوص ابعاد سیاسی فرزندآوری

غالب نظرات کاربران در ابعاد اياای بر دو نوع از تحليلهای اياای تأکي داشدت  .دادته اول
کسانی بودن که نگران ته ی ات اارجی و توطئه بيگانگان بودن و به همدين دليدل بدا مباحدث
افزایش فرزن آوری موافق بودن  .داتهای دیگر ،از نحوه ايااتگذاریِ داالدی انتقداد داشدت و
ع م انسجام و نبود مکانيزمهای اجرایی ش ن مشوقها را مان فرزن آوری مدیدانسدت  .در بدين
داته اول یکی از کاربران نگرانیِ اود را از کاهش جمعيت در ایران چ ين بيان میک :
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"به ا ا دلم داره آتيش میگيره! نميتونم چيزایی که مي ونم رو ای جا مطدرح کد م....ولدی ای قد
اشاره ک م که همش تقصيره تبلي ات غير م طقیِ ص ا و ايما بود که میگفت فرزن کمتر زن گی
بهتر .قابل توجه کسانی که حر تورم رو ميارن واط! ای طور نيست .این ه کاهش جمعيت از
اوی پ تاگون عليه جمهوری االامی مطرح ش ه اات!!! بقيشو بای اودتون ب وني "...
همچ ين یکی دیگر از کاربران معتق اات که:
"با توجه به ته ی ات کشورهای غربی ،و احتمالاً وقوع ج گ ،بده نظدر مدن جمعيدت کشدور باید
افزایش پي ا ک ه...واقعاً در جامعهای که همه پير باش کی بای بج گه؟ ...ما بای اودمون رو برای
فتح فلسطين آم ه ک يم".

در بين داته دوم نيز یکی از کاربران به «شکست ايااتهای تشویقی دولت» اشاره میک د و
بی اعتمادی شکلگرفته نسبت به وع ههای مسئولين را با این جمله ،که بده ترتيدب موافقدت 3
کاربر و مخالفت  376نفر را به همراه داشته ،بيان میک :
1
"ب قولی رئيس جمهور در پرداات  1ميليون تومن به ازای هر نوزاد باعث کاهش آه دگ رشد
جمعيت در کشور جمهوری االامی ایران ش ه اات".
یکی دیگر از کاربران با نق «ايااتهای مشوق افزایش کمی جمعيت» چ ين میگوی :
"چ ميليون جوان ایرانی و ميانسدال مسدتع و لدایق در آمریکدا ،کاندادا و اادتراليا و ...هسدت .
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟!!! به جای اياات افزایش جمعيت بی کيفيت ،دولت به دنبال چارهای درحفظ م اب
انسانی در کشور باش ".
همچ ين یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد از فرافک ی مشکلات داالی به دشم ان ،نگاه تراژدیک
اود را به گذشته چ ين توصيگ میک :
"ما اه تا بچه بودیم یع ی همين ده اال ااير هر جا میرفتيم تو کوچهها ،ايابونا و جادهها هدر
جا ميرفتيم نوشته بودن فرزن کمتر زن گی بهتر چق ر ناراحت ميش م فکر ميکردم اردافم واللده.
این نوشتهها هم کار دشمن بود؟!"

نتیجهگیری
در این پژوهش تلا ش تا به تحليل محتوای کمی و کيفیِ اابدار مدرتبط بدا مباحدث افدزایش
فرزن آوری در ایران پردااته شود .ه از این کار ،مطالعه نحوه تفسير و بازنمایی ابعاد مختلدگ
افزایش فرزن آوری در بين کاربران ای ترنتی بدود .نتدایج تحليدل محتدوای کمدی نشدان داد کده
 0-بر اساس طرحی مصو

شده با عنوان «صندوق آتیه مهر رضا» در سال  0389دولت جمهوري

اسلامی ایران مقرر نمود که از این پس براي هر نوزاد تازه متولد شده مبلغ یک میلیون تومان توسط دولت
به حسا

اختصاصی نوزاد واریز شود و پس از آن سالانه در ازاي واریز مبلغ  211هزار تومان از سوي

خانواده ،دولت نیز مبلغ  021هزار تومان به این حسا

واریز کند ،که این طرح به دلیل کمبود بودجه و

خودداري بانک ملی از اجراي آن ،اجرا نشد (روزنامه جام جم)0391:
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کاربران در مواجهه با مباحث افزایش جمعيت ،رویکردهای متفاوتی اتخاذ نمودهان  37.0درص
رویکردی انتقادی 7.4 ،درص م فعلانه و  7.0درص رویکردی همراهانه داشتهان  .بعلاوه ،یافتههدا
نشان داد که  66درص کاربران بر ابعاد اقتصادی 63 ،درص بر ابعاد اجتماعی 13 ،درص بر ابعاد
اياای و  0درص بر ابعاد فره گی جمعيت و افزایش آن تأکي کردهاند  .در بخدش یافتدههدای
کيفیِ تحقيق مشخص ش که بُع اقتصادیِ موروع فرزند آوری بيشدتر از ادایر ابعداد در ميدان
کاربران مطرح اات .مهمترین مقولههای مرتبط با بُع اقتصادیِ موردوع ،کده از نظدرات تحليدل
ش ه ااتخرا ش ن  ،عبارت د از« :هزی دههای بالدای پدرور فرزند » « ،انتقداد از عد م اطلداع
مسئولين از هزی دههدای پدرور فرزند »« ،فشدار اقتصدادی»« ،ناکدام شد ن در فرزند آوری»،
«احساگ ناام ی اقتصادی» و «اات لال واق گرایانده از هزی دههدا» .مقولدههدای اادتخرا شد ه
حکایت از آن دارن که موروع فرزن آوری به مثابه پ ی های اقتصادی در فضای ای ترنت بازنمایی
و براااته ش هاات .همچ ين یافتهها نشان دادن که کاربران در برابر رویکردی که بدر مباحدث
افزایش فرزن آوری مسلط ش ه و درص د نهادی ه کردن آن در جامعده اادت ،نده ت هدا م فعلانده
براورد نمیک  ،بلکه با اتخاذ رویکردی م تق انه به تحليدل شدرایط اقتصدادی جامعده و نحدوه
اثرگذاری آن بر کيفيت زن گیشان میپردازن  .لذا مقوله اصلی کده مدیتواند ادایر مقولدههدای
مرتبط با بُع اقتصادیِ موروع را تبيين ک «مضيقه اقتصادی به مثابه مان فرزن آوری» اادت.
این مقوله بيانگر این اات که ورعيت اقتصادیِ جامعه چگونه بر ماهيت واکد شهدا بده مطدرح
ش ن موروع فرزن آوری در ای ترنت و پایگاههای ابری تأثير گذاشتهاات.
کارکرد اجتماعی ک ش فرزن آوری یکی دیگر از موروعاتی بود که تلا ش تا در بدين کداربران
ای ترنتی مورد ک و کاو قرار گيرد .ه از این کار آن بود ،که مشخص شود به لحاظ اجتماعی
موروع افزایش فرزن آوری در ای ترنت و پایگداههدای ابدری بدرای کداربران چده مع دایی دارد؟
مسائلی از قبيل «ت اوم نسل» و « فرزن آوری به مثابده یدک کد ش اجتمداعی» چگونده در بدين
کاربران تفسير میشون و چ ين مفاهيمی در فضای مجازی داتخو چه ت ييراتی ش هان ؟ در
همين رابطه مهمترین مقولههای ااتخرا ش ه عبارت از« :داشتن اواهر و برادر ،عامل اوشی
و نشاط اجتماعی» « ،انتقاد از مح ود ش ن ت اوم نسل بدا گدرایش بده تکفرزند ی»« ،کدارکرد
مثبت فرزن آوری بالا» « ،افت کيفيت زن گی با افزایش فرزن »« ،اعتقاد به آثدار مثبدت افدزایش
جمعيت» و «ت يير معيارهای تربيتی فرزن ان» .یافتههدای ایدن بخدش از پدژوهش ،بيدانگدر آن
هست که ه وز هم ک ش فرزن آوری دارای کارکردهای اجتماعی اات و بسدياری از کداربران از
اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعیِ جامعه به گونهای اات کده امکدان فرزند آوری بيشدتر بدرای
اانوادهها امکانپذیر نيست ،اظهار تأاگ و نگرانی مینمودن  .به طور کلی مقولده نهدایی در ایدن
بخش از پژوهش «ت اوم نسبیِ کارکرد اجتماعیِ فرزن آوری» اات و این مقوله بيانگر آن اادت
که علیرغم مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران ،کاربران تمایل دارن تا از مطرح
ش ن موروع افزایش فرزن آوری در ای ترنت ،در رااتای ابراز نگرانی ادود از شدرایط حداکم بدر
جامعه ااتفاده نموده و اوااتار ت يير در نگر هایی هست که با پيشي ه اجتماعی و فره گدیِ
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ایران مطابقت ن ارن  .در همين رابطه ،برای از مفاهيم ،مقولدههدای فرعدی و مقولدههدای اصدل ِ
ی
برآم ه از یافتههای پژوهش که بر ابعاد فره گیِ موروع تأکي داشت  ،همسو با مفاهيم و مقوله-
های مزبور در بُع اجتماعی بودن  .به طوریکه مقولههای « انتقداد از دنيدوی شد ن مدردم» « ،
نابه جار ش ن فرزن آوری بالا»« ،نهادی ه ش ن فرزند آوری پدایين» و «کژکدارکرد شد ن آداب و
راوم ازدوا » مثی این ادعاات .مقوله اصلی در این بخدش نيدز «نهادی ده شد ن ادانواده کدم
فرزن » اات که بيانگر ت ييرات ارزشی و فره گدیِ حداکم بدر مفهدوم ادانواده و جایگداه آن در
جامعه ایرانی اات.
علیرغم آنکه داتهای از کاربران رمن تأکي بر «ابعاد اياایِ افزایش جمعيت» بر ردرورت و
اهميت آن تأکي کرده بودن  ،ولی با تحليل محتوای کمی و کيفیِ نظر کاربران مشخص ش کده
ابعاد اياایِ موروع جایگاه مسلط را در بين کداربران بده ادود ااتصداص ند ادهاادت .در ایدن
اصوص مقولههایی از قبيل «شکست ايااتهای تشویقی دولت» « ،نق اياات افزایش کمی
جمعيت» و داشتن «نگاه تراژدیک به گذشته» حکایت از آن دارن که کاربران ،ماهيدت و فرای د
ايااتهای مرتبط با ت ظيم اانواده و فرزن آوری را رد میک د و تمایدل دارند بدا رویکدردی
انتقادی با رویکرد حاکم وارد گفتگو شون  .مقوله اصلیِ حاکم بر این بخش از یافتهها نيز عبدارت
اات از « گسست و تضاد در ايااتهای جمعيتی» .با توجه به آنچه که آمد مدیتدوان نتيجده
گرفت که کاربرانِ ای ترنتی رمن به چالش کشي ن جریان مسلط در راانه ،مورعی انتقدادی را
در تفسير و رمزگشایی مباحث دارن و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حداکم بدر جامعده
ایران ،نسبت به نهادی ه ش ن گفتمانهای مرو فرزن آوری مقاومت میک .
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تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم در شهر خرمآباد
امي مبارکی  ،1هوش گ ارور ،3روح اله باجولون

6

چکیده
تحليل فضایی جرایم بزهکاری ،مبين این نکته مهم و اااای اات که در برای بخشهای شهر
بهابب وجود ااات کالب ی ،اجتماعی ،اقتصادی و فره گی حاکم بر آن ،ميزان بزهکاری بالاات
و بهعکس برای فضاهای شهری مان و عامل بازدارن ه فرصتهای مجرمانه اات .بر این اااگ
ه

این پژوهش ،تحليل اازمان فضایى ناه جاریهاى اجتماعى در شهر ارمآباد و ش ااایى

الگوهاى مکانى و عوامل تسهيلک

ه جرایم ارتکابى اات .این تحقيق به م ظور مقابله و ک ترل

مح ودههاى آلوده به این جرایم با ااتفاده از تک يکهاى گرافيک مب ا و درونیابى و اامانههاى
اطلاعات ج رافيایى ( )GISانجام یافتهاات .براى ش ااایى الگوهاى فضایى توزی جرایم در
اطح شهر از آزمون مرکز متواط ،بيضى انحرا

معيار ،آزمون اوشهب ى ،شااصهاى

نزدیکترین همسایه ،تخمين تراکم کرنل ااتفاده ش هاات .جامع آماری این پژوهش کليه
زن انيانی (زنان و مردان) بودهان که در اال ( 1676در فصل تابستان) بهدليل ارتکاب جرم در
زن ان مرکزی شهر ارم آباد بهار میبردهان  .با توجه به تع اد جامع آماری مورد نظر 633 ،نفر
از مجرمان بهع وان نمونه آماری انتخاب ش هان  .براااگ یافتههای پژوهش و تحليل نتایج آنها
توزی جرایم و تخلفات بر حسب م اطق و فضاهای شهری در م اطق شهر ارم آباد بهصورت
یکسان نمیباش  .براااگ نتایج آزمونها ،توزی جرایم از الگوی اوشهای تبعيت میک

 .ب ین

مع ى که مح ودههاى ااصى از شهرارم آباد محل تمرکز بزهکارى اات و از الگوى متمرکز
پيروى مىک

و در نقطه مقابل بخشهاى زیادى از شهر از نظر ارتکاب این جرایم مح ودههاى

پاک محسوب مىشود
واژگان کلیدی :جرم ،کانونهای جرمايز ،توزی فضایی ،شهر ارم آباد.

 - 0استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزي شهري دانشگاه مراغهomidmobaraki@gmail.com ،
 - 2استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزي شهري دانشگاه مراغه0360h.sarvar ،
 -3دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزي دانشگاه مراغهrohollah.bajolvand@gmail.com ،
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مقدمه
گستر

آايبهای اجتماعی و جرایم ،از جمله مسایل اجتماعی عم ه اات که امروز گریبانگير

بسياری از جوام ک ونی ،اصوصاً جوام در حال توادعه میباشد ).) nonymous, 202: 33
شهرهای کشورهای در حال تواعه ،با مسائل و مشکلات زیادی از جمله گستر
گستر

حاشيهنشدي ی،

فقر ،چ اطحی ش ن جامعد شدهری ،افدزایش فاصدل اجتمداعی ،ازدیداد شدکا های

اقتصادی -اجتماعی ،افزایش جرایم اجتماعی مان د دزدی ،اعتيداد ،قاچداق ،فحشدا و در مجمدوع
افزایش بینظمی شهری و کاهش ام يت اجتماعی همراه بوده اات .در این ميدان شدهرهای پدر-
ازدحام ک ونی ،همچ ان که بر دام ه آاایش انسان افزودهان  ،مح ودیتها و فشارهای گونداگونی
نيز بهبار آوردهان  .وجود کجرویها و بزهکاریها و بيماریهدای رواندی از مظداهر زند گی شدهری
اات (شيعه .)33 :1600 ،بروز این مشکلات نه از ماهيت مهاجرت ،بلکه از آنجا ناشی میشود که
افزایش جمعيت شهری موجب ت ييرات عم های در محيطهای اجتماعی ش هاات و تردد ،تعامل
و ت شها را افزایش داده و به برای از شيوههای ااص زن گی شهری و تأثيرات اجتماعی حاصدل
از آن دامن زدهاات .در رابطه با دلایل ارتکاب جرم ،مکاتدب مختلفدی بدهوجود آم هاند  .مکتدب
اواياليستی مارکس -انگلس ،بزهکاری را یکی از نتایج ارمایهداری میداند و جدرم را بهم زلده
واک شی در مقابل بي ادگریهای اجتماعی میدان (ریمون گسدن .)166 :1607 ،مکتدب محديط
اجتماعی لاکااان ،محيط را مهمترین و برترین عامل جرم میداند (کینيدا .)01 :1606 ،مکتدب
جامعهش اای اميل دورکيم ،جرم را یک امر طبيعی و معلول نظام و فره گ و تم ن هدر جامعده
میدان (بداهری .)173 :1637 ،مکتدب ج رافيدایی کتلده و ميشدلگری ،بده تدأثير زیداد عوامدل
ج رافيایی در ارتکاب جرم توجه داشته و اعتقاد دارند کده نهادهدای اجتمداعی ،مثدل ادانواده و
مذهب تا ان ازه زیاد تاب مقتضيات و شرایط ج رافيایی اات و حتی تواعه و موفقيت ،وابسته به
محيط ج رافيایی اات (کینيا .)361 :1661 ،ش ااایی عوامدل بدروز جدرایم و ادعی در از بدين
بردن یا کاهش اثرات آن ،مهمترین راهکار پيشگيری و کاهش ناه جاریها ،ش ااته شد هاادت.
توزی جرایم در اطح م طقه ،به لحاظ ج رافيایی تصادفی اات زیدرا جدرایم پ ید های انسدانی
هست  .بع از وقوع هر جرمی ،مجرمين ،قربانيان و یا اموال آنها ،بای در محل ،برای یدک دوره از
زمان باقی بمان  .چ ین عامل از جمله واواههای ایجاد ش ه ،فضا و محيط در ایجداد عوامدل
اوليه ،برای زیر پا گذاشتن قانون و ارتکاب جرایم مثثران  .ب ابراین فضای ج رافيایی یدک م طقده،
نقش اااادی در تقویدت قدانون و اجدرای عد الت برعهد ه دارد (.)Fajemirokun, 2006 : 2
ان یشم ان دریافتهاند  ،مکدان ،انسدان و زمدان ،اده ع صدر اصدلی شدکلگيری ناه جاریهدای
اجتماعیان (م انیرحيمی .)1 :1637 ،تفاوت در اااتار مکانی و اصوصديات رفتداری ،در ک دار
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عامل زمان ،موجب میشود تا توزی فضدایی جدرایم در ادطح شدهر یکسدان نباشد و در برادی
م اطق بهدليل ویژگیهای حاکم بر آن و اصوصديات اجتمداعی ،اقتصدادی و فره گدی اداک ان،
ارتکاب جرم بيشتر باش  .تحقيقات نشان میده  ،که بيشتر بزهکداران در انتخداب مکدان و زمدان
جرم ،غالباً م طقی عمل میک

و بهدنبال کم اطرترین و م اابترین فرصتها و شرایط بدرای

بزهکاری هست  .ب ین ترتيب در مح وده شهرها ،کانونهایی شکل میگيرد که دارای فرصتها و
اه ا مجرمانه بيشدتر و بدهدنبال آن جدرایم بيشدتری اادت (کلدانتری .)04 :1637 ،در بيشدتر
شهرهای جهان ،جرایم معمولاً ته ی ی ج ی برای حيات ،تماميت فردی و داراییهای انسدانهدا
اات .وقوع بيش از ح این جرایم در محيطهای شهری ،نه فقط با اصول مسدلم نظدام اجتمداعی
در تعار ،اات ،بلکه همراه اود رایعات ا گين ،اختی و رنج انسدانهدا ،بههد ر رفدتن م داب
اقتصادی ،اراوردگی شهرون ان و واامت کلی در کيفيت زن گی را به ارم ان مدیآورد (بيدانلو و
م صوریان .)67 :1631 ،امروزه با توجه به نوع جرم و نحوه وقوع آن کده در جوامد رب میدهد ،
دیگر ايستمهای ا تی و تاریخی کدارایی چ د انی ن ارند و ارز

و اهميدت ادود را از دادت

دادهان  .رویههای داتی و ا تی نه قادر به تأمين دادههای جام  ،دقيق و ار وقت هسدت

و نده

کمکی به تصميمگيری و پيشبي ی روند رب دادن جدرایم میک د  .ایدن ايسدتمها ،همچ دين
نتيجهای جز بهرهوری پایين و بهکارگيری غيرمثثر نيروی انسانی را ن ارن  .راه حل این مشدکل و
معضل رو به گستر  ،ااتفاده مثثر و کدارا از تک ولوژیهدای اطلاعداتی و یدا ايسدتم اطلاعدات
ج رافيایی میباش ( .)Fajemirokun, 2006 : 3بيشتر جوام با ميزان غيرقابل تحمل جرم و
بزه روبرو هست

(شيخاون ی )37 :1616 ،و برای براورد م طقدی بدا هدر ندوع جرمدی ،نيداز بده

ش اات م اطق جرم ايز و نحوه پراک ش جرایم در م اطق مختلگ میباش .
ع م آش ایی با نحوه توزی فضایی این جرایم ،براورد ا تی و ع م راي گی م ااب و بهموق بدا
این جرایم و غيره ،مسئولين ام يتی را با مشکلاتی همراه اااته اات ،که در صدورت اادتفاده از
ايستمهای اطلاعاتی ج رافيایی ( )GISمیتوان از نوع جرایم ،زمان وقدوع جدرایم ،مکدان وقدوع
جرایم و تع اد افراد مجرم آگاهی پي ا کرده و نحوه براورد م طقی با مجرمين را پيشبي ی کرد.
مبانی نظری
مطالعه رابطه مکان و بزهکاری ،در نيم اول قرن نوزدهم ميلادی و با بهرهگيری از نظریه اکولوژی
اجتماعی آغاز ش  .جکوبز از پيشگامان مطالعه نقش محيط در بزهکاری بدود .وی در اثدر معدرو
اود با نام «زن گی و مر

شهرها» که در اال  1741انتشار یافت ،به مطالعه نوع طراحی شهرها

و تأثير آن در کاهش بزهکاری و همچ ين تأثير مراقبتهای طبيعی و معمولی مردم بر پيشدگيری
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از جرم پرداات (کلدانتری .) 14 :1637،در ادال  ،1747جفدری اولدين کسدی بدود کده نظریده
پيشگيری جرم از طریق طراحی محيطی را مطدرح کدرد .بده عقيد ه او ،جامعهش اادان بدهميزان
شایان توجهی در عوامل اجتماعی مثثر بر جرم ،از قبيل محروميت ،تأثيرهدای فره گدی ،ادانواده
و ...اغراق کردهان و به عوامل بيولوژیکی و محيطی توجهی نکردهان  .او بر فرصتهایی که محديط
در ااتيار مجرمان قرار میدهد  ،تأکيد داشدت و جدرایم گونداگون را ناشدی از ایدن فرصدتهای
محيطی میدانست (کلارک .)67 :1770 ،ب دابراین ،میتدوان گفدت تمدامی رفتارهدای بشدری در
مقط مکانی و زمانى ااصی رب مىده  .در بعضی از مکانهاى شدهر ،بدهعلت ادااتار کالبد ی
ویژه و مشخصههای اجتماعی ،اقتصادی و فره گی اداک ان و اادتفادهک

گان از ایدن مکانهدا،

امکان و فرصت بزهکارى بيشتر اات .در مقابل ،در بعضی از مح ودههای شهری ،به دليدل وجدود
موان و شرایط بازدارن ه ،ميزان بزهکارى ان ک اات (کلانتری و دیگران.)147 : 1637 ،
«آايبش اای شهری در مورد پي ایش ،کيفيت پراک گی جرایم ،امرا ،و ناآرامیهدای شدهری،
بحث و گفتوگو دارد .ت ها در االهای ااير اات که ع وان پداتولوژی شدهری بهادرعت مدورد
توجه جامعه شهری دنيا قرار گرفته اات .افزایش بحران در شهرهای غربی و کشدورهای درحدال
تواعه ،اکولوژیستها را در تحقيق روی چ

موروع ،مصممتر اااته اات ،که عبارت

از :فقدر،

جرم و ج ایت ،اعتياد به مواد مخ ر و ناآرامیهای اجتماعی .در مطالعه آايبش اادی اجتمداعی،
اغلب ،بهاین نتيجه راي هان  ،که عامل فقر ،بيش از ادایر عوامدل در پيد ایش و تشد ی مسدائل
اجتماعی در شهرها مثثر میافت  .از اینرو ،در ش اات م اطق فقرآلود شدهری ،معيارهدایی نظيدر
ميزان درآم اانواده ،ميزان مردان غيرماهر در نيروی کدار ،ميدزان تحصديلات ،ميدزان واحد های
مسکونی مخروبه و غيربه اشتی ،بهکار گرفته میشود» (ااکپور و دیگران .)1 : 1633 ،یکدی از
مباحث مطرح در ج رافيای اجتماعی ،بررای توزی ج رافيدایی مجرمدان و عوامدل شدکلده ه
جرم در م اطق و نواحی مختلگ اات .در غالب شهرهای جهان ،جرم معمولاً ته ی ی ج ی برای
حيات ،تماميت فردی و داراییهای انسانهاات .وقوع بديش از حد ایدن جدرایم در محيطهدای
شهری ،نه ت ها با اصول مسلم اجتماعی تعار ،دارد ،بلکه پيام های م فدی زیدادی مان د پدایين
آم ن کيفيت زند گی ،بههد ر رفدتن م داب اقتصدادی ،ادراوردگی شدهرون ان و از بدين رفدتن
ارمایههای انسانی بهدنبال دارد (طاهرادانی .)0 : 1631 ،علداوه بدراین ،طدی دو دهده اايدر ،در
نگر

و ايااتهای پيشگيرانه جرمش ااان ،برای مقابله با بزهکاری شهری ت يير عم ه و مهمی

بهوقوع پيواته اات .مطابق این نگر  ،برای پيشگيری از جرم ،علاوه بر بزهکدار ،باید بدر مکدان
وقوع بزه نيز تأکي شود ،تا با حذ فرصتهای مجرمانه در محيط ج رافيایی ،امکان بده حد اقل
راان ن ميزان بزهکاری فراهم شود (وایسبورد .)43 : 3776 ،در این زمي ده ،برانتي گهدام معتقد
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اات که جرمش اای ا تی ،در پی ش اات مجرم و انگيزههای او در بزهکاری اادت حدال آنکده
میتوان بزه را ب ون در نظرگرفتن انگيزههای فردی یا شخصی بزهکار مطالعه کرد و بهجای مجرم
و انگيزههای او ،بزه و شرایط مکانی ارتکاب آن را در نظر گرفت (کلانتری و دیگران.)37 : 1633 ،
در این زمي ه ،نظریه فرصت ،با افزایش نقش مثثر شرایط زمي ه ااز وقوع جدرم و کداهش نقدش
بازدارن ه عوامل مان وقوع جرم ،احتمال وقوع جرم را هم افدزایش دادهاادت .در مقابدل ،کداهش
فرصتهای ارتکاب ،احتمال وقوع جرم را تقليل میده  .در این زمي ه ،کوهن ،کلوگدل و ل د وین
اصول نظریه فعاليت روزمره را ارائده دادهاند و ادپس فلسدون و کلدارک آن را تکميدل کردهاند
(اليمی و دیگران .)660 : 1637 ،این نظریه ،ابت ا در بزه دی هش اای ،مطرح ش ه اات و اپس
در جرمش اای هم بهکار گرفته ش هاات (نجفی ابرن آبادی .)1647 : 1636 ،فلسون و کلدارک،
دليل توزی مکانهای تمرکز بزهکاری در مح ودههای ااص ج رافيایی را همگرایی و ترکيب اه
عامل زیر دانستهان که موجب شکلگيری کانونهای جرمايز میشود:
الگ) وجود اه ا مجرمانه
ب) وجود بزهکارانی که انگيزه و مهارت کافی برای انجام عمل مجرمانه را دارن
) نبود مراقبت و ک ترل م ااب برای مقابله بدا اقد امهای مجرمانده از ادوی مدردم و مسدئولان
(فلسون و کلارک.)16 : 3773 ،
در اال  ،1703ااکار نيومن ،نظریه فضای قابل دفاع را بهع وان ابدزاری بدرای کداهش جدرم در
نواحی شهری ،مطرح ااات .او معتق بود ،فضاهایی که امکان دی ن و دی ه ش ن در آنها بيشدتر
باش و در رمن در آن امکان کمی برای فرار وجود داشته باش  ،پتانسيل کمتدری بدرای فعاليدت
مجرمان فراهم میک

 .به عقي ه نيومن ،طرحهای شهری بهطور گسترده ،رابطه مثبتی با کاهش

فرصتهای جرم در م اطق مختلگ شهرها دارن  .نيومن در نظریه اود به چهار اصل قلمروگرایی،
نظارت طبيعی ،تصویر و کاربری اراری اشاره میک

(قرایی و دیگدران .)17 : 1637 ،ویلسدون و

کيلي گ صاحبنظران نظریه پ جرههای شکسته ،معتق ن وجود نشانههایی از بیتوجهی و ارابی
در محله ،بيانگر آن اات که ااک ان آن محله ،احساگ آايبپذیری بيشتری دارن و از مشارکت
در محافظت از اجتماع اود ک ار کشي هان ب ابراین ،نظارت و ک تدرل اجتمداعی در آنهدا بسديار
پایين اات .این شااصها ،زمي ه ایجاد جرم را فراهم میک

و نشانه آن هسدت

کده اداک ان،

علاقهای به مواجهه با جرم ن ارن  ،تا اطر ارتکداب جدرم را در محدل کداهش ده د (عليخدواه و
دیگران.)114 : 1631 ،
« اصطلاح کانونهای جرم ايز» را اولين بار شرمن ،کارتين و برگر در اال  1747و برای تحليدل
مکانی بزهکاری بهکار گرفت  .این واژه بيانگر یک مکان یا مح وده ج رافيدایی اادت کده ميدزان
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بزهکاری در آن بسيار بالاات .ح ود این مکان ممکن اات ،بخشی از یک شهر ،یک محله ،چ د
ايابان مجاور و حتی ممکن اات ،یک اانه یا مجتمد مسدکونی باشد  .بعضدی نيدز در تعریدگ
کانونهای جرمايز ،آن را معادل مکانهای کوچک ،با تع اد جرم زیاد ،قابل پيشبي ی ح اقل در
یددک دوره زمددانی یکسدداله دانسددتهان (تيلددور .)6 : 1773 ،کلددارک نيددز کانونهددای جرمايددز را
مح ودههایی میدان  ،که نسبت به مح ودههای دیگر ،مردم بدرای دراواادت کمدک ،بيشدتر بدا
پليس تماگ میگيرن  .از نظر او کانونهای جرمايز ،ميزان جرایم محلدی را افدزایش مدیده د
(کلارک .)11 : 1770 ،الگوهای فضایی توزی بزهکاری ،متأثر از نوع کاربری اراردی و ویژگیهدای
کالب ی یا جمعيتی و ویژگیهای فره گیان و این عوامل بر شکلگيری کانونهای جرمايز تأثير
میگذارن

ب ابراین ،یکی دیگر از ج بههای اهميت این تحليل آن اات که بهکمک آن میتدوان،

برای ت يير این شرایط و ویژگیها ،فضاها را احيا و طراحی مج د کرد و نيز بعضی موان و شرایط
بازدارن ه را برای بزهکاری فراهم ااات .ب ینوايله رمن افدزایش ادطح ام يدت اجتمداعی ،در
ااتفاده از امکانات و م اب صرفهجویی میشدود و جامعده نيدز راه ادلامت را در پديش میگيدرد
(کلانتری و دیگران .)3 : 1634 ،نظریههای جرم ،در کارآم اااتن نقشه بزهکاری بسيار اهميدت
دارن زیرا به تفسير دادهها کمک میک

.

پیشینه تحقیق
بررایهای متکی به رو

علمی و مبت ی بر اصول و رو های آماری ،برای اولدين بدار در نيمده

اول قرن نوزدهم به وايله «کتله» و «گری» صورت گرفته اادت (کاتوزیدان .)11 :1644 ،برادی
م اب کتله را پ ر آمار ج ایی و از جمله پایهگذاران مکتب ج رافيای ج ایدت معرفدی نمودهاند و
گفته میشود که تحقيقات او باعث ش ه تا جرم بهع وان یک پ ی ه اجتماعی ،تاب دو مت ير زمان
و مکان ش ااته شود (کینيا .)647 :1606 ،تقریباً همزمان بدا «کتلده»« ،گدری» بده مطالعده در
زمي ه ج رافيای جرم پرداات .وی در اال  1366با بررای  1ناحيه فرانسه ،به این نتيجه راي
که جرایم عليه اشخاص ،در نواحی ج وب و در فصل گرما بيشدتر اتفداق میافتد و جدرایم عليده
اموال در نواحی شمال و در فصل ارما زیادتر اات (شدکویی .)301 :1607 ،از مطالعدات داالدی
در مورد جرم ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کلانتری و همکاران ( )1634در مقالهای تحت ع وان نقش ابر کانونهای جرم ايز در شکلگيری
الگوهای فضایی بزهکاری در ایستگاه بازرای علیآباد شدهر بيرج د  ،بدهاین نتيجده رادي ن کده
قرارگيری ایستگاه بازرای علیآباد در گلوگاه ترانزیتی ااتان ،تدأثير بهادزایی در کداهش جدرایم
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داشته اات و مان رش اایر کانونهای شهری ش ه و مدان افدزایش

اایر بزههای مرتبط نيز ش هاات.
ميرکشکولی و دیگران ( )1633در مقالهای تحت ع وان په هب د ی و تحليدل ندواحی جرمايدز و
آايبزای اکونتگاههای شهری ااتان گلستان ،با ااتفاده از نرمافزار  SPSSو تجزیده و تحليدل
اطلاعات ،بهاین نتيجه راي ن که بيشترین فراواندی ندوع جدرم در دو شهرادتان بدزر

اادتان،

گرگان و گ ب کاووگ ،به ترتيب به اودکشی و ارقت ااتصاص یافته اات و همچ ين بيشترین
فراوانی نوع جرم در شهرها ،به قاچاق مواد مخ ر ،اودکشی ،قتل و ارقت ااتصاص داشته اات،
که ميزان فراوانی آن تحت تأثير ویژگیهای کالب ی ،اجتماعی و اقتصادی شهرها متفاوت اات.
تقوایی ( )1637در بررای و مقایسه شااصهای ششگانه جرم در ادطح م داطق مختلدگ شدهر
شيراز ،نشان داد که بين ارتکاب جرم و کيفيت محديط مسدکونی رابطده مع دیداری وجدود دارد،
علاوه بر این ،نوع فعاليت بهع وان یک عامل موثر در وقوع جرم عمل مینمای .
احم ی و همکاران ( )1673در تحليل فضایی الگوهای بزهکاری در م طقه  10شهرداری تهران با
تجزیه و تحليل اطلاعات ،نشان دادن کده برمب دای نتدایج شدااص نزدیکتدرین همسدایه ،توزید
فضایی جرایم مرتبط با مواد مخ ر و ارقت در م طقه  10شدهرداری تهدران از الگدوی اوشدهای
پيروی میک

و مح وههای ااصی از اطح م طقه  10محل تمرکز جرایم مورد بررای اات.

اي زاده ثانی و همکاران ( )1673در مقالهای تحت ع وان ترگ از جرم در مشه ميزان و عامدل
با ااتفاده از رو

پيمایشی و تحليل اطلاعات بهدات آم ه تواط نرمافزار  SPSSبهاین نتيجده

راي ن که ترگ از جرم در ميان افراد م طقه  ،6بيشتر از افراد م طقده  7بدود .عوامدل مدوثر بدر
ترگ از جرم در این دو م طقه عبارت بودن از :بیاامانی اجتماعی ،ع م ررایت از پليس و ت وع
ارده فره گی .از اوی دیگر ميان نقش راانهها و پيون اجتماعی دو م طقه رابطه معکوگ بود.
ب ین مع ا که پيون اجتماعی در ميان اداک ان م طقده  6قدویتر بدود و ميدزان پيگيدری اابدار
حواد ميان ااک ان م طقه  6کمتر از افراد م طقه  7بود.
حاتمینژاد و همکاران ( )1673در مقالهای تحت ع وان نگرشی بر جرمايزی و زمي ههای ارتکاب
جرم در محلات حاشيهنشين مورد پژوهش محله شاد قلیاان شهر قم بهاین نتيجه رادي ن کده
بهعلت مسایلی نظير :وجود مشکلات اانوادگی ،دواتان ناباب ،ق رتنمایی ،بيکاری و روزمرگدی،
کمبود مهر و عاطفه اانوادگی و  ...که بسدياری از آنهدا ریشده در مسدایل اجتمداعی و اقتصدادی
اانوار دارد ،زمي ههای ارتکاب و گرایش به جرایمی ،چون :ارقت ،درگيری و نزاع داته جمعدی،
توزی و پخش مواد مخ ر ،کلاهبرداری و رفتارهای ر عفت و االاق عمومی و  ...در محله مدذکور
میباش .
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روش تحقیق
پژوهش حارر از یک طر نوعی تحليل اکولوژیک محسوب میشود که در آن وابستگی و روابدط
مشترک بين انسان (مجرم یا فرد کجرو اجتماعی) و محيط (مح وده شهر ارم آباد) مورد بررای
قرار میگيرد و از طر دیگر با توجه به بررای نحوه پراک گی فضایی اعمال مجرمانه در ادطح
شهر و توجه به تفاوتهای مکانی و چگونگی وقوع جرایم در قسمتهای مختلگ شهر و همچ ين
بررای عوامل فضایی د مکانی در پراک گی جرایم ،میتوان گفت ،نوعی تحليل فضایی با ااتفاده
از نرم افزارهای  GISچارچوب کار این پژوهش قرار گرفته اات .در مجمدوع گفت دی اادت کده
رو

تحقيق در مطالعه حارر رو

تحقيق ترکيبی بهشمار میرود.

محدوده مورد مطالعه
شهر ارمآباد مرکز ااتان لراتان و در مسير راههای ارتباطی چ ین اادتان غدرب کشدور قدرار
دارد .این شهر از گذشته مرکز انباشت ارمایه و ااکان رواتایيان اطرا و عشایر و ایلداتی بدوده
اات که زن گی کوچروی را ترک گفته و در این شهر ااکان مییاب  .به همين جهت رون رشد
جمعيت همواره ررایب بالایی داشته اات .در طول دوره  11االه فاصله بين االهای  1661تدا
 1677حجم جمعيت ااکن در این شهر از  63/4هزار نفر به  630/140هدزار نفدر بدالغ گردید ه
اات .ميزانهای بالای جوانی جمعيت و مهاجرپذیری ،عوامل عم ه آه گ رش شدتابان جمعيدت
شهر ارمآباد محسوب میشود .ارمآبداد ناحيدهای اادت ،کوهسدتانی کده قسدمت بيشدتر آن را
رشتههای متوالی و پشت ارهم ،کوهها و زمينهای بل

میپوشان  .این شهر دارای آب و هدوای

نسبتاً مرطوب و با فصول مشخص ،شامل تابستانهای نسبتاً گرم و زمستانهای ادرد و مرطدوب
اات.
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شکل .1موقعیت شهر خرم آباد در استان و کشور (ماخذ :نگارنده).

تجزیه و تحلیل و یافتهها
در پژوهش حارر ،براى ش ااایى و تحليل فضایى الگوهاى مکانى جرایم ارتکابى در شدهر ادرم-
آباد ،از م لهاى آمارى گرافيک مب ا شامل مرکز متواط ،بيضى انحرا معيدار و رو

تخمدين

تراکم کرنل ااتفاده ش  ،تا بر این اااگ کانونهاى جرم ايز جرایم ،مورد برراى مشخص شود
.نتایج تحليلهاى آمارى و گرافيکى یاد ش ه ،به شرح زیر اات:
آمار توصیفی
در بين پااخگویان ،از مجموع  633پراش امه ،تع اد  373نفر ( 73/1درصد ) مدرد و تعد اد 17
نفر (  1/7درص ) زن و تع اد  1نفر (  1/4درص ) نامشخص اات .از نظدر ادواد نيدز  1درصد از
مجرمين بیاواد 1/6 ،درص دبستان16 ،درص راه مایی 13/4 ،درص دبيرادتان 61/7 ،درصد
دیپلم و  11/1درص کارش اای و بالاتر بودهاند  .حد ود نيمدی از مجدرمين متأهدل و حد ود 36
درص مجرد و بقيه همسر فوتی یا طلاق گرفته هست  .تمامی پااخگویان دارای مذهب شديعه و
قوميتشان لر (بهااتث ای یک نفر آذری و یک نفر اایر قوميتهدا) اادت .از لحداظ شد لی هدم
 3/77درص از مجرمين دارای ش ل دولتی 61/36 ،درص بيکار 16/36 ،درص دارای شد ل آزاد
و  1/31درص ع م پااخگویی به اوال میباش  .همچ ين از بين مجرمين  3/63درص کمتدر از
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 4ماه 6/44 ،درص بين  4ماه تا یکسال 7/76 ،درص بين یک تا پ ج ادال 37/31 ،درصد بدين
پ ج تا دهاال 37/31 ،درص بين ده تا بيستاال 63/67 ،درص بيشدتر از بيستادال در شدهر
ارم آباد ااکن بودهان  .از نظر زمان وقوع جرم نيز  13/11درص جدرایم در صدبح 4/36 ،درصد
ظهر10/07 ،درص عصر 67/16 ،درص اوایل شب و  36/33درص اواار شب اتفاق افتادهاات .از
لحاظ فصل وقوع جرم نيز  67/64درص جرایم در فصل بهار 14/36 ،درصد در فصدل تابسدتان،
 36/01درص در فصل پایيز و  33/71درص در فصل زمستان اتفاق افتادهاادت .بده لحداظ ندوع
جرم مرتکب ش ه  61/6درص از جرایم را ارقت 67/1 ،درص را قاچاق مواد مخ ر 7/7 ،درصد
را رفتارهای غيراالاقی 7/6 ،درص را کلاهبرداری 3/6 ،درص را قتل 7/4 ،درصد را ادایر جدرایم
تشکيل دادهان  34/74 .درص از مجرمين برای اولين بار 60/73 ،درص برای دومين بدار37/74 ،
درص برای اومين بار 1/73 ،درص برای چهارمين بار و  7/76درص بدرای بدار پد جم و بيشدتر
مرتکب جرم ش هان  .همچ ين  16درص جدرائم در محدلهدای ايلدی الدوت 13/4 ،درصد در
محلهای الوت و  64/6درص در محلهای تا ح ودی الوت و  31/1درص در محلهای شلوغ
و  3/1درص در محلهای ايلی شلوغ اتفاق افتادهاات و  1/7درصد پاادخ ن ادهاند  .در زمي ده
ورعيت اعتياد مجرمين ،ايگار و مشروبات الکلی بيشترین فراوانی را داشتهاات .در بدين عوامدل
موثر در ارتکاب جرم نيز فقر و بيکاری ،زمي هاازهای مهمی در ارتکاب جرم میباش .

تحلییل بر توزیع فضایی جرایم در هشر خرمآابد

75

تحلیلهاى آمارى گرافیک مبنا
آزمون خوشهبندی و شاخص نزدیکترین همسایه ((NNI
از شااصهای آماری مورد ااتفاده برای تحليل الگوهای فضایی بزهکاری در شهر ارمآباد آزمون
اوشهب ی و شااص نزدیکترین همسایه بوده اات .به کمک این آزمون نحوه پراک ش الگوهای
بزهکاری در مح وده مورد مطالعه بررای ش هاات ،تا مشخص شود کده آیدا دادههدای مجرمانده
توزی اوشهای دارن و آیا کانون جرمايز در این مح وده شکل گرفتهاات؟ اگدر نتيجده آزمدون
دادههای مجرمانه شکل اوشهای ن اشته باش  ،کانون جرمايزی شکل نگرفتهاات و دیگدر لدازم
نيست محقق وقت اود را برای ش ااایی کانونهای جرمايز صر نماید  .نتدایج آزمدون جدرایم
ارتکابی شهر ارمآباد با ااتفاده از آزمون آماری شااص نزدیکترین همسایه ،در ج ول شماره 1
آورده ش هاات.
جدول  :1تحلیل نتایج شاخص نزدیکترین همسایه

جرم

شاخص نزدیکترین همسایه
()NNI
7/41

کل جرایم ارتکابی

نمره Z
-11/13

نتيجده آزمددون مجمددوع جددرایم ارتکدابی شددهر ارمآبدداد ،بددا اادتفاده از آزمددون آمدداری شددااص
نزدیکترین همسایه ،در پراک گی نقاط مربوط به مجموع جرایم برابر با  7/41اات .براااگ این
مق ار توزی نقاط این جرایم از نظدر آمداری اوشدهای اادت .چدرا کده نتيجده آزمدون شدااص
نزدیکترین همسایه کوچکتر از یک ،نشان ده د ه اوشدهای بدودن دادههدای مجرمانده اادت.
گفت ی اات با توجه به مق ار  ) -11/13 ( Zکه برای بررای صحت آزمون بدهکار مدیرود ،ایدن
جرایم در مح وده شهر ارمآباد توزی اوشهای کامل دارن  .ب ابراین ،پراک گی جدرایم در شدهر
ارمآباد از الگوی اوشهای پيروی میک

و نشان میده که مح ودههای ااصی در اطح شدهر

ارمآباد محل تمرکدز بزهکداری اادت و از الگدوی متمرکدز پيدروی میک د و در نقطده مقابدل،
بخشهای زیادی از شهر از نظر ارتکاب این جرایم مح ودههای پاک محسوب میشون .
آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار
برای ا جش توزی فضایی و مرکز ثقل جرایم مورد بررای ،م لهای گرافيک مب ا ،شامل آزمون
مرکز ميانگين و بيضی انحرا معيار ،مورد ااتفاده قرار گرفتهاات .مرکز ميانگين ،مکان مرکدزی
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را به صورت ميانگين مب ایی ،تمام مکانهای بزهکاری مشخص میک  .بيضی انحدرا معيدار ،بدا
ااتفاده از انحرا معيار فاصله مکان هر جرم تا مرکز ميانگين ،پراک گی ،جهت و موقعيت آن را
مشخص میک  .در نقشه  ،3مرکز ميانگين و بيضی انحرا معيار جرایم در شهر ارمآباد ،نشدان
داده ش هاات .مرکز متواط جرایم در ايابان مطهری واق ش هاات ،که ایدن مرکدز تدا حد ود
زیادی بر مرکز ج رافيایی شهر م طبقاات .برای تحليل اطوح پراک گی مکانهای وقوع جدرم،
از بيضی انحرا معيار ااتفاده ش هاات .در این آزمون ،ان ازه و شکل بيضی ،ميزان پراک گی را
معين میک

و امت اد آن ،جهت حرکت اعمال مجرمانه را نشان میده  .جهدت بيضدی انحدرا

معيار ،برای ارتکاب جرایم ج وب شرق د شمالی (محله پشته حسينآباد ،گل شت شرقی ،فاز یک
کيو و کوی آرااته) و تمایل به شمال شرقی (کوی پاچ ار و کوی آپادانا) و همچ دين تمایدل بده
شرق (محله کورو  ،محله ناصراسرو و فاز دو کوی ارتش) اات.

شکل .7نقشه مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم در شهر خرم آباد

آزمون تخمین تراکم کرنل
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آزمون تخمين تراکم کرنل ،یکی از م اابترین رو ها برای به تصدویر کشدي ن دادههدای اندواع
جرایم بهصورت اطح پيواته اات .رو

تخمين تراکم کرنل ،اطح همواری از ت ييدر در تدراکم

نقاط جرم ايز در م اطق شهر ارمآباد ایجاد میک  .نقشه  ،6توزی انواع جرم در اطح م داطق
شهر ارمآباد را نشان میده  .بررای پراک گی انواع جرایم در م اطق اه گانده شدهر ارمآبداد
نشان میده کده توزید ایدن جدرایم ،بهصدورت اوشدهای و تصدادفی اادت ب ینصدورت کده
بخشهایی از شهر ،ميزان بالای جرم و بخشهایی نيدز ميدزان اند ک جدرم را داشدتهان  .در ایدن
زمي ه ،محلههای کورو  ،فاز دو کوی ارتش ،محله علیآباد ،پشته حسينآباد ،محله پشت بازار به
دليل موقعيت مکانی ،یع ی حاشيهنشي ی و قرارگيری در اطدرا محلدههای مرکدزی شدهر ،ندرب
بيکاری بالا ،مشکلات اازگاری با محيط اجتماعی و ورعيت نام ااب محيط مسکونی نسدبت بده
اایر م اطق شهر دارای تراکم بالداتری از جدرایم میباشد  .همچ دين ندواحی مرفهنشدين کدوی
آرااته ،فاز یک کيو و مح وده اطرا دریاچده کيدو کده امکدان و فرصدت بسديار م اادبی بدرای
مجرمين فراهم میآورن نيز دارای تراکم بالایی از جرایم میباش  .در اایر محلدههای شدهر نيدز
جرایم به شکلهای ااصی صورت گرفتهاات ،اما ميزان آن به مراتب کمتر اات.

نقشه :3نقشه توزیع فضایی کانونهای جرمخیز با استفاده از تخمین تراکم کرنل
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نتیجهگیری
بزهکاری یکی از مشکلاتی اات که گریبانگير تمام جوام بوده و هر یک از جوام مقادیر زیادی
از ثروت و ارمایه انسانی اود را صر مبارزه با این پ ی ه اجتمداعی کردهاند  .بزهکداری پ ید ه
بسيار پيچي ه اجتماعی اات که در محيطهای اجتماعی مختلگ ،بده شدکلهای متفداوتی دید ه
میشود .م شأ این ااتلافات را بای در اااتارهای اجتماعی و اقتصادی و نابسامانیهای حاصل از
آنها جستجو کرد که در صورت وجود یک بستر مکانی و زمانی مساع  ،زمي ه بروز جدرم و تکدرار
آن را فراهم میک

و به مرور زمان یک محيط ج رافيدایی را بده یدک کدانون جرمايدز ،تبد یل

میک  .مجرمين در انتخاب مکان بسيار ا جي ه و م طقی عمل میک
اعمال مجرمانه اود برمیگزی

و مکانهدایی را جهدت

که ام يت بيشتری برای ارتکداب بدزه ،داشدته باشد  .از ایدن رو

ویژگیها و اااتار محيط بهویژه محيطهای شهری در بروز جرایم مختلگ تأثير بسدزایی دارند و
ت يير در این اااتار مکانی و شرایط محيطدی ،بده ت ييدر در الگوهدای رفتداری مجدرمين م جدر
اواه ش  .ب ابراین اه عامل مکان ،زمان و انسان در شکلگيری اعمال مجرمانده نقدش اااادی
دارد ،بهگونهای که تفاوت در مکان ،زمان و اصوصيات رفتاری موجب میشود ،تدا ندوع و ميدزان
بزهکاری در مح وده شهر ،الگوهای فضایی و زمانی متفاوتی بهاود بگيرد .در ایدن ميدان تحليدل
فضایی جرایم ،راهکاری مثثر برای ک ترل و پيشگيری از جرایم شهری اادت .ایدن تحليلهدا بده
م یریت شهری و اایر مسئولان ایم ی شهر از جمله مسئولان قضدایی و انتظدامی ایدن امکدان را
میده که با اق امات پيشگيرانه ،که شامل ش ااایی مح ودههای جرمايز شهر در آی ه و ارائه
راهکارهایی برای ایمناازی و بهبود شدرایط فعلدی و اقد امات ک ترلدی و درمدانی در کانونهدای
جرمايز فعلی که با درک علل بروز جرم از ابعاد مختلگ اجتماعی ،اقتصادی ،فره گی و کالبد ی
تومم اات ،تصميمات لازم را برای از بين بردن و یا کاهش اثرات این عوامل در اطح شدهر اتخداذ
نمای  .ب یهی اات ،اق امات پيشگيرانه به لحداظ اقتصدادی ،اجتمداعی از کدارآیی بسديار بالدایی
براوردار اات .در جوام مختلگ ،معيدار شد اات جدرم و بزهکداری بده طدرز تفکدر ،فره دگ و
پيشرفت و عقبمان گی آن جامعه بستگی دارد .در نتيجه ممکن اادت ،رفتداری در یدک جامعده
عادی و در جامعه دیگر جدرم محسدوب شدود .بده عقيد ه غالدب ،جدرم قبدل از آنکده پ ید های
جبرگرایانه و ناشی از عوامل قطعی و ت ييرناپذیر محيط طبيعی باش  ،پ ی های اجتماعی و متدأثر
از شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فره گی و اياای جامعه و مکان جدرم اادت .برااداگ یافتدههای
پژوهش ،توزی جرائم و تخلفات ،برحسب م اطق و فضداهای شدهری در م داطق شدهر ارمآبداد،
بهصورت یکسان نيست و براااگ نتایج آزمونهای تخمين تراکم کرنل ،مرکدز متوادط و بيضدی
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انحرا معيار و شااص نزدیکترین همسایه ،توزی جرایم از الگدوی اوشدهای تبعيدت میک د .
ب ینمع ى که مح ودههاى ااصى از شدهر ارمآبداد ،محدل تمرکدز بزهکدارى اادت و از الگدوى
متمرکز پيروى مىک

و در نقطه مقابل بخشهاى زیدادى از شدهر از نظدر ارتکداب ایدن جدرایم

مح ودههاى پاک محسوب مىشون  .در این ميان ،م طقه دو با توجه به جمعيت و مساحت کمتر
نسبت به م طقه اه ،بدا برادورداری از بافتهدای ميدانی (محلدههای ناصراسدرو ،کدوی ارتدش،
مطهری) و ق یمی با شبکه معابر آشفته (محلههای درب دلاکان ،پشت بازار ،باباطاهر) با مسائل و
مشکلاتی همچون ،تراکم جمعيتی بالا ،فراودگی بافت و ب اها ،زیراااتهای نام ااب بهویژه در
بافتهای ق یمی ،اطح درآم پایين ،بافت کالب ی ناکارآم محلههای مسکونی که بهاادگی بده
افراد بيگانه اجازه ورود به همه بخشهای داال بافت را میده  ،رعگ زیرادااتهای شدهری از
جمله روش ایی کوچه و ايابانها ،کمبود قلمرو و فضای شخصی و اصوصدی ،فاصدله زیداد بدين
ایستگاه پليس (کلانتریها) ،نارااییهای فره گی و اجتماعی از جملده ت دوع قدومی و تضدادهای
فره گی مواجهاات که باعث ش هاات این م طقه به جرمايرتدرین م طقده شدهر تبد یل شدود.
م طقه اه نيز با بافت حومهای و حاشيهای (محلههای مااور ،گل شت) ،بهدليل عواملی همچون
حاشيهنشي ی و فقر نسبتاً زیاد (محلده پشدته حسدينآباد) ،اشدت ال فصدلی و غيرثابدت اداک ان،
مهاجرپذیری زیاد م طقه بهدليل قيمت پدایين زمدين و مسدکن نسدبت بده ادایر م داطق ،نبدود
ایستگاههای ايار پليس در م طقه ،فراهم نبودن بسترهای م ااب برای ادرمایهگذاری ،بالدابودن
ميزان کاربری مسکونی و کمبود و نبود برای کاربریهای مورد نيداز شدهرون ان از جملده مراکدز
تفریحددی و گددذران اوقددات فراغددت ،فضدداهای آموزشددی و انتظددامی ،ویژگیهددای ادداص کالب د ی
(فراودگی بافت ،پایين بودن کيفيت اب يه ،بالا بودن ق مت واح های اااتمانی) بعد از م طقده
دو دارای بيشترین جرایم شهری میباش  .اما م طقه یک با توجه به دارا بودن بافت ج ی شهری
و جمعيت کمتر نسبت به اایر م اطق شهر ارمآباد به دلایلی از جمله ورعيت اقتصادی م ااب
و ااتقرار قشر مرفده و تحصديلکرده ،حاشيهنشدي ی و مهاجرپدذیری بسدار پدایين دارای جدرایم
کمتری نسبت به اایر م اق شهر ارمآباد میباش  .ب ا به مراتب فوق بهنظر مىراد راهکارهداى
زیر در ک ترل بزهکارى و افزایش ام يت در مح ودههاى جرمايز موثر باش :
د با توجه به این که جرایم از محلی به محل دیگر گستر

مییاب  ،بای مکانهایی که بيشترین

جرم در آنجا بهوقوع پيواته ،ش ااایی و ویژگیهای این محلات از نظر نوع اکونت و ویژگیهای
مردم محله ،مان

ان ،اواد ،قوميت ،مذهب و غيره ،مطالعه و بررای شود ،تدا از گسدتر

جرایم به م اطق و محلات دیگر شهر جلوگيری بهعمل آی .

ایدن
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 درص جرایم در برای از م اطق شهر ارم آباد ،بيشتر از اایر م داطق اادت .ب دابراین ،پلديسشهر ارمآباد ،بای از طریق ایجاد ایستگاههای پليس ،نظارت و ک ترل را در ایدن م داطق بيشدتر
ک  .بهعبارت دیگر ،بای فاصل زمانی راي ن پليس به محل جرم را کاهش داد.
 تجهيز مراکز انتظامی و پليس بده ايسدتمهای اد جش از دور و ابزارهدای تحليدلگر فضدایی،همان

 GISدر جهت جم آوری اطلاعات صحيح و تجزیه و تحليل آنها.

 افزایش ميزان ک ترل اجتماعی و نظارتهدای رادمی و انتظدامی در م داطق جدرم ايدز شدهرارمآباد ،بهویژه در م اطق  3و .6
 مکانیابی و اح ا مراکز انتظامی در مح ودههای دارای تمرکز بالای جرم در شهر. فره گاازی و تقویت فره گ شهرون ی ،افراد مهاجری که در ارمآباد ااکن ش هان . ایجاد زمي ههای تفریحی و فعاليتی االم و م ااب برای افراد به ویژه گروههای اد ی جدوان ونوجوان جهت پرهيز و دوری هر چه بيشتر از آايبهای اجتماعی و زمي ههای انحرافی.
 -افزایش اطح فره گی عمدومی جامعده و شدهرون ان از طریدق گسدتر

زمي دههای آموزشدی

فره گی.
 اح ا مراکز فره گی و همچ ين اجرای برنامههای فره گی برای ااتفادهکابز.

گان از فضداهای
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جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران
مرتضی اعلابا صباغی

1

چکیده
ص وقهای بازنشستگی توجه ااصی به تعهد ات بيمدههدای عمدر و مسدتمری بازنشسدتگی
دارن  .از یک او درآم حاصل از فرو بيمهنامههای عمر و همچ ين جریان نق ی گی ناشی
از کسورات بازنشستگی ،برای ص وقهای بازنشستگی بسيار با اهميت اات ،از ادوی دیگدر
دراتی محاابات بيمهای در مورد حق بيمههای دریافتی ،بر پایده مفروردات امي زند گی و
احتمال بقا ااتوار اات .ررورت ج ول زن گی مطمئن که امي زن گی و احتمال بقا را دقيدق
محاابه کرده باش  ،در تعيين تعه ات آتی ص وقهای بازنشستگی و همچ ين شرکتهدای
بيمه که در عرصه فرو بيمههای عمر فعاليت میک  ،قابل چشمپوشی و مسامحه نيسدت.
در حال حارر ،محاابات بيمههای عمر ،بر پایه آیيننامه بيمه مرکزی قدرار دارد و اطمي دان
ااطر شرکتهای بيمهای را تأمين میک  .صد وقهدای بازنشسدتگی ،ایدن اطمي دان را بده
پشتوانه حمایتهای دولتی از کسریهای احتمالی بهدات میآورن  .ولی هيچ یدک ردرورت
ج ول زن گی مطمئن را کاهش نمیده  .در این مقاله برای نخستين بار ج ول ااص یدک
ص وق بازنشستگی و بر پایه ویژگیهای آن ارائه میشود .در محاابه ج ول زن گی صد عت
نفت ایران ،رو های ااات ج ول را بررای و تفاوت آن با دیگر ج ولها نشدان داده مدی-
شود .همچ ين ،آزمونهای براز فرازآوری که در مطالعات دیگر ج اول زن گی ایران دید ه
نش هاات ،مطرح میشون  .نتایج نشان میده  ،که امي زند گی در صد عت نفدت ،بديش از
آنچه که تصور میش ه ،میتوان برای ص وقهای بازنشستگی و بيمدهنامدههدای عمدر قابدل
توجه باش .
واژگان کلیدی :ج ول زن گی ،امي زن گی ،ص وقهای بازنشستگی ،فرازآوری.
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مقدمه
ج ول زن گی که با نامهای گوناگونی مان

ج ولعمر یا ج ول مر ومير نيز ش ااته میشود،

غالباً برای محاابات مالی بيمهای بهکار میرود .این ج ول براااگ محاابات اکچوئری تلا
میک  ،احتمال بقا در هر اال را تا االگرد بع ی نشان ده  .رو های گوناگونی برای محاابه
این احتمال بهکار میرون و کاربرد این ج ول نيز مت وع اات .بهطور کلی میتوان گفت ،که
ج ول زن گی بر پایه تجربيات جمعيتی مردم اااته میشود .یع ی برپایه وقای مهم زن گی
مان  ،تول و مر
چ

در طول چ

نسل ،محاابه میشود .این تجربيات ،میتوان

در ميان مردم

کشور به دليل شباهتهای نژادی ،اجتماعی ،فره گی و دیگر عوامل موثر در کيفيت و

کميت زن گی ،مشابه یا متفاوت باش  .بر همين اااگ ،مردم ایران با مردم کشورهای همسایه
در یک تقسيمب ی مشترکی از نظر جمعيتش اای و اااتار ا ی جمعيتی قرار میگيرن .
ج اول زن گی در کشورهای اروپایی ،نسبت به دیگر مست ات اااتار ا ی مردم جهان ،از
پيشي ه دورتری براوردار بوده و تجربيات حياتی این کشورها با اابقه بيشتری ،مست

ش ه-

اات .در گذشته به دليل کمبود آمارهای حياتی در کشورهایی همچون ایران و نياز به ااتفاده
ج ول زن گی برای محاابات بيمهای و بازنشستگی ،از ج ولهای کشورهای اروپایی ااتفاده
ش هاات .بهت ریج ج ولهایی با تقریب نزدیکتر نسبت به تجربيات حياتی مردم مشابه،
محاابه ش ه و این ج ولهای زن گی با نام «ج ولهای ااتان ارد »1شهرت یافتهان  .بعضی از
این ج ولها ،همچ ان امروزه بهکار گرفته میشون  .مان

ج ول زن گی فرانسه ( )TD88-90که

با وجود بيگانه بودن آن ،همچ ان ملاک محاابات بيمههای عمر و مستمری شرکتهای بيمهای
در ایران قرار میگيرد.
لازمه یک پژوهش پویا ،پيواتگی آن با تحقيقات گذشته و آوردن دلایل توجيهی در موارد
ااتلا و م ایر اات .در این مقاله تلا

میک يم بر پایه دانستههای گذشته ،در مسيری حرکت

ک يم که موارد تفاوت و م ایرت را با دلایلی روشن بيان ک يم.
بهطور کلی ج ولهای زن گی از نظر ااات ،به دو گروه تقسيم میشون  .ج ولهای زن گی
نسلی 3که بر پایه زادروز یکسان و از دنيا رفتن یک نسل یکص هزار نفری محاابه میشون  .نوع
دیگر ج ولهای زن گی دورهای 6اات که بر پایه ارشماریهای دورهای ،و معمولاً در هر پ ج
اال ،محاابه میشون  .هر دو نوع ج ول ،میتوان

کامل 6یا مختصر 1باش  .افزون بر این،
1

- Model life table
- Cohort life table
3
- Period life table
4
- Complete life table
2
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تفاوتهایی نيز در جزئيات هر دو نوع ج ول زن گی وجود دارن  ،مان
برگزی ه 3که در آنها بخشی از ج ول بهدليل وجود عواملی که احتمال مر

ج ولهای اکچوئری
را ت يير میده ،

اصلاح ش هاات .در این مقاله ،بهدليل دادههایی که مربوط به االهای بزرگسالی ص عت نفت
میباش

و ای که دادهای برای دوران نوزادی و کودکی در ااتيار نبود ،ج ول زن گی مختصر یا

کوتاه ش ه اااته ش هاات.
ج ول ( )1که ج ول زن گی مشترکين ص وقهای بازنشستگی ،پسان از و رفاه کارک ان ص عت
نفت میباش  ،با درنظر گرفتن ویژگیهای جمعيتی مشترکين این ص وق ،اااته ش هاات.
برآوردهای امي زن گی در هر ان و دیگر مت يرهای ج ول زن گی ،با ااتفاده از آمار کارک ان
ص عت نفت در ایران محاابه ش هاات .احتمال بقا در هر ان نيز با ااتفاده از احتمال مر

در

هر ان که در اتون دوم این ج ول آم ه ،به اادگی قابل محاابه اات .شرح کميتهای این
ج ول در ادامه اواه آم  .در این مقاله ،ابت ا ررورت محاابه ج ول زن گی را شرح میدهيم.
اپس نگر های گوناگون آن و بع به ویژگیهای ج ول زن گی ص عت نفت میپردازیم .در
نهایت ،رو

و شيوه ااصی که برای ااات ج ول زن گی از ميان رو های موجود انتخاب و

بهکار گرفتهایم ،را شرح داده و رو های مستقيم و غيرمستقيم ااات ج ول را توريح می-
دهيم .این رو  ،بر پایه آمار از دنيا رفتگان مشترکين ص وق اواه بود .روابط ریاری ميان
مت يرهای ج ول زن گی را در این بخش شرح داده و اپس نحوه محاابه بيمرگ مر
میک يم و شرح مختصری از نرب مر

را بازگو

و نتيجه فرازآوری 6را اواهيم آورد.

ضرورت جدول زندگی
ج ول زن گی برای پااخ به اوالهای ااده در باره عمر افراد ،کاربرد ،دارد .اوالهایی همچون
تا چه ا ی یک فرد ای و اه االه عمر اواه کرد و احتمال اینکه او به ان بازنشستگی برا
چق ر اات؟ پس از بازنشستگی در  47االگی ،چ

اال دیگر زن گی اواه کرد؟

در قراردادهای بيمه عمر و بازنشستگی که ميان افراد حقيقی و شرکتهای بيمهای یا ص وق-
های بازنشستگی بسته میشود ،در برابر پرداات حق بيمه ،تعه پرداات مبل ی ثابت در زمان
بازنشستگی و یا پرداات مستمری برای م ت بازنشستگی تا زمان فوت وجود دارد .البته بيشتر
ص وقهای بازنشستگی در ایران ،این پردااتها را برای بازمان گان نيز درنظر میگيرن  .یک

1

- Abridged life table
- Select life table
3
- Graduation
2
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«قرارداد م صفانه» ارز

مبالغ دریافتی و پردااتی را برابر میک  ،که یک چ ين قراردادی

اصطلاحاً «از نظر اکچوئری عادلانه» اات .برای برابری مبالغ دریافتی از یک عضو مشترک
ص وق و یا بيمهگزار با مبالغ پردااتی از اوی ص وق و یا بيمهگر ،م ت بازپرداات و مزایای
بيمه عمر و بازنشستگی تخمين زده میشود .عمر هر عضو ص وق (و یا بيمهگزار) بر پایه
متواط عمر اشخاص در شرایط مشابه ،برآوردی اات که برای محاابه مزایای بيمه عمر و
بازنشستگی درنظر گرفته میشود .متواط طول عمر ،به صورت امي زن گی در ج ول زن گی،
بهطور الاصه نشان داده میشود .متواط طول عمر یا امي زن گی در هر ان میتوان برآوردی از
عمر باقی مان ه یک بازنشسته ص وق (و یا بيمهگزار) باش  .اگر این امي زن گی ،که بهعبارت
دیگر ميانگين عمر باقی مان ه اات ،با واقعيات ااتلا

چشمگيری داشته باش  ،هزی های

«ناعادلانه» برای عضو ص وق و یا بيمهگزار ،در صورت پرداات بيش از ان ازه حقبيمه ،و یا برای
ص وق و بيمهگر ،در صورت کااتی حقبيمهها ،ایجاد میک  .این ااتلا برآورد امي زن گی و
طول عمر ،برای هر یک از طرفين قرارداد ،هزی های در براواه داشت .هزی ه اطای محاابه
امي زن گی برای شرکتهای بيمه و ص وقهای بازنشستگی بهدليل شمار بيمهش گان ،بسيار
بزر تر بوده و ممکن اات برای ادامه فعاليت اقتصادی آنها ،تعيينک

ه باش .

اهميت دقت و نزدیکی ج ول زن گی با واقعيات ،با در نظر گرفتن هزی ههای مربوطه در ااتلا
با واقعيات زن گی روشن میشود .هرک ام از طرفين قرارداد نسبت به این مازاد پردااتی یا
دریافتی میتوان

حساايت اود را داشته باش

و نسبت به حقبيمه و یا مزایا ،تج ی نظر ک

.

ب ابراین در ااتيار داشتن یک ج ول زن گی که باقيمان ه عمر را با دقت بيشتری تخمين میزن ،
میتوان در محاابه دقيقتر تعه ات بيمههای عمر و ص وقهای بازنشستگی نقش کلي ی
داشته باش .
وجود تفاوتهای جمعيتی در ميان اقوام و گروههای گوناگون و ااتلافات بين نسلی ،تجربه
شرایط متفاوت زن گی لزوم ج ولهای ااص را مطرح میک  .بهویژه اینکه در جمعيتهای
ااص مان

اعضاء ص وق بازنشستگی کارک ان ص عت نفت ،تفاوتهای گزی ش و یا اشت ال در

ص عت نفت ،این افراد را با شرایط ااص و متفاوتی نسبت به کل جمعيت ایران میتوان  ،روبرو
ک  .در ص عت نفت شرایط ش لی ،ج رافيایی و حتی مزیتها و امکانات رفاهی ،میتوان
امي زن گی را متفاوت از دیگر افراد در جمعيت ایران اازد .از اوی دیگر برای برآورد هزی ه
تعه ات بازنشستگی اعضاء این ص وق و نيز تأمين مالی م ااب ،ررورت دارد ،ج ول زن گی
ااص آنها که از آمار و دادههای اعضاء این ص وق ،بهدات آم ه ،محاابه شود .از اینرو ااات
ج ول زن گی ااص ص وق بازنشستگی ص عت نفت برای این ص وق رروری اات .البته در
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گذشته و در ایران یک چ ين رویکردی وجود ن اشته اات و این مقاله برای نخستين بار ج ول
زن گی ااص مشترکين یک ص وق بازنشستگی را در ااتيار قرار میده .
تاک ون در هيچ یک از تحقيقات و ادبيات گذشته ،ج ول زن گی ااص یک ص وق بازنشستگی
محاابه نش هاات .ادبيات این موروع برای اولين بار با این مقاله مطرح میشود و در نتيجه
تحقيق مشابه آن وجود ن ارد .هرچ
که در ای جا به چ

که در گذشته ج ولهای زن گی کلی ایران ،محاابه ش ه

مورد اشاره میشود .این تحقيقات شامل نقوی (،)1636 ،1631 ،1607

نقوی و جعفری ( )1634و معاونت الامت ( )1636 ،1607میشون  .تحقيقاتی که در اازمان
تأمين اجتماعی انجام گرفتهاات ،شامل زنجانی و نورالهی ( )1607میشود .از اوی دیگر مرکز
آمار ایران نيز انتشاراتی در این رااتا داشته ،که شامل کهلی ( ،)1641شمس ( ،)1641نورالهی
( )1604 ،1607میشون .
ویژگیها جدول زندگی صنعت نفت
تعه ات ص وق بازنشستگی ص عت نفت به کارم ان و بازنشستگان این ص عت ،مهمترین
دغ غه این ص وق بهشمار میآی  .تعه ات جاری و آی ه در صورت به روز بودن ،و تعه ات
معوقه در صورت وجود ب هی ،محاابات ااص اود را اواه
مان

داشت .برای م یریت ص وق

اایر ص وقهای بازنشستگی ،نياز به آگاهی از ورعيت گذشته ،حال و آی ه اات تا

تصميمات م یریتی بهي ه گرفته شود .آگاهی از ورعيت گذشته و در جریان قرار گرفتن ورعيت
حال نياز به محاابات ج ول زن گی ن ارد ،زیرا این تجربيات و تأثيرات آنها مشاه ه ش ه و
موجود اات ،ولی میتوان برای آشکار ش ن ورعيت دقيقتر تعه ات آی ه ص وق ،از محاابات
اکچوئری در ج ول زن گی ااتفاده کرد .برآوردهای حساب اری با دام های گسترده از تخمينهای
مختلگ ،میتوان با واقعيات ااتلا نگرانک

های داشته باش  .زیرا این محاابات با فرريات

اادهای محاابه ش هان که غالباً با واقعيات فاصله داشته و هزی ه اطای نوع دوم (دراتی فر،
صفر ه گام اطا) بسيارگران اات .در محاابات اکچوئری ،ااتفاده از ج ول زن گی یک ررورت
اات .زیرا بر اااگ امي زن گی در ا ين مختلگ ،برآورد دقيقی از االهای عمر باقیمان ه،
بهدات میآی  .ص ق بازنشستگی کارک ان ص عت نفت و البته بسياری از ص وقهای
بازنشستگی ،مت ااب با قواني ی که بر آنها حاکم اات ،میتوان

با ااتفاده از امي زن گی،

برآوردی از االهای عمر باقیمان ه و تعه ات آی ه بهدات آورن  .در ااتيار داشتن ج ولی که
بهدراتی امي زن گی ا ين مختلگ را در االهای آی ه نشان ده  ،یک نياز اجت ابناپذیر اات.
در حال حارر ج ول فرانسه ( )TD88-90از اوی بيمه مرکزی (آیيننامه شماره  ،)43و ج ول
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و مير اال  1601زنجانی و نورالهی ،که در اازمان تأمين اجتماعی بهکار گرفته میشود،

اااگ محاابات امي زن گی ،در بيشتر برآوردهای ملی را تشکيل میده  .از طر

دیگر در

معاونت الامت وزارت به اشت و درمان ،با وجود ای که اطلاعات و آمارهای حياتی ،بخش مهمی
از مردم ایران در بيماراتانها و اایر زیرمجموعههای این وزارتاانه ثبت میشود،
.

اپي ميولوجيستها و متخصصين این وزارتاانه از ج اول مر ومير ااتان ارد ااتفاده میک

برای تصميم درات در ااتفاده از این ج ولها ،بای تفاوت نگر های اکچوئری و حساب اری را
برای محاابات مورد نياز مطرح کرد و ج ول زن گی به روز برای مردم ایران که در این مقاله با
درنظر گرفتن تجربيات مشترکين ص وق بازنشستگی کارک ان ص عت نفت انجام میشود،
محاابه و تهيه نمود .این مقاله قص دارد ،با توجه به ررورت محاابه تعه ات آی ه ص وق
بازنشستگی ص عت نفت ،ج ولهای زن گی موجود را بررای و با توجه به ویژگیهای مشترکين
و اعضاء این ص وق ،ج ول زن گی ااص آنها را محاابه ک  .نتایج این محاابات در ج ول ()1
نشان داده ش هاات.
دادههای بهکار رفته در این تحقيق ،از آمار ثبتی ص وق بازنشستگی ص عت نفت گرفته ش ه-
اات .در آغاز آمار و دادههای مورد نياز را که بهصورت آمار ثبتی فوتش گان اات ،بررای و
پالایش کرده و نسبت به شمار و چگونگی این دادهها ،اطمي ان قابل داترای پي ا کردیم .این
کار با بررای دادهها از جوانب گوناگون برای صحت و دراتی آنها انجام گرفتهاات .یع ی با توجه
به روابط م طقی ميان دادهها ،مان

ثبت تاریخ فوت پس از تول  ،تاریخ بازنشستگی قبل از فوت،

تکراری نبودن آنها و دیگر روابط م طقی دیگر ،دادهها پالایش ش ن  .دادههای دور افتاده و پرت
نادی ه گرفته ش هاات .اپس دادههای پالایش ش ه ناهمگون را ش ااایی و علتهای آنها را
بررای نمودیم .در نهایت ،با توجه به شمار و پراک گی دادهها ،رو

محاابه مت يرهای ج ول

زن گی را انتخاب کردیم.
در تحليل و بررایهای این آمار از رو های موجود و مت اول محاابه مت يرهای ج ول زن گی
ااتفاده ش هاات .از آنجا که روابط تعریگ ش ه ااصی ميان مت يرهای ج ول زن گی وجود
دارد ،چارچوب و اااتار از پيش تعيين ش های بر دادهها اعمال میشود .پس نياز به یافتن روابط
و یا م ل ج ی ی برای ااات ج ول زن گی نيست و ما نيز در این محاابه از م لهای ش ااته
ش ه و مورد پذیر

ادبيات این موروع و جامعه علمی و اکچوئری پيروی کردهایم .البته در

محاابه بيمرگ 1نرب و احتمال مر  ،تحليل ،بررای و دقت بيشتری انجام گرفت .زیرا این اه
کميت در بررایهای گوناگون ،متفاوت اواه

بود .این کار ،بهویژه که شمار دادهها مح ود
1

- Exposure
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اات ،بسيار با اهميت میباش  .ب ابراین ه گام محاابه احتمال مر

از رو های فرازآوری

بهطور ااص ااتفاده ش ه اات.
در آغاز اخن ،اشاره کردیم که از رو

نسلی و آمار فوتش گان ،برای ااات ج ول زن گی در

این مقاله ااتفاده کردهایم .این رو

مشخص و

مطمئ ی اات .ولی برای این رو

در صورت وجود شرایط کافی ،یک رو

شرایطی لازم اات .از جمله داشتن دادههای کافی و مشاه ه

آنها در طول م ت زمان طولانی که میتوان  ،بيش از یکص اال باش  .در رو های دیگر که بر
پایه آمارهای دورهای اات ،نيازی به مشاه ه آمار فوت ش گان ،در طول زمان تا پایان آارین نفر
از نسل انتخاب ش ه نيست .ب ین ترتيب ،بهنظر میرا  ،که اگر نخواهيم یا نتوانيم ،یکص اال
صبر کرده و تمامی وقای حياتی نسلی را ثبت ک يم ،رو
بهدات ده  .در رو

دورهای ،اری تر ج ول مورد نظر را

نسلی شمار نفراتی که در ابت ای مشاه ه انتخاب ش هان  ،ثابت اات.

معمولاً یک نسل یکص هزار نفری انتخاب میشود و این دقت کافی را برای محاابات ج ول
اواه داشت.
از اوی دیگر ،در رو

دورهای که معمولاً آمار یکسال یا دوره ااص را بررای میک  ،تمام

ت ييرات حياتی ،مهاجرتهای درون جمعيتی و برون جمعيتی در نظر گرفته میشون  .معمولاً
دشواری این رو

در ثبت ت ييرات جمعيت مورد نظر و نبود آمار کافی از ت ييرات اات .از آنجا

که جوام مختلگ به دلایل گوناگونی ت يير میک
برای محاابه نرب مر  ،دقت این رو

را با توجه به رو

داشت که ما نمیتوانيم آمار زن گان در رو
آشکار آن مب ای محاابات هر رو

و ایستا نيست  ،ثبت و تفکيک ت ييرات
نسلی کاهش میده  .البته بای توجه

دورهای را برای محاابات نسلی داالت دهيم .دليل

اات که کاملاً با یک یگر متفاوت .

آنچه که در هر دو رو  ،محاابات را با چالش روبهرو میک  ،شمار ناکافی دادهها اات ،که در
هر دو رو

مشکلااز اات .از یک او ،آمار زن گان که در دوره حال بررای میشون تا ح ود

نود هزار نفر شمار

میشون که در چ ين روشی نياز به جمعيت کشور اات و دقت محاابات

را کاهش میده  .ولی ت ييرات مشترکين ص وق با دقت بيشتری ثبت میشود .از اوی دیگر
در رو

نسلی که با آمار مردگان محاابه میشود ،اطمي ان از محاابات افزایش مییاب  ،ولی

همچ ان شمار کم دادهها ،همچون در رو

دورهای ،مشکلااز بوده و انتخاب نسل م ااب و

اپس فرازآوری را پيچي هتر میک .
در این مقاله با درنظر گرفتن تمام جوانب ،از رو

نسلی و برپایه آمار ثبت ش ه از دنيا رفتگان

ص وقهای بازنشستگی ،پسان از و رفاه کارک ان ص عت نفت ،ج ول زن گی این ص وق را که
در ج ول ( )1گزار

ش ه ،محاابه کردهایم.
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دادههای اصلاح ش ه در این محاابات ،شامل هر دو ج س مرد و زن و بهصورت نسلهای
تفکيک ش ه میباش  .تفکيک دادهها بر پایه اال تول و به م ظور بهدات آوردن نسلهای
گوناگون این آمار انجام گرفتهاات .البته معمولاً در محاابات ج ولهای نسلی ،ابت ا یک نسل
مشخص را تعيين و اپس با ثبت مر
آنها را محاابه میک

هر عضو ،آمار این نسل را بهدات آورده و ج ول نسلی

 .در این مقاله ،برای محاابه ج ول زن گی ،بای از آماری که موجود

اات ،اطلاعات لازم را ااتخرا نمود .برای اینکار از شمار مردگان و بازمان گان هر اال که بر
پایه نسلهای مختلگ تفکيک ش هان ااتفاده کردیم .این ب ان دليل بوده اات که هيچ نسل از
فوتش گان این ص وق به ت هایی دادههای تع اد کافی برای محاابه نرب مر

و بيمرگ مر

ن اشتهان  .ب ابراین از بيمرگ نسلهایی که بيشترین بيمرگ را داشتهان  ،ااتفاده کردهایم .با این
وجود میتوان با ااتفاده از رو هایی که در اکچوئری میش اايم ،برای محاابه نرب مر
فرازآوری آنها ،احتمال مر

و

را برای االهای ميانسالی تا کهولت محاابه ک يم .پس تصميم

ج ااازی نسلها برای بررای تجارب زن گی نسلی دادهها انجام گرفتهاات و قص داریم
براااگ آمار هر نسل ،نرب مر  ،احتمال مر

و اپس دیگر مت يرهای ج ول زن گی ص وق-

های بازنشستگی ،پسان از و رفاه کارک ان ص عت نفت را محاابه ک يم .ب ین ترتيب ،ررورت
داشت ،تا با فرازآوری برای دام های از ان افراد که آمار و دادههای کافی وجود ن اشت ،برآوردی
بر پایه بيشترین بيمرگ نسلهای پرجمعيت محاابه ک يم.
مفاهیم اصلی در جدول زندگی
ان ،یکی از مقادیر اصلی در ج ول زن گی اات .این کميت بهع وان یک مت ير اصلی ،در این
ج ول با

نشان داده میشود .دراتی ان از اهميت بهازایی براوردار اات .از این جهت

ان ازهگيری آن حساايت محااباتی دارد و ان درات بر پایه االروز تول ان ازهگيری میشود.
ب ابراین نشان دادن ع دی در ج ول زن گی بهع وان ان ،میبای بهدراتی این کميت را ان ازه-
گيری کرده باش  .ولی از آنجایکه ثبت ان در االروز تول انجام نمیگيرد ،این مت ير را با
تقریبهایی ان ازهگيری میک

 .مثلاً میتوان ميانگين ان در طول اال ثبت را بهع وان ملاک

ان ازهگيری ان در نظر گرفت .ان افراد در این مقاله ،بهصورت گسسته درنظر گرفته ش ه و
ه گامیکه صحبت از ان افراد میشود ،م ظور ان آنها پس از آارین زادروز یا «ان درات»
اات .به عبارت ریاری ،ان در بازه زمانی
احتمال بقا ،احتمال راي ن شخص با ان درات
علامت

قرار دارد.
به االروز تول اود اات .این مت ير را با

 nنشان میده  .با توجه به تعریگ احتمال بقا و مر  ،اتحاد زیر هميشه برقرار اات:
() 1

n

n
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پس میتوان گفت

 nاحتمال بقای یک فرد

اات .احتمال مر

االه تا ان درات

در هر ان ،یکی دیگر از مقادیری اات که در ج ول زن گی به آن توجه میشود .این کميت با
علامت

n

درات
n

نشان داده میشود .پس میتوان گفت،

احتمال مر

n

االه ،تا ان

فرد

اات .شمار از دنيا رفتگان

االه یا مردگان هر نسل در هر ان را با علامت

نشان میده  .پس میتوان گفت،

االه اات ،که تا ان درات

شمار افراد

n

از دنيا رفتهان  .در ااات ج ول زن گی و برای محاابه احتمال بقا ،در هر ان که یکی
از ویژگیهای ج ول زن گی اات ،میبای نسبت کسانی که از دنيا رفتهان  ،بهشمار کسانی که
زن ه هست  ،تعيين شود .این نسبت ،نرب مر

را در آن دوره تعيين میک  ،ولی با اشکالاتی

روبهرو اات .در ادبيات اکچوئری بهاین نرب ،نرب تقریبی مر
ادبيات جمعيتش اای به آن نرب مرکزی مر

یا نرب مر

( )central death rateگفته میشود .این

کميت ه گامی که برای یک نسل فرری محاابه میشود ،با علامت
پایه آمار و دادههای جمعيتی محاابه شود ،با علامت

n

اات .شمار کسانی که به ان درات

این مت ير را با علامت

نشان میده

n

و در صورتی که بر

بهع وان یکی از مقادیر محاابه

ش ه در ج ول زن گی نشان داده میشود .پس میتوان گفت
درات

اشاره میشود ،ولی در

فرد

 nنرب مر

راي هان  ،بازمان گان

االه تا ان

االه نام دارد و

و میتوان از آن برای احتمال بقا ااتفاده کرد .البته این

ع د از یک بزرگتر ،ولی احتمال ،هميشه کمتر از یک اات .برای محاابه امي زن گی یا ميانگين
عمر باقیمان ه ،ميانگين االهای عمر اپری ش ه افراد

االه یا االهایی که افراد

زن گی کردهان  ،ان ازهگيری میشود .این مت ير را با علامت

n

ملاکی برای ان ازهگيری ميانگين ریسک مرگی اات که این افراد
این ان ازه ریسک مر  ،ان ازه «بيمرگ» این افراد
در بيم مر

بودهان  .پس میتوان گفت،

n

االه

نشان میده  .در واق

n

االه با آن روبهرو بودهان .

االه اات .یا بهعبارت دیگر چ

نفر اال

االهایی اات که افراد

االه تا ان درات

االهها را نيز با

در ج ول زن گی

زن گی کردهان  .مجموع عمر باقیمان ه همه

نشان میده  .و نهایتاً امي زن گی که ميانگين االهایی اات که یک فرد
زن ه باش  .این کميت در ادبيات اکچوئری امي زن گی (

االه امي دارد،

 ،)expectation of life,یا امي

کامل زن گی ( )complete expectations of lifeنيز گفته میشود.
ساخت جدول زندگی صنعت نفت
برپایه آمار و دادهای موجود ،ج ول زن گی کوتاه که االهای زن گی  37تا  117االگی را در بر
میگيرد ،ج ول زن گی ص عت نفت را محاابه میک يم .ب ابراین یک ج ول کامل از صفر االگی
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تا ( 117یا  )137االگی محاابه نخواه ش  .این ب ان جهت اات که آمار کافی و دقيق برای
االهای نوزادی ،ارداالی و نوجوانی ،در ااتيار نيست .در ااات ج ول زن گی ص وق پس-
ان از کارک ان ص عت نفت ،که بر پایه دادههای پالایش ش ه مردان و زنان بهطور توام و پس از
هر فرد در طول عمر او و اپس هر نسل محاابه -

بررای نسلی دادهها میباش  ،بيمرگ مر

ش هاات .پس از محاابه بيمرگ مر  ،آنرا تب یل به نرب مر
مر

را فرازآوری نموده ،تا احتمال مر

کرده و در مرحله بع ی نربهای

بهدات آی  .با بهدات آوردن احتمال مر

ج ول

زن گی ص وقهای بازنشستگی ،پسان از و رفاه کارک ان ص عت نفت را محاابه و در ج ول ()1
نشان دادهایم .در این بررای فقط یک عامل مر
مر

را از چ

در نظر گرفته ش هاات .مطالعاتی که بيمرگ

عامل در نظر بگيرن  ،ه وز در ایران مطرح نش هاات و این موروعی اات که در

آی ه میتوان به آن توجه کرد.
شای بتوان رو های ااات ج ول زن گی را از نظر وجود و یا نبود آمارهای حياتی درات و
مطمئن به دو گروه تقسيمب ی کرد .در صورت وجود آمار دقيق و فراوان از تاریخ تول و فوت
یک نسل نسبتاً بزر

(ح ود یکص هزار نفر) میتوان احتمال مر

را در ا ين مختلگ براااگ

شمار درگذشتگان ،بهدراتی محاابه کرد .اپس با فر ،بر اینکه میتوان از این آمار ،احتمال
مر

در هر ان را برآورد و به همه مردم گستر

داد ،تمام ج ول زن گی را ااات.

در صورت نبود آمار درات و کافی بای راههای دیگری برای محاابه احتمال مر
زن گی درنظر گرفت .یکی از مسایل مهم در انتخاب مشاه ات ،ان به ه گام مر

و ج ول

اات و ای که

این ان چه ت ييراتی در طول زمان و نسلهای مختلگ داشتهاات .در ای جا بای از رو های
ریاری و تواب ریاری ،که بتوان

این دگرگونیهای ا ی را نشان ده  ،ااتفاده کرد .البته می-

توان از دگرگونیهای ا ی بهه گام مر  ،اات باطی ریاری در مورد این دگرگونیها داشت.
ممکن اات این اات باط ریاری بهصورت یک تاب ریاری باش که ان بهه گام مر
میک  .یع ی فر ،کرد که ان بهه گام مر
محاابه ج ول زن گی بهکار گرفت ،مان

تواب

از تابعی ریاری پيروی میک
گومپرز،)1331(1

را برآورد

و این تاب را برای

ميکهم.)1347(3

این م لهای

ریاری را م لهای نظری مر ومير مینام .
از اوی دیگر ممکن اات ،برآوردی از مشاه ات کمتر که بتوان ان بهه گام مر

را پيشبي ی

ک  ،ااتفاده کرد .ب ین ترتيب بهکارگيری رو های کاربردی ،م لهای دیگری را بهوجود آورده
اات که معرو ترین آنها ،ج ولهای ااتان ارد میباش  .ج ولهای ااتان ارد نيز ت وع دارن و
1

- Gompertz
- Makeham

2
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میتوان از رو های ج ولهای ااتان ارد اازمان ملل ( )1711که برای همه کشورها و یا
ج ولهایی که برای کشورهای ااصی ،طراحی ش ه ،نام برد .از دیگر رو های معرو کاربردی،
رو

ل رمن ،)1747(3و براگ )1743( 6میباش .

کول و دم ی ،)1744(1رو

البته ،اگر فر ،ک يم که مردمان و نسلهای کشورهای گوناگون شباهتهای زیادی با یک یگر
دارن و عواملی که موجب مر

میشود ،ت يير چ انی ن اشته اات ،در آن صورت میتوان از

این ج ولهای ااتان ارد ،ااتفاده کرد .ولی به تجربه با بهکارگيری این ج ولها در کشورهای
گوناگون ،ااتلا نسلها و نيز نژادهای کشورهای گوناگون مطرح ش هاات .افزون بر این ،عوامل
و اطرهای ج ی ی که زن گی انسانها را تح ی میک  ،رون ان بهه گام مر

را در بسياری

از کشورها ت يير دادهاات.
در مقایسه م لهای گوناگون ج ول زن گی ،به تفاوتهایی میرايم ،که آنها را به دو گروه کلی
تقسيم میک يم .م لهای نظری و م لهای آماری مر

و مير .کایفيتز )1736( 6در این باره

شرح مفصلی آوردهاات .در م لهای نظری که بيشتر رو های اکچوئری از آن پيروی میک
م لی ریاری برای ان بهه گام مر

،

درنظر گرفته میشود که توجيه نظری و تطابق تجربی

دارن  .یع ی با توجه به نظریات گوناگون و مطابقت با مشاه ات نسلهای مختلگ مطرح ش هان .
این م لها مان

گومپرز -ميکهم ،در ادبيات اکچوئری بهکار میرون .

در م لهای آماری و کاربردی ،تلا
ثبتی را چاره ک

برای داتیابی به روشی میشود که بتوان کااتیهای آمار

و ج ا از این کااتیها ،ج ول زن گی را محاابه ک  .این رو ها یا

تکپارامتری و یا چ پارامتری هست  .ج ولهای ااتان ارد عموماً تکپارامتری هست  .م ل
براگ ،دو پارامتری و م ل ل رمن ،پ ج پارامتری اات .شمار پارامترهای این م لها ،چ

ویژگی

را بهدنبال دارن  .اگر از پارامترهای کمتری در محاابه ااتفاده شود ،نياز به دادههای مربوطه
کمتر و محاابه آاانتر میشود .با افزایش پارامترها ،م ل دقت بيشتری پي ا میک  ،ولی
محاابات اختتر میشون  .م لااز ،بای با توجه به مح ودیتهایی که با آن روبهروات،
تصميم بگيرد که چه روشی م اابتر اات.
معمولاً آمار و اطلاعاتی که بيشتر در ااتيار میباش  ،مر ومير کودکان و که سالان اات .یع ی
آمار کودکان زیر پ جاال و پيران بيش از  47یا  41اال و از این آمار برای برآورد پارامترهای
م ل ااتفاده میشود ،تا تمام ج ول زن گی را محاابه و آن را ااات.
1

- Cole, and Demeny
- Lederman
3
- Brass
4
- Keyfitz
2
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ماری و دیگران ( )3777رو

محاابه ج ول زن گی را در اازمان به اشت جهانی در مقایسه با

دیگر رو ها شرح میده  .در این رو  ،تلا

ش ه با ااتفاده از دو پارامتر و داشتن یک
فر ،میگيرد که یک رابطه لوجيت

ج ول ااتان ار معمولی ،ج ول زن گی را ااات .این رو

اطی ميان ج ول ااتان ارد و ج ولی که مورد نظر اات ،وجود دارد و ت ها بای دو پارامتر این
رابطه اطی از مشاه ات را برآورد کرد.
روش مستقیم
ه گامی که آمار مر

یک جمعيت ثابت و قابل توجهی در ااتيار باش  ،میتوان بهاادگی ج ول

زن گی را محاابه کرد .اادگی آن از این جهت اات که روابط ااص و تعریگ ش های ميان
مت يرهای ج ول وجود دارد .با داشتن یکی از آن مت يرها ،اتونهای دیگر این ج ول به آاانی
بهدات میآی و در رو

مستقيم محاابه ج ول زن گی که در ادامه این بخش میآی  ،بهشرح

روابط مت يرهای مطرح در این ج ول و نحوه محاابه آنها میپردازیم .در این رو

بای یک

جمعيت ثابت در ااتيار باش  ،یع ی جمعيتی که در یک روز همه متول ش ه و نوزاد دیگری به
آنها ارافه نشود و این جمعيت تا آارین نفر زیرنظر قرار گرفته و شمار زن هها و مردگان ثبت و
براااگ آن ،احتمال مر
بزر

و دیگر معلومات ج ول زن گی بهدات آی  .ب ابراین ،بای یک جمعيت

در ااتيار داشت و افزون براین ،شمار آنها بای آنچ ان باش  ،که نربهای اام محاابه ش ه

را بتوان بهع وان احتمال درنظر گرفت .پس بای جمعيتی چشمگير در ااتيار داشت و آنها را زیر
نظر گرفته و تا پایان زن گی آارین نفر شمار

کرد .معمولاً شمار این جمعيت فرری یکص

هزار نفر درنظر گرفته میشود .ابت ا روابط مت يرهای ج ول زن گی برای دادههای دورهای (االانه
) را بهطور الاصه شرح میدهيم.
یکص هزار نوزاد یک نسل فرری را که همه در یک روز متول ش هان  ،در نظر بگيری  .فر،
میک يم که نوزاد دیگری به این جم افزوده نشود و ت ها از راه مر  ،شمار این نسل کاهش
مییاب  .ب ابراین ،یک نسل بسته را تشکيل میده
شود ،نشان میدهيم .مت يرهای دیگر ج ول عبارت

که ریشه 1این نسل نامي ه می-

و آنرا با
از

،

،

،

که روابط ( )1تا ( )7ميان آنها برقرار اات و در ادبيات این موروع ،مان

،

،

،

،و

باورز،)1770( 3

برون6

( )1770و ل ن )1770( 6به تفصيل آم هاات.
1

- Radix
- Bowers et-al
3
- Brown
4
- London
2
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() 3
() 6
() 6
() 1
()4
() 0
() 3
() 7
()17
()11
برای ج ول زن گی گروهی ،معمولاً دورههای پ ج االه در نظر گرفته میشود )n=1 ( ،ولی بهطور
کلی عبارت

از:
()13

n

n

()16
()16

n

n

()11

n
n

()14
()10

n

()13

n

()17

پس از این ،نربهای بهدات آم ه را فرازآوری کرده ،که نتایج فرازآوری و آزمونهای مربوطه در
بخش ششم اواه آم .
روشهای غیر مستقیم
معمولاً م لهای نظری ،یک م ل بسته را بر یک جامعه آماری تحميل میک
تلا

میک

 ،ت ييرات مت ير مورد نظر را برپایه ت ييرات یک یا چ

و آنرا تعریگ ک

 .این م لها

مت ير وابسته نشان ده

 .برای ای چ ين م لهایی ،فرريات محکمی لازم اات ،تا پذیر

م ل ریاری
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را آاان ک  .یکی از این تواب نظری تاب گومپرتز 1اات ،که فر ،میگيرد ،مر

رابطهای

مستقيم و نمایی با ان دارد.
()37
بردار نرب آنی مر  3یا شتاب مر ،6

در این رابطه

و

ع د ثابت و

ان فرد اات .این

رابطه شتاب مردن را بهصورت نمایی هماه گ با ان فرد فر ،میگيرد و ع دهای ثابت
از راه براز

و

آماری و دادههای مربوطه محاابه میشون  .ب یهی اات که در رابطه ( )37ان و

شتاب مر  ،بهصورت پيواته ان ازهگيری میشون .
ت يير ک  ،این رابطه

اگر رابطه ( )4را درنظر بگيریم که در آن زمان برای م ت بسيار کوچک
را میتوان بهصورت زیر درنظر گرفت:
()31
با درنظر گرفتن ح معادله ( )31شتاب مر

بهدات میآی .
()33

از آنجا که طر راات رابطه ( )33یک مشتق لگاریتمی اات ،میتوان این رابطه را به یک رابطه
نمایی تب یل کرد.
()36
و یا:
()36
و میتوان با ااتفاده از رابطه ( )1و ( )4و ( )36احتمال مر

را بر حسب شتاب مر

بهدات

آورد.
()31
و اگر فر ،ک يم که شتاب مر

ثابت اات ،رابطه ( )36را میتوان چ ين نوشت:
()34

حال اگر نرب مر

را مساوی شتاب مر

قرار دهيم،

اواهيم داشت:
()30

پس میتوان با محاابه نرب مر

از دادههای آماری ،احتمال مر

را ب ات آورده و اپس

مت يرهای دیگر ج ول زن گی را ب ات آورد.
1

- Gumpertz
- Instantaneous rate of death
3
- Force of mortality
2
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جدول  :1جدول زندگی مشترکین صندوقهای بازنشستگی ،پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت.

ان
59.47
58.47
57.48
56.49
55.5
54.51
53.52
52.53
51.54
50.56
49.57
48.59
47.61
46.63
45.65
44.67
43.7
42.73
41.76
40.79
39.82
38.86
37.9
36.95
36
35.05
34.11
33.17
32.24
31.32
30.39
29.48

5941499
5841594
5741701
5641822
5541958
5442111
5342283
5242476
5142692
5042934
4943204
4843506
4743843
4644220
4544641
4445111
4345634
4246218
4146870
4047596
3948406
3849309
3750314
3651433
3552679
3454066
3355611
3257329
3159241
3061368
2963734
2866364

99905
99892.5
99879
99864
99847
99828
99807
99784
99758.5
99730
99698
99662.5
99623
99579
99530.5
99476.5
99416
99348.5
99273.5
99190
99097.5
98995
98881
98754
98612.5
98455.5
98281.5
98088
97873
97634.5
97369.5
97075.5

12
13
14
16
18
20
22
24
27
30
34
37
42
46
51
57
64
71
79
88
97
108
120
134
149
165
183
204
226
251
279
309

99,911
99,899
99,886
99,872
99,856
99,838
99,818
99,796
99,772
99,745
99,715
99,681
99,644
99,602
99,556
99,505
99,448
99,384
99,313
99,234
99,146
99,049
98,941
98,821
98,687
98,538
98,373
98,190
97,986
97,760
97,509
97,230

0.000115245
0.000128279
0.000142787
0.000158935
0.00017691
0.000196916
0.000219185
0.00024397
0.000271557
0.000302263
0.000336438
0.000374475
0.000416811
0.000463928
0.000516368
0.000574731
0.000639683
0.000711968
0.000792412
0.000881933
0.000981553
0.001092406
0.001215757
0.001353007
0.001505716
0.001675618
0.001864638
0.002074914
0.00230882
0.002568993
0.002858357
0.003180159

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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ان
28.57
27.67
26.78
25.9
25.02
24.15
23.3
22.45
21.61
20.79
19.98
19.18
18.4
17.62
16.87
16.13
15.4
14.69
14
13.33
12.67
12.04
11.42
10.82
10.25
9.69
9.15
8.64
8.15
7.67
7.22
6.79

2769289
2672539
2576151
2480164
2384620
2289567
2195057
2101149
2007904
1915393
1823690
1732878
1643046
1554292
1466721
1380445
1295586
1212274
1130647
1050853
973043.5
897380.5
824029.5
753160
684943.5
619551.5
557152
497906
441964
389461.5
340514.5
295214.5

96749.5
96388
95987.5
95544
95053
94509.5
93908.5
93244.5
92511.5
91703
90812
89831.5
88754
87571.5
86276
84859
83312
81626.5
79794.5
77809
75663
73351
70869.5
68216.5
65392
62399.5
59246
55942
52502.5
48947
45300
41590.5

343
380
421
466
516
571
631
697
769
848
934
1027
1128
1237
1354
1480
1614
1757
1907
2064
2228
2396
2567
2739
2910
3075
3232
3376
3503
3608
3686
3733

96,921
96,578
96,198
95,777
95,311
94,795
94,224
93,593
92,896
92,127
91,279
90,345
89,318
88,190
86,953
85,599
84,119
82,505
80,748
78,841
76,777
74,549
72,153
69,586
66,847
63,937
60,862
57,630
54,254
50,751
47,143
43,457

0.003537997
0.003935861
0.00437817
0.004869822
0.005416232
0.006023393
0.006697927
0.007447149
0.008279126
0.009202752
0.010227817
0.011365088
0.012626384
0.014024663
0.015574103
0.01729019
0.019189797
0.021291264
0.023614468
0.026180886
0.029013637
0.032137511
0.035578962
0.039366079
0.043528502
0.048097299
0.053104773
0.058584208
0.06456952
0.071094834
0.078193947
0.085899694

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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ان
6.38
6
5.63
5.28
4.96
4.65
4.36
4.09
3.84
3.6
3.38
3.18
2.99
2.82
2.65
2.5
2.37
2.24
2.12
2
1.89
1.79
1.66
1.5
1.3
1
0.5

253624
215772
181649.5
151206.5
124351
100948.5
80823
63760.5
49514.5
37814
28371.5
20892
15083.5
10666.5
7381
4993
3299
2127
1336.5
817
485
279
154.5
81
39
16
4

37852
34122.5
30443
26855.5
23402.5
20125.5
17062.5
14246
11700.5
9442.5
7479.5
5808.5
4417
3285.5
2388
1694
1172
790.5
519.5
332
206
124.5
73.5
42
23
12
4

3744
3715
3644
3531
3375
3179
2947
2686
2405
2111
1815
1527
1256
1007
788
600
444
319
223
152
100
63
39
24
14
8
8

39,724
35,980
32,265
28,621
25,090
21,715
18,536
15,589
12,903
10,498
8,387
6,572
5,045
3,789
2,782
1,994
1,394
950
631
408
256
156
93
54
30
16
8

0.094243203
0.103253043
0.112954273
0.123367408
0.134507322
0.146382129
0.158992073
0.172328495
0.186372913
0.201096303
0.216458631
0.232408694
0.248884329
0.265813009
0.283112855
0.30069403
0.318460493
0.336312032
0.3541465
0.371862139
0.389359886
0.406545558
0.423331792
0.439639692
0.455400097
0.470554453
1

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

فرازآوری
در اغلب ج ولهای زن گی ،محقق با آمار و دادههایی روبهرو میشود که مستقيماً احتمال مر
را بهدات نمیده

و ناچار بای از رو هایی برای تخمين نرب مر  ،احتمال مر

و یا شتاب
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ااتفاده کرد .فرازآوری ،روشی برای این م ظور میباش که شرح آن در فورفار و دیگران

( )1733آم ه اات .از آنجا که شرح این رو

بسيار طولانی اات ،در این مقاله به آن نمی-

پردازیم و میتوان به م ب بالا مراجعه کرد .در این مقاله آزمونهای فرازآوری که در دیگر ج ول-
های ایرانی دی ه نش ه اات ،مطرح میشود .در ج ول ( )3آزمونهای مرتبط با فرازآوری را
آوردهایم که در آن
ااتلا

شمار فوتش گان،

این دو کميت آم ه اات.

انحرا نسبی برآورد و

برآورد شمار فوتش گان و در اتون چهارم

برآوردی از انحرا

معيار شمار فوتش گان و

مجذور انحرافات اات که از یک توزی کای د دو براوردار میباش و

اتون آار ج ول درص ت ييرات نسبی را نشان میده .

جدول  :7آزمونهای فرازآوری

ان
0
0
0
0
0
0
0
0
131.5896
0
0
105.5067
133.025
109.514
98.77783
96.01599
126.3742
93.30037
92.30135
101.1018

0.076
0.762082
0.076
0.076
0.076
0.762082
0.076
0.076
0.075835
0.761079
0.0759
0.011496
0.409942
0.074387
0.00121
0.011572
0.550427
0.028865
0.083477
0.000841

-0.27568
-0.87297
-0.27568
-0.27568
-0.27568
-0.87297
-0.27568
-0.27568
0.275381
-0.8724
-0.2755
0.107221
0.640267
0.272739
-0.03478
-0.10757
0.741908
-0.1699
-0.28892
0.028992

20 0
0.076
-0.076 0.275681
21 0 0.762082 -0.76208 0.872973
22 0
0.076
-0.076 0.275681
23 0
0.076
-0.076 0.275681
24 0
0.076
-0.076 0.275681
25 0 0.762082 -0.76208 0.872973
26 0
0.076
-0.076 0.275681
27 0
0.076
-0.076 0.275681
28 1 0.759938 0.240062 0.871744
29 0 0.761079 -0.76108 0.872399
30 0 0.0759 -0.0759 0.2755
31 4 3.79123 0.20877 1.947108
32 5 3.758692 1.241308 1.938735
33 9 8.21813 0.78187 2.866728
34 8 8.098984 -0.09898 2.845871
35 7 7.290452 -0.29045 2.700084
36 10 7.913008 2.086992 2.813007
37 6 6.430843 -0.43084 2.535911
38 13 14.0843 -1.0843 3.752906
39 7 6.923712 0.076288 2.631295
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جدول  :7آزمونهای فرازآوری

ان
5
13
13
13
16
9
13
12
10
14
13
5
8
13
17
8
15
8
18
22
26
17
15
23
14
10

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

-0.47586
-0.16405
-0.0769
0.001741
-0.71824
0.811445
0.198437
-0.00572
-0.53212
0.72
0.49058
-0.00245
0.789162
0.666032
0.304807
-0.69701
-0.01613
-0.56263
-0.23667
-0.12391
0.949328
0.14129
-0.18061
0.987893
-0.07476
-0.09202

2.486621
3.688509
3.644207
3.604681
4.37521
2.621588
3.507698
3.466963
3.439513
3.398936
3.368595
2.237296
2.461236
3.287881
3.973518
3.198321
3.881055
3.123696
4.362624
4.752779
4.646401
4.053066
3.964343
4.327255
3.779222
3.208623

80.86318
95.5524
97.88975
100.0483
83.5838
130.9524
105.6572
99.83498
84.52909
121.1831
114.5634
99.89028
132.0637
120.2572
107.671
78.20702
99.58447
81.98839
94.57512
97.39295
120.4315
103.486
95.44403
122.8295
98.02191
97.13208

0.226443
0.026912
0.005914
3.03E-06
0.515874
0.658443
0.039377
3.27E-05
0.283156
0.5184
0.240669
6.03E-06
0.622777
0.443599
0.092907
0.485822
0.00026
0.31655
0.056011
0.015353
0.901224
0.019963
0.032622
0.975932
0.005588
0.008468

11 10.04011 0.959885 3.168614 0.302935

66

109.5605

0.09177

100.405

13 12.94756 0.052438 3.598272 0.014573 0.000212

67

7

68

10 9.120247 0.879753 3.019975 0.291312 0.084862 109.6462

69

14 14.59423 -0.59423

70

2.497873 0.304511 0.092727 112.1908
-0.15555 0.024195 95.92831

3.82024

-1.18328
-0.6051
-0.28025
0.006274
-3.14247
2.127275
0.696057
-0.01984
-1.83025
2.447233
1.652567
-0.00549
1.942315
2.189836
1.211155
-2.22926
-0.06259
-1.75748
-1.03249
-0.5889
4.410959
0.572658
-0.71602
4.274863
-0.28252
-0.29526

0.76063

6.183284
13.6051
13.28025
12.99373
19.14247
6.872725
12.30394
12.01984
11.83025
11.55277
11.34743
5.005492
6.057685
10.81016
15.78885
10.22926
15.06259
9.757479
19.03249
22.5889
21.58904
16.42734
15.71602
18.72514
14.28252
10.29526

6.23937

012

فصلنامه جمعیت مشاره  99و 011
جدول  :7آزمونهای فرازآوری

ان
10 13.92877 -3.92877 3.732126 -1.05269 1.108153 71.79386

71

2.997862 0.002138 1.731433 0.001235 1.53E-06 100.0713

3

72

2.97544

3

73

1.345153 -0.34515 1.159808

1

74

0

75

0

76

1.338911 -0.33891 1.157113 -0.29289 0.085787 74.68757

1

77

2.401151 -0.40115 1.549565 -0.25888 0.067019

2

78

1.322612 -0.32261 1.150049 -0.28052 0.078692 75.60795

1

79

2.884426 0.115574

3

80

2.855012 0.144988 1.689678 0.085808 0.007363 105.0784

3

81

5.105342 -0.10534

5

82

2.736302 0.187351 0.035101 106.8469

0.51265

7.48735

8

83

0.154272 -0.15427

-0.0238

0.0238

0

84

35 33.10664 1.893356 5.753837

85

24 28.98699 -4.98699 5.383956 -0.92627 0.857972 82.79578

86

14 17.56679 -3.56679 4.191276

87

18 15.58658 2.413425 3.947984 0.611306 0.373695

88

25 27.91753 -2.91753 5.283705 -0.55218 0.304898 89.54946

89

19 17.23705 1.762945 4.151753 0.424627 0.180308 110.2276

90

26 26.27394 -0.27394 5.125811 -0.05344 0.002856 98.95737

91

33 30.75699 2.243014 5.545898 0.404446 0.163576 107.2927

92

0

93

1.724946 0.014238 0.000203 100.8254
0.088563 74.34096

-0.2976

0.02456

0

0.0268

0.163707 -0.16371

-0.0268

0.0268

0

0.0268

0.163707 -0.16371

-0.0268

0.0268

83.2934

0.004631 104.0068

0.06805

-0.04662 0.002174 97.93662
0

0.0238

105.719

0.10828

0.724208 79.69582
115.484

18.9975

0.32906
-0.851

1.69836
2.2595

sum dev= -2.55525

برای مشاه ه و مقایسه امي زن گی در ج ول زن گی ص عت نفت و آنچه که برپایه «ج ول
فرانسه» محاابه میشود ،نمودارهای ( )1و ( )3را آوردهایم .همانگونه که دی ه میشود ،تخمين
امي زن گی با برآوردی بيشتر در تمام ا ين محاابه ش هاات و از آنجا که دادههای دوران
نوزادی و ارداالی در ااتيار نمیباش  ،نمودار امي زن گی از بيست االگی شروع میشود.
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نمودار  :1امید زندگی در جدول صنعت نفت و برگرفته از جدول )(TD88-90

نمودار  :7مقایسه امید زندگی در ایران در «جدول فرانسه» و زنجانی و نورالهی(.)1325

بهبود امید زندگی در جدولهای زندگی ایران
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از ح ود یکص اال پيش ،امي زن گی افزایش چشمگيری در بسياری از کشورها و ایران داشته
اات .عوامل اصلی بهبود امي زن گی ،آب آشامي نی االمتر ،ت ذیه بهتر ،پيروی از به اشت
عمومی و پيشرفت داروهای آنتیبيوتيک و ر ویروای اات .ج ول زیر ،تخمين امي زن گی در
ایران را برای االهای  1606-04نشان میده .
جدول  :3امید زندگی در آغاز زندگی و در ده سالگی در ایران(.)1523-1525

مردم ایران

امي زن گی
ه گام تول

در  17االگی

مردان

10/3

17/1

زنان

14/4

47/3

Source: Model Life Tables for Developing Countries

در بسياری از موارد ،اهميت افزایش امي زن گی در نشان دادن بهبود شرایط زن گی اات .یع ی با
افزایش امي زن گی ،نتيجه گرفته میشود که شرایط زن گی بهتر ش ه و این شااص یکی از
ملاکهای ارزیابی کيفيت زن گی ،در کشورها محسوب میشود .از اوی دیگر اهميت افزایش
امي زن گی در ادامه تعه ات ص وقهای بازنشستگی ،وارح و آشکار اات .در ج ولهای زن گی
نيز بهدليل ت يير و افزایش امي زن گی در طول االهای گذشته ،ررورت محاابه ج ول بهروز
را مشخص و نمایان میک  .ب ین ترتيب محاابه دقيقتر امي زن گی و کميتهای دیگر ج ول
زن گی با توجه به نيازهای بيمهای ،بسيار با اهميت و نمایان میشود.
نتیجهگیری
ج ولهای زن گی در گذشته ،امي زن گی را بسيار کمتر محاابه کرده و همانگونه که برای
االهای  ،1606-04در ج ول ( )6دی ه میشود ،امي زن گی در ب و تول را در ح ود  10اال
برآورد کرده بودن  .نتایج این مقاله نشان میده  ،که این برآوردها ،فاصله فاحشی با حقيقتهای
امروز ایران دارن که با مقایسه ج ولهای ( )1و ( )6بسيار آشکار اات .امي زن گی در محاابات
ج ول ص عت نفت ،که در این مقاله ارائه ش ه ،در مقایسه با ج ولهای اازمان ملل ،افزایشی
تقریباً  11االه و در مقایسه با «ج ول فرانسه» افزایشی در ح ود پ ج اال دارد ،که در ا ين
کهولت بهت ریج ااتلا این دو ج ول کااته میشود .با این تفاوت ،چشم پوشی و مسامحه در
محاابات بيمه عمر و ص وقهای بازنشستگی ،هزی ههای جبران ناپذیری اواه

داشت .نتایج

این مقاله ،نشان میده که محاابات دقيقتر کميتهای ج ول زن گی ،با توجه به ااتلا های
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موجود در این کميتها ،میتوان

در ررر و زیان و ریسک بيمهنامههای عمر بسيار با اهميت

باش .
منابع
-

زنجانی ،حبيباله و طه نورالهی ( )1607ج ول مر
عالی پژوهش تأمين اجتماعی.

-

شمس ،حسن ( )1641ج ول امي به زن گی در ایران ،مرکز آمار ایران.

-

کهلی ،ک.ال ( )1641ج اول الاصه عمر در ایران بدرای ادالهدای  ،1614-1613ترجمده
آریکيان ،. ،مرکز آمار ایران.

-

معاونت ادلامت ( )1607اديمای جمعيدت و ادلامت در جمهدوری اادلامی ایدران ،وزارت
به اشت ،درمان و آموز پزشکی.

-

معاونت الامت ( )1636دگرگونی اديمای ادلامت در رواتانشدي ان ایدران ،1633-1603
وزارت به اشت ،درمان و آموز پزشکی.

-

نقوی ،محسن ( )1607اديمای مدر
درمان و آموز پزشکی.

در ده اادتان کشدور ادال  ،1607وزارت به اشدت،

-

نقوی ،محسن ( )1631دگرگونی ايمای الامت در ایران ،وزارت به اشت درمان و آمدوز
پزشکی.

-

نقوی ،محسن ( )1636ايمای مر ومير در  36ااتان کشور اال  ،1633وزارت به اشت،
درمان و آموز پزشکی.

-

نقوی ،محسن و ناهي جعفری ( )1634ايمای مدر وميدر در  37اادتان کشدور در ادال
 ،1636وزارت به اشت ،درمان و آموز پزشکی.

-

نورالهی ،طه ( )1607ج ول عمر جمعيت کشدور ،م داطق شدهری و روادتایی ،مرکدز آمدار
ایران.

-

نورالهی ،طه ( )1604اطح و روند مدر وميدر در ایدران  ،1606-1613مجموعده مقالدات
اومين ک فرانس آمار ایران ،مرکز آمار ایران.

و مير ایران برای اال  .1601مواسه

owers, N.L., Gerber, H.U., Jones, D.A. Hickman, J.C. and Nesbitt,
C.J. (1997) Actuarial Mathematics (2nded.). The Society of
Actuaries.
rass, W. (1968) “The demography of French-speaking territories
covered by special sample inquiries: Upper Volta, Dahomey,
Guinea, North Cameron and other areas”. Chapter 7 in The
Demography of Africa by Brass, W., Coale, A.J., Demeny, P.,

-

-

011  و99 فصلنامه جمعیت مشاره

-

-

-

016

Heisel, D.F., Lorimer, F., Romaniuk, A., and Walle, E., Princeton,
New Jersey, USA.
Coal, A.J. and Demeny, P. (1966) Regional Model Life Tables and
Stable Populations, Princeton, N.J., Princeton University Press.
Forfar, D.O., McCutcheon, J.J. and Wilkie, A.D. (1988) “On
graduation by a mathematical Formula”. Journal of the Institute of
Actuaries, 115, 1-149.
Gompertz, B. (1825). "On the nature of the function expressive of
the law of human mortality, and on a new mode of determining the
value of life contingencies”. Philosophical Transactions of the
Royal Society of London (115) 513–583.
Keyfitz, N. (1984) “Choice of function for mortality analysis:
Effective forecasting depends on a minimum parameter
representation” in Vallin, J., Pollard J.H. and Heligman, L. eds.,
Methodologies for the Collection and Analysis of Mortality Data,
IUSSP, Ordinal Editions, Liege, Belgium, pp 225-241.
Ledermann, S. (1969) Nouvelles Tables-type de Mortalite.
Traveauxet Document, Cahier No. 53, Paris, Institut National
d’etudesDemographiques.
Makeham, W. M.(1860) "On the law of mortality and the
construction of annuity tables." Journal of Institute of Actuaries
and Assurance Magazine, (8) 301-310.
Murray, C.J.L., Ahmad, O.B., Lopez, A.D and Salomon, J.A.
(2000) “WH O system of model lifetables”, GPE discussion paper
No.8, World Health Organization.
United Nations (1955) Age and Sex Pattern of Mortality: Model
Life Table for Under-Developed Countries, No.22, Department of
Social Affairs.
United Nations (1982) Model Life Tables for Developing
Countries, Department of International Economic and Social
Affairs, No.77, New York.

فصلنامه جمعیت| سال بیست و چهارم ،بهار و تابستان  |9316شماره  11و 917-936 |911

فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه فرهنگ کار در
*

ایران

1

فاطمه م یری
3
نادر مطي حقش اگ
چکیده
با توجه به یافتههای متع د ،متفاوت و گاهی مت اقض در زمي ه فره گ کار ،در این مقاله برآنيم
رمن پااخگویی بهاین ائوال که ورعيت فره گ کار چگونه اات و چه عواملی مرتبط با آن
ش ااایی ش ه ،به ارزیابی و آايبش اای مطالعات انجام ش ه در این حوزه پردااته و الاءهای
مطالعاتی را معرفی ک يم .بر این اااگ با ااتفاده از تک يک فراتحليل از ميان  110اثر علمی
بررای ش ه 63 ،مقاله و پایاننامه انتخاب ش ه و مورد ارزیابی و تحليل قرار گرفتهان  .مطالعات
انجام ش ه ،نشان میده  :ميانگين فره گ کار در ایران در اطح متواط بوده و مجموعهای از
عوامل دروناازمانی ،بروناازمانی و مت يرهای زمي های بر آن اثرگذار اات .در این مطالعات از
مت يرهای دروناازمانی تأثير ررایت و ام يت ش لی ،ع الت اازمانی ،م یریت مشارکتی،
مشارکت اازمانی ،تخصصگرایی و ع م تضاد در نقش ،اابقه کار ،ايستم م ااب کار ،ايستم
ارتقای ش ل مطلوب و از مت يرهای بروناازمانی تأثير ررایت از زن گی و گرایشات دی ی تأیي
ش ه اات .رابطه مستقيم ان و رابطه معکوگ تحصيلات با فره گ کار از دیگر نتایج این
پژوهشها بوده اات .براااگ یافتههای پژوهش ،آايب ش اای مطالعات و الاءهای مطالعاتی
در این حوزه مطرح ش ه و پيش هادات و راهکارهایی نيز ارائه ش ه اات.
واژگان کلیدی :فره گ کار ،فراتحليل ،ارزیابی ،االاق کار ،وج ان کار.

*

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصو

موسسه م العات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

کشور با همین عنوان است
 – 0همکار اصلی طرح ،استادیار ،جامعه شناسی ،موسسه م العات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
کشور ،تهران ،ایران
 – 2مجري طرح ،مربی ،جمعیت شناسی ،موسسه م العات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور،
تهران ،ایران
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مقدمه
فره گ کار ،مجموعهای از ارز ها ،باورها و دانشهای مشترک و پذیرفته ش ه یک گروه کاری
در انجام فعاليتهای معطو به تولي و یا ایجاد ارز

افزوده میباش (ابحانینژاد و همایی،

 .)3 ،1636فره گ کار مجموعه رفتارهای درونی ش ه مطلوب و م ااب در کارک ان اات که
برای تواعه و موفقيت در اازمانها رروری اات (احم ی 33 ،1671،به نقل از ااميت و
نوبل .)3776 ،به کلام دیگر ،ای که در وجود کارک ان یک اازمان چه ارز ها و نگر هایی
درونی ش ه و مورد پذیر

جمعی قرار گرفته ،فره گ کاری حاکم بر آن اازمان یا گروه را

تبيين میک .
فره گ کار مان

اایر پ ی ههای فره گی با محيط پيرامون اود درک ش و واک ش متقابل بسر

میبرد و حاصل این تأثير و تأثر ،احترام به کار و اشتياق برای انجام کار یا بیتوجهی و دلسردی
به کار و گرایش به بیمسئوليتی و بیتفاوتی نسبت به نتيجه و حاصل کار اات .بر این اااگ
ه گامی که فره گ کار در یک اازمان یا جامعه رعيگ ارزیابی میشود ،ب ین مع اات که
کارک ان به انجام کار مفي و مول تمایل ن اشته و در نتيجه فعاليتهای آنها از ران مان و
اثربخشی کمتری براوردار اات و م اب بهکار گرفته ش ه ح اکثر بازده ممکن را نخواه داشت.
امروزه تواعه فره گ کار اازمانی حتی در اازمانهای موفق جهان یکی از دغ غههای فکری
م یران تصميمااز اازمانها میباش  .در صورتی که یک اازمان کارک انی متمایل به انجام کار
مفي داشته باش موفق اات و فره گ کار نامطلوب ،ه ر رفتن م اب و کاهش بهرهوری را
بهدنبال اواه داشت.
از آنجا که عامل کار و نيروی انسانی از عوامل مهم رش و تواعه در هر جامعه به شمار میآی ،
اغلب صاحبنظران ،تواعه نيروی انسانی و بهرهگيری بهي ه از آن را یکی از عم هترین
شااصهای رش و تواعه جوام بهشمار آوردهان (محس یتبریزی و ميزرایی 6 ،1636 ،به نقل
از مانفرد 1744،1کورمن 1737،3مي گلی 1776 ،6آتزیونی.)1704،6

Monfred
Korman
3- Midgeley
4 - Etzioni
12-
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عمومی که بين برای صاحبنظران 1وجود دارد ،این اات که در جامعه ما وج ان کار و

فره گ کار ،نسبت به کشورهای تواعه یافته ،بسيار رعيگ اات .براااگ برای پژوهشها و
م اب موجود ،بهرهوری ملی که مستقيماً از فره گ کار ناشی میشود ،نزدیک به صفر اات
(احم ی .)33 ،1671 ،ااعات کار مفي در ایران در ح ود یک ااعت (معي فر،)343 ،1631 ،
در امریکا و اروپا ح ود  0و در ژاپن بيش از  3ااعت در روز اات (احم ی )33 ،1671 ،و
بررایهای کارش ااان مسایل اجتماعی نشان میده  ،فره گ کار در ایران در مقایسه با جوام
پيشرفته در اطح بسيار رعيگ اات (ابحانینژاد و همایی .)3 ،1636 ،وجود چ ين
گزار هایی ،اگر با واقعيات اجتماعی م طبق باش  ،برای کشوری که بر اااگ ا
اال  1677بای رتبه نخست م طقه را دارا باش  ،امي وار ک

چشمان از در

ه نيست.

از طر دیگر فراوانی و ت وع تحقيقات انجام ش ه و بسياری از اوقات ،نتایج مت اقض حاصل از
آنها و ن اشتن یافته واح  ،ممکن اات ،این تصور را ایجاد نمای که انجام تحقيقات انبوه که
نتایج مشخص و شفافی را بهدنبال ن ارد ،بيهوده اات و موجب اتلا هزی ه ه گفتی میگردد و
از طر دیگر جامعه علمی و ايااتگذاران اجتماعی را دچار ابهام میاازد و تصميمگيری را
دشوار مینمای  .مضا

بر آن در علوم اجتماعی ،اشرا

بر نتایج واقعی پ ی ههای مختلگ،

مستلزم انجام مطالعات فراوان اات و با ااتفاده از یک پژوهش ،بهاختی میتوان بر نتایج آن
اات اد کرد .برای رهایی از چ ين شرایط بحرانی در رو های تحقيق و در مسير بازنگری و
تج ی نظر در آن ،امروزه فراتحليل به ع وان «مجموعه ف ون نظامداری که به حل ت اقضها و
تضادهای آشکار یافتههای پژوهشی میپردازد و علاوه بر تب یل یافتههای مطالعات مختلگ ،به
یک مقياگ مشترک ،روابط بين ویژگیها و یافتههای پژوهشی را از لحاظ آماری کشگ میک »
(هومن  )16 ،1630،با ااتقبال جامعه علمی روبهرو ش ه و به شکل گسترده ،مورد ااتفاده قرار
میگيرد.
رعگ فره گ کار ،بيانگر رعگ و مح ودیت ارمایه انسانی اات و ررورت دارد ،رعگها و
مح ودیتها به م ظور ارائه راه حل مورد مطالعه و بررای قرار گيرن  .فراتحليل ،زمي های را
فراهم میآورد که علاوه بر ترکيب نتایج ،امکان آايبش اای مطالعات انجام ش ه فراهم آم ه و
الاءهای مطالعاتی نيز رب مینمای  .فراتحليل ،زمي های را فراهم میآورد که پژوهشگران
میتوان
1

با مراجعه به یک مطالعه ،از نتایج مطالعات متع د مطل شون  .از آنجا که هر یک از

 -مننور نویسندگان در این بخم از صاحبننران ،مننور ننریهپردازان نیست ،بلکه صاحبننران

حوزه کار و سیاست بوده که در همایمهاي مختلف میزان فرهنگ کار در ایران را پایین یا بسیار پایین
گزارد کردهاند
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پژوهشها ،از زاویهای ااص و مح ود به موروع پژوهش نگریسته ،ااتفاده از شيوههایی همچون
فراتحليل ،میتوان ترکيبی از نتایج پژوهشها را معرفی کرده ،حيطه نظری کار را گستر

ده

و لزوم در نظر داشتن رویکردهای ترکيبی را مشخص نمای  .ه گامی که نتایج پراک ه تحقيقات
که م تج از زوایای متفاوت دی محققين اات ،به یک یگر مرتبط شون  ،شبکه دانش به جریان
میافت و نتایج و راهکارها با اتصال به یک یگر میتوان

در ابعاد متفاوت به حل یک مسأله م جر

شون  .همچ ين رمن بهرهوری از نتایج این تحقيقات در نظام آموزشی و دانشگاهی ،ب یهی
اات که بخش عم های از فوای آن متوجه داتگاه برنامهریزی و اجرایی نيز باش  .همچ ين
محققين میتوان  ،با ااتفاده از اطلاعات ناشی از آن در جهت رف نقایص کار اود بکوش

و

فرصت انجام مطالعات تطبيقی نيز فراهم آی .
با توجه به اهميت موروع ،در این پژوهش برآنيم که به شيوه فراتحليل ،رمن آايبش اای
پژوهشها ،به ورعيت فره گ کار و عوامل مرتبط با آن پی ببریم و به این ائوالات اااای
پااخ دهيم که فره گ کار در جامعه ما چه ورعيتی دارد؟ عوامل موثر و مرتبط با آن ک ام ؟
و الاءهای مطالعاتی در این حوزه چيست؟
مروری بر مبانی نظری
کاربرد تئوریها و نظریهها در فراتحليل نه بهع وان چارچوب تئوریک ،بلکه بهع وان روش گر راه
تحقيق اات و در این مقاله نيز بهاین م ظور و به ااتصار آورده میشود.
بهطور کلی ،نظریات جامعهش ااان در این حوزه در اه گروه عم ه ،مطرح ش ه اات:
صاحبنظران متعلق به نحلههای اثباتگرایی ،1تجربهگرایی ،3مکانيکگرایی ،6مارکسيسم و نظایر
آن ،وجود هر نوع انگيز

را در رفتار انسانی مستقل از عوامل بيرونی و محرکهای اارجی نفی

کرده و آن را با طبيعتی اجتماعی در نظر آوردهان  .مثلا پاره

تو6

با نفی هر نوع انگيز

در رفتار،

م عی اات نمیتوان رفتار آدمی را از طریق انگيز ها ش اات ،بلکه بای به مثابه یک ناظر،
ک شهای انسانی را برحسب م طقی یا غيرم طقی بودن اه ا  ،م طقی یا غيرم طقی بودن
واایل ،بود یا نبود رابطه م طقی بين اه ا و واایل طبقهب ی کرد .دورکيم نيز رفتار آدمی را
مستقل از انگيز های فردی و تاب وج ان جمعی و قواع بيرونی دانسته اات .مارکس نيز
معتق اات رفتارهای انسان را در هر دوره تاریخی ،نمیتوان از طریق انگيزهها و ان یشههای آنها
-Positivism
-Empricism
3 -Mechanicism
4 -Paretto
1
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ش اات ،بلکه علت رفتارها را بای در ورای انگيزهها ،یع ی شرایط عي ی بيرون از افراد و در
شکلب یهای اقتصادی ،شيوههای تولي و شکل مالکيت ابزار و واایل تولي تبيين کرد ،از
ای رو انگيزهها و افکار ،تاب شرایط عي ی و جبر تاریخ و به ویژه معيشت افراد هست

(محس ی-

تبریزی و ميزرایی .)1 ،1636 ،در مقابل مکاتب تفهمی جامعهش اای ،م عیان اراده و انگيزه در
حيات انسانی ،مبين رفتارها و ک شهای آدمی اات و لذا فهم و درک معانی عمل و نه
داتیابی به قوانين علمی در باب آنها ،ه

اصلی علم جامعهش اای بهشمار میآی (محس ی-

تبریزی و ميزرایی .)1 ،1636 ،گروهی از جامعهش ااان نظير
ک ش مع ادار و ه فم

پاراونز1

نيز معتق ن که رفتار،

اات که هم تاب انگيزهها ،ه جارها ،باورها و ارز های افراد و هم تاب

شرایط عي ی ،ابزارها و واایل و اه ا اات (محس یتبریزی و ميزرایی.)0 ،1636 ،
شای  ،برجستهترین تحليل در مورد نقش و جایگاه فره گ کار به االاق پروتستان و روح
ارمایهداری وبر برگردد .او نشان میده که چگونه ت يير در ارز ها و نگر های فره گی،
بهطور ااص در مورد کار ،موجب تحول عظيمی در جوام غربی ش ه اات .نگر

کالونيستی

به مفهوم کار و همگرایی کار و راتگاری دنيوی و نفی دی گاه کاتوليکی راتگاری در تحليل
وبر ،م تج به ت ييرات اقتصادی اجتماعی امروزین جامعه غرب ش ه اات.
هرزبر  ،در قالب نظریه انگيز

به اشت ،معتق اات ،انسانها دارای دو داته نياز متفاوت
که محيط انسان را توصيگ میک

و

هست  .نخستين داته نيازها ،عوامل به اشت هست

کارکرد اصلی آنها ،ممانعت از ناررایتی ش لی اات و دومين داته انگيزن هها ،هست

که

موجبات انگيز

افراد را برای عملکرد بهتر فراهم میاازن  .از نظر هرزبر

اطمشیها و

م یریت اازمان ،ارپراتی ،شرایط کار ،روابط متقابل افراد ،مقام و تأمين در ردیگ عوامل
به اشت هست

و جزء درون ذاتی یک کار نيست

و در قابليت تولي و بازدهی تأثيری ن ارن .

ای ها فقط مان رایعات ناشی از کمکاری و تح ی کار در عملکرد کارگر میشون  .طبق نظر
هرزبر

عوامل ارراک

های که متضمن احساگ کسب موفقيت و رش حرفهای اات و

ش ااایی و احترامی که فرد میتوان در یک کار تومم با کوشش و چشمان از تجربه ک ،
انگيزن هها هست
براااگ نظر هرزبر

که توانایی تأثيرگذاری مثبت بر ررایت ش لی را دارن (احم ی)36 ،1671 ،
عوامل به اشت (محيط) بهصورت غيرمستقيم و از طریق کاهش کمکاری

و انگيزن هها از طریق افزایش انگيز

به بهبود بهرهوری اازمانی م جر میشون  .بهعبارت دیگر

عوامل به اشت با کاهش ناررایتی ش لی و انگيزن هها با افزایش ررایت ش لی باعث افزایش
عملکرد کارک ان اازمان میگردن .
-Parsons

1
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آدامز با طرح نظریه برابری ،معتق اات کارک ان اازمان برحسب آنچه به اازمان میده ،
مان

تحصيلات ،تجربه ،کوشش و وفاداری انتظار دارن  ،بهميزان مت ااب دریافتیهایی از

اازمان مان

داتمزد ،شهرت ،روابط اجتماعی و پادا های بيرونی داشته باش  .کارک ان

همواره انتظار دارن بين دادهها و اتادهها تعادل باش  .بهعبارت دیگر انتظار دارن با آنها براااگ
ع الت رفتار شود .طبق نظر آدامز ،اگر افراد براااگ ع الت اازمانی برانگيخته شون و احساگ
ک

دریافتهایشان با انجام وظایگشان برابر اات ،کوشش بيشتری از اود نشان میده

هرگاه احساگ نابرابری یا بیع التی اازمانی ک

و

 ،با واک شهای م فی از جمله کمکاری و

رفتارهای رعيگ شهرون ی اازمانی و در شکل ش ی آن ،ااتعفا از کار ،بهاین نابرابری پااخ
میده  .بر این اااگ او معتق اات ،آنچه بيش از همه عملکرد ش لی کارک ان را تحت تأثير
قرار میده  ،ع الت اازمانی اات .اما بسياری از ان یشم ان مسائل اازمانی معتق ن  ،م یریت
اازمان و راهبردهای او برای فعاليتهای اازمان نيز میتوان بر عملکرد کارک ان تأثير بگذارد.
م یر در نقش رهبری اازمان میتوان  ،ابکهای متفاوتی را در ه ایت نيروی انسانی انتخاب
ک  .ابک م یریت تعيينک

ه جو فره گ و راهبردهای حاکم بر اازمان و بيانگر چگونگی

تعامل م یران با کارک ان تحت ارپراتی اات (احم ی.)36 ،1671،
تحقيقات اازمانی ،بيشتر بر دو شيوه متضاد م یریتی ،یع ی م یریت مشارکتی و م یریت
اودکامه تأکي کردهان  .طبق نظر فيلی و هاوگ ،م یریت مشارکتی چون به کارک ان توجه
میک  ،رفتارهای مردم االار یا دموکراتيک دارد ،به مسائل عمومی توجه میک

و از زیرداتان

حمایت و پشتيبانی میک  ،بيشتر موجب ررایت کارک ان اازمان میشود و در نتيجه بهرهوری
را افزایش میده (احم ی 36 ،1671 ،به نقل از فيلی و هاوگ.)1747 ،
روش پژوهش
ترکيب نتایج و ااتفاده از پژوهشهای انجام ش ه پيشين به ع وان واح تحليل برای بهدات
آوردن یک تصویر کلی و ب ون ابهام از یک موروع پژوهشی به مراتب مفي تر و موثرتر از تعریگ
طرحهای پژوهشی ج ی در آن موروع اات .ب ابراین داشتن برآی

یافتههای پژوهشهای

مختلگ ،میتوان بالاترین حجم یافتهها و اطلاعات را در کمترین زمان با بالاترین اعتبار در ااتيار
افراد قرار ده و قطعاً مطالعه یک مقاله فراتحليل زمان و انرژی کمتری را میطلب و در عين
حال اطلاعات ارزشم تری نيزحاصل میشود.
رو

بهکار گرفته ش ه در این تحقيق فراتحليل میباش  .فراتحليل عبارت اات از تحليل آماری

مطالعات و تحقيقات م فرد در حوزهای معين به م ظور ترکيب و یکپارچهاازی نتایج آنها .در
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فراتحليل ،تأکي بر ترکيب و یکپارچهاازی نتایج جهت ااتفاده علمی و کاربردی اات .از نظر
رو ش ااتی نيز فراتحليل به روش ی ،الاءها و مشکلات و نواقص پژوهشها و مطالعات انجام
ش ه را نشان میده .
در این تحقيق مطالعات انجام ش ه در حوزه فره گ کار و عوامل مرتبط با آن ،مورد بررای قرار
گرفتهان  .جامعه آماری تحقيق ،مقالات و پایاننامهها بوده و شيوه نمونهگيری تمامشماری اات.
مطالعات از پایگاههای  ،SID ،Magiran ،Ensani.ir ،Irandocکتابخانههای علوم
اجتماعی دانشگاه تهران ،علامه طباطبایی ،تربيت م رگ و علوم تحقيقات تهران ،انتخاب
ش هان  .در این پژوهش مقالات علمی پژوهشی و مقالات صاحبنظران در این حوزه و
پایاننامههای دفاع ش ه ،با این م طق که تواط دو یا چ
وزن یکسان انتخاب ش ه و مورد بررای قرار گرفت

داور مورد ارزیابی قرار گرفتهان  ،با

و مطالعات با نتایج رعيگ و مقالات علمی

ترویجی عم تاً ک ار گذاشته ش  .بهاین ترتيب از ميان  110ا

بررای ش ه  63مقاله یا پایان

نامه در فراتحليل بهکار گرفته ش ن .
یافتهها
الف) وضعیت فرهنگ کار :چ انکه گفتيم ،در برای همایشها و مقالات ،فره گ کار در ایران
بسيار رعيگ گزار

ش ه اات .ورعيت فره گ کار در مطالعات بررای ش ه در ج ول  1نشان

داده ش ه اات .لازم به ذکر اات ،که ت ها در  17ا
کار گزار

از مطالعات بررای ش ه ،ورعيت فره گ

ش ه اات.

چ انکه در ج ول 1میبي يم ،از  17مورد مطالعه که ميزان مفاهيم مرتبط به فره گ کار را
نشان میده  13 ،مورد ( 46/11درص ) ميزان فره گ کار را متواط و  0مورد ( 61/31درص )
بالا گزار

کردهان  .ب ابراین ،علیرغم نگر

عمومی حاکی از فره گ کار پایين در ایران ،این

پژوهش نشان میده  ،ميانگين فره گ کار در اطح متواط بوده و در مورد آن لازم اات ،با
دقت بيشتری اخن گفت.
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جدول .1وضعیت فرهنگ کار

درصد

ردیف

مفاهیم

1

وج ان کار

63/3

3

فره گ کار

36/1

13/1

6

فره گ کار

1 /6

0 /6

6

تعه کار

1

االاق کار

4

االاق کار

0

انگيز

کار

3

تعه کار

7

فره گ کار

میانگین

وضعیت

پایین

متوسط

بالا

63/7

33/7

متواط

13

بالا

30/3

بالا
 67در دام ه 11 -11

7 /3

37/3

07

متواط
بالا

 6/76در دام ه 1/1 -6

متواط

33

60

61

متواط

60

63

31

متواط

11/3

متواط و کمتر

36/3

17

فره گ کار

 17/71در دام ه 16 -07

متواط

11

تعه کاری

 10/7در دام ه 4 -67

متواط

13

نگر

به کار

16

نگر

به کار

16

االاق کار

11

وج ان کاری

7 /6

06/1

متواط

31/3
در زنان  13/61و در مردان
 13/36در دام ه  1تا 37

33

67

63

متواط
بالا

در مردان  67/1و در زنان
 63/1در دام ه  7تا 43

متواط

14

وج ان کاری

13

37

03

بالا

10

وج ان کاری

1 /6

64/6

43/3

بالا

13

وج ان کاری

 6/6از 6

بالا

17

وج ان کاری

 10/7در دام ه  67تا 37

متواط
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ب) طبقهبندی عناصر پژوهشها و آسیب شناسی آن
 قلمرو مطالعاتی پژوهشها :بيشتر مطالعات انجام ش ه در حوزه علوم اجتماعی بوده اات.بهطوری که  6مطالعه ( 7/13درص ) در علوم تربيتی 67،مطالعه ( 01/63درص ) در علوم
اجتماعی1 ،مطالعه ( 3/63درص ) در روانش اای 4 ،مطالعه ( 16/33درص ) در م یریت و 1
مطالعه ( 3/63درص ) در تاریخ انجام ش ه اات.
 قلمرو موروعی پژوهشها :بيشتر مطالعات انجام ش ه به فره گ کار ،وج ان کار و االاق کارااتصاص داشته اات .بهطوری که  13مطالعه ( 33/10درص ) به فره گ کار 17 ،مطالعه
( 36/3درص ) به وج ان کار 3 ،مطالعه ( 17/76درص ) به االاق کار 1،مطالعه ( 3/63درص ) به
انگيز

به کار 3 ،مطالعه ( 6/04درص ) به اعتياد به کار 6 ،مطالعه ( 7/13درص ) به نگر

به

کار 6 ،مطالعه ( 0/16درص ) به بيگانگی از کار 1 ،مطالعه ( 3/63درص ) به االاق و فره گ کار
و  1مطالعه ( 3/63درص ) به االاق و وج ان کار پردااته اات.
د رو

پژوهشها :بيشتر مطالعات انجام ش ه به شيوه پيمایش بوده اات .بهطوری که  4مطالعه

( 16/33درص ) تحليل محتوی 37 ،مطالعه ( 47/76درص ) پيمایش 1 ،مطالعه ( 11/7درص )
اا ادی 3 ،مطالعه (6/04درص ) نظرات در ش ه صاحبنظران در مقالات بوده اات.
د مبانی نظری پژوهشهای تحليل ش ه :بيشتر مطالعات انجام ش ه با رویکردی ترکيبی به
عوامل مرتبط با فره گ کار پردااتهان  .بهطوری که  6مطالعه ( 17/66درص ) پاراونز1 ،
مطالعه ( 6/61درص ) هوم ز1 ،مطالعه ( 6/61درص ) وبر1 ،مطالعه ( 6/61درص ) مارکس1 ،
مطالعه ( 6/61درص ) آدامز 11 ،مطالعه ( 11/01درص ) رویکردی ترکيبی را مب ای نظری کار
اود قرار داده و در  0مورد ( )36/16مب ای نظری وجود ن اشته اات.
د فرريههای پژوهش :در  31مطالعه که فرريه در آن بهکار رفته و آزمون ش ه107 ،فرريه
وجود داشته اات .ب ابراین بهطور متواط  4/3فرريه در هر پژوهش مورد ااتفاده قرار گرفته
اات.
د رو

نمونهگيری :بيشترین درص در نمونهگيری به تصادفی ااده ااتصاص یافته اات.

بهطوری که  3مطالعه ( 4/31درص ) نمونهگيری ه فم  17،مطالعه ( 61/31درص )
نمونهگيری تصادفی ااده 6 ،مطالعه ( 7/60درص ) نمونهگيری اوشهای چ مرحلهای6 ،
مطالعه ( 7/60درص ) نمونهگيری طبقهای 6 ،مطالعه ( 7/60درص ) نمونهگيری تصادفی
ايستماتيک 1 ،مطالعه ( 11/43درص ) تمام شماری بوده و در 4مورد ( 13/01درص ) رو
نمونهگيری ذکر نش ه اات.
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د ابزار گردآوری دادهها :چ انکه در ج ول  0میبي يم در  37مطالعه ( 76/16درص ) از
پراش امه و در 3مطالعه ( 4/61درص ) از مصاحبه ااتفاده ش ه اات .ب ابراین بيشترین ابزار
گردآوری داده پراش امه بوده اات.
چ انکه گفتيم ،فراتحليل زمي های را فراهم میآورد ،که الاءها و نقایص کارها مشخص ش ه و
زمي ه برای اصلاح تحقيقات بع ی پژوهشگران فراهم میآی  .اگر از بررای محتوایی پژوهشها
که زمان ،انرژی و تخصص ااص اود را میطلب  ،بگذریم ،در مروری اطحی آايبهای صوری
مطالعات مشخص میشود .ج ول  ،3به آايبش اای مطالعات انجام ش ه ااتصاص یافته اات.
چ انکه در ج ول  ،3میبي يم ،در  6/04درص ع وان تحقيق 11/7 ،درص ائوالات تحقيق،
 13/37درص اه ا تحقيق 13/37 ،درص مبانی نظری 63/77 ،درص پيشي ه تحقيق31/63 ،
درص چارچوب تئوریک 33/4 ،درص اعتبار 33/4 ،درص پایایی 34/3 ،درص پيشآزمون60/4 ،
درص تعاریگ مفهومی 36/3 ،درص تعاریگ عملياتی 11/7 ،درص نکات املایی و ویرایشی،
 17/76درص نمونهگيری 17/76 ،درص تجزیه تحليل 17/76 ،درص ارائه یافتهها17/76 ،
درص آزمون فرريهها 7/13 ،درص ارائه نتایج 67/1 ،درص ارائه راهکارها 6/04 ،درص م اب و
در  10/44درص  ،چ

جزء از ع اصر اصلی تحقيق ،گزار

نش ه یا گزار

به شيوه مطلوب

نبوده اات .وجود اینگونه نقایص صوری ،لزوم بررایهای عميقتر و صحيحتر و ارزیابی مکرر
مطالعات را در حوزههای مختلگ نشان میده .
ج) طبقهبندی عوامل اثرگذار و مرتبط با فرهنگ کار :طبقهب ی عوامل اثرگذار در ج ول
 6آورده ش ه اات .از آنجا که مت ير وابسته در مطالعات انجام ش ه ،الزاماً فره گ کار نبود و ما
به کار و مفاهيم مرتبط با فره گ کار

با مطالعاتی در حوزه االاق کار ،وج ان کار ،انگيز

مواجه بودیم ،از ترکيب کمی نتایج مطالعات به کمک نرمافزار  1CMAصر نظر کردیم.
همانطور که میدانيم ،شرط ورود مت يرها به فراتحليل و پذیر

اثر آنها ،وجود  1تکرار و تأیي

اثرپذیری در مطالعات مختلگ میباش (ازکيا و توکلی .)11 :1631 ،ب ابراین مت يرهای با تکرار
کمتر را ک ار گذاشته و دیگر مت يرها را بررای میک يم.

Comprehensive Meta-Analysis

1-
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جدول .7آسیب شناسی پژوهشهای انجام شده در زمینه فرهنگ کار

عدم گزارش یا گزارش نامطلوب

فراوانی

درصد

ع وان تحقيق

3

6/04

ائوال تحقيق

1

11/7

اه ا تحقيق

4

13/37

مبانی نظری

4

13/37

پيشي ه تحقيق

14

63/77

چارچوب تئوریک

7

31/63

اعتبار

13

33/4

پایایی

13

33/4

پيش آزمون

11

34/3

تعاریگ مفهومی

37

60/4

تعاریگ عملياتی

17

36/3

رعایت نکات املایی و ویرایشی

1

11/7

نمونهگيری

3

17/76

تجزیه تحليل

3

17/76

ارائه یافتهها

3

17/76

آزمون فرريهها

3

17/76

ارائه نتایج

6

7/13

ارائه راهکارها

10

67/1

ارائه م اب

3

6/04

0

10/44

ع م گزار

یا گزار

نامطلوب در چ

جزء از ع اصر اصلی تحقيق
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جدول  .3طبقهبندی عوامل اثرگذار و مرتبط با فرهنگ کار

عوامل اثرگذار و مرتبط
ررایت و ام يت ش لی
ع الت اازمانی

17

م یریت مشارکتی

0

مشارکت اازمانی

3

نقش

برون اازمانی

مت يرهای
زمي های

مرتبط
14

تخصص گرایی و ع م تضاد در
درون اازمانی

اثرگذار و

غیر قابل اثر و رابطه
قبول
1

3

تقسيم کار م ااب

1

ايستم ارتقا ش لی م ااب

1

اابقه کار

0

ررایت از زن گی

1

گرایشات دی ی

1

ج سيت

6

4

ان

7

3

تاهل

3

1

تحصيلات

معکوس

1

6

1

1
4

چ انکه میبي يم ،در مت يرهای دروناازمانی ،ررایت و ام يت ش لی با  14تکرار ،ع الت
اازمانی با  17تکرار ،م یریت مشارکتی با  0تکرار ،مشارکت اازمانی با  3تکرار ،تخصصگرایی
و ع م تضاد در نقش با  3تکرار ،اابقه کار با  0تکرار ،ايستم تقسيم کار م ااب با  1تکرار،
ايستم ارتقای م ااب ش ل با  1تکرار در مطالعات تأیي ش ه اات .در مت يرهای بروناازمانی
تأثير ررایت از زن گی با  1تکرار و گرایشات دی ی با  1تکرار تأیي ش ه اات .در مت يرهای
زمي های رابطه مستقيم ان و رابطه معکوگ تحصيلات با فره گ کار از دیگر نتایج این
پژوهشها بوده اات .در  7مورد ،نشان داده ش ه با افزایش ان ،فره گ کار نيز افزایش یافته،
ب ابراین با افزایش ان ،فره گ کار نيز افزایش مییاب  .در  1مطالعه ،نشان داده ش ه که
ورعيت تأهل با فره گ کار رابطهای ن ارد و اظهارنظر راج به رابطه ج سيت و فره گ کار نياز
به بررای بيشتری دارد .چرا که در  6مطالعه ،رابطه آن تأیي و در  4مطالعه رابطه آن تأیي
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نش ه اات .ب ابراین میتوان نتيجه گرفت ،در فره گ کار مجموعهای از عوامل دروناازمانی،
بروناازمانی و مت يرهای زمي های اثرگذار هست .
د) طبقهبندی راهکارهای سیاستی پژوهشها :تقسيمب ی راهکارها و پيش هادات
پژوهشهای انجام ش ه در ج ول  6در اه بخش دروناازمانی ،بروناازمانی و مطالعاتی قابل
مشاه ه اات.
جدول  .1طبقهبندی راهکارها و پیشنهادات سیاستی و مطالعاتی پژوهشها

نوع

پيش هادات

تکرار

افزایش ررایت ش لی

3

برقراری هرمهای حمایتی ازکارک ان ،ارتباط اجتماعی کارم ان با یک یگر

3

ایجاد تعه اازمانی از طریق بوجود آوردن اااتار االاقی

1

اصوصیاازی با رعایت عوامل موثر بر االاق کار

1

ع الت اازمانی و عادلانه بودن نظام پادا ها

1

پيش هادات دروناازمانی

پيش هاد

ایجاد م یریت مشارکتی و تلا

ارلوحه بودن م یران به لحاظ االاقی

1

تخصصگرایی و شایسته االاری در انتصابها ،عادلانهبودن نظامپادا ها

0

تقسيم کار م ااب ،تعریگ شرح وظایگ دقيق و ابلاغ آن به کارم ان

1

ايستم ارتقا ش لی م ااب

3

و جلوگيری از انحصاری ش ن پستهای اازمانی

1

رعایت اصل گرد

پيش هادات بروناازمانی

در تأثيرگذار بودن فرد در کار

7

ایجاد تعادل بين انتظارات کارک ان و امکانات اازمان

3

ش ااایی کارفرما

1

تقویت ارز های االاقی در افراد

1

ایجاد ت يير همزمان در نظامهای اجتماعی

1

توجه به مت يرهای کلان ،مان

فره گ

1

توجه مسئولين به حوزه کار ،لزوم تج ی نظر در ايااتهای این حوزه
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جدول  .1طبقهبندی راهکارها و پیشنهادات سیاستی و مطالعاتی پژوهشها (ادامه)
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انجام پژوهشهای کيفی
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ااتفاده از دیگر چارچوبهای نظری
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انجام مطالعات تطبيقی در شرکتهای اصوصی و دولتی
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پژوهشهای عميقتر
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ااتفاده از محققين دیگر رشتهها

1

بررای تاریخی فره گ کار

1

ا جش عوامل موثر بر وج ان کاری درهمه م اطق و ااتانها و شهرها

1

توجه بيشتر به مت يرهای برون اازمانی

3

چ انکه در ج ول میبي يم ،ایجاد ررایت ش لی ،تأمين نيازهای مادی و غيرمادی ،پرداات
داتمزدهای مکفی ،حق بيمه ،تأمين حقوق بازنشستگی ،ایجاد ام يت ش لی ،ایجاد محيطی
انتقادپذیر ،توجه به شرایط فيزیکی محيط کار ،الامت روحی و جسمی کارک ان ،محيط االم و
بانشاط ،افزایش امکانات تفریحی ،رفاهی ،ورزشی ،اوقاتفراغت ،توجه به روابط غيررامی در
کارک ان ،برقراری هرمهای حمایتی ازکارک ان ،ارتباط اجتماعی کارم ان با یک یگر ،بهوجود
آوردن اااتار االاقی م ااب ،تقویت ارز های االاقی در افراد ،توجه مسئولين به حوزه کار،
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لزوم تج ی نظر در ايااتهای حوزه کار ،ترویج روحيه انباشت ارمایه و کار بيشتر در اانواده
و جامعه ،افزایش ررایت اياای ،گرایشات دی ی ،گرایشات ملی در مطالعات پيش هاد ش ه
اات .در حوزه پژوهش نيز انجام پژوهش کيفی ،انجام مطالعات تطبيقی ،بررای تاریخی فره گ
کار و توجه بيشتر به مت يرهای بروناازمانی ،از پيش هادات مطالعاتی پژوهشها بوده اات.
نتیجهگیری
عمومی برای بر آن اات که فره گ کار در جامعه ما رعيگ اات و ران مان پایين کار

نگر

به رعگ فره گ کار ،نسبت داده میشود .یافتههای این تحقيق نشان داد ،فره گ کار در ایران
در اطح متواط اات و میبایست در رابطه با ورعيت فره گ کار با احتياط بيشتری اخن
گفت .این نتيجه با پژوهش احم ی ( )1677و طالبيان ( )1633هماوانی دارد .همچ ين این
تحقيق نشان داد ،که فره گ کار متأثر از مجموعهای از عوامل دروناازمانی ،بروناازمانی و
مت يرهای زمي های اات.
در مطالعات انجام ش ه ،بيان نتایج تحقيقات با افراط ،راهکارهای ايلی کلی و گاهی اجرا
نش نی ،بيان راهکارهایی که از دل پژوهش ااتخرا نش هان و برای آنچ ان ب یهی هست  ،که
ب ون انجام تحقيق نيز میتوان آنها را مطرح کرد .گاهی حجم ناموزون فصول به چشم میاورد.
بهاصوص گاهی در پيشي ه و مبانی نظری موروعات بیربط ،به کار گرفته میشود .گاهی حذ
مبانی نظری و مطالعات تجربی ،ت اال ه
ه

های پژوهش با طرح مساله ،ع م رعایت تق م

های تحقيق در برابر شيوه نظری ،ادغام راهکارهای پژوهش با نتایج ،ع م رعایت دقيق

م اب و م اذ ،فاصله ميان اه ا

و نتایج ،ااتلال ع اصر تحقيق ،ع م ارتباط و هماه گی در

اجزای پژوهشها را میتوان ،مشاه ه نمود .گاهی به روش ی مشخص نش ه ،ک ام فرريه تأیي یا
رد ش ه اات ،ع م ااتفاده از آزمونهای آماری پيشرفته و تجزیه تحليل اطلاعات نيز یافت
میشود.
در حوزه فره گ کار ،بای گفت که مفهوم فره گ کار با برای مفاهيم همان

االاق کار،

وج ان کار ،تعه کاری قرابت زیادی دارد .در تعاریگ مفهومی این واژهها ،از تعاریگ متفاوت و
متع د که گاهی همپوشانی مع ایی نيز دارن  ،ااتفاده ش ه و ما گاهی نمیدانيم ،مطالعهای که
با ع وان االاق کار انجام ش ه ،آیا واقعاً االاق کار را بررای کرده یا مفاهيم مشابه با آن را.
بهع وان مثال :تعاریگ ارائه ش ه از وج ان کار ،متکثر و مت وع اات .برای تعاریگ بسيار واي -
ان  ،مان

شکل درونی ش ه عقای و ارز ها و ه جارها در مورد کار (رجب زاده )1604 ،و یا

شکل درونی ش ه فره گ جامعه در مورد کار( .مشبکی )1604 ،در این تعاریگ ،وج ان کاری
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تقریباً معادل فره گ کار اات .در مقابل برای تعاریگ شعاع مح ودتری برای این مفهوم در
نظر گرفتهان  ،مان

داشتن وفاداری و احساگ مسئوليت فردی و ش لی و اازمانی (ابطحی،

 ،)1604گرایش به انجام دادن صحيح کار و وظایگ ش لی ب ون نظارت مستقيم (حبيبی،
 ،)1604عامل درونی برای همساز کردن و همسان کردن رفتار اازمانی فرد (اائگ،)1601 ،
نيرویی درونی که به وااطه آن انسان به انجام کار بيشتر و بهتر گرایش مییاب  ،بهطوری که
ب ون نياز به نظارت بيرونی و از طریق اود ک ترلی و بهصورت اودانگيخته ،به بهترین نحو
وظایگ محوله را به انجام میراان (حبيبی .)1604 ،در این تعاریگ ،وج ان کاری ،بع ی از
فره گ کار تعریگ ش ه ،که فرد را به انجام کار صحيح و بهتر اوق میده ( .جوانمردی،
 .)34 ،1630یا در برای م اب

االاق کار و فره گ کار یکی تلقی ش ه و در برای

مفهوماازیهای ج ی  ،با الهام از وبر این تمایل وجود دارد که االاق کار را یک اازه نگرشی
متعلق به ارز های مربوط به کار تلقی کرده و االاق مجموعه چ وجهی از ارز ها بهشمار آی
(عظيمیهاشمی 116 ،1633 ،به نقل از ميلر و همکاران .)3773 ،االاق کار از دی چلبی ،را
می توان مجموعه معيارها و الگوهای ا جي ه و پس ی ه حاکم بر رفتار انسانی دانست که
موجبات همکاری ،صلح و ت اوم حيات جمعی را فراهم میآورد .االاق عموماً ج به تکليفی دارد
و با ارز ها مرتبط اات ،بهعبارت دیگر با تعه به بع عملی و اجتماعی نسبت به کار ،بای ها و
نبای های حيات جمعی را تعریگ میک

(عظيمیهاشمی .)116 ،1633 ،معي فر ،االاق کار را

حوزهای از فره گ جامعه میدان  ،که عقای و ارز های مربوط به کار را در بر میگيرد و قابل
ش ااایی اات و از قواع کلی حاکم بر فره گ و جامعه تبعيت میک  .این تعریگ کاملاً م طبق
با فره گ کار اات ،در حالیکه از نظر مفهومی بين االاق کار و فره گ کار تفاوت وجود دارد.
االاق کار عم تاً ناظر بر وجوه مثبت گرایشها و رفتارهای کاری اات ،در حالی که فره گ کار
میتوان  ،وجوه م فی را نيز شامل شود (معي فر.)1636 ،1637 ،
پیشنهادها
چ انکه گفتيم ،تا ک ون کمتر به آايبش اای مطالعات در حوزه فره گ کار پردااته ش ه
اات .بازبي ی پژوهشهای انجام ش ه نشان میده  ،پژوهشها نياز به اامان هی مج د دارد و
نياز اات ،زمي ه همکاری ميان اازمانهای پژوهشی و مراکز اجرایی ،برنامهریزی و
ايااتگذاری فراهم شود .گفتيم فراتحليل زمي های را فراهم میآورد ،که الاءها و نقایص کارها
مشخص ش ه و زمي ه اصلاح تحقيقات بع ی پژوهشگران فراهم آی  .وجود نقایص در مطالعات،
لزوم بررایهای عميقتر و ارزیابیهای مکرر مطالعات را در حوزههای مختلگ ،نشان میده .

فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینهی فرهنگ کار در ایران

023

از تقسيمب ی راهکار و پيش هادهای پژوهشهای انجام ش ه ،راهکارها و پيش هادهای مثثر در
ارتقا فره گ کار را در اه بخش دروناازمانی ،بروناازمانی و پيش هادات پژوهشی مطرح
کردیم .ایجاد ررایت ش لی ،تأمين نيازهای مادی و غيرمادی ،پرداات داتمزدهای مکفی ،حق
بيمه ،تأمين حقوق بازنشستگی ،ام يت ااطر از ت اوم ش ل ،ایجاد محيطی انتقادپذیر ،توجه به
شرایط فيزیکی محيط کار ،الامت روحی و جسمی کارک ان ،محيط االم و با نشاط ،افزایش
امکانات تفریحی ،رفاهی ،ورزشی ،اوقاتفراغت ،توجه به روابط غيررامی کارک ان ،برقراری
هرمهای حمایتی از کارک ان ،ارتباط اجتماعی کارم ان با یک یگر ،بوجود آوردن اااتار االاقی
م ااب ،تقویت ارز های االاقی در افراد ،توجه مسئولين به حوزه کار ،لزوم تج ی نظر در
ايااتهای مربوط ،ترویج روحيه انباشت ارمایه و کار بيشتر در اانواده و جامعه ،افزایش
ررایت اياای ،گرایشات دی ی و گرایشات ملی بر افزایش فره گ کار اثر مثبت دارد .انجام
پژوهشهای کيفی ،مطالعات تطبيقی ،بررایهای تاریخی و توجه بيشتر به مت يرهای
بروناازمانی از پيش هادات مطالعات انجام ش ه ،بوده اات.
در ایجاد فره گ کار مثبت ،میتوان عواملی از قبيل م یریت اازمانی ،نظام آموزشی ،اانواده و
دولت را دايل دانست .از مهمترین عواملی که کارک ان یک اازمان را نسبت به کارکردن
علاقهم

میک  ،ابک م یریت حاکم بر اازمان اات .عواملی چون نوع شخصيت م یر و طرز

براورد وی با کارک ان ،داالت دادن افراد در امور کاری و تصميمگيریهای اازمان،
مور گيریهای االاقی م یر ،براورد و نگر

م یر نسبت به کار ،توجه و چگونگی نظارت و

ارزشيابی و همچ ين ايستم پادا دهی ،نقش مهمی را ایفا میک  .همانگونه که وبر معتق
اات ،به ح اکثر راان ن کارایی اازمان ،مستلزم بهکارگيری برای اصول اات که او آنها را
بوروکراای نامي ه و در این ميان شایستهاالاری و تخصصگرایی نقش عم های دارد .از نظر
تيلور ،راه حل این اات که م یریت ،کارگران را از نياز به برنامهریزی به وظایگ اود آاوده
اازد و با پرداات داتمزدهای بيشتر کوشش آنها را بيشتر ک  .مایو با انجام یک السله
مطالعات ص عتی در شرکت واترن الکتریک به این نتيجه راي  ،که آنچه اطح تولي و ميزان
بهرهوری کارگران را بالا میبرد ،عوامل مادی نيست ،بلکه عوامل غيرمادی مان

احساگ غرور و

اهميت به م اابت برگزی ه ش ن از طر م یران ،همبستگی گروهی ،تسهيل روابط اجتماعی،
آزادی عمل بيشتر در مورد تقسيم کار و ارانجام بهبود م اابات با ارپرات اات (احم ی،
.)36 ،1671
انسان برای رش و شکوفایی بهطور م اوم بای در معر ،آموز

باش و ب ابراین محيطهای

آموزشی ،نقش مربی و کتب درای ،نقش مهمی در ترویج فره گ کار به عه ه دارن  .گاهی
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شکل کلاگها و ورود و ارو م راين ،اود القای فره گ بيکاری یا تخریب کار اات ،که در
این زمي ه مطالعه کمتری وجود داشته اات .محتوای کتب درای که تا چه ان ازه انگيزه و
و کار را ایجاد میک  ،نيز از اهميت ااصی براوردار اات .عم ه مطالعات انجام

روحيه تلا

ش ه در این زمي ه ،نشان میده کتب درای در حوزه فره گ کار محتوای رعيفی دارن .
محل و مجرای اصلی رش و نمو فره گ کار و ایجاد احساگ پشتکار و تلا

میتوان و میبای

از طریق اانواده ایجاد شود و ادامه یاب  .دراانوادههای ژاپ ی وال ین مرتب کودکان را تشویق به
فعاليت و تلا

میک

و از طرفی تلا

و فعاليت وال ین ،اود بهترین الگو برای فرزن ان

میباش تا در آی ه اختکوشی و کار را ملاک موفقيت اود ب ان

(ابحانینژاد )6 ،1636 ،اما

در بسياری از اانوادههای ایرانی ،فرزن ان به تنپروری و بهدنبال کارهای کاذب رفتن و دلالی
تشویق میشون  .فراهم آوردن امکان تصميمگيری بر اااگ عقل و درایت در تمام مراحل زن گی
بهویژه از دوران کودکی از جمله ب يانهای اصلی و تأثيرگذار در ایجاد و تقویت فره گ کار
محسوب میشود .از الاءهای مطالعاتی در این زمي ه ،میتوان بهاین مورد اشاره کرد که در
زمي ه اانواده ،و این که تا چه ح فره گ کار مثبت را آموز

میده

و از آن دفاع میک

،

مطالعهای انجام نش ه اات.
بررای نظام اياای نيز در جامعه نقش اااای در جهتگيری رفتاری مردم به عه ه دارد .وقتی
مردم میبي

در جامعه به تولي کار ،تلا

و دانش ارز

داده میشود ،به فعاليت ترغيب

میشون  .این مورد نيز از الاءهای مطالعاتی در این زمي ه میباش و نياز به تحقيق بيشتری
دارد .مقوله نگر
نگر

و باورهای دولت از کار و اازمان کمتر مورد توجه بوده و همچ ين نبود

صحيح نسبت به کار و زن گی جمعی که از آن غفلت ش ه اات.

طرز تلقی افراد از کار و نيازهای موجود در فرای

تواعه و بهرهوری م ااب نيست .ب یهی اات

با تلقی نادرات یا ناراا نمیتوان به بهرهوری بهي ه دات یافت .افراد جامعه ،بيشتر به مشاغل و
موقعيتهای برتر تمایل دارن  ،تا مشاغل مورد نياز .بای توجه داشت ،در صورتی که نگر
نسبت به کار و ش ل در جامعه ،بهطور ج ی اصلاح نشود و افراد درک صحيحی از موقعيتهای
فردی و اجتماعی ن اشته باش  ،ناررایتی در اطوح متع د شکل اواه گرفت و ناررایتی
ش لی زمي هااز ایجاد ناامي ی در اطوح مختلگ میباش  .واایل ارتباط جمعی نيز میبایست،
بهدراتی به معرفی مشاغل و ارائه ايمای کار بپردازن  .چ انکه دی یم ،نتایج این تحقيق
تأیي ک

ه تئوریهای آدامز ،وبر ،هرزبر  ،فيلی و هاوگ ،تيلور و مایو و پاراونز میباش .

در حوزه پژوهش ،بررای نقش اانواده در فره گ کار ،ميزان م االه اانواده در تفهيم و ارتقا
فره گ کار ،بررای و ک کا

تاریخی در فره گ کار ،بررای فره گ کار در ادیان ،مذاهب و

فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینهی فرهنگ کار در ایران

025

اقوام ،بررای تفاوتهای ج سيتی در فره گ کار و علل آن ،پيمایشهای ملی و بررای
تفاوتها و شباهتها در نقاط مختلگ ،بررای نگر

افراد به انباشت ارمایه ،بررای رون

فره گ کار ،فره گ کار در ميان مشاغل و حرفههای مختلگ ،مطالعات کيفی و عميقتر ،بررای
عوامل اثرگذار بروناازمانی پيش هاد میشود.
منابع
 احم ی ،ايروگ ( )1677بررای رابطه شخصيت و فره گ کار ،علوم اجتماعیدانشگاه فردوای مشه .1-10 ،)1(3 ،
-

ازکيا ،مصطفی و توکلی ،محمود ( )1631فراتحليل ررایت ش لی در اازمانهای
آموزشی ،نامه علوم اجتماعی.1-34 ،30 ،

-

جوانمردی ،اميه ( )1630بازنمایی فره گ کار در کتب درای عمومی ،مقط
متواطه اال تحصيلی  ،1633 –1630پایاننامه کارش اای ارش جامعهش اای،
دانشگاه علامه طباطبایی.

-

ابحانینژاد ،مه ی و همایی ،ررا ( )1636ميزان توجه بهنگر

فره گ کار در

کتابهای درای دوره راه مایی کشور ،دانشور رفتار.1-37 ،)11(13 ،
-

ص یقارواتانی ،رحمتاله ( )1607فراتحليل مطالعات انجام ش ه در حوزه
آايبش اای اجتماعی در ایران ،نامه علوم اجتماعی.40-176 ،11 ،

-

طالبيان ،اي امير ( )1633ا جش اطح وج انکاری و عوامل اجتماعی موثر بر آن
(در شرکت ملی ص ای پتروشيمی ایران) ،پایان نامه دکتری ،دانشگاه تهران.

-

عظيمی هاشمی ،مژگان ( )1633فره گ کار در بين فرزن ان شاه

ااتان

ارااانرروی ،مطالعات اجتماعی ایران.111–166 ،0 ،
-

محس ی تبریزی ،عليررا و ميرزایی ،محم ( )1636ا جش ميزان انگيز

به کار و

عوامل مثثر بر آن (مورد جوانان و زنان رواتایی رواتاهای ااتان آذربایجانشرقی)،
جامعهش اای ایران.6–61 ،)6(1 ،
-

محس ی تبریزی ،عليررا ،جزایری ،عليررا و بابایی ،نعمت الله ( )1637فراتحليل
مطالعات مربوط به اوء مصر

مواد با رویکرد روانی اجتماعی طی یکدهه و

نيمگذشته ( ،)1607-1636بررای مسائل اجتماعی ایران.101-377 ،)1(1 ،
-

معي فر ،اعي ( )1637بررای االاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن،
تهران :مثاسه کار و تأمين اجتماعی.
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معي فر ،اعي ( )1631االاق کار و عوامل مثثر بر آن در کارک ان ادارات دولتی ،رفاه
اجتماعی.631–661 ،)36(4 ،

-

هومن ،حي رعلی ( )1671راه مای عملی فراتحليل در پژوهش عملی .تهران :اازمان
مطالعه و ت وین کتب علوم انسانی دانشگاهها (امت).
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نقد گزارش :تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری
اسلامی ایران 6931
محم جواد محمودی
جواد شجاعی

1
3

چکیده
گزار «تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی ایران» از اوی مواسه مطالعات و م یریت
جام و تخصصی جمعيت کشور برای اولين بار در اال  1671م تشر و طی مراحل متع دی مورد نق
و بررای قرار گرفت ،و مج داً در اال  1674م تشر ش  .گزار مذکور شامل هشت فصل اات که
تلا دارد ،در جهت افزایش کيفيت ايااتگذاریها ،رون تحولات جمعيتی کشور را در ابعاد مختلگ
تحليل نمای  .این بررای به ااتصار نشان میده که گزار مذکور ،دارای اشکالات علمی و محتوایی
فراوان اات .به همين دليل ،قابل اتکا نبوده و برای ااتفاده از آن در برنامهریزیها و ايااتگذاریها
بای جانب احتياط را رعایت کرد.

واژگان کلیدی :نق گزار  ،تحولات جمعيت ،ورعيت جمعيت ،ايااتگذاری ،ایران.

 - 1دکتراي اقتصاد
 -2دکتراي جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران

028

فصلنامه جمعیت مشاره  99و 011

مقدمه
ویرایش نخست گزار

با ع وان «بررای تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی

ایران» اولينبار در بهار اال  1671در  111صفحه با حمایت ص وق جمعيت اازمان ملل،
انجمن جمعيتش اای ایران و مواسه ملی تحقيقات الامت ،به صورت مح ود به چاپ
راي  1.اپس گزار

مذکور مج داً با ع وان «تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی

ایران» در دی ماه اال  1674در  371صفحه از اوی مواسه مطالعات و م یریت جام و
تخصصی جمعيت کشور م تشر و بع از رونمایی برای مقامات مسئول و تصميمگير کشور
اراال ش .
همانطور که در پيشگفتار میاوانيم ،این گزار

«طی دو اال گذشته با همکاری تيم

تحقيقاتی متشکل از جمعيتش ااان و اقتصاددانان ت وین ش ه اات .چارچوب گزار  ،ابت ا
در جلسات مشورتی بررای و نهایی گردی  ،و اپس محتوای آن که حاصل تحقيقات ارزشم
نویس گان ،با ااتفاده از دادههای موجود اات ،تهيه و طی مراحل متع دی مورد نق و
بررای قرار گرفت .نتایج اوليه گزار  ،همزمان با روز ملی جمعيت ،در امي ار مشترکی که
تواط مرکز بررایهای ااتراتژیک ریاات جمهوری ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
االامی ،مرکز بررایهای ااتراتژیک مجم تشخيص مصلحت نظام و مواسه مطالعات و
م یریت جام و تخصصی جمعيت کشور در تاریخ  33اردیبهشت  ،1671برگزار ش  ،ارائه و
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 ،
مطالب و فصول ویرایش اول برای  34نفر از جمعيتش ااان ،اقتصاددانان و جامعهش ااان که
در حوزههای مختلفی تخصص داشت  ،اراال و پس از دریافت نظرات و پيش هادات آنها،
مطالب هر فصل اصلاح ش  ».با این حال ،گزار

مذکور دارای اشتباهات و اغلاط متع د اات

که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
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
بررای میشود .فصل دوم به تحولات باروری و فرزن آوری و مسائل مرتبط با آن از جمله بی-
فرزن ی و تکفرزن ی میپردازد .تحولات ازدوا و اانواده در فصل اوم مورد بررای قرار می-
1

 -در شناسنامه گزارد سال  ،0396علناً به حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل اشاره شده است هر

چند در انتهاي بخم درباره نویسندگان تاکید شده است ،که نتایج و یافتههاي ارائه شده در این گزارد
نق ه ننرات نویسندگان میباشد و لزوماً بازتا

دیدگاه حامیان پروژه نیست

نقد گزارش تحوالت و وضعیت جمعیت در جمهوری اسالیم ایران 6931
گيرد و رون و الگوهای مر

029

و مير و شااصهای الامت در فصل چهارم ارائه میشود .فصل

پ جم و ششم به ترتيب به جابجایی جمعيت در اطح ملی و بينالمللی میپردازن  .پس از آن
در فصل هفتم ،ت يير اااتار ا ی و بویژه موروع جوانی ،پ جره جمعيتی و موروع
االخوردگی بررای و تحليل میشون  .در نهایت رابطه جمعيت و محيط زیست ،در فصل
هشتم بررای میشود.
با توجه به ای که ،توصيه ش هاات که « ايااتهای اجرای جمعيت در کشور با توجه به یافته-
های گزار

فوق ت وین شود» ناق ان به ع وان مخاطبي ی عام ،حق اود دانست

این اثر نظرات انتقادی و اصلاحی اود را در قالب مقالهای بيان ک

که درباره

 .ب ابراین ،انگيزه اصلی

نق این گزار  ،اصلاح و بازبي ی اات که به نحوی بتوان بر مب ای آن اق امات زیرب ایی و
گان

م اابی برای مو اجهه با تحولات جمعيتی در کشور داشت .البته مسلم اات که تهيه ک

گزار  ،بای در موروع جمعيت تخصص داشته باش  ،اما ناق ان گزار  ،لازم نيست که حتماً
جمعيتش اگ باش

و ت ها آگاهی از مبانی علم جمعيتش اای برای نق کفایت میک .

نق کتب علمی و گزار های تخصصی در مجام علمی جهان ،یک امر پذیرفتهش ه و مراوم
اات که میتوان  ،م جر به ارتقاء کيفی م اب علمی و تحقيقاتی شود .هر چ
ای گونه نق نویسی را غالباً برنمیتاب

که در ایران،

و جایگاه رفي نق را در ح اصومت شخصی ت زل

داده و نق را به کي ه و ع اوت تفسير و آن را توطئهای در جهت تضعيگ موقعيت تلقی می-
ک

 .اما این نوع نگاه که میتوان ناشی از فضای انحصارگرایانه دانشگاهی باش  ،نبای مان از

نق نویسی شود .چرا که نق با نشان دادن نواقص و کااتیهای یک اثر علمی ،میتوان در
بهبود فضای علمی کشور نقش اازن ه ایفا ک .
البته نقادی صرف ًا به مع ای عيب گرفتن و بيان نقاط رعگ نيست ،بلکه در نق کتاب یا
گزار  ،بای به نقاط قوت اثر هم اشارهای شود .بر این اااگ ،لازم اات در ابت ا به چ
گزار

پردااته شود .یکی از نقاط قوت گزار  ،آن اات که تلا

مزیت

نموده ،رون تحولات

جمعيتی و تحليل ابعاد مختلگ پویایی جمعيت در کشور را در تصویری جام ارائه نمای  ،تا
کيفيت ايااتگذاریهای اجتماعی و فره گی در کشور افزایش یاب  .از دیگر نکات مثبت،
ای که محتوای گزار  ،حاصل تحقيقات ارزشم

نویس گان با ااتفاده از دادههای موجود

اات ،تا ش اات دقيقتری از مسائل ايااتی در این حوزه حاصل شود .همچ ين ،یکی از
نکاتی که میتوانست به ع وان مزیت این گزار

درنظر گرفته شود« ،همکاری و مشارکت
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ح ود  67نفر 1از متخصصين جمعيتش اای ،جامعهش اای ،اقتصاد ،به اشت و محيط زیست
و با همفکری و حمایت مع وی مراکز علمی پژوهشی از جمله دانشگاه تهران ،انجمن جمعيت-
ش اای ایران و مواسه ملی تحقيقات الامت» به انجام راي هاات.
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
ايااتهای کلی جمعيت ،که نشانه ع م انسجام درونی گزار
پردااته و هر جا که نياز میبود به گزار

میباش  ،به تفکيک فصول

اال  1671نيز اشاره میشود.

نقد و ارزیابی
قبل از ورود به بررای و نق گزار
جلب میک  ،ش اا امه گزار
ک

به تفکيک فصول ،آنچه نظر مخاطب را در آغاز به اود

اات .در ش اا امه گزار  ،نام صحيح مواسه از اوی تهيه

گان چ ان اهميت ن اشته اات .در این صفحه هم از ع وان «مواسه مطالعات و

م یریت جام و تخصصی جمعيت کشور» و هم از ع وان «مواسه مطالعات جمعيتی کشور»
ااتفاده ش هاات .بای توجه داشت که «مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعيتی آايا و
اقيانوايه» در اال  1673به «مواسه مطالعات و م یریت جام و تخصصی جمعيت کشور»
تب یل و ت يير نام یافت .آیا واقعاً رعایت این نکات در گزارشی که برای عالیترین مقامات نظام
جمهوری االامی ایران اراال می شود ،الزامی نيست؟
نکته قابل توجه دیگر ،صفحه آغازین گزار

اات ،که با متن ايااتهای کلی جمعيت مزین

ش ه اات .اما مواردی از تعار ،با ايااتهای کلی جمعيت ،در این گزار
برای نمونه در «پيش درآم » گزار
جمعيتی و نگر

به چشم میاورد.

اشاره ش ه اات که «ع م ش اات درات تحولات

تک بع ی به این تحولات موجب ارائه طرحها و برنامههای جمعيتی بصورت

ناقص و یا شتابزده ،میشود که در صورت اجرا نه ت ها مفي و موثر نخواه بود ،بلکه گاه به
فجایعی غيرقابل جبران م تهی میشود»
در این مورد بای یادآور ش  ،که ايااتهای کلی جمعيت ،طی چ

اال کار کارش اای ،در

دبيراانه شورای عالی انقلاب فره گی و با همکاری متخصصان موروعی از جمله جمعيت-
 - 1در ابتداي گزارد در بخشی با عنوان «درباره نویسندگان» به اسامی  06نویسنده 00 ،داور کل گزارد
و  06داور فصول گزارد اشاره شده است همچنین در نامه ارسال گزارد براي مسئولین به همکاري
حدود  11نفر اشاره شدهاست البته تعدادي از افراد نامبرده ،در تماس با نویسندگان این نقد و بررسی
منکر همکاري و مشارکت فعال در تهیه گزارد مرکور شدند
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ش ااان در مجم تشخيص مصلحت نظام ،تهيه و مراحل تصویب اود را طی کرده اات.
همچ ين ،یکی از تهيهک

گان گزار

در مصاحبهای 1اظهار کرده بود که «ايااتهای کلی

جمعيت که از طر رهبر معظم انقلاب ابلاغ ش هاات ،بهترین و جام ترین راهگشای معضل-
های جمعيتی اات زیرا تمامی جوانب و زیراااتها را به شکلی علمی و مطابق با شرایط
کشور ا جي ه اات .این ايااتها ،ايااتهای جام و کاملی اات که ج بههای مختلگ
جمعيتی را به طور کامل و یکجا در نظر گرفته اات .روح حاکم بر ايااتهای ابلاغی ،در نظر
گرفتن کميت و کيفيت ،همزمان با هم اات» .حال بای دی  ،که چه اتفاقی افتاده اات که
این ايااتها ،شتابزده و  ...تلقی میشود.
فصل اول :تحولات جمعیتی در بستر اقتصادی اجتماعی ایران
 -1در انتهای صفحه  13گزار  ،همانطور که در تصویر زیر 3مشخص اات ،مع ی جمله «به
ح ود  37ميليون نفر را  07.307 /734نفر افزایش یافت» نامفهوم اات و بای اصلاح شود.

 -3در صفحه  16گزار

 -همانطور که در نمودار  1-1مشاه ه میشود -اط رون ترايم

ش ه برای رش االانه جمعيت با آمارهای اعلام ش ه تواط مرکز آمار ایران و آنچه در متن
گزار

آم ه اات ،مطابقت ن ارد .برای نمونه نرب رش جمعيت در اال  1631کمتر از 1.1

درص و در اال  1641ح ود  6درص نشان داده ش ه اات .در حاليکه نرب رش جمعيت
ایران در اال  1631برابر  1.41درص و در اال  1641همانطور که در گزار
اات 6.7 ،درص میباش  .ب ابراین ،از ه

نيز آم ه

ترايم نمودار دور ش ه اات.

 - 1خبرگزاري جمهوري اسلامی (ایرنا) اجراي «سیاست هاي کلی جمعیت؛ راه حل چالمهاي جمعیتی»
مورخ .0393/7/6
2

 -از آنجایی که ممکن است ،برخی از خوانندگان به متن چاپ شده گزارد تحولات و وضعیت

جمعیت در جمهوري اسلامی ایران ،دسترسی نداشته باشند ،بردهایی از گزارد در متن مقاله گنجانده
شده است

032
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ممکن اات ،ادعا شود که نمودار فوق بر حسب ميانگين دوره رام ش هاات .اما همانطور که
در نمودار مرکز آمار ایران ،در زیر مشاه ه میشود ،چ ين رویکردی در ترايم رش جمعيت
دنبال نش هاات.
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 -6در صفحه  16گزار

آم هاات« :پيشبي یهای جمعيتی برای دوره زمانی بيش از یک

دهه قطعی نيست» با این حال تهيهک
ااتفاده میک

033

گان گزار

به کرات از پيشبي یهای بل م ت

 .برای نمونه در صفحه  164در نمودار  3-0رون ت ييرات تا اال 1637

پيشبي ی ش هاات.

در صفحه  167و در نمودار  6-0نيز نسبت جمعيت گروههای ا ی را تا اال  1637نشان
میده .

و در صفحه  116و در نمودار  0-0پيشبي ی رریب جانشي ی تا اال  3177نشان داده می-
شود.

034

 -6در صفحه  11گزار
ایران اشاره ش ه اات.
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و در ج ول  1-1به اه فر ،مختلگ باروری به نقل از مرکز آمار
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در مراجعه به مااذ اصلی 1که در (ج ول  )1-3زیر مشاه ه میشود ،دو نکته حائز اهميت
اات .نخست ای که در مااذ اصلی(مرکز آمار ایران) چهار فر ،برای باروری مشاه ه میشود.
 -1فر ،ادامه کاهش ميزان باروری کل  -3فر ،تثبيت ميزان باروری کل  -6فر ،مربوط
به افزایش ميزان باروری کل به اطح جانشي ی( 3.1فرزن ) و  -6فر ،اطح بالاتر از
جانشي ی
( 3.1فرزن ) .در حاليکه یکی از فرو ،باروری (ادامه کاهش ميزان باروری کل  1.6فرزن ) از
گزار

حذ ش ه اات .از تهيهک

گان یک گزار

از مرکز آمار ایران ،حوصله لازم را داشته باش

علمی انتظار میرود که در انتقال مطلب

و تمام ا اریوها و فرو ،را عي اً در گزار

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؟

دوم ای که مرکز آمار ایران در فر ،باروری  3.1فرزن به ازای هر زن (اتون آار) جمعيت
ایران را برای اال  1671به اشتباه  70.3ميليون نفر اعلام نموده اات .میدانيم که جمعيت
ایران در اال  1671ح ود  07.7ميليون نفر اات .حال ،چطور تهيهک

گان گزار

در

انتقال مطالب دقت لازم را ن اشته و متوجه اطای مرکز آمار نش ه و برای بار اوم 3که به
مسئولان نظام گزار

میده  ،این اشتباه را تکرار کردهان .

 - 1رصد سیاستهاي کلی جمعیت از نگاه آمار 0393
 - 2یادآوري میشود که این اشتباه در صفحه  20گزارد سال  0391و در صفحه  01گزارد سال 0396
ملاحنه میشود
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 -1در صفحه  11گزار
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از اااتار ا ی جمعيت جوان به ع وان یکی از ویژگیهای

جمعيتی ایران نام برده ش ه و عبارت «با توجه به اااتار ا ی جوان جمعيت» بکار رفته
اات .همچ ين در صفحه  33جمله «ه وز نسبت جمعيت جوان در اااتار ا ی جمعيت
قابل توجه بوده» به چشم میاورد که نشان ده ه این اات که تهيه ک

گان ،ایران را (در

زمان تهيه گزار ) دارای اااتار جمعيتی جوان میدان  .همچ ين در صفحه  13با ارجاع
به ميرزایی و همکاران ( 1633و  )1631آم ه اات« :ه وز نسبت جمعيت جوان در اااتار
ا ی جمعيت قابل توجه بوده و در دهه آی ه مو و تورم جمعيتی به ميانسالی اوق پي ا
می ک »
بای توجه داشت که دکتر ميرزایی و همکاران این پيشبي ی را بيش از یک دهه پيش و در
اال  1633برای ترايم ورعيت امروز ایران انجام دادهان  .یع ی ایران هماک ون در مرحله
با اات اد به مطالعه ميرزایی و همکاران که بيش

ميانسالی قرار دارد .در حالی که این گزار

از یک دهه قبل انجام ش ه اات ،نتيجه میگيرد که ما یک دهه دیگر به ميانسالی اواهيم
راي  .ب ابراین ،در حال حارر جوان هستيم.
این در حالی اات که شااص ميانه ا ی ایران هماک ون بالای 67اال اات (اال امه آماری
کشور )100 :1671 ،و بر اااگ طبقهب ی شرایاک و ايگل جمعيتی که ميانه ا ی آن بين
 37تا  67اال باش  ،ميانسال و جمعيتی که ميانه ا ی آن  67اال و بالاتر باش  ،االم

به

حساب میآی )Shryock& Siegel, 1971:234(.
افزونبر این ،طبق آزمون ورتهایم ،چ انچه جمعيت زیر  11اال برای یک کشور بيش از 67
درص باش  ،جمعيت آن کشور جوان اطلاق میشود( .کاظمیپور 64 :1633 ،و )60این آزمون
که برای ا جش جوانی جمعيت به کار میرود ،نشانگر آن اات که اهم جمعيت زیر  11اال
طی االهای ااير به ش ت کاهش یافته و از ح ود  64درص در اال  1661به  36درص در
اال  1671راي ه اات( .گزی ه نتایج ارشماری  )60 :1671حال که شااص جوانی
جمعيت کشور در این ح کاهش یافته اات ،چرا بای همچ ان جمعيت ایران را جمعيتی
جوان قلم اد نمود؟ از همه مهمتر تهيهک

گان فصل هفتم در صفحه  166گزار  ،هرم ا ی

اال  1671را مص اق و نشانده ه ورود به دوره ميانسالی میدان  .در صفحه  77گزار

نيز

که به ورعيت مر ومير و الامت ایران میپردازد ،به صراحت آم ه اات که « ...اااتار ا ی
جمعيت کشور به ارعت رو به االخوردگی دارد»
 -4در ج ول  6-1صفحه  36گزار  ،اشکالاتی به شرح زیر ملاحظه میشود .در ع وان
ج ول «اطح تحصيلات در اال  »1671به چشم میاورد .در حاليکه در ج ول فقط به
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تحصيل کرده آموز

037

عالی ( )1676اشاره ش ه اات .همچ ين ،بای یادآور ش که آمارهای

مربوط به تحصيل کرده آموز عالی نيز با آمارهای مرکز آمار همخوانی ن ارد .در رمن اگر
نرب بيکاری مردان تحصيل کرده آموز

عالی  11درص باش  ،بای پراي که مشکل

کجاات؟ این نرب که کمتر از نرب بيکاری کل کشور ( 13.6درص ) اات.

نکته دیگر ای که در مااذ ج ول واژه «محاابه» بکار رفتهاات ،در حالی که به نظر میرا
اصلاً محاابهای در کار نبوده و این آمارها عي اً از «نتایج طرح آمارگيری نيروی کار اال
 »1671گرفته ش هاات .همچ ين در مااذ ج ول ذکر ش ه که این ج ول بر اااگ نتایج
طرح آمارگيری نيروی کار اال  1676محاابه ش ه اات ،در حالی که این نتایج مربوط به
طرح آمارگيری نيروی کار در اال  1671میباش  .افزون بر این ،در همين صفحه اشاره ش ه
اات که ج ول  1-1بيانگر ميزان بيکاری بر حسب گروههای ج سی و ا ی در ارشماری
اال  1677میباش  .در حالی که در ع وان و مااذ ج ول به ارشماری  1671اشاره ش ه
اات .ب ابراین ،طرح آمارگيری نيروی کار اال  1676و ارشماری اال  1671هيچ ک ام
مااذ ج ول  1-1نمیباش و طرح آمارگيری نيروی کار اال  1671مااذ ج ول اات.
همچ ين ميزان بيکاری گروه ا ی  11-37مردان  31.6درص می باش  ،که در ج ول 31
درص در ش ه اات.
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 -0در صفحه  33مطرح ش هاات که «در االهای ااير ،کاهش نرب بيکاری در اقتصاد ایران
به دليل اشت الزایی بيشتر نبوده اات» در حالی که دولت اعلام نموده که در اال 1671
ح ود  417هزار ش ل ایجاد ش ه

اات1.

فصل دوم :تحولات باروری و فرزندآوری در ایران
 -3در پاراگرا

آار صفحه  66گزار

ادعا ش ه «برای از گزار ها با اات اد به ارعت

کاهش باروری که در دهه  07تجربه ش  ،اطح باروری را پایينتر از ح واقعی اعلام کردن .
به ع وان مثال باروری کل در اال  1677را در اطح ايلی پایين یع ی ح ود  1.1فرزن
برآورد نمودهان » .این پاراگرا که در صفحه  31گزار
میک

اال  1671نيز مطرح ش ه ،وانمود

که موافقين افزایش رش جمعيت برای تبيين نظرات اود ،نرب باروری را کمتر از ح

واقعی و ب ون هيچ گونه مست ی برآورد کردهان  .در این مورد دو نکته قابل توجه اات.
نخست همانطور که در ج ول زیر قابل مشاه هاات ،این برآورد از اوی مرکز آمار ایران
انجام گرفته و ميزان باروری کل برای اال  1677برابر  1.1فرزن به ازاء هر زن برآورد ش ه-
اات( .مرکز آمار ایران )16 :1676

 - 1خبرگزاري تسنیم «در شم ماهه امسال  661هزار شغل ایجاد کردیم» 0396/9/21
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دیگر ای که ميزان باروری ایران در اال  1677با ااتفاده از دادههای ارشماری و به رو
مستقيم 1برابر  1.41فرزن به ازای یک زن برآورد ش هاات (عرفانی )76 :1673 ،شایان ذکر
اات که در آارین برآورد بخش جمعيت اازمان ملل ( )3710ميزان باروری کل ایران برای
اال  1677-1671برابر  1.43برآورد ش هاات) United Nations; 2017:34(.
 -7در صفحه  63گزار

آم ه اات که «...به دليل اااتار جوان جمعيتی و حضور نسل

متول ین دهه  1647در ا ين باروری ،در سالهای آینده تعداد موالید ،هر چند رو به
کاهش ،ولی همچ ان رش مثبت جمعيت را تضمين اواه کرد» .در حاليکه در صفحه 3
گزار

در بخش الاصه م یریتی ای گونه آم ه اات که « ...به دليل اااتار جوان جمعيتی

ورود نسل متول ین دوره انفجار موالي (دهه  )1647به ا ين باروری کشور تا مدتی با
افزایش تعداد موالید روبهرو خواهدشد »...ب ابراین ،اگر قرار باش ايااتگذار از این
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
هر یک از این گزارهها اياات ااص اود را میطلب  .بای توجه داشت که برالا

گزاره

دوم ،پس از اال  1676تع اد تول ها با شيب تقریباً ت ی شروع به کاهش نمودهاات.
در صفحه  61گزار

اال  1671نيز برالا مطالعات قبلیشان ،ای گونه آم هاات« :کشور

به احتمال زیاد در دهه آی ه با افزایش تع اد موالي روبرو اواه ش » .این در حالی اات
که رون افزایشی رش تول ها در چ

اال گذشته ،متوقگ ش ه و مطابق آمارهای اازمان

 - 1رودهاي غیرمستقیم در مواقعی استفاده میشود که آمارهاي بتی به روزي در دسترس نباشد و یا در
سالهاي دور از مق ع سرشماري قرار داشته باشیم با توجه به پوشم کامل بت وقایع حیاتی بخصوص
در مورد تولدها استفاده از رود مستقیم بر روشهاي غیرمستقیم ارجص است حتی اگر داده هاي
سرشماري چند درصدي هم خ ا داشته باشد ،با اصلاح خ اي دادههاي سرشماري میتوان برآورد مستقیم
دقیقی از میزان باروري داشت

041

فصلنامه جمعیت مشاره  99و 011

ثبت احوال ،درص ت يير تع اد متول ین در دو اال گذشته از رش م فی براوردار بودهاات.
ب ابراین برالا ادعای مطرح ش ه ،پيشبي ی میشود در االهای آی ه رش متول ین رون
کاهشی را ادامه ده .
فصل سوم :تحولات ازدواج و خانواده در ایران
 -17همانطور که اشاره ش  ،گزار

در دی ماه اال  1674رونمایی ش ه اات ،اما اکثر

آمارهای این فصل مربوط به اال  1677اات .برای نمونه نمودار  1-6و  3-6و  6-6و  6-6و
 7-6با آمارهای اال  1677ترايم ش هان  .در حالی که از چ ين گزارشی انتظار میرود که
شامل تازهترین آمارهای جمعيتی باش .
 -11تهيه ک

گان گزار

در صفحه  07در مورد الزامات سیاستی خانواده آوردهان :

«موارد مورد تاکي در اياات های کلی جمعيت میتوان زمینهای برای تدوین برنامه یا
سند خانواده را فراهم آورده و از این طریق به بهبود ورعيت اانواده در کشور کمک ک ».
همچ ين در ادامه آم ه اات «لازم اات قوانين و نيز ايااتها و برنامههایی که با ه
م االه در این حوزه طراحی میگردن  ،پس از بررایهای علمی جام جهت ش ااایی ابعاد
مختلگ مسائل حوزه اانواده ت وین گردن  »..بای یادآور ش که ايااتهای کلی اانواده در
شهریور ماه اال  1671ابلاغ ش ه اات .افزونبر آن ،برنامه جام تحکيم و تعالی اانواده نيز
تصویب و تواط اتاد ملی زن و اانواده و معاونت رئيس جمهور در امور زنان و اانواده
تقسيم کار ملی نيز ش ه اات .با این حال در گزار

مذکور به تحولات صورت گرفته در این

اصوص اشارهای نش ه اات .همچ ين انتظار میرود که تهيه ک

گان گزار

به اایر موارد

مرتبط همچون مصوبات شورای عالی انقلاب فره گی و مجلس شورای االامی نيز توجه
نمای .
فصل چهارم :وضعیت مرگومیر و سلامت در ایران
 -13در صفحه  33علائم و ااتصارات ( )legendنمودار  6-6مشخص نش ه و برای مخاطب
معلوم نيست که اط رون ها متعلق به ک ام گروه و چه کشوری اات.

نقد گزارش تحوالت و وضعیت جمعیت در جمهوری اسالیم ایران 6931

 -16در صفحه  36گزار

040

در نمودار  6-6از عبارت «مرگ و میر مادران زیر پنج سال»

ااتفاده ش ه اات( .آیا مادر زیر پ ج اال هم داریم؟) این عبارت در گزار
عي اً در صفحه  11آم ه اات و در گزار

اال  1671نيز

اال  1674ب ون دقت و بازنگری مج داً م تشر و

رونمایی ش ه اات.

 -16در صفحه  30گزار
برای پایش تحقق ه

درباره «شااص نقص رش کودکی» آم ه اات« :این شااص
 c1از اهداف توسعه هزاره و رص کردن م االات و اجرای

سیاستهای جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری  ...به کار برده میشود» در صفحه  37و در
بخش پيش هادهای ايااتی نيز تکرار ش ه اات که « به ع وان معياری برای ارزیابی عملکرد
و ررورتهای کشوری ،اول بای اه ا تواعه هزاره مرتبط با الامت محقق گردد » .شایان
ذکر اات که دیگر ا ی به نام تواعه هزاره وجود ن ارد که برای تحقق اه ا آن نياز به

042
تهيه گزار
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باش  .زیرا اه ا تواعه هزاره برای دوره زمانی  3777تا  3711طراحی ش ه

بود و هم اک ون زمان آن به پایان راي ه و همانطور که میدانيم ا
 3711جایگزین آن ش ه اات .پس چگونه ه وز هم تهيه ک

گان گزار

تواعه پای ار از اال
به دنبال داتيابی

به اه ا تواعه هزاره می باش ؟
ح اقل چهار پ ج اال پيش نوشته ش ه و

در هر حال ،به نظر میرا که مطالب این گزار
در اشکال مختلگ م تشر ش ه و در این گزار
همچ ين بای اشاره شود که اگر ه

تهيه ک

نيز مورد بهرهبرداری قرار

گرفتهاات1.

گان گزار  ،رص ايااتهای کلی جمعيت

اات که در اال  1676ابلاغ ش ه اات ،پس چطور از آمارهای اال  )3717( 1637برای این
م ظور ااتفاده ش ه اات؟ مگر نه این اات که ايااتهای کلی جمعيت بای اجرا شود و بع
برای رص آنها به آمارهای ج ی اشاره نمود؟ این نکته نشان ه ه این واقعيت اات که تهيه
ک

گان گزار

نهایی زحمت به روز کردن مقالات ق یمی را نيز به اود ن ادهان .

همچ ين ،در صفحههای شماره  10-11گزار

اال  1671نيز از آمارهای اال  1637برای

تبيين موار ااتفاده ش ه ،همچ ين برای نمودار  6-6در صفحه  11از آمارهای اال 3716
بهره برده ،در حاليکه آمارهای اال  3711در زمان تهيه گزار

به راحتی در داترگ بوده-

 - 1احتمالاً نویسندگان هر فصل از م الب کارهاي گرشتهشان براي این گزارد استفاده نمودهاند
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تحولات جمعيتی االانه ااتفاده

ش هاات.
فصل پنجم :مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران
«مهاجرت و شهرنشي ی در ایران» میباش که با حمایت

 -11این فصل مستخر از گزار

دانشگاه تهران و ص وق جمعيت اازمان ملل در اال  1673انجام و تا ک ون به شکلهای
مختلگ م تشر ش ه اات .این فصل همچ ين در گزار

تحولات و ورعيت جمعيتی در

جمهوری االامی ایران در اال  1671و نيز گزی ه آن در گزار

«بررای مسائل جمعيتی

نوظهور ایران» در اال  1676م تشر ش ه بود.
شایان ذکر اات که کليه ج اول موجود در این فصل مربوط به آمارهای اال  1677می باش
و در تحليلها هيچ گونه ردپایی از ارشماری اال  1671مشاه ه نمیشود .جای تعجب اات
که برای تبيين ورعيت جمعيت جمهوری االامی ایران در اال  1674علیرغم وجود داده-
های بسيار ج ی برای تحليل ،به علت شتابزدگی از این دادهها ااتفاده نش ه اات.
فصل ششم :ایران در بستر مهاجرت های بین المللی
 -14این فصل در گزار

تحولات و ورعيت جمعيتی در جمهوری االامی ایران در اال

 1671عي اً م تشر ش ه بود .در گزار

ج ی فقط به یکی از ج اول یک اتون درباره توزی

مهاجران اارجی در ایران از آمار اال  1671ارافه ش ه اات و برای بقيه مطالب فصل از
آمارهای اال  1677ااتفاده ش ه اات .هرچ
اوی مرکز آمار ایران ،تهيهک

که بع از انتشار نتایج ارشماری  1671از

گان به م ظور افزایش کيفيت گزار  ،مطالب و فصول را

برای نویس گان اراال و از آنها اوااتهان که بر این اااگ اطلاعات فصول به روز راانی و
در ویرایش ج ی بکار رود ،اما جز در موارد مح ود ااتفاده از نتایج ارشماری اال 1671
به چشم نمیاورد.
فصل هفتم :تغییرات ساختار سنی جمعیت ،پیامدها و الزامات سیاستی آن
 -10در صفحه  167در نمودار  6-0از نسبت جمعيت گروههای عم ه ا ی در ایران نام
برده ش ه اات .لازم به ذکر اات که گروههای عم ه ا ی مطابق تعریگهای ااتان ارد شامل
اه گروه  7-16اال 11-46 ،اال و  41اال و بيشتر اات .در حاليکه در ترايم نمودار از
گروههای ا ی  7-17اال 37-46 ،اال و  41اال و بيشتر ااتفاده ش ه اات.
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 -13در صفحه  116گزار
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در ج ول  ،3-0ب ون بررای و صحت آمارهای بينالمللی ،از

این آمارها برای تبيين مسائل االم ی ایران در اال  1671به بع ااتفاده ش ه اات.
همچ ان که مشاه ه میشود ،تع اد االم ان بالای  47اال برای اال  1671ح ود 4.1
ميليون نفر ذکر ش ه اات که ح ود یک ميليون نفر از تع اد افراد بالای  47اال در
ارشماری  1671انحرا

دارد (کمتر اات) .گزارشی که برای تحولات جمعيتی در اال

 1674تهيه میشود ،بای با آمارهای اال ماقبل آن که اتفاقاً اال ارشماری نيز بوده اات،
همخوانی داشته باش  .این نقيصه به این بر میگردد که تهيه ک

ه این فصل از گزار  ،از

کم شماری تع اد االم ان در برآوردهای  3711اازمان ملل که مورد قبول مسئولين
اازمان ملل نيز میباش  ،مطل نبوده اات .ب ابراین محاابات ج ول فوق با مشکل مواجه
اات.
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 -17در ارتباط با جمعيت افراد  41اال و بيشتر که در ج ول بالا برای اال  1671برابر با
 6776.3ذکر ش هاات ،اگر نگاهی به ج ول  1-0در همين فصل داشته باشيم متوجه می-
شویم که درص جمعيت افراد  41اال و بيشتر در اال  1677برابر با  1.0درص یا به
عبارتی برابر  6336هزار نفر میباش  .چگونه اات که تع اد االم ان در اال  1671از اال
 1677کمتر ش ه اات؟ ظاهراً در بهروز راانی گزار

به جای اال  ،3711ب ون تطبيق

اال ميلادی و اال شمسی ،فقط اال  1671جایگزین ش هاات.
 -37در صفحه  161گزار  ،آم هاات که اهم جمعيت االم

از  6.1درص در اال

 ،1641به  4.1درص در اال  1671افزایش یافتهاات ،و اپس م ب آن را گزی ه نتایج
ارشماری  ،1677ذکر کرده اات .جالب اات که در گزار

از آمارهای اال  71اخن به

ميان میآی  ،اما به ارشماری اال  1677ارجاع داده میشود.

فصل هشتم :جمعیت ،منابع و محیط زیست
 -31بيشترین اشکالات شکلی و محتوایی این گزار
میباش که به برای از آنها اشاره میشود.

مربوط به ج ول  1-3در صفحه 104
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 در ج ول تع اد جمعيت شهری برابر با  17164360و جمعيت رواتایی برابر با 37067431و جم کل برابر با ( 07734307هزار نفر) ملاحظه میشود ،درحاليکه جم جمعيت شهری و
رواتایی ذکر ش ه در ج ول برابر با  07300603اات .به عبارت دیگر ،ه گامی که جمعيت
شهری را با رواتایی جم میک يم ،با جم کل ج ول یکسان نيست.
 ج ول جمعيت کشور را در اال  1611برابر با  636077هزار نفر (معادل  636ميليون نفر)نشان میده  ،اما در توريح ج ول ،جمعيت کشور معادل  66073هزار نفر (معادل 66
ميليون و  077هزار نفر) ع وان میشود.
 جمعيت شهری ،رواتایی و جم کل برای اال  1671با مقياگ نفر و جمعيت برای اایراالها با مقياگ هزار نفر آورده ش هاات .توريح ای که ،احتمالاً این ج ول تا اال  1677قبلاً
تهيه ش ه و در ه گام افزودن دادههای اال  1671همساناازی مقياگ دادهها با مقياگ
ش

ج ول فرامو

هاات1.

 جمعيت اال  1611به جای  47711هزار نفر  47716هزار نفر ذکر ش هاات. جمعيت اال  1641به جای  67661هزار نفر  67616هزار نفر ذکر ش هاات. در ج ول جمعيت رواتایی اال  1601معادل  36363هزار نفر ذکر ش هاات ،در حاليکهمطابق نتایج ارشماری اال  1601جمعيت رواتایی برابر  36734هزار نفر میباش .
 علیرغم ااتفاده از آمار االهای  1631و  ،1671این االها در مااذ ج ول قي نش هاات. نرب رش جمعيت رواتایی برای اال  1677معادل  -7/43و برای اال  1671معادل -7/06اات ،در حاليکه با نگاهی به نتایج ارشماری (ج ول زیر) این رقم به ترتيب معادل
 -7/46و  -7/43میباش .
 نرب رش جمعيت در اال  ،1677معادل  1/33درص ذکر ش هاات ،در حاليکه این رقمطبق گزار

مرکز آمار ایران برابر با  1/37درص اات.

 -1پس از چندین بار ویرایم و رفع اشکال ،میزان قصور و سهل انگاري در تهیه گزارد قابل تامل
است
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 -33مطالعه و پایش مستمر فعاليتهای م تشر ش ه ،نشان ده ه جهتگيری دوگانه اات.
از یکاو ايااتهای کلی جمعيت را جام  ،علمی و مطابق با شرایط کشور دانسته و به
متن ايااتهای کلی جمعيت اشاره میشود و از اوی دیگر به شکلهای مختلگ و با ع وان
گزار های کارش اای و علمی اعی در ایجاد تردی در اتخاذ ايااتها و اثربخشی آنها
داشتهان  .از گزارههایی که در گزار
در صفحه  103گزار

ایجاد تردی مینمای  ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

آم ه اات« :بایستی م اب و مصار آب بررای شود تا بر مب ای آن

بتوان ،ايااتهای جمعيتی م اابی را اتخاذ کرد» در صفحه  177نيز میاوانيم «در صورت
ع م اتخاذ ايااتها و برنامههای م ااب جمعيتی ،این فرای

میتوان به از هم گسيختگی

اجتماعی و ع م تامين نيازهای غذایی م تهی شود» همچ ين در صفحه  143نوشته ش ه
«در حال حارر توجه و نگرانی اصلی م یران و ايااتگذاران کشور بيشتر به رش جمعيت و
فاز االخوردگی جمعيت اات»
 -36در صفحه  147گزار

به صراحت آم ه اات« :در ادبیات جمعیت و محیط زیست،

رشد جمعیت و تحولات آن از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می-
رود» .به نظر میرا  ،از ميان مبانی نظری موجود در این رابطه (همانطور که در صفحه
 101گزار

نيز آورده ش ه اات) نویس گان گزار

دی گاه مالتوگ را انتخاب و محور

بحثهای اود قرار دادهان  .بای توجه داشت که این نظریه مربوط به ح ود  377اال
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پيش( )1073میباش و نق های بسياری بر آن وارد ش ه اات که بسياری از آن نق ها را
مالتوگ در اواار عمر اود پذیرفته بود.
در نق نظریه مالتوگ نخست بای توجه داشت که انسان فقط مصر ک

ه نيست و به طور

متواط میتوان دو برابر زمان مصر ( ،یع ی دو اوم عمر اود) تولي ک

ه باش .

دوم ای که رش مواد غذایی بيش از رش افزایش جمعيت بوده اات .اگر کمبود غذا ایجاد
ش ه بود جمعيت نيز تا به این ح رش نمیکرد .ب ابراین ،هم م اب غذایی در طول زمان
افزایش پي ا کرده ،هم اود انسان به مح ودیتها غلبه پي ا کرده اات.
اوم ای که فر ،مالتوگ این اات که با افزایش نيروی انسانی ،همه عوامل (ف اوری ،ارمایه و
م اب طبيعی) ثابت میمان  .در حاليکه با افزایش جمعيت در همه این عوامل ،ت ييرات
عم های رب دادهاات .از ای رو ،این تئوری با ورود بازده فرای

به مقياگ و افزایش اطح

تک ولوژی و در نتيجه افزایش بهرهوری از واح های ثابت موروعيت اود را از دات داد.
ب ابراین مسئله اصلی در م یریت اقتصادی ریشه دارد نه ان ازه جمعيت.
در اثبات ای که ،تئوری مالتوگ دیگر موروعيت اود را از دات داده اات ،و رش تولي در
ص اال گذشته ،بيش از  1برابر جمعيت رش داشته اات ،توجه به نمودار زیر م ااب اات.
نمودار زیر ت ييرات  GDPو جمعيت جهان از اال  1077تا اال  3777را نشان میده  .با
توجه به ت ييرات تک ولوژی و بهرهوری نيروی کار ،رش  GDPچ ین برابر رش جمعيت،
بودهاات.
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همانطور که در قسمت بالای نمودار ملاحظه میشود ،رش کل تولي نااالص داالی در قرن
بيستم ،بيش از  1برابر رش کل جمعيت ،میباش .
ب ابراین ،دی گاه ر جمعيتی مالتوگ بر کسی پوشي ه نيست .حال اگر در این گزار

هم،

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

با ايااتهای نظام درحال حارر ،بر ااتمرار ايااتهای ک ترل جمعيت تاکي ک

و آن را

به طور آشکار اعلام نمای  .از طرفی اگر رابطه افزایش رش جمعيت و فقر در ایران ،به اثبات
راي ه باش  ،هيچ ايااتگذاری نبای  ،ايااتهای افزایش رش جمعيت را پی بگيرد.
در صفحه  ،103برای اثبات ای که افزایش جمعيت باعث فقر میشود ،ای گونه آم هاات:
«ت ييرات جمعيت یکی از پيشرانهای عم ه موثر بر تحولات اجتماعی اقتصادی و محيط
زیستی اات ...این پيشرانها به صورت چراههای معيوب افزایش جمعيت ،فقر و تخریب
محيط زیست عمل میک
پس از پذیر

»

این فرريه که جمعیت باعث فقر میشود ،نمودار  1-3را با دایره فقر شروع

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
«مصادیق متع دی از این چراه را در بسياری از م اطق ایران نيز میتوان مشاه ه کرد»

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
میدان

که با ه

ابت ای این گزار

گان گزار

اود را م اف ايااتهای ج ی جمعيتی

افزایش باروری به بيش از اطح جانشي ی ت ظيم ش ه اات؟ و چرا در
ايااتهای کلی جمعيت را قرار دادهان ؟

در رمن مشابه همين اات لال در صفحه  10گزار

اال  1671نيز وجود داشتهاات:

«صاحب ظران تواعه بر این باورن که اولين گام در کاهش فقر کشورها ،کاهش رش جمعيت
اات و این گام بای مب ای همه ااتراتژیهای تواعه قرار گيرد» .در همين صفحه از گزار
اال  ،1671برای ای که وجود فقر در کشور را اثبات ک

( ،کاهش رش جمعيت = کاهش

فقر) به ارقام فقر مطلق و نسبی در االهای (1646-1603مطالعهای که ح ود  37اال پيش
انجام ش ه اات) اشاره میشود .همچ ين در ادامه مطلب آم هاات« :در طول دوره برنامه
چهارم تواعه ( )1636-1633پيشبي ی میشود که اط مطلق و نسبی فقر در م اطق شهری
به ترتيب  16درص و  17درص و در م اطق رواتایی به ترتيب به  31.1درص و  63درص
باش (اطهاری .»)111 :1636 ،بکار بردن واژه «پيشبي ی» برای زمان گذشته ،نيز نشان
میده که برای تهيه گزار  ،مطالعه ج ی ی صورت نگرفته و ت ها به مطالعات قبلی که برای
تبيين برنامه چهارم تواعه انجام ش ه اات (ح ود  11اال پيش) اکتفا ش ه اات.
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از نظریه «پل ارليش» برای تبيين موروع افزایش جمعيت و

مح ودیت م اب ااتفاده ش هاات .لازم به ذکر اات که از این نظریه برای تبيين و اهميت
ک ترل جمعيت برای نخبگان جامعه و ايااتگذاران در دهه  07و  37ااتفاده میش  .حال
این اوال در ذهن اطور میک

که چطور میتوان از نظریه پل ارليش که چراه جمعیت

زیاد ،غذای کم و تخریب محیط زیست را بيان میک  ،برای تبيين اياات های ج ی
جمعيتی ااتفاده کرد.
 -31در مورد آب نيز در صفحه  100تا  107گزار

چ ين القاء میشود که ایران با

مح ودیت ش ی آب روبروات و هيچ اشارهای به الگوی نادرات مصر و م یریت آن نش ه
اات .آنهایی که بر مح ودیت م اب آبی تاکي میک

و یا به افزایش تقارای آب به علت

رش جمعيت اشاره دارن  ،به طور طبيعی همچ ان ک ترل جمعيت را در داتورکار اود
دارن  .در حاليکه هم اک ون نزدیک به  71درص م اب آبی ایران به مصر

کشاورزی و

ص عت میرا و نزدیک به  1درص آب را مردم برای شرب و به اشت مصر

میک

.

ب ابراین ،ای گونه اات لالها هيچگونه هماه گی با ايااتهای بالاداتی کشور ن ارد.
در صفحه  137فر ،ش ه اات که اگر «متواط حجم کل آب االانه کشور رقم ثابتی باش ،
[ 167ميليارد متر مکعب] تقارا برای آب به علت رش جمعيت ،تواعه کشاورزی،
شهرنشي ی و ص عت در الال االهای ااير ،متواط ارانه آب قابل تج ی کشور را تقليل
میده  ،بطوری که این رقم در اال  1340ح ود  5500مترمکعب بود ،در اال  1357به
ح ود  ، 3400در اال  1640به ح ود  3177و در اال  1604به ح ود  3177متر مکعب
کاهش یافتهاات .این ميزان با توجه به رون افزایش جمعيت کشور با نرب رش فعلی
جمعيت در اال  1400به ح ود  1300مترمکعب ت زل اواه یافت».
توريح ای که تا اال  1604محاابات درات اات .اما به نظر میرا که آمارهای این بخش
مربوط به  37اال پيش باش  .چون برای بع از اال  1604ارانهای اعلام نش هاات.
همچ ين این اات لال که «با نرب رش فعلی جمعيت در اال  1677به ح ود  1677متر
مکعب ت زل اواه یافت» به نظر نادرات اات .چرا که اگر جمعيت ایران در اال  1677به
 177ميليون برا [ ،و متواط حجم کل آب االانه کشورمطابق فر ،گزار

رقم ثابتی

باش ] آب قابل تج ی ایران به  1677متر مکعب ت زل اواه یافت .حال آیا واقعا در  6اال
آی ه جمعيت ایران به  177ميليون اواه راي ؟ یع ی طی  6اال  37ميليون به جمعيت
کشور ارافه اواه ش ؟ نگاهی به پيشبي یهای جمعيتی مرکز آمار ایران نشان میده که
جمعيت ایران برای اال  1671ح اکثر ح ود  30ميليون نفر اات .به طور الاصه بای
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گفت ،کسانی که معتق ن ایران دچار بحران آب اات بطور طبيعی نتيجه میگيرن که
افزایش جمعيت میتوان  ،م جر به اتفاقات اطرناکی شود.
 -34در صفحه  107گزار

آم ه اات « :طرف اران افزایش جمعيت معتق ن که رش

جمعيت میتوان به تواعه اقتصادی م جر شود و از ای رو تامين غذا برای جمعيت نيز به
راحتی امکان پذیر اواه بود .م طق این فرريه بر این مب ا ااتوار اات که به هر طریقی
فرمول احرآميزی پي ا اواه ش که هر فردی در آی ه ورعيت بهتری اواه داشت»
در این مورد لازم اات آنتیناتاليستهای (طرف اران ک ترل جمعيت) کشورمان را که در
تبيين موروع جمعيت به نظریات ر جمعيتی مالتوگ و پل ارليش متوال میشون  ،به نظر
برن گان جایزه نوبل اقتصاد در ادوار مختلگ به شرح ذیل معطو نمایيم.
تاثير جمعيت بر اقتصاد
نظریه پرداز
ااموئلسون
هارود
اولو
فلپس
کوزنتس
آرو

بکر

ع وان

دی گاه

برن ه نوبل اقتصاد در

بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرب باروری

1707

انسانی» اات

اقتصاددان انگليسی

رش جمعيت ،عامل رش طبيعی اقتصاد اات

برن ه نوبل اقتصاد در
1730
برن ه نوبل اقتصاد در
3774

وجود یک نرب رش مثبت جمعيت ،برای فرای

رش

اقتصادی رروری اات
کارایی نهایی ارمایه با نرب رش جمعيت برابر اات

برن ه نوبل اقتصاد در

همبستگی مع اداری بين «جمعيت بالاتر» و «درآم

1701

ارانه پایين تر» وجود ن ارد

برن ه نوبل اقتصاد در

با ک ترل جمعيت ،رش اقتصادی ک ترل و مح ود

1703

میشود.

برن ه نوبل اقتصاد در
1773

این که با گستر

درآم و ق رت اری

اانوار(افزایش امکانات انتخاب) تع اد بيشتری فرزن
مورد تقارای اانواده ها قرار بگيرد درات نيست.
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در این زمي ه مطالعات زیر نيز مورد توجه اات:
محقق

دوره

عب اله الباطل 3771

1707-3776

آن جون 3774

1707-3776

حسين 3777

1703-3777

اوری و کيهان 1633

1663-1607

عرب مازار و کشوری
1636

1663-1631

نتایج
اثر م فی افزایش نسبت وابستگی و رش جمعيت
بر پس ان از و رش اقتصادی
تاثير م فی نسبت وابستگی و تاثير مثبت پس
ان ازبر تولي نااالص داالی ارانه واقعی
اثرات مثبت رش جمعيت بر رش تولي نااالص
داالی
اثرات مثبت نسبت وابستگی
اثرات مثبت جمعيت بر ان کار بر تولي نااالص
ملی
اثرات مثبت رش جمعيتبر نرب رش اقتصادی در

شرکا 1636

-

ايمون کوزنتس

-

کشورهای کم درآم و کشورهای آمریکای لاتين
و کارائيب
رش جمعيت به ع وان عامل مثبت در رش
اقتصادی در  377اال ااير در کشورهای تواعه
یافته

ااميت ،االو و مي ،
شومپيتر و هانس
مه ی احراری

1677

تاکي بر رابطه مستقيم نرب رش تولي و بازدهی
نيروی کار در رش اقتصادی
تاکي بر تاثير مثبت نرب رش جمعيت بر رش

فصل «جمعيت ،م اب و محيط زیست» دقيقا توجيه ک

اقتصادی

ه عملکرد دات ان رکاران اصلی

ک ترل جمعيت در دهه شصت بود که م جر به کاهش  07درص ی ميزان باروری ایران در دو
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
حضور این افراد در عرصههای ق رت ،ه وز بر این مبانی فکری اصرار دارن .
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خاتمه
در ابت ای این بررای اشاره ش که این نق اجمالی اات ،چرا که اشکالات گزار

بيشتر از

موارد اشاره ش هاات و نق تفصيلی آن در این مقال نمیگ ج و فرصت دیگری را میطلب .
اال  1674گزاره « نتایج آارین ارشماری کشور ( مرکز

برای نمونه در صفحه  46گزار

آمار ایران  »)1676به چشم میاورد .یا در صفحه  14گزاره «در شکل  1ملاحظه میشود»
وجود دارد ،اما در صفحه بع «نمودار  »1-6مشاه ه میشود.
همچ ين در صفحه  33گزار

اال  ،1671از نمودار  1-1و در صفحه  16گزار  ،از نمودار

شماره  6نام برده ش ه ،اما اثری از این نمودارها در گزار
این اهميت نبای یک بار تواط تع اد انبوه حمایت ک
میش  .اشکالاتی از این دات در ارتاار گزار

مشاه ه نمیشود .آیا گزارشی با
گان و تهيه ک

گان گزار

مرور

فراوان به چشم میاورد و نياز به اصلاح و

بازنگری ج ی دارد.
با توجه به ای که این گزارشها ممکن اات ،مب ای تصميمگيری مسئولان و تهيه برنامهها
(کوتاه و بل

م ت) باش  ،لازم اات اولاً حاوی آمار و ارقام موثق ،به روز و تحليل صحيح و

ب ون اشکالات شکلی ،محتوایی و اغلاط املایی تهيه شود .ثانياً میبایست ،در رااتای
ايااتهای کلی نظام نگاشته شود .در حاليکه در گزار

«بررای تحولات و ورعيت جمعيت

در جمهوری االامی ایران» در اال  71و  74چ ين رویکردی ملاحظه نمیشود.
فق ان چ ين رویکردی در گزار

مذکور را میتوان به ااتلاط ناشی از دو قلمرو نسبت ًا

نااازگار «الق دانش» و «کاربرد دانش» نسبت داد .ع م تمایز بين این دو قلمرو به درک
م شوشی از نقش و اهم جمعيتش اگ در حل مسائل اجتماعی م تهی میشود .جمعيت-
ش اگ میتوان درباره ميزان باروری ،چرایی و چگونگی االخوردگی جمعيت و الگوی مهاجرت
و ...حساايتهایی را در ايااتگذار ایجاد نمای  ،اما تصميمگيری و نحوه کاربرد عملی،
تصميمی اياای اات .هر چه جمعيتش اگ بيشتر به دنيای ايااتگذاری متمایل میشود،
احتمال ناکامی در الق دانش افزایش مییاب  .ميرزایی و عسگرین وشن( )1631درباره
گرایش جمعيتش ااان به مطالعه ايااتهای جمعيتی اشاره میک

که «ورود جمعيت-

ش ااان به مباحث ايااتهای جمعيتی ،از یک او ابب ش  ،تا به پشتوانه حمایت مالی
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
ه گفتی به فعاليتهای علمی و پژوهشی جمعيتش اای ااتصاص یاب  ،ولی از اوی دیگر،
ااتقلال و بيطرفی آن از نظر اياای بيش از پيش تضعيگ ش ».
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از ای رو ،در ميان جمعيتش ااان این تفاهم عمومی حاصل ش ه اات که تقسيم کار ش ی ی
بای بين تحقيق و فعاليتهای علمی مرتبط با آن و رفتار (مه ای اجتماعی) ناظر به تکوین
و پياده کردن ايااتها برقرار شود .البته م ظور این نيست که جمعيتش ااان به ع وان
شهرون نظر اود را درباره مسائل جاری اعلان نک
نک

یا در جهت حل مشکلات مشارکت

 ،بلکه م ظور این اات که وظيفه آنان بيشتر پیگيری و داتيابی به دانش اات تا

تعيين ايااتها ،اداره برنامهها و حل مشکلات (ارایی )1643 ،ب ابراین ،در یک نگاه کلی این
گزار

در رااتای وظایگ ذاتی جمعيتش ااان ت وین نش هاات.

لازم به ذکر اات که تهيه ای گونه گزار ها معمولاً بر عه ه مرکز آمار یک کشور اات .این
مراکز به ع وان ت ها و معتبرترین مراکز تولي داده در کشورهای مختلگ دنيا براااگ
فرای های ااتان ارد ش ه عمل میک
متخصص و آموز

 .گزار های علمی در این مراکز تواط کارش ااان

دی ه تمام وقت تولي و پس از انجام مراحل متع د بازبي ی ،ک ترل و

م تشر میشون  .اگر چه از متخصصين علمی اار از مرکز آمار نيز میتوان در مراحل نهایی
بازبي ی گزارشها بهره برد ،ولی واگذاری تهيه گزارشهای ملی ،از نوع گزار

مورد بررای

معمولاً به نيروهای قراردادی (پروژهای) برون اازمانی اپرده نمیشود ،چرا که واج
مسئوليتپذیری علمی و االاقی لازم و کافی برای ت وین یک گزار

دقيق و بهروز علمی

نيست .
در پایان میتوان گفت :به دليل وجود ایرادات متع د اااای ،این گزار

قابل اتکا نبوده و

برای ااتفاده از آن در برنامهریزیها و ايااتگذاریها بای جانب احتياط را رعایت کرد .امي
اات که تهيهک

گان اصلی گزار

ب ون حب و ب ض ،با بهرهگيری از این انتقادات نسبت به

اصلاح ،بهروز راانی و رف ابهامات ،نسخه ج ی را م طبق با ايااتهای کلی جمعيت بازبي ی
نمای  .در غير ای صورت همانگونه که در پيشدرآم گزار

آم ه اات« :در صورت اجرا نه

ت ها مفي و موثر نخواه بود ،بلکه به فجایعی غيرقابل جبران م تهی اواه ش ».
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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-populationprospects.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 noncontradiction 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 policymaking 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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